


رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 3014 لسنة 2018

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
 : LC رقـم تصـنيـفBP37.4 .B37 2018
البصري، احمد بن عبد الرضا – مؤلف.المؤلـف الشخـصي: 
المنهج القويم في تفضيل الصراط المستقيم علي امير المؤمنين عليه السالم على سائر الـــعــــنـــــــــــوان: 

االنبياء والمرسلين سوى نبينا صلى هللا تعالى عليه وآله ذي الفضل العميم /
تأليف مهذب الدين احمد بن عبد الرضا البصري ؛ تحقيق حسن عبد زيد الكربالئي، سالم بـيــان المسـؤوليـة:

مكي الطائي.
الطبعة االولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربالء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البالغة، 2018 / 1439 بــيــانــات الـنـشــر: 

للهجرة.
336 صفحة ؛ 24 سم.الـوصـف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة؛ 503(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مؤسسة علوم نهج البالغة؛ 151(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
)سلسلة تحقيق المخطوطات ؛ 8(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
يتضمن هوامش، الئحة المصادر )الصفحات 315-335(.تبصرة ببليوجرافية:
علي بن ابي طالب )عليه السالم(، االمام االول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – فضائل –موضــوع شخصي:

احاديث الشيعة االمامية
علي بن ابي طالب )عليه السالم(، االمام االول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – في الحديث.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السالم(، االمام االول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – في القرآن.موضــوع شخصي:
اهل البيت )عليهم السالم( – فضائل – احاديث الشيعة االمامية.مصطلح موضوعي:
الحسني، نبيل قدوري، 1965- ، مقدم.مــؤلــف اضــافــي:
الكربالئي، حسن عبد زيد – محقق.مــؤلــف اضــافــي: 
الطائي، سالم مكي – محقق.مــؤلــف اضــافــي:
العتبة الحسينية المقدسة )كربالء، العراق(. مؤسسة علوم نهج البالغة – جهة مصدرة.اسم هـيـئة اضـافي:

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية



سلسلة حتقيق املخطوطات
)8(وحدة حتقيق الرتاث الروائي



مجيع احلقوق حمفوظة
العتبة احلسينية املقدسة

الطبعة األوىل

1439هـ - 2018م

العراق - كربالء املقدسة -جماور مقام عيل األكرب عليه السالم
مؤسسة علوم هنج البالغة

هاتف: 07728243600  - 07815016633
www.inahj.org :املوقع األلكرتوين

Info@Inahj.org  :اإليميل

تنويه:

إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر 
كاتبها، وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة



بسم اهلل الرمحن الرحيم

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب﴾ ﴿َوَما َتْوفِيِقي إاِلَّ بِالله َعَلْيِه َتَوكَّ

صدق الله العلي العظيم

سورة هود اآلية 88





اإلهداء

َأه��دْت ِإليه جراداً كاَن يف ِفيهاجاءْت سليماُن يوم العرض هدهدٌة
قاِئل��ة احل��ال  بلس��اِن  إنَّ اهلداي��ا عل��ى مق��داِر مهديه��اوأنش��دْت 

عل��ى قدرن��ا نه��دي ه��ذا اجله��د املتواض��ع ِإىل خ��ر 
اهرين صلوات اهلل عليهم  د وآله الطَّ خلق اهلل حممَّ
َأمجع��ن، عس��ى َأْن ين��اَل رضاه��م وينفعن��ا ي��وم ال 

ينف��ع م��ال وال بن��ون ِإال م��ن َأت��ى اهلل بقل��ب س��ليم





9

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا أهلــم، والثنــاء بــا قــّدم، مــن عمــوم 
نعــم ابتدأهــا، وســبوغ آالء أســداها، ومتــام منــن واالهــا، والصــالة والســالم عــى 

خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن االهتــام بالــرتاث العلمــي والفكــري والروائــي املخطــوط يعــّد مــن أهــم 
الســات التــي تأخــذ بأعنــاق املؤسســات العلميــة والفكريــة وأصحــاب الفضيلــة 
العلميــة الذيــن انعكفــوا عــى دراســة هــذا الــرتاث واســتخراج خزائنــه وإظهارهــا 
إىل النــاس بغيــة االنتفــاع منهــا واملحافظــة عليهــا مــن التلــف والضيــاع والتالعــب.

وفيــا نــأيت إىل الــرتاث اخلطــي يف  احلديــث والتفســر والفقــه واآلداب والرتبيــة 
واملعــارف املختلفــة نجــد أن شــخصية اإلمــام عــيل عليــه الســالم كانــت حــارضة 
يف مجيــع هــذه احلقــول املعرفيــة، وإن مــا احتــواه الــرتاث اخلطــي يف هــذه الشــخصية 

ألكثــر بكثــر ممــا طبــع ونــر.

وعليه:

فقــد كان مــن املهــام واألهــداف التــي ســعت إليهــا مؤسســة علوم هنــج البالغة 
هــو االهتــام هبــذا الــرتاث املخصــوص باإلمــام عــيل عليــه الســالم وكتــاب هنــج 
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... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

البالغــة وحتقيقــه وطبعــه ونــره يف األوســاط العلميــة والثقافيــة.

ــن  ــر املؤمن ــب يف أم ــا كت ــدًا مم ــا إال واح ــن أيدين ــذي ب ــق ال ــذا التحقي ــا ه وم
ــن. ــن واملفرسي ــرواة واملحدث ــا ال ــي  تناقله ــة الت ــيا يف املناقبي ــالم ال س ــه الس علي

ضــا البــري اهلنــدي اخلراســاين  ومــا احلافــظ مهــذب الديــن أمحــد بــن عبــد الرِّ
ــث  ــذه األحادي ــن ه ــة وتدوي ــربوا لرواي ــن ان ــاء الذي ــك العل ــن أولئ ــدًا م إال واح
وخصوصيتهــا يف بيــان مناقبيــة أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، 
ــه  ــا األكــرم )صــى اهلل علي ــاء )عليهــم الســالم( مــا خــال نبين وتفضيلــه عــى األنبي

وآلــه  وســلم(

فجــزى اهلل املحقَقــن خــر اجلــزاء ملــا بــذاله مــن جهــد يف حتقيــق هــذه الروايات 
الريفــة ضمــن هــذا الِســفر املبارك.

واحلمد هلل رب العاملن

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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مقدمة التحقيق
حيم محن الرَّ بسم اهلل الرَّ

ــاَلم عــى أرشف اخللــق أمجعــن حممــد  ــاَلة والسَّ واحلمــد هلل ربِّ العاملــن والصَّ
ائــم عــى  بــن عبــد اهلل وعــى آل بيتــه األطهــار املنتجبــن والغــّر امليامــن، واللَّعــن الدَّ

ــا بعــد: هــم إىِل يــوم الّديــن، أمَّ أعداِئهــم وغاصبــي حقِّ

كبــرة  أمهيَّــة  بــه  َأنواعــه واالهتــام  ــة  بكافَّ اإِلســالمي  الــرتاث  إِنَّ حلفــظ 
ــرتاث كان  ــذا ال ــار، وه ــاِع واالندث ي ــن الضَّ ــه م ــتطيع حفظ ــن يس ــى م ــب ع وواج
ــة، فقــد  نتيجــة جلهــوٍد متميــزٍة ومتظافــرٍة مــن قبــل العلــاء املاضــن مــن هــذه األمَّ
قضــوا قســطًا مــن حياهتــم ورصفــوا جــلَّ وقتهــم، وتركــوا ديارهــم وتكبــدوا 
ــفر وَأخطــار الطَّريــق مــن َأجــل احلصــول وتوثيــق مــا حيصلــون عليــه  مشــاق السَّ
مــن علــوم ومعــارف؛ لينتفــع هبــا مــن يــأيت بعدهــم، فمــن إِحــدى وســاِئل حفــظ 

ــق. ــرب التَّحقي ــرتاث ع ــذا ال ــراج ه ــو إخ ــالمي: ه ــرّتاث اإلس ال

ــة العلــوم األخــرى بــل مــن أجّلهــا، ولــه َأمهيــة بالغــة يف  فالتَّحقيــق علــم كبقيَّ
يــاع وإِظهــاره إىِل النـّـور واإِلفــادة منــه بــدالً مــن بقائــه مقيــدًا  حفــظ الــرّتاث مــن الضَّ
ــق توثيــق مــا جــاء مــن تــراث املاضــن مــن أجــل  عــى الرفــوف، فبــِه يســتطيع املحقِّ

تقديــم الفائــدة للباحــث واملطالــع هلــذا الــرتاث.
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ــة يف فضائــِل  فمــن هــذا الــرتاث اخلطِّــي هــو مــا بــن أيدينــا مــن خمطوطــٍة خمتصَّ
أمــر املؤمنــن َعــيِلّ بــن أيب طالــٍب صلــوات اهلل تعــاىل وســالمه عليــه، حتــت 
ــه  ــن )علي ــر املؤمن ــِيّ َأم ــتقيم َع اط املس ــرِّ ــل ال ــم يف تفضي ــج القوي ــوان )املنه عن
الســالم( عــى ســائِِر األَنبيــاء واملرســلن ســوى نبيِّنــا صــىَّ اهلل تعــاىل عليــه وآلــه ذي 
ضــا  يــن أمحــد بــن عبــد الرِّ ب الدِّ فهــا الشــيخ الفاضــل مهــذَّ الفضــل العميــم( التــي ألَّ
البــري، مــن أعــالم القــرن احلــادي عــر اهلجــري، ويتبــن لنــا أنَّ ســبب تأليفــه 
ــه )منهــاج  ــن نعمــة اهلل يف كتاب ــات الســيِّد ويل ب ــا ف ــاب كان اســتدراكًا مل هــذا الكت
احلــق واليقــن())( مــن األدلــة والرباهــن، مــن األحاديــث التــي تبــنِّ أفضليــة 
ــاَلم وأضــاف عليهــا بعــض األحاديــث الــواردة يف حــق أمــر  اإلمــام َعــيِلّ عليــه السَّ
ــاَلم، وهــذا مــا قالــه -رمحــه اهلل- يف مقدمــة هــذا الكتــاب: )وقــد  املؤمنــن عليــه السَّ
الــة  رأيتــه- يعنــي بــه الســيِّد ويل بــن نعمــة اهلل- قــد تــرَك كثــرًا مــن األحاديــث الدَّ
، ونحــن َأيضــًا نذكــر شــيئًا  عــى املطلــوب ومــا هــو إالَّ اســتغناء بالبعــض عــن الــكلِّ

ــاَلم ال حتــى(. يســرًا؛ ألَنَّ فضائلــه عليــه السَّ

ــيِّد  يــن جــاء يف األعــمِّ األَغلــب باألحاديــث التــي مل يذكرهــا السَّ ب الدِّ  فمهــذَّ
ــاَلم عــى كل األنبيــاء  ويل بــن نعمــة اهلل، وهــي التــي تبــن أفضليــة اإلمــام عليــه السَّ
ــا مــن  ــِه، وهــذا مــا يتبــنَّ َلنَ ــِه وآلِ ــاىَل َعَلي ــا َصــىَّ اهلل َتَع ــاَلم ِســوى نبّين عليهــم السَّ

تســميتِِه لِكتابــه هــذا بالعنــوان املذكــور آنفــًا. 

))( منهــاج احلــق واليقــن يف تفضيــل عــيل أمــر املؤمنــن عــى ســائر األنبيــاء واملرســلن للســيد 
ســة. ويل بــن نعمــة اهلل احلســيني، حتـــ: مشــتاق املظفــر، ط: ) يف العتبــة احلســينية املقدَّ
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ترمجة حياة املؤلف:
أواًل: امسه ونسبه:

ضــا البــري  ــد الرِّ ــن عب ــن أمحــد ب هــو الشــيخ الفاضــل األجــل مهــذب الدي
ــائل  ــاب )وس ــف كت ــيل مؤل ــر العام ــذة احل ــل تالم ــن أفاض ــاين، م ــدي اخلراس اهلن
ضــا())(،  ضــا(، ولكــن كان مشــهورا بـ)عبــد الرِّ الشــيعة())(، وكان اســم والــده )الرِّ
ــه  ــنة والدت ــى س ــور ع ــا يف العث ــال وغره ــم الرج ــن تراج ــادر م ــعفنا املص ومل تس
ووفاتــه بالّتحديــد، ولكنَّــه ولــد يف العــراق يف حمافظــة البــرة يف القــرن احلادي عر 

ــاين عــر اهلجــري))(. للهجــرة، وكان ُيعــد مــن أعــالم القــرن احلــادي عــر والث

ثانيًا: سفراته ورحالته العلميَّة:
ــالمية؛  ــدان اإلس ــض البل ــن بع ــل ب ــفر والتَّنّق ــر السَّ ــن كث ي ب الدِّ ــذَّ كان مه
ــاَلم وتوابعــه يف  ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ فانتقــل مــن مدينــة البــرة إىل مشــهد الرِّ
ــاك  إىل ســنة 077)هـــ، ثــم بعــد ذلــك ســافر إىل بــالد  ســنة 068)هـــ، وبقــي هن

))( ينظــر: نجــوم الســاء يف تراجــم العلــاء ملحمــد عــيل آزاد كشــمري: 0))، نزهــة اخلواطــر 
وهبجــة املســامع والنوظــر: )/069)-070)، طبقــات أعــالم الشــيعة ألغــا بــزرك الطهــراين: 

50/9، أعيــان الشــيعة ملحســن األمــن: )/4)6.
))(  تراجم الرجال ألمحد احلسيني: )/74.

))( ينظر: تراجم الرجال ألمحد احلسيني: )/74.
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اهلنــد وســكن مدينــة )حيــدر آبــاد( ســنة 085)هـــ))(، واســتقرَّ هبــا نتيجــة لظــروٍف 
ــد))(. ــران وإىل بــالد اهلن ــفر إىل إي ــ ــه إىل مغــادرة العــراق يف السَّ مــا أدت ب

ثالثًا أساتذته ومنزلته العلمية: 
ــد ابــن احلســن احلــر  درس وتتلمــذ وانتهــل العلــم عــى يــد الشــيخ الفاضــل حممَّ
العامــيل صاحــب كتــاب: )وســائل الشــيعة( املتــوىف ســنة 04))هـــ. وكان مهــذب 
ــال يف  ــث والرج ــاء احلدي ــار عل ــن كب ــًا، وم ــًا بارع ــاًل ومصنف ــيخًا فاض ــن ش الدي
القرنــن احلــادي عــر والثــاين عــر اهلجريــن، وكان يتمتــع بذاكــرة قويــة يف 
ــه كان حيفــظ مــن احلديــث اثنــي عــر ألــف حديــث بــال إســناد، وألفــا  احلفــِظ، إذ أنَّ

ومائتــي حديــث مــع االســناد))(.

رابعًا: إجازات الشيخ مهذب الدين - رمحه اهلل تعاىل -:

1- املمنوحة له من شيوخه: 

ال شــك أنَّ شــخصًا كهــذا حيمــل علميــة معرفيــة جليلــٍة فاضلــة، وحمــل ثقــة ملن 
تتلمــذ عــى يــده َأْن يكــون لــه مــكان يف املجتمــع لكــي يشــغله ويســتثمر فيــه حصيلة 
ــه كان تلميــذًا للحــر  مــا اغرتفــه مــن علــم ومعــارف طيــل مســرته العلميــة، وبــا أنَّ
العامــيل، فمــن املؤكــد أنَّ احلــر العامــيل بعــد أن رآه  مؤهــاًل ليتصــدى لروايــة 

احلديــث، قــام بمنحــه عــى أثــر ذلــك إجــازة يف روايــة احلديــث)4(.

))( ينظر: أعيان الشيعة ملحسن األمن: )/4)6.
))( ينظر: نجوم الساء ملحمد عيل آزاد كشمري: 0))

))( ينظر: نزهة اخلواطر: )/069)-070)، أعيان الشيعة ملحسن األمن: )/4)6.
)4( ينظر: تراجم الرجال السيد أمحد احُلسيني: )/74.



15

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

)- اإلجازات اليت منحها لتالمذته:
ب الديــن بمنــح اإلجــازات يف الّروايــة واحلديــث لبعــض تالمذته  قــام الشــيخ مهــذَّ
نيــة وتتلمــذوا عــى يــده، فمــن هــؤالء تلميذه الشــيخ أمحد  الذيــن أخــذوا منــه العلــوم الدِّ

بــن الشــيخ جعفــر چلپــي الــذي التمــس منــه اإلجــازة لــه يف نقل اخلــرب واحلديــث))(.

خامسًا: مصنَّفاته ومؤلفاته:
للشــيخ مهــذب الديــن مصنفــاٍت ومؤلفــاٍت كثــرٍة، هــذا مــا وجدنــاه بــن دفــات 
الكتــب التــي تناولــت تراجــم وحيــاة ومؤلفــات األعــالم، لكــن املؤلفــات والنتاجات 
ــل مــن كتــب  ــاب واحــد مــن كتــب الرتاجــم ب ــه مل جتمــع يف كت ــم ل ــة للمرتَج الفكري
ــا عــن طريــق أصحــاب الرتاجــم  الــذي  متفرقــة، ومــن هــذه املؤلفــات التــي وصلتن

ترمجــوا للشــيخ مهــذب الديــن رمحــه اهلل تعــاىل:

)- )الــدرة النَّجفيَّــة(، يف أصــول الفقــه الــذي كتــب عليــه أســتاذه الشــيخ احلــر  
العامــيل تقريظــًا بتاريــخ 075)هـ))(.

)- )حتفــة ذخائــر كنــوز األخيــار يف بيــان مــا حيتــاج إىل التوضيح مــن األخبار(، 
يف جملدين.

)-)آداب املناظرة(، ألفه يف )حيدرآباد الدكن( سنة )08)هـ.
4-)عمدة االعتامد يف كيفية االجتهاد(، ألفه يف كابل سنة 080)هـ))(. 

))( ينظر: رسائل يف دراية احلديث أليب الفضل حافظيان البابيل: )/)).
))(  طبقات أعالم الشيعة ألغا بزرك الطَّهراين: ))/600.

))(   أعيان الشيعة ملحسن األمن:  )/ 4)6، معجم املؤلفن، عمر كحالة: )/)7). 
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5-)العربة الشافية والفكرة الوافية(، يف الكلات احلكمية والنكات األخالقية.
اخلطــب  مــن  واحلكــم  املواعــظ  يف  التامــة(،  والفكــرة  العامــة  6-)العــربة 

واآلثــار))(. والتواريــخ  واالشــعار 
ــه ألفــه )بقندهــار(  7-)التحفــة الصفويــة يف األنبــاء النبويــة(، ذكــر فيــه: أنَّ
بالتــاس بعــض علائهــا ذكــر فيــه األحاديــث املختــرة املرويــة عــن النَّبيَّ صــىَّ اهلل 

عليــه وآلــِه عــى ترتيــب حــروف املعجــم فــرغ منــه ســنة 079)هـــ. 
ة يف األحاديث الَّنبويَّة(.  8-)الّتحفة العلويَّ

9-)الزبدة( يف املعاين والبيان والبديع.
0)- )خالصة الزبدة())(. 

))- رسالة  يف)جتويد القرآن())(. 
))-) فائــق املقــال يف احلديــث والرجــال(، فــرغ منــه ســنة )08)هـــ بمدينــة 

ــاد( يف اهلنــد.   )حيــدر آب
اط املســتقيم َعــِيّ أِمــر املؤمنــن َعَليــِه  ))- )املنهــج القويــم يف تفضيــل الــرِّ
ــاَلم عــى ســائر األَنبيــاء واملرســلن ســوى نبيِّنــا َصــىَّ اهلل َتَعــاىَل َعَلْيــِه وآلِــِه  ِذي  السَّ

الَفضــل الَعميــم()4(. 

))(  أعيان الشيعة ملحسن األمن: )/ 4)6، األعالم للزركيل: )/50).
ــراين: )/ 447،  ــزرك الطَّه ــا ب ــة ألغ ــن: )/ 4)6، الذريع ــن األم ــيعة ملحس ــان الش ))(  أعي

و))/5). و8/7))، 
))(  ينظر: الذريعة آلغا بزرك الطَّهراين: )/)6).

)4(  نجــوم الســاء ملحمــد عــيل آزاد كشــمري: 0))، نزهــة اخلواطــر وهبجــة املســامع 
يــن احلَُســينّي: )/070).  والنَّواظــر لعبــد احلــّي بــن فخــر الدِّ
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4))رسالة األخالق())(. 
َفهــا يف)قريــة ادكان( مــن حمــال املشــهد الرضــوي  5)- )الفلكيــة يف اهليئــة( ألَّ

يف077)هـ.
6)- )رسالة خلق الكافر ())(. 

7)- )غوث العامل يف حدوث العامل ورد أدلة القائلن بالقدم(.
8)- )رسالة يف القيافة())(.

9)- )اجلوابات عن املسائل الشائعة(.
0)- )كتاب احلسد وقبائحه()4(.
))- )رسالة يف اجُلمل والعقود(.

))- )رسالة يف احلساب(، كتبها يف حيدر آباد سنة )08)هـ)5(.
))-)الرسالة اإلعتقادية()6(. 

4)- )كليات الّطب(، ألفه سنة )08)هـ يف شاهجان آباد.
5)-  )املفردة الّطبّية()7(.

))(  مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمن: 89/5. 
))(  طبقات أعالم الشيعة أغا بزرك الطَّهراين: ))/600.

))(  أعيان الشيعة مُلحِسن األمن: )/ 4)6.
)4( طبقات أعالم الشيعة أغا بزرك الطَّهراين: ))/600-)60.

)5( طبقات أعالم الشيعة أغا بزرك الطَّهراين: ))/)60.
)6( مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمن: 89/5.

)7( طبقات أعالم الشِّيعة أغا بزرك الطَّهراين: ))/)60.
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ثبت الكتاب ملؤلِّفِه: 
ثبت لنا نسبة عنوان الكتاب إىل مؤلفه من عدة طرٍق هي:

أّواًل: املصــادر التــي ذكــرت أنفــًا يف فقــرة مصنفــات ومؤلفــات مهــذب الديــن 

رمحــه اهلل تعــاىل، ثبــت لنــا أن هــذا الكتــاب الــذي بــن أيدينــا والــذي قمنــا بتحقيقــه 
وإظهــاره للقــارئ الكريــم، خدمــًة للمذهــب الشــيعي، مــن أحــد املؤلفــات الــذي 
َضــا، وهــذا الكتــاب  قــام بتأليفهــا الشــيخ األجــل مهــذب الديــن أمحــد بــن عبــد الرِّ
اط املســتقيم َعــيِلّ أمــر املؤمنــن َعَليــِه  املوســوم بـ)املنهــج القويــم يف تفضيــل الــرِّ
ــاَلم عــى ســائر األنبيــاء وامُلرســلن ســوى نبيِّنَــا َصــىَّ اهلل تِِعــاىَل َعَليــِه وآلـِـِه ذي  السَّ

الفضــل العميــم( والــذي ألفــه يف اهلنــد ))(. 

ــال  ــي ق ــه الت ــاب يف مقدمت ــم الكت ــر اس ــه اهلل - ذك ــف -رمح  ثاني��ًا: إنَّ املؤل

ـــَراِط املســَتِقيم َعــِيّ َأمــِر املُؤمنـِـن  يُته: باملنَْهــِج الَقويـِـم يف َتْفِضيــِل الصِّ فيهــا:  )وســمَّ
ــاِء واملرَســلَن بالَتْعِميــِم ُســوى نبيِّنــا َصــىَّ اهلل تِِعــاىَل  ــاَلم َعــى َســائِِر األَنبيَّ َعَليــِه السَّ

َعَليــِه وآلِــِه  ذي الَفضــِل الَعميــم(. 

املنهجية املتبعة يف حتقيق الكتاب: 
ــد  ــن عب ــد ب ــن أمح ي ب الدِّ ــذَّ ــم( مله ــج القوي ــوط )املنه ــق خمط ــا يف حتقي اعتمدن
ــة  ــن بقي ــرًا ع ــف كث ــة ال ختتل ــه-، منهجيِّ ــاىل رَضحَي َر اهلل تع ــوَّ ــرّي –ن ــا الب ض الرِّ

ــو اآليت:  ــى النح ــت ع ــق، وكان ــة يف التحقي ــات املتَّبع املنهجي

ــر: )/070)،  ــة اخلواط ــمري: 0))، نزه ــيِلّ آزاد كش ــد َع ــاء ملحمَّ ــوم السَّ ــر: نج ))(  ينظ
ــن: )/4)6. ــن األم ــيعة ملحس ــان الش أعي
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اعتمدنــا يف حتقيــق املخطــوط عــى نســخة خّطيــة واحــدة وهــي بخــط . )
ســنة  يف  البحــراين،  ــد  حممَّ بــن  حســن  بــن  نــارص  الناســخ  املرحــوم 
)))))هـــ(،  بعــد أن بحثنــا يف بطــون العديــد مــن الفهــارس املختصــة يف 
ســة، وفهــرس مكتبتــي  ــة املقدَّ املخطوطــات، كفهــرس مكتبــة العتبــة العلويَّ
احلكيــم،  مكتبــة  وفهــرس  ســتن،  املقدَّ والعبَّاســيَّة  احلَُســينيَّة  العتبتــن 
وفهــرس خمطوطــات إيــران املوحــد، وفهــرس خمطوطــات اهلنــد، ويف 
العديــد مــن الفهــارس األخــرى التــي ال يســع املجــال لذكرهــا، إِذ ملْ نعثــر 
عــى نســخٍة ُأخــرى هلــذه النســخة التــي بــن أيدينــا، والتــي اعتمدناهــا يف 
ــل  ــه أفض ــا علي ض ــام الرِّ ــة اإلم ــخة يف مكتب ــذه النس ــت ه ــق، فكان التحقي
ــران،  ــة يف إي س ــم املقدَّ ــة ق ــي(- يف مدين ــاة )طب ــاَلم- املس ــاَلة والسَّ الصَّ

وكانــت حتــت الرقــم: )00)(.

ــاء . ) ــن األخط ــليًا م ــًا س ــّص ضبط ــِط الن ــى ضب ــتطاع ع ــدر املس ــا ق حرصن
اإلمالئيــة والنحويــة، لتظهــر للقــارئ الكريــم بصــورة مجيلــة تليــق بكتــاٍب 
خيتــّص بفضائــل ســيِّد البــر اإلمــام َعــيِلّ بــن أيب طالــب صلــوات اهلل تعاىل 
وســالمه عليــه، وكذلــك صححنــا مــا وجدنــاه خمالفــًا لقواعــد اإلعــراب 
واإلمــالء يف املخطوطــات، وكانــت مجلــة مــن األلفــاظ مرســومة عــى غــر 

قواعــد اإلمــالء احلديثــة. امثــال: )الصلــوة، الســموات، وغرهــا...(

ختريج اآليات القرآنيَّة وإِرجاعها إىِل سورها.. )

تــي حوهتــا، وكان . 4 ختريــج األحاديــث وإرجاعهــا إىل بطــون الكتــب الَّ



20

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

العمــل عــى النحــو اآليت:

أ- ختريــج األحاديــث التــي ذكــر املؤلــف اســم املصــدر الــذي نقــل عنــه مــن 
نفــس املصــدر الــذي ذكــره.

ب- األحاديــث التــي أوردهــا املؤلــف يف كتابــه ومل يذكــر اســم املصــدر قمنــا 
بتخرجيهــا مــن أقــدم مصــدر وردت فيــه بلفــٍظ مقــارٍب مــع ذكــر االختالفــات بــن 
األلفــاظ، وبقيــة املصــادر التــي ورد فيهــا احلديــث بلفــٍظ خمتلــٍف، قمنــا باإلشــارة 

إليهــا بكلمــة: )ينظــر(.

جنــا األحاديــث التــي أوردهــا املؤلــف باملعنــى َأو باختــالف كبــر مــن . 5 خرَّ
أقــرب مصــدر مقــارب للفــظ مــع ذكــر احلديــث يف اهلامــش كامــاًل.

تعاملنــا يف ذكــر املصــادر يف اهلوامــش، بــأن نــورد اســم الكتــاب مــع مؤلفه، . 6
ــا إذا تكــرر  ة األوىل، أمَّ ــرَّ ــق، والطبعــة، يف امل واجلــزء والصفحــة، والتحقي
املصــدر فنكتفــي بذكــر اســمه واملؤلــف واجلــزء والصفحــة، عــى أن يتــم 

ذكــر معلومــات املصــدر مفصلــة يف قائمــة املصــادر. 

أفردنا قائمة بنهاية الكتاب حتتوي فهرس تفصييل لآليات، واألحاديث.. 7
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مسات الكتاب: 
لــكلِّ كتــاٍب يــراد حتقيقــه ســات ومميــزات يمتــاز هبــا هــذا الكتــاب، فنســخة 

الكتــاب الــذي بــن يــدي القــارئ الكريــم، متتــاز بعــدة مميــزات منهــا:

كة، واخلط املستعمل يف الكتابة هو خط النسخ.. ) النسخة حمرَّ

ــاة املؤلــف، . ) ــق مــن حي ــي اعتمدناهــا يف التحقي ــة الت قــرب النســخة اخلّطي
ــراين يف  ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ ــا الش ــار اليه ــي أش ــخة الت ــس النس ــي نف وه
ــن  ــن ب ــن احلس ــارص ب ــيخ ن ــط الش ــخة بخ ــال: )والنس ــث ق ــة حي الذريع

ــنة ))))هـــ())(. ــة يف س ــن الكتاب ــرغ م ــد، ف حمم

النســخة مكونــة مــن مائــٍة وتســع وأربعــن صــورة، وعــدد الســطور يف كل . )
ــرة،  ــن األوىل واألخ ــدا الصفحت ــطرًا، ع ــاب )9)( س ــن الكت ــة م صفح

كان أقــل مــن ذلــك.

))(  الذريعة للشيخ اغا بزرك الطهراين: ))/ 97).
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الرموز املستعملة يف التحقيق وداللتها:

ِداللة االستعالالرمز
حلر الكالم الوارد عن املعصوم.» «
حر احلديث أو الرواية او ما نقل بالنص)  (
زيادة من املصدر أو من املحقق التي يقتضيها السياق. ]  [

حلر اآليات القرآنية.﴿ ﴾
حلر اجلملة االعرتاضية.-  -
حلر الكلات التي فيها اختالف بن املصدر واالصل."   "

الرقم األول إشارة إىل جزء الكتاب والرقم الثاين إشارة إىل رقم الصفحة.)/):
حديثح
بابب
حتقيق.حتـ
مطبعة.مط
التاريخ اهلجري.هـ
التاريخ امليالدي.م
الطبعةط
وللكالم تتمة....
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ختاما
ــذي حيــوي  نحمــد اهلل ونشــكره أْن وفقنــا إِلمتــام حتقيــق هــذا الكتــاب اجلليــل الَّ
يف طياتــه الكثــر مــن فضائــل أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل وســالمه عليــه، وكذلــك 
ــامية التــي تفــوق منــازل االنبيــاء واملرســلن عــدا نبينــا املصطفــى صــىَّ  منزلتــه السَّ
اهلل عليــه وآلــه خاتــم النبيــن، ونســأله أْن يوفقنــا خلدمــة أهــل البيــت الكــرام 
ــم،  ــميع العلي ــو السَّ ــه ه ــفاعتهم، إن ــا ش ــم وأن يرزقن ــالمه عليه ــوات اهلل وس صل
وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن وصــّى اهلل عــى ســّيدنا ونبينــا حمّمــد وآلــه 

ــن. الطاهري

حسن عبد زيد الكربالئي                                 ســـالم مـــكي الطـــائي

كربالء املقدسة/التاسع عرش ِمن شهر شوال /1439هـ





منوذج من صور النسخة املعتمدة يف 

التحقيق



الصورة األوىل من املخطوط



الصورة األخرة من املخطوط
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مقدمة املؤلف
محن الرحيم بسم اهلل الرَّ

لنــا عــى كثــٍر ممَّــن  احلمــُد هلل عــى مــا َأنعــم علينــا بالوجــوِد بعــد الَعــدم، وفضَّ
ــٍد  ــالم عــى حُممَّ ــالة والسَّ ــٍد وآلــه مصابيــح الظُّلــم، والصَّ خلــق مــن األُمــم بُمحمَّ
لــن يف القــدم عــى ســاِئر املخلوقــات يف البــداءة إىل آخــِر الَعــدم، وبعــد: وآلــه املفضَّ

ــا َطــرَق َســمعي يف َزماننــا هــذا، وَســِمعُت اختالفــًا قــد ضــاَق ألَجلــِه  ــُه ملَّ  فإِنَّ
صــدري َوحــاَر يف تذكــرِه فكــري: بــَأنَّ ُأُويل العــزم َغــَر نبيِّنــا صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه 
ــُل  ــه َأفض ــب علي ــن َأيب طال ــيلٌّ ب ــَن ع ــر املؤمن ــن وَأم ــِز العارف ــى كن ــون ع ل مفضَّ
ــدي  ــك عن ــف لذل ــل، والواص ــه بالتفضي ــَق علي ــُت النَّاط ــاَلم، رَأي ــاَلة والسَّ الصَّ
ــر  ــوم احل ــفيع ي ــن الشَّ ــاء م ــد واجلف ــِة البع ــار يف هناي ــًا، وص ــاالً وخالف ــق حم نط
ــِه،  ــق أْن ال يقــال بإِيان ــال، وحقي ــٍة يف املن ــاء بمذل ــاء، وقــد نطــق باملحــال وب والوف
ــِة يف ميزانــه، وَمــْن خــفَّ ميزانــُه خــاب، ولينصــب نفســه لــردِّ  بــل هــو موجــٌب للخفَّ
اجلــواب يف يــوم احلــر واملــآب؛ َفَأحببــُت َأْن أعِقــَد يف هــذا ملــن طلــَب، وَأذكــر فيــه 
ــام،  ــة عــى ســائر األَن نصوصــًا تــدلُّ عــى املطلــِب يف تفضيــِل اإِلمــام اهلُــام واحلجَّ
ــن  ــة مل ــتبر، وذريع ــن اس ــًا مل ــون منهاج م، ويك ــالَّ ــِك الع ــن امَلِل ــيل م ــصِّ اجل بالنَّ
ـــَراِط املســَتِقيم َعــِيّ َأمــِر املُؤمنِن  يُته: )باملنَْهــِج الَقويـِـم يف َتْفِضيــِل الصِّ اعتــرب، وســمَّ
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ــاِء واملرَســلَن بالَتْعِميــِم ُســوى نبيِّنــا صــى اهلل تعــاىل  عليــه الســالم َعــى َســائِِر األَنبيَّ
عليــه وآلــه ذي الَفضــِل الَعميــم(. 

ــذي وقفــُت عليــه يف  فنقــوُل وبــاهلل التوفيــق، وَأْن يكفينــا ســوَء التعويــق: إِنَّ الَّ
ــة رضــوان اهلل عليهــم دائــٌر بــن أمريــن. هــذا البــاب مــن االختــالِف بــن اإلماميَّ

اَلم أفضل من األَنبياِء ُأويل العزم وغرهم.  أحدمها: كوُنُه عليه السَّ

ــه مســاٍو هلــم، وال قســٌم ثالــث، ومــا ُنِســب مــن القــول بالتوقــف غــر   الثَّــاين: أنَّ
ــح  الــة عــى التفضيــل، وال دليــل عــى املســاواة لَرجَّ مســموٍع لــورود النصــوص الدَّ

بــه، فــال يكــون للتوقــف حمــل.

ــُه قــد جــرى البحــث  ضــوّي احلائــري: )أنَّ  َوَذكــر ويل بــن نعمــة اهلل احلُســيني الرَّ
ــل عــى األَنبياِء،  بــن َأصحابنــا ِمــن الفرقــة اإلماميَّــة؛ فبعُضهــم قالــوا: إِنَّ َعِليَّــًا ال ُيفضَّ
ه: )بمنهــاِج احلــق واليقــن يف تفضيــل  وثبتــوا عــى قوهلــم())(، َفَوضــَع كتابــًا ســاَّ
َعــِيّ َأمــر املؤمنــن عــى ســائِِر األَنبيــاِء واملرســلن(، وقــد رأيتــه قــد تــرَك كثــرًا مــن 
، ونحــن  الــة عــى املطلــوب ومــا هــو إالَّ اســتغناء بالبعــض عــن الــكلِّ األحاديــث الدَّ
ــن  ــر عــن اب ــاَلم ال حتــى، كــا ُذِك ــه السَّ ــه علي َأيضــًا نذكــر شــيئًا يســرًا؛ ألَنَّ فضائل
ــاَلم، فقــال: لــو كانــت البحــاُر مــدادًا،  ــه ُســِئل عــن فضائــِل َعــيِلّ عليــه السَّ ــاس أنَّ عبَّ

ــاَلم))( . ــًا ملــا أحصــوا فضائلــه عليــه السَّ واألَشــجار َأقالمــًا، واجلــّن واإلنــس ُكتَّاب

))(  منهــاج احلــق واليقــن يف تفضيــل عــيل أمــر املؤمنــن عــى ســائر األنبيــاء واملرســلن للســيد 
ويل بــن نعمــة اهلل احلســيني: 4.

))(  ينظــر: املناقــب للخوارزمــي: ))، حتـــ: مالــك املحمــودي )ط- قــم(، وميــزان االعتــدال 
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��الم  ]ال��رد عل��ى ق��ول العالم��ة يف َأنَّ َأم��ر املؤمنني عليه السَّ
مس��اٍو لأَلنبياِء املتقدِّمني[

ــاَلم مســاٍو  ــًا عليــه السَّ مــة رمحــه اهلل يف )رشح الَتجريــد(: إِنَّ َعِليَّ وذكــر العالَّ
ــه  ــه، أنَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــن النَّب ــوارد ع ــِث ال ــتدّل باحلدي ــن، واس م للمتقدِّ
ــَم  ــواُه، وإىِل إِبراهي ــوٍح يف َتْق ــِه، وإىِل ُن ــر إىِل آدَم يف ِعلِم ــبَّ َأْن َينظ ــْن َأَح ــال: »َم ق
ــِه، وإىِل عيَســى يف ِعباَدتــِه؛ فلَينُظــر إىِل َعــِيّ بــن َأيب  ــِه َوإىِل ُموَســى يف َغَلَبتِ يف حلِم

ــاَلم«)1(   ــه السَّ ــٍب علي طال

ــا َيلــَزم  ــاَلم هلــم، بــل إِنَّ فنقــول: هــذا احلديــث ال َيلــَزم منــه مســاواتُه عليــه السَّ
ــالم قــد  ــُه عليــه السَّ ــاَلم، َوَوجــُه ذلــك: َأنَّ منــه تفضيُلــه عليهــم عليــه وعليهــم السَّ
ــاَلم مــن النَّبــّي صــىَّ اهلل َعَليــِه  مَجــَع َأوصاَفُهــم َأمجعــن، مضافــًا ملــا َورَثــه َعَليــِه السَّ
مــون،  تــي ال يعلمهــا األَنبيَّــاء املتقدِّ َوآلــِه مــن الفضاِئــِل واخلصوصيَّــات والعلــوم الَّ

للذهبــي: )/ 466، حتـــ: عــيل حممــد البجــاوي، والكشــف احلثيث البــن العجمــي: 8))، حتـ: 
ــدوزي: )/  ــودة للقن ــع امل ــن حجــر: 5/ )6، وينابي ــزان الب صبحــي الســامرائي، ولســان املي

64)، )/ 54)، 85)، حتـــ: عــيل مجــال أرشف.
))(  ينظــر: كشــف املــراد يف رشح جتريــد االعتقــاد للعالمة احليل: )))، حتـ: الشــيخ الســبحاين 

)ط- قــم(، وذخائــر العقبــى للطربي: 94، وينابيــع املودة للقنــدوزي: )/ )6) و )/ )8).
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وملْ تدركهــا َأوهامهــم، ومــن املعلــوم َأنَّ فضائــَل النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ليســت 
ــن  ــار، وم ــن البح ــرة م ــه كقط ــِه وفضاِئل ــبِة إىِل علم ــم، بالنس ــم وعلومه كفضاِئله
ــاَلم فضائلهــم  البحــر األَخضـــر))(، وإذا اجتمعــْت إىل َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
وفضائــل النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وعلومــه، يلــزم منه تفضيلــه عليهم، وســيأتيك 
ِة  مــن األَحاديــِث أنَّ النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه َورث مجيــع األَنبيــاء مــن آثــار النّبــوَّ
ــا تركــوا العلــم، وصــار  مــن العلــوم، فــإنَّ األنبيــاء ملْ يرتكــوا درمهــًا وال دينــارًا، وإنَّ
مــا تركــوه للنَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومــن بعــدِه َوِرثــُه وِصّيــه َعــيِلّ بــن أيب طالــب 
ــاَلم واحــد بعــد واحــدًا، حتَّى  ــالم، ومــن بعــد َعــيِلّ األَوصيــاء عليهــم السَّ عليــه السَّ
ــاَلم، وهــذا األمــر ال خيتلــف  ــاَلة والسَّ انتهــى إىل القائــم املهــدي عليــه أفضــل الصَّ
فيــه اإلماميَّــة، فــإذا َورَث َعــيِلٌّ عليــه الســالم اجلميــع مــن النَّبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه 
لــِزم منــه َأْن يكــون َأفضــل، وال شــكَّ يف أفضليَّتِــِه؛ ألَنَّ النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــاس قاطبــًة مــن آدم ممَّــن دونــه، وَعــيِلّ عليــه الســالم لــُه الفضــل َبْعــُدُه،  أفضــل النَّ
وهــو مســاٍو للنَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومســاوي املســاوي ُمَســاٍو؛ فيكــون أفضل 
ُلــُق َمــا  ــَك َيْ لَِعــَدم الرتجيــح، وقــد قــاَل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه يف قولــه تعاىل:﴿َوَربُّ

يــِع اخَلْلــِق« ()3(. َتــاُر﴾))(.) »إِنَّ اهلل َتَعــاىل اْخَتــاَرين َوَأْهــَل َبْيتـِـي َعــى مَجِ َيَشــاُء َوَيْ

))(  وهــو بحــر عظيــم حميــط بالدنيــا، ينظــر: عقــد الــدرر يف اخبــار املنتظــر للمقــديس: 00)، 
حتـــ: عبــد الفتــاح حممــد احللــو، والــزام الناصــب للحائــري: 80)، حتـــ: عــيل عاشــور.

ُة ُســْبَحاَن اهلل َوَتَعــاىَل  ــَرَ ــُم اخْلِ َتــاُر َمــا َكاَن هَلُ ُلــُق َمــا َيَشــاُء َوَيْ ــَك َيْ ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَربُّ
ُكــوَن﴾ ســورة القصــص: آيــة )68(. َعــامَّ ُيرْشِ

ــف األرشف)ط-  ــاتذة النج ــن أس ــة م ــوب: )/ 0))، حتـــ: جلن ــهر اش ــن ش ــب اب ))(  املناق
احليدريــة(، وينظــر: رشح االخبــار للقــايض النعــان: )/ )57، حتـــ: الســيد اجلــاليل، الطرائف 
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ــِل  ــه يف التفضي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــاوين للنَّب ــالم مس ــم السَّ ــوا عليه  فكان
ــالم: ) »َأنــَت منِّــي بَِمنِْزَلــة َهــاُرون ِمــْن ُموَســى إاّل  عليهــم؛ ولقولــِه لَعــيِلّ عليــه السَّ

ــِدي« ())(. ــّي َبْع ــه اَل َنبِ َأنَّ

 ومعنــى ذلــك: َأنــه رشيكــُه يف مجيــِع علومــه، وخصاِئصــه، وفضاِئلــه، ومناقبه، 
ة، ولــوال االســتثناء لــكان نبيًَّا. ومراتبــه، مــا عــدا النّبــوَّ

ــه  ــه وآل ــىَّ اهللُ َعلي ــّي ص ــى النَّب ــزَل َع ــالم َن ــه السَّ ــَل علي ــد رِوَي: »أنَّ جربئي  وق
برماَنتــِن ِمــن اجلنَّــِة، فَأخذمهــا النَّبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وَأخــَذ واحــدًة ِمنهــام وقال: 
ة، َوَفَلــَق األُخــرى بِنِْصَفــِن وَأْعَطــى  يــا َعــِيّ هــذه ليــس لــَك فِيهــا َنِصيــب وِهــي النُُّبــوَّ

يكــي يف ُعُلوِمــي ُكلِّهــا«))( .    ــالم نِْصَفَهــا، وقــال: يــا َعــِيّ َأنــَت َشِ َعلِّيــًا عليــه السَّ

البن طاووس: 97، الراط املستقيم للعاميل: )/ )7، حتـ: حممد الباقر البهبودي. 
ــي: 8/ 07)،  ــكايف للكلين ــدث، ال ــن املح ــالل الدي ــي: )/ 59)، حتـــ: ج ــن للربق ))(  املحاس
ح80، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري، األمــايل للصــدوق: 8))، جملس ))، حتـــ: مؤسســة البعثة – قم.
ــار مــا  فَّ ))(  مل نجــده هبــذه االلفــاظ يف املصــادر املتوفــرة لدينــا، بــل روى حممــد بــن احلســن الصَّ
ــد بــن عبــد احلميــد، عــن منصــور بــن يونس،  يقــرب منــه يف بصائــر الدرجــات: )))، )عــن حممَّ
ــَزَل  ــاَلم َيُقــول: »َن ــد بــن مســلم، قــال: َســِمعُت َأبــا جعفــر َعَليــِه السَّ عــن ابــن أذينــة، عــن حممَّ
ــالم، فقــال:  ــِة، فلقيــُه عــيٌّ عليــه السَّ ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه برَماَنتــن مــن اجلنَّ جربئِيــل عــى حُممَّ
ــا هــذه  ة ليــس لــَك فيهــا َنصيـِـب، وَأمَّ ــا هــذه فالنُّبــوَّ تــان يف يــدك؟ فقــال: َأمَّ مانتــان اللَّ مــا هاتــان الرُّ
ــول  ــا رس ــذ نِصَفه ــا، وَأَخ ــاُه نصَفه ــه، فَأعَط ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل ص ــا رس ــمَّ َفَلقه ــم، ُث فالعل
ــا َأنــَت َشيكــي فيــه..« (، وينظــر: الــكايف للكلينــي: )/ )6)، واالختصــاص  اهلل، ُثــمَّ قــال: َأمَّ
للمفيــد: 79)، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري، واملحتــرض للحــيل: 07)، حتـــ: عــيل أرشف، وتأويــل 

اآليــات لالســرتآبادي : )/ )0)، حتـــ: مدرســة اإلمــام املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه- قــم.
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فإذا كان هذا شأنُه، كيف ال يكون َأفضل وَأعلم؟! 

إِنَّ كلَّ منقبــة وفضيلــة للنَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فِلَعــيِلّ ِمثلهــا- كــا ســيأيت 
ــر فكيــف يكــون مســاويًا، فيكــون َأفضــل،  ــا ُذِك ر م ــإِذا تقــرَّ إِن شــاَء اهلل تعــاىل- ف

وهــذا َأوان الّشـــروع يف املقُصــوِد.
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]روايات يف ِإثبات َأفضلية َأمر املؤمنني صلوات اهلل وس��المه 
ادق األمني  عليه على س��ائر االنبياء واملرس��لني عدا نبيَّنا الصَّ

صلَّى اهلل عليه وآله[

ــي،  ــد بــن عــيّل بــن احلُســن بــن بابويــه القمِّ ــيخ َأبــو جعفــر حُممَّ ])[ َرَوى الشَّ
ــد  َثنــا احلَســن بــن حممَّ ــالم، قــال: )حدَّ ضــا( عليــه السَّ يف كتــاِب )عيــون َأخبــار الرِّ
ثنــا  بــن َســعيد اهلَاشــمي الكــويف بالكوفــة ســنه َأربــع ومخســن وثالثائــة، قــال: ]حدَّ
ــيِلٍّ  ــِن َع ــد ب ــن َأمَح ــُد ب ــا حُممَّ َثن ــال: حدَّ ــرات الكــويف[، ق ــن ف ــم ب ــن إِبراهي ــرات ب ف
ثنـَـا  ، قــال: حدَّ َثنــي َأُبــو الَفضــل الَعبَّــاس  بــن عبــد اهلل الُبَخــاريُّ ، قــال: حدَّ اهلَمــَدايِنُّ
ــد بــن  ــد بــن عبــِد اهلل بــن الَقاســِم بــن[ حُممَّ ــُد بــن القاِســم بــن ]إِبَراهيــم بــن حُممَّ حُممَّ
ــى  ــن ُموَس ــيِلّ ب ــن َع ، ع ــَرِويُّ ــٍح اهل ــن صالِ ــالِم ب ــد السَّ ــا َعب ثنَ ــاَل: حدَّ ــٍر، ق َأيِب َبك
ــد  ــد، عــن َأبِيــِه حُممَّ َضــا، عــن َأبِيــِه ُموَســى بــن َجعَفــر، عــن َأبِيــِه جعَفــِر بــن حُممَّ الرِّ
، عــن َأبِيــِه َعــيِلّ بــن  ، عــن َأبِيــِه َعــيِلّ بــن احلَُســن، عــن َأبِيــِه احلُســن بــن َعــيِلٍّ بــن َعــيِلٍّ
ــالم، قــاَل: »قــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ عليــه َوآلــه:  َمــا َخَلــَق  َأيِب َطالــٍب عَليهــم السَّ

اهللُ َخلقــًا َأفَضــَل ِمنِّــي َواَل َأكــَرَم َعَليــِه ِمنِّــي.
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ئِيُل؟! اَلم: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل َفَأْنَت َأْفَضُل "َأو")1( َجرْبَ  َقاَل َعِيٌّ َعَليه السَّ

ــَل َأْنبَِيــاَءُه  ، إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َفضَّ  َفَقــاَل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: َيــا َعــِيُّ
َلنِي َعَى مَجِيــِع "األَنبِياِء"))( َواْلـــُمْرَسلَِن،  بَِن، َوَفضَّ اْلـــُمْرَسلَِن َعــَى َماَلئَِكتـِـِه اْلـــُمَقرَّ
اُم  اُمنَا َوُخــدَّ ــِة ِمــْن َبْعــِدَك، َوإِنَّ اْلـــَماَلئَِكَة َلـــُخدَّ َواْلَفْضــُل َبْعــِدي َلــَك َيــا َعــِيُّ َولِْلَئِمَّ

ــا. بِّينَ حُمِ

ـِـْم َوُيْؤِمنُوَن  ِمُلــوَن اْلَعــْرَش َوَمــْن َحْوَلُه ُيَســبُِّحوَن بَِحْمــِد َربِّ  َيــا َعــِيُ ﴿الَِّذيــَن حَيْ
ِذيَن َآَمنُــوا﴾)3( بَِوالََيتِنَا. بـِـِه َوَيْســَتْغِفُروَن لِلَّ

ــاَر، َواَل  ــَجنََّة َواَل النَّ اَء، َواَل اْلـ ــوَّ ــَق اهللُ آَدَم َواَل ح ــا َخَل ــُن َم ــْواَل َنْح ، َل ــِيُّ ــا َع  َي
ــاَمَء َو]اَل[ اأْلَْرَض، "وَكْيــَف")4( الَ َنُكــوُن َأْفَضــَل ِمــَن اْلـــَماَلئَِكِة َوَقــْد َســَبْقنَاُهْم  السَّ
َل َمــا َخَلــَق اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ  لِيلِــِه َوَتْقِديِســِه؛ أِلَنَّ َأوَّ نَــا َوَتْســبِيِحِه َوَتْ إىَِل َمْعِرَفــِة َربِّ
ــا  ــا، َفَأْنَطَقَهــا بَِتْوِحيــِدِه َوَتِْجيــِدهِ ، ُثــمَّ َخَلــَق امْلَاَلئَِكــَة، َفَلــامَّ َشــاَهُدوا َأْرَواَحنَ َأْرَواُحنَ
ــُه  ــا َخْلــٌق َمُْلوُقــوَن َوَأنَّ ُنــورًا َواِحــدًا اْســَتْعَظَمْت َأْمَرَنــا، َفَســبَّْحنَا لَِتْعَلــَم اْلـــَماَلئَِكُة َأنَّ
ــامَّ  ــا[، َفَل ــْن ِصَفاتِنَ ــُه َع َهْت ــبِيِحنَا، َوَنزَّ ــَماَلئَِكُة بَِتْس ــبََّحِت اْلـ ــا، ]َفَس ــْن ِصَفاتِنَ ٌه َع ــزَّ ُمنَ
ــٌد َوَلْســنَا  ــا َعبِي ــَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ ــَم اْلـــَماَلئَِكُة َأْن اَل إَِل ــا لَِتْعَل ْلنَ َشــاَهُدوا ِعَظــَم َشــْأنِنَا َهلَّ

))(  يف املصدر: َأم.
))(  يف املصدر: النَّبِيَِّن.

ــْم َوُيْؤِمنُــوَن  ِمُلــوَن اْلَعــْرَش َوَمــْن َحْوَلــُه ُيَســبُِّحوَن بَِحْمــِد َربِِّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿الَِّذيــَن حَيْ
َبُعــوا  ِذيــَن َتاُبــوا َواتَّ ــًة َوِعْلــاًم َفاْغِفــْر لِلَّ ٍء َرمْحَ نَــا َوِســْعَت ُكلَّ َشْ ِذيــَن َآَمنُــوا َربَّ بـِـِه َوَيْســَتْغِفُروَن لِلَّ

ِحيــِم﴾ ســورة غافــر: اآليــة)7(. َســبِيَلَك َوِقِهــْم َعــَذاَب اجْلَ
)4(  يف املصدر: فكيف.
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ــرَبَ  ــَه إاِلَّ اهللُ، َفَلــامَّ َشــاَهُدوا كِ ")1( َأْن ُنْعَبــَد َمَعــُه َأْو ُدوَنــُه، َفَقاُلــوا: الَ إَِل ــٍة "ُنِحــبُّ بِآهِلَ
ــاَل ِعَظــُم اْلـــَمَحلِّ إاِلَّ بِــِه، َفَلــامَّ  َنــا لَِتْعَلــَم اْلـــَماَلئَِكُة َأنَّ اهلل َأْكــرَبُ ِمــْن َأْن ُينَ ْ ــا َكربَّ نَ حَمَلِّ
َة إاِلَّ  ــا")3(: اَل َحــْوَل َوال ُقــوَّ ِة، "ُقْلنَ "))( َواْلُقــوَّ ــا ِمــَن "اْلِعــزِّ ــُه اهللُ َلنَ َشــاَهُدوا َمــا َجَعَل
َة إاِلَّ بِــاهلل، َفَلــامَّ َشــاَهُدوا َمــا َأْنَعــَم  ــا َوال ُقــوَّ ــُه اَل َحــْوَل َلنَ بِــاهلل ، لَِتْعَلــَم اْلـــَماَلئَِكُة َأنَّ
ــا: اْلـــَحْمُد هلل، لَِتْعَلــَم اْلـــَماَلئَِكُة  ــا ِمــْن َفــْرِض الطَّاَعــِة، ُقْلنَ ــا َوَأْوَجَبــُه َلنَ اهللُ بِــِه َعَلْينَ
")4( هلل َتَعــاىلَ  ِذْكــُرُه َعَلْينـَـا ِمــَن اْلـــَحْمِد "َبعــد"))( نَِعِمــِه، َفَقاَلــِت اْلـــَماَلئَِكُة:  َمــا "حيــقُّ
ــِه،  لِيلِ ــبِيِحِه، َوَتْ ، َوَتْس ــلَّ ــزَّ َو َج ــِد اهلل َع ــِة َتْوِحي ــَدْوا إىَِل َمْعِرَف ــا اْهَت ــَحْمُد هلل، َفبِنَ اْلـ

ــِدِه. ــِدِه، َوَتِْجي ِمي َوحَتْ

ــُجوِد   ُثــمَّ إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َخَلــَق آَدَم َفَأْوَدَعنـَـا ُصْلَبــُه، َوَأَمــَر اْلـــَماَلئَِكَة بِالسُّ
ــًة َوِلَدَم إِْكَرامــًا  َلــُه َتْعظِيــاًم َلنَــا َوإِْكَرامــًا، َوَكاَن ُســُجوُدُهْم هلل َعــزَّ َوَجــلَّ ُعُبوِديَّ
ــْد َســَجُدوا  ــَماَلئَِكِة َوَق ــَن اْلـ ــَف اَل َنُكــوُن َأْفَضــَل ِم ــِه، َفَكْي ــا يِف ُصْلبِ َوَطاَعــًة، لَِكْونِنَ

ــوَن. ُع ــْم َأمْجَ ُه ِلَدمَ  ُكلُّ

ئِيــُل َمْثنَــى َمْثنَــى ]َوَأَقــاَم َمْثنَــى َمْثنَــى[، ُثــمَّ  َن َجرْبَ ــاَمِء َأذَّ ــُه مَلـَّــا ُعــِرَج يِب إىَِل السَّ   َوإِنَّ
ُم َعَلْيــَك؟! ئِيــُل َأَتَقــدَّ ــُد، َفُقْلــُت َلــُه: َيــا َجرْبَ ْم َيــا حُمَمَّ َقــاَل ]ِل[: َتَقــدَّ

))( يف املصدر: جيب.
ة. ))( يف املصدر: العزَّ
))( يف املصدر: فقلنا.

)4( يف املصدر: يستحق.
)5( يف املصدر: عى.
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ــَن،  ِع ــِه َأمْجَ ــَى َماَلئَِكتِ ــاَءُه َع ــَل َأْنبَِي ــاىلَ  َفضَّ ــاَرَك َوَتَع ")1( اهلل َتَب ــْم، "إِنَّ ــاَل: َنَع  َق
ْيــُت ِبِــْم َواَل َفْخــَر، َفَلــامَّ اْنَتَهْيــُت  إىَِل  ْمــُت َفَصلَّ ــًة، ]َقــاَل:[ َفَتَقدَّ َلــَك َخاصَّ َوَفضَّ
ــا  ــُه[: َي ــُت ]َل ــي، َفُقْل ــَف َعنِّ لَّ ــُد، َوَتَ ــا حُمَمَّ ْم َي ــُل: َتَقــدَّ ئِي ــاَل ِل َجرْبَ ــوِر، َق ُحُجــِب النُّ
َي الَّــِذي  ــُد، إِنَّ اْنتَِهــاء َحــدِّ ئِيــُل يِف ِمْثــِل َهــَذا اْلـــَمْوِضِع ُتَفاِرُقنـِـي، َفَقــاَل: َيــا حُمَمَّ َجرْبَ
ــي   ــْت َأْجنَِحتِ َق ــُه اْحَتَ اَوْزُت ــإِْن جَتَ ــَمَكاِن، َف ــَذا اْلـ ــِه إىَِل َه ــلَّ فِي ــزَّ َوَج ــي اهللُ َع َوَضَعنِ
ــى اْنَتَهْيــُت إىَِل َمــا  ــة"))( َحتَّ ــوِر َزجَّ ي ُحــُدوِد َريبِّ َجــلَّ َجاَلُلــُه، "َفــُزجَّ يب يف النُّ بَِتَعــدِّ
َشــاَء اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ ِمــْن ُعُلــوِّ "ُملكــِه")3(، َفنُوِديــُت ، َفُقْلــُت: َلبَّْيــَك َريبِّ َوَســْعَدْيَك 
ــْد  ــاَي َفاْعُب ــَك، َفإِيَّ ــا َربُّ ــِدي َوَأَن ــَت َعْب ــُد، َأْن ــا حُمَمَّ ــُت: َي ــَت، َفنُوِدي ــَت َوَتَعاَلْي َتَباَرْك
تـِـي  تـِـي َعــَى َبِريَّ ــَك ُنــوِري يِف ِعَبــاِدي َوَرُســوِل إىَِل َخْلِقــي، َوُحجَّ ْل، َفإِنَّ َوَعــَيَّ َفَتــَوكَّ
ْوِصَيائِــَك  بَِعــَك")4( َخَلْقــُت َجنَّتـِـي، َوملَِــْن َخاَلَفــَك َخَلْقــُت َنــاِري، َوأِلَ َلــَك َوملَِــْن "اتَّ
ــي،  ــْن َأْوِصَيائِ ــا َربِّ َوَم ــُت: َي ــَوايِب، َفُقْل ــُت َث ــيَعتِِهْم َأْوَجْب ــي، َولِِش ــُت َكَراَمتِ َأْوَجْب
ــُد، َأْوِصَيــاُؤَك اْلـــَمْكُتوُبوَن َعــَى َســاِق َعــْرِش،  َفنََظــْرُت َوَأَنــا َبــْنَ  َفنُوِديــُت: َيــا حُمَمَّ
َيــَدْي َريبِّ َجــلَّ َجاَلُلــُه إىَِل َســاِق اْلَعــْرِش، َفَرَأْيــُت اْثنَــْي َعشـَــَر ُنــورًا يِف ُكلِّ ُنوٍر َســْطٌر 
ــالم،  ــْم َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب عليــه السَّ هُلُ َأْخَضـــُر َعَلْيــِه اْســُم َوِصٍّ ِمــْن َأْوِصَيائـِـي، َأوَّ
ــا  ــُت: َي ــِدي، َفنُوِدي ــي َبْع ــُؤاَلِء َأْوِصَيائِ ــا َربِّ َه ــُت: َي ــي، َفُقْل تِ ــِديُّ ُأمَّ ــْم َمْه َوآِخُرُه
ــي،  تِ ــَى َبِريَّ ــَدَك َع ــي، َوُحَجِجــي َبْع ــي، َوَأْصِفَيائِ ــي، َوَأِحبَّائِ ــُؤاَلِء َأْوِصَيائِ ــُد، َه حُمَمَّ

))( يف املصدر: أَلن.
: يقــال: )َزجَّ بالــْيِء مــن َيــِده َيــُزجُّ َزّجــًا: رَمــى بــه(.  ــًة. زجَّ ))( يف املصــدر: َفــُزخَّ يِبَ النُّــوَر َزخَّ

تــاج العــروس، مــادة )زج(.
))( يف املصدر: مكانه.
)4(  يف املصدر: َتبَِعَك.
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ِت َوَجــاَلِل أَلُْظِهــَرنَّ  َوُهــْم َأْوِصَيــاُؤَك، َوُخَلَفــاُؤَك، َوَخــْرُ َخْلِقــي َبْعــَدَك، َوِعــزَّ
ــي،  ــْن َأْعَدائِ ــْم ِم ــَرنَّ ]اأْلَْرَض[ بِآِخِرِه ــي، َوأَلَُطهِّ ــْم َكلَِمتِ ــَنَّ ِبِ ــي، َوأَلُْعلِ ــْم ِدينِ ِبِ
 )1(" رنَّ َيــاَح، "وألُســخِّ َرنَّ َلــُه الرِّ ــا، َوأَلَُســخِّ ـُه َمَشــاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرَبَ َكنَـّ َوأَلَُملِّ
ــُه  نَّ ــِدي، َوأَلُِمدَّ ُه بُِجنْ ــَرنَّ ــَباِب، َوأَلَْنُصـ ــُه يِف اأْلَْس َينَّ ــاَب، َوأَلَُرقِّ َع ــَحاَب الصِّ ــُه السَّ َل
َمــَع اْلـــَخْلَق َعــَى َتْوِحيــِدي، ُثــمَّ أَلُِديَمــنَّ ُمْلَكــُه،  بَِماَلئَِكتـِـي َحتَّــى ُيْعلـِـَن َدْعــَوِت َوَيْ

ــِة«())(. ــْوِم اْلِقَياَم ــي إىَِل َي ــْنَ َأْولَِيائِ ــاَم[  َب ــنَّ ]اأْلَيَّ َوأَلَُداِوَل

ــِة  ــِيُّ َولِْلَئِمَّ ــا َع ــَك َي ــِدي َل ــُل َبْع ــالم: »َواْلَفْض ــه السَّ ــه علي ــدك اهلل، قول فأنش
ــوا  ــَن َآَمنُ ِذي ــَتْغِفُروَن لِلَّ ــا، َوَيْس بِّينَ اُم حُمِ ــدَّ اُمنَا َوُخ ــُخدَّ ــَماَلئَِكَة َلـ ــِدَك، َوإِنَّ اْلـ ــْن َبْع ِم

بَِواَلَيتِنَــا«.

ــا  ــواَل َنحــن«، وكيــف ال يكــون كّل هــذا، ومــا بعــدُه -ممَّ ، َل ــِيّ ــا َع ــه: »ي وقول
ذكــر- ِمــن ِصيــِغ التكّلــم املقتضيــة للتريــك ممَّــا ينفــي غرهــم، وخطــاب اهلل تعاىل 
ــه يشــمل غَرهــم مــا ِســوى  لنبيِّــِه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َوَخــر َخْلِقــي َبعــدَك«، فإِنَّ
نبيَّنــا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فهــذا كّلــُه رصيــٌح يف تفضيــِل َأمــر املؤمنــن َعــيّل بــن َأيب 
ــل احلديــث جتــدُه  ــالم عــى َمــن ســواُه ِمــن األَنبيــاِء وغرهــم، فتأمَّ طالــٍب عليــه السَّ
عونــًا لــَك رصحيــًا يف التفضيــِل، ورتِّــب عــى ذلــك كّل منقبــٍة لنبيَّنــا صــىَّ اهلل عليــه 
ــِه َموالنــا وَأمرنــا وإِمامنــا عــيّل بــن َأيب  ــة اهلل تعــاىل علينــا، فهــَي لوصيِّ وآلــه وحجَّ

. ))( يف املصدر: ألذللنَّ
ــدوق: )/ 7))، ب6)، ح))، حتـــ:  ــالم  للصَّ ــالة والسَّ ضــا  عليــه الصَّ ))( عيــون أخبــار الرِّ
ــة للحــر  : 47، الفصــول املهمَّ حســن األعلمــي، وينظــر: املحتــرض: حلســن بــن ســليان احلــيلِّ

العامــيل: )/409. 
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ــالم. ــالِة والسَّ طالــب عليــه َأفضــل الصَّ

تــي  ــِة الَّ ])[ َوَرَوى ابــن بابويــه -رمحــُه اهلل- يف كتــاِب )العلــل( مــن بــاِب العلَّ
ــا  ــى نبيَّن ــى- "ع ــو: ) »إِنَّ ُموَس ــرضًا ه ــالم خ ــه السَّ ــرُض علي ي اخِل ــمِّ ــا ُس ــن َأجِله ِم
َمــُه اهلل َتكليــاًم، وَأنــزَل عليــه  ــالم")1( -ملَّــا كلَّ ــالم، وعــى موســى نبــيِّ اهلل السَّ وآلــه السَّ
ٍء﴾))(،  ــُكلِّ َشْ ٍء َمْوِعَظــًة َوَتْفِصيــاًل لِ ــَواِح ِمــْن ُكلِّ َشْ ــُه يِف اأْلَْل ــوراَة، َوكتــَب ﴿َل التَّ
ــَل  وجعــَل  اهللُ  تعــاىل آيتــُه يف َيــدِه َوعصــاُه ويف الطُّوفــاِن)3(، ﴿َواْلـــَجَراَد َواْلُقمَّ
ــاَلٍت﴾)4(، وَفلــَق الَبحــَر، "وَأغــرَق")5( اهللُ عــزَّ وجــلَّ  َم َآَيــاٍت ُمَفصَّ َفــاِدَع َوالــدَّ َوالضَّ
ُة ]فيــِه[ حتَّــى َقاَل يف نْفســِه: مــا َأَرى َأنَّ اهلل عزَّ  فِرعــوَن َوُجنــودُه)6(، وعملــت الَبشـــريِّ

الم َأنَّه( مل يرد يف املصدر. الم وعى موسى نبيِّ اهلل السَّ ))(  )عى نبيَّنا وآله السَّ
ٍء  ــُكلِّ َشْ ــاًل لِ ــًة َوَتْفِصي ٍء َمْوِعَظ ــْن ُكلِّ َشْ ــَواِح ِم ْل ــُه يِف األَْ ــا َل ــاىل: ﴿َوَكَتْبنَ ــه تع ــن قول ))(  م
ٍة َوْأُمــْر َقْوَمــَك َيْأُخــُذوا بَِأْحَســنَِها َســُأِريُكْم َداَر اْلَفاِســِقَن﴾ ســورة االعــراف، آيــة  َفُخْذَهــا بُِقــوَّ

.) (45 (
ــًرا َوملَْ  ــانٌّ َوىلَّ ُمْدبِ ــا َج ــزُّ َكَأهنََّ َت ــا َتْ ــامَّ َرَآَه ــاَك َفَل ــِق َعَص ــاىل: ﴿َوَأْن َأْل ــه تع ــارة اىل قول ))(  إش
ــُرْج َبْيَضــاَء ِمــْن  ــَك ِمــَن اْلَِمنـِـَن * اْســُلْك َيــَدَك يِف َجْيبـِـَك َتْ ــْف إِنَّ ــْب َيــا ُموَســى َأْقبـِـْل َواَل َتَ ُيَعقِّ
ــَك إىَِل فِْرَعــْوَن َوَمَلئِــِه  ْهــِب َفَذانـِـَك ُبْرَهاَنــاِن ِمــْن َربِّ َغــْرِ ُســوٍء َواْضُمــْم إَِلْيــَك َجنَاَحــَك ِمــَن الرَّ

ُــْم َكاُنــوا َقْوًمــا َفاِســِقَن﴾ ســورة القصــص، اآليــة) ))، ))( . إهِنَّ
َم َآَيــاٍت  َفــاِدَع َوالــدَّ ــَل َوالضَّ ــَراَد َواْلُقمَّ )4(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َفَأْرَســْلنَا َعَلْيِهــُم الطُّوَفــاَن َواجْلَ

ــوا َقْوًمــا ُمِْرِمــَن﴾ ســورة االعــراف، آيــة) ))) (. وا َوَكاُن ــاَلٍت َفاْســَتْكرَبُ ُمَفصَّ
)5(  يف املصدر: وغرَق.

ائِيــَل اْلَبْحــَر َفَأْتَبَعُهــْم فِْرَعــْوُن َوُجنُــوُدُه َبْغًيــا  )6(  إشــارة اىل قولــه تعــاىل: ﴿َوَجاَوْزَنــا بَِبنـِـي إِْسَ
ــا  ــَل َوَأَن ائِي ــو إِْسَ ــِه َبنُ ــْت بِ ــِذي َآَمنَ ــَه إاِلَّ الَّ ــُه اَل إَِل ــُت َأنَّ ــاَل َآَمنْ ــى إَِذا َأْدَرَكــُه اْلَغــَرُق َق َوَعــْدًوا َحتَّ
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ــُل َأدِرك َعبــِدي  ــل: يــا جربئِي ــي، فَأوَحــى اهللُ إىِل جربئِي وَجــلَّ َخلــَق َخلقــًا َأعلــَم ِمنِّ
ــم منــُه؛  بعــُه وَتعلَّ َقبــَل َأْن َيلــَك، وقــل لــه: إِنَّ ِعنــد ُملَتَقــى الَبحريــِن رجــاًل  عابــدًا فاتَّ
ــالم َأنَّ ذلــك  ــه السَّ ــَم ُموَســى علي ، فعلِ ــُه عــزَّ وجــلَّ ــِه ربُّ ــام َأمــرُه ب ــُل بِ ــَط جربئِي فهب
ــى  ــا إىِل ُملَتَق ــى انَتهَي ــون، حتَّ ــن ن ــاُه يوشــُع ب ــه نفســُه، َفمــَى هــو وفت ــْت ب َث ــَا حدَّ ملِ
ــالم يعُبــد اهلل عــزَّ وجــلَّ كــاَم قــاَل اهللُ عــزَّ  الَبحريــِن، فوَجــدا ُهنــاَك اخلــَر عليــه السَّ
ــا  ْمنَــاُه ِمــْن َلُدنَّ ــًة ِمــْن ِعنِْدَنــا َوَعلَّ وجــلَّ يف كتابِه:﴿َفَوَجــَدا َعْبــًدا ِمــْن ِعَباِدَنــا َآَتْينَــاُه َرمْحَ

ْمــَت ُرْشــًدا﴾)1(. َّــا ُعلِّ َمــِن ِم بُِعــَك َعــَى َأْن ُتَعلِّ ِعْلــاًم * َقــاَل َلــُه ُموَســى َهــْل َأتَّ

ا﴾))(؛ أَلينِّ  ــالم:﴿إِنََّك َلــْن َتْســَتطِيَع َمِعــَي َصــرْبً  قــاَل لــُه اخلــِر عليــه السَّ
لــَت َأنــت بِعلــٍم ال ُأطيقــُه")3(. لــُت بِعلــٍم ال ُتطِيُقــُه، "ووكِّ ُوكِّ

 قــاَل موســى: بــل َأســتطيُع معــَك َصــربًا، فقــاَل لــُه اخلــر: إِنَّ الِقيــاَس ال مــاَل 
ا * َقــاَل َســَتِجُديِن إِْن  لــُه يف ِعلــِم اهلل وَأمــرُه ﴿َوَكْيــَف َتْصــرِبُ َعــَى َمــا مَلْ حُتِــْط بـِـِه ُخــرْبً

َشــاَء اهللُ َصابـِـًرا َواَل َأْعــِي َلــَك َأْمــًرا﴾)4(.

ٍء َحتَّى  َبْعَتنـِـي َفــاَل َتْســَأْلنِي َعــْن َشْ فلــامَّ اســَتثنَى املشــيََّة َقبِلــُه "و"))( ﴿َقــاَل َفــإِِن اتَّ

ِمَن امْلُْسلِِمَن﴾ سورة يونس، آية ) 90 (.
))( سورة الكهف، آية )65، 66(

))( سورة الكهف، آية ) 67(.
لَت بِعلٍم ُأطِيُقُه(، كذا يف األصل، وما اثبتناه من املصدر. ))(  )َووكِّ

)4( سورة الكهف، آية )68، 69(.
)5(  واو العطف مل ترد يف املصدر.
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ــالم: لــَك ذلــَك َعــَيَّ ﴿َفاْنَطَلَقــا  ُأْحــِدَث َلــَك ِمنْــُه ِذْكــًرا﴾)1(، فقــاَل ُموســى َعليــه السَّ
ــالم؛ فقــال لــُه ُموســى َعليــه  ــِفينَِة َخَرَقَهــا﴾ اخلــر َعليــه السَّ ــا يِف السَّ ــى إَِذا َركَِب َحتَّ
ــَك َلــْن  ــالم: ﴿أَخَرْقَتَهــا لُِتْغــِرَق َأْهَلَهــا َلَقــْد ِجْئــَت َشــْيًئا إِْمــًرا* َقــاَل َأمَلْ َأُقــْل إِنَّ السَّ

ا﴾))(. َتْســَتطِيَع َمِعــَي َصــرْبً

ــاَم َنِســيُت﴾، َأي: بِــام َتركــُت ِمــن  ــالم: ﴿اَل ُتَؤاِخــْذيِن بِ  َقــاَل ُموســى َعليــه السَّ
ــُه﴾  ــًا َفَقَتَل ــا ُغاَلم ــى إَِذا َلِقَي ــا َحتَّ ــْرًا * َفاْنَطَلَق ــِري ُع ــْن َأْم ــي ِم َأمــرَك ﴿َواَل ُتْرِهْقنِ
ــالم وَأخــَذ "بَِتلبيبــِه")3(، وقــاَل لُه:  ــالم، فغضــَب ُموســى عليــه السَّ اخلضـــر عليــه السَّ

ــًة بَِغــْرِ َنْفــٍس َلَقــْد ِجْئــَت َشــْيًئا ُنْكــًرا﴾)4(. ﴿َأَقَتْلــَت َنْفســًا َزكِيَّ

ــْل ]َأمــُر[ اهلل  ــُه اخلــر: إنَّ الُعقــوَل ال حتكــُم عــى َأمــِر اهلل تعــاىل ِذكــُرُه، َب فقــاَل ل
ــي واصــرِب عليــه، َفقــد ]كنــُت[ َعلِمــُت "َأمــر"))( ﴿ ــا تــرى ِمنِّ حيُكــُم عليهــا، َفســلِّم ملَِ
ٍء َبْعَدَها َفــاَل ُتَصاِحْبنِي َقْد  ا * قــاَل إِْن َســَأْلُتَك َعــْن َشْ ــَك َلــْن َتْســَتطِيَع َمِعــَي َصــرْبً َأنَّ
ة"))(،  َبَلْغــَت ِمــْن َلــُدينِّ ُعــْذًرا * َفاْنَطَلَقــا َحتَّــى إَِذا َأَتَيــا َأْهــَل َقْرَيــٍة﴾، وهي: "النَّــاِصَ

))( سورة الكهف، آية )70(.
))( سورة الكهف، آية) )7، )7(.

))(  يف املصدر: بتالبيبه. 
ا * َفاْنَطَلَقــا  )4( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َقــاَل الَ ُتَؤاِخــْذيِن بـِـاَم َنِســيُت َوالَ ُتْرِهْقنـِـي ِمــْن َأْمــِري ُعــْرً
َحتَّــى إَِذا َلِقَيــا ُغاَلًمــا َفَقَتَلــُه َقــاَل َأَقَتْلــَت َنْفًســا َزكِيَّــًة بَِغــْرِ َنْفــٍس َلَقــْد ِجْئــَت َشــْيًئا ُنْكــًرا﴾ ســورة 

الكهــف: آيــة))7، 74 (.
)5(  )َأمر( مل ترد يف املصدر.

حيــح مــا أثبتنــاه مــن املصــدر. النَّــارصة: قريــة بينهــا و  )6(  )النَّارصيــة( كــذا يف االصــل، والصَّ
بــن طربّيــة ثالثــة عــر ميــال، فيهــا كان مولــد املســيح عيســى بــن مريــم عليــه الّســالم، ومنهــا 
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ــا َفَوَجــَدا فِيَهــا ِجَداًرا  وإِليهــا ُينســُب النََّصــاَرى ﴿اْســَتْطَعاَم َأْهَلَهــا َفَأَبــْوا َأْن ُيَضيُِّفومُهَ
ــْو  ﴾، فوَضــَع اخلــُر يــدُه ]َعليــه[ ﴿َفَأَقاَمــُه﴾، فقــاَل موســَى: ﴿َل ُيِريــُد َأْن َينَْقــضَّ

ــْذَت َعَلْيــِه َأْجــًرا﴾ )1(. َ ِشــْئَت اَلتَّ

ــَتطِْع  ــا مَلْ َتْس ــِل َم ــُأَنبُِّئَك بَِتْأِوي ــَك َس ــي َوَبْينِ ــَراُق َبْينِ ــَذا فِ ــُر: ﴿َه ــُه اخل ــاَل ل  ق
ا﴾))(()3(. َعَلْيــِه َصــرْبً

ــفينِة، والغــالم،  ُه بــه وأنبــأه بــه، َوقــصَّ عليــِه مــن تفســِر السَّ إىِل آخــر مــا َخــربَّ
ــه  ــد اخلــرِض علي ــا كان ِعن ــم م ــدُه ِعل ــُم اهلل ملْ َيكــن عن ــى كلي ــذا موس ــَداِر، فه واجل
ــالم: »إينِّ ُوكْلــت بِِعْلــٍم ال تطِْيقــه«، فــإِذا كان  ــالم، وقــد قــاَل ملوســى عليــه السَّ السَّ
ل بــه اخلــرض، وهــذا َعــيِلّ بــن أيب طالــب  محــن ال يطيــق علــم مــا وكِّ موســى كليــُم الرَّ
لــن واآلخريــن، وعلــم مــا كان ومــا يكــون إىِل يــوِم  ــالم عنــده ِعلــُم األوَّ عليــه السَّ
القيامــة، وعلــم املنايــا والباليــا وفضــل اخلطــاب، وعنــدُه علــم الكتــاِب كّلــه، 
ــالم كقطــرة مــن البحــار، ومــن البحــر  وعلــم اخلــرض بالنِّســبِة إىِل علمــِه عليــه السَّ

اشــتّق اســم النصــارى، وتعــد اليــوم مــن أهــم مــدن فلســطن التارخييــة، تقــع يف منطقــة اجلليــل، 
. ينظــر: معجــم البلــدان للحمــوي: 5/ )5).

ــَأْلُتَك  ــاَل إِْن َس ا * َق ــرْبً ــَي َص ــَتطِيَع َمِع ــْن َتْس ــَك َل ــَك إِنَّ ــْل َل ــاَل َأملَْ َأُق ــه تعــاىل: ﴿َق ))( مــن قول
ٍء َبْعَدَهــا َفــاَل ُتَصاِحْبنـِـي َقــْد َبَلْغــَت ِمــْن َلــُدينِّ ُعــْذًرا * َفاْنَطَلَقــا َحتَّــى إَِذا َأَتَيــا َأْهــَل َقْرَيــٍة  َعــْن َشْ
ــا َفَوَجــَدا فِيَهــا ِجــَداًرا ُيِريــُد َأْن َينَْقــضَّ َفَأَقاَمــُه َقــاَل َلــْو ِشــْئَت  اْســَتْطَعاَم َأْهَلَهــا َفَأَبــْوا َأْن ُيَضيُِّفومُهَ

ــْذَت َعَلْيــِه َأْجــًرا﴾ ســورة الكهــف: اآليــات)77-75 (. َ اَلتَّ
))( سورة الكهف: آية )88(.

ــوم  ــر العل ــادق بح ــد ص ــح: حمم ــدوق: )/ 59، ب54، ح)، ت ــع للص ــل الرائ ))(  عل
)ط- النجــف( وهــذا احلديــث هــو عــن اإلمــام جعفــر بــن حممــد الصــادق عليــه الســالم. 
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األخــرض))(، أو مــا دون، فــإذا كان كذلــك كان أفضــل.

ــاَلم مــع كــاِل عقلــِه وفضلــِه،  قــال ابــن بابويــه رمحــه اهلل: )إِنَّ موســى عليــه السَّ
ــه مــن اهلل تعــاىل ذكــره، ملْ يســتدرك باســتنباطه واســتدالله معنــى َأفعــال اخلرض  وحملِّ
ــاَلم، حتَّــى اشــتبه عليــه وجــه األَمــر فيــه، وســخط مجيــع مــا كان يشــاهده،  عليــه السَّ
حتَّــى ُأخــرب بتأويلــِه، فــريض، ولــو مل خيــرب بتأويلــه ملــا أدركــه، ولــو بقــي))( يف الفكــر 

عمَره())(.

اَلم؟!  أقول: وَمن كان هذا حاله، كيف يكون َأفضل من َعيِلّ عليه السَّ

ــه قــال: »َلــو ُثنِيــْت ِلَ الِوَســاَدُة ألَفَتيــُت  ــاَلم، أنَّ  ])[ وقــد روي عنــه عليــه السَّ
ــأينِّ  ــرَّ ب ــاِضًا أَلَق ــاَلم َح ــِه السَّ ــى َعلي ــو كاَن ُموس ــى َل ــْم، َحتَّ ــوراِة بَتوراِتِ ــَل التَّ َأه
َأحَفــظ هلــا منــه، وألَفَتيــُت َأهــَل اإِلنجيــل بإِنجيِلِهــْم، َحتَّــى َلــو كاَن عيِســى َحــاِضًا 
ــى َلــو كاَن َداووُد  بــور بزبُوِرهــم، حتَّ أَلَقــرَّ بــأينِّ َأحَفــظ لــُه منــه، وألَفتيــت َأهــَل الزَّ

َحــاِضًا ألَقــرَّ بــأينَّ َأحفــَظ لــُه ِمنــه«)4(.

))(  إشارة اىل حديث الطائر الذي ينادي: مسلم، الذي سيأيت الحقا يف صفحة ))4)(.
))( يف املصدر: فنى.

))( علل الرائع، الشيخ الصدوق:)/)6.
)4( مل نجــده هبــذه األلفــاظ يف املصــادر املتوفــرة لدينــا، بــل روى الصــدوق مــا يقــرب منــه يف 
كتابــه التوحيــد: 05)، حتـــ: هاشــم الطهــراين، -يف حديــث طويــل –قــال: قــال أمــر املؤمنــن 
ــوراِة  ــَل الت ــُت َأه ــا، ألَفتي ــُت عليه ــادة، َفجلس ــْت ِلَ الِوَس ــو ُثني ــا واهلل، ل ــالم: ) »َأَم ــه السَّ علي
 ، ــى َتنْطــق التــوراُة، فتقــول: َصــدَق َعــِيٌّ مــا َكــَذَب، لقــد َأفَتاكــم بــام َأنــزَل اهلل يِفَّ بتوراِتــم، حتَّ
وَأفتيــُت َأهــَل اإِلنجيــِل بإنجيلِهــم حتَّــى َينْطــق اإلنجيــل، فيقــول: صــدَق َعــِيٌّ مــا كــَذَب، لقــد 



47

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

ــاَلم َمــَع مجاعــٍة  ــا مــع أيب عبــد اهلل عليــه السَّ ــار قــال: )ُكنَّ ]4[ وعــن ســيف التَّ
ًة  ــًة وَيــرْسَ ــا َيْمنَ «، َفاْلَتَفْتنَ ــا َعــْنٌ ــالم: »َعَلْينَ ــيعة يف احلْجــِر، فقــال عليــه السَّ مــن الشِّ

! ــا َعــْنٌ َفَلــْم َنــَر َأَحــدًا، َفُقْلنَــا: َلْيــَس َعَلْينَ

ــى  ــْنَ ُموَس ــُت َب ــْو ُكنْ اٍت- َل ــرَّ ــاَلَث َم ــة- َث ــِة، وَربِّ البنيَّ ــاَل: »وَربِّ اْلَكْعَب  َفَق
ــاَم؛ ألَنَّ ُموَســى  ــَس يِف َأْيِديِ ــاَم َلْي ــاَم بِ ــاَم، وألَْنَبْأُتُ ــُم ِمنُْه ــاَم َأينِّ َأْعَل ُتُ ــَخِرِ ألَْخرَبْ واْلـ
واْلـــَخِرَ ُأْعطَِيــا ِعْلــَم َمــا َكاَن ومَلْ ُيْعَطَيــا ِعْلــَم َمــا َيُكــوُن وَمــا ُهــَو َكائـِـٌن َحتَّــى َتُقــوَم 

ــًة« ()1(. ــْن َرُســوِل اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ِوَراَث ــاُه ِم ــْد َوِرْثنَ ــاَعُة، وَق السَّ

ــاَلم- َأعلــم مــن هذيــن العاملن؛  ــٍد- عليهــا السَّ ــادق جعفــر بــن حُمَمَّ  فهــذا الصَّ
ــاَلم وهــو أفضل؟! فكيــف وَعــيِلّ أمــر املؤمنــن عليــه السَّ

ــه  ــر))( ففي ــث الطَّائ ــَك حدي ــبيل، ويكفي ــواِء السَّ ــن س ــدَّ ع ــن ص ــن اهلل َم  فلع

ــى ينطــق الُقــرآن، فيقــول: َصــدَق  ، وَأفتيــُت َأهــَل الُقــرآن بُقرآهِنــم، حتَّ َأفَتاكــم بــام َأنــزَل اهللُ يِفَّ
ــاًل وهنــارَا، فهــل فيكــم  ــرآن لي ، وَأنتــم تتلــون الُق ــزَل اهللُ يِفَّ ــام َأن ــا كــَذَب، لقــد َأفَتاكــم ب ــِيٌّ َم َع
ــد باقــر  أحــٌد يعلــُم مــا َنــزَل فيــه..« (. وينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس الكــويف: )))، حتـــ: حممَّ
األنصــاري )ط- ايــران(، الفصــول املختــارة، للشــيخ املفيــد: 77، حتـــ: نــور الديــن جعفريــان، 
)ط- بــروت(، املسرتشــد، حممــد بــن جريــر الطربي)الشــيعي(: 86، حتـــ: أمحــد املحمــودي، 

)ط–قــم(.
ــل  ــار: 49)، دالئ ف ــي:)/60)-)6)، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصَّ ))( الــكايف للكلين
ــيل:  ــرض للح ــم، املحت ــة - ق ــة البعث ــربي: 80)، حتـــ: مؤسس ــر الط ــن جري ــد ب ــة ملحم اإلمام

.(07-(06
ــر املشــوي يف مصــادر الفريقــن -وهــو حديــث طويــل- وممــن رواه  ــَر حديــث الطائ ))(  ُذِك
ــام  ــر اخلرســان، عــن االم ــا: الطــربيس يف االحتجــاج: )/ 95)، حتـــ: حممــد باق مــن أصحابن
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ــالم، عــن َعــيِلّ عليــه  جعفــر بــن حممــد الصــادق عليــه الســالم، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عليهــم السَّ
ــالم، قــال: ) »ُكنــُت َأنــا ورســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف املســجِد بعــد َأْن صــىَّ الَفجــر،  السَّ
ــه إِذا َأراد َأْن يتجــه إىِل موضــٍع  ــه وآل ــمَّ هنــض وهنضــُت معــه، وكان رســوُل اهلل صــىَّ اهلل علي ُث
ــه ال يتصابــر  َأعلمنــي بذلــك، وكان إِذا َأبطــأ يف ذلــك املوضــع ِصُت إِليــه ألَعــرف َخــربه، ألنَّ
قلبــي عــى فراقــه ســاعة واحــدة، فقــال ل: َأنــا متجــه إىل بيــت عائشــة، فمــى صــىَّ اهلل عليــه 
ــالم، فلــم َأزل مــع احلســن واحلســن، فَأنــا  هــراء عليهــا السَّ وآلــه ومضيــت إىل بيــت فاطمــة الزَّ
ــم إيِن هنضــُت وست إىل بــاب عائشــة، فطرقــت البــاب فقالــت: َمــن  وهــي مــروران بــام، ثَّ

هــذا ؟

 فقلت هلا: أنا عي، فقالت: إِنَّ النَّبّي راقد.

ار، فرجعــت وطرقــت البــاب، فقالــت ل  ــمَّ قلــت: النَّبــّي راقــد وعائشــة يف الــدَّ  فانرفــت، ُث
عائشــة: َمــن هــذا؟

 فقلــت هلــا: أنــا عــّي، فقالــت: إِنَّ النَّبــّي عــى حاجــة، فانثنيــت مســتحييا مــن دقِّ البــاب، 
ووجــدت يف صــدري مــا ال أســتطيع عليــه صــربا، فرجعــت مرعــا فدققــت البــاب دّقــًا عنيفــا، 

ــن هــذا؟ فقالــت ل عائشــة: َم

 فقلــت: أنــا عــّي، فســمعت رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول: يــا عائشــة افتحــي لــه الباب، 
ــا فيــه، َأو حتدثنــي بإبطائــك  ــا احلســن أحدثــك بــام أن ــا أب ففتحــت ودخلــت، فقــال ل: أقعــد ي
عنــي، فقلــت يــا رســول اهلل حدثنــي فــإِنَّ حديثــك َأحســن، فقــال: يــا أبــا احلســن كنــت يف أمــر 
ــأت  ــا شء ت ــس عنده ــود لي ــت القع ــة، وأطل ــت عائش ــت بي ــام دخل ــوع، فل ــن أمل اجل ــه م كتمت
ــالم  ــه السَّ ــَيَّ حبيبــي جربئيــل علي ــه، فمــددت يــدي وســألت اهلل القريــب املجيــب، فهبــط َع ب
 : ومعــُه هــذا الطــر، ووضــع إِصبعــه عــى طائــر بــن يديــه، فقــال: إِنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ َأوحــى إِلَّ
ــد، فحمــدت اهلل عــزَّ وجــلَّ  ــة فآتيــك بــه يــا حممَّ َأْن آخــذ هــذا الطَّــر وهــو أطيــب طعــام يف اجلنَّ
ــامء، فقلــت:  اللَّهــم يــر عبــدا حيّبــك وحيّبنــي  كثــرًا، وعــرج جربئيــل، فرفعــت يــدي إىِل السَّ
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ــم  ــدي ث ــت ي ــاب، فرفع ــرق الب ــدًا يط ــم َأر أح ــًا فل ــت ملي ــر، فمكث ــذا الطَّ ــن ه ــي ِم ــَأكل مع ي
ــر، فســمعت  قلــت: اللَّهــم يــر عبــدًا حيّبــك وحيبنــي وحتّبــه وَأحبــه يــأكل معــي ِمــن هــذا الطَّ
ــًا فدخلــت، فلــم أزل حامــدا هلل  ــاب وارتفــاع صوتــك، فقلــت لعائشــة: أدخــي علّي طــرق الب
، إِذ كنــَت حتــبُّ اهلل وحتبنــي، وحيبُّــك اهلل وُأحبُّــك، فــكل يــا عــي، فلــامَّ َأكلــت  ــى بلغــت إِلَّ حتَّ
، حدثنــي، فقلــت: يــا رســول اهلل ملْ َأزل منــذ فارقتــك َأنــا  َأنــا والنَّبــّي الطَّائــر، قــال ل: يــا عــيُّ
ــاب  ــت الب ــت فطرق ــدك فجئ ــت ُأري ــمَّ هنض ــا، ُث ــن مجيع ــن مروري ــن واحلس ــة واحلس وفاطم

ــْن هــذا؟ فقالــت ل عائشــة: َم

 فقلــت: أنــا عــّي، فقالــت: إِنَّ النَّبــّي راقــد، فانرفــت، فلــامَّ َأْن ِصت إىِل بعــض الطَّريــق الَّــذي 
ار ال يكــون هــذا،  ــدَّ ــه راقــد وعائشــة يف ال ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ســلكته رجعــت، فقلــت: النَّب

فجئــت فطرقــت البــاب، فقالــت ل: َمــن هــذا؟.

ــت إىل  ــامَّ انتهي ــتحييا، فل ــت مس ــة فانرف ــى حاج ــّي ع ــت: إِنَّ النَّب ــّي فقال ــا ع ــا: أن ــت هل  فقل
ــه صــربًا وقلــت:  ة، وجــدت يف قلبــي مــا ال َأســتطيع علي ل مــرَّ ــه أوَّ ــذي رجعــت من املوضــع الَّ
النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى حاجــة وعائشــة يف الــدار، فرجعــت فدققــت البــاب الــّدّق الَّــذي 
ســمعته، فســمعتك يــا رســول اهلل وَأنــت تقــول هلــا: أدخــي علّيــا، فقــال النَّبــي صــىَّ اهلل عليــه 

وآلــه: َأبــى اهلل إاِّل َأن يكــون األَمــر هكــذا، يــا محــراء مــا محلــك عــى هــذا؟

 قالــت: يــا رســول اهلل اشــتهيت َأْن يكــون َأيب يــأكل مــن هــذا الّطــر، فقــال هلــا: مــا هــو بــأول 
ــِك لتقاتلينــه، فقالــت: يــا  ضغــن بينــك وبــن عــّي، وقــد وقفــت ]عــى مــا يف قلبــِك[ لعــّي  إّن

رســول اهلل وتكــون النســاء يقاتلــن الرجــال؟

ــا، ويصحبــك ويدعــوك إىل هــذا نفــر مــن َأهــل بيتــي   فقــال هلــا: يــا عائشــة إنــك لتقاتلــن علّي
وأصحــايب، فيحملونــك عليــه، وليكونــن يف قتالــك لــه َأمــر يتحــدث بــه األَولــون والخــرون، 
ــم تبتلــن قبــل أن تبلغــي إىِل املوضــع الَّــذي يقصــد بــك  وعالمــة ذلــك أنــك تركبــن الشــيطان، ثَّ
إليــه، فتنبــح عليــك كالب احلــوأب، فتســألن الّرجــوع، فتشــهد عنــدك َقَســامة َأربعــن رجــاًل: 
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ــه. ــة فضل ــًى يف كفاي غن

نيــا عــى حبِّــِه مَلــا خلــَق اهلل   وأيــن َمــْن يــدرك فضــل َمــن لــو اجتمعــْت َأهــل الدُّ
النَّــار))(؟

ــًا  ــْن لــو كانــت البحــار مــدادًا، واألشــجار َأقالمــًا، واأِلنــس واجلــن، كتاب  وَم
ــاَلم العــامل باحليــاة واملــات،  ملــا أحصــوا فضاِئَلــُه فهيهــات هيهــات، وَعــيِلّ عليــه السَّ

ــات))(. والعــامل باخلفيَّ

مــا هــي كالب احلــوأب، فتنرفــن إىِل بلــٍد َأهلــه َأنصــارك، وهــو َأبعــد بــالد عــى األَرض مــن 
ــامء، وَأقربــا إىل املــاء ولتجعــن وأنــت صاغــرة غــر بالغــة مــا تريديــن، ويكــون هــذا الَّــذي  السَّ
ــه لــك خــر منــك لــه، ولينذرنــك بــام يكــون الفــراق  يــرّدك مــع َمــن يثــق بــه مــن أصحابــه، وإِنَّ
بينــي وبينــك يف الخــرة، وكّل مــن فــّرق عــيٌّ بينــي وبينــه بعــد وفــات ففراقــه جائــز، فقالــت يــا 
ــذي نفــي  رســول اهلل ليتنــي مــّت قبــل أن يكــون مــا تعــدين، فقــال هلــا: هيهــات هيهــات! والَّ
ــمَّ قــال ل: قــم يــا عــّي فقــد وجبــت صــالة الظهــر،  بيــده ليكونــن مــا قلــت، حــّق كَأين أراه، ُث
ــجد« (.  ــزل يف املس ــه ومل ن ــت مع ــىَّ وصلي ــام وص ــالل وأق ــأذن ب ــاألذان، ف ــالالً ب ــر ب ــى آم حتَّ
ــر للبخــاري: )/ 58)، حتـــ:   ــخ الكب وينظــر: الــراط املســتقيم للعامــيل: )/95)، والتاري
حممــد عبــد املعيــد خــان، الريــاض النــرضة  للمحــب الطــربي: )/ 4))- 5))، كنــز العــال 

للمتقــي اهلنــدي: ))/ 66)، حتـــ: بكــري حيــاين. 
))(  إشــارة لقــول رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: ) »لــو اجتمــع النَّــاس عــى حــبِّ َعــَيّ بــن 
َأيب طالــب مَلــا خلــق اهلل النــار« (. املناقــب للموفــق اخلوارزمــي: 67، ح9)، الفــردوس بمأثــور 

اخلطــاب للديلمــي: )  /)7)، ح 5))5، حتـــ : الســعيد بــن بســيوين زغلــول.
ــول اهلل  ــال رس ــال: ) » ق ــه، ق ــالمه علي ــوات اهلل وس ــادق صل ــام  الصَّ ــوِل اإِلم ــارة لق ))(  إِش
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: إِنَّ اهلل َتبــارك وتعــاىل جعــَل ألَخــي َعــِيّ بــن َأيب طالــٍب فضائِــل ال حُيــي 
م ِمــن َذنبــِه ومــا  ــه ُمقــرًا بــا، غفــَر اهلل لــه مــا َتَقــدَّ عددهــا غــره، فمــن َذَكــر َفِضيلــة ِمــن فضائِل
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ــد بــن يعقــوب الكلينــي رمحــه اهلل، بســندِه املتَّصــل إىل َعــيِلّ   ]5[ وممَّــا رواه حممَّ
ــاَلم قــال: )قــال َأمــُر املؤِمنــَن عليــه  بــن ِرَئــاب،  رفعــه إىِل أمــر املؤمنــن عليــه السَّ
ــاَلم: »إنَّ هلل هَنـَـرًا ُدوَن َعْرِشــِه َوُدوَن النَّهــِر الَّــِذي ُدوَن َعرشــِه "ُنــوٌر ِمــن  ُنــُورِه")1(  السَّ
ــِرِه؛ َوإِنَّ  ــْن َأْم ــُدِس، وُروٌح ِم : ُروُح اْلُق ــْنِ ــْنِ َمُْلوَق ــِر ُروَح ــِي  النََّه وإِنَ  ]يِف[  َحاَفَت
 َ ــاَن وفــرسَّ َ اجلن ــَن اأْلَْرِض«، َوفــرسَّ ــٌة ِم َس ــِة، وَخْ نَّ ــنَ  اجْلَ ــٌة ِم َس ــاٍت: َخْ ــرْشَ طِينَ هلل َع

األَرض.

ــَدى   ــْن إِْح ــِه ِم ــَخ فِي ــُه إاِلَّ َنَف ــِدِه َجَبَل ــْن َبْع ــٍك  ِم ــيٍّ واَل َمَل ــْن َنبِ ــا ِم ــال: »َم ــمَّ ق ُث
.» ــْنِ ــَدى الطِّينََت ــْن إِْح ــِه ِم ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي ــيَّ َص ــَل  النَّبِ ــْنِ ، َوَجَع وَح الرُّ

اَلم: َما اجلَْبل؟ ل عليه السَّ  ُقْلُت أليَب احلَسن األَوَّ

َنــا َأْهــَل اْلَبْيــِت؛ َفــإِنَّ اهلل َعــزَّ وَجــلَّ َخَلَقنَــا ِمــَن  ــاَلم: »اْلـــَخْلُق َغْرَ قــال عليــه السَّ
ــا طِينــًا« ( ))(. وَحــْنِ مَجِيعــًا، َفَأْطيـِـْب  ِبَ اْلَعــرْش طِينَــاٍت، وَنَفــَخ فِينـَـا ِمــَن الرُّ

نَــاِن:  ــالم: ) »طـِـُن اجْلِ اِمــِت، قــال عليــه السَّ  ])[ و]روى[ غــره، عــن َأيب الصَّ
ــُة،  َجنَّــُة َعــْدٍن، وَجنَّــُة امْلَــْأوى ، والنَِّعيــِم، واْلِفــْرَدْوُس، واْلـــُخْلُد، وطـِـُن اأْلَْرِض: َمكَّ

َتأخــر، ولــو واىف القيامــة بذنــوِب الثَّقلــِن، وَمــن كتــَب َفضيلــة ِمــن فضائـِـل َعــِيّ بــن َأيب طالــٍب 
ــالم ملْ تــزل املالئِكــة َتســتغفر لــه مــا َبقــي لِتلــَك الكِتابــة َرســم« ( اىل آخــر احلديــث،  عليــه السَّ
ــايل للصــدوق: )0)، جملــس8)، ح0)، روضــة الواعظــن للفتــال النيســابوري: 4))،  األَم

حتـــ: حممــد مهــدي اخلرســان.
َرُه. ))(  يف املصدر: ُنوٌر َنوَّ

))( الــكايف للكلينــي:)/89)، بــاب خلــق ابــدان األئمــة وأرواحهــم..، ح)، وينظــر: بصائــر 
الدرجــات للصفــار: 9)، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ 685.
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واْلـــَمِدينَُة، واْلُكوَفُة، وَبْيُت اْلـــَمْقِدِس، واْلـــَحائُِر« ())(.

ــن  ــم م ــخ فيه ــات، ونف ــِر طين ــن الَع ــوا م ــاَلم ُخِلُق ــم السَّ ــوا عليه ــإذا كان  ف
وحــن مجيعــًا، وإِنَّ األَنبيــاء واملالِئكــة مــن دون ذلــك، فكفــى بــه فضــاًل. الرُّ

ــاَلم، قــال: )َســِمعُتُه  ــد بــن مــروان، عــن أيب عبــد اهلل عليــه السَّ ]7[ وعــن حممَّ
َر َخلَقنـَـا ِمــن طِينــٍة َمُزونــٍة َمكنُونــٍة  يُقــول: »إنَّ اهللَ َخلَقنــا ِمــن ُنــوِر َعَظَمتـِـِه، ُثــمَّ َصــوَّ
ــَن،  ــا"))( ُنوَرانيِّ ــور فيــه، "َفكــذا َنحــُن ُخلِقنَ ِمــن حَتــِت الَعــرش؛ فَأســكَن ذلــَك النُّ
ملْ َيَْعــل ألََحــٍد يف ِمثــِل الَّــذي خلقنَــا ِمنــه َنصيبــًا، َوَخَلــَق َأرَواح ِشــيَعَتنا ِمــن طِينَتنــا، 
وَأبَداهَنـُـم ِمــن طِينــٍة َمُزونــٍة ]َمكنُوَنــة[ َأســفَل ِمــن "تِلــك")3( الطِّينَــة، ومْل َيعــل اهلل 
َنــا َنحــُن، َوُهــُم  ألَحــٍد يف ِمثــِل الَّــذي َخَلَقُهــم ِمنــه َنصيبــًا إاِلَّ األَنبَيــاء؛ ولذلــَك ِصْ

النَّــاس، َوصــاَر َســائُِر النَّــاِس مَهــٌج للنَّــار وإىِل النَّــار« ( )4(.

ــاَلم:   فــدلَّ هــذا احلديــث بمفهومــه، بــل بمنطوقــه عــى أنَّ األنبيــاء عليهــم السَّ
ــاَلم: »وملْ يعــل ألَحــٍد  ــيعة منــه، بدليــل قولــه عليــه السَّ ــا خلقــوا ممــا خلقــت الشِّ إنَّ

يف مثــِل الَّــذي خلقهــم« -يعنــي: الشــيعة- »نصيبــا إالَّ األَنبيــاء«.

ــة   فظهــر ِمــن هــذا، أنَّ األَنبيــاء صلــوات اهلل عليهــم قــد شــاركوا شــيعة األئمَّ
ــة. ــاَلم يف خلــِق َأرواحهــم مــن طينــِة األئمَّ عليهــم السَّ

))( الكايف للكليني:)/89)، باب خلق ابدان األئمة وأرواحهم..، ح).
))(  يف املصدر: ُكنَّا َنحُن َخلقًا وبرًا.

))(  )ذلك( كذا يف االصل والكايف، وما َأثبتناه من املحترض، وظاهرًا هو الصحيح.
)4( الــكايف للكلينــي:)/89)، بــاب خلــق ابــدان األئمــة وأرواحهــم..، ضمــن ح)، وينظــر: 

:)8)، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/685-684. املختــر للحــيلِّ
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 فــإذا كان هــذا َأصــُل اخللــِق، فكيــف ال يكــون عــيل بــن أيب طالــب عليــه 
ــاَلم أفضــل؟. السَّ

ــاَلم، يقــول:  ]8[ وعــن َأيب محــزة الّثــايل، قــال: )ســمعت َأبــا جعفــر عليــه السَّ
يِّــن، َوَخلــَق ُقُلــوَب ِشــيَعتِنا مَّــا خلقنـَـا، وَخَلــَق َأبَداهَنـُـم  »إِنَّ اهلل َخَلَقنــا ِمــن َأعــَى ِعلِّ

ِمــن ُدوِن َذلــك..« ())(، إىل آخــر احلديــث.

ــاَلم مــن شــيعة َعــيِلّ أمــر املؤمنــن عليــه   ومعلــوم َأنَّ األَنبيــاء عليهــم السَّ
ــيَعتِِه  ــْن ِش ــاَلم: ﴿َوإِنَّ ِم ــه السَّ ــم علي ــقِّ إِبراهي ــاىل يف ح ــال اهلل تع ــد ق ــاَلم، وق السَّ
ــاَلم))( فيكــون  ْبَراِهيــَم﴾))(، وفــرسِّ بــأنَّ املــراد بــه َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ إَلِ

ــل. َأفض

ــاَلم َعــن قــوِل اهلل  ــّي قــاَل: )َســَألُت َأبــا عبــِد اهلل عليــه السَّ قِّ ]9[ وعــن َداُود الرَّ
: ﴿َوَكاَن َعْرُشــُه َعــَى اْلـــاَمِء﴾)4(، فقــال: »مــا َيُقوُلــوَن«؟  َعــزَّ َوجــلَّ

))( الــكايف للكلينــي:)/90)، بــاب خلــق َأبــدان األئمــة وأرواحهــم..، ضمن ح4، املحاســن 
ــدوق:)/6)). فــار: 5)، علــل الرائع للصَّ للربقــي:)/ )))، بصائــر الدرجــات  للصَّ

افات، اآلية ))8(. ))( سورة الصَّ
ــادق ســالم اهلل عليــه، قــال: ) »قولــه عــزَّ وجــلَّ ﴿َوإِنَّ ِمــْن ِشــيَعتِِه  ))(  إِشــارة لقــوِل اإِلمــام الصَّ
ــه، فهــو مــن  ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ــن شــيعة النَّب ــالم ِم ــه السَّ ــم علي ــَم﴾، َأي: إِنَّ إِبراهي ْبَراِهي إَلِ
، وكّل َمــن كان ِمــن ِشــيعِة َعــِيّ فهــو ِمــن ِشــيعِة النَّبــّي صــّى اهلل َعليهــام وعــى ذريتهــام  شــيعِة َعــِيّ
الطَّيبــن« (. تأويــل اآليــات لألســرت آبــادي: )/ 495، ح8، وينظــر: الربهــان يف تفســر القران 

للســيد هاشــم البحــراين: 4/ 600.
ــاٍم َوَكاَن َعْرُشــُه َعــَى  ْرَض يِف ِســتَِّة َأيَّ ــاَمَواِت َواألَْ )4( مــن قولــه تعــاىل: ﴿وُهــَو الَّــِذي َخَلــَق السَّ
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ــال:  ــُه، َفَق ــاىَل َفوق بُّ َتَع ــرَّ ــاِء، وال ــَى امَل ــْرَش ]كاَن[ َع ــوَن: إِنَّ الَع ــت: َيُقوُل ُقل
َ اهللَ حَمُْمــوالً وَوَصَفــه بِِصَفــِة امْلَْخُلــوِق ]َوَلزمــُه[ َأنَّ  ُبــوا، مــْن َزَعــَم َهــَذا َفَقــْد َصــرَّ َكذَّ

ــه«. ِمُلــه َأْقــَوى ِمنْ ــِذي حَيْ َء الَّ ْ الــيَّ

ْ يِل ُجِعْلُت فَِداَك؟  ُقْلُت: َبنِّ

ــَل َأْن تُكــوَن َأْرٌض َأْو َســاَمٌء َأْو ِجــنٌّ  ــاَء َقْب ــه وِعْلَمــه امْلَ ــَل ِدينَ ــاَل: »إِنَّ اهلل مَحَّ  َفَق
ْلــَق َنَثَرُهــْم َبــْنَ َيَدْيــه، َفَقــاَل  ُلــَق اخْلَ َأْو إِْنــٌس َأْو َشــْمٌس َأْو َقَمــٌر، َفَلــامَّ َأَراَد ]اهلل[ َأْن َيْ
ُل َمــْن َنَطــَق َرُســوُل اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وَأِمــُر امْلُْؤِمنـِـَن،  ُكــْم؟ َفــَأوَّ ــْم: َمــْن َربُّ هَلُ
يَن،  َلُهــُم اْلِعْلــَم والدِّ نَــا، َفَحمَّ ــُة َصَلــَواُت اهلل َعَلْيِهــْم أمجعــن؛ َفَقاُلــوا: َأْنــَت َربُّ واألَئِمَّ
ــي،  ــي يِف َخْلِق ــي، وُأَمنَائِ ــي، وَأَماَنتِ ــي، وِعْلِم ــُة ِدينِ َل ــُؤاَلِء مَحَ ــِة: َه ــاَل لِْلَماَلئَِك ــمَّ َق ُث
ــِة  ــِر بِاْلَواَلَي ــُؤاَلِء النََّف ــِة وهِلَ ُبوبِيَّ وا هلل بِالرُّ ــرُّ ــاَل لَِبنِــي آَدَم: َأِق ــمَّ َق ــُم امْلَْســُؤوُلوَن، ُث وُه

نَــا َأْقَرْرَنــا، َفَقــاَل اهلل لِْلَماَلئَِكــِة: اْشــَهُدوا..«. والطَّاَعــِة، َفَقاُلــوا: َنَعــْم َربَّ

َدٌة َعَلْيِهْم يِف امْلِيَثاِق«)1(.  إىل آخِر َأن َقال: »َيا َداُوُد َواَلَيُتنَا ُمَؤكَّ

ــاَلم   فــإذا كان هــذا شــأهنم وحاهلــم يف األَصــِل فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ
أفضل؟! 

ُكــْم َمْبُعوُثــوَن ِمــْن َبْعــِد امْلَــْوِت َلَيُقوَلــنَّ الَِّذيــَن  ُكــْم َأْحَســُن َعَمــاًل َوَلئـِـْن ُقْلــَت إِنَّ امْلَــاِء لَِيْبُلَوُكــْم َأيُّ
َكَفــُروا إِْن َهــَذا إاِلَّ ِســْحٌر ُمبـِـٌن﴾ ســورة هــود، اآليــة )7(. 

))( ينظــر: الــكايف للكلينــي: ج)/)))-)))، بــاب العــرش والكــريس، ح7، التوحيــد 
: )50، ح566،  ــدوق: 9))-0))، خمتــر بصائــر الدرجــات حلســن بــن ســليان  احلــيلِّ للصَّ

حتـــ: مشــتاق املظفــر )ط- قــم(، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/500-)50.
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ــم  ــة عليه ــن واألئمَّ ــر املؤمن ــل َأم ــوا قب ــل ألَجاب ــزم َأفض ــوا الع ــو كان ُأول ول
ــاَلم. ــه السَّ الً، فهــو واضــح يف تفضيلــه علي يــن أوَّ ــم العلــم والدِّ َلُه ــاَلم؛ وحلمَّ السَّ

ــه  ــِد اهلل علي ــا َعْب ــِمْعُت َأَب ــاَل: َس ٍن، َق ــرِّ ــْن ُمَق ــٍد، َع ــِن َواِق ــِم ْب ــِن اهْلَْيَث ]0)[ )َع
اِء إىَِل َأِمــِر امْلُْؤِمنـِـَن َصَلــواُت اهلل َعَليــه، َفَقــاَل: َيــا  ــاَلم، َيُقــوُل: »َجــاَء اْبــُن اْلَكــوَّ السَّ

َأِمــَر اْلـــُمْؤِمنَِن، ﴿َوَعــَى اأْلَْعــَراِف ِرَجــاٌل َيْعِرُفــوَن ُكالًّ بِِســياَمُهْم﴾)1(.

]َفَقــاَل[: َنْحــُن َعــَى األَْعــَراِف، نحــُن َنْعــِرُف َأْنَصاَرَنــا بِِســياَمُهْم، وَنْحــُن 
ــَراُف  ــُن األَْع ــا، وَنْح ــبِيِل َمْعِرَفتِنَ ــلَّ إاِلَّ بَِس ــزَّ وَج ــَرُف اهلل َع ــِذي اَل ُيْع ــَراُف الَّ األَْع
اِط، َفــاَل َيْدُخــُل اْلـــَجنََّة إاِلَّ َمــْن َعَرَفنـَـا  َ ُفنـَـا اهلل َعــزَّ وَجــلَّ َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َعــَى الــرِّ ُيَعرِّ

ــاه. ــا وَأْنَكْرَن ــْن َأْنَكَرَن ــاَر إاِلَّ َم ــُل النَّ ــاه، واَل َيْدُخ وَعَرْفنَ

اَطه،  َف اْلِعَبــاَد َنْفَســه، وَلكـِـْن َجَعَلنَــا َأْبَواَبــه وِصَ  إِنَّ اهلل َعــزَّ وَجــلَّ َلــْو َشــاَء َلَعــرَّ
ــَل  ــا َأْو َفضَّ ــْن َوالََيتِنَ ــَدَل َع ــْن َع ــه"))(، َفَم ــى إالَّ ب ــِذي "ال ُيْؤَت ــه الَّ ــبِيَله، واْلَوْج وَس

اِط َلنَاكُِبــوَن﴾)3(..« ()4(.إىل آخــر احلديــث. َ ـُـْم ﴿َعــِن الــرِّ َنــا، َفإهِنَّ َعَلْينَــا َغْرَ

ـُـْم  َنــا َفإهِنَّ ــَل َعَلْينـَـا َغْرَ ــاَلم: ) »َفَمــْن َعــَدَل َعــْن َواَلَيتِنـَـا َأْو َفضَّ  فقولــه عليــه السَّ

ْعــَراِف ِرَجــاٌل َيْعِرُفــوَن ُكالًّ بِِســياَمُهْم َوَنــاَدْوا  ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَبْينَُهــاَم ِحَجــاٌب َوَعــَى األَْ
نَّــِة َأْن َســاَلٌم َعَلْيُكــْم مَلْ َيْدُخُلوَهــا َوُهــْم َيْطَمُعــوَن﴾ ســورة األعــراف، آيــة )46(. َأْصَحــاَب اجْلَ

))( يف الكايف: ُيؤتى منه.
ــوَن﴾ املؤمنــون:  اِط َلنَاكُِب ِخــَرِة َعــِن الــرَِّ ــوَن بِالَْ ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوإِنَّ الَِّذيــَن الَ ُيْؤِمنُ

ــة ) 74 (. آي
)4( الــكايف للكلينــي: ج)/84)، بــاب معرفــة اإلمــام والــرد اليــه، ضمــن ح9، وينظــر: 

.55 : ــار: 6)5-7)5، خمتــر البصائــر للحــيلِّ فَّ رجــات للصَّ بصائــر الدَّ
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اِط َلنَاكُِبــوَن﴾«. َ ﴿َعــِن الــرِّ

ــون  ــاء، وغرهــم الناكب ــل غرهــم مــن األَنبي ــن فضَّ ــوم: أنَّ َم ــاد هــذا العُم  َأف
ــه  ليــل مــن تفضيــل نبيَّنــا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه؛ ألنَّ ــه الدَّ عــن الــّراط، إالَّ مــا خصَّ
األصــل وأوصيــاؤه فرعــه، فاقتّضــوا الطَّريــق بالتَّــاس املنــار، والتمســوا مــن وراِء 
اط  احلُجــب اآلثــار، تســتكملوا َأمــر دينكــم، وتؤمنــوا بــاهلل رّبكــم، بتفضيــل الــرِّ
اط،  لــوه نكبتــم عــن الــرِّ يــن القويــم، فإِنَّكــم إِْن ملْ تفضِّ والنبــأ العظيــم والدِّ
ــي  ــوُب الَّتِ ــْن َتْعَمــى اْلُقُل ــا اَل َتْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َوَلكِ َ واســتوجبتم االنحطــاط، ﴿َفإهِنَّ

ــُدوِر﴾)1(. يِف الصُّ

ــه قــال:  ــاَلم، يف زمــن الثــايّن أنَّ  ]))[ ويف بعــض مســائل اليهــود لَعــيِلّ عليــه السَّ
َفَمــْن َينـْـِزُل َمَعــُه يِف َمنِْزلـِـِه؟ -يعنــي: النَّبــي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه-.

 َقال: »اْثنَا َعرَشَ إَِماَمًا«.

 قال: َصَدقت))(.

ــه ليــس َأحــد ِمــن األَنبيــاِء ِمــن ُأويل  ــاَلم أفضــل؛ ألنَّ  فيكــون اإِلمــام عليــه السَّ
ــازل  ــى من ــه َأع ــِه، ومنزل ــه يف منزل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــع النَّب ــم م ــزِم وغره الَع

ــا َأْو َآَذاٌن َيْســَمُعوَن  ــْم ُقُلــوٌب َيْعِقُلوَن بَِ ْرِض َفَتُكــوَن هَلُ ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َأَفَلــْم َيِســُروا يِف األَْ
ــُدوِر﴾ ســورة احلج، آيــة ) 46 (. ـَـا اَل َتْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َوَلكـِـْن َتْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّتـِـي يِف الصُّ ــا َفإهِنَّ ِبَ

))( ينظــر: الــكايف للكلينــي: )/ ))5، بــاب يف مــا جــاء يف اإلثنــي عــر، ضمــن ح8، عيــون 
ــدوق: ج)/57، ب6، ضمــن ح9)، االحتجــاج  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ أخبــار الرِّ

للطــربيس: )/7))، الــوايف للفيــض الكاشــاين:)/07). 
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ــاَلم أفضــل. ــه السَّ ــيِلّ علي ــة، فَع اجلنَّ

ــام؛ لقــوِل رســول   ]))[ ويف يــوِم َغديــر خــم يكفيــَك فضلــُه عــى ســاِئِر األَن
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، عــن اهلل عــزَّ وجــّل: ) »َأَوَلســُت َأوىَل بُكــْم ِمــن َأنُفِســكم«؟

 قالوا: َبَى.

ُهــمَّ َواِل َمــْن َواالُه، َوعــاِد َمــْن َعــاداُه،  قــال: »َفَمــن ُكنــُت َمــواَلُه َفَعــِيٌّ َمــواَلُه، اللَّ
ــن َأيب  ــِيُّ ب ــُه، ]ذاك[ َع ــن َأعان ــن َم ــُه، وَأع ــن َخَذل ــذل َم ــَرُه، واْخ ــن َن ــُر َم واْن
لــَن، وَأفَضــُل  ــاَلم َأمــُر املؤِمنـِـَن، وإِمــاُم املتَِّقــَن، َوقائـِـُد الُغــرِّ املَحجَّ طالــٍب عليــه السَّ

ــَن، َوخــُر اخَللــِق َأمَجعــَن، بعــَد رُســوِل اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه« ()1(. الَوصيِّ

 فإِذا كاَن خُر اخللق َأمجعن، فكيف ال يكوُن َأفضل؟ 

وَمــْن يف قولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َمــن ُكنــُت َمــواَلُه« املْعُمــوم))(، فأفــاد كّل 
َمــن كان النَّبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــواله، وِمــن مجلتِهــم األَنبيــاء وَأوصياؤهــم ِمن 
ُأويِل العــزم وغرهــم، والشــك أنَّ النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه موالهــم وولّيهــم، 
ة ســابقًا، فــزد يقينــًا وانظــر ببصــرٍة  فيكــون اإِلمــام بعــده كذلــك؛ للقاعــدة املقــررَّ

بــال ارتيــاٍب.

ثنــا  ــد بــن إِبراهيــم بــن إِســحاق الطَّالقــاين ريض اهلل عنــه، قــال: حدَّ ]))[ )حممَّ

ــدوق: 479، بــاب يف االثنــي عــر، ضمــن ح46، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري  ))( اخلصــال للصَّ
)ط-قــم(، كــال الديــن ومتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 7))، ب))، ضمــن ح9،  وينظــر:  

املسرتشــد للطــربي: 470.
، أي: املشمول ))(  َمْعُموم : اسم املفعول من َعمَّ
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ــل  ــد بــن َأيب ُعمــر، عــن املفضَّ ثنــا بــن هــالل، عــن حممَّ ــد بــن مهــام، قــال: حدَّ حممَّ
ــد، عــن أبيــه عــن آبائــه، عــن أمــر املؤمنــن  ــادق َجْعَفــر بــن حُمَمَّ بــن عمــر، عــن الصَّ
ــاَمِء  ــاَلم، قــال: »َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــه: ملَّــا ُأسَي يب إىِل السَّ عليــه السَّ
ــًة،  اَلَع ــُت إىَِل األْرِض اطِّ َلع ــد، إينِّ اِطَّ ــا حُمَمَّ ــال: َي ــُه، َفَق ــلَّ َجاَلْل ــى اهلل َريِبّ َج َأوَح
ــوُد  ــا امَلحُم ، فَأن ــاَمً ــِمي اس ــن اس ــَك ِم ــققُت ل ــًا، َوَش ــك نبيَّ ــا، َفَجعلُت ــك ِمنه َفاْخَتُت
ــد، ُثــمَّ اطَّلعــُت الثَّانيــَة، فاخــَتُت ِمنهــا َعلِيَّــا، وجعلُتــُه َوِصيَّــك،  وَأنــَت حُمَمَّ
تــَك، وَشــققُت لــُه اســاًم ِمــن َأســامئِي، َفَأنــا الَعــِيُّ   يَّ وَخليفَتــك، َوزوج ابنتـِـك، وَأبــا ُذرِّ
، َوجعلــُت فاطَِمــَة واحَلَســن واحُلَســن ِمــن ُنوركــاَم، ُثــمَّ َعَرضــُت  األَعــَى وهــو َعــِيٌّ

بــَن. والَيتُهــم عــى املالئِكــِة، َفَمــن َقبلَهــا َكاَن ِعنــدي ِمــْن املَقرَّ

ــنِّ الَبــال))(، ُثمَّ  ــد: َلــو َأنَّ َعبــدًا َعبــَدين حتَّــى "َيتَقطَّــع")1( ]َوَيصَر[ كالشَّ  يــا حُممَّ
َأتــاين َجاِحــدًا "بوالَيتهــم")3( مــا  َأســكنُتُه جنَّتِــي، وال أظللُتــُه حتــت عــرش..«()4(. 

إىل آخــر احلديــث.

ــه صــىَّ اهلل عليــه وآله:»َلــو َأنَّ َعبــدًا َعبــدين«؛ فلفظــة   فقــول اهلل عــزَّ وجــّل لنبيِّ

))(  يف العيون: َينقطع.
ن البايل: السقاء البايل واليابس. ينظر: كتاب العن، مادة )شن( ))(  الشَّ

))( يف العيون: لواليتهم.
ــُدوق: )/)6، ب6، ح7)، وينظــر:  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ــه الصَّ ــار الرضــا علي )4( عيــون اخب
ــون كريــم، )ط) - إيــران(، كفايــة  الغيبــة البــن أيب زينــب النعــاين: 94-95، حتـــ: فــارس حسُّ
ــي: )5)، مقتضــب األثــر ألمحــد بــن عيَّــاش اجلوهــري: ))، حتـ: هوشــمند  األثــر للخــزاز القمِّ

.(6( : مهــدي )ط-قــم(، املختــر للحــيلِّ
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)َعبــد( َنكــرٌة يفيــد العمــوم مــن آدم فمــن دونــه، فيشــمل األَنبيــاء وغرهــم، فــإِذا 
كان اهللُ عــزَّ وجــّل ال يقبــل عمــل عامــل إالَّ بواليتهــم، فكيــف ال يكــون أفضــل؟! 

محــن))(،  ــالم مــا دخلــوا اجلنــان، وال اســتظلُّوا بعــرِش الرَّ ولــوال َعــيِلّ عليــه السَّ
مــان))(، ولــو كان هنــاك ممَّــن هــو َأفضــل ِمــن  ــن األَيــن والزَّ وذلــك بالنَّــصِّ ممَّــن َأيَّ
ــاَلم. ــُه يف االطالعــِة الثانيــة؛ ولذكرهــم دون َعيِلّ عليه السَّ ــاَلم؛ خلصَّ َعــيِلّ عليــه السَّ

ــاَلم خلقــوا ِمــن نورمهــا   وملــا ذكــر فاطمــة واحلســن واحلســن عليهــم السَّ
صلــوات اهلل عليهــا، وإِن كان األَنبيــاء َأمجعــن خلقــوا ِمــن َأنــوار النَّبــّي وَعــيِلّ 
ــْت عليــه النصــوص، وتواتــرت بــه األَخبــار. ــاَلم، كــا دلَّ ــة عليهــم السَّ واألئمَّ

ــاَلم َأْن ُخِلقــوا ِمــن ُنــورِه، واْن كان هــو ســببًا   ويكفيــك يف فضــِل َعــيِلّ عليــه السَّ
يف َخلِقهــم، وهــل مــن قاِئــٍل بغــر هــذا االختــالف؟ وقــد قــال اهلل عــزَّ وجــّل يف آيــة 

ــة   ْم﴾ ســورة الغاشــية، آي ــاَبُ ــا ِحَس ــمَّ إِنَّ َعَلْينَ ــْم  ُث ــا إَِياَبُ ــه تعــاىل: ﴿إِنَّ إَِلْينَ ))(  اشــارة لقول
ــاَس  ــرَشَ اهللُ النَّ ــه: ) »إِذا َح ــالم اهلل علي ــادق س ــام الصَّ ــال اإِلم ــة، ق ــى اآلي ) 5)، 6) ( ومعن
ــيَعُتنا،  ــُؤالِء ِش ــا َه ــل اهللُ َأْشــياَعنَا َأْن ُيناِقَشــُهم يف احلســاِب، فنقــوُل: إهَِلن ــٍد َواحــٍد، َأجَّ يف َصِعي
ــيئهم،  ــرُت مُلِس ــم وغَف عُتكم فيه ــفَّ ــد َش ــم وق ــم إِليُك ــُت َأمَرُه ــد جعل : ق ــلَّ ــزَّ وج ــوُل اهللُ ع فيق
َأدخُلوُهــم اجلنَّــَة بغــِر ِحســاب« (. تأويــل اآليــات لالســرتآبادي: )/ 788، ح6، وبحــار 

األنــوار للمجلــي: 8/ 50، ح56. 
ــَن  ــِذي َذَهْبــَت إَِلْيــه َغَلــٌط، ُهــَو َأيَّ ))(  إشــارة اىل كالم أمــر املؤمنــن ســالم اهلل عليــه: ) »إِنَّ الَّ
ــْدَرُك  ــٍة واَل ُي ــِة واَل بَِأْينُونِيَّ ــَرُف بِاْلَكْيُفوفِيَّ ــاَل ُيْع ــٍف، َف ــاَل َكْي ــَف بِ ــَف اْلَكْي ــٍن، وَكيَّ ــاَل َأْي ــَن بِ األَْي
ــد  ــي: )/ 78، التوحي ــكايف للكلين ــاىل، ال ــبحانه وتع ــو اهلل س ــكالم ه ــي بال ــٍة« (، واملعن بَِحاسَّ

للصــدوق: 5))، حتـــ: هاشــم احلســيني )ط – قــم(، االرشــاد للمفيــد: )/ )0).
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املباهلــة، ملَّــا طالبــوه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نصــارى نجــران ودعــوه لذلــك.

]4)[))( ) »قــال ســبحانه وتعــاىل لنبيَّــِه صــىَّ اهلل عليــه وآله:﴿َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع 
ــَة  َأْبنَاَءَنــا َوَأْبنَاَءُكــْم َونَِســاَءَنا َونَِســاَءُكْم َوَأْنُفَســنَا َوَأْنُفَســُكْم ُثــمَّ َنْبَتِهــْل َفنَْجَعــْل َلْعنَ

اهلل َعــَى اْلَكاِذبـِـَن﴾))(

ــَت الكَِســاء ِعنْــد ُمَباَهَلــِة  ِع َأحــٌد َأنَّ النَّبِــّي َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــه َأْدَخــَل حَتْ  َوملْ َيــدَّ
ــاَلم َوَفاطمــة َواحَلَســن واحُلَســن َعَليهــم  النََّصــاَرى َغــر َعــِيّ بــن َأيِب َطالـِـٍب َعليــه السَّ
ــاَلم، َفــَكاَن َتْأِويــُل َقْولــِه َعــزَّ َوجــّل: ﴿َأْبنَاَءَنــا﴾: احَلَســن َواحُلَســن ﴿َونَِســاَءَنا﴾:  السَّ
ــاَلم، َعــَى َأنَّ اْلُعَلــاَمَء َقــْد َأمْجَُعوا  َفاطَِمــة، ﴿َوَأْنُفَســنَا﴾: َعــِيّ بــن َأيب َطالــٍب َعَليهــم السَّ
ــد إِنَّ َهــذِه هَلــَي املـُــواَساُة ِمــْن  ــاَلم، َقــاَل َيــْوَم ُأُحــٍد: َيــا حُمَمَّ ئِيــَل َعليــه السَّ َعــَى َأنَّ َجرْبَ

. َعــِيّ

ئِيــُل: َوَأَنــا ِمنُْكــاَم َيــا  ــُه ِمنِّــي َوَأَنــا ِمنْــُه، َفَقــاَل َجرْبَ  َقــاَل َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــه: أِلَنَّ
َرُســوَل اهلل.

، َفــَكاَن َكــاَم َمــَدَح اهلل َتَعــاىَل  ُثــمَّ َقــاَل: اَل َســْيَف إاِلَّ ُذو اْلَفَقــاِر َواَل َفَتــى إاِلَّ َعــِيٌّ
ــُه  ــاُل َل ــْم ُيَق ــى َيْذُكُرُه ــال: ﴿َفًت ــْن َق ــزَّ َم ــاَلم، إِذ َيقــوُل َع ــه السَّ ــم َعلي ــُه إِبَراهيِ َخلِيَل

))(  هــذا الــكالم مــن حديــث طويــل لإلمــام الكاظــم ســالم اهلل عليــه رواه الصــدوق يف 
ــن حممــود بإســناده  ــا ب ــال: حدثن ــدي ق ــن حممــود العب ــو أمحــد هــاين حممــد ب ــون، )عــن أب العي
رفعــه إىل موســى بــن جعفــر عليــه الســالم: أنــه قــال: »مّلــا دخلــُت عــى الرشــيد ســلَّمت عليــه 

ــال: ...« (.  ــم ق ــالم ث ــَيَّ السَّ ــردَّ َع ف
))( سورة آل عمران، آية ))6(.
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إِْبَراِهيــُم﴾)1(« ())(.

فإذا كان نفسُه كنفسِه صىَّ اهلل عليه وآله؛ فكيف ال يكون َأفضل؟  

 ) ــاَلم َأشــّد وَأقــوى وَأعــّم للحــر املســتفاد )بــإاِلَّ ومنزلــة َعــيِلّ عليــه السَّ
الَواقعــة يف ميثــاق النفــي بخــالف مــدح خليلــه، وهــو نفــس رســوله كــا يف رصيــح 

ــُه«. ــا ِمنْ ــي َوَأَن ــُه ِمنِّ ــه: »أِلَنَّ ــة، ومهــا نــور واحــد؛ لقول اآلي

ــُه خملــوق منهــا،  ــي: إِنَّ ــاَم« يعن ــا ِمنُْك ــاَلم: »َوَأَن ــه السَّ ــا قــول جربئيــل علي  وَأّم
ــك. ــي ذل ــكان يقت ــي، وامل ــا بنف ــيُكا وأفديك ــا ُأواِس فَأن

َضــا  ــاَلم بــن صالــح اهلــروي-، عــن الرِّ لــت -عبــد السَّ ]5)[ َوَروى أبــو الصِّ
ــم مــن منازهلــم يف اجلنَّــِة. ــاَلم يف حديــث طويــل: أنَّ املؤمنــن يــزورون رهبَّ عليــه السَّ

ــدًا  ــَل َنبِيَّــُه حُمَمَّ ْلــِت إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك َو َتَعــاىَل َفضَّ ــاَلم: »َيــا َأَبــا الصَّ  َفقــاَل َعَليــه السَّ
َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َعــَى مَجِيــِع َخْلِقــِه ِمــَن النَّبِيِّــَن َوامْلَاَلئَِكــِة، َوَجَعــَل َطاَعَتــُه َطاَعَته، 
ْنَيــا ]والِخــَرِة[ ِزَياَرَتــُه..« ())(. إىل آخــر احلديــث. َوُمَتاَبَعَتــُه ُمَتاَبَعَتــه، َوِزَياَرَتــُه يِف الدُّ

ــُه إِْبَراِهيــُم﴾ ســورة األنبيــاء، آيــة  ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َقاُلــوا َســِمْعنَا َفًتــى َيْذُكُرُهــْم ُيَقــاُل َل
.)60(

ــن ح9،  ــدوق: )/ )8، ب7، ضم ــاَلم  للص ــاَلة والسَّ ــه الصَّ ــا  علي ــار الرض ــون أخب ))(  عي
ــي: 9/48)). ــوار للمجل ــار األن ــر: بح ــربيس: )/65)، وينظ ــاج للط االحتج

ــُدوق:)/06)، ب))، ضمــن ح)،  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون َأخبــار الرضــا عليــه الصَّ
االحتجــاج للطــربيس: )/90)، وســائل الشــيعة للحــر العامــيل: 4)/ 5))، حتـ: مؤسســة آل 

البيــت –عليهــم الســالم- إلحيــاء الرتاث)ط-قــم(.
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 وَفضــل الــوِصّ كفضــل النَّبــّي؛ ألَنَّ متابعتهــا وطاعتهــا متالزمــان ال تنفــك 
َأحدمهــا عــن األُخــرى.

ــاَك  ــْن َعَص ــي، َوَم ــَك َأطاَعن ــْن َأطاَع : »َم ــيِلّ ــه لَِع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص  ولقول
ــي«)1(. ــك َخَالَفن ــْن َخَالَف ــاين، َوَم َعص

َم أنَّ الفضــل لــه بعــد النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه   وألهنَّــا يف منــزٍل واحــد، وملـِـا تقــدَّ
ــاَلم، َفَقــال: َيــا  وآلــه يف حديــث َذكــَر يف آخــره، قال:»َفَهَبــط َعــَيَّ َجربئِيــل َعَليــه السَّ
ــَك ُكفــٌو  ــَة ابنَت ــا َكاَن لِفاطِم ــًا مَل ــق َعلِّي ــْو ملْ َأْخُل ــوُل: َل ــُه يُق ــد! إنَّ اهلل َجــلَّ َجالُل حُممَّ

َعــى َوجــِه األَرض، آدُم فمــن ُدوَنــه«))(.

 فنقول: »آدُم فمن ُدوَنه« يشمل األَنبياء من ُأويل العزم وغرهم.

ــاَلم: »﴿ُقــْل الَ  ]6)[ )3(قــال تعــاىل يف حــقِّ نبيِّــه آللــه َعليــه َوعليهــم السَّ

))( ينظــر: اأَلمــايل للصــدوق: )6، جملــس)، ح0)، املسرتشــد للطــربي: 4))، حتـــ: جــواد 
ــالم  ملحمــد بــن ســليان  ــاَلة والسَّ القيومــي )ط- ايــران(، مناقــب اإلمــام َعــيِلّ عليــه الصَّ
ــاَلم  ملحمــد  ــاَلة والسَّ ــه الصَّ الكــويف: )/)48، جواهــر املطالــب يف مناقــب اإلمــام عــيل علي

ــران(.  ــودي، )ط)- إي ــر املحم ــد باق ــافعي:)/66، حتـــ: حمم ــد الش ــن أمح ب
ــُدوق:)/)0)، ب))، ح)، وينظــر:  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون اخبــار الرضــا عليــه الصَّ
املناقــب البــن شــهر آشــوب: )/ 9)، الــراط املســتقيم للعامــيل: )/ )7)، املحتــرض 

للحــيل: 40).
ــدوق يف  ــه، رواه الص ــالم اهلل علي ــا س ــام الرض ــل لإلم ــث طوي ــن حدي ــكالم م ــذا ال ))(   ه
ــن مــرسور ريض  ــن حممــد ب ــر ب ــؤدب وجعف ــن شــاذويه امل ــن احلســن ب ــون، )عــن عــيل ب العي
ــن  ــان ب ــن الري ــه ع ــن أبي ــري، ع ــر احلم ــن جعف ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــا حمم ــاال: حدثن ــا ق اهلل عنه
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َة يِف اْلُقْرَبــى﴾)1(. َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَــَودَّ

ــٌة   وَهــِذِه ُخُصوِصَيــٌة لِلنَّبِــّي َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه، إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة، َوُخُصوِصيَّ
ــز،  ــهِ  الَعِزي ــوٍح يِف كَِتابِ ــِر ُن ــى ِذْك ــلَّ َحَك ــزَّ َوَج ــَك َأنَّ اهلل َع ــْم؛ َوَذلِ ِه ــْآِل ُدوَن َغْرِ لِ

ــَى َاهلل﴾))(. ــرَي إالَّ َع ــاالً إنَّ َأْج ــِه َم ــَألُكم َعَلْي ــوِم اَل َأْس ــال: ﴿وَياُق َفَق

ــِه َأْجــًرا إِْن  ــْوِم ال ََأْســَأُلُكْم َعَلْي ــا َق ــاَل: ﴿َي ــُه َق  َوَحَكــى َعــزَّ َوَجــلَّ َعــْن ُهــوٍد َأنَّ
ــوَن﴾)3(. ــاَل َتْعِقُل ــَريِن َأَف ــِذي َفَط ــَى الَّ ــِرَي إاِلَّ َع َأْج

ــد ﴿ال أْســَأُلُكم  ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: ُقــْل َيــا حُمَمَّ  َوَقــاَل َعــزَّ َو َجــلَّ لِنَبِيِّــِه حُمَمَّ
َة يِفْ الُقْرَبــى﴾. َعليــِه َأْجــرًا إالَّ امَلــَودَّ

َواَل  َأَبــدًا،  وَن  َيْرَتــدُّ اَل  ُــْم  َأهنَّ َعلِــَم  َوَقــْد  إاِلَّ  ــْم  َتُ َمَودَّ َتَعــاىَل  اهلل  َيْفــِرِض  َومَلْ 
ُم َهــَذا َأْو ُيَدانِيــِه؟! َفَأْنــَزَل  ٍف َيَتَقــدَّ َيْرِجُعــوَن إىَِل َضــاَلٍل َأَبــدًا، َفــَأيُّ َفِضيَلــٍة َوَأيُّ َشَ
ــه دون  ــه َولل ــاًم ل ــه؛ َتعظِي ــه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلي ــِه َص ــَى َنبِيِّ ــَة َع ــِذِه اْلَي ــلَّ َه ــزَّ َو َج اهللُ َع
ســل، َومــا بعــث اهلل عــزَّ وجــّل نبيَّــًا إالَّ َأوحــى إِليــه َأْن ال  َســائِر َمراتـِـب األَنبيــاء والرُّ

ــه  ــع يف جملس ــد اجتم ــرو وق ــون بم ــس املأم ــالم جمل ــه الس ــا علي ــرض الرض ــال: ح ــت، ق الصل
ــى..(  ــن معن ــربوين ع ــون: أخ ــال املأم ــان، فق ــراق وخراس ــل الع ــاء أه ــن عل ــه م مجاع

ــاِت ُقــْل الَ  احِلَ ــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ــِذي ُيَبــرشُِّ اهلل ِعَبــاَدُه الَِّذيــَن َآَمنُ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َذلِــَك الَّ
ْف َحَســنًَة َنــِزْد َلــُه فِيَهــا ُحْســنًا إِنَّ اهللََّ َغُفــوٌر  َة يِف اْلُقْرَبــى َوَمــْن َيْقــَتِ َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَــَودَّ

َشــُكوٌر﴾ ســورة الشــورى، اآليــة: )))(.
))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َو َيــا َقــْوِم الَ َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َمــاالً إِْن َأْجــِرَي إاِلَّ َعــَى اهلل َوَمــا َأَنــا بَِطــاِرِد 

َهُلــوَن﴾ ســورة هــود، آيــة )9)(. ـِـْم َوَلكِنِّــي َأَراُكــْم َقْوًمــا جَتْ ـُـْم ُماَلُقــو َربِّ الَِّذيــَن َآَمنُــوا إهِنَّ
))( سورة هود، آية ))5(. 



64

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

ــد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه  َيســأل َقومــُه َأجــرًا؛ ألَنَّ اهلل َتعــاىل ُيوفِيــه َأجــر األَنبيــاء، وحُمَمَّ
وه  تــه، وأمــره أْن يعــل َأجــره فيهــم ليــودُّ ة قرابتــه عــى أمَّ فــرض اهلل  عــزَّ وجــّل مــودَّ
ــام تكــون عــى  ة إنَّ يف قرابتــه بمعرفــة فضلهــم الَّــذي َأوجــب اهلل تعــاىل هلــم، فــإنَّ املــودَّ
ــك  قــدِر معرفــة الفضــل، فلــامَّ أوجــب اهلل تعــاىل ثقــل لثقــل وجــوب الطَّاعــة؛ فتمسَّ
ــقاق والنِّفــاق  بــا قــوم قــد أخــذ اهلل تعــاىل ميثاقهــم عــى الوفــاِء، وعانــد أهــل الشِّ

ُه اهلل تعــاىل. ِه الــذي حــدَّ فــوه ُعــن حــدِّ وأحَلــُدوا يف ذلــك؛ َفَرَ

ــم أهــل   فكيــف والقــرآن ينطــق بــِه ويدعــو إليــِه، واألخبــار ثابتــة ومناديــة بأهنَّ
ة والذيــن فــرَض اهلل َتَعــاىل َموّدتــم، وَجَعــَل اجلــزاء عليِهــم. املــودَّ

فمــن َوىفَّ بــا اســتوجب اجلنَّــة، ومــن مل ُيــوِف بــا اســتوجب احلرمــان واخلُلــود 
َة يِف اْلُقْرَبــى﴾ مفــرًا  يف النـِـراِن لقولــِه تعاىل:﴿ُقــْل اَل َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَــَودَّ

ومبيِّنًا«)1(. 

 فاعتربوا يا أويل األَبصار، وانظروا بعن البصرة واالعتبار. 

ــوَن َعــَى النَّبِــيِّ  ــا َنــزَل قولــُه َتعــاىل: ﴿إِنَّ اهللَ َوَماَلئَِكَتــُه ُيَصلُّ ــه ملَّ ]7)[ وُروَي ًأنَّ
ُموا َتْســلِياًم﴾))(. ــوا َعَلْيــِه َوَســلِّ ــا الَِّذيــَن َآَمنُــوا َصلُّ َ َيــا َأيُّ

اَلة؟  ِقيَل: َيا َرُسول اهلل، َقد َعَرْفنا التَّْسِليم َعَليَك، فكيَف الصَّ

ــُدوق:)/)))، ب))، ح)،  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ))(  ينظــر: عيــون أخبــار الرضــا عليــه الصَّ
وينظــر: بشــارة املصطفــى لشــيعة املرتــى للطــربي: 54)، حتـــ: جــواد القيومــي، ينابيــع املــودة 

للقنــدوزي: )/ 40)، حتـــ: عــيل مجــال أرشف.
))( سورة األحزاب، آية: 56.
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ــَت  ــَت وَباْرك ْي ــاَم َصلَّ ــٍد َك ــٍد وآِل حُمَمَّ ــى حُمَمَّ ــلِّ َع ــمَّ َص ُه ــوَن: اللَّ ــال: »َتُقوُل فق
ــم«))(. ــَم َوآِل إبَراِهي ــى إِبَراِهي َع

ــاَلم- وذلــك يف بحــٍث جــرى مــن  ضــا عليــه السَّ ]8)[ وقــال املأمــون للرِّ
ــاَلم يف جملــس مــن املأمــون وعلــاِء زمانــه-: )فهــل عنــدك يف اآلِل  ضــا عليــه السَّ الرِّ

ــرآن؟ ــذا يف الُق ــن ه ــح م يشء أوض

وين َعــن َقــوِل اهلل َتَعــاىل: ﴿يــس*  ــالم: »َنعــْم، َأْخــرِبُ  قــال أبــو احلســن عليــه السَّ
ــى  ــْن َعن ــَتِقيٍم﴾))(، َفَم اٍط ُمْس ــَى ِصَ ــلَِن * َع ــَن امْلُْرَس ِ ــَك مَل ــِم  *إِنَّ كِي ــْرَآِن احْلَ َواْلُق

بَقولــِه: ﴿يــس﴾؟  

ٌد صىَّ اهلل عليه وآله ملْ َيُشّك فيه َأحد. قالت الُعَلاء: ]يس[ حُممَّ

ــٍد ِمــن  ــدًا َوآَل حُممَّ ــاَلم: »فــإنَّ اهلل َتَعــاىل َأْعَطــى حُممَّ  قــال َأبــو احلســن عليــه السَّ
ــَك َأنَّ اهلل عــزَّ َوجــلَّ ملْ  ــُه، َوَذل ــْن َعَقَل ــِه إالَّ َم ــَه َوصِف ــُغ َأحــٌد ُكنْ ــَك َفضــاًل ال َيْبُل َذل

ــه  ــرب من ــا يق ــدوق م ــل روى الص ــا، ب ــرة لدين ــادر املتوف ــاظ يف املص ــذه األلف ــده هب ))( مل نج
ــوات اهلل  ــا صل ــام الرض ــن االم ــل ع ــث طوي ــن ح)، حدي ــون: )/)))، ب))، ضم يف العي
ــوَن  ــابعة فقــول اهلل عــز وجــل: ﴿إِنَّ اهللَ َوَماَلئَِكَتــُه ُيَصلُّ وســالمه عليــه، قــال: ) »وأمــا اليــة السَّ
ــد  ــول اهلل ق ــا رس ــوا: ي ــلِياًم﴾ قال ُموا َتْس ــلِّ ــِه َوَس ــوا َعَلْي ــوا َصلُّ ــَن َآَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ ــيِّ َي ــَى النَّبِ َع
ــد  ــد وآل حممَّ ــالة عليــك؟ فقــال: تقولــون: اللَّهــّم صــلِّ عــى حممَّ ــا التســليم فكيــف الصَّ عرفن
كــام صلَّيــت عــى إبراهيــم وآل إبراهيــم إِنــك محيــد ميــد« (، وينظــر: حتــف العقــول للحــراين: 
))4، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري، بشــارة املصطفــى َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه للطــربي: 55)، ينابيــع 

ــدوزي: )/ 40). ــودة للقن امل
))( سورة يس، اآليات ))-4(.
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ْم َعــى َأحــٍد إالَّ َعــى األَنبَيــاِء، َفَقــاَل َتَعــاىل: ﴿َســاَلٌم َعــَى ُنــوٍح يِف اْلَعامَلـِـَن﴾)1(،  ُيَســلِّ
َوَقــال: ﴿َســاَلٌم َعــَى إِْبَراِهيــَم﴾))(، َوَقــال: ﴿َســاَلٌم َعــَى ُموَســى َوَهــاُروَن﴾)3(، ومْل 
َيُقــْل: َســاَلٌم َعــى آِل ُنــوٍح، َوملْ َيُقــل: َســالٌم َعــى آِل إِْبَراِهيــَم، وملْ َيُقــْل: َســاَلٌم َعــى 
ــد َصــىَّ اهللُ  آِل ُموَســى َوَهــاُرون، َوَقــال: ﴿َســاَلٌم َعــَى آل َياِســَن﴾)4( َيْعنـِـي آل حُممَّ

َعَليــه َوآلــه« . 

فقال املأمون: لقد َعِلمُت َأنَّ يف معدِن النُّبوِة رشَح هذا وبيانه()5(.

 فاعتربوا َأّي احلالن أفضل؟.

ــرة  ــاء املجتمعــن بحضـ ــاَلم للمأمــون، والعل ــه السَّ ضــا علي ــال الرِّ ] 8)[ وق
ــاَلِة  ــا الثَّانِيــة َعشـَــر، َفَقولــُه َعــزَّ َوجــّل: ﴿َوْأُمــْر َأْهَلــَك بِالصَّ املأمــون: ) »وَأمَّ

َعَلْيَهــا﴾))(. َواْصَطــرِبْ 

ــاَلة، ُثــمَّ  ــة بإَِقاَمــِة الصَّ ــا َمــع األُمَّ ــة، إِْذ َأَمَرَن نــا اهللُ َتَعــاىل بــذِه اخُلصوصيَّ  َفَخصَّ
ــِة، َفــَكاَن َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َيِــيُء إىِل َبــاِب َعــِيّ  نَــا ِمــن ُدوِن األُمَّ َخصَّ

))( سورة الصافات، آية )79(.
))( سورة الصافات، آية )09)(.
))( سورة الصافات، آية )0))(.
افات، آية )0))(. )4( سورة الصَّ

)5( األمــايل للصــدوق: ))6، ينظــر: بشــارة املصطفــى َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه للطــربي: 57)، 
تأويــل اآليــات لالســرتآبادي:  )/ )50، ينابيــع املــودة للقنــدوزي: )/ )4).

ــاَلِة َواْصَطــرِبْ َعَلْيَهــا الَ َنْســَأُلَك ِرْزًقــا َنْحــُن َنْرُزُقــَك  )6( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوْأُمــْر َأْهَلــَك بِالصَّ
َواْلَعاِقَبــُة لِلتَّْقــَوى﴾ ســورة طــه، آيــة ))))(.
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ــاَلم َبْعــَد ُنــُزوِل َهــذه الَيــِة تِســَعَة َأشــُهر، ُكلَّ َيــوٍم ِعنـْـد ُحُضــوِر  َوَفاطَِمــة َعَليهــام السَّ
ــاَلَة َرمِحُكــُم اهلل، ومــا َأْكــرَم ]اهللُ[ َأَحــدًا ِمــن  اٍت، فيُقــوُل: الصَّ ــَس َمــرَّ ُكلِّ َصــاَلٍة َخْ
نـَـا ِمــن ُدون مَجيــِع َأهــِل  َذَراريِّ األَْنبَيــاِء بِمْثــِل َهــذِه الكَراَمــة الَّتـِـي َأكَرَمنــا َبــا، َوَخصَّ

بيــِت نبيِّهــم«.

ــة خــرًا، فــا   فقــال املأمــون والعلــاء: جزاكــم ]اهللُ[ َأهــَل بيــت نبيُِّكــم عــن األمَّ
ح والبيــان فيــا اشــتبه علينــا إالَّ عندكــم())(.  نجــد الــرَّ

 فانظر َأي احلالن أفضل؟

ــد بــن عبــِد الوهــاب، قــال: َأخربنــا أبــو نصـــر  ]9)[ )وعــن عبــد اهلل بــن حممَّ
ــن  ــن ب ــا احلس ثن ــال: حدَّ ــٍد، ق ــن حممَّ ــذر ب ــا املن ثن ــال: حدَّ ــد اهلل، ق ــن عب ــور ب منص
ــي َأيب،  ثن ــال: حدَّ ــاَلم، ق ــه السَّ ضــا علي ــٍر، عــن الرِّ ــن جعف ــال: ســليان ب ــد، ق حممَّ
ــاِح  ــاَلم، قــال:»يف َجنَ ــه السَّ ــٍب علي ــه، عــن عــيّل بــن أيب طال ي، عــن آبائ عــن جــدِّ
ة« ())(. ــد َخــُر الرَبيَّ ُكلِّ ُهْدُهــٍد َخَلقــُه اهللُ َعــزَّ َوجــلَّ َمكُتــوٌب ]بالسـّــرَيانِيَِّة[: آُل حُمَمَّ

ــٍد خــر الربيــة، فكيــف ال يكــون أفضــل؟   فانظــر أصلحــك اهلل إذا كان آل حُمَمَّ
ــه مــن اآلل باإلمجــاع واالتفــاق مــن اجلميــع، وهــو أفضــل اجلميــع. ألنَّ

ــُدوق:)/7))، ب))، ضمــن ح)،  ــاَلم للصَّ ــاَلة والسَّ ــه الصَّ ضــا علي ــار الرِّ ــون اخب ))( عي
ينظــر: بشــارة املصطفــى َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه للطــربي: 59)-60)، بحــار األنــوار للمجلي: 

.(((/(5
ــدوق:)/6))، ب6)، ح))، وينظــر:  ــاَلم للصَّ ــاَلة السَّ ضــا عليــه الصَّ ))( عيــون أخبــار الرِّ
 : ــيلِّ ــليان احل ــن س ــن ب ــر حلس ــويس:50)، املخت ــايل للط ــي: 6/ 4))، األم ــكايف للكلين ال

.(64
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]0)[ وُروَي أن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، قــال: ) »لـــامَّ َبَعــَث اهللُ تعــاىل 
ــا َبنــي إَِسائِيــَل،  ُموســى بــن ِعمــراَن َواصَطَفــاُه َنجيِّــا، َوَفلــَق لــُه الَبْحــَر، َوَنجَّ
ــد  ــا ربِّ َلق ــاَل: َي ؛ فق ــلَّ ــزَّ َوج ــه ع ــن ربِّ ــُه ِم ــَواَح، رَأى َمكاَن ــوَراَة واألَل ــاُه التَّ وَأعَط
َأكَرمَتنــي بكَرامــٍة ملْ ُتكــِرم بــا َأَحــدًا َقبــي؛ فقــاَل اهللُ تعــاىل: يــا ُموســى َأمــا ]َعلِمــَت[ 

ــِدي")1( ِمــن مَجيــِع َماَلئِكتــي َومجيــِع َخْلِقــي؟  ــدًا "َأْفَضــُل ِعنْ َأنَّ حُمَمَّ

ــِع  ــن مَجي ــدَك ِم ــرَم ِعن ــٌد َأك ــإِْن كاَن حُمَمَّ ــا ربِّ ف ــاَلم: َي ــه السَّ ــى علي ــاَل ُموس ق
َخلِقــَك، َفهــل يف آِل األَنبيــاِء َأكــرُم ِمــن آِل؟

ــٍد "عــى مَجيــِع   قــال اهللُ تعــاىل: َيــا ُموســى، َأَمــا َعلِمــَت َأنَّ َفضــَل آِل حُمَمَّ
ــا ربِّ فــإِْن كاَن آُل  ــٍد عــى مَجيــِع املرســلن؟ فقــال موســى: َي مَّ الل"))(، كَفضــِل حُمَ
لــَت َعَليهــُم  تِــي، َظلَّ ــِم األَنبيــاِء َأفضــل ِعنــدَك ِمــن ُأمَّ ــٍد كذلــك؛ فَهــل ]يف [ ُأَم حُمَمَّ
ــلَّ  ــال اهللُ ج ــر؟ فق ــم الَبح ــَت هل ــلَوى، َوَفلق ــَمنَّ والسَّ ــم الـ ــَت َعليه ــاَمَم، َوَأنزل الَغ
ــِه  ــِم، كَفضل ــِع األُم ــٍد عــى مَجي ــة حُمَمَّ ــَت َأنَّ َفضــَل ُأمَّ ــا ُموســى، َأمــا َعلِم ــه: َي جالل

ــي؟« ())(. ــِع َخلِق ــى مجي ع

ــاَلم الفضــل عــى مجيــع اخللــق، كفضــل  ــيِلّ عليــه السَّ  وهــذا وامثالــه صــار لَع
هــم هبــذه  النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى مجيعهــم، واحلمــد هلل عــى مــا خصَّ

))( يف العيون: عندي أفضل.
))( يف العيون: عى مجيع آل النبيِّن.

ــُدوق: )/55)-56)، ب8)، ضمــن  ــاَلم للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون اخبــار الرضــا عليــه الصَّ
ــنية للحــر  ح0)، وينظــر: املختــر حلســن بــن ســليان احلــيل: )7)-74)، اجلواهــر السَّ

ــيل: 49). العام



69

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

الفضيلــة، واحلمــد هلل عــى مــا هدانــا هلــذا، ومــا كنَّــا لنهتــدي لــوال َأْن هدانــا اهلل))(.

ــه  ــن علي ــر املؤمن ــاًل ألم ــاَلم متص ــه السَّ ــا علي ض ــن الرِّ ــٍث ع ]))[ ويف حدي
ــاَلم، عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، قــال: ) »َفُقْمــُت، َفُقْلــُت: َيــا َرُســوَل  السَّ

ــْهِر؟  ــاَمِل يِف َهــَذا الشَّ ــا َأْفَضــُل اأْلَْع اهلل، َم

ــْهِر اْلــَوَرُع َعــْن حَمَــاِرِم اهلل َعــزَّ  َســِن، َأْفَضــُل اأْلَْعــاَمِل يِف َهــَذا الشَّ َفَقــاَل: َيــا َأَبــا احْلَ
، ُثــمَّ َبَكــى. َوَجــلَّ

 "قال"))(: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل َما ُيْبكِيَك؟

ــْهِر، َكَأينِّ بـِـَك َوَأْنــَت ُتَصــيِّ  ، َأْبكـِـي ملَِــا ُيْســَتَحلُّ ِمنْــَك يِف َهــَذا الشَّ َفَقــاَل: َيــا َعــِيُّ
ــن  ــح، ِم ــِة َصالِ ــِر َناَق ــِقيُق َعاِق ــَن، "َش ــَن والخري لِ ــَقى اأْلَوَّ ــَث َأْش ــِد اْنَبَع ــَك َوَق لَِربِّ

َيَتــَك. َبــت")4( ِمنَْهــا حِلْ َبــًة َعــَى َقْرنـِـَك، "فُخضِّ َبــَك َضْ َثُمــود")3(؛ َفَرَ

ــاَلَمٍة  ــَك يِف َس ــوَل اهلل، َوَذلِ ــا َرُس ــُت: َي ــاَلم: َفُقْل ــه السَّ ــَن َعلي ــُر امْلُْؤِمنِ ــاَل َأِم  َق
ــْن ِدينِــي؟ ِم

 َفَقاَل صىَّ اهلل عليه وآله: يِف َساَلَمٍة ِمْن ِدينَِك.

ــاُر  هنَْ ــُم األَْ تِِه ــْن حَتْ ــِري ِم ــلٍّ جَتْ ــْن ِغ ــْم ِم ــا يِف ُصُدوِرِه ــا َم ــاىل: ﴿َوَنَزْعنَ ــه تع ــارة اىل قول ))(  إش
نـَـا  ــَذا َوَمــا ُكنَّــا لِنَْهَتــِدَي َلــْواَل َأْن َهَداَنــا اهللُ َلَقــْد َجــاَءْت ُرُســُل َربِّ ْمــُد هلل الَّــِذي َهَداَنــا هِلَ َوَقاُلــوا احْلَ

ــْم َتْعَمُلــوَن﴾ االعــراف: آيــة ) )4 ( ــُة ُأوِرْثُتُموَهــا بِــاَم ُكنُْت نَّ ــقِّ َوُنــوُدوا َأْن تِْلُكــُم اجْلَ بِاحْلَ
))(  )قال( مل ترد يف العيون.

))( يف العيون: شقيق عاقر ناقة ثمود.
ب. )4( يف العيون: فخضَّ



70

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

، َمــْن َقَتَلــَك َفَقــْد َقَتَلنـِـي، َوَمــْن َأْبَغَضــَك   ُثــمَّ َقــاَل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: َيــا َعــِيُّ
ــَك ِمنِّــي َكنَْفــِي، ُروُحــَك ِمــْن ُروِحــي،  َفَقــْد َأْبَغَضنـِـي، َوَمــْن َســبََّك َفَقــْد َســبَّنِي؛ أِلَنَّ
ــاَك،  ــايِن َوإِيَّ ــاَك، َواْصَطَف ــي َوإِيَّ ــاىَل َخَلَقنِ ــاَرَك َوَتَع ــي، إِنَّ اهلل َتَب ــْن طِينَتِ ــَك ِم َوطِينَُت

ِت . ِة، َواْخَتــاَرَك لِْلَِماَمــِة، َوَمــْن َأْنَكــَر إَِماَمَتــَك َفَقــْد َأْنَكــَر ُنُبــوَّ َواْخَتــاَريِن لِلنُُّبــوَّ

ــي يِف  تِ ــَى ُأمَّ ــي َع ــي، َوَخلِيَفتِ ــِدي، َوَزْوُج اْبنَتِ ــو ُوْل ــي َوَأُب ــَت َوِصيِّ ، َأْن ــِيُّ ــا َع َي
ِة،  ــوَّ ــي بِالنُُّب ــِذي َبَعَثنِ ــُم بِالَّ ــي، ُأْقِس ــَك هَنْيِ ــِري، َوهَنُْي ــُرَك َأْم ــوِت، َأْم ــَد َم ــاِت َوَبْع َحَي
ــُه َعــَى  ِه َو َخلِيَفُت ــُه َعــَى ِسِّ ــُة اهلل َعــَى َخْلِقــِه َوَأِمينُ جَّ ــَك حَلُ ــِة إِنَّ يَّ َوَجَعَلنـِـي َخــْرَ اْلرَبِ

ِعَبــاِدِه« ())(.

 فــإذا كان روحــُه روح رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وطينتــُه طينــة رســول 
اهلل؛ فكيــف ال يكــون أفضــل؟

 ولــو كان هنــاك َأفضــل ألرَشكــُه معــه يف االصطفــاء، ولقــال: اصطفــاين مــع 
ــاك، وملْ يقــل: اصطفــاين مــع نــوٍح، َأو مع ُموســى، وعيســى،  فــالن أو مــع فــالن وإيَّ
د اهتــام وزيــادة مرتبــة وفضيلــة، وإن كان  كــِر جمــرَّ َأو مــع إِبراهيــم، فتخصيصــه بالذِّ

أولئــك مصطفــون وأبــرارًا.

ــَت  ــا َعــِيُّ َأْن ــه قــال: ) »َي ــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، أنَّ ]))[ ويف روايــة عــن النَّبِ
ُل  ُل َمــْن ُيْبَعــُث َمِعــي، َوَأْنــَت َأوَّ ُل َمــْن َتنَْشــقُّ َعنْــُه اأْلَْرُض َمِعــي، َوَأْنــَت َأوَّ َأوَّ

ــُدوق: )/65)، ب8)، ضمــن ح)5،  ــاَلم للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون اخبــار الرضــا عليــه الصَّ
وينظــر: األمــايل للصــدوق: 55)، جملــس0)، ح4، إقبــال األعــال البــن طــاووس: )/7)، 

حتـــ: جــواد القيومــي، روضــة الواعظــن للفتــال النيســابوري: 4).
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ــَة  ــوُز َعَقَب ــُه اَل َيُ ــِه َأنَّ تِ ــَم بِِعزَّ ــُه َأْقَس ــلَّ َجاَلُل ــي، َوإِنَّ َريبِّ َج ــَراَط َمِع ـ ــوُز الصِّ ــْن َيُ َم
ُل َمــْن  ــِة ِمــْن ُوْلــِدَك، َوَأْنــَت َأوَّ اِط إاِلَّ َمــْن َمَعــُه َبــَراَءٌة بَِواَلَيتِــَك َوَواَلَيــِة اأْلَئِمَّ َ الــرِّ
َيــِرُد َحــْوِض َتْســِقي ِمنْــُه َأْولَِيــاَءَك َوَتــُذوُد َعنْــُه َأْعــَداَءَك، َوَأْنــَت َصاِحبـِـي إَِذا ُقْمــُت 
ــي")1(  ــُل "َمِع ــْن َيْدُخ ُل َم ــَت َأوَّ ــْم،  َوَأْن ُع فِيِه ــفَّ ــا َفُتَش ــَفُع ملُِِحبِّينَ ــوَد َتْش ــاَم امْلَْحُم امْلََق
ــُع  ــُه َأْوَس ُة ِمنْ ــقَّ ًة، الشِّ ــْبُعوَن ِشــقَّ ــَو َس ــِد، َوُه ْم ــَواُء احْلَ ــَو لِ ــي َوُه ــِدَك لَِوائِ ــَة، َوبَِي نَّ اجْلَ
ــا يِف َداِرَك،  ــِة، َأْصُلَه نَّ ــى يِف اجْلَ ــَت َصاِحــُب َشــَجَرِة ُطوَب ــْمِس َواْلَقَمــِر، َوَأْن ــَن الشَّ ِم

بِّيــَك« ())(. َوَأْغَصاهُنَــا يِف ُدوِر ِشــيَعتَِك َوحُمِ

ــن  ل َم ــّي أوَّ ، والنَّب ــيِلّ ــّي أحــد إالَّ َع ــّراط مــع النَّب ــإذا كان ال جيــوز عــى ال  ف
ـة دون مجيــع األنبيــاء واملرســلن، ومرتبتهــم  جيــوز عــى الــّراط لدخــول اجلنَـّ
اط إالَّ  ــرِّ ــى ال ــوز ع ــه، وال جي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــرة عن ــة متأخِّ ــول اجلنَّ يف دخ
ــه َأخــذ امليثــاق عــى اخلالئــق أمجعــن يف بــدِء اخللــق  مــن معــه براءتــه وواليتِــِه؛ لعلَّ
ــاَلم، وهــو شــامل جلميــع األنبيــاء واملرســلن. ــة عليهــم السَّ بواليتِــِه وواليــة األئمَّ

ــفاعة للخالئــِق َأمجعــن، وليــس لغــر   فــإذا كان هــذا شــأنه، وهــو ويّل الشَّ
ــاَلم؛ فيكــون َأفضــل. ــة عليهــم السَّ ــفاعة ســوى نبّينــا واألئمَّ األَنبيــاِء واملرســلن الشَّ

ــه  ــا علي َض ــُت لِلرِّ ــال: ُقْل ــروي، ق ــح اهل ــن صال ــالم ب ــد السَّ ــن عب ]))[ )وع
ــا  اُء َم ــا آَدُم َوَحــوَّ ــي َأَكَل ِمنَْه تِ ــَجَرِة الَّ يِن َعــِن الشَّ ــَن َرُســوِل اهلل َأْخــرِبْ ــا ْب ــالم: َي السَّ

))( )َمعي( مل ترد يف البحار.
َأخبــار  عيــون  وينظــر:  ح)،  ب85، ضمــن   ،(((  /(9 للمجلــي:  االنــوار  ))( بحــار 
ــدوق:)/)7)، ب8)، ضمــن ح)6، بشــارة  ــاَلم(، للشــيخ الصَّ ــاَلة والسَّ ــه الصَّ ضا)علي الرِّ

ــرَبي:)0).  ــه للطَّ ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــى َص املصطف
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نَْطــُة، َوِمنُْهــْم  ــا احلِْ َكاَنــْت؟! "َلقــد"))( اْخَتَلــَف النَّــاُس فِيَهــا، َفِمنُْهــْم َمــْن َيــْرِوي َأهنََّ
ـَـا َشــَجَرُة احْلََســِد، َفَقــاَل: »ُكلُّ َذلـِـَك  ـَـا اْلِعنـَـُب، َوِمنُْهــْم َمــْن َيــْرِوي َأهنَّ َمــْن َيــْرِوي َأهنَّ

.» َحــقٌّ

 ُقْلُت: َفَا َمْعنَى َهِذِه اْلُوُجوِه َعَى اْختاَِلفَِها؟!

ــَجَرة  ــْت َش ــًا"))(؛ َفَكاَن ــُل "َألوان ِم ــِة حَتْ نَّ ــَجَر اجْلَ ــِت، إِنَّ َش ْل ــا الصَّ ــا َأَب ــاَل: »َي  َفَق
ــا َأْكَرَمــُه  ــالم مَلَّ ْنَيــا، َوإِنَّ آَدَم َعَليــه السَّ ــٌب، َوَلْيَســْت َكَشــَجِر الدُّ ]احْلنَْطــة[ َوفِيَهــا ِعنَ
نَّــَة، َقــاَل يِف َنْفِســِه: َهــْل َخَلَق اهلل َبشـَــرًا  اهلل َتَعــاىَل بِإِْســَجاِد َماَلئَِكتـِـِه َلــُه، َوبِإِْدَخالـِـِه اجْلَ

َأْفَضــَل ِمنِّــي؟!

 َفَعلِــَم اهللُ َعــزَّ َو َجــلَّ َمــا ]َوَقــَع[ يِف َنْفِســِه، َفنَــاَداُه: اْرَفــْع َرْأَســَك َيــا آَدُم َفاْنُظــْر 
إىَِل َســاِق َعــْرِش، َفَرَفــَع آَدُم َرْأَســُه، َفنََظــَر إىَِل َســاِق اْلَعــْرِش، َفَوَجــَد َعَلْيــِه َمْكُتوبــًا 
ــٌد َرُســوُل اهلل َعــِيُّ ]ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب[ َأِمــُر امْلُْؤِمنـِـَن َوَزْوجتــُه َفاطَِمــُة  اَل إَِلــَه إاِلَّ اهلل حُمَمَّ
نَّــِة، َفَقــاَل آَدُم عليــه  َســْنُ َســيَِّدا َشــَباِب َأْهــِل اجْلَ َســُن َواحْلُ َســيَِّدُة نَِســاِء اْلَعامَلـِـَن َواحْلَ

ــالم: َيــا َربِّ َمــْن َهــُؤاَلِء؟ السَّ

ــَك َوِمــْن مَجِيــِع  تِــَك، َوُهــْم َخــْرٌ ِمنْ يَّ : ]َيــا آَدم[ هــؤالء ِمــْن ُذرِّ  َفَقــاَل َعــزَّ َوَجــلَّ
ــاَمَء َواأْلَْرَض،  ــاَر، َواَل السَّ ــَة َو النَّ نَّ ــُت اجْلَ ــَك، َواَل َخَلْق ــا َخَلْقُت ــْم َم ــي، َوَلْواَلُه َخْلِق
ــْنِ  ــْم بَِع ــَر إَِلْيِه ــَواِري، َفنََظ ــْن ِج ــِد َفُأْخِرَجــَك َع َس ــْنِ احْلَ ــْم بَِع ــَر إَِلْيِه ــاَك َأْن َتنُْظ َفإِيَّ

))( يف املعاين: فقد.
))(  يف املعاين: َأنواعًا.
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ــَجَرِة  ــى َأَكَل ِمــَن الشَّ ــيَطان، َحتَّ ــى َمنِْزَلَتُهــْم ؛"َفســلَّط اهلل عليــه")1( الشَّ َســِد َو َتَنَّ احْلَ
ــْنِ  ــالم بَِع ــا السَّ ــَة عليه ــا إىَِل َفاطَِم اَء لِنََظِرَه ــوَّ ــَى َح َط َع ــلَّ ــا، َوَتَس ــَي َعنَْه ــي هُنِ الَّتِ
ــْن  ــلَّ َع ــزَّ َوَج ــاَم اهللُ َع ــاَم َأَكَل آَدُم، َفَأْخَرَجُه ــَجَرِة َك ــَن الشَّ ــْت ِم ــى َأَكَل ــِد َحتَّ َس احْلَ

ــَواِرِه إىَِل اأْلَْرِض« ())(. ــْن ِج ــاَم َع ــِه َوَأْهَبَطُه َجنَّتِ

يــح بلفظــِه، حيــث َقــال: »َوُهــْم َخــْرٌ ِمنْــَك َوِمــْن   فانظــر إىِل هــذا احلديــث الرَّ
نَّــَة َو النَّــاَر«، فكيــف ال يكــون  مَجِيــِع َخْلِقــي، َوَلْواَلُهــْم َمــا َخَلْقُتــَك، َواَل َخَلْقــُت اجْلَ

َأفضل؟.

ــاَلم،  ضــا عليــه السَّ ]4)[ )وروي َأن ]َأيب[ ســعيد املــكاري دخــل عــى الرِّ
ــوَك؟! ــى َأُب َع ــا ادَّ ــي َم ِع ــْدِرَك َأْن َتدَّ ــن َق ــَغ م ــه: َأبَل ــال ل فق

ــا  ــَك، أَم ــَر َبْيَت ــوَرَك، وَأْدَخــَل اْلَفْق ــَأ اهللُ ُن ــالم: »َمالــك َأْطَف ــه عليــه السَّ ــاَل َل  َفَق
ــاَلم: َإينِّ َواِهــٌب َلــَك َذَكــرًا،  َعلِْمــَت َأنَّ اهلل َتَعــاىَل "َقــاَل لِعْمــَران")3( َعَليــِه السَّ
َفَوَهــَب لــُه َمْرَيــم، َوَوَهــَب ملَِْرَيــم ِعيَســى، َفِعيَســى ِمــْن َمرَيــم َوَمرَيــم ِمــْن ِعيَســى، 
ٌء َواِحــــٌد« ()4(. ، وَأيِبْ منِّْي، َوَأَنـــا َوَأيِب َشْ ٌء َواِحــٌد، َوَأَنــا ِمْن َأيِبْ َوِعيَســى َوَمْرَيــم َشْ

))(  يف املعاين: فتسلَّط عليه.
))( معــاين األخبــار للشــيخ الصــدوق: 4))، بــاب معنــى الشــجرة التــي أكل منهــا آدم 
ــاَلة  ضا)عليــه الصَّ وحــواء، ح)، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري)ط- قــم(، وينظــر: عيــون أخبــار الرِّ
ــالم(:)/74)، ب8)، ضمــن ح68، املحتــرض للحــيل: 69)، بحار األنــوار للمجلي:  والسَّ

))/ 66)، ب)، ضمــن ح9.
))( يف الكايف والتفسر والفقيه والعيون: أوحى إىل عمران. 

)4( الــكايف للكلينــي: 95/6)، تفســر القمــي: )/ 5))، مــن ال حيــرضه الفقيــه للصــدوق، 
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ــاَلم يشء واحــد؛  ــا عليهــم السَّ ــدا وَعِلّي ــم وحُمَمَّ لــت هــذا نظــرت أهنَّ  فــإذا تأمَّ
ــاَلم  فــإذا كانــوا كذلــك وشــأهنم واحــد ال خيتلــف؛ فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ

أفضــل؟.

ــن  ــم ب ــن إِبراهي ــيّل ب ــن ع ــُد ب ــه، وَأمح ــيّل ماجيلوي ــن ع ــد ب ــن حممَّ ]4)[ )وع
ثنــا عــيّل  هاشــم، وأمحــد ابــن زيــاد بــن جعفــر اهلمــداين ريض اهلل عنهــم، قالــوا: حدَّ
بــن إِبراهيــم بــن هاشــم، عــن َأبيــه، عــن عــيّل بــن معبــد، عــن احلســن بــن خالــد، 
ــاَلم،  ــيِلّ بــن أيب طالــب عليهــم السَّ ــه، عــن َع ــاَلم، عــن آباِئ ــه السَّ ضــا علي عــن الرِّ
يــُق  يــٌق َوَفــاُروٌق، َوِصدِّ ــٍة ِصدِّ قــال: »قــال رســوُل اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: لـِـُكلِّ ُأمَّ
ــا َو َبــاُب ِحطَّتَِهــا،  ــِة َوَفاُروُقَهــا َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالِــٍب، إِنَّ َعلِّيــًا َســِفينَُة َنَجاِتَ َهــِذِه اأْلُمَّ

ــا. ــُعَها َوَشــْمُعوهُنَا َوُذو َقْرَنْيَه ــُه ُيوَش وإِنَّ

ــُر  ــُه أَلَِم ــِدي، َوإِنَّ ــْم َبْع ــي َعَلْيُك ــُة اهلل َوَخلِيَفتِ ــًا َخلِيَف ــاِس: إِنَّ َعلِّي ــاِشَ النَّ  َمَع
ــي،  ــْد َظَلَمنِ ــُه َفَق ــْن َظَلَم ــي، َوَم ــْد َناَزَعنِ ــُه َفَق ــْن َناَزَع ــَن، َم ــْرُ اْلَوِصيِّ ــَن َوَخ امْلُْؤِمنِ
ــْن  ــايِن، َوَم ــْد َجَف ــاُه َفَق ــْن َجَف يِن، َوَم ــرَّ ــْد َب ُه َفَق ــرَّ ــْن َب ــي، َوَم ــْد َغاَلَبنِ ــُه َفَق ــْن َغاَلَب َوَم
ــوٌق  ــِري َوْمُل ــُه َأِخــي َوَوِزي ــَك َأنَّ ــْد َوااليِن، َوَذلِ ــْن َواالُه َفَق ــاَدايِن، َوَم ــْد َع ــاَداُه َفَق َع

ــدًا« ()1(. ــورًا َواِح ــاُه ُن ــا َوإِيَّ ــُت َأَن ــي، َوُكنْ ــْن طِينَتِ ِم

ــالم:)/75)، ب8)، ح)7، وينظــر:  ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ )/55)، عيــون أخبــار الرِّ
املناقــب البــن شــهر آشــوب: ج) /459-458.

ضــا  عليــه  ))( بحــار األنــوار للمجلــي: 8)/ )))، ب)6، ح47، وينظــر: عيــون أخبــار الرِّ
ــاَلم  للصــدوق:)/ 6)، ب0)، ح0)، قصــص األنبيــاء للراونــدي: 77)،  ــاَلة والسَّ الصَّ

ح)0)، حتـــ: غــالم رضــا عرفانيــان.
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ــه  ــيِلّ علي ــن َع ــزم م ــى ألويل الع ــدة؛ فأنَّ ــة واح ــدًا وطين ــورًا واح ــا ن ــإِذا كان  ف
ــاَلم؟ فهــذا شــأنه مــع النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه؛ فيكــون َأفضــل، وتعليلهــم  السَّ

ــه. ــك يف فضل ــزم يغني ــأويل الع ب

ــِه  ]5)[ وروي عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، قــال: ) »إِنَّ ُموَســى َعَلْي
ــٍد صــىَّ اهللُ َعليــه  ــِة حُمَمَّ ، َفَقــاَل: َيــا َربِّ اْجَعْلنـِـي ِمــْن ُأمَّ ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ ــاَلُم َســَأَل َربَّ السَّ

َوآلــه.

 َفَأْوَحى اهللُ َتَعاىَل إَِلْيِه: َيا ُموَسى إِنََّك اَل َتِصُل إىَِل َذلَِك « ())(.

ــك  ــه كاف يف ذل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــة حُممَّ ــن ُأمَّ ــون ِم ــه َأْن يك ــول: متنّي  فنق
ــه لــو بلــغ إىل ذلــك كان حمكومــًا عليــه ألن يكــون مــن رعيتــه،  التفضيــل عليــه؛ ألنَّ

ــه، واألمــر كذلــك. ت ــه مل تنفعــه نبوَّ ــو مل يتبعــه وينقــاد إلي فل

ــد بــن ســعيد اهلاشــمي يف مســجد الكوفــة، قــال:  ]6)[ )وعــن احلســن بــن حممَّ
ــد بــن ظهــر، قــال:  ثنــا حممَّ ثنــا فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات الكــويف، قــال: حدَّ حدَّ
ــد بــن احلســن بــن َأخــي يونــس البغــدادي ببغــداد، قــال:  ثنــا أبــو احلســن حممَّ حدَّ
ــن موســى الّرضــا، عــن  ــا عــيّل ب ثن ــال: حدَّ ــن يعقــوب النهشــيل، ق ــد ب ــا حممَّ ثن حدَّ
ــد بــن عــيّل، عــن  ــد، عــن أبيــه حممَّ أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن حممَّ
أبيــه عــيل بــن احلســن، عــن أبيــه احلســن بــن عــيل، عــن أبيــه عــيل بــن أيب طالــب 
ــل،  ــن ميكاِئي ــل، ع ــن جربئِي ــه، ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــن النَّب ــالم، ع ــم السَّ عليه

ــاَلم  للصــدوق: ) /5)، ب))، ح47، اجلواهــر  ضــا عليــه الصــالة السَّ ))( عيــون أخبــار الرِّ
الســنية للعامــيل: 66.
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ــَه إاِلَّ  ــا اهللُ اَل إَِل ــُه قــال: »َأَن ــُه: َأنَّ ــاَلم، عــن اهلل جــلَّ جالُل عــن إرِسافيــل عليهــم السَّ
ُت ِمــْن  ُت ِمنُْهــْم َمــْن ِشــْئُت ِمــْن َأْنبَِيائـِـي، َواْخــَتْ ْلــَق بُِقــْدَرِت، َفاْخــَتْ َأَنــا َخَلْقــُت اخْلَ
ــدًا َحبِيبــًا َوَخلِيــاًل َوَصِفّيــًا، َوَبعثتــُه َرُســواًل إىَِل َخْلِقــي، َواْصَطَفْيــُت َلــُه  مَجِيِعِهــْم حُمَمَّ
يــًا َعنُْه ِمــن َبْعــَدهُ  إىَِل َخْلِقــي، َوَخلِيَفتِي  َعلِّيــًا، َفَجَعْلُتــُه َلــُه َأخــًا َوَوِصّيــًا َوَوِزيــرًا َوُمَؤدِّ
ــاِدَي ِمــَن  ــْم كَِتــايِب، َوَيِســَر فِيِهــْم بُِحْكِمــي، َوَجَعْلُتــُه اْلَعَلــَم اهْلَ َ هَلُ َعــَى ِعَبــاِدي لُِيَبــنِّ
ــاِري،  ــْن َن ــًا ِم ــُه َكاَن آِمن ــْن َدَخَل ــِذي َم ــَي الَّ ــُه، َوَبْيتِ ــى ِمنْ ــِذي ُأوَت ــايِبَ الَّ ــِة، َوَب اَلَل الضَّ
ْنَيــا َواْلِخــَرِة، َوَوْجِهــَي الَّــِذي  نُتــُه ِمــْن َمْكــُروِه الدُّ ــَأ إَِلْيــِه َحصَّ َوِحْصنـِـَي الَّــِذي َمــْن جَلَ
ــَى  ــَن َع ــاَمَواِت َواأْلََرِض ــي يِف السَّ تِ ــُه، َوُحجَّ ــي َعنْ ْف َوْجِه ــِه مَلْ َأْصِ ــَه إَِلْي ــْن َتَوجَّ َم
ْقــَراِر بَِواَلَيتِــِه َمــَع  مَجِيــِع َمــْن فِيِهــنَّ ِمــْن َخْلِقــي، اَل َأْقَبــُل َعَمــَل َعاِمــٍل ِمنُْهــْم إاِلَّ بِاإْلِ
ــَد َرُســوِل، َوُهــَو َيــِدَي امْلَْبُســوَطُة َعــَى ِعَبــاِدي، َوُهــَو النِّْعَمــُة الَّتـِـي َأْنَعْمــُت  ِة َأمْحَ ُنُبــوَّ
ْفُتــُه َواَلَيَتــُه  ــا َعــَى َمــْن َأْحَبْبُتــُه ِمــْن ِعَبــاِدي، َفَمــْن َأْحَبْبُتــُه ِمــْن ِعَبــاِدي َوَتَولَّْيُتــُه َعرَّ ِبَ

افِــِه َعــْن َمْعِرَفتِــِه َوَواَلَيتِــِه. َوَمْعِرَفَتــُه،  َوَمــْن َأْبَغْضُتــُه ِمــْن ِعَبــاِدي َأْبَغْضُتــُه اِلْنِرَ

ُه[ اَل َيَتَوىلَّ َعلِّيًا َعْبٌد ِمْن ِعَباِدي إاِلَّ َزْحَزْحُتُه  ِت َحَلْفُت، َوبَِجاَلِل َأْقَسْمُت: ]َأنَّ  فبِعزَّ
نََّة، َواَل ُيْبِغُضُه َعْبٌد ِمْن ِعَباِدي َوُيْعَدُل َعْن َواَلَيتِِه إاِلَّ َأْبَغْضُتُه  َعِن النَّاِر َوَأْدَخْلُتُه اجْلَ

َوَأْدَخْلُتُه النَّاَر َوبِْئَس امْلَِصُر« ()1(.

ــة عــى َمــن يف  ســل، وحجَّ فمــن كان خمتــارًا ومصطفــًى مــن بــن األنبيــاء والرُّ

ــاَلم  للصــدوق:)/ )5-54، ب))، ح)9)،   ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ ))( عيــون أخبــار الرِّ
ــه  ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــى َص ــارة املصطف : 64)، بش ــيلِّ ــليان احل ــن س ــن ب ــر حلس ــر: املخت وينظ

للطــربي: )6، مشــارق َأنــوار اليقــن لرجــب الــربيس: 80)، حتـــ: عــيل عاشــور.
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ــِه، كيــف ال يكــون  ــٍل منهــم إالَّ بواليت ــل عمــل عام ــاواِت واألرض، وال يقب السَّ
أفضــل؟

ــاَلم،  ئِيــُل عليــه السَّ يِن َجرْبَ ــُه قــال: ) »َأْخــرَبَ ]7)[ وعنــه َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه، أنَّ
ــاُن  ــي َوَديَّ ــَى َخْلِق ــي َع تِ ــٍب ُحجَّ ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب ــاَل: َع ــُه[ َق ــلَّ ]َأنَّ ــزَّ َو َج ــِن اهلل َع َع

ِدينِــي« ())(.

ُة   ]8)[ وقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: ) »َأْنــَت َيــا َعــِيُّ َوُوْلــُدَك ِخــَرَ
اهلل ِمــْن َخْلِقــهِ « ())(.

]9)[ وقال صـىَّ اهلل عليه وآله: ) »ُخلِْقُت َأَنا َوَعِيٌّ ِمْن ُنوٍر َواِحـٍد« ())(.

ــُت  ــْن َشــَجَرٍة ُخلِْق [ ِم ــِيُّ ــا َع ــَت ]َي ــه: ) »ُخلِْق ــه وآل ــه صــىَّ اهلل علي ]0)[ وعن
بُّوَنــا َوَرُقَهــا،  ِمنَْهــا: َأَنــا َأْصُلَهــا، َوَأْنــَت َفْرُعَهــا، َواْلـــَحَسُن َواْلـــُحَسْنُ َأْغَصاهُنـَـا، َوحُمِ

ــَق بـِـَيْ ٍء ِمنَْهــا َأْدَخَلــُه اهللُ َعــزَّ َو َجــلَّ اْلـــَجنََّة« ()4(. َفَمــْن َتَعلَّ

ــاَلم  للصــدوق: )/)6، ب))، ح08)،  ــاَلة والسَّ الصَّ ضــا عليــه  الرِّ ))( عيــون أخبــار 
ــي:  ــوار للمجل ــار األن ــيل: )))، بح ــر العام ــنية للح ــر السَّ ــيل: 65)،  اجلواه ــر للح املخت

.((7  /((
ــاَلم  للصــدوق:  ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ ))( املختــر للحــيل: 65)، وينظــر: عيــون أخبــار الرِّ

)/)6، ب))، ح8))،، بحــار األنوار: ))/45). 
ــاَلم  للصــدوق: )/)6، ب))، ح9))، روضــة  ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ ))( عيــون أخبــار الرِّ
الواعظــن للفتــال النيســابوري:  9))، املناقــب البــن شــهر آشــوب: )/ 7)، بشــارة املصطفى 

َصــىَّ اهللُ عليــه وآله للطــربي: )9).
ــُدوق: )/65، ب))، ح)))، ينظــر:  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ )4( عيــون اخبــار الرضــا عليــه الصَّ
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ــان؛  ــا ال خيتلف ــدٍة، ومه ــجرٍة واح ــٍد وش ــوٍر واح ــن ن ــّي م ــو والنَّب ــإذا كان ه  ف
ــل؟ ــون أفض ــف ال يك فكي

]))[ وعنه صىَّ اهلل عليه وآله، قال: ) »َوَسُط اْلـَجنَِّة ِل َوأِلَْهِل َبْيتِي« ())(.

ــة، واألنبيــاء دون ذلــك؛ فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه  وهــي أعــى منــازل اجلنَّ
ــالم؟. ــاَلم أفضــل، وهــو أفضــل وأعــى أهــل البيــت عليهــم السَّ السَّ

ــُه  تَُّمــوا بِاْلَعِقيــِق، َفإِنَّ ]))[ وعــن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، يقــول: )»َتَ
ــِة،  ــِيُّ بِاْلَوِصيَّ ــا َع ــَك َي ِة، َوَل ــوَّ ــِة، َوِل بِالنُُّب ــاىَل بِاْلَوْحَدانِيَّ ــرَّ هلل َتَع ــر"))( َأَق ُل "َحَج َأوَّ

نَّــِة[«())(. ]َولِِشــيَعتَِك بِاجْلَ

ــون  ــف ال يك ــك، فكي ــار لذل ــائر األَحج ــى س ــه اهلل ع ل ــٌر فضَّ ــإذا كان حج  ف
ــل؟ أفض

كِر دونُه. ُه بالذِّ  ولو كان هناك من هو أفضل منه خلصَّ

ــاَلم، قــال: »َقــَاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ  ]))[ )وعــن َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ

رشح األخبار للقايض النعان املغريب: )/98، ح7)0).
ــُدوق: )/)7، ب))، ح4))، بحــار  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ضــا عليــه الصَّ ))( عيــون اخبــار الرِّ

األنــوار للعالمــة املجلــي:78/8). 
))( يف العيون: جبل.

ــُدوق:)/75، ب))،ح4))، وينظــر:  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون اخبــار الرضــا عليــه الصَّ
هدايــة األمــة اىل احــكام األئمــة للحــر العامــيل: )/ 8))، الفصــل التاســع، ح)90. املناقــب 

ــد بــن ســليان الكــويف: )/ 555، مــكارم األخــالق للطــربيس: 87.  ملحمَّ
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ــا َوَأْنــَت ِمــْن  ــاُس ِمــْن َشــَجٍر َشــتَّى َوُخلِْقــُت َأَن ــَق النَّ [ ُخلِ ــا َعــِيُّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: ]َي
َســْنُ َأْغَصاهُنـَـا، َوِشــيَعُتنَا  َســُن َواحْلُ َشــَجَرٍة َواِحــَدٍة، َأَنــا َأْصُلَهــا، َوَأْنــَت َفْرُعَهــا، َواحْلَ

نَّــَة« ())(. ــَق بُِغْصــٍن ِمــْن َأْغَصاهِنـَـا َأْدَخَلــُه اهللُ اجْلَ َوَرُقهــا، َفَمــْن َتَعلَّ

 فإِذا كان هذا شْأهنم، كيف ال يكون َأفضل؟

]4)[ )وعــن جابــر بــن عبــد اهلل األَنصاري قال: قال رســوُل اهلل صــىَّ اهللُ عليه 
َزاَنَة َفْلَيــْأِت امْلِْفَتاَح«())(. وآلــه: »َأَنــا ِخَزاَنــُة اْلِعْلِم َوَعــِيٌّ ِمْفَتاُحَها َوَمــْن َأَراَد اخْلِ

ثنــا أمحــد  ــد بــن َأمحــد بــن احلســن بــن يوســف البغــدادي، قــال: حدَّ ]5)[ )حممَّ
ــد  ــو حُمَمَّ ــّي َأب ثن ــال: حدَّ ــري، ق ــد الق ــن َأمح ــر ب ــي بك ثن ــال: حدَّ ــل، ق ــن الفضي ب
ثنــي  ضــا، عــن َأبيــه ُموســى بــن جعفــر، قــاَل: »َحدَّ احلســن بــن َعــيِلّ بــن موســى الرِّ
ثنــي  ثنــي َأيّب َعــِيّ بــن احلســن، قــال: حدَّ ، قــال: َحدَّ ــد بــن َعــِيّ َأيب َجعفــر بــن حُمَمَّ
ــول اهلل َصــىَّ اهللُ  ي رُس ــِمعُت جــدِّ ــال: َس ــاَلم، ق ــِيّ عليهــم السَّ ــن َع أيب احلســن ب
ى يِب َريبِّ َعــزَّ َو َجــلَّ َرَأْيــُت يِف ُبْطنَــاِن اْلَعــْرِش َمَلــكًا  ")3( َأْسَ عليــه وآلــه، يقــول: "َلـــامَّ

ــاَلة  الصَّ الرضــا عليــه  اخبــار  وينظــر: عيــون  للمجلــي: 5)/ 5)،  األنــوار  ))( بحــار 
ــان: )/ 578،  ــايض النع ــار للق ــُدوق: )/78، ب))، ح40)، رشح االخب ــاَلم  للصَّ والسَّ
األمــايل للطــويس: ))6، جملــس8)، ح))، العقــد النضيــد والــّدر الفريــد ملحمــد بــن احلســن 

ــم(. ــط الناطقــي )ط- ق ــي:)5، ح8)، حتـــ: عــيل أوس القمِّ
ــُدوق: )/79، ب))، ح)4)، بحــار  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون َأخبــار الرضــا  عليــه الصَّ
األنــوار للمجلــي: 40/ )0)، ب94، ح5، غايــة املــرام للســيد هاشــم البحــراين: 5/ 5))، 

ب7).
))(  يف العيون: َليلة.
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ــاِر،  ــِذي اْلَفَق ــٍب بِ ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب ــُب َع ــاَم َيْلَع ــِه[ َك ــُب ]بِ ــوٍر َيْلَع ــْن ُن ــْيٌف ِم ــِدِه َس بَِي
َوإِنَّ امْلَاَلئَِكــَة إَِذا اْشــَتاُقوا إىَِل َوْجــِه َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب َنَظــُروا إىَِل َوْجــِه َذلِــَك 
ــُد  ــي، َفَقــاَل: َيــا حُمَمَّ امْلََلــِك؛ َفُقْلــُت َيــا َربِّ َهــَذا َأِخــي َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب َواْبــُن َعمِّ
ــنَاُتُه،  ــُب َحَس ــْرِش، ُتْكَت ــاِن َع ــُديِن يِف ُبْطنَ ــِيٍّ َيْعُب ــوَرِة َع ــَى ُص ــُه َع ــٌك َخَلْقُت ــَذا َمَل َه

ــِة« ())(. ــْوِم اْلِقَياَم ــٍب إىَِل َي ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــُه[ لَِع ــبِيُحُه، ]َوَتْقِديُس َوَتْس

ــْن هــو َأفضــل منــه خللقــُه اهلل  ــاء وهــذه املنزلــة؟ ولــوكان هنــاك َم  فأيــن األَنبَي
عــى صورتــه للمالئكــة، فتكوينــه هلــم مزيــد اهتــام؛ فكيــف ال يكــون أفضــل؟ 

فانظر واعترب وال حتّقر، فتزّل قدمك بعد ثبوهتا.

ــد  محــن بــن حممَّ ثنــي عبــد الرَّ ]6)[ )أمحــد بــن احلســن القطَّــان، قــال: حدَّ
ثنــا عبــد  ــد بــن إبراهيــم بــن حممــد الفــزاري، قــال: حدَّ ثنــي حممَّ احلســيني، قــال: حدَّ
ثني  ثنــي أبــو احلســن عــيل بــن عمــرو، قــال: حدَّ اهلل ابــن حييــى األهــوازي، قــال: حدَّ
ثنــي عــيّل بــن بــالل، عــن عــيل بــن ُموســى  احلســن بــن حممــد بــن مجهــور، قــال: حدَّ
، عــن  ــٍد بــن َعــيِلّ ــٍد، عــن حُمَمَّ ضــا، عــن موســى بــن َجعفــر، عــن َجعفــر بــن حُمَمَّ الرِّ
ــاَلم،  ، عــن َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليهــم السَّ َعــيِلّ بــن احلُســن، عــن احلُســن بــن َعــيِلّ
ــل،  ــن إرسافي ــل، ع ــن ميكائي ــل، ع ــن جربئي ــه، ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــن النَّبِ ع
عــن الّلــوح، عــن القلــِم قال:»يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل: َوالَيــُة َعــِيّ بــن َأيِب َطالِــٍب 

ــُدوق: )/9))، ب5)، ح5)، العقــد  ــاَلم  للصَّ ــاَلة والسَّ ))( عيــون اخبــار الرضــا عليــه الصَّ
النضيــد للقمــي: ))، ح7)، اجلواهــر الســنية للحــر العامــيل: )5).
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ــُه")1( َأِمــَن ِمــْن َنــاِري« ())(. ِحْصنـِـي، "َفَمــن َدَخَل

ــاَلم واليتــُه حجــاب وَأمــان ِمــن نــاِر اهلل جــلَّ وعــّز، فلــو   فــإذا كان عليــه السَّ
ــُه مل  ــاِر؛ ألنَّ ــًا عــن النَّ ــه، مل يكــن حُمتصن مل يدخــل فيهــا ويقــر ّهبــا مــن آدم فمــن دون
ــٍد صــىَّ اهلل عليــه  ِة حُمَمَّ يدخــل يف حصــن اهلل، فلــم يؤمــن مــن النَّــار، وإن أقــرَّ بنبــوَّ
ــاء مــن ُأويل العــزم وغرهــم، ونعــوذ بــاهلل مــن ســوء االعتقــاد. وآلــه، ويعــّم األنبيَّ

]7)[ حديــث ظريــٌف، وذلــك َأنَّ عبــد اهلل بــن مطــرف بــن هامــان دخــل عــى 
ــا  ــه املأمــون: )َم ــال ل ــاَلم؛ فق ــه السَّ ضــا علي ــن موســى الرِّ ــيِلّ ب ــده َع املأمــون، وعن

تُقــوُل يف َأهــِل البيــت؟ 

ســالِة، وُغِرَســْت بــاِء الوحِي،  فقــال عبــد اهلل: َمــا َقــويل يف طِينـَـٍة ُعِجنــْت باِء الرِّ
هــل ُينَفــُح))( "منهــا")4( إالَّ مســُك اهُلَدى، َوعنــرُب الُتقى؟ 

ٍة فيها لؤلؤ، َفحشا َفاه()5(. قال: فدعا املأُمون بُِحقَّ

ــّي  ــالة النَّب ــي رس ــالة يعن س ــالة، والرِّ س ــاِء الرِّ ــة ب ــة معجون ــت الطِّين ــإذا كان  ف

))(  يف األمايل: َفمن َدَخَل حصنِي. 
ــاَلة  ــه الصَّ ــار الرضــا علي ))( األمــايل للصــدوق: 07)، جملــس)4، ح9، وينظــر: عيــون اخب
ــُدوق: )/46)، ب8)، ح)، تأويــل اآليــات لألســرت آبــادي: )/ 94، ح)8،  ــاَلم للصَّ والسَّ

املناقــب البــن شــهر آشــوب: )/96)، اجلواهــر الســنية للحــر العامــيل: 5)).
))(  )َنَفَح  الطِيُب  َينَْفُح ، أى َفاَح، وله  َنْفَحٌة طيبة( الصحاح، مادة )نفح(. 

)4(  يف العيون: منه.
ــاَلم للصــدوق: )/55)، ب40، ضمــن ح0)،  ــاَلة والسَّ َضــا عليــه الصَّ )5( عيــون اخبــار الرِّ

بحــار األنــوار للمجلــي: 7/49)).
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ــل؟  ــون أفض ــف ال يك ــل؛ فكي س ــائر الرُّ ــن س ــل م ــه، أفض ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص

ــاَلم:  ضــا عليــه السَّ جعــِة؟ فقــال الرِّ ]8)[ وقــال ]املأمــون[: )مــا تقــول يف الرَّ
ــاَل َرُســوُل اهلل  ــْد َق ــْرآُن َوَق ــا اْلُق ــَق ِبِ ــالَِفِة َوَنَط ــِم السَّ ــْت يِف اأْلَُم ــْد َكاَن ــقٌّ َق ــا حَلَ َ »إهِنَّ
ــْذَو  ــالَِفِة َح ــِم السَّ ــا َكاَن يِف اأْلَُم ــِة ُكلُّ َم ــِذِه اأْلُمَّ ــوُن يِف َه ــه: َيُك ــه وآل ــىَّ اهللُ َعلي َص

ِة))(«. ــذَّ ِة بِاْلُق ــذَّ ــِل، َواْلُق ــِل بِالنَّْع النَّْع

ــَم  ــُن َمْرَي ــَزَل ِعيَســى اْب ــِدي َن ــْن ُوْل ــِديُّ ِم ــاَلم: »إَِذا َخــَرَج امْلَْه ــه السَّ  وقــال علي
ــُه« ())(. ــاَلم َفَصــىَّ َخْلَف ــام السَّ َعليُه

ــون  ــم؛ فيك ــن مري ــى ب ــُه عيس ــيلِّ َخلَف ــاَلم، ُيَص ــه السَّ ــدي علي ــإذا كان امله  ف
ــاًل  ــل عق ــى الفاض ــول ع ــم املفض ــح تقدي ــه؛ لقب ــل من ــاَلم أفض ــه السَّ ــدي علي امله
ــل اهلل  ــاَلم أفضــل مــن القائــم املهــدي عجَّ ونقــاًل، وَعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ

ــل؟. ــون أفض ــف ال يك ــريف؛ فكي ــه الشـ ــاىل فرج تع

 فاعتربوا يا ُأويل األبصار.

ــد  ــاد، عــن حممَّ ــا، عــن ســهل بــن زي ة مــن أصحابن وضــة، )عــدَّ ]9)[ مــن الرَّ
ر، عــن َأيب عبــد اهلل عليــه  بــن ســليان، عــن عيثــم بــن اشــيم، عــن معاويــة بــن عــاَّ

ِة(، أي:  ِة بِاْلُقــذَّ ــهم، واجلمــع  ُقــَذٌذ، و)َحــْذَو الُقــذَّ ُة -بالضــم والتشــديد-: ريــش السَّ ))(  الُقــذَّ
تقطــع كل واحــدة منهــا عــى قــدر صاحبتهــا . ينظــر: لســان العــرب: مــادة )قــذذ(، ويــرضب 

مثــال للشــيئن يســتويان وال يتفاوتــان . ينظــر: جممــع االمثــال للميــداين: )/ 04).
ــاَلم: )/7))-8))، ب46، ضمــن ح)، بحــار  ــاَلة والسَّ َضــا عليــه الصَّ ))( عيــون اخبــار الرِّ

االنــوار للمجلــي: 5)/ 5)).
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ــاَلم، قــال: »َخــَرَج النَّبـِـيُّ َصــىَّ اهللُ َعليــه وآلــه َذاَت َيــْوٍم َوُهــَو ُمْســَتْبرِشٌ َيْضَحــُك  السَّ
ــاَل  ورًا، َفَق ــا َرُســوَل اهلل َوَزاَدَك ُسُ ــنََّك َي ــاُس: َأْضَحــَك اهللُ ِس ــُه النَّ ــاَل َل ورًا، َفَق ُسُ
َفــٌة ِمــَن  ــُه َلْيــَس ِمــْن َيــْوٍم َواَل َلْيَلــٍة إاِلَّ َوِلَ فِيِهــاَم حُتْ َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ عليــه َوآلــه: إِنَّ
ــَى، إِنَّ  ــاَم َم ــا فِي ــي بِِمْثلَِه ــٍة مَلْ ُيْتِحْفنِ ــَذا بُِتْحَف ــي َه ــي يِف َيْوِم َفنِ اهلل، َأاَل َوإِنَّ َريبِّ َأحْتَ
ــُد، إِنَّ اهلل َعــزَّ َو َجــلَّ اْخَتــاَر  ــاَلَم َوَقــاَل: َيــا حُمَمَّ َ السَّ ئِيــَل َأَتــايِن َفَأْقــَرَأيِن ِمــْن َريبِّ َجرْبَ
ُلــُق ِمْثَلُهــْم فِيَمــْن َبِقــَي:  ُلــْق ِمْثَلُهــْم فِيَمــْن َمــَى، َواَل َيْ ِمــْن َبنـِـي َهاِشــٍم ]َســْبَعًة[ مَلْ َيْ
ــَن،  ــيِّد اْلَوِصيِّ ــَك َس ــٍب َوِصيُّ ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب ــَن، َوَع ــيُِّد النَّبِيِّ ــا َرُســوَل اهلل َس ــَت َي َأْن
ــَهَداِء، َوَجْعَفــٌر  ــَك َســيُِّد الشُّ ــَزُة َعمُّ َســْنُ ِســْبَطاَك َســيَِّدا اأْلَْســَباِط، َومَحْ َســُن َواحْلُ َواحْلَ
نَّــِة َيطِــُر َمــَع امْلَاَلئَِكــِة َحْيــُث َيَشــاُء، َوِمنُْكــُم اْلَقائِــُم ُيَصــيِّ  ــَك الطَّيَّــاُر يِف اجْلَ اْبــُن َعمِّ
ــِة َعــِيٍّ َوَفاطَِمــَة ِمــْن ُوْلــِد  يَّ ِعيَســى اْبــُن َمْرَيــَم َخْلَفــُه إَِذا َأْهَبَطــُه اهللُ إىَِل اأْلَْرِض ِمــْن ُذرِّ

.)(() » َســْنِ احْلُ

ــَن« َأْن ال  ــيِّد اْلَوِصيِّ ــَك َس ــٍب َوِصيُّ ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب ــه: »َوَع ــن قول ــايف ب  وال تن
ــيُِّد  ــوَل اهلل َس ــا َرُس ــَت َي ــه: »َأْن ــاة يف قول ــا ال مناف ــاِء، ك ــن األَنبي ــل م ــون َأفض يك
النَّبِيِّــَن« َأْن ال يكــون َأفضــل ِمــن الوصّيــن، واملقــام ليــس مقــام حــر، هــذا 
ــه  ــًا ب ــف مقتدي ي ــه الرَّ ــل اهلل فرج ــم عجَّ ــف القائ ــيلِّ خل ــم يص ــن مري ــى ب وعيس
ــط إىِل األَرض  ــالم إِذا هب ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــيِلّ أم ــون َع ــه، فيك ــه ورشف لفضل
ــاَلم، فاعتــربوا يــا أويل األلبــاب. ــه َأفضــل َمــن املهــدي عليــه السَّ َأوىل بالفضــل؛ ألنَّ

ــال، عــن َعــيِلّ بــن عقبــة، وعبد اهلل بــن بكر،  ]40[ )وعــن َســهل، عــن ابــن فضَّ

))( روضــة الــكايف للكلينــي: 49/8-50، ح0)، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/0)7، 
ح5. ب)))، 
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ْمــُد هلل  ــاَلم يقــول: »احْلَ عــن ســعيد بــن يســار قــال: َســِمعُت أبــا عبــد اهلل عليــه السَّ
يُتُم  ــًة، َوُســمِّ ــًة، َوَصــاَرْت فِْرَقــٌة َقَدِريَّ َصــاَرْت فِْرَقــٌة ُمْرِجَئــًة، َوَصــاَرْت فِْرَقــٌة َحُروِريَّ
يــَك َلــُه َوَرُســوُلُه َصــىَّ  ، َأَمــا َواهلل، َمــا ُهــَو إاِلَّ اهلل َوْحــَدُه اَل َشِ ابِيَّــَة َوِشــيَعَة َعــِيٍّ َ التُّ
ــاَلم َوِشــيَعُة آِل َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعليــه  اهللُ عليــه وآلــه َوآُل َرُســوِل اهلل َعليهــم السَّ
ــاِس َبْعــَد َرُســوِل اهلل  ــاَلم َأْفَضــَل النَّ ــاُس إاِلَّ ُهــْم، َكاَن َعــِيٌّ عليــه السَّ َوآلــه، َوَمــا النَّ

َصــىَّ اهلل عليــه َوآلــه، َوَأْوىَل النَّــاِس بِالنَّــاِس« َحتَّــى َقاهَلـَـا َثاَلثــًا())(.

 فإذا كان َأفضُل النَّاس، والنَّاس يعّم األَولن واآلخرين؛ فيكون أفضل. 

ِة يِف َهِذِه  ــاَلم، قــال: ) »َمــا َيُقــوُل َأْهــُل اْلَبــْرَ ])4[ وعــن أيب عبــد اهلل عليــه السَّ
َة يِف اْلُقْرَبــى﴾))(؟ اْلَيِة:﴿ُقــْل اَل َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَــَودَّ

ـَـا أِلََقــاِرِب َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه  ـُـْم َيُقوُلــوَن: إهِنَّ ُقْلــُت: ُجِعْلــُت فِــَداَك إهِنَّ
َوآلــه.

ــًة يِف َأْهــِل اْلَبْيــِت يِف َعــِيٍّ َوَفاطَِمــَة  ــاَم َنَزَلــْت فِينَــا َخاصَّ  َفَقــاَل: »َكَذُبــوا، إِنَّ
.)(() اْلكَِســاِء«  َأْصَحــاِب  َســْنِ  َواحْلُ َســِن  َواحْلَ

))( الكايف للكليني: 80/8، ح6)، الوايف للفيض الكاشاين: 5/))8، ب)))، ح).
ــاِت ُقــْل الَ  احِلَ ــِذي ُيَبــرشُِّ اهللُ ِعَبــاَدُه الَِّذيــَن َآَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َذلِــَك الَّ
ْف َحَســنًَة َنــِزْد َلــُه فِيَهــا ُحْســنًا إِنَّ اهلل َغُفــوٌر  َة يِف اْلُقْرَبــى َوَمــْن َيْقــَتِ َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَــَودَّ

َشــُكوٌر﴾ ســورة الشــورى، آيــة ) )) (.
))( الــكايف للكلينــي: 8/)9، ضمــن ح66، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ )90، ب5))، 
ضمــن ح)6، ينظــر: قــرب االســناد احلمــري القمــي: 8))، حتـــ: مؤسســة آل البيــت عليهــم 

ــالم إلحيــاء الــرتاث)ط- قــم(. السَّ
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ــابقن ومل يســألوا مثــل ذلــك؛ فــإذا كان كذلــك،  ــاِء السَّ  ومل يكــن ذلــك لألنبي
ــاَلم أفضــل؟. فكيــف ال يكــون عليــه السَّ

ــن  ــن احلس ــد ب ــن َأمح ــدّي، ع ــد الكن ــن حُممَّ ــاد، ع ــن زي ــد ب ــن محي  ])4[ )وع
ازي، عــن أيب عبــد اهلل  بــن احلســن امليثمــي، عــن َأبــان بــن عثــان، عــن نعــان الــرَّ
ــاَلم، قــال: »اهْنـَـَزَم النَّــاُس َيــْوَم ُأُحــٍد َعــْن َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه،  عليــه السَّ

ــًا َشــِديدًا«. َفَغِضــَب َغَضب

ْؤُلِؤ ِمَن اْلَعَرِق«.  َقاَل: »َوَكاَن إَِذا َغِضَب اْنَحَدَر َعْن َجبِينِِه ِمْثُل اللُّ

ــْق بَِبنـِـي َأبِيــَك َمــَع  ــالم إىَِل َجنْبـِـِه، َفَقــاَل َلــُه: احْلَ  َقــاَل: »َفنََظــَر َفــإَِذا َعــِيٌّ َعَليــه السَّ
َمــِن اهْنـَـَزَم َعــْن َرُســوِل اهلل، َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اهلل ِل بـِـَك ُأْســَوٌة.

ــُل  ئِي ــاَل َجرْبَ ــْم، َفَق ــْن َلِقــيَ  ِمنُْه َل َم َب َأوَّ ــَرَ ــاَل: َفاْكِفنِــي َهــُؤاَلِء، َفَحَمــَل َف  َق
ــاَل  ــُه، َفَق ــا ِمنْ ــي َوَأَن ــُه ِمنِّ ــاَل: إِنَّ ــُد، َفَق ــا حُمَمَّ ــاُة َي ــَي امْلَُواَس ــِذِه هَلِ ــالم: إِنَّ َه ــه السَّ َعلي
ــالم:  ــه السَّ ــِد اهلل َعَلي ــو َعْب ــاَل َأُب ــُد، َفَق ــا حُمَمَّ ــاَم َي ــا ِمنُْك ــالم: َوَأَن ــه السَّ ــُل َعلي ئِي َجرْبَ
ــْنَ  ــٍب َب ــْن َذَه ــْرِسٍّ ِم ــَى ُك ــَل َع ئِي ــه إىَِل َجرْبَ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــوُل اهلل ص ــَر َرُس َفنََظ

.)(() » ــاَمِء َواأْلَْرِض َوُهــَو َيُقــوُل: اَل َســْيَف إاِلَّ ُذو اْلَفَقــاِر َواَل َفَتــى إاِلَّ َعــِيٌّ السَّ

 وقد مرَّ مثل هذا احلديث.

ــاَلم َقــاَل: ) » إِنَّ َرُســوَل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه  ])4[ وعــن َأيب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــاَم، َفَلــامَّ  َ فِيــه: اْدُعــوا ِل َخلِيــِي، َفَأْرَســَلَتا))( إىَِل َأَبَوْيِ َوآلــه َقــاَل يِف َمَرِضــِه الَّــِذي ُتــُويفِّ

))( الكايف للكليني: 0/8))، ح90، الوايف للفيض الكاشاين: )/))7،ب)))، ح8.
))( املقصود هبن: عائشة وحفصة.
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ــا  ــْو َأَراَدَن ــا، َل ــْد َرآَن ــاال: َق ــِي، َفَق ــاَل: اْدُعــوا ِل َخلِي ــمَّ َق ــِه، ُث َجــاَءا)1( َأْعــَرَض بَِوْجِه
ُثــُه  دِّ ُثــُه َوحُيَ دِّ "))( َعَلْيــِه حُيَ ــالم، َفَلــامَّ َجــاَء "َأنَكــبَّ َمنَــا، َفَأْرَســَلَتا إىَِل َعــِيّ َعليــه السَّ َلَكلَّ
ــْلِم  ــَن اْلِعـ ــاٍب ِم ــِف َب َثنِــي بَِأْل ــاَل: َحدَّ ــَك، َفَق َث ــا َحدَّ ــاال: َم ــاُه، َفَق ــَرَغ َلِقَي ــى إَِذا َف َحتَّ

ُيْفَتـــُح ُكـــلُّ َبـــاٍب إىَِل َأْلِف َباٍب« ())(.

 فإذا كان خليله وال خليل سواه، فكيف ال يكون أفضل؟.

ــن  ــد ب ــد، عــن حممَّ ــن حممَّ ــد األشــعري، عــن ُمعــيلَّ ب ــن حُممَّ ]44[ )احلُســن ب
ــالم، قــال: »َقــاَل ]ِل َأيِب [:  مجهــور، عــن شــاذان، عــن أيب احلســن موســى عليــه السَّ
 ، ٌة َبْيَضــاُء فِيَها َأْلــُف َقْرٍ نَّــِة هَنـَـرًا ُيَقــاُل َلــُه: َجْعَفــٌر، َعــَى َشــاطِئِِه اأْلَْيَمــنِ  ُدرَّ إِنَّ يِف اجْلَ
ــَى  ــن، َوَع ــم َأمَجع ــوات اهلل َعَليه ــٍد َصَل ــٍد َوآِل حُمَمَّ ــْرٍ ملَُِحمَّ ــُف َق ــٍر َأْل يِف ُكلِّ َقْصـ
ــَم  ْبَراِهي ــْرٍ إِلِ ــُف َق ــْرٍ َأْل ، يِف ُكلِّ َق ــْرٍ ــُف َق ــا َأْل ــَراُء فِيَه ٌة َصْف ــَرِ ُدرَّ َشــاطِئِِه اأْلَْي

ــاَلم« ()4(. ــَم  َعَليهــم السَّ َوآِل إِْبَراِهي

ــا َأفضــل، وال شــك َأنَّ األَيمــن َأفضــل وأرشف وأعال،   فانظــر إىل املنزلتــن َأيُّ
فــإِذا كان هكــذا فيكــون أفضل. 

ــد بــن ِســنان، عــن  ة مــن أصحابنــا، عــن َســهل بــن زيــاد، عــن حُممَّ ]45[ )عــدَّ
ــا  ــال ّل: َي ــال: »ق ــاَلم، ق ــه السَّ ــر علي ــن َأيب َجعف ــر، ع ــن َجاب ــمر، ع ــن ش ــرو ب عم

))( املقصود هبا: أبو بكر وعمر.
. ))(  يف املصدر: أَكبَّ

))( الــكايف للكلينــي: 8/ 46)- 47)، ضمــن ح4))، الــوايف للفيض الكاشــاين: )/ )))، 
ــار:)))، اخلصال للصــدوق: 648. فَّ ب))، ح)، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصَّ

)4( الكايف للكليني: 8/)5)، ح8))، الوايف للفيض الكاشاين: 5)/686، ب6))، ح5.
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َطــاِب،  لـِـَن َواْلِخِريــَن لَِفْصــِل اخْلِ ــَع اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ اأْلَوَّ َجابـِـُر إَِذا َكاَن َيــْوُم اْلِقَياَمــِة مَجَ
ــاَلم، َفُيْكَســى  ُدِعــَي َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َوُدِعــَي َأِمــُر امْلُْؤِمنـِـَن َعَليــه السَّ
ــِرِب،  ِق َوامْلَْغ ــرْشِ ــْنَ امْلَ ــا َب ــِي ُء َم اَء ُت ــْرَ ــًة َخ ــه ُحلَّ ــه َوآل ــوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلي َرُس
ــًة  ــالم ِمْثَلَهــا، َوُيْكَســى َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه ُحلَّ َوُيْكَســى َعــِيٌّ َعليــه السَّ
ــا،  ــاَلم  ِمْثَلَه ــِيٌّ َعَليــه السَّ ــِرِب، َوُيْكَســى َع ِق َوامْلَْغ ــرْشِ ــْنَ امْلَ ــا َب ــا َم ــِي ُء هَلَ ــًة ُي َوْرِديَّ
ــُن َواهلل  ــاِس، َفنَْح ــاب النَّ ــا ِحَس ــُع إَِلْينَ ــا َفُيْدَف ــى بِنَ ــمَّ ُيْدَع ــا، ُث ــَداِن ِعنَْدَه ــمَّ َيْصَع ُث
ــالم،  ــَن َعَليهــم السَّ ــاَر، ُثــمَّ ُيْدَعــى بِالنَّبِيِّ ــاِر النَّ ــَة، َوَأْهــَل النَّ نَّ ــِة اجْلَ نَّ ُنْدِخــُل َأْهــَل اجْلَ
ــى "َنْفــُرغ")1( ِمــْن ِحَســاِب النَّــاِس،  ــَد َعــْرِش اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ َحتَّ ــْنِ ِعنْ َفُيَقاُمــوَن َصفَّ
ــًا  ِة َعلِّي ــاَر[، َبَعــَث َربُّ اْلِعــزَّ ــاِر ]النَّ ــَة[، َوَأْهــُل النَّ نَّ ــِة ]اجْلَ نَّ ــإَِذا "َدَخــَل"))( َأْهــُل اجْلَ َف
ُج  َجُهــْم[، َفَعــِيٌّ َواهلل الَّــِذي ُيــَزوِّ نَّــِة ]َوَزوَّ ــْم ِمــَن اجْلَ ــْم")3( َمنَاِزهَلُ ــاَلم "َوَأْنَزهَلُ َعَليــه السَّ
ــُرُه، َوَفْضــاًل  ــزَّ ِذْك ــَن اهلل َع ــًة ِم ِه، َكَراَم ــْرِ ــا َذاَك إىَِل َأَحــٍد َغ ــِة، َوَم نَّ ــِة يِف اجْلَ نَّ ــَل اجْلَ َأْه
ــِذي  ــَو الَّ ــاَر، َوُه ــاِر النَّ ــَل النَّ ــُل َأْه ــَو َواهلل ُيْدِخ ــِه، َوُه ــِه َعَلْي ــنَّ بِ ــِه[ َوَم ــُه اهللُ ]بِ َل َفضَّ
نَّــِة إَِلْيــِه، َوَأْبــَواَب  ــا؛ أِلَنَّ َأْبــَواَب اجْلَ نَّــِة إَِذا َدَخُلــوا ]فِيَهــا[ َأْبَواَبَ ُيْغلِــُق َعــَى َأْهــِل اجْلَ

ــِه« ()4(. ــاِر إَِلْي النَّ

َد هبــا دون اخلالِئــق َأمجعــن، فهــل لأَلنبِّياء واملرســلن  فهــذه منزلــة وفضيلــة تفــرَّ

))(  )يفرغ( كذا يف األصل، وما أثبتناه من الكايف.
))(  )ُأدِخَل( كذا يف األصل، وما أثبتناه من الكايف .

ْم. ))(  يف الكايف: َفَأْنَزهلَُ
: )7)، ح58)، الفصــول املهمــة  ــي: 59/8)، ح54)، املحتــرض للحــيلِّ ــكايف للكلين )4( ال

للحــر العامــيل: )/447.
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منزلــة كهــذه املنزلــة؟ إنَّ هــذا هلــو الفضــل املبــن، ولــه افتقــر اخلالئــق أمجعــون، كــا 
ــت عليــه النصــوص والرباهــن عن ســيِّد املرســلن.  دلَّ

ــاَلم، قــال: »إِنَّ ِمــَن امْلَاَلئَِكــِة الَِّذيــَن يِف َســاَمِء  ]46[ )وعــن أيب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــٍد  ــَل آِل حُمَمَّ ــُروَن َفْض ــْم َيْذُك ــِة َوُه ــْنِ َوالثَّاَلَث ــِد َوااِلْثنَ ــَى اْلَواِح ــوَن َع ــا َلَيطَّلُِع ْنَي الدُّ
ــوَن  ــْم َيِصُف ِه ــَرِة َعُدوِّ ــْم َوَكْث تِِه ــُؤاَلِء يِف ِقلَّ ــَرْوَن َه ــا َت ــوَن: َأَم ــاَلم، َفَيُقوُل َعَليهــم السَّ
ــَك  ــِة: ﴿ذلِ ــَن امْلَاَلئَِك ــَرى ِم ــُة اأْلُْخ ــوُل الطَّائَِف ــاَلم، َفَتُق ــٍد َعَليهــم السَّ َفْضــَل آِل حُمَمَّ

ــمِ ﴾)1(« ())(. ــْن َيشــاُء َواهللُ ُذو اْلَفْضــِل اْلَعظِي ــِه َم َفْضــُل اهلل ُيْؤتِي

ــا  ــْوَرُة إِنَّ ــا َس ــالم: ) »َواهلل َي ــه الس ــال علي ــُه ق ــورة))( َأنَّ ــِث س  ]47[ ويف حدي
اُن ِعْلــِم اهلل يِف اأْلَْرِض« ()4(. ــزَّ ــا خَلُ ــاَمِء َوإِنَّ اُن ِعْلــِم اهلل يِف السَّ ــزَّ خَلُ

اَلم أفضل؟.  فإذا كانوا كذلك كيف ال يكون َعيِلّ عليه السَّ

ــه  ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل ص ــن رس ــاس، ع ــن عبَّ ــد اهلل ب ــن عب ــاَء ع ــاَّ ج ]48[ ومـ
ــن  ــيخ ب ــال الشَّ ــاَلم، ق ــي عــر عليهــم السَّ ــِة االثن ــه يف النّصــوِص، عــن األَِئمَّ وآل

))(  سورة اجلمعة، اآلية )4(.
ــوايف  ــادي: )/ )69، ال ــرت آب ــات لألس ــل اآلي ــي: 87/8)، ح))5، تأوي ــكايف للكلين ))( ال

ــيل: 6)/46). ــر العام ــيعة للح ــائل الش ــاين: 5/ 650، وس ــض الكاش للفي
))(  هــو: ســورة بــن كليــب بــن معاويــة األســدي مــن أصحــاب الصادقــن عليهــا الســالم، 
ــن  ــد ب ــه حمم ــي: 8)، وروى عن ــال الربق ــويس: 7))، ورج ــال الط ــا يف رج ــا ك وروى عنه

ــو ســالم وغرمهــا . ســنان، وأب
)4( الــكايف للكلينــي: 4/8))، ضمــن ح4)5، تأويــل اآليــات لالســرتآبادي: )/ 5)5، 

ــاين: )/6)9. ــض الكاش ــوايف للفي ال
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ل رمحــُة اهلل، قــاَل:  ــُد بــن ُموَســى بــن امْلتــوكِّ ــا حُممَّ ثن ــي رمحــه اهلل: )حدَّ ــه القمِّ بابوي
 ، ، قــال: حّدثنــا ُموســى بــن عمــراَن النََّخعــيُّ ــُد بــن َأيِب عبــِد اهلل الُكــويفُّ ثنــا حُممَّ حدَّ
، عــن احلَســن بــن َعــيِلِّ بــن ســامِلٍ، ]عــن َأبيــِه[،  ــِه احلَُســِن بــن يزيــد النَّوَفــيِلِّ عــن َعمِّ
عــن َأيِب مَحــزَة، عــن ســعيِد بــن ُجَبــر،ٍ عــن عْبــِد اهلل بــن الَعبَّــاِس، قــال: قــاَل 
اَلَعــًة،  َلــَع إىَِل اأْلَْرِض اطِّ َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــه: »إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل اطَّ
َلــَع الثَّانَِيــَة َفاْخَتــاَر ِمنَْهــا َعلِّيــًا َفَجَعَلــُه إَِمامــًا،  َفاْخَتــاَريِن ِمنَْهــا، َفَجَعَلنـِـي َنبِّيــًا، ُثــمَّ اطَّ
ــا  ــي َوَأَن ــِيٌّ ِمنِّ ــرًا، َفَع ــًة، َوَوِزي ــًا، َوَخلِيَف ــًا[، َوَوِصّي ــَذُه َأخــًا، ]َوَولِي ِ ــَريِن َأْن َأتَّ ــمَّ َأَم ُث
ــاَرَك  ، َأاَل َوإِنَّ اهلل َتَب ــْنِ َس ــِن َواحْلُ َس ــْبَطيَّ احْلَ ــو ِس ــي، َوَأُب ــَو َزْوُج اْبنَتِ ، َوُه ــِيٍّ ــْن َع ِم
ــه  ــْنِ َعَلي َس ــِب احْلُ ــْن ُصْل ــَل ِم ــاِدِه، َوَجَع ــَى ِعَب ــًا َع ــْم ُحَجج اُه ــي َوإِيَّ ــاىَل َجَعَلنِ َوَتَع
َفُظــوَن َوِصيَّتـِـي، التَّاِســعُ  ِمنُْهــْم َقائـِـُم َأْهــِل َبْيتـِـي،  ــًة َيُقوُمــوَن بَِأْمــِري، َوحَيْ ــاَلم َأئِمَّ السَّ
ــٍة  ــَد َغْيَب ــُر َبْع ــِه َيْظَه ــِه، َوَأْفَعالِ ــاَمئِلِِه، َوَأْقَوالِ ــاِس يِب يِف َش ــَبُه النَّ ــي، َأْش تِ ــِديُّ ُأمَّ َوَمْه
ــْرِ اهلل،  ــُد بِنَ ــَن "اهلل")1(، َوُيَؤيَّ ــُر ِدي ــَر اهلل َوُيْظِه ــُن َأْم ــٍة، َفُيْعلِ ٍة ُمِضلَّ ــْرَ ــٍة َوَح َطِويَل
َوُينــَرُ بَِماَلئَِكــِة اهلل، َفَيْمــَلُ اأْلَْرَض ِقْســطًا وَعــْداًل َكــاَم ُملَِئــْت َجــْورًا َوُظْلــاًم« ())(.

 فإذا كان كلُّ واحٍد من اآلخر كيف ال يكون أفضل؟))(.

. قِّ ))(  يف كال الدين: احلَْ
))( كــال الديــن ومتــام النعمــة للصــدوق: 58)، ب4)، ح)، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري)ط- 
ــي:0)-))، إِعــالم الــورى بأعــالم اهلــدى للطــربيس:  از القمِّ قــم(، ينظــر: كفايــة األثــر للخــزَّ
)/ )8)، حتـــ: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم إلحيــاء الــرتاث )ط- قــم(. إرشــاد القلــوب 

للديلمــي: )/ )))، حتـــ: هاشــم امليــالين )ط- دار األســوة، طهــران(.
))(  أي: كل امام من االخر.
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]49[ وعــن ابــن عبَّــاس، عــن رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه، قــال يل: ) »يــا 
ــُة َبْعــِدي َوإِْن "ُقِهــُروا")1(، ُأَمنَــاُء َمْعُصوُمــوَن، ُنَجَبــاُء َأْخَيــاٌر. ْبــَن َعبَّــاٍس، ُهــُم اأْلَئِمَّ

ــُه  ــِدِه َفَأْدَخَلُت ــْذُت بَِي ــْم َأَخ ِه ــًا بَِحقِّ ــِة َعاِرف ــْوَم اْلِقَياَم ــى َي ــْن َأَت ــاٍس، َم ــَن َعبَّ ــا ْب  َي
ــَة. نَّ اجْلَ

يِن،  ــاَم َقــْد َأْنَكــَريِن َوَردَّ [ َواِحــدًا ِمنُْهــْم َفَكَأنَّ  َيــا ْبــَن َعبَّــاٍس، َمــْن َأْنَكَرُهــْم َأْو ]َردَّ
ُه. ــاَم َأْنَكــَر اهلل َوَردَّ يِن َفَكَأنَّ َوَمــْن َأْنَكــَريِن َوَردَّ

 َيــا ْبــَن َعبَّــاٍس، َســْوَف َيْأُخــُذ النَّــاُس َيِمينــًا ]َوِشــاَماًل[، َفــإَِذا َكاَن َكَذلِــَك، 
َقــاِن َحتَّــى َيــِرَدا َعــَيَّ  ــقُّ َمَعــُه، "فــاَل"))( َيْفَتِ ــقِّ َواحْلَ ــُه َمــَع احْلَ بـِـْع َعلِّيــًا َوِحْزَبــُه، َفإِنَّ َفاتَّ

ــْوَض. احْلَ

ْم َحــْريِب، َوَحْريِب   َيــا ْبــَن َعبَّــاٍس، َواَلَيُتُهــْم َواَلَيتـِـي، َوَواَلَيتـِـي َواَلَيــُة اهلل، َوَحْرُبُ
َحْرُب اهلل، َوِســْلُمُهم  ِســْلِمي، َوِســْلِمي ِســْلُم اهلل«.

ــاَلم: »﴿ُيِريــُدوَن "َأْن ُيْطِفُئــوا")3( ُنــوَر اهلل بَِأْفَواِهِهــْم َوَيْأَبــى   ُثــمَّ َقــاَل َعَليــه السَّ
اهلل إاِلَّ َأْن ُيتِــمَّ ُنــوَرُه َوَلــْو َكــِرَه اْلَكافِــُروَن﴾ )4(« ())(.

ُروا. ))(  يف كفاية األثر: هنُِ
))(  يف كفاية األثر: وال.

))(  يف كفاية األثر: ليطفئوا.

)4( سورة التوبة، آية ))) (.
ــي: 6)/86)، ب)4،  ــوار للمجل ــار األن ــّي: 8)-9)، بح از القمِّ ــزَّ ــر للخ ــة األث )5( كفاي

ــن ح07). ضم
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ســل َأنكــر واحــدًا ِمنهــم، وملْ ُيوالــوه،  أقــول: أرأيــت لــو أنَّ ِمــن األنبيــاء والرُّ
ســوِل وأنكــره؟  َأو ملْ ُيســلُِّموا إليــه -ومل يفعلــوا- أليــس قــد َخــَرَج ِمــن حــزِب الرَّ
ِك بــاهلل، فــإذا كان كذلــك، فيكــون  انـِـع، وكانــوا عــى حــدِّ الــرِّ َفيُكــون ُمنِكــرًا للصَّ

ــاَلم أفضــل. َعــيِلّ عليــه السَّ

، َوَســْلَاُن، َوَزْيــُد ْبــُن  ]50[ )وعــن َأَنــِس بــن مالـِـٍك قــاَل: ُكنــُت َأَنــا، َوَأُبــو َذرٍّ
َثابـِـٍت، َوَزْيــُد ْبــُن َأْرَقــَم ِعنـْـَد النَّبـِـيِّ َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه إِْذ َدَخــَل احْلََســُن َواحْلَُســْنُ 
ــبَّ  ــو َذرٍّ َفاْنَك ــاَم َأُب ــه، َوَق ــه َوآل ــىَّ اهللُ علي ــوُل اهلل َص ــَا َرُس ــاَلم، َفَقبََّلُه ــم السَّ َعَليه
 ! ــا َذرٍّ ــا َأَب ًا: "َي ــُه رِسّ ــُت"))( َل ــا، "َفُقْل ــَد َمَعنَ ــَع َفَقَع ــمَّ َرَج ــَا، ُث ــَل َأْيِدَيُ ــَا َوَقبَّ َعَلْيِه
ــوُم إىَِل  ــه "َتُق ــه َوآل ــىَّ اهللُ علي ــوِل اهلل َص ــاِب َرُس ــْن َأْصَح ــْيٌخ"))( ِم ــٌل َش ــَت َرُج َأْن

ــَا ؟! ــُل"))( َأْيِدَيُ ــَا  فُتَقبِّ ــْن َبنِــي َهاِشــٍم َفَتنَْكــبُّ َعَلْيِه ــْنِ ِم َصبِيَّ

َقــاَل: َنَعــْم َلــْو َســِمْعُتْم َمــا َســِمْعُت فِيِهــَا ِمــْن َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه 
َلَفَعْلُتــْم هَلـُـَا َأْكَثــَر مِمَّــا َفَعْلــُت ]َأَنــا[؛ َفُقْلنـَـا: َوَمــا ]ذا[ َســِمْعَت "فِيهــا ِمــن َرُســول اهلل 

؟! ــا َذرٍّ ــا َأَب ــه")4( َي ــه َوآل َصــىَّ اهللُ َعَلي

ــالم َوهَلـُـَا: »َيــا َعــِيُّ َواهلل َلــْو َأنَّ َرُجــاًل َصــىَّ  َقــاَل: َســِمْعُتُه َيُقــوُل لَِعــيِلٍّ َعَليــه السَّ
ــنِّ اْلَبــاِل إًِذا َمــا َنَفَعْتــُه َصاَلُتــُه َواَل َصْوُمــُه إاِلَّ بُِحبُِّكــْم.  َوَصــاَم َحتَّــى َيِصــَر َكالشَّ

))(  يف كفاية األثر: َفُقْلنَا.
))(  يف كفاية األثر: َرَأْيَت َرُجاًل َشْيخًا.

))(  يف كفاية األثر: َيُقوُم إىَِل َصبِيَّْنِ ِمْن َبنِي َهاِشٍم َفينَْكبُّ َعَلْيِهَا َوُيَقبُِّل.
)4(  )فيها من رسول اهلل َصىَّ اهللُ عليه وآله( مل يرد يف كفاية األثر.
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ُه. َل إىَِل اهلل َجلَّ َشْأُنُه بُِحبُِّكْم َفَحقٌّ َعَى اهلل َأْن اَل َيُردَّ ، َمْن َتَوسَّ َيا َعِيُّ

َك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى«. َك بُِكْم َفَقْد َتَسَّ ، َمْن َأَحبَُّكْم َوَتَسَّ  َيا َعِيُّ

ــه،  ــه َوآل ــا إىَِل َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلي ْمنَ ــو َذرٍّ َوَخــَرَج، َفَتَقدَّ ــاَم َأُب ــمَّ َق ــاَل: ُث  َق
 ، َنــا َأُبــو َذرٍّ َعنـْـَك بَِكْيــَت َوَكْيــَت، َفَقــاَل: »َصــَدَق َأُبــو َذرٍّ َفُقْلنـَـا: َيــا َرُســوَل اهلل َأْخرَبَ
 .» َجــٍة َأْصــَدَق ِمــْن َأيِب َذرٍّ اُء َعــَى ِذي هَلْ ــِت اْلَغــرْبَ اُء، َواَل َأَقلَّ ــْرَ ــِت اخْلَ واهلل، َمــا َأَظلَّ

ُثــمَّ َقــاَل َصــىَّ اهللُ َعَليــه وآلــه: »َخَلَقنـِـَي اهللُ َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َوَأْهــَل َبْيتـِـي ِمــْن ُنــوٍر 
ُلــَق آَدَم بَِســْبَعِة آاَلِف َعــاٍم، ُثــمَّ َنَقَلنـَـا إىَِل ُصْلــِب آَدَم، ُثــمَّ َنَقَلنَــا ِمــن  َواِحــٍد َقْبــَل َأْن َيْ

ُصْلبـِـِه إىَِل َأْصــاَلِب الطَّاِهِريــَن إىَِل َأْرَحــاِم الطَّاِهــَراِت«. 

ُقْلٌت: َيا َرُسوَل اهلل! َفَأْيَن ُكنُْتْم، َوَعَى َأيِّ ]ِمَثاٍل[ ُكنُْتْم؟!

ــُه)1([  ُس ــاىَل ]َوُنَقدِّ ــبُِّح اهلل َتَع ــْرِش ُنَس ــَت اْلَع ــوٍر حَتْ ــْن ُن ــَباحًا ِم ــا َأْش ــاَل: »ُكنَّ  َق
ــُدُه))(«. َوُنَمجِّ

ــاَمِء َوَبَلغُت ِســْدَرِة اْلـــُمنَْتَهى،  ُثــمَّ َقــاَل َصــىَّ اهللُ عليــه وآله: »مَلَّــا ُعــِرَج يِب إىَِل السَّ
ئِيــُل َأ يِف َهــَذا امْلََقــاِم ُتَفاِرُقنـِـي،  ــالم، َفُقْلــُت: َحبِيبـِـي َجرْبَ ائِيــُل َعَليــه السَّ َعنـِـي َجرْبَ َودَّ
ــُد، إيِنِّ اَل َأُجــوُز َهــَذا امْلَْوِضــَع َفُتْحــَرَق َأْجنَِحتـِـي، ُثــمَّ ُزجَّ يِب يِف النُّــوِر  َفَقــاَل: َيــا حُمَمَّ
َلْعــُت إىَِل اأْلَْرِض  ــُد، إيِنِّ اطَّ : َيــا حُمَمَّ َمــا َشــاَء اهللُ، فَأْوَحــى اهللُ َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل إَِلَّ
ُت")3( ِمنَْهــا َعلِّيــًا  َلْعــُت َثانَِيــًة "واْخــَتْ ُتــَك ِمنَْهــا َفَجَعْلُتــَك َنبِّيــًا، ُثــمَّ اطَّ اَلَعــًة َفاْخَتْ اطِّ

))(  التقديس: تنزيه اهلل عّز وجّل. ينظر: لسان العرب، مادة )قدس(.
))(  التَّمجيد، أي: التعظيم والتريف والثناء. ينظر: لسان العرب، مادة ) جمد(.

ُت. ))(  يف كفاية األثر: َفاْخرَتْ
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ــاَم  ــْن َأْصاَلبُِك ــِرُج ِم ــِدَك، َوُأْخ ــْن َبْع ــاَم ِم َم ــَك، َواإْلِ ــَك، َوَواِرَث ِعْلِم ــُه َوِصيَّ فَجَعْلُت
ْنَيــا  اَن ِعْلِمــي، َفَلْواَلُكــْم َمــا َخَلْقــُت الدُّ ــَة امْلَْعُصوِمــَن ُخــزَّ ــَة الطَّاِهــَرَة، َواأْلَئِمَّ يَّ رِّ الذُّ

ــبُّ َأْن َتَراُهــْم. ــُد، َأ حُتِ ــاَر، َيــا حُمَمَّ ــَة َواَل النَّ نَّ َواَل اْلِخــَرَة، َواَل اجْلَ

ــُد، اْرَفــْع َرْأَســَك، َفَرَفْعــُت َرْأِس،  ، َفنُوِديــُت: َيــا حُمَمَّ  ُقْلــُت: َنَعــْم َيــا َربِّ
 ، ــِد ْبــِن َعــِيٍّ ، َوحُمَمَّ َســْنِ ، َوَعــِيِّ ْبــِن احْلُ َســْنِ َســِن، َواحْلُ ، َواحْلَ َفــإَِذا َأَنــا بَِأْنــَواِر: َعــِيٍّ
 ، ــِيٍّ ــِن َع ــِد ْب ــى، َوحُمَمَّ ــِن ُموَس ــِيِّ ْب ــٍر، َوَع ــِن َجْعَف ــى ْب ــٍد، َوُموَس ــِن حُمَمَّ ــِر ْب َوَجْعَف
ــْم ُنــورًا  ــَلْأَلُ ِمــْن َبْينِِه َســِن َيَت ــِن احْلَ ــِة ْب جَّ ، َواحْلُ ــِن َعــِيٍّ َســِن ْب ــٍد، َواحْلَ ــِن حُمَمَّ َوَعــِيِّ ْب

ــَذا؟! ــْن َه ــُؤاَلِء َو َم ــْن َه ــا َربِّ َم ــُت: َي ٌي،  َفُقْل ــٌب ُدرِّ ــهُ  َكْوَك َكَأنَّ

ــُة الَّــِذي  جَّ ــُروَن ِمــْن ُصْلبـِـَك، َوَهــَذا احْلُ ــُة َبْعــِدَك امْلَُطهَّ ــُد، ُهــُم اأْلَئِمَّ  َقــاَل: َيــا حُمَمَّ
َيْمــَلُ اأْلَْرَض ِقْســطًا َوَعــْداًل، َوَيْشــِفي  ُصــُدوَر َقــْوٍم ُمْؤِمنَِن« .

َهاتِنَا َيا َرُسوَل اهلل َلَقْد ُقْلَت َعَجبًا!  ُقْلنَا: بِآَباِئنَا َوُأمَّ

 َفَقــاَل َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: »َوَأْعَجــُب ِمــْن ]َهــَذا[ َأنَّ "ُأناَسًا")1(َيْســَمُعوَن ِمنِّــي 
َهــَذا ]اْلــَكاَلَم[ ُثــمَّ َيْرِجُعــوَن َعــَى َأْعَقاِبـِـْم َبْعــَد إِْذ َهَداُهــُم اهللُ، َوُيْؤُذوَننـِـي فِيِهــْم، َمــا 

ــُم اهلل َشــَفاَعتِي« ())(. ــْم اَل َأَناهَلُ هَلُ

 فمــن َأنكــر هــذا احلديــث حــادَّ اهلل ورســوله، واســتحقَّ العقــاب الّداِئــم، 
والعــذاب املهــن.

))(  يف كفاية األثر: َقْومًا.
ــي:)/ )))-  ــوب للديلم ــاد القل ــر: إرش ــّي:70-)7، وينظ ــزاز القمِّ ــر للخ ــة األث ))( كفاي

)))، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/)0)-)0).
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])5[ )وَعــْن َأَنــِس ْبــِن َمالـِـٍك َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه:  »مَلَّــا 
ــٌد َرُســوُل  ــاَمِء َرَأْيــُت َعــَى َســاِق اْلَعــْرِش َمْكُتوبــًا: اَل إَِلــَه إاِلَّ اهلل حُمَمَّ ُعــِرَج يِب إىَِل السَّ
ــِيُّ  ــْم َع ــوِر، فِيِه ــًا بِالنُّ ــاًم َمْكُتوب ــرَشَ اْس ــْي َع ــُت اْثنَ ــُه، َوَرَأْي ُت ــِيٍّ َو َنَرْ ــُه بَِع ْدُت اهلل، َأيَّ
ــاَلَث  ــًا َث ــًا، َعلِّي ــًا، َعلِّي ــُه َأَســاِمي:")1( َعلِّي ــا "َيتَبَع ــٍب َوســبطاي، َوَبْعَدمُهَ ــُن َأيِب َطالِ ْب
ــة َيَتــَلْأَلُ ِمــْن  جَّ َســن، َواحْلُ ، َوَجْعَفــرًا، َوُموَســى، َواحْلَ َتــْنِ ــدًا َمرَّ ــدًا، حُمَمَّ اٍت، َوحُمَمَّ َمــرَّ

َبْينِِهــْم، َفُقْلــُت: َيــا َربِّ َأَســاِمي َمــْن َهــُؤاَلِء؟!

ــْم ُأثِيــُب َوبــم  تِــَك، بِِ يَّ ْوِصَيــاِء ِمــْن ُذرِّ ــاَدايِن َريبِّ َجــلَّ َجاَلُلــُه: "اســُم"))( األَْ  َفنَ
َوُأَعاِقــب« ())(.

ــح   فانظــر: ُكفيــَت ُســوء االعتقــاد، لــو كاَن ُهنــاك َمــْن هــو َأفضــل ِمنهــم، للمَّ
ــَك  الً، ويكفي ــِه أوَّ ــاِق عرش ــى س ــاواته، وع ــوِت س ــطَّرهم يف ملك ــاِئهم، وس بَأس
ــم يف  ــه هبــم ُيثيــب وهبــم يعاقــب، وهبــم ُيمطـِـر البــالد وُيــرزق العبــاد، وُينَعِّ حيــث َأنَّ

ب بالنِّــران. اجِلنــان ويعــذِّ

ثنَــا هاشــُم بــن َمالـِـك َأُبــو دَلــف  ، قــاَل: حدَّ ــيَباينُّ ــُد بــن عبــد اهلل الشَّ ])5[ حُممَّ
 ، يــايِشُّ ــاُس بــن الفــَرِج الرِّ ــا الَعبَّ ثنَ ــِة، قــال: حدَّ ِقيَّ اخلَزاِعــيُّ بَِبغــَداَد يف َمســِجِد الرَّ
ــن  ــك، ع ــد املِل ــن عب ــد ب ــن يزي ــوف، ع ــن َأيِب َع ــن ب ــُل، َع ــي رشحبِي َثن ــال: َحدَّ ق

))(  يف كفاية األثر: تِْسَعُة َأْسَاَء.
))(  يف كفاية األثر: ُهُم.

ــّي:74-75، وينظــر: املناقــب البــن شــهر آشــوب: )/54)- ))( كفايــة األثــر للخــزاز القمِّ
55)، اجلواهــر الســنية للحــر العامــيل: 80)،  بحــار االنــوار للمجلــي: 6)، 0))، ب)4، 

ح)5).
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َســِعيد املْقــِري، َعــن َأيِب ُهريــرَة، قــاَل: ُقْلــُت لَِرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: إِنَّ 
ــَك َوِســْبَطاَك؟! ــْن َوِصيُّ ،  َفَم ــْبَطْنِ ــًا َوِس ــيٍّ َوِصّي ــُكلِّ َنبِ لِ

ْهــُر، َقــاَل: »اْدُن َيــا  ْفــُت َحِزينــًا، َفَلــاَّ َحــاَن الظُّ  َفَســَكَت َومَلْ يــرّد َجَوابــًا، َفاْنَرَ
َأَبــا ُهَرْيــَرَة«، َفَجَعْلــُت َأْدُنــو َوَأُقــوُل: َأُعــوُذ بـِـاهلل ِمــْن َغَضــِب اهلل "َوَرُســولِِه"))(، ُثــمَّ 
ــُة آاَلِف   ــُة آاَلِف  َوِصٍّ َوَثاَمنَِي ــْم َأْرَبَع ، َوَكاَن هَلُ ــيٍّ ــَة آاَلِف  َنبِ ــَث َأْرَبَع ــاَل: »إِنَّ اهلل َبَع َق
ــاي  ــَن، َوابنَ ــي َخــْرُ اْلَوِصيِّ ــَن، َوَوِصيِّ ــا َخــْرُ النَّبِيِّ ــِدِه أَلََن ــِذي َبْعثِــي بَِي ِســْبٍط، َفــَو الَّ

ِســْبَطاي َخــْرُ اأْلَْســَباِط«.

ــِة، َوإِنَّ  َســْنُ ِســْبَطاي ِمن َهــِذِه اأْلُمَّ َســُن َواحْلُ  ُثــمَّ َقــاَل َصــىَّ اهللُ َعَليــه وآلــه: »واحْلَ
ــَة ]َبْعــِدي[  ــْي َعَشـــَر َرُجــاًل، َوإِنَّ اأْلَئِمَّ اأْلَْســَباَط َكاُنــوا ِمــْن ُوْلــِد َيْعُقــوَب َوَكاُنــوا اْثنَ
ــٌد -َوَأبوُهــم َأَوهُلــم- َوآِخُرُهْم  ــْم، َوَأْوَســُطُهْم حُمَمَّ هُلُ اْثنـَـا َعــرَشَ ِمــْن َأْهــِل َبْيتِي: َعــِيٌّ َأوَّ
ــَك ِبـِـْم  ــِة الَّــِذي ُيَصــيِّ ِعيَســى بــُن َمْرَيــَم َخْلَفــُه، َأاَل إِنَّ َمــْن َتَسَّ هــو َمْهــِديُّ َهــِذِه اأْلُمَّ

ــىَّ مــن َحبــٍل اهلل«))(. ــىَّ ِمنُْهــْم َفَقــْد َتَ ــَك بَِحْبــِل اهلل، َوَمــْن َتَ َفَقــْد َتَسَّ

))(  يف كفاية األثر: وغضب رسوله.
ــيباين، قــال:  ــد بــن عبــد اهلل الشَّ ))(  روى القمــي يف كفايــة األثــر: 79- )8، قــال: )حدثنــا حممَّ
ثنــا العبــاس  ثنــا هاشــم بــن مالــك ابــو دلــف اخلزاعــي ببغــداد يف مســجد الرقيــة، قــال: حدَّ حدَّ
ــد امللــك، عــن  ــن عب ــد ب ــن أيب عــون، عــن يزي ــل ب ــا رشحبي ثن ــال: حدَّ ــن الفــرج الرياحــي، ق ب
ــي  ــكلِّ نب ــه: إِنَّ ل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــت لرس ــال: قل ــرة ق ــن أيب هري ــري، ع ــعيد املق س
وصيــا وســبطن، فمــن وصيــك وســبطاك؟ فســكت ومل يــرد َعــيَلَّ اجلــواب، فانرفــت حزينــا، 
فلــا حــان الظهــر قــال: »ادن يــا أبــا هريــرة«، فجعلــت أدنــو وأقــول: أعــوذ بــاهلل مــن غضــب اهلل 
وغضــب رســوله، ثــم قــال: »إن اهلل بعــث أربعــة آالف نبــي، وكان هلــم أربعــة آالف وص وثامنية 
آالف ســبط، فــو الــذي نفــي بيــده ألنــا خــر النبيــن، ووصيــي خــر الوصيــن، وإن ســبطي خر 
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ــة االقتــداء باألفضــل،  ــاَلم َأفضــل ِمــن عيســى؛ لِعلَّ  فــإِذا كان القاِئــم عليــه السَّ
ــه األَفضــل.    ــاَلم َأوىل بالفضــل؛ ألنَّ فَعــيِلّ بــن َأيب طالــِب عليــه َأفضــل السَّ

])5[ )عــن َأيب هريــرة، عــن النَّبــّي َصــىَّ اهلل عليــه َوآلــه، قــال: »َلــْو َأنَّ َرُجــاًل 
ْكــِن َوامْلََقــاِم، ُثــمَّ َلِقــَي اهلل ُمْبِغَضــًا أَلْهــِل َبْيتــي َدَخــَل  "َعَبــَد اهلل")1( َأْلــَف َعــاٍم َبــْنَ الرُّ

النَّــار« ())(.

ــا  ــروي م ــد َي ــرة ق ــو هري ــذا أب ــم، فه ــوب طاَعتِه ــم ووج ــا ذاك إالَّ لفضله وم
ــاَلم  ُروى ِمــن الفضــِل مــع إِنــكارِه وجحــوده للحــقِّ وخمالفتــه لَِعــيِلّ عليــه السَّ

ــن. ــم أمجع ــى األُم ــه وع ــة علي ــذا حجَّ ــه؛ فه ــا ُروي عن ــض م بع

]54[ )عــن َزيــد بــن ثابــت، َقــال: َقــاَل َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــه: »َأاَل َأُدلُُّكــْم َعــَى 
َخــْرِ النَّــاِس َأبــًا َوُأّمــًا« ؟

األســباط«، ثــم قــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »ســبطي خــر األســباط، احلســن واحلســن ســبطا هــذه 
األمــة، وإن األســباط كانــوا مــن ولــد يعقــوب وكانــوا اثنــي عــرش رجــال، وإن األئمــة بعــدي اثنــا 
عــرش رجــال مــن أهــل بيتــي، عــي أوهلــم وأوســطهم حممــد وآخرهــم حممــد، وهــو مهــدي هــذه 
األمــة الــذي يصــي عيســى خلفــه، أال إن مــن تســك بــم بعــدي فقــد تســك بحبــل اهلل، ومــن 
تــى منهــم فقــد تــال مــن حبــل اهلل« (. وينظــر: الــراط املســتقيم للعامــيل: )/ 4))، اإليقــاظ 
مــن اهلجعــة بالربهــان عــى الرجعــة للحــر العامــيل: )4)، ح6))، حتـــ: مشــتاق املظفــر )ط- 

قــم(، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/ )))، ب)4، ح57) .
))(  يف كفاية األثر: ضعن.

))( كفايــة االثــر للخــزاز القمــي: 85، 87، وينظــر: العقــد النضيــد للقمــي: 56، ح)4، 
ــيخ مالــك املحمــودي، بحــار األنــوار للمجلــي:  املناقــب للموفــق اخلوارزمــي: 87، حتـــ: الشَّ

6)/ )5)، ب)4، ح60).
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ُقْلنَا: َبَى َيا َرُسوَل اهلل.

ُهــاَم َفاطَِمــُة َســيَِّدُة  ــا َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب، َوُأمُّ ، َأُبومُهَ َقــاَل: »اْلـــَحَسُن َواْلـــُحَسْنُ
ِــَن« ()1(. نَِســاِء اْلَعامَل

 فإِذا كاَن خر النَّاِس، كان َأفضل. 

]55[ )عــن واثلــة بــن األَســفع قــاَل: َســِمعُت َرُســول اهلل َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــه، 
ــاَمِء، َوَبَلْغــُت ِســْدَرَة اْلـــُمنَْتَهى، َنــاَدايِن َريبِّ َجــلَّ َجاَلُلــُه،  يقــول: »َلـــامَّ ُعــِرَج يِب إىَِل السَّ

ــُد، َفُقْلــُت: َلبَّْيــَك َســيِِّدي. َفَقــاَل ل: َيــا حُمَمَّ

ــُه،  ــَدُه[ َوِصيَّ ــِر ]َبْع ــاَم بِاأْلَْم ــُه إاِلَّ َأَق اُم ــْت َأيَّ ــًا َفاْنَقَض ــْلُت َنبِّي ــا َأْرَس ــاَل: إيِنِّ َم  َق
َمــاَم َواْلــَوِصَّ ]ِمــْن[ َبْعــِدَك؛ َفــإيِنِّ َخَلْقُتُكــاَم ِمــْن ُنــوٍر  َفاْجَعــْل َعــِيَّ ْبــَن َأيِب  َطالـِـٍب اإْلِ

ــُد؟ ــا حُمَمَّ ــبُّ َأْن َتَراُهــْم َي اِشــِديَن ِمــْن َأْنَواِرُكــاَم، َأحُتِ ــَة الرَّ َواِحــٍد، َوَخَلْقــُت اأْلَئِمَّ

.  ُقْلُت: َنَعْم َيا َربِّ

ــِة َبْعــِدي اْثنَــا َعَشـــَر   َقــاَل: اْرَفــْع َرْأَســَك، َفَرَفْعــُت َرْأِس، َفــإَِذا ]َأَنــا بَِأْنــَواِر اأْلَئِمَّ
. ُنورًا

 ُقْلُت: َيا َربِّ َأْنَواُر َمْن ِهَي؟

ِة َبْعَدَك ُأَمنَاُء َمْعُصوُموَن« ())(.  َقاَل:[ َأْنَواُر اأْلَئِمَّ

))( كفايــة االثــر للخــزاز القمــي:98، ينظــر: رشح اأَلخبار للقــايض النعان املغــريب:)/75)، 
عيــون املعجــزات حلســن بــن عبــد الوهــاب:)5. بحــار االنــوار للمجلــي: 6)/ 9))، 

ــن ح70). ب)4، ضم
))( كفايــة االثــر اخلــزاز القمــي:0))-)))، وينظــر: اجلواهــر الســنية للحــر العامــيل:)8)، 



98

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

فإذا كانا ِمن نوٍر واحد، كيف ال يكون أفضل؟. 

ــا  ر ســَأل رُســول اهلل َصــىَّ اهلل عليــه َوآلــه، فقــال: )َي  ]56[ يف حديــث َأنَّ عــاَّ
ــًا قــد َجاهــَد يف اهلل َحــقَّ ِجَهــاده!؟ رُســول اهلل، إِنَّ عليَّ

ــُز  ــي، َوُمنِْج ــاِض َدْينِ ــي، َوَق ــُه  َواِرُث ِعْلِم ــُه، وإِنَّ ــا ِمنْ ــي َو َأَن ــُه ِمنِّ ــال: »أِلَنَّ  َفق
لِيَفــُة َبْعــِدي، َوَلــْواَلُه مَلْ ُيْعــَرِف امْلُْؤِمــُن امْلَْحــُض َبْعــِدي، َحْرُبــُه َحــْريِب  َوْعــِدي، َواخْلَ

ــْلُم اهلل« ()1(. ــْلِمي ِس ــْلِمي َوِس ــْلُمُه ِس ــْرُب اهلل، َوِس ــْريِب َح َوَح

ــه وارث علمــه، وال شــكَّ أنَّ علمــُه صــىَّ   فــإذا كان كلٌّ منهــا مــن اآلخــر، وإنَّ
اهلل عليــه وآلــه يزيــد عــى ُعلــوِم األَنبيــاء بَأضعــاٍف وَأضعــاف، وقــد َوِرث اجلميــع 

ــاَلم، فكيــف ال يكــون َأفضــل؟.  َعــيِلّ بــن َأيب طالــٍب عليــه السَّ

]57[ )عــن ُحذيفــة بــن اليــان، َعــن رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآله، قــال: »إِنَّ 
ــَرِة،  ــُل اْلَكَف َرِة، َوَقاتِ ــرَبَ ــُد اْل ــٍب، َقائِ ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب ــِدي َع ــْن َبْع ــي ِم ــي َوَخلِيَفتِ َوِصيِّ

ــُذوٌل َمــْن َخَذَلــُه«. ُه، َمْ َمنُْصــوٌر َمــْن َنــَرَ

ُة[ ِمن َبعِدك؟  ُقلُت: َيا رُسوَل اهلل، َفكْم َيكوُن ]األَِئمَّ

ــُم اهللُ  ، َأْعَطاُه ــْنِ َس ــِب احْلُ ــْن ُصْل ــَعٌة ِم ــَل، تِْس ائِي ــي إِْسَ ــاِء َبنِ ــَدَد ُنَقَب ــال: »َع  ق
ــِه«. ــاِدُن َوْحيِ ــِم اهلل َوَمَع اُن ِعْل ــزَّ ــْم[ ُخ ــي، ]َوُه ــي َوَفْهِم ِعْلِم

 ُقلُت: َيا رُسول اهلل، فا أِلَوالِد احلَسن؟

بحار األنوار للمجلي: 6)/)))، ب)4، ح79).
ــيل: 5))،   ــق احل ــن للمحق ــول الدي ــلك يف أص ــي: )))، املس ــزاز القم ــر اخل ــة االث ))( كفاي

بحــار األنــوار للمجلــي:  6)/6))، ب)4، ح)8).
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ــُه  ــَك َقْوُل ؛ َوَذلِ ــْنِ َس ــِب احْلُ ــَة يِف َعِق َماَم ــَل اإْلِ ــاىَل َجَع ــاَرَك َوَتَع ــال: »إِنَّ اهلل َتَب  ق
ــوَن﴾)1(«. ــْم َيْرِجُع ُه ــِه َلَعلَّ ــًة يف َعِقبِ ــًة َباِقَي ــا َكلَِم ــاىَل: ﴿َوَجَعَلَه َتَع

يهم يل َيا رُسول اهلل؟   ُقلت: َأَفال ُتسمِّ

ــاَمِء، "َنَظــْرُت"))(  إىَِل َســاِق اْلَعــْرِش  ــُه مَلَّــا ُعــِرَج  يِب إىَِل السَّ قــاَل: »َنَعــْم، إِنَّ
ــُه  ُت ــِيٍّ َو َنَرْ ــُه بَِع ْدُت ــٌد َرُســوُل اهلل َأيَّ ــَه إاِلَّ اهللُ حُمَمَّ ــوِر[: اَل إَِل ]َفَرَأْيــُت[ َمْكُتوبــًا ]بِالنُّ
ــًا  ــَع: َعلِّي ــِة َمَواِض ــُت يِف َثاَلَث ــَة، َوَرَأْي ــْنِ َوَفاطَِم َس ــِن َواحْلُ َس ــَواَر احْلَ ــُت َأْن ــِه، َوَرَأْي بِ
ــْن  ــَلْأَلُ[ ِم ــَة ]َيَت جَّ ــَن َواحْلُ َس ــى َواحْلَ ــرًا َوُموَس ــدًا َوَجْعَف ــدًا وحُمَمَّ ــًا َوحُمَمَّ ــًا َعلِّي َعلِّي

. يٌّ ــُه َكْوَكــٌب ُدرِّ َبْينُِهــْم َكَأنَّ

، َمْن َهُؤاَلِء الَِّذيَن َقَرْنَت َأْساَمَءُهْم بِاْسِمَك؟ َفُقْلُت: َيا َربِّ

ــُة َبْعــَدَك، َخَلْقُتُهْم ِمــْن طِينَتـِـَك، َفُطوَبى  ـُـْم اأْلَْوِصَيــاُء َواأْلَئِمَّ ــُد، إهِنَّ  َقــاَل: َيــا حُمَمَّ
ملَِــْن َأَحبَُّهــْم، َواْلَوْيــُل ملَِــْن َأْبَغَضُهــْم، َفبِِهــْم ُأْنــِزُل اْلَغْيَث، َوِبـِـْم ُأثِيــُب َوُأَعاِقُب«.

ــواٍت،  ــا بِدَع ــاِء َودع ــدُه إىِل السَّ ــه َي ــه َوآل ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل َص ــَع رُس ــمَّ َرف  ُث
ُهــمَّ اْجَعــِل اْلِعْلــَم َواْلِفْقــَه يِف َعِقبـِـي َوَعِقــِب َعِقبـِـي، َويِف َزْرِعــي  َفَســمعُتُه يقــول: »اللَّ

َوَزْرِع َزْرِعــي« ()3(.

 أقــول: لــو كاَن ِمــن هــؤالء َأفضــل َلَقــرن اهلل َأســائهم باســمِه دون َعــيِلّ 

))( سورة الزخرف، اآلية )8)(.
))(  يف البحار: وَنظرت.

))( بحــار االنــوار للمجلــي:6)/)))-)))، ب)4، ضمــن ح)9)، وينظــر: كفايــة 
ــّي: 8))، مدينــة املعاجــز للســيد هاشــم البحــراين:)/)8)-)8)،  از القمِّ األثــر للخــزَّ
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ــة، وإِذا كانــوا كذلــك وارث ِعلــم رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فكيــف  واألئمَّ
ــل.   ــو واهلل َأفض ــْل ه ــل؟ ب ــون أفض ال يك

ــن  ــد ب ــا حُممَّ َثن ــال: حدَّ ــه، ق ــن ريض اهللُ عن ــن احلُس ــيِلّ ب ــن َع ــد ب ]58[ )حممَّ
ــام،  ــن مهَّ ــد ب ــا حممَّ َثن ــال: حدَّ ــه، َق ــاين ريض اهلل عن ــحاق الطَّالق ــن إِس ــم ب ]إبراهي
ــد بــن َأيب  َثنــا َأمحــد بــن هــالل، عــن حُممَّ َثنــا َأمحــد ْبــن[ بنــدار، قــاَل: حدَّ َقــال: حدَّ
ــد  ــه حُمَمَّ ــٍد، عــن َأبي ــادق جعفــر بــن حُممَّ ــل بــن ُعمــر، عــن الصَّ ُعمــر، عــن املفضَّ
، عــن َأبيــه َأمــر  ، عــن أبيــه َعــيِلّ بــن احلَُســن، عــن أبيــه احلَُســن بــن َعــيِلّ بــن َعــيِلّ
ــاَلم، َقــال: ]َقــاَل:[ رُســوُل اهلل صــىَّ اهللُ َعليــه وآلــه: »مَلَّــا  املؤمنــن عليهــم السَّ
َلْعــُت إىَِل اأْلَْرِض  ــُد، إيِنِّ اطَّ ، َفَقــاَل: َيــا حُمَمَّ ــاَمِء َأْوَحــى اهلل َتعــاىل إِلَّ َي يِب إىَِل السَّ ُأْسِ
ــامئِي")1(؛  ــْن اْس ــاًم ِم ــَك "اْس ــَقْقُت َل ــًا َوَش ــَك َنبِّي ــا، فَجَعْلُت ــَك ِمنَْه ُت ــًة، َفاْخَتْ اَلَع اطِّ
ــُه  ــًا، َوَجَعْلُت ــا َعلِّي ُت ِمنَْه ــَتْ ــَة، َفاْخ ــُت الثَّانَِي َلْع ــمَّ اطَّ ــٌد، ُث ــَت حُمَمَّ ــوُد َوَأْن ــا امْلَْحُم َفَأَن
تـِـَك، َوَشــَقْقُت َلــُه اْســاًم ِمــْن َأْســاَمئِي،  يَّ َوِصيَّــَك، َوَخلِيَفَتــَك، َوَزْوَج اْبنَتـِـَك، َوَأَبــا ُذرِّ
َســْنَ ِمــْن ُنوِرُكــاَم،  َســَن َواحْلُ ، َوَجَعْلــُت ]َفاطَِمــَة َو[ احْلَ َفَأَنــا اْلَعــِيُّ اأْلَْعــَى َوُهــَو َعــِيٌّ

ــَن. بِ ــَن امْلَُقرَّ ــِدي ِم ــا َكاَن ِعنْ ــْن َقبَِلَه ــِة، َفَم ــَى امْلَاَلئَِك ــْم َع ــمَّ َعَرْضــُت َواَلَيَتُه ُث

ــايِن  ــمَّ َأَت ــاِل ُث ــنِّ اْلَب ــَع َو َيِصــَر َكالشَّ ــى َينَْقطِ ــَديِن َحتَّ ــدًا َعَب ــْو َأنَّ َعْب ــُد، َل ــا حُمَمَّ  َي
ــر  ــْرِش..« ())(. إىِل آخ ــَت َع ــُه حَتْ ــي َواَل َأْظَلْلُت ــَكنُْتُه َجنَّتِ ــا َأْس ــْم َم ــدًا لَِواَلَيتِِه َجاِح

ــث. احلدي

))( يف كفاية األثر: ِمِن اْسِمي اْسًا.
ــّي: )5)، وينظــر: كــال الدين ومتــام النعمة للصــدوق:)/)6،   از القمِّ ))( كفايــة األثــر للخــزَّ

املختــر حلســن بن ســليان احلــيل:)6)-)6).
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 فإِذا كان هذا شْأهنم، كيف ال يكون َعيِلّ َأفضل؟. 

ــد بــن عبيــد اهلل بســنده املتصــل إىِل  ]59[ وممــا رواُه َأبــو عبــد اهلل َأمحــد بــن حُممَّ
ــاَلم، )عــن رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه  َأمــر املؤمنــن َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
لِيَفــُة  َمــاُم َواخْلَ ــا َعــِيُّ َأْنــَت اإْلِ َوآلــه، قــاَل: »َقــاَل َرُســول اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: َي
ــْن  ــي، َوِم ــْبَطيَّ َوَزْوُج اْبنَتِ ــو ِس ــَت َأُب ــْلُمَك ِســْلِمي، َوَأْن ــَك َحــْريِب َوِس ــِدي، َحْرُب َبْع
ــا  ــاِء، َوَأَن ْوِصَي ــيُِّد األَْ ــَت َس ــاِء َوَأْن ْنبَِي ــيُِّد األَْ ــا")1(  َس ــُروَن، "َأن ــُة امْلَُطهَّ ــَك اأْلَئِمَّ تِ يَّ ُذرِّ
ْنبَِيــاَء  نَّــَة َوالَ النَّــاَر، َوالَ األَْ َوَأْنــَت ِمــْن َشــَجَرٍة َواِحــَدٍة، َوَلْواَلَنــا "َمــا َخَلــق"))( اهلل اجْلَ

ــَة.  َواَل امْلَاَلئَِك

فقلُت: َيا َرُسوَل اهلل، َفنَْحُن َأْفَضُل َأِم امْلَاَلئَِكُة ؟ 

ْرِض َوَخــْرٌ ِمــَن  ، َنْحــُن َخــْرُ "َخَلــق اهلل عــى َبْســِط")3( األَْ فقــال: َيــا َعــِيُّ
"َماَلئِكــِة الَعــِرش")4(، ]َو[ َكْيــَف الَ َنُكــوُن َخــْرًا ِمنُْهــْم َوَقــْد َســَبْقنَاُهْم إىَِل َمْعِرَفِة اهلل 

ــبِيَل إىَِل َمْعِرَفــِة اهلل. َوَتْوِحيــِدِه ؟! َفبِنَــا َعَرُفــوا اهلل، َوبِنَــا َعَبــُدوا اهلل، َوبِنَــا اْهَتــَدُوا السَّ

، َأْنَت ِمنِّي َوَأَنا ِمنَْك، َوَأْنَت َأِخي َوَوِزيِري« ())(.  َيا َعِيُّ

))( يف البحار: فأنا.
))(  يف البحار: مل خيُلق.

))( يف البحار: َخِليَقِة اهلل عى َبِسيِط. 
بِن. )4( يف البحار: امْلاَلِئكة املَقرَّ

)5( بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/7))، ب)4، ضمــن ح00)، وينظــر: كفايــة األثــر 
للخــزاز القمــّي: 57)-85)،  غايــة املــرام هلاشــم البحــراين: 47-46.
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الم))( . ضا عليه السَّ واحلديث بتامِه مذكور يف كتاب عيون أخبار الرِّ

ــد وُعبـِـَد إاِّل   فــإِذا كانــوا خــر خلــِق اهلل عــى بســِط األَرِض، وال ُعــِرف اهللُ َووحِّ
هبــم، وإِذا كانــوا ُكلٌّ ِمــن اآلخــر، فكيــف ال يكــون َأفضل؟.

ي  َثنــا جــدِّ ، َقــال: حدَّ ــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن العيــايشُّ ]60[ )َأمحــد بــن حُممَّ
ــد  ــن عب ــد ب ــا َأمح َثن ــاَل: حدَّ ــار، ق ــد اجلب ــن عب ــد ب ــن َأمح ــن، ع ــن احلَس ــد اهلل ب ُعبي
ــن  ــيِلُّ ب ــا َع َثن ــال: حدَّ ــح، َق ــاد األَب ــن محَّ ــر ب ــا ُعم َثن ــال: حدَّ ، َق ــيُّ ــِن املخزوم مح الرَّ
ــت  ــن ]َأيب[ َثاب ، ع ــيُّ ــعيد التَّميم ــو س ــي َأب ثن ــال: َحدَّ ــِه، َق ــن َأبي ــد، ع ــم الربي هاِش
ــا  ــه: »مَلـَّ ــه وآل ــىَّ اهللُ َعلي ــول اهلل ص ــال رُس ــت: َق ــلمة، َقال ــن ُأمِّ س ، ع ــوىل َأيب ذرٍّ م
ــَه إاِلَّ اهللُ  ــْرِش: الَ إَِل ــاِق"))( اْلَع ــَى "َس ــوٌب َع ــإَِذا َمْكُت ــْرُت َف ــاَمِء َنَظ َي يِب إىَِل السَّ ُأْسِ
، َوَرَأْيــُت َأْنــَواَر َعــِيٍّ َوَفاطَِمَة َواْلـــَحَسِن  ُتــُه بَِعــِيٍّ ْدُتــُه بَِعــِيٍّ َوَنَرْ ــٌد َرُســوُل اهلل َأيَّ حُمَمَّ
ــٍد َوُموَســى  ــِد ْبــِن َعــِيٍّ َوَجْعَفــِر ْبــِن حُمَمَّ ، َوَأْنــَواَر َعــِيِّ ْبــِن اْلـــُحَسْنِ َوحُمَمَّ َواْلـــُحَسْنِ
 ، ــٍد َواْلـــَحَسِن ْبــِن َعــِيٍّ ــِد ْبــِن َعــِيٍّ َوَعــِيِّ ْبــِن حُمَمَّ ْبــِن َجْعَفــٍر َوَعــِيِّ ْبــِن ُموَســى َوحُمَمَّ
، َمــْن  ، َفُقْلــُت: َيــا َربِّ يٌّ ــُه َكْوَكــٌب ُدرِّ ِة َيَتــَلْأَلُ ِمــْن َبْينِِهــْم َكَأنَّ َوَرَأْيــُت ُنــوَر اْلـــُحجَّ

ــْن َهــُؤاَلِء؟! َهــَذا، َوَم

ــَحَسِن  ــْبَطْيَك اْلـ ــوُر ِس ــَذا ُن ــَة، َوَه ــِيٍّ َوَفاطَِم ــوُر َع ــَذا ُن ــُد، َه ــا حُمَمَّ ــُت: َي  َفنُوِدي
ــُروَن َمْعُصوُمــوَن  ــِة َبْعــَدَك ِمــْن ُوْلــِد اْلـــُحَسْنِ ُمَطهَّ ئِمَّ َواْلـــُحَسْنِ "َوَهــذا ُنــور")3(  األَْ

))(  مل نجده يف كتاب العيون للصدوق، وال يف أي كتاب من كتبه املتوفرة لدينا.
))(  )ساق( مل ترد يف كفاية األثر.

))( يف كفاية األثر: هذه َأنوار.
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ــُوَرًا  ــلَِئْت َجـ ــاَم ُمـ ــْدالً "َكـ ــطًا َوَع ــا ِقْس ْنَي ــَلُ الدُّ ــِذي َيْم ة الَّ ــُحجَّ ــوُر")1( اْلـ ــَذا "ُن َوَه
َوُظلــاًم"))(«( )3(.

 فلــو كان هنــاك َمــْن هــو َأفضــل َلــكاَن عــى َســاِق العــرِش مســطورًا، ولــكان 
ــن إالَّ  ــن، ومل يك ــر املؤمن ــن دون َأم ــه ِم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــه رُس ــدًا ب مؤي

ــن يكــون إالَّ هــو، فيكــون أفضــل. ــاَلم، ول ــه السَّ ــًا علي َعِلّي

ٌة مــن َأصَحابنَــا،  ــد بــن َيعُقــوب رمَحــُه اهلل يف )الــكايِف(، )عــدَّ ])6[ َورَوى حُممَّ
ــه  ــيِلّ بــن ســباٍط، ]عــن َأبِي ــِعيٍد، عــن َع ــن َس ــٍد، عــن احلَُســِن ب ــن حُممَّ عــن َأمحــد ب
ــا  ــاَلم: »َواهلل إِنَّ َأســباٍط، عــن َســوَرَة بــن ُكَليــٍب، َقــاَل: َقــاَل يِل َأُبــو َجعفــٍر عليــه السَّ

ــٍة إاِلَّ َعــَى ِعْلِمــه« ()4(. اُن اهلل يِف َســاَمئِه وَأْرِضــه، اَل َعــَى َذَهــٍب واَل َعــَى فِضَّ َلـــُخزَّ

ــُت  ــه: ُجِعْل ــُت َل ــاَل، ُقْل ــاَلم َق ــه السَّ ــٍر علي ])6[ )وعــن ســدير، عــن َأيِب َجعَف
ــْم؟ ــا َأْنُت ــَداَك َم فِ

ُة اْلَبالَِغُة َعَى  ُة َوْحِي اهلل، وَنْحُن اْلـُحجَّ اُن ِعْلِم اهلل، وَنْحُن َتَرامِجَ   َقاَل: »َنْحُن ُخزَّ

))(  )نور( مل ترد يف كفاية األثر.
))( )َكَا ُمِلَئْت َجُوَرًا َوُظلًا( مل يرد يف كفاية األثر.

از القمــي: 85)-86)، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/48)، ب)4،  ))( كفايــة األثــر للخــزَّ
ــراين:  ــم البح ــيد هاش ــز للس ــة املعاج ــيل: 85)، مدين ــنية للعام ــر الس ــر: اجلواه ح7))، وينظ

)/80)-)8)، مــرَّ هــذا احلديــث ســابقا.
ــالم والة أمــر اهلل ..،ح)، بحــار  ــاب أن األئمــة عليهــم السَّ )4( الــكايف للكلينــي:)/)9)، ب

ــي: 6)/05). ــوار للمجل األن
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امِء وَمْن َفْوَق األَْرِض« ()1(. َمْن ُدوَن السَّ

 ويف ِروايٍة: ) »وَلْواَلَنا َما ُعبَِد اهلل« ())(.

ــا  ــْال: »َم ــاَلم، َق ــِه السَّ ــِد اهلل َعَلي ــْن َأيِبْ َعْب ــر، َع ــَن ُعَم ــل ْب ــْن امُلَفضَّ ])6[ )َوَع
ــه ِمــَن  ــه، َجــَرى َل ــه َأْنَتِهــي َعنْ ــِه، وَمــا هَنَــى َعنْ ــاَلم[ آُخــذ بِ ــِه ]َعــِيٌّ َعَليــه السَّ َجــاَء بِ
ــه  ــىَّ اهلل علي ــٍد َص ــه، وملَُِحمَّ ــه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلي ــٍد ص ــَرى ملَُِحمَّ ــا َج ــل[ َم ــِل ]ِمْث اْلَفْض
ــْن  ٍء ِم ــه يِف َشْ ُب َعَلْي ــُمَتَعقِّ ــّل، َاْلـ ــزَّ وج ــَق اهلل ع ــْن َخَل ــِع َم ــَى مَجِي ــُل َع ــه الَفِض وآل
اُد عَلْيه  ِب َعــَى اهلل وَعــَى َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه، والــرَّ ]َأْحَكاِمــِه[ َكاْلـــُمَتَعقِّ

ــاهلل.  ِك بِ ْ ــَى َحــدِّ الــرشِّ ــَرٍة َع ــَرٍة َأْو َكبِ يِف َصِغ

ــبِيَله  ــه، وَس ــى إاِلَّ ِمنْ ــِذي اَل ُيْؤَت ــاَب اهلل الَّ ــاَلم َب ــِه السَّ ــُمْؤِمنَِن َعَلي ــُر اْلـ َكاَن َأِم
ــة اْلـــُهَدى َواِحــدًا َبْعــَد َواِحــٍد،  ــِري ألَئِمَّ ه َهَلــَك، وَكَذلـِـَك َيْ الَّــِذي َمــْن َســَلَك بَِغــْرِ
َتــه اْلَبالَِغــَة َعــَى َمــْن َفــْوَق األَْرِض  َجَعَلُهــُم اهلل َأْرَكاَن األَْرِض َأْن َتِيــَد بَِأْهلَِهــا، وُحجَّ
ًا مــا يقــول: أَنــا َقِســيُم  ــاَلم َكثـِـْرَ ــَت الثَّــَرى، َوَكاَن َأِمــُر امُلْؤِمنـِـْنَ َعَلْيــِه السَّ َو]َمــْن[ حَتْ
ــِم)3(،  ــا وامْلِيَس ــُب اْلَعَص ــا َصاِح ، وَأَن ــرَبُ ــاُروُق األَْك ــا اْلَف ــار وَأَن ــَجنَِّة والنَّ ــْنَ اْلـ اهلل َب

))( الــكايف للكلينــي:)/)9)، بــاب أن األئمــة عليهــم الســالم والة أمــر اهلل وخزنــة ..، ح)، 
الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ 504.

ــل يف  ــز وج ــاء اهلل ع ــالم خلف ــم الس ــة عليه ــاب أن األئم ــي: )/ )9)، ب ــكايف للكلين ))( ال
ــدوق: )5). أرضــه..، ضمــن ح4،  التوحيــد للصَّ

ــو  ــه ه ــَم(. وأن ــادة )َوس ــرب، م ــان الع ــر: لس ــا، ينظ ــم هب ــي ُيَس ــدة الت ــي احلدي ــم: ه ))( امليس
ــن. ــن والكافري ــوه املؤمن ــم وج ــن يس ــالم م ــه الس علي
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ــٍد َصــىَّ  وا بــه مُلَحمَّ ُســُل بِِمْثــِل َمــا َأَقــرُّ ْوُح والرُّ ئَِكــِة َوالــرُّ ْيــُع امَلاَلْ ")1( ِلَّ مَجِ َوَلَقــْد "أقــرَّ
، َوإِنَّ َرُســْوَل  بِّ ــرَّ ــُة َاْل ــِه، وِهــَي مُحْوَل ــِل مَحُوَلتِ ــُت َعــَى ِمْث اهللُ َعَليــه َوآلــه، َوَلَقــد مُحِْل
اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه "لُيْدَعــَى"))( َفُيْكَســى، ]َوُأْدعــى  َفُأْكســى[، َوُيْســَتنَْطُق، 

ــِه. َوُأْســَتنَْطُق، َفُأْنَطــُق َعــَى َحــدِّ َمنْطِِق

ْمــُت اْلـــَمنَاَيا واْلَباَلَيــا   وَلَقــْد ُأْعطِيــُت ِخَصــاالً َمــا َســَبَقنِي إَِلْيَهــا َأَحــٌد َقْبــِي: ُعلِّ
ــي َمــا َغــاَب  َطــاِب، َفَلــْم َيُفْتنـِـي َمــا َســَبَقنِي، ومَلْ َيْعــُزْب َعنِّ ]واألَْنَســاَب وَفْصــَل اخْلِ

نَنـِـي فِيــه بِِعْلِمــِه« ()3(. ــَك ِمــَن اهلل َمكَّ ــه، ُكلُّ َذلِ ُ بِــإِْذِن اهلل[، وُأَؤدِّي َعنْ ــي، ُأَبــرشِّ َعنِّ

 فــإِذا َجــَرى َلــُه ِمــن الَفضــِل مــا كاَن لرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه، وكاَن لــُه 
وا  ُســل مثــل مــا أقــرُّ ِمــن الطَّاَعــِة مــا لرســوِل اهلل صــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلــِه، وإذا أقــرَّ الرُّ
ــَاء َوَمــن  ــة َعــَى َمــن َفــوق السَّ لرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلــِه، َوإَذا َكاَن ُهــو ُحجَّ

َفــوق َاألَرِض، كيــَف اَل َيُكــون َأْفَضــل؟.

ــد  ــد بــن احلُســن، عــن َســهل بــن زيــاد، َعــن حُممَّ ــد، َوحُممَّ ]64[ )َعــيّل بــن حُممَّ
ــا  ــُت َأن ــال: َدخل ــرج، َق ــعيد األَع ــا س َثن ــال: حدَّ ــريف(، َق ــباب الصَّ ــد )ش ــن الولي ب
ــَلْياَمن،   ــا ُس ــال: »َي ــا َفَق ــاَلم، فاْبَتَدْأَن ــِه السَّ ــد اهلل َعَلي ــى َأيب عب ــد ع ــن خال ــليان ب وَس
ــه،  ــى َعنْ ــه ُينَْتَه ــى َعنْ ــا هَنَ ــه، وَم ــُذ بِ ــاَلم ُيْؤَخ ــِه السَّ ــِر امُلْؤِمنِــَن َعَلي ــْن َأِم ــاَء َع ــا َج َم
ــوِل اهلل  ــه، ولَِرُس ــِه َوآل ــوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلي ــَرى لَِرُس ــا َج ــِل َم ــَن اْلَفْض ــه ِم ــَرى َل َج

))(  يف الكايف: أقرت.

))(  يف الكايف: يدعى.
))( الــكايف للكلينــي:)/96)-97)، بــاب ان األئمــة هــم أركان األرض، ح)، وينظــر: 

ــار:0))-)))، األمــايل للطــويس: 06).   فَّ بصائــر الدرجــات للصَّ
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ــِر  ــَى َأِم ــُمتَعقُِّب")1( َع ــَق اهلل، "الـ ــْن َخَل ــِع َم ــَى مَجِي ــِه اْلَفْضــُل َع ــِه َوآلِ َصــىَّ اهللُ َعَلي
ٍء ِمــْن َأْحَكاِمــِه "َكاْلـــُمتَعقِِّب"))( َعــَى اهلل َعــزَّ وَجــلَّ  ــاَلم يِف َشْ اْلـــُمْؤِمنَِن َعَليــِه السَّ
ــدِّ  ــَى َح ــَرٍة َع ــَرٍة َأْو َكبِ ــه يِف َصِغ ادُّ َعَلْي ــرَّ ــِه، وال ــِه َوآلِ ــىَّ اهلل َعَلي ــولِه َص ــَى َرُس وَع

ــاهلل. ِك بِ ْ الــرشِّ

 َكاَن َأِمــُر اْلـــُمْؤِمنَِن َصَلــَوات اهلل َعَليــِه َوآلـِـِه َبــاَب اهلل الَّــِذْي اَل ُيْؤَتــى إاِلَّ ِمنْــه، 
ــاَلم  ــم السَّ ــة َعَلْيِه ــَرت األَئِمَّ ــَك َج ــَك، َوبَِذلِ ه َهَل ــْرِ ــَلَك بَِغ ــْن َس ــِذي َم ــبِيَله الَّ وَس
ــَة[  ــة ]اْلَبالَِغ ــْم، واحُلجَّ ــَد ِبِ ــُم اهلل َأْرَكاَن األَْرِض َأْن َتِي ــٍد، َجَعَلُه ــَد َواِح ــٌد َبْع َواِح

ــَرى«. ــَت الثَّ ــْن[ حَتْ ــْوَق األَْرِض َو]َم ــْن َف ــَى َم َع

ــاِر،  ــْنَ اْلـــَجنَِّة والنَّ ــا َقِســيُم اهلل َب ــاَلم: أَن ــاَل َأِمــر امُلؤِمنِــن َعَليــِه السَّ ــاَل: »َق  وَق
ْت ِل مَجِيــُع  ، وَأَنــا َصاِحــُب اْلَعَصــا وامْلِيَســِم، وَلَقــْد َأَقــرَّ وَأَنــا اْلَفــاُروُق األَْكــرَبُ
ــٍد َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلــِه، ]َوَلَقــْد مُحِْلــُت َعــَى  ت ملَُِحمَّ وُح، بِِمْثــِل َمــْا َأقــرُّ امْلَاَلئَِكــِة والــرُّ
ــَدًا  بِّ َجــلَّ وعــّز، َوإِنَّ حُمَمَّ ــد َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلـِـِه[ َوِهــَي مَحُوَلــُة الــرَّ ْوَلــة حُمَمَّ ِمْثــِل مَحُ
َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلـِـِه ُيْدَعــى َفُيْكســى َوُيْســَتنَطُق، "َفــإَِذا ُدِعــي َفُأْكســى")3( َوُأْســتنَْطق، 
ــُت  ْم ــي: ُعلِّ ــٌد َقْب ــنَّ َأَح ــْاالً مَلْ ُيْعطُِه ــَت ِخَص ــْد ُأْعطِْي ــِه، َوَلَق ــدِّ َمنْطِِق ــَى َح ــُق َع َفَأْنَط
َطــاِب، َفَلــْم َيُفْتنـِـي َمــا َســَبَقنِي، ومَلْ  ]ِعْلــَم[ اْلـــَمنَاَيا واْلَباَلَيــا، واألَْنَســاَب، وَفْصــَل اخْلِ

ــاك  اد عليه والشَّ ــاَلم، َأي: الرَّ ُب َعــَى َأِمــِر اْلـــُمْؤِمنَِن َعَليِه السَّ ))( يف الــكايف: امُلِعْيــب. الـــُمتَعقِّ
فيــه. ينظــر: جممــع البحريــن للطرحيــي، مــادة )عقب(.

))( يف الكايف: كامُلِعْيب.
))( يف الكايف: وُأدعى فُأكي.
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نَنـِـي اهللُ  ُ بـِـإِْذِن اهلل، وُأَؤدِّي "َعنْــه")1( ُكلُّ َذلـِـَك َمكَّ َيْعــُزْب َعنِّــي َمــا َغــاَب َعنِّــي، ُأَبــرشِّ
]فِيــِه[ بِإْذنِــِه« ())(.

ــن،  ــن احلَس ــد ب ــن حُممَّ ــا، ع ــد مجيع ــن حُممَّ ــد ب ــى، وَأمح ــن حيي ــد ب ]65[ )حُممَّ
ــت  اِم ــن َأيب الصَّ ــي، ع ياِح ــد اهلل الرِّ ــو َعب ــي َأُب َثنِ ــال: َحدَّ ــان، ق ــن َحسَّ ــيِلّ ب ــن َع ع
ــاَلم، َقــال: »َفْضــُل َأِمــِر اْلـــُمْؤِمنَِن َعَلْيــِه  احلَلــواين، َعــن َأيب َجعَفــر َعليــِه السَّ
ــِة  ــْن الطَّاَع ــُه ِم ــُه، َجــَرى َل ــه َأْنَتِهــي َعنْ ــا هَنَــى َعنْ ــِه، وَم ــِه آُخــُذ بِ ــا َجــاَء بِ ــاَلم: َم َاْلسَّ
ــُل  َبْعــَد َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلـِـِه َمــا لَِرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوَآلـِـِه، َوامُلَفضَّ
ــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــِه، َوالَفْضــُل  ــل َعــَى َرُســوِل اهلل صَّ ــاَلم؛ َكامُلَفضَّ َعــَى َعــِيّ َعَليــِه السَّ
ِم َبــْنَ َيــَدِي اهلل وَرُســولِه،  ُم َبــْنَ َيَدْيــه َكاْلـــُمَتَقدِّ ــٍد َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلــِه، اْلـــُمَتَقدِّ مُلَحمَّ
ادُّ َعَليــِه يِف َصِغَرٍة  ــل َعــَى َرُســولِِه َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلـِـِه، والــرَّ ــل َعَليــِه كامُلَفضَّ وامُلَفضَّ
ِك بـِـاهلل، َفــإِنَّ َرُســوَل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلـِـِه َبــاُب اهلل الَِّذي  ْ َأْو َكبـِـَرٍة َعــَى َحــدِّ الــرشِّ
، وَكَذلِــَك َكاَن  اَل ُيْؤَتــى إاِلَّ ِمنْــه وَســبِيُلُه الَّــِذي َمــْن َســَلَكُه َوَصــَل إىَِل اهلل َعــزَّ وَجــلَّ
ــاَلم َواِحــدًا  ــم السَّ ــِة َعَليِه ــِده، وَجــَرى لِلَئِمَّ ــْن َبْع ــاَلم ِم ــِه السَّ ــُمْؤِمنَِن َعَلْي ــُر اْلـ َأِم
َبْعــَد َواِحــٍد، َجَعَلُهــُم اهلل َعــزَّ وَجــلَّ َأْرَكاَن األَْرِض َأْن َتِيــَد بَِأْهلَِهــا، وُعُمــَد اإِلْســاَلِم 
ــَن  ــاِرٌج ِم ــلُّ َخ ــْم، واَل َيِض َداُه ــاٍد[ إاِلَّ ِبُ ــِدي ]َه َت ــَداه، اَل َيْ ــبِيِل ُه ــَى َس ــًة َع وَرابَِط
ِهــْم، ُأَمنَــاُء اهلل َعــَى َمــا َأْهَبــَط ِمــْن ِعْلــٍم َأْو ُعــُذٍر َأْو ُنُذٍر،  اْلـــُهَدى إاِلَّ بَِتْقِصــٍر َعــْن َحقِّ
ــِري ِلِخِرِهــْم ِمــَن اهلل ِمْثــُل الَّــِذي َجــَرى  ُة اْلَبالَِغــُة َعــَى َمــْن يِف األَْرِض،  َيْ واْلـــُحجَّ

))( يف الكايف: َعن اهلل عزَّ َوَجّل.
ــر  ــر: بصائ ــم أركان األرض، ح)، وينظ ــة ه ــاب ان األئم ــي: )/97)، ب ــكايف للكلين ))( ال

الدرجــات للصفــار: 0))-)))، بحــار االنــوار للمجلــي: 5)/ 55).
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ــْوِن اهلل. ــَك إاِلَّ بَِع ــْم، واَل َيِصــُل َأَحــٌد إىَِل َذلِ هِلِ ألَوَّ

ــاِر، اَل  ــَجنَِّة والنَّ ــْنَ اْلـ ــيُم اهلل َب ــا َقِس ــاَلم: َأَن ــِه السَّ ــُمْؤِمنَِن َعَلي ــُر اْلـ ــاَل َأِم وَق
، وَأَنــا اإِلَمــاُم ملَِــْن َبْعــِدي  َيْدُخُلَهــا َداِخــٌل إاِلَّ َعــَى َحــدِّ َقْســِمي، وَأَنــا اْلَفــاُروُق األَْكــرَبُ
ــِه، وإيِنِّ  ــِه وآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــُد َص ــٌد إاِلَّ َأمْحَ ــي َأَح ُمنِ ــِي، اَل َيَتَقدَّ ــْن َكاَن َقْب ــُمَؤدِّي ملَِ واْلـ
 :] ــتَّ ــُت ]السِّ ــْد ُأْعطِي ــَمْدُعوُّ بِاْســِمِه، وَلَق ــَو اْلـ ــه ُه ــَى َســبِيٍل َواِحــٍد إاِلَّ َأنَّ ــاه َلَع وإِيَّ
اِت وَدْوَلــِة  َطــاِب وإيِنِّ َلَصاِحــُب اْلَكــرَّ ِعْلــَم اْلـــَمنَاَيا واْلَباَلَيــا واْلَوَصاَيــا وَفْصــَل اخْلِ

ــاَس« ()1(. ــُم النَّ ــي ُتَكلِّ ــُة الَّتِ ابَّ ــِم، والدَّ ــا وامْلِيَس ــُب اْلَعَص َوِل، وإيِنِّ َلَصاِح ــدُّ ال

ــن َأيب  ــيِلّ ب ــام َع ــإِنَّ اإلم ــرة، ف ــوٍب ُمن ــُروا بِقُل ــرة، َوانظ ــِن الَبِص ــوا بِع نُ  َفَتَفطَّ
أ ِمــن العُيــوِب، َفريــد َدهــره اَل يَدانيــه  ــر ِمــن الّذُنــوِب ُمــربَّ ــاَلم ُمَطهَّ طالــٍب عليــِه السَّ
ــر، خَمُصــوص  ــُه َمَثــل وال نظِ ــُه بــدل، وال ل َأحــد، وال ُيعاِدلــُه عــامل، واَل ُيوجــد ِمن
ــل  ــن امُلَفضِّ ــاص م ــل اختص ــاب، ب ــه وال اكتس ــب ِمن ــر طل ــن غ ــه، ِم ــِل كلَّ بالفض

ــاب. الوهَّ

ــات،  ــات َهيَه ــاره، َهيَه ــُه اختَي ــام، َأو يمكنُ ــة اإِلَم ــغ معرَف ــذي َيبل ــن ذا الَّ  فم
َالعُيــون،  َوَخِســَئت  َاألَلَبــاب،  وَحــارت  احلُُلــوم،  َوَتاهــت  العُقــول  ــْت  ظلَّ
ت احلَكــَاء، وَتقــارَصت احلَُلــاء، َوحــَرت اخلَُطبــاء،  َوَتصاَغــرت العَظــاء، َوحَتــرَّ

هــذا  أركان األرض، ح)،  هــم  األئمــة  ان  بــاب  للكلينــي: )/97)- 98)،  ))( الــكايف 
احلديــث والــذي قبلــه والقبلــه متقاربــات يف اللَّفــظ، ولكــن خمتلفــات بالســند، وينظــر: بصائــر 
بحــار   ،5(6  -5(5/( الكاشــاين:  للفيــض  الــوايف   ،،((0-((9 ــار:  للصفَّ الدرجــات 

للمجلــي: 5)/ 54)-56). األنــوار 
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ــن  ــاء ع ــت الُبلغ ــاء، َوعيَّي ــزت اأُلدب ــعراء، َوعج ــت الشُّ ــاء))(، وكلَّ ــت األلبَّ وجهَل
ــر. ــز والتَّقِص ت بِالَعج ــرَّ ــِه، َوأق ــن َفضاِئل ــة م ــأنِه، أو َفضيَل ــن َش ــأٍن م ــِف ش َوص

ــن َأمــرِه، َأو ُيوَجــد  ــم يَشء ِم ــِه، َأو ينَعــت بُِكنهــِه، َأو ُيفَه ــَف ُيوَصــف بُِكّل  َكي
ــن  ــم ِم ــث النَّج ــو بحي ــى، َوُه ــَف، َوأنَّ ــاُه، اَل، َوَكي ــى ِغنَ ــه، َوُيغن ــوم مقاَم ــن َيُق م
ــإِدَراك َفضــل َأو َوصــِف  ــل بِ ــن، ومنَّتهــم األَباطي ــن وَوصــف الَواصِف ــِد امُلَتناولِ َي

ــِه. ــن َفَضاِئل ــة ِم َفِضيَل

اقَصــات))( مــن َأن ُيَوازنــُه َأَحــٌد يف الَفضــِل، أو ُيَضاِهيــه مــن اخَللــِق   َورّب الرَّ
ــُرْوَن؟  ــا حَيكُمــون َأَفــاَل لِلُقــْرآِن َيَتَدبَّ يِف األَصــِل، َكالَّ َليــَس هَلـُـم ملَِ

ا﴾)3(. ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعى ُقُلوٍب َأْقفاهُلَ ﴿أَفال َيَتَدبَّ

 أم ﴿َطَبَع اهللُ َعَى ُقُلوِبِم َفُهم ال َيْفَقُهون﴾)4(.

ــمُّ اْلُبْكــُم  َوابِّ ِعنْــَد اهلل الصُّ  أم ﴿َقاُلــوا َســِمْعنَا َوُهــْم اَل َيْســَمُعوَن * إِنَّ َشَّ الــدَّ
الَِّذيــَن اَل َيْعِقُلــوَن﴾))(.

لِبَّاء( جممع البحرين، مادة )لبب(. بِيُب : العاقل، واجلمع: األَْ ))(  )اللَّ
اقصــات هنــا: هــي اإلبــل امُلرسعــة يف الّســر، ومنشــأ الّتعبــر عنهــا  امُلــراد مــن الرَّ   )((
ــان  ــر: لس ــراب.  ينظ ــاض، واالْضطِ ــاع واالنخف ــي: االرتف ــص يعن ق ــو أنَّ الرَّ ــات ه اقص بالرَّ

العــرب، مــادة )رقــص(. 
د صىًّ اهلل عليه وآله، اآلية )4)(. ))( سورة حممَّ

ــْم َفُهــْم الَ  َوالِــِف َوُطبِــَع َعــَى ُقُلوبِِ )4( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َرُضــوا بِــَأْن َيُكوُنــوا َمــَع اخْلَ
.)87( اآليــة:  التوبــة  ســورة  َيْفَقُهــوَن﴾، 

َوابِّ  )5( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوالَ َتُكوُنــوا َكالَِّذيــَن َقاُلــوا َســِمْعنَا َوُهــْم الَ َيْســَمُعوَن * إِنَّ َشَّ الــدَّ



110

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

ــَمَعُهْم  ــْو َأْس ــَمَعُهْم َوَل ا أَلَْس ــْرً ــْم َخ ــَم اهللُ فِيِه ــْو َعلِ ــال اهلل: ﴿َل ــا ق ــن ك  ولك
َلَتَولَّــْوا َوُهــْم ُمْعِرُضــوَن﴾)1(.

 أم قالــوا: ﴿َســِمْعنَا وَعَصْينَــا﴾))(، وَلِكــن َفْضــُل اهلل ُيْؤتِْيــِه ﴿َمــْن َيَشــاء َواهلل ُذو 
الَفْضــل الَعظِْيم﴾)3(. 

ــُدوَن  ــل: ﴿أم حَيُْس ــن َقاِئ ــزَّ َم ــِه َع ــروا لقول ــم َينظ ــُه َأفل ــِروَن فضل ــم ُينك  ماهل
ــَة  ْكَم ــاَب َواحْلِ ــَم اْلكَِت ــا َآَل إِْبَراِهي ــْد َآَتْينَ ــِه َفَق ــْن َفْضلِ ــُم اهلل ِم ــا َآَتاُه ــَى َم ــاَس َع النَّ
َوَآَتْينَاُهــْم ُمْلــًكا َعظِيــاًم* َفِمنُْهــْم َمــْن َآَمــَن بـِـِه َوِمنُْهــْم َمــْن َصــدَّ َعنْــُه َوَكَفــى بَِجَهنَّــَم 

َســِعًرا﴾)4())(.

ــاَلم  ــاَلم وَعــيِلّ عليــه السَّ  ومــا َعنـَـى اهلل تعــاىل بالنَّــاس إالَّ أهــل بيتــه عليهــم السَّ
َأفضلهــم؛ فاعتــربوا يــا ُأويل األَلبــاب.

مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقُلوَن﴾ سورة األنفال اآليتان: )))-))(. ِعنَْد اهلل الصُّ
))( سورة األنفال اآلية: )))(.

ٍة  ــوَّ ــا َآَتْينَاُكــْم بُِق ــوَر ُخــُذوا َم ــا َفْوَقُكــُم الطُّ ــا ِميَثاَقُكــْم َوَرَفْعنَ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوإِْذ َأَخْذَن
ُبــوا يِف ُقُلوِبِــُم اْلِعْجــَل بُِكْفِرِهــْم ُقــْل بِْئَســاَم َيْأُمُرُكــْم بِــِه  ــا َوُأْشِ َواْســَمُعوا َقاُلــوا َســِمْعنَا َوَعَصْينَ

ــْم ُمْؤِمنِــَن﴾، ســورة البقــرة اآليــة: ))9(. إِياَمُنُكــْم إِْن ُكنُْت
))( سورة البقرة اآلية: )05)(.

)4( سورة النساء اآليتان: )55-54(.
)5( الــكالم املتقــدم إشــارة إىل حديــث اإلمــام الرضــا عليــه الســالم لعبــد العزيــز بــن مســلم ملــا 
ســأله عــن صفــات اإلمــام، والــذي رواه الكلينــي يف الــكايف: )/ 99)، بــاب نــادر جامــع يف 

فضــل اإلمــام ، ضمــن ح).



111

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

ــعيب،  ــن ُش ــر ب ــن النَّظ ــن، ع ــن احلُس ــد ب ــن حُمَمَّ ــى، ع ــن حيي ــد ب ]66[ )حُمَمَّ
ــه  ــر علي ــا جعف ــِمعُت َأب ــال: َس ــايل ق ــزة الّث ــن َأيب مح ــل، ع ــن الُفضي ــد ب ــن حُممَّ ع
ــاَلم يقــول: »َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه: إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َيُقــوُل:  السَّ
ــاَلم  ــه السَّ ــِيّ َعلي ــَة َع ــْرَك َواَلَي ــْن َت ــَك: َم تِ ــْن ُأمَّ ــِقَياِء ِم ــَى اأْلَْش ــي  َع تِ ــتِْكاَمُل  ُحجَّ اْس
َوَواىل  َأْعــَداَءُه، َوَأْنَكــَر َفْضَلــُه َوَفْضــَل اأْلَْوِصَيــاِء ِمــْن َبْعــِدِه، َفــإِنَّ َفْضَلــَك َفْضُلُهــْم، 
ــَداُة  ــُة اهْلُ ُهــْم، َوَمْعِصَيَتــَك َمْعِصَيُتُهــْم، َوُهــُم اأْلَئِمَّ ــَك َحقُّ َوَطاَعَتــَك َطاَعُتُهــْم، َوَحقَّ
ــَك، َوُهــْم  ــْن َربِّ ــَك[ ِم ــا َجــرى  ]فِي ــْن َبْعــِدَك، َجــرى  فِيِهــْم ُروُحــَك، َوُروُحــَك  َم ِم
- فِيِهــْم ُســنََّتَك  ِمــَك َوَدِمــَك، َوَقــْد َأْجــَرى اهللُ- َعــزَّ َو َجــلَّ ُتــَك ِمــْن طِينَتـِـَك َوحَلْ ِعْتَ
ــِد[  ــَيَّ ]َلَق ــقٌّ َع ــِدَك، َح ــْن َبْع ــي ِم ــى  ِعْلِم ايِن َع ــزَّ ــْم ُخ ــَك، َوُه ــاِء َقْبَل ــنََّة اأْلَْنبَِي َوُس
ــم   ــْم َوَوااَلُه ــْن َأَحبَُّه ــا َم ــْم، َوَنَج ــْم َواْرَتَضْيُتُه ــمْ  َوَأْخَلْصُتُه ــمْ  َواْنَتَجْبُتُه اْصَطَفْيُتُه
ــاَمِء  ــاَمئِِهْم َوَأْس ــاَلُم بَِأْس ــِه السَّ ــُل َعَلْي ئِي ــايِن َجرْبَ ــْد َأَت ــم")1(، َوَلَق لُه ــْن َفضَّ ــَلَم  "َم َوَس

ــْم« ())(.  ِمَن لَِفْضلِِه ــلِّ ــْم َوامْلَُس ــْم َوَأِحبَّائِِه آَبائِِه

ــاَلم،  ــه السَّ ــد اهلل َعلي ــا عب ــِمعُت َأب ــال: َس ــب، ق ــن تغل ــان ب ــن َأب ]67[ )وع
ــوَت  ــاِت، َوَيُم ــا َحَي َي ــْن َأَراَد َأْن حَيْ ــِه: َم ــِه َوآلِ ــوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــاَل َرُس يقــول: »َق
ــِدِه، َفْلَيَتــَولَّ َعــِيَّ ْبــَن َأيِب  [  بَِي ــَة َعــْدنٍ  الَّتِــي َغَرَســَها اهلل ]َريبِّ "َمـَـاِت")3(، َوَيْدُخــَل َجنَّ

))(  يف الكايف: لَِفْضِلِهم.
))( الــكايف: )/08)-09)، بــاب مــا فــرض اهلل عــز وجــل ورســوله صــى اهلل عليــه وآلــه مــن 
ــار: 74، اجلواهــر  فَّ رجــات للصَّ الكــون مــع األئمــة عليهــم الســالم، ح4، وينظــر: بصائــر الدَّ

الســنية للحــر العامــيل: )))-))). 
))(  يف الكايف: ِميَتتِي.



112

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

ْم لِْلَْوِصَيــاِء ِمــْن َبْعــِدِه،  ُه، َوْلُيَســلِّ ــاَلُم، َوْلَيَتــَوَل  َولِيَّــُه، َوْلُيَعــاِد َعــُدوَّ َطالـِـٍب َعَلْيــِه السَّ
ــَر  ِمــي َوَدِمــي، َأْعَطاُهــُم اهلل َفْهِمــي َوِعْلِمــي، إىَِل اهلل َأْشــُكو َأْم ِت ِمــْن حَلْ ُــْم ِعــْتَ َفإهِنَّ
تـِـي امْلُنْكِِريــَن لَِفْضلِِهــْم، اْلَقاطِِعــَن فِيِهــْم ِصَلتـِـي ، َو َأْيــُم اهلل ، "َلَيْقُتُلــون")1( اْبنـِـي ،  ُأمَّ

ــَفاَعتِي« ())(. ــُم اهلل َش اَل َأَناهَلُ

، عــن إِبراهيــم بــن إِســحاق، عــن  ــد، عــن عبــد اهلل بــن َعــيِلّ ]68[ )َعــيِلّ بــن حُممَّ
ــاَلم))( يف قــول  عبــد اهلل ابــن محَّــاد، عــن ُبرَيــد بــن ُمعاويــة، عــن أحدمهــا َعَلْيِهــَا السَّ

اِســُخوَن يِف اْلِعْلــِم﴾)4(. اهلل عــزَّ وجــّل: ﴿َوَمــا َيْعَلــُم َتْأِوْيَلــُه إاِلَّ اهللُ والرَّ

َمــُه اهلل  ــْد َعلَّ ــِم، َق اِســِخنَ  يِف اْلِعْل ــِه َأْفَضــُل  الرَّ ــِه َوآلِ »َفَرُســوُل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْي
ــِه  ــِزَل  َعَلْي ــا َكاَن اهللُ لُِينْ ــِل، َوَم ــِل َوالتَّْأِوي ــَن التَّنِْزي ــِه ِم ــَزَل َعَلْي ــا َأْن ــَع َم ــزَّ َوَجــلَّ مَجِي َع
ــوَن  ــَن اَل َيْعَلُم ــُه، َوالَِّذي ــُه ُكلَّ ــِدِه َيْعَلُموَن ــْن َبْع ــاُؤُه ِم ــُه، َوَأْوِصَي ــهُ  َتْأِويَل ْم ــْيئًا مَلْ ُيَعلِّ َش
ــُم اهللُ بَِقْولِــِه: ﴿َيُقوُلــوَن َآَمنَّــا بـِـِه ُكلٌّ ِمــْن  َتْأِويَلــُه، إَِذ َقــاَل اْلَعــامِلُ فِيِهــمْ  بِِعْلــمٍ ، َفَأَجاَبُ

. ))(  يف الكايف: َلَيْقُتُلنَّ
))( الــكايف: )/08)-09)، بــاب مــا فــرض اهلل عــز وجــل ورســوله صــى اهلل عليــه وآلــه مــن 
ــار: 69، اإلمامــة  فَّ رجــات للصَّ الكــون مــع األئمــة عليهــم الســالم، ح5، وينظــر: بصائــر الدَّ
ــي:)4، حتـــ: مدرســة اإلمــام املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه  والتبــرة لعــيل ابــن بابويــه القمِّ

الريــف - قــم املقدســة، بحــار األنــوار للمجلــي: ))/8)).
))( أي عن الباقر أو الصادق عليها السالم

ــاِب  َكــاَمٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلكَِت ــُه َآَيــاٌت حُمْ ــاَب ِمنْ ــَزَل َعَلْيــَك اْلكَِت ــِذي َأْن )4( مــن قولــه تعــاىل: ﴿ُهــَو الَّ
ــاَء  ــِة َواْبتَِغ ــاَء اْلِفْتنَ ــُه اْبتَِغ ــاَبَه ِمنْ ــا َتَش ــوَن َم ــٌغ َفَيتَّبُِع ــْم َزْي ــَن يِف ُقُلوِبِ ــا الَِّذي اٌت َفَأمَّ ــاِبَ ــُر ُمَتَش َوُأَخ
نَــا َوَمــا  اِســُخوَن يِف اْلِعْلــِم َيُقوُلــوَن َآَمنَّــا بـِـِه ُكلٌّ ِمــْن ِعنْــِد َربِّ َتْأِويلـِـِه َوَمــا َيْعَلــُم َتْأِويَلــُه إاِلَّ اهلل َوالرَّ

ــاِب﴾، ســورة آل عمــران: اآليــة: )7(. ــو اأْلَْلَب ــُر إاِلَّ ُأوُل كَّ َيذَّ
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ــا﴾. نَ ــِد َربِّ ِعنْ

اِســُخوُن  ، َوحُمَْكــٌم َوُمَتَشــابٌِه، َوَناِســٌخ َوَمنُْســوٌخ، َفالرَّ  ]َواْلُقــْرآنُ  َخــاصٌّ َوَعــامٌّ
ــُه[« ()1(. ــِم َيْعَلُموَن يِف اْلِعْل

ــن َأيب  ــُه، ع ــن"))( رفع ــان "عمَّ ــن النُّع ــيّل ب ــن ع ــد، ع ــن َأمح ــد، ع ] 69[ )حُممَّ
ــامد")3(،  ــوَن "الثِّ ــاَلم: »َيُمصُّ ــاَلم، قــال: قــاَل َأبــو جعفــر عليــه السَّ جعفــر عليــه السَّ

ــَم«.  َو َيَدُعــوَن النََّهــَر اْلَعظِي

ِقيَل َلُه: َوَما النََّهُر اْلَعظِيمُ ؟ 

، إِنَّ  َقــاَل: »َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه واْلِعْلــم الَّــِذي َأْعَطــاهُ  اهللُ َعــزَّ َوجــلَّ
ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه ُســنََن "النَّبيــَن")4( ِمــْن آَدَم- َوَهُلــمَّ  ــَع ملَُِحمَّ اهلل َعــزَّ َو َجــلَّ مَجَ

ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه«. َجــّرًا- إىِل  حُمَمَّ

نَُن؟ ِقيَل َلُه: َو َما تِْلَك السُّ

ــَك  َ ذلِ ــِه َصــرَّ ــِه َوآلِ هِ ، َوإِنَّ َرُســوَل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــَأْسِ ــَن بِ ــُم النَّبِيِّ ــاَل: »ِعْل َق

))(  الــكايف للكلينــي: )/ )))- )))، بــاب أن األئمــة عليهــم الســالم قــد أوتــوا العلــم..، 
ح)، وينظــر: تفســر القمــي: )/ 96، بصائــر الدرجــات للصفــار: 4))، ب))، ح8، بحــار 

األنــوار للمجلــي: 7)/ 0))، ب7)، ح).
ن( مل ترد يف الكايف. ))(  )عمَّ

ــان  ــر: لس ــل . ينظ ــاء القلي ــاد: امل ــكايف. الثِّ ــن ال ــاه م ــا أثبتن ــل، وم ــذا يف االص ــَار( ك ))(  )الثِّ
ــد(.  ــادة )ثم ــرب، م الع

لِن( كذا يف األصل وما أثبتناه من الكايف . )4(  )األوَّ
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ــاَلُم«. ــَد َأِمــِر اْلـــُمْؤِمنَِن َعَلْيــِه السَّ ــُه ِعنْ ُكلَّ

َفَقاَل َلهُ  َرُجٌل: َيا ْبَن َرُسوِل اهلل، َفَأِمُر املْؤِمنَِن َأْعَلُم َأْم َبْعُض النَّبِيَِّن؟

ــاَلُم: »اْســَمُعوا َمــا َيُقــوُل ؟! إِنَّ اهلل َيْفَتــُح َمَســاِمَع َمْن  َفَقــاَل َأُبــو َجْعَفــٍر َعَلْيــِه السَّ
ــعَ   ــُه مَجَ ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه ِعْلــَم النَّبِيِّــَن، َوَأنَّ ــعَ  ملَُِحمَّ ْثُتــُه: َأنَّ اهلل مَجَ َيَشــاُء، إيِنِّ َحدَّ
ــاَلُم، َوُهَو َيْســـَأُلنِي: َأُهَو َأْعـــَلُم، َأْم َبْعـــُض  ــُه ِعنْــَد َأِمــِر اْلـــُمْؤِمنَِن َعَلْيِه السَّ ذلـِـَك ُكلَّ

النَّبِيِّـَن« (؟!)1(. 

ــا  ــاَلم: »َأمَّ ضــا َعليــه السَّ ــُه كتــَب إِليــه الرِّ ]70[ و)عــن عبــد اهلل بــن ُجنــدب، َأنَّ
ــَض َصــىَّ  ــامَّ ُقبِ ــِه، َفَل ــنَ  اهلل يِف  َخْلِق ــِه َكانَ  َأِم ــِه َو آلِ ــدًا َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــإِنَّ حُمَمَّ ــُد، َف َبْع
اهللُ َعَليــه َوآلــه ُكنَّــا َأْهــَل اْلَبْيــِت َوَرَثَتــُه؛ َفنَْحــُن ُأَمنَــاُء اهلل يِف َأْرِضــِه..« ())(. إىل أخــر 

احلديــث.

ــد، عــن َعــيِلّ بــن احلكــم، عــن عبــد  ــد بــن حييــى، َعــن َأمحــد بــن حُممَّ ])7[ )حُممَّ
ــاَلم، قــال: »َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ  محــن بــن كثــر، عــن َأيب َجعفــر َعليــه السَّ الرَّ
ــيٍّ  ــْن َنبِ ــا ِم ــُن آَدَم، َوَم ــُة اهلل ْب ــِه اأْلَْرِض ِهَب ــى  َوْج َل َوِصٍّ َكاَن َع ــِه: إِنَّ َأوَّ ــِه َوآلِ َعَلْي
 ، ــيٍّ ــَف َنبِ ــَن َأْل ي ــٍي  َوِعرْشِ ــِف َنبِ ــَة َأْل ــاِء ِماَئ ــُع اأْلَْنبَِي ، َوَكاَن مَجِي ــُه َوِصٌّ ــى  إاِلَّ َو َل َم
ــُم  ــٌد َعَلْيِه ــى ، َوحُمَمَّ ــى ، َوِعيس ــُم، َوُموس ــوٌح، َوإِْبَراِهي ــْزِم: ُن ــو اْلَع ــٌة ُأوُل َس ــمْ  َخْ ِمنُْه

))( الــكايف للكلينــي: )/)))-)))، بــاب أن األئمــة عليهــم الســالم ورثــة العلــم ..، ح5، 
ــار: 7))، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/)55. فَّ رجــات للصَّ وينظــر: بصائــر الدَّ

))( الــكايف للكلينــي: )/)))، بــاب أن األئمــة ورثــوا علــم النبــي ومجيــع األنبيــاء ..، ضمــن 
ح)، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 87)، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/ 46)، غايــة 

املــرام هلاشــم البحــراين: )/ )6)-)6).
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ــٍد َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه  ــاَلُم َكاَن ِهَبــَة اهلل ملَُِحمَّ ــاَلُم، َوإِنَّ َعــِيَّ ْبــَن َأيِب َطالِــٍب َعَلْيــِه السَّ السَّ
ــدًا َوِرَث   مَّ ــا إِنَّ حُمَ ــُه، ]َأَم ــَم َمــْن َكاَن َقْبَل ــاِء[ َوِعْل ْوِصَي ــَم األَْ ــِه، "َوَواِرَث")1( ]ِعْل َوآلِ

ِعْلــَم َمــْن َكاَن َقْبَلــُه[ ِمــَن اأْلَْنبَِيــاِء َواْلـــُمْرَسلَِن.

ــَهَداِء؛  ــَزُة َأَســُد اهلل َوَأَســُد َرُســولِهِ  َوَســيِّد الشُّ  َعــى  َقائَِمــِة اْلَعــْرِش َمْكُتــوٌب: مَحْ
ــا  نَ ــَر َحقَّ ــْن َأْنَك ــى  َم ــا َع ُتنَ ــِذِه ُحجَّ ــُمْؤِمنَِن؛ َفه ــُر اْلـ ــِيٌّ َأِم ــْرِش: َع ــِة اْلَع َويِف ُذَؤاَب
ــٍة ]َتُكــوُن[   َوَجَحــَد ِمَراَثنَــا، "َوَمــا َمنََعنَــا"))( ِمــَن اْلــَكاَلِم َواَماَمنَــا اْلَيِقــُن، َفــَأيُّ ُحجَّ

ــْن هــَذا« (؟)3(. ــَغ ِم َأْبَل

ــد،  ــد اهلل بــن حُممَّ ــاب، عــن عب ــَلَمة بــن اخلطَّ ــد بــن حَييــى، عــن َس ])7[ )حُممَّ
ــل بــن عمــر، قــاَل: قــال  ــد، عــن املُفضَّ عــن عبــد اهلل بــن القاســم، عــن ُزرعــة بــن حُممَّ
ــدًا َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه  ــاَلم: »إِنَّ ُســَلْياَمَن َوِرَث َداُوَد، َوإِنَّ حُمَمَّ َأبــو عبــد اهلل َعَليــه السَّ
ــوِر،  ُب ــِل َوالزَّ ْنِجي ــْوَراِة َواإْلِ ــَم التَّ ــا ِعْل ــدًا، َوإِنَّ ِعنَْدَن ــا حُمَمَّ ــا َوِرْثنَ ــَلْياَمَن، َوإِنَّ َوِرَث ُس

َوتِْبَيــاَن َمــا يِف اأْلَْلــَواِح «.

َقال: ُقلُت: إِنَّ هذا هلَُو الِعلم؟ 

ــُدُث ]َيْومــًا[ َبْعــَد َيــْومٍ  َوَســاَعًة  قــال: »َلْيــَس هــَذا ُهــَو اْلِعْلــَم؛ إِنَّ اْلِعْلــَم الَّــِذي حَيْ
ــاَعٍة[« ()4(. ]َبْعَد َس

))(  يف الكايف: وورث.
))( يف األصل: وَسابقتنَا، وما َأثبتناه من الكايف.

ــاء..، ح)،  ــع األنبي ــوا علــم النبــي ومجي ــاب أن األئمــة ورث ))( الــكايف للكلينــي: )/4))، ب
ــي: 7)/7-6. ــار للمجل ــاين: )/)55، البح ــض الكاش ــوايف للفي ــر: ال وينظ

ــاء..، ح)،  ــع األنبي ــوا علــم النبــي ومجي ــاب أن األئمــة ورث )4( الــكايف للكلينــي: )/4))، ب
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ــد صــىَّ اهلل عليــه َوآلــه، ومل يكــن عنــد  لــن وعلــم حُمَمَّ  فــإِذا ورثــوا علــم األوَّ
أويل العــزم وال غرهــم مــن األَنبيــاء علــم مــا كان عنــد النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، 
ــاَلم َأفضــل، وهــو اجلامــع لذلــك  فكيــف ال يكــون َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ

كّلــه؟!

 فا راموا ِمن تفضيل غرِه عليه ضالٌل ُمبٌن.

ــد بــن عبــد اجلبَّــار، عــن صفــوان بــن حَييــى،  ])7[ )َأمحــد بــن إِدريــس، َعــن حُممَّ
اد، عــن رُضيــس الكنَّــايس، قــال: ُكنــُت عنــد َأيب عبــد اهلل عليــه  َعــن ُشــعيب احلــدَّ
ــاَلم: »إِنَّ َداُوَد َوِرَث  ِعْلــَم  ــاَلم وعنــدُه َأبــو بصــر، فقــال َأبــو عبــد اهلل َعليــه السَّ السَّ
ــدًا َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلِــِه َوِرَث  ُســَلْياَمَن،  اأْلَْنبَِيــاِء، َو إِنَّ ُســَلْياَمَن َوِرَث  َداُوَد، َو إِنَّ حُمَمَّ
ــدًا َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــِه، َوإِنَّ ِعنَْدَنــا ُصُحــَف إِْبَراِهيــَم َو َأْلــَواَح  ــا َوِرْثنَــا حُمَمَّ َوإِنَّ

ُموســى «.

 فَقاَل َأُبو َبِصٍر: إِنَّ هَذا هَلَُو اْلِعْلُم.

ــاَم اْلِعْلــُم َمــا حَيُْدُث  ــٍد، َلْيــَس هــَذا ُهــَو اْلِعْلــَم، إِنَّ ــاَلم: »َيــا َأَبــا حُمَمَّ فقــاَل َعليــه السَّ
ْيــِل َوالنََّهــاِر َيْومًا بَِيْوٍم، َوَســاَعًة بَِســاَعٍة«)1(. بِاللَّ

وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 58)-59)، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/554. بحــار 
األنــوار للمجلــي: 6)/ 87).

))( الــكايف للكلينــي: )/ 5))، بــاب َأن األئمــة ورثــوا علــم النبــي ومجيــع األنبيــاء..، ح4، 
ــار  ــوايف: )/554، بح ــاين يف ال ــض الكاش ــار: 55)، الفي ــات للصف ــر الدرج ــر: بصائ وينظ

ــي: 6)/)8). ــوار للمجل األن
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ــا  ــا َأَب ــال ]يل[: »َي ــاَلم، ق ــه السَّ ــد اهلل علي ــن َأيب عب ــر، ع ــن َأيب بص ]74[ و)ع
ــىَّ اهلل  ــدًا َص ــاُه حُمَمَّ ــْد َأْعَط ــْيئًا إاِلَّ َوَق ــاَء َش ــِط اأْلَْنبَِي ــلَّ مَلْ ُيْع ــزَّ َو َج ــٍد، إِنَّ اهلل َع حُمَمَّ

ــِه«. ــِه َوآلِ َعَلْي

ُحــُف الَّتِــي  ــا الصُّ ــاَء، َوِعنَْدَن ــدًا مَجِيــع  َمــا َأْعَطــى اأْلَْنبَِي  َقــاَل : »َوَقــْد َأْعطــى  حُمَمَّ
ــَم َوُمْوَســى﴾)1( . : ﴿ُصُحــِف إِْبَراِهْي ــاَل اهللُ َعــزَّ َو َجــلَّ َق

ُقلُت: ُجِعلُت فَِداك، هي األَلَواُح؟

 َقاَل: »َنَعْم« ())(.

ــد، عــن احلُســن بــن َســعيد، عــن النَّــرض بــن  ــد، عــن َأمحــد بــن حُممَّ ]75[ )حُممَّ
ــن  ــَألُه َع ــُه َس ــاَلم، َأنَّ ــه السَّ ــد اهلل علي ــن ســنان، عــن َأيب عب ــد اهلل ب ُســويد، عــن عب
ُبــور، ومــا  ْكــِر﴾))(، َمــا الزَّ ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الذِّ : ﴿َوَلَقــْد َكَتْبنــا يِف الزَّ َقــوِل اهلل عــزَّ وجــلَّ

كــُر؟  الذِّ

ــى  َداُوَد، َوُكلُّ  ــِزَل  َع ــِذي ُأْن ــوُر الَّ ُب ــَد اهلل، َوالزَّ ــُر ِعنْ ْك ــاَلم: »الذِّ ــه السَّ ــال علي ق
ــْم« ()4(. ــِم، َوَنْحــُن ُه ــِل اْلِعْل ــَد َأْه ــَو ِعنْ ــَزَل  َفُه ــاٍب َن كَِت

))( سورة األعى، اآلية: )9)(.
))( الــكايف للكلينــي: )/ 5))، بــاب َأن األئمــة ورثــوا علــم النبــي ومجيــع األنبيــاء..، ح5، 
وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 56)، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/555، بحــار األنوار 

للمجلــي: 6)/ 84).
ْرَض َيِرُثَهــا ِعَبــاِدَي  ْكــِر َأنَّ األَْ ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الذِّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكَتْبنَــا يِف الزَّ

ــوَن﴾ ســورة األنبيــاء، اآليــة: )05)(. احِلُ الصَّ
)4( الــكايف للكلينــي:)/5))-6))،، بــاب أن األئمــة ورثــوا علــم النبــي ومجيــع األنبيــاء..، 
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ــد بــن محَّــاد،  ــد بــن حييــى، عــن َأمحــد بــن أيب زاهــر وغــره، عــن حُممَّ ]76[ )حُممَّ
ل عليــه  ــاد، عــن إِبراهيــم، عــن َأبيــه، عــن َأيب احلســن األوَّ عــن َأخيــه َأمحــد بــن محَّ
ــَداك، َأخــرِبين َعــن النَّبــّي صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه  ــاَلم، قــال: ُقلــُت لــه: ُجِعلــُت فِ السَّ

ُهــم؟ ــَن ُكلُّ َوِرَث النَّبيِّ

اَلم: »َنَعْم«.  قاَل عليه السَّ

 ]ُقلُت:[ ِمن َلُدن آدم حتَّى ]انَتهى[ إىِل َنفِسِه؟

ٌد َصىَّ اهللُ َعَلْيِه َو آلِِه َأْعَلُم ِمنُْه«. َقاَل: »َما َبَعَث اهللُ َنبِّيًا إاِلَّ َوحُمَمَّ

 قال، قلت: إِنَّ عيسى بن َمرَيم كان حُيِيي املوتى بإِذِن اهلل.

 قال: »َصَدْقَت«.

ــر، وكان رُســوُل اهلل صــىَّ اهللُ عليــه   َوُســليان بــن داُود كان َيفَهــُم منطــَق الطَّ
َوآلــه َيقــِدُر عــى هــذه املنــاِزل؟

ــَن َداُوَد َقــاَل لِْلُهْدُهــِد ِحــَن َفَقــَدُه َوَشــكَّ يِف َأْمــِرِه:   قــال، فقــال: »إِنَّ ُســَلْياَمَن ْب
ْدُهــَد َأْم َكاَن ِمــَن اْلَغائِبـِـَن﴾)1( ِحــَن َفَقــَدُه، َوَغِضــَب  َعَلْيــِه،  ﴿َفَقــاَل َمــا ِلَ اَل َأَرى اهْلُ
ــاَم  ــي بُِســْلَطاٍن ُمبِــٍن﴾))(، َوإِنَّ ــُه َأْو َلَيْأتَِينِّ ــُه َعَذاًبــا َشــِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَّ َبنَّ َفَقــاَل: ﴿َألَُعذِّ
ــَط  ــا مَلْ ُيْع ــَي َم ــْد ُأْعطِ ــٌر- َق ــَو َطائِ ــَذا- َو ُه ــاِء، َفه ــَى امْلَ ــُه َع ــُه َكاَن َيُدلُّ ــَب  أِلَنَّ َغِض

ح6، وينظر: الوايف للفيض الكاشاين: )/557، بحار األنوار للمجلي: 6)/ 84).
ْدُهــَد َأْم َكاَن ِمــَن اْلَغائِبـِـَن﴾، ســورة  ــَد الطَّــْرَ َفَقــاَل َمــا ِلَ الَ َأَرى اهْلُ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَتَفقَّ

النمل، اآليــة: )0)(. 
))( سورة النمل، اآلية: )))(.
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ــُه  ــَرَدُة َل ــَياطُِن امْلَ ْنــس")1(   َوالشَّ ــُن َواإْلِ يــُح َو النَّْمــُل "َواجْلِ ــِت الرِّ ــْد َكاَن ُســَلْياَمُن، َوَق
ــوُل  ــُه، َوإِنَّ اهلل َيُق ــْرُ َيْعِرُف ــَواِء، َوَكانَ  الطَّ ــَت اهْلَ ــاَء حَتْ ــِرُف  امْلَ ــن  َيْع ــَن، َومَلْ َيُك َطائِِع
ــَم بِــِه  َبــاُل َأْو ُقطَِّعــْت بِــِه اأْلَْرُض َأْو ُكلِّ ْت بِــِه اجْلِ َ يِف كَِتابِِه:﴿َوَلــْو َأنَّ ُقْرَآًنــا ُســرِّ

ــى﴾))(. امْلَْوَت

ــِه  ــعُ  بِ ــاُل، َوُتَقطَّ َب ــِه اجْلِ ُ بِ ــرَّ ــا ُتَس ــهِ  َم ــِذي فِي ــْرآَن الَّ ــَذا اْلُق ــُن ه ــا َنْح ــْد َوِرْثنَ َوَق
ــاِب  ــَواِء، َوإِنَّ يِف كَِت ــَت اهْلَ ــاَء حَتْ ــِرُف امْلَ ــُن َنْع ــى ، َوَنْح ــِه امْلَْوت ــا بِ َي "األََرض")3(، َوحُتْ
َِّــا َكَتَبــُه  ــا َأْمــٌر إاِلَّ َأْن َيــْأَذَن اهللُ ]بِــِه َمــَع َمــا َقــْد َيــْأَذُن اهللُ[ م اهلل "آَيــات")4( َمــا ُيــَراُد بَِ
ــاَمِء  ــٍة يِف السَّ ــْن َغائَِب ــا ِم ــوُل: ﴿َوَم ــاِب؛ إِنَّ اهللَ َيُق ــا يِف ُأمِّ اْلكَِت ــُه اهللُ َلنَ امْلَاُضــوَن، َجَعَل

َواأْلَْرِض إاِلَّ يِف كَِتــاٍب ُمبِــٍن﴾))(.

  ُثمَّ َقال: ﴿ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا﴾))(.

))(  يف الكايف: واالنس واجلن.
ــِه  ــَم بِ ْرُض َأْو ُكلِّ ــِه األَْ ــْت بِ ــاُل َأْو ُقطَِّع َب ــِه اجْلِ ْت بِ ــرَِّ ــا ُس ــْو َأنَّ ُقْرَآًن ــاىل: ﴿َوَل ــه تع ــن قول ))( م
ــاَس مَجِيًعــا َواَل  ــَدى النَّ ــْو َيَشــاُء اهلل هَلَ ــوا َأْن َل ــِس الَِّذيــَن َآَمنُ ــْم َيْيَئ ــُر مَجِيًعــا َأَفَل ــْل هللِ اأْلَْم امْلَْوَتــى َب
ــلُّ َقِريًبــا ِمــْن َداِرِهــْم َحتَّــى َيــْأِتَ َوْعــُد اهلل  َيــَزاُل الَِّذيــَن َكَفــُروا ُتِصيُبُهــْم بـِـاَم َصنَُعــوا َقاِرَعــٌة َأْو حَتُ

ــة: )))(. ــاَد﴾ ســورة الرعــد اآلي ــُف امْلِيَع لِ إِنَّ اهلل اَل ُيْ

))(  يف حاشية اأَلصل )نسخة بدل( والكايف: اْلُبْلَداُن.
)4(  يف الكايف: آلََياٍت

)5( سورة النمل: اآلية: )75(.
ــِه  ــاملٌِ لِنَْفِس ــْم َظ ــا َفِمنُْه ــْن ِعَباِدَن ــا ِم ــَن اْصَطَفْينَ ــاَب الَِّذي ــا اْلكَِت ــمَّ َأْوَرْثنَ ــه تعاىل:﴿ُث ــن قول )6( م
ــَك ُهــَو اْلَفْضــُل اْلَكبِــر﴾ ســورة فاطــر:  ــإِْذِن اهلل َذلِ اِت بِ ــْرَ َوِمنُْهــْم ُمْقَتِصــٌد َوِمنُْهــْم َســابٌِق بِاخْلَ

ــة: )))(. اآلي
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ــِه تِْبَيــاُن ُكـــلِّ  ــا هـــَذا الَّـــِذي فِي ، َوَأْوَرَثنَ َفنَـــْحُن الَِّذيــَن اْصَطـــَفاَنا اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ
.)1() َشْ ٍء« 

اَلم َأفضل؟!.  فإِذا كان هذا شأهنم، فكيف ال يكون َعيِلّ عليه السَّ

ــام، قــال: َســِمعُت َأبــا عبــد اهلل عليــه  ]77[ و)عــن عبــد األَعــى مــوىل آل الشَّ
ــي، فِيــِه  ــُه يِف َكفِّ لـِـِه إىِل  آِخــِرِه َكَأنَّ ــاَلم، يقــول: »َواهلل، إيِنِّ أَلَْعَلــمُ  كَِتــاَب  اهلل ِمــْن َأوَّ السَّ
ــٌن، َقــاَل اهللُ َعــزَّ َو  ــاَمِء، َوَخــرَبُ اأْلَْرِض، َوَخــرَبُ َمــا َكانَ ، َوَخــرَبُ َمــا ُهــَو َكائِ َخــرَبُ السَّ

: فِيــِه تِْبَيــاُن ُكلِّ َشْ ٍء))(« ()3(.  َجــلَّ

ابقون مل يُكن عندهم علم ذلك كّله.  هذا واألَنبياء السَّ

ــاَلم عِلُمــه كّلــه، َوإمــام املتُّقــن َأمــر املؤمنــن  ــادق عليــه السَّ  وهــذا اإلمــام الصَّ
ــاَلم َأفضــل؛ فكيــف ال يكــون أفضــل؟. عليــه السَّ

ــاَلم، قــال: » ﴿َقــاَل  محــن بــن كثــر، عــن َأيب عبــد اهلل عليــه السَّ ]78[ و)عــن عبــد الرَّ

))( الــكايف للكلينــي:)/6))،، بــاب أن األئمــة ورثــوا علــم النبــي ومجيــع األنبيــاء..، ح7، 
ــار: 67-68، تأويــل اآليــات لالســرتآبادي: )/ 490،  فَّ وينظــر: بصائــر الدرجــات للصَّ

ــي: 7)/ ))). ــوار للمجل ــار األن بح
))(  مل نجــد هــذا الــكالم يف القــرآن الكريــم، ولربــا يكــون حديــث قــديس، أو مــن قولــه تعاىل: ﴿

ْلنَــا َعَلْيــَك  ــٍة َشــِهيًدا َعَلْيِهــْم ِمــْن َأْنُفِســِهْم َوِجْئنـَـا بـِـَك َشــِهيًدا َعــَى َهــُؤاَلِء َوَنزَّ َوَيــْوَم َنْبَعــُث يِف ُكلِّ ُأمَّ
ى لِْلُمْســلِِمَن﴾ ســورة النحــل اآلية: )89(. ــًة َوُبــرْشَ ٍء َوُهــًدى َوَرمْحَ اْلكَِتــاَب تِْبَياًنــا لـِـُكلِّ َشْ

ــالم  ــم الس ــة عليه ــه إال األئم ــرآن كل ــع الق ــه مل جيم ــاب أن ــي:)/9))،، ب ــكايف للكلين ))( ال
ــار: 4))، تفســر العيــايش:  فَّ وأهنــم يعلمــون علمــه كلــه، ح4، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصَّ

ــوايف للفيــض الكاشــاين: )/)56. )/ 6))، ال
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الَّــِذي ِعنْــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلكَِتــاِب َأَنــا َآتِيــَك بـِـِه َقْبــَل َأْن َيْرَتــدَّ إَِلْيــَك َطْرُفــَك﴾)1(.

ــاَلم]بن[ َأصابِعــه، َفوَضعهــا عــى صــدرِه،  ج َأبــو عبــد اهلل عليــه السَّ  قــال: َفَفــرَّ
ــهِ « ())(. ُثــمَّ قــال: »َوِعنَْدَنــا َواهلل ، ِعْلــُم اْلكَِتــاِب ُكلِّ

ــاَلم: ﴿ُقــْل  ]79[ و)عــن ُبرْيــد بــن ُمعاويــة، قــال: ُقلــُت أليَب جعفــر عليــه السَّ
َكَفــى بـِـاهلل َشــِهيًدا َبْينـِـي َوَبْينَُكــْم َوَمــْن ِعنْــَدُه ِعْلــُم اْلكَِتــاِب﴾)3(.

ــِي   ــَد النَّبِ ــا َبْع َن ــا َوَخْرُ ــا َوَأْفَضُلنَ ُلنَ ــاَلُم َأوَّ ــِه السَّ ــِيٌّ َعَلْي ــى ، َوَع ــا َعن اَن ــال: »إِيَّ  ق
ــِه« ()4( . ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي َص

ــد، عــن َعــيِلّ بــن احلَكــم،  ــد بــن حييــى وغــره، َعــن َأمحــد بــن حُممَّ ]80[ )حُممَّ

ــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلكَِتــاِب َأَنــا َآتِيــَك بِــِه َقْبــَل َأْن َيْرَتــدَّ إَِلْيــَك  ــِذي ِعنْ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َقــاَل الَّ
ــَويِن َأَأْشــُكُر َأْم َأْكُفــُر َوَمــْن َشــَكَر  ــَدُه َقــاَل َهــَذا ِمــْن َفْضــِل َريبِّ لَِيْبُل ا ِعنْ َطْرُفــَك َفَلــامَّ َرَآُه ُمْســَتِقرًّ

ــاَم َيْشــُكُر لِنَْفِســِه َوَمــْن َكَفــَر َفــإِنَّ َريبِّ َغنـِـيٌّ َكِريــٌم﴾ ســورة النمــل، اآليــة: )40( . َفإِنَّ
ــالم  ــم الس ــة عليه ــه إال األئم ــرآن كل ــع الق ــه مل جيم ــاب أن ــي:)/9))،، ب ــكايف للكلين ))( ال
ــار: )))-)))، اخلرائــج  فَّ رجــات للصَّ وأهنــم يعلمــون علمــه كلــه، ح5، وينظــر: بصائــر الدَّ
واجلرائــح للراونــدي: )/ 797، حتـــ: مؤسســة اإلمــام املهــدي عليــه الســالم )ط)- إيــران(، 

ــي: 6)/70). ــار للمجل البح
ــي  ــِهيًدا َبْينِ ــاهلل َش ــى بِ ــْل َكَف ــاًل ُق ــَت ُمْرَس ــُروا َلْس ــَن َكَف ــوُل الَِّذي ــاىل: ﴿وَيُق ــه تع ــن قول ))( م

ــة: ))4(. ــد، اآلي ــورة الرع ــاِب﴾ س ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل ــْن ِعنْ ــْم َوَم َوَبْينَُك
ــالم  ــم الس ــة عليه ــه إال األئم ــرآن كل ــع الق ــه مل جيم ــاب أن ــي:)/9))،، ب ــكايف للكلين )4( ال
وأهنــم يعلمــون علمــه كلــه، ح6، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 6))، دعائــم اإلســالم 
ــن  ــب الب ــدي: )/ 799، املناق ــح للراون ــج واجلرائ ــريب:)/))، اخلرائ ــان املغ ــايض النّع للق

ــوب: )/ 504. ــهر اش ش
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))(، عــن جابــر، عــن أيب  يــس الَوابشـــيُّ ــد بــن الُفضيــل، قــال: َأْخــرَبين رُشَ عــن حُممَّ
ــاَم  ــاَلم، قــال: »إِنَّ اْســَم اهلل اأْلَْعَظــَم َعــى  َثاَلَثــٍة َوَســْبِعَن َحْرفــًا، َوإِنَّ جعفــر عليــه السَّ
ــَم بـِـِه، َفُخِســَف  بـِـاأْلَْرِض َمــا َبْينَــُه َوَبــْنَ  َكاَن ِعنْــَد آَصــَف ِمنَْهــا َحــْرٌف َواِحــٌد، َفَتَكلَّ
َع  ــْت َأْسَ ــاَم َكاَن ــاَدِت اأْلَْرُض َك ــمَّ َع ــِدِه، ُث ــِريَر بَِي ـ ــاَوَل السَّ ــى  َتنَ ــَس َحّت ــِر بِْلِقي ي َسِ
ْعَظــِم[ اْثنَــاِن َوَســْبُعوَن َحْرفــًا،  ِمــْن َطْرَفــِة َعــْنٍ ،  "َوِعنَْدَنــا َنْحــُن"))( ]ِمــَن ااِلْســِم األَْ
ــْوَل  َواَل  ــَدُه، َواَل َح ــِب ِعنْ ــِم اْلَغْي ــهِ  يِف ِعْل ــَتْأَثَر بِ ــاىل اْس ــارك وَتَع ــَد اهلل تب ــْرٌف  ِعنْ َوَح

َة إاِلَّ بِــاهلل اْلَعــِيِّ اْلَعظِيــِم« ()3(.  ُقــوَّ

ــد  ــد، عــن احلُســن بــن ســعيد وحُممَّ ــد بــن حييــى، َعــن َأمحــد بــن حُممَّ ])8[ )حُممَّ
ــّي، عــن هــارون بــن اجلَْهــم، عــن رُجــٍل  ــا بــن عمــران الُقمِّ بــن خالــد، عــن زكريَّ
ــا  ــِمعُت َأب ــال: َس ــمه- ق ــظ اس ــاَلم- ملْ َأحَف ــه السَّ ــد اهلل َعلي ــاب َأيب عب ــن َأصح م
ــَي َحْرَفــْنِ  ــاَلم ُأْعطِ ــَم َعَليــه السَّ ــَن َمْرَي ــاَلم يُقــول: »إِنَّ ِعيَســى ْب عبــد اهلل َعليــه السَّ
َكاَن َيْعَمــُل ِبِــاَم، وُأْعطِــَي ُموَســى أْرَبَعــَة َأْحــُرٍف، وُأْعطِــَي إِْبَراِهيــُم َثاَمنَِيــَة َأْحــُرٍف، 

يــَن َحْرفــًا. َســًة وِعرْشِ ــَي آَدُم َخْ َســَة َعــرَشَ َحْرفــًا، وُأْعطِ ــوٌح َخْ ــَي ُن وُأْعطِ

ــوات اهلل  ــادق صل ــام الص ــاب اإلم ــن أصح ــويس م ــيخ الط ه الشَّ ــدَّ ــي: ع ــس الواب ))(  رشي
عليــه، ينظــر: رجــال الطــويس: 4))، نقــد الرجــال للتفريــي: )/ 94)، جامــع الــرواة 

لأَلردبيــيل: )/ 99).
))(  يف الكايف: َوَنْحُن ِعنَْدَنا.

))( الــكايف للكلينــي:)/0))،، بــاب مــا أعطــي األئمــة عليهــم الســالم مــن اســم اهلل 
ــار: 8))، املحتــرض للحــيل: 4))، كشــف  فَّ رجــات للصَّ ــر الدَّ األعظــم، ح)، وينظــر: بصائ
الغمــة يف معرفــة األئمــة لعــيل بــن أيب الفتــح األربــيل:)/ 408)ط- دار االضــواء، بــروت(، 

ــادي: )/ 489. ــرت آب ــات لألس ــل اآلي تأوي
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ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َوإِنَّ اْســَم اهلل  ــُه ملَُِحمَّ ــَع َذلِــَك ُكلَّ  وإِنَّ اهلل َتَعــاىَل مَجَ
ــْنِ وَســْبِعَن  ــٌد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه اْثنَ األَْعَظــَم َثاَلَثــٌة وَســْبُعوَن َحْرفــًا، ُأْعطِــَي حُمَمَّ

ــٌد« ()1(. ــْرٌف َواِح ــه َح ــَب َعنْ ــًا وُحِج َحْرف

ــد  ــد، عــن َأمحــد حُممَّ ، عــن معــال بــن حُممَّ ــد األَشــعريُّ ])8[ )احلُســُن بــن حُممَّ
، َعــن َأيب احلســن َصاحــِب "الَعْســكر"))(  ــد النَّوفــيلِّ بــن عبــد اهلل، عــن َعــيِلّ بــن حُممَّ
ــًا،  ــْبُعوَن َحْرف ــٌة وَس ــُم َثاَلَث ــُم اهلل األَْعَظ ــول: »اْس ــِمْعتُه يق ــال: َس ــاَلم، ق ــه السَّ علي
ــاَم  ــه اأَلْرُض فِي ــه "َفخرَقــْت")4( َل ــَم بِ ــُه َحــْرٌف، َفَتَكلَّ ــَد آَصــَف ِمنْ ــاَم")3( َكاَن ِعنْ "وإِنَّ

ــَطِت  ــمَّ اْنَبَس ــَلْياَمَن، ُث ُه إىل ُس َ ــرَّ ــى َص ــَس َحتَّ ــْرَش بِْلِقي ــاَوَل َع ــَبأٍ، َفَتنَ ــْنَ َس ــُه وَب َبْينَ
، وِعنَْدَنا]ِمنْــُه[ اْثنَــاِن وَســْبُعوَن َحْرفــًا، وَحــْرٌف ِعنْــَد  األَْرُض يِف َأَقــلَّ ِمــْن َطْرَفــِة َعــْنٍ

ــِب« ())(. ــِم اْلَغْي ــه يِف ِعْل ــَتْأثٌِر بِ اهلل ُمْس

))( الــكايف للكلينــي:)/0))،، بــاب مــا أعطــي األئمــة عليهم الســالم مــن اســم اهلل األعظم، 
ــادي: )/ 490،  ــار: 8))، تأويــل اآليــات لألســرت آب فَّ رجــات للصَّ ــر الدَّ ح)، وينظــر: بصائ

الــوايف للكاشــاين: )/ 564، بحــار األنــوار للمجلــي: 7)/ 4)).
ــام  ــو اإلم ــكر ه ــب العس ــكايف، وصاح ــن ال ــاه م ــا أثبتن ــل وم ــذا يف األص ــكري( ك ))( )العس
اهلــادي عليــه الّســالم وســمي بصاحــب العســكر لقصــة وقعــت بينــه وبــن املتــوكل العبــايس. 
ينظــر اخلرائــج واجلرائــح للراونــدي: )/ 4)4، ب))، ح9)، بحــار األنــوار للمجلــي: 

.(56  ،50
))(  )وإِنََّا( مل ترد يف الكايف.

)4( يف الكايف: فانخرقت.
)5( الــكايف للكلينــي:)/0))،، بــاب مــا أعطــي األئمــة عليهم الســالم مــن اســم اهلل األعظم، 
ح)، وينظــر: بصائــر الدرجــات للّصّفــار: )))، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ )564-56. 
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نقــوُل: مجيــع األَنبيــاء املذكوريــن ملْ يكــن عندهــم مــن االســِم األَعظــم ِســَوى 
ــزَّ  ــرَّ اهلل ع ــد ص ــاىل، وق ــم اهلل تع ــا َأعطاه ــاُوت م ــى تف ــًا ع ــن حرف ــًة وعرَي مَخس
ــُه مــع الباقــي مــن األَحــرِف، فاســتكملت ثالثــة وســبعن حرفــًا كّل ذلــك  وجــّل ُكلَّ
لنبّيــه صــىَّ اهلل عليــه َوآلــه مــا عــدا حرفــًا واحــدًا اســتأثر اهلل بــه لنفســه، ومــن بعــد 
ــه َأمــر املؤمنــن َعــيِلّ بــن َأيب طالــب  رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، صــاَر لوصيِّ
ــاَلم واحــدًا بعــد واحــد،  ــة املعصومــن عليهــم السَّ ــاَلم، وِمــن بعــده لألئمَّ عليــه السَّ

يــف. ــى إىِل القائــم عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرَّ حتَّ

اَلم أفضل؟!. فإذا َقُصـر عِلُمُهم عن ِعلمه، فكيف ال يكون َعيِلّ عليه السَّ

ــاَلم، َفُقلــُت:  ])8[ و)عــن أيِب َبِصــٍر، قــاَل: َدَخلــُت عــى َأيِب َعبــد اهلل عليــه السَّ
ُجِعلــُت فـِـَداَك إيِنِّ َأســَأُلَك عــن َمســَأَلٍة، َهُهنـَـا َأَحــٌد َيْســَمُع َكاَلِمي؟

َلــَع  ــاَلم ِســرْتًا َبْينَــه وَبــْنَ ]َبْيــٍت[ آَخــَر، َفاطَّ  َقــاَل: َفَرَفــَع َأُبــو َعْبــِد اهلل عليــه السَّ
ــٍد[، َســْل َعــامَّ َبــَدا َلــَك«. فِيــه، ُثــمَّ َقــاَل: »]َيــا َأَبــا حُمَمَّ

ُثــوَن َأنَّ َرُســول اهلل َصــىَّ اهلل  [ ِشــيَعَتَك َيَتَحدَّ  َقــاَل، ُقْلــُت: ُجِعلــُت فـِـَداَك، ]إِنَّ
ــاَلم َباَبــًا َيْفَتــُح َلــُه منــه َألــُف َبــاٍب؟  ــَم َعِليَّــا عليــه السَّ عليــِه وآلــه َعلَّ

ــِه  ــًا َعَلْي ــِه َعليَّ ــِه َوآلِ ــَم َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْي ــٍد، َعلَّ ــا حُمَمَّ ــا َأَب قــاَل، َفقــال: »َي
ــاٍب«. ــُف َب ــاٍب َأْل ــْن ُكلِّ َب ــُح ِم ــاٍب ُيْفَت ــَف َب ــاَلم َأْل السَّ

َقال، ُقلُت: "َوَاهلل َهَذا َالِعْلم"))(!؟

وهذه احلديث واحلديث رقم ]80[ متقاربان يف اللفظ، ولكن خمتلفان بالسند.
))( يف الكايف: هذا واهلل الِعلم.
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ه َلِعْلٌم، وَما ُهَو بَِذاَك« . ]َقال:[ "َفنََكَت"))( يف اأَلْرِض َساَعًة، ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ

ــا  ــَجاِمَعَة، وَم ــا اْلـ ــٍد، وإِنَّ ِعنَْدَن ــا حُمَمَّ ــا َأَب ــالم: »َي ــه الس ــاْل علي ــمَّ َق ــاْل:[ ُث ]َق
ــَجاِمَعُة«. ــا اْلـ ــْم َم ُيْدِريِ

 َقاَل، ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك وَما اجْلَاِمَعُة؟ 

ــِه  ــا َســْبُعوَن ِذَراعــًا بِــِذَراِع َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلِ َقــال: »َصِحيَفــٌة ُطوهُلَ
[ َحــاَلٍل  ــاَلُم بَِيِمينِــه، فِيَهــا ]ُكلُّ َوإِْماَلئِــه ِمــْن َفْلــِق فِيــه))( وَخــطِّ َعــِيٍّ َعَليــه السَّ

ــَخْدشِ )4(«. ــى األْرُش)3( يِف اْلـ ــاُس، َحتَّ ــه النَّ ــاُج إَِلي َت ٍء حَيْ ــَراٍم، وُكلُّ َشْ وَح

ٍد«؟ مَّ ، َفَقاَل: »"ْأ َتْأَذُن"))( ِل َيا َأَبا حُمَ َب بَِيِدِه إيِلَّ  َورَضَ

َا َأَنا َلَك، َفاْصنَْع َما ِشْئَت.  َقاَل، ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك إِنَّ

))(  )فنكــث( كــذا يف األصــل والصحيــح مــا أثبتنــاه مــن الــكايف. النَْكــت: هــو أن تنُكــت يف 
ــر فيهــا. ينظــر: الصحــاح، مــادة ) نكــت(. أمــا  األرض بقضيــب، أي تــرضب بقضيــب فتؤّث

النكــث فهــو نقــض العهــد.
))(  مــن َفْلــق فيــه، أي: مــن شــّق فمــه، يعنــى مشــافهًة، يقــال: كّلمنــي فــالن مــن َفْلــق فيــه، 
و فِْلــق فيــه، أي ِشــّقه، والكــرس قليــل، و الفتــح أعــرف. ينظــر: لســان العــرب، مــادة ) فلــق(.
واروش  املبيــع،  يف  عيــب  عــى  اّطلــع  إذا  البائــع  مــن  املشــرتي  يأخــذه  مــا  األْرش:    )((
اجلراحــات مــن ذلــك؛ ألهّنــا جابــرة عــّا حصــل فيهــا مــن النقــص، وســّمي أرشــًا؛ ألّنــه مــن 
أســباب النــزاع، يقــال: أّرشــُت بينهــم إذا أوقعــت بينهــم، أي أفســدَت. ينظــر: لســان العــرب، 

النهايــة، مــادة ) أرش(.
)4(  )اخَلْدُش : مزق اجللد قل أو كثر(. كتاب العن، مادة )خدش(

)5(  يف الكايف: تأذن. أ تأذن يل، أي: يف غمزي إّياك بيدي حّتى جتد الوجع يف بدنك.
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 ]َقاَل:[ َفَغَمَزيِن بَِيِده))(، وَقاَل: »َحتَّى َأْرُش ]َهَذا[))( «، َكَأنَّه ُمْغَضٌب.

 َقاَل، ُقْلُت: َهَذا واهلل اْلِعْلُم!؟

ــا  [ ِعنَْدَن ــاَل: »و]إِنَّ ــمَّ َق ــمَّ َســَكَت َســاَعًة ُث ــَذاَك«، ُث ــَس بِ ــٌم وَلْي ــه َلِعْل ــاَل: »إِنَّ  َق
اْلـــَجْفَر، وَمــا ُيْدِريـِـْم َمــا اْلـــَجْفُر«؟

 َقاَل، ُقْلُت: وَما اجْلَْفُر؟

 َقــاَل: »ِوَعــاٌء ]ِمــْن َأَدٍم)3([ فِيــه ِعْلــُم النَّبِيِّــَن واْلَوِصيِّــَن، وِعْلــُم ]اْلُعَلــاَمِء[ 
ــل«. ائِْي ــي إِْسَ ــْن َبنِ ــوا")4( ِم ــَن "خصُّ الَِّذي

 َقاَل، ُقْلُت: إِنَّ َهَذا ُهَو اْلِعْلُم!؟

[ ِعنَْدَنــا  ــه َلِعْلــٌم وَلْيــَس بِــَذاَك«، ُثــمَّ َســَكَت َســاَعًة، ُثــمَّ َقــاَل: »َو]إِنَّ  َقــاَل: »إِنَّ
ــاَلم، ]وَمــا ُيْدِريِــْم َمــا ُمْصَحــُف َفاطَِمــَة َعَلْيَهــا  َلـــُمْصَحَف َفاطَِمــَة َعَلْيَهــا َاْلسَّ

ــاَلم[«؟ السَّ

اَلم؟   ]َقاَل[ ُقْلُت: وَما ُمْصَحُف َفاطَِمَة َعَلْيَها َاْلسَّ

اٍت، َواهلل َمــا فِيــِه ِمــْن ُقْرآنُِكْم  َقــاَل: »ُمْصَحــٌف فِيــه ِمْثــُل ُقْرآنُِكــْم َهــَذا َثــاَلَث َمــرَّ
َحــْرٌف َواِحٌد«.

))(  َفَغَمَزيِن بَِيِده، َأي: َعَرين بيده. ينظر كتاب العن، مادة )غمز(.
))(  يعني ارش الغمز الذي غمزه صلوات اهلل وسالمه عليه عندما استأذن منه .

))(  )اأَلِديمُ : اجللد املدبوغ ، و اجلمع  َأَدم(. جممع البحرين، مادة ) أدم(.
)4( يف الكايف: َمَضوا.
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 َقاَل، ُقْلُت: َهَذا واهلل اْلِعْلُم!؟

ه َلِعْلٌم، وَما ُهَو بَِذاَك«.  َقاَل: »إِنَّ

 ُثــمَّ َســَكَت َســاَعًة، ُثــمَّ َقــاَل: »إِنَّ ِعنَْدَنــا ِعْلــَم َمــا َكاَن وِعْلــَم َمــا ُهــَو َكائِــٌن إىَِل 
ــاَعُة«. َأْن َتُقــوَم السَّ

 َقاَل، ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َهَذا واهلل ُهَو اْلِعْلُم!؟

ه َالِعْلٌم وَلْيَس بَِذاَك«.  َقاَل: »إِنَّ

ٍء اْلِعْلُم!؟   َقاَل، ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َفَأيُّ يَشْ

ــَد  ُء َبْع ْ ــيَّ ــِر، وال ــِد األَْم ــْن[ َبْع ــُر ]ِم ــاِر، األَْم ــِل والنََّه ْي ــُدُث بِاللَّ ــا حَيْ ــاَل: »َم َق
ِء إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة « ()1(. ْ الــيَّ

ــاَلم،  فانظــر رمحــك اهلل، واعقــل، وتبّصـَــر يف َفَضاِئــل أهــل الَبْيــت عليهــم السَّ
تــي مل حيوهــا إالَّ هــم، وليــس لأَلنبيــاء عليهــم  ومــا آتاهــم ]اهلل[ مــن العلــوم الَّ

ــا. ــاَلم مثُله السَّ

ــوص  ــِم املخص ــن العل ــأله ع ــام وملْ يس ــرك اإِلم ــو ت ــر ل ــا بص ــر أنَّ َأب  والظَّاه
ــاَلم بَأكثــر ممَّــا تــال عليــه، ولكنَّــه اختصـــر، فأجابــه بــا هــو  ألنبــأه اإِلمــام عليــه السَّ

ــر. أخــر، ومــا ذاك مــن فضلهــم بكث

))( الــكايف للكلينــي: )/8))-40)، بــاب فيــه ذكــر الصحيفــة واجلفــر واجلامعــة ومصحف 
فاطمــة عليهــا الســالم، ح)، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: )6)-)7)، املحتــرض 

ــوايف للفيــض الكاشــاين: )/580-579. للحــيل: )0)، ال
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ــالم أفضــل؟ بــل لــه الفضــل   وكيــف ال يكــون عــيّل بــن أيب طالــب عَليــه السَّ
ــه  ــد صــىَّ اهلل علي ــا حممَّ ــاوات ومــن يف األَرِض ســوى نبّين ــن يف السَّ ــع َم عــى مجي

وآلــه.

ــه َلَينْــِزُل يِف َلْيَلــِة اْلَقــْدِر إىَِل َوِلِّ  ــاَلم: »إِنَّ ]84[ وروي )عــن َأيب جعفــر عليــه السَّ
األَْمــِر َتْفِســُر األُُمــوِر َســنًَة َســنًَة، ُيْؤَمــُر فِيَهــا "بِأمــِر")1( َنْفِســه بَِكــَذا وَكــَذا، ويِف َأْمــِر 
ــه َلَيْحــُدُث لِــَوِلِّ األَْمــِر ِســَوى َذلِــَك ُكلَّ َيــْوٍم ِعْلــُم اهلل َعــزَّ  النَّــاِس بَِكــَذا وَكــَذا، وإِنَّ
ْيَلِة ِمَن  ذْكــُرُه اْلـــَخاصُّ واْلـــَمْكنُوُن، اْلَعِجيــُب اْلـــَمْخُزوُن، ِمْثــُل َمــا َينْــِزُل يِف تِْلــَك اللَّ
ــْن َبْعــِدِه  ُه ِم ــاَلٌم َواْلَبْحــُر َيُمــدُّ ــاَم يِف اأْلَْرِض ِمــْن َشــَجَرٍة َأْق ــْو َأنَّ ــَرَأ: ﴿َوَل ــمَّ َق ــِر ُث األَْم

َســْبَعُة َأْبُحــٍر َمــا َنِفــَدْت َكلِــاَمُت اهلل إِنَّ اهللَ َعِزيــٌز َحكِيــٌم﴾))(« ()3(.

ــه  ــه وآل ــول اهلل صــىَّ اهلل علي ــصَّ هبــا رس ــد اخت ــٌة ق ــة ومرتب ــذه خصوصيَّ  وه
وبعــده وصيُّــُه أمــر املؤمنــن وبعــده األوصيــاء واحــدًا بعــد واحــٍد حتــى انتهــى إىل 
ــابقن  ــاَلم، وليــس لألنبيــاء السَّ ــاَلة والسَّ القائــم املهــدي عليهــم مجيعــًا أفضــل الصَّ
ــالم  أفضــل؟. هــذه املرتبــة، فــإذا كان هــذا شــأهنم، كيــف ال يكــون َعــيِلّ َعَليــه السَّ

ــاَلم، ]قــال: »َكاَن َعــِيُّ ْبــُن اْلـــُحَسْنِ  ]85[ و)عــن َأيب عبــد اهلل عليــه السَّ
 ، ــلَّ ــزَّ َوَج ــَدَق اهلل َع ــْدِر﴾ َص ــِة اْلَق ــاُه يِف َلْيَل ــا َأْنَزْلن ــوُل: ﴿إِنَّ ــِه[ َيُق ــَواُت اهلل َعَلي َصَل

))( يف الكايف: يف أمر.
))( سورة لقان، اآلية: )7)(.

ــاه يف ليلــة القــدر وتفســرها، ضمــن  ــا أنزلن ))( الــكايف للكلينــي: )/48)، بــاب يف شــأن إن
ح)، ينظــر: اقبــال األعــال للســيد ابــن طــاووس: )5)، حتـــ: جــواد القيومــي، الفصــول املهمة 

للحــر العامــيل: )/)9)، البحــار للمجلــي: 4)/)8).
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َأْنــَزَل ]اهللُ[  اْلُقــْرآَن يِف َلْيَلــِة اْلَقــْدِر .

﴿َوما َأْدراَك ما َلْيَلُة اْلَقْدِر﴾،  َقاَل َرُسوُل اهلل َصىَّ اهللُ َعَليِه َوآلِِه: اَل َأْدِري.

ــُة  ــا َلْيَل ــَس فِيَه ــْهٍر﴾ َلْي ــِف َش ــْن َأْل ــْرٌ ِم ــْدِر َخ ــُة اْلَق : ﴿َلْيَل ــلَّ ــزَّ َوَج ــاَل اهللُ َع َق
ــْدِر. اْلَق

"قــاَل َرُســـول اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: َوَهــْل َنــْدِري ]لِـــَم[ ِهــَي َخـــْرٌ ِمْن َألـــِف 
شـهر")1(؟ 

ِــْم ِمــْن ُكلِّ َأْمــٍر﴾))(، َوإَِذا  وح ﴿بِــإِْذِن َربِّ ل فيهــا املالئِكــة والــرُّ ــزَّ ــا َتنَ قــال: ألهنَّ
َأِذَن اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ بِــَيْ ٍء، َفَقــْد َرِضَيــُه.

ــُد،  مَّ  ﴿َســالٌم ِهــَي َحتَّــى َمْطَلــِع اْلَفْجــِر﴾)3(، يقــول: ُتَســلِّمُ  َعَلْيــَك َيــا حُمَ
اْلَفْجــِر. َمْطَلــِع  بُِطــوَن إىِل   َيْ َمــا  ِل  َأوَّ ِمــْن  بَِســاَلِمي  َماَلئَِكتِــي َوُروِحــي 

ُقــوا فِْتنَــًة ال ُتِصيَبــنَّ الَِّذيــَن َظَلُمــوا ِمنُْكــْم   ُثــمَّ َقــاَل يِف َبْعــِض كَِتابِِه:﴿َواتَّ
اْلَقــْدِر﴾))(. َلْيَلــِة  يِف  َأْنَزْلنــاُه  ــا  ــًة﴾)4( يف ﴿إِنَّ َخاصَّ

ــِف  ــْن َأْل ــْرٌ ِم ــَي َخ ــْدِري ملَِ ِه ــْل َت ــِه: َوَه ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي ــوِل اهلل َص ــال لَِرُس ــكايف: َق ))( يف ال
ــال: ال.  ــْهٍر، ق َش

ــْم ِمــْن ُكلِّ َأْمــر﴾، ســورة القــدر،  وُح فِيَهــا بـِـإِْذِن َربِِّ ُل امْلَاَلئَِكــُة َوالــرُّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َتنَــزَّ
اآليــة: )4(.

))( سورة القدر، اآلية: )5(.
ــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللََّ  ــَن َظَلُمــوا ِمنُْكــْم َخاصَّ ــنَّ الَِّذي ــًة الَ ُتِصيَب ــوا فِْتنَ ُق )4( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َواتَّ

ــة: )5)( ــاِب﴾، ســورة األنفــال، اآلي ــِديُد اْلِعَق َش
)5( سورة القدر، اآلية: ))(.
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ُســُل  ــِه الرُّ ــْن َقْبلِ ــْد َخَلــْت ِم ــٌد إاِلَّ َرُســوٌل َق ــِه: ﴿َومــا حُمَمَّ ــاَل يِف َبْعــِض كَِتابِ  َوَق
َأَفــإِْن مــاَت َأْو ُقتِــَل اْنَقَلْبُتــْم َعــى َأْعقابُِكــْم َوَمــْن َينَْقلِــْب َعــى َعِقَبْيــِه َفَلــْن َيــُرَّ اهللََّ 

ــاكِِريَن﴾)1(. ــَيْجِزي اهللُ الشَّ ــْيئًا َوَس َش

ــِر اهلل  ــاَلِف أِلَْم ــُل اخْلِ ــوُل َأْه ــوُت َيُق ــدًا ِحــَن َيُم ــِة اأْلُوىل : إِنَّ حُمَمَّ ــوُل يِف اْلَي َيُق
ــٌة  ــِه؛ َفهــِذِه فِْتنَ ــِه َو آلِ ــَع َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْي ــْدِر َم ــُة اْلَق : َمَضــْت َلْيَل ــزَّ َو َجــلَّ َع
ـُـم"))( إِْن َقاُلــوا: ملَْ َتْذَهــْب ، َفــاَل  وا َعــى  َأْعَقاِبـِـْم؛ "أِلهَنَّ ــا اْرَتــدُّ ــًة، َو ِبَ َأَصاَبْتُهــْم َخاصَّ
وا بِاأْلَْمــِر، مَلْ َيُكــْن َلــُه ِمــْن َصاِحــٍب  ُبــدَّ َأْن َيُكــوَن هلل َعــزَّ َوَجــلَّ فِيَهــا َأْمــٌر، َو إَِذا َأَقــرُّ

.)3() » ُبــدٌّ

التَّْيِمــيُ ))(  »"اْجَتَمــَع" )4(  قــال:  ــاَلم  السَّ عليــه  جعفــر  َأيب  و)عــن   ]86[
ــا َأْنَزْلنــاُه يِف َلْيَلــِة  ــِه َوُهــَو َيْقــَرُأ ﴿إِنَّ ــَد َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلِ َواْلَعــَدِويُ ))( ِعنْ
ــوَرِة!؟ َفَيُقوُل َرُســوُل  َتــَك هِلــِذِه السُّ ــٍع َو ُبــَكاٍء، َفَيُقــواَلِن: َمــا َأَشــدَّ ِرقَّ اْلَقــْدِر﴾ بَِتَخشُّ
ــا َيــرى  َقْلــُب هــَذا ِمــْن  ــا َرَأْت َعْينِــي، َوَوعــى  َقْلبِــي، َوملَِ ــِه: ملَِ ــِه َوآلِ اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي

))( سورة آل عمران، اآلية: )44)(.
))(  يف الكايف: ألنه.

ــرها، ح4،  ــدر وتفس ــة الق ــاه يف ليل ــا أنزلن ــأن إن ــاب يف ش ــي: )/49)، ب ــكايف للكلين ))( ال
ــوار  ــار األن ــاين:)/47، بح ــض الكاش ــوايف للفي ــادي، ال ــرت آب ــات لألس ــل اآلي ــر: تأوي وينظ

.80/(5 للمجلــي: 
)4(  يف الكايف: ما اجتمع، قال املازندراين يف رشح الكايف: 6/ )): )وما زائدة للمبالغة(.

: أبو بكر. )5(  الَتْيِميُّ
)6(  الَعَدِوي: عمر ابن احلطاب.
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َبْعــِدي، َفَيُقــواَلِن: َوَمــا الَّــِذي َرَأْيــَت؟ َوَمــا الَّــِذي َيــرى ؟

ــْم ِمــْن  ِ وُح فِيهــا بِــإِْذِن َربِّ ُل امْلَالئَِكــُة َوالــرُّ ــزَّ اِب: ﴿َتنَ َ ــاَم يِف الــتُّ َقــاَل: َفَيْكُتــُب هَلُ
ــٍر﴾)1(. ُكلِّ َأْم

: ﴿ُكلِّ َأْمٍر﴾؟  َقاَل: ُثمَّ َيُقوُل : َهْل َبِقَي َشْ ٌء َبْعَد َقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ

 َفَيُقواَلِن: اَل، َفَيُقوُل: َهْل َتْعَلاَمِن َمِن اْلـُمنَْزُل إَِلْيِه بِذلَِك؟ 

َفَيُقواَلِن: َأْنَت َيا َرُسوَل اهلل، َفَيُقوُل: َنَعْم.

 َفَيُقوُل: َهْل َتُكونُ  َلْيَلُة اْلَقْدِر ِمْن َبْعِدي؟

 َفَيُقواَلِن: َنَعْم، َقاَل : َفَيُقوُل: فهل َينِْزُل ذلَِك اأْلَْمُر فِيَها؟ 

َفَيُقواَلِن: َنَعْم.

 َقاَل: َفَيُقوُل: إىِل  َمْن؟

 َفَيُقــواَلِن: اَل َنــْدِري، َفَيْأُخــُذ بـِـَرْأِس َوَيُقــوُل : إِْن مَلْ َتْدِرَيــا َفاْدِرَيــا، ُهــَو هــَذا ِمــْن 
َبْعِدي.

ْيَلــَة َبْعــَد َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــِه ِمــْن  َقــاَل: َفــإِنْ  َكاَنــا َلَيْعِرَفــانِ  تِْلــَك اللَّ
يَِلــة"))(« ()3(. ْعــِب "يف تَِلــَك اللِّ ِة َمــا ُيَداِخُلُهــاَم ِمــَن الرُّ ِشــدَّ

))( سورة القدر، اآلية: )4(.
ِيَلة( مل ترد يف الكايف. ))( )يف تَِلَك اللِّ

))( الــكايف للكلينــي:)/49)، بــاب يف شــأن إنــا أنزلنــاه يف ليلــة القــدر وتفســرها، ح5، 
ــادي: )/ ))8، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/50-49،  وينظــر: تأويــل اآليــات لألســرت آب



132

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

 فهــذه فضيلــة قــد اختــصَّ هبــا رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه مــن دون ســائر 
ــام املتقــن ويعســوب  هلــم إِم ــاَلم أوَّ األَنبيــاء، ومــن بعــده لــوالِة األمــر عليهــم السَّ
ــم املهــدي  ــالم وآخرهــم القاِئ ــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ يــن أمــر املؤمنــن َع الدِّ
يلــة ليلــة القــدر ثابتــة إىل حيــث تقــوم  ــَل اهلل تعــاىل فرجــه الريــف، وهــذه اللَّ عجَّ

ــاعة، فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه الســالم أفضــل؟. السَّ

ــد بــن احلســن، عــن عبَّــاد بــن ُســليان، عــن  ــد، عــن حُممَّ  ]87[ ) َأمحــد بــن حُممَّ
ــى  ــر، وحيي ــو بص ــا وَأب ــُت َأن ــال: ُكن ــدير ق ــن َس ــه، ع ــن َأبي ــليان، ع ــن س ــد ب حُممَّ
ــاَلم، إذ خــرَج "علينــا"))(  از، وداود بــن كثِــر يف جملــِس َأيب عبــد اهلل عليــه السَّ البــزَّ
ــمُ   ــا َنْعَل ــونَ  َأنَّ ــَواٍم َيْزُعُم ــًا أِلَْق ــا َعَجب ــال: »َي ــُه، ق ــذ جملس ــاَّ َأخ ــٌب، فل ــو َمغِض وه
ْمــُت بَِضـــْرِب َجاِرَيتـِـي ُفاَلَنــَة،  ؛ َلَقــْد مَهَ اْلَغْيــَب ، َمــا َيْعَلــُم اْلَغْيــَب إاِلَّ اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ

ــَي«؟! اِر ِه ــدَّ ــوِت ال ــُت يِف َأيِّ ُبُي ــاَم َعلِْم ــي، َف ــْت ِمنِّ َفَهَرَب

 قــَال َســِدير: فلــاَّ َأْن قــاَم ِمــن جملِســِه وصــاَر يف منزلــِه، َدَخلــُت َأنــا وَأبــو 
بصــٍر وميــرس، وُقلنــا لــه: ُجعِلنــا فــداك، َســِمعناَك وَأنــَت تقــول كــَذا وكــَذا يف َأمــرِ 
َجارَيتــك، ونحــُن َنعلــُم َأنَّــك َتعلــُم ِعلــًا كثــرًا، وال َننســُبَك "إىِل ِعلــِم اْلَغِيــب"))(.

 قال، فقال: »َيا َسِديُر، َأمَلْ َتْقرأ اْلُقْرآَن«؟ 

قلُت: بى.

بحار األنوار للمجلي: 5)/ )7.
))(  يف املصدر: إِلينا.

))(  )االَعلٍم( كذا يف االصل، والصحيح ما ثبتناه من الكايف. 
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: ﴿قــاَل الَّــِذي ِعنَْدُه   َقــاَل: »َفَهــْل َوَجــْدَت فِيــاَم َقــَرْأَت ِمــْن كَِتــاِب اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ
ِعْلــٌم ِمــَن اْلكِتــاِب  َأَنــا آتِيــَك بـِـِه َقْبــَل َأْن َيْرَتــدَّ إَِلْيَك َطْرُفــَك﴾)1(.

 ]قاَل: ُقلُت: ُجِعلُت فِداَك، َقد َقَرْأُتُه.

ُجَل؟ َوَهْل َعلِْمَت َما َكاَن ِعنَْدُه ِمْن ِعْلِم اْلكَِتاِب«؟  َقاَل: »َفَهْل َعَرْفَت الرَّ

يِن بِِه. َقاَل، ُقْلُت: َأْخرِبْ

ــِم  ــْن ِعْل ــَك ِم ــاَم َيُكــوُن ذلِ ــِر، َف ــاَمِء يِف اْلَبْحــِر اأْلَْخَضـ ــَن الـْ ــْدُر َقْطــَرٍة ِم ــاَل: »َق َق
ــاِب؟[ اْلكَِت

َقال: ُقلُت: ُجِعلُت فداك، ما َأقلَّ هذا؟! 

ــِذي  - إىَِل اْلِعْلــِم الَّ ــَر هــَذا َأْن َينُْســَبُه اهلل- َعــزَّ َوَجــلَّ ــا َســِديُر، َمــا َأْكَث َفَقــاَل: »َي
 - ــلَّ ــزَّ َوَج ــاِب اهلل- َع ــْن كَِت ــَرْأَت ِم ــاَم َق ــْدَت فِي ــْل َوَج ــِديُر، َفَه ــا َس ــِه. َي َك بِ ــرِبُ ُأْخ

ــاِب﴾))( ؟ ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل ــْن ِعنْ ــْم َوَم ــي َوَبْينَُك ــِهيًدا َبْينِ ــاهلل َش ــى بِ ــْل َكَف َأْيضــًا: ﴿ُق

 قال ]ُقلُت[: قد َقرْأُتُه ُجِعلُت فِداك.

ــاِب  ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل ــْن ِعنْ ــُم، َأمْ  َم ــهُ  َأْفَه ــاب ُكلُّ ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل ــنْ  ِعنْ ــاَل: »َفَم  َق
َبْعُضــُه«؟ 

ــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلكَِتــاِب َأَنــا َآتِيــَك بِــِه َقْبــَل َأْن َيْرَتــدَّ إَِلْيــَك  ــِذي ِعنْ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َقــاَل الَّ
ــَويِن َأَأْشــُكُر َأْم َأْكُفــُر َوَمــْن َشــَكَر  ــَدُه َقــاَل َهــَذا ِمــْن َفْضــِل َريبِّ لَِيْبُل ا ِعنْ َطْرُفــَك َفَلــامَّ َرَآُه ُمْســَتِقرًّ

ــاَم َيْشــُكُر لِنَْفِســِه َوَمــْن َكَفــَر َفــإِنَّ َريبِّ َغنـِـيٌّ َكِريــٌم﴾، ســورة النمــل، اآليــة: )40(. َفإِنَّ
ــي  ــِهيًدا َبْينِ ــاهلل َش ــى بِ ــْل َكَف ــاًل ُق ــَت ُمْرَس ــُروا َلْس ــَن َكَف ــوُل الَِّذي ــاىل: ﴿َوَيُق ــه تع ــن قول ))( م

ــة: ))4(. ــورة الرعــد، اآلي َوَبْينَُكــْم َوَمــْن ِعنْــَدُه ِعْلــُم اْلكَِتــاِب﴾، س



134

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

 ُقلُت: ]ال[، بل َمْن عندُه علم الكتاب ]ُكلُّه[؟

ــُم  ــا، ِعْل ــُه ِعنَْدَن ــاِب َواهلل ُكلُّ ــُم اْلكَِت ــاَل: »ِعْل ــِدِه إىِل  َصــدِرِه، وق ــَأ بَِي ــاَل : َفَأوَم ق
ــا[« ()1(. ــهُ  ِعنَْدَن ــاِب ]َواهلل ُكلُّ اْلكَِت

ــاَلم قــد ورث علــم الكتــاب ُكّلــه مــن  ــادق عليــه السَّ فهــذا اإلمــام جعفــر الصَّ
آبائــه عــن اهلل عــزَّ وجــل.

ــة عــى  ــاَلم أفضــل؟ بــل هــو واهلل أفضــل حجَّ  فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ
ــه. اخلصــم؛ ألنــه مــن عنــده علــم الكتــاب كلَّ

ــن  ــن، ع ــن احلس ــد ب ــن حمم ــى، ع ــن حيي ــد ب ــد، وحمم ــن حمم ــد ب ]88[ )أمح
ابراهيــم بــن اســحاق األمحــر، عــن عبــد اهلل بــن محــاد، عــن ســيف التــار، قــال: كنَّــا 
ــا  ــاَلم مــع مجاعــة مــن الشــيعة يف احلجــر، فقــال: »َعَلْينَ عنــد أيب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــاَل:  ، َفَق ــْنٌ ــا َع ــَس َعَلْينَ ــا: َلْي ــدًا، َفُقْلنَ ــَر َأَح ــْم َن ًة َفَل ــرْسَ ــًة وَي ــا َيْمنَ «؟ َفاْلَتَفْتنَ ــْنٌ َع
ِضـــِر  اٍت- َلــْو ُكنْــُت َبــْنَ ُموَســى واخْلَ »وَربِّ اْلَكْعَبــِة وَربِّ البنيَّــة- َثــاَلَث َمــرَّ
ِضـــَر  ــاَم بِــاَم َلْيــَس يِف َأْيِديِــاَم؛ ألَنَّ ُموَســى واخْلَ ــاَم بــَأينِّ َأْعَلــُم ِمنُْهــاَم، وألَْنَبْأُتُ ُتُ ألَْخرَبْ
ــاَلم ُأْعطَِيــا ِعلــم َمــا َكاَن، ومَلْ ُيْعَطَيــا ِعْلــَم َمــا َيُكــوُن وَمــا ُهــَو َكائـِـٌن َحتَّــى  َعَليِهــاَم السَّ

ــًة« ())(. ــِه ِوَراَث ــِه َوآلِ ــوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْي ــْن َرُس ــاه ِم ــْد َوِرْثنَ ــاَعُة، وَق ــوَم السَّ َتُق

رجــات  ))( الــكايف للكلينــي: )/57)، بــاب نــادر فيــه ذكــر الغيــب، ح)، وينظــر: بصائــر الدَّ
ــار: )))، الــوايف للكاشــاين: )/ )59، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/ 70). فَّ للصَّ

))( الــكايف للكلينــي: )/60)-)6)، بــاب أن األئمــة عليهــم الســالم يعلمــون علــم مــا كان 
ومــا يكــون وأنــه ال خيفــى عليهــم الــيء صلــوات اهلل عليهــم، ح)، وينظــر: بصائــر الدرجــات 

.(07-(06 : ّ للصفــار: 49)، و50)، دالئــل اإلمامــة للطــربي: 80)، املختــر للحــيلِّ
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ــاَمَواِت،  ــاَلم، يقــول: »إيِنِّ ألَْعَلــُم َمــا يِف السَّ ]89[ و)عــن أيب عبــد اهلل عليــه السَّ
وَمــا يِف األَْرِض، وَأْعَلــُم َمــا يِف اْلـــَجنَِّة وَأْعَلــُم َمــا يِف النَّــار، وَأْعَلــُم َمــا َكاَن "وَأْعَلــم 

َمــا َيُكــوُن")1(.

 َقــاَل: ُثــمَّ "ســَكت"))( ُهنَْيَئــًة، َفــَرَأى َأنَّ َذلـِـَك َكــرُبَ َعــَى َمــْن َســِمَعه ِمنـْـه، َفَقــاَل: 
، َيُقــوُل: فِيــِه تِْبَيــاُن ُكلِّ َشْ ٍء)3(« ()4(. »َعلِْمــُت َذلـِـَك ِمــْن كَِتــاِب اهلل َعــزَّ وَجــلَّ

ــاَلم َأعلــم مــن موســى واخلــرض، فكيــف َعــيِلّ بــن أيب  ــادق عليــه السَّ  هــذا الصَّ
ــالم، وهــو أفضــل، كيــف ال يكــون أفضــل؟.  طالــب عليــه السَّ

ــيِلّ بــن إِبراهيــم، عــن َأبيــه، عــن ]ابــن[ َأيب ُعَمــر، عــن ابــن ُأَذينــة،  ]90[ )َع
ــاَلم،  عــن عبــد اهلل ابــن ُســليان، عــن محــران بــن َأعــن، عــن َأيب عبــد اهلل عليــه السَّ
 ، ــْنِ اَنَت ــِه بُِرمَّ ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي ــوَل اهلل َص ــى  َرُس ــاَلُم َأت ــِه السَّ ــَل َعَلْي ئِي ــال: »إِنَّ َجرْبَ ق
ــا، َوَكسـَــَر اأْلُْخــرى  بِنِْصَفــْنِ ، ]َفــَأَكَل  َفــَأَكَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه إِْحَدامُهَ
ــِه  ــىَّ اهللُ َعَلْي ــوُل اهلل َص ــاَل َرُس ــمَّ َق ــًا، ُث ــاَلُم نِْصف ــِه السَّ ــًا َعَلْي ــَم َعلِّي ــًا[، َوَأْطَع نِْصف

))(  يف الكايف: وَما َيُكون.
))( يف الكايف: َمَكث.

))(  مل نجــد هــذا الــكالم يف القــرآن الكريــم، ولربــا يكــون حديــث قــديس، أو مــن قولــه تعاىل: 
ْلنَــا  ــٍة َشــِهيًدا َعَلْيِهــْم ِمــْن َأْنُفِســِهْم َوِجْئنَــا بـِـَك َشــِهيًدا َعــَى َهــُؤاَلِء َوَنزَّ ﴿َوَيــْوَم َنْبَعــُث يِف ُكلِّ ُأمَّ

ى لِْلُمْســلِِمَن﴾ ســورة النحــل) 89(. ــًة َوُبــرْشَ ٍء َوُهــًدى َوَرمْحَ َعَلْيــَك اْلكَِتــاَب تِْبَياًنــا لـِـُكلِّ َشْ
)4( الــكايف للكلينــي: )/60)-)6)، بــاب أن األئمــة عليهــم الســالم يعلمــون علــم مــا كان 
ومــا يكــون وأنــه ال خيفــى عليهــم الــيء صلــوات اهلل عليهــم، ح)، وينظــر: بصائــر الدرجــات 
ــار:48)، تأويــل اآليــات لالســرتآبادي: )/ )0)، الوايف للفيض الكاشــاين: )/ 600. فَّ للصَّ
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ــاِن؟  اَنَت مَّ ــاِن الرُّ ــْدِري َمــا َهاَت ــا َأِخــي، َهــْل َت ــِه: َي َوآلِ

َقاَل: اَل.

ــُم،  ــرى  َفاْلِعْل ــا اأْلُْخ ــٌب، َوَأمَّ ــا َنِصي ــَك فِيَه ــَس َل ُة، َلْي ــوَّ ــا اأْلُوىل  َفالنُُّب ــاَل: َأمَّ  َق
ــِه«. ــي فِي يكِ ــَت َشِ َأْن

يَكُه فِيِه؟ َفُقْلُت: َأْصَلَحَك اهلل، َكْيَف َكاَن))( رَشِ

َمــُه  ــدًا َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـه  ِعْلــاًم إاِلَّ َوَأَمــَرُه َأْن ُيَعلِّ ــمِ  اهللُ َتَعــاىل حُمَمَّ  َقــاَل: »مَلْ ُيَعلِّ
ــاَلُم« ())(. َعلِّيــًا َعَلْيــِه السَّ

ــة، عــن ُزرارة،  ــن ُأذين ــر، عــن اب ــن[ َأيب عم ــه، عــن ]اب ])9[ )عــيٌل، عــن َأبي
ــاَلُم َعــى  َرُســوِل اهلل  ــِه السَّ ــُل َعَلْي ئِي ــَزَل َجرْبَ ــاَلم قــال: »َن ــه السَّ عــن َأيب جعفــر علي
ــَر  ــا، َفــَأَكَل َواِحــَدًة، َوَكسـَ امُهَ اَنَتــْنِ ِمــَن اْلـــَجنَِّة، َفَأْعَطــاُه إِيَّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلِــِه بُِرمَّ
ــا  ــاَل: َي ــا، َفَق ــا، َفَأَكَلَه ــاَلُم نِْصَفَه ــِه السَّ ــًا َعَلْي ــى")3(  َعلِّي ، "َوَأْعط ــْنِ ــرى  بِنِْصَف اأْلُْخ
ــا اأْلُْخـــرى   ُة، َلْيــَس َلــَك فِيَهــا َشْ ٌء؛ َوَأمَّ اَنــُة اأْلُوىَل الَّتـِـي َأَكْلُتَهــا َفالنُُّبــوَّ مَّ ــا الرُّ ، َأمَّ َعــِيُّ

يكِي فِـــيِه« ()4(. َفُهــَو اْلِعـــْلُم، َفَأْنـــَت َشِ

))(  )َيُكوُن( زيادة من الكايف.
))( الــكايف للكلينــي: )/)6)، بــاب أن اهلل عــز وجــل مل يعلــم نبيــه علــا إال أمــره أن يعلمــه 
ــار: )))، الــوايف  فَّ رجــات للصَّ أمــر املؤمنــن عليــه الســالم ..، ح)، وينظــر: بصائــر الدَّ

للفيــض الكاشــاين: )/604، بحــار األنــوار للمجلــي: 7)/ 6)).
))( يف الكايف: فأعطى.

)4( الــكايف للكلينــي: )/)6)، بــاب أن اهلل عــز وجــل مل يعلــم نبيــه علــا إال أمــره أن يعلمــه 
أمــر املؤمنــن عليــه الســالم وأنــه كان رشيكــه يف العلــم، ح)، ينظــر: بصائــر الدرجــات 
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ــد بــن عبــد احلَميــد،  ــد بــن احلســن، عــن حُممَّ ــد بــن حييــى، عــن حُممَّ ])9[ )حُممَّ
ــد بــن مســلم، قــال: َســِمعُت َأبــا  عــن َمنُصــور بــن يونــس، عــن ابــن ُأذينــة، عــن حُممَّ
ــاَلُم َعــى  َرُســول اهلل َصــىَّ  ــِه السَّ ــُل َعَلْي ئِي ــَزَل َجرْبَ ــاَلم، َيُقــول: »َن جعفــر عليــه السَّ
ــاِن  ــا َهاَت ــاَل: َم ــاَلُم، َفَق ــِه السَّ ــِيٌّ َعَلْي ــُه َع ــَجنَِّة، َفَلِقَي ــَن اْلـ ــْنِ ِم اَنَت ــِه بُِرمَّ ــِه َوآلِ اهلل َعَلْي

ــاِن يِف َيــِدَك؟ َت ــاِن اللَّ اَنَت مَّ الرُّ

ــمَّ  ــُم، ُث ــِذِه َفاْلِعْل ــا ه ــٌب، َوَأمَّ ــا َنِصي ــَك فِيَه ــَس َل ُة، َلْي ــوَّ ــِذِه َفالنُُّب ــا ه ــاَل: َأمَّ  َفَق
ــَذ َرُســوُل  ــا، َوَأَخ ــاُه نِْصَفَه ، َفَأْعَط ــْنِ ــِه بِنِْصَف ــِه َوآلِ ــا َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي َفَلَقَه
يــُكَك فِيــِه. يكِــي فِيــِه، َوَأَنــا َشِ اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــِه نِْصَفَهــا، ُثــمَّ َقــاَل: َأْنــَت َشِ

َمــُه  َِّــا َعلَّ  قــال: "َفَلــْم َيْعَلــْم" )1( -َواهلل- َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلـِـِه َحْرفــًا م
ــاَلُم، ُثــمَّ اْنَتَهــى اْلِعْلــُم إَِلْينَــا، ُثــمَّ َوَضــَع  َمــُه َعلِّيــًا َعَلْيــِه السَّ اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ إاِلَّ َوَقــْد َعلَّ

َيــَدُه َعــى  َصــْدِرِه« ())(.

ــاَلم رشيــك رســول  ــًا عليــه السَّ ــت عــى أنَّ َعِليَّ  أقــول: هــذه نصــوص قــد دلَّ
ــول اهلل  ــُه رس ــَق يشء عِلم ــث ملْ يب ــوم، بحي ــِع العل ــه يف مجي ــه وآل ــىَّ اهلل علي اهلل ص
ــاَلم َعِلمــُه واحتــوى عليــه، ومل يفتــه حــرف  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إالَّ وَعــيِلّ عليــه السَّ
ــا َأنزلــه اهلل عــى رســوله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومــا قلــت منهــا يشء إالَّ  واحــٌد ممَّ

للصفار: )))، الوايف للفيض الكاشاين: )/604، البحار للمجلي: 7)/6)).
))(  يف هامش الكايف )نسخة بدل(: )فلم يعّلم( بالتشديد.

))( الــكايف للكلينــي: )/)6)، بــاب أن اهلل عــز وجــل مل يعلــم نبيــه علــا إال أمــره أن يعلمــه 
ــات  ــر الدرج ــر: بصائ ــم، ح)، وينظ ــه يف العل ــه كان رشيك ــالم وأن ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن أم

ــاين: )/ 605. ــض الكاش ــوايف للفي ــد: 79)، ال ــاص للمفي ــار: 5))، االختص فَّ للصَّ
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ــاَلم، ومــن بعــده لــوالة األَمــر  ــاَلة والسَّ وقــد علَّمــه عــيل بــن أيب طالــب عليــه الصَّ
صلــوات اهلل وســالمه عليهــم َأمجعــن وَراثــة مــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

 فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه الســالم َأفضــل وقــد ســاوى النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه يف مجيــع العلــوم، وقــد قــرت األنبيــاء عــن علومــه؟ فيكــون أفضــل.

ــا اهلل   ومــن قــال بخــالف ذلــك فهــو مكابــر ضــاّل عــن الطَّريــق القويــم، ثبتن
ــه الطَّاهريــن. ــد وآل ــه وصــىَّ اهلل عــى حممَّ اكــم علي وإيَّ

ــوادِر  ــَد"))( يف ن ــاَل: "ِوِج ــن احلســن، ق ــد ب ــن حُممَّ ــى، ع ــن حيي ــد ب ])9[ )حُممَّ
ــاَلم:  ــد بــن ِســنان، عــن عبــد اهلل بــن ِســنان، قــال، قــال أبــو عبــد اهلل عليــه السَّ حُممَّ
ــِه  َض  اهلل إىِل  َأَحــٍد ِمــْن َخْلِقــِه إاِلَّ إىِل  َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِ »اَل َواهلل، َمــا َفــوَّ
ــاَب  ــَك اْلكِت ــا إَِلْي ــا َأْنَزْلن : ﴿إِنَّ ــلَّ ــزَّ َو َج ــاَل اهللُ  َع ــاَلُم، َق ــُم السَّ ــِة"))( َعَلْيِه "َواأْلَئِمَّ

ــُم  ــاِء َعَلْيِه ْوِصَي ــٌة يِف األَْ ــَي َجاِرَي ــام َأراَك اهللُ ﴾)3(، َوِه ــاِس بِ ــْنَ النَّ ــَم َب ــقِّ لَِتْحُك بِاحْلَ
ــاَلُم« ()4( .  السَّ

ــاَلم، يقــول:  ]94[ )عــن َأيب بصــر، قــال: َســِمعُت َأبــا عبــد اهلل َعليــه السَّ

))(  يف الكايف: َوجدُت.
ِة. ِئمَّ ))(  يف الكايف: َوإىَِل األَْ

ــاَم َأَراَك اهلل َوالَ  ــاِس بِ ــْنَ النَّ ــقِّ لَِتْحُكــَم َب ــاَب بِاحْلَ ــا إَِلْيــَك اْلكَِت ــا َأْنَزْلنَ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ
ِــَن َخِصيــاًم﴾، ســورة النســاء، اآليــة: )05)(. َتُكــْن لِْلَخائِن

ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــض إىل رس ــاب التفوي ــي: )/67)-68)، ب ــكايف للكلين )4( ال
ــار: 406- فَّ وإىل األئمــة عليهــم الســالم يف أمــر الديــن، ح8، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصَّ

ــوار للمجلــي: 7)/6. ــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ 6)6، بحــار األن 407، ال
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.)((﴾ وُح ِمــْن َأْمــِر َريبِّ وِح ُقــِل الــرُّ »َيْســَئُلوَنَك ﴿َعــِن الــرُّ

َّــْن َمــى  َغــْرِ  ئِيــَل َو ِميَكائِيــَل، مَلْ َيُكــْن َمــَع َأَحــٍد ِم َقــال: َخْلــٌق َأْعَظــُم ِمــْن َجرْبَ
ــَب  ــا ُطلِ ــَس ُكُل  َم ُدُهْم، َو َلْي ــدِّ ــِة ُيَس ــَع اأْلَئِمَّ ــَو َم ــِه، َو ُه ــِه َو آلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــٍد َص حُمَمَّ

ــَد« ())(.  ُوِج

ــاَلم، قــال:  ]95[ و)عــن احلــارث بــن امُلغــرة، عــن أيب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــمِ   ــِر َواْلَفْه ــُن يِف اأْلَْم ــِه: َنْح ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي ــوُل اهلل َص ــاَل َرُس ــول: »َق ــِمعُتُه يق َس
ــِه  ــوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــا")3( َرُس ــدًا. "وَأمَّ ــًرى َواِح ــِري َمْ ــَحَراِم َنْج ــَحاَلِل َواْلـ َواْلـ

ــاَم« ()4(. ــاَم َفْضُلُه ــاَلُم، َفَلُه ــِه السَّ ــِيٌّ َعَلْي ــِه َوَع َوآلِ

ــد بــن عيســى، عــن  ــد بــن عبــد اهلل بــن حُممَّ ــد بــن حييــى، عــن حُممَّ ]96[ )حُممَّ
ــد بــن عبــد احلميــد، عــن ُيونــس بــن َيعقــوب، عــن عبــد األَعــى، قــال: َســِمعُت  حُممَّ
ــا،  نَ ــْعِرَفِة َحقِّ ــطُّ إاِلَّ بَِمـ ــاَء َق ــيٍّ َج ــْن َنبِ ــا ِم ــول: »َمـ ــاَلم، يق ــه السَّ ــد اهلل علي ــا عب َأب

وُح ِمــْن َأْمــِر َريبِّ َوَمــا ُأوتِيُتــْم ِمــَن اْلِعْلــِم  وِح ُقــِل الــرُّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن الــرُّ
إاِلَّ َقلِيــاًل﴾، ســورة االرساء، اآلية: )85(.

))( الــكايف للكلينــي: )/)7)، بــاب الــروح التــي يســدد اهلل هبــا األئمــة عليهــم الســالم، ح4، 
ــار: 480-)48، تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ )55،  فَّ رجــات للصَّ وينظــر: بصائــر الدَّ

الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ ))6.
ا. ))(  يف الكايف: فَأمَّ

)4( الــكايف للكلينــي: )/75)، بــاب يف أن األئمــة صلــوات اهلل عليهــم يف العلــم والشــجاعة 
والطاعــة ســواء، ح)، وينظــر: الــوايف  للفيــض الكاشــاين:)/660، بحــار األنــوار للمجلــي: 

.(60/(6
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وَتْفِضيلِنـَـا َعــى  َمـــْن ِســــَواَنا« ()1(. 

قــال:  ــاَلم،  السَّ عليــه  َأيب جعفــر  عــن  الِكنــاين،  بَّــاح  الصَّ َأيب  )عــن   ]97[
ــاَمِء َلَســْبِعَن َصّفــًا ِمــَن امْلَاَلئَِكــِة، َلــِو اْجَتَمــَع َأْهــُل  َســِمعُتُه يقــول: »َو اهلل، إِنَّ يِف السَّ
ــوَن  ــْم َلَيِدينُ ُ ــْم، َوإهِنَّ ــا َأْحَصْوُه ــْم، َم ــٍف  ِمنُْه ــَدَد ُكلِّ َص ــوَن َع ــْم حُيُْص ُه اأْلَْرِض ُكلُّ

بَِواَلَيتِنَــا«())(.

"وإِنَّ هذا هلو الفضُل املبن"))(. 

ــاَلم، قــال: »َواَلَيــُة  ــد بــن الُفَضــل، عــن َأيب احلســن عليــه السَّ ]98[ و)عــن حُممَّ
ــٍد  ِة حُمَمَّ ــوَّ ــواًل إاِلَّ بِنُُب ــَث  اهللُ َرُس ــْن َيْبَع ــاِء، َوَل ــِف  اأْلَْنبَِي ــِع ُصُح ــٌة يِف مَجِي ــِيٍّ َمْكُتوَب َع

ــاَلُم[« ()4(. ــِه السَّ ــِة ]َعــِيٍّ َعَلْي ــِه، ووِصيَّ ــِه َوآلِ َصــىَّ اهلل َعَلْي

))( الــكايف للكلينــي: )/7)4، بــاب فيــه نتــف وجوامــع مــن الروايــة يف الواليــة، ح4، 
ــم(،  ــه )ط)- ق ــد اهلل نعم ــي: )/ )4)، حتـــ: عب ــح الكراجك ــد أليب الفتـ ــز الفوائ ــر: كن وينظ

الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/494.
))( الــكايف للكلينــي: )/7)4، بــاب فيــه نتــف وجوامــع مــن الروايــة يف الواليــة، ح5، 
وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 87، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ 495-494. 

ــرد هــذا الــكالم يف أي مصــدر مــن املصــادر املتوفــرة  ))(  )وإِنَّ هــذا هلــو الفضــُل املبــن( مل ي
ــن  ــاه م ــات، فجعن ــن الرواي ــه م ــد كل جمموع ــق بع ــف يعل ــة، اذ ان املصن ــن الرواي ــا ضم لدين

كالمــه.
)4( الــكايف للكلينــي: )/7)4، بــاب فيــه نتــف وجوامــع مــن الروايــة يف الواليــة، ح6، هنــج 
اإليــان البــن جــرب:)50، حتـــ: الســيد أمحــد احلســيني )ط)- مشــهد(، تأويــل اآليــات لالســرت 

آبــادي: )/ 79، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/495.



141

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

 فــإذا كان هــذا شــأهنم، كيــف ال يكــون أفضــل؟ الســتلزام عــدم االقــرار 
بالعصيــان، ومل يفعلــوا.

ــاَرَك  ــاَل اهللُ َتَب ــاَلم، قــال: »َق ــه السَّ ــَرازم، عــن أيب عبــد اهلل علي ]99[ و)عــن ُم
ــَل َأْن  ــَدنٍ - َقْب ــاَل َب ــًا بِ ــي ُروح ــورًا- َيْعنِ ــًا ُن ــَك وَعلِّي ــُد، إيِنِّ َخَلْقُت ــا حُمَمَّ ــاىل : َي وَتَع
ــُديِن))(")3(،  ُلنـِـي)1( ويَمجِّ َأْخُلــَق َســاَمَواِت وَأْرِض وَعــْرِش وَبْحــِري ، "َفَلــْم يــَزْل َيلِّ

ــَدًا")4(. ــاَم "َواِح ــاَم َفَجَعْلُتُه ــُت ُروَحْيُك ْع ــمَّ مَجَ ُث

، وَقَســْمُت الثِّنَْتــْنِ  ُلنـِـي، ُثــمَّ َقَســْمُتَها ثِنَْتــْنِ لِّ ُســنِي))( وُتَ ــُديِن وُتَقدِّ  َفَكاَنــْت ُتَجِّ
ــاِن، ُثــمَّ  َســْنُ ثِنَْت َســُن واحْلُ ــٌد َواِحــٌد وَعــِيٌّ َواِحــٌد واحْلَ ، َفَصــاَرْت َأْرَبَعــًة: حُمَمَّ ــْنِ ثِنَْت
َخَلــَق اهللُ َفاطَِمــَة ِمــْن ُنــوٍر اْبَتَدَأَهــا ُروحــًا بـِـاَل َبــَدٍن ُثــمَّ "َمَســَحَها"))( بَِيِمينـِـه َفَأْفــَى 

ُنــوَرُه فِينَــا« ())(.

اَلم أفضل؟   فإذا كانوا نورًا واحدًا كيف ال يكون عليه السَّ

ُلنِي، أي تقول: ال إله إالّ اهلل. ينظر: جممع البحرين، مادة )هلل(. لِّ ))(  هُتَ
ــُديِن، أي: ُتَعّظمنــي وُتّرفنــي وتثنــي عــيلَّ وتنســبني إىل املجــد. ينظــر: لســان العــرب،  جِّ ))(   متَُ

مــادة ) جمــد(.
دين. ُلني ومتجِّ ))( يف الكايف: فلم تزل هتلِّ

)4( يف الكايف: واحدًة.
)5(  التقديس: تنزيه اهلل عّز وجّل. ينظر: لسان العرب، مادة )قدس(.

)6( يف الكايف: َمَسَحنا.
)7( الــكايف للكلينــي: )/440، بــاب بلــد النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ووفاتــه، ح)، وينظــر: 

اجلواهــر الســنية للحــر العامــيل: )))، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/680.
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ــاَلم؛ ألرَشكــُه مــع  ــه السَّ ــيِلّ علي فلــو كان مــن أويل العــزم أحــٌد َأفضــل مــن َع
ــه. مــه علي ــه بالذكــر، أو قدَّ ــه، وخصَّ ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي النَّب

ـَـا اَل َتْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َوَلكـِـْن   فاعتــربوا وابصـــروا وانظــروا بنــور القلــوب ﴿َفإهِنَّ
ــُدوِر﴾))(. َتْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّتـِـي يِف الصُّ

ــاَلم، يقــول: »َأْوَحى  ]00)[ )عــن َأيب محــزة قــال: َســِمعُت َأبــا جعفــر عليــه السَّ
ــُد، إيِنِّ َخَلْقُتــَك ومَلْ َتــُك َشــْيئًا، وَنَفْخــُت  ــِه: يــا حُمَمَّ ــِه َوآلِ ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَلْي اهللُ إىَِل حُمَمَّ
ــا ِحــَن َأْوَجْبــُت َلــَك الطَّاَعــَة َعــَى َخْلِقــي  فِيــَك ِمــْن ُروِحــي َكَراَمــًة ِمنِّــي َأْكَرْمُتــَك ِبَ
مَجِيعــًا، َفَمــْن َأَطاَعَك]َفَقــْد[ َأَطاَعنـِـي، وَمــْن َعَصــاَك َفَقــْد َعَصــايِن، وَأْوَجْبــُت َذلـِـَك 

َّــِن اْخَتَصْصُتــُه ِمنُْهــْم لِنَْفــِي« ())(. يِف َعــِيٍّ ويِف َنْســلِِه، ِم

ــاَلم عــى مجيــع   فانظــر إىل هــذا احلديــث، كيــف أجــرى طاعــة َعــيِلّ عليــه السَّ
ــُه لنفســه  اخللــق كطاعــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، كذلــك طاعــة ممَّــن اختصَّ

ــاَلم. ــة عليهــم السَّ مــن األئمَّ

ومرســلن،  َأنبيــاء  حقــن،  والالَّ املاضــن  عــى  هلــم  جــاٍر  احلكــم  وهــذا   
املقربــن. واملالئكــة  أمجعــن،  وأوصيائهــم 

ــا َأْو َآَذاٌن  ــوَن بَِ ــوٌب َيْعِقُل ــْم ُقُل ــوَن هَلُ ْرِض َفَتُك ــُروا يِف األَْ ــْم َيِس ــاىل: ﴿َأَفَل ــه تع ــن قول ))(  م
ــُدوِر﴾ ســورة احلــج:  ـَـا اَل َتْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َوَلكـِـْن َتْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّتـِـي يِف الصُّ ــا َفإهِنَّ َيْســَمُعوَن ِبَ

ــة ) 46 ( آي
))( الــكايف للكلينــي: )/440، بــاب بلــد النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ووفاتــه، ح4، وينظــر: 
ــوايف  ــيل: )))، ال ــر العام ــنيَّة للح ــر الس ــس76، ح5، اجلواه ــدوق: )70، جمل ــايل للصَّ االم

ــاين: )/)68. ــض الكاش للفي
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ــد بــن ســنان قــال: ُكنــُت عنــد َأيب جعفــٍر الثَّــاين عليــه  ])0)[ )عــن حُممَّ
ــُد، إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك وَتَعــاىل  مَلْ َيَزْل  ــيعة، فقــال: »َيــا حُمَمَّ ــاَلم، فَأجريــُت اختــالف الشِّ السَّ
ــدًا وَعلِّيــًا وَفاطَِمــَة، َفَمَكُثــوا َأْلــَف َدْهــٍر، ُثــمَّ َخَلــَق  دًا بَِوْحَدانِيَّتـِـِه، ُثــمَّ َخَلــَق حُمَمَّ ُمَتَفــرِّ
ــا  َض ُأُموَرَه ــوَّ ــا، َوَف ــْم َعَلْيَه ــرى  َطاَعَتُه ــا، وَأْج ــَهَدُهْم َخْلَقَه ــَياِء، َفَأْش ــَع اأْلَْش مَجِي
ُمــوَن َمــا َيَشــاُؤوَن، وَلــْن "َيَشــاُؤوا"))( إاِلَّ  رِّ ــوَن َمــا َيَشــاُؤوَن، وحُيَ لُّ "هَلــْم")1(، َفُهــْم حُيِ

ــاىل «. ــاَرَك و َتَع ــاَء اهللُ َتَب َأْن َيَش

ــَف  لَّ َمَهــا َمــَرَق )3(، وَمــْن َتَ َياَنــُة ]الَّتِــي[ َمــْن َتَقدَّ ــُد، هــِذِه الدِّ  ُثــمَّ قــال: »َيــا حُمَمَّ
ــُد[« ())(. مَّ ــَق، ُخْذَهــا إَِلْيــَك ]َيــا حُمَ ــَق )4(، وَمــْن َلِزَمَهــا حَلِ َعنَْهــا حَمَ

ــاَلم: كيــَف ُكنُتــم  ] )0)[ و)عــن املفضــل قــال: ُقلــُت أليَب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــة؟ حيــُث ُكنتــم يف األَظِلَّ

ــٍة َخْضـــَراَء،  َنــا يِف ُظلَّ نَــا َلْيــَس ِعنْــَدُه َأَحــٌد َغْرُ ــُل، ُكنَّــا ِعنْــَد َربِّ  َفَقــاَل: »َيــا ُمَفضَّ
َنــا َحّتى   ٍب واَل ِذي ُروٍح َغْرُ ــُدهُ ، وَمــا ِمــْن َمَلــٍك ُمَقــرَّ ُلــُه وُنَمجِّ ُســُه وهُنَلِّ ُنَســبُِّحه َوُنَقدِّ
ِهــْم، ُثــمَّ  َبــَدا َلــُه يِف َخْلــِق اأْلَْشــَياِء، َفَخَلــَق َمــا َشــاَء َكْيــَف َشــاَء ِمــَن اْلـــَماَلئَِكِة وَغْرِ

))(  يف الكايف: إِليهم.
))(  يف الكايف: يَشاُؤون.

))(  َمَرَق، أي خرج من الدين. ينظر: الصحاح، مادة ) مرق(.
َق، أي أبطل دينه وحماه. ينظر: الصحاح، مادة ) حمق(. )4(  حمََ

)5( الــكايف للكلينــي: )/)44، بــاب بلــد النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ووفاتــه، ح5، وينظــر: 
: 85)، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/)8)-)8). املحتضـــر للحــيلِّ
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"اْنَتهــى")1(  ِعْلــَم ذلِــَك إَِلْينَــا« ())(.  

ــاَلم، يقــول:  ])0)[ )عــن ِســنان بــن َطريــف، عــن َأيب عبــد اهلل عليــه السَّ
ْرَض َأَمــَر ُمنَاِديــًا،  ــاَمَواِت واألَْ ــُه َلـــامَّ َخَلــَق  السَّ َه)3(  اهللُ بَِأْســاَمئِنَا، إِنَّ ــا َأْهــل َبْيــٍت َنــوَّ »إِنَّ
ــدًا َرُســوُل اهلل- َثاَلثــًا-  َفنَــادى : َأْشــَهُد َأْن اَل إِلــَه إاِلَّ اهللُ- َثاَلثــًا- َأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ

ــًا-« ()4(. ــًا- َثاَلث ــُمْؤِمنَِن َحّق ــُر اْلـ ــًا َأِم ــَهُد َأنَّ َعلِّي َأْش

ــيِلّ بــن  ــد بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن َع ــيِلّ بــن حُممَّ ])0)[ و)عــن َأمَحــد بــن َع
ــَكاَن  ــَق اْل ــاَلم: »إِنَّ اهلل َكاَن إِْذ اَل َكانَ ، َفَخَل ــه السَّ َأيب طالــب، عــن َأيب عبــد اهلل علي
َرْت ِمنْــُه اأْلَْنــَواُر، وَأْجــرى  فِيــِه ِمــْن ُنــوِرِه  واْلـــَمَكانَ ، َوَخَلــَق ُنــوَر اأْلَْنــَواِر ]الَّــِذي ُنــوِّ
ــْم  ــًا، َفَل ــدًا وَعلِّي ــُه حُمَمَّ ــَق ِمنْ ــِذي َخَل ــوُر[ الَّ ــَو ]النُّ ــَواُر[، وُه ــُه اأْلَْن َرْت ِمنْ ــوِّ ــِذي ُن الَّ
َرْيــِن  ِرَيــاِن َطاِهَرْيــِن ُمَطهَّ َن َقْبَلُهــاَم، َفَلــْم َيــَزااَل َيْ ، إِْذ اَل َشء ُكــوِّ َلــْنِ َيــَزااَل ُنوَرْيــِن َأوَّ
ــٍب  ــِد اهلل وَأيِب َطالِ ــِن: يِف َعْب ــِر َطاِهَرْي ــا يِف َأْطَه َق ــى اْفَتَ ــَرِة َحتَّ ــاَلِب الطَّاِه يِف اأْلَْص

ــاَلُم« ())(. ــاَم السَّ َعَلْيِه

))( يف الكايف: َأهنْى.
ــر:  ــه، ح7، ينظ ــه ووفات ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــي ص ــد النب ــاب بل ــي: )/)44، ب ــكايف للكلين ))( ال

ــي: 5)/4). ــوار للمجل ــار األن ــاين: )/)68، بح ــض الكاش ــوايف للفي ال

ْهُت  به، إذا رفعت ذكره، كتاب العن مادة )نوه(. ُت  باليء، وَنوَّ ه: هنُْ ))( نوَّ
)4( تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 86)، وينظــر: الــكايف للكلينــي: )/)44، بــاب بلــد 
ــدوق: )70، جملــس 46، ح4، بحــار  ــه وآلــه ووفاتــه، ح8، االمــايل للصَّ ــّي صــىَّ اهلل علي النَّب

األنــوار للمجلــي: 7)/95).
ــه، ح9،  ــه ووفات ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ــاب بلــد النَّب )5( الــكايف للكلينــي: )/)44- )44، ب

ــي: 5)/4). ــوار للمجل ــار األن ــاين: )/)68-)68، بح ــض الكاش ــوايف للفي ــر: ال وينظ
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 فــإِْن كان النَّبــيُّ وَعــيِلّ صــىَّ اهلل عليهــا، هــذا شــأهنا وكوهنــا، فكيــف ال يكون 
ــالم َأفضل؟! َعــيِلّ عليــه السَّ

ــالم[:  ــه السَّ ــر علي ــو َجعف ــال  يل ]َأب ــال: َق ــد، َق ــن َيزي ــر ب ــن َجاب ]04)[ و)َع
َتــُه اْلـــُهَداَة اْلـــُمْهَتِديَن، َفَكاُنــوا  ــدًا وِعْتَ َل َمــا َخَلــَق، ]َخَلــَق[ حُمَمَّ »َيــا َجابـِـُر، إِنَّ اهلل َأوَّ

ــْنَ َيــَدِي اهلل«. َأْشــَباَح ُنــوٍر َب

ُقلُت: َوما األَشَباح؟

ــَدٍة،  ــُروٍح  واِح ــدًا بِ ــاَل َأْرْواٍح، وَكانَ  ُمَؤيَّ ــٌة بِ ــَداٌن ُنوَرانِيَّ ــوِر، َأْب ــلُّ النُّ ــال: »ظِ  َق
ُتــُه، ولِذلـِـَك َخَلَقُهــْم ُحَلــاَمَء، ُعَلــاَمَء،  وِهــَي ُروُح ]اْلُقــُدِس[، َفبـِـِه َكاَن َيْعُبــُد اهلل وِعْتَ
ــُجوِد والتَّْســبِيِح والتَّْهلِيــِل[،  ــْوِم والسُّ ــاَلِة والصَّ َبــَرَرًة، َأْصِفَيــاَء، ]َيْعُبــُدوَن اهلل بِالصَّ

ــوَن وَيُصوُمــوَن« ()1(.  ــَواِت ، وحَيُجُّ َل ــوَن الصَّ و ُيَصلُّ

يــوَم مــات،  َشــِهدُت جنــازة َأيب بكــٍر  الطُّفيــل، قــال:  ]05)[ و)عــن َأيب 
ــالٌم  ــَل ُغ ــة، فَأقب ــٌس ناحي ــاَلم َجال ــه السَّ ــيِلٌّ علي ــع، وَع ــوم ُبوي ــر َي ــِهدُت عم وَش
يــودٌي مجيــل ]الوجــِه[ هَبــي))(، عليــه ثيــاٌب ِحَســاٌن، وهــو ِمــن ولــِد هــاُرون، حتَّــى 
ــة بكتاهبــم  قــاَم عــى رْأِس عمــر، فقــال: ]يــا َأمــر املؤمنــن[ َأنــَت َأعلــُم هــذه األُمَّ

ــم؟ ــِر َنبيِّه وَأم

ــاَك َأعنــي، وَأعــاَد عليــِه الَقــول، فقــال لــه  قــال: َفطْأطــَأ ُعمــر رْأســُه، فقــال: إيَّ

))( الــكايف للكلينــي: ج)/)44،، بــاب بلــد النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ووفاتــه، ح0)، 
الــوايف الفيــض الكاشــاين: )/)68، وينظــر: بحــار األنــوار للمجلــي: 5)/ 5). 

))(  البهاء: احُلْسن واجلال. جممع البحرين، مادة ) هبأ(.
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عمــر: "َمــا"))( َذاك؟

. ابَّ ًا يف ِديني، فقال: ُدوَنَك هذا الشَّ قال: إيِنِّ ِجئُتك ُمرَتادًا لنفي، شاكَّ

؟  ابُّ  قال: وَمن هذا الشَّ

قــال: هــذا َعــيِلُّ بــن َأيب طالــٍب ابــُن عــمِّ رُســول اهلل، وهذا أبو احلََســن واحلَُســن 
ابنـَـي رُســول اهلل، وهــذا زوُج فاطِمة بنِت رســوِل اهلل.

 فاقبل الَيهوديُّ عى َعيِلّ سالم اهلل عليه، فقال: "َأكذا"))( َأنَت؟ 

َقال: »َنَعْم«.

 قال: إيِنِّ ُأريُد َأْن َأسأَلك عن َثالٍث، َوثالٍث، وواِحدة.

 ، ــٍم، وقــال: »َيا َهــاُرويِنُّ ــاَلم ِمــن غــر َتبسٌّ ــم أمــر املؤمنــن عليــه السَّ  َقــال: َفَتبسَّ
َمــا َمنََعــَك َأنْ  َتُقــوَل َســْبعًا« ؟ 

، وإِْن ملْ تعلمُهــنَّ  قــال: َأســَأُلك عــن ثــالٍث فــإِْن َأجبَتنــي َســْألُت عــاَّ َبعدُهــنَّ
ــامٌل. ــم ع ــس فيُك ــُت "َأْن"))( لي َعِلم

لــِه الَّــِذي َتْعُبــُدهُ ، َلئِــْن َأَنــا َأَجْبُتــَك  ــاَلم: »َفــإيِنِّ َأْســَأُلَك بِاإْلِ  قــاَل َعــيِلٌّ عليــه السَّ
يِف ُكلِّ َمــا ُتِريــُد َلَتَدَعــنَّ ِدينَــَك، وَلَتْدُخَلــنَّ يِف ِدينـِـي«؟

 قال: َما ِجئُت إاِلَّ لِذاك!

))(  يف الكايف: ملَِ .
))( يف الكايف: أكذاك.

))(  يف الكايف: َأنَّه.
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 قاَل: »"ُقْل"«)1(.

ــى  ــرت ع ــرِة دم َقط ِل قط ــن َأوَّ ــرِبين َع ــال"))(: َأْخ ــربين، إىِل َأن َق ــال: "َفَأخ  ق
وجــِه األَرض، َأيُّ قطــرٍة ِهــَي؟

"))( عٍن َفاضْت عى وْجِه اأَلرض، َأيُّ عٍن ِهي؟   "وأيُّ

ل يشٍء "ُأِهن")4(عى وجِه اأَلرِض، َأيُّ يشٍء ُهو؟ وأوَّ

ــالث  ــن الث ــرِبين ع ــه: َأخ ــال ]ل ــاَلم، ق ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــُه")5( َأم ــاَّ َأجاب  "فل
ــد، َكــم لــُه ِمــن إِمــاٍم َعــدل؟ ويف َأيِّ جنَّــٍة يكــون؟ وَمــن  األخــر[: فأخــربين عــن حُممَّ

ــِه؟  َســاكنه َمعــُه يف َجنَّت

ُهــْم ِخــْذاَلُن َمــْن  ــٍد اْثنَــْي َعــرَشَ إَِمــاَم َعــْدٍل، اَل َيُرُّ ، إِنَّ ملَُِحمَّ فقــال: »َيــا َهــاُرويِنُّ
يــِن َأْرَســُب ))( ِمــَن  ُــْم يِف الدِّ ــْم، واَل َيْسَتْوِحُشــوَن بِِخــاَلِف َمــْن َخاَلَفُهــْم، وإهِنَّ َخَذهَلُ
ــرَشَ  ــي َع ــَك ااِلْثنَ ــُه ُأولئِ ــهِ ، َمَع ــٍد يِف َجنَّتِ َواِس يِف اأْلَْرِض، وَمْســَكنُ  حُمَمَّ ــرَّ ــاِل ال َب اجْلِ

َمــامَ  اْلَعــْدَل«. اإْلِ

ــذي ال إِلــه إاِلَّ ُهــو؛ إيِنِّ ألَجُدهــا يف ُكتــِب َأيب َهــارون،   َفقــال: َصدقــَت واهلل الَّ

))( يف الكايف: َفَسْل.
))( )َفَأخربين، إىِل َأن َقال( مل ترد يف الكايف.

ل. ))( يف الكايف: وأوَّ
. )4( يف الكايف: أهتزَّ

)5( يف الكايف: فأجابه.
)6(  َأْرَسب، أي: أثقل. ينظر: جممع البحرين، مادة ) رسب(.
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ــالم()1(. ــي عليهــا السَّ كتبــُه بيــدِه وَأمــالُه ُموســى َعمِّ

ــاَلم، يقــول:  ]06)[ )عــن َأيب محــزة، قــال: َســِمعُت َعــيِلّ بــن احلُســن عليــه السَّ
ــْم  ــهِ ، َفَأَقاَمُه ــوِر َعَظَمتِ ــْن ُن ــِدِه ِم ــْن ُوْل ــَر ِم ــَد َعَشـ ــًا وَأَح ــدًا وَعلِّي ــَق حُمَمَّ »إِنَّ اهللَ َخَل
ــوَنُه،  ُس ــبُِّحوَن اهلل وُيَقدِّ ــِق ، ُيَس ْل ــِق  اخْلَ ــَل َخْل ــُه َقْب ــوِرِه، َيْعُبُدوَن ــاِء ُن ــَباحًا يِف ِضَي َأْش

ــِه« ())(. ــِه َوآلِ ــِد َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــْن ُوْل ــُة ِم ــُم اأْلَئِمَّ وُه

ــا َهلــَك َأُبــو بكــٍر  ]07)[ و)عــن َأيب ســعيٍد اخلــدري، َقــال: كنــُت َحــارِضًا لـَّ
ــة  ــوُد املدين ــُم ي ــرب، َوَتزع ــود يث ــاِء ي ــن عظ ــوديٌّ ِم ــل ي ــر، َأقب ــتخلَف عم واس
ــُد  ــك ُأري ــر، إيِنِّ ِجئُت ــا ُعم ــُه[: ي ــال ]ل ــر، فق ــع إىِل عم ــى رف ــه، حتَّ ــُم زمان ــه َأعل َأنَّ
ــٍد بالكتــاِب  اإِلســالَم، فــإِْن َأخربتنــي عــاَّ َأســَأُلك َعنــُه، فَأْنــت َأعلــُم َأصحــاِب حُمَمَّ

ــُد َأْن َأســال عنــه. ــنَّة ومجيــع مــا ُأري والسُّ

ــُم  ــو َأعل ــْن ه ــدك إىِل َم ــي ُأرش ــاك ولكنِّ ــُت هن ــر: إيِنِّ لس ــُه ُعم ــاَل ل ــال: فق  ق
ــنَّة، ومجيــع مــا قــد تســَأُل عنــُه وهــو ذاك، فَأومــَأ إىِل َعــيِلّ عليــه  تِنــا بالكتــاب والسُّ ُأمَّ
: يــا عمــر إِْن كان هــذا كــا تقــول فالــك ولِبيعــِة النَّاس،  ــاَلم، فقــال لــُه اليهــوديُّ السَّ

))( الــكايف للشــيخ الكلينــي: )/9)5-0)5، بــاب فيــا جــاء يف اإلثنــي عــر والنــص 
يــن للصــدوق: 99)-00)، الــوايف للفيــض  عليهــم- عليهــم الســالم- ح5، وينظــر: كــال الدِّ

الكاشــاين: )/)0)-04)، بحــار األنــوار للمجلــي: 0)/04)-05).
ــم-  ــّص عليه ــر والن ــي ع ــاء يف اإلثن ــا ج ــاب في ــي: )/0)5-))5، ب ــكايف للكلين ))( ال
ــالم-، ح6، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/07)-08)، بحــار األنــوار للمجلي:  عليهــم السَّ

.(0(/54
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ــا َذاك َأعلُمكــم؟! َفَزبــرُه))( عمــر. وإنَّ

اَلم، فقال له: َأنَت كا ذكر ُعمر؟  ُثمَّ إِنَّ اليهوديَّ َقاَم إىِل َعيِلّ عليه السَّ

 قال: »َوَما َقاَل ُعَمُر«؟  فَأخربُه.

 قــال: فــإِن كنــَت كــا قــال، ســَألُتك عــن َأشــياء ُأريــُد َأْن َأعلــم هــل "يعلُمــه"))( 
َأحــد منكــم، فَأعلــم َأنَّكــم يف دعواكــم خــُر األُمــم وَأعلمهــا "صادقــن"))(، ومــع 

ذلــك َأدخــل يف دينكــم اإِلســالم.

ــاَلم: »َنَعــْم، َأَنــا َكــاَم َذَكــَر َلــَك ُعَمــُر، َســْل َعــامَّ   فقــال َأمــر املؤمنــن عليــه السَّ
َك بِــهِ  إِْن َشــاَء اهلل تعــاىل«. َبــَدا َلــَك؛ ُأْخــرِبْ

ــاَلم: »َيــا   قــال: َأخــربين عــن ثــالٍث وثــالث وواحــدة؛ فقــال لــه َعــيِلٌّ عليــه السَّ
يِن َعــْن َســْبٍع«؟  ، ومِلَ مَلْ َتُقــْل: َأْخــرِبْ ــوِديُّ َيُ

ــة، وإاِلَّ  ــن البقيَّ ــَألُتك ع ــالِث س ــي بالثَّ ــك إِْن َأخرَبتن : إِنَّ ــوديُّ ــه اليه ــال ل  فق
ــبع، فَأنــَت َأعلــم َأهــِل األَرض وَأفضُلهــم  كففــُت، فــإِْن َأنــَت َأجبتنــي يف هــذه السَّ

ــوِدُي«. ــا َيُ ــَك َي ــَدا َل ــامَّ َب ــْل َع ــه: »َس ــاِس؛ فقــال ل ــاِس بالنَّ وَأوىل النَّ

ِل شــجرٍة  ِل حجــٍر ُوِضــَع عــى وجــِه األَرض؟ وَأوَّ  قــال: َأخــربين عــن َأوَّ
ل عــٍن نبعــْت عــى وجــِه األَرض؟[، فَأخــربُه  ُغِرســْت عــى وجــه األَرض؟ ]وَأوَّ

))(   الَزْبر: الَزْجر واملنع. الصحاح، مادة ) زبر(.
))( يف غيبة الطويس: يعلمها.

))( يف الكايف وغيبة الطويس: صادقون.



150

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

ــة: كم  : َأخــربين عــن هــذه اأُلمَّ ــاَلم، "فقــال"))( لــُه اليهــوديُّ َأمــُر املؤمنــن عليــه السَّ
ــد[: أيــن منِزُلــه يف اجلنَّــة؟ وَأخــربين  هلــا ِمــن إِمــام ُهــدى؟ وأخــربين عــن َنبيِّكــم ]حُمَمَّ

َمــن معــُه يف اجلنَّــة؟ 

ــِة اْثنَــْي َعَشـــَر إَِمامــًا ُهــًدى  ــاَلم: »إِنَّ هِلــِذِه اأْلُمَّ فقــال لــه أمــر املؤمنــن عليــه السَّ
ــا  فَِه ــا وَأْشَ ــي  َأْفَضلَِه ــِة َفِف نَّ ــا يِف اجْلَ ــِزُل َنبِيِّنَ ــا َمنْ ــي؛ وَأمَّ ــْم ِمنِّ ــا وُه ــِة َنبِيَِّه يَّ ــْن ُذرِّ ِم
ُهــْم  تِــِه وُأمُّ يَّ ــا َعــرَشَ ِمــْن ُذرِّ ــِه فِيَهــا، َفهــُؤاَلِء ااِلْثنَ ــا َمــْن َمَعــُه يِف َمنِْزلِ ــِة َعــْدٍن؛ وَأمَّ َجنَّ

ــٌد« ())(. ــا َأَح ــْم فِيَه ُكُه ــْم اَل َيرْشَ ُ ــْم وَذَراِريُّ ِه ــْم، وُأمُّ ُأمِّ ُتُ وَجدَّ

ــم ال يشــاركهم فيهــا   فــإِذا كان منزهلــم يف اجلنَّــة َأفضــل املنــازل وَأرشفهــا، وأهنَّ
َأحــد غرهــم، فَأيــن األَنبيــاء مــن هــذه؟ 

ــة،  ولــو كان ِمــن ُأويل العــزم َمــْن هــو َأفضــل، ألختــر بَأفضــل املنــازل يف اجلنَّ
ولــو كان مثلهــم يف املنزلــة لشــاركهم فيهــا؛ فــإِذا مل يكونــوا كذلــك، فكيــف ال يكون 

َعــيِلّ أفضــل وهــو أفضــل العــرتة؟ فســلِّم األَمــر تســلم. 

ــاين  ــر الثَّ ــن أيب جعف ــش))(، ع ــن احلري ــاس ب ــن العبَّ ــن ب ــن احلس  ]08)[ )ع

))( يف الكايف: ثم قال له.
))( الــكايف للكلينــي:)/))5-))5، بــاب فيــا جــاء يف االثنــي عــر والنــص عليهــم- 
ــالم-، ح8، وينظــر: الغيبــة للطــويس:)5)-54)، حتـــ: عــيل أكــرب الغفــاري )ط-  عليهــم السَّ
طهــران(، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ 06)، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/80)-)8).
ــم  ــايش: 60، الرق ــال النج ــر: رج ــرازي. ينظ ــش ال ــن احلري ــاس ب ــن العّب ــن ب ــو احلس ))(   ه
البــن  الرجــال   ،(98 الرقــم   ،((6 للطــويس:  الفهرســت  5544؛  الرقــم   ،(74 8))؛ 

الرقــم 4). الغضائــري: )5، 
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ــاَلُم َقــاَل اِلْبــِن َعبَّــاسٍ : إِنَّ َلْيَلــَة اْلَقــْدِر يِف  ــاَلم: »َأنَّ َأِمــَر امْلُْؤِمنـِـَن َعَلْيــِه السَّ عليــه السَّ
ــنَِة، ولِذلـِـَك اأْلَْمــِر ُواَلٌة َبْعــَد َرُســوِل  ْيَلــِة[ َأْمــُر السَّ ــُه َينْــِزُل يِف تِْلــَك ]اللَّ ُكلِّ َســنٍَة، وإِنَّ

ــاٍس: َمــْن ُهــْم؟  اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلِــِه، َفَقــاَل  اْبــُن َعبَّ

ُثونَ « ()1(. ٌة حُمَدَّ َقاَل: َأَنا وَأَحَد َعرَشَ ِمْن ُصْلبِي َأئِمَّ

 ]09)[ وقــال: ) »َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه أِلَْصَحابـِـِه: آِمنُــوا بَِلْيَلــِة 
ـَـا َتُكــوُن لَِعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب، َولُِوْلــِدهِ  اأْلََحــَد َعــرَشَ ِمــْن َبْعــِدي« ())(. اْلَقــْدِر، َأهنَّ

 َنعلــم مــن هــذا: أنَّ ليلــة القــدر قــد اخُتــصَّ هبــا النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه دون 
ســائر األنبيــاء واملرســلن مــن أويل العــزم وغرهــم، ومــن بعــده فصــارت لَِعــيِلّ بــن 

ــاَلم. ــالة والسَّ أيب طالــب وولــده اهلــداة عليهــم مجيعــًا َأفضــل الصَّ

 فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه الّســاَلم َأفضــل، وهــو قــد اختــاره هلــا دون غــره 
ــاَلم؟. مــن األَنبيــاء عليهــم السَّ

ــه وآلــه:  ــال: قــال رُســول اهلل صــىَّ اهللُ علي ]0))[ )عــن ســلمة بــن قيــس، َق
ــْو ُقِســَم َعــَى َأْهــِل اأْلَْرِض َلَوِســَعُهْم« ())(. ــَن اْلَفْضــِل ُجــْزءًا َل ــًا ِم »َأْعَطــى اهللُ َعلِّي

ــم-  ــّص عليه ــر والن ــي ع ــاء يف اإلثن ــا ج ــاب في ــي: )/ ))5-))5، ب ــكايف للكلين ))( ال
ــد: )/  ــاد للمفي ــدوق: 479-480، االرش ــال للص ــر: اخلص ــالم- ح))، وينظ ــم السَّ عليه

46)، الغيبــة للنعــاين: 68. 
ــم  ــم، عليه ــص عليه ــر والن ــي ع ــاء يف االثن ــا ج ــاب في ــي: )/ ))5، ب ــكايف للكلين ))( ال
الســالم، ح))، وينظــر: اخلصــال للصــدوق: 480، روضــة الواعظــن للنيســابوري: )6)، 

ــاين: )/0)). ــض الكاش ــوايف للفي ال
ــب  ــيخ رج ــن للش ــوار اليق ــارق أن ــر: مش ــس)، ح7، وينظ ــدوق: 57، جمل ــايل للص ))( االم
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ــوَل  ــِمْعُت َرُس ــال: »َس ــاَلم، ق ــه السَّ ــب علي ــن َأيب طال ــيِلّ ب ــن َع ])))[ و)ع
ــَك  ــَرَأ النََّســَمَة إِنَّ ــَحبََّة َو َب ــَق اْلـ ــِذي َفَل ، َوالَّ ــِيُّ ــا َع ــوُل: َي ــِه َيُق ــه َوآل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلي

ــِدي« ())(. ــَخلِيَقِة َبْع أَلَْفَضــُل اْلـ

محــن بــن َســمرة، قــال، ُقلــُت: يــا رُســول اهلل، َأرشــدين  ])))[ وعــن عبــد الرَّ
ــِن َأيِب  ــِيِّ ْب ــَك بَِع ــِت اْلَراُء، َفَعَلْي َق ــَواُء، َوَتَفرَّ إىِل النَّجــاة، فقــال: »إَِذا اْخَتَلَفــِت اأْلَْه
ــَن  ــا اْب ــال: »َي ــِدي«.. إىِل َأْن ق ــْن َبْع ــْم ِم ــي َعَلْيِه ــي َوَخلِيَفتِ تِ ــاُم ُأمَّ ــُه إَِم ــٍب، َفإِنَّ َطالِ
ــا  ــُه ِمــْن طِينَتِــي، َوُهــَو َأِخــي َوَأَن ــي، ُروُحــُه ِمــْن ُروِحــي، َوطِينَُت ــًا ِمنِّ َســُمَرَة، إِنَّ َعلِّي

ــوُه«))(. َأُخ

وح واحدًة، فكيف ال يكون أفضل؟!  فإذا كانت الرُّ

ــاَلم، قــال: »َدَخْلــُت َعــَى َرُســوِل  ]4))[ و)عــن َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
َل  لَّ اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلـِـِه َوُهــَو يِف ُقَبــا)3( َوِعنْــَدُه َنَفــٌر ِمــْن َأْصَحابـِـِه، َفَلــامَّ َبُصـــَر يِب َتَ

الــربيس: 6))، حتـــ: الســيد عــيل عاشــور )ط- األعلمــي(، روضــة الواعظــن للنيســابوري: 
ــوب:)/))). ــن شــهر آش ــب اب 0))، مناق

))( االمــايل للصــدوق: )6، جملــس)، ح0)، وينظــر: بشــارة املصطفــى َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه 
للطــربي: 4))، بحــار األنــوار للمجلــي:8)/90.

))( ينظــر: االمــايل للصــدوق: 78، جملس7، ضمــن ح)، روضة الواعظن للفتال النيســابوري: 
00)، التحصــن البــن طاووس: 5)6-6)6، حتـ: الشــيخ األنصاري )ط )-قم(

ــّي صــىَّ  ــد النَّب ــمَّ تشــّيده عــى ي ــاء: هــو أول مســجد ُبنــي يف اإِلســالم، وقــد ت ))( مســجد قب
ــد أن  ــه، وبع ــم نفس ــل االس ــورة حتم ــارف املدينة املن ــى مش ــة ع ــع يف قري ــه، ويق ــه وآل اهلل علي
توّســعت املدينــة ومتــدد البنــاء فيهــا انضــم إليهــا املســجد والقريــة، فهــو مــن معــامل املدينــة اليــوم 
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، إَِلَّ َيــا  ُق، ُثــمَّ َقــاَل: إَِلَّ َيــا َعــِيُّ ــَم َحتَّــى َنَظــْرُت إىَِل َبَيــاِض َأْســنَانِِه َتــرْبُ َوْجُهــُه َوَتَبسَّ
، َفــاَم َزاَل ُيْدنِينـِـي َحتَّــى َأْلَصــَق َفِخــِذي بَِفِخــِذِه، ُثــمَّ َأْقَبــَل َعــَى َأْصَحابـِـِه؛ َفَقــاَل:  َعــِيُّ

ــُة بِإِْقَبــاِل َعــِيّ َأِخــي إَِلْيُكــْم. مْحَ َمَعــاِشَ َأْصَحــايِب، َأْقَبَلــْت إَِلْيُكــُم الرَّ

ــُه  ، ُروُحــُه ِمــْن ُروِحــي، َوطِينَُت ــا ِمــْن َعــِيٍّ ــي َوَأَن ــًا ِمنِّ  َمَعــاِشَ َأْصَحــايِب، إِنَّ َعلِّي
تِــي..« ())(. إىِل آخــره. ــي َوَخلِيَفتِــي َعــَى ُأمَّ ــْن طِينَتِــي، َوُهــَو َأِخــي َوَوِصيِّ ِم

]5))[ و)عــن جابــر، قــال: قــال رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: »َمْكُتــوٌب 
ــَل َأْن  ــوِل اهلل َقْب ــو َرُس ــِيٌّ َأُخ ــوُل اهلل َع ــٌد َرُس ــَه إاِلَّ اهللُ حُمَمَّ ــَجنَِّة: اَل إَِل ــاِب اْلـ ــَى َب َع

ــاٍم« ())(. ــْي َع ــاَمَواِت َواأْلَْرَض بَِأْلَف ــَق اهللُ السَّ ُل َيْ

 فإِذا كان هذا شأنه، فكيف ال يكون َأفضل؟

ــن  ــه، ع ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــّي ص ــألُت النَّب ــال: س ــاس ق ــن عبَّ ــن اب ]6))[ و)ع
ــٍد َوَعــِيٍّ  مَّ ــِه فتــاب عليــه))(، قــال: )َســَأَلُه بَِحــقِّ حُمَ ــى آدُم ِمــن ربَّ تــي تلقَّ الكلــاِت الَّ

َوَفاطَِمــَة َواْلـــَحَسِن َو اْلـــُحَسْنِ إاِلَّ ُتْبــَت َعــَيَّ َفَتــاَب َعَلْيــِه« ()4(. 

. ينظر: معجم البلدان للحموي: 4/ )0)
))( األمايل للصدوق: 89، جملس9، ح0)، وينظر: بحار األنوار للمجلي: 4/40.

))( األمــايل للصــدوق: 4))، جملــس8)، ح)، وينظــر: روضة الواعظن للفتال النيســابوري: 
0))، عمــدة عيــون صحــاح األَخبــار يف مناقــب إِمــام األَبــرار ليحيــى بــن احلســن احلــيل )ابــن 

البطريــق(:)/ 4)، حتـــ: ســعيد عرفانيــان )منشــورات مكتبة العالمــة املجلي(.
اُب  ــُه ُهــَو التَّــوَّ ــِه َكلِــاَمٍت َفَتــاَب َعَلْيــِه إِنَّ ــى َآَدُم ِمــْن َربِّ ))(  إِشــارة إىِل قولــه تعــاىل: ﴿َفَتَلقَّ

ِحيــُم﴾ ســورة البقــرة، آيــة ) 7) (. الرَّ
الواعظــن  روضــة  وينظــر:  ح)،   ،(8 جملــس   ،((5-((4 للصــدوق:  )4( األمــايل 
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اهــا آدم مــن ربــه، وتوســل  أقــول: لــو كان هنــاك كلــات أفضــل ممَّــا ُذِكــر لتلقَّ
هبــا، فــإِذا كان كذلــك، فكيــف ال يكــون أفضــل؟!

ــه  ــٍب علي ــن أيب طال ــيِلّ ب ــن َع ــَة ع ــألُت عائش ــال: َس ــا، ق ــن عط ]7))[ و)ع
ــر())(. ــه إاِلَّ كاف ــكُّ في ــِر، وال يش ــُر الب ــَك خ ــت: َذل ــاَلم؛ فقال السَّ

ــاَلم، قــال:  ــُه ُســِئَل عــن َعــيِلّ عليــه السَّ ]8))[ و)عــن ِربعــّي، عــن ُحذيفــَة، أنَّ
َذاَك خــُر البــِر، وال يشــكُّ فيــِه إاِلَّ ُمنَافــٌق())(.

ــال:  ــه، ق ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــّي ص ــن النَّب ــاِن، ع ــن الي ــة ب ــن ُحذيف ]9))[ و)ع
ــَر« ()3(. ــْد َكَف ــى َفَق ــْن َأَب ــرَشِ َو َم ــْرُ اْلَب ــٍب َخ ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب »َع

ئــًا عــى عصــاُه، وهو  ، قــال: رَأيــُت جابــرًا ُمتوكِّ ــيِّ بــر املكِّ ]0))[ و)عــن أيب الزُّ
ــر فمــن َأبــى  ــيِلٌّ خــُر البشـ يــدور يف ســكِك األَنصــار وجمالســهم، وهــو يقــول: َع
ُبــوا أوالدُكــم عــى ُحــبِّ َعــيِلّ فمــن َأَبــى فانُظــروا  فقــد كفــر، يــا معــارش األنصــار، َأدِّ

للنيسابوري: 57)، املحترض للحيل: )0)، الطرائف البن طاووس: ))).
املغــريب:  للنعــان  للصــدوق: 4))-5))، جملــس 8)، ح)، رشح االخبــار  ))( األمــايل 

)/))4، األمــايل للشــيخ املفيــد: )6، بحــار األنــوار للمجلــي: 8)/5.  
ــيل: )/55)،  ــة لألرب ــف الغم ــر: كش ــس 8)، ح4، وينظ ــدوق: 5))، جمل ــايل للص ))( األم

ــوار للمجلــي: 8)/6.  ــن طــاووس: 88، بحــار األن الطرائــف لســيد اب
))( األمــايل للصــدوق: 5))، جملــس 8)، ح5، رشح األخبــار للقــايض النعــان املغــريب: 
ــودة  ــع امل ــرب: 558، ينابي ــن ج ــان الب ــج اإلي ــيل: 65)، هن ــرض للح ــر: املحت )/))4، وينظ

للقنــدوزي: )/ )7).
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ــِه())(. يف شــْأِن ُأمِّ

ــاَلم، قــال: »َقــاَل ل النَّبِــيُّ َصــىَّ  ])))[ و)عــن َعــيِلُّ بــن َأيّب طالــب عليــه السَّ
اهللُ َعليــه َوآلــه:  َأْنــَت َخــْرُ اْلَبــرَشِ َواَل َيُشــكُّ فِيــَك إاِلَّ َكافِــٌر« ())(.

 فإذا كان خر البر، فكيف ال يكون أفضل؟!

ــاَلم، قــال: »َكاَن ِل َعْشـــٌر ِمــْن َرُســوِل اهلل َصــىَّ  ])))[ و)عــن َعــيِلّ عليــه السَّ
 ، ــِيُّ ــا َع ــاَل ِل: َي ــِدي، َق ــٌد َبْع ــنَّ َأَح ــِي َواَل ُيْعَطاُه ــٌد َقْب ــنَّ َأَح ــِه مَلْ ُيْعَطُه ــه َوآل اهللُ َعَلي
ــْوَم  ــًا َي ــي َمْوِقف ــاِس ِمنِّ ــَرُب النَّ ــَت َأْق ــَرِة، َوَأْن ــي يِف اْلِخ ــا َوَأِخ ْنَي ــي يِف الدُّ ــَت َأِخ َأْن
اْلِقَياَمــِة، َوَمنْــِزِل َوَمنِْزُلــَك يِف اْلـــَجنَِّة ُمَتَواِجَهــاِن َكَمنْــِزِل اأْلََخَوْيــِن، َوَأْنــَت اْلــَوِصُّ 
ــي  ــَك َولِيِّ ي َعــُدوُّ اهلل، َوَولِيُّ ي َوَعــُدوِّ َك َعــُدوِّ [ َوَأْنــَت اْلَوِزيــُر، َعــُدوُّ ــَوِلُّ ]َوَأْنــَت اْل

.)(() » ــلَّ ــزَّ َوَج ــي َوِلُّ اهلل َع َوَولِيِّ

 فلفــظ )َأْقــَرُب( للمُبالغــة يف القــرب؛ ألنَّ صيغــة َأفعــل اســُتعملت للمبالغــة، 
ــه  ــه يف كون ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ــرُه النَّب ــه لَذَك ــن هــو َأفضــل من ــاك َم ــو كان هن فل

ــن. ــاَلم يف املوقــف، فتفطَّ َأقــرب مــن َعــيِلّ عليــه السَّ

ــويس:  ــزة الط ــن مح ــب الب ــب يف املناق ــس 8)، ح6، الثاق ــدوق: 5))، جمل ــايل للص ))( األم
ــربيس:)/9))،  ــورى للط ــالم ال ــر: أع ــم(،  وينظ ــوان )ط)- ق ــا عل ــل رض 4))، حتـــ: نبي

ــوب: )/ 65). ــهر آش ــن ش ــب الب املناق
))( األمــايل للصــدوق: 6))، جملــس 8)، ح7، وينظــر: مائــة منقبــة البــن شــاذان: 5))، حتـــ: 

يــف، بحــار األنــوار للمجلــي: 8)/4. مدرســة اإلمــام املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرَّ
ــس5، ح5)،  ــويس: 7))، املجل ــايل للط ــس 8)، ح8، األم ــدوق: 6))، جمل ــايل للص ))( األم
بشــارة املصطفــى َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه للطــربي: 9))، وينظــر: كشــف الغمــة لالربــيل: )/ 0).
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ــُه قــال: َســِمعُت رُســول اهلل  ــد اهلل األَنصــاري، َأنَّ ــر بــن عب ])))[ وعــن جاب
َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه، يقــول: »إِنَّ يِف َعــِيٍّ ِخَصــااًل َلــْو َكاَنــْت َواِحــَدٌة ِمنَْهــا يِف مَجِيــِع 

ــا َفْضــاًل«. ــاِس اَلْكَتَفــْوا ِبَ النَّ

ــُت َمــْواَلُه َفَعــِيٌّ َمــْواَلُه«، ]َوَقْوُلــُه: »َعــِيٌّ   َقْوُلــُه َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: »َمــْن ُكنْ
ـي َكَهــاُروَن ِمــْن ُموَســى«[، وَقْوُلــُه َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: »َعــِيٌّ ِمنِّــي َوَأَنــا  ِمنِـّ
ِمنْــُه«، وَقْوُلــُه َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: »َعــِيٌّ ِمنِّــي َكنَْفسـِــي َطاَعُتــُه َطاَعتـِـي َوَمْعِصَيُتــُه 
ــْن  ــْد َفاَرَقنِــي َوَم ــًا َفَق ــاَرَق َعلِّي ــْن َف َمْعِصَيتِــي« .. إىِل قولــِه َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: »َم
«، وَقْوُلــُه َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: »ِشــيَعُة َعــِيٍّ ُهــُم  َفاَرَقنـِـي َفَقــْد َفــاَرَق اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ

ــِة«))( . ــْوَم اْلِقَياَم ــُزوَن َي اْلَفائِ

ــم  ــًا عليه ــاء مجيع ــل واألنبي س ــوىل الرُّ ــه، م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص  يف أنَّ رس
ــاَلم موالهــم بدليــل لفظتــه التــي هــي مــن مجلــة ِصيغ  ــاَلم، فيكــون َعــيِلّ عليــه السَّ السَّ
العمــوم، وَقْوُلــُه َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: »َعــِيٌّ ِمنِّــي َكنَْفسـِــي َطاَعُتــُه َطاَعتـِـي َوَمْعِصَيُتــُه 
ــاَلم، َأو مل  ــه السَّ ــًا علي ــاِء موجــود ومل ُيطــع َعِليَّ ــو َأنَّ َأحــدًا مــن األَنبيَّ ــي«، فل َمْعِصَيتِ
ــا فقــد فــارق النَّبــّي  تــه بـــيء، وكذلــك لــو َأنَّ َأحــدًا فــارق َعِليَّ يقــّر بــه، مل تنفعــه نبوَّ

ْبَراِهيــَم))(، فكيــف ال يكــون أفضــل؟ ــاَلم، َوإِنَّ ِمــْن ِشــيَعتِِه إَلِ عليــه وآلــه السَّ

ــى  ــاَلم ع ــه السَّ ــيِلٌّ علي ــِدم َع ــا َق ــال: ملَّ ــد اهلل، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ]4))[ و)ع

))( ينظــر: األمــايل للصــدوق: 49)، جملــس 0)، ح)، معــارج اليقــن يف أصــول الديــن 
ــع  ــم(، ينابي ــر )ط)- ق ــالء آل جعف ــل5، ح6، حتـــ: ع ــبزواري: )5، الفص ــد الس ــيخ حمم للش

املــودة للقنــدوزي: )/ )7).
))(  سورة الصافات: آية ) )8 (.
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ــه  ــه رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــال ل ــرب، ق ــح خي ــه بفت ــه وآل رســول اهلل صــىَّ اهللُ علي
ــيِح  ــاَرى لِْلَمِس ــِت النََّص ــا َقاَل ــي َم تِ ــْن ُأمَّ ــف ِم ــَك َطَوائِ ــوَل فِي ــْواَل َأْن َتُق ــه: »َل وآل
ــِت  اَب ِمــْن حَتْ َ ِعيَســى ْبــِن َمْرَيــَم َلُقْلــُت فِيــَك اْلَيــْوَم َقــْواًل اَل َتـُـرُّ بَِمــَلٍ إاِلَّ َأَخــُذوا الــتُّ
ِرْجَلْيــَك َوِمــْن َفْضــِل طُهــوِرَك؛ "لَِيْسَتشــُفوا")1( بـِـِه، َوَلكـِـْن َحْســُبَك َأْن َتُكــوَن ِمنِّــي 

ــره. ــَك..« ())( . إىِل آخ ــي َوَأِرُث ــَك َتِرُثنِ ــا ِمنْ َوَأَن

ــه  ــد علي ــن حُمَمَّ ــر ب ــادق َجْعَف ــال الصَّ ــال: ق ــيِّ ق ــد الِقْبط ــن حُممَّ  ]5))[ و)ع
ــاَلم: »َأْغَفــَل النَّــاُس َقــْوَل َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه يِف َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب  السَّ

. ــُه "يِف")3( َيــْوَم َغِديــِر ُخــمٍّ ــِة ُأمِّ إِْبَراِهيــَم َكــاَم َأْغَفُلــوا َقْوَل َب ــاَلم َيــْوَم َمرْشَ َعليــه السَّ

 إِنَّ َرُســوَل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه ]َكاَن[ يِف َمشـْــَرَبِة ُأمِّ إِْبَراِهيــَم)4( َوِعنْــَدُه 
ــاَلم َفَلــْم ُيْفِرُجــوا َلــُه َفَلــامَّ َرآُهــْم اَل ُيْفِرُجوَن َلــُه َقاَل:  َأْصَحاُبــُه إِْذ َجــاَء َعــِيٌّ َعَليــه السَّ
وَن ِبـِـْم َوَأَنــا َحــيٌّ َبــْنَ "َأْظُهِرُكــم"))(؟! َيــا َمْعشـَــَر النَّــاِس، َهــَذا َأْهــُل َبْيتـِـي َتْســَتِخفُّ

ــَة  اَح ْوَح َوالرَّ ــرَّ ــْم؛ إِنَّ ال ــُب َعنُْك ــإِنَّ اهلل اَل َيِغي ــْم َف ــُت َعنُْك ــْن ِغْب ــا َواهلل، َلئِ  َأَم

))( يف األمايل: يستشفون.
ــي: 8/ 57،  ــكايف للكلين ــر: ال ــن ح)، وينظ ــس ))، ضم ــدوق: 56)، جمل ــايل للص ))( األم

ــربي: )664-66. ــد للط ــد: )/ 7))، املسرتش ــيخ املفي ــاد للش االرش
))(  يف األمايل: فيه.

ــا ســميت  ــالم باملدينــة، وإِنَّ َبــُة ُأمِّ إبراهيــم عليهــا السَّ بة: الغرفــة. ومنــه: َمْرَ )4(  اْلـــَمْرَ
ــن  ــت ح ــا وتعلق ــه فيه ــه ولدت ــه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلي ــّي َص ــن النَّب ــم اب ــة ُأّم إبراهي ــك؛ ألَنَّ ماري بذل
رضهبــا املخــاض بخشــبة مــن خشــب تلــك  الـــمربة. ينظــر: جممــع البحريــن، مــادة )رشب(. 

)5( يف األمايل: َظْهَرانِيكم.
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َم َلــُه َولِْلَْوِصَيــاِء ِمــْن ُوْلــِدِه َحّقــًا،  ُه، َوَســلَّ ــِن اْئَتــمَّ بَِعــِيٍّ َوَتــَوالَّ َواْلبِــرْشَ َواْلبَِشــاَرَة ملَِ
ــي﴾)1(  . ــُه ِمنِّ ــي َفإِنَّ ــْن َتبَِعنِ ــي، ﴿َفَم ــْم َأْتَباِع ُ ــَفاَعتِي أِلهَنَّ ــْم يِف َش ــَيَّ َأْن ُأْدِخَلُه َع

ُســنٌَّة َجــَرْت يِفَّ ]ِمــْن[ إِْبَراِهيــَم، أِليَنِّ ِمــْن إِْبَراِهيــَم َوإِْبَراِهيــُم ِمنِّــي، َوَفْضــِي َلــُه 
ــًة َبْعُضهــا  يَّ َفْضــٌل َوَفْضُلــُه َفْضــِي َوَأَنــا َأْفَضــُل ِمنْــُه، َتْصِديــُق ]َذلـِـَك[ َقــْوُل َريبِّ ﴿ُذرِّ
ِمــْن َبْعــٍض َواهللُ َســِميٌع َعلِيــمٌ ﴾))( ]َوَكاَن َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َوثَِئــْت)3( 

َبــِة ُأمِّ إِْبَراِهيــَم َحتَّــى َعــاَدُه النَّــاُس[« ()4(. ِرْجُلــُه يِف َمرْشَ

ــم، وقــد جعــل  ــن إِبراهي ــه َأفضــل ِم ــه وآل ــإِذا كان رُســوُل اهلل صــىَّ اهللُ علي  ف
ــاَلم بعــده، فيكــون أفضــل. رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه الفضــل لَِعــيِلّ عليــه السَّ

ــه كان  ــه َوآل ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل ص ــال: إِنَّ رُس ــاس، َق ــن عبَّ ــن اب ]6))[ و)ع
ــاَلم، فلــاَّ رآُه بكــى، ثــم قــال: »إَِلَّ إَِلَّ  جالســًا ذاَت يــوم، إِذ أقبــل احلََســن عليــه السَّ
«، َفــا زاَل ُيدنيــِه حتَّــى َأجلســُه عــى َفخــذِه الُيمنــى، ُثــمَّ َأقبــل احلَُســن عليــه  َيــا ُبنَــيَّ
«، َفــا زاَل ُيدنيــِه حتَّى َأجلســُه عى  ــاَلم، فلــاَّ رآُه بكــى، ُثــمَّ قــال: »إَِلَّ إَِلَّ َيــا ُبنَــيَّ السَّ
ــاَلم، فلــاَّ رآهــا َبكــى، ُثــمَّ قــال: »إَِلَّ  فخــذِه الُيــرسى، ُثــمَّ َأقبلــْت َفاطَِمــُة عليهــا السَّ
ــاَلم، فلــاَّ رآُه  ــِة«، فَأجلَســها بــن يديــه، ُثــمَّ َأقبــل َأمــُر املؤمنــَن َعليــه السَّ إَِلَّ َيــا ُبنَيَّ

ــْن  ــي َوَم ــُه ِمنِّ ــي َفإِنَّ ــْن َتبَِعنِ ــاِس َفَم ــَن النَّ ــًرا ِم ــَن َكثِ ــنَّ َأْضَلْل ــاىل: ﴿َربِّ إهِنَُّ ــه تع ــن قول ))(  م
ــة ) 6) (. ــم: آي ــورة إِبراهي ــٌم﴾ س ــوٌر َرِحي ــَك َغُف ــايِن َفإِنَّ َعَص

))(  سورة آل عمران: آية ))(.
))(  َوثَِئْت، أي: ُأصيبت. ينظر: كتاب العن، مادة )وثأ(.

)4( األمــايل للشــيخ الصــدوق: )7)، جملــس))، ح))، وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 
)7، بشــارة املصطفــى َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه للطــربي: 45.
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بكــى، ُثــمَّ قــال: »إَِلَّ إَِلَّ َيــا َأِخــي«، َفــا زاَل ُيدنيــه حتَّــى َأجلســه إىِل جنبــه األيمــن، 
فقــال لــُه َأصحاُبــُه: يــا رُســول اهلل، مــا َتــرى واحــدًا ِمــن هــُؤالِء إاِلَّ بكيــت، أَو مــا 

فيهــم َمــن ُتــرسُّ بُرؤيتــه؟ 

ــِع  ــَى مَجِي ــايِن َع ِة َواْصَطَف ــوَّ ــي بِالنُُّب ــِذي َبَعَثنِ ــه: »َوالَّ ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــال َص فق
، َوَمــا َعــَى َوْجِه اأْلَْرِض َنَســَمٌة  اُهــْم أَلَْكــَرُم اْلـــَخْلِق َعــَى اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ ــِة إيِنِّ َوإِيَّ يَّ اْلرَبِ

ــْم..« ())( . إىِل آخــر احلديــث َأَحــبَّ إَِلَّ ِمنُْه

ــه  ــيِلّ علي ــون َع ــف ال يك ــّل، فكي ــزَّ وج ــى اهلل ع ــق ع ــرم اخلل ــوا َأك ــإذا كان  ف
ــاَلم أفضــل؟  السَّ

ــد وآلــِه خــر  ــاة الّدنيــا ويف اآلخــرة بمحمَّ ــا بالقــول الثَّابــت يف احلي اللَّهــم ثبتن
ــد وآلــِه الطَّاهريــن. امحــن، وصــلِّ اللَّهــمَّ عــى حممَّ خلقــك أمجعــن يــا أرحــم الرَّ

]7))[ و)عــن أيب ســعيٍد اخلــدري، قــال: قــال رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه 
ــّي صــىَّ اهلل  ــَأُلوُه ِلَ اْلَوِســيَلَة«، َفســَألُت النَّب ، َفاْس ــزَّ َوَجــلَّ ــَأْلُتُم اهلل َع وآلــه: »إَِذا َس
ــَجنَِّة،  ــي يِف اْلـ ــَي َدَرَجتِ ــه: »ِه ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــال َص ــيلة، فق ــن الَوس ــه ع ــه َوآل علي
َوِهــَي َأْلــُف ِمْرَقــاٍة َمــا َبــْنَ امْلِْرَقــاِة إىَِل امْلِْرَقــاِة ُحْضـــُر اْلَفــَرِس))( اْلـــَجَواِد َشــْهرًا، َوِهَي 
َمــا َبــْنَ ِمْرَقــاِة َجْوَهــٍر إىَِل ِمْرَقــاِة َزَبْرَجــٍد َوِمْرَقــاِة َياُقــوٍت إىَِل ِمْرَقــاِة َذَهــٍب إىَِل ِمْرَقــاِة 

الفضاِئــل البــن  ))( األمــايل للصــدوق: 74)- 75)، جملــس ))،ضمــن ح)، وينظــر: 
شــاذان: 8- 9، بشــارة املصطفــى صــىَّ اهلل عليــه وآلــه للطــربي: 06)، ارشــاد القلــوب 

.(96 للحــيل:  املحتــرض   ،((7/( للديلمــي: 
))(  ُحرْضُ اْلَفَرِس - بالضم -: منتهى عدوه وسره. ينظر: جممع البحرين، مادة)حرض(.
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ــة  ــَي يِف َدَرِج ــَن، َفِه ــِة النَّبِيِّ ــَع َدَرَج ــى ُتنَْصــَب َم ــِة َحتَّ ــْوَم اْلِقَياَم ــا َي ــى ِبَ ــٍة، َفُيْؤَت فِضَّ
يــٌق َواَل َشــِهيٌد إاِلَّ  ــيٌّ َواَل ِصدِّ ــٍذ َنبِ ــاَل َيْبَقــى َيْوَمئِ ــِب، َف ــْنَ اْلَكَواكِ ــَن َكاْلَقَمــِر َب النَّبِيِّ
َرَجــُة َدَرَجَتــُه، َفَيــْأِت النِّــَداُء ِمــْن ِعنْــِد اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ  َقــاَل: ُطوَبــى ملَِــْن َكاَنــْت َهــِذِه الدَّ

ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه. ْلــِق: َهــِذِه َدَرَجــُة حُمَمَّ ــَع اخْلَ ــَن ومَجِي ُيْســِمُع النَّبِيِّ

 َفَأْقبــُل َوَأَنــا َيْوَمئـِـٍذ ُمتَّــِزٌر بَِرْيَطــٍة)1( ِمــنْ  ُنوٍر َعَيَّ َتــاُج اْلـــُملِك، َوإِْكلِيــُل اْلَكَراَمِة، 
ــَواُء اْلـــَحْمِد، َمْكُتــوٌب َعَلْيــِه: اَل  ــِدِه لَِوائِــي، َوُهــَو لِ َوَعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالِــٍب َأَماِمــي َوبَِي
إَِلــَه إاِلَّ اهللُ، اْلـــُمْفلُِحوَن ُهــُم اْلَفائـِـُزوَن بـِـاهلل، َوإَِذا َمَرْرَنــا بِالنَّبِيِّــَن َقاُلــوا: َهــَذاِن َمَلَكاِن 
ــا[، َوإَِذا َمَرْرَنــا بِاْلـــَماَلئَِكِة َقاُلــوا: َهــَذاِن َنبِيَّــاِن  َبــاِن ]مَلْ َنْعِرْفُهــاَم َومَلْ َنَرمُهَ ]َكِريــاَمِن[ ُمَقرَّ
ُت يِف َأْعــَى  ــاَلم َيْتَبُعنـِـي، َحتَّــى إَِذا ِصْ َرَجــَة َوَعــِيٌّ َعَليــه السَّ ُمْرَســاَلِن، َحتَّــى َأْعَلــو الدَّ
ــيٌّ َواَل  ــٍذ َنبِ ــى َيْوَمئِ ــاَل َيْبَق ــي بَِدَرَجــٍة، َف ــاَلم َأْســَفل ِمنِّ ــه السَّ ــِيٌّ َعَلي ــا، َوَع َرَجــة ِمنَْه دَّ

َذْيــِن اْلَعْبَدْيــِن َمــا َأْكَرَمُهــاَم َعــَى اهلل! يــٌق َواَل َشــِهيٌد إاِلَّ َقــاَل: ُطوَبــى هِلَ ِصدِّ

ــَهَداَء  يِقــَن َوالشُّ دِّ ــَن َوالصِّ ــَداُء ِمــْن ِقَبــِل اهلل َجــلَّ َجاَلُلــُه ُيْســِمُع النَّبِيِّ  َفَيــْأِت النِّ
ــْن  ــٌل ملَِ ــُه َوَوْي ــْن َأَحبَّ ــى ملَِ ، ُطوَب ــِيٌّ ــي َع ــَذا َولِيِّ ــٌد َوَه ــي حُمَمَّ ــَذا َحبِيبِ ــُمْؤِمنَِن: َه َواْلـ

ــِه«  َب َعَلْي ــذَّ ــُه َوَك َأْبَغَض

ــا  ــَك َي ــٍذ َأَحــٌد َأَحبَّ  ُثــمَّ َقــال رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: »َفــاَل َيْبَقــى َيْوَمئِ
ــْن  َّ ــٌد ِم ــى َأَح ــُه، َواَل َيْبَق ــِرَح َقْلُب ــُه َوَف ــضَّ َوْجُه ــَكاَلِم َواْبَي ــَذا اْل َوَح هَل ــَتْ ــِيُّ إاِلَّ اْس َع
َعــاَداَك، َأْو َنَصــَب َلــَك َحْربــًا، َأْو َجَحــَد َلــَك َحّقــًا، إاِلَّ اْســَودَّ َوْجُهــُه، َواْضَطَرَبــْت 
ــاِزُن  ــَواُن َخ ــا َفِرْض ــا َأَحُدمُهَ ، َأمَّ ــاَل إَِلَّ ــْد َأْقَب ــَكاِن َق ــَك إَِذا َمَل ــا َكَذلِ ــا َأَن ــاُه، َفَبْينَ َقَدَم

ْيَطُة بالفتح: كل مالءة إذا كانت قطعة واحدة. ينظر: جممع البحرين، مادة )ريط(. ))(  الرَّ
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ــَك  ــاَلُم َعَلْي ــوُل: السَّ ــو ِرْضــَواُن َفَيُق ــاِر َفَيْدُن ــٌك َخــاِزُن النَّ ــا اْلَخــُر َفاَملِ ــَجنَِّة، َوَأمَّ اْلـ
ــَك  ــَن َوْجَه ــاَم َأْحَس ــَت؟ َف ــْن َأْن ــُك[، َم ــا امْلََل َ ــَك ]َأيُّ ــاَلُم َعَلْي ــوُل: السَّ ــُد؛ َفَأُق ــا َأمْحَ َي

ــَك. ــَب ِرحَي َوَأْطَي

ــَك  ــا إَِلْي ــَث ِبَ ــَجنَِّة َبَع ــُح اْلـ ــِذِه َمَفاتِي ــَجنَِّة، َوَه ــاِزُن اْلـ ــا ِرْضــَواُن َخ ــوُل: َأَن  َفَيُق
، َفَلــُه اْلـــَحْمُد َعــَى  ــُد، َفَأُقــوُل: َقــْد َقبِْلــُت َذلِــَك ِمــْن َريبِّ ِة، َفُخْذَهــا َيــا َأمْحَ َربُّ اْلِعــزَّ
ــو  ــمَّ َيْرِجــُع ِرْضــَواُن َفَيْدُن ــٍب، ُث ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــا إىَِل َأِخــي َع ــِه، اْدَفْعَه َلنِــي بِ ــا َفضَّ َم
ــا امْلََلــُك، َمــْن  َ ــاَلُم َعَلْيــَك َأيُّ ــُد، َفَأُقــوُل: السَّ ــاَلُم َعَلْيــَك َيــا َأمْحَ َمالِــٌك؛ َفَيُقــوُل: السَّ

ــَك. ــَر ُرْؤَيَت ــَك َوَأْنَك ــَح َوْجَه ــاَم َأْقَب ــَت؟ َف َأْن

ــَك َربُّ  ــا إَِلْي ــَث ِبَ ــاِر َبَع ــُد النَّ ــِذِه َمَقالِي ــاِر، َوَه ــاِزُن النَّ ــٌك َخ ــا َمالِ ــوُل: َأَن  َفَيُق
، َفَلــُه اْلـــَحْمُد َعــَى َمــا  ــُد، َفَأُقــوُل: َقــْد َقبِْلــُت َذلـِـَك ِمــْن َريبِّ "النَّــَاِر")1( َفُخْذَهــا َيــا َأمْحَ
ــُل[  ــٌك، ]َفُيْقبِ ــمَّ َيْرِجــُع َمالِ ــٍب، ُث ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــا إىَِل َأِخــي َع ــِه[، اْدَفْعَه َلنِــي ]بِ َفضَّ
ــاَلم َوَمَعــُه َمَفاتِيــُح اْلـــَجنَِّة َوَمَقالِيــُد النَّاِر، َحتَّــى َيِقَف  َعــَى "ُحْجَرِة"))(  َعــِيٌّ َعليــه السَّ
َهــا َوَعــِيٌّ آِخــٌذ بِِزَماِمَهــا،  ُرَهــا، َوَعــاَل َزفُِرَهــا، َواْشــَتدَّ َحرُّ ــَر َشَ ــَم، َوَقــْد َتَطاَي َجَهنَّ

بِــي. ــُم: ُجــْزيِن َيــا َعــِيُّ فَقــْد َأْطَفــَأ ُنــوُرَك هَلَ َفَتُقــوُل َلــُه َجَهنَّ

ــَذا،  ــي َه ــَذا َواْتُركِ ــِذي َه ــُم، ُخ ــا َجَهنَّ ي َي ــرِّ ــاَلم: ِق ــه السَّ ــِيٌّ َعَلي ــا َع ــوُل هَلَ  َفَيُق
ــِيٍّ  ــًة لَِع ــدُّ ُمَطاَوَع ــٍذ َأَش ــُم َيْوَمئِ ــي، َفَلَجَهنَّ ــَذا َولِيِّ ــي َه ي َواْتُركِ ــُدوِّ ــَذا[ َع ُخــِذي ]َه
ــاَء  ــًة، َوإِْن َش ــا َيْمنَ ــاَء ُيْذِهُبَه ــإِْن َش ــِه، َف ــْم لَِصاِحبِ ــاَلِم َأَحِدُك ــْن ُغ ــاَلم ِم ــه السَّ َعَلي

ِة ))(  يف األمايل: اْلِعزَّ
))(  يف األمايل: ِعْجَزِة
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ــِع  ــْن مَجِي ــِه ِم ــا بِ ــاَم َيْأُمُرَه ــِيٍّ فِي ــًة لَِع ــدُّ ُمَطاَوَع ــٍذ َأَش ــُم َيْوَمئِ َهنَّ ــَرًة، َوجَلَ ــا َيسـْ ُيْذِهُبَه
ــن. ــَن الطَّاِهِري يِّب ــِه الطَّ ــد َوآل ــى حمُمَّ ــىَّ اهللُ ع ــِق« ()1(، َوَص اَلئِ اخْلَ

ــّي  ــة النَّب ــاَلم درج ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيِلّ ب ــة َع ــت درج ــإِذا كان ــول: ف َأق
ــة  ــح اجلنَّ ــلن، ومفاتي ــن واملرس ــات النبيِّ ــى درج ــي َأع ــه، وه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــره،  ــيم غ ــار وال قس ــة والنَّ ــيم اجلنَّ ــو قس ــاَلم، وه ــه السَّ ــدِه  علي ــار بي ــد النَّ ومقالي
ــة مــع النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه كــا ورد يف األَخبــار دون  ل داخــٍل للجنَّ وهــو أوَّ
ــة  ــق، واملالئك ــاء واخلالئ ــاط األَنبي ــار، واغتب ــزم األَطه ــاء، وأويل الع ــائر األَنبي س
ــاَلم؛ لكونــه يف درجــة النَّبــّي صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه ورتبتــه، وكونــه  ــيِلّ عليــة السَّ لَِع
صاحــب لــواء احلمــد والكرامــة، واختصاصــه بذلــك يغنيــك عــن العلــم بفضلــه، 

ــم))(. ــل العظي ــع ذو الفض ــو الواس ــاء، وه ــن يش ــل َم ــؤيت الفض واهلل ي

] 8))[ )عــن َســعيد بــن جبــر، قــال: قــال يزيــد بــن َقعنَــب: ُكنــُت ]َجالســًا[ 
ى بــإِزاِء بيــِت اهلل احلــرام، إِذ  مــع العبَّــاس بــن عبــد املطلــب وفريــق مــن عبــِد الُعــزَّ
ــاَلم، وكانــْت حاملــًة به لتســعِة  َأقبلــْت فاطمــُة بنــُت َأســٍد ُأمُّ َأمــر املؤمنــن عليــه السَّ
َأشــهر، وقــد َأخذهــا الطَّلــق؛ فقالــت: ربِّ إيِنِّ ُمؤمنــٌة بــك وبــا جــاَء ِمــن عنــدَك ِمن 

))( األمــايل للصــدوق: 78)-79)، جملــس4)، ح4، وينظــر: تفســر القمــي: )/ 4))، 
ــى  ــارة املصطف ــابوري: )))-4))، بش ــن للنيس ــة الواعظ ــي: )/ 5)، روض ــكايف للكلين ال

ــربي: 47-46. ــه للط ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــاَمِء  ــْرِض السَّ ــا َكَع ــٍة َعْرُضَه ــْم َوَجنَّ ُك ــْن َربِّ ــَرٍة ِم ــه تعــاىل: ﴿َســابُِقوا إىَِل َمْغِف ))( إشــارة اىل قول
ــوا بِــاهلل َوُرُســلِِه َذلِــَك َفْضــُل اهلل ُيْؤتِيــِه َمــْن َيَشــاُء َواهللُ ُذو اْلَفْضــِل  ِذيــَن َآَمنُ ْت لِلَّ َواأْلَْرِض ُأِعــدَّ

اْلَعظِيــِم﴾ ســورة احلديــد: آيــة ) )) (.



163

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

ــُه  ــاَلم، وَأنِّ ــه السَّ ــم اخلَليــل علي ي إِبراهي ــٌة بــكالِم جــدِّ ق ــٍب، وإينِّ ُمصدِّ رُســٍل وُكت
ــذي يف بطنــي  ــذي بنـَـى هــذا البيــَت، وبحــقِّ املولــوِد الَّ بنــى البيــَت العتيــق، فبحــقِّ الَّ

َت َعــيَلَّ ِوالَديت. "))( يرسَّ "لـــاَّ

 قــال يزيــد بــن َقعنــب: َفرَأينــا البيــَت وقــد انفتــَح عــن ظهــرِه، ودخلــْت فاطمــُة 
ــح َلنــا ُقفــل البــاب فلــم  ــط َفُرمنــا َأْن َينفتِ ــزق احلاِئ فيــه وغابــْت عــن َأبصاِرنــا والَت
ابــِع  ، ُثــمَّ خرجــْت بعــد الرَّ ينفتــح، فعلمنــا َأنَّ ذلــك َأمــٌر مــن ]َأمــِر[ اهلل عــزَّ وجــلَّ
منــي  لــُت عــى َمــن َتقدَّ [ ُفضِّ ــاَلم، ُثــمَّ قالــْت: ]إيِنِّ وبيدهــا َأمــُر املؤمنــَن عليــه السَّ
ــٍع "ال  ًا يف موض ــلَّ رِسّ ــزَّ وج ــدِت اهلل ع ــم عب ــَت ُمزاح ــيَة بن ــاِء؛ ألَنَّ آس ــن النِّس ِم
ــَة  ِت النَّخل ــزَّ ــران ه ــَت ِعم ــم بن ــرارًا، وإنَّ مري ــه"))( إالَّ اضط ــد في ــبُّ اهللُ َأْن ُيعب حُي
ــًا))(، وإينِّ دخلــُت بيــَت اهلل احلــرام،  ــًا جنّي ــى َأكلــْت منهــا ُرطب اليابســَة بيدهــا، حتَّ
ـة وَأوراقهــا، فلــاَّ َأردُت َأْن َأخــرَج هتــَف يب هاتــٌف: يــا  فَأكلــُت ِمــن ثــار اجلنَـّ
ــِن  ــيِلُّ األَعــى يقــول: »إيِنِّ َشــَقْقُت اْســَمُه ِم ــيِلٌّ واهللُ الَع ــا، فهــَو َع ِه َعِليَّ فاطمــُة ســمِّ
ْبُتــُه بِــَأَديِب، َوَوَقْفُتــُه َعــَى َغاِمــِض ِعْلِمــي، َوُهــَو الَّــِذي َيْكِســـُر اأْلَْصنَــاَم  اْســِمي، َوَأدَّ
ــُديِن، َفُطوَبــى ملَِــْن  ُســنِي َوُيَمجِّ ُن َفــْوَق َظْهــِر َبْيتـِـي َوُيَقدِّ يِف ]َبْيتـِـي[، َوُهــَو الَّــِذي ُيــَؤذِّ
ــد وآلــه  ــْن َأْبَغَضــُه َوَعَصــاُه«()4(، وصــىَّ اهلل عــى نبيِّنــا حممَّ ــُه َوَأَطاَعــُه، َوَوْيــٌل ملَِ َأَحبَّ

))( )ما( كذا يف األصل، وما أثبتناه من األمايل.
بُّ َأْن ُيْعَبَد اهللُ فِيِه. ))(  يف األمايل: الَ حُيِ

ي إَِلْيــِك بِِجــْذِع النَّْخَلــِة ُتَســاِقْط َعَلْيــِك ُرَطًبــا َجنِيًّا﴾ ســورة  ))(  إِشــارة اىل قولــه تعــاىل: ﴿َوُهــزِّ
مريــم، آيــة ) 5) (.

)4( األمــايل للصــدوق: 94)-95)، جملــس7)، ح9، وينظر: روضة الواعظن للنيســابوري: 
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ــن. ــن الطَّاهري الطيِّب

اَلم؟  َأقول: فَأين مواليد األَنبياء صىَّ اهلل عليهم من مولد َعيِلّ عليه السَّ

ــاَلم قــد ُولـِـَد يف مغــارٍة خفَيــة وخيَفــة،  محــن عليــه السَّ  هــذا إِبراهيــم خليــل الرَّ
ــة، حتــى ُوِضــع يف التَّابــوت، وُألقــي يف  ــة وخيَف ــَد خفَي ــاَلم ُولِ ــه السَّ وموســى علي
ــاَلم، حيــث  ــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ اليــّم، تضطــرب بــه األمــواج، وليــس كَع
ــه  ــا ذاك إالَّ لفضل ــة، وم ــاِر اجلنَّ ــن ث ــه ِم ، وُأطِعمــت ُأمَّ ــِة هــذا املحــلِّ أكــرم بكرام

ــة القريــب وهنايــة االصطفــاء. ــه مــن اهلل غاي وقرب

ــه  ــن أبي ــاَلم، ع ــه السَّ ــد علي ــن حممَّ ــر ب ــادق جعف ــن الصَّ ــروى )ع ]9))[ وُي
ــاَلم، قــال: »َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ  اِدقــن عليهــم السَّ ، عــن آبائــه الصَّ ــد بــن َعــيِلّ حُممَّ
ــاَلم  اهللُ عليــه َوآلــِه:  إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َجَعــَل أِلَِخــي َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب َعَليــه السَّ
ــا َغَفــَر اهللُ  ُه، َفَمــْن َذَكــَر َفِضيَلــًة ِمــْن َفَضائِلِــِه ُمِقــّرًا ِبَ ــِي َعَدَدَهــا َغــْرُ َفَضائِــَل اَل حُيْ
، َوَمــْن َكَتــَب  ــْو َواىَف اْلِقَياَمــَة بُِذُنــوِب الثََّقَلــْنِ ــَر، َوَل َم ِمــْن َذْنبِــِه َوَمــا َتَأخَّ ــُه َمــا َتَقــدَّ َل
ــاَلم مَلْ َتــَزِل اْلـــَماَلئَِكُة َتْســَتْغِفُر َلــُه  َفِضيَلــًة ِمــْن َفَضائـِـِل َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب َعليــه السَّ
ــُه  ــَر اهللُ َل ــِه َغَف ــْن َفَضائِلِ ــٍة ِم ــَتَمَع إىَِل َفِضيَل ــِن اْس ــٌم، َوَم ــِة َرْس ــَك اْلكَِتاَب ــَي لِتِْل ــا َبِق َم
ــُه  ــَر اهللُ َل ــِه َغَف ــٍة يِف َفَضائِلِ ــَر إىَِل كَِتاَب ــْن َنَظ ــتاَِمِع، َوَم ــَبَها ]بِاالْس ــي اْكَتَس ــوَب الَّتِ ُن الذُّ

ُنــوَب الَّتِــي اْكَتَســَبَها[ بِالنََّظــِر. الذُّ

 ُثــمَّ َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه: النََّظــُر إىَِل َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب َعليــه 
اَءِة ِمــْن  ــاَلم ِعَبــاَدٌة، َوِذْكــُرُه ِعَبــاَدٌة، َواَل ُيْقَبــُل إِيــاَمُن َعْبــٍد إاِلَّ بَِواَلَيتِــِه َواْلــرَبَ السَّ

76-77، كشف الغمة لألربيل: )/ )6، بحار األنوار للمجلي: 5)/9-8.
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ــه. ــد وآل ــى حممَّ ــىَّ اهللُ ع ــِه« ())(. وص َأْعَدائِ

ــْت  ــامَّ َنَزَل ــاَلم، قــال: » َلـ ــه السَّ ــادق علي ــد الصَّ ]0))[ و)عــن جعفــر بــن حممَّ
ــاٍم  ــاُه يِف إَِم ٍء أْحَصْينَ ــِه:﴿َوُكلَّ َشْ ــه َوآل ــىَّ اهللُ َعلي ــوِل اهلل َص ــَى َرُس ــُة َع ــِذِه اْلَي َه

ــْوَراُة؟ ــَو التَّ ــوَل اهلل، ُه ــا َرُس ــاال: َي ــِهاَم، َفَق لِِس ــْن َمْ ــاَلِن ِم ــاَم َرُج ــٍن﴾))(، َق ُمبِ

 َقاَل: اَل. 

ْنِجيُل؟ َقاال: َفُهَو اإْلِ

 َقاَل: اَل.

 َقاال: َفُهَو اْلُقْرآُن؟ 

َقاَل: اَل.

ــاَلم؛ َفَقــاَل َرُســوُل   َقــاَل: َفَأْقَبــَل َأِمــُر اْلـــُمْؤِمنَِن َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالِــٍب َعليــِه السَّ
َمــاُم الَّــِذي َأْحَصـــى اهللُ َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل فِيــِه  ــُه اإْلِ اهلل َصــىَّ اهللُ َعليــِه َوآلــِه: ُهــَو َهــَذا، إِنَّ

ِعْلــَم ُكلِّ َشء« ()3(.

ــابوري:  ــن للنيس ــة الواعظ ــر: روض ــس8)، ح0)، وينظ ــدوق: )0)، جمل ــايل للص ))( األم
4))، تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 889، معــارج اليقــن للســبزواري: 55، فصــل5، 

ــوار للمجلــي: 8)/ 96). ح0) بحــار األن
ٍء  ُمــوا َوَآَثاَرُهــْم َوُكلَّ َشْ ــا َنْحــُن ُنْحيِــي امْلَْوَتــى َوَنْكُتــُب َمــا َقدَّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ

أْحَصْينَــاُه يِف إَِمــاٍم ُمبِــٍن﴾ ســورة يــس، اآليــة )))(.  
))( األمــايل للصــدوق: 5))، جملــس))، ح6، هنــج اإليــان البــن جــرب: )5)-54)، تأويــل 
اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 488، الفصــول املهمــة للحــر العامــيل: )/509-0)5، وينظــر: 
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ــاَلم، َأحصـــى علــم كّل يشء، وليــس عنــد   فهــذا َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
األَنبيــاء مثلــه، فكيــف ال يكــون أفضــل؟!

ــو َأمــرَت احلََســن بــن َعــيِلّ  ])))[ )ولقــد ِقيــَل ملعاويــة لعنــه اهلل ذاَت يــوٍم: َل
ــاس نقصــُه. ــن للنَّ ــرب َفَخطــب؛ لَيبِ ــاَلم َفصِعــد املِن بــن أيب طالــب عليــه السَّ

فدعاُه فقال لُه: اصَعد املِنرب وتكلَّم بكلاٍت َتِعُظنا هبا.

ــا  َ ــمَّ قــال: »َأيُّ ــه، ُث ــرب، فَحِمــد اهلل وَأثنــى علي ــاَلم، َفَصعــد املِن ــه السَّ  فقــام علي
ــِن َأيِب  ــِيِّ ْب ــُن َع ــَحَسُن ْب ــا اْلـ ــْن مَلْ َيْعِرْفنِــي َفَأَن ــْد َعَرَفنِــي، َوَم ــْن َعَرَفنِــي َفَق ــاُس َم النَّ
ــِق  ــْرِ َخْل ــُن َخ ــا اْب ــوِل اهلل، َأَن ــِت َرُس ــَة بِنْ ــَن َفاطَِم ِ ــاِء اْلَعامَل ــيَِّدِة نَِس ــُن َس ــٍب َواْب َطالِ
اهلل، َأَنــا اْبــُن َرُســوِل اهلل، َأَنــا اْبــُن َصاِحــِب اْلَفَضائـِـِل، َأَنــا اْبــُن َصاِحــِب اْلـــُمْعِجَزاِت 

ــره. ــِل..« ())(.إىل آخ اَلئِ َوالدَّ

 فــإِذا كان خــُر خلــق اهلل، وهــو صاحــُب الفضــل ومعقــل الفضائــل؛ كيــف ال 
يكــون أفضــل؟

ــٍد، عــن أبيــه، عــن آباِئــِه عليهــم  ــاِدق جعفــر بــن حممَّ ])))[ و)عــن الصَّ
ــِد  ــٌة))( َق ــِه[ َخِيَص ــِه ]َوَعَلْي ــه َوآل ــىَّ اهللُ علي ــوُل اهلل َص ــَرَج َرُس ــال: »َخ ــاَلم، ق السَّ

املناقب البن شهر آشوب: )/ )6)،
واجلرائــح  اخلرائــج  وينظــر:  ح0)،  ضمــن  جملــس))،  للصــدوق:44)،  ))( األمــايل 
األنــوار  بحــار   ،(78  /( آشــوب:  شــهر  البــن  املناقــب  للراونــدي:)/6))-7))، 

 .(((/4( للمجلــي: 
))(  اخَلِميَصــة: ثــوب خــز أو صــوف مربــع معلــم، كان مــن لبــاس النــاس قديــا. ينظــر: جممــع 
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ــَخِميَصَة؟ ــِذِه اْلـ ــاَك َه ــْن َكَس ــوَل اهلل َم ــا َرُس ــَل: َي ــا، َفِقي ــَتَمَل ِبَ اْش

ــي،  ــَؤدِّي َعنِّ ــي، َوامْلُ ــي، َوَخالَِصتِ تِ ــي، َوَخاصَّ ــي، َوَصِفيِّ ــايِن َحبِيبِ ــاَل: َكَس  َفَق
ــًا، َوَأْســَمُح  ــْم إِياَمن ــاَلمًا، َوَأْخَلُصُه ُل امْلُْؤِمنِــَن إِْس ــي، َوَأِخــي، َوَأوَّ ــي، َوَواِرثِ َوَوِصيِّ
ــاُم َأْهــِل اأْلَْرِض َعــِيُّ  ــَن، إَِم لِ ــُد اْلُغــرِّ امْلَُحجَّ ــاِس َبْعــِدي، َقائِ ــًا، َســيُِّد النَّ ــاِس َكّف النَّ

ــٍب . ــُن َأيِب َطالِ ْب

َص ِمْن ُدُموِعِه َشْوقًا إَِلْيِه« ())(. "))( احْلَ  َفَلْم َيَزْل َيْبكِي َحتَّى "بلَّ

 فإِذا كان سيِّد النَّاس، كيف ال يكون أفضل؟

ــاس، قــال: َخــرَج رُســوُل اهلل   ])))[ و)عــن َســعيد بــن ُجبــر، عــن ابــن عبَّ
ــاَلم،  صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه ذات يــوم، وهــو آخــٌذ بيــد َعــيِلّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ
وهــو يقــول: »َيــا َمْعَشـــَر اأْلَْنَصــاِر، ]َيــا َمْعَشـــَر َبنـِـي َهاِشــٍم[، َيــا َمْعَشـــَر َبنـِـي َعْبــِد 
ــٌد، "َأنــا")3( َرُســوُل اهلل، َأالَ إيِنِّ ُخلِْقــُت ِمــْن طِينَــٍة َمْرُحوَمــٍة  اْلـــُمطَّلِِب، َأَنــا حُمَمَّ
ــا َرُســوَل اهلل،  ــٌل: َي ــاَل َقائِ ــٌر؛ َفَق ــَزُة َوَجْعَف ــِيٌّ َومَحْ ــا َوَع ــي: َأَن ــِل َبْيتِ ــْن َأْه ــٍة ِم يِف َأْرَبَع

ــِة؟! ــْوَم اْلِقَياَم ــاٌن َي ــَك ُرْكَب ــُؤاَلِء َمَع َه

ــُة  ــِيٌّ َوَفاطَِم ــا َوَع ــٌة: َأَن ــٍذ إاِلَّ َأْرَبَع ــَب َيْوَمئِ ــْن َيْرَك ــُه َل ــَك، إِنَّ ــَك ُأمُّ ــاَل: َثكَِلْت  َفَق
ــا َفاطَِمــُة اْبنَتـِـي َفَعــَى َناَقتـِـَي اْلَعْضَبــاِء،  اِق، َوَأمَّ ــا َأَنــا َفَعــَى اْلــرُبَ َوَصالـِـٌح َنبـِـيُّ اهلل؛ َفَأمَّ

البحرين، مادة )مخص(.
. ))(  يف األمايل: اْبَتلَّ

))( األمايل للصدوق: 50)، جملس: 4)، ح))، بحار األنوار للمجلي: 8)/96. 
))(  )َأنا( مل ترد يف األمايل.
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ــا َعــِيٌّ َفَعــَى َناَقــٍة ِمْن ُنــوِق اْلـــَجنَِّة ]ِمْن  ــا َصالـِـٌح َفَعــَى َناَقــِة اهلل الَّتـِـي ُعِقــَرْت، َوَأمَّ َوَأمَّ
َتــاِن َخْضـــَراَواِن، َفَيِقــُف َبْنَ اْلـــَجنَِّة َوالنَّــاِر، َوَقْد  ُنــوٍر[ ِزَماُمَهــا ِمــْن َياُقــوٍت َعَلْيــِه ُحلَّ
ــٍذ، َفَتُهــبُّ ِريــٌح ِمــْن ِقَبــِل اْلَعــْرِش، َفتنِشــُف َعنُْهــْم  ــاس "باْلَعــَرِق")1( َيْوَمئِ أجلــَم النَّ
ــٌك  ــَذا إاِلَّ َمَل ــا َه ــوَن: َم يُق دِّ ــاُء َوالصِّ ُبوَن َواأْلَْنبَِي ــُمَقرَّ ــَماَلئَِكُة اْلـ ــوُل اْلـ ــْم؛ َفَيُق َعَرَقُه
ــِق، إِنَّ َهــَذا  اَلئِ ــِل اْلَعــْرِش: َمْعــرَشَ اخْلَ ــاٍد ِمــْن ِقَب ــاِدي ُمنَ ٌب َأْو َنبِــيٌّ ُمْرَســٌل؛ َفُينَ ُمَقــرَّ
ٍب، َواَل َنبـِـيٍّ ُمْرَســٍل، َوَلكِنَّــُه َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب َأُخــو َرُســوِل اهلل  َلْيــَس بَِمَلــٍك ُمَقــرَّ

ْنَيــا َواْلِخــَرِة« ())(. يِف الدُّ

 فإذا كان هذا الفضل له، كيف ال يكون أفضل؟

]4))[ و)عــن َأيب هريــرة، ]عــن رُســول اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه[، قــال: 
 )3(" يــَك ِل، َو"َأنَّ »َمْكُتــوٌب َعــَى اْلَعــْرِش:  َأَنــا اهللُ ال إِلــَه إاِلَّ َأَنــا َوْحــِدي اَل َشِ
ــَدَك  ، َفَأْنــَزَل اهللُ َعــزَّ َوَجــَل:  ﴿ُهــَو الَّــِذي َأيَّ ْدُتــُه بَِعــِيٍّ ــٌد َعْبــِدي َوَرُســوِل َأيَّ حُمَمَّ
ــاَلم، َوَدَخــَل َمــَع اْلـــُمْؤِمنَِن،        ِه َوبِامْلُْؤِمنـِـَن﴾)4(، َفــَكاَن النَّــْرُ َعلِّيــًا َعليــه السَّ بِنَــْرِ

َفَدَخــَل  يِف اْلَوْجَهــْنِ مَجِيعــًا َصــىَّ اهللُ َعَليــِه« ()5(.

))(  يف األمايل: العرق.
))( األمايل للصدوق: 75)-76)، جملس 7)، ح7، بحار األنوار للمجلي: 7/)))-))). 

( مل ترد يف األمايل. ))(  )َأنَّ
ِه  ــَدَك بِنَــْرِ َدُعــوَك َفــإِنَّ َحْســَبَك اهلل ُهــَو الَّــِذي َأيَّ )4( مــن قولــه اهلل تعــاىل: ﴿َوإِْن ُيِريــُدوا َأْن َيْ

َوبِامْلُْؤِمنـِـَن﴾، ســورة األنفــال، اآليــة: )6.
ــر:  ــي:7)/)، وينظ ــوار للمجل ــار األن ــس8)، ح)، بح ــدوق: 84)، جم ــايل للص )5( األم
روضــة الواعظــن للنيســابوري: )4، املحتــرض للحــيل:89)، اجلواهر الســنية للعامــيل: ))).
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ــاَلم، قــال: َقــاَل ِل:  ]5))[ و)عــن أيب محــزة الثُّــايّل، عــن َأيب جعفــر عليــه السَّ
ــا  ــْوَق َم ــًا َف ــوا َعلِّي ــا َوَصفــُه اهلل")1(، َوالَ َتْرَفُع ــًا ُدوَن َم ــوا َعلِّي ــَزَة، اَل َتِصُف ــا مَحْ ــا َأَب »َي

َج َأْهــَل اْلـــَجنَِّة« ())(. ِة، َوَأْن ُيــَزوِّ َرَفَعــُه اهلل، َكَفــى بَِعــِيٍّ َأْن ُيَقاتِــَل َأْهــَل اْلَكــرَّ

]6))[ )وعــن ســعيد بــن املســيَّب، عــن أيب احلمــراء، قــال: قــال رســول اهلل 
اِء َمْكُتوبــًا َعــَى َقائَِمــٍة ِمــْن َقَوائـِـِم اْلَعــْرِش:  ْسَ صــى اهلل عليــه وآلــه: »َرَأْيــُت َلْيَلــَة اإْلِ
ــْن  ــَوِت ِم ــد")3( َصْف ــِدي مُلَحمَّ ــْدٍن "بَِي ــَة َع ــُت َجنَّ ــِدي َخَلْق ــا َوْح ــَه إاِلَّ َأَن ــا اهللُ ال إِل َأَن

.)4() » ــُه بَِعــِيٍّ ُت ــُه بَِعــِيٍّ َوَنَرْ ْدُت َخْلِقــي، َأيَّ

ــِه عليهــم  لــت، عــن َأيب جعفــر الباقــر، عــن آباِئ ]7))[ )عــن احلَكــم بــن الصَّ
ــَذا  ــَزِة))( َه ــُذوا بُِحْج ــِه: »ُخ ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلي ــوُل اهلل َص ــاَل َرُس ــال: »َق ــاَلم، ق السَّ
يــُق اأْلَْكــرَبُ َو]ُهــَو[ اْلَفــاُروُق َيْفــُرُق  دِّ ــُه الصِّ ــاَلم- َفإِنَّ اأْلَْنــَزِع- َيْعنـِـي  َعلِّيــًا َعليــه السَّ
ــَف َعنُْه  لَّ ــقِّ َواْلَباطـِـِل، َمــْن َأَحبَّــُه َهــَداُه اهللُ، َوَمــْن َأْبَغَضــُه َأْبَغَضــُه اهللُ، َوَمْن َتَ َبــْنَ احْلَ

))( يف األمايل: ال تضعوا َعِليًَّا دون ما وضعه اهلل.
ــر الدرجــات للصفــار: 5)4، وينظــر:  ))( األمــايل للصــدوق: 84)، جملــس8)، ح4، بصائ

األمــايل للشــيخ املفيــد: 9، بحــار األنــوار للمجلــي: 9)/ 06).
د. ))( يف األمايل: بيدي حممَّ

للقــايض  االخبــار  رشح  وينظــر:  ح5،  جملــس8)،   ،(85-(84 للصــدوق:  )4( األمــايل 
النعــان املغــريب: )/ 80)، روضــة الواعظــن للنيســابوري: )4، اجلواهــر الســنية للحــر 

الفضائــل البــن شــاذان: 68). العامــيل: 0))-)))، 
)5( احلجــزة: موضــع شــّد االزار ِمــن الوســط، ويقــال: َأخــذ بحجزتــه، أي: التجــأ إليــه 

واســتعان بــه . ينظــر: لســان العــرب، مــادة )حجــز(.
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ــا اْبنَــاَي، َوِمــَن اْلـــُحَسْنِ  تـِـي اْلـــَحَسُن َواْلـــُحَسْنُ َومُهَ "حَمََقــُه")1( اهللُُ، َوِمنْــُه ِســْبَطا ُأمَّ

ــُة اهُلــَداة"))( َأْعَطاُهــُم اهللُ ِعْلِمــي َوَفْهِمــي، َفَتَولُّوُهــْم َوالَ َتتَِّخــُذوا َولِيَجــًة)3( ِمــْن  "َأئِمَّ
ــهِ  َفَقــْد  ـــلِْل َعَلْيــِه َغَضــٌب ِمـــْن َربَّ ُكــْم، َوَمـــْن حَيْ ُدوهِنِــْم َفَيِحــلَّ َعَلْيُكــْم َغَضــٌب ِمــْن َربِّ

ْنيا إاِلَّ َمـــتاُع اْلـــُغُرور﴾)4(« ()5(. ـــياُة الدُّ َهوى ﴿َوَمـــا احْلَ

ــاِدق جعفــر  ــر بــن راشــد، قــال: َســِمعُت َأبــا عبــد اهلل الصَّ ]8))[ و)عــن معمَّ
ــوِديٌّ النَّبـِـيَّ َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َفَقــاَم َبــْنَ  ــاَلم يقــول: »َأَتــى َيُ ــٍد عليــه السَّ بــن حممَّ

ــوِديُّ َمــا َحاَجُتــَك؟ َيَدْيــِه حُيِــدُّ "النََّظــَر"))( إَِلْيــِه، َفَقــاَل: َيــا َيُ

َمــُه اهللُ َوَأْنــَزَل َعَلْيــِه  ــِذي َكلَّ  َقــاَل: َأْنــَت َأْفَضــُل َأْم ُموَســى ْبــُن ِعْمــَراَن النَّبِــيُّ الَّ
ــُه بِاْلَغــاَمِم؟ ــْوَراَة َواْلَعَصــا َوَفَلــَق َلــُه اْلَبْحــَر َوَأَظلَّ التَّ

ــَي َنْفَســُه، َوَلكـِـن  ــُه ُيْكــَرُه لِْلَعْبــِد َأْن ُيَزكِّ  َفَقــاَل َلــُه النَّبـِـيُّ َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه: إِنَّ

))(  يف االصل العبارة مشوشة، الظاهر:)احمقه(، فثبتنا ما يف األمايل.
ٌة ُهَداٌة. ))(  يف األمايل: َأِئمَّ

جل: بطانته وخاصته . ينظر: كتاب العن، مادة )ولج(. ))(  وليجة الرَّ
ــْن  ــِة َفَم ــْوَم اْلِقَياَم ــْم َي ــْوَن ُأُجوَرُك ــاَم ُتَوفَّ ــْوِت َوإِنَّ ــُة امْلَ ــٍس َذائَِق ــاىل: ﴿ُكلُّ َنْف ــه تع ــن قول )4( م
ــورة آل  ــُروِر﴾ س ــاُع اْلُغ ــا إاِلَّ َمَت ْنَي ــاُة الدُّ َي ــا احْلَ ــاَز َوَم ــْد َف ــَة َفَق نَّ ــَل اجْلَ ــاِر َوُأْدِخ ــِن النَّ ــِزَح َع ُزْح

عمــران، اآليــة )85)(.
ــار: )7- فَّ ــات للصَّ ــر الدرج ــر: بصائ ــس8)، ح7، وينظ ــدوق: 85)، جمل ــايل للص )5( األم
74، كامــل الزيــارات جلعفــر بــن حممــد بــن قولويــه: 5))، حتـــ: الشــيخ جــواد القيومــي )ط)-

قــم(، اإلمامــة والتبــرة للقمــي: )))-))). 
)6(  )البر( كذا يف االصل، والصحيح ما اثبتناه من األمايل.
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ُهــمَّ إيِنِّ  ــاَلم َلـــامَّ َأَصــاَب اْلـــَخطِيَئَة َكاَنــْت َتْوَبُتــُه َأْن َقــاَل: اللَّ َأُقــوُل: إِنَّ آَدَم َعَليــه السَّ
ــٍد َلـــامَّ َغَفــْرَت ِل، َفَغَفَرَهــا اهللُ َلــُه، َوإِنَّ ُنوحًا َلـــامَّ َركَِب  ــٍد َوآِل حُمَمَّ َأْســَأُلَك بَِحــقِّ حُمَمَّ
ــا  ــٍد مَلـَّ ــٍد َوآِل حُمَمَّ ــقِّ حُمَمَّ ــَأُلَك بَِح ــمَّ إيِنِّ َأْس ُه ــاَل: اللَّ ــَرَق َق ــاَف اْلَغ ــِفينَِة َوَخ يِف السَّ
ــالم َلـــامَّ ُأْلِقــَي يِف  ــاُه اهللُ "عنْــُه")1(، َو إِنَّ إِْبَراِهيــَم َعَليــه السَّ َأْنَجْيَتنـِـي ِمــَن اْلَغــَرِق، َفنَجَّ
ــٍد َلـــامَّ َأْنَجْيَتنـِـي ِمنَْهــا، َفَجَعَلَهــا  ــٍد َوآِل حُمَمَّ ُهــمَّ إيِنِّ َأْســَأُلَك بَِحــقِّ حُمَمَّ النَّــاِر، َقــاَل: اللَّ
ــاَلم َلـــامَّ َأْلَقــى َعَصــاُه َوَأْوَجــَس   اهللُ َعَلْيــهِ  ﴿َبــْردًا َوَســالمًا﴾))(، َوإِنَّ ُموَســى َعَليــه السَّ
ــٍد َلـــامَّ آَمنَْتنـِـي،  مَّ ــٍد َوآِل حُمَ مَّ ُهــمَّ إيِنِّ َأْســَأُلَك بَِحــقِّ حُمَ ﴿يِف َنْفِســِه ِخيَفــًة﴾)3(، َقــاَل: اللَّ

ــَك َأْنــَت اأْلَْعــى﴾)4(. ــْف إِنَّ َفَقــاَل اهللُ َجــلَّ َجاَلُلــُه: ﴿ال َتَ

ــُه"))(  ِت[ "مل ينََفَع ــوَّ ــْن يِب ]َوبِنُُب ــمَّ مَلْ ُيْؤِم ــي ُث ــْو َأْدَرَكنِ ــى َل ، إِنَّ ُموَس ــوِديُّ ــا َيُ   َي
ُة. ــوَّ ــُه النُُّب ــْيئًا َواَل َنَفَعْت ــُه َش إِياَمُن

ــِه  تِ ــَم لِنُْرَ ــُن َمْرَي ــَزَل ِعيَســى ْب ــَي اْلـــَمْهِديُّ إَِذا َخــَرَج َن تِ يَّ ، َوِمــْن ُذرِّ ــوِديُّ ــا َيُ  َي
ــُه« ()6(. ــىَّ َخْلَف ــُه َوَص َم َفَقدَّ

ــايّف الّصـــريح األَلفــاظ، فــا جــرى للنَّبــّي صــىَّ   فانظــروا إىِل هــذا احلديــث الشَّ

))(  يف االمايل: منه.
))(  من قوله تعاىل: ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعَى إِْبَراِهيَم﴾ سورة األنبياء، آية )69(

))(  من قوله تعاىل: ﴿َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴾ سورة طه، آية ) 67 (
ْعَى﴾ سورة طه، آية )68(. ْف إِنََّك َأْنَت األَْ )4(  من قوله تعاىل: ﴿ُقْلنَا الَ َتَ

)5(  يف األمايل: ما نفعه.
)6( األمــايل للصــدوق: 87)، جملــس9)، ح4، روضــة الواعظن للنيســابوري: )7)-)7)، 

وينظــر: االحتجــاج للطــربيس: )/54-55، معــارج اليقن للســبزواري: 45-44 .
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ِة  ــالم، حــذو النَّْعــل بالنَّْعــل والقــذَّ اهلل عليــه وآلــه فهــو لَِعــيِلّ بــن أيب طالــب َعَليــه السَّ
ِة. بالقذَّ

ــا ينزل ألَجــِل نصـــرة القائــم عجَل اهلل  ــاَلم إِنَّ وهــذا عيســى بــن مريــم عليــه السَّ
مــه ويصــيلِّ خلفــه مقتديــًا بصالتــه، وذلــك بَأمــِر ِمــن  يــف، فيقدِّ تعــاىل فرجــه الرَّ
اهلل عــزَّ وجــّل، ومــا ذاك إاِلَّ ألفضليَّتــه، فكيــف وَعــيِلّ بــن َأيب طالــب صلــوات اهلل 

وســالمه عليــه هــو األَفضــل؟!

ــى  ــن موس ــيِلُّ ب ــا َع ثن ــال: حدَّ ، ق ــيلُّ ــوب النَّهش ــن يعق ــد ب ــن حُممَّ ]9))[ )ع
ــد  ــد، عــن َأبيــه حُممَّ َضــا، عــن َأبيــه ُموســى بــن جعفــر، عــن َأبيــه جعفــر بــن حُممَّ الرِّ
، عــن َأبيــه َعــيِلّ  ، عــن َأبيــه َعــيِلّ بــن احلُســن، عــن َأبيــه احلُســن بــن َعــيِلّ بــن َعــيِلّ
ــل،  ــن جربِئي ــه، ع ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــّي َص ــن النَّب ــالم، ع ــم السَّ ــِب َعليه ــن َأيب طال ب
ــَه إاِلَّ  ــا اهللُ ال إِل ــه قــال: »َأَن عــن ميكاِئيــل، عــن إرِسافيــل، عــن اهلل جــلَّ جاللــه، َأنَّ
ُت ِمْن  ُت ِمنُْهــْم َمــْن ِشــْئُت ِمــْن َأْنبَِيائـِـي، َواْخــَتْ َأَنــا َخَلْقــُت اْلـــَخْلَق بُِقــْدَرِت، َفاْخــَتْ
ــدًا َحبِيبــًا َوَخلِيــاًل َوَصِفّيــًا، َفَبَعْثُتــُه َرُســواًل إىَِل َخْلِقــي، َواْصَطَفْيــُت َلــُه  مَجِيِعِهــْم حُمَمَّ
يــًا َعنْــُه ِمــْن َبْعــِدِه إىَِل َخْلِقــي، َوَخلِيَفتـِـي  َعلِّيــًا َفَجَعْلُتــُه َلــُه َأخــًا َوَوِصّيــًا َوَوِزيــرًا َوُمَؤدِّ
ــاِدَي ِمــَن  ــْم كَِتــايِب َوَيِســَر فِيِهــْم بُِحْكِمــي، َوَجَعْلُتــُه اْلَعَلــَم اهْلَ َ هَلُ َعــَى ِعَبــاِدي؛ لُِيَبــنِّ
ــاِري،  ــْن َن ــًا ِم ــُه كاَن آِمن ــْن َدَخَل ــِذي  َم ــَي الَّ ــُه، َوَبْيتِ ــى ِمنْ ــِذي ُأوتِ ــايِبَ الَّ ــِة، َوَب اَلَل الضَّ
ْنَيــا َواْلِخــَرِة، َوَوْجِهــَي الَّــِذي  نَــُه ِمــْن َمْكــُروِه الدُّ ــَأ إَِلْيــِه َحصَّ َوِحْصنـِـَي الَّــِذي َمــْن جَلَ
ــَى  ــَن َع ــاَمَواِت َواأْلََرِض ــي يِف السَّ تِ ــُه، َوُحجَّ ــي َعنْ ْف َوْجِه ــِه مَلْ َأْصِ ــَه إَِلْي ــْن َتَوجَّ َم
ْقــَراِر بَِواَلَيتِــِه َمــَع  مَجِيــِع َمــْن فِيِهــنَّ ِمــْن َخْلِقــي، اَل َأْقَبــُل َعَمــَل َعاِمــٍل ِمنُْهــْم إاِلَّ بِاإْلِ
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ــَد َرُســوِل، َوُهــَو َيــِدَي اْلـــَمْبُسوَطُة َعــَى ِعَبــاِدي، َوُهــَو النِّْعَمــُة الَّتـِـي َأْنَعْمُت  ِة َأمْحَ ُنُبــوَّ
ْفُتــُه َواَلَيَتــُه  ــا َعــَى َمــْن َأْحَبْبُتــُه ِمــْن ِعَبــاِدي، َفَمــْن َأْحَبْبُتــُه ِمــْن ِعَبــاِدي َوَتَولَّْيُتــُه َعرَّ ِبَ

افِــِه َعــْن َمْعِرَفتِــِه َوَواَلَيتِــِه. ــُه اِلْنِرَ ــُه ِمــْن ِعَبــاِدي َأْبَغْضُت َوَمْعِرَفَتــُه، َوَمــْن َأْبَغْضُت

ــاِدي إاِلَّ  ــْن ِعَب ــٌد ِم ــًا َعْب ــَوىلَّ َعلِّي ــُه اَل َيَت ِت َحَلْفــُت، َوبَِجــاَلِل َأْقَســْمُت: َأنَّ ــزَّ  َفبِِع
ــْن  ــِدُل َع ــاِدي َوَيْع ــْن ِعَب ــٌد ِم ــَجنََّة، َواَل ُيْبِغُضــُه َعْب ــُه اْلـ ــاِر َوَأْدَخْلُت ــِن النَّ ــُه َع َزْحَزْحُت

ــَس امْلَِصــر« ()1(. ــاَر، َوبِْئ ــُه النَّ ــُه َوَأْدَخْلُت ــِه إاِلَّ َأْبَغْضُت َواَلَيتِ

د وآله الطَّيِّبن.  وصىَّ اهلل عى حممَّ

ــاواِت  ــة عــى َمــن يف السَّ فاُنظــر َرمِحــك اهلل: إِذا كان ِمــن النَّبــّي وهــو حجَّ
ــن  ــه، وهــو شــامل مل ــرار بواليت ــٍل إالَّ باإِلق ــل عمــل عام ــن ال يقَب واألَرضــن، وَم

ــل. ــون أفض ــر، فيك ه ــر الدَّ ــدِن آدم آخ ــن ُل م م ــدَّ تق

ــي َأيب  ثن ــال: »حدَّ ــاَلم، ق ــه السَّ ــا علي َض ــى الرِّ ــن موس ــيِلّ ب ــن َع ]40)[ و)ع
، عــن  ــِيّ ــن َع ــد ب ــه حُممَّ ــد، عــن َأبي ــن حُممَّ ــر ب ــه جعف ــر، عــن َأبي ــن جعف ُموســى ب
ــن  ــِيّ ب ، عــن َأمــر املؤمنــن َع ــِيّ ــن َع ــه احُلَســن ب ــن احُلَســن، عــن َأبي ــِيّ ب ــه َع َأبي
ــزَّ  ــَق اهللُ َع ــه، قــال: َخَل ــِه َوآل ــّي َصــىَّ اهلل علي ــاَلم، عــن النَّب ــٍب عليهــم السَّ أيب طال
ــَى اهلل َواَل  ــْم َع ــا َأْكَرُمُه ، َأَن ــيٍّ ــَف َنبِ ــِريَن َأْل ــًة َوِعْشـ ــيٍّ َوَأْرَبَع ــِف َنبِ ــَة َأْل ــلَّ ِماَئ َوَج
، َفَعــِيٌّ  َفْخــَر، َوَخَلــَق اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ ِماَئــَة َأْلــِف َوِصٍّ َوَأْرَبَعــًة َوِعْشـــِريَن َأْلــَف َوِصٍّ

))( األمــايل للصــدوق: )9)-)9)، جملــس9)، ح0)، وينظــر: بشــارة املصطفــى للطــربي: 
: 64)-65)، اجلواهــر الســنية للعامــيل: 4))، بحــار األنــوار  )6-)6، املحتــرض للحــيلِّ

للمجلــي: 8)/ 98.
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ــْم« ())(. ــَى اهلل َوَأْفَضُلُه ــْم َع َأْكَرُمُه

ــاَلم عــى األَوصيــاء ال   فنقــول: إِنَّ أفضليــة َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــاَلم، كــا أنَّ النَّبــّي  تنــايف َأفضليتــُه عــى ســاِئر األَنبيــاء غــر نبيِّنــا عليــه وعليهــم السَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه َأفضليتــُه عــى ســاِئر األنبيــاء ال تنــايف فضيلتــه عــى األَوصيــاِء 
وغرهــم؛ ألَنَّ مــا ذكــره يف احلديــث ليــس عــى طريــق احلــر، وإالَّ لــزم َأنَّ النَّبــّي 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ليــس بَأفضــل ِمــن األَوصيــاِء واألنبيــاء، وليــس كذلــك؛ لقولــه 

« ())(؛ فتــدارك. ــاَلم: ) »َواْلَفْضــُل َبْعــِدي َلــَك َيــا َعــِيُّ عليــه السَّ

ــع  ــه م ت ــوب وقصَّ ــن يعق ــف ب ــث يوس ــاس، يف حدي ــن عبَّ ــن اب ] )4)[ ع
ــاَلم عــى يعقــوب َصــىَّ اهللُ عليــه،  إِخوتــه، قــال: فهبــط جربئيــل عليــه السَّ
فقــال: »يــا يعُقــوب، َأال ُأَعلِّمــك ُدعــاًء َيــُرّد اهللُ عليــَك بــه َبــرَك، وَيــرّد عليــك 

ــَك«؟  ابنَي

قال: »بى«. 

ــتوْت  ــوح فاس ــال ن ــا َق ــه، َوم ــاَب ]اهللُ[ علي ــوَك آدُم فت ــُه َأب ــا َقال ــْل م ــال: »ُق ق
ــُل  ــُم خلي ــوَك إِبراهي ــُه َأب ــا َقال ــرِق، وَم ــن الَغ ــه ِم ، ونجــا ب ــه ســفينُتُه عــى اجُلــوديِّ ب
محــن حــن ُألِقــَي يف النَّــار َفجَعلهــا ]اهللُ[ عليــه بــردًا وســالمًا«)3(؛ فقــال يعقــوب  الرَّ

))( األمــايل للصــدوق: 07)، جملــس)4، ح))، روضــة الواعظــن للنيســابوري: 0))-
)))، مشــارق انــوار اليقــن للشــيخ رجــب الــربيس: 88، بحــار األنــوار للمجلــي: 8)/4.

ــن  ــدوق: )/ 7))، ب6)، ضم ــالم( للصَّ ــالة والسَّ ــه الصَّ ــا )علي ض ــار الرِّ ــون أخب ))( عي
ــة للحــر العامــيل: )/409. : 47، الفصــول املهمَّ ح))، وينظــر: املحتــرض للحــيلِّ

))(  من قوله تعاىل: ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعَى إِْبَراِهيَم﴾ سورة األنبياء: آية )69(
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ــل«؟  ــا جربئي ــا ذاك ي ــاَلم: »وم ــه السَّ علي

، وفاطمــة، واحَلَســن،  ــد")1(، وَعــِيّ ، َأســأُلَك "بمحمَّ قــال: فقــل: »يــا ربِّ
ــردَّ َعــَيَّ َعينــي«، فــا اســتتمَّ  واحُلَســن، أن تْأتينــي بيوُســف وابــن َيامــن مجيعــًا، وَت
ــى جــاَء البشــُر، فَألَقــى قميــَص يوســف  عــاء، حتَّ ــاَلم هــذا الدُّ يعقــوب عليــه السَّ

ــره"))())(. ــد "ب ــه فارت علي

 فانظــر إىِل آثــار رمحــة اهلل كيــف حييــي األَرض بعــد موهتــا بربكــة أويل الفضــل 
والفضيلــة، ومــا ذاك إالَّ لفضلهــم، ولــو كان هنــاك َأحــد َأفضل منهــم ألَمر جربئيل 
عــاء بــه، ومــا هــذا إالَّ لغايــة االهتــام هبــم، فــال خيالطــك فيهــم  ــاَلم بالدُّ عليــه السَّ

يِّبــن الطَّاهريــن. ــد وآلــه الطَّ ــك فتغضــب، نعــوذ بــاهلل مــن الغضــب، بمحمَّ الشَّ

])4)[ )عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: قــال رُســول اهلل صــىَّ 
ــِة  ْكَم ــُة احْلِ ــا َمِدينَ ، َأَن ــِيُّ ــا َع ــاَلم: »َي ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيِلّ ب ــه لَِع ــه وآل اهلل علي
ــُه  ــَم َأنَّ ــْن َزَع ــَذَب َم ــاِب، َوَك ــِل اْلَب ــْن ِقَب ــُة")4( إاِلَّ ِم ــى "احِلْكَم ــْن ُتْؤَت ــا َوَل ــَت َباُبَ َوَأْن
ــَك ِمنِّــي َوَأَنــا ِمنـْـَك، َلـــْحُمَك ِمــْن َلـــْحِمي، َوَدُمــَك ِمــْن َدِمــي،  حُيِبُّنـِـي َوُيْبِغُضــَك؛ أِلَنَّ
يــَرِت، َوَعاَلنَِيُتــَك َعاَلنَِيتِــي، َوَأْنــَت إَِمــاُم  يَرُتــَك َسِ َوُروُحــَك ِمــْن ُروِحــي، َوَسِ
ــَح  ــْن َعَصــاَك، َوَربِ ــِقَي َم ــَك، َوَش ــْن َأَطاَع ــِعَد َم ــِدي، َس ــا َبْع ــي َعَلْيَه ــي، َوَخلِيَفتِ تِ ُأمَّ

د. مَّ ))(  يف األمايل: بَِحقِّ حمَُ
))( يف األمايل: بصرا.

))( ينظــر: األمــايل للصــدوق: )))، جملــس)4، ضمــن ح7، الوســائل للحــر العامــيل: 
 .(60/(( للمجلــي:  األنــوار  بحــار   ،((4(/7

)4(  يف األمايل ومائة منقبة: املدينة.
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ــَك  ــَك، َمَثُل ــْن َفاَرَق ــَك َم ــَك، َوَهَل ــْن َلِزَم ــاَز َم ــاَداَك، َوَف ــْن َع ــَر َم َك، َوَخِسـ ــَوالَّ ــْن َت َم
ــَف َعنَْها  لَّ ــِة ِمــْن ُوْلــِدَك َبْعــِدي َمَثــُل َســِفينَِة ُنــوٍح َمــْن َركَِبَهــا َنَجــا َوَمــْن َتَ َوَمَثــُل اأْلَئِمَّ

ــِة«())(. ــْوِم اْلِقَياَم ــَع َنْجــٌم إىَِل َي ــاَم َغــاَب َنْجــٌم َطَل ــُل النُُّجــوِم ُكلَّ ــِرَق، َوَمَثُلُكــْم َمَث َغ

ــا؛  ــة ال تفــاوت بينه ـــريرة والعالنيَّ وح والسَّ م والــرُّ ــم والــدَّ  فــإِذا كان اجلس
فكيــف ال يكــون أفضــل؟

ثنــا عبــد العزيــز  ــد بــن إِبراهيــم بــن إِســحاق رمحــه اهلل، قــال: حدَّ ])4)[ )حُممَّ
ــاد، عــن عبــد اهلل بــن ُســليان  ــا ِهشــام بــن جعفــر، عــن محَّ ثن بــن حييــى، قــال: حدَّ
-وكان قارئــًا للُكتــب- قــال: َقـــرْأُت يف اإلنجيــل: »َيــا ِعـــيَسى ِجـــدَّ يِف َأْمــِري َواَل 
ــَزْل َواْســَمْع َوَأطـِـْع..«، إىِل َأْن قــال النَّبــّي، وذكــر صفاتــه، ومناقبــه، ودينــه، وبعــد  َتْ

ــاَلم»َيا َربِّ َوَمــا ُطوَبــى«؟ ذكــره لذلــك، قــال عيســى عليــه السَّ

نَــاَن، َأْصُلَهــا ِمــْن ِرْضــَواٍن،  "))( اجْلِ َقــاَل: »َشــَجَرٌة يِف اْلـــَجنَِّة، َأَنــا َغَرْســُتَها "بِظــلِّ
ْنَجبِيــِل "وَمــْن َشب")3(  وَماُؤَهــا ِمــْن َتْســنِيٍم، َبــْرُدُه َبــْرُد اْلَكاُفــوِر، َوَطْعُمــُه َطْعــُم الزَّ

َبــًة اَل َيْظَمــُأ َبْعَدَهــا َأَبــدًا«. ِمــْن تِْلــَك اْلَعــْنِ َشْ

ُهمَّ اْسِقنِي ِمنَْها«. اَلم: »اللَّ َفَقاَل ِعيَسى عليه السَّ

 ، َقــاَل: »َحــَراٌم َيــا ِعيَســى َعــَى اْلَبَشـــِر َأْن َيْشـــَرُبوا ِمنَْها َحتَّى َيْشـــَرَب َذلـِـَك النَّبِيُّ

))( األمــايل للصــدوق: )4)، جملــس45، ح8)، مائــة منقبــة البــن شــاذان: )4، املنقبــة 
8)،التحصــن البــن طــاووس: 0)6.

))(  يف مجيع املصادر املتوفرة لدينا: ُتظِلُّ
ْب ))(  يف مجيع املصادر املتوفرة لدينا: َمْن َيْرَ
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، َأْرَفُعــَك إَِلَّ  ــَك النَّبِــيِّ ــُة َذلِ ــَرَب ُأمَّ ــى تْشـ ــَرُبوا ِمنَْهــا َحتَّ ــِم َأْن َيْشـ َوَحــَراٌم َعــَى اأْلَُم
ــِة َذلِــَك النَّبـِـيِّ اْلَعَجائِــَب، َولُِتِعينَُهــْم َعــَى  ى ِمــْن ُأمَّ َمــاِن لِــَتَ ُثــمَّ ُأْهبُِطــَك يِف آِخــِر الزَّ
ــٌة َمْرُحوَمــٌة« ()1(. ـُـْم ُأمَّ َ َمَعُهــْم إهِنَّ ــاَلِة لُِتَصــيِّ ــاِل، ُأْهبُِطــَك يِف َوْقــِت الصَّ جَّ ِعــِن الدَّ اللَّ

 فــإِذا كان حــراٌم عــى البشـــِر َأْن يشـــربوا مــن تلــك العــن إاِلَّ بعــد رشب النَّبــي 
ــي صــى اهلل عليــه وآلــه، ومعلــوم َأنَّ عرتتــه تشــاركه يف ذلــك، وَأفضُلهــم َعــيِلّ  األُمِّ
ــه يســتحيل َأْن يشـــرب النَّبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه  ــاَلم؛ ألَنَّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ
ــاَلم َأفضــل؛ ألَجــاب اهلل  ــه السَّ ــه عليهــم الســالم، فلــو كان عيســى علي دون عرتت
ــل،  ــاَلم َأفض ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيِلّ ب ــام َع ــون اإلم ــأل، فيك ــا س ــه في ملتمَس
ــاَلم معهــم يــؤذن بتفضيــل غــره عليــه،| فيكــون اإِلمــام  وصــالة عيســى عليــه السَّ

أفضــل.

ــد، عــن َأبيــه، عــن آباِئــه عليهــم  ــادق جعفــر بــن حُممَّ ]44)[ و)عــن الصَّ
ــَى  ــَن َع ــْت ُأمُّ َأْيَم ــة: َدَخَل ــواُت اهلل َعَلي ــُمْؤِمنَِن َصَل ــُر اْلـ ــاَل َأِم ــال: »َق ــاَلم، ق السَّ
ــا َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه  النَّبـِـيِّ َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه َويِف ِمْلَحَفتَِهــا َشْ ٌء، َفَقــاَل هَلَ

ــَن؟ ــا ُأمَّ َأْيَم ــِك َي ــا َمَع ــه: َم َوآل

َفَقاَلــت: إِنَّ ُفاَلَنــَة َأْمَلُكوَهــا، َفنََثــُروا َعَلْيَهــا، َفَأَخــْذُت ِمــْن ُنَثاِرَهــا، ُثــمَّ َبَكــْت ُأمُّ 
ْجَتَهــا َومَلْ َتنُْثــْر َعَلْيَهــا َشــْيئًا؟! َأْيَمــَن َوَقاَلــْت: َيــا َرُســوَل اهلل، َفاطَِمــُة َزوَّ

ــربيس:  ــورى للط ــالم ال ــن ح0)، أع ــس46، ضم ــدوق: 45)-47)، جمل ــايل للص ))( األم
)/ 60، قصــص األنبيــاء للراونــدي: )8)، اجلواهــر الســنية للعامــيل: )))، بحــار األنــوار 

للمجلــي: 4)/84)-87).
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َفَقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه: َيــا ُأمَّ َأْيَمــَن مِلَ َتْكِذبِــَن؟! َفــإِنَّ اهلل 
َج")1( َفاطَِمــَة َعلِّيــًا َأَمــَر َأْشــَجاَر اْلـــَجنَِّة َأْن َتنُْثــَر َعَلْيِهــْم ِمــْن  َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َلـــامَّ "َزوَّ
ــا  ــا[ َم ِقَها، َفَأَخــُذوا ]ِمنَْه ــَترْبَ ــا، َوإِْس ِدَه ــا، َوُزُمرُّ َه ــا، َوُدرِّ ــا، َوَياُقوِتَ ــا، َوُحَللَِه ُحلِيَِّه
اَل َيْعَلُمــوَن، َوَلَقــْد َنَحــَل اهللُ ُطوَبــى يِف َمْهــِر َفاطَِمــَة َصَلــواُت اهلل َعَليهــا َفَجَعَلَهــا يِف 

ــه« ())(. ــواُت اهلل َعَلي ــِيٍّ َصَل ــِزِل َع َمنْ

ــاَلم بشــجرِة ُطوبــى ِمــن دون َســائر األَنبيــاء غــر نبيَّنــا؛   فــإِذا اختــّص عليــه السَّ
ــاَلم أفضــل؟! وذلــك ان مســكنهم واحــد، فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ

ــاس، قــال: قــال رُســول  ]45)[ )عــن َســعيد بــن ُجبــر، عــن عبــد اهلل بــن عبَّ
، َأْنــَت َصاِحُب  ــالم: »َيــا َعــِيُّ اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لَِعــيِلّ بــن َأيب طالــب َعليــه السَّ
َحــْوِض، َوَصاِحــُب لَِوائِــي، َوُمنِْجــُز ِعــَداِت، َوَحبِيــُب َقْلبِــي، َوَواِرُث ِعْلِمــي، 
ــُة اهلل  ــَت ُحجَّ ــِه، َوَأْن ــُن اهلل يِف َأْرِض ــَت َأِم ــاِء، َوَأْن ــِث اأْلَْنبَِي ــَتْوَدُع َمَواِري ــَت ُمْس َوَأْن
ــُهَدى،  ــاُر اْلـ ــَت َمنَ َجــى، َوَأْن ــاُح الدُّ ــَت ِمْصَب ــاَمِن، َوَأْن ي ــُن اإْلِ ــَت ُرْك ــِه، َوَأْن تِ ــَى َبِريَّ َع

ْنَيــا. َوَأْنــَت اْلَعَلــُم اْلـــَمْرُفوُع أِلَْهــِل الدُّ

ــَف َعنْــَك َهَلــَك، َوَأْنــَت الطَِّريــُق اْلَواِضــُح، َوَأْنــَت  لَّ  َمــْن َتبَِعــَك َنَجــا، َوَمــْن َتَ
لَِن، َوَأْنــَت َيْعُســوُب اْلـــُمْؤِمنَِن،  ـــَراُط اْلـــُمْسَتِقيُم، َوَأْنــَت َقائِــُد اْلُغــرِّ اْلـــُمَحجَّ الصِّ

ــٍة. ــا َمــْوىَل ُكلِّ ُمْؤِمــٍن َوُمْؤِمنَ ــا َمــْواَلُه َوَأَن َوَأْنــَت َمــْوىَل َمــْن َأَن

))(  يف األمايل: زوجت.
))( اأَلمــايل للصــدوق: )6)-)6)، جملــس48، ح)، روضــة الواعظــن للفتال النيســابوري: 

46)، البحــار للمجلي: 00)/79).
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ــَرَج يِب  ــا َع ــِواَلَدِة، َوَم ــُث اْل ــِواَلَدِة، َواَل ُيْبِغُضــَك إاِلَّ َخبِي ــُر اْل ــَك إاِلَّ َطاِه  اَل حُيِبُّ
ــُد، َأْقــِرْئ َعلِّيــًا ِمنِّــي  َمنـِـي َريبِّ إاِلَّ َقــاَل ِل: َيــا حُمَمَّ ــاَمِء َقــطُّ َوَكلَّ َريبِّ َعــزَّ َوَجــلَّ إىَِل السَّ
ــِذِه  ــِيُّ َه ــا َع ــَك َي ــًا َل ــي، َفَهنِيئ ــِل َطاَعتِ ــوُر َأْه ــي، َوُن ــاُم َأْولَِيائِ ــُه إَِم ــُه َأنَّ ْف ــاَلَم َوَعرِّ السَّ

ــُة« ()1(. اْلَكَراَم

ــتودع  ــِه، وُمس ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــّي َص ــم النَّب ــاَلم وارث عل ــه السَّ ــإِذا كان علي  ف
مواريــث األَنبيــاء، وهــو ُركــن اإِليــان، وهــو َمــوىل َمــن كاَن النَّبــّي َصــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه مــواله، وإِمــام َأولياِئــه، ونــور طاعتــه، ومعلــم َأهــل طاعتــه، فكيــف ال يكــون 

ــالم أفضــل؟!  عليــه السَّ

ــالم بالنســبة  وتكفيــك وراثتــه جلميــع علومــه، فــإِنَّ علــم األنبيــاء عليهــم السَّ
إىِل علــم النَّبــّي كقطــرة ِمــن مــاِء البحــار، ومــن البحــر االخضـــر، فــإِذا كان كذلــك، 

كيــف ال يكــون َأفضــل؟ 

ــول اهلل  ــيل: َأنَّ رُس ــد الذه ــن زي ــدوج ب ــن خَم ، ع ــويفِّ ــة الع ــن عطيَّ ]46)[ )ع
، ]َأْنــَت َأِخــي، َو[َأْنــَت  َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه آخــى بــن املســلمن، ُثــمَّ قــال: »َيــا َعــِيُّ

ــُه اَل َنبِــيَّ َبْعــِدي. ِمنِّــي بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى َغــْرَ َأنَّ

ــوُم  ــى يِب َفَأُق ــِة، ُيْدَع ــْوَم اْلِقَياَم ــِه َي ــى بِ ــْن ُيْدَع ُل َم ــُه َأوَّ ــِيُّ َأنَّ ــا َع ــَت َي ــا َعلِْم  َأَم
ــا  ــًة َخْضـــَراَء ِمــْن ُحَلــِل اْلـــَجنَِّة؟! ]ُثــمَّ ُيْدَعــى بَِأبِينَ َعــْن َيِمــِن اْلَعــْرِش َفُأْكَســى ُحلَّ

ــر للحــيل: )4)- ))( األمــايل للصــدوق: )8)- )8)، جملــس50، ح4)، وينظــر: املحتضـ
اط املســتقيم لعــيل بــن يونــس العامــيل: )/  )4)، بشــارة املصطفــى للطــربي: 95-96، الــرِّ

85)، حتـــ: حممــد باقــر البهبــودي )ط)- احليــدري(، اجلواهــر الســنية للعامــيل: )7).
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ــَراَء  ــًة َخْضـ ــى ُحلَّ ــِه َفُيْكسـَ ــاَلم َفَيُقــوُم َعــْن َيِمــِن اْلَعــْرِش يِف ظِلِّ إِْبَراِهيــَم َعَليــه السَّ
ِمــْن ُحَلــِل اْلـــَجنَِّة[، ُثــمَّ ُيْدَعــى بِالنَّبِيِّــَن َبْعُضُهــْم َعــَى َأَثــِر َبْعــٍض َفَيُقوُمــوَن ِســاَمَطْنِ 
ــَجنَِّة، َأاَل َوإيِنِّ  ــِل اْلـ ــْن ُحَل ــَراَء ِم ــاًل َخْضـ ــِه َوُيْكَســْوَن ُحَل ــْرِش يِف ظِلِّ ــْن َيِمــِن اْلَع َع
 ] ـــُرَك َيا َعــِيُّ ]َأنَّ ُل اأْلَُمــِم حُيَاَســُبوَن َيــْوَم اْلِقَياَمــِة، ُثــمَّ ُأَبشِّ تـِـي َأوَّ َك َيــا َعــِيُّ َأنَّ ُأمَّ ُأْخــرِبُ
ــِدي،  ــَك ِعنْ ــي َوَمنِْزَلتِ ــَك ِمنِّ ــَذا لَِقَراَبتِ ــَك َه ــى بِ ــِة، ُيْدَع ــْوَم اْلِقَياَم ــى َي ــْن ُيْدَع َل َم َأوَّ
، َوإِنَّ آَدَم َومَجِيــَع  ــاَمَطْنِ َفُيْدَفــُع إَِلْيــَك لَِوائـِـي، َوُهــَو لـِـَواُء اْلـــَحْمِد، َفَتِســُر بـِـِه َبــْنَ السِّ
َمــْن َخَلــَق اهلل "َمْســَتظِلِّوَن")1( بِظـِـلِّ لَِوائـِـي َيــْوَم اْلِقَياَمــِة، َوُطوُلــُه َمِســَرُة َأْلــِف َســنٍَة، 
ــاَلُث  ــُه َث ــَراُء، َل ٌة َخْضـ ــُه)3( ُدرَّ ــٌة َبْيَضــاُء، ُزجُّ ــُه فِضَّ ــَراُء، َقَصُب ــٌة مَحْ "ســنَاُنُه"))( َياُقوَت

ْنَيــا  ِق، َوُذَؤاَبــٌة يِف اْلـــَمْغِرِب، َوُذَؤاَبــٌة يِف َوَســِط الدُّ َذَوائـِـَب ِمــْن ُنــوٍر، ُذَؤاَبــٌة يِف اْلـــَمرْشِ
ــُة َأْســُطٍر. َمْكُتــوٌب َعَلْيَهــا َثاَلَث

ِحيــمِ ، َواْلَخــُر: اْلـــَحْمُد هلل َربِّ اْلعامَلـِـَن،  َوالثَّالُِث:  مْحــِن الرَّ ُل : بِْســِم اهلل الرَّ  اأْلَوَّ
ــُه  ــنٍَة، ]َو َعْرُض ــِف َس ــَرُة َأْل ــْطٍر َمِس ــوُل ُكلِّ َس ــوُل اهلل، ُط ــٌد َرُس ــَه إاِلَّ اهللُ حُمَمَّ اَل إَِل
ــَواِء َواْلـــَحَسُن َعــْن َيِمينَِك، َو اْلـــُحَسْنُ َعْن َيَســاِرَك  َمِســَرُة َأْلــِف َســنٍَة[، َفَتِســُر بِاللِّ
اَء ِمــْن ُحَلــِل  ــًة َخــْرَ َحتَّــى َتِقــَف َبْينـِـي َوَبــْنَ  إِْبَراِهيــَم يِف ظـِـلِّ اْلَعــْرِش، َفُتْكَســى ُحلَّ
ــِد اْلَعــْرِش: نِْعــَم اأْلَُب َأُبــوَك إِْبَراِهيــُم، َونِْعــَم اأْلَُخ  اْلـــَجنَِّة، ُثــمَّ ُينَــاِدي ُمنَــاٍد ِمــْن ِعنْ
ــَك ُتْدَعــى إَِذا ُدِعيــُت، َوُتْكَســى إَِذا ُكِســيُت،  ، َأاَل َوإيِنِّ ُأَبّشـِــُرَك َيــا َعــِيُّ َأنَّ َأُخــوَك َعــِيٌّ

))(  يف األمايل: َيْسَتظِلُّون.
))(  )سنامه( كذا يف األصل، وما أثبتناه من األمايل.

ُج :احلديدة التي يف َأسفل الّرمح( . الصحاح، مادة )زجج( ))(  )الزُّ
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ــا إَِذا ُحيِّيــُت« ())(. يَّ َوحُتَ

ــاَلم منزلُتــُه بــن النَّبــّي -رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه َوآلــه-  فــإِذا كان عليــه السَّ
ــاَلم، فقــد َحَصــل بينــه وبــن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه  وبــن إِبراهيــم  اخلليــل عليــه السَّ
وآلــه ]القــرب[، فيكــون َأقــرب إىل النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن إِبراهيــم عليــه 

ــاَلم؛ للفضــل املقتــى للتأخــر بمرتبــٍة، وكّل َمــن كان َأقــرب كان أفضــل. السَّ

 هــذا ومجيــع األَنبيــاء ِمــن نــوح، وإِبراهيــم، وموســى، وعيســى، وغرهــم مــن 
لحــاء، واملؤمنــن يســتظلُّون بلوائــِه، كرامــة  األَنبيــاء ومجيــع َمــن خلــق اهلل مــن الصُّ

ــه؟ مــن اهلل جــلَّ جاللــه، فكيــف ال يكــون َأفضــل، والقرابــة واملنزلــة ختصُّ

ُل َمــْن ُيْدَعــى يِب«، وعقبــه  ــاَلم قــال: »َأوَّ ــه عليــه السَّ  فــإن قيــل: يف احلديــث أنَّ
ــَن  ــى بِالنَّبِيِّ ــمَّ ُيْدَع ــاَلم، ُث ــه السَّ ــَم َعَلي ــا إِْبَراِهي ــى بَِأبِينَ ــمَّ ُيْدَع ــه: »ُث ــل بقول ــال فض ب
ــاَلم يف احلديــث إالَّ بعــد ذكــر النَّبــّي  ــًا عليــه السَّ َبْعُضُهــْم َعــَى َأَثــِر«، ومل يذكــر َعِلّي

ــالم. ــاء عليهــم السَّ ــم واألنبي إبراهي

ــع  ــن م ــب، لك ــادت الرتتي ( وإِْن َأف ــمَّ ــة )ُث ــك إالَّ أّن كلم ــا: وإن كان كذل  قلن
 ] ــِيُّ ]َأنَّ ــا َع ــُرَك َي ـ ــمَّ ُأَبشِّ التعقيــب والرتاخــي، فــال حــرج، وهلــذا عقبــه بقولــه: »ُث
ــِدي«؛  ــي َوَمنِْزَلتِــَك ِعنْ ــِة، ُيْدَعــى بِــَك َهــَذا لَِقَراَبتِــَك ِمنِّ ــْوَم اْلِقَياَم َل َمــْن ُيْدَعــى َي َأوَّ

))( األمــايل للصــدوق: )40-)40، جملــس)5، ح4)، وينظــر: مناقــب ابــن املغــازيل: 55-
ــة لألربــيل: )/ 99)، هنــج اإليــان البــن جــرب: )40، جواهــر املطالــب يف  56، كشــف الغمَّ
مناقــب عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم ملحمــد بــن أمحــد الشــافعي: )/ )8)، حتـــ: الشــيخ 

حممــد باقــر املحمــودي )ط)- قــم(.
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ــه: حــال ُأدعــى ُتدعــى،  ــالم يف آخــر احلديــث، ومقــى ذلــك أنَّ ولقولــه عليــة السَّ
ــدارك.  وحــال ُأكســى ُتكســى، فت

ــد اهلل بــن  ثنــي احلســُن بــن عب ، قــال: حدَّ ــن ُعمــر البغــداديُّ ــد ب ]47)[ )حُممَّ
ثنــي ســيِّدي َعــيِلّ بــن ُموســى  ثنــي َأيب، قــال: حدَّ ، قــال: حدَّ ــد بــن َعــيِلٍّ التميمــيُّ حُممَّ
، عــن َأبيــه َعــيِلّ بــن  ــد بــن َعــيِلّ ــد، عــن َأبيــه حُممَّ بــن جعفــر، عــن َأبيــه جعفــر بــن حُممَّ
ــالم، قال:  ، عــن َأبيــه َعيِلّ بــن َأيب طالــب َعليهــم السَّ احلُســن، عــن احلســن بــن َعــيِلّ
نِــَب يِف َهــَذا اْلـــَمْسِجِد  ــلُّ أِلََحــٍد َأْن ُيْ ــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه:  اَل حَيِ »َق
ـُـْم ِمنِّي« ()1(. ، َوَمــْن َكاَن ِمــْن َأْهِي، َفإهِنَّ إاِلَّ َأَنــا َوَعــِيٌّ َوَفاطَِمــُة َواْلـــَحَسُن َواْلـــُحَسْنُ

 وأعلــم َأنَّ األَنبيــاء ملْ يكــن هلــم ذلــك، فــإِذا ملْ يكــن هلــم َأْن جينبــوا يف املســاجد؛ 
ــالم َأفضــل؟! فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ

] 48)[ و)عــن عبــد اهلل بــن َأيب َأوىف، قــال: آَخــى رُســول اهلل َصــىَّ اهلل َعليــه 
ــًا، فقــال لــه: »آَخْيــَت َبــْنَ َأْصَحابِــَك َوَتَرْكَتنـِـي« ؟  َوآلــه بــن َأصحابــه وتــرك َعِليَّ

ــي،  ْرُتــَك إاِلَّ لِنَْفسـِــي، َأْنــَت َأِخــي، َوَوِصيِّ ــِذي َنْفسـِــي بَِيــِدِه َمــا َأخَّ َفقــال: »َوالَّ
ــي«.  َوَواِرثِ

قاَل: »َما َأِرُث ِمنَْك َيا َرُسوَل اهلل«؟

ــَت  ــْم، َوَأْن ــنََّة َنبِيِِّه ــْم، َوُس ِ ــاَب َربِّ ــوا كَِت ــِي: َأْوَرُث ــوَن َقْب ــا َأْوَرَث النَّبِيُّ ــاَل: »َم  َق

))( األمــايل للصــدوق: ))4، جملــس54، ح5، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/ 6)7، بحــار 
ــوار للمجلــي: ))/ 45).  األن
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ــَجنَِّة« ())(. ي يِف اْلـ ــْرِ ــي يِف َق ــاَك َمِع َواْبنَ

 فــإذا كانــوا معــه يف منزلــه ُســكانًا، َوَمســكن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أعــى 
مســاكن األنبيــاء وَأفضلهــا،  فــإِذا كانــت هــذه املنزلــة هلــم، فكيــف ال يكــون َعــيِلّ 

عليــه الســالم َأفضــل، وهــو َأفضلهــم وَأعالهــم؟

ــه اهلل-  ــس -لعن ــرَّ إِبلي ــال: َم ــه اهلل-، ق -رمح ــلان الفاريسِّ ــن س ]49)[ و)ع
ــاَلم، فوقــف أمامهــم، ]َفَقــال القــوُم: َمــن  بنفــٍر يتناَوُلــون َأمــر املؤمنــن عليــه السَّ

ــا؟  ــذي َوقــَف َأمامن الَّ

ة[. فقال: َأنا َأبو ُمرَّ

ة َأَما تسمُع كالمنا؟   فقالوا: يا أبا ُمرَّ

ــاَلم!   فقــال: "َشــوٌة"))( لكــم، َتســبُّون َموالكــم َعــيِلّ بــن َأيب طالــب َعليــه السَّ
ــُه موالَنــا؟  فقالــوا لــُه: ِمــن َأيــَن َعِلمــْت َأنَّ

فقــال: ِمــن قــوِل نبيُِّكــم َصــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: »َمــْن ُكنْــُت َمــْواَلُه َفَعــِيٌّ َمــْواَلُه، 
ُهــمَّ َواِل َمــْن َواالُه، َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه، َواْنُصـــْر َمــْن َنَصـــَرُه، َواْخــُذْل َمــْن َخَذَلــُه«،  اللَّ

فقالــوا لــه: "َأنــَت"))( ِمــن مواليــه وشــيعته؟ 

فقــال: مــا َأنــا ِمــن مواليــِه وال مــن شــيعته، ولكنِّــي ُأحبُّــُه ومــا يبغضــُه َأحــٌد إالَّ 

))( األمــايل للصــدوق: 7)4، جملــس55، ح4، بحــار األنــوار للمجلــي: 8)/4))، ينظــر: 
املناقــب ملحمــد بــن ســليان الكــويف: )/ 6))-7))، الريــاض النــرضة للطــربي: )/ 5). 

))( يف األمايل: َسوءة. شوٌة لكم، أي: ُقبحًا لكم، ينظر: كتاب العن، مادة )شوه(.
))( يف األمايل: فأنت.
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شــاركُتُه يف املــال َوالَولــد، فقالــوا لــه: يــا أبــا مــّرة، فتقــول يف َعــيِلّ شــيئًا، فقــال هلــم: 
اســمعوا منِّــي معــارش النَّاكثــن، والَقاســطن، واملارقــن، عبــدُت اهلل عــزَّ وجــلَّ يف 
ــّل  ــزَّ وج ــكوُت إىِل اهلل ع ــانَّ ش ــك اهللُ اجل ــاَّ َأهل ــنٍة، فل ــف س ــر َأل ــي ع ــانِّ اثن اجل
نيــا اثنــي عــر َألــف  ــاِء الدُّ نيــا، فعبــدُت اهلل يف السَّ ــاء الدُّ الَوحــدة، َفعــرَج يب إىِل السَّ
ســُه،  عــام أخــرى يف مجلــة املالئكــة، فبْينــا نحــُن كذلــك نســبُِّح اهلل عــزَّ وجــلَّ ونقدِّ
َدًا، فقالــوا: »ُســبُّوٌح  ت املالئكــُة لذلــَك النُّــور ُســجَّ إذ مــرَّ بنــا نــوٌر َشعشــعايّن، َفخــرَّ
ٍب َأْو َنبـِـيٍّ ُمْرَســٍل«، فــإذا النِّــداُء ِمــن قبــل اهلل جــلَّ جالُلــُه:  وٌس ُنــوُر َمَلــٍك ُمَقــرَّ ُقــدُّ
ٍب، َواَل َنبِــيٍّ ُمْرَســٍل، َهــَذا ُنــوُر طِينَــِة َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب  »اَل ُنــوُر َمَلــٍك ُمَقــرَّ

َصَلــوات اهلل عليــه« ())(.

 فإذا كان هذا شأنه، فكيف ال يكون افضل؟

ــد، عــن ]َأبيــِه، عــن[ آباِئــِه، عــن َعــيِلّ  ــاِدق جعفــر بــن حُممَّ ]50)[ و)عــن الصَّ
ــال: »َياِســُن  ــَى آل َياِســَن﴾))(، َق : ﴿َســاَلٌم َع ــزَّ َوَجــلَّ ــه َع ــاَلم يف قول عليهــم السَّ

ــِه، َوَنْحــُن آُل َياِســَن« ()3(. ــٌد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلِ حُمَمَّ

ــد صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن يف  ة قــد ســلَّم عــى آل حُممَّ  فهــذا رّب العــزَّ

))( األمــايل للصــدوق: 7))-8))، جملــس 55، ح6، وينظــر: الروضــة البن شــاذان: 88)، 
العقــد النضيــد: 4)، بحــار االنوار للمجلــي: 9)/)6).

))( سورة الصافات، اآلية: )0))(.
ــويف:  ــس الك ــن قي ــليم ب ــاب س ــر: كت ــس)7، ح)، وينظ ــدوق: 588، جمل ــايل للص ))( األم
466، دعائــم االســالم للنعــان املغــريب: )/ ))، التبيــان يف تفســر القــرآن للشــيخ الطــويس: 

8/ ))5، حتـــ: أمحــد حبيــب العامــيل، روضــة الواعظــن للنيســابوري: 68).
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منطــوِق الكتــاب الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال ِمــن خلفــِه، وقــد ســلَّم 
ذيــن ذكرهــم يف حمكــِم كتابــه وملْ يذكــر آهلــم بســالم، فــإِن كان  عــى األَنبيــاء الَّ
ــد هــم: َعــيِلّ وأبنــاُؤُه  ــاَلم أفضــل؟ فــآل حُممَّ هكــذا، فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ

ــن. ــم أمجع ــوات اهلل عليه ــون صل يِّب الطَّ

آل  َعــَى  ﴿َســاَلٌم  عــزَّ وجــّل:  ابــن عبَّــاس يف قولــه  ])5)[ وروي )عــن 
ــالم())(. السَّ عليهــم  ــد  حمُمَّ آِل  َعــى  قــال:  َياِســَن﴾)1(، 

محــن بــن َأيب ليــى، رفعــه، قــاَل: قــال رُســوُل اهلل صــىَّ  ])5)[ و)عــن عبــد الرَّ
ــاُر ُمْؤِمــُن آِل َياِســَن، الَّــِذي َيُقــوُل :  يُقــوَن َثاَلَثــٌة: َحبِيــٌب النَّجَّ دِّ اهلل عليــه وآلــه: »الصِّ
ــُل  ــُدوَن﴾)3(  َوِحْزِقي ــْم ُمْهَت ــرًا َوُه ــَئُلُكْم َأْج ــْن ال َيْس ــوا َم بُِع ــلَِن * اتَّ ــوا امْلُْرَس بُِع ﴿اتَّ

ــاَلم، َوُهــَو َأْفَضُلُهــْم« ()4(. ُمْؤِمــُن آِل فِْرَعــْوَن، َوَعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالِــٍب َعليــه السَّ

ه عليهــم  ــد بــن َعــيِلّ الباقــر، عــن َأبيــه، عــن جــدِّ ])5)[ و)عــن َأيب جعفــر حُممَّ
ــٌب،  ــَو َراكِ ــْوٍم َوُه ــِه َذاَت َي ــه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلي ــوُل اهلل َص ــَرَج َرُس ــال: »َخ ــالم، ق السَّ

))( سورة الصافات، اآلية: 0)). 
))( األمــايل للصــدوق: 559، جملــس)7، ح)، شــواهد التنزيــل للحاكــم احلســكاين: )/ 

65)، ح)79،  بحــار األنــوار للمجلــي: ))/69).
بُِعــوا الـُْمْرَسلِيـــَن *  ))( مــن قولــه تعاىل:﴿َوَجــاَء ِمــْن َأْقــَص امْلَِدينَــِة َرُجــٌل َيْســَعى َقــاَل َيا َقــْوِم اتَّ

بُِعــوا َمــْن اَل َيْســَأُلُكْم َأْجــًرا َوُهــْم ُمْهَتــُدوَن﴾، ســورة يس: اآليتــان )0)-))(.  اتَّ
ــازيل:  ــن املغ ــب الب ــر: املناق ــس)7، ح8)، وينظ ــدوق: )56-564،، جمل ــايل للص )4( األم
00)، املناقــب البــن شــهر آشــوب: )/ 86)، الطرائــف البــن طــاووس: 69،  الــراط 

املســتقيم للعامــيل: )/ )8).
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ــاَلم َوُهــَو َيْمشـِــي، َفَقــاَل َلــُه النَّبــّي َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه: َيــا َأَبا  َوَخــَرَج َعــِيٌّ َعليــِه السَّ
ــا َأْن َتنَْصـــِرَف، َفإِنَّ اهلل َعــزَّ َو َجلَّ َأَمــَريِن َأْن َتْرَكَب إَِذا  ــا َأْن َتْرَكــَب، َوإِمَّ اْلـــَحَسِن، إِمَّ
لـِـَس إَِذا َجَلْســُت إاِلَّ ]َأْن[ َيُكــوَن َحــدٌّ ِمــْن ُحــُدوِد  َركِْبــُت، َوَتْشـِــَي إَِذا َمَشــْيُت، َوجَتْ
اهلل اَل ُبــدَّ َلــَك ِمــَن اْلِقَيــاِم َواْلُقُعــوِد فِيــِه، َوَمــا َأْكَرَمنـِـَي اهللُ بَِكَراَمــٍة إاِلَّ َو َقــْد َأْكَرَمــَك 
َســاَلِة َوَجَعَلــَك َولِيِّــي يِف َذلـِـَك، َتُقــوُم يِف ُحــُدوِدِه َويِف  ِة َوالرِّ نـِـي بِالنُُّبــوَّ "ِبــا")1(، َوَخصَّ

َصْعــِب ُأُمــوِرِه.

ــْن  ــرَّ يِب َم ــَرَك، َواَل َأَق ــْن َأْنَك ــَن يِب َم ــا آَم ــًا، َم ــَحقِّ َنبِّي ــدًا بِاْلـ ــَث حُمَمَّ ــِذي َبَع  َوالَّ
ِــْن َفْضــِي "كَفْضــل"))( اهلل،  ــَك مَل ــَر بِــَك، َوإِنَّ َفْضَل َجَحــَدَك، َواَل آَمــَن بِــاهلل َمــْن َكَف
تِــِه َفبَِذلِــَك َفْلَيْفَرُحــوا ُهــَو َخــْرٌ  َوُهــَو َقــْوُل اهلل َعــزَّ َو َجــَل: ﴿ُقــْل بَِفْضــِل اهلل َوبَِرمْحَ

ــوَن﴾)3(. َّــا َيَْمُع ِم

 ــَك ــٍب، َفبَِذلِ ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــُة َع ــُه: َواَلَي ُت ــْم، َوَرمْحَ ُة َنبِيُِّك ــوَّ ــُل اهلل: ُنُب  َفَفْض
ــيَعَة. ــي: الشِّ ــوا﴾، َيْعنِ ــِة، ﴿َفْلَيْفَرُح ِة َواْلَواَلَي ــوَّ ــاَل: بِالنُُّب َق

َّــا َيَْمُعــونَ ﴾، َيْعنـِـي: ُمَالِِفيِهــْم ِمــَن اأْلَْهــِل َوامْلَــاِل َواْلَوَلــِد يِف َداِر   ﴿ُهــَو َخــْرٌ ِم
ْنَيــا. الدُّ

يــِن،  ، َمــا ُخلِْقــَت إاِلَّ لَتْعُبــد َرّبــَك، َولُِيْعــَرَف بِــَك َمَعــامِلُ الدِّ  َو اهلل َيــا َعــِيُّ
ــَدى إىَِل اهلل َعــزَّ  ــبِيِل، َوَلَقــْد َضــلَّ َمــْن َضــلَّ َعنْــَك، َوَلــْن ُيْ َوُيْصَلــَح بـِـَك َداِرُس السَّ

))(  يف األمايل: بِِمْثِلَها
))( يف األمايل: لفضل.

))( سورة يونس: اآلية )58(.
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ــاٌر ملَِــْن  : ﴿َوإيِنِّ َلَغفَّ َتــِد إَِلْيــَك َوإىَِل َواَلَيتـِـَك، َوُهــَو َقــْوُل َريبِّ َعــزَّ َوَجــلَّ َوَجــلَّ َمــْن مَلْ َيْ
ــا ُثــمَّ اْهَتــَدى﴾)1(، َيْعنـِـي: إىَِل َوالََيتـِـَك، َوَلَقــْد َأَمــَريِن َريبِّ  َتــاَب َوَآَمــَن َوَعِمــَل َصاحِلً
ــَك مَلَْفــُروٌض  ــي، َوإِنَّ َحقَّ ُضــُه ِمــْن َحقِّ ــَك َمــا َأْفَتِ َض ِمــْن َحقِّ َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َأْن َأْفــَتِ
َعــَى َمــْن آَمــَن، َوَلــْواَلَك مَلْ ُيْعــَرْف ِحــْزُب اهلل، َوبـِـَك ُيْعــَرُف َعــُدوُّ اهلل، َوَمــْن مَلْ َيْلَقــُه 
ــْغ َمــا  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ :﴿َيــا َأيُّ بَِواَلَيتـِـَك مَلْ َيْلَقــُه بَِشـــيْ ٍء، َوَلَقــْد َأْنــَزَل اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ إَِلَّ

ــَك﴾))(، َيْعنـِـي: يِف َوالََيتـِـَك َيــا َعــِيُ . ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ

ــْغ َمــا ُأِمــْرُت بـِـِه ِمــْن َوالََيتـِـَك  ْغــَت ِرَســاَلَته﴾)3(، َوَلــْو ملَْ ُأَبلِّ  ﴿َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــاَم َبلَّ
بـِـَط َعَمــِي، َوَمــْن َلِقــَي اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ بَِغــْرِ َواَلَيتـِـَك  َفَقــْد َحبـِـَط َعَمُلــُه،  َوْعــٌد ُينَْجــُز  حَلَ
ــلَّ  ــزَّ َوَج ــَن اهلل َع ِ ــوُل مَل ــِذي َأُق ــاىَل، َوإِنَّ الَّ ــاَرَك َوَتَع ــْوَل َريبِّ َتَب ــوُل إاِلَّ َق ــا َأُق ِل، َوَم

يِّبــن الطَّاهريــن. ــد وآلــه الطَّ َأْنَزَلــُه فِيــَك« ()4(. وصــىَّ اهلل عــى حممَّ

ُم اهلل هبــا رســوله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إالَّ ولَِعــيِلّ   فــإذا كان مــا ِمــن كرامــٍة يكــرِّ
ــالم ملــن فضــل رســول اهلل صــى اهلل  ــاَلم مثلهــا، وإنَّ فضــل َعــيِلّ عليــه السَّ عليــه السَّ
ــه، افــرتاض حــّق  عليــه وآلــه، وفضــل رســول اهلل فضــل اهلل ســبحانه، وافــرتاض حقِّ

))( سورة طه: اآلية ))8(.
))( سورة املائدة: اآلية)67(.

ْغــَت  ــاَم َبلَّ ــَك َوإِْن ملَْ َتْفَعــْل َف ــَك ِمــْن َربِّ ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ ــا َأيَُّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َي
ــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن﴾، ســورة املائــدة: اآلية )67(. ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهلل اَل َيْ
)4( األمــايل للصــدوق: )58-584، جملــس 74، ح6)، وينظــر: املناقــب ملحمــد بــن ســليان 
الكــويف: )/ 9))، ح78، بشــارة املصطفــى للطــربي: 75)، تأويــل اآليــات لالســرتآبادي: 

.((6 /(
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ــه ملفــروض عــى كلِّ َمــن آمــن برســول اهلل  رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وإِنَّ حقَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومــن مجلتهــم األنبيــاء واملرســلون مــن أويل العــزم وغرهــم، 
ــالم احبــط عملــه،  ــغ مــا أنــزل إليــه يف َعــيِلّ عليــه السَّ ــه إْن مل يبلِّ ر اهلل نبيَّ وقــد حــذَّ
وإنَّ قــول رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ممَّــا ذكــره يف احلديــث وغــره ليــس مــن 

تلقــاء نفســه، بــل هــو مــن اهلل جــلَّ جاللــه، فــأّي فضيلــة أشــمل مــن هــذا؟ 

ومعلــوم أنَّ مجيــع األنبيِّــاء ِمــن ُأويل العــزم وغرهــم قــد آمنــوا برســول اهلل صىَّ 
اهلل عليــه وآلــه، وحــّق رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مفــروض عليهــم، ومــا كان 

للنَّبــّي قــد جعلــُه لَِعــيِلّ مــن لــزوم الطَّاعــة وغــره، وإنَّ هــذا هلــو الفضــل املبــن.

ــاَلم يف بعــض جوابــات  َضــا عليــه السَّ ـا ذكــره أبــو احلََســن الرِّ ]54)[ وممَـّ
جــرت منــه بحضــور املأمــون لعنــة اهلل بمــرو، وقــد اجتمــع يف جملســه مجاعــة مــن 
ــَز اهلل  ــَن َميَّ ــُة ِح ــاَلم: »الثَّالَِث ــه السَّ ــه علي ــا قال ــان، في ــراق وخراس ــل الع ــاِء َأه عل
ــاِل،  ــِة ااِلْبتَِه ــِة يِف آَي ــه بِامْلَُباَهَل ــه َوآل ــُه َصــىَّ اهللُ َعَلي ــَر َنبِيَّ ــِه، َفَأَم ــْن َخْلِق ــَن ِم الطَّاِهِري
ــُد ﴿َتعاَلــْوا َنــْدُع َأْبنَاَءَنــا َوَأْبنَاَءُكــْم َونَِســاَءَنا َونَِســاَءُكْم  َفَقــاَل َعــزَّ َوَجــَل: ُقــْل  َيــا حُمَمَّ

ــَن﴾)1(. ــَى اْلَكاِذبِ ــَة اهلل َع ــْل َلْعنَ ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأْنُفَس َوَأْنُفَس

َســْنَ َوَفاطَِمــَة صلــوات  َســَن َواحْلُ ــًا َواحْلَ ــَرَز النَّبِــيُّ َصــىَّ اهللُ عليــه َوآلــِه َعلِّي  َفَأْب
اهلل عليهــم امجعــن َوَقــَرَن َأْنُفَســُهْم بِنَْفِســِه َفَهــْل  َتــْدُرونَ  َمــا َمْعنَــى َقْولِــِه َعــزَّ َوَجــَل: 

ــْدُع  ــْوا َن ــْل َتَعاَل ــِم َفُق ــَن اْلِعْل ــا َجــاَءَك ِم ــِد َم ــْن َبْع ــِه ِم ــَك فِي ــْن َحاجَّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َفَم
ــَى  ــَة اهلل َع ــْل َلْعنَ ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأْنُفَس ــاَءُكْم َوَأْنُفَس ــاَءَنا َونَِس ــْم َونَِس ــا َوَأْبنَاَءُك َأْبنَاَءَن

ــة ))6(. ــران: اآلي ــورة آل عم ــَن﴾، س اْلَكاِذبِ
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﴿َوَأْنُفَســنَا َوَأْنُفَســُكْم﴾؟

ــاَلم:   َقالــِت الُعلــاُء: "َيْعنــي")1( بــِه نفســُه، فقــال أبــو احَلَســن عليــه السَّ
ــَك  ــَى َذلِ ــُدلُّ َع َّــا َي ــاَلم، َوِم ــه السَّ ــٍب َعلي ــَن َأيِب َطالِ ــِيَّ ْب ــا َع ــى ِبَ ــاَم َعنَ ــْم، إِنَّ »َغلِْطُت
ــنَّ  ْبَعَث ــَة«))(، َأْو ألََ ــو »َولِيَع ــَنَّ َبنُ ــاَل: َلَينَْتِه ــَن َق ــِه ِح ــه َوآل ــيِّ َصــىَّ اهللُ َعَلي ــْوُل النَّبِ َق
ــاَلم- َفَهــِذِه ُخُصوِصيَّــٌة  إَِلْيِهــْم َرُجــاًل َكنَْفسـِــي- َيْعنـِـي َعــِيَّ ْبــَن َأيِب َطالـِـٍب َعليــه السَّ
ٌف اَل َيْســبُِقُه إَِلْيــِه َخْلــٌق َأْن  ُمــُه فِيَهــا َأَحــٌد، َوَفْضــٌل اَل َيْلَحُقــُه فِيــِه َبَشـــٌر، َوَشَ اَل َيَتَقدَّ

ــاَلم َكنَْفِســِه«()3(. َجَعــَل َنْفــَس َعــِيٍّ َعَليــه السَّ

ــاس فقلــُت لــه:  ]55)[ )عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: َأتيــُت عبــد اهلل بــن عبَّ
ــاَلم  [ رُســول اهلل إيِنِّ جئُتــك َأســألك عــن َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ يــا بــن ]عــمِّ

ــاس فيــه؟ واختــالِف النَّ

ــن  ــِق اهلل م ــِر خل ــن خ ــأُلني ع ــي تس ــر، جئتن ــن ُجب ــا ب ــاس: ي ــن عبَّ ــال اب  فق
ــيِّ اهلل؟! ــه نب ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــد حمم ــة بع األُمَّ

))( يف األمايل: عنى .
))( )قريضــة( كــذا يف االصــل، والصحيــح مــا أثبتنــاه مــن األمــايل، َولِيَعــَة: قــال ابــن ســعد يف 
الطبقــات ) / 49): )بنــو وليعــة ملــوك حرضمــوت: محــدة وخمــوس ومــرح وابضعة(،وهــم 
ــه مــع  ــه وآل ــي صــىَّ اهلل علي ــة النَّب ــدان: )/ 69). وقصَّ ــدة . ينظــر: معجــم البل حــي مــن كن
بنــي )وليعــة( مشــهورة، ذكــرت يف مصــادر كثــره منهــا: الســنن الكــربى للنســائي: 5/ 7))، 

املعجــم االوســط للطــرباين:4/ )))، جممــع الزوائــد: 7/ )).
))( األمــايل للصــدوق: 8)6، جملــس79، ضمــن ح)، وينظــر: بشــارة املصطفــى للطــربي: 

ــدوزي: )/ 6)). ــودة للقن ــع امل ــراين: 9)4، ينابي ــول للح ــف العق )5)، حت
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 جئتنــي تســَأُلني عــن رُجــٍل كانــت لــه ثالثــُة آالف "َفضيلــة"))(، يف ليلــٍة 
واحدٍة، وهي ليلُة "القربِة"))(؟ 

 يــا بــن جبــر، جئــت تســَأُلني عــن وصِّ رُســول اهلل، ووزيــره، وخليفتــه، 
وصاحــب حوضــه ولوائــه وشــفاعته.

نيــا ِمــدادًا، واألَشــجاُر  ــاٍس بيــده، لــو كانــت بحــاُر الدُّ ــذي نفــُس ابــن عبَّ  والَّ
ــاَلم وفضاِئلــه  أقالمــًا وَأهُلهــا ُكتَّابــًا، وكتبــوا مناقــب عــيل بــن أيب طالــٍب عليــه السَّ
ــاُه اهللُ  ــوا ِمْعشــاَر مــا آت ــا بلُغ ــا إىل َأْن ُيفنيهــا، َم ني ــَق اهللُ عــزَّ وجــّل الدُّ ــوِم خل ــن ي ِم

ــارك وتعــاىل())(. تب

ــه  ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل َص ــَألُت رُس ــال: س ــدري، ق ــعيٍد اخلُ ــن َأيب س ]56)[ )ع
وآلــه، عــن قــوِل اهلل جــلَّ ثنــاؤه: "و")4(﴿َقــاَل الَّــِذي ِعنْــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلكَِتــاِب﴾))(.

 قال: »َذاَك َوِصُّ َأِخي ُسَلْياَمَن ْبِن َداُوَد«.

ــْل َكَفــى بِــاهلل َشــِهيًدا   َفقلــُت ]لــه[: يــا رُســول اهلل، فقــول اهلل عــزَّ وجــّل: ﴿ُق

))( يف األمايل: منقبة.
))(  يف نسخة بدل من األصل: الفدية.

))( األمــايل للصــدوق: )65-)65، جملــس)8، ح5)، روضــة الواعظــن للنيســابوري: 
7))، بحــار األنــوار للمجلــي: 7/40.

)4(  )الواو( مل ترد يف مجيع املصادر املتوفرة لدينا.
ــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلكَِتــاِب َأَنــا َآتِيــَك بِــِه َقْبــَل َأْن َيْرَتــدَّ إَِلْيــَك  ــِذي ِعنْ )5( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َقــاَل الَّ
ــَويِن َأَأْشــُكُر َأْم َأْكُفــُر َوَمــْن َشــَكَر  ــَدُه َقــاَل َهــَذا ِمــْن َفْضــِل َريبِّ لَِيْبُل ا ِعنْ َطْرُفــَك َفَلــامَّ َرَآُه ُمْســَتِقرًّ

ــاَم َيْشــُكُر لِنَْفِســِه َوَمــْن َكَفــَر َفــإِنَّ َريبِّ َغنـِـيٌّ َكِريــٌم﴾، ســورة النَّمــل، اآليــة: 40  َفإِنَّ
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ــاِب﴾)1(. ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل ــْن ِعنْ َبْينِــي َوَبْينَُكــْم َوَم

اَلم« ())(.  قال: »َذاَك َأِخي َعِيُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب عليه السَّ

 فشــتَّان مــا بــن َمــن عنــده ِعلــُم الكتــاب، وبــن َمــن عنــده علــم ِمــن الكتــاِب، 
ــه  ــِه، وقــد اجتمــع كلَّ هــذا ومجيــع األَنبيِّــاء غــر نبيِّنــا، ملْ جيتمــع هلــم علــم الكتــاب كلِّ

ــاَلم َأفضــل. ــاَلم؛ فيكــون عليــه السَّ ملوالنــا وإمامنــا َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ

]57)[ و)عــن ابــن عبَّــاس، عــن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، قــال: »إِنَّ َحْلَقــَة 
ــَى  ــَحْلَقُة َع ــِت اْلـ ــإَِذا ُدقَّ ــِب، َف َه ــِح الذَّ ــَى َصَفائِ ــَراَء َع ــٍة مَحْ ــْن َياُقوَت ــَجنَِّة ِم ــاِب  اْلـ َب

.)(() » ــِيُّ ــا َع ــْت: َي ــْت َوَقاَل ــِة َطنَّ ْفَح الصَّ

ــادت  ــه، ون ــا ب ــة يف طنينه ــت احللق ــه لقال ــن هــو َأفضــل من ــاك َم ــو كان هن  ول
ــدرك،  ــه م ــف، وُيدرك ــه واِص ــَف َفضل ــّل َأن يص ــاَلم ق ــه السَّ ــه علي ــِمِه، ولِكنَّ باِس

ــل؟ ــون أفض ــف ال يك َوكي

ــمَّ  ــال: ..ُث ــاَلم، ق ــِه السَّ ــاِدق َعَلي ــن الصَّ ــان، ع ــن َظبَي ــس ب ــن يون ]58)[ وع
ــا  َجَهــا– َيعنــي َفاطمــة-  مَلَــا َكاَن هَلَ ــاَلم َتَزوَّ قــال: »َلــْواَل َأنَّ َأِمــَر اْلـــُمْؤِمنَِن َعليــه السَّ

ــي  ــِهيًدا َبْينِ ــاهلل َش ــى بِ ــْل َكَف ــاًل ُق ــَت ُمْرَس ــُروا َلْس ــَن َكَف ــوُل الَِّذي ــاىل: ﴿َوَيُق ــه تع ــن قول ))( م
ــة ))4(. ــد: اآلي ــورة الرع ــاِب﴾، س ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل ــْن ِعنْ ــْم َوَم َوَبْينَُك

للنيســابوري: )))،  الواعظــن  للصــدوق: 659، جملــس)8، ح)، روضــة  ))( األمــايل 
وســائل الشــيعة للحــر العامــيل: 7)/88)، بحــار األنــوار للمجلــي: 5)/9)4.

))( األمــايل للصــدوق: 685، جملــس86، ح))، روضــة الواعظــن للنيســابوري: )))، 
ارشــاد القلــوب للديلمــي: )/ 59)، بحــار األنــوار للمجلــي: 8/))).
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ــُه[« ))(. ــِة ]آَدُم َفَمــْن ُدوَن ــْوِم اْلِقَياَم ــٌو َعــَى َوْجــِه اأْلَْرِض إىَِل َي ُكْف

ــاء واملرســلون مــن ُأويل العــزم  ــُه«، يدخــل فيهــم األَنبي ــْن ُدوَن فقولــه: »آَدُم َفَم
ــإِذا كان كذلــك، كيــف ال يكــون َأفضــل؟! ــه، ف وغرهــم، آدم فمــن دون

ــد بــن َأيب نصـــر البزنطــي، عــن َعــيِلّ بــن جعفــٍر،  ]59)[ و)عــن َأمحــد بــن حُممَّ
ــاَلم، يقــول: )َبْينَــا َرُســوُل اهلل  قــال: َســمعُت َأبــا احلســن ُموســى بــن جعفــرٍ عليــه السَّ
َصــىَّ اهللُ عليــه َوآلــِه َجالـِـٌس، إِْذ َدَخــَل َعَلْيــِه َمَلــٌك َلــُه َأْرَبَعــٌة َوِعْشـــُروَن َوْجهــًا، َفَقــاَل 

ــوَرِة؟ ئِيــُل مَلْ َأَرَك يِف ِمْثــِل َهــِذِه الصُّ َلــُه َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ عليــِه َوآلــِه: َحبِيبـِـي َجرْبَ

َج  ــلَّ َأْن ُأَزوِّ ــزَّ َوَج ــي  اهللُ َع ــوٌد َبَعَثنِ ــا حَمُْم ــَل، َأَن ئِي ــُت بَِجرْبَ ــُك: َلْس ــه امْلََل ــاَل ل َفَق
َّــْن؟ ــْن ِم ــِه: َم ــه َوآل ــاَل َصــىَّ اهللُ َعلي ــوِر، َفَق ــَن النُّ ــوَر ِم النُّ

. َقاَل: َفاطَِمَة ِمْن َعِيٍّ

ــٌد َرُســوُل اهلل َعــِيٌّ َوِصيُّــُه؛ َفَقــاَل  َقــاَل: َفَلــامَّ َوىلَّ امْلََلــُك إَِذا َبــْنَ َكتَِفْيــِه: حُمَمَّ
ــَك؟ ــْنَ َكتَِفْي ــَذا َب ــَب َه ــْم ُكتِ ــُذ َك ــه: ُمنْ ــِه َوآل ــىَّ اهللُ َعلي ــوُل اهلل َص َرُس

ُلَق اهللُ َعزَّ َوَجلَّ آَدَم بِاْثنَْنِ َوِعْشـِريَن َأْلَف َعاٍم«())(. َفَقاَل: ِمْن َقْبِل َأْن َيْ

د وآله الطَّيِّبن الطَّاهرين. وصىَّ اهلل عى حممَّ

فمن هذا شأنه، كيف ال يكون أفضل؟! 

ــدوق: 688، جملــس86، ح8)، روضــة الواعظــن للنيســابوري:  ))( ينظــر: األمــايل للصَّ
48)، املحتــرض للحــيل: 48)، كشــف الغمــة لألربــيل: )/ )9.

))( الــكايف للكلينــي: )/460-)46، األمــايل للصــدوق: 688- 689، جملــس86، ح9)، 
اخلصــال للصــدوق: 640، دالئــل اإلمامــة للطــربي: )9، روضــة الواعظن للنيســابوري: 46).
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ــُه َأرشف املوجــودات، وَأفضلهــا بعــد نبّيهــا صــىَّ  وملَّــا كان يف غامــض علمــه َأنَّ
ه باســمه عالنيــة، حيــث َأثبــت مرموقــًا بمالئكتــِه املقربــن، فهــو  اهلل عليــه وآلــه، نــوَّ
ــْن  ــِه َم ــُل اهلل ُيْؤتِي ــَك َفْض ــن، ﴿َذلِ ــات أمجع ــى املخلوق ــه ع ــم اهلل ب ــا أنع ــل ممَّ أفض

َيَشــاُء َواهللُ َواِســٌع َعلِيــم﴾))(.

ــاَلم،   ــاِدق عليــه السَّ ]60)[ و)عــن ِســنان بــن ظريــف، عــن أيب عبــد اهلل الصَّ
ــاَمَواِت َواأْلَْرَض  ــُه َلـــامَّ َخَلــَق اهللُ السَّ َه اهللُ بَِأْســاَمئِنَا، إِنَّ ُل َأْهــِل َبْيــٍت َنــوَّ ــا َأوَّ قــال: »إِنَّ
ــدًا َرُســوُل اهلل َثاَلثــًا،  َأَمــَر ُمنَاِديــًا َفنَــاَدى: َأْشــَهُد َأْن اَل إَِلــَه إاِلَّ اهللُ َثاَلثــًا، َأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ

َأْشــَهُد َأنَّ ]َعلِّيــًا[ َأِمــُر اْلـــُمْؤِمنَِن َحّقــًا َثاَلثــًا« ())(.

ه باســمه   فلــو كان هنــاك َمــن هــو َأفضــل منــه بعــد النَّبّي صــىَّ اهلل عليــه وآله لنوَّ
ه باســمه دون غــره، كيف ال يكــون أفضل؟! وأشــعر بــه، فــإِذا كان هــو املنوَّ

ــاَلم،  ])6)[ و)عــن أيب محــزة، قــال: َســِمعُت أبــا جعفــر الباقــر عليــه السَّ
ــُد، إيِنِّ َخَلْقُتــَك  ــٍد َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــِه: َيــا حُمَمَّ يقــول: »َأْوَحــى اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ إىَِل حُمَمَّ
ــا ِحــَن َأْوَجْبــُت  َومَلْ َتــُك َشــْيئًا، َوَنَفْخــُت فِيــَك ِمــْن ُروِحــي َكَراَمــًة ِمنِّــي َأْكَرْمُتــَك ِبَ
ــْد  ــْد َأَطاَعنِــي، َوَمــْن َعَصــاَك َفَق ــَك الطَّاَعــَة َعــَى َخْلِقــي مَجِيعــًا، َفَمــْن َأَطاَعــَك َفَق َل

ــا الَِّذيــَن َآَمنُــوا َمــْن َيْرَتــدَّ ِمنُْكــْم َعــْن ِدينـِـِه َفَســْوَف َيــْأِت اهلل بَِقــْوٍم  ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َيــا َأيَُّ
ــوَن  اُف ــبِيِل اهلل َواَل َيَ ــُدوَن يِف َس ــَن ُيَاِه ــَى اْلَكافِِري ٍة َع ــزَّ ــَن َأِع ــَى امْلُْؤِمنِ ــٍة َع ــُه َأِذلَّ ــْم َوحُيِبُّوَن حُيِبُُّه
ــٍم َذلِــَك َفْضــُل اهلل ُيْؤتِيــِه َمــْن َيَشــاُء َواهللُ َواِســٌع َعلِيــٌم﴾ ســورة املائــدة: اآليــة )54(. َلْوَمــَة اَلئِ
))( الــكايف للكلينــي: )/ )44، بــاب بلــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ووفاتــه، ح8،األمــايل 
للصــدوق: )70، جملــس88، ح4، تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 86)، الــوايف للفيــض 

الكاشــاين: )/ )68. 
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ــُت  ــن اْخَتَصْص ــلِِه َم ــٍب َويِف َنْس ــن َأيب َطال ــِيّ ب ــَك يِف َع ــُت")1( َذلِ ــايِن؛ "فَأْوَجْب َعَص
ــِي« ())(.  ــْم لِنَْف ِمنُْه

ــاِدق  ])6)[ )إِســاعيل بــن الفضــل اهلاشــمي، قــال: ســَألُت َأبــا عبــِد اهلل الصَّ
ــا رَأى ِحباهلُــم وعصيَّهــم  ــاَلم لـَّ ــاَلم عــن ُموســى بــن عمــران عليــه السَّ عليــه السَّ
ــاَلم حــن وضــع  كيــف َأوجــَس يف نفســِه ِخيفــًة))(، ومْل ُيوِجســَها إِبراهيــم عليــه السَّ

يف املنجنيــق، وُقــِذف بــه يف النَّــار؟ 

ــِق َكاَن  ــاَلم ِحــَن ُوِضــَع يِف امْلَنَْجنِي ــاَلم: »إِنَّ إِْبَراِهيــَم َعَليــه السَّ فقــال عليــه السَّ
، َومَلْ َيُكــْن ُموَســى َكَذلـِـَك،  ُمْســَتنِدًا إىَِل َمــا يِف ُصْلبـِـِه ِمــْن َأْنــَواِر ُحَجــِج اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ

َفلَِهــَذا َأْوَجــَس  يِف َنْفِســِه ِخيَفــًة َومَلْ ُيوِجْســَها إِْبَراِهيــُم« ()4(.

ــة،  ــن َأيب ُهدَب ــم، ع ــه إِبراهي ــن َأبي ــم، ع ــن هاش ــم ب ــن إِبراهي ــيِلّ ب ])6)[ )َع
ــا؟ ــألته عنه ــٍة، فس ــًا بعصاب ــك معُصوب ــن مال ــس ْب ــُت َأن ــال: رَأي ق

ــُف  ــه: وكي ــُت ل ــاَلم، فقل ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيِلّ ب ــوُة َع ــي دع ــال: ه  فق
ــك؟  ــون ذل يك

))(  يف اجلواهر السنية: وأوجبت.
))( اجلواهــر الســنية للعامــيل: )))، وينظــر: األمــايل للصــدوق: )70، جملــس88، ح5، 
الــكايف للكلينــي: )/440-)44، بــاب بلــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ووفاتــه، ح4، الــوايف 

ــاين: )/)68. ــض الكاش للفي
))(  إِشارة إىِل قوله تعاىل: ﴿َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴾ سورة طه: آية ) 67 (.

)4( األمايل للصدوق: )75-)75، جملس94، ح)، بحار األنوار للمجلي: ))/ 6).
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فقــال: كنــت خادًمــا لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فُأهــدي إىِل رُســول اهلل 
ــْن  ــي ِم ــْأُكُل َمِع ــَك َوإَِلَّ َي ــَك إَِلْي ــي بَِأَحــبِّ َخْلِق ِ ــمَّ اْئتِن ُه ؛ فقــال: »اللَّ ــٌر مشــويٌّ طاِئ

ــِر«. َهــَذا الطَّائِ

ــاَلم، فقلــت لــه: رُســوُل اهلل عنــك مشــغوٌل، وَأحببــُت َأْن   فجــاَء َعــيِلٌّ عليــه السَّ
يكــوَن رجــاًل ِمــن قومــي.

ــي  ِ ــمَّ اْئتِن ُه ــال: »اللَّ ــة، فق ــه الثاني ــه يدي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس  فرف
ــِر«. ــَذا الطَّائِ ــْن َه ــي ِم ــْأُكُل َمِع ــَك َو إَِلَّ َي ــَك إَِلْي ــبِّ َخْلِق بَِأَح

ــاَلم، فقلــت لــه: رســول اهلل عنــك مشــُغول، وَأحببــُت َأْن  َفجــاَء َعــيلٌّ عليــه السَّ
يكــون رجــاًل مــن قومــي.

ُهــمَّ اْئتِنـِـي بَِأَحبِّ  َفرفــع رُســوُل اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يديــه الثَّالثة، فقــال: »اللَّ
َخْلِقــَك إَِلْيــَك َو إَِلَّ َيــْأُكُل َمِعــي ِمــْن َهــَذا الطَّائِِر« .

ــاَلم، فقلــت لــه: رُســوُل اهلل عنــك مشــغول، وَأحببــُت َأْن  َفجــاَء َعــيِلٌّ عليــه السَّ
ــَغُل  ــا َيْش ــُه، فقــال: »َوَم ــاَلم صوت ــه السَّ ــيَلٌّ علي ــَع َع ــن قومــي، َفرف يكــون رجــاًل ِم

ــي«؟!  َرُســوَل اهلل َعنِّ

َفسمَعُه رُسوُل اهلل صىَّ اهلل عليه وآلِه، فقال: »َيا َأَنُس، َمْن َهَذا«؟

فقلت: َعيِلُّ بن َأيب طالٍب.

، إيِنِّ َقــْد َدَعــْوُت اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ  قــال: »اْئــَذْن َلــُه«، َفلــاَّ دخــل، قــال لــه: »َيــا َعــِيُّ
اٍت َأْن َيْأتَِينـِـي بَِأَحــبِّ َخْلِقــِه إَِلْيــِه َوإَِلَّ َيــْأُكُل َمِعــي ِمــْن َهــَذا الطَّائـِـِر، َوَلــْو  َثــاَلَث َمــرَّ
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ــاَلم:  مَلْ جَتِْئنـِـي يِف الثَّالَِثــِة َلَدَعــْوُت اهلل بِاْســِمَك َأْن َيْأتَِينـِـي بـِـَك«، فقــال َعــيَلّ عليــه السَّ
يِن َأَنــٌس، َوَيُقوُل: َرُســوُل  اٍت ُكلَّ َذلـِـَك َيــُردُّ »َيــا َرُســوَل اهلل، إيِنِّ َقــْد ِجْئــُت َثــاَلَث َمــرَّ
َلــَك  اهلل َعنْــَك َمْشــُغوٌل«، فقــال يل رُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــِه: »َيــا َأَنــُس َمــا مَحَ

َعــَى َهــَذا« ؟

عــوَة فَأحببــُت َأْن يكــوَن رجــاًل مــن قومي،   َفقلــُت: يــا رُســول اهلل، َســمعُت الدَّ
ــاَلم، فكتمُتــُه، فقلت: إين نســيُتُه. ار، اسَتشــَهدين َعــيِلٌّ َعَلْيــِه السَّ فلــاَّ كان يــوم الــدَّ

ــًا  ــمَّ اْرِم َأَنس ُه ــال: »اللَّ ــاِء، فق ــَدُه إىل السَّ ــاَلم َي ــِه السَّ [ َعَلْي ــيِلٌّ ــَع ]َع ــال: َفَرف ق
ــذه  ــال: ه ــِه، فق ــن َرْأِس ــَة ع ــَف الِعصاب ــمَّ كش ــاِس«، ُث ــَن النَّ ُه ِم ــُتُ ــٍح اَل َيْس بَِوَض

.)(() ــيِلّ ــوة َع ــذه دع ، ه ــيِلّ ــوة َع ــذه دع ، ه ــيِلّ ــوة َع ــوة"))( دع ع "الدَّ

ــه  ]64)[ )عــن نافــع، ]عــن[ بــن عمــر، قــال: قــال رُســوُل اهلل صــىَّ اهلل علي
ــَر« ()3(. ــْد َكَف ــِيٍّ َفَق ــَى َع ــْن َأْصَحــايِب َع ــَل َأَحــدًا ِم ــْن َفضَّ وآلــه: »َم

ــاِدق جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه،  ]65)[ )عــن ُســليان بــن مهــران، عــن الصَّ
ــاَلم، قــال: »َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه:  عــن آبائــه، عــن َعــيِلّ عليهــم السَّ
تـِـي يِف َحَيــاِت َوَبْعــَد  ، َأْنــَت َأِخــي، َوَواِرثـِـي، َوَوِصيِّــي، َوَخلِيَفتـِـي يِف َأْهــِي َوُأمَّ َيــا َعــِيُّ

بِّــي، َوُمْبِغُضــَك ُمْبِغــِي. بُّــَك حُمِ َمـَـاِت، حُمِ

عوة( مل ترد يف املصادر املتوفرة لدينا. ))( )الدَّ
))( األمــايل للصــدوق: )75-754، جملــس94، ح)، روضــة الواعظن للنيســابوري: 0))، 

وينظــر: املناقــب البــن شــهر آشــوب: 5))- 6))، هنــج اإليــان البــن جــرب: 7)).
))( األمايل للصدوق: 754،، جملس94، ح4، بحار األنوار للمجلي: 8)/4).
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ِة. ، َأَنا َوَأْنَت َأَبَوا َهِذِه اأْلُمَّ  َيا َعِيُّ

ْنَيــا َوُمُلــوك يِف اْلِخــَرِة، َمــْن  ــُة ِمــْن ُوْلــِدَك َســاَدٌة يِف الدُّ ، َأَنــا َوَأْنــَت َواأْلَئِمَّ  َيــا َعــِيُّ
.)1() » َعَرَفنَــا َفَقــْد َعــَرَف اهلل، َوَمــْن َأْنَكَرَنــا َفَقــْد َأْنَكــَر اهلل َعــزَّ َو َجــلَّ

ــدًا َوَعِليَّــًا عليهــم  ســل، ومجيــع املخلوقــات إذا مل يعرفــوا حُمَمَّ  وكّل األَنبيَّــاء والرُّ
الســالم، ومل يقــّروا هبــا، مل يعرفــوا اهلل ومل يقــّروا بــه، وكانــوا كمــن َأنكــر اخلالــق، 
هــون  ــاء اهلل وعلــوا قدرهــم، وهــم منزَّ وَمــن عرفهــا فقــد عــرف اهلل، وحاشــا َأنبي

ذائــل. عــن الرَّ

ــَهُد َأنَّ  ــال: ) »َأْش ــه ق ــه، َأنَّ ــه وآل ــول اهلل َصــىَّ اهللُ علي ]66)[ وروي عــن رُس
ــا إاِلَّ  ــاِدي َأَحَدمُهَ ــُه اَل ُيَع ــاِن، َوَأنَّ ــُه ُمطِيَع ــاَلِن، َوَل ــِر اهلل َعاِم ــَل بَِأْم ــَل َوِميَكائِي ئِي َجرْبَ
ــا َوُيْبِغــُض اْلَخــَر َفَقــْد ]َكَفَر[  ــُه حُيـِـبُّ َأَحَدمُهَ َمــْن َعــاَدى ]اْلَخــَر[، َوَأنَّ َمــْن َزَعــَم َأنَّ
ــَل   ــَل  َوِميَكائِي ئِي ــاَم َأنَّ َجرْبَ ــَواِن، َك ــِيٌّ َأَخ ــوُل اهلل َوَع ــٌد َرُس ــَك حُمَمَّ ــَذَب، َوَكَذلِ َوَك
ــَداِء اهلل،  ــْن َأْع ــَو ِم ــاَم َفُه ــْن َأْبَغَضُه ــاِء اهلل، َوَم ــْن َأْولَِي ــَو ِم ــاَم َفُه ــْن َأَحبَُّه ــَواِن،  َفَم َأَخ
ــا ِمنْــُه َبِريَئــاِن، َواهلل  ــُه حُيـِـبُّ اْلَخــَر َفَقــْد َكــَذَب، َومُهَ ــا َوَزَعــَم َأنَّ َوَمــْن َأْبَغــَض َأَحَدمُهَ

ــَراٌء« ())(. ــُه بِ ــِه ِمنْ ــاُر َخْلِق ــُه َوِخَي ــاىَل َوَماَلئَِكُت َتَع

 فــإِذا كان رُســوُل اهلل وَعــيِلّ صلــوات اهلل عليهــا وآهلــا ســواء وال تفــاوت 

ــربي:  ــى للط ــارة املصطف ــر: بش ــس94، ح6، وينظ ــدوق: 754-755، جمل ــايل للص ))( األم
ــاذان: 9. ــن ش ــل الب 48، الفضائ

))( االحتجــاج للطــربيس: )/47، ضمــن حديــث طويــل، وينظــر: تفســر اإِلمــام العســكري 
ــالم: 407، حتـــ: مدرســة اإلمــام املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الريــف )ط-قــم( . عليــه السَّ
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ــل؟!   ــاَلم َأفض ــه السَّ ــب علي ــن َأيب طال ــيِلّ ب ــون َع ــف ال يك ــا، فكي بينه

ــِه َتَعــاىَل:  ــُزوِل َقْولِ ــاَلم: »َكاَن َســَبُب ُن ــد عليــه السَّ ]67)[ وروي عــن َأيب حُممَّ
.- ــْنِ يــَل﴾)1( -اآلَْيَت رْبِ ا جِلِ ﴿َمــْن َكاَن َعــُدوًّ

ــَل،  ــَل َوِميَكائِي ئِي ــيٍِّئ يِف َجرْبَ ــْوٍل َس ــْن َق ــَداِء اهلل- ِم ــوِد- َأْع ــَن[ اْلَيُه ــا َكاَن ]ِم َم
ئِيــَل  ــاِب ِمــْن َقــْوٍل َأْســَوَأ ِمنْــُه يِف اهلل، َويِف َجرْبَ َوَمــا َكاَن ِمــْن- َأْعــَداِء اهلل- النُّصَّ

َوِميَكائِيــَل، َوَســائِِر َماَلئَِكــِة اهلل. 

ــامَّ َكاَن  ــِه َلـ ــه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلي ــوَل اهلل َص ــَو َأنَّ َرُس ــاِب: َفُه ــَن النُّصَّ ــا َكاَن ِم ــا َم َأمَّ
ــا،  ــلَّ ِبَ ــزَّ َوَج ــُه اهللُ َع ــي َخصَّ ــَل الَّتِ ــاَلم اْلَفَضائِ ــه السَّ ــِيٍّ َعَلي ــوُل[ يِف َع ــَزاُل ]َيُق اَل َي
ــِه  يِن بِ ــرَبَ ــوُل: َأْخ ــَك َيُق ــه، َوَكاَن يِف ُكلِّ َذلِ ــاىَل ل ــُه"))( اهلل َتَع َل ــِذي "َأهَّ ــَرَف الَّ ـ َوالشَّ
ــْن  ــُل َع ــِه، َوِميَكائِي ــْن َيِمينِ ــُل َع ئِي ــَك: َجرْبَ ــِض َذلِ ــوُل يِف َبْع ــِن اهلل، َوَيُق ــُل َع ئِي َجرْبَ
ــاَلم الَّــِذي  ــُه َعــْن َيِمــِن َعــِيٍّ َعَليــه السَّ ئِيــُل َعــَى ِميَكائِيــَل يِف َأنَّ َيَســاِرِه، َوَيْفَتِخــُر َجرْبَ
ــُك  ــُه امْلَلِ ــا ُيْلُِس ْنَي ــٍم يِف الدُّ ــٍك َعظِي ــُم َملِ ــُر َنِدي ــاَم َيْفَتِخ ــاِر، َك ــَن اْلَيَس ــُل ِم ــَو َأْفَض ُه
افِيــَل  َعــْن َيِمينـِـِه َعــَى النَِّديــِم اْلَخــِر الَّــِذي ُيْلُِســُه َعــَى َيَســاِرِه، َوَيْفَتِخــَراِن َعــَى إِْسَ
ــِذي "َأَماَمــُه")3( ]بِاخلْدَمــِة[، َوَأنَّ اْلَيِمــَن  ْدَمــِة، َوَمَلــِك اْلـــَمْوِت الَّ ــِذي َخْلَفــُه بِاخْلِ الَّ

ــا  ًقــا ملَِ َلــُه َعــَى َقْلبِــَك بِــإِْذِن اهلل ُمَصدِّ ــُه َنزَّ يــَل َفإِنَّ رْبِ ا جِلِ ))( مــن قولــه تعاىل:﴿ُقــْل َمــْن َكاَن َعــُدوًّ
يــَل َوِميــَكاَل  ا هلل َوَماَلئَِكتـِـِه َوُرُســلِِه َوِجرْبِ ى لِْلُمْؤِمنـِـَن * َمــْن َكاَن َعــُدوًّ َبــْنَ َيَدْيــِه َوُهــًدى َوُبــرْشَ

َفــإِنَّ اهلل َعــُدوٌّ لِْلَكافِِريــَن﴾ ســورة البقــرة: اآليتــان )98-97(.
ــاج  ــك. ينظــر: ت ــه َأهــاًل لذل ــُه اهلل، أي: َجَعل َل ــه. وَأهَّ ــُه اهلل: َوهــب اهلل ل ــايل: َنَحَل ))(  يف اأَلم

العــروس، مــادة )أهــل(. 
))(  يف األمايل: َأقاَمُه. 
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ِهــْم ِمــْن  ُف ِمــْن َذلـِـَك، َكاْفتَِخــاِر َحاِشــَيِة اْلـــَملِِك َعــَى ِزَيــاَدِة ُقــْرِب حَمَلِّ َواْلَيَســاَر َأْشَ
ــْم. َملِكِِه

ــَة  ــِه: إِنَّ امْلَاَلئَِك ــِض َأَحاِديثِ ــوُل يِف َبْع ــِه َيُق ــه َوآل ــوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلي  َوَكاَن َرُس
ــَماَلئَِكَة  ــيم")1( اْلـ ــُه "َقس ــًا، َوإِنَّ ــٍب ُحّب ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب َها لَِع ــدُّ ــَد اهلل َأَش ــا ِعنْ ُفَه َأْشَ
ــٍد اْلـــُمْصَطَفى- َوَيُقــوُل  َف َعلِّيــًا َعــَى مَجِيــِع اْلــَوَرى َبْعــَد حُمَمَّ فِيــاَم َبْينََهــا، َوالَّــِذي َشَّ
ــٍب  ــِن َأيِب َطالِ ــِة َعــِيِّ ْب ــاَمَواِت َواْلـــُحُجِب َلَيْشــَتاُقوَن إىَِل ُرْؤَي ــَة السَّ ًة-: إِنَّ َماَلئَِك َمــرَّ
ــِفيِق آِخــِر َمــْن َبِقــَي  ــِفيَقُة إىَِل َوَلِدَهــا اْلَبــارِّ الشَّ ــالم، َكــاَم َتْشــَتاُق اْلَوالـِـَدُة الشَّ َعَليــه السَّ
ــٌد،  ــاُب َيُقوُلــوَن: إىَِل َمَتــى َيُقــوُل حُمَمَّ َعَلْيَهــا َبْعــَد َعَشـــَرٍة َدَفنَْتُهــْم، َفــَكاَن َهــُؤاَلِء النُّصَّ
ئِيــُل، َوِميَكائِيــُل، َوامْلَاَلئَِكــُة، ُكلُّ َذلـِـَك َتْفِخيــٌم لَِعــِيٍّ بــن َأيب َطالــٍب، َوَتْعظِيــٌم  وَجرْبَ
ــْن َربٍّ َو  ــا ِم ــِق: َبِرْئنَ ْل ــائِِر اخْلَ ــْن ُدوِن َس ــِيٍّ َخاّصــه ِم ــاىَل لَِع ــوُل اهللُ َتَع ــْأنِِه!؟ َوَيُق لَِش
ــوَن،  ُل ــٍد ُمَفضِّ ــَد حُمَمَّ ــِيٍّ َبْع ــْم لَِع ــَل ُه ــْن[ ِميَكائِي ــَل َو ]ِم ئِي ــْن َجرْبَ ــٍة َوِم ــْن[ َماَلئَِك ]ِم

ُلــوَن« ())( . ــٍد ُمَفضِّ ــا ِمــْن ُرُســِل اهلل الَِّذيــَن ُهــْم لَِعــِيٍّ َبْعــَد حُمَمَّ َوَبِرْئنَ

﴿ُيِريــُدوَن َأْن ُيْطِفُئــوا ُنــوَر اهلل بَِأْفَواِهِهــْم َوَيْأَبــى اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِــمَّ ُنــوَرُه َوَلــْو َكــِرَه 
اْلَكافِــُروَن﴾)3(.

ــاَلم: »َلـــامَّ َنَزَلــْت َهــِذِه  ــد احلََســن الَعْســَكِرّي عليــه السَّ ]68)[ وقــال أبــو حُمَمَّ

))(  يف األمايل والتفسر: َقسَم.
ــالم: )45- )45، االحتجــاج للطــربيس: )/47-  ))( تفســر اإِلمــام العســكري عليــه السَّ

48، ضمــن حديــث طويــل.
))( سورة التوبة: اآلية)))(.
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َجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة﴾)1( يِف  اْلَيــُة ﴿ُثــمَّ َقَســْت ُقُلوُبُكــْم ِمــْن َبْعــِد َذلِــَك َفِهــَي َكاحْلِ
َخُهــْم بِــِه َرُســوُل اهلل صــى اهلل  َحــقِّ اْلَيُهــوِد ]َوالنََّواِصــِب، َفَغُلــَظ َعــَى اْلَيُهــوِد َمــا َوبَّ
ــَك  ــُد، إِنَّ ــْبق َواْلَبَيــاِن ِمنُْهــْم: َيــا حُمَمَّ اَعــُة ُرَؤَســائِِهْم َوَذِوي السَّ عليــه وآلــه[،  َفَقــاَل مَجَ
ــرًا[،  ــا َخــْرًا ]َكثِ ــُه، إِنَّ فِيَه ــا ِخاَلَف ــُم ِمنَْه ــا اهللُ َيْعَل ــا َم ــَى ُقُلوبِنَ ِعــي َع ــا، َوَتدَّ َتُْجوَن

ــَراَء..«. ــَواِس اْلُفَق ُق، َوُن َنُصــوُم، َوَنَتَصــدَّ

ته هلم. فقال رسول اهلل َصىَّ اهللُ عليه َوآله، يف بعِض حماجَّ

ــٍد َوآلِــِه   »َفَقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه لِْلَجَبــِل: إيِنِّ َأْســَأُلَك بَِجــاِه حُمَمَّ
ــَف اهللُ اْلَعــْرَش َعــَى َكَواِهــَل َثاَمنَِيٍة ِمَن اْلـــَماَلئَِكِة  الطَّيِّبـِـَن الَِّذيــَن بِِذْكــِر َأْســاَمئِِهْم َخفَّ
ــزَّ  ــْرُ اهلل َع ــْم َغ ــِرُف َعَدُه ــٌر اَل َيْع ــٌق َكثِ ــْم َخْل ــِه، َوُه ِريكِ ــَى حَتْ ــِدُروا َع ــَد َأْن مَلْ َيْق َبْع
ــٍد َوآلـِـِه الطَّيِّبـِـَن الَِّذيــَن بِِذْكــِر َأْســاَمئِِهْم َتــاَب اهللُ َعــَى آَدَم، َوَغَفــَر  ، َوبَِحــقِّ حُمَمَّ َوَجــلَّ
ــٍد َوآلـِـِه الطَّيِّبـِـَن الَِّذيــَن بِِذْكــِر َأْســاَمئِِهْم،  مَّ َخطِيَئَتــُه، َوَأَعــاَدُه إىَِل َمْرَتَبتـِـِه))(، َوبَِحــقِّ حُمَ
ــاَم  ــٍد بِ ــِهْدَت ملَُِحمَّ ــا َش ــا)3(، مل ــًا َعلِيًّ ــَجنَِّة َمكان ــَس يِف اْلـ ــَع إِْدِري ــْم، َرَف ــَؤاِل اهلل ِبِ َوُس
ــْم يِف  ــْم، َوَتْكِذيبِِه ــِر َقَســاَوِة ُقُلوِبِ ــِه َعــَى َهــُؤاَلِء اْلَيُهــوِد يِف ِذْك َأْوَدَعــَك اهلل بَِتْصِديِق

ــدُّ  ــاَرِة َأْو َأَش َج ــَي َكاحْلِ ــَك َفِه ــِد َذلِ ــْن َبْع ــْم ِم ــْت ُقُلوُبُك ــمَّ َقَس ــاىل: ﴿ُث ــه تع ــارة إىل قول ))( إش
ُق َفَيْخــُرُج ِمنْــُه امْلَــاُء َوإِنَّ ِمنَْهــا  ــقَّ ــُر ِمنـْـُه اأْلهَْنـَـاُر َوإِنَّ ِمنَْهــا مَلَــا َيشَّ َجــاَرِة مَلَــا َيَتَفجَّ َقْســَوًة َوإِنَّ ِمــَن احْلِ

ــٍل َعــامَّ َتْعَمُلــوَن﴾، ســورة البقــرة: اآليــة )74(. ــُط ِمــْن َخْشــَيِة اهلل َوَمــا اهلل بَِغافِ بِ ــا َيْ مَلَ
ِحيُم﴾  اُب الرَّ ــُه ُهــَو التَّــوَّ ــِه َكلـِـاَمٍت َفَتــاَب َعَلْيــِه إِنَّ ــى َآَدُم ِمــْن َربِّ ))(  إشــارة إىل قولــه تعاىل:﴿َفَتَلقَّ

ســورة البقرة: آيــة ) 7) (.
ــاُه  ــا * َوَرَفْعنَ ــا َنبِيًّ يًق ــُه َكاَن ِصدِّ ــَس إِنَّ ــاِب إِْدِري ــْر يِف اْلكَِت ــاىل: ﴿َواْذُك ــه تع ــارة اىل قول ))(  إش

ــان )56- 57(. ــم: اآليت ــورة مري ــا﴾، س ــا َعلِيًّ َمَكاًن
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ــٍد َرُســوِل اهلل. َجْحِدِهــْم لَِقــْوِل حُمَمَّ

ــُد،  ــا حُمَمَّ ــاَدى: َي ــاَمُء َوَن ــُه اْلـ ــاَض َعنْ ــَزَل، َوَف ــَجَبُل، َوَتَزعــَزع، َوَتَزْل َك اْلـ  َفَتَحــرَّ
ِعــَن، َوَأْشــَهُد َأنَّ ُقُلــوَب  ــَك َرُســوُل َربِّ اْلَعامَلِــَن، َوَســيُِّد اْلـــَخْلِق َأمْجَ َأْشــَهُد َأنَّ
ــْد  ـــُرُج ]ِمنَْهــا[ َخــْر َكــاَم َق َجــاَرِة، اَل َيْ َهــُؤاَلِء اْلَيُهــوِد َكــاَم َوَصْفــَت َأْقَســى ِمــَن احْلِ

ــاُء..« .إىل آخــره َأْن قــال: ــِحَجاَرِة امْلـَ ــَن اْلـ ــُرُج ِم َيْ

ــا اْلـــَجَبُل الَّــذي َأَمــَرَك  َ »ُثــمَّ َقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه: َوَأْســَأُلَك َأيُّ
ــى اهللُ  ــْم َنجَّ ــَن ِبِ ــَن الَِّذي ــِه الطَّيِّبِ ــٍد َوآلِ ــاِه حُمَمَّ ــَك بَِج ــتُه ِمنْ ــاَم اْلَتمس ــي فِي اهللُ بَِطاَعتِ
َد اهللُ النَّــاَر َعــَى إِْبَراِهيــَم َوَجَعَلَهــا َعَلْيــهِ  ]َبــْردًا[  ُنوحــًا ِمــَن اْلَكــْرِب اْلَعظِيــِم)1(، َوَبــرَّ
يــٍر َوفـِـَراٍش َوبــٍر)3(، مَلْ َيــَر َذلـِـَك الطَّاِغَيــُة  نَــُه يِف َجــْوِف النَّــاِر َعــَى َسِ َوَســالمًا))(، َوَمكَّ
ِة  ــِه ِمــَن اأْلَْشــجاِر اْلـــَخِرَ ِعــَن، َوَأْنَبــَت َحَواَلْي ِمْثَلــُه أِلََحــٍد ِمــْن ُمُلــوِك اأْلَْرِض َأمْجَ
النَِّضـــَرِة النَِّزَهــِة َعــامَّ َحْوَلــُه ِمــْن ]َأْنــَواِع[ النُّــوِر مــا اَل ُيوَجــُد يِف الُفُصــوٍل َأْرَبَعــٍة ِمــْن 

ــنَِة. مَجِيــِع السَّ

ْحــَت َعــَى  ــُد بَِذلـِـَك، َوَأْشــَهُد لــَك َلــِو اْقَتَ  َقــاَل اْلـــَجَبُل: َبــَى َأْشــَهُد َلــَك َيــا حُمَمَّ

ــَن  ــُه ِم ــاُه َوَأْهَل ْينَ ــُه َفنَجَّ ــَتَجْبنَا َل ــُل َفاْس ــْن َقْب ــاَدى ِم ــا إِْذ َن ــاىل: ﴿َوُنوًح ــه تع ــارة اىل قول ))(  إِش
ــة ) 76 (. ــاء: آي ــورة األنبي ــِم﴾ س ــْرِب اْلَعظِي اْلَك

))(  إِشــارة اىل قولــه تعــاىل: ﴿ُقْلنَــا َيــا َنــاُر ُكــويِن َبــْرًدا َوَســاَلًما َعــَى إِْبَراِهيــَم﴾ ســورة األنبيــاء: 
آيــة ) 69 (.

))(  الَوَبــُر: صــوف اإِلبــل، مجــل  َوبـِـٌر وَأْوَبــُر إذا كان كثــر الَوَبــِر. ينظــر: لســان العــرب، مــادة 
)وبــر(.
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َعَلُهــْم َماَلئَِكــًة َلَفَعــَل، َأْو  ْنَيــا ُقــُرودًا َوَخنَاِزيــَر َلَفَعــَل، َأْو َيْ َعــَل ِرَجــاَل الدُّ ــَك َأْن َيْ َربِّ
ــاَمَء إىَِل اأْلَْرِض، َأْو َيرَفَع  بَِط السَّ يقلــب النِّــَراَن َجلِيدًا، َأِو اْلـــَجلِيَد نَِرانًا َلَفَعــَل، َأْو ُيْ
َها  َ َأْطَراَف اْلـــَمَشاِرِق َواْلـــَمَغاِرِب َواْلِوَهاَد)1( ُكلَّ ــاَمِء َلَفَعَل، َأْو ُيَصرِّ اأْلَْرَض إىَِل السَّ
ــاَل  َب ــاَمَء َطْوَعــَك، َواجْلِ ــَل اأْلَْرَض َوالسَّ ــْد َجَع ــُه َق ــَل، َوَأنَّ ــِس َلَفَع ِة اْلكِي ــرَّ ًة َكُصـ ُصَّ
ــَواِرِح  ــِق، َوَج َواِع ــاِح، َوالصَّ َي ــَن الرِّ ــَق ِم ــا َخَل ــائَِر َم ــِرَك، َوَس ق بَِأْم ــرَّ ــاَر َتَتَف َواْلبَِح
ْنَســاِن، َوَأْعَضــاِء اْلـــَحَيَواِن َلــَك ُمطِيَعــًة َوَمــا َأَمــْرَت ِبـِـا ِمــْن َشْ ٍء اْئَتَمــَرْت..«))(.  اإْلِ

إىِل آخــر احلديــث.

 فانظــر إىِل هــذا احلديــث، حيــث أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ملَّــا اقــرتح 
اليهــود عليــه مــن املعجــزات مــا اقرتحــوه، أقســم عــى اجلبــل بنفِســِه وبآلــه، فلــو 
وجــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه َمــن هــو َأفضــل ِمــن آلــه ألَقســم هبــم، وإنَّ 
ــِه، إالَّ  ــاَلم ملْ يتــْب اهلل عليــه، ومل يغفــر لــه خطيئتــه، واعــاده إىل مرتبتِ آدم عليــه السَّ
بالتوّســل هبــم إىل اهلل تعــاىل، وكــذا إدريــس ملْ ُيرفــع إىِل اجلنَّــة مكانــًا عليَّــًا إالَّ بذكــر 
ــم  ــرِب العظي ــن الك ــُج م ــًا مل ين ــذا نوح ــاىل، وك ــم إىل اهلل تع ــل هب ــائهم والتَّوس أس
محــن ملْ تكــن النَّــار عليــه بــردًا وســالمًا إاِلَّ هبــم،  إاِلَّ هبــم، وكــذا إِبراهيــُم خليــل الرَّ
ــن يف جــوف النَّــار عــى رسيــٍر وفــراٍش، ومل تنبــت َحَواليــِه  مــن األشــجار  وملْ يتمكَّ
هــر مــن ســاِئِر الــورودات ممَّــا  اخلضـــرة النضـــرة النزهــة، وحصــول النُّــور وهــو الزَّ

))(  الوهاد: املكان املنخفض من االرض. ينظر: لسان العرب، مادة )وهد(.
ــالم: 86)- 88)، االحتجــاج للطــربيس: )/  ))( ينظــر: تفســر اإِلمــام العســكري عليــه السَّ
)5- )5، اخلرائــج واجلرائــح للراونــدي: )/ 9)5- ))5، قصــص األَنبيَّــاء للراونــدي: 

ــرتآبادي:  )/ 70- )7. ــات لالس ــل اآلي 88)- 89)، تأوي
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ــم  ــوات اهلل عليه ــد َصَل ــد وآل حممَّ ــل حممَّ ــة إالَّ بفض ــول االربع ــد يف الفص ال يوج
ــك  ــن املهال ــوا م ــوه، وال نج ل ــا َأمَّ ــم م ــل هل ــم مل حيص ــلوا هب ــو مل يتوس ــن، ول أمجع

العظــام إالَّ بفضلهــم.

ــل النَّبــي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هبــم،   فلــو كان هنــاك َمــن هــو َأفضــل منهــم لتوسَّ
ــابقون خصوصــًا إِبراهيــم ونــوح وموســى وعيســى، فــإذا ثبــت  وكــذا األنبيــاء السَّ

ــاَلم أفضــل؟!  أن ال يكــون هنــاك َأْخــَر منهــم؛ فكيــف ال يكــون عــيل عليــه السَّ

ــة العقبــة، َأنَّ ُأناســًا ِمــن املنافقــن قالــوا:))( »َتَعاَلــْوا  ]69)[ ومــن حديــث قصَّ
ــى[ َنْذَهــَب إَِلْيــِه- "يعنــي إىِل رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه"))(- َوُنْظِهــَر َلــُه  ]َحتَّ

؛ لَِيُكــوَن َأْســَكَن لَِقْلبـِـِه إَِلْينـَـا إىَِل َأْن َيْمِضـــي فِيــِه َتْدبَِرَنــا. الّسـُــُروَر بَِأْمــِر َعــِيٍّ

 َفَحَضـــُروُه، َوَهنَُّئــوُه َعــَى َســاَلَمِة َعــِيِّ  عليــه الســالم ِمــَن اْلَوْرَطــِة الَّتـِـي َراَمَهــا 
ــَو  ــٍب، ]َأ[ُه ــن َأيب َطالِ ــِيٍّ ب ــْن َع ــا َع َن ــوَل اهلل، َأْخرِبْ ــا َرُس ــُه: َي ــوا َل ــمَّ َقاُل ــَداُؤُه، ُث َأْع

ُبوَن؟ ــُمَقرَّ ــُة اهلل اْلـ َأْفَضــُل َأْم َماَلئَِك

ــٍد  َفــِت  امْلَاَلئَِكــُة إاِلَّ بُِحبَِّهــا ملَُِحمَّ َفَقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه: َوَهــْل ُشِّ
 ، بِّــي َعــِيٍّ َنظِيــف َقْلُبــُه ِمــْن َقــَذِر اْلِغشِّ ــُه اَل َأِجــُد ِمــْن حُمِ ــا لَِواَلَيتِِهــاَم، َوإِنَّ َوَعــِيٍّ َوَقُبوهِلَ
ُنــوِب، إاِلَّ َكاَن َأْطَهــر َوَأْفَضــل ِمــَن اْلـــَماَلئَِكِة، َوَهْل  ، َوَنَجاَســِة الذُّ َغــِل، َواْلِغــلِّ َوالدَّ
ــُه  ــُجوِد ِلَدَم إاِلَّ ملــا َكاُنــوا ]َقــْد[ "َوَصفــوُه")3( يِف ُنُفوِســِهْم، َأنَّ َأَمــَر اهللُ امْلَاَلئَِكــَة بِالسُّ

))(  هذا كالم لإلمام العسكري سالم اهلل عليه عند ذكره حلديث العقبة.
))(  هذا توضيح من املصنف ظاهرا، وليس يف أصل احلديث.

))( يف التفسر: وضعوه
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ْنَيــا َخْلــٌق َبْعَدُهــْم إَِذا رفُعوهــم َعنَْهــا إاِلَّ َوُهــْم َيْعنُــوَن َأْنُفَســُهْم َأْفَضَل  اَل َيِصــُر يِف الدُّ
ــْد  ُــْم َق َفُهــْم َأهنَّ ــَأَراَد اهللُ َأْن ُيَعرِّ ــاًم، َف ــَم بِــاهلل َوبِِدينِــِه ِعْل يــِن َفْضــاًل، َوَأْعَل ِمنُْهــم يِف الدِّ
ــمَّ  َعَرَضَهــا  َمــهُ  اأْلَْســامَء ُكلَّهــا، ُث ــَق آَدَم َوَعلَّ ــْم، َفَخَل ــْم َواْعتَِقاَداِتِ ــوا يِف ُظنُوهِنِ َأْخَطُئ
َفُهــْم َفْضَلــُه يِف اْلِعْلــِم  ــا، َوَعرَّ َعَلْيِهــْم َفَعَجــُزوا َعــْن َمْعِرَفتَِهــا، َفَأَمــَر آَدَم َأْن ُينَبَِّئُهــْم ِبَ
ــاُر  َي ــُل، َواخْلِ ُس ــاُء، َوالرُّ ْنبَِي ــُم: األَْ ــة ِمنُْه ــِب آَدَم ُذريَّ ــْن ُصْل ــَرَج ِم ــمَّ َأْخ ــْم)1(، ُث َعَلْيِه
ــٍد، َواألَخَيــاُر اْلَفاِضلــن ِمنُْهــْم َأْصَحــاُب  ــٌد ُثــمَّ آُل حُمَمَّ ِمــْن ِعَبــاِد اهلل، َأْفَضُلُهــْم حُمَمَّ
ـُـْم َأْفَضــُل ِمــَن اْلـــَماَلئَِكِة إَِذا  َف امْلَاَلئَِكــُة بَِذلـِـَك، َأهنَّ ــٍد، َوَعــرَّ ــِة حُمَمَّ ــٍد، َوِخَيــاُر ُأمَّ حُمَمَّ

احتَمُلــوا َمــا مَحُلــوُه ِمــَن اأْلَْثَقــاِل، َوَقاُســوا َمــا ُهــْم فِيــِه..«))(، إىل آخــر احلديــث.

ــُد َعلِّيــًا َعَلــاًم،  ]70)[ ومــن حديــث الغديــر، مــن بعضــه، قــال: ) »َفَأِقــْم َيــا حُمَمَّ
ــُم الَّــِذي َواَثْقُتُهــْم َعَلْيــِه..« ()3(، إىل  ْد َعْهــِدي َوِميَثاِقــي هَلُ َوُخــْذ َعَلْيِهــُم اْلَبْيَعــَة، َوَجــدِّ

ــر احلديث. آخ

ــاَل  ــِة َفَق ــَى امْلَاَلئَِك ــْم َع ــمَّ َعَرَضُه ــا ُث َه ــاَمَء ُكلَّ ْس ــَم َآَدَم األَْ ــاىل: ﴿َوَعلَّ ــه تع ــارة إىل قول ))(  إِش
ــَك  ــا إِنَّ ْمَتنَ ــا َعلَّ ــا إاِلَّ َم ــَم َلنَ ــوا ُســْبَحاَنَك اَل ِعْل ــَن * َقاُل ــْم َصاِدِق ــُؤاَلِء إِْن ُكنُْت ــويِن بَِأْســاَمِء َه َأْنبُِئ
كِيــُم * َقــاَل َيــا َآَدُم َأْنبِْئُهــْم بَِأْســاَمئِِهْم َفَلــامَّ َأْنَبَأُهــْم بَِأْســاَمئِِهْم َقــاَل َأمَلْ َأُقــْل َلُكــْم  َأْنــَت اْلَعلِيــُم احْلَ
ــْم َتْكُتُمــوَن﴾ ســورة البقــرة:  ــا ُكنُْت ــُدوَن َوَم ــا ُتْب ــُم َم ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَل ــَب السَّ ــُم َغْي إيِنِّ َأْعَل

اآليــات )))- ))(.
ــربيس:  ــاج للط ــالم: )8)- 84)،  االحتج ــه الس ــكري علي ــام العس ــر االم ــر: تفس ))( ينظ

)/)6-)6، بحــار األنــوار للمجلــي: ))/ 7)). 
ــاري،  ــاووس: 45)، حتـــ: األنص ــن ط ــيد اب ــن للس ــربيس: )/69، اليق ــاج للط ))( االحتج

بحــار األنــوار للمجلــي: 7)/)0).
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أقــول: نشــر بذلــك إىِل العهــِد وامليثــاق الــذي َأخــذُه اهلل عــى العاملــن يف عــامل 
ــيِلّ  ِة، َولَِع ــوَّ ــٍد َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــه بِالنّب ــة وملحمَّ ّر، يــوم أخــذُه عليهــم بالربوبيَّ الــذَّ
يِّبــن - َصلــوات اهلل وســالمه عليهــم أمجعــن - بالوصايــة والواليــة، ومــا  َوَبنِْيــِه الطَّ
ــه  ــاء مــن أويل العــزم وغرهــم، ومــا هــو إالَّ فضــٌل عظيــم يؤتي هــو إالَّ َيعــمُّ األنبي

مــن يشــاء واهلل واســٌع عليــٌم.

ــه بعــث َأبــا بكــر بســورِة  ])7)[ وعــن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، مرفوعــًا، أنَّ
ــاَلم: »اْلـــَحْقُه  ــة، َفســاَر هبــا ثــالث ليــال، ُثــمَّ قــال لَِعــيِلّ َعَلْيــِه السَّ بــراءة إىِل َأهــِل مكَّ
ــِدَم َأبــو بكــر عــى النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  ــَت«، َفَفعــَل، فلــاَّ َق ــا َأْن ُه َوَبلِّغَه ــُردَّ َف

[ يشء؟  بكــى، فقــال: يــا رُســول اهلل، َحــَدَث ]يِفَّ

قال: »اَل، َوَلكْن ُأِمْرُت َأْن ُأَبلِّغَها َأنا َأو َرُجٌل ِمنِّي«)1(.

))( روي هــذا احلديــث بعــدة الفــاظ وبعــدة مصــادر، وظاهــرا ان املصنــف نقلــه باملعنــى، أو 
مجــع بــن حديثــن، وممــن رواه: حممــد بــن جريــر الطــربي يف تفســره: 0)/ )8، )عــن أمحــد 
بــن إســحاق، قــال: حدثنــا أبــو أمحــد، قــال: حدثنــا إرسائيــل، عــن أيب إســحاق، عــن زيــد بــن 
يثيــع قــال: نزلــت بــراءة، فبعــث هبــا رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أبــا بكــر، ثــم أرســل عليــا 
ــرت أن  ــي أم ــال: »ال، ولكن ــزل يف يشء ؟ ق ــل ن ــال: ه ــر، ق ــو بك ــع أب ــا رج ــه، فل ــا من فأخذه
أبلغهــا أنــا أو رجــل مــن أهــل بيتــي«. فانطلــق إىل مكــة، فقــام فيهــم بأربــع: أن ال يدخــل مكــة 
مــرك بعــد عامــه هــذا، وال يطــف بالكعبــة عريــان، وال يدخــل اجلنــة إال نفــس مســلمة، ومــن 
كان بينــه وبــن رســول اهلل عهــد فعهــده إىل مدتــه(. وينظــر: منهــاج الكرامــة للحــيل: 88، حتـــ: 
عبــد الرحيــم مبــارك )ط) – قــم(، املناقــب للخوارزمــي: 65)، كشــف الغمــة لألربــيل: )/ 

06)، بحــار األنــوار للمجلــي: 5)/ 98).
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ــاَلم ِمــن رُســول اهلل صــىَّ اهللُ َعليــه َوآلِه، واملــراد بقوله   فــإِذا كان َعــيِلٌّ عليــه السَّ
ــايل،  ــه كَأفع ــايل، وَأفعاُل ــُه كخَص ــي، ِخصال ــزء منِّ ــي(، َأي: ج ــاَلم: )ِمنِّ ــه السَّ علي
ــاَلم هــذا ُحكمــه  وُحكمــه كُحكِمــي، وحتذيــرُه كتحذيــري، فــإِذا كان َعــيِلٌّ عليــه السَّ

ِمــن رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــِه َوآلــه وشــْأنه، فكيــف ال يكــون َأفضــل؟!

])7)[ و)عــن َأنــس بــن مالــك، قــال: َقــال رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: 
ــٍك  ــَف َمَل ــْبِعَن َأْل ــاَلم َس ــه السَّ ــٍب َعَلي ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــهِ  َع ــوِر َوْج ــْن ُن ــَق اهللُ ِم »َخَل

ــِة« ()1(. ــْوِم اْلِقَياَم ــِه إىَِل َي ــيَعتِهِ [، َوملُِِحبِّي ــُه، ]َولِِش ــَتْغِفُروَن َل َيْس

ــه  ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل ص ــِمعُت رُس ــال: َس ــر ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ])7)[ )وع
ــَة املعــراج؟  ــك ليل ــَك ربُّ ــَأيِّ ُلغــٍة خاطب ــِئَل: ب ــه، وقــد ُس َوآل

ــٍب،  ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــِة َع ــي َريبِّ بُِلَغ ــه: »َخاَطَبنِ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي َص ــال النَّب فق
؟ ــِيٌّ ــي َأْم َع ــا َربِّ َخاَطْبَتنِ ــُت: َي ــي َأْن ُقْل َمنِ َفَأهْلَ

ــُف  ــاِس، َواَل ُأوَص ــاُس بِالنَّ ــَياِء، َواَل ُأَق ــا َشْ ٌء ال َكاأْلَْش ــد، َأَن ــا حُممَّ ــاَل: »َي  َفَق
ــَى  ــُت َع َلْع ــوِرَك، َفاطَّ ــْن ُن ــًا ِم ــُت َعلِّي ــوِري، َوَخَلْق ــْن ُن ــَك ِم ــَياِء"))(، َخَلْقُت "بِاأْلَْش
ائِــِر َقْلبِــَك َفَلــْم َأِجــْد إىَِل َقْلبِــَك َأَحــبَّ ]إليــك[ ِمــْن َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب،  َسَ

َفَخاَطْبُتــَك بِلَِســانِِه َكْيــام َيْطَمئِــنَّ َقْلُبــَك« ())(.

))( مائــة منقبــة البــن شــاذان: )4، املنقبــة9)، كشــف الغمــة لألربــيل: )/)0)، منهــاج 
: )7)، بحــار األنــوار للمجلــي: 9)/75). ّ : 89، املحتــرض للحــيلِّ ّ الكرامــة للحــيلِّ

))(  يف مصباح االنوار: بالّشبهات.
))( مصبــاح االنــوار هلاشــم بــن حممــد )خمطــوط(: )/55، ب)، ينظــر: املناقــب للخوارزمي: 78، 

: )7)-)7)، اجلواهر الســنية للعاميل: 95). ّ الطرائــف البــن طــاووس: 55)، املحتضـــر للحــيلِّ
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ــه  ــه وآل ــيُّ صــىَّ اهللُ علي ــن كان النَّب ــُه بلســانِه، وَم ة خياطب  فمــن كان ربُّ العــزَّ
ــالم، وليــس أحــٌد  رسيــرُة قلبــه منطويــة عــى ُحــبِّ عــيل بــن أيب طالــٍب عليــه السَّ
ــُه ليــس َأحــٌد َأفضــل منــه، وإاِلَّ  َأحــّب إِليــه منــه، وخطــاُب اهلل لــه بلغتـِـِه يــدلُّ عــى أنَّ

خلاطبــُه بلغــة ذلــك الغــر، فيكــون أفضــل.

]74)[عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه، قــال: قــاَل رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه 
ــس  ــابًا، واإِلن ــّن ُحسَّ ــَدادًا، َواجِل ــار ِم ــًا، َوالبَِح ــاُض َأْقاَلم َي ــْت الرِّ ــْو كان ــه: »َل وآل

ــاَلم«)1(. ــه السَّ ــٍب َعَلي ــن َأيب َطال ــِيّ ب ــل َع ــن َفَضائِ ــا َأحَصــوا ِم ــًا، َم ُكتَّاب

ــورى، قــال: »َفَأْنُشــُدُكْم  ــوم الشُّ ــاَلم ي ــة َعــيِلّ عليــه السَّ ]75)[ ومــن حماجَّ
ُهــمَّ اْئتِنـِـي بَِأَحــبِّ  بـِـاهلل، َهــْل فِيُكــْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلـِـِه: اللَّ
ــاُه  ــَر، َفَأَت ــَذا الطَّائِ ــي َه ــْأُكُل َمِع ــًا ِل  َي ــَك َوُحّب ــًا َل ِهْم ُحّب ، َوَأَشــدِّ ــَك َوإَِلَّ ــَك إَِلْي َخْلِق

ي«؟ ــُه َغــْرِ ــَأَكَل َمَع َف

 َقاُلوا: اللَُّهمَّ اَل ...

وَقــاَل: »َفَأْنُشــُدُكْم بِــاهلل، َهــْل فِيُكــْم َأَحــٌد َقــاَل فِيــِه َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــه 
َوآلـِـِه لَِبنـِـي َوليَعــَة َلَتنَْتُهــنَّ َأْو أَلَْبَعَثــنَّ َلُكــْم َرُجــاًل َنْفُســُه َكنَْفسـِــي، َوَطاَعُتــُه َكَطاَعتِي، 

ي«؟! ــْيِف، َغــْرِ َوَمْعِصَيُتــُه َكَمْعِصَيتـِـي، َيفِصُلكــم بِالسَّ

))( روى اخلوارزمــي يف املناقــب: ))، ح)، بســند طويــل )عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال 
ــاٌب،  ــَن حس ــداٌد، واجل ــر م ــالٌم، والَبح ــاَض َأق ــو َأنَّ الِغي ــه: »ل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــالم« (، وينظــر: كنــز  واإِلنــس كتــاٌب، مــا َأحصــوا فضائِــل َعــِيّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ
الفوائــد للكراجكــّي: 9))، املحتــرض للحــيل: )7)، الطرائــف للســيد ابــن طــاووس: 9))، 

كشــف الغمــة لألربــيل: )/ 09).
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 َقاُلوا: اللَُّهمَّ اَل))(.

]76)[ وعــن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »ُمــرَّ يّب َلْيَلــة املعــَراج..« إىِل أن قــال: 
 ، ابِعــة، رَأيــُت َعلِيَّــًا  ُيَصــيِّ ــامِء الرَّ »ُثــمَّ َعدلنَــا َعــن َذلــَك الطَّريـِـق، َفَلــامَّ اْنَتهينـَـا إىِل السَّ

َفُقلــت جلربئِيــل: َأَهــذا َعــِيٌّ َقــْد َســَبَقنا؟

.  َقاَل: اَل، َليس َهذا َعِيٌّ

 ُقلْت: َفمْن َهذا؟ 

َقــال: إِنَّ املاَلئِكــة املَقَربــِن، واملاَلئِكــة الكُروبيِّــَن ملَّــا َســِمُعوا َفَضائـِـل َعــِيّ عليــه 
ــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى  ــي بَمنِْزَل ــَت ِمنِّ ــاَلم، َوحَماِســنَُه، وَســِمَعْت َقْوَلــك فيــه: َأْن السَّ
ــا  ــزَّ َوَجــلَّ هَل ــَق اهللُ َع ــاَلم، َفَخَل ــِه السَّ ــِيّ َعَلْي ــَتاَقْت إىِل َع ــِدي، اْش ــيَّ َبْع ــُه اَل َنبِ إاِلَّ َأنَّ
ــاَلم، َجــاَءْت  ــاَلم، َفــإِذا اْشــَتاَقْت إىِل َعــِيّ َعَلْيــِه السَّ َملـِـَكًا عــى ُصــْوَرِة َعــِيّ َعَليــه السَّ

ــاَلم«))(.  ــًا َعَلْيــِه السَّ إىِل َذلــَك امللــك، َفكَأهْنــا َقــْد َرَأت َعليَّ

ــه قــد ُروي: ملَّــا َنَزَل  ]77)[ ويف ســورة: ﴿هــْل َأَتــى﴾ مــا ُيغنيــك عــن َفضاِئِلــِه، فإنَّ

ــن  ــب الب ــه، ح))، املناق ــا فوق ــن و م ــواب األربع ــدوق: 555، أب ــال للص ــر: اخلص ))( ينظ
املغــازيل: 7))، ضمــن حديــث املناشــدة، كشــف اليقــن يف فضائــل َأمــر املؤمنــن عليــه 
: ))4، حتـــ: حســن الدرگاهــي )ط- طهــران(، منهــاج الكرمــة للحيل:  ّ ــالم، للعالمــة حلــيلِّ السَّ

ــي: ))/ 7)). ــوار للمجل ــار األن )9، بح
))( ينظــر: مائــة منقبــة البــن شــاذان: ))، املنقبــة ))، التفضيــل للكراجكــي: 6)، حتـــ: 
جــالل الديــن األرومــي)ط- طهــران(، املناقــب البــن شــهر آشــوب: )/ )7، منهــاج الكرامــة 

للحــيل: 95- 96.
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ــُد، ُخــْذ َمــا َهنَّــَأك اهللُ َتَعــاىل يِف َأْهــِل َبْيتَِك«. ــاَلم فقــال: ) »َيــا حُمَمَّ جربِئيــل عليــه السَّ

ئِيُل«؟  َقاَل: »َوَما آُخُذ َيا َجرْبَ

ْهــر﴾))(« ()3( إىِل آخــر  ْنَســاِن ِحــٌن ِمــَن الدَّ  "قــاَل:  »إِْقــَرأ"))( ﴿َهــْل َأَتــى َعــَى اإلِْ
الّسورة.

ــٌد  ــُه أَح ــه، وملْ يلحق ــٌد قبل ــا أَح ــبقُه إِليه ــة مل يس ــل مجَّ ــى فضاِئ ــدّل ع ــي ت  وه
ــل. ــون أفض بعــده، فيك

]78)[ وعــن تفســر الثَّعلبــي، عــن عبــد اهلل بــن ســالم قــال، قلــت: َمــْن هــذا 
ــذي عنــدُه ِعلــم الكتــاب؟  الَّ

اَلم« )4(. فقال: »إِنَّام َذلك َعِيٌّ بن َأيب َطالٍب َعليه السَّ

))(  يف العمدة: َفَأقرَأُه.
ْهــِر ملَْ َيُكــْن َشــْيًئا َمْذُكــوًرا﴾ ســور  ْنَســاِن ِحــٌن ِمــَن الدَّ ))( مــن قولــه تعاىل:﴿َهــْل َأَتــى َعــَى اإلِْ

اإلنســان: اآليــة ))(.
البــن  األعــال  إقبــال  وينظــر:  ح596،  ضمــن   ،(7(/( البطريــق:  البــن  ))( العمــدة 
ــيل: )/ )8). ــتقيم للعام ــراط املس : )))، ال ّ ــيلِّ ــة للح ــاج الكرام ــاووس:)/76)، منه ط
)4( روى الثعلبــي يف تفســره : 5/ )0)، حتـــ: حممــد بــن عاشــور )ط- لبنــان(، قــال: )أخــربين 
أبــو حممــد عبــد اهلل ابــن حممــد الفــايس، حدثنــا: القــايض احلســن بــن حممــد بــن عثــان 
النصيبــي، أخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن احلســن الســميعي بحلــب، حدثنــي احلســن بــن إبراهيــم 
بــن احلســن اجلصــاص، أخربنــا احلســن بــن احلكــم، حدثنــا ســعيد بــن عثــان، عــن أيب مريــم، 
وحدثنــي بــن عبــد اهلل ابــن عطــاء، قــال: كنــُت جالســًا مــع َأيب جعفــر يف املســجد فرأيــُت ابــن 
ــذي عنــده علــم الكتــاب  عبــد اهلل بــن ســالم جالســًا يف ناحيــة، فقلــت أليَب جعفــر: زعمــوا َأّن الَّ
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 وكالمُه ذلك عى األَفضليَّة.

ــْت  ــا نزل ــال: ملَّ ــاٍس، ق ــن عبَّ ــم، بإســنادِه إىل اب ــو نعي ]79)[ وَرَوى احلافــظ َأب
ــات ُأولئـِـَك ُهــم  احِلَ هــذه اآليــة، وهــي قولــه تعــاىل: ﴿إنَّ الَّذيــَن آَمنُــوا وعملــوا الصَّ

ــة﴾))(. يَّ َخــْر الرَبِ

ــاَلم: »ُهــْم َأْنــَت َوِشــيَعُتَك   قــاَل َرُســول اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلـِـِه لَِعــيِل َعَلْيــِه َالسَّ
ــداؤَك  ــْأِت َأع ــنَ ، َوَي ــنَ  َمْرِضيِّ ــِة َراِض ــْوَم اْلِقَياَم ــيَعُتَك َي ــَت َوِش ــْأِت َأْن ــزوَن، َت الَفائِ

ــَن«))(. ــًا ُمْقَمِحــَن َخائِبِ ِغَضاب

ة، كيف ال يكون أفضل؟!  فإذا كان هم خر الربيَّ

]80)[ ومــا ُروي مــن َمســند أمحــد بــن حنبــل، بإســنادِه إىل زيــد بــن أيب 
أوىف، قــال: َدخلــُت عــى رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه َوآلــه يف مســجده؛ فذكــر 
ــة مؤاخــاِة رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه بــن أصحابــه،  ــاَلم قصَّ ــِه السَّ ــيِلّ َعَلْي لَِع
ــَك[  ــْت ُروِحــي، َواْنَقَطــَع َظْهــِري، ِحــَن ]َرَأْيُت ــْد َذَهَب ــاَلم: َلَق فقــال َعــيِلٌّ عليــِه السَّ

 : ّ ــام َذلـِـَك َعــِيّ بــن َأيب َطالــب« (، وينظــر: منهــاج الكرامــة للحــيلِّ عبــد اهلل بــن ســالم ؛ فقــال: »إِنَّ
9))-40)، الــراط املســتقيم للعاميل: )/ 66).

))( سورة البينة: اآلية) 7(.
ــن  ــن احلســن احلــيل )اب ــى ب ــه حيي ــه عن ــل نقل ــا، ب ــرة لدين ــم املتوف ))( مْل نجــده يف كتــب أيب نعي
ــان )ط – ــعيد عرفاني ــار: 65، حتـــ: س ــب وص املخت ــار يف مناق ــتدرك املخت ــق( يف املس البطري
قــم(، واحلــيل يف هنــج احلــق وكشــف الصــدق: 90)،  حتـــ: الشــيخ عــن اهلل األرمــوي )ط- 
قــم(، واألربــيل كشــف الغمــة: )/ 07)، و احلســكاين يف شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل: 

)/ )46، حتـــ: الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي )ط- قــم(.
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، َفَلــَك اْلغنــى  ي، َفــإِْن َكاَن َهــَذا ِمــْن َســَخٍط َعــَيَّ َفَعْلــَت بَِأْصَحابـِـَك َمــا َفَعْلــت َغــْرِ
ــَة«. َواْلَكَراَم

ْرُتَك  ــقِّ َنبِيَّــًا، َمــا َأخَّ  َفَقــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلــه: »َوالَّــِذي َبَعَثنـِـي بِاحْلَ
ــُه اَل َنبـِـيَّ َبْعــِدي، َوَأْنــَت  إاِلَّ لِنَْفسـِــي، َفَأْنــَت ِمنِّــي بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى، إاِلَّ َأنَّ
نَّــِة، وَمَعــي اْبنَتـِـي َفاطَِمَة،  َأِخــي َوَواِرثـِـي َوَوزيـِـري)1(،  َوَأْنــَت َمِعــي يِف َقْصـــري يِف اجْلَ
َوَأْنــَت َأِخــي َوَرفِيِقــي«.. ُثــمَّ َتــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلــه: ﴿إِْخـــَواًنا َعــَى 

ُســـُرٍر ُمَتَقابِلَِن﴾))(«))(.

 فهذا سبب نزول هذه اآلية.

ــاَلم بمؤاخــاة النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه والكــون   فــإذا اختــصَّ َعــيِلّ عليــه السَّ
ــاَلم، فكيف  يف قصـــِرِه، وهــو أعــى منــازل اجلنَّــة، َوليــس ذلــك لألنبيــاء عليهــم السَّ

ــاَلم أفضــل؟!  ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ

ــَك ِمْن َبنـِـي َآَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهْم  وممَّــا دلَّ عــى أفضليَّتــه قولــه تعــاىل: ﴿َوإِْذ َأَخَذ َربُّ

ــا ورث  ــه: »م ــه وآل ــى اهلل علي ــال ص ــول اهلل«؟ ق ــا رس ــك ي ــا َأرث من ــال: »وم ــال: فق ))(  )ق
األنبيــاء قبــي«. قــال: »ومــا ورث األنبيــاء قبلــك«؟ قــال: »كتــاب اهلل وســنة نبيهــم«( زيــادة مــن 

املصــدر.
ٍر ُمَتَقابِلـِـَن﴾ ســورة  ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَنَزْعنـَـا َمــا يِف ُصُدوِرِهــْم ِمــْن ِغــلٍّ إِْخَواًنــا َعــَى ُسُ

احلجــر: اآليــة )47(.
))( ينظــر: فضائــل الصحابــة ألمحــد بــن حنبــل: 8)6، و666، حتـــ: د. وص اهلل حممــد عبــاس 
)ط- بــروت(، العمــدة البــن البطريــق: )/ 5)4، ح)7)، و)/))- ))، ح76)، هنــج 

اإليــان البــن جــرب: 79)-80)، كشــف اليقــن للحــيل: 00)-05).
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ُكْم َقاُلــوا َبَى﴾))(. َتُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم َعــَى َأْنُفِســِهْم َأَلْســُت بَِربِّ يَّ ُذرِّ

])8)[ نقــاًل عــن كتــاِب )الفــردوس( البــن شــرويه، يرفعــه عــن ُحذيفــة بــن 
ــاس َمتــى  ــْم"))( النَّ ــْو "َيْعَل الَيــان، قــال: )قــال رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َل
وِح  َي َأِمــر امُلؤِمنــَن وآَدُم َبــَن الــرُّ َي َعــِيّ َأِمــر املؤمنـِـَن َمــا َأْنَكــُروا َفْضَلــُه، ُســمِّ ُســمِّ

واجَلَســد.

ــْم  َتُه يَّ ــْم ُذرِّ ــْن ُظُهوِرِه ــي َآَدَم ِم ــْن َبنِ ــَك ِم ــَذ َربُّ : ﴿َوإِْذ َأَخ ــلَّ ــزَّ َوج ــاَل اهللُ َع  َق
ــَى﴾. ــوا َب ــْم َقاُل ُك ــُت بَِربِّ ــِهْم َأَلْس ــَى َأْنُفِس ــَهَدُهْم َع َوَأْش

ــد َنبِيُّكــم، َوَعــِيّ  ]َقاَلــت امْلَاَلئَِكــة بــَى[، َفَقــال َتَبــاَرَك َوَتعــاىل: َأنــا َربُّكــم، َوحُممَّ
"إماِمُكــم")3(« ()4(.

ة من األَنبياِء وغرهم. ريَّ  َوَهذا رصيٌح يف َأفضليتِه عى مجيِع الذُّ

])8)[ وُرِوَي عــن َأنــس بــن مالــٍك، قــال: ملَّــا كان يــوُم املباهلــة، وآخــى النَّبـِـيُّ 
ــاَلم واقــٌف يــراُه  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بــن املهاجريــن واألَنصــاِر، وَعــيِلٌّ عليــه السَّ

َتُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم َعــَى  يَّ ــْن َبنِــي َآَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ ــَك ِم ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوإِْذ َأَخــَذ َربُّ
ــا ُكنَّــا َعــْن َهــَذا َغافِلِــَن﴾،  ُكــْم َقاُلــوا َبــَى َشــِهْدَنا َأْن َتُقوُلــوا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة إِنَّ َأْنُفِســِهْم َأَلْســُت بَِربِّ

ســورة األعــراف: اآليــة) )7)(.
))(  يف املصدر: علم.

))(  يف املصدر: َأمركم .
)4( الفــردوس بمأثــور اخلطــاب البــن شــرويه الديلمــي: )/ 54)، ح5066، حتـــ: الســعيد 
بــن بســيوين زغلــول )ط- بــروت(، وينظــر: خصائــص الوحــي املبــن البــن البطريــق: 48)، 

: )9)، البحــار للمجلــي: 6)/78). هنــج احلــق وكشــف الصــدق: للحــيلِّ
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ــي  ــاَلم باِك ــه السَّ ــيِلّ علي ــرف َع ــه وبــن َأحــد، فانصـ ــواِخ بين ــُه، وملْ ُي وَيعــِرُف مكان
َســِن«؟ العــن، فافتقــدُه النَّبِــيُّ صــىَّ اهللُ عليــه َوآلــه؛ فقــال: »َمــا َفَعــَل َأُبــو احْلَ

ــِه«، َفمــى  ِــي بِ ــاَلُل، اْذَهــْب َفْأتِن ــا بِ  قالــوا: اْنصـــرَف َباِكــي الَعــن، فقــال: »َي
ــا  ــاَلم: »َم ــا السَّ ــة عليه ــه فاطم ــْت ل ــن، فقال ــي الع ــو باك ــُه وه ــَل منزل ــه َفدخ إِلي

ــك «؟  ــى اهللُ َعْينَ ــَك  اَل َأْبَك ُيْبكِي

ــاَلم: »آَخــى النَّبِــيُّ َصــىَّ اهللُ َعليــه َوآلــِه َبــْنَ اْلـــُمَهاِجِريَن  قــال عليــه السَّ
َواأْلَْنَصــاِر، َوَأَنــا َواِقــٌف َيــَرايِن، َوَيْعــِرُف َمــَكايِن، مَلْ ُيــَواِخ َبْينِــي َو َبــْنَ َأَحــٍد«! 

ــالل:  ــال ب ــِه«، فق ــَركَ  لِنَْفِس ــاَم َأخَّ ــُه إِنَّ ــَك؛ َلَعلَّ ُزُن ــاَلم: »اَل حَيْ ــا السَّ ــت عليه قال
ــا  ــه: »َم ــال ل ــه، فق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــى إىِل النَّب ــول اهلل، فَأت ــيِلّ رُس ــا َع ــب ي َأج
ــاَلم: »آَخْيــَت َبــْنَ اْلـــُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصــاِر  َســِن«؟فقال عليــه السَّ ُيْبكِيــَك  َيــا َأَبــا احْلَ
َيــا َرُســوَل اهلل، َوَأَنــا َواِقــٌف ]َتــَرايِن[، َوَتْعــِرُف َمــَكايِن َومَلْ ُتــَواِخ َبْينـِـي َوَبــْنَ َأَحــد«.

َك َأْن َتُكوَن َأَخا َنبِيَِّك«؟  رُتَك  لِنَْفِي،  َأ اَل َيُرُّ اَم َأخَّ  قال: »إِنَّ

ــاُه املِنــرب، فقــال:  قــال: »َبــَى َيــا َرُســوَل اهلل، إيِنِّ َراض بَِذلِــَك«، فَأخــَذ بيــدِه فرقَّ
ــاُروَن  ــِة َه ــُه[ بَِمنِْزَل ــِدي، ]إاِلَّ َأنَّ ــيَّ َبْع ــُه اَل َنبِ ــُه، إاِلَّ َأنَّ ــا ِمنْ ــي َوَأَن ــَذا ِمنِّ ــمَّ إِنَّ َه ُه »اللَّ
ِمــْن ُموَســى، َأاَل َمــْن ُكنْــُت َمــْواَلُه َفَهــَذا َعــِيٌّ َمــْواَلُه«، فانصـــرف َعــيِلٌّ قريــر العــن، 
بعــُه ُعمــر فقــال: بــخ بــخ))( لــك يــا َأبــا احَلَســَن، َأصبحــَت مــوالي ومــوىل كلِّ  فاتَّ

مؤمــن ومؤمنــة))(.

ء( كتاب العن، مادة )بخ(. ))(  )بخ: كلمة تقال عند اإِلعجاِب باليَّ
))( ينظــر: العمــدة البــن البطريــق: )/ 0)4، ح76)، الفضائــل البــن شــاذان: 48، كشــف 
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 فهــذه املؤاخــاة، وكــون كلِّ واحــٍد منهــا مــن اآلخــر، وكوُنــُه مــوىل كلِّ مؤمــٍن 
ومؤمنــٍة، وهــو يســتدعي أفضليَّتــه عــى كّل َمــْن َســَبَق مــن آدم فمــن ُدونــه إىل 
ــابقن  ــِه عــى العاملــن السَّ ــل مرتبت ــِه وجلي هــر، فــال إِشــكال يف تفضيل انقضــاء الدَّ

ــن. ــص َربِّ الَعامَلِ ــك بن ــلن، ذل ــاء واملرس ــن األَنبيَّ ــن ِم ي ــوم الدِّ ــن إىِل ي حق والالَّ

])8)[ وروى اجلمهــور كافــة َأنَّ النَّبــيَّ صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه ُأويِت بطاِئــر، 
ــر«،  ــذا الطَّائِ ــْن َه ــي ِم ــْأُكل َمع ــَك َوإِلَّ ي ــَك إَِلْي ــبِّ َخْلِق ــي بَِأَح ِ ــمَّ اْئتِن ُه ــال: »اللَّ فق
فجــاء َعــيِلٌّ فــدّق البــاب، فقــال َأنــس بــن مالــك: إِنَّ النَّبــي عــى حاجــٍة، فانــرف، 
الً، فــدقَّ َعــيِلّ البــاب، فقال]أنــس[:  فقــال النَّبــّي صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: كــا قــال َأوَّ
ــه  ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ــال النَّب ــّي عــى حاجــة، فانــرف، فق ــك َأنَّ النَّب ــل ل َأملْ َأق
ليتــن،  ــالم فــدقَّ البــاب َأشــد ِمــن األَوَّ َلــن، فجــاء َعــيِلّ عليــه السَّ كــا قــال يف األَوَّ
ــُه عــى حاجــٍة، فــَأذن لــه  فســمعه النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وقــد قــال لــه َأنــس: إِنَّ

ــي«؟ ، َمــا َأْبَطــَأَك َعنِّ ــا َعــِيُّ النَّبــّي صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه بالّدخــول، وقــال: »َي

يِن«. يِن  َأَنٌس ، ُثمَّ ِجْئُت َثالَِثة َفَردَّ يِن  َأَنٌس،  ُثمَّ ِجْئُت َفَردَّ قال: »ِجْئُت َفَردَّ

َلَك َعَى َهذا«؟   فقال له النبي صىَّ اهلل عليه وآله: »َيا َأَنُس، َما مَحَ

 ، ــيِلّ ــن َع ــن األَنصــاِر خــر ِم ــٍد ِم فقــال: رجــوُت َأْن يكــون هــذا الُدعــاء ألَح
« ؟))(. ــِيّ ــْن َع ــْرٌ ِم ــاِر َخ ــه: »َأ َو يِف اأْلَْنَص ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــي ص ــال النَّب فق

اليقن للحيل: 07)، كشف الغمة لعيل األربيل: )/5))، البحار للمجلي: 8)/)4).
ــط أليب  ــم األوس ــل: )/ 560، ح945، املعج ــن حنب ــد ب ــة ألمح ــل الصحاب ــر: فضائ ))( ينظ
القاســم الطــرباين: )/ 06)، ح744)، حتـــ: طــارق بــن عــوض)ط- القاهــرة(، فضائــل 
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ــاىل وإىل  ــق إىل اهلل تع ــب اخلل ــاَلم أح ــه السَّ ــًا علي ــد رووا: أنَّ َعِليَّ ــور ق  اجلمه
رســوله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومعلــوم َأنَّ )اخللــق( لفظــه يعــّم األولــن واآلخريــن 

ــاَلم أفضــل. مــن األنبيــاء وغرهــم، فيكــون عليــه السَّ

ــىَّ  ــوُل اهلل ص ــال رُس ــال: ق ــر، ق ــن جاب ــوارزم، )ع ــب خ ]84)[ وروى َأخط
ــَراَء  ــِة ]آٍس[ َخْضـ ــزَّ َوجــلَّ َبَوَرَق ــِد اهلل َع ــْن ِعنْ ــُل ِم ئِي ــه: »َجــاَءيِن َجرْبَ ــه وآل اهللُ علي
ْغـــُهْم  ْضــُت  حَمَبَّــَة َعــِيّ بـِـْن َأيب َطالٍب َعــَى َخْلِقي، َفَبـلِّ َمْكُتــوٌب فِيَهــا بَِبَيــاٍض: إيِنِّ اْفَتَ

ــنِّي« ())(. َذلَِك َعـ

 فاذا كان كذلك، فكيف ال يكون َأفضل؟!

ــن  ــى ب ــن موس ــد ب ــر َأمح ــظ َأيب بك ــب( للحاف ــاب )املناق ]85)[ وُروي يف كت
مردويــه:  َأنَّ رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه والــه، قــال: »َعــِيٌّ َخــْرُ اْلَبَشـــِر، َفَمــْن َأَبــى 

ــْد َكَفــر«))(. َفَق

 ويف غــزاِة اخلنــدق، إِذ َأحــَدق املشـــركون باملدينة، كا قــال تعــاىل: ﴿إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن 

ــن  ــب الب ــل، املناق ــد العقي ــن حمم ــح ب ــاين: 56، ح50، حتـــ: صال ــم األصبه ــاء أليب نعي اخللف
العــال  كنــز  للطــربي: 4))- 5))،  النــرضة  الريــاض  املغــازيل: 9))- 40)، ح70)، 

اهلنــدي: ))/ 66). للمتقــي 
))( املناقــب للخوارزمــي: 66، ح7)،  مناقــب ابــن شــهر آشــوب: )/ )، هنــج اإليــان البــن 

: 57)، كشــف الغمــة لألربــيل: )/ 97.  ّ جــرب: )45، منهــاج الكرامــة للحــيلِّ
ــه ابــن شــهر آشــوب يف  ــا، بــل نقلــه عن ــه املتوفــرة بــن َأيدين ــِب ابــن مردوي ))( مْل نجــدُه يف كت
ــف:  ــاووس يف الطرائ ــن ط ــيد اب ــن: )9)، والس ــف اليق ــيل يف كش ــب: )/ 65)، واحل املناق

ــة: )/ 55)، والعامــيل يف الــراط: )/ 68 . 88، ح)))، واألُربــيل يف كشــف الغمَّ
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نَاِجــَر﴾))(،  ــوُب احْلَ ــْن َأْســَفَل ِمنُْكــْم َوإِْذ َزاَغــِت اأْلَْبَصــاُر َوَبَلَغــِت اْلُقُل َفْوِقُكــْم َوِم
َودخــل عمــر بــن عبــد وّد اخلنــدق عــى املســلمن، ونــادى بالــرباز، فَأحجــم عنــه 
ــه  ــىَّ اهللُ علي ــول اهلل ص ــِة رُس ــًا بعام ــاَلم ُمَتعمِّ ــه السَّ ــيِلٌّ علي ــرَز َع ــلمون، وب املس
َوآلــه، وبيــدِه ســيفُه، فضـــربُه رضبــة كانــت تــوزن َعمــل الثَّقلــن إىِل يــوِم القيامــة، 
ــد وّد  ــن َعب ــر ْب ــِيٌّ لَِعم ــَة َع ب ــه: »إِنَّ َضْ ــه وآل ــىَّ اهللُ علي ــّي ص ــن النَّب ــد ُروي ع وق

ــة«))( . ــوِم الِقياَم ــن إىِل َي ــواِزن َعَمــل الثََّقَل ُت

 فهــذا ومبيتــه عــى فــراِش رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه يــوَم خروجــه مــن 
مشـــركي قريــش يقيــِه بنفســه، وجهــاده وبالئه يوم االحــزاب، ويوم بنــي املصطلق، 
ــياطن،  ــن والشَّ ــدة اجل ــزاة ذات السالســل، وجماه ــرب، ويف غ ــاب خي ــع ب ــوم قل وي

وغــر ذلــك ممــا يطــول بــه املقــام.

 فمــن هــذا شــْأنه، كيــف ال يكــون َأفضــل؟! وهــو خــر البشـــر، ورضبــة 
ــام  ــن ع ــام، والثقل ــر ع ــر البشـ ــن، فِذك ــل الثقل ــوازن عم ــاده ت ــن جه ــدة م واح
ــقِّ  ــر للح ــد، منك ــر معان ــذا مكاب ــالف ه ــي خ ع ــن، فمدَّ ــن واآلخري ــمل األول يش

ــواب، مســتحّق ألَشــد العقــاب. والصَّ

]86)[ ومــا روى مــن كتــاب )مقتضـــب األَثــر يف إِمامــة اإِلثنــي عشـــر(، بــا 

ــاُر  ْبَص ــِت األَْ ــْم َوإِْذ َزاَغ ــَفَل ِمنُْك ــْن َأْس ــْم َوِم ــْن َفْوِقُك ــْم ِم ــاىل: ﴿إِْذ َجاُءوُك ــه تع ــن قول ))( م
ــة)0)(. ــزاب: اآلي ــورة األح ــا﴾ س ــاهلل الظُّنُوَن ــوَن بِ ــَر َوَتُظنُّ نَاِج ــوُب احْلَ ــِت اْلُقُل َوَبَلَغ

))( نقــل الســيد ابــن طــاووس يف الطرائــف: 9)5، )أن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــال يــوم 
ــيل:  ــة احل ــق للعالم ــج احل ــر: هن ــن«(، وينظ ــادة الثقل ــن عب ــر م ــي خ ــة ع ــزاب: »لرب األح

ــرتي: 06).  ــق للتس ــاق احل ــيل: 67)، احق ــة للح ــاج الكرم 49)،  منه
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ــد[ بــن َصالــح، عــن "ســليان بــن أمحــد"))(، عــن  ــد، ]عــن حُممَّ رواه )َأمحــد ابــن حُممَّ
محــن بــن زيــد بــن جابــر، عــن ســالمة، عــن َأيب  يــان بــن ُمســلم"))(، عــن عبــد الرَّ "الرَّ
ســليان راعــي رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، قــال: َســِمعُت رُســول اهلل َصــىَّ اهللُ 
ــاَمِء َقــاَل ل اجَلليــل جــلَّ َجاللــه: ﴿َآَمـــَن  ي يِب إىَِل السَّ عليــه وآلــه يقــول: »َلْيَلــَة ُأْسِ

ُســـوُل بِـاَم ُأْنـِزَل إَِلْيـــِه ِمْن َربِِّه﴾)3(. الرَّ

تَِك")4(؟ ْفَت  "يف ُأمَّ ُد، َمْن َخلَّ  فُقْلُت: َواْلـُمْؤِمنُونَ  فَقاَل: َصَدْقَت َيا حُمَمَّ

َها،   ُقْلُت: َخْرَ

َقاَل اهللُ تعاىل: َعِيَّ ْبَن َأيِب َطالٍِب؟ 

ُقْلُت: َنَعْم.

ــَقْقُت  ــا، َفَش ــَك ِمنَْه ُت ــًة، َفاْخَتْ اَلَع ــُت إىل اأْلَْرِض اطِّ َلْع ــُد، إيِنِّ اطَّ ــا حُمَمَّ ــاَل: َي  َق
ــوُد  ــا امْلَْحُم ــي، َفَأَن ــْرَت َمِع ــٍع إاِلَّ َوُذكِ ــُر يِف َمْوِض ــاَل ُأْذَك ــاَمئِي، َف ــْن َأْس ــاًم ِم ــَك اْس َل
ُت ِمنَْهــا َعلِّيــًا، َوَشــَقْقُت َلــُه اْســاًم ِمــْن  َلْعــُت "الثَّانِيـِـة"))( َفاْخــَتْ ــٌد، ُثــمَّ اطَّ َوَأْنــَت حُمَمَّ

. ــَى َو ُهــَو َعــِيٌّ ــا اأْلَْع َأْســاَمئِي، َفَأَن

))(  )سليان بن حممد( كذا يف االصل، والصحيح ما أثبتناه من املصدر.
))(  )زياد بن مسلم ( كذا يف االصل، والصحيح ما أثبتناه من املصدر.

ــِه َوامْلُْؤِمنُــوَن ُكلٌّ َآَمــَن بـِـاهلل َوَماَلئَِكتِِه  ُســوُل بـِـاَم ُأْنــِزَل إَِلْيِه ِمــْن َربِّ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َآَمــَن الرَّ
ــَك  ــا َوإَِلْي نَ ــَك َربَّ ــا ُغْفَراَن ــِمْعنَا َوَأَطْعنَ ــوا َس ــلِِه َوَقاُل ــْن ُرُس ــٍد ِم ــْنَ َأَح ُق َب ــرِّ ــلِِه اَل ُنَف ــِه َوُرُس َوُكُتبِ

امْلَِصــُر﴾ ســورة البقــرة: اآليــة )85)(.
)4(  يف املصدر: أِلمتك.

)5(  )الثانية( مل ترد يف املصدر.
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ــُد، إيِنِّ َخَلْقُتــَك َوَخَلْقــُت َعلِّيــًا َوَفاطَِمــَة َواْلـــَحَسَن َواْلـــُحَسْنَ ِمــْن   َيــا حُمَمَّ
ــاَمَواِت َواأْلََرِضــَن، َفَمــْن َقبَِلَهــا  ]ِســنِْخ[ ُنــوِري، َوَعَرْضــُت َواَلَيَتُكــْم َعــَى َأْهــِل السَّ

ــَن. ــَن اْلَكافِِري ــِدي ِم ــا َكاَن ِعنْ ــْن َجَحَدَه ــُمْؤِمنَِن، َوَم ــَن اْلـ ــِدي ِم َكاَن ِعنْ

ــنِّ  ــُد، َلــْو َأنَّ َعْبــدًا ِمــْن "َعبِيــِدي")1( َعَبــَديِن َحتَّــى َينَْقطـِـَع َأو َيِصــَر َكالشَّ  َيــا حُمَمَّ
اْلَبــاِل، ُثــمَّ َأَتــايِن َجاِحــدًا لَِواَلَيَتُكــْم، َمــا َغَفــْرُت َلــُه "َحتَّــى"))( ُيِقــرَّ بَِوالََيتُِكْم.

ُد، َأحُتِبُّ َأْن َتَراُهْم؟   َيا حُمَمَّ

[، َفَقــاَل ِل: اْلَتِفــْت َعــْن َيِمــِن اْلَعــْرِش، َفاْلَتَفــتُّ فــإَِذا بَِعــِيٍّ  ُقْلــُت: َنَعــْم ]َيــا َربِّ
ــٍد،  ــِد ْبــِن َعــِيِّ َوَجْعَفــِر ْبــِن حُمَمَّ َســْنِ َوحُمَمَّ َســْنِ َوَعــِيِّ ْبــِن احْلُ َســِن َواحْلُ َوَفاطَِمــَة َواحْلَ
ــٍد َواْلـــَحَسِن  ــِد ْبــِن َعــِيٍّ َوَعــِيِّ ْبــِن حُمَمَّ َوُموَســى ْبــِن َجْعَفــٍر َوَعــِيِّ ْبــِن ُموَســى َوحُمَمَّ
ــوَن، َوُهــَو يِف َوَســطِِهْم-  ــوٍر)3( ِقَيامــًا ُيَصلُّ ــِن َعــِيٍّ َواْلـــَمْهِديِّ يف َضْحَضــاٍح ِمــْن ُن ْب
ــَو  ــُحَجُج، َوُه ــُؤاَلِء اْلـ ــُد! َه ــا حُمَمَّ ــاَل: َي يٌّ ]َفَق ــٌب ُدرِّ ــُه َكْوَك - َكَأنَّ ــَمْهِديَّ ــي اْلـ َيْعنِ
ُة اْلَواِجَبــُة أِلَْولَِيائـِـي، َواْلـــُمنَْتِقُم ِمــْن  ــُه اْلـــُحجَّ ِت َوَجــاَلِل إِنَّ تـِـَك، َوِعــزَّ الثَّائـِـُر ِمــْن ِعْتَ

ــي[« ()4(. َأْعَدائِ

))(  يف املصدر: ِعَباِدي.
))(  يف املصدر: َأْو.

ْحَضــاح  مــن املــاء مــا كان إىل الكعبــن، أو إىل أنصــاف الســوق، واســتعر هنــا للنــور.  ))(  الضَّ
ينظــر: كتــاب العــن، مــادة )ضــح(.

)4( مقتضــب األثــر البــن عيــاش اجلوهــري: ))، مائــة منقبــة البــن شــاذان: 8)-9)، وينظر: 
يــن بــن بابويــه:4، حتـــ: مؤسســة اإلمــام املهــدي عجــل اهلل تعــاىل  األربعــون حديثــًا ملنتجــب الدِّ
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]87)[ و)عــن َأنــس بــن مالــك قــال: َســْألت رُســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه، 
ُلــُق َمــا َيَشــاُء﴾))(. ــَك َيْ عــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَربُّ

 قال: »إِنَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق آَدَم ِمْن طٍِن "َحيُِث َيَشاء"«))(

ــِق،  ْل ــِع اخْلَ ــَى مَجِي ــي َع ــَل َبْيتِ ــاَريِن َوَأْه ــاىَل اْخَت ــاُر﴾، إِنَّ اهلل َتَع ت ــاَل : ﴿َوَيْ ــمَّ َق  ُث
. ــَوِصَّ ــٍب اْل ــَن َأيِب َطالِ ــِيَّ ْب ــَل  َع ــوَل،  َوَجَع ُس ــَي")3( الرَّ ــا "وَجَعَلنِ َفاْنَتَجَبنَ

َتــاُروا َوَلكِنِّــي  ُة﴾، َيْعنـِـي: َمــا َجَعْلــُت لِْلِعَبــاِد َأْن َيْ ــَرَ ــُم اخْلِ  ُثــمَّ َقاَل: ﴿مــا كاَن هَلُ
ــِه..« ()4(، إىل آخــر  ــْن َخْلِق ــُه ِم ُت ــُه َوِخَرَ ــي َصْفَوُت ــُل َبْيتِ ــا َوَأْه ــاُء، َفَأَن ــْن َأَش ــاُر َم َأْخَت

احلديــث.

ــذي اســتخرجُه مــن كتــاِب  الَّ ]88)[ وممــا نقــل عــن َأيب نعيــم يف كتابــِه 
)االســتيعاب( يف تفســر قولــه تعــاىل: ﴿َواْســَأْل َمــْن َأْرَســْلنَا ِمــْن َقْبلِــَك ِمــْن 

فرجــه الريــف)ط- قــم(، كتــاب األربعــن ملحمــد طاهــر القمــي الشــرازي:)5)- 54)، 
حتـــ: الســيد مهــدي الرجائــي)ط)- قــم(.

ُة ُســْبَحاَن اهلل َوَتَعــاىَل  ــَرَ ــُم اخْلِ َتــاُر َمــا َكاَن هَلُ ُلــُق َمــا َيَشــاُء َوَيْ ــَك َيْ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَربُّ
ُكــوَن﴾، ســورة القصــص: اآليــة( 68(. َعــامَّ ُيرْشِ

))(  يف املناقب: كيَف َيشاء، ويف الطرائف واالربعن: َكيَف َشاء. 
))(  يف املناقب والطرائف واالربعن: َفَجَعَلنِي.

)4( مناقــب ابــن شــهر آشــوب: )/0))، الطرائــف للســيد ابــن طــاووس: 97، كتــاب 
األربعــن للقمــي: 40، وينظــر: بحــار األنــوار للمجلــي: ))/74.
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ُبِعُثــوا))(؟ َمــا  عــى  ُرُســلِنَا﴾)1(، 

ــن  ــُه وب ــع اهلل بين ــه، مج ــة[ ُأرسي ب ــه ]َليل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــال: إنَّ النَّب َفَق
ــاء. األَنبيَّ

ــا َعــَى  ــُد، َعــَى َمــا ُبِعْثُتــمْ   إِذ ُبِعْثُتــم؛ َفَقاُلــوا: ُبِعْثنَ ــا حُمَمَّ  ُثــمَّ قــال لــه: »َســْلُهْم َي
تِــَك، َوعــى اْلَواَلَيــِة لَِعــِيِّ ْبــِن َأيِب  ْقــَراِر بِنُُبوَّ َشــَهاَدِة َأْن اَل إَِلــَه إاِلَّ اهللُ، َوَعــَى اإْلِ

َطالِــٍب«())(.

ــْن ُدوِن  ــا ِم ــلِنَا َأَجَعْلنَ ــْن ُرُس ــَك ِم ــْن َقْبلِ ــْلنَا ِم ــْن َأْرَس ــَأْل َم ــاىل: ﴿َواْس ــه تع ــارة إىل قول ))( إش
ــة )45(. ــرف: اآلي خ ــورة الزُّ ــُدوَن﴾، س ــًة ُيْعَب ــِن َآهِلَ مْحَ الرَّ

))(  هــذا احلديــث مجــع فيــه املصنــف بــن حديثــن، احلديــث االول: مل نجــده يف كتــب أيب نعيم 
املتوفــرة لدينــا، بــل رواه ابــن عيــاش يف مقتضــب األثــر: 8)، يف حديــث طويــل، عــن اجلــارود 
بــن املنــذر العبــدي ســأل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أســئلة منهــا، قــال: )يــا رســول اهلل، 
تــي ملْ نشــهدها، وشــهدنا ِقــس ذكرهــا، فقــاَل  أنبئنــي -أنبــأك اهلل- بخــر عــن هــذه األســاِء الَّ
ــاَمِء َأْوَحــى اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ إَِلَّ  َي يِب إىَِل السَّ َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ عَليــِه وآلـِـِه: »َيــا َجــاُروُد، َلْيَلــَة ُأْسِ
َأْن َســْل  ﴿َمــْن َأْرَســْلنا ِمــْن َقْبلـِـَك ِمــْن ُرُســلِنا﴾ َعــَى َمــا ُبِعُثــوا؟ َفُقْلــُت: َعــَى َمــا ُبِعْثُتــمْ ؟ َفَقاُلــوا: 
ــِة ِمنُْكــاَم..«، وينظــر: كنــز الفوائــد للكراجكــي:  تـِـَك َو َواَلَيــِة َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب َواأْلَئِمَّ َعــَى ُنُبوَّ

58)، بحــار األنــوار للمجلــي: 5)/47).
ــم  ــب أيب نعي ــده يف كت ــذي مل نج ــاين ال ــث الث ــو احلدي ــث، ه ــن احلدي ــاين م ــق الث ــذا الشَّ ))( ه
املتوفــرة لدينــا، بــل نقلــه عنــه ابــن البطريــق احلــيل يف العمــدة: )/ )8)، ح608، قــال: وذكــر 
ابــو نعيــم ...تفِســر قولــِه تعــاىَل ﴿َوْســَئْل َمــْن َأْرَســْلنا ِمــْن َقْبلـِـَك ِمــْن ُرُســلِنا﴾ َأنَّ النَّبـِـيَّ َصــىَّ 
ــا  ــْلُهْم َي ــُه: »َس ــاَل َل ــمَّ َق ــاِء، ُث ــْنَ اأْلَْنبَِي ــُه َو َب ــاىَل َبْينَ ــَع اهللُ َتَع ــِه، مَجَ َي بِ ــَة ُأرْسِ ــه َلْيَل ــه َوآل اهلل علي
تِــَك،  ــَراِر بِنُُبوَّ ْق ــَه إاِلَّ اهللُ، َوَعــَى اإْلِ ــا َعــَى َشــَهاَدِة َأْن اَل إَِل ــوا: ُبِعْثنَ ــا َذا ُبِعْثُتــمْ ، َفَقاُل ــُد َعــَى َم حُمَمَّ
ــف  ــيل: )/ 44)، الطرائ ــتقيم للعام ــراط املس ــر: ال ــٍب«، وينظ ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــِة لَِع َواْلَواَلَي
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 فانظــر بعــن البصــرة، واعتــرب بالِفكــر املنــر، وتعقــل بالتحقيــق، جتــد َأنَّ 
ٍد  ــا بعثــوا عــى مــا بعثــوا عليــه، بعثــوا عــى اإلقــرار هلل بالوحدانيــة، وملِحمَّ االنبيــاء إِنَّ
ــالم بالواليــة والوصايــة. ســالِة، ولَِعــيِلٍّ عليــه السَّ ِة والرِّ صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه بالنّبــوَّ

اقصات))(. َأفعاقل ينظر هلذا ويفضل غره أو جيعله مساويًا هلم؟! كال ورب الرَّ

ــىَّ اهلل  ــوُل اهلل ص ــا رُس ــىَّ بن ــال: َص ــك، ق ــن مال ــس ب ــن َأن ]89)[ و)روي ع
ــم،  ــِه الكري ــا بوجِه ــَل علين ــمَّ َأقب ــر[، ُث ــالة ]الَفج ــام ص ــض األيَّ ــه يف بع ــه وآل علي
: ﴿َفُأوَلئـِـَك َمــَع  ـــر لنــا قــول اهلل عــزَّ وجــلَّ فقلــت: يــا رُســول اهلل، إِْن رَأيــت َأْن ُتفسِّ
ــَن  ــَن َوَحُس احِلِ ــَهَداِء َوالصَّ ــَن َوالشُّ يِق دِّ ــَن َوالصِّ ــَن النَّبِيِّ ــْم ِم ــَم اهللُ َعَلْيِه ــَن َأْنَع الَِّذي

ــا﴾))(. ــَك َرفِيًق ُأوَلئِ

يُقــوَن: َفَأِخــي َعــِيٌّ  دِّ ــا الصِّ ــا النَّبِيُّــونَ : َفَأَنــا، َوَأمَّ  قــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َأمَّ
ــوَن:  احِلُ ــا الصَّ ــَزُة، َوَأمَّ ــي مَحْ ــَهَداُء: َفَعمِّ ــا الشُّ ــاَلم، َوَأمَّ بــن َأيِب َطالِــب َعَليــه السَّ

ــاَلَم«  ــُحَسْنُ َعَليهــم السَّ ــَحَسُن َواْلـ ــا اْلـ ــُة َوَأْواَلُدَه ــي[ َفاطَِم ]َفاْبنَتِ

ــاُس حــارضًا، فوثــَب وجلــس))( بــن َيــدي رُســول اهلل صــىَّ   قــال: وكاَن العبَّ
ــن  ــُن ِم ــُن واحلُس ــُة واحلَس ــيِلٌّ وفاطم ــت وَع ــا وَأن ــنا َأن ــال: َألس ــه وق ــه وآل اهللُ علي

البن طاووس: )0)، كتاب األربعن للقمي: )4.
اقصــات املــراد هبــن: اإلبــل، يقــال للبعــر إذا أرسع: رقــص اإِلبــل. ينظــر: تــاج  ))(  الرَّ

العــروس، مــادة )رقــص(.
ُســوَل َفُأوَلئـِـَك َمــَع الَِّذيــَن َأْنَعــَم اهللُ َعَلْيِهْم ِمــَن النَّبِيَِّن  ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــْن ُيطـِـِع اهلل َوالرَّ

ــَن َوَحُســَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾ ســورة النســاء: اآلية )69(.  احِلِ ــَهَداِء َوالصَّ يِقــَن َوالشُّ دِّ َوالصِّ
))(  فوثَب وجلس، أي: هنض وجلس عى وسادة . ينظر: الصحاح، مادة )وثب(. 



222

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

ــدٍة؟ ــٍة))( واح نبع

« ؟   قال: »َوَكيَف َذلَك َيا َعمِّ

ــَم  ُف بَِعــيِلّ وَفاطمــة واحلَســن واحلُســن ُدوَننــا، فتبسَّ ــَك ُتَعــرِّ فقــال العبَّــاس: ألَنَّ
: َأَلْســنَا ]ِمــْن[ َنْبَعــٍة َواِحــَدٍة،  ــا َقْوُلــَك َيــا َعــمِّ النَّبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه َوآلــه، وقــال: »َأمَّ
، إِنَّ اهلل َخَلَقنـِـي وَعلِّيــًا َوَفاطَِمــَة َواْلـــَحَسَن َواْلـــُحَسْنَ َقْبَل  َفَصَدْقــَت، َوَلكـِـْن َيــا َعــمِّ
ــٌة، َواَل  ــٌة، َواَل ُظْلَم ــٌة، َواَل َأْرٌض َمْدِحيَّ ــاَمٌء َمْبنِيَّ ــث اَل َس ــَاىل آَدَم، َحيِ ــَق اهللُ َتَع ُل َأْن َيْ
ُنــوٌر، َواَل َجنَّــٌة، َواَل َنــاٌر، َواَل َشــْمٌس، َواَل َقَمــٌر«، فقــال العبَّــاس: وكيــَف كان بــدُء 

َخلِقكــم يــا رُســول اهلل؟ 

ــورًا،  ــا ُن ــَق ِمنَْه ــٍة َخَل ــَم بَكلَِم ــا َتَكلَّ ُلَقنَ ــاىل َأْن َيْ ــامَّ َأَراَد اهللُ َتَع ، َلـ ــمِّ ــا َع قــال: »َي
وِح َفَخَلَقنـِـي  ــوَر بِالــرُّ ــَم بَكلَِمــٍة ُأْخــَرى َفَخَلــَق ِمنَْهــا "ُروحــًا"))(، َفَمــَزَج النُّ ُثــمَّ َتَكلَّ
ُســُه  ، َفُكنَّا ُنَســبُِّحُه ِحَن اَل َتْســبِيَح، َوُنَقدِّ َوَأخــي َعلِّيــًا َوَفاطَِمــَة َواْلـــَحَسَن َواْلـــُحَسْنَ
ــُه  ــَق ِمنْ ــوِري، َفَخَل ــَق ُن ــَة َفَت نَْع ــَئ الصَّ ــاىَل َأْن ُينِْش ــامَّ َأَراَد اهللُ َتَع ــَس، َفَل ــَن اَل َتْقِدي ِح

ــوُر اْلَعــْرش ِمــْن ُنــوِري، َوُنــوِري َخــر ِمــَن ُنــوِر اْلَعــْرِش. اْلَعــْرَش، َفنُ

ــاَلم، َفَخَلــَق ِمنْــُه اْلـــَماَلئَِكَة،   ُثــمَّ َفَتــَق ُنــوَر َأِخــي َعــِيٍّ ْبــن َأيِب َطالِــٍب َعَليــه السَّ
، َوُنــور َعــِيّ َأْفَضــُل ِمــَن ]ُنــوِر[ الــْـَماَلئَِكِة.  َفنـُـور اْلـــَماَلئَِكة ِمــْن ُنــوِر َعــِيّ

ْرَض، ]َوُنــوُر اْبنَتِي  ــاَمَواِت َواألَْ ُثــمَّ َفَتــَق ُنــوَر اْبنَتـِـي َفاطَِمــَة، َفَخَلــَق "ِمنْــُه")3( السَّ

جرة . ينظر: لسان العرب، مادة )نبع(. ))(  النبعة: َأصل الشَّ
))(  )َأرُوَحًا( كذا يف االصل والصحيح ما أثبتناه من مصباح االنوار ومنهاج احلق.

))(  )منها( كذا يف االصل، والصحيح ما أثبتناه من مصباح االنوار ومنهاج احلق.
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ــاَمَواِت َواأْلَْرِض. َفاطَِمــَة ِمــْن ُنــوِر اهلل[، وُنــور اْبنَتـِـي َفاطَِمــُة َأْفَضُل ِمــَن ُنــوِر السَّ

ــِدي  ــور َوَل ــَر، َفنُ ــْمَس َواْلَقَم ــُه الشَّ ــَق ِمنْ ــَحَسِن، "َفَخَل ــِدي اْلـ ــوَر َوَل ــَق ُن ــمَّ َفَت ُث
ــِر")1(. ــْمِس َواْلَقَم ــَن الشَّ ــُل ِم ــَحَسن َأْفَض اْلـ

، َفَخَلــَق ِمنْــُه اْلـــَجنََّة َوالـْــُحوَر اْلِعــَن، ]َفاْلـــَجنَُّة   ُثــمَّ َفَتــَق ُنــوَر َوَلــِدَي اْلـــُحَسْنِ
، َوُنــوُر َوَلِدَي اْلـــُحَسْنِ َأْفَضُل ِمَن اْلـــَجنَِّة  َواْلـــُحوُر اْلِعــُن ِمــْن ُنــوِر َوَلِدَي اْلـــُحَسْنِ

ــُحوِر اْلِعِن[))(. َواْلـ

ــاَمَواُت َعــَى  ــَحاب، َفَأْظَلَمــِت السَّ  ُثــمَّ َأَمــَر اهلل الظُُّلــاَمِت َأْن َتُــرَّ َعــَى السَّ
نـَـا َوَســيَِّدَنا، ُمنْــُذ  ــِت اْلـــَماَلئَِكُة بِالتَّْســبِيِح َوالتَّْقِديــِس، َوَقاَلــْت: إهَِلَ اْلـــَماَلئَِكِة، َفَضجَّ
ْفَتنـَـا َهــِذِه اأْلَْشــَباَح مَلْ َنــَر ُبْؤســًا، َفبَِحقِّ َهــِذِه اأْلَْشــَباِح إاِلَّ َما َكَشــْفَت َعنَّا  َخَلْقَتنـَـا َوَعرَّ
قــة يِف ُبْطنَــاِن اْلَعــْرِش،  َهــِذِه الظُّْلَمــَة، َفَأْخــَرَج اهللُ ِمــْن ُنــوِر اْبنَتـِـي َفاطَِمــَة َقنَاِديــَل ُمَعلَّ
َيْت  ُســمِّ َذلِــَك  َفِلَْجــِل  بِنُوِرَهــا،  َقــْت  َأْشَ ُثــمَّ  َواأْلَْرَض،  ــاَمَواِت  السَّ َفَأْزَهــَرْت 
ــْد  ــِذي َق ــر")3( الَّ اِه ــوُر "الزَّ ــَذا النُّ ــْن َه ــيَِّدَنا، ملَِ ــا َوَس نَ ــُة: إهَِلَ ــت امْلَاَلئَِك ــَراَء؛ َفَقاَل ْه الزَّ
ْعُتــُه ِمــْن ُنــوِر  ــاَمَوات َواأْلَْرض، َفَأْوَحــى اهللُ إَِلْيَهــم: َهــَذا ُنــوٌر اْخَتَ َأْزَهــَرْت ِمنــُه السَّ
ــي  ــو ُحَجِج ــي َوَأب ــي َنبِيِّ ــي َوَأِخ ــة َولِيِّ ــي، َوَزْوج ــة َحبِيبِ ــَة ابن ــي َفاطَِم ــاَلِل أِلََمتِ َج

ــمس والقمــر مــن نــوِر  ــمس والقمــر، ونــور الشَّ ))(  يف مصبــاح األنــوار: فخلــق منــه نــور الشَّ
ولــدي احلســن، ونــور احلســن مــن نــور اهلل واحلســن أفضــل مــن الشــمس والقمــر ونــور ولــدي 

ــمس والقمــر.  احلســن َأفضــل مــن نــوِر الشَّ
))(  يف مصبــاح األنــوار: فنــور اجلنــة واحلــور العــن مــن نــور احلســن، ونــور احلســن مــن نــور اهلل، 

واحلســن أفضــل مــن اجلنــة واحلــور العــن، ونــور احلســن افضــل مــن نــور اجلنــة واحلــور العــن.
))(  يف مصباح االنوار ومنهاج احلق: اأَلزهر.
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ــْرَأِة  ــِذِه امْلَ َعــَى ِعَبــاِدي، ُأْشــِهُدُكْم يــا َماَلئَِكتِــي َأينِّ َقــْد َجَعْلــُت َثــَواَب َتْســبِيِحُكْم هِلَ
ــة« ــْوِم اْلِقَياَم ــا إىَِل َي بِّيَه ــيَعتَِها وحُمِ َوِش

ــًا  ــب قاِئ ــه ذلــك، َوَث ــه وآل ــن رُســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــاس ِم ــِمَع العبَّ  فلــاَّ َس
، َأنت احلجـَّــة البـــالغة  وقبَّــل مــا بــن عينــي َعــيِلّ بــن َأيب طالــب، وقـــال: واهلل يا َعــيِلّ

ملـــن آمـــن باهلل« ()1(. 

ــاَلم َأفضــل ِمــن األنبيــاء  فــدلَّ هــذا احلديــث َأنَّ َعــيِلّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ
ــِق  ــة يف خل ــالم- علَّ ــن -عليهــم السَّ ــه الطيِّب ــّي وذريت ــه والنَّب ــالم؛ ألنَّ عليهــم السَّ

املوجــودات َأمجــع، وَأصــٌل هلــا.

ــيخ َأبــو جعفــر رمحــه اهلل فيا ُنِســب عنه يف )كتــاِب املعراج(،  ]90)[ وروى الشَّ
ــاس، قــال: َســِمعُت رُســول اهلل صــىَّ  عــن رجالــِه، مرفوعــًا عــن عبــد اهلل بــن العبَّ
، إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك  ــاَلم، ويقــول: »َيــا َعــِيُّ اهللُ عليــه َوآلــه، وهــو خُياطــُب َعِليَّــًا عليــِه السَّ
َوَتَعــاىَل َكاَن َواَل َشْ َء َمَعــُه، َفَخَلَقنـِـي  َوَخَلَقــَك  ُروَحــْنِ  ِمــْن ُنــوِر َجاَللـِـِه، َوُكنَّــا َأَمــاَم 
ــق  ــَل َخَل ــَك َقْب ــُه، َوَذلِ ُل ــُدُه، َوهُنَلِّ ــُه، َوَنْحم ُس ــبُِّح اهلل، َوُنَقدِّ ــَن ُنَس ِ ــْرِش َربِّ اْلَعامَل َع

ــن يف  ــق واليق ــاج احل ــوط(: )/99)، ب)، منه ــد )خمط ــن حمم ــم ب ــوار هلاش ــاح االن ))( مصب
تفضيــل عــيل أمــر املؤمنــن عليــه الســالم للســيد ويل بــن نعمــة اهلل احلســيني: 6)- 8)، املطلــب 
الثــاين، حتـــ: مشــتاق املظفــر )ط- العتبــة احلســينية املقدســة(، وينظــر: تأويــل اآليــات لالســرت 
آبــادي: 7))- 9))، ح6)، كنــز جامــع الفوائــد ودافــع املعانــد لعلــم بــن ســيف بــن منصــور: 
ــة  ــة احلســينية املقدســة(، مدين ــد احلســن )ط- العتب ــل عب )/ )6)- 64)، ح4))، حتـــ: عقي

املعاجــز للســيد هاشــم البحــراين: )/9)4-))4، بحــار األنــوار للمجلــي: 7)/ )8.
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ــاَك  ــاَلم، "َخَلَقنِــي")1( َوإِيَّ ــِه السَّ ــَق آَدَم َعَلي ُل ــامَّ َأَراَد َأْن َيْ ــَن، َفَل ــاَمَواِت َواأْلََرِض السَّ
يِّــَن، َوَعَجنَنـَـا بَِذلـِـَك النُّــوِر، َوَغَمَســنَا يِف مَجِيــِع اأْلَْنــَواِر َوَأهْنـَـاِر اْلـــَجنَِّة،  ِمــْن طِينَــِة ِعلِّ
ــُه  َت يَّ ــوَر، َفَلــامَّ َخَلَقــُه اْســَتْخَرَج ُذرِّ ــَة َوالنُّ ــُه تِْلــَك الطِّينَ ُثــمَّ َخَلــَق آَدَم، َواْســَتْوَدَع ُصْلَب
ــا  ــِة َأَن ُبوبِيَّ ــُه بِالرُّ ــرَّ َل ــٍق َأَق ُل َخْل ــَأوَّ ــِه، َف ــْم بُِرُبوبِيَّتِ َرُه ــَتنَْطَقُهْم، َوَقرَّ ــِرِه، َفاس ــْن َظْه ِم
، َفَقــاَل اهللُ  ــْم َوُقْرِبِــْم ِمــَن اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ ــوَن َعــَى َقــْدِر َمنَاِزهِلِ ، َوالنَّبِيُّ َوَأْنــَت َيــا َعــِيّ
، َســَبْقُتاَم َخْلِقــي إىَِل َطاَعتِــي،  ــا َعــِيُّ ــُد َوَي ــا حُمَمَّ ــاَم َوَأبَرْرُتـَـا، َي ــاَرَك َوَتَعــاىَل: َصَدْقُت َتَب
تُِكــاَم  يَّ ــُة ِمــْن ُذرِّ َوَكَذلِــَك ُكنُْتــاَم يِف َســابِِق ِعْلِمــي، َفَأْنُتــاَم َصْفــَوِت ِمــْن َخْلِقــي، َواأْلَئِمَّ

ــَك َخَلْقُتُكــْم«.  َوِشــيَعُتُكاَم، َوَكَذلِ

ــِب  ــُة يِف ُصْل ــِت الطِّينَ ، َوَكاَن ــِيُّ ــا َع ــِه[: »َي ــه َوآل ــيُّ َصــىَّ اهللُ َعَلي ــاَل ]النَّبِ ــمَّ َق  ُث
آَدَم، َوُنــوِري َوُنــوُرَك َبــْنَ َعْينَْيــِه، َفــاَم َزاَل َذلـِـَك النُّــوُر َينَْتِقــُل َبــْنَ َأْعــُنِ النَّبِيِّــَن ]َو[ 
 ، َق نِْصَفْنِ اْلـــُمنَْتَجبَِن، َحتَّــى َوَصــَل النُّــوُر َوالطِّينَــُة إىَِل ُصْلــِب َعْبِد اْلـــُمطَّلِِب َفاْفــَتَ
ــَذيِن َنبِّيــًا َوَرُســواًل، َوَخَلَقــَك ِمــَن النِّْصــِف اْلَخــِر  َ َفَخَلَقنِــي اهللُ ِمــْن نِْصِفــِه َفاتَّ
ــْنِ ]َأْو  ــاَب  َقْوَس ــِة َريبِّ َكَق ــْن َعَظَم ــُت ِم ــامَّ ُكنْ ــًا، َفَل ــًا َوَولِّي ــًة َوَوِصّي ــَذَك َخلِيَف َ َفاتَّ

ــَك؟ ــي  َل ــَوُع َخْلِق ــْن َأْط ــُد، َم ــا حُمَمَّ ــاَل ِل: َي َأْدنــى [، َق

 َفُقْلُت: َعِيُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب.

َذْتُه َصِفّيًا، َوَولِّيًا. َ ِْذُه َخلِيَفًة، َوَوِصّيًا، َفَقِد اتَّ : َفاتَّ  َقاَل َعزَّ َوَجلَّ

ــُد، َكَتْبــُت اْســَمَك َواْســم َعــِيّ َعــَى َعــْرِش ِمــْن َقْبــِل َأْن َأْخُلــَق َخْلِقــي،   َيــا حُمَمَّ
ُكــاَم وَأَحبَُّكــاَم َكاَن  ُكــاَم، َوَأَطاَعُكــاَم، وَمــْن َتَوالَّ حَمَبَّــًة ِمنِّــي إَِليُكــاَم، َوملَِــْن َأَحبَُّكــاَم، َوَتَوالَّ

))(  )َخَلقُه( كذا يف األصل، والصحيح ما أثبتناه من منهاج احلق.
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الَِّن. بَِن، َوَمــْن "َجَحَدُكــام")1( َكاَن ِعنْــِدي ِمــَن اْلَكافِِريــَن الضَّ ِعنْــِدي ِمــَن اْلـــُمَقرَّ

[، َفَمــْن َذا َيلـِـُج َبْينـِـي َوَبْينَــَك َوَأَنــا   ُثــمَّ َقــاَل النَّبـِـيُّ َصــىَّ اهللُ َعَليــه َوآلــِه: ]َيــا َعــِيُّ
ْنَيــا َواْلِخــَرِة،  َوَأْنــَت ِمــْن ُنــوٍر َواِحــٍد َوطِينَــٍة َواِحــَدٍة؟! َفَأْنــَت َأَحــقُّ النَّــاِس يِب يِف الدُّ
َوُوْلــُدَك ُوْلــِدي، َوِشــيَعُتك ِشــيَعتِي، َوَأْولَِياُؤُكــْم َأْولَِيائِــي، َوَأْنُتــْم َمِعــي َغــدًا يِف 

اْلـَجنَِّة«))(.

 فهــذا حديــث شــاٍف قــد دّل عــى َأنَّ َأمــر املؤمنــن عــيّل بــن َأيب طالــب 
ــه  ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ــه والنَّب ــاِء واملرســلن؛ ألَنَّ ــن األنبيَّ ــالم َأفضــل ِم ــه السَّ َعَلي
ــاء وغرهــم  ــَع  املخلوقــات مــن األنبي ــة واحــدة، وقــد ســبق مجي نــور واحــد وطين

م. باإِلقــرار هلل بالّربوبيــة والوحدانيَّــة والفضــل للمتقــدِّ

 وقــد قــاَل صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: »َفَمــْن َذا َيلِــُج َبْينـِـي َوَبْينَــَك«، يعنــي: َيدُخــل 
خيلــة،  الدَّ والوجلــة:  هبــم())(،  لصيــٌق  َأي:  )َولِيَجُتهــم،  يقــال:  َوبينــك،  بينــي 

ــل. ــاَلم َأفض ــه السَّ ــون علي ــال)4(، فيك ــن الرج ــك م ُت وخاصَّ

))(  يف منهاج احلق: جَحد والَيتُكَا.
ــن نعمــة اهلل يف  ــه الســيد ويل ب ــه عن ــل نقل ــا، ب ــر لدين ــاب املعــراج للصــدوق غــر متوف ))( كت
منهــاج احلــق واليقــن: 0)-))، املطلــب الثــاين، وينظــر: تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 
)77- 774، الــدر النظيــم للعامــيل: 6))- 7))، املحتضـــر للحــيل: )5)- )5)،ح40).

))(  القاموس املحيط: )/ )))، مادة )ولج(.
)4( ينظر: لسان العرب: )/400، تاج العروس: )/ 0)5، مادة: )ولج(.
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])9)[ وممــا ذكــر يف كتــاب )جامــع الفوائــد())(: ))(»إِنَّ اهلل ُســْبَحاَنُه َلـــامَّ َخَلــَق 
ــِب  ــورًا إىَِل َجنْ ــَرَأى ُن ــَر[ َف ــِرِه، ]َفنََظ ــْن َبَصـ ــُه[ َع ــَف ]َل ــاَلم َكَش ــه السَّ ــَم َعَلي إِْبَراِهي
ــْن  ــَوِت ِم ــٍد َصْف ــوُر حُمَمَّ ــَذا ُن ــُه[: َه ــَل ]َل ــوُر؟ َفِقي ــَذا النُّ ــا َه ــي َم ــاَل: إهَِلِ ــْرِش، َفَق اْلَع
ــي ]َو[ َمــا َهــَذا النُّــوُر؟ َفقــاَل َلــُه: َهــَذا ُنــوُر  َخْلِقــي، َوَرَأى ُنــورًا إىَِل َجنْبـِـِه، َفَقــاَل: إهَِلِ
ــا  ــي َم ــاَل: إهَِلِ ــَواٍر، َفَق ــَة َأْن ــمْ  َثاَلَث ــاِصِ ِدينِــي، َوَرَأى إىَِل َجنْبِِه ــٍب َن ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب َع
ــاِر- َوُنــوُر  بِّيَهــا "عــَن")3( النَّ َهــِذِه اأْلَْنــَواُر؟ َفِقيــَل َلــُه َهــَذا ُنــوُر َفاطَِمــَة- َفَطَمــْت حُمِ
ــَواٍر َقــْد َأْحَدُقــوا  ــي َوســيدي َأَرى تِْســَعَة َأْن ، َفَقــاَل: إهَِلِ ــا اْلـــَحَسِن َواْلـــُحَسْنِ َوَلَدْيَ

ِبِــْم.

ــُة ِمــْن ُوْلــِد َعــِيٍّ بــن َأيِب َطالـِـب َوَفاطَِمــَة َعَليِهــام   ِقيــَل: َيــا إِْبَراِهيــُم، َهــُؤاَلِء اأْلَئِمَّ
ــي  ْفَتنِ ــَخْمَسِة إاِلَّ َعرَّ ــُؤاَلِء اْلـ ــقِّ َه ــي بَِح ــاَلم: إهَِلِ ــِه السَّ ــُم َعَلي ــاَل إِْبَراِهي ــاَلم، َفَق السَّ

]َمــن[ التِّْســَعة ِمــْن ِولــِد َعــِيّ َوَفاطَِمــة؟ 

ــٌد، َواْبنُــُه َجْعَفــٌر، َواْبنُــُه  ، َواْبنُــُه حُمَمَّ َســْنِ ــْم: َعــِيُّ ْبــُن احْلُ هُلُ ِقيــَل: َيــا إِْبَراِهيــُم، َأوَّ

))(  املقصــود بــه هــو: كتــاب كنــز جامــع الفوائــد، فكالمهــا صحيــح لورودمهــا يف الذريعــة، 
وهــو اختصــار لتأويــل اآليــات لالســرت آبــادي. ينظــر: الذريعــة: 5/ 66، و8)/ 49).

ــر  ــن أيب جعف ــان، ع ــن وهب ــد ب ــن حمم ــه اهلل، ع ــن رمح ــن احلس ــد ب ــيخ حمم ــا رواه الش ))(  )م
حممــد بــن عــيل بــن رحيــم، عــن العبــاس بــن حممــد قــال: حدثنــي أيب، عــن أيب احلســن بــن عــيل 
بــن  محــزة قــال: حدثنــي أيب، عــن أيب بصــر حييــى بــن  أيب القاســم قــال: ســأل جابــر بــن يزيــد 
ــْن ِشــيَعتِِه  ــالم عــن تفســر هــذه اآليــة: ﴿َوإِنَّ ِم ــادق عليــه السَّ اجلعفــي جعفــر بــن حممــد الصَّ

ــالم: إن اهلل..( زيــادة مــن املصــدر. ْبراِهيــم﴾ فقــال عليــه السَّ إَلِ
))(  يف املصدر: من .
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ُة اْلَقائـِـُم اْبنُُه،  ، َواْبنُُه اْلـــَحَسُن، َواْلـــُحجَّ ــٌد، َواْبنُُه َعــِيٌّ ، َواْبنُــُه حُمَمَّ ُموَســى، َواْبنُــُه َعــِيٌّ
ــي َوَســيِِّدي َأَرى َأْنــَوارًا َقــْد َأْحَدُقــوا ِبـِـْم اَل حُيِْصـــي َعَدَدُهــْم إاِلَّ  َفَقــاَل إِْبَراِهيــُم: إهَِلِ

ْنَت؟ َأ

ــِن َأيِب  ــِيِّ ْب ــُمْؤِمنَِن[ َع ــِر اْلـ ــيَعة ]َأِم ــيَعُتُهْم َوِش ــُؤاَلِء ِش ــُم َه ــا إِْبَراِهي ــَل: َي  فِقي
ــيَعَتُه؟ ــرُف ِش ــاَم تْع ــُم: َوبِ ــاَل إِْبَراِهي ــاَلم، َفَق ــه السَّ ــٍب َعَلي َطالِ

ِحيــِم، َواْلُقنُوِت  مْحــِن الرَّ  َقــاَل: بَِصــاَلِة إِْحَدى َوَخِْســَن، َواْلـــَجْهِر بِـــبِْسِم اهلل الرَّ
ــي  [ اْجَعْلنِ ــمَّ ُه ــُم: ]اللَّ ــاَل إِْبَراِهي ــَك َق ــَد َذلِ ــِن، َفِعنْ ــم باْلَيِم ــوِع، َوالتََّختُّ ُك ــَل الرُّ َقْب
ِمــْن ِشــيَعِة ]َأِمــِر اْلـــُمْؤِمنَِن[ َعــِيّ بــن َأيِب َطالـِـب، َفَأْخــرَبَ اهللُ َتَعــاىَل َنبيَّــه ]يِف كَِتابـِـِه، 

ْبراِهيــم﴾)1(« ())(. ــيَعتِِه إَلِ ــْن ِش ــاَل[:  ﴿َوإِنَّ ِم َفَق

ــاَلم،  ــاَلم ِمــن شــيعِة َعــيِلّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ  فــإِذا كان إِبراهيــُم عليــه السَّ
ــاِئر  ــك س ــم  وكذل َف إِبراهي ــب رُشِ ــن َأيب طال ــيِلّ ب ــل؟! وبَع ــون َأفض ــَف ال يك كي

األَنبيــاء.

])9)[ وممــا روي )عــن َأيب ذّر ريض اهلل عنــه، قــال: نظــَر النَّبــيُّ صــىَّ اهللُ 
لِــَن ِمــْن  ــاَلم، فقــال: »َهــَذا َخــْرُ اأْلَوَّ عليــه  وآلــه إىِل َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
يِقــَن، َوَســيِّد اْلَوِصيِّــَن، َوإَِماُم اْلـــُمتَِّقَن  دِّ ــاَمَواِت واأْلََرِض، َهــَذا َســيُِّد الصِّ َأْهــِل السَّ

))(  سورة الصافات: آية ))8(.
))( كنــز جامــع الفوائــد: )/ 6)- 7)، ح5)5، منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة 
اهلل: 5)- 6)، وينظــر: الفضائــل البــن شــاذان: 58)، تأويــل اآليــات لالســرتآبادي: )/ 
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لَِن، إَِذا َكاَن َيــْوُم اْلِقَياَمــِة َجــاَء َعــَى َناَقــٍة ِمــْن ُنــوِق اْلـــَجنَِّة َقــْد  َوَقائِــُد اْلُغــرِّ اْلـــُمَحجَّ
َبْرَجــِد َواْلَياُقــوِت،  ــع بِالزَّ َأَضــاَءِت اْلِقَياَمــُة ِمــْن َضْوئَِهــا، َعــَى "َرْأِســها")1( َتــاج ُمَرصَّ
ٌب، َوَيُقــوُل النَّبِيُّــوَن: َهــَذا َنبـِـيٌّ ُمْرَســٌل، َفُينَــاِدي  َفَتُقــوُل اْلـــَماَلئَِكُة: َهــَذا َمَلــٌك ُمَقــرَّ
، َهــَذا َوِصُّ َحبِيــِب اهلل، َهــَذا َعــِيُّ  يــُق اأْلَْكــرَبُ دِّ ُمنَــاٍد ِمــْن ُبْطنَــاِن اْلَعــْرِش: َهــَذا الصِّ
، َوُيْدِخــُل فِيَهــا  ــَم، َفُيخــِرج  ِمنَْهــا َمــْن حُيِــبُّ ــٍب، َفَيِقــُف َعــَى َمتــن َجَهنَّ ْبــُن َأيِب َطالِ
َمــْن َيْبغــض، َوَيــْأِت عــى َأْبــَواَب اْلـــَجنَِّة، َفُيْدِخــُل َأْولَِيــاَءُه اجلنَّــة بَِغــْرِ ِحَســاٍب « ())(.

ــْرُ  ــَذا َخ ــالم: »َه ــه السَّ ــيِلّ علي ــه لَِع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاَل رُس ــإِذا ق  ف
ــل؟! ــون افض ــف ال يك ــاَمَواِت واأْلََرِض«، فكي ــِل السَّ ــْن َأْه ــَن ِم لِ اأْلَوَّ

ــدوق َأيب  ])9)[ وممــا اســند اىل صاحــب كتــاب )جامــع الفوائــد(: )عــن الصَّ
ــد بــن بابويــة، بإســناده يرفعــه إىِل أيب ذر ريض اهلل عنــه، قــال: َســِمعُت  جعفــر حُممَّ
ئِيــَل، َفَقــاَل: َأَنــا  افِيــُل  َعــَى َجرْبَ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول: »اْفَتَخــَر إِْسَ

َخــْرٌ ِمنْــَك، َفَقــاَل جربئيــل: َو مِلَ َأْنــَت َخــْرٌ ِمنِّــي؟

ــوِر،  َلــِة َعــْرِش اهلل، َوَأَنــا َصاِحــُب النَّْفَخــِة يِف الصُّ  َقــاَل: أِليَنِّ َصاِحــُب الثَّاَمنَِيــِة مَحَ
ــاَل  ــَك، َفَق ــْرٌ ِمنْ ــا َخ ــُل: َأَن ئِي ــاَل َجرْبَ ، َفَق ــلَّ ــزَّ َوَج ــَماَلئَِكِة إىَِل اهلل  َع ــَرُب اْلـ ــا َأْق َوَأَن

افِيــَل: بِــاَم َذا َأْنــَت َخــْرٌ ِمنِّــي؟! إِْسَ

))(  يف منهاج احلق: راسة.
))( منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة اهلل: 8)- 9)، املطلــب الثالــث، وينظــر: 
ــي:  ــوار للمجل ــار األن ــيل: 64)-65)، بح ــرض للح ــاذان: 88-89، املحت ــن ش ــب اب مناق

7)/5))، غايــة املــرام للســيد هاشــم البحــراين: 75/6).
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ْنبَِياِء َواْلـــُمْرَسلَِن،   َقــاَل جربائيــل: "َأنــا")1( َأِمُن اهلل َعــَى َوْحيِِه، َوَرُســولِِه إىَِل األَْ
ًة ِمــَن اأْلَُمِم إاِلَّ َعــَى َيِدي. َوَأَنــا َصاِحــُب اْلـــُخُسوِف، َوَمــا َأْهَلــَك اهللُ ُأمَّ

ِت َوَجاَلِل   َقــاَل: َفاْخَتَصــاَم إىَِل اهلل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل، َفَأْوَحــى إَِلْيِهاَم: ًاْســُكَتا، َفَوِعــزَّ
َلَقــْد َخَلْقــُت َخــرًا ِمنُْكاَم.

ُلُق َمْن ُهَو َخْرٌ ِمنَّا َوَنْحُن ُخلِْقنَا ِمْن ُنور؟! ، َوَتْ  َقاال: َيا َربِّ

ــْدَرِة اْنَكِشــِفي َفاْنَكَشــَفْت،  ــاىل إىَِل ُحُجــِب اْلُق ــْم، فَأْوَحــى اهللُ َتَع ــاَل اهلل: َنَع  َفَق
ــٌد َوَعــِيٌّ َوَفاطَِمــُة َواْلـــَحَسُن  ــَه إاِلَّ اهللُ، حُمَمَّ َفــإَِذا َعــَى َســاِق اْلَعــْرِش َمْكُتــوٌب: اَل إَِل

َواْلـــُحَسْنُ َخــْرُ َخْلــِق اهلل. 

َعَلنِي َخاِدَمُهْم.  ِهْم َعَلْيَك َأْن جَتْ ، َأْسَأُلَك بَِحقِّ ئِيُل: َيا َربِّ َقاَل َجرْبَ

اِدُمنَا«())(. ُه خَلَ ئِيُل َخاِدم َأْهِل اْلَبْيِت َوإِنَّ         َقاَل اهللُ َتَعاىَل: َقْد َفَعْلُت، َفَجرْبَ

ــاَلم  فــاذا كانــوا خــر خلــق اهلل، فكيــف ال يكــون َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
أفضل؟

ــُه قــال:  ]94)[ وذكــر ابــن شــهر اشــوب يف )مناقبــه(، عــن َأيب محــزة الثُّــايل، َأنَّ
ــاَلم؛  ــا السَّ ــن عليه ــن العابدي ــن زي ــن احلس ــيِلّ ب ــى َع ــر ع ــن ُعم ــد اهلل ب ــَل َعب دخ

. ))(  يف املصدر: أَلينَّ
ــن:  ــق واليق ــاج احل ــور: )/6))- 7))، ح8)9، منه ــن منص ــد الب ــع الفوائ ــز جام ))( كن
للســيد ويل بــن نعمــة اهلل: 9)- 0)، املطلــب الثالــث، وينظــر: مائــة منقبــة البــن شــاذان: 88، 
املنقبــة55، التحصــن للســيد ابــن طــاووس: 605، املحتــرض للحــيل: 65)، ح48)، تأويــل 

اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 4)8. 
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ــَن  ــَي ِم ــاَم َلِق ــى إِنَّ ــَن َمتَّ ــَس ْب ــول: »إِنَّ ُيوُن ــذي تق ــت  الَّ ــن، َأن ــا احلَُس ــا أب ــال: ي فق
ــا«. ــَف ِعنَْدَه ي َفَتَوقَّ ــُة َجــدِّ ــِه َواَلَي ــُه ُعِرَضــْت َعَلْي ــَي؛ أِلَنَّ ــا َلِق ــُحوِت  َم اْلـ

َك«.  َقال: »َبَى، َثكَِلْتَك ُأمُّ

        قال عبد اهلل بن عمر: فَأرين ُبرَهان َذلِك إِْن ُكنَت ِمن "الَعارفَِن"))(؟

م، بشــدِّ عينيــه ]بِعصابــة[،  ــالَّ  قــال َأبــو محــزة: َفَأمــر َعــيِلّ بــن احلَُســن عليــه السَّ
هــا"))(، فــإِذا نحــُن عــى َشــاطِئ البحــر  وعينــيَّ بعصابــة، ُثــمَّ َأمــر بعــد ســاعة "بفكِّ
تضـــرُب َأمواجــُه، فقــال ابــُن ُعمــر: َدمــي يف رقبتـِـك يــا ســيِّدي، اهلل اهلل يف نفســـي، 
ــاَلم: »"ُأِريـِـَك")3( اْلرُبَهــان«؟ فقــال عبــد اهلل: َأرين  فقــال َعــيِلّ بــن احلُســن عليــه السَّ

ادقــن؟  إِْن ُكنــت ِمــن الصَّ

ــوُت  ــع احل ــُحوت«، فَأْطل ــا اْلـ ــاَلم: »َأيُّ ــه السَّ ــن علي ــن احلَُس ــيِلّ ب ــال َع ــمَّ ق ُث
رْأســُه ِمــن البحــِر مثــل اجلبــل الَعظيــم، وهــو يقــول: لبَّيــَك لبَّيــَك يــا ويلَّ اهلل، فقــال 
ــه  ــس علي ــوُت ُيون ــا ُح ــال: َأَن ــَت«؟ فق ــْن َأْن ــاَلم: »َم ــن عليهــا السَّ ــن احلَُس ــيِلّ ب َع

ــا ســيِّدي. ــاَلم ي السَّ

ــاَلم«؟ فقــال: إنَّ اهلل  ــه السَّ ــرَبِ ُيونــس َعَلي ــا بَِخ ثنَ ــيِلّ بــن احلســن: »َحدِّ  قــال َع
ــد صــىَّ اهلل عليــه  َك حُممَّ ــاَلم إىِل َأْن َصــاَر جــدُّ ــًا ِمــن َلــدن آدم عليــه السَّ ملْ َيبعــْث نبيَّ

اِدِقَن ))(  يف منهاج احلق: الصَّ
))( يف منهاج احلق: بفتِح َأعُيننا.

))(  يف منهاج احلق: َأردت.
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وآلــه إاِلَّ وقــد "ُعِرَضــت"))( عليــه واليتُكــم َأهــل البيــت، َفمــن َقبلهــا ِمــن  اأَلنبيَّــاء 
ــه  ــي آدم علي ــا َلِق ــي َم ــع"))( يف محِلهــا، َلِق ــَف َعنهــا "ومتنَّ ــن وق ــص، وَم ــِلَم وخَتلَّ َس
ــا َلِقــي ِمــن الغــرِق، ومــا َلِقــي  ــالم َم ــوح َعَليــه السَّ ــِة، َوَلِقــي ُن ــالم ِمــن املعصي السَّ
، ومــا  ــالم ِمــن اجلــبِّ ــالم ِمــن النَّــار، ومــا َلِقــي ُيوســُف عليــه السَّ إِبراهيــم عليــه السَّ
ــالم، ِمــن اخلطيئــة،  ــاَلم ِمــن الَبــالء، ومــا لقــي داُود عليــه السَّ ــوب عليــه السَّ َلِقــي َأيُّ
ــُس  ــا ُيوُن ــه: »َأْن َي ــاَلم، فأوحــى اهلل إلي ــِه السَّ ــى علي ــن متِّ ــس ب إىِل َأن بعــث اهلل ُيون
ــالم ِمــْن  اِشــِديَن َعَليهــم السَّ ــَة الرَّ ــاَلم، َواأْلَئِمَّ ــًا عليــِه السَّ ــَولَّ َأِمــَر اْلـــُمْؤِمنَِن َعلِّي َت
ــالم: »َكْيــَف َأَتــَوىلَّ َمــْن مَلْ َأَرُه َو مَلْ َأْعِرْفــُه« ؟! وذهَب  ُصْلبـِـِه«، فقــال يونــس َعليــه السَّ
: »َأِن اْلَتِقــْم ُيوُنــَس َواَل ُتوِهــْن َلــُه َعْظاًم«،]فالَتقمتُه[،  ُمغاضبــًا، فَأوحــى اهللُ تعــاىل إيِلَّ
َفمكــَث يف بطنـِـي َأربعــن صباحــًا، َيطــوُف معــي البحــار يف ُظلــاٍت ثــالث، ينــادي: 
»﴿ال إِلــَه إاِلَّ َأْنــَت ُســْبحاَنَك إيِنِّ ُكنْــُت ِمــَن الظَّاملـِِـَن﴾))(،  َقــْد َقبِْلــُت َوالََيــَة َعــِيِّ ْبــِن 
اِشــِديَن ِمــْن ُوْلــِدِه «، فلــاَّ آمــن بواليتكــم، َأمــرين ريبِّ بقذفــه،  ــِة الرَّ َأيِب َطالـِـٍب َواأْلَئِمَّ

فقذفُتــه عــى ســاحِل البحــر)4(.

))(  يف منهاج احلق: عرض.
))(  يف منهاج احلق: وتتعتع. التعتعة: الرتدد. ينظر: الصحاح، مادة )تعع(.

ـوِن إِْذ َذَهــَب ُمَغاِضًبــا َفَظــنَّ َأْن َلــْن َنْقــِدَر َعَلْيــِه َفنَــاَدى يِف  ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَذا النُـّ
ــُت ِمــَن الظَّاملِِــَن﴾ ســورة األنبيــاء: آيــة ) 87 (. ــَت ُســْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنْ ــَه إاِلَّ َأْن ــاَمِت َأْن اَل إَِل الظُُّل

ــل االمامــة للطــربي: 0))، ح4)،  ــن شــهر آشــوب: )/ )8)، دالئ )4( ينظــر: املناقــب الب
ــة املعاجــز للســيد هاشــم البحــراين: 4/ 99)- الــراط املســتقيم للعامــيل: )/ )))، مدين

ــي: 4)/)40-)40. ــوار للمجل ــار األن )0)، بح
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]95)[ وممــا نقــل مــن كتــاب )الكشــكول(، )عــن النَّبــي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: 
ــِل  ــُة َأْه ــي َوَواَلَي ــِه َواَلَيتِ ــْت َعَلْي ــى ُعِرَض ــِة َحتَّ ــيٍّ يِف البَِداَي ُة لِنَبِ ــوَّ ــِت  النُُّب ــا َتَكاَمَل »َم

وا لــه بَِطاَعتِِهــْم َوَواَلَيتِِهــْم« ()1(.  ــُه َفَأَقــرُّ َبْيتِــي َوَمُثُلــوا َل

ــالم،  ئِيــل َعَليــه السَّ ]96)[ )وقــال النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: َأَتــايِن َجرْبَ
ــُد، إِنَّ َرّبــَك  َيْأُمــُركَ  بُِحــِب  َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب َوِواَلَيُتــُه« ())(. َفَقــاَل: َيــا حُمَمَّ

]97)[ وممــا ُنِقــل ِمــن كتــاِب )حليــة األَوليــاِء( أليَب نعيــم -وهــو مــن َأعيــاِن 
ــة َأنَّ ِعيســى بــن َمريــم  ــة النبويَّ ُعلــاء الّســنة واجلاعــة- ذكــر إِكــرام اهلل تعــاىل للذريَّ

ــاَلم، ُيصــيلِّ َخلــَف املهــدي، وهــو مــن األَنبيــاء وأويل العــزم))( َعليــه السَّ

ــه   وال شــك َأنَّ اقتــداء الفاضــل باملفضــول قبــح عقــيل، فــإِذا كان عيســى علي
ــالم َأفضــل ِمــن عيســى  ــالم يقتــدي باملهــدي، فكيــف ال يكــون َعــيِلّ عليــه السَّ السَّ

ــالم َأفضــل ِمــن عيســى. النَّبــّي؟ َفَعــيِلٌّ عليــه السَّ

))( الكشــكول فيــا جــرى آلل الرســول عليهــم الســالم للســيد حيــدر بــن عــيل اآلمــيل: 68)، 
ــار:  فَّ حتـــ: عــيل عبــد الكاظــم )ط- العتبــة احلســينية املقدســة( وينظــر: بصائــر الدرجــات للصَّ
ــالم حلســن بن حممد  )9، غــرر األخبــار ودرر اآلثــار يف مناقــب أيب األئمــة األطهــار عليهــم السَّ

الديلمــي: 06)، حتـــ: ضيغــم اســاعيل )ط- قــم(، بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/)8).
األنــوار  بحــار   ،94 للصفــار:  الدرجــات  بصائــر  وينظــر:  نفســه،  الســابق  ))( املصــدر 

.(7(  /(9 للمجلــي: 
))( مل نجــده يف كتــب أيب نعيــم املتوفــرة لدينــا، بــل نقلــه عنــه –باختــالف بســيط- الســيد ابــن 
ــراط  ــيل يف ال ــة: )/80)، والعام ــف الغم ــيل يف كش ــف: )8)، واألرب ــاووس يف الطرائ ط

ــتقيم: )/ 56). املس
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ــِه  ــن َأصحاب ــال لَرجــٍل ِم ــُه ق ــاَلم، انَّ ــه السَّ ــادق علي ]98)[ )ورِوي عــن الصَّ
جــل: مــا  ــاَلم«؟ فقــال الرَّ ي َأِمــر املؤِمنِــَن َعليــه السَّ حــن ســأله: »َهــْل َتــُزور َجــدِّ
ــَك ِمْن ِشــيَعتِنَا َمــا َنَظــْرُت إَِلْيــَك َأبدًا،  ــاَلم: »َلــْواَل َأنَّ ــادق عليــه السَّ زرتــه، فقــال الصَّ
ــاَلَم«،  ــاُء َعَليهــم السَّ ــَماَلئَِكِة، َوتــُزوُرُه اأْلَْنبَِي ــَع اْلـ ــُزوُرُه اهللُ َتَعــاىَل َم ــْن َي ــُزوُر َم َأاَل َت
ــه  ــب َعَلي ــن َأيِب َطالِ ــِيّ ب ــْم َأنَّ َع ــه: »اْعَل ــا َعِلمــُت ذلــك، فقــال ل جــل: َم فقــال الرَّ
ــدر  ــُه بق ــْم، َوَل ِه ــَماَلئَِكِة")1( ُكلِّ ــَن "اْلـ ــاىَل[ ِم ــاَرَك َوَتع ــَد اهلل َتَب ــُل ]ِعنْ ــاَلم َأْفَض السَّ

ُلوا« ())(. ْم ُفضِّ ْم، َوَعَى َقْدِر َأْعاَمهِلِ َثَواُب َأْعاَمهِلِ

وكيــف ال يكــون أفضــل، وقــد قــال النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه- وهــو مشــهور 
َبــة َعــِيّ  عنــد اجلمهــور- يف قتلــه لعمــر بــن عبــد ودٍّ العامــري، يــوم اخلنــدق: »َضْ

َيــوم اخلنْــَدق َأْفَضــل ِمــْن َعَمــِل الثََّقَلــِن إىِل ُيــوِم الِقَياَمــِة«))(.

ة. ِئمَّ ))(  يف منهاج احلق: األَْ
))( منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة اهلل: )4، املطلــب اخلامــس، وينظــر: الــكايف 
للكلينــي: 4/ 579،  بــاب فضــل الزيــارة وثواهبــا، ح)، كامــل الزيــارات البــن قولويــه 
القمــي: 89، ح90، حتـــ: الشــيخ جــواد القيومــي، )ط- قــم(، الــدر النظيــم للعامــيل: ))4، 
فرحــة الغــري للســيد عبــد الكريــم بــن طــاووس: )0)، حتـــ: الســيد حتســن املوســوي )ط-  

ــالمية(.   ــات اإلس ــر للدراس ــز الغدي مرك
))( ورد احلديــث ســابقا بلفــظ خمتلــف يف صفحــة )6))(، وكذلــك ورد يف مصــادر متعــددة 
وبألفــاظ خمتلفــة، منهــا: مــا ذكــره ابــن شــهر آشــوب يف املناقــب: )/ 7))، والــربيس يف 
املشــارق: 65)، )لربــة عــّي لعمــرو بــن عبــد ِود أفضــل مــن عمــل ُأّمتــي إىل يــوم القيامــة(، 
ــال:  ــز الع ــدي يف كن ــي اهلن ــب: 07)، ح)))، واملتق ــي يف املناق ــره اخلوارزم ــا ذك ــا: م ومنه
))/ ))6، )ملبــارزة عــّي بــن أيب طالــب لعمــرو بــن عبــد ود يــوم اخلنــدق أفضــل مــن أعــامل 
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ــى  ــل ع ــاَلم، تفضَّ ــه السَّ ــيِلّ علي ــات َع ــن رضب ــدٌة ِم ــٌة واح ــت رضب ــاذا كان  ف
ــاَلم؟ أو ليــس األَنبيــاء عليهــم  عبــادِة الثَّقلــن؛ فبــم تقــاس بقايــا أعالــه عليــه السَّ

ــن؟ ــة الثَّقل ــن مجل ــاَلم م السَّ

]99)[ وقــد روي يف هــذا البــاب َأخبــار كثــرة، وممَّــا ُنِقــَل مــن كتــاب )املجتبى 
ــعدية،  ه بنــت حليمــة السَّ يف توضيــح أرسارا امُلصطفــى وامُلرتضـــى(، خــر حــرَّ
ــا: ال  ــال هل ــاج، ق ــا احلجَّ ــا طلبه ــي، ملَّ ــف الثَّقف ــن يوس ــاج ب ــع احلجَّ ــا م وخماطبته

ــن غــر مؤِمــن. ه: فراســٌة ِم ــك رافضيــه؟ فقالــت حــرَّ َأشــك َأنَّ

اج: هذا ُمضاٌف إىِل ما َبلغني عنِك؛ فقالت وما هو؟ قال احلجَّ

لن َعِليًَّا عى أيب بكِر، وعمر، وعثان. اج: بلغني أنَِّك ُتفضِّ قال احلجَّ

ــذي وشــى إِليــك عنِّــي لــكاذٌب ]ومفــرتي[ َعــيَلَّ ]واهلل، مــا  قالــت: واهلل، إِنَّ الَّ
لــه عــى َأيب بكــر وعمــر وعثــان[، ولكنِّــي ُأفضلــُه عــى آدم، وعــى نــوح،  َأنــا ُأفضِّ

وعــى إِبراهيــم، وعــى داُود، وعــى ُســليان، وعــى موســى، وعــى عيســى.

ــوا  ــاٍل صحب ــى رج ــاه ع ــك إِيَّ ــِك تفضيل ــر علي ــا ُأنك ــاج: إِنَّ ــا احلج ــال هل فق
ــاج: إِْن ملْ  ــا احلجَّ ــال هل ــاء؟! ق ــن األنبي ــبعة م ــى س ــُه ع لين ــِت ُتفضِّ ــول اهلل، وَأن رس

ــاعة. ــذه السَّ ــاِك يف ه ــه عين ــا في ــذت م ــِت ألَخ ــا قل ــِة م ــأِت بصحَّ ت

تُه فال متاكرين فيه. ة: إِذا َأتيُتك بـيٍء تعرف صحَّ  قالت حرَّ

ُأّمتــي إىل يــوم القيامــة(،  ومنهــا: مــا ذكــره الســيد ابــن طــاووس يف الطرائــف: )/)))، وابــن 
ــدق  ــوم اخلن ــة عــّي ي ــة: )/ )9) )لرب ــف الغم ــيل كش ــان: 7)6، واألرب ــج اإلي ــرب يف هن ج

أفضــل مــن عبــادة الثقلــن(، وغرهــا.
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ــا  ــي م ــاج: َأخربين ــا احلجَّ ــال هل ــك، فق ــى ذل ــا"))( ع ــاج: "فعاهدهت ــال احلجَّ  ق
ــه عــى آدم ؟ فضيلت

ــُه َفَغــَوى * ُثــمَّ اْجَتَبــاُه   فقالــت: قــال اهلل تعــاىل يف قصــِة آدم: ﴿َوَعــَص َآَدُم َربَّ
ــُه َفَتــاَب﴾))(. َربُّ

ــه  ــاَلم، قــال اهلل َتبــارك وتعــاىل يف حقِّ  ومــوالي َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
وشــكره ومدحــه يف ســورة هــل َأتــى، فقــال: ﴿َوَكاَن َســْعُيُكْم َمْشــُكوًرا﴾))(، 
ومــوالي َعــيّل بــن َأيب طالــب َصلــوات اهلل وســالمه عليــه ملْ يعــْص اهلل تعــاىل طرفــة 
ــاج[ مــا ينــايف هــذا؟ عــن أبــدًا وملْ تأخــذه يف اهلل لومــة الِئــم، فهــل عنــدك ]يــا حجَّ

 قال: ال، ُثمَّ قال هلا: فا فضيلته عى نوح؟ 

ِذيــَن َكَفــُروا  َب اهللُ َمَثــاًل لِلَّ قالــت: قــال اهلل َتبــارك تعــاىل يف قصــة نــوح: ﴿َضَ
ــْم  ــا َفَل ــْنِ َفَخاَنَتامُهَ ــا َصاحِلَ ــِن ِمــْن ِعَباِدَن ــَت َعْبَدْي ــا حَتْ ــَرَأَة ُلــوٍط َكاَنَت ــَرَأَة ُنــوٍح َواْم اِْم
اِخلِــَن﴾)4(، ومــوالي ]َأمــر  ــاَر َمــَع الدَّ ــا َعنُْهــاَم ِمــَن اهلل َشــْيًئا َوِقيــَل اْدُخــاَل النَّ ُيْغنَِي
ــارك  جــه اهلل تب ــد[ زوَّ ــه ق ــوات اهلل وســالمه علي ــن أيب طالــب صل ــن عــيّل ب املؤمن

))(  يف منهاج احلق: فعاهدت اهلل.
ِمــْن  َعَلْيِهــاَم  ِصَفــاِن  َيْ اَم َوَطِفَقــا  ــاَم َســْوَآُتُ هَلُ َفَبــَدْت  ِمنَْهــا  ﴿َفــَأَكاَل  ))( مــن قولــه تعــاىل: 
ــُه َفَتــاَب َعَلْيــِه َوَهــَدى﴾ ســورة طــه:  ــُه َفَغــَوى * ُثــمَّ اْجَتَبــاُه َربُّ ـِة َوَعــَص َآَدُم َربَّ نَـّ َوَرِق اجْلَ

اآليتــان))))-)))(.
))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ َهــَذا َكاَن َلُكــْم َجــَزاًء َوَكاَن َســْعُيُكْم َمْشــُكوًرا﴾ ســورة اإلنســان: 

ــة )))(. اآلي
)4( سورة التحريم: آية )0)(.
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هــراء، والبتــول العــذراء- صلــوات اهلل وســالمه عليهــا، وعــى  وتعــاىل فاطمــة الزَّ
رِة املنتهــى، وكان وليَّهــا امللــك  ــاء حتــت ِســدَّ بعلهــا وَأبيهــا، وُأّمهــا وَبنيهــا- يف السَّ
ــهيد بكربــالء عليهــا  األعــى، وولــد لــه منهــا احلََســن املجتبــى واحلَُســن الشَّ
[، إِنَّ َوَلَديــَك َهَذين  ــاَلم، وقــد قــال رســـول اهلل صـــىَّ اهلل عليــه وآله: » ]َيــا َعــِيّ السَّ

ــة«))(. ــِل اجلنَّ َســيِّدا َشــَباِب َأْه

ــالم يومــًا عــى رُســول اهلل صــىَّ اهلل  ولقــد دخــل َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
عليــه وآلــه، ومهــا عــى ظهــر ]رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه[، فقــال: »نِْعــَم املطيِّــة 
اكَِبــان مُهــا، َوَأُبومُهــا  َمطِيَّتُكــام«، فقــال رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َونِْعــَم الرَّ

َخــٌر ِمنُْهــام«))(.

))( روى احلمــري يف قــرب اإلســناد: )))، ح86)، عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: 
ــم  ــرباين يف املعج ــام«، والط ــر ِمنه ــا خ ــة، وَأبومه ــل اجلنَّ ــباِب َأه ــيِّدا َش ــن س ــن َواحُلس »احَلس
ــن  ــر رواه اب ــظ آخ ــي: 9/ )8)، وبلف ــد للهيثم ــم الزوائ ــر: )/ 9)، ح7)6)، ومعج الكب
عســاكر يف ترمجــة احلســن عليــه الســالم: 78، عــن ابــن عمــر قــال: قــال النَّبــي صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه »ابنــيَّ َهذيــن ســيِّدا َشــباِب َأهــل اجلنَّــة «، ويف كنــز العــال: ))/)))، ح47)4)، 

ــادر. ــن املص ــا م ــابوري: )/ 67)، وغره ــم النيس ــتدرك للحاك واملس
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــار: )/ 80، )ان رس ــان يف رشح االخب ــايض النع ))(  روى الق
ــالم عــى عاتقيــه  مــرَّ بمجلــٍس مــن جمالــِس األَنصــار، وقــد محــل احلَســن واحلســن عليهــا السَّ
اكبــان مهــا« (،  ومهــا صغــران، فقالــوا: نعــم املطيــة أنــت هلــا يــا رســول اهلل، قــال: »ونعــم الرَّ
وروى الطــرباين يف املعجــم الكبــر: )/ 65، ح77)6، )عــن يعــى بــن مــرة وســلان قــاال: كنَّــا 
حــول النَّبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، فجــاءت أم أيمــن فقالــت: يــا رســول اهلل، لقــد ضــلَّ احلســن 
واحلســن، قــال: وذلــك عنــد ارتفــاع النهــار، فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: »ُقوُمــوا 
فاطلبــوا ابنـَـي« قــال: وأخــذ كل رجــل جتــاه وجهــه، وأخــذت نحــو النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، 
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ــن  احل ــاء والصَّ ــاء واألولي ــن األنبي ــة م ــل اجلنَّ ــباب َأه ــّيدي ش ــا س ــإِذا كان  ف
ــهداء مــن عبــاده وَأبومهــا خــر منهــا، فَعــيِلّ بــن أيب طالــب صلــوات اهلل  والشُّ
ــاج[  ــا حجَّ ــة، فهــل عنــدك ]ي ــذ أفضــل اخللــق وَأجلَّهــم منزل ــه حينئ وســالمه علي

ــذا؟  ــايف ه ــا ين م

قال: ال، ُثمَّ قال: فا فضيلته عى إِبراهيم؟

ــة إِبراهيــم اخلليــل صلــوات اهلل وســالمه   قالــت: قــال اهلل تبــارك وتعــاىل يف قصَّ
ــَى  ــاَل َب ــْن َق ــاَل َأَومَلْ ُتْؤِم ــى َق ــي امْلَْوَت يِ ــَف حُتْ ــُم َربِّ َأِريِن َكْي ــاَل إِْبَراِهي ــه: ﴿َوإِْذ َق علي
ُهــنَّ إَِلْيــَك ُثــمَّ اْجَعــْل َعــَى  ــْرِ َفُرْ َوَلكِــْن لَِيْطَمئِــنَّ َقْلبـِـي َقــاَل َفُخــْذ َأْرَبَعــًة ِمــَن الطَّ
ُكلِّ َجَبــٍل ِمنُْهــنَّ ُجــْزًءا ُثــمَّ اْدُعُهــنَّ َيْأتِينَــَك َســْعًيا َواْعَلــْم َأنَّ اهلل َعِزيــٌز َحكِيــٌم﴾))(، 
ومــوالي أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب صلــوات اهلل وســالمه عليــه قــال قــوالً 
ــْو  ــه:[ »َل ــو قول اب، وه ــذَّ ــده ]إاِلَّ ك ــد بع ــه َأح ــط، وال يقول ــه ق ــد قبل ــه َأح ــا قال م

ــالم يلتــزق كل واحــد منها  فلــم يــزل حتــى أتــى ســفح جبــل وإذا احلســن واحلســن عليهــا السَّ
صاحبــه، وإذا شــجاع قائــم عــى ذنبــه خيــرج مــن فيــه شــبه النــار، فــأرسع إليــه رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه، فالتفــت خماطبــا لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، ثــم انســاب فدخــل بعــض 
األحجــرة، ثــم أتامهــا فأفــرق بينهــا ومســح وجههــا، وقــال: بــأيب وأمــي أنتــا مــا أكرمكــا عــى 
اهلل، ثــم محــل أحدمهــا عــى عاتقــه األيمــن واآلخــر عــى عاتقــه األيــرس؛ فقلــت: طوبــا لكــا، 
ــان مهــا وأبومهــا  ــه: »ونعــم الراكب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــا، فق ــة مطيتك ــم املطي نع
خــر منهــام«، ونقلــه عنــه املتقــي اهلنــدي يف كنــز العــال: ))/ )66، ح7685)، وغرهــا مــن 

املصــادر.
))( سورة البقرة: اآلية )60)(.
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ُكِشــَف  اْلِغَطــاُء َمــا اْزَدْدُت َيِقينــًا«)1(، فهــل عنــدك مــا ينــايف هــذا؟

اَلم؟   قال: ال، قال: فا فضيلته عى داود عليه السَّ

ــْرِث إِْذ  ــاَمِن يِف احْلَ ُك ــَلْياَمَن إِْذ حَيْ ــه: ﴿َوَداُووَد َوُس ــاىل يف حقِّ ــال اهلل َتع ــت: ق قال
ــا  ْمنَاَهــا ُســَلْياَمَن َوُكالًّ َآَتْينَ ْكِمِهــْم َشــاِهِديَن * َفَفهَّ ــا حِلُ ــُم اْلَقــْوِم َوُكنَّ ــِه َغنَ َنَفَشــْت فِي

ــاًم﴾))( . ــاًم َوِعْل ُحْك

ــه  ــاَلم، قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــه السَّ ــيِلّ بــن أيب طالــب علي ومــوالي َع
ــاج مــا ينــايف ذلــك؟  "))(، فهــل عنــدك يــا حجَّ ــه: "َأْقَضاُكــم َعــِيّ وآلــه يف حقِّ

قال: ال، ثم قال هلا: فا فضيلته عى ُسليان؟

ــاَلم: ﴿َوَهــْب  ــة ُســليان بــن داُود عليــه السَّ  قالــت: قــال اهلل تعــاىل يف قصَّ

))(  غــرر احلكــم ودرر الكلــم لعبــد الواحــد بــن حممــد التميمــي: 566، حتـــ: الســيد مهــدي 
الرجائــي، عيــون احلكــم واملواعــظ لعــيل بــن حممــد الليثــي: 5)4، حتـــ: الشــيخ حســن 
ــد  ــول ملحم ــب آل الرس ــؤول يف مناق ــب الس ــي: 75)، مطال ــب للخوارزم ــدي، املناق البرجن

ــافعي: )9. ــة الش ــن طلح ب
ــْرِث إِْذ َنَفَشــْت فِيــِه َغنَــُم اْلَقــْوِم َوُكنَّــا  ُكــاَمِن يِف احْلَ ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَداُووَد َوُســَلْياَمَن إِْذ حَيْ
ــاَل  َب ــَع َداُووَد اجْلِ ْرَنا َم ــخَّ ــاًم َوَس ــاًم َوِعْل ــا ُحْك ــَلْياَمَن َوُكالًّ َآَتْينَ ــا ُس ْمنَاَه ــاِهِديَن َفَفهَّ ــْم َش ْكِمِه حِلُ

ــان )79-78(. ــاء: اآليت ــا َفاِعلَِن﴾ســورة األنبي ــْرَ َوُكنَّ ــبِّْحَن َوالطَّ ُيَس
))( روى القــايض النعــان يف رشح االخبــار: )/ )9، عــن أيب ســعيد اخلــدري، قــال: َســِمعت 
ــن  ــق الب ــخ دمش ــر: تاري «، وينظ ــِيّ ــم َع ــول: »َأْقَضاُك ــه يق ــه وآل ــوات اهلل علي ــول اهلل صل رس
عســاكر: )5/ 00)، رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد: )/ 8)، حتـــ: حممــد ابــو الفضــل 

ابراهيــم، االحــكام لآلمــدي: 4/ 7)).



240

... املنهج القويم يف تفضيل الصراط املستقيم ...

ــاُب))(﴾))(، ومــوالي َأمــر  ــَت اْلَوهَّ ــَك َأْن ــِدي إِنَّ ــْن َبْع ــٍد ِم ــي أِلََح ــًكا اَل َينَْبِغ ِل ُمْل
ي[  ي َغْرِ نيــا، قال هلــا: »إَِلْيــِك َعنِّــي ]ُغــرِّ ــالم ملَّــا ُعِرَضــت لــه الدُّ املؤمنــن عليــه السَّ

ــِك")3(«)4(. ــة ِل إَِليِ ــِك، َواَل َرْغَب ــَة ِل فِيِ ــًا "اَل َرْجَع ــِك َثاَلث ْقُت ــْد َطلَّ اَرة، َق ــدَّ ــا َغ َي

اج[ ما ينايف هذا؟   فهل عندَك ]يا حجَّ

قال: ال، ثم قال هلا: فا فضيلته عى موسى بن عمران؟ 

ــا خــاف وخــرج  ــالم، ملَّ تــه عليــه السَّ قالــت لــه: قــال اهلل تبــارك وتعــاىل يف قصَّ
ــاُف  ــٌب َفَأَخ ــَيَّ َذْن ــْم َع ــاُروَن * َوهَلُ ــْل إىَِل َه ــال: ﴿َفَأْرِس ــب، وق ــًا يرتق ــا خاِئف منه

ــاب( كــذا يف االصــل، ومــا  ))( )ربِّ هــب يل ملــكًا ال ينبغــي ألحــد مــن بعــدي انــك انــت الوهَّ
أثبتنــاه مــن منهــاج احلق. 

ــَك  ــِدي إِنَّ ــْن َبْع ــٍد ِم َح ــي أِلَ ــًكا الَ َينَْبِغ ــْب ِل ُمْل ــْر ِل َوَه ــاَل َربِّ اْغِف ــه تعــاىل: ﴿َق ))(  مــن قول
ــة )5)(. ــورة ص: اآلي ــاُب﴾ س ــَت اْلَوهَّ َأْن

))(  يف منهاج احلق: ال رجعة يل إِليك، وال يل رغبة فيك.
)4( روي قــول أمــر املؤمنن-صلــوات اهلل وســالمه عليــه- هــذا بألفــاظ متعــددة، منهــا: يف 
هنــج البالغــة: )64، حتـــ: فــارس احلســون، قــال أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل وســالمه عليــه: 
ي  ــرِّ ــاَت! ُغ ــِك، َهْيَه ــاَن ِحينُ ْقِت؟ اَل َح ْضــِت َأْم إَِلَّ َتَشــوَّ ــي َأيِب َتَعرَّ ــِك َعنِّ ــا إَِلْي ــا ُدْنَي ــا َي ــا ُدْنَي »َي
ــا..«، ومنهــا: يف أمــايل الصــدوق:  ــَة فِيَه ــًا اَل َرْجَع ــِك َثاَلث ْقُت ــْد َطلَّ ــِك، َق ــَة ِل فِي ي اَل َحاَج ــْرِ َغ
58)، ويف روضــة الواعظــن للنيســابوري: 7))، واملناقــب البــن شــهر آشــوب، وغرهــا مــن 

املصــادر.
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ــَديَّ  ــاُف َل ــْف إيِنِّ اَل َيَ ــا ُموَســى اَل َتَ ــوِن))(﴾))(، حتــى قــال اهلل تعــاىل: ﴿َي َأْن َيْقُتُل
امْلُْرَســُلوَن﴾))(،  ومــوالي َأمــر املؤمنــن عــيّل بــن َأيب طالــب صلــوات اهلل وســالمه 
ــا أراد املشـــركون قتــل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بــاَت عــى فراشــه،  عليــه ملَّ
ــى  ة املشـــركن، حتَّ ــاه بنْفِســِه، ومل خيــف، ومل خيــَش ]مــن كثــرِة األعــداء وشــدَّ ووقَّ
ــَن  ــِه: ﴿َوِم بــن، فَأنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل يف حقِّ باهــى اهلل تعــاىل بــه مالئكتــه املقرَّ
النَّــاِس َمــْن َيشـْــِري َنْفَســُه اْبتَِغــاَء َمْرَضــاِة اهلل َواهللُ َرُءوٌف بِاْلِعَبــاِد﴾)4(، فهــل عنــدك 

ــاج[ مــا ينــايف ذلــك؟  ]يــا حجَّ

اَلم؟  قال: ال، ُثمَّ قال هلا: فا فضيلته عى عيسى عليه السَّ

ــالم:  قالــت: قــال اهلل تبــارك وتعــاىل يف قصــة مريم ابنة عمــران عليها السَّ
﴿َفَأَجاَءَهــا امْلََخــاُض إىَِل ِجــْذِع النَّْخَلــِة َقاَلــْت َيــا َلْيَتنـِـي ِمــتُّ َقْبــَل َهــَذا َوُكنْــُت َنْســًيا 
ــن  ــة، ومــوالي َأمــر املؤمنــن عــيل ب ــه يف أصــل جــذع النَّخل ــيًّا﴾)5(، ووضعت َمنِْس
ــه يف املخــاض، ُفتــح هلــا بــاب  أيب طالــب صلــوات اهلل وســالمه عليــه ملَّــا وقعــت أمَّ

))(  )أرســل معــي هــارون وهلــم عــى ذنــب فأخــاف ان يقتلــون( كــذا يف األصــل، ومــا أثبتنــاه 
مــن منهــاج احلــق.

ــْم َعــَيَّ  ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَيِضيــُق َصــْدِري َوالَ َينَْطلِــُق لَِســايِن َفَأْرِســْل إىَِل َهــاُروَن * َوهَلُ
َذْنــٌب َفَأَخــاُف َأْن َيْقُتُلــوِن﴾ ســورة الشــعراء: اآليتــان: )))، 4)(. 

ــا  ــْب َي ــًرا َوملَْ ُيَعقِّ ــانٌّ َوىلَّ ُمْدبِ ــا َج ــزُّ َكَأهنََّ َت ــا َتْ ــامَّ َرَآَه ــاَك َفَل ــِق َعَص ــاىل: ﴿َوَأْل ــه تع ــن قول ))( م
ــاُف َلــَديَّ امْلُْرَســُلوَن﴾، ســورة النمــل: اآليــة )0)(. ــْف إيِنِّ اَل َيَ ُموَســى اَل َتَ

)4( سورة البقرة، اآلية )07)(.
)5( سورة مريم: اآلية )))(.
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الكعبــة ودخلــت ]فيهــا[، ووضعتــه يف وســط بيــت اهلل احلــرام، ]ولذلــك واهلل 
ف  ــة، وال رُشِّ ــذه الفضيل ــل هب ــا ُفضِّ ــاد، وم ــف والب ــًا للعاك ــة مطاف ــارت الكعب ص

ف غــره، فهــل عنــدك مــا ينــايف ذلــك؟  هبــذا الــرَّ

بتــك  قــال: ال، قــال: واهلل لــوملْ تذكريــن هــذه الدالئــل الواضحــة؛ لكنــت عذَّ
عذابــًا شــديدًا، ثــم أمــر هلــا بجوائــز ســنّية، وعطايــا هنيئــة())(.

ــد،  ر بــن خال ]00)[ وممــا نقــل مــن نقــل مــن كتــاب )االربعــن(: )عــن عــاَّ
عــن إِســحاق األَزرق، عــن عبــد امللــك بــن ســليان، قــال: وجــد يف ذخــرة ]َأحــد[ 
ــرياين، منقــول مــن  ــم الّسـ ــوب بالقل ــالم يف ورق، مكت ــه السَّ حــواري عيســى علي
ــفينة  ــِة السَّ ــاَلم، يف قصَّ ــر عليهــا السَّ ــا تشــاجر موســى واخلضـ ــك ملَّ ــوراة: وذل الت
ــالم إىِل قومــه فســَأله َأخــوه هــارون عــاَّ  والُغــالم واجِلــداِر، رجــَع موســى عليــه السَّ

اســتعملُه ِمــن اخلضـــر، وشــاهده مــن العجاِئــِب يف البحــِر.

ــاَلم: بينــا َأنــا واخلضـــر عــى شــاطِئ البحــر، إِذ َســقط  فقــال موســى عليــه السَّ
بــن َأيِدينــا طاِئــٌر، وَأخــذ يف ِمنقــارِه قطــرًة ِمــن مــاِء البحــِر َوَرمــى هبــا َنحو املشـــرق، 
ــاء،  وَأخــذ ِمنــه َثانيــة َورمــى هبــا َنحــو املغــرب، ُثــمَّ َأخــذ الثَّالثــة َورمــى هبــا َنحو السَّ
ــمَّ َأَخــذ َخامســًة وَأْلَقاهــا يف الَبحــر،  ابعــة َورمــى هبــا َنحــو األَرض، ُث ــمَّ َأَخــذ الرَّ ُث

ــاَلم ِمــن ذلــك وســَألتُه عنــه، فقــال: ال َأعلــم. َفُبِهــتُّ َأنــا واخلضـــر عليــه السَّ

))( كتــاب املجتبــى يف توضيــح أرسار املصطفــى واملرتــى غــر متوفــر لدينــا، بــل نقلــه عنــه 
الســيد ويل بــن نعمــة اهلل يف كتابــه منهــاج احلــق واليقــن: 47- )5، املطلــب الســادس، وينظــر: 
الروضــة لشــاذان بــن جربيــل: 4))، ح)9)، الفضائــل لشــاذان بــن جربيــل: 6))، الــراط 

املســتقيم للعامــيل )/ 0))، بحــار األنــوار للمجلــي: 46/ 6)).
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ــاٍد ]يصيــد[ يف البحــِر، فنظــر إِلينــا وقــال: مــا يل  فبينــا َنحــُن كذلــك، وإِذا بصيَّ
اِئــر؟ ــب[ ِمــن َأمــر الطَّ َأراُكــا يف فكــرٍة ]وَتعجُّ

فقلنــا: هــو كذلــك، فقــال: َأنــا رجــٌل صيَّــاد، وقــد َعِلمــُت إِشــارتُه، وَأْنتــا نبيَّاِن 
؛ فقــال: هــذا الطَّائــر  ــا[ ال نعلــم إالَّ مــا علَّمنــا اهللُ عــزَّ وجــلَّ ال تعلــان؟! فقلنــا: ]إِنَّ
ــه إِذا َصــاَح يقــول يف ِصياِحــِه: ُمْســِلم، فإِشــارته برمــي  ى ُمســلًا؛ ألَنَّ يف البحــِر يســمَّ
ــاِء، واألَرض، ويف البحــر يقــول:  املــاِء ِمــن منقــاِرِه نحــو املــرق، واملغــرب، والسَّ
ــاوات،  ــرِب، والسَّ ــرق، واملغ ــِل املشـ ــُم َأه ــوُن ِعْل ــيٌّ يك ــاِن نب م ــِر الزَّ ــَأيت يف آخ ي
ــن  ــُه اب ــِرث ِعْلَم ــاة[ يف البحــر، وَي ــَل هــذه الَقطــرِة ]امُللق ــد ِعلمــِه مث واألَرض، عن

ــاَلم. ــه َعــيِلّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ ــه ووصيِّ عمِّ

ــا ِعلمــه  ــا فيــه مــن التشــاجِر، واســتقلَّ كلُّ واحــٍد منَّ فعنــد ذلــك َســكَن مــا ُكنَّ
ــا  َعينَ ــُث ادَّ ــا حي ــا َنْقصن فن ــا لُيعرِّ ــُه اهللُ إِلين ــُه ملــك بعث ــا َأنَّ ــا، َفَعِلمن ــاب عنَّ ــمَّ َغ ]، ُث

ــال [ «))(. الك

ــاء، واألَرض، واملشـــرق، واملغــرب عنــد علمــه  فــإذا كان علــم َأهــِل السَّ
صلــوات اهلل وســالمه عليــه كالقطــرة امُللقــاِة يف البحــر، فكيــف ال يكــون أفضــل؟!

اِئــر يف  ــالم نبيَّــان،  وال يعلــان مــا َأشــاَر إِليــه الطَّ وموســى واخلــرض عليهــا السَّ

))( ينظــر: االربعــون حديثــا أَلســعد بــن إبراهيــم االربــيل احلــيل: ))- ))، ح)، حتـــ: مشــتاق 
ــل  ــيل ارشف، تأوي ــيل: 80)، حتـــ: ع ــرض للح ــة(، املحت ــينية املقدس ــة احلس ــر )ط- العتب املظف
ــاىل  ــل اهلل تع ــدي عج ــام امله ــة اإلم ــادي: )/ 04)، حتـــ: مدرس ــرت آب ــرة لالس ــات الظاه اآلي

ــي: ))/ ))). ــوار للمجل ــار األن ــف، بح ي ــه الرَّ فرج
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فعلــه، فهــذا حديــث شــاٍف يف املطلــوب لراحــة َألفاظــه.

َمنِي َرُســوُل اهلل  ــاَلم قــال: »َعلَّ ])0)[ وروي عــن َأمــر املؤمنــن َعــيِلّ عليــه السَّ
َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلِــِه َأْلــَف  َبــاٍب  ِمــَن اْلِعْلــِم  يْفَتــُح ل ِمــْن ُكلِّ َبــاٍب َأْلــَف  َبــاٍب«)1(، 

فــإِذا كان هكــذا، فكيــف ال يكــون َأفضــل؟

ــوَل  ــاَلم: ) »إِنَّ َرُس ــه السَّ ــن علي ــُر املؤمن ــال َأم ــر، ق ــث آخ  ])0)[ ويف حدي
ــَن  ــاٍب ]ِم ــُف َب ــي َأْل ــَح يِف َقْلبِ ــاَنهُ  يِف َفِمــي، َفاْنَفَت ــِه َأْدَخــَل لَِس اهلل صــىَّ اهللُ َعَليــه َوآل

ــاٍب« ( ))(. ــَف َب ــاٍب َأْل ــَح ِل ُكلُّ َب ــِم[ َوَفَت اْلِعْل

ــويس، يف كتــاِب )مصبــاح األَنــوار  ــيخ َأبــو جعفــر الطُّ  ])0)[ ونقــل عــن الشَّ
يف مناقــب األَِئمــة األَطهــار())(: إِنَّ ســلان الفــاريس، واملقــداد بــن اأَلســود، وَأبا ذر 
الغفــاري، ومجاعــة مــن َأصحــاِب النَّبــّي صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه، َدَخلــوا عليــه واحلــزُن 
ــوا:  ــه، فقال ــه وآل ــَدي رُســول اهلل صــىَّ اهللُ علي ــوا بــن َي ظاهــٌر يف وُجوِههــم، فجث

))(  روى ُســَليم  بــن قيــس الكــويف يف كتابــه املســمى باســمه: )/ ))9، ح64، قال: )َســمعُت 
ــِم،  ــَن اْلِعْل ــاٍب  ِم ــَف  َب ــِه َأْل ــِه َوآلِ َمنِــي َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــالم يقــول: »َعلَّ ــه السَّ ــا علي علّي
ــن  ــي: 8/ 47)، ح)))، املناقــب الب ــكايف للكلين ــاٍب « (. وينظــر: ال ــَف  َب ــاٍب َأْل ــُح ُكلُّ َب َيْفَت
شــهر آشــوب: )/ 04)، الفضائــل البــن شــاذان: )0)، كشــف الغمــة لالربــيل: )/ )6).

ــرازي:  ــر الش ــد طاه ــن ملحم ــاب األربع ــر: كت ــاووس: 6))، وينظ ــن ط ــف الب ))( الطرائ
8)4، بحــار األنــوار للمجلــي:6/40)).

))(  هــذا اشــتباه مــن املصنــف، فــإِنَّ كتــاب )مصبــاح األنــوار( هلاشــم بــن حممــد، وهــو معارص 
للشــيخ الطــويس واثبــات ذلــك حيتــاج إىل اإلطالــة، والكتــاب قيــد التحقيــق وســيطبع إن شــاء 

اهلل ويثبــت فيــه ذلــك.
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ــا نســتْأذُنك  ــا َنســمُع يف َعــيِلّ كالمــًا قــد َأحزننــا، وإِنَّ نفديــك باآلبــاء واألُمهــات، إِنَّ
ِد عليهــم، فقــال رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َوَمــا َعَســاُهمْ  َيُقوُلــون  يِف  يف الــرَّ

ــاَلم«؟ ــي َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب َعَليــه السَّ َأِخــي َواْبــِن َعمِّ

ــب يف  ــن َأيب طال ــيِلّ ب ــة لَِع ــون: وَأيُّ فضيل ــم يقول ــول اهلل، إهِنَّ ــا رس ــوا: ي  فقال
ــا َأدركــُه وهــو طِفــل َصغــر، وَنحــُن َنحــزن ِمــن هــذا الــكالم   َســْبقِه إىِل اإِلســالِم، إِنَّ

والنكــث))(.

 فقــال النَّبــّي صــىَّ اهللُ عليــه وآلــه: »َهــْل َعلِْمُتــْم ِمــَن اْلُكُتــِب األُوىَل َأنَّ إِْبَراِهيــَم 
ــق  ــٍر َيَتَدفَّ ــُه[ َبــْنَ "َأثــاَلت"))( بَِشــاطِِئ هنََ َهــَرَب ِمــْن َنْمــُرود َوهــو مَحــل، َفَوَضعُتــُه ]ُأمُّ
ــمِس[ وإْقَبــال الَّليــل، َفلــامَّ َوَضَعْته َواْســَتَقّر َعــَى َوجــِه األرض َقاَم  بــن ُغــُروِب ]الشَّ
ــة،  ــهادِة بِالِوْحدانِيَّ ــا َيمَســح الــّتاب َعــن وجِهــِه ورأِســِه، ويكثــر مــن الشَّ ِمــن حَتتَِه
ــمَّ  ــِديدًا، ثُّ ــًا َش ــه َفزَع ــت ِمنْ ــُه َفزَع ــامَّ َرَأت ــَراه، َفَل ــُه َت ــِه وأمُّ ــَح ب ــًا وَتوشَّ ــَذ َثوَب ــمَّ َأَخ ُث
ــاَمِء؛ َفــَكاَن ِمنـْـه َمــا َقــاَل اهلل َتَعــاىَل ]يف كِتِابـِـِه[ ملَّــا َرَأى  َهــْرَوَل بــن يَدَيــا َناظــرًا اىَل السَّ
ــمس والَقَمــر؛ َفَقــال اهلل َتَبــاَرَك َتَعــاىَل: ﴿َوَكَذلـِـَك ُنــِري إِْبَراِهيــَم  َكوَكَبــا ُثــمَّ َرَأى الشَّ

ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكــوَن ِمــَن امْلُوِقنـِـَن﴾))( . َمَلُكــوَت السَّ

َوَعلِْمتــم َأنَّ ُموَســى بــَن عْمــَرانَ كاَن فِرَعــون يِف َطَلبـِـِه، وَقــد َشــقَّ ُبُطــون النَِّســاء 

))(  النكث: هو نفض العهد بعد إِحكامه. ينظر: لسان العرب، مادة )نكث(.
ــر  ــده، يكث ــل مســتقيم اخلشــب جيِّ ــة، مجــع َأثــالت: شــجر طوي ))(  يف املصــدر: َأثــالث. أثل
ــربى  ــة الك ــل(، ويف اهلداي ــادة )أث ــرب، م ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــاه يف األرايض الرملّي ــرب املي ق

ــر ..(. ــاطئي هن ــجار بش ــالث أَش ــن ث )ب
))( سورة األنعام: اآلية)75(.
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ــُه  ــاَلم، َفَلــامَّ َوَلدتــُه أمُّ ــَح األَْطَفــال َواألَوالد؛ لَقتــل ُموَســى َعَليــِه السَّ احَلَواِمــل، َوَذَب
ًة،  َعلــه يِف التَّاُبــوت، ثــمَّ ُتلِقيِه يِف الَيــم، َفَبِقيــت ُمتحرِّ تَِهــا وجَتْ ُأِمــَرت أْن َتأخــذه ِمــن حَتْ
َمَهــا َوَقــال: َيــا ُأّمــّي أْلِقينـِـّي يِف التَّاُبــوِت واقِذفِينـِـي يِف الَيــم، َفَقاَلــت وِهــيَّ  ــى َكلَّ َحتَّ
َفِزَعــة ِمــْن َكاَلمــِه: إينِّ َأَخــاف َعَليــك الغــرق، فقــال هلــا: ال تــايف وال حتــزين إِنَّ اهلل 
ــا فعلــْت ذلــك، فبقــي يف التَّابــوت واليــم إىِل َأْن قذفــُه اليــم إىِل  رادَّين إِليــِك، ُثــمَّ إهِنَّ
ة كانــت ســبعن يومــًا،  ــاحِل، ال يطعــم طعامــًا وال يــرشب شابــًا. فــروي َأنَّ املــدَّ السَّ

"وروي ســنة"))(.«

ــَك  ــي ُأْخُت ــي إِْذ َتِْشـ ــَى َعْينِ ــَع َع ــه: ﴿َولُِتْصنَ ــال اهلل تعــاىل يف حــال طفوليت »وق
ــُه))(﴾)3( ــْن َيْكُفُل ــَى َم ــْم َع ــْل َأُدلُُّك ــوُل َه َفَتُق

تَِهــا َأالَّ  ــاَلم، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َفنَاَداَهــا ِمــْن حَتْ وهــذا عيســى بــن مريــم عليــه السَّ
ي إَِلْيــِك بِِجــْذِع النَّْخَلــِة ُتَســاِقْط َعَلْيــِك  ــا * َوُهــزِّ يًّ َتــِك َسِ ــِك حَتْ ــَزيِن َقــْد َجَعــَل َربُّ حَتْ

))(  يف املصدر: وروي ستة اشهر.
))(  )يكفلونــه( كــذا يف االصــل والصحيــح مــا أثبتنــاه مــن القــرآن الكريــم، وهنــاك آيــة 
ــا َعَلْيــِه امْلََراِضــَع ِمــْن َقْبــُل َفَقاَلــْت َهــْل َأُدلُُّكــْم َعــَى َأْهــِل  ْمنَ أخــرى، وهــي قولــه تعــاىل: ﴿َوَحرَّ

ــة)))(. ــص: آي ــورة القص ــوَن﴾ س ــُه َناِصُح ــْم َل ــْم َوُه ــُه َلُك ــٍت َيْكُفُلوَن َبْي
ــاِحِل َيْأُخــْذُه  ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َأِن اْقِذفِيــِه يِف التَّاُبــوِت َفاْقِذفِيــِه يِف اْلَيــمِّ َفْلُيْلِقــِه اْلَيــمُّ بِالسَّ
َعــُدوٌّ ِل َوَعــُدوٌّ َلــُه َوَأْلَقْيــُت َعَلْيــَك حَمَبَّــًة ِمنِّــي َولُِتْصنَــَع َعــَى َعْينـِـي * إِْذ َتـْـِي ُأْخُتــَك َفَتُقــوُل َهْل 
ــاَك  ْينَ ــَزَن َوَقَتْلــَت َنْفًســا َفنَجَّ ــَك َكــْي َتَقــرَّ َعْينَُهــا َواَل حَتْ ــاَك إىَِل ُأمِّ َأُدلُُّكــْم َعــَى َمــْن َيْكُفُلــُه َفَرَجْعنَ
ِمــَن اْلَغــمِّ َوَفَتنَّــاَك ُفُتوًنــا َفَلبِْثــَت ِســنَِن يِف َأْهــِل َمْدَيــَن ُثــمَّ ِجْئــَت َعــَى َقــَدٍر َيــا ُموَســى﴾ ســورة 

طــه: اآليتــان )9)، 40(
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ُرَطًبــا َجنِيًّــا﴾))(.

ي  يِب َوَقــرِّ ــاه، وقــال اهلل تعــاىل هلــا: ﴿َفــُكِي َواْشَ ــُه[ وقــت والدتــا إيَّ ــم ]ُأمَّ َفَكلَّ
ــِن َصْوًمــا﴾))(. مْحَ ــا َتَريِــنَّ ِمــَن اْلَبــرَشِ َأَحــًدا َفُقــوِل إيِنِّ َنــَذْرُت لِلرَّ َعْينًــا َفإِمَّ

ــُم َمــْن َكاَن يِف امْلَْهــِد َصبِيًّــا*  وقــال حــن أشــارت إليــِه ]يف قومهــا[: ﴿َكْيــَف ُنَكلِّ
ــُت  ــا ُكنْ ــَن َم ــاَرًكا َأْي ــا * َوَجَعَلنِــي ُمَب ــاَب َوَجَعَلنِــي َنبِيًّ ــايِنَ اْلكَِت ــُد اهلل َآَت ــاَل إيِنِّ َعْب َق
ــاًرا  ــي َجبَّ َعْلنِ ــَدِت َومَلْ َيْ ا بَِوالِ ــرًّ ــا * َوَب ــُت َحيًّ ــا ُدْم َكاِة َم ــزَّ ــاَلِة َوال ــايِن بِالصَّ َوَأْوَص

ــا﴾)3(. ــُث َحيًّ ــْوَم ُأْبَع ــوُت َوَي ــْوَم َأُم ــْدُت َوَي ــْوَم ُولِ ــَيَّ َي ــاَلُم َع َشــِقيًّا* َوالسَّ

ــاَلم وقــت ِواَلَدتــِه، وُأوَتَ الكَِتــاب  َعَليــِه السَّ َمْرَيــم  بــَن  ــَم ِعَيســى   ]َفَتَكلَّ
َمُهــم  ــام ِمــْن َمولـِـِدِه، وَكلَّ َكاِة لِـ[َثالثــِة أيَّ ــاَلِة، َوالــزَّ ة، َوُأوَص بِالصَّ واحِلْكَمــة، َوالنُّبــوَّ

يف الَيــوِم "الثَّالــِث")4(.

ــا يِف  ــٍد، وُكنَّ ــوٍر واِح ــْن نُّ ــا ِم ــّي وَعلِّي ــاىَل َخَلَقنْ ــاَرك وَتَع ــم َأنَّ اهلل َتَب ــد َعلِْمت  وَق
ُصْلــِب آدم نَســبِّح اهلل َتَبــاَرَك وَتَعــاىَل، ُثــمَّ َنَقَلنـَـا ]ِمــْن ُصْلــٍب إىَل ُصْلــٍب[، َفَلــم َيــَزل 

))( سورة مريم: اآليتان)4)-5)(.
ــوِل إيِنِّ  ــًدا َفُق ــرَشِ َأَح ــَن اْلَب ــنَّ ِم ــا َتَريِ ــا َفإِمَّ ي َعْينً ــرِّ يِب َوَق ــُكِي َواْشَ ــاىل: ﴿َف ــه تع ــن قول ))( م

ــة)6)(. ــم: اآلي ــورة مري ــيًّا﴾ س ــْوَم إِْنِس ــَم اْلَي ــْن ُأَكلِّ ــا َفَل ــِن َصْوًم مْحَ ــَذْرُت لِلرَّ َن
ــاَل إيِنِّ  ــا * َق ــِد َصبِيًّ ــْن َكاَن يِف امْلَْه ــُم َم ــَف ُنَكلِّ ــوا َكْي ــِه َقاُل ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َفَأَشــاَرْت إَِلْي
ــاَلِة  ــُت َوَأْوَصــايِن بِالصَّ ــا ُكنْ ــَن َم ــاَرًكا َأْي ــا * َوَجَعَلنِــي ُمَب ــي َنبِيًّ ــاَب َوَجَعَلنِ ــايِنَ اْلكَِت ــُد اهلل َآَت َعْب
ــاَلُم َعــَيَّ َيــْوَم ُولِــْدُت  ــاًرا َشــِقيًّا * َوالسَّ َعْلنـِـي َجبَّ ا بَِوالِــَدِت َومَلْ َيْ ــا * َوَبــرًّ َكاِة َمــا ُدْمــُت َحيًّ َوالــزَّ

ــا﴾، ســورة مريــم: اآليــات)9)-))(. ــْوَم ُأْبَعــُث َحيًّ ــْوَم َأُمــوُت َوَي َوَي
)4(  يف املصدر: الثاين.
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ــَرِة[، َيســَمع  كيَّــِة ]امُلَطهَّ َجــاِل الطَّاِهــَرة إىَل األَْرَحــاِم الزَّ ُنورَنــا َينَْتِقــل ِمــْن َأْصــاَلِب الرِّ
ــإنَّ  ــِب، ف ــِد امُلطَّلِ ــِر َعْب ــْرٍ إىَل َظه ــٍد وَع ــوِن يِف كلِّ َعْه ــوِر والبُط ــبِْيحنَا يِف الّظُه َتْس

ــا. َهاتِنَ ــا َوُأمَّ ــا َكاَن َيظَهــر يِف َماَلَحــِة وجــوِه آَبائِنَ ُنورَن

ــٍب، وكان  ــِد اهلل، ونِْصــف يِف َأيِب َطالِ ــا نِْصَفــن: نِْصــف يِف َعب ــامَّ افــرق ُنورَن  َفَل
ــا َجَلَســا يِف َمٍل ِمــْن النَّاِس،  [ إَِذا مُهَ ــّي ]وَأيِبّ ُيْســَمُع َتْســبِْيحنا يِف ظُهوِرِهــم، وَكاَن َعمِّ
َأَنــاَر ُنــوِري يِف ُصْلــِب َأيِب، وُنــور َعــِيّ يِف ُصْلــِب َأبِيــِه، إىَِل َأن َخَرجنَــا ِمــْن َأْصــاَلِب 

َهاتنَــا. َأَبائِنَــا وبُطــون ُأمَّ

ــاَلم َوقــت ِواَلَدة َعــِيّ بــَن َأيِب َطالـِـٍب   وَلَقــد َهَبــَط َعــَيَّ َأَخــي َجرَبئِيــل َعَليــِه السَّ
ــِواَلَدِة َأِخيــَك  ــاَلم َوُينِّيــك بِ ــد، احَلــّق ُيقِريــَك السَّ ــا حُممَّ : َي ــاَل َلّ ــاَلم، َوَق ــِه السَّ َعَلي
واْبــن َعّمــك َعــِيّ بــَن َأيِبّ َطالِــٍب، وَيُقــول َلــَك: َهــَذا َأَوان ظُهــور نبّوَتــك، وإعــاَلن 
َأِخيــَك، وابــَن َعّمــك، وَوِزْيــرك، وَصْفَوتــك، وَخلِيَفتــك، وَمــْن َشــَددت بـِـِه َأْزرك، 

وأعَلنْــت بـِـِه ذْكــرك.

 َفُقلــُت َلــه: احَلْمــُد هلل، َفقْمــُت ُمَبــاِدَرًا، َفَوَجــدت َفاطَِمــة بِنْــت َأَســد َقــد 
ــاَلم:  َجاءَهــا امَلَخــاض َوَحوهَلــا النّْســَوة َوالَقَوابـِـل، َفَقــاَل ِل َأِخــي َجرَبئِيــل َعَليــِه السَّ
اْســجف)1( بِينَنَــا وَبــَن النَِّســاء ســَجافًا، فـِـإَِذا َوَضَعــْت َعلِّيــًا فالَتقفــُه َأنــَت، َفَفَعلــت 
ــه َصاِحــب  ــا َعلِيَّــًا، َفإنَّ َمــا َأَمــَريِنّ بــِه َجرَبئِيــل، وَقــال: أْمــدد َيــِدك الُيمنَــى، ]َفالتــق ِبَ
الَيِمــن[، َفَمــَددت َيــِدي َنْحــو ُأّمــه َفــإَِذا بَِعــِيٍّ َمائـِـل إىَِل َيــدّي، َواِضــع َيــده الُيمنَــى يِف 
ُأذنـِـِه الُيْمنَــى ُيــؤذِّن ويِقْيــم بِاحَلنَِفيَّــِة، وَيْشــَهد هللِ َتَعــاىَل بِالِوْحَدانِيَّــِة، وَيقــّر بِِرَســاَلتِّي، 

))(  السجف: السرت. ينظر: كتاب العن، مادة: )سجف(.
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ــَدَأ يِف الّصحــِف  ــَرا النَّْســَمة، َلَقــد ابَت ــة")1(، وَب ــَق "احلبَّ ــِذّي َفَل ــَرَأ[، والَّ ــى ]َفَق ــمَّ اثنَ ُث
ــا ِشــيث ابنــه، َفَتاَلَهــا  ــاَلم، َوَقــاَم ِبَ الَّــِذّي َأْنــَزَل اهلل َتَبــاَرَك وَتَعــاىَل َعــَى آَدم َعَليــِه السَّ
ِل َحــرف إىَل آخــر َحــرف، َحرَفــًا َحرَفــًا، وَلــو َحــَرَ  ــا إىَل آِخرَهــا، ِمــْن َأوَّ هَلَ ِمــْن أوَّ
ــُه َأحَفــظ ِمنْــه، ُثــمَّ َتــاَل ُصحــف ]ُنــوح، ُثــمَّ ُصحــف[ اْبَراِهيــم،  ِشــيث أِلَقــرَّ ]َلــه[ انَّ
ــِرِه،  ــِه إىَل آِخ لِ ــْن أِوَّ ــرآن ِم ــَرَأ الُق ــمَّ َق ــى، ُث ــل ِعيَس ــى، وإنِجي ــوَراة ُموَس ــَى َت ــمُّ َت ُث
ــم  ــة، ُث ــًا َواَل آَي ــه َحرَف ــّي ِمنْ ــَمع ِمنِّ ــِل َأْن َيس ــْن َقب ــه ِم ــّي َل ــُه َكِحْفظِ ــه حَيفظ َفَوَجدَت

ــِه. ــمَّ َعــاد إىَل طُفوَلتِ ــاء، ُث ــاء األَْوِصَي ــِه األَْنبَِي ــاَم َخاَطــب بِ ــه بِ َخاَطبنِــّي وَخاَطبَت

 َفباَِمَذا حَتَزُنون؟! وَماَذا َعَليكم ِمْن َقوِل َأهِل الرّشك والّشك«؟!

 وَقــَاَل النَّبـِـَي َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلـِـِه: »بـِـاهلل َعَليكــم، َتعلمــون اينِّ َأفَضــل األَنبَِيــاء، 
ــاَلم َأفَضــل األَوِصيــاء، وُهــو َوِصيِّــي َعــَى امُلْســلِمِن مجِيَعــًا، وإِنَّ آَدم  وَعــِيّ َعَليــِه السَّ
َلـــامَّ َرَأى اْســِمي واســم أِخــي واســم اِْبنَتـِـي فاطَِمــة واســم ســبَطي احَلَســن واحُلَســن 
ــي َهــل َخَلَقــَت َخْلقــًا ِمــْن َقبــِيّ َأكــَرم  َمْكُتوَبــًا َعــَى َســاِق الَعــرَش بِالنُّــوِر، َقــاَل: اهَِلِ

َعَليــَك ِمنِّــي؟ 

َقاَل: اَل َيا آَدم، َقال: َفاَم َهِذِه االْساَمء الَّتِي َأَراَها َعَى َساِق الَعرِش ِمكُتوَبة؟

ــة،  ــا َخلقــُت َســاَمًء َمبنيَّ ــو اَل َهــِذِه األســاَمء َم ــا آَدم، َل ــاَرَك وَتَعــاىَل: َي ــاَل اهلل َتَب  َق
ــي  بــًا، َواَل َخَلْقتــك ]أْنــَت[ َيــا آَدم، َفَقــال آَدم: اهَِلِ ــة، واَل َملــكًا َمَقرَّ واَل ارَضــًا َمدحيَّ
ِهــم ِعلِيــك إالَّ َمــا َغَفــَرت ِلّ َخطِيَئتِــي، َفَغَفــَر َلــُه، وكنَّــا َنحــُن  وَســيِّدي، َفبَِحقِّ
ــِه، َفَغَفــَر َلــُه، َفَقــاَل اهلل َتَعــاىَل: أبــرِش يِــا آَدم ]َهــِذِه  اَهــا آَدم ِمــْن َربِّ الَكلِــاَمت الَّتِــي َتَلقَّ

))(  يف املصدر: اجلنَّة.
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ــِة. ــَى امَلاَلئَِك ــر َع ــاىَل آَدم[ واْفَتَخ ــد اهلل َتَع ــدك، َفَحَم يتــك وول ــْن ذرِّ األســاِمء ِم

ــي  ــا أْعطِ ــاىَل، َوَم ــاَرَك َوَتَع ــَى اهلل َتَب ــا َع ــِل اهلل َوَفضلن ــْن َفض ــَذا ِم ــإِذا َكاَن َه  فِ
اْبَراِهيــم، وُموَســى، وِعيَســى ِمــْن الَفضــِل إالَّ َأْعَطاَنــا اهلل َأْوىَف ِمنْــه«.

 فقــال ســلان، واملقــداد، وَأبــو ذر، ومــن معهــم: يــا رســول اهلل، فنحــن بحمــد 
ــار،  ــت الن ــك خلق ــة، وألعدائ ــت اجلنَّ ــك خلق ــك وألمت ــزون، فل ــاىل الفائ اهلل تع
فهنيئــا لَِعــيِلّ بــا اعطــاه اهلل مــن فضلــه، إِنَّ هــذا هلــو الفضــل املبــن، ﴿ذلِــَك َفْضــُل 

ــِم﴾))(«))(. ــاُء َواهللُ ُذو اْلَفْضــِل اْلَعظِي ــْن َيَش ــِه َم اهلل ُيْؤتِي

 ]04)[ ونقــل عــن ابــن شــهر آشــوب يف مناقبــه، عــن خالــد، عــن رجالــه، أن 
ّ ُكنــُت ِمــْن َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه َوآلِــِه َكالعضــِد  ــاَلم قــال: »إيِنِّ ــًا عليــه السَّ َعِليَّ
ــَرًا،  ــايِنّ َصِغ ــّذَراِع، َربَّ ــْن ال ــف ِم ــِد، وَكالَكْت ــْن الُعْض ــّذَراِع ِم ــِب، وَكال ــْن امَلنَك ِم
[ اَل َيطَّلـِـع عليــه َأَحــد إالَّ  [ َكاَن ِلّ ِمنـْـه َمْلــس ]ِسّ ّ وآَخــايِنّ َكبـِـْرًا، َوَلَقــد ]َعلمتــم َأينِّ
ة َأن َيْدُعــو ِلّ َبامَلْغِفَرِة،  اهلل، "َوَأوَصــايِن")3( ُدون ُأْصَحابــه وَأهــل َبيتِِه، وإينِّ َســألُته َمــرَّ
، َفَقــاَم َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلـِـِه  َفَقــاَل َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلـِـِه: َأفَعــل َذلـِـَك أِلْجلــك َيــا َعــِيّ
ُهــمَّ  عــاِء، ِوِســمْعته َيُقــول: اللَّ َوَصــىَّ َصــاَلة، َفَلــامَّ َفــَرَغ ِمــْن َصاَلتِــِه ِرفِــِع يِديــِه بِالدُّ

، َفُقلــت: َيــا َرَســول اهلل، َمــا َهــَذا؟ َأْســَئلَك بَِحــقِّ َعــِيٍّ ِعنــدك َأن َتْغِفــر لَِعــِيّ

))( سورة اجلمعة: آية )4(.
ــربى  ــة الك ــر: اهلداي ــوط(:)/ 78، ب)، وينظ ــد )خمط ــن حمم ــم ب ــوار هلاش ــاح االن ))( مصب
الواعظــن  روضــة   ،(((-(09 شــاذان:  البــن  الروضــة  حتـــ:   ،(0(-(00 للخصيبــي: 

 .8(  -8( للنِّيَســابورّي: 
))( يف منهاج احلق: َأوىص إيِل.
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، َأَو َأِجــُد َأكــَرم ِمنْــَك َعــَى اهلل َفاْسَتْشــِفع   َفَقــال َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلِــِه: ]َيــا َعــِيّ
بِــِه إَِليــِه«))(.

ــَك َعــَى اهلل« َأن ليــس  َفُعِلــَم ِمــن قولــِه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َأَو َأِجــُد َأْكــَرم ِمنْ
هنــاك َأحــد ســواه، فلــو كان َأحــد غــره اكــرم منــه عنــد اهلل لدعــا بــه النَّبــّي صــى اهلل 
ــالة والســالم، فتعــنَّ كونــه َأفضــل. عليــه وآلــه، وهــو رصيــح كالمــه عليــه وآلــه الصَّ

ــه قــال: )ُقلــُت للنَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه:  ]05)[ َوُروي عــن ابــن مســعود َأنَّ
َأرين احلــّق، فقــال صــىَّ اهلل عليــه  وآلــه: »َألـِـْج املْخــَدع«))(، فلــاَّ َدَخلــت رَأيــت َعــيِلّ 
ُهــمَّ إيِنِّ َأْســَئلَك  ــالم ســاجدًا وهــو يقــول يف ســجودِه: »اللَّ بــن َأيب طالــب عليــه السَّ

ــد َنبِيَّــك َأْن َتْغِفــر لَِعــِيّ َولِيَّــك«. بَِحــقِّ حُمَمَّ

 فلــاَّ َخرجــُت "أخــرب"))( رُســول اهلل صىَّ اهلل عليــه وآله "رأيتُه خرَّ ســاجدًا")4(، 
ــٍد  ــر ملَُِحمَّ ــك َأْن َتْغِف ــِيّ َولِّي ــقِّ َع ــَئُلَك بَِح ــمَّ إيِنِّ أس ُه ــجودِه: »اللَّ ــول يف س ــو يق وه

ــه الســيد ويل  ــه عن ــل نقل ــا، ب ــر لدين ــن شــهر آشــوب املتوف ــاب املناقــب الب ))( مل نجــده يف كت
بــن نعمــة اهلل يف كتابــه منهــاج احلــق واليقــن: )7- 74، املطلــب التاســع، وينظــر: رشح هنــج 
البالغــة البــن أيب احلديــد: 0)/ 6))، ح5)6،  كتــاب األربعــن ملحمــد طاهــر القمــي: 59-

60، احقــاق احلــق للتســرتي: 7/ 87.
ــر.  ــت الكب ــل البي ــون داخ ــذي يك ــر ال ــت الصغ ــو البي ــَدعُ : ه ــل، واملْخ ــْج، أي: أدخ ))(  َألِ

ــادة )خــدع(. ــن، م ينظــر: جممــع البحري
))(  يف منهاج احلق: ألخرب.

)4(  يف منهاج احلق: فرأيته ساجدًا
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َنبِّيــك« ())(.

]06)[ َوُروي يف كتــاب )مشــارق َأنــوار اليقــن يف مناقــب أمــر املؤمنــن عليــه 
ــد بــن شــاذان، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: كنَّــا جلوســًا  ــاَلم(: )عــن حُممَّ ــاَلة والسَّ الصَّ
ــالم،  عنــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، اذ َأقبــل َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
فقــال النَّبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »َمْرَحبــًا بَِمــنْ  َخَلَقــهُ  اهللُ َقْبــَل ]َأبيـِـه[ آَدم بَِأْرَبِعــَن 

َأْلــَف َســنَة«.

 قال، َفُقلنا: يا رُسول اهلل، َأكان االبن َقبل األَب؟

ــًا ِمــْن ُنــوٍر َواِحــد َقْبــَل َخْلــق آَدم َبــِذه   قــال: »َنَعــْم إِنَّ اهلل َتَعــاىَل َخَلَقنـِـي َوَعلِيَّ
، ُثــمَّ  ِة، ُثــمَّ َقســَمُه نِْصَفــن، ُثــمَّ َخَلــَق "مَجيِــع األَْنبِيــاء"))( ِمــْن ُنــْوِري َوُنــور َعــِيّ امُلــدَّ
ــُة  ــِت امْلَاَلئَِك َل ــا َفَهلَّ ْلنَ ــُة َوَهلَّ ــبََّحِت امْلَاَلئَِك ــبَّْحنَا َفَس ــْرش، َفَس ــن اْلَع ــْن َيِم ــا َع َجَعَلن
ــي  ــن َتْعلِيِم ــَك َع ــإِنَّ َذلِ ُه َف ــربَّ ــبَّح اهلل َوك ــْن َس ــُكّل َم ــُة، َف ِت امْلَاَلئَِك َ ــربَّ ــا َفَك َن ْ وَكربَّ

.)3() » ــِيّ ــِم َع َوَتْعلِي

ه، وعبــده مــن تعليــِم النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه   فــإِذا كان كّل َمــن ســبَّح اهلل، وكــربَّ

))( منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة اهلل: 74، واملطلــب التاســع، وينظــر: الروضــة 
البــن شــاذان: )))، الــدر النظيــم للعامــيل: 765، تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 0)6 

.6((-
))(  يف املشارق: اأَلشياء.

: 86)، تأويــل  ))( مشــارق أنــوار اليقــن للشــيخ الــربيس: 58، وينظــر: املحتــرض للحــيلِّ
اآليــات لالســرت آبــادي: )/ )50- )50، إِرشــاد القلــوب للديلمــي: )/ 97)، بحــار 

.89-88/(4 للمجلــي:  األنــوار 
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وآلــه، وتعليــم أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل وســالمه عليــه، ومهــا رشيــكان يف 
ــل؟! ــالم أفض ــه السَّ ــون علي ــف ال يك ــم، فكي التعلي

ــُه َقــال: »َلـــامَّ َخَلــَق اهلل ُســبَحاُنه  ]07)[ و)عــن النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــِه وآلِــِه، َأنَّ
اِء[: َما َخَلــَق اهلل َتَعاىَل]َخْلَقًا[  وَّ وَتَعــاىَل آَدم َوَحــَواء َتَبْخــَتا)1( يِف اجَلنَّــِة، َفَقــاَل آَدم ]حِلَ
ــْرَدوِس  ــدي إىَِل الَف ــل: َأن "اْمــِض"))( بَِعْب ــاىَل إىَل َجرَبئِي ــا، َفَأْوَحــى اهلل َتَع َأَحَســن ِمنَّ
األَْعــَى، َفَلــامَّ َدَخــَل الَفــْرَدوس، َنَظــَر إىَِل َجاِريــٍة َعــَى درُنــوٍك)3( ِمــْن َدَرانِيــك اجَلنَّــة، 
َقــت اجِلنَــان ِمــْن  ــوٍر، ويِف ُأْذَنْيَهــا قرَطــاٍن ِمــْن النُّــوِر، َقــد َاْشَ َعــَى َرْأِســَها َتــاج ِمــْن نُّ
َقــت اجَلنَّــة  ــِة الَّتـِـي َقــد َاْشَ ــوِر َوْجِهَهــا، َفَقــاَل ]آَدم[: "يــا رب")4( ِمــْن َهــِذِه ]اجَلاِريَّ نُّ

ــوِر َوْجِهَهــا[؟ ِمــْن نُّ

َمان. د َنبّي ِمْن ُولِدك، َيُكون يِف آِخر الزَّ َفَقال: َهِذِه َفاطَِمة بِنْت حُمَمَّ

 َقال: َفاَم َهَذا التَّاج الَِّذي َعَى َرْأِسَها؟ 

َقال: َبْعلَها َعِيّ بَن َأيِب َطالٍب.

َقال: وَما القْرَطان؟ 

َقال: َوَلداَها احَلَسن واحُلَسن.

ــاب العــن:  ــر: حســن املشــية واجلســم. ينظــر: كت : مشــية حســنة، ورجــل  بِْختِ ــرُتُ ))(  الَتَبْخ
مــادة )بخــرت(.

))(  يف منهاج احلق: ائت.
))( الدرنوك: البساط . ينظر: هتذيب اللغة، مادة: )درنك(

)4(  يف منهاج احلق: َحبيبي جربائيل.
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؟ ئِيل َأُخلِقوا َقْبِيّ َقال آَدم: َحبِْيبِي َجرْبَ

َقال: ُهم َمْوُجْوُدوَن يِف َغاِمِض ِعْلِم اهلل َقْبل َأن ُتَلق َبَأْرَبِعن َأْلف َسنَة«())(.

ــه  ــن علي ــر املؤمن ــى َأم ــل ع ــان دخ ــن صوح ــة ب ]08)[ )وروي َأنَّ صعصع
ــر؟ ــو الب ــل َأم آدم أب ــت َأفض ــن: َأن ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ب، فق ــا رُضِ ــاَلم ملَّ السَّ

ــاَلم: »َتْزكِيــة امَلــرء لِنَْفِســِه َقبِْيــح، ]َوَلكِــن[ َقــاَل اهلل َتَعــاىَل   َقــاَل َعــيِلّ َعَليــِه السَّ
ــْئُتاَم َواَل  ــُث ِش ــًدا َحْي ــا َرَغ ــَجنََّة َوُكاَل ِمنَْه ــَك اْلـ ــَت َوَزْوُج ــُكْن َأْن ــا َآَدُم اْس ِلَدم: ﴿َي
ــَجَرَة َفَتُكوَنــا ِمــَن الظَّاملـِِـَن﴾))(، َوَأَنــا َكثـِـر ِمــْن اأَلْشــَياِء َأباَحَهــا اهلل  َتْقَرَبــا َهــِذِه الشَّ

ــا َترْكتَهــا َوَمــا َقاَرْبَتَهــا«. َتَعــاىَل، َوَأَن

اَلم؟  ُثمَّ قال: َأنت َأفضل يا َأمر املؤمنن َأم ُنوح َعَليِه السَّ

ــن  ــي، واب ــَى َظاملِِــي حقِّ ــا َدَعــوت َع ــا َم ــِه، َوَأَن ــَى َقوِم ــا َع ــًا َدَع ــال: »إِنَّ ُنوَح  َق
ُنــوح َكاَن َكافـِـَرًا، واْبنَــاي َســيَِّدا َشــَباب َأَهــل اجَلنَّــة«، فقــال: َأنــت َأفضــل َأم موســى 

ــاَلم؟ َعَليــِه السَّ

ــاَلم: »إِنَّ اهلل َتَعــاىَل َأْرَســل ُموَســى إىَِل فِْرَعــون، َفَقــال: ﴿َأَخــاُف   قــاَل َعَليــِه السَّ

ــب التاســع، وينظــر:  ــة اهلل: 76- 77، املطل ــن نعم ــن للســيد ويل ب ))( منهــاج احلــق واليق
ــس، ح7)،  ــل اخلام ــي: 06)- 07)، الفص ــالم للخوارزم ــه السَّ ــن علي ــام احلس ــل اإِلم مقت
حتـــ: الشــيخ حممــد الســاوي )ط- قــم(، املحتــرض للحــيل: )))، ح04)، الــراط املســتقيم 

ــي: 5)/6.  ــوار للمجل ــار األن ــيل: )/ 09)، بح للعام
ــُث  ــًدا َحْي ــا َرَغ ــَة َوُكاَل ِمنَْه نَّ ــَك اجْلَ ــَت َوَزْوُج ــُكْن َأْن ــا َآَدُم اْس ــا َي ــاىل: ﴿َوُقْلنَ ــه تع ــن قول ))( م

ــة)5)(. ــرة: اآلي ــورة البق ــَن﴾ س ــَن الظَّاملِِ ــا ِم ــَجَرَة َفَتُكوَن ــِذِه الشَّ ــا َه ــْئُتاَم َواَل َتْقَرَب ِش
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اُف َلَديَّ اْلـــُمْرَسُلوَن﴾))(،  ْف إينِّّ الَ َيَ َأْن َيْقُتُلــْوِن﴾)1(، َحتَّــى َقـــال اهلل َتَعاىَل: ﴿الَ َتَ
ــا  ــت مَلَّ ــا ِخْف ــا َم ــْوِن﴾)3(، وَأَن ــاُف َأْن َيْقُتُل ــًا َفَأَخ ــْم َنْفَس ــُت ِمنُْه ــال:﴿َربِّ إينِّ قَتْل وَق
َأْرَســَلنِّي َرُســول اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلـِـِه بَِتْبلِْيــِغ ُســوَرة َبــراَءة َأن َأقَرَأَهــا َعــَى ُقَريــش 
]يَف امَلوِســِم، َمــَع َأينِّ ُكنْــت َقَتلــت َكثـِـْرًا ِمــْن َصنَاِديــِد ُقَريــش[، َفَذَهْبــت ِبِــا إِلْيْهــم 

ْوَقَرْأَتــا َعَلْيِهــم واِل ِخْفُتُهــم«.

اَلم؟  ُثمَّ قال: َأنت َأفضل َأم عيسى بن مريم عليِه السَّ

ــُه يِف َبيــت امَلْقــِدس؛ َفَلــامَّ َحــاَن وقــت  ــاَلم: »إِنَّ ِعيَســى َكاَنــت ُأمُّ  قــال عليــِه السَّ
ــا: ُأْخُرِجــّي فـِـإنَّ َهــَذا َبيت الِعَبــاَدة اَل َبيت الــِواَلَدة،  ــا، َســمَعْت َقائــاِلً َيُقــول هَلَ ِواَلَدِتَ
ــي َفاطَِمــة بِنــت َأَســد مَلَّــا َقــرَب َوضــُع مَحْلَهــا، َكاَنــت يِف احَلــَرِم، َفاْنَشــقَّ َحائِط  َوَأَنــا ُأمِّ
، َفَدَخَلــت يَف َوَســِط الَبيــَت، َوَأَنــا ولدت  ــا: ُأْدِخــِيّ الَكْعَبــة، وَســمعْت َقائـِـاًل َيُقــول هَلَ

ّي، اَل َقْبــِي َواَل َبْعــِدي«()4( فِيــه، ِولِيــس أِلحــد َهــِذه الَفِضْيَلة َغــْرِ

ثنــا الــدراوردي، عــن  العــال   ]09)[ )روي عــن ســعيد بــن منصــور، قــال: حدَّ
ــاَلم،  محــن، عــن َأبيــه، عــن عبــد خــر، عــن َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليه السَّ بــن عبــد الرَّ

م َعَيَّ َذنب َفأَخاُف َأْن َيْقتُلوِن﴾ سورة الشعراء: آية )4)(. ))(  من قوله تعاىل ﴿َوهَلُ
ــا  ــْب َي ــًرا َوملَْ ُيَعقِّ ــانٌّ َوىلَّ ُمْدبِ ــا َج ــزُّ َكَأهنََّ َت ــا َتْ ــامَّ َرَآَه ــاَك َفَل ــِق َعَص ــاىل: ﴿َوَأْل ــه تع ــن قول ))( م

ــاُف َلــَديَّ امْلُْرَســُلوَن﴾ ســورة النمــل: آيــة)0)(. ــْف إيِنِّ اَل َيَ ُموَســى اَل َتَ
))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َقــاَل َربِّ إيِنِّ َقَتْلــُت ِمنُْهــْم َنْفًســا َفَأَخــاُف َأْن َيْقُتُلــوِن﴾ ســورة القصص: 

آية)))(.
)4(  منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بن نعمــة اهلل: 77- 79، املطلب التاســع، وينظــر اأَلنوار 

النعانيــة للســيد نعمــة اجلزائــري: )/ 9)- 40، حتـ: حممد عيل القــايض)ط- األعلمي(.
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ــه قــال: »ُأْهــِدي إىَِل النَّبــّي َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلِــِه قنُــو)1( َمــوز، َفَجَعــل ُيَقــرشِّ امَلــوَزة  َأنَّ
َعلَهــا يِف َفمــّي، َفَقــاَل َلــه َقائـِـل: َيــا َرَســول اهلل، إنَّــك حُتِــّب َعلِيَّــًا؟! وَيْ

، ]َحيــث َأُكــون َيُكــون[ َحيــث  َفَقــال: َأَوَمــا َعلِْمــت َأنَّ َعلِيَّــًا منِّــّي وَأَنــا ِمــْن َعــِيّ
َيُكــون َأُكــون« ())(.

ثنــا حييى بــن ســليم الطَّائفي،  ]0))[ )وروي عــن َســويد بــن ســعيد، قــال: حدَّ
عــن األَزور بــن غالــب، عــن ســليان التَّيمــي، عــن َأيب جملــز، عــن عبــد اهلل، قــال: 
ــاَلم، وهــو  ــيِلّ عليــه السَّ ــُه يف كــِف َع ــِه وآلــه، وكّف رَأيــت رُســول اهلل صــىَّ اهلل علي

يقبِّلــه؛ فقلــت لــه: يــا رســول اهلل، مــا منزلــة َعــيِلّ منَّــك؟

 قال: »َمنِْزَلتِي ِمْن اهلل ُسْبَحاُنه« ()3(.

 ومعلــوم َأن منزلــة النَّبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ِمــن اهلل ُســبحانه َأن يكــون 
ــاَلم أفضــل خملوقــات اهلل بعــد النَّبــّي صــىَّ  َأفضــل خملوقاتــه، فيكــون َعــيِلّ عليــه السَّ

ــة لذلــك. ــِة املوجب ــه، للعلَّ ــه وآل اهلل علي

))(  الِقنُْو: الِعذق. ينظر: لسان العرب، مادة )قنو(.
))( منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة: 00)، املطلــب الثَّــاين عــر، وينظــر: املناقــب 
البــن شــهر آشــوب: )/ 60، مقتــل االمــام احلســن عليــه الســالم للخوارزمــي: 68، الفصــل 
الرابــع، ح)، كشــف الغمــة لعــيل بــن أيب الفتــح األربــيل: )/95، بحــار االنــوار للمجلــي: 

 .(98/(8
))( منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة اهلل: 00)- )0)، املطلــب الثــاين عــر، 
ابــن شــهر آشــوب: )/60،  َأمــايل الطــويس: 6))، املجلــس7، ح45، مناقــب  وينظــر: 

.(68 : املسرتشــد للطــربي: )9)، املحتــرض للحــيلِّ
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ــه قــال: كنــت عنــد  ])))[ )وروي عــن جابــر بــن عبــد اهلل االنصــاري َأنَّ
ــاَلم، َفَقــال النَّبــّي َصــىَّ اهلل َعَليــِه  اخلنــدق وقــد َحَفــر النَّــاس، َفَحَفــَر َعــيِلّ َعَليــِه السَّ
ُفــر، وَجرَبئِيــل "َينْكــث")1( َبــَن َيَديــِه وُيِعينـَـه ِميَكائِيــل، وملَْ َيُكــن  وآلـِـِه: »َبــأيِب َمــْن حَيْ

ــِه َعــَى اهلل َتَعــاىَل« ())(. ُيِعــن َقْبلــه َأَحــَدًا ِمــْن اخَلْلــِق؛ لَِكَراَمتِ

 فإِذا كان كذلك، كيف ال يكون أفضل؟!.

ــاَلم ليلــة اخلطــاب  ])))[عــن وهــب بــن منبــه))( ]قــال[: إِنَّ موســى عليــه السَّ
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــِه  وجــد كّل حجــرة وشــجرة يف الّطــور ناطقــة بذكــر حُممَّ
ــر  ــر اهلل، وذك ــق بذك ــو ناط ــت إالَّ وه ــا خلق ــيئا مم ــا رب مل اَر ش ــال: ي ــه، فق ونقبائ
ــا بــن عمــران، إينِّ  ــه، فقــال اهلل تبــارك تعــاىل: »ي ــِه ونقبائ ــِه وآل حممــد صــىَّ اهلل علي
خلقتهــم قبــل األنــوار، وجعلتهــم "خزانــه")4( األسار، يشــاهدون أنــوار ملكــوت، 
نيــا  وجعلتهــم ترامجــه علمــي، ولســان حكمتــي، ومعــدن سي، وخلقــت الدُّ

ــم. ــرة ألجله والخ

))(  يف منهاج احلق: يكنس.
))( منهــاج احلــق واليقــن للســيد ويل بــن نعمــة اهلل: 00)- )0)، املطلــب الثــاين عــر، 
وينظــر: تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 608، كنــز جامــع الفوائــد لعلــم بــن ســيف:)/ 

)0)- 04)، ح640، بحــار األنــوار للمجلــي: 0)/)7). 
))(  وهــب بــن منبــه بــن كامــل بــن ســيج بــن ذي كبــار: هــو مــؤرخ، وعــّده أصحــاب الِســَر 
ــة، تــوىف ســنة )4))هـــ(، وينظــر يف ترمجتــه: تاريــخ دمشــق البــن عســاكر:  مــن الطبقــة الثالث
ــزي: ))/ 40). ــال للم ــب الك ــي: 4/ 544، هتذي ــالء للذهب ــالم النب ــر أع )6/ )7)، س

)4(  يف منهاج احلق: خزنة.
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ٍد َصىَّ اهلل َعَليِه وآلِِه«. ِة حُمَمَّ  فقال ُموَسى: »َيا َرب َفاجَعلنِّي ِمْن أمَّ

ــُه،  ت ــُه وِعْتَ ــدًا وَوِصّي ــَت حُمَمَّ ــى، إَِذا َعَرْف ــا ُموَس ــاىَل: »َي ــاَرَك وَتَع ــال اهلل َتَب  فق
ــِه« ())(. تِ ــْن ُأمَّ ــَت ِم ــم، فَِأْن ــَت ِبِ ــم، وآَمنْ ــَت َفْضله وَعَرَف

])))[ )َوَرَوى األَصبــغ بــن نباتــه ريض اهلل عنــه، ]قــال:[ ملَّــا انصـــرف موالنــا 
ــرَب  ــَد املِنْ ــاس وَصَع ــِة مجــع النَّ ــرِة إىل الُكوف ــاَلم مــن البصـ ــِه السَّ ــن َعَلي َأمــر امُلؤِمنِ
ــْن  ــم ِم ــا يِف ُقُلوبُِك ــْئُت أَلَْخَرجــُت َم ــو ِش ــَاس، َل ــا النَّ َ ــال: »َأيُّ ــة، وق وخطــب ُخطب
ــَك  ــُة َربِّ َّــْت ﴿َكلَِم ــْن َت ُون، َوَلكِ ــرِّ ــه ُمِصـ ــم َعَلي ــذي َأْنُت ــاِق الَّ ــلِّ َوالنَِّف ــكِّ َواْلِغ الشَّ

ــَن﴾))(. ِع ــاِس َأمْجَ ــِة َوالنَّ نَّ ــَن اجْلِ ــَم ِم ــَلَنَّ َجَهنَّ أَلَْم

ــرُت َعَليُكــم يف حَلَظــٍة واِحــدة، َوأَلََتاُكــم اْلَعــَذاب ِمــن   َواهلل َلــو ِشــْئُت َلَدمَّ
َحيــث اَل َتْشــعُروَن.

ــِذي  ــم")3(، والَّ ــا َأْعَلنُت ــم "َوَم ــام َأْخَفيُت ــم بِ ــم، َوَأْعَل ــم ِمنُْك ــم بُك ــا َأْعَل  َواهلل، َأن
ــه  ــرْبئ األَكَم ــى َوُي ــي امْلوَت يِ ــم َكان حُيْ ــْن َمْرَي ــَمة، إِنَّ ِعيَســى ب ــَرَأ النََّس ــَة َوَب ــَق احْلبَّ َفَل

ــر)4(.. ــة الطَّ ــِن َكَهيَئ ــن الطِّ ــق ِم ــَرص، َويِل واألَْب

ــر،  ــث ع ــب الثال ــة اهلل: )))- )))، املطل ــن نعم ــيد ويل ب ــن للس ــق واليق ــاج احل ))( منه
ــر  ــنيَّة للح ــر الس ــربيس: 6))، اجلواه ــب ال ــن رج ــظ ب ــن للحاف ــوار اليق ــارق أن ــر: مش وينظ

العامــيل: 68).  
ِعــَن﴾ ســورة  نَّــِة َوالنَّــاِس َأمْجَ نَّ َجَهنَّــَم ِمــَن اجْلِ ْمــَلَ ــَك ألََ ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوتََّــْت َكلَِمــُة َربِّ

هــود: آيــة ) 9))(.
))(  يف املناقب: وَأعلنتم.

)4(  الظاهر إِنَّ يف الكالِم سقط، والعبارة املكملة للسياق هي: )بإذين(، واهلل أعلم. 
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 َوَأنــا َأهَبطــت آدم ِمــْن َداِر األَمن َواْلَقــَرار إىِل َداِر املحنَة َواْلَبــَوار، وِمن الطََّمأنِينَة 
ــى  ، َوَرَددُت َع ــبِّ ــن اجِل ــف ِم ــُت ُيوس ــا َخلَّص ــة، وَأن لَّ ــِة والذِّ ــة إىِل العبوديَّ اَح والرَّ
ــوب، َوَوَهبــُت لُِســَلياَمن بــن َداُود امُللــك، َوَفَلقــُت  َيْعُقــوب َبَصـــرُه، َوَكَشــفت ضَّ َأيُّ
ــاَمم  ــُت اْلَغ ل ــوح، َوَظلَّ ــوِم ُن ــَى َق ــان َع ــلُت الطُّوَف ــن عمــَران، َوَأرَس اْلَبحــر ملُِوَســى ب

ائِيــل، وَأْهَلكــُت َقــوم ُشــَعيب، َوَجَعلــُت َعالَِيهــا َســافَِلها. َعــَى َبنـِـي إِْسَ

ــُت  ــفًا[، َوأرَجف ــم األََرض ]َخْس ــفُت بُِك ــوَن خَلَس ــا امْلجِرُم ــئُت َأيُّ ــو ِش  َواهلل َل
ــْن ُدوِن اهلل﴾)1(« ())(. ــُدوَن ِم ــا َتْعب ــم َوملِ ــًا ﴿ُأفٍّ َلُك ــم َرْجَف بُِك

اد عــى يعقــوب بصـــره،  فــإِذا كان هــو امُلهبـِـط آلدم، واملخّلــص ليوســف، والــرَّ

ــاَل َتْعِقُلــوَن﴾ ســورة األنبيــاء:  ــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلل َأَف ــا َتْعُب ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿ُأفٍّ َلُكــْم َوملَِ
ــة ) 67 (. آي

))( املناقــب )الكتــاب العتيــق( ملحمــد بــن عــيل بــن احلســن  العلــوي: )5، ح)، حتـــ: الســيد 
ــل  ــا، ب ــرة لدين ــم(، ومل نجــده يف مصــدر أخــر مــن املصــادر املتوف حســن الربوجــردي) ط-ق
ــوات اهلل  ــن صل ــر املؤمن ــن كالم ألم ــه، م ــرب من ــا يق ــارق: 56)، م ــربيس يف املش وروى ال
ــامواِت  وســالمه عليــه - ضمــن حديــث النورانيــة-: ) »وَأنــا ُأحيــي املوتــى، وَأعلــم مــا يف السَّ
ــا  ــة، وَأن ــم احلجَّ ــه مقي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــلامن، حممَّ ــا س ــن، ي ــاب املب ــا الكت واألَرض، وَأن
ــفينة، َأنــا  ــامء، َأنــا مَحلــت نوحــًا يف السَّ ــة احلــّق عــى اخللــق، وبذلــك الــّروح عــرج بــه إىل السَّ حجَّ
ــذي حــاورت موســى يف البحــر، وَأهلكــت القــرون  صاحــب يونــس يف بطــن احلــوت، وَأنــا الَّ
ــد صــىَّ اهلل  ــاء واألوصيــاء، وفصــل اخلطــاب، ويب تَّــت نبــوة حُممَّ األُوىل، ُأعطيــت علــم األَنبيَّ
عليــه وآلــه، َأنــا َأجريــت األهَنــار والبحــار، وفجــرت األَرض عيونــا، َأنــا كاب الدُّنيــا لوجههــا، 
ــم داود وســليامن، َأنــا ذو القرنــن،  ــم موســى، َأنــا ُمَعلِ ــة، َأنــا اخلــر ُمَعلِ َأنــا عــذاب يــوم الظلَّ
َأنــا الَّــذي دفعــت ســمكها بــإِذن اهلل عــزَّ وجــّل..(، وينظــر: بحــار االنــوار للمجلــي: 6)/ 5.
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والكاشــف لضـــرِّ أيــوب، والواهــب لســليان امللــك، والفالــق ملوســى بــن عمــران 
ــل،  ــي إرسائي ــى بن ــام ع ــل الغ ــوح، ومظلِّ ــوِم ن ــى ق ــان ع ــل الطُّوف ــر، ومرس البح

ومهلــك قــوم شــعيب، فكيــف ال يكــون َأفضــل؟!

ــِة  بِّ جــلَّ وعــّز َأن جيعلــه مــن  أمَّ  هــذا وموســى بــن عمــران قــد طلــب مــن الــرَّ
ُه مســتويل  ــاَلم ال شــك أنَّ ــٍد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وَعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ حُممَّ

ــِة، فمــن كان ُمْســَتوليا أفضــل مــن امُلْســَتوىَل عليــه، فيكــون أفضــل. عــى األمَّ

ِه عبــد اهلل بــن ســنان، قــال: َدَخلــُت  ــد بــن ســنان، عــن جــدِّ ]4))[ و)عــن حُممَّ
ــاَلم:  ــادق َصَلــواُت اهلل عليــه، فقــال يل عليــه السَّ ــد الصَّ عــى اإِلمــام جعفــر بــن حُمَمَّ

»َمــْن َعــَى اْلَبــاِب«؟

 فقلُت: يا بن رسول اهلل رجٌل غريب، فقال: »إِْئَذن َله بِالّدُخوِل«.

ُجل«؟ الم، فقال: »َمْن َأيَن الرَّ  قال: فدخل وسلَّم عى اإلمام عليه السَّ

ن.  قال: من أهل الصِّ

ِن«؟ اَلم: »وَهْل َتْعِرُفوَنا بِالصِّ  قال عليه السَّ

 قال: إِي واهلل يا بن رسول اهلل.

 قال: »َفباَِمَذا َتْعِرُفوَننَا«؟
تــن، فــإذا  ن يف كلِّ يــوم مرَّ  قــال: إِنَّ عندنــا شــجرة حتمــل يف كلِّ ســنة وردًا يتلــوَّ
ــاذا كان  ــد رســول اهلل، ف ــه إالَّ اهلل حُممَّ ــًا عليهــا: ال إل ل النَّهــار فنجــد مكتوب كان َأوَّ

آخــر النَّهــار، فنجــد مكتوبــًا عليهــا: ال إلــه إالَّ اهلل َعــيِلّ خليفــة اهلل.
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الم وأعطاه كسوة ونفقة ())(.  قال: فأكرمه اإلمام الصادق عليه السَّ

ــُت ]يومــًا[ مــع  ــه، قــال: كن ]5))[ و)عــن ســلان الفــاريس رضــوان اهلل علي
اجــًا  ــالم بــأرض قفــر))(، فــرأى صــىَّ اهللُ َعليــه، درَّ مــوالي َأمــر املؤمنــن عليــه السَّ
ــَن  ــْن َأي ــِة؟ وم يَّ ــِذِه الرَبِ ــَت يِف َه ــم َأن ــذ َك اج ُم ــا درَّ ــه: »َي ــال ل ــة، وق ــح فكلَّم يصي

ــك«؟ ب ــك وَمرْشَ َمْطَعم

ــة، ومطعمــي ومشـــريب، إِذا   قــال: يــا أمــر املؤمنــن منــذ مائــة ســنة يف هــذه الربيَّ
جعــت أصــيلِّ عليــك فأشــبع، وإذا عطشــت أدعــو عــى ظامليــك فــاروى.

 فقلــت: يــا أمــر املؤمنــن صلــوت اهلل عليــك، هــذا يشء عجيــب مــا أعطــى 
ــاَلم؟! منطــق الطــر إالَّ لُســليَان بــن داود عليهــا السَّ

 قــال: »َيــا ُســَلاَمن، َأَمــا َعلِْمــَت إيِنِّ َأْعَطيــُت ُســَلياَمن بــن َداُوود َذلِــك، َوَلواَلَنــا 
ــاَلم«. ــا آَدم َعَليــِه السَّ َمــا َخَلــَق اهلل ُســَلياَمن واَل َداُوود واَل َأُبومُهَ

 ُثّم َقال َصىَّ اهلل َعَليِه: »َيا َسْلاَمن، ُتريد َأْن ُأِريَك َأْعَجب ِمن َهَذا«؟

 قلت: بى يا أمر املؤمنن، وخلفية رّب الَعاملن.

))( املناقــب )الكتــاب العتيــق( ملحمــد بن عــيل بن احلســن  العلــوي: 54، ح4، وينظر:اخلرائج 
واجلرائــح لقطــب الديــن الراونــدي: )/569، ح5)، الــراط املســتقيم للعامــيل: )/ 08)، 

بحــار األنوار للمجلــي: )4/ 8).
))(  اأَلرض القفــر، أي: اخلاليــة التــي ال مــاء فيهــا وال نــاس وال كأل. ينظــر: لســان العــرب، 

مــادة )قفــر(.
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ــا َطــاُووس اهبــط«، فهبــط،  ــاَمِء«، قــال"))(: »َي ــع َرأَســك إىَِل السَّ  قــال: "»َفاْرَف
ــا  ــاز اهبــط« فهبــط، »وَي ــا َب ــا َصقــر اهبــط« فهبــط، »وَي ثــم قــال صــّى اهلل عليــه: »َي

ــًا. ُغــَراب اهبــط«، َفَهَبُطــوا مَجِْيَع

ــم، واْنتــف ِريشــهم، وَقطِّعهــم  ــا َســْلاَمن[، اِْذَبْحُه ــاَلم: »]َي ــِه السَّ ــمَّ قــال َعَلي  ُث
ــرين  ــا أم ــت ك ــلان: ففعل ــال س ــٍض«،  ق ــا بَِبَع ــم َبْعضَه ــط حَلمه ــًا، واْخل ــًا إَِرَب إَِرَب

ــول«؟  ــا َتُق ــال: »َم ــت إيِلَّ وق ــم التف ت، ث ــرَّ ــوالي  وحت م

قلت: أطياٌر تطر يف اهلواء، مل أعرف هلا ذنبًا، أمرتني بقتلها؟ 

اَعة«؟ قال َصىَّ اهلل َعَليِه: »ُتِريد َيا َسْلاَمن َأن َأْحيَها السَّ

 قلــت: بــى يــا أمــر املؤمنــن، فنظــر إليهــا شــزرًا وقــال هلــا: »طـِـِري "بـِـإْذِن"))( 
بــُت مــن ذلــك وقلــت: يــا  اهلل َتَعــاىَل«، قــال: فطــارت الّطيــور مجيعــًا بــإذن اهلل، فتعجَّ

مــوالي، هــذا َأمــر عجيــب!.

ــه َقــاِدٌر   قــال َصــىَّ اهلل َعَليــِه: »]َيــا َســْلاَمن[، اَل َتْعَجــب ِمــْن أمــِر اهلل َتَعــاىَل، َفإنَّ
 ّ ــّي، "إينِّ ل َوْجَهــَك َعنِّ ــاَك أن حتــوِّ ــا ُيِريــد، َيــا َســْلاَمن، إِيَّ ــاٌل ملَِ َعــَى ُكلِّ َمــا َيَشــاء، فعَّ
ِت  َعبــد هلل وَخلِْيفـــته، أْمـــِري ِمــْن َأمـــِرِه، وهَنيـِـّي ِمــْن هَنْيِِه، وُقـــْدَرِتّ ِمــْن ُقْدَرتِه، وُقـــوَّ

تِِه")3(« ()4(. ِمـْن ِقـوَّ

))(  يف املناقب: فرفع رأسه إىل الساء وقال.
))(  يف املناقب: بقدرة.

))(  يف املناقب: أنا عبد اهلل وخليفته، أمري أمره، وهنيي هنيه، وقدريت قدرته، وقّويت قّوته.
)4( املناقــب للعلــوي: 0))، ح8)، وينظــر: اخلرائــج واجلرائــح للراونــدي: )/ 560- 
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ــذي ُأعطــى ُســَليان بــن َداُوود منطــق الطَّــر)1(، وال عجبــًا مــن   فــإِذا كان هــو الَّ
ذلــك، ألنــه آيــة اهلل وقدرتــه، فلوالهــم مــا خلــق اهلل ُســَليان وال َداُوود وال أبومهــا 

ــاَلم، فــاذا كان هــذا شــأنه كيــف ال يكــون َأفضــل؟! آدم عليهــم السَّ

ــاَلم،   ]6))[ وعــْن أيب محــزة الثــايل ريض اهلل َعنـْـه، عــْن اإلمــام الَباِقر َعَليِه السَّ
ــرد  ــد "َف ــد َأَح ــّل َواِح ــزَّ وَج ــه: »إنَّ اهلل َع ــىَّ اهلل علي ــن ص ــر املؤمن ــال أم ــال: ق ق
ــم بَِكلَِمــٍة َصــاَرْت ُنــوَرًا)3(، ُثــمَّ َخَلَقنـِـي ِمــْن  َد يِف ِوْحدانيَّتــه، ُثــمَّ َتَكلَّ َصَمــد"))(، َتَفــرَّ
ــَم بَِكلَِمــٍة ُأخــَرى َفَصــاَرت ُروَحــًا، َفاْســَكنََها يِف َذلِــك النُّــور،  َذَلــَك النُّــور، ُثــمَّ َتَكلَّ
[ َعرِشــِه َحيث ال َشــْمٌس، واَل  َفَأَنــا ُروح اهلل َعــزَّ وَجّل]وَكلَمتــه[، َفــاَم ِزْلــت يِف ]ظـِـلِّ
َقَمــٌر، واَل َســامٌء، واَل َهــواٌء، واَل أرٌض، واَل َمــاٌء، واَل َليــٌل، واَل هَنـَـاٌر، واَل َملٌِك، واَل  
ِل"))(، وَأن  رِّ اأَلوَّ ــذَّ ــِه)4( يِف ال ــَع ِمْيَثاِق ــي َم ــَذ "ِميَثاِق ــد َأَخ ــٌس، وإِنَّ اهلل َق ــٌن، واَل إِْن ِج
ْجَعــات،  ات والرَّ ْجَعــة، وَأَنــا َصاِحــب الَكــرَّ ْجَعــة َبعــد الرَّ ة، والرَّ ة َبعــد الَكــرَّ ِلّ الَكــرَّ
اَلاَلت، والَعَجائـِـب والنّقــاَمت، وَأَنــا قــرٌن ِمــْن َحِديــد، وَأَنــا  وَصاِحــب الَيــات والــدَّ

)56، ح8)، بحــار األنــوار للمجلــي: 7)/ 68)، مدينــة املعاجــز للســيد هاشــم البحــراين: 
 ،(58-(57

))( فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق عليــه الّســالم: »ولــو أّن شــيعتنا اســتقاموا ألســمعتهم منطــق 
الطــر« الثاقــب يف املناقــب: 77)، اخلرائــج واجلرائــح )/ 6)6، بحــار األنــوار 47/ 00).

))(  )فرد صمد( مل ترد يف املناقب.
))(  )ثــم خلــق مــن ذلــك النــور حممــدا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وخلقنــي وذريتــي ثــم تكلــم بكلمــة 

فصــارت روحــا فأســكنه اهلل يف ذلــك النــور وأســكنه يف أبداننــا( زيــادة مــن خمتــر البصائــر.
)4(  )ميثاقه( يقصد به النبي صىَّ اهلل عليه وآله.

رة االوىل(، وما أثبتناه من املناقب. )5(  يف األصل)َعيّل يف الذَّ
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ه،  أَبــَدًا َجِديــد، وَأَنــا َعبــد اهلل، وَخلِيَفــة اهلل، وَأَنــا َأَمــن اهلل وَخاِزنــه، وَأَنــا َعيَبــة)1( ِسِّ
"وَحاِجبــُه"))( وَرمَحتــه وَصاطــه وِميَزانــه. 

َأَنــا احَلــاِش إىَل اهلل، "وَأَنــا آَيــة اهلل")3(، "وَأَنــا َكلمُتــُه")4(، وَأَنــا َعــن اهلل النَّاظـِـَرة، 
ة اهلل الَغالَِبــة، ]وَأَنــا َغَلبتــه الَقاِهــَرة[، وَأَنــا  وَأَنــا َيــد اهلل "الظَّاِهــَرة"))(، وَأَنــا ُقــوَّ
"))( وَمَثَلــه األعَى،  ـــَراط امُلســَتِقيم، وَأَنــا "النَبــأ"))( الَعَظيــم، وَأَنا اســم اهلل "الَعــِيّ الصِّ
وَأَنــا َصاَحــب اجَلنَّــة والنَّــار، َأســكن َأهــل اجَلنـّـة باجَلنّــِة، وأســكن أْهــل النَّــار بالنَّــار، 
يَعــًا،  وإِِل روح ))( أْهــل اجَلنّــة، وإَِلَّ َعــَذاب َأْهــل النَّــار، وإَلَّ َمرَجــع َأهــل اخَللــق مَجِ

ــاِء، وإَلَّ ِحَســاِب اخَللــِق مَجِيَعــًا. ــق إَلَّ َبعــِد الَفنَ ــاب اخَلاَلئِ وإيَّ

ل وَأَنــا الِخــر، وَأَنــا الظَّاِهــر وأَنــا الَباطـِـن، وأَنا بـِـُكلِّ َشٍء َعلِيــم، وأَنا   وأَنــا األوَّ
ــاَمَواِت واألرض،  ــة َعــَى َأهــِل السَّ ــاِهد وأَنــا احَلــاِض، وأَنــا الَغائِــب، وأَنــا احُلجَّ الشَّ
وأَنــا الَّــذي اْحَتــجَّ اهلل َتَعــاىَل يِبّ َعَليُكــم يِف ابتـِـَداِء َخلِقكـِـم، وَأَنــا الَّــِذّي َعلِْمــت امَلنَاَيــا 
والَباَلَيــا والَوَصاَيــا وَفصــل اخِلَطــاب، وأَنــا َصاِحــب الَعَصــا وامَليَســم واخَلاَتــم، وأَنــا 
ــور والّظلَمــة، وَأَجريــت  ــت الّســَحاب والّرعــد والــرَبق، وَجَعلــت النُّ ــِذي َأْجرَي الَّ

ه. ينظر: جممع البحرين، مادة )عيب(.  ه، أي: مستودع رسَّ ))( عيبة رسَّ
))(  يف املناقب: وحجابه.

))(  )وَأنا آية اهلل( مل ترد يف املناقب.
)4(  يف املناقب: و أنا كلمة اهلل.

)5(  يف املناقب: القادرة.
)6(  )امَلنرَب( كذا يف االصل، وما أثبتناه من املناقب.

)7(  )اأَلعَى( كذا يف االصل، وما أثبتناه من املناقب.
محة. ينظر: الصحاح، مادة )روح(. وح: الرَّ )8( يف نسخة بدل من املناقب: )نزوع(، )رجوع( والرَّ



265

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

ــود  ــاَدًا وَثُم ــِذي َأهَلكــت َع ــا الَّ ــر، وَأَن ــار والنُّجــوم والّشــمس والَقَم ــاح والبَِح َي الرِّ
اجَلبَّاِريــن  َأذَللــت  الَّــِذي  وَأَنــا  َذلِــك كثــرًا،  َبــن  الــرّس، وقُروَنــًا  وأْصَحــاب 
يــَن، وَأَنــا َصاِحــب َمْديــن وُمْهلِــك فِرَعــون، َوُمنِجــي ُموُســى بــن عْمــَران،  ِ وامُلَتَكربِّ
وَأَنــا الَّــِذي َأرَســلت الّطوَفــان َعــَى َقــوِم ُنــْوٍح، وَأَنــا الَّــِذّي َأْحَصْيــت ُكلِّ َشء َعَدَدًا، 
ة  تـِـه، واَل َحــول واَل ُقــوَّ ــال ملَِــا َأريــد، وَأحَكــم َمــا َأَشــاء بَِحــوِل اهلل َتَعــاىَل وقوَّ وَأَنــا َفعَّ

ــه")1( َعبــد ِمــن ِعَبــاِد اهلل َعــزَّ وَجــّل. إالَّ بــاهلل الَعــِيّ الَعظِيــم، وَأَنــا "مــع هــذا كلَّ

، ُثــمَّ َنــَزَل َصــىَّ اهلل َعَليــِه َعــْن املِنــرَب  َيــا َمْعــرَش النَّــاس َســُلويِنّ َقبــل َأن َتْفِقــُدويِنّ
ف« ())(. وانــَرَ

ــذه  ــًا هب ــوت، وخملوق ــذا النع ــًا هب ــات، ومنعوت ــذه الصف ــًا هب ــْن كان متصف  فَم
ــف ال  ــرات، كي ــات الباه ــذه اآلي ))( هب ــرَتدٍّ ــات، وُم ــًا هلــذه الكل ــات، وحمتوي ف الصِّ
ــن آدم إىِل  ــن يف األَرِض، ِم ــاِء وَم ــن يف السَّ ــى َم ــة ع ــو احلجَّ ــل؟! وه ــون َأفض يك

ــور. ــر والنش ــوِم احل ي

ــاَلم،  د بــن َعيِلّ عليِها السَّ ]7))[ و)عــن داود بــن كثــر، عــن اإلمــام الَباقر حُمَمَّ
ــاَمِء وصت ِعنْــد  قــال: قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه: »ملَّــا ُأَسي يِب إىَل السَّ
اِق،  ــاَلم: اْخَلــع َنْعَليــك واْنــزل َعــْن الــرُبَ ئِيــل َعَليــِه السَّ ِســدَرة امُلنَْتَهــى، َقــال ِلّ َجرْبَ

َذا( كذا يف االصل، وما أثبتناه من املناقب. ))(  )مشيِّع هبَِ
ــيل:0))-4))،  ــر للح ــر البصائ ــر: خمت ــوي: )))- 5))، ح0)، وينظ ــب للعل ))( املناق
ــي: )5/  ــوار للمجل ــار األن ــادي: )/ 6))، ح0)، بح ــرت آب ــات لالس ــل اآلي ح)0)، تأوي

ــم: )/ 06). ــيد هاش ــز للس ــة املعاج 46، مدين
، أي: حامل َأو متقلِّد. ينظر: لسان العرب، مادة )ردي(. ))(  ُمرَتدٍّ
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ــِن  ــى َصــاَر َبينِــي وبِ ــد، "جــز")1(، َفِجــزُت،  َحتَّ ــا حُمَمَّ : َي ــال ِلّ َفَخَلْعــت َنعــي، وِق
ــى  : أدُن "منِّــي"))( َفَدَنــوت، َحتَّ ــْت َعَظَمتــه َمــا َشــاء اهلل َتَعــاىَل؛ َفَقــاَل ِلّ ريبِّ ِريبِّ جلَّ
ــد، َمــْن  مَّ صت َبينـِـي وَبــن َريبِّ َعــزَّ وَجــّل َكَقــاَب َقوَســن َأو َأْدَنــى)3(، وَقــال: يــا حُمَ

تـِـك يِف األَرِض؟. خَلفــت َعــى ُأمَّ

 قلت: َيا َرّب َعلِيًَّا.

د، حَتِب َأن َتَرى َعلِيًَّا؟   َقال: َيا حُمَمَّ

قلت: َنَعم َيا َرّب.

ــد َجانِــب احِلَجــاب َعــن َيَســاِرك، َفنََظــرت فِــاَذا بَِعــِيّ   َقــال:  ُأْنُظــر َيــا حُمَمَّ
ــد، ُأنُظــر "َعــْن  ــا حُمَمَّ ــع[، َفَقــال: َي ــا َرّب، َهــَذا َعــِيّ َراكِ ــع هلل َتَعــاىَل، ]قلــت: َي راكِ
َيِمينـِـك")4(، َفنََظــرت فـِـإَِذا َعــِيّ َقائـِـم ُيَصــيِّّ ]َفُقْلــت: يــا َرّب َهــل َهــَذا َعــّي َقائـِـم[.

ــت الَعــرش، َفنََظــرت َفــإِذا َعــِيّ َســاِجد، َفقلــت: َيــا َرّب  ــد ُأنُظــر حَتْ َقــال: َيــا حُمَمَّ
َهــَذا َعــِيّ َســاِجد، َفَلــامَّ َهبطــت إىَِل األَرِض بّشـــرت َعلِيَّــًا، َفَقــال: َيــا َرُســول اهلل، َأَنــا 

َعبــد اهلل ويَف َقبَضتـِـِه حَيّوَلنـِـّي َكيــَف َشــاء َوَأَراد« ())(.

))(  يف االصل)جزَت(، وما أثبتناه من املناقب.
))(  )منِّي( مل ترد يف املناقب.

))(  إِشارة اىل قوله تعاىل: ﴿قاَب َقْوَسْنِ َأْو َأْدنى﴾ سورة النجم: اآلية )9(.
)4(  يف املناقب: إىِل اأَلرض.

ــار  ــب: )/ )7، بح ــب آل أيب طال ــر: مناق ــوي: 6))- 7))، ح))، وينظ ــب للعل )5( املناق
ــي: 9)/ 97. ــوار للمجل األن
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 ومــا هــذا إالَّ لعظــم شــأنه ومنزلتــه عنــد اهلل عــزَّ وجــّل، وقــد خاب َمــْن افرتى، 
ــل عليــِه غــره فقــد اجرتى. وَمــنْ فضَّ

ــِه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــِمعُت رس ــال: َس ــاريس، ق ــلان الف ــن س ]8))[ )وع
ــِل  ــَى َأْه ــاَلم َع ــِه السَّ ــٍب َعَلي ــَن َأيِبّ َطال ــِيّ ب ــة َع ــَرَض ِواَلَي ــول: »إِنَّ اهلل َف ــه، يق وآل
ــى  ــن متَّ ــس ب ــوم، وَكاَن ُيونِ ــى َق ــوم َوَأَب ــا َق ــة، َفَقبَلَه ــاَمَواِت "واألرض")1( َقاطَِب السَّ
ــن  ــر امَلؤِمنِ ــة َأَم ــرَّ بِِواِلَي ــى أق ــوت حتَّ ــن احل ــه اهلل يف بط ــى، فعاقب ــا وأب ــد انكره ق
ــاَمِت َأْن  ــاَدى ﴿يِف الظُُّل ــِه[، وَن ــا َكاَن فِي ــّل ]مَّ ــزَّ وَج ــاَب إىَل اهلل َع ــاَلم، وَت ــِه السَّ َعَلي
اَل إَِلــَه إاِلَّ َأْنــَت ُســْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنْــُت ِمــَن الظَّاملـِِـَن﴾))(؛ إلنــَكاِر ِوالََيــة َأِمــر امُلؤِمنـِـن 
ــاُه ِمــْن  ــاَلم، َفَمــنَّ اهلل َتَعــاىَل َعَليــِه "واســَتنَقَذُه")3( وَنجَّ َعــِيّ بــَن َأيِب َطاَلــٍب َعَليــِه السَّ
ــْم  ــوا َفَمتَّْعنَاُه ــُدوَن﴾)4(؛ إلقــراره، ﴿َفَآَمنُ ــٍف َأْو َيِزي ــِة َأْل ــْلنَاُه إىَِل ِمَئ ، "﴿َوَأْرَس ــمِّ الَغ

ــن"))(« ()7(.  ــر امُلؤِمنَ ــة َأِم إىَِل ِحــٍن﴾))( بَِوالََي

))(  يف املناقب: واألرضن.
ـوِن إِْذ َذَهــَب ُمَغاِضًبــا َفَظــنَّ َأْن َلــْن َنْقــِدَر َعَلْيــِه َفنَــاَدى يِف  ))(  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَذا النُـّ
ــة )87(. ــاء: آي ــورة األنبي ــَن﴾ س ــَن الظَّاملِِ ــُت ِم ــْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنْ ــَت ُس ــَه إاِلَّ َأْن ــاَمِت َأْن اَل إَِل الظُُّل

))(  يف املناقب: وأنقذه.
افَّات: اآلية )47)(. )4( سورة الصَّ
افَّات: اآلية)48)(. )5( سورة الصَّ

)6(  يف املناقــب: وأرســله  ﴿إىِل  ِماَئــِة َأْلــٍف َأْو َيِزيــُدوَن* َفآَمنُــوا َفَمتَّْعناُهــْم إىِل  ِحــٍن﴾  إلقــراره 
بواليــة أمــر املؤمنــن.

)7( املناقــب للعلــوي: 45)- 46)، ح9)، وينظــر: تفســر فــرات بــن إِبراهيــم الكــويف: 
64)، حتـــ: حممــد كاظــم )ط- طهــران(، دالئــل االمامــة للطــربي: 0))، املناقــب البــن شــهر 

آشــوب: )/ )8).
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فمن هذا شانه، كيف ال يكون افضل؟!.

ــاَلم،  ــاِدق عليــِه السَّ ــٍد الصَّ ]9))[ )عــن أيب بصــر، عــن اإلمــام جعفــر بــن حُمَمَّ
ــاَلم، يف َقــوِل اهلل َعــزَّ وَجــّل: ﴿امل * َذلـِـَك اْلكَِتــاُب  عــن أبيــِه اإلمــام الباقــر َعَليــِه السَّ

اَل َرْيــَب فِيــِه ُهــًدى لِْلُمتَِّقَن﴾))(.

ــن  ــرش بَثاَمنِ ــل الَع ــُه اهلل َقْب ــوٍر[، َكَتب ــْن ُن ــو كَِتاب]ِم ــاَلم: »ه ــه السَّ ــال علي  ق
َألــف َســنٍة، كَِتاَبُتــه ِمــن ُنــوٍر، َوســطُوره "ِمــن"))( ِضيــاٍء، ُثــمَّ "َرَفعــُه")3( إىِل املَلُكــوِت 
ــْن َعَرَفُكــام  ــي، َم ــي، َســبْقُتام َغَضبِ تِ ــام َرمْحَ ، َأْنُت ــا َعــِيّ ــد َوَي ــا حُمَمَّ ــال: َي ــمَّ َق ــَى، ُث األَْع

ــْن َجهلُكــاَم َجهَلنِــي. َعَرَفنِــي، َوَم

ُه َلْوَحــًا حَمُفوَظــًا، َوَجَعلــُه  ــه "نْســَخة")4( َســامَّ َفلــامَّ َأَراَد َأْن َيْلــق َخْلَقــُه َنَســَخ ِمنْ
َســْبَعة َأْســُطر َمــا َبــن امَلــرِشِق َوامَلْغــِرب، َوَكانــْت الّســُطور اْثنَــي َعشـــر]َسْطرًا[ لُِكلِّ 
إَِمــاٍم َســطر، ُثــمَّ َتــاِل َهــذه الَيــة: ﴿َيــْوَم َنْدُعــوا ُكلَّ ُأَنــاٍس بِإَِماِمِهــْم َفَمــْن ُأوِتَ كَِتاَبــُه 

ــْم َواَل ُيْظَلُمــوَن َفتِيــاًل﴾))(،))(« ())( بَِيِمينـِـِه َفُأوَلئـِـَك َيْقــَرُءوَن كَِتاَبُ

))( سورة البقرة: اآليتان))-)( .
))(  )من( مل ترد يف املناقب.

))(  يف االصل: )دفعه(، وما أثبتناه من املناقب.
)4(  يف املناقب: كتابًا.

)5( سورة اإلرساء: اآلية ))7(.
)6(  يف املصــدر: ﴿َيــْوَم َنْدُعــوا ُكلَّ ُأنــاٍس بِإِماِمِهــْم َفَمــْن ُأوِتَ كِتاَبــُه بَِيِمينِــِه﴾ ﴿َفَســْوَف 
ورًا﴾ ســورة األرساء: اآليــة ))7(، ســورة  ــِه َمــْرُ ــُب إىِل  َأْهلِ حُياَســُب ِحســابًا َيِســرًا * َو َينَْقلِ

االنشــقاق: اآليتــان )8-7(.
)7(  املناقب )للعلوي(: 48)- 49)، ح)4.
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]0))[ ومــن حديــث معرفــة َأمــر املؤمنــن َعــيِلّ بــن أيب طالــٍب صلــوات اهلل 
وســالمه عليــه باملعرفــة النورانيــة، عــن ســلان وأيب ذر الغفــاري رمحهــا اهلل، قــال 
ــوِر اهلل َعــزَّ وَجــّل، َفَأَمــَر  ــد ُنــوَرًا واِحــَدًا ِمــْن نُّ ــاَلم: »ُكنْــُت َأَنــا وحُمَمَّ َعــيِلّ عليــه السَّ
ــدا، وَقاَل  مَّ اهلل َعــزَّ وَجــّل َذلـِـك النُّــور "َأن َينَشــقَّ نِْصَفــن")1(، َفَقــاَل لِنصــف: ُكــْن حُمَ

ــا..«. ومــن أثنــاء احلديــث: لِلنِصــِف الَخــر: ُكــْن َعلِيَّ

اخِلَطــاب،  وَفصــل  ]والَجــال[،  والَباَلَيــا،  امَلنَاَيــا،  ِعلــم  ُأْعطِيــت  »وإيِنِّ   
ــد َصــىَّ اهلل َعَليــِه  واْســُتوِدعت ِعلــم الُقــرآن، وَمــا ُهــو َكائِــن إىَل َيــوم الِقَياَمــة، وحُمَمَّ
، َجَعــَل اهلل ِل َمــا  ــة اهلل َعــزَّ وَجــلَّ ــة لِلنَّــاِس، وصت َأَنــا ُحجَّ ــة حجَّ وآلـِـِه أقــاَم احُلجَّ

ب. ــرَّ ــَملٍك ُمق ــل واَل لـ ــّي ُمرَس ــن، اَل لِنَب ــن والِخِري لِ ــن األَوَّ ــٍد ِم ــه أِلََح َعْل مَل َيْ

 َيا ُسَلياَمن، وَيا ُجنُدب«، قاال: لبيك يا أمر املؤمنن.

ــا  ــِر َريّب، وَأَن ــِفينَِة بَِأم ــًا يِف السَّ ــت ُنوَح ــِذي مَحَل ــا الَّ ــِه: »]َأَن ــىَّ اهلل علي ــال ص  ق
ــِذي َجــاَوزت ُموَســى  ــِذي َأخَرجــت ُيونِــس ِمــْن َبطِــِن احُلــوِت بَِأْمــِر َريّب، وَأَنــا الَّ الَّ
بــن عمــَران الَبَحــر بَِأمــِر ريّب ، و[ َأَنــا الَّــِذي َأخَرجــت إِْبَراِهيــم ِمــْن النَّــاِر، وَأَنــا الَّــِذي 
ــا  ، وأن ــِر َريبِّ ــرت عُيوهنــا وَغَرســت َاشــَجارَها بِأْم ــة"))(، وَفجَّ ــار اجَلنَّ َأجَريــت "َأهْنَ
ــاَلن  ــمَعه الّثْق ــد َس ــٍب﴾)3(، َق ــَكاٍن َقِري ــْن َم ــاِدي ﴿ِم ــا امُلنَ ــة، وَأَن ــوم الّظّل ــذاب َي َع
اجِلــّن واإِلنــس وَفِهَمــه ]ُكّل[ َقــوٍم، وَأينَّ ألســمع)4( اجَلبَّاِريــن ]وامُلنَافِِقــن[ ُكّل َيــوم 

))(  يف املناقب: لينشق.
))(  يف املناقب: َأهنارها.

))(  من قوله تعاىل: ﴿َواْسَتِمْع َيْوَم ُينَاِد امْلُنَاِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب﴾ سورة ق، آية: ))4(.
)4(  )كل يوم( زيادة من املناقب.
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ــم ُســَلياَمن بــن َداُوود،  ــا ُمعلِّ ــَم ُموَســى، وَأَن ــِذي َعلَّ ــم اخِلضـــر الَّ بُِلَغاِتِــم، وإينِّ ُمعلِّ
ــا قــدَرة اهلل َعــزَّ وَجــّل. ــا ُذو الُقرَنــن، وَأَن وَأَن

ــد ِمنِّــّي،  ــد َوحُمَمَّ ــد َأَنــا، وَأَنــا ِمــْن حُمَمَّ ــد َوحُمَمَّ  َيــا َســلاَمن، وَيــا ُجنْــُدب: َأَنــا حُمَمَّ
َقــاَل اهلل َعــزَّ وَجــّل: ﴿َمــَرَج اْلَبْحَرْيــِن َيْلَتِقَيــاِن * َبْينَُهــاَم َبــْرَزٌخ اَل َيْبِغَيــاِن﴾)1(.

 َيا َسلاَمن، وَيا ُجنُْدب«، قاال: لبيك يا أمر املؤمنن.

َقاَل َصّى اهلل َعَليِه: »إِنَّ َميِّتنَا مَلْ َيُمت وَغائِبنَا مَلْ َيِغب، وإِنَّ َقْتاَلَنا مَلْ ُيْقَتُلوا.

َيا َسلاَمن، وَيا ُجنُْدب«، قاال: لّبيك يا أمر املؤمنن.

َّن َبقــي، وأّيدت  َّن َمَضـــى وِم َقــاَل َصــىَّ اهلل َعَليــِه: »َأَنــا َأِمــر ُكلِّ ُمؤِمــن وُمؤِمنَة ِم
بـِـُروِح الَعَظَمــِة، وَأَنــا َتَكلَّمــت َعــَى لَِســاِن ِعيَســى بــَن َمْرَيــم يِف امَلْهــِد، وَأَنــا آَدم، وَأَنــا 
ُنــوح، وَأَنــا إْبَراِهيــم، وَأَنــا ُموَســى، وَأَنــا ِعيَســى، وَأَنــا حُمَّمــد، َأْنَتِقــل يِف الّصــوِر َكيــَف 
َأَشــاء، ِمــْن َرآيِن َفَقــد َرآُهــم، وَمــْن َرآُهــم َفَقــد َرآيِن، وَلــو َظَهــَرت لِلنَّــاِس يِف ُصــوَرِة 
ــاد  ــْن ِعَب ــد ِم ــا َعب ــاَم َأَن ، وإّن ــرَّ ــُزول واَل َيَتَغ ــو اَل َي ــوا: ُه ــاِس وَقاُل ــَك يِفّ النَّ َل واِحــَدة هَلَ
اهلل، اَل تســّموَنا َأرَباَبــًا وُقوُلــوا يِف َفضلنَــا َمــا ِشــئُتم َفإِنَّكــم مَلْ تبُلغــوا يِف َفْضلِنَــا ُكنــه َمــا 
ــاُؤه  ــِج اهلل وُخَلَف ــه، وُحَج ــات اهلل وَداَلئُِل ــا آَي ــرش؛ أَلّن ــار الُعـ ــا واَل ِمعَش ــه اهلل َلنَ َجَعَل
ب اهلل  ــذِّ ــا ُيَع ــان اهلل، بِنَ ــن اهلل ولَِس ــه اهلل وَع ــه، وَوج ت ــاء اهلل وَأئِمَّ ــه ِِِِ، وُأَمنَ ــَى َخلِق َع
ِعَبــاَده، وبِنـَـا ُيثِيــب، وِمــْن َبــن َخلِقــِه َطّهرَنــا واخَتاَرَنــا واصَطَفاَنــا، وَلــو َقــاَل َقائِلُِكــم:  

مِلَ وَكيــَف وفِيــَم لَكَفــر وَأَشك؛ أِلَّنــه اَل ُيســَأل َعــاّم َيفَعــل و ُهــم ُيســَأُلون.

َيا َسلاَمن و َيا ُجنُْدب«، قاال: لّبيك يا أمر املؤمنن.

))( سورة الرمحن، اآليتان: )9)-0)(.
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ـــرت  َقــاَل َصــّى اهلل َعَليــِه: »َمــْن آَمــَن بِــاَم ُقلــت، وَصــّدَق بِــاَم َبّينــت وَفسَّ
ــه  ــَن اهلل َقلَب ــن، اِمَتح ــن ُمَْتِح ــو ُمؤِم ــت َفُه رت وَبرَهن ــوَّ ــت وَن ــت وَأوَضح ح وَشَ
َح َصــدَره لِِلســاَلم، وُهــو َعــاِرف ُمسَتبِصـــر َقــد انَتَهــى وَبَلــَغ وَكمــل،  لِِليــاَمِن، وَشَ
ــب. ــر وَناِص ـ ــو ُمَقصِّ ــاَب َفُه ، وارَت َ ــرَّ ــَف، وحَتَ ــَد، وَوَق ــَد، وَجَح ــّك، وَعن ــن َش وم

َيا َسَلاَمن وَيا ُجنُْدب«، قاال: لّبيك يا أمر املؤمنن .

ــون  ــاَم َتأكُل ــا أنبِئكــم بِ ، وَأَن ــإذِن َريبِّ ــي وُأِميــت بِ ــا َأحيِ ــاَل َصــىَّ اهلل َعَليــِه: »َأَن  َق
ة]ِمــْن  ، وَأَنــا َعــامِل بَِضاَمئِــِر قُلوبِكــم، واألَئِمَّ ِخــُرون يِف بُِيوتِكــم بِــإذِن َريبِّ وَمــا َتدَّ
نــا  ــا ُكلَّ ــوا وَأَراُدوا، ألَنَّ ولــِدي[ َيعَلُمــون "واَل َيَتَعلَُّمون")1(.]وَيفَعُلــون َهــَذا إَِذا[ َأحبُّ
ــوا   ُق ــاَل ُتَفرِّ ــد، َف ــا حُمَمَّ ن ــد، وُكلِّ ــا حُمَمَّ ــد، وآِخرَن ــطنَا حُمَّم ــد، وَأوَس ــا حُمَمَّ ُلنَ ــٌد، أوَّ واِح
ــاء")3(  ــورٍة "َنَش ــت وَأَواٍن يِف َأي ُص ــاٍن وَوق ــوٍم"))( وَزَم ــر يِف ُكلِّ "َي ــا َنظَه ــا، َفإِنَّ َبينَنَ
ــا َكــَره اهلل،  ــا، ]وَنْحــُن[ إَِذا ِشــئنَا َشــاَء اهلل، وإَِذا َكرهنَ نَ بِــإذِن اهلل َتَعــاىَل َعــّز وَجــّل كلَّ
َفالَويــل ]ُكلِّ الَويــل[ ملَِــن َأنَكــر َفضلنـَـا وخُصوِصيَّتنـَـا، وَمــا َأعَطاَنــا اهلل َرّبنَــا؛ أِلَّن َمــْن 
َّــا َأعَطاَنــا اهلل  َفَقــد َأنَكــر قــدَرة اهلل وَمِشــيَئته فِينَــا«)4(.. إىِل آخــر احلديــث. َأنَكــر َشــيَئًا ِم

ــد وعرتتــه الطيِّبــة صــىَّ اهلل عليهــم أمجعــن  ــاَلم هــو وحُمَمَّ  فــإِذا كان عليــه السَّ

))( )وال يتعلمون( مل ترد يف املناقب.
))(  )يوم (مل ترد يف املناقب.

))(  يف املناقب: شئنا.
)4( ينظــر: املناقــب للعلــوي: )7- 76، ضمــن ح))، املشــارق للــربيس: 57)، تفســر 
املحيــط األعظــم والبحــر اخلضــم يف تأويــل كتــاب اهلل العزيــز املحكــم للســيد حيــدر اآلمــيل: 
)/ 4))، حتـــ: الســيد حمســن املوســوي )ط- دار االســوة( بحــار األنــوار للمجلــي: 6)/5.
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ــة، وهــو املخــرج  ــوِم القيام ــا يكــون إىِل ي ــاَلم عــامل ب ــِه السَّ ــور واحــد، وهــو علي ن
والغــاِرس  ـة  اجلنَـّ ألهَنــار  املجــري  وهــو  ـار،  النَـّ ِمــن  ــاَلم  السَّ عليــه  إِلبراهيــم 
ــكان  ــن م ــادي م ــة، واملن ــوم الظلَّ ــذاب ي ــو ع ــا، وه ــر لعيوهِن ــجاِرها،  واملفجِّ ألَش
ــم لســليان  ــذي علَّــم موســى بــن عمــران، وهــو املعلِّ قريــب، وهــو ُمعلِّــم اخلــرض الَّ

؟ ــلَّ ــزَّ وج ــدرة اهلل ع ــو ق ــل؟! وه ــون أفض ــف ال يك ــن داود؛ فكي ب

 فالويل ملن أنكر فضله وخصوصيته.

ه َعــيِلّ بــن  ، عــن جــدَّ ــد بــن َعــيِلّ ])))[ و)روى املنصــور، عــن َأبيــه حُممَّ
ــوان  ــب رض ــد املطَّل ــن عب ــاس ب ــا وَأيب العبَّ ــت َأن ــال: كن ــاس ق ــن  العبَّ ــد اهلل ب عب
اهلل عليهــم، جالســن عنــد رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، إِذ دخــل َعــيِلّ بــن أيب 
ــه"))(،  ــالم "ورُسَّ ب ــِه السَّ ــه وآل ــه رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــَردَّ علي طالــب، فســلَّم ف
ــاس:  ــه، فقــال العبَّ ــه، وأجلســه عــن يمين ــل مــا بــن عيني ــه واعتنقــه، وقبَّ وقــام إلي

ــول اهلل؟ ــا رس ــذا ي ــب ه َأحت

ــة ُكلِّ   قــال: )»َيــا َعــمَّ َرُســول اهلل، واهلل، هلل َأَشــّد ُحبَّــًا َلــه ِمنِّــي، إِنَّ اهلل َجَعــَل ذِريَّ
ــالم. َيتـِـّي يِف ُصْلــِب َهــَذا« ())(. يعنــي َعِليَّــًا عليــه السَّ َنبـِـّي ِمــْن ُصْلبـِـِه، وَجَعــَل ُذرِّ

ــرسوق،  ــي، روى مـ ــب( للخوارزم ــاِب )املناق ــن كت ــب، ِم ــا ُينس ])))[ وممَّ

))(  يف كشف الغمة: وبش به. ويف كشف اليقن: وبر به.
 ،4((-4(0 : ــة لعــيل بــن أيب الفتــح األربــيل:)/)9، كشــف اليقــن للحــيلِّ ))( كشــف الغمَّ
وينظــر: الريــاض النــرضة للطــربي: )/ 6))، جواهر املطالــب للشــافعي: )/ )7، الصواعق 

املحرقــة: 56).
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ــوارج؟ ــَل اخل ــن قت ــت يل: َم ــة، فقال ــى عائش ــُت ع ــال: )َدَخل ق

، قــال: فســكتت، قــال، فقلــت هلــا: يــا عائشــة إيِنِّ أنشــدك   قلــت: قتلهــم َعــيِلّ
ــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إِْن ُكنــِت َســمعِت ِمــن رُســول اهلل صــىَّ اهلل  بــاهلل وبحــقِّ نبيِّ

عليــه وآلــه شــيئًا فأخربينــي؟

 قــال، فقالــت: َســِمعُت رُســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول: »ُهــْم َشُّ 
ــْوَم  ــاىَل َي ــَد اهلل َتَع ــُمُهْم ِعنْ ــيَقِة َوَأْعَظـ لِـ ــِق  َواخْلَ ْل ــْرُ اخْلَ ــْم َخ ــيَقِة َيْقُتُلُه لِـ ــِق  َو اخْلَ ْل اخْلَ

اْلـــِقَياَمِة َوِسيـــَلًة« ())(.

ــاب قــال: أشــهد عــى رســول  ])))[ ومــن )املناقــب(، )عــن ُعمــر بــن اخلطَّ
ــِة  ــَن يف َكفِّ ــبع وِضع ــن السَّ ــبع واألَرِض ــاَمَوات السَّ ــو َأنَّ السَّ ــول: »َل ــِمعتُه يق اهلل َس

.)(() » ــِيّ ــاَمن َع ــَزان[؛ َلَرَجــَح  إِي ــِة ]ِمي ــِيّ يف َكفَّ ــاَمن َع ــَزاٍن، ووضــَع إِي ِمي

ــول  ــال رس ــال: ق ــر، ق ــن جاب ــي: )ع ــاب اخلوارزم ــن كت ــل م ــا نق ]4))[ ومم
ــُه،  ــاَمَوات واألَرض َدَعاهــنَّ فأجبنَ ــَق السَّ ــامَّ َخَل ــِه: »إِنَّ اهلل َلـ ــِه وآل اهلل صــىَّ اهلل علي
ــَق اهلل  ــمَّ َخَل ــا، ُث ــب َفقبلَتامَه ــن َأيِب َطالِ ــِيّ ب ــة َع ِت وَوالََي ــوَّ ــنَّ نُب ــَرَض")3( َعَليُه "َفَف

ــة: )/  ))( مْل َنجــدُه يف كتــِب اخلوارزمــي املتوفــرة لدينــا، بــل نقلــُه عنــه اأُلربــيل يف كشــف الغمَّ
59)، وينظــر: املناقــب للكــويف: )/)6)، رشح األخبــار للقــايض النعــان: )/)4)، مناقــب 
ابــن املغــازيل: 67، رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد: )/ 67)، فتــح البــاري البــن حجــر: 

.(5( /((
ــة لألربــيّل: )/ )9)، بحــار األنــوار للمجلي:  ))( املناقــب للخوارزمــي: )))، كشــف الغمَّ

.(49/(8
))( يف املناقب، وكشف الغمة، وكشف اليقن: فعرض.
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ــِقّي َمــْن ُشــِقي بِنَــا،  ــِعيد َمــْن ُســِعَد بِنَــا، والشَّ يــن، َفالسَّ َض إَِلينـَـا َأمــر الدِّ اخَللــق، وَفــوَّ
ــِه« ())(.  َراِم ــون حِلَ ُم ــه وامُلَحرِّ اَللِ ــون")1( حِلَ ــُن "امُلَحلِّل َنْح

]5))[ و)عــن املفضــل بــن صالــح، عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أيب جعفــر عليــِه 
ــِيَ َومَلْ َنِجــْد  ــُل َفنَ ــْن َقْب ــا إىَِل َآَدَم ِم ــْد َعِهْدَن ــاَلم، يف قــوِل اهلل عــزَّ وجــّل: ﴿َوَلَق السَّ

َلــُه َعْزًمــا﴾))(.

ــة ِمــْن َبعــِده، َفــتَك ومَل َيُكــْن َلــه َعــْزم  ــد واألَئِمَّ  قــال: »َعَهدَنــا إَِليــِه يِف حُمَمَّ
ــَد إَِليِهــم  ــه ُعِه ــو الَعــزم، ُأوُل الَعــزم، أِلنَّ ــاَم ُســمي ُأوُل "فِيِهــم")4(، أهنَّــم َهَكــَذا، وإِنَّ
ــد واألَوِصيــاء ِمــْن بعــِدَه وامَلهــِدّي وِســَرته، َفأمجــع َعزُمهــم َأنَّ َذلـِـَك َكَذلـِـَك  يِف حُممَّ

ــِه« ()5(. ــَرار بِ واإِلْق

اَلم أفضل؟!  فإِذا كانوا هكذا شأهنم، فكيف ال يكون َعيِلّ عليه السَّ

ــاس،  ــد بــن َأمحــد بــن َعــيِلّ بــن شــاذان، )عــن ابــن عبَّ ]6))[ أبــو احلســن حُممَّ
ــيِلّ بــن أيب طالــب  ــه، إذ دخــل َع ــه وآل ــّي صــىَّ اهلل علي ــا جلوســًا مــع النَّب قــال: كنَّ
ــاَلم  ــَك السَّ ــال: »وَعَلْي ــول اهلل«، َفَق ــا َرُس ــَك َي ــاَلم َعَلْي ــال: »السَّ ــاَلم، َفَق ــِه السَّ علي

))(  يف املناقب، وكشف الغمة، وكشف اليقن: املحّلون.
ــيل: )/96)، كشــف اليقــن  ))( املناقــب للخوارزمــي: 5))، ح)))، كشــف الغمــةَّ لألرب

للحــيل: 55).
))( سورة طه: اآلية: )5))(.

)4(  )فيهم( مل ترد يف الكايف.
ــار: 90، ب7، ح)، وينظــر: الــكايف للكلينــي: )/6)4، تفســر  فَّ )5( بصائــر الدرجــات للصَّ

: 0))، تأويــل اآليــات لالســرت آبــادي: )/ 9)).  القمــي: )/ 66، املحتــرض للحــيلِّ
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ــاَلم:  ]َتدُعــويِن بَِأِمــر  َيــا َأِمــر امُلْؤِمنـِـن وَرمَحــة اهلل وَبَرَكاُتــه«، َفَقــال َعــيِلّ َعَليــِه السَّ
ــا َرُســول اهلل«؟! ــّي َي ــَت َح ــن[ وَأن امُلؤِمنَ

ــَك َيــا َعــِيّ ]َقــْد[ َمــررت بِنَا ]َأمــس[ وَأَنــا وَجرَبئِيل  َقــاَل: »َنَعــم، وَأَنــا َحــّي، وإِنَّ
ــاَلم: َمــا َبــال َأِمــر امُلؤِمنِــن َعَليــِه  يِف َحِديــٍث]َومَل ُتَســلِّم[، َفَقــال َجرَبئِيــل َعَليــِه السَّ
ــال  ــِه«، َفَق ــا َعَلي ــِررَنا وَرَددَن ــلَّم[ َلسـ ــو َس ــا واهلل َل ــلِّم؟! ]َأَم ــا ومَل ُيَس ــرَّ بِنَ ــاَلم َم السَّ
ــاَلِم: »َيــا َرُســول اهلل، َرَأيتــك ودحيــة الَكلبـِـّي اســَتخَليتام يِف َحِديــٍث،  َعــيِلّ َعَلْيــِه السَّ
ــُه[ مَلْ  ــِه: »]إِنَّ ــِه وآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــّي َص ــه[ النَّب ــال ]َل ــاَم«، َفَق ــه َعَلْيك ــت َأن َأْقَطع وَكِره
يته  ــاَلم، َفقلــت: َيــا َجرَبئِيــل، وَكيــَف َســمَّ ــاَم َكان َجرَبئِيــل َعَليــِه السَّ يُِكــن دحيــة، وإنَّ

َأِمــر امُلؤِمنـِـن«؟ 

ــٍد َصــىَّ  فقــال: َكاَن َأوَحــى اهللُ َتَعــاىَل إَِلَّ يِف َغــزَوة "َخيــرَب")1(: َأن إهبــط إىَِل حُممَّ
ــاَلم  ــِه السَّ ــٍب َعَلي ــن َأيِبّ َطالِ ــِيّ ب ــن َع ــر امُلؤِمنِ ــر َأِم ــرُه َأن َيأُم ــِه، وُم ــِه وآلِ اهلل َعَلي
ــن  ــول َب ــو َيُ ــِه وُه ــُروا إَِلي ــون َأن َينْظِ ــة حَيبُّ ــإنَّ امَلاَلئَِك ــِن، َف ــن الّصّف ــول َب ]َأن[ َيُ
ِء َأِمــر امُلؤِمنـِـن ]َذلِــَك الَيــوم[، وَأنــَت َيــا َعــِيّ  ــامَّ ُه اهلل َتَعــاىَل ِمــْن السَّ ــِن، َفَســامَّ فَّ الصَّ
ــاَمِء وَأِمــر َمــْن يِف األَْرِض، وَأَمــر َمــْن َمــَى وَأِمــر َمــْن َبقــى، واَل  َأِمــر ِمــْن يِف السَّ
ِه اهلل  ــَذا ااِلســم َمــْن مَلْ يســمِّ ى ِبَ ــه اَل َيُــوز َأْن ُيَســمَّ َأِمــر َقبلــك، واَل َأِمــر َبعــدك؛ أِلنَّ

ــِه[«())(. ]َتَعــاىَل بِ

))( يف املائة منقبة: بدر.
))( مائــة منقبــة البــن شــاذان: )5-)5، املنقبــة 6)، وينظــر: التحصــن البــن طــاووس: 
569، الــراط املســتقيم للعامــيل: )/ 54، هنــج اإليــان البــن جــرب: 470، تأويــل اآليــات 

ــراين: )/66-65.  ــم البح ــيد هاش ــز للس ــة املعاج ــادي: )/ 85)، مدين ــرت آب لالس
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ــالم أمــر َمــن مضـــى وأمــر َمــن بقــى، وال َأمــر قبلــه وال   فــإِذا  كان عليــِه السَّ
ــابقة أمــرا؛ ألن  ــن مضـــى يف األمــم السَّ َأمــر بعــده، وإنَّ اهلل تعــاىل مل يســّم َأحــدًا ممَّ
ــا  ــا حديث ــرِو لن ــا ناقــل، ومل ي ــا هــي مــن اهلل تعــاىل، ومل ينقــل لن تســمية اإلمــارة، إِنَّ
ــُه  ــاَلم َأفضــل؟! وقــد ثبــت أنَّ يتضمــن خــالف مــا ذكــر؛ فكيــف ال يكــون عليــِه السَّ

حقــن بالنَّــص اجلــيّل. أمــرًا عــى العــامل املاضــن والالَّ

ــاَلم، قــال: قلــت لــه: مِلَ ســمي  ]7))[ و)عــن جابــر، عــن أيب جعفــر عليــِه السَّ
أمــر املؤمنــن؟

ــْن  ــْن َبنِــي َآَدَم ِم ــَك ِم ــِه:﴿َوإِْذ َأَخــَذ َربُّ ــَذا َأنــزل يِف كَِتابِ ه، وَهَك ــاَل: »اهلل َســامَّ  َق
ــدًا َرُســوِل  مَّ ُكــْم﴾)1( وإِنَّ حُمَ َتُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم َعــَى َأْنُفِســِهْم َأَلْســُت بَِربِّ يَّ ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ

ــًا َأِمــر امُلؤِمنـِـن« ())(  وإِنَّ َعلِيَّ

فإذا كان هذا شأنه؛ فكيف ال يكون أفضل؟

ــه  ــاَلم يف قول ــِه السَّ ــد اهلل َعَلي ــن أيب عب ــنان، ع ــن س ــد اهلل ب ــن عب ]8))[ )ع
ــٍد وَعــِيٍّ وَفاطَِمــة  مَّ تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َعِهْدَنــا إىَِل َآَدَم ِمــْن َقْبــُل﴾))( َكلِــاَمت يِف حُمَ

َتُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم َعــَى  يَّ ــْن َبنِــي َآَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ ــَك ِم ))( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوإِْذ َأَخــَذ َربُّ
ــا َعــْن َهــَذا َغافِلِــَن﴾  ــا ُكنَّ ُكــْم َقاُلــوا َبــَى َشــِهْدَنا َأْن َتُقوُلــوا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة إِنَّ َأْنُفِســِهْم َأَلْســُت بَِربِّ

ســورة األعــراف، اآليــة: ))7)(.
))( الــكايف للكلينــي: )/))4، بــاب نــادر، ح4، خمتصـــر بصائــر الدرجــات للحــيل: )7)، 
ــن  ــوب: )/ 54)، اليق ــهر آش ــن ش ــب الب ــر: املناق ــاين: 668، وينظ ــض الكاش ــوايف للفي ال

ــاووس: 84).  ــن ط ــيد اب للس
))( من قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َعِهْدَنا إىَِل َآَدَم ِمْن َقْبُل َفنَِيَ َوملَْ َنِجْد َلُه َعْزًما﴾ طه: )5))(.
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ــٍد َصــىَّ  َيتِهــم َفنَِســـّي، َهَكــَذا ُأنَِزلــت َعــَى حُمَمَّ ــِة مــْن ُذرِّ واحَلَســِن واحُلَســن واألَئِمَّ
اهلل َعَلْيــِه وآلِــِه« ())(.

ــاَلم يف قــول اهلل عــزَّ وجــّل:  ــِه السَّ ]9))[ )عــن جابــر عــن أيب جعفــر َعَلْي
﴿َوَلَقــْد َعِهْدَنــا إىَِل َآَدَم ِمــْن َقْبــُل َفنَسـِــَي َومَلْ َنِجــْد َلــُه َعْزًمــا﴾))(، قــال: »َعَهدَنــا إِلِيــِه 
ي  ــمِّ ــاَم ُس ــَذا، وإِنَّ ــم َهَك ــزم َأهنَّ ــه َع ــْن َل ك َومَلْ َيُك ــَتَ ــِده، َف ــْن َبْع ــِة ِم ــٍد واألَئِمَّ يِف حُمَمَّ
ــٍد واألَوِصَيــاء ِمــْن َبعــِدِه وامَلْهــِدّي  ــُه عهــَد إَِليِهــم يِف حُمَمَّ ُأوُلــو الَعــزم ُأوِل الَعــزم؛ أِلنَّ

ــه« ())(. ــَرار بِ ــَك واإِلْق ــَك َكَذلِ وِســَرتِه، وَأمَجــع َعزمهــم َعــَى َأنَّ َذلِ

ــليِه وآلــِه مـــن  ــا ورد مــن احلديــث الـــوارد عــن النَّبــّي صـــىَّ اهلل عـ واعلــم إنَّ
ــَن« ()4(. ــيِّد الَوصيِّ ــِيُّ س ــا َع ــَت َي ــَن، َوَأن ــيِّد النَّبيِّ ــِيُّ س ــا َع ــا َي ــوله: ) »َأن قـ

ــار: )9، ب7، ح4، الــكايف للُكَلينــي: )/6)4، بــاب فيــه نكــت  فَّ ))( بصائــر الدرجــات للصَّ
ونتــف مــن التنزيــل يف الواليــة، ح))، الــوايف للفيــض الكاشــاين: )/889، وينظــر: املناقــب 

البــن شــهر آشــوب: )/ )0).
))( سورة طه: اآلية )5))(.

))( الــكايف للُكَلينــي: )/6)4، بــاب فيــه نكــت ونتــف مــن التنزيــل يف الواليــة، ح))،  الوايف 
للفيــض الكاشــاين: 888-889، بحار األنوار للمجلــي: 4)/)5).

ــه  ــرب من ــا يق ــدوق م ــل روى الص ــا، ب ــرة لدين ــادر املتوف ــاظ يف املص ــذه اأَللف ــدُه هب )4( مْل نج
ــالم، قــال: »قــال  ــادق عليــه السَّ يف األمــايل: 487، جملــس)6، ح)، عــن أيب عبــد اهلل الصَّ
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: َأنــا ســيِّد النبيِّــن، ووصيــي ســيِّد الوصيــن، وأوصيــاؤه 
ــارة املصطفــى  ــايل للطــويس: )44، جملــس5)، ح48، بش ــر: األَم ــاء..«، وينظ ســادة األوصي
للطــربي: 6))، مناقــب ابــن شــهر آشــوب: )/)5)، الــّراط املســتقيم للعامــيل: )/))، 

ــة ))9(. ــكالم يف صفح ــذا ال ــن ه ــرب م ــا يق ــابقا م ــرَّ س ــد م وق
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ــُه وإن  ــن، فإنَّ ــه ال يكــون َأفضــل مــن النبي ــاة يف ذلــك مــن أنَّ  فنقــول: ال مناف
ــاَلم َأفضــل  ــُه ال يلــزم َأْن ال يكــون َعــيِلّ بــن أيب طالــب عليــِه السَّ كان كذلــك إالَّ َأنَّ
مــن األنبيــاء؛ ألنَّ ذلــك ليــس عــى طريــق احلــر، وإالَّ لــزم أن يكــون النَّبــّي صــىَّ 
ــه ليــس كذلــك، بــل هــو أفضــل مــن  اهلل عليــه وآلــِه أفضــل مــن األوصيــاء مــع إنَّ
ــاَلم أفضــل منهــم، كذلــك ملــا تقــدم مــن قولـِـِه َصــىَّ  اجلميــع، فيكــون َعــيِلّ عليــِه السَّ

.» اهلل َعَليــِه وآلـِـِه: »َواْلَفْضــُل َبْعــِدي َلــَك َيــا َعــِيُّ

ــرى  ــا ج ــل م ــن الفض ــيِلّ م ــرى لَِع ــه: ج ــاَلم أنَّ ــم السَّ ــم عليه ــا روي عنه  وم
لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ولرســول اهلل الفضــل عــى مجيــع مــن خلــق))(.

ــِه  ــن َعَلْي ــر امُلؤِمنِ ــل َأِم ــاَلِم: ) »َفض ــِه السَّ ــٍر َعَلْي ــْوِل َأيِبّ َجْعَف ــن َق ]0))[ وم
ــْه ِمــَن الطَّاَعــِة َبعــَد  ــا هَنَــى َعنــُه اِْنَتَهــي َعنــُه، َجــَرى َل ــِه آخــُذ، وَم ــاَلم َمــا َجــاَء بِ السَّ
ــل  ــِه، والَفض ــِه وآلِ ــىَّ اهلل َعَلي ــوِل اهلل َص ــا لَِرُس ــِه، م ــِه وآلِ ــىَّ اهلل َعَلي ــوِل اهلل َص َرُس
ــَدّي اهلل وَرُســوله،  ــَن َي م َب ــدِّ ــِه َكامُلَتَق ــَن َيَدي م َب ــدِّ ــِه، امُلَتَق ــِه وآلِ ــٍد َصــىَّ اهلل َعَلي ملَُِحمَّ

ــِه« ())(. ــِه وآَل ــىَّ اهلل َعَلي ــوِل اهلل َص ــَى َرُس ــل َع ــِه َكامُلَفضَّ ــل َعَلي وامُلَفضَّ

ة،  ــٍد بالنبــوَّ  وملَّــا جــرى مــن األخــذ عليهــم يف امليثــاق هلل بالربوبيــة، ومُلَحمَّ

ــاَلم،  ))(  مــرَّ ســابقا مــا يقــرب مــن هــذا الــكالم يف صفحــة )07)(، عــن َأيب عبــد اهلل َعَليــِه السَّ
ــاَلم ُيْؤَخــُذ بـِـه، وَمــا هَنـَـى َعنـْـه  فاْبَتَدْأَنــا َفَقــال: »َيــا ُســَلْياَمن،  َمــا َجــاَء َعــْن َأِمــِر امُلْؤِمنـِـَن َعَليــِه السَّ
ــا َجــَرى لَِرُســوِل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلــه، ولَِرُســوِل اهلل  ــه ِمــَن اْلَفْضــِل َم ــه، َجــَرى َل ُينَْتَهــى َعنْ

َصــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلـِـِه، اْلَفْضــُل َعــَى مَجِيــِع َمــْن َخَلــَق اهلل..«
ــع املعاجــز هلاشــم البحــراين:  ــي: )/98)، ينابي ــكايف للُكَلين ــار: 9))، ال فَّ ــر للصَّ ))( البصائ

 .(54/(5
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ولَِعــيِلّ بالواليــة والوصايــة، واألئمــة املعصومــن كذلــك، وعــى ذلــك ُبِعُثــوا وإليــِه 
ــِه؟!  ــل غــرُه علي ــر هــذا ويفضِّ ــل يتدّب ــوا، َأَفعاِق ُندب

ــا مــا ُروي مــن قولــِه صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه: »َأنــَت َيــا َعــِيّ َســيِّد وْلــد آَدم َمــا  وأمَّ
َخــاَل النَّبِيِّــن«، يعنــي: مــا خــال النبيِّــن، فـــأنا ســيِّد، فــال يلــزم منــه احلصـــر أيَضــًا، 
ــس  ــه لي ــع إنَّ ــد آدم، م ــيِّد ول ــِه س ــِه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــون النَّب ــزم أن ال يك وإالَّ ل

ــه ســيِّد اخللــق امجعــن. كذلــك، فإنَّ

ــِه،  ــِه وآل ــىَّ اهلل َعَلي ــه ص ــه نفس ــد ب ــث يري ــن يف احلدي ــراد بالنبيِّ ــل أن ي  وحيتم
يعنــي: مــا خــال أنــا يــا رســول اهلل، ويكــون النبيُّــون داخلــن يف ضمــن قولــه: »ولــد 
م مــن حديــث أنــس بــن مالــك مــن قولــه يف احلديــث: )إن رأيــت أن  آدم« كــا تقــدَّ
تفســـر لنــا قــول اهلل  عــزَّ وجــّل: ﴿َفُأوَلئـِـَك َمــَع الَِّذيــَن َأْنَعــَم اهللُ َعَلْيِهــْم ِمــَن النَّبِيِّــَن 
ــىَّ اهلل  ــاَل َص ــا﴾))(، َفَق ــَك َرفِيًق ــَن ُأوَلئِ ــَن َوَحُس احِلِ ــَهَداِء َوالصَّ ــَن َوالشُّ يِق دِّ َوالصِّ
يُقــون: َفَأِخــّي َعــِيّ بــَن َأيِبّ َطالـِـٍب َعَليــِه  دِّ ــا الصِّ ــا النَّبيُّــون: َفَأَنــا، وَأمَّ َعَليــِه َوآلـِـِه: »َأمَّ
ــون: َفاَبنَتِــي َفاطَِمــة وَأواَلدَهــا  احِلُ ــا الصَّ ــي مَحــَزة، وَأمَّ ــَهَداء: َفَعمِّ ــا الشُّ ــاَلم، وَأمَّ السَّ

ــاَلم« ())(. احَلَســن واحُلَســن َعَلْيِهــم السَّ

 فيكــون لفــظ النبيِّــن عنــي بــه نفســه عــى طريــق التَّعظيــم، وال يعــاب عليــه لــو 

ــَن  ــْم ِم ــَم اهلل َعَلْيِه ــَن َأْنَع ــَع الَِّذي ــَك َم ــوَل َفُأوَلئِ ُس ــِع اهلل َوالرَّ ــْن ُيطِ ــاىل: ﴿َوَم ــه تع ــن قول ))( م
ــة  ــاء، اآلي ــورة النس ــا﴾ س ــَك َرفِيًق ــَن ُأوَلئِ ــَن َوَحُس احِلِ ــَهَداِء َوالصَّ ــَن َوالشُّ يِق دِّ ــَن َوالصِّ النَّبِيِّ

.)69(
))( مدينــة املعاجــز للســيد هلاشــم البحــراين: )/9)4، بحــار االنــوار للمجلــي: 4)/)). 

)مــرَّ هــذا احلديــث ســابقا يف صفحــة ))))(.
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عظَّــم نفســه؛ ألن اهلل تعــاىل عظَّمــه، فيكــون معنــى احلديــث املعــارض بــه: أنــت يــا 
َعــيِلّ ســيد ولــد آدم مــن النبيِّــن وغرهــم مــا خــال النَّبــي صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه.

ــّي صــىَّ اهلل  ــاء واملرســلن مــا عــدا النَّبِ ــه الســالم أفضــل مــن األنبي ــيِلّ علي  َفَع
ــيادة، والســتحالة أن يكــون  م، فيكــون الســتلزاِم الفضــل السِّ ــا تقــدَّ ــه ملِ ــه وآل علي
الً،  ]هنــاك[ أفضــل وهــو ليــس بســيِّد، والفضــل لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه أوَّ
ــا؛ ألن كاًل منهــا مــن اآلخــر ال يفرتقــان  ــاَلم ثاني ــِه السَّ ــٍب علي ــن أيب طال ــيِلّ ب َولَِع
م مــن قولنــا: كل منقبــة وفضيلــة  لتســاويا، فــكل منهــا ال يفــارق اآلخــر، وملــا تقــدَّ
للنَّبــّي صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه َفِلَعــيِلّ مثلهــا فــال تفــاوت))(؛ ألنَّ النَّبـِـّي صــىَّ اهلل عليــِه 
ــاَلم باإِلَماَمِة. الً، وَعــيِلّ بــن أيب طالــٍب عليــِه السَّ وآلــِه اختــص بالنُّبــَوِة وبالفضــل أوَّ

ــه قــال:  ــاَلم، أنَّ  وملــا روي )عــن ُســليان بــن خالــد، عــن أيب عبــد اهلل عليــِه السَّ
ــاَلِم ُيْؤَخــُذ بـِـه وَمــا  ابتدأنــا، فقــال: )َيــا ُســَلْياَمُن َمــا َجــاَء َعــْن َأِمــِر امْلُْؤِمنـِـَن َعَليــِه السَّ
ــه َجــَرى َلــه ِمــَن اْلَفْضــِل َمــا َجــَرى لَِرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه  ــه ُينَْتَهــى َعنْ هَنَــى َعنْ
وآلِــِه، ولَِرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَليــِه وآلِــِه اْلَفْضــُل َعــَى مَجِيــِع َمــْن َخَلــَق اهلل«())(، إىل 

ــر احلديث. آخ

ــة  ــت احلُجَّ ــول اهلل متَّ ــا لرس ــل م ــن الفض ــاَلم م ــه السَّ ــيِلّ علي ــرى لَِع ــإذا ج  ف
م، وهــذا آخــر مــا َأردنــا إثباتــه وإيــراده يف  ــالَّ وقــام الربهــان عــى تفضيلــه عليــه السَّ
هــذا الكتــاب وفيــه الكفايــة ملــن أراد اهلدايــة، وبــاهلل التوفيــق وهلل املنَّــِة عــى جزيــل 

))(  مرَّ هذا الكالم سابقا يف صفحة )6)، )4(.
))( مرَّ هذا الكالم سابقا ضمن حديث طويل صفحة )07)(.
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ــة. العطــاِء ونســأل ممَّــن ينظــر فيــه أن يدُعــَو لصاحبــِه وَيُســدَّ اخِلَل

وكان الفراُغ من تسويد ما ُرِقم يوم اخلامس والعشـرين من شهِر

ذي القعدِة للسنة الثانية والعرين واأللف.

بقلم فقر َرّبه الغني، عبده، تراب

أقدام إخوانه املؤمنن، اجلاين:

د  نارص حسن حممَّ

البحراين.
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فهرسة اآليات
الصفحةرقم اليةاليةالسورة

بُِعوا..﴾.يس بُِعوا اْلُْرَسلنَِي اتَّ 20185-21﴿اتَّ

254- 14255﴿َأَخاُف َأْن َيْقُتُلْوِن..﴾.الشعراء

7144-72﴿أَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت..﴾الكهف

ٍر ُمَتَقابِلنَِي..﴾.احلجر 47211﴿إِْخَواًنا َعَل ُسُ

67259﴿ُأفٍّ َلُكم َولِا َتْعبُدوَن..﴾.األنبياء

د  سورة  حممَّ
صلًّ اهلل عليه وآله.

ُروَن اْلُقْرآَن..﴾. 24109﴿أَفال َيَتَدبَّ

7344-74﴿َأَقَتْلَت َنْفسًا َزكِيًَّة بَِغْيِ َنْفٍس..﴾الكهف

738﴿الذين حيملون العرش ومن حوله..﴾غافر

1268-2﴿امل َذلَِك اْلكَِتاُب َل َرْيَب فِيِه..﴾.البقرة

54110-55﴿أم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَل َما..﴾.النساء

ُسوُل بَِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن..﴾.البقرة 285217﴿َآَمَن الرَّ

ات..﴾.البينة اِلَ 7210﴿إنَّ الَّذيَن آَمنُوا وعملوا الصَّ

.. ﴾.األحزاب 5664﴿إِنَّ اهللَ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَل النَّبِيِّ

ا َأْنَزْلنا إَِلْيَك اْلكِتاَب..﴾.النساء 105139﴿إِنَّ

ا َأْنَزْلناُه ِف َلْيَلِة..﴾.القدر 1129﴿إِنَّ

6744﴿إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع..﴾الكهف
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69171﴿َبْردًا َوَسالمًا..﴾.األنبياء

120، 89135﴿تِْبَياُن ُكلِّ َشْ ٍء..﴾.النَّحل

وُح..﴾.القدر ُل اْلَالئَِكُة َوالرُّ 4131﴿َتنَزَّ

32119﴿ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن..﴾.فاطر

74200﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد..﴾.البقرة

ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض...﴾.آل عمران يَّ 3158﴿ُذرِّ

88، 4250 ﴿ذلِك َفْضُل اهلل يؤتيه من.. ﴾اجلمعة

33255﴿َربِّ إنِّ قَتْلُت ِمنُْهْم َنْفَسًا َفَأَخاُف..﴾.القصص

10966﴿َساَلٌم َعَل إِْبَراِهيَم﴾.الصافات

66، 130185﴿َساَلٌم َعَل آل َياِسَن﴾.الصافات

12066﴿ساَلٌم َعَل ُموَسى َوَهاُروَن﴾.الصافات

7966﴿ساَلٌم َعَل ُنوٍح ف..﴾.الصافات

5129﴿َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر..﴾.القدر

93110﴿َسِمْعنَا وَعَصْينَا..﴾.البقرة

19117﴿ُصُحِف إِْبَراِهْيَم َوُمْوَسى..﴾.األعل

ِذيَن َكَفُروا..﴾.التحريم َب اهللُ َمَثاًل لِلَّ 10236﴿َضَ

87109﴿َطَبَع اهللُ َعَل ُقُلوِبِم..﴾.التوبة

وُح..﴾.االرساء وِح ُقِل الرُّ 85139﴿َعِن الرُّ

اِط َلنَاكُِبوَن﴾املؤمنون 7455﴿َعِن الرصِّ
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23241﴿َفَأَجاَءَها اْلََخاُض إَِل ِجْذِع..﴾.مريم

13241-14﴿َفَأْرِسْل إَِل َهاُروَن ..﴾.الشعراء

افَّات 148267﴿َفَآَمنُوا َفَمتَّْعنَاُهْم إل..﴾الصَّ

ا َل َتْعَمى اْلْبَصاُر..﴾احلج 56، 46142﴿َفإِنَّ

221، 69279﴿َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِهْم..﴾.النساء

ْدُهَد..﴾.النَّمل 20118﴿َفَقاَل َما ِلَ َل َأَرى اْلُ

60، 61189﴿َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم..﴾آل عمران

ُه ِمنِّي..﴾.إِبراهيم 36158﴿َفَمْن َتبَِعنِي َفإِنَّ

َزِن..﴾.مريم تَِها َألَّ َتْ 246-25247﴿َفنَاَداَها ِمْن َتْ

6543-66﴿َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا..﴾الكهف

87267﴿ِف الظُُّلَمِت َأْن َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت..﴾.األنبياء

67171﴿ِف َنْفِسِه ِخيَفًة..﴾.طه

133،  40190﴿َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن..﴾.النَّمل

َبْعَتنِي َفاَل َتْسَأْلنِي..﴾الكهف 43-7044﴿َقاَل َفإِِن اتَّ

21109-22﴿َقاُلوا َسِمْعنَا َوُهْم َل..﴾.األنفال

تِِه َفبَِذلَِك..﴾يونس 58186﴿ُقْل بَِفْضِل اهلل َوبَِرْحَ

عد 121، 133، 43﴿ُقْل َكَفى بِاهللَِّ َشِهيًدا..﴾.الرَّ
191-190

2363،85﴿قل ل أسألكم عليه أجرًا..﴾الشورى
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119258﴿َكلَِمُة َربَِّك َلَْمَلَنَّ َجَهنََّم..﴾.هود

ي َعْينًا..﴾.مريم ِب َوَقرِّ 26247﴿َُكِل َواْشَ

ُم َمْن َكاَن ِف اْلَْهِد..﴾.مريم 29247-33﴿َكْيَف ُنَكلِّ

..﴾.األنبياء 87232﴿ل إِلَه إِلَّ َأْنَت ُسْبحاَنَك إِنِّ

ْف إِنََّك َأْنَت..﴾.طه 68171﴿ل َتَ

ّ َل َيَاُف..﴾.النمل ْف إنِّ 10255﴿َل َتَ

َبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا..﴾.النَّمل 21118﴿لَُعذِّ

ٍء..﴾األعراف 14542﴿َلُه ِف الَلَواِح ِمْن ُكلِّ َشْ

ْذَت..﴾الكهف َ 7545-77﴿َلْو ِشْئَت َلتَّ

23110﴿َلْو َعلَِم اهللُ فِيِهْم..﴾.األنفال

20270﴿َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن..﴾.الرمحن

يَل..﴾.البقرة ْبِ ا ِلِ 97198-98﴿َمْن َكاَن َعُدوًّ

41269﴿ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب..﴾.ق

105110﴿َمْن َيَشاء َواهلل ُذو الَفْضل الَعظِْيم..﴾.البقرة

8845﴿َهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك..﴾الكهف

ْنَساِن ِحنٌي..﴾.اإلنسان 1209﴿َهْل َأَتى َعَل اْلِ

ِه..﴾.األنفال َدَك بِنَرْصِ 62168﴿ُهَو الَِّذي َأيَّ

ُقوا فِْتنًَة ل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن..﴾.األنفال 25129﴿َواتَّ

211-172212﴿َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي َآَدَم..﴾.األعراف
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افَّات 147267﴿َوَأْرَسْلنَاُه إَِل ِمَئِة َأْلٍف..﴾.الصَّ

خرف 219-45220﴿َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلنَا ِمْن..﴾.الزُّ

فاِدع..﴾األعراف َل والضَّ 13342﴿واَلَراد والُقمَّ

67187﴿َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفَم..﴾.املائدة

53، 256، 83﴿َوإِنَّ ِمْن ِشيَعتِه َلْبَراِهيَم﴾الصافات
228

اٌر لَِْن َتاَب َوَآَمَن..﴾.طه 82187﴿َوإِنِّ َلَغفَّ

2899﴿َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباِقَيًة...﴾الزخرف

79239﴿َوَداُووَد َوُسَلْيَمَن إِْذ حَيُْكَمِن..﴾.األنبياء

ُلُق َما َيَشاُء..﴾القصص 34، 68219﴿َوَربَُّك َيْ

ُه َفَغَوى..﴾.طه 121-﴿َوَعَص َآَدُم َربَّ
122

236

22236﴿َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا..﴾.اإلنسان

753﴿َوَكاَن َعْرُشُه َعل اْلَاِء﴾هود

ٍء أْحَصْينَاُه ِف..﴾يس 12165﴿َوُكلَّ َشْ

6843-69﴿َوَكْيَف َتْصِبُ َعَل َما مَلْ ُتِْط..﴾الكهف

12246﴿َولُِتْصنََع َعَل َعْينِي إِْذ..﴾.القصص

274، 115﴿َوَلَقْد َعِهْدَنا إَِل َآَدَم ِمْن َقْبُل..﴾.طه
276،277

عد َباُل..﴾.الرَّ ْت بِِه اْلِ َ 31119﴿َوَلْو َأنَّ ُقْرَآًنا ُسيِّ
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ْنيا إِلَّ َمتاُع..﴾.آل عمران ياُة الدُّ 285170﴿َوَما اْلَ

ٌد إِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت..﴾آل عمران 144130﴿َوما ُمَمَّ

َمِء..﴾.النَّمل 75119﴿َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِف السَّ

7112﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِوْيَلُه إِلَّ اهللُ..﴾.آل عمران

207241﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيشـِْري َنْفَسُه..﴾.البقرة

239-35240﴿َوَهْب ِل ُمْلًكا َل َينَْبِغي ِلََحٍد..﴾.ص

2963﴿وَيا ُقوِم ل َأْسَألُكم َعَلْيِه َمالً..﴾.هود

35254﴿َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك..﴾.البقرة

ُسوُل َبلِّْغ..﴾.املائدة ا الرَّ َ 67187﴿َيا َأيُّ

﴿َيا َقْوِم ل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه أجرًا إن هود
أجري..﴾

5163

..﴾.النمل ْف إِنِّ 10241﴿َيا ُموَسى َل َتَ

32199﴿ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهلل..﴾.التوبة

165-4﴿يس َواْلُقْرَآِن اَلكِيِم﴾.يس

112-7113﴿َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه..﴾.آل عمران
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فهرسة األحاديث واآلثار

الصفحةالقائلاحلديث
ــالم،  السَّ َعَليــه  ئِيــل  َجْبَ )َأَتــاِن 

َل..(. َفَقــا
233النبي حممد صل اهلل عليه وآله

)َأَتى َيُوِديٌّ النَّبِيَّ َصلَّ اهللُ َعَليه 
َوآله..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم.. والسَّ

170

)َأتيُت عبد اهلل بن عبَّاس فقلُت له: يا 
[ رُسول اهلل إِنِّ جئُتك..(. بن ]عمِّ

189سعيد بن جبري

اإلمام َعِلّ عليه أفضل )اْثنَا َعَش إَِماَمًا...(
َلم. َلة والسَّ الصَّ

56

ِعنْــَد  َواْلَعــَدِويُ   التَّْيِمــيُ    )اْجَتَمــَع 
ــِه..(. ــِه َوآلِ ــلَّ اهللُ َعَلْي ــوِل اهلل َص َرُس

د بن عل الباقر  اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

-130
131

ــاَلم  السَّ عليــه  َجْبئِيــُل  )َأْخــَبِن 
عــن..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

77

)آَخى رُسول اهلل َصلَّ اهلل َعليه َوآله 
بني َأصحابه وترك َعلِيًَّا..(.

155عبد اهلل بن َأيب َأوىف.

، َفاْســَأُلوُه ِلَ  )إَِذا َســَأْلُتُم اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ
اْلَوِسيَلَة..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

159
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ــْبُعوَن  ــٌة وَس ــُم َثاَلَث ــُم اهلل الَْعَظ )اْس
ــَم..(. ــًا، وإِنَّ َحْرف

االمام احلسن العسكري 
صلوات اهلل وسلمه عليه 

123

َوِميَكائِيــَل  ئِيــَل  َجْبَ َأنَّ  )َأْشــَهُد 
ْمــِر..(. بَِأ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

197

اْلَفْضــِل  ِمــَن  َعلِّيــًا  اهللُ  )َأْعَطــى 
. ) . . ًء ُجــْز

اإلمام َعّل بن َأيِب َطالٍِب عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

151

)َأْغَفــَل النَّــاُس َقــْوَل َرُســوِل اهلل َصــلَّ 
.).. اهللُ َعَليــه َوآلــه ِف َعــِلِّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

157

ئِيَل، َفَقاَل:  افِيُل  َعَل َجْبَ )اْفَتَخَر إِْسَ
.).. َأَنا َخْيٌ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-229
230

د صلَّ اهلل عليه )َأَل َأُدلُُّكْم َعَل َخْيِ النَّاِس..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

97-96

َضا عليه أفضل )الثَّالَِثُة ِحنَي َميََّز اهللَُّ الطَّاِهِريَن..(. أبو احلََسن الرِّ
َلم َلة والسَّ الصَّ

-188
189

ُه َوَبلِّغَها..(. د صلَّ اهلل عليه )اْلـَحْقُه َفُردَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

205

د )المد هلل صارت فرقة مرجئة..(. اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

84



291

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

اُر  يُقوَن َثاَلَثٌة: َحبِيٌب النَّجَّ دِّ )الصِّ
ُمْؤِمُن..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

185

ُهمَّ اْئتِنِي بَِأَحبِّ َخْلِقَك إَِلْيَك..(. د صلَّ اهلل عليه )اللَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

207

دًا َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه  ا َبْعُد، َفإِنَّ ُمَمَّ )َأمَّ
َكاَن..(.

َضا  األمام عل بن موسى الرِّ
َلم. َلة والسَّ عليه أفضل الصَّ

114

تكــون  ــا  َأنَّ اْلَقــْدِر  بَِلْيَلــِة  )آِمنُــوا 
.).. لَِعــِلّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

151

)إِنَّ اْسَم اهلل اْلَْعَظَم َعل ثالثة 
وسبعني..(.

د بن َعِلّ الباقر  اإلمام حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ عليه أفضل الصَّ

122

َلَع إَِل  )إِنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل اطَّ
اْلَْرِض..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

89

دًا وَعلِّيًا وَأَحَد  )إِنَّ اهللَ َخَلَق ُمَمَّ
َعَشـَر..(.

اإلمام عل بن احلسني عليهام 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

148

.).. د )إِنَّ اهلل َخَلَقنا ِمن َأعَلَ ِعلِّنيِّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
ادق عليه السلم. الصَّ

53

د )إنَّ اهللَ َخلَقنا ِمن ُنوِر َعَظَمتِِه..( اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
ادق عليه السلم الصَّ

52

)إِنَّ اهلل ُسْبَحاَنُه َلـمَّ َخَلَق إِْبَراِهيَم َعَليه 
اَلم َكَشَف ]َلُه[ َعْن َبَصـِرِه..(. السَّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم والسَّ

227
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َعِلّ بن أيب طالب عليه أفضل )إنَّ اهلل َعزَّ وَجّل َواِحد َأَحد..(.
َلم. َلة والسَّ الصَّ

263

)إِنَّ اهلل َفَرَض ِوَلَية َعِلّ بَن َأِبّ َطالٍب 
اَلم َعَل َأْهِل  اَلة والسَّ عليه أفضل الصَّ

َمَواِت..(. السَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

267

د )إِنَّ اهلل َكاَن إِْذ َل َكانَ ..(. اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

144

َمَوات والَرض  )إِنَّ اهلل َلَّا َخَلَق السَّ
َدَعاهنَّ فأجبنَُه..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

273

م من منازلم  )إنَّ الؤمنني يزورون ربَّ
ف النَِّة..(.

61أبو الصلت اهلروي

اَلُم َقاَل ِلْبِن  )َأنَّ َأِمَي اْلُْؤِمننَِي َعَلْيِه السَّ
َعبَّاٍس..(.

االمام ابو جعفر الثاين عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

151

اَلة  ئِيَل عليه أفضل الصَّ )إِنَّ َجْبَ
اَلم َأتى  َرُسوَل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه  والسَّ

.).. اَنَتنْيِ َوآلِِه بُِرمَّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

135

د صلَّ اهلل عليه )إِنَّ َحْلَقَة َباِب  اْلـَجنَِّة..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

191
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د )إِنَّ َداُوَد َوِرَث  ِعْلَم اْلَْنبَِياِء..(. اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

116

)َأنَّ رُسول اهلل َصلَّ اهللُ عليه وآله آخى 
بني السلمني..(.

179َمدوج بن زيد الذهل.

)إِنَّ َرُسوَل اهلل صلَّ اهللُ َعَليه َوآلِه 
َأْدَخَل لَِساَنهُ  ِف َفِمي..(.

َعِلّ بن ايب طالب عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

244

ــه  ــه َوآل ــلَّ اهللُ َعَلي ــوَل اهلل َص )إِنَّ َرُس
َ فِيــه:  َقــاَل ِف َمَرِضــِه الَّــِذي ُتــُوفِّ

اْدُعــوا ِل َخلِيــِل ..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

56 ،85

)إِنَّ رُسول اهلل صلَّ اهللُ عليه َوآله كان 
جالسًا ذاَت يوم، إِذ أقبل اَلَسن عليه 

اَلم..( السَّ

158ابن عباس

د )إِنَّ ُسَلْيَمَن َوِرَث َداُوَد..(. اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

115

)إِنَّ ِعيَسى ْبَن َمْرَيَم عليه أفضل 
اَلم ُأْعطَِي..(. اَلة والسَّ الصَّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

122

د صلَّ اهلل عليه )إِنَّ ِف َعِلٍّ ِخَصاًل َلْو َكاَنْت..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

156
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اإلمام َعِلّ عليه أفضل )إنَّ هلل َنَرًا ُدوَن َعْرِشِه َوُدوَن..(
َلم. َلة والسَّ الصَّ

51

)إن من الالئكة الذين ف سمء 
الدنيا..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

88

اَلم سأل ربًّه عز  )إِنَّ ُموَسى عليه السَّ
وجل..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

75

اَلم ليلة اخلطاب  )إِنَّ موسى عليه السَّ
وجد كّل حجرة وشجرة..(.

257وهب بن منبه

َمُه اهلل َتكليًم..( د  )إِنَّ ُموَسى لَّا كلَّ االمام جعفر بن حُممَّ
ادق عليه السلم الصَّ

42

د صلَّ اهلل عليه )إِنَّ َوِصيِّي َوَخلِيَفتِي ِمْن َبْعِدي..( النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

98

)َأَنــا اهللُ ل إِلــَه إِلَّ َأَنــا َخَلْقُت اْلـــَخْلَق  
بُِقــْدَرِت..(.

172اهلل سبحانه وتعاىل

َخَلْقــُت  َأَنــا  إِلَّ  إَِلــَه  َل  اهللُ  )َأَنــا 
. ) . . ْلــَق خْلَ ا

76اهلل سبحانه وتعاىل

َه اهللُ بَِأْسَمئِنَا..(. ا َأْهل َبْيٍت َنوَّ د )إِنَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

144
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َه اهللُ بَِأْسَمئِنَا..(. ُل َأْهِل َبْيٍت َنوَّ د )َأَنا َأوَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

193

د صلَّ اهلل عليه )َأَنا ِخَزاَنُة اْلِعْلِم َوَعِلٌّ ِمْفَتاُحَها..( النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

79

.).. د صلَّ اهلل عليه )َأْنَت َخْيُ اْلَبَشِ َوَل َيُشكُّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

155

د صلَّ اهلل عليه )َأنَت َيا َعِلّ َسيِّد وَلد آَدم..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

279

د صلَّ اهلل عليه )َأْنَت َيا َعلُّ َوُوْلُدَك خية..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

77

ه َلَينِْزُل ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر إَِل..(. د بن عل الباقر )إِنَّ اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

128

ا َلقٌّ َقْد َكاَنْت ف..(. َضا عليه أفضل )إِنَّ األمام الرِّ
َلم. َلة والسَّ الصَّ

82

د )انَزَم النَّاُس َيْوَم ُأُحٍد..(. اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

85

ّ ُكنُت ِمْن َرُسوِل اهللِ َصلَّ اهلل َعَليِه  )إِنِّ
َوآلِِه َكالعضِد..(.

َعِلّ بن ايب طالب عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

250
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َمَواِت..(. د )إِنِّ لَْعَلُم َما ِف السَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

135

)ُأْهِدي إَِل النَّبّي َصلَّ اهلل َعَليِه وآلِِه 
قنُو..(.

َعِلّ بن أيب طالب عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

256

ٍد َصلَّ اهللُ َعَلْيِه  )َأْوَحى اهللُ إَِل ُمَمَّ
َوآلِِه..(.

د بن عل الباقر  اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

142

د بن عل الباقر عليه )َأْوَحى اهللُ َعزَّ َوَجلَّ إَِل..(. حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

193

د صلَّ اهلل عليه )َأَوَلسُت َأوَل بُكْم ِمن َأنُفِسكم؟( النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

57

ا النَّاُس َمْن َعَرَفنِي َفَقْد َعَرَفنِي..(. َ  االمام احلسن بن عل املجتبى )َأيُّ
َلم. َلة والسَّ عليه أفضل الصَّ

166

)َبْينَا َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ عليه َوآلِه 
َجالٌِس، إِْذ َدَخَل َعَلْيِه َمَلٌك..(.

االمام الكاظم عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

192

ُل...( ُه َأوَّ د صلَّ اهلل عليه )َتتَُّموا بِاْلَعِقيِق، َفإِنَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

78

د احلََسن الَعْسَكِرّي )َتَعاَلْوا َحتَّى َنْذَهَب إَِلْيِه..(. أبو حُممَّ
َلم. َلة و السَّ عليه أفضل الصَّ

203
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ٍد وآِل  ُهمَّ َصلِّ َعل ُمَمَّ  )َتُقوُلوَن: اللَّ
ْيَت..(. ٍد َكَم َصلَّ ُمَمَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

65

اِء إَِل َأِمِي اُلِْؤِمننَِي  )َجاَء اْبُن اْلَكوَّ
َصَلواُت اهلل َعَليه..(

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
ادق عليه السلم. الصَّ

55

ئِيُل ِمْن ِعنِْد اهلل َعزَّ  )َجاَءِن َجْبَ
.).. َوجلَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

215

103سدير.)ُجِعْلُت فَِداَك َما َأْنُتْم..(.

)ُجِعلُت فَِداك، َأخِبن َعن النَّبّي صلَّ 
اهللُ عليه وآله َوِرَث النَّبيِّنَي ُكلُُّهم..(

118ابراهيم

د صلَّ اهلل عليه )ُخُذوا بُِحْجَزِة َهَذا اْلَْنَزِع..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

169

)َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّ اهللُ َعليه وآله َذاَت 
َيْوٍم َوُهَو ُمْسَتْبِش..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

83

)َخَرَج َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَليه َوآلِه 
َذاَت َيْوٍم َوُهَو َراكٌِب..(.

اإلمام احلسني َعّل عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

-185
187

)َخــرَج رُســوُل اهلل صــلَّ اهللُ عليــه 
وآلــه ذات يــوم، وهــو آخــٌذ بيــد َعــِلّ 

ــاَلم..(. ــه السَّ ــب علي ــن َأب طال ب

167ابن عباس.
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)َخَرَج َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ عليه َوآلِه 
َوَعَلْيِه َخِيَصٌة..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

166

ئِيَل َو  )َخْلٌق َأْعَظُم ِمْن َجْبَ
ِميَكائِيَل..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

139

.).. د صلَّ اهلل عليه )َخَلَق اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ِماَئَة َأْلِف َنبِيٍّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

173

)َخَلَق اهللُ ِمْن ُنوِر َوْجهِ  َعِلِّ ْبِن َأِب 
اَلم  اَلة والسَّ َطالٍِب عليه أفضل الصَّ

َسْبِعنَي َأْلَف..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

206

]ِمْن َشَجَرٍة..(. د صلَّ اهلل عليه )ُخلِْقَت [َيا َعلُّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

77

د صلَّ اهلل عليه )ُخلِْقُت َأَنا َوِعلٌّ ِمْن..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

77

)دخــَل َعبــد اهلل بــن ُعمــر عــل َعــِلّ 
العابديــن عليهــم  زيــن  بــن الســني 

ــاَلم..(. السَّ

230ابو محزة الثاميل.

)َدَخَلْت ُأمُّ َأْيَمَن َعَل النَّبِيِّ َصلَّ اهللُ 
َعَليه َوآله َوِف..(.

اإلمام َعّل بن َأيِب َطالٍِب عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

177

105سعيد االعرج.)َدخلُت َأنا وَسليمن بن خالد عل..(.
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اَلم،  )َدَخلُت عل َأِب َعبد اهلل عليه السَّ
َفُقلُت: ُجِعلُت فَِداَك إِنِّ َأسَأُلَك عن 

َمسَأَلٍة..(.

124ابو بصري.

د  )َدَخلُت عل اِلمام جعفر بن ُمَمَّ
ادق َصَلواُت اهلل عليه ؟..(. الصَّ

260عبد اهلل بن سنان.

)َدخلُت عل رُسول اهلل صلَّ اهللُ عليه 
َوآله ف مسجده..(.

210زيد بن أيب أوىف.

)َدَخْلُت َعَل َرُسوِل اهلل َصلَّ اهللُ َعَليه 
َوآلِِه َوُهَو ِف ُقَبا..(.

اإلمام َعّل بن َأيِب َطالٍِب عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

-152
153

)َدَخلُت عل عائشة، فقالت ل: َمن 
قتَل اخلوارج..(.

273مرسوق.

154حذيفة بن اليامن)َذاَك خُي البِش ول يشك..(.

154عائشة)َذلَك خُي البِش ول يشك..(.

)رَأيُت َأنس ْبن مالك معُصوبًا 
بعصابٍة، فسألته عنها..(.

194ابو هدبة.

)رَأيت رُسول اهلل صلَّ اهلل عليِه وآله، 
اَلم..(. وكّفُه ف كِف َعِلّ عليه السَّ

256عبد اهلل.

اِء َمْكُتوبًا َعَل  ْسَ )َرَأْيُت َلْيَلَة اْلِ
َقائَِمٍة..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

269
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اِدق عليه  )سَألُت َأبا عبِد اهلل الصَّ
اَلم عن ُموسى بن عمران عليه  السَّ

اَلم..(. السَّ

194إِسامعيل بن الفضل اهلاشمي.

اَلم َعن  )َسَألُت َأبا عبِد اهلل عليه السَّ
: ﴿َوَكاَن َعْرُشُه َعَل  قوِل اهلل َعزَّ َوجلَّ

اْلـَمِء ﴾..(.

53داود الرقي

)سألُت النَّبّي صلَّ اهللُ عليه وآله، عن 
ِه..(. الكلمِت الَّتي تلقَّى آدُم ِمن ربَّ

153ابن عباس.

)سَألُت رُسول اهلل َصلَّ اهللُ عليه وآله، 
عن قوِل اهلل جلَّ ثناؤه: ﴿ َقاَل الَِّذي 

ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكَِتاِب..(.

190ابو سعيد اخلدري.

)َسْألت رُسول اهلل صلَّ اهللُ عليه وآله، 
ُلُق َما  عن قوله تعال: ﴿َوَربَُّك َيْ

َيَشاُء﴾..(.

219انس بن مالك

ُد، َعَل َما ُبِعْثُتْم..(. 220اهلل سبحانه وتعاىل)َسْلُهْم َيا ُمَمَّ

ي رُسول اهلل َصلَّ اهللُ  )َسِمعُت جدِّ
ى ِب َربِّ َعزَّ  عليه وآله، يقول: َلـمَّ َأْسَ

).. َو َجلَّ

االمام احلسني صلوات اهلل 
وسلمه عليه 

79

)َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َصلَّ اهللُ َعَليه َوآلِه 
، َوالَِّذي َفَلَق..(. َيُقوُل: َيا َعِلُّ

اإلمام َعّل بن َأيِب َطالٍِب عليه 
َلم.. َلة والسَّ أفضل الصَّ

152
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)َسِمعُت رُسول اهلل صلَّ اهللُ عليه 
َوآله، وقد ُسئَِل: بَأيِّ ُلغٍة خاطبَك ربُّك 

ليلَة العراج..(.

206عبد اهلل بن عمر

)َشــِهدُت جنــازة َأب بكــٍر يــوَم مــات، 
وَشــِهدُت عمــر َيــوم ُبويــع..(. 

145ابو الطفيل.

)َصلَّ بنا رُسوُل اهلل صلَّ اهلل عليه وآله 
ف بعض ..(.

221انس بن مالك.

نَاِن: َجنَُّة َعْدٍن وجنة  )طنُِي اْلِ
الأوى..(.

االمام عل بن أيب طالب عليه 
أفضل الصلة والسلم

52-51

َمنِي َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه  )َعلَّ
َأْلَف  َباٍب..(.

َعِلّ بن ايب طالب عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

244

د..( 185ابن عباس)َعل آِل ُممَّ

.).. د صلَّ اهلل عليه )َعِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب َخْيُ اْلَبَشِ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

154

154جابر بن عبد اهلل.)َعِلٌّ خُي البشـر فمن َأبى..(.

د صلَّ اهلل عليه )َعِلٌّ َخْيُ اْلَبَشـِر، َفَمْن َأَبى..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

182156

.).. د )َعَلْينَا َعنْيٌ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
ادق عليه السلم. الصَّ

47

.).. د )َعَلْينَا َعنْيٌ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
ادق عليه السلم. الصَّ

134
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ة ِمْن..(. د والَئِمَّ د بن َعِلّ الباقر عليه )َعَهَد إَِليِه ِف ُمَمَّ حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

274

ِة ِمْن  ٍد والَئِمَّ )َعَهدَنا إِلِيِه ِف ُمَمَّ
َبْعِده..(.

د بن َعِلّ الباقر عليه  حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

277

ُد َعلِّيًا علًم..(. 204اهلل سبحانه وتعاىل.)َفَأِقْم َيا ُمَمَّ

)َفَأْنُشُدُكْم بِاهلل، َهْل فِيُكْم َأَحٌد َقاَل 
َلُه..(.

اإلمام َعّل بن َأيِب َطالٍِب عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

207

عدية)فراسٌة ِمن غي مؤِمن..(. ه بنت حليمة السَّ 235حرَّ

)َفضل َأِمي اُلؤِمننِي عليه أفضل 
اَلم َما َجاَء بِِه َأِخذ..(. اَلة والسَّ الصَّ

د بن َعِلّ الباقر عليه  حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

278

اَلم: َما  )َفْضُل َأِمِي اْلـُمْؤِمننَِي َعَلْيِه َاْلسَّ
َجاَء بِِه..(.

د بن عل الباقر عليه  حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

107

73ابو سعيد املكاري)فقال له: َأبَلَغ من َقْدِرَك..(

ــا  ــا َرُســوَل اهلل، َم ــُت: َي )َفُقْمــُت، َفُقْل
ــْهِر..( ــَذا الشَّ ــَمِل ِف َه َأْفَضــُل اْلَْع

اإلمام َعِلّ عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

69

)فهل عندك ف اآلِل شء أوضح من 
هذا ف الُقرآن..(.

65املامون

)ف َجنَاِح ُكلِّ ُهْدُهٍد َخَلقُه اهللُ َعزَّ 
.).. َوجلَّ

اإلمام َعِلّ بن أيب طالب عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

67
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)ف قول اهلل عزَّ وجّل: ﴿َوَما 
اِسُخوَن ِف  َيْعَلُم َتْأِوْيَلُه إِلَّ اهللُ والرَّ

اْلِعْلِم﴾..(

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

112

ُد، إِنِّ  )َقاَل اهللُ َتَباَرَك وَتَعال : َيا ُمَمَّ
َخَلْقُتَك وَعلِّيًا..(.

ادق  د الصَّ المام جعفر بن ُمَمَّ
اَلم. اَلة والسَّ عليه أفضل الصَّ

141

)قال تعاىل يف حقِّ نبيِّه آلله َعليه 
َلم: ﴿ُقْل َل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه  َوعليهم السَّ

َأْجًرا..(

االمام الرضا عليه أفضل 
الصلة والسلم

63-62

)َقَاَل َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَليه َوآله: ]َيا 
[ ُخلَِق النَّاُس ِمْن َشَجٍر َشتَّى..( َعِلُّ

اإلمام َعِلّ عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

79-78

)َقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه: إِنَّ 
اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل َيُقوُل..(.

د بن عل الباقر عليه  حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

111

)َقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ عليه َوآلِه:  إِنَّ 
.).. اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل َجَعَل ِلَِخي َعِلِّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

164

)َقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه: إِنَّ 
َل َوِصٍّ َكاَن َعل  َوْجِه اْلَْرِض ِهَبُة  َأوَّ

اهلل..(.

د بن عل الباقر عليه  حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

114

)قال رسوُل اهلل صلَّ اهلل عليه وآله: 
يٌق َوَفاُروٌق..( ٍة ِصدِّ لُِكلِّ ُأمَّ

اإلمام َعِلّ عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

74
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)َقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه: َمْن 
َيا َحَياِت..(. َأَراَد َأْن حَيْ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

111

)َقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه: 
َنْحُن ِف اْلَْمِر َواْلَفْهِم..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

139

)قال سبحانه وتعال لنبيَِّه صلَّ اهلل عليه 
وآله:﴿َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم 

َونَِساَءَنا..(

االمام الكاظم عليه أفضل 
الصلة والسلم 

61-60

موسى بن جعفر الكاظم عليه )َقاَل ِل َأِب: أن ف النة نرًا..(
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

86

َزَة َل َتِصُفوا َعلِّيًا..(. د )َقاَل ِل َيا َأَبا َحْ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

169

اَلم: ﴿ُقْل  )ُقلُت لَب جعفر عليه السَّ
َكَفى بِاهلل َشِهيًدا َبْينِي َوَبْينَُكْم َوَمْن 

ِعنَْدُه ِعْلُم اْلكَِتاِب﴾..(.

121بريده بن معاوية.

)ُقْلُت لَِرُسوِل اهلل َصلَّ اهللُ َعَليه َوآله: 
إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َوِصّيًا..(.

95ابو هريرة.
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الم: َيا ْبَن  َضا عليه السَّ )ُقْلُت لِلرِّ
َجَرِة الَّتِي  ِن َعِن الشَّ َرُسوِل اهللِ َأْخِبْ

اُء َما َكاَنْت..( َأَكَل ِمنَْها آَدُم َوَحوَّ

لم بن صالح اهلروي  عبد السَّ
)ابو الصلت(

73-71

)ُقلُت للنَّبّي صلَّ اهلل عليه وآله: َأرن 
الّق..(.

251ابن مسعود.

)َكاَن َسَبُب ُنُزوِل َقْولِِه تعال:﴿َمْن َكاَن 
يَل ﴾..(. ْبِ ا ِلِ َعُدوًّ

د احلََسن الَعْسَكِرّي  أبو حُممَّ
َلم. َلة والسَّ عليه أفضل الصَّ

198

)َكاَن َعِلُّ ْبُن اْلـُحَسنْيِ َصَلَواُت اهلل 
َعَليِه َيُقوُل..(.

اإلمام عل بن احلسني عليهام 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

128

)َكاَن ِل َعْشـٌر ِمْن َرُسوِل اهلل َصلَّ اهللُ 
.).. َعَليه َوآلِه مَلْ ُيْعَطُهنَّ

اإلمام َعّل بن َأيِب َطالٍِب عليه 
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

155

َضا عليه أفضل )كل ذلك حق..( األمام الرِّ
َلم. َلة والسَّ الصَّ

72

ٍد وَعِلٍّ وَفاطَِمة  )َكلَِمت ِف ُمَمَّ
واَلَسِن واُلَسني..(.

َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ
َلم. والسَّ

-276
277

)كنَّا جلوسًا عند رسول اهلل صلَّ اهلل 
عليه وآله، اذ َأقبل َعِلّ بن أب طالب 

الم..(. عليه السَّ

252ابن عباس.

)كنَّا جلوسًا مع النَّبّي صلَّ اهلل عليه 
وآله..(.

274ابن عباس.
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)ُكنُت ]َجالسًا[ مع العبَّاس بن عبد 
ى..(. الطلب وفريق من عبِد الُعزَّ

162يزيد بن قعنب

)كنُت ]يومًا[ مع مولي َأمي الؤمنني 
الم بأرض قفر..(. عليه السَّ

261سلامن الفاريس.

از،  )ُكنُت َأنا وَأبو بصي، وحييى البزَّ
وداود بن كثِي ف جملِس َأب عبد اهلل 

اَلم،..(. عليه السَّ

132سدير.

)كنت َأنا وَأب العبَّاس بن عبد الطَّلب 
ريض اهلل عنهم، جالسني عند..(.

272َعِلّ بن عبد اهلل بن  العبَّاس.

)ُكنُت َأنا ورسول اهلل صلَّ اهلل عليه 
وآله ف السجِد بعد َأْن صلَّ الَفجر..(

اإلمام َعِلّ عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

48

د ُنوَرًا واِحَدًا ِمْن نُّوِر  )ُكنُْت َأَنا وُمَمَّ
اهلل َعزَّ وَجّل..(.

َعِلّ بن أيب طالب عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

269

، َوَسْلَمُن، َوَزْيُد ْبُن  )ُكنُت َأَنا، َوَأُبو َذرٍّ
َثابٍِت، َوَزْيُد ْبُن َأْرَقَم ِعنَْد النَّبِيِّ َصلَّ 

اهللُ عليه وآله...(

91أنس بن مالك

ــم َهلــَك َأُبــو بكــٍر  )كنــُت َحــاِضًا لـَّ
ــر..(. ــتخلَف عم واس

148-أبو سعيد اخلدري.
150

)كنت عند اخلندق وقد َحَفر النَّاس، 
اَلم..(. َفَحَفَر َعِلّ َعَليِه السَّ

257جابر بن عبد اهلل االنصاري.

143املفضل بن عمر.)كيَف ُكنُتم حيُث ُكنتم ف الَظِلَّة..(.
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د صلَّ اهلل عليه )لَّ َبَعَث اهللُ تعال ُموسى بن ِعمراَن..( النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

68

َض  اهلل إِل  َأَحٍد..(. د )َل َواهلل، َما َفوَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

138

د صلَّ اهلل عليه )َل حَيِلُّ ِلََحٍد َأْن جينب ف..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

182

يٌق َوَفاُروٌق..(. ٍة ِصدِّ د صلَّ اهلل عليه )لُِكلِّ ُأمَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

74

276جابر االنصاري.)مِلَ سمي أمي الؤمنني..(.

َمِء ورصت..(. د صلَّ اهلل عليه )لَّا ُأَسى ِبّ إَل السَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-265
266

َمِء َأْوَحى اهلل  َي ِب إَِل السَّ )َلَّا ُأْسِ
َتعال..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

100

َمِء َأوَحى اهلل َربِّ  )لَّا ُأسَي ب إِل السَّ
َجلَّ َجاَللُه..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

58

َمِء َنَظْرُت َفإَِذا  َي ِب إَِل السَّ )َلـَّا ُأْسِ
َمْكُتوٌب..(

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

102

)لَّا انصـرف مولنا َأمي اُلؤِمننِي َعَليِه 
ا النََّاس، َلو  َ اَلم من البصـرِة.. َأيُّ السَّ

ِشْئُت َلَْخَرجُت(.

258األَصبغ بن نباته.
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)لـمَّ َبَعَث اهللُ تعال ُموسى بن ِعمراَن 
َواصَطَفاُه َنجيِّا..(

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

68

)َلَّا َخَلَق اهلل ُسبَحاُنه وَتَعاَل آَدم َوَحَواء 
َتَبْخَتا..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-253
254

َمِء َرَأْيُت َعَل..( د صلَّ اهلل عليه )لَّا ُعِرَج ِب إَِل السَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

94

َمِء، َوَبَلْغُت..(. د صلَّ اهلل عليه )َلـمَّ ُعِرَج ِب إَِل السَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

97

)لَّا كان يوُم الباهلة، وآخى النَّبِيُّ 
صلَّ اهلل عليه وآله بني الهاجرين 

والَنصار؟..(.

212-َأنس بن مالٍك.
213

)َلـمَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة ﴿ُثمَّ َقَسْت 
ُقُلوُبُكْم..(.

د احلََسن الَعْسَكِرّي  أبو حُممَّ
َلم. َلة و السَّ عليه أفضل الصَّ

-199
202

)َلـمَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َعَل َرُسوِل 
ٍء  اهلل َصلَّ اهللُ َعليه َوآلِه:﴿َوُكلَّ َشْ

أْحَصْينَاُه ِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾..(.

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

165

)لَّا نزلْت هذه اآلية، وهي قوله تعال: 
﴿إنَّ الَّذيَن آَمنُوا وعملوا..(.

210ابن عباس.

بع والَرِضني  َمَوات السَّ )َلو َأنَّ السَّ
بع..(. السَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

273
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د صلَّ اهلل عليه )َلْو َأنَّ َرُجاًل َعَبَد اهلل َأْلَف َعاٍم..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

96

)َلو ُثنِيْت ِلَ الِوَساَدُة لَفَتيُت َأهَل 
التَّوراِة..(

اإلمام َعِلّ عليه أفضل 
َلم. َلة والسَّ الصَّ

46

َياُض َأْقاَلمًا..(. د صلَّ اهلل عليه )َلْو كانْت الرِّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

207

َي َعِلّ َأِمي  )َلْو َيْعَلْم النَّاس َمتى ُسمِّ
الؤمننَِي َما َأْنَكُروا.(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

212

)َلــْوَل َأنَّ َأِمــَي اْلـــُمْؤِمننَِي عليه أفضل 
َجَها..(. ــاَلم َتَزوَّ ــاَلة والسَّ الصَّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

-191
192

د صلَّ اهلل عليه )َلْوَل َأْن َتُقوَل فِيَك َطَوائِف ِمْن..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

157

َمِء َقاَل ّل..(. َى ِب إَِل السَّ د صلَّ اهلل عليه )َلْيَلَة ُأْسِ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

217

جعِة..( 82املأمون)ما تقول ف الرَّ

81املأمون)َما تُقوُل ف َأهِل البيت..(

اَلم[ آُخذ  )َما َجاَء بِِه ]َعِلٌّ َعَليه السَّ
بِِه..(

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

104
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د صلَّ اهلل عليه )َما َخَلَق اهللُ َخلقًا َأفَضَل ِمنِّي...( النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

41-37

.).. د )َما ِمْن َنبِيٍّ َجاَء َقطُّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

-139
140

د )َما َيُقوُل َأْهُل اْلَبرصِة..(. اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

84

َضا عليه أفضل )َمالك؟! َأْطَفَأ اهللُ ُنوَرَك..(.  األمام الرِّ
َلم. َلة والسَّ الصَّ

73

)َمرَّ إِبليس -لعنه اهلل- بنفٍر يتناَوُلون 
اَلم..(. َأمي الؤمنني عليه السَّ

183-سلامن الفاريس.
184

د صلَّ اهلل عليه )ُمرَّ ّب َلْيَلة العَراج..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

208

)َمْكُتوٌب َعَل اْلَعْرِش:  َأَنا اهللُ ل إِلَه إِلَّ 
َأَنا َوْحِدي..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

168

)َمْكُتوٌب َعَل َباِب اْلـَجنَِّة: َل إَِلَه إِلَّ 
ٌد..(. اهللُ ُمَمَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

153

د صلَّ اهلل عليه )َمْن َأَحبَّ َأْن َينظر إِل آدَم ف ِعلِمِه..( النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

33
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َل َأَحدًا ِمْن َأْصَحاِب..(. د صلَّ اهلل عليه )َمْن َفضَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

196

209عبد اهلل بن سلم)َمْن هذا الَّذي عندُه ِعلم الكتاب؟..(.

اَلة  ئِيُل عليه أفضل الصَّ )َنَزَل َجْبَ
اَلم َعل  َرُسوِل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه  والسَّ

اَنَتنْيِ ِمَن اْلـَجنَِّة..(. َوآلِِه بُِرمَّ

د بن عل الباقر  اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

136

اَلم َعل  َرُسول  ئِيُل عليه السَّ )َنَزَل َجْبَ
اَنَتنْيِ ِمَن  اهلل َصلَّ اهلل َعَلْيِه َوآلِِه بُِرمَّ
اَلُم..(. اْلـَجنَِّة، َفَلِقَيُه َعِلٌّ َعَلْيِه السَّ

د بن عل الباقر  اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

137

لنَِي ِمْن َأْهِل  )َهَذا َخْيُ اْلَوَّ
َمَواِت..(. السَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-228
229

ي َأِمي الؤِمننَِي َعليه  )َهْل َتُزور َجدِّ
اَلم..(. السَّ

ادق عليه أفضل  االمام الصَّ
َلم. َلة والسَّ الصَّ

232

َلة )هو كَِتاب ِمْن ُنوٍر، َكَتبُه اهلل..(. ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ
َلم. والسَّ

268

اُن اهلل ِف َسَمئِه..(. ا َلـُخزَّ د بن عل الباقر )َواهلل إِنَّ اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

103

اُن علم اهلل..(. د )َواهلل َيا َسْوَرُة إِنَّا خلزَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
ادق عليه السلم. الصَّ

88
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َمِء َلَسْبِعنَي َصّفًا..(. د )َواهلل، إِنَّ ِف السَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

140

)َواهلل، إِنِّ َلَْعَلمُ  كَِتاَب  اهلل ِمْن 
لِِه..(. َأوَّ

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

120

ا الثَّانِية َعَش فقوله..(. َضا عليه أفضل )وَأمَّ األمام الرِّ
َلم. َلة والسَّ الصَّ

66

)وجد ف ذخية ]َأحد[ حواري عيسى 
الم ..(. عليه السَّ

242-عبد امللك بن سليامن.
243

نَِّة ِل..(. د صلَّ اهلل عليه )َوَسُط اْلَ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

78

80-81اهلل سبحانه وتعاىل)َولَيُة َعّل بن َأِب َطالٍِب ِحْصنِي..(.

َلة )َوَلَيُة َعِلٍّ َمْكُتوَبٌة ِف..(. أبو احلسن عليه أفضل الصَّ
َلم. والسَّ

140

)َوَما َعَساُهمْ  َيُقوُلون  ِف َأِخي 
ي َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب َعَليه  َواْبِن َعمِّ

اَلم..(. السَّ

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-245
250

ٍد، إِنَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ مَلْ  )َيا َأَبا ُمَمَّ
ُيْعِط..(

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

117
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)يا أمي الؤمنني: َأنت َأفضل َأم آدم أبو 
البش..(.

254-صعصعة بن صوحان.
255

ُة َبْعِدي َوإِْن..( د صلَّ اهلل عليه )يا ْبَن َعبَّاٍس، ُهُم اْلَئِمَّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

90

)يا جابر: إذا كان يوم القيامة مجع اهلل 
عزَّ وجّل..(

د  اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

87-86

َل َما َخَلَق، ]َخَلَق[  )َيا َجابُِر، إِنَّ اهلل َأوَّ
دًا..(. ُمَمَّ

د بن عل الباقر  اإلمام حُمَمَّ
َلة  عليهام أفضل الصَّ

َلم. والسَّ

145

إِل  َأرشــدن  اهلل،  رُســول  )يــا 
. ) . . ة لنَّجــا ا

152عبد الرمحن بن سمره

)َيا رُسول اهلل، إِنَّ عليًَّا قد َجاهَد ف اهلل 
َحقَّ ِجَهاده..(.

98عامر 

لِيَفُة..(. َماُم َواخْلَ د صلَّ اهلل عليه )َيا َعِلُّ َأْنَت اْلِ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

101

ُل َمْن َتنَْشقُّ َعنُْه اْلَْرُض  )َيا َعلُّ َأْنَت َأوَّ
َمِعي...(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

71-70

، إِنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل َكاَن َوَل  )َيا َعِلُّ
َشْ َء..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

224
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ْكَمِة َوَأْنَت  ، َأَنا َمِدينَُة اْلِ )َيا َعِلُّ
َباُبَا..(.

د صلَّ اهلل عليه  النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-175
176

، َأْنَت َأِخي، َوَواِرثِي..(. د صلَّ اهلل عليه )َيا َعِلُّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

-196
197

، َأْنَت َصاِحُب َحْويِض..(. د صلَّ اهلل عليه )َيا َعِلُّ النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

178

176-اهلل سبحانه وتعاىل)َيا ِعـيَسى ِجـدَّ ِف َأْمِري ؟..(.
177

ُد، ُخْذ َما َهنََّأك اهللُ َتَعال...(. َلم.)َيا ُمَمَّ 208-جربِئيل عليه السَّ
209

ُد، إِنَّ اهلل َتَباَرَك وَتَعال  مَلْ َيَزْل  )َيا ُمَمَّ
دًا..(. ُمَتَفرِّ

د بن عل اجلواد عليهام  حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

143

َلم.)يا يعُقوب، َأل ُأَعلِّمك ُدعاًء..(. 174-جربئيل عليه السَّ
175

ٌد َصلَّ اهللُ َعَليه َوآلِِه..(. د )َياِسنُي ُمَمَّ اإلمام جعفر بن حُمَمَّ
َلة  ادق عليه أفضل الصَّ الصَّ

َلم. والسَّ

184

وَن الثِّمد ،َو َيَدُعوَن..(. د بن عل الباقر عليه )َيُمصُّ حُمَمَّ
َلم. َلة والسَّ أفضل الصَّ

-113
114

د صلَّ اهلل عليه (َيا َعلُّ ُخلَِق النَّاُس من..(. النَّبّي حُمَمَّ
وآله.

79
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم.
ــربيّس، ).548هـــ(،  ــب الطَّ ــن أيب طال ــّل ب ــن َع ــد ب ــور أمح ــو منص ــاج، أب الحتج
ــد باقــر اخلرســان، النَّــارش: دار النّعــامن للّطباعــة والنَّــر - النَّجــف  ــيِّد حُممَّ حتـــ: السَّ

ــراق: 1386 هـــ - 1966 م. األرشف- الع
هيد نور اهلل الّتسرتي، ).1019هـ(. احقاق الق، الشَّ

الحــكام  ف أصــول الحكام، أبــو احلســن ســّيد الّديــن َعــّل بــن أيب َعــّل بــن حممــد 
بــن ســامل الثعلبــي اآلمــدي، ).631هـــ)، حتـــ:  عبــد الــرزاق عفيفــي، ط:2، النَّــارش: 

املكتــب اإلســلمّي: 1402هـ.
ــد،  ــدادي املفي ــربي البغ ــامن العك ــن النّع ــد ب ــد اهلل حمم ــيخ عب ــاص، الش الختص
ــيِّد حممــود الزرنــدّي املحرمــّي، ط2: النارش:  )413هـــ(، حتـــ: َعــّل أكرب الغفارّي، السَّ

ــان: 1414 - 1993م. ــريوت – لبن ــع - ب ــر والتَّوزي ــة والنَّ ــد للّطباع دار املفي
ــّل،  ــل احل ــم األُرب ــن إبراهي ــعد ب ــب، ألَس ــل والناق ــًا ف الفضائ ــون حديث الربع
ــط:  ــة، م َس ــينيَّة امُلَقدَّ ــة احلَُس ــر، ط: األوىل- العتب ــتاق املظفَّ ).693هـــ(، حتـــ: مش

للمطبوعــات، ت ط: 1434هـــ - 2013م. األعلمــّي  ســة  مؤسَّ
يــن بــن بابويــه، ).585(، حتـ: مؤسســة اإلمــام املهدّي  الربعــون حديثــًا، منتجــب الدِّ
ســة اإلمــام املهــدّي عليــه أفضل  ــَلِم، ط:1، النَّــارش: مؤسَّ ــَلِة والسَّ عليــه أفضــل الصَّ

م احلــرام 1408هـ. َفة: حمــرَّ ــَلم – ُقــم امُلَرَّ ــَلة والسَّ الصَّ
ــارش:  ــي، ).ق 8(، ط:2، النَّ ــد الّديلم ــن حمم ــن ب ــد احلس ــو حمم ــوب، أب ــاد القل إرش

يض )ره(: 1415 - 1374ش. ــرَّ ــف ال ي ــارات الرَّ انتش
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ــي  ــه الُقمِّ ــن بابوي ــني ب ــن احلَُس ــّل ب ــن ع ــد ب ــر حُممَّ ــو جعف ــيخ أب ــد، الشَّ التَّوحي
ــة  س ــارش: مؤسَّ ــرايّن، النَّ ــينّي الطَّه ــم احلُس ــيِّد هاش ــدوق(، ).381( ، حتـــ: السَّ )الصَّ

ــة. َف ــم امُلَرَّ ــني بُق س ــة املدرِّ ــة جلامع ــلمّي التَّابع ــر اإلس النَّ

ــد بــن النّعــامن  ــد بــن حُممَّ الرشــاد ف معرفــة ُحجــج اهلل عــل العبــاد، أبــو عبــد اهلل حُممَّ
ســة آل البيــت عليهــم  ــيخ املفيــد(، )413 هـــ(، حتـــ: مؤسَّ العكــربّي البغــدادّي )الشَّ
ــة  ــد للّطباع ــارش: دار املفي ــرّتاث، ط:2، النَّ ــق ال ــَلم لتحقي ــَلة والسَّ ــل الصَّ أفض

ــان: 1414هـــ  – 1993م. ــع - بــريوت - لبن ــر والتَّوزي والنَّ
ــربيّس،  ــن الّط ــن احلَس ــل ب ــِلّ الفض ــو َع ــيخ أب ــدى، الشَّ ــالم اُل ــورى بأع ــالم ال إِع
ــَلم إلحيــاء الــرّتاث،  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ ).548(، حتـــ: مؤسَّ
ــَلم إلحيــاء الــرّتاث  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ ط:1، النَّــارش: مؤسَّ

ــة: 1417هـ. َف ــم امُلَرَّ - ُق
ــّل،  ــّر العام ــن احل ــن احلََس ــد ب ــة، حُممَّ جع ــل الرَّ ــان ع ــة بالبه ــن الجع ــاظ م اليق
َفــة: 1428هـ .  ــر، ط:1، النَّــارش: دليــل مــا – ُقــم امُلَرَّ ).1107(، حتـــ: مشــتاق املظفَّ

ق - 1386هـــ . ش.
يــن الــزركل، ).1410هـــ(، ط:5، النَّــارش: دار العلــم للمليــني -  العــالم، خــري الدِّ

بــريوت – لبنــان: أيــار - مايــو 1980م.
التَّعــارف  ـارش: دار  النَـّ ــيِّد حُمِســن األمــني، ).1371هـــ(،  السَّ ــيعة،  الشِّ أعيــان 

لبنــان.  – بــريوت   - للمطبوعــات 
ــاووس،  ــن ط ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــّل ب ــن َع ــيِّد ريض الّدي ــمل، السَّ ــال الع إقب
اإلعــلم  مكتــب  ـارش:  النَـّ ط:1،  االصفهــاين،  القيومــي  جــواد  حتـــ:   ،)664.(

1414هـــ. ــب  رج ــلمي:  اإلس
ــيخ  يــف، الشَّ ــل اهلل َتَعــاَل َفَرَجــه الشَّ ــة الغائــب عجَّ إلــزام النَّاصــب ف إثبــات اُلجَّ
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ســة  ــيِّد َعــّل عاشــور، النَّــارش: مؤسَّ َعــّل اليــزدّي احلائــرّي، ).1322هـــ(، حتـــ: السَّ
األعلمــّي للمطبوعــات – بــريوت - لبنــان: 1422هـــ - 2002م.

ــد(،  ــيخ املفي ــدادّي )الشَّ ــربي البغ ــامن العك ــن النّع ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــال، أيب عب الم
)ت:413(، حتـــ: احلَُســني أســتاد ويل - َعــّل أكــرب الغفــاري، ط:3، النَّــارش: دار املفيد 

ــان: 1414 هـــ - 1993م. ــريوت – لبن ــع - ب ــر والتَّوزي ــة والنَّ للّطباع
ــده  ــن ول ــة م ــب والئم ــن أب طال ــل ب ــني ع ــي الؤمن ــب أم ــن مناق ــة م ــة منقب مائ
ــة، الشــيخ أبــو احلســن حممــد بــن  ــالم مــن طريــق العامَّ ــاَلة والسَّ عليهــم  أفضــل الصَّ
ــل اهلل تعــاىل  أمحــد بــن شــاذان القّمــّي، )412هـــ(، حتـــ: مدرســة اإلمــام املهــدّي عجَّ
ــد األبطحــي، ط:1،  ــيِّد حممــد باقــر بــن املرتــى املوحَّ يــف، إرشاف: السَّ فرجــه الرَّ
ــة  يــف باحلــوزة العلميَّ ــل اهلل تعــاىل فرجــه الرَّ النــارش: مدرســة اإلمــام املهــدّي عجَّ

ــة 1407هـــ.  َســة: ذي احلُجَّ - ُقــم امُلَقدَّ
ــم  ، ).460(، حتـــ: قس ــويِسّ ــن الطُّ ــن احلََس ــد ب ــر حُممَّ ــو جعف ــيخ أب ــال، الشَّ الم
ـارش: دار الثقافــة للّطباعــة  الّدراســات اإلســلمّية - مؤسســة البعثــة، ط:1، النَـّ

ــة: 1414هـــ. َف ــم امُلَرَّ ــع – ُق ــر والّتوزي والنّ
ــد بــن َعــّل بن احلُســني بــن موســى بــن بابويــه الُقّمي  المــال، الشــيخ أبــو جعفــر حُممَّ
ســة البعثة، ط:1،  ــُدوق(، ).238هـــ(، حتـ: قســم الّدراســات االســلميَّة - مؤسَّ )الصَّ

َفــة: 1417 ه  . ق.  ســة البعثــة - ُقــم امُلَرَّ النَّــارش: مركــز الّطباعــة والنـّـر يف مؤسَّ
ــيِّد نعمــة اهلل اجلَّزائــرّي، ).1112هـ(،  الَنــوار النُّعمنيَّــة ف بيــان النَّشــأة النســانيَّة، السَّ
ــد َعــّل القــايّض، ط:1، النَّارش: مؤسســة األعلمــّي للمطبوعــات – بريوت-  حتـــ: حُممَّ

لبنان: 1432هـ - 2010م.
ــي،  ــر املجل ــد باق ــة حمم م ــار، العلَّ ــة الطه ــار الئمَّ ــدرر أخب ــوار ل ــار الن بح
ســة الوفاء - بــريوت – لبنان: 1403 هـــ - 1983 م. )111هـــ(، ط:3، النَّــارش: مؤسَّ
ــن أيب  ــد ب ــاَلم، حُممَّ ــاَلة والسَّ ــل الصَّ ــم أفض ــى عليه ــيعة الرت ــى لش ــارة الصطف بش
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ــارش:  ــاين، ط:1، النَّ ــي األصفه ــواد القيوم ــربي، )525 هـــ(، حتـــ: ج ــم الطَّ القاس
ــة: 1420هـــ. َف ــم امُلَرَّ ــني بُق ــة املدّرس ــة جلامع ــلمّي التَّابع ــر اإلس ــة النَّ س مؤسَّ

ــار(، )290هـــ(، حتـــ: احلاج  فَّ وخ )الصَّ ــد بــن احَلســن بــن فــرُّ رجــات، حُممَّ بصائــر الدَّ
ــران: 1404-  ــي– طه ــورات األعلم ــارش: منش ــي، النَّ ــه باغ ــن كوچ ــريزا حس م

1362ش.
تــاج الّلغــة وصحــاح العربيَّــة، إســامعيل بــن محَّــاد اجلوهــرّي، ).393هـــ(، حتـــ: أمحد 
عبــد الغفــور العطَّــار، ط:4، النَّــارش: دار العلــم للمليــني - بــريوت – لبنــان: 1407 

هـ - 1987 م.
ــارّي،  ــّي البخ ــامعيل اجلعف ــن إس ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــو عب ــظ أب ــي، احلاف ــخ الكب التاري

ــا. ــر – تركي ــار بك ــلمية - دي ــة اإلس ــارش: املكتب )ت:256هـــ- 869م(، الن
ــد اهلل  ــن عب ــة اهلل ب ــن هب ــن اب ــن احلََس ــّل ب ــم َع ــو القاس ــق، أب ــة دمش ــخ مدين تاري
ــر  ــارش: دار الفك ــريي، النَّ ــّل ش ــاكر(، ).571 ه ـــ(، حتـــ: َع ــن عس ــافعّي )اب الشَّ

ــان: 1415هـــ. ــريوت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والنَّ للّطباع
ــِلّ  ــن َع ي ــيِّد رشف الدِّ ــرة، السَّ ــتة الطَّاه ــل الع ــرة ف فضائ ــات الظاه ــل اآلي تأوي
ل اهلل  احلُســيني االســرتآبادي النَّجفــي، ).965هـــ(، حتـــ: مدرســة اإلمــام املهــدّي عجَّ
ــل اهلل تعــاىل فرجه  يــف، ط:1، النَّــارش: مدرســة اإلمــام املهــدّي عجَّ تعــاىل فرجــه الرَّ
َســة: رمضــان املبــارك 1407هـــ -1366ش. يــف - احلــوزة العلميَّــة - ُقــم امُلَقدَّ الرَّ
د بــن احلََســن الطُّــويس، ).460هـ(،  الّتبيــان ف تفســي القــرآن، الشــيخ أبــو جعفــر حُممَّ
ــلمي:  ــلم اإلس ــب اإلع ــارش: مكت ــّل، ط:1، الن ــري العام ــب قص ــد حبي حتـــ: أمح

ــارك 1409هـ. ــان املب رمض
ــة ف أهــل البيــت صلــوات اهلل   شــواهد التنزيــل لقواعــد التَّفضيــل ف اآليــات النَّازل
تعــال وســالمه عليهــم أمجعني، عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل احلاكم احلســكايّن النِّيســابورّي، 
ــد باقــر املحمــودّي، ط:1، النَّــارش: جممــع إحيــاء الثقافــة  ــيخ حُممَّ ).ق5هـــ(، حتـــ: الشَّ
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َفــة: 1411 هـــ - 1990م. اإلســلمية – ُقــم امُلَرَّ
ــد احلََســن بــن  ــيخ أبــى حُممَّ ســول صــلَّ اهلل عليــه وآلــه، الشَّ تــف العقــول عــن آل الرَّ
ســة النَّــر  اين، ).ق4هـــ(، حتـــ: َعــِلّ أكــرب الغفــاري، ط:2، النَّــارش: مؤسَّ شــعبة احلــرَّ

َفــة: 1404 - 1363 ش. ســني بُقــم امُلَرَّ اإلســلمي التَّابعــة جلامعــة املدرِّ
ــيِّد أمحــد احلَُســيني، معــارص، النَّــارش: مكتبــة آيــة اهلل العظمــى  جــال، السَّ تراجــم الرِّ

َســة. املرعــي النَّجفــّي - ُقــم امُلَقدَّ
ــام  ــة اإلم ــاَلم، حتـــ: مدرس ــاَلة والسَّ ــل الصَّ ــه أفض ــكرّي علي ــام الَعس ــي اِلم تفس
ــدّي  ــام امله ــة اإلم ــارش: مدرس ــف، ط:1، النَّ ي ــه الرَّ ــاىل فرج ــل اهلل تع ــدّي عجَّ امله

ــة. َس ــم امُلَقدَّ ــف - ُق ي ــه الرَّ ــل اهلل فرج عجَّ
ــيِّد َعــّل بــن موســى بــن طــاووس، )664هـــ(، حتـــ: األنصــارّي، ط:1،  اليقــني، السَّ

ــايّن 1413هـــ. ســة دار الكتــاب )اجلزائــرّي(: ربيــع الثَّ النَّــارش: مؤسَّ
ــد بــن َعــّل بــن ُعثــامن الكراجكــّي، )449هـــ ق(،  التفضيــل، الشــيخ أبــو الفتــح حُممَّ
ســة أهــل البيــت عليهــم أفضل  يــن األرمــوّي )ره(، النَّــارش: مؤسَّ حتـــ: مــري جــلل الدِّ

ــَلم: 1361هـــ . ش -1403هـ. ق.  َلة والسَّ الصَّ
ــد بن مســعود بــن عيَّــاش الســمرقندّي، ).320هـ(،  تفســي العيــاش، أبــو النـّـر حُممَّ
ســويّل املحــليّت، النَّارش: املكتبــة العلميَّــة اإلســلميَّة – طهران. ــيِّد هاشــم الرَّ حتـــ: السَّ

ــّي، أبــو احلََســن َعــِلّ بــن إبراهيــم القّمــّي، ).نحــو 329(، حتـــ: الّســيِّد  تفســي القمِّ
طيِّــب املوســوّي اجلزائــري، ط:3، النَّــارش: مؤسســة دار الكتــاب للّطباعــة والنَّــر - 

َفــة: صفــر 1404هـ. ُقــم امُلَرَّ
ــم،  ــز الحك ــاب اهلل العزي ــل كت ــم ف تأوي ــر اخلظ ــم والبح ــط األعظ ــي الحي تفس
ــط دار  ــوّي، ط:4، م ــن املوس ــيِّد حُمِس ــل، حتـــ: السَّ ــدر اآلم ــيِّد حي )782هـــ(، السَّ

ــور: 1428هـــ. ــّل ن ــور َع ــر: ن ــى و ن ــه فرهنگ س ــارش: مؤسَّ ــوة، النَّ االس
ــد الكاظم،   تفســي فــرات الكــوّف، فــرات بــن إبراهيم الكــويّف، )352هـــ(، حتـــ: حُممَّ
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ســة الطَّبــع والنَّــر التَّابعــة لــوزارة الثَّقافــة واإلرشــاد اإلســلمّي  ط:1، النَّــارش: مؤسَّ
- طهــران: 1410 هـ - 1990 م.

الثَّاقــب ف الناقــب، ابــن محــزة الطُّــويّس، )560هـــ(، حتـــ: نبيــل رضــا علــوان، ط:2، 
َســة: 1412هـــ. ســة أنصاريــان للّطباعــة والنَّــر- ُقــم امُلَقدَّ النَّــارش: مؤسَّ

 ، ــربيِسّ ــن الطَّ ــن احلس ــل ب ــّل الفض ــو ع ــيخ أب ــدى، الشَّ ــالم اُل ــورى بأع ــالم ال إع
ــاء  ــَلم إلحي ــَلة والسَّ ــل الصَّ ــم أفض ــت عليه ــة آل البي ).548هـــ(، حتـــ: مؤسس
ــَلم إلحيــاء  ــَلة السَّ الــرّتاث، ط:1، النَّــارش: مؤسســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ

ــع األول 1417هـــ. ــة: ربي َف ــم امُلَرَّ ــرّتاث - ُق ال
ــل  ــّل األردبي ــد ع ــناد، حُممَّ ــرق والس ــن الّط ــتباهات ع ــة الش ــّرواة وإزاح ــع ال جام

ــدي. ــارش: مكتبــة املحمَّ الغــروّي احلائــرّي، )1101هـــ(، النَّ
ــن احلََســن احلــر العامــّل،  ــد ب ــيخ حُممَّ الواهــر الســنيَّة ف الحاديــث القدســيَّة، الشَّ

َفــة: 1384 هـــ - 1964م. )1104هـــ(، النَّــارش: مكتبــة املفيــد - ُقــم امُلَرَّ
ــد بــن  ــاَلم، حُممَّ ــاَلة والسَّ جواهــر الطالــب ف مناقــب المــام َعــِلّ عليــه أفضــل الصَّ
ــيخ حممــد باقــر املحمودّي،  ــافعّي، )871 هـــ(، حتـ: الشَّ أمحــد الدمشــقّي الباعــويّن الشَّ

َفــة: 1415هـــ. ط:1، النَّــارش: جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســلمية - ُقــم امُلَرَّ
ــيخ غــلم رضــا موالنــا  ــيِّد هاشــم البحــرايّن، )1107هـــ(، الشَّ حليــة البــرار،  السَّ
ــة – ايــران:  َف ســة املعــارف اإلســلمية – ُقــم امُلَرَّ الربوجــردي، ط:1، النــارش: مؤسَّ

1411هـ.
ســة اإلمــام املهدّي  اخلرائــج والرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، )573هـ(، حتـ: مؤسَّ
ــّي،  ــد األبطح ــر املوحَّ ــد باق ــيِّد حممَّ ــإرشاف السَّ ــَلم، ب ــَلة والسَّ ــل الصَّ ــه أفض علي
ــم  ــَلم - ُق ــَلة والسَّ ــل الصَّ ــه أفض ــدّي علي ــام امله ــة اإلم س ــارش: مؤسَّ ط:1، النَّ

ــة 1409هـــ. َســة: ذي احلُجَّ امُلَقدَّ
ــدوق(،  اخلصــال، أبــو جعفــر حممــد بــن عــل بــن احلُســني بــن بابويــه القّمــي )الصَّ



321

... أمحد بن عبد الرضا البصري...

ســني يف احلــوزة العلمّيــة،  ــ (، حتـــ: عــّل أكــرب الغفــاري، النَّــارش: مجاعــة املدرِّ )381 ه
َســة: 18 ذي القعــدة احلــرام 1403 هـــ - 1362 ش. ُقــم امُلَقدَّ

يــن حييــى بــن احلََســن األســدّي الّربعــّي احلــّلّ  خصائــص الوحــّي البــني، شــمس الدِّ
ــارش: دار  ــودّي، ط:1، النَّ ــك املحم ــيخ مال ــق(، )600هـــ(، حتـــ: الشَّ ــن البطري )اب

القــرآن الكريــم: 1417هـــ.
ــيعّي(، )ق 4(،  ــربّي )الشِّ ــر الطَّ ــد بــن جري ــو جعفــر حُممَّ ــيخ أب دلئــل المامــة، الشَّ
ســة البعثــة، ط:1، النَّــارش: مركــز الّطباعــة  حتـــ: قســم الّدراســات اإلســلميَّة - مؤسَّ

َفــة: 1413هـــ. ســة البعثــة –  ُقــم امُلَرَّ والنَّــر يف مؤسَّ
ــربّي،  ــد اهلل الطَّ ــن عب ــن أمحــد ب ي ــى ف مناقــب ذوي الُقربــى، حُمــب الدِّ ــر العقب ذخائ
يــن القــديّس – القاهــرة:  ــارش: مكتبــة القــديّس لصاحبهــا ُحَســام الدِّ )694هـــ(، النَّ

.1356
ــيخ آغــا بــزرگ الطَّهــراين )ره(،  َمــة الشَّ ــيعة، العلَّ ريعــة إل تصانيــف الشِّ الذَّ
ــان: 1403 - 1983م. ــريوت – لبن ــواء - ب ــارش: دار األض )1389هـــ(، ط:3، النَّ
يــن مّكــّي العامــّل اجلزينــّي  ــد بــن مجــال الدِّ يعــة، حُممَّ ــيعة ف أحــكام الشَّ ذكــرى الشِّ
ــَلم  َلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ ل، )786هـــ(، حتـــ: مؤسَّ ــهيد األوَّ الشَّ
ــَلم  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ إلحيــاء الــرّتاث، ط:1، النَّــارش: مؤسَّ

م 1419هـ. َفــة: حُمــرَّ إلحيــاء الــرّتاث – ُقــم امُلَرَّ
ــّي، )274ق(، حتـــ:  ــد الربق ــن خال ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــّي، أمح ــال البق رج
ــه  ــادق علي ــام الصَّ ــة اإلم س ــط: مؤسَّ ــة، م ــدادي، ط: الثَّاني ــّل البغ ــد ع ــدر حممَّ حي
ــَلة  ــادق عليــه أفضــل الصَّ ســة اإلمــام الصَّ ــلم، النَّــارش: مؤسَّ ــَلة والسَّ أفضــل الصَّ

1391-1433ق. ــَلم:  والسَّ
ــويّس،  ــِلّ الطُّ ــن َع ــن ب ــن احلَس ــد ب ــر حُممَّ ــة أيب جعف ــيخ الطَّائف ــويّس، ش ــال الطُّ رج
ـر  النَـّ ســة  ـارش: مؤسَّ النَـّ القيومــّي االصفهــايّن، ط:1،  )460هـــ(، حتـــ: جــواد 
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ــة: 1373هـــ. َف ــم امُلَرَّ ــني بُق س ــة املدرِّ ــة جلامع ــلمّي التَّابع االس
ــدادّي،  ــطي البغ ــري الواس ــني الغضائ ــن احلُس ــد ب ــري، أمح ــن الغضائ ــال لب الّرج
ــد رضــا احلُســيني اجلــليّل، وحتســني بــور ســاموّي، ط:1،  ــيِّد حُممَّ )ق5هـــ(، حتـــ: السَّ

ــة: 1422ق – 1380ش. َف ــم امُلَرَّ ــر – ُق ــة والنَّ ــث للّطباع ــارش: دار احلدي النَّ
رســائل ف درايــة الديــث، أبــو الفضــل حافظيــان البابــل، معــارص، ط:1، النَّــارش: 

َســة- ايــران: 1424 - 1382ش. دار احلديــث للّطباعــة والنَّــر- قــم امُلَقدَّ
ــهيد، )508هـــ(، حتـ:  ــد بــن الفتَّــال النِّيســابورّي الشَّ مــة حُممَّ روضــة الواعظــني، العلَّ
يّض  يــف الــرَّ ــيِّد َحَســن اخلرَســان، النــارش: منشــورات الرَّ ــد مهــدّي السَّ ــيِّد حُممَّ السَّ

ّفــة. )ره( – ُقــم امُلَرَّ
ــاَلة  وضــة ف فضائــل أمــي الؤمنــني َعــِلّ بــن أب طالــب عليــه أفضــل الصَّ الرَّ
ــاذان(، )660 هـــ(،  ــن ش ــي )اب ــل القّم ــن جربئي ــاذان ب ــن ش ي ــديد الدِّ ــاَلم، س والسَّ

1423هـــ. ط:1، 
ــربّي( )ره(،  ــب الطَّ ــد )امُلح ــر أمح ــو جعف ــشة، أب ــب الع ــرة ف مناق ــاض النّ ي الرِّ

ــان. ــريوت – لبن ــة - ب ــب العلميَّ ــارش: دار الكت )694هـــ(، النَّ
ــاَلم، القــايّض  ــاَلة والسَّ ــة الطهــار عليهــم أفضــل الصَّ شح الخبــار ف فضائــل الئمَّ
ــارش:  ــد احلُســيني اجلــليّل، ط:2، النَّ ــيِّد حُممَّ النُّعــامن املغــريّب، )ت:363(، حتـــ: السَّ

َفــة: 1414هـــ. ســني بُقــم امُلَرَّ ســة النَّــر اإلســلمّي التَّابعــة جلامعــة املدرِّ مؤسَّ
ــل  ــو الفض ــد أب ــزيّل، )656هـــ( حتـــ: حُممَّ ــد املعت ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ شح ن
إبراهيــم، ط:1، النَّــارش: دار إحيــاء الكتــب العربيَّــة - عيســى البــايّب احللبــّي ورشكاه، 

ت ط: 1378 – 1959 م.
ــيخ َعــّل بــن يونــس العامــّل النَّباطــّي  ّي التَّقديــم، الشَّ الــرّصاط الســتقيم إىل مســتحقِّ
ة  ــد الباقــر البهبــودّي، ط:1، النَّــارش: املكتبــة املرتضويَّ البيــايّض، )877هـــ(، حتـــ: حُممَّ

ــة: 1384. إلحيــاء اآلثــار اجلعفريَّ
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ندقــة، املحــدث أمحــد بــن حجــر  د عــل أهــل البــدع والزَّ الصواعــق الحرقــة يف الــرَّ
ــارش:  ــف، ط:2، النَّ ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــّي، ).974 هــ (، حتـــ: عب ــي املّك اهليثم
ــدان  ــة - بمي ــارع الصنادقيَّ ــَليامن - ش ــف ُس ــّل يوس ــا: َع ــرة لصاحبه ــة القاه مكتب

األزهــر بمــر: 1385 - 1965 م.
ــارش: دار  ــراين، ).1389هـــ(، ط:1، النَّ ــزرك الطَّه ــا ب ــيعة، آغ ــالم الشِّ ــات أع طبق

ــان: 1430هـــ - 2009م. ــريوت – لبن ــريّب - ب اث الع ــرتَّ ــاء ال إحي
ــاووس:  ــن ط ــى ب ــن موس ــّل ب ــيِّد ع ــف، السَّ ــب الطَّوائ ــة مذاه ــف يف معرف الطَّرائ
)ت 664هـــ(، حتـــ: داود اهلامــى، ط:2، النَّــارش: دفــرت نــر نويــد اســلم )طرائف(: 

ش.   1374
ــّل  ــن الُقمــّي، ).ق 7هـــ( ، حتـــ: َع ــن احلَس ــد ب ــد، حُممَّ ــّدر الفري ــد وال العقــد النَّضي
ــارش: دار  ــرادّي، ط:1، النَّ ــف ف ــتاين، ولطي ــم شهرس ــيِّد هاش ــي، وس ــط الناطق أوس

ــر: 1423- 1381ش. ــة والنّ ــث للّطباع احلدي
ــي  ــد بــن عــّل بــن احلَُســني بــن بابويــه الُقمِّ ــيخ أبــو جعفــر حُممَّ ائــع، الشَّ علــل الشَّ
د صــادق بحر العلــوم، النَّارش: منشــورات  ــيِّد حممَّ ــدوق(، ).281هـــ(، حتـــ: السَّ )الصَّ

ــة ومطبعتهــا - النَّجــف األرشف: 1385 - 1966 م. املكتبــة احليدريَّ
ــاَلة  ــل الصَّ ــه أفض ــرار علي ــام الب ــب إم ــار ف مناق ــاح الخب ــون صح ــدة عي عم
ّ )ابــن البطريــق(، ).600(، حتـــ: ســعيد  ــاَلم، حييــى بــن احلََســن  األســدّي احلــلِّ والسَّ
َفة:1436هـــ. ــم امُلَرَّ ــّي )ره( بُق ــة املجل م ــة العلَّ ــارش: مكتب ــان، ط:1، النَّ عرفانيَّ

العــني، أبــو عبــد الرمحــن اخلليل بــن أمحــد الفراهيــدي، )ت:175هـــ(، حتـــ: الدكتور 
ــة دار  س ــارش: مؤسَّ ــامرائي، ط:2، الن ــم الس ــور إبراهي ــي، والدكت ــدي املخزوم مه

َفــة: 1409هـــ. اهلجــرة - ايــران – ُقــم امُلَرَّ
ــد بــن  ــيخ أبــو جعفــر حُممَّ ــاَلم، الشَّ ــاَلة والسَّ ضــا عليــه أفضــل الصَّ عيــون أخبــار الرِّ
ــيخ حســني  ــدوق(، ).381هـــ(، حتـــ: الشَّ ــي )الصَّ عــّل بــن احلَُســني بــن بابويــه الُقمِّ
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ســة األعلمــّي للمطبوعــات - بــريوت – لبنــان: 1404هـــ  األعلمــّي، النَّــارش: مؤسَّ
1984م.  -

ــيخ  يثــّي الواســطّي، ).ق6هـــ(، حتـــ: الشَّ ــد اللَّ عيــون الكــم والواعــظ، َعــّل بــن حُممَّ
ــارش: دار احلديــث. ُحَســني البريجنــدّي، ط:1، النَّ

ــيخ  ــد كاظــم الشَّ ــاب، ).ق5(، النَّــارش: حُممَّ عيــون العجــزات، ُحَســني بــن عبــد الوهَّ
صــادق الُكتبــّي: 1369.

ــاَلة  ــل الصَّ ــم أفض ــار عليه ــة الطه ــب أب الئمَّ ــار ف مناق ــار ودرر اآلث ــرر الخب غ
يغــم، ط:1،  يلمــي، ).ق8هـ(، حتـ: إســامعيل الضَّ ــاَلم، حســن بــن أيب احلََســن الدَّ والسَّ

َفــة: 1427هـــ . ق - 1385هـــ . ش. النَّــارش: منشــورات دليــل مــا - ُقــم امُلَرَّ
ــيِّد  غــرر الكــم ودرر الكلــم، عبــد الواحــد بــن حممــد التميمــي، ).ق5هـــ(، حتـ: السَّ
َفــة: 1410هـــ. جائــّي، ط:1، النَّــارش: دار الكتــاب اإلســلمّي – ُقــم امُلَرَّ مهــدّي الرَّ

ــامين(،  ــب النَّع ــن أيب زين ــر )اب ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــو عب ــة، أب الغيب
ــدى. ــوار اهلُ ــارش: أن ــم، ط:1، النَّ ــون كري ــارس حسُّ ).380هـــ(، حتـــ: ف

ــيخ  ــويّس، ).460هـــ(، حتـــ: الشَّ ــد بــن احلََســن الطُّ الغيبــة، الشــيخ أبــو جعفــر حُممَّ
ســة املعــارف  ــارش: مؤسَّ ــيخ عــّل أمحــد ناصــح، ط:1، النَّ ــاد اهلل الطَّهــرايّن، والشَّ عب

َســة: شــعبان 1411هـــ. اإلســلميَّة - ُقــم امُلَقدَّ
ــيخ أبــو العبَّــاس أمحــد بــن َعــِلّ النَّجــايش، ).450هـــ(، حتـــ:  رجــال النّجــاش، الشَّ
ســة النَّــر اإلســلمّي- ُقــم  نجــايّن، ط:6، النَّــارش: مؤسَّ ــيِّد موســى الُشــبريّي الزَّ السَّ

ــة: 1418هـ. َف امُلَرَّ
ــقلين،  ــر العس ــن حج ــن اب ي ــهاب الدِّ ــارّي، ش ــح البخ ــارّي رشح صحي ــح الب فت

ـارش: دار املعرفــة للّطباعــة والنّــر بــريوت – لبنــان. ).852(، ط:2، النَـّ
ــيِّد  ــاَلم، السَّ ــاَلة والسَّ فرحــة الغــرّي ف تعيــني قــب أمــي الؤمنني َعــِلّ عليــه أفضل الصَّ
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ــوّي،  ــني امُلوس ــيِّد حتس ــ (، حتـــ: السَّ ــني، ).693ه ــاووس احلََس ــن ط ــم ب ــد الكري عب
ط:1، النَّــارش: مركــز الغديــر للّدراســات اإلســلمّية: 1419هـــ - 1998 م.

الفــردوس بمأثــور اخلطــاب، شــريويه بــن شــهردار بــن شــريويه أبــو شــجاع الديلمّي 
ــعيد بــن بســيوين زغلــول، ط:1النَّــارش: دار الكتــب  اهلمــذاين، ).509هـــ(، حتـــ: السَّ

ــة – بريو.1406هـ - 1986م. العلميَّ
ــربي  ــامن العك ــن النَّع ــد ب ــن حُممَّ ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــو عب ــيخ أب ــارة، الشَّ ــول الخت الفص
ــيخ  ــيِّد نور الديــن جعفريــان االصبهاين، الشَّ البغــدادي املفيــد، ).413هـــ(، حتـــ: السَّ
ــة  ــد للّطباع ــارش: دار املفي ــدي، ط:2، النَّ ــن األمح ــيخ حمس ــري، الشَّ ــوب اجلعف يعق

ــان: 1414 - 1993م. ــريوت – لبن ــع - ب ــر والتَّوزي والنَّ
ــد  ــاَلم، عــّل بــن حُممَّ ــاَلة والسَّ ــة عليهــم أفضــل الصَّ ــة ف معرفــة الئمَّ الفصــول الهمَّ
بَّــاغ(، ).855هـــ(، حتـ: ســامّي الغريــرّي، ط:1، النَّــارش: دار  أمحــد املالكــّي )ابــن الصَّ

احلديــث للّطباعــة والنَّــر: 1422هـ.
فضائــل اخللفــاء، أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل األصبهــاين، ).430هـــ(، حتـــ: صالــح 
بــن حممــد العقيــل، ط:1، النَّــارش:  دار البخــارّي للنَّــر والتوزيــع، املدينــة املنــورة: 

1417هـ -1997م.
ــيباين، ).241هـــ(،  ــد الشَّ ــن أس ــلل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــة، أمح حاب ــل الصَّ فضائ
ســالة- بــريوت- لبنــان:  ســة الرِّ ــد عبَّــاس، ط:1، النــاَّرش: مؤسَّ حتـــ: د. ويّص اهلل حممَّ

-1983م. 1403هـ 
ــاَلم، ابــن عقــدة الكــويف،  ــاَلة والسَّ فضائــل أمــي الؤمنــني عليــه أفضــل الصَّ

ــن.  ي ــض الدِّ ــني في ــد ُحس ــرزاق حُممَّ ــد ال ).333هـــ(، حتـــ: عب
الفضائِــل، شــاذان بــن جربائيــل بــن إســامعيل الُقّمــي، )660 هـــ(، النــارش: املطبعــة 

احليدريــة ومكتبتهــا يف النَّجــف األرشف- العــراق، 1381 هـــ - 1962م.
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ــيخ جواد  ــد بــن احلََســن الطُّــويّس، ).460هـــ(، حتـــ: الشَّ الفهرســت، أبــو جعفــر حُممَّ
ســة نــر الفقاهــة: شــعبان امُلعظَّــم 1417هـــ. القيومــي، ط:1، النَّــارش: مؤسَّ

د بن يعقوب الفريوز آبادي، ).817هـ(.   ين حُممَّ القاموس الحيط، جمد الدِّ
ــن يعقــوب الُكَلينــي، ).329(، حتـــ: عــّل أكــرب الغفــاري،  ــد ب الــكاف، الشــيخ حممَّ

ــتان 1363 ش. ــران: تابس ــلمّية – طه ــب اإلس ــارش: دار الكت ط:5، النَّ
ــ  . ق(،  كامــل الزيــارات، أبــو القاســم جعفــر بــن حممد بــن قولويــه القمــي، ).367 ه
ــيخ جــواد القيومــي، جلنــة التَّحقيــق، ط:1، النَّــارش: مؤسســة نــر الفقاهــة:  حتـــ: الشَّ

عيــد الغديــر 1417هـ.
ــد  ــاَلم، حُممَّ ــاَلة والسَّ ــة الطَّاهريــن عليهــم أفضــل الصَّ كتــاب الربعــني ف إمامــة الئمَّ
جائــّي، ط:1،  ــيِّد مهدّي الرَّ طاهــر الّشــريازي النَّجفّي الُقّمــّي، ).1098هـــ(، حتـ: السَّ

ــق: 1418هـ. النَّــارش: املحقِّ
ــد بــن جعفــر املشــهدّي، ).ق6هـــ(، حتـــ: جــواد القيومــّي االصفهــاين،  الــزار، حُممَّ
ــارك 1419هـــ. ــران: رمضــان املب ــة – اي َف ــم  املَرَّ ــوم - ُق ــارش: نــر القي ط:1، الن

ــد  كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس اهلــليّل الكــويّف، )332 هـــ(، حتـــ: حممَّ
ــا: 1422-1380ش. ــل م ــارش: دلي ــايّن، ط:1، النَّ نج ــارّي الزِّ ــر األنص باق

كتــاب قــرب الســناد، أبــو العبَّــاس عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــريي القّمــي، .)304(، 
ــرّتاث، ط:1،  ــاء ال ــَلم إلحي ــَلة والسَّ ــل الصَّ ــم أفض ــت عليه ــة آل البي س حتـــ: مؤسَّ
ــَلم إلحيــاء الــرّتاث – ُقــم  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ النَّــارش: مؤسَّ

َفــة: 1413هـ. امُلَرَّ
ــّي )ســبط بــن  ــن رمــي بوضــع الديــث، برهــان الّديــن احلََلب الكشــف الثيــث عمَّ
ــارش: عــامل الكتــب -  العجمــّي(، ).841 هـــ(، حتـــ: صبحــي الســامرائي، ط:1، النَّ

ــة: 1407هـــ - 1987م. مكتبــة النَّهضــة العربيَّ
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ــيخ  ، ).726هـــ(، حتـــ: الشَّ ــّلّ ــة احل م ــاد، العلَّ ــد العتق ــراد ف شح جتري ــف ال كش
ــبحايّن.  الّس

ــاَلم، احلَســن بــن  ــاَلة والسَّ كشــف اليقــني ف فضائــل أمــي الؤمنــني عليــه أفضــل الصَّ
، ).726هـــ(، حتـــ: حســني الدرگاهــي، ط:1، 1411هـ -  ــر احلــلِّ يوســف بــن املَطهَّ

1991م.
ــن  ــد ب ــن حُممَّ ــد ب ــّي(، أمح ــي الثَّعلب ــرآن )تفس ــي الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش
ــد بــن عاشــور، األســتاذ  إبراهيــم الثَّعلبــّي النّيســابوري، ).427هـــ(، . حتـ:أبــو حُممَّ
ــارش: دار إحيــاء الــرّتاث العــريب: 1422هـــ - 2002م. نظــري الســاعدي، ط:1، النَّ

ــيِّد حيــدر  ــاَلم، السَّ ــاَلة والسَّ ســول عليهــم أفضــل الصَّ الكشــكول فيــم جــرى آلل الرَّ
ــينيَّة  ــة احلَُس ــارش: الَعَتَب ــم، ط:1، النَّ ــد الكاظ ــّل عب ــل )ق8(، حتـــ: َع ــّل اآلم ــن َع ب

َســة- العــراق: 1436هـــ - 2015م. َســة - كربــلء امُلَقدَّ املقدَّ
ــيخ  ــاَلة، الشَّ ــة الثنــي عــش عليهــم أفضــل الصَّ كفايــة الثــر ف النّصــوص عــل الئمَّ
ــيِّد عبد  از الُقّمــي(، ).400هـــ(، حتـــ: السَّ د بــن عــّل )اخلــزَّ أبــو القاســم عــّل بــن حُممَّ

اللطيــف احلســيني الكوهكمــري اخلوئــي، النَّــارش: انتشــارات بيــدار: 1401هـ.
ــن  ــني ب ــن احلَُس ــّل ب ــن ع ــد ب ــر حُممَّ ــو جعف ــيخ أب ــة، الشَّ ــام النَّعم ــن ومت ي ــمل الدِّ ك
ــارش:  ــاري، النَّ ــرب الغف ــّل أك ــدوق(، )ت:381هـــ(، حتـــ: َع ــي )الصَّ ــه الُقمِّ بابوي
ــرام  ــرم احل ــة: حم ف ــم املرَّ ــني بُق س ــة املدرِّ ــة جلامع ــلمّي التَّابع ــر اإلس ــة الن س مؤسَّ

ش.  1363  -  1405
مــة عــلء الّديــن عــّل املّتقــي اهلنـّـدّي،   ل ف ســنن القــوال والفعــال، للعلَّ كنــز العــمَّ
ــة  س ــارش: مؤسَّ ا، النَّ ــقَّ ــوة السَّ ــيخ صف ــاين، والشَّ ــري حي ــيخ بك ).975(، حتـــ: الش

الّرســالة، بريوت1409هـــ - 1989م.
ــيخ  ــد بــن َعــّل الكراجكــي، )ت449هـــ(،  حتـ: الشَّ كنــز الفوائــد، أبــو الفتــح حُممَّ
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ــان: 1985م. ــريوت - لبن ــواء – ب ــارش: دار األض ــة، ط:1، النَّ ــد اهلل نعم عب
كنــز جامــع الفوائــد ودافــع العانــد لعلــم بــن ســيف بــن منصــور، ).ق10هـــ(، حتـــ: 
َســة: 1436هـــ -  عقيــل عبــد احلســني الّربيعــّي، ط:1، النَّــارش: الَعَتَبــة احلَُســينيَّة امُلَقدَّ

2016م.
ــد بــن مكــرم )ابــن منظــور(  مــة أيب الفضــل مجــال الّديــن حُممَّ لســان العــرب، العلَّ
م احلــرام 1405هـ. اإلفريقــي املــري، ).711هـــ(، النَّــارش: نــر أدب احلوزة: حمــرَّ
لســان اليــزان، شــهاب الديــن أبــى الفضــل أمحــد بــن عــّل بــن حجــر العســقلين، 
ســة األعلمّي للمطبوعــات - بريوت  ).852 هـــ(، د حتـــ، ط:2، د مــط، النَّــارش: مؤسَّ

ــان: 1390 - 1971 م.  – لبن
ــداين، ).518 هـــ(،  ــابوري املي ــد النّيس ــن حمم ــد ب ــل أمح ــو الفض ــال، أب ــع المث جمم

ــة: آذر 1366 ش. َس ــة امُلقدَّ ضويَّ ــتانة الرَّ ــة لآلس ــة الثقافيَّ ــارش: املعاونيَّ النَّ
ــيِّد  ــيخ فخــر الديــن الطَّرحيــي، ).1085هـــ(، حتـــ: السَّ جممــع البحريــن، الفقيــه الشَّ

ــوي: 1362ش. ــارش: مرتض ــينّي، ط:2، الن ــد احلَُس أمح
ــارش:  ــّل أرشف، النّ ــيَّد َع ، ).ق9(، حتـــ: س ــّلّ ــَليامن احل ــن ُس ــن ب ــر، حس الحت

1382 ش.  – ــة: 1424  املكتبــة احليدريَّ انتشــارات 
جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الّديــن عــّل بــن أيب بكــر اهليثمــّي، ). 807هـــ(، 

النَّــارش: دار الكتــب العلمّيــة - بــريوت – لبنــان: 1408 هـــ - 1988 م.
ــيِّد  ــد بــن خالــد الربقــّي، )ت:274هـــ(، حتـ: السَّ الحاســن، أبــو جعفــر أمحــد بــن حُممَّ
ــران:  ــلمّية – طه ــب اإلس ــارش: دار الكت ث(، النَّ ــدِّ ــيني )املح ــن احلُس ي ــلل الدِّ ج

1330 ش.  - 1370
 دعائــم الســالم وذكــر الــالل والــرام والقضايــا والحــكام عــن أهــل بيت رســول 
ــد  ــاَلم، القــايّض أيب حنيفــة النعــامن بــن حممَّ ــاَلة والسَّ اهلل عليــه وعليهــم أفضــل الصَّ
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الّتميمــي النّعــامن املغــريب، )ت:363( حتـــ: آصــف بــن َعــِلّ أصغــر فيــي، النَّــارش: 
دار املعــارف– القاهــرة: 1383-1963م.

ر،  ، ).ق9هـ(، حتـــ: مشــتاق املظفَّ رجــات، َحَســن بن ُســَلياَمن احِلــلِّ خمتــرص بصائــر الدَّ
مة املجلــّي )ره:  1430هـ(. ط:1، النَّــارش: مكتبــة العلَّ

ــن  ــّي )اب ــوّي األندل ــوي الّلغ ــامعيل النّح ــن إس ــّل ب ــن ع ــو احلس ــص، أب الخصَّ
ِســيَدة(، ).458هـــ(، حتـــ: جلنــة إحيــاء الــرّتاث العــريّب، النَّــارش: دار إحيــاء الــرّتاث 

ــان. ــريوت – لبن ــريّب - ب الع
ــَلم عــل  ــَلة والسَّ ــه الصَّ ــِلّ أمــري املؤمنــني علي منهــاج الــق واليقــني يف تفضيــل َع
ــيني، ).ق11هـــ(، حتـــ:  ــة اهلل احلُس ــن نعم ــيِّد ويل ب ــلني، السَّ ــاء واملرس ــائر األنبي س
َســة -  ــة- كربــلء امُلَقدَّ سَّ ـارش: العتبــة احلَُســينيَّة امُلَقدَّ ــر، ط:1، النَـّ مشــتاق املظفَّ

ــراق: 1434هـــ - 2013م. الع
ــم  ــيِّد هاش ــش، السَّ ــل الب ــج ع ــل اُلَج ــش ودلئ ــي ع ــة الثن ــز الئّم ــة العاج مدين
ــيخ:  بــن ســلامن البحــرايّن، ).1107(، حتـــ: مؤسســة املعارف اإلســلمية، إرشاف الشَّ
ــة:  َف ــم امُلَرَّ ــلمّية - ُق ــارف اإلس ــة املع ــارش: مؤسس ــي، ط:1، النَّ ة اهلل املوالئ ــزَّ ع

1413هـ.
ــاَلم،  اَلة والسَّ الســتدرك الختــار ف مناقــب وّص الختــار عليهــم وعل آلم أفضــل الصَّ
ّ )ابــن البطريــق(، ).600هـــ(، حتـ ســعيد عرفانيــان، إرشاف:  حييــى بن احلَُســني احلــلِّ

مة املجلــي: 1436هـ. مــة املجلــّي، ط:1، النَّــارش: مكتبــة العلَّ مكتبــة العلَّ
الســتدرك عــل الصحيحــني، أبــو عبــد اهلل احلاكــم النِّيســابورّي، ).405هـــ(، حتـــ: 

ــل. ــن املرعش ــد الرمح ــف عب يوس
ــارف  ــارش: دار التع ــني، ).1399هـــ(، النَّ ــن األم ــيعة، َحَس ــان الش ــتدركات أعي مس

-1987م. للمطبوعات1408هـــ 
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ــد  ــيخ أمح ــيعي(، ).ق4هـــ(، حتـــ: الشَّ ــربّي )الّش ــر الطَّ ــن َجِري ــد ب ــد، حُممَّ اُلستش
ــارش: مؤسســة الثَّقافــة اإلســلميَّة - لكوشــانبور: 1415هـــ. املحمــودّي، ط:1، النَّ

ــق  ــّلّ )املحق ــعيد احل ــن س ــن ب ــن احلس ــر ب ــيخ جعف ــن، الشَّ ــول الدي ــلك ف أص الس
( ).676 هـــ(، حتـــ: رضــا األســتادّي، ط:1، النَّــارش: جممع البحوث اإلســلميَّة  ّ احلــلِّ

ــهد: 1414 ق - 1373 ش. ــران – مش ، إي
ــيخ  ــاَلم، الشَّ ــاَلة والسَّ مشــارق أنــوار اليقــني ف أسار أمــي الؤمنــني عليــه أفضــل الصَّ
ــة  س ــارش: مؤسَّ ــور، ط:1، النَّ ــِلّ عاش ــيِّد َع ــربيّس، ).813هـــ(، حتـــ: السَّ ــب ال رج

األعلمــّي للمطبوعــات - بــريوت – لبنــان: 1419هـــ - 1999م.
اونــدّي، )ت:573هـــ(، حتـــ:  يــن ســعيد بــن هبــة اهلل الرَّ قصــص النبيــاء، قطــب الدِّ
ــه  ــادّي علي ــة اهل س ــارش: مؤسَّ ــايّن، ط:1، النَّ ــزدّي اخلراس ــان الي ــا عرفاني ــلم رض غ

ــَلم: 1418هـــ - 1376 ش. ــَلة والسَّ أفضــل الصَّ
ــاَلم،  ــاَلة والسَّ ــل الصَّ ــم أفض ــه وعليه ــول علي ــب آل الرس ــؤول ف مناق ــب الس مطال

ــافعّي، ).652هـــ(، حتـــ: ماجــد بــن أمحــد العطيَّــة. ــد بــن طلحــة الشَّ حُممَّ
ــد الســبزوارّي، ).ق7(،  حتـــ: عــلء آل  ــيخ حُممَّ معــارج اليقــني ف أصــول الديــن، الشَّ
ــَلم إلحيــاء  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ جعفــر، ط:1، النَّــارش: مؤسَّ

ــ  - 1993 ــم. َفــة: 1413 ه الــرّتاث - ُقــم امُلَرَّ
ــي  ــد بــن عــّل بــن احلَُســني بــن بابويــه الُقمِّ ــيخ أبــو جعفــر حُممَّ معــان الخبــار، الشَّ
ــر  ــة النَّ س ــارش: مؤسَّ ــاري، النَّ ــرب الغف ــّل أك ــدوق(، )ت 381هـــ(، حتـــ: ع )الصَّ

ــة: 1379 - 1338 ش. َف ــم امُلَرَّ ــني بُق س ــة املدرِّ ــة جلامع ــلمّي التَّابع اإلس
العجــم الوســط، ُســليامن بــن أمحــد بــن ُمطــري أبــو القاســم الطَّــربايّن، )ت:360هـ(، 
ــة  ــني للطباع ــيني، ط:1، دار احلرم ــن احلَُس ــد املحس ــوض، و عب ــن ع ــارق ب حتـــ: ط

ــر والتَّوزيــع- القاهــرة . والنَّ
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ــد اهلل  ــن عب ــوت ب ــد اهلل ياق ــن أيب عب ــهاب الّدي ــام ش ــيخ اإلم ــدان، الشَّ ــم البل معج
ــريّب -  ــرّتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ــدادي، ).626هـــ(، النَّ ــي البغ ــوي الروم احلم

ــان: 1399 هـــ - 1979 م. ــريوت – لبن ب
العجــم الكبــي، ُســَلياَمن بــن أمحــد الّطــرباين، )360هـــ(، حتـــ: أمحــدي عبــد املجيــد، 

ط:2، النَّــارش: دار إحيــاء الــرّتاث العــريب: 1405 هـــ - 1985 م.
ــى - بــريوت -  ــارش: مكتبــة امُلثنَّ معجــم الؤلفــني، عمــر رضــا كحالــة، معــارص، النَّ

اث العــريب - بــريوت – لبنــان. لبنــان و دار إحيــاء الــرتَّ
ــاَلم،  ــاَلة والسَّ ــة الثنــي عــش عليهــم أفضــل الصَّ مقتضــب الثــر ف النَّــص عــل الئمَّ
أمحــد بــن عبيــد اهلل بــن عيَّــاش اجلوهــرّي، ).401هـــ(، النــارش: مكتبــة الطَّباطبائــي- 

َفــة. ُقــم امُلَرَّ
ــّي  ــد املّك ــن أمح ــق اب ــالم، املوفَّ ــاَلة والسَّ ــل الصَّ ــه أفض ــني علي ــام اُلَس ــل اِلم مقت
ــوار  ــارش: أن ــاموّي، ط:1، النَّ ــد الّس ــيخ حُممَّ ــّي(، ).568هـــ(، حتـــ: الشَّ )اخلوارزم

ــة: 1418هـــ . ق. َف ــم امُلَرَّ ــدى- ُق اهلُ
يــف، يوســف بــن حييــى  ــل اهلل َتَعــاَل فرجــه الشَّ عقــد الــّدرر ف أخبــار النتظــر عجَّ
ــو، ط:1،  ــد احلل ــاح حمم ــد الفت ــلمّي، ).ق 7هـــ(، حتـــ: عب ــافعي الّس ــديس الشَّ املق
النَّــارش: مكتبــة عــامل الفكــر - ميــدان ســيِّدنا احلَُســني - القاهــرة: 1399 - 1979 م.
ــربيّس،  ــل الّط ــن الفض ــن ب ــر احلََس ــو ن ــن أب ي ــيخ ريّض الدِّ ــالق، الشَّ ــكارم الخ م

يّض: 1392 - 1972م.   ــرَّ ــف ال ي ــورات الرَّ ــارش: منش ).548(، ط:6، النَّ
ــيِّد  ــام، السَّ ــاص والع ــق اخل ــن طري ــام م ــني الم ــام ف تعي ــة اخلص ــرام وحج ــة ال غاي

ــيِّد عــّل عاشــور. ــن ســلامن البحــراين، ).1107( ، حتـــ: السَّ هاشــم  ب
ــد بــن عــّل بــن احلَُســني بــن بابويــه  ــيخ أبــو جعفــر حُممَّ مــن ل حيــره الفقيــه، الشَّ
ســة  ــدوق(، )ت 381هـــ(، حتـ: عــّل أكرب الغفــاري، ط:2، النَّارش: مؤسَّ ــي )الصَّ الُقمِّ
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َفــة. النَّــر اإلســلمّي التَّابعــة جلامعــة املدّرســني بُقــم امُلَرَّ
ــاَلم(،  ــاَلة والسَّ ــل أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ ــق ف فضائ ــاب عتي الناقــب )كت
ــيِّد  ــيِّد الريــف حممــد بــن عــّل بــن احلُســني العلــوّي، )ت ح: ق5هـــ(، حتـــ: السَّ السَّ
َفــة:  ُحَســني امُلوَســوّي الربوجــردّي، ط:1، النَّــارش: منشــورات دليــل مــا- ُقــم امُلَرَّ

1428هـــ . ق - 1386هـ . ش.
ــوب،  ــهر آش ــن ش ــّل ب ــن َع ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــظ أيب عب ــب، احلاف ــب آل أب طال مناق
ــة –  ).588هـــ(، حتـــ: جلنــة مــن أســاتذة النَّجــف األرشف، النَّــارش: املكتبــة احليدريَّ

النَّجــف األرشف - العــراق: 1376 – 1956م.
ــاَلم،  ــاَلة والسَّ ــه أفضــل الصَّ ــن أب طالــب علي ــِلّ ب ــني َع مناقــب المــام أمــي الؤمن
ــد بــن ُســَليامن الكــويف، ).300هـــ(، حتـــ: احلــاج حممــد باقــر املحمودي،  احلافــظ حُممَّ
م احلــرام  َســة: حمــرَّ ـارش: جممــع إحيــاء الثَّقافــة اإلســلميَّة - ُقــم امُلَقدَّ ط:1، النَـّ

1412هـ.
ــن  ــّل ب ــن َع ــاَلم، أيب احلس ــاَلة والسَّ ــل الصَّ ــه أفض ــب علي ــن أب طال ــِلّ ب ــب َع مناق
ــن املغــازيّل(، ).483هـــ(، ط:1،  ــافعّي )اب ــّليّب الشَّ ــد الواســطّي اجلُ ــن حُممَّ ــد ب حُممَّ

ــه: 1426 - 1384 ش. ــه وآل ــلَّ اهلل علي ــّي ص ــبط النَّب ــارات س ــارش: انتش الن
ــاَلم، َعــّل بــن أيب الفتــح  ــاَلة والسَّ ــة عليهــم أفضــل الصَّ ــة ف معرفــة الئمَّ كشــف الغمَّ
ــان: 1405  ــريوت – لبن ــواء - ب ــارش: دار األض ــل، ).693(، د حتـــ، ط:2، النَّ اإلرب

هـ - 1985م. 
ــيخ  ــي، ).568(، حتـــ: الشَّ ــّي اخلوارزم ــد املّك ــن حمّم ــد ب ــن أمح ــق ب ــب، املوّف الناق
ــَلم، ط:2،  ــَلة والسَّ ســة ســيِّد الّشــهداء عليــه أفضــل الصَّ مالــك املحمــودي ــــ مؤسَّ
ــع  ــة: ربي َف ــم امُلَرَّ ســني بُق ــر اإلســلمّي التَّابعــة جلامعــة املدرِّ ســة النَّ ــارش: مؤسَّ النَّ

ــاين 1414هـ.  الث
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، ).726هـ(،  ّ ــر احلــلِّ منهــاج الكرامــة ف معرفــة المامة، احلســن بن يوســف بــن املَطهَّ
حيم مبارك، ط:1، النَّارش: انتشــارات تاســوعاء – مشــهد: 1379 ش. حتـــ: عبــد الرَّ

ــن  ــّل ب ــن ع ي ــيِّد ريّض الدِّ ــني، السَّ ــاب اليق ــار كت ــن أخب ــا زاد م ــني لسار م التَّحص
ــة دار  س ــارش: مؤسَّ ــاري، ط،1، النَّ ، )ت:664هـــ(، حتـــ: األنص ّ ــلِّ ــاووس احل الطَّ

ــاين 1413هـــ. ــع الثَّ ــرّي: ربي ــاب اجلزائ الكت
يــف،  ــل اهلل تعــال فرجــه الشَّ ــة الغائــب عجَّ النَّجــم الثَّاقــب ف أحــوال المــام اُلجَّ
ــيِّد ياســني املوســوي، ط:1، النــارش: أنوار  ملــريزا ُحَســني الّطــربيّس النـّـورّي، حتـــ: السَّ

اهلـُـدى: 1415هـ.
د َعّل آزاد كشمريي اللكهنوئي، ).1319  مء ف تراجم الُعلمء، مريزا حُممَّ نجوم السَّ

هـ(، حتـ: مري هاشم حمّدث.
ــد  ــن عب ــن ب ي ــر الدِّ ــن فخ ــّي ب ــد احل ــر، عب ــامع والنَّواظ ــة الس ــر وبج ــة اخلواط نزه

ــِلّ احلََســنّي الطَّالبــّي، ).1341هـــ(. الَع
ــّي، ).ق11(، حتـــ:  ــينّي التفري ــني احلَُس ــن احلَُس ــى ب ــيِّد مصطف ــال، السَّ ــد الّرج نق
ــَلم ألحيــاء الــرّتاث، ط:1، النَّــارش:  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ مؤسَّ
َفــة:  ــَلم إلحيــاء الــرّتاث – ُقــم امُلَرَّ ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ مؤسَّ

ــوال 1418هـ. ش
النّهايــة ف غريــب الديــث والثــر، جمــد الّديــن ابــن األثــري، ).606هـــ(، حتـــ: طاهــر 
ــد الّطناحــي، ط:4، النــارش: مؤسســة إســامعيليان للّطباعة  أمحــد الــزاوّي، حممــود حُممَّ

فــة: 1364 ش. والنَّــر والّتوزيــع- قــم املرَّ
المامــة والتَّبــرصة مــن الــية، احلََســن عــّل بــن احلَُســني بــن بابويــه الُقّمــي )والــد 
ــل اهلل تعــاىل فرجــه  ــدوق(، ).329(، حتـــ: مدرســة اإلمــام املهــدّي عجَّ ــيخ الصَّ الشَّ
يــف -  ــل اهلل تعــاىل فرجــه الرَّ يــف، ط:1، النَّــارش: مدرســة اإلمــام املهــدّي عجَّ الرَّ
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َســة: 1404 – 1363 ش. ــم امُلقدَّ ُق
ــيِّد أمحــد احلُســيني، ط:1،  نــج اليــمن، َعــّل بن يوســف بــن جــرب، ).ق7(، حتـــ: السَّ

ــَلم – مشــهد: 1418هـ.  النَّــارش: جمتمــع إمــام هــادّي عليــه السَّ
ــَلم - مجــع وتأليــف:  ــَلة والسَّ نــج البالغــة، خطــب اإلمــام َعــِلّ عليــه أفضــل الصَّ
ــارش:  ــون، ط:1، النَّ يّض )ره(، ).406هـــ(، حتـــ: فــارس احلسُّ ــرَّ يــف ال ــيِّد الرَّ السَّ
ســول صــلَّ اهلل َتَعــاىَل عليــه وآلــه - النَّجــف  مركــز األبحــاث العقائديــة، شــارع الرَّ

األرشف - العــراق: 1419هـــ.
، ).726هـ(،  نــج الــق وكشــف الّصدق، حســن بــن يوســف املطّهــر العّلمــة احلــّلّ
ســة  ــيخ عــني اهلل احلََســني األرمــوي، النَّــارش: مؤسَّ ــيِّد رضــا الّصــدر، والشَّ حتـــ: السَّ

ــة 1421هـــ. َفــة: ذي احلُجَّ الطَّباعــة والنَّــر دار اهلجــرة – ُقــم امُلَرَّ
ــد بــن احلََســن  ــاَلم، حُممَّ ــاَلة والسَّ ــة عليهــم أفضــل الصَّ ــة ال أحــكام الئمَّ هدايــة الُمَّ
احلــّر العامــّل، ).1104ق(، حتـــ: قســم احلديث يف جممــع البحوث اإلســلمية، ط:1، 

النَّــارش: جممــع البحــوث اإلســلميَّة - مشــهد – ايــران: 1412هـ.
ــّي، ).334هـــ ، ط:4،  ــدان اخلُصيب ــن مح ــني ب ــد اهلل احلَُس ــو عب ــبى، أب ــة الك  الداي
ســة البــلغ للّطباعــة والنَّــر والتَّوزيــع - بــريوت – لبنــان: 1411 هـــ  النَّــارش: مؤسَّ

1991 م.  -
ــد حُمِســن )الفيــض الكاشــايّن(، ).1091هـــ(،  حتـ: ضيــاء الدين احلَُســينّي  الــواف، حُممَّ
ــَلة  األصفهــايّن، ط:1، النَّــارش: مكتبــة االمــام أمــري املؤمنــني َعــِلَّ عليــه أفضــل الصَّ
ــ  .ش. ــ  . ق 19 / 3 / 65 ه م 1406 ه ال املكــرَّ ل شــوَّ ــة – أصفهــان: أوَّ ــَلم العامَّ والسَّ
ــّر  ــني ال ــن اُلَس ــد ب ــيخ ُمّم ــة، الشَّ يع ــائل الشَّ ــل مس ــيعة إل تصي ــائل الّش وس
ــَلم  ــَلة والسَّ ــل الصَّ ــم أفض ــت عليه ــة آل البي س ــّل، ).1104ق(، حتـــ: مؤسَّ العام
ــَلم  ــَلة والسَّ ســة آل البيــت عليهــم أفضــل الصَّ إلحيــاء الــرّتاث، ط:2، النَّــارش: مؤسَّ
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ــ  . ق.  ــرة 1414ه ــادى اآلخ ــة: مج َف ــم امُلَرَّ ــرّتاث – ق ــاء ال إلحي
هبــي،  ــد بــن أمحــد بــن عثــامن الذَّ ميــزان العتــدال ف نقــد الّرجــال، أيب عبــد اهلل حُممَّ
).748هـــ(، حتـــ: َعــّل حُمّمــد البجــاوي، ط:1، النَّــارش: دار املعرفــة للّطباعــة والنَّــر 

- بــريوت – لبنــان: 1382هـــ - 1963 م.
ــّي،  ــدوزّي احلنف ــم القن ــن إبراهي ــليامن ب ــيخ ُس ــى، الشَّ ــذوي القرب ة ل ــودَّ ــع ال ينابي
ــارش: دار األســوة  ــينّي، ط:1، النَّ ــال أرشف احلَُس ــّل مج ــيِّد َع .)1294هـــ(، حتـــ: س

ــر: 1416هــ . ق. ــة والنَّ للّطباع
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