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املقدمة
إّن احلديث عن فضائل أمري املؤمنني عليه السللالم ليس له بداية وال هناية، وال 

يويفيِ حقه مداد العلامء، وال تسعه أوراق الصحف والكتب. 
أن فضائل أمري املؤمنني عليه السللالم قد هلجت به ثغللور األنبياء واألوصياء؛ 
لعظيللم منزلته وجاللللة قدره، وإنَّ نوره مع نور رسللول اهلل ونور أهللل بيته عليهم 
السللالم قد أضاء السللاموات الُعال، وبنورهللم إهتدى هذا الوجللود األعظم، وقد 

حتّدث األنبياء مع أممهم وأقوامهم عنه كأعظم موجود وأّجل ويصَّ ألكرم نبي. 
مللن جهللة أخرى ذكرت كتب التاريللخ أّن أبا طالب عليه السللالم كان حيدث 
عن فضائل أمري املؤمنني عليه السالم خلواصه من أهله، فهو كان حجة اهلل ووصيه 
يف زمانلله وحمللّدث وُملهم، كان يبرش بلله اهله وقومه، وعظم مكانتلله عند آخر نبي 

موعود.
ومللن أعظم فضائله عليه السللالم هللي والدته يف داخل الكعبللة املرشفة، وقد 

تنورت وأضاءت  الكعبة بنور أمري املؤمنني عليه السالم.
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وقللد بني الرسللول األعظم وأهل البيللت صلوات اهلل عليهللم أمجعني يف عدة 
مواطن بعض فضائله كتفرد النبي صىل اهلل عليه واله يف تربيته ورعايته حتى شللب 
وكللر، واختاره وصيه عندما بعللث نبيًا، وكان ظله وحامه، وقللد حتدث عنه النبي 
صللىل اهلل عليه وآللله فقال يف واقعة اخلنللدق: »رضبة عيل يوم اخلنللدق تعدل عبادة 

الثقلني«.
إن رضبتلله القاصمللة يف ذلك اليوم من تلك املعركة تعللدل أعامل اخلالئق منذ 

إجيادها وتكوينها إىل قيام يوم الدين. 
وقد أكللدت الروايات عللىل أن اإلهتامم بذكللر فضائله والتفاخللر هبا وجعلها 
نموذجًا يف السللري والسلللوك تعد من أعظم الُسبل وأمهها يف الوصول إىل رضا اهلل، 
وهي السللبيل الوحيد يف النجاة مللن العذاب واهللكة، حيث روي عن رسللول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله »حُب عيلُّ ُجنّة وبغضه كفر«.
وأمللا بالنسللبة ألقواله وكالمه وخطبه فقد أعيت وعقمللت عقول الباحثني يف 
فهمها وتفسللريها، ففي خطبة قال عليه السالم: »سلوين قبل أن تفقدوين، إين أعلم 
بطللرق السللاموات قبل طللرق األرض ...إىل آخره« ويف خطبة عصللامء ُاخرى: »أنا 
األول أنللا اآلخر، أنا الظاهر .....إىل آخره« لقد بني عليه السللالم يف خطبه هذه أنه 
قللد خص باللطف اإلهلي وفيوضات علوم رسللول اهلل صللىل اهلل عليه وآله، وإنه مل 

يسبقه أحد يف علمه ومعرفته.
إّن رغبتنللا يف نللرش كل مللا هو متعلق بأمللري املؤمنني عليه السللالم دعانا اىل أْن 
نسلللط الضوء عىل هذا الكتاب لنشارك مؤلفه يف نيل الشللفاعة والرضوان والعفو 

والغفران.
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كذلللك إّن املصنف قد أحتفنا أيضللًا بقصص  فيها عر ومواعظ والتي تتحدث 
عن الكرامات واملعجزات التي حدثت عند قره الرشيف للذين استجاروا بمرقده 

الرشيف وطلبوا حاجاهتم وعّلقوا آماهلم عنده.
لذا نضع بني أيديكم هذا املصنف اجلليل، ونرجو أْن يتقبل اهلل ذلك منا بفضله 

وكرمه إّنه جميب الدعوات.
إسمه ونسبه:

السيد أبو العز جالل الدين عبداهلل بن رشف شاه احلسيني األفطيس))).
وقد ذكر منتجب الدين يف كتابه أن هناك عاملني باسم والده السيد رشف شاه، 

ومها:
1. السلليد أبو عيل رشف شللاه بن عبللد املطلب بن جعفر احلسلليني األفطيس 

االصفهاين، وهو نسابة.
2. السلليد عللز الدين رشف شللاه بن حممللد احلسلليني االفطيس النيسللابوري 

املعروف بزبارة، واملدفون بالغري، له نظم رائق ونثر لطيف))).
قالوا فيه:

قال املريزا عبداهلل األفندي يف رياض العلامء : فاضل عامل جليل))).
وذكللر صاحللب الرياض انه راى يف حللوايش بعض كتللب الكفعمي رمحه اهلل 
وبخطه الرشف يثني عىل استاذه، فيقول : هو السيد األعظم األعلم ، خالصة نوع 

)1) انظر أمل اآلمل للحر العاميل 2: 56/بالرقم 146. رياض العلامء لعبداهلل األفندي االصبهاين 
221:3 - 222. طبقات أعالم الشيعة )الكرام الررة( ألغا بزرك الطهراين 24:6.

)2) الفهرست ملنتجب الدين:70/بالرقمني 193 - 194.
)3) رياض العلامء لعبداهلل األصبهاين 222:3.
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بنللي آدم ، السلليد جالل امللة واحلق والديللن ، أبو العز ، عبد اهلل ابن السلليد رشف 
الدين رشف شاه العلوي احلسيني))).

اساتذته وشيوخه:
مل نجد من يتحدث عنه أو يذكر يشء عن حياته االجتامعية  أو دراسته احلوزوية 
أو عىل يد من تتلمذ من علامء عرصه العظام ، إاّل إّن من حتدث عن اسللتاذه )نصري 
الدين الكاشللاين( ذكللر إنه من الذين يرون عنه،  وهو علليل بن حممد بن عيل، نصري 
، احلكيم املتأله، ومن أجّلة فقهاء عرصه، املولود  الدين القللايش أو الكايش ثم احليليِّ

سنة 675# بكاشان، واملتوىف سنة 755# يف النجف األرشف))).
 تالمذته وممن رووا عنه:

لقللد أكدت كتب السللري والرجال عىل أّن هذا السلليد الكبللري تتلمذ عىل يديه 
عدد من املع فقهاء الشيعة وأكثرهم صيتًا وأورعهم وأتقاهم، وقد أكدوا عىل اثنني 

منهم، ومها:
1. أمحللد بن حممد بن فهد االسللدي، مجال الدين أبللو العباس احليل: من أكابر 
جمتهدي اإلمامية ، متكلَّاًم، املولود يف احللة سنة 775#، واملتوىّف سنة إحدى وأربعني 
وثامنامئة ، وقد دفن يف كربالء املقدسة بالقرب من خمّيم اإلمام احلسني الشهيد عليه 

الم ، وقره مزور. السَّ
2. الشلليخ تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن الكفعمي مولدًا، املتوىف سنة 

905#، كام استظهره صاحب الرياض))).

)1) رياض العلامء 222:3.
)2) انظر موسوعة طبقات الفقهاء 8: 159- 160/الرقم2777.

)3) رياض العلامء لعبداهلل األصبهاين 3: 222.
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مؤلفاته:
لقد ذكرت الكتب التي تتحدث عن مؤلفاته أو التي تبحث يف مؤلفات الشيعة 

كأغا بزرك الطهراين يف كتابه الذريعة أّن له كتابني، ومها:
1. الرسللالة السلللطانية األمحدية يف اثبات العصمة النبوية املحمدية، وهي من 

خزائن العتبة الرضوية، وقد ألفه باسم السلطان أمحد بن ُأويس األليخاين))).
2. منهج الشيعة ألفه باسم السلطان ُأويس األليخاين))). 

والدته ووفاته:
مل نعثر له عىل والدته، ولكن ذكرت أغلب السللري وأصحاب الرجال إنَّ وفاته 

يف سنة ثامنامئة ونيف هجري))).
منهجنا التحقيقي هلذا الكتاب:

لقللد ذكرنللا يف كتبنللا التحقيقية التي صدرت من شللعبتنا ان عملنللا التحقيقي 
ينصب عىل األمور التالية:

1. احلصللول عىل صللور املخطوطة، وقد اعتمدنا يف حتقيقنللا هلذا الكتاب عىل 
صورة خمطوطة التابعة ملكتبة جملس الشللورى اإليراين )مكتبة ميل( بالرقم 7356، 
وقد نسللخت سللنة 985#  من قبل كاتبها حممد حسللني بن حاجللي حممد معصوم 

اخلراساين.
2. تنضيللد املخطوطللة، وكذلللك ادخال هوامللش التخرجيللات والتعديالت 

/199  :11 بزرك  ألغا  الذريعة   .2888 65-66/بالرقم   :9 الفقهاء  طبقات  موسوعة  انظر   (1(
بالرقم 1210.

)2) انظر الذريعة 11: 199/بالرقم 1210.
)3) طبقات أعالم الشيعة )الكرام  الررة( ألغا بزرك 6: 24.



منهج الشيعة يف فضائل وصي خامت الشريعة 10

الالزمة، وقام هبذا العمل األخ عالء أمحد نعمة احلفار.
3. مقابلة املخطوطة وختريج اآليات والروايات واألشعار وتعريف الغامض  
والرجال وتقطيع املتن وتقويمه، وقد قام هبا أمحد الشلليخ جاسم الساعدي، وعمل 

معي يف مقدمة الكتاب ومراجعته األخ صاحب اإلبراهيمي.
4. اخللراج الكتاب بحلة جديللدة وديباجة مجيلة، وقد قللام هبا األخ أمحد عبد 

وهاب زيارة اخلزاعي.
ويف اخلتللام نرجو من أمري املؤمنني عليه السللالم أن يتقبل منّا هذا القليل، وأن 
جيعله ذخرا ليوم ورودنا عليه، وأن يوردنا عىل الرصاط، وأن يسقينا من ماء الكوثر، 

بمحمد وآله الطيبني الطاهرين إنه جميب الدعوات.



مناذج
من النسخة اخلطية
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ومللا توفيقي إاّل باهلل العزيز احلكيم، احلمد هلل الذي عجزت عن إدراك صفاته 
حقائللق األنظللار، وامتنعت عن تصّور ذاتلله دقائق األفكار، ورجعللت مغلوبة عن 
بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك 

َ
رؤيتلله األنظار، كام نطق به الكتللاب الكريم وأنار: ﴿لاَّ تُۡدرُِك��ُه ٱۡل

بَۡصَٰرۖ﴾)))، وصىل اهلل عىل سيدنا حمّمد النبّي املختار، املؤّيد من امللك العزيز اجلّبار 
َ
ٱۡل

بالوحللي والتنزيللل وعىل آله األبرار، املريد رشعه عللىل دوام األحقاب واألعصار، 
وعللىل أخيه وابن عّمه، وكاشللف كربه وغّمه، اإلمام أمري املؤمنني أيب احلسللن عيّل 
بن أيب طالب عليه السللالم، صاحب الكرامات واألرسار، قاتل الطغاة واألرشار، 
نارص الدين بذي الفقار، املخصوص بفضل: »اللهم أدر احلّق معه كيف ما دار«)))، 
وعىل أوالده األئمة األطهار، السالكني منهجه يف اإلضامر واإلظهار، صالة تتعاقب 

عليهم آناء الليل وأطراف النهار.

)1) سورة االنعام 6: 103.
)2) رواه الرتمذي يف سننه 5: 297/مناقب عيّل بن أيب طالب عليه السالم، ذيل ح3789. وأبو يعىل 
املوصيل يف سنده 1: 419/مسند عيّل بن أيب طالب عليه السالم، ذيل ح550. واحلسكاين يف 

شواهد التنزيل 1: 246/ح241.



16منهج الشيعة يف فضائل وصي خامت الشريعة

وبعد:
فهذه رسللالة رشيفللة، ومقالة لطيفة، مشللتملة عللىل النزر القليللل من فضائل 
الللويّص اجلليل، موالنا وسللّيدنا وإمامنا ومسللّددنا أمري املؤمنني وسللّيد الوصّيني، 
صلوات اهلل وسالمه وحتّياته وإكرامه عليه أبد اآلبدين ودهر الداهرين، خدمت هبا 
خزانة السلطان األعظم، مالك رقاب األمم، ظيِلُّ اهلل يف العامل، ملك ملوك طوائف 

العرب والعجم. 
كواكب وامللوك  قدرًا  الشمس  جداول)))هو  والكرام  جودًا  البحر  هو 

وباسللط العدل ونارشه، ومميللت اجلور ومدّمللره، صاحب النفس القدسللية، 
واألعراف الزكية، واألخالق النبوية. 
العفاة وتغني  العناة  اجلاهل)))تفك  للمذنب  وتغفر 

الذي فاق ملوك اآلفاق بعلّو القدر، وكامل العّز والفخر، ومأل األسامع بجميل 
أوصافه، وأفاض أوعية األطامع بجزيل أّلطافه، وأنيس هبا طّل وابل))) بذله، ما قيل 

من قبله))) يف الكرم وأهله.

ساحله هو البحر من أّي النواحي أتيتُه واجلود  املعروف  فلّجته 
أّنه لو  حّتى  الكّف  بسط  أناملهتعّود  جتبه  مل  لقبٍض  ثناها 
نفسه غري  كّفه  يف  يكن  مل  سائله)))ولللو  اهلل  فليتق  هبللا  جلللاد 

)1) البيت ألمحد الشريازي يف كتابه البليغ يف املعاين:297/الدرس 32، املوازنة.
)2) البيت ألبو الطيب املتنبي يمدح به سيف الدولة من ديوانه :281، القصيدة الالمية.

)3) الوابل: املطر الغليظ القطر. العني 8: 338 »وبل«.
)4) يف املخطوطة )أقبل من قبة(، وما أثبتناه من املصدر، وبه يتم الكالم.

)5) األبيات أليب متام، يمدح فيها املعتصم، رشح الصويل لديوان أيب متام 2: 203.



17 مقدمة املؤلف

ذي الدولللة القاهللرة، والسللطوة الباهللرة، والصولة الدامرة، الشللهم القوي، 
والبطل الكمي)))، املؤيد من السامء، املظّفر عىل األعداء.

جبن من  البخل  يعد  الشجاع  بخلهو  مللن  اجلللبللن  يعد  اجللللواد  هللو 
َنَفدت التي  الكتُب  أسنّته)))  )))تتلوا  الرسليِ من  أبللداالً  اخليل  وجيعل 

معللز الديللن واإليللامن، املخصللوص بعنايللة الرمحن، السلللطان شلليخ أويس 
هنادرخان خّلد اهلل ملكه. 

معرفة تللللزده  مل  وإّنلللللام لللللّذة ذكلللرنلللاهلللا)))أسللاملليللًا 
وأدام اهلل أّيامه الزاهرة، ومجع له بني سللعاديّت الدنيا واآلخرة، وخّلد سّلطانه، 
وثّبت قواعد ملكه، وشّيد أركانه، وقرن دولته بالنرص والدوام إىل يوم القيام، اللهم 
فهللب له أطول عمر يف دنياه، وأرفللع َقدرُه يف ُاخراه، وكام جعلتلله ألوليائك حرزًا 
حريللزًا فانرصه عىل أعدائللك نرصًا عزيزًا، من قال آّمني أبقللى اهلل مهجته، فإن هذا 

دعاء يشمل البرش. 
وسّميتها: )بمنهج الشيعة يف فضائل ويّص خاتم الرشيعة( ورّتبتها عىل مقدمة، 

وفصول، وخامتة، واهلل املستعان وعليه التكالن، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أمللا املقّدم��ة: فاعلم إّن فضائله عليه السللالم كّلها وحاللله يف الرشف والكامل 
والعظمة واجلالل كام هو عليه ال يعرفه إاّل اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله صىل اهلل عليه 
وآله، كام أشار إليه بقوله صىل اهلل عليه وآله: »ما عرفك يا عيّل حّق معرفتك إاّل اهلل 

)1) الكمي: الشجاع، سمي به؛ ألنه يتكمن يف السالح، أي: يتغّطى به. العني 5: 419 »كمي«.
)2) يف املخطوطة: )صوارمه( وما يف املتن أثبتناه من ديوان املتنبي.

)3) البيت للمتنبي من المية يمدح هبا سيف الدولة:282 - 283.
)4) البيت للمتنبي من المية يمدح هبا عضد الدولة:586.
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وأنا«)))، وهذا هو الرّس يف تسللمية النبّي صللىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني وفاطمة 
واحلسللنني عليهم السللالم باخلمسة األشللباح)))؛ ألّنا ال نعرف هوّياهتم وصفاهتم؛ 
جلاللة شللأهنم وارتفاع منازهلم عنا، كالشللبح الذي يعرف أّنه شللخص وال تعرف 
حقيقته، ولكّن اهلل تعاىل يفيض عىل كّل نفس سللعيدة مسللتعدة شيئًا من فضله عىل 

قدر استعدادها، كام قيل: يظهر لك عىل مقدارك وتظهر له عىل مقداره))).
وممللا يؤيللد ما ذكرنللاه، مللا رواه أخطب خوارزم، عللن ابن عّبللاس، قال: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »لو أن الغياض أقالم، والبحر مداد، واجلّن حّساب 
واإلنس كّتاب، ما أحصوا فضائل عيّل بن أيب طالب«)))، ومن يصفه النبّي صىل اهلل 
عليه وآله بمثل ذلك كيف يمكن التعبري عن وصف فضائله صلوات اهلل وسللالمه 

عليه وعىل أهل بيته.
طول))).هو الفتى إن تصف أدنى خالئقه رشحها  يف  قّصة  فياهلا 

وقال بعض الفضالء وقد ُسللئيِل عنه عليه السللالم، فقال: ما أقول يف شخص 
أخفى أعداؤه فضائله حسدًا له، وأخفى أولياءه فضائله خوفًا وحذرًا عىل أنفسهم، 

القلوب 2: 209.  النكت. والديلمي يف إرشاد  ابن شهر آشوب يف مناقبه 3: 60/باب يف  )1) أورده 
والشهيد األول يف الدرة الباهرة:16/من كالم النبي صىل اهلل عليه وآله، ح12، مجيعًا باختالف يسري.

رشح  يف  السالم  عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب  عن  اجلامل،  صفوان  عن  املروي  احلديث  إىل  إشارة   (2(
األخبار للقايض النعامن 2: 500/ح 884، و3: 6 - 7/ح923، عن أيب هريرة. وتنبيه الغافلني 

البن كرامة:23/سورة البقرة.
)3) القول ينسب إىل أيب تراب النخشبي، انظر قوت القلوب أليب طالب املكي 2: 116. وهو: عسكر 
بن احلصني، ينسب اىل نخشب، وهو من الصوفية، توفيه يف البادية، وقيل هنشته السباع سنة 245 هل. 
انظر طبقات الصوفية للسلمي:146/بالرقم 20. تاريخ بغداد 12: 312 - 313/بالرقم 6758.

)4) املناقب للخوارزمي:32/مقدمة املؤلف، ح1.

)5) مل نعثر له عىل قائله وحيتمل ان يكون من نظمه.
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ن ُيۡطِف ُٔواْ نُوَر 
َ
فظهر فيام بللني هذين فضائل طبقت الرشق والغرب)))، ﴿يُرِي��ُدوَن أ

ن يُتِماَّ نُوَرهُۥ َولَۡو َك��رِهَ ٱۡلَكٰفُِروَن﴾))) إذ البد للبدر أن 
َ
ٓ أ ُ إِلاَّ َب ٱللاَّ

ۡ
ۡفَوٰهِِه��ۡم َوَي��أ

َ
ِ بِأ ٱللاَّ

يلوح وللمسك أن يفوح )زمشك بوي وازخورشيد نوري نست بديع(.
فاده اهلاطل)))سرتوا الندى سرت الغراب سيِ الرباب  خيفى  وهل  فبدا 

وحيللث أّن األمللر كام ذكللر واحلال عىل مللا سللطر، فليذكر العبللد - عىل قدر 
اسللتعداده - القليل من بعض ما أطلع عليه مللن فضله وكامل أثيله، إذ خري الكالم 
ما قّل ودّل، ومع هذا فقليل هذا كثري كالكيمياء واإلكسري، قليلك ال يقال له قليل.
وروى أخطب خوارزم، باإلسناد عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »إّن اهلل تعاىل 
جعل ألخي عيّل بن أيب طالب عليه السالم فضائل ال حتىص كثرة، فمن ذكر فضيلة من 
فضائللله مقّرًا هبا غفللر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر، ومن كتب فضيلة من فضائله 
مل تزل املالئكة تسللتغفر له ما دام لتلك الكتابة رسللم، ومن استمع فضيلة من فضائله 
غفر اهلل له الذنوب التي إكتسللبها باإلسللتامع، ومن نظر إىل كتاب من فضائله غفر اهلل 
له الذنوب التي اكتسللبها بالنظر« ثّم قال صىل اهلل عليه وآله: - »النظر إىل وجه عيّل))) 
عبادة وذكره عبادة، وال يقبل اهلل عّز وجّل إيامن عبٍد إاّل بواليته والراءة من أعدائه«))).

وهذه هي خامتة املقّدمة، ويتبعها الفصول الثالثة.

)1) القول ينسب ملحمد بن إدريس الشافعي. انظر مشارق أنوار اليقني للريس:171.
)2) سورة التوبة 9: 32.

)3) البيت للمتنبي من الميته يف مدح القايض أبا الفضل :146 .
)4) يف املصدر: )إىل أخي عيل بن أيب طالب( بدل )إىل وجه عيل(.

)5) مناقب اخلوارزمي: 32/مقدمة املؤلف، ح2. ورواه بإختالف يسري الصدوق يف األمايل: 202/
أمري  فضائل  ذكر  جملس   ،114 الواعظني:  روضة  يف  النيسابوري  والفتال  ح10.   ،28 املجلس 

املؤمنني عليه السالم. وابن شاذان القمي يف مائة منقبة: 177، املنقبة املائة .
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الفصل األّول
يف ذكر فضائل أمري املؤمنني

صلوات اهلل وسالمه عليه عىل سبيل اإلمجال
إّن فضائله عليه السالم يف الظهور واإلشتهار كالشمس يف رابعة النهار.

تسموا وينمي بك الفرعان من مرضاما زلت يف درجات املجد مرتفعا)))
أحٍد عىل  ختفى  فللام)))  هبللرت  القمرا)))حتى  يعرف)))  ال  أحد  عىل  إاّل 

فذكَر فضائله صللىل اهلل عليه وآله حينئذ وإن كانت من قبيل حتصيل احلاصل، 
لكنّه كام قال القائل:

ذكره إنَّ  لنا  نعامن  ذكر  هو املسك ما كّررته يتضوع)))أعد 
وإذا كان احلللال كذلللك، فلنللرشع فيام صدرنا فيلله - وهو ذكللر فضائله عليه 

)1) يف املخطوطة: )مرتقيا( وما أثبتناه من املصدر.
)2) يف املخطوطة )فال( وما أثبتناه من املصدر.

)3) يف املخطوطة: )ال يبرص( وما أثبتناه من املصدر.
)4) البيتان للشاعر ذو الرمة من قصيدته الرائية يمدح فيهام عمر بن هبرية:181/ بالرقم )85(.

)5) مل اعثر عىل صاحب هذا القول.
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الصالة والسالم عىل سبيل اإلمجال -، ونقول لنا يف ذلك طرق أربعة: 
األّول: آيللة املباهلة: وكفى هبا دلياًل واضحًا وبرهانللًا الئحًا عىل فضائله عليه 
الصالة والسالم التي مل يشاركه فيها أحد من األنبياء واألوصياء ما خال النبّي صىل 
اهلل عليلله وآله، فإنه تعاىل جعل فيها نفس رسللول اهلل صللىل اهلل عليه وآله نفس عيل 
نُفَس��َنا﴾)))، واملللراد به نفس عيّل عليه 

َ
عليه الصالة والسللالم حيث قال تعاىل: ﴿َوأ

السللالم كام نقله مجهور املفرّسين)))، فعيّل عليه السللالم حينئذ نفس النبّي صىل اهلل 
عليلله وآله وليس املراد احلقيقي، إذ االحتللاد))) حمال، فتعنّي املجاز، فيجب محله عىل 
أقرب معانيه ملا تقّرر يف األصول، وهو املساواة له يف مجيع الوجوه املمكنة، فيثبت له 
عليه السللالم حينئذ مجيع ما يثبت للرسول صىل اهلل عليه وآله من الفضائل العملية 

والعلمية ما خال النبوة، لقوله صىل اهلل عليه وآله: »ال نبّي بعدي«.
الثاين: احلديث املشللهور وهو خر املنزلة، وقد رواه اخلاص والعام واملخالف 
واملؤالللف، وهو قوله صىل اهلل عليه وآله: »أنت منّي بمنزلة هارون من موسللى إاّل 
أّنلله النبيَّ بعدي«)))، فإّنه يدّل عىل أّن كلَّ فضيلة ومنقبة يفتخر هبا إىل قيام السللاعة 

)1) سورة آل عمران 3: 61.
)2) رويت يف: تفسري اإلمام العسكري عليه السالم: 660/تفسري آية املباهلة. تفسري فرات الكويف: 

85 - 86/ح61 - 62. التبيان للطويس 2: 485. تفسري ابن أيب حاتم 2: 668 /ح3619.
)3) االحتاد: امتزاج الشيئني واختالطهام حتى يصريا شيئًا واحدًا. التعريفات للجرجاين: 64.

الرقي يف  ذيل ح1.  عبادة،  بن  بن سعد  قيس  اهلاليل: 314/احتجاجات  قيس  بن  رواه سليم   (4(
املحاسن 1: 159/كتاب الصفوة، ذيل حديث 97. الكليني يف الكايف 8: 107/ح80. ابن أيب 
شيبة الكويف يف املصنف 7: 496/فضائل عيّل بن أيب طالب عليه السالم، ح14- ح15. أمحد 
بن حنبل يف مسنده 3: 32/مسند أيب سعيد اخلدري. صحيح مسلم7: 120/باب من فضائل 

عيل عليه السالم.
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من الفضائل والكامالت التي كانت ثابتة للرسللول صىل اهلل عليه وآله، فإهّنا ثابتة له 
عليه السالم سوى درجة النبّوة، إذ اإلستثناء يقتيض العموم.

الثالث: ما رواه البيهقي يف كتابه: بإسللناده، عن رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
أّنلله قللال: »مللن أراد أن ينظر إىل آدم يف علملله، وإىل نوح يف تقللواه، وإىل إبراهيم يف 
حلمه، وإىل موسللى يف هيبته، وإىل عيسللى يف عبادته، فلينظر إىل عيّل بن أيب طالب 
عليه السالم«)))، فأثبَت له ما تفّرق فيهم من الفضل والكامل الذي هو املراد من كل 
واحد منهم، إذ ختصيص اليشء بالذكر وإن مل يدل عىل نفيه عام عداه لكن يدل عىل 
إّنلله املللراد دون غريه، وإاّل ملا كان يف ذكره فائدة، فجّل من أنعم عليه بالعلم واخلُْلق 

والعىل، ومجع فيه ما تشتت يف اخللق والورى. 

أن بمستنكر  هلل  الللعللامل يف واحللللد)))وللليللس  جيللمللع 
الراب��ع: وتقريللره أْن يقللال دل العقل وأطبللق النقل أنَّ الكامل قسللامن: علمي 
وعملليل، والكامل العلمي أفضل وأكمل مليِا تقرر يف موضعه؛ وألّنه األصل، ولقوله 
صىل اهلل عليه وآله: »فكُر سللاعة خري من عبادة سبعني سنة«)))، وأمري املؤمنني عليه 

)1) مل نعثر عىل كتابه )املصنف يف فضائل الصحابة( بل وجدناه يف عدة مصادر تنقله عن البيهقي، 
انظر: مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول البن طلحة الشافعي: 129. الدر النظيم البن أيب 

حاتم:270/احلجة 19. كشف الغمة لالربيل 1: 111.
)2) البيت أليب نؤاس من قصيدة يمدح فيها الفضل بن الربيع يف ديوانه: 262.

العيايش 2: 208/ح26، من  تفسري  الرابع ومخسون.  الرشيعة: 114/الباب  )3) روي يف مصباح 
 سورة الرعد. جممع البيان 10: 14. تفسري السمرقندي 1: 299. عوايل اللئايل البن أيب مجهور
الرازي: 188،  تفسري  بدل )سبعني سنة(. ويف  الرابع، ح152، وفيهم )سنة(  2: 57/املسلك 

وفيه: )ستني سنة( بدل )سبعني سنة(.
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أفضل الصالة وأكمل التحيات، بلغ الغاية وجتاوز النهاية يف القوتني.
وأما الكامل العلمي فوصل فيه إىل حيث قال النبي صىل اهلل عليه وآله يف حقه: 
»أنا مدينة العلم وعيل باهبا« رواه الرتمذي يف صحيحه)))، وهو إشارة اىل أنَّ الطريق 
والنهللج الللذي كان عليه الرسللول صىل اهلل عليلله وآله ال يمكللن أْن حيصل إاّل من 
مت احلكمة عىل عرشة  جهته عليه الصالة والسالم، وقوله صىل اهلل عليه وآله: »ُقسيِّ
أجزاء، فأعطي عيل عليه السللالم تسللعة والناس جزءًا واحدًا« عىل ما رواه أخطب 

خوارزم، عن عبد اهلل بن مسعود))).
وقوللله عليه الصالة والسللالم يف حق نفسلله: »لو كشللف الغطاء مللا إزددت 
يقينًا«)))، وهذا يدل عىل أنَّه عليه الصالة والسالم بلغ يف كامل العلم إىل أقىص مرتبة  

ما ال تبلغ إليه القوة البرشية، ومل يدع ممن عداه هذه املرتبة.
وقوللله عليلله الصللالة والسللالم: »لقللد أندجمت عللىل مكنون علللم لو بحت 

)1) سنن الرتمذي 5: 301/ح3807، وفيه: )انا دار احلكمة( بدل )انا مدينة العلم(، وروي احلديث 
يف عدة مصادر ومن كل الفريقني، ففي مصادر اخلاصة: روي يف العيون للصدوق 2: 72 - 73/
باب 31، ح98. رشح االخبار للقايض النعامن 1: 89/ح1. الفصول املختارة للمفيد: 234. 
التعجب من أغالط العامة للكراجكي: 134. الرياض النرضة للمحب الطري 3: 159، ذكر 
اختصاص بأنه باب دار العلم، وما رواه العامة: املستدرك للحاكم النيسابوري 3: 126- 127. 
املعجم الكبري للطراين 11: 55. االستيعاب البن عبد الر 3: 112. تاريخ بغداد 5: 110/

ح2502، بزيادة فيهم.
)2) املناقب للخوارزمي: 82/الفصل السابع، ح68. ورواه ابن املغازيل يف مناقبه: 228/ح295. 
احلسكاين يف شواهد التنزيل 1: 135/ح146. األربيل يف كشف الغمة 1: 111/ذكر اإلمام عيل 

عليه السالم، يف فضل مناقبه.
)3) روي يف رشح كلامت أمري املؤمنني لعبد الوهاب: 3. عيون احلكم واملواعظ للواسطي: 415.
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بلله إلضطربتم إضطللراب األرشللية))) يف الطللوي))) البعيدة«)))، وذلللك يدل عىل 
إختصاصه بعلوم ليس يف قدرة غريه من الصحابة الوصول إليها.

وقوللله عليلله الصالة والسللالم: »إّن هاهنا لعلللاًم مجًا لو أجد له محلة« وأشللار 
إىل صللدره)))، وهللو يدل عىل وصوللله يف العلم إىل مرتبة ال يمكللن ألحد من مجيع 
املخلوقات من املالئكة والبرش الوصول إليها سوى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؛ 

لكونه نفسه بآية املباهلة؛ ألهّنا نكرة يف سياق النفي فتفيد العموم.
وأما الكللامل العميل وهو العبادات اخلمس: الصللالة والزكاة والصوم واحلج 
واجلهللاد، فقد أتى هبا مجيعها، وبلغ الغاية يف ]كل[ واحدة منها، - كام سلليأيت ذلك 
يف ذكللر الفضائل التفصيليللة -، فمن مجلتها حينئذ اجلهاد، وقللد نقل املؤرخون أنَّ 
مبارزاته عليه السللالم كانت إثنني وسللبعني مبارزة، واحدة منها قال النبي صىل اهلل 
عليه وآله يف حقها: »ملبارزة عيل عليه السللالم لعمرو بن ]عبد[ ود العامري أفضل 

من عمل أمتي إىل يوم القيامة«))). 

)1) الرشاء: رسن )حبل( الدلو، واجلمع أرشية. العني 6: 281 »رشو«.
)2) الطوي: البئر املطوية باحلجارة. العني 7: 446 »طوى«.

)3) هنج البالغة: 52/من خطبة 5.
)4)  هنج البالغة: 496/من حكمة 147. املعيار واملوازنة لالسكايف: 80/باب بعض ما ورد يف أمري 
املؤمنني عليه السالم من ينابيع احلكم، بتقديم آخره. ويف رشح األخبار للقايض النعامن 1: 91/
قطعة من حديث 7، باختالف يسري يف آخره. ومثله يف بصائر الدرجات: 325/أحاديث اجلزء 

اخلامس، ح12.
)5) روي احلديث يف عدة مصادر معترة، منها: مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 2: 327/
طاووس:60/ح58،  الطوائف البن  معرفة  الطرائف يف  السالم.  عليه  مغازيه  من  خمترص  باب 
 املستدرك  14/ح636.   :2 التنزيل  شواهد  ويف  107/ح112.  اخلوارزمي:  عن   ومها 
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فانظر حينئذ أهيا املترصف الفطن اللبيب إىل هذه الفضيلة الغريبة النجيبة التي 
هللي موضع الفكرة واحلرية، وهو أّن قيِسللاًم واحدًا من أصل إثنتني وسللبعني قسللاًم 
من أصل مخسللة أقسام من أصل قسللمني أفضل من عمل األمة، والعلم يدخل فيه 
أيضًا؛ ألّنه عمل نفسللاين، فيكون هذا القسللم حينئذ بحكم قوله صلوات اهلل عليه 
وآله أفضل من علوم مجيع أمته وأعامهلم إىل يوم القيامة، ويبقى من الفضل والكامل 
الذي له عليه السللالم أحد وسللبعون قساًم من اجلهاد برأسللها غري العبادات األربع 
بكامهلا وغري القسللم العميل، وهذا أمر قد بلغ الغاية وجتاوز النهاية، ومل يبق للشللأن 
مقللال وال للفكر جمال، وهلللذا كان العاّلمللة أفضل املحققني خواجللة نصري الدين 
الطويس قدس اهلل نفسه إذا ورد قره الرشيف للزيارة، قال يف زيارته: السالم عليك 
يللا جمهللول القدر، إّنام يعرف ذا الفضللل من الناس ذووه، وما يعقلهللا إاّل العاملون، 
فسللبحان مللن أنعم عليه صىل اهلل عليه هبذا الفضل اجلسلليم، ذلللك فضل اهلل يؤتيه 
من يشللاء، واهلل ذو الفضل العظيم واحلمد هلل الذي خصنا بواليته وأكرمنا بمعرفته 

وحمبته.

للخطيب  بغداد  تاريخ  النساء.  الغافلني: 53، سورة  تنبيه  النيسابوري 3: 32.  للحاكم   
البغدادي 13: 19/ح6978. كشف الغمة لالربيل 1: 148/ذكر اإلمام عيل عليه السالم، يف 

بيان إنه أفضل األصحاب مجيعًا، وفيهم زيادة: )يوم اخلندق(.



الفصل الثاين
يف ذكر فضائل أمري املؤمنني عليه السالم عىل سبيل التفصيل

التي ظهرت لإلمام وإشللتهرت بني اخلاص والعام لكثرهتا وغزارهتا ال يمكن 
أْن حيوهيللا كتاب أو يشللتمل عليها ذكر وخطاب، ولكن )مللا ال يدرك كله ال يرتك 
كللله()))، وحيث أنَّ هذه الرسللالة موضوعة عىل سللبيل اإلختصللار وجمنبة اإلطالة 
واإلكثللار، فلنقترص يف هذا الفصل عىل بلغة يسللرية مللن فضائله صلوات اهلل عليه، 
ونقللول: الفضائل التي له عليه الصالة والسللالم أما أن تكللون ثابتة له قبل وجوده 
وخلقتلله، أو حال وصوله ووالدته، أو مللن بعد ذلك اىل وقت وفاته، أو بعد مضّيه 

صلوات اهلل عليه وآله من احلياة)))، فاألقسام حينئذ أربعة: 
القسم األول: الفضائل الثابتة له قبل وجوده وخلقته.

وهي كثرية:
األول: ما رواه أخطب خوارزم، عن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله: »مّلا أْن خلق اهلل تعاىل آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم، فقال: 

)1) روي القول عن النبي صىل اهلل عليه وآله يف عوايل اللئايل 4: 58/ح207.
)2) يف املخطوطة: )وحياته(، وما أثبتناه يناسب سياق الكالم.
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احلمد هلل، فأوحى اهلل تعاىل ]إليه[: محدتني عبدي، وعّزيت وجاليل لوال عبدان ُاريد 
أن أخلقهام يف دار الدنيا ما خلقتك، قال: آهلي فيكونان مني؟.

قال: نعم يا آدم، ارفع رأسك وانظر، فرفع رأسه فإذا مكتوب عىل العرش: ال 
إللله إاّل اهلل، حممد نبللّي الرمحة وعيل مقيم احلجة، من عللرف حق عيل زكى وطاب، 
َن وخاب، أقسمت بعزيت أن ُادخل اجلنة من أطاعه وإن عصاين،  ومن أنكر حقه ُلعيِ

وأقسمت بعزيت أن ُادخل النار من عصاه وإْن أطاعني«))).
ومنها: ما رواه أخطب خوارزم أيضًا، عن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا عبد اهلل أتاين َمَلك، فقال: يا حممد سّل من أرسلنا قبلك 
من رسلللنا عىل ما بعثوا، قال: قلت عىل ما بعثوا؟ قال: عىل واليتك ووالية عيل بن 

أيب طالب عليه السالم«))).
ومنها: ما رواه أيضًا، بإسناده عن ابن عباس، قال: سألت النبي صىل اهلل عليه 
وآله عن الكلامت التي تلّقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: »سأله بحق حممد وعيل 

وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم إاّل ُتبَت عيلَّ فتاب عليه«))).
ومن كتاب املناقب: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآللله: »كنت أنا وعيل نورًا 
بني يدي اهلل عّز وجّل من قبل أْن خيلق آدم بأربعة عرش ألف سنة، فلاّم خلق اهلل تعاىل 

)1) املناقب للخوارزمي: 318/ح320. و رواه ابن شاذان يف مائة منقبة: 83/املنقبة اخلمسون.
)2) املناقب للخوارزمي: 312/ح312. ورواه ابن شاذان  يف مائة منقبة: 150/املنقبة 82، بزيادة 

يف أوله.
)3) مل أجده يف املناقب، بل وجدته يف عدة مصادر معتره منها: أمايل الصدوق: 134 - 135/املجلس 
18، ح2. مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: 343/ح 442. شواهد التنزيل 
الواعظني:  البطريق: 379/ح745. روضة  العمدة البن  1: 101- 102/من حديث 116. 

157/جملس يف ذكر إمامة السبطني عليهام السالم. كشف الغمة 2: 93.
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آدم سلللك ذلك النور يف صلبلله، فلم يزل اهلل عّز وجّل ينقللله من صلب إىل صلب 
حتى أقّره يف صلب عبد املطلب، ثم أخرجه من صلب عبد املطلب فقّسمه قسمني 
قسللاًم يف صلب عبد اهلل وقسللاًم يف صلب أيب طالب، فعيّل مني وأنا منه، حلمه حلمي 

ودمه دمي، فمن أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغيض أبغضه«))).
بتطرية جملوب  احلضارة  ويف البداوة حسن غري جملوب)))حسن 

القسم الثاين: ما ثبت له من الفضائل حال وجوده ووالدته.
ولد أمري املؤمنني عليه السالم يوم اجلمعة الثالث عرش من رجب، سنة ثالثني 
من عام الفيل، ومل يولد قبله وال بعده مولود يف بيت اهلل احلرام سللواه إكرامًا له من 

اهلل عز إسمه وإجالالً ملحله يف التعظيم))). 
روى صاحب كتاب بشائر املصطفى صىل اهلل عليه وآله))): عن يزيد بن قعنب، 
قال: كنت جالسللًا مع العباس بن عبد املطلب وفريق من بني عبد الُعّزى بإزاء بيت 
اهلل احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني عليه السالم، وكانت حاماًل به 

تسعة أشهر فأخذها الطلق.

)1) املناقب للخوارزمي: 145 - 146/ح170. ورواه الصدوق يف اخلصال: 640/باب الواحد 
اىل املائة، ح16، وفيه: )أربعة اآللف( بدل )أربعة عرش ألف(. ويف تفسري فرات: 505/قطعة من 
حديث 2. مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: 94 - 95/ح115، بسنده عن أيب ذر رمحه 

اهلل، باختالف يسري.
)2) البيت أليب الطيب املتنبي من قصيدة يمدح فيها كافورا : 343.

املواليد للطريس:  تاج  السالم.  املؤمنني عليه  للمفيد 1: 5/باب اخلر عن أمري  انظر: االرشاد   (3(
12/الباب الثاين، الفصل الثاين يف ذكر ولدته. كشف الغمة لألربيل 1: 60/ذكر االمام عيل بن 

ايب طالب عليه السالم.
)4) املقصود به: بشارة املصطفى للمحب الطري.
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فقالت: يارب إيّن مؤمنة بك وبام جاء من عندك من رسل وكتب، وأيّن مصّدقة 
بكالم جدي إبراهيم اخلليل عليه السللالم، وأّنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى 

هذا البيت واملولود الذي يف بطني إاّل ما يرّست عيّل والديت.

قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت قد إنشق من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت 
عللن أبصارنا، وعللاد اىل حالته، فرمنا أْن يفتح لنا قفل البللاب فلم ينفتح، فعلمنا أّن 
ذلللك من أمر اهلل تعاىل، ثم خرجت يف اليوم الرابع وعىل يدها أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب عليه السالم، ثم قالت: إيّن فضلت عىل من تقدمني من النساء؛ ألّن آسية 
بنللت مزاحم عبدت اهلل رّسًا يف موضع ال حيللب اهلل تعاىل أْن يعبد فيه إاّل اضطرارًا، 
وأّن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبًا جنيًا، وأين 
دخلت بيت اهلل احلرام فأكلت من ثامر اجلنة وأرزاقها، فلام أردت أن أخرج هتف يب 
هاتف: »يا فاطمة سّميه عليًا فهو عيل، واهلل العيّل األعىل يقول: ]إين[ شققت إسمه 
من إسللمي، وأدبته بأديب، وأوقفته عىل غامض علمي، وهو ]الذي[ يكرّس األصنام 
يف بيتللي، ويؤذن فوق ظهر بيتي، ويقّدسللني ويمّجدين، فطوبللى ملن أحبه وأطاعه، 

وويل ملن أبغضه وعصاه«. 

قالت: فولدُت عليًا ولرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ثالثون سنة، فأحبه رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله حبًا شديدًا، وقال هلا: »أجعيل مهده بقرب فرايش«.

وكان صللىل اهلل عليلله وآله ييل أكثللر تربيتلله، وكان يطّهر عليًا يف وقت غسللله 
ويوجللره))) اللبن عند رشبه، وحيرك مهللده عند نومه، ويناغيه يف يقظته وحيمله عىل 
صللدره، ويقول: »هذا أخي ووليي ونارصي وصفيللّي وخليفتي وكهفي وصهري 

)1) الوجر: أن توجز دواء أو ماء يف وسط حلق صبي. العني 6: 177»وجر«.
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ووصيللي وزوج كريمتي وأميني عىل وصيتللي« وكان حيمله عىل كتفه دائاًم ويطوف 
به جبال مكة وشعاهبا وأوديتها))).

القسم الثالث: الفضائل الثابتة له من بعد والدته اىل حني وفاته عليه السالم.
وهي شيئان؛ ألّن الفضائل أما أْن تكون خاصة للشخص باعتبار آثاره وأفعاله، 

وأما أْن ال يكون حاصلة له هبذا االعتبار بل بأسباب خارجة عنه، فها هنا بابان: 
الباب األول: يف الفضائل املكتسبة من الفعل واألثر. 

وتقريرهللا أْن نقول: ُاصول الفضائل كلها نفسللانية كانت أو بدنية كام تقرر يف 
موضعه أربعة: العلم والعفة والشللجاعة والعدالة، وأمري املؤمنني عليه السالم بلغ 

يف هذه األصول الغاية وجتاوز النهاية.
أما العلم فوصل فيه اىل الغاية القصوى التي مل يتسللنى ألحد من البرش سللواه 

وسوى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وقد ذكرنا ذلك فيام تقدم.
وأما العفة فقد كان فيها اآلية الكرى واملنزلة العظمى، ويكفيك يف التنبيه عىل 
حاله فيها مطالعة كالمه يف هنج البالغة، حيث كتابه اىل عثامن بن حنيف االنصاري 
عامللله بالبرصة وقد بلغه أّنه دعي إىل وليمة قوم فأجاب إليها، وقوله فيه: »فانظر يا 
ابن حنيف إىل ما تقضمه من هذا املقضم فام أشتبه ]عليك[ علمه فالفظه وما أيقنت 
بطيب وجوهه فنل منه، أال وإنَّ لكل مأموم إمامًا يقتدي به ويسللتيضء بنور علمه، 
أال وإنَّ إمامكللم قللد اكتفى من دنيللاه بطمريه، ومن طعامه بقرصيلله، أال وإنكم ال 

تقدرون عىل ذلك، ولكن أعينوين بورع واجتهاد، وعفة وسداد«.

)1) بشارة املصطفى للطري: 26 - 27/ح10، باختالف يسري. وورد يف كشف الغمة 1: 61 - 
62/كيفية والدة أمري املؤمنني عليه السالم. وروي يف أمايل الصدوق: 195/املجلس 27،ح9. 

الثاقب يف املناقب البن محزة: 197- 198/الفصل 11، ح173، باختصار.
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وقوله صلللوات اهلل عليه فيه: »ولو شللئت إلهتديت الطريللق إىل مّصفى هذا 
العسللل ولبللاب هذا القمح ونسللائج هللذا القز، ولكللن هيهللات أْن يغلبني هواي 
ويقللودين جشللعي إىل خترّي األطعمللة، ولعل باحلجللاز أو الياممة مللن ال طمع له يف 
القللرص وال عهد له بالشللبع، أأقنع بأْن يقال ]هذا[ أمري املؤمنني وال ُاشللاركهم يف 

مكاره الدهر وخشونة))) العيش«.
وقوله عليه السللالم »وأيم اهلل يمينًا إسللتثني فيها بمشلليئة اهلل، ألرّوضّن نفيس 
رياضللة هتش معها إىل القرص مطعومللًا وتقنع بامللح مأدومللًا«))) اىل غري ذلك من 

كالمه عليه الصالة والسالم.
وأما الشللجاعة، فاخلللوض يف إثباهتا جيري جمرى إيضللاح الواضحات وتقرير 
البدهيللات، فإّنه ال خللالف بني مجيع املسلللمني وغريهم أنَّ عليًا عليه السللالم كان 
أشللجع النللاس بعد رسللول اهلل صللىل اهلل عليه وآللله وأعظمهم بللالء يف احلروب، 
تعجبللت من محالته مالئكة السللامء، وجعل رسللول اهلل صىل اهلل عليلله وآله رضبته 
لعمللرو بللن ود العامري يوم اخلندق أفضل من عمل أمتلله اىل يوم القيامة كام قلناه، 
ونزل جرئيل عليه السالم يوم بدر))) وسمعه املسلمون كافة وهو يقول: »السيف 
إاّل ذو الفقار وال فتى إاّل عيل«)))، وأمثال ذلك من جزئيات وقائعه املشللهورة عند 

)1) يف املصدر: )جشوبة( بدل )خشونة(.
)2) هنج البالغة: 416- 419/خطبة 45، باختصار.

)3) إّن أغلب املصادر اتفقت عىل أّن جرئيل عليه السالم أنزل هذا القول يف معركة أحد إالّ يف مناقب 
اخلوارزمي.

)4) رواه ابن سليامن الكويف يف مناقب أمري املؤمنني عليه السالم 1: 491/ح398. املفيد يف اإلرشاد 1: 87. 
الكليني يف الكايف 8: 110/ح90. الصدوق يف علل الرشائع 1: 7/باب7، ح3. الفتال النيسابوري يف 

روضة الواعظني: 128. اخلوارزمي يف املناقب: 167/ح200. الطري يف تارخيه 2: 197.
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اخلاص والعام التي حصلت يف زمان النبي عليه الصالة والسللالم وبعده يف حرب 
اجلمل والنهروان والصفني.

روى اخلوارزمي، قال: كان أبطال املرشكني إذا نظروا إىل عيل عليه السللالم يف 
احلرب عهد بعضهم إىل بعض))).

وباجلملة فشجاعته مشهورة عند مجيع الناس حتى صارت ترضب هبا األمثال.
وأما العدالة فقد بلغ فيها عليه الصالة والسللالم الغاية القصوى، ويكفيك يف 
التنبيلله عليهللا كالمه يف هنج البالغة أيضللًا ألخيه عقيل - الللذي مل يكن عنده أحد 
أحللب إليه منلله -: »واهلل لئللن أبيُت عىل حسللك السللعدان))) مّسللهدًا، أو ُاجّر يف 
األغالل مصّفدًا أحب إيل من أن ألقى اهلل ورسللوله يوم القيامة ظاملًا لبعض العباد، 
أو غاصبللًا ليشء مللن احلطام، وكيف أظلم أحللدًا لنفس ُيرسع إىل البللىل قفوهلا)))، 
ويطول يف الثرى حلوهلا، واهلل لقد رأيُت عقياًل وقد ُاملق))) حتى اسللتامحني))) من 
بّركم صاعًا، ورأيت صبيانه شللعث ]الشعور ُغر[ األلوان من فقرهم كأنام سّودت 
وجوههللم بالعظلللم)))، وعللاودين مؤكدًا وكرر علليّل القول مللرّددًا، فأصغيت إليه 
سللمعي، فظللنَّ أين أبيعه ديني، وأّتبللع قياده مفارقًا طريقتللي، فأمحيت له حديدة ثم 

)1) مناقب اخلوارزمي: 128/ح142.
انظر: الصحاح للجوهري 2: 488 »سعد«  له ثمرة خشنة وله شوك.  نبات  السعدان:  )2) حسك 

بترصف.
املحاكم واملحيط البن سيده  6:  الرجوع.  القفل:  العني 5: 165»قفل«.  الفرس: ضمر.  )3) قفل 

416 »قفل«.
)4) خشية إمالق: أي الفقر واحلاجة. العني 5: 174»ملق«.

)5) استمحته: سألته العطاء. الصحاح 1: 408 »مسح«.
)6) العظلم: نبات يصبغ به، والعظلم: الليل املظلم للتشبيه. الصحاح 5: 1988.
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أدنيتها من جسمه ليعتر هبا، فضّج ضجيج ذي دنف))) من أملها وكاد أْن حيرتق من 
ميسمها)))، فقلت له: ثكلتك الثو اكل يا عقيل أتئن من حديدة أمحاها إنساهنا للعبه 
وجتّرين إىل نار شللجرها جّبارها لغضبه، أتئن من األذى وال أئن من لظى، وأعجب 
من ذلك طارق طرقنا بملفوفة يف وعائها، ومعجونة شنئتها، كإنام عجنت بريق حية 

أو قّيئها.
فقلت له: أصلة أم زكاة، أم صدقة، فذلك حمّرٌم علينا أهل البيت.

فقال: ال ذا وال ذاك، ولكنها هدية.
فقلللت: هبلتللك اهلبول، أعن ديللن اهلل أتيتني لتخدعني، أخمتبللط أم ذوجنَّة أم 
هتجر، واهلل لو ُأعطيت األقاليم السللبعة بام حتت أفالكها عىل أْن أعيص اهلل تعاىل يف 
نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته، وإّن دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة 
تقضمهللا، ما لعلليليِّ ولنعيم يفنى ولذة ال تبقللى، نعوذ باهلل من ُسللبات العقل وقبح 

الزلل وبه نستعني«)))، فهذه ُاصول الفضائل.
وأمللا فروعها الراجعة إليها، املندرجة حتتهللا، وجزئيات فضائله فغري متناهية، 
ولكنّا البّد أْن نذكر منها شيئًا يسريًا ليحصله اجلمع يف ذكر فضائله عليه السالم بني 

األُصول والفروع واملطبوع واملسموع.
]نشأته وتربيته[

فمن فضائله عليه السالم أّنه نشاء وترّبى يف حجر اإليامن)))، ومل يتدنس بدنس 

)1) الدنف: املرض الالزم املخامر. العني 8: 48 »دنف«.
)2) امليسم: املكواة أو اليشء الذي يوسم به سامت الدواب. العني 7: 321 »وسم«.

)3) هنج البالغة: 346 - 347/خطبة 224.
)4) يف املخطوطة: )وريب يف االيامن(، وما أثبتناه يوافق سياق الكالم، ويتم املعنى.
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اجلاهلية بخالف غريه من سللائر الصحابة، فإنَّ املسلللمني أمجعللوا عىل أّنه صلوات 
اللله عليه مل يرشك باهلل طرفة عني، ومل يسللجد لصنم قط، بل هو الذي توىل تكسللري 

األصنام مّلا صعد عىل كتف النبي صىّل اهلل عليه وآله.
روى أمحللد بللن حنبل يف مس��نده: عن أيب مريللم، عن عيل عليه السللالم، قال: 
»انطلقللُت أنا والنبي صىّل اهلل عليه وآله حّتى أتينا الكعبة، فقال يل رسللول اهلل صىل 
اهلل عليلله وآله: أجلس ألصعد عىل منكبك، فذهبللت ألهنض به فرأى مني ضعفًا، 
فنللزل وجلس يل نبللي اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وقال: إصعللد عىل منكبي، فصعدت 
عللىل منكبيه وهنض يب، فرأيت أين لو شللئت لنلت أفق السللامء، حتى صعدت عىل 
البيللت وعليه صنم كبري من صفر)))، فجعلت ُأزاوله عن يمينه وشللامله، وبني يديه 
ومن خلفه، حتى إذا اسللتمكنت منه، قال يل رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: إقذف 
به، فقذفت به فتكرّس كام تتكرس القوارير، ثم نزلت وانطلقت أنا ورسللول اهلل صىّل 

اهلل عليه وآله نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أْن يلقانا أحد من الناس«))).
وقال بعض الشعراء يف هذا املعنى، وقد قيل له إمدح عليًا عليه السالم:

مدحًا علليل  يف  قللّل  يل  مؤصدةقيل  نارًا  يطفى  ذكللره))) 
عبدهقلت هل أمدح يف من فضله أن  إىل  الّلب  ذو  حار 
لنا قللال  املصطفى  للليلللللة امللللعلللراج مّللللا صللّعللدهوالنبي 
يللدًا ظهري  عللىل  اهلل  بللّردهوضللع  قد  أْن  القلب  فللأراين 

)1) يف املصدر: )متثال صفر أو نحاس( بدل )صنم كبري من صفر(.
)2) مسند أمحد بن حنبل 1: 84، مسند عيل بن أيب طالب عليه السالم.

)3) يف املخطوطة: كذا غري مفهومه ومبهمة، وما أثبتناه من املصدر.
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يللللده)))وعللليل واضللللع رجللللليلله يف اهلل  وضلللع  مللكللان 
فانظر أهيا املنصف الفطن إىل حال هذا الرجل املجهول القدر، فعند املسلللمني 
مللا ذكرناه من عدم إرشاكه باهلل طرفة عني، وارتقائه فوق كتف النبي صىل اهلل عليه 
وآللله، وعند غريهم من العقالء واألذكيللاء من أمة حممد صىل اهلل عليه وآله ما قلناه 
َظم ما شللاهدوا منه صلوات اهلل  من غلوهم فيه حتى عبدوه، وقالوا بإلوهيته من عيِ
عليلله من اآلثار واألفعال التي مل تصدر من برش، فجلَّ من أعطاه هذه املرتبة وحباه 

هبذه املنزلة. 
ومن كتاب مس��ند أمحد بن حنب��ل أيضًا: عن عفيف الكنللدي، ]عن أبيه، عن 
مُت احلج، فأتيت العبللاس بن عبد املطلب ألبتاع منه  جللده[، قال: كنت تاجرًا فقديِ
باء قريب منه فنظر  شلليئًا، وكان تاجللرًا، فواهلل إيّن لعنده بمنى إذ خرج رجل مللن خيِ
إىل الشللمس فلاّم رآها قد زالت قام يصيّل، ثللم خرجت إمرأة من اخلباء الذي خرج 
الرجللل منلله، فقامت خلفلله فصّلت، ثّم خرج غللالم، حني راهق احللللم من ذلك 

اخلباء، فقام معه فصىّل، فقلُت للعباس: من هذا يا عباس؟.
قال: هذا حممد صىّل اهلل عليه وآله وسلم بن عبداهلل بن أخي.

فقلت: من هذه املرأة؟.
قال: إمرأته خدجية بنت خويلد عليها السالم.

فقلت: من هذا الفتى؟.
قال: عيل بن أيب طالب عليه السالم ابن عمه.

املرعيش هذه  السيد  ، ونسب  أيب طالب 1: 399،  آل  مناقب  نؤاس يف  أيب  إىل  األبيات  نسبت   (1(
 .624 اجلواهر2:  يف  والكوراين   .683  :8 احلق  احقاق  رشح  يف  ثابت  بن  حسان  إىل  األبيات 

ونسبت األبيات للشافعي يف ينابيع املودة للقندوزي 1: 423.
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فقلت: وما هذا الذي يصنع؟.
قللال: يصيل، وهللو يزعم أّنه نبي، ومل يتبعه عىل أمللره إاّل إمرأته وابن عمه هذا 

الفتى))).
]إخباره باملغيبات[

ومللن فضائله صلللوات اهلل عليه إخبللاره باملغيبات، ومل حيصللل ألحد من أمة 
حممللد صلللوات اهلل عليه وآللله ذلك، وهو يف مواضللع كثرية متعللددة، منها إخباره 

بعامرة بغداد وملك بني العباس وذكر أحواهلم وأخذها املغول منهم.
روى الشلليخ األعظم خاتم املجتهدين مجال الدين احلسن بن املطهر قدس اهلل 
نفسلله، عن والده الشيخ السللعيد سللديد الدين رمحه اهلل، وكان ذلك سبب سالمة 
أهل احللللة والكوفة واملشللهدين الرشيفني صلوات اهلل وسللالمه عىل مرشفهام من 
القتللل؛ ألّنه مّلا وصل السلللطان هالكو إىل بغداد وقبللل أْن يفتحها هرب أهل احللة 
اىل البطائللح إاّل القليللل، وكان ممن ختّلللف والدي رمحه اهلل، والسلليد جمد الدين بن 
طللاووس، والفقيه ابن أيب العللّز، فأمجع رأهيم عىل مكاتبة السلللطان بأهّنم مطيعون 
داخلون حتت اإليلية، وأنفذوا به شللخصا أعجميًا، فأنفذ السلطان إليهم فرمانًا مع 
شللخصني، وقال هلام: إْن كانت قلوهبللم كام وردت به كتبهم حيللرضون إلينا، فجاء 
الرسللوالن فخافوا لعللدم معرفتهم بام ينتهي احلال إليه، فقللال والدي رمحه اهلل: إن 

َد معهام. جئت وحدي كفى.  فقاال: نعم، فُاصعيِ

املؤمنني  املطلب. وروي احلديث يف مناقب أمري  العباس بن عبد  )1) مسند أمحد 1: 209/حديث 
للطراين  الكبري  املعجم  271/ح183.  و  261/ح173   :1 الكويف  سليامن  البن  السالم  عليه 
 :3 الر  عبد  البن  االستيعاب   .183  :3 النيسابوري  للحاكم  املستدرك   .102  -100  :18

1096. الرياض النرضة ملحب الدين الطري 3: 111- 112.
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فلللاّم حللرض بني يديه، وكان ذلللك قبل فتح بغللداد وقبل قتل اخلليفللة، قال له 
السلللطان: كيف أقدمتم عىل مكاتبتي واحلضور عندي قبل أْن تعلموا بام ينتهي إليه 

أمري وأمر صاحبكم، وكيف تأمنون إْن صاحلني ورحلت عنه؟.
فقللال للله: والدي إّنام أقدمنا عىل ذلللك إّنا روينا عن إمامنللا عيل بن أيب طالب 
عليه السللالم أّنه قال يف بعض خطبته: »الزوراء وما أدراك ما الزوراء؟ أرض ذات 
أثل يشللتد فيها البنيان، ويكثر فيها السكان، يتخذها بنوا العباس موطنًا ولزخرفهم 
مسللكنًا، تكون هلللم دار هلو ولعللب، ويكون هبا اجلللور اجلائر، واحليللف املحيف، 
واألئمة الفجرة، والقّراء الفسللقة، والوزراء اخلونة، خيدمهللم أبناء فارس والروم، 
اليأمتللرون بينهم بمعللروف إذا عرفوه، وال ينتهللون عن منكر إذا أنكللروه، يكتفي 
الرجال منهم بالرجال والنسللاء بالنساء، فعند ذلك الغم الغميم، والبكاء الطويل، 
والويللل والعويل ألهللل الزوراء من سللطوات الرتك، وما هم الللرتك؟ قوم صغار 
ُمهم ملك، يأيت  احلدق، وجوههم كاملجان املطرقة)))، لباسهم احلديد، جرد مرد َيقديِ
من حيث بدأ ملكهم، جهوري الصوت قوي الصولة، عايل اهلمة، ال يمّر بمدينة إاّل 
فتحها، وال ترفع عليه راية إاّل نّكسها، الويل الويل ملن ناوأه، فال يزال كذلك حتى 
يظفللر« فلاّم وصللف لنا ذلك ووجدنا الصفللات فيكم رجونللاك فقصدناك، فّطيب 
قلوهبم وكتب هلم فرمانًا بإسم والدي رمحه اهلل يطّيب قلوب أهل احللة وأعامهلا))).
ومنها: أن رجاًل جاء إىل أمري املؤمنني عيل عليه السللالم، فقال: يا أمري املؤمنني 

إيّن مررت بوادي القرى فرأيت خالد بن عرفطة قد مات فاستغفر له.

الوجوه  عراض  إهنّم  أي  يشء:  فوق  شيئا  العقب  ألبست  التي  الللرتاس  أي  املطرقة:  املجان   (1(
وغالضها. لسان العرب البن منظور 10:  220 »طرق«.

)2) كشف اليقني للعالمة احليل: 81 - 82/املبحث الثالث اإلخبار بالغيب.
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فقال عليه السللالم: »إّنه مل يمللت وال يموت حتى يقود جيش ضاللة صاحب 
الراية حبيب بن مجاز« فقام رجل من حتت املنر، فقال: يا أمري املؤمنني إيّن لك شيعة 

وإيّن لك حمب.
فقال: »ومن أنت؟«

فقال: أنا حبيب بن مجاز.
فقللال عليه السللالم: »إياك أْن حتملها، ولتحملنها فتدخللل هبا من هذا الباب« 

وأومئ بيده اىل باب الفيل.
فلاّم مىض أمري املؤمنني عليه السالم ومىض احلسن إبنه من بعده، وكان من أمر 
احلسللني عليه السللالم ما كان بعث ابن زياد بعمر بن سعد اىل احلسني وجعل خالد 
بن عرفطة عىل مقدمته وحبيب بن مجاز صاحب رأيته، فسار هبا حتى دخل املسجد 

من باب الفيل))).
ومنها: إخباره عن قتل نفسلله الرشيفة عليه السالم، فقال: »لتخضبّن هذه من 

هذه« ووضع يده عىل رأسه وحليته))).
ومنه��ا: إخباره صلوات اهلل عليه بصلب ميثم التامر وطعنه بحربة عارش عرشة 
عىل باب دار عمرو بللن حريث، وأراه النخلة التي يصلب عىل جذعها، فكان ميثم 

)1) روي احلديث يف اإلرشاد للمفيد 1: 329. الثاقب يف املناقب البن محزة: 267 - 268/الباب 
الورى  أعالم  للراوندي 2: 745 - 746/ح63.  واجلرائح  اخلرائج  الفصل 8، ح6.  الثالث، 
للطريس 1: 345/الركن الثاين، الباب الثالث. وروي يف بصائر الدرجات البن فروخ 318/

اجلزء اخلامس، ح11. اهلداية الكرى للخصيبي: 161- 162 ، باختالف يسري.
)2) روي قوله عليه السالم يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم البن سليامن الكويف 2: 37/
ح525. رشح األخبار للقايض النعامن 2: 292/ح612. اإلرشاد 1: 319. املصنف البن شيبة 

8: 587/ح 6 - 7.
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يأتيهللا ويصلليّل عندها، ويقللول لعمرو بن حريللث: إيّن جماورك فأحسللن جواري، 
فصلبه عبيد اهلل بن زياد وطعنه بحربة))).

ومنه��ا: أّنه خللرج ذات ليلة من مسللجد الكوفللة متوجهللًا إىل داره وقد مىض 
هزيع))) من الليل ويف خدمته كميل بن زياد، وكان من خيار شلليعته وحمبيه فوصل 
ۡن ُهَو  ماَّ

َ
يف الطريللق إىل باب رجل يتلو القرآن يف ذلك الوقللت، ويقرأ قوله تعاىل: ﴿أ

ِيَن  ِۡل َس��اِجٗدا َوقَآئِٗما َيَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َوَيرُۡجواْ رَۡحََة َرّبِهِۦۗ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلاَّ َقٰنٌِت َءانَآَء ٱلاَّ
ۡلَبِٰب﴾))) بصوت شللجّي حزين، 

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكاَّ ِيَن َل َيۡعلَُم��وَنۗ إِناَّ َيۡعلَُم��وَن َوٱلاَّ

فاستحسن كميل ذلك يف باطنه وأعجبه حال الرجل من غري أْن يقول شيئًا، فالتفت 
إليه صلوات اهلل عليه وقال: »يا كميل ال تعجبنك طنطنة الرجل، إنَّه من أهل النار 
وسُانبئك فيام بعد« فتحرّي كميل ملكاشفته له عىل ما يف باطنه ولشهادته للرجل بالنار 
مع كونه يف تلك احلالة احلسنة ظاهرًا يف ذلك الوقت، فسكت كميل متعجبًا متفكرًا 

يف هذا األمر.
ومللىض عىل هذا مدة متطاولة إىل أْن آل حال اخلللوارج إىل ما آل وقاتلهم أمري 
املؤمنني عليه السللالم وكانللوا حيفظون القرآن كام ُانزل، فالتفللت أمري املؤمنني عليه 
السللالم إىل كميل بن زياد وهو واقف بني يديه والسلليف يف يده يقطر دمًا ورؤوس 
أولئك الفجرة الكفرة حمّلقة عىل األرض، فوضع رأس السلليف عىل رأس من تلك 
الرؤوس وحّركه، وقال: »يا كميل أمن هو قانت آناء الليل« أي هو ذلك الشخص 

)1) رويت القصة يف إختيار معرفة الرجال للطويس 1: 296/ح140. االرشاد 1: 323 - 325. 
إعالم الورى للطريس1: 342 - 343. اإلصابة البن حجر 6: 249 - 250/بالرقم 8493.

)2) هزيع من الليل: وهو نحو من ثلثه أو ربعه. الصحاح 3: 606 »هزع«.
)3) سورة الزمر 39: 9.



41 الفصل الثاين: فضائل أمري املؤمنني عليه السالم تفصياًل

الذي كان يقرأ يف تلك الليلة فأعجبك حاله وأستحسنته فقّبل كميل قدميه واستغفر 
اهلل)))، فصىل اهلل عىل جمهول القدر.

وأعلم إّن يف هذه املنقبة الرشيفة داللة عىل شلليئني: أحدمها علّو شأنه وارتفاع 
حمللله ومكانه وإتصال نفسلله الرشيفة الطاهرة بعامل الغيللب وإطالعها عىل مآثمه))) 

وإخبارها بذلك.
واآلخر أنه ال ينفع أحد يشء من العبادات ولو أتى بعبادة الثقلني إاّل بالوالية 

والراءة من أعدائه.
روى اخلوارزمللي يف مناقب��ه: عن النبي صىل اهلل عليه وآله أّنلله قال: »ياعيل لو 
أّن عابللدًا َعَبَد اهلل عّز وجّل مثللل ما قام نوح يف قومه، وكان له مثل جبل ُأحد ذهبًا، 
فأنفقلله يف سللبيل اهلل تعاىل، وحج ألف عللام عىل قدميه، ثم قتل بللني الصفا واملروة 

مظلومًا ومل يوالك يا عيل مل يشم رائحة اجلنّة ولن يدخلها«))).
وتصديللق هللذا قوله تعللاىل: ﴿َوقَِدۡمَنآ إَِلٰ َما َعِملُ��واْ ِمۡن َعَم��ٖل فََجَعۡلَنُٰه َهَباٗٓء 

نُثوًرا﴾))). ماَّ
ِيَن َضلاَّ َس��ۡعُيُهۡم ِف  ۡعَمًٰل ١٠٣ ٱلاَّ

َ
ۡخَسِيَن أ

َ
وقوللله تعاىل: ﴿قُۡل َهۡل نُنَّبُِئُكم بِٱۡل

ُهۡم ُيِۡسُنوَن ُصۡنًعا﴾))). ناَّ
َ
ۡنَيا َوُهۡم َيَۡسُبوَن أ ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

)1) رواها الديلمي يف إرشاد القلوب 2: 226.
)2) أي مآثم الرجل اخلارجي وعاقبة مقتله وذهابه اىل اجلحيم.

)3) املناقب للخوارزمي: 67 - 68/ح40، بسنده عن زيد بن عيل، عن أبيه، عن جده، عن عيل عليه 
السالم. ورويت الرواية يف الفردوس بمأثور اخلطاب البن شريويه 3: 364/ح5103. وبشارة 

املصطفى: 153/صدر حديث 111، بسنده عن عبد اهلل بن عباس، بإختالف يسري.
)4) سورة الفرقان 25: 23.

)5) سورة الكهف 18: 103 - 104.
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وقوله تعاىل: ﴿وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخِٰش��َعٌة ٢ َعِملَةٞ ناَّاِصَبةٞ ٣ تَۡصَلٰ نَاًرا َحاِمَيٗة﴾))) 
فصللىّل اهلل عىل من بواليته حيصل اإليامن وبمحبتلله والراءة من أعدائه يقبل العمل 

باألركان.
ومنها: ما روي عنه عليه السالم أّنه مّلا توجه إىل صفني حلرب معاوية، ووصل 
إىل كربالء وقف ناحية من العسللكر، ثم نظر يمينًا وشللامالً وقللال: »هذا واهلل مناخ 

ركاهبم وموضع منيتهم« وبكى بكاًء طوياًل. 
فقيل له: يا أمري املؤمنني ما هذا املوضع ومن هؤالء؟.

فقللال صلوات اهلل عليه وآله وسلللم: »هذه كربالء، يقتللل فيه فئة من آل حممد 
ظلاًم وعدوانا، ويقتل معهم قوم يدخلون اجلنة بغري حسللاب« ثم سار صلوات اهلل 

عليه وآله.
 وكان الناس ال يعرفون تأويل ما قال حتى كان من أمر احلسللني عليه السللالم 

ما كان)))، واألخبار الواردة يف هذا املعنى كثرية.
]كرمه وسخاؤه وجوده[

ومن فضائله صلوات اهلل عليه يف الكرم والسللخاء واجلود والعطاء أّنه بلغ يف 
هذه الصفة مامل يبلغه أحد، جاد حتى بنفسه واجلود بالنفس أقىص غاية اجلود.

وروى أبو سعيد اخلدري، قال: مّلا خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل الغار 
وبات عيل عليه الصالة والسالم عىل فراش رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أوحى اهلل 
عللّز وجل إىل جرئيل وميكائيل: »أين قد آخيت بينكام وجعلت عمر أحدكام أطول 

)1) سورة الغاشية 88: 2 - 4. 
80/املبحث   : اليقني  وكشف   .282  : الغمة  ويف كشف   .332  :1 اإلرشاد  يف  احلديث  روي   (2(

الثالث اإلخبار بالغيب، باختالف يسري.
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مللن األخر فأيكام يؤثر صاحبه باحليللاة« فكالمها اختاراها وأحبا احلياة، فأوحى اهلل 
عللّز وجّل إليهام: »أفال كنتام مثل عيل بن أيب طالللب آخيت بينه وبني حممد صىل اهلل 
عليه وآله فبات عىل فراشه يقيه بنفسه، إهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدوه« فكان 
جرئيل عند رأسلله وميكائيل عند رجليه وجرئيل ينللادي: »بخ بخ َمن مثلك يابن 
أيب طالب يباهي اهلل به املالئكة« فأنزل اهلل عّز وجّل يف حقه ﴿َوِمَن ٱنلاَّاِس َمن يَۡشِي 

.(( ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ﴾))) ِۚ َوٱللاَّ َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللاَّ
وروى الثعلبللي يف تفس��ريه: عن أيب ذر الغفاري، قال: صّليت مع رسللول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله صالة الظهر، فسللأل سائل يف املسجد فلم يعطه أحد شيئًا، فرفع 
السللائل يده إىل السامء وقال: اللهم إشللهد أين سألت يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل 
عليلله وآله فلم يعطني أحد شلليئًا، وكان أمللري املؤمنني عيل عليه الصالة والسللالم 
راكعًا، فأومأ إليه بخنرصه اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ اخلاتم 
من خنرصه والنبي صىل اهلل عليه وآله يشاهده، فلام فرغ ]النبي صىل اهلل عليه وآله[ 
من صالته رفع رأسلله إىل السامء، وقال: »اللهم إنَّ أخي موسى سألك، فقال ﴿َرّبِ 
ۡمرِي ٢٦ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة ّمِن ّلَِس��اِن ٢٧ َيۡفَقُهواْ قَۡوِل ٢٨ 

َ
ۡ ِلٓ أ ۡح ِل َصۡدرِي ٢٥ َويَّسِ ٱۡشَ

ۡمرِي﴾))) 
َ
ۡشِۡكُه ِفٓ أ

َ
ۡزرِي ٣١ َوأ

َ
ِخ ٣٠ ٱۡشُدۡد بِهِۦٓ أ

َ
ۡهِل ٢٩ َهُٰروَن أ

َ
َوٱۡجَعل ّلِ َوزِيٗرا ّمِۡن أ

ِخيَك َوَنَۡعُل لَُكَما ُسۡلَطٰٗنا فََل يَِصلُوَن 
َ
فأنزلت عليه قرآنًا ناطقًا ﴿َسنَُش��دُّ َعُضَدَك بِأ

)1) سورة البقرة 2: 8.
األجواد  املستجاد من فعالت  الشواهد 1: 123/ح133. وورد مرسال يف  احلسكاين يف  رواه   (2(
للقايض التنوخي: 10.  تنبيه اخلواطر البن ورام 1: 181- 182. وورد يف العمدة البن البطريق: 
239- 240/الفصل 30، ح367. والطرائف البن طاووس: 37/ح27، عن تفسري الثعلبي 

)كشف البيان( 2: 136، باختالف يسري.
)3) سورة طه 20: 25 - 32.
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وَسٰ أَِبَيٰتَِنا﴾)))، الّلهم  ا َجآَءُهم مُّ َبَعُكَما ٱۡلَغٰلُِبوَن ٣٥ فَلَماَّ نُتَما َوَمِن ٱتاَّ
َ
إَِلُۡكَما أَِبَيٰتَِناۚٓ أ

وأنللا حممد نبيللك وصفيك، الّلهم فللارشح يل صدري، ويرّس يل أمللري، وأجعل يل 
وزيرًا من أهيل، عليًا أخي، أشدد به ظهري«.

قال أبو ذر: فام إسللتتم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الكالم حتى نزل جرئيل 
 عليه السللالم مللن عند اهلل تعاىل، فقللال: »يا حممد إقللرأ، قال: وما أقللرأ؟ قال: إقرأ
َكٰوةَ َوُهۡم  لَٰوةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزاَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصاَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱلاَّ ُ َورَُسوُلُۥ َوٱلاَّ َما َوِلُُّكُم ٱللاَّ ﴿إِناَّ

.(( َرٰكُِعوَن﴾)))
وروي أّن أمري املؤمنني عليًا عليه الصالة والسالم دخل مكة يف بعض حوائجه 
فوجد أعرابيًا متعلقًا بأسللتار الكعبة، وهو يقول: يامن ال حيويه مكان وال خيلو منه 
مكان بال كيفية كان، أرزق األعرايب أربعة اآلف درهم، قال: فتقدم إليه أمري املؤمنني 

عليه الصالة والسالم وقال: »ما تقول يا إعرايب؟«.
فقال األعرايب: من أنت؟.

قال: »انا عيل بن أيب طالب عليه السالم«.
قال اإلعرايب: أنت واهلل حاجتي.

قال عليه الصالة والسالم: »]سل[ يا أعرايب؟«.
قللال: أريد ألللف درهم للصداق والللف درهم أقيض هبا دينللي، وألف درهم 

)1) سورة القصص 28: 35.
)2) سورة املائدة 5: 55.

)3) تفسري الثعلبي 4: 80 - 81، بزيادة يف أوله وبإختالف يسري. وعنه يف جممع البيان 3: 361 - 
التنزيل 1:  البطريق : 120- 121/ح158. ورواه احلسكاين يف شواهد  362. والعمدة البن 

229 - 231/ح235.
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اشرتي هبا دارًا، وألف درهم أتعيش هبا.
قال عليه السالم: »أنصفت هبا يا أعرايب، إذا خرجت من مكة فسل عن داري 

بمدينة الرسول صىل اهلل عليه وآله«.
فأقام اإلعرايب اسبوعًا ]بمكة[ وخرج يف طلب أمري املؤمنني عيل عليه الصالة 
والسللالم إىل املدينللة، ونادى: مللن يّدلني عللىل دار أمري املؤمنني علليل عليه الصالة 
َك عللىل دار أمري  والسللالم اىل املدينة، فلقيه احلسللني عليه السللالم، فقللال: »أنا أدلَّ

املؤمنني«.
فقال له االعرايب: من أبوك؟.

قال: »أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم«.
قال: من ُامك؟.

قال: »فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني«.
قال: من جدك؟.

قال: »رسول اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب صىل اهلل عليه وآله«.
قال: من جدتك؟.

قال: »خدجية بنت خويلد«.
قال: من أخوك؟.

قال: »أبو حممد احلسن بن عيل عليهام السالم«.
قللال: أخذت الدنيللا بطرفيها، إمش إىل أمري املؤمنني عليه السللالم فقل له: إّن 
اإلعرايب صاحب الضامن بمكة عىل الباب، فدخل احلسللني عليه السللالم فقال: »يا 

أبة إعرايب بالباب يزعم أنه صاحب ضامن بمكة«.
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قللال: فخرج عليه السللالم وطلب سلللامن الفاريس رمحة اهلل عليلله، فقال: »يا 
سلللامن إعرض احلديقة التي غرسللها يل رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله عىل التجار« 
فدخل سلامن السوق وعرض احلديقة فباعها باثنى عرش الف درهم، وأحرض املال 
وأحللرض اإلعرايب فأعطاه أربعة آالف درهم وأربعني درمهًا للنفقة، ووقع اخلر اىل 
فقراء املدينة فاجتمعوا اليه والدراهم مصبوبة بني يديه، فجعل عليه السالم يقبض 
قبضللة فيعطي رجاًل رجاًل حتللى مل يبق له درهم واحد منها ودخللل منزله، فقالت 
فاطمللة عليها السللالم اهلل: »يابن عمي بعت احلديقة التي غرسللها لك رسللول اهلل 

والدي؟«.
فقال: »نعم بخري منها عاجاًل وآجاًل«.

قالت له: »أجزل اهلل يف ممشاك«.
ثم قالت: »انا جائعة وابناي جائعان، وال أشك أنك مثلنا« فخرج صلوات اهلل 
عليه ليقرتض شيئا خُيرجه عىل عياله، فجاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وقال: »يا 

فاطمة أين ابن عمي؟«.
فقالت له: »خرج يا رسول اهلل«.

فقللال صلوات اهلل عليه وآله: »هاكيِ هللذه الدراهم فإذا جاء ابن عمي فقويل له 
يبتللاع لكم هبا طعامًا« وخرج صىل اهلل عليه وآله فجاء عيل عليه الصالة والسللالم، 

وقال: »جاء ابن عمي، فإين أجد رائحة طيبة«.
قالت: »نعم، وناولته الدراهم وكانت سبعة دراهم هيودية هجرية« وذكرت له 
ما قاله صىل اهلل عليه وآله، فقال: »يا حسللن قم معي« فأتيا السللوق، وإذا مها برجل 

واقف وهو يقول: من يقرض الويّف امليّل.
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فقال: »يابني نعطيه الدراهم؟«.
قللال: »بللىل واهلل يا أبللة« فأعطاه عليه السللالم الدراهم ومللىض إىل باب رجل 

يستقرض منه شيئًا، فلقيه أعرايب ومعه ناقة، فقال: إشرت منّي هذه الناقة.
قال: »ليس معي ثمنها«.

قال: فإين أنظرك به.
قال: »بكم يا أعرايب؟«.

قال: بامئة درهم.
قال عليه السللالم: »خذها ياحسن« فأخذها ومىض عليه السالم، فلقيه أعرايب 

آخر، فقال: يا عيل تبيع الناقة؟.
قال عليه السالم: »ما تصنع هبا؟«.

قال: أغزو عليها أول غزوة يغزوها إبن عمك صىل اهلل عليه وآله.
قال عليه السالم: »إن قبلتها فهي لك بال ثمن«.

قال: معي ثمنها، فبكم اشرتيتها؟.
 قال: »بامئة درهم«.

فقال األعرايب: فلك سبعون ومائة درهم.
قال عليه السالم: »خذها ياحسن وسّلم الناقة إليه واملائة لألعرايب الذي باعنا 
الناقة، والسللبعون لنا نأخذ هبا شلليئًا« فأخذ احلسللن عليه السللالم الدراهم وسّلم 

الناقة.
قال عليه السللالم: »فمضيت أطلب األعرايب الذي إبتعللت منه الناقة ألُعطيه 
الثمن، فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف مكان مل أره فيه قبل ذلك عىل قارعة 
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الطريق، فلاّم نظر ايل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله تبسم، وقال: يا أبا احلسن أتطلب 
األعرايب الذي باعك الناقة لتوّفيه ثمنها!.

فقلت: إي واهلل، فداك أيب وأمي.
فقال: يا أبا احلسللن الذي باعك الناقة جرئيل والذي إشللرتاها منك ميكائيل 

والناقة من نوق اجلنة والدراهم من عند رب العاملني امليّل الويّف«))).
وروى الثعلبي وغريه من املفرسين: أنَّ احلسللن واحلسللني عليه السالم مرضا 
فعادمها جّدمها رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعادمها عامللة العرب، فقالوا: يا أبا 

احلسن لو نذرت لولديك نذرًا.
فقال عيل عليه الصالة والسالم: »إْن برأ ولداي مما هبام صمت ثالثة أيام شكرًا 

هلل تعاىل« وقالت فاطمة عليها سالم اهلل مثل ذلك.
وقالت جاريتهام فضة: إْن برأ سيداي مما هبام صمت ثالثة أيام شكرًا هلل تعاىل، 
ُفالبسللا العافيللة، وليللس عند آل حممللد ال قليل وال كثللري. فأّجر علليل عليه الصالة 
والسللالم نفسه ليلة إىل الصبح يسللقي نخاًل بيشء من شعري وأتى به املنزل، فقامت 
فاطمة صلوات اهلل عليها إىل ثلثه وطحنته وخبزت منه مخسللة أقراص، لكل واحد 
منهم قرص، وصىل أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم املغرب مع رسول اهلل صىل 
اهلل عليلله وآله ثم أتى املنزل، فوضع الطعام بني يديه فجاء مسللكني فوقف بالباب، 
وقال: السللالم عليكم يا أهل بيت حممد، مسللكني من مسللاكني املسلمني أطعموين 
أطعمكللم اهلل مللن موائد اجلنة، فسللمعه عيل عليه السللالم فقللال »أعطوه حصتي« 
فقالللت فاطمة عليها السللالم والباقللون كذلك، فأعطللوه الطعام ومكثللوا يومهم 

)1) روي احلديث يف أمايل الصدوق: 553 - 557/املجلس 71، ح11. روضة الواعظني: 124- 
125، وفيهام زيادة.
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وليلتهم مل يذوقوا إاّل املاء القراح.
فلللاّم كان يف اليوم الثاين طحنللت فاطمة ثلثًا آخر وأخبزتلله وأتى أمري املؤمنني 
عليلله الصالة والسللالم من صللالة املغرب مع رسللول اهلل صلللوات اهلل عليه وآله 
ووضللع الطعام بني يديه فأتاهم يتيم، وقال: السللالم عليكم يا أهل بيت حممد يتيم 
من أيتام املهاجرين استشللهد والدي يوم العقبللة، أطعموين أطعمكم اهلل من موائد 
اجلنة، فسمعه عيل وفاطمة عليهام السالم فأعطوه الطعام، ومكثوا يومني وليلتني مل 

يذوقوا إاّل املاء.
فلللاّم كان اليوم الثالث قامت فاطمة سللالم اهلل عليها اىل الثلث الباقي فطحنته 
وأختبزته وصىل عيل عليه السالم مع النبي صىل اهلل عليه وآله املغرب ثم أتى املنزل 
فوضع الطعام بني يديه، جاء أسري فوقف بالباب وقال: السالم عليكم يا أهل بيت 
حممد، تأرسوننا وال تطعمونا، أطعموين فإين أسري حممد صىل اهلل عليه وآله أطعمكم 
اهلل من موائد اجلنة، فسللمعه عليه الصالة والسالم فآثره وآثروه معه، ومكثوا ثالثة 

أيام بلياليها مل يذوقوا شيئًا إاّل املاء.
فلللاّم كان اليللوم الرابع وقد وفللّوا نذرهم أخذ أمري املؤمنني علليل عليه الصالة 
والسالم احلسن عليه السالم بيده اليمنى واحلسني عليه السالم بيده اليرسى وأقبل 
نحو رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله ومها يرتعشللون كالفراخ من شللدة اجلوع، فلام 
برص هبام النبي صلوات اهلل عليه وآله قال: »يا أبا احلسللن ما أشللد ما يسؤين ما أرى 
بكللم، إنطلق بنا إىل ابنتي فاطمللة« فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا تصيل وقد لصقت 
بطنهللا بظهرها من شللدة اجلوع، فلام رآها النبي صىل اهلل عليلله وآله قال: »وا غوثاه 
باهلل يا أهل بيت حممد متوتون جوعًا« فهبط جرئيل عليه السالم، وقال: خذ يا حممد 
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ما هنأك اهلل تعاىل يف أهل بيتك.
.(( نَسِٰن﴾ السورة))) َتٰ َعَ ٱۡلِ

َ
قال: »وما أأخذ يا جرئيل؟« فاقرأه ﴿َهۡل أ

]زهده[
وأما زهده عليه الصالة والسللالم فقد اجتمع الناس كافة عىل أنه عليه السالم 
كان أزهد أهل الدنيا بعد رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأكثرهم تركًا، طلق الدنيا 

ثالثًا))).
وروى اخلوارزمي يف مناقبه: عن عامر بن يارس، أنه قال: سللمعت رسللول اهلل 
صللىل اهلل عليه وآله يقللول: »ياعيل إّن اهلل تعاىل زّينك بزينللة مل يزّين العباد بزينة هي 

أحب إليه منها: زهدك يف الدنيا وبغضك هلا«))).

)1) سورة االنسان.
فرات  تفسري  يف  وروي  يسري.  101/بإختالف   -  99  :10 والبيان(  )الكشف  الثعلبي  تفسري   (2(
مناقب  باختالف يرس يف  زيادة. ورويت  وفيه  الدهر،  : 520 - 524/ح1، من سورة  الكويف 
اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم 1: 177- 182/ح103. وإقبال االعامل 2: 373 - 376/
الباب السابع، فصل فيام تذكره من الرواية بصدقة موالنا. وشواهد التنزيل 2: 394 - 397/ح 

1042. والرواية رويت نصًا يف إرشاد القلوب 2: 222 - 224. 
)3) إشارة اىل قوله عليه السالم، وقد ذكره رضار بن محزة عند دخوله عىل معاوية )لعنه اهلل(: قال: 
قال أمري املؤمنني عليه السالم: »يا دنيا يا دنيا إليك عني ..... طلقتك ثالثًا الرجعة فيها.....( 

احلديث. هنج البالغة: 480 - 481/احلكمة 77.
بدل  إليك(  )بغضها  126/وفيه:  احلديث  صدر  العارش،  116/الفصل  للخورزمي:  املناقب   (4(
الرسول  ألقاب  تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 42: 281 - 282.  )بغضك هلا(. وروي يف 
أيب  بن  عيل  مناقب  ويف  بزيادة.  ح5   ،7 181/املجلس  الطويس:  أمايل   .24 املحدثني:  لقدماء 
طالب عليه السالم البن املغازيل: 110/ح135، بإختالف يسري. ويف شواهد التنزيل للحسكاين 

1: 459/ح 486، بإختالف.  
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ومن��ه: قال عمللر بن عبد العزيز: ما علمنا أّن أحدًا كان يف هذه األمة بعد النبي 
صىل اهلل عليه وآله أزهد من عيل بن أيب طالب عليه السالم))).

مروية سويد بن غفلة، قال: دخلت عىل عيل بن أيب طالب عليه السالم فوجدته 
جالسًا وبني يديه إناء فيه لبن أجد ريح محوضته، ويف يده رغيف أرى قشار الشعري 

يف وجهه وهو يكرّسه بيده ويطرحه فيه، فقال: »إدُن فأصب من طعامنا هذا«.
فقلت: إين صائم.

فقال عليه السللالم: »سللمعت رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: من منعه 
الصيام عن طعام يشللتهيه كان حقًا عىل اهلل تعاىل أن يطعمه من طعام اجلنة ويسللقيه 

من رشاهبا«.
قال: ]فقلت[ لفضة وهي بقرب منه قائمة: وحيكيِ يا فضة أال تتقني اهلل يف هذا 

الشيخ بنخل هذا الطعام من النخالة التي فيه.
قالت: قد تقدم إلينا أْن ال ننخل له طعامًا.

قال ]يل[: ما قلُت هلا، فأخرتُه.
فقال عليه السالم: »بأيب وأمي من مل ينخل له طعام ومل يشبع من خبز الّر ثالثة 

أيام حتى قبضه اهلل عّز وجّل«))).
ومنه: عن عدي بن ثابت، قال: أتى عيل بن أيب طالب عليه السالم بفالوذج))) 

)1) املناقب للخوارزمي: 117/ح128. ويف املناقب البن شهر آشوب 1: 364/باب درجات أمري 
املؤمنني عليه السالم.

الثقفي 2:  الغارات البراهيم  املناقب للخوارزمي: 118- 119/ح130. وروي احلديث يف:   (2(
اهلل  به رسول اهلل صىل  باختالف يسري، ويقصد  الغمة 1: 162- 163،  706 - 707. كشف 

عليه وآله.
)3) الفالوذ من احللواء: هو الذي يؤكل، ويسّوى من لب احلنطة. لسان العرب 3: 503 »فلذ«.
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فأبى أن يأكل منه، وقال: »يشء مل يأكل منه رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال أحب 
أن آكل منه«))).

وكان عليه الصالة والسللالم جيعل جريش الشللعري يف وعاء وخيتم عليه، فقيل 
له يف ذلك، فقال عليه السللالم: »أخاف هذين الولدين أْن جيعال فيه شلليئًا من زيت 

أو سمن«))).
فانظر أهيا املنصف اىل شللدة زهده وقناعته عليه الصالة والسللالم، فإنَّ إيراده 
احلديث وقوله من منع نفسه من طعام يشتهيه دليل عىل رضاه بطعامه، وكونه عنده 
طعامللًا مشللّهيًا يرغب فيه من يراه ومللا ذاك، ]ال[ ألنه صىل اهلل عليه ال هيتدي أو ال 
يتمكللن من األطعمة اللذيذة واألنللواع الطيبة، ولكنه اقتدى برسللول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله ووّطن نفسلله الرشيفة عىل خشللونة املأكل وخشللونة امللبس، فصار ذلك 
له ملكة، فطبعه تأسلليًا برسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله ورجاء ما عند اهلل واشللتغاالً 
باهلل، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل هلا، فأحاديث من ذكراك يشللغلها عن 

الرشاب ويلهيها عن الزاد، فهذا مأكوله.
وأمللا ملبوسلله فقد روي عن عبد اهلل بن اهلذيل، أنلله قال: رأيت عىل عيل عليه 
الصالة والسالم قميصًا رثًا إذا مده بلغ الظفر وإذا أرسله كان مع نصف الذراع))).

)1) املناقب: 119/ح131. وروي يف كشف الغمة 1: 163. إرشاد القلوب 2: 215. شعب اإليامن 
للبيهقي 5: 36/من حديث 5680. ويف الغارات 1: 88، بإختصار.

)2) ورد يف إرشاد القلوب 2: 215، ومثله يف رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 1: 26، القول يف 
نسب أمري املؤمنني عيل عليه السالم.

التواضع  يف  وروي   .162  :1 الغمة  كشف   .366 آشوب1:  شهر  ابن  مناقب  يف  احلديث  ورد   (3(
أنساب   .28 - سعد 3: 27  البن  الكرى  الطبقات  الدنيا: 177/ح 134.  أيب  البن  واخلمول 
األرشاف للبالذري 2: 128/ح102. املناقب للخوارزمي: 117/ح127، مجيعًا بإختالف يسري.



53 الفصل الثاين: فضائل أمري املؤمنني عليه السالم تفصياًل

وخرج يومًا اىل السوق ومعه سيفه ليبيعه، فقال: »من يشرتي مني هذا السيف، 
فوالذي فلق احلبة لطاملا كشفت به الكرب عن وجه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 

ولو كان يل قميص ملا بعته«))).
وخرج يومًا عليه الصالة والسللالم وعليه إزار مرقوع، فقيل له يف ذلك فقال: 

.(((» »خيشع له القلب، ]وتذل به النفس[)))، ويقتدي به املؤمن إذا رآه عيلَّ
واشللرتى يومًا ثوبني غليظني فخرّي قنرًا فيهام، فأخذ واحدًا ولبس هو اآلخر، 

فرأى يف كمه طوالً عن أصابعه فقطعه))).
وقال عليه الصالة والسللالم: »واهلل لقد رقعت مدرعتي هذه حتى اسللتحييت 
مللن راقعها، ولقد قللال يل قائل أال تنبذها - يا أمري املؤمنني -، فقلت: أعزب عني، 
فعند الصباح حيمد القوم الرسى)))«)))، فهذا هو لبسه صلوات اهلل عليه وذاك أكله، 

)1) روي احلديث يف كشف الغمة 1: 173، يف وصف زهده. حلية األولياء أليب نعيم األصفهاين 1: 
83. مطالب السؤول البن طلحة الشافعي: 184، باختالف يسري. املعجم األوسط للطراين 7: 

174، بإختالف.
)2) أثبتناه من املصدر.

 .96 الريض:  للرشيف  األئمة  خصائص  يف  وروي   .103 احلكمة  صدر   ،486 البالغة:  هنج   (3(
التذكرة  53/ح30.  للحلواين:  اخلواطر  وتنبيه  الناظر  نزهة   ،114 للطريس:  األخالق  مكارم 

احلمدونية البن محدون 1: 66/ح88، مجيعًا بإختالف يسري.
)4) روي اخلر يف كشف الغمة 1: 873. تاريخ مدينة دمشق 42: 483. مطالب السؤول: 184، 

باختالف.
)5) قال بعض الشارحني: هو مثل يرضب ملتحمل املشقة ليصل إىل الراحة، والرسى هو أن القوم 

يسريون لياًل فيحمدون عاقبة ذلك إذا أصبحوا. جممع البحرين للطرحيي 4:324 »درع«.
احلكم  عيون  )أعللزب(.  بدل  )أغرب(  وفيها   ،160 خطبة  229/آخللر  البالغة:  هنج  يف  روي   (6(

للواسطي:405/الباب 23، الفصل 2.
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مع كونه ملك الدنيا واآلخرة، فله الترصف يف العامل بأن خيلعه تارة ويلبسه أخرى، 
فصىل اهلل عىل جمهول القدر.

]عبادته[

وأمللا عبادتلله فمن املعلوم البنّي عنللد كل أحد أّنه عليه السللالم كان أعبد أهل 
زمانه، ومنه تعلم الناس صالة الليل واألدعية املأثورة، وكان إذا توجه اىل اهلل تعاىل 
يف صالتلله توجه بكلّيته وانقطللع نظره عن الدنيا وما فيها، حتللى أّنه ال يبقى يدرك 
اآلمل؛ ألهّنللم كانوا إذا أرادوا إخراج احلديد والنّشللاب من جسللده الرشيف تركوه 
حتى يصيّل، فإذا اشللتغل بالصالة وأقبل عىل اهلل تعاىل أخرجوا احلديد من جسللده 
ومل حيس، ]فإذا فرغ من صالته يرى ذلك، فيقول لولده احلسللن عليه السللالم: »إن 

هي[ إاّل فعلتك ياحسن« ومل يرتك صالة الليل قط حتى ليلة اهلرير))).

وكان عليلله الصالة والسللالم يومًا يف حرب صفني مشللتغاًل باحلرب والقتال 
وهو مع ذلك بني الصفني يراقب الشللمس، فقللال له ابن عباس: يا أمري املؤمنني ما 

هذا الفعل؟.

قال عليه الصالة والسالم: »أنظر إىل الزوال حتى نصيل«.

فقللال له ابن عبللاس: وهل هذا وقللت صللالة؟ إّن عندنا لشللغاًل بالقتال عن 
الصالة.

فقال عليه الصالة والسالم: »فعىل ما نقاتلهم، إّنام نقاتلهم عىل الصالة«))).

)1) روي اخلر يف تفسري العيايش 1: 272/ح257. مناقب ابن شهر آشوب 1: 388/باب درجات 
أمري املؤمنني عليه السالم، فصل يف املسابقة بصالح االعامل.

)2) أورده الديلمي يف إرشاده 2: 217. والعالمة احليل يف كشف اليقني:122/املطلب الثاين.
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وهلل القائل: 
نشوته))) تلهيه  ال  ويللرشب  الكأسيسقي  عن  يلهو  وال  النديم  عن 
فعل من  متكن  حتى  شكره  الللصللحللاة فللهللذا أفللضللل الللنللاس)))أطاعه 

فجّل جالل من أعطاه هذه القدرة.
]جهاده[

وأما جهاده عليه الصالة والسللالم فهو أظهر من الشللمس وأشللهر من أمس؛ 
ألنلله ال خالف بني املسلللمني كافة أن الديللن إّنام متهدت قواعده وتشلليدت أركانه 
بسيفه صلوات اهلل عليه، مل يسبقه يف ذلك سابق وال حلقه الحق، كان رابط اجلأش، 
قوي البأس، سيف اهلل، وكاشف الكرب عن وجه رسول اهلل، تعجبت املالئكة من 

محالته عىل املرشكني، وابتىل بجهاد الكفار واملارقني والقاسطني والناكثني.
وروى أمحد بن حنبل يف مسنده، قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يبعثه 

بالراية، جرئيل عن يمينه وميكائيل عن شامله، ال ينرصف حتى ُيفتح له))).
ونقللل الواحللدي،  قللال: إّن عليللًا عليه الصالة والسللالم والعبللاس وطلحة 

افتخروا.

)1) يف مجيع املصادر: )سكرته( بدل )نشوته(.
)2) نسبت هذه األبيات يف أعيان الشيعة البن اجلوزي 1: 369. واآللويس يف تفسريه 6: 169.

)3) مسند أمحد 1: 199، حديث احلسن بن عيل بن أيب طالب عليهام السالم. ورواه املفيد يف اإلرشاد 
2: 8. الطريس يف أعالم الورى 1: 406. األربيل يف كشف الغمة 1: 178. الطري يف بشارة 
املصطفى:362 /من حديث 51. ابن شيبة يف املصنف 7: 502/ح47. النسائي يف خصائص 
أمري املؤمنني عليه السالم 61. أبو فرج األصفهاين يف مقاتل الطالبيني:33. ابن عساكر يف تاريخ 

مدينة دمشق 42: 580. 
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فقللال طلحة: أنا صاحللب البيت بيللدي مفتاحه. وقال العبللاس: أنا صاحب 
السقاية والقائم عليها. 

فقال عيل عليه الصالة والسللالم: »ال أدري ما تقوالن، لقد صليت ستة أشهر 
َجَعۡلُتۡم ِس��َقايََة ٱۡلَآّجِ وَِعَماَرةَ 

َ
قبللل الناس، وأنا صاحب اجلهاد« فانزل اهلل تعاىل: ﴿أ

ِۚ َل يَۡسَتوُۥَن ِعنَد  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَجَٰهَد ِف َسبِيِل ٱللاَّ ٱلَۡمۡس��ِجِد ٱۡلََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱللاَّ
 ِ ِيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ ِف َس��بِيِل ٱللاَّ ٰلِِمنَي ١٩ ٱلاَّ ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظاَّ ِۗ َوٱللاَّ ٱللاَّ
ُُهۡم َربُُّهم  ْوَلٰٓئَِك ُه��ُم ٱۡلَفآئُِزوَن ٢٠  يُبَّشِ

ُ
ِۚ َوأ ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد ٱللاَّ

َ
نُفِس��ِهۡم أ

َ
ۡمَوٰلِِه��ۡم َوأ

َ
بِأ

ۥٓ  َ ِعنَدهُ بًَداۚ إِناَّ ٱللاَّ
َ
قِيٌم ٢١ َخِٰلِيَن فِيَهآ أ اَُّهۡم فِيَها نَعِيٞم مُّ ٰٖت ل بِرَۡحَ��ةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَوٰٖن وََجناَّ

))، فصّدق اهلل عّز وجّل عليًا عليه الصالة والسالم يف دعواه وشهد  ۡجٌر َعِظيٞم﴾)))
َ
أ

للله باإليامن واملهاجرة واجلهاد، وزّكاُه ورفع قللدره بام أنزله فيه وأعاله، وكم له من 
املزايا التي مل يبغلها أحد سواه.

ّده وإجتهللاده، فمنها ما كان مع رسللول اهلل  فأمللا مواقف جهللاده ومواطن جيِ
صلوات اهلل عليه وآله، ومنها ما تواّله عىل إنفراده.

]جهاده مع النبي[
أمللا األول: وهللو الغللزوات التي كانللت أيام رسللول اهلل صللىل  اهلل عليه وآله 
فكثرية ال حتتمل ذكرها هذه الرسالة املخترصة، ولكنّا نذكر منها مخس غزوات من 

)1) سورة التوبة: 19- 22.
)2) أسباب النزول للواحدي:163. وروي احلديث يف جممع البيان للطريس 5: 27/سورة التوبة. 
البيان  جامع   .41 جر:597/الفصل  البن  اإليامن  هنج  البطريق:193/ح292.  البن  العمدة 
التنزيل  التوبة. معامل  الغافلني البن كرامة:80، سورة  تنبيه  البن جرير 10: 124/ح12865. 

للبغوي 2: 275. زاد املسري البن اجلوزي 3: 279، مجيعًا بزيادة.
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مشاهريها وأعالها، ومن أعظمها وأقواها.
األوىل: غزوة بدر.

وبدر اسللم موضع بللني مكة واملدينة وكانت الواقعة عنللده، وهذه الغزوة هي 
الداهيللة العظمللى التي هّدمت قللوى الرشك، وقذفللت طواغيته يف قليللب اهللكة، 
ودوخللت مللردة الكفار، وسللقتهم كاسللات البللوار)))، وهي أول حللرب كان هبا 
االمتحان، وأراد فريق من املسلللمني التأخر عللن النبي صىل اهلل عليه وآله؛ خلوفهم 
ۡخرََجَك 

َ
منهللا وكراهيتهم هلللا عىل ما نطق به القرآن، حيث يقول جل اسللمه ﴿َكَمآ أ

َربُّ��َك ِمۢن بَۡيتَِك بِٱۡلَّقِ ِإَوناَّ فَرِيٗقا ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي لََكٰرُِهوَن ٥ يَُجِٰدلُونََك ِف ٱۡلَّقِ َبۡعَد 
َما يَُساقُوَن إَِل ٱلَۡمۡوِت َوُهۡم يَنُظُروَن﴾)))، فيومها اليوم الذي مل يأت الدهر  ناَّ

َ
َ َكأ َما تَبنَياَّ

بمثله، وكان فضل اهلل فيه من أحسن فضله، إذ أنزل فيه املالئكة الكرام لنرص رسوله 
تفضياًل له عىل مجيع رسله، وعيل عليه الصالة والسالم فارس تلك امللحمة، فام تعّد 
األسللد الغضاب )بشسللع( نعله، ومسللّعر تلك احلرب العوان ينصبُّ عىل األعداء 
إنصباب السحاب ووابله، ونار سللطوته تتسّعر تسّعر النار يف دقيق الغضا وجزله، 
وهذه الغزوة كانت عىل رأس ثامنية عرش شهر من قدومه صىل اهلل عليه وآله املدينة 
وُعمر عيل عليه الصالة والسللالم سللبع وعرشون سنة)))، وكان من مجلة خرها إّن 

)1) البوار: اهلالك. العني 8: 285 »بور«.
)2) سورة األنفال 8: 5 - 6.

)3) أتفقت أغلب املصادر عىل أن عمر أمري املؤمنني عليه السالم يف واقعة بدر بني 24- 25 سنة، 
ففي اإلرشاد: ولد 12 رجب سنة ثالثني من عام الفيل ... إىل أن قال: فكان مقامه من رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله بعد البعثة 23 سنة، منها 13 سنة بمكة قبل اهلجرة، وعرش سنني بعد اهلجرة. 

اإلرشاد 1: 5 - 6. 
 باثنتي عرشة سنة  النبوة  قبل  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  مولد  كان  املتهجد:  ويف مصباح    
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املرشكني حرضوا بدرًا مرّصين عىل القتال، ومسللتظهرين بكثرة األموال واألبطال 
والعدد والرجال، واملسلللمون اذ ذاك نفر يسللري ضعيف، كام قال اهلل تعاىل: ﴿َولََقۡد 

.(( ذِلاَّةۖٞ ﴾)))
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ ُكُم ٱللاَّ نََصَ

وبعضهم قال: سللمعت عليًا عليه الصالة والسللالم يقول: »لقد حرضنا بدرًا 
وما فينا فارس إاّل املقداد بن األسللود، ولقد كنّا ليلة بدر وما فينا إاّل من نام سللوى 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فإنه كان يف أصل شجرة يدعو ويصيّل حتى الصباح«.
وروي: إّنلله مّلا أصبح النللاس يوم بدر اصطّفت قريش: أمامهللا عتبة بن ربيعة 
وأخوه شيبة وإبنه الوليد، فنادى عتبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا حممد أخرج 
إلينللا أكّفاءنللا من قريش، فبدر إليهم ثالثة من شللبان األنصللار فمنعهم النبي صىل 
اهلل عليلله وآله وقال هلللم: »إّن القوم دعوا األكّفاء منهم« ثم أمللر عليًا عليه الصالة 
والسللالم بالراز إليهم، وبعث معه محزة بللن عبد املطلب وعبيدة بن احلرث رمحهام 
اهلل، فلاّم اصطّفوا قال مرشكوا قريش: من أنتم؟ فانتسللبوا هلم، فقالوا: أكّفاء كرام، 
ونشللبت بينهم احلرب، فوقف عيل عليه السللالم للمبارزة، فبللارزه الوليد بن عتبة 
وكان شللجاعا جريئًا، فاختلفا رضبتني، فأخطأت رضبة الوليد واتقى بيده اليرسى 

رضبة أمري املؤمنني عليه السالم فابانتها.
وروي: أنه عليه السللالم كان يذكر بدرًا وقتله الوليللد، فقال يف حديثه: »كأيّن 

... إىل آخره. مصباح املتهجد للطويس: 805. وعليه فيكون عمره 24 سنة أو 25 سنة. 
فقط وجدته يف الفصول املهمة البن الصباغ، حيث قال: قيل: والدته قبل اهلجرة بخمس وعرشين 

سنة. الفصول املهمة البن الصباغ 1: 171.
)1) سورة آل عمران 3: 123.

)2) رواها املفيد يف اإلرشاد 1: 67 - 68، باختالف يسري. االربيل يف كشف الغمة 1: 182.
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أنظر إىل وميض خامته يف شللامله، ثم رضْبَتُه رضبة ُاخرى فرصعته وسلللبته، فرأيت 
فيه ردعًا))) من خلوق)))، فعلمت أّنه قريب عهد بعرس«))).

ثللم بارزه العاص بن سللعيد بن العللاص بعد أْن أحجم عنه النللاس؛ ألّنه كان 
هوالً عظيام فقتله))).

قال عمر بن اخلطاب: مررت بالعاص بن سللعيد يوم بدر فرأيته يبحث للقتال 
كام يبحث الثور بقرنه وإذا شللدقاه))) قد أزبدا كالللوزغ فهبته وزغت عنه، فقال يل: 
]اىل[ أيللن يللا ابن اخلطاب؟، فقال له عيل عليه السللالم:  »دعلله وخذين اليك يا ابن 

العاص«.
قال عمر: فاختلفا رضبًا فام برحت من مكاين حتى قتله عيل عليه السالم.

]وقد قيل[:
تباكا)))إذا اشتبهت دموع يف خدود ممن  بكى  من  تبنّي 

ثم برز اليه حنظلة بن أيب سللفيان، فلام دنا منه رضبه أمري املؤمنني عليه الصالة 
والسالم رضبة بالسيف أسالت عينيه ولزم األرض قتياًل.

ثم برز إليه طعيمة بن عدي فقتله.

)1) يف املخطوطة: درعًا، وما يف املتن أثبتناه من املصادر، وبه يتم الكالم. 
الردع: اللطخ بالزعفران، والردع: اثر اخللوق والطييُِّب يف اجلسد. لسان العرب 8: 121»ردع«.  

)2) اخللوق: نوع من الطيب. العني 4: 152»خلق«.
)3) روي اخلر  يف االرشاد 1: 73 - 74، باختالف يسري. كشف الغمة 1: 184- 185/غزوة بدر.
)4) اإلرشاد 1: 69، غزوة بدر. وروي اخلر يف الثقات البن حبان 1: 171، واملغازي للواقدي 1: 92.

)5) الشدق: جانب الفم. الصحاح 4: 249»شدق«.
)6) البيت للمتنبي من قصيدة يمدح فيها عضد الدولة :429.
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ثم برز إليه نوفل بن خويلد، وكان من شياطني قريش، وكانت تعّظمه وتقّدمه 
وتطّيعلله، وكان قد قّيد أبا بكر وطلحة قبللل اهلجرة بمكة، وأوثقهام بحبل، وعّذهبام 

يومًا إىل الليل حتى سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف أمرمها.
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مّلا عرف بحضور نوفل بدرا: »اللهم أكفني 
نوفال« فقصده أمري املؤمنني عيل عليه السللالم، ثم رضبه بالسلليف فنشب يف بيضته 
فانتزعه، ثم رضب به سللاقه وكانت درعه مشمرة فقطعها ثم أجهز عليه فقتله، فلام 
عاد إىل النبي صىل اهلل عليه وآله سللمعه يقول: »من له علم بنوفل؟« فقال عيل عليه 
السللالم: »أنا قتلته يا رسللول اهلل« فكّر النبي صىل اهلل عليه وآللله وقال: »احلمد هلل 

الذي أجاب دعويت فيه«))).
ومل يزل عيل عليه السالم يقتل واحدًا بعد واحد من أبطال املرشكني حتى قتل 
بانفراده نصف املقتولني، وقتل املسلللمون كافة وثالثة آالف من املالئكة املسللومني 
النصف اآلخر، وشاركهم عيل عليه السالم فيهم أيضًا، ثم رمى رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وآله باقي القوم بكف من احلصاة، قال: »شاهت الوجوه« فاهنزموا مجيعا))).
]فهللذه الغزوة[ العظمى عىل - ما رشحناه - وكانت عبارة عنه عليه السللالم، 

وما أجدره بقول القائل:
وحماربًا مساملًا  حالتان)))  بالعدل منك وسيفك املخضوبلك 

)1) روي يف االرشاد 1: 75 - 77. املغازي 1: 92. أعالم الورى للطريس 1: 170/الركن االول، 
الباب الرابع، غزوة بدر، و376/الركن الثاين، الباب الرابع، الفصل الثاين مقاماته يف غزوة بدر. 

كشف الغمة لالربيل 1: 182- 186.
)2) رواها املفيد يف االرشاد 1: 69. الواقدي يف املغازي 1: 81.

)3) يف املخطوطة: خلتان، ومايف املتن أثبتناه من املصدر.
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والطىل الذوائب  بني  ما  ومجعت ما بني الطال والذئب)))فرقت 
الثانية: غزوة أحد.

وكانت يف شللوال ومل يبلغ عمر أمري املؤمنني تسللعًا وعرشين سنة، وأحد جبل 
عظيم قريب اىل املدينة، وكانت هذه الغزوة عنده. 

وا يوم بدر وقتل بعضهم وأرس بعضهم حزنوا لقتل  وسببها إّن قريشللا مّلا ُكرسيِ
رؤوسللائهم، فجمعوا وبذلوا األموال وجّيشللوا اجليوش، وتوىّل ذلك أبو سللفيان، 
وقصدوا النبي صىل اهلل عليه وآله واملؤمنني باملدينة، فخرج النبي صىل اهلل عليه وآله 
باملسلمني، ودخل النفاق والشك والريب بني مجاعة منهم، فرجع قريب من ثلثهم 
اىل املدينة، وبقى صىل اهلل عليه وآله يف سللبعامئة من املسلللمني كام حكاه اهلل سبحانه 
ُ َس��ِميٌع  ۡهلَِك ُتَبّوُِئ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َمَقٰعَِد لِۡلقَِتاِلۗ َوٱللاَّ

َ
وتعللاىل يف قوله ﴿ِإَوۡذ َغَدۡوَت ِم��ۡن أ

َعلِيٌم﴾))) اآليات.
ْب  فصللّف النبي صللىل اهلل عليه وآله املسلللمني صفًا طوياًل وجعل عىل الشللعيِ
مخسللني رجاًل مللن األنصار وأمللر عليهم رجاًل منهللم، وقال هلللم: »ال ترحوا من 

مكانكم وإْن قتلنا عن آخّرنا، فإنام نؤتى من موضعكم هذا«.
واشتدت احلرب ودارت رحاها ولواء املسلمني بيد أمري املؤمنني عليه الصالة 
والسالم وهو قّدام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ما يرضهبم بسيفه بني يديه، ولواء 
الكفللار بيللد طلحة بللن أيب طلحة العبللدي من بني عبللد الدار وكان يسللمى كبش 
الكتيبللة، فتالقى هو وعيل عليه السللالم وتقاربا واختلفللت بينهام رضبتان، فرضبه 
عيل عليه السللالم عىل مقّدم رأسه فبدرت عينه وصاح صيحة عظيمة وسقط اللواء 

)1) وردت األبيات يف االرشاد للديلمي 2: 240.
)2) سورة آل عمران 3: 121.
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من يده فأخذه آخر من بني عبد الدار فقتله، ومل يزل عليه السللالم يقتل واحدًا بعد 
واحد حتى قتل منهم سبعة.

ثم أخذ اللواء عبد هلم اسمه صواب، وكان من أشد الناس، فرضب عيل عليه 
السللالم يده فقطعهللا، فأخذه بيده اليرسى فرضبه عليهللا فقطعها، فأخذ اللواء عىل 
صدره ومجع ساعديه عليه ويداه مقطوعتان، فرضبه عيل عليه الصالة والسالم عىل 

رأسه فسقط رصيعًا، واهنزم القوم.
للَعب الناس يغنمون  واكّب املسلللمون عىل الغنائللم، و]ملا[ رأى أصحاب الشيِ
فخافوا فوت الغنيمة فاسللتأذنوا رئيسهم يف أخذ الغنائم، فقال: إن رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وآله أمرين أن ال أبرح من موضعي.
فقالوا: إنام قال ذلك وهوال يدري أّن األمر يبلغ إىل ما ترى، ومالوا اىل الغنائم 
وتركوه، فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله، وجاء من ظهر النبي صىل اهلل عليه وآله 
فنظللر اليه وقد حّف به أصحابه، فقال ملن معه: دونكم هذا الذي تطلبون، فحملوا 
عليلله محلة رجل واحد رضبًا بالسلليوف، وطعنًا بالرماح، ورميللًا بالنبال، ورضخًا 
باحلجللارة، وجعل أصحاب رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآللله يقاتلون عنه حتى قتل 
منهم سبعون رجاًل، واهنزم الباقون وبقي النبي صىل اهلل عليه وآله وحده، وما زال 
من موضعه صىل اهلل عليه وآله شللرًا واحدًا، وبارش القتال بنفسلله، ورمى صىل اهلل 
عليلله وآله حتللى ُفنيت نباله، وكان تارة يرمي عن قوسلله وتارة باحلجارة، وأصاب 
عتبة بن أيب وقاص شللفتيه ورباعيتيلله، ورضبه ابن قميئة عىل كريمته الرشيف صىل 
اهلل عليه وآله، فلم يصنع سلليفه شلليئًا إاّل وهن الرضبة بثقل السلليف، ثم وقع صىل 
اهلل عليه وآله يف حفرة مغشيًا عليه وحجب اهلل أبصار املرشكني عنه، وصاح صائح 
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يف املدينة: قتل رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فانخلعت القلوب وخرجت فاطمة 
عليها صالة اهلل وسالمه صارخة.

قال أمري املؤمنني عيل عليه الصالة والسللالم: »ملا اهنزم الناس عن رسللول اهلل 
صللىل اهلل عليه وآله حلقني من اجلللزع عليه مامل أملك نفلليس، وكنت أمامه أرضب 
بسلليفي املرشكني فرجعت أطلبه فلم أره، فقلت: ما كان رسللول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله ليفّر وما رأيته يف القتىل، وأظنه رفع من بيننا اىل السامء)))، فُكرسْت جفن سيفي 
وقلللت يف نفلليس: ]ألقاتلن به عنه حتى ُاقَتْل ومحلت عىل القللوم، فافرجوا[ فإذا أنا 
برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقد وقع مغشيًا ]عليه[ فنظر ايل وقال: ما فعل الناس 

ياعيل؟.
فقلت: كفروا يا رسول اهلل، وولوا الدبر، وأسلموك إىل عدوك، فنظر اىل كتيبة 
قللد اقبلت ]اليه[، فقللال: ردهم عني، فحملت عليهم أرضهبم يمينًا وشللامالً حتى 
قتلت منهم هشللام بن أمية املخزومللي وأهنزم الباقون، وأقبلللت كتيبة أخرى فقال 

)1) جيب ذكر عدة أمور هنا:
1. ان كلمة ) اظن( ُتأخذ عىل الظاهر، فقد اكدت روايات اهل البيت عىل ان حديثهم مع الناس   

عىل مستوى عقوهلم.
2. عكرمة موىل ابن عباس معروف عنه بالوضع والكذب كام حتدثت عنه كتب الرجال والسرية.   
 /280  :20 للمزي  الكامل  هتذيب   .9471 بالرقم   /261  :5 للنامزي  الرجال  مستدرك  انظر 

بالرقم 4009. التعديل والتجريح لسليامن بن خلف3: 1150/ بالرقم 1180.
3. ان الكالم احلق املنقول عن اهل البيت يف معركة احد ما نقل عن االمام الصادق عليه السالم:   
)ملا كان يوم احد اهنزم اصحاب رسول اهلل حتى مل يبقى معه ااّل عيل بن ايب طالب عليه السالم ... 

احلديث(. علل الرشائع للصدوق 1: 7/ باب 7 ، ح3.
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يل صللىل اهلل عليه وآله: إمحل عىل هذه، فحملللت عليها وقتلت منهم عمرو بن عبد 
اهلل اجلمحللي وأهنزمت أيضًا، وجاءت أخرى فحملت عليها وقتلت منها: برش بن 

مالك العامري واهنزمت«.
ومل يللزل صىل اهلل عليه يقاتل يف ذلك اليوم ويفّرق مجوع القوم عن رسللول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله حتى أصابه يف رأسلله ووجهه ويديه، سللبعون جراحة وهو قائم 
وحده بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال يغفل عنه طرفة عني، فقال له صىل 
اهلل عليه وآله: »يا عيل أما تسمع مدحيك يف السامء، إّن ملكًا إسمه رضوان ينادي بني 
املالئكة: ال سلليف إاّل ذو الفقار وال فتى إاّل علليل« ورجع الناس اىل النبي صىل اهلل 
عليه وآله وكان جرئيل عليه السالم يعرج إىل السامء يف ذلك اليوم، وهو يقول: ال 
سيف إاّل ذو الفقار وال فتى إاّل عيل، وسمعه الناس كلهم، وقال جرئيل: يا رسول 

اهلل قد عجبت املالئكة من حسن مواساة أمري املؤمنني لك بنفسه.
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »وما يمنعه من ذلك وهو منّي وأنا منه؟«. 

فقال جرئيل عليه السالم: وأنا منكام))).
وذكللر أهل السللري قتىل ُاحللْد من املرشكني، فللكان ]جّل[ مجهورهللم مقتولني 
بسيف أمري املؤمنني عيل عليه الصالة والسالم، وكان الفتح له، وسالمة رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله من املرشكني بسللببه، ورجللوع الناس اىل النبّي صلوات اهلل عليه 
وآله بمقامه، وثباته يذب عنه دوهنم ويبذل نفسلله العزيزة يف سبيل نرصته، وتوجه 
العتللاب مللن اهلل تعللاىل اىل كافتهم ملوضع اهلزيمة، واملالئكة يف السللامء مشللغولون 

)1) روي اخلر يف االرشاد 1: 78 - 90. أعالم الورى 1: 376 - 379. كشف الغمة 1: 190 - 
الكرى 2:  الطبقات  النعامن 1: 267 - 270 و 277 - 282.  196. رشح االخبار للقايض 

.44 - 38
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بمدحه، متعجبون من مقامه وثباته، وصىل اهلل عىل جمهول القدر.
الثالثة: غزوة األحزاب.

وهي غزوة اخلندق، وبياهنا: أّن مجاعة من اليهود جاؤوا اىل أيب سفيان لعلمهم 
بعداوته للنبي صىل اهلل عليه وآله وسألوه املعونة، فأجاهبم ومجع هلم قريشًا وأتباعها 
مللن كنانللة وهتامة، وغطفان وأتباعها مللن أهل نجد، وأتفق املرشكللون مع اليهود، 
وأقبلوا بجمع عظيم، ونزلوا من فوق املسلللمني ومن أسللفلهم كللام قال تعاىل ﴿إِۡذ 

ۡسَفَل ِمنُكۡم﴾)))، واشتد األمر عىل املسلمني.
َ
َجآُءوُكم ّمِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ

ر وخرج النبللي صىل اهلل عليه وآله  وكان سلللامن قد أشللار بحفر اخلندق، فُحفيِ
باملسلمني وهم ثالثة اآلف، واملرشكون مع اليهود يزيدون عىل عرشين الفًا، وجعلوا 
اخلندق بينهم وبني املسلمني، وركب عمرو بن ود ومعه فوارس من قريش وأقبلوا 
حتللى وقفوا عىل أضيق مكان يف اخلندق، ثم رضبوا بخيلهم فاقتحمته وصاروا بني 

اخلندق واملسلمني، فخرج إليهم عيل بن أيب طالب عليه الصالة والسالم.
فقال عمرو: من يبارز؟.

فقال عيل عليه السالم: »أنا«.
فقال له النبي صىل اهلل عليه وآله: »إّنه عمرو« فسكت.

فقال عمرو: هل من مبارز؟.
فقال عيل عليه السالم: »أنا له يا رسول اهلل«.

فقال: »إّنه عمرو« فسكت.
فنللادى عمرو ثالثة، فقللال عيل عليه الصالة والسللالم: »أنا له يا رسللول اهلل« 

)1) سورة االحزاب 33: 10.
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فقال: »إّنه عمرو«.
كل ذلك يقوم عيل عليه السالم فيأمره النبي صىل اهلل عليه وآله بالثبات إنتظارًا 
حلركة غريه من املسلللمني، وكأنَّ عىل رؤوسللهم الطري لتخّوفهم من عمرو، وطال 
نللداء عمرو بطلب املبللارزة وتتابع قيام أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم، فلاّم مل 
يقدم أحد من الصحابة قال النبي لعيل صىل اهلل عليهام: »إدن مني يا عيل« فدنا منه، 
فنزع عاممته من رأسلله وعّممُه هبا وأعطاه سلليفه، وقال: »إمض لشانك« ودعا له، 
ثم قال: »برز اإليامن كله اىل الرشك كله« فسللعى عيل عليه السالم نحو عمرو حتى 

انتهى اليه.
فقال: »يا عمرو إنك كنت تقول ال يدعوين أحد إىل ثالث إاّل قبلتها أو واحدة 

منها«.
قال: أجل.

قال عليه السللالم: »إين أدعوك إىل شللهادة أن ال إله إاّل اهلل وإّن حممدًا رسللول 
اهلل، وأن تسّلم لرب العاملني«.

قال: يا ابن أخ أخّر هذه عني.
فقال عليه السللالم: »أما إهنا خري لك لو أخذهتا« ثم قال عليه السالم: »ها هنا 

ُأخرى«.
قال وما هي؟.

قال عليه السالم: »ترجع من حيث أتيت«.

قال: ال حتدث عني نساء قريش بذلك أبدًا.
قال عليه السالم: »فها هنا ُاخرى«.
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قال: ما هي؟.
قال عليه الصالة والسللالم: »أبارزك وتبارزين« فضحك عمرو وقال: إن هذه 
اخلصلللة ما كنت أظللن أن أحدًا من العرب يطلبها منللي، وإين أكره أن أقتل الرجل 

الكريم مثلك وقد كان أبوك صديقًا يل.
فقال عليه الصالة والسالم: »لكني أحب أن أقتلك ما دمت أبيًا للحق« فحمى 
عمرو ونزل عن فرسه ورضب وجهه حتى نفر واقبل عىل أمري املؤمني عليه الصالة 
والسللالم مصلتًا سلليفه وبادره برضبة، فنشللب السلليف يف تيِرس عيل عليه السالم، 

فرضبه أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم))).
قال جابر االنصاري رمحه اهلل: وجتاوال وثارت بينهام غرة وبقيا سللاعة طويلة 
مل أرمها وال سللمعت هلام صوتًا، ثم سللمعنا التكبري فعلمُت أّن عليًا عليه السالم قد 
قتللله، ورّس النبللي صللىل اهلل عليه وآله رسورًا عظياًم مّلا سللمع صللوت أمري املؤمنني 
عليه الصالة والسللالم بالتكبري، وكّر وسجد هلل تعاىل شكرًا وانكشف الغبار وعر 
أصحاب عمرو اخلندق واهنزم عكرمة بن أيب جهل وباقي املرشكني، فكانوا كام قال 

.(( ۚا﴾))) ِيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ َخۡيٗ ُ ٱلاَّ اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَرداَّ ٱللاَّ
ومّلا قتل عيل عليه الصالة والسللالم عمرو أخذ رأسه وأقبل به نحو النبي صىّل 

)1) رواها املفيد يف االرشاد 1: 94 - 99، غزوة االحزاب. والقايض النعامن يف رشح األخبار 1: 
288 - 296، و323 - 324/ح 293. وابن حاتم يف الدر النظيم: 162- 163. األربيل يف 

كشف الغمة 1: 200 - 203.
)2) سورة االحزاب 33: 25.

)3) روي اخلر يف االرشاد 1: 102. كشف الغمة 1: 204. دالئل النبوة للبيهقي 4: 436 - 439، 
باختالف يسري.
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اهلل عليلله وآللله ووجهه يتهلللّل، فالقى الرأس بللني يدي النبي صللىل اهلل عليه وآله، 
فقّبل النبي صىل اهلل عليه وآله رأس عيل عليه الصالة والسللالم ووجهه، وقام أكابر 

الصحابة فقّبلوا أقدامه عليه السالم))). 
وقال له عمر بن اخلطاب: هال سلبته درعه فام ألحٍد درع مثلها.

فقال: إين استحييت أن أكشف عن سوءة ابن عمي))).
ُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱۡلقَِتاَلۚ -  وكان ابللن مسللعود يقرأ من ذلك اليوم هكذا: ﴿َوَك��َ� ٱللاَّ

ُ قَوِيًّا َعزِيٗزا﴾))). بعيل - َوَكَن ٱللاَّ

وقللال النبللي صىل اهلل عليه وآللله ذلك اليللوم يف حقه عليه الصالة والسللالم: 
»ملبارزة عيل لعمرو بن ود العامري: أفضل من عبادة ُامتي اىل يوم القيامة«))).

وقال ربيعة السللعدي: أتيت حذيفة اليامين فقلت: يللا أبا عبد اهلل إننا لنتحدث 
عللن عيل عليه السللالم ومناقبه، فيقول لنا: أهل البللرصة إنكم تفرطون يف عيل عليه 

السالم فهل أنت حمدثي بحديث فيه؟.
فقال حذيفة: يا ربيعة وما تسألني عن عيل عليه الصالة والسالم، والذي نفيس 
بيده لو وضع مجيع أعامل أصحاب حممد صىل اهلل عليه وآله يف كفة امليزان منذ بعث 
اهلل حممدًا صىل اهلل عليه وآله إىل يوم الناس ووضع عمل عيل عليه الصالة والسالم 

يف الكفة األخرى لرجح عمل عيل عليه السالم عىل مجيع أعامهلم.

)1) يف مجيع املصادر: )فقّبلوا رأسه( بدل )فقّبلوا أقدامه(.
)2) روي اخلر يف اإلرشاد 1: 104. كشف الغمة 1: 205، بتقديم وتأخري.

)3) رواها القمي  يف تفسريه 2: 189. املفيد يف اإلرشاد 1: 106. األربيل يف كشف الغمة 1: 205. 
احلسكاين يف شواهد التنزيل 2: 8/ح 629 - 633. اخلوارزمي يف املناقب: 107/ح112.
)4) رواه احلاكم النيسابوري يف املستدرك 3: 32. احلسكاين يف شواهد التنزيل 2: 14/ح 636.
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فقللال ]ربيعللة: وأبو بكر وعمر؟ قال: نعم. فقلت[: هللذا الذي ال يقام له وال 
يقعد.

فقال حذيفة: يالكع ]وكيف ال حيمل[ وأين كان أبو بكر وعمر؟ ثكلتك أمك 
ومجيللع أصحللاب حممد صللىل اهلل عليه وآله يوم عمللرو بن ود وقد دعللا اىل املبارزة 
فاحجم الناس كّلهم ما خال عليًا عليه الصالة والسللالم فإنه برز اليه وقتله، والذي 
نفللس حذيفللة بيده لعمله عليه السللالم ذلك اليوم أعظم أجللرًا من عمل أصحاب 

حممد صىل اهلل عليه وآله اىل يوم القيامة))).
َي إليها أخوها: من ذى الذي اجرتأ عليه؟ فقالوا:  وقالللت أخت عمرو وقد ُنعيِ

عيل بن أيب طالب عليه السالم. 
قالللت: لللو مل يعد يومه إاّل عىل يد كفللؤ كريم، ال رقأت)))  دمعتللي إْن هرقتها 
عليلله، قتَل األبطال وبللارز األقران، وكانت منيته عىل يد كريم قومه، وما سللمعت 

أفخر من هذا يابني عامر.
وانشدت:

قاتله غري  عمرو  قاتل  كان  األبدلو  دائللم  عليه  أبكي  لكنت 
وكان يدعى قدياًم بيضة البلد)))لللكللن قللاتللللله مللن اليللعللاب به

)1) رواه القايض النعامن يف رشح االخبار:299 - 300/ح282. املفيد يف االرشاد 1: 103. الطريس 
يف أعالم الورى 1: 379 - 380، الركن الثاين، الفصل الثاين، مقاماته يف غزوة األحزاب. ابن 

حاتم يف الدر النظيم:162- 165. االربيل يف كشف الغمة 1: 204، مجيعًا باختصار.
)2) رقأ الدمع ، يرقأ ورقوءا: إذا سكن. الصحاح للجوهري 1: 53، رقأ.

أن  إاّل   ،166 النظيم:  الدر   .206  :1 الغمة  كشف   .108  -107  :1 االرشاد  يف  اخلر  روي   (3(
األبيات مل ترد يف الدر.
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الرابعة: غزوة خيرب.
وكان الفتح فيها بأمري املؤمنني عليه السالم أيضًا؛ ألّن النبي صىل اهلل عليه وآله 

حارص اليهود بخير بضعًا وعرشين ليلة.
ففللي بعض األيام فتحوا الباب وكانوا قد خندقوا عىل أنفسللهم خندقًا وخرج 
مرحللب بأصحابه يتعّرض للحللرب، فدعا النبي صىل اهلل عليه وآله أبا بكر وأعطاه 
الراية يف مجع من املسلللمني واملهاجرين فاهنزم، فلاّم كان من الغد أعطاها عمر فسار 

هبا غري بعيد ثم اهنزم.
فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: »أتوين بعيل« فقيل: إّنه أرمد العني.

فقللال: »أرونيه تللرونيِ رجاًل حيب اهلل ورسللوله وحيبه اهلل ورسللوله، كرار غري 
فللرار«. فجللاء عيل عليه الصالة والسللالم، فقال للله النبي صىل اهلل عليلله وآله: »ما 

تشتكى يا عيل؟«.
قال: »رمدًا ما أبرص معه، وصداعًا برأيس«.

فقللال: »اجلللس وضّع رأسللك عىل فخللذي« ثم تفللل صىل اهلل عليلله وآله يف 
يديه ومسللحها عىل عينه ورأسلله ودعا له، فانفتحت عيناه وسكن الصداع وأعطاه 
الراية، وقال: »إمض هبا، فجرئيل معك والنرص أمامك«. فمىض عيل عليه الصالة 
والسللالم حتى أتى احلصن فخرج مرحب وعليلله درع ومغفر وحجر قد ثقبه مثل 
البيضة عىل رأسلله، فاختلفا برضبتني فرضبه عيل عليه الصالة والسللالم فقّد احلجر 
واملغفر ورأسلله حتى وقع السلليف عىل ارضاسلله فخر رصيعًا، واهنزم من كان مع 
مرحللب واغلقوا باب احلصن، وعاجله مجاعة كثرية من املسلللمني فلم يتمكنوا من 
فتحلله، فجاء أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم فقلعه وأخللذه وجعله جرسًا عىل 
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اخلندق حتى عر املسلللمون عليه، وظفروا باحلصن، وأخذوا الغنائم، ومّلا انرصفوا 
رمى به بيمناه سللبعني ذراعًا، وكان يغلقه عرشون رجاًل، ورام املسلمون محل ذلك 

فلم يقله ااّل سبعون رجاًل))).
وقال عليه الصالة والسللالم: »واهلل ما قلعت باب خير بقوة جسللامنية ولكن 

بقوة ربانية«))).
اخلامسة: غزوة السلسلة.

وخللر هذه الغزاة أنه جاء أعرايب إىل النبي صىل اهلل عليه وآله فقال: يا رسللول 
اهلل إْن مجاعللة من العرب قد اجتمعللوا بواد الرمل عىل ان يبيتللوك باملدينة، فأمرهم 
بالصللالة جامعة فاجتمعللوا وعّرفهم، وقللال: »من هلم« فابتللدرت مجاعة من أهل 
الصفة وغريهم وعدهتم ثامنون، وقالوا: نحن، أمّر علينا من شللئت، فاسللتدعى أبا 
بكر وقال له: »إمض« فمىض وتبعه القوم فهزموه وقتلوا مجعًا كثريًا من املسلللمني، 
واهنللزم أبو بكر وجاء اىل رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآللله، فبعث عمر فهزموه ايضًا 

فساء ذلك النبي صىل اهلل عليه وآله.
فقللال عمللرو بن العللاص: ابعثنللي يا رسللول اهلل فللإن احلرب خدعللة ولعيّل 
أخدعهللم، فانفذه مع مجاعة فلاّم صاروا اىل الللوادي خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من 

)1) روي اخلر يف رشح األخبار 1:  147- 149/ح86. االرشاد 1: 125- 129. دالئل النبوة 4: 
209- 213. أعالم الورى 1: 207- 208. قصص األنبياء للراوندي: 344/ح452. كشف 
الغمة 1: 213- 214 . السنة البن أيب عاصم: 594- 595/ح 1379- 1380. الدرر البن 

عبد الر: 199- 200، مجيعًا باختالف يسري.
)2) روي يف األمايل للصدوق:604/املجلس 76، ح11. عيون املعجزات حلسني بن عبد الوهاب:7. 
روضة الواعظني للفتال النيسابوري:127/جملس يف ذكر فضائل أمري املؤمنني عليه السالم، مجيعًا 

باختالف باأللفاظ وزيادة.
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أصحابه مجاعة.
ثم دعا أمري املؤمنني عليًا عليه السالم وبعثه اليهم، ودعا له وخرج معه مشّيعًا 
اىل مسجد األحزاب، وأنفذ معه مجاعة منهم أبو بكر، وعمرو بن العاص، فسار هبم 
نحو العراق منّكبًا عن الطريق حتى ظنوا أنه يريد هبم غري ذلك الوجه، ثم أخذ هبم 
عىل طريق غامضة واستقبل الوادي من فمه، وكان عليه السالم يسري الليل ويكمن 
النهللار، فلام قرب من الللوادي أمر أصحابه أن خيفوا جسللدهم، فلام رأى عمرو بن 
العاص فعله مل يشللك يف كون الفتح له، فخّوف أبا بكر، وقال: إن هذه أرض ذات 
ضباع وذئاب كثرية احلجارة، وهي أشللد علينا من بني سللليم، واملصلحة أن نعلوا 
الوادي، وأراد فسللاد احلال عىل أمري املؤمنني عليه السللالم حسدًا له وبغضًا، وأمره 

أن يقول ذلك ألمري املؤمنني عليه الصالة والسالم.
فقال له أبو بكر، فلم جيبه أمري املؤمنني عليه السللالم بحرف واحد، فرجع أبو 

بكر، وقال: واهلل ما أجابني بحرف واحد.
فقللال عمرو بن العاص لعمر بن اخلطاب: إمض أنت اليه فخاطبه، ففعل فلم 

جيبه أمري املؤمنني عليه السالم بيشء.
فقال عمرو: أنضيع انفسنا! انطلقوا بنا نعلوا الوادي.

فقال املسلمون: إن النبي أمرنا بأن ال نخالف عليًا عليه السالم، فكيف نخالفه 
ونسللمع قولك، فام زالوا حتى طلع الصبح، فكبس القوم وهم غافلون، فأمكنه اهلل 
منهم ونزل جرئيل عليه السللالم عىل النبي صىل اهلل عليه وآله بسللورة ﴿َوٱۡلَعِٰدَيِٰت 
َضۡبٗحا ١ فَٱلُۡمورَِيِٰت قَۡدٗحا ٢ فَٱلُۡمغِيَرِٰت ُصۡبٗحا ...﴾)))  السورة َقَساَمً منه تعاىل بخيل 
أمللري املؤمنني عليه الصالة والسللالم وعّرفه احلال، ففللرح النبي صىل اهلل عليه وآله 

)1) سورة العاديات 100: 1 - 3.
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وبرش أصحابه بالفتح، وأمرهم باسللتقبال أمري املؤمنني عيل عليه الصالة والسالم، 
فخرجللوا والنبي صللىل اهلل عليه وآله يقدمهللم فلاّم رأى أمري املؤمنني عليه السللالم 
النبللي ترجل عن فرسلله ووقف بني يديلله، فقال له النبي صللىل اهلل عليه وآله:»لوال 
أنني أشللفُق أْن تقول فيك طوائللف ُامتي ما قالت النصارى يف املسلليح لقلت فيك 
اليللوم مقللاالً ال متر بمالء منهم إاّل أخذوا الرتاب من حتللت قدميك، اركب فإن اهلل 
ورسللوله عنك راضيان« وسللميت هذه الغزوة بذات السالسل؛ ألّن أمري املؤمنني 
َ منهم وقتل منهم وأتى باالُسارى منهم مكّتفني باحلبال كأهّنم يف  عليه السللالم أرسيِ

السالسل))).
]جهاده بعد النبي صىل اهلل عليه وآله[

وأمللا الثللاين وهو مواطللن جهاده بعد الرسللول صىل اهلل عليه وآللله، فإنه ابتيلَّ 
وامتحن بحرب الناكثني والقاسطني واملارقني كام أخره النبي صىل اهلل عليه وآله))).
وبيان هذه احلروب عىل سبيل االختصار: أنه بعد أن آل األمر إليه صلوات اهلل 
عليه وآله وتابعه املسلمون كافة هنض طلحة والزبري، ونكثا بيعته، وانحازا إىل عائشة، 
وأمجعللوا عىل قتاله، وتوجهللوا اىل البرصة، وانضم إليهم منهللا خلق كثري وخرجوا 

اخلرائج   .165  -  162  :1 اإلرشللاد  592/ح758.   -  591 الكويف:  فرات  تفسري  يف  روي   (1(
الغمة 1:  آل أيب طالب 2: 328 - 330. كشف  مناقب  واجلرائح 1: 167- 168/ح257. 

230 - 232، مجيعًا بإختالف.
)2)  رويت يف ألقاب الرسول وعرتته لقدماء املحدثني: 25. معاين األخبار: 204/باب معنى الناكثني، 
من حديث 1. رشح األخبار1: 207/من حديث 107و338 - 339/ح307 - 308. كنز 
البن  املناقب  يف  الثاقب  ح24.   ،13 جملس   /166 الطويس:  أمايل   .279 للكراجكي:  الفوائد 
تاريخ  يعىل: 397/ح519.  أيب  الفصل 14، من حديث 6. مسند  محزة: 105/الباب األول، 

بغداد 8: 336/ح 4447.



74منهج الشيعة يف فضائل وصي خامت الشريعة

ليحاربوه، فخرج عليه السللالم وردعهم فلم يرتدعللوا ووعظهم فلم ينزجروا، بل 
أرّصوا عىل القتال فقاتلهم حينئذ حتى قتل منهم سللتة عرش ألفا وسبعامئة وتسعني، 
وكانللوا ثالثني ألفًا، وُقتيَِل مللن أصحاب أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم ألف 
وسللبعون رجاًل، وكانوا عرشين ألفًا، وهذه الوقعة تسمى وقعة اجلمل وهي حربه 

صلوات اهلل عليه للناكثني))).

وبعللد ذلك اشللتغل صلللوات اهلل عليه بوقعة صفللني)))، وحربه مللع معاوية، 
وهللي جهاده للقاسللطني، وهذه احلرب من الوقائع العظللام التي يضطرب هلا فؤاد 
اجلليد ويشلليب منها رأس الوليد، وبقي صلللوات اهلل عليه يكابد هذه الوقعة ثامنية 
عرش شللهرًا، وُقتيَِل فيها من الفريقني عىل أقل الروايات مائة ألف، مخسللة وسبعون 
ألفا من أهل الشللام ومخس وعرشين ألفًا من أهللل العراق، ويف ليلة اهلرير من هذه 

)1) رواها ابن طلحة يف مطالب السؤول: 211- 216. وُسليم بن قيس يف كتابه: 325، وقد ذكرا 
إن عدد أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم )12( ألف، وعدد أصحاب اجلمل زيادة عىل )120( 
أيضًا يف مناقب آل أيب طالب 2: 337 - 338 و346 - 347.  الناكثني  ألف. ورويت واقعة 
 .488  -487 و   453  -  451  :2 أعثم  البن  الفتوح   .243  -239  :1 لألربيل  الغمة  كشف 
بأّن عدد قتىل أصحاب اجلمل ثالثة  التنبيه واألرشاف للمسعودي :255 - 256، وقد ذكروا 

عرش ألف، ومن أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم نحو ألف أو أقل. 
وقد أشار الرسول صىل اهلل عليه وآله حلديث الناكثني ، فعن أيب أيوب األنصاري حيث قال: أمرنا   
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني، فقد قاتلنا الناكثني وهم أهل 

اجلمل ... احلديث. رشح األخبار 1: 339/ح309.ٍ
بني  الواقعة  وقعت  وفيها  الغريب،  اجلانب  من  الفرات  شاطئ  عىل  الرقة  بقرب  موضع  صفني:   (2(
البلدان للحموي 3: 414  لعنه اهلل يف سنة )37#(. معجم  السالم ومعاوية  املؤمنني عليه  أمري 

»صفني«.
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الواقعة وهي أشللد أوقاهتا، ُقتيِل من الفريقني سللتة وثالثون ألفًا، وَقَتَل صلوات اهلل 
عليه بانفراده يف هذه الليلة مخسللامئة وثالثًا وعرشين فارسللًا؛ ألّنه كان عليه الصالة 
والسللالم كّلام قتل فارسللًا أعلن بالتكبري، فأحصيُت تكبرياته يف تلك الليلة وكانت 
مخسللامئة وثالثًا وعرشين تكبرية بخمسللامئة وثالثة وعرشين قتيللاًل، وعرفوا قتاله 
صلللوات اهلل عليه وعىل أهل بيته هنارًا برضباته، فإهنللا كانت عىل وترية واحدة، إْن 

رضب طوالً قد أو عرضًا قط، وكانت كأهنا مكواة. 
وروي أنه يف تلك الليلة صلوات اهلل وسللالمه عليه نيفق))) درعه لثقل ما كان 
يسيل من الدم عىل ذراعه، ويف صبيحة هذه الليلة أنتظم أصحاب أمري املؤمنني عليه 
السللالم والحت هلم امارات الظفر وعالمات النرص، وزحف مالك األشللرت حتى 
ذهم والقبض عىل معاوية، فلاّم رأى عمرو بن  اجلأهم إىل معسكرهم، ومل يبق إاّل أخيِ

العاص احلال عىل هذا قال ملعاوية: نرفع املصاحف وندعوهم اىل كتاب اهلل.
فقال: أصبت، فرفعوها فرجع القرآء من أصحاب أمري املؤمنني عليه السللالم 
عن القتال وأقبلوا اليه، وهم أربعة اآلف فارس كأهنم السد من احلديد، وقالوا له: 

ابعث رد األشرت عن قتال هؤالء.
فقال هلم: »إهّنا خديعة ابن العاص وشيطنته، وهؤالء ليسوا من رجال القرآن«.

فلم يقبلوا، وقالوا: البد أْن تردَّ األشرت وإاّل قتلناك أو سّلمناك إليهم.
فأنفللذ عليه السللالم بطلب األشللرت، فقال ]األشللرت[: قد أرشفللت عىل الفتح 
وليللس هذا وقللت طلبي، فعّرفلله اختالل أصحابلله، فرجع وعنّف القراء وسللبهم 

وسبوه ورضب وجه دواهبم، فلم يرجعوا.
ووضعللت احلللرب أوزارها، فبعللث إليهم أمللري املؤمنني عليه السللالم وقال 

)1) نيفق الرساويل: املوضع املتسع منها. الصحاح 4: 1560»نفق« أي وّسع فتحة الدرع.
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هلللم: ملاذا رفعتللم املصاحف؟ قالوا: للدعاء اىل العمل بمضموهنللا، وأن نقيم َحَكاًم 
وتقيمللوا َحَكاًم ينظران يف هللذا األمر ويقّران احلق مقره، فتبسللم أمري املؤمنني عليه 
الصالة والسللالم تعجبًا، وقال: »يا ابن أيب سللفيان، أنت تدعوين اىل العمل بكتاب 
اهلل وأنللا كتللاب اهلل الناطق، إْن هللذا هلو العجب العجيب واألمللر الغريب، ثم قال 
ألولئك القراء: إهّنا حيلة وخديعة فعلها ابن العاص ملعاوية، فلم يسللمعوا والزموه 
بالتحكيللم، فعنّي معاوية عمرو بن العاص وعللنّي أمري املؤمنني عبد اهلل بن العباس 
فلللم يوافقوا، قللال: فاالشللرت، فأبوا واختاروا أبا موسللى األشللعري، فقللال عليه 
السللالم: إّن أبا موسللى ضعيف العقل، وهواه مع غرينا، فقالوا البد منه وحّكموه، 
فخدع عمرو أبا موسللى ومحله عىل خلع أمرياملؤمنني عليه السالم وأّنه خيلع معاوية 
وأمره بالتقدم حيث أنه أكر سنًا، فصعد أبا موسى املنر وخطب ونزع أمري املؤمنني 
عليه السللالم من اخلالفة، ثم قللال: قم يا عمرو، فافعل كذلللك، فقام وصعد املنر 
وخطب وأقّر اخلالفة يف معاوية، فشتمه أبو موسى وتالعنا، فقال عيل عليه السالم 
ألصحابلله القراء العّباد الذين غلبوا عىل رأيلله بالتحكيم: أمل اقل لكم إهنا حيلة فال 
تنخدعللوا هبا، فلم تقبلوا)))، فقالوا - لعنهللم اهلل -: ما كان ينبغي لك أّن تقبل منا، 
فأنت قد عصيت اهلل ورسللوله بقبولك منّا، وال طاعللة ملن عىص اهلل، وخرجوا من 
الكوفة مرّصين عىل قتاله عليه السالم، وأّمروا عليهم عبد اهلل بن وهب وذا الثدية، 

وعسكروا بالنهروان))).

)1) رواها إبراهيم الثقفي يف الغارات 1: 310 - 313. وابن مزاحم يف وقعة صفني. وابن أعثم يف 
الفتوح 2: 489.

)2) النهروان: وهي كورة واسعة بني بغداد وواسط من اجلانب الرشقي، وكان هبا وقعة ألمري املؤمنني 
عيل بن أيب طالب عليه السالم مع اخلوارج )سنة 38#(. معجم البلدان 5: 325.
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فسللار اليهم أمري املؤمنني عليه السالم ووعظهم فلم يرتدعوا، بّل أرّصوا عىل 
القتللال، وتقدم عبللد اهلل بن وهب وذو الثدية، وقالوا: مللا نريد بقتالك ااّل وجه اهلل 
ۡعَمًٰل 

َ
ۡخَسِيَن أ

َ
والدار اآلخرة! فقرأ عليه الصالة والسللالم ﴿قُ��ۡل َهۡل نُنَّبُِئُكم بِٱۡل

ُهۡم ُيِۡس��ُنوَن ُصۡنًعا﴾)))، ثم  ناَّ
َ
ۡنَيا َوُهۡم َيَۡس��ُبوَن أ ِيَن َضلاَّ َس��ۡعُيُهۡم ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ١٠٣ ٱلاَّ

التحللم القتللال فحمل عليهم أمري املؤمنني عليه السللالم محلة واحللدة، فلم يبق إاّل 
ساعة حتى ُقتلوا بأمجعهم سوى تسعة أنفس، فإهنم هربوا، وُقتيَِل من أصحاب عيل 
عليه السللالم تسللعة عدد من َسللليَِم من اخلوارج، وكان عليه السللالم أخر من قبل 

القتال بأنا نقتلهم وال يقتل منّا عرشة وال يسلم منهم عرشة))).
فهذه هي وقعة النهروان التي قاتل فيها عليه الصالة والسالم اخلوارج املارقني، 
الذين قال النبي صىل اهلل عليه وآله يف حقهم: »هم رش اخللق واخلليقة، يقتلهم خري 

اخللق واخلليقة، وأعظمهم عند اهلل تعاىل يوم القيامة وسيلة«))).
ومن فضائله صلوات اهلل عليه التي أنفرد هبا وأمن املشللاركة فيها: أنه مجع بني 
الفضائللل املتضللادات وألف بني الكلامت املتباينات، فإنلله كان يصوم النهار ويقوم 
الليل مع هذه املجاهدات التي ذكرناها، ويفطر عىل اليسري من جريش الشعري بغري 
إدام كام قلناه يف صفة زهده صلوات اهلل عليه وسالمه، ومن يكون هبذه احلال يكون 
ضعيف القوة، وأمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم مع ذلك كان أشد الناس قوة، 

)1) سورة الكهف: 103- 104.
)2) رويت يف األخبار الطوال للدينوري : 207- 211. مروج الذهب للمسعودي 2: 374 - 394 و 

404- 406. األربيل يف كشف الغمة 1: 246 - 256. ابن اجلوزي يف املنتظم 5: 125 - 126.
يف  الطري   .839 حديث  آخر   -  361  :2 املؤمنني  أمري  مناقب  يف  الكويف  سليامن  ابن  رواها   (3(
املسرتشد: 281/ح92. ابن املغازيل يف مناقب عيل بن أيب طالب: 67/ح77. القايض النعامن 

يف رشح األخبار 1: 142/قطعة من حديث 74.
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وإنه قلع باب خير وقد عجز عن محلها سللبعون نفرًا من املسلللمني ورمى هبا اذرعًا 
كثرية، ثم أعادها اىل مكاهنا بعد أن وضعها جرسًا عىل اخلندق.

وكان أكثللر وقتلله يف احلللروب يبللارش قتللل النفوس، ومللْن هذا حاللله يكون 
شللديد اللقاء، عبوس الوجه، وأمللري املؤمنني عليه الصالة والسللالم كان مع ذلك 
رحياًم، رقيق القلب، حسللن األخالق، طليق الوجه، حتى نسللبه بعض املنافقني اىل 

الدعابة)))، لرشف أخالقه صلوات اهلل عليه وسالمه عليه.
]إستجابة دعائه[

ومن فضائله صلوات اهلل عليه وسللالمه عليه استجابة دعائه يف احلال، وذلك 
يف مواضع كثرية، منها:

إّنه دعا فردت عليه الشللمس مرتني، إحدامها يف زمن الرسللول صىل اهلل عليه 
وآله.

روت ُام سلللمة وجابر بن عبد اهلل األنصاري وأيب سللعيد اخلدري ومجاعة من 
أصحابه: أّن النبي صىل اهلل عليه وآله كان ذات يوم يف منزله وعيل عليه السالم بني 
يديه إذ جاءه جرئيل عليه السللالم يناجيه عن اهلل تعاىل، فلام تغّشللاه الوحي توّسللد 

)1) وهو قول عمرو بن العاص يف أمري املؤمنني عليه السالم، حيث دانه اإلمام عيل عليه السالم يف 
البالغة:  ...( اخلطبة. هنج  إّن يفَّ دعابة  الشام  يزعم ألهل  النابغة  فقال: »عجبًا إلبن  له،  خطبة 

115/خطبة 84.
وأول من نسبها إىل اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم عمر بن اخلطاب - عليه اللعنة - يف حوار مع   

عبد اهلل بن عباس عن اخلالفة، فقال له ابن عباس: أين أنت عن عيل؟.
قال: فيه دعابة. االستيعاب البن عبد الر 3: 1120. تاريخ املدينة البن شبه النمريي 3: 880.   
وذكرها عمر بن اخلطاب كذلك عند وفاته، حيث قال: ... وإْن ويل عيل ففيه دعابة... الكالم. 

تاريخ املدينة للنمريي 3: 924. 
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فخذ أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم، فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، ومل 
يكن أمري املؤمنني عليه السالم صىل صالة العرص، فاضطر عليه السالم ألجل ذلك 
أْن صىّل العرص جالسللًا يومي لركوعه وسجوده إيامء، فلاّم أفاق النبي صىل اهلل عليه 
وآله من غشلليته قال ألمري املؤمنني عليه السللالم: »أفاتتك صللالة العرص؟« فقال: 
»مل اسللتطع أن ُاصليها قائاًم ملكانك يا رسول اهلل، واحلال التي كنت عليها يف استامع 

الوحي«.
فقللال صىل اهلل عليلله وآله: »أدع اهلل تعللاىل لريّد عليك الشللمس حتى تصّليها 
قائاًم يف وقتها، فإن اهلل تعاىل جييبك لطاعتك هلل ولرسللوله« فسأل أمري املؤمنني عليه 
الصالة والسالم اهلل عّز وجّل يف رد الشمس فردت عليه حتى صارت يف موضعها 

من السامء وقت العرص، فصىل أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم، ثم غربت))).
املرة الثانية بعد النبي صىل اهلل عليه وآله: ملا رجع من صفني وأراد عبور الفرات 
ببابل، واشتغل كثري من أصحابه بتعبري دواهبم ورحاهلم، وصىّل عليه السالم بنفسه 
يف طائفللة معلله العرص، فلللم يفرغ الناس مللن عبورهم املاء حتى غربت الشللمس، 
ففاتللت الصالة كثريًا منهم، وفات اجلمهور فضل اجلامعللة معه، فتكلموا يف ذلك، 
فلاّم سللمع كالمهم فيه سللأل اهلل تعاىل رد الشللمس عليه ليجمع كافة أصحابه عىل 
صالة العرص يف وقتها، فأجابه اهلل سللبحانه وتعاىل اىل ردها عليه، فهال الناس ذلك 

)1)رواه املفيد يف اإلرشاد 1: 345 - 346. ورويت يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم البن 
الكويف 2: 518/ح1023. ومناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: 101 - 102/
ح126، عن اسامء بنت عميس، و103/ح127، عن أيب رافع. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 
1: 203/ح610. اخلرائج واجلرائح 1: 52 - 53/ح81، عن اسامء، و155- 156/ح244، 

مرسال، مجيعا باختالف. املعجم الكبري للطراين 24: 151/ح390 - 391.
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واكثروا من التسبيح والتهليل واالستغفار))).
ومنه��ا: أنلله زاد املاء يف الكوفة وخللاف أهلها الغرق ففزعللوا إىل أمري املؤمنني 
عليه الصالة والسللالم، فركب بغلة رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله وخرج والناس 
معه حتى أتى شللاطئ الفرات، فنزل عليه السللالم وأسللبغ الوضللوء وصىّل منفردًا 
بنفسه والناس يرونه، ثم دعا اهلل سبحانه وتعاىل بدعوات سمعها أكثرهم، ثم تقدم 
إىل الفللرات متوكئًا عىل قضيللب بيده ورضب به صفحة املللاء، وقال: »انقص بإذن 
اهلل تعاىل ومشلليئته« فغاض))) املللاء حتى بدت احليتان يف قعر الفللرات، فنطق كثري 
منها بالسالم عليه بإمرة املؤمنني، ومل ينطق منها أصناف من السموك: وهي اجلّري 
والزّمار واملار ماهي)))، فتعجب الناس لذلك وسألوه عليه السالم عن علة نطق ما 

نطق منها وصموت ما صمت؟.
فقال عليه السللالم: »انطق اهلل تعاىل يل ما َطُهَر من السموك، وأصمَت عني ما 
حّرمه ونّجسلله وبّعللده«)))، فصىّل اهلل عىل جمهول القدر، ومللن بواليته والراءة من 

عليه  املؤمنني  أمري  فضائل  ذكر  129/جملس  الواعظني:  روضة  يف  النيسابوري  الفتال  أوردها   (1(
وقعة  ويف  يسري.  بإختالف   ،351  :1 الللورى  أعالم   .346  :1 اإلرشللاد  يف  ورويللت  السالم. 
صفني للمنقري: 135. بصائر الدرجات للصفار: 237/باب 2 من ج4، ح1. اهلداية الكرى 
للخصيبي : 122- 123. خصائص األئمة للرشيف الريض: 56. اخلرائج واجلرائح للراوندي 

1: 224-  225/ح69، مجيعًا عن جويرية بن مسهر، بإختالف.
)2) غاض املاء يغيضا: اذا نقص. غريب احلديث 1: 249. غاض املاء يغيض غيضا، أي: قل ونضب. 

الصحاح 3: 319 »غيض«.
الغذاء؛ الّنه حرام  املار ماهي: معرب، نوع من السمك يقال له: اجلريث، يشبه احليات.رديء   (3(

أكله. أنظر: النهاية يف غريب احلديث البن األثري 1: 254 »جرث«.
 .119 الواعظني:  روضة  يف  النيسابوري  الفتال   .248  -  347  :1 اإلرشللاد  يف  املفيد  رواها   (4(
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أعدائه يقبل العمل وحيصل األجر.
الباب الثاين: يف الفضائل احلاصلة له عليه السالم من خارج، وهي كثرية، منها:

]النسب والقرب من النبي صىل اهلل عليه وآله[

نسبه وقربه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وال شك أّن النسب والقرب من 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فضيلة عظيمة ومزية عالية، دنيًا وآخرة.

اما ُدنيًا فظاهر، وأما آخرة فلقوله عليه الصالة والسللالم: »كل نسللب وسبب 
منقطع يوم القيامة إاّل نسبي ]وسببي[«)))، فكل من كان أقرب إىل الرسول صىل اهلل 

عليه وآله كان أعظم قدرًا، وأرشف ذكرًا، وأكثر فخرًا ممن ليس له ذلك.

غرينا مللن  عللىل  بنا  قلللرب الللنللبللي حمللمللد ابللانللافكفى 

وأمللري املؤمنللني عليه الصالة والسللالم كان ابن عم رسللول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله ألبيه  وُامه؛ ألنه عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب عليهم السالم، ورسول اهلل 
صللىل اهلل عليه وآللله: حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب، فعبللد املطلب جّدمها، وفيه 
جيتمعان صلوات اهلل عليهام، وأبو طالب وعبد اهلل أخوان من أب وُام واحدة، فلم 
يكن أحد حينئذ أقرب إىل رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله من أمري املؤمنني عيل عليه 

الصالة والسالم.

الراوندي يف اخلرائج واجلرائح2: 824/الباب 16، ح38 وله تتمة. الطريس يف أعالم الورى1: 
352. ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالب 1: 155.

آخر   -5  :3 األخبار  رشح  ح34.   -12 340/املجلس  الطويس:  أمللايل  يف  احلديث  روي   (1(
حديث920. مناقب ابن املغازيل: 112/ح137، عن عمر.
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]املؤاخاة[
ومنها مؤاخاته النبي صىل اهلل عليه وآله.

روى أمحد بن حنبل يف مسنده: انَّ النبي صىل اهلل عليه وآله آخى بني الصحابة 
ومل يللؤاخ بني عيل وأحْد منهللم، فضاق صدر عيل عليه السللالم، حيث مل يؤاخ بينه 

وبني أحد.
فقللال له رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ما أحزنك ومللا أخرتتك إاّل لنفيس، 
فانللت منللي بمنزلة هارون من موسللى إاّل إنه ال نبي بعدي، وأنللت أخي ووارثي، 
 ٰ وأنللت معي يف قرصي يف اجلنة، ثم تال رسللول اهلل صىل اهلل عليلله وآله  ﴿إِۡخَوٰنًا َعَ

.(( َتَقٰبِلنَِي﴾))) رٖ مُّ ُسُ
قللال حذيفللة بللن اليامن: آخا رسللول اهلل صللىل اهلل عليلله وآله بللني املهاجرين 
واألنصللار، فكان يؤاخي بللني الرجل ونظريه، ثم أخذ بيد علليل بن أيب طالب عليه 
السللالم، فقال: »هذا اخي«))). فرسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله سيد ولد آدم وال 
فخر)))، وعيل عليه السالم أخوه ووزيره وشبهه ونظريه، وهذه منزلة رشيفة ومقام 

)1) سورة احلجر 47:15.
)2) مل نجده يف مسنده، بل وجدناه يف كتابه فضائل الصحابه 2: 638/ح1085، بزيادة وإختالف. 
مناقب  ح4.   ،55 427/املجلس  الطويس:  أمايل  يف  وروي   .31  :2 القلوب  إرشاد  يف  وروي 
أمري املؤمنني عليه السالم البن سليامن 1: 316 - 317/ح236. تفسري فرآت: 247/ح305. 
العمدة البن البطريق: 231 - 232/ح360. كشف الغمة لالربيل 1: 333 - 334. هنج اإليامن 

البن جر: 379، مجيعًا عن ابن أيب أوىف بزيادة وإختالف.
/55  -54 املغازيل:  ابن  مناقب  ح4.   ،25 587/املجلس  الطويس:  أمايل  يف   احلديث  روَي   (3(
القلوب2: 231  إرشاد  اإليامن البن جر: 427 - 428.  الغمة 1: 336. هنج  ح61. كشف 

مجيعًا باختالف.
 السالم 2: 38/باب 31، آخر حديث78.  الرضا عليه   )4) روَي احلديث يف  عيون أخبار 
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عظيم مل حيصل ألحد سواه.
]تزوجيه بفاطمة الزهراء عليهام السالم[

ومنه��ا: تزوجيه بفاطمة عليها السللالم التي قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يف حقهللا: »فاطمللة بضعة مني، من آذاهللا فقد آذاين، يللرىض اهلل لرضاها ويغضب 

لغضبها، وهي سيدة نساء العاملني«))).
وقال صىل اهلل عليه وآله: »إنام سللميت ابنتي فاطمة؛ ألّن اهلل عّز وجّل فطمها 

وفطم من أحبها من النار«))).

تفضيل أمري املؤمنني عليه السالم للمفيد: 20. أمايل الطويس: 271/املجلس 13، صدر 
املستدرك   .2  :3 حنبل  بن  أمحد  مسند   .17 876/الباب   :2 واجلرائح  اخلرائج   .44 حديث 

للحاكم النيسابوري 2: 605.
بإختالف يسري. ورشح  الظاملني،  )1) روَي احلديث يف  االعتقادات للصدوق: 105/باب 38 يف 
 -134 للكراجكي:  العامة  أغالط  من  التعجب  30/ح970.   :3 املغريب  للنعامن  األخبار 
135،الفصل 16. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب 3: 112، باب مناقب فاطمة الزهراء 
عليها السالم، فصل يف حب النبي إياها. املعجم الكبري للطراين 22: 405/من مناقب فاطمة 

عليها السالم، مجيعًا بإختالف.
)2) روَي احلديث يف  مسند زيد بن عيل: 459، مسند اإلمام عيل عليه السالم، الباب الرابع، القسم الثاين 
يف فضل فاطمة عليها السالم. عيون أخبار الرضا 2: 51/ح174، عن أمري املؤمنني عليه السالم. 
القاب الرسول وعرتته لقدماء املحدثني: 44. أمايل الطويس: 294/املجلس 11، ح18، عن اإلمام 
الصادق عليه السالم. مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: 296/ح372. بشارة 
اجلزء  من  و 285-  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  عن  ح 33،  الرابع،  اجلزء  املصطفى: 209/من 
اخلامس/ح4، عن اإلمام الصادق عليه السالم. أعالم الورى للطريس 1: 291/الباب السادس، 
الفصل األول، عن اإلمام الرضا عليه السالم. الدر النظيم البن حاتم الشامي: 456 وفيه مل ترد 

كلمة: )فطمها(. مقتل احلسني للخوارزمي 1: 90/الفصل اخلامس، ح2.
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وقال صلوات اهلل عليه وآله: »إذا كان يوم القيامة نادى مناد من حتت احلجب 
يا أهل اجلمع غضوا أبصاركم ونّكسللوا رؤوسكم، فهذه فاطمة ابنة حممد صىل اهلل 

عليه وآله تريد أْن متر عىل الرصاط«))).
قللال ابن عباس: خطب مجاعة من األكابر واألرشاف فاطمة سللالم اهلل عليها 
فللكان ال يذكرها أحد عند رسللول اهلل صللىل اهلل عليه وآله إاّل أعللرض عنه، وقال: 

»أتوقع األمر من السامء، فإّن أمرها إىل اهلل تعاىل«))).
قال سللعد بن معاذ األنصاري لعيل عليه السللالم: خاطب النبي صىل اهلل عليه 
وآللله يف أمللر فاطمة، فواهلل إين ما آرى إنَّ النّبي  صللىل اهلل عليه وآله يريد هبا غريك، 
فجاء أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وتعّرض 

لذلك.
فقال النبي عليه الصالة والسالم: »كأنَّ لك حاجة ياعيل؟«.

فقال: »أجّل يا رسول اهلل«.
قال: »هات«.

فقال: »جئت خاطبًا اىل اهلل واىل رسوله فاطمة بنت حممد«.
فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: »مرحبًا وحبًا«.

املؤمنني عليه السالم.  املغازيل: 278،ح351، عن أمري  السالم البن  )1) روي يف مناقب عيل عليه 
وروي يف تفسري العسكري: 434/ من حديث 292. دالئل اإلمامة: 153/ح68. رشح األخبار 
للقايض النعامن2: 477/ من حديث 838. ثواب األعامل: 220/عقاب من قتل احلسني عليه 

السالم. أمايل املفيد: 130. املعجم الكبري 1: 108/ح180، مجيعًا باختالف يسري.
)2) مثله يف مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: 273/ح346. صحيح ابن حبان 15: 393/
ذكر وصف تزويج اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم من فاطمة الزهراء عليها السالم، عن 

أنس بن مالك.
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فلللام دخل البيت، دعللا فاطمة قائاًل هلا: »قد زوجتك يا فاطمة سلليدًا يف الدنيا 
وانلله يف اآلخرة ملللن الصاحلني، ابن عمللي اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السللالم« 

فبكت فاطمة عليها سالم اهلل تعاىل حياء ولفراق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.
فقال هلا النبي عليه السالم: »ما زوجتك من نفيس، بل اهلل تعاىل توىّل تزوجيك 
يف السللامء، كان جرئيللل اخلاطب، واهلل تعللاىل الويل، وأمر شللجرة طوبى فحملت 
احليل واحللل والدّر والياقللوت ثم نثرته، وأمر احلور العني فاجتمعن ولقطن، فهنَّ 

يتهادينه اىل يوم القيامة، ويقلن هذا نثار فاطمة«.
ومّلا كان ليلة زفافها إىل اإلمام عيل  عليه السللالم كان النبي صىل اهلل عليه وآله 
قّدامهللا وجرئيل عن يمينها وميكائيل عن يسللارها، وسللبعون الللف ملك خلفها 

يسبحون اهلل تعاىل ويقدسونه اىل طلوع الفجر))).
]اوالده املعصومني عليهم السالم[

ومنه��ا: أّن أوالده عليهللم السللالم هم األئمللة املعصومني الذيللن أوجب اهلل 
طاعتهللم عىل مجيع العباد، وأذهب عنهم الرجللس وطّهرهم تطهريًا، فأوهلم اإلمام 
املعصوم أبو حممد احلسللن بن عيل الزكي، وآخرهم اإلمللام القائم املهدي صلوات 
اهلل عليهللم أمجعللني، وكل واحد منهم هللو إمام زمانه وأفضل أهللل عرصه وأوانه، 
وكامهلم وفضلهم أشللهر من األمس وأبني من الشمس، وإتباعهم واإللتزام هبم هو 

السعادة واهلداية وتركهم والتخلف عنهم هو الشقاوة والغواية. 
روى اخلوارزمللي يف مناقبه: عن ابن عباس، أنه قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل 

)1) روي احلديث يف رشح األخبار 2: 355 - 356/حديث 713. مناقب عيل عليه السالم: 269/
ح341. كشف الغمة لالربيل 1: 359 - 360، و380 - 381. املناقب للخوارزمي: 338/

ح359، و342/ح362، مجيعًا بإختالف.
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عليه وآله: »مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها هلك«))).
ويف اجلمع بني الصحيحني: عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول اهلل صىل 

اهلل عليه واله وسلم يقول: »يكون بعدي اثنا عرش أمريًا كلهم من قريش«))).
ومن مس��ند أمحد بن حنبل: عن مرسوق، قال: كنّا جلوسللًا يف املسجد مع عبد 
اهلل بن مسللعود، فأتاه رجل، فقال: يابن مسللعود هل حدثكللم نبيكم كم يكون من 

بعده خليفة؟.
قال: نعم، كعدة نقباء بني ارسائيل))).

)1) مل أجده يف مناقب اخلوارزمي، بل وجدنا احلديث يف مصادر أخرى، منها: الثاقب يف املناقب البن 
طاووس:  البن  الطرائف   .5 حديث  آخر  األنبياء،  معجزات  بيان  يف  الثاين  135/الباب  محزة: 
132/ح206. الدر النظيم البن حاتم الشامي: 770، مجيعًا عن ابن عباس. وروي يف مناقب 
زيادة:  العيون: 359/ح693، وفيهام  السالم: 324/ح409. وعمدة  أيب طالب عليه  بن  عيل 
للكراجكي:  العامة  أغالط  من  التعجب   .578  ،260 املسرتشد:  يف  مرساًل  وروي  )فيكم(. 

151/ وفيهام: )غرق( بدل )هلك(.
)2) اجلمع بني الصحيحني البن فتوح احلميدي: 203/القسم الثاين، من مسند أيب حجيفة، ح520. 
وروي يف مصادر اخلاصة والعامة، منها: أمايل الصدوق: 387/املجلس 51، ح8. كفاية االثر: 
49- 50 و52، وفيه: )خليفة( بدل )أمري(. الغيبة للنعامين: 121/باب 6، ح11. االستنصار 
للكراجكي: 25، بزيادة يف آخرهم. مناقب آل أيب طالب 1: 248. عمدة العيون: 416/ح856. 

الطرائف: 170/ح260. صحيح البخاري 8: 127. سنن الرتمذي 3: 340/ح2323.
)3) مسند أمحد بن حنبل 1: 406، مسند عبد اهلل بن مسعود. وروي أيضًا يف أمايل الصدوق: 386/
جملس 51، ح5، وفيه زيادة: )إثنى عرش(. وروي يف الغيبة للنعامين: 106/باب 5، ح37. الغيبة 
للطويس: 134، ح97. مقتضب األثر البن عياش : 3. تقريب املعارف أليب الصالح: 417. 
 :9 يعىل  أبو  مسند   .286  :16 عساكر  البن  دمشق  مدينة  تاريخ   .24 للكراجكي:  االستنصار 

222، 5322، مجيعًا عن مرسوق بزيادة.
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قال صىل اهلل عليه وآله للحسللني عليه السللالم: »هذا ابني إمام ابن إمام، أخو 
إمام، أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم«))).

واألخبللار يف فضائلهللم وكامالهتللم أكثر مللن أن حتىص، ولكن حيللث أّن هذه 
الرسالة موضوعة عىل سبيل االختصار خمصوصة بفضائل اإلمام الكرار غري الفرار 

أخرنا ذكر فضائل أوالده األئمة األطهار لنفرد لذلك رسالة ان شاء اهلل تعاىل.
ومنه��ا: من كتاب كفاية الطالب للحافظ الشللافعي: عن أنس بن مالك، قال: 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »مررت ليلة أرسى يب إىل السامء فإذا ملك جالس 

عىل منر من نور واملالئكة حتدق به، فقلت: يا جرئيل من هذا امللك؟.
فقللال: إدن منه وسللّلم عليه، فدنوت منه وسلللمت عليه فإذا أنللا بأخي وابن 
عمي عيل بن أيب طالب عليه السالم، فقلت: يا جرئيل سبقني عيّل عليه السالم إىل 

السامء الرابعة؟.
فقال: ال يا حممد، ولكن املالئكة شكت حبها لعيل فخلق اهلل هذا امللك من نور 
عللىل صورة عيل عليه السللالم، فاملالئكة تزوره يف كل ليلة مجعة ويوم مجعة سللبعني 

الف مرة يسبحون اهلل تعاىل ويقدسونه وهيدون ثوابه ملحب عيل عليه السالم«))).
ومنه��ا: من كتاب املناقللب للخوارزمي: عن عبد اهلل بن عمر، قال: سللمعت 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقد ُسئيَِل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة املعراج؟.

)1) روي احلديث يف كشف اليقني للعالمة احليل: 331/الباب الثاين، املبحث 19. وروي يف الكايف 
االعتقادية  النكت   .98 للطويس:  العرش  الرسائل   .9 األثر:  مقتضب   .100 للحلبي:  الفقه  يف 

للمفيد: 43، مجيعًا بزيادة.
)2) كفاية الطالب للكنجي: 132- 133/باب 36. وروي يف كشف الغمة 1: 137- 138. كشف 

اليقني: 233، املبحث السابع. ارشاد القلوب 2: 233.
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فقال: »خاطبني بلغة عيل بن أيب طالب عليه السللالم، فأهلمني أْن قلت: يارب 
خاطبتني ]أنت[ أم عيل؟.

فقللال: يللا أمحللد أنا يشء ]ليللس[ كاألشللياء وال أقللاس بالنللاس وال أوصف 
باالشللياء)))، خلقتك من نوري وخلقت عليًا من نورك، فاطلعت عىل رسائر قلبك 
فلللم أجد إىل قلبك أحب ]إليللك[ من عيل بن أيب طالب عليه السللالم، فخاطبتك 

بلسانه كيام يطمئن قلبك«))).

]حمبته والتوعد عىل بغضه[
منه: ما رواه صاحب كتاب الفردوس: عن معاذ، عن النبي صىل اهلل عليه وآله 
أنه قال: »حب عيل بن أيب طالب عليه السللالم حسللنة ال ترض معها سلليئة، وبغضه 

سيئة ال تنفع معها حسنة«))).
ورواه اخلوارزمي أيضًا يف مناقبه))).

ومللن كتللاب الفردوس أيضللًا: عن ابن عبللاس أنه قال: نظر رسللول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله إىل عيل بن أيب طالب عليه الصالة والسللالم، فقال له: »أنت سلليد يف 
الدنيا وسلليد يف اآلخرة، من أحبك فقللد أحبني، وحبيبي حبيب اهلل، ومن أبغضك 

)1) يف املناقب: )وال أوصف بالشبهات( بدل )وال أوصف باألشياء(.
)2) املناقب للخوارزمي: 78، ح61. ورواه أيضًا ابن طاووس يف الطرائف: 156، ح242. األربيل 
إرشاد  يف  الديلمي   .230  -229 اليقني:  كشف  يف  احليل  العالمة   .103  :1 الغمة  كشف  يف 

القلوب 2: 233- 234.
ابن  عن   ،96 شاذان:  البن  الفضائل  يف  وروي  142/ح2725.   :2 شريويه  البن  الفردوس   (3(

عباس. األربعون حديثًا ملنتجب الدين: 44- 45.كشف الغمة 1: 92. 
)4)  مناقب اخلوارزمي: 76، ح56.
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أبغضني، وبغيضك بغيض اهلل، فالويل ملن أبغضك بعدي«))).
ومللن الفردوس: عللن ابن عباس أنه قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
»ليلة عرج يب اىل السللامء رأيت عىل باب اجلنة مكتوبًا: ال إله إاّل اهلل، حممد رسللول 
اهلل، عيل حبيب اهلل، احلسن واحلسني صفوة اهلل، فاطمة أمة اهلل، عىل باغضيهم لعنة 

اهلل«))).
ومن كتاب املناقب: عن ابن عباس، قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
»لللو أجتمع الناس عىل حب عيل بن أيب طالب عليه السللالم ملللا خلق اهلل عّز وجّل 

النار«))).
ومن كتاب اليواقيت أليب عمر الزاهد: أّن رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله بعث 

عليًا يف رسية.
قللال الللراوي: فرأيت رسللول اهلل صىل اهلل عليلله وآله رافعًا يديلله وهو يقول: 

»اللهم ال متيتني حتى تريني عليًا«))).

)1) الفردوس البن شريويه 5: 324 - 325/ح8325. وروي يف تاريخ مدينة دمشق 42: 292. املناقب 
للخوارزمي: 327، ح337. كشف الغمة لألربيل 1: 93. كشف اليقني: 302/املبحث 17.

)2) الفردوس 2: 257/ح3195، بإختصار، و4: 123/ح6380 بإختالف. وروي نصًا يف أمايل 
الطويس: 355/املجلس 12، ح77. الطرائف البن طاووس: 64/ح65. املناقب للخوارزمي: 
هنج  إياه.  الرسول  حمبة  يف  السالم،  عليه  عيل  اإلمام  93/ذكر   :1 الغمة  كشف  302/ح297. 

اإليامن: 568.
الفضائل   ،35  :3 طالب  أيب  آل  مناقب  يف  احلديث  وروي  68/ح39.  للخوارزمي:  املناقب   (3(
البن شاذان: 112. بشارة املصطفى: 127/ح73. كشف الغمة 1: 98. الفردوس 3: 373/

ح5135.
كنز منها:  الفريقني،  ولكال  عدة  مصادر  يف  احلديث  وجدنا  بل  املصدر،  عىل  نعثر  مل   (4( 
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ا قالت: قال رسللول اهلل صىل  ومن كتاب املناقب للخوارزمي: عن عائشللة أهنَّ
اهلل عليه وآله وهو يف بيتي مّلا حرضه املوت: »أدعوا يل حبيبي« فدعوت أبا بكر فنظر 
إليه رسللول اهلل صللىل اهلل عليه وآله ووضع رأسلله، ثم قال: »أدعللوا يل إىل حبيبي« 
قلللت: ويلكم ادعوا له عيل بللن أيب طالب، فواهلل ال يريد غريه، فلاّم رآه فرج الثوب 
الللذي كان عليه، ثم أدخله فيه فلم يزل حيتضنه حتللى ُقبيَِض صلوات اهلل عليه وآله 

ويده عليه))).
ومن��ه: عن أنس بن مالك، أنه قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »خلق 
اهلل تعاىل من نور وجه عيل بن أيب طالب سبعني الف ملك يستغفرون له وملحبيه إىل 

يوم القيامة«))).
ومنه: عن احلسللن البرصي، ]عن عبد اهلل بن مسللعود[))) أنه قال: قال رسول 

287/ح465.  البطريق:  البن  العمدة   .62  :2 طالب  أيب  آل  مناقب   .136 الفوائد: 
ويف   .101  :1 الغمة  كشف   .106 السؤول:  مطالب  414/ح19.  للطري:  املصطفى  بشارة 
املناقب للمغازيل: 121- 122/ح146، وفيه زيادة. سنن الرتمذي 5: 307/ح3870. املعجم 
االوسط 3: 48. تاريخ دمشق 42: 337. املناقب للخوارزمي: 70 - 71/ح46، مجيعًا عن أم 

عطية.
الطرائف البن طاووس: 154/ح241.  للخوارزمي: 68/ح41. وروي احلديث يف  املناقب   (1(
 :1 االخبار  رشح  يف  أيضًا  وروي  92/ح74.  للقمي:  النضيد  العقد   .100  :1 الغمة  كشف 
مجيعًا   ،194 الشامي:  حاتم  البن  النظيم  الدر   .203  :1 طالب  أيب  آل  مناقب  147/ح85. 

بإختالف يسري.
)2) املناقب للخوارزمي: 71/ح47. مائة منقبة البن شاذان: 42، املنقبة 19. كشف الغمة 1: 101، 
89/الفصل  الكرامة:  منهاج  إياه.  الرسول  حمبة  يف  السالم،  عليه  عيل  اإلمام  ذكر  املناقب،  عن 

الثاين، الوجه السادس. إرشاد القلوب 2: 234.
)3) أثبتناه من مصادر احلديث.
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اهلل صللىل اهلل عليه وآللله: »إذا كان يوم القيامة يقعد عيل بن أيب طالب عليه السللالم 
عللىل الفللردوس، وهو جبل قد عال اجلنّللة وفوقه عرش رب العاملني، ومن سللفحه 
تنفجللر أهنار اجلنللة وتتفرق يف اجلنة)))، وهو جالس عللىل كريس من نور، جيري بني 
يديه التسنيم)))، ال جيوز أحد عىل الرصاط إّللا ومعه براءة بواليته ووالية أهل بيته، 

يرشف عىل اجلنّة، فيدخل حمبيه اجلنة ومبغضيه النار«))).
ومنه: عن عبداهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أول من 
أختذ عيل بن أيب طالب عليه السللالم أخًا من أهل السللامء إرسافيل، ثم ميكائيل، ثم 
جرئيل، وأول من أحبه من أهل السامء محلة العرش، ثم رضوان خازن اجلنان، ثم 
ملللك املوت، وإن ملك املوت يرتحم عىل حمبي عيل بن أيب طالب عليه السللالم كام 

يرتحم عىل األنبياء عليهم السالم«))).
ومن��ه: عن ابن عمر قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليلله وآله: »من أحب عليًا 
َقبيَِل اهلل عنه صالته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، أال ومن أحب عليًا أعطاه اهلل 
بكل عرق يف بدنه مدينة يف اجلنّة، أال ومن أحب آل حممد أمن من احلساب وامليزان 

)1) يف املصدر: )وتتفرق يف اجلنان( بدل )وتتفرق يف اجلنة(.
اجلنة  إذا رفعه - ارشف رشاب أهل  التسنيم: - هو مصدر سنمه  القمي:  ابراهيم  بن  قال عيل   (2(
اذ  املقربون، واملقربون آل حممد صىل اهلل عليه وآله،  يأتيهم يف عايل سنيم وهي عني يرشب هبا 
411:2/سورة  القمي  تفسري  ممزوجًا.  املؤمنني  وسائر  رصفًا  بحتًا  تسنيم  من  يرشبون  املقربون 

املطففني.
النضيد:  العقد   .52 86/املنقبة   -85 منقبة:  مائة  يف  وروي  71/ح48.  للخوارزمي:  املناقب   (3(

78/ح58. كشف الغمة1: 101.
)4) املناقب: 72 - 73/ح49. وروي يف مائة منقبة: 133-134/املنقبة 65. العقد النضيد البن 

احلسن القمي: 84، احلديث 68. كشف الغمة 1: 101.
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والرصاط، أال ومن مات عىل حب آل حممد فأنا كفيله يف اجلنّة مع األنبياء، أال ومن 
أبغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبًا بني عينيه آيس من رمحة اهلل تعاىل«))).

ومن مناقب ابن مردويه: عن أيب سعيد اخلدري، قال: أقبلت ذات يوم قاصدًا 
اىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

فقال يل: »يا أباسعيد«. قلت: لبيك يا رسول اهلل.
قللال: »إنَّ هلل عمودًا حتت العرش ييضء ألهل اجلنّة كام تيضء الشللمس ألهل 

الدنيا، ال يناله إاّل عيل وحمبوه«))).
وروي عللن اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهام السللالم أنلله قال: »إذا كان 
يللوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين خليفة اهلل يف أرضه؟ فيقوم داود النبي 
عليه السللالم، فيأيت النداء من عند اهلل عّز وجّل لسللنا إياك أردنا وإْن كنت هلل تعاىل 
خليفللة، ثم ينادي أيللن خليفة اهلل يف أرضه؟ فيقوم أمللري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
عليلله السللالم، فيأتى النداء من قبل اهلل عّزوجّل: يا معللرش اخلالئق هذا عيل بن أيب 
طالب عليه السالم خليفة اهلل يف أرضه وحجته عىل عباده، فمن تعلق بحبله يف دار 
الدنيا فليتعلق بحبله يف هذا اليوم، ليسللتيضء بنوره وليتبعه اىل الدرجات العىل من 

اجلنان.

)1) املناقب: 72 - 73/ح51. وروي احلديث يف مائة منقبة: 170- 171، املنقبة 95. كشف الغمة 
1: 102. هنج األيامن: 29.

أثبتنا احلديث من مصدر يروي عنه:  )2) إن مناقب ابن مردويه مفقودة وغري موجودة أصاًل، وقد 
كشف الغمة 1: 136- 137. وروي احلديث يف رشح األخبار 2: 270/ح577. مناقب آل أيب 
طالب 3: 5/باب ما يتعلق باآلخرة من مناقبه عليه السالم، فصل يف حمبته. هنج اإليامن: 504/

الفصل 300 يف ذكر الوالية، مجيعًا بإختالف يسري.
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قللال: فيقوم ُاناس قد تعّلقوا بحبللله يف الدنيا، فيتبعونه اىل اجلنّة، ثم يأيت النداء 
مللن عند اهلل جل جالله أال مللن إئتم بإمام فليتبعه اىل حيث يذهب به، فحينئذ يترء 

الذين اتبَعوا من الذين ُاتبيِعوا ورأو العذاب وتقطعت هبم األسباب)))« ))).
ويف مناقب ابن املغازيل))): عن ابن عباس، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
»إّن اهلل عّز وجّل منع بني إرسائيل قطر السللامء بسللوء رأهيم يف أنبيائهم واختالفهم 
يف دينهم، وإّنه أخذ هذه األمة بالسللنني، ومانعهم قطر السللامء ببغضهم عيل بن أيب 

طالب عليه السالم«))).
ومنه: عن أنس بن مالك، قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »إّن هلل عّز 
وجل خلقًا ليسللوا من ولد آدم ]وال من ولللد إبليس[))) يلعنون مبغض عيل بن أيب 

طالب عليه السالم«.
قالوا: من هم يا رسول اهلل؟.

قللال: »هللم القنابر، ينادون يف السللحر عللىل رؤوس الشللجر أال لعنة اهلل عىل 

)1) اقتباس من سورة البقرة 2: اآلية 166.
)2) روي يف أمايل املفيد: 285/املجلس 34، ح3. أمايل الطويس: 63 - 64/املجلس 3، ح1. بشارة 
فضل  يف  السالم،  عليه  عيل  اإلمام  ذكر  يف   ،139  :1 الغمة  كشف  19/ح1.   -18 املصطفى: 

مناقبه.
)3) يف املخطوطة: اخلوارزمي، وما اثبتناه من املصادر.

القلوب 2: 236.  إرشاد  اليقني: 428.  املغازيل: 131/ح161. وروي يف كشف  ابن  مناقب   (4(
مناقب آل أيب طالب 3: 16/باب ما يتعلق باآلخرة من مناقبه، فصل يف إيذائه. الفضائل البن 
شاذان: 146- 147. الفردوس البن شريويه 1: 344. تاريخ  مدينة دمشق البن عساكر 42: 

.283 - 282
)5) اثبتناه من املصدر.
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مبغيض عيل بن أيب طالب عليه السالم«))).
ومن��ه: عللن أيب ذر الغفاري، قللال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليلله وآله: »من 
ناصب عليًا اخلالفة بعدي فهو كافر، وقد حارب اهلل ورسللوله، ومن شللك يف عيل 

فهو كافر«))).
ومن��ه: عن معاوية بن وحيدة))) القشللريي، قال: سللمعت النبي صىل اهلل عليه 
وآله يقول لعيل عليه السللالم: »يا عيل ال تبللايل من مات وهو يبغضك، مات هيوديًا 

أو نرصانيًا«))).
ومللن مناقب اخلوارزمي: عن أيب سللعيد اخلدري، عن سلللامن، قال: قلت: يا 

رسول اهلل لكل نبي ويص فمن وصيك؟ .
فقال صىل اهلل عليه وآله: »من ويص موسى؟«.

قلت: يوشع بن نون.
قال: »مل قلت؟«.

)1) روي يف مناقب ابن املغازيل: 131- 132/ح162. كشف اليقني: 429/املبحث 25. وروي 
باختالف يسري يف العمدة البن البطريق: 358/ح692. الفضائل لشاذان: 116. 

)2) مناقب ابن املغازيل: 58/ح66. وروي يف العمدة البن البطريق: 91/ح111. الطرائف: 23/
ح18، عن مناقب ابن املغازيل. كشف اليقني: 293/املبحث 13. إرشاد القلوب 2: 236. 

الكرى البن  الطبقات  انظر:  الرجال،  أثبتناه من مصادر  املخطوطة: معاوية بن وحيد، وما  )3) يف 
سعد 7: 35. طبقات خليفة: 113.

)4) املناقب البن املغازيل: 63/ح72. وروي يف العمدة: 281/ح457. كشف اليقني: 294/الفصل 
الثالث، الباب الثاين، املبحث 14. ويف عيون أخبار الرضا عليه السالم 2: 64، ح221، عن أمري 
املؤمنني عليه السالم. األربعون ملنتجب الدين: 63. مسند الفردوس 5: 330/ح8339، مجيعًا 

بزيادة واختالف يسري.
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قلت :ألّنه كان أعلمهم. 
قال: »فوصيي وموضع رسي وخري من أترك بعدي، ينجز عديت ويقيض ديني 

عيل بن أيب طالب عليه السالم«))).
ومللن كتاب األربعني: عن انس بن مالك، قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله: »أنا وعيل حجة اهلل عىل عباده«))).
ومللن كتاب املناقب للخوارزمي، ومناقب ابن مردويه: إّن النبي صىل اهلل عليه 
وآللله كان يف صحن الدار ورأسلله يف حجر دحية الكلبي، فدخل عيل عليه السللالم 

فلام رآه دحية سلم عليه.
فقللال له أمري املؤمنني عليه السللالم: »عليك السللالم)))، كيف أصبح رسللول 

اهلل؟«.
فقال: بخري يا أخا رسول اهلل.

فقال له عيل عليه السالم: »جزاك اهلل عنّا أهل البيت خريًا«.
فقللال له دحيللة: إينيِّ أحبللك، وان لللك عندي مدحللة أزفها اليللك، أنت أمري 

كشف   .156  -155  :1 الغمة  كشف  يف  وجدناه  بل  اخلوارزمي،  مناقب  يف  نجده  مل  احلديث   (1(
اليقني: 255 - 256/الفصل الثالث، املطلب الثاين، املبحث التاسع. إرشاد القلوب2: 236. 
وروي يف شواهد التنزيل 1: 99/ح115، عن أنس، بإختالف يسري. املعجم الكبري 6: 221، 

وفيه زيادة.
)2) مل أعثر عىل كتاب األربعني، بل روي يف عدة مصادر أخرى: القاب الرسول: 13/باب يف القاب 
النبي صىل اهلل عليه وآله. مناقب آل أيب طالب 2: 292،  كشف الغمة 1: 161. كشف اليقني: 

257. تاريخ مدينة دمشق 42: 309.
)3) يف املصادر: »فقال - أي أمري املؤمنني عليه السالم. السالم عليك ... احلديث(. إالّ يف إرشاد 

القلوب، فإنه كام يف املتن.
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املؤمنللني، ولواء احلمد بيدك يوم القيامة، تزف أنت وشلليعتك إىل اجلنان، أفلح من 
تواّلك وخرس من ختالك، أدن مني يا صفوة اهلل وخذ رأس ابن عمك فأنت أحق به 
مني، فأخَذ عيل عليه السالم رأس النبي صىل اهلل عليه وآله فوضعه يف حجره، فانتبه 

النبي صىل اهلل عليه وآله وقال: ما هذه اهلمهمة؟ فأخره عيل عليه السالم.
فقللال للله صىل اهلل عليه وآللله: »مل يكن دحيللة الكلبي، وإّنام هللو جرئيل عليه 

السالم، يا عيل سامك باسٍم سامك اهلل به«))).
ويف املناقب: قال: قال رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ملا ُارسي يب إىل السامء، 

ثم من السامء إىل سدرة املنتهى وقفت بني يدي اهلل عّز وجّل، فقال ]يل[: يا حممد.
قلت: لبيك وسعديك. 

قال: قد بلوت خلقي فأهيم رأيت أطوع لك. قلت: ريب عليًا.
قال: صدقت يا حممد، فهل إختذت لنفسك خليفة يؤدي عنك، ويعّلم عبادي 

من كتايب ما ال يعلمون.
 قلت: رب اخرت يل فإنَّ خريتك خرييت.

قللال: قد أخللرتت لك عليًا، فإختذه لنفسللك خليفللة ووصيللًا، ونحلته علمي 
وحلمي، وهو أمري املؤمنني حقًا، مل ينلها أحد قبله، وليست ألحد بعده.

يا حممد علليل راية اهلدى وإمام من أطاعني، ونللور أوليائي، وهو الكلمة التي 

)1) املناقب للخوارزمي: 323/ح329، بإختالف يسري، ومل أعثر عىل كتاب ابن مردوي، بل روي يف 
مصادر أخرى، منها: أمايل الطويس: 604/املجلس 27، ح7. األربعون حديثا ملنتجب الدين: 
 :1 الغمة  كشف   .114 الفضائل:   .129 طاووس:  البن  اليقني  الثامن.  29/احلديث   -28
35. كشف اليقني: 271- 272. العقد النضيد: 96/ح79. بشارة املصطفى للطري: 161/
ح124. الدر النظيم: 286- 287، مجيعا بإختالف يسري. وورد نصًا يف إرشاد القلوب 2: 237.
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ألزمتهللا املتقني، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، لوال عيل مل يعرف 
حزيب وال أوليائي«))). 

القسم الرابع: يف الفضائل الثابتة له بعد مضّيه صلوات اهلل عليه.
وهي كثرية، فمنها ما نذكره يف الفصل الثالث، ومنها ما نذكره يف هذا القسللم 
وهللي غزيرة، منها ما روي: انَّ الشللاعر الببغاء))) وفد عىل بعض امللوك، وكان يفد 
عليه يف كل سللنة، فوجللده يف الصيد، فكتللب وزير امللك خيره بقدوملله، فأمره أْن 
للَكنه يف بعض دوره، وكان عىل باب تلك الدار غرفة، كان الببغاء يبيت كل ليلة  ُيسيِ
فيهللا وهلا مطلع اىل الدرب، وكان احلارس خيرج كل ليلة بعد نصف الليل، فيصيح 
بأعللىل صوته يا غافلني اذكللروا اهلل عىل باغيض معاوية - لعنلله اهلل -، وكان الببغاء 
الشللاعر ينزعللج لصوته، فاتفق يف بعللض الليايل أّن الشللاعر رأى يف منامه أّن النبي 
صللىل اهلل عليه وآله قد جاء هو وعيل عليه الصالة والسللالم اىل ذلك الدرب فوجد 

احلارس.

)1) املناقب للخوارزمي: 303 - 304/ح299، وفيه زيادة. وروي يف الدر النظيم: 293- 294. 
كشف الغمة 1: 355 - 256. وروي يف: مناقب ابن سليامن الكويف 1: 410 - 411/ح326. 
أمايل الطويس: 343 - 344/املجلس 45/12. التحصني البن طاووس: 542- 543/باب 

6- 7. اليقني: 159- 160. العقد النضيد: 84 - 85/ح70، مجيعا بزيادة.
)2) الببغاء: وهو أبو الفرج، عبد الواحد بن نرص بن حممد املخزومي )املعروف بالببغاء(، ولقب به 
لفصاحته، وقيل: بل اللثغة يف لسانه، وهو من أهل بغداد. وقيل: من أهل نصيبني، كان شاعرًا 
جمودًا، كاتبًا مرتساًل، جّيد املعاين، حسن القول، خدم سيف الدولة ومدحه كثريًا واتصل بامللوك، 

له ديوان ومدائح. تويف سنة 398هل،يف بغداد.
الكنى   3351 282:37/بالرقم  دمشق  مدينة  تاريخ   .278 للسمعاين1:  األنساب  انظر:   

واأللقاب لعباس القمي2: 64، »الببغاء«.
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فقال النبي صىل اهلل عليه وآله لعيل عليه السللالم: »إصفُعه بيدك فإنه يسللبك« 
فرضبلله أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم بني كتفيه، وانتبه الشللاعر منزعجًا من 
املنللام، ثم ]انتظللر[ الصوت الذي كان يسللمعه من احلارس كل ليلة فلم يسللمعه، 
فعجب من ذلك، ثم سللمع صياحًا ورأى رجاالً قد أقبلوا اىل دار احلارس، فسأهلم 
اخلر، فقالوا: إّن احلارس قد حصل له بني كتفيه رضبة ]بقدر[ الكف وهي تنشللق 
ومتنعلله القرار، فلم يكللن وقت الصباح حتى مات، وشللاهده بذلك احلال أربعون 

نفسا))).
منه��ا: أّنه كان أليب دلف))) ولد، فتحادث أصحابه يف حب عيل عليه السللالم 
وبغضلله، وروى بعضهم عللن النبي صىل اهلل عليه وآله إّنه قال: »يا عيل ما حيبك إاّل 

مؤمن تقي، وال يبغضك إاّل كافر شقى ولد زنية أو حيضة«. 
فقال ولد أيب دلف: ما يقولون يف األمري، هل يؤتى يف أهله؟ فقالوا: ال.

فقال: أنا أبغض عليًا وليس كام روى هذا الرجل فخرج أبوه وهم يف تشاجرهم.
فقال: ماتقولون؟ فقالوا: كذا وحكوا كالم ولده.

فقللال: واهلل إنَّ هذا اخلر حق، وإنَّه لولللد زنية وحيضة معًا، إيّن كنت مريضًا 
يف دار أخللي، فتامثلللُت ودخلت عىل جاريتلله لقضاء حاجة فدعتنللي نفيس اليها، 

)1) كشف اليقني: 479-480/الفصل الرابع. إرشاد القلوب 2: 433، وعنهام يف البحار 42: 9 
-10/باب 15، ح12.

)2) أبو دلف: القاسم بن عيسى بن إدريس، أبو دلف العجيل، أمري الكرخ، كان شاعرًا وأديبًا سمحًا 
جوادًا، وبطاًل شجاعًا. وله أخبار يف الكرم والفروسية. مات سنة 225هل ببغداد.

انظر: هتذيب الكامل للمزي 23: 404 - 405، الرقم 4807. سري أعالم النبالء للذهبي 10:   
564، رقم 194.
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فأتت وقالت: إينيِّ حائض، فكابرهتا عىل نفسللها ووطئتها فحملت هبذا، فهو لزنية 
وحيضللة معللا))).

ومنه��ا: ما حكي أّنه كان ببلدة املوصل شللخص))) يقال للله محدان بن محدون 
العللدوي)))، وكان شللديد العنللاد، كثري البغض ملوالنللا أمري املؤمنللني عليه أفضل 
الصللالة وأكمل التحيات، فأراد بعض أعيان أهللل املوصل احلج فجاء اليه يودعه، 
وقللال: إيّن قد عزمت عىل اخلللروج إىل احلج فإن كان لك حاجة هناك فعّرفني حتى 

أقضيها؟ فقال: إّن يل حاجة مهمة.
فقال له: إذا مضيت احلج، فوردت املدينة وزرت النبي عليه السللالم، فخاطبه 
عني وقل: يا رسللول اهلل مللاذا أعجبك من عيل بن أيب طالب حتللى زوجته ابنتك، 
عظم بطنه أو دقة ساقه أو صلعة رأسه، وحّلفه وعزم عليه أْن يبلغ هذا الكالم، فلام 
بلغ الرجل املدينة وقىض أمره أنسللى تلك الوصية، فرأى أمري املؤمنني عليه السالم 
يف منامه وهو يقول له: »مل ال تبلغ وصية فالن، فانتبه ومىض لوقته اىل القر املقدس، 
وخاطللب رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله بام أوصاه ذلك الرجللل، ثم نام فرأى أمري 
املؤمنني عليه الصالة والسالم، فأخذه ومشى هو وإياه اىل منزل ذلك الرجل وفتح 
األبللواب، وأخذ مدية))) فذبحه أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم هبا، ثم مسللح 
املديللة بملحفة كانت عليه، ثم جاء اىل سللقف باب الدار فرفعلله بيده ووضع املدية 
حتتلله وخللرج، فانتبه احلللاج منزعجًا من ذلللك، وكتب صورة املنام هللو وأصحابه 

عن   ،287  :39 األنوار  بحار   .433  :2 القلوب  إرشاد  الرابع.  482/الفصل  اليقني:  كشف   (1(
كشف اليقني.

)2) يف املصدر: )شيخ( بدل )شخص(.
)3) يف االرشاد: )العذري( بدل )العدوي(.

)4) املدية وهي: السكني أو الشفرة. النهاية يف غريب احلديث 4: 410.
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وانتهى اخلر اىل سلللطان املوصل يف تلك الليلة، فأخذ اجلريان واملشتبهني ورماهم 
يف السللجن، واسللتعجب أهل املوصل من قتله، حيث مل جيدوا ثقبًا وال أثر تسللليق 
عىل حائط وال بابًا مفتوحًا، وبقي السلللطان متحريًا يف أمره ما يدري ماذا يصنع يف 
قضيتلله، ومل يزل اجلريان وغريهم يف السللجن حتى ورد احلاج من مكة فسللأل عن 
سللبب ذلك؟ فقيل للله: إّن يف الليلة الفالنيللة))) وجدوا فالن مذبوحللًا يف داره فلم 
يعرف قاتللله، فكر هو وأصحابه وقللال ألصحابه: أخرجوا صللورة املنام املكتوبة 
عندكللم، فأخرجوها فوجدوا ليلة املنام هي ليلة القتللل، ثم مىض هو وأصحابه اىل 
دار املقتللول وأمرهم بإخللراج امللحفة وأخرهم بالدم الللذي كان فيها فوجدها كام 
قال، ثللم أمر برفع السللقف، فرفع))) فوجدوا السللكني حتته، فعرفللوا صدق منامه 
وأفرج عن املحتبسللني، ورجع أهل املقتول وكثري من أهللل البلد اىل اإليامن، وكان 
ذلللك من لطف اهلل سللبحانه وتعاىل يف حقهم)))، وهذه القضية مشللهورة وهي من 
الغرائب، فامذا يقول يف فضل هذا الرجل وعظم شأنه وإرتفاع منزلته وعلو مكانه.

 بيت بالفارسية
أز خلق رشم دارم اكر كويش برش ميرتسم از خداى كه كويم أوخد است))). 
فصللىّل اهلل عللىل جمهللول القدر، ومن تللواله ومن تللرأ ممن عاداه يقبللل العمل 

وحيصل األجر.

)1) يف املخطوطة: )الثالثة( وما اثبتناه من املصدر وهو الصحيح.
)2) قوله: )فوجدها كام قال، ثم أمر برفع السقف فرفع( أثبتناه من إرشاد القلوب.

بحار   .434-433  :2 القلوب  إرشاد  الرابع.  481-482/الفصل  اليقني:  كشف  يف  رويت   (3(
األنوار 42: 10/من حديث 10، عن كشف اليقني.

)4) ترمجته للعربية: أشعر باخلجل من الناس الذين يعيشون يف حالة البهجة واخشى اهلل الذي هو اهلل.



101

الفصل الثالث
يف ذكر مشهده الرشيف وقربه املنيف

ومللا خص اهلل تعاىل بلله حرمه املقدس مللن الفضل واملزية التي ليسللت ملكان 
آخللر من األمكنة الرشيفة، وما جاء يف فضل زيارتلله صلوات اهلل عليه من األخبار 

واآلثار، فام يشتمل عليه هذا الفصل حينئذ ثالثة مطالب:
املطلب األول

يف ذكر قربه ودفنه صلوات اهلل عليه وما يتعلق بذلك
إعلم أنَّ عمره املبارك عليه السالم كان ثالثًا وستني سنة، وقبض صلوات اهلل 
عليه وآله بالكوفة ليلة اجلمعة ليلة إحدى وعرشين من شللهر رمضان سللنة أربعني 
من اهلجرة قتياًل بالسلليف، قتله ابن ملجم املرادي لعنه اهلل يف مسللجد الكوفة، وهو 
يف الصللالة، ومحللل إىل الغري ودفن حيث اآلن قره صلللوات اهلل عليه))). والغري 

يقال: باإلفراد للتخفيف، واملسموع الغّريان.

)1) رواها املفيد يف االرشاد 1: 9-10. الفتال  النيسابوري يف روضة الواعظني: 131- 132/جملس 
يف ذكر وفاة أمري املؤمنني عليه السالم. الطريس يف تاج املواليد: 16- 17/يف شهادة عيل بن أيب 

طالب عليه السالم.
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قال اجلوهري: الغريان بناءان طويالن، يقال: إهّنام قرا مالك وعقيل)))، وكانا 
نديمني للنعامن)))، فسللكر ليلة وراّدا عىل النعامن يف كالم حال سللكره؛ فأمر بحفر 
حفريتللان هلام بظهللر الكوفة ودفنا حيني، فلام أصبح وصحا سللأل عنهللام فُأخر بام 

جرى، فركب حتى انتهى إليهام، وجزع ألجلهام. 
ثم أمر فبنى عليهام بناءان، وجعل هلام يف السنة يومني، يوم بؤس وهو يوم موهتام 
َفيقتل من القاه كائنًا من كان من غري أهل احلرية حتى إن رفعت الوحوش ألدركتها 
اخليل أو الطيور الُرسلللت عليها اجلوارح حتى تدركها، يغري بدمها القرين، هلذا 
سللّميا بالغريني، ويوم نعيم هيب فيه ألول من يلقاه خلعة وفرسًا وجارية ومائة من 
اإلبل وجييء ويبسللط بني الغريني يف ذلك اليللوم ويقضيه باألكل والرشب والفرح 
والللرسور، وكلللام رشب قدحًا صللب عىل كل واحد مللن القرين قدحللا)))، وهذا 
الغري الذي ذكرناه وبه يعرف املشللهد الرشيف سللالم اهلل عللىل مرشفه، وهو اآلن 
تربة التوأمني األعظم سلطان االُمراء يف العامل امللك العادل الشيخ حسن واخلاتون 
السعيدة املعظمة سلطانة اخلواتني دلشاد)))، أسكنهام اهلل أعىل غرف اجلنان بمحمد 

املبعوث من بني عدنان.

)1) وقيل إن اسمهام: خالد بن فضلة واآلخر عمرو بن مسعود. فرحة الغري البن طاووس: 12. 
األغاين أليب الفرج األصفهاين 22: 328 - 329.

)2) الصحاح 6: 445 »غرا«.
)3) رويت يف فرحة الغري: 12- 13. البلدان ألمحد اهلمداين: 214- 215، قصة الغريني. معجم 

البلدان للحموي 4: 198. األغاين 22: 328 - 329.
)4) دلشاد بنت دمشق خواجا جوبان، وهي زوج الشيخ حسن الكبري بن آقبقا ابن اليامن وايل بغداد 
ووالد الشيخ أويس. توفيت يف عام 752 ودفنت يف مقابر اإليلخانية يف النجف األرشف. أعيان 

الشيعة 5: 48و6: 426.
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كيفية دفنه:
َرج اىل مسجد الكوفة أربعة  فهو مّلا قبض صىّل اهلل عليه وآله وغّسل وكّفن، ُاخيِ
ل تابوت إىل البيت والثالثللة الباقية منها ما بعث اىل  توابيللت وصيّلَ عليهللا، ثم ُادخيِ
جهللة بيت اهلل احلرام، ومنها ما محل اىل مدينة الرسللول صللىل اهلل عليه وآله، ومنها 
مللا نقل إىل بيت املقدس، وفعل ذلك إاّل خفاية عىل ما سللنذكر سللبب ذلك، وكان 
صلوات اهلل عليه قال لولديه احلسللن واحلسني عليهام السللالم: »غدًا الوفاة، إذا أنا 
مت فأمحالين عىل رسيري وانتظرا حتى إذا أرتفع لكام مقدم الرسير فأمحال مؤخره« 
فلللاّم مىض ربع من الليل قام احلسللن واحلسللني عليهام السللالم وخواصهام وارتفع 

مقدم الرسير فحمال مؤخره.
قللال مللن حرض مللن خواصهم: كنّا حللال محل اجلنللازة نسللمع دوي املالئكة 
بالتسللبيح والتكبللري والتهليل، وناطقًا لنا بالتعزية يقول: أحسللن اهلل لكم العزاء يف 
سلليدكم وحجللة اهلل عىل خلقه، حتى أتينللا الغريني فإذا صخرة بيضللاء تلمع نورًا، 
فوضللع املقدم عندهللا، فوضعنا املؤخللر وحفرنا الصخللرة فإذا سللاجة))) مكتوب 
عليها: »هذا قر ادخره نوح النبّي عليه السالم لويص حممد صلوات اهلل عليهام قبل 
الطوفان بسللبعامئة عام« فدفناه صلللوات اهلل عليه وآله هناك، وُاخفي قره الرشيف 

اىل زمان الرشيد وظهر يف زمانه))).

160»سوج«   :6 العني  ساجة.  الواحدة:  اهلند،  من  جيلب  أسود،  اخلشب،  من  رضب  الساج:   (1(
بترصف. لسان العرب 2: 303 )سوج(.

للمفيد1: 23- 24.  االرشاد  الغارات 2: 846 - 847.  القلوب 2: 435. وورد يف  ارشاد   (2(
روضة الواعظني: 136. اخلرائج واجلرائح 1: 234، الباب الثاين/احلديث 78. فرحة الغري: 

62، الباب الثاين - ح10، و 66 - ح 12، مجيعًا بإختالف.
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كيفية ظهور قربه الرشيف:
ما روي عن عبد اهلل بن حازم، قال: خرجنا يومًا مع الرشلليد من الكوفة وهو 
يتصيللد، فرصنللا اىل ناحية الغريني فرأينا ظباء، فأرسلللنا عليهللا الصقور والكالب 
فجادلتهللا سللاعة، ثم جلاءت الظباء إىل أكمة فسللقطت عليهللا، فرتاجعت الصقور 
والللكالب عنهللا، فتعجللب الرشلليد من ذلك، ثللم إّن الظبللاء هبطت مللن األكمة 
فرتاجعللت عنهللا الكالب مللرة ثانية، ثللم فعلت ذلك مللرة ُاخرى، فقال الرشلليد: 
اركضوا اىل الكوفة فآتوين بأكرها سللنًا، فأتى بشيخ من بني أسد، فقال له الرشيد: 

أخرين ما هذه األكمة؟.
 فقللال: حدثني أيب، عن آبائلله إهّنم كانوا يقولون: إّن هللذه األكمة قر عيل بن 
أيب طالب عليه السللالم جعله اهلل سبحانه وتعاىل حرمًا، ال يأوي إليه يشء إاّل أمن، 
فنزل هارون الرشلليد ودعا بامء وتوضاء وصىّل عنللد األكمة، وجعل يدعو ويبكي 

ويّمرغ عليها وجهه، وأمر أن تبنى قبة بأربعة أبواب، فبني))).
وبقى ذلك إىل أيام السلللطان عضللد الدولة))) رمحة اهلل عليلله، وجاء وأقام يف 

)1) رويت يف اإلرشاد 1: 26- 28. فرحة الغري : 142- 145/صدر حديث 82. الدر النظيم 
البن حاتم الشامي: 428/فصل يف موضع قره.

)2) عضد الدولة، البوهيي: فناخرسو بن ركن الدولة أبو عيل احلسن بن بويه الديلمي، أبو شجاع، 
دانت له البالد ودخلت حتت حكم فارس والعراق والشام، كان شجاعًا وعاملًا ونحويًا وشاعرًا، 
حكم  وقد  والتكحلة(،  )اإليضاح  الفاريس  عيل  أبو  له  وصنف  كاملتنبي  الشعراء  فحول  مدحه 
السالم يف  املؤمنني عليه  أمري  مآتم عاشوراء، جدد عامرة مشهد  أقام  العراق 5 سنوات ونيف، 
النجف األرشف. تويف يف بغداد سنة 372#، ثم محل إىل مشهد أمري املؤمنني عليه السالم بوصية 
الدولة أحب جماورة هذا  بن ركن  الدولة أيب شجاع  ) هذا قر عضد  منه وكتب عىل لوح قره 
اإلمام املعصوم...(. الكنى واأللقاب لعباس القمي 2: 470. سري أعالم النبالء للذهبي 16: 

249 - 251. األعالم للزركيل 5: 156. وفيات األعيان البن خلكان 4: 50 - 55.
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ذلك الطرف بنفسلله قريبًا من سنة هو وعسللاكره، وبعث فأتى بالصنّاع واألساندة 
من األطراف وخرب تلك العامرة ورصف أمواالً كثرية جزيلة وعمّره عامرة جليلة 

حسنة، وهي العامرة التي كانت قبل عامرته اليوم))).
]دالئل مكان قربه الرشيف[

وأمللا الدليللل الواضح والرهان الالئللح عىل أنَّ قره الرشيللف صىل اهلل عليه 
بالغري، فمن وجوه:

األول: تواتر اإلمامية اإلثنا عرشية املنتمني إىل والء أهل البيت عليهم السللالم 
بذلك يروونه خلفًا عن سلف وهم ممن يستحيل حرصهم أو يتطرق اليهم املواطأة 
يف الكللذب؛ النتفاء غرضهم يف ذلك، والتواتر مفيللد لليقني وينتهون يف هذا النقل 
اىل األئمللة الطاهرين. ال يقال لو كان األمر كللام يقولون حيصل لنا العلم كام حصل 
لكللم؛ ألنا نقول ال خالف بيننا وبينكللم يف إنه دفن رسًا، وحينئذ أهل بيته هم أعلم 

برسه من غريهم، والتواتر الذي حصل لنا منهم.
الثاين: إمجاع الشيعة يف مجيع أقطار العامل عىل هذا، واإلمجاع حجة.

الثالث: ما حصل عنده من األرسار واآليات، وظهر من املعجزات والكرامات 
من كيفية ظهوره زمان الرشلليد عىل ما ذكرناه، وقيام الزمن، ورد برص األعمى)))، 
وهو اىل يومنا هذا شاهدناه مرارًا بكثرية ال شك فيه وال شبهة تعرتيه إاّل ملن مل هيده 

ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر﴾، ومن أرسار ُاخرى نذكرها. اَّۡم َيَۡعِل ٱللاَّ اهلل ﴿َوَمن ل
الرابع: ما روي عن مشايخ اجلمهور من علامئهم وحمدثيهم ومؤرخيهم.

)1) رويت يف فرحة الغري: 17- 18، العامرة الثالثة. عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب: 63، 
األصل الثالث. إرشاد القلوب 2: 435 - 436.

)2) رويت يف الغارات إلبراهيم الثقفي 2: 873، رسالة الدالئل الرهانية.



106منهج الشيعة يف فضائل وصي خامت الشريعة

قال ابن أيب احلديد: قره صلوات اهلل عليه وآله بالغري وما يّدعيه بعضهم بجهله 
مللن اإلختالف يف قره باطل ال حقيقة له، وأوالده أعللرف بقره، وأوالد كل الناس 
موا العراق،  أعللرف بقبور آبائهم من األجانب، وهذا القر هو الللذي زاره بنوه مّلا َقديِ
منهم اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهام السالم، وغريه من أكابرهم وأعياهنم))).

وقال العتائقي))) يف رشحه لنهج البالغة: قره عليه السالم بالغري))).
وقال ياقللوت احلموي يف تاريخ معج��م البلدان يف ترمجة الغري��ني: مها بناءان 
كالصومعتللني، كانا بظهللر الكوفة قرب قر عيل بن أيب طالب عليه السللالم، وذكر 
أيضللًا يف الكتاب املذكور يف ترمجللة النجف: بالقرب منه قر عيل بن أيب طالب عليه 

السالم))).
وروى أبو الفرج يف مقاتل الطالبني باسناد ذكره هناك: إّن احلسني عليه السالم 
مّلا ُسئيَِل أين دفنتم أمري املؤمنني؟ قال عليه السالم: »خرجنا به لياًل من منزله بالكوفة 

حتى أتينا به الظهر بجنب الغري ودفناه هناك«))).

)1) رشح هنج البالغة أليب احلديد 1: 16، باختصار.
)2) يف املخطوطة: الصفاين، وما أثبتناه من عدة دالئل وقرائن: 

اننا مل نعثر يف كتب السرية ومعاجم املؤلفات عىل مؤلف هبذا اللقب، وباملقابل فإن العتائقي لديه   
رشح لنهج البالغة ذكر فيه معاجز أمري املؤمنني عليه السالم، كذلك إن هذه الشخصية كانت 

تسكن يف النجف األرشف وله مقام ومكانة مرموقة عند أهل النجف يف زمانه.
أنظر: مستدركات علم الرجال للنامزي 8: 499/رقم 17573. الذريعة ألغا بزرك 14: 130   

- 131. فهرس الرتاث للجاليل 1: 735.
)3) مل أعثر عىل املصدر؛ ألنه خمطوط.

)4) معجم البلدان 4: 196- الغريان، و5: 371 /النجف.
)5) مقاتل الطالبيني:26.



107 الفصل الثالث: يف ذكر مشهده الشريف وقربه املنيف

فقد دل املعقول واملنقول حينئذ عىل أنَّ قره صلوات اهلل عليه حيث هو اآلن، 
وأما السللبب املوجب إلخفاء قره عليه السللالم، فهو أّنه قللد حتقق وعلم ما جرى 
ألمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم من الوقائللع العظيمة واحلروب الكثرية زمان 
النبللي صىل اهلل عليه وآله وبعده، وأوجب ذلك حقد املنافقني واملارقني عليه، حتى 
َذ ليقتل وجيء به اىل احلسللن عليه السللالم قال لعنه اهلل  إنَّ ابن ملجم لعنه اهلل مّلا ُاخيِ
للحسن عليه السالم: إيّن أريد أْن ُاسارك بكلمة يا ابن رسول اهلل، فأبى احلسن عليه 

السالم وقال: »إّنه يريد أْن يعض ُاذين«.
))، فإذا  فقال ابن ملجللم لعنه اهلل: واهلل لو أمكنني منها ألخذهتا من صامخه)))
كان فيِعللال هذا الكافر وحقده اىل هذه الغاية وهو عىل تلك احلالة، وقد ُايت به للقتل 
فكيللف يكون حال معاوية وأصحابه وبني أميللة والدولة هلم وامللك بيدهم، فإهنم 
كانللوا يبالغون يف إطفللاء نور أهل البيت وإخفاء آثارهللم، ويروون ذلك من أعظم 
القربان، ويّرغبون اخللق اىل ذلك بالعطايا والصالت واملرات، ويرهبوهنم باألخذ 
والقتل واملثالت، حتى إنَّ أهل الشللام حّرمللوا أْن يقرؤوا بيشء من قراءة قرآء أهل 
العراق مع إهّنم من الشلليعة الذين اتفق اجلميع عىل صحة قراءهتم حذارًا أْن يؤدي 
ذلك اىل ذكر أمري املؤمنني عليه السالم؛ النتهائهم يف الرواية إليه صلوات اهلل عليه.
 وذكر ابن أيب احلديد، وهو من مشللايخ اجلمهور: إّن معاوية بذل لسللمرة بن 
جنللدب مائة الف درهم حتى يروي، أّن هذه اآلية، وهي قوله تعاىل: ﴿َوِمَن ٱنلاَّاِس 

)1) الصامخ من االذن: اخلرق الباطن الذي يفيض إىل الرأس. الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي 
2: 73، صمخ.

)2) رواها ابن طاوووس يف فرحة الغري: 46. ارشاد القلوب 2: 439. بحار األنوار 42: 307، 
باب 28/ح6، عن فرحة الغري.
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دَلُّ ٱۡلَِصاِم 
َ
ٰ َما ِف قَۡلبِهِۦ َوُه��َو أ َ َعَ ۡنَيا َويُۡش��ِهُد ٱللاَّ َم��ن ُيۡعِجُبَك قَ��ۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

ُ َل ُيِبُّ  ۡرِض ِلُۡفِس��َد فِيَها َوُيۡهلِ��َك ٱۡلَۡرَث َوٱلناَّۡس��َلۚ َوٱللاَّ
َ
ٰ َس��َ�ٰ ِف ٱۡل ٢٠٤ ِإَوَذا تَ��َولاَّ

ٱۡلَفَس��اَد﴾))) نزلللت يف حق علليل عليه السللالم، وأّن اآلية الثانية أعنللي قوله تعاىل: 

 

ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ﴾))) نزلت يف  ِۚ َوٱللاَّ ﴿َوِمَن ٱنلاَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللاَّ
ابللن ملجم لعنه اهلل، فلم يقبل فبذل له مائتي الف درهم فلم يقبل، فبذل له ثالثامئة 

الف درهم فلم يقبل، فبذل له أربعامئة الف درهم، فقبل))).
وروى هشام الكلبي، عن أبيه قال: أدركت بني أود))) وهم يعّلمون أوالدهم 
وحزهبم سللب عيل بن أيب طالب عليه السللالم، وكان فيهم رجل من رهط عبد اهلل 
بللن إدريس بن هاين، فدخل عىل احلجاج بن يوسللف يومللًا وكلمه بكالم فأغلظ له 
احلجللاج يف اجلواب، فقال له: ال تقل هذا أهيا األمللري، فام لقريش وال لثقيف منقبة 

يعتّدون هبا إاّل ونحن نعّتد بمثلها.
قال له: وما مناقبكم؟ قال: ما يذكر عثامن يف نادينا بسوء قط.

قال: هذه منقبة.
قال: وما شهد منا أحد مع أيب تراب شيئًا من مواقفه وجهاده إاّل رجل واحد، 

فأسقطه ذلك عندنا وأمخله، فام له فينا قدر وال قيمة.

)1) سورة البقرة 2: 204- 205.
)2) سورة البقرة 2: 207.

)3) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 4: 73.
)4) أود: موضع بالبادية، وهو من حمال الكوفة نسبت إىل أود بن صعب بن سعد العشرية من مذحج. 
مجرة أنساب العرب البن حزم: 411. األنساب للسمعاين 1: 226. معجم البلدان للحموي 1: 

277، أود.
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وما أراد رجل منّا))) أْن يتزوج امرأة إالّ ُسللئيَِل عنها أواًل هل حتب أبا تراب أو 
تذكره بخري، فإن قيل: نعم، تركها ومل يتزوج هبا، وما وليَِد فينا ولد َذكر فسّمي عّليًا 
وال حسللنًا وال حسللينًا، وال ولدت فينا أنثى سميْت فاطمة، ونذرت امرأة منّا حني 

قدم احلسني العراق إْن قتله اهلل تنحر عرش جزور، فلاّم قتل وّفت بنذرها.

قللال: ودعي رجللٌل منّا اىل الراءة من عيل ولعنه، فقال: نعم، وأزيدكم حسللنًا 
وحسينًا))).

وقال الكراجكي يف كتاب التعجب: هلم بمرص مسجد الذكر يف موضع يعرف 
بسللوق وردان، وإنام سمي مسللجد الذكر؛ ألنَّ اخلطيب سها يوم اجلمعة عن سب 
عيل بن أيب طالب عليه السللالم عىل املنر، فلام وصل اىل موضع املسللجد ذكر إنَّه مل 

يسبه، فوقف عليه وسبه هناك قضاء ملا نسيه، فبني ذلك املوضع وسمي بذلك. 

وقللال: مررت هبذا املسللجد يف بعض السللنني، فرأيت فيه رُسجللًا كثرية وآثار 
بخور. 

قللال: وذكر يل بعللض األصحاب، إّنلله يؤخذ مللن ترابه ويعّدونه شللفاء هلم، 
ويسمون اىل األن يوم اجلمعة - يوم))) السب بالشام))).

فاقتضت هذه األشياء وأمثاهلا أْن أوىص عليه السالم بدفنه رّسًا خوفًا من بني 

)1) )منا( اثبتناه من املصدر.
)2) رويت يف فرحة الغري: 49-50، املقدمة الثانية، وعنه يف البحار 46: 119- 120. ويف الغارات 

للثقفي 2: 842 - 843، بإختصار.
)3) )يوم( اثبتناه من املصدر المتام الكالم.

)4) التعجب من أغالط العامة:118، الفصل 13 يف ذكر بغضهم، بإختالف يسري. وروي يف فرحة 
الغري: 54.
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أمية وأعواهنم، واخلوارج وأمثاهلم أْن يتهجموا عىل قره الرشيف صلوات اهلل عليه 
لللو كان ظاهللرًا، وأيضًا ربام لو نبش مللع العلم بمكانه حلمل ذلك بني هاشللم عىل 
املحاربة واملشللاققة التي أغىض عنها عليه السللالم يف حللال حياته، فكيف ال يرجي 
بللرتك ما فيه مادة النزاع بعد وفاته، ويؤيد هذا قضية ولده احلسللن عليه السللالم يف 
دفنه بالبقيع، حيث أوىص بذلك إن جرى نزاع يف دفنه عند جده صىل اهلل عليه وآله 
طلبللًا لقطللع مادة الرش، فلاّم عرف أهل بيته عليهم السللالم إّنلله متى ظهر وعرف مل 

يتوجه إليه إاّل التعظيم والتبجيل، ال جرم إهّنم أظهروه ودّلوا عليه.
]كرامات قربه الرشيف[

ومللن كراماته وأرساره التي ظهللرت عند قره الرشيف صلللوات اهلل عليه ما 
حكي: إنَّ مجاعة خرجوا بليل متحفني اىل الغري لزيارة أمري املؤمنني عليه السللالم، 
قالللوا: فلاّم وصلنا اىل القر الرشيللف وكان يومئذ قرًا حوله حجارة وال بناء عنده، 
وذلك بعد أْن أظهره الرشلليد وقبل أْن يعّمره، فبينام نحن عنده بعضنا يقرأ وبعضنا 
يصلليّل وبعضنا يزوره، وإذا نحن بأسللد مقبل نحونا، فلاّم قللرب منّا قدر رمح، قال 
بعضنللا لبعض: اقعدوا عن القر لننظر ما يصنع، فتباعدنا عن القر الرشيف، فجاء 
األسللد اىل القر وجعل يمللّرغ ذراعه عىل القللر، فمىض رجل منّا فشللاهده، وعاد 
فاعلمنللا فزال الرعب عنا وجئنا بأمجعنا حتى شللاهدناه يمرغ ذراعه عىل القر وفيه 
جراح، فلم يزل يمّرغه ساعة ثم انزاح عن القر ومىض وعدنا اىل ما كنا عليه المتام 

الزيارة والصالة وقراءة القرآن))).
ومنها: ما روي عن كللامل الدين بن غياث القمي، قال: دخلت حرضة موالنا 
أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم فزرت وحتولت اىل املسللألة ودعوت وتوسلت 

)1) روي يف فرحة الغري: 163- 164، الباب 15، ح99.
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بموالنا أمري املؤمنني عليه السالم، ثم قمت فتعلق مسامر من الرضيح املقدس سالم 
اهلل عىل مرشفه يف قباي، فمزقه.

فقلللت خماطبًا ألمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم: ما أعرف عوض هذا إاّل 
منك، وكان اىل جانبي رجل رأيه غري رأيي، فقال يل مستهزًء: ما يعطيك عوضه إاّل 
قباء ورداء، وانفصلنا  من الزيارة وجئنا احللة، وكان مجال الدين قشتمر النارصي))) 
قد هياء لشخص - يريد أْن ينفذه اىل بغداد - قباء ملكيًا))) ورديًا، فخرج اخلادم عىل 
لسان قشللتمر، وقال: اطلبوا كامل الدين القمي، فجئت فأخذ بيدي ودخل اخلزانة 
والبسني قباء ورديًا، فخرجت ودخلت حتى ُاسّلم عىل قشتمر وُاقّبْل كفه، فنظر ايل 
نظرًا عرفت الكراهية يف وجهه، والتفت اىل اخلادم كاملغضب وقال له: طلبت فالنًا 

فأين هو؟ قال اخلادم: إّنام قلت كامل الدين القمي.
فقلللت: أهيا األمري ما خلعت أنت عيل هذه اخللعة بللل أمري املؤمنني عيل عليه 
، فالتمس مني احلكاية، فحكيت له فخر ساجدًا، وقال: احلمد  السللالم خلعها عيلَّ

هلل اذ كانت اخللعة عىل يدي))).

الدين  قطب  مماليك  أحد  وهو  الرجال،  مصادر  من  أثبتناه  وما   ) قشمر  بن   ( املخطوطة:  يف   (1(
العراق  توىل  ثم  ومن  ُامرآه،  وأعظم  جيوشه  قادة  أحد  ثم  ومن  اهلل،  لدين  النارص  ثم  سنجر، 
عليه  احلسني  مشهد  اىل  ومحل  هل،   637 سنة  فيها  تويف  بغداد،  يف  واستقر  عليه  واليًا  وأصبح 
 :46 اإلسالم  تاريخ   .161  -160 الفوطي:  البن  احلوادث  انظر:  فيها.  له  تربة  يف  السالم 

339. أعيان الشيعة 3: 587.
)2) اثبتناه من املصدر.

)3) روي احلديث يف فرحة الغري: 163- 164/ح99، باختالف يسري. ارشاد القلوب 2: 436. 
وعنه يف بحار األنوار 42: 316، باب 129/ح3.
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ومنها: ما روي عن احلسللن بن احلسللني بن طحال))) املقللدادي، قال: أخرين 
أيب)))، عللن أبيلله، عن جللده وكان من املالزمللني للعتبة الرشيفة صلللوات اهلل عىل 
مرشفهللا أّنه: أتاه رجللل مليح الصورة نقي األثواب ودفع للله مثقالني)))، وقال له: 
أغلق يل باب القبة وذرين وحدي أعبد اهلل، فأخذمها))) منه وأغلق الباب عليه، ونام 
فرأى أمري املؤمنني عليه الصالة والسللالم يف منامه، وهو يقول: »أقعد أخرجه عني 
فإّنلله نرصاين« فنهض عيل بن طحللال وأخذ حباًل فوضعه يف عنق الرجل، وقال له: 

أخرج، ختدعني باملثقالني))) وأنت نرصاين.
فقال: لسللت بنرصاين. قال: بللىل، إنَّ أمري املؤمنني عليه السللالم أتاين يف املنام 

وأخرين أنك نرصاين، وقال: »أخرجه عني«.
فقال الرجل: أمدد يدك فأنا أشللهد أنَّ ال اله إاّل اهلل وأنَّ حممدا رسللول اهلل وأنَّ 
عليللًا أمري املؤمنني خليفللة اهلل، واهلل ما علم أحد بخروجي من الشللام، وال عرفني 

أحد من أهل العراق، ثم حسن اسالمه))).
ومنها ما حكي: أّن عمران بن شللاهني من أهل العراق)))، عىص عىل السلطان 

)1) يف املخطوطة: )عيل بن احلسني بن طحال(، وما أثبتناه من مصادر الرجال. 
انظر: مستدركات علم الرجال للنامزي 2: 372، بالرقم 3461. أعيان الشيعة 5: 49 / رقم   

127، و126 رقم299.
)2) )أيب( اثبتناه من املصدر المتام املعنى.

)3) يف املصدر: )دينارين( بدل )مثقالني(.
)4) يف املخطوطة: )فاخذها( وما اثبتناه من املصدر.

)5) يف املصدر: )بالدينارين( بدل )باملثقالني(.
)6) رويت القصة يف فرحة الغري: 168/ح103. وعنه يف بحار األنوار 42: 319، باب 29/ح6.

)7) يف فرحة الغري: )من ُامراء أهل العراق(.
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عضد الدولة فطلبه طلبًا شللديدًا، فهرب منه اىل املشللهد الرشيللف متخفيًا، وقصد 
أمري املؤمنني عليه السالم، ودعا عنده وسأله السالمة منه، فرأى أمري املؤمنني عليه 
السالم يف منامه وهو يقول: »يا عمران أنَّ يف غد يأيت فناخرسو اىل مشهدي للزيارة، 
فقف أنت هاهنا وأشللار اىل زاوية من زوايا القبللة، وإهّنم ال يرونك ويدخل هو اىل 
الرضيح ويزور ويصيل ويبتهل يف الدعاء والقسللم بمحمد وآله أْن يظفر بك، فادُن 
منه وقل له: أهيا امللك من هذا الذي قد احلحت بالقسم بمحمد وآله أْن يظفرك به؟ 
فيقول: رجل شللق عصاي ونازعني يف ملكي وسلطاين، فقل له: ما ملن يظفرك به؟ 

فيقول))): إن طلب مني العفو عنه قبلت، فأعلمه بنفسك فإنك جتد منه ما تريد«.
قال: فكان ما قاله أمري املؤمنني صىل اهلل عليه، فقال: من انت)))؟.

فقال: أنا عمران بن شاهني.
قال له: من أوقفك هاهنا؟.

قال: هذا موالي))) أمري املؤمنني عليه السالم أوقفني هاهنا، وقال يل يف منامي: 
»غدًا حيرض فناخرسو اىل هاهنا« وأعاد عليه القول.

فقال له السلطان: بحقه عليك))) قال لك فناخرسوا؟.
قلت: أي وحقه.

فقال عضد الدولة: إنه حلق، واهلل ما عرف أحد إّن إسللمي فناخرسوا إاّل أمي 
والقابلة وأنا، ثم خلع عليه خلعة الوزارة، وطلع بني يديه اىل الكوفة.

)1) قوله: )رجل شقي ..... فيقول( اثبتناه من املصدر.
)2) قوله: )فقال: من أنت( اثبتناه من املصدر.

)3) يف املخطوطة: )موالنا( بدل )موالي(.
)4) )عليك( اثبتناه من املصدر.
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وكان عمــران هذا قد نذر إّنه متــى عفا عنه عضد الدولة أْن يأيت اىل زيارة أمري 
املؤمنني عليه الصالة والسالم حافيا حارسًا، فلّم جنه الليل خرج من الكوفة وحده.

فــرأى بعــض من كان يف احلرضة الرشيفة - من القــوام - وهو عيل بن طحال 
املقدادي موالنا وســيدنا أمري املؤمنني عليه الصالة والســالم يف منامه، وهو يقول: 
»أقعد وأفتح لويّل عمران بن شاهني« فقعد وفتح الباب، فإذا بالرجل قد أقبل، فلّم 

وصل قال له: بسم اهلل يا موالنا.  فقال: ومن انا؟.

فقال: عمران بن شاهني.

فقال: لست بعمران بن شاهني))).

فقال: بىل، إنَّ أمري املؤمنني عليه الســالم أتــاين يف منامي وقال يل: أقعد وأفتح 
الباب لوليي عمران بن شاهني.

قال له: بحقه هو قال لك؟.

فقــال: أي وحقه هو قال يل، فوقع عىل العتبة الرشيفــة يقبلها ويبكي، وأحال 
لذلك الرجل بسّتني مثقاالً))).

وبنــى الــرواق املعــروف بــرواق عمــران يف املشــهدين الرشيفــني الغــروي 
واحلائري)))، عىل مرشفهم أفضل الصالة والسالم. 

)1( قوله: )لست بعمران بن شاهني( اثبتناه من املصدر.
))( يف الفرحة: )بستني دينارًا( بدل )بستني مثقااًل(.

)3( رواه ابن طاووس يف فرحة الغري: 168- 170/ح104. والديلمي يف ارشاد القلوب ): 438 
- 439. واملجليس يف بحار األنوار )4: 319-0)3/الباب 9)، ح7، عن فرحة الغري.
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]املطلب الثاين: فضل املشهد الغروي الرشيف[
واألخبــار الــواردة يف هذا املعنى كثرية يف فضل املشــهد الغــروي عىل مرشفه 

أفضل الصالة والسالم، وما لرتبته والدفن فيه من املزية والرشف. 
روي عن أيب عبد اهلل عليه الســالم انه قال: »الغرّي قطعة من اجلبل الذي كّلم 
اهلل عليه موســى تكليًم، وقدس عليه تقديســًا، واختذ عليه إبراهيم خلياًل، وأختذ))) 

حممدًا صىل اهلل عليه وآله حبيبًا، وجعله للنبيني مسكنًا«))).
وروي أّن أمــري املؤمنني عليه الســالم نظر اىل ظهر الكوفة، فقال: »ما أحســن 

منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قربي هبا«))). 
ومن خواص تربته))) إسقاط عذاب القرب، وترك حماسبة منكر ونكري للمدفون 

هناك، كم وردت به األخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السالم.
عن القايض بن))) بدر اهلمداين الكويف، وكان رجاًل صاحلًا متعبدًا، قال: كنت 
يف جامع الكوفة ذات ليلة، وكانت ليلة ممطرة فدق باب مســلم عليه السالم مجاعة، 
ففتح هلــم، وذكر بعضهم أنَّ معهــم جنازة، فأدخلوها وجعلوهــا عىل الصفة التي 

)1( )اختذ( اثبتناه من املصدر.
))( رواه ابن قولويه يف كامل الزيارات: 90-91/باب 10 ثواب زيارة أمري املؤمنني عليه السالم 
من   - املؤمنني  أمري  زيارة  افضل  3)/بــاب   :6 التهذيب  يف  الصدوق  حديث).  من  قطعة   -
حديث 8. الشيخ املفيد يف املزار: 1)/باب 7 - من حديث 3. املشهدي يف املزار: 37، القسم 
االول، باب ما جاء يف زيارة النبي - من حديث )1. ابن طاووس يف فرحة الغري: )10/الباب 

السادس، من حديث )5.
)3( رواه ابن طاووس يف فرحة الغري: 61/الباب الثاين، ح8. الديلمي يف إرشاد القلوب ): 439.

)4( وقوله )ومن خواص تربته( أثبتناه من املصدر.
)5( )بن( أثبتناه من املصدر.
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جتــاه باب مســلم بن عقيل رىض اهلل عنه، ثم إّن أحدهم نعــس فنام، فرأى يف منامه 
قائــال يقــول آلخر: ما تبرصه، حتى تبرص هل لنا معه حســاب أم ال، فكشــف عن 
وجه امليت، وقال لصاحبه: بىل لنا معه حســاب، وينبغي أْن نأخذه منه معجاًل قبل 
أْن يتعــدى الرصافة، فم يبقى لنا معه طريــق، فانتبه وحكى هلم املنام، وقال: خذوه 
عجاًل، فأخذوه ومضوا به يف احلال اىل املشهد الرشيف صلوات اهلل عىل مرشفه))). 

حيدر جنب  اىل  فأدفني  مــُت  وشــبــريإذا  بــــه  أكـــــــرم  شــــرب  أيب 
جــواره عند  الــنــار  ــاف  أخ ــكــريفلسُت  ون ــر  ــك ــن م مـــن  ــقـــي  أتـ وال 
بعري)))فعار عىل حامي احلمى وهو يف احلمى عقال  املرعى  يف  ضــّل  إذا 

روى مجاعة من صلحاء املشهد الغروي صلوات اهلل عىل مرشفه إّن كل واحد 
من القبور التي يف املشــهد الرشيــف وظاهره قد خرج منه حبــل ممتد متصل بالقبة 

الرشيفة صلوات اهلل عىل مرشفها.
روي عــن أمــري املؤمنني عليه الصالة والســالم أّنه كان إذا أراد اخللوة بنفســه 
أتــى اىل طــرف الغري، فبينم هو ذات يوم هناك مرشف عــىل النجف وإذا رجل قد 
أقبل من الربية راكبًا عىل ناقة وقدامه جنازة، فحني رأى عليًا عليه الصالة والسالم 
قصده حتى وصل اليه، ثم نزل عن ناقته وسلم عليه فرد عليه السالم، قال له: »من 

أين؟«.
قال: من اليمن. قال: »وما هذه اجلنازة التي معك؟«.

إرشاد  يف  والديلمي  السابعة.  القصة   ،15 179/الباب  الغري:  فرحة  يف  طاووس  ابن  رواها   )1(
القلوب ): 440- 441، وعنه يف البحار 97: )3) - 33)، أبواب زيارة أمري املؤمنني ، الباب 

األول، من حديث 5).
))( وردت األبيات يف اإلرشاد للديلمي ): 44.
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قال: جنازة أيب، أتيت ألدفنه يف هذه األرض.
فقال له عليه السالم: »مل الدفنته))) يف أرضكم؟«.

قــال: أوىص ايل بذلك، وقال: إّنــه يدفن هناك رجل يدخل يف شــفاعته، مثل 
ربيعة ومرض.

فقال له عليه الصالة والسالم: »أتعرف ذلك الرجل؟«.

قال: ال.

فقال عليه السالم: »أنا واهلل ذلك الرجل، قم فادفن أباك، فقام فدفنه«))).

ومن خواص))) ذلك احلرم الرشيف أن مجيع املؤمنني حيرشون فيه.

روي عــن أيب عبــد اهلل عليه الســالم أنه قــال: »ما من مؤمــن يموت يف رشق 
األرض وغرهبا إاّل وحرش اهلل روحه إىل وادي السالم«.

قيل له))): وأين وادي السالم؟.

قــال: »بني وادي النجــف والكوفة، كأين هبم حلق حلــق قعود يتحدثون عىل 
منابر من نور«))). واألخبار يف هذا املعنى كثرية.

)1( يف املخطوطة: كذا، وما اثبتناه من املصدر.
))( إرشاد القلوب ): 441، وعنه يف بحار األنوار 79: 68/باب 15/ح5. وروى مثله يف مشارق 

أنوار اليقني للربيس: )17.
)3( قوله )ومن  خواص( اثبتناه من املصدر المتام املعنى.

)4( )له( أثبتناه من املصدر.
املؤمنني/ح).  أرواح  يف  43)/بــاب   :3 الكايف  يف  احلديث  وروي   .441  :( القلوب  إرشاد   )5(

وهتذيب األحكام للطويس1: 466، باب تلقني املحترض/ح170، بإختالف.
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املطلب الثالث
يف فضل زيارته صلوات اهلل عليه وآله وما جاء يف ذلك من األخبار واآلثار. 

روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أّنه قال للحسني عليه السالم: »تزوركم 
طائفة من أمتي يريدون بّري وصلتي، فإذا كان يوم القيامة زرهتا يف املوقف وأخذت 

بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده«))).
وعنلله صلللوات اهلل عليه وآله قال لعيل صلوات اهلل عليلله: »واهلل لتقتلن بأرض 

العراق وتدفن هبا.  فقلت: يا رسول اهلل، ما ملن زار قبورنا وعّمرها وتعاهدها؟.
فقللال: يا أبا احلسللن إّن اهلل تعاىل جعل قرك وقر ولدك بقاعللًا من بقاع اجلنة 
وعرصة من عرصاهتا، وإنَّ اهلل تعاىل جعل قلوبًا من خلقه وصفوة عباده حتّن إليكم 
وحتتمل األذى فيكم، فيعّمرون قبوركم تقّربًا منهم اىل اهلل ومودة لرسللوله، أولئك 

يا عيل املخصوصون بشفاعتي، الواردون حويض، وهم زواري غدًا يف اجلنة.
يا عيل من زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سللبعني حجة بعد حجة اإلسللالم، 
وخللرج من ذنوبه حني يرجع مللن زيارتكم كيوم ولدته ُاملله، فأبرش وبرش أولياءك 
وحمبيك من النعيم وقرة العني بام العني رأت وال ُاذن سللمعت وال خطر عىل قلب 
برش، ولكن حثالة من الناس يعرّيون زوار قبوركم بزيارتكم كام تعرّي الزانية بزناها، 

ُاولئك رشار أمتي ال تناهلم شفاعتي وال يردون حويض عليه السالم«))).

16/آخر  127/باب  الزيارات:  كامل  يف  قولويه  ابن   .131 املختارة:  الفصول  يف  املفيد  رواه   (1(
حديث 10. الطري يف بشارة املصطفى: 300/اجلزء اخلامس، آخر حديث 38. الطريس يف 
أعالم الورى 1: 95. الراوندي يف اخلرائج واجلرائح 2: 491/ح4. األربيل يف كشف الغمة 2: 

218، مجيعا باختالف يسري.
التهذيب للطويس 6: 22/باب فضل زيارة أمري املؤمنني عليه السالم، ح7.  )2) روي احلديث يف 

املزار للمفيد: 228- 229/باب 29، ح12. فرحة الغري: 104- 105/ح56.
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وقال اإلمام الصادق عليه السالم))): »إّن أبواب السامء لتفتح عند دعاء الزائر 
ألمري املؤمنني عليه الصالة والسالم«))).

وقال عليه السالم: »من ترك زيارة أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وآله مل ينظر 
اهلل إليلله، أال تزورون من تزوره املالئكة والنبيون عليهم السللالم، إّن أمري املؤمنني 
صلوات اهلل عليلله أفضل من كل األئمة، وله مثل ثواب أعامهلم، وعىل قدر أعامهلم 

ُفّضلوا«))).
وقال عليه السالم: »إّن بظاهر الكوفة لقٍر ما زاره مهموم إاّل فرج اهلل مهه«))).
وروى بعضهم قال: كنت عند اإلمام الصادق عليه السالم فذكر أمري املؤمنني 

عليه الصالة والسالم.
فقال ابن مارد أليب عبد اهلل عليه السللالم: ما ملللن زار جدك أمري املؤمنني عليه 

السالم؟.
فقال عليه السللالم: »يللا ابن مارد من زار جدي عارفللًا بحقه كتب اهلل له بكل 
خطللوة حجللة مقبولة، وعمرة مللرورة،  واهلل يا ابن مللارد ما يطعللم اهلل النار قدمًا 

)1) )وقال اإلمام الصادق عليه السالم( اثبتناه من املصدر المتام املعنى.
عليه  املؤمنني  أمري  زيارة  فضل  40/يف  الريض:  للرشيف  األئمة  خصائص  يف  احلديث  روي   (2(
السالم. وروي يف املقنعة للمفيد: 462/الباب 6 يف فضل زيارته. مناقب آل أيب طالب 3: 99/
بزيادة: )فال تكن  التاسع، ح8، مجيعًا  اليقني للسبزواري: 74/الفصل  باب يف أحواله. معارج 

عند اخلري نّواما(.
خصائص  السالم.  عليه  املؤمنني  أمري  زيارة  فضل   6 462/الباب   : املقنعة  يف  احلديث  وروي   (3(
األئمة: 40/فضل زيارته. مناقب آل أيب طالب 3: 99. معارج اليقني للسبزواري: 74، الفصل 

التاسع،ح9.
)4) ورد احلديث يف إرشاد القلوب 2: 443.
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تغللريت يف زيارة أمري املؤمنني ماشلليًا كان أو راكبًا، يا ابللن مارد اكتب هذا احلديث 
بامء الذهب«))).

واألخبار الواردة يف هذا املعنى كثرية وهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الفصل.
إنَّ الذي ذكرناه يف هذه الرسالة من فضائل أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه إنام هو 
البعض القليل اليسري من اليشء العزيز الكثري الذي ورد من طرق أهل السنة والشيعة، 

ومع هذا فهو عليه السالم املرّشف للكامالت النفسانية واملّزين للفضائل البدنية.
طيبا الطيب  طيب  أيللنللاوتزيدين  مللثلللللك  أيلللن  متللسلليلله  إْن 
وجللوه حسن  زان  الللدر  كان للدر حسن وجهك زينا)))وإذا 

فاعلللم إّنلله إذا ثّبت إنَّ السللعادة االُخرويللة ال حتصل إاّل بوالئلله والراءة من 
أعدائه، فالبد من إتباعه يف يشء من أقواله وأفعاله، إذ املحبة تسللتلزم اإلتباع، قال 
﴾))) وكّل  ُ َ فَٱتاَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُك��ُم ٱللاَّ اهلل سللبحانه وتعللاىل: ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّ��وَن ٱللاَّ
إنسللان مكّلف عىل نسللبة حاله وقدر قوته وإمكانه، فالذي يريده اهلل العزيز الرمحن  
 امللللك العظيم السلللطان العللدل، وإيتللاء ذي القربى واإلحسللان، قللال اهلل تعاىل:
﴾)))، وحيث إّن احلال كذلك  ُم��ُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسٰ��ِن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ

ۡ
َ يَأ ﴿إِناَّ ٱللاَّ

فنذكر اآلن شيئًا ممّا ورد يف الرتغيب إىل هذه األفعال، وبه نختم الرسالة إن شاء اهلل.

)1) روي احلديث يف التهذيب 6: 21 - 22/باب فضل زيارته أمري املؤمنني، ح6 وفيه: )ُاغرت( 
بدل )تغريت(. مصباح الزائر البن طاووس: 73، الفصل اخلامس. فرحة الغري: 103/الباب 

السادس، ح55. إرشاد القلوب 2: 443.
)2) البيتان ينسبان ملالك بن أسامء بن خارجة، امايل املرتىض 2: 91. تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

.510 :10
)3) سورة آل عمران 3: 31.

)4) سورة النحل 16: 90.
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]اخلامتة[
]املطلب األول: العدل[

ُم��ُر بِٱۡلَع��ۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن﴾ وقللال جّل وعال:
ۡ
َ يَأ  قللال اهلل عللّز وجللّل: ﴿إِناَّ ٱللاَّ

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِلۚ﴾))).
َ
﴿ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱنلاَّاِس أ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي﴾))).  ْۖ إِناَّ ٱللاَّ ۡقِسُطٓوا
َ
وقال عّز من قائل: ﴿َوأ

وقال تعاىل: ﴿ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُواْ﴾))).
وقال رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله: »السلطان العادل ظّل اهلل يف أرضه«))).
وقللال صللىل اهلل عليه وآله: »عدل سللاعة تعدل عبادة سللبعني سللنة، بعد أداء 
الفرائللض«)))، ويكفيك يف معرفة أنَّ العدل من أعظم الفضائل املقّربة إىل اهلل تعاىل 

)1) سورة النساء 4: 58.
)2) سورة احلجرات 49: 9.
)3) سورة األنعام 6: 152.

)4) روي مثله يف: أمايل الطويس: 634، املجلس 31، ح9. اآلداب الدينية للطريس: 93/الفصل 
14، ح275.

)5) رواه الطريس يف مشكاة األنوار: 544/يف الظلم واحلرام، ح1821، وفيه زيادة. والسبزواري يف 
معراج اليقني:327/الفصل 75، ح3، وفيه: )ستني( بدل )سبعني( باختصار.
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حال فرعون وموسللى عليه السللالم، فللإن اهلل عّز وجّل أنعم عليلله - أي فرعون - 
بجميللع أنللواع النعم، من األمللن والصحة وامُللللك، إىل غري ذلك مللن النعم الغري 
املتناهيللة، وقابل عىل ذلك بَأبلغ مراتب الكفر، وأزهى أحوال الرشك، وهو دعوى 
اإللوهيللة، مع نفيها عنه تعاىل، كام حكى عنه سللبحانه وتعاىل: ﴿َم��ا َعلِۡمُت لَُكم 
ّمِ��ۡن إَِلٍٰه َغۡيِي﴾)))، ثّم بعث إليه أنبياءه ورسللله الذين هللم أخّص خلقه وأقرهبم 
إليلله، ليعظوه ويزجروه عن ذلللك، فغّلظ عليهام يف الللكالم، وخاطبهام بام خياطب 
 بلله العللوام، فرجعللا إليه تعاىل وشللكيا منلله، فقال هلللام احلكيم الكريم جللّل جالله 
﴾)))، وبقي موسللى عليه السالم يدعوا  ۡو َيَۡشٰ

َ
ُر أ ِّٗنا لاََّعلاَُّهۥ َيَتَذكاَّ ﴿َفُقوَل َلُۥ قَۡوٗل لاَّ

عليه أربعني سنة، فال يستجاب له، فخاطب اهلل تعاىل يف ذلك فقال جّل جالله: »يا 
موسى، ما دام آمنًا لعبادي، عامرًا لبالدي، لن أجب فيه دعوة منادي«))).

ويكفيللك يف إرتفللاع منزلللة العدل عنللد اهلل تعاىل وعلّو شللأنه، افتخار سللّيد 
املخلوقات وأرشف املمكنات، نبّينا صىل اهلل عليه وآله بوالدته يف زمان )أنو رشوان( 

مع كفره بقوله صىل اهلل عليه وآله: »ولدت يف زمن امللك العادل أنوشريوان«))).
��ا ٱۡلَقِٰس��ُطوَن فََكنُواْ ِلََهناَّ��َم َحَطٗبا﴾))) فاملقسللط العادل،  ماَّ

َ
وقال تعللاىل: ﴿َوأ

والقاسللط اجلائر، يقال: أقسللط إذا عدل، وقسللط إذا جللار)))، وقال تعللاىل: ﴿َوَما 

)1) سورة القصص 28: 38.
)2) سورة طه 20: 44.

)3) مل اعثر عليها يف املصادر التي وقعت حتت يدي.
)4) رواها ابن شهر آشوب يف املناقب 1: 149/فصل يف أحواله وتوارخيه صىل اهلل عليه وآله. الرازي 

يف التفسري الكبري 1: 240/سورة األنبياء.
)5) سورة اجلن 72: 15.

)6) أنظر: النهاية يف غريب احلديث البن األثري 4: 60، »قسط«.
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نَصاٍر﴾)))، وقال النبّي صىل اهلل عليه وآله: »من َويَل أمور سبعة))) من 
َ
ٰلِِمنَي ِمۡن أ لِلظاَّ

املسلمني ومل يعدل فيهم، جعل اهلل يديه ورجليه يف ]ثقب[ فأس من نار، حّتى يفرغ 
من حساب اخلالئق«))).

وقللال أمري املؤمنني عيّل عليه السللالم: »يؤتللى يوم القيامة باحلاكللم))) اجلائر، 
وليللس معلله نصري وال عاذر، فيلقى يف نار جهنّم، فيللدور فيها كام تدور الرحى، ثم 

يرتبط يف قعرها«))). 
وقال اإلمام الصادق عليه السالم يف تفسري قوله تعاىل: ﴿إِناَّ َرباََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ﴾))) 

قال: »قنطرة عىل الرصاط ال جيوزها عبد بمظلمة«))). 
وقللال بعض احلكامء: السلللطان اجلائر الللذي يغصب مال رعيتلله، كمن أخذ 

الرتاب من أساس داره، ويبنى به أعاليها))).
وكان كرسى قد فتح بابه، ورفع حجابه، وبسللط إذنلله لكّل واصل إليه، فقال 
له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عليك عدّوك، بفتحك بابك ورفعك حجابك.

)1) سورة البقرة 2: 270. سورة آل عمران 3: 192. سورة املائدة 5: 72.
)2) يف املصادر: )عرشة( بدل )سبعة(.

أيب  البن  اللئايل  عوايل  يعدل.  مل  عرشة  ويل  من  للصدوق:260/عقاب  األعامل  ثواب  يف  مثله   (3(
مجهور: 1: 366/ح59.

)4) يف املصادر: )اإلمام( بدل )احلاكم(.

)5) هنج البالغة 235، من خطبة 164.
)6) سورة الفجر 89: 14.

)7) رواه الكليني يف الكايف 2: 331/باب الظلم، ح2. والصدوق يف ثواب األعامل: 272/عقاب 
من ظلم.

)8) مل نعثر عليه.
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 فقللال: أحتّصن من عدّوي بعديل، وإّنام انتصبت هذا املنصب، وجلسللت هذا 
، فمتى أقيض  املجلس، لقضاء احلاجات، وكشف الظالمات، فإذا مل تصل الرعية إيلَّ

احلاجة وأكشف الظالمة))).
املظفللري))) يف تارخيه: مّلا حج املنصور يف سللنة أربع وأربعللني ومائة نزل بدار 
النللدوة، وكان يطوف لياًل وال يشللعر به، فإذا طلع الصبح صللىّل بالناس، وراح يف 
موكبلله إىل منزله، فبينام هو ذات ليلة يطوف إذ سللمع قائاًل يقول: اللهم إّنا نشللكوا 

إليك ظهور البغي والفساد يف األرض، وما حيول بني احلّق وأهله من الظلم. 
قال: فمأل املنصور مسللامعه منه، ثّم اسللتدعاه، فقال له: ما هذا الذي سللمعته 

منك؟. 
قال: إن آمنتني عىل نفيس أنبأتك باالُمور من أصلها. 

قال: أنت آمن عىل نفسك. 
قللال: إّن الللذي دخله الطمللع حّتى حال بينلله وبني احلّق، وحصللول ما ظهر 
يف األرض من البغي والفسللاد، فإّن اهلل سللبحانه وتعاىل اسللرتعاك أمور املسلللمني 
فأغفلتهللا، وجعلللت بينك وبينهم حجابًا مللن اجلّص واآلجّر وأبوابللًا من احلديد، 
وحجبة معهم السالح، واختذت وزراء ظلمة وأعوانًا فجرة، إن أحسنت ال يعينوك، 
وإن أسأت ال يرّدوك، وقّربتهم عىل ظلم الناس، ومل تأمرهم بإعانة املظلوم واجلائع 
والعللاري، فصاروا رشكائك يف سلللطانك، وصانعهم العللاّمل باهلدايا خوفًا منهم، 
فقالوا: هذا قد خان اهلل، فام بالنا ال نخونه؟ فاختزنوا األموال، وحالوا دون املتظّلم 

ودونك، فامتألت بالد اهلل فسادًا وبغيًا وظلاًم، فام بقاء اإلسالم وأهله عىل هذا.

)1) ذكره العالمة احليل يف الرسالة السعدية:159/احلقل الرابع، يف اإلمام العادل.
)2) يف املخطوطة فراغ وما أثبتناه من البحار.
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وقد كنت أسافر إىل بالد الصني وهبا ملك قد ذهب سمعه، فجعل يبكي، فقال 
له وزراؤه: ما يبكيك؟

فقال: لسللت أبكللي عىل ما نزل يب من ذهاب سللمعي، ولكللن ملظلوم يرصخ 
بالباب وال أسللمع نداؤه، إن كان سللمعي قد ذهب فبرصي بللاّق، نادوا يف الناس: 
ال يلبللس ثوبللًا أمحللر إاّل مظلللوم، وكان يركب الفيللل يف طرف كّل هنللار، هل يرى 
مظلومًا فال جيده، هذا وهو مرشك باهلل، قد غلبت رأفته باملرشكني عىل شللّح نفسه، 
وأنت مؤمن باهلل، وابن عم رسللوله صىل اهلل عليه وآله، ال تغلبك رأفتك باملسلمني 
عىل شللّح نفسللك، فإّنك لن جتمع املال إاّل لواحدة من ثالث: إن قلت إّنك جتمعها 
لولللدك، فقللد أراك اهلل تعاىل الطفللل الصغري خيرج من بطن أّمه ال مللال له فيعطيه، 
فلست بالذي يعطي، بل اهلل سبحانه يعطي، وإن قلت: أمجعها لتشييد سلطاين، فقد 
أراك اهلل القديللر عرًا يف الذين تقّدموا، ما أغنى عنهم ما مجعوا من األموال، وال ما 
أعّدوا من السللالح، وإن قلت: أمجعها لغاية هي من أجسللم من الغاية التي أنا فيها 

فواهلل ما فوق ما أنت فيه منزلة إاّل العمل الصالح.
يا هللذا هل تعاقب من عصاك إاّل بالقتل؟ فكيللف تصنع باهلل الذي ال يعاقب 
بالقتللل، بللل بأليم العللذاب، وهللو يعلم منك مللا أضمللره قلبك، وعقللدت عليه 
جوارحك، فامذا تقول إذا كنت بني يديه للحسللاب عريانًا، هل يغنى عنك ما كنت 
فيه شلليئًا؟ قال: فبكى املنصور بكاءًا شديدًا وقال: يا ليتني مل أخلق ومل أك شيئًا، ثّم 

قال: ما احليلة فيام خولت؟ .
قال: عليك باألعالم العلامء الراشدين.

 قال: فروا منّي.
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 قللال: فروا منك خمافة أن حتملهم عىل ما ظهر من طريقك، ولكن افتح الباب 
وسللّهل باحلجللاب، وخذ اليشء ممّا جللّل وطاب وانترص للمظلوم مللن الظامل، وأنا 

ضامن عّمن هرب منك أن يعود إليك فيعاونك عىل أمرك. 
فقللال املنصور: اللهم وّفقني ألن أعمل بام قال هذا الرجل، ثّم حرض املوّذنون 
وأقامللوا الصالة، فلاّم فرغ مللن صالته قال: عيلَّ بالرجل، فطلبوه فلم جيدوا له أثرًا، 

فقيل: إّنه كان اخلرض عليه السالم))).
املطلب الثاين: اإلحسان

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾)))،  وهو التفضل واملعروف، قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿إِناَّ ٱللاَّ
ُ إَِلَۡكۖ ﴾))).  ۡحَسَن ٱللاَّ

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
وقال جّل جالله: ﴿َوأ

وقال النبّي صىل اهلل عليه وآله: »إّن البيوت التي يمتار))) فيها املعروف، تيضء 
ألهل السامء كام تيضء الكواكب ألهل األرض«))).

وقال صىل اهلل عليه وآله: »خياركم سمحاؤكم«))).

)1) ذكره الغزايل يف إحياء علوم الدين 7: 82- 89/عدل َمليِك ُمرشْك، باختالف.
)2) سورة البقرة 2: 195.

)3) سورة القصص 28: 77.
)4) أمر اليشء، أي: كثر. العني 8: 298»مار«.

الثاين،  الفصل  األخالقيات  من  الثالث  السعدية:156/القسم  الرسالة  يف  احليل  العالمة  رواها   (5(
احلقل الثاين يف الصدقة. وابن أيب مجهور يف عوايل اللئايل 1: 369/الفصل العارش، الباب األول، 

املسلك الثاين، ح71.
)6) روي يف ااُلصول الستة عرش: 2، أصل زيد الزراد. الكايف 4: 41/باب معرفة اجلود والسخاء، 
ح15. اخلصال: 96/باب الثالثة، ح42، بزيادة يف آخرهم، وهذا القول عن اإلمام الصادق عليه 

السالم.
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وقللال صللىل اهلل عليه وآله: »اخللق كّلهللم عباد اهلل، فأحب خلقلله إليه أنفعهم 
لعباده«))).

وقال صىل اهلل عليه وآله: »إّن هلل سللبحانه وتعاىل عبادًا خلقهم لقضاء حوائج 
الناس، آىل عىل نفسلله أاّل يعذهبم بالنار، فإذا كان يوم القيامة وضعت هلم منابر من 

نور حيّدثون))) اهلل عّز وجّل والناس يف احلساب«))). 
ومرَّ صللىل اهلل عليه وآله بيهودي حيتطب، فقال ألصحابلله: »إّن هذا اليهودي 
لتلدغه اليوم أفعى فيموت« فلاّم كان آخر النهار رجع اليهودي واحلطب عىل رأسه 

كعادته.
فقال اجلامعة: يا رسللول اهلل، ما عهدناك خترنللا بام مل يكن، فقال صىل اهلل عليه 

وآله: »وماذاك؟«.
 قالللوا: إّنك أخرت اليوم بأّن هذا اليهللودي تلدغه أفعى ويموت، وقد رجع 

ساملًا.
 فقللال: »عيلَّ به« فأحرضوه إىل النبّي صللىل اهلل عليه وآله، فقال له: »ياهيودي، 

ضع احلطب وحّله« فحّله فرأى فيه أفعى.
 فقال: »يا هيودي، ما صنعت اليوم من املعروف؟«. 

النبوية: 241/ املجازات  الريض يف  )1) رواه احلمريي يف قرب اإلسناد: 120، ح421. الرشيف 
يف  اخلامس  احلقل  الثاين،  الفصل  الثالث،  160/القسم  السعدية:  الرسالة  يف  احليل  ح195. 
قضاء احلاجات. أبو يعىل يف مسنده 6: 65/ح3315، وفيهم مجيعًا )عيال اهلل( بدل )عباد اهلل( 

و)لعياله( بدل )لعباده(.
)2) يف املخطوطة: )يقّدمون( بدل )حيّدثون(.

)3) رواه العالمة احليل يف الرسالة السعدية:160/يف قضاء احلاجات. ابن أيب مجهور يف عوايل اللئايل 
1: 373/ الفصل العارش، املسلك الثاين، ح86.
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قال: إيّن مل أصنع شلليئًا منه، غللري أيّن خرجت ومعي كعكتان، فأكلت إحدامها 
ثّم سألني سائل فدفعت إليه األخرى.

فقللال صلللوات اهلل عليه وآله: »الكعك خلصك من رشيِّ هذا األفعى« فأسلللم 
عىل يده))).

وروى إسللحاق بن عاّمر: كنُت بني يدي اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق عليهام 
السالم عند مقام إبراهيم، فقال يل: »يا ابن عامر، من طاف هبذا البيت طوافًا واحدًا 
كتب اهلل له ألف حسللنة، وحمى عنه ألف سللّيئة، ]ورفع له ألف درجة[، وأعتق عنه 

ألف نسمة، ]وقىض له ألف حاجة[، وغرس له ألف شجرة يف اجلنّة«.
قال: قلت: هذا كّله ملن طاف طوافًا واحدًا.

فقال عليه السالم: »نعم، أفال أخرك بأفضل منه؟«.
 قلت: بىل يا بن رسول اهلل.

قال: »قضاء حاجة املؤمن أفضل من طواف وطواف« حّتى عدَّ عرشة))).
ورد علليّل بللن يقطني عىل اإلمللام الكاظم عليه السللالم، وكان قد حّج يف تلك 

السنة - وهو يومئذ وزير الرشيد - فقال له: يا بن رسول اهلل، أوصني بحاجة.
فقال له عليه السالم: »إضمن يل واحدة أضمن لك ثالثًا«.

فقال له: يا موالي، وماهي؟.
فقللال: »إضمللن يل أّنلله ال يقف عىل باب هللذا اجلّبار أحد من شلليعتنا أو أهل 

)1)رواه العالمة احليل يف الرسالة السعدية: 161/يف قضاء احلاجات. ابن أيب مجهور يف عوايل اللئايل 
1: 373/الفصل العارش، املسلك الثاين، ح87.

)2) رواه الصدوق يف ثواب األعامل: 49/ثواب احلج والعمرة. الصوري يف قضاء حقوق املؤمنني: 
26/ح31. الكليني يف الكايف 2: 194، باب قضاء حاجة املؤمن، ح8، مجيعًا بإختالف يسري.
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بيتنا إاّل قضيت حاجته، أضمن لك أّنه ال يظل رأسللك سللقف سجن، وال يصيب 
جسدك حّد سيف، وال متّسك النار يوم القيامة«))). 

]الثالث[: إيتاء ذي القربى.
 وهللو صلة الذّرية العلوّيللة، فإّن اهلل تعاىل أّكد الوصّيللة فيهم، وجعل موّدهتم 
.(( (((﴾ ۗ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ ۡجًرا إِلاَّ ٱلَۡمَوداَّ

َ
ۡس َٔلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
ٓ أ أجر الرسالة بقوله تعاىل: ﴿قُل لاَّ

وقللال النبّي صىل اهلل عليه وآله: »إيّن شللافع يوم القيامللة ألربعة أصناف، ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الدنيا، رجل نرص ذّريتي، ورجل بذل ماله لذّريتي عند املضيق، 
ورجللل سللعى يف قضاء حوائللج ذّريتي إذا طللردوا ورّشدوا، ورجل أحللبَّ ذّريتي 

باللسان والقلب«))).

)1) روي مثله يف اختيار معرفة الرجال للطويس2: 731 - 732/ح818. والدر النظيم البن حاتم: 
.670

)2) سورة الشورى 42: 23.
)3) لقد أخطأ املؤلف بقوله أن صلة الذرية العلوية هو أجر الرسالة املشار إليه يف قوله تعاىل أعاله؛ 
ألن الروايات عن األئمة املعصومني قد أكدت عىل أن املودة املشار اليها قد اختصت بأصحاب 
الكساء، واألئمة املعصومني صلوات اهلل عليهم فقط، الن اهلل قد علم أهنم مل خيرجوا من هدى 

ۡس َٔلُُكۡم َعلَۡيهِ 
َ
أ  ٓ اىل ضالل ومن علم اىل جهل. قال الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل: ﴿قُل لاَّ

ۗ ﴾: هم األئمة عليهم السالم. الكايف للكليني 413:/باب نكت ونتف  ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ ۡجًرا إِلاَّ ٱلَۡمَوداَّ
َ
أ

يف التنزيل يف الوالية، ح7. وقيل للصادق عليه السالم يف هذه اآلية أهنم االقارب كلهم، فقال:  
السالم، يف عيل وفاطمة واحلسن واحلسني  البيت عليهم  أهل  فينا خاصة، يف  نزلت  إنام  كذبوا، 

أصحاب الكساء عليهم السالم. الكايف 93:8/ح66.
)4) رواه  الكليني يف الكايف 4: 60/باب الصدقة لبني هاشم، ح9. ورواه الصدوق يف من ال حيرضه 
يف  وتأخري  بتقديم  إّنه  إالّ  ح1726،  العلوّية،  إىل  املعروف  اصطناع  ثواب  65/باب   :2 الفقيه 
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]وقللال[ اإلمام الصللادق عليه السللالم: »إذا كان يوم القيامة نللادى مناد: أهيا 
اخلالئللق أنصتوا، فإّن حممدًا صىل اهلل عليه وآللله يكّلمكم، فتنصت اخلالئق، فيقوم 
حممللد صىل اهلل عليه وآله ويقول: يا معرش اخلالئق من كان له ]عندي[ يد أو منّة أو 
معروف فليقم، حّتللى ُاكافيه، فيقولون: وأّي يد وأّي منّة وأّي معروف لنا، بل اليد 
واملنّة واملعروف هلل ولرسللوله عىل مجيع اخلالئق، فيقللول صىل اهلل عليه وآله: ]بىل[ 
مللن آوى أحللدًا من أهل بيتي، أو بّرهم، أو كسللاهم من عرى، أو أشللبع جائعهم، 
فليقللم حّتى أكافيه، فيقللوم ُاناس قد فعلوا ذلك، فيأيت النللداء من عند اهلل: يا حممد 
يا حبيّبي، قد جعلُت مكافأهتم إليك فأسللكنهم حيث شئت من اجلنّة، فيسكنهم يف 

الوسيلة)))، ال حُيَجبون عن حمّمد وأهل بيته صلوات اهلل عليهم«))).
وذكر ابن اجلوزي - وكان حنبيل املذهب - يف كتاب تذكرة اخلواص: أّن عبد 
اهلل بن املبارك كان حيج سللنة ويغزو سللنة، وداوم عىل ذلك مخسللني سنة، فخرج يف 
بعض سني احلج، وأخذ معه مخسامئة دينار إىل موقف اجلامل بالكوفة ليشرتى مجاالً 
للحللج، فرأى أمراة علوّية عىل بعض املزابل، تنتللف ريش بّطة ميّتة، قال: فتقدمُت 

إليها وقلت مل تفعلني هذا؟.
فقالت: يا عبد اهلل ال تسأل عام ال يفيدك.

آخره.
)1) روي يف بصائر الدرجات: 436/ج7، باب 18، ح11، عن أيب سعيد اخلدري، قال: كان النبي 
صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول، »إذا سألتم اهلل فسلوه الوسيلة« قال: فسألنا النبي صىل اهلل عليه 
مرقات  إىل  مرقات  بني  ما  مرقات  ألف  وهي  اجلنّة،  يف  درجتي  »هي  قال:  الوسيلة؟  عن  وآله 

جوهرة ...« احلديث.
)2) رواه الصدوق يف الفقيه 2: 65/ثواب اصطناع املعروف إىل العلوّية، ح1727. العالمة احليل يف 

قواعد األحكام 1: 153/وصاياه وآثاره.
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قال: فوقع من كالمها يف خاطري يشء، فأحلحت عليها.
فقالللت: يا عبد اهلل، قد أجلّأتني أن أكشللف رّسي إليك، أنللا إمرأة علوّية، ويل 
أربللع بنللات يتامى، مات أبوهّن من قريللب، وهذا اليوم الرابع ما أكلنا شلليئًا، وقد 

حّلت لنا امليتة، فأخذت هذه البّطة أصلحها وأمحلها إىل بنايت ليأكلنها.
قللال: فقلت يف نفيس: وحيك يابن املبارك، أين أنت عن هذه الفرصة!، افتحي 

.] أزارك، فصببت الدراهم يف طرف ازارها، وهي مطرقة ال تلتفت ]إيلَّ
قللال: ومضيللت إىل املنزل، ونزع اهلل من قلبي شللهوة احلج يف ذلللك العام، ثّم 
جتهللزت إىل بللالدي، وأقمللت حّتى حج الناس وعللادوا، فخرجللت أتلّقى جرياين 
وأصحللايب، فجعلت كّل من أقول له: قّبل اهلل حّجك وسللعيك، يقول: وأنت قبل 
اهلل حّجك وشكر سعيك، إننّا قد اجتمعنا بك يف مكان كذا وكذا، وأكثر عيّل الناس 
يف هللذا القول، فبللت متفكرًا فرأيت رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآللله يف املنام، وهو 
يقول يل: »يا عبد اهلل، أعنت ملهوفة من ولدي، فسللألت اهلل عّز وجّل أن خيلق عىل 
صورتك ملكًا حيّج عنك كّل عام إىل يوم القيامة، فإن شئت أن حتج، وإن شئت أن 

ال حتج«))).
ابللن اجلوزي أيضللًا قال: كان ببلخ))) رجل من العلوّيللني نازاًل هبا، وله زوجة 

وبنات فتويّف.
 قالت املرأة: فخرجت بالبنات إىل سللمرقند خوفًا من شللامتة األعداء، واتفق 
وصويل يف شّدة الرد، فأدخلت البنات مسجدًا، ومضيت ألحتال ]هلم[ يف القوت، 

)1) تذكرة اخلواص: 457/الباب الثاين عرش، يف ذكر األئمة عليهم السالم، باختالف يسري.
فرسخًا.  وعرشون  إثنان  وهي  فرسخًا،  وعرشون  وستة  مائة  مرو  عن  تبعد  مدينة  وهي  بلخ:   (2(

البلدان ألمحد بن حمّمد اهلمداين: 616/القول يف خراسان.
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فرأيت الناس جمتمعني عىل شلليخ فسللألت عنه. فقيل: هذا شيخ البلد، فرشحت له 
احلال.

فقال: أقيمي البّينة أّنك علوّية، ومل يلتفت إيّل، فيأست منه وعدت إىل املسجد، 
فرأيت يف طريقي شلليخًا جالسللًا عىل دكللة وحوله مجاعة، فقلت: مللن هذا؟ فقيل: 
ضامن البلد، وهو جمويس، فقلت: عسللى أن يكللون لنا عنده فرج، فحّدثته حديثي 

وما جرى يل مع شيخ البلد، فصاح بخادم له فخرج.
فقال ]له[: قل لسّيدتك تلبس ثياهبا، فدخل وخرجت امرأته ومعها جوارهيا، 

فقال هلا: إذهبي مع املرأة اىل املسجد الفالين، وامحيل بناهتا إىل الدار.
فجاءت معي ومحلت البنات، فجئنا وقد أفرد  لنا مقامًا يف داره، وأدخلنا احلاّمم، 
وكسانا ثيابًا فاخرة، وجاءنا بألوان الطعام، وبتنا بأطيب ليلة، فلاّم كان نصف الليل، 
رأى شيخ البلد املسلم يف منامه كأّن القيامة قد قامت، واللواء عىل رأس حمّمد صىل 
اهلل عليلله وآله، وإذا قرص من الزمّرد األخللرض فقال: ملن هذا القرص؟ فقيل: لرجل 
مسلم موحد، فتقّدم إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فأعرض عنه، فقال: يا رسول 

اهلل، تعرض عنّي وأنا رجل مسلم؟.
فقال صىل اهلل عليه وآله: »اقم البّينة عندي إّنك مسلم« فتحرّي الشيخ.

فقال له رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أنسلليت قولك للعلوّية، وهذا القرص 
للشيخ التي هي يف داره«.

فانتبه الشيخ وهو يلطم ويبكي، وبّث غلامنه يف البلد، وخرج بنفسه يدور عىل 
العلوّية، فُاخر أهّنا يف دار املجويس، فجاء إليه وقال: اين العلوّية؟.

قال: عندي. قال: أريدها. 
فقال: ما إىل هذا سبيل.
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قال: هذه ألف دينار وسّلمهّن إيّل.
فقال: ال واهلل، والمائة ألف دينار، فلاّم ألّح عليه قال له: املنام الذي رأيته أنت 
رأيته أنا أيضًا، والقرص الذي رأيته يل ُاعّد وأنت تدّل عيّل بإسللالمك، واهلل ما نمت 
أنا وال أحد يف داري حّتى أسلمنا كّلنا عىل يد العلوّية، وعادت بركتها علينا، ورأيت 
رسللول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وهو يقللول يل: »القرص لك وألهلك، بام فعلت مع 

العلوّية، وأنت من أهل اجلنّة، خلقكم اهلل عّز وجّل مؤمنني يف القدم«))). 

هذا آخر
ما أردنا إيراده

يف هذه الرسالة حسب ما رشطناه
من ترك اإلكثار واإلطالة، َنجزُت الرسالة،

واهلل املحمود عىل كّل حالة، يف الرابع والعرشين من صفر سنة 957 #.

)1) تذكرة اخلواص: 459- 460/الباب الثاين عرش، يف ذكر األئمة عليهم السالم.





135

)فهارس الكتاب(

القرآنية..........................................137 اآليات  فهرس   )1(

الشريفة....................................141 األحاديث  فهرس   )2(

)3( فهرس أسماء المعصومين عليهم السالم...................149

)4( فهرس أسماء األنبياء واألوصياء والمالئكة................150

)5( فهرس األعالم.......................................................151

األمكنة.....................................................155 فهرس   )6(

)7( مصادر التحقيق...................................................157

)8( فهرس المحتويات................................................179





137

+

(((
فهرس اآلايت القرآنية

اآليــــــــة..........................اسم السورة ورقمها......رقم اآلية..........الصفحة
سورة البقرة 2

108 ،43................8   ﴾....ِۚ ﴿وَِمَن ٱنلاَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللاَّ
107..... 205 - 204 ﴿َوِمَن ٱنلاَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ  َويُۡشِهُد ....﴾ 
122..............270 نَصاٍر﴾  

َ
ٰلِِمنَي ِمۡن أ ﴿َوَما لِلظاَّ

126............. 195 َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾  ﴿إِناَّ ٱللاَّ
 سورة آل عمران 3

120...............31  ﴾ ُ َ فَٱتاَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللاَّ ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللاَّ
22.................61 نُفَسَنا﴾ 

َ
﴿َوأ

58...............123 ذِلاَّةۖٞ ﴾  
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ ُكُم ٱللاَّ ﴿َولََقۡد نََصَ

61...............121 ۡهلَِك ُتَبّوُِئ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َمَقٰعَِد ........﴾ 
َ
﴿ِإَوۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

123.............192 نَصاٍر﴾ 
َ
ٰلِِمنَي ِمۡن أ ﴿َوَما لِلظاَّ
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اآليــــــــة..........................اسم السورة ورقمها........رقم اآلية.........الصفحة
سورة النساء 4

121...............58 ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن﴾ 
ۡ
َ يَأ ﴿إِناَّ ٱللاَّ

سورة املائدة 5
44.................55 ِيَن......﴾  ِيَن َءاَمُنواْ ٱلاَّ ُ َورَُسوُلُۥ َوٱلاَّ َما َوِلُُّكُم ٱللاَّ ﴿إِناَّ
122...............72 نَصاٍر﴾ 

َ
ٰلِِمنَي ِمۡن أ ﴿َوَما لِلظاَّ

سورة االنعام 6
15............... 103 بَۡصَٰرۖ﴾ 

َ
بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡل

َ
﴿لاَّ تُۡدرُِكُه ٱۡل

121..............152 ﴿ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُواْ﴾ 

سورة األنفال 8
57.............. 6 - 5 ۡخرََجَك َربَُّك ِمۢن بَۡيتَِك بِٱۡلَّقِ ِإَوناَّ فَرِيٗقا.......﴾ 

َ
﴿َكَمآ أ

سورة التوبة 9
56...........22 - 19 َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡلَآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِدَكَمۡن َءاَمَن....﴾ 

َ
﴿أ

19.................32  ﴾....... ُ َب ٱللاَّ
ۡ
ۡفَوٰهِِهۡم َوَيأ

َ
ِ بِأ واْ نُوَر ٱللاَّ ن ُيۡطفُِٔ

َ
﴿يُرِيُدوَن أ

سورة احلجر 15
82.................47 َتَقٰبِلنَِي﴾  رٖ مُّ ٰ ُسُ ﴿إِۡخَوٰنًا َعَ

سورة النحل 16
120................90  ﴾.... ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن ِإَويَتٓايِِٕذي َوَيۡنَهٰ

ۡ
َ يَأ ﴿إِناَّ ٱللاَّ

سورة الكهف 18
77 ،41...104 - 103 ِيَن .....﴾  ۡعَمًٰل  ١٠٣ ٱلاَّ

َ
ۡخَسِيَن أ

َ
﴿قُۡل َهۡل نُنَّبُِئُكم بِٱۡل
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اآليــــــــة..........................اسم السورة ورقمها........رقم اآلية.........الصفحة

سورة طه20
43..........  32 - 25 ۡمرِي ٢٦ .........﴾ 

َ
ۡ ِلٓ أ ۡح ِل َصۡدرِي ٢٥ َويَّسِ ﴿َرّبِ ٱۡشَ

22................. 44  ﴾ ۡو َيَۡشٰ
َ
ُر أ ِّٗنا لاََّعلاَُّهۥ َيَتَذكاَّ ﴿َفُقوَل َلُۥ قَۡوٗل لاَّ

سورة الفرقان 25
41................ 23 ﴿َوقَِدۡمَنآ إَِلٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعۡلَنُٰه َهَباٗٓء .......﴾ 

سورة القصص 28
43.................35 ِخيَك َوَنَۡعُل لَُكَما ُسۡلَطٰٗنا ........﴾ 

َ
﴿َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

122................38 ﴿َما َعلِۡمُت لَُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغۡيِي﴾ 
126................77 ُ إَِلَۡكۖ ﴾  ۡحَسَن ٱللاَّ

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
﴿َوأ

سورة األحزاب  33
56..................10 ۡسَفَل ِمنُكۡم﴾ 

َ
﴿إِۡذ َجآُءوُكم ّمِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ

67..................25 ۚا﴾  ِيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ َخۡيٗ ُ ٱلاَّ ﴿َوَرداَّ ٱللاَّ
سورة الزمر 39

40...................9 ِۡل َساِجٗدا َوقَآئِٗما َيَۡذُر ......﴾  ۡن ُهَو َقٰنٌِت َءانَآَء ٱلاَّ ماَّ
َ
﴿أ

سورة الشورى 42
129................23  ﴾ ۗ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ ۡجًرا إِلاَّ ٱلَۡمَوداَّ

َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ أ ۡسَٔ

َ
ٓ أ ﴿قُل لاَّ

سورة احلجرات 49
121..................9 َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي﴾  ْۖ إِناَّ ٱللاَّ ۡقِسُطٓوا

َ
﴿َوأ
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اآليــــــــة..........................اسم السورة ورقمها.....رقم اآلية............الصفحة
سورة اجلن 72

122................15 ا ٱۡلَقِٰسُطوَن فََكنُواْ ِلََهناََّم َحَطٗبا﴾  ماَّ
َ
﴿َوأ

سورة الفجر 89
123................14 ﴿إِناَّ َرباََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ﴾ 

سورة العادايت 100
72...............3 - 1 ﴿َوٱۡلَعِٰدَيِٰت َضۡبٗحا ١ فَٱلُۡمورَِيِٰت قَۡدٗحا ............﴾ 
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لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
النبي األكرم..........84 أتوقع األمر من السامء، فإّن أمرها إىل اهلل تعاىل.  
أمري املؤمنني..........52 أخاف هذين الولدين أْن جيعال فيه شيئًا من زيت ..... 
النبي األكرم..........79 أدع اهلل تعاىل لريّد عليك الشمس حتى تصّليها........ 
اإلمام الصادق......130 إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أهيا اخلالئق أنصتوا.... 
اإلمام الصادق.......92 إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش....... 
النبي األكرم..........84 إذا كان يوم القيامة نادى مناد من حتت احلجب ....... 
النبي األكرم..........91 إذا كان يوم القيامة يقعد عيل بن أيب طالب ........... 
النبي األكرم..........70 أرونيه ترون رجاًل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ........ 
النبي األكرم..........98 إصفُعه بيدك فإنه يسبك.    
النبي األكرم..........79 أفاتتك صالة العرص؟.     
أمري املؤمنني........112 أقعد أخرجه عني فإّنه نرصاين.    
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لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
أمري املؤمنني........114 أقعد وأفتح لويّل عمران بن شاهني.   
اإلمام الصادق......119 إّن أبواب السامء لتفتح عند دعاء الزائر ألمري ......... 
النبي األكرم........126 إّن البيوت التي يمتار فيها املعروف، تيضء ألهل ..... 
النبي األكرم..........19 إّن اهلل تعاىل جعل ألخي عيّل عليه السالم فضائل .... 
النبي األكرم..........93 إّن اهلل عّز وجّل منع بني إرسائيل قطر السامء بسوء.... 
أمري املؤمنني..........48 إْن برأ ولداي مما هبام صمت ثالثة أيام شكرًا هلل تعاىل.. 
اإلمام الصادق......119 إّن بظاهر الكوفة لقٍر ما زاره مهموم إاّل فرج اهلل...... 
النبي األكرم..........93 إّن هلل عّز وجل خلقًا ليسوا من ولد آدم............... 
النبي األكرم........127 إّن هلل سبحانه وتعاىل عبادًا خلقهم لقضاء حوائج..... 
النبي األكرم..........92 إنَّ هلل عمودًا حتت العرش ييضء ألهل اجلنّة كام....... 
أمري املؤمنني..........25 إّن هاهنا لعلاًم مجًا لو أجد له محلة.   
النبي األكرم........127 إّن هذا اليهودي لتلدغه اليوم أفعى فيموت.  
أمري املؤمنني..........54 إن هي إاّل فعلتك ياحسن.    
النبي األكرم..........24 أنا مدينة العلم وعيل باهبا.    
النبي األكرم..........95 أنا وعيل حجة اهلل عىل عباده.    
النبي األكرم..........88 أنت سيد يف الدنيا وسيد يف اآلخرة، من أحبك فقد ... 
النبي األكرم..........22 أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إاّل أّنه ال نبي ..... 
أمري املؤمنني..........45 أنصفت هبا يا أعرايب، إذا خرجت من مكة فسل ...... 
أمري املؤمنني..........80 انطق اهلل تعاىل يل ما َطُهَر من السموك، وأصمَت...... 



143 فهرس األحاديث الشريفة

لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
أمري املؤمنني..........35 انطلقُت أنا والنبي صىّل اهلل عليه وآله حّتى أتينا....... 
أمري املؤمنني..........54 أنظر إىل الزوال حتى نصيل.    
أمري املؤمنني..........80 انقص بإذن اهلل تعاىل ومشيئته.    
النبي األكرم..........83 إنام سميت ابنتي فاطمة؛ ألّن اهلل عّز وجّل فطمها ..... 
أمري املؤمنني..........75 إهّنا خديعة ابن العاص وشيطنته، وهؤالء ليسوا...... 
أمري املؤمنني..........39 إّنه مل يمت وال يموت حتى يقود جيش ضاللة........ 
اإلمام احلسن.......107 إّنه يريد أْن يعض ُاذين.     
النبي األكرم........129 إيّن شافع يوم القيامة ألربعة أصناف، ولو جاؤوا..... 
حديث قديس ........42 أين قد آخيت بينكام وجعلت عمر أحدكام أطول ...... 
النبي األكرم..........91 أول من اختذ عيل بن أيب طالب عليه السالم أخًا ...... 
النبي األكرم..........66 برز اإليامن كله اىل الرشك كله.    
النبي األكرم........118 تزوركم طائفة من أمتي يريدون بّري وصلتي......... 
النبي األكرم..........88 حب عيل بن أيب طالب عليه السالم حسنة ال ترض .... 
النبي األكرم..........88 خاطبني بلغة عيل بن أيب طالب عليه السالم .......... 
اإلمام احلسني ......106 خرجنا به لياًل من منزله بالكوفة حتى أتينا به الظهر... 
النبي األكرم..........90 خلق اهلل تعاىل من نور وجه عيل بن أيب طالب......... 
النبي األكرم........127 اخللق كّلهم عباد اهلل، فأحب خلقه إليه أنفعهم........ 
النبي األكرم........126 خياركم سمحاؤكم.     
أمري املؤمنني..........38 الزوراء وما أدراك ما الزوراء؟ أرض ذات أثل........ 



144منهج الشيعة يف فضائل وصي خامت الشريعة

لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
النبي األكرم..........28 سأله بحق حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني..... 
النبي األكرم........121 السلطان العادل ظّل اهلل يف أرضه.   
أمري املؤمنني..........52 يشء مل يأكل منه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال...... 
النبي األكرم........121 عدل ساعة تعدل عبادة سبعني سنة، بعد أداء ......... 
أمري املؤمنني........103 غدًا الوفاة، إذا أنا مت فأمحالين عىل رسيري وانتظرا.. 
اإلمام الصادق......115 الغرّي قطعة من اجلبل الذي كّلم اهلل عليه موسى ..... 
النبي األكرم..........83 فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاين، يرىض اهلل ..... 
أمري املؤمنني..........30 فانظر يا ابن حنيف إىل ما تقضمه من هذا املقضم..... 
النبي األكرم..........23 فكُر ساعة خري من عبادة سبعني سنة.   
النبي األكرم..........95 فوصيي وموضع رسي وخري من أترك بعدي......... 
حديث قديس ........96 قد اخرتت لك عليًا، فاختذه لنفسك خليفة ووصيًا.... 
النبي األكرم..........85 قد زوجتك يا فاطمة سيدًا يف الدنيا وانه يف اآلخرة.... 
النبي األكرم..........24 مت احلكمة عىل عرشة أجزاء، فأعطي عيل.......  ُقسيِّ
اإلمام الصادق......123 قنطرة عىل الرصاط ال جيوزها عبد بمظلمة.  
أمري املؤمنني..........59 كأيّن أنظر إىل وميض خامته يف شامله، ثم رضْبَتُه....... 
النبي األكرم..........81 كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إاّل نسبي ........ 
النبي األكرم..........28 كنت أنا وعيل نورًا بني يدي اهلل عّز وجّل من قبل .... 
أمري املؤمنني..........56 ال أدري ما تقوالن، لقد صليت ستة أشهر قبل........ 
النبي األكرم..........61 ال ترحوا من مكانكم وإْن قتلنا عن آخّرنا............ 
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لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
جرائيل.............32 ال سيف إاّل ذو الفقار وال فتى إاّل عيل.   

النبي األكرم..........22 ال نبّي بعدي.      
أمري املؤمنني..........39 لتخضبّن هذه من هذه.     
أمري املؤمنني..........24 لقد اندجمت عىل مكنون علم لو بحت به............. 
أمري املؤمنني..........58 لقد حرضنا بدرًا وما فينا فارس إاّل املقداد بن......... 
أمري املؤمنني..........79 مل استطع أن ُاصليها قائاًم ملكانك يا رسول اهلل......... 
النبي األكرم..........96 مّلا ُارسي يب إىل السامء، ثم من السامء إىل سدرة ........ 
النبي األكرم..........27 مّلا أْن خلق اهلل تعاىل آدم ونفخ فيه من روحه عطس... 
أمري املؤمنني..........63 مّلا اهنزم الناس عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ...... 
النبي األكرم..........68 ملبارزة عيل لعمرو بن ود العامري: أفضل من عبادة... 
النبي األكرم..........25 ملبارزة عيل عليه السالم لعمرو بن عبد ود افضل..... 
النبي األكرم..........15 اللهم أدر احلّق معه كيف ما دار.   
النبي األكرم..........60 اللهم أكفني نوفال.     
النبي األكرم..........43  .. َرحۡ يليِ اللهم إنَّ أخي موسى سألك، فقال ﴿َربيِّ ٱشۡ
النبي األكرم..........89 اللهم ال متيتني حتى تريني عليًا.   
النبي األكرم..........89 لو اجتمع الناس عىل حب عيل بن أيب طالب.......... 
النبي األكرم..........18 لو أن الغياض أقالم، والبحر مداد واجلّن واألنس.... 
أمري املؤمنني..........24 لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.   
النبي األكرم..........73 لوال أنني أشفُق أْن تقول فيك طوائف ُامتي .......... 
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لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
النبي األكرم..........89 ليلة عرج يب اىل السامء رأيت عىل باب اجلنة مكتوبًا.... 
النبي األكرم..........82 ما أحزنك وما أخرتتك إاّل لنفيس، فانت مني......... 
أمري املؤمنني........115 ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل......... 
اإلمام الصادق......117 ما من مؤمن يموت يف رشق األرض وغرهبا إاّل ...... 
النبي األكرم..........86 مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا.......... 
النبي  األكرم..........87 مررت ليلة أرسى يب إىل السامء فإذا ملك جالس...... 
النبي األكرم..........91 من أحب عليًا َقبيَِل اهلل عنه صالته وصيامه وقيامه..... 
النبي األكرم..........23 من أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه، وإىل نوح يف........ 
اإلمام الصادق......119 من ترك زيارة أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وآله..... 
النبي األكرم..........51 من منعه الصيام عن طعام يشتهيه كان حقًا ........... 
النبي األكرم..........94 من ناصب عليًا اخلالفة بعدي فهو كافر .............. 
النبي األكرم........123 من َويَل أمور سبعة من املسلمني ومل يعدل فيهم ....... 
أمري املؤمنني..........53  ...... من يشرتي مني هذا السيف، فو الذي فلق احلبة 
النبي األكرم..........19 النظر إىل وجه عيّل عبادة وذكره عبادة وال يقبل اهلل... 
النبي األكرم..........87 هذا ابني إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة...... 
النبي األكرم..........30 هذا أخي ووليي ونارصي وصفيّي وخليفتي......... 
أمري املؤمنني..........42 هذا واهلل مناخ ركاهبم وموضع منيتهم.   
النبي األكرم..........77 هم رش اخللق واخلليقة، يقتلهم خري اخللق واخلليقة... 
النبي األكرم........118 واهلل لتقتلن بأرض العراق وتدفن هبا.   



147 فهرس األحاديث الشريفة

لقائل.......الصفحـــــــة احلديث.........................................ا
أمري املؤمنني..........53 واهلل لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من.....  
أمري املؤمنني..........33 واهلل لئن أبيُت عىل حسك السعدان مّسهدا، أو ....... 
أمري املؤمنني..........32 وأيم اهلل يمينا استثني فيها بمشيئة اهلل، ألرّوضّن ...... 
أمري املؤمنني..........32 ولو شئت الهتديت الطريق إىل مّصفى هذا العسل... 
أمري املؤمنني..........76 يا ابن أيب سفيان، أنت تدعوين اىل العمل بكتاب اهلل... 
اإلمام الصادق......128 يا ابن عامر، من طاف هبذا البيت طوافًا واحدًا........ 
اإلمام الصادق......119 يا ابن مارد من زار جدي عارفًا بحقه كتب اهلل له ..... 
حديث قديس........88 يا أمحد أنا يشء ]ليس[ كاألشياء وال أقاس بالناس.... 
النبي األكرم..........28 يا عبد اهلل أتاين َمَلك، فقال: يا حممد سّل من أرسلنا.. 
النبي األكرم........131 يا عبد اهلل، أعنت ملهوفة من ولدي، فسألت......... 
النبي األكرم..........94 يا عيل ال تبايل من مات وهو يبغضك، مات هيوديًا.... 
النبي األكرم .........50 يا عيل إّن اهلل تعاىل زّينك بزينة مل يزّين العباد بزينة...... 
النبي األكرم..........41 يا عيل لو أّن عابدًا َعَبَد اهلل عّز وجّل مثل ما قام نوح ... 
أمري املؤمنني........113 يا عمران أنَّ يف غد يأيت فناخرسو اىل مشهدي......... 
أمري املؤمنني..........66 يا عمرو إنك كنت تقول ال يدعوين أحد إىل ثالث.... 
أمري املؤمنني..........40 يا كميل ال تعجبنك طنطنة الرجل، إنَّه من أهل....... 
أمري املؤمنني..........53 خيشع له القلب، ]وتذل به النفس[، ويقتدي به....... 
النبي األكرم..........86 يكون بعدي اثنا عرش أمريًا كلهم من قريش.  
أمري املؤمنني........123 يؤتى يوم القيامة باحلاكم اجلائر، وليس معه نصري..... 
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(((
فهرس أمساء املعصومني

صلوات هللا وسالمه عليهم
النبي حممد صىل اهلل عليه واله وسلللم وامري املؤمنني عيل بن ايب طالب عليه السالم 

ذكر يف اكثر صفحات الكتاب.
فاطمللة عليها السللالم: 18، 28، 46، 48، 49، 63، 85،109، فاطمة الزهراء: 

.84،89 ،83 ،45
احلسللن عليه السالم: 28، 39، 46، 47، 49، 54،107، 110، احلسن بن عيل : 

45، ابو حممد احلسن الزكي: 85.
احلسني عليه السالم: 28، 39، 42، 45، 49، 87،106،109،118.
احلسنان عليهام السالم: 18، احلسن واحلسني: 48، 89، 103، 109.

جعفر بن حممد الصادق عليه السللالم: 92، 106، 119، 123، 128، 130،  ابو 
عبداهلل:115، 117.

الكاظم عليه السالم: 128.
القائم املهدي عجل اهلل فرجه: 85.
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(((
فهرس أمساء االنبياء واملالئكة واألوصياء عليهم السالم

ادم: 23، 27، 28، 29، 93.
نوح: 23، 41، 86،103.

ابراهيم: 23، 30،115.
موسى: 22، 23، 43، 82،94،115،122.

هارون: 22، 82.
يوشع بن نون:94.

داوود:92.
عيسى: 23.
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381#( حتقيق عصام عبد السيد، نرش دار املفيد، بريوت، الثانية #1414.
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التعارف، بريوت.
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االسالمية، نرش دار الثقافة، األوىل #1414.
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الكراجكي )ت 449 #( تصحيح وختريج فارس حسون كريم. 
41. التعديللل والتجريللح أليب الوليللد سللليامن بللن خلللف بللن سللعد ابللن أيوب 
املالكي)ت474 #( حتقيق أمحد البزار، نرش وزارة األوقاف والشللؤون اإلسالمية، 
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43. تعليقللة امل اآلمل للمللريزا عبد اهلل أفندي األصبهللاين )ت 1130 #( حتقيق 
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45. تفسللري السللمرقندي ) ت 383#( حتقيللق حممللود مطرجي، نللرش دار الفكر، 
بريوت.

46. تفسللري العيايش ملحمد بن مسعود العيايش )ت320#( حتقيق هاشم الرسويل 
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تريزيان احلسون 1417 #.

52. تنبيلله اخلواطللر ونزهللة الناظللر »جمموعة وارم« لللورام بن ايب فللراس املالكي 
)ت605#(، نرش دار الكتب اإلسالمية، الثانية، 1368ش.
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53. تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ملحسن بن كرامة اجلشمي البيهقي)ت#494( 
حتقيق حتسللني آل شبيب املوسوي، نرش مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، األوىل 

.#1420
54. التنبيه واالرشاف أليب احلسللن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي )ت #346( 

نرش دار صعب، بريوت.
55. هتذيب االحكام اليب جعفر حممد بن احلسن الطويس )ت460#( حتقيق حسن 

املوسوي اخلرسان، نرش دار الكتب اإلسالمية، طهران، الثالثة 1364ش.
56. هتذيللب الكامل يف أسللامء الرجال أليب احلجاج يوسللف  املللزي )ت 742 ه ( 

حققه بشار عواد معروف، نرش مؤسسة الرسالة، بريوت، الربعة 1406 #.
57. التواضع واخلمول أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا )ت 281 
هلل ( حتقيللق حممد عبد القللادر امحد عطا، نللرش دار الكتب العلميللة، بريوت، االوىل 

.#1409
58. الثاقللب يف املناقب أليب جعفر حممد بللن عيل الطويس )ابن محزة ق 6#( حتقيق 

نبيل رضا علوان، نرش مؤسسة أنصاريان، قم املقدسة، الثانية #1412. 
59. الثقات ملحمد بن حبان بن أمحد التميمي )ت354 #( نرش جملس دائرة املعارف 

العثامنية بحيدر آباد، اهلند، األوىل #1393.
60. ثللواب األعامل وعقب األعامل أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسللني الصدوق 

)ت381 #( منشورات الريض، قم املقدسة، الثانية 1368ش.
61. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) تفسري الطري( أليب جعفر حممد بن جرير 
الطللري )ت 310 ه ( ضبط وتوثيللق صدقي مجيل العطار، نرش دار الفكر، بريوت 

.# 1415
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62. اجلمللع بللني الصحيحني ملحمللد بن فتللوح احلميللدي )ت488#( حتقيق عيل 
حسني البواب، نرش دار ابن حزم، بريوت، الثانية.

63. مجهرة انساب العرب أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس)ت456 
ه  ( نرش دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل 1403 #.

64. جواهر التاريخ لعيل الكوراين العاميل، نرش دار اهلدى، األوىل #1425.
65. حليللة االوليللاء وطبقللات االصفيللاء اليب نعيم امحللد بن عبللد اهلل االصفهاين 
)ت430#( حتقيللق مصطفللى عبد القادر عطللا، نرش دار الكتللب العاملية، بريوت، 

الثانية  #1423.
66. احلوادث البن الفوطي، حتقيق بشار عواد معروف وعامد عبد السالم رؤوف، 

انتشارات رشيد، قم، االوىل #1426.
67. اخلرائللج واجلرائح لقطب الدين الراوندي )ت573#( حتقيق ونرش مؤسسللة 

اإلمام املهدي عليه السالم، قم املقدسة #1409.
68. خصائص االئمة أليب احلسللن حممد بن احلسني بن موسى املوسوي )الرشيف 
الللريض ت406#( حتقيللق وتعليللق حممللد هللادي األمينللي، نرش جممللع البحوث 

اإلسالمية اآلستانة الرضوية املقدسة، مشهد #1406.
69. خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السللالم أليب عبد الرمحان أمحد 
بللن شللعيب النسللائي ) ت303#( حتقيق حممد هللادي األميني،نللرش مكتبة نينوى 

احلديثة، طهران.
70. اخلصال أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسللني الصدوق )ت381 #( صححه 

وعلق عليه عيل أكر الغفاري، منشورات مجاعة املدرسني، قم املقدسة #1403 .
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71. الللدر النظيللم ليوسللف بن حاتللم بن فللوز الشللامي العاميل، مؤسسللة النرش 
االسالمي.

72. الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة للشللهيد األول )ت786#( حتقيق جالل 
الدين عيل الصغري. 

73. الدرر  يف اختصار املغازي والسري أليب عمر يوسف بن عبد الر )ت #463(.
74. دالئل اإلمامة أليب جعفر حممد بن جرير بن رستم الطري الصغري )من اعالم 
القرن الرابع( حتقيق قسللم الدراسات اإلسالمية، نرش مؤسسللة البعثة، قم، األوىل 

.#1413
75. دالئل النبوة أليب بكر أمحد بن احلسللني البيهقي )ت458#( حققه وعلق عليه 

عبد املعطي قلعجي، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل 1405 ه .
76. ديوان املتنبي اعتنى به ورشحه  عبد الرمحن املطاوي، نرش دار املعرفة، بريوت، 

الثانية #1425.
77. ديوان ذو الرمة لغيالن بن عقبة العدوي حتقيق كارليل هنري هيس مكارتني، 

نرش عامل الكتب، بريوت، االوىل 1986م. 
78. الذريعة إىل تصانيف الشيعة آلقا بزرگ الطهراين، نرش دار األضواء، بريوت، 

الثالثة 1403.
79. الرسللالة السللعدية  للعالمة احليل )ت 726#( حتقيق عبد احلسللني حممد عيل 

بقال، نرش مكتبة املرعيش النجفي، قم املقدسة، األوىل #1410.
80. الرسللائل العللرش أليب جعفر حممد بن احلسللن الطويس )ت460#(  مؤسسللة 

النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقدسة.
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81. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ) تفسري االلويس( لشهاب 
الدين حممود االلويس )ت #1270(.

82. روضات اجلنات للمريزا حممد باقر املوسللوي اخلوانسللاري، حتقيق اسللد اهلل 
اسامعيليان، نرش مكتبة اسامعيليان، قم املقدسة، االوىل #139.

83. روضللة الواعظني اليب عيل حممد بن احلسللن بن عيل أمحد الفتال النيسللابوري 
)ت508#( منشورات الرشيف الريض، قم املقدسة.

84. ريللاض العلللامء وحيللاض الفضالء للمللريزا عبد اهلل افنللدي االصفهاين )من 
اعالم القرن الثاين عرش( حتقيق السلليد امحد احلسيني، نرش مؤسسة التاريخ العريب، 

بريوت، االوىل #2010. 
85. الرياض النرضة يف مناقب العرشة أليب جعفر أمحد بن املحب الطري، نرش دار 

الكتب العلمية، بريوت
86. زاد املسري يف علم التفسري أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي 
)ت597#(، حتقيق حممد بن عبد الرمحن عبد اهلل، نرش دار الفكر، األوىل #1407.
87. السنة أليب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين )ت287#( حتقيق حممد 

نارص الدين األلباين،  نرش املكتب اإلسالمي، الثالثة #1413.
88. سللنن الرتمللذي اليب عيسللى حممد بن عيسللى بللن سللورة )ت279#( حتقيق 

وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، نرش دار الفكر، الثانية #1403.
89. سللري أعالم النبالء ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي )ت 748#( نرش مؤسسة 

الرسالة، بريوت، التاسعة  #1413.
90. رشح احقاق احلق لشللهاب الدين املرعيش النجفي )ت 1411 #( نرش مكتبة 
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املرعيش، قم املقدسة.
91. رشح األخبار اليب حنيفة النعامن بن حممد النعامن القايض املغريب )ت#363( 
حتقيق حممد احلسيني اجلاليل، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم 

املقدسة، الثانية#1414.
92. رشح ديوان ايب متام اليب بكر الصويل، حتقيق خلف رشلليد النعامن، نرش وزارة 

االعالم، بغداد، االوىل 1977م.
93. رشح كلللامت امري املؤمنني عليه السللالم لعبد الوهللاب ) ت ق 6( حتقيق مري 
جالل الدين احلسيني األرموي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 

قم املرشفة #1390.
94. رشح هنج البالغة البن ايب احلديد ) ت656( حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، 

نرش دار إحياء الكتب العربية وعيسى البايب احللبي ورشكاه، األوىل #1378.
95. شللعب اإليامن ألمحد بن احلسللني البيهقي )ت458#( حتقيق حممد السعيد بن 

بسيوين زغلول، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل#1410.
96. شللواهد التنزيللل  لقواعللد التفضيل لعبيد اهلل بن أمحد احلاكم احلسللكاين ) ت 
ق5#( حتقيق حممد باقر املحمودي، مؤسسللة النرش التابعة االسالمي، قم املقدسة، 

األوىل #1411 .
97. الصحاح اليب نرص اسللامعيل بن محاد اجلوهري )ت393#( حتقيق إميل بديع 

يعقوب وحممد نبيل طريفي، نرش دار الكتب العلمية، لبنان، األوىل 1999م.
98. صحيللح ابن حبان اليب حاتم حممد بن حبان بللن أمحد التميمي ) ت 354 #(  

حتقيق شعيب األرناؤوط، نرش مؤسسة الرسالة، الثانية #1414.
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99. صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري )ت 256 
#( نرش دار الفكر #1401.

100. صحيللح مسلللم اليب احلسللني مسلللم بللن احلجاج بن مسلللم النيسللابوري 
)ت261#(، دار الفكر، بريوت.

101. طبقات اعالم الشلليعة الغا بزرك الطهراين، نللرش دار احياء الرتاث العريب، 
بريوت، االوىل #1430.

102. طبقللات الصوفيللة أليب عبد الرمحن السلللمي ) ت412 #( حتقيق نور الدين 
رشيبللة، نرش مكتبللة اخلانجللي بالقاهللرة ومكتبة اهلالل بللريوت واملكتللب العريب 

بالكويت، الثانية #1389.
103. الطبقات الكرى البن سعد )ت230#( دار صادر، بريوت.

104. الطبقللات أليب عمرو خليفة بن خياط العصفري)ت240#( حتقيق سللهيل 
زكار ، نرش دار الفكر، بريوت #1414.

105. الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف لريض الدين أيب القاسم عيل بن موسى 
ابن طاووس احليل )ت664 ه (، نرش مطبعة اخليام، قم، االوىل 1399ه .

106. العقللد النضيللد والدر الفريد ملحمد بن احلسللن القمي )ت ق 7( حتقيق عيل 
أوسط الناطقي، نرش دار احلديث، قم املقدسة، األوىل #1423.

107. علل الرشائع ملحمد بن عيل بن احلسللني الصدوق )ت381 #( ، منشللورات 
املكتبة احليدرية، النجف األرشف #1385.

108. عمللدة الطالب يف أنسللاب آل أيب طالب جلامل الدين أمحد بن عيل احلسلليني 
)ابن عنبة ت828#( عنى بتصحيحه حممد حسللن آل الطالقاين، منشورات املطبعة 
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احليدرية، النجف االرشف، الثانية1380ه .
109. عمللدة عيون صحاح األخبللار يف مناقب إمام األبرار ليحيى بن احلسللن بن 
البطريق األسللدي )ت600#( مؤسسة النرش االسللالمي التابعة جلامعة املدرسني، 

قم املقدسة #1407 .
110. عوايل الآليل ملحمد بن عيل بن ابراهيم االحسللائي )ت880#( حتقيق جمتبى 

العراقي، األوىل#1403.
111. عيللون أخبار الرضا اليب جعفر حممد عيل بن احلسللني الصدوق )ت#381( 

تصحيح وتعليق حسني األعلمي، مؤسسة االعلمي، بريوت #1404.
112. عيون احلكم واملواعظ أليب احلسن عيل بن حممد الليثي الواسطي ) من أعالم 

القرن السادس( حتقيق حسني احلسني البريجندي، نرش دار احلديث، االوىل.
113. عيون املعجزات للشيخ حسني بن عبد الوهاب ) من علامء القرن اخلامس ( 

منشورات املطبعة احليدرية، النجف االرشف 1369 #.
114. الغارات أليب اسللحاق ابراهيم بن حممد الثقفللي الكويف )ت 283#( حتقيق 

جالل الدين احلسيني األرموي املحدث، نرش مطابع هبمن.
115. الغيبة أليب عبد اهلل حممد بن ابن إبراهيم بن جعفر الكاتب ) النعامين ت#360( 

حتقيق فارس حسون كريم، منشورات أنوار اهلدى، قم، األوىل #1422.
116. الغيبللة أليب جعفللر حممد بن احلسللن الطللويس )ت460#( حتقيللق عباد اهلل 
الطهللراين وعلليل أمحد ناصللح، نرش مؤسسللة املعللارف االسللالمية، قم املقدسللة، 

األوىل#1411.
117. الفائللق يف غريللب احلديث جلار اهلل حممود بن عمللر الزخمرشي )ت583 ه (  
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نرش دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل1417 #.
118. الفتوح أليب حممد أمحد بن أعثم الكويف )ت314 ه  ( حتقيق عيل شريي ، نرش 

دار األضواء، بريوت، األوىل #1411.
119. فرحة الغري يف تعيني قر أمري املؤمنني عيل ) عليه السللالم ( لعبد الكريم بن 
طاووس احلسني )ت693 ه ( حتقيق حتسني آل شبيب املوسوي، نرش مركز الغدير 

للدراسات اإلسالمية، األوىل #1419.
120. الفللردوس بمأثور اخلطاب اليب شللجاع شللريويه بن شللهردار بن شللريويه 
الديلمي )ت 509#( حتقيق السللعيد بن بسلليوين زغلول، نرش دار الكتب العلمية، 

بريوت، االوىل 2010م.
121. الفصللول املختارة  أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن ) الشلليخ املفيد ت 

413 #( حتقيق
122. الفصللول املهمللة يف معرفة األئّمة لعيّل بن حمّمد بللن أمحد املالكي املكي )ابن 

الصباغ ت855ه ( حققه وعّلق عليه سامي الغريري، دار احلديث، قم #1379. 
123. الفضائللل أليب الفضل شللاذان بللن جرئيل القمي ) ابن شللاذان ت#660( 

منشورات املطبعة احليدرية، النجف االرشف، 1381 #.
124. فهرس الرتاث ملحمد حسللني احلسلليني اجلاليل، حتقيق حممد جواد احلسيني 

اجلاليل، دليل ما ، قم، األوىل #1422.
125. فهرسللت أسامء مصنفي الشيعة »رجال النجايش«  أليب العباس أمحد بن عيل 
بن أمحد بن العباس النجايش )ت450#(، مؤسسللة النرش االسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني، قم املقدسة، اخلامسة #1416.
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126. القللاب الرسللول لقدمللاء املؤلفللني )ت ق 4(، نرش مكتب آيللة اهلل العظمى 
املرعيش النجفي، قم #1406.

127. القللرآن العظيم )تفسللري ابن ايب حاتللم(  لعبد الرمحن بن حممللد إبن إدريس 
الللرازي بللن أيب حاتللم ) ت 327 ه  ( حتقيق أسللعد حممد الطّيب، نللرش دار الفكر، 

بريوت #1424.
128. قرب االسللناد اليب العباس عبد اهلل بن جعفللر احلمريي )ت 304#( حتقيق 

ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم املقدسة، األوىل#1413.
129. قصص االنبياء لقطب الدين سللعيد بن هبة اهلل الراوندي )ت573#( حتقيق 

املريزا غالم رضا عرفانيان اليزدي، نرش مؤسسة اهلادي، األوىل 1418 #.
130. قضاء حقوق املؤمنني أليب عيل احلسللن بن طاهر الصوري )من أعالم القرن 
السللادس اهلجري( حتقيللق حامد اخلفاف، نرش مؤسسللة آل البيت عليهم السللالم 

إلحياء الرتاث.
131. قواعد االحكام أليب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي ) العالمة 
احليل ت726ه ( حتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم 

املرشفة، االوىل #1413.
132. قللوت القلللوب يف معاملة املحبللوب ملحمد بن عيل بن عطيللة احلارثي ) أيب 
طالللب املّكي ت386 ه ( ضبطه وصححه باسللل عيون الّسللود، نللرش دار الكتب 

العلمية، بريوت، االوىل #1417.
133. الكايف يف الفقه  أليب الصالح احللبي )ت447#( حتقيق رضا أسللتادي، نرش 

مكتبة أمري املؤمنني عيل عليه السالم، اصفهان.
134. الكايف اليب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني )ت 329#( تصحيح 
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وتعليق عيل أكر الغفاري، نرش دار الكتب اإلسالمية، طهران، اخلامسة 1363ش.
135. كامل الزيارات اليب القاسللم جعفر بن حممد القمي أبن قولويه )ت #368( 

حتقيق جواد القيومي، نرش مؤسسة الفقاهة، األوىل #1417.
136. كتاب العني اليب عبللد الرمحن اخلليل بن امحد الفراهيدي)ت175#( حتقيق 
مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، نرش مؤسسة دار اهلجرة، قم املقدسة، الثانية 

.#1409
137. كتاب املغازي ملحمد بن عمر الواقدي )ت 207 ه ( حتقيق مارسدن جونس، 

نرش دانش اسالمي 1405 #.
138. كتاب سليم بن قيس اهلاليل )ت76 #( حتقيق حممد باقر األنصاري الزنجاين، 

األوىل #1422.
139. كشف الغمة يف معرفة األئمة أليب احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح األربيل 

)ت693#(، دار الضواء، بريوت، الثانية #1405 .
140. كشف اليقني للحسن بن يوسف بن املطهر )العالمة احليل ت 726#( حتقيق 

حسني الدركاهي، األوىل #1411.
141. الكشللف والبيان عن تفسللري القرآن ) تفسللري الثعالبي( ألمحللد بن حممد بن 
ابراهيللم الثعلبي )ت 427ت( حتقيق أيب حممد بن عاشللور، نرش دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، االوىل #1422.
142. كفايللة األثر يف النللص عىل األئمة االثني عرش لعيل بللن حممد بن عيل اخلزاز 
القمي )ت400#( حتقيق عبد اللطيف احلسلليني الكوه كمري اخلوئي، انتشللارات 

بيدار، قم #1401.
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143. كفاية الطالب يف مناقب عيل بن ايب طالب عليهام السللالم اليب عبد اهلل حممد 
بللن يوسللف الكنجي الشللافعي )ت 658 #( حتقيللق حممد هللادي االميني، رشكة 

الكتبي، بريوت، الرابعة #1413. 
144. كنللز الفوائللد أليب الفتللح حممللد بللن علليل الكراجكللي )ت449#( مكتبللة 

املصطفوي، قم املقدسة، الثانية 1369ش.
145. الكنى واأللقاب لعباس القمي )ت1359#( مكتبة الصدر، طهران.

146. لسللان العرب جلامل الدين حممد بن مكرم اإلفريقي )ابن منظور ت#711(  
نرش أدب احلوزة #1405.

147. مائة منقبة أليب احلسللن حممد بن أمحد بن عيل القمي ابن شاذان )ت#412( 
مدرسة اإلمام املهدي عليه السالم، قم املقدسة #1407.

148. املجللازات النبويللة للرشيف الللريض) ت406 ه ( حتقيق طه حممللد الزيني، 
منشورات مكتبة بصرييت، قم.

149. جممللع البحريللن لفخللر الديللن بللن حممللد علليل بن أمحللد بن علليل الطرحيي 
)ت1085#(، مرتضوي، الثانية 1362ش.

150. جممللع البيان  أليب عيل الفضل بن احلسللن الطريس )ت 548#( حتقيق جلنة 
من العلامء، نرش مؤسسة االعلمي، بريوت، األوىل #1415.

151. املحاسللن اليب جعفللر أمحد بن حممد بن خالد الرقللي )ت 274#( تصحيح 
وتعليق جالل الدين احلسيني، دار الكتب اإلسالمية، طهران#1370.

152. املحكم واملحيط االعظم اليب احلسن عيل بن اسامعيل بن سيده )ت #458( 
حتقيق عبد احلميد هنداوي، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل#1421.
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153. مروج الذهب ومعادن اجلوهر أليب احلسن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي 
)ت346 #( منشورات دار اهلجرة، قم، الثانية #1404.

154. املللزار ملحمللد بللن املشللهدي )ت ق6( حتقيق جللواد القيومللي االصفهاين، 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم،  األوىل #1419.

155. املزار حممد بن حممد بن النعامن )الشلليخ املفيد ت 413 ه  ( حتقيق حممد باقر 
األبطحي، نرش دار املفيد، بريوت، الثانية #1414.

156. املستجاد من فعالت األجواد للقايض التنوخي )ت384( حتقيق ونرش حممد 
كرد عيل 1970م.

157. املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري )ت405#( نرش 
دار املعرفة، بريوت.

158. مسللتدركات علم رجال احلديث لعيل النامزي )ت 1405#( الطبعة األوىل 
.#1412

159. املسرتشللد ملحمد بن جرير الطري )الشيعي ق4#( حتقيق أمحد املحمودي، 
نرش مؤسسة الثقافة اإلسالمية، كوشانبور، األوىل #1415.

160. مسللند أيب يعىل ألمحللد بن عيل بن املثنى التميمي )ت307#( حتقيق حسللني 
سليم أسد،  دار املأمون للرتاث.

161. مسند امحد بن حنبل ) ت241#( نرش دار صادر، بريوت.
162. مسند زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم )ت#122( 

نرش دار مكتبة احلياة، بريوت.
163. مشللارق أنللوار اليقللني لللريض الديللن رجللب بن حممللد بن رجللب الريس 
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)ت813#( حتقيق عيل عاشوراء، نرش مؤسسة األعلمي، بريوت، األوىل #1419.
164. مشللكاة االنوار يف غرر األخبار أليب الفضل عيل الطريس )من اعالم القرن 

السابع اهلجري( حتقيق مهدي هوشمند، نرش دار احلديث، األوىل #1418.
165. مصباح الزائر للسلليد عيل بن موسى بن طاووس )ت 664#( نرش مؤسسة 

ال البيت إلحياء الرتاث، قم املقدسة، االوىل #1417.
166. مصبللاح الرشيعللة لإلمام الصادق عليه السللالم )ت 148#( نرش مؤسسللة 

االعلمي، بريوت، األوىل1980م.
167. مصباح املتهجد أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس ) ت 460 ه ( مؤسسة 

فقه الشيعة، بريوت، األوىل #1411.
168. املصنف يف األحاديث واآلثار لعبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف )ت235 

#( حتقيق سعيد اللحام، نرش دار الفكر، بريوت األوىل #1409.
169. مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول لكامل الدين حممد بن طلحة الشافعي 

)ت 652( حتقيق ماجد ابن أمحد العطية.
170. معارج اليقني يف أصول الدين )جامع االخبار( ملحمد بن حممد السللبزواري 
)ت ق7#( حتقيللق عللالء آل جعفللر، نللرش مؤسسللة آل البيت إلحياء الللرتاث، قم 

املقدسة، األوىل #1410.
171. معامل التنزيل يف تفسللري القرآن ) تفسللري البغوي( اليب القاسم عبد اهلل حممد 
بن عبد العزيز البغوي )ت510#( حتقيق خالد عبد الرمحن العك، نرش دار املعرفة.
172. معللاين االخبللار اليب جعفللر حممللد عيل بن احلسللني الصللدوق )ت#381( 
تصحيللح وتعليللق عيل أكللر الغفاري، مؤسسللة النرش اإلسللالمي التابعللة جلامعة 
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املدرسني، قم املقدسة #1379.
173. معجللم االوسللط لسللليامن بن أمحد الطللراين )ت360#( حتقيللق ونرش دار 

احلرمني #1415.
174. معجم البلدان لياقوت بن عبد اهلل احلموي )ت626#( حتقيق سعيد اللحام، 

نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت #1399.
175. املعجم الكبري لسليامن بن أمحد الطراين )ت360#( حتقيق محدي عبد املجيد 

السلفي،  نرش دار إحياء الرتاث العريب، الثانية.
176. املعيار واملوازنة يف فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهام السالم أليب 
جعفر حممد بن عبد اهلل اإلسللكايف )ت220 #( حتقيق حممد باقر املحمودي، االوىل 

.#1402
177. مقاتل الطالبني اليب الفرج عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد االصفهاين )ت 

356#( منشورات املكتبة احليدرية، النجف األرشف، الثانية #1385.
178. مقتضب االثر يف النص عىل األئمة االثني عرش ألمحد بن عبيد اهلل بن عياش 

اجلوهري )ت401 #( مكتبة الطباطبائي، قم.
179. مقتل احلسني عليه السالم للموفق بن امحد اخطب اخلوارزمي ) ت568 #( 

حتقيق حممد الساموي، نرش انوار اهلدى، الثانية 1423 #.
180. املقنعللة أليب عبللد اهلل حممد بللن حممد بن النعامن )ا لشلليخ املفيد ت 413 ه ( 

حتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املرشفة، الثانية 1410 #.
181. مللكارم االخللالق اليب نللرص احلسللن بللن الفضللل للطللريس )ت #548( 

منشورات الرشيف الريض، السادسة #1392.
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182. من ال حيرضه الفقيه اليب جعفر حممد عيل بن احلسني الصدوق )ت #381( 
حتقيق عيل أكر الغفاري، مؤسسللة النرش اإلسللالمي التابعة جلامعة املدرسللني، قم 

املقدسة، الطبعة الثانية.
183. مناقب آل ايب طالب ملحمد بن عيل بن شهر آشوب )ت 558#( حتقيق جلنة 

من أساتذة النجف األرشف، نرش املكتبة احليدرية، النجف االرشف #1376.
184. مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ملحمد بن سليامن 
الكللويف القللايض )ق 3#( حتقيق حممللد باقر املحمللودي، نرش جممع إحيللاء الثقافة 

االسالمية، قم املقدسة، األوىل #1412.
185. مناقللُب عيل بللن أيب طالب لعيل بن حممللد بن حممد الواسللطي )ابن املغازيل 

ت483#(، انتشارات سبط النبي، األوىل #1426.
186. املناقب للموفق بن أمحد بن حممد املكي اخلوارزمي )ت 568#( حتقيق مالك 

املحمودي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة، الثانية #1414.
187. املنتظللم يف تاريخ امللللوك واألمم أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن 
اجلللوزي )ت597 ه ( حتقيق حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، نرش 

دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل 1412ه .
188. منهللاج الكرامة يف معرفة اإلمامة للحسللن بن يوسللف بللن املطهر ) العالمة 
احليل ت 726 ه  ( حتقيق عبد الرحيم مبارك، انتشللارات تاسللوعاء، مشهد، األوىل 

1379ش.
189. موسللوعة طبقات الفقهاء إعداد اللجنة العلمية يف مؤسسللة اإلمام الصادق 

عليه السالم، قم املقدسة، األوىل #1418.
190. النكللت االعتقاديللة ملحمللد بن حممد بللن النعللامن العكري )الشلليخ املفيد 
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ت413#( حتقيق رضا املختاري، نرش دار املفيد، بريوت، الثانية #1414.
191. النهايللة يف غريب احلديث ملبارك بن حممد بللن حممد بن عبد الكريم اجلزري 
)ابللن االثللري ت 606#( حتقيق طاهر أمحد الللزاوي وحممود حممللد الطناحي، نرش 

مؤسسة إسامعيليان، قم املقدسة، الرابعة 1364ش.
192. هنج اإليامن لعيل بن يوسف بن جر)ق7#( حتقيق أمحد احلسيني، نرش جمتمع 

اإلمام هادي عليه السالم، مشهد املقدسة، األوىل #1418.
193. هنللج البالغة ألمري املؤمنني عليه السللالم )ت40#( مجللع الرشيف الريض، 

حتقيق صبحي صالح، بريوت، األوىل #1387 .
194. اهلدايللة الكرى أليب عبد اهلل احلسللني بن محللدان اخلصيبي )ت334 #( نرش 

مؤسسة البالغ، بريوت، الرابعة #1411.
195. وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان ) ت681#( حتقيق إحسللان 

عباس، نرش دار الثقافة، بريوت.
196. وقعللة صفني لنرص بللن مزاحم املنقري )ت212( حتقيق عبد السللالم حممد 

هارون، نرش املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، الثانية #1382.
197. اليقني باختصاص موالنا عيل عليه السللالم بإمرة املؤمنني لريض الدين عيل 
بن طاووس )ت664( حتقيق  األنصاري، نرش مؤسسللة دار الكتاب ) اجلزائري (، 

قم املقدسة، األوىل #1413.
198. ينابيللع املورد لذوي القربى لسللليامن بن إبراهيللم القندوزي ) ت1294ه  ( 

حتقيق سيد عيل مجال أرشف احلسيني، نرش دار األسوة، األوىل 1416ه .
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