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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
مقدمة املوؤ�س�سة

ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ابتدأهــا، وســبوغ آالء أســداها، ومتــام منــن واالهــا، والصــاة والســام عــى خــر اخللــق 

ــن. ــه الطاهري أمجعــن حممــد وآل

أما بعد:

ــث التأســيس  ــوم مــن حي ــه الســام( منهــًا للعل ــن )علي ــزل كام أمــر املؤمن ــم ي فل
والتبيــن ومل يقتــر األمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم اإلنســانية، بــل وغرهــا من 
العلــوم التــي تســر هبــا منظومــة احليــاة وإن تعــددت املعطيــات الفكريــة، إال أن التأصيــل 
مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه مــن يشء كــا جــاء يف قولــه تعــاىل: 
ٍء  ٍء﴾())، كــذا نجــد جيــري جمراه يف قولــه تعــاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ ْطنـَـا ِف اْلكَِتــاِب ِمــْن َشْ ﴿َمــا َفرَّ
أْحَصْينَــاُه ِف إَِمــاٍم ُمبـِـٍن﴾())، غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات يف العلــوم كافــة 
حينــا يوفقــون للنظــر يف نصــوص الثقلــن جيــدون مــا ختصصــوا فيــه حــارضًا وشــاهدًا 
ــارعون  ــام( فيس ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري ــا، أي يف الق فيه
وقــد أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول اىل تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد واملفاهيــم 

والــدالالت يف القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
املختصــة بعلــوم هنــج الباغــة وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه 

) - األنعام: 38.

) - يس: )).
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الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الكتــب العلميــة(، 
والتــي يتــم عربهــا طباعــة هــذه الكتــب واصدارهــا ونرشهــا يف داخــل العــراق وخارجه، 
ــة إيصــال هــذه العلــوم إىل الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء  بغي
الفكــري واالنتهــال مــن علــوم أمــر املؤمنــن عــي )عليــه الســام( والســر عــى هديــه 

وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة وحقوهلــا املتعــددة.

ــق  ــي وف ــات الت ــك الدراس ــن تل ــدة م ــا إال واح ــن أيدين ــي ب ــة الت ــذه الدراس ــا ه وم
صاحبهــا للغــوص يف بحــر علــم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالب )عليــه الســام(، فقد أذن 
لــه بالدخــول إىل مدينــة علــم النبــوة والتــزّود منهــا بغيــة بيــان أثــر تلــك النصــوص العلويــة 
يف ميــدان علــم املناقبيــة التــي تربــع عــى عرشــه اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( فــكان 

زينــًا هلــذا العلــم وذلــك أن املناقــب بــه تتزيــن وإليــه )عليــه الســام( تتســارع.

وهــذه الدراســة وإن كانــت قــد شــغلت حقــًا معرفيــًا خاصــًا يف الفكــر اإلســامي 
إال أهنــا يف نفــس الوقــت هتــدف إىل بيــان جانبــًا مهــًا مــن حيــاة ســيد البــرش )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( ومــا قدمــه حلفــظ اإلســام واملســلمن حينا بــذل جهــدًا خاصًا يف إرشــادهم 
إىل مــن يلــوذون بــه مــن بعــده فعنــى بــه غايــة العنايــة، وقربــه مــن نفســه وشــائله أخــص 
التقريــب، حتــى كان مثــال صــورة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وعنــوان هديــه وســنته 
التــي مــن حــاد عنهــا أي حــاد عــن عــي )عليــه الســام( وكان أبعــد النــاس مــن النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم القيامــة وكيــف ال يكــون كذلــك وقــد اخــذ الوجهــة الضالــة 
ــة خملفــًا وراء ظهــره العــروة الوثقــى الــذي مــن استمســك  واستمســك بالعــروة الواهن

هبــا نجــى ومــن أخــذ هبــا اخــذ بالديــن الــذي ارتضــاه اهلل لعبــاده الصاحلــن.

فجزى اهلل الباحث فقد بذل جهده وعى اهلل أجره.
السيد نبيل احلسين الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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املقدمة:

ــوِد َيــَده، َنْحَمــُده يِف مَجِيــِع  ــِق َفْضَلــه، واْلَباِســِط فِيِهــْم بِاْلُ ــاِشِ يِف اخْلَْل )احْلَْمــُد هللَِّ النَّ
ــُده  ــدًا َعْب ه، وَأنَّ حُمَمَّ ــْرُ ــه َغ ــَهُد َأْن اَل إَِل ــه، وَنْش ــِة ُحُقوِق ــَى ِرَعاَي ــَتِعينُه َع ــوِره - وَنْس ُأُم
ــَف  ــَأدَّى َأِمينــًا وَمــَى َرِشــيدًا، وَخلَّ وَرُســوُله، َأْرَســَله بَِأْمــِره َصاِدعــًا وبِِذْكــِره َناطِقــًا، َف

ــَق( ــا حَلِ ــْن َلِزَمَه ــا َزَهــَق، وَم ــَف َعنَْه لَّ ــْن خَتَ ــَرَق، وَم ــا َم َمَه ــْن َتَقدَّ ، َم ــقِّ ــَة احْلَ ــا َراَي فِينَ

أما بعد:

ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ــة م ــن اخلصيص ــر املؤمن ــة أم ــى منزل ال ختف
التــي ظهــرت جتلياهتــا يف مواقفــه القوليــة والفعليــة، فمــن القوليــة مــا نجــده يف أحاديثــه 
الرشيفــة ومنهــا حديــث املنزلــة، وحديــث الكســاء، وغرهــا مــن األحاديــث االخــرى، 
وأمــا مــا جتــى يف أفعــال النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف بيــان منزلتــه عــرب مــا جــرى يف 

حادثــة املباهلــة حيــث قرنــه بنفســه. 

وظهــر التــازم بينهــا عندمــا تركــه يف فراشــه إذ يبــن هــذا املبيــت بأنــه اخللــف لــه يف 
كل مــكان خيلــو فيــه وصــوال اىل املؤاخــاة.

وقــد بــن اإلمــام عــي )عليــه الســام( هــذه املنزلــة يف مواقــف كثــرة ومنهــا خطبتــه 
التــي هــي موضــوع هــذا الكتــاب التــي بــّن فيهــا قربــه املــادي واملعنــوي عــا ســواه، التــي 

ارتأينــا أن نجعلهــا فاحتــة هــذا الكتــاب:
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قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(:

ــِة  ــِة اْلَقِريَب ــه(، بِاْلَقَراَب ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل اهلل )ص ــْن َرُس ــي ِم ــْم َمْوِضِع ــْد َعِلْمُت )وَق
ــي يِف  ــْدِره، وَيْكنُُفنِ ــي إىَِل َص نِ ــٌد َيُضمُّ ــا َوَل ــِره وَأَن ــي يِف ِحْج ــِة، َوَضَعنِ ــِة اخْلَِصيَص واملنِْزَل
َء ُثــمَّ ُيْلِقُمنِيــه، وَمــا َوَجــَد  ْ نِي َعْرَفــه، وَكاَن َيْمَضــُغ الــيَّ ــنِي َجَســَده، وُيِشــمُّ فَِراِشــه وُيِمسُّ
ِل َكْذَبــًة يِف َقــْوٍل واَل َخْطَلــًة يِف فِْعــٍل، وَلَقــْد َقــَرَن اهلل بـِـه )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ِمــْن َلــُدْن 
ــه َطِريــَق املــكاِرم، وحَمَاِســَن َأْخــَاِق  ــه، َيْســُلُك بِ َأْن َكاَن َفطِيــًا َأْعَظــَم َمَلــٍك ِمــْن َمَاِئَكتِ
ــْوٍم  ــُع ِل يِف ُكلِّ َي ــه، َيْرَف ــَر ُأمِّ ــِل َأَث ــاَع اْلَفِصي َب ــه اتِّ بُِع ــُت َأتَّ ــْد ُكنْ ــاَره، وَلَق ــه وهَنَ ــامَلِ َلْيَل اْلَع
ــَأَراه  ــاِوُر يِف ُكلِّ َســنٍَة بِِحــَراَء، َف ــه، وَلَقــْد َكاَن جُيَ ــَداِء بِ ــًا، وَيْأُمــُرِن بِااِلْقتِ ِمــْن َأْخَاِقــه َعَل
ــى  ــوِل اهلل )ص ــْرَ َرُس ــَاِم، َغ ــٍذ يِف اإِلْس ــٌد َيْوَمِئ ــٌت َواِح ــْع َبْي َم ي، ومَلْ جَيْ ــْرِ ــَراه َغ واَل َي
ِة،  َســاَلِة وَأُشــمُّ ِريــَح النُُّبــوَّ اهلل عليــه وآلــه( وَخِدجَيــَة وَأَنــا َثالُِثُهــَا، َأَرى ُنــوَر اْلَوْحــِي والرِّ
ــُت  ــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(، َفُقْل ــَزَل اْلَوْحــُي َعَلْي ــْيَطاِن ِحــَن َن ــَة الشَّ ــْد َســِمْعُت َرنَّ وَلَق
ــَك َتْســَمُع  ــه، إِنَّ ــْيَطاُن َقــْد َأِيــَس ِمــْن ِعَباَدتِ ــُة، َفَقــاَل َهــَذا الشَّ نَّ ــا َرُســوَل اهلل َمــا َهــِذه الرَّ َي
ــْرٍ  ــَى َخ ــَك َلَع ــٌر، وإِنَّ ــَك َلَوِزي ــيٍّ وَلِكنَّ ــَت بِنَبِ ــَك َلْس ــا َأَرى، إاِلَّ َأنَّ ــَرى َم ــَمُع وَت ــا َأْس َم
ــُد  ــا حُمَمَّ ــه َي ــُأ ِمــْن ُقَرْيــٍش، َفَقاُلــوا َل ــاه امْلَ ــا َأَت ــُت َمَعــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( مَلَّ ــْد ُكنْ وَلَق
ــَك، وَنْحــُن َنْســَأُلَك َأْمــرًا إِْن  ِعــه آَبــاُؤَك واَل َأَحــٌد ِمــْن َبْيتِ َعْيــَت َعظِيــًا، مَلْ َيدَّ ــَك َقــِد ادَّ إِنَّ
ــَك َســاِحٌر  ــَك َنبـِـيٌّ وَرُســوٌل، وإِْن مَلْ َتْفَعــْل َعِلْمنـَـا َأنَّ َأْنــَت َأَجْبَتنـَـا إَِلْيــه وَأَرْيَتنـَـاه، َعِلْمنـَـا َأنَّ
ــَجَرَة َحتَّــى  اٌب، َفَقــاَل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وَمــا َتْســَأُلوَن َقاُلــوا، َتْدُعــو َلنـَـا َهــِذه الشَّ َكــذَّ
ٍء  َتنَْقِلــَع بُِعُروِقَهــا، وَتِقــَف َبــْنَ َيَدْيــَك َفَقــاَل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، )إِنَّ اهلل َعــى ُكلِّ يَشْ
ــإِنِّ  ــاَل َف ــْم َق ــوا َنَع ، َقاُل ــقِّ ــَهُدوَن بِاحْلَ ــوَن وَتْش ــَك َأُتْؤِمنُ ــْم َذلِ ــَل اهلل َلُك ــإِْن َفَع ــٌر(، َف َقِدي
، وإِنَّ فِيُكــْم َمــْن ُيْطــَرُح يِف  ُكــْم اَل َتِفيُئــوَن إىَِل َخــْرٍ َســُأِريُكْم َمــا َتْطُلُبــوَن، وإِنِّ ألَْعَلــُم َأنَّ
ــَجَرُة، إِْن  ُتَهــا الشَّ ُب األَْحــَزاَب، ُثــمَّ َقــاَل )صــى اهلل عليــه وآلــه( َيــا َأيَّ ــزِّ اْلَقِليــِب وَمــْن ُيَ
ــى  ــْوِم اآلِخــِر، وَتْعَلِمــَن َأنِّ َرُســوُل اهلل َفاْنَقِلِعــي بُِعُروِقــِك، َحتَّ ــاهلل واْلَي ــِت ُتْؤِمنِــَن بِ ُكنْ
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ــِذي َبَعَثــه بِاحْلـَـقِّ اَلْنَقَلَعــْت بُِعُروِقَهــا، وَجــاَءْت وهَلـَـا َدِويٌّ  َتِقِفــي َبــْنَ َيــَديَّ بـِـإِْذِن اهلل، َفَوالَّ
، َحتَّــى َوَقَفــْت َبــْنَ َيــَدْي َرُســوِل اهلل )صــى اهلل  ــْرِ َشــِديٌد، وَقْصــٌف َكَقْصــِف َأْجنَِحــِة الطَّ
عليــه وآلــه( ُمَرْفِرَفــًة، وَأْلَقــْت بُِغْصنَِهــا األَْعــَى َعــَى َرُســوِل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، 
ــَر  ــاَّ َنَظ ــه(، َفَل ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــْن َيِمينِ ــُت َع ــي وُكنْ ــَى َمنِْكبِ ــا َع ــِض َأْغَصاهِنَ وبَِبْع
اْلَقــْوُم إىَِل َذلـِـَك َقاُلــوا ُعُلــّوًا واْســتِْكَبارًا، َفُمْرَهــا َفْلَيْأتـِـَك نِْصُفَهــا وَيْبَقــى نِْصُفَهــا، َفَأَمَرَهــا 
ــًا، َفــَكاَدْت َتْلَتــفُّ بَِرُســوِل اهلل  ه َدِوّي ــاٍل وَأَشــدِّ ــه نِْصُفَهــا، َكَأْعَجــِب إِْقَب ــَل إَِلْي بَِذلِــَك َفَأْقَب
ِجــْع إىَِل نِْصِفــه َكــَا  )صــى اهلل عليــه وآلــه(، َفَقاُلــوا ُكْفــرًا وُعُتــّوًا َفُمــْر َهــَذا النِّْصــَف، َفْلَرْ
ُل ُمْؤِمــٍن بـِـَك  َكاَن، َفَأَمــَره )صــى اهلل عليــه وآلــه( َفَرَجــَع،  َفُقْلــُت َأَنــا اَل إَِلــه إاِلَّ اهلل إِنِّ َأوَّ
ــَجَرَة َفَعَلــْت َمــا َفَعَلــْت بَِأْمــِر اهلل َتَعــاىَل، َتْصِديقــًا  ــَأنَّ الشَّ ُل َمــْن َأَقــرَّ بِ َيــا َرُســوَل اهلل، وَأوَّ
ــْحِر  اٌب(  َعِجيــُب السِّ ُهــْم َبــْل )ســاِحٌر َكــذَّ تِــَك وإِْجــَااًل لَِكِلَمتِــَك، َفَقــاَل اْلَقــْوُم ُكلُّ بِنُُبوَّ
ُقــَك يِف َأْمــِرَك إاِلَّ ِمْثــُل َهــَذا َيْعنُوَننـِـي، وإِنِّ مَلـِـْن َقــْوٍم اَل َتْأُخُذُهــْم  َخِفيــٌف فِيــه، وَهــْل ُيَصدِّ
ْيــِل وَمنـَـاُر  ُر اللَّ يِقــَن وَكَاُمُهــْم َكَاُم األَْبــَراِر، ُعــاَّ دِّ يِف اهلل َلْوَمــُة اَلِئــٍم، ِســيَاُهْم ِســيَا الصِّ
وَن واَل  ــَتْكرِبُ ــوَن ُســنََن اهلل وُســنََن َرُســولِه، اَل َيْس ُي ــْرآِن ُيْ ــِل اْلُق ــُكوَن بَِحْب ــاِر، ُمَتَمسِّ النََّه

ــاِن وَأْجَســاُدُهْم يِف اْلَعَمــِل(()). نَ ــْم يِف اْلِ ــوَن واَل ُيْفِســُدوَن، ُقُلوهُبُ ــوَن، واَل َيُغلُّ َيْعُل

***

)- هنج الباغة، حتقيق صبحي الصالح، اخلطبة القاصعة، ص300 - )30.



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

(0

متهيد:

إن الغايــة مــن هــذا البحــث هــو بيــان منزلــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( اخلصيصــة 
عنــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ومعنــى اخلصيصــة )اخلاصــة( وقــد أشــار إليهــا 
بقولــه )عليــه الســام(: )َوَقــْد َعِلْمُتــْم َمْوِضِعــي ِمــْن َرُســوِل َاهللَِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه( 

بِاْلَقَراَبــِة َاْلَقِريَبــِة َوَامْلَنِْزَلــِة َاخْلَِصيَصــِة(.

وقــد بــّن اإلمــام )عليــه الســام( إن هــذه القرابــة القريبــة واملنزلة اخلصيصــة ال ختفى 
عــى الميــع فالــكل يعــرف قرابتــه القريبــة من رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله(.

فهــذه القرابــة وهــذه املنزلــة ختتلــف عــن باقــي النــاس، فلــو أتينــا إىل قــرب اإلمــام 
)عليــه الســام( مــن رســول اهلل مــن حيــث العشــرة فهــو مــن بنــي هاشــم، وابــن عمــه، 
وزوج ابنتــه، وأبــو ولديــه، أمــا منزلتــه فهــو أقــرب شــخص مــن النبــي، وقــد بــّن النبــي 
منزلــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف آيــة املباهلــة حيــث وصفــه كنفســه، فــأي يشء 

أقــرب إىل االنســان مــن النفــس.

ــة، فهــم يتشــاهبون بصفــات  ــة عجيب ــة روحي ــك قراب ــة هنال فضــًا عــن هــذه القراب
ــه  ــه وآل ــال رســول اهلل )صــى اهلل علي ــذا ق ــوق ســواهم، ل ــد خمل وكــاالت ال توجــد عن
وســلم(: )يــا عــّي، مــا عــرف اهلل إاّل أنــا وأنــت، ومــا عرفنــي إاّل اهلل وأنــت، ومــا عرفــك 

ــا(()). إاّل اهلل وأن

ــك إاّل اهلل  ــّق معرفت ــّي ح ــا ع ــك ي ــا عرف ــلم(: )م ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص وعن

)- روضة املتقن يف شح من ال يرضه الفقيه، حممد تقي املجليس )األول(، ج5، ص)49. 



((

ــه  ــرف منزلت ــث مل يع ــت حي ــام( اختلف ــه الس ــه )علي ــك أن منزلت ــت بذل ــا(())، فثب وأن
ــوله. ــوى اهلل ورس ــدره س وق

وقــد بــّن اإلمــام )عليــه الســام( مــن خــال  هــذه اخلطبــة رعايــة النبــي )صــى اهلل 
ــا  ــِرِه َوَأَن ــي يِف َحْج ــه: )َوَضَعنِ ــزول الوحــي بقول ــه مــذ كان طفــا حتــى ن ــه( ل ــه وآل علي
ــُه َوَكاَن  نِي َعْرَف ــمُّ ــَدُه َوُيِش ــنِي َجَس ــِه َوُيِمسُّ ــي يِف فَِراِش ــي إىَِل َصــْدِرِه َوَيْكنُُفنِ نِ ــٌد َيُضمُّ َولِي
ــْد  ــٍل.... َوَلَق ــًة يِف فِْع ــْوٍل َوالَ َخْطَل ــًة يِف َق ــَد ِل َكْذَب ــا َوَج ــِه َوَم ــمَّ ُيْلِقُمنِي َء ُث ْ َيْمَضــُغ َالــيَّ
ــٍذ يِف  ــٌت َواِحــٌد َيْوَمِئ َمــْع َبْي ي َومَلْ جَيْ ــَراُه َغــْرِ ــَأَراُه َوالَ َي ــاِوُر يِف ُكلِّ َســنٍَة  بِِحــَراَء  َف َكاَن جُيَ
ْســَاِم َغــْرَ َرُســوِل َاهللَِّ صــى اهلل عليــه وآلــه َوَخِدجَيــَة  َوَأَنــا َثالُِثُهــَا، َأَرى ُنــوَر َاْلَوْحــِي  َاإْلِ
ــِه  ــُي َعَلْي ــَزَل َاْلَوْح ــَن َن ــْيَطاِن ِح ــَة َالشَّ ــِمْعُت َرنَّ ــْد َس ِة َوَلَق ــوَّ ــَح َالنُُّب ــمُّ ِري ــاَلِة َوَأُش َس َوَالرِّ
ــْيَطاُن َقــْد  ــُة َفَقــاَل َهــَذا َالشَّ نَّ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم َفُقْلــُت َيــا َرُســوَل َاهللَِّ َمــا َهــِذِه َالرَّ
ــَك َلْســَت بِنَبِــيٍّ َوَلِكنَّــَك  ــَك َتْســَمُع َمــا َأْســَمُع َو َتــَرى َمــا َأَرى إاِلَّ َأنَّ َأِيــَس ِمــْن ِعَباَدتِــِه إِنَّ

.) ــَك َلَعــَى َخــْرٍ َلَوِزيــٌر َوإِنَّ

فلــم يــَظ أي شــخص هبــذا املنزلــة وهــذا القــرب ســوى اإلمــام عــي )عليــه الســام( 
ومل يــَظ شــخص غــره بتواجــده جنــب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( طــوال حياتــه أكثــر 
ــه  ــداء ب ــره باالقت ــه( يأم ــه وآل ــى اهلل علي ــره وكان )ص ــى بحج ــر ترب ــذ الصغ ــه، فمن من
كونــه ســيد اخللــق وحبيــب اهلل فنــال هــذه الكرامــة بربيــة النبــي لــه، ثــم جــاوره بحــراء 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــاس النب ــر أنف ــى آخ ــه حت وشــاركه يف كل األمــور وكان بقرب
ــه عــى ديــن  فمــن هــو أقــرب مــن عــي ومــن هــو أوىف مــن عــي ومــن هــو أحــرص من

النبــي لــذا اختــاره اهلل ألن يكــون وزيــر رســوله وحامــل لوائــه.

)- املصدر السابق ج5، ص)49.
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((

ميزان املنزلة:

إن املنــازل واملراتــب ال تكــون إال مــن عنــد اهلل فهــو الــذي يضــع املنــازل والدرجــات 
لعبــاده يف الدنيــا واآلخــرة، ومــن أراد أن يعــرف منزلتــه عنــد اهلل فعليــه أن يزهنــا يف نفســه 
ــه  ــام الصــادق )علي ــد وصلــت، فعــن اإلم ــه وإىل أي ح ــة اهلل يف قلب ليعــرف مــدى منزل
الســام(: )مــن أراد أن يعــرف كيــف منزلتــه عنــد اهلل فليعــرف كيــف منزلــة اهلل عنــده، 

فــإن اهلل ينــزل العبــد مثــل مــا ينــزل العبــد اهلل مــن نفســه(()).

عــن احلســن بــن الهــم قــال: ســألت الرضــا )عليــه الســام( فقلــت لــه: )... جعلت 
فــداك أشــتهي أن أعلــم كيــف أنــا عنــدك، فقــال: أنظــر كيــف أنا عنــدك(()).

فهــذه األحاديــث نطّبقهــا عــى موضــوع املنزلــة اخلصيصــة فنســتنتج منهــا إن منزلــة 
ــا  ــة ف ــة خصيص ــام( منزل ــه الس ــي )علي ــد ع ــه( عن ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــي حمم النب
يوجــد بقلــب عــي أحــب مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وال أحــد أقــرب إليــه 
مــن نفســه، لــذا نــال االمــام )عليــه الســام( هــذه املنزلــة اخلصيصــة عنــد النبــي فصــار 
عــي أحــب شــخص إىل النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأقرهبــم إليــه، فعــن مجيــع 
قــال دخلــت مــع أمــي عــى عائشــة وأنــا غــام فذكــرت هلــا عليــا فقالــت مــا رأيــت رجــا 
أحــب إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم( منــه وال امــرأة أحــب إىل رســول اهلل صــى 

اهلل عليــه وســلم مــن امرأتــه((3).

)- عدة الداعي ونجاح الساعي - ابن فهد احلي، ص67).

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص))3.

3- األمــال، الشــيخ الطــويس، ص49)، ح)3، الســنن الكــربى، النســائي، ج5، ص40)، خصائــص أمــر 
املؤمنن)عليــه الســام(، النســائي، ص09)، تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر، ج)4، ص)6).



(3

ــه  ــن حممــد الصــادق )عليهــا الســام( عــن أبي  ويف االحتجــاج روي عــن جعفــر ب
عــن آبائــه عــن عــي )عليــه الســام( قــال: كنــت أنــا ورســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
يف املســجد بعــد أن صــى الفجــر، ثــم هنــض وهنضــت معــه، وكان رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( إذا أراد أن يتجــه إىل موضــع أعلمنــي بذلــك، وكان إذا أبطــأ يف ذلــك املوضع 
رصت إليــه ألعــرف خــربه، ألنــه ال يتصابــر قلبــي عــى فراقــه ســاعة واحــدة فقــال ل: 
ــة  ــت فاطم ــت إىل بي ــه( ومضي ــه وآل ــى اهلل علي ــة، فمــى )ص ــت عائش ــه إىل بي ــا متج أن
ــا وهــي مــروران هبــا،  ــم أزل مــع احلســن واحلســن فأن الزهــراء )عليهــا الســام( فل
ثــم إن هنضــت ورست إىل بــاب عائشــة، فطرقــت البــاب فقالــت: مــن هــذا؟ فقلــت هلــا: 
أنــا عــي فقالــت: إن النبــي راقــد، فانرفــت، ثــم قلــت: النبــي راقــد وعائشــة يف الــدار، 
ــا عــي فقالــت:  فرجعــت وطرقــت البــاب فقالــت ل عائشــة: مــن هــذا؟ فقلــت هلــا: أن
إن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــى حاجــة فانثنيــت مســتحييا مــن دق البــاب، ووجــدت 
ــاب دقــا عنيفــا،  ــه صــربا، فرجعــت مرعــا فدققــت الب يف صــدري مــا ال أســتطيع علي
فقالــت ل عائشــة: مــن هــذا؟ فقلــت: أنــا عــي فســمعت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
يقــول: يــا عائشــة افتحــي لــه البــاب، ففتحــت ودخلــت، فقــال ل: أقعــد يــا أبــا احلســن 
ــإن  ــي ف ــول اهلل حدثن ــا رس ــت ي ــي، فقل ــك عن ــي بإبطائ ــه، أو حتدثن ــا في ــا أن ــك ب أحدث
حديثــك أحســن، فقــال: يــا أبــا احلســن كنــت يف أمــر كتمتــه مــن أمل الــوع، فلــا دخلــت 
بيــت عائشــة، وأطلــت القعــود ليــس عندهــا يشء تــأيت بــه، فمــددت يــدي وســألت اهلل 
القريــب املجيــب، فهبــط عــي حبيبــي جربئيــل عليــه الســام ومعــه هــذا الطــر ووضــع 
إصبعــه عــى طائــر بــن يديــه، فقــال: إن اهلل عــز وجــل أوحــى إل: أن آخــذ هــذا الطــر 
وهــو أطيــب طعــام يف النــة فآتيــك بــه يــا حممــد، فحمــدت اهلل عــز وجــل كثــرا، وعــرج 
جربئيــل فرفعــت يــدي إىل الســاء فقلــت: »اللهــم يــر عبــدا يبــك ويبنــي يــأكل معــي 
مــن هــذا الطــر« فمكثــت مليــا فلــم أر أحــدا يطــرق البــاب، فرفعــت يــدي ثــم قلــت: 
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»اللهــم يــر عبــدا يبــك ويبنــي وحتبــه وأحبــه يــأكل معــي مــن هــذا الطــر« فســمعت 
طــرق البــاب وارتفــاع صوتــك، فقلــت لعائشــة: أدخــي عليــا فدخلــت، فلــم أزل حامــدا 
هلل حتــى بلغــت إل إذ كنــت حتــب اهلل وحتبنــي ويبــك اهلل وأحبــك، فــُكْل يــا عــي، فلــا 
ــا رســول اهلل مل أزل منــذ  ــا عــي حدثنــي فقلــت: ي ــر، قــال ل: ي ــا والنبــي الطائ أكلــت أن
فارقتــك أنــا وفاطمــة واحلســن واحلســن مروريــن مجيعــا، ثــم هنضــت أريــدك فجئــت 
فطرقــت البــاب فقالــت ل عائشــة: مــن هــذا؟ فقلــت: أنــا عــي فقالــت: إن النبــي راقــد، 
ــي  ــت: النب ــت، فقل ــلكته رجع ــذي س ــق ال ــض الطري ــا أن رصت إىل بع ــت، فل فانرف
ــاب  ــت الب ــت فطرق ــذا، فجئ ــون ه ــدار ال يك ــة يف ال ــد وعائش ــه راق ــه وآل ــى اهلل علي ص
فقالــت ل: مــن هــذا؟ فقلــت هلــا: أنــا عــي فقالــت: إن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى 
ــرة،  ــه أول م ــت من ــذي رجع ــع ال ــت إىل املوض ــا انتهي ــتحييا، فل ــت مس ــة فانرف حاج
وجــدت يف قلبــي مــا ال أســتطيع عليــه صــربا وقلــت: النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى 
ــمعتك  ــمعته، فس ــذي س ــدق ال ــاب ال ــت الب ــت فدقق ــدار، فرجع ــة يف ال ــة وعائش حاج
يــا رســول اهلل وأنــت تقــول هلــا: أدخــي عليــًا فقــال النبــي: )صــى اهلل عليــه وآلــه( أبــى 
ــا رســول اهلل  ــا محــراء مــا محلــك عــى هــذا؟ قالــت: ي اهلل إال أن يكــون األمــر هكــذا، ي
اشــتهيت أن يكــون أيب يــأكل مــن هــذا الطــر فقــال هلــا: مــا هــو بــأول ضغــن بينــك وبــن 

عــي(()).

وجــاء يف كتــاب كشــف الغمــة، روي عــن عبــد اهلل بــن عمــر قــال: ســمعت رســول 
ــال  ــراج؟ ق ــة املع ــك ليل ــك رب ــة خاطب ــأي لغ ــئل ب ــد س ــه( وق ــه وآل ــى اهلل علي اهلل )ص
ــا رب أنــت خاطبتنــي أم عــي؟  خاطبنــي بلغــة عــي بــن أيب طالــب فأهلمنــي أن قلــت ي
فقــال: يــا أمحــد أنــا يشء ال كاألشــياء وال أقــاس بالنــاس، وال أوصــف باألشــياء خلقتك 

)- االحتجاج، ص)39- 394.
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مــن نــوري وخلقــت عليــا مــن نــورك، فاطلعــت عــى رسائــر قلبــك فلــم أجــد إىل قلبــك 
أحــب مــن عــي بــن أيب طالــب فخاطبتــك بلســانه كيــا يطمئــن قلبــك(()).

وقــال صــى اهلل عليــه وآلــه: )... معــاش أصحــايب ال تلومــون يف حــب عــي بــن أيب 
ــا عــي مــن  ــه، ي ــا وأدني ــر اهلل واهلل أمــرن أن أحــب علي ــا مــن أم ــي علي ــا حب ــب فإن طال
أحبــك فقــد أحبنــي ومــن أحبنــي فقــد أحــب اهلل ومــن أحبــه اهلل كان حقيقــا عــى اهلل أن 
يســكن حمبيــه النــة، يــا عــي مــن أبغضــك فقــد أبغضنــي ومــن أبغضنــي فقــد أبغــض اهلل 
ومــن أبغــض اهلل أبغضــه اهلل ولعنــه، وكان حقيقــا عــى اهلل أن يوقفــه يــوم القيامــة موقــف 

البغضــاء وال يقبــل منــه رصف وال عــدل وال إجــارة(()).

***

)- كشف الغمة، ج)، ص03).

)- تفسر فرات الكويف، ص598.
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املبحث األول
 )مفهوم املنزلة اخلصيصة ومصداقها(

ــاءت  ــد ج ــا، وق ــة هب ــا ذات صل ــرى إال أهن ــاظ اخ ــاءت بألف ــة ج ــة املنزل ــا أن لفظ ب
بمعــان عــدة فــا بــد مــن توضيــح ذلــك مــن خــال مفهــوم املنزلــة يف اللغــة والقــرآن 
لكــي يتوضــح للقــارئ الكريــم معنــى املنزلــة، ثــم نبــّن معنــى اخلصيصــة لكــي نصــل إىل 
مرادنــا وهــو بيــان منزلــة اإلمــام اخلصيصــة مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، التــي 

أشــار اليهــا اإلمــام يف هــذه اخلطبــة ومقارنتهــا بحديــث املنزلــة. 

املسألة األوىل:
 )املنزلة: يف اللغة، يف القرآن(

اأوًل: )املنزلة لغة(

ــول  ــد رس ــام( عن ــه الس ــي )علي ــام ع ــة اإلم ــث منزل ــذا البح ــاول يف ه ــا نتن ــا أنن ب
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة واملنزلــة اخلصيصــة جيــب علينــا بيــان معنــى 

املنزلــة لغــة:

ــة أيضــا  ــل واملنزل ــة مث ــدار واملنزل ــزل املنهــل وال جــاء يف الصحــاح للجوهــري )املن
املرتبــة ال جتمــع واســتنزل فــان أي حــط عــن مرتبتــه واملنــزل بضــم امليــم وفتــح الــزاي 
اإلنــزال تقــول أنزلنــي منــزال مبــاركا، واملنــزل بفتــح امليــم والــزاي النــزول وهــو احللــول 
تقــول نــزل ينــزل نــزوال ومنــزال وأنزلــه غــره واســتنزله بمعنــى ونزلــه تنزيــا والتنزيــل 

أيضــا الرتيــب(()).

)- الصحاح، الوهري، ج5، ص9)8).
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َرَجُة: املنزلة،()). قال ابن منظور، )وامَلنِْزل: الدرجة، ())، الدَّ

والنُّــُزل: امَلنـْـِزل؛ عــن الزجــاج، وبذلــك فــر قولــه تعــاىل: وجعلنــا جهنــم للكافريــن 
ــُزالً  ــُزالً؛ وقــال يف قولــه عــز وجــل: جنــاٌت جتــري مــن حتتهــا األهَنــاُر خالديــن فيهــا ُن ُن
مــن ِعنــد اهلل؛ قــال: ُنــُزالً مصــدر مؤكــد لقولــه خالديــن فيهــا ألَن ُخلودهــم فيهــا إِْنزاهُلــم 
فيهــا، وقــال الوهــري: جنــاُت الِفــْرَدْوِس ُنــُزالً؛ قــال األَخفــش: هــو مــن ُنــزول النــاس 
ــزاي:  ــم وال ــح املي ــَزل، بفت ــُزالً، وامَلنْ ــا عندكــم ُن بعضهــم عــى بعــض، يقــال: مــا وجْدن

النُّــزول وهــو احللــول، تقــول: نزْلــت ُنــزوالً وَمنْــَزالً، والتنزيــل: الرتيــُب((3).

ــازل وهــذه  ــه اهلل ملــن يســتحق وهــذه املن ــة والقــدر الــذي يعطي ــة: هــي املكان فاملنزل
ــع  ــى مجي ــًا ع ــه مطلع ــبحانه كون ــده س ــن عن ــون إال م ــل ال يك ــذا التفضي ــات وه الدرج
خلقــه ويعلــم مــا يف النفــوس، لــذا كان ترتيــب املنــازل واملقامــات واملراتــب مــن عنــده 
ــت  ــازل رتب ــا من ــن كوهن ــتحق اللع ــج اس ــاء واحلج ــة األنبي ــد منزل ــن جح ــبحانه، فم س
مــن قبلــه ســبحانه، فقــد جــاء يف زيــارة عاشــوراء )لعــن اهلل أمــة دفعتكــم عــن مقامكــم، 

ــي رتبكــم اهلل فيهــا((4). وأزالتكــم عــن مراتبكــم الت

إذًا فاملنــازل خمتلفــة وصــار ترتيــب املنــازل بحســب األعــال الصاحلــة والقربــى 
ــن  ــك م ــل هنال ــة ب ــة ورفع ــي كرام ــة ه ــة دنيوي ــس كل درج ــبحانه ولي ــه س ــة ل والطاع
نصــب نفســه خليفــة وصــار إمــام املســلمن ال بتريــح مــن اهلل، فمثــل هــذا ال منزلــة لــه 

)- لسان العرب، ج))، ص658.

)- لسان العرب، ج)، ص66).

3- لسان العرب، ج))، ص657.

4- كامل الزيارات، ص9)3.
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وال قــدر وإنــا املنزلــة التــي تنصــب مــن قبلــه تعــاىل كيــوم غديــر خــم حينــا رصح النبــي 
بقولــه )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(، حيــث ُعــّن أمــرًا عــى املؤمنــن مــن قبــل اهلل.

ــرشف،  ــة، وال ــة، واملكان ــدر، والرفع ــة، والق ــة، والدرج ــي: املرتب ــة ه ــه فاملنزل وعلي
واملجــد، والزلفــة، وال يســتحقها اال املقربــون الذيــن أشــار هلــم اهلل يف الكتــاب والســنة 

املطهــرة.

ثانيًا:)املنزلة يف القراآن(

أشــارت بعــض اآليــات القرآنيــة إىل منزلــة املؤمنــن والكافريــن حيــث ان لفــظ 
)النــزل( ورَد يف القــرآن الكريــم يبــّن نــزل املؤمنــن تــارًة ونــزل الكافريــن تــارًة اخــرى، 

ــن.  ــازل املؤمن ــان من ــه يف األعــم األغلــب نزلــت يف بي إال أن

قــال تعــاىل: ﴿َلِك��ِن الَِّذي��َن اتََّقْوا َربَُّه��ْم َلُْم َجنَّاٌت َتِْري ِم��ْن َتِْتَها اْلَْنَه��اُر َخاِلِديَن ِفيَها 
نُ��ُزًل ِم��ْن ِعْن��ِد اهلِل َوَما ِعْنَد اهلِل َخ��رٌْ ِلْلَْبَراِر﴾())

اِلَ��اِت َكاَن��ْت َلُ��ْم َجنَّ��اُت اْلِف��ْرَدْوِس  قــال تعــاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذي��َن آَمُن��وا َوَعِمُل��وا الصَّ
نُ��ُزل﴾()).

اِلَ��اِت َفَلُه��ْم َجنَّ��اُت اْلَ��ْأَوى نُ��ُزًل بَِ��ا َكاُنوا  قــال تعــاىل: ﴿َأمَّ��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا َوَعِمُل��وا الصَّ
َيْعَمُل��وَن﴾(3).

)- آل عمران: 98).

)- الكهف: 07).

3- السجدة: 9).
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قال تعاىل: ﴿ِإنَّا َأْعَتْدَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن ُنُزل﴾()).

وبــا أن املنــازل خمتلفــة فقــد بينــت بعــض اآليــات اختــاف درجــات األنبيــاء 
واألوليــاء واحلجــج واملؤمنــن، فمــن خــال هــذه اآليــات ســنبّن منــازل العبــاد 

ودرجاهتــم: الصاحلــن 

اأ- منازل الأنبياء يف القراآن:

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َم��ْن َكلََّم اهلُل َوَرَفَع َبْعَضُهْم  قــال تعــاىل: ﴿ِتْلَك الرُُّس��ُل َفضَّ
َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس﴾()).

فهــذه اآليــة املباركــة تبــّن أن هنالــك تفاوتــًا بــن درجــات األنبيــاء وإن كان هدفهــم 
واحــدًا ورســالتهم واحــدة ولكــن اهلل بعدالتــه يعلــم مــا يف النفــوس ومــا فيهــا مــن 
ــاء متســاوين يف املنــازل ملــا  طاقــات ومــدى صربهــا وحتملهــا يف ســبيله، فلــو كان األنبي
فضــل بعضهــم عــن اآلخــر؛ ولكنــه ســبحانه وجــد مــن بــن الطيبــن أطيبهــم، ومــن بــن 
الصابريــن أصربهــم، ومــن بــن الصديقــن أصدقهــم، ومــن بــن الشــاكرين أشــكرهم 
وأحرصهــم، فــكان التفضيــل عــى هــذا األســاس، فصــار حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( ســيدًا عــى الســادة وإمامــًا عــى األئمــة ملــا صرب وحتمــل فــزاده اهلل  قــدرًا وتعظيا، 
وليــس هــذا التفضيــل يف دار الدنيــا  وإنــا درجــات اآلخــرة أعظــم عنــد اهلل، قــال تعــاىل: 

ْلَن��ا َبْعَضُه��ْم َعَلى َبْعٍض َوَلْلِخَرُة َأْكَبُ َدَرَج��اٍت َوَأْكَبُ َتْفِضيًل﴾(3). ﴿اْنُظ��ْر َكْي��َف َفضَّ

)- الكهف: )0).

)- البقرة: 53).

3- االرساء: )).
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 قــال أبــو عبــد اهلل )عليــه الســام(: »ال تقولــن جنــة واحــدة، إن اهلل يقــول: ﴿وِم��ْن 
ُدوِنِهم��ا َجنَّت��اِن﴾، وال تقولــن درجــة واحــدة، إن اهلل تعــاىل يقــول: ﴿درج��ات بعضها فوق 

بع��ض﴾ إنــا تفاضــل القــوم باألعــال«.

ــن  ــا م ــع مكان ــا أرف ــون أحدمه ــة، فيك ــان الن ــن يدخ ــه: إن املؤمن ــت ل ــال: وقل ق
اآلخــر، فيشــتهي أن يلقــى صاحبــه؟ قــال: »مــن كان فوقــه فلــه أن هيبــط، ومــن كان حتتــه 
ــك واشــتهوه  ــوا ذل ــكان، ولكنهــم إذا أحب ــك امل ــغ ذل ــه مل يبل ــه أن يصعــد، ألن مل يكــن ل

ــى األرسة«(()). ــوا ع التق

ولــو متعنــا جيــدًا يف هــذه اآليــة بقولــه: ﴿.. ِمْنُهْم َم��ْن َكلَّ��َم اهلُل َوَرَف��َع َبْعَضُه��ْم َدَرَجاٍت 
َوآَتْيَن��ا ِعيَس��ى اْب��َن َمْرَي��َم اْلَبيَِّن��اِت َوَأيَّْدَن��اُه بِ��ُروِح اْلُق��ُدِس﴾، نجــد أن اهلل ســبحانه وتعــاىل 
ــم  ــم اهلل ومنه ــن كل ــم م ــازل فمنه ــى املن ــوا إىل أع ــن وصل ــاء الذي ــر األنبي ــدرج يف ذك يت

مــن رفعــه اليــه.

ــض  ــاء يف بع ــد ج ــى وق ــن أو أدن ــاب قوس ــل إىل ق ــد وص ــى فق ــه املصطف ــا حبيب  أم
الروايــات بيــان أفضليــة أول العــزم عــى ســائر األنبيــاء، فعــن ســاعة بــن مهــران، قــال: 
قلت أليب عبد اهلل )عليه السام( قول اهلل: ﴿َفاْصِبْ َكَما َصَبَ ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل﴾())، 
فقــال: نــوح، وإبراهيــم، وموســى، وعيســى، وحممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وعــى مجيــع 
ــاب  ــث بكت ــا بع ــال: ألن نوح ــزم؟ - ق ــاروا أول الع ــف ص ــت: كي ــله( قل ــه ورس أنبيائ
وشيعــة، فــكل مــن جــاء بعــد نــوح )عليــه الســام( أخــذ بكتابــه وشيعتــه ومنهاجــه، 
حتــى جــاء إبراهيــم )عليــه الســام( بالصحــف، وبعزيمــة تــرك كتــاب نــوح ال كفــرا بــه، 

)- الربهان يف تفسر القرآن، ج5، ص43)، ح3.

)- األحقاف: 35.
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وكل نبــي جــاء بعــد إبراهيــم جــاء برشيعــة إبراهيــم، ومنهاجــه، وبالصحــف، حتــى جــاء 
موســى )عليــه الســام( بالتــوراة وشيعتــه، ومنهاجــه، وبعزيمــة تــرك الصحــف، فــكل 
نبــي جــاء بعــد موســى، أخــذ بالتــوراة وشيعتــه، ومنهاجــه، حتــى جــاء املســيح )عليــه 
الســام( باإلنجيــل، وبعزيمــة تــرك شيعــة موســى، ومنهاجــه، حتــى جــاء حممــد )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( فجــاء بالقــرآن، وشيعتــه، ومنهاجــه، فحالــه حــال إىل يــوم القيامــة، 

وحرامــه حــرام إىل يــوم القيامــة، فهــؤالء أولــوا العــزم مــن الرســل(()).

ب - منازل الأئمة )عليهم ال�سالم( و�سائر العباد ال�ساحلني يف القراآن:

كــا أشــارت بعــض اآليــات إىل منــازل األنبيــاء واختــاف درجاهتــم كذلــك أشــارت 
آيــات اخــرى إىل منــازل األئمــة ومنــازل شــيعتهم ومنهــا قولــه تعــاىل: ﴿َفَأمَّ��ا ِإْن َكاَن ِم��َن 
اْلَُقرَِّبنَي *  َفَرْوٌح َوَرْيَاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم *  َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي *  َفَسَلٌم َلَك 

ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي﴾()).

 جــاء يف تفســر الربهــان، حدثنــا عبــد العزيــز بــن ييــى، عــن حممــد بــن عبــد الرمحــن 
ابــن الفضــل، عــن جعفــر بــن احلســن، عــن أبيــه، عــن حممــد بــن زيــد، عــن أبيــه، قــال 
ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســام(، عــن قــول اهلل عــز وجــل: ﴿َفَأمَّ��ا ِإْن كاَن ِم��َن اْلَُقرَّبِ��نَي 
َف��َرْوٌح وَرْي��اٌن وَجنَّ��ُة َنِعي��ٍم﴾، فقــال: )هــذا يف أمــر املؤمنــن واألئمــة من بعــده )صلوات 

اهلل عليهــم((3).

وعــن حممــد بــن محــران، قــال: قلــت أليب جعفــر )عليــه الســام(: فقولــه عــز وجــل: 

)- املحاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ج)، ص69)، ح 358.

)- الواقعة: 88 - )9.

3- تفسر الربهان، ج5، ص76).
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((

﴿َفَأمَّ��ا ِإْن كاَن ِم��َن اْلَُقرَّبِ��نَي﴾؟ قــال: )ذلــك مــن كانــت لــه منزلــة عنــد اإلمــام(()).

 وعــن أيب جعفــر )عليــه الســام(، يف قول اهلل عز وجــل: ﴿وَأمَّا ِإْن كاَن ِم��ْن َأْصحاِب 
اْلَيِم��نِي َفَس��لٌم َل��َك ِم��ْن َأْصح��اِب اْلَيِم��نِي﴾، قــال أبــو جعفــر )عليه الســام(: )هم شــيعتنا 

وحمبونا(()).

إذًا فاملنــازل خمتلفــة؛ فمنزلــة األنبيــاء ختتلــف، وكذلــك منزلــة األوليــاء، واحلجــج، 
والصديقــن، والصاحلــن، فــكل لــه فضلــه ودرجتــُه عنــد اهلل.

***

)- املصدر نفسه، ج5 ص76).

)- املصدر نفسه، ج5 ص76).
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املسألة الثانية:
 )اخلصيصة ومصداقها(. 

اأوًل: اخل�سي�سة لغة:

وخصوصيــة  وخصوصــا  وخصوصــا  خّصــا  خيــّص  بالــيء  فانــا   ) )خــصَّ
وخصوصيــة )والفتــح أفصــح(: فضلــه بــه وأفــرده يقــال: خصــه بالــود: أي أحبــه دون 
ــه: أزرى، واختــص بالــيء:  ــه، وأخــص ب غــره، واختصصــت الــيء لنفــيس: اخرت
انفــرد بــه، واختصــه بــه: أفــرده بــه وفضلــه دون غــره، وختصــص لكــذا: انفــرد لــه دون 

ــره(()). ــاركة غ مش

قال اخلليل الفراهيدي: )واخلاصة، الذي اختصصته لنفسك(()).

وقــال ابــن منظــور )اخلاّصــُة: خــاُف العاّمــة، واخلاّصــة: َمــْن خُتّصــه لنفســك، 
واخلاّصــة الــذي اْخَتَصْصتــه لنفســك((3).

)ويف احلديــث إن اإلمامــة خــص اهلل هبــا إبراهيــم )عليــه الســام( وأشــاد هبــا ذكــره 
يعنــي رفــع هبــا قــدره وحملــه ومنزلتــه حتــى كادت ال ختفــى عــى أحــد((4).

ثانيًا: م�سداق منزلته )عليه ال�سالم( من خالل حديث املنزلة:

)- معجم االفعال املتعدية بحرف، موسى بن حممد املليان األمحدي، ص80. 

)- العن، ج4، ص34).

3- لسان العرب، ج7، ص5).

4- جممع البحرين، ج3، ص)8.
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يعــد حديــث املنزلــة مــن األحاديــث املشــهورة واملذكــورة يف كتــب اخلاصــة والعامــة، 
بــّن فيــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( منزلــة عــي )عليــه الســام( ومكانتــه عنــده، 
فهــو حبيــب رســول اهلل، وقــد أخــرج هــذا احلديــث البخــاري ومســلم وغــره مــن أئمــة 
أهــل الســنة وقــد ذكــر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( هــذا احلديــث يف عــدة مواطــن ومــن 

املواطــن التــي ذكــر فيهــا حديــث املنزلــة:

1 - حديث املنزلة يوم غزوة تبوك:

حدثنــا حممــد بــن جعفــر حدثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن مصعــب بــن ســعد بــن أيب 
وقــاص عــن ســعد بــن أيب وقــاص قــال خلــف رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم( عــي 
ابــن أيب طالــب يف غــزوة تبــوك فقــال يــا رســول اهلل ختلفنــي يف النســاء والصبيــان فقــال 

أمــا تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه ال نبــي بعــدي(()).

2- حديث املنزلة يوم فتح خيرب:

جــاء يف كتــاب الغــارات )ملــا قــدم عــي عليــه الســام عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه بفتــح خيــرب قــال لــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: لــوال أن تقــول فيــك طوائــف 
مــن أمتــي مــا قالــت النصــارى يف عيســى ابــن مريــم لقلــت فيــك اليــوم قــوال ال متــر بمــأ 
إال أخــذوا مــن تــراب رجليــك ومــن فضــل طهــورك فيستشــفون بــه ولكــن حســبك أن 
تكــون منــي وأنــا منــك، ترثنــي وأرثــك، وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه 
ال نبــي بعــدي، وأنــك تــؤدي عنــي، وتقاتــل عــى ســنتي، وأنــك يف اآلخــرة غــدا أقــرب 
ــرد عــي احلــوض  ــي، وأنــك أول مــن ي ــي، وأنــك غــدا عــى احلــوض خليفت ــاس من الن
ــي، وأن  ــن أمت ــة م ــل الن ــن يدخ ــك أول م ــي، وأن ــى مع ــن يكس ــك أول م ــدا، وأن غ

)- صحيح مسلم، ج7، ص0)).
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شــيعتك عــى منابــر مــن نــور مبيضــة وجوههــم حــول، أشــفع هلــم ويكونــون يف النــة 
جــران، وأن حربــك حــريب، وأن ســلمك ســلمي، وأن رسك رسي، وأن عانيتــك 
ــز  ــك منج ــدي، وأن ــدك ول ــدري، وأن ول ــرة ص ــدرك كري ــرة ص ــي، وأن رسي عانيت
عــديت وأن احلــق معــك، وأن احلــق عــى لســانك ويف قلبــك وبــن عينيــك، وأن اإليــان 
ــض  ــوض مبغ ــي احل ــرد ع ــه ال ي ــي، وأن ــي ودم ــط حلم ــا خال ــك ك ــك ودم ــط حلم خمال
لــك، وال يغيــب عنــه حمــب لــك غــدا حتــى يــرد احلــوض معــك، فخــّر عــي عليــه الســام 
ســاجدا ثــم قال:احلمــد هلل الــذي َمــنَّ عــّي باإلســام، وعلمنــي القــرآن، وحبنــي إىل خــر 
الربيــة خاتــم النبيــن وســيد املرســلن، إحســانا منــه إل وفضــا منــه عــّي فقــال لــه النبــي 

صــى اهلل عليــه وآلــه عنــد ذلــك: لــوال أنــت يــا عــي مل يعــرف املؤمنــون بعــدي(()).

3- حديث املنزلة عند ولدة المام احل�سن واحل�سني )عليه ال�سالم(:

ــد كان  ــدت وق ــن فول ــام( باحلس ــا الس ــة )عليه ــت فاطم ــا محل ــال: مل ــر، ق ــن جاب ع
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أمرهــم أن يلفــوه يف خرقــة بيضــاء فلفــوه يف صفــراء وقالــت 
ــول اهلل  ــمه رس ــبق باس ــت ألس ــا كن ــال: م ــمه، فق ــي س ــا ع ــام(: ي ــا الس ــة )عليه فاطم
)صــى اهلل عليــه وآلــه( فجــاء النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فأخــذه وقبلــه وأدخــل لســانه 
يف فيــه، فجعــل احلســن عليــه الســام يمصــه، ثــم قــال هلــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــا  ــه فيه ــاء فلف ــة بيض ــا بخرق ــاء؟ فدع ــة بيض ــوه يف خرق ــم أن تلف ــدم إليك ــه(: أمل أتق وآل
ورمــى بالصفــراء، وأذن يف أذنــه اليمنــى، وأقــام يف اليــرى، ثــم قــال لعــي عليه الســام: 
مــا ســميته؟ فقــال: مــا كنــت ألســبقك باســمه، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: 
مــا كنــت ألســبق ريب باســمه، فأوحــى اهلل جــل ذكــره إىل جربئيــل عليــه الســام أنــه قــد 
ولــد ملحمــد ابــن فاهبــط إليــه فأقرئــه منــي الســام وهنئــه منــي ومنــك، وقــل لــه: إن عليــا 

)- الغارات، ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف، ج)، ص)6- 63.
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منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى فســمه باســم ابــن هــارون. فأتــى جربئيــل النبــي )صى 
اهلل عليــه وآلــه( وهنــأه وقــال لــه ] كــ  [ مــا أمــره اهلل تعــاىل بــه أن يســمي ابنــه باســم ابــن 
هــارون، قــال: ومــا كان اســمه؟ قــال: شــرب، قــال: لســان عــريب، قــال: ســمه احلســن، 
فســاه احلســن، فلــا ولــدت احلســن عليــه الســام جــاء إليهــم النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
ففعــل بــه كــا فعــل باحلســن )عليــه الســام( وهبــط جربئيــل عــى النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( فقــال: إن اهلل - عــز وجــل ذكــره - يقرئــك الســام ويقــول لــك، إن عليــا منــك 
بمنزلــة هــارون مــن موســى فســمه باســم ابــن هــارون. قــال: مــا كان اســمه؟ قال: شــبر، 

قــال: لســان عــريب، قــال: ســمه احلســن، فســاه احلســن(()).

4- حديث املنزلة عند �سد الأبواب:

ــال:  ــاس فق ــب الن ــه( خط ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال: إن رس ــع ق ــن أيب راف ع
أهيــا النــاس إن اهلل أمــر موســى وهــارون أن يبنيــا لقومهــا بمــر بيوتــا، وأمرمهــا أن ال 
يبيــت يف مســجدمها جنــب، وال يقــرب فيــه النســاء إال هــارون وذريتــه، وإن عليــا منــي 
بمنزلــة هــارون مــن موســى فــا يــل ألحــد أن يقــرب النســاء يف مســجدي، وال يبيــت 
فيــه جنــب إال عــي وذريتــه فمــن ســاءه ذلــك فهاهنــا - ورضب بيــده نحــو الشــام(()).

5- حديث املنزلة يوم املوؤاخاة:

6- حديث املنزلة يف خرب يرويه �سليمان.

7- حديث املنزلة يف ف�سل عقيل وجعفر.

ــة  ــن واألئم ــن واحلس ــة واحلس ــي وفاطم ــد وع ــاء حمم ــان أس ــع، ص57، ح6، )باب()مع ــل الرشائ )- عل
ــام(. ــم الس عليه

)- وسائل الشيعة، ج)، ص08).
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8- حديث املنزلة يف موا�سع اأخرى.

9- حديث املنزلة يف ع�سرة موا�سع()).

وقــد حكــى اهلل ســبحانه يف ســورة طــه عــن منزلــة هــارون مــن موســى، قــال تعــاىل: 
��ْر ِلي َأْم��ِري* َواْحُلْل  ﴿اْذَه��ْب ِإَل ِفْرَع��ْوَن ِإنَّ��ُه َطَغ��ى* َق��اَل َربِّ اْش��َرْح ِلي َصْدِري* َوَيسِّ
ُعْقَدًة ِمْن ِلَس��اِني * َيْفَقُهوا َقْوِلي * َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِلي* َهاُروَن َأِخي* اْش��ُدْد ِبِه 

َأْزِري* َوَأْش��ِرْكُه ِف َأْمِري﴾()).

فمــن خــال هــذه اآليــات الرشيفــة ومقارنتهــا بحديــث املنزلــة نثبــت عــدة أمــور قــد 
ثبتــت لعــي كــا ثبتــت هلــارون )عليهــا الســام( ومنهــا:

اأ- بيان اأمر الوزارة:

قال تعاىل: ﴿َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِلي﴾.

ــه، فثبتــت بذلــك  ــره فاســتجاب اهلل ل طلــب موســى مــن اهلل أن جيعــل هــارون وزي
وزارة عــي )عليــه الســام( حيــث كان عــي )عليــه الســام( مــن رســول اهلل )صــى اهلل 
ــى  ــر موس ــارون وزي ــا كان ه ــره ك ــو وزي ــى فه ــن موس ــارون م ــة ه ــه( بمنزل ــه وآل علي

ــه الســام(. )علي

قــال ابــن أيب احلديــد ويــدل عــى أنــه وزيــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن 
نــص الكتــاب والســنة قــول اهلل تعــاىل ﴿َواْجَع��ل لِّ��ي َوِزي��ًرا مِّ��ْن َأْهِل��ي* َه��اُروَن َأِخ��ي* 
ــرب  ــه( يف اخل ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــال النب اْش��ُدْد بِ��ِه َأْزِري* َوَأْش��ِرْكُه ِف َأْم��ِري﴾، وق

)- يراجع كتاب نفحات األزهار، ج7)، ص84).

)- طه: 4) - )3.
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املجمــع عــى روايتــه بــن ســائر فــرق االســام )أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 
إال أنــه ال نبــي بعــدي(، فأثبــت لــه مجيــع مراتــب هــارون مــن موســى، فــاذن هــو وزيــر 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وشــاد إزره، ولــوال أنــه خاتــم النبيــن لــكان شيــكا 

ــره(()). يف ام

ب- بيان الأخوة اخلا�سة بني النبي وعلي: 

قال تعاىل: ﴿َهاُروَن َأِخي﴾.

تبــّن اآليــة املباركــة أن هــارون كان أخ النبــي موســى )عليــه الســام( وقــد بينــت آيــة 
أخــرى يف الســورة نفســها أن هــارون كان آخــا موســى مــن األم نفســها، قــال تعــاىل: ﴿َق��اَل 
َيْبَن��ُؤمَّ َل َتْأُخ��ْذ ِبِلْحَي��ِي َوَل ِبَرْأِس��ي﴾())، وبــا أن النبــي خــص عليــًا هبــذه املنزلــة أي كــا 
كان هــارون أخــًا ملوســى فعــي أخ حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( وإن مل يكــن أخ لــه مــن 
األب واالم وإنــا خصــوا باألخــوة لتشــاهبهم يف الصفــات، ونحــن نعلــم أن الرســول ال 
ينطــق عــن اهلــوى فــكل فعــل يصــدر منــه إنــا هــو بأمــر اهلل فكيــف بأمــر خيــص املنزلــة 
ــار  ــن واألنص ــن املهاجري ــه( ب ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــى الرس ــا آخ ــة، فحين والوالي
ــد الذهــي أن رســول  ــن زي ــة العــويف، عــن خمــدوج اب ــي مــع عــي فعــن عطي تآخــى النب
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( آخــى بــن املســلمن ثــم قــال: يــا عــي أنــت أخــي وأنــت منــي 
بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه ال نبــي بعــدي، أمــا علمــت يــا عــي أنــه أول مــن 
يدعــى بــه يــوم القيامــة يدعــى يب، فأقــوم عــن يمــن العــرش فأكســى حلــة خــرضاء مــن 
حلــل النــة، ثــم يدعــى بأبينــا إبراهيــم )عليــه الســام( فيقــوم عــن يمــن العــرش يف ظلــه 

)- شح هنج الباغة، ابن ايب احلديد، ج3)، ص))). 

)- طه: 94.
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فيكســى حلــة خــرضاء مــن حلــل النــة، ثــم يدعــى بالنبيــن بعضهــم عــى أثــر بعــض، 
فيقومــون ســاطن عــن يمــن العــرش يف ظلــه ويكســون حلــا خــرضا مــن حلــل النــة، 
ــا  ــرشك ي ــم أب ــة، ث ــوم القيام ــبون ي ــم ياس ــي أول األم ــي إن أمت ــا ع ــربك ي أال وإن أخ
عــي إن أول مــن يدعــى يــوم القيامــة يدعــى بــك، هــذا لقرابتــك منــي ومنزلتــك عنــدي، 
ــه بــن الســاطن، وإن آدم ومجيــع مــن  فيدفــع إليــك لوائــي وهــو لــواء احلمــد فتســر ب
خلــق اهلل يســتظلون بظــل لوائــي يــوم القيامــة وطولــه مســرة ألــف ســنة، ســنانه ياقوتــة 
محــراء، قصبــه فضــة بيضــاء، زجــه درة خــرضاء، لــه ثــاث ذوائــب مــن نــور: ذؤابــة يف 
ــة أســطر،  ــوب عليهــا ثاث ــا، مكت ــة يف وســط الدني ــة يف املغــرب، وذؤاب املــرشق، وذؤاب
األول: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم واآلخــر: احلمــد هلل رب العاملــن والثالــث: ال إلــه إال 
اهلل حممــد رســول اهلل، طــول كل ســطر مســرة ألــف ســنة، وعرضــه مســرة ألــف ســنة، 
ــن  ــي وب ــف بين ــى تق ــارك حت ــن يس ــن ع ــك واحلس ــن يمين ــن ع ــواء واحلس ــر بالل فتس
إبراهيــم يف ظــل العــرش، فتكســى حلــة خــرضاء مــن حلــل النــة، ثــم ينــادي منــاد مــن 
عنــد العــرش: نعــم األب أبــوك إبراهيــم، ونعــم األخ أخــوك عــي، أال وإن أبــرشك يــا 

عــي إنــك تدعــى إذا دعيــت، وتكســى إذا كســيت، وحتيــا إذا حييــت(()).

وورد يف كتــاب كشــف الغمــة باإلســناد عــن زيــد بــن آدمي قــال: دخلت عى رســول 
ــه الســام( قصــة مواخــاة رســول اهلل )صــى اهلل  ــه( فذكــر )علي ــه وآل اهلل )صــى اهلل علي
عليــه وآلــه( قــال: فقــال عــي: لقــد ذهبــت روحــي وانقطــع ظهــري حــن رأيتــك فعلــت 
بأصحابــك مــا فعلــت غــري، فــإن كان هــذا مــن ســخط عــى فلــك العتبــى والكرامــة 
فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: والــذي بعثنــي باحلــق مــا اخرتــك إال لنفــيس 
ــي  ــي ووارث ــت أخ ــدي وأن ــي بع ــه ال نب ــى إال أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من فأن

)- األمال، ص)40، ح4).
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قــال: قــال: ومــا أرث منــك يــا رســول اهلل؟ قــال: مــا ورث األنبيــاء قبــي كتــاب اهلل وســنة 
نبيهــم، وأنــت معــي يف قــري يف النــة مــع ابنتــي فاطمــة، وأنــت أخــي ورفيقــي ثــم تــا 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( )إخوانــا عــى رسر متقابلــن( املتحابــون يف اهلل ينظــر 

بعضهــم إىل بعــض(()).

ــي  ــم، ع ــال نع ــوك ق ــي أخ ــول اهلل، ع ــا رس ــت ي ــس فقل ــال أن ــال، )... ق ويف األم
أخــي. فقلــت يــا رســول اهلل، صــف ل كيــف عــي أخــوك قــال إن اهلل عــز وجــل خلــق 
مــاء حتــت العــرش قبــل أن خيلــق آدم بثاثــة آالف عــام، وأســكنه يف لؤلــؤة خــرضاء يف 
غامــض علمــه إىل أن خلــق آدم، فلــا أن خلــق آدم نقــل ذلــك املــاء مــن اللؤلــؤة فأجــراه 
يف صلــب آدم إىل أن قبضــه اهلل، ثــم نقلــه إىل صلــب شــيث، فلــم يــزل ذلــك املــاء ينتقــل 
مــن ظهــر إىل ظهــر حتــى صــار يف صلــب عبــد املطلــب، ثــم شــقه اهلل عــز وجــل بنصفــن، 
فصــار نصفــه يف أيب عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب، ونصــف يف أيب طالــب، فأنــا مــن نصــف 
ــرأ رســول اهلل  ــم ق ــا واآلخــرة، ث ــاء وعــي مــن النصــف اآلخــر، فعــي أخــي يف الدني امل
)صــى اهلل عليــه وآلــه( ﴿َوُه��َو الَّ��ِذي َخَل��َق ِم��َن اْلاِء َبَش��راً َفَجَعَل��ُه َنَس��بًا َوِصْه��راً َوكاَن َربَُّك 

َقِديرًا﴾()))(3).

ويف روايــة عــن الصــادق جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه )عليهــم الســام(، 
ــب  ــن أيب طال ــي ب ــوان إل ع ــب إخ ــه(: أح ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــال: ق ق

ــه الســام(، وأحــب أعامــي إل محــزة((4). )علي

)- كشف الغمة يف معرفة األئمة، عي ابن ايب الفتح االربيي، ج)، ص334، 

) - الفرقان: 54.

3- األمال، الشيخ الطويس، ص3)3.

4- املصدر السابق، ص647، ح7.
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 جـ - املوؤازرة:

قال تعاىل:﴿اْشُدْد ِبِه َأْزِري﴾.

ــِن،  ابــُة، وهــي َنِقيــُض اللِّ ُة: الصَّ ــدَّ جــاء يف لســان العــرب )اْشــُدْد، شــدد: الشِّ
اه، وَشــَدْدُت  َده: َقــوَّ ، َشــدَّ اهلل ُمْلَكــه: وَشــدَّ والمــع ِشــَدٌد، ويشء َشــديٌد: ُمشــَتدٌّ َقــِويٌّ
وا الَوثــاق، وقــال تعــاىل: اْشــُدْد بــه  ه َشــّدًا إِذا َأوَثْقَتــه، قــال اهلل تعــاىل: فُشــدُّ الــيَء َأُشــدُّ

َأزري())، أزْرُت فانــًا آُزُره َأْزرًا قّويتــه، وآَزْرُتــه عاونتــه(()).

قــال الشــيخ الطــويس يف تفســر التبيــان: اشــدد بــه أزري »الشــد مجــع يستمســك بــه 
ــد.  ــط والعق ــه الرب ــدود، ومثل ــاد وذاك مش ــو ش ــدا، فه ــده ش ــده يش ــال: ش ــوع يق املجم
واألزر الظهــر يقــال: آزرن فــان عــى أمــري أي كان ل ظهــرا، ومنــه املئــزر، النــه يشــد 
عــى الظهــر، واإلزار ألنــه يشــد عــى الظهــر، والتأزيــر ألنــه تقويــة مــن جهــة الظهــر(3).

قــال تعــاىل يف حمكــم كتابه:﴿َق��اَل َربِّ ِإنِّ��ي َقَتْل��ُت ِمْنُه��ْم َنْفًس��ا َفَأَخ��اُف َأْن َيْقُتُل��وِن * 
ُبوِن  ُق��ِي ِإنِّ��ي َأَخ��اُف َأْن ُيَكذِّ َوَأِخ��ي َه��اُروُن ُه��َو َأْفَص��ُح ِم��يِّ ِلَس��اًنا َفَأْرِس��ْلُه َمِع��َي ِرْدًءا ُيَصدِّ
* َق��اَل َسَنُش��دُّ َعُض��َدَك ِبَأِخي��َك َوَنَْع��ُل َلُكَما ُس��ْلَطاًنا َف��َل َيِصُلوَن ِإَلْيُكَم��ا ِبآَياِتَن��ا َأْنُتَما َوَمِن 

اتََّبَعُكَم��ا اْلَغاِلُب��وَن﴾(4).

 فالرســالة الســاوية حتتــاج إىل رجــال أكفــاء أقويــاء يســتند بعضهــم إىل البعــض 

)- لسان العرب، ج3، ص33).

)- لسان العرب، ج4، ص4).

3- التبيان يف تفسر القرآن، ج7، ص)7).

4- القصص: 33 - 34  - 35.
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ــون  ــارون ليك ــه ه ــد أزره بأخي ــن اهلل أن يش ــى م ــب موس ــذا طل ــرش ل ــوى ال ــة ق ملواجه
لــه عــون، ملــا لــه مــن منزلــة عظيمــة عنــد اهلل فهــو مؤهــٌل ألن يكــون ســندًا للديــن فمــن 
مؤهاتــه شــجاعته ودليــل ذلــك أن فرعــون ومــا لــه مــن قــوة ونفــوذ إال أهنــا )عليهــا 
الســام( واجهــاه بــا تــردد وحينــا ســأل فرعــون مــن يصدقــك يف أمــرك أشــار موســى 
إىل أخيــه هــارون، ومــن األســباب التــي جعلــت موســى يعتمــد عــى هــارون هــي 
فصاحتــه، فهــارون كان أفصــح مــن موســى وهــذا مــا بينتــه اآليــة املباركــة، كذلــك امتــاز 
ــل  ــر دلي ــرم وخ ــي األك ــو كالنب ــة فه ــة والباغ ــام( بالفصاح ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
عــى فصاحتــه وباغتــه هــذا الكتــاب القيــم أعنــي )كتــاب هنــج الباغــة( ومــا فيــه مــن 
خطــب تبــّن أنــه )عليــه الســام( لســان اهلل الناطــق باحلــق حتــى وصــف البلغــاء كامــه 

ــق.  ــوق ودون كام اخلال ــوق كام املخل ــه  ف بأن

ــا مــر ذكــر  ــه فيكــون حجــة عــى اخللــق، فكل ــي إىل ويص يصدق ــاج كل نب ــذا يت  ل
ــة.  ــث املنزل ــر حدي ــاب اهلل نتذك ــى يف كت ــارون وموس ه

د: بيان اأمر الولية:

قال تعاىل: ﴿َوَأْشِرْكُه ِف َأْمِري﴾.

أي أشكــه معــي يف أمــر النبــوة وهــذا األمــر خيــص النبــي موســى وهــارون )عليهــا 
ــك  ــت بذل ــة فثب ــص الوالي ــا خي ــره إن ــه يف أم ــي وإشاك ــي لع ــاء النب ــا دع ــام(، أم الس
��ا َوِليُُّك��ُم اهلُل َوَرُس��وُلُه َوالَِّذي��َن آَمُن��وا  واليــة أمــر املؤمنــن، كــا جــاء يف قولــه تعاىل:﴿ِإنََّ

��َلَة َوُيْؤُت��وَن ال��زََّكاَة َوُه��ْم َراِكُع��وَن﴾()). الَِّذي��َن ُيِقيُم��وَن الصَّ

)- املائدة: 55.
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 روي يف تفســر جممــع البيــان عــن أيب ذر الغفــاري، ســمعت رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( هباتــن وإال فصمتــا، ورأيتــه هباتــن وإال فعميتــا، يقــول: )عــي 
قائــد الــربرة، وقاتــل الكفــرة، منصــور مــن نــره، خمــذول مــن خذلــه، أمــا إن صليــت 
ــام صــاة الظهــر، فســأل  ــا مــن األي ــه وســلم( يوم ــه وآل مــع رســول اهلل )صــى اهلل علي
ســائل يف املســجد، فلــم يعطــه أحــد شــيئا، فرفــع الســائل يــده إىل الســاء، وقــال: اللهــم 
ــا،  ــي راكع ــد شــيئا، وكان ع ــي أح ــم يعطن ــول اهلل، فل ــجد رس ــألت يف مس ــهد أن س اش
فأومــأ بخنــره اليمنــى إليــه، وكان يتختــم فيهــا، فأقبــل الســائل حتــى أخــذ اخلاتــم مــن 
خنــره، وذلــك بعــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم. فلــا فــرغ النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم مــن صاتــه، رفــع رأســه إىل الســاء، وقــال: اللهــم إن أخــي موســى، 
ســألك فقــال: »رب اشح ل صــدري ويــر ل أمــري واحلــل عقــدة مــن لســان يفقهــوا 
ــري«  ــه يف أم ــه أزري وأشك ــدد ب ــي أش ــارون أخ ــي ه ــن أه ــرا م ــل ل وزي ــول واجع ق
فأنزلــت عليــه قرآنــا ناطقــا )سنشــد عضــدك بأخيــك ونجعــل لكــا ســلطانا فــا يصلــون 
إليكــا( اللهــم وأنــا حممــد نبيــك وصفيــك، اللهــم فــاشح ل صــدري، ويــر ل أمــري، 
ــتتم  ــا اس ــواهلل م ــو ذر: ف ــال أب ــري. ق ــه ظه ــدد ب ــا أش ــي، علي ــن أه ــرا م ــل ل وزي واجع
رســول اهلل الكلمــة، حتــى نــزل عليــه جربائيــل مــن عنــد اهلل، فقــال: يــا حممــد إقــرأ. قــال: 

ِذيــَن آَمنُــوْا﴾()). َمــا َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَّ ومــا أقــرأ؟ قــال: إقــرأ ﴿إِنَّ

ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب ــه ع ــه رفع ــن منب ــب ب ــن وه وع
عليــه وآلــه(: ملــا عــرج يب إىل ريب جــل جالــه أتــان النــداء: يــا حممــد! قلــت: لبيــك رب 
العظمــة لبيــك، فأوحــى اهلل تعــاىل إل يــا حممــد فيــم اختصــم املــا األعــى؟ قلــت: إهلــي 
ال علــم ل، فقــال: يــا حممــد هــا اختــذت مــن اآلدميــن وزيــرا وأخــا ووصيــا مــن بعــدك؟ 

)- تفسر جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج3، ص)36.
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فقلــت: إهلــي ومــن أختــذ؟ ختــر ل أنــت يــا إهلــي، فأوحــى اهلل إل: يــا حممــد قــد اخــرت 
ــا  ــى اهلل إل ي ــي؟ فأوح ــن عم ــي اب ــت: إهل ــب، فقل ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــن اآلدمي ــك م ل
ــواء احلمــد يــوم  ــا وارثــك ووارث العلــم مــن بعــدك وصاحــب لوائــك ل حممــد إن علي
القيامــة وصاحــب حوضــك، يســقي مــن ورد عليــه مــن مؤمنــي أمتــك، ثــم أوحــى اهلل 
ــا ال يــرشب مــن ذلــك  ــد أقســمت عــى نفــيس قســا حق ــا حممــد إن ق عــز وجــل إل: ي
احلــوض مبغــض لــك وألهــل بيتــك وذريتــك الطيبــن الطاهريــن، حقــا أقــول: يــا حممــد 
ألدخلــن مجيــع أمتــك النــة إال مــن أبــى مــن خلقــي، فقلــت: إهلــي )هــل( واحــد يأبــى 
مــن دخــول النــة؟ فأوحــى اهلل عــز وجــل إل: بــى، فقلــت: وكيــف يأبــى؟ فأوحــى اهلل 
ــه منــك  ــا مــن بعــدك، وجعلت ــا حممــد اخرتــك مــن خلقــي، واخــرت لــك وصي إل: ي
بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدك، وألقيــت حمبتــه يف قلبــك وجعلتــه أبــا 
ــدك فحقــه بعــدك عــى أمتــك كحقــك عليهــم يف حياتــك، فمــن جحــد حقــه فقــد  لول
ــه فقــد أبــى أن يواليــك، ومــن أبــى أن يواليــك فقــد  جحــد حقــك، ومــن أبــى أن يوالي

أبــى أن يدخــل النــة، فخــررت هلل عــز وجــل ســاجدا شــكرا ملــا أنعــم عــي..(()).

 يقــول الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي )إن بعــض املفريــن - كاآللــويس يف »روح 
املعــان«- مــع قبولــه أصــل الروايــة، إال أنــه أشــكل يف داللتهــا، وقالــوا: إن مجلــة أشكــه 
يف أمــري ال تثبــت غــر االشــراك يف أمــر إرشــاد ودعــوة النــاس إىل احلــق! إال أن مــن 
ــي  ــروف والنه ــر باملع ــر: األم ــر آخ ــاد، وبتعب ــراك يف اإلرش ــألة االش ــح أن مس الواض
ــيئا  ــن ش ــذا مل يك ــلمن، وه ــن املس ــرد م ــى كل ف ــب ع ــن، واج ــرش الدي ــر، ون ــن املنك ع
ــح  ــذا توضي ــام(.. إن ه ــه الس ــي )علي ــلم( لع ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــه النب يطلب
للواضحــات، وال يمكــن تفســر دعــاء النبــي )صــى اهلل عليه وآله وســلم( بذلــك مطلقا. 

)- كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص50).
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ــا نعلــم أن األمــر مل يكــن االشــراك يف النبــوة، وبنــاء عــى هــذا  ومــن جهــة أخــرى، فإن
نخلــص إىل هــذه النتيجــة، وهــي أن املطلــوب مقــام خــاص غــر النبــوة، وهــل يمكــن أن 
يكــون إال الواليــة اخلاصــة؟! أليــس ذلــك هــو اخلافــة باملفهــوم اخلــاص الــذي تقــول بــه 
الشــيعة؟ ومجلــة »وزيــرا« أيضــا تؤيــد وتقــوي ذلــك. وبتعبــر آخــر، فــإن هنــاك واجبــات 
ــه وســلم( مــن  ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــن النب ــراد، وهــي حفــظ دي ال يقــوم هبــا كل األف
كل أنــواع التحريــف واالنحــراف، وتفســر أي إهبــام يبديــه البعــض يف حمتــوى الديــن، 
وقيــادة األمــة يف غيبــة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وبعــده، واملســاعدة املؤثــرة 
ــه  ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــه النب ــذي طلب ــذا هــو الــيء ال ــه. إن ه ــق أهداف ــدا يف حتقي ج
وســلم( بقولــه: »أشكــه يف أمــري« لعــي )عليــه الســام( مــن اهلل ســبحانه. ومــن هنــا 
يتضــح أن وفــاة هــارون قبــل موســى ال توجــد إشــكاال يف هــذا البحــث، ألن اخلافــة 
والنيابــة تكــون أحيانــا يف زمــان غيبــة القائــد كــا توالهــا هــارون عنــد غيــاب موســى، 
ــى اهلل  ــي )ص ــاة النب ــد وف ــام( بع ــه الس ــي )علي ــا كان ع ــه ك ــد وفات ــا بع ــون أحيان وتك
عليــه وآلــه وســلم(، وكامهــا هلــا نفــس القــدر املشــرك والامــع الواحــد، وإن كانــت 

املصاديــق متفاوتــة(()).

فــا زال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــويص بعــي حتــى آخــر حلظــات عمــره 
ــد اهلل، قــال تعــاىل: ﴿َي��ا َأيَُّه��ا الرَُّس��وُل َبلِّ��ْغ َم��ا ُأْن��ِزَل  الرشيــف وهــذا األمــر هــو مــن عن
ِإَلْي��َك ِم��ْن َربِّ��َك َوِإْن َلْ َتْفَع��ْل َفَم��ا َبلَّْغ��َت ِرَس��اَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن النَّ��اِس ِإنَّ اهلَل َل َيْهِدي 
ــه الســام(  ــن أيب طالــب )علي ــة عــي ب اْلَق��ْوَم اْلَكاِفِري��َن﴾())، فــكان كــال الديــن بوالي
فعــن أيب ييــى، عــن ابــن عبــاس، قــال: صعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( املنــرب 

)- األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، للشيخ نارص مكارم الشرازي، ج9، ص553.

)- املائدة: 67.
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ــا معــرش املؤمنــن، إن  فخطــب، واجتمــع النــاس إليــه، فقــال )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ي
اهلل عــز وجــل أوحــى إل أن مقبــوض، وأن ابــن عمــي عليــا مقتــول، وإن - أهيــا النــاس 
ــا  ــي علي ــن عم ــم، إن اب ــوه هلكت ــلمتم، وإن تركتم ــه س ــم ب ــربا، إن عملت ــم خ - أخربك
هــو أخــي ووزيــري، وهــو خليفتــي، وهــو املبلــغ عنــي، وهــو إمــام املتقــن، قائــد الغــر 
املحجلــن، إن اسرشــدمتوه أرشــدكم، وإن تبعتمــوه نجوتــم، وإن خالفتمــوه ضللتــم، 
وإن أطعتمــوه فــاهلل أطعتــم، وإن عصيتمــوه فــاهلل عصيتــم، وإن بايعتمــوه فــاهلل بايعتــم، 
وإن نكثتــم بيعتــه فبيعــة اهلل نكثتــم. إن اهلل عــز وجــل أنــزل عــي القــرآن، وهــو الــذي مــن 
ــاس، اســمعوا قــول،  ــد غــر عــي هلــك. أهيــا الن خالفــه ضــل، ومــن ابتغــى علمــه عن
واعرفــوا حــق نصيحتــي، وال ختلفــون يف أهــل بيتــي إال بالــذي أمرتــم بــه مــن حفظهــم، 
فإهنــم حامتــي وقرابتــي وإخــويت وأوالدي، وإنكــم جمموعــون ومســاءلون عــن الثقلــن، 
ــم  ــن ظلمه ــم آذان، وم ــن آذاه ــي، فم ــل بيت ــم أه ــا. إهن ــون فيه ــف ختلف ــروا كي فانظ
ظلمنــي، ومــن أذهلــم أذلنــي، ومــن أعزهــم أعــزن، ومــن أكرمهــم أكرمنــي، ومــن 
ــي  ــد كذبن ــم فق ــدى يف غره ــب اهل ــن طل ــي، وم ــم خذلن ــن خذهل ــرن، وم نرهــم ن
أهيــا النــاس، اتقــوا اهلل، وانظــروا مــا أنتــم قائلــون إذا لقيتمــوه، فــإن خصــم ملــن آذاهــم، 

ومــن كنــت خصمــه خصمتــه، أقــول قــول هــذا واســتغفر اهلل ل ولكــم()).

***

)- االمال، الشيخ الصدوق، ص))).
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املبحث الثاني
)مفهوم القرابة القريبة ومصداقها(

ــة القريبــة يف اللغــة والقــرآن والســنة املطهــرة،  يف هــذا املبحــث ســنبّن معنــى القراب
لكــي يتوضــح للقــارئ الكريــم أن االمــام )عليــه الســام(، ال تربطــه بالرســول األكــرم 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قرابــة نســبية فقــط، وإنــا هنالــك قرابــة معنويــة، فالقرابــة 
مــن النبــي عــن طريــق النســب ال تكفــي إذا كان اإلنســان بعيــدًا كل البعــد عــن صفاتــه 
)صــى اهلل عليــه وآلــه(، ودليلنــا ابــو هلــب فعــى الرغــم مــن قربــه النســبي إال أنــه بعيــد 
ــا أهــل البيــت ونحــن نعلــم أن ســلان  عــن نفــس النبــي، وكان النبــي يقــول ســلان من

ليــس مــن بنــي هاشــم بــل هــو صحــايب جليــل وإنــا أشــار إىل قربــه الروحــي.

أمــا عــي فهــو نفســه وروحــه حيــث قــال النبــي لعــي خلقنــا أنــا وأنــت مــن شــجرة، 
لــذا اختلــف عــن مجيــع اخللــق يف قربــه مــن النبــي فــاهلل ســبحانه وتعــاىل وجدهــم 
متشــاهبن يف الصفــات واالفعــال لــذا فضلهــم عــى ســائر خلقــه فخلقهــم مــن شــجرة 

ــاس مــن أشــجار شــتى. ــي الن ــق باق واحــدة وخل

ــَا َجــاُءوا  ــْم بِ ــاِء َأْعَلُمُه ــاِس بِاألَْنبَِي ــاَل: )إِنَّ َأْوىَل النَّ ــه الســام( َق ومــن حكمــه )علي
بـِـه ُثــمَّ َتــَا ﴿ِإنَّ َأْوَل النَّ��اِس ِبِإْبَراِهي��َم َللَِّذي��َن اتََّبُع��وُه َوَه��َذا النَّ��ِيُّ َوالَِّذي��َن آَمُن��وْا َواهلُل َوِل��يُّ 
ــُدوَّ  ــه، وإِنَّ َع ــَدْت حُلَْمُت ــاَع اهلل وإِْن َبُع ــْن َأَط ــٍد َم ــاَل إِنَّ َوِلَّ حُمَمَّ ــمَّ َق ــَة - ُث ﴾ اآلَي الُْْؤِمِن��نيَ

ــه(()) ــْت َقَراَبُت ــَى اهلل وإِْن َقُرَب ــْن َع ــٍد َم حُمَمَّ

 فاإلمــام يشــر إىل أمــر مهــم وهــو أنــه )عليــه الســام( أوىل بالنبــي مــن غــره إلتباعــه 

)- هنج الباغة، احلكمة: 96.
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لــه وليــس لقرابتــه مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وكذلــك ســائر األئمــة )عليهم 
الســام(، فــاهلل ســبحانه حينــا جعــل عــي مــوىًل للمؤمنــن ألنــه أعلــم النــاس بــا جــاء 
بــه النبــي وأكثرهــم اتباعــًا لــه بــكل يشء، لــذا اختــاره اهلل واصطفــاه وانتجبــه ألن يكــون 
وارث علمــه وخّصــه بــا خــص بــه حبيبــه املصطفــى مــا عــدا النبــوة، فمــن خــال هــذا 

املبحــث ســنبّن معنــى القرابــة القريبــة بعــدة مســائل.

***

املسألة األوىل:)القرابة لغة(
القرابة لغة:

)قــرب: القــاف والــراء والبــاء أصــل صحيــح يــدل عــى خــاف البعــد، يقــال 
ــي  ــان قريب ــا، وف ــك رمح ــرب من ــن يق ــو م ــي وه ــان ذو قرابت ــا، وف ــرب قرب ــرب يق ق
وذو قرابتــي، والقربــة والقربــى القرابــة والقــراب مقاربــة األمــر، وتقــول مــا قربــت هــذا 
األمــر وال أقربــه إذا مل تشــامه ومل تلتبــس بــه، ومــن البــاب القــرب وهــي ليلــة ورود اإلبــل 
املــاء وذلــك أن القــوم يســيمون اإلبــل وهــم يف ذلــك يســرون نحــو املــاء فــإذا بقــي بينهــم 

وبــن املــاء عشــية عجلــوا نحــوه فتلــك الليلــة ليلــة القــرب(()).

وقــال الفراهيــدي )القربــى: حــق ذوي القرابــة، والقــرب ضــد البعــد، واالقــراب 
ــه إىل اهلل  ــت ب ــا تقرب ــان: م ــة والقرب ــق أو قراب ــل بح ــدن والتواص ــرب: الت ــو، والتق الدن

ــا ووســيلة، والقريــب نقيــض البعيــد(()). ــه قرب تبتغــي ب

)- معجم مقاييس اللغة، ج5، ص)8.

)- العن، الفراهيدي، ج5، ص55).
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فقوله )عليه السام(: )القرابة القريبة(.

ــول اهلل  ــن رس ــبية م ــه النس ــان قرابت ــة: بي ــة القراب ــام( بلفظ ــه الس ــام )علي أراد اإلم
)صــى اهلل عليــه وآلــه(، أمــا لفــظ )القريبــة( أراد هبــا منزلتــه مــن رســول اهلل )صــى اهلل 

ــه وآلــه(. علي

جــاء يف كتــاب الفــروق اللغويــة أليب هــال العســكري )الفــرق بــن القــرب والقربــة 
ــع يف  ــة، والثالــث والراب والقربــاء والقرابــة: األول: يقــال يف املــكان، والثــان يف املنزل

النســب، قالــه الفيومــي يف املصبــاح(()).

فالقرابــة إمــا تكــون قرابــة نســبية كاألخ والعــم واخلــال أو تكــون قرابــة ســببية 
كــزوج البنــت وغرهــا مــن ذوي األرحــام، وهنالــك قرابــة معنويــة، واإلمــام عــي )عليــه 
الســام( مجــع هــذه القرابــة مــن كل جهاهتــا فنــال هــذه القرابــة القريبــة التــي أشــار اليهــا 

ــه. يف خطبت

***

)- الفروق اللغوية، أبو هال العسكري، ص5)4.
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املسألة الثانية: 
)قرابة علي من رسول اهلل يف القرآن والسنة(

وردت جمموعــة مــن اآليــات والروايــات التــي تبــّن فيهــا قرابتــه )عليــه الســام( مــن 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة ومنهــا:

اأوًل: قرابته من خالل القراآن:

قال تعاىل: ﴿ُقْل َل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّ الََْودََّة ِف اْلُقْرَبى﴾()).

ــه صلــوات اهلل وســامه عليهــم، الذيــن فــرض اهلل  ــراد بــذوي القربــى أهــل بيت  وي
ــه(،  ــاس )ريض اهلل عن ــن عب ــن اب ــان ع ــاس، روي يف الربه ــى الن ــم ع ــم ومودهت طاعته
قــال: ملــا نزلــت: ﴿ُق��ْل ل َأْس��َئُلُكْم َعَلْي��ه َأْج��راً ِإلَّ اْلَ��َودََّة ِف اْلُقْرب��ى﴾، قالــوا: يــا رســول 
اهلل، مــن قرابتــك الذيــن وجبــت علينــا مودهتــم؟ قــال: »عــي وفاطمــة وأبنامهــا )عليهــم 

ــام(()). الس

ويف تفســر القمــي، حدثنــي أيب عــن ابــن أيب نجــران عــن عاصــم بــن محيــد عــن حممــد 
ابــن مســلم قــال: ســمعت أبــا جعفــر )عليــه الســام( يقــول: يف قــول اهلل عــز وجــل: »قــل 

ال أســألكم عليــه أجــرا - إال املــودة يف القربــى« يعنــي يف أهــل بيتــه.

 قــال: جــاءت األنصــار إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقالــوا: إنــا قــد 
آوينــا ونرنــا فخــذ طائفــة مــن أموالنــا فاســتعن هبــا عــى مــا نابــك فأنــزل اهلل عــز وجــل 

»قــل ال أســألكم عليــه أجــرا إال املــودة يف القربــى« أي يف أهــل بيتــه.

)- الشورى: 3).

)- الربهان يف تفسر القرآن، السيد هاشم البحران، ج4، ص3)8، ح3).
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 ثــم قــال: أال تــرى أن الرجــل يكــون لــه صديــق ويف نفــس ذلــك الرجــل يشء عــى 
أهــل بيتــه فــا يســلم صــدره فــأراد اهلل عــز وجــل أن ال يكــون يف نفــس رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( يشء عــى أمتــه ففــرض اهلل عليهــم املــودة يف القربــى فــإن أخــذوا 
ــده وبعضهــم  ــوا مــن عن ــال: فانرف أخــذوا مفروضــا، وإن تركــوا تركــوا مفروضــا. ق
يقــول: عرضنــا عليــه أموالنــا فقــال: ال. قاتلــوا عــن أهــل بيتــي مــن بعــدي، وقــال طائفة: 
مــا قــال هــذا رســول اهلل وجحــدوه وقالــوا كــا حكــى اهلل عــز وجــل: »أم يقولــون افــرى 
ــت  ــو افري ــال: ل ــك« ق ــى قلب ــم ع ــإ اهلل خيت ــإن يش ــل: »ف ــز وج ــال ع ــا« فق ــى اهلل كذب ع
»ويمــح اهلل الباطــل« يعنــي يبطلــه »ويــق احلــق بكلاتــه« يعنــي باألئمــة والقائــم مــن آل 

حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( »إنــه عليــم بــذات الصــدور(()).

وعــن اإلمــام احلســن بــن عــي )عليهــا الســام(، أنــه خطــب النــاس فقــال يف 
خطبتــه: )إنــا مــن أهــل البيــت الذيــن افــرض اهلل مودهتــم عــى كل مســلم، فقــال: ﴿ُق��ْل 
ًة َنِزْد َله ِفيها ُحْس��نًا(، فاقرتاف  ل َأْس��َئُلُكْم َعَلْيه َأْجراً ِإلَّ الََْودََّة ِف اْلُقْربى وَمْن َيْقرَتِْف َحَس��نَ

الس��نة مودتنا أه��ل البيت﴾()).

ــاىل: ﴿َفُق��ْل َتَعاَل��ْوا  ــال تع ــرآن، ق ــه يف الق ــّن قرابت ــي تب ــرى  الت ــات األخ ــن اآلي وم
َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَس��اَءَنا َوِنَس��اَءُكْم َوَأْنُفَس��َنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اهلِل َعَلى 

اْلَكاِذبِ��نَي﴾(3).

فهــذه اآليــة تبــّن قرابــة اإلمــام )عليــه الســام( مــن الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه 

)- تفسر القمي، ج)، ص75).

)- الربهان، ج4، ص))8، ح7).

3- آل عمران: )6.
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وآلــه( بالقرابــة القريبــة واملنزلــة اخلصيصــة التــي هــي حمــل الشــاهد، فقــد جعــل النبــي 
ــه  ــَظ ب ــه مل ي ــه وآل ــه رســول اهلل صــى اهلل علي ــذي وصف ــذا القــرب ال ــًا كنفســه، فه علي
ســوى عــي )عليــه الســام(، وفاطمــة واحلســنان )عليهــم الســام(، فهــم أقــرب اخللــق 

إىل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه.

روي عــن جابــر قــال: )قــدم عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم( العاقــب 
والطيــب فدعامهــا إىل االســام فقــاال أســلمنا يــا حممــد فقــال كذبتــا إن شــئتا أخربتكــا 
مــا يمنعكــا مــن االســام، فقــاال فهــات إلينــا، قــال حــب الصليــب وشب اخلمــر وأكل 
ــدا  ــداة فغ ــداه بالغ ــداه إىل أن يف ــة فواع ــا إىل املاعن ــر فدعامه ــال جاب ــر - ق ــم اخلنزي حل
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأخــذ بيــد عــي واحلســن واحلســن وفاطمــة 
فأرســل إليهــا فأبيــا أن جييبــاه وأقــرا لــه، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
ــر فيهــم نزلــت  ــال جاب ــارا، ق ــوادي ن ــو فعــا ألمطــر عليهــم ال ــي باحلــق ل ــذي بعثن وال
نــدع أبناءنــا وأبناءكــم، قــال جابــر أنفســنا وأنفســكم رســول اهلل وعــي وأبناؤنــا احلســن 

واحلســن ونســاؤنا فاطمــة(()).

ا ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهًرا﴾())،  وقوله تعاىل: ﴿ِإنََّ
روي عــن أم ســلمة، عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، أنــه قــال لفاطمــة )عليهــا 
الســام(: »ائتينــي بزوجــك وابنيــك«. فأتــت هبــم، فألقــى عليهــم كســاء، ثــم رفــع يــده 
عليهــم، فقــال: »اللهــم هــؤالء آل حممــد، فاجعــل صلواتــك وبركاتــك عــى آل حممــد، 
فإنــك محيــد جميــد«، قالــت أم ســلمة: فرفعــت الكســاء ألدخــل بينهــم، فاجتذبــه وقــال: 

ــور، جــال  ــدر املنث ــن طــارق، ص9))، ال ــزان، ج3، ص33)، خصائــص الوحــي املبــن، اب )- تفســر املي
ــيوطي، ج)، ص39. ــن الس الدي

)- االحزاب: 33.
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»إنــك لعــى خــر«()).

وروى إســاعيل بــن عبــد اخلالــق، عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام(، أنــه قــال: »إهنــا 
نزلــت فينــا أهــل البيــت، أصحــاب الكســاء«()).

 فهــذه القرابــة القريبــة خصــت بعــي وفاطمــة واحلســن واحلســن وذريتهــم عليهــم 
أفضــل الصــاة والســام، فقــد روى صاحــب الكشــاف )أهنــا ملــا نزلــت قيــل يــا رســول 
اهلل مــن قرابتــك هــؤالء الذيــن وجبــت علينــا مودهتــم قــال عــي وفاطمــة وابنامهــا((3).

فهــم اهلــداة املهديــن بعــد النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( ولــوال ُطهرهــم 
ــالة  ــم اهلل بالرس ــن فخصه ــن طاهري ــم طيب ــا وجده ــة وإن ــذه املنزل ــم اهلل هب ــا خصه مل
الســاوية وأورثهــم علــم النبــوة وأعطاهــم مــن الفضــل مــا مل يصــل لــه نبــي مرســل وال 
ملــك مقــرب إال حبيبــه حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( الوحيــد الــذي ســبقهم بالفضــل 
واملرتبــة، فلوالهــم ملــا اســتقام الديــن ويكفــي حديــث الثقلــن يف بيــان عظمتهــم وبيــان 

ــوله. ــبيل إىل اهلل ورس ــم الس ــأهنم فه ش

 عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )إن تــارك 
فيكــم أمريــن أحدمهــا أطــول مــن اآلخــر كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســاء إىل األرض 
وعــريت، أال وإهنــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــي احلــوض، فقلــت أليب ســعيد: مــن عرته؟ 

)- الربهان، ج4، ص4)8، ح7).

)- الربهان، ج4، ص))8، ح8).

ــرشي، ج3، شح  ــل، الزخم ــوه التاوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع 3- الكش
ص467.
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قــال: أهــل بيتــه(()).

وقــد جــاء يف عيــون االخبــار يف بــاب ذكــر جملــس الرضــا )عليــه الســام( مــع 
املأمــون وهــو حديــث طويــل، حدثنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــري عــن أبيــه 
عــن الريــان بــن الصلــت قــال: حــرض الرضــا عليــه الســام جملــس املأمــون بمــرو وقــد 
اجتمــع يف جملســه مجاعــه مــن علــاء أهــل العــراق وخراســان فقــال املأمــون: أخــربون 
عــن معنــى هــذه اآليــة: ﴿ُث��مَّ َأْوَرْثَن��ا اْلِكَت��اَب الَِّذي��َن اْصَطَفْيَن��ا ِم��ْن ِعَباِدَن��ا﴾())، فقالــت 
العلــاء: أراد اهلل عــز وجــل بذلــك األمــة كلهــا فقــال املأمــون: مــا تقــول يــا أبــا احلســن؟ 
فقــال الرضــا )عليــه الســام(: ال أقــول كــا قالــوا ولكني أقــول: أراد اهلل عــز وجل بذلك 
العــرة الطاهــرة فقــال املأمــون: وكيــف عنــى العــرة مــن دون األمــة؟ فقــال لــه الرضــا 
عليــه الســام: إنــه لــو أراد األمــة لكانــت أمجعهــا يف النــة لقــول اهلل عــز وجــل: ﴿َفِمْنُه��ْم 
َظاِلٌ ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَْرَاِت ِبِإْذِن اهلِل َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبُر﴾(3)، ثم 
مجعهــم كلهــم يف النــة فقــال عز وجــل: ﴿َجنَّ��اُت َع��ْدٍن َيْدُخُلوَنَه��ا ُيَلَّ��ْوَن ِفيَها ِمْن َأَس��اِوَر 
ِم��ْن َذَه��ٍب﴾(4) فصــارت الوراثــة للعــرة الطاهــرة ال لغرهــم، فقــال املأمــون: مــن العرة 
الطاهــرة؟ فقــال الرضــا )عليــه الســام(: الذيــن وصفهــم اهلل يف كتابــه فقــال عــز وجــل: 
��ا ُيِري��ُد اهلُل ِلُيْذِه��َب َعْنُك��ُم الرِّْج��َس َأْه��َل اْلَبْي��ِت َوُيَطهَِّرُك��ْم َتْطِه��ًرا﴾(5)، وهــم الذيــن  ﴿ِإنََّ
ــه(: »إن خملــف فيكــم الثقلــن كتــاب اهلل وعــريت  ــه وآل قــال رســول اهلل )صــى اهلل علي

)- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص65، ح 97.

)- فاطر: )3.

3- فاطر: )3.

4- فاطر: 33.

5- األحزاب: 33.
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أهــل بيتــي أال وإهنــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــّي احلــوض فانظــروا كيــف ختلفــون فيهــا، 
أهيــا النــاس ال تعلموهــم فإهنــم أعلــم منكــم، قالــت العلــاء: أخربنــا يــا أبــا احلســن عــن 
العــرة أهــم األل أم غــر االل؟ فقــال الرضــا عليــه الســام: هــم اآلل فقالــت العلــاء: 
فهــذا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يؤثــر عنــه أنــه قــال: أمتــي آل وهــؤالء أصحابــه 
يقولــون باخلــرب املســتفاض الــذي ال يمكــن دفعــه آل حممــد أمتــه فقــال أبــو احلســن عليــه 
الســام: أخــربون فهــل حتــرم الصدقــة عــى اآلل فقالــوا: نعــم، قــال: فتحــرم عــى األمة، 
قالــوا: ال، قــال: هــذا فــرق بــن اآلل واألمــة، ويكــم أيــن يذهــب بكــم، أرضبتــم عــن 
الذكــر صفحــا أم أنتــم قــوم مرفــون، أمــا علمتــم أنــه وقعــت الوراثــة والطهــارة عــى 
املصطفــن املهتديــن دون ســائرهم؟ قالــوا: ومــن أيــن يــا أبــا احلســن؟ فقــال مــن قــول اهلل 
َة َواْلِكَت��اَب َفِمْنُهْم ُمْهَتٍد  عــز وجل:﴿َوَلَق��ْد َأْرَس��ْلَنا ُنوًح��ا َوِإْبَراِهيَم َوَجَعْلَن��ا ِف ُذرِّيَِّتِهَما النُُّبوَّ
َوَكِث��ٌر ِمْنُه��ْم َفاِس��ُقوَن﴾())،  فصــارت وراثــة النبــوة والكتــاب للمهتدين دون الفاســقن، 
ــه عــز وجــل: ﴿َفَق��اَل َربِّ ِإنَّ اْب��ِي ِم��ْن َأْهِل��ي َوِإنَّ  ــم أن نوحــا حــن ســأل رب أمــا علمت
َوْع��َدَك اْلَ��قُّ َوَأْن��َت َأْحَك��ُم اْلَاِكِمنَي﴾())،  وذلك أن اهلل عــز وجل وعده أن ينجيه وأهله 
فقــال ربــه عــز وجــل: ﴿ِإنَُّه َعَم��ٌل َغْرُ َصاِلٍ َفَل َتْس��َأْلِن َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْل��ٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن 
ــل اهلل العــرة عــى ســائر النــاس؟ فقال  َتُك��وَن ِم��َن اْلَاِهِل��نَي﴾(3)، فقــال املأمــون: هــل فضَّ
أبــو احلســن: إن اهلل عــز وجــل أبــان فضــل العــرة عــى ســائر النــاس يف حمكــم كتابــه فقــال 
لــه املأمــون: وأيــن ذلــك مــن كتــاب اهلل؟ فقــال لــه الرضــا )عليــه الســام( يف قــول اهلل 
عــز وجــل: ﴿ِإنَّ اهلَل اْصَطَف��ى آَدَم َوُنوًح��ا َوآَل ِإْبَراِهي��َم َوآَل ِعْم��َراَن َعَل��ى اْلَعاَلِ��نَي * ُذرِّيَّ��ًة 

)- احلديد: 6).

)- هود: 45.

3- هود: 46.
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ي��ٌع َعِلي��ٌم﴾())، وقال عــز وجل يف موضع آخر: ﴿َأْم َيُْس��ُدوَن  َبْعُضَه��ا ِم��ْن َبْع��ٍض َواهلُل َسِ
النَّ��اَس َعَل��ى َم��ا آَتاُه��ُم اهلُل ِم��ْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَن��ا آَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَت��اَب َواْلِْكَم��َة َوآَتْيَناُهْم ُمْلًكا 
َعِظيًم��ا﴾())، ثــم رد املخاطبــة يف اثــر هــذه إىل ســائر املؤمنــن فقــال: ﴿َي��ا َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُنوا 
َأِطيُع��وا اهلَل َوَأِطيُع��وا الرَُّس��وَل َوُأوِل��ي اْلَْم��ِر﴾(3)، يعنــي الذيــن قرهنــم بالكتــاب واحلكمــة 
وحســدوا عليهــا فقولــه عــز وجــل: ﴿َأْم َيُْس��ُدوَن النَّ��اَس َعَل��ى َم��ا آَتاُه��ُم اهلُل ِم��ْن َفْضِل��ِه 
َفَق��ْد آَتْيَن��ا آَل ِإْبَراِهي��َم اْلِكَت��اَب َواْلِْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًم��ا﴾، يعنى الطاعة للمصطفن 
الطاهريــن، فامللــك هــا هنــا هــو الطاعــة هلــم، فقالــت العلــاء: فأخربنــا هــل فــر اهلل عــز 
َوَجــّل االصطفــاء يف الكتــاب؟ فقــال الرضــا عليــه الســام فــر االصطفــاء يف الظاهــر 

ســوى الباطــن يف إثنــي عــرش موطنــا وموضعــا.

 فــأول ذلــك قولــه عز وجــل: ﴿َوَأْن��ِذْر َعِش��َرَتَك اْلَْقَربِ��نَي﴾(4)، ورهطــك املخلصن 
هكــذا يف قــراءة أيّب بــن كعــب وهــي ثابتــة يف مصحــف عبــد اهلل بــن مســعود وهــذه منزلــة 
رفيعــة وفضــل عظيــم وشف عــال حــن عنــى اهلل عــز وجــل بذلــك اآلل فذكره لرســول 

اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فهــذه واحــدة.

��ا ُيِري��ُد اهلُل ِلُيْذِه��َب َعْنُك��ُم  ــل: ﴿ِإنََّ ــز وج ــه ع ــاء قول ــة - يف االصطف ــة الثاني  واآلي
الرِّْج��َس َأْه��َل اْلَبْي��ِت َوُيَطهَِّرُك��ْم َتْطِه��ًرا﴾، وهــذا الفضــل الــذي ال جيهلــه أحــد إال معانــد 

ــة. ــه فضــل بعــد طهــارة تنتظــر فهــذه الثاني ضــال ألن

)- آل عمران: 33- 34.

)- النساء: 54.

3- النساء: 59.

4- الشعراء: 4)).
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ــة  ــة هبــم يف آي ــه باملباهل ــن مــن خلقــه فأمــر نبي ــز اهلل الطاهري ــة فحــن مي  وأمــا الثالث
االبتهــال فقــال عــز وجل: يــا حممد: ﴿َفُقْل َتَعاَل��ْوا َن��ْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَس��اَءَنا َوِنَس��اَءُكْم 
َوَأْنُفَس��َنا َوَأْنُفَس��ُكْم ُث��مَّ َنْبَتِه��ْل َفَنْجَع��ْل َلْعَن��َت اهلِل َعَل��ى اْلَكاِذبِ��نَي﴾، فــرّبَز النبــي )صــى اهلل 
ــهم  ــرن أنفس ــم وق ــوات اهلل عليه ــة صل ــن وفاطم ــه( عليــا واحلســن واحلس ــه وآل علي
ــه  ــه: )وأنفســنا وأنفســكم(؟ قالــت العلــاء: عنــى ب بنفســه فهــل تــدرون مــا معنــى قول
نفســه فقــال أبــو احلســن )عليــه الســام(: لقــد غلطتــم إنــا عنــى هبــا عــي بــن أيب طالــب 
ــه وآلــه(: حــن قــال:  ــه الســام( وممــا يــدل عــى ذلــك قــول النبــي )صــى اهلل علي )علي
ــه  ــن أيب طالــب )علي ــي عــي ب ــن إليهــم رجــا كنفــيس يعن ــو وليعــة أو ألبعث لينتهــن بن
ــة  ــاء فاطم ــى بالنس ــام( وعن ــا الس ــن )عليه ــن واحلس ــاء احلس ــى باألبن ــام( وعن الس
)عليهــا الســام( فهــذه خصوصيــة ال يتقدمهــم فيهــا أحــد وفضــل ال يلحقهــم فيــه بــرش 
وشف ال يســبقهم إليــه خلــق إذ جعــل نفــس عــي عليــه الســام كنفســه فهــذه الثالثــة.

وأمــا الرابعــة فإخراجــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( النــاس مــن مســجده مــا خــا العــرة 
حتــى تكلــم النــاس يف ذلــك وتكلــم العبــاس فقــال: يــا رســول اهلل: تركــت عليــا 
وأخرجتنــا؟ فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: مــا أنــا تركتــه وأخرجتكــم ولكــن 
اهلل عــز وجــل تركــه وأخرجكــم ويف هــذا تبيــان قولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( لعــي )عليــه 
الســام(: أنــت منــي بمنزلــه هــارون مــن موســى قالــت العلــاء: وأيــن هــذا مــن القرآن؟ 

قــال أبــو احلســن:

ــل:  ــز وج ــول اهلل ع ــال: ق ــات ق ــوا: ه ــم قال ــرأه عليك ــا وأق ــك قرآن ــم يف ذل أوجدك
آ ِلَقْوِمُكَم��ا ِبِْص��َر ُبُيوًت��ا َواْجَعُل��وا ُبُيوَتُك��ْم ِقْبَل��ًة﴾())،  ﴿َوَأْوَحْيَن��ا ِإَل ُموَس��ى َوَأِخي��ِه َأْن َتَب��وَّ
ــه الســام(  ــة عــي )علي ــة هــارون مــن موســى وفيهــا أيضــا منزل ــة منزل ففــي هــذه اآلي

)- يونس: 87.
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ــول اهلل  ــه رس ــح يف قول ــل واض ــذا دلي ــع ه ــه( وم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس م
)صــى اهلل عليــه وآلــه( حــن قــال: أال إن هــذا املســجد ال يــل لنــب إال ملحمــد )صــى 
ــا احلســن هــذا الــرشح والبيــان ال يوجــد إال  ــا أب اهلل عليــه وآلــه( وآلــه قالــت العلــاء: ي
ــا  ــر لن ــن ينك ــال: وم ــه( فق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــت رس ــل بي ــاش أه ــم مع عندك
ــة فليأهتــا مــن  ــم وعــي باهبــا فمــن أراد املدين ــه العل ــا مدين ــك ورســول اهلل يقــول: ان ذل
باهبــا؟! ففيــا أوضحنــا وشحنــا مــن الفضــل والــرشف والتقدمــة واالصطفــاء والطهارة 

ــد. وهلل عــز وجــل واحلمــد عــى ذلــك فهــذه الرابعــة.  مــا ال ينكــره إال معان

واآليــة اخلامســة قــول اهلل عــز وجــل: ﴿َوآِت َذا اْلُقْرَب��ى َحقَّ��ُه﴾())، خصوصيــة 
ــى  ــة ع ــذه اآلي ــت ه ــا نزل ــة فل ــى األم ــم ع ــا واصطفاه ــار هب ــز الب ــم اهلل العزي خصه
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال: ادعــوا إّل فاطمــة فدعيــت لــه فقــال: يــا فاطمــة 
ــل وال  ــه باخلي ــف علي ــي مل يوج ــا ه ــدك مم ــذه ف ــال: ه ــول اهلل فق ــا رس ــك ي ــت: لبي قال
ركاب وهــي ل خاصــة دون املســلمن وقــد جعلتهــا ملــا أمــرن اهلل تعــاىل بــه فخذهيــا لــك 

ــة. ــذه اخلامس ــدك فه ولول

ــل: ﴿ُق��ْل َل َأْس��َأُلُكْم َعَلْي��ِه َأْج��ًرا ِإلَّ اْلَ��َودََّة ِف  ــز وج ــول اهلل ع ــة ق ــة السادس  واآلي
اْلُقْرَب��ى﴾())، وهــذه خصوصيــة للنبــي )صــى اهلل عليه وآلــه( إىل يوم القيامــة وخصوصية 
لــآل دون غرهــم وذلــك أن اهلل عــز وجــل حكــى يف ذكــر نــوح يف كتابــه: ﴿َوَي��ا َق��ْوِم َل 
َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماًل ِإْن َأْجِرَي ِإلَّ َعَلى اهلِل َوَما َأَنا ِبَطاِرِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَُّهْم ُمَلُقو َربِِّهْم َوَلِكيِّ 
َأَراُك��ْم َقْوًم��ا َتَْهُل��وَن﴾(3)، وحكــى عــز وجــل عــن هــود أنــه قــال: ﴿َي��ا َق��ْوِم َل َأْس��َأُلُكْم 

)- األرساء: 6).

)- الشورى: 3). 

3- هود: 9).
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َعَلْي��ِه َأْج��ًرا ِإْن َأْج��ِرَي ِإلَّ َعَل��ى الَّ��ِذي َفَطَرِني َأَفَل َتْعِقُل��وَن﴾())، وقال عز وجل لنبيه حممد 
)صــى اهلل عليــه وآلــه(: قــل يــا حممــد ﴿َل َأْس��َأُلُكْم َعَلْي��ِه َأْج��ًرا ِإلَّ اْلَ��َودََّة ِف اْلُقْرَب��ى﴾، وال 
يفــرض اهلل تعــاىل مودهتــم إال وقــد علــم أهنــم ال يرتــدون عــن الديــن ابــدا وال يرجعــون 
ًا للرجــل فيكــون بعــض أهــل بيتــه عــدوا  إىل ضــال أبــدا وأخــرى أن يكــون الرجــل وادَّ
لــه فــا يســلم لــه قلــب الرجــل فأحــب اهلل عــز وجــل أن ال يكــون يف قلــب رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى املؤمنــن شــئ ففــرض عليهــم اهلل مــودة ذوي القربــى، فمــن 
أخــذ هبــا وأحــب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأحــب أهــل بيتــه مل يســتطع رســول 
ــه  ــل بيت ــض أه ــا وأبغ ــذ هب ــا ومل يأخ ــن تركه ــه وم ــه( أن يبغض ــه وآل ــى اهلل علي اهلل )ص
فعــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أن يبغضــه ألنــه قــد تــرك فريضــة مــن فرائــض 
ــل  ــز وج ــزل اهلل ع ــه؟ فأن ــذا أو يداني ــدم ه ــة وأي شف يتق ــأي فضيل ــل ف ــز وج اهلل ع
ــه وآلــه( ﴿ُق��ْل َل َأْس��َأُلُكْم َعَلْي��ِه َأْج��ًرا ِإلَّ اْلَ��َودََّة ِف  ــة عــى نبيــه )صــى اهلل علي هــذه اآلي
اْلُقْرَب��ى﴾، فقــام رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف أصحابــه فحمــد اهلل وأثنــى عليــه 
وقــال: يــا أهيــا النــاس إن اهلل عــز وجــل قــد فــرض ل عليكــم فرضــا فهــل أنتــم مــؤدوه؟ 
ــه ليــس مــن فضــة وال ذهــب وال مأكــول وال  ــاس إن ــا أهيــا الن ــه أحــد فقــال: ي فلــم جيب
مــرشوب فقالــوا: هــات إذن، فتــا عليهــم هــذه اآليــة فقالــوا: أمــا هــذه فنعــم فــا وىف 
هبــا أكثرهــم ومــا بعــث اهلل عــز وجــل نبيــا إال أوحــى إليــه أن ال يســأل قومــه أجــرا ألن 
اهلل عــز وجــل يوفيــه أجــر األنبيــاء وحممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( فــرض اهلل عــز وجــل 
طاعتــه ومــودة قرابتــه عــى أمتــه وأمــره أن جيعــل أجــره فيهــم ليــؤدوه يف قرابتــه بمعرفــه 
ــه  ــدر معرف ــى ق ــون ع ــا تك ــودة إن ــإن امل ــم ف ــل هل ــز وج ــب اهلل ع ــذي أوج ــم ال فضله
ــا  ــك هب ــة فتمس ــوب الطاع ــل وج ــك لثق ــل ذل ــك ثق ــاىل ذل ــب اهلل تع ــا أوج ــل فل الفض

)- هود:  )5.
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قــوم قــد أخــذ اهلل ميثاقهــم عــى الوفــاء وعانــد أهــل الشــقاق والنفــاق وأحلــدوا يف ذلــك 
ُه اهلل عــز وجــل فقالــوا: القرابــة هــم العــرب كلهــا وأهــل  فرفــوه عــن حــّدِه الــذي حــدَّ
ــي  ــن النب ــم م ــة فأقرهب ــي للقراب ــودة ه ــا أن امل ــد علمن ــن كان فق ــى أي احلالت ــه فع دعوت
)صــى اهلل عليــه وآلــه( أوالهــم باملــودة وكلــا قربــت القرابــة كانــت املــودة عــى قدرهــا 
ومــا أنصفــوا نبــي اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف حيطتــه ورأفتــه ومــا َمــنَّ اهلل بــه عــى أمتــه 
ــه وأن  ــل بيت ــه وأه ــؤذوه يف ذريت ــه أن ال ي ــكر علي ــف الش ــن وص ــن ع ــز األلس ــا تعج مم
جيعلوهــم فيهــم بمنزلــة العــن مــن الــرأس حفظــًا لرســول اهلل فيهــم وحبــا هلــم، فكيــف 
ــن فــرض اهلل  ــودة الذي ــة بأهنــم أهــل امل ــار ثابت ــه، واألخب ــه ويدعــو إلي والقــرآن ينطــق ب
ــأيت هبــا أحــد  ــودة ال ي ــا وىف أحــد هبــا فهــذه امل تعــاىل مودهتــم ووعــد الــزاء عليهــا! ف
ِذيــَن َآَمنُــوا  مؤمنــا خملصــا إال اســتوجب النــة لقــول اهلل عــز وجــل يف هــذه اآليــة: ﴿َوالَّ
ــَو  ــَك ُه ــْم َذلِ ِه ــَد َربِّ ــاُءوَن ِعنْ ــا َيَش ــْم َم ــاِت َلُه ــي َرْوَضــاِت اْلَجنَّ ــاِت فِ الَِح ــوا الصَّ َوَعِمُل
احِلَــاِت ُقــْل اَل  ِذيــَن َآَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ُ اهللَُّ ِعَبــاَدُه الَّ ــِذي ُيَبــرشِّ اْلَفْضــُل اْلَكبِيــُر *َذلـِـَك الَّ

َة يِف اْلُقْرَبــى﴾()) مفــرا ومبينــا(()). ــَودَّ ــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَ َأْســَأُلُكْم َعَلْي

عــن أيب جعفــر حممــد بــن عــي )عليهــا الســام(، عــن جابــر بــن عبــد اهلل )ريض اهلل 
عنــه(، قــال: »ملــا َنّصــَب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، عليــا )عليــه الســام( يــوم 
ــه يرفــع بضبــع ابــن عمــه! فأنــزل اهلل تعــاىل: ﴿َأْم َحِســَب  غديــر خــم قــال قــوم: مــا بال

ــْم﴾«(3). ــِرَج اهلل َأْضغاهَنُ ــْن خُيْ ــَرٌض َأْن َل ــْم َم ِذيــَن يِف ُقُلوهِبِ الَّ

) - الشورى: )) - 3).

)- عيــون أخبــار الرضا)عليــه الســام(، الشــيخ الصــدوق، ج)، ص07)- )))، ح3)- )بــاب ذكــر جملس 
الرضــا عليــه الســام مــع املأمــون(. يف الفــرق بــن العــرة واألمــة.

3- الربهان، ج5، ص70، ح).



5(

ثانيًا: قرابته من خالل ال�ُسّنة:

وهذه القرابة تنقسم عى قسمن:

اأ - قرابة ن�سبية:

اأوًل - قرابته عن طريق الع�سرية:

ــة الطاهــرة والعريقــة التــي حــوت أعظــم اخللــق  فكامهــا مــن هــذه العشــرة الطيب
مــن الرجــال والنســاء، املعروفــن بطهــر املنبــت وطيــب اخلصــال مــن كــرم وجــود 
ــه  ــن كام ل ــق، فم ــرام اخلل ــالتها إىل ك ــع س ــرة ترج ــذه العش ــهامة، فه ــجاعة وش وش
ــاِدِن  ــِل امْلََع ــْن َأْفَض ــه ِم ــال: )َفَأْخَرَج ــجرة ق ــذه الش ــة ه ــه عظم ــّن في ــام( يب ــه الس )علي
تـِـي َصــَدَع ِمنَْهــا َأْنبَِيــاَءه، واْنَتَجــَب ِمنَْهــا  ــَجَرِة الَّ َمنْبِتــًا، وَأَعــزِّ األَُروَمــاِت َمْغِرســًا، ِمــَن الشَّ
ــَجِر، َنَبَتــْت يِف َحــَرٍم  ، وَشــَجَرُته َخــْرُ الشَّ ُتــه َخــْرُ األرَُسِ ، وُأرْسَ ُتــه َخــْرُ اْلِعــَرِ ُأَمنـَـاَءه، ِعْرَ

ــاُل(()). ــٌر اَل ُينَ ــَواٌل وَثَم ــُروٌع طِ ــا ُف ــَرٍم، هَلَ ــَقْت يِف َك وَبَس

 فمعنــى أرستــه: أي عشــرته، روى مســلم عــن واثلــة بــن األســقع قــال: قــال 
رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم(: )إّن اهلل اصطفــى مــن ولــد إبراهيــم إســاعيل، 
واصطفــى مــن ولــد إســاعيل بنــي كنانــة، واصطفــى مــن بنــي كنانــة قريشــا واصطفــى 

مــن قريــش بنــي هاشــم واصطفــان مــن بنــي هاشــم(()).

وقــال االمــام الصــادق )عليــه الســام(: ثــم أودعنــا بذلــك النــور صلــب آدم عليــه 
ــور ينتقــل مــن األصــاب واألرحــام مــن صلــب  الصــاة والســام، فــا زال ذلــك الن

)- هنج الباغة، اخلطبة: 94، ص39).

)- منهاج الرباعة يف شح هنج الباغة، السيد حبيب اهلل اخلوئي، ج7، ص56.



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

5(

إىل صلــب، وال اســتقر يف صلــب إال تبــّن عــن الــذي انتقــل منــه انتقالــه، وشف الــذي 
اســتقر فيــه حتــى صــار يف صلــب عبــد املطلــب فوقــع بــأم عبــد اهلل فاطمــة فافــرق النــور 
ــاىل: ﴿َوَتَقلَُّب��َك ِف��ي  ــه تع ــك قول ــب، فذل ــد اهلل، وجــزء يف أيب طال ــزء يف عب ــن: ج جزئي
ــا اهلل تعــاىل  ��اِجِديَن﴾، يعنــي يف أصــاب النبيــن وأرحــام نســائهم فعــى هــذا أجران السَّ

يف األصــاب واألرحــام وولدنــا االبــاء واألمهــات مــن لــدن آدم عليــه الســام(()).

فــاهلل ســبحانه وتعــاىل اختــار هلــم هــذه العشــرة ملــا هلــا مــن مكانــة رفيعــة عنــده وعنــد 
النــاس فهــم ســادات العــرب وأمراؤهــا، ففــي حديــث طويــل قــام عــي بــن أيب طالــب 
)عليــه الســام( فقــال: يــا رســول اهلل، انســبني مــن أنــا، ليعــرف النــاس قرابتــي منــك، 
فقــال: يــا عــي، خلقــت أنــا وأنــت مــن عموديــن مــن نــور معلقــن مــن حتــت العــرش، 
يقدســان امللــك مــن قبــل أن خيلــق اخللــق بألفــي عــام، ثــم خلــق مــن ذينــك العموديــن 
نطفتــن بيضاويــن ملتويتــن، ثــم نقــل تلك النطفتــن يف األصــاب الكريمــة إىل األرحام 
الزكيــة الطاهــرة، حتــى جعــل نصفهــا يف صلــب عبــد اهلل ونصفهــا يف صلــب أيب طالــب، 
ا  ــاِء َبــرَشً ــِذي َخَلــَق ِمــَن امْلَ فجــزء أنــا وجــزء أنــت، وهــو قــول اهلل عــز وجــل: ﴿َوُهــَو الَّ

ــَك َقِديــًرا﴾()))(3). َفَجَعَلــُه َنَســًبا َوِصْهــًرا َوَكاَن َربُّ

فمحمــد وعــي كانــا نوريــن يف أصــاب األنبيــاء حتــى انتقــا إىل صلــب بنــي هاشــم 
وهــم ســادات الربايــا وورثــت األنبيــاء فــا زالــوا يتوارثــون الــود والكــرم والصفــات 

الطاهــرة حتــى علــوا اآلبــاء وفاقــوا مجيــع املنــازل.

)- بحار االنوار - العامة املجليس - ج5) ص0) ح)3.

)- الفرقان: 54.

3- كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس اهلال الكويف، ص377.
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ــه وســّلم( ذات  ــا رســول اهلل )صــّى اهلل علي ــد اهلل قــال: بين ــن عب ــر ب روي عــن جاب
يــوم بعرفــات وعــّي جِتاُهــه، إذ قــال لــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ُادن 
، ُخِلقــُت أنــا وأنــت مــن شــجرة، ُصنـِـَع جســمك مــن جســمي، خلقــت أنــا  منـّـي يــا عــيُّ
وأنــت مــن شــجرة: فأنــا أصُلهــا وأنــت فرُعهــا واحلســن واحلســن أغصاهنــا، فمــن تعّلــق 

بُغصــن منهــا أدخلــه اهلل النّــة(()).

ثانيًا - ابن عم النبي:

بــا أن عبــد اهلل والــد النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( هــو أخ أيب طالــب، فمحمــد 
ــن  ــر م ــه( يف كث ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــك رس ــار إىل ذل ــد أش ــم وق ــاء ع ــي أبن وع
الروايــات ومنهــا عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: بينــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــذي  ــاس: مــا ال ــه الن ــه إذ ضحــك فقــال ل ــوم جالســا ونحــن حول ــه وســلم( ذات ي وآل
أضحــكك يــا رســول اهلل؟ زادك اهلل رسورا؟ قــال: إن جربئيــل أتــان فبــرشن ببشــارة مل 
يبــرشن بمثلهــا فيــا مــى أخــربن أن منـّـا مــن بنــي هاشــم ســبعة مل خيلــق اهلل مثلهــم فيــا 
مــى ولــن خيلــق مثلهــم فيــا بقــي، أنــا حممــد رســول اهلل ســيد النبيــن وعــي ابــن عمــي 
ســيد الوصيــن ومحــزة عمــي ســيد الشــهداء وجعفــر ابــن عمــي الطيــار يف النــة وابنــاي 
احلســن واحلســن ســيدا شــباب أهــل النــة ومنــا القائــم الــذي يصــي خلفــه عيســى ابــن 

مريــم، ثــم هــو مــن ذريــة ابنــي احلســن(()).

ويف املناقــب عــن ابــن عبــاس: إن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ملــا تــزوج زينــب 
بنــت جحــش، أوملَ عليهــا، وكانــت وليمتــه احليــس، وكان يدعــو املؤمنــن عــرشة عــرشة 

)- مناقب عي بن أيب طالب )عليه السام(، ابن املغازي، ص96.

)- مناقب االمام أمراملؤمنن )عليه السام(، حممد بن سليان الكويف، ج)، ص543.
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فــإذا أصابــوا طعــام نبيهــم استأنســوا حلديثــه والنظــر إليــه، فجلســوا، وكان رســول اهلل 
ــز  ــزل اهلل ع ــن فأن ــره أذى املؤمن ــدار، ويك ــه ال ــو ل ــب أن ختل ــه( ي ــه وآل ــى اهلل علي )ص
وجل: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإلَّ َأن ُيْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْيَر َناِظِريَن 
ِإَن��اُه َوَلِك��ْن ِإَذا ُدِعيُت��ْم َفاْدُخُل��وا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِش��ُروا َوَل ُمْسَتْأِنِس��يَن ِلَحِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن 
﴾، فلــا نزلــت هــذه اآليــة كان  ُي��ْؤِذي النَِّب��يَّ َفَيْس��َتْحِيي ِمنُك��ْم َواهلُل َل َيْس��َتْحِيي ِم��َن اْلَح��قِّ
النــاس إذا دعــوا إىل طعــام نبيهــم فطعمــوا مل يلبثــوا، فمكــث رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( يف بيــت زينــب بنــت جحــش ســبعة أيــام ولياليهــن، ثــم حتــول مــن بيــت زينــب 
ــا وصبيحــة الغــد.  ــة(، فمكــث عندهــا يوم ــت أمي ــت أم ســلمة )بن بنــت جحــش إىل بي
فلــا تعــاىل النهــار أتــى عــي عليــه الســام إىل البــاب، فدقــه دقــا خفيفــا، فعــرف رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( )دقــه( وأنكــر ]تــه[ أم ســلمة، فقــال هلــا رســول اهلل )صــى اهلل 

عليــه وآلــه(: قومــي يــا أم ســلمة فافتحــي البــاب.

ــه  ــح ل ــد بلــغ مــن خطــره أن أقــوم، فأفت ــذي ق ــا رســول اهلل، ومــن هــذا ال قالــت: ي
ــي؟ ــي ومعاصم ــتقبله بوجه وأس

فقــال: يــا أم ســلمة، مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اهلل! قومــي فافتحــي البــاب فــإن 
بالبــاب رجــا يــب اهلل ورســوله ويبــه اهلل ورســوله، وإنــك متــى فتحــت البــاب مل يلــج 
حتــى يســكن حــس وطئــك عــن البــاب. فقامــت وهــي تقــول: بــٍخ بــٍخ لرجــل يــب اهلل 

ورســوله ويبــه اهلل ورســوله، ففتحــت البــاب.

ــاب  ــح الب ــت، ففت ــى انرف ــام حت ــح وأق ــاب أن ينفت ــك الب ــي أمس ــها ع ــا أحس فل
ودخــل، فســلم عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فــرد عليــه أحســن رد، وســأله 

ــا أم ســلمة، هــل تعرفــن هــذا الرجــل؟ عــن حالــه، ثــم قــال: ي
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قالت: نعم هذا ابن عمك عي بن أيب طالب، يا رسول اهلل.

ــُف  فقــال: يــا أم ســلمة، هــو ابــن عمــي حقــا وهــو أخــي ووزيــري وخــر مــن أخلِّ
يف أهــي وســيد املســلمن وأمــر املؤمنــن مــن بعــدي وقائــد الغــر املحجلــن يــوم القيامــة 
إل وصاحــب حــويض ورفيقــي يف النــة وســبطاي إبنــاه وقــرة عينــي وثمــرة قلبــي 
ــه فاطمــة ســيدة نســاء  ــأن زوجت ــا أم ســلمة وب ــا، إشــهدي بذلــك ي وريانتــي مــن الدني
العاملــن اشــهدي يــا أم ســلمة بــأن حربــه حــريب وســلمه ســلمي. إشــهدي يــا أم ســلمة 
إنــه الذائــد عــن حــويض مــن أبغضــه وعــاداه كــا تــذاد غريبة اإلبــل. إشــهدي يا أم ســلمة 

إنــه يبعــث يــوم القيامــة عــى ناقــة مــن نــوق النــة مســايرا ل يصــل ركبتــه ركبتــي.

إشــهدي يــا أم ســلمة إنــه معــي عــى الــراط يقــول ألعدائنــا أهــل البيــت - وهــم يف 
النــار - تعســتم تعســتم. اشــهدي يــا أم ســلمة إنــه يقاتــل مــن بعــدي الناكثن والقاســطن 
واملارقــن. اشــهدي يــا أم ســلمة إنــه مــع احلــق يــزول حيــث مــا زال ويــدور حيــث مــا 
دار، ال أخــاف عليــه فتنــة وال بــاء حتــى يلقــان وعــد وعــدن ريب فيــه ولــن خيلــف اهلل 

وعــده أن يفظنــي فيــه وتســلم لــه دينــه حتــى يلحــق يب.

)فقــال الشــامي: فّرجــت عــي يــا عبــد اهلل بــن العبــاس، أشــهد أن عــي بــن أيب طالــب 
مــوالي وموىل كل مســلم(()).

)- شح األخبار، القايض النعان املغريب، ج)، ص06).
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ب - قرابة �سببية:

وتنقسم هذه القرابة عى قسمن:

اأوًل - زوج ابنته:

إن الميــع يعــرف أن زواج فاطمــة مــن عــي )عليهــا الســام( كان بأمــر اهلل ســبحانه 
ألن فاطمــة مل يكــن هلــا كفــؤ غــره ولــوال عــي ملــا كان لفاطمــة كفــؤ، فهــي ســيدة النســاء 
ــه الســام( قــال:  ــاء عــن يونــس بــن ظبيــان، عــن أيب عبــد اهلل )علي وهــو ســيد األوصي
ســمعته يقــول: لــوال أن اهلل تبــارك وتعــاىل خلــق أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( لفاطمــة، 

مــا كان هلــا كفــؤ عــى ظهــر األرض مــن آدم ومــن دونــه(()).

فهــذا احلديــث يبــّن منزلــة عــي وفاطمــة بأهنــا )عليهــا الســام( أعــى منزلــة مــن 
ــه وآلــه(،  ــو القاســم حممــد )صــى اهلل علي ــاء ونســتثني خامتهــم وســيدهم أب مجيــع األنبي
ففاطمــة )عليهــا الســام( رس مــن أرسار اهلل ال يعلــم رسهــا إال خالقهــا وكذلــك عــي 

)عليــه الســام( فهــم نــور اهلل يف أرضــه كــا كانــوا أنــواره يف عرشــه. 

عــن عــي بــن جعفــر، قــال: ســمعت أبــا احلســن موســى بــن جعفــر )عليــه الســام( 
يقــول: بينــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( جالــس إذا دخــل عليــه ملــك لــه أربعــة 
وعــرشون وجهــا، فقــال لــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: حبيبــي جربئيــل، مل أرك 
يف مثــل هــذه الصــورة؟ فقــال امللــك: لســت بجربئيــل، أنــا حممــود، بعثنــي اهلل عــز وجــل 

أن أزوج النــور مــن النــور(()). 

)- الكايف، ج)، ص)46، ح0)، باب مولود الزهراء عليها السام.

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص689.
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فحينــا ختــّر اهلل مــن بــن خلقــه مــن هــو كفــؤ لفاطمــة أمــر رســوله الكريــم أن يــزوج 
ج  النــور مــن النــور، قــال ابــن عبــاس: أوحــى اهلل إىل نبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( أن َزوِّ
فاطمــة مــن عــي، فزفــت فاطمــة إىل عــي وقــال النبــي لعــي: يــا عــي ال حتدثــن أمــرا حتــى 
يأتيكــا رأيــي، فدخــل عليهــا النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فدعــا بفــروة فبســطه ودعــا 
بعبــاء فبســطه ونومهــا عليــه ودعــا بقعــب مــن مــاء فتفــل فيــه تفــا وســقى عليــا بــدءًا 
وفاطمــة ثانيــا ورش عليهــا وقــال: اللهــم بــارك فيهــا وبــارك عليهــا وأنــت وليهــا يف 
الدنيــا واآلخــرة، ثــم خــرج عنهــا وتركهــا، ودخلــت أم أيمــن باكيــة عــى النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم(!! فقــال  هلــا النبــي: مــا يبكيــك يــا أم أيمــن؟ قالــت: ذكــرت بنــي 
ــروا عليهــا مــن الســكر واللــوز مــا علــم اهلل وذكــرت ابنتــك  فــان زوجــوا فتاهتــم ونث
جتهــا مــن عــي فلــم تنثــر عليهــا بــيء قــال: فقــال  فاطمــة يــا رســول اهلل ســيدة النســاء زوَّ
ــا أم أيمــن والــذي بعثنــي باحلــق مــا زوجــت  ــه وآلــه(: ال تبكــي ي النبــي )صــى اهلل علي
فاطمــة مــن عــي حتــى ريض عــي ومــا ريض عــي حتــى رضيــت ومــا رضيــت أنــا حتــى 
ريض رب العاملــن. يــا أم أيمــن إنــه  ملــا أراد اهلل أن أزوج فاطمــة مــن عــي أمــر املائكــة 
أن احتدقــوا بالعــرش وأمــر اهلل شــجرة طوبــى أن ت تزيــن وأمــر اهلل احلــور العــن أن 
يتدقــن بشــجرة طوبــى وأمــر اهلل جربئيــل أن يكتــب املائكــة يشــهدون، فــكان الكاتــب 
جربئيــل والشــهود املائكــة والــول رب العاملــن، وأمــر اهلل شــجرة طوبــى أن انثــري مــا 
عليــك مــن اللؤلــؤ والزمــرد فجعلــت تنثــر مــا عليهــا وجعلــت احلــور العــن يلتقطنــه يف 
حليهــن وحللهــن ويتفاخــرن ويتهادينــه ويقلــن: هــذا مــن نثــار فاطمــة ابنــة حممــد زوجــة 

عــي بــن أيب طالــب(()).

وجــاء يف موســوعة )هــذه فاطمــة( للســيد نبيــل احلســني يف إخبارهــا النبــي )صــى 

)- مناقب االمام امر املؤمنن )عليه السام(، حممد بن سلان الكويف، ج)، ص04).
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اهلل عليــه وآلــه( وســلم عــن كرامــة رأهتــا لعــي صبيحــة عرســها )فأخــربت أباهــا صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم عنهــا، وقــد أثــرت هــذه الكرامــة يف فاطمــة فأفزعتهــا.

تقــول فاطمــة )عليهــا الســام(: )ســمعت األرض حتدثــه ويدثهــا، فأصبحــت 
وأنــا فزعــة فأخــربت والــدي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فســجد ســجدة طويلــة، ثــم 
رفــع رأســه وقــال: يــا فاطمــة أبــرشي بطيــب النســل، فــإن اهلل فّضــل بعلــك عــى ســائر 
خلقــه، وأمــر األرض أن حتدثــه بأخبارهــا ومــا جيــري عــى وجههــا مــن شق األرض إىل 

غرهبــا(()).

ويف روايــة، أنــه قــال )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )يــا فاطمــة زوجتــك ســيدًا يف 
الدنيــا، وإنــه يف اآلخــرة ملــن الصاحلــن، يــا فاطمــة مّلــا أراد اهلل تعــاىل أن أملــكك بعــي أمــر 
اهلل تعــاىل جربائيــل فقــام يف الســاء الرابعــة فصــّف املائكــة صفوفــًا ثــم خطــب عليهــم 
ــم  ــان فحملــت احلــي واحللــل، ث ــم أمــر اهلل ســبحانه بشــجر الن جــك مــن عــي، ث فزوَّ
أمرهــا فنثرتــه عــى املائكــة فمــن أخــذ منهــم يومئــذ شــيئًا أكثــر ممــا أخــذ غــره افتخــر بــه 

إىل يــوم القيامــة.

قالــت أم ســلمة ريض اهلل عنهــا: لقــد كانــت فاطمــة )عليهــا الســام( تفخــر؛ ألهنــا 
مــن خطــب عليهــا جربائيــل )عليــه الســام(()).

ــا زّوج  ــال: )مل ــاس ق ــن عب ــن اب ــد ع ــن جماه ــى ع ــن أيب يي ــاووس ع ــن ط روى اب
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عليــا عليــه الســام فاطمــة عليهــا الســام حتدثــن نســاء 
جــك رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن عائــل ال  هنــا وقلــن: زوَّ قريــش وغرهــن وعرَّ

)- هذه فاطمة، السيد نبيل احلسني، ج)، ص303- 304.

)- املصدر نفسه.
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ــا ترضــن أن اهلل  ــا فاطمــة، أم ــه(: ي ــه وآل ــه، فقــال هلــا رســول اهلل )صــى اهلل علي مــال ل
تبــارك وتعــاىل اطلــع اطاعــة إىل األرض فاختــار منهــا رجلــن أحدمهــا أبــوك واآلخــر 
بعلــك، يــا فاطمــة كنــت أنــا وعــي نوريــن بــن يــدي اهلل عــز وجــل، مطيعــن مــن قبــل أن 
خيلــق اهلل آدم بأربعــة عــرش ألــف عــام، فلــا خلــق آدم قســم ذلــك النــور جزئــن: جــزء 
ــم أن قريشــا تكلمــت يف ذلــك وفشــى اخلــرب فبلــغ النبــي )صــى اهلل  ــا وجــزء عــي، ث أن
عليــه وآلــه( فأمــر بــاالً فجمــع النــاس وخــرج إىل مســجده ورقــي منــربه يــدث النــاس 
بــا خّصــه اهلل تعــاىل مــن الكرامــة وبــا خــّص بــه عليــا وفاطمــة )عليهــا الســام(، فقــال: 
ــي  ــوه من ــوه واحفظ ــا فع ــم حديث ــم، وأن حمدثك ــي مقالتك ــه بلغن ــاس، إن ــرش الن ــا مع ي
واســمعوه، فــإن خمربكــم بــا خــّص بــه أهــل البيــت وبــا خــّص بــه عــي )عليــه الســام( 
ــن  ــم وم ــى أعقابك ــوا ع ــوه فتنقلب ــا ختالف ــم، ف ــه عليك ــة وفضل ــل والكرام ــن الفض م
ينقلــب عــى عقبيــه فلــن يــرض اهلل شــيئا وســيجزي اهلل الشــاكرين، معــاش النــاس، إن اهلل 
قــد اختــارن مــن خلقــه فبعثنــي إليكــم رســوال، واختــار ل عليــا خليفــة ووصيــا. معــاش 
ــة  ــن مائك ــي م ــن كان مع ــع م ــي مجي ــف عن ــاء وختل ــا أرسي يب إىل الس ــاس، إن مل الن
الســاوات وجربئيــل واملائكــة املقربــن ووصلــت إىل حجــب ريب دخلــت ســبعن ألــف 
حجــاب، بــن كل حجــاب إىل حجــاب، مــن حجــب العــزة والقــدرة والبهــاء والكرامــة 
ــال،  ــاب ال ــت إىل حج ــى وصل ــار، حت ــة والوق ــور والظلم ــة والن ــاء والعظم والكربي
ــه وأمــرن  ــا أحب ــه وتقــدم إل عــز ذكــره ب ــارك وتعــاىل وقمــت بــن يدي فناجيــت ريب تب
ــفاعة  ــدن الش ــان، ووع ــام إال أعط ــه الس ــي علي ــيئا يف ع ــيس ش ــأله لنف ــا أراد، مل أس ب
يف شــيعته وأوليائــه، ثــم قــال ل الليــل جــل جالــه: يــا حممــد، مــن حتــب مــن خلقــي؟ 
ــه  ــإن أحب ــا ف ــه: فأحــبَِّ علي ــال ل جــل جال ــا ريب. ق ــه أنــت ي ــذي حتب قلــت: أحــب ال
وأحــب مــن يبــه، فخــررت هلل ســاجدا مســبحا شــاكرا لــريب تبــارك وتعــاىل. فقــال ل: 
ــرا  ــا ووزي ــه لــك أخــا ووصي ــي وخــريت بعــدك مــن خلقــي، اخرت ــا حممــد، عــي ولي ي
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وصفيــا وخليفــة ونــارصا لــك عــى أعدائــي. يــا حممــد، وعــزيت وجــال، ال ينــاوي عليــا 
جبــار إال قصمتــه، وال يقاتــل عليــا عــدو مــن أعدائــي إال هزمتــه وأبدتــه.

يــا حممــد، إن اطلعــت عــى قلــوب عبــادي فوجــدت عليــا أنصــح خلقــي لــك 
وأطوعهــم لــك، فاختــذه أخــا وخليفــة ووصيــا وزوجــه ابنتــك، فإن ســأهب هلــا غامن 

ــن تقيــن نقيــن.  طيبــن طاهري

ــد  ــا أح ــه وذريته ــا وزوجت ــنَّ علي ــه ال يتول ــت، إن ــيس حتم ــى نف ــت وع ــي حلف فب
ــقيته  ــي، وس ــة كرامت ــي وبحبوح ــريش وجنت ــة ع ــواءه إىل قائم ــت ل ــي إال رفع ــن خلق م
مــن حظــرة قــديس وال يعادهيــم أحــد ويعــدل عــن واليتهــم يــا حممــد إال ســبلته ودي 

ــي. ــذايب ولعنت ــم ع ــت عليه ــريب وضاعف ــن ق ــه م وباعدت

ــى  ــن، وع ــر املؤمن ــي وأم ــا ولي ــي وإن علي ــع خلق ــول إىل مجي ــك رس ــد، إن ــا حمم ي
ذلــك أخــذت ميثــاق مائكتــي وأنبيائــي ] ومجيــع خلقــي مــن قبــل أن أخلــق خلقــا يف 
ــن  ــا وكان م ــن أحبك ــا ومل ــي ولولدك ــد، ولع ــا حمم ــك ي ــي ل ــة من ــائي [ وأريض حمب س

ــا. ــن خليقتك ــم م ــك خلقته ــيعتكا ولذل ش

فقلــت: إهلــي وســيدي، فامجــع األمــة عليــه. فأبــى عــي وقــال: يــا حممــد، إنــه املبتــى 
واملبتــى بــه، وإن جعلتكــم حمنــة خللقــي، أمتحــن بكــم مجيــع عبــادي وخلقــي يف ســائي 
وأريض ومــا فيهــن ألكمــل الثــواب ملــن أطاعنــي فيكــم. وأحــل عــذايب ولعنتــي عــى مــن 
خالفنــي فيكــم وعصــان، وبكــم أميــز اخلبيــث مــن الطيــب. يــا حممــد، وعــزيت وجــال 
لــوالك مــا خلقــت آدم، ولــوال عــي مــا خلقــت النــة ألن بكــم أجــزي العبــاد يــوم املعــاد 
بالثــواب والعقــاب، وبعــي وباألئمــة مــن ولــده انتقــم مــن أعدائــي يف دار الدنيــا. ثــم إىل 
املصــر للعبــاد واملعــاد وأحكمكــا يف جنتــي ونــاري، فــا يدخــل النــة لكــا عــدو وال 
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يدخــل النــار لكــا ول، وبذلــك أقســمت عــى نفــيس.

ثــم انرفــت فجعلــت ال أخــرج مــن حجــاب مــن حجــب ريب ذي الــال واإلكرام 
إال ســمعت يف النــداء ورائــي: يــا حممــد قــّدم عليــا، يــا حممــدا اســتخلف عليــا، يــا حممــد 
أوص إىل عــي، يــا حممــد وآخ عليــا، يــا حممــد أحــب مــن يــب عليــا، يــا حممــد اســتوص 

بعــي وشــيعته خــرا.

فلــا وصلــت إىل املائكــة جعلــوا هينئوننــي يف الســاء ويقولــون: هنيئــا لــك يا رســول 
اهلل بكرامــة لــك ولعــي. معــاش النــاس، عــي أخــي يف الدنيــا واآلخــرة ووصيــي وأمينــي 
ــايت. ال  ــد وف ــايت وبع ــم يف حي ــي عليك ــري وخليفت ــن ووزي ــى رسي ورس رب العامل ع
يتقدمــه أحــد غــري وخــر مــن أخلــف بعــدي. ولقــد أعلمنــي ريب تبــارك وتعــاىل أنــه 
ســيد املســلمن وإمــام املتقــن وأمــر املؤمنــن ووارثــي ووارث النبيــن وويص رســول 
رب العاملــن وقائــد الغــر املحجلــن مــن شــيعته وأهــل واليتــه إىل جنــات النعيــم بأمــر 
رب العاملــن. يبعثــه اهلل يــوم القيامــة مقامــا حممــودا يغبطــه بــه األولــون واآلخــرون، بيــده 
لوائــي لــواء احلمــد يســر بــه أمامــي، وحتتــه آدم ومجيــع مــن ولــد مــن النبيــن والشــهداء 
والصاحلــن إىل جنــات النعيــم حتــا مــن اهلل حمتومــا مــن رب العاملــن، وعــد وعدنيــه ريب 

فيــه ولــن خيلــف اهلل وعــده وأنــا عــى ذلــك مــن الشــاهدين(()).

)- اليقــن ابــن طــاووس، ص5)4، ومــن أراد الزيــادة والتوســع يف موضــوع زواج فاطمــة مــن عــي )عليهــا 
الســام( يراجــع موســوعة )هــذه فاطمــة( للســيد نبيــل احلســني  ج)، ص88).
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ثانيًا: اأبو ولده:

إن هــذا األمــر معلــوم لــدى اخلاصــة والعامــة أن احلســن واحلســن )عليهــا الســام( 
هــم أبنــاء رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وهــذا مــا رصح بــه الرســول األكــرم )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( بنفســه، فقــد روي عــن شــيبة بــن نعامــة عــن فاطمــة بنــت احلســن عــن 
فاطمــة الكــربى قالــت: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: )كل بنــي أم ينتمــون إىل 

عصبــة غــر ولــد فاطمــة فأنــا أبوهــم، وأنــا عصبتهــم(()).

 ويف االحتجــاج قــال النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه: )معــاش النــاس( ذريــة كل 
نبــي مــن صلبــه وذريتــي مــن صلــب عــي(()).

وقــد أوىص النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(  بحبهــم واتباعهــم ومواالهتــم، فعــن اإلمام 
الصــادق )عليــه الســام( يرويــه عــن جــده رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أنــه 
ــي  ــب ع ــن صل ــي م ــل ذريت ــه وجع ــن صلب ــي م ــة كل نب ــل ذري ــاىل جع ــال: )إن اهلل تع ق
بــن أيب طالــب، ومــن فاطمــة ابنتــي، وإن اهلل اصطفاهــم، كــا اصطفــى آدم ونوحــا وآل 
إبراهيــم عــى العاملــن، فاتبعوهــم هيدوكــم إىل رصاط مســتقيم، وقدموهــم وال تتقدمــوا 
ــم يف  ــم ال يدخلوك ــم، فإهن ــارا فاتبعوه ــم كب ــارا، وأعلمك ــم صغ ــم أمجلك ــم، فإهن عليه

ضــال، وال خيرجوكــم مــن بــاب هــدى((3).

قــال تعــاىل: ﴿َوالَِّذي��َن َيُقوُل��وَن َربََّن��ا َه��ْب َلَن��ا ِم��ْن َأْزَواِجَن��ا َوُذرِّيَّاِتَن��ا ُق��رََّة َأْع��نُيٍ َواْجَعْلَن��ا 

)- تاريخ بغداد، ج))، ص84).

)- االحتجاج، الشيخ الطربيس، ج)، ص77.

3- الروضة يف فضائل أمر املؤمنن )عليه السام(، ص79).
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ِلْلُمتَِّق��نيَ ِإَماًم��ا * ُأوَلِئ��َك ُيْ��َزْوَن اْلُغْرَف��َة بَِ��ا َص��َبُوا َوُيَلقَّ��ْوَن ِفيَه��ا َتِيًَّة َوَس��َلًما﴾()).

 عــن ســعيد بــن جبــر يف قولــه تعــاىل: ﴿َوالَِّذي��َن َيُقوُل��وَن َربََّن��ا َه��ْب َلَن��ا ِم��ْن َأْزَواِجَن��ا 
َوُذرِّيَّاِتَن��ا﴾، اآليــة، قــال نزلــت هــذه اآليــة واهلل خاصــة يف أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، 
قــال كان أكثــر دعائــه يقــول: ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا، يعنــي فاطمــة وذرياتنــا، يعنــي 
احلســن واحلســن قــرة أعــن، قــال أمــر املؤمنــن: واهلل مــا ســألت ريب ولــدا نضــر الوجه 
ــدا مطيعــن هلل خائفــن وجلــن  ــدا حســن القامــة ولكــن ســألت ريب ول وال ســألت ول
ــال: ﴿َواْجَعْلَن��ا ِلْلُمتَِّق��نَي  ــي، ق ــه عين ــرت ب ــع هلل ق ــو مطي ــه وه ــرت إلي ــى إذا نظ ــه حت من
ــال  ــا، وق ــا مــن بعدن ــدي املتقــون بن ــا مــن املتقــن فيقت ــدي بمــن قبلن ــال: نقت ِإَماًم��ا﴾، ق
اهلل: ﴿ُأوَلِئ��كَ ُيْ��َزْوَن اْلُغْرَف��َة بَِ��ا َص��َبُوا﴾، يعنــي عــي بــن أيب طالــب واحلســن واحلســن 
ــة وســاما خالديــن فيهــا حســنت مســتقرا ومقامــا(، وقــد  وفاطمــة )ويلقــون فيهــا حتي

ــت فيهــم(()). ــون( نزل ــن والزيت روي أن )والت

وعــن أيب الــارود، عــن أيب جعفــر )عليــه الســام( قــال: قــال ل أبــو جعفــر )عليــه 
ــام(؟  ــا الس ــن )عليه ــن واحلس ــم يف احلس ــون لك ــا يقول ــارود م ــا ال ــا أب ــام(: ي الس
ــأي يشء  ــال: ف ــه(، ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــا رس ــا ابن ــا أهن ــرون علين ــت: ينك قل
احتججتــم عليهــم؟ قلــت: احتججنــا عليهــم بقــول اهلل عــز وجــل يف عيســى ابــن مريــم 
)عليهــا الســام(: ﴿َوِم��ْن ُذرِّيَِّت��ِه َداُووَد َوُس��َلْيَماَن َوَأيُّ��وَب َوُيوُس��َف َوُموَس��ى َوَه��اُروَن 
َوَكَذِل��َك َنْ��ِزي اْلُِْس��ِننَي * َوَزَكِريَّ��ا َوَيَْي��ى َوِعيَس��ى﴾(3)، »فجعــل عيســى ابــن مريــم مــن 
ذريــة نــوح )عليــه الســام(، قــال: فــأي يشء قالــوا لكــم؟. قلــت: قالــوا: قــد يكــون ولــد 

)- الفرقان: 74- 75.

)- مناقب آل ايب طالب، ابن شهراشوب، ج3، ص53).

3- األنعام: 84 - 85.
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االبنــة مــن الولــد وال يكــون مــن الصلــب. قــال: فــأي يشء احتججتــم عليهــم؟  قلــت: 
احتججنــا عليهــم بقــول اهلل تعــاىل لرســوله )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ﴿َفُق��ْل َتَعاَل��ْوا َن��ْدُع 

َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَس��اَءَنا َوِنَس��اَءُكْم َوَأْنُفَس��َنا َوَأْنُفَس��ُكْم﴾()).

قــال: فــأي يشء قالــوا؟. قلــت: قالــوا: قــد يكــون يف كام العــرب أبنــاء رجــل وآخــر 
يقــول: أبناؤنــا. قــال: فقــال أبــو جعفــر )عليــه الســام(: يــا أبــا الــارود ألعطينكهــا مــن 
كتــاب اهلل جــل وتعــاىل أهنــا مــن صلــب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ال يردهــا إال 
الكافــر، قلــت: وأيــن ذلــك جعلــت فــداك؟. قــال: مــن حيــث قــال اهلل تعــاىل: ﴿ُحرَِّم��ْت 
َعَلْيُك��ْم ُأمََّهاُتُك��ْم َوَبَناُتُك��ْم َوَأَخَواُتُك��ْم﴾())، اآليــة إىل أن انتهــى إىل قولــه تبــارك تعــاىل: 
ــا الــارود هــل كان يــل  ــا أب ﴿َوَحَلِئ��ُل َأْبَناِئُك��ُم الَِّذي��َن ِم��ْن َأْصَلِبُك��ْم﴾(3)،  فســلهم ي
لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( نــكاح حليلتيهــا؟ فــإن قالــوا: نعــم كذبــوا وفجــروا 

وإن قالــوا: ال فهــا ابنــاه لصلبــه((4).

ــم  ــه: )جّوزت ــال ل ــيد ق ــه: أن الرش ــام( وفي ــه الّس ــم )علي ــن الكاظ ــث ع ويف حدي
للعامــة واخلاصــة أن ينســبوكم إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ويقولــوا لكــم: يــا 
بنــي رســول اهلل، وأنتــم بنــو عــي، وإنــا ينســب املــرء إىل أبيــه، وفاطمــة إنــا هــي وعــاء، 
ــا أمــر املؤمنــن لــو أن النبــي نــرش فخطــب  والنبــي جدكــم مــن قبــل أمكــم، فقلــت: ي
ــى  ــر ع ــل أفتخ ــه، ب ــبحان اهلل! ومل ال أجب ــال: س ــه؟ ق ــت جتيب ــل كن ــك، ه ــك كريمت إلي
العــرب والعجــم وقريــش بذلــك؟ فقلــت لــه: لكنــه ال خيطــب إل وال أزوجــه، فقــال: 

)- آل عمران: )6.

)- النساء: )3.

3- النساء: 3).

4- الكايف، ج8، ص7)3، ح)50.
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ومل؟ فقلــت: ألنــه ولــدن ومل يلــدك، فقــال: أحســنت يــا موســى! ثــم قــال: كيــف قلتــم 
إنــا ذريــة النبــي والنبــي مل يعقــب، وإنــا العقــب الذكــر ال األنثــى، وأنتــم ولــد اإلبنــة وال 
يكــون ولدهــا عقبــا لــه، فقلــت: أســألك بحــق القرابــة والقــرب ومــن فيــه، إال أعفيتنــي 
ــا موســى  ــا ولــد عــي! وأنــت ي ــه ي عــن هــذه املســألة، فقــال: ال أو ختــربن بحجتكــم في
ــه،  ــألك عن ــا أس ــك يف كل م ــت أعفي ــي إل، ولس ــذا أهن ــم، ك ــام زماهن ــوهبم، وإم يعس
حتــى تأتينــي فيــه بحجــة مــن كتــاب اهلل، وأنتــم تدعــون معــرش ولــد عــي أنــه ال يســقط 
عنكــم منــه يشء ألــف وال واو إال تأويلــه عندكــم، واحتججتــم بقولــه عــز وجــل: )مــا 
ــا يف الكتــاب مــن يشء(، واســتغنيتم عــن رأي العلــاء وقياســهم.فقلت: تــأذن ل  فرطن
يف الــواب؟ قــال: هــات، فقلــت: أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم بســم اهلل الرمحــن 
ْيَماَن َوَأيُّوَب َوُيوُس��َف َوُموَس��ى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنِْزي  الرحيم: ﴿َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُس��لَ
اِلِ��نَي﴾())، مــن أبــو عيســى يــا  نَي * َوَزَكِريَّ��ا َوَيَْي��ى َوِعيَس��ى َوِإْلَي��اَس ُكلٌّ ِم��َن الصَّ اْلُِْس��نِ
أمــر املؤمنــن؟ فقــال: ليــس لعيســى أب، فقلــت: إنــا أحلقنــاه بــذراري األنبيــاء )عليهــم 
الســام( مــن طريــق مريــم عليهــا الســام وكذلــك ُأحلقنــا بــذراري النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه مــن قبــل أمنــا فاطمــة، أزيــدك يــا أمــر املؤمنــن؟ قــال: هــات، قلــت: قــول اهلل عــز 
��َك ِفي��ِه ِم��ْن َبْع��ِد َما َج��اَءَك ِمَن اْلِعْل��ِم َفُقْل َتَعاَل��ْوا َن��ْدُع َأْبَناَءَن��ا َوَأْبَناَءُكْم  وجــل: ﴿َفَم��ْن َحاجَّ
َوِنَس��اَءَنا َوِنَس��اَءُكْم َوَأْنُفَس��َنا َوَأْنُفَس��ُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اهلِل َعَلى اْلَكاِذِبنَي﴾())، ومل 
يــّدع أحــد أنــه أدخلــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه حتــت الكســاء عنــد مباهلة النصــارى إال 
عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام وفاطمــة، واحلســن واحلســن فأبنائنــا احلســن واحلســن 
ونســائنا فاطمــة، وأنفســنا عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام. عــى أن العلــاء قــد أمجعــوا 
عــى أن جربئيــل قــال يــوم أحــد: )يــا حممــد إن هــذه هلــي املواســاة مــن عــي( قــال: )ألنــه 

)- األنعام: 84 - 85.

)- آل عمران: )6.
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منــي وأنــا منــه(.

فقــال جربئيــل: )وأنــا منكــا يــا رســول اهلل(، ثــم قــال: ال ســيف إال ذو الفقــار وال 
فتــى إال عــي، فــكان كــا مــدح اهلل عــز وجــل بــه خليلــه عليــه الســام إذ يقول:﴿َقاُل��وا 
ْعَن��ا َفًت��ى َيْذُكُرُه��ْم ُيَق��اُل َل��ُه ِإْبَراِهي��ُم﴾())، إنــا نفتخــر بقــول جربئيــل أنــه منــا فقــال:  َسِ

ــا موســى(()). أحســنت ي

***

)- األنبياء: 60.

)- االحتجاج، الشيخ الطربيس، ج)، ص64)- 65).
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املسألة الثالثة:
 )من مصاديق القرابة القريبة اختصاصه برعاية رسول اهلل(

ــي إىَِل  نِ ــٌد َيُضمُّ ــا َولِي ــِرِه َوَأَن ــي يِف َحْج ــام(: )َوَضَعنِ ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــال أم ق
ْ َء ُثــمَّ  نِي َعْرَفــُه َوَكاَن َيْمَضــُغ َالــيَّ ــنِي َجَســَدُه َوُيِشــمُّ َصــْدِرِه َوَيْكنُُفنـِـي يِف فَِراِشــِه َوُيِمسُّ

ــٍل(. ــًة يِف فِْع ــْوٍل َوالَ َخْطَل ــًة يِف َق ــا َوَجــَد ِل َكْذَب ــِه َوَم ُيْلِقُمنِي

إن اإلمــام عليــًا )عليــه الســام( اســتحق هــذا اللطــف اإلهلــي وهــذي العنايــة 
املحمديــة وهــذه اخلصوصيــة فــكل هــذه الكرامــات التــي أعطيــت لعــي إنــا هــي بعلــم 
اهلل حيــث وجــد فيــه هــذه الشــائل املحمديــة واالخــاق النبويــة الســامية، فهــو رس حممد 
وشــبيهه بــكل الصفــات واخلصــال لــذا اختــاره وجعلــه وصيــه ووارث علمــه وخّصــه 

بأمــور مل خيــص هبــا غــره إذ جعــل تربيتــه عــى يــد خــر اخللــق.

ــن  ــام م ــا اإلم ــا لن ــي بّينه ــام( الت ــه الس ــي )علي ــول لع ــة الرس ــّن رعاي ــل أن نب وقب
ــا  ــب معرفته ــن الواج ــي م ــور الت ــض األم ــان بع ــا بي ــب علين ــة، جي ــذه اخلطب ــال ه خ

ــي: وه

ــع  ــال م ــو احل ــا ه ــام( ك ــه الس ــاده )علي ــل مي ــات قب ــائر وعام ــك بش ــل هنال ه
األنبيــاء؟ ومــا هــي أهــم االســباب التــي دعــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ألن 

ــام؟ ــة اإلم ــل تربي يتكف

 وسوف نوضح ذلك بنقطتن:
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اأوًل -  الب�سائر قبل ولدته )عليه ال�سالم(:

ــذا  ــب هب ــا طال ــي وأب ــرش اهلل النب ــك ب ــه كذل ــذي يلي ــي ال ــرش بالنب ــي يب ــا كان النب ك
املولــود فعــي خــر مولــود بعــد النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( واهلل ســبحانه وتعــاىل 
حينــا يبــرش أنبيــاءه وأوليــاءه باملولــود القــادم فإنــا ذلــك لبيــان عظمــة هــذا الشــخص 

وبيــان منزلتــه وقــدره عنــد اهلل. 

قــال جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري: ســألت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــن 
ميــاد أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( فقــال: آه آه لقــد ســألتني عــن 
خــر مولــود ولــد بعــدي عــى ســنة املســيح »عليــه الســام« إن اهلل تبــارك وتعــاىل خلقنــي 
ــبح اهلل  ــا نس ــام فكن ــف ع ــائة ال ــق بخمس ــق اخلل ــل أن خيل ــد، قب ــور واح ــن ن ــا م وعلي
ونقدســه، فلــا خلــق اهلل تعــاىل آدم قــذف بنــا يف صلبــه واســتقررت انــا يف جنبــه األيمــن، 
وعــي يف األيــر ثــم نقلنــا مــن صلبــه يف األصــاب الطاهــرات إىل األرحــام الطيبــة، فلــم 
نــزل كذلــك حتــى أطلعنــي اهلل تعــاىل مــن ظهــر طاهــر وهــو عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب 
فاســتودعني خــر رحــم وهــي آمنــة، ثــم أطلــع اهلل تبــارك وتعــاىل عليــا مــن ظهــر طاهــر 
وهــو أبــو طالــب واســتودعه خــر رحــم، وهــي فاطمــة بنــت أســد ثــم قــال: يــا جابــر 
ومــن قبــل أن يقــع عــي يف بطــن أمــه كان يف زمانــه رجــل عابــد راهــب يقــال لــه املثــرم 
ابــن رعيــب بــن الشــيقنام وكان مذكــورا يف العبــادة قــد عبــد اهلل مائــة وتســعن ســنة، ومل 
يســأل حاجــة فســأل ربــه أن يريــه وليــًا لــه، فبعــث اهلل تبــارك وتعــاىل بــأيب طالــب إليــه فلا 
أن بــر بــه املثــرم، قــام إليــه فقبــل رأســه وأجلســه بــن يديــه، فقــال: مــن أنــت يرمحــك 
اهلل؟ قــال: رجــل مــن هتامــة، فقــال مــن أي هتامــة؟ قــال مــن مكــة، قــال ممــن؟ قــال: مــن 
عبــد منــاف قــال مــن أي عبــد منــاف؟ قــال مــن بنــي هاشــم فوثــب إليــه الراهــب فقبــل 
ــه،  ــى أران ولي ــي حت ــم يمتن ــألتي، فل ــان مس ــذي أعط ــد هلل ال ــال احلم ــا، وق ــه ثاني رأس
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ثــم قــال لــه: أبــرش يــا هــذا فــإن العــي األعــى قــد أهلمنــي إهلامــا فيــه بشــارتك، قــال أبــو 
طالــب ومــا هــو؟ قــال: ولــد خيــرج مــن صلبــك هــو ول اهلل تبــارك وتعــاىل وهــو إمــام 
املتقــن وويص رســول اهلل، فــإن أدركــت ذلــك الولــد فأقــرأه منــي الســام وقــل لــه: إن 
املثــرم يقــرؤك الســام، وهــو يشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شيــك لــه، وأن حممــدا 
عبــده ورســوله وأنــك وصيــه حقــا، بمحمــد تتــم النبــوة وبــك تتــم الوصيــة، قــال: فبكــى 
أبــو طالــب، وقــال لــه: مــا اســم هــذا املولــود؟ قــال اســمه عــي، فقــال أبــو طالــب إن ال 
أعلــم حقيقــة مــا تقــول إال بربهــان بــّن وداللــة واضحــة قــال املثــرم: فــا تريــد أن اســأل 
اهلل لــك أن يعطيــك يف مكانــك مــا يكــون داللــة لــك، قــال أبــو طالــب: أريــد طعامــا مــن 
النــة يف وقتــي هــذا فدعــا الراهــب بذلــك فــا اســتتم دعــاه حتــى أتــى بطبــق عليــه مــن 
ــة وهنــض فرحــا مــن  ــه رمان ــو طالــب من ــاول أب ــة ورمــان، فتن ــة وعنب ــة رطب فواكــه الن
ــت  ــه، فجامــع فاطمــة بن ــاًء يف صلب ــت م ــه فأكلهــا فتحول ــى رجــع إىل منزل ســاعته، حت
أســد، فحملــت بعــي وارجتــت األرض وزلزلــت هبــم أيامــا حتــى لقيــت قريش مــن ذلك 
شــدة وفزعــوا، وقالــوا قومــوا بآهلتكــم إىل ذروة أيب قبيــس، حتــى نســأهلم أن يســكنوا مــا 
نــزل بكــم وحــل بســاحتكم، فلــا اجتمعــوا عــى ذروة جبــل أيب قبيــس، فجعــل يرتــج 
ارجتاجــا حتــى تدكدكــت هبــم صــم الصخــور، وتناثــرت وتســاقطت اآلهلــة عــى وجههــا 
فلــا بــروا بذلــك، قالــوا ال طاقــة لنــا بــا حــل بنــا، فصعــد أبــو طالــب البــل وهــو غــر 
مكــرث بــا هــم فيــه، فقــال: يــا أهيــا النــاس إن اهلل تبــارك وتعــاىل قــد أحــدث يف هــذه 
ــه  ــه وتشــهدوا بإمامت ــة، وخلــق فيهــا خلقــا إن مل تطيعــوه، ومل تقــروا بواليت الليلــة حادث
ــا نقــول  ــب إن ــا طال ــا أب ــوا: ي ــة مســكنا، فقال ــم، وال يكــون لكــم بتهام ــا بك مل يســكن م
ــه، وقــال إهلــي وســيدي أســألك  ــو طالــب، ورفــع إىل اهلل تعــاىل يدي بمقالتــك فبكــى أب
باملحمديــة املحمــودة، وبالعلويــة العاليــة وبالفاطميــة البيضــاء إال تفضلــت عــى هتامــة 
ــرأ النســمة، لقــد كانــت العــرب تكتــب هــذه  ــة وب بالرأفــة والرمحــة، فوالــذي فلــق احلب
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الكلــات، فتدعــوا هبــا عنــد شــدائدها يف الاهليــة وهــي ال تعلمهــا وال تعــرف حقيقتهــا، 
فلــا كانــت الليلــة التــي ولــد فيهــا أمــر املؤمنــن »عليــه الســام« أشقــت الســاء 
بضيائهــا، وتضاعــف نــور نجومهــا وأبــرت مــن ذلــك قريــش عجبــا، فهــاج بعضهــا 
يف بعــض وقالــوا: قــد حــدث يف الســاء حادثــة، وخــرج أبــو طالــب يتخلــل ســكك مكــة 
ــا أهيــا النــاس متــت حجــة اهلل، واقبــل النــاس يســألونه عــن علــة  وأســواقها، ويقــول: ي
مــا يرونــه مــن اشاق الســاء وتضاعــف نــور النجــوم فقــال هلــم أبــرشوا فقــد ظهــر يف 
هــذه الليلــة ول مــن أوليــاء اهلل، يكمــل اهلل فيــه خصــال اخلــر وخيتــم بــه الوصيــن، وهــو 
إمــام املتقــن ونــارص الديــن، وقامــع املرشكــن، وغيــظ املنافقــن وزيــن العابديــن وويص 
رســول رب العاملــن، إمــام هــدى ونجــم عــا ومصبــاح دجــى ومبيــد الرشك والشــبهات 
وهــو نفــس اليقــن، ورأس الديــن فلــم يــزل يكرر هــذه الكلــات واأللفــاظ إىل أن أصبح 
فلــا أصبــح غــاب عــن قومــه أربعــن صباحــا. قــال جابــر: فقلــت يــا رســول اهلل إىل أيــن 
غــاب؟ قــال: إنــه مــى بطلــب املثــرم. وقــد مــات يف جبــل اللــكام فاكتــم يــا جابــر، فإنــه 
مــن ارسار اهلل املكنونــة وعلومــه املخزونــة وان املثــرم كان وصــف أليب طالــب كهفــا يف 
جبــل اللــكام، وقيــل لــه: إنــك جتــدن هنــاك حيــا أو ميتــا فلــا مــى أبــو طالــب إىل ذلــك 
الكهــف، ودخــل إليــه وجــد املثــرم ميتــا جســدا ملفوفــا يف مدرعــة مســتجر هبــا إىل قبلتــه، 
فــإذا هنــاك حيتــان إحدامهــا بيضــاء واألخــرى ســوداء، ومهــا يدفعــان عنــه األذى، فلــا 
بــرا بــأيب طالــب غربتــا يف الكهــف ودخــل أبــو طالــب إليــه فقــال: الســام عليــك يــا 
ول اهلل ورمحــة اهلل وبركاتــه، فأحيــا اهلل تعــاىل بقدرتــه املثــرم فقــام قائــا يمســح وجهــه، 
ويقــول: أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شيــك لــه، وأن حممــدا عبــده ورســوله وأن 
ــع إىل  ــد اطل ــا ق ــإن علي ــرش ف ــب أب ــو طال ــال أب ــي اهلل، فق ــد نب ــام بع ــا ول اهلل واإلم علي
األرض فقــال: مــا كانــت عامــة الليلــة التــي طلــع فيهــا، قــال أبــو طالــب: ملــا مــى مــن 
الليــل الثلــث اخــذت فاطمــة فيهــا مــا يأخــذ النســاء عنــد الــوالدة، فقلــت هلــا: مــا لــك يــا 
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ســيدة النســاء قالــت: إن أجــد وهجــا فقــرأت عليهــا االســم الــذي فيــه النجــاة فســكنت، 
فقلــت هلــا إن اهنــض فأتيــك بنســوة مــن صواحبــك تعينــك عــى أمــرك يف هــذه الليلــة، 
قالــت رأيــك يــا أبــا طالــب. فلــا قمــت لذلــك إذ أنــا هباتــف هيتــف مــن زاويــة البيــت 
وهــو يقــول: امســك يــا أبــا طالــب فــإن ول اهلل ال يمســه يــد نجســة، وإذا انــا بأربــع نســوة 
دخلــن عليهــا وعليهــن ثيــاب كهيئــة احلريــر األبيــض، وإذا رايتهــن أطيــب مــن املســك 
األذفــر، فقلــن هلــا الســام عليــك يــا وليــة اهلل فأجابتهــن، ثــم جلســن بــن يدهيــا ومعهــن 
جونــة مــن فضــة، فآنســنها حتــى ولــد أمــر املؤمنــن »عليــه الســام«. فلــا ولــد انتهيــت 
إليــه فــإذا هــو كالشــمس الطالعــة قــد ســجد عــى األرض وهــو يقــول: أشــهد أن ال إلــه 
إال اهلل وأشــهد أن حممــدا رســول اهلل، واشــهد أن عليــًا ويص رســول اهلل بمحمــد خيتــم 
ــن األرض،  ــن م ــدة منه ــه واح ــن فأخذت ــر املؤمن ــا أم ــة وأن ــم الوصي ــوة، ويب يت اهلل النب
ووضعتــه يف حجرهــا. فلــا نظــر يف وجههــا ناداهــا بلســان ذلــق ذرب: الســام عليــك 
ــت: يف نعــم  ــدي؟ فقال ــا خــرب وال ــال م ــي، فق ــا بن ــك الســام ي ــت: وعلي ــاه. فقال ــا أم ي
ــا بنــي ألســت  ــه يتنعــم، فلــا ســمعت ذلــك مل أمتالــك أن قلــت ي اهلل يتقلــب وىف صحبت
بأبيــك؟ قــال: بــى ولكنــي وإيــاك مــن صلــب آدم وهــذه أمــي حــواء، فلــا ســمعت ذلــك 
غطيــت رأيس بردائــي، وألقيــت نفــيس بنفــيس يف زاويــة البيــت حينــا مــا منهــا ثــم دنــت 
ــا  ــك ي ــام علي ــال الس ــا ق ــر إىل وجهه ــا نظ ــا، فل ــذت علي ــة فأخ ــا جون ــرى ومعه األخ
أختــي، قالــت وعليــك الســام يــا أخــي، قــال: فــا خــرب عمــي؟ قالــت بخــر، وهــو يقــرأ 
عليــك الســام فقلــت: يــا بنــي أي أخــت هــذه وأي عــم هــذا؟ قــال: هــذه مريــم بنــت 
عمــران، وعمــي عيســى »عليــه الســام« وطيبتــه بطيــب كان يف الونــة فأخذتــه أخــرى 
منهــن، فأدرجتــه يف ثــوب كان معهــا قــال أبــو طالــب فقلــت لو طهرنــاه لكان أخــف عليه 
وذلــك أن العــرب كانــت تطهــر أوالدهــا، فقالــت يــا أبــا طالــب إنــه ُولـِـَد طاهــرًا مطهــرًا 
ــه  ــوله ومائكت ــه اهلل ورس ــل يبغض ــدي رج ــى ي ــا إال ع ــد يف الدني ــر احلدي ــه ح ال يذيق
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والســاوات واألرض والبــال والبحــار، وتشــتاق إليــه النــار فقلــت مــن هــذا الرجــل؟ 
فقلــن: ابــن ملجــم املــرادي لعنــه اهلل، وهــو قاتلــه يف الكوفــة ســنة ثاثــن مــن وفــاة حممــد 
)صــى اهلل عليــه وآلــه(، قــال: ثــم غبــن النســوة فلــم أَرُهــّن فقلــت يف نفــيس لــو عرفــت 
املرأتــن اآلخريــن فأهلــم اهلل عليــا، فقــال يــا أيب أمــا املــرأة األوىل فكانــت حــواء، وأمــا 
التــي أحضنتنــي فهــي مريــم بنــت عمــران التــي أحصنــت فرجهــا وأمــا التــي أدرجتنــي 
يف الثــوب، فهــي آســية بنــت مزاحــم، وأمــا صاحبــة الونــة فهــي أم موســى بــن عمــران ، 
فاحلــق باملثــرم اآلن وبــرشه وخــربه بــا رأيــت فإنــه يف كهــف كــذا موضــع كــذا، فخرجــت 
حتــى أتيتــه وانــه وصــف حيتــن فقلــت أتيتــك أبــرشك بــا عاينتــه، وشــاهدت مــن ابنــي 
عــي فبكــى املثــرم . ثــم ســجد شــكرا هلل ثــم متطــى فقــال غطنــي بمدرعتــي فغطيتــه فــإذا 
انــا بــه ميــت كــا كان فأقمــت ثاثــا أكلــم فــا أجــاب فاستوحشــت لذلــك وخرجــت 
احليتــان فقالتــا ل: )الســام عليــك( يــا أبــا طالــب فأجبتهــا، ثــم قالتــا ل احلــق بــول اهلل 
ــا نحــن عملــه  ــه، وحفظــه مــن غــرك فقلــت هلــا : مــن أنتــا ؟ قالت فإنــك أحــق بصيانت
الصالــح خلقنــا اهلل مــن خــرات عملــه فنحــن نــذب عنــه األذى إىل أن تقــوم الســاعة فإذا 
ــا قائــده، واآلخــر ســائقه ودليلــه إىل النــة ، ثــم انــرف أبــو  قامــت القيامــة كان أحدن
طالــب ريض اهلل عنــه إىل مكــة، قــال جابــر فقلــت: يــا رســول اهلل أكثــر النــاس يقولــون: 
ــه ملــا كانــت الليلــة  ــر: ربــك اعلــم بالغيــب، إن ــا جاب ــا طالــب مــات كافــرا، قــال ي ان أب
التــي أرسى يب فيهــا إىل الســاء انتهيــت إىل العــرش، فرأيــت أربعــة أنــوار فقلــت: إهلــي 
مــا هــذه األنــوار، فقــال يــا حممــد هــذا عبــد املطلــب، وهــذا عمــك أبــو طالــب، وهــذا 
أبــوك عبــد اهلل، وهــذا أخــوك طالــب فقلــت: إهلــي وســيدي فبــاذا نالــوا هــذه الدرجــة 
ــه  ــوا علي ــى مات ــان، واظهارهــم الكفــر وصربهــم عــى ذلــك حت ــال: بكتاهنــم االي ؟ ق

ســام اهلل عليهــم أمجعــن ()).

ــًا    ــر أيض ــن جاب ــند ع ــب بس ــوب يف املناق ــن شهرآش ــا اب ــد أورده ــن، ص77 - 80 ؛ وق ــة الواعظ )- روض
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نفهــم مــن هــذه الروايــة أن عليــًا خــر مولــود بعــد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فهــذه 

قــال: )كان راهــب يقــال لــه املثــرم بــن دعيــب قــد عبــد اهلل مائــة وتســعن ســنة ومل يســأله حاجــه فســأل ربــه 
أن يريــه وليــا لــه فبعــث اهلل بــأيب طالــب إليــه فســأله عــن مكانــه وقبيلتــه فلــا اجابــه وثــب إليــه وقبــل رأســه 
وقــال: احلمــد هلل الــذي مل يمتنــي حتــى أران وليــه، ثــم قــال: ابــرش يــا هــذا ان اهلل أهلمنــي ان ولــدا خيــرج مــن 
صلبــك هــو ول اهلل اســمه عــي فــان أدركتــه فاقــرأه منــي الســام، فقــال مــا برهانــه؟ قــال مــا تريــد؟ قــال طعــام 
مــن النــة يف وقتــي هــذا، فدعــا الراهــب بذلــك فــا اســتتم كامــه حتــى اتــى بطبــق عليــه مــن فاكهــة النــة 
رطــب وعنــب ورمــان فتنــاول رمانــة فتحولــت مــا يف صلبــه فجامــع فاطمــة فحملــت بعــي وارجتــت األرض 
وزلزلــت هبــم أيامــا وعلــت قريــش األصنــام إىل ذروة أيب قبيــس فجعــل يرتــج ارجتاجــا حتــى تدكدكــت هبــم 
الصخــور وتناثــرت وتســاقطت اآلهلــة عــى وجوههــا فصعــد أبــو طالــب البــل وقــال: أهيــا النــاس ان اهلل قــد 
احــدث يف هــذه الليلــة حادثــة وخلــق فيهــا خلقــا ان مل تطيعــوه وتقــروا بواليتــه وتشــهدوا بإمامتــه مل يســكن مــا 
بكــم، فأقــروا بــه فرفــع يــده وقــال: إهلــي وســيدي أســألك باملحمديــة املحموديــة وبالعلويــة العاليــة وبالفاطمية 
البيضــاء إال تفضلــت عــى هتامــة بالرأفــة والرمحــة فكانــت العــرب تدعــو هبــا يف شــدايدها يف الاهليــة وهــي ال 
تعلمهــا، فلــا قربــت والدتــه أتــت فاطمــة إىل بيــت اهلل وقالــت، رب ان مؤمنــة بــك وبــا جــاء مــن عنــدك مــن 
رســل وكتــب مصدقــة بــكام جــدي إبراهيــم فبحــق الــذي بنــى هــذا البيــت وبحــق املولــود الــذي يف بطنــي 
ملــا يــرت عــي والديت، فانفتــح البيــت ودخلــت فيــه فــإذا هــي بحــوراء ومريــم وآســية وأم موســى وغرهــن 
فصنعــن مثــل مــا صنعــن برســول اهلل وقــت والدتــه. فلــا ولــد ســجد عــى األرض يقــول: اشــهد ان ال إلــه إال 
ــم  ــوة ويب تت ــم اهلل النب ــا ويص حممــد رســول اهلل بمحمــد خيت اهلل وأشــهد أن حممــدا رســول اهلل واشــهد ان علي
الوصيــة وانــا أمــر املؤمنــن فســلم عــى النســاء وســأل عــن أحواهلــن وأشقــت الســاء بضيائــه، فخــرج أبــو 
طالــب يقــول أبــرشوا فقــد ظهــر ول اهلل خيتــم بــه الوصيــن وهــو ويص نبــي رب العاملــن، ثــم اخــذ عليــا فســلم 
عــي عليــه فســأله عــن النســوة فذكــر لــه ثــم قــال : فاحلــق باملثــرم وخــربه بــا رأيــت فإنــه يف كهــف كــذا مــن 
جبــل اكام فخــرج حتــى اتــاه فوجــده ميتــا جســدا ملفوفــا يف مدرعــة مســجى فــإذا هنــاك حيتــان فلــا برنــا 
بــه عزبتــا يف الكهــف ودخــل أبــو طالــب فقــال : الســام عليــك يــا ول اهلل ورمحــة اهلل وبركاتــه ، فأحيــي اهلل 
املثــرم فقــام يمســح وجهــه ويقــول : اشــهد ان ال إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله وان عليــا ول 
اهلل واالمــام بعــد نبــي اهلل ، فقــال أبــو طالــب: ابــرش فــان عليــا قــد طلــع إىل األرض فســأل عــن والدتــه فقــص 
عليــه القصــة فبكــى املثــرم ثــم ســجد شــكرا ثــم متطــى فقــال: غطنــي بمدرعتــي فغطــاه فــإذا هــو ميــت كــا كان 
فأقــام أبــو طالــب ثاثــا وخرجــت احليتــان= =وقالتــا: )الســام عليــك( يــا أبــا طالــب احلــق بــول اهلل فإنــك 
أحــق بصيانتــه وحفظــه مــن غــرك، فقــال مــن أنتــا؟ قالتــا: نحــن عملــه نــذب عنــه األذى إىل أن تقــوم الســاعة 
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املنزلــة فاقــت مجيــع املنــازل مــا عــدا منزلــة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ونفهــم ايضــًا أن 
حممــدًا وعليــًا كانــا نــورًا واحــدًا يف تلــك العــوامل التــي ســبقت عــامل الدنيــا ومــن ثــم انتقــا 
يف عــامل األصــاب إىل أن اســتقرا كًا بصلــب مــن شفــه اهلل وكرمــه هبــم، وحينــا ولــد 
تكفيــه عامــة واحــدة بأنــه ول اهلل هــي والدتــه يف بيــت اهلل فهــذه اخلصوصيــة ال يظــى 

هبــا ســوى ويص رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه.  

ــة  ــذا أودعــه اهلل رعاي ــاء اهلل أيضــًا ل ــا طالــب هــو ول مــن أولي ــة أن أب ــّن الرواي  وتب
ــن  ــاب الطبقــات، روي عــن اب ــه، جــاء يف كت ــه ول مــن أوليائ ــه أن ــت برعايت ــي واثب النب
عبــاس، ملــا تــويف عبــد املطلــب قبــض أبــو طالــب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم إليــه 
فــكان معــه وكان أبــو طالــب ال مــال لــه وكان يبــه حبــا شــديدا ال يبــه ولــده وكان ال 
ــة مل يصــب مثلهــا  ــو طالــب صباب ــه أب ــه وخيــرج فيخــرج معــه وصــب ب ــام اال إىل جنب ين

بشــئ قــط وكان خيصــه بالطعــام(()).

وجــاء يف الســرة احللبيــة )ملــا مــات أبــو طالــب نالــت قريــش مــن النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( مــن األذى مــامل تكــن تطمــع فيــه يف حيــاة أيب طالــب حتــى أن بعــض ســفهاء 
قريــش نثــر عــى رأس النبــي صــى اهلل عليــه وســلم الــراب فدخــل صــى اهلل عليــه وســلم 
بيتــه والــراب عــى رأســه فقامــت إليــه بعــض بناتــه وجعلــت تزيلــه عــن رأســه وتبكــي 
ورســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يقــول هلــا ال تبكــي ال تبكــي يــا بنيــة فــإن اهلل تعــاىل 
ــاك وكان صــى اهلل عليــه وســلم يقــول مــا نالــت قريــش منــى شــيئا أكرهــه أي  مانــع أب

ــن  ــب، اب ــب آل أيب طال ــب، مناق ــو طال ــرف أب ــة، فان ــده إىل الن ــر قائ ــابقه واآلخ ــا س ــون أحدن ــذ يك فحينئ
شهراشــوب، ج)، ص)) - )).

)- الطبقات الكربى، ابن سعد، ج)، ص9)).
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أشــد الكراهــة حتــى مــات أبــو طالــب(()).

ثانيًا: اأهم الأ�سباب التي دعت ر�سول اهلل لتكّفل علي ورعايته:

ــبابًا  ــك أس ــر اال أن هنال ــي الطاه ــذا الصب ــة ه ــي بمنزل ــم النب ــن عل ــم م ــى الرغ ع
ســببها اهلل ليجعــل النبــي حممــدًا )صــى اهلل عليــه وآلــه( يتــوىل رعايــة ابــن عمــه عــي بــن 
ــه الســام(، ومــن أهــم هــذه األســباب، قــال جماهــد: )كان مــن نعمــة  ايب طالــب )علي
اهلل عــى عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، أن قريشــا اصابتهــم أزمــة شــديدة وكان أبــو 
طالــب ذا عيــال كثــرة فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( حلمــزة والعبــاس: إن أبــا 
طالــب كثــر العيــال وقــد أصــاب النــاس مــا تــرون مــن هــذه األزمــة، فانطلــق بنــا نخفف 
مــن عيالــه، فدخلــوا عليــه، فطالبــوه بذلــك فقــال: إذا تركتــم ل عقيــا فافعلــوا ما شــئتم، 
فبقــي عقيــل عنــده إىل أن مــات أبــو طالــب ثــم بقــي وحــده إىل أن أخــذ يــوم بــدر، وأخــذ 
محــزة جعفــرا، فلــم يــزل معــه يف الاهليــة واإلســام إىل أن قتــل محــزة، وأخــذ العبــاس 
طالبــا وكان معــه إىل يــوم بــدر، ثــم فقــد ومل يعــرف لــه خــرب، وأخــذ رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( عليــا عليــه الســام وهــو ابــن ســت ســنن كســنّه يــوم اخــذه أبــو طالــب، 
فربتــه خدجيــة واملصطفــى )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل أن جــاء االســام، وتربيتهــا أحســن 
مــن تربيــة أيب طالــب وفاطمــة بنــت أســد فــكان مــع النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل أن 
مــى وبقــى عــى بعــده، وىف روايــة أن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال: اخــرت مــن 

ول اهلل())) (3).

)- السرة احللبية، ج)، ص50.

)- يف املصدر والبحار: من اختار اهلل ل.

3- حلية األبرار، السيد هاشم البحران، ج)، ص8).
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ــي  ــه( ك ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــم لرس ــببات عائ ــباب واملس ــذه االس ــكل ه ف
يتكفــل رعايــة وصيــه وقــد بــّن االمــام تلــك الرعايــة بقولــه )عليــه الســام(: )َوَضَعنـِـي 
ــنِي َجَســَدُه،  نِــي إىَِل َصــْدِرِه، َوَيْكنُُفنِــي يِف فَِراِشــِه، َوُيِمسُّ يِف َحْجــِرِه َوَأَنــا َولِيــٌد َيُضمُّ

ــِه(. ــمَّ ُيْلِقُمنِي َء ُث ْ ــيَّ ــُغ َال ــُه َوَكاَن َيْمَض نِي َعْرَف ــمُّ َوُيِش

فهــذه اخلصوصيــة التــي حظــي هبــا اإلمــام مــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــذ 
كان طفــًا دون غــره ســوف نبينهــا بعــدة نقــاط:

َنا َوِليٌد: َعِني يِف َحْجِرِه َواأَ اأ- َو�سَ

كــا تضــع االم جنينهــا يف حجرهــا ذلــك لشــدة القربــى بينهــا إذ جيعــل اهلل بينهــا وبن 
وليدهــا مــودة، أمــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فتعلقــه هبــذا املولــود الطاهــر كان 
عــن معرفــة، فهــو يــرى نفســه حينــا يــراه، وكذلــك كان يصنــع مــع فاطمــة واحلســنن 
ــع مــع الــويص، والســبب إن هــذه النفــوس متشــابه، فهــذه  )عليهــم الســام( كــا يصن
العائلــة الطاهــرة التــي طهرهــا اهلل مــن كل رجــس جتمعهــم قرابــة نســبية وقرابــة روحيــة، 
لــذا مجعهــم اهلل يف منــزل واحــد وقــال اهلل لســكان ســاواته )إن مــا خلقــت ســاًء مبنيــة 

وال أرضــًا مدحيــة وال......إال ألجلهــم ويف حمبتهــم(.

ــا  ــران قــرَب جّدن روي عــن عــي بــن احلســن قــال: كنــت جالســًا مــع أيب ونحــن زائ
ــت  ــن أن ــا: م ــت هل ــّن فقل ــرأة منه ــت ام ــرة، إذ أقبَل ــوان كث ــاك نِس ــام( وهن ــه الّس )علي
يرمحــك اهلل؟ قالــت: أنــا زيــدة بنــت قريبــة بــن العجــان مــن بنــي ســاعدة، فقلــت هلــا: 
ــادة بــن  ــي ُأّم عــارة بنــت ُعب ــا؟ فقالــت: إي واهلل، حّدثتنــي ُأّم فهــل عنــدك يشء حُتّدثين
ــا كانــت ذات يــوم يف نســاء مــن العــرب  ــة بــن مالــك بــن الَعجــان الســاعدي اهّن َنضَل
إذ أقبــل أبــو طالــب كئيبــًا حزينــًا، فقلــت لــه: مــا شــأنك يــا أبــا طالــب؟ قــال: إّن فاطمــة 



77

بنــت أســد يف شــّدة املخــاض، ثــّم وضــع يديــه عــى وجهــه. فبينــا هــو كذلــك، إذ أقبــل 
؟ فقــال: إّن فاطمــة بنــت أســد  حمّمــد صــّى اهلل عليــه وســّلم فقــال لــه: مــا شــأنك يــا عــمِّ
ــها يف  ــة فأجلس ــا إىل الكعب ــاء هب ــه فج ــي مع ــاء وه ــده وج ــذ بي ــاَض، فأخ ــتكي امَلخ تش
الكعبــة، ثــّم قــال: اجلــيس عــى اســم اهلل! قــال: َفُطِلَقــت َطلقــًة فولــدت غامــًا مــرورًا 
نظيفــًا منُّظفــًا مل أر َكُحســِن وجهــه فســّاه أبــو طالــب عليــًا ومَحلــه النبــي )صــى اهلل عليــه 

ــى أّداه إىل منزهلــا(()). ــه وســلم( حّت وآل

ْدِرِه: ِني اإِىَل �سَ مُّ ب - َي�سُ

فمــن أحــب شــخصًا ضّمــه إىل صــدره، وجــاء يف مناقــب آل ايب طالــب حينــا آخــى 
ــي:  ــه النب ــال ل ــه الســام( )... فق ــال الصــادق )علي ــن واألنصــار ق ــن املهاجري ــي ب النب
إنــا اخرتــك لنفــيس أنــت أخــي وانــا أخــوك يف الدنيــا واآلخــرة، فبكــى عــي عنــد ذلــك 

وقــال: ).... 

ومن ضمَّين مذ كنت طفال ويـــــــــافعا           وأنعشــــــــــــين ابلبــــــر والعـــــــــــــــــل والنهـــــــــــــل.

فقولــه )وأنعشــني())، بالــرب والعــل والنهــل(3)، أي رفعنــي بالعلــم واملعرفــة واخللــق 
ــم  ــش بالعل ــام( ينتع ــه الس ــي )علي ــذب فع ــاء الع ــآن بامل ــش الظم ــا ينتع ــامي، فك الس
ــه يف  ــن كام ل ــه( وم ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــتنهله م ــذي يس ــة واألدب ال واملعرف
اخلطبــة نفســها قــال عليــه الســام )يرفــع ل يف كل يــوم مــن أخاقــه علــًا ويأمــرن 

ــه(. ــداء ب باالقت

)- مناقب عي ابن ايب طالب، )عليه السام(، ابن املغازل، ص6).

)- اْنَتَعَش: ارتفع، لسان العرب، ج6، ص355.

ــه  ــه َيُعلُّ ب بعــد الــرشب تِباعــًا يقــال َعَلــٌل بعــد هَنـَـٍل وَعلَّ ْ بــُة الثانيــة وقيــل الــرشُّ ْ 3- )علــل( الَعــلُّ والَعَلــُل الرشَّ
ــْقَية الثانيــة لســان العــرب، ج))، ص467. ــه إِذا ســقاه السَّ وَيِعلُّ
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قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( لعــي: )إن اهلل أمــرن أن أدنيــك وال أقصيــك 
وأن أعلمــك وتعــي وحــق عــى اهلل أن تعــي(()).

وجــاء يف كتــاب أعيــان الشــيعة )نشــأ عليــه الســام يف حجــر رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه وتــأدب بآدابــه وريب بربيتــه وذلــك أنــه ملــا ولــد أحبــه رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( حبــا شــديدا وقــال ألمــه اجعــي مهــده بقــرب فــرايش وكان يــي أكثــر تربيتــه 
ويطهــره يف وقــت غســله ويوجــره اللبــن عنــد شبــه ويــرك مهــده عنــد نومــه ويناغيــه 
ــعاهبا  ــة وش ــال مك ــه جب ــوف ب ــا ويط ــه دائ ــدره، وكان يمل ــى ص ــه ع ــه ويمل يف يقظت

وأوديتهــا كأنــه يفعــل ذلــك ترويــا لــه ويف ذلــك يقــول املؤلــف مــن قصيــدة:

وربــِّيـــــــــــــت يف حجر النيب حمــــمٍد             فطوىب ملن مـــــــن امحد ضمَّه حجُر
وغّذاك ابلعلم اإللـــــــــــــــــــهي انشئا             فال علم إال منك قــــــد حاطه خرُب

   آبدابه ُأدِّبت طفال ويـــــــــــــــــــــــــــافعا             وأكســــبنك األخالق أخالقه الغر())

ِني َج�َسَدُه: �سُّ ج - َوَيْكُنُفِني يِف ِفَرا�ِسِه، َومُيِ

فــكل مــا يصنعــه النبــي لوصيــه إنــا هــو دليــل عــى قربــه الروحي منــه، لــذا كان جيعله 
إىل جنبــه ويكنفــه فراشــه الــذي هــو حمــل الــربكات ويمســه جســده الطاهــر، فاهلل ســبحانه 
وتعــاىل خلقهــم مــن نــور واحــد وشــجرة واحــدة )قــال يزيــد بــن قعنــب... فولــدت عليا 
ــه  ــه رســول اهلل )صــى اهلل علي ــه وآلــه( ثاثــون ســنة، فأحب ولرســول اهلل )صــى اهلل علي
وآلــه( حبــا شــديدا، وقــال هلــا: اجعــي مهــده بقــرب فــرايش وكان )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
يــي أكثــر تربيتــه وكان يطهــر عليــا يف وقــت غســله ويوجــره اللبــن عنــد شبــه ويــرك 

)- أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن، ج)، ص345.

)- أعيان الشيعة، السيد حمسن االمن، ج)، ص)37.
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مهــده عنــد نومــه، ويناغيــه يف يقظتــه ويملــه عــى صــدره ورقبتــه، ويقــول هــذا أخــي 
ووليــي ونــارصي وصفيــي وذخــري وكهفي وصهــري ووصيــي وزوج كريمتــي وأميني 
عــى وصيتــي وخليفتــي، وكان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يملــه دائــا ويطــوف بــه 

جبــال مكــة وشــعاهبا وأوديتهــا وفجاجهــا صــى اهلل عــى احلامــل واملحمــول(()).

وروى الفضــل بــن عبــاس رمحــه اهلل قــال ســألت أيب عــن ولــد رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( الذكــور، أهيــم كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( لــه أشــد حبــا فقــال 
عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، فقلــت لــه ســألتك عــن بنيــه، فقــال إنــه كان أحــب 
ــاه زايلــه يومــا مــن الدهــر منــذ كان طفــا، إال أن  إليــه مــن بنيــه مجيعــا وأرأف، مــا رأين
يكــون يف ســفر خلدجيــة، ومــا رأينــا أبــا أبــر بابــن منــه لعــي، وال ابنــا أطــوع ألب مــن عــي 

لــه(()).

ِني َعْرَفُه: )الَعرف: الرائحة((3).  د - َوُي�ِسمُّ

ــن  ــب م ــا أطي ــام بأهن ــا االم ــي يصفه ــه الت ــمه رائحت ــه يش ــه وآل ــى اهلل علي ــكان ص ف
املســك، روي أن رجــا جــاء إىل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( وهــو يف مســجد الكوفــة 
حمتبيــا بحايــل ســيفه فقــال: يــا أمــر املؤمنــن صــف ل صفــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( حتــى كأن انظــر إليــه؟ قــال نعــم كان أبيــض اللــون مــرشب محــرة أدعــج العينــن، 
ــه وال  ــن يف بطن ــب مل يك ــري كالقص ــه جت ــد رست ــهل اخل ــة س ــق املرب ــعر دقي ــبط الش س
صــدره شــعر غــره، كان شــثن الكــف والقــدم إذا مشــى كأنــا ينحــدر يف صبــب، وإذا 

)- كشف الغمة يف معرفة االئمة، ج)، ص)6.

)- شح هنج الباغة، ابن أيب  احلديد، ج3)، ص00).

3- لسان العرب، ج9، ص40).
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مشــى كأنــا يتقلــع مــن صخــر، وإذا التفــت التفــت مجيعــا مل يكــن بالقصــر وال بالطويــل، 
عرقــه يف وجهــه اللؤلــؤ وريــح عرقــه أطيــب مــن ريــح املســك األذفــر())، مل أر مثلــه قبلــه 

وال بعــده صلــوات اهلل عليــه وآلــه(()).

عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: )كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
ينفــق عــى الطيــب أكثــر مــا ينفــق عــى الطعــام((3).

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــام(: )كان يف رس ــه الس ــر )علي ــال الباق  وق
ثــاث خصــال مل تكــن يف أحــد غــره: مل يكــن لــه يفء. وكان ال يمــر يف طريــق فيمــر فيــه 
أحــد بعــد يومــن أو ثاثــة إال عــرف أنــه قــد مــر فيــه لطيــب عرفــه، وكان )صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم( ال يمــر بحجــر وال بشــجر إال ســجد لــه، وكان ال يعــرض عليــه طيــب إال 
تطيــب بــه ويقــول: هــو طيــب ريــه خفيــف محلــه، وإن مل يتطيــب وضــع إصبعــه يف ذلــك 
ــذيت يف  ــل اهلل ل ــول: جع ــلم( يق ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــه، وكان  ص ــق من ــم لع ــب ث الطي

النســاء والطيــب، وجعــل قــرة عينــي يف الصــاة والصــوم((4).

وبــا أن الغايــة مــن تربيتــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( لعــي )عليــه الســام( هــو إيصالــه 
لذلــك اخللــق العظيــم، فالطيــب واملنظــر احلســن مــن األمــور االخاقيــة التــي حتــى هبــا 
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فــكان يعــوده عــى شــم الريــح الطيــب ليكــون متعطــرًا كــا 

يِّــِب والَكِريــه ويفــرق بينهــا بــا يضــاف إِليــه ويوصــف بــه ؛ ومنــه صفــة  )- الذفــر، بالتحريــك: يقــع عــى الطَّ
ــٌر إاِلَّ يف  ــِب َذفِ ــن الطِّي ــال يف يشء م ــُن، وال يق ــُر النَّْت َف ــرايب: الذَّ ــن األَع ــال اب ــر، وق ــك َأذف ــا: مس ــة وتراهب الن

املســك وحــده، لســان العــرب، ج4، ص07).

)- روضة الواعظن، الفتال النيسابوري، ص76.

3- مكارم األخاق، الشيخ الطربيس، ص34.

4- املصدر نفسه.
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ــا  ــر ك ــة املنظ ــا بنظاف ــف يأمرن ــام احلني ــه ألن اإلس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص كان رس
ــُك، َخِفيــٌف  ــَم الطِّيــُب امْلِْس ــوَل )عليــه الســام(: )نِْع ــا بنظافــة الرائــر، فــكان يَق يأمرن
ــد  ــر حمم ــره عط ــار عط ــى ص ــي حت ــن النب ــه م ــا تعلم ــذا مم ــُه(()). فه ــٌر ِرُي ــُه، َعطِ حَمِْمُل

ونــوره نــور حممــد وشــائله شــائل حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه.

ــا أنــس أســكب ل وضــوءا قــال:  عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول اهلل ل: ي
ــت إىل  ــاد إىل البي ــم ع ــأ، ث ــرج فتوض ــه، فخ ــوءا فأعلمت ــي وض ــكبت للنب ــدت فس فعم
جملســه، ثــم رفــع رأســه إل فقــال: يــا أنــس أول مــن يدخــل علينــا أمــر املؤمنــن وســيد 
املســلمن وقائــد الغــر املحجلــن، قــال: أنــس: فقلــت بينــي وبــن نفــيس: اللهــم اجعلــه 
رجــا مــن قومــي، قــال: فــإذا أنــا ببــاب الــدار يقــرع، فخرجــت ففتحــت فــإذا عــي بــن 
أيب طالــب )عليــه الســام( فدخــل فتمشــى، فرأيــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
حــن رآه وثــب عــى قدميــه مســتبرشا، فلــم يــزل قائــا وعــي يتمشــى حتــى دخــل عليــه 
البيــت، فاعتنقــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فرأيــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه  ــي بكف ــه ع ــن وج ــح ع ــي، ويمس ــه ع ــه وج ــح ب ــه فيمس ــه وجه ــح بكف ــه( يمس وآل
ــا رســول  ــه الســام(: ي ــه عــي )علي ــال ل ــي وجــه نفســه - فق ــه وجهــه - يعن فيمســح ب
ــه  اهلل لقــد صنعــت يب اليــوم شــيئا مــا صنعــت يب قــط، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل علي
وآلــه(: ومــا يمنعنــي وأنــت وصيــي وخليفتــي والــذي يبــّن هلــم مــا خيتلفــون فيــه بعــدي 

ــويت(()). ــمعهم نب وتس

 وجــاء يف مناقــب آل أيب طالــب عــن أيب بصــر يف حديثــه عــن االمــام الصــادق عليــه 

)- هنج الباغة، احلكمة: 397، ص546.

)- بحار األنوار، ج38، ص8)).
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الســام: )إنــه أخــذ يمســح العــرق عــن وجــه عــي ويمســح بــه وجهــه(()).

ــه  ــان وفي ــح الن ــه وســلم( يــوي ري ــه وآل ــي )صــى اهلل علي فعطــر عــي كعطــر النب
بركــة الرمحــان فــكان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يتــربك بعــي عليــه الســام فهــذه 
اخلاصيــة لــه فقــط ال لغــره مــن النــاس أمــا أبنــاؤه احلســن واحلســن وذريتهــم )عليهــم 
الســام( فلهــم نفــس اخلاصيــة ولكــن عليــًا أمرهــم وســيدهم كــا قــال النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه: )احلســن واحلســن ســيدا شــباب أهــل النــة، وأبومهــا خــر منهــا(())، لــذا 
أوصانــا بمحبتهــم وأمرنــا بــأن نقتــدي هبــم فهــم كالنبــي يف مجيــع صفاتــه وورثــة علمــه 

ومكنــون رسه.

ْيَء ُثمَّ ُيْلِقُمِنيِه: ُغ َال�سَّ �سَ ذ - َوَكاَن مَيْ

)مضــغ( امليــم والضــاد والغــن أصــل صحيــح وهــو املضــغ للطعــام، ومضغــه 
يمضغــه واملضــاغ الطعــام يمضــغ، واملضاغــة مــا يبقــى يف الفــم ممــا يمضــغ((3).

فــكان )صــى اهلل عليــه وآلــه( يمضــغ يشء مــن الطعــام ويلقمــه لعــي وال ختلــو هــذه 
ــه املــريب  مــن الفائــدة واحلكمــة، بــل مــا يصنعــه النبــي هبــذه املضغــة فائــدة عظيمــة كون
الــذي اختــاره اهلل لعــي، أي كــا يؤثــر غــذاء األم عــى النــن كذلــك مــا يطعمــه النبــي 
لوصيــه يؤثــر عليــه وقــد يكــون تأثــر األم عــى الطفــل اجيابيــًا أو ســلبيًا، أمــا رســول اهلل 
ــن أمحــد يرفعــه بســنده عــن حممــد  ــق ب ــًا، روى موف ــه لعــي يكــون اجيابي ــا يعطي ــكل م ف
ابــن كعــب، قــال: رأى أبــو طالــب النبــي )صــى اهلل عليــه وســلم( يتفــل يف فــم عــي أي 

)- مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج)، ص60.

)- قرب االسناد، احلمري القمي، ص)))، ح386.

3- معجم مقاييس اللغة، ج5، ص330.
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ــا ابــن أخــي؟ فقــال: إيــان وحكمــة  يدخــل لعــاب فمــه يف فــم عــي، فقــال: مــا هــذا ي
فقــال أبــو طالــب لعــي: يــا بنــي انــر ابــن عمــك ووازره(()).

وجــاء يف اخلصــال عنــه عليــه الســام قــال: ).... أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
اســتوهبني عــن أيب يف صبائــي وكنــت أكيلــه وشيبــه ومؤنســه وحمدثــه(()).  

ويف األمــال، حينــا ولــد اإلمــام عــي )عليــه الســام( )... قــال رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه و آلــه( لفاطمــة اذهبــي إىل عمــه محــزة فبرشيــه بــه، فقالــت فــإذا خرجــت أنــا، فمــن 
يرويــه قــال أنــا أرويــه. فقالــت فاطمــة أنــت ترويــه قــال نعــم، فوضــع رســول اهلل )صــى 
ــك  ــمي ذل ــال فس ــا، ق ــرشة عين ــا ع ــه اثنت ــرت من ــه، فانفج ــانه يف في ــه( لس ــه و آل اهلل علي

اليــوم يــوم الرويــة((3).

فــكان صــى اهلل عليــه وآلــه منــذ صغــره يتغــذى مــن رســول اهلل حيــث يزّقــه العلــم 
واحللــم واحلكمــة واملوعظــة حتــى صــار أعلــم اخللــق بعــد الرســول األكــرم صــى اهلل 

عليــه وآلــه.

)- شح احقاق احلق، السيد املرعي، ج))، ص0)5.

)- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص)57.
3- األمــال، الشــيخ الطــويس، ص807، وروي يف كتــاب وســائل الشــيعة، عــن جابــر قــال: ملــا محلــت فاطمــة 
باحلســن فولــدت وكان النبــي أمرهــم أن يلفــوه يف خرقــة بيضــاء، فلفــوه يف صفــراء وقالــت فاطمــة: يــا عــي 
ســّمه، فقــال: مــا كنــت ألســبق باســمه رســول اهلل، وجــاء النبــي فأخــذه وقبلــه وأدخــل لســانه يف فيــه، فجعــل 
احلســن يمصــه ثــم قــال هلــم رســول اهلل: أمل أتقــدم إليكــم أن تلفــوه يف خرقــة بيضــاء، فدعــا بخرقــة بيضــاء فلفــه 
فيهــا ورمــى بالصفــراء، وأذن يف أذنــه اليمنــى وأقــام يف اليــرى ـ إىل أن قــال: ـ وســاه احلســن، فلــا ولــدت 
احلســن جــاء النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( ففعــل بــه كــا فعــل باحلســن ـ إىل أن قــال: ـ فســاه احلسن.وســائل 

الشــيعة، ج))، ص409.



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

84

ــه الســام(: )ســلون قبــل أن تفقــدون، هــذا ســفط العلــم،  ــة قــال )علي ففــي رواي
هــذا لعــاب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، هــذا مــا زقنــي رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 

وآلــه( زقــا زقــا، ســلون فــإن عنــدي علــم األولــن واآلخريــن(())

 ويف خصائــص العــرشة للزخمــرشي: أن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( تــوىل تســميته 
بعــي، وتغذيتــه أيامــًا مــن ريقــه املبــارك، يمــص لســانه، فعــن فاطمــة بنــت أســد، أم عــي 
ــه ألقمــه  ــم إن ــه. ث ــًا، وبصــق يف في ــه ســاه علي »ريض اهلل تعــاىل عنهــا« قالــت: »ملــا ولدت
لســانه، فــا زال يمصــه حتــى نــام. فلــا كان مــن الغــد طلبنــا لــه مرضعــة، فلــم يقبــل ثــدي 
أحــد، فدعونــا لــه حممــدًا )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فألقمــه لســانه فنــام، فــكان كذلــك مــا 

شــاء اهلل«()).

 وروي يف كامــل الزيــارات )....مل يرضــع احلســن مــن فاطمــة وال مــن أنثــى لكنــه 
كان يؤتــى بــه النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فيضــع اهبامــه يف فيــه فيمــص منهــا مــا يكفيــه 
ــى  ــول اهلل )ص ــم رس ــن حل ــام( م ــه الس ــن )علي ــم احلس ــت حل ــة، فنب ــن والثاث اليوم
ــادق  ــال الص ــه، ق ــام وشاب ــام اإلم ــو طع ــذا ه ــه((3)، فه ــن دم ــه م ــه( ودم ــه وآل اهلل علي
)عليــه الســام(: )كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه كثــرا مــا يتفــل يف أفــواه األطفــال 
املراضــع مــن ولــد فاطمــة مــن ريقــه ويقــول: ال تطعمهــم شــيئا إىل الليــل وكانــوا يــروون 

مــن ريــق رســول اهلل((4).

) - األمال، الشيخ الصدوق، ص))4.

)- االمام عي بن أيب طالب )عليه السام(، أمحد الرمحان اهلمدان، ص)53؛ السرة احللبية، ج)، ص)43.

3- كامل الزيارات، ص4))، ح6.

4- مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج3، ص39).
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ــز  ــا متي ــق ك ــن اخلل ــزوا ع ــام( متي ــا الس ــراء )عليه ــة الزه ــاء فاطم ــد أن أبن ــذا نج ل
أبواهــم فقــد عاشــوا مــع خــر خلــق اهلل منــذ طفولتهــم فــكان يمســهم جســده الطاهــر 
ويغذهيــم مــن ريقــه الــذي تعطــر بذكــر اهلل واســتمر النبــي يغذهيــم مــن بركاتــه وبــركات 

الســاء مــا دام حيــا.  

ففــي روايــة )دخــل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه دار فاطمــة )عليهــا الســام( فقــال: يــا 
فاطمــة إن أبــاك اليــوم ضيفــك، فقالــت )عليهــا الســام(: يــا أبــت إن احلســن واحلســن 
ــى اهلل  ــي )ص ــم إن النب ــه، ث ــان ب ــيئا يقتات ــا ش ــد هل ــم أج ــزاد فل ــن ال ــيء م ــان ب يطالب
ــام(،  ــم الس ــة )عليه ــن وفاطم ــن واحلس ــي واحلس ــع ع ــس م ــل وجل ــه( دخ ــه وآل علي
وفاطمــة متحــرة مــا تــدري كيــف تصنــع، ثــم إن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( نظــر إىل 
ــا حممــد العــي األعــى  ــه الســام( قــد نــزل، وقــال: ي الســاء ســاعة وإذا بجربئيــل )علي
يقرئــك الســام وخيصــك بالتحيــة واالكــرام، ويقــول لــك: قــل لعــي وفاطمــة واحلســن 
ــه(:  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــال النب ــة؟ فق ــه الن ــن فواك ــتهون م ــن: أي يشء يش واحلس
ــا فاطمــة! ويــا حســن! ويــا حســن! إن رب العــزة علــم أنكــم جيــاع فــأي  يــا عــي! وي
ــن  ــاء م ــا حي ــردوا جواب ــكام ومل ي ــن ال ــكوا ع ــة؟ فأمس ــه الن ــن فواك ــتهون م يشء تش
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فقــال احلســن )عليــه الســام(: عــن إذنــك يــا أبــاه يــا أمــر 
ــا أخــاه احلســن  ــك ي ــا ســيدة نســاء العاملــن وعــن إذن ــاه ي ــا أم ــك ي املؤمنــن، وعــن إذن
الزكــي أختــار لكــم شــيئا مــن فواكــه النــة فقالــوا مجيعــا: قــل يــا حســن مــا شــئت فقــد 
رضينــا بــا ختتــاره لنــا، فقــال: يــا رســول اهلل قــل لربئيــل إنــا نشــتهي رطبــا جنيــا فقــال 
ــا فاطمــة قومــي وادخــي  ــم قــال: ي ــه(: قــد علــم اهلل ذلــك ث ــه وآل النبــي )صــى اهلل علي
البيــت وأحــرضي إلينــا مــا فيــه، فدخلــت فــرأت فيــه طبقــا مــن البلــور، مغطــى بمنديــل 
مــن الســندس األخــرض، وفيــه رطــب جنــي يف غــر أوانــه فقــال النبــي: يــا فاطمــة أنــى 
ــد اهلل، إن اهلل يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب كــا قالــت  لــك هــذا؟ قالــت هــو مــن عن
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مريــم بنــت عمــران، فقــام النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وتناولــه وقدمــه بــن أيدهيــم ثــم 
قــال: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ثــم أخــذ رطبــة واحــدة فوضعهــا يف فــم احلســن )عليــه 
ــة فوضعهــا يف فــم احلســن  ــا حســن، ثــم أخــذ رطب ــا لــك ي ــا مريئ الســام( فقــال: هنيئ
ــم فاطمــة الزهــراء  ــة فوضعهــا يف ف ــة ثالث ــم أخــذ رطب ــا حســن، ث ــا ي ــا مريئ ــال: هنيئ وق
)عليهــا الســام( وقــال هلــا: هنيئــا مريئــا لــك يــا فاطمــة الزهــراء، ثــم أخــذ رطبــة رابعــة 

فوضعهــا يف فــم عــي )عليــه الســام( وقــال: هنيئــا مريئــا لــك يــا عــي.

ثــم نــاول عليــا رطبــة أخــرى والنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول لــه: هنيئــا مريئــا 
لــك يــا عــي ثــم وثــب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قائــا ثــم جلــس ثــم أكلــوا مجيعــا عــن 
ذلــك الرطــب فلــا اكتفــوا وشــبعوا، ارتفعــت املائــدة إىل الســاء بــإذن اهلل تعــاىل. فقالــت 
فاطمــة: يــا أبــه! لقــد رأيــت اليــوم منــك عجبــا فقــال: يــا فاطمــة أمــا الرطبــة األوىل التــي 
وضعتهــا يف فــم احلســن، وقلــت لــه: هنيئــا يــا حســن، فــإن ســمعت ميكائيــل وإرسافيل 
يقــوالن: هنيئــا لــك يــا حســن، فقلــت أيضــا موافقــا هلــا يف القــول ثــم أخــذت الثانيــة 
فوضعتهــا يف فــم احلســن، فســمعت جربئيــل وميكائيــل يقــوالن: هنيئــا لــك يــا حســن، 
ــة  ــا فاطم ــك ي ــا يف فم ــة فوضعته ــذت الثالث ــم أخ ــول، ث ــا يف الق ــا هل ــا موافق ــت: أن فقل
فســمعت احلــور العــن مروريــن مرشفــن علينــا مــن النــان وهــن يقلــن: هنيئــا لــك يــا 
فاطمــة، فقلــت موافقــا هلــن بالقــول. وملــا أخــذت الرابعــة فوضعتهــا يف فــم عــي ســمعت 
النــداء مــن ] قبــل [ احلــق ســبحانه وتعــاىل يقــول: هنيئــا مريئــا لــك يــا عــي، فقلــت موافقا 
ــا أســمع صــوت  ــم أخــرى وأن ــة أخــرى ث ــا رطب ــم ناولــت علي لقــول اهلل عــز وجــل، ث
احلــق ســبحانه وتعــاىل يقــول: هنيئــا مريئــا لــك يــا عــي ثــم قمــت إجــاال لــرب العــزة 
ــذه  ــن ه ــا م ــت علي ــو ناول ــال، ل ــزيت وج ــد وع ــا حمم ــول: ي ــمعته يق ــه، فس ــل جال ج

الســاعة إىل يــوم القيامــة رطبــة رطبــة لقلــت لــه: هنيئــا مريئــا بغــر انقطــاع(()).

)- بحــار االنــوار، ج43، ص0)3 - ))3، ح73، مدينــة املعجــز، الســيد هاشــم البحــران، ج)، ص344، 
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فقــرب عــي مــن النبــي ال يدانيــه ملــك مقــرب وال أي خملــوق حيــث تربــى بحجــره 
ونشــأ يف منزلــه وتغــذى مــن علمــه وشــاركه يف حياتــه يف عرهــا ويرهــا حتــى فاضــت 
نفســه الرشيفــة عــى يــده، فهــذا الوفــاء وهــذا التعلــق بحبيــب اهلل جعلــه كنفســه، ففــي 
خطبــة لــه يبــّن قربــه مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وطاعتــه هلل ورســوله قــال 
ــه(،  ــه وآل ــٍد )صــى اهلل علي ــْن َأْصَحــاِب حُمَمَّ ــَتْحَفُظوَن ِم ــَم امْلُْس ــْد َعِل ــه الســام: )َلَق علي
تِــي  ، وَلَقــْد َواَســْيُته بِنَْفــيِس يِف امْلََواطِــِن، الَّ َأنِّ مَلْ َأُردَّ َعــَى اهلل واَل َعــَى َرُســولِه َســاَعًة َقــطُّ
ــَض  ــْد ُقبِ ــا، وَلَق ــي اهلل هِبَ ــَدًة َأْكَرَمنِ ــَداُم َنْج ــا األَْق ــُر فِيَه ــاُل، وَتَتَأخَّ ــا األَْبَط ــُص فِيَه َتنُْك
ــي  َرُســوُل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وإِنَّ َرْأَســه َلَعــَى َصــْدِري، وَلَقــْد َســاَلْت َنْفُســه يِف َكفِّ
يــُت ُغْســَله )صــى اهلل عليــه وآلــه( وامْلََاِئَكــُة َأْعــَواِن،  ــْد ُولِّ ــا َعــَى َوْجِهــي، وَلَق َفَأْمَرْرهُتَ
ــُط وَمــٌأ َيْعــُرُج، وَمــا َفاَرَقــْت َســْمِعي َهْينََمــٌة ِمنُْهــْم،  ــُة، َمــٌأ هَيْبِ اُر واألَْفنَِي ــِت الــدَّ َفَضجَّ
ِيــه، َفَمــْن َذا َأَحــقُّ بـِـه ِمنِّــي َحّيــًا وَميِّتــًا، َفاْنُفــُذوا َعــَى  ــوَن َعَلْيــه َحتَّــى َواَرْينـَـاه يِف رَضِ ُيَصلُّ

ــْم(()). َبَصاِئِرُك

ــه اهلل،  ــي أدب ــة فالنب ــة رباني ــى تربي ــا ترب ــة فكامه ــل الربي ــود إىل فض ــذا يع ــكل ه ف
وعــي أدبــه حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( فاملنبــع واحــد يعــود اليــه ســبحانه، قــال رســول 

ــا أديــب اهلل وعــي أديبــي(()). اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )أن

 وعــن اإلمــام عــي )عليــه الســام( قــال: )... يــا كميــل إن رســول اهلل )صــى 
ــن وأورث األدب  ــا أؤدب املؤمن ــي وأن ــو أدبن ــل وه ــز وج ــه اهلل ع ــه( أدب ــه وآل اهلل علي
ــذه  ــى ه ــن ع ــاءه املعصوم ــام( أبن ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــى أم ــد رب ــن((3)، فق املكرم

ح3)).

)- هنج الباغة، حتقيق صبحي الصالح، اخلطبة: 95)، ص))3.

)- مكارم األخاق، ص7).

3- بحــار األنــوار، ج74، ص67)، مســتدرك الوســائل، ج7)، ص67)، مصبــاح الباغــة )مســتدرك هنــج 
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ــل  ــم أه ــه( ه ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــول حمم ــم الرس ــال عنه ــذا ق ــة، ل ــة املحمدي الربي
بيتــي وخاصتــي وحامتــي حلمهــم حلمــي ودمهــم دمــي يؤملنــي مــا يؤملهــم ويزننــي مــا 
يزهنــم وقــال عنهــم هــم منــي وأنــا منهــم، فمنهــم مــن وصفــه بنفســه ومنهــم مــن وصفــه 

ــه. بروح

***

الباغة(
املؤلف: املرجهان، ج)، ص5)).
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املبحث الثالث:
 )اختصاصه مبجاورة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف حراء ونزول الوحي(

ــَأَراُه  ــَراَء  َف ــنٍَة  بِِح ــاِوُر يِف ُكلِّ َس ــْد َكاَن جُيَ ــه الســام(: )َوَلَق قــال أمــر املؤمنــن )علي
ــى اهلل  ــوِل َاهللَِّ )ص ــْرَ َرُس ــَاِم َغ ْس ــٍذ يِف َاإْلِ ــٌد َيْوَمِئ ــٌت َواِح ــْع َبْي َم ي َومَلْ جَيْ ــْرِ ــَراُه َغ َوالَ َي
ِة َوَلَقــْد  َســاَلِة َوَأُشــمُّ ِريــَح َالنُُّبــوَّ عليــه وآلــه( َوَخِدجَيــَة  َوَأَنــا َثالُِثُهــَا َأَرى ُنــوَر َاْلَوْحــِي َوَالرِّ
ــْيَطاِن ِحــَن َنــَزَل َاْلَوْحــُي َعَلْيــِه )صــى اهلل عليــه وآلــه( َفُقْلــُت َيــا َرُســوَل  ــَة َالشَّ َســِمْعُت َرنَّ
ــَك َتْســَمُع َمــا َأْســَمُع َو  ــِه إِنَّ ــْد َأِيــَس ِمــْن ِعَباَدتِ ــْيَطاُن َق ــُة َفَقــاَل َهــَذا َالشَّ نَّ َاهللَِّ َمــا َهــِذِه َالرَّ

.) ــَك َلَعــَى َخــْرٍ ــَك َلَوِزيــٌر َوإِنَّ ــَك َلْســَت بِنَبِــيٍّ َوَلِكنَّ َتــَرى َمــا َأَرى إاِلَّ َأنَّ

ــور  ــن األم ــر م ــام( بكث ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــّص أم ــاىل خ ــبحانه وتع إن اهلل س
التــي مل خيــص هبــا غــره ســوى خدجيــة )عليهــا الســام( فقــد شــاركته يف بعضهــا، ففــي 
ــا  ــة ومنه ــذه اخلطب ــام يف ه ــا اإلم ــي ذكره ــص الت ــض اخلصائ ــنبّن بع ــث س ــذا املبح ه
جماورتــه بحــراء مــع النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وكذلــك تواجــده يف بيــت النبــي مــع 
خدجيــة حيــث مجعــه اهلل مــع النبــي يف هــذا البيــت الطاهــر وهــو بيــت الرســالة ومهبــط 
��ُه ُيَس��بُِّح َل��ُه ِفيَه��ا ِباْلُغُدوِّ  الوحــي قــال تعــاىل: ﴿ِف ُبُي��وٍت َأِذَن اهلُل َأْن ُتْرَف��َع َوُيْذَك��َر ِفيَه��ا اْسُ
َواْلَص��اِل﴾())، ونذكــر مــا خصــه اهلل بأمــور اخــرى كالرؤيــة والســمع وشــم ريــح النبــوة 
واختصاصــه بالــوزارة فــكل مــا قالــه وبّينــه لنــا اإلمــام مــن خــال هــذه اخلطبــة ســوف 

نبينــه بالتفصيــل بعــدة مســائل.

***

)- النور: 36.
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املسألة األوىل: 
)حضوره مع النيب يف حراء كل سنة(

ــاِوُر يِف ُكلِّ َســنٍَة  بِِحــَراَء  َفــَأَراُه َوالَ َيــَراُه  قولــه )عليــه الســام(: )َوَلَقــْد َكاَن جُيَ
ي(. َغــْرِ

مــن األمــور التــي خــص اهلل هبــا أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( هــي جماورتــه لرســول 
اهلل يف حــراء، وقــد جــاء يف الصحيــح مــن ســرة اإلمــام )عليــه الســام(  وقــد ذكــر إنــه 
كان مــع النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، حــن يكــون يف حــراء، يــراه وال يــراه غره، 
مل يكــن )عليــه الســام( جمــرد متفــرج عــى رســول اهلل  )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بــل 
كان يشــاركه يف تعبــده وختشــعه، والــذي نــراه إن تعبــده )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
هــو وعــي )عليــه الســام( بحــراء مل يكــن عفويــا بــل كان لــه ســبب هــام جــدا وهــو ان 
األصنــام قــد وضعــت حــول الكعبــة وفيهــا وعليهــا، فلــم يكــن يتعبــد عندهــا او فيهــا 
كراهــة، أن يتخيــل أحــد إنــه أنــا يســجد لأصنــام او خيضــع هلــا او انــه يكــنُّ هلــا يف نفســه 

شــيئا مــن االحــرام الــذي يزعمونــه.

وياحــظ ان بنــي هاشــم عــى رأســهم عبــد املطلــب وابــو طالــب ال يذكــرون مــن 
مجلــة املردديــن عــى الكعبــة او يف مجلــة الذيــن يصلــون عندهــا او يف مجلــة مــن كان يعظــم 
تلــك االصنــام، ربــا ألهنــم كانــوا ايضــا عــى ديــن احلنيفيــة، ويريــدون أن ينــأوا بأنفســهم 

عــن أن يتوهــم يف حقهــم اي تقديــس لتلــك االصنــام(()).

وجــاء يف شح املعتــزل: وأمــا حديــث جماورتــه بحــراء فمشــهور وقــد ورد يف كتــب 
ــهر  ــك الش ــم يف ذل ــهرا، وكان يطع ــنة ش ــن كل س ــراء م ــاور يف ح ــه كان جي ــاح ان الصح

)- الصحيح من سرة االمام عي، ج)، ص))).
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مــن جــاءه مــن املســاكن فــاذا قــى جــواره مــن حــراء كان اول مــا يبــدأ بــه اذا انــرف 
أن يــأيت بــاب الكعبــة قبــل أن يــأيت بيتــه فيطــوف هبــا ســبعًا، أو مــا شــاء اهلل مــن ذلــك، 
ثــم يرجــع إىل بيتــه، حتــى جــاءت الســنة التــي أكرمــه اهلل فيهــا بالرســالة، فجــاور حــراء 
شــهر رمضــان، ومعــه أهلــه خدجيــة وعــي بــن ايب طالــب وخــادم هلــم، فجــاءه جربائيــل 

بالرســالة(()).

فهــذه اخلصوصيــة التــي انفــرد هبــا اإلمــام يوضحهــا لنــا بقولــه عليــه الســام: )َفــَأَراُه 
ــه الســام(  ي(، فــا يوجــد بحــراء شــخص مــع النبــي ســوى عــي )علي ــْرِ ــَراُه َغ َوالَ َي
يتعبــد معــه ويشــاركه الدعــاء والتســبيح والعبــادة فهــذه منزلــة ودرجــة عظيمــة ومنقبــة مل 
يــَظ هبــا ســواه )عليــه الســام(، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل أذن لرســوله الكريــم أن يصحــب 

معــه عليــًا ليكــون لــه أســوة يقتــدي بــه.

وكذلــك ليبــّن لــه عظمــة هــذا الــويص الــذي يــرى نــور الوحــي والرســالة والــذي 
يشــم ريــح النبــوة فهــو الصديــق األكــرب والفــاروق الــذي يفــرق بــن احلــق والباطــل.

فبــّن ســبحانه لرســوله ســبب اختيــاره لعــي، فــاهلل هــو الــذي اختــار عليــًا أن يكــون 
ــه  ــم بوعي ــاىل يعل ــه تع ــة ألن ــده الرشيف ــى ي ــه ع ــل تربيت ــذي جع ــو ال ــوله وه ويص رس

ــذا خّصــه هبــذه الكرامــات.   ــق ل ــائر اخلل ــه عــن س ــي واختاف ــه للنب الكامــل وحب

ــه  ــول فيدوّن ــن ق ــه م ــي إلي ــا أوح ــكل م ــًا ب ــرب علي ــه( خي ــه وآل ــى اهلل علي ــكان )ص ف
الــويص، جــاء يف مناقــب ابــن شهرآشــوب )كان عليــه الســام يكتــب الوحــي والعهــد 
ــى اهلل  ــي )ص ــره النب ــك أم ــده، فلذل ــانه وي ــه ولس ــه قلب ــه ألن ــص إلي ــك أخ ــب املل وكات
عليــه وآلــه( بجمــع القــرآن بعــده، وكتــب لــه االرسار، وكتــب يــوم احلديبيــة باالتفــاق، 

)- شح ابن ايب احلديد ج3)-4)، ص44).
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ــل  ــة أه ــد ووادع وإن صحيف ــن عاه ــي إىل م ــب النب ــا كان كات ــع: إن علي ــو راف ــال أب وق
ــا  ــي ال توجــد قــط إال بخــط عــي، ومــن ذلــك م نجــران كان هــو كاتبهــا، وعهــود النب
رواه أبــو رافــع ان عليــا كانــت لــه مــن رســول اهلل ســاعة مــن الليــل بعــد املتمــة مل تكــن 

ألحــد غــره(()).

وجــاء يف شح ابــن ايب احلديــد )روي أن الســنة التــي ولــد فيهــا عــي )عليــه الســام( 
هــي الســنة التــي بــدء فيهــا برســالة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فأســمع اهلتــاف 
مــن األحجــار واألشــجار، وكشــف عــن بــره، فشــاهد أنــوارا وأشــخاصا، ومل خياطــب 
ــدأ فيهــا بالتبتــل واالنقطــاع والعزلــة يف  فيهــا بــيء، وهــذه الســنة هــي الســنة التــي ابت
جبــل حــراء، فلــم يــزل بــه حتــى كوشــف بالرســالة، وأنــزل عليــه الوحــي، وكان رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يتيمــن بتلــك الســنة وبــوالدة عــي عليــه الســام فيهــا، ويســميها 
ــن  ــاهد م ــا ش ــاهد م ــا ش ــه، وفيه ــة والدت ــه ليل ــال ألهل ــة، وق ــنة الربك ــر وس ــنة اخل س
ــد  ــد ول ــيئا: )لق ــك ش ــن ذل ــاهد م ــا ش ــن قبله ــن م ــة، ومل يك ــدرة اإلهلي ــات والق الكرام
لنــا الليلــة مولــود يفتــح اهلل علينــا بــه أبوابــا كثــرة مــن النعمــة والرمحــة(، وكان كــا قــال 
ــه وكاشــف الغــاء  ــارصه واملحامــي عن ــه الســام( كان ن ــه )علي ــه، فإن صلــوات اهلل علي

عــن وجهــه، وبســيفه ثبــت ديــن االســام، ورســت دعائمــه، ومتهــدت قواعــده(()).

***

)- مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج)، ص66.

)- شح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، ج4، ص5)). 
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املسألة الثانية:
 )اختصاصه باألسبقية لإلسالم(.

ْســَاِم َغــْرَ َرُســوِل  َمــْع َبْيــٌت َواِحــٌد َيْوَمِئــٍذ يِف َاإْلِ قولــه )عليــه الســام(: )َومَلْ جَيْ
َاهللَِّ)صــى اهلل عليــه وآلــه( َوَخِدجَيــَة  َوَأَنــا َثالُِثُهــَا(.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاس لرس ــص الن ــام( كان أخل ــه الس ــي )علي ــام ع إن اإلم
وآلــه( منــذ طفولتــه، وأرسعهــم اســتجابة لــه يف كل أمــر لــذا ُخــص هبــذه املنزلــة وكذلــك 
الســيدة خدجيــة )عليهــا الســام(، فــكل منهــم آمــن بالرســول  لــذا مجعهــم اهلل معــه يف 
هــذا البيــت املقــدس وهــو بيــت الرســالة، جــاء يف كتــاب االرشــاد )حــن مجع رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه بنــي عبــد املطلــب يف دار أيب طالــب، وهــم أربعــون رجــا - يومئــذ 
- يزيــدون رجــا أو ينقصــون رجــا - فيــا ذكــره الــرواة - وأمــر أن يصنــع هلــم فخــذ 
شــاة مــع مــٍد مــن الــرب، وُيعــّد هلــم صــاع مــن اللبــن، وقــد كان الرجــل منهــم معروفــا 
بــأكل الذعــة يف مقــام واحــد، ويــرشب الفــرق مــن الــرشاب يف ذلــك املقــام، وأراد عليــه 
الســام بإعــداد قليــل الطعــام والــرشاب لاعتهــم إظهــار اآليــة هلــم يف شــبعهم ورهيــم 
ممــا كان ال يشــبع الواحــد منهــم وال يرويــه، ثــم أمــر بتقديمــه هلــم، فأكلــت الاعــة كلهــا 
ــه، فبهرهــم  ــوه في ــه وشب ــوه من ــا أكل ــن م ــم يب ــه، فل ــؤوا من ــى متل ــك اليســر حت مــن ذل
بذلــك، وبــّن هلــم آيــة نبوتــه، وعامــة صدقــه بربهــان اهلل تعــاىل فيــه، ثــم قــال هلــم بعــد 
ــي إىل  ــد املطلــب، إن اهلل بعثن ــي عب ــا بن أن شــبعوا مــن الطعــام ورووا مــن الــرشاب: »ي
اخللــق كافــة، وبعثنــي إليكــم خاصــة، فقــال عــز وجــل: ﴿َوَأن��ِذْر َعِش��يَرَتَك اْلَْقَرِبي��َن﴾، 
وأنــا أدعوكــم إىل كلمتــن خفيفتــن عــى اللســان ثقيلتــن يف امليــزان، متلكــون هبــا 
ــة، وتنجــون هبــا مــن  العــرب والعجــم، وتنقــاد لكــم هبــا األمــم، وتدخلــون هبــا الن
النــار، شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأن رســول اهلل، فمــن جييبنــي إىل هــذا األمــر ويــؤازرن 
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عليــه وعــى القيــام بــه، يكــن أخــي وويص ووزيــري ووارثــي وخليفتــي مــن بعــدي فلــم 
جيــب أحــد منهــم«.

فقــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: »فقمــت بــن يديــه مــن بينهــم - وأنــا إذ ذاك 
ــول اهلل -  ــا رس ــا - ي ــت: أن ــا - فقل ــم عين ــاقا، وأرمضه ــهم س ــنا، وأمحش ــم س أصغره
أؤازرك عــى هــذا األمــر، فقــال: اجلــس، ثــم أعــاد القــول عــى القــوم ثانيــة فاصمتــوا، 
وقمــت فقلــت مثــل مقالتــي األوىل، فقــال: اجلــس، ثــم أعــاد عــى القــوم مقالتــه ثالثــة 
فلــم ينطــق أحــد منهــم بحــرف، فقلــت: أنــا أؤازرك - يــا رســول اهلل عــى هــذا األمــر، 

ــي مــن بعــدي(()). ــي وخليفت ــري ووارث فقــال: اجلــس، فأنــت أخــي وويص ووزي

ــرا  ــرءًا تاج ــت ام ــال: كن ــدي ق ــف الكن ــن عفي ــة( ع ــف الغم ــاب )كش وروي يف كت
فقدمــت مــن احلــج فأتيــت العبــاس بــن عبــد املطلــب ألبتــاع منــه بعــض التجــارة وكان 
ــر إىل  ــه، فنظ ــب من ــاء قري ــن خب ــل م ــرج رج ــى إذ خ ــده بمن ــو اهلل إن لعن ــر ف ــرءا تاج ام

الشــمس فلــا رأهــا قــد مالــت قــام يصــي.

قــال: ثــم خرجــت امــراة مــن اخلبــاء الــذي خــرج منــه ذلــك الرجــل فقامــت خلفــه 
فصلــت، ثــم خــرج غــام حــن راهــق احللــم مــن ذلــك اخلبــاء فقــام معــه فصــى، قــال 
ــي،  ــن اخ ــب اب ــد املطل ــن عب ــد ب ــذا حمم ــال ه ــاس؟ ق ــا عب ــذا ي ــن ه ــاس م ــت للعب فقل
قــال: فقلــت مــن هــذه املــرأة؟ قــال: امرأتــه خدجيــة بــن خويلــد، قــال: فقلــت: مــن هــذا 
الفتــى؟ قــال عــي بــن ايب طالــب ابــن عمــه عليــه الســام قــال: فقلــت لــه مــا هــذا الــذي 
يصنــع؟ قــال يصــي وهــو يزعــم انــه نبــي ومل يتبعــه عــى أمــره إال امرأتــه وابــن عمــه هــذا 
الفتــى، وهــو يزعــم انــه ســتفتح لــه كنــوز كــرى وقيــر، وكان عفيــف وهــو ابــن عــم 

)- االرشاد،  الشيخ املفيد، ج)، ص50.
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االشــعث بــن قيــس يقــول بعــد ذلــك وقــد أســلم وحســن إســامه: لــو كان رزقنــي اهلل 
اإلســام فأكــون ثانيــا مــع عــي عليــه الســام(()).

فعــي أول مــن أســلم مــن الرجــال وجــاء يف هــذا املــورد عــدة روايــات ومنهــا قــال 
ــو موســى: )عــي أول مــن  ــاس، قــال: قــال أب ــن عب ــن عــي، عــن اب ــو جعفــر حممــد ب أب

ــلم(()). أس

وهنالــك روايــات تقــول أن االمام اســلم وهــو ابن العــاشة، وهذا مــا رواه الطربي، 
)حدثنــا ابــن محيــد قــال حدثنــا ســلمة عــن ابــن اســحاق قــال كان أول ذكــر آمــن برســول 
ــن أيب  ــد اهلل عــي ب ــا جــاءه مــن عن ــه ب ــه وســلم( وصــى معــه وصدق اهلل )صــى اهلل علي
ــب  ــن أيب طال ــي ب ــى ع ــه ع ــن عــرش ســنن وكان ممــا أنعــم اهلل ب ــذ اب ــب وهــو يومئ طال

عليــه الســام أنــه كان يف حجــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قبــل االســام((3).

ــام(  ــه الس ــه )علي ــك أن ــى ذل ــل ع ــر دلي ــن وخ ــو مؤم ــد وه ــًا ول ــول أن علي ونق
اختلــف عــن ســائر النــاس يف والدتــه فهــو الوليــد الوحيــد الــذي ولــد يف بيــت اهلل 
احلــرام فهــذه أوىل الكرامــات التــي خصــه اهلل هبــا ودليــل عــى أنــه مــن املوحديــن منــذ 
صغــره، وإنــا أعلــن اســامه يف ســن العــاشة ألن النبــي حينهــا مل يعلــن االســام للنــاس 
حتــى أمــره اهلل عــز وجــل فحينــا أعلنــه كان عــي هبــذا العمــر فأعلــن إســامه، فعــي مــع 

ــة. ــر والعاني ــول يف ال الرس

 أمــا معنــى عــي أول املســلمن فاإلمــام )عليــه الســام( مل يكفــر يف يــوم مــن األيــام 

)- كشف الغمة يف معرفة األئمة عي ابن أيب الفتح، ج) ص83. يف سبقه لإلسام. 

)- األمال، الشيخ الطويس، ص74)، ح60.

3- تاريخ الطربي، ج)، ص57.
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ــباق إىل  ــه الس ــان أن ــلم لبي ــن أس ــو أول م ــل هل ــا قي ــلم، وإن ــن أس ــه أول م ــل أن ــى قي حت
ــه  وآلــه. ــاء الرســالة بعــد النبــي صــى اهلل علي ــه للدعــوة وحتملــه أعب تلبيت

وعــي هــو املســلم األول، بمعنــى أنــه )عليــه الســام( مل يســبقُه إىل ديــن اهلل أحــد ممــن 
ســبق، ومعنــى املســلم األول أي املطيــع األول لرســول اهلل والــذي مل يعــرف فضلــه إال 

اهلل  ورســوله.

وهــو املســلم األول بــكل مــا حتملــه كلمــة االســام مــن معنــى شــامل ألن االســام 
جممــع لــكل هــذه الفضائــل  فهــذا معنــى أول مــن اســلم، جــاء يف مناقب ابن شهراشــوب 

)وقــد ســئل: متــى أســلم عــي؟ قــال: ومتــى كفــر إال أنــه جــدد االســام(()).

وروي عــن جماهــد، عــن أيب عمــرو، وأيب ســعيد اخلــدري، قــاال: كنــا جلوســا عنــد 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، إذ دخــل ســلان الفــاريس، وأبــو ذر الغفــاري، 
واملقــداد بــن األســود، وأبــو الطفيــل عامــر بــن واثلــة، فجثــوا بــن يديــه، واحلــزن ظاهــر 
يف وجودهــم، فقالــوا: فدينــاك باالبــاء واألمهــات يــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: 
إنــا نســمع مــن قــوم يف أخيــك وابــن عمــك مــا يزننــا وإنــا نســتأذنك يف الــرد عليهــم، 
فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ومــا عســاهم يقولــون يف أخــي وابــن عمــي عي 
ابــن أيب طالــب؟ فقالــوا: يقولــون: أي فضــل لعــي يف ســبقه إىل االســام؟ وإنــا ادركــه 
ــم؟  ــذا يزنك ــه(: أفه ــه وآل ــى اهلل علي ــال )ص ــول؟ فق ــذا الق ــو ه ــا، ونح ــام طف االس

ــوا: أي واهلل. قال

فقــال: بــاهلل أســألكم هــل علمتــم مــن الكتــب الســالفة، ان إبراهيــم )عليــه الســام( 
هــرب بــه أبــوه مــن امللــك الطاغــي، فوضعتــه أمــه بــن أثــاث بشــاطئ هنــر يتدفــق يقــال 

)- مناقب آل أيب طالب، ج)، ص)9).



97

ــه  ــى وج ــتقر ع ــه واس ــا وضعت ــل، فل ــال اللي ــمس واقب ــروب الش ــن غ ــرزان، ب ــه: ح ل
األرض، قــام مــن حتتهــا، يمســح وجهــه ورأســه، ويكثــر مــن شــهادة أن ال إلــه إال اهلل، 
ثــم أخــذ ثوبــا فامتســح بــه، وأمــه تــراه فذعــرت منــه ذعــرا شــديدا، ثــم مــى هيــرول بــن 
يدهيــا مــادا عينيــه إىل الســاء، فــكان منــه مــا قــال اهلل عــز وجــل: ﴿َوَكَذلـِـَك ُنــِري إِْبَراِهيــَم 
ْيــُل َرَأى َكْوَكًبا  ــَاَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكــوَن ِمــَن امْلُوِقنـِـَن * َفَلــاَّ َجــنَّ َعَلْيــِه اللَّ َمَلُكــوَت السَّ
ُكــوَن ﴾، وعلمتــم أن موســى بــن عمــران  ﴾ إىل قولــه: ﴿إِنِّ َبــِريٌء مِمَّــا ُترْشِ َقــاَل َهــَذا َريبِّ
ــال،  ــح األطف ــل، ويذب ــاء احلوام ــون النس ــر بط ــه يبق ــون يف طلب ــام كان فرع ــه الس علي
ليقتــل موســى )عليــه الســام(، فلــا ولدتــه أمــه، أمــرت أن تأخــذه مــن حتتهــا وتقذفــه يف 
التابــوت، وتلقــي التابــوت يف اليــم، فبقيــت حرانــة حتــى كلمهــا موســى عليــه الســام، 
وقــال هلــا: يــا أم اقذفينــي يف التابــوت، وألقــي التابــوت يف اليــم، فقالــت وهــي ذعــرة مــن 
كامــه: يــا بنــى إن أخــاف عليــك مــن الغــرق، فقــال هلــا: ال حتــزن إن اهلل راّدي إليــك، 
ففعلــت مــا أمــرت بــه، فبقــي يف التابــوت واليــم إىل أن قذفــه يف الســاحل، ورّده إىل أمــه 
برمتــه، ال يطعــم طعامــا، وال يــرشب شابــا، معصومــا، وروي أن املــدة كانــت ســبعن 
ــِه  ــا َعَلْي ْمنَ ــه: ﴿َوَحرَّ ــال طفوليت ــل يف ح ــز وج ــال اهلل ع ــهر، وق ــبعة اش ــا، وروي س يوم
اْلَمَراِضــَع ِمــْن َقْبــُل﴾ وقــال تعــاىل: ﴿َولُِتْصنَــَع َعَلــى َعْينـِـي * إِْذ َتْمِشــي ُأْخُتــَك َفَتُقــوُل 

ــَك َكــْي َتَقــرَّ َعْينَُهــا َواَل َتْحــَزَن﴾. ُكــْم َعَلــى َمــْن َيْكُفُلــُه َفَرَجْعنَــاَك إَِلــى ُأمِّ َهــْل َأُدلُّ

وهــذا عيســى ابــن مريــم قــال اهلل عــز وجــل فيــه: ﴿َفنَاَداَهــا ِمــْن َتْحتَِهــا َأالَّ َتْحَزنِــي 
ا﴾ إىل قولــه ﴿إْنِســّيا﴾ فكلــم أمــه وقــت مولــده وقــال حــن  ــِك َتْحَتــِك َســِريًّ َقــْد َجَعــَل َربُّ
ــِه  ــُد اللَّ ــي َعْب ــاَل إِنِّ ــا﴾ ﴿َق ــِد َصبِيًّ ــي اْلَمْه ــْن َكاَن فِ ــُم َم ــَف ُنَكلِّ ــه قالــوا ﴿َكْي أشــارت إلي

َآَتانِــَي اْلِكَتــاَب﴾ إىل آخــر اآليــة.

فتكلــم )عليــه الســام( وقــت والدتــه، وأعطــى الكتــاب والنبــوة، وأوىص بالصــاة 
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والــزكاة يف ثاثــة أيــام مــن مولــده، وكلمهــم يف اليــوم الثــان مــن مولــده. وقــد علمتــم 
مجيعــا ان اهلل خلقنــي وعليــا مــن نــور واحــد، وأنــا كنــا يف صلــب آدم، نســبح اهلل تعــاىل، 
ثــم نقلنــا إىل أصــاب الرجــال وأرحــام النســاء، يســمع تســبيحنا يف الظهــور والبطــون 
ــا  ــا وأمهاتن ــا كان يظهــر يف وجــوه آبائن ــد املطلــب، وأّن نورن يف كل عهــد وعــر إىل عب
حتــى تبــّن أســاؤنا خمطوطــة بالنــور عــى جباههــم. ثــم افــرق نورنــا، فصــار نصفــه يف 
ــا، وكان  ــن ظهورمه ــبيحنا م ــمع تس ــى، وكان يس ــب عم ــى طال ــه يف أب ــد اهلل، ونصف عب
أيب وعمــي إذا جلســا يف مــأ مــن قريــش، وقــد تبــّن نــوري مــن صلــب أبــى ونــور عــى 
مــن صلــب أبيــه إىل أن خرجنــا مــن أصــاب أبوينــا وبطــون أمهاتنــا، ولقــد هبــط حبيبــي 
ــب اهلل، اهلل  ــا حبي ــال: ي ــام فق ــه الس ــي علي ــت والدة ع ــام يف وق ــه الس ــل علي جربئي
يقرئــك الســام وهينئــك بــوالدة أخيــك عــي، ويقــول: هــذا أوان ظهــور نبوتــك واعان 
وحيــك، وكشــف رســالتك، إذ أيدتــك بأخيــك، ووزيــرك، وصنــوك، وخليفتــك ومــن 
ــد  ــت أس ــة بن ــدت فاطم ــادرا، فوج ــت مب ــرك، فقم ــه ذك ــت ب ــه أزرك، وأعلي ــددت ب ش
أم عــي عليــه الســام قــد جاءهــا املخــاض وهــي بــن النســاء، والقوابــل حوهلــا، فقــال 
حبيبــي جربائيــل: يــا حممــد اســجف بينهــا وبينــك ســجفا، فــإذا وضعــت بعــي فتلقــاه، 
ففعلــت مــا أمــرت بــه، ثــم قــال ل: امــدد يــدك يــا حممــد فإنــه صاحبــك اليمــن، فمــددت 
يــدي نحــو أمــه، فــإذا بعــي مائــا عــى يــدي واضعــا يــده اليمنــى يف أذنــه اليمنــى وهــو 
ــى إل  ــم انثن ــالتي، ث ــل وبرس ــز وج ــة اهلل ع ــهد بوحداني ــة، ويش ــم باحلنيفي ــؤذن، ويقي ي
ــه  ــه وآل ــا رســول اهلل صــى اهلل علي ــم قــال ل: ي ــا رســول اهلل، ث وقــال: الســام عليــك ي
إقــرا؟ قلت:أقــرا، فوالــذي نفــس حممــد بيــده لقــد ابتــدأ بالصحــف التــي أنزهلــا اهلل عــز 
ــا إىل آخــر  ــرف فيه ــيث، فتاهــا مــن أول ح ــام هبــا ش ــه الســام فق وجــل عــى آدم علي
ــه،  ــه أحفــظ هلــا من ــه بأن ــّر ل ــه الســام، ألق حــرف فيهــا حتــى لــو حــرض هبــا شــيث علي
ثــم قــرأ تــوراة موســى )عليــه الســام(، حتــى لــو حــرض موســى )عليــه الســام(، ألقــّر 
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بأنــه أحفــظ هلــا منــه، ثــم قــرأ زبــور داود، حتــى لــو حــرض داود عليــه الســام، ألقــّر بأنــه 
احفــظ هلــا منــه، ثــم قــرأ إنجيــل عيســى، حتــى لــو حــرض عيســى عليــه الســام، ألقــّر بأنه 
احفــظ لــه منــه، ثــم قــرأ القــرآن الــذي أنــزل اهلل تعــاىل عــّي مــن أولــه إىل آخــره، فوجدتــه 
ــا  ــه ب ــي وخاطبت ــم خاطبن ــة، ث ــه آي ــمع من ــاعة مــن غــر أن أس ــه الس يفظــه كحفظــي ل
خياطــب بــه األنبيــاء واألوصيــاء، ثــم عــاد إىل حــال طفوليتــه، وهكــذا أحــد عــرش امامــا 
مــن نســله يفعــل يف والدتــه مثــل مــا فعــل األنبيــاء، فلــم حتزنــون ومــاذا عليكــم مــن قــول 
أهــل الشــك والــرشك بــاهلل تعــاىل؟ هــل تعلمــون انــى أفضــل النبيــن وان وصيــي أفضــل 
الوصيــن؟ وأن أيب آدم عليــه الســام ملــا رآى اســمي واســم عــي واســم ابنتــي فاطمــة 
ــور، قــال: اهلــي  ــة عــى ســاق العــرش بالن واحلســن واحلســن وأســاء أوالدهــم مكتوب
وســيدي هــل خلقــت خلقــاً هــو أكــرم عليــك منــي؟ فقــال: يــا آدم لــوال هــذه األســاء ملــا 
خلقــت ســاًء مبنيــة، وال أرضــًا مدحيــة، وال ملــكا مقربــا، وال نبيــا مرســا، وال خلقتــك 
يــا آدم. فلــا عــى آدم ربــه ســأله بحقنــا أن يقبــل توبتــه، ويغفــر خطيئتــه، فاجابــه، وكنــا 
الكلــات التــي تلقاهــا آدم مــن ربــه عــز وجــل فتــاب عليــه، وغفــر لــه، وقــال لــه: يــا آدم 
ــر  ــل، وافتخ ــز وج ــه ع ــد آدم رب ــدك، فحم ــك وول ــن ذريت ــاء م ــذه األس ــإن ه ــرش، ف اب
عــى املائكــة، وإن هــذا مــن فضلنــا، وفضــل اهلل علينــا، فقــام ســلان ومــن معــه وهــم 
ــزون،  ــم الفائ ــه: أنت ــه وآل ــزون فقــال هلــم رســول اهلل صــى اهلل علي يقولــون: نحــن الفائ

ولكــم خلقــت النــة، وألعدائنــا وأعدائكــم خلقــت النــار(()).

قــال جــورج جــرداق صاحــب كتــاب عــي صــوت العدالــة االنســانية: )... فــإن عــي 
ــه  ــن ذات ــأة وم ــدا ونش ــول مول ــدن الرس ــن مع ــه م ــلا، ألن ــد مس ــد ول ــب ق ــن أيب طال اب
خلقــا وفطــرة، ثــم أن الظــرف الــذي أعلــن فيــه عــا يكمــن يف كيانــه مــن روح اإلســام 

)- اهلداية الكربى، احلسن بن محدان اخلصيبي، ص00).
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ــر، ألن  ــات العم ــط بموجب ــن ومل يرتب ــروف اآلخري ــن ظ ــيئا م ــن ش ــه مل يك ــن حقيقت وم
إســام عــي كان أعمــق مــن رضورة االرتبــاط بالظــروف، إذ كان جاريــا مــن روحــه كــا 

جتــري األشــياء مــن معادهنــا وامليــاه مــن ينابيعهــا.
- لقد كان أول سجود املسلمن األول، آلهلة قريش!

- وكان أول سجود عي إلله حممد!

ــة  ــه أن ينشــأ عــى حــب اخلــر وينمــو يف رعاي ــه إســام الرجــل الــذي أتيــح ل أال إن
العواصــف  الســفينة يف غمــرة  بعــده، وربــان  العادلــن مــن  إمــام  النبــي ويصبــح  

واألمــواج!(()).

فعــي أول مــن أســلم وأول مــن صــى مــع النبــي، روي عــن اإلمــام الكاظــم )عليــه 
الســام(- يف حديــث يف أول البعثــة - قــال )عليــه الســام(: )فانفجــرت عــن فتوضــأ 
جربئيــل، وتطهــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( للصــاة، ثــم صــى وهــي أول صــاة 
صاهــا يف األرض، فرضهــا اهلل عــز وجــل، وصــى أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، تلــك 
الصــاة مــع النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فرجــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن 
ــأت وصلــت صــاة العــر، مــن  ــا الســام(، فأخربهــا فتوض ــه إىل خدجيــة )عليه يوم
ذلــك اليــوم، فــكان أول مــن صــى مــن الرجــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، ومــن 

النســاء خدجيــة )عليهــا الســام(()).

وجــاء يف تفســر االمــام العســكري عليــه الســام )قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه(: وإن ممــن كتــب أجلــه وعملــه ورزقــه وســعادة خامتتــه عــي بــن أيب طالــب )عليــه 

)- عي صوت العدالة االنسانية، ج)، ص75.

) - مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري الطربيس، ج6، ص455.
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ــدا إىل أن يمــوت، قــال: وذلــك قــول  ــا أب ــه ال يعمــل ذنب ــه أن ــوا مــن عمل الســام(، كتب
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم شــكاه بريــدة، وذلــك أن رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( بعــث جيشــا ذات يــوم لغــزاة، أّمــَر عليهــم عليــا )عليــه الســام(، ومــا بعــث 

جيشــا قــط فيهــم عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( إال جعلــه أمرهــم.

ــة  ــم جاري ــة الغنائ ــن مجل ــري م ــام( يف أن يش ــه الس ــي )علي ــب ع ــوا رغ ــا غنم فل
جيعــل ثمنهــا يف مجلــة الغنائــم، فكايــده فيهــا حاطــب بــن أيب بلتعــة وبريــدة األســلمي، 

ــداه. وزاي

ــدل يف  ــة ع ــا قيم ــت قيمته ــر إىل أن بلغ ــه، انتظ ــه ويزايدان ــا يكايدان ــر إليه ــا نظ فل
يومهــا فأخذهــا بذلــك .فلــا رجعــوا إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، تواطئــا عــى 
أن يقــول ذلــك بريــدة لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فوقــف بريــدة قــدام رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( وقــال: يــا رســول اهلل أمل تــر أن عــي بــن أيب طالــب أخــذ جاريــة 
مــن املغنــم دون املســلمن؟ فأعــرض عنــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ثــم جــاء 
عــن يمينــه فقاهلــا، فأعــرض عنــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، )فجــاءه عــن يســاره 
وقاهلــا، فأعــرض عنــه، وجــاء مــن خلفــه فقاهلــا، فأعــرض عنــه( ثــم عــاد إىل بــن يديــه، 
ــر قبلــه وال بعــده غضــب  ــا مل ي ــه( غضب ــه وآل فقاهلــا فغضــب رســول اهلل )صــى اهلل علي
مثلــه، وتغــر لونــه وتربــد  وانتفخــت أوداجــه، وارتعــدت أعضــاؤه، وقــال: مالــك يــا 
ــَن  ــول: ﴿إِنَّ الَِّذي ــل يق ــز وج ــمعت اهلل ع ــا س ــوم؟ أم ــذ الي ــول اهلل من ــت رس ــدة آذي بري
ــا )57(  ــا ُمِهينً ــْم َعَذاًب ــدَّ َلُه ــَرِة َوَأَع ــا َواْلَِخ ْنَي ــي الدُّ ــُه فِ ــُم اللَّ ــَه َوَرُســوَلُه َلَعنَُه ــْؤُذوَن اللَّ ُي
ــا  ــا َوإِْثًم ــوا ُبْهَتاًن ــِد اْحَتَمُل ــُبوا َفَق ــا اْكَتَس ــِر َم ــاِت بَِغْي ــَن َواْلُمْؤِمنَ ــْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِي ــَن ُي َوالَِّذي

ــا﴾.  ُمبِينً

قــال بريــدة: يــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــا علمــت أننــي قصدتــك بــأذى، 
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ــي إال مــن قصــد  ــه ال يؤذين ــدة أن ــا بري ــه: أو تظــن ي ــه وآل ــال رســول اهلل صــى اهلل علي ق
ذات نفــيس؟ أمــا علمــت أن عليــا منــي وأنــا منــه، وأن مــن آذى عليــا فقــد آذان  ومــن 
آذان فقــد آذى اهلل، ومــن آذى اهلل فحــق عــى اهلل أن يؤذيــه بأليــم عذابــه يف نــار جهنــم؟! 
ــت  ــوظ؟ أن ــوح املحف ــرآء الل ــم أم ق ــت أعل ــل؟ أن ــز وج ــم أم اهلل ع ــت أعل ــدة أن ــا بري ي
ــم،  ــوظ أعل ــوح املحف ــراء الل ــم، وق ــل اهلل أعل ــدة: ب ــال بري ــام؟ ق ــك األرح ــم أم مل أعل
وملــك األرحــام أعلــم، قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فأنــت أعلــم يــا بريــدة؟ 
أم حفظــة عــي بــن أيب طالــب؟ قــال: بــل حفظــة عــي بــن أيب طالــب، قــال رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه(: فكيــف ختطئــه وتلومــه وتوبخــه وتشــنع عليــه يف فعلــه، وهــذا 
جربئيــل أخــربن، عــن حفظــة عــي )عليــه الســام( أنــه مــا كتبــوا عليــه قــط خطيئــة منــذ 
يــوم ولــد وهــذا ملــك األرحــام حدثنــي أهنــم كتبــوا قبــل أن يولــد، حــن اســتحكم يف 
بطــن أمــه، أنــه ال يكــون منــه خطيئــة أبــدا، وهــؤالء قــراء اللــوح املحفــوظ أخــربون ليلــة 
أرسي يب أهنــم وجــدوا يف اللــوح املحفــوظ »عــي املعصــوم مــن كل خطــأ وزلــة«. فكيــف 
ختطئــه أنــت يــا بريــدة وقــد صوبــه رب العاملــن واملائكــة املقربــون؟ يــا بريــدة ال تعــرض 
لعــي بخــاف احلســن الميــل، فإنــه أمــر املؤمنــن، وســيد الوصيــن، وســيد الصاحلــن 
ــار، يقــول يــوم القيامــة  ــة والن ــد الغــر املحجلــن، وقســيم الن وفــارس املســلمن، وقائ

للنــار: هــذا ل وهــذا لــك...(()).

***

)- تفسر االمام العسكري، ص36)، ح70.
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املسألة الثالثة: 
)اختصاصه برؤية نور الوحي، وشم ريح النبوة، واستماع رنني الشيطان(

ِة َوَلَقــْد  َســاَلِة َوَأُشــمُّ ِريــَح َالنُُّبــوَّ قولــه )عليــه الســام(: )َأَرى ُنــوَر َاْلَوْحــِي َوَالرِّ
ــْيَطاِن ِحــَن َنــَزَل َاْلَوْحــُي َعَلْيــِه صــى اهلل عليــه وآلــه َفُقْلــُت َيــا َرُســوَل  ــَة َالشَّ َســِمْعُت َرنَّ
ــَك َتْســَمُع َمــا َأْســَمُع َو  ــِه إِنَّ ــْد َأِيــَس ِمــْن ِعَباَدتِ ــْيَطاُن َق ــُة َفَقــاَل َهــَذا َالشَّ نَّ َاهللَِّ َمــا َهــِذِه َالرَّ

ــا َأَرى(. ــَرى َم َت

إن اهلل خــّص وليــه بــا خــّص بــه النبــي )صــى اهلل عليــه  وآلــه( مــا عــدا النبــوة فمــن 
األمــور التــي خصهــا اهلل لعليــًا )عليــه الســام( مــا يــي:

اأ - روؤية نور الوحي:

َساَلِة(. قوله )عليه السام(: )َأَرى ُنوَر َاْلَوْحِي َوَالرِّ

يف هــذا الــكام يبــّن اإلمــام )عليــه الســام( عظيــم منزلتــه كونــه يــرى نــور الوحــي، 
فهــذه الدرجــة ال يناهلــا إال خاصــة أوليائــه، روي عــن جعفــر بــن حممــد الصــادق )عليــه 
الســام(، قــال كان عــي )عليــه الســام( يــرى مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قبل 
ــم  ــه( )لــوال أن خات ــه وآل ــه )صــى اهلل علي الرســالة الضــوء ويســمع الصــوت، وقــال ل
األنبيــاء لكنــت شيــكا يف النبــوة، فــإن التكــن نبيــا فإنــك ويص نبــي ووارثــه، بــل أنــت 

ســيد األوصيــاء وإمــام األتقيــاء(()).

جــاء يف شح هنــج الباغــة البــن أيب احلديــد أنــه )عليــه الســام( كان يقــول: )كنــت 

)- شح بن ايب احلديد ج3)، ص 0)). 
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أســمع الصــوت وأبــر الضــوء ســنن ســبعا، ورســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( حينئــذ 
صامــت مــا أذن لــه يف اإلنــذار والتبليــغ(()).

وعــن اإلمــام أيب احلســن الرضــا )عليــه الســام( إنــه قــال: )لنــا أعــن ال تشــبه أعــن 
النــاس وفيهــا نــور وليــس للشــيطان فيهــا شك(()).

ــن اهلل  ــزل م ــا أن ــزون م ــا ويمي ــور بحقيقته ــرون األم ــام( ي ــم الس ــة )عليه  فاألئم
وال خيتلــط عليهــم يشء مــن وســاوس الشــيطان ذلــك أهنــم معصومــون مــن الرجــس 
ْجــَس َأْهــَل  ــَا ُيِريــُد اهللُ لُِيْذِهــَب َعنُْكــُم الرِّ كــا أشــارت اآليــة املباركــة،  قــال تعــاىل: ﴿إِنَّ

ــًرا﴾(3). ــْم َتْطِه َرُك ــِت َوُيَطهِّ اْلَبْي

ــا  ــور مل ــظ الن ــتعار لف ــاء، واس ــب األولي ــى مرات ــذه أع ــران وه ــارح البح ــال الش وق
ــق  ــل ودقائ ــوم التنزي ــة مــن أرسار الوحــي والرســالة وعل ــه الباقي يشــاهده بعــن بصرت
ــوم  ــذه العل ــون ه ــتعارة ك ــه االس ــّية، ووج ــه القدس ــوح نفس ــى ل ــا ع ــل وإشاقه التأوي
ــرق  ــن الط ــور م ــدي الن ــا هي ــل ك ــات اله ــن ظل ــه م ــبيل اهلل إلي ــة يف س واألرسار هادي
ــور حــظَّ البــر، وكذلــك  ــة ألّن الن املحسوســة، ورّشــح تلــك االســتعارة بذكــر الرؤي
ــّوة وأرسارهــا، ورّشــح بذكــر الشــّم ألّن  ــا أدركــه مــن مقــام النب ــح مل اســتعار لفــظ الري

ــاّمة((4). ــّوة الش ــظَّ الق ــح ح الري

ويف مناقــب ابــن شهرآشــوب )قــال احلــارث: ملــا كانــت ليلــة بــدر قــال النبــي )صــى 

)- شح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، ج)، ص5).

)- االمال - الشيخ الطويس - ص45)، ح9). )عي راية اهلدى(

3- سورة األحزاب اآلية: 33.

4- شح ابن ميثم البحران، ج4 ص7)3.
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اهلل عليــه وآلــه(، مــن يســتقي لنــا مــن املــاء؟ فأحجــم النــاس فقــام عــي فاحتضــن فرســه 
ــل  ــل وميكائي ــى اهلل إىل جربئي ــا فأوح ــدر فيه ــة فانح ــر مظلم ــدة القع ــرا بعي ــى بئ ــم ات ث
ــن  ــر م ــط يذع ــم لغ ــاء هل ــن الس ــوا م ــه، فهبط ــد وحزب ــرة حمم ــوا لن ــل، تأهب وإرسافي

ــد آخرهــم اكرامــا وتبجيــا(()). ــه مــن عن ــر ســلموا علي يســمعه فلــا حــاذوا البئ

 فاألئمــة عليهــم الســام يــرون مــا ال تــرى النــاس ويســمعون مــا خفــي عــى الغــر، 
وقــد جــاء يف كامــل الزيــارات عــن عبــد اهلل بــن بكــر األرجــان، قــال: صحبــت أبــا عبــد 
ــم  ــفان، ث ــه: عس ــال ل ــزال يق ــا من ــة، فنزلن ــن املدين ــة م ــق مك ــام( يف طري ــه الس اهلل )علي
ــا  ــول اهلل م ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل ــش، فقل ــق موح ــار الطري ــن يس ــود ع ــل اس ــا بجب مررن
ــدري  ــر أت ــن بك ــا اب ــال ل: ي ــذا، فق ــل ه ــق مث ــت يف الطري ــا رأي ــل م ــذا الب ــش ه أوح
اي جبــل هــذا، قلــت: ال، قــال: هــذا جبــل يقــال لــه الكمــد، وهــو عــى واد مــن أوديــة 
جهنــم، وفيــه قتلــة أيب احلســن )عليــه الســام(، اســتودعهم فيــه، جتــري مــن حتتهــم ميــاه 
جهنــم مــن الغســلن والصديــد واحلميــم، ومــا خيــرج مــن جــب الــوى، ومــا خيــرج مــن 
الفلــق(، ومــا خيــرج مــن اثــام، ومــا خيــرج مــن طينــة اخلبــال، ومــا خيــرج مــن جهنــم، ومــا 
ــا  ــم، وم خيــرج مــن لظــى ومــن احلطمــة، ومــا خيــرج مــن ســقر، ومــا خيــرج مــن احلمي
خيــرج مــن اهلاويــة، ومــا خيــرج مــن الســعر، ومــا مــررت هبــذا البــل يف ســفري فوقفــت 
ــا  ــوا م ــؤالء فعل ــا: ه ــول هل ــة أيب وأق ــر إىل قتل ــتغيثان إل، وان ألنظ ــا يس ــه اال رأيته ب
أسســتا، مل ترمحونــا إذ وليتــم، وقتلتمونــا وحرمتمونــا، ووثبتــم عــى حقنــا، واســتبددتم 
ــام  ــا اهلل بظ ــا، وم ــا قدمت ــال م ــا وب ــا، ذوق ــن يرمحك ــم اهلل م ــا رح ــا، ف ــر دونن باألم
للعبيــد، وأشــدمها ترضعــا واســتكانة الثــان، فربــا وقفــت عليهــا ليتســى عنــي بعــض 

مــا يف قلبــي، وربــا طويــت البــل الــذي مهــا فيــه، وهــو جبــل الكمــد.

)- مناقب ابن شهرآشوب، ج)، ص80.
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قــال: قلــت لــه: جعلــت فــداك فــإذا طويــت البــل فــا تســمع، قــال: اســمع أصواهتا 
ــرخ يب:  ــا ي ــل صارخ ــن الب ــمع م ــوب، وأس ــا نت ــك فإن ــا نكلم ــرج علين ــان: ع ينادي

أجبهــا، وقــل هلــا: اخســئوا فيهــا وال تكلمــون.

قــال: قلــت لــه: جعلــت فــداك ومــن معهــم، قــال: كل فرعــون عتــى عــى اهلل وحكى 
اهلل عنــه فعالــه وكل مــن علــم العبــاد الكفــر.

فقلــت: مــن هــم، قــال: نحــو بولــس الــذي علــم اليهــود أن يــد اهلل مغلولــة، ونحــو 
نســطور الــذي علــم النصــارى أن املســيح ابــن اهلل، وقــال هلــم: هــم ثاثــة، ونحــو 
فرعــون موســى الــذي قــال: أنــا ربكــم االعــى، ونحــو نمــرود الــذي قــال: قهــرت أهــل 
األرض وقتلــت مــن يف الســاء، وقاتــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، وقاتــل فاطمــة 
وحمســن، وقاتــل احلســن واحلســن )عليهــا الســام(، فأمــا معاويــة وعمــرو فــا يطمعــان 
يف اخلــاص، ومعهــم كل مــن نصــب لنــا العــداوة، وأعــان علينــا بلســانه ويــده ومالــه، 
قلــت لــه: جعلــت فــداك فأنــت تســمع ذا كلــه وال تفــزع، قــال: يــا ابــن بكــر إن قلوبنــا 
غــر قلــوب النــاس، إنــا مطيعــون مصفــون مصطفــون، نــرى مــا ال يــرى النــاس ونســمع 
مــا ال يســمعون، وإن املائكــة تنــزل علينــا يف رحالنــا وتتقلــب يف فرشــنا، وتشــهد 
طعامنــا، وحتــرض موتانــا، وتأتينــا باخبــار مــا يــدث قبــل أن يكــون، وتصــي معنــا 
وتدعــو لنــا، وتلقــي علينــا أجنحتهــا، وتتقلــب عــى أجنحتهــا صبياننــا، ومتنــع الــدواب 
ان تصــل إلينــا، وتأتينــا ممــا يف األرضــن مــن كل نبــات يف زمانــه، وتســقينا مــن مــاء كل 
ارض نجــد ذلــك يف آنيتنــا، ومــا مــن يــوم وال ســاعة وال وقــت صــاة إال وهــي تنبهنــا 
هلــا، ومــا مــن ليلــة تــأيت علينــا إال وأخبــار كل ارض عندنــا ومــا يــدث فيهــا، وأخبــار 
الــن وأخبــار أهــل اهلــوى مــن املائكــة، ومــا مــن ملــك يمــوت يف األرض ويقــوم غــره 
ــن إىل  ــتة أرض ــن س ــن ارض م ــا م ــه، وم ــن قبل ــرته يف الذي ــف س ــربه، وكي ــا خ إال أتان
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الســابعة إال ونحــن نؤتــى بخربهــم.

فقلــت: جعلــت فــداك فأيــن منتهــى هــذا البــل، قــال: إىل األرض السادســة، وفيهــا 
جهنــم، عــى واد مــن أوديتــه، عليــه حفظــة أكثــر مــن نجــوم الســاء وقطــر املطر وعــدد ما 

َل كل ملــك منهــم بــيء وهــو مقيــم عليــه ال يفارقــه. يف البحــار وعــدد الثــرى، قــد ُوكِّ

قلــت: جعلــت فــداك إليكــم مجيعــا يلقــون االخبــار، قــال: ال، إنــا يلقــى ذلــك إىل 
صاحــب االمــر، وانــا لنحمــل مــا ال يقــدر العبــاد عــى احلكومــة فيــه فنحكــم فيــه، فمن مل 
يقبــل حكومتنــا جربتــه املائكــة عــى قولنــا، وأمــرت الذيــن يفظــون ناحيتــه أن يقــروه 
عــى قولنــا، وإن كان مــن الــن مــن أهــل اخلــاف والكفــر أوثقتــه وعذبتــه حتــى يصــر 

إىل مــا حكمنــا بــه.

قلــت: جعلــت فــداك فهــل يــرى اإلمــام مــا بــن املــرشق واملغــرب، فقــال: يــا ابــن 
ــن قطرهيــا وهــو ال يراهــم وال يكــم فيهــم،  ــا ب بكــر فكيــف يكــون حجــة اهلل عــى م
وكيــف يكــون حجــة عــى قــوم غّيــب ال يقــدر عليهــم وال يقــدرون عليــه، وكيــف يكــون 
مؤديــا عــن اهلل وشــاهدا عــى اخللــق وهــو ال يراهــم، وكيــف يكــون حجــة عليهــم وهــو 
حمجــوب عنهــم، وقــد حيــل بينهــم وبينــه ان يقــوم بأمــر ربــه فيهــم، واهلل يقــول: ﴿َوَما َأْرَســْلنَاَك 
ــًة لِلنَّــاِس﴾، يعنــي بــه مــن عــى األرض واحلجــة مــن بعــد النبــي )صــى اهلل عليــه  إاِلَّ َكافَّ
وآلــه( يقــوم مقــام النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وهــو الدليــل عــى مــا تشــاجرت فيــه 
األمــة واآلخــذ بحقــوق النــاس والقّيــاُم بأمــر اهلل واملنصــف لبعضهــم مــن بعــض، فــإذا مل 
يكــن معهــم مــن ينفــذ قولــه، وهــو يقــول: ﴿َســنُِريِهْم َآَياتِنَا فـِـي اآْلََفــاِق َوفـِـي َأْنُفِســِهْم﴾، 
فــأي آيــة يف اآلفــاق غرنــا أراهــا اهلل أهــل اآلفــاق، وقــال: ﴿َوَمــا ُنِريِهــْم ِمــْن َآَيــٍة إاِلَّ ِهــَي 
َأْكَبــُر ِمــْن ُأْختَِهــا﴾، فــأي آيــة أكــرب منــا، واهلل إن بنــي هاشــم وقريشــا لتعــرف مــا أعطانــا 
ــوا  ــا إذا اضطــروا وخاف اهلل، ولكــن احلســد أهلكهــم كــا أهلــك إبليــس، واهنــم ليأتونن
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عــى أنفســهم، فيســألونا فنوضــح هلــم فيقولــون: نشــهد انكــم أهــل العلــم، ثــم خيرجــون 
فيقولــون: مــا رأينــا أضــل ممــن اتبــع هــؤالء ويقبــل مقالتهــم(()).

ب - �سم ريح النبوة:

ِة(. قوله )عليه السام(: )َوَأُشمُّ ِريَح َالنُُّبوَّ

ــوب  ــي اهلل يعق ــكان نب ــاء ف ــاء واألوصي ــزه اال األنبي ــًا ال يمي ــرًا خاص ــوة عط إن للنب
ــمون  ــم ال يش ــه إال أهن ــه بجنب ــل بيت ــد أه ــن تواج ــم م ــى الرغ ــف وع ــح يوس ــم ري يش
هــذه الرائحــة وال يميزوهنــا وقــد حكــى اهلل عــن هــذا بقولــه، ﴿ِإنِّ��ي َلَِج��ُد ِري��َح ُيوُس��َف 
َل��ْوَل َأْن ُتَفنِّ��ُدوِن﴾())، تفنــدون أي تنســبون إىل الفنــد، وهــو نقصــان عقــل يــدث مــن 

ــرم((3). اهل

 فهــذه اخلصوصيــة خصهــا اهلل ألنبيائــه، وبــا أن األئمــة ورثــة األنبيــاء كذلــك 
امتــازوا هبــذه اخلاصيــة جــاء يف تفســر هــذه الســورة ﴿ِإنِّ��ي َلَِج��ُد ِري��َح ُيوُس��َف﴾، يعنــي: 

ــة((4). ــن الن ــه كان م ــة، ألن ــح الن ري

ــال:  ــال: ق ــام( ق ــه الس ــداهلل )علي ــن أيب عب ــي ع ــل العف ــن املفض ــي ع روى القم
اخــربن مــا كان قميــص يوســف؟ قلــت ال أدري قــال إن ابراهيــم ملــا اوقــدت لــه النــار 
ــاه فلــم يصبــه معــه حــر وال بــرد، فلــا  ــة فألبســه إي ــاه جربئيــل بثــوب مــن ثيــاب الن أت

)- كامل الزيارات، ص539. الباب )08)( نوادر الزيارات.

)- يوسف: 94.

3- التفسر األصفي، الفيض الكاشان، ج)، ص588.

4- اآلصفي، ج)، ص587.
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حــرض ابراهيــم املــوت جعلــه يف متيمــة وعلقــه عــى اســحاق وعلقــه اســحاق عــى 
يعقــوب فلــا ولــد ليعقــوب يوســف علقــه عليــه فــكان يف عنقــه حتــى كان مــن امــره مــا 
ــي  كان فلــا اخــرج يوســف القميــص مــن التميمــة وجــد يعقــوب ريــه وهــو قولــه ﴿إِنِّ
ــة  ــزل مــن الن ــذي ان ــُدوِن﴾ وهــو ذلــك القميــص ال ــْواَل َأْن ُتَفنِّ ــَف َل ــَح ُيوُس ــُد ِري أَلَِج
ــال كل  ــم ق ــه ث ــال إىل اهل ــك القميــص؟ فق ــإىل مــن صــار ذل ــداك ف ــه جعلــت ف قلــت ل
نبــي ورث علــا او غــره فقــد انتهــى إىل حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وكان يعقــوب 
بفلســطن وفصلــت العــر مــن مــر فوجــد يعقــوب ريــه وهــو مــن ذلــك القميــص 

ــه وآلــه(()). ــه صــى اهلل علي ــة ونحــن ورثت الــذي اخــرج مــن الن

فحاســة الشــم هــذه ليســت بالتــي نتصورهــا نحــن كــا نشــم الريــح الطيــب، وإنــا 
هــو ريــح خــاص متصــل بعــامل ملكــويت خمتلــف فــكان نبــي اهلل يعقــوب )عليــه الســام( 
يميــز هــذه الرائحــة عــى الرغــم مــن أن القميــص الــذي بعثــه يوســف بيــد أخيــه الوي 
يبعــد عنــه بعــدة فراســخ ولكنــه كان يشــم تلــك الرائحة فيقــول ﴿إنّ��ي لجد ريح يوس��ف 

ل��ول أن تفن��دون﴾.

 وورد: )إن يعقــوب وجــد ريــح قميــص يوســف من مســرة عــرش ليــال(())، فاإلمام 
عــي )عليــه الســام( يمتلــك حاســة الشــم القوية هــذه املتصلــة بالغيــب االهلي.

وكذلــك أبنــاؤه املعصومــون )عليهــم الســام( كانــوا يميــزون هــذه الرائحــة، 
فحينــا أتــى النبــي بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( ودخــل حتــت الكســاء اتــى احلســن بــن 
ــم  ــه: )أن أش ــه الزهــراء بقول ــأل أم ــي ويس ــح النب ــم ري ــكان يش ــه الســام( ف ــي )علي ع

)- تفسر القمي، ج)، ص354.

)- التفسر األصفي، ج)، ص587.
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عنــدك رائحــة طيبــة كأهنــا رائحــة جــدي رســول اهلل(، وكذلــك اإلمــام احلســن )عليــه 
ــم اإلمــام عــي  ــه للكســاء ســأل امــه الزهــراء عــن هــذه الرائحــة ث الســام( قبــل دخول
)عليــه الســام( ســأهلا نفــس الســؤال فهــم يعرفــون هــذه الرائحــة ويميزوهنــا ويعلمــون 
أهنــا رائحــة ختتلــف عــن روائــح هــذا العــامل بــل إن هــذه الرائحــة اتصاهلــا بعــامل روحــان 

ملكــويت غيبــي لــذا مجعهــم اهلل هبــذا الكســاء واحلديــث مشــهور.  

فلــوال أن حممــدًا خاتــم الرســل لــكان عــي شيكــه بالنبوة ولكــن خصــه اهلل باإلمامة، 
وقــد بّينــت كثــر مــن الروايــات أن منزلــة عــي تــأيت بعــد النبــي مبــاشًة ومــن ثــم أبنــاؤه 
املعصومــون، ومنهــا مــا روي عــن اإلمــام الرضــا عــن آبائــه عــن عــي )عليهــم الســام( 
انــه قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه )مــا خلــق اهلل خلقــا أفضــل منــي وال أكــرم 
عليــه منــي، فقلــت يــا رســول اهلل فانــت أفضــل او جربئيــل؟ فقــال يــا عــي إن اهلل فضــل 
أنبيــاءه املرســلن عــى مائكتــه املقربــن وفضلنــي عــى مجيــع النبيــن واملرســلن والفضل 
ــا  ــا، ي ــا وخــدام حمبين ــا عــي ولأئمــة مــن بعــدك وإن املائكــة خلدامن مــن بعــدي لــك ي
عــي، الذيــن يملــون العــرش ومــن حولــه يســبحون بحمــد رهبــم ويســتغفرون للذيــن 
آمنــوا بواليتنــا، يــا عــي، لــوال نحــن مــا خلــق اهلل آدم وال حــواء وال النــة وال النــار وال 
الســاء وال االرض فكيــف ال نكونأفضــل مــن املائكــة وقــد ســبقناهم إىل معرفــة ربنــا 
وتســبيحه وتقديســه ألن أول مــا خلــق اهلل خلــق ارواحنــا فأنطقنــا بتوحيــده وبتمجيــده 
ثــم خلــق املائكــة فلــا شــاهدوا أرواحنــا نــورا واحــدا اســتعظموا أمرنــا فســبحنا لتعلــم 

املائكــة، فســبحت املائكــة بتســبيحنا(()).

وجــاء يف تفســر قولــه تعــاىل: ﴿َق��اَل ِإنِّ��ي َجاِعُل��َك ِللنَّ��اِس ِإَماًم��ا َق��اَل َوِم��ْن ُذرِّيَّ��ِي َقاَل 

)- تفسر القمي، عي بن ابراهيم القمي، ج)، ص8).
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ــه الســام قــال: ســمعته  ــر، عــن أيب جعفــر علي اِلِ��نَي﴾())، عــن جاب َل َيَن��اُل َعْه��ِدي الظَّ
يقــول: إن اهلل اختــذ إبراهيــم عبــدا قبــل أن يتخــذه نبيــا واختــذه نبيــا قبــل أن يتخذه رســوال 
واختــذه رســوال قبــل أن يتخــذه خليــا واختــذه خليــا قبــل أن يتخــذه إمامــا، فلــا مجــع 
ــا،  ــاس إمام ــك للن ــم إن جاعل ــا إبراهي ــه: ي ــال ل ــده - ق ــض ي ــياء - وقب ــذه االش ــه ه ل
فمــن عظمهــا يف عــن إبراهيــم )عليــه الســام( قــال: يــا رب ومــن ذريتــي، قــال: ال ينــال 

عهــدي الظاملــن(()).

ــه  ــادق )علي ــام الص ــار إليــه اإلم ــا أش ــة أعــى درجــة مــن النبــوة وهــذا م فاإلمام
الســام( واإلمامــة أمــر خــاص ال ينــال هــذه املرتبــة اال املطهــرون كوهنــم ورثــة األنبيــاء 
ومــن كام لــه يصــف فيــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه  وآلــه( قــال عليــه الســام: )َفُهــَو 
ــوُره((3)،  ــَطَع ُن ــَهاٌب َس ــْوُؤه وِش ــَع َض اٌج مَلَ ــَدى، رِسَ ــِن اْهَت ــَرُة َم ــى وَبِص َق ــِن اتَّ ــاُم َم إَِم
فالرســول األكــرم نــال مرتبــة النبــوة واإلمامــة كــا ناهلــا ابراهيــم اخلليــل )عليــه الســام( 
ــرى  ــمع وت ــا أس ــمع م ــك تس ــه: )إن ــي يف حق ــن النب ــا ع ــام(: متحدث ــه الس ــال )علي وق
مــا أرى إال أنــك لســت بنبــي( فــكان اإلمــام يســمع مــع الرســول ويــرى نــور الوحــي 

وســوف يــأيت بيــان ذلــك فيــا يــي.

ج - ا�ستماع رنني ال�سيطان:

ــْيَطاِن ِحــَن َنــَزَل َاْلَوْحــُي َعَلْيــِه صــى  ــَة َالشَّ  قولــه )عليــه الســام(: )َوَلَقــْد َســِمْعُت َرنَّ
ــْن  ــَس ِم ــْد َأِي ــْيَطاُن َق ــاَل َهــَذا َالشَّ ــُة َفَق نَّ ــِذِه َالرَّ ــا َه ــا َرُســوَل َاهللَِّ َم ــُت َي اهلل عليــه وآلــه َفُقْل

)- سورة البقرة، اآلية: 4)).

)- تفسر نور الثقلن، الشيخ احلويزي، ج)، ص))).

3- هنج الباغة، اخلطبة: 94، ص39).



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

(((

ــَك َتْســَمُع َمــا َأْســَمُع َو َتــَرى َمــا َأَرى(. ِعَباَدتِــِه إِنَّ

فهــذه احلــرات التــي أطلقهــا ابليــس عليــه اللعنــة  قــد ســمعها أمــر املؤمنــن كــا 
كان يســمعها النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فهــو يمتلــك حاســة ســمة قويــة ختتلــف عــن 

غــره مــن النــاس ويــأيت هــذا مــن الصفــاء الذهنــي.

جــاء يف شح املعتــزل مــن مســند أمحــد بــن حنبــل عــن عــّي بــن أيب طالــب )عليــه 
الّســام( قــال: )كنــت مــع رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم صبيحــة الليلــة التــي 
أرسي بــه فيهــا وهــو باحلجــرة يصــيَّ فلــّا قــى صاتــه وقضيــت صــايت ســمعت رّنــة 
شــديدة فقلــت: يــا رســول اهلل مــا هــذه الرّنــة: قــال: أال تعلــم هــذه رّنــة الشــيطان علــم 

أّن أرسي يف الليلــة إىل الســاء فأيــس مــن أن يعبــد يف هــذه األرض(()).

عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام( قــال: )رنَّ إبليــس أربــع رنــات: أوهلــن، يــوم لعــن، 
وحــن اهبــط إىل األرض، وحــن بعــث حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه عــى حــن فــرة مــن 

الرســل، وحــن أنزلــت أم الكتــاب(()).

فــكل هــذه الكرامــات التــي اعطيــت ألمــر املؤمنــن تكشــف لنــا عظيــم قــدره، قــال 
ــأ يف  ــي منب ــع طبقــات: فنب ــاء واملرســلون عــى أرب ــه الســام(: )األنبي ــد اهلل )علي ــو عب أب
ــه يف اليقظــة،  ــوم ويســمع الصــوت وال يعاين ــرى يف الن ــي ي نفســه ال يعــدو غرهــا، ونب
ومل يبعــث إىل أحــد وعليــه إمــام مثــل مــا كان إبراهيــم عــى لــوط عليهــا الســام، ونبــي 
يــرى يف منامــه ويســمع الصــوت ويعايــن امللــك، وقــد ارســل إىل طائفــة قلــوا أو كثــروا، 
كيونــس قــال اهلل ليونــس: ﴿َوَأْرَس��ْلَناُه ِإَل��ى ِمَئ��ِة َأْل��ٍف َأْو َيِزي��ُدوَن﴾ قــال: يزيــدون: ثاثن 

)- شح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، ج3)، ص09).

)- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص63).
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ألفــا وعليــه إمــام، والــذي يــرى يف نومــه ويســمع الصــوت ويعايــن يف اليقظــة وهــو إمــام 
مثــل اول العــزم وقــد كان إبراهيــم عليــه الســام نبيــا وليــس بإمــام حتــى قــال اهلل:ِ﴿ِإنِّ��ي 
الِِنَي﴾ من عبد صنا أو وثنا  َجاِعُل��َك ِللنَّ��اِس ِإَماًم��ا َق��اَل َوِمن ُذرِّيَِّي َقاَل َل َيَناُل َعْه��ِدي الظَّ

ال يكــون إمامــا(()).

ــَك َتْســَمُع  وقــد أكــد النبــي أن اإلمــام يســمع الصــوت ويــرى نــور الوحــي بقولــه: )إِنَّ
َمــا َأْســَمُع(، مــن كام )َوَتــَرى َمــا َأَرى(، مــن نــور، فــكل حديــث يــأيت للنبي كان يســمعه 

وكل مــا رأى النبــي كان يــراه. 

وهــذا الفضــل يعــود إىل طريقتــه يف االتبــاع وكثــرة املجالســة لرســول اهلل وحرصــه 
ــاة  ــى آخــر حلظــة يف حي ــه حت ــن بحيــث كان معــه يف كل االمــور ومل ينفــك عن عــى الدي
ــاَع  َب ــُه اِتِّ بُِع ــُت َأتَّ ــام: )َوَلَقــْد ُكنْ ــه الس ــي قــال علي ــه كنفــس النب ــل من ــا جع ــي، مم النب

ــِه(. ــَداِء بِ ــُرِن بِااِلْقتِ ــًا، َوَيْأُم ــِه َعَل ــْن َأْخَاِق ــْوٍم ِم ــُع ِل يِف ُكلِّ َي ــِه، َيْرَف ــَر ُأمِّ ــِل َأَث َاْلَفِصي

ــد اهلل، لكــي يســتعد لتلــك  ــا هــي مــن عن ــي إن ــي قضاهــا مــع النب ــة الت فهــذه احلقب
ــاع ألن النبــي أتــم كل يشء ووضــح  املســؤولية  وهــي احلفــاظ عــى ديــن اهلل مــن الضي
ــة  ــر الوالي ــو أم ــه( ه ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــا أوىص ب ــر م ــور وكان آخ ــاد كل االم للعب
بقولــه: ﴿اْلَي��ْوَم َأْكَمْل��ُت َلُك��ْم ِديَنُك��ْم َوَأْتَْم��ُت َعَلْيُك��ْم ِنْعَم��ِي َوَرِضي��ُت َلُك��ُم اْلِْس��َلَم﴾، 

ــه مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله. ــه وآل فقــال صــى اهلل علي

***

)- الكايف، الشيخ الكليني، ج)، ص75)، ح)، )باب طبقات األنبياء والرسل واألئمة عليهم السام(.



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

((4

املسألة الرابعة: 
)اختصاصه بالوزارة(

  .) قوله )عليه السام(: )إاِلَّ َأنََّك َلْسَت بِنَبِيٍّ َوَلِكنََّك َلَوِزيٌر َوإِنََّك َلَعَى َخْرٍ

ــذي  ــُل ال ــَوَزُر الب ــَوَزِر، وال ــن ال ــتقاقه م ــة اش ــر يف اللغ ــور: )الوزي ــن منظ ــال اب ق
يعتصــم بــه لُينْجــى مــن اهلــاك، وكذلــك َوِزيــُر اخلليفــة معنــاه الــذي يعتمــد عــى رْأيــه يف 
ُأمــوره ويلتجــئ إِليــه، وقيــل: قيــل لوزيــر الســلطان َوِزيــٌر ألَنــه َيــِزُر عــن الســلطان َأْثقــال 
مــا ُأســند إِليــه مــن تدبــر اململكــة َأي يمــل ذلــك: الَوِزيــُر امُلــواِزُر كاألَِكيــِل امُلــواِكِل ألَنــه 

ُر لــه(()). يمــل عنــه ِوْزَره َأي ثقلــه، وقــد اْســُتوِزَر فــان، فهــو ُيــواِزُر األَمــر وَيَتــَوزَّ

الوزيــر هــو املعــاون للرئيــس وســمي وزيــرًا ألنــه يمــل اثقــال الدولــة عــن احلاكم أو 
مــا يســمى بامللــك ويــؤازره ويســنده يف تدبــر األمــور، وبــا أن رســول اهلل هــو خليفــة اهلل 
يف األرض ومكلــف بنــرش الرســالة الســاوية فــا بــد لــه مــن وزيــر يــؤازره يف هــذا األمــر 
ــى بحجــره وتغــذى  ــه ترب ــره، والســبب واضــح ألن ــًا وزي فطلــب مــن اهلل ان جيعــل علي
ــن  ــو أول م ــره فه ــذ صغ ــة من ــه مرشف ــه، ومواقف ــق بخلق ــه وختل ــم علوم ــده وتعل ــن ي م

أســلم وأول مــن صدقــه وكذلــك تربطهــم عاقــة فطريــة.

جــاء يف تاريــخ الطــربي، عــن عبــد اهلل بــن عبــاس عــن عــي بــن أيب طالــب قــال ملــا 
نزلــت هــذه اآليــة عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ﴿َوَأن��ِذْر َعِش��يَرَتَك اْلَْقَرِبي��َن﴾، 
إىل أن قــال: قــال: النبــي صــّى اهلل عليــه وآلــه وســلم: فأيكــم يــؤازرن عــى هــذا االمــر 
عــى أن يكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم قــال فأحجــم القــوم عنهــا مجيعــا وقلــت 

)- لسان العرب، ج5، ص83).
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وإن ألحدثهــم ســنا وأرمصهــم عينــا وأعظمهــم بطنــا وأمحشــهم ســاقا، أنــا يــا نبــي اهلل 
ــم  ــي فيك ــي وخليفت ــي ووصي ــذا أخ ــال إن ه ــم ق ــي ث ــذ برقبت ــه فأخ ــرك علي ــون وزي أك
فاســمعوا لــه وأطيعــوا قــال فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون أليب طالــب قــد أمــرك أن 

تســمع البنــك وتطيــع(()).

عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )مــا مــن أحــد مــن النــاس أعظــم أجــرا مــن 
وزيــر صالــح مــع اإلمــام، يأمــره بــذات اهلل فيطيعــه(()).

ــي  ــه( فالنب ــه وآل ــر رســول اهلل )صــى اهلل علي ــه وزي فأجــر عــي ال يعلمــه اال اهلل ألن
ــون  ــد يمل ــم ق ــوزراء بطبيعته ــوزارات فال ــة ال ــت كبقي ــة وليس ــن وزارة إهلي ــم ع يتكل
ــو  ــي فه ــا ع ــام، أم ــاركوهنم اآلث ــة فيش ــم الضال ــون بأحكامه ــم يرض ــوك ألهن أوزار املل

ــه. ــه يف أرض ــب اهلل وخليفت ــاون حبي ــارك ويع يش

عــن اإلمــام عّي)عليــه الســام( قــال: )أنــا أوىل برســول اهلل حّيــًا ومّيتــًا، وأنــا وصّيــه، 
ووزيــره، ومســتودع رّسه وعلمه((3).

ــا ُاّم ســلمة، اســمعي واشــهدي: هــذا  ــال: )ي ــه وســلم( ق ــه وآل ــه )صــى اهلل علي عن
ــرة(. ــري يف اآلخ ــا ووزي ــري يف الدني ــب، وزي ــن أيب طال ــّي ب ع

وقــد آزر اإلمــام رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف كثــر مــن املواطــن ومــن 
أبرزهــا مبيتــه يف فراشــه وكذلــك آزره يف احلــروب ومنهــا معركــة بــدر وأحــد واخلنــدق 

)- تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي، ج)، ص)6.

)- ميزان احلكمة، ج4، ص5)35، كنز العال، ج6، ص)8.

3- موســوعة االمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري،  
ص99). ج8، 



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

((6

واألحــزاب وغرهــا مــن املعــارك وحينــا هاجــر الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( خلَّفــه 
ــه. ــى واراه يف قــربه واملائكــة أعوان ــه، وكان معــه يف آخــر أنفاســه حت عــى أهل

عــن اإلمــام عــّي )عليــه الســام(: )وقــد علمتــم أن مل أخالــف رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم قــط، ومل أعصــه يف أمــر قــط،  كنــت أقيــه بنفــيس يف املواطــن التــي ينكــص 

فيــه األبطــال، وترعــد فيهــا الفرائــص، نجــدة أكرمنــي هبــا فلــه احلمــد(()).

وعنــه )عليــه الســام( قــال: )مــا رددت عــى اهلل كلمــًة قــّط، وال خالفــت النبــّي يف 
يش ء، أفديــه يف املواطــن كّلهــا بنفــيس، ولقــد جّليــت الكــرب العظيــم عــن وجــه رســول 

اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، نجــدًة أعطانيهــا ريّب(.

فهــذه املواقــف املرشفــة وهــذا االخــاص لفــت انتبــاه النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــى اهلل  ــي )ص ــن النب ــل اهلل م ــده فتقب ــن بع ــه م ــره وخليفت ــه وزي ــن اهلل أن جيعل ــب م فطل
عليــه وآلــه( فجعلــه وصيــه، ففــي حديــث عــن أنــس يبــّن فيــه أمــر اخلافــة والــوزارة، 
قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ان خليــي ووزيــري وخليفتــي يف أهــي وخــر مــن 

اتــرك بعــدي مــن ينجــز موعــدي ويقــي دينــي عــي بــن أيب طالــب(()).

ــه  ــناده رفع ــرازي بإس ــن الش ــن مؤم ــد ب ــظ حمم ــر احلاف ــن تفس ــار م ــاء يف البح وج
قــال: أقبــل صخــر بــن حــرب حتــى جلــس إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فقــال: 
ــي  ــو من ــن ه ــدي مل ــر بع ــر األم ــا صخ ــال: ي ــن؟ ق ــدك أم مل ــا بع ــر لن ــذا االم ــد ه ــا حمم ي
بمنزلــة هــارون مــن موســى، فأنــزل اهلل تعــاىل: ﴿َع��مَّ َيَتَس��اءُلوَن﴾ يعنــي يســألك أهــل 
مكــة عــن خافــة عــي بن أيب طالــب ﴿َعِن النََّب��ِإ اْلَعِظي��ِم * الَِّذي ُه��ْم ِفيِه ُمَْتِلُف��وَن﴾ منهم 

)- وقعة صفن، ص4)).

)- مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج)، ص56).
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املصــدق بواليتــه وخافتــه، ومنهــم املكــذب »كا« رد عليهــم »ســيعلمون« ســيعرفون 
خافتــه بعــدك إهنــا حــق يكــون ﴿ُث��مَّ َكلَّ َس��َيْعَلُموَن﴾ ســيعرفون خافتــه وواليتــه، إذ 
يســألون عنهــا يف قبورهــم، فــا يبقــى ميــت يف شق وال غــرب وال يف بــر وال يف بحــر 
إال ومنكــر ونكــر يســأالنه عــن واليــة أمــر املؤمنــن بعــد املــوت، يقــوالن للميــت: مــن 

ربــك؟ ومــا دينــك؟ ومــن نبيــك؟ ومــن إمامــك؟(()).

ــالة  ــداد للرس ــة امت ــون اإلمام ــوة ك ــق النب ــر ح ــا أنك ــة كأن ــق اإلمام ــر ح ــن ينك فم
الســاوية، فاألئمــة خلفــاء اهلل بعــد الرســل، قــال تعــاىل: ﴿َوَع��َد اهلُل الَِّذي��َن آَمُن��وا ِمْنُك��ْم 
َن��نَّ  اِلَ��اِت َلَيْس��َتْخِلَفنَُّهْم ِف اْلَْرِض َكَم��ا اْس��َتْخَلَف الَِّذي��َن ِم��ْن َقْبِلِه��ْم َوَلُيَمكِّ َوَعِمُل��وا الصَّ
َلنَُّه��ْم ِم��ْن َبْع��ِد َخْوِفِه��ْم َأْمًن��ا َيْعُبُدوَنِي َل ُيْش��ِرُكوَن ِبي  َلُ��ْم ِديَنُه��ُم الَّ��ِذي اْرَتَض��ى َلُ��ْم َوَلُيَبدِّ

َش��ْيًئا﴾()).

  جــاء يف تفســر القمــي اهنــا نزلــت يف القائــم مــن آل حممــد صــى اهلل عليه وآلــه وقوله 
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن *  ﴿َوُنِري��ُد َأن نَُّم��نَّ َعَل��ى الَِّذيَن اْس��ُتْضِعُفوا ِفي اْلَْرِض َوَنْجَعَلُه��ْم َأِئمَّ

��َن َلُه��ْم ِف��ي اْلَْرِض....﴾ ومثلــه كثــر ممــا تأويله بعــد تنزيله( (3). َوُنَمكِّ

وعــن الصــادق جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه )عليهــم الســام(، قــال: قــال 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( لعــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(: يــا عــي، أنــت 
منــي بمنزلــة هبــة اهلل مــن آدم، وبمنزلــة ســام مــن نــوح، وبمنزلــة إســحاق مــن إبراهيــم، 
وبمنزلــة هــارون مــن موســى، وبمنزلــة شــمعون مــن عيســى، إال أنــه ال نبــي بعــدي، يــا 
عــي، أنــت وصيــي وخليفتــي، فمــن جحــد وصيتــك وخافتــك فليــس منــي ولســت 

)- بحار األنوار، ج6، ص6)).

)- النور: 55.

3- تفسر القمي، ج)، ص5).
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منــه، وأنــا خصمــه يــوم القيامــة(()).

ــام(،  ــم الس ــده )عليه ــن ج ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــي الباق ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف وع
ــه الســام(  ــه(: إن عــي بــن أيب طالــب )علي ــه وآل قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــي،  ــي اهلل وصفي ــايب، وصف ــاب اهلل وب ــي، وب ــة اهلل وحجت ــي، وحج ــة اهلل وخليفت خليف
وحبيــب اهلل وحبيبــي، وخليــل اهلل وخليــي، وســيف اهلل وســيفي، وهــو أخــي وصاحبــي 
ــدوي،  ــدوه ع ــي، وع ــه ولي ــي، وولي ــه مبغ ــي، ومبغض ــه حمب ــي، حمب ــري ووصي ووزي
ــده  ــي، وول ــه ابنت ــه قــول، وأمــره أمــري، وزوجت ــه حــريب وســلمه ســلمي، وقول وحرب

ولــدي، وهــو ســيد الوصيــن، وخــر أمتــي(()).

***

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص)0).

)- املصدر نفسه، ص)7).
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املبحث الرابع: 
)اختصاصه بأول من آمن بالنيب )صلى اهلل عليه وآله( وأول مصدق(

ــه  ــه الســام( هــو إيان ــن )علي ــي اختــص هبــا أمــر املؤمن مــن األمــور االخــرى الت
ــه  ــي، فهــو أول مــن صــدق برســول اهلل )صــى اهلل علي ــه الســام( بالنب ــه )علي وتصديق

ــق األكــرب. ــب بالصدي ــذا ُلقِّ ــه ل ــا جــاء ب ــه( وب وآل

عــن أيب جعفــر )عليــه الســام( قــال: قــال: رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( خــذوا 
بحجــزة هــذا األنــزع يعنــي عليــا فإنــه الصديــق األكــرب وهــو الفــاروق يفــرق بــن احلــق 

والباطــل...(()).

وعــن عبــاد بــن عبــد اهلل، عــن عــي )عليــه الســام( أنــه قــال: )أنــا عبــد اهلل وأخــو 
رســوله وأنــا الصديــق االكــرب، ال يقوهلــا بعــدي إال كــذاب، صليــت قبــل النــاس بســبع 

ســنن(()).

ومــن خطبــة لإلمــام احلســن )عليــه الســام( ملــا أمجــع يف صلــح معاويــة قــال: )..... 
ــه  ــى اهلل علي ــوله )ص ــاىل(، ولرس ــتجاب هلل )تع ــن اس ــام( أول م ــه الس ــكان أيب )علي ف
وآلــه( وأول مــن آمــن وصــدق اهلل ورســوله، وقــد قــال اهلل )تعــاىل( يف كتابــه املنــزل عــى 
نبيــه املرســل: )أفمــن كان عــى بينــة مــن ربــه ويتلــوه شــاهد منــه »فرســول اهلل الــذي عــى 

)- بصائــر الدرجــات، ص73، ويف تكملــة احلديــث يقــول ص: )مــن أحبــه هــداه اهلل ومــن أبغضــه أضلــه اهلل 
ومــن ختلــف عنــه حمقــه اهلل ومنــه ســبطا أمتــي احلســن واحلســن مهــا ابنــاي ومــن احلســن أئمــة اهلــدى أعطاهــم 
اهلل فهمــي وعلمــي فأحبوهــم وتولوهــم وال تتخــذوا وليجــة مــن دوهنــم فيحــل عليكــم غضــب مــن ربكــم 

ومــن يلــل عليــه غضــب مــن ربــه فقــد هــوى ومــا احليــاة الدنيــا إال متــاع الغــرور.(

)- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص)40، ح0)).
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بينــة مــن ربــه، وأيب الــذي يتلــوه، وهــو شــاهد منــه.

وقــد قــال لــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله(، حــن أمره أن يســر إىل مكة واملوســم 
بــرباءة )رس هبــا يــا عــي، فــإن أمــرت أن ال يســر هبــا إال أنــا أو رجــل منــي، وأنــت هــو 
ــه  ــي اهلل )صــى اهلل علي ــه نب ــال ل ــه، وق ــا عــي(، فعــي مــن رســول اهلل، ورســول اهلل من ي
وآلــه(، حــن قــى بينــه وبــن أخيــه جعفــر بــن أيب طالــب )عليهــا الســام(، ومــواله 
زيــد بــن حارثــة يف ابنــة محــزة: )أمــا أنــت يــا عــي فمنــي وأنــا منــك، وأنــت ول كل مؤمــن 
بعــدي(، فصــدق أيب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ســابقا ووقــاه بنفســه، ثــم مل يــزل 
ــة  ــله ثق ــديدة يرس ــكل ش ــه، ول ــن يقدم ــه(، يف كل موط ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس
منــه وطمأنينــة إليــه، لعلمــه بنصيحتــه هلل ورســوله )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وإنــه أقــرب 
��اِبُقوَن * ُأوَلِئ��َك  ��اِبُقوَن السَّ املقربــن مــن اهلل ورســوله، وقــد قــال اهلل )عــز وجــل(: ﴿َوالسَّ
اْلَُقرَّبُ��وَن﴾())، وكان أيب ســابق الســابقن إىل اهلل )عــز وجــل( وإىل رســوله )صى اهلل عليه 
وآلــه(، وأقــرب األقربــن، فقــد قــال اهلل )تعــاىل(: ﴿َل َيْس��َتِوي ِمْنُك��ْم َم��ْن َأْنَف��َق ِم��ْن َقْب��ِل 
اْلَفْت��ِح َوَقاَت��َل ُأوَلِئ��َك َأْعَظ��ُم َدَرَج��ًة﴾())، فــأيب كان أوهلــم إســاما وإيانــا، وأوهلــم إىل اهلل 
ورســوله هجــرة وحلوقــا وأوهلــم عــى وجــده ووســعه نفقــة، قــال )ســبحانه(: ﴿َوالَِّذي��َن 
َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِمَياِن َوَل َتَْعْل ِف ُقُلوِبَنا 
ِغ��لًّ ِللَِّذي��َن آَمُن��وا َربََّن��ا ِإنَّ��َك َرُءوٌف َرِحي��ٌم﴾(3)، فالنــاس مــن مجيــع األمــم يســتغفرون لــه 
بســبقه إياهــم االيــان بنبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وذلــك أنــه مل يســبقه إىل االيــان أحــد، 
ُل��وَن ِم��َن اْلَُهاِجِري��َن َواْلَْنَص��اِر َوالَِّذي��َن اتََّبُعوُه��ْم  ��اِبُقوَن اْلَوَّ وقــد قــال اهلل )تعــاىل(: ﴿َوالسَّ

)- الواقعة: 0)- )).
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ــع الســابقن، فكــا أن اهلل )عــز وجــل( فضــل الســابقن  ِبِإْحَس��اٍن﴾())، فهــو ســابق مجي
عــى املتخلفــن واملتأخريــن، فكذلــك فضــل ســابق الســابقن عــى الســابقن، وقــد قــال 
اهلل )عــز وجــل(: ﴿َأَجَعْلُت��ْم ِس��َقاَيَة اْلَ��اجِّ َوِعَم��اَرَة الَْْس��ِجِد اْلَ��َراِم َكَم��ْن آَم��َن بِ��اهلِل َواْلَي��ْوِم 
اْلِخ��ِر﴾())، )فــكان أيب املؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر( واملجاهــد يف ســبيل اهلل حقــا، وفيــه 

نزلــت هــذه اآليــة((3).

ويف خطبــة القاصعــة يبــّن اإلمــام أنــه أول املصدقــن برســول اهلل بقولــه )عليــه 
ــَأُ ِمــْن ُقَرْيــٍش َفَقاُلــوا َلــُه  ــا َأَتــاُه َامْلَ الســام(: )َوَلَقــْد ُكنْــُت َمَعــُه )صــى اهلل عليــه وآلــه( مَلَّ
ــَك َوَنْحــُن َنْســَأُلَك  ــْن َبْيتِ ــاُؤَك َوالَ َأَحــٌد ِم ِعــِه آَب ــَت َعظِيــًا مَلْ َيدَّ َعْي ــِد اِدَّ ــَك َق ــُد  إِنَّ ــا حُمَمَّ َي
ــَك َســاِحٌر  ــَك َنبِــيٌّ َوَرُســوٌل َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َعِلْمنَــا َأنَّ َأْمــرًا إِْن َأَجْبَتنَــا إَِلْيــِه َوَأَرْيَتنَــا َعِلْمنَــا َأنَّ
ــَجَرَة َحتَّــى  اٌب َفَقــاَل )صــى اهلل عليــه وآلــه( َوَمــا َتْســَأُلوَن َقاُلــوا َتْدُعــو َلنَــا َهــِذِه َالشَّ َكــذَّ
َتْقِلــَع بُِعُروِقَهــا َوَتِقــَف َبــْنَ َيَدْيــَك َفَقــاَل )صى اهلل عليــه وآلــه( إِنَّ َاهللََّ َعــى ُكلِّ يَشْ ٍء َقِديٌر 
َفــإِْن َفَعــَل اهلل َلُكــْم َذلـِـَك َأ ُتْؤِمنـُـوَن َوَتْشــَهُدوَن بِاحْلَــقِّ َقاُلــوا َنَعــْم َقــاَل َفــإِنِّ َســُأِريُكْم َمــا 
ُكــْم الَ َتِفيُئــوَن إىَِل َخــْرٍ َوَأنَّ فِيُكــْم َمــْن ُيْطــَرُح يِف َاْلَقِليــِب َوَمــْن  ــُم َأنَّ َتْطُلُبــوَن َوإِنِّ أَلَْعَل
ــَن  ــِت ُتْؤِمنِ ــَجَرُة إِْن ُكنْ ــا َالشَّ ُتَه ــا َأيَّ ــه( َي ــه وآل ــاَل )صــى اهلل علي ــمَّ َق ــَزاَب ُث ُب َاأْلَْح ــزِّ ُيَ
ــى َتِقِفــي َبــْنَ َيــَديَّ  بِــاهللِ َوَاْلَيــْوِم َاآْلِخــِر َوَتْعَلِمــَن َأنِّ َرُســوُل َاهللَِّ َفاْنَقِلِعــي بُِعُروِقــِك َحتَّ
ــقِّ الَْنَقَلَعــْت بُِعُروِقَهــا َو َجــاَءْت َوهَلَــا َدِويٌّ َشــِديٌد َوَقْصــٌف  ــُه بِاحْلَ ــِذي َبَعَث ــإِْذِن َاهللَِّ َوَالَّ بِ
ــْرِ َحتَّــى َوَقَفــْت َبــْنَ َيــَدْي َرُســوِل َاهللَِّ صــى اهلل عليــه وآلــه ُمَرْفِرَفــًة  َكَقْصــِف َأْجنَِحــِة َالطَّ
َوَأْلَقــْت بُِغْصنَِهــا َاأْلَْعــَى َعــَى  َرُســوِل َاهللَِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه( َو بَِبْعــِض َأْغَصاهِنـَـا َعــَى 
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َمنِْكبـِـي َو ُكنْــُت َعــْن َيِمينـِـِه )صــى اهلل عليــه وآلــه( َفَلــاَّ َنَظــَر َاْلَقــْوُم إىَِل َذلـِـَك َقاُلــوا ُعُلــّوًا 
َواِْســتِْكَبارًا َفُمْرَهــا َفْلَيْأتـِـَك نِْصُفَهــا َو َيْبَقــى نِْصُفَهــا َفَأَمَرَهــا َفَأْقَبــَل إَِلْيــِه نِْصُفَهــا َكَأْعَجــِب 
ــرًا  ــوا ُكْف ــه، َفَقاُل ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل َاهللَِّ ص ؟ بَِرُس ــفُّ ــَكاَدْت َتْلَت ــًا َف ِه َدِوّي ــدِّ ــاٍل َو َأَش إِْقَب
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــَرُه )ص ــَا َكاَن َفَأَم ــِه َك ــْع إىَِل نِْصِف ِج ــَف َفْلَرْ ــَذا َالنِّْص ــْر َه ــّوًا َفُم َوُعُت
ُل َمــْن َأَقــرَّ بـِـَأنَّ  ُل ُمْؤِمــٍن بـِـَك  َيــا َرُســوَل َاهللَِّ  َوَأوَّ َفَرَجــَع، َفُقْلــُت َأَنــا الَ إَِلــَه إاِلَّ اهلل َفــإِنِّ َأوَّ
ــاَل  ــَك َفَق ــَاالً لَِكِلَمتِ ــَك َوإِْج تِ ــاىَل َتْصِديقــًا بِنُُبوَّ ــِر َاهللَِّ َتَع ــْت بَِأْم ــا َفَعَل ــْت َم ــَجَرَة َفَعَل َالشَّ
ُقــَك يِف َأْمــِرَك  ــْحِر َخِفيــٌف فِيــِه َوَهــْل ُيَصدِّ اب َعِجيــُب َالسِّ ُهــْم َبــْل ســاِحٌر َكــذَّ َاْلَقــْوُم ُكلُّ

إاِلَّ ِمْثــُل َهــَذا َيْعنُوَننِــي(()).

ففــي هــذا املبحــث ســنبّن ايــان عــي واختافــه عــن ســائر النــاس يف التصديــق بــا 
جــاء بــه النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه واختصاصــه بســيا الصديقــن وذلــك بعــدة 

مســائل:

***

)- هنج الباغة خطبة القاصعة: )9)، حتقيق صبحي الصالح.
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املسألة األوىل:
 )املعجزة وآثارها يف البالغ واالحتجاج(

إن لفظ املعجزة مل ترد بالقرآن وإنا وردت بعدة ألفاظ ومنها:

1 - اآية:

 قال تعاىل: ﴿َوآَيٌة َلُُم اْلَْرُض اْلَْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن﴾()).

وقال تعاىل: ﴿َسْل َبِي ِإْسَراِئيَل َكْم آَتْيَناُهْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنٍة﴾()).

وقال تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَس��ى ِتْس��َع آَياٍت َبيَِّناٍت َفاْس��َأْل َبِي ِإْسَراِئيَل ِإْذ َجاَءُهْم َفَقاَل 
َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي َلَُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحوًرا﴾(3).

2 - بينة:

وقــال تعــاىل: ﴿َي��ا َق��ْوِم اْعُب��ُدوا اهلَل َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغ��ْرُُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيَِّنٌة ِم��ْن َربُِّكْم َهِذِه 
وَها ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َأِليٌم﴾(4). َناَقُة اهلِل َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل ِف َأْرِض اهلِل َوَل َتَسُّ

3 - برهان:

��ْت بِ��ِه َوَه��مَّ ِبَه��ا َل��ْوَل َأْن َرَأى ُبْرَه��اَن َربِّ��ِه َكَذِل��َك ِلَنْص��ِرَف َعْنُه  قــال تعــاىل: ﴿َوَلَق��ْد َهمَّ
��وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْْخَلِصنَي﴾(5). السُّ

)- يس: 33.

)- البقرة: ))).

3- االرساء: ص)0).

4- األعراف: 73.

5- يوسف: 4).



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

((4

وقال تعاىل:  ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًنا﴾()).

فــكل نبــي لــه معجــزة خاصــة يثبــت هبــا صــدق نبوتــه وكوهنــا خارقــة للعــادة فــا 
يــأيت هبــا إال مــن كان قريبــًا مــن اهلل ومؤمنــًا بقدرتــه وقــد عــرف العلــاء املعجــزة بأهنــا: 

)أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بالتحــدي، مــع عــدم املعارضــة(()).

قــال تعــاىل: ﴿ِإْذ َق��اَل اهلُل َي��ا ِعيَس��ى اْب��َن َمْرَي��َم اْذُك��ْر ِنْعَم��ِي َعَلْي��َك َوَعَل��ى َواِلَدِت��َك ِإْذ 
َأيَّْدُت��َك بِ��ُروِح اْلُق��ُدِس ُتَكلِّ��ُم النَّ��اَس ِف الَْْهِد َوَكْه��ًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِْكَم��َة َوالتَّْوَراَة 
ْرِ ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْرًا ِبِإْذِني َوُتْبُِئ اْلَْكَمَه  نِي َكَهْيَئِة الطَّ َواْلِْنِيَل َوِإْذ َتُْلُق ِمَن الطِّ
َواْلَْب��َرَص ِبِإْذنِ��ي َوِإْذ ُتْ��ِرُج الَْْوَت��ى ِبِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت َبِي ِإْس��َراِئيَل َعْن��َك ِإْذ ِجْئَتُهْم ِباْلَبيَِّناِت 

َفَق��اَل الَِّذي��َن َكَف��ُروا ِمْنُه��ْم ِإْن َهَذا ِإلَّ ِس��ْحٌر ُمِبنٌي﴾(3).

فهــذه اآليــات ال يســتطيع اإلتيــان هبــا إال األنبيــاء والرســل واحلجــج األطهــار 
)عليهــم الســام( كوهنــم حجــج اهلل عــى العبــاد، فبهــذه املعجــزات واآليــات والرباهــن 

ــم شــأهنم. ــاس منزلتهــم وعظي ــّن للن يثبــت اهلل صــدق نبوهتــم وحجتهــم ويب

واهلل ســبحانه وتعــاىل حينــا يظهــر املعجــزة إنــا يريــد بذلــك تأييــد رســله وإحقــاق 
احلــق لتكــون العبــاد عــى بينــة، فمــن آمــن بــا جــاء بــه النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فقــد 
هــداه اهلل ومــن جحــد ذلــك أكّبــه اهلل يف نــار جهنــم، عــن أيب بصــر قــال: قلــت أليب عبــد 
اهلل )عليــه الســام(، ألي علــة اعطــى اهلل عــز وجــل أنبيــاءه ورســله وأعطاكــم املعجــزة؟ 
فقــال: )ليكــون دليــا عــى صــدق مــن أتــى بــه واملعجــزة عامــة هلل ال يعطيهــا إال أنبيــاءه 

)- النساء: 74).

)- االهليات، ج3، ص69.

3- املائدة: 0)).



((5

ورســله وحججــه ليعــرف بــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب(()).

وبــا أن األنبيــاء بــرش كبقيــة النــاس فحينــا يأتــون بالنبــوة والســفارة االهليــة يطلــب 
البعــض منهــم آيــة أو بينــة تثبــت صــدق مــا يدعــون فتكــون هــذه اآليــة حجــة عليهــم، 
اِدِق��نَي﴾())،  وقــد يتقــدم  قــال تعــاىل: ﴿َم��ا َأْن��َت ِإلَّ َبَش��ٌر ِمْثُلَن��ا َف��ْأِت ِبآَي��ٍة ِإْن ُكْن��َت ِم��َن الصَّ
النبــي يف بيــان أمــر لكــي يثبــت صــدق كامــه كــا أراد النبــي يوســف )عليــه الســام( 
يف بيــان تأويــل الرؤيــة، قــال تعــاىل: ﴿َق��اَل َل َيْأِتيُكَم��ا َطَع��اٌم ُتْرَزَقانِ��ِه ِإلَّ َنبَّْأُتُكَم��ا ِبَتْأِويِل��ِه 
َقْبَل َأْن َيْأِتَيُكَما َذِلُكَما ِمَّا َعلََّمِي َربِّي ِإنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم َل ُيْؤِمُنوَن ِباهلِل َوُهْم ِباْلِخَرِة ُهْم 

َكاِف��ُروَن﴾(3)، فهــذا إخبــار عــن الغيــب وهــو احــد املعاجــز.

ومثلهــا  بــادر النبــي موســى )عليــه الســام( ليثبــت هلــم صــدق دعــواه وقــد حكــي 
عنــه ســبحانه، بقولــه تعــاىل: ﴿َوَق��اَل ُموَس��ى َي��ا ِفْرَع��ْوُن ِإنِّ��ي َرُس��وٌل ِم��ْن َربِّ اْلَعاَلِ��نَي * 
َحِقي��ٌق َعَل��ى َأْن َل َأُق��وَل َعَل��ى اهلِل ِإلَّ اْلَ��قَّ َق��ْد ِجْئُتُك��ْم ِبَبيَِّن��ٍة ِم��ْن َربُِّك��ْم َفَأْرِس��ْل َمِع��َي َب��ِي 

اِدِقنَي﴾(4). ِإْس��َراِئيَل * َق��اَل ِإْن ُكْن��َت ِجْئ��َت ِبآَي��ٍة َف��ْأِت ِبَه��ا ِإْن ُكْن��َت ِم��َن الصَّ

وإن كان القــرآن الكريــم هــو أقــوى معجــزات النبــي إال أن النبــي أراهــم معجــزات 
اخــرى وكثــرة فلــو متعنــا يف هــذه اخلطبــة جيــدًا نجــد فيهــا جمموعــة مــن املعاجــز وليــس 

معجــزة واحــدة ومنهــا:

)- علل الرشائع، ج)، ص)))، ح)، )باب 00) - علة املعجزة(

)- الشعراء: 54).

3- يوسف: 37.

4- األعراف: 04)- 06).



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

((6

اأ - قلع ال�سجرة من عروقها:

طلبــوا مــن النبــي أن يقلــع هــذه الشــجرة مــن عروقهــا ففعــل هلــم مــا طلبــوه وهــي 
معجــزة عجيبــة وعظيمــة حيــث لبــت الشــجرة أمــر نبيهــا وأتتــه طائعــة وهــذا مــا بينــه 
ــَن َأنِّ  ــِر َوَتْعَلِم ــْوِم َاآْلِخ ــاهللِ َوَاْلَي ــَن بِ ــِت ُتْؤِمنِ ــَجَرُة إِْن ُكنْ ــا َالشَّ ُتَه ــا َأيَّ ــه: )َي ــام بقول اإلم
ــقِّ  ــُه بِاحْلَ ــِذي َبَعَث ــإِْذِن َاهللَِّ َوَالَّ ــَديَّ بِ ــْنَ َي ــي َب ــى َتِقِف ــِك َحتَّ ــي بُِعُروِق ــوُل َاهللَِّ َفاْنَقِلِع َرُس
ــى  ــْرِ َحتَّ الَْنَقَلَعــْت بُِعُروِقَهــا َوَجــاَءْت َوهَلَــا َدِويٌّ َشــِديٌد َوَقْصــٌف َكَقْصــِف َأْجنَِحــِة َالطَّ
ــَى  ــا َاأْلَْع ــْت بُِغْصنَِه ــًة َوَأْلَق ــه( ُمَرْفِرَف ــه وآل ــَدْي َرُســوِل َاهللَِّ )صــى اهلل علي ــْنَ َي ــْت َب َوَقَف
َعــَى  َرُســوِل َاهللَِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه( َوبَِبْعــِض َأْغَصاهِنـَـا َعــَى َمنِْكبـِـي َوُكنـْـُت َعــْن َيِمينِِه 

ــتِْكَبارًا( ــّوًا َواِْس ــوا ُعُل ــْوُم إىَِل َذلِــَك َقاُل ــَر َاْلَق ــاَّ َنَظ )صــى اهلل عليــه وآلــه َفَل

فهــذه الشــجرة أثبتــت أهنــا مؤمنــة بــاهلل وبرســوله بتلبيتهــا لــكام النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( حيــث أتتــه بمجــرد أن خاطبهــا  وهــي تــدوي وهلــا صــوت كصــوت أجنحــة 
الطــر ولعــل هــذا الــدوي هــو تســبيحها، فوقفــت بــن يــدي رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه  ــَدْي َرُســوِل َاهللَِّ صــى اهلل علي ــْنَ َي ــْت َب ــه الســام(: )..َوَقَف ــه( يقــول االمــام )علي وآل
وآلــه ُمَرْفِرَفــًة َوَأْلَقــْت بُِغْصنَِهــا َاأْلَْعــَى َعــَى َرُســوِل َاهللَِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه( َوبَِبْعــِض 

َأْغَصاهِنـَـا َعــَى َمنِْكبِــي َوُكنْــُت َعــْن َيِمينـِـِه )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

ــه  ــه الّســام(، كــا لنبّوت ــه )علي  يقــول العامــة التســري )وكان ذلــك شــاهد إمامت
ــه  ــه الّســام(: مــا أحــد مــن قريــش جــرت علي ــا قــال )علي ــه و آلــه(، ومّل )صــى اهلل علي
املــوايس إالّ نزلــت فيــه آيــة. قيــل لــه: فــأّي آيــة نزلــت فيــك؟ قــال: قولــه تعــاىل: ﴿ََأَفَم��ن 
َكاَن َعَل��ى َبيَِّن��ٍة مِّ��ن رَّبِّ��ِه َوَيْتُل��وُه َش��اِهٌد مِّْن��ُه...﴾())، حمّمــد عــى بّينــة مــن رّبــه، و أنــا شــاهد 

)- سورة هود، اآلية 7).
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منــه تاليــه(()). 

فكــا اعرفــت الشــجرة بنبوتــه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( كذلــك أقــرت 
ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــوة النب ــي دع ــجرة تلب ــذه أول ش ــت ه ــن، وليس ــر املؤمن ــة أم بوالي
وآلــه وســلم(، وتشــهد أنــه نبــي وأن عليــًا وصيــه وخليفتــه، فقــد جــاء يف تفســر االمــام 
العســكري عــن شــهادة الشــجرة، قــال عــي بــن حممــد صلــوات اهلل عليهــا: وأمــا دعــاؤه 
)صــى اهلل عليــه وآلــه(، الشــجرة: فــان رجــا مــن ثقيــف كان أطــب النــاس يقــال لــه: 
احلــارث بــن كلــدة الثقفــي، جــاء إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فقــال: يــا حممــد 
ــال  ــدي، فق ــي ي ــفوا ع ــرة فش ــن كث ــت جمان ــد داوي ــك، فق ــن جنون ــك م ــت ألداوي جئ
ــبني  ــن، وتنس ــال املجان ــل أفع ــت تفع ــارث أن ــا ح ــه( ي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس
ــه  ــه مــن أفعــال املجانــن؟ قــال )صــى اهلل علي إىل النــون؟! قــال احلــارث: ومــاذا فعلت
وآلــه(: نســبتك إيــاي إىل النــون مــن غــر حمنــة منــك وال جتربــة، وال نظــر يف صدقــي أو 

كــذيب.

فقــال احلــارث: أوليــس قــد عرفــت كذبــك وجنونــك بدعــواك النبــوة التــي ال تقــدر 
ــن،  ــل املجان ــا، فع ــدر هل ــك ال تق ــه(: وقول ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــا، فق هل

ألنــك مل تقــل: مل قلــت كــذا؟ وال طالبتنــي بحجــة، فعجــزت عنهــا.

ــا فــادع  ــا أمتحــن أمــرك بآيــة أطالبــك هبــا، إن كنــت نبي فقــال احلــارث: صدقــت أن
تلــك الشــجرة، وأشــار لشــجرة عظيمــة بعيــد عمقهــا، فــإن أتتــك علمــت أنــك رســول 

اهلل وشــهدت لــك بذلــك وإال فأنــت ذلــك املجنــون الــذي قيــل ل.

فرفــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــده إىل تلــك الشــجرة، وأشــار إليهــا: أن 

)- هبج الصباغة، ج)، ص354.
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تعــال: فانقلعــت الشــجرة بأصوهلــا وعروقهــا، وجعلــت ختــد يف األرض أخــدودا عظيــا 
كالنهــر حتــى دنــت مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فوقفــت بــن يديــه، ونــادت 
بصــوت فصيــح: هــا أنــا ذا يــا رســول اهلل صــى اهلل عليــك مــا تأمــرن؟ فقــال هلــا رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: دعوتــك لتشــهدي ل بالنبــوة بعــد شــهادتك هلل بالتوحيــد ثــم 
تشــهدي بعــد شــهادتك ل لعــي )عليــه الســام( هــذا باإلمامــة، وأنــه ســندي وظهــري 

وعضــدي وفخــري وعــزي، ولــواله مــا خلــق اهلل عــز وجــل شــيئا ممــا خلــق.

فنــادت: أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شيــك لــه، وأشــهد أنــك يــا حممــد عبــده 
ورســوله، أرســلك باحلــق بشــرا ونذيــرا وداعيــا إىل اهلل بإذنــه ورساجــا منــرا، وأشــهد 
أن عليــا ابــن عمــك هــو أخــوك يف دينــك وأوفــر خلــق اهلل مــن الديــن حظــا، وأجزهلــم 
مــن االســام نصيبــا، وأنــه ســندك وظهــرك وقامــع أعدائــك، ونــارص أوليائــك وبــاب 
علومــك يف أمتــك، وأشــهد أن أوليــاءك الذيــن يوالونــه ويعــادون أعــداءه حشــو النــة، 

وأن أعــداءك الذيــن يوالــون أعــداءه ويعــادون أوليــاءه حشــو النــار.

فنظــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، إىل احلــارث بــن كلــدة فقــال: يــا حــارث 
أو جمنونــا يعــد مــن هــذه آياتــه؟ فقــال احلــارث بــن كلــدة: ال واهلل يــا رســول اهلل، ولكنــي 

أشــهد أنــك رســول رب العاملــن، وســيد اخللــق أمجعــن، وحســن إســامه(()).

ــة حمــل  ــه الســام( يف هــذه اخلطب  نعــود إىل املعجــزة التــي ذكرهــا االمــام عــي )علي
الشــاهد، فــكل هــذه اآليــات والبينــات وهــذا االعجــاز العظيــم إال أن القــوم مل يؤمنــوا، 
ــّوًا  ــوا: ُعُل ــَك َقاُل ــْوُم إىَِل َذلِ ــَر َاْلَق ــاَّ َنَظ ــم: )َفَل ــن قوهل ــًا  ع ــام( متحدث ــه الس ــال )علي فق
إَِلْيــِه نِْصُفَهــا  َفَأْقَبــَل  َفَأَمَرَهــا  َوَيْبَقــى نِْصُفَهــا،  َفْلَيْأتِــَك نِْصُفَهــا  َفُمْرَهــا  َواِْســتِْكَبارًا، 

)- تفسر االمام العسكري )عليه السام( ص68)، ح83.
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ِه َدِوّيــًا َفــَكاَدْت َتْلَتــفُّ بَِرُســوِل َاهللَِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه( َفَقاُلــوا  َكَأْعَجــِب إِْقَبــاٍل َوَأَشــدِّ
ِجــْع إىَِل نِْصِفــِه َكــَا َكاَن َفَأَمــَرُه )صــى اهلل عليــه وآلــه( ُكْفــرًا َوُعُتــّوًا َفُمــْر َهــَذا َالنِّْصــَف َفْلَرْ
ُل َمــْن َأَقــرَّ بِــَأنَّ  ُل ُمْؤِمــٍن بِــَك َيــا َرُســوَل َاهللَِّ  َوَأوَّ َفَرَجــَع َفُقْلــُت َأَنــا الَ إَِلــَه إاِلَّ اهلل َفــإِنِّ َأوَّ
ــَك، َفَقــاَل  ــَك َوإِْجــَاالً لَِكِلَمتِ تِ ــَجَرَة َفَعَلــْت َمــا َفَعَلــْت بَِأْمــِر َاهللَِّ َتَعــاىَل َتْصِديقــًا بِنُُبوَّ َالشَّ
ُقــَك يِف َأْمــِرَك  ــْحِر َخِفيــٌف فِيــِه َوَهــْل ُيَصدِّ اب َعِجيــُب َالسِّ ُهــْم َبــْل ســاِحٌر َكــذَّ َاْلَقــْوُم ُكلُّ

ــَذا َيْعنُوَننِــي(. ــُل َه إاِلَّ ِمْث

ــاه  ــف أت ــه ونص ــى يف مكان ــف بق ــن فنص ــجرة إىل نصف ــذه الش ــي ه ــم النب ــق هل فش
ــر  ــوى أم ــوم س ــن الق ــد م ــه أح ــه ومل يصدق ــي ومعجزت ــن بالنب ــم يؤم ــد دوي، فل بأش
املؤمنــن )عليــه الســام( واهتمــوا النبــي بأنــه ســاحر؛ فــكل نبــي يــأيت بمعجــزة إال 
ــم  ــي بقوهل ــي إال ع ــدق النب ــه مل يص ــاهنم أن ــروا بلس ــذب، وأق ــحر والك ــوه بالس واهتم

ــي(. ــَذا َيْعنُوَننِ ــُل َه ــِرَك إاِلَّ ِمْث ــَك يِف َأْم ُق ــْل ُيَصدِّ )َوَه

ويف )خــرب ركانــة( وفيــه مــن اآليــة، كان ركانــة بــن عبــد يزيــد بــن هاشــم بــن عبــد 
املطلــب بــن عبــد منــاف أشــد قريــش وأقواهــم، فخــا يومــا برســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( يف شــعاب مكــة فقــال لــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــا ركانــة أال تتقــي اهلل 
وتقبــل مــا أدعــوك إليــه، فقــال لــه ركانــة ان لــو أعلــم الــذي تقــول حقــا ألتبعتــك قــال: 
فقــال: رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أفرأيــت إن رصعتــك أتعلــم ان مــا أقــول حــق 
قــال نعــم قــال: فقــم حتــى أصارعــك فقــام ركانــة إليــه فلــا بطــش بــه رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( أضجعــه ال يملــك مــن نفســه شــيئا فقــال ركانــة وقــد عجــب مــن ذلــك 
عــد يــا حممــد فعــاد فرعــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( دفعــة أخــرى، فاســتعظم 
ذلــك وقــال يــا حممــد، إن ذا العجــب فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأعجــب 
مــن ذلــك إن شــئت أن أريكــه ان اتقيــت اهلل واتبعــت أمــري، قــال مــا هــو قــال أدعــو 
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لــك هــذه الشــجرة التــي تــرى فتأتينــي قــال فادعهــا فدعاهــا فأقبلــت حتــى وقفــت بــن 
يــدي رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ثــم قــال هلــا ارجعــي إىل مكانــك فرجعــت حتــى 
ــل  ــم أه ــاحروا بصاحبك ــاف س ــد من ــي عب ــا بن ــال ي ــه فق ــة إىل قوم ــب ركان ــت فذه وقف

األرض فــواهلل مــا رأيــت أســحر منــه قــط ثــم أخربهــم بالــذي رأى والــذي صنــع(()).

ــن  ــد م ــه أح ــاس ب ــاس وال يق ــع الن ــن مجي ــف ع ــي خيتل ــه بالنب ــي وتصديق ــان ع فإي
اخللــق، فقــد شــاهد لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( كثــرًا مــن املعاجــز وكان متيقنــًا 
هبــا، عــن عبــاد قــال: ســمعت عليــا )عليــه الســام( يقــول: )لقــد رأيتنــي أدخــل معــه - 
يعنــي النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم - الــوادي فــا يمــر بحجــر وال شــجر إال قــال: 

الســام عليــك يــا رســول اهلل، وأنــا أســمعه(()).

فــكل هــذه األحاديــث الــواردة عــن لســان النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( واآليــات 
الريــة بأحقيتــه عليــه الســام إال أهنــم أنكــروا فضائلــه وقرابتــه مــن رســول اهلل، لــذا 
ــى  ــول اهلل )ص ــن رس ــة م ــة اخلصيص ــذه املنزل ــة وه ــة القريب ــذه القراب ــم هب كان يذكره
ــا اهلل  ــهد هل ــي ش ــة الت ــه املرشف ــام ومواقف ــبقيته يف االس ــم بأس ــه( ويذكره ــه وآل اهلل علي
ورســوله واملؤمنــون وحتــى املعانديــن كانــوا يقــّرون بأســبقيته إال إن حســدهم أوصلهــم 

إىل هــذا احلــد مــن العنــاد والتعصــب.

ب- اخبارهم بالغيبيات:

ــه الســام( يذكــر يف هــذه  ــا أن االمــام )علي ــدًا لوجدن ــة جي ــا يف هــذه اخلطب ــو متعنّ ل
اخلطبــة عــدة معاجــز للنبــي وليــس معجــزة واحــدة قــال )عليه الســام(: )َفــإِنِّ َســُأِريُكْم 

)- كنز الفوائد، ابن فتح الكراجكي، ص94.

)- أعام الورى بأعام اهلدى، الشيخ الطربيس، ج)، ص04).
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ُكــْم الَ َتِفيُئــوَن إىَِل َخــْرٍ َوَأنَّ فِيُكــْم َمــْن ُيْطــَرُح يِف َاْلَقِليــِب َوَمــْن  َمــا َتْطُلُبــوَن َوإِنِّ أَلَْعَلــُم َأنَّ
ُب َاأْلَْحــَزاَب(. فقولــه مــا تطلبــون يعنــي قلــع  الشــجرة وهــي املعجــزة الظاهــرة، أمــا  ــزِّ ُيَ
ــات  ــه الســام( هــو إخبارهــم ببعــض الغيبي ــي بّينهــا اإلمــام )علي املعاجــز االخــرى الت
ــم  ــزة بأعينه ــى وإن رأوا املعج ــم أي يشء حت ــل هل ــوا فع ــه ول ــون ب ــم ال يؤمن ــا أهن ومنه
فهــذا إخبــار عــن الغيــب وهــو أحــد املعاجــز العظيمــة، وكذلــك أخربهــم أن منهــم مــن 
ــِب( وأخربهــم أيضــًا أن  ــَرُح يِف َاْلَقِلي ــْن ُيْط ــْم َم ــه: )َوَأنَّ فِيُك ــدر بقول ــوم ب ــك ي هــو هال

منهــم مــن يــّزب االحــزاب.

قال العامة التسري يف شحه »... وإّن ألعلم أّنكم ال تفيئون«.

 أي: ال ترجعــون »إىل خــر« وال تكــون لكــم عاقبــة حســنى، فيقتــل منهــم طائفــة، 
ــن  ــو م ــأيت، ه ــا ي ــه ك ــزاب علي ــّزب األح ــى، وحت ــة تبق ــدر، وطائف ــر ب ــون يف بئ ويطرح
ــات ال  ــه( البّين ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــع أن يرهي ــم م ــم أهّن ــة، أخربه ــه اإلخبارّي معجزات
يذعنــون لإليــان، ويقاتلــون معــه، وهــي كثــرة يعقــد هلــا بــاب بــل يصنّــف هلــا كتــاب، 
ومنهــا قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه مّلــا قــال لعّمــه العّبــاس بعــد أرسه: افــد نفســك وابنــي 
أخويــك، يعنــي: عقيــا ونوفــا، فقــال: ليــس ل مــال: أيــن املــال اّلــذي وضعتــه عنــد 
ــّم قلــت هلــا: إن أصبــت يف  أمرأتــك أّم الفضــل حــن خرجــت، وليــس معكــا أحــد، ث
ســفري هــذا فللفضــل كــذا، ولعبــد اهلل كــذا؟ فقــال: واّلــذي بعثــك باحلــّق نبّيــا مــا علــم 
هبــذا أحــد غرهــا، وإّن ألعلــم أّنــك رســول اهلل. ففــدى نفســه بائــة أوقيــة وكل واحــد 

بائــة أوقيــة.

ــه امــرأة  ــه وآل  ويف )عيــون ابــن قتيبــة(: قالــت عائشــة: خطــب النبــّي صــى اهلل علي
ــا.  ــت طائ ــا رأي ــت: م ــت؟ فقل ــف رأي ــال ل: كي ــا، فق ــر إليه ــي أنظ ــب، فبعثن ــن كل م
فقــال: بــل رأيــت بخّدهــا خــاال، اقشــعّر منــه كّل شــعرة منــك عــى حــده. فقلــت: مــا 
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دونــك ســر()).

ومــن تلــك األخبــار أخبــار قطعيــة ســّموها أعــام النبــّوة، منهــا قولــه صــى اهلل عليــه 
ــا  ــل علّي ــر: »تقات ــوأب«())، و للزب ــك كاب احل ــة: »تنبح ــل لعايش ــر الم ــه يف أم و آل

وأنــت ظــامل«(3)، ويف أمــر صفــن لعــّار: »تقتلــك الفئــة الباغيــة«(4).

وخــرب عــّار صــار ســببا لتزلــزل أهــل الشــام و ال ســيا لــذي الــكاع احلمــري عــن 
ــر  ــاب، فزج ــن اخلط ــر ب ــام عم ــاص يف أّي ــن الع ــرو ب ــن عم ــمعه م ــه س ــائهم، ألّن رؤس
معاويــة عمــرا لروايتــه اخلــرب، فقــال لــه عمــرو: أنــا يــوم رويــت اخلــرب أّيــام عمــر مل أعلــم 
ــة  ــام خلّف ــل الش ــة أه ــة إىل خدع ــّر معاوي ــا، فاضط ــارا يقاتلن ــن، وأّن ع ــدوث صف بح
ــذي  ــال ل ــا، و ق ــه إىل حربن ــاء ب ــث ج ــّي حي ــّارا ع ــل ع ــا قت ــم: إّن ــال هل ــأن ق ــم ب عقوهل
ــا أخــرا  ــن عمــرو وعــّار: إّن عــّارا يرجــع إلين ــك، ومجــع ب ــث جــّد يف ذل ــكاع حي ال
ــكاع  ــو كان ذو ال ــال: ل ــرا، وق ــك كث ــة بذل ــّر معاوي ــّار، ف ــل ع ــكاع قب ــل ذو ال فقت

ــا، و يقتــل عــّار ألفســد عــّي كثــرًا مــن أهــل الشــام. حّي

ثــّم مــن الغريــب يف هــذا اخلــرب أّن قاتــل عــار أبــا الغاديــة أيضــا رواه فقــال: ســمعت 
ــارا يــرضب بعضكــم رقــاب  ــه يقــول: ال ترجعــوا بعــدي كّف ــه و آل ــّي صــى اهلل علي النب
بعــض فــإّن احلــّق يومئــذ ملــع عــّار. رواه لكلثــوم بــن جبــر فتعّجــب كلثــوم مــن قتلــه لــه 
مــع نقلــه مــا نقــل، فقــال كلثــوم: مــا رأيــت شــيخا أضــّل منــه، قتلــه ألّنــه ســمعه يقــع يف 

) - عيون األخبار البن قتيبة، ج4، ص0).

) - مسند أمحد ، ج6، ص97؛ مروج الذهب، املسعودي، ج)، ص357.

3 - كنز العال، املتقي اهلندي، ج))، ص340.

4 - صحيح مسلم، ج8، ص86).
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عثــان مــع ســاعه مــن النبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه مــا ســمع.

نقــل ذلــك ابــن قتيبــة يف )معارفــه( وابــن عبــد الــرّب يف )اســتيعابه وغرمهــا، والعجــب 
مــن عجبهــم مــن تناقــض مذهبهــم و ثباهتــم فيــه، فــإّن الزم كــون عثــان إمامهــم الثالث، 
وعــدم إباحــة دمــه مــع اعتقــاد مجهــور املســلمن غــر األمويــة يــوم قتلــه إباحتــه وجــوب 
ــّي صــى اهلل  ــه، وإن كان النب ــة، وحتريضــه عــى قتل ــان إىل اليهودي ــل عــّار لنســبته عث قت
عليــه وآلــه قــال مــا قــال، ثــّم إّن عائشــة والزبــر وإن كان علــا بالفطــرة اإلنســانية بطــان 
أمرمهــا، وأحّقيــة أمــر املؤمنــن عليــه الّســام وســمعا مــا ال يــى مــن النبــّي صــى اهلل 
ــي  ــاد قلب ــا اعتق ــن هل ــه مل يك ــب، إالّ أّن ــن املناق ــام م ــه الّس ــه علي ــلم في ــه وس ــه وآل علي
ــرا،  ــرا قه ــن، فتأث ــن البينت ــن اآليت ــا هات ــى رأي ــه حّت ــه وآل ــى اهلل علي ــّي ص ــكام النب ب
ــال  ــر ومل يب ــع الزب ــر، ورج ــن الزب ــا اب ــن أخته ــا اب ــوع، فمنعه ــة الرج ــأرادت عايش ف

بتعنيفــات ابنــه(()). 

فقوله عليه السام: )وإّن فيكم من يطرح يف القليب(.

القليــب: البئــر())، وأشــار االمــام )عليــه الســام( بكامــه هــذا أن مــن املوجوديــن 
الذيــن مل يقــروا هبــذه املعجــزة ســوف يبقــون عــى ضالتهــم فمنهــم مــن يطــرح يف بئــر 

بــدر.

 فــكل مــا أخربهــم بــه النبــي يف ذلــك الوقــت قــد حــدث يــوم بــدر، جــاء يف كتــاب 
ــم  ــور ث ــب أن تغ ــدر بالقلي ــوم ب ــّلم( ي ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــر رس ــازي: )أم املغ
أمــر بالقتــى فطرحــوا فيهــا كلهــم إال أميــة بــن خلــف فإنــه كان مســمنًا انتفــخ مــن يومــه 

)- هبج الصباغة، ج)، ص349 - 350.

)- العن، ج5، ص)7)، القليب عند العرب البئر العادية القديمة، جممع البحرين، ج)، ص49).
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فلــا أرادوا أن يلقــوه تزايــل حلمــه فقــال النبــي )صــى اهلل عليــه وســّلم(: اتركــوه، ونظــر 
ــيًا يف  ــًا جس ــب وكان رج ــر إىل القلي ــة جي ــّلم( إىل عتب ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس
وجهــه أثــر الــدري فتغــر وجــه ابنــه أيب حذيفــة فقــال له النبــي )صــى اهلل عليه وســّلم(: 
يــا أبــا حذيفــة كأنــك ســاءك مــا أصــاب أبــاك. قــال: ال واهلل يــا رســول اهلل ولكنــي رأيــت 
أليب عقــًا وشفــًا كنــت أرجــو أن هيديــه اهلل إىل اإلســام فلــا أخطــأه ذلــك ورأيــت مــا 
أصابــه غاظنــي، قــال أبــو بكــر: كان واهلل يــا رســول اهلل أبقــى يف العشــرة مــن غــره وقــد 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــوء! ق ــارع الس ــن ومص ــن احل ــه ولك ــًا لوجه كان كاره
ــا  ــه! فل ــفانا من ــه وش ــفل ورصع ــل األس ــد أيب جه ــل خ ــذي جع ــد هلل ال ــّلم(: احلم وس
توافــوا يف القليــب وقــد كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســّلم( يطــوف عليهــم وهــم 
مرعــون وأبــو بكــر خيــربه هبــم رجــًا رجــًا ورســول اهلل )صــى اهلل عليه وســّلم( يمد 
اهلل ويشــكره ويقــول: احلمــد هلل الــذي أنجــز مــا وعــدن فقــد وعــدن إحــدى الطائفتــن، 
قــال: ثــم وقــف رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســّلم( عــى أهــل القليــب فناداهــم رجــًا 
رجــًا: يــا عتبــة بــن ربيعــة يــا شــيبة بــن ربيعــة ويــا أميــة بــن خلــف ويــا أبــا جهــل بــن 
ــًا.  ــا وعــدن ريب حق ــد وجــدت م ــإن ق ــًا ف ــا وعدكــم ربكــم حق ــم م هشــام هــل وجدت
ــاس  ــون وآوان الن ــاس وأخرجتم ــي الن ــون وصدقن ــم كذبتم ــم لنبيك ــوم كنت ــس الق بئ
وقاتلتمــون ونــرن النــاس! قالــوا: يــا رســول اهلل تنــادي قومــًا قــد ماتــوا! قــال رســول 

اهلل )صــى اهلل عليــه وســّلم( قــد علمــوا أن مــا وعدهــم رهبــم حــق!(()).

وجــاء يف مناقــب آل أيب طالــب وقــف النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى قليــب بــدر 
فقــال: بئــس عشــرة الرجــل كنتــم لنبيكــم كذبتمــون وصدقنــي النــاس وأخرجتمــون 
وآوان النــاس وقاتلتمــون ونــرن النــاس، ثــم قــال: هــل وجدتــم مــا وعدكــم ربكــم 

)- املغازي، الواقدي، ج)، ص)))؛شح ابن ايب احلديد، ج4)، ص77).
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ــال  ــول، فق ــا أق ــمعون م ــم يس ــال: اهن ــم ق ــا، ث ــدن ريب حق ــا وع ــدت م ــد وج ــا؟ فق حق
حســان:

يناديهم رسول هللا لـــــــــــــــــــــما              قذفناهم كمـــــــألب يف القليـب
أمل جتــدوا حـــديثي كـــان حــقاً         وأمـــــــُر هللا يـــأخـــُذ ابلقــــلــــوب()).

ــه  ــاج، روي أن ــي االحتج ــول اهلل، فف ــع رس ــا صن ــة مثل ــي بطلح ــع ع ــك صن وكذل
)عليــه الســام( ملــا مــر عــى طلحــة مــن بــن القتــى قــال اقعــدوه فأقعــد فقــال: إنــه كانــت 

لــك ســابقة مــن رســول اهلل، لكــن الشــيطان دخــل يف منخريــك فــأوردك النــار()).

 وروي أنــه مــر عليــه فقــال: هــذا ناكــث بيعتــي، واملنشــئ للفتنــة يف األمــة واملجلــب 
عــي الداعــي إىل قتــي وقتــل عــريت، أجلســوا طلحــة: فأجلــس. فقــال أمــر املؤمنــن: يــا 
طلحــة بــن عبيــد اهلل قــد وجــدت مــا وعــدن ريب حقــا، فهــل وجــدت مــا وعــدك ربــك 
حقــا؟ ثــم قــال: أضجعــوا طلحــة! وســار فقــال لــه بعــض مــن كان معــه: يــا أمــر املؤمنن 
أتكلــم طلحــة بعــد قتلــه؟ فقــال أمــا واهلل ســمع كامــي كــا ســمع أهــل القليــب كام 

رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم بــدر.

 وهكــذا فعــل )عليــه الســام( بكعــب بــن شــور القــايض، ملــا مــر بــه قتيــا، وقــال: 
هــذا الــذي خــرج علينــا يف عنقــه مصحــف، يزعــم أنــه نــارص أمــه  يدعــو النــاس إىل مــا 
فيــه، وهــو ال يعلــم مــا فيــه، ثــم اســتفتح وخــاب كل جبــار عنيــد، أمــا إنــه دعــا اهلل أن 

يقتلنــي فقتلــه اهلل((3).

فهــذه اخلاصيــة موجــودة عنــد عــي أيضــًا فهــو يــدث املوتــى كــا كان النبــي يفعــل 
ذلــك ويــرى مــا ال تــراه النــاس فهــذه مــن صفــات أوليــاء اهلل واملقربــن الذيــن خصهــم 

)- مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج)، ص55. 

)- االحتجاج الشيخ الطربيس، ج)، ص39).

3- االحتجاج، الشيخ الطربيس، ج)، ص39).
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اهلل بعنايتــه ولطفــه وعلمــه.

أمــا قولــه )عليــه الســام(: )ومنهــم مــن يــزب االحــزاب( قــال ابــن ميثــم البحران، 
ومــن يــزب االحــزاب كأيب ســفيان، وعمــرو بــن عبــد وّد، وصفــوان بــن اميــة، وعكرمة 

ــل(()). بن أيب جه

ــه  ــاء الغيــب التــي ال يعلمهــا إال اهلل وقــد أنبأهــا لنبي ــا هــي مــن أنب ــاء إن فهــذه األنب
ــوا. ــم احلجــة عليهــم فــكل هــذا ومل يؤمن ــه وســلم( لتت ــه وآل )صــى اهلل علي

 روي يف )البحــار( أن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( لقــي يف غــزوة ذات الرقــاع 
رجــا مــن حمــارب يقــال لــه: عاصــم، فقــال لــه: يــا حممــد أتعلــم الغيــب؟ قــال: ال يعلــم 
الغيــب إال اهلل، قــال: واهلل لمــي هــذا أحــب إل مــن إهلــك، قــال: لكــن اهلل أخــربن مــن 
ــى تصــل إىل دماغــك  ــك حت ــك قرحــة يف مســبل حليت ــه تعــاىل يبعــث علي ــه أن ــم غيب عل
ــت إىل  ــى وصل ــه حت ــذت يف حليت ــة فأخ ــث اهلل قرح ــع فبع ــار، فرج ــوت واهلل إىل الن فتم

دماغــه، فجعــل يقــول: هلل در القــريش إن قــال بعلــم أو زجــر أصــاب(()).

ــه أخــرب النــاس بمكــة بمعراجــه وقــال:  ــه( أن ــه وآل ــه )صــى اهلل علي )ومــن معجزات
آيــة ذلــك أنــه نــد لبنــي فــان يف طريقــي بعــر فدللتهــم عليــه، وهــو اآلن يطلــع عليكــم 
مــن ثنيــة كــذا، يقدمهــا مجــل أورق، عليــه غرارتــان: إحدامهــا ســوداء واألخــرى برقــاء، 

فوجــدوا األمــر عــى مــا قــال.

ومنهــا: أنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( رأى عليــا )عليــه الســام( نائــا يف بعــض 
ــاس أخــي ثمــود،  ــراب، أال أحدثــك بأشــقى الن ــا ت ــا أب ــراب، فقــال: ي الغــزوات يف ال
ــذا؟  ــن ه ــذه م ــل ه ــى تب ــه - حت ــى قرن ــده ع ــع ي ــذا - ووض ــى ه ــك ع ــذي يرضب وال

وأشــار إىل حليتــه. 

ومنهــا: أنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال لعــي )عليــه الســام(: تقاتــل بعــدي الناكثن 

)- اختيار مصباح السالكن، ابن ميثم البحران، ص465.

)- بحار االنوار، العامة املجليس، ج8)، ص)34، ح8).معجزاته يف اخباره باملغيبات
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والقاســطن واملارقــن، فــكان كذلك.

ــأيت  ــن، ف ــاح مــن لب ــة، وآخــر زادك ضي ــة الباغي ــه لعــار: ســتقتلك الفئ ومنهــا: قول
ــل. ــارز فقت ــه فب ــن فرشب عــار بصفــن بلب

ومنهــا: أنــه ملــا كانــت قريــش حتالفــوا وكتبــوا بينهــم صحيفــة أال جيالســوا واحــدا مــن 
بنــي هاشــم وال يبايعوهــم حتــى يســلموا إليهــم حممــدا ليقتلــوه، وعلقــوا تلــك الصحيفــة 
يف الكعبــة، وحــارصوا بنــي هاشــم يف الشــعب شــعب عبــد املطلــب أربــع ســنن فأصبــح 
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يومــا وقــال لعمــه أيب طالــب: إن الصحيفــة التــي كتبتهــا 
قريــش يف قطيعتنــا قــد بعــث اهلل عليهــا دابــة فلحســت كل مــا فيهــا غــر اســم اهلل، وكانــوا 
قــد ختموهــا بأربعــن خامتــا مــن رؤســاء قريــش، فقــال أبــو طالــب: يــا ابــن أخــي أفأصر  
إىل قريــش فأعلمهــم بذلــك؟ قــال: إن شــئت، فصــار أبــو طالــب ريض اهلل عنــه إليهــم 
فاســتبرشوا بمصــره إليهــم واســتقبلوه بالتعظيــم واالجــال، وقالــوا: قــد علمنــا اآلن 
أن رىض قومــك أحــب إليــك ممــا كنــت فيــه، أفتســلم إلينــا حممــدا وهلــذا جئتنــا؟ فقــال: 
ــإن كان  ــك، ف ــروا يف ذل ــد، فانظ ــي حمم ــن أخ ــه اب ــربن ب ــرب أخ ــم بخ ــد جئتك ــوم ق ــا ق ي
ــا، وإن كان بخــاف مــا قــال ســلمته إليكــم  كــا قــال فاتقــوا اهلل وارجعــوا عــن قطيعتن
ــى  ــث ع ــد بع ــربن أن اهلل ق ــال: أخ ــربك؟ ق ــذي أخ ــا ال ــوا وم ــم، قال ــت مرضاتك واتبع
ــة فلحســت مــا فيهــا غــر اســم اهلل، فحطوهــا فــإن كان االمــر بخــاف  صحيفتكــم داب
مــا قــال ســلمته إليكــم، ففتحوهــا فلــم جيــدوا فيهــا شــيئا غــر اســم اهلل فتفرقــوا وهــم 

يقولــون: ســحر ســحر، وانــرف أبــو طالــب ريض اهلل عنــه(()).

***

)- بحار االنوار، ج8)، ص)34، ح33. باب معجزاته يف اخباره )صى اهلل عليه وآله( باملغيبات.



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

(38

املسألة الثانية: 
إميان علي )عليه السالم( بالنيب )صلى اهلل عليه وآله(

ُل ُموؤِْمٍن ِبَك َيا َر�ُسوَل اهلل(. قوله عليه ال�سالم: )اإِينِّ اأَوَّ

فاإلمــام عــي )عليــه الســام( أول مــن آمــن بالنبــي األكــرم حممــد )صــى اهلل 
ــن  ــد الرمح ــن عب ــام(، ع ــا الس ــة )عليه ــاء فخدجي ــا النس ــال، أم ــن الرج ــه( م ــه وآل علي
ــه قــال: )ســمعت ابــن عبــاس يقــول: أول مــن آمــن برســول اهلل  ــن ميمــون، عــن أبي ب
)صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن الرجــال عــي )عليــه الســام(، ومــن النســاء خدجيــة عليهــا 

الســام(()). 

وجــاء يف عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام قــال النبــي )صــى اهلل عليــه ولــه(: )عــي 
أول مــن اتبعنــي وهــو أول مــن يصافحنــي بعــد احلــق(()).

فعمــق ايــان عــي ال يعرفــه إال اهلل ورســوله فهــو القائــل )لــو كشــف ل الغطــاء مــا 
ازددت يقينــا(، لــذا أوىص بــه النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن بعــده وأمــر املســلمن  
باتباعــه ألنــه متيقــن أن اإلمــام عــي )عليــه الســام( ال يدخلهــم يف ضالــة وال 
خيرجهــم مــن هــدًى، فعــن ابــن عبــاس قــال: )ســتكون فتنــة فــإن أدركهــا أحــد منكــم 
فعليــه بخصلتــن: كتــاب اهلل، وعــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( فــإن ســمعت نبــي 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول - وهــو آخــذ بيــد عــي )عليــه الســام(: هــذا أول مــن 

)- بحار االنوار، ج6)، ص)، ح).

)- عيون اخبار الرضا، ج)، ص65، ح8)).
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آمــن يب، وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــو فــاروق هــذه األمــة يفــرق بــن احلــق 
والباطــل، وهــو يعســوب املؤمنــن واملــال يعســوب الظلمــة، وإنــه هلــو الصديــق األكــرب، 

وهــو بــايب الــذي أوتــى منــه، وهــو خليفتــي مــن بعــدي(()).

ــا ذر، إن قــد  ــا أب ــا ذر )رمحــه اهلل( فقلــت: ي وروي عــن أيب ســخيلة، قــال: أتيــت أب
ــاب اهلل، والشــيخ  ــن: كت ــن اخلصلت ــك هبات ــال: علي ــاذا تأمــرن؟ ق ــا، فب ــت اختاف رأي
ــه(  ــه آل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــمعت رس ــإن س ــام(، ف ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ع
يقــول: هــذا أول مــن آمــن يب، وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــو الصديــق األكرب، 

وهــو الفــاروق الــذي يفــرق بــن احلــق والباطــل(()).

فإيــان عــي معــروف ال ينكــر وهــذا متفــق عليــه عنــد مجيــع الطوائــف ومــن االدلــة 
الواضحــة عــى عمــق ايانــه )عليــه الســام( حينــا اجتمــع املرشكــون لقتــل النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( نــام عــي يف فراشــه فــكان أول فدائــي يف االســام، عــن جابــر عــن أيب 
جعفــر عليــه الســام قــال: أمــا قولــه: »ومــن النــاس مــن يــرشي نفســه ابتغــاء مرضــاة 
اهلل واهلل رؤوف بالعبــاد »فإهنــا أنزلــت يف عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( حــن بــذل 
نفســه هلل ولرســوله ليلــة اضطجــع عــى فــراش رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ملــا طلبتــه 

كفــار قريــش((3).

قــال عمــر)... ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: )لــو أن الســاوات 
ــان  ــح إي ــة لرج ــي يف كف ــان ع ــع إي ــة ووض ــا يف كف ــبع وضعت ــن الس ــبع واألرض الس

)- معان االخبار، الشيخ الصدوق، ص)40.

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص74)، ح5.

3- العيايش، ج)، ص)0)، ح)9).
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عــي(()).

ومــن الشــواهد األخــرى التــي جعلــت مجيــع املســلمن يشــهدون لــه حينــا بــرز عــي 
لعمــرو بــن ود العامــري قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )... بــرز االيــان كلــه 

إىل الــرشك كلــه وكان عمــرو حينئــذ يرجتــز ويقــول:

 ولقد حبحت من النـــــــــــــداء جبمعكم هل من مبارز
ووقفت إذ جنب الشجــــــــــــاع موقف اخلصم املناجز
اين كــــــــذلك لـــــــــــــــــــــم أزل متســـــــرعا حنــــــــو اهلزاهــز
ان الشجـــــــاعة يف الفيت واجلــــــــود مـــــــن كرم الغرائز

فتقدم إليه أمر املؤمنن )عليه السام( وهو يقول: 

ال تعجلن فقد اتـــــــــــاك جميـــــــــب صوتك غري عاجز
ذو نيــــــــة وبصرية والصدق منجــــــــــى كـــــــل فــــــــــــائز
اين ألرجـــــــــــــو ان تقـــــــــــوم عليــــــــــــك انئـــــحة اجلنائز
من طعنـــــــــــة جنــــــــــالء يبقـــــــــــى ذكــــــرها بيـــن اهلزاهز

ثــم جادلــه فــا كان بــأرسع مــن أن رصعــه أمــر املؤمنــن وجلــس عــى صــدره فلــا 
هــمَّ أن يذبحــه وهــو يكــرب اهلل ويمــده قــال لــه عمــرو يــا عــي قــد جلســت منــي جملســا 
عظيــا فــإذا قتلتنــي فــا تســلبني حلتــي، فقــال لــه أمــر املؤمنــن صــى اهلل عليــه وآلــه هــي 
أهــون عــي مــن ذلــك وذبحــه وأتــى برأســه وهــو يتبخــر يف مشــيته فقــال عمــر، أال تــرى 
يــا رســول اهلل إىل عــي كيــف يتيــه يف مشــيته فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( إهنــا 
مشــية ال يمقتهــا اهلل يف هــذا املقــام، ثــم هنــض رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل أمــر 

)- األمال، الشيخ الطويس، ص38)، ح4).
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املؤمنــن )عليــه الســام( فتلقــاه ومســح الغبــار عــن عينيــه فرمــى الــرأس بــن يديــه فقــال 
لــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــا منعــك مــن ســلبه، قــال يــا رســول اهلل خفــت 
أن يلقــان بعورتــه، فقــال لــه النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أبــرش يــا عــي فلــو وزن اليــوم 
عملــك بعمــل مجيــع أمــة حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه لرجــح عملــك عــى عملهــم وذلــك 
ــت مــن  ــق بي ــل عمــرو ومل يب ــه ذل مــن قت ــد دخل ــت مــن املرشكــن إال وق ــق بي ــه مل يب أن

املســلمن إال وقــد دخلــه عــز بقتــل عمــرو فأنشــا أمــر املؤمنــن يقــول:

 نرص احلجارة من سفاهة رأيه                    ونرصت رب حممد بصواب(()).

ــه(،  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــي برس ــان ع ــات أن إي ــض الرواي ــاء يف بع ــد ج وق
كان قبــل عــامل الدنيــا حينــا أخــذ اهلل امليثــاق عــى نبوتــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فعــن أيب 
جعفــر )عليــه الســام( قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )ان أمتــي عرضــت 
عــي عنــد امليثــاق وكان أول مــن آمــن يب وصدقنــي عــي وكان أول مــن آمــن يب وصدقني 

حيــث بعثــت فهــو الصديــق األكــرب(()).

وروي ايضــًا عــن أيب جعفــر )عليــه الســام(، قــال: قــال: رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــي إخــوان مرتــن فقــال: مــن  ــه اللهــم لقن ــده مجاعــة مــن أصحاب ــوم وعن ــه( ذات ي وآل
حولــه مــن أصحابــه أمــا نحــن إخوانــك يــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فقــال: ال 
إنكــم أصحــايب وإخــوان قــوم مــن آخــر الزمــان آمنــوا يب ومل يــرون لقــد عرفنيهــم اهلل 
بأســائهم وأســاء آبائهــم مــن قبــل أن خيرجهــم مــن أصــاب آبائهــم وأرحــام أمهاهتــم 
ألحدهــم أشــد بقيــة عــى دينــه مــن خــرط القتــاد يف الليلــة الظلــاء أو كالقابــض عــى مجــر 

)- كنز الفوائد، أيب الفتح الكراجكي، ص37).

)- بصائر الدرجات، ص04).
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الغضــا أولئــك مصابيــح الدجــى ينجيهــم اهلل مــن كل فتنــة غــرباء مظلمــة(()).

فــإن كانــت شــيعة أمــر املؤمنــن أمنــت بالنبــي ومل تــره فكيــف بأمرهــم وســيدهم 
الــذي تربــى بحجــره، عــن ابــن عبــاس، قــال: ســمعت عمــر بــن اخلطــاب وعنــده مجاعــة 
ــن أيب طالــب فســمعت رســول اهلل  فتذاكــروا الســابقن إىل االســام يقــول: أمــا عــي ب
)صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: فيــه ثــاث خصــال، لــوددت أن ل واحــدة منهــن، وكانــت 
ــا وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة ومجاعــة مــن  أحــب إىل ممــا طلعــت عليــه الشــمس. وكنــت أن
الصحابــة، إذ رضب النبــي - عليــه وآلــه الســام - يــده عــى منكــب عــي عليــه الســام 
فقــال: يــا عــي أنــت أول املؤمنــن إيانــا، وأول املســلمن إســاما، وأنــت منــي بمنزلــة 

هــارون مــن موســى(()).

وأشــارت بعــض اآليــات إىل إيــان عــي )عليــه الســام( برســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه ومــن هــذه : قوله تعاىل: ﴿آَمَن الرَُّس��وُل بَِ��ا ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِم��ْن َربِِّه َوالُْْؤِمُن��وَن ُكلٌّ آَمَن ِباهلِل 
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك  َوَمَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َل ُنَفرُِّق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِ

الَِْصُر﴾(3).

 عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال: ســمعت رســول اهلل يقــول ليلــة أرسي 
يب إىل الســاء قــال ل الليــل جــل جالــه آمــن الرســول بــا أنــزل إليــه مــن ربــه فقلــت 
ــن أيب  ــي ب ــال: ع ــا ق ــت خره ــك قل ــت يف أمت ــن خّلف ــت م ــال ل صدق ــون فق واملؤمن
طالــب )عليــه الســام(، قلــت نعــم يــا رب قــال: يــا حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ان 

)- بصائر الدرجات، ص04).

)- االربعون حديثًا، منتجب الدين بن بابويه، ص)).

3- البقرة: 85).
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اطلعــت إىل األرض اطاعــة اخرتــك منهــا فشــققت لــك اســا مــن أســائي، فــا أذكــر 
ــة واخــرت  ــم اطلعــت ثاني ــت حممــد ث ــا املحمــود وأن يف موضــع إال ذكــرت معــي، فأن
ــا االعــى وهــو عــي، يــا  ــا عليــه الســام واشــتققت لــه اســا مــن أســائي، فأن منهــا علي
حممــد إن خلقتــك وخلقــت عليــا وفاطمــة واحلســن واحلســن واألئمــة عليهــم الســام 
مــن ولــده مــن نــوري وعرضــت واليتكــم عــى أهــل الســاوات واألرض فمــن قبلهــا 
كان عنــدي مــن املؤمنــن ومــن جحدهــا كان مــن الكافريــن، يــا حممــد لــو أن عبــدا مــن 
عبــادي عبــدن حتــى يصــر كالشــن البــال، ثــم أتــان جاحــدا لواليتكــم مــا غفــرت لــه 
ــم،  ــت نع ــم؟ قل ــب أن تراه ــه( حت ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــا حمم ــم، ي ــر بواليتك ــى يق حت
فقــال ل التفــت إىل يمــن العــرش فالتفــتُّ فــإذا بعــي وفاطمــة واحلســن واحلســن )وعــي 
بــن احلســن( وحممــد بــن عــي وجعفــر بــن حممــد وموســى بــن جعفــر وعــي بــن موســى 
وحممــد بــن عــي وعــي بــن حممــد واحلســن بــن عــي واملهــدي يف ضحضــاح مــن نــور قيام 
ــا حممــد هــؤالء  يصلــون وهــو يف وســطهم يعنــي املهــدي كأنــه كوكــب دري وقــال ل ي
احلجــج وهــو الثائــر مــن عرتــك وعــزيت وجــال انــه احلجــة الواجبــة ألوليائــي واملنتقــم 

مــن أعدائــي(()). 

ــذا  ــنة يف ه ــل الس ــرف أه ــن ط ــد روي م ــاء وق ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــال الش وق
املعنــى أكثــر مــن ســتن حديثــا كلهــا تشــتمل عــى ذكــر االثنــي عــرش ويف بعضهــا ذكــر 

ــك(()). ــن ذل ــوءة م ــم ممل ــائهم وكتبه أس

***

)- كشف الغطاء عن مبهات الرشيعة الغراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ج)، ص8.

)- املصدر نفسه.
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املسألة الثالثة:
 )اختصاصه بسيماء الصديقني(

ــٍم  ــُة الَِئ ــْوٍم الَ َتْأُخُذُهــْم يِف َاهللَِّ َلْوَم ــْن َق قــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: )َوإِنِّ مَلِ
ــُكوَن  ْيــِل َوَمنَــاُر َالنََّهــاِر ُمَتَمسِّ ُر َاللَّ يِقــَن َوَكَاُمُهــْم َكَاُم َاأْلَْبــَراِر ُعــاَّ دِّ ِســيَاُهْم ِســيَا َالصِّ
ــوَن  ــوَن َوالَ َيُغلُّ وَن َو الَ َيْعُل ــَتْكرِبُ ــولِِه الَ َيْس ــنََن َرُس ــنََن َاهللَِّ َو ُس ــوَن ُس ُي ــْرآِن ُيْ ــِل َاْلُق بَِحْب

ــِل(. ــاُدُهْم يِف َاْلَعَم ــاِن َو َأْجَس نَ ــْم يِف َاْلِ َوالَ ُيْفِســُدوَن ُقُلوهُبُ

قــد بــّن االمــام يف كامــه هــذا عظيــم شــأنه ورفعــة مقامــه حيــث خصــه اهلل بســياء ال 
توجــد إال عنــد األنبيــاء واألوليــاء والصديقــن والشــهداء والصاحلــن فهــو امــام الــربرة 
ــد  ــي حمم ــا النب ــي حواه ــودة الت ــال املحم ــع اخلص ــه مجي ــع اهلل في ــد مج ــرة ق ــع الكف وقام
)صــى اهلل عليــه وآلــه( فمــن خــال كامــه عليــه الســام ســنذكر هــذه اخلصائــص التــي 

خصــه اهلل هبــا بعــدة نقــاط: 

ِ َلْوَمُة َلِئٍم( اأوًل: )َو اإِينِّ مَلِْن َقْوٍم َل َتاأُْخُذُهْم يِف َاهللَّ

فعــي )عليــه الســام( مــن قــوم يريــدون رضــا اخلالــق وال يريــدون رضــا املخلــوق، 
فــإن كان هنالــك عمــل يــريض اهلل ويغضــب النــاس فهــو يعمــل بــا يــريض اهلل وال يبــال 
بــا قيــل عنــه وإن كان األمــر خيــص أقــرب املقربــن لــه، وقــد شــهد لعــي حتــى خمالفــوه 
بأنــه ال جيامــل عــى احلــق، لــذا مل يبــَق لعــي مــن املقربــن إال القليــل كــون عــي مــع احلــق 
بــل عــي هــو احلــق وأغلــب النــاس متيــل إىل الباطــل وهــذا مــا حــّدث بــه القــرآن الكريــم، 

قال تعــاىل: ﴿َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَح��قِّ َكاِرُهوَن﴾()).

)- املؤمنون: 70.
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 وقــد  أكــد بكامــه هــذا أن هــذه اآليــة نزلــت بحقــه وبحــق أهــل بيتــه وأصحابــه، 
قــال تعــاىل: ﴿َي��ا َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا َم��ْن َيْرَت��دَّ ِمْنُك��ْم َع��ْن ِديِن��ِه َفَس��ْوَف َيْأِت��ي اهلُل ِبَق��ْوٍم ُيِبُُّهْم 
َوُيِبُّوَن��هُ َأِذلَّ��ٍة َعَل��ى الُْْؤِمِن��نَي َأِع��زٍَّة َعَل��ى اْلَكاِفِري��َن ُيَاِه��ُدوَن ِف َس��ِبيِل اهلِل َوَل َيَاُف��وَن َلْوَم��َة 

َلِئ��ٍم َذِل��َك َفْض��ُل اهلِل ُيْؤِتي��ِه َمْن َيَش��اُء َواهلُل َواِس��ٌع َعِليٌم﴾()). 

جــاء يف تفســر الصــايف ﴿َوَل َيَاُف��وَن َلْوَم��َة َلِئ��ٍم﴾، عــن الباقــر والصــادق )عليهــا 
الســام( هــم أمــر املؤمنــن وأصحابــه حتــى قاتــل مــن قاتلــه مــن الناكثــن والقاســطن 
واملارقــن، قــال ويؤيــد هــذا أن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وصفــه هبــذه 
الصفــات حــن ندبــه لفتــح خيــرب بعــد أن رد عنهــا حامــل الرايــة إليــه مــرة بعــد أخــرى 
وهــو جيبــن النــاس وجيبنونــه، ألعطــن الرايــة غــدا رجــا يــب اهلل ورســوله ويبــه اهلل 
ــاه، فأمــا  ورســوله كــرارا غــر فــرار ال يرجــع حتــى يفتــح اهلل عــى يديــه ثــم أعطاهــا إي
الوصــف باللــن عــى أهــل اإليــان والشــدة عــى الكفــار والهــاد يف ســبيل اهلل مــع أنــه ال 
خيــاف لومــة الئــم فمــا ال يمكــن دفــع عــي عــن اســتحقاق ذلــك ملــا ظهــر مــن شــدته عى 
أهــل الــرشك والكفــر ونكايتــه فيهــم ومقاماتــه املشــهورة يف تشــييد امللــة ونــرة الديــن 
والرأفــة باملؤمنــن، وعــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أنــه قــال يــوم البــرة واهلل مــا 
قوتــل أهــل هــذه اآليــة حتــى اليــوم وتــا هــذه اآليــة، وعــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( يــرد عــي يــوم القيامــة رهــط مــن أصحــايب فيحلئــون()) عــن احلــوض فأقــول 
ــدوا عــى  ــوا بعــدك إهنــم ارت ــا أحدث ــك ب ــم ل ــال ال عل ــا رب أصحــايب أصحــايب، فيق ي

أدبارهــم القهقــرى((3).

ــْن  ــْن ِم ــُروِف َتُك ــْر بِامْلَْع ــاه لولــده احلســن )عليهــا الســام( قــال: )وْأُم ومــن وصاي

)- املائدة: 54.

) -أي يصدون عنه احلوض ويمنعون من وروده، تاج العروس، ج)، ص39).

3- التفسر الصايف، الفيض الكاشان، ج)، ص43.
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ــْد يِف اهلل َحــقَّ  ــِدَك، وَجاِه ــه بُِجْه ــْن َفَعَل ــْن َم ــانَِك، وَباِي ــِدَك ولَِس ــَر بَِي ــِر امْلُنَْك ــه، وَأْنِك َأْهِل
ــٍم(()). ــُة اَلِئ ــْذَك يِف اهلل َلْوَم ــاِده، واَل َتْأُخ ِجَه

فاإلمــام )عليــه الســام( يــويص أبنــه بنيــل رىض اهلل وأن يقدمــه عــى رضــا املخلــوق، 
فعــي ســلٌم مــع احلــق وحــرب مــع الباطــل.

 ومــن كتــاب لــه أرســله إىل بعــض عالــه يبــّن فيــه موقفــه جتاهــه قــال )عليــه 
ــي،  ــَعاِري وبَِطاَنتِ ــَك ِش ــي، وَجَعْلُت ــَك يِف َأَماَنتِ ْكُت ــُت َأْشَ ــإِنِّ ُكنْ ــُد َف ــا َبْع ــام(: )َأمَّ الس
 ، ومَلْ َيُكــْن َرُجــٌل ِمــْن َأْهــِي َأْوَثــَق ِمنْــَك يِف َنْفــيِس، ملَُِواَســايِت وُمــَواَزَريِت وَأَداِء األََماَنــِة إَِلَّ
ــْد  ــاِس َق ــَة النَّ ــْد َحــِرَب وَأَماَن ــْد َكِلــَب، واْلَعــُدوَّ َق ــَك َق ــِن َعمِّ َمــاَن َعــَى اْب ــَت الزَّ ــاَّ َرَأْي َفَل
، َفَفاَرْقَتــه  ــَك َظْهــَر امْلَِجــنِّ ــَة َقــْد َفنََكــْت وَشــَغَرْت، َقَلْبــَت اِلْبــِن َعمِّ َخِزَيــْت، وَهــِذه األُمَّ
ــْيَت  ــَك آَس ــَن َعمِّ ــَا اْب ــَن، َف ــَع اخْلَاِئنِ ــه َم ــَن، وُخنَْت ــَع اخْلَاِذلِ ــه َم ــَن وَخَذْلَت ــَع امْلَُفاِرِق َم
ــْن  ــٍة ِم ــَك مَلْ َتُكــْن َعــَى َبيِّنَ ــَك مَلْ َتُكــِن اهلل ُتِريــُد بِِجَهــاِدَك، وَكَأنَّ ــَت، وَكَأنَّ ْي ــَة َأدَّ واَل األََماَن
ــْم َعــْن َفْيِئِهــْم،  هَتُ ــِوي ِغرَّ ــَة َعــْن ُدْنَياُهــْم، وَتنْ ــَت َتِكيــُد َهــِذه األُمَّ ــَا ُكنْ ــَك إِنَّ ــَك، وَكَأنَّ َربِّ
َة، وَعاَجْلــَت اْلَوْثَبــَة واْخَتَطْفــَت َمــا  ْعــَت اْلَكــرَّ ــِة َأرْسَ ُة يِف ِخَياَنــِة األُمَّ ــدَّ َفَلــاَّ َأْمَكنَْتــَك الشِّ
ْئــِب األََزلِّ َداِمَيــَة  ــُم، امْلَُصوَنــِة ألََراِمِلِهــْم وَأْيَتاِمِهــُم، اْختَِطــاَف الذِّ َقــَدْرَت َعَلْيــه ِمــْن َأْمَواهِلِ
ــٍم ِمــْن َأْخــِذه،  ــْدِر بَِحْمِلــه، َغــْرَ ُمَتَأثِّ َجــاِز َرِحيــَب الصَّ امْلِْعــَزى اْلَكِســَرَة، َفَحَمْلَتــه إىَِل احْلِ
ــا  ــْبَحاَن اهلل َأَم ــَك، َفُس ــَك وُأمِّ ــْن َأبِي ــَك ِم ــَك ُتَراَث ــَدْرَت إىَِل َأْهِل َك، َح ــْرِ ــا لَِغ ــَك اَل َأَب َكَأنَّ
ــا امْلَْعــُدوُد َكاَن ِعنَْدَنــا ِمــْن ُأوِل األَْلَبــاِب،  َ َســاِب، َأهيُّ ــاُف نَِقــاَش احْلِ ُتْؤِمــُن بِامْلََعــاِد، َأوَمــا خَتَ
ُب َحَرامــًا، وَتْبَتــاُع  ــَك َتــْأُكُل َحَرامــًا وَتــرْشَ ابــًا وَطَعامــًا، وَأْنــَت َتْعَلــُم َأنَّ َكْيــَف ُتِســيُغ َشَ
ِذيــَن  اإِلَمــاَء وَتنِْكــُح النَِّســاَء، ِمــْن َأْمــَواِل اْلَيَتاَمــى وامْلََســاِكِن وامْلُْؤِمنِــَن وامْلَُجاِهِديــَن، الَّ

ــه  ــا إلي ــام( - كتبه ــه الس ــي )علي ــن ع ــن ب ــام( للحس ــه الس ــه )علي ــة ل ــن وصي ــة، )3 وم ــج الباغ )- هن
بحارضيــن عنــد انرافــه مــن صفــن، ص)39.
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ــِق اهلل واْرُدْد إىَِل َهــُؤاَلِء اْلَقْوِم  َأَفــاَء اهلل َعَلْيِهــْم َهــِذه األَْمــَواَل، وَأْحــَرَز هِبِْم َهِذه اْلبـِـَاَد، َفاتَّ
ــَك  َبنَّ ــَك، ألُْعــِذَرنَّ إىَِل اهلل فِيــَك، وألرَْضِ ــَك إِْن مَلْ َتْفَعــْل ُثــمَّ َأْمَكنَنِــي اهلل ِمنْ َأْمَواهَلُــْم، َفإِنَّ
ــْنَ  ــَن واحْلَُس ــْو َأنَّ احْلََس ــاَر، وَواهلل َل ــَل النَّ ــدًا، إاِلَّ َدَخ ــه َأَح ــُت بِ ْب ــا رَضَ ــِذي َم ــْيِفي الَّ بَِس
ــى  ــإَِراَدٍة، َحتَّ ــي بِ ــَرا ِمنِّ ــَواَدٌة واَل َظِف ــِدي َه ــَا ِعنْ ــْت هَلُ ــا َكاَن ــَت، َم ــِذي َفَعْل ــَل الَّ ــَا ِمْث َفَع
ِن  آُخــَذ احْلَــقَّ ِمنُْهــَا وُأِزيــَح اْلَباطِــَل َعــْن َمْظَلَمتِِهــَا، وُأْقِســُم بِــاهلل َربِّ اْلَعامَلـِـَن، َمــا َيــُرُّ
ــَك َقْد  ــْم َحــَاٌل ِل، َأْتُرُكــه ِمَراثــًا ملَِــْن َبْعــِدي َفَضــحِّ ُرَوْيــدًا، َفَكَأنَّ َأنَّ َمــا َأَخْذَتــه ِمــْن َأْمَواهِلِ
ــاِدي  ــِذي ُينَ ، الَّ ــَك بِامْلََحــلِّ ــَك َأْعَاُل ــَرى، وُعِرَضــْت َعَلْي ــَت الثَّ ــَت حَتْ ــَدى وُدفِنْ َبَلْغــَت امْلَ

ْجَعــَة * )والَت ِحــَن َمنــاٍص(()). ــه الرَّ ــُع فِي ــى امْلَُضيِّ ِة، وَيَتَمنَّ ــْرَ ــه بِاحْلَ ــامِلُ فِي الظَّ

ــن  ــه وم ــد عال ــذا أح ــق، وه ــاب احل ــى حس ــل ع ــام( ال جيام ــه الس ــام )علي  فاإلم
املقربــن حــن علــم أنــه مــن أهــل الدنيــا وظــامل حلقــوق النــاس أبعــده وواعــده الــزاء 
ــًا يف  ــه مث ــد رضب ل ــاس، وق ــوال الن ــى ام ــدي ع ــم والتع ــن الظل ــرف م ــا اق ــى م ع
أوالده بــأن احلســن واحلســن )عليهــا الســام( لــو أخطــأوا مثلــا أخطــأ، ألقــام عليهــم 
احلــد، وهــذا دليــل عــى عدالتــه، وكامــه )عليــه الســام( فعــل وليــس بقــول، فحينــا 
ــَت  ــام(: )واهلل ألَْن َأبِي ــه الس ــال )علي ــال، ق ــت امل ــن بي ــه م ــل وأراد أن يعطي ــاه عقي أت
ــى  ــْن َأْن َأْلَق ــدًا، َأَحــبُّ إَِلَّ ِم ــَاِل ُمَصفَّ ــرَّ يِف األَْغ دًا، َأْو ُأَج ــهَّ ــْعَداِن ُمَس ــِك السَّ ــَى َحَس َع
ــَف  ــاِم، وَكْي ــَن احْلَُط ٍء ِم ــَيْ ــًا لِ ــاِد، وَغاِصب ــِض اْلِعَب ــًا، لَِبْع ــِة َظاملِ ــْوَم اْلِقَياَم اهلل وَرُســوَله َي
ُع إىَِل اْلبـِـَى ُقُفوهُلـَـا، وَيُطــوُل يِف الثَّــَرى ُحُلوهُلـَـا، واهلل َلَقــْد َرَأْيــُت  َأْظِلــُم َأَحــدًا لِنَْفــٍس ُيــْرِ
ــُعوِر  ُكــْم َصاعــًا، وَرَأْيــُت ِصْبَياَنــه ُشــْعَث الشُّ َعِقيــًا وَقــْد َأْمَلــَق، َحتَّــى اْســَتَاَحنِي ِمــْن ُبرِّ
َر  ــدًا وَكــرَّ َدْت ُوُجوُهُهــْم بِاْلِعْظِلــِم، وَعــاَوَدِن ُمَؤكِّ ــَا ُســوِّ ُغــرْبَ األَْلــَواِن ِمــْن َفْقِرِهــْم، َكَأنَّ
ــُع ِقَيــاَده ُمَفاِرقــًا  بِ دًا، َفَأْصَغْيــُت إَِلْيــه َســْمِعي َفَظــنَّ َأنِّ َأبِيُعــه ِدينِــي، وَأتَّ َعــَيَّ اْلَقــْوَل ُمــَردِّ

)- هنج الباغة، )4 ومن كتاب له )عليه السام( إىل بعض عاله، ص))4.
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ــا، َفَضــجَّ َضِجيــَج ِذي  ــرِبَ هِبَ ــمَّ َأْدَنْيُتَهــا ِمــْن ِجْســِمه لَِيْعَت ــه َحِديــَدًة ُث ــُت َل ــي، َفَأمْحَْي َطِريَقتِ
ــُل،  ــا َعِقي ــَواِكُل َي ــَك الثَّ ــه َثِكَلْت ــُت َل ــْن ِميَســِمَها، َفُقْل َق ِم ــَرِ ــا، وَكاَد َأْن َيْ ــْن َأمَلَِه ــٍف ِم َدَن
ِن إىَِل َنــاٍر َســَجَرَها َجبَّاُرَهــا لَِغَضبـِـه، َأَتِئــنُّ  ــرُّ َأَتِئــنُّ ِمــْن َحِديــَدٍة َأمْحَاَهــا إِْنَســاهُنَا لَِلِعبـِـه، وجَتُ
ِمــَن األََذى واَل َأِئــنُّ ِمــْن َلَظــى، وَأْعَجــُب ِمــْن َذلـِـَك َطــاِرٌق َطَرَقنَــا بَِمْلُفوَفــٍة يِف ِوَعاِئَهــا، 
ــَا ُعِجنـَـْت بِِريــِق َحيَّــٍة َأْو َقْيِئَهــا، َفُقْلــُت َأِصَلــٌة َأْم َزَكاٌة َأْم َصَدَقــٌة،  وَمْعُجوَنــٍة َشــنِْئُتَها، َكَأنَّ
ــَك  ــُت َهبَِلْت ــٌة، َفُقْل ــا َهِديَّ ــاَل اَل َذا واَل َذاَك وَلِكنََّه ــِت، َفَق ــَل اْلَبْي ــا َأْه ٌم َعَلْينَ ــرَّ ــَك حُمَ َفَذلِ
ــْو  ــُر، واهلل َل ــٍة َأْم هَتُْج ــَت َأْم ُذو ِجنَّ ــٌط َأْن ــي، َأخُمَْتبِ ــي لَِتْخَدَعنِ ــِن اهلل َأَتْيَتنِ ــْن ِدي ــوُل َأَع اهْلَُب
ــَت َأْفَاِكَهــا، َعــَى َأْن َأْعــِيَ اهلل يِف َنْمَلــٍة َأْســُلُبَها ُجْلــَب  ــْبَعَة بِــَا حَتْ ُأْعطِيــُت األََقالِيــَم السَّ
ــا  ــا، َم ــَراَدٍة َتْقَضُمَه ــِم َج ــٍة يِف َف ــْن َوَرَق ــَوُن ِم ــِدي ألَْه ــْم ِعنْ ــه، وإِنَّ ُدْنَياُك ــا َفَعْلُت ــِعَرٍة َم َش
ــه  ــِل وبِ َل ــِح الزَّ ــِل وُقْب ــَباِت اْلَعْق ــْن ُس ــاهلل ِم ــوُذ بِ ــى، َنُع ٍة اَل َتْبَق ــذَّ ــى وَل ــٍم َيْفنَ ــِيٍّ ولِنَِعي لَِع

ــَتِعُن(.  َنْس

فعقيــل ومــا لــه مــن منزلــة عظيمــة يف قلــب اإلمــام إال أنــه ال جماملــة وال قربــى وال 
عتــب مــع أمــر خيــص الديــن، فإقامــة احلــدود واجــب شعــي عــى احلاكــم وعــي بــن ايب 
طالــب كان أهــا للحكــم فقــد ثبــت يف حكمــه أنــه ال تأخــذه بــاهلل لومــة الئــم وال رأفــة 

يف دينــه وقــد طبــق حكــم اهلل عــى اخيــه عقيــل. 

وروي يف الطــربي، عــن يزيــد بــن طلحــة بــن يزيــد بــن ركانــة قــال ملــا أقبــل عــي بــن 
أيب طالــب مــن اليمــن ليلقــى رســول اهلل بمكــة تعجــل إىل رســول اهلل واســتخلف عــى 
جنــده الذيــن معــه رجــا مــن أصحابــه فعمــد ذلــك الرجــل فكســى رجــاال مــن القــوم 
حلــا مــن البــز الــذي كان مــع عــي بــن أيب طالــب فلــا دنــا جيشــه خــرج عــي ليلقاهــم 
فــإذا هــم عليهــم احللــل، فقــال ويــك مــا هــذا؟ قــال كســوت القــوم ليتجملــوا بــه إذا 
قدمــوا يف النــاس، فقــال ويلــك انــزع مــن قبــل أن تنتهيــب إىل رســول اهلل، قــال فانتــزع 
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احللــل مــن النــاس وردهــا يف البــز وأظهــر اليــش شــكاية ملــا صنــع هبــم.. قــال أبو ســعيد 
اخلــدري: شــكا النــاس عــي بــن أيب طالــب فقــام رســول اهلل فينــا خطيبــا فســمعته يقــول 

يــا أهيــا النــاس ال تشــكوا عليــا فــواهلل إنــه ألخشــن يف ذات اهلل أو يف ســبيل اهلل(()).

ــًا يريــدان منــه أن يســلمهم حكــم  ويف قضيــة طلحــة والزبــر حينــا أتــو اإلمــام علي
َاَفــِة َرْغَبــٌة َوالَ يِف  البــرة والكوفــة، قــال عليــه الســام: )واهلل َمــا َكاَنــْت ِل يِف َاخْلِ
ــْرُت إىَِل  ــاَّ َأْفَضــْت إَِلَّ َنَظ ــا َفَل ــوِن َعَلْيَه ــا َومَحَْلُتُم ُــوِن إَِلْيَه ــْم َدَعْومُت ــٌة َوَلِكنَُّك ــِة إِْرَب َاْلَوالََي
َبْعُتــُه َوَمــا اِْســَتنَّ َالنَّبِــيُّ )صــى اهلل عليــه  ِكَتــاِب َاهللَِّ َوَمــا َوَضــَع َلنَــا َوَأَمَرَنــا بِاحْلُْكــِم بِــِه َفاتَّ
ُكــَا َوالَ َوَقــَع ُحْكــٌم  وآلــه وســلم( َفاْقَتَدْيُتــُه َفَلــْم َأْحَتــْج يِف َذلـِـَك إىَِل َرْأِيُكــَا َوالَ َرْأِي َغْرِ
ــْن  ــَا َوالَ َع ــْب َعنُْك ــَك مَلْ َأْرَغ ــْو َكاَن َذلِ ــِلِمَن َوَل ــَن َامْلُْس ــَواِن ِم ــَرُكَا َوإِْخ ــُه َفَأْسَتِش َجِهْلُت
ــِه بَِرْأِيــي َوالَ  ــا فِي ــإِنَّ َذلِــَك َأْمــٌر مَلْ َأْحُكــْم َأَن ــا َمــا َذَكْرمُتـَـا ِمــْن َأْمــِر َاأْلُْســَوِة َف ُكــَا. َوَأمَّ َغْرِ
ــه  ــه وآل ــِه َرُســوُل اهلل صــى اهلل علي ــاَء بِ ــا َج ــَا َم ــا َوَأْنُت ــْدُت َأَن ــْل َوَج ــي َب ــًوى ِمنِّ ــُه َه َولِيُت
وســلم َقــْد ُفــِرَغ ِمنـْـُه َفَلــْم َأْحَتــْج إَِلْيُكــَا فِيــَا َقــْد َفــَرَغ اهلل ِمــْن َقْســِمِه َو َأْمــَى فِيــِه ُحْكَمــُه 
ُكــَا يِف َهــَذا ُعْتَبــى. َأَخــَذ اهلل بُِقُلوبِنـَـا َو ُقُلوبُِكــْم إىَِل َاحْلَــقِّ  َفَلْيــَس َلُكــَا واهلل ِعنـْـِدي َوالَ لَِغْرِ

.(()) ــرْبَ ــُم َالصَّ اُك ــا َو إِيَّ َو َأهْلََمنَ

قال ابن ايب احلديد يف شحه:

قــاال: مــا نــراه يستشــرنا يف أمــر وال يفاوضنــا يف رأي ويقطــع األمــر دوننــا ويســتبد 
باحلكــم عنــا وكانــا يرجــوان غــر ذلــك وأراد طلحــة أن يوليــه البــرة وأراد الزبــر أن 
يوليــه الكوفــة فلــا شــاهدا صابتــه يف الديــن وقوتــه يف العــزم وهجــره اإلدهــان واملراقبــة 

)- تاريخ الطربي، ج)، ص)40- )40.

)- هنج الباغة، الدكتور صبحي الصالح، اخلطبة: 50)، ص405. 
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ــد  ــاب والســنة، وق ــع مســالكه منهــج الكت ــة وســلوكه يف مجي ورفضــه املدالســة واملوارب
كانــا يعلــان ذلــك قديــا مــن طبعــه وســجيته وكان عمــر قــال هلــا ولغرمهــا إن األجلــح 
إن وليهــا ليحملنكــم عــى املحجــة البيضــاء والــراط املســتقيم وكان رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( مــن قبــل قــال وإن تولوهــا عليــا جتــدوه هاديــا مهديــا »إال أنــه ليــس اخلــرب 
كالعيــان، وال القــول كالفعــل وال الوعــد كاإلنجــاز، وحــاال عنــه وتنكــرا لــه ووقعــا فيــه 
وعابــاه وغمصــاه وتطلبــا لــه العلــل والتأويــات وتنقــا عليــه االســتبداد وتــرك املشــاورة 
ــر  ــى عم ــا ع ــال وأثني ــمة امل ــاس يف قس ــاواة الن ــه بمس ــة في ــك إىل الوقيع ــن ذل ــا م وانتق

ومحــدا ســرته وصوبــا رأيــه وقــاال إنــه كان يفضــل أهــل الســوابق(()).

ــال:  ــة فق ــن البــرة والكوف ــا املري ــه أن يوليه ــا من  وروي يف »البحــار« أهنــا طلب
حتــى أنظــر، ثــم مل يوهلــا فأتيــاه فاســتأذناه للعمــرة، فقــال: »مــا العمــرة تريــدان« فحلفــا 
لــه بــاهلل مــا اخلــاف عليــه وال نكــث بيعتــه يريــدان ومــا رأهيــا غــر العمــرة قــال هلــا: 
فأعيــدا البيعــة ل ثانيــا فأعاداهــا بأشــد مــا يكــون مــن اإليــان واملواثيــق فــأذن هلــا، فلــا 
خرجــا مــن عنــده قــال ملــن كان حــارضا: واهلل ال تروهنــا إال يف فئــة يقتتــان فيهــا. قالــوا: 
يــا أمــر املؤمنــن فمــر بردمهــا عليــك، قــال: ليقــي اهلل أمــرا كان مفعــوال. فلــا خرجا إىل 
مكــة مل يلقيــا أحــدا إال وقــاال لــه: ليــس لعــي يف أعناقنــا بيعــة وإنا بايعنــاه مكرهــن. فبلغ 
ــا قوهلــا فقــال: أبعدمهــا اهلل وأغــرب دارمهــا أمــا واهلل لقــد علمــت أهنــا ســيقتان  علي
أنفســها أخبــث مقتــل ويأتيــان مــن وردا عليــه بأشــأم يــوم واهلل مــا العمــرة يريــدان ولقــد 
أتيــان بوجهــي فاجريــن ورجعــا بوجهــي غادريــن ناكثــن، واهلل ال يلقياننــي بعــد اليــوم 

إال يف كتيبــة خشــناء يقتــان فيهــا أنفســها فبعــدا هلــا وســحقا(()).

)- شح ابن ايب احلديد ج))، ص)).

)- بحــار االنــوار، العامــة املجلــيس، ج)3، ص6.ح)، البــاب االول  بــاب بيعــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام  
ومــا جــرى بعدهــا مــن نكــث الناكثــن إىل غــزوة المــل.
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يِقنَي(: دِّ ثانيًا: )�ِسيَماُهْم �ِسيَما َال�سِّ

ــه  إن للصديقــن ســياء تظهــر بوجههــم وبأفعاهلــم قــد ميزهــم اهلل وخصهــم بفضل
قــال تعــاىل: ﴿َوَم��ْن ُيِط��ِع اهلَل َوالرَُّس��وَل َفُأوَلِئ��َك َم��َع الَِّذي��َن َأْنَع��َم اهلُل َعَلْيِه��ْم ِم��َن النَِّبيِّ��نَي 
اِلِ��نيَ َوَحُس��َن ُأوَلِئ��َك َرِفيًق��ا﴾())، ومــن هــو أصــدق من عي  َداِء َوالصَّ ��هَ يِق��نيَ َوالشُّ دِّ َوالصِّ
وقــد قــال عنــه النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــي الصديــق االكــرب، جــاء يف تفســر 
ــه  ــه(، و)الصديقــن( عــي )علي ــه وآل القمــي، قــال )النبيــن( رســول اهلل )صــى اهلل علي
الســام( والشــهداء احلســن واحلســن )عليهــا الســام(، والصاحلــن األئمــة، وحســن 

أولئــك رفيقــا، القائــم مــن آل حممــد عليهــم الســام(()).

ــب  ــب، وحبي ــن أيب طال ــي ب ــة: ع ــون ثاث ــه(: )الصديق ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص وعن
ــون((3). ــن آل فرع ــار، ومؤم النج

ــز  ــي اهلل ع ــن لق ــه م ــورع، فإن ــا بال ــال: )أعينون ــام( ق ــه الس ــر )علي ــن أيب جعف وع
وجــل منكــم بالــورع كان لــه عنــد اهلل فرجــا، وإن اهلل عــز وجــل يقــول: ﴿َوَم��ن ُيِط��ِع اهلَل 
اِلِنَي  َداء َوالصَّ ��هَ يِقنَي َوالشُّ دِّ َوالرَُّس��وَل َفُأْوَلِئ��َك َم��َع الَِّذيَن َأْنَع��َم اهلُل َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّنَي َوالصِّ

َوَحُس��َن ُأوَلِئ��َك َرِفيًق��ا﴾ فمنّــا النبــي ومنّــا الصديــق والشــهداء والصاحلــون((4).

ــون  ــؤالء الطيب ــتحق، فه ــن يس ــب إال مل ــن اهلل ال ينس ــق م ــب الصدي ــتحقاق لق فاس
الذيــن اختارهــم اهلل هــم أكثــر النــاس تصديقــًا بدعــوات أنبيائهــم وســاندوهم ودفعــوا 

)- النساء: 69.

)- تفسر القمي، ج)، ص43).

3- الربهان يف تفسر القرآن، ج4، ص573، ح4.

4- الكايف، ج)، ص78، ح)).
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عنهــم املــكاره، لــذا نالــوا هــذا اللقــب وكان عــٌي افضلهــم لكثــرة مواقفــه ودفعــه عــن 
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( كثــرًا مــن املخاطــر، لــذا نــال األولويــة عــى مجيــع اخللــق.

فالصديقــون هــم الذيــن عملــوا جاهديــن لنــرة ديــن اهلل فلقبــوا هبــذا اللقــب، قــال 
تعاىل:﴿َوَج��اَء َرُج��ٌل ِم��ْن َأْقَص��ى الَِْديَن��ِة َيْس��َعى َقاَل َيا ُموَس��ى ِإنَّ اْلَ��َلَ َيْأَتُِروَن بِ��َك ِلَيْقُتُلوَك 
َفاْخ��ُرْج ِإنِّ��ي َل��َك ِم��َن النَّاِصِح��نَي﴾())، فحزقيــل كان يتبــع اســلوب التقيــة ومل يظهــر ايانه 
ألســباب مــن أمّههــا هــو كشــف نوايــا العــدو، فلــوال وجــوده جنــب فرعــون خلفيــت عــن 

موســى هــذه املؤامــرة فــأرسع إىل موســى فأخــربه بــا يريــد فرعــون فســاعده باهلــروب.

ــة: حبيــب النجــار مؤمــن آل  ــال: )الصديقــون ثاث ــه( ق ــه وآل ــه )صــى اهلل علي وعن
ــدون،  ــم مهت ــرا وه ــألكم أج ــن ال يس ــوا م ــلن، اتبع ــوا املرس ــول: اتبع ــذي يق ــس ال ي

ــم(()). ــو أفضله ــب، وه ــن أيب طال ــي ب ــون، وع ــن آل فرع ــل مؤم وحزقي

وجــاء يف تفســر القمــي )كان خــازن فرعــون مؤمنــا بموســى قــد كتــم إيانــه ســتائة 
ــُه  ــُم إِيَماَن ــْوَن َيْكُت ــْن َآِل فِْرَع ــٌن ِم ــٌل ُمْؤِم ــاَل َرُج ــه: ﴿َوَق ــال اهلل في ــذي ق ــو ال ــنة وه س
ــه  ــُه﴾ وبلــغ فرعــون خــرب قتــل موســى الرجــل فطلب ــَي اللَّ ــوَل َربِّ ــوَن َرُجــًا َأْن َيُق َأَتْقُتُل
ــي َلــَك  ــَك لَِيْقُتُلــوَك َفاْخــُرْج إِنِّ ليقتلــه فبعــث املؤمــن إىل موســى ﴿إِنَّ اْلَمــَأَ َيْأَتِمــُروَن بِ

ــَن﴾ فخــرج منهــا((3). ــَن النَّاِصِحي ِم

وقولــه تعــاىل: ﴿َوَج��اَء ِم��ْن َأْقَص��ى الَِْديَن��ِة َرُج��ٌل َيْس��َعى َق��اَل َي��ا َق��ْوِم اتَِّبُعوا اْلُْرَس��ِلنَي * 

)- القصص: 0).

)- الربهان يف تفسر القرآن، ج4، ص573.

3- تفسر القمي، ج)، ص37).
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اتَِّبُع��وا َم��ْن َل َيْس��َأُلُكْم َأْج��ًرا َوُه��ْم ُمْهَت��ُدوَن﴾()).

عــن اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(:)قال نزلــت يف حبيــب النجــار إىل قولــه 
)وجعلنــي مــن املكرمــن(())، وقــال الصــادق )عليــه الســام( البــن جنــدب )... واهلل 
لقــد كان حبيــب النجــار وحــده، يــا ابــن جنــدب، كل الذنــوب مغفــورة ســوى عقــوق 

أهــل دعوتــك((3).

أمــا عــي فهــو الصديــق األكــرب وهــذا تريــح مــن النبــي والفــاروق الــذي يفــرق 
بــن احلــق والباطــل.

ــه )عليهــم الســام(، قــال: )هبــط عــى  ــه، عــن آبائ عــن جعفــر بــن حممــد، عــن أبي
ــي )صــى اهلل  ــب النب ــه عــرشون ألــف رأس، فوث ــه( ملــك ل ــه وآل ــي )صــى اهلل علي النب
عليــه وآلــه( ليقبــل يــده، فقــال لــه امللــك: مهــا مهــا يــا حممــد، فأنــت واهلل أكــرم عــى 
اهلل مــن أهــل الســاوات وأهــل األرضــن أمجعــن، وامللــك يقــال لــه حممــود، فــإذا بــن 
منكبيــه مكتــوب: ال إلــه إال اهلل، حممــد رســول اهلل، عــي الصديــق األكــرب، فقــال لــه النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه(: حبيبــي حممــود، منــذ كــم هــذا مكتــوب بــن منكبيــك؟ قــال: مــن 

قبــل أن خيلــق اهلل آدم باثنــي عــرش ألــف عــام((4).

وجــاء يف كتــاب خصائــص الوحــي )الصديــق ينقســم ثاثــة أقســام: صديــق يكــون 
نبيــا، وصديــق يكــون إمامــا، وصديــق يكــون عبــدا صاحلــا، ال نبــي وال إمــام، وممــا يــدل 

)- يس: 0) - )).

)- تفسر القمي، ج)، ص4)).

3- حتف العقول عن آل الرسول )صى اهلل عليه وآله( ابن شعبة احلران، ص303.

4- الربهان يف تفسر القرآن، ج5، ص)9)، ح6.
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عــى كــون الصديــق نبيــا هــو قولــه تعــاىل: ﴿واذكــر يف الكتــاب إدريــس إنــه كان صديقــا 
ــق  ــق وليــس كل صدي ــُق﴾ وكل نبــي صدي ي دِّ ــا الصِّ َ ــُف َأهيُّ ــه تعــاىل: ﴿ُيوُس ــا﴾ وقول نبي
ــا، ومــا يــدل عــى كــون الصديــق إمامــا قولــه تعــاىل: ﴿أولئــك مــع الذيــن أنعــم اهلل  نبي
عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن﴾، فذكــر ســبحانه وتعــاىل 
النبيــن، ثــم ثنــى بذكــر الصديقــن ألنــه ليــس بعــد النبيــن يف الذكــر أخــص مــن األئمــة، 
فــدل هــذا الــكام مــن الوحــي العزيــز واخلــرب الصحيــح عــى وجــوب إمامــة موالنــا أمر 
املؤمنــن قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: »الصديقــون ثاثــة: حبيــب وحزقيــل وعــي 
بــن أيب طالــب )عليــه الســام( وهــو أفضلهــم« فلــا شكهــا معــه يف لفظــة »الصديــق« 
ــو  ــه: وه ــه وآل ــى اهلل علي ــال ص ــة فق ــي اإلمام ــا وه ــون هل ــا ال يك ــا ب ــراده عنه أراد إف

أفضلهــم تنبيهــا عــى وجــوب إمامتــه واتباعــه(()).

ــع  ــم م ــرف أهن ــم ع ــن رآه ــم، فم ــياهم يف وجوهه ــل س ــاىل جع ــبحانه وتع ــاهلل س ف
��ٌد َرُس��وُل اهلِل  ــاىل: ﴿ُمَمَّ ــال تع ــد اهلل،  ق ــن عن ــاء م ــا ج ــوا ب ــن صدق ــم الذي ــق، فه احل
ًدا َيْبَتُغ��وَن َفْض��ًل ِمَن اهلِل  ًع��ا ُس��جَّ ��اُء َبْيَنُه��ْم َتَراُه��ْم ُركَّ اُء َعَل��ى اْلُكفَّ��اِر ُرَحَ َوالَِّذي��َن َمَع��ُه َأِش��دَّ
��ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِف اْلِْنِيِل  َوِرْضَواًنا ِس��يَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ
َكَزْرٍع َأْخَرَج َش��ْطَأُه َفآَزَرُه َفاْس��َتْغَلَظ َفاْس��َتَوى َعَلى ُس��وِقِه ُيْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر 

اِلَ��اِت ِمْنُهْم َمْغِف��َرًة َوَأْج��ًرا َعِظيًما﴾()).  َوَع��َد اهلُل الَِّذي��َن آَمُن��وا َوَعِمُل��وا الصَّ

ــا  ــال: مّل ــارود ق ــن ال ــذر ب ــن املن ــل ع ــة الم ــه( يف قص ــعودي يف )مروج روى املس
قــدم عــي )عليــه الســام( البــرة دخــل ممـّـا يــي الطــف فأتــى الزاويــة فخرجــت أنظــر 
ــه  ــارس يقدمهــم فــارس عــى فــرس أشــهب، علي ــه، فــورد موكــب يف نحــو ألــف ف إلي

)- خصائص الوحي املبن، ابن البطريق، ص)0).

)- الفتح: 9).
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ــا  ــب عليه ــوم األغل ــان الق ــة، واذا تيج ــه راي ــيفا مع ــد س ــض، متقل ــاب بي ــوة وثي قلنس
البيــاض والصفــرة، مدّججــن باحلديــد والســاح ، فقلــت: مــن هــذا؟ فقيــل، أبــو أيــوب 
األنصــاري صاحــب النبــي )صــّى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وهــؤالء األنصــار، ثــم تاهــم 
ــد ســيفا، متنكــب قوســا، معــه  ــاب بيــض، متقّل ــه عامــة صفــراء، وثي فــارس آخــر علي
ــن  ــل: خزيمــة ب ــذا؟ فقي ــارس، فقلــت: مــن ه ــف ف ــة عــى فــرس أشــقر يف نحــو أل راي
ــة  ــّم بعام ــت معت ــى كمي ــر ع ــارس آخ ــا ف ــّر بن ــم م ــهادتن، ث ــاري ذو الش ــت األنص ثاب
صفــراء مــن حتتهــا قلنســوة بيضــاء، وعليــه قبــاء أبيــض مصقــول، متقلــد ســيفا، متنّكــب 
ــن  ــادة ب ــو قت ــل: أب ــذا؟ فقي ــن ه ــت: م ــة، فقل ــه راي ــارس ومع ــف ف ــو أل ــا، يف نح قوس
ربعــي، ثــم مــّر بنــا فــارس آخــر عــى فــرس أشــهب عليــه ثيــاب بيــض، وعامــة ســوداء 
قــد ســدهلا بــن يديــه، ومــن خلفــه، شــديد األدمــة، عــى ســكينة ووقــار، رافــع صوتــه 
ــاس  ــن الن ــف م ــاء يف أل ــة بيض ــه راي ــا، مع ــب قوس ــيفا، متنّك ــد س ــرآن، متقل ــراءة الق بق
ــه مشــيخة وكهــول وشــبان كأن قــد أوقفــوا للحســاب، عليهــم  خمتلفــي التيجــان، حول
أثــر الســجود قــد أّثــر يف جباههــم، فقلــت: مــن هــذا؟ فقيــل: عــار بــن يــارس يف عــّدة مــن 
ــا فــارس عــى فــرس أشــقر،  ــم مــّر بن ــن واألنصــار وأبنائهــم، ث ــة مــن املهاجري الصحاب
عليــه ثيــاب بيــض وقلنســوة بيضــاء، وعامــة صفــراء، متنكــب قوســا، متقلــد ســيفا، ختّط 
رجــاه يف االرض، يف الــف مــن النــاس الغالــب عــى تيجاهنــم الصفــرة والبيــاض معــه 
رايــة صفــراء، قلــت: مــن هــذا؟ قيــل: قيــس بــن ســعد بــن عبــادة يف األنصــار وأبنائهــم، 
وغرهــم مــن قحطــان  ثــم مــّر بنــا فــارس عــى فــرس أشــهل مــا رأينــا احســن منــه، عليــه 
ثيــاب بيــض، وعامــة ســوداء قــد ســدهلا بــن يديــه، بلــواء. قلــت: مــن هــذا؟ قيــل: هــو 
عبــد اهلل بــن عبــاس يف عــّدة مــن أصحــاب رســول اهلل صــّى اهلل عليــه و آلــه وســلم، ثــم 

أقبلــت املواكــب والرايــات يقــدم بعضهــا بعضــا واشــتبكت الرمــاح.
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 ثــم ورد موكــب فيــه خلــق مــن النــاس عليهــم الســاح واحلديــد خمتلفــوا الرايــات 
يف أّولــه رايــة كبــرة يقدمهــم رجــل كأّنــا كــر وجــرب، نظــره إىل األرض أكثــر مــن نظــره 
إىل فــوق، كاّنــا عــى رؤوســهم الطــر، وعــن ميمنتــه شــاب حســن الوجــه، وعــن ميرته 
شــاب حســن الوجــه. قلــت: مــن هــؤالء؟ قيل: هــذا عي بــن أيب طالــب، وهذان احلســن 
واحلســن عــن يمينــه وشــاله، وهــذا حمّمــد بــن احلنفيــة بــن يديــه معــه الرايــة العظمــى، 
وهــذا اّلــذي خلفــه عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب، وهــؤالء ولــد عقيــل، وغرهــم 
مــن فتيــان بنــي هاشــم، وهــؤالء املشــايخ أهــل بــدر مــن املهاجريــن واالنصــار فســاروا 
حتــى نزلــوا املعــروف بالزاويــة. فصــّى عــي عليــه الســام أربــع ركعــات، وعّفــر خّديــه 
ــه يدعــو: )اللهــّم رّب الســاوات  عــى الــراب وقــد خالــط ذلــك دموعــه ثــم رفــع يدي
ومــا أظّلــت، واألرضــن ومــا أقّلــت، ورب العــرش العظيــم، هــذه البــرة أســألك مــن 
خرهــا، وأعــوذ بــك مــن ّشهــا، اللهــم أنزلنــا فيهــا خــر منــزل، وأنــت خــر املنزلــن، 
اللهــم هــؤالء القــوم قــد خلعــوا طاعتــي، وبغــوا عــي ونكثــوا بيعتــي، اللهــم احقــن دمــاء 

املســلمن(.

ــوا  قــال: وبعــث إليهــم مــن يناشــدهم اهلل يف الدمــاء وقــال: »عــام تقاتلــون؟« فأب
إالّ احلــرب فبعــث رجــا مــن أصحابــه يقــال لــه مســلم معــه مصحــف يدعوهــم إىل اهلل 

فرمــوه بســهم فقتــل....(()).

)- مروج الذهب ومعادن الوهر، املسعودي، ج)، ص)36.
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ثالثًا: )َو َكاَلُمُهْم َكاَلُم َاْلأَْبَراِر(:

ــّرا،  ــّره ب )الــرب: خــاف العقــوق، واملــرّبة مثلــه، تقــول: بــررت والــدي بالكــر، أب
فأنــا بــّر بــه وبــار ومجــع الــرب أبــرار، ومجــع البــار الــربرة  وفــان يــرّب خالقــه ويتــربره، أي 
يطيعــه واالم بــرة بولدهــا وبــر فــان يف يمينــه، أي صــدق وبــر حجــه، وبــر حجــه، وبــر 

اهلل حجــه(()).

ــه الســام( حلفــص: )... فــاز واهلل االبــرار أتــدري مــن  قــال االمــام الصــادق )علي
هــم؟ هــم الذيــن ال يــؤذون الــذر...( ()).

قــال تعــاىل: ﴿ِإنَّ اْلَْب��َراَر َيْش��َرُبوَن ِم��ْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا﴾(3)، قال احلســن بن 
مهــران يف حديثــه: فوثــب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( حتــى دخــل منــزل فاطمــة )عليها 
الســام( فــرأى مــا هبــم فجمعهــم، ثــم انكــب عليهــم يبكــي ويقــول: أنتــم منــذ ثــاث 
فيــا أرى، وأنــا غافــل عنكــم! فهبــط جربئيــل )عليــه الســام( هبــذه اآليــات )إن األبــرار 
يرشبــون مــن كأس كان مزاجهــا كافــورا عينــا يــرشب هبــا عبــاد اهلل يفجروهنــا تفجــرا(، 
ــاء واملؤمنــن  ــه( تفجــر إىل دور األنبي ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــال: هــي عــن يف دار النب ق

)يوفــون بالنــذر( يعنــي عليــا وفاطمــة واحلســن واحلســن )عليهــم الســام((4).

يِّيــَن * َوَمــا َأْدَراَك َمــا  وجــاء يف تفســر قولــه تعــاىل: ﴿َكاَّ إِنَّ ِكَتــاَب اأْلَْبــَراِر َلِفــي ِعلِّ
ُبــوَن﴾ وهــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(  يُّــوَن * ِكَتــاٌب َمْرُقــوٌم * َيْشــَهُدُه اْلُمَقرَّ ِعلِّ

)- الصحاح، ج)، ص588.

)- تفسر القمي، ج)، ص46).

3- اإلنسان: 5.

4- األمال، الشيخ الصدوق، ص333.
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وأمــر املؤمنــن وفاطمــة واحلســن واحلســن واالئمــة عليهــم الســام(()).

ــا يــريض  ــن أطاعــوا اهلل بالقــول والفعــل، فهــم ال ينطقــون إال ب ــرار هــم الذي فاألب
ــن  ــم ع ــروف وينهوهن ــاس باملع ــرون الن ــدوده يأم ــن حل ــاس واحلافظ ــع الن ــا ينف اهلل، وم
املنكــر الذيــن مــأ اهلل صحيفتهــم باخلــر وحســن التوفيــق، قــال تعــاىل:﴿َكلَّ ِإنَّ ِكَت��اَب 
اْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّيِّنَي * َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّيُّوَن * ِكَتاٌب َمْرُقوٌم * َيْشَهُدُه اْلَُقرَُّبوَن * ِإنَّ اْلَْبَراَر 

َلِفي َنِعيٍم﴾()).

جــاء يف تفســر األمثــل، إن )األبــرار(: هــم أصحــاب النفــوس الزكيــة األبيــة 
الطاهــرة، ومعتنقــي العقائــد الصائبــة، والذيــن ال يعملــون إال مــا فيــه اخلــر والصــاح، 

ــل. ــز وج ــد اهلل ع ــة عن ــام القرب ــم مق ــن هل ــم الذي ــون(: ه و)املقرب

فبــّن األبــرار واملقربــن عمــوم وخصــوص مطلــق، حيــث كل املقربــن أبــرار، وليس 
ــرار مقربن. كل األب

ــاب اهلل  ــه قــال: )كلــا يف كت ــه الســام( أن وروي عــن اإلمــام احلســن املجتبــى )علي
ــه إال عــي بــن أيب طالــب وفاطمــة  ــرار( فــواهلل مــا أراد ب عــز وجــل مــن قولــه: )إن األب

ــا واحلســنن(. وأن

ــل  ــي أفض ــية، وه ــوار القدس ــك األن ــة، تل ــة الطيب ــك، أن اخلمس ــوبه ش ــا ال يش ومم
ــن((3).  ــرار واملقرب ــق األب مصادي

)- تفسر القمي، ج)، ص))4.

)- املطففن: 8)- )).

3- األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، نارص مكارم الشرازي، ج0) ص39 
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وعــن زيــد بــن ثابــت قــال، ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: عــي 
ابــن أيب طالــب قائــد الــربرة وقاتــل الفجــرة، منصــور مــن نــره، خمــذول مــن خذلــه، 
الشــاك يف عــي هــو الشــاك يف االســام، وخــر مــن أخّلــف بعــدي وخــر أصحــايب عــي، 
ــو ســبطي، ومــن صلــب احلســن خيــرج األئمــة التســعة،  حلمــه حلمــي ودمــه دمــي وأب

ومنهــم مهــدي هــذه األمــة(()).

ــائله  ــه ورس ــه كتب ــَراِر( توضح ــْم َكَاُم َاأْلَْب ــام(: )َكَاُمُه ــه الس ــه )علي ــى قول فمعن
ــا لأشــر  ــه لعمــل اخلــر، فمــن رســالة كتبه لعالــه التــي تبــّن رعايتــه للنــاس وحب
ــمَّ  ــام(: )...ُث ــه الس ــال )علي ــه ق ــد خافت ــا يف عه ــر وأعاهل ــى م ــا والّه ع ــي مل النخع
ــْدٍل  ــْن َع ــَك، ِم ــا ُدَوٌل َقْبَل ــَرْت َعَلْيَه ــْد َج ــَاٍد َق ــَك إىَِل بِ ْهُت ــْد َوجَّ ــُك، َأنِّ َق ــا َمالِ ــْم َي اْعَل
وَجــْوٍر، وَأنَّ النَّــاَس َينُْظــُروَن ِمــْن ُأُمــوِرَك، يِف ِمْثــِل َمــا ُكنـْـَت َتنُْظــُر فِيــه ِمــْن ُأُمــوِر اْلــُواَلِة 
ــِري  ــَن، بِــَا جُيْ احِلِ ــَا ُيْســَتَدلُّ َعــَى الصَّ َقْبَلــَك، وَيُقوُلــوَن فِيــَك َمــا ُكنْــَت َتُقــوُل فِيِهــْم، وإِنَّ
ــِح،  الِ ــِل الصَّ ــَرُة اْلَعَم ــَك َذِخ ــِر إَِلْي َخاِئ ــبَّ الذَّ ــْن َأَح ــاِده، َفْلَيُك ــِن ِعَب ــَى َأْلُس ــْم َع اهلل هَلُ
ــا  ــِس اإِلْنَصــاُف ِمنَْه ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك، َف ــلُّ َل ــاَّ اَل َيِ ــَك َع ــَواَك وُشــحَّ بِنَْفِس ــْك َه َفاْمِل
ْطــَف هِبِــْم، واَل  ــَة هَلـُـْم واللُّ ــِة، وامْلََحبَّ ِعيَّ ــَة لِلرَّ مْحَ ــْت َأْو َكِرَهــْت وَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ فِيــَا َأَحبَّ
ــا  يــِن، وإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك يِف الدِّ ـُـْم ِصنَْفــاِن إِمَّ َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهــْم، َفإهِنَّ

ــِق...(()). ــَك يِف اخْلَْل ــٌر َل َنظِ

)- بحار االنوار، ج36، ص8)3، ح 68)؛ كفاية األثر، اخلزاز القمي، ص97.

)- هنج الباغة، من كتاب له )عليه السام( كتبه لأشر النخعي، ص6)4.



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي

(60

َهاِر(: اُر َاللَّْيِل، َو َمَناُر َالنَّ رابعًا: )ُعمَّ

ْيــِل( فهــم يعمــرون الليــل بالصــاة والدعــاة  َاللَّ ُر  قولــه )عليــه الســام(: )ُعــاَّ
ْيِل َســاِجًدا  واملناجــاة، جــاء يف تفســر القمــي عــن قولــه تعــاىل: ﴿َأْم َمــْن ُهــَو َقانـِـٌت َآَنــاَء اللَّ
َوَقاِئًمــا َيْحــَذُر اآْلَِخــَرَة﴾ نزلــت يف أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام(()).

وروى الشــيخ الصــدوق رمحــه اهلل يف األمــال عــن األصبــغ بــن نباتــة، قــال: دخــل 
رضار بــن ضمــرة النهشــي عــى معاويــة بــن أيب ســفيان، فقــال لــه: صــف ل عليــا  قــال: 
أو تعفينــي  فقــال: ال، بــل صفــه ل.....  فقــال لــه رضار: رحــم اهلل عليــا، كان واهلل 
ــاء الليــل وأطــراف النهــار، وجيــود هلل  طويــل الســهاد، قليــل الرقــاد، يتلــو كتــاب اهلل آن
بمهجتــه، ويبــوء إليــه بعربتــه، ال تغلــق لــه الســتور، وال يدخــر عنــا البــدور، وال يســتلن 
االتــكاء، وال يستخشــن الفــاء، ولــو رأيتــه إذ مثــل يف حمرابــه، وقــد أرخــى الليــل 
ســدوله، وغــارت نجومــه، وهــو قابــض عــى حليتــه، يتملمــل متلمــل الســليم، ويبكــي 
بــكاء احلزيــن، وهــو يقــول: يــا دنيــا، إّل تعرضــت، أم إّل تشــوقت، هيهــات هيهــات ال 
حاجــة ل فيــك، أبنتــك ثاثــا ال رجعــة ل عليــك،  ثــم يقــول: واه واه لبعــد الســفر، وقلــة 
الــزاد، وخشــونة الطريــق، قــال: فبكــى معاويــة، وقــال: حســبك يــا رضار، كذلــك كان 

ــا احلســن(()). واهلل عــي، رحــم اهلل أب

َة َربِِّه  قــال تعــاىل: ﴿َأمَّ��ْن ُه��َو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َس��اِجًدا َوَقاِئًما َيْ��َذُر اْلِخَرَة َوَيْرُج��و َرْحَ
ُر ُأوُلو اْلَْلَباِب﴾(3). ��ا َيَتَذكَّ ُق��ْل َه��ْل َيْس��َتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن ِإنََّ

)- تفسر القمي، ج)، ص46).

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص4)7، ح).

3- الزمر: 9.
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عــن زرارة، عــن أيب جعفــر )عليــه الســام( قــال: قلــت له: »آنــاء الليل ســاجدا وقائا 
يــذر اآلخــرة ويرجــو رمحــة ربــه« قــال: يعنــي صــاة الليــل قــال: قلــت له:»وأطــراف 
ــار النجــوم«  ــه: »وإدب النهــار لعلــك تــرىض« قــال: يعنــي تطــوع بالنهــار، قــال: قلــت ل
قــال: ركعتــان قبــل الصبــح قلــت: »وإدبــار الســجود« قــال: ركعتــان بعــد املغــرب(()).

ــإذا  ــه الســام( ف ــن )علي ــن العابدي ــه زي ــه الســام( عــى أبي ــو جعفــر )علي ودخــل أب
هــو قــد بلــغ مــن العبــادة مــا مل يبلغــه أحــد، فــرآه قــد اصفــر لونــه مــن الســهر ورمصــت()) 
عينــاه مــن البــكاء ودبــرت جبهتــه وورمــت ســاقاه وقدمــاه مــن القيــام يف الصــاة، فقــال 
أبــو جعفــر )عليــه الســام(: فلــم أملــك حــن رأيتــه بتلــك احلالــة من البــكاء فبكيــت رمحة 
لــه، وكان يفكــر فالتفــت إل بعــد هنيئــة مــن دخــول فقــال: يــا بنــي: أعطنــي بعــض تلــك 
الصحــف التــي فيهــا عبــادة عــي )عليــه الســام(، فأعطيتــه فقــرأ فيهــا يســرا ثــم تركهــا 
مــن يــده تضجــرا وقــال: مــن يقــوى عــى عبــادة عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام((3).

وبــا أن الســيدة زينــب بنــت عــي )عليهــا الســام( هي ســليلة هــذه الدوحــة العلوية 
فــا عجبــًا أن تصــي ليلــة عاشــوراء صــاة الليــل فهــم عــار الليــل وهــذه تنطبــق عليهــم، 
ــوالي  ــمعت م ــال: س ــل ق ــن املفض ــنان، ع ــن س ــد ب ــن حمم ــاب، ع ــن أيب اخلط ــن اب ع
الصــادق )عليــه الســام(، يقــول: كان فيــا ناجــى اهلل عــز وجــل بــه موســى بــن عمــران 
)عليــه الســام( أن قــال لــه: يــا ابــن عمــران كــذب مــن زعــم أنــه يبنــي فــإذا جنـّـه الليــل 
نــام عنــي، أليــس كل حمــب يــب خلــوة حبيبــه؟ هــا أنــا ذا يــا ابــن عمــران مطلــع عــى 
أحبائــي إذا جنّهــم الليــل حولــت أبصارهــم مــن قلوهبــم، ومّثلــت عقوبتــي بــن أعينهــم، 

)- الكايف، ج3، ص444، ح)).

) - بالكر من باب تعب، فالرجل أرمص واملرأة رمصاء، جممع البحرين، ج4، ص)7).

3- مكارم االخاق، الشيخ الطربيس، ص8)3.
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خياطبــون عــن املشــاهدة، ويكلمــون عــن احلضــور، يــا ابــن عمــران هــب ل مــن قلبــك 
اخلشــوع ومــن بدنــك اخلضــوع، ومــن عينيــك الدمــوع يف ظلــم الليــل وادعنــي فإنــك 

جتــدن قريبــا جميبــا(()).

ويف وصفــه )عليــه الســام( ألصحــاب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، قــال )عليــه 
ــٍد )صــى اهلل عليــه وآلــه(، َفــَا َأَرى َأَحــدًا ُيْشــبُِهُهْم  الســام(: )َلَقــْد َرَأْيــُت َأْصَحــاَب حُمَمَّ
دًا وِقَيامــًا، ُيَراِوُحــوَن  ِمنُْكــْم، َلَقــْد َكاُنــوا ُيْصبُِحــوَن ُشــْعثًا ُغــرْبًا، وَقــْد َباُتــوا ُســجَّ
َبــْنَ ِجَباِهِهــْم وُخُدوِدِهــْم، وَيِقُفــوَن َعــَى ِمْثــِل اْلَْمــِر ِمــْن ِذْكــِر َمَعاِدِهــْم، َكَأنَّ َبــْنَ 
ــلَّ  ــى َتُب ــْم، َحتَّ ــْت َأْعُينُُه َل ــْم ُرَكــَب امْلِْعــَزى، ِمــْن ُطــوِل ُســُجوِدِهْم، إَِذا ُذِكــَر اهلل مَهَ َأْعُينِِه
يــِح اْلَعاِصــِف، َخْوفــًا ِمــَن اْلِعَقــاِب وَرَجــاًء  ــَجُر َيــْوَم الرِّ ــْم، وَمــاُدوا َكــَا َيِميــُد الشَّ ُجُيوهَبُ

لِلثَّــَواِب(()). 

وقوله )عليه السام(: )َوَمنَاُر َالنََّهاِر(. 

ــارة، وهــي  ــع من ــار: مج ــدود، وامَلن ــن احل ــن الشــيئن م ــع ب ــا يوض ــم وم ــار: الَعَل امَلن
العامــة جتعــل بــن احلّديــن، وَمنــار احلــرم: َأعامــه التــي رضهبــا إِبراهيــم اخلليــل، عــى 
ــَرم  ــه وهبــا تعــرف حــدود احلَ ــه الصــاة والســام، عــى َأقطــار احلــرم ونواحي ــا علي نبين

، وامليــم زائــدة((3). مــن حــدود احِلــلِّ

فعــي وذريتــه عليهــم أفضــل الصــاة والســام هــم أعــام الديــن تســتيء بنورهــم 
النــاس كــا تــيء الشــمس النهــار، قــال أبــو عبــد اهلل )عليــه الســام(: )إن اهلل خلقنــا 

)- األمال الشيخ الصدوق، ص438.

)- هنج الباغة، اخلطبة: 97، ص43).

3- لسان العرب، ج5، ص)4).
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فأحســن صورنــا وجعلنــا عينــه يف عبــاده ولســانه الناطــق يف خلقــه ويــده املبســوطة عــى 
ــه يف  ــه وخزان ــدل علي ــذي ي ــه ال ــه وباب ــى من ــذي يؤت ــة والرمحــة ووجهــه ال ــاده بالرأف عب
ســائه وأرضــه، بنــا أثمــرت األشــجار وأينعــت الثــار، وجــرت األهنــار وبنــا ينــزل غيــث 

الســاء وينبــت عشــب األرض، وبعبادتنــا ُعبِــَد اهلل ولــوال نحــن مــا ُعبِــَد اهلل(()).

فهــم مــن  أضــاء ضائــر العبــاد بنــور الواليــة وهــم مــن أخــرج النــاس مــن ظلــات 
الهــل إىل نــور العلــم واملعرفــة، قــال تعــاىل: ﴿َأمَّ��ْن ُه��َو َقانِ��ٌت آَن��اَء اللَّْي��ِل َس��اِجًدا َوَقاِئًم��ا 
ُر  ا َيَتَذكَّ َة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن ِإنََّ َيَْذُر اْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَ

اْلَْلَباِب﴾()).  ُأوُلو 

 روي يف األمــال للشــيخ الصــدوق رمحــه اهلل )ســمع رجــل مــن التابعــن أنــس بــن 
مالــك يقــول: نزلــت هــذه اآليــة يف عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، أمــن هــو قانــت 
آنــاء الليــل ســاجدا وقائــا يــذر اآلخــرة ويرجــو رمحــة ربــه، قــال الرجــل: فأتيــت عليــا 
ــه  ــي بأصحاب ــه يص ــرب فوجدت ــت املغ ــه وق ــد أتيت ــاهلل لق ــهد ب ــه، فأش ــر إىل عبادت ألنظ
ــم دخــل  ــام إىل عشــاء اآلخــرة، ث ــب إىل أن ق ــرغ منهــا جلــس يف التعقي ــا ف ــرب، فل املغ
منزلــه فدخلــت معــه، فوجدتــه طــول الليــل يصــي ويقــرأ القــرآن إىل أن طلــع الفجــر، 
ــس يف  ــم جل ــر، ث ــاة الفج ــاس ص ــى بالن ــجد وص ــرج إىل املس ــوءه وخ ــدد وض ــم ج ث
التعقيــب إىل أن طلعــت الشــمس، ثــم قصــده النــاس فجعــل خيتصــم إليــه رجــان، فــإذا 
فرغــا قامــا واختصــم آخــران، إىل أن قــام إىل صــاة الظهــر، قــال: فجــدد لصــاة الظهــر 
وضــوءه ثــم صــى بأصحابــه الظهــر، ثــم قعــد يف التعقيــب إىل أن صــى هبــم العــر، ثــم 
أتــاه النــاس، فجعــل يقــوم رجــان ويقعــد آخــران يقــي بينهــم ويفتيهــم إىل أن غابــت 

)- الكايف، ج)، ص44)، ح5.

)- الزمر: 9.
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الشــمس، فخرجــت وأنــا أقــول: أشــهد بــاهلل أن هــذه اآليــة نزلــت فيــه(()).

ــل القائمــن عــى القاعديــن الذيــن يقيمــون الصــاة  فــاهلل ســبحانه وتعــاىل فضَّ
ويؤتــون الــزكاة ويســاعدون النــاس ويقضــون حوائجهــم، فمثــل هــؤالء هلــم أجرهــم 
ــي  ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف ــه، ع ــن أبي ــن ع ــن أع ــرة، روى زرارة ب ــا واآلخ يف الدني
عليــه الســام، قــال: )كان عــي عليــه الســام إذا صــى الفجــر مل يــزل معقبــا إىل أن تطلــع 
الشــمس، فــإذا طلعــت اجتمــع إليــه الفقــراء واملســاكن وغرهــم مــن النــاس، فيعلمهــم 
الفقــه والقــرآن، وكان لــه وقــت يقــوم فيــه مــن جملســه ذلــك، فقــام يومــا فمــر برجــل، 
فرمــاه بكلمــة هجــر - قــال: مل يســمه حممــد بــن عــي عليــه الســام - فرجــع عــوده عــى 
ــه،  ــى علي ــة! فحمــد اهلل وأثن ــاة جامع ــودي: الص ــر فن ــى صعــد املنــرب، وأم ــه حت بدئ
وصــى عــى نبيــه ثــم قــال: أهيــا النــاس، إنــه ليــس يشء أحــب إىل اهلل وال أعــم نفعــا مــن 
حلــم إمــام وفقهــه، وال يشء أبغــض إىل اهلل وال أعــم رضرا مــن جهــل إمــام وخرقــه، أال 
وإنــه مــن مل يكــن لــه مــن نفســه واعــظ مل يكــن لــه مــن اهلل حافــظ، أال وإنــه مــن أنصــف 
مــن نفســه مل يــزده اهلل إال عــزا، أال وإن الــذل يف طاعــة اهلل أقــرب إىل اهلل مــن التعــزز يف 
معصيتــه، ثــم قــال: أيــن املتكلــم آنفــا؟ فلــم يســتطع االنــكار، فقــال: هــا أنــذا يــا أمــر 
املؤمنــن، فقــال: أمــا إن لــو أشــاء لقلــت، فقــال: إن تعــف وتصفــح، فأنــت أهــل ذلــك، 
قــال، قــد عفــوت وصفحــت، فقيــل ملحمــد بــن عــي عليــه الســام: مــا أراد أن يقــول؟ 

ــال: أراد أن ينســبه(()). ق

وعــن اإلمــام الباقــر )عليــه الســام( يف خــرب انــه رجــع عليــه الســام إىل داره يف وقت 
القيــظ، وإذا امــرأة قائمــة تقــول: إن زوجــي ظلمنــي وأخافنــي، وتعــدى عــي، وحلــف 

)- األمال، ص356، ح5).

)- شح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، ج4، ص0)).
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ــم اذهــب  ــربد النهــار، ث ــى ي ــا أمــة اهلل اصــربي حت ــه الســام(: ي ــي، فقــال )علي ليرضبن
معــك إن شــاء اهلل، فقالــت: يشــتد غضبــه وحــرده عــي، فطأطــأ رأســه ثــم رفعــه، وهــو 
ــه،  ــى إىل باب ــك؟ فم ــن منزل ــع، أي ــر متمت ــه غ ــوم حق ــذ للمظل ــول: ال واهلل أو يؤخ يق
فوقــف فقــال: الســام عليــك، فخــرج شــاب، فقــال عــي عليــه الســام: يــا عبــد اهلل اتــق 
اهلل فإنــك قــد أخفتهــا وأخرجتهــا، فقــال الفتــى: ومــا أنــت وذاك؟ ألحرقتهــا لكامــك، 
ــه الســام: آمــرك باملعــروف، وأهنــاك عــن املنكــر وتســتقبلني  فقــال أمــر املؤمنــن علي
باملنكــر وتنكــر املعــروف؟ قــال: فأقبــل النــاس مــن الطــرق، ويقولــون: الســام عليــك 
يــا أمــر املؤمنــن، فســقط الرجــل يف يديــه فقــال: أقلنــي عثــريت، فــواهلل ألكونــن هلــا أرضــا 
ــا أمــة اهلل ادخــي منزلــك، وال تلجئــي زوجــك إىل  تطــأن، فأغمــد عــي ســيفه وقــال: ي

مثــل هــذا وشــبهه(()).

ُكوَن ِبَحْبِل  َاْلُقْراآِن(: خام�سًا: )ُمَتَم�سِّ

ألن القــرآن حبــل اهلل املتــن بــّن اهلل فيــه حالــه وحرامــه ومجيــع األمــور التــي ختــص 
ــّور اهلل  ــوره ن ــتضاء بن ــل واس ــذا احلب ــك هب ــن متس ــرة فم ــا واآلخ ــع الدني ــاد، ومناف العب
قلبــه بنــور االيــان  وأعطــاه اهلل مــن الفضــل والعلــم مــا تعجــز األلســن أن تصفــه، قــال 
ــه  ــْرآِن، َفإِنَّ ــِل َهــَذا اْلُق أمــر املؤمنــن عليــه الســام: )وإِنَّ اهلل ُســْبَحاَنه مَلْ َيِعــْظ َأَحــدًا بِِمْث
َحْبــُل اهلل امْلَتِــُن وَســَبُبه األَِمــُن، وفِيــه َربِيــُع اْلَقْلــِب وَينَابِيــُع اْلِعْلــِم، وَمــا لِْلَقْلــِب ِجــَاٌء 

ه(()).  ــْرُ َغ

ــه( يف ســفر،  ــه وآل ــا مــع رســول اهلل )صــى اهلل علي وعــن معــاذ بــن جبــل، قــال: كن

)- مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج)، ص374.

)- هنج الباغة: اخلطبة: 76)، ص54).
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ــعداء،  ــش الس ــم عي ــال: )إن أردت ــع، فق ــه نف ــا في ــا لن ــا ب ــول اهلل حدثن ــا رس ــت: ي فقل
ومــوت الشــهداء، والنجــاة يــوم احلــرش، والظــل يــوم احلــرور، وآهلــدى يــوم الضالــة، 
فادرســوا القــرآن، فإنــه كام الرمحــن، وحــرز مــن الشــيطان، ورجحــان يف امليــزان(()).

وبــا أن القــرآن قــد جتســد بشــخص حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( فهــو العــارف بــا 
ــر انســان  ــه الســام( أكث ــاب املقــدس مــن أرسار وأحــكام، فعــي )علي ــه هــذا الكت يوي
ــه  ــروب ومل يفارق ــع احل ــاركه مجي ــه وش ــدته ورخائ ــه يف ش ــل اهلل، اذ كان مع ــك بحب متس
حتــى ارحتــل لــوار ربــه، فنــال عــي هــذه املنزلــة اخلصيصــة لتمســكه بالرســول األكــرم، 
وكذلــك أهــل بيــت النبــي عليهم الســام نالــوا منزلــة عظيمة عنــد اهلل لتمســكهم بكتاب 
اهلل حتــى صــاروا الثقــل الثــان بعــد القــرآن، وقــد أوىص هبــم الرســول حممــد )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( كــا أوىص بالقرآن، قــال تعاىل:﴿َفَمِن اتََّب��َع ُهَداَي َف��َل َيِضلُّ َوَل َيْش��َقى﴾())، 
عــن عــي بــن عبــد اهلل قــال ســأله رجــل عــن قولــه عــز وجــل: ﴿َفَم��ِن اتََّب��َع ُه��َداَي َف��َل 

َيِض��لُّ َوَل َيْش��َقى﴾، قــال: مــن قــال: باألئمــة واتبــع أمرهــم ومل جيــز طاعتهــم((3).

وعــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري، قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: يــا 
حذيفــة، إن حجــة اهلل عليكــم بعــدي عــي بــن أيب طالــب، الكفــر بــه كفــر بــاهلل، والــرشك 
بــه شك بــاهلل، والشــك فيــه شــك يف اهلل، واإلحلــاد فيــه إحلــاد يف اهلل، واإلنــكار لــه إنــكار 
ــه وموالهــم،  ــام أمت ــه، وإم ــه أخــو رســول اهلل، ووصي ــاهلل، ألن ــان ب ــه إي ــان ب هلل، واالي
وهــو حبــل اهلل املتــن، وعروتــه الوثقــى التــي ال انفصــام هلــا، وســيهلك فيــه اثنــان وال 
ــن  ــي، وال ختالف ــا فتفارقن ــن علي ــة: ال تفارق ــا حذيف ــر، ي ــال، ومق ــب غ ــه: حم ــب ل ذن

)- مستدرك الوسائل، ج4، ص)3).

)- طه: 3)).

3- بصائر الدرجات، ص34.
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ــه، مــن أســخطه فقــد أســخطني، ومــن أرضــاه  ــا من ــا منــي وأن ــا فتخالفنــي، إن علي علي
فقــد أرضــان(()).

ــة  ــم اهلل بمنزل ــبيل إىل اهلل فحباه ــم الس ــاروا ه ــك ص ــذا التمس ــداء وه ــذا االقت فبه
عظيمــة، فصــار عــي ســيد األوصيــاء وصــارت فاطمة ســيدة النســاء، واحلســن واحلســن 
)عليهــم الســام( ســيدي شــباب أهــل النــة واألئمــة مــن ذريــة احلســن هــم حجــج اهلل 
الذيــن فــرض اهلل طاعتهــم وحمبتهــم فهــم حبــل اهلل املمــدود، فالكتــاب والعــرة املطهــرة 

هــم حبــل اهلل ورصاطــه املســتقيم ال يفرقــان أبــدًا.

ــى اهلل  ــد ص ــي حمم ــد النب ــق بع ــق باحل ــرآن الناط ــان الق ــو لس ــام( ه ــه الس ــي )علي  فع
ــَا  َجــاَل، وإِنَّ ــِم الرِّ ــا مَلْ ُنَحكِّ عليــه وآلــه، ومــن كام لــه )عليــه الّســام( يف الّتحكيــم قــال: )إِنَّ
، اَل َينْطِــُق بِِلَســاٍن واَل ُبــدَّ  َتــْنِ فَّ ــَا ُهــَو َخــطٍّ َمْســُطوٌر َبــْنَ الدَّ ْمنـَـا اْلُقــْرآَن، َهــَذا اْلُقــْرآُن إِنَّ َحكَّ
ــَم َبْينَنـَـا اْلُقــْرآَن، مَلْ  َجــاُل، ومَلَّــا َدَعاَنــا اْلَقــْوُم، إىَل َأْن ُنَحكِّ ــَا َينْطِــُق َعنـْـه الرِّ َلــه ِمــْن َتْرمُجَــاٍن، وإِنَّ
، َعــْن ِكَتــاِب اهلل ُســْبَحاَنه وَتَعــاىَل، وَقــْد َقــاَل اهلل ُســْبَحاَنه ﴿َف��ِإْن َتناَزْعُتْم  َ َنُكــِن اْلَفِريــَق امْلَُتــَولِّ
ُســوِل َأْن  ه إىَِل الرَّ ــه، وَردُّ ه إىَِل اهلل َأْن َنْحُكــَم بِِكَتابِ ــَردُّ ِف َش��ْيٍء َف��ُردُّوه ِإَل اهلل والرَُّس��وِل﴾، َف
ــْدِق يِف ِكَتــاِب اهلل، َفنَْحــُن َأَحــقُّ النَّــاِس بـِـه، وإِْن ُحِكــَم بُِســنَِّة  َنْأُخــَذ بُِســنَّتِه، َفــإَِذا ُحِكــَم بِالصِّ

ــا(()). َرُســوِل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، َفنَْحــُن َأَحــقُّ النَّــاِس وَأْواَلُهــْم هِبَ

كذلــك ذريتــه )عليهــم الســام(، فهــم أوىل بــه مــن غرهــم لقرهبــم مــن رســول اهلل، 
وهــذا القــرب الــذي بّينــاه ليــس قربــًا نســبيًا فقــط، بــل هــو قــرب روحــي، فــا مــن منزلــة 
أعطيــت عــن لســانه )صــى اهلل عليــه وآلــه( إال وهــي مــن عنــد اهلل تعــاىل ألنــه ال ينطــق 

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص65).

)- هنج الباغة، اخلطبة: 5))، ص)8).
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ــم  ــق وأهن ــار اخلل ــم خي ــه أهن ــه لعلم ــى خلق ــه ع ــم اهلل حجت ــا جعله ــوى، فحين ــن اهل ع
متمســكون بحبــل اهلل وحبــل رســوله لــذا أودعهــم علمــه فصــاروا القــرآن الناطــق.

�ساد�سًا: )ُيْحُيوَن �ُسَنَ اهلل َو �ُسَنَ َر�ُسوِلِه(:

ــوَن ُســنََن َاهللَِّ(، ســنن اهلل هــي طريقتــه ومنهاجــه الــذي  ُي قولــه )عليــه الســام(: )ُيْ
ــاهلل ســبحانه وتعــاىل أجــرى هــذه الســنة عــن  ــه، ف ــاده كــي يتبعون وضحــه ورســمه لعب
طريــق أنبيائــه ورســله وكتبــه الســاوية وهــي جمموعــة مــن األحــكام والضوابــط 

ــا. ــاد اتباعه ــر اهلل العب ــي أم ــن الت والقوان

 وجــاء يف تفســر قولــه تعــاىل: ﴿ُس��نََّة اهلِل الَِّت��ي َق��ْد َخَل��ْت ِم��ن َقْب��ُل َوَل��ن َتِج��َد ِلُس��نَِّة 
﴾، أي هــذه ســنتي يف أهــل طاعتــي وأهــل معصيتــي انــر أوليائــي وأخــذل  اهلِل َتْبِدي��لً

ــالفة(()). ــه الس ــة اهلل وعادت ــذه طريق ــاه: ه ــل معن ــاس وقي ــن عب ــن اب ــي ع أعدائ

وقولــه عليــه الســام: )َوُســنََن َرُســولِِه(، هــو كل مــا روي عــن النبــي مــن قــول أو 
فعــل أو تقريــر.

ــال  ــه وال يق ــت إلي ــاىل فأضيف ــر اهلل تع ــا بأم ــي أجراه ــه الت ــربيس )طريقت ــال الط وق
ــة(()). ــة الاري ــنة الطريق ــن ألن الس ــرة أو مرت ــا م ــنته إذا فعله س

ــه  ــدي ب ــم وأن نقت ــوله الكري ــع رس ــا أن نتب ــبحانه أمرن ــه س ــاىل أن ــنن اهلل تع ــن س فم
ونعمــل بــكل مــا أمرنــا بــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(، قــال عليــه الســام: )فاقتــدوا هبــدي 
ــا أشف  ــنته فإهن ــتنوا بس ــدي، واس ــل اهل ــه أفض ــه( فإن ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس

)- تفسر جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج9، ص06).

)- املصدر السابق، ج8، ص)8).
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ــنن(()). الس

ــل  ــة التعام ــرشب وكيفي ــأكل وامل ــه يف امل ــاة كاتباع ــه يف احلي ــي طريقت ــي ه ــنّة النب فس
مــع اآلخريــن وكيفيــة العبــادة، فبهــذا االتبــاع قــد أحيــا االنســان ســنن اهلل وســنن النبــي 
األكــرم، ومــن كام لــه )عليــه الســام( يف اخلطبــة نفســها قــال: )ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع 
الفصيــل أثــر امــه(، وقــد شــبَّه اإلمــام كيفيــة اتبــاع الفصيــل، حيــث ان هــذا الفصيــل يتبــع 
أمــه باألثــر فأينــا تضــع األم أثرهــا تضــع الصغــار أقدامهــا يف املــكان نفســه، فعــي عليــه 
ــأكل وامللبــس والســرة  ــع رســول اهلل بــكل يشء يف امل ــه اتب ــل أن الســام أراد بذلــك املث
احلســنة واحلكــم ومــا أمــره اهلل بــه، فحينــا مــات النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مل خيــل اهلل 
الدنيــا مــن ويص يرثــه، بــل جعــل عليــا وأوالده حجــة عــى العبــاد، هبــم أحيــا اهلل الديــن 
لــذا قــال تعــاىل: ﴿َي��ا َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا َأِطيُع��وا اهلَل َوَأِطيُع��وا الرَُّس��وَل َوُأوِل��ي اْلَْم��ِر ِمْنُك��ْم 
َف��ِإْن َتَناَزْعُت��ْم ِف َش��ْيٍء َف��ُردُّوُه ِإَل اهلِل َوالرَُّس��وِل ِإْن ُكْنُت��ْم ُتْؤِمُن��وَن بِ��اهلِل َواْلَي��ْوِم اْلِخ��ِر َذِل��َك 
َخ��ْرٌ َوَأْحَس��ُن َتْأِوي��ًل﴾())، فمــن أطــاع الرســول عمــل بســنته، ومــن أهــم األمــور التــي 
أشــار اليهــا النبــي قبــل رحيلــه كــي يبقــى الديــن عامــرا هــو اتبــاع عــي وأوالده )عليهــم 

الســام(.

ــاع أهــل  ــه وباتباعــه واتب ــه وآلــه( يــويص النــاس بحب لــذا كان النبــي )صــى اهلل علي
بيتــه ألن اهلل اختارهــم، فمــن عاداهــم كان عــدو اهلل ومــن نرهــم كان نــارصًا هلل 

ولرســوله.

ــا ســنن اهلل  ــاة والســام هــم مــن أحي فعــيٌّ والعــرة الطاهــرة عليهــم أفضــل الص

)- حتف العقول عن آل الرسول )صى اهلل عليه وآله(، ابن شعبة احلران، ص50).

)- النساء: 59.
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ــام(  ــه الس ــر )علي ــن أيب جعف ــه(، ع ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــد رحيل ــوله بع ــنن رس وس
قــال: دخــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( املســجد فاســتقبله شــاب يبكــي وحولــه قــوم 
يســكتونه، فقــال: عــي )عليــه الســام( مــا أبــكاك؟ فقــال: يــا أمــر املؤمنــن إن شيــا 
ــفر  ــم يف الس ــأيب معه ــوا ب ــر خرج ــؤالء النف ــي، إن ه ــا ه ــا أدري م ــة م ــي بقضي ــى ع ق
ــا  ــوا: م ــه، فقال ــن مال ــألتهم ع ــات فس ــوا: م ــه فقال ــألتهم عن ــع أيب فس ــوا ومل يرج فرجع
تــرك مــاال، فقدمتهــم إىل شيــح فاســتحلفهم وقــد علمــت يــا أمــر املؤمنــن إن أيب خــرج 
ومعــه مــال كثــر، فقــال هلــم أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: ارجعــوا فرجعــوا والفتــى 
معهــم إىل شيــح، فقــال لــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: شيــح كيــف قضيــت بــن 
هــؤالء؟ فقــال: يــا أمــر املؤمنــن ادعــى هــذا الفتــى عــى هــؤالء النفــر أهنــم خرجــوا يف 
ســفر وأبــوه معهــم، فرجعــوا ومل يرجــع أبــوه، فســألتهم عنــه، فقالــوا: مــات، فســألتهم 
عــن مالــه، فقالــوا: مــا خلَّــف مــاال، فقلــت للفتــى: هــل لــك بينــة عــى مــا تدعــي فقــال: 
ال فاســتحلفتهم فحلفــوا، فقــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: هيهــات يــا شيــح 
هكــذا حتكــم يف مثــل هــذا؟! فقــال: يــا أمــر املؤمنــن فكيــف؟ فقــال أمــر املؤمنــن )عليه 
الســام(: واهلل ألحكمــن فيهــم بحكــم مــا حكــم بــه خلــق قبــي إال داود النبــي )عليــه 
الســام(، يــا قنــرب أدع ل شطــة اخلميــس فدعاهــم فــوكل بــكل رجــل منهــم رجــا مــن 
الرشطــة، ثــم نظــر إىل وجوههــم فقــال: مــاذا تقولــون؟ أتقولــون: إن ال أعلــم مــا صنعتم 
ــال: ففــرق  ــال: فرقوهــم وغطــوا رؤوســهم، ق ــم ق ــى؟ إن إذا لاهــل، ث ــأيب هــذا الفت ب
ــجد ورؤوســهم مغطــاة  ــم كل رجــل منهــم إىل أســطوانة مــن أســاطن املس بينهــم وأقي
بثياهبــم ثــم دعــا بعبيــد اهلل بــن أيب رافــع كاتبــه فقــال: هــات صحيفــة ودواة وجلــس أمــر 
ــا  ــه فقــال هلــم: إذا أن املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه يف جملــس القضــاء وجلــس النــاس إلي
كــربت فكــربوا، ثــم قــال للنــاس: اخرجــوا ثــم دعــا بواحــد منهــم فأجلســه بــن يديــه 
ــم  ــا يقــول ث ــراره وم ــب إق ــع: اكت ــن أيب راف ــد اهلل ب ــال لعبي ــم ق وكشــف عــن وجهــه، ث
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أقبــل عليــه بالســؤال، فقــال لــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: يف أي يــوم خرجتــم مــن 
ــال: ويف أي  ــذا، ق ــذا وك ــوم ك ــل: يف ي ــال الرج ــم؟ فق ــى معك ــذا الفت ــو ه ــم وأب منازلك
شــهر؟ قــال: يف شــهر كــذا وكــذا، قــال: يف أي ســنة؟ قــال: يف ســنة كــذا وكــذا، قــال: وإىل 
أيــن بلغتــم يف ســفركم حتــى مــات أبــو هــذا الفتــى؟ قــال: إىل موضــع كــذا وكــذا، قــال: 
ــن فــان، قــال: ومــا كان مرضــه؟ قــال:  ــزل فــان ب ــزل مــن مــات؟ قــال: يف من ويف من
كــذا وكــذا، قــال: وكــم يومــا مــرض؟ قــال: كــذا وكــذا، قــال: ففــي أي يــوم مــات ومــن 
غســله ومــن كفنــه وبــا كفنتمــوه؟ ومــن صــى عليــه ومــن نــزل قــربه؟ فلــا ســأله عــن 
مجيــع مــا يريــد كــرّب أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( وكــرّب النــاس مجيعــا، فارتــاب أولئــك 
ــه  ــى رأس ــر أن يغط ــه فأم ــى نفس ــم وع ــر عليه ــد أق ــم ق ــكوا أن صاحبه ــون ومل يش الباق
ــم  ــه وكشــف عــن وجهــه، ث ــه إىل الســجن، ثــم دعــا بآخــر فأجلســه بــن يدي وينطلــق ب
قــال: كا زعمتــم أن ال أعلــم مــا صنعتــم، فقــال: يــا أمــر املؤمنــن مــا أنــا إال واحــد مــن 
القــوم ولقــد كنــت كارهــا لقتلــه فأقــر، ثــم دعــا بواحــد بعــد واحــد كلهــم يقــر بالقتــل 
ــدم،  ــه إىل الســجن فأقــر أيضــا فألزمهــم املــال وال ــم رد الــذي كان أمــر ب وأخــذ املــال ث
فقــال شيــح: يــا أمــر املؤمنــن وكيــف حكــم داود النبــي )عليــه الســام( فقــال: إن داود 
ــب  ــن فيجي ــات الدي ــم بيام ــادون بعضه ــون وين ــة يلعب ــر بغلم ــام( م ــه الس ــي )علي النب
ــال: مــات  ــا غــام مــا اســمك؟ ق ــه الســام( فقــال: ي منهــم غــام فدعاهــم داود )علي
الديــن فقــال لــه داود )عليــه الســام(: مــن ســاك هبــذا االســم؟ فقــال أمــي فانطلــق داود 
ــا أيتهــا املــرأة مــا اســم ابنــك هــذا؟ قالــت: مــات  ــه الســام( إىل أمــه فقــال هلــا: ي )علي
الديــن، فقــال هلــا: ومــن ســاه هبــذا؟ قالــت: أبــوه، قــال: وكيــف كان ذاك؟ قالــت: إن 
ــوم ومل  ــرف الق ــي فان ــل يف بطن ــي مح ــذا الصب ــوم وه ــه ق ــه ومع ــفر ل ــرج يف س ــاه خ أب
ــوا: مل  ــرك؟ قال ــا ت ــن م ــوا: مــات، فقلــت: هلــم فأي ــه فقال ينــرف زوجــي فســألتهم عن
خيلــف شــيئا، فقلــت: هــل أوصاكــم بوصيــة؟ قالــوا: نعــم، زعــم أنــك حبــى فــا ولــدت 
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ــام(:  ــه الس ــال داود )علي ــميته، ق ــن فس ــات الدي ــميه م ــام فس ــة أو غ ــد جاري ــن ول م
وتعرفــن القــوم الذيــن كانــوا خرجــوا مــع زوجــك؟ قالــت: نعــم قــال: فأحيــاء هــم أم 
ــا إليهــم ثــم مــى معهــا فاســتخرجهم  ــاء، قــال: فانطلقــي بن أمــوات؟ قالــت: بــل أحي
مــن منازهلــم فحكــم بينهــم هبــذا احلكــم بعينــه وأثبــت عليهــم املــال والــدم وقــال: للمــرأة 
ســمي ابنــك هــذا عــاش الديــن، ثــم إن الفتــى والقــوم اختلفــوا يف مــال الفتــى كــم كان، 
فأخــذ أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( خامتــه ومجيــع خواتيــم مــن عنــده ثــم قــال: أجيلــوا 
هــذه الســهام فأيكــم أخــرج خامتــي فهــو صــادق يف دعــواه ألنــه ســهم اهلل وســهم اهلل ال 

خييــب(()).

ــه الســام( تــوىل احلســن اخلافــة ومــى عــى ســنة  وبعــد مقتــل اإلمــام عــي )علي
النبــي األكــرم وجاهــد بفكــره حتــى أحيــا ســنن اهلل كــا أحياهــا أبــوه ثم استشــهد احلســن 
)عليــه الســام( فتــوىل احلســن عليــه الســام أمــور الديــن، فأفســد يزيــد وأراد أن يبــدل 
ــي فأحــلَّ مــا حــرم اهلل، فوقــف احلســن مدافعــا عــن هــذه الســنة  ســنن اهلل وســنن النب
الطاهــرة فقــال عليــه الســام: )إن مل أخــرج أشا وال بطــرا وال مفســدا وال ظاملــا، وإنــا 
خرجــت لطلــب االصــاح يف أمــة جــدي، أريــد أن آمــر باملعــروف وأهنــى عــن املنكــر، 
فمــن قبلنــي بقبــول احلــق فــاهلل أوىل باحلــق، ومــن رد عــي هــذا، أصــرب حتــى يقــي اهلل 

بينــي وبــن القــوم وهــو خــر احلاكمــن(.

فقــدم مــا قــدم مــن أنصــاره وأهــل بيتــه حتــى بــّن للعــامل أهنــم ديــن اهلل وهبــم أحيــا 
اهلل ســنته وســنة رســوله.

)- الكايف، ج7، ص)37، ح8.
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وَن َو َل َيْعُلوَن َوَل َيُغلُّوَن َوَل ُيْف�ِسُدوَن(: �سابعًا: )َل َي�ْسَتْكرِبُ

ذكــر اإلمــام أربــع صفــات ذميمــة ال وجــود هلــا اطاقــًا يف نفــوس الصديقــن 
ــي: ــا ي ــا م ــي ذكره ــات الت ــذه الصف ــن ه ــال ذرة، وم ــو بمثق ــن ول ــرار والصاحل واألب

اأوًل/ التكرب والتعايل:

ــاس كل  ــرب أس ــون، ألن الك ــربون وال يعل ــوم ال يتك ــن ق ــام( م ــه الس ــي )علي فع
خطيئــة، وقــد ذكــر لنــا اإلمــام )عليــه الســام( يف اخلطبــة التــي تســمى بـ)القاصعــة( أن 
أحــد أســباب لعــن ابليــس وطــرده مــن رمحــة اهلل هــو الكــرب، فالكــرب صفــة ذميمــة ومــن 
املحــال أن تكــون هــذه الصفــة يف أوليــاء اهلل وأحبائــه، بــل العكــس مــن ذلــك فــإن أوليــاء 
َص  اهلل أشــد النــاس تواضعــًا، يقــول االمــام )عليــه الســام( يف اخلطبــة نفســها: )َفَلــْو َرخَّ
َه  ــِة َأْنبَِياِئــِه َوَأْولَِياِئــِه َوَلِكنَّــُه ُســْبَحاَنُه َكــرَّ ــَص فِيــِه خِلَاصَّ اهلل يِف َاْلِكــرْبِ أِلََحــٍد ِمــْن ِعَبــاِدِه َلَرخَّ
اِب  َ ــُروا يِف َالــرُّ إَِلْيِهــُم َالتََّكاُبــَر َوَريِضَ هَلـُـُم َالتََّواُضــَع َفَأْلَصُقــوا بِــاأْلَْرِض ُخُدوَدُهــْم َوَعفَّ

ُوُجوَهُهــْم َوَخَفُضــوا َأْجنَِحَتُهــْم لِْلُمْؤِمنِــَن(()).

ا ِف  اُر اْلِخ��َرُة َنَْعُلَها ِللَِّذي��َن َل ُيِري��ُدوَن ُعُلوًّ وجــاء يف تفســر، قولــه تعــاىل: ﴿ِتْل��َك ال��دَّ
اْلَْرِض َوَل َفَس��اًدا َواْلَعاِقَب��ُة ِلْلُمتَِّق��نَي﴾())، أي: جتــربا وتكــربا عــى عبــاد اهلل، واســتكبارا 

عــن عبــادة اهلل )وال فســادا( أي: عمــا باملعــايص، عــن ابــن جريــج ومقاتــل.

وروى زاذان عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام أنــه كان يمــي يف األســواق وحــده، 
وهــو دال يرشــد الضــال، ويعــن الضعيــف، ويمــر بالبيــاع والبقــال، فيفتــح عليــه 

)- هنج الباغة، اخلطبة: )9)، ص90).

)- القصص: 83.
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ــدون علــوا يف األرض وال  ــن ال يري ــدار اآلخــرة نجعلهــا للذي القــرآن، ويقــرأ )تلــك ال
فســادا( ويقــول: نزلــت هــذه اآليــة يف أهــل العــدل، واملواضــع مــن الــوالة وأهــل القــدرة 

مــن ســائر النــاس(()).

فكلــا كان االنســان متواضعــا كان أقــرب إىل اهلل وبــا أن أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســام( هــو ثــان أقــرب شــخص إىل اهلل فهــو أشــد النــاس تواضعــا وأقــرب انســان إىل 
اهلل بعــد النبــي ثــم األمثــل فاألمثــل، ويف روايــة أمــر معاويــة رضار بــن ضمــرة الضبــايب 
أن يصــف عليــًا فقــال رضار)... وكان فينــا كأحدنــا جييبنــا إذا دعوناه ويعطينا إذا ســألناه، 
ونحــن واهلل مــع قربــه ال نكلمــه هليبتــه، وال ندنــو منــه تعظيــا لــه، فــإن تبســم فعــن غــر 
أش وال اختيــال، وإن نطــق فعــن احلكمــة وفصــل اخلطــاب، يعظــم أهــل الديــن ويــب 

املســاكن، وال يطمــع الغنــي يف باطلــه، وال يوئــس الضعيــف مــن حقــه(()).

ــا كان  ــه وم ــا تواضع ــح لن ــها توض ــة نفس ــام( يف اخلطب ــه الس ــه )علي ــن كام ل وم
ــزز  ــاء التع ــكم وإلق ــى رؤوس ــل ع ــع التذل ــدوا وض ــه: )واعتم ــة بقول ــه العام ــح ب ينص
حتــت أقدامكــم، وخلــع التكــرب مــن أعناقكــم، واختــذوا التواضــع مســلحة بينكــم وبــن 
عدوكــم إبليــس وجنــوده، فــإن لــه مــن كل أمــة جنــودا وأعوانــا ورجــا وفرســانا، َوالَ 
ــِت  ــا َأحْلََق ــَوى َم ــِه ِس ــُه اهلل فِي ــٍل َجَعَل ــا َفْض ــْرِ َم ــْن َغ ــِه ِم ــِن ُأمِّ ــَى اِْب ِ َع ــربِّ ــوا َكامْلَُتَك َتُكوُن
ــَخ  ــاِر َاْلَغَضــِب َوَنَف ــْن َن ــِه ِم ــُة يِف َقْلبِ ــَداَوِة َاحْلََســِد َوَقَدَحــِت َاحْلَِميَّ ــْن َع ــُة بِنَْفِســِه ِم َاْلَعَظَم
ــِذي َأْعَقَبــُه اهلل بـِـِه َالنََّداَمــَة َو َأْلَزَمــُه آَثــاَم َاْلَقاتِِلــَن إىَِل  ــْيَطاُن يِف َأْنِفــِه ِمــْن ِريــِح َاْلِكــرْبِ َالَّ َالشَّ

ــِة((3). ــْوِم َاْلِقَياَم َي

)- تفسر جممع البيان، الشيخ الطربيس، ج7، ص464.

)- خصائص األئمة، الرشيف الريض، ص)7.

3- هنج الباغة، اخلطبة: )9)، ص88).
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وروي عــن مســعدة بــن صدقــة قــال: مــر احلســن بــن عــي )عليــه الســام( بمســاكن 
قــد بســطوا كســاءًا هلــم فألقــوا عليــه كــرا فقالــوا: هلــم يــا بــن رســول اهلل، فثنــى وركــه 
فــأكل معهــم، ثــم تــا )ان اهلل ال يــب املســتكربين( ثــم قــال: قــد أجبتكــم فأجيبــون؟ 
ــال  ــه، فق ــوا منزل ــى أت ــه حت ــوا مع ــن، فقام ــى ع ــول اهلل وتعم ــن رس ــا اب ــم ي ــوا: نع قال

للربــاب: أخرجــي مــا كنــت تدخريــن(()).

وعــى الرغــم مــن تواضعهــم إال أن اهلل أعزهــم حتــى يــرى بعــض النــاس الذيــن يف 
قلوهبــم مــرض الكــرب أن هــذه اهليبــة التــي أعطاهــم اهلل إياهــا تكــرب، وحاشــا أن يكــون 
يف قلــب وليــه ولــو ذرة بســيطة مــن الكــرب، فعــن حممــد بــن العبــاس: عــن أيب األزهــر، 
عــن الزبــر بــن بــكار، عــن بعــض أصحابــه، قــال: قــال رجــل للحســن )عليــه الســام(: 
إن فيــك كــربا، فقــال: )كا، الكــرب هلل وحــده، ولكــن يفَّ عــزة، قــال اهلل عــز وجــل:﴿وهلِلَّ 

اْلِعزَُّة وِلَرُسوِله وِلْلُمْؤِمِننَي﴾()).

ثانيا/ الغل:

ــل  ــدره يغ ــل ص ــد غ ــا، وق ــد أيض ــش واحلق ــر: الغ ــل بالك ــاح، الغ ــاء يف الصح ج
ــد(3). ــن وحق ــش أو ضغ ــا، إذا كان ذا غ ــر غ بالك

فقولــه عليــه الســام )ال يغلــون( أي: ال يغشــون وال خيونــون، لــذا أســتودعهم اهلل 
دينــه وأعطاهــم أرساره وعلمــه ولــوال أمانتهــم ملــا اســتخلفهم يف األرض ومــا ائتمنهــم 

عــى دينــه.  

)- تفسر العيايش، ج)، ص57)، ح5).

)- الربهان يف تفسر القرآن، السيد هاشم البحران، ج5، ص389، ح7.

3- الصحاح، الوهري، ج5، ص783).
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 واإلمــام )عليــه الســام( مــن قــوم ال يقــدون، ألن احلقــد يــأيت مــن احلســد واحلســد 
صفــة ال يبهــا اهلل بــل احلاســد بعيــد مــن اهلل قريــب مــن الشــيطان وهــذا القــرب ســببه 
تشــابه الصفــات واألفعــال، فالشــيطان حســد آدم عــى مكانتــه فوصــل هلــذا احلــال، لــذا 
ــأيت هبــا الشــيطان لإلنســان هــي صفــات متواجــدة يف نفســه  ــي ي ــر الطــرق الت نجــد أكث
ــه  ــه علي ــن كام ل ــه، وم ــع يف حبائل ــه وق ــابه مع ــن تش ــف، فم ــاط الضع ــرف نق ــو يع فه

ــْيَطاِن(()). ــاِس لِلشَّ ــاذَّ ِمــَن النَّ الســام  قــال: )َفــإِنَّ الشَّ

 فاألوليــاء والصاحلــون بعيــدون كل البعــد عــن ابليــس وأعوانــه ألن هــذه الصفــات 
الذميمــة ال توجــد فيهــم، قــال تعــاىل: ﴿َوَم��ا َكاَن ِلَن��يٍِّ َأْن َيُغ��لَّ َوَم��ْن َيْغُل��ْل َي��ْأِت بَِ��ا َغ��لَّ 
َي��ْوَم اْلِقَياَم��ِة ُث��مَّ ُتَوفَّ��ى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَس��َبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن * َأَفَم��ِن اتََّبَع ِرْضَواَن اهلِل َكَمْن 
َب��اَء ِبَس��َخٍط ِم��َن اهلِل َوَم��ْأَواُه َجَهنَّ��ُم َوِبْئ��َس الَِْص��ُر * ُه��ْم َدَرَج��اٌت ِعْن��َد اهلِل َواهلُل َبِص��ٌر بَِ��ا 

َيْعَمُلوَن﴾()).

جــاء يف تفســر قولــه تعــاىل: )ومــا كان لنبــي أن يغــل(: ومــا صــح لنبــي أن خيــون يف 
الغنائــم، فــإن النبــوة تنــايف اخليانــة. والغلــول: أخــذ الــيء مــن املغنــم يف خفيــة. ورد: 
»إن قطيفــة محــراء فقــدت مــن الغنيمــة يــوم بــدر، فقــال رجــل مــن األصحــاب: مــا أظــن 
ــا  ــة فأحفره ــل قطيف ــا غ ــال: إن فان ــل فق ــاء رج ــت، فج ــا، فنزل ــول اهلل أخذه إال رس
ــرج  ــع، فأخ ــك املوض ــر ذل ــلم بحف ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــر رس ــك، فأم هنال
القطيفــة. )ومــن يغلــل يــأت بــا غــل يــوم القيمــة(. قــال: »إنــه يــراه يــوم القيامــة يف النــار 
ثــم يكلــف أن يدخــل إليــه فيخرجــه مــن النــار«، )ثــم تــوىف كل نفس مــا كســبت(: تعطى 
جــزاء مــا كســبت وافيــا )وهــم ال يظلمــون(. )أفمــن اتبــع رضــوان اهلل( بالطاعــة )كمــن 

)- هنج الباغة، اخلطبة: 7))، ص84).

)- آل عمران: )6)- 63).
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بــاء(: رجــع )بســخط مــن اهلل( باملعصيــة )ومــأواه جهنــم وبئــس املصــر(، )هــم درجــت 
عنــد اهلل واهلل بصــر بــا يعملــون(. قــال: »الذيــن اتبعــوا رضــوان اهلل هــم األئمــة، وهــم 
واهلل درجــات للمؤمنــن، وبواليتهــم ومعرفتهــم إيانــا يضاعــف اهلل هلــم أعاهلــم، ويرفــع 
اهلل هلــم الدرجــات العــى، والذيــن بــاؤوا بســخط هــم الذيــن جحــدوا حــق عــٍي واألئمــة 

منــا أهــل البيــت«، وقــال: »الدرجــة مــا بــن الســاء واألرض« ()).

ــا  ــام(: ي ــه الس ــادق )علي ــت للص ــة: فقل ــال علقم ــال )ق ــدوق يف األم وروى الص
ابــن رســول اهلل، إن النــاس ينســبوننا إىل عظائــم األمــور، وقــد ضاقــت بذلــك صدورنــا، 
ــط،  ــنتهم ال تضب ــك، وألس ــاس ال يمل ــا الن ــة، إن رض ــا علقم ــام(: ي ــه الس ــال )علي فق
ــام(؟ أمل  ــم الس ــه )عليه ــله وحجج ــاء اهلل ورس ــه أنبي ــلم من ــا مل يس ــلمون مم ــف تس فكي
ينســبوا يوســف )عليــه الســام( إىل أنــه هــمَّ بالزنــا؟ أمل ينســبوا أيــوب )عليــه الســام( 
إىل أنــه ابتــي بذنوبــه؟ أمل ينســبوا داود )عليــه الســام( إىل أنــه تبــع الطــر حتــى نظــر إىل 
امــرأة أوريــا فهواهــا؟ وأنــه قــدم زوجهــا أمــام التابــوت حتــى قتــل ثــم تــزوج هبــا؟ أمل 
ينســبوا موســى )عليــه الســام( إىل أنــه عنــن وآذوه حتــى بــرأه اهلل ممــا قالــوا، وكان عنــد 
اهلل وجيهــا؟ أمل ينســبوا مجيــع أنبيــاء اهلل إىل أهنــم ســحرة طلبــة الدنيــا؟ أمل ينســبوا مريــم 
بنــت عمــران )ليهــا الســام( إىل أهنــا محلــت بعيســى مــن رجــل نجــار اســمه يوســف؟ 
أمل ينســبوا نبينــا حممــدا )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل أنــه شــاعر جمنــون؟ أمل ينســبوه إىل أنــه 
هــوى امــرأة زيــد بــن حارثــة فلــم يــزل هبــا حتــى اســتخلصها لنفســه؟ أمل ينســبوه يــوم 
ــى  ــل ع ــز وج ــره اهلل ع ــى أظه ــراء؟ حت ــة مح ــم قطيف ــن املغن ــه م ــذ لنفس ــه أخ ــدر إىل أن ب
ــه: )ومــا  ــة، وأنــزل بذلــك يف كتاب ــه وآلــه( مــن اخليان ــه )صــى اهلل علي ــّرأ نبي القطيفــة وب
ــه )صــى  ــوم القيامــة(، أمل ينســبوه إىل أن ــا غــل ي ــأت ب ــل ي ــي أن يغــل ومــن يغل كان لنب

)- التفسر األصفي، الفيض الكاشان، ج)، ص80).
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ــم  ــى كذهب ــام(؟ حت ــه الس ــي )علي ــه ع ــن عم ــوى يف اب ــن اهل ــق ع ــه( ينط ــه وآل اهلل علي
اهلل عــز وجــل، فقــال ســبحانه: ﴿َوَم��ا َينِط��ُق َع��ِن اْلَه��َوى * ِإْن ُه��َو ِإلَّ َوْح��ٌي ُيوَح��ى﴾أمل 
ــل  ــز وج ــزل اهلل ع ــى أن ــم؟ حت ــن اهلل إليه ــول م ــه رس ــه: إن ــذب يف قول ــبوه إىل الك ينس
ــى أتاهــم  ــوا وأوذوا حت ــا كذب ــت رســل مــن قبلــك فصــربوا عــى م ــد كذب ــه: )ولق علي
نرنــا(، ولقــد قــال يومــا: عــرج يب البارحــة إىل الســاء. فقيــل: واهلل مــا فــارق فراشــه 
طــول ليلتــه. ومــا قالــوا يف األوصيــاء )عليهــم الســام( أكثــر مــن ذلــك، أمل ينســبوا ســيد 
ــة  ــر الفتن ــه كان يؤث ــك، وأن ــا واملل ــب الدني ــه كان يطل ــام( إىل أن ــه الس ــاء )علي األوصي
عــى الســكون، وأنــه يســفك دمــاء املســلمن بغــر حلهــا، وأنــه لــو كان فيــه خــر مــا أمــر 
خالــد بــن الوليــد بــرضب عنقــه؟ أمل ينســبوه إىل أنــه )عليــه الســام( أراد أن يتــزوج ابنــة 
أيب جهــل عــى فاطمــة )عليهــا الســام(، وأن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( شــكاه 
ــة نبــي  ــة عــدو اهلل عــى ابن ــد أن يتــزوج ابن ــا يري عــى املنــرب إىل املســلمن، فقــال: إن علي
اهلل، أال إن فاطمــة بضعــة منــي، فمــن آذاهــا فقــد آذان، ومــن رسهــا فقــد رسن، ومــن 

غاظهــا فقــد غاظنــي؟

ثــم قــال الصــادق )عليــه الســام(: يــا علقمــة، مــا أعجــب أقاويــل النــاس يف عــي 
)عليــه الســام(! كــم بــن مــن يقــول: إنــه رب معبــود، وبــن مــن يقــول: إنــه عبــد عــاص 
للمعبــود! ولقــد كان قــول مــن ينســبه إىل العصيــان أهــون عليــه مــن قــول مــن ينســبه إىل 
ــة؟ أمل يشــبهوه بخلقــه؟  ــه ثالــث ثاث ــوا هلل عــز وجــل: إن ــا علقمــة، أمل يقول ــة. ي الربوبي
أمل يقولــوا: إنــه الدهــر؟ أمل يقولــوا: إنــه الفلــك؟ أمل يقولــوا: إنــه جســم؟ أمل يقولــوا: إنــه 
صــورة؟ تعــاىل اهلل عــن ذلــك علــوا كبــرا يــا علقمــة إن األلســنة التــي تتنــاول ذات اهلل 
ــتعينوا  ــه! فاس ــا تكرهون ــم ب ــن تناولك ــس ع ــف حتب ــه كي ــق بذات ــا ال يلي ــره ب ــاىل ذك تع
ــإن  ــن، ف ــة للمتق ــاده والعاقب ــن عب ــاء م ــن يش ــا م ــربوا، إن األرض هلل يورثه ــاهلل واص ب
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بنــي إرسائيــل قالــوا ملوســى )عليــه الســام(: )أوذينــا مــن قبــل أن تأتينــا ومــن بعــد مــا 
ــْم  ُك ــَك َعُدوَّ ــْم َأْن ُيْهِل ُك ــا موســى: ﴿َعَســى َربُّ ــا(، فقــال اهلل عــز وجــل: قــل هلــم ي جئتن

ــوَن﴾()).  ــَف َتْعَمُل ــَر َكْي ــي اأْلَْرِض َفَينُْظ ــَتْخِلَفُكْم فِ َوَيْس

ثالثًا- الف�ساد:

ــن  ــاء والصديق ــن واألنبي ــر املؤمن ــن أم ــد ع ــدة كل البع ــة بعي ــذه الصف ــك ه كذل
ــل هــذه الصفــة مــن صفــات الفاســقن واملنافقــن  عليهــم أفضــل الصــاة والســام، ب
الذيــن يفســدون يف األرض، فيحلــون مــا حــرم اهلل ويتبعــون أهوائهــم، فمعنــى يفســدون 
مطلــق الفســاد وليــس فقــط الزنــا وباقــي الفواحــش وإنــا الفســاد أنــواع، فمــن يــرف 
ــلبون  ــن يس ــك الذي ــد يف األرض، كذل ــو مفس ــه فه ــوى نفس ــع ه ــره ويتب كام اهلل ويغ
ــل  ــرب ويقت ــن خي ــاد وم ــذا فس ــة فه ــرق خمتلف ــم بط ــون أموآهل ــم ويرق ــاس حقوقه الن

ــواع الفســاد واهلل ال يــب املفســدين. ويســلب فهــذا أشــد أن

ِذيــَن اَل  اُر اآْلَِخــَرُة َنْجَعُلَهــا لِلَّ جــاء يف تفســر األمثــل عــن قولــه تعــاىل: )﴿تِْلــَك الــدَّ
ا فِــي اأْلَْرِض َواَل َفَســاًدا﴾. ُيِريــُدوَن ُعُلــوًّ

ومــّرًة يعتــرب فرعــون مــن املفســدين، وأثنــاء توبتــه عنــد غرقــه يف النيــل يقــول: ﴿َآآْلََن 
َوَقــْد َعَصْيــَت َقْبــُل َوُكنـْـَت ِمــَن اْلُمْفِســِديَن﴾. وقــد اســتعمل »الفســاد يف األرض« تعبرًا 
ــِه َلَقــْد َعِلْمُتــْم َمــا ِجْئنـَـا لِنُْفِســَد  عــن الرقــة كــا يف قّصــة يوســف )عليــه الســام(: ﴿َتاللَّ

فـِـي اأْلَْرِض َوَمــا ُكنَّــا َســاِرِقيَن﴾.

ومــّرة ُأخــرى كنايــة عــن قّلــة البيــع، كــا يف قّصــة شــعيب حيــث نقــرأ قولــه تعــاىل: 

)- األمال، الشيخ الصدوق، ص65).
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ــا َســاِرِقَن﴾. وأخــرًا إســتخدم  ــا لِنُْفِســَد يِف اأْلَْرِض َوَمــا ُكنَّ ﴿َتــاهللَِّ َلَقــْد َعِلْمُتــْم َمــا ِجْئنَ
القــرآن الكريــم الفســاد يف التعبــر عــن إضطــراب النظــام الكــون: ﴿َلــْو َكاَن فِيِهَمــا َآلَِهــٌة 

ــُه َلَفَســَدَتا﴾. إاِلَّ اللَّ

نســتفيد مــن جممــوع هــذه اآليــات أّن الفســادـ  بشــكل عــاّمـ  أو الفســاد يف األرض، له 
معنــًى واســع جــّدًا، بحيــث يشــمل أكــرب الرائم مثــل جرائم فرعــون وســائر الطواغيت، 
كــا يشــمل األعــال األقــل إجرامــًا منهــا مثــل بخــس النــاس أشــياءهم، ويشــمل كذلــك 
أي خــروج عــن حالــة اإلعتــدال كــا أشنــا إليــه ســابقًا. وبالنظــر إىل أّن العقوبــة جيــب 
أن تكــون مطابقــة للجريمــة يّتضــح لنــا أّن كّل جمموعــة مــن هــؤالء املفســدين هلــا عقوبــة 

معّينــة وجــزاء خــاص(()).

لــذا جعــل اهلل اخلليفــة قبــل اخلليقــة ألنــه يعلــم أن هــؤالء الطيبــن الذيــن اختارهــم 
ــو  ــي ه ــاد، وع ــرشون الفس ــدوده، وال ين ــدون ح ــه وال يتع ــه ال خيالفون ــائر خلق ــن س م
أحــد األوليــاء الذيــن اختارهــم اهلل، بــل فّضلــه عليهــم حــن جعلــه نفــس النبــي )صــى 
ــه( وقــد مدحــه اهلل تعــاىل يف القــرآن بكثــر مــن الســور، فهــو مــن قــوم ال  ــه وآل اهلل علي
ــًا  ــاروا مث ــدع فص ــاد والب ــل الفس ــوا أه ــوا وحارب ــوم أصلح ــن ق ــو م ــل ه ــدون ب يفس

للغــرة والشــهامة.

ــاءه يف كثــر مــن األمــور لكــي يــري النــاس حقيقتهــم ويقــروا  وقــد اختــرب اهلل أولي
بعدالتــه، قــال تعــاىل: ﴿َوَراَوَدْت��ُه الَِّي ُهَو ِف َبْيِتَها َعْن َنْفِس��ِه َوَغلََّقِت اْلَْب��َواَب َوَقاَلْت َهْيَت 
��ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها  الُِوَن *  َوَلَقْد َهمَّ َل��َك َق��اَل َمَع��اَذ اهلِل ِإنَّ��ُه َربِّ��ي َأْحَس��َن َمْث��َواَي ِإنَُّه َل ُيْفِل��ُح الظَّ
��وَء َواْلَفْحَش��اَء ِإنَُّه ِم��ْن ِعَباِدَنا الُْْخَلِصنَي *   َل��ْوَل َأْن َرَأى ُبْرَه��اَن َربِّ��ِه َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ

)- األمثل، ج7، ص400.
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ْت َقِميَص��ُه ِم��ْن ُدبُ��ٍر َوَأْلَفَي��ا َس��يَِّدَها َل��َدى اْلَب��اِب َقاَل��ْت َما َجَزاُء َم��ْن َأَراَد  َواْس��َتَبَقا اْلَب��اَب َوَق��دَّ
ِبَأْهِلَك ُسوًءا ِإلَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم * َقاَل ِهَي َراَوَدْتِي َعْن َنْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن 
َأْهِلَها ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنَي * َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر 
ا َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل ِإنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ ِإنَّ َكْيَدُكنَّ  اِدِق��نَي *  َفَلمَّ َفَكَذَب��ْت َوُه��َو ِم��َن الصَّ

َعِظيٌم﴾()).

 فــكل األنبيــاء واحلجــج )عليهــم الســام( كالنبــي يوســف ال يقربــون الباطــل وال 
يفســدون بــل ال ينظــرون إىل حمــرم، روى القمــي عــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( قال: 
)... فجــاءت إليــه كــا حكــى اهلل تعــاىل ﴿َتْمِشــي َعَلــى اْســتِْحَياٍء﴾ فقالــت ﴿َقاَلــْت إِنَّ 
َأيِب َيْدُعــوَك لَِيْجِزَيــَك َأْجــَر َمــا َســَقْيَت َلنـَـا﴾، فقــام موســى معهــا ومشــت أمامه فســفقتها 
الريــاح فبــان عجزهــا فقــال هلــا موســى تأخــري ودلينــي عــى الطريــق بحصــاة تلقيهــا 

أمامــي أتبعهــا فأنــا مــن قــوم ال ينظــرون يف أدبــار النســاء(()).

 أمــا مــن ناحيــة احلكــم فعــي من قــوم طبقــوا عدالــة اهلل حينــا حكمــوا يف األرض ومل 
يفســد بحكــم ألن األحــكام الضالــة مــن أشــد أنــواع الفســاد، قــال تعــاىل:﴿ِإنَّ ِفْرَع��ْوَن 
َعَل ِف اْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم 

ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُْفِسِديَن﴾(3).

ــه يف  ــام( وقصت ــه الس ــف )علي ــي يوس ــًا النب ــم اهلل حك ــن آتاه ــاء الذي ــن األنبي  وم
ــليان  ــا اهلل داود وس ــك نبي ــة وكذل ــاد معروف ــى الفس ــاء ع ــي والقض ــدل االهل ــرش الع ن

ــام(. ــا الس )عليه

)- يوسف: 3) - 7).

)- تفسر القمي، ج)، ص38).

3- القصص: 4.
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ــس  ــى عك ــة اهلل ع ــق عدال ــق وطب ــج احل ــو هن ــاوي وه ــج الس ــذا النه ــع ه ــي اتب فع
ــه  ــع أنواع ــامي بجمي ــع االس ــاد يف املجتم ــى الفس ــث تفش ــبقوه حي ــن س ــكام الذي احل
يف تلــك األزمنــة ورجــع احلكــم الاهــي كتفضيــل أول الســابقات وانعــدام احلكــم 
الترشيعــي الصحيــح، ولــوال وجــود عــي هللــك االســام وتشــوهت صورتــه احلقيقيــة 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــلن )ص ــيد املرس ــل س ــد رحي بع

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاب رس ــن أصح ــل م ــان )كان رج ــر الربه ــاء يف تفس  ج
وآلــه( مــع عمــر بــن اخلطــاب، فأرســله يف جيــش، فغــاب ســتة أشــهر، ثــم قــدم وكان مــع 
أهلــه ســتة أشــهر، فعلقــت منــه، فجــاءت بولــد لســتة أشــهر فأنكــره، فجــاء هبــا إىل عمــر، 
فقــال: يــا أمــر املؤمنــن، كنــت يف البعــث الــذي وجهتنــي فيــه، وتعلــم أن قدمــت منــذ 
ــه منــي، فقــال  ســتة أشــهر، وكنــت مــع أهــي، وقــد جــاءت بغــام وهــو ذا، وتزعــم أن
هلــا عمــر: مــا تقولــن أيتهــا املــرأة؟ فقالــت: واهلل مــا غشــيني رجــل غــره، ومــا فجــرت، 
وإنــه البنــه، وكان اســم الرجــل اهليثــم، فقــال هلــا عمــر: أحــق مــا يقــول زوجــك؟ قالت: 
صــدق يــا أمــر املؤمنــن، فأمــر هبــا عمــر أن ترجــم، فحفــر هلــا حفــرة، ثــم أدخلهــا فيهــا، 
فبلــغ ذلــك عليــا )عليــه الســام( فجــاء مرعــا حتــى أدركهــا، وأخــذ بيدهــا، فســّلها من 
احلفــرة، ثــم قــال لعمــر: »اربــع عــى نفســك، إهنــا قــد صدقــت، إن اهلل عــز وجــل يقــول 
ُله وِفصاُل��ه َثلُث��وَن َش��ْهرًا﴾، وقــــــال فــــي الرضــــــاع:﴿واْلواِلداُت  يف كتــــــابه:﴿وَحْ
ُيْرِضْع��َن َأْولَدُه��نَّ َحْوَل��نْيِ كاِمَل��نْيِ﴾ فاحلمــــــل والرضــاع ثاثــون شــهرا، وهــذا احلســن 

ولــد لســتة أشــهر« فعندهــا قــال عمــر: لــوال عــي هللــك عمــر(()).

ــارة التــي قاهلــا عمــر وهــي  ــع اخللفــاء يف القضــاء، وهــذه العب ــه مجي  وقــد رجــع إلي
)لــوال عــي هللــك عمــر( قاهلــا عمــر يف كثــر مــن املواطــن وليــس يف هــذا املوطــن فقــط. 

)- الربهان يف تفسر القرآن، ج5، ص)4، ح9.
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ــل  ــي وأه ــا كان ع ــط، وإن ــه فق ــم من ــرة ال لقرابته ــي والع ــا أوىص بع ــي حين فالنب
ــة.  ــة اخلصيص ــذه املنزل ــوا ه ــًا ألن ينال ــم وأه ــًا للحك ــام( أه ــم الس ــت )عليه البي

 جــاء يف كتــاب الغــارات للثقفــي: )خــرج عــي - ريض اهلل عنــه - إىل الســوق فــإذا 
ــك  ــي وبين ــي، بين ــذه درع ــه: ه ــال ل ــدرع فق ــي ال ــرف ع ــا فع ــع درع ــران يبي ــو بن ه
قــايض املســلمن، وكان عــي اســتقى شيــا فلــا رأى شيــح أمــر املؤمنــن قــام مــن 
جملــس القضــاء وأجلــس عليــا يف جملســه وجلــس شيــح قدامــه إىل جانــب النــران، 
فقــال عــي: أمــا يــا شيــح لــو كان خصمــي مســلا لقعــدت معــه جملــس اخلصــم ولكنــي 
ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يقــول: ال تصافحوهــم وال تبدؤوهــم 
بالســام وال تعــودوا مرضاهــم وال تصلــوا عليهــم وألئوهــم إىل مضايــق الطريــق 
وصغروهــم كــا صغرهــم اهلل، اقــض بينــي وبينــه يــا شيــح، فقــال: مــا تقــول يــا أمــر 
ــح: مــا تقــول  ــذ زمــان، فقــال شي ــي من املؤمنــن؟ فقــال عــي: هــذه درعــي ذهبــت من
ــا أرى  ــح: م ــدرع درعــي، فقــال شي ــن، ال ــا أكــذب أمــر املؤمن ــال: م ــا نــران؟ فق ي
ــا  ــال النــران: أم ــح، فق ــال عــي: صــدق شي ــة؟ فق ــك بين ــده فهــل ل أن ختــرج مــن ي
أنــا فأشــهد أن هــذه أحــكام األنبيــاء، أمــر املؤمنــن جيــيء إىل قاضيــه، وقاضيــه يقــي 
عليــه هــي واهلل يــا أمــر املؤمنــن درعــك، اتبعتــك مــع اليــش وقــد زالــت عــن مجلــك 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدا رس ــه إال اهلل، وأن حمم ــهد أن ال إل ــإن أش ــا ف األورق فأخذهت

وآلــه وســلم، فقــال عــي: أمــا إذا أســلمت فهــي لــك ومحلــه عــى فــرس عتيــق.

قال الشعبي: لقد رأيته يقاتل املرشكن.

ويف رواية: إنه فرض له ألفن وقتل معه يوم صفن(()).

)- الغارات، ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف، ج)، ص))7.
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فهــذا احلكــم جعــل مــن هــذا النــران يعتنــق االســام فــاهلل خلــق االنســان عــى 
ــر  ــرش اخل ــد ن ــوله فق ــم اهلل ورس ــم بحك ــن يك ــاد فم ــض الفس ــرة ترف ــرة؛ والفط الفط
وقــى عــى الفســاد بجميــع أنواعــه، ألن األحــكام الضالــة تنــرش الفســاد والفــوىض يف 

ــدان.  البل

َناِن َو اأَْج�َساُدُهْم يِف َاْلَعَمِل(: ثامنًا: )ُقُلوُبُهْم يِف َاْلِ

حينــا هيــوى القلــب شــيئًا يبقــى متعلقــًا بــه، فمــن كان قلبــه متعلقــًا بالنــان ال ينظــر 
إىل الدنيــا وال تغــره زينتهــا، واإلمــام )عليــه الســام( مــن قــوم لبســوا اخلشــن ومل يطعموا 
ســوى اخلبــز وامللــح، ومل تغــره الدنيــا بمغرياهتــا وحينــا أقبلــت الدنيــا عليــه أدبــر عنهــا، 
ــٍم  ــال: )...وُكلُّ َنِعي ــام(، ق ــه الس ــه )علي ــة ل ــن حكم ــل، وم ــا زائ ــم أن نعيمه ــه يعل ألن

ُدوَن اْلَنَّــِة َفُهــَو حَمُْقــوٌر..(()).

 فهــذه القلــوب الطاهــرة تنظــر إىل مائــدة عرضهــا الســاوات واألرض وال تنظــر إىل 
نعيــم فــاٍن واإلمــام كان يعلــم أن كل مــا زاد يف الدنيــا مــن عطــاء إال وانتقــص يف اآلخــرة، 
لــذا كان عــي يريــد ذلــك النعيــم األبــدي فصــار ســيد الزاهديــن، قــال األصبــغ بــن نباتــة: 
كان أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( إذا أتــى باملــال ادخلــه بيــت مــال املســلمن، ثــم مجــع 

املســتحقن ثــم رضب يــده يف املــال فنثــره يمنــة ويــرة، وهــو يقــول:

يا صفراء يا بيضاء ال تغريني، غري غري.

هذا جناي وخـــــــيارُُه فيـــــــــــِه                إذ كــــــّل جــــــــــاٍن يدُه إىل فيــــــــــــِه

ثــم ال خيــرج حتــى يفــرق مــا يف بيــت مــال املســلمن ويــؤيت كل ذي حــق حقــه ثــم 

)- هنج الباغة، احلكمة: 387، ص544.
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ــد  ــول بع ــا يق ــا ثاث ــق الدني ــم يطل ــن، ث ــه ركعت ــي في ــم يص ــرش ث ــس وي ــر أن يكن يأم
التســليم: يــا دنيــا ال تتعــريض ل وال تتشــوقي وال تغرينــي، فقــد طلقتــك ثاثــا ال رجعــة 

ــك(()). ل إلي

فعــي يتشــوق إىل النــة التــي وعــده اهلل هبــا وهــو متيقنــن بــأن اهلل منجــز مــا وعــده، 
ــه  ــه )علي ــة ل ــن خطب ــه، فم ــن بصرت ــا بع ــام( كان يراه ــه الس ــه )علي ــاهلل فإن ــه ب ولتيقن
ــَك  ــا ُيوَصــُف َل ــَو َم ــَك َنْح ــَرِ َقْلبِ ــَت بَِب ــْو َرَمْي ــال: )َفَل ــة، ق الســام( يصــف فيهــا الن
ــا وَزَخــاِرِف  اهِتَ ْنَيــا، ِمــْن َشــَهَواهِتَا وَلذَّ ِمنَْهــا، َلَعَزَفــْت َنْفُســَك َعــْن َبَداِئــِع َمــا ُأْخــِرَج إىَِل الدُّ
َمنَاظِِرَهــا، وَلَذِهَلــْت بِاْلِفْكــِر يِف اْصطَِفــاِق َأْشــَجاٍر، ُغيَِّبــْت ُعُروُقَهــا يِف ُكْثَبــاِن امْلِْســِك َعَى 
ْطــِب يِف َعَســالِيِجَها وَأْفنَاهِنَــا، وُطُلــوِع  ــِؤ الرَّ ْؤُل َســَواِحِل َأهْنَاِرَهــا، ويِف َتْعِليــِق َكَباِئــِس اللُّ
ــِة جُمَْتنِيَهــا،  ــْأيِت َعــَى ُمنَْي ــٍف َفَت ــى ِمــْن َغــْرِ َتَكلُّ نَ ــَاِر خُمَْتِلَفــًة يِف ُغُلــِف َأْكَاِمَهــا، جُتْ تِْلــَك الثِّ
ــْوٌم مَلْ  ــِة، َق َق ــوِر امْلَُروَّ ــِة واخْلُُم َق ــاِل امْلَُصفَّ ــا، بِاألَْعَس ــِة ُقُصوِرَه ــا يِف َأْفنَِي اهِلَ ــَى ُنزَّ ــاُف َع وُيَط
ــوا َداَر اْلَقــَراِر وَأِمنُــوا ُنْقَلــَة األَْســَفاِر، َفَلــْو َشــَغْلَت  َتــَزِل اْلَكَراَمــُة َتَتــَاَدى هِبِــْم، َحتَّــى َحلُّ
ــا امْلُْســَتِمُع، بِاْلُوُصــوِل إىَِل َمــا هَيُْجــُم َعَلْيــَك ِمــْن تِْلــَك امْلَنَاظِــِر امْلُونَِقــِة، َلَزِهَقــْت  َ َقْلَبــَك َأهيُّ
ْلــَت ِمــْن جَمِْلــيِس َهــَذا، إىَِل جُمَــاَوَرِة َأْهــِل اْلُقُبــوِر اْســتِْعَجااًل  َنْفُســَك َشــْوقًا إَِلْيَهــا، وَلَتَحمَّ

ــَراِر بَِرمْحَتِــه(()). ــاِزِل األَْب ــه، إىَِل َمنَ اُكــْم مِمَّــْن َيْســَعى بَِقْلبِ ــا اهلل وإِيَّ ــا، َجَعَلنَ هِبَ

ــوَلُه  ــِع اهللَ َوَرُس ــْن ُيطِ ــاىل: ﴿َوَم ــال تع ــه، ق ــن أطاع ــكنها إال م ــة دار اهلل ال يس فالن
ــُم﴾(3). ــْوُز اْلَعظِي ــَك اْلَف ــا َوَذلِ ــَن فِيَه ــاُر َخالِِدي ــا اأْلهَْنَ تَِه ــْن حَتْ ــِري ِم ــاٍت جَتْ ــُه َجنَّ ُيْدِخْل

)- روضة الواعظن، الفتال النيسابوري، ص7)).

)- هنج الباغة، اخلطبة: 65)، ص)4).

3- النساء: 3).
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ومــن غــره )عليــه الســام( أطــاع اهلل وأطــاع رســوله واتبعــه بــكل يشء حتــى صــار 
ــد  ــن أيب عب ــيعتهم، ع ــام( وش ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــي وأه ــت لع ــة خلق ــه، فالن كنفس
ــت  ــن طاب ــا إال م ــرة، ال يدخله ــرة مطه ــة طاه ــق اهلل الن ــال: )خل ــام، ق ــه الس اهلل علي

ــه(()). والدت

عــن ســلان الفــاريس ريض اهلل عنــه قــال: بينــا أمجــع مــا كنــا حــول النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( مــا خــا أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( إذ أقبــل أعــرايب 
بــدوي فتخطــى صفــوف املهاجريــن واألنصــار حتــى جثــا بــن يــدي رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه(، وهــو يقــول: )الســام عليــك( يــا رســول اهلل فــداك أيب وأمــي يــا رســول 
ــال:  ــرايب؟ ق ــا أع ــت ي ــن أن ــام م ــك الس ــه(: علي ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــال النب اهلل، فق
رجــل مــن بنــي ليــم يــا رســول اهلل، فقــال النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: »مــا وراك بــا 
جــاء ليــم؟« قــال: يــا رســول اهلل خلفــت خثعــم وقــد هتيــأوا وعبــأوا كتائبهــم، وخلفــت 
الرايــات ختفــق فــوق رؤســهم، يقدمهــم احلــارث بــن مكيــدة اخلثعمــي يف مخســائة مــن 
ــوك  ــة فيقتل ــردوا املدين ــى ي ــوا حت ــزى أن ال يرجع ــات والع ــون بال ــم، يتأل ــال خثع رج
ــى  ــه(، حت ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــا النب ــت عين ــال: فدمع ــول اهلل، ق ــا رس ــك ي ــن مع وم
أبكــى مجيــع أصحابــه، ثــم قــال: »يــا معــرش النــاس ســمعتم مقالــة األعــرايب؟« قالــوا: كل 
قــد ســمعنا يــا رســول اهلل، قــال: »فمــن منكــم خيــرج إىل هــؤالء القــوم قبــل أن يطؤونــا 
يف ديارنــا وحريمنــا، لعــل اهلل يفتــح عــى يديــه، وأضمــن لــه عــى اهلل النــة؟ قــال: فــواهلل 
مــا قــال أحــد: أنــا يــا رســول اهلل، قــال: فقــام النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، عــى قدميــه 
وهــو يقــول: »معــاش أصحــايب هــل ســمعتم مقالــة األعــرايب؟« قالــوا: كل قــد ســمعنا يا 
رســول اهلل، قــال: »فمــن منكــم خيــرج إليهــم قبــل أن يطؤونــا يف ديارنــا وحريمنــا، لعــل 
اهلل يفتــح عــى يديــه، وأضمــن لــه عــى اهلل اثنــي عــرش قــرا يف النــة«؟ قــال: فــواهلل مــا 

)- املحاسن، ج)، ص39)، ح9).
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قــال أحــد: أنــا يــا رســول، قــال: فبينــا النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه واقــف إذ أقبــل أمــر 
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، فلــا نظــر إىل النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
واقفــا ودموعــه تنحــدر كأهنــا مجــان انقطــع ســلكه عــى خديــه مل يتالــك أن رمــى بنفســه 
عــن بعــره إىل األرض ثــم أقبــل يســعى نحــو النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يمســح بردائــه 
الدمــوع عــن وجــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وهــو يقــول: مــا الــذي أبــكاك؟ ال 
أبكــى اهلل عينيــك يــا حبيــب اهلل، هــل نــزل يف أمتــك يشء مــن الســاء؟ قــال: »يــا عــي مــا 
نــزل فيهــم إال خــر، ولكــن هــذا األعــرايب حدثنــي عــن رجــال خثعــم بأهنــم قــد عبــأوا 
كتائبهــم، وخفقــت الرايــات فــوق رؤســهم، يكذبــون قــول، ويزعمــون أهنــم ال يعرفــون 
ــون  ــم، يتأل ــال خثع ــن رج ــائة م ــي يف مخس ــدة اخلثعم ــن مكي ــارث ب ــم احل ريب، يقدمه
ــت  ــي، وإن قل ــن مع ــون وم ــة فيقتل ــردوا املدين ــى ي ــون حت ــزى ال يرجع ــات والع بال
ألصحــايب: مــن منكــم خيــرج إىل هــؤالء القــوم مــن قبــل أن يطؤونــا يف ديارنــا وحريمنــا، 
لعــل اهلل يفتــح عــى يديــه، وأضمــن لــه عــى اهلل اثنــي عــرش قــرا يف النــة، »فقــال أمــر 
املؤمنــن عــي بــن أيــي طالــب )عليــه الســام(: فــداك أيب وأمــي يــا رســول اهلل صــف ل 
ــاء هــذه القصــور  ــا عــي بن ــه(: »ي ــه وآل هــذه القصــور، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــدر  ــا ال ــرب، حصباؤه ــر والعن ــك األذف ــا املس ــة، ماطه ــن فض ــة م ــب ولبن ــن ذه ــة م لبن
والياقــوت، تراهبــا الزعفــران، كثبهــا الكافــور، يف صحــن كل قــر مــن هــذه القصــور 
أربعــة أهنــار: هنــر مــن عســل، وهنــر مــن مخــر، وهنــر مــن لبــن، وهنــر مــن مــاء حمفــوف 
باألشــجار واملرجــان، عــى حافتــي كل هنــر مــن هــذه األهنــار خيمــة مــن درة بيضــاء ال 
قطــع فيهــا وال فصــل، قــال هلــا: كــون، فكانــت، يــرى باطنهــا مــن ظاهرهــا، و ظاهرهــا 
ــد  ــن الزبرج ــا م ــر، قوائمه ــوت األمح ــص بالياق ــر مفص ــة رسي ــا، يف كل خيم ــن باطنه م
ــة  ــبعون حل ــوراء س ــى كل ح ــن، ع ــور الع ــن احل ــوراء م ــر ح ــى كل رسي ــرض، ع األخ
خــرضاء، وســبعون حلــة صفــراء ويــرى مــخ ســاقها خلــف عظمهــا وجلدهــا وحليهــا 
وحللهــا كــا تــرى اخلمــرة الصافيــة يف الزجاجــة البيضــاء، مكللــة بالواهــر لــكل حــوراء 
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ــة  ــد كل وصيــف جممــر يبخــر تلــك الذؤاب ــد وصيــف وبي ــة بي ــة، كل ذؤاب ســبعون ذؤاب
يفــوح مــن ذلــك املجمــر بخــار ال يفــوح بنــار، ولكــن بقــدرة البــار« قــال: فقــال: أمــر 
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام: فــداك أمــي وأيب يــا رســول اهلل أنــا هلــم، فقــال 
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: »يــا عــي هــذا لــك وأنــت لــه أنجــد إىل القــوم«، فجهــزه 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، يف مخســن ومائــة رجــل مــن األنصــار واملهاجريــن، 
فقــام ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه وقــال: فــداك أيب وأمــي يــا رســول اهلل جتهــز ابــن عمــي 
يف مخســن ومائــة رجــل مــن العــرب إىل مخســائة رجــل وفيهــم احلــارث ابــن مكيــدة يعــد 
ــاس،  ــن عب ــا اب ــي ي ــط عن ــه(: »ام ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــال النب ــارس، فق ــائة ف بخمس
ــم  ــى اهلل عليه ــده ألعط ــي وح ــرى وع ــدد الث ــى ع ــوا ع ــو كان ــق ل ــي باحل ــذي بعثن فوال
النــر حتــى يأتينــا بســبيهم أمجعــن، »فجهــزه النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وهــو يقول: 
»اذهــب يــا حبيبــي حفــظ اهلل مــن حتتــك ومــن فوقــك وعــن يمينــك وعــن شــالك، اهلل 

خليفتــي عليــك«....(()).

ــل  ــادة ألن كل عم ــِل(، أي: يف العب ــاُدُهْم يِف َاْلَعَم ــام(: )َوَأْجَس ــه الس ــه )علي وقول
يــريض اهلل عبــادة، فهــم طــوال الوقــت يعملــون بــا يــريض اهلل وال يغفلــون عنــه طرفــة 

عــن.

ــن حممــد )عليهــا  ــر ب ــد الصــادق جعف ــت عن ــال كن ــوم ق ــن كلث  روي عــن ســعيد ب
الســام(، فذكــر أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( فأطــراه ومدحــه بــا 
هــو أهلــه، ثــم قــال )واهلل مــا أكل عــي بــن أيب طالــب مــن الدنيــا حرامــا قــط حتــى مــى 
ــه ومــا  ــه يف دين ــه أمــران قــط مهــا هلل رضــا إال أخــذ بأشــدمها علي لســبيله ومــا عــرض ل
نزلــت برســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( نازلــة قــط إال دعــاه ثقــًة بــه ومــا أطــاق أحــد 
عمــل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن هــذه األمــة غــره وإن كان ليعمــل عمــل 

)- بحار األنوار، ج))، ص85 - 87، تفسر فرات الكويف، ص593 - 595.
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رجــل كان وجهــه بــن النــة والنــار يرجــو ثــواب هــذه وخيــاف عقــاب هــذه، ولقــد أعتق 
مــن مالــه ألــف مملــوك يف طلــب وجــه اهلل عــز وجــل والنجــاة مــن النــار ممــا كــد بيديــه 
ورشــح منــه جبينــه، وإنــه كان ليقــوت أهلــه بالزيــت واخلــل والعجــوة ومــا كان لباســه 
ــده مــن كمــه دعــا باللــم فقصــه، وال أشــبهه مــن  إال الكرابيــس إذا فضــل يشء عــن ي
ولــده وال مــن أهــل بيتــه أحــد أقــرب شــبها بــه يف لباســه وفقهــه مــن عــي بــن احلســن 

عليهــا الســام(()).

وروى زرارة أيضــا قــال: قيــل لعفــر بــن حممــد عليــه الســام: إن قومــا هاهنــا 
ينتقصــون عليــا )عليــه الســام(، فقــال: بــم ينتقصونــه ال أبــا هلــم؟! وهــل فيــه موضــع 
نقيصــة؟! واهلل مــا عــرض لعــي )عليــه الســام( أمــران قــط كامهــا هلل طاعــة إال عمــل 
بأشــدمها وأشــقها عليــه! ولقــد كان يعمــل العمــل كأنــه قائــم بــن النــة والنــار، ينظــر 
إىل ثــواب هــؤالء فيعمــل لــه، وينظــر إىل عقــاب هــؤالء فينتهــي لــه، وإن كان ليقــوم إىل 
الصــاة فــإذا قــال )وجهــت وجهــي( تغــر لونــه حتــى كان يعــرف ذلــك يف لونــه، ولقــد 
ــه كفــه، ولقــد بــرش بعــن  ــه ويفــى في ــه جبين ــده، يعــرق في ــد مــن كــد ي ــق ألــف عب أعت
نبعــت يف مالــه مثــل عنــق الــزور، فقــال: بــرش الــوارث، ثــم جعلهــا صدقــة عــى الفقــراء 
واملســاكن وابــن الســبيل إىل أن يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا، ليــرف اهلل النــار عــن 

وجهــه(()).

قال تعاىل: ﴿َأَفَمْن َكاَن َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمْنُه﴾.

 عــن أيب جعفــر عليــه الســام قــال إنــا نزلــت أفمــن كان عــى بينــة مــن ربــه، يعنــي 
ــاب  ــه إمامــا ورمحــة ومــن قبلــه كت ــه( ويتلــوه شــاهد من ــه وآل رســول اهلل )صــى اهلل علي

)- كشف الغمة يف معرفة االئمة، عي بن ايب الفتح اإلربي، ج)، ص97).

)- بحار األنوار، ج34، ص336.
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ــِن  موســى أولئــك يؤمنــون بــه، فقدمــوا وأخــروا يف التأليــف وقولــه: ﴿َوَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
ــِه َكِذًبــا﴾ أولئــك يعرضــون عــى رهبــم ويقــول األشــهاد هــؤالء الذيــن  اْفَتــَرى َعَلــى اللَّ
ــِه َعَلــى  كذبــوا عــى رهبــم( يعنــي باألشــهاد األئمــة عليهــم الســام ﴿َأاَل َلْعنَــُة اللَّ
ــْن  وَن َع ــدُّ ــَن َيُص ِذي ــه: ﴿الَّ ــم وقول ــه( حقه ــه وآل ــى هلل علي ــد )ص ــَن﴾ آلل حمم الظَّالِِمي
ــِه َوَيْبُغوَنَهــا ِعَوًجــا﴾ يعنــي يصــدون عــن طريــق اهلل وهــي اإلمامــة »ويبغوهنــا  َســبِيِل اللَّ
ــا  ــال م ــْمَع﴾ ق ــَتطِيُعوَن السَّ ــوا َيْس ــا َكاُن ــه ﴿َم ــا وقول ــا إل غره ــى حرفوه ــا« يعن عوج
ِذيــَن َخِســُروا  قــدروا ان يســمعوا بذكــر أمــر املؤمنــن عليــه الســام وقولــه ﴿ُأوَلِئــَك الَّ
﴾ اي بطــل ﴿َعنُْهــْم َمــا َكاُنــوا َيْفَتــُروَن ﴾ يعنــي يــوم القيامــة بطــل الذيــن  َأْنُفَســُهْم َوَضــلَّ
ــاِت  الَِح ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل ــَن َآَمنُ ِذي دعــوا غــر أمــر املؤمنــن عليــه الســام وقــال ﴿إِنَّ الَّ

ــدوه(()). ــوا هلل وعب ــْم﴾ اي: تواضع ِه ــى َربِّ ــوا إَِل َوَأْخَبُت

روي مــن طريــق القــريش عــن ســويد بــن غفلــة، قــال: دخلــت عــى عــي كــرم اهلل 
ــر  ــا أم ــت: ي ــه، فقل ــس علي ــو جال ــر رث وه ــوى حص ــس يف داره س ــا ولي ــه يوم وجه
املؤمنــن أنــت ملــك املســلمن واحلاكــم عليهــم وعــى بيــت املــال وتأتيــك الوفــود 
ــس يف دار  ــب ال يتأن ــويد إن اللبي ــا س ــال: ي ــر، فق ــذا احلص ــوى ه ــك س ــس يف بيت ولي
النقلــة وأمامنــا دار املقامــة، قــد نقلنــا إليهــا متاعنــا ونحــن منقلبــون إليهــا عــن قريــب. 

ــه(()).  ــكان واهلل كام ــال: فأب ق

ويف خطبــة لــه )عليــه الســام( يصــف فيهــا املتقــن ُرِوَي َأنَّ َصاِحبــًا أِلَِمــِر َامْلُْؤِمنـِـَن 
ــاٌم  َكاَن َرُجــًا َعابِــدًا، َفَقــاَل َلــُه َيــا َأِمــَر َامْلُْؤِمنـِـَن  ِصــْف ِلَ  )عليــه الســام( ُيَقــاُل َلــُه مَهَّ
ــاُم   ــا مَهَّ ــاَل َي ــمَّ َق ــِه ُث ــْن َجَوابِ ــام( َع ــه الس ــَل )علي ــْم َفَتَثاَق ــُر إَِلْيِه ــى َكَأنِّ َأْنُظ ــَن َحتَّ َامْلُتَِّق
ــَذا  ــاٌم هِبَ ــْع مَهَّ ِذيــَن ُهــْم حُمِْســنُوَن َفَلــْم َيْقنَ َقــْوا َوَالَّ ِذيــَن اِتَّ ــِق َاهللََّ َوَأْحِســْن َفــإِنَّ َاهللََّ َمــَع َالَّ اِتَّ

)- تفسر القمي، ج)،ص5)3.

)- شح احقاق احلق، السيد املرعي، ج7)، ص589.
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َاْلَقــْوِل َحتَّــى َعــَزَم َعَلْيــِه َفَحِمــَد َاهللََّ َوَأْثنَــى َعَلْيــِه َوَصــىَّ َعــَى َالنَّبِــيِّ صــى اهلل عليــه وآلــه  
ــَق ِحــَن َخَلَقُهــْم  ــَق َاخْلَْل ــإِنَّ َاهللََّ ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاىَل َخَل ــا َبْعــُد َف ــاَل عليــه الســام: )َأمَّ ــمَّ َق ُث
ُه َمْعِصَيــُة َمــْن َعَصــاُه َوالَ َتنَْفُعــُه  ــُه الَ َتــرُضُّ َغنِّيــًا َعــْن َطاَعتِِهــْم، آِمنــًا ِمــْن َمْعِصَيتِِهــْم، أِلَنَّ
ْنَيــا َمَواِضَعُهــْم، َفامْلُتَُّقــوَن  َطاَعــُة َمــْن َأَطاَعُهـــ َفَقَســَم َبْينَُهــْم َمَعاِيَشــُهْم َوَوَضَعُهــْم ِمــَن َالدُّ
ــَواُب َوَمْلَبُســُهُم َااِلْقتَِصــاُد َوَمْشــُيُهُم َالتََّواُضــُع  ــِل، َمنْطُِقُهــُم َالصَّ فِيَهــا ُهــْم َأْهــُل َاْلَفَضاِئ
َم اهلل َعَلْيِهــْم َوَوَقُفــوا َأْســَاَعُهْم َعــَى َاْلِعْلــِم َالنَّافِــِع هَلُــْم،  ــوا َأْبَصاَرُهــْم َعــاَّ َحــرَّ َغضُّ
ــِذي َكَتــَب  َخــاِء، َوَلــْوالَ َاأْلََجــُل َالَّ َلــْت يِف َالرَّ ــِذي ُنزِّ ــَاِء َكالَّ ــْم يِف َاْلَب َلــْت َأْنُفُســُهْم ِمنُْه ُنزِّ
ــَواِب َوَخْوفــًا ِمــَن  اهلل َعَلْيِهــْم مَلْ َتْســَتِقرَّ َأْرَواُحُهــْم يِف َأْجَســاِدِهْم َطْرَفــَة َعــْنٍ َشــْوقًا إىَِل َالثَّ
ــُة َكَمــْن َقــْد  َاْلِعَقــاِب، َعُظــَم َاخْلَالِــُق يِف َأْنُفِســِهْم َفَصُغــَر َمــا ُدوَنــُه يِف َأْعُينِِهــْم، َفُهــْم َوَاْلَنَّ
ُمــوَن... واســتمر اإلمــام عليــه الســام بوصــف املتقــن حتــى عــد  ــا ُمنَعَّ ــْم فِيَه َرآَهــا َفُه
ــَب  ــٍة، َأْتَع ــُه يِف َراَح ــاُس ِمنْ ــاٍء َوَالنَّ ــُه يِف َعنَ ــُه ِمنْ ــُه َنْفُس ــال: َل ــم إىل أن ق ــن صفاهت ــة م مجل
ُه  ــْن َتَباَعــَد َعنْــُه ُزْهــٌد َوَنَزاَهــٌة، َو ُدُنــوُّ َنْفَســُه آِلِخَرتِــِه َوَأَراَح َالنَّــاَس ِمــْن َنْفِســِه، ُبْعــُدُه َعمَّ
ُه بَِمْكــٍر َوَخِديَعــٍة، َقــاَل  ــٌة، َلْيــَس َتَباُعــُدُه بِِكــرْبٍ َوَعَظَمــٍة َوالَ ُدُنــوُّ ــُه لِــٌن َوَرمْحَ مِمَّــْن َدَنــا ِمنْ
ــاٌم َصْعَقــًة َكاَنــْت َنْفُســُه فِيَهــا، َفَقــاَل َأِمــُر َامْلُْؤِمنـِـَن عليــه الســام  َأَمــا َو َاهللَِّ َلَقــْد  َفَصِعــَق مَهَّ

ــُة بَِأْهِلَهــا(()). ــُع َامْلََواِعــُظ َاْلَبالَِغ ــِه ُثــمَّ َقــاَل َهَكــَذا َتْصنَ ــُت َأَخاُفَهــا َعَلْي ُكنْ

فاملتقــون هــم الذيــن اصطفاهــم اهلل وفضلهــم عــى ســائر خلقــه منهــم األنبيــاء 
ــار  ــداد وع ــلان واملق ــم كس ــى هنجه ــاروا ع ــن س ــم الذي ــج وأتباعه ــاء واحلج واألولي
وغرهــم مــن أنصــار أهــل البيــت فــكل مــن يتبــع احلــق ويســر عــى هنــج عــي )عليــه 

ــرة.  ــات يف الدنيــا واآلخ ــى املراتــب والدرج ــل إىل أع ــام( يص الس

)- هنج الباغة، خطبة املتقن، ص303.





(93

املصادر:
ــة  ــاة: 40هـــ، الطبع ــام(، الوف ــه الس ــي )علي ــام ع ــب اإلم ــة، خط ــج الباغ *  هن

.1967  -1387 الطبــع:  ســنة  األوىل/ 

ــي )األول(  ــي املجل ــد تق ــه، حمم ــره الفقي ــن ال حي ــن ف رشح م ــة املتق * روض
ــن  ــيد حس ــه »الس ــى طبع ــه وأرشف ع ــق علي ــه وعّل ــق: نمق ــاة: 1070، حتقي الوف

ــتهاردي. ــاه اإلش ــي پن ــيخ ع ــاين والش ــوي الكرم املوس

عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي، ابــن فهــد احلــي )الوفــاة : 841( حتقيــق: تصحيــح: 
امحــد املوحــدي القمي.

* األمــايل: الشــيخ الصــدوق )الوفــاة : 381( حتقيــق : قســم الدراســات اإلســامية 
- مؤسســة البعثــة – قــم، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1417.

* االحتجــاج: الشــيخ الطــريس )الوفــاة: 548( حتقيــق: تعليــق وماحظــات: 
الســيد حممــد باقــر اخلرســان، ســنة الطبــع: 1386 - 1966 م،  النــارش : دار النعامن 

للطباعــة والنــر. 

* اختيــار مصبــاح الســالكن: ابــن ميثــم البحــراين )الوفــاة : 679( حتقيــق وتقديــم 
ــع :  ــنة الطب ــة : األوىل، س ــي، الطبع ــادي األمين ــد ه ــيخ حمم ــور ش ــق : الدكت وتعلي

.1366  - 1408

ــاة : 693(   ــي )الوف ــح اإلرب ــن أيب الفت ــي ب ــة: ع ــة األئم ــة ف معرف ــف الغم *  كش
الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1405 - 1985 م، النــارش: دار األضــواء - بــروت 

- لبنــان. 

ــق:  ــاة : 352(  حتقي ــوف )الوف ــم الك ــن إبراهي ــرات ب ــوف: ف ــرات الك ــر ف *  تفس



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي
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حممــد الكاظــم الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1410 - 1990م، النــارش: مؤسســة 
الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي- طهــران.

* الصحــاح : اجلوهــري )الوفــاة : 393( حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور العطــار، 
الطبعــة : الرابعــة، ســنة الطبــع: 1407 - 1987 م :  النــارش : دار العلــم للمايــن 

ــان. ــروت - لبن - ب

* كامــل الزيــارات: جعفــر بــن حممــد بــن قولــوي )الوفــاة : 367( حتقيــق: الشــيخ 
جــواد القيومــي ، جلنــة التحقيــق الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: عيد الغديــر 1417/  

: مؤسســة النــر اإلســامي.

* الرهــان ف تفســر القــرآن: الســيد هاشــم البحــراين )الوفــاة : 1107( حتقيــق : 
قســم الدراســات االســامية / مؤسســة البعثــة -قــم.

* الكتــاب : املحاســن: أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الرقي)الوفــاة: 274( حتقيــق: 
تصحيــح وتعليــق : الســيد جــال الديــن احلســيني )املحــدث( الطبعــة :  ســنة 

الطبــع: 1370 - 1330 ش، النــارش: دار الكتــب اإلســامية - طهــران.

* الكــتاب: معجــم األفعــال املتعديــة بحــرف: موســى بــن حممــد املليــاين األمحــدي 
)نويــوات(، الطبعــة : األوىل ســنة الطبــع : 1410 - 1369 ش.

*  العــن: اخلليــل الفراهيــدي )الوفــاة : 175( حتقيــق: الدكتــور مهــدي املخزومــي 
- الدكتــور ابراهيــم الســامرائي، الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: 1409 /  : النــارش : 

مؤسســة دار اهلجــرة.

* جممــع البحريــن: الشــيخ فخــر الديــن الطرحيــي )الوفــاة: 1085( الطبعــة: الثانيــة 
ســنة الطبــع: شــهريور مــاه 1362 ش. 

ــر -  ــارش : دار الفك ــاة : 261(:  الن ــابوري )الوف ــلم النيس ــلم: مس ــح مس * صحي
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ــان. بــروت - لبن

ــيد  ــق: الس ــاة : 283( حتقي ــوف )الوف ــي الك ــد الثقف ــن حمم ــم ب ــارات: إبراهي * الغ
ــدث. ــوي املح ــيني األرم ــن احلس ــال الدي ج

*  علــل الرائــع: الشــيخ الصــدوق )الوفــاة : 381( حتقيــق: تقديــم : الســيد حممــد 
صــادق بحــر العلــوم، ســنة الطبــع : 138  - 1966 م، :  النــارش : منشــورات 

ــة ومطبعتهــا - النجــف األرشف.  ــة احليدري املكتب

*  وســائل الشــيعة )آل البيــت(: احلــر العامــي )الوفــاة: 1104( حتقيق: مؤسســة آل 
البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث، الطبعــة : الثانيــة، ســنة الطبــع: 1414: مهر 

- قــم النــارش: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث بقــم املرفة.

ــع :  * فحــات األزهــار: الســيد عــي احلســيني امليــاين، الطبعــة : األوىل ســنة الطب
.1414

* رشح هنــج الباغــة،  ابــن أيب احلديــد )الوفــاة : 656( حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، النــارش: مؤسســة إســامعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع.

األمــايل الشــيخ الطــويس، )الوفــاة : 460( الطبعــة : األوىل، ســنة الطبــع : 1414، 
النــارش : دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم. 

*  لســان العــرب: ابــن منظــور )الوفــاة : 711( ســنة الطبــع : حمــرم 1405، النــارش 
: نــر أدب احلــوزة.

* التبيــان ف تفســر القــرآن : الشــيخ الطــويس )الوفــاة : 460( تحقيــق: حتقيــق 
وتصحيــح : أمحــد حبيــب قصــر العامــي، الطبعــة : األوىل، ســنة الطبــع: رمضــان 

املبــارك 1409، : مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســامي.

* تفســر جممــع البيــان: الشــيخ الطــريس )الوفــاة : 548( حتقيــق : حتقيــق وتعليــق 



  )( من ر�سول اهلل )( املنزلة اخل�سي�سة لعلي
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: جلنــة مــن العلــامء واملحققــن األخصائيــن، الطبعــة: األوىل ســنة الطبــع : 1415 
- 1995م، النــارش: مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان.

* كــامل الديــن ومتــام النعمــة املؤلــف: الشــيخ الصــدوق )الوفــاة: 381( ســنة 
الطبــع : حمــرم احلــرام 1405 - 1363، النــارش : مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة 

جلامعــة املدرســن بقــم املرفــة. 

* األمثل ف تفسر كتاب اهلل املنزل: الشيخ نارص مكارم الشرازي.

ــاة :  ــارس( )الوف ــن ف ــا )اب ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة : أمح ــس اللغ ــم مقايي * معج
395( حتقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون، الطبعــة: ســنة الطبــع : 1404، : مكتبــة 

اإلعــام اإلســامي .

* الفــروق اللغويــة: أيب هــال العســكري )الوفــاة : 395( حتقيــق: مؤسســة النــر 
اإلســامي، الطبعــة : األوىل، ســنة الطبــع : شــوال املكــرم 1412،  :  النــارش : 

مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرفــة.

* تفســر القمــي: عــي بــن إبراهيــم القمــي )الوفــاة: نحــو 329( حتقيــق: تصحيــح 
وتعليــق وتقديــم: الســيد طيــب املوســوي اجلزائــري، الطبعــة: الثالثــة، ســنة الطبــع: 

صفــر 1404، :  النــارش : مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنــر - قــم - ايــران. 

ــامي  ــر االس ــة الن ــاة 1402( مؤسس ــي )الوف ــيد الطبطبائ ــزان الس ــر املي * تفس
ــة .  ــم املرف ــن بق ــة املدرس مجاع

* الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل ف وجــوه التأويــل: 
الزخمــري )الوفــاة : 538( ســنة الطبــع: 1385 - 1966 م، النــارش: رشكــة 

ــرص. ــي وأوالده بم ــايب احللب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب

*  الكتــاب : اخلصــال: الشــيخ الصــدوق حقيــق : تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر 
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الغفــاري، ســنة الطبــع : 18 ذي القعــدة احلــرام 1403 - 1362 ش، النــارش: 
ــة.  ــم املرف ــن بق ــة املدرس ــة جلامع ــامي التابع ــر اإلس ــة الن مؤسس

* اإلهليــات: تقريــر بحــث الشــيخ الســبحاين للمكــي، حتقيــق: حمــارضات الشــيخ 
جعفــر السبحــاين لشــيخ حســن حممــد مكــي العامــي، الطبعــة: األوىل ســنة الطبــع 
: 1409 - 1989 م، النــارش: الــدار اإلســامية للطباعــة والنــر والتوزيــع - 

ــان.  بــروت -لبن

ــق  ــاة 381( حتقي ــدوق )الوف ــيخ الص ــام( الش ــه الس ــا )علي ــار الرض ــون أخب * عي
ــان . ــروت - لبن ــي ب ــة االعلم ــي / مؤسس ــن األعلم ــيخ حس الش

ــاة:  ــي، الوف ــمي اخلوئ ــب اهلل اهلاش ــة: حبي ــج الباغ ــة ف رشح هن ــاج الراع * منه
ــامية  ــة االس ــة،  : مطبع ــة: الرابع ــي، الطبع ــم امليانج ــيد إبراهي ــق: س 1324 حتقي

ــران . بطه

* بحــار األنــوار: العامــة املجلــي، حتقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي الطبعــة 
: ســنة الطبــع : 1403 - 1983  : النــارش : دار الرضــا - بــروت - لبنــان.

*  كتــاب ســليم بــن قيــس: ســليم بــن قيــس اهلــايل الكــوف، حتقيــق: حممــد باقــر 
ــع : 1422 - 1380 ش . ــنة الطب ــة: األوىل، س ــاين، الطبع ــاري الزنج األنص

* مناقــب عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(: ابــن املغــازيل )الوفــاة : 483( 
 .1384  -  1426 الطبــع:  سنــة  األوىل،  الطبعــة: 

* مناقــب اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: حممــد بــن ســليامن الكــوف )الوفاة: 
ح 300( تحقيــق : الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 
حمــرم احلــرام 1412،  : النهضــة / النــارش : جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية - قــم 

املقدسة.
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ــة  ــعبة الدراس ــدار ش ــني، اص ــل احلس ــيد نبي ــل، الس ــة وحتلي ــة دراس ــذه فاطم *  ه
والبحــوث االســامية ف قســم الشــؤن الفكريــة والثقافيــة ف العتبــة احلســينية 

 .2013  -1434 األوىل:  الطبعــة  املقدســة، 

* رشح األخبــار: القــايض النعــامن املغــريب، )الوفــاة : 363( حتقيــق: الســيد حممــد 
ــة  ــة مؤسس ــع : 1414 /  : مطبع ــنة الطب ــة ، س ــة : الثاني ــايل، الطبع ــيني اجل احلس

النــر اإلســامي النــارش.

* الــكاف: الشــيخ الكلينــي )الوفــاة : 329( حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 
ــارش : دار  ــدري الن ــع : 1363 ش  : حي ــنة الطب ــة، س ــة : اخلامس ــاري، الطبع الغف

الكتــب اإلســامية - طهــران. 

*  اليقــن: الســيد ابــن طــاووس )الوفــاة : 664( حتقيــق : األنصــاري، الطبعــة 
: األوىل، ســنة الطبــع : ربيــع الثــاين 1413، النــارش : مؤسســة دار الكتــاب ) 

.) اجلزائــري 

ــق:  ــة وحتقي ــق: دراس ــاة : 463( حتقي ــدادي )الوف ــب البغ ــداد: اخلطي ــخ بغ *  تاري
ــع: 1417 - 1997 م،  ــنة الطب ــة : األوىل، س ــا، الطبع ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

ــان. ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــارش: دار الكت الن

*  روضــة الواعظــن : الفتــال النيســابوري )الوفــاة : 508( حتقيــق: تقديــم: الســيد 
حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان، الطبعــة:  النــارش: الريــف الــريض - قــم.

* الروضــة ف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: شــاذان بــن جرئيــل القمــي 
)ابــن شــاذان( الوفــاة: نحــو 660، حتقيــق: عــي الشــكرچي، الطبعــة: األوىل، ســنة 

الطبــع: 1423.

ــح  ــق: تصحي ــاة : 588( حتقي ــوب )الوف ــهر آش ــن ش ــب: اب ــب آل أيب طال * مناق
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ورشح ومقابلــة: جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف، الطبعــة:  ســنة الطبــع: 1376 
ــارش.  ــف األرشف الن ــة - النج - 1956 م،  : احليدري

*  الطبقــات الكــرى: ابــن ســعد )الوفــاة : 230(  : دار صــادر  -بــروت / النــارش 
: دار صــادر- بروت.

*  الســرة احللبيــة احللبــي )الوفــاة : 1044(  ســنة الطبــع : 1400  : بــروت - دار 
املعرفة.

ــا  ــام رض ــيخ غ ــاة : 1107( الش ــراين )الوف ــم البح ــيد هاش ــرار: الس ــة األب * حلي
ــارف  ــة املع ــع : 1411: مؤسس ــنة الطب ــة : األوىل، س ــردي،  الطبع ــا الروج موالن

ــران. ــم - اي ــامية - ق اإلس

* أعيــان الشــيعة: الســيد حمســن األمــن )الوفــاة : 1371( حتقيــق : حتقيــق وختريــج 
: حســن األمــن، الطبعــة:  النــارش : دار التعــارف للمطبوعــات - بــروت -لبنــان.

ــاة : 548( الطبعــة: السادســة، ســنة  * مــكارم األخــاق: الشــيخ الطــريس )الوف
ــريض. ــف ال ــورات الري ــارش: منش ــع : 1392 - 1972 م، :  الن الطب

ــت  ــة آل البي ــق: مؤسس ــاة : 304( حتقي ــي )الوف ــري القم ــناد: احلم ــرب االس * ق
ــاء الــراث الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع : 1413،  : مهــر -  ــه الســام( إلحي )علي

ــاء الــراث - قــم. ــه الســام( إلحي قــم النــارش : مؤسســة آل البيــت )علي

*  رشح إحقــاق احلــق: الســيد املرعــي )الوفــاة: 1411( حتقيــق : تعليــق : الســيد 
شــهاب الديــن املرعــي النجفــي، الطبعــة: النــارش: منشــورات مكتبــة آيــة اهلل 

ــران. ــم -اي ــي - ق ــي النجف ــى املرع العظم

*  كامــل الزيــارات املؤلــف: جعفــر بــن حممــد بــن قولويــه )الوفــاة: 367( حتقيــق: 
الشــيخ جــواد القيومــي، جلنــة التحقيــق، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: عيــد الغديــر 
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1417، : مؤسســة النــر اإلســامي، النــارش: مؤسســة نــر الفقاهــة.

*  الصحيــح مــن ســرة اإلمــام عــي )عليــه الســام(: الســيد جعفر مرتــى العامي، 
الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1430 - 1388، دفــر تبليغــات اســامي / النــارش: 

والء املنتظــر )عج(.

ــه  ــت )علي ــة آل البي ــق : مؤسس ــاة : 413(، حتقي ــد )الوف ــيخ املفي ــاد: الش *  اإلرش
الســام( لتحقيــق الــراث، الطبعــة : الثانيــة، ســنة الطبــع : 1414 - 1993 م، 

ــان ــروت - لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع ــارش : دار املفي الن

ــة  ــق: مراجع ــاة: 310( حتقي ــري )الوف ــر الط ــن جري ــد ب ــري: حمم ــخ الط * تاري
ــع :  ــة مــن العلــامء األجــاء، الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطب وتصحيــح وضبــط: نخب
1403 - 1983م، النــارش: مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان.

* موســوعة االمــام عــي )عليــه الســام( صــوت العدالــة االنســانية املؤلــف  جــورج  
جــرداق، النــارش العتبــة العلويــة املقدســة، الطبعــة االوىل ، تاريــخ الطبــع 1433- 

2012م.

اإلمــام  إىل  املنســوب  املؤلــف:  الســام(  )عليــه  العســكري  اإلمــام  تفســر   *  
ــه  ــه الســام( الوفــاة: 260، حتقيــق: مدرســة اإلمــام املهــدي )علي العســكري )علي
الســام( الطبعــة: األوىل حمققــة ســنة الطبــع: ربيــع األول 1409 : مهــر - قــم 
املقدســة النــارش: مدرســة اإلمــام املهــدي عجــل اهلل فرجــه الريــف - قم املقدســة .

* التفســر الصــاف: الفيــض الكاشــاين )الوفــاة : 1091( حتقيــق: صححــه وقــدم 
لــه وعلــق عليــه العامــة الشــيخ حســن األعلمــي، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 

ــم املقدســة.  رمضــان 1416 - 1374 ش، : مؤسســة اهلــادي - ق

*  التفســر األصفــى، املؤلــف: الفيــض الكاشــاين، الوفــاة: 1091، حتقيــق: مركــز 
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األبــحاث والدراســات اإلســامية، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1418 - 1376 
ــب  ــع ملكت ــر التاب ــز الن ــارش: مرك ــامي، الن ــام اإلس ــب اإلع ــة مكت ش، : مطبع

اإلعــام اإلســامي. 

*   تفســر نــور الثقلــن: الشــيخ احلويــزي )الوفــاة : 1112( ،  حتقيــق: تصحيــح 
وتعليــق: الســيد هاشــم الرســويل املحــايت، الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1412 
- 1370 ش، : مؤسســة إســامعيليان النــارش: مؤسســة إســامعيليان للطباعــة والنر 

والتوزيــع -قــم.

* ميــزان احلكمــة، املؤلــف: حممــد الريشــهري، حتقيــق: دار احلديــث، الطبعــة: 
األوىل ســنة الطبــع: : دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث.

ــاة : 290(  ــار( )الوف ــروخ )الصف ــن ف ــن ب ــن احلس ــد ب ــات: حمم ــر الدرج *  بصائ
حتقيــق: تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الــحاج مــرزا حســن كوچــه باغــي، الطبعــة:  
ســنة الطبــع : 1404 - 1362 ش، : مطبعــة األمحــدي - طهــران / النــارش : 

ــران.  ــي- طه ــورات األعلم منش

ــد  ــيخ : حمم ــاج الش ــق احل ــة املحق ــة، العام ــج الباغ ــة ف رشح هن ــج الصباغ * هب
تقــي التســري، مؤسســة التاريــخ العــريب،  الطبعــة االوىل، 1432- 2011م.

ــنة  ــة،  س ــة: الثاني ــاة : 449،  الطبع ــي، الوف ــح الكراجك ــد: أيب الفت ــز الفوائ * كن
الطبــع: 1369 ش، : غديــر، النــارش: مكتبــة املصطفوي-قــم.

* إعــام الــورى بأعــام اهلــدى، املؤلــف: الشــيخ الطــريس، )الوفــاة: 548( 
حتقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث، الطبعــة: األوىل، ســنة 
الطبــع: ربيــع األول 1417/ : ســتارة - قــم / النــارش: مؤسســة آل البيــت )عليــه 

ــاء الــراث - قــم املرفــة. الســام( إلحي
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* املغــازي الواقــدي، الوفــاة: 207، حتقيــق: الدكتــور مارســدن جونــس، الطبعــة: 
ســنة الطبــع: رمضــان 1405.

*  عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام( املؤلــف: الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: 
381، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ حســن األعلمــي، الطبعــة:  
ســنة الطبــع: 1404 - 1984 م، : مطابــع مؤسســة األعلمــي - بــروت – لبنــان / 

النــارش : مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان.

*  معــاين األخبــار: الشــيخ الصــدوق )الوفــاة : 381( حتقيــق : تصحيــح وتعليــق : 
عــي أكــر الغفــاري ســنة الطبــع : 1379 - 1338 ش، : النــارش: مؤسســة النــر 

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرفــة. 

*  تفســر العيــاش: حممــد بــن مســعود العيــاش، الوفــاة : 320، حتقيــق: الحــاج 
ــة اإلســامية –  ــة العلمي الســيد هاشــم الرســويل املحــايت، الطبعــة:  النــارش : املكتب

طهــران. 

*  األربعــون حديثــا: منتجــب الديــن بــن بابويــه )الوفــاة : 585(  حتقيــق: مؤسســة 
اإلمــام املهــدي )عليــه الســام( الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: حمــرم احلــرام 1408، 

: أمــر - قــم / النــارش : مؤسســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام( - قــم.

*  كشــف الغطــاء عــن مبهــامت الريعــة الغــراء: الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء 
)الوفــاة: 1228( حتقيــق: مكتــب اإلعــام اإلســامي، فــرع خراســان - املحققــون: 
عبــاس التريزيــان ، حممــد رضــا الذاكــري ) طاهريــان ( وعبد احلليم احلــي، الطبعة: 
ــع: 1422 - 1380 ش، : مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســامي،  األوىل، ســنة الطب
ــب  ــع ملكت ــر التاب ــز الن ــامى ) مرك ــات اس ــر تبليغ ــارات دف ــز انتش ــارش: مرك الن

اإلعــام اإلســامي.

*  حتــف العقــول عــن آل الرســول )صــى اهلل عليــه وآله(: ابن شــعبة احلــراين حتقيق: 
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ــع: 1404 -  ــة، ســنة الطب ــق: عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة: الثاني تصحيــح وتعلي
ــم  ــن بق ــة املدرس ــة جلامع ــامي التابع ــر اإلس ــة الن ــارش: مؤسس 1363 ش، :  الن

املرفــة.

* خصائـــ الوحــي املبــن: ابــن البطريــق )الوفــاة : 600( حتقيــق: الشــيخ مالــك 
املحمــودي، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع : 1417، : نگــن - قــم النــارش : دار 

ــم. القــرآن الكري

* مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر: املســعودي )الوفــاة : 346( الطبعــة: الثانيــة، 
ســنة الطبــع: 1404 - 1363 ش - 1984 م، :  النــارش : منشــورات دار اهلجــرة 

ايــران - قــم.

*  مســتدرك الوســائل مــرزا احلســن النــوري الطــريس، )الوفــاة: 1320( حتقيــق: 
مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث، الطبعــة: األوىل املحققــة، ســنة 
الطبــع : 1408 - 1987 م ، :  النــارش: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء 

الــراث - بــروت- لبنــان. 

* خصائـــ األئمــة: الريــف الــريض )الوفــاة : 406(  حتقيــق: حممــد هــادي 
ــوث  ــع البح ــارش: جمم ــاين 1406 :  /الن ــع الث ــع: ربي ــنة الطب ــة: س ــي الطبع األمين

اإلســامية، الســتانة الرضويــة املقدســة،  مشــهد-إيران.

* املحاســن: أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الرقــي )الوفــاة : 274( حتقيــق: تصحيــح 
وتعليــق : الســيد جــال الديــن احلســيني )املحــدث(، الطبعة:  ســنة الطبــع : 1370 

- 1330 ش، :  النــارش: دار الكتــب اإلســامية -طهــران.
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