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 كلمة القسم
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 شعبة التحقيق

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية

 

 



 

 

 مة التحقيقدمق

ًاحلمد هللا رب العاملني، واحلمد حقه كام يستحقه محدا كثريا ً ّ ّ وأفضل الصالة ، ّ

ّوأتم التسليم عىل خاتم الرسـل وأرشف اخلالئـق أمجعـني حممــد وآلـه الطيبـني  ّ ّ

 .الطاهرين

ّوهـي أن ، ّحقيقة واضـحة وجليـةّيدرك كل مشاهد إىل ما حولنا من العامل 

ّويمكن لكـل إنـسان الوصـول إىل هـذه احلقيقـة ، هذا العامل حتكمه قوانني وسنن

 .بأدنى نظرة إىل حميطه الذي يعيش فيه

وهذه القوانني والسنن الكونية خاضعة للمشيئة اإلهلية النابعة من احلكمـة 

د اقتـضت احلكمـة اإلهليـة ولقـ، ّوالعلم الذي ال حييط به إال هو سبحانه، ّالربانية

َوال: ّوالتي ال يمكن أن حييط هبا أحد إال بام شاء سـبحانه  َحييطـون َ ُ ِ َبـيشء ُ ْمـن ِ
ِ 

ِعلمه ِ َّإال ِْ َبام ِ َشاء ِ َوسع َ َ
ُكرسيه ِ ُّ ْ

ِ ِالساموات ُ
َ َ َواألرض َّ ْ َ

���
ّ أن يكون لكل خملوق مـن 

َوكل آية من آياته مرتبة ودرجة، خملوقاته ّ :ُّوكـل ُ َء عنـده بمقـدار ىَشـ َ َْ ِ ِِ ُ عـامل ُ
ِ َ

ِالغيب والشهادة
َ ََ َّ َِ ْ ْ

���
فليس لدى اإلنسان عندما يضع بني يديه احلقيقـة الناصـعة  

                                       
 .٢٥٥ : ٢ سورة البقرة .١

 .٩ ـ ٨ : ١٣ سورة الرعد .٢
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َّإن: وهي ِّبكل اهللاَ ِ ُ ٌعلـيم َْيشء ِ
ِ

َ
���

َعـىل: و ِّكـل َ ٌقـدير َيشء ُ
ِ َ

���
لـدى   لـيس

َخلق: بحانهاإلنسان سوى التسليم والرضا بام أراد اهللا وشاء، وذلك حلكمته س َ َ 

ِالساموات
َ َواألرض َّ ْ ِّباحلق َ َْ ِ

���
. 

 .ومن هذه السنن احلاكمة للنظام الوجودي تفضيل بعض املخلوقات عىل بعض

ّومن الواضـح لـدينا أن النـاس كـذلك خيتلفـون يف درجـاهتم وقابليـاهتم  ّ

  .وهذا أمر ال خيتلف عليه اثنان، واستعداداهتم وكامالهتم

ُبمستثنني من هذه القاعدة ـ وهي التفضيل ـ كام ينبئنا  ليسوا واالنبياء 

َتلك: به القرآن الكريم ْ ُالرسل ِ ُ َفضلنا ُّ ْ َّ ْبعضهم َ ُ َ ْ َعىل َ ْبعض َ َ
���

. 

ّفكان النبـي اخلـاتم صـلوات اهللا عليـه وآلـه أفـضل األنبيـاء، بـل أفـضل 

ومل خيرج  ّاملخلوقات، كام نطقت بذلك األخبار املتواترة الصحيحة لكل املسلمني،

وذلك برصيح  أهل بيته صلوات اهللا عليهم من هذه الدائرة، وهي دائرة التفضيل،

ّعيل منّي وأنا من عيل«: ّقول النبي  حـسني منّـي «: و » فاطمة بضعة منّي«: و» ّ

 .»وأنا من حسني

ًولذا نرى علامءنا املاضني قد اهتموا بموضوع التفضيل اهتامما كبريا، وأفـردوا لـه  ً ّ

 .ّورسائل قل نظريها يف عصور املتأخرين، ومنها هذه الرسالة التي بني أيديناًكتبا 

                                       
 .١١٥ : ٩ سورة التوبة .١

 .١٠٦ : ٢ سورة البقرة .٢

 .٧٣ : ٦ سورة األنعام .٣

 .٢٥٣ : ٢ سورة البقرة .٤



 

  

  

 

 ِّترمجة املؤلف

ّالسيد ويل بن نعمة ا هللا احلسيني الرضوي املوسـوي احلـائري فاضـل عـامل 

 .ومل أعرف خصوص عرصه: قال األفندي، ّله عدة كتب يف املناقب، ِّصالح حمدث

َعارص سيدنا املرتجم له وال ، د الشيخ البهائي وسائر تالميـذ الـشهيد الثـاينّ

ُوبني هذا وذاك حـرصت سـنة وفاتـه ،  هـ٩٨١ّوالظاهر كان آخر كتاب ألفه سنة 

 .فقيل بعد تأليفه كتاب كنز املطالب

ّوعىل هذا فقد عده الشيخ الطهراين يف كتابه إحياء الداثر من القرن العـارش 

 .من أعالم هذا القرن

 يتـسنّى لـه معرفـة مـشاخيه يف الروايـة وأسـاتذته يف ّوكل من تـرجم لـه مل

ّوكم له من اإلجازات وممن أخذها وملن أعطـى ، وتالمذته والراوين عنه، الدرس

ًكل هذا بقي جمهوال يف صفحات التاريخ، إجازة رواياته ّ. 

ّوحتى مل تصل إليهم أية معلومة ختربهم من أي مدينـة كـان الـسيد ويف أي  ّ ُّ ّ

ًإنه من أهل كربالء استظهارا منـه: ّأن الزركيل قالّإال ، ُبلد ولد  ملجاورتـه حلـائر ؛ّ

اإلمام احلسني 
���

. 
                                       

 : ٨، أعـالم الـزركيل ٢٨٠ : ١٠، أعيـان الـشيعة ٢٧٢: إحياء الداثر من القـرن العـارش :  انظر .١

، ٢٨٦ : ٥، ريــاض العلــامء ٣٣٠: ، تعليقــة أمــل اآلمــل ٣٣٩/١٠٤٢ : ٢، أمــل اآلمــل ١١٨
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 ّمؤلفاته

 أنوار الرسائر ومصباح الزائر.١
���

كتبه باللغة الفارسـية وهـو خمتـرص يف  :

 .ّفضائل األئمة وزياراهتم 

يف املـواعظ واألخـالق  : حتفة امللوك الذي هو خري من الذهب املسكوك.٢

ّورتبه عىل مقدمة يف كيفية التفكر يف صنع الصانع جل جالله ّ ّ  :وثامنية أبواب، ّ

 . يف صفة الدنيا وحقيقة أحواهلا ورسعة فنائها وعدم بقائها:األول

 .ّ يف حماسبة النفس وكيفيتها:الثاين

 .يف ذكر املوت: الثالث

 .يف املحرش وأهل يوم القيامة: الرابع

 .ن امللوك والسالطنييف أحوال املاضني م: اخلامس

 .يف حسن العدل: السادس

 .يف قبح الظلم: السابع

 .يف صفة احللم وحسن عاقبة احلليم: الثامن

ّيف التواضع واحتقار النفس وذم التكرب: اخلامتة ّ. 

                                        
 : ٢٠، معجــم رجــال احلــديث ٧٠٢: ، الفوائــد الرضــوية ١٧٩/٨٣٣ : ٨ روضــات اجلنّــات

، ٣٨١: ، كشف احلجب واألستار ١١٢/١٥٧٤١ : ٨، مستدركات علم الرجال ٢٢١/١٣٢٠

 .١٩٢: ّ، معجم مؤلفي الشيعة ١٦٩ : ١٣) كحالة(ّ، معجم املؤلفني ٥٦٥، ٤٨٨، ٤٧٦

 .٤٢٩/١٦٨٨ : ٢ الذريعة .١
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ّ درر املطالب وغرر املناقب يف فضائل عيل بن أيب طالب .٣
���

. 

ّوقد سامه البعض بكنز املطالب يف فضائل عيل ب  .ن أيب طالب ّ

ّ العسل املصفى يف فضل الصالة عىل النبي املصطفى .٤ ّ
���

. 

 .ّرتبه عىل ثامنية أبواب

 جممع البحرين يف فضائل السبطني.٥
���

. 

 مصباح الزائرين يف فضائل زيارة خـامس آل العبـا.٦
���

ّرتبـه عـىل  :

مام والباب الرابع والعرشين يف فضل زيارة اإل، ًمخسة وعرشين بابا وخامتة

، ّوذكر فيه قصة األعمش مع جاره املنكر للزيـارة،  ليلة اجلمعةاحلسني 

 .وذكر يف خامتة الكتاب فضائل تربة كربالء

 منهاج احلـّق واليقـني يف تفـضيل أمـري املـؤمنني عـىل سـائر األنبيـاء .٧

واملرسلني 
���

. 

بـه ّورت، من كتـب الفـريقني ّوقد مجع فيه األدلة والرباهني عىل تفضيله 

ًعىل مخسة عرش مطلبا ويف بعض نسخ الكتاب أربعة عرش مطلبـا وقـد نقـل عنـه . ً

 .ّالسيد البحراين يف مدينة املعاجز

                                       
 .١٣٥/٥٠٧ : ٨ الذريعة .١

 .٢٦٣/١٧٠٧ : ١٥الذريعة  .٢

 .٢٣/١٧٧٠ : ٢٠ الذريعة .٣

 .١٠٨/٤١٥٧ : ٢١ الذريعة .٤

 .١٥٩/٧٤٩٠ : ٢٣ الذريعة .٥
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وهللا احلمد الذي وفقنا لتحقيقه وطبعه هبذه الصورة ، وكتابنا هذا مل يطبع من قبل

ًسائلني املوىل القدير أن يوفقنا دوما لنرش فضائل أهل البيت ، القشيبة ّديد  وبتـس

 رزقنـا اهللا يف ّودعاء موالنا وموىل الكونني إمامنا عيل بن أيب طالب أمري املـؤمنني 

 .ّويف اآلخرة شفاعته وصحبته إنه جميب الدعاء، الدنيا زيارته وجماورته

ّمـع ذكـر مؤلفيهـا ، ّونذكر اآلن املصادر التي استفاد منها السيد ويل مبارشة

ّومصادر الرتمجة لكل مؤلف  ّ: 

ّرواية أسعد بن إبراهيم بن احلسن بن عيل اإلربيل :ربعوناأل .١
���

. 

 .تم طبعه يف العتبة احلسينية املقدسة

املنسوب لإلمام العسكري  : تفسري اإلمام العسكري .٢
���

. 

ُأليب نعيم أمحد بن عبــد اهللا بـن أمحـد بـن إسـحاق بـن  :حلية األولياء .٣

موسى بن مهران األصبهاين
���

. 

                                       
، ١٧: ، األنوار الساطعة يف املائة الـسابعة ٢٩٤ : ٣، أعيان الشيعة ٤١٣ : ٢رياض العلامء :  انظر .١

 .٣١٣، و٣١٢/٥٢ : ١٣، بحار األنوار ٤١٦/٢١٥٥ و٤١٠/٢١٣١ : ١الذريعة 

، حول الكتاب وفيـه ٢٨٥/١٢٩٥، و٢٨٣/١٢٩٤ : ٤ انظر ما قاله الشيخ الطهراين يف الذريعة .٢

 .الكفاية

 هــ، تـذكرة ٤٣٠ حـوادث سـنة ٢٦٢ : ٢، العـرب ٤٥٣/٣٠٥ : ١٧سري أعـالم النـبالء :  انظر .٣

 ،٤١ : ٣، مـرآة اجلنـان ٨١ : ٧، الـوايف بالوفيـات ٩١ : ١، وفيـات األعيـان ١٠٩٢ : ٣احلفاظ 

، تـاريخ اإلسـالم ٤٧٤ : ٢، طبقات الشافعية لألسنوي ١٨/٢٥٣ : ٤طبقات الشافعية الكربى 

 ).٥ضمن كشف الظنون ج (٧٤: ، هدية العارفني ٢٧٤/٣٢٨ هـ ص٤٣٠حوادث سنة 



 ١٣.........................................................................ترمجة املؤلف

 

ّأليب حامد حممـد بـن حممــد بـن  ):ّالرسالة اللدنية (ّلعلم اللدينرسالة ا .٤ ّ

أمحد الطويس الشافعي الغزايل
���

. 

 .ّومل ينسبه املؤلف، خمطوط :غاية املطلوب .٥

، الـديلمي. ..لشريويه بن شهردار بن شريويه بن فناخـرسو :الفردوس .٦

ّمؤرخ مهذان وكتاب الفردوس، أبو شجاع اهلمذاين
���

. 

ّملحمـد  ): نزول القرآن يف شأن أمري املؤمنني(ّب حممـد بن مؤمن كتا .٧

مؤمن الشريازي
���

. 

                                       
 ١، الوايف بالوفيات ٢١٦/٥٨٨ : ٤، وفيات األعيان ٣٢٢/٢٠٤ : ١٩سري أعالم النبالء :  انظر .١

ــا٢٧٤/١٧٦:  ــرآة اجلن ــنة ١٣٦ : ٣ن ، م ــوادث س ــربى ٥٠٥ ح ــشافعية الك ــات ال  : ٦، طبق

ــنوي ١٩١/٦٩٤ ــشافعية لألس ــات ال ــذهب ١١١/٨٦٠ : ٢، طبق ــذرات ال ، ١٠/١٣ : ٤، ش

 ).٦ضمن كشف الظنون ج (٧٩: ، هدية العارفني ٢٦٦ : ١١) كحالة(ّمعجم املؤلفني 

 ٧ت الشافعية الكربى ، طبقا٢٣ : ٤، شذرات الذهب ٢١٧/٢٤٤ : ١٦الوايف بالوفيات :  انظر .٢

، ١٢٥٩/١٠٦٣ : ٤ّ، تـذكرة احلفـاظ ٢١/٦٩٩ : ٢، طبقات الشافعية لألسنوي ١١١/٨٠٣: 

 هـ ص ٥٠٩، تاريخ اإلسالم حوادث سنة ٣٩٣ : ٢ِ، العرب ٢٩٤/١٨٦ : ١٩سري أعالم النبالء 

: ، هديـة العـارفني ٣٠٩ : ٤) كحالـة(ّ، معجـم املـؤلفني ١٧٩ : ٣، أعالم الزركيل ٢١٩/٢٥٦

 ).٥ضمن كشف الظنون ج (٤١٩

: ، فهرست منتجـب الـدين ١١٨/٧٨٤: ، معامل العلامء ٣٢ : ١املناقب البن شهرآشوب :  انظر .٣

 : ٢، أمـل اآلمـل ١٥٥ : ٥، رياض العلامء ٢٠٧:  وص ١٣٧/١٣١ : ١، الطرائف ١١٥/٣٩٣

ــوية ٢٩٦/٨٩٣ ــد الرض ــؤلفني ٥٩٩: ، الفوائ ــم امل ــة(ّ، معج ــة ٦٩ : ١٢) كحال  : ٢٤، الذريع

 : ١٨، معجــم رجــال احلــديث ٢٩١: ، الثقــات العيــون يف ســادس القــرون ١٠٦/٥٥٨

 .١٨٦ : ٢، جامع الرواة ١٩٢/١١٦٨٨
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ّكشف الغمة يف مناقب األئمة .٨ ّ :  ّللشيخ هباء الدين أبو احلـسن عـيل

بن عيسى بن أيب الفتح اإلربيلا
���

. 

 .ّمل ينسبه املؤلف إىل أحد :الكشكول .٩

للحافظ أبـو عبـد اهللا  : طالبّكفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب  .١٠

ّحممد بن يوسف بن حممد الشافعي الكنجي ّ
���

. 

ُوعـرف الكتـاب  :)كنز الفوائـد) (جامع الفوائد: (كنز جامع الفوائد .١١

ّهو للشيخ علم بن سيف بن منصور النجفي احليل، ُبأسامء أخرى
���

. 

 .ف ألحدّمل ينسبه املؤل :املجتبى يف توضيح أرسار املصطفى واملرتىض .١٢

ّللشيخ هاشم بن حممـد :مصباح األنوار يف فضائل إمام األبرار .١٣
���

. 

                                       
، ١٩٥/٥٨٨ : ٢، أمـل اآلمـل ٣٤١/٤٠٧ : ٤، روضـات اجلنّـات ١٦٦ : ٤رياض العلـامء :  انظر .١

، فـوات ٤٧/٦١٩ : ١٨ة ، الذريعـ١٠٧: ، األنوار الساطعة يف املائة الـسابعة ٣١٤: الفوائد الرضوية 

، ٦٨٧/٦٤ : ٦، الغـدير )٥ضمن كشف الظنـون ج (٧١٤: ، هدية العارفني ٥٧/٣٤٧ : ٣الوفيات 

 .١٦٣ : ٧) كحالة(، معجم املؤلفني ١٠ : ١، وج١٤٥: ، البحار صفر ٣١٨ : ٤أعالم الزركيل 

ــر .٢ ــنة :  انظ ــوادث س ــالم ح ــاريخ اإلس ــة ٣٦٨ ص ٦٥٨ت ــات ٤٦٩ ترمج ــوايف بالوفي   :٥، ال

) كحالـة(ّ، معجـم املـؤلفني ١٢٧ : ٢، هدية العارفني ١٤٩٧ : ٢، كشف الظنون ٢٥٤/٢٣٣٤

 : ٤، معجـم البلـدان ٥٩٧/٦٣٠ : ٢، الكنى واأللقاب ١٥٠ : ٧، األعالم للزركيل ١٣٤ : ١٢

٥٤٧/١٠٤٠٧. 

، ١٤٣: ، إحياء الداثر من القرن العـارش ١٤٩ : ٨، أعيان الشيعة ٣٢١ : ٣رياض العلامء :  انظر .٣

جـامع  (٦٦ : ٢، الذريعـة ٤٧٥: ، كشف احلجـب واألسـتار ٢٩٤ : ٦) كحالة(ّمعجم املؤلفني 

 .٣١ و١٣ : ١، بحار األنوار )كنز جامع الفوائد (١٤٩ : ١٨) الفوائد

: ، الثقات العيون يف سادس القرون ١٠٣/٤١٣٦ : ٢١، الذريعة ٣٠٤ : ٥رياض العلامء :  انظر .٤
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ّأليب سامل حممـد بن طلحة بـن  :مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول .١٤

احلسن القريش العدوي النصيبي الشافعي
���

. 

ّللشيخ أيب جعفر الصدوق حممــد بـن عـيل بـن احلـسني بـن  :املعراج .١٥ ّ

ّ القميموسى بن بابويه
���

. 

ّلفخـر الـدين حممــد بـن عمـر بـن  :)التفسري الكبـري(مفاتيح الغيب  .١٦

احلسني القريش البكري الطربستاين
���

. 

                                        
 ٢١ : ١، بحار األنـوار ٣٤١/١٠٥٠ : ٢، أمل اآلمل ١٨٠/٧٣٥ : ٨وروضات اجلنّات . ٣٣١

، ١٣٣ : ١٣) كحالـة(ّ، معجم املؤلفني ٤٩١ : ٢، إيضاح املكنون ١٢ : ١، خامتة املستدرك ٤٠و

 : ٢٠، معجم رجال احلـديث ٧٠٦: ، الفوائد الرضوية ٥٢٦/٢٩٦١: كشف احلجب واألستار 

٢٧١/١٣٢٩٩. 

، طبقات الـشافعية ١٧٦/١١٤٦ : ٣، الوايف بالوفيات ٢٩٣/٩٩ : ٢٣سري أعالم النبالء :  انظر .١

/ ٩٩ : ٤، مـرآة اجلنـان ٢٨٢/١٢٠٠ : ٢، طبقات الشافعية لألسنوي ٦٣/١٠٧٦ : ٨الكربى 

، ١٣٤/٨٥ هــ ص ٦٥٢، تاريخ اإلسالم حـوادث سـنة ٢٦٩ : ٣ هـ، العرب ٦٥٢حوادث سنة 

ضـمن  (١٢٥: ، هدية العارفني ١٠٤  :١٠) كحالة(ّ، معجم املؤلفني ١٧٥ : ٦األعالم للزركيل 

 .وذكره بلقب احلفار) ٦كشف الظنون ج

 : ٥، رياض العلامء ٢٣٧/٧١٠: ، فهرست الطويس ٣٨٩/١٠٤٩: رجال النجايش :  انظر .٢

 : ١٠، أعيـان الـشيعة ٢٨٣/٨٤٥ : ٢، أمل اآلمل ١٣٢/٥٧٤ : ٦، روضات اجلنّات ١١٩

، الفوائـد ١١١/٧٦٤: ، معامل العلامء ٦٩: ، البحار صفر ٢٢٦/٤٧٣٧ : ٢١، الذريعة ٢٤

 .٥٦٠: الرضوية 

 هـــ ص ٦٠٦حــوادث سـنة : ، تــاريخ اإلسـالم ٥٠٠/٢٦١ : ٢١سـري أعــالم النـبالء :  انظـر .٣

، طبقــات ٢٤٨/١٧٨٧ : ٤، الــوايف بالوفيــات ٢٤٨/٦٠٠ : ٤، وفيــات األعيــان ٢٠٤/٣١١

 .٧٩ : ١١) كحالة(ّاملؤلفني ، معجم ٣١٣ : ٦، أعالم الزركيل ٨١/١٠٨٩ : ٨الشافعية الكربى 
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ّألمحد بن حممـد بن عبيـد اهللا بـن  :مقتضب األثر يف إمامة االثني عرش .١٧

ّاحلسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب اجلوهري ّ
���

. 

ّهو الشيخ أبو احلسن حممـد بن أمحد  : شاذانالبن) مائة منقبة(املناقب  .١٨

ّالفقيه النبيه القمي اإلمامي، ّبن عيل بن احلسن بن شاذانا
���

. 

ّللموفق بن أمحد بن حممـد أبو املؤيد املكي :املناقب .١٩ ّ ّالعالمـة خطيـب ، ّ

خوارزم
���

. 

أفـضل ، وتاج الـرشيعة، لفخر الشيعة :)مناقب آل أيب طالب(املناقب  .٢٠

حميـي آثـار املناقـب ، خـر الـذي لـيس لـه سـاحلاوالبحر املـتالطم الز، ئلاألوا

ّأبو عبـد اهللا حممـد بن ، شمس اإلسالم واملسلمني، ّرشيد امللة والدين، والفضائل

                                       
: ، النـابس يف القـرن اخلـامس ٤٤٩/٦٤: ، رجال الطـويس ٨٥/٢٠٧: رجال النجايش :  انظر .١

 .٧٧/٨٨٤ : ٣، معجم رجال احلديث ١٢٥ : ٣، أعيان الشيعة ٢٣

، ١٧٩/٥٧٧ : ٦، روضـات اجلنّـات ٢٦ : ٥، رياض العلامء ٢٤١/٧١٢ : ٢أمل اآلمل :  انظر .٢

، خامتـة ١٥٠: ، النابس يف القـرن اخلـامس ٣٩٠: ، الفوائد الرضوية ١١٧/٧٧٨ : معامل العلامء

، بحـار ٥٥٥/٣١٢٩: ، كشف احلجـب واألسـتار ١٠١ : ٩، أعيان الشيعة ١٣٨ : ٣املستدرك 

، معجـم رجـال ٢٩٥ : ٨) كحالـة(ّ، معجـم املـؤلفني ٣٣٥ : ٢، تكملة الرجال ٤٠ : ١األنوار 

، ٢/١٠ : ١٩، و٢٥١/١٠٠٢ : ١٦، و٤٩٤/١٩٤٢ : ٢ ، الذريعة١٧/١٠١٢٧ : ١٥احلديث 

 ).٦ضمن كشف الظنون ج (٦٣: هدية العارفني 

، إنباه الرواة عىل أنبـاه ٣٠٥ ترمجة ٣٢٦ هـ ص ٥٦٨تاريخ اإلسالم للذهبي حوادث سنة :  انظر .٣

، العقـد ١٧١٨ ترمجـة ٥٢٣ : ٣ّ، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفيـة ٧٧٩ ترمجة ٣٣٢ : ٣النحاة 

 : ٢، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ٢٥٦٠ ترمجة ١٤٢ : ٦الثمني يف تاريخ البلد األمني 

 .٢٠٤٦ ترمجة ٣٠٨



 ١٧.........................................................................ترمجة املؤلف

 

ّعيل بن شهرآشوب بن أيب نرص الرسوي املازندراين
���

. 

ء ّكل من نقل عنه نسبه إىل أحد علـام :منهج التحقيق إىل سواء الطريق .٢١

اإلمامية
���

. 

 .ألحد من العلامء ّمل ينسبه املؤلف :كتاب النرصة .٢٢

 :النسخ املعتمدة

كتبها السيد حـسن بـن مهـدي ،  النسخة املحفوظة يف مكتبة جامعة طهران.١

ولـذا ، وقـد كتبتـه لنفـيس: وقال،  هـ١٣٢٤احلسني الطباطبائي يف مدينة تربيز سنة 

وهي نسخة ، قية النسخ وقد وضعناها يف اهلامشوجدنا فيها عبارات زائدة مل ترد يف ب

 .»ط«رمزنا هلا بحرف . ُكاملة وفيها مطلب بأكمله مل يرد يف النسختني االخرتني

يف ) آستان قدس رضوي ( النسخة املحفوظة يف مكتبة اإلمام الرضا .٢

وهـي نـسخة كاملـة ،  هــ١٠٦٩يالين يف سـنة َكـكتبها نظرخان ، ّمشهد املقدسة

                                       
 : ٥، رياض العلـامء ٢٧٣: ، الثقات العيون يف سادس القرون ٢٨٥/٨٥١ : ٢أمل اآلمل :  أنظر .١

ـــات ١٢٤ ـــد الرضـــوية ٢٩٠/٥٨٥ : ٦، روضـــات اجلنّ  : ٤ال ، نقـــد الرجـــ٥٦٨: ، الفوائ

 : ١٧، معجـم رجـال احلـديث ١٧ : ١٠د، أعيان الشيعة /٥٦: ٣، خامتة املستدرك ٢٧٦/٥٧٥

، تــاريخ ١١٩/٧٩١: ، معــامل العلــامء ٩ : ١، وج ١٤١: ، بحــار األنــوار صــفر ٣٥٤/١١٣٣٢

ــالم  ــنة : اإلس ــوادث س ــزان ٣٠٩/٣١٥ ص ٥٨٨ح ــسان املي ــات ٣٩٥/٧٨٨٩: ٦، ل ، طبق

، ١٨١/٣٠٤ : ١، بغيـة الوعـاة ١٦٤ : ٤، الوايف بالوفيات ٢٠١/٥٣٨ : ٢ّاملفرسين للداوودي 

، ٥٦٠، ٤٥٢، ٤٢٧، ٤٢١، ٢٨٨ : ٢، و١٠٣، ٦٩ : ١، إيضاح املكنـون ٧٧ : ١كشف الظنون 

 .١٦ : ١١) كحالة(ّ، ووصفة بالطربيس، معجم املؤلفني ١٠٢ : ٢هدية العارفني 

 .١٨٤/٨٥٧٠ : ٢٣الذريعة :  انظر .٢
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 .»ق«رمزنا هلا بحرف . ًأربعة عرش مطلباحتتوي عىل 

س ّ النسخة املحفوظة يف مكتبة آية اهللا العظمى السيد حمسن احلكـيم قـد.٣

ُومل يذكر يف الصفحة األخرية اسم ناسـخها وال تـاريخ ، ه يف النجف األرشفّرس

 .»م«رمزنا هلا بحرف . ًوهي نسخة كاملة حتتوي عىل أربعة عرش مطلبا. كتابتها

 :لتحقيقمنهجية ا

ًعمـدت فـورا ، عندما حصلت عىل نسخة الكتاب من مكتبة جامعة طهران

ّتيمنا وتربكا بفضائل موالي وسـيدي ونـور عينـي ، إىل كتابتها من ألفها إىل يائها ً ًّ ّ

 ّفقد ورد يف احلديث الرشيف عـن النبـي ، ّأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

ُألخي عيل بن أيب طالب فضائل ال حي«: قال ومن كتـب : ىص عددها ـ إىل أن قال ـّ

مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقـي لتلـك  ّفضيلة من فضائل عيل بن أيب طالب 

 .٢٠١/١٠: احلديث موجود يف أمايل الصدوق» الكتابة رسم

 :باملهام التاليةّومن ثم قمت 

وحـني ، »م، ق«قابلتهـا مـع نـسختي » ط« بعدما أمتمت كتابة النـسخة .١

ة وجدت هناك عبارات ال توجد يف النسختني بل كتبها الناسـخ لنفـسه كـام املقابل

 .فأنزلتها يف اهلامش» ط«ّرصح يف آخر صفحة 

ّ استفاد املصنّف من عدة مصادر متقدمة فبعضها رصح باسمها يف املـتن .٢ ّ ّ

ّففي القسم األول ذكرنا اسم املصدر أوال ومـن ثـم ، ّويف البعض اآلخر مل يرصح ً ّ ّ

ً التي أوردت احلديث نصااملصادر ويف القسم الثاين أطلقنا عنان التخريج فذكرنا ، ّ
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ّما بوسعنا عددا أكثر من املصادر املتقدمة واملتأخرة ًوقمنا أيضا بتخـريج اآليـات . ً

 .الكريمة من القرآن املجيد وإعراهبا

ّ بعد أن قمنا هباتني العمليتني املتقدمتني ما بقي علينا إال أن نضبط ا.٣ ّ ، ملـتنّ

ًلكي نقدم للقارئ العزيز متنا عربيا سليام من التلكؤات ً ًّ ًونـصا متامسـكا مـرتابط ، ّ ً ّ

ًفلجأنا ـ واللجوء عادة يكون اضطراريا بالطبع ـ إىل عملية التلفيق بني ، العبارات

أو هـذا مل يـرد يف » م«أو مـن » ق«ّالنسخ مع اإلشارة يف اهلامش أن هذا مثبت من 

 .»م«أو مل يرد يف » ق«أو هذا مل يرد يف ، ت من كال النسختنيّيعني أنه مثب» ط«

ً نرى دائام أن الفهرسة تعتمد اعتامدا كليا عىل م.٤ ً ّّ وقد قمنا ،  الكتابوضوعً

بفهرسة اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة واالعالم بشقيه املعـصومني وبقيـة 

 .االعالم ومصادر احلديث واملحتويات

 امحـد عبـد خادم االمام احلسني ة مع االخراج الفني وقد قام هبذه املهم

 .الوهاب زيارة

سائلني املوىل العيل القدير أن يسددنا يف اعاملنا ويف حتقيق تراث نبيه الكـريم 

وآله الطاهرين إنه نعم املوىل ونعم النصري واحلمد هللا رب العاملني وصـىل اهللا عـىل 

 . الطيبني الطاهرينحممد وآل حممد

 :اعتذاراعرتاف و

ّفيـا أهيـا ، ّملاذا ؟ إلنـه أضـعف املوجـودات، ّال بد لإلنسان من زلل وعثار

ّالقارئ النبيه كلام وجدت من خلل أو خطأ يف املتن أو اهلـامش فتـذكر أين إنـسان  ّ
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ًفأنـا أعـرتف دومـا . فعليك بحفـظ اللـسان، ّواإلنسان معرض للسهو والنسيان

ًوأعتذر ألين أتطفل دوما ع، بالتقصري ّ ًسـائال املـوىل التـسديد ، ىل مقـام التحقيـقّ

 .والتوفيق واملسري عىل خري طريق

ّواحلمد هللا وصىل اهللا عىل نبينا حممـد وآله الطيبني الطاهرين ّ ّ. 

 

 ّالفقري إىل رمحة ربه الغني

 مشتاق صالح املظفر

  هـ١٤٢٨ّ ربيع األول ١٧

 ّمولد النبي األكرم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نامذج

 من النسخ اخلطية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 





 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي بفضله أوضح لنا
���

سبيل 
���

َّومـن علينـا ، اهلـدى واليقـني 

ُوجعلنا من أمته خري أمم املرسلني، بعثه رمحة للعاملنيّ خاتم النبيني إذ ّبمحمد  ُّ ،

وهدانا إىل والية موالنا
���

ّومل جيعلنا من املكذبني الـضالني، أمري املؤمنني  ّوصـىل ، ِّ

ًوخاتم األنبياء واملرسلني حممـد الـذي خـصه اهللا نبيـا ، اهللا عىل أرشف املخلوقني ّ ّ ّ

ًصالة تتعاقـب علـيهم ، ّني وذريته األكرمنيّوعىل آله الطيب، وآدم بني املاء والطني

تعاقب الشهور والسنني
���

. 

ّأما بعد
���

ًفيقـول أقـل خلـق اهللا علمـا وعمـال : ً ّ���
 ���ًوأكثــرهم جرمــا، 

                                       
 .بفضله لنا أوضح : » ط « يف .١

 .سبل : » م « يف .٢

أمري   طالب أيب بن ّعيل بوالية : » م « ويف. موالنا والية إىل : من بدل. ّعيل بوالية : » ق « يف .٣

 .املؤمنني

هم وشـانئي ومبغـضيهم أعـدائهم عـىل اهللا ولعنة، ويس طه آل من األكرمني وذريعة : (» ط « يف .٤

صـالة تتعاقـب علـيهم بتعاقـب الـشهور . نهم أمجعـنيّومنكرهيم والشاكني فيهم، واملنحرفني ع

ّوالسنني، ولعنة وبيلة تتجدد يف كل آن وحني، وعدد ما يف علم رب العاملني، آمني آمني ثم آمـني ّ ّ ّ (

 ).ّوعىل آله الطيبني وذريته األكرمني صالة تتعاقب عليهم تعاقب الشهور والسنني: (بدل من 

 .وبعد : » م « يف .٥

 .ًوعمال ًعلام اهللا خلق : من بدل. ًعمال اخلالئق : » م، ق « يف .٦

 .» م، ق «مل ترد يف ) ًجرما (.٧
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الـفقيـر إلــى اهللا، ًوزلال
���

ّواملعتــصـم بحــول اهللا وقوتــه القــوي، الغنــي  ّ ،

ّولـي
���

ّإنـه قـد جـرى البحـث بـني : ّحلـائريّبـن نعمة اهللا احلسيني الرضـوي ا 

أصحابنا من الفرقة
���

���ّإن أمـري املـؤمنني: اإلمامية فبعضهم قـالوا 
ّعـيل بـن أيب  

ًإن عليا : وبعض منهم قالوا،  أفضل من األنبياء طالب  ّّ ّال يفضل عىل ُ

األنبياء
���

 .وثبتوا عىل قوهلم 

فالتمس منّي
���

ّبعض األخالء حسن األخـوان 
���

ن األصـدقاء مــن وزيـ 

واألفعـــال ، ّوالــصفات املرضيــة، وهـو ذو اخلــصائل الرضيــة، أهـل الزمـــان

الفائق بني األنـام مـن األمثـال ، ّوالسعـادة األبديـة ،ّواألخـالق البهيـة، الزكيـة

���ّاملوفق بتوفيقات اهللا، ّعىل كافة األصحاب واألخوان، واألقران
الصمد القوي  

موالنا
���

 اآلميلّاخلواجة عيل 
����

ًأن أمجع شيئا من الدالئل الواضـحة والرباهـني  
                                       

 .» ق «مل يرد يف ) اهللا( لفظ اجلاللة .١

 .اهللا ّويل : » ط « يف .٢

 .الفرق: »ط« يف .٣

 .»م، ق«مل يرد يف )  أمري املؤمنني (.٤

ًعليا  ّإن:  وبعض منهم قالوا: ( قوله .٥ ّال يفضل عىل ّ  .»ق«مل يرد يف )  األنبياءُ

 .منّي فالتمس : من بدل. التمس : » ق « يف .٦

 .االخوان من : » م « ويف. » ق «مل يرد يف ) حسن األخوان (.٧

 .» ق «أثبتناه من ) اهللا( لفظ اجلاللة .٨

 .» ق «مل يرد يف ) موالنا (.٩

 .والدنيوي الديني آماله إىل اهللا ّبلغه : زيادة » ط « يف .١٠
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ما يطابق احلـّق، الالئحة
���

فجمعـت هـذه الرسـالة إجابـة مللتمـسه مـن كتـب ، 

 عـىل  املـؤمنني أمـري ّعـيل تفـضيل يف واليقني ّاحلق منهاج«: ّالفريقني وسميته

سائر
���

ّما خال حممـد خاتم النبيني صـىل  األنبياء واملرسلني  ّ  اهللا عليـه وآلـه ّ

املعصومني
���

ّورتبته عىل عدة مطالب » ّ. 

 ومن اهللا- أقول
���

التوفيق ومنه اهلدايـة إىل حـّق احلقيـق 
���

ّأمـا حجـة  :-  ّ

ّالقائلني بتفضيل عيل أمري املؤمنني
���

عىل األنبياء واملرسلني 
���

فهو مـا رواه أمحـد  

سمعت :قالت ّأهنا عائشة عن: »مسنده«بن حنبل يف ا
���

 يقـول يف رسـول اهللا  

 وأقـرهبم، واخلليقة اخللق خري فيقتلهم، واخلليقة اخللق ّرش ّإهنم«: معنى اخلوارج

»وسيلة اهللا عند
���

. 

                                       
 .الواقع : زيادة » ط « يف .١

 .كافة : » ط « يف .٢

ّما خال حممـد خاتـم النبيني صىل اهللا عليـه وآله املعصوميـن: ( قوله .٣ ّ  .» م، ق «مل يرد يف ) ّ

 .وباهللا : » م، ق « يف .٤

 .» م، ق «مل يرد يف ) ومنه اهلداية إىل حّق احلقيق: ( قوله .٥

 .» م، ق «أثبتناه من ) أمري املؤمنني (.٦

 ).املرسلني (ذكر دون من. األنبياء ّكل عىل : » م « ويف. » ق «أثبتناه من ) واملرسلني (.٧

 .عن سمعت : » ط « يف .٨

، الكـويف يف ٦٠/٨٦ : ٢ و٧٤ذيـل حـديث / ١٤٢ :١ أورده القايض املغـريب يف رشح األخبـار .٩

، الطربي يف ١٠٣٥ث ذيل حدي/ ٥٣٤، و٨٣٩ذيل حديث / ٣٦١ : ٢  مناقب أمري املؤمنني

، ابـن شهرآشـوب يف ٧٩ذيـل حـديث / ٥٦: ، ابـن املغـازيل يف املناقـب ٢٨١/٩٢: املسرتشد 

، ابـن أيب احلديـد يف رشح ٣٧١/٥: ، الطربي يف بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ٨٦ : ٣املناقب 

، ٥٥٩: ، ابـن جـرب يف هنـج اإليـامن ١٥٩ : ١، اإلربـيل يف كـشف الغمـة ٢٦٧ : ٢هنج البالغـة 

، النبـاطي العـاميل يف ٢٨٢/٢٤٠: ّ، احليل يف املحترض ٨٧/١١٠ : ٤اإلحسائي يف عوايل اللئايل 

 .٤٥٨: ، الشريازي يف األربعني ٧٠ : ٢الرصاط املستقيم 
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 التـي هـي أرشف  نفـس رسـول اهللا ًوأيضا يكفـي يف ذلـك كونـه 

النفوس من مجيع خملوقات اهللا
���

ّبقول اهللا عزوجل  ّ :َوأنفـسنا َ ُ ْ َ ْوأنفـسكم َ َُ ُْ َ َ
���

 ،

 ؛ وشـقيق نـوره نفـسه ّوعـيل ،  أرشف نفوس العاملنيفإذا كانت نفسه 

ّفحينئذ عيل بن أيب طالب 
���

 .أفضل من األنبياء  

ّ ألنـه ؛ّعـيل أوىل النـاس بـه، ً كان أطيب الناس كالمـاأليس رسول اهللا 

نفسه
���

 !؟

ً أحسن الناس خلقا وخلقاأليس رسول اهللا  ُ ً ُْ ّ ألنـه ؛ّعيل أوىل النـاس بـه، َ

نفسه
���

 !؟

 !ّ ألنه نفسه؟؛ّعيل أوىل الناس به، ّ أشجع الناس كافةأليس رسول اهللا 

ً أفضل الناس حسبا وأجلهم نسباأليس رسول اهللا  ّ أوىل الناس  ّعيل ، ً

ّ ألنه نفسه؛به
���

 .!؟

 ؛ أوىل الناس بهّعيل ،  أبرأ الناس عن عبادة األوثانأليس رسول اهللا 

 .!ّألنه نفسه؟

                                       
 .اهللا خملوقات : من بدل. خملوقاته : » م، ق « يف .١

 .٦١ : ٣ سورة آل عمران .٢

 .» م «أثبتناه من )  بن أيب طالب (.٣

 .» م « هذه الفقرة مل ترد يف .٤

 .» ق «أثبتناه من ) ّألنه نفسه (.٥

 . وكذلك املورد الذي يليه» م «أثبتناه من ) ّألنه نفسه (.٦
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ُ مل يأكل مما ذبح عىل النصبليس رسول اهللا أ ّ
���

 ؛أوىل الناس به ّعيل ، 

 .!ّألنه نفسه ؟

 أعلمأليس رسول اهللا 
���

وهو، ًالناس علام 
���

 أوىل ّعيل ، مدينة العلم 

 .!ّ ألنه ملدينة العلم باب ؟؛الناس به

 أوىل النـاس ّعيل ،  يف جيش كان هو األمريأليس إذا كان رسول اهللا 

 .!ّ ألنه نفسه وبمنزلة سمعه وبرصه ورأسه من جسده ؟؛به

 .! أوىل الناس به ؟ّعيل ، ّ مل يفر من الزحفأليس رسول اهللا 

َ كان املطهر من كل دنسأليس رسول اهللا  َ  .! أوىل الناس به ؟ّعيل ، َّّ

أوىل النـاس  ّعـيل ، ّ ألقى يف قلوب أوليائه املحبةأليس رسول اهللا 

 الناس أوىل  ّعيل يكون ال فكيف »ّعيل من وأنا منّي ّعيل«:  قال ّألنه ؛به

 .!؟ به

 أدخلأليس رسول اهللا 
���

يف قلوب الكافرين 
���

 أوىل ّعـيل ، الرعب 

 .!الناس به ؟

 املخـصوص بـسكنىأليس رسـول اهللا 
���

َّص خـ ّوعـيل ، املـسجد 
                                       

 .النصب عىل ذبح ما يأكل : » م « يف .١

 .أوىف : » م « ويف. أوىل : » ق « يف .٢

 .وكان : » ط « يف .٣

 .ألقى : » ق « يف .٤

 .كفروا الذين : » م « ويف. أعدائه : » ق « يف .٥

 .بسكن املخصوص : » م « ويف. بسكن خمصوص : » ط « يف .٦
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ّعند سد أبواب سائر األصحاب، كذلك
���

أوىل الناس   ّفكيف ال يكون عيل، 

 .!به ؟

ّ حبـه إيـامن ّكـذلك عـيل ، ّ حبه إيامن وبغضه كفـرأليس رسول اهللا 

وبغضه كفر
���

 .! أوىل الناس به؟ّفكيف ال يكون عيل ، 

ْقل: ّ قال اهللا تعاىل يف حقهأليس رسول اهللا  ْإن ُ ْكنتم ِ ُ ْ َحتبون ُ ُّ
ِ ِفاتبعوين اهللاَ ُ ُ ِ َّ َ 

ُحيببكم ُ ْ ِ ْ اهللاَ ُ
���

 .!به؟ الناس أوىل ّعيل، 

ْمن: ّ قال اهللا تعاىل يف حقهأليس رسول اهللا  ِيطع َ ِ
َالرسـول ُ ُ ْفقـد َّ َ َأطـاع َ َ َ 

اهللا
���

 .! أوىل الناس به؟ّعيل ، 

 أوىل ّعيل ، ًوأقوى الناس جنانا، ً أوضح الناس بياناأليس رسول اهللا 

 .!الناس به؟

 .!ىل الناس به؟ أوّعيل ، ً أهدى الناس هدىأليس رسول اهللا 

ً أسمح الناس كفاأليس رسول اهللا   .! أوىل الناس به؟ّعيل ، ّ

»مـواله ّفعـيل مـواله كنـت من«: ُ قال يف غدير خمأليس رسول اهللا 
���

 

فرسول اهللا 
���

 كذلك وهـو أوىل ّفكيف ال يكون عيل ، موىل مجيع خلق اهللا 

الناس به
���

 .!؟
                                       

 .ابةالصح : » م « يف .١

ّكذلك عيل حبه إيامن وبغضه كفر: ( قوله .٢  .» م، ق «أثبتناه من ) ّ

 .٣١ : ٣ سورة آل عمران .٣

 .٨٠ : ٤ سورة النساء .٤

ًكتب الفريقني تكرارا ومراراُ هذا هو حديث الغدير، وهو متواتر ذكر يف .٥ ً. 

 . اهللا فرسول : من بدل. ّوعيل : » ط « يف .٦

 .ونفسه : زيادة » ط « يف .٧



 

 

 

 

 ّاملطلب األول

 بـن أمحـد رواه مـا وهـو: »ب األثر يف إمامة اإلثني عـرشمقتض«من كتاب 

سليامن عن، صالح بن ّحممـد
���

عن زياد بن مسلم، ّبن حممـد 
���

، عن عبدالرمحن، 

عـن سـالم بـن أيب عمـرة، عن زيـد بـن جـابر
���

عـن أيب سـلمى، 
���

  راعـي - 

 قـال، الـسامء إىل يب ُأرسي ليلـة«: سمعت رسول اهللا يقول: قال - رسول اهللا 

اجلليــل
���

َآمــن: ّجــل جاللــه  ُالرســول َ ُ َبــام َّ َأنــزل ِ ِ ْ ِإليــه ُ
ْ َ ْمــن ِ

ِربــه ِ
ِّ : - فقلــت - َ

َواملؤمنون ُْ ِ ُْ َ
���

ّمن خلفت، ّصدقت يا حممـد:  فقال تعاىل ْ َ
���

ّيف أمتـك  ُ���
: ؟ قلـت 

 .نعم: ّعيل بن أيب طالب ؟ قلت: قال اهللا تعاىل، خريها
                                       

 .سلامن : » م، ق « يف .١

 .ّالريان بن مسلم:  يف املقتضب والبحار .٢

 .»ط« يف االسم يرد ومل. والبحار املصدر من أثبتناه املتن يف وما، سالمة عن : » م، ق « يف .٣

 أيب سـليامن، ومــا يف املـتن أثبتنـاه مـن املــصدر عـن : » م « ويف، سـلامن أيب عـن : » ق، ط « يف .٤

 .والبحار

 .اجلليل يل قال : » م « يف .٥

 .٢٨٥ : ٢ سورة البقرة .٦

 .األرض يف : زيادة » ط، ق « يف .٧

ّالمتك:  يف املصدر والبحار .٨ ُ. 
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ّإين اطلعت عىل األ، ّيا حممـد: قال رضّ
���

فشققت ، ّاطالعة فاخرتتك منها 

ُفال أذكر يف موضع إال وذكرت معـي، ًلك اسام من أسامئي ّ فأنـا املحمـود وأنـت ، ُ

 .ّحممـد

ّثم اطلعت ثانية ّ
���

ًفاخرتت منها عليا  فأنـا ، ًوشققت له اسـام مـن أسـامئي، ّ

 .ّاألعىل وهو عيل

ًإين خلقتك وخلقت عليا وفاطمة واحلسن واحل، ّيا حممـد ّ ّسني واألئمة مـن ّ

َفمن قبلها كان ، وعرضت واليتكم عىل أهل الساموات واألرض، ولده من نوري َِ

 .ومن جحدها كان عندي من الكافرين، عندي من املؤمنني

ّلو أن عبدا من عبيدي عبدين حتى ينقطع أو يصري كالشن البـايل، ّيا حممـد ّ ً ّ ،

ّثم أتاين جاحدا لواليتكم ما غفرت له حتى يقر ّّ  . بواليتكمً

التفت عن: فقال يل، ّنعم يا رب: ّأحتب أن تراهم ؟ قلت ، ّيا حممـد
���

يمني  

ّفالتفت فإذا بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممـد بن ، العرش ّ ّ ُّ

ّعيل وجعفر بن حممـد وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممـد بن عيل وعيل بن  ّ ّ ّّ ّ

ّحممـد واحلسن بن عيل و ّيف ضحـضاح مـن نـور قيامـا يـصلون وهـو يف ، املهديّ ً

»- يعني املهدي  -وسطهم 
���

. 
                                       

 .األرض أهل عىل : » م « ويف. األرض إىل : » ق « يف .١

 .وكالمها مل يردا يف املصدر والبحار. ًثانيا : » ط « يف .٢

 .» ق « من املتن يف وما، من : » م « ويف، إىل : » ط « يف .٣

، وأورده ابـن شـاذان يف مائـة ٢١٦/١٨ : ٣٦، وعنه يف بحار األنـوار ١١ ـ ١٠:  مقتضب األثر .٤

، ابـن ٩٥:  وارزمي يف مقتـل احلـسني، اخل١٤٧/١٠٩: ، الطويس يف الغيبة ٦٤/١٧: منقبة 

، رشف الدين االسرتآبادي ٣٥٣: ، الشريازي يف األربعني ٢٥٥/٢٧٠ : ١طاووس يف الطرائف 

ّ، احلر العاميل يف اجلواهر السنية ٩٨/٩٠ : ١يف تأويل اآليات  ّ :٢٤١. 
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ّومن ذلك ما رواه حممــد بـن مـؤمن يف كتابـه
���

: يف تفـسري قولـه تعـاىل: 

َوربك ُّ ُخيلق ََ ُ ْ ُيشاء َما َ َ ُوخيتار َ َ ْ َ َكان َما َ ُهلم َ ُاخلرية َُ َ َ
ِ ْ

���
. 

:  عـن قولـه تعـاىل اهللا سـألت رسـول: قال، بإسناده إىل أنس بن مالك

َوربك ُّ ُخيلق ََ ُ ْ َيش َما َ  ثـم، شاء حيث طني من  آدم خلق تعاىل اهللا ّإن«: قال ُاءَ

ُوْخيتار: قال َ َ َإن اهللا تعاىل اختارين وأهل بيتـي عـىل مجيـع اخللـق فانتخبنـا ّ���
 ،

ّوجعل عيل بن أيب طالـب الـويص، وجعلني الرسول َكـان َمـا: ّثـم قـال، ّ ُهلـم َ َُ 

ُاخلرية َ َ
ِ ْفأنا وأهل بيتي ، ولكن أختار من أشاء، ما جعلت للعباد أن خيتاروا:  يعني

 .»صفوة اهللا وخريته من خلقه

َسبحان: ّثم قال َ ْ َوتعاىل اهللاِ ُ َ َّعام َ َيرشكون َ ُ ِ ْ ُ ]ّاهللا منزه عام يـرشكون ّ[
���

بـه  

ّكفار مكة ّ���
َوربك: ّثم قال،  ُّ َيعلّـ يعني يا حممـد ـ  ََ ْ ُم ما تكـن صـدورهمَ ُ ُُّ َ ُُ  ـ مـن ُِ

َومـا يعلنـونبغض املنافقني لك وألهـل بيتـك ـ  ُ ِ ْ َُ َ
���

ّمـن احلـب لـك وألهـل [ 

]بيتك
���

«
���

. 

                                       
 .خمطوط)  نزول القرآن يف شأن أمري املؤمنني: ( اسم كتابه .١

 .٦٨ : ٢٨ سورة القصص .٢

 .فانتجبنا : » م « يف .٣

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من الطرائف والبحار.٤

 .ّمكة أهل ّكفار : » ق « يف .٥

 .٦٩ : ٢٨ سورة القصص .٦

 . ما بني املعقوفتني أثبتناه من الطرائف والبحار.٧

 ١٦٧ : ٣٦ ، وعنه يف البحـار١٤٠/١٣٦ : ١ّ نقله ابن طاووس عن حممـد بن مؤمن يف الطرائف .٨
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 ًوأيضـا من ذلك ما ذكـره أبو نعيـم يف كتابه الذي استخرجـه مـن كتــاب

»االستيعـاب«
���

ْواسـأل:  يف تفسيـر قوله تعالـى َ ْ ْمن َ َأرسلنــا َ ْ َ ْ ْمـن َ
ِ قبلـك مـن ِ َِ ْ َ

َرسلنـا ِ ُ ُ
���

ّإن النبـي :  عىل ما بعثـوا ؟ فقـال ّ ليلة أســري بـه مجــع اهللا بينـه ُ

فـسألـهم ؟ ُبعثتـم مـاذا علـى ّحممـد يـا سلهـم«: ّثم قـال له، وبيـن األنبيـاء
���

 ،

ّبعثنـا عىل شهـادة أن ال إلـه إال اهللا: فقالـوا اليـة وعلـى الو، ّواإلقـرار بنبوتـك، ُ

»ّلعيل بن أبـي طالب
���

. 

هذا اخلرب ما ذكره
���

 .ّابن عبد الرب يف كتاب االستيعاب 

                                        
، وأورد صدره القايض املغـريب ٣١٦ : ١، ابن شهرآشوب يف املناقب ٤٠: الشريازي يف األربعني 

 .٥٧٣/٧٠٣ : ٢يف رشح األخبار 

 .» م «مل يرد يف ) االستيعاب (.١

 .٤٥ : ٤٣ سورة الزخرف .٢

 .ُبعثتم ما عىل : » م  «ويف. ُبعثتم إذ ُبعثتم ما عىل : » ق « يف .٣

، عـن ابـن مـسعود، بـاختالف يـسري، ابـن ١٥٧/٨٥٧ : ٢ سكاين يف شواهد التنزيـل أورده احل.٤

، عن أيب نعـيم يف كتابـه ١٧٠/١٢١: ، وخصائص الوحي املبني ٣٥٢/٦٨٠البطريق يف العمدة 

، عن أيب نعيم، ١٤٥/١٤٧ : ١الذي استخرجه من كتاب االستيعاب، ابن طاووس يف الطرائف 

 : ٢، ورشف الدين االسرتآبادي يف تأويل اآليـات ٥٠٦ ـ ٥٠٥: وكذلك ابن جرب يف هنج اإليامن 

، عـن تفــسري الثعلبــي، وباختــصار يف ٤٢: ، عـن أيب نعــيم، الــشريازي يف األربعــني ٥٦٢/٢٨

 .٤١٤/٨٥٩٢ : ٥الفردوس للديلمي 

ّ، عن ابن عباس، اخلـوارزمي يف ١٤٣/٨٣: ُوأورده دون الشهادة األوىل ابن شاذان يف مائة منقبة   

 .٥٤٦ : ١ّ، عن ابن مسعود، اإلربيل يف كشف الغمة ٣١٢/٣١٢: ناقب امل

 .ذكره ّمما : » م « يف .٥
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ُّانظـر اآلن أهيا املستبصـر لنفسـك فـي فوزهــا : قال أبو جعفـر الطوسـي

ّوقرهبـا إلـى رهبـا عز وجـل ،وسعادهتـا ّ كيف افتـرض اهللا علــى األنبيــاء آدم ، ّ

ومـن دونـه
���

ومـا ، وجليــل قــدره ر بواليـة أميـر املؤمنيــن مـن اإلقـرا، 

ّإذ قـرن واليتـه واإلقـرار هبـا بنبـوة ، ّخصـه اهللا تعالـى مـن الكرامـة والتعظيـم

ومــن افتــرض اهللا تعالــى اإلقــرار ، ّ ووحدانيتــه جــل وعــالالرسـول 

واجـب، بواليتـه علـى األنبيـاء آدم ومـن دونـه
���

ق اهللا تعالـى علـى مجيـع خلـ 

ّخصوصـا هذه األمـة، اإلقـرار بواليتـه ُ ، إذ صـار اإلقـرار أمــانة يف أعنــاقهم، ً

ّورضـا الرب عليهـم، وإمتـام النعمـة عليهـم، وهبـا إكمـال دينـهم
���

. 

 

 

 

 

 

 

                                       
ّذريته ومن : » م « يف .١ ّ. 

 .وجب : » م « يف .٢

 .الشيخ كتب يف القول هذا عىل أعثر ومل. عنهم : » م « يف .٣





 

 

 

 املطلب الثاين

:  اهللا رسـول قـال: ّ أنـه قـالّومن ذلك ما روي عن عيل بن موسى الرضا 

ّعزوجل اهللا خلق ما« عليـه أكـرم وال منّـي أفضل ًخلقا ّ
���

: ّقـال عـيل ، منّـي 

ّإن اهللا تعـاىل فـضل ، ّيـا عـيل: يا رسول اهللا فأنت أفضل أم جربئيل ؟ قال: فقلت ّ

ّوفضلني عـىل مجيـع النبيـني، ّأنبياءه املرسلني عىل مالئكته املقربني ّ
���

، واملرسـلني 

ّوالفضل بعدي لك يا عيل
���

»ة من بعدكّولألئم 
���

. 

»مناقبـه«وروى اخلوارزمـي فـي 
���

ّمرفوعـا إلـى النبـي :  ًأنــه قــال ّ :

 لــوال وجــاليل ّوعزتــي: تعـالــى اهللا قـال،  آدم فـي الـروح اهللا نفـخ ّملـا«

 إهلـــي: آدم قـــال، خلقتـــك ملـــا الدنيـــا دار فـــي أخلقهمـــا أن ُأريـــد عبـــدان

 فــإذا رأســه فـرفـع، وانظـر رأسـك ارفـع آدم يا، عـمن: قـال ؟ منّـي فيكونـان
                                       

 .» م «مل ترد يف ) عليه (.١

 .األنبياء : » ط « يف .٢

 .» م، ق «تناه من أثب) ّيا عيل (.٣

/ ٥: ، وعلـل الـرشائع ٢٢صدر حـديث /٢٦٢ : ١   أورده الصدوق يف عيون أخبار الرضا.٤

ــديث  ــدر ح ــدين ١ص ــامل ال ــديث/ ٢٥٤: ، وك ــدر ح ــدين ٤ص ــصدوق رشف ال ــن ال ، وع

، ٣٤٥/٥٦ : ١٨ً، ونقلـه أيـضا املجلـيس يف البحـار ٨٧٦/٩ : ٢االسرتآبادي يف تأويل اآليات 

 .٣٠٣/١٦ : ٦٠، عن الكامل والعلل والعيون، و٣٣٥/١ : ٢٦، وعن العيون والعلل

 .» ق «مل يرد يف ) يف مناقبه (.٥
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ّال إلـه إال اهللا حممـد نبـي الرمحـة وعلـي مقيـم احلجـة: بكتـوم ّ ّ ّ ّ���
مـن عـرف ، 

ُومـن أنكـر حقـه لـعن، ّحـّق علـي زكـى وطـاب ّ���
»وخـاب 

���
. 

ّوقد تكلم السيد املرتىض علم اهلدى يف هذا املعنى اهللا تعـاىل إذا كان : فقال، ّ

ّبأن اللطف يف تكليف األمم بنبوة نبينـا وإمامـة أئمتنـا  ���ًعاملا ّ ُ ّ ، ّفقـد صـح

  ّوال كلـف وال أثـاب، ّبأنـه لـوالهم مـا خلـق اهللا تعـاىل اخللـق، القول عىل ذلك

ًألن كوهنم ألطافا يف التكليف ال ينوب غريهم مناهبم؛ وال عاقب ّ���
. 

عن أنس : »مصباح األنوار«طويس يف ومن ذلك ما ذكره الشيخ أبو جعفر ال

ّثـم أقبـل ،  يف بعض األيام صـالة الفجـرّصىل بنا رسول اهللا : قال، بن مالكا

: ّإن رأيت أن تفرس لنا قـول اهللا تعـاىل، يا رسول اهللا: فقلت، علينا بوجهه الكريم

َأولئك ِ َمع ُ َالذين َ ْ
ِ َأنعم َّ َ ْ ِعليهم اهللاُ َ ْ َ َمن َ

َالنبيني ِ ِّ ِ ِّ والصَّ َديقني والـشهداء والـصاحلني َ َ َ
ِِ ِ ِ

َّ َ ََ ُِّّ

ًوحسن أولئك رفيقا ِ ِ
َ َُ ُ َ َ َ

���
. 

،  طالـب أيب بـن ّعـيل فأخي: ِّالصديقون ّوأما، فأنا: ّالنبيون ّأما«: فقال 
                                       

 .اجلنّة ّمقسم : » م « ويف. اجلنّة : » ط « يف .١

 .كفر : » م « يف .٢

ّ، عن عبـد اهللا بن مسعود، وعنه العالمة احليل يف كشف اليقني ٣١٨/٣٢٠:  املناقب للخوارزمي .٣ ّ :

، الطربي يف بشارة ١٠٩/٥: ، وأورده ابن شاذان يف مائة منقبة ٧٤: ريازي يف األربعني ، الش٨ ـ ٧

 .ّ، عن ابن عباس باختالف يسري٢٧/ ٥٢: ، الراوندي يف قصص األنبياء ١١٦/٥٧: املصطفى 

 .ًعليام : » م « يف .٤

 . وما بعدها٥٤: ١ انظر الشايف يف اإلمامة .٥

 .٦٩ : ٤ سورة النساء .٦
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مـة وأوالدهـا احلـسن فاط فـابنتي: الـصاحلون ّوأمـا، محزة ّفعمي: الشهداء ّوأما

 .»واحلسني

ًوكان العباس حارضا: قال :  وقـالثب وجلس بني يدي رسول اهللا فو، ّ

 وكيـف«: ّألسنا أنا وأنت وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني من نبعة واحدة ؟ قـال

ِّتعرف ّألنك: ّالعباس قال، »؟ عم يا ذلك . احلسني دوننـاو واحلسن وفاطمة ّبعيل ُ

ّفتبسم النبي  ّولكـن فصدقت، واحدة نبعة من ألسنا: عم يا قولك ّأما«:  وقال 

ًوعليا خلقني تعاىل اهللا ّإن ،مع يا  تعاىل  اهللا خيلق أن قبل واحلسني واحلسن وفاطمة ّ

حيث، آدم
���

ّوال أرض مدحيـة، ّال سامء مبنية 
���

وال جنّـة ، وال ظلمـة وال نـور، 

 .»وال شمس وال قمر، والنار

 .وكيف كان بدؤ خلقكم يا رسول اهللا ؟: ّقال العباس

 ّثـم، ًنـورا منهـا خلـق بكلمة َّتكلم خيلقنا أن اىلتع اهللا أراد ّملا، عم يا«: قال

فمـزج، ًروحا منها فخلق بكلمة َّتكلم
���

ًفخلقنـي وأخـي عليـا ، النـور بـالروح  ّ

ّفكنّــا نـسبحه، وفاطمـة واحلــسن واحلــسني
���

ّونقدســه حــني ، حــني ال تــسبيح 

 .التقديس

ُفلام أراد اهللا أن ينشئ الصنعة ّ
���

 العرش فنور، فتق نوري فخلق منه العرش 
                                       

 .حني : » ط « يف .١

 .»ق«مل يرد يف ) ّوال أرض مدحية: ( قوله .٢

 .ّفزوج : » ط « يف .٣

 .اهللا ّنسبح : » ط « يف .٤

 .لصنعتي : » م  «ويف. الصنيعة : » ق « يف .٥
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 .ونوري خري من نور العرش، من نوري

ّثم فتق نور أخي
���

فنـور ، فخلق منه نـور املالئكـة، ّعيل بن أيب طالب  

 .ّونور عيل أفضل من نور املالئكة، ّاملالئكة من نور عيل

ونـور ابنتـي ، فخلق منه نور الـساموات واألرض، ّثم فتق نور ابنتي فاطمة

فاطمة من نور اهللا
���

تي فاطمة أفضل من نور الساموات واألرضونور ابن 
���

. 

ونـور الـشمس ، فخلق منه نور الشمس والقمر، ّثم فتق نور ولدي احلسن

والقمر من نور ولدي احلسن
���

ونور ولدي احلـسن أفـضل مـن نـور الـشمس ، 

والقمر
���

. 

فاجلنّـة واحلـور ، فخلق منه اجلنّة واحلور العـني، ّثم فتق نور ولدي احلسني

نور ولدي احلسنيالعني من 
���

ونور ولدي احلـسني أفـضل مـن اجلنّـة واحلـور ، 

 .العني

ّثم أمـر اهللا الظلمـات أن متـر علـى الـسحـائب ّ
���

ّفاظلمـت الـسمـاوات  
                                       

 .» م، ق «أثبتناه من ) أخي (.١

 .»ق«مل يرد يف ) ونور ابنتي فاطمة من نور اهللا: ( قوله .٢

 .»م«ىل هنا مل يرد يف إ) ونور ابنتي: ( من قوله .٣

 املصدر يف اجلملة هذه وبعد » ق «مل يرد يف ) ونور الشمس والقمر من نور ولدي احلسن: ( قوله .٤

 .ونور ولدي احلسن من نور اهللا: ادة زي

 .» م «إىل هنا مل يرد يف ) ونور الشمس والقمر: ( من قوله .٥

 .» م، ق «مل يرد يف ) فاجلنّة واحلور العني من نور ولدي احلسني: ( قوله .٦

 .السحاب : » م «ويف . سحائب النظر:  يف املصادر .٧
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وقالت املالئكـة، ّعلـى املالئكـة فضجت املالئكـة بالتسبيـح والتقديس
���

: 

ّإهلنا وسيدنـا منـذ خلقتنـا وعرفتنـا هذه األشبـاح مل فبحـّق هذه ، ً نر بؤسـاّ

فأخـرج اهللا تعاىل من نـور ابنتـي فاطمـة ، ّاألشبـاح إال كشفت عنّـا هذه الظلمـة

ّثـم أرشقـت ، ّقناديـل معلقة يف بطنـان العـرش فأزهـرت السمـاوات واألرض

ّفألجل ذلك سميت الزهراء، بنورهـا فقالت املالئكة، ُ
���

ّإهلنا وسـيدنا ملـن هـذا  :

 .هر الذي قد أزهرت منه الساموات واألرض؟النور األز

َهذا نور اخرتعته من نور جاليل ألمتي فاطمة ابنـة : فأوحى اهللا تعاىل إليهم

ُوزوجة وليي وأخي نبيي وأبو حججي عىل عبادي، حبيبي ّ ُأشهدكم مالئكتي، ّ
���

 

ّأين قد جعلت ثواب تسبيحكم هلذه املرأة وشيعتها وحمبيها ّ
���

 .»إىل يوم القيامة 

ّفلام سمع العباس من رسول اهللا  ّذلك 
���

ّوثب قائام وقبل بني عينـي عـيل   ّ ً 

واهللا:وقال
���

ّأنت احلجة البالغة ملن آمن باهللا، ّيا عيل 
���

. 

                                       
 .» م «مل ترد يف ) املالئكة (.١

 .الساموات فقالت : » ط « يف .٢

 .ساموايت ّوسكان : زيادة » ط « يف .٣

 .ّملحبيها ّثم : » م « ويف. ّحمبيها ّثم : » ق « يف .٤

 .» م، ق «أثبتناه من ) ذلك (.٥

 .» م، ق «أثبتناه من ) واهللا (.٦

، وعنه يف ١٣٧/١٦ : ١نقله عنه رشف الدين االسرتآبادي يف تأويل اآليات ) خمطوط( مصباح األنوار .٧

 .٤١٩/٩٤٩ و٨٤٠/ ٢٢١ : ٣، البحراين يف مدينة املعاجز ٨٢/٥١ : ٣٧، و٣١/٢ : ٢٤البحار 
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ًوهذا احلديث يدل عىل أن عليـا  ّ ّّ أفـضل مـن األنبيـاء ألنـه هـو ؛ ّ

ّوالنبي علة املوجودات ّ. 

 ًمرفوعـا رجاله عن: »املعراج«تاب ومن ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر يف ك

ًعليـا خياطـب وهـو  اهللا رسـول سـمعت : قـال، ّعباس بن اهللا عبـد عن ّ  

 روحني وخلقك فخلقني، معه يشء وال كان وتعاىل تبارك اهللا ّإن، ّعيل يا«: ويقول

أمـام وكنّـا، جالله نور من
���

ّعـرش رب العـاملني نـسبح اهللا ونقدسـه ونحمـده   ّ ّ

���ّوهنلله
 .ذلك قبل خلق الساموات واألرضنيو، 

ّ خلقني وإياك مـن طينـة عليـنيّفلام أراد أن خيلق آدم  وعجننـا بـذلك . ّّ

النور
���

ّثم خلق آدم واستودع صلبه، وغمسنا يف مجيع األنوار وأهنار اجلنّة 
���

تلك  

ّفلام خلقه استخرج ذريته، الطينة والنور ّ
���

فاسـتنطقهم، مـن ظهـره 
���

ّوقـررهم  

ّفأول من أقر له بالربوبية من اخللق، تهّبربوبي ّّ
���

ّوالنبيون عىل قدر ، ّأنا وأنت يا عيل 

                                       
 .العرش : زيادة » ط « يف .١

 .ّونمجده: زيادة » ط« يف .٢

 .النور بذلك : من بدل. بالنور : » ط « يف .٣

 .صلبه يف : » ط « يف .٤

ًذرية ذرية : » م « يف .٥ ًّ ّ. 

 .فأنطقهم : » م « ويف. استنطقهم ّفلام : » ط « يف .٦

 خلـق ّفـأول : البحـار يف وعنه، اآليات تأويل وكذلك. بالربوبية له ّأقر خلق ّفأول : » م، ق « يف .٧

 .بالربوبية ًإقرارا
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ّمنازهلم وقرهبم من اهللا عزوجل ّصدقتام وأقررمتا: فقال اهللا تبارك وتعاىل، ّ
���

. 

ّيا حممـد ويا عيل ، وكذلك كنتام يف سـابق علمـي، سبقتام خلقي إىل طاعتي، ّ

ّة من ذريتكام وشيعتكامّواألئم، فأنتام صفويت من خلقي
���

وكذلك خلقتكم 
���

. 

فـام ، وكانت الطينة يف صلب آدم ونوري ونورك بني عينيـه، ّيا عيل: ّثم قال

زال ذلك النور ينتقل
���

ّبني أعني النبيني واملنتجبني حتى وصل النـور  ّ
���

والطينـة  

ًا ّفخلقنـي اهللا مـن نـصفه واختـذين نبيـ، ّإىل صلب عبد املطلـب فـافرتق نـصفني

ًوخلقك من النصف اآلخر فاختذك خليفة ووصيا ووليا، ًورسوال ًّ ّ. 

ّفلام كنت من عظمة ريب ّ
���

كقاب قوسني أو أدنى 
���

مـن ، ّيا حممـد: قال يل، 

فاختذه خليفة: قال، ّعيل بن أيب طالب: أطوع خلقي لك ؟ قلت
���

ًووصـيا  فقـد ، ّ

ًاختذته صفيا ووليا ًّ ّ. 

كتبت اسمك واسمه، ّيا حممـد
���

عىل عريش قبل أن أخلق خلقي 
����

ّحمبـة  

                                       
 .وبررمتا : » م « يف .١

 .» م «إىل هنا مل يرد يف ) وكذلك كنتام يف سابق: ( من قوله .٢

 .» ق «مل يرد يف ) وكذلك خلقتكم: ( قوله .٣

 .ُينقل : » ط « يف .٤

 .» م «إىل هنا مل يرد يف ) ينتقل بني أعني: ( من قوله .٥

 .ّريب عظمة : من بدل. ّإيل وقربه عظمته : » ط « يف .٦

 .» م، ق «مل يرد يف ) أو أدنى( .٧

ًوليا : » ق « يف .٨ ّ. 

 .واسمه : من بدل. ّعيل واسم : » ط « يف .٩

 .اخللق : البحار يف وعنه، ًأحدا:  ويف التأويل. ًخلقا: » ق« يف .١٠
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ّمنّي إليكام وملن أحبكام وتوالكام وأطاعكام َّومن توالكام كان عندي من املقـربني، ّ ّ ،

 .ّومن جحد واليتكام كان عندي من الكافرين الضالني

ّثم قال النبي  ّ : فمن ذا يلج بيني وبينـك ؟ وأنـا وأنـت مـن نـور واحـد

ولـدك ولـدي وشـيعتك ، لناس يب يف الدنيا واآلخـرةفأنت أحّق ا، وطينة واحدة

»ًوأنتم معي غدا يف اجلنّة، وأولياؤكم أوليائي، شيعتي
���

. 

ّوهذا احلديث يدل عىل أن أمري املؤمنني  ّ؛ أفضل من األنبياء واملرسـلني 

ّألنه سبقهم إىل اإلقرار هو والنبي املختار ّ. 

ّومن ذلك ما رواه حممـد بن يعقوب النهشيل
���

، ّعن عيل بن موسى الرضا ،

ّعن أبيه حممـد بن عـيل، ّعن أبيه جعفر بن حممـد، عن أبيه موسى بن جعفر عـن ، ّ

عـن ، ّعن عيل بـن أيب طالـب ، ّعن أبيه احلسني بن عيل، ّأبيه عيل بن احلسني

عن ميكائيل، عن جربئيل، رسول اهللا 
���

ّعن اهللا جل جالله أنه ، عن ارسافيل،  ّ

، واخـرتت مـنهم األنبيـاء، بقـدريت اخللق خلقت أناّ إال إله ال الذي اهللا أنا«: قال 

ًحممـدا فبعثته إىل خلقي ���ّواصطفيت من الكل ّوأيدته بعيل، ّ وجعلتـه أمينـي، ّ
���

 

                                       
، وعنـه يف ٧٧٣/٤ : ٢نقله عنه رشف الدين االسرتآبادي يف تأويـل اآليـات ) خمطوط: ( املعراج .١

 .٣/٥ : ٢٥البحار 

 .، وما يف املتن أثبتناه من املصادراهلاشمي : » م، ط، ق « يف .٢

 .» ق «مل يرد يف ) عن ميكائيل (.٣

 .ّالكمل : » ق « يف .٤

 .أمريي : » م، ق « يف .٥
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ّويرشفهم، ّيبني هلم كتايب، ّووليي عىل عبادي، وخليفتي
���

بحكمي وجعلته العلم  

اهلادي
���

���ُوبأيب الذي أؤتى، 
���ًي الذي من دخله كان آمنا مـن نـاريوبيت، منه 

 ،

ّوحصني الذي من جلأ إليه حصنته
���

ووجهـي الـذي ، من مكروه الدنيا واآلخرة 

فال أقبل ، ّوحجتي عىل أهل ساموايت وأريض، ّمن توجه إليه مل أرصف عنه وجهي

ّعمل عامل إال باإلقرار بواليته مع نبوة أمحد رسويل ، ويدي املبسوطة يف عبـادي، ّ

فمن أحببته، متي التي أنعمت هبا عىل خلقيونع
���

 .ّمن عبادي عرفته واليته 

ًفبعــزيت حلفــت وبجــاليل أقــسمت أنــه ال يتــوىل عليــا عبــد مــن عبــادي ّ ّ ّ ّ  

���ّإال زحزحته
ّوال يعدل عـن واليتـه إال مـن أبغـضته ، من ناري وأدخلته جنّتي 

���ُوأدخلته ناري وال أبايل
«
���

. 

                                       
 .ويرشهبم : » م « يف .١

 .من الضاللة:  يف املصادر زيادة .٢

 .يؤتى : » ط « يف .٣

 .» م، ق «مل يرد يف ) من ناري (.٤

 .ّحصنه : » م، ط « يف .٥

ّأحبه : » م، ق « يف .٦ ُ. 

 .واضحة غري وهي. ّخرجتهّ إال : » م «ً ظاهرا يف .٧

 .» م، ق «مل يرد يف ) ُوال أبايل (.٨

ــا.٩ ــار الرض ــون أخب ــصدوق يف عي ــسري ال ــاختالف ي ــايل ٤٩/١٩١ : ٢   أورده ب : ، واألم

ــشارة املــصطفى لــشيعة املرتــىض ٢٩١/٣٢٦ : ّ، واحلــيل يف املحتــرض ٦١/٤٥ :، الطــربي يف ب

، عـن األمـايل، واملجلـيس يف ١٨٦/٣٠ : ٢٧ّ، ونقله احلر العاميل يف وسائل الشيعة ٢٧٢/٢١٦

 .، عن العيون واألمايل٩٨/١٧ : ٣٨البحار 





 

 

 

 ملطلب الثالثا

كنز«ذلك ما ذكر يف كتاب ومن 
���

 وتعـاىل سـبحانه اهللا ّإن: »جامع الفوائد 

العرش جنب إىل ًنورا فرأى برصه عن كشف إبراهيم ّملاخلق
���

إهلـي مـا : فقـال، 

ّهذا نور حممـد صفويت من خلقي: هذا النور ؟ فقيل له
���

، إىل جنبه ���ًورأى نورا 

إهلي ما هذا النور ؟ فقيل له: فقال
���

ّور عيل بن أيب طالب نـارص دينـيهذا ن: 
���

 ،

ورأى إىل جنبيهام
���

هـذا نـور : إهلي ما هذه األنوار ؟ فقيل لـه: فقال، ثالثة أنوار 

 .ونور ولدهيا احلسن واحلسني، ّفطمت حمبيها عن النار، فاطمة

ّإهلي وسيدي وأرى تـسعة أنـوار قـد أحـدقوا: قال إبراهيم
���

  :قيـل، هبـم 

ّ األئمة مـن ولـد عـيل بـن أيب طالـب وفاطمـةهؤالء أنوار، يا إبراهيم ّ
���

فقـال ، 
                                       

 لتأويـل اختـصار وهـو، الذريعة يف لورودمها ؛ صحيح كالمها والظاهر » م، ق «مل يرد يف ) كنز (.١

 .١٤٩ : ١٨ و٦٦ : ٥يعة انظر الذر. ياتاآل

 .» م، ق «أثبتناه من ) العرش (.٢

 .»ق«مل يرد يف ) من خلقي (.٣

 .آخر ًنورا ورأى : » ق « يف .٤

 .له فقال : » م « ويف. له فقيل : من بدل. فقال : » ق « يف .٥

 .ديني نارص : من بدل. ّووليي نارصي : » ط « يف .٦

 .جهنم : فكتب الناسخ سهى وقد » ق « وكذلك. جنبهم : » م « يف .٧

 .ّقد حفوا:  يف بعض املصادر .٨

 .» ق «إىل هنا مل يرد يف ) ّإهلي وسيدي: قال إبراهيم : ( من قوله .٩
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إهلي: إبراهيم
���

ّبحّق هؤالء اخلمسة إال عرفتني من التسعة من ولد عيل وفاطمة؟   َ ّ ّ

ّيا إبراهيم أوهلم عيل بن احلسني وابنه حممـد وابنه جعفر وابنه موسى وابنـه : قيل  ّ ّ

ّعيل وابنه حممـد وابنه عيل وابنه احلسن واحلجة ّ  . القائم ابنهّّ

ّإهلي وسيدي أرى أنوارا قد أحدقوا هبم ال حييص عددهم إال أنـت: فقال إبراهيم ُ ً ّ ،

وبـام : فقـال إبـراهيم ،ّهؤالء شيعتهم وشيعة عيل بن أيب طالـب ، يا إبراهيم: فقيل

، واجلهر ببسم اهللا الـرمحن الـرحيم، بصالة إحدى ومخسني: ُتعرف شيعته ؟ فقيل

والقنوت قبل الركوع
���

ّوالتختم باليمني، 
���

ّاللهـم : فعنـد ذلـك قـال إبـراهيم،  ّ

ّة عيل بن أيب طالبيعاجعلني من ش
���

. 

ّفأخرب اهللا تعاىل نبيه يف كتابه
���

 :َّوإن ِ ْمن َ
ِشيعته ِ ِ ِ

َال ِبراهيم َ َ
ِ

ْ َ
���

«
���

. 
                                       

 .» م، ق «أثبتناه من ) إهلي (.١

 .الشكر وبسجديت : زيادة » ط « يف .٢

 .لتعفري باجلبنيوا : زيادة » م، ق « يف .٣

 .املؤمنني أمري شيعة : املصادر ويف. » ق «مل يرد يف ) بن أيب طالب (.٤

 .» م، ق «أثبتناه من ) يف كتابه (.٥

 .٨٣ : ٣٧ سورة الصافات .٦

، ٤٩٦/٩ : ٢، أورده رشف الدين االسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات )خمطوط( كنز جامع الفوائد .٧

ّنقال من تفسري حممـد بن العباس بن ماهيار  ّ ّعفـر حممــد بـن ّعن حممـد بن وهبان، عن أيب ج: ً

ُعيل بن رجيم  ّ، عن العباس بن حممـد، عن أبيه، عن احلسن بن عيل بن أيب محزة )رحيم، وخيم(ّ ّ ّ

ّسـأل جـابر اجلعفـي أبـا عبــد اهللا جعفـر بـن حممــد : البطائني، عن أبيه، عن أيب بصري، قال 

َوإن مـن شـيعته ال ِبـراهيم:  عن تفسري قولـه تعـاىل  الصادق َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ََ َّ ِ، ٣٦ وعنـه يف البحـار : 

، وبـاختالف يـسري شـاذان بـن ٣٩/١٢٦ : ٤، ومدينة املعـاجز ٢٠/ ٨٠ : ٨٥ و١٥١/١٣١

 .٣٦٣/٩١ : ٣، عن ابن أيب أوىف، وعنه يف مدينة املعاجز ٤٥٨/١٩٦: جربئيل يف الفضائل 
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ّفإذا كان إبراهيم سأل اهللا تعاىل أن جيعله من شـيعته فكيـف ال يكـون عـيل 

أفضل منه
���

. 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ الثقة
���

ّأبـو احلـسن حممــد بـن أمحـد بـن عـيل بـن   ّ

احلسن
���

،  الرضـا موسـى بـن ّعيل احلسن أيب اإلمام عن: »مناقبه«بن شاذان يف  

 يب ُأرسي ّملا«:  اهللا رسول قال: قال ، ّ عيل بن احلسني عن، آبائه عن، أبيه عن

أيب لقيني السامء إىل
���

ّمن خلفت عىل أمتك ؟ قلت، ّ يا حممـد:فقال يل، نوح  ُ ّعيل بن : ّ

ّنعم اخلليفة خلفت: قال، أيب طالب َ
ِ. 

ّمـن خلفـت عـىل أمتـك ؟ ، ّيا حممــد: فقال يل، ّثم لقيني أخي موسى  ُ ّ

ّنعم اخلليفة خلفت: فقال، ّعيل بن أيب طالب: فقلت َ
ِ. 

ّمن خلفت عىل أمتك ؟ ف، ّيا حممـد: فقال، ّثم لقيني عيسى  ُ ًعليا: قلتّ ّ ،

ّنعم اخلليفة خلفت: فقال َ
يـا جربئيـل: فقلت، ِ

���
: مـا يل ال أرى إبـراهيم ؟ قـال، 

ّوحولـه أطفـال رضـع و، فإذا هو فيها، فعدل يب إىل حضرية
���

فيهـا شـجرة هلـا  

رضوع كرضوع الغنم
���

ّكلام خرج رضع من فـم واحـد، 
���

ّرده إليـه 
���

  :فقـال، 
                                       

 .أفضل يكون ال فكيف : » م « يف .١

 .املذكورة العبارة من بدل. الفقيه الشيخ وذكر : » م، ق « يف .٢

 .املصدر من أثبتناه وما، احلسني بن ّعيل بن ّحممـد : » م « ويف، احلسني : » ق، ط « يف .٣

 .» م، ق «مل يرد يف ) أيب (.٤

 . جلربئيل فقلت : قال : » ط « يف .٥

 .واملصدر» ق، م«مل يرد يف ) ّهو فيها وحوله أطفال رضع و: ( قوله .٦

 .صبي فم يف الرضوع من واحد ّوكل : زيادة » ط « يف .٧

 .منهم : زيادة » ط « يف .٨

 .آخر إىل اهللا ّرده : » م، ق « يف .٩
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ّمن خلفت عىل أمتك، ّيا حممـد ُ ًعليا:  ؟ فقلتّ ّنعـم اخلليفـة خلفـت عـىل : فقال، ّ َ
ِ

ّأمتك ُ���
ّوإين يا حممـد سألت اهللا ريب أن يوليني غذاء أطفال شـيعة عـيل بـن أيب ،  ّ ّ ّ ّ

���ُ فأنا أغذهيم إىل يوم القيامةطالب 
«
���

. 

ّوهذا مما يدل عىل تفضيل عيل  ّ ّّحيـث واله اهللا تعـاىل أن ،  عـىل إبـراهيم

ّة عيل ّيغذي أطفال شيع
���

. 

ّإىل عـيل بـن  ّنظر النبي : قال، ّوهو ما روي عن أيب ذر: ويف الكتاب املذكور

ّاألولني خري هذا«: فقال، أيب طالب 
���

من أهل الـساموات واألرضـني 
���

هـذا ، 

ّسيد الصديقني ّوسيد الوصيني، ّ ّوقائد الغر املحجلني، ّوإمام املتقني، ّ ّ. 

وقـد أضـاءت القيامـة ،  عىل ناقة من نوق اجلنّةّإذا كان يوم القيامة جاء عيل

هذا ملك : فتقول املالئكة ، ّعىل رأسه تاج مرصع بالزبرجد والياقوت، من ضوئها

هـذا : فينادي منـاد مـن بطنـان العـرش ، ٌّهذا نبي مرسل: ّويقول النبيون، َّمقرب

هـذا، ّهذا ويص حبيب اهللا، ِّالصديق األكرب
���

 عـىل فيقـف، ّعـيل بـن أيب طالـب 

                                       
ّعىل أمتك (.١  .» ق «أثبتناه من ) ُ

 .املرام وغاية » م، ق «مل يرد يف ) إىل يوم القيامة (.٢

ّجده وريزة بـن ّ، عن وريزة بن عيل، عن )رمحه اهللا(  ّ، عن أمحد بن حممـد احلسيني١٥٩/٩٧:  مائة منقبة .٣

ّحممـد بن العسال، وعنه يف البحار   .٢٣٦/٢١ : ١، وغاية املرام ١٢١/١٠٢ : ٢٧ّ

 .طالب أيب بن ّعيل : » م « يف .٤

 . من غاية املرام٢ّإال ج. وخري اآلخرين:  يف املصادر زيادة .٥

 .واألرض : » م، ق « يف .٦

 .» م، ق «أثبتناه من ) هذا (.٧
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متن
���

ّجهنّم فيخرج منها من حيب  ُويدخل فيها من يبغض، ُُ ويأيت أبواب اجلنّـة ، ُ

»ُفيدخل أولياءه اجلنّة بغري حساب
���

. 

»واألرضـني الـساموات أهـل من ّاألولني خري هذا«: ّفإذا قال له النبي 
���

 ،

فكيف ال يكون أفضل من سائر األنبياء واملرسلني عليهم سالم اهللا
���

 !؟

»جـامع الفوائـد«ن ذلك ما رواه صاحب كتاب وم
���

عـن الـصدوق أيب : 

ّجعفر حممـد بن بابويـه بإسـناده يرفعـه إىل أيب ذر ريض اهللا عنـه سـمعت : قـال ، ّ

فقـال ، أنا خـري منـك: فقال ، خر ارسافيل عىل جربئيلافت«:  يقولرسول اهللا 

َومل أنت خري منّي؟ قال: جربئيل
ة عـرش اهللاّألين صاحب الثامنيـة محلـ: ِ

���
وأنـا ، 

                                       
 .متن شفري : » ط « يف .١

ّ، بسنده عن حممـد بن عبيد اهللا احلافظ، عن جعفر بن حممـد الدقاق، عـن ١١٤/٥٥:  مائة منقبة .٢ ّ ّ

ّعبـد اهللا بن حممـد الكاتب، عن سليامن بن الربيع، عن نرص بن مزاحم، عن عـيل بـن عبــد اهللا،  ّ

 ٢٧ار ، وبحار األنـو١٨١/٥٨ : ٢، و١٦١/٥٨ : ١عن األشعث، عن مرة، وعنه يف غاية املرام 

ّ، بسنده عـن أيب حممــد هـارون ٧باب / ٦٠٥: ، وأورده ابن طاووس يف التحصني ٣١٥/١٣: 

ّبن موسى التعلكربي، عن عبد العزيز بن عبـد اهللا، عن جعفر بن حممـد، عن عبد الكريم، عـن ا

ّفتحان العطار أبـو نـرص، عـن أمحـد بـن حممــد، عـن عـروة، ونقلـه املجلـيس يف البحـار  ّ٢٦ : 

ّسـيد :  إىل قولـه ،٢٦٧/١١٨:ّ، عن تفضيل األئمة للحسن بن سـليامن٣١٦/٨١ و،٣٠٩/٧٥

 .١٥١: ّوأورده احليل يف املحترض . ّالوصيني

 .واألرض : » م، ق « يف .٣

 . األنبياء سائر من : » م، ق « يف .٤

 .اآليات لتأويل خمترص وهو، صحيح وكالمها. الفوائد كتاب : » م « يف .٥

 .العرش ةمحل : » ط « يف .٦
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 بل: جربئيل فقال، ّوجلّوأنا أقرب املالئكة إىل اهللا عز، صاحب النفخة يف الصور

ّألين أمـني اهللا : ي ؟ فقـال جربئيـلمنّ خري أنت بامذا: ارسافيل فقال، منك خري أنا

ورسوله إىل أنبيائه املرسلني، عىل وحيه
���

وما أهلـك اهللا ، وأنا صاحب اخلسوف، 

ّتعاىل أم ّة من األمم إال عىل يديُ ُ. 

، اســكتا: فــأوحى اهللا تعــاىل إلــيهام، فاختــصام إىل اهللا تبــارك وتعــاىل: قــال

ّفوعزيت
���

وجاليل لقد خلقت من هو خري منكام 
���

ّ يا رب وختلق مـن هـو :قاال، 

ُفأوحى اهللا تعاىل إىل حجب القدرة ، نعم: فقال! ُونحن خلقنا من نور ؟! خري منّا 

تانكشفي فانكشف
���

ّال إله إال اهللا حممـد وعـيل : فإذا عىل ساق العرش مكتوب،  ّ ّ

ّيـا رب أسـألك بحقهـم : فقال جربئيل، وفاطمة واحلسن واحلسني خري خلق اهللا ّ

خـادم أهـل  فجربئيـل ، قد فعلـت: قال اهللا تعاىل، عليك أن جتعلني خادمهم

»ّالبيت وإنه خلادمنا
���

. 

وروى
���

ِقل:  قوله تعاىلّعن ابن عباس يف، أبو صالح  ُاحلمـد ُ ْ ٌوسـالم هللاِ َْ ََ َ 
                                       

 .» م، ق «أثبتناه من ) املرسلني (.١

 .ّ وعزيتاسكتا أن : » ط « يف .٢

 .منكام خري خلقت لقد : » م « يف .٣

 .» م «مل ترد يف ) فانكشفت (.٤

 : ١٦، وعنـه يف البحـار ٢٩٥ : ٢، أورده الديلمي يف إرشـاد القلـوب )خمطوط: ( جامع الفوائد .٥

، عـن ٨٣٤/٧ : ٢ن االسرتآبادي يف تأويل اآليـات ، ورشف الدي٣٤٤/١٧ : ٢٦، و٢٦٤/٦٨

، عـن ٣٩٤/٦٢٣ : ٢، عن ابـن بابويـه، و٥٥/١٣٦ : ٤الصدوق، والبحراين يف مدينة املعاجز 

 .كتابنا هذا عن جامع الفوائد

 .» م، ق « هذا احلديث مل يرد يف .٦
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َعىل ِعباده َ ِ ِ
َالذين َ

ِ َاصطفى َّ َ ْ
���

ّعـيل بـن أيب : هـم أهـل بيـت رسـول اهللا :  قال

هـم صـفوة اهللا ، طالب وفاطمة واحلـسن واحلـسني وأوالدهـم إىل يـوم القيامـة

وخريته من خلقه
���

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .٥٩ : ٢٧ سورة النمل .١

 .٣٧٩ : ٤٣ البحار ، وعنه يف٤٣١ : ٣ أورده ابن شهرآشوب يف املناقب .٢





 

 

 

 املطلب الرابع

 الطالب كفاية«ـد بن يوسف الكنجي الشافعي يف كتابه ّوهو ما ذكره حمم

 سؤال أيب عقاليف ـ » طالب أيب بن ّعيل مناقب يف
���

ّحدثنا احلـسن : ـ قال 

عن مالك، ّبن عيل بن شهابا
���

سأل أبو : قال، عن أيب سعيد، عن أيب سلمة، 

ّيا رسول اهللا من سيد املسلمني ؟: فقال، ّعقال النبي  ْ َ. 

ْمن«:  ّفقال النبي ـا ها«:  ّالنبي فقال،  آدم : فقال » أبا عقال ؟يا ّتظن تراك َ  هن

اهللا خلقـه أليس اهللا رسول يا: عقال أبو فقال »آدم من أفضل هو من
���

بيـده ونفـخ فيـه مـن  

َوزوجه حواء أمته، روحه ّ ّ
���

 .فمن يكون أفضل منه ؟، وأسكنه جنّته، 

ّعزوجل اهللا ّفضله من«: ّفقال النبي  :  ّالنبـي فقـال ؟ شـيث: فقال »ّ
                                       

ُهو هالل بن زيد بن حسن بن اسامة بن زيـد بـن حارثـة الكلبـي، الدمـشقي، مـوىل :  أبو عقال .١

 . ّالنبي

 .٣٣٦/٦٦١٩ : ٣٠، هتذيب الكامل ٧٠/١٢٥ : ١١هتذيب التهذيب   

 بن احلسن : » م « ويف. املصدر من أثبتناه وما. مالك بن شهاب بن ّعيل بن احلسن : » ق، ط «يف  .٢

 . بن شهاب بن مالك بن أيب سلمة بن أيب سعيدّعيل

) اهللا خلقه قد أليس : (» م « ويف. اهللا خلقه أليس : من بدل. خلقه قد تعاىل اهللا أليس : » ط «يف  .٣

 ).اهللا رسول يا : (ذكر دون ومن

 .َأمته : من بدل. اهللا َأمة : » ط « يف .٤
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إدريس: فقال »شيث من أفضل«
���

: قال »أفضل من إدريس ونوح«: ؟ فقال  

 هود وصالحمن أفضل«:  فقال ؟ فهود
���

 أفـضل«:  قال ؟ فموسى: قال »

 وإسـامعيل إبـراهيم مـن أفضل«:  قال ؟ فإبراهيم : قال »وهارون موسى من

ويوسـف يعقـوب مـن ضلأفـ:  قـال ؟ فيعقوب : قال »وإسحاق
���

: قـال »

 مـن أفضل«:  قال ؟ ّفأيوب: قال »وسليامن داود من أفضل«: فداود؟ قال 

ويونس ّأيوب
���

 فاليسع: قال »وحييى زكريا من أفضل«:  قال ؟ فزكريا: قال، »

الكفل وذي اليسع من أفضل«:  قال ؟
���

 أفـضل«:  قـال ؟ فعيسى: قال، »

 .»عيسى من

ا علمتم: قال أبو عقال
���

  َّمن هـو يـا رسـول اهللا أملـك مقـرب ؟ فقـال 

عقال أبا يا ِّمكلمك هو«: ّالنبي 
���

  رسرتنـي: فقال أبو عقـال، نفسه به يعني، »

 .يا رسول اهللا

فقـال، نعـم: عقـال أبو قال، »؟ ذلك عىل ُأزيدك أفال«: ّفقال النبي 
���

 :
                                       

 .ًإذا دريس ا : » م، ق « يف .١

 .ولوط: صدر زيادة  يف امل.٢

 .واألسباط : زيادة » ط « يف .٣

 .الكفل وذي : زيادة » ط « يف .٤

 .الكفل وذي : من بدل. والعزير : » ط « يف .٥

 .علمته ما » م « ويف. واملصدر » ق «أثبتناه من ) ما علمت: ( قوله .٦

 .املذكورة اجلملة من بدل. ّمكلمك : » م، ق « يف .٧

 . النبي  :زيادة » ط « يف .٨
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واملرسلني األنبياء ّإن، عقال أبا يا اعلم«
���

ًئة وثالثة عرش نبياثالثام  ُلو جعلـوا يف ، ّ

ّكفة وصاحبك يف كفة لرجح ّ���
 .»عليهم 

قال أبو عقال
���

فمن بعدك أفضل الناس، ًمألتني رسورا يا رسول اهللا: 
���

؟ 

اخللـق سـائر عـىل ّعـيل فضل، عقال أبا يا ولكن،  طالب أيب بن ّعيل«: قال
���

 

»كفضل جربئيل عىل سائر املالئكة
���

. 

 عــىل مجيــع األنبيــاء ّث يــدل عــىل فــضل أمــري املــؤمنني وهــذا احلــدي

واملرسلني
���

  حيث قال النبي ّ
���

 كفـضل اخللـق سـائر عىل ّعيل فضل«: 

 .»املالئكة سائر عىل جربئيل

                                       
 .منهم واملرسلون ّنبي ألف وعرشون وأربعة مائة األنبياء ّإن » ط « يف .١

 .صاحبك : زيادة » ط « يف .٢

 .فقال أبو عقال: بدل من . فقلت:  يف املصدر .٣

 فمن أفضل الناس بعدك ؟:  يف املصدر .٤

ّفذكر له نفرا من قريش، ثم قال : وبعد هذه الفقرة زيادة يف املصدر    : ّعيل بن أيب طالب، فقلـت : ً

ّيا رسول اهللا فأهيم أحب إليك ؟ قال  َومل ذلـك ؟ فقـال : ّعـيل بـن أيب طالـب، فقلـت : ُّ
 ّألين «: ِ

َفلـم : فقلـت : قال، » واحد نور من طالب أيب بن ّوعيل أنا ُخلقت
 : قـال ؟ القـوم آخـر جعلتـه ِ

 قـبيل من يب ّوبرشوا بالرسالة سبقوين قدو، ّالنبيني خري ّأين أخربتك قد أليس عقال أبا يا وحيك «

ًعليـا ّيـرض ال وكـذلك، اهللا رسول ّحممـد أنا، القوم آخر كنت إذ يشء ّرضين فهل  آخـر كـان إذا ّ

 .» القوم

 .اخللق : » م، ق « يف .٥

هـذا حـديث : ، وقـال الكنجـي ٣١٧ ـ ٣١٥ :  ّ كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالـب.٦

 .أنا اخترصتهحسن عال، وفيه طول 

 .» م، ق «مل يرد يف ) واملرسلني (.٧

 .» ق «مل يرد يف )  النبي (.٨





 

 

 
 املطلب اخلامس

ّومما يدل عىل قولنا هو ّ
���

زة مح أيب عن: »مناقبه«ما ذكره ابن شهرآشوب يف  

بـد اهللا بن عمردخل ع: ّالثاميل أنه قال
���

، ّعىل عيل بن احلسني زين العابدين  

ّإن يونس بن متي إنـام لقـي مـن احلـوت «: يابن احلسني أنت الذي تقول: فقال له ّ ّ

مالقي
���

ّ ألنه عرضت عليه والية جدي فتوقف عندها ؟؛ ّ  ثكلتـك، بـىل«: قـال »ّ

ّأمك قال عبـد اهللا بن عمر »ُ
���

لصادقنيفأرين برهان ذلك إن كنت من ا: 
���

. 

قال أبو محزة
���

ّ بـشد عينيـه بعـصابة وعينـي ّفأمر عـيل بـن احلـسني : 

ّثم أمر بعد ساعة بفتح، بعصابة
���

فإذا نحن عـىل شـاطئ البحـر تـرضب ، أعيننا 

دمي يف رقبتك، ّيا سيدي: فقال ابن عمر، أمواجه
���

اهللا اهللا يف نفيس 
���

. 
                                       

 ).وهو (بدون ولكن » م « وكذلك. وهو قولنا ّيؤيد ّمما : » ق « يف .١

 .ّاخلطاب بن : زيادة » ط « يف .٢

 .بقي ما احلوت بطن يف بقي ّإنام : » ط « يف .٣

 ، «م، ق  «أثبتناه من) قال عبـد اهللا بن عمر (.٤

 .العارفني : » م « يف .٥

 .ّفلام قال عبـد اهللا بن عمر ذلك: زيادة » ط«وبعدها يف . قال عبـد اهللا بن عمر: » ق« ىف .٦

 ).أعيننا بفتح : (من بدل. ّبفكها فأمر : » م «ويف . تفتح : » ق « يف .٧

 .ّسيدي يا رقبتك يف دمي » م « يف .٨

 .ودمي : زيادة » ط « يف .٩
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َأومـا«: ّفقال له عيل بن احلسني َ
���

 بـن اهللا عبــد فقـال، »لربهـان ؟أردت ا 

 .الصادقني من كنت إن أرين: عمر

ّثم قال عيل بن احلسني  ّ :»مـن رأسه احلوت فأطلع، »احلوت ّأيتها يا 

ّلبيـك لبيـك يـا ويل اهللا: و يقولوه العظيم اجلبل مثل البحر ّ ّفقـال عـيل بـن ، ّ

 بـن ّعـيل قـال، ّسـيدي يـا يـونس حوت أنا : قال، »؟ أنت من«: احلسني 

يونس بخرب ِّحدثنا«:  احلسني
���

«. 

ًإن اهللا تعاىل مل يبعث نبيا من لدن آدم إىل أن صار: قال ّّ
���

ّجـدك حممــد   ّ 

ِفمـن قبلهـا مـن األنبيـاء، ّإال وقد عرض عليـه واليـتكم أهـل البيـت َ���
سـلم : 

���ّومن توقف عنها، ّوختلص
وتتعتع
���

، يف محلها لقـى مـا لقـى آدم مـن املعـصية 

وما لقى، ما لقى نوح من الغرقولقى 
���

وما لقى يوسـف مـن ، إبراهيم من النار 

إىل أن بعث اهللا تعـاىل ، ُوما لقى داود من اخلطيئة، ّوما لقى أيوب من البالء، ُاجلب

ّأمـري املـؤمنني عليـا واألئمـة  ���ّأن يا يـونس تـول: فأوحى اهللا تعاىل إليه، يونس ً ّ
                                       

 .» م، ق «مل ترد يف ) أوما( .١

 .أنبئنا باخلرب:  يف املصدر .٢

 .» م، ق «أثبتناه من ) أن صار (.٣

 .واملرسلني : زيادة » ط « يف .٤

 .عنها وقف ومن : » م « ويف. منها وقف ومن : » ط « يف .٥

 . ـ تعع١١٩١ : ٣انظر الصحاح . ّالرتدد:  التعتعة .٦

 .احلديث هذا يف املوارد بقية كوكذل. لقى ما ولقى : » ط « يف .٧

 .ّتويل يونس يقبل أن : » ط « يف .٨
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الراشدين يف
���

 . ـصلبه ـ يف كالم له 

فـأوحى ، ���ًوذهـب مغاضـبا، ّكيف أتوىل من مل أره ومل أعرفه: قال يونس 

ًاهللا تعاىل إيل أن التقم يونس وال توهن له عظام فالتقمته ّ
���

فمكـث يف بطنـي أربعـني ، 

���ًصباحا يطوف معي يف البحار يف ظلامت ثالث
ّال إله إال أنت سبحانك إين : ينادي  ّ

ّالية عيل بن أيب طالب واألئمة الراشدين من ولدهقد قبلت و، كنت من الظاملني ّفلام ، ّ

ّأن آمن بواليتكم أمرين ريب فقذفته عىل ساحل البحر
������

. 

 قط ّلنبي ّالنبوة تكاملت ما«: قال ّأنه  ّالنبي عن: »الكشكول«وذكر يف كتاب 

عليه ُعرضت ّحتى البداية يف
���

ّومثلوا له فأقر، واليتي ووالية أهل بيتي  » بطاعتهمََ
���

. 

                                       
 .من: واملصدر » م« يف .١

 .ًمغتاظا:  يف املصدر .٢

 .واملصدر » م، ق «مل يرد يف ) فالتقمته (.٣

 .وهو : زيادة » ط « يف .٤

  .املاء ىواستو، » وكرك إىل احلوت ّأهيا ارجع «: فقال زين العابدين :  يف املصدر زيادة .٥

وت إىل احلـ ّأيتهـا ارجعـي « :  العابـدين زيـن فقـال : (نسخة من زيادة » م «ويف حاشية   

، البحـر قعـر وظلمـة، الليـل ظلمـة : الـثالث الظلـامت، املاء واستوى احلوت فرجع » وكرك

 ).احلوت بطن وظلمة

، ٣٩ : ٤٦ و٤٠١/١٥ : ١٤، بـاختالف يـسري، وعنـه يف البحـار ١٥١ : ٤ مناقب آل أيب طالب .٦

، بـاختالف، وعنـه يف مدينـة ٢١٠/٢٤: ، وأورده الطربي يف دالئـل اإلمامـة ٥٢/٣١ : ٦٤و

 .٣٢/٣٧٣ : ٢املعاجز 

 .له : » ط « يف .٧

، بـسنده عـن أمحـد بـن ٩٣/٧: ّجمهول النسبة، أورده الصفار يف بصائر الـدرجات :  الكشكول .٨

ّحممـد، عن عيل بن احلكم، عن سيف بن عمرية، عن  ُأيب بكر احلرضمي، عـن حذيفـة بـن أسـيد ّ

 .، باختالف يسري٢٨١/٢٧ : ٢٦الغفار، وعنه يف البحار 
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 ّبحـب يـأمرك ّربك ّإن، ّحممـد يا: فقال  جربئيل أتاين«: ّوقال النبي 

»وواليته  طالب أيب بن ّعيل
���

. 

ـاب  ـا ذكـره حممــد بـن طلحـة يف كت  مطالـب الـسؤول يف مناقـب آل «ّومن ذلك م

»لرسولا
���

عن: 
���

ّحممـد بن عيل بن ماجيلويه  ّحدثني عمي حممــد بـن أيب: قال، ّ ّ ،  القاسـمّ

عن أمحد بن هالل
���

عن فضل بن دكني، 
���

ّعن معمر، 
���

ـا عبــد : قال، بن راشد  سمعت أب

ّاهللا جعفر بن حممـد الصادق
���

  يقول
���

ّقام بـني يديـه حيـد ف  ّالنبي إىل ّهيودي أتى«:  ُ

النظر إليه
���

يا هيودي: فقال، 
����

ّأنت أفضل أم موسى بـن عمـران النبـي : ما حاجتك ؟ قال 

ّالذي كلمه اهللا ومحل عليه التوراة والعصا ����ّوأظله، وفلق له البحر، ّ
 .بالغامم 

                                       
عن أيب اجلوزاء، عـن احلـسني بـن علـوان، : ، بسنده ٩٤/٩: ّ أورده الصفار يف بصائر الدرجات .١

 .٢٧٣/٥٠ : ٣٩، وعنه يف البحار  عن سعد بن طريف، عن أيب جعفر

 .فقط) سؤولال مطالب : (» م، ق « يف .٢

 .عن: بدل . رواه ما وهو : » ط « يف .٣

 يف املوجـود وهـو األمايل من أثبتناه وما، خالل بن أمحد : »م« ويف، جالل بن أمحد : » ق، ط « يف .٤

 .الرتاجم كتب

 .دلني بن الفضل : »م« ويف، ذليف بن فضل : » ق « يف .٥

 .راشد بن ّحممـد » ط « يف .٦

 .سمعت أبا عبـد اهللا الصادق: » م«بـد اهللا، ويف سمعت أبا ع: » ق« يف .٧

 .» ق « يف يردا مل وكالمها، قال ّأنه : «ط « يف .٨

 .» م، ق «أثبتناه من ) إليه (.٩

 .يا أخا اليهود :  ّالنبي فقال » ط « يف .١٠

 .ّوظلله : » ط « يف .١١
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ّإنه يكره للعبد أن يزكي نفسه: ّفقال له النبي  ُ ّإن آدم ملـا أصـاب : ولكن، ّ ّ

اخلطيئة
���

كانت توبته أن 
���

ّاللهم إين أسـألك بحـّق حممــد وآل حممــد أن : قال  ّ ّّ ّ

 . لهفغفرها اهللا، تغفر يل خطيئتي

ًوإن نوحا  ّّاللهم إين أسـألك بحـّق : ّ ملا ركب السفينة وخاف الغرق قال ّ ّ

ّحممـد وآل حممـد أن تنجيني من الغرق ّ  .ّفنجاه اهللا منه، ّ

ُ ملا ألقي يف النار قالّوإن إبراهيم  ّاللهم إين أسـألك بحـّق حممــد وآل : ّ ّّ ّ

ّحممـد أن تنجيني منها  .ًماًفجعلها اهللا عليه بردا وسال، ّ

ّاللهـم إين : قـال ، ّ ملا ألقى عصاه فـأوجس يف نفـسه خيفـةّوإن موسى  ّ ّ

ّأسألك بحّق حممـد وآل حممـد أن آمنتني منها ّ
���

ْختفَ ال: فقال اهللا تعاىل،  َ َإنـك َ َّ ِ 

َأنت َاألعىل َ ْ
���

. 

ّإن موسى لو أدركني ثم مل يؤمن يب وبنبويت، يا هيودي ّ نفعته ًما نفعه إيامنه شيئا وال ، ّ

ّ لنرصته فقدمه إذا خرج نزل عيسى بن مريم ، ّيا هيودي ومن ذريتي املهدي ، ّالنبوة

ّوصىل خلفه
������

. 

                                       
 .خطيئته : » م، ق « يف .١

 .» م «مل يرد يف ) كانت توبته أن: ( قوله .٢

 .منها آمنتني ملا : األمايل ويف. آنستني أن : » ط « يف .٣

 .٦٨ : ٢٠ سورة طه .٤

 .ّويؤمه خلفه ّويصيل ّفيقدمه : » ط « يف .٥

، ٢٨٧/٣٢٠: ًبل وجدته كامال بسنده ومتنه يف أمايل الـصدوق .  مل أعثر عليه يف مطالب السؤول.٦

، ونقلـه املجلـيس عـن األمـايل ٣٦/٦١٦ : ٢، وروضـة الـواعظني ٤٤/٤٨: وجامع األخبـار 

 .٣١٩/١ : ٢٦، و٣٦٦/٧٢ : ١٦واجلامع يف بحار األنوار 
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ومن ذلك ما ذكره أبو نعيم ـ وهو من أعيان علـامء أهـل الـسنّة ـ يف كتابـه 

ّالنبوة ّلذرية وتعاىل تبارك اهللا إكرام ذكر: »حلية األولياء«
���

ّأن عيـسى بـن مـريم  

���ُ خلف املهدي وهو من األنبياء وأويل العزمّيصيل
. 

ّوال شك أن اقتداء الفاضل باملفضول قبيح عقيل وإذا كان عيـسى يقتـدي ، ّ

ّوكيف ال يفضل عيل ، باملهدي ّّوهو أفضل من املهدي ؟ بالنص مـن ،  بعيسى

 .»منهام خري وأبومها«: واحلسني للحسن لقوله ؛ّالنبي 

 أمـري ّجـدي تزور هل«: صحابه حني سأله لرجل من أولقول الصادق 

 مـن ّأنـك لـوال«:  الـصادق لـه فقال، زرته ما: الرجل فقال، »؟  املؤمنني

املالئكـة مع تعاىل اهللا يزوره من تزور أال، ًأبدا إليك نظرت ما شيعتنا
���

وتـزوره ، 

 .ما علمت ذلك: فقال الرجل، »األنبياء

 مـن وتعـاىل تبارك اهللا عند أفضل  طالب أيب بن ّعيل ّأن اعلم«: فقال له

ّفضلوا أعامهلم قدر وعىل، أعامهلم ثواب بقدر وله، ّكلهم ّاألئمة ُ«
���

. 

                                       
 .ّالنبوية ّللذرية : » م « يف .١

 . مل أعثر عليه يف احللية.٢

 .مالئكته مع : » م، ق « يف .٣

ّ باختالف يف أول احلديث، بسنده عن أبيه وحمم؛ ٣٥/١:  أورده ابن قولويه يف كامل الزيارات .٤ ـد ّ

ّبن يعقوب، عن حممـد بن حييى العطار، عن محدان بن سـليامن النيـسابوري، عـن عبــد اهللا بـن  ّ
ّحممـد اليامين، عن منيع بن احلجاج، عن يونس، عن أيب وهب البرصي أو  ، وعنـه يف )القـرصي(ّ

، عـن ابــن ٣١/٢: ، املفيــد يف املـزار ٥٧٩/٣ : ٤، الكلينـي يف الكـايف ٢٥٧/٣ : ١٠٠البحـار 

، ابـن ٣٧٥/١٩٤٢٠ : ١٤، وعنه يف وسـائل الـشيعة ٢٠/٤٥ : ٦يه، الطويس يف التهذيب قولو

: ّ، احلـيل يف املحتـرض ٣٦/١١: ، املشهدي يف املزار الكبري ١٠٢/٥٣: طاووس يف فرحة الغري 

ّ، نقال من كتاب املزار ملحمد بن عليل احلائري٣٦١/١٩ : ٢٥، وعنه يف البحار ٢٦٤/٢٠٢ ً. 
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 ـ وهو مـشهور بـني اجلمهـور يف ّوكيف ال يكون كذلك وقد قال النبي 

 أفـضل اخلندق يوم ّعيل رضبة«: قتله لعمرو بن عبد ود العامري يف يوم اخلندق ـ

»القيامة يوم إىل الثقلني عمل من
���

. 

فبام، ّ تفضل عىل عبادة الثقلنيّعيل  فإذا كانت رضبة واحدة من
���

قاس ُت 

َأوليس األنبياء هم من مجلة الثقلـني ؟ وقـد ورد يف ذلـك أخبـار ، بقايا أعامله 

كثرية وفرية
���

. 

ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك من حـديث الطـائر ـ وهـو مـشهور بـني 
                                       

 :لفاظ خمتلفة إليك مصادرها ونصوصها من دون أسانيدها  ورد احلديث بأ.١

، اإلربـيل يف كـشف ٦٢٧: ، ابـن جـرب يف هنـج اإليـامن ٢٣٣ : ٢ابن طاووس يف الطرائـف 

ة  ــالغم ، ٥٧٣/٤٣٨٣ : ٣، احلــاكم النيــشابوري يف املــستدرك عــىل الــصحيحني ٢٩٢ : ١ّ

، ١٩ : ١٣اريخ بغـداد ، اخلطيـب البغـدادي يف تـ٩/٦٣٦ : ٢احلسكاين يف شواهد التنزيل 

ــشق  ــاريخ دم ــساكر يف ت ــن ع ــديلمي يف الفــردوس ٣٣٣ : ٥٠اب ، ٤٥٥/٥٤٠٦ : ٣، ال

، املتقــي اهلنــدي يف كنــز ٤٥ :   ، ومقتــل احلــسني١٠٦/١١٢: اخلــوارزمي يف املناقــب 

 :، هبذا النص ٦٢٣/٣٣.٣٥ : ١١ّالعامل 

ّأمتـي أعـامل نمـ أفـضل اخلنـدق يوم ود عبد بن لعمرو طالب أيب بن ّعيل ملبارزة«  يـوم إىل ُ

 .»القيامة

 عمـل يعـدل ود عبـد بـن عمـرو ّعيل لقتل «: ، وفيه ١٢٢: ابن طاووس يف بناء املقالة الفاطمية   

ّأمتي ّ فيام نذكره من جواب من سأل عام يف يوم فصل ـ ٧٨٢ : األعامل إقبال ويف، »القيامة يوم إىل ُ

 : آخـر ّنص وفيه، » الثقلني عبادة من أفضل ندقاخل يوم ّعيل لرضبة «: الغدير من الفضل ـ وفيه

ّأمتي عمل من أفضل ود عبد بن لعمرو ّعيل لرضبة «  أنـوار مـشارق يف الربيس، » القيامة يوم إىل ُ

: ، وفيه ٨٦/١٠٢ : ٤ل، ابن أيب اجلمهور يف عوايل اللئايل لإلقبا ّاألول ّالنص مثل، ٣٦٥ : اليقني

 .» الثقلني عبادة عدلت اخلندق يوم لعمرو ّعيل لرضبة «

 .فيها : » ط « يف .٢

 .» م، ق «مل ترد يف ) وفرية (.٣
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ّاللهم«:  فقالول اهللا ُاجلمهور ـ الذي أهدي لرس  إليـك خلقـك ّبأحـب إئتني ّ

ّعيل فأتى »الطائر هذا معي يأكل
���

 فأكل معه 
���

. 

، التفـضيل أفعـل »ّأحب«: و، وغريهم ّالنبيني يف ّعام »خلقك ّأحب«: قوله

 وذلـك، لألفـضلية املوجـب العمـل بزيـادة تكون ّإنام تعاىل اهللا من ّاملحبة وزيادة

 . ّلعيل حاصل

قـال رسـول : ّ أنه قال ُعبادة بن سعد عن روي: »غاية املطلوب«كتاب ويف 

 سـمعت، أدنـى أو قوسـني كقـاب ّريب من فكنت السامء إىل يب ُعرج ّملا«: اهللا 

َقبل من النداء
ّعزوجل اهللا ِ ّحتب من ّحممـد يا: أن ّ معك ّممن ُ

���
: يف األرض؟ فقلت 

ّأحب من حيبه اهللا تبارك وتعاىل ويأمرين ب ُّ  :فسمعت النداء من اهللا تعاىل أن، ّحبهُ

َّيا حممـد أحب ّ
���

ًعليا   ّفإين أحبه وأحب من حيبه ّ ّ ُّ ُّ ُ. 

يا رسول اهللا:  فقال يلفرجعت إىل السامء الرابعة فلقيني جربئيل 
���

ما قال ، 
                                       

 .طالب أيب بن ّعيل : » م « يف .١

ّ احلديث متواتر وله أسانيد ومصادر كثرية جدا، وقد أفـرده بعـض املحققـني بالتـأليف، وإليـك .٢ ً ّ

ًاملصادر التي ذكرته نصا وبـنفس الـراوي  ، الرتمـذي يف ٢٢٤: وازنـة اإلسـكايف يف املعيـار وامل: ّ

 .٢٤٦ : ٤٢، ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٦٣٦/٣٧٢١ : ٥صحيحه 

ّوقد ورد حديث الطائر بنصني ظاهرا، نص يقول    ّإن وجبة الطعام نزلت من الـسامء فيهـا طـائر : ًّ

وقد وردت نصوص . طائرين يف طبق  ّإن امرأة أهدت لرسول اهللا: ّمشوي، ونص آخر يقول 

 .ّ ابن عساكر يف تاريخ دمشق، فتأملُأخرى مجعها

 .تبعك ّممن : » م، ق « يف .٣

 .أحبب : » ق « يف .٤

 .من قبل اهللا: زيادة »  ط « يف .٥
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ــال ــه ؟ ق ــت ل ــا قل ــز وم ــك العزي ــت: ل ــل: قل ــي جربئي حبيب
���

ــداء  ــمعت الن   :س

ّمن حتب ممـن ، ّيا حممـد معـكُ
���

ّأحـب مـن حيبـه اهللا العزيـز : يف األرض ؟ فقلـت  ُّ ُ

َفـسمعت النـداء مـن قبـل اهللا تبـارك وتعـاىل، ّويأمرين بحبه
َّ أحـب،ّيـا حممــد: ِ

���
  

ًعليا  ّفإين أحبه وأحب من حيبه ّ ُّ ُّ ُّ : وقال، ّحتى عال منه النحيب فبكى جربئيل ، ُ

ًوالذي بعثك باحلّق نبيا ّلو أن أهل األرض كل، ّ ّهم حيبونه كام حيبه أهـل الـساموات ملـا ّ ُّ

ْقل، خلق اهللا تعاىل النار َّإن ُ َالفضل ِ ْْ ِبيد َ
َ ِيؤتيه اهللا ِ ِ ْ ُيشاء َمن ُ َ ٌواسع َواهللاُ َ َ

ٌعليم ِ
ِ

ُّخيتص * َ َ ْ َ 

ِبرمحته ِ
َ ْ َ ُيشاء َمن ِ َ ْالفض ُذو َواهللاُ َ َ ِل العظيمْ ِ

َ ْ ِ
������

. 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .» ق «إىل هنا مل يرد يف ) يا رسول اهللا: فقال يل: ( من قوله.١

 .تبعك ّممن : » م « يف .٢

 .أحبب : » م « يف .٣

 .٧٤ ـ ٧٣ : ٣ سورة آل عمران .٤

، الروضـة ٥٤٣/٢٣٢: أورده باختالف شاذان بن جربئيل يف الفضائل . خمطوط: ية املطلوب  غا.٥

 .٢٤٨/١١ : ٣٩وعنهام يف البحار ) مصورة من مكتبة السيد املرعيش (١٥٦: يف الفضائل 





 

 
 ملطلب السادسا

 خرب: »املجتبى يف توضيح أرسار املصطفى واملرتىض«يف كتاب وهو ما ذكره 

حليمة بنت ّحرة
���

ّملا طلبهـا احلجـاج، يوسف الثقفي ّوخماطبتها مع احلجاج بن  ّ ،

ّال أشك: قال هلا
���

 قال، فراسة من غري مؤمن: ّفقالت احلرة، تكونني رافضية ّأنك 

ّاحلجاج
���

ِهذا مضافا إىل ما بلغني عنك:  بلغني : ّاحلجاج وما هو ؟ قال: فقالت، ً

ًأنك تفضلني عليا عىل أيب بكر وعمر وعثامن ّ ّ ِ َواهللا إن الـذي وشـى إليـك : قالت، ّ ّ

عنّي
���

فهو كـاذب ومفـرتي 
���

َّعـيل  ّواهللا مـا أنـا أفـضله عـىل أيب بكـر وعمـر ، َ ُ

وعثامن
���

ُأفضله عىل آدم وعـىل نـوح وعـىل إبـراهيم وعـىل داود وعـىل  ولكنّي،  ّ ُ

 . وعىل موسى وعىل عيسىسليامن

ويلك: ّفقال هلـا احلجـاج
���

ّأنا أنكـر عليـك تفـضيلك إيـاه عـىل رجــال  
ِ

                                       
 .وهي ابنت حليمة السعدية، حليمة بنت حرة : من بدل. حليمة تعنّت : » ط « يف .١

 .ّأشك : » ط « يف .٢

ّال أشك أنك: (ن قوله  م.٣  .» م «إىل هنا مل يرد يف ) ّ

 .إليك يل جعل : » م « يف .٤

 .» م، ق «مل ترد يف ) ومفرتي (.٥

ّواهللا ما أنا أفضله عىل أيب بكر وعمر وعثامن: ( قوله .٦  .» م «مل يرد يف ) ُ

 .» م، ق «أثبتناه من ) ويلك (.٧
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ّصحبـوا رسـول اهللا وأنت تفضلينـه عىل سبعة من األنبيـاء ؟ ُ : ّقال هلـا احلجـاج ! ِ

ِفإن مل تأتينـي بصحة ما قلت ألخذت ما فيـه عينــاك يف هـذ
فقالـت ،  الـساعـةهّ

فعاهـدت : ّقـال احلجـاج ، ّتيتـك بيشء تعرف صحتـه ال تناكرين فيهإذا أ: ّاحلـرة

اهللا عىل ذلك
���

ّفضلته بام أخربيني : ّاحلجاج هلا فقال، 
���

 .عىل آدم ؟ 

َوعىص :ّقال اهللا تبارك وتعاىل يف قصة آدم : فقالت  َ ُآدم َ ُربه َ َّ َفغوى َ َ َ  

َّثم ُاجتباه ُ َ ُربه َْ ُّ َفتاب َ َ ِعليه َ
ْ َ َوهد َ َ ىَ

���
 قـال اهللا ّومـوالي عـيل بـن أيب طالـب ، 

َوكـان: ّتبارك وتعاىل يف حقه وشكره ومدحه يف سورة هل أتـى فقـال  َ ُسـعيكم َ ُ َْ 

ًمشكورا ُ ْ َ
���

ّوموالي عيل بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليـه مل، 
���

يعـص  

ّ حجـاجفهـل عنـدك يـا، ومل تأخذه يف اهللا لومة الئـم، ًاهللا تعاىل طرفة عني أبدا
���

 

فام فضيلته عىل نوح: ّثم قال هلا، ال: ماينايف هذا ؟ قال
���

 .؟

قالت
���

َرضب :قال اهللا تبارك وتعاىل يف قصة نوح :  َ ًمـثال اهللاُ َ َ َللـذين َ
ِ َِّ 

ْكفروا ُ َ َامرأة َ َ َ َوامرأة ُنوح ْ َ َ ْ َكانتا ُلوط َ َ َحتت َ ْ ِعبدين َ ْ َ ْ ْمن َ
َعبادنا ِ ِ ِ

ِصاحلني َ ْ َِ َفخانتامه َ ُ َ ََ ْفلـم اَ َ َ 
                                       

 .» م، ق «ناه من أثبت) فعاهدت اهللا عىل ذلك: ّقال احلجاج  (.١

 .فضيلته ما : » م « يف .٢

 .١٢٢ ـ ١٢١ : ٢٠ سورة طه .٣

 .٢٢ : ٧٦ سورة اإلنسان .٤

 .مل وهؤالء : » م « ويف، مل وموالي : » ق « يف .٥

 .» م، ق «مل يرد يف ) ّيا حجاج (.٦

 .نوح عىل فضيلة فيام : » م « ويف، ؟ نوح عىل ّفضلته فبام : » ق « يف .٧

 .ّاحلرة فقالت : » ط « يف .٨
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َيغنيا ُ
ِ َعنهام ْ ُ ْ َمن َ

ًشيئا اهللاِ ِ ْ َوقيل َ ِ
َادخال َ ُ َالنار ْ َمع َّ َالداخلني َ

ِ ِ َّ
���

وموالي أمري املؤمنني ، 

ّعيل بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه قد
���

ّزوجه اهللا تبارك وتعاىل فاطمـة  

ّ وأبيهـا وأمهـا الزهراء والبتول العذراء صلوات اهللا وسالمه عليهـا وعـىل بعلهـا ُ

وبنيها
���

يف السامء 
���

وولد له منهـا ، ّوكان وليها امللك األعىل، حتت سدرة املنتهى 

احلسن املجتبى واحلسني الشهيد بكربالء
���

. 

ّعيل يا«: ّ لعيل بن أيب طالب وقال رسول اهللا 
���

ّإن ولـديك هـذين ، 

 .»ّسيدي شباب أهل اجلنّة

ّولقد دخل عيل بن أيب طالب 
���

ومها عىل ظهر  ًيوما عىل رسول اهللا  

 هلامّفقال عيل ، رسول اهللا 
���

َنعم«: 
:  اهللا رسـول فقـال »ّمطيتكام ّاملطية ِ

َنعم
 .»منهام خري وأبومها، مها الراكبان ِ

ــ مـن األنبيـاء واألوليـاء والـصاحلني  ّفإذا كانا سيدي شباب أهـل اجلنّـة

والشهداء
���

ّفعـيل بـن أيب طالـب صـلوات اهللا ، نهاممن عباده ـ وأبومها خـري مـ 
                                       

 .١٠ : ٦٦ سورة التحريم .١

 .» م ق، «إىل هنا مل يرد يف ) وموالي أمري املؤمنني: ( من قوله.٢

 .» م، ق «إىل هنا مل يرد يف ) الزهراء والبتول: ( من قوله .٣

 .األعىل: زيادة » ط« يف .٤

 . واحلسني احلسن منها له وولد : » م، ق « يف .٥

 .» م، ق «مل يرد يف ) ّ يا عيل : بن أيب طالب (.٦

 . ّعيل دخل ولقد : » م، ق « يف .٧

 .» م، ق «مل يرد يف )  هلام ّعيل (.٨

 .» ق «مل يرد يف ) والشهداء (.٩
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وسالمه عليه حينئذ أفضل
���

  ّفهل عندك يـا حجـاج، ّوأجلهم منزلة، ًاخللق قدرا 

ّفبام فضلته عىل إبراهيم اخلليل : ّثم قال هلا، ال: ما ينايف هذا ؟ فقال
���

 .؟ 

ّقال اهللا تبارك وتعاىل يف قصة إبـراهيم اخلليـل صـلوات اهللا عليـه: فقالت
���

 :

ْوإذ ِ َقال َ ُإبراهيم َ َ
ِ

ْ ِّرب ِ ِأرين َ ِ َكيف َ ْ ِحتيي َ ْ َاملوتى ُ ْ َّقال أومل تؤمن قال بـىل ولكـن ليطمـئن  َْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َْ َ َِّ َ َ َْ ُ ْ َ
َ

ًقلبي قال فخذ أربعة َ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ َ َ َمن الطري فص ِ ِ ْ َِّّ ًرهن إليك ثم اجعل عىل كل جبل منهن جزءاـَُ ِّ َ ْ ُ َْ ُْ َّ َ َ َ َ ْ َّ ُُ ِّ َّ ْ ُْ َ َّثـم  ِ ُ

ُادع ٌهن يأتينك سعيا واعلم أن اهللا عزيز حكيمْ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ ْ ٌَّ َِ َّ َ َ ً َ ْ ُ
���

ّوموالي أمري املـؤمنني عـيل بـن ، 

قال أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه
���

ًقوال ما قاله أحد قبله قط وال يقوله أحـد  

ّبعده إال كذاب وهو قولـه، ّ
���

 عنـدك فهـل ً»يقينـا ازددت مـا الغطـاء كـشف لـو«: 

 . ؟ُعىل داود  ّفبام فضلته: ّثم قال هلا ، ال: ما ينايف هذا ؟ قال ّياحجاج 

ّإن اهللا تبارك وتعاىل قال يف قصته ويف حقه: فقالت ّّ
���

:  َوداود وسليمــان َ ْ َُ َ َ ُ َ َ

ِإذ حيكامن يف احلرث إذ نفشت فيه ِ ِْ َ َ َُ ْ ِْ ِْ َْ ِ ِ
َ ْ َغنم القوم وكنا حلكمهم شـاهدين  َ َ ْ

ِ ِ ِ َِ ْ ُِ ْ َُ َّ َُ ِ َ َّففه* ْ َ َمناهـا َ َ ْ

َسليامن وكال آتينا َْ ْ ُ� ُ َ َ ًحكام وعلـام َ ًْ ِ
َ ُْ

���
ّومـوالي عـيل بـن أيب طالـب صـلوات اهللا ، 

                                       
 .» م « يف يرد مل هنا إىل) سيدي كان فإذا : (قوله ومن. أفضل حينئذ ّفعيل : » م، ق « يف .١

 .» م، ق «مل يرد يف )  اخلليل (.٩

 .» م، ق «مل يرد يف ) اخلليل صلوات اهللا عليه( .٣

 .٢٦٠ : ٢ سورة البقرة .٤

 .قال وموالي : » م، ق « يف .٥

ّاال كذاب، وهو قوله: ( قوله .٦  .» م، ق «مل يرد يف ) ّ

 .ّحقه يف تعاىل اهللا قال : قالت : » م، ق « يف .٧

 .٧٩ ـ ٧٨ : ٢١ سورة األنبياء .٨
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»ّأقـضاكم عـيل بـن أيب طالـب «: ّ يف حقهقال رسول اهللا ، عليه
���

فهـل ، 

ّعندك يا حجاج ما ينايف هذا ؟ فقال احلجاج ّفـبام فـضلته عـىل  :ّثـم قـال هلـا، ال: ّ

 .سليامن؟

ُداود ّقال اهللا تبارك وتعاىل يف قصة سليامن بن: هفقالت ل
���

  : ًوهب يل ملكـا ْ ُِ ْ َ َ

ِال ينبغي ال َحد من بعدي ِ
ْ َ ْ َ َِّ َ

ِ ْ ُإنك أنت الوهاب َّ َّ َ ْ َ ْ ََّ َ ِ
���

وموالي أمري املؤمنني 
���

 ّملاعرضت 

ّإليك عنّي غري غريي«: قال هلا، له الدنيا
ِ���

ِيا غدارة قد طلقتك،  ّ عة يل إليـك ًثالثا ال رج ّ

ّثم قـال احلجـاج ، ال: ّما ينايف هذا ؟ قال احلجاج ّفهل عندك يا حجاج »ِوال يل رغبة فيك ّ

 .ّفضلته عىل موسى بن عمران؟ فبام: هلا

ـا  ّقال اهللا تبارك وتعاىل يف قصة موسى بن عمران : فقالت له ّملا خاف وخـرج منه

ّخائفا يرتقب وقال ً :َفأرسل إىل ِْ ِ
ْ َ َهارون  َ ُ ِوهلم عيل ذنب فأخاف أن يقتلون* َ َُ ْ َُ ُ ََ َْ َ ٌ َ ََ َّ َُ

���
ـال   ّحتـى ق

َياموسى ال: تعاىل اهللا ُ َختف إين الخياف لدي املرسلونَ َ ُ ََ ْ ُْ ََّ َ ُ َ َ ِّ ِ ْ َ َ
���

ّوموالي أمري املؤمنني عيل بـن ، 

ّملا أيب طالب 
���

ـات عـىل فـراش رسـول، قتل رسـول اهللا  أراد املرشكون  ، اهللا  ب

                                       
 .ّعيل أقضاكم : » م، ق « يف .١

 .سليامن ّقصة : » م، ق « يف .٢

 .٣٥ : ٣٨ سورة ص .٣

 .» م، ق «مل يرد يف )  أمري املؤمنني (.٤

 .» م، ق «مل يرد يف ) ّغري غريي (.٥

 .١٤ ـ ١٣ : ٢٦ سورة الشعراء .٦

 .١٠ : ٢٧ سورة النمل .٧

 .ّملا وموالي : » م، ق « يف .٨
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ومل خيش ومل خيف، سهبنف ووقاه
���

ـاىل ، ّمن كثرة األعداء وشدة املرشكني  ـاهى اهللا تع ّحتـى ب

َّبه مالئكته املقربني
���

ّوتعاىل وتقدس يف حقه ومدحه فأنزل اهللا تبارك،  َّ
���

 : ـاس مـن َومن الن ِ َّ َ َ
ِ

ُيرشي نفسه َ َْ َ ِ ِابتغاء مرضات اهللاِ واهللاُ رؤوف بالعباد ْ ِ ِ ِ
َ َ ْْ ِ ٌ ُ ََ ْ ََ َ

���
ّيا حجاج ما ينايف هـذا ؟  ندكفهل ع، 

ّثم قال احلجاج هلا، ال: قال ّفضلته عىل عيسى بن مريم  فبام: ّ
���

 ؟

قالت
���

عمـران ّقال اهللا تبارك وتعاىل يف قصة مـريم ابنـة: 
���

 : َفأجاءهـا ََ َ َ

ِاملخاض إىل جذع النخلة قالت يا ليتني َِ ْ ْ َّ َْ ََ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ُ ًمت قبـل هـذا وكنـت نـسيا َْ َ َْ َ ُ ُُّ َ َْ ً منـسياِ ّ َّ
ِ ْ

���
 ،

ّفأمـا مـوالي أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب ، فوضعته يف أصل جذع النخلة ّ

وآله أمجعني صلوات اهللا وسالمه عليه
���

ُملا وقعت أمه يف املخاض فتحت هلا باب   ّّ ُ

ووضعته، ودخلت فيها الكعبة
����

صـارت  ولـذلك واهللا، يف وسط البيت احلرام 

                                       
 .» م « يف يرد مل) خيف ومل : (وقوله. خيش ومل خيف ومل : » ق « يف .١

 .» م، ق «إىل هنا مل يرد يف ) من كثرة األعداء: ( من قوله .٢

 .ّحقه يف اهللا فأنزل : » م، ق « يف .٣

 .٢٠٧ : ٢ سورة البقرة .٤

 .عيسى عىل : » م، ق « يف .٥

 .ّاحلرة فقالت : » ط « يف .٦

 .مريم ّقصة يف : » م، ق « يف .٧

 .٢٣ : ١٩ سورة مريم .٨

 ).أمجعني وآله... موالي ّفأما : (قوله من بدل. وموالي : » م، ق « يف .٩

 .ووضعت : » م « يف .١٠
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لبادًالكعبة مطافا للعاكف وا
���

ِّوال رشف هبذا الـرشف  ّضل هبذه الفضيلةـُوما ف،  ُ

غريه
���

فهل عندك يا لعني ابن اللعني، 
���

ال: ما ينايف ذلك ؟ قال 
���

. 

واهللا: ّثم قال
���

لو مل تذكرين هذه الـدالئل الواضـحة والرباهـني القاطعـة 
���

 

ِلكنت عذبتك ّ���
ًعذابا شديدا  ّثم أمر هلا بجوائز سنية، ً ّا حسنة مهيةوعطاي، ّ

������
. 

 

 

 

 

                                       
 .» م، ق «مل يرد يف ) ًولذلك واهللا صارت الكعبة مطافا للعاكف والباد: ( قوله .١

 .قط أحد : زيادة » ط « يف .٢

 .» م، ق «مل يرد يف ) يا لعني بن اللعني: ( قوله .٣

 .الرطبة الواسعة بنة يا : زيادة » ط « يف .٤

 .واهللا واهللا : » م، ق « يف .٥

 .» م ق، «مل يرد يف ) والرباهني القاطعة: ( قوله .٦

ِأعذبنَّك لكنت : » م، ق « يف .٧ ُ. 

 .ّهنية وعطايا : » م، ق « يف .٨

 : ، وأحد العلامء يف الروضة يف الفـضائل٣٨٢/١٦٢:  أورد اخلرب شاذان بن جربئيل يف الفضائل .٩

 : ٤٦، ونقله املجليس عنهام يف بحار األنـوار )قدس رسه مصورة من مكتبة السيد املرعيش (١٦١

 .، باختصار٢٣٠ : ١، وذكره النباطي العاميل يف الرصاط املستقيم ١٣٤/٢٥





 

 
 املطلب السابع

ومن ذلك ما ذكره أخطب خطباء خوارزم
���

 أيب عـن بإسـناده: »مناقبه«يف  

البخرتي
���

ّرأيت أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب : قال، 
���

صـعد املنـرب  

ًمتقلـدا بـسيف رسـول اهللا ، بالكوفة وعليه مدرعة رسول اهللا  ّ
���

ًمـتعمام ،  ّ

فقعد صلوات اهللا عليه عـىل املنـرب وكـشف عـن بطنـه، رسول اهللا بعاممة 
���

 ،

ّفإنام بني اجلوانح،  من قبل أن تفقدوينسلوين« :فقال
���

هذا سـقط ، ّمنّي علم جم 

ًزقا من غـري وحـي  ّهذا ما زقني رسول اهللا ، هذا لعاب رسول اهللا ، العلم ّ

َّأوحي إيل ���ّفواهللا الذي ال إلـه إال هـو، ُ
نيـت يل الوسـادة فجلـست عليهـا ُلـو ث 

ألفتيت
���

وألهـل الزبـور ، وألهـل اإلنجيـل بـإنجيلهم، ألهل التوراة بتوراهتم 
                                       

 .اخلوارزمي رواه ما ذلك ومن : » م، ق « يف .١

. الـصحيح هو ًظاهرا. املصدر من بتناهأث املتن يف وما، البخرتي : » ق « ويف، النجري :» ط « يف .٢

 .» م « يف يرد مل) البخرتي أيب عن بإسناده : (وقوله. ١٩٦/٧٤ : ٥ النبالء أعالم سري انظر

ًرأيت عليا: ، ويف املصدر  طالب أيب بن ّعيل رأيت : » م، ق « يف .٣ ّ . 

ًمتقلدا بسيف رسول اهللا: (قوله  .٤ ّ  ( م «مل يرد يف «. 

 .الرشيف بطنه : » ط « يف .٥

 .اجلواهر : » م « يف .٦

 .» م، ق «مل يرد يف ) ّالذي ال إله إال هو: ( قوله .٧

 .حلكمت : نسخة يف » ط « يف حاشية .٨
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وألهل القرآن بقـرآهنم، بزبورهم
���

ُحتـى ينطـق اهللا تعـاىل التـوراة واإلنجيـل ،  ّ

والزبور والقرآن
���

قد أفتاكم بـام أنـزل اهللا تبـارك وتعـاىل ، ّصدق عيل: فيقولوا، 

فينا
���

 َوأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون َُ ْ ُِ ِ
ْ َ ََ َ ْ َ َُ َْ َ َْ

������
. 

ّصدق اهللا العيل العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق سيدنا وموالنا  ّ ّ

وإمامنا أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه وآله أمجعني
���

. 

ومن ذلك ما روي
���

، زرقعن إسـحاق األ، ّعن عامر بن خالد: »األربعني«يف كتاب  

ُوجد: قال، عن عبد امللك بن سليامن
���

مكتـوب  هفيـ ّ رقيف ذخـرية حـواري عيـسى  

                                       
 .املصدر يف تردا مل العبارتني وكال. بفرقاهنم الفرقان وألهل : » م، ق « يف .١

 .فيقوال لواالنجي التوراة : املصدر ويف، والفرقان : » م، ق « يف .٢

 .َّيف: يف املصدر و. » م، ق «أثبتناه من ) فينا (.٣

 .٤٤ : ٢ سورة البقرة .٤

ّ، بسنده عن أمحد بن احلسني، عن احلـاكم أبـو عبــد اهللا حممــد بـن عبــد اهللا ٩١/٨٥:  املناقب .٥

ّاحلافظ، عن أيب حممـد أمحد بن عبـد اهللا املزكي، عن أمحد بن حممـد بن حـرب، عـن أيب طـا هر ّّ

ّأمحد بن عيسى بن حممـد بن عمر بن أيب طالب، عن حييى بن عبـد اهللا العلوي، عـن نـوح بـن 

ّقيس، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، وعنه اإلربيل يف كشف الغمة  ّ، العالمة احلـيل ٢٣٣ : ١ّ ّ

، وأورده بـاختالف يـسري ضـمن ١٧٨ : ٤٠، املجليس يف بحار األنـوار ٥٥: يف كشف اليقني 

، ٣٠٤/١: ، والتوحيد ٥٦٠/ ٤٢٢: الصدوق يف األمايل . ل عن األصبغ بن نباتةحديث طوي

 .٦٠٩/١٣٨ : ١، الطربيس يف االحتجاج ٢٣٥: املفيد يف االختصاص 

 .» م، ق « هذا التصديق مل يرد يف .٦

 .ذكره ما : » ط « يف .٧

 .وجدت : » ط « يف .٨
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 يف قـصة ّوذلك ملا تشاجر موسى واخلرض ، بالقلم الرسياين منقول من التوراة

ّفـسأله أخـوه هـارون عـام ،  إىل قومهورجع موسى : السفينة والغالم واجلدار

بيـنام أنـا  :فقـال موسـى ، راستعلمه من اخلرض وشاهده مـن عجائـب البحـ

فأخذ يف منقاره قطرة من مـاء ، البحر إذ سقط بني أيدينا طائر واخلرض عىل شاطئ

ّثـم ، وأخذ منها قطرة ثانية ورمى هبا نحـو املغـرب، البحر ورمى هبا نحو املرشق

أخذ ثالثة
���

ّثم أخذ رابعة، ورمى هبا نحو السامء 
���

ّثـم ، ورمى هبـا نحـو األرض 

أخذ
���

ّفبهت أنا واخلرض من ذلك، مسة وألقاها يف البحرخا  ُ
���

. 

وسألت اخلرض عن ذلك
���

فبيـنام نحـن كـذلك، ال أعلـم: فقـال  
���

وإذا ، 

فنظر إلينا، ّبصياد يصيد يف البحر
���

ما يل أراكام يف فكـرة: وقال  
���

مـن أمـر هـذا  

الطائر
���

فقال، هو كذلك: فقلنا  ؟
����

ته وأنـتام ّأنا رجل صياد وقد علمت إشار: 
                                       

 .الثالثة القطرة : » ط « يف .١

 .الرابعة ةالقطر : » ط « يف .٢

 .قطرة : زيادة » ط « يف .٣

 .العمل : زيادة » ط « يف .٤

 .البحارّ إال املصادر وكذلك. عنه وسأله : » م، ق « يف .٥

 نحـن وإذا ُجيب فلم ذلك عن اخلرض وسألت : األربعني ويف. واحلرية البهت يف : زيادة » ط « يف .٦

 .ّبصياد

 .ّالصياد:  زيادة » ط « يف .٧

 .مبهوتني وأظنّكام والفكرة احلرية يف أراكام يل ما : » ط « يف .٨

 .وكيت كيت فعل الذي : زيادة » ط « يف .٩

 .ّالصياد لنا : زيادة » ط « يف .١٠
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ّإنا ال نعلم إال ما علمنا اهللا عزوجل: فقلنا! ّنبيان ال تعلامن  ّّ ّ فقال، ّ
���

هذا طائر: 
���

 

مسلم مسلم: ّ ألنه إذا صاح يقول يف صياحه؛ًمسلام: ّيف البحر يسمى
���

. 

وإشارته
���

برمي املاء من منقاره نحو املـرشق واملغـرب والـسامء واألرض  

يأيت: ويف البحر يقول
���

ٌّيف آخر الزمان نبي يكون أعلـم أهـل املـرشق واملغـرب  

وأهل الساموات واألرض
���

عند علمه مثل هذه القطرة امللقاة 
���

، يف هـذا البحـر 

ّويرث علمه ابن عمه ووصيه عيل بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه ّ ّ. 

فعند ذلك سكن ما كنّا فيه من التشاجر
���

ّواستقل كل واحد منّا علمه،  ّ���
ـاب ،  ّثـم غ

ّفعلمنا أنه ملك بعثه اهللا تعاىل إلينا ليعرفنا نقصنا حيث ادعينا الكامل، ّالصياد عنّا ّ ّ
����

. 

                                       
 .نعم : ّالصياد لنا : زيادة » ط « يف .١

 .رأيتام الذي الطائر هذا : » ط « يف .٢

 .مرة واحدة) مسلم : (» م، ق « يف .٣

 .إشارته ّفأما : » ط « يف .٤

 .يأيت ّإنام : » ط « يف .٥

 الـساموات وأهـل : (املتن يف وقوله. واملغرب املرشق وأهل واألرض الساموات أهل : » ط « يف .٦

 .» م « يف يرد مل) واألرض

 .ألقيت التي: » ط « يف .٧

 .املشاجرة: ّ يف املصادر إال املدينة .٨

 ذلـك عند فعلمنا، رسف األرض يف أم السامء أيف ينادر وما ّالصياد عنّا وغاب : (زيادة » ط « يف .٩

 خمطوطـة مـن املـتن يف أثبتنـاه مـا، الزيادة هذه وبدل، )رشدنا ّليعلمنا تعاىل اهللا أرسله ملك ّأنه

 .األربعني

  وعنـه،٢٩٩/٢٦٣: ّ احلـيل يف املحتـرضوعنه، ١١/٢:لسعد اإلربيلًحديثا  األربعون .١٠

، املـشهدي يف تفـسري كنــز ١٠٤/٩ : ١آليـات رشف الـدين االسـرتآبادي يف تأويـل ا
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فإذا كان علم أهل الساموات وعلم أهل األرض عند علمه صـلوات اهللا عليـه 

 مهاوموسى واخلرض ، كالقطرة امللقاة يف هذا البحر
���

وال يكون رجحـان ، ّنبيان 

الفضائل
���

 بالعلم وزيادة العملّإال 
���

ّوهو حاصل ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  

صلوات اهللا وسالمه عليه
���

مع كامل املنزلة من اهللا تبارك وتعاىل 
���

. 

ّوقد قال أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب 
���

  اهللا رسـول ّعلمنـي«: 

»باب ألف باب ّكل من يل يفتح العلم من باب ألف
���

. 

»ّرسالة العلـم اللـدين«ُما رواه الغزايل بعبارة أخرى يف : ن ذلكًوأيضا م
���

 
                                        

، عـن ريـاض ٣١٢/٥٢ : ١٣، ونقله املجليس يف بحار األنـوار ٢٤ ـ ٢٣ : ٢الدقائق 

اجلنان، عن أربعني سيد حسني بـن دحيـة الكلبـي، ونقلـه الـسيد البحـراين يف مدينـة 

 .، عن كتابنا هذا١٣٤/٤٥٤ : ٢املعاجز 

 .كانا : » ط « يف .١

 .ضلالف : » ط « يف .٢

 .والعصمة : زيادة » م، ق « يف .٣

 .ّلعيل حاصل وهو : » م، ق « يف .٤

 .» م «مل يرد يف ) مع كامل املنزلة من اهللا تبارك وتعاىل: ( قوله .٥

 .قال : » م «ويف . ّعيل وقال : » ق « يف .٦

، ٣٠٨/٦٢٩ : ٢، القـايض املغـريب يف رشح األخبـار ٩١٢/٦٤ : ٢ أورده سليم بـن قـيس يف كتابـه .٧

/ ٢٧٥: ، شاذان بن جربئيـل يف الفـضائل ١٣١: ، ونوادر املعجزات ٢٣٥: الطربي يف دالئل اإلمامة 

 : ٢، ابن طاووس يف الطرائف ٢٦٧ : ١ّ، عن ابن عباس، الطربيس يف إعالم الورى ١٢١صدر حديث 

، ٢٦٢ : ١ّغمـة ، اإلربيل يف كـشف ال٥٦: ، ابن ميثم البحراين يف رشح مائة كلمة ٦٨: ، واألمان ٢٤٧

 .٤٢٩: ، الشريازي يف األربعني ١٢٣/٢٠٧ : ٤ابن أيب مجهور يف عوايل اللئايل 

 .» م ق، «أثبتناه من ) ّاللدين (.٨
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ّقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: ماهذا لفظه
���

  :» ّإن رسول اهللا أدخل 

فانفتح، لسانه يف فمي
���

ّففتح يل من كل باب ألـف ، يف قلبي ألف باب من العلم 

»باب
���

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .املصدر يف ما والعكس » م، ق «مل يرد يف ) ّعيل بن أيب طالب (.١

 .ُفالقح : » ط « يف .٢

: ١، وعنه ابن طـاووس يف الطرائـف )٣جضمن جمموعة رسائل الغزايل  (١٠٦: ّالرسالة اللدنية  .٣

، عن الطرائـف ١٢٦ : ٤٠، املجليس يف بحار األنوار ٤٣٨: ، الشريازي يف األربعني ٢٠٥/٢١٥

 .عن الغزايل



 

 
 ملطلب الثامنا

ك ما ذكره الشيخ أبو جعفر الطويس رمحه اهللا يف كتابـهومن ذل
���

مـصباح  (

 فقالبإسناده: )ّاألنوار يف مناقب األئمة األطهار
���

ّإن سلامن الفـاريس واملقـداد : 

بن األسود الكنديا
���

ّوأبو ذر الغفاري ومجاعة من أصـحاب النبـي   ّ دخلـوا 

عليه واحلزن
���

نفديك :  فقالواول اهللا فجثوا بني يدي رس، ظاهر يف وجوههم 

ّباآلباء واألمهات إنا نسمع يف عيل ّ ّ ُ���
ّوإنـا نـستأذنك يف الـرد ، ًكالما قـد أحزننـا  ّ

 بـن ّعـيل ّعمي وابن أخي يف يقولوا أن عساهم وما«: فقال رسول اهللا ، عليهم

ّوأي فـضيلة لعـيل بـن أيب : ّإهنم يقولـون، يا رسول اهللا: فقالوا، »؟ طالب أيب ُّ

يف سبقه لإلسالمطالب 
���

ونحـن نحـزن. ّوإنام أدركه وهو طفل صـغري، 
���

مـن  
                                       

 .كتاب يف : » م، ق « يف .١

 .» م، ق «مل يرد يف ) بإسناده فقال (.٢

 .» م، ق «مل يرد يف ) الكندي (.٣

 .والكآبة : زيادة » ط « يف .٤

 يف : مـن بـدل. عليـه وسـالمه اهللا صـلوات طالب أيب بن ّعيل املؤمنني أمري موالنا يف : » ط «يف  .٥

 .ّعيل

 .اإلسالم إىل سبق : » ق «ويف .  اإلسالمسبق : » ط « يف .٦

 .» م «أثبتناه من ) نحزن (.٧
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هذا الكالم والنكث
���

. 

 اهللا رسـول يـا نعـم: فقـالوا، »؟ حيـزنكم الـذي هـذا«: ّفقال هلم النبي 

ّبائنا وأمهاتنابآ نفديك ّفقال هلم النبي ، ُ
���

 ّأن ُاألوىل الكتـب مـن علمتم هل«: 

هرب اخلليل إبراهيم
���

ّفوضعته أمه بني أثالث، رود وهو محلمن نم  ُ���
بـشاطئ  

ّفلـام وضـعته واسـتقر عـىل وجـه ، وإقبال النهار، ّهنر يتدفق بني غروب الشمس ّ

قام من حتتها يمسح الرتاب عن وجهه ورأسه، األرض
���

ويكثر، 
���

من الـشهادة  

 .بالوحدانية

ّثم أخذ ثوبا وتوشح به وأمه تراه ُّ ّ ًعـا شـديداّفلام رأته فزعـت منـه فز، ً ّثـم ، ً

ّفكان منه ما قـال اهللا عزوجـل يف كتابـه ملـا رأى ، ًهرول بني يدهيا ناظرا إىل السامء ّ ّ

ّكوكبا ثم رأى الشمس والقمر َوكـذلك نـري إبـراهيم : فقال اهللا تبارك وتعاىل، ً َ
ِ ِ

ْ َِ ِ ُ َ َ

َملكوت الساموات واألرض وليكون من املوقنني
ِ ِ ِ ِ ُِْ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َّ َِ َ َ َ

���
. 

وقـد شـّق بطـون النـساء ، ّ أن موسى بن عمران كان فرعون يف طلبـهوعلمتم
                                       

 . ـ نكث١٨١ : ١٠ُّهتذيب اللغة . نكث العهد وهو نقضه بعد إحكامه:  النكث .١

 .» م، ق «إىل هنا مل يرد يف ) هذا الذي حيزنكم: (قوله  من .٢

ّهربت به أمه، ويف املدينة والبحار :  يف اهلداية الكربى .٣ ذهـب بـه : هرب به أبـوه، ويف الفـضائل : ُ

 .أبوه

ُالثلة الرتاب الذي خيرج من حفر البئر:  أثالث .٤ َّ  . ـ ثل٦٣ : ١٥ُّهتذيب اللغة . َ

 .رأسه من الرتاب : » م « يف .٥

 .ّويكرر : » ط « يف .٦

 .٧٥ : ٦ سورة األنعام .٧
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ُفلام ولدته أمه أمـرت أن تأخـذه ، وذبح األطفال واألوالد لقتل موسى ، احلوامل ُّ ّ

ُمن حتتها وجتعله يف التابوت ثم تلقيه يف اليم ّفبقيت متحرية، ّ
���

ّحتـى كلمهـا وقـال  ّ:  

ّيا أمي ألقيني يف التابوت واقذفيني يف  ّإين : فقالـت ـ وهـي فزعـة مـن كالمـه ـ، اليمُ

ّال ختايف وال حتزين إن اهللا تعاىل رادين إليك: فقال هلا، أخاف عليك الغرق ّ. 

ّثم إهنا فعلت ذلك ّفبقي يف التابوت واليم إىل أن قذفـه الـيم إىل الـساحل، ّ َ ،

ًاليطعم طعاما وال يرشب رشابا ً. 

ًإن املدة كانت سبعني يوما: وروي سنة: يورو، ّّ
���

وقال اهللا تبارك وتعـاىل ، 

ِولتصنع عىل عيني : ّيف حال طفوليته ِ
ْ َ َ َ ْ ََ َ َإذ متيش أختك فتقول هل أدلكم عىل من * ُ َْ ُّ ْ َُ ُ َُ َ ُُ َ ُ َْ َ َِ

ْ ْ ِ

ُيكفله ُ ُ ْ َ
���

. 

ِفناداها من حتتها أال حتزين:  قال اهللا تعاىلوهكذا عيسى بن مريم  َ َْ َْ ََّ َ َ
ِ ِ

َ َ َ
���

 

ّفكلم أمه وقت والدهتا إيـاه وقـال هلـا، إىل آخر اآلية ّ ُ ّ���
 : ِّفكـيل وارشيب وقـري َ َْ َِ َ

ِ ُ َ

ًعينا ْ َ
���

ِقالوا كيف نكلم مـن كـان يف : وقال حني أشارت إليه يف قومها، اآلية  َ َ ََ ُ ِّْ ُ ََ ُ َ

ًاملهد صبيا  ّ ِ َ
ِ

ْ ًقال إين عبد اهللاِ آتاين الكتاب وجعلني نبيا * َْ َ ْ َّ َِ َ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ِّ ِ َوجع* َ َ َلنـي مباركـا أيـن َ َْ َ َُ ً َِ

ًماكنت وأوصاين بالصالة والزكاة مادمت حيا  ّ ْ َ ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َّ ُِ َِ َُ ِ ِ ًوبرا بوالـديت ومل جيعلنـي جبـارا * َ ْ ًَّ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ َ ْ َ
ِ َ ِ ّ

                                       
 .ّمتفكرة: زيادة »ط« يف .١

 .كاملة سنة : » ط « يف .٢

 .٤٠ ـ ٣٩ : ٢٠ سورة طه .٣

 .وقال هلا: بدل من . ٢٤ : ١٩ سورة مريم .٤

 .تعاىل اهللا وقال : » م « يف .٥

 .٢٦ : ١٩ سورة مريم .٦
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ًشقيا ّ
ِ َ

���
ُوأويت الكتـاب،  وقـت والدتـهّفتكلم عيسى بن مريم  

���
، ّوالنبـوة 

ّوأويص بالصالة والزكاة لثالثة أيام من   .ّوكلمهم يف اليوم الثاين، مولدهُ

ًوقد علمتم أن اهللا تبارك وتقدس خلقني وعليـا مـن نـور واحـد ّّ وكنّـا يف ، ّ

صلب
���

ّثم نقلنا من صلب إىل صلب، ّآدم نسبح اهللا تبارك وتعاىل 
���

فلـم يـزل ، 

يـسمع ، نورنا ينتقل من أصالب الرجـال الطـاهرة إىل األرحـام الزكيـة املطهـرة

تسبيحنا
���

���ّالظهور والبطون يف كل عهد وعرص إىل عبد املطلبيف  
ّفإن نورنـا ، 

ّكان يظهر يف مالحة وجوه آبائنا وأمهاتنا ُ���
. 

نصف يف عبـد اهللا: ّفلام افرتق نورنا نصفني
���

وكان ، ونصف يف أيب طالب، 

ّوكان عمي وأيب إذا مها جلسا، يسمع تسبيحنا يف ظهورهم
���

، يف مأل من النـاس 

 يفأنار نوري
����

ّصـلب أيب ونـور عـيل يف 
����

إىل أن خرجنـا مـن ، صـلب أبيـه 
                                       

 .٣٢ ـ ٢٩ : ١٩ سورة مريم .١

 .واحلكمة : زيادة » ط « يف .٢

 .أبينا : زيادة » ط « يف .٣

 .» م، ق «مل يرد يف ) من صلب إىل صلب: ( قوله .٤

 ).املطهرة (ترد مل » م « ويف. تسبيحنا يسمع املطهرة الزكية : من بدل. ًتسبيحا الزاكية : » ق « يف .٥

 .ّاملطلب عبد ظهر إىل : » م « يف .٦

 .ناآبائ مالحة يف : » م « يف .٧

 .ّاملطلب عبد : » ط « يف .٨

 . جلسواهم إذا : » م، ق « يف .٩

 .من: » ط « يف .١٠

 .من: » ط « يف .١١
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أصالب
���

ّآبائنا وبطون أمهاتنا  ُ. 

ّ وقت والدة عيل بـن أيب طالـب َّولقد هبط عيل أخي جربئيل 
���

 

ّاحلّق يقرئك السالم وهينّيك بوالدة أخيك وابن عمك عيل ، ّيا حممـد: وقال يل ّ ِ ُ

ّأوان ظهور نبوتك وإعالن أخيـك وابـن هذا : ويقول لك، بن أيب طالب ا

ّعمك
���

ومن شددت به أزرك وأعليـت، ووزيرك وصفوتك وخليفتك 
���

بـه  

 .ذكرك

ًفقمت مبادرا فوجدت فاطمة بنت أسد قد جاءها املخاض ، احلمد هللا: فقلت له

ّسـجف بيننـا وبـني النـساء : فقـال يل أخـي جربئيـل ، وحوهلا النسوة والقوابـل

ًعت عليا فإذا وض، ���ًسجفا ّففعلت ما أمرين به جربئيل ،  فالتقيه أنتوقـال  :

ّأمدد يدك اليمنى فالتق هبا عليا فإنه صاحب اليمني ً ّفمددت يدي اليمنى نحـو أمـه، ّ ُ ،

ّفإذا بعيل
���

ّواضعا يده اليمنى يف أذنه اليمنـى يـؤذن ويقـيم احلنفيـة، مائل عىل يدي  ًُ ،

 .رسالتيّويقر ب، ويشهد هللا تعاىل بالوحدانية

ّثم أثنى فقرأ
���

ّوالذي فلق احلبة وبرأ النـسمة لقـد ابتـدأ يف الـصحف : 
                                       

 .صلب : » ق « يف .١

 .» م «وقد سقطت من .  ّعيل والدة : » ق « يف .٢

 .» م، ق «إىل هنا أثبتناه من )  ّعيل بن أيب طالب: ( من قوله .٣

 .وأعلنت : » م، ط « يف .٤

 .ًسجافا النساء وبني بيننا اسجف : » م «ويف . ًساء سجافاالن وبني بيننا ستجيف : » ق « يف .٥

 . ـ سجف٢٧٨ : ٧املحكم واملحيط األعظم . السرت: والسجف   

 . طالب أيب بن ّبعيل فإذا : » ط « يف .٦

 .» ط «مل يرد يف ) ّثم أثنى فقرأ: ( قوله .٧
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ّفتالها من أوهلـا ، وقام هبا شيث ابنه، الذي أنزل اهللا تبارك وتعاىل عىل آدم 

ّإىل آخرها من أول حرف إىل آخر حرف
���

ّألقـر لـه  ّحتى لو حرض شيث ، 

ّثم تال صحف نوح، ّأنه أحفظ منه
���

ّثم تال توراة موسى ، إبراهيمّثم صحف  

ّثم قرأ القرآن من أوله إىل آخره، وإنجيل عيسى  فوجدته حيفظه كحفظـي ، ّ

ّثم خاطبني وخاطبته، ًمن قبل أن يسمع منّي منه حرفا وال آية، له
���

بام خاطب  

ّثم عاد إىل طفوليته، األنبياء األوصياء وماذا عليكم مـن قـول ، فبامذا حتزنون، ّ

 .ّالشكأهل الرشك و

باهللا عليكم تعلمون: ّوقال النبي 
���

أفضل  ّوعيل ، ّأين أفضل األنبياء 

ًوهو وصيي عىل املسلمني مجيعـا، األوصياء ّملـا رأى اسـمي واسـم  ّوإن آدم ، ّ

أخي
���

واسم فاطمة ابنتي 
���

ّوسبطي، 
���

احلـسن واحلـسني مكتوبـة عـىل سـاق  

قبيل أكرمًإهلي هل خلقت خلقا من : قال، العرش بالنور
���

  :عليـك منّـي ؟ قـال 

فام هذه األسامء: قال، ال يا آدم
���

التي أراها عىل ساق العرش مكتوبـة ؟ قـال اهللا  

                                       
 .» م «مل يرد يف ) إىل آخر حرف: ( قوله .١

 .» م، ق «مل يرد يف ) صحف نوح: ( قوله .٢

 .» م «مل يرد يف ) وخاطبته (.٣

 .تعلمون أمل : » ط « يف .٤

 . طالب أيب بن عيل : زيادة » ط « يف .٥

 .فاطمة ابنتي : » م « يف .٦

 .سبطاي واسام : » ط « يف .٧

 .ً قبيل خلقا هو أكرممن أخلقت ّوريب ّوسيدي إهلي يا : » ط « يف .٨

 .ّاملكرمة : زيادة » ط « يف .٩
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ّلوال هذه األسامء ملا خلقت سامء مبنية، يا آدم: ّتبارك وتقدس ّوال أرضا مدحيـة، ً ً ،

وال خلقتك أنت، َّوال ملك مقرب
���

 .يا آدم 

ّإهلي وسيدي: فقال آدم 
���

ّفبحقهم عليك إال مـا غفـرت يل خطيئتـي  ّ ،

فغفر له
���

وكنّا نحن الكلامت، 
���

ّالتي تلقاهـا آدم مـن ربـه فغفـر لـه  فقـال اهللا ، ّ

ّعزوجل أبرش يا آدم هذه األسامء: ّ
���

فحمـد اهللا تعـاىل آدم ، ّمـن ذريتـك وولـدك 

وافتخر عىل املالئكة
���

. 

و، فإذا كان هذا من فضل اهللا
���

وما أعطى إبراهيم ،  تبارك وتعاىلفضلنا عىل اهللا 

وموسى وعيسى من الفضل
���

���ّإال أعطانا اهللا تبارك وتعاىل أوىف 
 .منه

ّفقال سلامن واملقداد وأبو ذر ومن معهم
����

: 

يا رسول اهللا
����

فنحن بحمد اهللا تعاىل، 
����

ُفلك وألمتك خلقت ، الفائزون  ّ ُ

                                       
 .» م، ق «مل ترد يف ) أنت (.١

 .ّوريب ّوسيدي إهلي : » ط « يف .٢

 .له اهللا فغفر : » ط « يف .٣

 .الكلامت واهللا نحن فكنّا : » ط « يف .٤

 .ّاملكرمة : زيادة » ط « يف .٥

 . الفضيلة والسعادةبتلك أمجعني : زيادة » ط « يف .٦

 .واملصدر. » م، ق « أثبتناه من )فضل اهللا و (.٧

 علـيهم اهللا صـلوات مـريم بن وعيسى عمران بن وموسى اخلليل إبراهيم أعطى وما : » ط « يف .٨

 .والكرامة الفضل من أمجعني

 .أوىف : من بدل. وأكرب وأعىل أفضل : » ط « يف .٩

 .الغفاري ومن كان معهم من الصحابةّ الفاريس واملقداد بن األسود الكندي وأبو ذر سلامن فقال : »  ط  « يف .١٠

ّواألمهات باآلباء نفديك : زيادة » ط « يف .١١ ُ. 

 .هم : زيادة » ط « يف .١٢
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وألعدائك، اجلنّة
���

ّفهنيئا لعيل، خلقت النار  ً���
بام أعطاه اهللا تعـاىل مـن الفـضل  

واملناقب العظام، من الفضائل اجلسام، ّواملزية واإلكرام، واإلنعام
������

. 

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ، ّإن هذا هلو الفضل الكبري والرجحان العظيم

 .واهللا ذو الفضل العظيم

 

 

 

 

                                       
 .وألعدائكم : » م « يف .١

ّوألمتك فلك : » ط « يف .٢ ّأعـدت وألعـدائكم، والنعـيم اجلنّة ُخلقت املرحومة ُ  النـار والعـذاب ُ

ّواألليم، فهنيئا ملولنا عيل بن أيب طال  .ب أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليهً

 .تعاىل اهللا أعطاه بام : قوله إىل املصدر ويف. الفضائل من فضله من اهللا أعطاه بام : » م، ق « يف .٣

، وعنـه يف مدينـة ))رمحـه اهللا( ّخمطوط، مصورة من مكتبـة الـسيد املرعـيش (٩٧:  مصباح األنوار .٤

، شاذان بن جربئيـل يف ٩٨:  اخلصيبي يف اهلداية الكربى ، وأورده باختالف٥١/٢ : ١املعاجز 

، ونقلـه املجلـيس ٢٠١ : ١ّ، ابن فتال النيشابوري يف روضة الـواعظني ٣٥٤/١٥٣: الفضائل 

 .، عن الفضائل والروضة١٩/١٥ : ٣٥يف بحار األنوار 



 

 
 املطلب التاسع

ّـد بن أمحد بن عيل بـن احلـسني ّومن ذلك ما ذكره الفقيه أبو احلسن حمم

ّكنّا جلوسا مع النبي : قال، ّعن ابن عباس، بن شاذانا ً إذ دخل علينا عـيل ّ

وعليك السالم «: قال» السالم عليك يا رسول اهللا«: فقال، بن أيب طالب ا

ّقال عيل، »يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته
���

 » !ّوأنت حي يا رسـول اهللا «: 

ّوإنك يا عيل، ّوأنا حي، منع«: فقال ّ
���

مررت بنا أمس يومنا 
���

وأنـا وجربئيـل  
���

يف  

ّمر بنا ومل يـسلم ما بال أمري املؤمنني : فقال جربئيل ، حديث ّ
���

أمـا  

���ّواهللا لو سلم
ّيرسنا 

���
ورددنـا عليـه الـسالم 

���
رأيتـك: ّفقـال عـيل، 

���
 

                                       
 : زيـادة ملـصادرا بعض يف اجلملة هذه وبعد. عليه اهللا صلوات طالب أيب بن ّعيل قال : » ط « يف .١

 .املؤمنني بأمري تدعوين

 .واملصدر » م، ق «أثبتناه من ) ّيا عيل (.٢

 .ًيوما بنا مررت : » م « ويف. يومنا غد أمس بنا مررت : » ط « يف .٣

 .كنّا : زيادة : » ط « يف .٤

 .علينا : زيادة » ط « يف .٥

 .» م، ق «مل ترد يف ) ّأما واهللا لو سلم: ( قوله .٦

 .لرسرنا : املصادر ويف، » م « من املتن يف وما، ّيرسنا : » ق، ط « يف .٧

 .» م «أثبتناه من ) السالم (.٨

 .اهللا رسول يا رأيتك : عليه اهللا صلوات طالب أيب بن ّعيل فقال : » ط « يف .٩



 منهاج احلق واليقني...................................................................٧٠

 

ودحية
���

: ّفقال النبـي ،  عليكامقد استخليتام يف حديث فكرهت أن أقطعه 

ّيا جربئيل كيـف سـميته أمـري : فقلت، ّوإنام كان جربئيل ، ّإنه مل يكن دحية

 .املؤمنني؟

َّكان اهللا تعاىل أوحى إيل: فقال
���

ّيف غزوة بدر أن اهبط عىل حممـد 
���

ُومـره  

ّأن يأمر أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أن جيول بني الصفني َ ّحيبـون ّفإن املالئكـة ، ّ

ّأن ينظروا إليه وهو جيول بني الصفني َ
���

. 

ّفسامه اهللا تبارك وتقدس من السامء أمري املؤمنني ّ
���

ّفأنت يا عيل أمري من يف ، 

وأمري، وأمري من مىض، وأمري من يف األرض، السامء
���

فـال أمـري قبلـك ، من بقي 

ّ ألنه ال جيوز أن يسمى هبذا االسم؛وال أمري بعدك ّ
���

»تعاىل ّسمه اهللامن مل ي 
���

. 
                                       

ّ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي، صحأيب مشهور، أول مشاهده اخلندق، .١

ُأحد، وكان يرضب به املثل يف حسن الصورة، وكان جربئيـل: يل وق ُ   ،ينـزل عـىل صـورته

 . بكتابه إىل قيرص ّبعثه النبي

 .٥٥٠/١١٦ : ٢، سري أعالم النبالء ١٦١/٢٣٨٦ : ٢اإلصابة : انظر   

 .َّإيل اهللا أوحى كام : » م « ويف، َّإيل تعاىل اهللا أوحى كان : » ق « يف .٢

 . عبد اهللا بن ّحممد حبيبي عىل اهبط أن : » ط « يف .٣

 .الصفوف : » ط « يف .٤

 .املؤمنني بأمري : » م « يف .٥

 .» ق «مل يرد يف ) أمري (.٦

 .االسم هبذا ّيسمى أن جيوز وال، به اهللا ّسامه منّ إال : زيادة » ط « يف .٧

 بـن عبــد اهللا، عـن ّ، بسنده عن سهل بن أمحد بن عبـد اهللا، عـن عـيل٧٧/٢٦:  مائة منقبة .٨

إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق بن مهام، عن معمر، عن عبـد اهللا بن طاووس، 
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إذا كان أمري املـؤمنني، ُفانظروا يا أويل العقول واألبصار إىل هذا احلديث
���

 

وأمـري مـن مـىض ،  أمري من يف السامء وأمري مـن يف األرضّعيل بن أيب طالب 

ّفكيف ال يفضل عيل، وأمري من بقي ّ
���

عـىل مـضمون ، عىل األنبياء وهو أمـريهم 

هذه الرواية
���

. 

»مناقبـه«ً من ذلك ما رواه الفقيه أبو احلسن ابن شاذان أيـضا يف ًوأيضا
���

 :

ّعن جده، عن أبيه، ّعن جعفر بن حممـد
���

ّاحلسني بن عيل صـلوات اهللا وسـالمه  

مهجة  فاطمة«:  اهللا رسول قال: قال، عليهم أمجعني
���

قلبي وابناها ثمرة  

وبعلها نور برصي، فؤادي
���

ُواألئمة من ولده أم،  وحبلـه املمـدود بينـه ، ّناء ريبّ

»ّومن ختلف عنه هوى، من اعتصم به نجا، وبني خلقه
���

. 
                                        

، والبحراين يف مدينة ٧٩باب / ٢٤١: ّعن أبيه، عن ابن عباس، وعنه ابن طاووس يف اليقني 

ــات ٦٥/١٤ : ١املعــاجز  ــل اآلي ــدين االســرتآبادي يف تأوي ، ابــن ١٨٥/٣١ : ١، رشف ال

 عـن كتـاب نـور اهلـدى، ونقلـه املجلـيس يف بحـار ٢٣باب / ٥٦٩: وس يف التحصني طاو

 .، عن اليقني٣٠٧/٣٦ : ٣٧األنوار 

 .» م، ق «مل يرد يف ) أمري املؤمنني (.١

 .» م، ق «أثبتناه من ) ّعيل (.٢

 .أعلم واهللا : زيادة » ط « يف .٣

 .شاذان ابن رواه ما ذلك من ًوأيضا : » م، ق « يف .٤

ّعـن جعفـر بـن حممــد، :  املصدر ويف. احلسني عن، أبيه عن، ّحممـد بن جعفر عن : » م، ق «يف  .٥

 ....ّحدثني أيب، عن أبيه، عن احلسني: قال 

 .هبجة: » ط « يف .٦

 .برصي نور ّولعيل : » م « يف .٧

ّعن احلسن بن محزة، عن عيل بن حممـد بن قتيبة، عن: ، بسنده ١٠٣/٤٤:  مائة منقبة .٨  الفضل بن ّ
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 والبرص أفـضل وأرشف ّ نور برص النبي ّفإذا كان عيل بن أيب طالب 

 ـ مـن ّ أفـضل ـ مـن غـري النبـي ّفكيـف ال يكـون عـيل ، أعضاء اإلنسان

األنبياء
���

 !؟

���ًوأيضا من ذلك
ّاحلسن حممـد بـن أمحـد بـن عـيل بـن ما رواه الفقيه أبو   ّ

باإلسناد عن أيب معاوية: »مناقبه«احلسني بن شاذان يف 
���

  :قال يل األعمـش: قال 

ًأال أحدثك حديثا، يا أبا معاوية ّ ُ���
ّحدثني : قال، بىل فديتك: ال ختتار عليه ؟ قلت 

ومل يسمعه أحد غريي -أبو وائل 
���

 عن عبـد اهللا- 
���

  اهللا رسـول قال: قال، 
                                        

: للخـوارزمي   ، وعنـه يف مقتـل احلـسني...ّشاذان، عن حممـد بن زياد، عن مجيل بن صالح

ــن جربئيــل يف الفــضائل ٥٩  : ١، ابــن طــاووس يف الطرائــف ٤١٧/١٧٩: ، وأورده شــاذان ب

ّ، العالمـة احلـيل يف هنـج ٢٠٥: ، عن الزخمرشي يف املناقب، ابن جرب يف هنج اإليـامن ١٦٩/١٨٠ ّ

، الـشريازي ٣٢ : ٢، عن الزخمرشي، النباطي يف الرصاط املـستقيم ٢٢٧: كشف الصدق احلق و

، عـن ١١٠/١٦ : ٢٣، عـن الزخمـرشي، ونقلـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٧٦: يف األربعني 

 .ّ، عن هنج احلق للعالمة٦٤٩/٦٨ : ٢٩، عن الفضائل، و١٤٢/٩٥الطرائف، و

ّ طالب صـلوات اهللا عليـه نـور البـرص، ومعلـوم أن أيب بن ّيلع املؤمنني أمري كان فإذا : » ط « يف .١

ّالبرص أفضل وأرشف أعضاء اإلنسان، فكيف ال يكون أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب صـلوات 

ّاهللا عليه أفضل من مجيع األنبياء ما خال نبينا حممـد ّ فإنه عبد من عبيده بقوله ،ّ . 

 .ًأيضا ذلك ومن : » ط « يف .٢

 .معاوية أيب عن مناقبه يف شاذان ابن رواه ما : » م، ق « يف .٣

 .غريي أحد يسمعه ومل اهللا عبـد عن : زيادة » م « يف .٤

 .منه غريي يسمعه ومل : » م « ويف. واملصدر » ق «أثبتناه من ) ومل يسمعه أحد غريي (.٥

 أحـد يـسمعه ومل : اهللا بــدع بعـد زيـادة » ق «ويف . ّ اهللا صىل اهللا عليـهعبـد أيب عن : » ط « يف .٦

 .غريي
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غريي منه أحد يسمعه ومل -
���

ّيـا حممــد: قال يل جربئيل «: - 
���

ّعـيل خـري ، 

»البرش ومن أيب فقد كفر
���

. 

ًعن رجاله أن عليا : »مناقبه«ًوأيضا من ذلك ما رواه ابن شهرآشوب يف  ّّ 

، العـضد مـن وكالـذراع، املنكب من كالعضد  اهللا رسول من كنت ّإين«: قال

  ،ّرس جملـس منـه يل كـان ولقد، ًكبريا وآخاين، ًصغريا ّرباين، عالذرا من وكالكّف

 .اهللاّ إال أحد عليه ّيطلع ال

ّوإين سـألته مـرة أن يـدعو يل بـاملغفرة، َّأوىص إيل دون أصحابه وأهل بيته ّ ،

أفعل ذلك ألجلك: فقال 
���

ّفلـام فـرغ مـن ، ّ وصـىل صـالةفقـام ، ّيا عيل 

ّاللهم إين أسألك بحّق عـيل عبـدك: يقولصالته رفع يديه بالدعاء فسمعته  ّ ّ ّ���
أن  

ّتغفر لعيل
���

. 

                                       
 .غريي أحد يسمعه ومل : » م « ويف. غريي أحد منه يسمعه ومل : » ط « يف .١

 .» م، ق «أثبتناه من ) ّيا حممـد (.٢

ّ، بسنده عن أيب عبـد اهللا أمحد بن حممـد بن احلسن بن أيوب احلـافظ، عـن ١٢٣/٦٣:  مائة منقبة .٣

، وعنـه يف ...ّ عن حممـد بن احلسني، عن حفص بن عمر الكـويفّأيب عيل أمحد بن جعفر الصويل،

: ّ، احلـيل يف املحتـرض ٢٧٩/٩١: ، وأورده الطـربي يف املـسرتشد ٣٠٦/٦٦ : ٢٦بحار األنوار 

ً، علام أن للحديث طرقا متعددة وكثرية يف كتب الطـائفتني اخرتنـا فقـط األحاديـث ٤٥٠/٤٢٧ ّ ً

 .التي أسانيدها توافق سند املتن

 .» م «مل يرد يف ) جلكأل (.٤

 .عندك:  يف املصدر .٥

 .ّولعيل يل تغفر أن : » ط « يف .٦
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أجد أكرم ّيا عيل أو: ما هذا ؟ فقال ، يا رسول اهللا: فقلت
���

منـك عـىل  

»اهللا فأستشفع به إليه ؟
���

. 

حيث مـا ، ّ أنه أفضل وأكرم عىل اهللا من األنبياءّفإذا علم من دعاء النبي 

دعا له هبم ودعا له به
���

. 

أرين : ّقلـت للنبـي : ّأنـه قـال، ًيضا من ذلك ما روي عن ابن مسعودوأ

احلق
���

  طالـب أيب بـن ّعـيل رأيـت دخلـت ّفلـام، »املخدع ألج«: فقال ، 

ّاللهم«: سجوده يف يقول وهو ًساجدا ّ حممـد نبيك أن تغفر لعـيل بحّق أسألك ّإين ّ ّ ّ

: سـجوده يف يقـول وهو ًساجدا فرأيته  اهللا رسول ألخرب خرجت ّفلام »ّوليك

ّاللهم« بحّق أسألك ّإين ّ
���

ّعيل وليك أن تغفر ملحمد نبيك  ّّ ّ«
���

. 

                                       
 .أكرم أحد يوجد هل ّعيل يا : » ط « يف .١

، وعنه ٣١٥/٦٢٥ : ٢٠ مل أعثر عليه يف املناقب، بل وجدته يف رشح هنج البالغة البن أيب احلديد .٢

 .٨٧ : ٧ق ، والتسرتي يف إحقاق احل٥٩: الشريازي يف األربعني 

 .به له ودعا هبم له دعا ما حيث : من بدل. به له دعا ما : » ق « يف .٣

: ّألتصل إليه، ويف املدينة عن املناقـب الفـاخرة : ًانظر إليه عيانا، ويف الفضائل :  يف التأويل زيادة .٤

ّحتى اتبعه ّ. 

 .ّعيل وبحّق ّبمحمد : » م « يف .٥

صدر حـديث / ٣٦٠: شبيهه يف الفضائل لشاذان بن جربيل ّ مل أعثر عىل هكذا نص، بل وجدت .٦

ــار ١٥٤ ــه يف البح ــرتآبادي يف٤٣/٨١ : ٤٠، وعن ــدين االس ــل ، ورشف ال ــات تأوي  : ٢ اآلي

ـــه، ٦١٠/٧ ـــة املعـــاجز يف البحـــراين، ٧٣/٢٤ : ٣٦ البحـــار يف وعن ، ٢١٩/٨٣٩ : ٣ مدين

 .، عن املناقب الفاخرة يف العرتة الطاهرة للرشيف الريض٤١٧/٩٤٨و
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���ًوأيضا من ذلك ما رواه
مشارق أنـوار اليقـني يف مناقـب أمـري «يف كتاب  

 رسـول عند ًجلوسا كنّا: قال، ّعباس ابن عن، سنان بن ّحممـد عن: » املؤمنني

 اهللا خلقـه بمـن ًمرحبا«:  ّالنبي له فقال،  طالب أيب بن ّعيل أقبل إذ  اهللا

: قال ؟ األب قبل االبن أكان، اهللا رسول يا: فقلنا: قال »نةس ألف بأربعني آدم قبل

ًوعليا خلقني اهللا ّإن، نعم«  خلقهقبل واحد نور من ّ
���

ّهبذه املدة ثم قسمه نصفني  ّ ،

ّثم خلق األشياء
���

ّفـسبحنا ،  العـرشّثم جعلنـا عـن يمـني، ّمن نوري ونور عيل 

ّوهللنا فهللت املالئكة، ّفسبحت املالئكة ّوكربنا فكربت املالئكة، ّ ّفكل من سبح ، ّ ّ

اهللا
���

ّوكربه فإن ذلك من تعليمي وتعليم عيل   ّ ّ«
���

. 

ّفإذا كان كل من سبح اهللا وكرب اهللا ّ ّ���
وعبـد اهللا ـ من األنبياء واملالئكة 

���
ـ  

ّمن تعليم النبي
���

ّــ مـن غـري نبينـا  ّفكيف ال يكون عيل أفـضل،  ّوتعليم عيل
                                       

 .ذكره ما : » م، ق « يف .١

 .قبل خلق آدم:  يف املصدر .٢

 .األشياء مجيع : » ق، م « يف .٣

 .ّوهلله : زيادة » ط « يف .٤

، وأورده ضـمن حـديث طويـل ٢٤/٤٢ : ٢٥، وعنه يف بحار األنوار ٧٨:  مشارق أنوار اليقني .٥

ّوإنا لنحن الصافون :  تعاىل ّ، عن ابن عباس يف تفسري قوله٢٩٧ : ٢الديلمي يف ارشاد القلوب 

ــسبحون ــن امل ــا نح ّ وإن ّ ــوار ــار األن ــه يف بح ــرض ٣٤٥/١٨ : ٢٦، وعن ــيل يف املحت ّ، احل

 : ٢٤، وعنه يف البحـار ٥٠١/٢٠ : ٢، رشف الدين االسرتآبادي يف تأويل اآليات ٤٩٧/٤٧٧:

 .٢٩/٢٥ : ٣٥، و٨٨/٤

 .ّوكربه ّوهلله : » ط « يف .٦

 .» م، ق «مل يرد يف ) واملالئكةمن األنبياء : ( قوله .٧

 .اهللا رسول تعليم من : » م « ويف، تعليمي من يكون : » ق « يف .٨
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ّ ألهنام؛ ـ من األنبياءّحممـد 
���

 .ّاملعلم 

وروي
���

 ّوحـواء آدم وتعـاىل سـبحانه اهللا خلـق ّملا«: ّ أنه قالّعن النبي  

ًقاخل تعاىل اهللا خلق ما: ّحلواء آدم فقال، اجلنّة يف تبخرتا
���

فأوحى اهللا ، أحسن منّا 

ّفلام دخال الفـردوس نظـرا ، َّئيل أن ائت بعبدي إىل الفردوس األعىلتعاىل إىل جرب

إىل جارية عىل درنوك
���

ُويف أذنيهـا ، عىل رأسها تـاج مـن نـور، من درانيك اجلنّة 

 .قد أرشقت اجلنان من نور وجهها، قرطان من النور

حبيبي جربئيل من هذه اجلارية التي قد أرشقـت اجلنّـة مـن نـور : فقال آدم

وجهها
���

هذه فاطمة: ؟ فقال 
���

ّبنت نبي 
���

، من ولـدك يكـون يف آخـر الزمـان 

ّبعلهـا عـيل بـن أيب طالـب: فام هذا التاج الذي عىل رأسها ؟ قـال: قال
���

: قـال، 

وماالقرطان
���

 .ولدهيا احلسن واحلسني: ؟ قال 

ُحبيبي جربئيل أخلقوا قبيل ؟ قال: قال آدم هم موجودون يف غامض علـم : َ

                                       
 .ّألهنم : » ط « يف .١

 . ذلك ما رويمن ًوأيضا : » ط « يف .٢

 .» م، ق «مل يرد يف ) ًخلقا (.٣

 . ـ درنك٤٣١ : ١٠ُّهتذيب اللغة . درانك: ومجعه . البساط:  الدرنوك .٤

 .» م، ق «إىل هنا مل يرد يف ) فقال آدم: (وله  من ق.٥

 .» م، ق «أثبتناه من ) فاطمة( االسم املبارك .٦

 .ّنبيي ّحممـد بنت : » م « يف .٧

 .طالب أيب بن ّلعيل : » م « يف .٨

 .القرطان هذا وما : » م « يف .٩
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���ُن ختلق أنت بأربعة آالف سنةاهللا قبل أ
«
���

. 

ُوأيضا من ذلك ما ذكر يف بعض كتب  ّإن صعصعة بن صـوحان : »املناقب«ً

دخل عىل
���

ِ ـ ملا رضب ـ وقالأمري املؤمنني   ُ يا أمري املؤمنني أنـت أفـضل أم : ّ

: آلدم تعـاىل اهللا قـال ولكن، قبيح نفسه املرء تزكية«: ّآدم أبو البرش ؟ قال عيل 

ُآدم اَي ْاسكن َ ُ َأنت ْ ْ َوزوجك َ ُ ْ َاجلنة ََ َّ َوكال َْ ُ َمنها َ ْ ًرغدا ِ َ ُحيـث َ ْ ُشـئتام َ ْ َوال ِ َتقربـا َ َ ْ ِهـذه َ ِ
َ 

َالشجرة َ َ َفتكونا َّ ُ َ َمن َ
َالظاملني ِ

ِِ َّ
���

َّوإن كثريا من األشياء أباحها اهللا تعـاىل عـيل أنـا ،  ً ّ

»قاربتها وما تركتها
���

. 

 . املؤمنني أم نوح؟أنت أفضل يا أمري: ّثم قال

عىل دعوت ما وأنا، قومه عىل دعا ًنوحا ّإن«: قال 
���

وابن ، ّظاملي حقي 

 .»ّوابناي سيدا شباب أهل اجلنّة، ًنوح كان كافرا

 .أنت أفضل أم موسى؟: ّثم قال
                                       

 .سنة ألف بأربعني ختلق أن قبل : » م « يف .١

اإلربيل يف كشف . قبل أن أخلقكام بألفي عام: ، وفيه ٦٦ ـ ٦٥ :    احلسني أورده اخلوارزمي يف مقتل.٢

: ّ، احلـيل يف املحتـرض ٥٢ : ٤٣، عن ابن خالويه يف كتاب اآلل، وعنـه بحـار األنـوار ١٥٨ : ٢ّالغمة 

 .٢٠٩ : ١، البيايض يف الرصاط املستقيم ٥/٨ : ٢٥، وعنه يف بحار األنوار ٣٩٩/٣٧٧

 .عىل دخل : من بدل. إىل جاء العبدي : » ط « يف .٣

 .٣٥ : ٢ سورة البقرة .٤

 » ق «ويف . َّحه اهللا تعاىل عيل ولكن أنا تركتها وما قاربتهـاأبا األشياء من ما ًكثريا وأنا : » ط « يف .٥

 مـن ًكثـريا ّوإن : » م « ويف. قاربتهـا ومـا تركتها أنا َّعيل تعاىل اهللا أباحه األشياء من كثري وأنا: 

 .وما يف املتن تلفيق من النسخ .تركتها وأنا تعاىل اهللا أباحها ءاألشيا

 .» م «أثبتناها من ) عىل (.٦
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ُأخــاف : فقــال، فرعــون إىل موســى أرســل تعــاىل اهللا ّإن«: قــال  َ  َأن َ

ِيقتلون ُ ُْ َ
���

ْالختف:  تعاىلّحتى قال اهللا،  َ َ ِّإين َ ُالخياف ِ َ َ َّلدي َ َ َاملرسلون َ ُ َ ْ ُْ
���

: وقال، 

ِّرب ِّإين َ ُقتلت ِ َْ ْمنهم َ ُ ْ ِ نفسا فأخاف أن يقتلـونِ َُ ْ ًُ ُ ََ َ َ ْ َ
������

وأنـا، 
���

مـا خفـت حـني  

أرسلني رسول اهللا بتبليغ سورة براءة أن أقرأها عىل قريش يف املوسـم
���

ّمـع أين ، 

فــذهبت هبــا إلــيهم وقرأهتــا علــيهم ،  مــن صــناديد قــريشًكنــت قتلــت كثــريا

 .»وماخفتهم

 .أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟: ّثم قال

ّأمه كانت عيسى«: قال  ُ���
ّفلـام حـان وقـت والدهتـا ، يف بيت املقـدس 

ًسمعت قائال يقول هلا
���

���ّاخرجي فإن هذا: 
ّوأنا أمي ، بيت عبادة ال بيت والدة  ُ

فانـشق حـائط الكعبـة ، رب وضـع محلهـا كانـت يف احلـرمّفاطمة بنت أسد ملا ق

                                       
 .١٤ : ٢٦ سورة الشعراء .١

 .١٠ : ٢٧ سورة النمل .٢

 .٣٣ : ٢٨ سورة القصص .٣

 .» م، ق «إىل هنا أثبتناه من ) ّحتى قال اهللا تعاىل: ( من قوله .٤

 ).و الغار ليلة اهللا رسول فراش يف ّبت حني خفت ما : (زيادة » ط « يف .٥

 .ّاحلج موسم يف : » م « يف .٦

ّأمه : » م « يف .٧  ).عيسى (اسم بدون. كانت ُ

 .» م، ق «أثبتناها من ) هلا (.٨

 .البيت : زيادة » ط « يف .٩
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ًوسمعت قائال يقول هلا
���

، وأنـا ولـدت فيـه، ادخيل فدخلت يف وسـط البيـت: 

»ال قبيل وال بعدي، وليس ألحد هذه الفضيلة غريي
���

. 

 يف  يف الوالدة وذاك حـال عيـسى ّفإذا كان هذا حال عيل بن أيب طالب 

���ُا أويل األبصارفانظروا واعتربوا ي، الوالدة
. 

 

 

 
 

                                       
 .» م، ق «أثبتناها من ) هلا (.١

 ـ ٢٧ : ١النعامنيـة لنعمـة اهللا اجلزائـري ّ مل أعثر عليه يف مصادر املتقدمني، بل وجدتـه يف األنـوار .٢

، وكالمهـا عـن كتـاب ٢٢٠:  للتربيـزي  ، واللمعة البيـضاء يف رشح خطبـة الزهـراء٢٩

 .املناقب

 .» ق «مل يرد يف ) ُيا أويل األبصار (.٣





 

 
 ���املطلب العارش

ّأيضا من ذلك ما روى بعض علامئنا اإلماميـة يف كتـاب لـه سـامه مـنهج «: ً

، عنـه اهللا ريض الفـاريس سـلامن عن ّاملتصل باإلسناد »التحقيق إىل سواء الطريق

: قـال ــ ّاخلطـاب بن عمر بويع ّملا ـ بمنزله  املؤمنني أمري مع ًجلوسا كنّا: قال

ّ وحممـد بن احلنفية وحممـد بن أيب بكر وعـامر بـن احلسن واحلسني و أنا كنت ّ ّ

  :فقـال لـه ابنـه احلـسن ، يارس واملقداد بن األسـود الكنـدي ريض اهللا عـنهم

ًملكـا ّربـه سأل ُداود بن سليامن ّإن ،املؤمنني أمري يا«  بعـده مـن ألحـد ينبغـي ال ُ

 .»ُ سليامن بن داود ؟ّ ملكت أنت مما ملكهل ف،ذلك فأعطاه

 اهللا سـأل ُداود بـن سـليامن ّإن، النـسمة وبـرأ ّاحلبة فلق والذي«: فقال 

ّعزوجل  -  اهللا رسـول ّجـدك بعد - يملكه مل ما ملك أباك ّوإن، فأعطاه امللك ّ

 .»بعده أحد يملكه وال قبله أحد

 .»الكرامة من به تعاىل اهللا ّفضلك ّمما ترينا أن نريد«: فقال احلسن 

 ّوصـىل ّفتوضـأ،  املؤمنني أمري فقام »تعاىل اهللا شاء إن أفعل«: فقال 

ّعزوجل اهللا ودعا ركعتني جانـب إىل بيـده أومـأ ّثـم، أحـد يفهمها مل بدعوات ّ
���

 
                                       

 .» م، ق « هذا املطلب إىل آخره مل يرد يف .١

 .املصادر وكذلك. جهة : نسخة يف » ط « يف حاشية .٢
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فام كان بأرسع من أن جاءت سحابة بيضاء، املغرب
���

وإذا ، فوقفـت عـىل الـدار 

ّ أيتهـا الـسحابة اهبطـي بـإذن اهللا :فقال أمري املؤمنني ، ُبجانبها سحابة أخرى

ّأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممــدا رسـول اهللا وأنـك : فهبطت وهي تقول، تعاىل ً ّّ ّ

ّومن متسك بك سلك، ّمن شك فيك فقد هلك، ّخليفته ووصيه
���

 .سبيل النجاة 

ّثم انبسطت السحابة إىل األرض كأهنا بساط موضوع: قال ّ. 

، فجلـسنا وأخـذنا مواضـعنا، سوا عىل الغاممـةاجل: فقال أمري املؤمنني 

���ُفأشار إىل السحابة االخرى فهبطت وهي تقول كمقالـة
فجلـس أمـري ، األوىل 

املؤمنني عليها
���

ّثم تكلم بكالم وأشار إليها باملسري نحو املغرب،  وإذا بالريح قد ، ّ

ًدخلت حتت السحابتني فرفعتهام رفعا رقيقا ّفتأملت، ً
���

 ؤمنني نحـو أمـري املـ 

 .»ّوإذا به عىل كريس والنور يسطع من وجهه يكاد خيطف األبصار

، بخامتـه ًمطاعا كان ُداود بن سليامن ّإن، املؤمنني أمري يا«: فقال احلسن 

يطاع بامذا  املؤمنني وأمري
���

 .»؟ 

لسانه أنا، أرضه يف اهللا عني أنا«: فقال
���

أنا نور اهللا الـذي ، الناطق يف خلقه 
                                       

 .مل ترد يف املصادر) بيضاء (.١

 .أثبتناه من املصادر) ّومن متسك بك سلك: ( قوله .٢

 .واملصادر » ط « حاشية يف نسخة من املتن يف وما. قاله كام : » ط « يف .٣

 .مفرده: ًمنفردا، ويف البحار عن املحترض :  يف املصدر زيادة .٤

 .والبحار املحترض من املتن يف وما. فتاميلت : املعاجز ومدينة » ط « يف .٥

 .مطاع:  يف املحترض .٦

 .لسان اهللا:  يف املحترض .٧



 ٨٣........................................................................املطلب العارش

 

ّأحتبـون أن : ّثـم قـال ، ّأنا باب اهللا الذي يؤتى منه وحجتـه عـىل عبـاده، ىُال يطف

ُأريكم خاتم سليامن بن داود ؟ قلنا ًفأدخل يده يف جيبه فـأخرج خامتـا مـن ، نعم: ُ

 .»ّوعيل ّحممـد«: مكتوب عليه، ّذهب فصه من ياقوتة محراء

يشء ّأي مـن«: فقـال ، ّفتعجبنـا مـن ذلـك: قال سلامن
���

؟ تعجبـون  

ًأنا أريكم اليوم ما مل تروه أبدا، وماالعجب من مثيل ُ«. 

 بيننـا الـذي ّوالـسد ومـأجوج يـأجوج ترينـي أن ُأريد«: فقال احلسن 

السحاب حتت الريح فسارت »وبينهم
���

ّفسمعنا هلا دويا كدوي الرعـد  وعلـت ، ًّ

ّيف اهلواء وأمري املؤمنني يقدمنا حتى انتهينا إىل جبل شامخ يف العلـو وإذا شـجرة ، ّ

ّجافة قد تساقطت أوراقها وجفت أغصاهنا ّ. 

 ّفإهنا سلها«:  فقال »؟ يبست قد الشجرة هذه بال ما«: فقال احلسن 

 مـن نـراه مـا بـك حـدث قـد لـك مـا الـشجرة ّأيتها«:  احلسن فقال »جتيبك

عليك بحقي«:  املؤمنني أمري فقال، جتبه فلم »اجلفاف؟
���

 .»ّإال ما أجبته 

ّلبيـك لبيـك يـا ويص رسـول اهللا : واهللا لقـد سـمعتها تقـول: ويقال الرا ّ ّ

ّيا أبا حممـد: ّثم قالت، وخليفته
���

ّ إن أمري املؤمنني كان جييئني يف كل ليلة وقـت ، ّ

ُالسحر ويصيل عندي ركعتني ويكثر من التسبيح فإذا فرغ من دعائه جاءته غاممة ، ّ

                                       
 .أثبتناه من املصادر) يشء (.١

 .فسارت السحابة فوق الريح:  يف املحترض .٢

 .أثبتناه من املحترض والبحار) بحقي عليك (.٣

 .أثبتناه من املحترض والبحار) ّيا أبا حممـد (.٤
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بيضاء ينفح منها رائحة
���

وكنـت ،  فيجلس عليه فتسري بـهّوعليها كريس، املسك 

أعيش بمجلسه وبركته
���

 .ًفانقطع عنّي منذ أربعني يوما فهذا سبب ما تراه منّي، 

ّ وصىل ركعتني ومسح بكفه عليها فاخرضت وعادت فقام أمري املؤمنني  ّ ّ

إىل
���

ُوأمر الـريح فـسارت بنـا وإذا نحـن بملـك يـده بـاملغرب وأخـرى ، حاهلا 

ّأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده : مللـك إىل أمـري املـؤمنني قـالّفلام نظر ا، باملرشق

ُوأشهد أن حممـدا عبده ورسوله أرسله باهلدى وديـن احلـّق ليظهـره ، الرشيك له ً ّّ

ًوأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا، ّعىل الدين كله ولو كره املرشكون ً ّ ّ ّ. 

ُده األخـرى يف من هـذا الـذي يـده يف املغـرب ويـ، يا أمري املؤمنني: فقلت

 وضـوء الليـل بظلمة اهللا ّوكله الذي امللك هذا«: املرشق ؟ فقال أمري املؤمنني 

يزوله وال النهار
���

َّوإن اهللا تعاىل جعل أمر الـدنيا إيل، إىل يوم القيامة  ّوإن أعـامل ، ّ

ّالعباد تعرض عيل يف كل يوم  .ّثم ترفع إىل اهللا تعاىل، َّ

ّثم رسنا حتى وقفنا عىل سـد ّ  فقـال أمـري املـؤمنني ،  يـأجوج ومـأجوجّ

 جبـل وهو ـ ّالعلو يف شامخ جبل إىل وأشار »اجلبل هذا ييل ّمما بنا اهبطي«: للريح

ّ السد وإذا ارتفاعه مـدإىل فنظرنا ـ اخلرض ّ
���

وهـو أسـود كقطعـة الليـل ، البـرص 

                                       
 .حري:  يف املحترض والبحار .١

 .وكنت أعيش بربكته:  يف املحترض والبحار .٢

 .والبحار املحترض من املتن يف وما، عىل : » ط « يف .٣

 .بظلمة الليل والنهار ال يزول: بالليل والنهار فال يزول، ويف البحار :  يف املحترض .٤

 .للسياق أقرب وهو، والبحار املحترض من املتن يف وما، ّحيد ما » ط « يف .٥
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الدامس
���

 أنـا، دّحممــ أبا يا«: فقال أمري املؤمنني ، خيرج من أرجائه الدخان، 

 طـول ثالثـة ًأصـنافا فرأيـت : سـلامن قال »العبيد هؤالء عىل األمر هذا صاحب

ً طول كـل واحـد سـتون ذراعـاوالثاين، ًذراعا وعرشون مائة أحدهم والثالـث ، ّّ

ُيفرش إحدى أذنيه حتته واألخرى يلتحف هبا ُ. 

ّثم إن أمري املؤمنني  ّه فانتهينـا إليـ،  أمر الريح فسارت بنا إىل جبل قـاف

ّثـم نظـر إىل أمـري ، ّوإذا هو من زمردة خرضاء وعليهـا ملـك عـىل صـورة النـرس

ّالسالم عليك يا ويص رسول رب العاملني وخليفته: قال امللك، املؤمنني ّ
���

أتأذن ، 

ّيل يف الرد
���

 ّعـام أخربتـك شـئت وإن ّتكلـم شـئت إن«: ّفرد عليه السالم وقال، 

أنت تقول بل: امللك فقال »عنه تسألني
���

 .يا أمري املؤمنني 

 قـد«: فقـال ، نعـم: لفقا » اخلرض تزور أن لك آذن أن تريد«: فقال

 .الرحيم الرمحن اهللا بسم: قال أن بعد امللك فأرسع »لك أذنت

فمشينا إىل: ّثم قال
���

اجلبل هنيئة فإذا بامللك قد عاد إىل مكانـه بعـد زيـارة  

ّمللـك مـا زار اخلـرض إال حـني أخـذ يا أمري املؤمنني رأيـت ا: فقال سلامن، اخلرض

إذنك
���

سلامن يا« :فقال ، 
���

ّلو أن أحدهم رام ، والذي رفع السامء بغري عمد 
                                       

 . ـ دمس٣٧٩ : ١٢ُّهتذيب اللغة . ّأدمس الظالم وأدمس، إذا اشتد ظالمه: دامس ال.١

 .ّيا ويص رسول اهللا وخليفته:  يف املحترض والبحار .٢

 .ّالرد: بدل من . الكالم:  يف املحترض والبحار .٣

 .أثبتناها من املحترض والبحار) أنت (.٤

 .ّثم قال فمشينا إىل: بدل من .  متشينا عىلّثم: ّثم مشينا عىل، ويف البحار :  يف املحترض .٥

 .ّما زار حتى أخذ اإلذن:  يف املحترض .٦

 .أثبتناه من املحترض) يا سلامن (.٧
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ّأن يزول من مكانه بقدر نفس واحد ملا زال حتـى آذن لـه وكـذلك يـصري حـال ، ََ

 .»ولدي احلسن وبعده احلسني وتسعة من ولد احلسني تاسعهم قائمهم

 .ّوكل بقاف ؟ما اسم امللك امل: فقلنا

»ترحائيل«: فقال 
���

 فقلنا
���

ّكيف تـأيت كـل ليلـة إىل ، يا أمري املؤمنني: 

 :هذا املوضع وتعود ؟ فقال 

مـن ألملـك ّإين النسمة وبرأ ّاحلبة فلق والذي، بكم أتيت كام«
���

ملكـوت  

َالساموات واألرض ما لـو علمـتم ببعـضه ملـا احتملـه جنـانكم
���

ّإن اسـم اهللا ، 

وكان آلصف، ًاثنان وسبعون حرفااألعظم 
���

، ّبن برخيا حرف واحد فـتكلم بـه 

ّثـم ، ّفخسف اهللا تعاىل األرض ما بينه وبني عـرش بلقـيس حتـى تنـاول الـرسير

وعندنا نحن واهللا اثنان وسبعون ، عادت األرض كام كانت أرسع من طرف النظر

ّال حول وال قوة إال و، وحرف واحد عند اهللا تعاىل استأثر به يف علم الغيب، ًحرفا ّ

 .»وأنكرنا من أنكرنا، عرفنا من عرفنا، ّباهللا العيل العظيم

يا أمـري : فقلنا، ّ وقمنا وإذا نحن بشاب يف اجلبل يصيل بني قربينّثم قام 

 . من هذا الشاب ؟،املؤمنني
                                       

 .ترجائيل: برجائيل، ويف البحار :  يف املحترض .١

 .والبحار املحترض من املتن يف وما، فقال : » ط « يف .٢

 .أثبتناها من املحترض والبحار) من (.٣

 . ـ جنن٢١٢ : ٧املحكم واملحيط األعظم . القلب: جلنان  ا.٤

ًإن اسم اهللا األعظم عىل اثنني وسبعني حرفا وكان عند آصف:  يف املحترض والبحار .٥ ّ.... 
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ّوهذان القربان المـه وأبيـه،  ّالنبي صالح«: فقال  ّوإنـه يعبــد اهللا ، ُ

، ّ نظر إليه صالح مل يتاملك نفسه حتى بكى وأومأ بيده إىل أمـري املـؤمننيّفلام، بينهام

ّثم عاد إىل صالته
���

ّعنـده حتـى فـرغ مـن  فوقف أمري املـؤمنني ، وهو يبكي 

ّمم بكاؤك: فقلنا له، صالته
���

ّكـان يمـر يب  ّإن أمري املـؤمنني : ؟ فقال صالح 

ّفقطـع ذلـك منـذ عـرشة أيـام ، يهفيجلس فتزداد عباديت بنظري إل، ّعند كل غداة

 .ذلك من ّفتعجبنا »فأقلقني ذلك

 ونحـن فقام، نعم: فقلنا »؟ ُداود بن سليامن ُأريكم أن أتريدون«: فقال 

وأهنـار ، وفيه مجيع الفواكـه واألعنـاب، ً بنا بستانا ما رأينا أحسن منهفدخل، معه

تـت ترفـرف حولـه فحني رأته األطيـار أ، جتري واألطيار يتجاوبن عىل األشجار

واضـع يـده عـىل ، ملقى عىل ظهره، وإذا رسير عليه شاب، حتى توسطنا البستان

فنهض ، فأخرج أمري املؤمنني اخلاتم من جيبه وجعله يف اصبع سليامن ، صدره

ّوويص رسول رب العاملني، السالم عليك يا أمري املؤمنني: ًقائام وقال أنـت واهللا ، ّ

وقد خاب وخرس من ، ّقد أفلح من متسك بك، عظمّالصديق األكرب والفاروق األ

ُوإين سألت اهللا عزوجل بكم أهل البيت فاعطيت ذلك امللك، ّختلف عنك ّ ّ ّ«. 

ّفلام سمعنا كالم سليامن بن داود مل أمتالك نفـيس حتـى وقعـت : قال سلامن ُ ّ

ّعىل أقدام أمري املؤمنني أقبلها ىل ومحدت اهللا تعـاىل عـىل جزيـل عطائـه هبدايتـه إ، ُ

ً الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهـرياوالية أهل البيت  وفعـل ، ّ
                                       

 .ّثم أعادها إىل صدره:  يف املحترض والبحار .١

 .ما بكاؤك:  يف املحترض والبحار .٢
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 .يب كام فعلتاأصح

 إلـيكم يـصل ال مـا وراءه«: مـا وراء قـاف ؟ قـال: ّثم سألت أمري املؤمنني

فقلت »علمه
���

 كعلمي وراءه بام علمي«: أتعلم ذلك يا أمري املؤمنني ؟ فقال : 

ك وكـذل  اهللا رسول بعد عليها الشهيد احلفيظ ّوإين، فيها وما الدنيا هذه بحال

 .»األوصياء من ولدي من بعدي

 االسـم نحن، األرض طرق من الساموات بطرق َألعرف ّإين«: ّثم قال 

 نحـن، أجـاب هبـا تعاىل اهللا ُسئل إذا التي احلسنى األسامء نحن، املكنون املخزون

عـىل املكتوبة األسامء
���

ّ عزوجـل الـسامء واألرض وألجلنـا خلـق اهللا، العـرش  ّ

والعرش
���

ّومنّا تعلمـت املالئكـة التـسبيح والتقـديس ، والكريس واجلنّة والنار 

ّونحن الكلامت التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، والتوحيد والتهليل والتكبري ّ«. 

 ّغـضوا«: قـال، نعـم: قلنـا، »؟ ًعجبـا ُأريكـم أن أتريـدون«: ّثم قـال 

 أكرب رأينا ما بمدينة نحن فإذا ففتحناها، »افتحوها«: قال ّثم ، ففعلنا، »أعينكم

 طـول عـىل، خلقهـم مـن أعظـم رأينـا ما ُأناس وفيها، قائمة فيها األسواق، منها

 باهللا يؤمنون ال ّكفار، عاد قوم ّبقية«: قال ؟ هؤالء من املؤمنني أمري يا: قلنا، النخل

ّ أريكـم إيـاهمأن أحببـت تعاىل ُهلهـا أريـد أن أهلكهـم وهـموهـذه املدينـة وأ، ُ ُ  

 ّبحجـة بـل، ال«: قـال ! ّحجـة بغـري هتلكهـم، املؤمنني أمري يا: قلنا »ال يشعرون

                                       
 .فقلنا:  يف املحترض والبحار .١

 .والبحار املحترض من املتن يف وما، حتت : » ط « يف .٢

ّوألجلنا خلق اهللا عزوجل السامء واألرض والعرش: ( قوله .٣  .أثبتناه من املحترض والبحار) ّ
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يرونه وهم نراهم ونحن يقتلوه أن ّفهموا، هلم وتراءى منهم فدنا »عليهم
���

ّثـم ، 

ّتباعد عنهم ودنا منّا ثم مسح بيده عىل صدورنا
���

 .وصعق هبم صعقة، 

ّوأن ، ّنـا أن األرض قـد انقلبـت والـسامء قـد سـقطتلقـد ظنّ: قال سلامن

يـا أمـري : قلنـا، فلم يبق منهم يف تلك الساعة أحد، ِالصواعق من فيه قد خرجت

يف ّكلهم وصاروا هلكوا«: ما صنع اهللا هبم ؟ قال ، املؤمنني
���

هذا : لناق، »النار 

 .معجز ما رأينا وال سمعنا بمثله

 ـ بأرسنا ـ ُنطيق ال: قلنا، »؟ ذلك من بأعج ُأريكم أن أتريدون«: فقال 

 اهللا عند قدرك وعظيم بفضلك يؤمن وال ّيتوالك ال من فعىل، آخر يشء احتامل عىل

 . إىل يوم الدينأمجعني واملالئكة والناس الالعنني ولعنة اهللا لعنة تعاىل

 وأشـار »تعاىل اهللا شاء إن ذلك أفعل«: فقال، ّثم سألناه الرجوع إىل أوطاننا

 سـحابة عـىل فجلـسنا، »مواضـعكم خـذوا«:  فقال، منّا فدنتا السحابتني ىلإ

 رأينـا ّحتـى، اجلـو يف رصنا ّحتى فحملتنا الريح وأمر، ُاألخرى عىل  وجلس

ّثم حطتنا يف دار أمري املؤمنني ، األرض كالدرهم ّيف أقـل مـن طـرف النظـر  ،

ّوكان وصولنا إىل املدينة وقت الظهر واملؤذن يؤذن كـان خروجنـا منهـا وقـت و، ّ

ُيا هللا العجب كنّا يف جبل قاف مسرية مخس سنني وعـدنا يف : فقلنا، علت الشمس

 .!مخس ساعات من النهار 

                                       
 .وهم يرون: وهم ال يروننا، ويف البحار :  يف املحترض .١

ثانيـة حتـى صـار ّوأبداننا وتكلـم بكلـامت مل نفهمهـا وعـاد إلـيهم :  يف املحترض والبحار زيادة .٢

 .بإزائهم

 .إىل:  يف املحترض والبحار .٣
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ــو«: فقــال أمــري املــؤمنني  أخــرق أن أردت ّأننــي ل
���

ــدنيا بأرسهــا   ال

بـام عنـدي مـن اسـم اهللا ، والساموات السبع وأرجع يف أقل من الطـرف لفعلـت

 .»األعظم

واملعجز الباهر، يا أمري املؤمنني أنت واهللا اآلية العظمى: افقلن
���

بعد أخيك  

ّوابن عمك رسول اهللا 
���

. 

ّ ومن تأمل وتعمق وأخذ بجوامع جمامع هـذا احلـديث الـرشيف:أقول ّ ،

ّتيقن وتقر عيناه بأفضلية موالنا أمري املـؤمنني عـىل مجيـع األنبيـاء واملرسـلني  ّ

ّماخال نبينا 
���

. 

 

 

                                       
 .أجوب:  يف البحار .١

 .والبحار املحترض من املتن يف وما. الباهرة املعجزات : » ط « يف .٢

، والبحـراين يف مدينـة ٣٣/٥ : ٢٧، وعنه يف بحار األنوار ٢٢٧/١٨٠: ّ أورده احليل يف املحترض .٣

 إىل التحقيـق مـنهج «ّوالكل نقله عـن . ً، خمترصا٢٤٤/١٥٥وً، كامال، ٥٤٩/٣٥١ : ١املعاجز 

 .اإلمامية علامء ألحد » الطريق سواء

 .» م، ق « إىل هنا انتهى ما سقط من .٤



 

 
 ���املطلب احلادي عرش

���ًأيضا من ذلك ما رواه ابن شريويه الديلمي
: قـال »الفـردوس«يف كتاب  

 ابـن عـن، الـزبري بـن عـروة عـن، الزهري عن، ّمعمر ّحدثنا، الرزاق عبد ّحدثنا

قتل ّملا: قال عنه اهللا ريض ّعباس
���

 عمرو بـن عبـد ودّعيل بن أيب طالب  
���

 ،

ّكرب وكرب املسلمون ّفلام رآه رسول اهللا ، ً يقطر دما وسيفهّودخل عىل النبي  ّ. 

ّاللهم«: ّفقال النبي  ًعليا اعط ّ  تعطهـا وال، قبلـه ًأحـدا تعطهـا مل فضيلة ّ

 .»بعده ًأحدا

���ُفهبط جربئيل ومعه أترجة من اجلنّة
ّإن اهللا عزوجل يقرأ عليك : فقال له،  ّّ

السالم
���

ّحي هبذه عيل بن أيب: ويقول لك،  فـدفعها إليـه،  طالبِّ
���

فانفلقـت يف  

فإذا فيها حريرة خرضاء مكتوب فيها سطران بخـرضة، يده فلقتني
���

 مـن حتيـة« :
                                       

 .العارش املطلب : » م، ق « يف .١

 .» ط «مل يرد يف ) الديلمي (.٢

 .املؤمنني أمري : زيادة » ط « يف .٣

 .العامري : زيادة » م « يف .٤

 .اجلنّة ُأترج من : » م  « يف.٥

 .السالم يقرئك : » م « يف .٦

 .إليه فدفعتها : » م « يف .٧

 .بصفرة:  يف كفاية الطالب .٨
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»طالب أيب بن ّعيل إىل الغالب الطالب
���

. 

 احلـسن بـن العالء عن: »مصباح األنوار«ًوأيضا من ذلك ما رواه صاحب 

: قال، عمر بن اهللا عبـد عن ،األزدي حييى بن لوط خمنف أبو ّحدثنا: قال، اهلمداين

وقد  اهللا رسول سمعت
���

ّبأي لغة خاطبك ربك ليلة املعـراج ؟ فقـال: ئلُس  ّ :

ّريب خاطبني«
���

أنـت خـاطبتني: ّفأهلمني ريب أن قلت، ّبلغة عيل بن أيب طالب 
���

 

يا أمحد: ّأم عيل ؟ فقال
���

أنا يشء ال كاألشياء، 
���

ُوال أوصـف ، ُال أقاس بالناس، 

ًوخلقت عليا مـن نـورك، خلقتك من نوري، بهاتبالش ّفاطلعـت عـىل رسائـر ، ّ

قلبك فلم أجد يف قلبك
���

ّأحب إليك من عيل بن أيب طالب  فخاطبتـك بلـسانه ، ّ
                                       

 عـن شـيخه ابـن ١٧٠/٢٠٤:  مل نعثر عليه يف فردوس األخبار، بل أورده اخلوارزمي يف املناقب .١

ّإسناده عـن أيب حممــد عبـد ، ب٧٨ ـ ٧٧: شريويه الديلمي، والكنجي الشافعي يف كفاية الطالب 

ّالرمحن بن أيب الفهم البلداين، عن أيب الفرج عبد الوهاب احلراين، عـن أيب عـيل بـن تيهـان، عـن  ّ

احلسن بن احلسني بن زوما، عن أيب بكر أمحد بن نرص بن عبـد اهللا الذراع، عن صدقة، عن سلمة 

ف الـدين االسـرتآبادي يف ، عـن اخلـوارزمي، رش٢٩٥/٢٥٤: ّ، احليل يف املحترض ...بن شبيب

، عن ابن ٤٣٤/٦ : ٤، عن ابن شريويه، البحراين يف تفسري الربهان ٤٥٢/١٢ : ٢تأويل اآليات 

 .، عن رشف الدين٤٤٠/٦٦٦ : ٢، عن ابن شريويه، و٣٨١/٢٤٨ : ١شريويه، ومدينة املعاجز 

 .» م «أثبتناها من ) وقد (.٢

 .» ق « يف ترد مل) ّريب (وكلمة، » م «يرد يف إىل هنا مل ) ّبأي لغة خاطبك: ( من قوله .٣

 .ختاطبني : » م، ق « يف .٤

 .ّحممـد يا : » ط « يف .٥

 .كاألشياء ليس : » ق « يف .٦

 .قلبك عىل : » م «إىل قلبك، ويف  : » ق « يف .٧
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كيام يطمئن قلبك
���

«
���

. 

فانظروا
���

ّيا أويل األبصار والعقول كلم اهللا موسى   ُعىل ذروة جبل  ،

ًوكلم اهللا حممـدا فوق العرش بلغة أيـن الثـرى مـن، ّ عيل بن أيب طالب ّّ
���

 

 .الثريا

���ًوأيضا من ذلك ما رواه الفقيه أبو احلسن
 ابن عن: »مناقبه«بن شاذان يف  

 مـع املـسري يب انتهـى، الـسامء إىل يب ُعـرج ّملـا«:  اهللا رسول قال: قال، ّعباس

السامء إىل جربئيل
���

  :ئيـلفقـال يل جرب، ًالرابعـة فرأيـت بيتـا مـن يـاقوت أمحـر 

خلقه اهللا تعاىل قبل خلق الـساموات واألرضـني ، هذا هو البيت املعمور، ّيا حممـد

ّقم يا حممـد فصل إليه، بخمسني ألف عام ّ. 
                                       

 .قلبك يطمئن كام : » ق « ويف. تطمئن كيام : » ط « يف .١

 .خمطوط:  مصباح األنوار .٢

 : ١، ابن طاووس يف الطرائف ٤٢ :  ، ومقتل احلسني٧٨/٦١: اخلوارزمي يف املناقب أورده   

ّ، العالمـة احلـيل يف كـشف اليقـني ٢٠٩ : ١ّ، عن املناقب، اإلربيل يف كشف الغمة ٢٢٩/٢٤٢ ّ :

، النبـاطي ٤٨ : ٢، الـديلمي يف إرشـاد القلـوب ٢٨٣/٢٤٢: ّ، احليل يف املحتـرض ٢٣٠ ـ ٢٢٩

، املجليس يف البحار ٢٩٥: ّ، احلر العاميل يف اجلواهر السنية ٢٠٧ : ١ط املستقيم العاميل يف الرصا

، عن ١٧٧ : ٣ّ، والكل عن املناقب للخوارزمي، الفيض الكاشاين يف التفسري الصايف ٣٨٦ : ١٨

، عن ابن شهرآشوب، ومل نعثر عليـه يف ٤٠٢/٦٢٦ : ٢ّكشف الغمة، البحراين يف مدينة املعاجز 

 .، عن الطرائف٣١٢/١٤ : ٣٨جليس يف بحار األنوار املناقب، امل

 .انظروا : » م، ق « يف .٣

 .وأين : » م « ويف، إىل : » ق « يف .٤

 .» م، ق «مل يرد يف ) أبو احلسن (.٥

 .» ط «مل يرد يف ) انتهى يب املسري مع جربئيل إىل السامء: ( قوله .٦
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ّومجع اهللا النبيني يل: ّقال النبي 
���

ًفصفهم جربئيل ورائي صفا  ّ ّفصليت ، َّ

ّفلام سلمت أتاين آت من عند ريب، هبم ّ ك يقرئـك الـسالم ّربـ، ّيا حممـد: فقال يل، ّ

معـارش األنبيـاء عـىل : فقلـت، ُسل الرسل عىل ماذا أرسلتم من قبيل: ويقول لك

 ّبعثكم ريب من قبيل؟ام

وهـو قولـه ، ّعىل واليتك وواليـة عـيل بـن أيب طالـب : فقالت الرسل

ْواسأل: تعاىل َ ْ ْمن َ َأرسلنا َ ْ َ ْ ْمن َ
َقبلك ِ ِ

ْ َ
���

«
���

. 

ّألهنم مبعوثون بنبوة حممـد ؛ أفضل منهمّوكيف ال يكون عيل بن أيب طالب  ّّ 

ّووالية عيل بن أيب طالب 
���

. 

 ّما روي عن أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب : ًوأيضا من ذلك

ه ّأن
���

ُيا بنية«:  لفاطمة  اهللا رسول قال: قال 
���

ّإن اهللا تعاىل أرشف  

لـع ثانيـة، عىل الـدنيا فاختـارين عـىل رجـال العـاملني ّثـم اط ّ
���

فاختـار  
                                       

. واألنبيـاء الرسـل مجيـع اجتمـع ّحتى تعاىل اهللا أمر ّثم : منقبة املائة ويف. ّالنبيني يل : » م، ق « يف .١

 .يل ّالنبيني اهللا ومجع : من بدل

 .٤٥ : ٤٣ سورة الزخرف .٢

، ٥٠٥: ، وأورده ابن جرب يف هنج اإليـامن ٣٠٧/٦٩ : ٢٦، عنه يف البحار ١٤٣/٨٢:  مائة منقبة .٣

 بـن احلـسن عن، ٣٠/ ٥٦٣ : ٢ من دون ذكر اآلية، رشف الدين االسرتآبادي يف تأويل اآليات

 .١٥٥ : ٣٦ األنوار بحار يف املجليس وكذلك، الديلمي احلسن أيب

 .» م، ق « من أثبتناه هنا إىل) ّألهنم ؛منهم : ( من قوله .٤

ّعيل بن أيب طالب أنه (.٥  .» م، ق «مل يرد يف ) ّ

 .ّالغمة كشف من املتن يف وما، ّبني يا : » م، ق « ويف، ابنتي يا : » ط « يف .٦

 .ًثانيا : » م، ق « يف .٧
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زوجك
���

لـع ثالثـة، عىل رجال العاملني  ّثـم اط ّ
���

ِفاختـارك عـىل نـساء  

ّثم اطلع رابعة فاختار ابنيك عىل شباب العاملني، العاملني ّ«
���

. 

َّفتلقى: وروي يف معنى قوله تعاىل َ َ ُآدم َ ْمن َ
ِربـه ِ

ِّ َكلـامت َ
ِ َفتـاب َ َ ِعليـه َ

ْ َ َ
���

 ،

ّسأله بحّق حممـد وعيل وفاط: قال َّإال تبت عيل مة واحلسن واحلسني ّ فتاب ، ّ

اهللا عليه
���

. 

ّوأيضا من ذلك ما ذكره عيل بن عيسى اإلربيل يف كتاب ً »���������������

ّبن حممـد جعفر اهللا عبـد أيب عن: »������������
���

  :»ّاجلن من امرأة ّإن
���

 

تـرتدد كانـت، فـراءع : يقال هلـا
���

فتـأيت ، ه فتـسمع مـن كالمـّإىل النبـي  
                                       

 . أيب طالببن ّعيل : زيادة » ق « يف .١

 .ًثالثا : » م، ق « يف .٢

ّوقد ورد احلديث يف عدة مصادر لكن بألفاظ قريبة مـن . ١٧٤ : ٢ّ أورده اإلربيل يف كشف الغمة .٣

 .هذا اللفظ اخرتنا املطابق للمتن فقط

 .٣٧ : ٢ سورة البقرة .٤

: ، الصدوق يف األمـايل  ، عن أحدمها٤٧٢ذيل حديث / ٣٠٥ : ٨ليني يف الكايف  أورده الك.٥

ــصال ١٣٤/٢ ــار ٢٧٠/٨: ، واخل ــاين األخب ــني ١٢٥/١: ، ومع ــي يف األربع ــد اخلزاع : ، املفي

: ، ابـن املغـازيل يف املناقـب ٣٥٩/٤ : ١، ابن الفتال النيشابوري يف روضـة الـواعظني ١٦/١٧

، ابـن ١٣٠/٧٢: ، وخـصائص الـوحي املبـني ٣٧٩/٧٤٥: مـدة ، ابن البطريق يف الع٦٣/٨٩

، الشريازي يف األربعني ١٧٥ : ٢ّ، اإلربيل يف كشف الغمة ١٥٨/١٦٦ : ١طاووس يف الطرائف 

ّ، ويف الكل عن النبي٤٥٢ ـ ٤٥١:  ّ وعن ابن عباس، عن النبي ،ّ ّ . 

 .الصادق : زيادة » ط « يف .٦

 .كان : » ق « ويف، كانت : زيادة » ط « يف .٧

 .تنتاب:  يف املصدر .٨
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صاحلي
���

ً أيامـاّوقـد فقـدها النبـي ، سلمون عـىل يـدهياّاجلـن فيـ    فـسأل ّ

ًإهنا زارت أختا هلـا يف اهللا: فقال،  عنهاجربئيل  ُ طـوبى : ّفقـال النبـي ، ّ

ّللمتحابني يف اهللا
���

ًخلـق يف اجلنّـة عمـودا مـن ياقوتـة  ّإن اهللا تبارك وتعـاىل، 

محراء
���

���ّكل قرص سبعونيف ، عليه سبعون ألف قرص، 
خلقهـا ، ألف غرفـة 

ّاهللا تعاىل للمتحابني يف اهللا واملتزاورين يف اهللا
���

. 

ّفلام رجعت وأتت إىل النبي  ّ ،أي يشء رأيـت، يـا عفـراء: فقال هلـا
���

؟ 

 .فأعجب ما رأيت ؟: قال ، رأيت عجائب كثرية: قالت 

ًمـادا، رأيت إبليس يف البحر األخرض عىل صـخرة بيـضاء: قالت يديـه إىل  ّ

إهلي: السامء وهو يقول
���

َإذا بررت قسمك وأدخلتني،  َ نار جهنّم فأسـألك بحـّق  َ

ّحممـد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ّإال خلصتني منها وحرشتني معهم ّ ّ. 

يا أبا احلارث: فقلت
���

ما هذه األسامء 
���

رأيتهـا : يل التي تدعو هبا ؟ فقـال 
                                       

 .صاحلي : من بدل. من ّحلي ًيوما : » ط « يف .١

 . ّالنبي فقال : زيادة : » م « يف .٢

 .أمحر ياقوت : » م « يف .٣

 .» م «مل ترد يف ) سبعون (.٤

 » م «يف مل يـرد ) واملتـزاورين يف اهللا: ( للمتحـابني واملتـزاورين يف اهللا، وقولـه خلقها : » ق « يف .٥

 .واملصدر

 .عجائب : » م « ويف، ًعجبا : » ق « ويف، ًعجيبا : زيادة » ط « يف .٦

 .ّوريب وموالي ّوسيدي : زيادة » ط « يف .٧

 .حارث يا : » م « ويف، رب يا : » ق « يف .٨

 .الدعاء هذا ما : » م « يف .٩
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فعلمت، بسبعة آالف سنة  تعاىل آدمعىل ساق العرش من قبل أن خيلق اهللا
���

ّأهنم  

اهللا أكرم خلق
���

 .ّبحقهم فأنا أسأله، 

لو أقسم: ّفقال النبي 
���

أهل األرض عىل اهللا هبذه األسامء ألجـاهبم اهللا  

»تعاىل
������

. 

 انظروا يا أهل:أقول
���

ًاأللباب والبصائر لو علم املنحوس إبليس أن أحدا   ّ

ومـا سـأل اهللا تعـاىل ،  لكان سـأل اهللا هبـم؛تعاىل من هؤالءأفضل وأكرم عىل اهللا 

ّبمحمد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ّ. 

 

                                       
 .فقلت : » م « يف .١

 .عىل اهللا:  يف املصدر زيادة .٢

 .واهللا لو أقسم: صدر  يف امل.٣

، ٢٣٢/٩ : ٥، ومستدرك الوسـائل ٢٠/١٥ : ٩٤ ، وعنه يف بحار األنوار١٧٥ : ٢ّ كشف الغمة .٤

، ٣٤٩/٣ : ٢، الفتال النيشابوري يف روضة الـواعظني ٦٣٨/١٣: وأورده الصدوق يف اخلصال 

بن شهرآشـوب، ومل ، عن ا١٢٦/٧٢ : ١واملتزاورين، ونقله البحراين يف مدينة املعاجز : إىل قوله 

 .، عن روضة الواعظني٢٠/٣٤ : ٥نعثر عليه فيه، واحلويزي يف تفسري الثقلني 

ّاللهم فأسألك : زيادة » ط « يف .٥ ّحلـسني عليـك، وبحقـك وا واحلـسن وفاطمة ّوعيل ّحممـد بحّق ّ

 .ّعليهم أن ترزقني املجاورة عند قرب احلسني وختلصني من التربيز وأهلها

ومل . ّإين كتبت هذه النسخة يل خاصـة: ّ خاصة للناسخ حيث قال يف أحد املواضع وهذه التعليقة  

 .» م، ق «ترد التعليقة يف 

 .ُأويل يا : » م « يف .٦





 

 
 ���املطلب الثاين عرش

���ًومن ذلك أيضا ما ذكره ابن شريويه الديلمي
 مـن »الفـردوس«يف كتاب  

منّي ّعيل«:  اهللا رسول قال: قال ّعباس ابن عن: العني باب
���

مثـل رأيس مـن  

»ينبد
���

»رأيس من عيني مثل بل«: ُوزاد يف رواية أخرى، 
���

. 

ّوال شك أن الرأس أفضل وأرشف من أعضاء البدن وكذلك العـني أفـضل مـن ، ّ

 أفضل وأرشفّوإذا كان عيل ، أجزاء الرأس
���

 أفـضل ّوالنبي ، ّمن أعضاء النبي 
                                       

 . احلادي عرشاملطلب : » م، ق « يف .١

 .املتن يف اجلملة هذه من بدل. ُذكر : » م، ق « يف .٢

 .صادر أدناهّوتؤيده مجيع امل. أثبتناها من املصدر) منّي (.٣

ــاب .٤ ــأثور اخلط ــردوس بم ــايل ٦٢/٤١٧٤ : ٣ الف ــويس يف األم ــن ٣٥٣/٧٢: ، وأورده الط ، اب

ــب  ــوب يف املناق ــدة ٢٤٦ : ٢شهرآش ــق يف العم ــن البطري ــاووس يف ٢٩٦/٤٩١: ، اب ــن ط ، اب

 : ١ّ، اإلربـيل يف كـشف الغمـة ٤٨٠ و٣٥١: ، ابن جرب يف هنـج اإليـامن ١٠٤/٧٦ : ١الطرائف 

، البيـايض العـاميل ٢٩٣/٢٥٣: ّ، احليل يف املحترض ٢٨١: ّة احليل يف كشف اليقني ّ، العالم٥١٧

، اخلطيـب البغـدادي ٧٥ و٥٧: ، الشريازي يف األربعني ٥٨ : ٢ و٢٥٢ : ١يف الرصاط املستقيم 

: ، اخلــوارزمي يف املناقــب ٩٢/١٣٥: ، ابــن املغــازيل يف املناقــب ١٢ : ٧يف تــاريخ بغــداد 

ّ، املتقي اهلندي يف كنـز العـامل ١٧٧/٥٥٩٦ : ٢ اجلامع الصغري ، السيوطي يف١٤٤/١٦٧ ّ١١ : 

 .ّعيل منّي بمنزلة رأيس من بدين: ويف بعض املصادر . ٦٠٣/٣٢٩١٤

 .ّ مل نعثر عىل هذا النص يف املصادر.٥

 .» ط «مل يرد يف ) وأرشف (.٦
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أفضل من األنبياء  ّفكيف ال يكون عيل ، من مجيع األنبياء
���

 ! 

»مصباح األنوار«ًوأيضا من ذلك ما رواه يف 
���

، عـن سـعيد بـن منـصور: 

ّحدثنا الدراوردي: قال
���

عن ، عن عبد خري، عن أبيه، عن العالء بن عبدالرمحن، 

قنو ّالنبي إىل ُأهدي«: ّ أنه قالّعيل بن أيب طالب 
���

ّفجعل يقرش املـوز، موز 
���

 

ًإنك حتب عليا ؟ قال، هللايا رسول ا: فقال له قائل، وجيعلها يف فمي ّ ّ أوما علمت «: ّ

ّأن عليا منّي وأنا من عيل ً »وحيث يكون أكون، حيث أكون يكون، ّّ
���

. 

ّحـدثنا حييـى بـن سـليم : قـال، روى سويد بن سعيد: ويف الكتاب املذكور

الطائفي
���

عن سليامن التيمي، عن األزور بن غالب، 
���

عن عبــد ، عن أيب جملز، 
                                       

 .» ق «مل يرد يف )   أفضل من األنبياء ّفكيف ال يكون عيل: ( قوله .١

 .األنوار مصباح ويف : » م، ق « يف .٢

: بتناه من املصادر، وهـو املوافـق للكتـب الرجاليـة، وهـو أث املتن يف وما، الورداري : »  ط، ق، م  « يف نسخة .٣

ّعبد العزيز بن حممـد بن عبيد، أبو حممـد املدين، ودراورد قريـة يف خراسـان  : ٦هتـذيب التهـذيب : انظـر   .ّ

 .٣٦٦/١٠٧ : ٨، سري أعالم النبالء ٣٧١/٥١٣٠ : ٤عتدال ، ميزان اال٣١٥/٦٨٠

 . ـ قنا٢٤٦٨ : ٦الصحاح . القنوان واألقناء: واجلمع . العذق:  القنو .٤

 .املوزة : » م « يف .٥

، ٦٤/٣٣: ، واملناقـب ٣٦ :  خمطوط، أورده اخلوارزمي يف مقتـل احلـسني:  مصباح األنوار .٦

، ابـن شهرآشـوب يف ٤٨٠: ، ابـن جـرب يف هنـج اإليـامن ١٩٤ : ١ّوعنه اإلربيل يف كشف الغمة 

حيـث أكـون : (وقولـه . ٢٧٥ : ٣٩، و٢٩٨ : ٣٨، املجليس يف بحـار األنـوار ٢٥٠ : ٢املناقب 

 .مل يرد يف املصادر) يكون وحيث يكون أكون

. يـةالرجال للكتـب املوافـق وهو، » م، ق « من املتن يف وما. الطائفي شكيم بن حييى : » ط « يف .٧

 .٣٠٧/٩٢ : ٩ النبالء أعالم سري، ١٩٨/٣٦٧ : ١١ التهذيب هتذيب انظر

، املـسرتشد مـن أثبتنـاه املـتن يف وما، األزور : » م « ويف، األوز : » ق « ويف، األوذر : » ط « يف .٨

 : ١ االعتـدال ميـزان انظـر. التيمـي سـليامن عـن الـراوي وهو. الرجالية للمصادر املوافق وهو

 .٣٣٦/١٢٧٤ : ٢ والتعديل رحَاجل، ٣٢٢/٧٠١
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اهللا
���

ّ وكفه يف كّف عيليت رسول اهللا قال رأ،  يارسول : فقلت له، ّوهو يقبله، ّ

»تعاىل اهللا من منزلتي«: ّاهللا ما منزلة عيل منك ؟ قال
���

. 

بني نحن«: قال رسول اهللا : قال، وروى أنس بن مالك
���

ّعبد املطلـب  

ّأنا رسول اهللا سيد األنبياء وعمي سيد الشهداء، سادات أهل اجلنّة اطمة ّوعيل وف، ّ

املهديإىل واحلسن واحلسني 
���

«
���

. 
                                       

 مـن أثبتنـاه املـتن يف ومـا، اهللا عبــد بن ّخملد : » م « ويف، اهللا عبـد عن، ّخملد عن : » ط، ق « يف .١

الحق بـن محيـد بـن سـعيد الـسدويس : واسم أيب جملز  .الرتاجم لكتب املوافق وهو املسرتشد

 .٢٨٠/١٤٨١٦ : ٩ان ، لسان امليز١٥١/٢٩٣ : ١١انظر هتذيب التهذيب . البرصي

: ، الـشيخ الطـويس يف األمـايل ٢٩٢: خمطـوط، أورده الطـربي يف املـسرتشد :  مصباح األنـوار .٢

، عن ٢٤٩ : ٢، بسنده عن أيب جملز، عن عبـد اهللا بن سعود، ابن شهرآشوب يف املناقب ٢٢٦/٤٤

عن ابـن مـسعود، ، عن أيب خملد، ٤٢١/٢٩: األمايل، الطربي يف بشارة املصطفى لشيعة املرتىض 

 .كمنزلتي من اهللا تعاىل: ويف بعض املصادر . ، عن األمايل٢٧٨/٢٢٨: ّاحليل يف املحترض 

 .أوالد : » ط « يف .٣

 . واملهدي : » ط « يف .٤

 : ٣، القايض املغريب يف رشح األخبار ٥٦٢/١٥: ّ أورده كل بطريقه عن أنس الصدوق يف األمايل .٥

، ابــن الفتــال ٨/٣: ، املفيــد اخلزاعــي يف األربعــني ١٨٣/١٤٢ :، الطــويس يف الغيبــة ٤/٩١٨

، ٢٨٠/٤٥٥، و٥٢/٤٨: ، ابن البطريق يف العمـدة ٢٨/٥ : ٢النيشابوري يف روضة الواعظني 

، ٩٠/١٥٥: ّ، ريض الدين احليل يف العدد القويـة ٢٠٤، ١٩٤، ١٢٦ : ٤ّاإلربيل يف كشف الغمة 

ــسنن  ــة يف ال ــن ماج ــ٤٥٥/٤٠٨٧ : ٤اب ــن حي ــدثني ، اب ــات املح ــصاري يف طبق  : ٢ّان األن

، أبو نعـيم االصـفهاين يف ذكـر ٢٢٠/٤٩٩٣ : ٤، احلاكم النيشابوري يف املستدرك ٢٩٠/٢٤٩

، ابـن املغـازيل يف ٤٣٤/٥٠٥ : ٩، اخلطيب البغدادي يف تـاريخ بغـداد ١٣٠ : ٢أخبار أصبهان 

ّ، حمــب الــدين ٢٨٤/٦٨٤٠ : ٤، الــديلمي يف الفــردوس بمــأثور اخلطــاب ٤٨/٧١: املناقــب 

ّ، املتقي اهلندي يف كنز ٢٢٨ : ١، الباعوين يف جواهر املطالب ٨٩، ١٥: الطربي يف ذخائر العقبى 

 .، باختالف بني املتن واملصادر، وفيام بني املصادر نفسها٩٧/٣٤١٦٢ : ١٢ّالعامل 
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عن احلارث األعور صاحب أمري املـؤمنني ، عن أيب إسحاق، وروى رشيك

ّعيل بن أيب طالب
���

 ّبلغنا أن النبي :  قال ّكان يف مجع من أصـحابه فقـال  :

ُأريكم«
���

 بـأرسع يكـن فلـم »ًآدم يف علمه ونوحا يف فهمه وإبراهيم يف حكمته ؟ 

 بـخ، الرسل من بثالثة ًرجال أقست، اهللا رسول يا: بكر أبو فقال، ّعيل طلع أن من

 .؟ اهللا رسول يا هو من الرجل هلذا بخ

قال، أعلم ورسوله اهللا: قال »؟ بكر أبا يا تعرفه أال«: قال
���

 احلـسن أبـو«: 

 أبـا يـا مثلـك وأيـن احلسن أبا يا لك بخ بخ: بكر أبو قال » طالب أيب بن ّعيل

احلسن
���

. 

 وإىل، رفعتـه يف ارسافيل إىل ينظر أن أراد من«: ّ أنه قالّروي عن النبي و

وإىل نوح يف صـربه ، دم يف هيبتهآ وإىل، عظمته يف جربئيل وإىل، درجته يف ميكائيل

وإىل سـليامن يف ملكـه، وإىل إبـراهيم يف سـخاوته، ودعوتـه
���

وعظمتـه 
���

وإىل ، 

فلينظـر ، ّىل حممـد يف رشفه ومنزلتهوإ، وإىل عيسى يف سياحته، موسى يف شجاعته
                                       

 . ّصاحب راية عيل:  يف املصادر .١

 .املصادر من أثبتناه تنامل يف وما، ّأيكم : » ط، م، ق « يف نسخة .٢

 : قـال، أعلـم ورسـوله اهللا، اهللا رسـول يـا : قـال ؟ بكر أبا يا تعرفه أفال : ّالنبي فقال : » ط « يف .٣

 .ذلك

ّ، العالمة احليل يف ٢٣٢ : ١ّ، وعنه اإلربيل يف كشف الغمة ٨٨/٧٩:  أورده اخلوارزمي يف املناقب .٤ ّ

 .ّ، عن كشف الغمة٣٩ : ٣٩ر األنوار ، ونقله املجليس يف بحا٥٤: كشف اليقني 

 .وحشمته : زيادة » ط « يف .٥

 .مل يرد يف املصدر) وإىل سليامن يف ملكه وعظمته: ( قوله .٦
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»ّإىل عيل بن أيب طالب 
���

. 

انظروا إىل
���

ّهذا احلديث أن الصفات التي تفرقت يف مجيـع األنبيـاء   ّ 

ّفكيـف ال يكـون عـيل حينئـذ ، ّ يف عيل وحـرصها فيـهّمجعها النبي ، واملالئكة

 .!أفضل منهم ؟

ّ أنـه قـال لعمـرو بـن روي عن أيب موسى األشـعري: ويف الكتاب املذكور

مـا يـدعوك إىل أن تريـد أن ، وحيك يـا عمـرو: ّالعاص ـ ملا تفاوضا يف احلكومة ـ

جتعل
���

 أهـل مثل ّإنام«: يقول أما سمعت رسول اهللا ، ّاخلالفة يف غري عيل  

مثل بيتي
���

 .»ّومن ختلف عنها غرق، من ركبها نجا، سفينة نوح 

 خليـل إبـراهيم«: فقال،  فخرج إلينا ًأما تذكر يوما كنّا بباب رسول اهللا

اهللا رسول ّحممـد وأنا، اهللا روح وعيسى، اهللا كليم وموسى، اهللا
���

وحبيب اهللا 
���

 ،

ّوعيل ويل اهللا  .»ّثم هو وديعتي عند اهللا، ّ

أما تذكر إذ
���

 إذ أقبـل علينـاّكنّا يف سفر مع النبي  
���

ّعـيل وهـو يـسري   ّ
                                       

 .٩٦:  أورده رجب الربيس يف مشارق أنوار اليقني .١

 .ا يفانظرو : » ط « يف .٢

 .إىل أن جتعل:  يف املصدر .٣

 .كمثل مفيك : املصدر ويف. كمثل : » ق « يف .٤

 .ّوأنا حممد رسول اهللا: بدل من. وأنا حبيب اهللا:  يف املصدر.٥

 .» م، ق «مل يرد يف ) وحبيب اهللا (.٦

 .ّأنا : » م « ويف، أن » ط « يف .٧

 .» م، ق «مل يرد يف ) علينا (.٨
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ًوخلقا ًخلقا الناس أشبه ألريتكم ئتمش لئن«: ّفقال النبي ، الناقة ُ���
وأشـبههم  

 أيب بن ّعيل ُاملقبل هذا«: فقال ؟ اهللا رسول يا هو من: قالوا »ًمنطقا بإبراهيم اخلليل

صارهم فإذا وجهأب فرفعوا، »عينيه بني اهللا نور طالب
���

 يغنـي أمري املـؤمنني  

عن نور
���

الشمس 
������

. 

»مفـاتيح الغيـب«دين الرازي يف تفسريه ًوأيضا من ذلك ما ذكره فخر ال
���

 

ًعليـا ّتسبوا ال«: ّ أنه قالّعن النبي : يف تفسري فاحتة الكتاب  يف ممـسوس ّفإنـه ؛ّ

»ذات اهللا
���

. 

ويل العقول واألبصار أن عليـانظروا ي ّا أ ًا الـذي هـو نـور اهللا بـني ُ

ه ممسوس يف ذات اهللا، عينيه ل عىل األنبياء ، ّوأن ومل  ،ّفكيف ال يفض

يسمع ألحد من األنبيـاء
���

وال قيـل ألحـد، ه نـور اهللا بـني عينيـهأنـ 
���

 
                                       

ًخلقا وخلقا: ( قوله .١  .» م، ق «مل يرد يف ) ًُ

 .طالب أيب بن ّعيل : زيادة : » م « يف .٢

 .» م، ق «مل يرد يف ) نور (.٣

 .ييضء يف الشمس:  يف املصدر .٤

 .، باختالف يسري٤٠٥/٧٥٠ : ٢ أورده القايض املغريب يف رشح األخبار .٥

 .القلوب مفاتيح : » م  «ويف، الغيب مفاتح : » ق « يف .٦

ًفإنـه كـان خمـشوشا، وأورده الطـرباين يف املعجـم: ، وفيه ١١٩ : ١ التفسري الكبري .٧  : ١٩ الكبـري ّ

، ١٣٠ : ٩، اهليثمي يف جممـع الزوائـد ٦٨ : ١، أبو نعيم األصفهاين يف حلية األولياء ١٤٨/٣٢٤

، ٣٢٧ و٢٥٥ : ٣، ابن شهرآشـوب يف املناقـب ٦٢١/٣٣٠١٧: ١١ّاملتقي اهلندي يف كنز العامل 

 .، باختالف يسري٥٤/٢٦: ومنتجب الدين يف األربعني 

 .» م «مل يرد يف ) األنبياءومل يسمع ألحد من : ( قوله .٨

 .» ق «مل يرد يف ) وال قيل ألحد: ( قوله .٩
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منهم
���

ه ممسوس يف ذات اهللا تعاىل   .ّأن

ّوروي عن ابن عباس أنه قال ، أوصني يا رسول اهللا: قلت لرسول اهللا : ّ

ًنبيا باحلّق بعثني والذي،  طالب أيب بن ّعيل ّبمودة عليك، ّعباس يابن«: فقال ّ ،

ّعزوجل اهللا قبلي ال وهـو ، ّيل بن أيب طالبع ّحب عن يسأله ّحتى حسنة عبد من ّ

وإن مل يأت اهللا بواليتـه مل ، فإن جاء بواليته قبل عمله عىل ما كان فيه، أعلم بذلك

 .ّثم يأمر به إىل النار، يسأله عن يشء

ًوالذي بعثني باحلّق نبيا، ّيا بن عباس ّ
���

ًإن النار أشد غضبا عىل مبغض  ّ عيل ّّ

كغضبها
���

ًعىل من زعم أن هللا ولدا  ّ. 

ّلو أن املالئكة املقربني واألنبياء املرسلني اجتمعوا عىل بغـضه، ّيا بن عباس ّ 

ـ ولن
���

 .»ّيفعلوا ـ لعذهبم اهللا تعاىل بالنار 

 يبغـضه نعـم، ّعبـاس يابن«: يا رسول اهللا فهل يبغضه أحد ؟ فقال: فقلت

ّأمتي من ّأهنم يذكرون قوم ًبانصي اإلسالم يف هلم اهللا جيعل مل، ُ
���

. 

ّيا بن عباس
���

ّمن عالمة بغضهم له أنه يفضل من هو دونه عليه،  ّ«
���

. 
                                       

  .» م «أثبتناها من ) منهم (.١

ّال يقبل اهللا عزوجل من عبد حسنة: ( من قوله .٢  .» م «إىل هنا مل يرد يف ) ّ

 .كبغضها : » م « يف .٣

 .مل وإن : » م، ق « يف .٤

 .» ق «رد يف إىل هنا مل ي) نعم يبغضه: ( من قوله .٥

 .عالمة : زيادة » ط « يف .٦

، عـامد الـدين الطـربي يف ١٥ضـمن حـديث / ١٠٥:  أورده باختالف يسري الطويس يف األمايل .٧
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كنت عند اخلنـدق وقـد حفـر : ّوروى جابر بن عبـد اهللا األنصاري أنه قال

 بـني يكـنس وجربئيـل حيفـر من بأيب«: ّفقال له النبي ، ّفحفر عيل ، الناس

���ًومل يكن يعني قبلـه أحـدا مـن اخللـق لكرامتـه، ئيلويعينه ميكا، يديه
عـىل اهللا  

»تعاىل
���

. 

                                        
ضـمن / ١٤٣: ، ابن محزة الطويس يف الثاقب يف املناقب ٩ضمن حديث / ٧٨: بشارة املصطفى 

 : ٢ّربيل يف كـشف الغمـة ، اإل٢ضمن حديث / ١٢: ، شاذان بن جربئيل يف الفضائل ٧حديث 

ّ، العالمة احليل يف كشف اليقني ٢٩٥ضمن حديث /٣٢١: ّ، احليل يف املحترض ١٣ ـ ١٢ ّ :٤٦٤ ،

 .٦قطعة من احلديث ضمن حديث / ٢٧٧ : ١رشف الدين االسرتآبادي يف تأويل اآليات 

 .املصادر يف اجلملة هذه ترد ومل، لكرامة : » م « يف .١

، عن مصباح األنوار، وعنه السيد ٦٠٧/٩ : ٢سرتآبادي يف تأويل اآليات  أورده رشف الدين اال.٢

 : ٣٩، و٢٧٣/١٤٤ : ٣٠، املجليس يف بحار األنـوار ٤٦٧/٣٠٧ : ١البحراين يف مدينة املعاجز 

١١٣/٢٢. 



 

 
 ���املطلب الثالث عرش

ّأيضا من ذلك ما ذكره اإلمام اهلامم احلـسن بـن عـيل العـسكري ً���
  يف 

ْوإذ: قوله تعاىل ِ َقلنا َ ْ ِللمالئكة ُ ِ َِ َ َ ْاسجدو ْ ُُ َا آلدم فـسجدوا إال إبلـيس أيب وْ َ ْ َ َ
ِ ِ َِّ ُ َ ََ َاسـتكرب ِ َ ْ َ ْ

َوكان من الكافرين َ َِ ِ َِ ْ َ َ
���

. 

 ومحلـوا قتلـوه الذين بالعسكر معه ومن  احلسني اهللا امتحن ّوملا«: قال 

بيعتي من أنتم: لعسكره قال، رأسه
���

وقـال ، ّيف حل فاحلقوا يف عشائركم ومواليكم 

قد جعلتكم: ألهل بيته
���

���ّيف حل من مفـارقتي 
تـضاعف  ل؛ّفـإنكم ال تطيقـوهنم، 

أعدادهم وقوامهم
���

وما املقـصود، 
���

ّفـدعوين والقـوم فـإن اهللا عزوجـل ، غـريي  ّّ

 .ّكعادته يف أسالفنا الطيبني، ّيعينني وال خيليني من حسن نظره
                                       

 .عرش الثاين املطلب : » م، ق « يف .١

 اإلمـام ذكـر مـا ذلـك من : » ق « ويف، العسكري ّعيل بن احلسن اإلمام ذكر ما ًأيضا : » م « يف .٢

 .العسكري عيل بن حسن

 .٣٤ : ٢ سورة البقرة .٣

 .تبعني ومن : » ط « يف .٤

 .ُ جعلتمقد : » ط « يف .٥

 .مصادقتي من : » م « يف .٦

 .وقواهم : املصدر ويف. وأقوامهم : » م « يف .٧

 .املقصد وما : » ق « يف .٨
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ّفأما عسكره ففارقوه وأما أهلـه واألدنـون مـن أقربائـه فأجـابوه   :وقـالوا، ّ

ّال نفارقك فإنه حيزننا ما حيزنك
���

ّوإنا أقرب مـا نكـون إىل ، يبكويصيبنا ما يص، 

ّفإن كنتم قد وطنتم أنفسكم عىل ما قد وطنـت نفـيس : فقال هلم، اهللا إذا كنّا معك ّ

عليه
���

. 

ّفاعلموا أن اهللا إنام هيب املنازل الرشيفة لعباده باحتامل املكاره ّوإن اهللا وإن ، ّ

ّكان قد خصني ـ مع من خصني ّ
���

 الـدنيا ـ مـن ًمن أهيل الذين أنا آخرهم بقاء يف 

ّاملكرمات بام يسهل معها عـىل احـتامل الكرهيـات
���

ّفـإن لكـم شـطر ذلـك مـن  

املكرمات
���

. 

ّواعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم ّ���
واالنتباه، 

���
والفائز من ، يف اآلخرة 

فاز فيها
���

ّأوال أحـدثكم بـأول أمرنـا وأمـركم معـارش ، الشقي من شقي فيهـا و ّ ُ

ّ واملتعصبنيّأوليائنا وحمبينا
���

ليسهل عليكم احتامل مـا أنـتم لـه معرضـون ؟ ، لنا 
                                       

 .بك جيري ما بنا جيري ّفإنه : » ط « يف .١

 .» م «أثبتناه من ) عليه (.٢

 .» م، ق «أثبتناه من ) ّمع من خصني: ( قوله .٣

 .امل املكروهاتاحت من : » م « يف .٤

 .الكرامات : » م « يف .٥

 .حلو ّومرها ّمر حلوها الدنيا ّأن واعلموا : » م « يف .٦

 .» ق «إىل هنا مل يرد يف ) احتامل الكرهيات: ( من قوله .٧

 .فيها فاز : من بدل. فارقها : » م « يف .٨

 . بناواملعتصمني : املصدر ويف، لنا واملبغضني : » ط « يف .٩
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 .بىل يابن رسول اهللا: قالوا

ّإن اهللا تعاىل ملا خلق آدم وسواه وعلمه أسامء كل يشء وعرضهم عـىل : قال ّ ّ ّّ

ًجعل حممـدا وعليا وفاطمة واحلسن واحلسني أشباحا مخسة يف ظهر آدم، املالئكة ً ًّ ّ ،

يف اآلفـاق مـن الـساموات واحلجـب واجلنـان والكـريس وكانت أنوارهم تيضء 

ّ ألنه قد فضله؛ًفأمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم تعظيام له، والعرش ًبأن جعله وعاء ، ّ

ّفـسجدوا إال إبلـيس أيب أن يتواضـع ، ّلتلك األشباح التي قد عم أنوارها اآلفـاق

قد تواضعت هلا املالئكة و، وأن يتواضع ألنوارنا أهل البيت، جلالل عظمة اهللا تعاىل

ّكلها
���

وكان بإبائه ذلك، ّواستكرب وترفع 
���

»ّوتكربه من الكافرين 
���

. 

: ّ أنه قالعن رسول اهللا ، أبيه عن، أيب ّحدثني : ّقال عيل بن احلسني 

ّاهللا إن آدم ملا رأى، يا عباد« ًالنور ساطعا من صلبه ـ إذ كان اهللا نقل أشـباحنا مـن  ّ

 ّيـا رب مـا هـذه: فقـال ،  ظهر آدم ـ رأى النور ومل تبني األشباحإىل ذروة العرش

، إىل ظهـرك أنوار أشباح نقلتهم من أرشف بقـاع عـريش: األنوار ؟ قال اهللا تعاىل

 .لتلك األشباح ًولذلك أمرت املالئكة بالسجود إذ كنت وعاء

ّيا رب لو بينتها يل: فقال آدم ، وة العـرشذر  انظر يا آدم إىل:فقال اهللا تعاىل، ّ

فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي يف ظهره
���

ينطبع وجه اإلنـسان يف املـرآة  كام 
                                       

 .» ق « يف يردا مل وكالمها، ّكلهم : » ط « يف .١

 .» ط «مل يرد يف ) ذلك (.٢

 : ٤٥، و١٤٩/٢٥ : ١١، وعنـه يف بحـار األنـوار ٢١٨/١٠١ :   تفسري اإلمـام العـسكري.٣

٩٠/٢٩. 

 .» م، ق «أثبتناه من ) التي يف ظهره: ( قوله .٤
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: ّهذه األشباح يا رب ؟ قال اهللا تبارك وتعاىل ما: فقال آدم، الصافية فرأى أشباحنا

ّهذا حممـد وأنا احلميـد املحمـود، ّأفضل خالئقي وبريايت يا آدم هذه أشباح
���

 يف 

سميإًسام من إه شققت ل، أفعاله
���

ّوهذا عيل وأنا العيل العظيم،  ًسـام إشققت لـه  ّ

فاطم أعدائي من رمحتـي ، واألرض وهذه فاطمة وأنا فاطر الساموات، سميإمن 

يوم فصل قضائي
���

، ًفشققت هلـا اسـام مـن اسـمي، ّأوليائي عام يشينهم وفاطم، 

فأنـا املحـسن املجمـل، وهذا احلـسني وهذا احلسن
���

 اإلحـسانوأنـا قـديم 
���

، 

سامئيإًسام من إفشققت هلام 
���

هؤالء خيار خليقتي، 
���

، هبـم آخـذ، ّوكرام بريتي 

���ُوهبم أعاقب، ُوهبم أثيب، ُوهبم أعطي
. 

وإذا دهتك، ّفتوسل هبم يا آدم
���

َداهية فاجعلهم إيل شفعاءك  ّفـإين آليـت ، َّ

ًعىل نفيس قسام حقا هلم ّ ًأال أخيب هبم آمال، ً ّ ُ فلـذلك حـني ، ً هبـم سـائالّوال أرد، ّ
                                       

 .» م «مل يرد يف ) املحمود (.١

 .التاليني املوردين وكذا. اسامئي : » ط « يف .٢

 .» م «مل يرد يف ) يوم فصل قضائي: ( قوله .٣

 .واملصادر » م «أثبتناه من ) املجمل (.٤

 .» م «مل يرد يف ) وأنا قديم اإلحسان: ( قوله .٥

 .» ق «نا مل يرد يف ه إىل) احلسني وهذا احلسن وهذا : (قوله ومن. مياس : » م « يف .٦

 .خلقي : » م، ط « يف .٧

 .» م، ق «مل يرد يف ) ُوهبم أعاقب: ( قوله .٨

َأمك :» ط « يف .٩ َّ. 
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ّزلت منه اخلطيئة دعا اهللا عزوجل فتاب عليه وغفر له ّّ«
���

. 

 ّعيل العسكري تفسري اإلمام اهلامم احلسن بن«ًوأيضا من ذلك ما ذكر يف 
���

«: 

تعاىل قوله تفسري يف
���

 :ِوإذ ِ َاستسقى َ ْ ِموسـى لقومـه َْ ِ ِ
ْ َ َ ُ

���
 بنـي يـا واذكـروا«: قـال 

ِوإذ :ارسائيل ِ َاستسق َ ْ ِموسى لقومه ىَْ ِ ِ
ْ َ َ ُ

���
 ملا حلقهم مـن العطـش ؛طلب هلم السقيا 

ّوضجوا بالبكاء، التيه يف
���

فقـال موسـى ، أهلكنـا العطـش: وقالوا، إىل موسى  

:اللهم بحّق حممـد سيد األنبياء ّ ّ ّ وبحـّق فاطمـة ، ّسيد األوصـياء ّوبحّق عيل، ّ

ّسيدة النساء
���

 وبحّق ،ّ وبحّق احلسني سيد الشهداء،لياءاألو ّوبحّق احلسن سيد ،

عرتهتم
���

سادة وخلفائهم 
���

����ّاألزكياء إال سقيت عبادك 
. 

ْارضبيا موسى : فأوحى اهللا إليه ِ َبعصاك ْ َ َ َاحلجر ِ َ ْفانفجرت ـ فرضبه هبا ـ  َْ َ َ َ َْ

ْمنه اثنتا عرشة عينا قد علـم كـل أنـاس مـرشهبم ُ َ َ َ َْ َْ ُّ َ ً ْ َْ ُ ُ َِ ِ
َ َ َ ُْ َ َ ْ

����
يـزاحم اآلخـرين يف  فـال 

»مرشهبم
����

. 
                                       

، ٤٤/١٩ : ١، وعنه االسرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٢١٩/١٠٢ :   تفسري اإلمام العسكري.١

 .١٠ضمن حديث / ٣٢٧ : ٢٦، و١٥٠ : ١١ر املجليس يف بحار األنوا

 . العسكري احلسن اإلمام تفسري : » م، ق « يف .٢

ّعزوجل قوله يف : » م، ق « يف .٣ ّ. 

 .٦٠ : ٢ سورة البقرة .٤

 .» م ق، «إىل هنا مل يرد يف ) واذكروا: قال : ( من قوله .٥

 .والعويل : زيادة » ط « يف .٦

 .نيالعامل نساء سيدة : » ق « يف .٧

 .وذريتهم : زيادة » ط « يف .٨

 .سادات : » ط « يف .٩

 .ملا سقيت عبادك هؤالء:  يف املصدر .١٠

 .٦٠ : ٢ سورة البقرة .١١

، ٤٢/ ٦٤ : ١، وعنـه االسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٢٦١/١٢٩ :    تفسري اإلمام العسكري.١٢

 .٢٣٦/١٣ : ٥درك الوسائل ، الطربيس يف مست٨/١٠ : ٩٤، و١٨٤ : ١٣املجليس يف بحار األنوار 
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الـسامء مل أجـد  إىل يب ُأرسي ليلة«: ّ أنه قالّومن ذلك ما روي عن النبي 

ًبابــا وال حجابــا وال شــجرة وال ورقــة وال نمرقــة ً���
مــن يــاقوت وال مــدرة 

���
 

ّعيل عيل عيل: ّإالوعليه مكتوب ّ ّعـيل ّوإن اسم، ّ
���

 مكتـوب عـىل كـل يشء ّ ،

»واحلجر والورق والشجر س والقمر واملاءّحتى عىل وجه الشم
���

. 

  ّإين ال أقبـل الـصالة، يـابن عمـران: ّوإن اهللا تعاىل قال ملوسى ليلة اخلطاب

ّإال ممن ّ���
وعرف ، هناره بذكري وقطع، ّوألزم قلبه خويف وحمبتي، تواضع لعظمتي 

حّق أوليائي ـ الذين ألجلهم خلقت
���

ًـدا ّـ حممـ ساموايت وأريض وجنّتي وناري 

ًحقهم جعلـت لـه عنـد اجلهـل حلـام فمن عرف، وعرتته ، ًوعنـد الظلمـة نـورا، ّ

»وأجبته قبل الدعاء، السؤال وأعطيته قبل
���

. 

حجـرة  ّ ليلـة اخلطـاب وجـد كـلّ أن موسـى ،ّوروى وهب بـن منبـه

وشجرة
���

َيـا رب إين مل أر : فقـال،  ونقبائه ّيف الطور ناطقة بذكر حممـد   ّ ّ
                                       

 .النمرق ـ ٦٣٣ : ٦ األعظم واملحيط املحكم. الوسادة : والنمرقة. » ط «مل ترد يف ) وال نمرقة (.١

 . ياقوتمن : من بدل. ياقوتة وال : » ط « يف .٢

 .طالب أيب بن ّعيل : » ط « يف .٣

ًعـىل كـل يشء، ونـصا : ولـه ، باختالف يـسري إىل ق٢٨٣:  أورده الربيس يف مشارق أنوار اليقني .٤ ّّ

 .٢٣: أورده أبو احلسن املرندي يف جممع النورين 

 .ملنّ إال : » ط « يف .٥

 .ألجلهم خلقت : » ط « يف .٦

ـ ٢٦٧: ّيف اجلواهر السنية ّاحلر العاملي ، وعنه ٢٨٤:  أورده الربيس يف مشارق أنوار اليقني .٧  ٢٦٨. 

 .شجرة ومدرة:  يف املشارق .٨
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ّشيئا مما خل ّبذكر حممـد ّقت إال وهو ناطقً
���

 فقال اهللا تبارك وتعـاىل،  ونقبائه :

وجعلـتهم خزنـة، ّإين خلقتهم قبل األنـوار، عمران يابن
���

يـشاهدون ، األرسار 

خلقـت ، ّومعـدن رسي، ولسان حكمتي، وجعلتهم ترامجة علمي، أنوار ملكويت

 .الدنيا واآلخرة ألجلهم

ّأمـة حممــد ّيا رب فـاجعلني مـن : فقال موسى  ّ ُ ، فقـال اهللا تبـارك

 إذا،موسى يا: وتعاىل
���

ًعرفـت حممــدا وأوصـيائه وعرتتـه  وعرفـت فـضلهم ، ّ

ّوآمنت هبم فأنت من أمته ُ«
���

. 

 

 

 

 

                                       
 .ّحممـد وذكر اهللا بذكر : » م « يف .١

 .علمي: زيادة» ط« يف .٢

 .فإذا عمران بن ياموسى : » ط « يف .٣

ّ، وعنه احلر العاميل يف اجلواهر السنية ٢٨٥:  أورده الربيس يف مشارق أنوار اليقني .٤ ّ :٢٦٨. 
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َوالـسابقون: قد مدح اهللا تبارك وتعاىل الـسابقني يف كتابـه العزيـز فقـال ُ ِ َّ َ 

َالسابقون ُ ِ َأولئك * َّ ِ َ املقربونُ ُ َّ َ ُْ
���

ّفتميزنا أن عيل بن أيب طالب   ّ ّ أسبق السابقني 

ّيف اجلهاد بإمجاع األمة َفـضل: قال اهللا تبارك وتعـاىل، ُ َّ َاملــجاهدين اهللاُ َ َ
ِ ِ ْبـأمواهلم ُْ ْ

ِِ
َ َ ِ 

ْوأنفسهم ِ َِ ُ ْ َعىل َ َالقاعدين َ
ِ ِ َ ًدرجة ْ َ ََ

���
َأهيـا َيـا: وقال اهللا تعاىل ، ُّ

َالـذين َ
ِ ْل َهـ ُنـواَآم َّ

ِأدلكم عىل جتارة تنجيكم من عذاب أليم  ِ َِ ََ َ ْ َ ُُ ُِ ُ َ َْ َ ُّ تؤمنون باهللاِ ورسـوله وجتاهـدون يف ِ َ َ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِ

ْسبيل اهللاِ بأموالكم وأنفسكم ْ ْ َُ ُِ ُِ َ َ َ ََ ِ ِ
���

. 

َّإن: وقال اهللا تعاىل، فجعل اإليامن واجلهاد يف سبيل اهللا هي التجارة املنجية  اهللاَ ِ

ِحي ٌب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوصُ ُ ُ َّ َ َ ُّْ َّ َ ُ َ ٌُ َْ َ َِ ً ُ َ َّّ ِ ِ ِ ِِ
���

ًوال ريب أن عليـا ،  ّّ 

وقد وصف اهللا تعاىل املجاهـدين ، كان يف اجلهاد وقتال املرشكني كالبنيان املرصوص

َواليطأون: فقال ُ َ َ َ ًموطئا َ ِ
ْ ُيغيظ َ ِ

َالكفار َ َّ ُ َوال ْ ْينالون من َ
ِ َ ُ َ ٌعدو نيال إال كتب هلم بـه عمـل َ َ َْ َ ٍّ َ

ِ ِِ َُ ُ َّ ِ ً َ ُ

                                       
 .عرش الثالث املطلب : » م، ق « يف .١

 .١١ ـ ١٠ : ٥٧ سورة الواقعة .٢

 .٩٥ : ٤ء  سورة النسا.٣

 .١١ ـ ١٠ : ٦١ سورة الصف .٤

 .٤ : ٦١ سورة الصف .٥
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ٌصالح َ
ِ

���
َالـذين: وقـال اهللا تعـاىل ،

ِ ُآمنـوا َّ ُوهـاجروا َ َ َ َوجاهـدوا َ َ َ ِسـبيل ِيف َ ِ  اهللاِ َ

ْبأمواهلم ْ
ِِ

َ َ ْوأنفسهم ِ ِ َِ ُ ُأعظم َ َ ْ ًدرجة َ َ َعند ََ َوأولئك اهللاِ ِ ِ ُ ُهم َ َالفائزون ُ ُ ِ َ ْ
���

: وقال اهللا تعاىل، 

َاهدونَُجي ُ ِسبيل ِيف ِ ِ َوال اهللاِ َ َخيافون َ ُ َ َلومة َ ََ ِالئم ْ َ
���

. 

ً أن علياّوال شك ّّ
���

 كان يف اجلهاد أشـد بـالء ً وأثبـت ، ًوأعظـم عنـاء، ّ

ًجنانا ًوأشد أركانا من، َ ّ
���

مجيع خلق اهللا يف حومـة القتـال
���

، وأبرزهـا لألقـران، 

وأشجعها يف امليدان
���

وهو الذي كشف الكـرب ، سوله ًوأبذهلا نفسا هللا ولر، 

وذات ، ُوأحــد، وخيــرب، واخلنــدق، وحنــني،  يف بــدرعــن وجــه رســول اهللا 

ّوحماربـة اجلـن يف بئـر العلـم، وغزوة بني النـضري، وتبوك، السالسل
���

وقتـال ، 

َّالناكثني والقاسطني واملارقني والعامن َ
���

وغريهم 
����

. 

                                       
 .١٢٠ : ٩ سورة التوبة .١

 .٢٠ : ٩ سورة التوبة .٢

 .٥٤ : ٥ سورة املائدة .٣

 .املؤمنني أمري : زيادة » ط « يف .٤

ًجنانا وأشد أركانا من: ( قوله .٥ ًّ  .» م، ق «مل يرد يف ) َ

 .القتال حومة : من بدل. لقتالا : » م « ويف، اجلهاد : » ق « يف .٦

 .» م، ق «مل يرد يف ) وأشجعها يف امليدان: ( قوله .٧

 .» م، ق «مل يرد يف ) يف بئر العلم: ( قوله .٨

ّ إن املراد من العامن ظاهرا هو العباس بن عبد املطلب، وأيب هلب.٩ ً ّّ ّ. 

 .» م، ق «مل يرد يف ) وغريهم (.١٠
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فهي كانت: ّأما غزوة بدر
���

واملحنـة الكـربى التـي  ،الداهيـة العظمـى 

ّهدت قـوائم الـرشك
���

ّوفرقـت، 
���

طواغيتـه يف قليـب اهلـالك والـدمار 
���

 ،

ّودوخت
���

ّوهي أول حرب كانت، وسقتـهم كاسات البوار، ّمردة الكفار 
���

 ،

 .ّـ وال نطول بذكره ـ

ّومل يزل عيل بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليـه
���

ًيقتـل واحـدا بعـد  

ل املـرشكني وشـجعان الكـافرينمن أبطا، واحد
���

ّحتـى قتـل وحـده نـصف ، 

املرشكني
���

����ّوقتل املسلمون ـ بأمجعهم كافة، 
ـ مـع ثالثـة آالف مـن املالئكـة  

 .ًوشاركهم أيضا يف ذلك النصف، ّاملسومني النصف اآلخر

ُوأما غزوة أحد   وهو زيد بن وهب-قال الراوي هلذا احلديث  :ّ
����

 قلت - 
                                       

 .» ط «مل ترد يف ) كانت (.١

 .الباطل ورشك : زيادة » ط «يف  .٢

 .فرا ـ ٢٤٥٤ : ٦ الصحاح. ّقطعت : بمعنى. وأفريت : » م « يف .٣

 .» م، ق «مل يرد يف ) والدمار (.٤

 .دوخ ـ ٤٢١ : ١انظر الصحاح . ّأي قهرت وأذلت: ّومعنى دوخت . ّودوجت: » ط« يف .٥

 .كان حرب وهو ار،والع الفرار كأس وأذاقهم البوار، زعاق وسقاهم: » ط « يف .٦

 . ّعيل يزل ومل : » م، ق « يف .٧

 .» م، ق «مل يرد يف ) وشجعان الكافرين: ( قوله .٨

 .املقتولني : » ق « يف .٩

 .فقط) بأمجعهم : (» ق « ويف » م «مل يرد يف ) ّبأمجعهم كافة: ( قوله .١٠

  ّ أسـلم يف حيـاة النبـي هو أبو سليامن اجلهني الكويف، خمرضم قديم، كان ثقة كثري احلديث،.١١

ّوهاجر إليه فلم يدركه، وهو معدود من كبار التابعني، سكن الكوفة وصحب اإلمام عيل بـن أيب 
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البن مسعود
���

اهنزم: 
���

ّ حتـى مل يبـق معـه ُالناس يوم أحـد عـن رسـول اهللا  

أحد
���

ّإال عيل بن أيب طالب   ّوقتـل مـنهم ،  وأبو دجانـة وسـهل بـن حنيـف

ًسبعني رجال
���

ًوما زال عن موضعه شربا ،  وحدهّوبقي النبي ، واهنزم الباقون 

 تارة يرمـي عـن وكان، ّوكان يبارش القتال بنفسه الرشيفة حتى فنيت نباله، ًواحدا

 .قوسه وتارة باحلجارة

ورضبه ابن قمية عىل كريمتـه ، ّوأصاب عتبة بن أيب وقاص شفتيه ورباعيته

فلم يضع، الرشيفة
���

ّسيفه شيئا إال وهن   لرضبه؛ً
���

 .بثقل السيف 

ً مغشيا عليهّثم وقع  ، وحجب اهللا تبارك وتعاىل أبصار املـرشكني عنـه ، ّ

املدينةوصاح إبليس لعنه اهللا يف 
���

ُقتل رسول اهللا: 
���

. 

                                        
ّ، عده الربقي والشيخ من أصحاب أمري املؤمنني عيل طالب ّ .  ٦: رجال الربقـي : انظر ،

، أسـد ٤٦/٢٩٩٥ : ٣، اإلصـابة ٣٦٨/٧٨١ : ٣، هتـذيب التهـذيب ٤٢/٦: رجال الطـويس 

 .١٩٦/٧٨ : ٤، سري أعالم النبالء ٥٥٩/٨٦١ : ٢، االستيعاب ١٤٩/١٨٧٧ : ٢الغابة 

 .» ط «مل يرد يف ) البن مسعود (.١

 .اهنزام رأيت : » ط « يف .٢

 .» م، ق «مل يرد يف ) أحد (.٣

 .» م ق، «مل يرد يف ) ًرجال (.٤

 .يصنع : » م « ويف، تصنع : » ق « يف .٥

 .بةالرض: »  م « يف .٦

 .املدينة يف اللعني إبليس اهللا ّعدو وصاح : » ط « يف .٧

 .اهللا رسول قتل قد أال : » ط « يف .٨
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 مـن حلقنـي  اهللا رسـول عـن الناس اهنزم ّملا«: قال أمري املؤمنني 

، بـسيفي املـرشكني أرضب  أمامـه وكنـت، نفـيس أملـك مل مـا عليه اجلزع

  ّما كان رسـول اهللا ليفـر ومـا رأيتـه يف القـتىل: فقلت، أره فلم أطلبه فرجعت

ُـ أظنّه رفع
���

: وقلـت يف نفـيس، لـسامء ـ فكـرست جفـن سـيفيمـن بيننـا إىل ا 

ّألقاتلن ُ���
ُبه حتى أقتل  ومحلت عىل القوم فانفرجوا، ّ

���
 فـإذا أنـا برسـول اهللا  

ًوقع مغشيا ّ
���

  كفـروا: ّيـا عـيل مـا فعـل النـاس ؟ فقلـت: َّفنظر إيل وقـال، عليه 

ّولوا الدبر وأسلموك إىل عدوك، يا رسول اهللا ّ. 

ّيا عيل ردهـم عنّـي: فقال ، بلت إليه إىل كتيبة قد أقفنظر  فحملـت ، ّ

ّعليهم أرضهبم يمينا وشامال حتى قتلت منهم هشام بـن أميـة املخزومـي واهنـزم  ُ ّ ً ً

فحملـت ، ّامحل يا عيل عىل هـذه: فقال يل ، ُوأقبلت إليه كتيبة أخرى، الباقون

وقتلت منهم عمرو
���

ُبة أخرى وجاءت كتي، ُبن عبـد اهللا اجلمحي واهنزم الباقون 

فقتلت منها
���

»برش بن مالك العامري واهنزم الباقون 
���

. 

                                       
 .رفعه : » ق « يف .١

 .ّألقتلن : » م، ق « يف .٢

 .َّإيل فرجعوا : » م « ويف، فافرجوا : » ق « يف .٣

 .ّمغيش واقع : » م « يف .٤

 .عمر : » م، ق « يف .٥

 .منهم : » م « يف .٦

 .واهنزمت : » م « ويف، البقية واهنزمت : » ق « يف .٧
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ّ يقاتل يف ذلك اليوم ويفرق مجوعّومل يزل عيل 
���

ّحتى أصـابه يف ، القوم 

  وهو قائم وحـده بـني يـدي رسـول اهللا ، رأسه ووجهه وبدنه سبعون جراحة

ال يغفل عنه طرفة عني
���

ع مـدحيك يف أمـا تـسم، ّيـاعيل«: فقال رسول اهللا ، 

ًإن ملكا اسمه رضوان ينادي بأعىل صوته وهو يقول! السامء ؟  ّ���
ّال سيف إالذو  :

ّوال فتى إال عيل، الفقار  يعـرج إىل وكان جربئيـل ، ّورجع الناس إىل النبي  ّ

ّ وال فتى إال عيل،ّال سيف إال ذو الفقار :السامء يف ذلك اليوم وهو يقول ّ 

وسمعه
���

 قـد عجبـت،يا رسـول اهللا: ال جربئيل وق، ّالناس كلهم 
���

 

  :فقـال رسـول اهللا ،  لـك بنفـسهاملالئكة من حسن مواساة أمري املـؤمنني 

وأنا منكام: ل جربئيل فقا »منه وأنا منّي وهو ذلك من يمنعه وما«
���

. 

ُوذكر أهل السري أن قتىل أحد مجهورهم مقتولني ّ���
وكـان ، ّبسيف عيل  

 ّورجوع الناس إىل النبي ،  من املرشكني بسببهسول اهللا وسالمة ر، الفتح له

ّوتوجه العتاب مـن اهللا ، ببذل نفسه العزيزة يف نرصه، ّيذب عنه دوهنم، وثباته 

                                       
 .مجيع : » م « يف .١

 .» ط «مل يرد يف ) ال يغفل عنه طرفة عني: ( قوله .٢

 .النداء هبذا ينادي : » م، ق « يف .٣

 .وتبعه : نسخة يف » ط « يف حاشية .٤

 .عجب : » ط « يف .٥

، باختالف يسري، ٣٦٧ ـ ٣٦٦ : ١ّبيل يف كشف الغمة ، اإلر٨٥ ـ ٨٣ : ١ أورده املفيد يف اإلرشاد .٦

ّوأورد ذيل احلديث العالمة احليل يف كشف اليقني  .١٢٩ ـ ١٢٨: ّ

 .ُقتل : » م « يف .٧
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واملالئكـة يف الـسامء مـشغولون بمدحـه،  ملوضـع اهلزيمـة،ّتعاىل إىل كـافتهم
���

 ،

ّمتعجبون من مقامه وثباته وسطوته ومحالته
���

. 

الفقار ذوّ إال سيف ال ّعيلّ إال فتى ال«ويكفينا 
���

 لتفـضيل أمـري املـؤمنني »

ّعيل 
���

 .عىل مجيع األنبياء 

عن أبيه، ّعن عيل بن احلسني، عن أبيه، ّوبام روي عن جعفر بن حممـد
���

  ،

 إيـامن ُوضـع لـو، احلـسن أبـا يـا«:  طالـب أيب بن ّلعيل  اهللا رسول قال: قال

اخلالئق وأعامهلم
���

ُووضع عملك يف، ّكفةيف  
���

ُيوم أحد يف كفة أخـرى  ُّ���
لـرجح ، 

ّوإن اهللا تعاىل باهى بك يوم أحد مالئكته املقـربني، عملك عىل مجيع اخلالئق ُ ورفـع ، ّ

احلجب من الساموات
���

وأرشقت بك اجلنّـة ومـا فيهـا، 
����

ّوابـتهج بفعلـك رب ، 

ّوإن اهللا تعاىل يعوضك، العاملني ّ����
بطكبذلك اليوم ما يغ 

����
ّبه كـل نبـي ورسـول   ّ

                                       
 .وثنائه : زيادة » ط « يف .١

 .» م، ق «مل يرد يف ) ومحالته (.٢

 .» ط، ق «مل يرد يف ) ّال سيف إال ذو الفقار: ( قوله .٣

 .» ق، ط «مل يرد يف )  ّعيل: ( قوله .٤

 .» ق، ط «مل يرد يف ) عن أبيه (.٥

 .» ط «مل ترد يف ) وأعامهلم (.٦

 .» م ط، «مل ترد يف ) يف (.٧

 .ُأخرى ّكفة عىل : » ق « ويف، ُأخرى عىل : » ط « يف .٨

 .الساموات عن : » ط « يف .٩

 .وأرشفت إليك اجلنّة وما فيها:  يف املصدر .١٠

 .طيكيع : » ط « يف .١١

 .يعطي ما : » ط « يف .١٢
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»ّوصديق وشهيد
���

. 

ّوهذا احلديث أوضح دليل وأبني حجة عىل تفضيل أمري املؤمنني عيل بن أيب  ّ َْ

طالب صلوات اهللا وسالمه عليه
���

عىل سائر األنبياء واملرسلني 
���

ُانظروا يا أويل ، 

 ّه النبـي ّوذاك فعله يف يوم اخلندق الذي فـضل، ُاألبصار هذا عمله يف يوم أحد

عىل مجيع أعامل الثقلني إىل يوم القيامة
���

���ّإن هذا هلو الرجحان العظيم، 
وذلك . 

فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
���

. 

ومن
���

َّفلام: قال» النرصة«ذلك ما ذكر يف كتاب   َ َّأحس َ َ َعيسى َ
ُمنهم ِ ُ ْ

َالكفر ِ ْ ُ ْ 

َقال ْمن َ ِأنصاري َ َ ْ َإىل َ اهللاِ َ
���

ّ ملا أحس منهم الكفر طلب النرصةّفإن عيسى ،  ّ���
 ،

ّ تيقن الكفر من قريش ومن أعداء اهللا وأعداء حممـدّوعيل  ّ روه بهوجاه
����

 ،

بعـد ذلـك رمـى نفـسه يف ،  وفداه بمهجتـه- ّ كام تقدم وصفه- فبات عىل فراشه
                                       

 .٢٠٢/٤ : ١ّ، وعنه القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة ١٠٦/٤٧:  أورده ابن شاذان يف مائة منقبة .١

 . ّعيل تفضيل : » م، ق « يف .٢

 .واملرسلني ّالنبيني سائر عىل : » ق « ويف. األنبياء سائر عىل : » م « يف .٣

 .» م « يرد يف مل) إىل يوم القيامة: ( قوله .٤

 .العظيم الراجح هلو هذا إن، القيامة يوم إىل الثقلني مجيع عىل فضله الذي : » ق « يف .٥

 .» ق «إىل هنا أثبتناه من ) وذلك فضل اهللا: ( من قوله .٦

 يفّ إال احلـديث هـذا عـىل نعثـر ومل، النـسخة تنتهـي وبـه » م « هذا احلديث أثبتنـاه مـن نـسخة .٧

 .املتن ححناص وعليه، الطرائف

 .١٤ : ٦١ سورة الصف .٨

 .إىل هنا أثبتناه من الطرائف)  ّفإن عيسى: ( من قوله .٩

 . يف املتن من الطرائفوما، وجاهدهم : » م « يف .١٠
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كتائبهم عند احلروب وبذهلا
���

ّوفرج كلام دخل ف، ّلعالم الغيوب  يـه وبـارشه مـن ّ

ّومل يطلب منه نرصة وال استعانة بغري اهللا من سائر بريته مدة حياته، الكروب ّ. 

مـع ، ّ يف كل وقت يريد منه االنفراد واالجتهاد فيفديه بمهجتـهّوحممـد 

ّأهنم رووا أن عيسى  ّ يصيل آخر الزمان ـ بعد نزوله ـ خلف املهدي ّ مؤمتـا ً ّ

ًومن املعلوم أن عليا ، به ّّ أفضل من املهدي   ّالذي هو إمام لعيسى عىل نبينا

 .وعليه السالم

ّوقد تقدمت األخبار من صحاح احلفاظ من أئمة املذاهب األربعة بأوصاف  ّ ّ

ّ وأقروا بالعجز عن حرص ما اجتمع له من املناقب،ّونعوت عيل 
���

. 

ومن ذلك ما ذكر يف كتاب
���

: قال، عن إسحاق، عن يونس: »مصباح األنوار«: 

���ّوخلف،  إىل غزوة تبوكخرج رسول اهللا 
 عـىل أهلـهّعيل بن أيب طالـب  

���
 

  ّمــا خلفـــه رســـول اهللا: فــأرجف املنـــافقون وقـــالوا، وأمــره باإلقامـــة فـــيهم

ًإال استثقاال به  ـ وهـو نـازل ّ ذلك أخذ سالحه وخـرج إىل النبـي ّفلام سمع ، ّ

باجلرف
���

ًفقون أنك إنام خلفتني استثقاال يبزعم املنا، يا رسول اهللا«: ـ فقال  ّ ّ ّ«. 

                                       
 .الطرائف من املتن يف وما. هلا ّويعد : » م « يف .١

 .٢٣٣ ـ ٢٣٢ : ٢ أورده ابن طاووس يف الطرائف .٢

 .كتابه يف تعاىل اهللا رمحه الشيخ ذكره ما ذلك ومن : » ط « يف .٣

 .املؤمنني أمري : زيادة » ط « يف .٤

 .» ط «مل يرد يف ) عىل أهله (.٥

ْ اجلرف .٦ َموضع عىل ثالثة أميال من املدينة نحو الشام، وفيه بئر جشم وبئر مجـل، قـالوا : ُ َ ّسـمي : ُ ُ

ّاجلرف ألن تبعا مر به فقال  ًُ َّّ ِسمى العـرضهذا جـرف األرض، وكـان يـ: ُ
 : ٢معجـم البلـدان . ّ

١٤٩/٣٠٥٣. 
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 فـارجع، ورائـي تركـت ملـا ّخلفتـك ولكنّي، كذبوا«: فقال رسول اهللا 

  ارون مـن موسـىهـ بمنزلـة منّـي تكون أن ترىض أال، وأهلك أهيل يف فاخلفني

ّإال أنه ال  .لسفره  اهللا رسول ومىض، املدينة إىل فرجع »بعدي ّنبيّ

فنزل ، ّنه انكرس واهنزم الناس عن رسول اهللا فكان من أمر اجليش أ: قال

ّإن ربك يقرئك السالم ويبرشك بالنرص، ّيا نبي اهللا:  وقالجربئيل  ّ ّوخيريك إن ، ّ

ًوإن شئت عليا ، شئت أنزلت لك املالئكة فيقاتلوا ّفادعـه يأتيـك 
���

فاختـار ، 

ً عليا ّالنبي  ّ. 

 :فقال جربئيل 

ــب ــر العجائ ــا مظه ــاد علي ًن ــ   ّ ــبجت ــك يف النوائ ــا ل   ًده عون

ــل ــينجيل���ّك ــم س ــم وغ ّ ه ّبواليتك يا عيل يا عيل يا عيل   ّ ّ ّ
���

  

يـا أبـا الغـوث أغثنـي: ِأدر وجهك نحو املدينة وناد: فقال جربئيل 
���

،  

ّيا عيل أدركني
���

. 

ّوكنت فيمن ختلف مع عيل : قال سلامن الفاريس ريض اهللا عنه ّ ، فخـرج

                                       
 .ًسعيا : زيادة » ط « يف .١

ّكل هم وغم سينجيل :»ط« يف .٢ ّ ّبعظمتك يا اهللا بنبوتك يا حممـد *ّ ّبواليتك يـا عيل يــا عـيل يــا * ّ ّ

 .ّعيل

 .إىل هنا مل يرد يف مدينة املعاجز) فقال جربئيل: ( من قوله .٣

 .املدينة وكذلك. أدركني : » ق « يف .٤

 .ّأدركني يا عيل:  يف املدينة زيادة .٥
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ًفمضيت معه فصعد النخلة ينزل كربا، ًيوما يريد احلديقة فهو ينثر، ُ
���

وأنا أمجع إذ  

ّلبيك لبيك يا رسول اهللا: سمعته يقول  عليـه ظاهر واحلزن ونزل، جئتك ذا أنا ها ّ

 .؟ احلسن أبا يا شأنك ما: له فقلت، ينحدر ودمعه

 ّثم » وهو يدعوين ويستغيث يب اهللا رسول جيش انكرس، سلامن يا«: قال

 ضـع ،سـلامن يـا: يل وقـال، وخرج وأخربها  فاطمة منزل فدخل  مىض

خترم ال قدمي موضع قدمك
���

 .ًمنه شيئا 

ّفاتبعته حذو النعل بالنعل: قال سلامن
���

فعاينت اجليوش ، سبع عرشة خطوة، 

 إىل ونـزل جربئيـل ، ّفرصخ اإلمام رصخـة هلـب اجليـشان وتفرقـوا، والعساكر

ّرسول اهللا فسلم عليه فرد عليه ا عـىل  ّثـم عطـف اإلمـام ، لـسالم واستبـرش بـهّ

ُفاهنزم اجلمع وولـوا الـدبر، الشجعان ُ ّورد اهللا الـذين كفـروا بغـيظهم مل ينـالوا ، ّ

ّوكفى اهللا القتال بعيل أمري املؤمنني صلوات اهللا وسـالمه عليـه وسـطوته  ���ًخريا

وأبان، ّومهته وعاله
���

اهللا من فضله ومعجزه يف هذه املواطن 
���

 عجز عنه مجيع بام 

                                       
 .الكرب ينرش : » ط « يف .١

 .حترف ال : » ط « يف .٢

 .عنه تعدل وال ًشيئا منه تنقص ال أي. خرم ـ ١٩١٠ : ٥ الصحاح. العدول أو النقصان : واخلرم

 .فعددت : زيادة » ط « يف .٣

 .» ق «مل يرد يف ) ًمل ينالوا خريا: ( قوله .٤

 .وآتاه : » ط « يف .٥

 .يف هذا املوطن:  يف املدينة .٦
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ـ إىل تبـوك يف  ّإتيانه من املدينة ـ رشفها اهللا، وكشف اهللا من فضله الباهر، خلق اهللا

 عىل بعد املسافةوسامعه نداء رسول اهللا ، سبع عرشة خطوة
���

وأمـر ، وتلبيتـه 

ًناد عليـا: ونزول، ّ بنداء عيل ّاهللا النبي  وطلـب اإلعانـة منـه مـن أعظـم ، ّ

ياتالفضائل وأظهر اآل
���

. 

ّوهذا أدل دليل عىل فضل عيل بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه عـىل  ّ

مجيع األنبياء
���

ّحيث أمر اهللا تعاىل سيد أنبيائـه ، وعدم نظريه يف اخللق، واملرسلني 

 .وأرشف خلقه طلب اإلعانة منه

 قد عجز األناموفضل أمري املؤمنني 
���

ُوحتري أولو ، عن حرصه وتعداده  ّ

لباب لباهراأل
���

وتـضيق، علمه 
���

إذ آياتـه يف ، الـصحائف عـن فـضله وفهمـه 

األقطار
���

ّوبينـات أقوالـه ، ومعجزاته يف اآلفاق عىل ألسن اخللق جارية، ظاهرة 

ّإال أن ، ّوكـل قلـب نحـوه منـرصف، وأفعاله بني الناس عىل سائر طبقاهتم دائرة
                                       

 . بعد تلك املسافةعىل : » ق « يف .١

 ونقله، للمصنّف » املطالب درر «، عن كتاب ٩/٣٥٤ : ٢ نقله السيد البحراين يف مدينة املعاجز .٢

 ومـىض : قولـه إىل، البطريـق البـن املـستدرك كتاب عن، أقول/ ٢٦٧ : ٣٧ البحار يف املجليس

: ، وذكر له فوائد فقـال ٣٦٢ : ١وأورد الشعر فقط الكفعمي يف املصباح  . لسفره اهللا رسول

ّومما ذكر لرد الضائع واآلبق تكرار هذين البيتني، وعنه يف مستدرك الوسائل  ّ٤٨٣/٤ : ١٥. 

 .األنبياء عىل ّعيل فضل : » ق « يف .٣

 .األقالم عجز : » ط « يف .٤

 .عن الباهر : » ط « يف .٥

 .وتضايق : » ط « يف .٦

 .للسياق األنسب هو أثبتناه وما. األخطار : » ط، ق « يف .٧
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والنطفة، ّتكون الطينة غري حرة
���

والعـادة، لب غري سليموالق، غري زكية 
���

غـري  

ّفتوىل عليه الشيطان وكان من الغاوين، سابقة
���

. 

 

                                       
 .املنعقدة : زيادة » ط « يف .١

 .والسعادة : » ط « يف .٢

 .الغاوين من فكان الرمحن ّعدو عليه ويستحوذ، الشيطان عليه يستويل وسقيم : » ط « يف .٣





 

 
 ���املطلب اخلامس عرش

: قال رسـول اهللا : قال ، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبـد اهللا األنصاري

 يطوف فأقبل، عظمته جالل من ّواشتقه نوره من ابتدعه، نوري اهللا خلق ما ّأول«

ًثم سجد هللا تعظـيام،  إىل جالل العظمة يف ثامنني ألف سنةصلو ّحتى بالقدرة ّ
���

 ،

ّففتق منه نور عيل
���

 .ً حميطا بالقدرةّونور عيل ، ًفكان نوري حميطا بالعظمة، 

 ، ونـور األبـصار، وضـوء النهـار، والـشمس، واللـوح،ّثم خلق العـرش

 وأبصار العباد، واملعرفة،والعقل
���

ونوري مشتّق  ،وأسامعهم وقلوهبم من نوري 

، ّونحـن املـسبحون، ونحن السابقون، فنحن األولون ونحن اآلخرون، من نوره

ونحـن ، ّونحـن أحبـاء اهللا، ّونحن خاصة اهللا، ونحن كلمة اهللا، ونحن الشافعون

ونحن جنب، وجه اهللا
���

ونحن خزنة وحي ، ُونحن أمناء اهللا، ونحن عني اهللا، اهللا 

ويف ، ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل،  اهللاونحن غيب، ونحن سدنة اهللا، اهللا
                                       

 .عرش الرابع املطلب : » ق « يف .١

 .ًيام هللاتعظ : » ق « يف .٢

 .ّعيل نور : من بدل. نوري : » ق « يف .٣

 .» ط «مل يرد يف ) والعقل واملعرفة وأبصار العباد: ( من قوله .٤

 .حبيب : » ط « يف .٥
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أبياتنا هبط جربئيل
���

ونحـن ، ونحـن مـصابيح احلكمـة، ّونحن حمال قدس اهللا، 

ّونحن رشف األمـة، ونحن ينابيع النعمة، مفاتيح الرمحة ، ّونحـن سـادة األئمـة، ُ

وأخيار الـدهر، ونحن نواميس العرص
���

ونحـن ساسـة ، ونحـن سـادة العبـاد، 

ونحن الكفـاة والـوالة ،البالد
���

واحلـامة والـدعاة وطريـق النجـاة، 
���

ونحـن ، 

ونحن الدليل، السبيل
���

والرصاط املستقيم، ونحن النهج القويم، 
���

. 

من آمن بنا
���

ّومن رد علينا رد عـىل اهللا، آمن باهللا  ، ّفينـا شـك يف اهللا ّومـن شـك، ّ

ّومن توىل عنّا توىل عن، ومن عرفنا عرف اهللا ونحـن الوسـيلة ، ومن أطاعنا أطاع اهللا، اهللا ّ

والوصــلة، إىل اهللا
���

ّوفينــا النبــوة ، ولنــا العــصمة واخلالفــة واهلدايــة، رضــوان اهللا إىل 

، ونحـن كلمـة التقـوى، وشجرة العصمة، ونحن معدن احلكمة وباب الرمحة ،والوالية

واملثل األعىل
���

»نجاّوالعروة الوثقى التي من متسك هبا ، ّواحلجة العظمى، 
����

. 
                                       

 .هبط بنا اهللا وآيات : » ط « يف .١

 .الدهر وأحبار : البحار ويف. الدهر أخيار ونحن : » ط « يف .٢

 .والة الونحن : » ط « يف .٣

 والـسقاة واحلـامة والـوالة : البحـار ويف. » ط «مل يرد يف ) واحلامة والدعاة وطريق النجاة: ( قوله .٤

 .النجاة وطريق والرعاة

 .والسلسبيل : البحار ويف، » ق «مل يرد يف ) ونحن الدليل: ( قوله .٥

 .املستقيم الرصاط ونحن : » ط « يف .٦

 .وكذلك العبائر التالية.  باهللامن آمن بنا فقد آمن : » ط « يف .٧

 .والوسيلة : » ط « يف .٨

 . وكذلك املوردين التاليني. ونحن املثل األعىل: »ط«يف . ٩

، عـن ريـاض اجلنـان، وصـدر احلـديث يف ٢٢/٣٨ : ٢٥ً نقله كامال املجليس يف بحار األنوار .١٠

 .١٧٠/١١٧ : ٥٧، وج٢٤/٤٤ : ١٥ج
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َوهللاِ األسامء احلسنى فادعوه هبا: وذكر يف تفسري قوله تعاىل ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُْ ُ
���

: قال الـصادق  .

ّنحن أسامء اهللا التي ال يقبل اهللا تعاىل من العباد عمال إال هبا وبمعرفتها« ً
���

. 

واهللا تبارك وتعاىل خلقنا فأحسن صـورنا
���

، ّوجعلنـا حجـة عـىل عبـاده، 

ووجهه الذي يؤتى منه، ويده املبسوطة بالرمحة،  يف خلقهولسانه الناطق
���

وبابـه ، 

ّونحن خزانه، ّالذي ندل عليه
���

 .يف سامواته وأرضه 

وجرت األهنـار وأغـدقت، وبنا أثمرت األشجار وأورقت
���

وبنـا ينـزل ، 

وبنا ينبت عـشب ، وبنا يمسك اهللا تعاىل األرض أن متيد بأهلها، الغيث من السامء

وبنـا تنفجـر األهنـار، ُنا يرزق العبـادوب، األرض
���

بــد اهللا تبـارك ُوبعبادتنـا ع، 

»ّونحن األدالء عىل اهللا تعاىل، بـد اهللا تعاىلُولوالنا ما ع، وتعاىل
���

. 

 بـاحلّق بعثنـي والذي«: ّقال النبي : قال ّوروى ابن عباس ريض اهللا عنه
                                       

 .١٨٠ : ٧ سورة األعراف .١

، ١٤٣/٤ : ١، بــاختالف يــسري، الكلينــي يف الكــايف ٤٢/١١٩ : ٢العيــايش يف تفــسريه  أورده .٢

 .١٨٩/٣٦ : ١باختالف يسري، وعنه االسرتآبادي يف تأويل اآليات 

 .صورتنا : » ط « يف .٣

 .والتوحيد الكايف من أثبتناه املتن يف وما، به يؤتى : » ق، ط « يف .٤

 .نة علمهخزا : » ط « يف .٥

، الكثـري : الغـدق واملـاء، الـصحيح هو أثبتناه وما. وأغدقت : » ق « ويف، وأغرقت : » ط « يف .٦

ُغزرت أي : املاء عني وغدقت  .غدق ـ ١٥٣٦ : ٤ الصحاح. َ

 .العيون تعجز وبنا : » ق « يف .٧

: ّ، احلــيل يف املحتــرض ١٥١/٨: ، الــصدوق يف التوحيـد ١٤٤/٥ : ١ أورده الكلينـي يف الكــايف .٨

 .ّ، والكل باختالف٣٧٢حديث ضمن /٣٩٢
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 كتـب بـأنّ إال الساموات امتق وال الفلك دار وال الكريس ّاستقر ما ًونذيرا ًبشريا

عليها اهللا
���

ّال إله إال اهللا حممـد رسول اهللا عيل أمري املـؤمنني ويل اهللا:  ّّ ّ���
ّوأن اهللا ، 

ّتبارك وتعاىل ملا عرج يب إىل السامء واختصني بلطيف ّ
���

 .ندائه 

، ّأنـا املحمـود وأنـت حممــد: فقال، ّلبيك وسعديك: قلت، ّيا حممـد: قال

ّوفضلتك عىل مجيع بريتي، ن اسميشققت اسمك م ًفانصب أخاك عليا، ّ ّ
���

ًعلـام  

 .لعبادي هيدهيم إىل ديني

ًإين قد جعلت عليا أمري املؤمنني، ّيا حممـد ّ ُفمـن تـأمر عليـه لعنتـه، ّ ومـن ، ّ

ّومن تقدم عليه أخرته، ّومن أطاعه قربته، ّخالفه عذبته ّ
���

، ومـن عـصاه أحمقتـه، 

ّفهو سيد الوصيني »ي عىل اخللق أمجعنيّوحجت، ّ
���

. 

 منّي ّعيل«: ّ أنه قالّعن النبي ، ّروي عن ابن عباس: ويف الكتاب املذكور

 منّـي ّعـيل، كجلدي منّي ّعيل، جسدي من كعيني منّي ّعيل، بدين من رأيس بمنزلة

                                       
 .عليها ُكتب أن بعدّ إال : املصدر ويف. فيها » ط « يف .١

 .املؤمنني أمري اهللا ّويل ّعيل : » ط « يف .٢

 .بلطف: » ق« يف .٣

ًعليا : » ط « يف .٤  .أخاك ّ

 .أخزيته:  يف املصدر .٥

، البحـراين يف ٢٣٩: قـني ، وعنـه ابـن طـاووس يف الي٧٤/٢٤:  أورده ابن شاذان يف مائة منقبـة .٦

، عـن كتـاب نـور ٥٦٧/٢٢: ، ونقله ابن طاووس يف التحـصني ٤٠١/٦٢٥: ٢مدينة املعاجز 

، عن كنـز الفوائـد، وكـذلك املجلـيس يف ١٨٦/٣٤ : ١اهلدى، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 

 .٣٣٨ : ٣٧البحار 
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 يف ّووصـيي أخـي ّعـيل، عروقـي يف كدمي منّي ّعيل، كعظمي منّي ّعيل، كلحمي

ّأمتي يف منّي عوض ُّمت إذا، الدنيا يف ّمتيُأ عىل وخليفتي، أهيل ُ«
���

. 

ّ فقبل بني عيني عيل بن أيب طالب ّقام النبي : وروى حذيفة بن اليامن قال ّ

 تـزول أعضائي من ٌعضو أنت، احلسن أبا يا«: صلوات اهللا وسالمه عليه وقال له

 مـن ولـشيعتك لـك فطـوبى، الوسيلة وهي درجة اجلنّة يف لك ّوإن، زلت حيث

»بعدك
���

. 

ّوانظروا يا أويل العقول إذا كان نبينا حممــد  ّ ُ أفـضل وأرشف مـن مجيـع 

، وكعظمه منه، وكلحمه منه،  وكعينه من رأسه، كرأسه من بدنهّوعيل ، األنبياء

ّوال شك أن هذا هلو ، ّفكيف ال يكون عيل أفضل من األنبياء، ودمه يف عروق بدنه ّ

مري املؤمنني صلوات اهللا وسـالمه عليـه وآلـه الفضل العظيم والرجحان املبني أل

 .أمجعني

 إىل ًمرفوعـا رجاله عن بإسناده: »مناقبه«وروى الشيخ اجلليل أبو جعفر يف 

 هل، ّمفضل يا«: يل فقال يوم ذات  الصادق عىل دخلت: قال، عمر بن ّاملفضل

ًحممـدا تعرف ًيا وفاطمة واحلسن واحلسني كنه معرفتهم ؟وعل ّ  ّسـيدي يا: قلت، »ّ

 السنام يف ًمؤمنا كان معرفتهم كنه عرفهم من، ّمفضل يا«: قال ؟ معرفتهم كنه وما

 .؟ ّسيدي يا ذلك ّعرفني: قلت: قال »األعىل
                                       

 : ١ه البحـراين يف غايـة املـرام ، باختالف يسري، وعنـ١٣٢/٧٢:  أورده ابن شاذان يف مائة منقبة .١

 .١٨١/٥٩: ٢، و٢٣٦/٢٠

 .٦٧/٨٤ : ٦، وعنه البحراين يف غاية املرام ١١٢/٥٣:  أورده ابن شاذان يف مائة منقبة .٢
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ّاعلم أهنم علموا مـا خلـق اهللا عزوجـل وذرأه وبـرأه، ّيا مفضل«: قال ّ ّ ،

ّوإهنم كلمة التقوى وخزناء
���

، حارالساموات واألرضني واجلبال والرمال والب 

َوكيل مـاء البحـار وأهنارهـا ، ووزن اجلبال، وعرفوا كم يف السامء نجم وفلك

������������������������������������������������ّوما تسقط من ورقة إال علموها ، وعيوهنا

���������������������������������������
���

يا : قلت »ّوهو علمهم وقد علموا ذلك، 

 .رت به وآمنت بهقد علمت وأقر، ّسيدي

حمبور يا نعم، ّمكرم يا نعم، ّمفضل يا نعم«: قال
���

طبـت ، ّنعـم يـا طيـب، 

���ّوطابت لك اجلنّة ولكل مؤمن هبا
«
���

. 

هذا آخر ما أردنا إيراده
���

من فضائل موالنا ومقتدانا 
���

أمري املؤمنني وإمام  

���ّاملتقني
 .ّعيل بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه 

                                       
 .وحرز : » ط « يف .١

 .٥٩ : ٦ سورة األنعام .٢

 .حمبوب يا : » ق « يف .٣

 .هبا  :املصادر من مكاهنا وأثبتنا. ومؤمنة : زيادة » ط « يف .٤

، البحـراين يف مدينـة ٤٨٨/٤ : ٢عنه االسرتآبادي يف تأويـل اآليـات . خمطوط:  مصباح األنوار .٥

 .١١٦/٢٢ : ٢٦، املجليس يف بحار األنوار ١٢٩/٤٤٨ : ٢املعاجز 

 .نا إيرادهأرد ما : من بدل. أوردته ما : » ق « يف .٦

 .» ق «أثبتناه من ) ومقتدانا (.٧

 .» ق «بتناه من أث) ّوإمام املتقني (.٨
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واحلمد وكملتّمتت 
���

ّوال هدى إال هبديه وهدايتـه، ّهللا الدال عىل واليته  ً ،

ّاملرشـد والـدليل مللـة ، ّوأفضل خليفته حممـد املختـار، ّوالصالة عىل أرشف بريته

، الـسامني بطيـب النجـار، ودوحة الفخار، جرثومة املجد، األبرار وآله املنتجبني

ّهللا وصـالته علـيهم مـا دامـت احلجـة سالم ا، األوصياء القادة، األصفياء السادة

ّوسلم تسليام كثريا آمني رب العاملني، قائمة هبم ولدهيم ً ًّ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .» م «من نسخة :  من هنا إىل األخري .١





 

 

 

 فهرس اآليات الكريمة. ١

)٢( 

 سورة البقرة

 الصفحة رقمها يةاآل                                         

ْوإذ ِ َقلنا َ ْ ِللمالئكة ُ ِ َِ َ َ ْاسجدو ْ ُُ َا آلدم فسْ ََ َ
َجدوا إال إبليس أيبِ ْ َ

ِ ِ َِّ ُ...... ١٠٧ ٣٤ 

ُيا آدم ْاسكن ََ ُ َأنت ْ ْ َوزوجك َ ُ ْ َاجلنة ََ َّ َوكال َْ ُ َمنها َ ْ ًرغدا ِ َ ُحيث َ ْ َ...... ٧٧ ٣٥ 

َّفتلقى َ َ ُآدم َ ْمن َ
ِربه ِ

ِّ َكلامت َ
ِ َفتاب َ َ ِعليه َ

ْ َ َ ٩٥ ٣٧ 

َوأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون َُ ْ ُِ ِ
ْ َ ََ َ ْ َ َُ َْ َ َْ ٥٦ ٤٤ 

ِوإذ ِ َاستسقى  َ ْ ِموسى لقومهَْ ِ ِ
ْ َ َ َ فقلناُ ْ ُ ِارضب َ َبعصاك ْ َ َ ْفانفجرت ِّ َ َ َ َ...... ١١١ ٦٠ 

ُومن الناس من يرشي نفسه َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ ٌابتغاء مرَضات اهللاِ واهللاُ رؤوف ِ ُ ََ ْ ََ ْ
ِ ِ

َ.. ٥٢ ٢٠٧ 

ْوإذ ِ َقال َ ُإبراهيم َ َ
ِ

ْ ِّرب ِ ِأرين َ ِ َكيف َ ْ ِحتيي َ ْ َاملوت ُ ْ َقالى َْ َ........ ٥٠ ٢٦٠ 

َآمن ُالرسول َ ُ َبام َّ َأنزل ِ ِ ْ ِإليه ُ
ْ َ ْمن ِ

ِربه ِ
ِّ َواملؤمنون َ ُْ ِ ُْ َ ٩ ٢٨٥ 

)٣( 

 سورة آل عمران

َُقل إن كنتم حتبون اهللاَ فاتبعوين حيببكم اهللا ُْ ْ ْ ُ ُِّ ِ ُِ ِ َّ ُ ْ َُ َ ِْ ُ ْ ُ ٨ ٣١ 

ْوأنفسنا وأنفسكم َ َُ ْ ُْ َُ ََ ََ ٦ ٦١ 

َقل إن الف ْ ْ َُّ ٌضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللاُ واسع عليمِ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ٌ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ......... ٤٥ ٧٤- ٧٣ 

)٤( 

 سورة النساء

َأولئك مع الذين أنعم اهللاُ عليهم من النبيني والصديقني  َ
ِ ِ ِ ِِّ َِّّ َ َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ َِ ِ َ َُ َّْ َ........ ١٦ ٦٩ 
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َمن يطِع الرسول فقد أطاع اهللا َْ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ
ِ ٨ ٨٠ 

ًضل اهللاُ املـجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل القاعدين درجةَف َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َُ ْ َ ِ ُْ َّ ١١٥ ٩٥ 

)٥( 

 سورة املائدة

ِجياهدون يف سبيل اهللاِ وال خيافون لومة الئم َِ ََ ََ َْ َ ََ َُ َ َ ُِ ِ ِ ُ ١١٦ ٥٤ 

)٦( 

 سورة االنعام

َوال حبة يف ظلامت األرض وال رطب و َ َّ َ َْ َُ َْ َِ ِ
َ ُ

َّال يابس إالِ َِ ِ َ... ١٣٢ ٥٩ 

َوكذلك نري إبراهيم م َ َ
ِ ِ

ْ َِ ِ ُ َ ْلكوت واألرضَ َ َ َ ُ َ.............. ٦٢ ٧٥ 

)٧( 

 سورة األعراف

َوهللاِ األسامء احلسنى فادعوه هبا ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُْ ُ ١٢٩ ١٨٠ 

)٩( 

 سورة التوبة

َالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللاِ بأ ِِ ِ ِ َ ُ ََ َُ َ َ َ َ َ َ
ِ ْمواهلمَّ ْ

ِِ
َ......... ١١٦ ٢٠ 

ًواليطأون موطئا يغيظ الكفار والينالون من عدو نيال َ ُْ َ َ َ َ ٍَّ َ ْ َ ْ َُ َِ ِ َِ َُ ْ ًَ ََّ ُ َُ........ ١١٥ ١٢٠ 

)١٩( 

 سورة مريم

َفأجاءها املخاض إىل جذِع النخلة قالت يا ليتني مت قبل َ َ َ َ َ َْ َ َُّ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ِ َِ ُ َْ َ َ.... ٥٢ ٢٣ 

 َفناداها َ َ ِمن حتتها أال حتزينَ َ ْ َْ ََّ َ َ
ِ ِ ٦٣ ٢٤ 

ًفكيل وارشيب وقري عينا َ ْْ َِّ َ َِ َ
ِ ُ َ ٦٣ ٢٦ 

 ًقالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا ِّ ُ َّ َ ُ ِْ َ
ِ

ْ َْ ِ َ َ ََ ُ ُقال إين عبد اهللاِ * َ ْ َ ِّ ِ َ َ.... ٦٣ ٣٢- ٢٩ 

 



 ١٣٩..............................................................كريمةفهرس اآليات ال

 

)٢٠( 

 سورة طه

 ِولتصنع عىل عيني ِ
ْ َ َ َ ْ ََ َ َإذ متيش أختك فت* ُ ُ َْ َ َُ ِ

ْ ْ َقول هل أدلكم عىلِ ُّ ْ َُ ُ َْ ُ َ ُ... ٦٣ ٤٠- ٣٩ 

َال ختف إنك أنت األعىل ْ َ َ َ ََّ ِْ َ َ ٤١ ٦٨ 

)٢١( 

 سورة األنبياء

 ُوداود وسليمـان إذ حيكامن يف احلرث إذ نفشت فيه غنم ْ َ ْ َُ َْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َِ َِْ ِ ِ
َ ْ َ َ ُ َ ََ َ...       ٥٠ ٧٩- ٧٨ 

)٢٦( 

 سورة الشعراء

 َفأرسل إىل هارون ُ َْ َ ِْ ِ َ ِوهلم عيل ذنب فأخاف أن يقتلون* َ َُ ْ َ َُ ُ ََ َْ َ ٌ َ ََّ َُ ٥١ ١٤- ١٣ 

ِأخاف أن يقتلون ُ ُْ ُ ََ َ َ ٧٨ ١٤ 

)٢٧( 

 سورة النمل

َيا موسى ال ختف إين ال خياف لدي املرسلون ُ ََ ْ َ ُ َُْ َ ََّ َ ُ َ ََ ِّ ِ ْ َ ٧٨، ٥١ ١٠ 

َقل احلمد هللاِ وسالم عىل عباده الذين اصطفى َ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َ ٌُ َ َْ ُ َْ ِ ٣٠ ٥٩ 

)٢٨( 

 سورة القصص

ِرب إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون َُ ْ ً ْ َُ ُ َ ْ ُ ََ ْ ََ َ ْ َ ُ ِّ
ِ ِ ِّ ٧٨ ٣٣ 

ُوربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ
ِ ْ َُ َ َُ َ ْ ْ ََ ُّ َُ َ ُ ١١ ٦٨ 

َوربك ُّ ُيعلم ما تكن صدورهم ََ ُ ُّ ُْ َ ُ َُ ُِ َوما يعلنون َ ُ ِ ْ َُ َ ١١ ٦٩ 

)٣٧( 

  الصافاتسورة

َوإن من شيعته ال ِبراهيم َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ََ َّ ِ ٢٦ ٨٣ 
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)٣٨( 

 سورة ص

ُوهب يل ملكا ال ينبغي ال َحد من بعدي إنك أنت الوهاب َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ً ْ َِ ْْ ََّ َ ِ ِ ِ
ِّ َ ُ

ِ َّ ٥١ ٣٥ 

)٤٣( 

 سورة الزخرف

َواسـأل من أرسلنـا من قبلك من رسلنـا َِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ ٩٤، ١٢ ٤٥ 

)٥٧( 

 رة الواقعةسو

 َوالسابقون السابقون َُ ُِ َِّ َّ َأولئك املقربون* َ ُ َّ َ ُْ َ ِ ُ ١١٥ ١١- ١٠ 

)٦١( 

 سورة الصف

ٌإن اهللاَ حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص ُ ُ َّ َ َ ُّْ َّ َ ُ َ ٌُ َ َّْ ََ ًِ ُ َ َّّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ١١٥ ٤ 

 َيا أهيا الذين آمنوا هل أدلكم عىل ُّ ْ ََّ ُ َ َْ َ َُ َ َُ ِ
َ َجتارة تنجيكم من عذابُّ َ ْ

ِ ُِ ِ ُ َ َ... ١١٥ ١١- ١٠ 

َِفلام أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهللا َ َ ْ َِ َ ْ َّ َْ َُ ََ َ ُ ََ ْ َُ ْ ِ ِ
َّ ١٢٢ ١٤ 



 

 

 

 فهرس األحاديث. ٢

 الصفحة القائل احلديث 

 ١٠٣ رسول اهللا  .....روح وعيسى، اهللا كليم وموسى، اهللا خليل إبراهيم

ّإن ربك، يا حممد:  فقال أتاين جربئيل  ٤٠ النبي  .....ّ

ُأحتبون أن أريكم خاتم سليامن بن داود  ٨٣ امري املؤمنني  .ُّ

 ٨٧ امري املؤمنني  .؟ُداود بن سليامن ُأريكم أن أتريدون

 ١٢٤  جربائيل  ........يا أبا الغوث أغثني: ِأدر وجهك نحو املدينة وناد

 ٨٣ املجتبى االمام   .......بيننا الذي ّوالسد جومأجو يأجوج تريني أن ُأريد

 ١٠٢ رسول اهللا  .........ًونوحا يف فهمه وإبراهيم يفآدم يف علمه  ُأريكم

 ٣٠ قديس ...وجاليل لقد خلقت من هو خري منكام ّفوعزيت، اسكتا

 ٤٢  الصادق  ....تبارك اهللا عند أفضل  طالب أيب بن ّعيل ّأن اعلم

 ٣٥ رسول اهللا  ...ثالثامئة وثالثة واملرسلني األنبياء ّإن، عقال أبا يا اعلم

 ٢٩ رسول اهللا  ........أنا خري منك: فقال ، خر ارسافيل عىل جربئيلافت

 ١٧  العباس بن عبد املطلب ..... وفاطمة واحلسن واحلسني منّألسنا أنا وأنت وعيل

ّإهلنا وسيدنـا منـذ خلقتنـا وعرفتنـا هذه األش  ١٩ املالئكة ....بـاح ملّ

 ٢٥ إبراهيم  .....إهلي ما هذا النور

 ٢٥  ابراهيم اخلليل  هبم ّإهلي وسيدي وأرى تسعة أنوار قد أحدقوا

ّاللهم  ٤٤ رسول اهللا  ...الطائر هذا معي يأكل إليك خلقك ّبأحب إئتني ّ

ّاللهم اجعلني من ش  ٢٦  ابراهيم اخلليل  .ّة عيل بن أيب طالبيعّ
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ّاللهم ًعليا اعط ّ  ٩١ رسول اهللا  ...تعطها وال، قبله ًأحدا تعطها مل فضيلة ّ

ّاللهم ّعيل وليك أن تغفر ملحمد نبيك ّبحق أسألك ّإين ّ ّّ  ٧٤ امري املؤمنني  ..ّ

ّاللهم ّ حممـد نبيك أن تغفر لعيل وليكّبحق أسألك ّإين ّ ّّ  ٧٤ رسول اهللا  ..ّ

ّاللهم بحق حممـد سيد األ ّ ّّ ّوبحق عيل، نبياءّ  ١١١ موسى الكليم  .........ّسيد ّ

ِقد طلقتك ّيا غدارة،  غرييّغري ّعني ِإليك  ٥١ امري املؤمنني  .......ًثالثا ّ

 ١٧ رسول اهللا  .......فصدقت، واحدة نبعة من ألسنا: عم يا قولك ّأما

ّأما النبيون فأنا  ١٦ رسول اهللا  ....وأما الصديقون فأخي عيل ، ّ

ّإن آدم ملا أصاب اخلطيئة كانت توبته  ٤١ النبي  ....ّ

 ١١ رسول اهللا  ....ّإن اهللا تعاىل اختارين وأهل بيتي عىل مجيع 

 ١١ رسول اهللا  ...........شاء حيث طني من  آدم خلق تعاىل اهللا ّإن

ًإن اهللا تعاىل مل يبعث نبيا من لدن آدم إىل أن صار  ٣٨ حوت يونس ........ّّ

ّإن اهللا سبحانه وتعاىل ملا خلق ابراهيم كشف عن برصه  ٢٥ اإلمام الصادق ّ

ّإن اهللا عزوجل يقرأ عليك السالم  ٩١  جربائيل  .....ِّويقول لك حي، ّّ

 ٩٥ االمام الصادق  ......ترتدد إىل فراء، كانت ع: يقال هلاّاجلن  من امرأة ّإن

 ٨٧  صالح النبي  .......ّ كل صباح ّ كان يمر يب غداةّإن أمري املؤمنني 

 ٦٠ امري املؤمنني  .......يف فانفتح،  أدخل لسانه يف فميّإن رسول اهللا 

ّإن يونس بن متي إنام لقي من احلوت ما لقي ّ  ٣٧  زين العابدين  ............ّ

 ٢٢ قديس ..........بقدريت اخللق خلقت أناّ إال إله ال الذي اهللا أنا

 ٨٢ امري املؤمنني  ... انا نورالناطق يف خلقه لسانه أنا، أرضه يف اهللا عني أنا

 ١٣٠ قديس ..... اسميشققت اسمك من، ّأنا املحمود وأنت حممـد

 ١٠٣ رسول اهللا  .......من ركبها نجا، سفينة نوح مثل بيتي أهل مثل ّإنام

ّإنه يكره للعبد أن يزكي نفسه ُ  ٤١ رسول اهللا  ...........ّإن آدم: ولكن، ّ

 ١١٨ زيد بن وهب ..... مل يبقّ حتىُالناس يوم أحد عن رسول اهللا  اهنزم
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 ٥ رسول اهللا  ...واخلليقة اخللق خري فيقتلهم ،واخلليقة اخللق ّرش ّإهنم

 ١٠٩ قديس ...إىل ظهرك أنوار أشباح نقلتهم من أرشف بقاع عريش

 ٧٣ امري املؤمنني  ........املنكب من كالعضد  اهللا رسول من كنت ّإين

 ٨٨ امري املؤمنني  .......ّإين ألعرف بطرق الساموات من طرق االرض 

 ١٠٠ امري املؤمنني  .....وجيعلها ّفجعل يقرش املوز، موز قنو ّالنبي إىل ُأهدي

 ١٢٧ رسول اهللا  .........هّواشتق نوره من ابتدعه، نوري اهللا خلق ما ّأول

ّ عليا مني وأنا من عيلّأوما علمت أن ّ ً  ١٠٠ رسول اهللا  ......حيث أكون، ّ

 ٨٢ امري املؤمنني  ......فهبطت وهي، ّأيتها السحابة اهبطي بإذن اهللا تعاىل

 ٨٣ االمام احلسن  ..........ّأيتها الشجرة مالك قد حدث بك ما نراه 

 ١٠٦ ل اهللا رسو ..........ويعينه،  يديهبني يكنس وجربئيل حيفر من بأيب

 ٦٦ رسول اهللا   ......ّوعيل ، ّأين أفضل األنبياء باهللا عليكم تعلمون

ّبعثنـا عىل شهـادة أن ال إلـه إال اهللا  ١٢  االنبياء  ..........، واإلقـرارُ

ًبلغني أنك تفضلني عليا عىل أيب بكر وعمر وعثامن ّ ّ ِ  ٤٧ احلجاج .ّ

 ٥٧ موسى  ....ذ سقط بني أيديناالبحر إ بينام أنا واخلرض عىل شاطئ

 ٨٨ امري املؤمنني  ......ّبقية قوم عاد كفار ال يؤمنون باهللا تعاىل أحببت

 ٩١ قديس .....حتية من الطالب الغالب إىل عيل بن أيب طالب

 ٨٥ امري املؤمنني  . اخلرض تزور أن لك آذن أن تريد

 ٧٧ امري املؤمنني  .........آلدم تعاىل اهللا قال ولكن، قبيح نفسه املرء تزكية

 ٧٦  ادم  ...ّحبيبي جربئيل من هذه اجلارية التي قد أرشقت اجلنة

 ٩٢ رسول اهللا  .....خاطبني ريب بلغة عيل بن أيب طالب فأهلمني ريب

 ٩٦ عفراء اجلنية ......رأيت إبليس يف البحر األخرض عىل صخرة بيضاء

 ٩٧ ابليس لعنه اهللا ....... خيلق اهللا تعاىلرأيتها عىل ساق العرش من قبل أن

 ٩٥ عن أحدمها  ّسأله بحق حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني 
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 ١٢ قديس ّسلهم يا حممد عىل ماذا بعثتم ؟

 ٥٥ امري املؤمنني  ...........ّفإنام بني اجلوانح،  من قبل أن تفقدوينسلوين

 ١٦ أنس بن مالك .....ة الفجر يف بعض األيام صالّصىل بنا رسول اهللا 

 ٤٣ رسول اهللا  ...يوم إىل الثقلني عمل من أفضل اخلندق يوم ّعيل رضبة

ّطوبى للمتحابني يف اهللا، إن اهللا تبارك وتعاىل  ٩٦ رسول اهللا  ... خلق يفّ

 ٥٩ امري املؤمنني  ......يل يفتح العلم من باب ألف  اهللا رسول ّعلمني

 ٨٨ امري املؤمنني  .......فيها وما الدنيا هذه بحال كعلمي وراءه بام علمي

 ٣٥ رسول اهللا   ....ّعيل فضل، عقال أبا يا ولكن،  طالب أيب بن ّعيل

 ١٣٠ رسول اهللا  ..... كعيني منّمني ّعيل، بدين من رأيس بمنزلة ّمني ّعيل

 ٩٩ رسول اهللا  .مثل رأيس من بدين ّمني ّعيل

 ٧ رسول اهللا  .ّعيل من وأنا ّمني ّعيل

 ٧١ رسول اهللا  ............قلبي وابناها ثمرة فؤادي مهجة  فاطمة

 ٢٢ رسول اهللا  ...........فمن ذا يلج بيني وبينك ؟ وأنا وأنت من نور

 ١٢٣ رسول اهللا  .........عفارج، ورائي تركت ملا ّخلفتك ّولكني، كذبوا

 ٨٦ امري املؤمنني  ........ّإين النسمة وبرأ ةّاحلب فلق والذي، بكم أتيت كام

ًوخلقا ًخلقا الناس أشبه ألريتكم شئتم لئن  ١٠٤ رسول اهللا  ...وأشبههم ُ

ًعليا ّتسبوا ال  ١٠٤ رسول اهللا  . ذات اهللايف ممسوس ّفإنه ؛ّ

ّلقد ظننا أن األرض قد انقلبت والسامء قد سقطت  ٨٩ سلامن املحمدي ......ّ

 ٢٧ رسول اهللا  .نوحأيب  لقيني السامء إىل يب يُأرس ّملا

 ١١٨ امري املؤمنني  ...... اجلزعمن  حلقني اهللا رسول عن الناس اهنزم ّملا

 ٧٦ رسول اهللا  ...ّاجلنة يف تبخرتا ّوحواء آدم وتعاىل سبحانه اهللا خلق ّملا

 ٩٣ رسول اهللا  .....إىل جربئيل مع املسري يب انتهى، السامء إىل يب ُعرج ّملا

 ٤٤ رسول اهللا  ....أو قوسني كقاب ّريب من فكنت السامء إىل يب ُعرج ّملا
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 ١٥ رسول اهللا  ..... قال ّملا نفخ اهللا الروح يف آدم 

 ٩٧ رسول اهللا  .....ىل اهللا هبذه األسامء ألجاهبمأهل األرض ع لو أقسم

 ٨٩ امري املؤمنني  ......سامواتالدنيا بأرسها وال أخرق أن أردت ّأنني لو

 ٥٠ امري املؤمنني  .ًيقينا ازددت ما الغطاء كشف لو

 ٤٢  الصادق  ......تزور أال، ًأبدا إليك نظرت ما شيعتنا من ّأنك لوال

 ٩ رسول اهللا  .........ّجل جالله اجلليل قال، السامء إىل يب ُأرسي ليلة

ًابا وال حجابا والالسامء مل أجد ب إىل يب ُأرسي ليلة  ١١٢ رسول اهللا  .......ً

ّ مر بنا ومل يسلم ما بال أمري املؤمنني   ٦٩  جربئيل  ........ّ

 ٣٩ رسول اهللا  ......ُعرضت ّحتى البداية يف قط ّلنبي ّالنبوة تكاملت ما

 ١١ قديس ...ما جعلت للعباد أن خيتاروا ولكن أختار من أشاء 

ّعزوجل اهللا خلق ما  ١٥ رسول اهللا  ....عليه أكرم وال ّمني أفضل ًخلقا ّ

 ٧٥ رسول اهللا  .نةس ألف بأربعني آدم قبل اهللا خلقه بمن ًمرحبا

 ٣٥ أبو عقال .فمن بعدك أفضل الناس، ًمألتني رسورا يا رسول اهللا

 ١٠٢ رسول اهللا  ....ميكائيل وإىل، رفعته يف ارسافيل إىل ينظر أن أراد من

 ٨ رسول اهللا  .مواله ّفعيل هموال كنت من

 ١٠١ رسول اهللا  ....منزلتي من اهللا تعاىل 

 ١٦ رسول اهللا   ...أيب  بن ّعيل فأخي: ِّالصديقون ّوأما، فأنا: ّالنبيون

 ١٢٩ االمام الصادق  ....ً عمالالعباد من تعاىل اهللا يقبل ال التي اهللا أسامء نحن

 ١٠١ رسول اهللا  .....أنا رسول، ّاجلنةّعبد املطلب سادات أهل  بني نحن

 ٨١ املجتبى  .........الكرامة من به تعاىل اهللا ّفضلك ّمما ترينا أن نريد

ًوعليا خلقني اهللا ّإن، نعم  ٧٥ رسول اهللا  ...... خلقهقبل واحد نور من ّ

ّنعم، وأنا حي، وإنك يا عيل ّ  ٦٩ رسول اهللا  .......مررت بنا أمس يومنا ّ

 ٢٨  ابراهيم  ......ّوإين يا حممد، ّم اخلليفة خلفت عىل أمتكنع
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َنعم
 ٤٩ رسول اهللا  .منهام خري وأبومها، مها الراكبان ِ

َنعم
 ٤٩ امري املؤمنني  .ّمطيتكام ّاملطية ِ

ّنفديك باآلباء واألمهات إنا نسمع يف عيل ّ ّ  ٦١ اصحاب النبي ..............ُ

ّوتك وإعالن أخيك وابن عمكهذا أوان ظهور نب  ٦٥ قديس ......ّ

 ٢٨ رسول اهللا  .........من أهل الساموات واألرضنيّاألولني  خري هذا

ّهذا الصديق األكرب هذا ويص حبيب اهللا   ٢٨ مناد من بطنان العرش .....ّ

 ٨٤ امري املؤمنني  ...ّهذا امللك الذي وكله اهللا بظلمة الليل

 ١٩ قديس ...........َ نور جاليل ألمتي فاطمةهذا نور اخرتعته من

 ٢٥ قديس .ّهذا نور عيل بن أيب طالب نارص ديني

 ٢٥ قديس ....ّفطمت حمبيها عن النار ونور ولدهيا، هذا نور فاطمة

 ٢٥ قديس .ّهذا نور حممـد صفويت من خلقي

 ٧٦  جربئيل  ...ّهذه فاطمة بنت نبي من ولدك يكون يف آخر الزمان

 ٦٢ رسول اهللا  ...هرب اخلليل إبراهيم ّأن ُاألوىل الكتب من لمتمع هل

 ٣١ ابن عباس ...عيل بن ايب طالب : هم أهل بيت رسول اهللا 

 ٧٦  جربائيل  .....ُهم موجودون يف غامض علم اهللا قبل أن ختلق أنت

ِوإذ :ارسائيل بني يا واذكروا ِ َاستسق َ ْ َموسى ىَْ ِلقومه ُ ِ ِ
ْ  ١١١  العسكري االمام  ...َ

 ١٢٩ رسول اهللا  ......الكريس ّاستقر ما ًونذيرا ًبشريا ّباحلق بعثني والذي

ًوالذي بعثك باحلق نبيا ّ ّلو أن أهل األرض كلهم، ّ  ٤٥  جربائيل  .......ّ

 ٨١ امري املؤمنني  ..سأل ُداود بن سليامن ّإن، النسمة وبرأ ّاحلبة فلق والذي

ّيك عنيّواهللا إن الذي وشى إل  ٤٧ حرة بنت حليمة ......فهو كاذب ومفرتي َ

ّيا عيل، أنت احلجة البالغة ملن آمن باهللا واهللا  ١٩  العباس بن عبد املطلب .ّ
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ّوإين يا حممـد سألت اهللا ريب أن يوليني غذاء أطفال ّ ّ  ٢٨  ابراهيم اخلليل  .....ّ

 ٥٦ نياملعبدامللك بن س .....ّ رق فيه ُوجد يف ذخرية حواري عيسى 

ًفصفهم جربئيل ورائي صفا ّومجع اهللا النبيني يل ّ  ٩٤ رسول اهللا  .........َّ

 ١٥ قديس .....أخلقهمـا أن ُأريـد عبـدان لـوال وجـاليل ّوعزتـي

 ٦١ رسول اهللا  ...ّوما عساهم أن يقولوا يف أخي وابن عمي عيل بن ايب 

ّوكنت فيمن ختلف مع عيل  ّ ،١٢٤ سلامن املحمدي  ....... يريدًفخرج يوما 

 ١٠٧  االمام العسكري  ....الذين بالعسكر معه ومن  احلسني اهللا امتحن ّوملا

 ١١٠ قديس ...ّهذا حممـد، ّأفضل خالئقي وبريايت يا آدم هذه أشباح

 ١٣١ رسول اهللا  .......حيث تزول أعضائي من ٌعضو أنت، احلسن أبا يا

 ١٢١ رسول اهللا  ....ّيف كفة ن اخلالئق وأعامهلم إيامُوضع لو، احلسن أبا يا

 ١٠٥ رسول اهللا  ........ طالب أيب بن ّعيل ّبمودة عليك، ّعباس يابن

 ١٠٥ رسول اهللا  ...ّنعم يبغضه قوم يذكرون أهنم من أمتي، يابن عباس

 ١١٣ قديس ........وجعلتهم، ّإين خلقتهم قبل األنوار، عمران يابن

 ١١٢ قديس .........ة اال ممن تواضعّ إين ال أقبل الصال،يابن عمران

 ٥٨ ملك مرسل .........ٌّيف آخر الزمان نبي يكون أعلم أهل املرشق يأيت

 ٩٢ قديس .....وال، ُال أقاس بالناس، أنا يشء ال كاألشياء، يا أمحد

ًملكا ّربه سأل ُداود بن سليامن ّإن ،املؤمنني أمري يا  ٨١ ملجتبى االمام ا .......ُ

 ٧٧  صعصعة بن صوحان .يا أمري املؤمنني أنت أفضل أم آدم أبو البرش

 ٩٤ رسول اهللا  ...........ّإن اهللا تعاىل أرشف عىل الدنيا فاختارين ُيا بنية

ّيا رب أسألك بحقهم عليك أن جتعلني خادمهم  ٣٠ جربائيل  .ّ

ّيا رب إين مل أر شيئا مما خلقت إال وهو ناط ًّ َ ّ  ١١٢ موسى الكليم  ......بذكر قّ

 ١٢٣ امري املؤمنني  ...ًاستثقاال ّخلفتني ّإنام ّأنك املنافقون زعم، اهللا رسول يا

 ٦٧ اصحاب النبي .....فلك، الفائزون فنحن بحمد اهللا تعاىل، يا رسول اهللا
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 ١٢٥ امري املؤمنني  ..... وهو يدعوين اهللا رسول جيش انكرس، سلامن يا

 ٨٥ امري املؤمنني  ....ّلو أن أحدهم، والذي رفع السامء بغري عمد لامنس يا

ّ إن آدم ملا رأى،اهللا يا عباد  ١٠٩ رسول اهللا  .......ًالنور ساطعا من صلبه ّ

ًإن ملكا! أما تسمع مدحيك يف السامء ؟ ، ّياعيل  ١١٩ رسول اهللا  .... اسمهّ

ّإن اهللا تعاىل فضل أنبياءه امل، يا عيل  ١٥ رسول اهللا  ....رسلنيّ

 ٢٠ رسول اهللا  ...........معه يشء وال كان وتعاىل تبارك اهللا ّإن، ّعيل يا

ّإن ولديك هذين سيدي شباب أهل اجلنة، ّعيل يا ّ  ٤٩ رسول اهللا  .ّ

 ١٧ رسول اهللا  ......خلق بكلمة َّتكلم خيلقنا أن تعاىل اهللا أراد ّملا، عم يا

ّيا حممد أحب ع ّ فإين احبه واحب من ًليا ّ ُّ ُ  ٤٥ قديس ....ّ

 ٤٠  جربائيل  ... طالب أيب بن ّعيل ّبحب يأمرك ّربك ّإن، ّحممـد يا

ّإين اطلعت عىل األرض، ّيا حممـد  ١٠ قديس ....ّاطالعة فاخرتتك ّ

ًإين خلقتك وخلقت عليا وفاطمة، ّيا حممد ّ  ١٠ قديس ....ّ

ًلو أن عبدا من عبي، ّيا حممد  ١٠ قديس ....دي عبدين ّ

 ٧٣  جربائيل  .ّعيل خري البرش ومن أيب فقد كفر، ّيا حممـد

 ٢١ قديس ..............عىل عريش كتبت اسمك واسمه، ّيا حممـد

ّعزوجل اهللا خلق ما علموا ّأهنم اعلم ّمفضل، يا  ١٣٢ االمام الصادق  ........ّ

ًحممـدا تعرف هل، ّمفضل يا ًيا وفاطمةوعل ّ  ١٣١ االمام الصادق  .... واحلسنّ

ّإن ربك يقرئك السالم ويبرشك بالنرص، ّيا نبي اهللا ّ  ١٢٤  جربائيل  ......ّ

ّإن موسى لو ادركني ثم مل يؤمن يب ، يا هيودي  ٤١ رسول اهللا  ...وبنبويتّ



 

 

   فهرس املعصومني. ٣

 ، ١٧، ١٥، ١٣، ١١، ٣..............ادم

٦٦، ٦٤، ٤٨، ٤٧، ٤١ ، ٣٨ ، ٣٣، ٢٠ ،

٩٧، ٨٨، ٧٧، ٧٥، ٦٧ 

 ٦٦، ٣٣..........................شيث

 ٣٤..............................ادريس

 ،٤١، ٣٨، ٣٤، ٢٧.................نوح

٧٧، ٦٦، ٤٨، ٤٧ 

 ٣٤.................................هود

 ٨٧، ٨٦، ٣٤.....................صالح

 ،٣٤، ٢٨، ٢٧، ٢٥.............إبراهيم

٦٧، ٦٦، ٦٢، ٥٠، ٤٧، ٤١، ٣٨ 

 ٣٤............................إسامعيل

 ٣٤.............................إسحاق

 ٣٤.............................يعقوب

 ٣٨، ٣٤.........................يوسف

 ٣٨، ٣٤..........................أيوب

 ٣٤...........................ذي الكفل

 

 

 

 ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٤........يونس بن متى

 ، ٤٠، ٣٤، ٢٧........موسى بن عمران

٦٦، ٦٣، ٦٢، ٥٩، ٥٧ ، ٥١ ، ٤٧، ٤١ ،

٩٣، ٧٨، ٧٧، ٦٧  

 ٨٥، ٨٤، ٥٩، ٥٧...............اخلرض

 ٥٧، ٣٤........................هارون

 ٥٠، ٤٧، ٣٨، ٣٤.................داود

 ،٨١، ٥١، ٤٧، ٣٤.....سليامن بن داود

٨٧، ٨٣، ٨٢ 

 ٨٦.....................آصف بن برخيا

 ٣٤..............................اليسع

 ٣٤...............................زكريا

 ٣٤................................حييى

 ،٤٢، ٤١، ٣٤، ٢٧.....عيسى بن مريم

٧٩، ٧٨، ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٥٦، ٥١، ٤٧ 

 اكثر....امحد= النبي = رسول اهللا = حممد 

 الصفحات
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 اكثر....امري املؤمنني= عيل بن ايب طالب 

 الصفحات

 ،٢٥، ١٩، ١٨، ١٧، ١٠..........فاطمة

٩٧، ٩٥، ٩٤، ٧٦، ٧١، ٦٦، ٤٩، ٣٠ 

 ،١٧، ١٠.....ابا حممد= املجتبى= احلسن

٨٣، ٨١، ٦٦، ٤٩، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٦، ٢٥ ،

٩٧، ٩٥، ٨٥ 

 ،٢٢ ،١٨، ١٧، ١٠.............. الشهيد=  احلسني

٩٧، ٩٥، ٨١، ٧١، ٦٦، ٤٩، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٥ 

 ،١٠.....زين العابدين= عيل بن احلسني 

٣٨، ٣٧، ٢٦، ٢٢ 

 ٧١، ٢٦، ٢٢، ١٠....حممد بن عيل الباقر

 ،١٠..الصادق= ابا عبد اهللا= جعفربن حممد

٧١، ٤٢، ٤٠، ٢٦، ٢٢ 

 ،٢٢، ١٠.......موسى بن جعفر الكاظم

٢٧، ٢٦ 

 ،٢٢، ١٥، ١٠.....عيل بن موسى الرضا

٢٧، ٢٦ 

 ٢٦، ١٠.............مد بن عيل اجلوادحم

 ٢٦، ١٠............عيل بن حممد اهلادي

 ،٢٦، ١٠......القائم=  احلجة=  املهدي

٤٢، ٤١ 



 

 

 فهرس االعالم. ٤
 

 ٥........................امحد بن حنبل

 ٩...............امحد بن حممد بن صالح

 ٤٠.......................امحد بن هالل

د املوفـق بـن امحـ=اخطب خطباء خوارزم

 ٥٥، ١٥.....................اخلوارزمي

 ٥٦.....................إسحاق األزرق

 ٧٢............................األعمش

 ٤٣، ١١..................أنس بن مالك

 ٨٦..............................بلقيس

 ،٤٨، ٤٧.....احلجاج بن يوسف الثقفي

٥١، ٥٠ 

 ٤٧.....................حرة بنت حليمة

 ٣٣............احلسن بن عيل بن شهاب

 ١٧.................محزة بن عبد املطلب

 ٧٦، ٣٣...........................حواء

 ٩١.............................الزهري

 

 

 

 ٩.........................زياد بن مسلم

 ٩..........................زيد بن جابر

 ٤٤......................سعد بن عبادة

 ٩....................سالم بن ايب عمرة

 ،٨١، ٦٧، ٦١...........سلامن الفاريس

٨٩، ٨٧، ٨٥، ٨٣ 

 ٩.......................سليامن بن حممد

 ١٦.........) علم اهلدى(السيد املرتىض 

 ٧٧...............صعصعة بن صوحان

 ٥................................عائشة

 ١٩، ١٧.........العباس بن عبد املطلب

 ٧٢...........) حمدث ابو وائل(عبد اهللا 

 ، ٢٠......ابن عباس= عبد اهللا بن عباس

٩٣، ٧٥، ٦٩، ٣٠ 

 ٦٤..............عبد اهللا بن عبد املطلب

 ٩٢، ٣٨، ٣٧...........عبد اهللا بن عمر
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 ٩...........................عبد الرمحن

 ٩١..........................عبد الرزاق

 ٦٤، ٢١...........شمعبد املطلب بن ها

 ٥٦.................عبد امللك بن سليامن

 ٤٧......................عثامن بن عفان

 ٩١......................عروة بن الزبري

 ٩٢............العالء بن احلسن اهلمداين

 ٤............................عيل اآلميل

 ٥٦........................عامر بن خالد

 ٨١........................عامر بن يارس

 ٨١، ٤٧................عمر بن اخلطاب

 ٩١، ٤٣......عمرو بن عبد ود العامري

 ٥٩..............................الغزايل

 ٧٨، ٦٥................ اسدتفاطمة بن

 ٧٨، ٦٢.........................فرعون

 ٤٠.......................فضل بن دكني

 ٩٢....) ابو خمنف(بن حييى االزدي لوط 

حممد بن امحد بن عيل بن احلسن بن شاذان 

 ،٦٩، ٢٧...................) ابو احلسن(

٩٣، ٧٢، ٧١ 

 ٨١.....................حممد بن احلنفية

 الصدوق= ابو جعفر= حممد بن بابويه

٢٩، ٢٠ 

 ٧٥.................... حممد بن سنان

 ٤٠.................... حممد بن طلحة

 ٤٠.......... حممد بن عيل بن ماجلويه

 ٤٠.................حممد بن ايب القاسم

 ١١.....................حممد بن املؤمن

 ٣٣...مد بن يوسف الكنجي الشافعيحم

 ٧٨، ٥٢..............مريم بنت عمران

 ٩١...............................معمر

 ،٦٧، ٦١.....املقداد بن األسود الكندي

٨١ 

هالل بن زيد بن حسن بن اسامة بـن زيـد 

 ٣٥، ٣٤، ٣٣...............)ايب عقال(

 ٤........ ويل بن نعمة احلسيني الرضوي احلائري

 ٧٣.....................ابن شهر آشوب

 ٩١................ابن شريويه الديلمي



 ١٥٣......................................................................فهرس االعالم

 

 ١٢.........................ّابن عبد الرب

 ٧٤..........................ابن مسعود

 ٥٥.........................ابو البخرتي

 ٤٧..............................ابو بكر

 ٦١، ١٦، ١٢.........ابو جعفر الطويس

 ٣٧.......................ابو محزة الثاميل

 ٦٧، ٦١، ٢٩، ٢٨................ابو ذر

 ٣٣............................ابو سعيد

 ٣٣............................ابو سلمة

 ٩............................ابو سلمى

 ٣٠...........................ابو صالح

 ٦٤...........................ابو طالب

 ٧٢...........................ابو معاوية

 ٤٢، ١٢........................ابو نعيم

 ٧٢.............................ابو وائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 مصادر التحقيقفهرس . ٥

 القـرن أعـالم مـن(ّر أمحـد بـن عـيل الطـربيس أليب منصو، االحتجاج .١

 .هـ ١٤١٣ َّاملقدسة قم ـ ُاألسوة دار، )اهلجري السادس

، )هـ ١٠١٩ ت(اهللا احلسيني املرعيش التسرتي  ّللسيد نور، إحقاق احلق .٢

 .ّاملقدسة قم ـ رسه قدس النجفي املرعيش السيد مكتبة

 آغـا بـزرك الطهـراين ّللـشيخ العالمـة، إحياء الداثر من القرن العـارش .٣

 .ش ١٣٦٦ ـ طهران جامعة، )هـ ١٣٨٨ت(

ّللـشيخ املفيـد حممــد بـن حممــد بـن الـنعامن العكـربي ، االختصاص .٤ ّ

 .هـ ١٤٠٢ بريوت ـ األعلمي مؤسسة، )هـ ٤١٣ت(

ّللشيخ املفيد حممــد بـن أمحـد بـن احلـسني اخلزاعـي ، ًاألربعون حديثا .٥

 قـم ـ املهدي اإلمام مدرسة، )اهلجري اخلامس القرن أعالم من(النيسابوري 

 .هـ ١٤١١ ّاملقدسة

مـن (ّملنتجب الدين عيل بن عبيـد اهللا بـن بابويـه الـرازي ، ًاألربعون حديثا .٦

 . هـ١٤٠٨ّ ـ قم املقدسة مدرسة اإلمام املهدي، )أعالم القرن السادس اهلجري

 حـسني ـدّحمم بن طاهر ّملحمد، ّاألربعني يف إمامة األئمة الطاهرين .٧
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 قـم ـ الرجائي مهدي سيد ّاملحقق نرش، )هـ ١٠٩٨ ت (ّالقمي النجفي الشريازي

 .هـ ١٤١٨ ّاملقدسة

ّللشيخ املفيد حممــد بـن حممــد بـن الـنعامن ، اإلرشاد .٨ ، )هــ ٤١٣ ت(ّ

 .هـ ١٤١٣ ّاملقدسة قم ـ  البيتآل مؤسسة

 القرن أعالم من(ّللحسن بن أيب احلسن حممـد الديلمي ، إرشاد القلوب .٩

 .هـ ١٤٢٤ ّاملقدسة قم ـ ُاألسوة دار، )اهلجري الثامن

ّالبن عبدالرب يوسـف بـن عبــد اهللا ، االستيعاب يف معرفة األصحاب .١٠

 . هـ١٤١٢دار اجليل ـ بريوت ، )هـ ٤٦٣ ت(القرطبي 

ّالبن األثري عيل بن حممـد اجلـزري ، ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة .١١  ت(ّ

 .هـ ١٤٠٩ بريوت ـ الفكر ردا، )هـ ٦٣٠

 دار، )هــ ٨٢٥ ت(ّالبن حجـر أمحـد بـن عـيل العـسقالين ، اإلصابة .١٢

 .بريوت ـ العلمية الكتب

 ــ للماليـني العلـم دار، )هـ ١٣٩٦ ت(خلري الدين الزركيل ، األعالم .١٣

 .م ١٩٨٤ بريوت

 من(ّأليب عيل الفضل بن احلسن الطربيس ، إعالم الورى بأعالم اهلدى .١٤

 .هـ ١٤١٧ ّاملقدسة قم ـ البيت آل مؤسسة، )اهلجري السادس القرن أعالم

 دار، )هــ ١٣٧١ ت(للـسيد حمـسن األمـني العـاميل ، أعيان الـشيعة .١٥
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 .هـ ١٤٠٦ بريوت ـ التعارف

، )هــ ٦٦٤ ت(ّالبن طاووس عيل بن موسى احلسيني ، إقبال األعامل .١٦

 .طهران ـ اإلسالمية الكتب دار

ّللصدوق حممـد بن عـيل بـن بابويـه القمـي ، األمايل .١٧ ، )هــ ٣٨١ ت(ّّ

 .هـ ١٤١٧ ّاملقدسة قم ـ البعثة مؤسسة

 مؤسسة، )هـ ٤٦٠ ت(ّأليب جعفر حممـد بن احلسن الطويس ، األمايل .١٨

 .هـ ١٤١٤ ّاملقدسة قم ـ البعثة

ّالبن طاووس عـيل بـن موسـى احلـسيني ، األمان من أخطار األسفار .١٩

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدسة قم ـ البيت آل ؤسسةم، )هـ ٦٦٤ت(

ّللشيخ حممـد بن احلسن احلـر العـاميل ، أمل اآلمل .٢٠ ، )هــ ١١٠٤ ت(ّ

 .األرشف النجف ـ اآلداب مطبعة

ّأليب احلـسن عـيل بـن يوسـف القفطـي ، إنباه الرواة عىل أنباه النحـاة .٢١

 .هـ ١٤٠٦ القاهرة ـ العريب الفكر دار، )هـ ٦٢٤ت(

ّللشيخ العالمة آغا بـزرك الطهـراين ، الساطعة يف املائة السابعةاألنوار  .٢٢

 .م ١٩٧٢ بريوت ـ العريب الكتاب دار، )هـ ١٣٨٨ ت(

، )هــ ١١١٢ ت(للسيد نعمة اهللا املوسوي اجلزائري ، األنوار النعامنية .٢٣

 .تربيز ـ رشكت مطبعة

ّحممـد إلسامعيل باشا بن ، إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون .٢٤
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 . هـ١٤٠٢دار الفكر ـ بريوت ، أمني الباباين البغدادي

ّللعالمة حممـد باقر املجليس ، بحار األنوار .٢٥  مؤسـسة، )هـ ١١١٠ ت(ّ

 .هـ ١٤٠٣ بريوت ـ الوفاء

للسيد هاشم بـن سـليامن البحـراين التـوبيل ، الربهان يف تفسري القرآن .٢٦

 .هـ ١٤١٥ ّاملقدسة قم ـ البعثة مؤسسة، )هـ ١١٠٧ت(

ّلعـامد الـدين حممــد بـن أيب القاسـم ، بشارة املصطفى لشيعة املرتىض .٢٧

 قـم ــ اإلسـالمي النـرش مؤسـسة، )اهلجري السادس القرن أعالم من(الطربي 

 .هـ ١٤٢٠ ّاملقدسة

ّللشيخ حممـد بن احلسن بـن فـروخ الـصفار ، بصائر الدرجات .٢٨ ّ ّ

 . هـ١٤٠٤مؤسسة األعلمي ـ طهران ، ) هـ٢٩٠ت (

جلـالل الـدين عبـد الـرمحن ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .٢٩

 .هـ ١٣٩٩ بريوت ـ الفكر دار، )هـ ٩١١ ت(السيوطي 

أليب الفـضائل أمحـد بـن موسـى بـن طـاووس ، بناء املقالة الفاطميـة .٣٠

 .هـ ١٤١١ ّاملقدسة قم ـ البيت آل مؤسسة، )هـ ٦٧٣ت(

ّد رشف الدين عيل احلسيني االسرتآبادي للسي، تأويل اآليات الظاهرة .٣١

 قـم ــ املهـدي اإلمـام مدرسـة، )اهلجـري العـارش القرن أعالم من(النجفي 

 .هـ ١٤٠٧ ّاملقدسة
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ّللمؤرخ حممـد بن أمحد بـن ، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري األعالم .٣٢ ّ

 . هـ١٤٠٧دار الكتاب العريب ـ بريوت ، )هـ ٧٤٨ ت(عثامن الذهبي 

 دار، )هــ ٤٦٣ ت(ّللخطيب أمحد بـن عـيل البغـدادي ، يخ بغدادتار .٣٣

 .بريوت ـ العريب الكتاب

ّالبن عساكر عيل بن احلسن بن هبة اهللا الـشافعي ، تاريخ مدينة دمشق. ٣٤

 .هـ ١٤١٥ بريوت ـ الفكر دار، )هـ ٥٧١ ت(

 دار، )هــ ٦٦٤ ت(ّالبن طاووس عيل بن موسى احلسيني ، التحصني. ٣٥

 .هـ ١٤١٠ وتبري ـ العلوم

ّللمؤرخ حممـد بن أمحد بن عثامن الذهبي ، ّتذكرة احلفاظ .٣٦ ، ) هــ٧٤٨ت (ّ

 .دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت

من أعالم القرن (للمريزا عبـد اهللا أفندي األصبهاين ، تعليقة أمل اآلمل .٣٧

 . هـ١٤١٠ّمكتبة السيد املرعشيقدس رسه ـ قم املقدسة ، )الثاين عرش اهلجري

 ــ املهـدي اإلمام مدرسة ونرش حتقيق، تفسري اإلمام العسكري .٣٨

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدسة قم

، ) هـ١٠٩١ت (ّللفيض الكاشاين حممـد حمسن بن مرتىض ، تفسري الصايف .٣٩

 . هـ١٣٩٩مؤسسة األعلمي ـ بريوت 

 أعـالم من(ّأليب النرض حممـد بن مسعود السمرقندي ، تفسري العيايش .٤٠

 .طهران ـ اإلسالمية العلمية املكتبة، )اهلجري ثالثال القرن
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 البكري عمر بن ّحممـد الرازي للفخر، )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  .٤١

 .الثالثة الطبعة، ) هـ٦٠٦ ت (الشافعي

ّللمريزا حممـد بن حممــد رضـا املـشهدي القمـي ، تفسري كنز الدقائق .٤٢ ّ ّ

 .هـ ١٤١٠ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمي النرش مؤسسة، )هـ ١١٢٥ت(

ّللـشيخ عبـد عـيل بـن مجعـة العـرويس احلـويزي ، تفسري نور الثقلني .٤٣

 . هـ١٣٨٣ّ املقدسة قم ـ العلمية املطبعة، )هـ ١١١٢ت(

 مكتبـة، )هــ ١٢٥٦ ت(ّللشيخ عبد النبي الكـاظمي ، تكملة الرجال .٤٤

 .األرشف النجف ـ رسه قدس احلكيم السيد

 دار، )هـ ٤٦٠ ت(ّخ حممـد بن احلسن الطويس للشي، هتذيب األحكام .٤٥

 .هـ ١٣٩٠ طهران ـ اإلسالمية الكتب

، )هــ ٨٢٥ ت(ّالبن حجر أمحد بن عيل العسقالين ، هتذيب التهذيب .٤٦

 .هـ ١٤٠٤ بريوت ـ الفكر دار

ّجلامل الدين أيب احلجاج يوسف املزي ، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .٤٧ ّ

 .هـ ١٤١٣ بريوت ـ الةالرس مؤسسة، )هـ ٧٤٢ ت(

، )هــ ٣٧٠ ت(ّأليب منصور حممـد بن أمحـد األزهـري ، هتذيب اللغة .٤٨

 . هـ١٣٨٤املؤسسة املرصية ـ القاهرة 

ّللشيخ الصدوق حممـد بن عيل احلسني بن بابويه القمي ، التوحيد .٤٩  ت(ّّ
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 .هـ ١٣٩٨ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمي النرش مؤسسة، )هـ ٣٨١

ّالبن محزة حممـد بن عيل الطويس ، ناقبالثاقب يف امل .٥٠  القرن أعالم من(ّ

 . هـ١٤١٢ّمؤسسة أنصاريان ـ قم املقدسة ، )اهلجري السادس

ّللشيخ العالمة آغا بـزرك الطهـراين ، الثقات العيون يف سادس القرون .٥١

 .هـ ١٣٩٢ بريوت ـ العريب الكتاب دار، )هـ ١٣٨٨ ت(

 القـرن أعالم من(ّن حممـد السبزواري ّللشيخ حممـد ب، جامع األخبار .٥٢

 .هـ ١٤١٤ ّاملقدسة قم ـ  البيتآل مؤسسة، )اهلجري السابع

ّللشيخ حممـد بن عيل األردبييل الغـروي احلـائري ، جامع الرواة .٥٣  مـن(ّ

 ّاملقدسة قم ـ رسه املرعشيقدس السيد مكتبة، )اهلجري عرش احلادي القرن أعالم

 .هـ ١٤٠٣

، )هــ ٩١١ ت(جلالل الدين عبد الـرمحن الـسيوطي ، اجلامع الصغري .٥٤

 .هـ ١٤٠١ بريوت ـ الفكر دار

ــديل .٥٥ ــرح والتع ــرازي ، اجل ــاتم ال ــن أيب ح ــرمحن ب ــد ال ــافظ عب للح

 .هـ ١٣٧١ بريوت ـ العريب الرتاث إحياء دار، )هـ٣٢٧ت(

ّاجلواهر السنية يف األحاديث القدسية .٥٦ ّللمحدث حممـد بن احلسن احلر ، ّ ّ ّ

 .ّانتشارات طوس ـ مشهد املقدس، )هـ ١١٠٤ ت(ميل العا

ّلعبد القادر بن حممـد بن حممـد بـن ، ّاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية .٥٧ ّ

 .هـ ١٤١٣ بريوت ـ الرسالة مؤسسة، )هـ ٧٧٥ ت(أيب الوفاء القريش احلنفي 
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ات الربكـ أليب، ّجواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب .٥٨

 ـ اإلسالمية الثقافة إحياء جممع، )هـ ٨٧١ ت(ـد بن أمحد الدمشقي الباعوين ّحمم

 .هـ ١٤١٥ ّاملقدسة قم

أليب نعــيم أمحــد بــن عبـــد اهللا ، حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء .٥٩

 .هـ ١٤٠٥ بريوت ـ العريب الكتاب دار، )هـ ٤٣٠ ت(األصبهاين 

، )هــ ١٣٢٠ ت (ربيسللمريزا حسني النـوري الطـ، خامتة املستدرك .٦٠

 .هـ ١٤١٥ ّاملقدسة قم ـ البيت آل مؤسسة

ّالبن البطريق حييى بن احلسن األسدي احلـيل ، خصائص الوحي املبني .٦١

 .هـ ١٤١٧ ّاملقدسة قم ـ الكريم القرآن دار، )هـ ٦٠٠ ت(

ــصال .٦٢ ــي ، اخل ــه القم ــن بابوي ــيل ب ــن ع ـــد ب ــصدوق حمم ــشيخ ال ّلل ّّ

 .هـ ١٣٦٢ ّاملقدسة قم ـ سالمياإل النرش مؤسسة، )هـ٣٨١ت(

ّأليب جعفر حممـد بن جرير بن رستم الطـربي الـصغري ، دالئل اإلمامة .٦٣

 .هـ ١٤١٣ ّاملقدسة قم ـ البعثة مؤسسة، )اهلجري اخلامس القرن أعالم من(

ّإلســامعيل بــن حممـــد بــن يزيــد احلمــريي ، ديــوان الــسيد احلمــريي .٦٤

 .م ١٩٩٩ بريوت ـ صادر دار، )هـ ١٧٣ت(

ّملحب الدين أمحد بـن عبــد اهللا ، ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى .٦٥

 .هـ ١٤٠١ بريوت ـ الوفاء مؤسسة، )هـ ٦٩٤ ت(الطربي 
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ّللـشيخ العالمـة آغـا بـزرك الطهـراين ، الذريعة إىل تصانيف الـشيعة .٦٦

 .هـ ١٤٠٣ بريوت ـ األضواء دار، )هـ ١٣٨٨ت(

ــبهان .٦٧ ــار أص ــر أخب ــي، ذك ــبهاين أليب نع ـــد اهللا األص ــن عب ــد ب م أمح

 .م ١٩٣١ ليدن ـ بريل مطبعة، )هـ٤٣٠ت(

ــويس .٦٨ ــال الط ــويس ، رج ــسن الط ــن احل ـــد ب ــة حمم ــشيخ الطائف ّل

 . هـ١٣٨١ األرشف النجف ـ احليدرية املطبعة، )هـ٤٦٠ت(

ــايش .٦٩ ــال النج ــويف ، رج ــدي الك ــيل األس ــن ع ــد ب ــاس أمح ّأليب العب ّ

 .هـ ١٤٠٧ ّاملقدسة قم ـ مياإلسال النرش مؤسسة، )هـ٤٥٠ت(

 بـن ّحممـد حامد أليب، )ضمن جمموعة رسائل الغزايل(الرسالة اللدنية  .٧٠

 . هـ١٤٠٦ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٥٠٥ ت (الغزايل ّحممـد

ّللمـريزا حممــد بـاقر ، ّروضات اجلنات يف أحوال العلـامء والـسادات .٧١

 طهـران ــ إسـامعيليان مكتبـة، )هـ ١٣١٣ ت(املوسوي اخلوانساري األصبهاين 

 .هـ ١٣٩٠

 نسخة ـ العلامء لبعض، ّالروضة يف فضائل موالنا عيل بن أيب طالب .٧٢

 نـسخها تـاريخ. ّاملقدسة قم ـ رسه قدسد املرعيش النجفيالسي مكتبة من ّمصورة

 .هـ ١٠٣١

ّللشيخ حممـد بن الفتال النيشابوري ، روضة الواعظني .٧٣ ، )هـ ٥٠٨ ت(ّ

 .هـ ١٤٢٣ ّاملقدسة قم ـ ما دليل شاراتانت
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للمريزا عبـد اهللا أفندي األصـبهاين ، رياض العلامء وحياض الفضالء .٧٤

 قـم ــ رسه املرعـشيقدس الـسيد مكتبـة، ) القرن الثاين عرش اهلجـريأعالم من(

 .ّاملقدسة

 الكتب دار، )هـ ٢٧٥ ت(ّالبن ماجة حممـد بن يزيد القزويني ، السنن .٧٥

 .هـ ١٤١٩ بريوت ـ العلمية

، )هــ ٧٤٨ ت(ّملحمد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي ، سري أعالم النبالء .٧٦

 . هـ١٤٠٥ـ بريوت  الرسالة مؤسسة

ّللــرشيف املرتــىض عــيل بــن احلــسني املوســوي ، الــشايف يف اإلمامــة .٧٧

 .هـ ١٤١٠ طهران ـ الصادق مؤسسة، )هـ٤٣٦ت(

لفالح عبد احلي بـن العـامد أليب ا، َشذرات الذهب يف أخبار من ذهب .٧٨

 .وتبري ـ اجلديدة اآلفاق دار، )هـ ١٠٨٩ ت(احلنبيل 

 حنيفـة أيب للقـايض، ّرشح األخبار يف فـضائل األئمـة األطهـار .٧٩

 قـم ــ اإلسالمي النرش مؤسسة، )هـ ٣٦٣ ت (املغريب التميمي ّحممـد بن النعامن

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدسة

) هـ ٦٧٩ ت(ّ عيل بن ميثم البحراين للشيخ ميثم بن، رشح مائة كلمة .٨٠

 . هـ١٣٩٠ّ اإلسالمي ـ قم املقدسة النرش مؤسسة

البن أيب احلديد عبد احلميـد بـن هبـة اهللا املعتـزيل ، رشح هنج البالغة .٨١
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 .هـ ١٤٠٤ ّاملقدسة قم ـ رسه قدس النجفي املرعيش السيد مكتبة) هـ ٦٥٥ت(

احلسكاين عبيد اهللا بن عبـد للحاكم ، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل .٨٢

 ــ األعلمـي مؤسسة، )اهلجري اخلامس القرن أعالم من(اهللا احلنفي النيشابوري 

 .هـ ١٣٩٣ بريوت

ّإلسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٨٣

 .هـ ١٣٧٦ بريوت ـ للماليني العلم دار، )هـ ٣٩٣ت(

 بن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي ّأليب عيسى حممـد، صحيح الرتمذي .٨٤

 .بريوت ـ العريب الرتاث إحياء دار، )هـ ٢٩٧ت(

ّأليب حممــد عـيل بـن يـونس ، ّالرصاط املستقيم إىل مستحقي التقـديم .٨٥ ّ

 .املرتضوية املكتبة، )هـ ٨٧٧ ت(العاميل النباطي البيايض 

ــشافعية .٨٦ ــات ال ــنوي ، طبق ــيل األس ــن ع ــسن ب ــن ح ــرحيم ب ــد ال ّلعب

 . هـ١٤٠٧ الكتب العلمية ـ بريوت ارد، )هـ٧٧٢ت(

ّلعبـد الوهـاب بـن عـيل بـن عبـد الكـايف ، طبقات الشافعية الكـربى .٨٧

 .القاهرة ـ العربية الكتب إحياء دار، )هـ ٧٧١ ت(السبكي 

ّأليب الشيخ األنصاري عبـد اهللا بن حممـد بن جعفر ، ّطبقات املحدثني .٨٨

 . هـ١٤٠٧ريوت لرسالة ـ با مؤسسة، )هـ ٣٦٩ ت(ّبن حيان 

ّملحمد بن عيل بن أمحد الـداوودي ، ّطبقات املفرسين .٨٩ ، )هــ ٩٤٥ ت(ّ

 .هـ ١٤٠٣ بريوت ـ العلمية الكتب دار
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البن طاووس عـيل بـن موسـى ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف .٩٠

 .هـ ١٤٢٠ بريوت ـ األعلمي مؤسسة، )هـ ٦٦٤ ت(احلسيني احلسني 

َالعرب يف خرب من غرب .٩١
ّللمـؤرخ حممــد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي ، ِ ّ

 .هـ ١٤٠٥ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٧٤٨ت(

ّالعدد القوية .٩٢ ّلريض الدين عيل بن يوسف بن املطهر احليل ، ُ ّ  أعـالم من(ّ

 . هـ١٤٠٨سة ّاملقد قم ـ رسه املرعشيقدس السيد مكتبة، )اهلجري الثامن القرن

ّملحمد بن أمحـد احلـسني الفـايس ،  البلد األمنيالعقد الثمني يف تاريخ .٩٣

 .هـ ١٤١٩ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٨٣٢ ت(ّاملكي 

ّللشيخ الصدوق حممـد بن عيل بن احلـسني بـن بابويـه ، علل الرشائع .٩٤ ّ

 . هـ١٣٨٥ األرشف النجف ـ احليدرية املكتبة، )هـ ٣٨١ ت(ّالقمي 

، )هــ ٦٠٠ ت(ّاحلسن األسدي احليل البن البطريق حييى بن ، العمدة .٩٥

 .هـ ١٤٠٧ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمي النرش مؤسسة

ّالبن أيب مجهور حممـد بن عـيل بـن إبـراهيم اإلحـسائي ، عوايل اللئايل .٩٦ ّ

 . هـ١٤٠٣ ّاملقدسة قم ـ الشهداء سيد مطبعة، )هـ ٩٤٠ت(

 بن احلسني بن ّعيل بن ّحممـد الصدوق للشيخ، عيون أخبار الرضا .٩٧

 .طهران ـ جهان انتشارات، )هـ ٣٨١ ت (ّالقمي بابويه

للسيد هاشم بن سـليامن البحـراين التـوبيل ، ّغاية املرام وحجة اخلصام .٩٨
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 . هـ١٤٢٢ بريوت ـ العريب التاريخ مؤسسة، )هـ ١١٠٧ ت(

) هــ ١٣٩٠ ت(للشيخ عبد احلسني أمحـد األمينـي النجفـي ، الغدير .٩٩

 .هـ ١٤٢٤ سةّاملقد قم ـ الغدير مركز

 مؤسـسة، )هــ ٤٦٠ ت(ّللشيخ حممـد بن احلـسن الطـويس ، الغيبة .١٠٠

 .هـ ١٤١١ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمية املعارف

) هـ ٦٩٣ ت(للسيد عبد الكريم بن طاووس احلسني ، فرحة الغري .١٠١

 .هـ ١٤١٩ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمية للدراسات الغدير مركز

أليب شـجاع شـريويه بـن شـهردار بـن  ،الفردوس بمأثور اخلطـاب .١٠٢

 .هـ ١٤٠٦ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٥٠٩ ت(شريويه الديلمي 

 القرن أعالم من(ّلشاذان بن جربئيل بن أيب طالب القمي ، الفضائل .١٠٣

 .هـ ١٤٢٢ ّاملقدسة قم ـ العرص ويل مؤسسة، )اهلجري السادس

ّملنتجب الدين عيل بن عبيد ، ّفهرست أسامء علامء الشيعة ومصنفيهم .١٠٤

 الـذخائر جممـع، )اهلجـري اخلـامس القـرن أعـالم مـن(اهللا بن بابويـه الـرازي 

 . هـ١٤٠٤ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمية

ّللـشيخ عبـاس ، الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفريـة .١٠٥

 .ّالقمي ـ طبعة ايران ـ باللغة الفارسية

ــاء .١٠٦ ــصص األنبي ــ، ق ــب ال ــدي لقط ــة اهللا الراون ــن هب ــعيد ب دين س

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدس مشهد ـ اإلسالمية البحوث جممع، )هـ٥٧٣ت(
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 دار، )هـ ٣٢٨ ت(ّللشيخ حممـد بن يعقوب الكليني الرازي ، الكايف .١٠٧

 .هـ ١٣٨٨ طهران ـ اإلسالمية الكتب

ّالبن قولويه جعفـر بـن حممــد بـن جعفـر القمـي ، كامل الزيارات .١٠٨ ّ

 .هـ ١٣٧٥ طهران ـ صدوق نرش، )هـ ٣٦٨ت(

أليب جعفــر أمحــد بــن أيب عبـــد اهللا الربقــي ، كتــاب الرجــال .١٠٩

 .ش ١٣٤٢ طهران جامعة نرش، )ـه٢٨٠ت(

، )هــ ٧٦ ت(للتابعي سليم بن قيس اهلـاليل ، كتاب سليم بن قيس .١١٠

 .هـ ١٤١٥ ـ ّاملقدسة قم ـ اهلادي نرش

للسيد اعجـاز ، واألسفاركشف احلجب واألستار عن أسامء الكتب  .١١١

 يش النجفـياملرعـ الـسيد مكتبـة، )هـ ١٢٤٠ ت(حسني النيسابوري الكنتوري 

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدسة قم ـ رسه قدس

حلاجي خليفة مـصطفى ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١١٢

 .هـ ١٤٠٢ بريوت ـ الفكر دار، )هـ ١٠٦٧ ت(بن عبـد اهللا الرومي احلنفي 

 عيـسى بـن ّعـيل احلـسن أليب، ّة يف معرفـة األئمـةّكشف الغم .١١٣

 .هـ ١٤٢٦ ّاملقدسة قم ـ البيت ألهل العاملي املجمع، )هـ ٢٩٢ ت( اإلربيل

 بـن حسن الشيخ ّللعالمة، كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني .١١٤

 .هـ ١٤١١ طهران ـ اإلرشاد وزارة، )هـ ٧٢٦ ت (ّاحليل ّاملطهر بن يوسف
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 ّحممــد اهللا عبـد أليب، ّالطالب يف مناقب عيل بن أيب طالبكفاية  .١١٥

 أهـل تـراث إحيـاء دار، )هــ ٦٥٨ ت (الـشافعي الكنجـي القـريش يوسف بن

 .هـ ١٤٠٤ طهران ـ البيت

ّللشيخ الصدوق حممـد بن عيل بن احلسني بـن ، كامل الدين ومتام النعمة .١١٦ ّ

 . هـ١٤٠٥ّمي ـ قم املقدسة مؤسسة النرش اإلسال، ) هـ٣٨١ت (ّبابويه القمي 

ّللشيخ عباس القمـي ، الكنى واأللقاب .١١٧  مؤسـسة، )هــ ١٣٥٩ ت(ّ

 .هـ ١٤٢٥ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمي النرش

ّللعالمة عيل بن حـسام املتقـي ، ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال .١١٨ ّ

 . هـ١٤٠٥لرسالة ـ بريوت ا مؤسسة، )هـ ٩٧٥ ت(اهلندي 

 دار، )هـ ٨٢٥ ت(ّالبن حجر أمحد بن عيل العسقالين ، مليزانلسان ا .١١٩

 .هـ ١٤١٥ بريوت ـ العريب الرتاث إحياء

 بـن ّعـيل ّحممـد للشيخ،  اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء .١٢٠

 . هـ١٤١٨ّ اهلادي ـ قم املقدسة نرش، )هـ ١٣١٠ ت (األنصاري التربيزي أمحد

 بـن ّعيل بن أمحد شاذان البن،  املؤمننيمائة منقبة من مناقب أمري .١٢١

 .هـ ١٤٠٩ اإلسالمية الدار، )اهلجري الرابع القرن أعالم من (ّالقمي احلسن

دار ، )هــ ٨٠٧ ت(ّللحافظ عيل بن أيب بكر اهليثمـي ، جممع الزوائد .١٢٢

 . هـ١٤٠٢الكتاب العريب ـ بريوت 

ّمــد املرنـدي أليب احلـسن بـن حم، جممع النورين وملتقى البحـرين .١٢٣
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 .هـ ١٣٨١ ّاملقدسة قم ـ  عبا آل انتشارات، )هـ ١٣٤٩ ت(الدولت آبادي 

 التاسـع القـرن أعـالم من(ّللشيخ حسن بن سليامن احليل ، املحترض .١٢٤

 .هـ١٤٢٩قم املقدسة ، نرش مكتبة العالمة املجليس، )رياهلج

ريس ّالبـن سـيده عـيل بـن إسـامعيل املـ، املحكم واملحيط األعظـم .١٢٥

 .هـ ١٤٢١ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٤٥٨ت(

ــاجز .١٢٦ ــة املع ــوبيل ، مدين ــراين الت ــليامن البح ــن س ــم ب ــسيد هاش لل

 . هـ١٤١٣ّسالمية ـ قم املقدسة اإل املعارف مؤسسة، )هـ١١٠٧ت(

ّلعبــد اهللا بـن أسـعد بـن عـيل اليـافعي ، مرآة اجلنان وعربة اليقظان .١٢٧

 .هـ ١٤١٧ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٧٦٨ ت(ّاليمني املكي 

ــزار .١٢٨ ــربي ، امل ــنعامن العك ــن ال ـــد ب ــن حمم ـــد ب ــد حمم ــشيخ املفي ّلل ّ

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدسة قم ـ  املهدياإلمام مدرسة، )هـ٤١٣ت(

 أعـالم مـن(ّأليب عبـد اهللا حممـد بن جعفـر املـشهدي ، املزار الكبري .١٢٩

 .هـ ١٤١٩ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمي النرش مؤسسة، )اهلجري السادس القرن

ّللحاكم حممـد بن عبـد اهللا النيـسابوري ، املستدرك عىل الصحيحني .١٣٠

 .هـ ١٤١٨ بريوت ـ املعرفة دار، ) هـ٤٠٥ت (

، )هـ١٣٢٠ ت(للمريزا حسني النوري الطربيس ، مستدرك الوسائل. ١٣١

 .هـ ١٤٠٧ ّاملقدسة قم ـ البيت آل مؤسسة
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ّللشيخ عيل بن حممـد النامزي الشاهرودي ،  الرجالمستدركات علم .١٣٢ ّ

 . هـ١٤١٢ـ حسينة عامد زاده ـ أصفهان 

 بـن جريـر بـن ّحممــد للحافظ، املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني .١٣٣

 قم ـ الثقافية كوشانبور مؤسسة، )اهلجري الرابع القرن أعالم من (الطربي رستم

 .هـ ١٤١٥ ّاملقدسة

ّللحافظ رجب بن حممــد بـن رجـب الـربيس ، اليقنيمشارق أنوار  .١٣٤

 .هـ ١٤٢٢ ّاملقدسة قم ـ الريض الرشيف انتشارات، )هـ ٨١٣ ت(ّاحليل 

، )هـ٩٠٥ ت(للشيخ تقي الدين إبراهيم الكفعمي العاميل ، املصباح .١٣٥

 .هـ ١٤١٣ بريوت ـ الوالء مكتبة

 مكتبة السيد ّهلاشم بن حممـد ـ خمطوط ـ مصورة من، مصباح األنوار .١٣٦

 .ّقدسةامل قم ـ رسه قدس املرعيش

، )هـ٥٨٨ت(ّملحمد بن عيل بن شهرآشوب املازندراين ، معامل العلامء .١٣٧

 .هـ ١٣٨٠ األرشف النجف ـ احليدرية املطبعة

ّللشيخ الصدوق حممـد بـن عـيل بـن بابويـه القمـي ، معاين األخبار .١٣٨ ّّ

 .هـ ١٣٦١ ّقدسةامل قم ـ اإلسالمي النرش مؤسسة، )هـ ٣٨١ت(

لياقوت بـن عبــد اهللا احلمـوي الرومـي البغـدادي ، معجم البلدان .١٣٩

 .هـ ١٤١٠ بريوت ـ العلمية الكتب دار، )هـ ٦٢٦ت(

 قـدس للسيد أبو القاسـم املوسـوي اخلـوئي، معجم رجال احلديث .١٤٠
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 .هـ ١٤١٣ اخلامسة الطبعة، )هـ ١٤١٣ ت( رسه

 دار، )هـ ٣٦٠ ت(ن بن أمحد الطرباين للحافظ سليام، املعجم الكبري .١٤١

 .بريوت ـ العريب الرتاث إحياء

ّلعــيل الفاضــل القــائيني النجفــي ـ وزارة ، ّمعجــم مــؤلفي الــشيعة .١٤٢

 . هـ١٤٠٥اإلرشاد ـ طهران 

 إحيـاء دار، )هــ ١٤٠٨ ت(لعمـر رضـا كحالـة ، ّمعجـم املـؤلفني .١٤٣

 .بريوت ـ العريب الرتاث

 بـن ّحممــد جعفـر أليب، يف فضائل أمري املؤمننياملعيار واملوازنة  .١٤٤

 ــ والنـرش للطباعة املحمودي مؤسسة، )هـ ٢٢٠ ت (املعتزيل اإلسكايف اهللا عبـد

 .هـ ١٤٠٢ بريوت

ــر .١٤٥ ــضب األث ــوهري ، مقت ــد اهللا اجل ــن عبي ــد ب ــاش أمح ــن عي ّالب

 .ّقدسةامل قم ـ الطباطبائي مكتبة، )هـ٤٠١ت(

 خـوارزم أخطب ّاملكي أمحد بن ّاملوفق ّؤيدامل أليب، مقتل احلسني .١٤٦

 .ّاملقدسة قم ـ املفيد مكتبة، )هـ ٥٦٨ ت(

ّللموفق بن أمحد بن حممـد املكي اخلوارزمي ، املناقب .١٤٧ ّ ، )هـ ٥٦٨ ت(ّ

 .هـ ١٤١١ ّاملقدسة قم ـ اإلسالمي النرش مؤسسة

ّالبن شهرآشوب حممــد بـن عـيل املازنـدراين، مناقب آل أيب طالب .١٤٨ ّ 
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 .هـ ١٤١٢ بريوت ـ األضواء دار، )هـ ٥٨٨ت(

 القـايض سـليامن بن ّحممـد للحافظ،  مناقب اإلمام أمري املؤمنني .١٤٩

ية ـ قـم اإلسـالم الثقافـة إحيـاء جممع، )اهلجري الثالث القرن أعالم من (الكويف

 . هـ١٤١٢ّاملقدسة 

 ّحممــد نبـ ّعـيل املغـازيل البن،  ّمناقب اإلمام عيل بن أيب طالب .١٥٠

 .هـ ١٤٠٣ بريوت ـ األضواء دار، )هـ ٤٨٣ ت (الشافعي

 دار، )هـ ٧٤٨ ت(ّللحافظ حممـد بن أمحد الذهبي ، ميزان االعتدال .١٥١

 . هـ١٤١٦ بريوت ـ العلمية الكتب

ّللعالمــة الــشيخ آغــا بــزرك الطهــراين ، النـابس يف القــرن اخلــامس .١٥٢

 .هـ ١٣٩١ بريوت ـ العريب الكتاب دار، )هـ ١٣٨٨ت(

من أعالم (للسيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش ، نقد الرجال .١٥٣

 . هـ١٤١٨ّ ـ قم املقدسة  مؤسسة آل البيت، )القرن احلادي عرش اهلجري

 القـرن أعـالم مـن(ّلزين الدين عيل بن يوسف بن جرب ، هنج اإليامن .١٥٤

 .هـ ١٤١٨ ّاملقدس مشهد ـ  اهلادي اإلمام ّجممع) اهلجري السابع

ّللعالمة الشيخ حـسن بـن يوسـف بـن ، ّهنج احلق وكشف الصدق  .١٥٥

ّاملطهر احليل   . هـ١٤١٤ّجرة ـ قم املقدسة اهل دار، )هـ ٧٢٦ ت(ّ

مـن (ّأليب جعفر حممـد بن جرير بـن رسـتم الطـربي ، نوادر املعجزات .١٥٦

 . هـ١٤١٠ ّ ـ قم املقدسة مدرسة اإلمام املهدي، )أعالم القرن اخلامس اهلجري
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ــربى .١٥٧ ــة الك ــصيبي ، اهلداي ــدان اخل ــن مح ــسني ب ـــد اهللا احل أليب عب

 .هـ ١٤٠٦ بريوت ـ البالغ مؤسسة، )ـه٣٣٤ت(

ّهديـة العـارفني أسـامء املــؤلفني وآثـار املـصنفني .١٥٨ إلسـامعيل باشــا ، ّ

 . هـ١٤٠٢البغدادي ـ دار الفكر ـ بريوت 

ــات .١٥٩ ــوايف بالوفي ــن ، ال ــل ب ــدين خلي ــصالح ال ــك ل ــصفدي ايب ال

 .هـ ١٣٨١ فيسبادن ـ فرانزشتايز النرش دار، )هـ٧٦٤ت(

ّللــشيخ حممـــد بــن احلــسن احلــر العــاميل ، وســائل الــشيعة .١٦٠ ّ

 .هـ ١٤٠٩ ّاملقدسة قم ـ  البيت آل مؤسسة، )هـ١١٠٤ت(

ّأليب العباس أمحد بن حممـد بن أيب بكر بن خلكـان ، وفيات األعيان .١٦١ ّ ّ

 .هـ ١٣٩٨ بريوت ـ رصاد دار، )هـ ٦٠٨ ت(

 دار، )هــ ٦٦٤ ت(ّالبن طاووس عيل بن موسـى احلـسيني ، اليقني .١٦٢

 .هـ ١٤١٠ بريوت ـ العلوم

للشيخ سـليامن بـن إبـراهيم القنـدوزي ، ّينابيع املودة لذوي القربى .١٦٣

.هــــ ١٤١٦ ّاملقدســـة قـــم ــــ ُاألســـوة دار، )هــــ ١٢٩٤ ت(احلنفـــي 



 

 

 

 حتوياتاملفهرس . ٦

  ٥............................................................................كلمة القسم

  ٧.........................................................................مقدمة التحقيق

  ٩...........................................................................ِّترمجة املؤلف

  ّاملطلب األول

 ٩.............................ّ وأهنم املختارون من قبل اهللا تعاىليف بدء خلقتهم 

ًإن اهللا تعاىل اختار حممدا وأهل بيته  ّ١١................ وانتخبهم عىل مجيع عباده 

ّبعث اهللا عز وجل األنبياء بشهادة التوحيد واإلقرار بالنبوة والوالية لعيل  ّ......١٢ 

  املطلب الثاين

 ١٥.................................ّلوال النبي املصطفى وعيل املرتىض ملا خلق اهللا آدم

 ١٦...............أولئك مع الذين أنعم اهللا عليهمّ يفرس قوله تعاىل رسول اهللا 

ّخلق اهللا تعاىل نبيه ووصيه عيل من نور جالله ّ ّ.....................................٢٠ 

ّ خلقه وأيده بعيل ًخلق اهللا تعاىل حممدا واختاره من بني ّ........................٢٢ 

  املطلب الثالث

ّ يسأل رب العزة عن أنوار رآها بجنب العرشابراهيم  ّ........................٢٥ 

 ٢٨.................ّهذا الصديق األكرب هذا عيل بن ايب طالب: نداء من بطنان العرش

 ٣٠..........................أسامء اخلمسة أصحاب الكساء مكتوبة عىل ساق العرش
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  املطلب الرابع

 ٣٣...............ّالنبي املختار وعيل الكرار أفضل من األنبياء واملرسلني عىل اإلطالق

  املطلب اخلامس

واخباره عن يونس بن متى بحـضور عبـد اهللا  م احلوت مع اإلمام زين العابدين ّتكل

 ٣٧................................................................بن عمر وأبو محزة

 ٣٩........................... تعرض حتى عىل األنبياء ؤمنني والية أمري امل

 ٤٠...................ُ عىل أويل العزم يوهودي حول أفضليته حماورة بني النبي 

 ٤٢.....................ّ حيث أصحابه عىل زيارة أمري املؤمنني اإلمام الصادق 

ّرب العزة يأمر نبيه  ّّ بمحبة عيل ّ ّفإنه حيبه ّ ّ..................................٤٤ 

  املطلب السادس

 ٤٧........ عىل األنبياء ّأة موالية تناظر احلجاج عىل أفضلية أمري املؤمنني امر

  املطلب السابع

ّ وأن النبي يف علم أمري املؤمنني  ّزقه العلم زقا ً ّ ّ.............................٥٥ 

 ٥٨................ عن علم أمري املؤمنني ُصياد يف البحر خيرب اخلرض وموسى 

 ٦٠............................. ألمري املؤمنني من ألف بابألف باب من العلم ينفتح

  املطلب الثامن

 ٦١.....................................ُ خلق من نور واحدّ وعيل رسول اهللا 

  املطلب التاسع

ّرب العزة يسم  ٦٩............................ يف السامء بأمري املؤمنني ً عليا يّ
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 ٧١............................. برصه وبعلها نور مهجة قلب الرسول فاطمة 

ّ يسأل اهللا بحق عيل أن يغفر لهرسول اهللا  ّ......................................٧٣ 

 ٧٥............................. بأربعني ألف سنةُ خلق قبل آدم أمري املؤمنني 

 ٧٦........هو نور فاطمة :  يسأل جربئيل عن نور أرشقت به اجلنة ؟ فقالآدم 

  ٧٧....... عن أفضليته عىل األنبياء صعصعة بن صوحان يسأل أمري املؤمنني 

  املطلب العارش

 جيلس أصحابه عىل غاممـة وجيـول هبـم يف مـشارق األرض ومغارهبـا أمري املؤمنني 

 ٨١...................................................بحضور احلسن واحلسني 

  املطلب احلادي عرش

  يف وسطها حتية من الطالب الغالب إىل عـيلُاترجة من السامء تنزل عىل أمري املؤمنني 

 ٩١....................................................................ابن أيب طالب

ّرب العزة خياطب النبي  ّ ليلة املعارج بلغة عيل بن أيب طالب ...............٩٢ 

ّبعث اهللا النبيني عىل والية نبيه ووالية أمري املؤمنني عيل  ّ.......................٩٤ 

 ٩٥............ّابليس يقسم عىل اهللا باخلمسة أصحاب الكساء أن خيلصه من نار جهنم

  ين عرشاملطلب الثا

 ٩٩........................................ كالرأس من اجلسد من النبي ّعيل 

ّ يلقم املوز يف فم عيل النبي  ُ١٠٠.......................................ّ حمبة له 

 ١٠١...............................................ّبنو عبد املطلب سادات أهل اجلنة

 ١٠٢........................ّتنجمع يف عيل بن أيب طالب صفات املالئكة واألنبياء 

 ١٠٣........................... مثلهم مثل سفينة نوح من ركبها نجاأهل البيت 
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 ١٠٥....................س بمودة عيل بن ايب طالب  يويص ابن عبارسول اهللا 

 ١٠٦............................... يف حفر اخلندقًجربئيل وميكائيل يعينان عليا 

 املطلب الثالث عرش

ّ حيل البيعة ألصـحابه وأهـل بيتـه فـأبوا إال البقـاء معـه والفـوز أبو عبد اهللا احلسني  ّ

 ١٠٧.........................................................................بنرصته

 ١٠٩.............ة العرش إىل ظهر آدم  تنقل من ذروأشباح حممد وآل حممد 

 ١١١............ يتوسل إىل اهللا بمحمد وآل حممد باإلستسقاء لقومهموسى الكليم 

 ١١٢....................ّاسم عيل مكتوب عىل أبواب اجلنة وشجرها ونامرقها وياقوهتا

 ١١٢................قبول الصالة من العبد مرشوط بمعرفة حق حممد وآل حممد 

ُموسى الكليم يطلب من رب العزة أن جيعله من أمة  ّ  ١١٣....................حممد ّ

  املطلب الرابع عرش

ّ أسبق السابقني يف اجلهاد وبإمجاع االمةّعيل  ُ..................................١١٥ 

 ١١٩.................ُ حتى كرس جفت سيفه عن رسول اهللا دفاع أمري املؤمنني 

ُ حتـى يـسمع  مل تثنه عن الدفاع عـن النبـي ّكثرة اجلراحات يف رأس ووجه عيل 

 ١٢٠................................................ّالفقر ال فتى إال عيلّسيف إال ذو 

 ١٢١................................ُ يوم أحد يرجح عىل أعامل اخلالئقّعمل عيل 

 ١٢٢................................... ليلة املبيتّاليقني واالطمئنان يف قلب عيل 

 ١٢٣................ يف املدينة يف غزوة تبوك هو أمري املؤمنني خليفة رسول اهللا 

 ١٢٤.........................يا أبا الغوث أغثني: ّ يستغيث بعيل ويقولرسول اهللا 
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 ١٢٥.............................. بجيوش الكفر هتزمهمؤمنني صيحة من أمري امل

  املطلب اخلامس عرش

ّ حميطا بالعظمة ونور عيل ّنور حممد  ً١٢٩........................ً حميطا بالقدرة 

 ١٣١....................وهللا األسامء احلسنى لقوله تعاىل تفسري اإلمام الصادق 

ُما استقر الكريس وال دار الفلك وال قامت الـساموات حتـى ك ّتـب عليهـا ال إلـه إال اهللا حممـد ّ

 ١٣٢...................................................ّرسول اهللا عيل أمري املؤمنني  ويل اهللا

 ١٣٣........................................ يف اجلنة درجة وهي الوسيلةألمري املؤمنني 

 ١٣٣.........................ة املعرفة فهو يف السنام األعىلمن عرف أصحاب الكساء بحقيق

  ١٣٧.............................................................فهرس اآليات الكريمة

  ١٤١...........................................................فهرس األحاديث الرشيفة

  ١٤٩............................................................فهرس املعصومني 

  ١٥١.....................................................................فهرس االعالم

  ١٥٥.............................................................فهرس مصادر التحقيق

  ١٧٥............................................................فهرس حمتويات الكتاب

 


