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 مقدمة التحقيق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
عـىل م والصالة والسـالم احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قد  

 األخيار.له الطيبني آأرشف خلقه وخري بريته حممد و
 :أما بعد

فشـكل   ،سـالمام السـام  التـا اتسـم اـا الاكـر اإتعد املناقبية من بني أهـ
روا باضـاللهم خـرو  سـط  آَفُحرم منها رجـا  وحيـا اـا رجـا   ،هويته العقدية

 وسريهتم حياة اإسالم وهويته بني األمم واحلضارا .
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مـن  سالم( وبيا  شطر  )عليه المناقبية رجل كعيل بن أيب طالب إىل  وحينام نأيت
ر مجيــ  تــأ   إىل  اإســالم كلــه والســبب ي ولــ  يعــو إىل  تينــاأفضــالله نكــو  قــد 

 املدارس اإسالمية اذه الشخصية.
فام من مدرسة من مدارس اإسالم، أو مذهب من مذاهبه، فقهـا  وعقيـدة، إ  

ه فيـه سـهم، فكـل اولشـ  شـعلهم عـيل بـن أيب طالـب )عليـ )عليه السالم(ولعيل 
التــا رمرهتــا  الشررفة  الصــالة والســالم( واحتــاروا ي شخصــه، ومعرفــة ناســه 

الاضالل وزينتها املناقب، فبني مبهور متحري فيه، وبـني جاهـد  وهتهـد ي البحـ  
عن مثلبـة واحـدة لـه فلـم فـد، فـاز ا  بـذاه موالـوه وحمبـوه حبـا ، واز ا  بـذل  

 كمدا  ونصبا ، فنجى من نجى، وهل  من هل . خمالاوه ومبعضوه
 ولذا: 

مثلام شعلهم شخص عيل بن أيب طالب )عليه الصالة والسالم( شعلتهم مناقبه 
شبهة واهية، أو يالس يرتد إليه طرفه وهـو لوجام  هلا، أو را    فبني راو   وفضالله،
 حسري.
 من هنا:

املـدارس أ  يعـ     يمكن للباح  أو القارئ وهو يتجـو  بـني أروقـة هـذه
الطرف عن هذه الاضالل، وطرق اخراجها؛ فضـال  عـن ولـ  فقـد وجـد منـاو ه 
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ومعا وه أ    مار من ا حتيا  عىل النصوص حينـا ، وتأويلهـا حينـا ، والصـاقها 
سـها برجـا  الصـحا  بعريه حينا  اخر، بعد أ  اصطدموا بإحكام أسـانيدها، وت   

جـ  عـن اخ اقهـا متبحـر ي علـم الرجـا  أو و قا  أهل السنة واجلامعة التـا يع
متمرس ي جرحها وتعديلها، فلم فدوا حينها رري جتنيب اناسهم اجلهد بمعا اته 

 او التامس العذر ي مباراته.
القيم ويتحسس فيها هنا او هنـاه مـا وابن  تيميةابن   افأخذ بعضهم يتتب  اقو

 .(1)السالم( )عليهيدف  عنهام شدة خمالاتهام ومعا اهتام لعيل 
مما يكشف عن أ  هذه الشخصية قد مجع  ا سالم كله، وشعل  أهله، ورري 

 إيرا  الشواهد عىل هذه احلقيقة ويكاا ي ولـ  مـا قالـهإىل  أهله، واألمر   حيتاج
 أيب احلديد املعت يل ي هذا الصد  ي رشحه لكتاب هنج البالرة، فيقو :ابن 
ــ ــه الســالم(ا فضــالله )أم  ــد )علي ــار  فق ــة وا نتش ــم واجلالل ــن العي ــ  م بلع

وا شتهار مبلعا  يسمج معه التعرض لذكرها، والتصدي لتاصـيلها، صـار  كـام 
رأيتنـا فـيام »قا  أبو العيناء لعبيد اهلل بـن حييـى بـن خاقـا  وزيـر املتكـل املعتمـد: 

اتعاطى من وصف فضل  كاملخرب عن ضوء النهار الباهر والقمـر ال اهـر، الـذي 

                                                            
هيي 1403 –م 1983القييم  عيو وع يو  اك بة  ية ا يياة ل ي ة وابن  تيميةابن  القول القيم مما يرويه (1)

 .بريوت
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 مقصرف العجـ ، إىل  عىل الناظر، فأيقن  أين حي  انتهى يب القو  منسوب  خياى 
إىل  الدعاء ل ، ووكلـ  ا خبـار عنـ إىل  عن العاية، فانرصف  من الثناء علي 

ه وخصــومه بالاضــل، و   أقــر لــه اعــداومــا اقــو  ي رجــل «. علــم النــاس بــ 
بنـو أميـة عـىل يمكنهم جحد مناقبه، و  كـتام  فضـالله، فقـد علمـ  انـه اسـتوىل 

رض ورراا، واجتهـدوا بكـل حيلـة ي اطاـاء نـوره، ي رشق األ مسلطا  ا سال
لعنوه عىل مجي  املنـابر، وتوعـدوا فوالتحري  عليه، ووض  املعايب واملثالب له، 

ما حيه، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من روايـة حـدي  يتضـمن لـه فضـيلة، أو 
 ،د باسمه، فام زا ه ول  إ  رفعة وسـموايرف  له وكرا ، حتى حيروا أ  يسمى أح

س   تسـ  ، وكالشـمنشرف  وكا  كاملس  كلام س  انترش عرفه، وكلام كتم تضوع 
   حجبته عني واحدة، أ ركته عيو  كثرية.إبالرا ، وكضوء النهار 

قو  ي رجل تع ى إليه كل فضيلة وتنتها اليـه كـل فرقـة، وتتجاوبـه كـل أوما 
الل وينبوعهــا، وأبــو عــذرها وســاب، مضــامرها، وهــيل طالاــة، فهــو رلــيس الاضــ

 .(1)حلبتها، وكل من ب غ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتىض، وعىل مثاله احتذى(
فلقـد أ لـ   ،وعليه:   تكن املدرسة الصوفية بمع   عن التأ ر اذه الشخصية

لسـار بدلوها ي بحر فضالله ومناقبه وتأ ر  اـا أيـام تـأ ر   سـيام مصـنف هـذا ا

                                                            
 .17  ص1رشح هنج ال الغة: ج (1)
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املوسوم بـ )معارج العال ي مناقب املرتىض( الشيخ حممـد صـدر العـا  الـذي نـا  
الرشف ي مجعه هلـذا النـ ر القليـل مـن بحـر فضـالله، وأقـر عينـه بتسـطري مناقبـه، 

مـ  مـن  وحشرف  وطيب أنااسه بنسام  سريته؛ فج اه اهلل خـريا  عـن عملـه هـذا، 
 يتوىل.

 مور، منها:أإىل  ولذا: فال بد من اإشارة
 أواًل: ملاذا اخرتنا معارج العال؟

إ   الذي  فعنـا  ختيـار هـذه املخطوطـة املوسـومة بــ)معارج العـال ي مناقـب 
 ، منها:أمورمجلة  (املرتىض
)عليــه إ  كتــب املناقــب عــىل صــناني، صــنف كتبــه شــيعة أمــري املــ منني  -1

وصـنف آخـر تباعه، فقها  وعقيدة، فـاهتموا بـالرف ؛ أالسالم( وموالوه و
كتبه أهل السنة واجلامعة؛ والصنف األو    يمكن أ  حيتج بكتاباهتم عىل 
أهل الصنف الثاين ألهنم متهمو  بالتشي  والرف ، كام أ  أهـل الصـنف 

ا حتجـاج بـام كتبـوه ي إىل  الثاين وهـم أهـل السـنة واجلامعـة   حيتـاجو 
)عليـه ن  ملحبـا عـيل عىل حمبيه ومواليه؛ بل كا )عليه السالم(اإمام عيل 
 أتم ي ا حتجاج عىل املخالاني لعقيدهتم. السالم(

 ومن  م فإ  التحدي  اا ونرشها بني املسلمني يكو  أوف، ي إحقاق احل،.
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 بل كـا إ  املدرسة الصوفية   ير  هلا ي هذا احلقل املعري كتاب مستقل،  -2
ها  أما احتوا ؛هناه ايرا  لبع  الاضالل ي مصناا  أعالم هذه املدرسة
 عىل كتاب قد ُخصص هلذا احلقل املعري فال يوجد.

بحسـب مـا تـوفر  -ولذا: يعد هذا الكتاب هو األو  ي املدرسة الصـوفية 
الذي راص ي بحر املناقب والاضـالل، وجنـى  ـامره مـن   -لدينا من مصا ر

ىل إ حقل اإسالم، ومن  م نكو  هنا قد أضانا بعـو  اهلل مـا ة جديـدة ورنيـة
املكتبة اإسالمية بشكل عام، والصوفية بشكل خاص؛ حي  أحلقها مصـنف 

 هذا الكتاب ي ركب أهل الرواية املناقبية.
 :يف اإلسالم الصوفيةثانيًا: املدرسة 

  تكــن املدرســة الصــوفية بمعــ    عــن ا نتقــا ا  واخــتالف التوجهــا  
واجه  من الداخل  واآلراء حوهلا ؛ فها كعريها من املدارس اإسالمية التا

ربااـا للـدخالء عـىل أفبـني ناقـد  مـن  ،واخلارج هذه ا ع اضا  واملوافقا 
ممــا يــرى؛ واخــر ينتحــل منهجــا   ئوبــني متــرب  اهــم،افكــارهم وراملدرســة ي 

وطريقــة جديــدة يتقاســم فيهــا العنــوا  ويشــاطرها املــنهج ي حلقــا  الــذكر 
 ورريها وخيالاها ي العاية والوسيلة.

يكن حتى لاظ )التصـوف( و )الصـوفية( بمعـ   عـن ا خـتالف ي  بل  
 د عـإىل  ا قـوا  ي اشـتقاق اللايـة املعنى لعة واصطالحا  ونشأة فقد كثـر 



 13 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء األول معارج العال يف مناقب املرتىض

 فكا  منها: اآلراءمن 
إنه مشـت، مـن )الصـوفة( وولـ  إ  الصـوي ي عالقتـه مـ  اهلل كالصـوفة  -1

 املطروحة؛  ستسالمه هلل تعاىل.

ة(  -2 وولـ  إ  التصـوف هـو ا تصـاف بمحاسـن األخـالق إنه من )الِصـا 
 الااضلة والصاا  احلسنة، وتره الروالل.

أهل الصاة وهـم هموعـة إىل  إنه مشت، من )الُصاة( اي انه يعو  بجذوره -3
رلب عليهم ضـعف احلـا   )صىل اهلل عليه وآله(من صحابة النبا األكرم 

لنبـوي، ويناـ، واتصاوا بـالاقر واملسـكنة لـيس هلـم مـأوى رـري املسـجد ا
 عليهم من الصدقا .

 إنه من )الصوف( للبسهم الصوف اخلشن. -4

 إنه من )الصف( لكوهنم ي تسابقهم للطاعا  كانوا ي الصف األو . -5

إنه مشت، من )الصااء( فمن اطلـ، عليـه صـوي فقـد عـوي مـن الركـوب  -6
 .(1)للدنيا

وهـو  )صوفة بن مرة(إىل  ا  التسمية جاء  نسبةإىل  اجلوزيابن  ووهب  -7
 .(2)الذي اشتهر بني العرب بسبب نذر نذرته أمه أ  تعلقه بأستار الكعبة

                                                            
 .25حقائق عن ال صوف  تأليف ع د القا ك عي ى: ص (1)
 .20تل يس ابليس: ص (2)
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ــن  ي حــني قــا  -8 ــناب ــن ا ي ـــ )صــوفة ب ــة: إ  النســبة تعــو  ل يعــرف  (تيمي
 .(1)بالنس (

وي الواقــ    يــتم ا عــتام  عــىل أي واحــد مــن هــذه ا شــتقاقا  والنســبة ي 
هلـذا ا سـم مـن حيـ  التسمية وي ول  يقو  القشـريي: )ولـيس يشـهد 
 .(2)العربية قياس و  اشتقاق واألظهر فيه أنه كاللقب(

أما اصطالحا  فاحلا    خيتلف عن اللعة ي معنـى )الصـوفية( ونكتاـا بـإيرا  
 اقوا   ال ة وها:

قا  اجلنيد البعدا ي: )التصوف، استعام  كل خل، سنا، وتره كل خل،  -1
 .(3) ين(
وف تـدريب الـناس عـىل العبو يـة ور هـا قا  أبو احلسن الشاويل: )التصـ -2

 .(4)ألحكام الربوبية(
حرضة مل  إىل  قا  أبو عجينة: التصوف هو علم يعرف به كياية السلوه -3

نواع الاضالل، وأوله علـم أة البواطن من الروالل وحتليتها بامللوه وتصاي
                                                            

 .24ص  ع عة  اك الة ب العلمية  ولياء الرمحن واولياء الشيطان: البن تيميةأالفرق بني  (1)
 .279الرسالة القشريية: ص (2)
 .22ال رصة ال  وية  تأليف بصطفى املدين: ص (3)
 .93نوك ال حقيق تأليف حابد صقر: ص (4)



 15 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء األول معارج العال يف مناقب املرتىض

 .(1)ووسطه علم وآخره موهبة(
النشـأة إىل  وا جشنـاإفهذا حا  ا ختالف ي ا سم لعة واصطالحا  ؛ حتـى 

ي ظهور الصوفية والتصوف وجذوره كـا  ا خـتالف أكـرب واآلراء ي ولـ  
 أكثر.

)صىل اهلل عهد النبا األكرم إىل  فبني القو  برجوع التصوف نشأة وجذورا  
وبـني  ،فقهـا  وعقيـدة ، واختاوه من القـرآ  والسـنة اصـو   وفروعـا  عليه وآله(

والشـعووة  ،هبنة البووية، والكهانـة املسـيحيةخليط من الرإىل  القو  برجوعه
ة  اهلندية فنتج عنـه تصـوف بـووي، وتصـوف هنـدي، ومسـيحا وفـار  هلـو 

 عييمة وتباين واضح بني القولني.
 ثالثًا: عالقة التصوف بالتشيع آلل البيت )عليهم السالم(

ــني هــذه النســبة وا خــتالف  ــة ب ي التصــوف   تكــن بمعــ   عــن العالق
التصوف والتشي    سيام وأ   مة عوامل قـد سـا   ي إفـا  هـذه العالقـة 
 املختلف فيها ايضا  كام هو احلا  ي كل ما له ارتباط بالصوفية والتصوف.

فبني قالل  بأ  الصوفية قد جاء اا حكـام بنـا اميـة وبنـا العبـاس لعـرض 
يلة عن املوا ة والتشي  آل  البي  )عليهم السـالم( فكـا  توظياها كعقيدة بد

                                                            
 .4حقائق ال صوف البن عجي ة: صإىل  بعاكج ال شوق (1)
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ألقطااا كاحلسن البرصي، وسايا  الثوري، وأبـو هاشـم الكـوي، ونحـوهم 
 (1)مجعني(أصلوا  اهلل عليهم خالفا  م  ألمة اهلدى من آ  حممد )

ومما يد  عليه ما أخرجه الشيخ الكلينا )رمحه اهلل( ي الكاي وقـد أفـر  لـه 
ــا   ــد اهلل باب ــه  -الصــا ق  -خاصــا  اســامه: ) خــو  الصــوفية عــىل أيب عب )علي
 واحتجاجهم عليه فيام ينهو  عنه من طلب الرزق(. السالم(

)فقا : عن مسعدة بن صدقة قا :  خـل سـايا  الثـوري عـىل أيب عبـد اهلل 
البـي  فقـا  لـه: إ  هـذا  كأهنـا ررقـ  ا  بيضـ ا  فـرأى عليـه  يابـ )عليه السالم(

 :)عليه السالم( اللباس ليس من لباس ، فقا  له
اسمع مني وِع ما أقول لك فإنه خري لك عاجال وآجالال ن  أنالم مالم عال  »
أخربك أ  رسول اهلل )ص  اهلل عليه وآله( كا   ،ة واحلق ومل متم ع  بدعةالسن  

ارهالا يف زما  مقفر جدب، فأما نذا أقبلم الدنيا فأحق أهلها   ّ هبا أبرارهالا   ف
ارها فام أنكرت يا ثالور  فالواهلل نننالي  ،ومؤمنوها   منافقوها ومسلموها   كف 

ما ترى ما أتى عيل مذ عقلالم صالباو و  مسالاء وهلل يف مالا  حالق أمالر  أ   عم ملم 
 «.أضعه موضعًا ن  وضعته

قا : فأتاه قوم ممن ييهرو  ال هد، ويدعو  الناس أ  يكونـوا معهـم عـىل 
                                                            

 .138  ص13ب هاج الرباعة يف رشح هنج ال الغة   يب اهلل اخلوئي: ج (1)
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ثل الذي هم عليه من التقشف، فقالوا له: إ  صاحبنا حرض عن كالم ، و  م
 حترضه حججه؛ فقا  هلم:

 «.فهاتوا حّّكم»
 فقالوا له: إ  حججنا من كتاب اهلل؛ فقا  هلم:

 «.فأدلوا هبا فإهنا أحق ما اتبع وعمل به»
 )صـىل اهللفقالوا: يقو  اهلل تباره وتعاىل خمربا عن قوم من أصحاب النبـا 

 :عليه وآله(

    َِؤؤؤ ر ُيؤؤؤو أ ُ ؤؤؤ   هأمِسوؤؤؤ و ََُقاَشؤؤؤةَ َو ٌْْوؤؤؤ ر  َأؤؤؤور  أؤؤؤاَع  ََلأؤؤؤف سأِهمْسوؤؤؤْو ر َو ُوُنوَع  ِر َوُيؤؤؤ
َُِمِملوُحوَع َأئوَك ُهُ  ا  .(1)فأْأو

 فمد  فعلهم، وقا  ي موض  آخر:

ِوسركوينًا َوَيتويمًا َوسأسوريًا ََلأف ُحبِّ و   .(2)َوُيِطعوُموَع اَطََّعاَم 
ــاكم ت هــدو  ي  ــا رأين فــنحن نكتاــا اــذا؛ فقــا  رجــل مــن اجللســاء: إن
األطعمة الطيبة، وم  ول  تأمرو  الناس بـاخلروج مـن أمـواهلم حتـى اتعـوا 

                                                            
 .9سورة احلرش: ا ية  (1)
 .8سورة ا نسا : ا ية  (2)
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 أنتم منها؟
 :)عليه السالم(فقا  أبو عبد اهلل 

دعوا عنكم ما   تنتفعو  به، أخربو  أهيا النفر، ألكم علم بناسخ القالرآ  »
كمه من متشاهبه الالذ  يف مللاله ضالل مالن ضالل، وهلالك مالن من منسوخه، وحم

 «هلك من هذه األمة؟
 فقالوا له: أو بعضه فأما كله فال.

 فقا  هلم:
فمن هنا أتيتم؛ وكذل  أحا ي  رسو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فأمـا مـا »

وكرتم من إخبار اهلل ع  وجل إيانا ي كتابه عن القوم الذين أخـرب عـنهم بحسـن 
فقد كا  مباحا جال ا، و  يكونوا هنوا عنه و واام منه عىل اهلل ع  وجل؛  فعاهلم،

وول  أ  اهلل جل وتقدس أمر بخالف ما عملوا به، فصار أمره ناسخا لاعلهـم، 
ــ ــا  هن ــيال  اوك ــ منني، لك ــه للم ــة من ــاىل رمح ــاره وتع ــهم  ةضررفوااهلل تب بأناس

الااين، والعجـوز الكبـرية وعيا هتم، منهم الضعاة الصعار، والولدا ، والشيخ 
الذين   يصربو  عىل اجلوع، فإ  تصدق  بررياا و  رريف يل رـريه ضـاعوا 

 ، فمن  م قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:وهلكوا جوعا  
مخس مترات، أو مخس قرص، أو دنانري، أو دراهالم يملكهالا اسنسالا  وهالو »
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الدياله، ثالم اللانيالة عال  نفساله يريد أ  يمضيها فأفضلها ما أنفقه اسنسا  عال  و
وعيالالاله، ثالالم اللاللالالة عالال  قرابتالاله الفقالالراء، ثالالم الرابعالالة عالال  جريانالاله الفقالالراء، ثالالم 

ها أجراً   «.اخلامسة يف سبيل اهلل وهو أخس 
لألنصـاري حـني أعتـ، عنـد موتـه  )صـىل اهلل عليـه وآلـه(وقا  رسو  اهلل 

 ار:مخسة أو ستة من الرقي، و  يكن يمل  رريهم وله أو   صع
لو أعلمتمو  أمره، ما تركتكم تدفنوه مالع املساللم ، يالصك صالبية صال ارًا »

 «.يتكففو  الناس
 قا : )صىل اهلل عليه وآله( م قا : حد نا أيب أ  رسو  اهلل 

،  م هذا ما نط، به الكتـاب ر ا  لقـولكم «أبدأ بمن تعو ، األ نى فاأل نى»
 ا :وهنيا  عنه ماروضا  من اهلل الع ي  احلكيم، ق

َوَك قأَواًِا ٌَيرَ  ذأ َأ ر َيِقتُْنوا َو أاَع  َأ ر يُسرْنْفوا َو  .(1)َواََّذويَ  ْإذأا سأِهمأْقوا 
أفال ترو  أ  اهلل تباره وتعاىل قا  رـري مـا أراكـم تـدعو  النـاس إليـه مـن 
األ رة عىل أناسهم، وسمى من فعل ما تدعو  الناس إليه مرسفا، وي رري آية 

 من كتاب اهلل يقو : 

                                                            
 .68سورة الارقا : ا ية  (1)
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َِمُسرْنفونَي َأا ُيحوبُّ ا  .(1)إْهَُّ  
  يعطـا فنهاهم عن اإرساف، وهناهم عن التقتري، ولكن أمر بني أمـرين 

مجي  ما عنده،  م يدعو اهلل أ  يرزقه فال يستجيب له للحدي  الذي جاء عـن 
 :)صىل اهلل عليه وآله(النبا 
ن  أصنافا من أمتي   يستّاب هلالم دعالامهمر رجالل يالدعو عال  والدياله، »

ورجل يدعو ع  غريم ذهب له بامل فلم يكتب عليه، ومل يشهد علياله، ورجالل 
اهلل عز وجل ختلية سبيلها بيده، ورجل يقعد يف بيته  يدعو ع  امرأته وقد جعل

ويقالالولر رب ارزقنالالي و  والالرج و  يرلالالب الالالرزهلل، فيقالالول اهلل عالالزو جالالل لالالهر 
يف األرض بّوارو صحيحة  والضفبالرلب نىل  عبد  أمل أجعل لك السبيل

فتكو  قد أعذرت فيام بيني وبينك يف الرلب  تباع أمر ، ولكيال تكو  كالال 
فإ  شئم رزقتك، ون  شالئم قالصت عليالك، وأنالم غالري معالذور ع  أهلك، 

عند ؛ ورجل رزقه اهلل ما ً كلريًا فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني؛ فيقالول 
اهلل عز  وجلر أمل أرزقك رزقًا واسعًا فهال اقتصدت فيه كام أمرتالك ومل تفال  

 .«وقد هنيتك عن اسرسا ، ورجل يدعو يف قريعة رحم
كيف ينا،، وول  أنه كان   )صىل اهلل عليه وآله(  وجل نبيه  م عل م اهلل ع

                                                            
 .141سورة األنعام: اآلية  (1)
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بي  عنده فتصدق اا، فأصبح وليس عنـده تفكره أ   عنده أوقية من الذهب،
يشء، وجاءه من يسأله فلـم يكـن عنـده مـا يعطيـه، فالمـه السـالل وارـتم هـو 

اهلل  )صىلحي    يكن عنده ما يعطيه، وكا  رحيام رقيقا، فأ ب اهلل تعاىل نبيه 
 بأمره فقا : عليه وآله(

ًَأة َغِلْو َأا تأجرعَلِ يَدَكأِ  َحرسُورًاإىل  َو َلْوًِاِ  ِبَسرطو فأتأقِعُدَِ  َأا تأبرسُطِوَا  ْلَّ َا  .(1)َُنُقوكَ َو

يقو : إ  الناس قد يسألون  و  يعذرون ، فإوا أعطي  مجيـ  مـا عنـده 
)صـىل اهلل عليـه من املا  كن  قد حرس  من املا  . فهذه أحا ي  رسو  اهلل 

 يصدقها الكتاب، والكتاب يصدقه أهله من امل منني. وآله(
وقــا  أبــو بكــر عنــد موتــه حيــ  قيــل لــه: أوص، فقــا : أو  بــاخلمس، 

فإ  اهلل تعاىل قد ريض باخلمس فأوىص باخلمس، وقد جعل اهلل واخلمس كثري 
ع  وجل له الثل  عند موته ولو علم أ  الثل  خري له أوىص بـه،  ـم مـن قـد 

فأمـا سـلام   ،(2)علمتم بعده ي فضـله وزهـده سـلام  وأبـو ور ريض اهلل عـنهام

                                                            
 .29رساء: ا ية سورة اإ (1)
يب بةير وايب رك وسيلامن أه ا أكا  اإلبام الصا ق عليه ال الم أن يلزبهم بام ألزبوا به أنف هم بن فضل  (2)

صواهبم ويةيون ويو م بال م يا بال يلف حجية إىل  أيب بةر وغريه كي يرجعوافاح ج عليهم ب رية 
 عليهم بام يدعون ثم خيالفون ال لف.
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لـه:  فكا  إوا أخذ عطاه رف  منه قوته لسنته حتى حيرض عطا ه من قابل فقيـل
يا أبا عبد اهلل أن  ي زهده تصن  هذا وأن    تـدري لعلـ  اـو  اليـوم أو 

 ردا؟!
فكا  جوابه أ  قا : مالكم   ترجو  يل البقاء كـام خاـتم عـيل الانـاء، أمـا 
علمتم يا جهلة أ  الناس قد تلتاث عىل صاحبها إوا   يكن هلا مـن العـيم مـا 

 ن .يعتمد عليه فإوا ها أحرز  معيشتها اطمأ
وأما أبو ور فكان  لـه نويقـا  وشـو ا  حيلبهـا ويـذبح منهـا إوا اشـتهى 
أهله اللحم، أو ن   به ضيف، أو رأى بأهل املاء الذين هم معه خصاصة نحر 
هلم اجل ور، أو من الشياه عىل قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم 

من هـ  ء وقـد  ويأخذ هو كنصيب واحد منهم   يتاضل عليهم، ومن أزهد
أ  صارا  (1)ما قا  و  يبلغ من أمر ا )صىل اهلل عليه وآله(قا  فيهم رسو  اهلل 

  يملكا  شيشا البتة كام تأمرو  الناس بإلقـاء أمتعـتهم وشـيشهم ويـ  رو  بـه 
 .أناسهم وعيا هتمعىل 

: أ  (علـيهم السـالم)واعلموا أ ا الناـر أين سـمع  أيب يـروي عـن آبالـه 
 قا  يوما: )صىل اهلل عليه وآله( رسو  اهلل

                                                            
 أي سلامن وابو رك الغفاكي كيض اهلل ع هام. 1))
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ما عّبم من يشء كعّبي من املؤمن أناله ن  قالرض جسالده يف دار الالدنيا »
باملقاريض كا  خريا له، ون  ملك ما ب  مشارهلل األرض وم ارهبا كالا  خالريا 

 «.له، وكل ما يصنع اهلل عز و جل به فهو خري له
م أم أزيدكم؟ أما فلي  شعري، هل حيي، فيكم ما قد رشح  لكم منذ اليو

علمتم أ  اهلل ع  وجل قد فرض عىل امل منني ي أو  األمـر أ  يقاتـل الرجـل 
منهم عرشة من املرشكني ليس لـه أ  يـويل وجهـه عـنهم، ومـن و هـم يومشـذ 
 بره فقد تبوء مقعده من النـار،  ـم حـوهلم عـن حـاهلم رمحـة منـه هلـم، فصـار 

مــن اهلل عــ  وجــل  ختاياــا   كنياملشررفالرجــل مــنهم عليــه أ  يقاتــل رجلــني مــن 
 للم منني، فنسخ الرجال  العرشة.
هم  حيـ  يقضـو  عـىل الرجـل مـنكم  رةوأخربوين أيضا  عن القضاة َأَجوَ 

ناقة امرأته إوا قا : إين زاهد وإين   يشء يل فـإ  قلـتم: جـورة ظلمكـم أهـل 
اإسالم، وإ  قلتم: بل عدو  خصمتم أناسكم، وحيـ  تـر و  صـدقة مـن 

 تصدق عىل املساكني عند املو  بأكثر من الثل  . 
حاجة هلـم ي متـاع أخربوين: لو كا  الناس كلهم كالذين تريدو  زها ا   

رريهم فعىل من كـا  يتصـدق بكاـارا  األيـام ، والنـذور، والصـدقا  مـن 
فرض ال كاة من الذهب، والاضة، والتمـر، وال بيـب، وسـالر مـا وجـب فيـه 
ال كاة من اإبل، والبقر، والعنم، ورري ولـ ؛ إوا كـا  األمـر كـام تقولـو ،   
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 قدمه، وإ  كا  به خصاصة؟ينبعا ألحد أ  حيبس شيشا من عرض الدنيا إ  
فبشسام وهبتم إليه، ومحلتم النـاس عليـه مـن اجلهـل بكتـاب اهلل عـ  وجـل، 

كم وأحا يثه التا يصدقها الكتاب املن  ، ور    )صىل اهلل عليه وآله(وسنة نبيه 
إياها بجهالتكم، وترككم النير ي ررالـب القـرآ  مـن التاسـري بالناسـخ مـن 

 ه، واألمر والنها. املنسوخ، واملحكم واملتشاب
حيـ  سـأ  اهلل  )عليـه السـالم(وأخربوين: أين أنتم عـن سـليام  بـن  او  

ملكا   ينبعا ألحد من بعده، فأعطاه اهلل جل اسمه ول ، وكـا  يقـو  احلـ، 
ويعمل به،  م   نجد اهلل ع  وجل عاب عليـه ولـ ، و  أحـدا مـن املـ منني، 

)عليه ه وشدة سلطانه  م يوسف النبا قبله ي ملك )عليه السالم(و او  النبا 
 حي  قا  ملل  مرص: السالم(

ٌ ََلوي َِأأررْض إْهِّي َحمويظَ  ََُزائوْ  ا ََلأف   .(1)اجرَعِلنوي 
اليمن وكـانوا إىل  فكا  من أمره الذي كا  أ  اختار مملكة املل  وما حوهلا

بـه، فلـم يمتارو  الطعام من عنده ملجاعة أصابتهم، وكا  يقو  احل، ويعمـل 
نجد أحدا عاب ول  عليه،  م وو القرنني عبد أحب اهلل فأحبه اهلل، وطوى له 

كه مشارق األرض ومعاراا وكا  يقو  احل، ويعمل بـه؛  ـم   األسباب ومل  
                                                            

 .55ية سورة يوسف: اآل (1)
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 نجد أحدا عاب ول  عليه.
عىل أمـر اهلل وهنيـه،  واقتصفوافتأ بوا أ ا النار بآ اب اهلل ع  وجل للم منني، 

جروا  أهلـه، تـإىل  ما اشتبه عليكم مما   علم لكم به، ور وا العلـمو عوا عنكم 
وتعذروا عند اهلل تباره وتعاىل، وكونوا ي طلب علم ناسخ القرآ  من منسوخه، 
وحمكمه من متشااه، وما أحل اهلل فيه مما حرم فإنه أقرب لكم من اهلل وأبعد لكم 

كثري، وأهل العلم قليل، وقـد  من اجلهل، و عوا اجلهالة ألهلها، فإ  أهل اجلهل
ََلوي ٌقا  اهلل ع  وجل:  َولِ ٍ   .(1))وَفأور أ ْ لِّ ذوي 

وهذا احلدي  ينقل لنا صورة  قيقة عن اخلالف بني رجا  التصوف وألمة 
الع ة النبويـة علـيهم السـالم ، وإ  هـذا اخلـالف كـا  قاعـدة لاتـاوى علـامء 

 وها كثرية منها:اإمامية ي بيا  حا  الصوفية والتصوف 
قـــا  الشـــيخ املايـــد )رمحـــه اهلل( ي احلالجيـــة: )واحلالجيـــة  ب مـــن  -1

التصوف، وهم اصحاب اإباحة والقو  باحللو ، و  يكن احلالج خيتص 
بإظهار التشي ، وإ  كا  ظاهر أمره التصوف، وهم قوم ملحدة، وزنا قة، 

ل، وفرو  يموهو  بمياهرة كل فرقة بدينهم، ويدعو  للحالج باألباطي
ول  هرى املجوس ي  عواهم ل ر اش  املعجـ ا ، وهـرى النصـارى 

                                                            
 .70 – 65  ص5الةايف للةلي ي: ج (1)
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 .(1)ي  عواهم لرهباهنم اآليا  والبينا (
ومن املعارصين قا  املرج  الدينا السيد عبـد األعـىل السـب واري )رمحـه  -2

اهلل( )  إشكا  ي نجاسة العالة، واخلوارج، والنواصـب؛ أمـا املجسـمة، 
و  بوحــدة الوجــو  مــن الصــوفية إوا الت مــوا بأحكــام واملجــربة، والقــالل
فال يكو   لـيال  عـىل  بـو  الكاـر ي  -النجاسة  -ا سالم فالقوى عدم 

 .(2)هذا القسم(
وعىل الررم من هذه املواقف وا حكام من علامء الطالاـة اإماميـة ومراجعهـا 

ام ا سالم نجد القاللني بوحدة الوجو  من الصوفية ومن   يلت م منهم بأحك إزاء
بع  الكتاب من يوهم ناسه بوجو  )صلة قالمة بني التصـوف والتشـي  وتشـابه 

تل  اخلاليا الباطنية املنترشة بني طرق الصوفية إىل  عقدي بينهام ترج  ي األساس
واملست ة بقناع التصوف حتى بدأ بعضـهم يـدرس مـا يسـميه )التصـوف السـنا( 

 .(3)لكيد الباطنا وانحرافا  الرافضة املتصوفة(وهو السا  من الوقوع ي برا ن ا
ي حني أ  هذه الدعوة بدراسة )التصـوف السـنا( ليسـ   عـوة معـارصة قـد 
بدأ  م  ما يشهده العا  اليوم من انتشار للمـدارس اإسـالمية ي كـل املشـارب 

                                                            
 .135تصحيح املع قدات اإلبابية للمفيد: ص (1)
 .383  ص1بهذب االحةام: ج (2)
 بع وان )الشيعة امل صوفة ل ارص القفاكي(. 2014/  29/1ب اكيخ  320جملة ال يان  العد   (3)
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اعـتام  أربـاب إىل  و  يقترص األمر عىل انتشار التشي  أو التصوف وإنام ول  عالـد
هذه املذاهب والطوالف واملدارس عىل استخدام الوسالل احلديثة ي نقل املعلومة 
سـواء عــرب القنــوا  الاضـالية أو الشــبكة العنكبوتيــة ومــا ارتـبط اــا مــن وســالل 

 اصبح  ي يد كل رجل وامرأة.
القـر  الرابـ  اهلجـري إىل  إ  هذه الدعوة ي  راسـة )التصـوف السـنا( تعـو 

الـذي أسـس مدرسـته ، لبعدا ي كام ستمر ترمجته  حقا  نيد اهلا اجل ىوأو  من  ع
الصوفية التا ارتك   عىل التمس  بالقرآ  والسن ة ونبذ كل ما ليس له عالقة اام 

 من التصوف احللويل ورري ول  مما ا خل عليه من امور خمالاة للرشيعة.
الرافضة ومن هنا نجد مصنف )معارج العال( الشيخ حممد صدر العا  يربأ من 

ومـن  ـم فقـد تـربأ الطرفـا  مـن كلـيهام، فـال  -كام سيمر -عا التشي  السنا ويد  
علامء الشيعة يعتقدو  بعقالد الصـوفية، و  الصـوفية يعتقـدو  بعقالـد اإماميـة، 
ة ميـاهر مشـ كة بـني ا  نـني، ك يـارة األ حـة، والتـربه بآ ـار  إ  أ  هناه  م 

ة عىل النبا وآلـه، ومـدالح أهـل البيـ  )علـيهم األولياء، واإكثار من وكر الصال
الوحـدة ي األصـو  واملـداره، بـل و  تتحـد إىل  السالم( ورريها لكنها   ترتقا

 حتى ي املقصد الرشعا هلذا املياهر.
ة مياهر اخرى  وهذه املياهر مثلام وجد  ي اإسالم وجد  ي رريه، فإ   م 

 تد  عىل وحدة الرشيعة واملنهاج.ومن  م    مش كة م  الديانا  الثالث
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ومن هنا حاو  املصنف تقديم الر ية الصوفية ملا ور  ي األحا ي  النبوية من 
مناقب وفضالل ألمري امل منني عيل بـن أيب طالـب )صـلوا  اهلل وسـالمه عليـه(، 

ريهــا ؛ بــل كاخلالفــة، والوصــاية، وامل اخــاة، واحلــوض، واللــواء، واملــوا ة، ور
، فلـه ر يتـه الشرفة   فيـه املصـنف مجلـة مـن األحا يـ   الذي أور وحتى التشي  

مـه املدرسـة السـنية تالصوفية فيهـا والتـا يتـربء مـن خالهلـا مـن ال شـي  الـذي ُتقد 
 وتثقف عليه فقدمه بصورة اخرى وها )التشي  السنا(.

 رابعًا: التشيع بني الرفض والتسنن.

مته عـىل بيـا  عقيدتـه ومـا يـ من بـه،    حيرص مصن ف )معارج العال( ي مقد 
سيام وأنه يدره أ  احلدي  عن شخصية أمري امل منني عيل بن أيب طالب )صلوا  

ويكاـا  اهلل وسالمه عليه( له تبعاته و يبته التا ل م  فعهـا ي الـدنيا واآلخـرة،
مـا جـرى للحـافظ النسـالا صـاحب السـنن بعـد تصـنياه لكتـاب  ة  بذل  موعض

 .عليه السالم()خصالص عيل بن أيب طالب 
ويكايه أيضا  ما  قاه احلـافظ احلـاكم النيسـابوري ي تصـنياه للمسـتدره عـىل 
الصــحيحني ومــا حلقــه بعــد ولــ  مــن اهتامــا  بــالرف ، وتتبــ   قيــ، ألســانيد 

 .(1)مستدركه جرحا  ونقدا  ونكارة لكثري من املتو 

                                                            
 انظر تلخيص امل  دكك للذه ي. (1)
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الـذهبا: )إمـام حتى انى البع  أنه   يْقِدم عىل تصنيف املستدره، وقا  فيـه 
 .(1)صدوق لكنه يتشي  ويصحح واهيا (

ويكايه كذل  ا  يرى ما قيل ي احلافظ املارس وامل رخ الكبري حممد بـن جريـر 
الطربي، أبو جعار صاحب تاسري )جام  البيا ( و)تاريخ األمم وامللوه( املتـو  

 حجر العسقالين:ابن  هـ فقد قا  فيه310سنة 
، وموا ة   ترضـ، وإنـام نبـ  بالتشـي  ألنـه صـحح ) قة صا ق، فيه تشي  يسري

أيب ابـن  حدي  ردير خم، وحكى الذهبا ي التذكرة عن الارراين أنه ملـا بلعـه أ 
 او  تكلــم ي حــدي  رــدير خــم، عمــل كتــاب الاضــالل وتكلــم عــىل تصــحيح 

 :(2)احلدي ، قل 
ــ   ــرة تل ــه ولكث ــر فاندهشــ  ل ــن جري ــن طــرق احلــدي   ب ــدا  م ــ  هل رأي

 .(3)رق(الط
ورري ه  ء لكثري ممن  قوا هـذه املواقـف مـن رمـوز مدرسـة السـنة واجلامعـة 
الذين   يستثنوا فيها من أحد؛ سواء من كا  بمكانـة احلـافظ النسـالا، أو احلـاكم 

                                                            
 .330ص 2املغ ي يف الضعفاء: ج (1)
 القول البن حجر فقد اعلو عىل هذا الة اب (2)
 .100  ص5ل ان امليزان: ج (3)
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 جرير الطربي، أو حممد بن ا ريس الشافعا إمام املذهب.ابن  النيسابوري، أو
ة ملثل هذه املواقـف التـا من هنا: نجد أ  الشيخ حممد صدر العا   قد أعد العد 

ستتاب  عليه حينام ُيقرأ كتابه معارج العال، فكتب ي مقدمة كتابـه بعـد أ  أور  مـا 
رآه من مبرشة ي منامه وترشفه بر ية أمري امل منني عيل بن أيب طالـب صـلوا  اهلل 

 وسالمه عليه فقا :
اوه واملريـد لشـيخه، بـل )فرص  تلميذا له ومريدا  فبعثنا حـب التلميـذ ألسـت

العبد ملو ه والعاش، لعشيقه أ  امدحـه وأوكـر مناقبـه العليـا وأقـر  أعـني املحبـني 
احني له  عليـه  واملثنـنيببيا  فضالله الاضىل ومآ ره السميا لكا ا خل ي زمرة املد 

حسب ي شيعته املقربني لديه  ـم إين مـا أر   بكلمـة الشـيعة الارقـة الرافضـة أُ و
مـة العارفـة املحققـة الصـوفية التـا هـا شـيعته عـىل ولكن قصد  اا األُ  الشنيعة
 احلقيقة(.

 ، منها: أموروهنا حياو  املصنف للمعارج أ  يستحصل مجلة 
متجنبـا  بـذل  مـا وقـ   –كـام أسـلانا  –أ  يدف  عن ناسه التهمة بالتشي   -1

 لسرية بع  علامء مدرسة السنة واجلامعة.

الشــيعة الرافضــة، والشــيعة التــا نصــ  عليهــا أ  يقــدم تاريقــا  بــني  -2
 األحا ي  الرشياة.
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 أ  يقدم ماهوما  جديدا  للتشي  يرتك  عىل املعارف الصوفية . -3

ومـن  الشرفة   حا ي  النبوية ة قد نص  عليها األإ   للتشي  من لة عييم -4
  يأخـذ وأ م   يمكـن نكراهنـا، بـل يقتإلـ اإيـام  بـاهلل واليـوم اآلخـر 

 ، والـر   )صىل اهلل عليه وآلـه(عىل رسو  اهلل  ها ر   وول  أ  ر   املسلم اا 
 عىل اهلل تعاىل. عليه ر   

ولذا   بد من تقديم ر ية أخرى للتشي  اكن هـذا القالـل أو واه با نتسـاب 
 .)صىل اهلل عليه وآله(إليها إحرازا  ملن لتها عند اهلل تعاىل ورسوله 

 وعليه:
قيقية للـرف ، أو التشـي  ، أو التسـن ن؛ كـا يتضـح   بد من تقديم الصورة احل

)صىل اهلل للقارئ أين يض  قدمه، وي أي طري، يسري، وباموا سيالقا اهلل ورسوله 
ر يتـه املرتكـ ة عـىل فكـر إىل  ،   سيام وأ  املصنف للمعارج قد التج عليه وآله(

 مدرسة التصوف.
 املصنف؟! خامسًا: حقيقة الرفض والرافضة وملاذا يتربأ منهم

 الشرء  وتقـو  )رفضـنا فرفضـته، رفضـ   (1)(الشرء  الرف  لعة هو: )تـره 

                                                            
 .29ص 7لعني للفراهيدي: جك اب ا (1)
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 .(1)(أرفضه رفضا  تركته وفرقته
وقا  أبو الصـال  احللبـا )الـرف  صـاة لشـيعة آ  حممـد )علـيهم السـالم(، 
ألهنم رفضوا الباطل، واتبعوا احل،، واخذوا  ينهم عـن ألمـتهم املعصـومني ابنـاء 

عـن  )صـىل اهلل عليـه وآلـه(عـن جـدهم رسـو  اهلل  عليه وآلـه()صىل اهلل الرسو  
 .(2)عن اهلل ع  وجل( )عليه السالم(جرباليل، 

زمن زيـد بـن عـيل إىل  تيمية ي أ  أصل كلمة الرف  إنام تعو ابن  وأما ما قاله
فهـو كـذب  (3)تيميـةابن  زين العابدين )عليهام السالم( الذي استشهد عىل يد ألمة

 رصا ؛ وول :
هــ( 36زمن وقـوع حـرب اجلمـل )عـام إىل    لاظ )الرف  والرافضة( يعو إ

فقد اطلقه معاوية بن أيب سايا  عىل شـيعة عـثام  بـن عاـا  الـذين نصـبوا العـداء 
وخرجوا حلربه كام يروي نرص بن م احم )املتو   (عليه السالم)لعيل بن أيب طالب 

م ؛ وقـد ور  ولـ  جليـا  ي هـ( ورريه284هـ(، واليعقويب )املتو  سنة 212سنة 
عمرو بن العـاص وهـو ي فلسـطني، يقـو  فيـه: )أمـا إىل  كتاب معاوية الذي بعثه

بعد، فإنه كا  من أمر عيل وطلحة وال بري وعالشـة مـا قـد بلعـ  فقـد سـقط إلينـا 
                                                            

 .156  ص7  جل ان العرب البن ب ظوك (1)
 .18وريب املعاكف: ص (2)
 .35ص 1ب هاج ال  ة البن تيمية: ج (3)
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مروا  بن احلكم ي رافضة أهل البرصة وقدم علينا جرير بن عبد اهلل ي بيعـة عـيل 
 .(1)لي  حتى تأتينا، أقبل اواكره امرا (وقد حبس  نايس ع

قد سبق  استشها  زيد بن عيل  (وها اذا النص التارخيا، أي مار ة )رافضة
 .)عليه السالم(

أما تداوهلا ي الروايا  الرشياة الوار ة عن ألمة أهل البيـ  )علـيهم السـالم( 
 فيكشف عن امور، منها:

 ية ورتبة تقوالية .من لة ايامنإىل  إ  مدلو  هذه اللاية يرشد -1

ع أمـري املـ منني عـيل بـن ابتأدره أ  هذه املار ة تتالزم م  إ  الناس كان  ت -2
ور  يبأو أيب طالب )عليه السالم( وشيعته كالصحايب اجلليل عامر بـن يـارس،

ـرَي أ  هـ  ء  العااري، وسلام  املحمدي، ورريهم؛ فقد شهد التـاريخ والسَي
حينام اتبعوا احل، الذي يدور م  عيل )عليه السالم( حيـثام  ار، وتركـوا رـري 

 عيل )عليه السالم( ورفضوا اإقرار بخالفة رريه كانوا رافضة.

ف  ي مكـانني، وقد وظ ـف معاويـة هـذا املاهـوم واملعنـى والد لـة ملاـر ة الـر
أهل البرصة التا كانـ  إىل  األو  ي بيا  استخدامها اللعوي املرا  به ال ه فنسبه

                                                            
 59ع ياكر: جابين  ؛ تياكيخ184ص 2؛ تياكيخ اليعقيويب: ج34ووعة صفني ل رصي بين بيزاحم: ص (1)

 .130ص
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نصاره، وتـأزروا عـىل الوقـوف حتـ  رايـة أفهم شيعته و تعرف انذاه بأهنا عثامنية،
يد م ي أوتقطع   طلحة وال بري، وتطاعنوا بالرما  حتى جترس  ي صدورهم،

)عليـه السـالم(  ا  ل عالشـة، وهـم يقـاتلو  اإمـام عليـالتنافس ي مسـ  زمـام مجـ
 .(1) كام يروي احلاكم ي املستدرهني والشجرينينصاره من الصحابة البدريأو
)عليه السـالم( الـذين تركـوا خر فكا  ي التنكيل بشيعة عيل اآلا التوظيف م  أو
؛ فكـانوا ()عليه السالمقرار بالباطل، واسكوا باحل، وقالده عيل بن أيب طالب اإ

 رافضة لعريه. واستشهدوا بذل  وامتازوا به عىل رريهم من املسلمني.
ومن  م بدأ وض  الروايا  الكثـرية ي ومهـم والتـا أور هـا مصـنف معـارج 

 منهم.  ولذا قام بالترب -بحسب ما ور  ي مصناه -العال وآمن اا 
العـ ة  والـوار ة عـن الشرفة   وهذه احلقيقة قد ارشـد إليهـا بعـ  النصـوص 

أمية للمعنى اللعوي ملاـر ة )الرافضـة( واكسـاله  أي توظيف معاوية وبنو النبوية،
الاشة التـا  ه  لة )اخلروج من الدين( هلذإىل  فمن   لة )ال ه( ،باملعنى العقدي

باإمامــة  )عليــه الســالم(رفضــ  ا نقيــا  للباطــل املتجســد بــاإقرار لعــري عــيل 
ـده عـامر بـن يـارس  ،روجا  عىل الاشة الباريةواخلالفة فكا  هذا التار  خ الذي جس 

)ريض اهلل عنه( بجها ه هلذه الاشة واستشها ه بني يـدي أمـري املـ منني عـيل بـن ايب 
                                                            

 .104ص 3ب  دكك ا اكم  ج (1)
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 طالب )عليه الصالة والسالم(.
 ولذا: 
ملعنـى ملاـر ة الـرف  قد أعـا  ا )عليه السالم(الباقر  ا  نجد أ  اإمام حممد -1

العقــدي الــذي رــري  مســاره أعــداء احلــ، أصــلها اللعــوي وإىل  رجعهــاأو
واإسالم وول  حينام  خل عليه أبو اجلارو  )عليه الرمحة( وهو يقو  لـه 

هـ( ي املحاسن: )إ  فالنا  سامنا باسم، 74كام يروي الربقا املتو  )سنة  -
 :)عليه السالم(قا  
 ؟«وما ذاك ا سم»

 .قا  سامنا الرافضة
 .صدرهإىل  وأومأ بيده )عليه السالم(فقا  أبو جعار 

 .(1)قاهلا  ال ا (« وانا من الرافضة وهو مني»
ــه الســالم(وروى ايضــا  بســنده عــن أيب بصــري قــا : قلــ  أليب جعاــر  -2  )علي

 جعل  فداه اسم سمينا به استحل  به الو ة  ماءنا واموالنا وعذابنا؛ قا :
 ؟«وما هو» 

                                                            
 .157ص 1املحاسن للربوي: ج (1)
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 :)عليه السالم(قا  الرافضة؛ فقا  أبو جعار 
ــه إ  ســبعني رجــال  مــن عســكر فرعــو  رفضــوا فرعــو  فــأتوا موســى » )علي
قـد نحلـتهم  ينإ ب  هلم هذا ا سم ي التوراة فـ موسى أ إىل  فأوحى اهلل السالم(

 .(1)«وول  اسم قد نحلكموه اهلل
إىل  قــد أعــا   )عليــه الســالم(ة كيــف أ  اإمــام البــاقر يــونالحــظ ي هــذا الروا
ة معناها اللعوي والعقـدي الكاشـف عـن موقـف هـذه مار ة الرف ، أو الرافض

نبا إىل  اجلامعة، التا ترك  فرعو  ورفض  أ  تكو  حت  رايته وإمامته ووهبوا
 .)عليه السالم(اهلل موسى 
فكر سيا  وجها ي قالم عىل حماربة الطاروتية والارعونيـة ومـا إىل  مما أسس

ة(، وقـد سـار  عليـه شـيعة يعرف اليوم بمصطلح )الدكتاتورية( أو )ا ستبدا ي
فرفض  هـذه ا نـواع مـن  ،ي كل زما  ومكا  )عليه السالم(عيل بن أيب طالب 

احلكــم واحلكــام؛ فكــانوا بســبب هــذه املواقــف اجلها يــة عنــد الــو ة، وا مــراء، 
ــ ــاء، واحلكــام، والســالطني، حمكوم ــوا ،  ا  واخللا ــل ومصــا رة األم ــيهم بالقت عل

 )عليـه السـالم(والتعذيب والتهجري، فكـا  أو  مـن  قـى ولـ  مـن شـيعة عـيل 
ور العااري )رضوا  اهلل عليه( ي مواجهته لعثام  بن عاا ،  وأب الصحاب اجلليل

                                                            
 .158ص 1املحاسن للربوي ج (1)
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 الربذة.إىل  وكعب األحبار، ومروا  بن احلكم، فتم نايه وهتجريه
عىل هذا النهج ي رفـ  اليلـم،   اهلل عليه وآله()صىل م لتسري شيعة آ  حممد 

والطاروتية، وا ستبدا  ي كل زما ؛ سواء كا  ول  ي زمـا  إمـامهم وقالـدهم 
أمري امل منني عيل بن أيب طالـب )صـلوا  اهلل عليـه(، أو ي زمـا  رـريه مـن ألمـة 

 ذا.يومنا هإىل  ي  هذه األزمنةي مج ةاهلدى واخلري والصال ؛ فاحلا  واحد
 290ومما يد  عليه ما اخرجه حممد بن احلسن بن فروخ الصـاار )املتـو  سـنة 
 –هـ( بسنده عن بكر بن كـرب الصـريي )رمحـه اهلل(، قـا : )سـمع  أبـا عبـد اهلل 

 يقو : -)عليه السالم(الصا ق 
ماهلم ولكم، وما يريدو  منكم، وما يعيبالونكم، يقولالو  الرافضالةع نعالم واهلل، »

حالد، والنالاس أنىل  واهلل أ  عنالدنا مالا   نحتالاجاتبعتم احلالق؛ أمالا رفضتم الكذب و
ه حيتاجو  نلينا، أ  عندنا الكتاب بالإمالء رسالول اهلل )صال  اهلل علياله وآلاله(، وخر ال

 .(1)«(عيل بيده صحيفة طوهلا سبعو  ذراعًا فيها كل حالل وحرام
 بيا  مجلة من األمور، منها:إىل  ويرشد احلدي  الرشيف

ا جتامعا الذي فرضـه الطواريـ  واشـياعهم عـىل اتبـاع العـ ة احلصار  -1
 النبوية )عليهم السالم(.

                                                            
 .169بصائر الدكجات: ص (1)
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، السبب احلقيقا ي وصف شيعة آ  البي  )عليهم السـالم( بالرافضـة  إ -2
 هو لرفضهم الكذب واتباعهم للح،.

مـا كياية مواجهة هذه احلرب بأ  اهلل تعاىل أعطاهم  )عليه السالم(كام بني   -3
الـذي هـو سـنام العلـوم  ،مجعني، أي علـم احلـال  واحلـرامأ   يعط الناس

اـذه اللايـة  ختصاصـهم  )عليـه السـالم(وارشفها، فضال  عـن حتديـده 
 .)صىل اهلل عليه وآله(برشيعة املصطاى 

ومن  م فمن ا عى العلم اا فهو كاوب ألنه حمتاج إليهم فهـم أهـل القـرآ  
أحـد، وبـذا يكـو  املاتقـرو   إىل س وهـم   حيتـاجو ورشعه، فاحتاجهم النا

 للعلم هم أعداء آ  البي  )عليهم السالم(   العكس كام يتوهم الياملو .
 وعليه:

نجد أ  مصنف املعارج الشيخ حممد صـدر العـا  حيـنام اسـتعرض ا حا يـ  
مـنهم، وقـدم  أمصـناه حـو  صـاا  الرافضـة قـام فتـربالرشياة التـا اور هـا ي 
ملار ة )التشي ( كام هو واضح ي كالمه ي املقدمة كا يدف  ماهوما  وسياقا  جديدا  

 عن ناسه التهمة بالرف ؛ فضال  عن التنكيل والتعري  ام.
هـذه السـطور كـا  :فكا  ل اما  علينا رشعا  ومنهجا  علميا  أ  نقدم هلذه املسألة

   القارئ والباح  عىل بينة من أمره.ويك
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 حرصه وحتجيمه ي املدرسة الصوفية فهو أما ر ية املصنف للتشي  املرتك  عىل
احلجة الرشعية واملنهجية العلمية ي ا با  احلقال، وهو مـا سـنعرض لـه إىل  ياتقر
 قرة اآلتية:اي ال

 سادسًا: الشيعة والتشيع

إ   راسة ا حا ي  النبوية الرشياة التـا تناولـ  ماـر ة )الشـيعة( والتشـي ، 
مـن بيـا  هلـذه املاـر ة، و  لتهـا، ومضـموهنا، وتأصيلها بام قدمه القرآ  الكـريم 
وفرقــة  أ  )التشــي ( رتبــة تقواليــة، ومن لــة إيامنيــة،إىل  ومعناهــا، ل شــد الباحــ 
ـو  األمـم،  واصـطاا هـا، واجتبا هـا، خاصة من األمـة تـم انتقا ها مـن قبـل تك 

جنـب مـ  الاكـر إىل    جنبـا  للتسـري بـذ واملجتمعا ، والـديانا ، واملعتقـدا ،
ــة،  ــوار اإهلي ــ، األن ــأة األوىل، وخل ــيام ي موضــوع النش ــوي،   س ــرآين والنب الق
ومصدرها األو  الذي اجتباه اهلل واختاره عىل علم بالعاملني، فاصطااه عىل اخلل، 

 .)صىل اهلل عليه وآله(القاسم حممد  وأب ه ورسلهلوهو حبيبه وسيد انبيا امجعني،
   الشرفية  و   هتـا ومقاصـدها ومن  م فكـل مط لـ  عـىل هـذه ا حا يـ  

 يمكنه التال  من رقبتها وتذميمه اا يوم القيامة، فهو مس و  عنها   ريب.
 من هنا:
يقوم بتاصيل ا حا ي  عىل مقاييس مرشبه العقـدي، عا وصل ليىل، يد   ل  فكُ 
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ومعطياته الاكرية كام حدث ملصنف معارج العال، فقد قـدم ر يـة للتشـي  ترتكـ  
 ر الصوي، والعقيدة الصوفية، عله بذاه ينا  هذه الرتبة واملن لة، وحيىَض عىل الاك

 بام نص  عليه ا حا ي  النبوية التا أور  شطرا  منها ي مصناه هذا.
حجـر اهليثمـا املكـا ابـن  و  يقترص هذا األمـر عليـه فقـط، فمـن قبلـه وهـب

)صىل اهلل عليـه  هـ( ي الصواع، بعد أ  اور  حدي  رسو  اهلل994)املتو  سنة 
 قالال : )عليه السالم(عن عيل امري امل منني  وآله(
قالر يا عيل ننك ستقدم عال   –أ  رسول اهلل )ص  اهلل عليه وآله( –ن  خلييل »

نىل  اهلل وشيعتك راض  مرضي ، ويقدم عليه عدوك غضابًا مقحم ، ثم مجع يده
 .(1)«عنقه يرهيم اسقحام

 قالال : فاعقب هذا احلدي 
 .(2)«وشيعته هم أهل السنة»

 نيواإمـام )عليـه السـالم(ي حني أ  اإمام أمري املـ منني عـيل بـن أيب طالـب 
احلسن واحلسني واأللمة التسعة من ولده )صلوا  اهلل وسـالمه علـيهم أمجعـني( 

حجـر أو حممـد ابن  توصيفإىل  هم أعرف بشيعتهم، ومن يكونو ، و  حيتاجو 
                                                            

 .131ص 9؛ جممو الزوائد البن حجر: ج187ص 4املعجم األوسط للطرباين: ج (1)
 .153الصواعق املحروة: ص (2)
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والنصـوص  الشرفة   صدر العـا  أو رري ـا،  سـيام وأ  العديـد مـن األحا يـ  
ة خلري ناط، وماصح عن هوية الشيعة ورجا  التشي  منـذ حيـاة التارخيية والسريي  
 وإىل يومنا هذا. )صىل اهلل عليه وآله(رسو  اهلل 

ويكاي  من كل ولـ  سـلام  املحمـدي، وابـو ور العاـاري، وعـامر بـن يـارس 
خــري  ليــل عــىل التاريــ، بــني التشــي  والتســنن فهــم   اهلل تعــاىل علــيهم(، )رضــوا

ومـن  )عليه السالم(األموي؛ أما التسنن املحمدي فهو شخص عيل بن أيب طالب 
 سار اديه واقتدى بإمامته وهو كام يأيت:

 سابعًا: السنة والتسنن:

 ة عىل معنيني:)الُسن ة( بضم األو  وفتح الثاين م  التشديد ي اصطال  املترشع
وفعلـه وتقريـره بـل املطلـ، مـن  )صىل اهلل عليـه وآلـه(األو : )قو  رسو  اهلل 

وعند الشـيعة اإماميـة التـابعني أللمـة العـ ة  )صىل اهلل عليه وآله(طريقته وهديه 
الرسـو  قـو  ألمـة العـ ة الطـاهرة إىل  يضـاف –من أهل البيـ  علـيهم السـالم 
)صىل اهلل عليـه م وهد م ألهنم امتدا  رسو  اهلل عليهم السالم وفعلهم وتقريره

احل، وبـه يعـدلو ، وإهنـم ألمـة إىل  وخلااءه حقا  ووار وه وهم ألمة  دو  وآله(
معصومو ،   يقولو  و  يعلمو  إ  عىل التن يـل والتأويـل، وهـم معـد  علـم 

 .)صىل اهلل عليه وآله(اهلل وعلم رسوله 
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الرسـو  إىل  ضـافيمني املعروفني بأهل السـنة، املسلوأما عند اجلمهور وعامة 
  هلم حـ، إاء منهم، وسنة الصحابة وسريهتم و  سيام اخللا )صىل اهلل عليه وآله(

الترشي  حسب املصالح املرسلة كام ي مسألة التعيـني والطـالق البـدعا، وتبـديل 
ــوم(  ـــ )الصــالة خــري مــن الن مــن نحــو هــذه  ويشررفا حــا عــىل خــري العمــل ب

 الترشيعا .
 )صــىل اهلل عليــه وآلــه(املعنــى الثــاين: العمــل املســتحب الــذي كــا  رســو  اهلل 

يواظب عىل العمل به، وحي  امل منني عليه، وهـو  و  الواجـب وفـوق النـدب، 
كاخلتــا  والصــالة باجلامعــة، وكتحيــة املســجد، وفعــل النوافــل املرتبــة ولــو يــأيت 

 تني منها.عبرك
 .(1)قبل القرآ ، هو املعنى األو ( واملرا  من السنة التا ها

وقد تيافر  اآليا  املباركة ي بيا  الرضورة الدينية ي اتباعها وحجيتها التا 
تقتإل العصمة، والسنة ي اللعة هـا الطريقـة املحمـو ة املسـتقيمة، ولـذل  قيـل 

 .(2)فال  من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة املستقيمة املحمو ة.

                                                            
 ط الثانية. 15ص 1اعاعيات فقه الشيعة لل يد اسامعيل املرعيش: ج (1)

 ط بريوت. 344ص 13تاج العروس: ج (2)
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 .(1)طريقته التا كا  يتحراها )صىل اهلل عليه وآله(سنة النبا  وقا  الرارب:
 واذا يتا، معنى السنة ي اللعة وعند املترشعة.

 النبـايل م أ  يكو  مجي  املسـلمني هـم عـىل السـنة التـا هـا طريقـة   ومن  م
  املخالاـة هلـذه السـنة تعـد انحرافـا  إقـو   وفعـال  وتقريـرا  و )صىل اهلل عليه وآله(

 ها.عن
 ومن هنا:

والسـرية النبويـة تكشـف عـن وجـو   الشرفة  فإ  مراجعة مصـا ر احلـدي   
ياتـه مـن ي قوله وفعلـه وتقريـره ي ح )صىل اهلل عليه وآله(خمالاا  لطريقة النبا 
 )صـىل اهلل عليـه وآلـه(  هذه املخالاا  كانـ  بعـد وفاتـه إقبل بع  الصحابة و

مـن املـذاهب اإسـالمية كـا  السـبب ي نشـولها  ا    كثـريإ  سيام و أكثر،وأوس  
طريقـة النبـا إىل  باع طرق اخرى اضـيا وظهورها واختالفها فيام بينها يعو   ت  

 .)صىل اهلل عليه وآله(
إىل  وول  ابتداء  من عرص أيب بكر وعمر وعثام  ورريهم من الصحابة وصو   

اخطـأ فلـه أجـر، وإ  أصـاب  ألمة املذاهب األربعة وانتهاء  بالرأي با جتها  فـإ 
 فله أجرا !! وا ستحسا  والقياس.

                                                            
 .429املفر ات: ص (1)
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ولعل تتب  هذه املخالاا  الرصحية التا جـاء  مقابـل النصـوص الثابتـة عنـه 
ولتخرجنا عن عنوا  املقدمة هلذا العمل عىل حتقيـ، خمطـوط  )صىل اهلل عليه وآله(
 معارج العال.

عة النساء والطالق البدعا صالة ال اويح وحتريم متإىل  ويكاا الباح  النير
معللـني ، )صىل اهلل عليه وآله( وهديهورريها من املخالاا  لطريقة النبا األعيم 

هذه املخالاـا  بمسـمى جديـد وهـو )سـنة اخللاـاء الراشـدين( ورـري الراشـدين 
فجمي  الصحابة  اخل ي هذا التعميم فضال  عن خلاـاء بنـا أميـة وبنـا العبـاس 

 عديدة. ا  قرون الذين حكموا املسلمني
 ومن  م:
 )صىل اهلل عليـه وآلـه( ، األوىل )سنة النبا ا  وطريقتايصبح لدى املسلم سنت 

ة حـاو  بعـ  علـامء املسـلمني حتليتهـا  واألخرى )سنة اخللااء( وها حقيقـة مـر 
 ببع  األعذار.

 .(1)فارس: )ومما كرهه العلامء قو  من قا  سنة أيب بكر وعمر(ابن  قا 
وول  ألهنم عملوا بآرالهم وطريقتهم مقابل طريقـة رسـو  اهلل ملتمسـني هلـم 
)صـىل التصويب ي هذا النهج بام روي عن معاو بن جبل حينام قا  لـه رسـو  اهلل 
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 :اهلل عليه وآله(
 ؟«بام تقيض»

 :)صىل اهلل عليه وآله(قا  بكتاب اهلل؛ قا  
 ؟«فإ  مل جتد»

 :عليه وآله()صىل اهلل قا  فبسنة رسوله؛ قا  
 ؟«فإ  مل جتد»

 :)صىل اهلل عليه وآله(، قا  رسو  اهلل ا  قا : اجتهد رأي
 .«احلمد هلل الذ  وفق رسوله»

وهذا احلـدي  وإ  كـا  خيـرب عـن ا لتجـاء للـرأي بعـد الـتمحص والتـدبر ي 
الكتاب والسنة النبوية التا تأيت هنا بمقابل القرآ  ؛ إ  أ  املشـكلة هـا ا لتجـاء 

 ي م  وجو  النص القرآين والنبوي.للرأ
 )صىل اهلل عليه وآله(بل األعجب من ول  من  املطالبة للعمل بسنة رسو  اهلل 
 كام فعل أبو بكر حينام جلس للخالفة وي يومه األو .

وا جتهـا  بأهنـا  اخلـة ضـمن عنـوا   ،قـرار هـذه اآلراءإومن  م كيف   يتم 
اللة من عمل اا وي ول  يقو   ضو ا ها،السنة النبوية عىل الررم من وضو  فس
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الشوكاين ي بيا  معنى السنة وحجيتها وا خا  سنة اخللاـاء الراشـدين ي فلكهـا 
 خــا  آراء الصــحابة ضــمن عنــوا  الســنة النبويــة فيطــر  إوعنواهنــا فضــال  عــن 

 تسا    وفيب عليه قالال :
   – اهلل عليـه وآلـه( )صـىل -)فإ  قل  إوا كا  ما عملوا فيه بالرأي من سـنته 
 مرتـه إ  مـن النـاس مـن    (1)يب، لقوله: )سنة اخللاـاء الراشـدين(  مـرة؟! قلـ 

يدره زمن اخللااء الراشدين، أو أ ره زمنـه وزمـن اخللاـاء ولكنـه حـدث أمـر   
 ف  ما عسـاه إىل  سنة اخللااءإىل  حيدث ي زمنه فاعله اخللااء، فأشار اذا ا رشا 

 بع  الناوس من الش  وخيتلج فيها من الينو .إىل  أ  ي   
فأقل فوالد احلدي  أ  ما يصدر منهم من الرأي وإ  كا  من سـنته كـام تقـدم، 

 ولكنه أوىل من رأي رريهم عند عدم الدليل.
أصحابه ي حياته م  إىل  ا  ينسب العقل أو ال ه إليه أوما ك ا  وباجلملة، فكثري
 م  نسبته إليه، ألنه حمل القدوة ومكا  األسوة.رريه إىل  أنه   فالدة لنسبته

فهذا ما ظهر يل ي تاسري هذا احلدي ، و  اقف عند حتريره عىل مـا يوافقـه مـن 
كالم أهل العلم؛ فإ  كا  صوابا  فمن اهلل، وإ  كـا  خطـأ فمنـا ومـن الشـيطا ، 

                                                            
 .ن هذا ال  اؤل حول ا ديثالشوكاين جييب عإن أي  (1)
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 .(1)واستعار اهلل العييم(
 نقاش، فأقو :إىل  وهذا القو  حيتاج

، ( حـدي  واه  الشوكاين من البـدء بـأ  حـدي  )معـاو بـن جبـللقد ا ره  -1
وقد تكلم فيه )أهل العلم( كام أقر بذل  بناسه ولكنه اجهد ناسه ي تربير 

ــه مــن انتســب )ألهــل الســنة( ي ا خــاهلم اآلراء  يســري اخلطــأ الــذي علي
)صــىل اهلل عليــه الصــا رة عــن اخللاــاء  ي ســنة رســو  اهلل  ا وا جتهــا 
طريقتهم ي حمل احلجية التا تأخذ بعن، املسلم بإزاء حجيـة  وجعل وآله(

عـىل الـررم مـن أ  طـريقتهم كانـ   )صىل اهلل عليه وآلـه(سنة رسو  اهلل 
فـام بـا  املسـلم بإ خـا  اآلراء وفـتح  )صىل اهلل عليه وآله(خمالاة لطريقته 
ــىل  ــاب ع ــنة رســو  اهلل  مصررفاية الب ــ  بس ــه(للعب ــه وآل   )صــىل اهلل علي

 ومنحها الصاة الرشعية بجعلها ضمن عنوا  )السنة النبوية(.

إ  قو  الشوكاين )وباجلملة، فكثري ما كا  ينسب الاعل أو ال ه   -2
رريه م  نسبته إليه، ألنه إىل  أصحابه ي حياته م  أنه   فالدة لنسبتهإىل  إليه أو

النبا )صـىل  فايه ح، وباطل، فأما احل، منه فإ  ،حمل القدوة ومكا  األسوة(
فشــة حمــدو ة مــن إىل  مــن العقــل أو القــو   ا  اهلل عليــه وآلــه( كــا  ينســب كثــري

                                                            
 .367ص 7حتفة االحوري للم اككفوكي: ج (1)
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هل بيته وع ته( الـذين اوهـب اهلل عـنهم الـرجس وطهـرهم أوهم ) الصحابة
تطهريا  و  سيام اإمام عيل )عليه السالم( فقـد تيـافر  ا حا يـ  الرشـياة 

النبـا األكـرم )صـىل اهلل إىل  ي:عن نسب فعل عيل )عليه السالم( وقوله إليه أ
ــه( مــ  فاطمــة عليهــا الســالم.  ــه وآل ــه )صــىل اهلل علي ــه( وكــذا حال ــه وآل علي

 والشواهد عىل ول  كثرية جدا  وقد زخر  اا كتب املسلمني، ومنها:
عىل هموعـة مـن أصـحابه حيـنام اع ضـوا عـىل  )صىل اهلل عليه وآله(ر ه  -1

فعل عيل بن أيب طالب عليه الصالة والسالم ونسـب هـذا الاعـل اليـه كـام 
أيب شيبة الكوي واحلـاكم النيسـابوري ورـريهم عـن وابن  يروي ال مذي

 عمرا  بن حصني، قا :

سلم جيشا  واستعمل عليهم عيل  )صىل اهلل عليه وآله()بع  رسو  اهلل 
؛ فمىضـ ي الرسـية فأصـاب جاريـة فـأنكروا )عليـه السـالم( طالب بن أيب
 فقالوا: )صىل اهلل عليه وآله( تعاقد أربعة من اصحاب رسو  اهللعليه و

اخربنـاه بـام صـن  عـيل؛ وكـا   )صىل اهلل عليه وآلـه( إ  لقينا رسو  اهلل
 )صــىل اهلل عليــه وآلــه(املســلمو  إوا رجعــوا مــن ســار بــدأوا برســو  اهلل 

رحاهلم، فلام قدم  الرسية سلموا عـىل النبـا إىل  فسلموا عليه  م انرصفوا
 ، فقام أحد  األربعة فقا :)صىل اهلل عليه وآله(
فـأعرض عنـه  ؟عيل بن أيب طالب صن  كذا وكـذاإىل  يا رسو  اهلل أ  تر
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،  م قـام الثـاين فقـا  مثـل مقالتـه فـأعرض )صىل اهلل عليه وآله(رسو  اهلل 
ام إليه الثال  فقا  مثل مقالته، فأعرض عنه،  م قام الراب  فقـا  عنه،  م ق

والعضـب يعـرف  )صىل اهلل عليه وآلـه(مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسو  اهلل 
 ي وجهه فقا :

 ا  ما تريدو  من عيل، ما تريدو  من عيل، ما تريـدو  مـن عـيل، إ  عليـ»
 .(1)«نا منه، وهو ويل كل م من من بعديأمنا و
فعـل  )صـىل اهلل عليـه وآلـه(بيا  ي نسب رسو  اهلل إىل  ي    حيتاجواحلد

 عيل بن أيب طالب عليه الصالة والسالم إليه وإنه منه.
م  بريرة األسلما حينام خرج مـ  اإمـام  )صىل اهلل عليه وآله(وكذا فعل  -2

أيب شـيبة وابـن  محد بن حنبلأيروي  مثلاماليمن إىل  سالم رازيا  لعيل عليه ا
 عباس عن بريدة قا :ابن  الكوي والنسالا ورريهم عن

الـيمن فرأيـ  منـه جاـوة فقـدم  عـىل رسـو  اهلل إىل  )ر و  م  عيل
)صـىل فذكر  عليا  فانتقصته فرأي  وجه رسو  اهلل  )صىل اهلل عليه وآله(
 يتعري، فقا : اهلل عليه وآله(
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 ؟«م أوىل باملؤمن  من انفسهمسيا بريدة ال»
 رسو  اهلل، قا : قل : بىل يا

 .(1)«من كنم مو ه فعيل مو ه»
)صـىل اهلل عليـه يب بكر  ـم اسـتدراكه أإىل  فضال  عن تسليمه سورة براءة -3

هذا األمر ليقط  الطري، اذه احلكمة النبوية عىل املنافقني ومرىض  وآله(
  عالقة هلـم بـاحلكم  ا  ناسأ افعله ويعيموإىل  ينسبوا افعاهلم القلوب أ 
فبع  خلف أيب بكر واخذ منه سورة براءة واعطاها لعيل عليه  ،االرشع

الصــالة والســالم وتعجــب أبــو بكــر منــه ولــ  )ووجــد ي ناســه، فقــا  
 :)صىل اهلل عليه وآله(رسو  اهلل 

 .(2)«  يؤد  عني ن  أنا أو رجل مني»
 وي لاظ آخر:

 .(3)«  يؤد  عني ن  رجل من أهل بيتي»
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 وعليه:
صلوا  اهلل )إ  عيل بن أيب طالب  )صىل اهلل عليه وآله(  ي  ي عن النبا 

رضــا اهلل تعــاىل ورضــا إىل  خــذ بيــد مــن ارا  النجــاة ي اآلخــرةفهــو اآل (عليــه
)صـىل اهلل عليـه سـنة رسـو  اهلل إىل  وهـو الـدليل )صىل اهلل عليه وآله(رسوله 
 وهديه وطريقته. وآله(

ألمـة الطوالـف والاـرق واملـذاهب فهـو تسـنن أما التسنن الذي ينـا ي بـه 
اآلراء وا جتها ا  وا ستحسانا  التا   ينـ   اهلل اـا مـن سـلطا  والتـا 

 وهديه. )صىل اهلل عليه وآله(كان  مقابل سنة النبا األعيم 
إليهـا مصـنف املعـارج  نـدري أي سـنة كانـ  تلـ  التـا يـدعو ومن  م  

و ليلهـا  )صـىل اهلل عليـه وآلـه(و  اهلل وإمامه اجلنيد البعـدا ي أهـا سـنة رسـ
أم سـنة اخللاـاء والصـحابة  (صـلوا  اهلل عليـه)وترمجاهنا عيل بـن أيب طالـب 

 وارباب اخلالفة واإمارة وزعامء الارق ور ساء املذاهب وألمة اجلامعا ؟!
كا يتضح لنا ملاوا اعرض املصنف للمعارج ورريه عن الرافضـة وامـامهم 

 ، إ  كانوا للسنة حقا  يتبعو ؟!(وا  اهلل وسالمه عليهصل)عيل بن أيب طالب 
 ثامنًا: مدرسة اجلنيد البغدادي اليت ينتمي إليها املصنف.

إىل  املصــنف ملعــارج العــال الشــيخ حممــد صــدر العــا  بأنــه ينتمــا ةصررف  



 مقدمة التحقيق ...................................................................................... 52

ــدة  ــا كــا  يرأســها وم سســها فكــرا  وعقي ــة والت املدرســة الصــوفية البعدا ي
م( وهــو أحــد أبــرز 910 -هـــ 297)املتــو  ســنة  وطريقــة اجلنيــد البعــدا ي

السـنة إىل  ليه يعو  الاضـل ي نسـبة املدرسـةإمشايخ املدرسة الصوفية ككل و
ب بإمام الطالاة الصوفية  .(1)واجلامعة، فُلق 

هــ( فقـا : )اجلنيـد بـن حممـد بـن اجلنيـد 1410ترجم له الـ ركيل )املتـو  
ه  لعلــامء بالــدين، مولــده ومنشــ مــن االبعــدا ي اخلــ از، أبــو القاســم: صــوي

ووفاته ببعدا ، أصل ابيه من هناوند، وكا  يعرف بالقواريري ؛ وعرف اجلنيد 
 باخل از ألنه كا  يعمل اخل .

هلسـه أللااظـه  حيضرفو  قا  أحد معارصيه: ما رأ  عيناين مثله،  الَكَتبة 
توحيـد والشعراء لاصاحته واملتكلمو  ملعانيه؛ وهو أو  مـن تكلـم ي علـم ال

 ببعدا .
 .(2)األ ري ي وصاه: )إمام الدنيا ي زمانه(ابن  وقا 
ه العلامء شيخ مذهب التصوف، لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، وعد   

سـاملا  مـن  ،ولكونه مصونا  من العقالد الذميمة، حمما األساس من شـبه العـالة

                                                            
 .169الوفيات ألمحد بن ا  ن اخلطيب: ص (1)
 .62ص 8الةابل يف ال اكيخ: ج (2)
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بالكتـاب والسـنة، . من كالمه: )طريقنا مضبوط الشفعكل ما يوجب اع اض 
 من   حياظ القرآ  و  يكتب احلدي  و  يتاقه   يقتدى به(.

ــه ــا كتب ــا م ــه رســالل، منه ــد إىل  ل ــا هــو ي التوحي ــا م ــه ومنه بعــ  اخوان
 واأللوهية، والعناء، ومسالل اخرى.

ــرقم  ــة )ال ــه ) واء األروا ( رســالة صــعرية ضــمن همــوع ي األزهري ول
 ء يشتمل عىل نبـذ مـن الـوعظ مـن كـالم ( ووقا  ي الرباط عىل ج33590

ــد محــ ــم اجلنيــد، رأيتــه عن ــا  املوظــف ي اخل انــة الأيب القاس مــة عاا  بــو عي
 .(1)بالرباط(

 .(2)اهلل تعاىل(إىل  املقصدووكر له حاجا خلياة كتاب )
 وترجم له اسامعيل باشا البعدا ي فقا : )البعدا ي أبو القاسم القواريري

معـاين اهلمـم ي هــ، مـن تصـانياه 297ال اهد احلناا ماتا الثقلني تو  سـنة 
 .(3)اهلل ي التصوف(إىل  الاتاوي، املقصد

عـىل مـن   )الطرق كلهـا مسـدو ة عـىل اخللـ، إونقل عنه القشريي قالال : 

                                                            
 .140ص 2االعالم للزككيل: ج (1)
 141ص 2كشف الظ ون  اجي خليفة: ج (2)

 .258ص 1هدية العاكفني: ج (3)
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 .(1)()صىل اهلل عليه وآلهاقتاى أ ر الرسو  
اظ )واتب  سنته ولـ م طريقتـه، هـ( بل412ورواه عنه السلما )املتو  سنة 
 .(2)فإ  طرق اخلريا  كلها ماتوحة عليه(

وقد عده من الطبقة الثانية من طبقا  الصوفية متصـدرا  هـذه الطبقـة وقـد 
وكـا   أبو القاسم اجلنيد، منهم اجلنيد أبو القاسم اخل از، -1ترجم له قالال : )

ن هناونــد ومولــده بــوه يبيــ  ال جــاج، فلــذل  يقــا  لــه القــواريري؛ اصــله مــأ
ومنش ه بالعراق؛ كذل  سمع  أبا القاسم النرص أباوي يقـو  وكـا  فقيهـا ، 
تاقه عىل أيب  ور، وكا  ياتا ي حلقته، وصحب الرسي القصطا، واحلارث 
املحاسبا، وحممد بن عيل القصاب البعدا ي، ورـريهم وهـو مـن ألمـة القـوم 

 .(3)وسا هتم، مقبو  عىل مجي  األلسنة(
يكــو  اجلنيــد البعــدا ي عــىل املــذهب احلناــا وكــذا يتبعــه مصــنف واــذا 

 معارج العال فهو حناا املذهب صوي العقيدة.
  اجلنيد البعـدا ي قـد التقـ  أهل الطريقة بأمج  أأما الطرق الصوفية فقد 

                                                            
 .32الرسالة القشريية: ص (1)
 .159ع قات الصوفية لل لمي: ص (2)
 .155ع قات الصوفية: ص (3)
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يب قحافـة، والطريقـة العلويـة أابـن  بكـرأيب إىل  رية املنسـوبةعنده الطريقة البك
 .(صلوا  اهلل وسالمه عليه)اإمام عيل بن أيب طالب إىل  املنسوبة

زمـن إىل  ندية واستمر  هاتا  الطريقتا اخللوتية والنقشبإىل   م تارعا منه
محد الرفاعا وعبد القا ر اجليالين وامحد البدوي وابـراهيم الدسـوقا الـذين أ

عرفوا باألقطاب ي املدرسة الصوفية واصبح لكل واحد منهم طريقـة تعـرف 
وبات  هذه الطرق ها الرليسية ي املدرسة الوصاية ومن  م تارعـ   ،سمهبا
 هذه الطرق.إىل  طرق عديدة لكنها تعو  ي اصلها عنها

 تاسعًا: ترمجة مصنف معارج العال الشيخ حممد صدر العامل

يعد الشيخ حممد صدر العا  من الشخصـيا  ا سـالمية املعروفـة ي بـال  
  التا تعرف اليوم بـ) هلا(، ومن اعالمها ي القـر  اهلند  سيام عاصمة البال
 الثاين عرش للهجرة النبوية.

وقــد تــرجم لــه عبــد احلــا احلســنا ي ن هــة اخلــواطر فقــا : )هــو الشــيخ 
الااضل صدر العا  بن فخر ا سـالم بـن أيب الرضـاء حممـد بـن وجيـه الـدين 

 ني.العمري الدهلوي احد العلامء العاملني وعبا  اهلل الصاحل
 والدته ونشأته: 

ولد ونشأ ي ) هلا( ي اهلند وقرأ العلم عـىل مـن اـا مـن العلـامء واشـتعل 
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 باألوكار وا شعا  مدة من ال ما  حتى نا  العلم والعرفة.
 مصنفاته:

 .(1)له مصناا  عديدة منها )معارج العال ي مناقب املرتىض(
ــيخ ــو الش ــد ها وه ــد وحم ــامء اهلن ــرز عل ــارصا  ألب ــا  مع ــاه ويل اهلل  وك )ش

الدهلوي( والذي سنعرض ل مجتـه  حقـا ،   سـيام وا  لـه ابياتـا  قـرض اـا 
( حينام عرضـها عليـه حممـد صـدر العـا  كـام املفتضى)معارج العال ي مناقب 

سيمر ي الاقرة اآلتية والتا سنتناو  فيها احلدي  عن خمطوطة معـارج العـال 
 ي مناقب املرتىض.

 تصرفحي  و  يتم حتديد السنة التا ما  فيها إ  أ  الذي يستاا  من خـال  
ومـن  ـم  هــ(1151)( من املخطوط أنه فرغ من كتبـه عـام 243ي الصاحة )

 فإ  وفاته تكو  بعد هذا التاريخ، ولكن   يعلم كم من الوق .
 (مسـقط رأسـه ي مدينـة ) هـيلإىل  لوي فـذل  يعـو أما ملـاوا لقـب بالـده

)والتا سامها الربيطـانيو  بعـد احـتالهلم للهنـد ب) هلـا( والتـا كانـ  فـيام 
 الشرف  مىض حا ة اسالمية تضارع بعمراهنا واز هارها التجـاري حـوا  

                                                            
 .1720ص 2نزهة اخلواعر وهبجة امل ابو وال واظر: ج (1)
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 .(1)الشهرية مثل بعدا  والقاهرة و مش،(
 عاشرًا: خمطوطة معارج العال )نبذة تعريفية(:

 مامية )ااد ا هل يف شرفهم(ألف: منزلة  خمطوط )معارج العال لدى علماء اإل

اكتسب  خمطوطة معارج العال من لة خاصة لدى العلامء والبـاحثني وولـ  
إىل  ملا اكتن ته هذه املخطوطة من عد  كبري من األحا ي  النبوية وول  بالنير

ي حقــل  الشررفة  التـا اختصــ  بروايــة ا حا يـ   مصـناا  علــم احلــدي 
والتـا سـار فيهـا  )عليـه السـالم(ن أيب طالـب املناقبية ي أمري املـ منني عـيل بـ

الشيخ حممد صـدر العـا  عـىل مـنهج بعـ  علـامء املسـلمني مـن أهـل العامـة  
)عليـه كاحلافظ النسالا ي كتابه خصـالص أمـري املـ منني عـيل بـن أيب طالـب 

)عليـه املعازيل الشـافعا ي مناقـب عـيل بـن أيب طالـب ابن  ، واحلافظالسالم(
 .السالم(

)عليــه ورــريهم ممــن صــنف كتابــا  مســتقال  ي مناقــب عــيل بــن أيب طالــب 
  العـا ة الكتابة فيه لدى علامء ابناء العامة؛ إو اقتض  وهو منهج قل   السالم(
بناء العامة واجلامعة ا ختصـار ي وكـر مناقبـه أن   مو  يتب  احلااظ واملصناأ

هــا مــن احلقــو  ورري حــو  احلــدي  والســريةي مصــنااهتم  )عليــه الســالم(

                                                            
 م.2010اغ طس  221جريدة االحتا  تاكيخ ال رش:  (1)
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املعرفيــة كالرجــا  والــ اجم والتاســري والتــاريخ والاقــه واللعــة واأل ب 
 ورريها.

وكـر عـيل بـن أيب طالـب عىل وا وهم م  هذا ا ختصار كانوا ايضا  إوا جا 
أر فوه بذكر رريه إ    يتم ترجيح رريه وتعليبه عىل وكـر عـيل  )عليه السالم(
بـه والتـا عجـ  رـريه مـن  واملنحصرف  ريـدة حتى ي مناقبـه الا )عليه السالم(

الصــحابة والنــاس امجعــني عــىل ا تيــا  بواحــدة منهــا، حتــى انــى عمــر بــن 
اخلطاب وابنه عبد اهلل ورري ا من الصحابة أ  يكـو  هلـم واحـدة منهـا فهـا 

 خري له من محر النعم .
مــن هنــا: ظهــر  أ يــة هــذا املخطــوط وولــ  ي مجعــه اعــدا ا  كبــرية مــن 

ي  الرشياة التا تتحدث عن مناقبية أمري املـ منني عـيل بـن أيب طالـب ا حا 
فكا  بدو  منازع أكثر املصناا  وكرا  للاضالل العلويـة لـدى  )عليه السالم(

الـذي شـهد نشـاطا   يشرف علامء ابناء العامة قديام  وحديثا    سيام القـر  الثـاين 
 ملحوظا  للمدرسة السلاية ي اهلند.

)عليـه قد أظهر املصنف موقاه العقدي من عيل بن أيب طالب فضال  عن ول  ف
وهذه مي ة أخـرى جعلـ  هـذا املخطـوط موضـ  اهـتامم العلـامء  سـيام  السالم(

ذل  مـن اطلـ  مـنهم عـىل )معـارج العـال(، فكانـ  بـعلامء اإمامية، وقد رص   
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 اقواهلم كاآليت:

هــ عليـه 1306السيد مري حامد حسـني النقـوي اللكنهـوي )املتـو  سـنة  -1
الرمحة والرضوا ( وهو مـن اكـابر علـامء اإماميـة ي اهلنـد وقـد اختـذ مـن 

عبقـا  األنـوار ي ))معارج العال( مصدرا  مـن مصـا ر كتابـه املوسـوم بــ
ا با  خالفة األلمة األطهار( والـذي يعـد مـن أناـس الكتـب ي العقيـدة 

 واحلدي  التا تناول  موضوع اإمامة.

ة ونشاطها كتاب انه جاء للر  عىل احلركة الوهابيوالياهر من عنوا  ال
مام السلاية فيهـا الشـيخ ويل اهلل الـدهلوي   سـيام إي اهلند وانتشار كتب 

 .كتابه املوسوم بـ )إزالة اخلااء عن خالفة اخللااء(
)رمحه اهلل( بنقل هموعة من ا حا ي  من )معارج  السيد النقوي وقد قام

 العال( ي كتابه عبقا  األنوار، منها ما جاء ي حدي  الساينة، فقا  رمحه اهلل:
 ( رواية حممد صدر العا :75)

 (املفتضىروى حدي  الساينة عن أيب ور ي كتابه )معارج العال ي مناقب 
 .(1)فضل أهل البي  عليهم السالم حت  اآلية الرابعة من اآليا  النازلة ي

                                                            
 .103ص 4خالصة ع قات األنواك  لل يد حابد ال قوي اللة هوي: ج (1)
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هــ( ي كتابـه 1390العسـكري )املتـو  سـنة  الشرفة  السيد نجم الـدين  -2
املوسوم بـ )حدي  الثقلني( والـذي مجـ  فيـه مـا اور ه علـامء أهـل العامـة 

فكـا   ،سانيد عدة حلدي  الثقلني وحـدي  السـاينةأواجلامعة من طرق و
من ضمن تل  املصا ر )معارج العال ي مناقب املرتىض( وما ور  فيه من 

 .(1)طرق هلذين احلديثني
 كتابــه هـــ( ي1392العالمــة الشــيخ عبــد احلســني األمينــا )املتــو  ســنة  -3

ور ه رمحـه اهلل ي مواضـ  عـدة مـن الكتـاب ملـا أاملوسوم بـ)العدير( وقـد 
حـد مصـا ر كتـاب أحا ي  كثـرية فكـا  أمن  اشتمله كتاب معارج العال

 .(2)العدير
س رسه( دسامحة املرج  الدينا آية اهلل العيمى السـيد هـا ي املـيالين )قـ -4

هـ( ي كتابه املوسوم بـ )قا تنا كيف نعرفهم( فقد جـاء 1395)املتو  سنة 
 فيه قوله:

)معارج العال ي مناقـب املرتىضـ للشـيخ حممـد صـدر العـا  مـن أكـابر 
لسنة ي القر  الثاين عرش ي اهلنـد وكـا  متعصـبا  ي مذهبـه، قـا  ي علامء ا

 مقدمة الكتاب:
                                                            

  .168  158  157  141  124  80حديث الثقلني ل جم الدين الع ةري: ص (1)
 .308  282  248  245  59  58  24ص 1الغدير: ج (2)
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عـني املحبـني، أأقـر العليـا و -)عليـه السـالم(املرتىضـ -وكر مناقبـه )أل
احني لـه، ببيا  فضالله الاضىل ومـآ ره السـامية، لكـا ا خـل ي زمـرة املـد  

اين مـا أر   بكلمـة  واملثنني عليه، واحسب من شـيعته املقـربني لديـه،  ـم
مـة العارفـة املحقـة لرافضـة الشـنيعة ولكـن قصـد  اـا األالشيعة الارقة ا

 فرشع  ي تأليف خمترص، سمى بـ )معارج العال ي مناقب املرتىض(.

من مصا ر كتاب )عبقا  األنوار ي إ بـا   -أي معارج العال –والكتاب 
 إمامة األلمة األطهار(، تأليف مري حامد حسني.

( خمطوطـا  وعنـدنا منـه املفتضرى ي ا  كتـاب )معـارج العـال ي مناقـب  و 
 .(1)نسخة مصورة(

املرج  الدينا اية اهلل العيمى السيد شهاب الدين املرعيش النجاا قـدس  -5
رش  احقـاق احلـ،( وقـد )هـ( ي كتابه املوسوم بـ1411رسه )املتو  سنة 

)العـــدير ، اعتمـــده )عليـــه الرمحـــة والرضـــوا ( ي بيـــا  طـــرق حـــدي  
 .(2)املوا ة(

هــ( ي كتابـه 1416السيد عبد الع ي  الطباطبالا )رمحه اهلل( )املتو  سـنة  -6

                                                            
 .524ص 5وا ت ا كيف نعرفهم: ج (1)
 .296  6  ج261  ص2حقاق ا ق: جإح رش (2)
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 املوسوم بـ )أهل البي  عليهم السالم ي املكتبة العربية( وجاء فيه:

ملحمد صدر العا  املتصـوف اهلنـدي  ،املفتضى)معارج العال ي مناقب 
هـ( ؛ ترجم له 1146ربي  األو  سنة الدهلوي فرغ منه يوم الثال اء ساب  
ااضـل ؛ وقـا : الشـيخ ال115-6/113عبد احلا ي كتابه ن هـة اخلـاطر 

الرضـا حممـد بـن وجيـه الـدين العمـري  وبـأسـالم صدر العا  بن فخر اإ
 ...عارج العال ي مناقـب الدهلوي... له مصناا  عديدة منها: م

هليـة: انـه الـرحيم الـدهلوي ي التعهـيام  اإ وقا  الشيخ ويل اهلل بن عبـد
فضل عليا  كرم اهلل وجهه عىل سالر الصحابة تاضيال  كليا ، وقد ارسـل ايل 

 بتل  الرسالة فقرضته اذه ا بيا ....
جيـدة مشـتملة عـىل  ور  ي ن هة اخلاطر، القصيدة بأكملهـا، وهـاأ م 

)احلمد هلل الـذي هـدانا  ؛ أوله)عليه السالم(مري امل منني أمجلة من فضالل 
تـم علينـا نعمتـه ببيعتـه أالعيـيم ، و هله الكريم ، ووفقنا ملتابعة حبيبـبرسو

( صاحة وعنهـا 285خليله القديم(، نسخة ي املكتبة النارصية باهلند ي )
 .(1)مصورة ي مكتبة امري امل منني العامة ي اصاها (

وسـوم )ناحـا  ا زهـار ي ومن املعارصين السـيد عـيل املـيالين ي كتابـه امل -7

                                                            
 .675بروم  494أهل ال يت عليهم ال الم يف املة  ة العربية: ص (1)
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خالصة عبقا  ا نوار( وقد وكره ي مواض  عديدة واستشهد به ي مسالل 
( مـن احا يـ  املفتضىكثرية وول  ملا اكتن ه كتاب )معارج العال ي مناقب 

 نبوية مشاوعة بطرق متعد ة، وقد اخرجها كثري من علامء مجهور املسلمني.

 من هنا:
( لـدى العلـامء املفتضرى تتضح أ ية هـذا املخطـوط )معـارج العـال  ي مناقـب 

 والباحثني واملحققني والدارسني   سيام ي احلقل العقدي واحلديثا.
 منهج املصنف يف كتابة معارج العال: -باء

 :، منهاربع  األموإىل  ءة العنوا  وحمتوى املخطوط يرشدإ  قرا
( املفتضرى اعتمد املصنف ي اختيار هذا العنوا : )معارج العال ي مناقـب  أواًل:

عىل ا نامط الاكرية التـا اعتمـدهتا املدرسـة الصـوفية، فلاـظ )املعـارج( هـو مـن 
املار ا  التا تكشف عـن رو  هـذه املدرسـة والكاشـاة ايضـا  عـن ارتكـاز هـذا 

إىل  لعروج اا وا رتقاءال،؛ لعرض االاكر عىل هتذيب الرو  ، وجتر ها من العو
 الرتب املرموقة، وهذا  ما زخر  به ا بيا  هذه املدرسة وانامطها الثقافية.

انه اعتمـد ي بدايـة كـل معـراج مـن معـارج العـال ا بتـداء او   بـالقرآ    ثانيًا:
 م يتبعهـا  )عليه السالم(الكريم؛ فكا  يور  اية من الذكر احلكيم، اختص  بعيل 

با حا ي  النبوية الرشياة اخلاصة بعنوا  املنقبة ، والاضيلة التا جاء اا الـوحا 
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اقـب مسـتندا  ي ايرا هـا عـىل ومن  م يكو  قد قـدم اـذا املـنهج العلمـا هـذه املن
افهـا مـا ة علميـة خـرة وخياآل ة كا يقدم لكل مسـلم منصـف يرجـو  والسن  آالقر

 واب.جا ة الصإىل  تأخذ باألعناق
ي بيا  بع  املاـاهيم املرتبطـة اـذه املناقـب عـىل  أيضا   اعتمد املصنفو  ثالثًا:

حـافظ عـىل هويتـه الاكريـة ، ومقـدما  ي  داملدرسة الصوفية ، وهذا بذاه يكو  قـ
 الوق  ناسه هذه املا ة الاكرية ملن ارا  ا  يتعرف عىل هذه املدرسة ا سالمية.

املدرســة الصــوفية عرفــة العالقــة الوشــالجية بــني و  خياــى عــىل اهــل امل رابعااًا:
 تصرفحيم  ومن  م لـيس مـن املسـتعرب  )عليه السالم(يب طالب أوا مام عيل بن 
هـل الطريقـة العلويـة أوا  نصف اهل هذه املدرسـة هـم مـن  اذه العالقة   سيام

   اجتمع  م  الطريقة البكرية لدى اجلنيد البعدا ي.إو
  هـذا املصـنف يعـد ماخـرة املدرسـة الصـوفية ي أ: نـاقل  إومن  م فال نبـالغ 

)عليـه يب طالـب أكاشايته عـن ارتباطهـا الروحـا بـأمري املـ منني ا مـام عـيل بـن 
رساء إ ره ي ألنتاج الاكري ي حقل املناقبية و، فضال  عن افتخارها اذا ا السالم(

 اهلوية العقدية.
كتابة )معارج إىل  حممد صدر العاملحادي عشر: قراءة يف الدوافع اليت دعت الشيخ 

 العال(.

إ  مما يتطلبه املنهج البحثا ي التحقي، هو الوقوف عـىل الـدواف  التـا  فعـ  
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املصنف لكتابة كتابه؛ إو يايد ول  ي معرفة ا ية الكتاب وحقله املعري الذي تم 
 اخلوض فيه، فضال  عن طبيعة العرص الذي شهده املصنف ي كتابة املخطوط.

إظهـار هـذا العلـم واحلقـل إىل  ومن  م يقدم صورة عن حاجة املجتمـ  آنـذاه
يكـو  قـد عـالج فيـه مجلـة مـن  -  شـ –املعري الـذي سـلكه املصـنف والـذي 

اليواهر ا جتامعية واملرتك ا  العقدية لدى ابناء املجتم  مما يشكل عينة ملعاجلـة 
 كا .مثل هذه اليواهر التا ما عكا  تتجد  ي كل زما  وم

 وعليه:
تل  الـدواف  التـا كانـ  وراء تصـنيف الشـيخ حممـد صـدر العـا  إىل  فلننير

 ملعارج العال ي مناقب املرتىض:
وكرنا سابقا  ي هذه املقدمة التا افتتحنـا اـا عملنـا ي التحقيـ، ا  الشـيخ  -1

حممد صدر العا  قد افصح عن مجلة من الدواف  ي مقدمته التا سطر اـا 
  فكان  كاآليت:معارج العال

 إقرار عني املحبني. -أ
 واملثنني عليه. )عليه السالم(الدخو  ي زمرة املا حني لإلمام عيل  -ب

 .)عليه السالم(ا حتساب اذا العمل من شيعته املقربني لديه  - 
 هم الارقة الصوفية!! )عليه السالم(تعريف الناس بأ  شيعة عيل  -ث
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كلة عقديـة ي مدينـة  هـيل أو   الدواف  كان  تنطل، من ظهور مشـأوالياهر 
 نشرف  وها ظهـور الاكـر الوهـايب وبـدأ مرحلـة  -كام سامها الربيطانيو –) هلا( 
هـل السـنة واجلامعـة التـا وإ  أعتام ه كاكر عقدي بديل عن عقيدة اإىل  والدعوة

با هتم كـام إقتلهم وإىل  إ  أهنا   تدعوامنابذة الشيعة إىل  كان  ها ا خرى تدعو
تيمية شيخ التكاري جلمي  خمالاا عقيدته وهنجه ابن  لمة الوهابية وشيخهمأيدعو 

 سواء كا  املخالف اشعريا  أو معت ليا  أو رافضيا .
ف ناسها بأهل )السنة واجلامعة(  فضال   عن ول ، فإ  ألمة أهل العامة التا تعر 

   جتــاهر بحراــا لعــيل وفاطمــة واحلســن واحلســني وولــده )صــلوا  اهلل علــيهم
  كـل فضـيلة ومنقبـة لعـيل تتب   فقد ،تيمية وشيعتهابن  امجعني( وشيعتهم كام فاهر

 فطعن فيها ونا  فيها شبهاته. )صىل اهلل عليه وآله(وع ة النبا 
 من هنا:
نجـد أ  الـداف  احلقيقـا ي كتابـة   -املصـنف  يصرف ومن خـال  قـراءة  -فإننا 

ضمره الشيخ حممد صدر العا  ي ناسـه و  يرصـ  بـه لسـانا  أالذي معارج العال، 
وإنام رص  به فعال  وعمال  هو مواجهة هذا الاكر املتطرف الذي ظهر ي بال  اهلند 

للهجــرة النبويــة وعــىل يــد الشــيخ )شــاه ويل اهلل الــدهلوي(  يشررفي القــر  الثــاين 
 هـ(.1176)املتو  عام 
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بـال  احلـرمني ي )عـام إىل  لـدهلوي : انـه رحـلشاه ويل اهلل افقد جاء ي ترمجة 
بالشيخ حممد بن  وتأ رهـ( وحرض عند هموعة من مشايخ احلدي  ورريه، 1143

 بكتـب تـأ رشهاب الدين الكر ي املدين الشافعا وحرض عنده اكثر  روسـه،  ـم 
قيم اجلوزية، وبقى ي مكة واملدينة حولني كاملني ،  م ع م ابن  تيمية وتلميذهابن 

هــ( ليبـدأ فيهـا 1145 هلا عـام )إىل  بال  اهلند فشد الرحا إىل  عو ةبعدها عىل ال
 .(1)تيميةابن  بنرش  عوته السلاية والدفاع عن

حـد تالميـذه الشـيخ حممـد أليه إي ر ه عىل رسالة وجهها    جليا  وقد بدى ول
سوة احلسنة باحلبيب،   اللبيب ي األمعني التتوي السندي صاحب كتاب  راسا

ي شـاه ويل اهلل أمعرفـة رإىل  تيميـة فاحتـاجابـن  الـر  عـىل مـنهجنه ي أالذي يبدو 
تيميـة وعـام يثـار عليـه مـن ابـن  الدهلوي فيه وكا  استارسه ي هذه الرسـالة عـن

  يعتقـد فيـه أيشء ينبعـا  يأمما جاء ي هذا الر  انه قـا : )وفكا   ،ا ع اضا 
ب حـأا وأنـعتقـده أعن مثل ول ، والـذي    كن  بمع  إو مرهتامر بألفوجب اإ

 سالم محلة الكتـاب والسـنة والاقـه والـذابنيعتقده مجي  املسلمني ي علامء اإ  يأ
 .(2)هنم عدو ...(أهل السنة واحلدي  أعن عقيدة 

                                                            
 .37 – 29: صاالبام املحدث الشاه ويل اهلل الدهلوي حياته و عوته ملحمد بشري ال يالةويت (1)

 .54- 53املصدك ال ابق: ص ((2
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وحينها رشع الشيخ حممد صـدر العـا  ي تـأليف معـارج العـال، فقـد كتـب ي 
انتهى من تألياه ي يوم الثال ـاء سـاب  ربيـ  األو  سـنة الـف ( انه 242الصاحة )

هـ(. وييهر من خال  هذا القـو  1146/ ربي  األو / 7ومالة وس  واربعني )
هــ وممـا 1145أنه رشع ي تأليف املعارج بعد رجوع شاه ويل اهلل الدهلوي ي عام 

 يد  عليه:
إىل  قدمـه العـال(إ  الشيخ حممـد صـدر العـا  بعـد قيامـه بكتابـة )معـارج  -1

الشيخ شاه ويل اهلل الدهلوي وها طريقة تنم عن حكمته ي الـر  عـىل هـذا 
وشـيعته،  )عليـه السـالم(الاكر الذي أسس  عىل حماربة عيل بـن أيب طالـب 

احة كـام يرصـ  بـذل  صـدر العـا  ي صـ هــ(1151)وكا  ولـ  ي عـام 
 من املخطوط.( 243)
قد رص  عن ولـ  فقـا  ي التاهـيام  إ   الشيخ )شاه ويل اهلل الدهلوي(  -2

ل عليا  كرم اهلل وجهه عـىل فض   -أي الشيخ حممد صدر العا   -اإهلية: )انه 
ــا  وقــد ارســل إيل   ته اــذه ضــتلــ  الرســالة فقر ســالر الصــحابة فضــال  كلي

 األبيا ( وهذا يد  عىل انه ارا  من كتابة املعارج الر  عىل الاكر السلاا. 

العا  قام بكتابة هذه ا بيا  ي هنايـة معـارج العـال  ا  الشيخ حممد صدر -3
تيمية ي اهلند: ابن  اتباعإىل  لينقل بذل  رسالة ضمنية من خال  هذا العمل

تيمية وعقيدته كا  هـذا رايـه ي عـيل ابن  ا  شيخكم الذي اخذتم عنه فكر
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 وي كتاب معارج العال فكا  مطل  القصيدة انه قا : )عليه السالم(

ــرين األو : -4 ــدهلوي مــن خــال  أم ــأ ريه ي شخصــية شــاه ويل اهلل ال   إ ت
الشيخ ويل اهلل الدهلوي كا  )متأ را بالصوفية شأنه ي ول  شأ  كثري من 

؛ فضال  عن ول  )فقـد اخـذ عـن ابيـه اشـعا  الطريقـة (1)أهل وقته وبلده(
ايعه ابـوه النقشبندية ولبس اخلرقة الصوفية، وي السابعة عرشة من عمره ب

جازه بأخذ البيعـة، قـالال  يـده كيـدي، و  يلبـ  أواستخلاه عىل مسنده، و
 .(2)والده ا  توي ي السنة ناسها(

املدرسة الصـوفية ي مواضـ  ولذا نجد أ  املعارج قد احتو  عىل مااهيم 
مرتبـة شـيعة إىل  القارئ بأهنا ها الطالاة احلقة التا ارتقـ إىل  عدة وتقديمها

 .)عليه السالم(أيب طالب ابن  عيل
 يبأابـن  واآلمر اآلخر إنه استطاع ا  يسـتل منـه اقـرارا  باضـل اإمـام عـيل

يهـر فيهـا ضه ملعارج العال بأبيا  يوول  من خال  قر )عليه السالم(طالب 
                                                            

 26/11/2011ش ةة األلوكة: بقال ملحمد زيا   نرش ب اكيخ  (1)
ابن  ط  اك 27اإلبام املجد  املحدث الشاه ويل اهلل الدهلوي حياته و عوته ملحمد بشري ال يالةويت: ص (2)

 م.1999حزم ل  ة 
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الشيخ ويل اهلل الدهلوي مكانة معـارج العـال العلميـة،   سـيام وأنـه معـروف 
لدى علامء أهل السنة واجلامعة ي بـال  اهلنـد بــ)امام احلـدي  والسـنة(، وأنـه 

 .(1))حكيم األمة وهد  الدين، وعالمة اهلند وسيد علاملها(
 ي الكتاب، أنه قا :فمن مجلة ما جاء ي هذه األبيا  التا سنور ها كاملة 

بيا  التا ييهر فيها الشيخ ويل اهلل الدهلوي من لة عـيل بـن أيب ورريها من األ
وفضله ي اإسالم؛ فضال  عن إقراره له بالو ية كام جـاء ي  )عليه السالم(طالب 

 صدر البي  اآليت

ــر ة   ــا أ  ما ــلاا والتيم ــالاكر الس ــة ب ــة والدراي ــل املعرف ــىل اه ــى ع و  خيا
)الو ية( هـا ماـر ة يعاقـب عليـه ألمـة الوهابيـة ويعـدوهنا مـن موجبـا  الـر ة 

                                                            
 .3املصدك ال ابق: ص (1)
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والتكاري فال وإ  الو ية للمخلوقني تتقاط  م  ماهوم التوحيد الوهايب وإ  نط، 
 لقرآ  والسنة كام ي قوله تعاىل:ابه 

 ََِّرْتؤؤوَع اَز  أؤؤا َُِنؤؤوا اََّؤؤذويَ  ُيقويُمؤؤوَع اَق ؤؤلأاََّ َوُي َُْ  َواََّؤؤذويَ  لأ َوؤؤيُّْكُ  اَلَّؤؤُ  وََرُسؤؤو إْهََّمؤؤا َو
 .(1)َوُه ر َرا وُعوَع

 ورريها من اآليا .
 :)صىل اهلل عليه وآله(وقوله 
 «من وا ه وعاد  من عاداهوال الل هم  من كنم مو ه فعيل مو ه»

 ولذا:
صـنف م بياته بالثناء عـىل الشـيخني ويـدعوأجد الشيخ ويل اهلل الدهلوي خيتم ن

 ول  فيقو :إىل  معارج العال

وهو ما عرف عنه ي  فاعه عن عقيدته الوهابية )فقد كا  من ابرز الرا ين عىل 
 الرافضة املتسلطني ي بلده، وألف ي ول  كتابيه:

 .قرة العينني ي تاضيل الشيخني -1
                                                            

 .55سوكة املائدة:  (1)
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 .إزالة اخلااء عن خالفة اخللااء -2
 .(1)وبقا الكتاب الثاين معتمد الناس هناه لتمي ه(

ابن  ومن  م نجد أ  الداف  املضمر ي ناس حممد صدر العا  كا  مواجهة فكر
ه ويل اهلل الدهلوي فبع  إليه بكتابه )معارج العال تيمية الذي بدأ ينترش عىل يد شا

ي مناقب املرتىض( ولقـرب مـا بيـنهام مـن عالقـة ي الاكـر الصـوي ا نـى عليـه ي 
 بيا .لأل كتاب املعارج قبل ايرا ه

 الثاني عشر: منهجنا يف التحقيق وعملنا يف اخراج املعارج.

 احراا احملقق قبل التحقيق. -الف

 (املفتضرى لقد اتبعنا منهجا  خاصا  ي حتقي، خمطوطة )معـارج العـال ي مناقـب 
املشتعلني بعلم التحقيـ، زا  اهلل ي توفيقـاهتم، إىل  حاولنا من خالله توجيه رسالة

 ماا ها:
ة تكو  مكملة ملوضوع ا خا  ها   معرفية عد  إىل  حاجةإ  التحقي، اليوم ب

ألعم الذي يأخذ عىل عاتقـه حتريـر املعلومـة مـن املخطوط وحترز عنوا  التحقي، ا
العقـدي أو الاقهـا أو التـارخيا  مشرفه  و أيو  التا يارضها املصنف أو عرصه الق

أو الرجايل ورريها من املجا   املعرفية والعلـوم اإسـالمية ليكـو  بـذاه  مـرة 
                                                            

 م.26/11/2011بووو االلوكة: بقال ب اكيخ  (1)
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 علمية ومعرفية تسخر خلدمة رشحية اعيم من طالب العلم والبح  والدراسة.
ــب و ــال ي مناق ــارج الع ــ، )مع ــاه ي حتقي ــذي اتبعن ــنهج ال ــذا امل   شــ  أ  ه

 :التا منهااملرتىض( له من ا فابيا  التا مر وكرها وعليه من السلبيا  
ــ، .1 ــدة ي التحقي ــة املعتم املحصــورة ي ارجــاع نســبة  اخلــروج عــن النمطي

 مصناه.إىل  املصنف
عـن تتبـ  ا حـا   ا قا  اهلامم بتعليقـا  وايضـاحا  تبعـد الباحـ   .2

 املصنف.إىل  ية التا يرا  منها ا با  النسبةالتحقيقية ي تقابل النسخ اخلط
ا طالة ي العمل وتضاعف اجلهد عىل املحق،  سيام اوا كا  هنـاه نسـخ  .3

 ة للمخطوط. متعد
 ارتااع نسبة ا جور ومتطلبا  الطباعة ورريها. .4

ققها املنهج الذي ا  والثامر التا حيإ  أ  هذه السلبيا    تقار  بعد  ا فابي
إليه والذي يمكن امجاله بـ )احراز املحق، قبـل التحقيـ،( وحتصـيله  اتبعناه وندعو

لكثري من العلوم اإسالمية واكنـه منهـا بالقـدر الـذي يعينـه عـىل اكتسـاب صـاة 
 املحق، العلما.

 إن من اسباب النجاح إحراا التوفيق قبل احراا العمل. -باء

  نكن منذ أ  ترشفنا بخدمة العمـل ي احلـرم املطهـر لسـيد الشـهداء اإمـام أيب  



 مقدمة التحقيق ...................................................................................... 74

التحقي، اخلطـا  قد خضنا رامرعبد اهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم 
والروايــا   الشررفة  قــد اتبعنــا مــنهج التحقيــ، والتحليــل للنصــوص  -وإ  كنــا–

إ  أننا منذ أ  ترشفنا بخدمـة مـوىل املوحـدين التارخيية ورريها فلله احلمد وله املن ة، 
وناس اهلا ي األمني أمـري املـ منني عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـالم( ي تأسـيس 

 ارة م سســة علــوم هنــج البالرــة، والعمــل عــىل مجــ  الــ اث اخلطــا ملــا يتعلــ، إو
رة بشخص أمري امل منني )عليه السالم( سواء ما كا  منه قد ارتبط بكتاب هنج البال

 يب طالب )عليه السالم( وسريته بنحو عام.أأو باكر اإمام عيل بن 

م سسة علوم هنج البالرة هموعة من النسخ املصورة لعد  إىل  هديفكا  مما أ
من املخطوطـا ، وحـني اإطـالع عـىل عنواناهتـا ومواصـااهتا وقـ  نـاظري عـىل 

نيـر ي احا يثهـا خمطوطة )معارج العال ي مناقب املرتىض( فقمـ  بتصـاحها وال
العديدة التا اور ها املصنف فوق  ي خاطري أ  ارشع ي حتقيقهـا وقـد احاطـ  

 يب حينها رربة شديدة ي ول   و  معرفة ا سباب وراء هذه الرربة.

 م وجد  أ  املخطوط فيـه آراء واجتاهـا  عقديـة اكتن هتـا هـذه ا حا يـ ، 
فـيام يتعلـ، باخلصـالص العلويـة  فضال  عن بيا  املصـنف آلراء املدرسـة الصـوفية

 واملناقب املرتضوية.
 رك  أ  العمـل سـيكو  شـاقا  ووجـد  نايسـ أمـام خيـارين: إمـا العمـل أف
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  والتعليــ، عليهــا حا يــيــ، العلمــا ومتطلباتــه ي تو يــ، األضــمن مــنهج التحق
 األمر ي ا بـا  النسـبة وحصفسانيدها؛ أو اعتام  منهج التعافل أوالنير ي بع  

املصنف والعمل بمهنيـة عـىل مقتضـيا  اللاـظ ومقابلتـه، والـنص وتقطيعـه، إىل 
 واهلامم ومعقوفاته.

عــن ولــ ، فقــد كنــ  مشــعو   بأحــد البحــوث ي كتــاب هنــج البالرــة  فضــال  
وعلومه اجلمة ضمن ها  معري خمصص ي علم ناس النمو وتارعاته وكن  قـد 

 .قطع  منه شطرا  

حتقي، )معـارج العـال إىل  نصفافاالي بحثا أو  املضءبني  ،أمرين بنيفاح   
إىل  ا ســتعانة بكتــاب اهلل تعــاىل ووهبــ إىل  ( فالتجشــ  حينهــااملفتضررىي مناقــب 

الروضة احلسينية املقدسـة واسـتخر  اهلل عـ  وجـل عـىل نيـة تـره حتقيـ، )معـارج 
 تعاىل:العال( واملإل ي اكام  بحثا ي كتاب هنج البالرة، فكان  النتيجة ها قوله 

َو و ِوَ  اَلَّ و وََرُسو َُِمشرْن ونَيإىل  ٌََناَءٌَّ  ِوَ  ا ََاَهدرْت ر   .(1)اََّذويَ  
يقن  قاطعا  أ  العمل عىل خمطوط )معارج العال ي مناقب أفاقشعر بدين و
عىل كل عمل، فتوكل  عىل اهلل ورشع  فيه ي شـهر رمضـا   م  دَ املرتىض( مق  
فلقـد  ،م واستعرق العمل عىل املخطـوط عامـا  كـامال  2015 -هـ 1436لعام 

                                                            
 .1سوكة  ال وبة: اآلية  (1)
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م فللـه 2016 -هــ 1437انتهي  من مراجعته النهالية ي شهر رمضا  لعـام 
 احلمد عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم.

 الصعوبات اليت واجهتنا يف العمل. -جيم

لقد واجهتنا هموعة مـن الصـعوبا  ي هـذا العمـل، وهـو أمـر   يالـ  منـه 
 باح  أو حمق،، إ  من سب، له اليرس من اهلل تعاىل. فكا  منها:

تعذر احلصو  عىل النسخة الثانية، وها من مقتنيا  اخل انة الرضوية  أوال:
اء بمشهد وبخط التعلي، واعتذارهم عن تقديم نسـخة مصـورة عنهـا وا كتاـ

بوجـو  بعـ  املصـورا  هلـذه النسـخة  –مـ  علمنـا  –با طالع عليها فقط 
 وها كاآليت: 

 )عليـه السـالم(نسخة ي مكتبـة أمـري املـ منني اإمـام عـيل بـن أيب طالـب  -1
التخصصية ي مدينة مشهد املقدسة، وقد زرنا هذه  املكتبة املوقرة مرتني و  

 عىل نسخة مصورة عنها، فسبحا  مقدر ا رزاق. ي احلصو نوف، 

ية اهلل العيمى املرحوم السيد ها ي امليالين )قدس رسه( آنسخة ي مكتبة  -2
إىل  دســة وزر  بيــ  ســامحته هنــاه و خلــ مشــهد املقإىل  وقــد ســافر 

مكتبتــه برفقــة حايــده الســيد حســني املــيالين ) ام توفيقــه( إ  أننــا   ارزق 
 له األمر من قبل ومن بعد.نسخة مصورة عنها فل
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وهذه النسخة قد كشف عن وجو هـا سـامحته )قـدس رسه( ي كتـاب )قا تنـا 
ولــ  اناــا  ي املقدمــة، واليــاهر أهنــا عــن إىل  ف نعــرفهم( وقــد مــر  ا شــارةكيــ

 يالنسخة التا ي اخل انة الرضوية، إو يبدو أ  هذه النسـخة هـا النسـخة اليتيمـة 
 بذل  بع  أهل ا ختصاص بال اث اخلطا.يرا  كام اخربين إعموم 

اعتام  املصنف الشيخ حممد صدر العا  عىل عد  كبـري مـن املصـا ر التـا  ثانيا:
وجدنا ا ختالف  هذه املصا رإىل  وعند الرجوع تناول  رواية احلدي  الرشيف،

هــذه ا ختالفــا  إىل  ومــن  ــم تعــذر ا شــارة يــرا  ألاــاظ األحا يــ ،إبينهــا ي 
 رباه القارئ اا.إفضال  عن  ا،لكثرهت

بع  املصا ر التـا أور هـا املصـنف ممـا اسـتل م وقتـا  إىل  تعذر الوصو  ثالثا:
 ليس بالقليل ي البح  عن احلدي  ي بقية املصا ر ا خرى.

يرا  املصنف بع  املصطلحا  التا يتداوهلا املتصوفة مما شكل عالقا  ي بسـط إ رابعًا:
 حا   والبيا  هلذه املصطلحا .املصا ر التا تعيننا عىل هذه اإإىل  بياهنا لالفتقار

 توثيق النصوص الشريفة: -دال

إ  احلقل املعري الذي شعله خمطوط )معارج العال ي مناقب املرتىض( اسـتل م 
 تو يقا  هلذه النصوص املناقبية التا أور ها املصنف، فكا  عملنا ي ول ، ماييل:

ــذه النصــوص -1 ــاع ه ــل الــذي أإىل  إرج ــب التسلس ور ه مصــا رها بحس
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ـام اتبعنـا طريقتـه ي ايـرا  هـذه املصنف  و  التـدخل ي األ قـدم منهـا، وإن 
 املصا ر.

 مضاهنا األصلية وتقديم األقدم منها.إىل  رجاع بع  هذه النصوصإ -2

مواضــ  جديــدة مــن إىل  الشررفة  قمنــا بإرجــاع هــذه النصــوص النبويــة  -3
عـه هلـذه املصـا ر؛ ل  املصـنف أجـره وتتب  املصا ر ا سالمية لنشاره ي و

فضــال  عــن إكســاب هــذه األحا يــ  املتانــة واملكانــة العلميــة هلــا ليتســنى 
 ا عتام  عليها ي موار  إيرا ها لدى الباحثني واملحققني والقراء.

املنـاب  واملصـا ر التـا اكتن هتـا املدرسـة إىل    نقم بإحالة هـذه ا حا يـ  -4
ملـن خـالف  ل اما  إصنيف فيها؛ وول  اااما  للحجة واإمامية عىل كثرة الت

 .(صلوا  اهلل وسالمه عليهم أمجعني)مدرسة الع ة النبوية املطهرة 
 التعليق على االحاديث واآلراء العقدية اليت أوردها املصنف: -هاء

إ  من بني اهم السام  التا اتسم اا خمطوط معارج العال هو احلقـل العقـدي 
 :الذي تارع إىل

 .املناقبية ي اإسالم -أ
 التأسيس للمذهبية ضمن )التسنن وال ف  والتشي  والتصوف(. -ب

 الاكر الصوي. - 
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اسـتل م التعليـ، ي مـوار  عديـدة ممـا اشـتمل  عليـه معـارج العـال ،  وهذا مـا
 فكان  كاآليت:

 .ارشاك بعض الرموز يف مناقبية اسمام عيل )عليه السالم( -1
( إ  مصـناها الشـيخ املفتضى)معارج العال ي مناقب  خمطوطة إ   مما  اي   به

حممد صدر العـا  قـد مجـ  فيهـا مـن ا حا يـ  التـا احتـو  عـىل اسـامء ورمـوز 
قحمهـا ي مناقـب عـيل عليـه الصـالة أإسالمية أخرى كالشيخني أيب بكر وعمر، ف

ي والسالم أو م  اخللااء الثال ة، أو م  بقية الصحابة ؛ ومن  ـم اسـتل م البحـ  
 أسانيد هذه األحا ي  فضال  عن التعلي، عليها.

 التهّم ع  الرافضة وذمهم. -2

يرا ه لكثري من ا حا ي  ي التهجم عىل الرافضة مما استل م بحثا  رجاليا  هلذه إ
سانيد فاتضح أ  مجي  ما اور ه املصنف ي الرافضة هو موضوع ومكـذوب بـه األ

 . سلم )صىل اهلل عليه وآلهعىل رسو  اهلل 
 .قحامه للشبهات العقدية يف الكتابن  -3
إىل  فكـار تـدعويـرا  املصـنف ألإالتعليـ، هـو إىل    من املسالل التا احتاج إ

  إهـا، والكراهية املذهبية والشبها  العقدية، ولذا: فقد لـ م التعليـ، عليهـا ور   
   تشعل حي ا  من اهلامم.أتطلب ول  
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 الصويج للفكر الصويف يف الكتاب.  -4

استل م التعلي، كذل  عىل األفكار الصوفية التـا اقحمهـا املصـنف ي مناقبيـة 
هـا بشـواهد صـحيحة رويـ  عـن العـ ة النبويـة ور    )عليـه السـالم(اإمام عـيل 

 عليهم السالم ي بيا  هذه اخلصالص والاضالل العلوية.

 نا:يصفة املخطوط الذي بني ايد -ياء

هلل عليها، أ  النسخة التا عملنا عليهـا إ  من األلطاف اإهلية التا نحمد ا
ها نسخة مصورة عن النسخة األم التا خطها املصنف بيـده، ممـا كاانـا م نـة 

 التقابل م  رريها من النسخ، وها حتمل من الصاا  اآلتية:
( 15( صــاحة وحتتــوي كــل صــاحة عــىل )245تتكــو  املخطوطــة مــن ) 

كلـام  الصـاحة ( كلمة فيكـو  معـد  10-8)سطر، ويتضمن كل سطر
( مما يعطـا تصـورا  مقاربـا  للواقـ  احلقيقـا حلجـم 150-120الواحدة )

 املخطوطة وقياسها.

 نوع اخلط هو النسخ وقد ظهر  الكلام  منسقة وواضحة ومجيلة. 

محل  الصاحة األوىل وقاية الكتاب والتا ابتدأها الواقـف بقولـه: )بسـم  
 اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني.

 لواقف عىل الضامير والنيا  والعاطف عىل العبا  ب ريـب الوقـوفاحلمد هلل ا
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رشف مـن وقـف موقـف القربـا ، أوالصدقا  والصالة والسـالم  عـىل 
الواقف من لد  ربه عىل مـا رـرب وعـىل مـا هـو  )صىل اهلل عليه وآله(حممد 

 ف، احل، والثبا (.أن الطالعني ي آ  وآله الطيبني الطاهري

 هـ.1436الاارسية وقاية الكتاب م رخا  ول  ي رجب سنة  م يمإل باللعة 

ومحلــ  الصــاحة الثانيــة مقدمــة املصــنف التــا ابتــدأها بقولــه: )بســم اهلل  
الرمحن الرحيم احلمد هلل الذي هدانا برسوله الكريم، ووفقنا ملتابعة حبيبـه 

تم علينا نعمته ببع  خليله القديم، وجعله حريصا  علينـا فهـو أوالعييم، 
مل منني ر وف رحيم، واختار له وصيا  من اهل بيته متأسـيا  بـه ي خلقـه با

 العييم...الخ(

الشـيخ شـاه ويل اهلل   ا املصنف لتقـريأما الصاحة ا خرية فقد خصصه 
 الدهلوي وقد ابتدأها بقوله:

( مــا يــد  عــىل اهنــا )النســخة 243والصــاحة )( 242جــاء ي الصــاحة ) 
 األم( التا نسخها املصنف بيده، فقا :

)هذا اخر ما ار   وكره ي ول  الكتاب واحلمـد هلل الكـريم الوهـاب عـىل مـا 
يوم الثال اء ساب  ربي  األو  سنة الف ومالة  املختصفأنعم الاراغ من تأليف هذا 
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 وس  واربعني...(.
، شـهر مجـا  يشرف : )وق  الاراغ من كتبـه يـوم بنجشـنبه، 243وقا  ي صاحة 

األو ، سنة الف ومالة ومخسو  وواحد( أي: ي يوم اخلميس، العـارش مـن شـهر 
نـه اسـتعرق ي كتابتـه أ للهجرةالنبويـة، وهـذا يـد  عـىل1151مجا  األو ، لسـنة 

 مخس سنوا  كام هو رصيح ي قوله )ووق  الاراغ من كتبه(.

ويكاا ي واه ترصحيه ي عرض هذه النسخة التا كتبها بيده عىل الشـيخ   -1
 (:244كام مر  آناا ، فيقو  ي الصاحة ) (شاه ويل اهلل الدهلوي)

)ملا طـال  العـا  الربـاين والعـارف السـبحاين وارث رسـو  اهلل الشـيخ ويل اهلل 
 بيا .يور  األ م  كتاب معارج العال وانشد أبياتا وأرسل إيل  وها هذه ...(.

الصـاحة  فضال  عن ول  فقد خصص الشـيخ حممـد صـدر العـا  مسـاحة مـن
الذي كتـب فيـه معـارج ناسه نوع اخلط بجاء  و ،بيا ا خرية كا يور  فيها األ

العال ي مناقب املرتىض، وهو النسـخ كـام هـو واضـح ي الصـورة التـا سـنور ها 
  حقا  مما يقط  بأهنا النسخة األم.

 باضــله وفضــل رســوله الكــريم ا  يتقبلــه منــا وي يــدنا مــن فضــله ونســأ  اهلل
 ويناعنا به ي آخرتنا وخيلف علينا وعىل والدينا ووريتنا إنه أكرم ا كرمني.
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َأير و سْهويُب ََلأير و تأَو َِّلُت َوْإ ٌْاَلَّ و  َِا تأورفويقوي ْإََّا   .(1)َو

َولَّ و رَبِّ خر  عوانا: آو َِحَمرُد  َأمونَيسأْع ا ََِعا  .(2 (ا
ني له الطيبآىل املبعوث رمحة للعاملني حممد ووأفضل الصالة وأتم التسليم ع
 مجعني.أالطاهرين حجة اهلل عىل اخلل، 

 
 

 اَسيد هبيل ٌ  اَسيد قدوري ٌ  اَسيد حس  احلسين اَكنٌالئي

 

                                                            
 .88سور  هود: اآلة   (1)
 .10سور  ةونس: اآلة   (2)



 

 

  

 الصورة األوىل من خمطوطة معارج العال املعتمدة ي التحقي،

 



 

 
  

 الصورة الثانية من خمطوطة معارج العال املعتمدة ي التحقي،



 

 
  

 الصورة قبل األخرية من خمطوطة معارج العال املعتمدة ي التحقي،



 

 

 العال املعتمدة ي التحقي،الصورة األخرية من خمطوطة معارج 
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(1)بسم ا هل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هدانا برسوله الكريم، ووفقنا بمتابعة حبيبه العييم، وأتم علينا 
نعمته، ببع  خليله القديم، وجعلـه حريصـا  علينـا؛ فهـو بـامل منني ر ف رحـيم، 

ـيا  بـه ي ُخُلقـِه العيـيم الـذي كـا  عينـه ي  واختار لـه وصـي ا  مـن أهـل بيتـه، متأس 
للحكـم مـن لـد   نَـِة العـا ، ومهطبـا  يحرض  الِعلِم تِْلَو عينه القديم، فصارا بامَلدِ 

صـىل اهلل وسـلم علـيهام املنهج القـويم إىل   يا  لكل قومحكيم عليم، وجعله اهلل ها
 .وعىل آهلام برمحته اخلصيص والعميم

 :وبعد 
 :حممد صدر العا  ،اهلل وي الكرمإىل  فيقو  أفقر العبا  

 مقدمة الشيخ حممد صدر العا  ي معارج العال. (1)
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كـأين  خلـ  ي حجـرة فيهـا رسيـر  (1)مَلا أنعـم احلـ، عـيل  إين رأيـ  ي مبشــرة 
ـدين، ومقتـدى الَعـارف (2)موضوع، جالس  علْيه أمري املـ منني، ويعسـوب ني، املوح 

نا، وأ ناين، وأجَلَسنا َفحي اين، وطلب (3)أيب طالب كرم اهلل وجهابن  أبو احلسن عيل
فقل :  ا؛تريد أ  تتعلم من  ، وقاَ  يل: (4)عىل رسيره تلطاا  منه، وتعطاا  منه وتعطاا  

علمتـ  فقا  كرم اهلل وجَهه:  ؛وسعا ة  يل ا  ف   بذلَ  املقَصد اجلليل ،يا َفضال  
، وجعلُتَ  بحرا ، وسأجعل  جعل  بانعامـه، بحرا ؛ فارحـ   (5)بال َتعليم، وَتَعلُّم 

                                                            
ن   »املبشـرا  ها الر يا الصاحلة، فقد أخـرج الكـاي عـن اإمـام الرضـا )عليـه السـالم( قـا :  (1)

رسول اهلل )ص  اهلل عليه وآله وسلم( كا  نذا أصبح قال ألصحابهر هل من مبشالرات، يعني بالهر 
(. وأخـرج أمحـد ي مسـنده، عـن أنـس بـن مالـ ، عنـه 90، ص8. )الكـاي للكلينـا: ج«الرميا

ن  الرسالة والنبوة قد انقرعم فالال رسالول بعالد  و  »وسلم( أنه قا :  –وآله  -)صىل اهلل عليه 
؛ قـالوا: يـا رسـو  اهلل ومـا «ولكالن املبشالالرات»قـا :  فشـ، ولـ  عـىل النـاس، قـا : :قا ، «نبي

  (.368، ص3)مسند أمحد: ج .«رميا الرجل وهو جزء من أجزاء النبوة»املبشـرا ؟، قا : 
 اليعسوب: أمري النحل. (2)
)عليـه السـالم( أ  السبب ي هذا ا طالق هو: لعدم سـجو ه إىل  وهب بع  علامء أبناء العامة (3)

لصنم قط قبل البعثة النبوية إ   أ  الياهر هو خمالاة الشيعة ي إطالقهـم الصـالة والسـالم عليـه 
 عند وكره.

 هكذا ها مكررة ي األصل. (4)
ال    من املصنف بني )جعلت ، ساجعل ، جعل ( وسببه عدم ات ضا  املار ة له عند سـامعها  (5)

 منه )عليه السالم( ي الر يا.
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، واحلقـاي، إوإحسانه، ورسر  ب كرامه، وامتنانه، ووجد  العلوم حـا ة لـدي 
، واحلمـد هلل رب العـاملني، ورأيـ  ي أخـرى، كـأين  خلـ   ارا  فيهـا  طالعة  عـيل 
ــايعوا معــه، وإ     ــه؛ فقلــ  للحــا ين: ب ــه املعيــم كــرم اهلل وجَه جــالس جناب

هـ  إليـه؛ ألبـاي  مَعـه؛ َفمـد  إيل  يـده تاَعلوا؛ فالقرآ  يـذهَب مـن أيـديكم، وتوج
الكريم؛ فأخذهُتا، واسـك ، واعتصـم ، وبايعـ  مَعـه كـام يبـاي  مـ  الشـيوخ؛ 
فأرشدين، وأخذ منا املوا ي، اجلَليَلَة؛ فصـر  تلميـذا  لـه، ومريـدا ؛ فبعثنـا حـب 

حـه؛ لشيخه، بل العبد ملو ه، والعاش، لعشيقه، أ  أمد (1)التلميذ ألستاوه، واملريد
وأوكر مناقبه العليا، وأقر أعـني املحبـني، ببيـا  فضـايله الاضـىل، ومـآ رُه السـمَيا، 
احني له، َواملثنني عليه، وُأحَسب ي شـيعتِِه املقـربني لديـه،  لكا أ خل ي زمرة املد 

، ولكنـا قصـد  اـا (3)الشـنيَعة (2) م إين ما أر   بكلمة الشـيعة الارقـة الرافضـة
فشـرع  ي تأليف  ؛(4)احلقيقة عىل ها شيعتهالتا  ،قة الصوفيةاألمة العارفة املحق

                                                            
 املريد: الشديد املرا ة. (1)
 بي نا ي املقدمة معنى الرف  ومن هم الرافضة، فلينير. (2)
 كذل  مر  احلدي  ي مقدمة التحقي، وفيها بينا من هم الشيعة. (3)

سيمر  علينا ي املعراج الساب  والذي عنونـه املصـنف بــ)ي فضـل شـيعته وأتباعـه ورـري ولـ (.  (4)
ألحا ي  التا تنص عىل بيا  من لة الشيعة عند اهلل تعاىل، وما ينالو  من والذي ساق فيه بع  ا

الكرامة والثواب يوم القيامة. فيندف  حينها املصنف ليلصـ، هـذه الصـاة )التشـي ( لعـيل )عليـه 
← 
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أطعـ  عليـه مـن أور  فيـه مـا  املرتضـَى؛خمتصـر مسمى بـمعارج العال ي مناقب 
والذكر احلكيم ي فضايل الو  العليم، وسنن النبـا الكـريم، ي مـدايح  اآليا 

 ،العقالــد واملشــارِب واشــهدوا معشـــر املحققــني أين  متــأ   ي  (1)احلبيــب الاخــيم
للصوفية العلية، أعتقد ما يعتقدو ، وأشـرب من كأس  ُهْم منه يشـرُبوَ ، ومـ من 

ق ملــا  عطــاهم اهلل ورســوله مــن أبَاَضــايل الَصــحابة رضــوا  اهلل علــيهم، ومصــد 
                                                                                                                                                       

السالم( بالصوفية وأتباعها، حرصـا  منـه عـىل نيـل هـذه الكرامـة واملن لـة التـا أعـدها اهلل تعـاىل 
 ه السالم(.لشيعة عيل )علي

وي ناس الوق  ساق بع  األحا ي  التا بين   وم الرافضة، والنيـل مـنهم؛ كـا يـدف  عـن ناسـه 
لكل من وكر منقبة لعيل )عليه السـالم( شـاء ولـ  أم أبـى؛ وهـا  مالزمةهذه النسبة التا كان  

امعة؛ ويكاـا حقيقة أ بتتها الوقال  التارخيية، والنصوص احلديثية، عن كثري من علامء السنة واجل
ي ول  قو  إمام املذهب الشافعا: )إ  كا  حب الو  رفضا  فإننا أرف  العبا (، فضال  عام 
تعرض له صاحب السنن احلافظ النسالا من القتل رفسا  ي بطنه حينام كتب اخلصالص؛ فقابلـه 

 النواصب باجل اء ي املسجد األموي.
ه األحا ي ، واملناقب، وتربأ من الرافضـة، وتشـي   ومن  م: فإ  مصنف معارج العال حينام أور  هذ
 لعيل )عليه السالم( كا  يريد إحدى حالتني.

. إعتقا ه ي هـذه األحا يـ ؛ فتـربأ مـن الرافضـة تعبـدا  اـذه النصـوص  و  النيـر ي أسـانيدها؟ 1
 والتا سنتعرض لتحقيقها إ  شاء اهلل تعاىل.

الكبرية، ويأمن عىل ناسه، ويضمن قـراءة مصـناه، فقـام  . وأما إنه أرا  أ  يدف  عن ناسه األ ار2
 وتربأ من الرافضة.

 َفْخم: أي عييم القدر. (1)
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ــنهم ــد  ي أحــد، و  أنكــر فضــيلة واحــد م ــده،   أق ــا  عن ــاز ، واملقام ، (1)املن
 ،(2)و  أوكر أحدا  منهم ،اهلل تعاىلإىل  ا لتهم فيام بينهموه ،وأفوض أمر منازعتهم

و   ،ما بلعُ  ُمد  أحدهم ،مثل أُحد وهبا   ،وأتيقن أين لو أناق  كل يوم ،إ  بخري

                                                            
 هذه ها عقيدة املصنف، والتا أرتك   عىل أمور وها: (1)
 . عدم القد  ي أحد من الصحابة.1
 . عدم النكرا  لاضيلة واحد منهم.2
 اهلل تعاىل.إىل  . تاوي  أمر منازعتهم وها لتهم فيام بينهم3
 . أنحصار وكرهم باخلري مجيعا .4

والس ا  الذي يارض ناسه ي ساحة البحـ  والدراسـة: هـل أ  هـذه املرتكـ ا  تتاـ، مـ  القـرآ  
والسنة، أم أهنا تا ق عنهام؟ ونقو : أو  ، يل م ي البدء معرفـة الشــروط والسـام  التـا حتـد  

املسـلمني، ولنأخـذ مـن أقـواهلم ي ولـ  مـا قالـه شـيخهم صاة الصحبة والصـحايب عنـد علـامء 
ا عيم حممد بن إسامعيل البخاري ي باب فضالل أصحاب النبـا صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم؛ 

وســلم(، أو رآه مــن املســلمني فهــو مــن  -وآلــه  -)صــىل اهلل عليــه  ومــن صــحب النبــافقــا : )
 (.188، ص4أصحابه(. )ينير: صحيح البخاري: ج

إوا كان  الضابطة ي تعيني صاة الصحبة هـذه التـا وكرهـا البخـاري فيقتإلـ أ  يكـو  ا عـراب   انيا ،
واملنافقو  من اصحابه وهذا خمالف لرصيح القرآ  والسنة ومن  م يلـ م الـدخو  فـيام شـجر بيـنهم 

 آله(.اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وإىل  ، الذي ير  منهيملعرفة الباب الذي يأخذ منه الدين والطر
 هل امتن  القرآ  والسنة عن وكر منازعتهم؟ (2)
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 ،وملـن أَحب ـ  ،وألهـل بيتـه ،ولرُسـولَ   ،إين  حمـب  لـَ  الل هـم  :وأقـو  ،(1)نصياه
حبـ  بف ؛وأهـل بيتـه ،ورُسـولَ   ،وأبعـ  مـن أبعضـ  ،وأهـل بيتـه ،ورسوَلَ  

ولكـن ملـا كـا  هـذا الكتـاب  ،(2)وفي  أبعض  مـن أبعضـ  ،أحبب  من أحبب 
                                                            

  تسب وا أصحايب فإ   أحدكم لو أنفق ملل »قو  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: إىل  إشارة (1)
 (.11، ص3مسند أمحد:ج.)«أحد  ذهبًا ما بلغ من أحدهم و  نصفيه

 يه السالم( عىل املنابر ي حكم بنا امية؟!فلاموا كا  يسب املسلمو  ي عموم البال  اإمام عيل )عل
التربي الذي نص عليـه القـرآ  والسـنة النبويـة   يرتكـ  عـىل هـر  لقلقـة وإ   األصل ي التويل  (2)

فعل صـريح ناب  من عقيـدة راسـخة ي القلـب، وولـ  إ  الاـارق بـني املـ من إىل  اللسا ، وإنام
)عليه السالم( ي اتباعه ومناصـرته وهو ما كشـا  واملناف، هو مصداق حب عيل بن أيب طالب 
 عنه اآليا  واألحا ي  النبوية الشـرياة.

 .{ْقِل ْإعر ْ نرتْ ر ْتحوبُّوَع اَلََّ  فأاتَّْبُعوهوي ُيحرْببركُْ  اَلَُّ }. قا  تعاىل: 1
ُونْ }. وقا  سبحانه: 2 َِآأ ََِيورمْ ا ٌْاَلَّ و َوا ِوُنوعَ  ِر ٌَاَءهُ ر سأور َأا تأجْدُ قأورًِا ُي َأور  أاْهوا لأ َأُ  َو َِ ر َحاد  اَلََّ  َوَرُسو ُيَوادُّوَع 

َِْإمَياَع ٌْوُْ  ا َأئوَك  أتأَب فوي ْقْلو ََشورَيتأوُ ر ْسو ُرَواهأوُ ر سأور  ٌرَناَءهُ ر سأور ْإ  .{سأ
  يب ضالك ن  مالؤمن و  حيبالك ». وقا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لعيل عليه السالم: 3

 .«ن  منافق
أنالا ». وقا  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ألهل بيته عيل وفاطمة واحلسـن واحلسـني علـيهم السـالم: 4

 .«حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم
من كنم مو ه فعيل مو ه الل هم وا  من وا له وعالاد  ». وقا  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لعيل: 5

ثري جدا  كام أور  بع  منها املصنف؛ وهذه النصوص الشـرياة لتكشـف ، ورريها لك«من عاداه
عن صـريح التويل والتربي املرتك  عىل العمل والوقوف م  عيل عليه السالم. ولعل خري شـاهد 
← 
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وأفــر    ،ى جــر   فيهــا مناقبــه القصــوىـاملرتضــ (1)موضــوعا  لاضــايل الــو   
 ،إ  األحا يـ  التـا ور   فيـه كـرم اهلل وجهـه مـ  رـريه ،بالذكر مناصبه العليـا

وإليـه  ،واهلل امللهـم للصـواب ،ويا  جلمي  ما ي البابب حااليكو  الكت ؛فأور هُتا
 .(2)واملآب ،املتاب

                                                                                                                                                       

أيب ابن  عىل حتق، مصداق التويل والتربي املرتك  عىل العمل الصـريح ما أخرجه شيخ البخاري،
أيب ي يد األو ي، عن أبيه، قا : ) خل أبو هريـرة املسـجد فاجتمعنـا شيبة الكوفة ي مصناه عن 

إليه، فقام إليه شاب فقا : أنشده باهلل، أسمع  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم( يقـو : 
؟ فقا : نعم. فقا  الشاب: «وا  من وا ه، وعاد  من عاداهفعيل مو ه، الل هم  همن كنم مو »

إنـ  قـد عا يـ  مـن وا ه، وواليـ  مـن عـا اه، قـا : فصـحبه النـاس  )إنا من  بـريء، أشـهد
 (.499، ص7باحلصباء(. )ينير: املصنف  بن أيب شيبة الكوي: ج

فكا  يقتإل من املصنف أ  يعلن صـراحة عن عقيدته ي التويل والتربي ما   يكن للتقيـة هنـا أ ـر ي 
 لعام.هذا البيا  الذي صاره املصنف ي نمط احلب والبع  ا

 إقراره بأ  عيل )عليه السالم( هو الو . (1)
ن أشكل عليه ي إيرا  رريه من الصحابة  سـيام خلاـاء املسـلمني الثال ـة أبـو بكـر، مل ف  س ا   (2)

 وعمر، وعثام .



 

 



 

 


 

 
 

 املقدمة
 يف ذكر نسبه وإسالمه

 (رضي اهلل عنه)وهجرته وغريها 
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 (1)املقدمة

 يف ذكر نسبه واسالمه وهجرته وغريها )رضي ا هل عنه(

 (*)(عليه السالم)أواًل: نسبه 

و   رمحة   ،أخو رسو  َرب العاملني ،عم خاتم املرسلنيابن  ،أمري امل منني :هو
 ،عبد منافابن  هاشم (3)عبد املطلب ابنابن  أيب طالب (2)أبو احلسن عيل ابن ،للعاملني
 .رضوا  اهللَ ورمحته ،(4)بيبآعلْيه ش ،املدين ،املكا ،املطلبا ،اهلاشما ،القريش

                                                            
هكذا ور   ي املخطوط، فقـد جعـل املصـنف وكـر نسـب اإمـام عـيل عليـه السـالم واسـالمه  (1)

 إيرا  املعارج كام سيمر.وهجرته ورريها مقدمة 

اتبعنا ي أخراج املخطوط عىل ختصيص العنوانا  وتاقريها بحسب تسلسلها الذي أور ه املصـنف )*( 
 .ضمن عنوا  لكل معراج من معارج العال كا يسهل عىل الباح  والقارئ الرجوع إليها

 تكتب )بن(هكذا ور   ي املخطوط، والصحيح بحذف ا لف حينام تر  بني علمني، ف (2)

 هكذا ور   ي املخطوط، والصحيح بحذف ا لف حينام تر  بني علمني، فتكتب )بن( (3)

 ،1لسا  العـرب، فصـل الشـني املعجمـة جب، وهو الدفعة من املطر ورريه )شآبيب: مج  ش بو (4)
← 
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ة وهـا أوىل هاشـمي   ،ةعبد منـاف اهلاشـمي  ابن  َهاشمابن  وأمه فاطمة بن  أسد
 (2)وتوفيــ  ي حيــوة ،وَهــاجر  ،ْســلم أ ،(1)ولــد  َهاشــميا  ي الكعَبــة املشـــرفة
وَصىل عَليها رسـو  اهللَ صـىل اهلل عليـه وآلـه  ،رسو  اهللَ صىل اهلل عليه وآله وسلم

 :ي املستدره عن عيل قا  (3)َون   ي قربَها َكام أخرج احلَاكم ،وسلم
نهـا رُسـوَ  اهللَ صـىل اهللَ علْيـه َوسـلم ي مَلا مات  فاطمة بن  أسد بن َهاشم كا  

فجعـل ُيـوما ي  ،ون   ي قربَهـا ، عَليها سبعني تكبريةفكرب   ،عَليها قمْيصه وصىل  
، (4)وعينـاه تـذرفا  ،وخـَرج مـن قربَهـا ،ويسـوى عليَهـا ،نه يوسعهأنواحا القرب ك

َيـا رسـوَ  اهللَ رأيتـ  فَعلـ   :اخلطـابابـن  قا  عمر ،فلام وهَب  ؛ي قربَها (5)اثَ وَح 
 :فَقا  ؛عىل هذه املْرأة شيشا    تاَعله عىل أحد

                                                                                                                                                       

 .(48ص
عـيل )عليـه ها أو  وآخر هاشمية ولد  هاشميا  ي الكعبة؛ فلم تلـد، و  يولـد ي الكعبـة رـري  (1)

السالم( عىل التحقي،، ومن أرا  امل يـد؛ فلينيـر كتابنـا: )املولـو  ي بيـ  اهلل احلـرام عـيل بـن أيب 
طالب أْم حكيم بن ح ام( أما ي خصوصـها فقـد قـا  احلـاكم النيسـابوري: )هـا أو  هاشـمية 

 (.108، ص3ولد  من هاشما(. ينير: )املستدره عىل الصحيحني: ج

 هكذا ور   ي املخطوط، وتكتب: )حياة(  (2)
 .108، ص3املستدره عىل الصحيحني للحاكم: ج (3)
 (.109، ص9تذرفا : الذرف: هو صب الدم . )لسا  العرب:ج (4)
 (.164، ص14حثا: يقا : حثا عليه الُ اب، أي: حالُه. )لسا  العرب: ج (5)
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ع صالني  أبا طالب كالا    ن ،بعد أمي التي ولدتني ،يا عمر هذه املرأة كانم أمي» 
اماله فكانالم املالرأة تفضالل مناله كالل نصاليبنما  ؛الصنيع وتكو  املمائدة جتمعنمالا عال  طعم

يبخرب  عأ  جربئيل أو ،عود فيهأف م أ رن رم ا   رخالرب  جربئياللأو ،ا من أهل اجلنةهن 
ا اىل أمر سبع  ألفًا من املالئكة يصلو  عليهم  .(1)«اهللم تعم

 )عليه السالم( ثانيًا: كنيته

م اهلل وجهه رسوَ  اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلموكن   وكانـ   ،(2)با تـرابأ ،اه كر 
                                                            

 .636، ص13العام : جرواه املتقا اهلندي عن احلاكم النيسابوري ي كن   (1)
، 7؛ صـحيح مسـلم: ج264، ص4؛ مسند أمحد بن حنبـل: ج114، ص1صحيح البخاري: ج (2)

. أقــو : إ   هــذا الســياق الــذي ور  ي مــتن هــذه األحا يــ  التــا رواهــا البخــاري، 124ص
ومسلم، وأمحـد، ورري ـا، تتعـارض مـ  مـا ور  عـن عـ ة النبـا )صـىل اهلل عليـه وآلـه( و قـل 

األصعر، فقد أخرج الشيخ الصدوق )عليه الرمحة والرضوا ( بسنده عن سـليام  بنـا الشـريعة 
ربعا، قا : قل  لعبد اهلل بن عباس:   كنى رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآلـه ابن  مهرا  عن عباية

وسلم( عليا  )عليه السالم(، أبا تراب؟ قا : ألنه صاحب األرض، وحجة اهلل عىل أهلهـا بعـده، 
نذا كالا  »ها وإليه سكوهنا، ولقد سمع  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( يقـو : وبه بقا 

 ،والكرامالة ،والزلفالى ،وتعاىل لشيعة عيل من اللالواب ،ورأى الكافر ما أعد  اهلل تبارك ،يوم القيامة
َِكأؤافو  } وذلك قالول اهلل عالز  وجاللر -ي من شيعة عيل يعن -قالر يا ليت  كنم تراب  ُْ ا ُن َيؤا  َويَْقؤو

 (.155، ص1. )علل الشـرال : ج{َأيرتأنوي ْ نرُت تَْناًٌا
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وهو صهره صىل اهلل عليه وآله وسـلم عـىل فاطمـة سـيدة  ؛(1)لْيهأحب  ما ينا ى به أ
َو  هاشـما ولـد أريض اهللَ عنهاَم و (3)بو السبطنيأو ،ريض اهلل َعنَها (2)نساء الَعاملني
بنـا َهاشـم     أل وكاى له بذلَ  شـرفا   ،و  خليَاة من بنا َهاشمأوَ  ،بني هاشميني

 .(4)من املختارين نيمن املختارين من املختار ،هم املخَتارو  عند اهلل
 :قـا  ،(6)عـن أبيـه معضـال   ،(5)عن جعار بـن حممـد ،كام أخرج احلكيم ال مذي 

                                                            
 .287، ص11سبل اهلدى والرشا ، للصاحلا الشاما: ج (1)

؛ فتح الباري 76، ص7؛ هم  ال والد للهيثما: ج157، ص3مستدره احلاكم النيسابوري: ج (2)
 .527ص، 7؛ املصنف  بن أيب شيبة الكوي: ج82، ص7 بن حجر العسقالين: ج

و ـا اإمامـا  احلسـن واحلسـني (. 310، ص7السبط ولد اإبن أو اإبنـة. )لسـا  العـرب: ج (3)
وصالي ي عاليل  بالن أيب طالالب، ن   »عليهام السالم، ينير ي ول  قولـه صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم: 

و ة . )ينـابي  املـ«السالالم أئمة من صلب احلس  عليهوبعده سبرا  احلسن واحلس  تتلوه تسعة 
؛ وقـد ور   أحا يـ  أخـرى عنـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ي 282، ص3للقندوزي: ج

 وصاه احلسن واحلسني بالسبطني(.
 هكذا ور   ي املخطوطة، مكررة  الث مرا .  (4)

 و ا اإماما  جعار الصا ق وحممد الباقر عليهام السالم. (5)
دي  وهـا عنـدهم: كـل حـدي  سـقط مـن سـنده املعضل : هذه املار ة منن  مار ا  علم احل  (6)

أمـا عنـد اإماميـة فـإ  أحا يـ  األلمـة املعصـومني علـيهم  رجال  أو أكثـر سـما: )معضـال (.
( وا    يقوم املعصوم بذكر اتصا  احلدي  بالنبا ىل اهلل عليه وآلهالسالم كلها متصلة بالنبا )ص

هـو عـن أبيـه زيـن العابـدين وهـو عـن أبيـه )صىل اهلل عليه وآله( فالصا ق ينقل عن أبيه الباقر و
← 
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اهللم     ر نفقالالم يالا حممالد ،تالا  جربئياللأوسـَلم: وآلـه رسو  اهلل صىل اهلل عليه  قا 
ا؛ فرفم شالرهلل األتمعاىل بعلني رهبم غم ي ال، فلم أوسهلمها وجبلمها ،رض وم  خالرياً  اً جالد حم
بأثم  ،من العرب ياً فلم أ ،مر  فرفم يف العرم مالر  أثالم  ،رالمالن مضال خالرياً  جد حم

ي  أفلم  ،رالفرفم يف مض جالد أفلم  ،مر  فرفم يف كنانةأثم  ،من كنانة خرياً  اً جد حم
ي ًا خرياً  ي  أفلم  ،مر  فرفم يف قريشأثم  ،من قريش حم اشم خرياً  اً جد حم  ،من بني هم

 .(1)من نفسكم  جد فيها نفسًا خرياً أنفسهم فلم أختار يف أمر  أثم 
: قـا  رسـو  اهلل صـىل قـا  ،وصححه عن عبد اهلل بن عمر ،(2)وأخرج احلَاكمَ  

 وسلم:اهلل عليه وآله 
 ومالن  ،ختار مالن العالرب او ،ختار من بني آدم العربااهلل تعاىل     ن»
نىل  خيالارنالا مالن أف ،هاشالمختار  من بني او ،ختار من قريش بني هاشماو ،قريشاً 

                                                                                                                                                       

( صىل اهلل عليه وآلهالسالم باب مدينة علم النبا ) ماحلسني وهو عن أبيه أمري امل منني عيل عليه
( ىل اهلل عليـه آلـهالصا ق هلذه السلسلة   يروي عن النبا )صـ ومن  م   يعنا عدم وكر اإمام
 بأ  احلدي  معضال  كام يقولو .

؛ سـبل اهلـدى 295، ص3؛ الدر املنثور للسيوطا: ج85، ص12  للمتقا اهلندي: جكن  العام (1)
 .43، ص1؛ السرية احللبية: ج236، ص1والرشا  للشاما: ج

 .73، ص4؛ ا ملستدره عىل الصحيحني: ج166معرفة علوم احلدي  للحاكم: ص (2)
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ي الفبب ضالال ؛ب الالض العالالربم أومالالن  ،حالالبمهمأفبحبالالي  ؛بحالالب العالالرم أفمالالن  ،خيالالار
 .(1) «ب ضهمأ
قــا   :قالــ  ،وصــحح عــن َعالشــة ،عســاكروابــن  ،خــرج احلــاكم ي الكنــىأو

 وسلم: - (2)وآله -رُسو  اهلل صىل اهلل عليه 
ا رقال   جربئيلم » فضالل مالن أ رجالالً جالد أفلالم  ؛قلبم مشارهلل ا رض وم ارهبم
الالا ،حممالالد ارهبم قلبالالم مشالالارهلل ا رضم وم م فضالالل مالالن بنالالي أب أجالالد بنالالي أفلالالم  ؛وم
 ى.نتهأ (3)«هاشم

                                                            
، 2عدي ي الكامل: جابن  ؛139، ص2ورواه رري احلاكم كال من: البيهقا ي شعب اإيام : ج (1)

، 12؛ املتقــا اهلنـــدي ي كنــ  العـــام : ج294، ص3؛ الســيوطا ي الــدر املنثـــور: ج249ص
؛ 215، ص8؛ اهليثما ي همـ  ال والـد: ج348، ص12؛ الطرباين ي املعجم الكبري: ج45ص

ـــر: ج ــار البش ــدا ي اخب ــو الا ــن  ؛111، ص1واب ــة: جاب ــة والنهاي ــري ي البداي ؛ 316، ص2كث
 .44، ص1؛ احللبا ي سريته: ج209، ص3ملقري ي ي امتا  ا سامع: جا

هذه اإضافة بالصالة عىل )ا  (   تر  ي املخطوط ولذا وضعناها بني شـارحتني وأتبعنـا هـذا   (2)
 ا سلوب ي مجي  ا حا ي  الوار ة فيه.

؛ والـدو يب ي 618نة: صأيب عاصم ي السـابن  عساكر مجاعة، منهم:وابن  ورواه ارري احلاكم (3)
؛ السـيوطا ي اجلـام  41عمشـلي،: صابـن  عمشـلي، ي جـ ءابـن  ؛169الذرية الطاهرة: ص

كثـري ي تاسـريه: ابـن  ؛409، ص11؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج247، ص2الصعري: ج
ـــو الاـــداء ي تارخيـــه: ج180، ص2ج ـــن  ؛112، ص1؛ اب ـــة: جاب ـــة والنهاي ، 2كثـــري ي البداي

← 
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 )عليه السالم( سالمهإثالثًا: 

وقيـل  ،وقيـل  ـام  ،(2)َوقيل سب  ،(1)عشـر سننيابن  سلم كرم اهلل َوجهه وهوأو
 ،وسـلام  الاـار  ،ارقـمابن  وزيد ،نسأو ،عباسابن  بل قا  ؛قديام   (3) و  ول 
بع  رسـو  اهلل صـىل اهلل  :قا  ،عنه (1)ونَقل ابو يعىل ؛(4)سلمأو  من أه ن  أ :ومجاعة

                                                                                                                                                       

؛ 176، ص1؛ البيهقا ي   لـل النبـوة: ج312، ص3؛ املقري ي ي امتاع األسامع: ج317ص
ــاض ي الشــاا: ج ــايض عي ــاميل: ص166، ص1الق ــة 800؛ املشــعري  الع ؛ الســيوطا ي كااي

 .98، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج38الطالب اللبيب: ص
؛ املبســـوط 355، ص4لل يلعـــا: ج؛ نصـــب الرايـــة 111، ص3مســتدره احلـــاكم النيســـابوري: ج (1)

.84، ص5؛ تاسري الثعلبا: ج206، ص6؛ السنن الكربى للبيهقا: ج121، ص10للرسخسـا: ج
 .176، ص1؛ كشف املشكل من  بن اجلوزي: ج121، ص10املبسوط للرسخيس: ج (2)
 .206، ص6السنن الكربى للبيهقا: ج (3)
عن زيد بن أرقم؛ نيل  368، ص4س؛ وجعباابن  ، عن331، ص1أمحد بن حنبل ي مسنده: ج (4)

؛ املناقب  بن املعازيل: 181، ص1؛ القايض النعام  املعريب: ج17، ص8األوطار للشوكاين: ج
، عن زيـد بـن أرقـم؛ وأخرجـه عنـه أيضـا  النسـالا ي 306، ص5؛ ال مذي ي سننه: ج33ص

 عـن 365، ص3، عن زيـد بـن أرقـم؛ وي ج3؛ املستدره للحاكم: ج13فضالل الصحابة: ص
، 5؛ والصـنعاين ي مصـناه: ج207، ص6عباس؛ وأخرجـه البيهقـا ي السـنن الكـربى: جابن 
، 7؛ املصــنف  بــن أيب شــيبة الكــوي: ج87عبــاس؛ مســند أيب اجلعــد: صابــن  ، عــن325ص
 ؛ ورريهم لكثري. 502ص



  وغريها)عليه السالم( املقدمةر يف ذكر نسبه واسالمه وهّرته   .......................................  106
 

 .(2)ءلم  يوم الثال اأسوَ  ، ننيوسلم يوم اإ –وآله  -عليه 
و ـا  قـط   يعبـد األ :قـا  ،عن احلَسن بن زيد بن احلَسن ،(3)سعدابن  واخرج 
هـل أ    : اليـاهر إكثـريابن  وقا  ،(4)كرم اهلل وجَهه :ومن  م يقا  فيه :يأ ،لصعره

ــه  ــه  -بيتــه صــىل اهلل علي كــذا ي الَصــواع،  ،(5)حــد  أمنــوا قبــل كــل آوَســلم  –وآل
 .(6)قةاملحر
خــرج أفــام  ؛ســالما  إو  أحا يــ  الــوار ة ي كونــه ريض اهلل عنــه مــا األأو 

 :وسلم قا  هَلا –وآله  -  النبا َصىل اهلل عليه أ ،عن فاطمة الَ هراء (7)الطرباين
ا ترضال  أ» جتالك أمم ل املساللم  أ  زو  نالِك ساليدة إف ،علمهالم علالامً أو ،سالالماً أوم

                                                                                                                                                       

 ؛348، ص1مسند أيب يعىل املوصيل: ج (1)
؛ اهليثمـا ي همـ  ال والـد: 128، ص13ي كنـ  العـام : جورواه أيضا  كال  من: املتقا اهلندي  (2)

ــن  ؛102، ص9ج ــ،: جاب ــاريخ  مش ــاكر ي ت ــاء: 30، ص42عس ــاريخ اخللا ــيوطا ي ت ؛ الس
 .386، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج183ص
 .21، ص3الطبقا  الكربى  بن سعد: ج (3)
؛ 68، ص5اجلوزي ي املنتيم: جابن  ؛26، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  ورواه أيضا : (4)

 .184السيوطا ي تاريخ اخللااء: ص
 .435، ص1؛ واحللبا ي سريته: ج39رواه عنه السيوطا ي تاريخ اخللااء: ص (5)
 .76الصواع، املحرقة للهيثما: ص (6)

 .417، ص22املعجم الكبري للطرباين: ج (7)
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اء  هاأنسم اء قومم ادت مريم نسم  .(1) «متي كام سم
رُسـو  اهلل صـىل اهلل  قـا : ،قـا  َيسارابن  َوالطرباين عن معقل ،(2)محدأخرج أو
 :لَااطمة ريض اهلل عنَهاوسلم  -وآله -عليه 
ا ترض  ا  زوجتك أ»  .(3)«عظممهم حلامأو ،كلرهم علامم أو ،متي سلامً أقدم أمم
اهلل صـىل اهلل قـاَ  رسـوَ   ،قا  ،(4)ق عن بريدة ااملتاَ، وامل ي خرج اخلطيُب أو
 وسلم: –وآله  -عليه 
ــه  ،«وهلالالم سالاللامً أو ،فضالاللهم حلالالامً أو ،علمهالالم علالالامً أ ،هالاليلأزوجتالالِك خالالري » قال

                                                            
 .605ص، 11ورواه املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (1)
وجـو ه ي إىل    أعثر عليه اذا السند ي مسـند أمحـد ووجـد  أ  اهليثمـا قـد أشـار ي معجمـه (2)

 (.114، ص9مسند أمحد ومعجم الطرباين. )هم  ال والد للهيثما: ج
 .291، ص11؛ ورواه الصاحلا الشاما ي سبل اهلدى والرضا: ج30، ص20املعجم الكبري للطرباين: ج (3)

 املتا، واملا ق، قا : أخربين أبو احلسن حممد بـن عبـد الواحـد بـن حممـد بـن جعاـر، أخرجه ي (4)
قا : أخربنا عيل بن عمر بن أمحد احلافظ، قا : أمحد بن حممد بـن سـعيد، قـا : حـد نا حييـى بـن 
زكريا بن شيبا ، قا : حد نا أمحد بن أسد بن شمر العبدي قا : حد نا الربي  بن املنـذر الثـوري 

ه عن عبد اهلل بـن الربيـدة عـن أبيـه، قـا : قـا  رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( لااطمـة عن أبي
ريض اهلل )وأوهلالم ساللاًم  ،وأفضاللهم حلالامً  ،أعلمهالم علالامً  ،زوجتك خري أهيل»)ريض اهلل عنها(: 

 (.17، ص2. )املتا، واملا ق: ج(«تعاىل عنه وكرم اهلل وجهه
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 .(1)لَااطمة
قـا  رُسـو  اهلل صـىل اهلل  :قـا  ،عن سلاَم  الاـار  (3)واخلطيب ،(2)واخرج احلَاكم

 :وسلم –وآله  -عليه 
لكم أ ،ول وارد ع  احلوضأ»  .(4)«يب طالبأسالمًا عيل بن نو 
 :بن جبل قا  بو يعىل املوصيل عن َمعاوأ، وي احللية ،(5)بو نعيمأ خرج احلَافظأو

 وسلم: - واله - قا  رسو  اهلل صىل اهلل عليه
الم النالاس بسالبع ،خصمكم بالنبوة و  نبوة بعد أ ريا عيل» و  حياجالكم  ،وختصم

                                                            
(؛ واملتقـا اهلنـدي ي كنـ  12947السيوطا ي مج  اجلوامـ  بـرقم )ورواه مجاعة منهم: احلافظ  (1)

 .606، ص11العام : ج
 .137، ص3أخرجه احلاكم ي مستدركه عىل الصحيحني: ج (2)
 .79، ص2أخرجه اخلطيب البعدا ي ي تاريخ بعدا : ج (3)
 122وض: صخملد القرطبا ي ما روي ي احلابن  وأخرجه مجاعة، ورواه عنهم آخرو ، منهم: (4)

ـــرقم  ـــن  ،56ب ـــن  ؛292، ص4عـــدي ي الكامـــل: جواب ـــد الـــرب ي ا ســـتيعاب: جواب ، 3عب
؛ ورواه القنـدوزي ي ينـابي  40، ص42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابـن  ؛ واحلافظ1092ص

وابـن  ؛67؛ والطـرباين ي كتـاب األوالـل: ص9؛ والربي ي اجلوهرة: ص239، ص2املو ة: ج
؛ وممــن أخرجــه أيضــا  عــيل بــن أيب بكــر اهليثمــا )  123لــد: صبشــكوا  ي جــ ء بقــا مــن خم

.295هـ( ي بعية الباح  عن زوالد مسند احلارث: ص282
 هـ.1405، ط  ار الكتاب العريب لسنة 65، ص1حلية األولياء أليب نعيم ا صاهاين: ج (5)
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 ،مر اهللأقالومهم بالأو ،د اهللهالوفالاهم بعأو ،يامنًا باهللأهلم و  أنمم أ ،حد من قريشأفيه 
ويةأو عظمهالم عنالد اهلل أو ،بصالالرهم بالقضاليةأو ،عدهلم يف الرعيالةأو ،قسمهم بالسم

 .(1)«مزية
قاَ  رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه  :قا  ،يب سعيد اخلدريأعن  (2)بو نعيمأخرج أو 
 :وَسلم –وآله  -

ك فيِهن  » ال   حياجم ا عيل سبع خصم ل املالؤمن  بالاهلل أنالم أ رحد يوم القيامالةأيم وم
ناً أ  ،واقسمهم بالسوية ،رأفهم بالرعيمةأو ،مر اهللأقومهم بأو ،د اهللهوفاهم بعأو ،يامم
 .(4)((3)«عظمهم مزية يوم القيامةأو ،علمهم بالقضيةأو

                                                            
، 42 مشـ،: ج عسـاكر ي تـاريخابن  ؛ احلافظ111ورواه مجاعة، منهم: املوف، اخلوارزما: ص (1)

؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : 222، ص10؛ شـر  هنـج البالرـة  بـن أيب احلديـد: ج58ص
(؛ 1051( بـــرقم )27162، ص)1؛ احلـــافظ الســـيوطا ي مجـــ  اجلوامـــ : ج617، ص11ج

 .19، ص2العاصما ي سمط النجوم العوايل: ج
 هـ.1405الكتاب العريب لسنة ،  ار 166، ص1حلية األولياء أليب نعيم ا صاهاين: ج (2)
ابــن  ؛1093، بــرقم 27204، ص1رواه مجاعــة مــنهم: احلــافظ الســيوطا ي مجــ  اجلوامــ : ج (3)

 .183طلحة الشافعا ي مطالب الس و : ص
عساكر بلاظ آخر عن عبد اهلل بن عبـاس، قـا : قـا  عمـر بـن ابن  وهذا احلدي  أخرجه احلافظ (4)

يقـو  فيـه  -)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  -  رسـو  اهلل اخلطاب: )كاوا عن عـيل فـاين سـمع
← 
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َوالشـريازي ي  ،واحلَـاكم ي الكنـى ،زيد فياَم رواه اخللاـاابن  خرج )احلسنأو 
كاـوا عـن  :اخلطـابابـن  َقا  عمر :قا  ،َعباسابن  عن ،(1)النجاروابن  ،لقاباأل

وسـلم ي  –وآلـه  -ين سمع  رسو  اهلل صىل اهلل عليه إف ،يب طالبأابن  وكر عيل
 ،مما طلَع  عليه الشـمس يل  إحب أحدة منهن األْ  يكو  يل وَ  ؛ اَلث خَصا  عيل  
صَحاب رُسو  اهلل صىل اهلل أونار من  ،اجلَرا ابن  بو عبيَدةأو ،بو َبكرأو ،ناأكن  
بـن  عـىل عـيل   اءم متكـوسـل –وآله  -والنبا صىل اهلل عليه   وسلم –وآله  -عليه 
  م قا : ،عىل منكبه يب طالَب حتى  َب بَيدهأ

الالىأ»  ،نالاله حيبنالالينمالالن زعالالم  وكالالذبم عالاليل   ،نالالم منالالي بمنزلالالة هالالارو  مالالن موسم
                                                                                                                                                       

خصا   لو أ  خصلة منها ي مجي  آ  اخلطاب كا  احب إيل  مما طلع  عليـه الشـمس، إين كنـ  
وا  يوم وأبو بكر، وعبد الرمحن، وعثام  بن عاا ، وأبو عبيدة بن اجلرا ، ي نار من أصـحاب 

)عليــه  -بــاب أم ســلمة إوا نحــن بعــيل إىل  ، فانتهينــا)صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( -رســو  اهلل 
فقا :  -)صىل اهلل عليه وآله وسلم(  -متك  عىل نجف الباب، فقلنا أر نا رسو  اهلل  -السالم( 

 -)صىل اهلل عليه وآله وسـلم(  -رسو  اهلل ؛ قا : فخرج علينا «عليكم اآل  ورجهو يف البيم »
أكس ابن أيب طالب فإنك خماصالم »بيده عىل منكبه وقا : فثرنا حوله، فاتك  عىل عيل  م  ب 

بسبع خصال ليس ألحد بعالدهن ن  فضاللك، ننالك أول املالؤمن  معالي نيامنالًا وأعلمهالم بأيالام اهلل 
(. )تـاريخ مدينـة «وأوفاهم بعده وأرأفهالم بالرعيالة وأقسالمهم بالسالوية وأعظمهالم عنالد اهلل مزيالة

(.59، ص42 مش، إبن عساكر: ج
 .123، ص13ريج للحدي  الشـريف أور ُه املتقا اهلندي ي كن  العام : جهذا التخ (1)
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 .(1)«سالماً نوهلم أو ،يامناً أل املؤمن  و  أم يا عيل ن  أ»ثم قالر  ؛«ويب ضك
 .وسلم -وآله  -ل عابد يعبد مع رسول ا هل صلى ا هل عليه وَّأ (رضي ا هل عنه)ه ّنأفيما ورد 

، قـا  رسـو  اهلل قـا  ،عَبـاسابن  عن (3)َوالديلما ،(2)خرج احلَاكم ي تارخيهأو
 وسلم: –وآله  -صىل اهلل عليه 

 .(4)«معي عيل   ل من صم   و  أ»
 قا :عن عيل  ،بن َسعدأو، (6)مَحدأو ،(5)يب شيَبةأوابن  ،بو  او  الَطياليسأخرج أو 
ل رجل ص   أأنا »  .(7)«وسلم –وآله  - مع النبي ص  اهلل عليه وم

                                                            
 .8، ص2؛ و ينابي  املو ة: ج292، ص11ورواه أيضا : الصاحلا الشاما ي سبل اهلدى والرشا : ج (1)
 .617، ص11احلاكم والديلما ور   ي كتاب كن  العام  للمتقا اهلندي: جإىل  هذه النسبة (2)
 .39، برقم 27، ص1للديلما: ج األخبارفر وس  (3)
؛ وابو عبد اهلل اجلربي الوشاء الكوي ي تاسري 196، ص11ورواه القندوزي ي ينابي  املو ة: ج (4)

 .8012؛ والسيوطا ي مج  اجلوام : برقم 239، ص1احلربي: ج

 (.61، من كتاب األوالل برقم )332، ص8املصنف  بن أيب شيبة الكوي: ج (5)
؛ وأخرجـه كـذل  ي فضـالل 141، ص1مسند أمحد بن حنبل: من مسند عيل عليـه السـالم: ج (6)

 .103، ص2الصحابة: ج
؛ والضحاه ي اآلحا  واملثـاين: 35أيب عاصم ي كتاب األوالل: صابن  وأخرجه مجاعة، منهم: (7)

؛ والبــاعوين ي جــواهر 102حجــر ي القــو  املســد  ي مســند أمحــد: صوابــن  ؛149، ص1ج
← 
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 قاَ  عيل: ،قا  ،جويرابن  ةبعن ح ،(2)مر ويةوابن  ،(1)وأخرج احلَاكم
  أقبالل  ،وساللم سالبع سالن  –وآلاله  -عبدت اهلل مع رسول اهلل ص  اهلل علياله »
 .(3)«مةحد من هذه األأيعبده 
 قا :   عليا  إة بوَسط عن حاملعجم األ خرج الطرباين يأوَ  
عبدك ننكم تعلم ناللهم »   أولقالد عبالدتكم قبالل  ،مة قالبيلمن هذه األ ،حدأنه مل يم

 .(4)«مة سم سن م حد من هِذه األأيعبدكم 
 عن عيل قا : ،(5)مر ويهابن  واخرج 

                                                                                                                                                       

 .56، ص2؛ والطربي ي تارخيه: ج45ملطالب: صا
 .112، ص3املستدره عىل الصحيحني، للحاكم النيسابوري: ج (1)
 .48مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم(  بن مر وية: ص (2)
، 11؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج161، ص10وأخرجه ايضا  مجاعة، منهم: املباركاوري: ج (3)

، 100، ص1هـ(: ج369ما  )  ابن  ؛370، ص7كثري ي البداية والنهاية: جابن  ؛616ص
 م.1998 -هـ 1418، ط الرياض السعو ية لسنة 33برقم 

، واملـدار  اهلنـدي الشـافعا ي ويـل القـو  املسـد : 104حجر ي القو  املسد : صابن  رواه (4)
، 13اهلنـدي ي كنـ  العـام : جهـ؛ واملتقا 1401تيمية القاهرة لسنة ابن  ، ط مكتبة64، ص1ج
 . 123ص
 .48مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: ص (5)
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الال   و  أْسالاللم وأل مالالن و  أأنالالا » الالع رسالالول اهلل صالال  اهلل عليالاله ل مالالن صم  –وآلالاله  - مم
 .(1)«وسلم

حجــة  ،وهــو كــرم اهلل وجَهــه ،للســيوطا رمحــة اهلل عليــه (2)كــذا ي مجــ  اجلوامــ 
 ،واخلطباء املعـروفني ،ومقتدى ال َها  ،َمام الشجعَا  املشهورينإو ،العلامء الرب انيني
وعرضه عليـه  ،(3)وسلم –وآله  -ه عىل رُسو  اهلل صىل اهلل عليه ضَوعر ،مج  القرآ 

 .يب ليىلأابن  وعبد الرمحن ،ْبو عبد الرمحن الَسلماأوَ  ،الدويلسَو  بو األأ
  يقـيم بعـده أمـره أ ،امَلدينـةإىل  وسلم –وآله  -َوملا َهاجر النبَا صىل اهلل عليه  
والَو اي  والوصايا التا كانـ  عنـَد النبـا صـىل  هُ  ي عنه امانتحتى يو   ياما  أبمكة 
وشهد م  النبا صىل اهلل  ،(4)فاَعل ول  ؛ْهلهأ م يلحقه ب ،وسلم –وآله  -اهلل عليه 
وسـلم  –وآلـه  -نه صىل اهلل عليـه إف ،تبوه    إوسلم َسالر املشاهد  –وآله  -عليه 
 فَقا  له حينشذ: ،ستخلاه عىل املدينةا

                                                            
 .113، ص3ورواه مجاعة، منهم: املحب الطربي ي الرياض النيرة: ج (1)
 .32716، برقم 17، ص30ور  وكره ي جام  األحا ي  للسيوطا: ج (2)
 .120بن حجر اهليثما: ص؛ الصواع، املحرقة  183تاريخ اخللااء للسيوطا: ص (3)
ينير كتابنا: استنطاق آية العار وإشكالية التنصيص احلديثا بني التثنية والتثلي ، املسـألة الثالثـة  (4)

 .101-90من املبح  الثاين: ص
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ى» ارو  من موسم  .«أنم مني بمنزلة هم
 ، بـةد سـ  عشــر ُحـأَصـابته يـوم أو ، ـار املشـهورةوله ي مجي  املشاهد اآل

 ،سـَيام يـوم خيـرب ،وسـلم اللـواء ي مـواطن كثـرية –وآله  -عطاه َصىل اهلل عليه أو
 ،كام ي الصحيحني ،  الاتح يكو  عىل َيدهأَوسلم  –وآله  -خرب َصىل اهلل عليه أو

هنـم أو ،فاتُحوهـا ؛َومحل يومشذ باَب حصنَها عىل ظهره حتى َصعد املسلمو  عليه
وه بعد ولَ  فلم حيمل نه ت س بَبـاب عنـد احلصـن أوي رَواية  ،ربعو  رجال  أه َجرُّ

  يقلبوه أرا   امنية ألقاه فأيقاتل حتى فتح عليه  م  فلم ي   ي يده َوهو ؛عن ناسه
 .(1)ستطاعوا كذا ي الَصواع،أفام 
 

                                                            
ــن حجــر اهليثمــا: ص (1) ــة إب ــذه 120الصــواع، املحرق ــ  ه ــاب مجي ــن خــال  الكت ، وســيمر م

قها إ  شاء اهلل تعاىل، وساب، لطاه، ورمحته، وتوفيقه.األحا ي ، واملناقب، واحلوا ث، وتو ي



 

 

 
 
 
 

 ولاألاملعرَاج 
 ،أخو رسول اهلل  يف أنه 

 ووصيه، ووزيره ووارثه،

وخليفته، واملختار عند اهلل
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 املعراج األول

وسلم(، ووصيه،  -وآله -يف أنه )رضي ا هل عنه( أخو رسول ا هل )صلى ا هل عليه 
 ووايره، ووراثه، وخليفته، واملختار عند ا هل:

 أواًل: أخو رسول ا هل )صلى ا هل عليه وآله وسلم(.

 قا : (عليه وعىل نبي نا السالم)قاَ  اهلل َتعاىل حَكاية عن نبي ه موسى 
ُأ } ِرؤؤْني َوؤي  َويَسِّؤؤنر  َشؤدرْري  َوؤؤي ا رؤنَ ر  رَبِّ قأؤا ٌَْنؤؤا  }قولــه إىل  {سأ إْهَّؤؤَك ْ نرؤَت 
خـرج أ :رمحـه اهلل ي الـدر املنثـور (1)وكـر الشـيخ جـال  الـدين السـيوطا؛ {ٌَقوريًا

لاا ي الُطيوريا   َوؤي  َواجرَعؤلِ }مَلـا ن لـ   :قـا  ،يب جعار حممد بن عيلأعن  (2)الس 
ُوي َهاُروَع  سأهرلوي ِو ر َوْزينًا كا  رُسو  اهلل صـىل اهلل عليـه  ,{سأزِْري ٌْؤ و  ا رُددر  سأ
 «زر  بالأخي عاليلأشالدد أاللهالم »وقـا :  ، ـم َ عـا ربـه ،وسلم عىل جبل -وآله  -

                                                            
 .295، ص4تاسري الدر املنثور: ج (1)
 .6ص ،18ج اء الطيوريا : جالطيوريا  ، ملح، بأ  (2)
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 . (1)ول إىل  جابهأف
 :قالـ  ،ساَمء بن  عميسأعن  َعساكروابن  ،واخلطيب ،(2)مر ويةِ ابن  خرجأو

 :وهو يقو  ،(3)بري بإزاِء  (وسلم –وآله  -صىل اهلل عليه )رأي  رسو  اهلل 
الك أخالي موسالىأ  أالل هم  ،بريثاشالرهلل  ،بريثاشالرهلل » أ  تشالالرو  ،ْسألكم بام سم

الا أوم  ،مر أ  تيف    أو ،  صدر  جعالل   أو ،يفقاله قالو  ،  حتل عقدة مالن لسم
 ،كي نسبحكم كلرياً  ،مر أشالركه يف أوم  (4)زر أشدد به أخي أعليًا  ،هيلأوزيرا من 

 .(5)«انك كنم بنا بصرياً  ،ونذكركم كلريا
يب سـعيد أعـن  (8)والبـ از ،(7)محدأو ،عن َسعد بن ايب َوقاص (6)خرج الشيخا أو

                                                            
 .7، ص22، احلسكاين ي شواهد التن يل: ج1159، ص2الصباغ املالكا: جابن  ورواه أيضا   (1)
 .378مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم(  بن مر وية: ص (2)
 وهو جبل من جبا  مكة.  (3)

 (.590، ص10امل ازرة: املعاونة. )تاج العروس: ج (4)
؛ احلـافظ السـيوطا ي الـدر املنثـور: 186، ص16ورواه مجاعة، منهم: اآللـو  ي تاسـريه: ج (5)

 .480، ص1التن يل: ج ؛ احلافظ احلاكم احلسكاين ي شواهد295، ص4ج
 -؛ صحيح مسلم، بـاب: مـن فضـالل عـيل 129، ص5صحيح البخاري، باب: ر وة تبوه: ج (6)

 .120، ص7: ج-)عليه السالم( 
.369، ص6مسند أمحد بن حنبل، من حدي  فاطمة عمة أيب عبيدة: ج (7)
 .953، برقم 291، ص3البحر ال خار بمسند الب ار: ج (8)
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وابـن  ،وحبم بن جنا ة ،م َسلمةأو ،ساَمء بن  عميسأعن  (1)والطرباين ،اخلدري
 ،ارقـمابـن  ديـوز ،َعـازبابن  والرباء ،وعيل ،سمرهابن  وَجابر ،عَباسوابن  عمر
يب طالـَب ي رـ وة أبـن  خلف عيل   (وسلم –وآله  -صىل اهلل عليه )رسو  اهلل     أ

 :فقا  ؛تبوهَ 
بيما  ،يا رُسول اهلل ختلفني»  .«؟والص 
ا تالر  أ»فَقا :   الىأمم الارو  مالن موسم نبالي ناله   أغالري  ،  تكالو  منالي بمنزلالة هم

 .(2)«بعد 
 (.رمحه اهلل)َوهذا احلدي  متواتر عند السُيوطا 

                                                            
 ؛61، ص11للطرباين: جاملعجم الكبري،  (1)
هذا احلدي  من أشهر األحا ي  النبويـة الشــرياة وقـد تيـافر  األسـانيد الرجاليـة ي روايتـه  (2)

وحايه وتدوينه، وقد أخرجه مجلة من احلااظ  سيام أصحاب السنن واملسانيد واملسـتدركا ، 
؛ ابـو 44، ص5؛ النسـالا ي السـنن الكـربى: ج302، ص5منهم: احلكيم ال مذي ي سننه: ج
؛ عبد الرزاق الصنعاين 43، ص1ماجة ي سننه: جابن  ؛28، ص5 او  الطيالسـا ي مسنده: ج

ايب ابن  ؛38، ص1هـ( ي مسنده: ج219؛ احلميدي ) 406، ص5هـ( ي مصناه: ج211) 
، 5هــ( ي مسـنده: ج238راهويه ) ابن  ؛496، ص1هـ( ي مصناه: ج235شيبة الكوي ) 

  جدا .؛ ورريهم كثري38ص
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ي املتاـ،  ،(3)واخلطيـُب  ،(2)عَسـاكروابن  ،(1)وَسطخرج الطرباين ي املعجم األأو
  (:وسلم –وآله  -َصىل اهلل عليه )قا  رُسو  اهلل  :عن َجابر قا  ،َواملا ق

 ،خالو رسالول اهللأعاليل  ،حممد رُسالول اهلل ،مكتوٌب ع  باب اجلنة   نله ن  اهلل»
امأرض بواأل ،  ختلق السامواتأقبل   .(4)«لفي عم
َصىل اهلل عليـه )قا  رُسو  اهلل » :قا  ،)عليه السالم( واخرج الرافعا عن عيل 
نعالم  رذا كا  يالوم القيامالة نوديالم مالن برنالا  العالرم يالا حممالدن» :(وسلم ـَوآله  -
 .(5)«خوك عيلأخ ونعم األ ،وكم ابراهيمأبب األ
 –وآلـه  -صـىل اهلل عليـه )آخـى النبـا  :قـا  ،عمـرابن  عن (6)خرج ال مذيأو

                                                            
 .343، ص5املعجم األوسط للطرباين: ج (1)
 .59، ص42تاريخ  مش،،  بن عساكر: ج (2)
 .399، ص7أور ه كذل  ي تاريخ بعدا : ج (3)
واملتقـا اهلنـدي ي كنـ   126، ص3ورواه مجاعة، منهم: املحب الطربي ي الرياض النضـرة: ج (4)

جــرب ي هنــج اإيــام : ابــن  ؛469ص ،4؛ املنــاوي ي فــي  القــدير: ج624، ص11العــام : ج
 .73؛ الباعوين الدمشقا ي جواهر املطالب: ص426ص
؛ 56 ي مناقـب عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـالم(: صيلاملعـازابـن  رواه مجاعة، منهم: احلافظ (5)

، 11؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج172، ص3: جاملحــب الطــربي ي الريــاض 
 .159، ص2؛ ال خمشـري ي ربي  األبرار: ج58، ص42 تارخيه: جعساكر يابن  ؛487ص
 .300، ص5سنن ال مذي: ج (6)
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َيـا رسـو  اهلل آخيـ  بـني » :فَقـاَ   ؛فجالـه عـيل  تـدم  عينَـاه ؛صحابهأبني  (وسلم
 (:وسلم –آله و -صىل اهلل عليه )فقا   ؛«حدأوبني  ،و  تواخ بينا ،أصحاب 

 .(1)«واآلخرة ،أنم أخي يف الدنيا»
 –وآلـه  -صـىل اهلل عليـه )قاَ  رسو  اهلل  :قا  ،عمرابن  خرج الطرباين عنأو 
 (:وسلم
 .(2)«عيل أخي يف الدنيما واآلخرة»
 :قا  عن عيل   (3)خرج اخللعا ي اخللعَيا أو
وبال  زالزة  ،وسلم ب  عمر وأيب بكالر –وآله  -آخى رسول اهلل ص  اهلل عليه »

الوام ،وزيد بن حارثة ،،بن عبد املرلب الالزبري بالن العم  ،وبال  عبالد اهلل بالن مسالعود وم
                                                            

ـــىل  (1) ـــنهم: احلـــاكم النيســـابوري ي املســـتدره ع ـــام رواه رـــريهم، م ـــة، ك وأخرجـــه مجاع
عـدي ي الكامـل: ابـن  ؛124، ص3؛ املحب الطربي ي الرياض النضــرة: ج14، ص3ج
ــن  ؛166، ص2ج ــة: جاب ــري ي أســد العاب ــافعا ي جــواهر 29، ص4األ  ــاعوين الش ؛ الب

.69املطالب: ص
عمـر؛ ابـن  ؛ ووكـر أ  الطـرباين أخرجـه عـن603، ص11رواه املتقا اهلندي ي كنـ  العـام : ج (2)

 .468، ص4؛ واملناوي ي في  القدير: ج77، ص2ورواه أيضا  القندوزي ي ينابي  املو ة: ج
 .125، برقم 50، ص1: جاخللعيا  للخلعا (3)
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الك ،وب  عبد الرزن سعد بن مم  .(1)«وبيني وب  نفسه ،وم
 ،عـن جـده ،بيـهأعـن  ،عدي عن عمر بن عبد اهلل بن َيعىل بـن مـرةابن  َوأخرج
 :لَعيل (وسلم –وآله  -صىل اهلل عليه )قاَ  رسو  اهلل  :قا 
أنا أخوكم  ،أنم أخي ،ياللنفسننام تركتكم » اجالك إف ،وم نالا عبالد أفقالل  ؛حالدم أ  حم
ا  ،خو رسولهأو ،اهلل ك أ  يدعهم  .(2)«ابكذ      نحد بعدم

 ثانيًا: يف أنه وصي رسول ا هل )صلى ا هل عليه وآله وسلم( وخليفته.

صـىل )قا  رسـو  اهلل  :عن أيب أيوَب قا  ،(3)خرج الطرباين ي املعجم الكبريأو
 :لااطمة (وسلم –وآله  -اهلل عليه 

                                                            
؛ حممــد بــن ســليام  28، ص1هـــ( ي الريــاض النرضــة: ج694ورواه أيضــا : املحــب الطــربي )  (1)

؛ واملتقا اهلندي ي كن  العـام : 331، ص1الكوي ي مناقب اإمام أمري امل منني )عليه السالم(: ج
 .32073، برقم 243، ص29؛ واحلافظ السيوطا ي جام  األحا ي : ج120، ص13ج
، بــرقم 33، ص3أخرجــه مجاعــة، ورواه آخــرو ، مــنهم: أمحــد بــن حنبــل ي فضــالل الصــحابة: ج (2)

، 6675/ 3، بـرقم 204، ص7(؛ البويصـري ي احتاف اخلرية: كتـاب عالمـا  النبـوة: ج1019)
حجــر وابــن  م؛1999 -هـــ 1420وقــد نســبه أليب يعــىل املوصــيل، طبــ   ار الــوطن الريــاض لســنة 

ــة: جالعســقالين  ــانيد الثامني ــد املس ــة ب وال ــب العالي ــرقم 105، ص4ي املطال ــافظ 3927، ب ؛ واحل
ــ : ج ــرقم 242، ص29الســيوطا ي جــام  األحا ي ــاة 32071، ب ــاري ي مرق ــيل الق ــال ع ؛ وامل

؛ واملبـاركاوري ي 66، ص1؛ واملحب الطربي ي الريـاض النضــرة: ج437، ص17املصابيح: ج
 [ ورريهم.3720، برقم ]153، ص10مذي: جحتاة ا حووي بشـر  جام  ال 

 .172، ص4املعجم الكبري للطرباين: ج (3)
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ا علمم ن» فبعلاله  ،باك؛ فاختار منهم أهل ا رضأنىل  لعط  ا (عز وجل)  اهللم أمم
 .(1)«ختذته وصي اً أوم  ،نكحتهأف ؛   ؛ فأوحى نفاختار بعلِك  ؛لع ثانيةط  اثم  ،نبياً 
ابـن  عـن ،(3)َواخلطيـَب  ،َواحلَـاكم ،والطـرباين ،يب هريـرةأعـن  (2)خرج احلَاكمأو

 (:وسلم –وآله  -صىل اهلل عليه )قا  رُسو  اهلل  :عَباس قا 
ا ترض م يالا فاطمالة » فاختالار مالنهم  ؛هالل ا رضأنىل  طلالعأ  اهللم عالز  وجاللم نأمم

ا أباك واآلرجل   .(4)«خر بعلك؛ فّعمل أحدمهم
قـا  رُسـو  اهلل  :يب سـعيد عـن َسـلام  قـا أعـن  ،ي الكبري (5)خَرج الطرباينأو
 (:وسلم –وآله  -صىل اهلل عليه )

                                                            
، 11؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج254، ص8ورواه ايضــا : اهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج (1)

ابــن  ؛228جــرب ي هنــج اإيــام : صابــن  ؛112؛ املوفــ، اخلــوارزما ي املناقــب: ص605ص
 .114اصو  املهمة: صالصباغ املالكا ي ال

 .130، ص3مستدره احلاكم النيسابوري: ج (2)
 .418، ص4تاريخ بعدا  للخطيب البعدا ي: ج (3)
؛ واملحـب الطـربي ي 135، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  ورواه مجاعة، منهم: احلافظ (4)

 .605، ص11؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج144، ص3الرياض النرضة: ج
 .221، ص6املعجم الكبري للطرباين: ج (5)
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صي     ن» ويقيضال دينالي  ،وُينّز عديت ،ُك بعد ترأ من ريوخ ،وموضع رس  ،وم
 .(1)«يب طالبم أبن  عيل  
 ،(3)بو نعـيمأو ،مر ويةوابن  ،تمايب َح أوابن  ،(2)جريروابن  سَحاقأابن  خرجأو

 :قا  ،-عليه السالم- عن عيل ،ي الَد يل ا  َوالبيهقا مع
 َوسأِهؤذورر } ر(وساللم –وآلاله  -ص  اهلل علياله )ملما نزلم هذه اآلية ع  رسول اهلل »

ٌْنيَ  ََشوريَتأَك َِؤأأقَِن بالادهيم هبالذا أ  مهالامم نوعرفالم  ،فضقم بذلكم ذرعالاً » رقال ،(4){ا
الاء  جربئيالل (5)ممفِص  ؛كرهأرى منهم ما أمر األ ا حتالى جم يالا حممالد » رفقالالم  ،عليهم
الاعا ؛ما تؤمر به يعالذبك ربالك  مل تفعمل نك ن  ن الل او ،  الرعالامم (6)فاصالنع   صم جعم

                                                            
؛ اهليثمـا ي همـ  92، ص3حجر العسـقالين ي هتـذيب التهـذيب: جابن  ورواه أيضا : احلافظ (1)

؛ الصــاحلا الشــاما ي 610، ص11؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج113، ص9ال والــد: ج
 .291، ص11سبل اهلدى والرشا : ج

 هـ.1407 ار الكتب العلمية، لسنة ، ط 542، ص1تاريخ الطربي: ج (2)
 ؛320، ص1  لل النبوة أليب نعيم ا صاهاين: ج (3)

 .216الشعراء: (4)
َولؤن حرَمْ  َشؤورًِا فألأؤ ر      }التن يـل اي   أتكلم مـ  أحـد ي هـذا األمـر كـام جـاء ي حمكـم  (5) ْإهِّؤي هأؤذأررُت 

ََِيورَم ْإِهسويًّا  .26مريم: اآلية  . سورة{ْس ألَِّ  ا

اع: الذي يكا  به. )خمتار الصحا ، ملحمد بن زكريا: ص (6) (.297الص 
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الل لنالا عسالاعليه رجالل شالاة، و بالد املرلالب حتالى أثالم  ،مالن لالبن اً جعم مجالع   بنالي عم
ا أو ،كلمهمأ الا  ؛«مرت بهأبلغ مم لالم مم الْوُمم لاله ،مالر  بالهأففعم عم هالم يومئالذ  ،ثالم دم وم
مالهأفاليهم  ،و ينقصالونهأ ،يزيالدو  رجالالً  ربُعو  رجالالً أ وم  ،وزالزة ،بالو طالالبأ رعامم

 ،فّئالم باله ،ليه دمعا  بالرمعام الذ  صنعته هلمنجتمعوا أفلمام  ؛بو هلبأو ،العبماس
فشقها  ،من اللحم (1)حزبة (وسلم –وآله  -صم  اهلل عليه )فلامم وضعته تناول النبي 

ا يف نواحي الصفحةأثم  ،بأسنانه اهم  .«كلوا بسم اهلل» رثم قال ،(2)لقم
الا نالرى  (3)كل القوم حتى هنلواأف  الابعهمأار آثال  نعنه مم   كالا  الرجالل نواهلل  ،صم

الالا قالالدمم جلأالواحالالد مالالنهم ليم   ؛«اسالالق القالالومم يالالا عالاليل» رثالالم قالالال ،مالاليعهمكالالل ملالالل مم
جل منهم ناهلل  يمُ أو ،مجيعاً  (4)فّئتهم بذلكم العس فشالربوا منه حتى رووا   كا  الرم

ره ،  يكلمهالموسلم( أ -وآله  -)ص  اهلل عليه  رادم النبيأفلامم  ؛ليشالربم ملله الدم  (5)بم
الالمنىل  بو هلبأ و  يكلمهـم  ،فتاـرق القـوم ؛لقـد سـحركم َصـاحبكم :فقالال ،الكم

                                                            
 ي قطعة من اللحم.أ (1)
 (.122، ص3الصاح: اجلنب من كل يشء. )العني للاراهيدي: ج (2)
 (.680، ص11النهل: هو أو  الرشب. )لسا  العرب: ج (3)
ي: وهو خالف العطم. )الصحا  للجوهري: ج (4)  (.1012، ص3الر 
 (.1228، ص3ُه: سبقه. )ينير: الصحا  للجوهري: جبدر (5)
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 .وسلم( -وآله  -)صىل اهلل عليه  النبا
ا سمعم ِمن القالولنىل    هذا الرجل قد سبقنيأ يا عيل» :فلاَم كا  الَعد قا    ،مم

مس مالن الرمعالام فُعالد لنمالا بملالل الالذ  صالنعمم بالاأل ،لمهالمكأ  أفتفرهلل القوم قبل 
عالا  بالرمعالام ،ففعملم ،«ثم امجعهم   ،والشالراب ففعالل  ،فقربتاله ،ثم مجعتهم ثم دم

 -)صال  اهلل علياله  ثالم تكلالم النبالي ،حتى هنلالوا ،فأكلوا وشالربوا ؛كام فعل باألمسِ 
الا   وم نيا بني عبالد املرلالب » رفقمالوسلم(  -وآله  الرب جالاء  اعلالم شالاباً اهلل مم يف العم
ل مالأقومه ب مالر  اهلل أ  أوقالد  ، جئالتكم ب رالري الالدنيا وا خالرة   ن ،ا جئالتكم بالهفضم

اأوازر  ع  يكم ي  أف ؛ليهنادعُوكم  رمصهم أو ،حدثهم سناً أفقلم وأنا  ؛«مر  هذم
الاقاً  (1)زشهمأو ،عظمهم بمرناً وأ ،عيناً  خالذ أكالو  وزيالرك علياله فأنالا يالا نبالي اهلل أ ،سم

ال ،برقبتي خليفتِي فيكم فأهذا     ن» رفقم م فَقـا ؛«طيُعالواأسمُعوا له وأخي ووصي ي وم
 .لَعيل (2)وتطي  ،  تسم أقد أمَره  :ويقولو  أليب طالب ،القوم يضحُكو 

                                                            
اقني. )القاموس املحيط للاريوز آبا ي: ج (1)  (.270، ص2أمحشهم ساقا : أي  قي، الس 
ــوي )  (2) ــنهم: البع ــة، م ـــ( ي تاســريه: ج516ورواه مجاع ــة لســنة 131، ص6ه ــ   ار طيب ، طب

م؛ 1979ر بـريو  لسـنة ، ط  ار الاكـ127، ص5م؛ اخلـاز  ي تاسـريه: ج1997 -هـ 1417
عـا   ابن  م؛1993، ط  ار الاكر لسنة 328، ص6احلافظ السيوطا ي تاسريه الدر املنثور: ج
هـ 1419، ط  ار الكتب العلمية لسنة 93، ص15الدمشقا احلنبيل ي اللباب بعلوم الكتاب: ج

ــري: ج1998 - ـــراج املن ــري الس ـــربينا ي تاس ــدين الش ــب ، ط  ار الك52، ص3م؛ شــمس ال ت
اجلــوزي ي ابــن  ، ط  ار الكتــب العلميــة؛174، ص5العلميــة؛ املقريــ ي ي امتــاع ا ســامع: ج

← 
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 :قا  ،عن عيل ،(1)جريرابن  خرجأو
ُسول اهلل»   قالد ن ،يالا بنالي عبالد املرلالب روسلم( -وآله  -)ص  اهلل عليه  قال رم

قد  ،جئتكم ب رري الدنيما واآلخرة فايكم يوازر  ع  هالذا  ؛ليهنمر  اهللم أ  أدعوا أوم
الومم عنمهالا  رقالال ،«وخليفتالي فاليكم ،ووصالي ي ،خيأ  يكو  أاألمرم ع   فالاحّم القم

خالي أفأخالذ برقبتالي ثالم قالالر هالذا  ؛كو  وزيالرك عليالهأنا يا نبي اهلل أ»مجيعا وقلم 
 .(2)«واطيعُواووصي ي وخليفتي فاسمُعوا له 

                                                                                                                                                       

ــتيم: ج ــه الســالم(: ج252، ص1املن ــ منني )علي ــري امل ، ط 497، ص2؛ الصــاليب ي ســرية أم
؛ 290مر وية ي مناقـب اإمـام عـيل )عليـه السـالم(: صابن  م؛2005هـ/1426األوىل لسنة 

 .486، ص1كم احلسكاين: جشواهد التن يل للحا
ابـن  ؛ ومـن امل سـف أ 149، ص19جام  البيا  ي تاسري القرآ   بـن جريـر الطـربي: ج (1)

فالأيكم »جرير قد خالف األمانة وكتم ما أن   اهلل تعاىل فبد  قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم: 
 :فاسـتبدهلا بقولـه ؛«يوازر  ع  هذا األمالر عال  أ  يكالو  أخالي، ووصاليي، وخليفتالي فاليكم

(!!! وقـد نســا أ  رـريه مـن فأيكم يوازرين عىل هـذا األمـر أ  يكـو  أخـا، وكـذا، وكـذا)
اظ و  احلدي  بتاممـه  و  تالعـب، وتبـديل ي قـو  رسـو  اهلل )صـىل وواملصناني سري احلا 

 اهلل عليه وآله وسلم( ولذا نجده قد تراج  عن هذا التبديل، وما قـام بحذفـه و ـا )الوصـية
واخلالفة( من احلدي  الشـريف فعا  فرواه تاما  ي تارخييه الذي أسامه بتاريخ األمم وامللـوه 

 ، طب  م سسة األعلما.63، ص2كام ي: ج
األ ـري ابـن  ؛ احلـافظ49، ص42عسـاكر: جابـن  أخرجه مجاعة، ورواه آخرو ، مـنهم: احلـافظ (2)

← 
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ابـن  كيف ور  ) :نه قيل لهأعن عيل  ،والضياء ،(2)جريروابن  ،(1)محدأخرج أو
 :فقا  ؟عمَ   و  عمَ  

وهالم رهال   ،بني عبد املرلالبوسلم(  -وآله  -)ص  اهلل عليه  مجع رُسول اهلل»
ام ؛كل اجلذعة ويشالرب الفرهللكلهم يأ  ،كلوا حتى شبعواأف ؛فصنع هلم مدا من طعم

 ُم لْ عِ يا بني عبد املرلب ا  بُ  رفقال ؛ومل يشالرب ،كأنه مل يمس ،وبقي الرعام كام هو
يكم أفالال ؛وقالالد رأيالالتم مالالن هالالذه اآليالالة مالالا رأيالالتكم ،واىل النالالاس عامالالة ،لالاليكم خاصالالةن

 ،فقمالم نلياله ؛فلم يقم نلياله أحالد ؛ووارثي ،وصاحبي ،خيأ  يكو  أع  يبايعني 
ال ؛وكنم من أص ر القوم  ؛ليالهنقالوم أقال ثلال  مالرات كالل ذلالك  ثم ،جلسأ رفقم

 فلذلك ورثالم» رقال ،«جلس حتى كا  يف اللاللة رضبم بيمده ع  يد أ رفيقول  
 .(3)(«عميابن 

                                                                                                                                                       

الاـداء ي املختصــر ي أخبـار البشــر: ، احلـافظ أبـو 63، ص2اجل ري ي الكامل ي التـاريخ: ج
، 3ايب احلديد ي شـر  هنج البالرـة: جابن  ؛8؛ املوف، اخلوارزما ي املناقب: ص116، ص1ج
 .114، ص13؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج211ص
 جرير.وابن  لعله أخرج أمحد، (1)
 .63، ص2تاريخ الطربي: ج (2)
مر ويه ي مناقب عـيل بـن وابن  ؛126، ص5ن الكربى: جوأخرجه احلافظ النسالا ي السن (3)

ــب  ــه الســالم( –أيب طال ــن  ؛287: ص-)علي ــام : صواب ــا 235جــرب ي هنــج اإي ؛ واملتق
 .174، ص13اهلندي: ج
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 :ليه الذوق الَصحيَحإدى أتفسري خطري 

 :والوَصاية هـا ،والشهو ية  انيا   ،و   أاملقارنة الوجو ية  :خوة ها  األأعلم أ
 ومعرفة. ،ومقاما   ،وحا  ،علام   التحق، بام حتق، به املوىص

والورا ـة حتصـيل مـا  ، قـا واأل ،محـا والوزارة حتمل َما حتملـه املـوزر مـن األ
 ،فتضـاليةواإ ،سـتعدا يةبـل باملناسـبة اإ ؛حصله املورث   عـىل سـبيل الكسـب

 القيام مقام املستخلف عىل سبيل البدلية. :واخلالفة ها
 نيقأحتقيق 

 ،حكمـة رامضـة ،ورري ا من الاضالل املذكورة ،خوةواأل ،  للوصايةأعلم أ
 ،والذوق الصـحيح ،تضح بالوجدا  الصـريحإ ،صل الوجو يورس عمي، ي األ

معلومة  فاض  بايضها ا قدس صورا  أوا لوهية ملا  ،  حرض  الوُجوَب إوهو 
)صىل اهلل عليه  الَعني املحمدي :َوَ  مااض ي تل  احلرضة هوأف ؛ي حرضة علمه

وهلــا  ،عياهنــاأوَ  ،وحقيقتــه اجلَامعــة جلميــ  حَقــاي، املمكنــا  ،وســلم( -وآلــه  -
ا مـ م استااَض بـالثبو  العل واإمكا ؛رة الوُجوب ـالربزخية الكربى بني حض

مق نا به الَعني العلـوي اجلـام  حلقـال، وسلم(  -وآله  -)صىل اهلل عليه  بوساطته
فاضـ  أَوكـذل  ملـا  ،خـرعيا  األاأل ستااض أ م  ؛ورريها ،واملرسلني ،نبياءاأل

كـا   ،فاضـة وجو يـة خارجيـة ي احلرضـة العاميـةأرة بايضها املقـدس ـهذه احلض
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 ـم ملـا  ،وتاليه الرو  العلوي ،الرو  املحمدي ،رةـالساب، بالوجو  ي تل  احلض
 ،وسـلم( -وآله  -)صىل اهلل عليه  فاو  ما ظهر  به حقيقة حممد ؛وجد اهلل اهلَباءأ
 ليـهإرواِ  قـرب األأوكا  الـُرو  العلـوي  ،روا واأل ،حه قبل ساير احلقال،ورو

ــه  ــه  -)صــىل اهلل علي ــوره ؛وســلم( -وآل ــا  بيه ــر  مقارن ــم اســتعيد  ،فيه  ، 
عيم للح، نطَباق التديل األإ ،والُصورة اهلبالية ،وتوجه  تلَ  احلقيقة املحمدية

هلا بحسب مجعية إيل عَبارة عن جتيل َوولَ  التد ،َوإليه يلجأ ،الذي به  تدى اخلل،
فتجىل الـرحيم اهلَـا ي باحدَيـة مجيـ  ا سـاَمء ي  ؛سم الَرحيم اهلَا يساملية ي اإأ

 ـم  ،فتحقـ، وجتـوهر َاـا ،وانطب، عىل تلَ  الُصورة اهلَبالية ،عيمصورة النور األ
ي ولـَ  وسـلم(  -وآلـه  -)صىل اهلل عليـه  نبسط ولَ  النور عىل من هو اقرب بهأ

ريض اهلل )ايب طالب ابن  ليه ي ولَ  اهلَباء عيلإقرُب الناس أوكا   ، م و م ،اهلَباء
 ،وليـاء املتقـدمنيرسار األأو ،واملرسـلني ،نبيـاءولذا َصار جامعا  حلقـاي، األ (،عنه

 ،وخلياـة ،ووصـيا   ،وسـلم( -وآلـه  -)صـىل اهلل عليـه  لـه خـا  أوكا   ،واملتأخرين
 ،نبيـاء واملرَسـلنيجلميـ  األ وممـدا   ،وَمـوىل هلـم ،للمـ منني ووليا   ،ووزيرا   ،ووار ا  
الناشـ  مـن وسلم(  -وآله  -)صىل اهلل عليه  بمد ه ،ولياء األولني واآلخرينواأل

  :وسلم –وآله  –وي يد َما قلنَا قوله صىل اهلل عليه  ،عيمولَ  النور األ
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 .(1)«ومعي جهراً  ،يا عيل كنم مع األنبياء رساً »
وجـدي الاـر  بـاهلل الَصـمد الشـيخ  ابـو الرَضـا حممـد  ،وسندي ،وقا  سيدي 

ه األ وهـم  ،نعم هو من األولياء الَسـابقني :هد ي شـر  هذا احلدي قدس اهلل رس 
الذين يتصـرف بمثل روحهـم ي الَعـا  قبـل أ  يتَعلـ، الـرو  بالَبـد  العنصــري 

َوتلَ  قَصة طويلة    ،ة  ش  ارز ()وبوبده قص :فَقا  ؛َوالتدبري ،تَعل، التصـرف
فليطـال  امللاوظـا   القدسـَية  ؛فمـن أرا  ا طـالع عليَهـا ؛اإطالـةافـة وكرَها خمأ

يد للمذكور ما روى ي كلامته املـأ ورة  م ،وايضا   ،ورتبتها ،لاتهاأالتا  (2)الرَضالية
 :(ريض اهلل عنه)

ها نا الذ  أنا بكل يشء عليم أ ،وهو عيل   ،نا عيل  أ» مفاتيح ال يبم عند    يعلمم
نالا ذو أ ،نا اللالوو املحفالو أ ،نا جنب اهللأ ،نا يد اهللأ ،نا قلب اهللأ ،بعدم حممد غري 

ول نالالا األأ ،نالالا املوسالالى الكلالاليمأ ،نالالا ا بالالراِهيم اخلليالاللأ ،نالالا النالالوو ا ولأ ،القالالرن 
نا أ ،خاز  النبوةنا أ ،شباونا روو األأ ،رواونا روو األأ ،واآلخر والظاهر والباطنم 

                                                            
 .270، ص7هـ(: ج988زبدة التااسري، للمال فتح اهلل الكاشاين )  (1)

 وهو من املصناا  التا كتبها مصنف معارج العال. (2)
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 انتهى. ،(1)«نا ترمجا  وحي اهللأ ،وجه اهلل
كـا  رسـو  اهلل  (2)ين رأيـ  ي مبشــرةأ ،علم أنه كا  منشاء ول  التحقيـ،أ م 
 ؛احلصـن الســلطاينإىل  وتوجـه ،قـدم ي بلـدي (وسـلم –وآلـه  –صـىل اهلل عليـه )

كل واحد منهم ن   ي  ار مـن لـه معرفـة  ،(ريض اهلل عنهم)فدخل فيه واصحابه 
 ، اريإىل  (ريض اهلل عنـه)مـري املـ منني عـيل بـن أيب طالـب أبه ومو ة حتـى جـاء 
فلبـ   ؛وقمـ  وراء ظهـره خلدمتـه ،فصـعد  السـقف ؛وجلس عىل سقف بيتا

فرأيــ  ي كبــد َســامء  ؛الســامءإىل  نيــرأ :وقــا  يل ، ــم قــام ،قلــيال   (ريض اهلل عنــه)
هـذا البـدر  (:ريض اهلل عنـه)فقـا   ؛كامال تنور به العـا  كـام  التنـور ا  احلقيقة بدر

وكمـل  ،نش، بنصاني نصـف بقـا عـىل السـامءأفاوا البدر  ؛اثا  احلقيقة املحمدية
ريض اهلل )فدخل ي صـدره  ؛وأ قل النصف الثاين ،نش،أواحد كأنه ما     آي  بدرا  
هـذا نسـبتا  (:ريض اهلل عنـه)فقـا   ؛بتدريج قليل نير إو كمل بدرا  أوكن   (،عنه

وهكـذا  ، ـم قـا  بـالتلطف التـام (3)(وسلم –وآله  –صىل اهلل عليه )م  رسو  اهلل 
                                                            

أخرجه الشيخ املايد رمحه اهلل ي ا ختصاص عن اإمام الصا ق )عليه السالم( بألااظ متقاربـة  (1)
؛ وعنـه العالمـة 248م  ما رواه الشـيخ املصـنف ي هـذه املخطوطـة، ينيـر: ا ختصـاص: ص

 .258، ص26املجليس ي البحار: ج
 املبشـرة: أي: الر يا الصاحلة وقد مر  بيانه سابقا . (2)

هذه النسبة التا أشار إليها أمري امل منني )عليه السـالم( مـن رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه إ   (3)
← 
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قام الش، الواحـد  ،نش، بشقنيأوا بدره إف ،فرأي  ،بدريإىل  فانير ؛نسبت  معاأ
فـدخل  ؛نتقل الش، الثـاينأو ،نش،أنه ما إوكمل بدرا ك (،ريض اهلل عنه)ي صدره 
 ،يضــا  بــدرا  أبالعطوفــة التامــة ســيكمل شــق   (ريض اهلل عنــه)وقــا   ،ي صــدري

 ؛وقعــد ي حجــري (،ريض اهلل عنــه) ــم جــاء  ؛ولكــن بالتــدريج مــرة بعــد اخــرى
  :قو أ ،وشـرع  ،فعانقته
 ،أن  عرفاين ،سالما وإيامينإأن   ،وبرهاين ،ان  حجتا ،مامإو ،ن  سيديأ

 ،رساريأو ،خالقـاأن  أ ،ورسما ،ن  حقيقاأ ،وصاايت ،ن  وايتأ ،ووجداين
 ،مـ  خلـو ه خالـدا   ،واحلمـد هلل محـدا  كثـريا   ،نكشف عىل الرس الذي حـرر أ م 

                                                                                                                                                       

وسلم( فكا  نصف نور النبا )صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم( قـد كشـاته الروايـا  الشــرياة عنـه 
 مام احلنابلة ي فضالل الصحابة عن سلام  )ريضإ)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ومنها ما أخرجه 

كنالم أنالا »سمع  حبيبا رسو  اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يقـو : )اهلل تعاىل عنه(، قا : 
قبل أ  ولق آدم بأربعة عشالر ألف عام فلام خلق اهلل آدم قسالم  (عز وجل)وعيل نورًا ب  يد  اهلل 

، 2. ينيــر: )فضــالل الصــحابة: ج(«عليالاله السالالالم)ذلالالك النالالور جالالزءين فّالالزء أنالالا وجالالزء عالاليل 
؛ تـاريخ  مشـ،  بـن عسـاكر: 1983، ط م سسة الرسالة بـريو  لسـنة 1130برقم  662ص
؛ الرياض النضـرة، للطـربي: 286؛ ومناقب عيل بن أيب طالب  بن مر وية: ص67، ص42ج
 ( ورريهم.120، ص3ج
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 ،واحلمد هلل محدا    منتهى لـه  و  مشـيته ،  منتهى له  و  علمه واحلمد هلل محدا  
 .(1)رضاه   أجر للقاءه ا    واحلمد هلل محدا  

بـبع  هـذا  (قـدس رسه)العـريب ابـن  رب حمـا الـدينوقد صـر  الشـيخ األكـ 
قـا  الشـيخ ي البـاب السـا س مـن  ،فرأي  أ  اوكـر كالمـه استشـها ا   ؛التحقي،

إ  اهلل تبارَه وتَعاىل مَلا أرا  بدا ظهور الَعا  عىل حـد مـا سـب، ي  :الاتوحا  املكية
إىل  جتلَيـا  التن يـهرب مـن ـبضـ ،را ة املقَدَسـةناصل العـاَ  مـن تلـ  اإأ ،علمه

لياــتح فيــه مــن  ،وهــو بمن لــة طــر  البنــأ اجلــص ،فحــدث اهلَبــاء ،احلقيقــة الكليــة
  م إَنه تعاىل جتىل بنوره ،وهذا هو أَو  موجو  ي الَعا  ،َوالصَور ما شاء ،شَكا األ
عـىل حَسـب  أفقبل منه كل يشء ي ولَ  اهلب ؛والَعا  كله فيه بالقوة ،ولَ  اهلَباءإىل 
راج فعىل حَسب قربه مـن ولـَ  النـور سـكقبو  وَوايا البي  نور ال ؛ربه من النورق

صـىل اهلل )ليـه مـن حقيقـة حممـد إ قرَب قبـو   أحد أَو  يكن  ،وقبوله ،يشتد ضوَءه
َصـىل )فكـا   ؛من مجي  َما ي ولَ  اهلَبـاء قرب قبو   أفكا   (وسلم –وآله  –عليه 

                                                            
  ش  أ  هذه الر يـة كاشـاة عـن اعتقـا ه بـأمري املـ منني )عليـه السـالم( وقـد تـدرج  هـذه  (1)

العقيدة ضمن تل  املراتب اإعتقا ية لديه، والتا وكرها ي قوله ألمري امل منني )عليه السالم(: 
أنـ   ،أنـ  عرفـاين ووجـداين ،أن  إسالما وإيامين ،أن  سيدي وإماما أن  حجتا وبرهاين)

وهـذه هـا مراتـب البـدر الـذي  (،أن  أخالقا وأرساري ،أن  حقيقا ورسما ،صاايتوايت و
 فتدرج حتى اكتمل لديه. ،صدرهإىل   خل
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 .َوأو  موُجو  ،مبدأ ظهور الَعا  (وسلم –وآله  –اهلل عليه 
عـيل بـن ايب  :وكـا  أقـرب النَـاس إليـه ي ولـَ  اهلَبـاء ،قا  الشيخ حما الـدينَ  
ــاِم  ألرسار األنبيــاء  (ريض اهلل عنــه)طالــب   ،نتهــى مــا ي اليواقيــبأ ،مجعــنيأاجلَ

ف فاحاظ ولَ  التحقي، جتده نافعـا  معينـا  ي كشـ ،(1)واجلواهر نقال من الاتوَحا 
 واهلل أعلم. ،صل كل منقبةأنه إف ،نشاء اهللَ تعاىلأة يتآوَ  ،ومنقبة َماضية ،كل فضيلة

                                                            
، ط املكتبـة 227، ص2، ط  ار صا ر بـريو ، وج119، ص1الاتوحا  املكية  بن عريب: ج (1)

 العربية، وزارة الثقافة، مجهورية مصـر. 





 

 

 
 
 

 

 املعراج الثاني
 يف أنه عليه السالم

 وموالهم..ويل املؤمنني 
 وأوالهم..وأعلمهم 

 وأقضاهم وأعدهلم
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 املعراج الثاني

 ،وأعدهلم ،وأوالهم ،وأعلمهم ،َوموالهم ،)ولي املؤمنني: يف أنه كرم ا هل وجهه
 وأقضاهم(

 أواًل: ولي املؤمنني وموالهم.

 تعاىل:قا  اهلل 
َوؤؤؤيُّْكُ  ْإهََّمؤؤؤا} َُْ  اَلَّؤؤؤُ  َو َُِنؤؤؤوا َواََّؤؤؤذويَ  َورَُسؤؤؤو ِرْتؤؤؤوَع اَق ؤؤؤلأاََّ ُيقويُمؤؤؤوَع اََّؤؤؤذويَ  ل  َويُ
 .(1){َرا وُعوَع َوُه ر اَز  أاََّ
ن ل  هذه اآلية عىل رسـو   :قا  ،(2)(مر ويه عن عيلوابن  ،أخرج أبو الشيخ)
َويُّْكُ  ْإهَّمَا}ي بيته ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  اهلل َْ ُ  اَلَُّ  َو آخر إىل  {َورَُسؤو
َوجـاء  ،فـدخل املسـجد(، وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليه  خرج رسو  اهلل ،اآلية

                                                            
 .55سورة املالدة، اآلية:  (1)
 .293، ص2هذا اللاظ بني اهلاللني يعو  للحافظ السيوطا، وقد أور ه ي الدر املنثور: ج (2)
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َيـا سـالل َهـل  :فَقـاَ   ،وا َسـاللإف ؛َوقايم يصيل ،وَساجد ،الناُس يصلو  بني راِك 
)عليـه السـالم( لعـيل بـن أيب طالـب  ،اكـ واَه الر      إ ،  :قـا  ؟حد شيشا  أعطاَه أ
 .(1)عطاين خااهأ

 ،تصدق عيل بخااـه :قا  ،عباسابن  عن (2)وأخرج اخلطيُب ي املتا، واملا ق
عطـاَه هـذا أمـن  :للَسايل( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  فقا  النبا ؛َوهو راك 
َويُّْكُ  ْإهَّمَا}فأن   اهلل تعاىل فيه  ،اك واَه الر   :قا  ؟اخلاتم َُْ  اَلَُّ  َو  :قاَ   ،{َورَُسو

 ـم كتـَب ي خااـه بعـد  (،بأين له عبـد ُسبحا  من فخرين) :وكا  ي خااه مكتوبا  
 .(اهلل امللُ  )

 خل  عـىل  :قا  ،يب راف أعن  ،(4)بو نعيمأو ،مر ويةوابن  ،(3)وأخرج الطرباين
وإوا حيـة ي  ،أو يوحى إليه ،وهو نالم( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل
فإ  كا   ؛وبني احلية ،فاضطجع  بينه ،وأوقيه ،فكره  أ  أقتلها ؛جانب البي 

                                                            
؛ 357، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  وقد أخرجه مجاعة، ورواه آخرو ، منهم: احلافظ (1)

ــل: ج ــن  واحلــافظ 228، ص1واحلــافظ احلــاكم احلســكاين ي شــواهد التن ي ــة اب ــري ي البداي كث
 ، ورريهم.395، ص7والنهاية: ج

 .(106)برقم  39، ص2ج (2)
 .955، برقم 321، ص1املعجم الكبري للطرباين: ج (3)
 ط  ار الوطن، الرياض. 863، برقم 252، ص1معرفة الصحابة أليب نعيم: ج (4)
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َويُّْكُ  ْإهَّمَا} :وهو يتلوا ،فاستيقظ ؛يشء كا  ي  ونه َُْ  اَلَُّ  َو َُِنؤوا  َواََّذويَ  َورَُسو  ل
ِرْتوَع اَق لأاََّ ُيقويُموَع اََّذويَ   :فقاَ   ؛{َرا وُعوَع َوُه ر اَز  أاََّ َويُ
 .«احلمد هلل»
 :فقا  ؛جانبهإىل  ينآفر
 :قا  ،ملكا  هذه قل :، «؟ضّعك ههناأما »
 .«قتلهااليها فنقم »

 :فقا  ،خذ بيديأف ،فقتلتها
فمن مل يسالترع  ؛با رافع سيكو  بعد  قوم يقاتلو  عليًا حق ع  اهلل جهادهمأيا »

 .(1)«وليس وراء ذلك يشء ،فبقلبه ؛فمن مل يسترع بلسانه ؛فبلسانه ،جهادهم بيده
 :تعاىلقا  اهلل 
َْوَع ْإهَُّو ر َوقوْموُه ر}  .(2){َِسرْئو

                                                            
ــ : ج (1) ــرقم 415، ص38احلــافظ الســيوطا ي جــام  األحا ي ــن  ؛41769، ب الشــجريي ي اب

؛ 102، ص15؛ ورواه أيضـا : املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج111، ص1األمايل الشجرية: ج
 .134، ص9واهليثما ي هم  ال والد: ج

 . 24سورة الصافا ، اآلية:  (2)
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)صـىل اهلل  قا  ي الصواع، أخرج الـديلما عـن أيب سـعيد اخلـدري أ  النبـا 
 :قا  ،(وسلم – وآله –عليه 
 .«ولو  عن و ية عيلؤهنم مسنوقفوهم »

 ْإهَُّوؤؤ ر َوقوْمؤؤوُه ر}روى ي قولــه تعــاىل  :وكــا  هــذا هــو مــرا  الواحــدي بقولــه
َْوعَ   –)صـىل اهلل عليـه  مـر نبيـهأأل  اهلل  ؛وأهل البي  ،عن و ية عيل :أي {َِسرؤْئو
املـو ة ي     إجـر أهلم عـىل تبليـغ الرسـالة أنه   يسـإأ  يعرف اخلل، ( وسلم – وآله
)صـىل  وصـاهم النبـاأكـام  ،هل والوهم ح، املوا ة :لو أهنم يسأواملعنى  ،القربى
 انتهى. ،(1)والتبعة ،فتكو  املطالبة ؟ لوهاأضاعوها وأأم ( وسلم – وآله –اهلل عليه 
 ،َواحلــاكم ،(5)حَبــا وابــن  ،(4)والنســالا ،(3)وأمحــد ،(2)يب شــيبةأابــن  وأخــرج

                                                            
؛ وكـذل  ي معـارج الوصـو : 110ورواه أيضا: ال رندي احلناا ي نيـم  رر السـمطني: ص (1)

حجـر اهليثمـا ي الصـواع، وابـن  ؛436، ص2؛ واحلـافظ القنـدوزي ي ينـابي  املـو ة: ج44ج
 .437، ص2املحرقة: ج

 .494، ص7املصنف  بن أيب شيبة: ج (2)
 .350، ص5مسند أمحد: ج (3)
 .14فضالل الصحابة للنسالا: ص (4)
 .376، ص15حبا : جصحيح ابن  (5)
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قـاَ   :قـا َ  ،رقـمأابـن  عن زيـد ،يب الطايلأعن  ،(1)والطرباين ،عن بريدة ،والضياء
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  َرسو  اهلل

 .(2)«من كنم ولي ه فعيٌل وليه»
)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،بريدِة عن أبيهِ ابن  عن عبد اهلل (3)وأخرج أمحد

 :(وسلم – وآله –
أنا منه ،فإنه مني ،  تقع يف عيل» ليكم بعد  ،وم  .(4)«وهو وم

 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  بعثنـا رسـو  اهلل :قـا  ،جرير عن بريدةابن  وأخرج
                                                            

 .166، ص5املعجم الكبري للطرباين: ج (1)
؛ والـبالوري 590هــ( ي السـنة: 287م) أيب عاصـابن  وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، منهم: (2)

عسـاكر عـن فاطمـة وابـن  ؛106، ص2عبـاس ي أنسـاب األشــراف: جابـن  هـ( عـن279) 
؛ 629، ص3؛ احلــافظ الــذهبا ي تــاريخ اإســالم: ج187، ص42ال هــراء عليهــا الســالم: ج

 .145هـ( عن بريدة ي العثامنية: ص255؛ واجلاحظ ) 89والباعوين ي جواهر املطالب: ص

 .356، ص5مسند أمحد بن حنبل: ج (3)
عساكر ابن  ؛390، ص3وأخره مجاعة، منهم عبد اهلل بن حبا  ي طبقا  املحد ني باصبها : ج (4)

؛ البــاعوين ي 380، ص7كثــري ي البدايــة والنهايــة: جابــن  ؛191، ص42ي تــاريخ  مشــ،: ج
؛ العينـا ي عمـدة 53ص ،8حجر العسـقالين ي فـتح البـاري: جابن  ؛88جواهر املطالب: ص

 ؛ ورريهم.7، ص18القاري: ج
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)صـىل اهلل عليـه   جيشنا سألنَا رسو  اهللفلام   ،واستعمل علينَا عليا   ،ي رسية( وسلم
 :(وسلم – وآله –

احبكم»  .«؟كيف رأيتم صحبة صم
 ،(1)وكنـ  رجـال  مكبابـا   ،فرفعـ  رأ  ،وَمـا شـكاه رـريي ،فشكوته أنـا :قاَ  

قـد ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  َوإوا النبا ،وكن  إوا حد   احلدي  أكبب 
 :فقا  ؛محر وجههأ

 .«هولي   فعيل   ،همن كنم ولي  »
 .(2)وكره بسوءأفقل     ؛فذهَب الذي ي نايس عليه

 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :عن بريدة قا  ،(3)أخرج الديلما

                                                            
 أي: أنه   يرف  رأسه عن احلدي  من أحد من الناس. (1)
؛ وأيضـا  ي خصـالص أمـري املـ منني عليـه 130، ص5وأخرجه النسـالا ي السـنن الكـربى: ج (2)

 ؛ واحلـافظ السـيوطا ي جـام 135، ص13؛ واملتقا اهلندي ي كن  العـام : ج94السالم: ص
 .382، ص33األحا ي : ج

 ؛ وأخرجه مجاعة ورواه آخـرو  مـنهم: احلـافظ392، ص5مسند الار وس بمأ ور اخلطاب: ج (3)
؛ 295، ص11؛ الصــاحلا الشــاما ي ســبل اهلــدى والرشــا : ج191، ص42عســاكر: جابــن 

، 23؛ احلـافظ السـيوطا ي جـام  األحا يـ : ج914، ص11امُلتقا اهلندي ي كنـ  العـام : ج
 .270، ص2(؛ قداعس ي الكاشف األمني: ج25808، برقم )187ص
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 .«(2)فإنه يفعل ما يؤمر ؛علياً  (1)فاجب ؛  عليا وليكم بعد أ ،يا بريدة»
)صـىل اهلل  قا  رسـو  اهلل :حصني قا ابن  عن عمرا  ،(3)يب شيبةأابن  وأخرج
 :(وسلم –آله و –عليه 
 .(4)«وعيل و  كل مؤمن بعد  ،وأنا من عيل ،عيل مني»

                                                            
هـذا نـص صــريح عـىل أ  فعـل عـيل و «فأحب عليا  فانه ياعل مـا يـ مر»ور   ي بقية املصا ر  (1)

)عليه السالم( كا  بأمر من رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وهـو يـنص عـىل العصـمة 
ملالزمته الطاعة املطلقة واإمتثا  الكامل ألمر اهلل ورسوله )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وأ    

قعا املطـاب، إرا ة رسـو  اهلل فراق أو اختالف بني فعل عيل )عليـه السـالم( وبـني احلكـم الـوا
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وإرا ة اهلل تعاىل، أي شـرعه الذي شـرعه للناس فسبحا  من اختـار 

 لدينه خرية خلقه واصطااهم وطهرهم وفضلهم عىل العاملني.
 عساكر.ابن  هذه اإضافة ور   ي تاريخ ه()قا : فقم  وما أحد من الناس أحب إيل من   (2)
 .32784رقم  80، ص12املصنف  بن أيب شيبة الكوي: ج (3)

رقـم  620، ص2وأخرجه مجاعـة ورواه آخـرو ، مـنهم: إمـام احلنابلـة ي فضـالل الصـحابة: ج (4)
، ط مكتبـة 380، ص4هــ( ي األحكـام الكـربى: ج581اخلـراط األندليسـ ) ابن  (؛1060)

(؛ 32941نــ  العــام : بــرقم )م؛ املتقــا اهلنــدي ي ك2001هـــ/1422الرشــد بالريــاض لســنة 
 .40735، رقم 365، ص37السيوطا ي جام  األحا ي : ج
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 :(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل :قـا  (2)عنه (1)وأخرج أمحد
أنا منه ،مني علياً     ن ،دعوا علياً  ،دعوا علياً »  .(3)«وهو و  كل مؤمن بعد  ،وم
 .وأبو نعيم عنه مثله ،ساَيا ابن  َواحلسن ،َوأخرج الَطياليس 
وصـححه  ،(6)واحلـاكم ،(5)والطـرباين ،(4)حسن رريب :وقا  ،وأخرج ال مذي 
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا ، عنه
 ،منالي   عليالاً أ ؟ما تريالدو  مالن عاليل ؟من عيل  و؟ ما تريدما تريدو  من عيل»
 .(7)«وهو و  كل مؤمن بعد  ،نا منهأو

                                                            
 .438، ص4مسند أمحد بن حنبل: ج (1)
 عنه، أي: عن بريدة. (2)
ي حتاـة األحـووي:  ؛ املباركاوري198، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  وأخرجه أيضا : (3)

كثــري ي البدايــة ابــن  ؛80، ص1؛ الصــنعاين ي األمــايل ي آ ــار الصــحابة: ج145، ص10ج
؛ ابــو املعــاي ي املســند 906، ص11؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج381، ص7والنهايــة: ج
 .476، ص12؛ السيوطا ي جام  األحا ي : ج265، ص33اجلام : ج

 .296، ص5عيل بن أيب طالب عليه السالم: جسنن ال مذي، مناقب  (4)
 ، بلاظ: )ماوا تريدو  من عيل...(.129، ص18املعجم الكبري: ج (5)
 .111، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (6)
ــاظ، ورواه آخــرو ، مــنهم: (7) ــن  وأخرجــه مجاعــة مــن احلا ، 7ايب شــيبة الكــوي ي مصــناه: جاب

← 
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 قـا  رسـو  اهلل :قـا  (،كـرم اهلل وجهـه)والرافعا عن عـيل  ،وأخرج اخلطيب
 ،فمنعنـا واحـدة ،سأل  اهلل يا عيل فيَ  مخسـا» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 
وأعطاين فيـ  أ  أو   ،فأبى عيل   ؛سأل  اهلل أ  فم  عليَ  أمتا ،وأعطاين أربعا  
وأن  حتملـه  ،مع  لواء احلمد ،وأن  معا ،رض يوم القيامة أنامن تنش، عنه األ

 .(1)«وأعطاين أن  ويل امل منني بعدي ،واآلخرين ،من يدي تسب، به األولني
كام وكره ي قطف  (،رمحه اهلل)حدي  املوا ة متواتر عند السيوطا  علم أ َ أ م 

  سوق طرقة.أ   أاألزهار فار   

                                                                                                                                                       

، 5؛ النســـالا ي الســـنن الكـــربى: ج279، ص4؛ الضـــحاه ي اآلحـــا  واملثـــاين: ج504ص
؛ 174، ص15حبا  ي صـحيحه: جابن  ؛293، ص1؛ أبو يعىل املوصيل ي مسنده: ج133ص

 ؛134، ص7؛ اهليثمـا ي مـوار  اليمـآ : ج129، ص3: جالنضرف  املحب الطربي ي الرياض 
رريهم.، و27، ص4األ ري ي ُأسد العابة: جابن  ؛198، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن 

، 2؛ الرافعا ي أخبـار قـ وين: ج210، ص1رواه مجاعة، منهم: املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (1)
؛ ال رندي احلناـا ي 12961، برقم 214، ص13؛ السيوطا ي جام  األحا ي : ج126ص

 .113، ص1نيم  رر السمطني: ج
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 (1)الةاإيضاح التواتر يف حديث املو -1

يب أوابـن  ،عبـاسابـن  عـن ،(3)واحلـاكم ،(2)اخـرج أمحـد :فأقو  ؛ليتضح التواتر

                                                            
 أل ية حدي  املوا ة.اذا ال تيب ي املخطوط، وإنام أور ناه بارزا  هذا العنوا    يكن  (1)
 أخرجه أمحد ي املسند بعدة طرق، وها: (2)
 .84، ص1. عن أيب عبد الرحيم الكندي، عن زا ا  بن عمر قا : سمع  عليا  ي الرحبة...: ج1
 .118، ص1. عن سعيد بن وهب، وعن زيد بن يشي ، قا : نشد عليا  الناس ي الرحبة...: ج2
 .119، ص1ن بن أيب ليىل، قا : شهد  عليا )ريض اهلل عنه( ي الرحبة: ج. عن عبد الرمح3
. عن الرباء بن عازب، قا : كنا م  رسو  اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ي سـار فن لنـا بعـدير خـم 4

 ، من حدي  قيس بن ايب ع رة.281، ص4فنو ي فينا الصالة جامعة...: ج
، 4كن  عند زيد بن أرقم، فجاء رجل مـن أق ـ الاسـطاط...: ج . عن ميمو ، عن أيب عبد اهلل، قا :5

 ، حدي  زيد بن ارقم.372ص
 ، حدي  بريدة األسلما.347، ص5عباس، عن بريدة، قا : ر و  م  عيل اليمن..: جابن  . عن6
. عن أيب إسحاق، قا : سمع  سعيد بن وهب، قا : نشد عيل الناس فقام مخسة أو ستة مـن )صـحابة 7

، أحا ي  رجا  مـن أصـحاب النبـا صـىل 366، ص5وسلم(...: ج –وآله  –النبا صىل اهلل عليه 
 اهلل عليه وآله وسلم.

رجال سم  النبا )صـىل اهلل  أرقم قا : أستشهد عيل الناس فقا : أنشد اهللابن  . عن أيب سلام  عن زيد8
 .370، ص5: ج«اللهم من كن  مو ه فعيل مو ه...»عليه وآله وسلم( يقو : 

 .110، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (3)
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 ،والطـرباين ؛عـن الـرباء ،(4)ماجـةوابـن  ،(3)محـدأو ؛عنه عن بريدة ،(2)محدأو ،(1)شيبة
ابـن  اـعـن حبشـ ،قـان وابـن  ؛نصـاريعـن جنـدع األ ،(6)وأبو نعـيم ؛(5)عن جرير
َوالضــَياء  ،(9)والطــرباين ،(8)َوالنَســالا ؛حســن رريــَب  :وقــا  ،(7)وال مــذي ؛جنــا ة
وابـن  ؛أسـيد العاـاريابن  أو حذياة ،أرقمابن  عن زيد ،عن أيب الطايل ،املقد 
ــيبةأ ــرباين ،(10)يب ش ــن  ،والط ــوبأع ــن  ؛يب أي ــيبةواب ــن  ،أيب ش  ،(11)َعاصــمأيب واب

 ،الطـرباينو؛ ، عن عمرالشريازي ي األلَقابوَ  ؛عن َسعد بن ايب َوقاص ،والضَياء

                                                            
 .506، ص7املصنف: ج (1)
 .366، ص5املسند: ج (2)
 .281، ص4املسند: ج (3)
 ، عن سعد بن ايب وقاص.45، ص1ماجة: جابن  سنن (4)
 الكبري: ي مواض  كثرية.املعجم  (5)
 .23، ص4حلية األولياء: ج (6)
 .297، ص5سنن ال مذي: ج (7)
 .45، ص5؛ وي السنن الكربى: ج14فضالل الصحابة: ص (8)
 .112، ص1املعجم األوسط: ج (9)
 .496، ص7املصنف: ج (10)

 .552السنة  بن ايب عاصم: ص (11)
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عن  ،َجعدة ابن  عن حييى ،وأبو نعيم ي فَضالل الصَحابة ؛احلويرثابن  عن مال 
 وقـيس ،َورقـاابن  بديلابن  عن حبيب ،عقدة ي كتب املوا ةوابن  ؛أرقمابن  زيد
 ؛َو لثـة عشــر رجـال   ،وأمحـد عـن عـيل ؛حيل األنصـاريشـراابن  وزيد ، اب ابن 
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قاَ  رسو  اهلل :قالوا ،أيب شيبة عن جابروابن 
 .«فعيل مو ه ؛من كنمم مو مه»

سـمع   :قـا  ،عمـرابن  عن زا ا  ،(2)أيب عاصم ي السنةوابن  (1)وأخرج أمحد
د رسالول اهلل»وهو ينشد النَاس  ،عليا  ي الرحبة  –وآلاله  –)صال  اهلل علياله  من شالهم

فشـهُدوا اهنـم  فقام  لَثة عشــر رجـال   ،«؟ما قال ريوم غدير خم وهو يقولوسلم( 
 :يوم ردير خم يقو ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  سمُعوا رسو  اهلل

 .(3)«فعميل مو ه ؛من كنم مو ه»

                                                            
مسـند عـيل عليـه السـالم، ط م سسـة قرطبـة،  ، مـن641، برقم 84، ص1مسند أمحد بن حنبل: ج (1)

 القاهرة.
ــن  أخرجــه (2) ــدة وعنــو  هلــا: )أحا يــ  كثــرية ي وا  اللاــظ اب ايب عاصــم ي الســنة بطــرق عدي

 .594-590واملعنى(: ص
عساكر ابن  ؛ ورواه آخرو ، منهم:593؛ والسنة  بن ايب عاصم: ص84، ص1مسند أمحد: ج (3)

طلحــة ابــن  ؛374، ص7كثــري ي البدايــة والنهايــة: جابــن  ؛210، ص42ي تــاريخ  مشــ،: ج
 .95الشافعا ي مطالب الس و : ص
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)صـىل اهلل  أرقـم أ  رسـو  اهللابـن  وزيد ،عازبابن  عن الرَباء (1)وأخرج أمحد
 :فقا  (؛ريض اهلل عنه)أخذ بيد عيل  ،مَلا ن   بعدير خم( وسلم – وآله –عليه 
 .«؟ألستم تعلمو  أ  أوىل باملؤمن  من أنفسهم»

:قا  ،بىل :قالوا
 .«؟ألستم تعلمو  أ  أوىل بكل مؤمن من نفسه»
 :فقا  ،بىل :قالوا
 .«من عاداه وعادِ  ،من وا ه والِ الل هم  ،فعيل مو ه ؛اللهم من كنم مو ه»

وأمسـي   ،أصـبح  ،أيب طالـبابـن  هنيشـا  لـ  :فقـا  ؛فلقيه عمر بعد ول 
 .(2)موىل كل م من وم منة

                                                            
 ، ط م سسة قرطبة، القاهرة.281، ص4مسند أمحد: ج (1)
(؛ 32781، بـرقم )78، ص12ايب شـيبة ي مصـناه: جابـن  وقد أخرجه مجاعة، مـنهم: احلـافظ (2)

(؛ اآلجـري ي الشــريعة: 1042) ، بـرقم610، ص2وأمحد بـن حنبـل ي فضـالل الصـحابة: ج
ـــرقم )2051، ص4ج ـــ  العـــام : ج1480، ب ـــدي ي كن ـــا اهلن ـــرقم 134، ص13(؛ واملتق ، ب
، 1؛ وي احلــاوي للاتــاوي: ج59، ص1(؛ واحلــافظ الســيوطا ي أصــو  التهــاين: ج36420)
، 1؛ الشـــجري ي أماليـــه: ج330، ص3؛ اخلطيـــب التربيـــ ي ي مشـــكاة املصـــابيح: ج78ص
؛ 350، ص7كثـري ي البدايـة، والنهايـة: جابن  ؛220، ص42ساكر ي تارخيه: جعابن  ؛31ص

← 
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وا نـا عشــر  ،عن أيب هريـرة ،بن أيب شيبة (1)عمروابن  عن ،وأخرج الطرباين
ــن الصــحابة ــد ؛(2)م ــرباين ،(3)وأمح ــوَب  ،(4)والط ــن ايب أي ــياء ع ــن  ،َو الض ــ  م ومج
َوالضَياء عن عـيل وزيـد  ،والطرباين ،وأمحد ؛عن عيل وطلحة (5)واحلاكم ؛الصحابة
 ؛بـو نعـيم ي فضـالل الصـحابة عـن سـعدأو ؛و لثني رجال  من الصحابة ،بن أرقمَ 

 :لم(وس – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قالوا ،واخلطيب عن أنس
ال من وا هالل هم  ،فعيل مو مه ؛همن كنم مو م » اداه ،وم  .«وعاد من عم

والضـياء عـن  ،(6)واخلطيـب ،جريروابن  ،وأبو يعىل ،َوأخرج عبد اهلل بن أمحد
أنشـد اهلل مـ   :ي الرحبة ينشد النـاس شهد  عليا   :قا  ،ايب ليىلابن  عبد  الرمحن

 :يوم ردير خم  يقو( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  من سم  رسو  اهلل
 .«فعيل مو ه ،من كنم مو ه»

                                                                                                                                                       

ـــا: ج14، ص2العاصـــما ي ســـمط النجـــوم العـــوايل: ج ، 127، ص3؛ الســـمهو ي ي الوف
 ورريهم.

 .25، ص2املعجم األوسط: ج (1)
.28، برقم 499، ص7املصنف: ج (2)
 .118، ص1مسند أمحد: ج (3)
 .357، ص2ج املعجم الكبري للطرباين: (4)
 .110، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (5)
 .236، ص14تاريخ بعدا ، باب الياء: ج (6)



 153 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء األولمعارج العال يف مناقب املرتىض

 

 

)صىل  نا سمعنا رسو  اهللإد هلنش :قالوا ،فقام ا نى عشـر بدريا   ؛ملا قام يشهد
 :يقو  يوم ردير خم ،(وسلم – وآله –اهلل عليه 
 .«؟ألسم أوىل باملؤمن  من أنفسهم وأزواجه أمهامم»
 :قا  ،بىل :فقلنا
 .«وعاد من عاداه ،وال من وا هالل هم  ؛فعيل مو ه ،فمن كنم مو ه»

قا  رسـو   :قا  ،رقم معا  أابن  وزيد ،مرةابن  عن عمرو ،(1)وأخرج الطرباين
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  اهلل

الِ الل هم  ؛فعيل مو ه ،من كنم مو مه» الاداه وعادِ  ،من وا مه وم نصالالر أو ،مالن عم
انأعن من أو ،من نصالره  .(3()2)«هعم

                                                            
 .17، ص4املعجم الكبري للطرباين: ج (1)
ــه (2) ــن  أخرج ــه: جاب ــاكر ي تارخي ــد: ج230، ص42عس ــ  ال وال ــا ي هم ــه اهليثم ، 9؛ وأخرج

 ..64، ص3السالم: ج ؛ وأخرجه الصدوق رمحه اهلل ي عيو  أخبار الرضا عليه104ص
منـذ القـر  الثـاين للهجـرة حيـ  بـدأ  -إ  حدي  املوا ة من األحا ي  التـا زيـن اـا املصـناو   (3)

يومنـا إىل  مصنااهتم فضال  عام تم تدوينه ي كثري من املخطوطا  التا   تـر النـور -عصـر التدوين 
 سيوطا وإنام وصو  هذا احلدي هذا، وهذا يكشف ليس فقط عن تواتر حدي  املوا ة كام قا  ال

كل راوي وطالب علم سواء كا  ممـن حيـب عليـا  )عليـه السـالم( أم ممـن يبعضـه وهـا حقيقـة إىل 
هــ( ي 385شاهني )املتو  ابن  اع ف اا البع  وأنكرها البع  اآلخر؛ وي ول  يقو  احلافظ

← 
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قـا   :قـاَ   ،أرقـمابـن  يب الطاْيل عـن زيـدأعن  ،(2)واحلَاكم ،(1)وأخرج الطرباين
 :رُسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(

كتالاب  رحدمها أكرب من اآلخرأفأجبم ن  تراك فْيكم اللقل   ؛كأ  قد دعيم»
فإهنام لن يتفرقا حتى يردا عيل   ؟فانظروا كيفم ختلفو  فيهامم  ،وعصيت أهل بيتي ،اهلل

أنا و  كل مؤمن ،اهلل مو ئي ،(3)احلوض اليل مالو مه ؛من كنالم مالو مه ،وم الل هالم  ،فعم

                                                                                                                                                       

م والـرباء بـن عـازب ( عـن زيـد بـن أرقـ87برقم  104، ص1هل السنة: جأكتابه )شـر  مذاهب 
( يوم ردير خم ونحن نرف  رصـن الشـجرة وسلم – وآله –قا : كنا م  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه 

، ويف خالرب هالذه «أ  ن  اهلل و ، وأنا و  كل مؤمن، من كنالم مالو ه فعاليل مالو ه»عن رأسه فقا : 
وهذا حدي  رريب صحيح؛ وقـد شاهني: ابن  ، قا «عاداه اللهم وا  من وا ه وعاد من»الروايةر 

روى حدي  ردير خم عن رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( نحو مالة ناس، وفيهم العشـرة، 
 وهو حدي   اب ،   أعرف له علة تار  عيل اذه الاضيلة،   يشـركه فيها أحد(.

 ، وقد أخرجه عن واللة عن زيد بن أرقم.166، ص5املعجم الكبري: ج (1)
 –)ملا رج  رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه ، وقد أور ه بلاظ: 109، ص3تدره عىل الصحيحني: جاملس (2)

كأ  قد دعيم فأجبالم ن  قالد »من حجة الو اع ون   ردير خم أمر بدرجا  فقممن فقا :  –وآله 
 تركم فيكم اللقل  أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل وعصيت، فانظروا كيف ختلفو  فيهام فالإهنام لالن

،  ـم أخـذ بيـد «ن  اهلل عز وجل مو   وأنا مو  كل مؤمن»،  م قا : «يفصقا حتى يردا عيل  احلوض
(.«وليه، الل هم وال من وا ه وعاد من عاداه من كنم مو ه فهذا»عيل ريض اهلل عنه فقا : 

من »يل فقالر ، ثم أخذ بيد ع«  وأنا و  كل مؤمنن  اهلل مو »ور  ي معجم الطرباين: ) م قا   (3)
 (. «كنم مو ه فهذا مو ه
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الِ  ادِ  ،من وا ه وم اداه وعم  .(1)«من عم
عـن  ،يب الطاْيـَل أعـن  ،بسـند صـحيح (2)َوالطـرباين ،وأخرج احلَكـيم ال مـذي

 ريا أهيا الناس» : اهلل عليه وآله وسلم(قاَ  رسو  اهلل )صىل :قا  ،أسيدابن  حذيَاة
بأ  ،قبلاله  نْصالف عمالر الالذ  يلياله ِمالن ننه مل يعمر نبالي أ  اللرْيف اخلبرْيم أنني قد نم
الالامذا  ؛أنكالالم مسالالئولو وم  ،ولن  مسالالؤوم  ،جبالالمأف ؛دعالالىأ  أ  يوشالالك نوم  نالالتم أفم

ألالاليسم » :فقــا  ؛َونصــح  ،َوجهــدَ   ،نــَ  قــد بلعــ أنشــَهد  :، قــالوا«؟قالالائلو م 
دو   رُسالولهأ   م نله ن  اهلل وأتشهم دا عبالده وم نالاره  ،  جنتاله حالقأو ،شهد أ  حممم وم

الاعة آتيالة   ريالبم فيهالا    أو ،  البع  حق بعدم املوتأو ،  املوت حقأو ،حقم   ،الس 
أنا  ،وأنا موىل املؤمن  ،  اهلل مو ئين ريا أهيا الناس ؟ون  اهلل يبع  من يف القبور وم

مالن  اللهالم  والِ » ،يعنا عليـا   ،«فهذا مو مه ؛فمن كنم مو مه ؛أوىل هْبم من أنفسهم
عادِ  ،وا ه اداه وم  .من عم
ننكم وارُدو  ع  احلوض ،ن  فرطكم ريا أهيا الناس  ا ب  أحوض  ،وم عرض مم

                                                            
؛ والنسـالا ي السـنن 630أيب عاصم ي السنة: صابن  وأخرجه رري الطرباين واحلاكم كل من: (1)

؛ والشـيخ الصـدوق 15، وأخرجه النسالا أيضا  ي فضالل الصحابة: ص45، ص5الكربى: ج
 . 234رمحه اهلل ي كام  الدين: ص

 .181، ص3للطرباين: جاملعجم الكبري  (2)
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انىل  بصالر  دد النّوم  ،صنعم   سائلكم ح  تالردو  عال  أ .دحا  من فضةقفيه عم
سالبمب  (عالز وجالل)اللقالل األكالرب كتالاب اهلل  ؟كيفم ختلفو  فيهامم  فأنظروا ؛قل الل

طرفه بأيديكم ،طرفه بيمد اهلل هالل أوعصيت  ،و  تبدلوا ،ستمسكوا به   تضلواأف ؛وم
 .(1)«هنام لن ينقضا حتى يردا عيل  احلوضأ  اللريف اخلبري أنه قد نبأف ،بيتي

عن  ،عَباسابن  والَضياء عن ،(3)َواحلاكم ،مويهسوَ  ،َحبا وابن  ،(2)َوأخرج امحد
ألسالم أوىل  ريالا بريالدة» :َقا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( :قا  ،بريدة

 .(4)«هفعيل مو  ؛من كنم مو ه ؟باملؤمن  من أنفسهم
 مرر  م  عيل :قا  ،عن بريدة ،وابو نعيم ،جريروابن  ،(5)أيب شيبةابن  وأخرج

                                                            
 .164، ص9أخرجه رري الطرباين، اهليثما ي هم  ال والد: ج (1)
عبـاس ابن  )عن؛ وقد أور ه أمحد بن حنبل بلاظ: 347، ص5مسند أمحد، من حدي  بريدة: ج (2)

ي  منه جاوة فلام قدم  عىل رسو  اهلل )صىل اهلل عليه أعن بريدة قا : ر و  م  عيل اليمن فر
( وسـلم – وآله –فذكر  عليا  فتنقصته فرأي  وجه رسو  اهلل )صىل اهلل عليه ( وسلم – وآله –

من كنم »، قل : بىل يا رسو  اهلل، قا : «يا بريدة ألسم أوىل باملؤمن  من أنفسهم»يتعري فقا : 
.«مو ه فعيل مو ه

 .110، ص3مستدره احلاكم: ج (3)
؛ وأخرجـه ي السـنة 14ي فضـالل الصـحابة: صوقد أخرجه رـري هـ  ء كـال مـن: )النسـالا  (4)

 .95؛ وأخرجه أيضا  ي خصالص أمري امل منني عيل عليه السالم: ص45، ص5الكربى: ج

 .506، ص7املصنف  بن أيب شيبة الكوي: ج (5)
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 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  فلام قدم  عىل رسو  اهلل ؛فرأيُ  منه جاَوة ؛اليمنإىل 
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  فجَعل وجـه رسـو  اهلل ،فتنقصُته ؛وكر  عليا  ( وسلم
بـىل يـا  :قلـ  ،«؟ألسم أوىل باملؤمن  من أنفسهم ريا بريدة» :فَقا  ؛يتعري( وسلم
 .(1)«فعيل مو ه ؛من كنم مو ه» :قا  ،رسو  اهلل

 (:له وسلمآصىل اهلل عليه و)قا  رسو  اهلل  :قاَ   ،عن جرير (2)واخرج الطرباين
مالن  اللهالم والِ » ،يعنـا عليـا   ،«  هالذا مالو هفالإ ؛من يكن اهلل ورسالوله مالو ه»
اداه وعادِ  ،وا ه اله مالن  ؛فكن له حبيباً  ،حبه من الن اسأمن الل هم  ؛من عم ومالن اب ضم
رض بعالد العبالدين سالتودعه يف األأ اً حالدأجد أ    نالل هم  ؛فكن له ب يضاً  ،النماس

 .(3)«فاقض فيه باحلسنمى ؛الصاحل  غريه
)صـىل اهلل  قـا  رسـو  اهلل :قـا  ،جنـا ةابـن  اـعن حبشـ (4)خرج الطرباينأو 
 :(وسلم – وآله –عليه 
 ؛مالن عالاداه وعالادِ  ،مالن وا ه والِ الل هالم  ؛فعيل مالو ه ،اللهم من كنم مو ه»

                                                            
 .325، ص4وأخرجه أيضا : الضحاه ي اآلحا  واملثاين: ج (1)
 .358، ص2املعجم الكبري للطرباين: ج (2)
، 42عســاكر ي تارخيــه: جوابــن  ؛106، ص9خرجــه أيضــا  اهليثمــا ي همــ  ال والــد: جوأ (3)

 . 36واخلطيب التربي ي ي ا كام : ص236ص

 .17، ص4املعجم الكبري: ج (4)
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 .(1)«عانهأعن من أنصالر من نصالره وأو
 وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قا  رُسو  اهلل :قا  ،عباسابن  واخرج الطرباين عن

 :لعيل( وسلم –
الِ الل هم  ؛نصالر بهأو ،نصالرهأو ،رحم بهأو ،رزهأو ،عن بهأوم  ،عنهأاللهم » من  وم
اداه ،وا ه  .(2)«وعاد من عم
َعـازب  ابـن  والـرباء ،أرقـمابـن  عن زيد ابة،حبو نعيم ي فضايل الصأخرج أو
 :قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( :قا  معا  
أنا و  كل مؤمن ،ييأ  ن  اهلل ول»  .(3)«فعيل مو ه ؛من كنُم مو ه ،وم
  تصـنعه بأحـد مـن نـَ  تصـن  بعـيل شـيشا  ألعمـر نه قيل أقطنا  خرج الدارأو

                                                            
؛ والطـربي ي الريـاض النيـرة: 106، ص9وأخرجه أيضا  كل من: اهليثما ي هم  ال والد: ج (1)

ـــ ي ي ا127، ص3ج ـــب التربي ـــام : ص؛ واخلطي ـــن  ؛51 ك ، 42عســـاكر ي تارخيـــه: جواب
 .307، ص3األ ري ي ُأسد العابة: جوابن  ؛230ص
؛ وال رندي احلناا ي  رر السـمطني: 216، ص16وأخرجه أيضا : العينا ي عمدة القاري: ج (2)

 .109ص

  أعثر عىل هذا احلدي  باملسند املذكور وإنام عثر  عليه بسند آخر: عن األجلـْح عـن ايب اسـحاق،  (3)
عن سعيد بن وهب قا : سمع  عليا  يقو : أنشد اهلل رجال  سم  حممدا  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

وا سـتة ناـر؛ فشـهدوا فقـام «أ  ن  اهلل و  وأنا و  املؤمن ، من كنالم مالو ه فالإ  عليالاً ولي اله»يقو : 
 .214، ص42عساكر ي تارخيه: جابن  بذل . وقد أخرجه اذا اللاظ والسند احلافظ
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 .(1)نه مو يإ :فقا  ؛(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  صحاب النباأ
 (م ا هل وجههيه )كرتفريع يف وجوب تول -2

عـن  ،بيـهأعـن  ،يب عبيـدة بـن عـامر يـارسأعن  ،(2)عساكروابن  ،أخرج الطرباين
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،جده
الالدقني بو يالالة عالاليل بالالن  ،مالالنم يبآأوص مالالن » الالد  ،فمالالن تالالو ه ؛يب طالالالبأوصم فقم

فقد احب  ،حب نيأومن  ؛حبنيأفقد  ،حبمهأومن  ؛فقد توىل اهلل ،ومن تو   ؛تو  
 .(3)« ض اهلل عز وجلأبفقد  ،ب ضنيأومن  ؛ب ضنيأفقد  ؛ب ضهأومن  ،اهلل

                                                            
عساكر عن قيس، عن عامر الدهنا، عـن سـا  بـن أيب اجلعـد، اـذا اللاـظ؛ ابن  وأخرجه احلافظ (1)

وعمـر  –)عليـه السـالم(  –وأخرجه بلاظ آخر عن عامر الدهنا، عن أيب فاختة قا : )أقبل عيل 
)عليـه  –جالس ي هلسه فلام رآه عمر تضعض  وتواض  وتوسـ  لـه ي املجلـس، فلـام قـام عـيل 

قا  بع  القـوم: )يـا أمـري املـ منني( إنـ  تصـن  بعـيل صـنيعا  مـا تصـنعه بأحـد مـن  –السالم( 
قا  عمر: وما رأيتنا أصن  به؟ قا : رأيت  كـام  –)صىل اهلل عليه وآله وسلم(  –أصحاب حممد 

يته تضعضع  له وتواضع  وأوسع  حتى فلس! قا : وما يمنعنا واهلل إنه ملو ي ومـوىل رأ
 من تاريخ  مش،. 235، ص42كل م من(، ينير: ج

 .240، ص42تاريخ  مش،: ج (2)
؛ 191ي املناقــب: ص املعـازيلابــن  ؛108، ص9وأخرجـه أيضـا : اهليثمــا ي همـ  ال والـد: ج (3)

 .348األمايل للشيخ الطو : ص
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 ،عـن أبيـه ،وأخرج الطرباين عن حممد بن أيب عبيدة بن حممد بن عامر بـن يـارس
 :(وسلم – وآله –صىل اهلل عليه ) قا  رسو  اهلل :قا  ،عن جده عن عامر

ل عيل   ؛وصدقني ،من يبآمن » تي وو يتي  يو هيفا  و ميت ؛أيب طالبابن  فليتوم
 . (1)«و ية اهلل

عـن  ،بو نعـيم ي فضـالل الصـحابةأو ،(2)وصححه ،واحلاكم ،وأخرج الطرباين
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،أرقمابن  زيد
 ؛ويسكن جنة اخللد التي وعالد  ريب ،ويموت مويت ،أحب  أ  حييى حيايتمن »

ل عيل ،فإ  ريب عز وجل غرس قضباهنا بيده نه لن ورجكم إف ؛يب طالبأابن  فليتوم
اللة ،من هدى  .(3)«ولن يدخلكم يف ضم

بسـند رَواه عـن زيـا  بـن  ،منـدرةوابن  ،شاهنيوابن  ،والَباور  ،وأخرج مطني
من أحبم أ  حييالى » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :مطرف  قا 

                                                            
؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : 239، ص42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابـن  أخرجه احلـافظ (1)

 .418؛ األمايل للطو : ص611، ص11ج

 .128، ص3مستدره احلاكم: ج (2)
؛ وحممـد بـن ايب 242، ص42عسـاكر ي تارخيـه: جابـن  وأخرجه رري احلاكم كـال مـن: احلـافظ (3)

، 611، ص11؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج94القاســم الطــربي ي بشــارة املصــطاى: ص
 .106، ص27؛ واملجليس ي البحار: ج558والشيخ الصدوق ي اخلصا : ص
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يايت يموت ميتتي ،حم اله  ،وم ا غرسم عالد  ريب قضالبمانًا مالن قضالبماهنم يدخل اجلنة التي وم وم
هنم لن ورجوكم من بماب إف ؛ه من بعِدهتذريو ،فليتول علياً  ؛وهي جنمة اخللد ،بيِده
 .(1)«ولن يدخلوكم يف باب ضالملة ،هدى

 قـا  رسـو  اهلل :قـا  ،عبـاسابـن  والرافعـا عـن ،بو نعـيم ي احلليـةأوأخرج 
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 

يمايت    أمن رسه » ايت ،حييى حم ها ريب ،ويموت مم د  غرسم فليوا   ؛ويسكن جنة عم
ال وليه ،عليًا من بعد  ليوم وا من قخل ،هنم عصيتإف ؛هل بيتي من بمعد أوليقتد ب ،وم

القاطع  فيهم  ،متيأهم من ضلفويل للمكذب م بف ،ورزقوا فهمي وعلمي ،طينتي
 .(2)«  أناهلم اهلل شفاعتي ،صلتي

                                                            
هموعـة مـن احلاـاظ الـذين إىل  ، وقـد أشـار611، ص11رواه املتقا اهلندي ي كنـ  العـام : ج (1)

فـروخ الصـاار ابـن  منـده( وأخرجـهوابـن  شـاهني،وابـن  ري، والبـاور ي،أخرجوه، وهـم )مطـ
بابويــه القمــا ي اإمامــة وابــن  ؛71هـــ( ي بصــالر الــدرجا  اــذا الســند واملــتن: ص290) 

؛ والسـيد املرعيشـ ي شــر  إحقـاق 248، ص36؛ واملجليس ي البحـار: ج44والتبصـرة: ص
 .110، ص5احل،: ج

؛ والقنـدوزي الشـافعا ي ينـابي  240، ص42كر ي تـاريخ  مشـ،: جعسـاابن  أخرجه احلافظ (2)
، 12؛ واملتقــا اهلنــدي: ج207؛ واملشــعري العــاميل ي الــدر النيــيم: ص489، ص2املــو ة: ج

← 



 املعراج اللا  ........................................................................................ 162

 حقايق كشفية يف داليل مسعته -3

وو َيـة  ،واحلبيـب ،والَويل هـو القريـب ،واحلب   ،القرب :علم أ  الو َية هاأ
اهللَ  ويل (كـرم اهلل َوْجَهـه)فهـو  ؛وموا َتـه ،ومـوا هَتم نتيَجـة لو َيـة اهلل ،امل منني
 ،  شـش  قلـَ  وايتأو ،هو يشـوالقـرب وجـو ي وَ  ،واهلل ولَيه ومو َه ،ومو َه
فهـو  ؛والقرب الوجو ي عَبارة عن القرب املبدأ وجو ا   ؛َواحلُب كذلَ   ،وصاايت
 –)صـىل اهلل عليـه  سوى حممـد املبدأ وجو ا  إىل  قرب املوجو ا أ (ريض اهلل عنه)
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  وحممـد ،ألنه املَاـاض الثـاين مـن املبـدأ ؛(وسلم – وآله
 .كاَم مر ،هو املَااض األو ( وسلم

والقرب الشُهو ي عَبارة عن شهو  الَصا ر املااض املبدأ املاي  فيـه  عـىل مـا 
احلـب الوجـو ي هـو حـب ، وَ والشهو ي تاب  للوجـو ي ،كا  عليه واتا  وصَااتا  

لثبـو   ا  ، ومنتجـلوجُو  الاـروع ا  واتيا  مثمر ا  ، وامليهر حبْصل الارعواأل ؛الذا 
وحب الَصـا ر املَاـاض املصـدر املاـي  املوجـب  ،ولو َه ما ظهر َما ظهر ،امليهر

 .واأل ر َولو َه ما صدر عن الِعنى َما صدر ، ستتباع الاي 
 واتيـا   مجـا    شـُهو  وجهـه عـىل َمـا هـا علْيـهإىل   ر َواحلب الشـهو ي مْيـل املـ

 ، ر فيـه عـىل َمـا هـا عليـه شـهو  ناـس املـإىل  وميل األ ر ،ي مرآة األ ر ا  ااتيوص
 من كمل.ولو َه ملا كمَل 

                                                                                                                                                       

؛ 69؛ والصاار ي بصالر الـدرجا : ص170، ص9؛ شـر  هنج البالرة للمعت يل: ج103ص
 .108والشيخ املايد ي ا ختصاص: ص
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كمـل أ  َسيد اخلل، حممـدا  )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أفاْعلم  ،إوا اَهد هذا
فهـو مـن  ؛النبوة والو َيـة :َوعليه خلع  اخلااية للكاَملني ،موجو  ي ولَ  املعنى

و َ رُسـو   ،خـذ نبـاأَمـا  ،والرُسـل ،سل قبلـة جلميـ  األنبيـاءَنه خاتم الرُّ إحي  
َكعَبـة  ،نـه خـاتم األوليـاءإومـن حيـ   ،إ  مـن مشـكوته ،والرَسـالة ،علوم النبوة
والثـاين لـه ي ولـَ  املعنـى  ،ستَاا  ويل علوم الو َية إ  من مشـكوتهأما  ،األولَياء
َوعليـِه خلعـ  اخلاايـة للو َيـة  ،خوه الوُجو ي والشـهو ي املَاـاض الثـاينأ :هو
ي عينـه ( وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليه  من حممد انطبع  :أي ،انطباعيةَصالة أ
كَرم ) ألنهبل  ،وا حَتا  ا تصا لشدة  ؛وَصار  كأهَنا له أَصالة (،كرم اهللَ وجهه)

اخلااية للو َية ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  هو اليل األو  ملحمد (اهلل َوجهه
( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  َولذا َصار وليا  وموىل ملن هو ،ْصلْية لذلَ  اليلأ

)صـىل اهلل  شـار إليـهأ ،خلاايـة النبـوة ْصـال  أوملا كان  خااية الو َية  ،وليه ومولَيه
 .(1)«صيلأع  » :بقوله( وسلم – وآله –عليه 

                                                            
؛ 176، ص2؛ والسيوطا ي اجلام  الصعري: ج273، ص9ثما ي هم  ال والد: جأخرجه اهلي (1)

وابـن  ؛469، ص4؛ املنـاوي ي فـي  القـدير: ج602، ص11واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج
؛ 210، ص33عســاكر ي تــاريخ  مشــ،: جوابــن  ؛434، ص1حبــا  ي طبقــا  املحــد ني: ج
قـا : قـا   –الطيـار  –يعا  عن عبد اهلل بن جعار ؛ مج43، ص2واألصبهاين ي اخبار أصبها : ج
 .«أصيل وجعفر فرعي عيلي »رسو  اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: 
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قبلة جلمي   (كرم اهلل َوجهه)فهو  ،والضَياء عن عبد اهلل بن جعار ،رَواه الطرباين 
ــاء ــا  ،األولَي ــة أَم ــى  (1)مــن مشــكوته    إســتااَض ويل فيــوض الو َي  ،  الرُســلإحت

فا  قيل ينبعـا أ    يكـُو  َويل  ؛خذوا من مشكوتهأهنم أولياء أواألنبياَء من حي  
 ،(2)َكام   يكو  نبا بعد وجو  َخاتم األنبيـاء ،بعد وجو  َخاتم األولَياء ي هذا الَعا 

أل  املـراَ  مـن خاايـة الو َيـة هـو املرتَبـة اجلامَعـة جلميـ  كـام    ؛ َ نسـلم :قل 
 َية كاخلتم عـىل خـ الن ويكو  خاتم الو ،وعلوَمها وحَقايقَها ،وفيوَضاهَتا ،الو َية

                                                            
املشكاة الكوة رـري النافـذة، وقيـل هـا احلديـدة التـا يعلـ، عليهـا القنـديل. )النهايـة ي رريـب  (1)

فيهـا، وهـا موضـ  ؛ وقيل: قصبة ال جاجة التـا يستصـبح 334، ص4احلدي  ألبن األ ري: ج
 .441، ص14الاتيلة. )لسا  العرب  بن منيور: ج

هذه الارضـية حمالـة وولـ  إ   اهلل تعـاىل   خيلـو األرض مـن حجـة وهـو مـا نـص عليـه القـرآ   (2)
واألحا ي  الشـرياة، فاا سورة القدر  ليل   يقبل الريـب ي أ  املاللكـة تنـ    ي ليلـة القـدر 

خلل، عىل رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ي كل عام، ومن  م بكل أمر من أمور وش و  ا
فإ  هذا الشأ  اإهلا   يتوقف بمو  النبا )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، كام   يتوقـف بمـو  
الو  أي اإمام عيل )عليه السالم( وإنـام هـو مسـتمر باسـتمرار  ورا  الليـل والنهـار وحركـة 

املاللكة باملقا ير اإهلية عىل حجة اهلل ي أرضه، وهم األلمة األوصياء  الكو ؛ فاا كل عام تن   
الذين نص عليهم رسو  اهلل ي حدي  الثقلني، وأفصح عن أساملهم ي مـوار  عـدة أوهلـم عـيل 
بن أيب طالب، وآخرهم املهدي بن اإمام احلسن العسكري )صـلوا  اهلل علـيهم أمجعـني(. أمـا 

و  احلجة فكثرية؛ ومنها ما أخرجه الصدوق عن أيب جعار الباقر )عليـه الروايا  الوار ة ي وج
. «لو أ  اسمام رفع من األرض ملاجم األرض بأهلها كام يمالوج البحالر بأهلاله»السالم( أنه قا : 

 (.203)كام  الدين للصدوق: ص
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  بوَســاطة هــذا إ ،هــذه الكــام  إىل  بحيــ    يصــل مــن يصــَل  ،تلــ  الَكــام  
والبعـد ي حقـه  ،بـل القبـل ،و  يل م من ولـَ  أ    يكـو  َويل بعـد اخلـاتم ،اخلتم
نقطاع النبوة بعـَد أو ،واآلخرين ،نه هو املايَ  لتلَ  الايوض عىل األولنيأل ؛َسواء
أل  النبـَوة عبـارة  ؛بياء خصوصَية   توجد إ  ي خاتم األنبياء  و  رـريهخاتم األن

وا كملــ  إوتلــَ  الرتبــة  ،وتبليــغ األْحَكــام الشـــرعَية ،عــن تقنــني القــوانني الدينَيــة
اخلل، َعنها حتى لو َوجد رُسو  بعد ولَ  مـا  احتياج انقطع ُسل بُوجو  خاتم الر  

  اخللـ، أُسـل فالـدة إ  َفام بقا إرَسـا  الر   ؛إ  هذا الشـرع بل كا  تابعا  له ،شـرع
 .(1)فحسب ؛الُعلامء احلاملني هلَاإىل  لَتعلم تلَ  الشـريعة ؛حمتاج

                                                            
 اهلل عليـه وآلـه هذا التخريج خلااية النبوة   يستقيم م  بيا  القرآ  والسنة فكونه اخلـاتم )صـىل (1)

وسلم(   يرتبط بتقنني القوانني الدينية وتبليغ األحكام الشـرعية فقط؛ فالو  )عليه السـالم( 
ع األحكام ويقنن القوانني الدينية وإ  لكا  حاله كعريه من النـاس ي عـدم اإحتيـاج إليـه  يشـر 

عه اهلل، وهـو مـا يعـرف بـاحلكم عينا  وواتـا  ي كونـه األمـني عـىل شــرع اهلل، واملبـني هلـم مـا شــر
 الواقعا الذي شـرعه اهلل تعاىل خللقه.

بل إ  القرآ  الكريم قد جعل اام نعمته وكام   ينـه باإمامـة فكـا  أو  األلمـة الـذين أختـارهم اهلل 
لشــرعه عــيل بــن أيب طالـب )عليــه الســالم( واحلســن واحلسـني والتســعة املعصــومني مــن أو   

يل زيــن العابــدين، ومــن بعـده أبنــه حممــد البــاقر، ومـن بعــده أبنــه جعاــر احلسـني أوهلــم ولــده عـ
الصا ق، ومن بعده أبنه موسى الكاظم، ومن بعده أبنه عيل الرضا، ومن بعده أبنه حممد اجلـوا ، 
← 
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فَعاليـة عـىل واأل ،اتيةالصـاو ،فعَبـارة عـن التحقـ، باملعرفـة الذاتيـة :ا الو يةم  أوَ 
ألهنـا هـا  ؛و  ي اآلخـرة ،قط  أبدا    ي الـدنياوهذه الرتبة   تن ،تااو   رَجاهَتا

نقـراض أعنـد     إ ؛َوهلـا امليـاهر ي كـل حـني و هـر ، مواآل ،املرا ة من اَفا  الَعـا 
خذ من مشكوة َخاتم أ  هو إنه َما من ميهر لتلَ  الرتبة إرري  ،وقَيام الَساعة ،الَعا 
 بارز بربوزه وظـاهَر بيهـوره بتشـني   (َوجهه كَرم اهلل)فكانه  ؛و   يعلمأ ،ولَياء علماأل

وخواصـه ا  يُكـو   ،ولَياءط خاتم األلراشـوخواصها من  ،لشـرالط خااية الو َية
ويكو  شـريكا  له  ،وبعده ،  خاتم الرُسللوجو وجو ه ي الكو  العنصـري مقارنا  

كـام هـو  ،واَخـاةوم خـا لـه نسـبا  أوَ  ،واحـد بـه ي زَمـا    عا  موهت ،وَمسكنه ،ي َمولده
 ،ووار ــه ،ووزيــره ،ووصــي ه ،َو  مــ من بــهأو ،كــذلَ  مَعــه ي احلرَضــا  املتقدمــة

 ،رالبـا   ، بل   جتام  كاملـةو َ تش ط اخلاَلفة الياهرية ،وخلياته باخلاَلفة الَباطنية
 (:كَرم اهلل وجهه)له ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  وي يده قوله

                                                                                                                                                       

ومن بعده أبنه عيل اهلـا ي، ومـن بعـده أبنـه احلسـن العسـكري، ومـن بعـده أبنـه احلجـة املهـدي 
مه عليهم أمجعني(، فه  ء هم ع ة النبا )صىل اهلل عليه وآله وسلم( املنتير )صلوا  اهلل وسال

والثقل األصعر، فمن اس  ام وبالقرآ  لن َيضل  أبدا ، فبهم كُمـل الـدين، واـم اـام النعمـة، 
 وام َيناُ  اإسالم، وحيرز رضا اهلل تعاىل.

اله، األلمة املعصومو ، وهم ع تـه وعليه: فالعلامء احلاملو  للشـريعة املحمدية هم أوصياله، وخلا
 أهل بيته )عليهم السالم(.
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 .(1)«واخلالفة ،النبوة رفيكم األمرينما كا  اهلل ليّمعم »
 ،و  عابـد مَعـهأوَ  ،شـاء اهلل تَعـاىل  إ  الكالم عىل هذا احلدي  مبُسوطا  أيتوسي 
ــا   ،َو  َويلأوَ  ،و  هــذوبأو ،رفاو  عــأو  ،ومــو َه ،ومــوىل ملــن هــو وليــه وولي
للتن يل حني أن   مطلعا  عىل  وشاهدا   ،و هم ي تلَ  الرتبةأو ،علم الناس باهللأو

عطـى هـو ي أومعطى  ملـا  ،وحامال للواله ي الدنيا واآلخرة ،وها يا   مته ،مطلعه
بــوة الن      ، إحيــ  َ خــل هــو و اخــال   ،الرســالة    هــا إَواملشــاهد كل   ،املــواطن
 تم.أَوعلمه  ،علمأواهلل سبحانه  ،ورري ول  مما سيأيت ،التشـريعية
 وظهـوَرا  ي الكـو  (2)مر املحق، عندنا أ  خلاتم األولياء بـرازة: ومن األتنبْيه
حتـى ييهـر بجميـ   ،وجتلَية كاملـة ،تاما   ويتجىل بروزا   ،وقد يربز ،قَيام الَساعةإىل 
ويكو  خاتم األولَيـاء ي  ،فتخل  عىل ولَ  امليهر خااَية الو َية ي زَمانه ؛كام َته

                                                            
  يش  الباح  ي هريا  السقياة وإفرازاهتا وتويل معاوية وبنا مروا  وبنا أمية زمام األمور  (1)

السلطوية ي األمة، إ  هذا احلدي  موضوع قطعا ، فقد صارته يدي أولش  كا يسقطو  أحقيـة 
( ي خالفـة رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بشـقيها اخلالفـة اإمام عـيل )عليـه السـالم

املولويــة فلــه مــا للنبــا )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( إ  أنــه لــيس بنبــا، وكــذا لــه حــ، اخلالفــة 
 السلطوية وإ ارة احلكم وساسة البال  والعبا .

 تكسري )بروز( و)بروزا (.ي املخطوط )برزاة( والصحيح بالتاء الطويلة )برزا ( وها مج   (2)
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العـريب ابـن  وللشـيخ األكـرب (،َريض اهلل عنهم)األيمة كام وقَ  لبقية  ،ولَ  ال َما 
ه) ــد رس  ــهإف (؛ق ــدعوى   نشــَ  في ــَ  ال ــه أيضــا  حمــ، ي ول ــيدي ،ن  ،وكــذلَ  َس

 ؛األهـد (قـدس رسه)بو الرَضا حممـد أَوَجدي الار  باهلل الَصمد الشيخ  ،وسندي
ا  حميطـا  َجامعـا  واهلل بحـر ،وكـا  ،تم األكمـلنه جتل  فيه اخلااية َعىل الوْجه  األإف

طـالق أوَحـار ي شـهو   ،قل َما رأى عني الدهر نيريه ،ولَياءواأل ،حلَقاي، األنبَياء
َوبلغ مبلعا    يستطي  لَسـا   ،طرافهأوَ  ،حاط بجوانَب الكام  املطل،أكامله بصرَية 

 ،و َ جـا  ،فاز بقرة عـني َمـا خطـر  عـىل جنَـا  أنـس ،البَيا  النط، عن أوَصافه
  (:ريَض اهلل عنه)نه قا  أ ، ر عنهأَوسبح البحرين يلتقَيا  بينهاَم برزخ   يبعَيا  كام 

 فرأيـ  َورالـه بحـرا   ؛ىـقصـها َساحله األت  نسبح  بحر الو َية حتى بلع  م)
قــالم عليــه رســو  اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه  (1)وبيــنهام بــرزخ ،  ســاحل لــه حميطــا  
َما يل طاقة  :َيا رمحة للَعاملني :قل  ،سبح بحر النبوة أيضا  أ :فقا  يل تلطاا   ؛وسلم(
فوجد   ؛تي  البحرأو ،و خل  فيه ،  بهقفلص  خل ي  أ :فقا  ؛وجرأة ،بذلَ  

 (.وسبح  ولَ  البحر ما شاء اهلل ،قطرة من بحر النبوة ،بحر الو َية مَ  عيمَته
ه)صحابه أوسمع  كثريا  من    (:ريض اهلل عنـه)نه قـا  أ ،نقلوا عنه (قدس رس 
و  يُكـو  خـاتم  ،عـىل قلبـه( وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  رباين رُسـو  اهلل)

                                                            
 .، من ساعة مو  اإنسا  إىل يوم بعثهالربزخ: ما بني الدنيا واآلخرة (1)
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ومـن التسـلياَم   ،َكهـاأزعليـه مـن الَصـلوة  ؛األولَياء إ  عىل قلـب َخـاتم الرسـل
 .(1)(واهلل بكل يشء عليم ،نامَهاأ

                                                            
 م )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، وهـم  تر  هذه املااهيم واملصطلحا  ي تراث ع ة النبا األعي (1)

ذا  أوىص بالتمس  اام رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كام لعد  القرآ  والثقل األصعر ال
ن  تالارك فاليكم اللقلالال  كتالاب اهلل حبالل مالدود مالن السالالامء نىل األرض »ي صـحيح مسـلم ورـريه: 

، ومن  م فهذه املاـاهيم خاصـة باملدرسـة الصـوفية كـام «وعصيت أهل بيتي أذكركم اهلل أهل بيتي...
 : )ومن األمر املحق، عندنا( وكا  قوله هذا ي بدايـة لاـظ )تنبيـه(؛ ومـن ول  املصنف فقاإىل  نبه

 م: فإ  الكام   النبوية منحرصة ي عيل أمري امل منني )عليه السالم( لقولـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه 
، ورريها كام ي حدي  املن لة؛ ولو سلمنا )بالتجيل األعيم «من كنم مو ه، فعيل مو ه»وسلم(: 
ر التام( فهو منه )صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم( خللياتـه ووصـيه  اإمـام عـيل )عليـه السـالم( واليهو

 واأللمة األوصياء من بعده وهم أحد عرش إماما  )سالم اهلل عليهم امجعني(.
أما ما عدا ول  فهو م تب عىل حسب املعرفة واليقني والتقـوى وصـدق املـوا ة هلل ورسـوله ووصـيه  

وع ته أهل بيته الذين أوهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا وه  ء قد نص  عليهم األحا يـ  
ا النبوية الشـرياة وهم سلام  وعامر وأبـو ور واملقـدا  وأشـباهم ونيـرالهم ي كـل زمـا  فقـد كـانو
ضمن هذه )التجليا ( وراصوا ي )بحر الو ية( فأصبحوا أصحاب يقني راسخ بح، عيل )عليه 
السالم( ومن لته التا بي نها القرآ  ورسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وبينها أمري املـ منني عـيل 

سـمعيا  وشـهو ا  )عليه السالم( بناسه، فقد بني  هلم ولبع  خاصته من لته فكا  هذا البيـا  لسـانا  
طن، بصـريا ، فأقرته قلوام وقطع  به عقوهلم، فاصبحوا يبتعونه )عليـه السـالم( ي اليـاهر والبـا

، ويعا و  من عا ى، فهم سلم ملن سـا ، وحـرب ملـن حـارب،   والرس والعلن، يوالو  من واىل
← 
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 يف أنه عليه السالم أعلمهم وأوالهم. ثانيًا:

 ....الخ(1)«وأو هم ،لمهموأع»قوله: 
 :قاَ  اهلل تعاىل 
َوَيةَ ْسْذعٌ وَتأعوَيَوا}  .(2){َوا

وآله  –)ص  اهلل عليه  قال رسول اهلل» :قا  ،عن عيل (3)أخرج أبو نعيم ي احللية
 ،نزلالمم هالذه اآليالةأو ،علمالكم لتعاليأو ،دينالكم أ  أمالر  أاهلل     ن ،يا عيل روسلم( –
َوَيةَ ْسْذعٌ وَتأعوَيَوا}  .(4)«ذ  واعية لِعلميأفأنم  ؛{َوا

                                                                                                                                                       

صـل ب إيامهنـم ي ن تتأخذهم ي اهلل لومة  لـم، فكـانوا بحـ، شـيعته وأهـل خاصـته ومواليـه الـذي
 السالم(. و يته )عليه

ا عدا ول  فلم تثبته الروايا  واألحا ي  الشـرياة الصا رة عن النبـا )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  أم 
وع ته )صلوا  اهلل عليهم أمجعني( ومن ا عى رري ول  فقد ختلف عـن سـاينة نجـاة األمـة وتـاه 

 عن باب حطتها فيل وهوى وهل .
  ي املخطوط، وقد أرا  اا الشيخ حممد صـدر العـا  كالمـه ي بدايـة املعـراج الثـاين هكذا ور  (1)

 حي  خصصه بقوله: )ويل امل منني، ومو هم، وأعلمهم، وأو هم، وأعدهلم، وأقضاهم(.

 .12سورة احلاقة، اآلية:  (2)
 حلية األولياء: (3)
افظ السـيوطا ي تاسـريه الـدر ؛ احلـ177، ص13أخرجه املتقا اهلندي ي كن  العـام : ج (4)

ـــور: ج ـــدير: ج360، ص6املنث ـــتح الق ؛ املجليســـ ي بحـــار 282، ص5؛ الشـــوكاين ي ف
← 
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 ،ريب اهلل :قـل :قـا  ،أوصـنا ،يا رسـو  اهلل :قلُ   :قا  ،(1)وأخرج هو فيه عنه 
 :فقـا  ،وإليـه أنيـُب  ،عليـه توكلـ  ،ريب اهلل وَما توفيقا إ  باهلل :قل  ، م استقم

 .(2)وهنلته هنال   ،قد شـرب  العلم شـربا   ،ليهنش  العلم أبا احلسن
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رُسـو  اهلل :قـا  ،وأخرج الديلما عـن سـلام 

 .(3)«أيب طالبابن  متي من بعد  عيلأعلم أ» :(وسلم
( وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه    رسو  اهللأبو نعيم  عن عيل أوأخرج 

                                                                                                                                                       

 .330، ص35األنوار: ج

 أي: أخرج أبو نعيم ي احللية، عنه، أي: عن عيل عليه السالم. (1)
؛ املحـب الطـربي ي 178، ص2ي املناقـب: ج شـهر آشـوبابـن  أخرجه مجاعة مـنهم: احلـافظ (2)

؛ احلــافظ 177، ص13؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج199، ص3الريــاض النضـــرة: ج
ــور: ج ــدر املنث ــدير: ج347، ص3الســيوطا ي تاســري ال ــتح الق ؛ 522، ص2؛ الشــوكاين ي ف

ربـيل ي ؛ األ133طلحة الشـافعا ي مطالـب السـ و : صابن  ؛84اخلوارزما ي املناقب: ص
.171، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج112، ص1كشف العمة: ج

؛ القـايض الـنعام  املعـريب ي شــر  األخبـار: 63أخرجه أيضا : الشيخ الصدوق ي األمـايل: ص (3)
، 11؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج312، ص1شهر آشـوب: جابن  ؛ احلافظ310، ص2ج
؛ 82؛ اخلطيــب اخلــوارزما ي املناقــب: ص669، ص5: ج؛ املنــاوي ي فــي  العــدير614ص

 .1163الصباغ املالكا ي الاصو  املهمة: صابن  ؛216، ص1القندوزي ي ينابي  املو ة: ج
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ن   هألهالل   نلال وتعظاليامً  ،والناس حباً  ،يب طالب أعلم الناس باهللأابن  عيل» :قا 
 .(1)«اهلل

له وآ –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،عباسابن  (2)عدي عنابن  وأخرج
 .«علمي (3)عيل عيبة» :(وسلم –

                                                            
مكا  وجو ه قالال : )أبو نعـيم عـن إىل  ، وأشار614، ص11أخرجه املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (1)

، وقــا : )النعــ  الرابــ  441، ص2يد املرعيشــ: جعــيل عليــه الســالم(؛ شـــر  إحقــاق احلــ، للســ
، قد تقدم ما «عيل أعلم الناس باهلل والناس»وسلم:  –وآله  –والسبعو  قا  رسو  اهلل صىل اهلل عليه 
 –من شـر  إحقاق احل،  –( 398، ص15، وج154، ص2يد  عليه من كتب أعالم العامة ي )ج

ونستدره ها هنا عمن   ننقل عنهم ي ما مىض: فمنهم العالمة حسام الدين املروي احلناا ي كتاب 
، نسخة مكتبة السيد ا شكوري، قـا : روى أبـو نعـيم 271آ  حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم: ص

وسـلم(  -وآلـه  -احلافظ ا صبهاين بسنده عن عيل )عليه السالم( عـن رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه 
ومنهم العالمتـا  . «عيل بن أيب طالب أعلم الناس باهلل والناس حبا وتعظياًم ألهل   نله ن  اهلل»قا : 

، ط 567، ص4الشـــريف عبــاس أمحــد صــقر، والشــيخ أمحــد عبــد اجلــوا  ي جــام  األحا يــ : ج
اس بالاهلل والنالاس عيل بن أيب طالب أعلم النال»وسلم:  –وآله  – مش،، قا : قا  النبا صىل اهلل عليه 

 . )أبو نعيم عن عيل(.«حباً وتعظياًم ألهل   نله ن  اهلل
 .101، ص4الكامل: ج (2)
أخرجه رري واحد من احلااظ: الشـيخ الصـدوق رمحـه اهلل ي علـل الشــرال  ي حـدي  طويـل:  (3)

؛ القــايض الــنعام  املعــريب ي شـــر  312، ص1شــهر آشــوب ي املناقــب: جابــن  ؛66، ص1ج
؛ احلافظ الـذهبا 385، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  ؛ احلافظ201، ص2بار: جاألخ

؛ احلافظ ايب القاسم حممد الطربي ي بشارة املصطاى صىل اهلل 327، ص2ي مي ا  ا عتدا : ج
← 
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 – وآلــه –)صــىل اهلل عليــه  قــا  رســو  اهلل :يب ور قــا ألما عــن يوأخــرج الــد
 ،حباله نيالام  ،مالا أرساللم باله مالن بعالد  ،عيل باب علمالي ومبال  ألمتالي» :(وسلم

 .(1)«والنظر نليه رأفه ،وب ضه نفاهلل
 قـا  هلـا النبـا ،أ  عليـا ملـا تـ وج فاطمـة :سـحاقأابن  عن (2)وأخرج الطرباين
ــه  ــه –)صــىل اهلل علي  ،لقالالد زوجتالالك وأنالاله ألول أصالالحايب سالاللامً » :(وســلم – وآل
 .(3)«وأعظمهم حلام ،وأكلرهم علام

                                                                                                                                                       

؛ القنـدوزي 87؛ احلافظ اخلطيب املوف، اخلـوارزما ي املناقـب: ص284عليه وآله وسلم: ص
؛ 165، ص9ايب احلديد املعتـ يل ي شــر  هنـج البالرـة: جابن  ؛159، ص1ي ينابي  املو ة: ج

 .469، ص4؛ املناوي ي في  العدير: ج177، ص2احلافظ السيوطا ي اجلام  الصعري: ج
هـــ( ي كنــ  449أخرجــه مجاعــة مــن علــامء الاــريقني، مــنهم: احلــافظ أيب الاــتح الكراكجــا )  (1)

، 11؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج113، ص27ي البحـار: ج ؛ املجليسـ215الاوالد: ص
؛ القنـدوزي الشـافعا ي 293، ص11؛ الصاحلا الشاما ي سبل اهلـدى والرشـا : ج614ص

 .240، ص2ينابي  املو ة: ج
 .94، ص1املعجم الكبري للطرباين: ج (2)
، 5هــ( ي مصـناه: ج211وأخرجه مجاعة من احلااظ، منهم: احلافظ عبد الرزاق الصـنعاين )  (3)

، بسنده عن وكي  بن اجلرا  قـا : أخـربين شــري  عـن ايب إسـحاق وسـاق احلـدي ؛ 490ص
، 20؛ واحلــافظ املــ ي ي هتــذيب الكــام : ج102، ص9وأخرجــه اهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج

.605، ص11؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج484ص
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وأبـو عـيل احلسـني بـن عـيل الرب عـا ي  ،وا ز ي ،م ي احلليـةيوأخرج أبو نع
 وآلـه –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،مسعو ابن  النجار عنوابن  ،معجمه

 :(وسلم –
الال» ِم احلكمالالة عشالالالرة أجالالزاءُقسي  والنالالاس جالالزءاً  ،فالالأعري عالاليل تسالالعة أجالالزاء ؛مم
 .(1)«وعيل أعلم بالواحد منهم ،واحداً 
َنا حممـد أ ،موسى السدىابن  سامعيلأ نا حد ،جرير معا  وابن  ،(2)قا  ال مذي 

عـن  ،عـن سـويد بـن رالـة ،عن َسلمة بـن كايـل ،عن شـريَ   ،بن عمرو الروما
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :عن عيل قا  ،الصنابحا

 .(3)«نا دار احلكمة وعيل باهباأ»
                                                            

ابـن  ؛ 312، ص1شـهر آشـوب ي املناقـب: جابـن  نهم:أخرجـه مجاعـة مـن علـامء الاـريقني، مـ (1)
؛ املتقا 149، ص40؛ املجليس ي البحار: ج379البطري، ي عمدة عيو  صحا  األخبار: ص

؛ احلاكم احلسكاين 60، ص3؛ املناوي ي في  العدير: ج615، ص11اهلندي ي كن  العام : ج
؛ املوفـ، اخلـوارزما 384، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  ؛136ي شواهد التن يل: ص
جـرب ي هنـج ابـن  ؛128؛ حممد بن طلحة الشـافعا ي مطالـب السـ و : ص82ي املناقب: ص
 .215، ص1؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج293اإيام : ص

 .301، ص5سنن ال مذي: ج (2)
يخ الطو  ؛ والش619أخرجه مجاعة من علامء الاريقني، منهم: الشيخ الصدوق ي األمايل: ص (3)

املعـازيل ي ابن  ؛123، ص4أيب مجهور ا حسالا ي عوايل اللشال : جابن  ؛483ي األمايل: ص
← 
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وروى بعضهم هذا  ،(1)َوي نسخة منكر ،هذا حدي  رريب قاَ   ال مذي   حل 
رف هـذا احلـدي  عـن عـو  ي ،و  يذكروا فيـه الصـنَابحا ،عن شـري  ،احلدي 

 .عَباس انتهىابن  وي الباب عن ،(2)رري شـري  ،أحد من الثقا 
  يكـو  عـىل أَو قـد حيـب  ،صـحيح سـنده يد: وهذا خرب عنـجريرابن  وقاَ   

خرب   يعـرف لـه خمـرج  أنه :أحدَ ا .صحيح لعلتني ، رريمذهب اآلخرين سقيام  
 :واآلخـر ،ا  مـن هـذا الوجـه( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  عن عيل عن النبا

 .أ  سلمة بن كايل عندهم ممن   يثب  بنقله حجة
 ،(وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  ي رَواية هذا اخلرب عن النبا َوقد َواف، عليا   

                                                                                                                                                       

؛ خيثمة بن سـليام  59، ص2؛ أبو يعىل املوصيل ي مسنده: ج93مناقب عيل بن أب طالب: ص
، 3؛ أبـو جعاـر املحـب الطـربي ي الريـاض النرضـة: ج200ا طرابليس ي حدي  خيثمة: ص

؛ العجلوين ي كشف اخلااء: 415، ص1جال  الدين السيوطا ي اجلام  الصعري: ج؛ 159ص
 ورريها. 204، ص1ج
.301، ص5سنن ال مذي: ج (1)
، وقـد تنـاو  مناقشـة هـذا القـو  370هــ( ي علـل ال مـذي: ص570ابو طالـب القـايض )  (2)

بتصـحيح حـدي  عـيل بـاب وتانيده و حضه السيد حسن آ  املجد  الشريازي ي إاام النعمة، 
  ار احلكمة، فقد أ ب  صحة طرق هذا احلدي  فج اه اهلل خريا .
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ـحدرريه حد نا حممد بن اسامعيل الصـراري  الم بـن َصـالح اهلـروي  نَا عبـد الس 
 قـا  رسـو  اهلل :قا  ،عَباَس ابن  عن ،عن هاهد ،عن ا عمم ، نَا ابو معويةحد

 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 
ا ،نا مدينة الِعْلمأ»  .(1)«ما من بماهباأفمن أراد املدينة فلي ؛وعيل باهبم
 بإسـنا هبـو معوَيـة أ نا حـدَوليس بـالاراء  ،موسى الرازيابن  حد نا ابراهيم 

 .جربابن  نتهى كالمأرري هذا احلدي   ،و  سمع  منه ،عرفهأمثَله هذا الشيخ   
خـرج أو ،عَبـاسوابـن  ،حـدي  عـيل (2)وزي ي املوضوَعا اجلابن  ور أوقد  
 ي تارخيـه عـن حييـى (4)وروي خط ،سنا وقا  صحيح األ ،عباسابن  حدي  (3)ه
 .صحيَح  :فَقا  ،عَباسابن  نه سشل عن حدي أ ،معنيابن 

                                                            
بطـرق متعـد ة؛ اهليثمـا ي همـ   127، ص3أخرجه احلاكم ي املستدره عـىل الصـحيحني: ج (1)

عبد الـرب ي ا سـتيعاب: ابن  ؛55، ص11؛ الطرباين ي املعجم الكبري: ج114، ص9ال وا : ج
؛ احلاكم احلسكاين ي شواهد 113ال رندي احلناا ي نيم  رر السمطني: ص؛ 1102، ص3ج

، 1حبـا  ي املجـروحني: جابـن  ؛190، ص1عدي ي الكامـل: جابن  ؛105، ص1التن يل: ج
ــدا ي ي تارخيــه: ج415، ص1؛ الســيوطا ي اجلــام  الصــعري: ج130ص ــب البع ، 3؛ اخلطي
ورريهم.؛ 379، ص43عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  ؛181ص

 .350، ص1املوضوعا   بن اجلوزي: ج (2)

 كثري، وقد رم  له بـ )ه(.إىل ابن  أشارة (3)
 احلافظ اخلطيب البعدا ي.إىل  اختصار و أشاره - (4)
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وقـا  احلَـافظ َصـال  الـدين  ؛نـه موضـوعأعَبـاس ابن  ي حدي  (1)عد :وقا  
توا ي ولـَ  بعلـة أو  يـ ؛َورـريه (2)الذهبا ي املي ا  يضا  أقد قاَ  ببطاَلنه  :العاللا
 .(3)ة سوى  عوى  الوض   فعا  بالَصدرحقا 
هـذا احلـدي  لـه طـرق كثـرية ي مسـتدره  :حجـر ي لَسـانهابـن  وقاَ  احلافظ 
  يطلـ، القـو  عليـه أفال ينبعـا  ،صلأ  يكو  للحدي  أحواهَلا أقل أ ،(4)احلاكم
 ،نـه صـحيحأ :وقـا  ،املستدرهَ ي خرَجه أوقاَ  ي الاتوى هذا احلدي   ،بالوض 
خالف  (5)والَصواب ،ه كذَب ن  إ :وقا  ،ووكر ي املوضوَعا  ،اجلوزيابن  َوخالاه
إىل  و  يــنحط ،الصــحةإىل  ا  احلــدي  مــن قســم احلســن   يرتقــأو معــا ، قــوهلام
 .ولكن هذا هو املعتمد ي ولَ  انتهى ،وبيا  ول  يستدعا طو    ،الكذب
جريـر ابـن  أ  وقاـ  عـىل تصـحيحإىل  جبـ  اـذا اجلـواب  هـرأوقد كنـ   

                                                            
 عدي.إىل ابن  أشاره  (1)
 . 366، ص4، وج251، ص2، وج247، ص1مي ا  ا عتدا : ج (2)
بالوض ، فقد أنكرته قلوام واسـتعربته عقـوهلم،  ـم هتام احلدي  اوهذا هو السبب احلقيقا ي  (3)

 هتموا رواته بالوض .اجتروا عىل اهلل ورسوله ف
 ، بطرق متعد ة.127، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (4)

 حجر.وابن  والصواب عند املصنف ملعارج العال: خالف قو  احلاكم النيسابوري (5)
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اهلل تعاىل   عباس فاستخرابن  م  تصحيح حدي  ، ارحلدي  عيل ي هتذيب اآل
واهلل تعاىل أعلـم كـَذا  ،مرتبة الصحةإىل  احلدي  عن رتبة احلَسن بارتااعوج م  

 (.رمحه اهلل)ي مج  اجلوام  للسُيوطا 
خـذ  منهـا مـا أو اإطالـةي خطبـة طويلـة تركَتهـا خمافـة  يامَلنـا ابـن  وأخرج

يب أابـن  خطَب عـيل :نباتة، قا صبغ بن عن األ ،اإسكافَسعد  يناسب املقام عن
 :فقا  ،طالب
ارًا، وأهل بيتي أو ،برار عصيتأ  ونو  أ» ، حلالم النالاس كبالاراً أعلم الناس صال م

ا حمق ها مرهلل، ومن ختلفم عنهم النومن لالزم حلالق، ، (1)معنا راية احلق، من تقدمم هالل أا ن 
ادهلل ْبواب احلكمة، وحيكم اهلل حكمنا، ويعلم اهلل علأالرزة، وبنا فتح  منا، ومن صم

الالذل  (2)، بنا فالكم اهلل ربالقبأيدينا  تتولوا يعذبكم اهلل أسمعنا، فا  تتبُعونا تنّوا، و
 .«قكم، وبنا وتم   بكمعناأمن 

   قا :أإىل   م َساق
باهلل لقد علمم تأ»  .(3)«نّاز العدات، ومتام الكلامتأويل الرسا مت، ووم

                                                            
 (.56، ص3وبركتُه وَنَقَص. )العني للاراهيدي: ج حم، له يقا : حمقُه اهلل، أي: وهب خريُ  (1)

 (.234، ص3الِرب،: بالكرس معناها: احلبل. )القاموس املحيط للاريوز آبا ي: ج (2)
؛ الطــربي )الشــيعا( ي 593، ص14أخرجــه مجاعــة، مــنهم: املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج (3)

سـيد املرعيشـ ي شــر  إحقـاق ؛ ال52هـ( ي العيبة: ص308؛ النعامين ) 406املس شد: ص
← 
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وروى بعضـه  ،والبيهقـا ،والَصـابوين ي املـالتني ،وهـبابـن  وأخرج احلَارث
 (:ريض اهلل عنه)قا  َعيل  :قا  ،رزي َواحلاكم َعن خالد بن عرعرةاأل
ام»  .الخ ،(1)« شئتمسلو  عم
 :قا  ،عن عيل ،(2)سعدابن  خرجأو
ارأ ،  وقد عرفم بليل نزلمنية نه ليس من آإ، فسلو  عن كتب اهلل» م ، أو بنهم

 .(3)«جبمل م يفأ ،يف سهل
                                                                                                                                                       

، وقد وكر هذا احلدي : احلـافظ جـال  الـدين السـيوطا ي كتابـه مسـند 386، ص29احل،: ج
 ، ط املطبعة الع ي ية بحيدر آبا  اهلند.410، ص1عيل بن أيب طالب: ج

 .109، ص14؛ كن  العام  للهندي: ج1262، ص4تاريخ املدينة  بن شبة النمريي: ج (1)

 .338، ص2الكربى: جالطبقا   (2)
؛ املبـاركاوري ي 249، ص11حجر العسـقالين ي فـتح البـاري: جابن  وأخرجه مجاعة، منهم: (3)

؛ ال رنـدي احلناـا 241، ص1اجلوزي ي كشف املشكل: جابن  ؛27، ص7حتاة األحووي: ج
؛ السـمرقندي: ي 565، ص2؛ املتقا اهلندي ي كنـ  العـام : ج126ي نيم  رر السمطني: ص

ـــمعاين ي تاســـريه: ج334، ص3ســـريه: جتا ـــريه: ج520، ص5؛ الس ـــا ي تاس ، 1؛ القرطب
؛ 100، ص27عســاكر ي تارخيــه: جابــن  ؛128؛ اخلطيــب التربيــ ي ي ا كــام : ص35ص

؛ جــال  الــدين الســيوطا ي تــاريخ اخللاــاء: 99، ص2الــبالوري ي انســاب األشـــراف: ج
 .94؛ املوف، اخلوارزما ي املناقب: ص203ص
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يب الطايـل أعـن  ،عبد الرب ي العلـموابن  ،نباري ي املَصاحفاألابن  خرجأو
 :فقا  ي خطبته ،يب طالب خيطبأابن  شهد  عيل :قا  ،عامر بن َوا لة

 الخ. ،(1)«حدثتكم به    ن   يوم القيامة نعن يشء يكو   تسألو فو اهلل    ؛سلو »
ــن  وأخــرج ــن  راملعتمــيب أالنجــار عــن اب ــن قدامــة وسآمســلم ب ــة ب ، َوجاري
ـالَسعدي إ اللو  قبالل » :وهـو يقـو  ،أيب طالـب خيطـبابـن  عـيل   اَم هن    أسم
 .(1)«خربت عنهأ    أل عن يشء دو  العرم نسم أ    إف ،(2)تفقدو 

                                                            
هــ( ي تاسـري القـرآ : 211أخرجه مجاعة من احلااظ منهم: احلافظ عبـد الـرزاق الصـنعاين )  (1)

؛ احلـاكم 192، ص6هـ( ي اجلـر  والتعـديل: ج327أيب حاتم ) ابن  ؛ احلافظ241، ص3ج
؛ 1107، ص3عبد الرب ي األنسـاب: جابن  ؛ احلافظ42، ص1احلسكاين ي شواهد التن يل: ج

، 19؛ العينـا ي عمـدة القـاري: ج459، ص8حجر العسـقالين ي فـتح البـاري: جابن  احلافظ
، 1؛ الثعـــالبا ي تاســـريه: ج167، ص3؛ املحـــب الطـــربي ي الريـــاض النرضـــة: ج190ص
؛ 487، ص20؛ احلافظ امل ي ي هتذيب الكام : ج494، ص2؛ السيوطا ي ا تقا : ج53ص

 ؛ ورريهم.173، ص2املو ة: ج؛ القندوزي ي ينابي  74الربي ي اجلوهرة: ص

هذا القو  من أشهر األقوا  املختصة بأمري امل منني عيل )عليه الصالة  «سلو  قبل أ  تفقدو » (2)
السالم(، فام قاله قبله إ  نبا أو رسو ، و  قاهلا بعده إ  إمام معصوم وما عدا ول  فام قاهلا إ  

اب. وقد أخرجه مجلة من علامء املسلمني،   منهم:كذ 
؛ 196؛ الشيخ الصدوق ي األمـايل: ص155هـ( ي كامل ال يارا : ص367أبن قولويه القما ) 
، 1؛ القـايض الـنعام  املعـريب ي شــر  األخبـار: ج7، ص1هـ( ي العارا : ج283الثقاا ) 
ــن  ؛196ص ــه الســالم: صاب ــن أيب طالــب علي ؛ احلــاكم 4املعــازيل الشــافعا ي مناقــب عــيل ب

سالمة القضاعا ي  ستور معـا  ابن  ؛352، ص2املستدره عىل الصحيحني: ج النيسابوري ي
← 
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 :عن عيل قا  ،وأبو نعيم ي احللية ،(2)سعدابن  وأخرج
ع  من نزلالم ،وأين نزلم ،نزلم فيامم   وقد علمم ننزلم آية أواهلل ما »  ن    ،وم

يب وهب   عقاًل عقو ً   .(3)«سؤا ً  ولسانًا طلقاً  ،رم
                                                                                                                                                       

؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  291؛ يوســف بــن حييــى املقــد  ي عقــد الــدرر: ص104احلكــم: ص
؛ الـربي ي اجلـوهرة ي 335، ص17عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابن  ؛165، ص13العام : ج

؛ أبو الارج ا صاهاين ي ا راين: 193، ص2ج ؛ اليعقويب ي تارخيه:74نسب عيل وآهله: ص
ابـن  ؛91؛ املوف، اخلوارزما ي املناقب: ص179؛ جال  الدين السيوطا: ص101، ص15ج

هــ( ي سـرية اإمـام عـيل عليـه 891؛ أمحد بن عبد اهلل البكري ) 267جرب ي هنج اإيام : ص
؛ 224، وص222، وص208، ص1؛ القندوزي الشـافعا ي ينـابي  املـو ة: ج36السالم: ص

 .359أبو الصال  احللبا ي تقريب املعارف: ص
؛ احلـافظ السـيوطا ي املحـا ا  واملحـاورا : 165، ص13املتقا اهلندي ي كن  العـام : ج (1)

 .172؛ عيل حممد فتح الدين احلناا ي فل  النجاة ي اإمامة: ص179ص
سعد بلاظ آخر عن نصري بن سليام  األمحيس عن أبيه قا : قا  عيل )عليه السالم(: ابن  أخرجه (2)

ريب وهالب   قلبالًا  ن    ؛وع  من نزلالم ،وأين نزلم ،واهلل ما نزلم آية ن  وقد علمم فيام نزلم»
 ، من الطبقا  الكربى.338، ص2: ج«عقو ً ولسانًا طلقاً 

سـعد، ابـن  سـعد، وقـد أخرجـه رـريابـن  ظ الـذي أخرجـه  أعثر عليه اـذا اللاـظ؛ وإنـام بـاللا (3)
ــبالوري )  ــى ال ــن حيي ــنهم: احلــافظ أمحــد ب ــاظ، م ، 99، ص2هـــ(: ج279هموعــة مــن احلا

عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: ابـن  ؛ احلـافظ«ًا عقو ً ولسالانًا سالؤا ً بقل»باختالف ي آخر احلدي : 
، بلاظ: 184، ص31؛ فخر الدين الرازي ي تاسريه: ج«ولسانًا طلقاً »، بلاظ: 398، ص42ج

← 
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 :أنـه قيـل لعـيل ،أيب طالـبابـن  بن حممد بـن عَمـر بـن عـيل (1)َسعدابن  وأخرج
 :فقا  حديثا ؟ م(وسل – وآله –)صىل اهلل عليه  صحاب رسو  اهللأكثر أَمال  
 .(2)«بتدأ أونذا سكم  ،أنبأ ن  كنم نذا سألته »

                                                                                                                                                       

ولسالانًا »؛ بلاـظ: 638، ص3؛ احلـافظ الـذهبا ي تـاريخ اإسـالم: ج«قلبًا عقو ً ولسانًا قو ً »
؛ «قلبالًا عقالو ً ولسالانًا طلقالاً »، بلاـظ: 45، ص1؛ احلاكم احلسكاين ي شواهد التن يل: ج«ناطقاً 

ــاء: ص ــاريخ اخللا ؛ «قلبالالًا عقالالو ً ولسالالانًا صالالادقًا ناطقالالاً »، بلاــظ: 203احلــافظ الســيوطا ي ت
 .«قلبنًا عقو ً ولسانًا سؤ ً »بلاظ:  493، ص2وأخرجه ي اإتقا  ي علوم القرآ : ج

ن  ريب وهالب   قلبالًا عقالو ً ولسالانًا طلقالًا »بلاـظ:  128، ص13واملتقا اهلنـدي ي كنـ  العلـامء: ج 
أور ه احلاـاظ اإخـتالف ي ويـل احلـدي  و بـو   ، واملالحظ ي هـذا اإخـراج الـذي«سؤو ً 

واهلل ما نزلم آية ن  وقد علمم فيام نزلالم، وأيالن نزلالم، وعال  »صدره، أي قوله عليه السالم: 
؛ وأما ما أور ه املصنف ي معارج العال فقد تاـر  الخ «من نزلم، ن  ريب وهب   قلبًا عقو ً...

به اذا اللاظ.

 .338، ص2الطبقا  الكربى: ج (1)

أيب شيبة، وال مذي، واحلـاكم، ورـريهم بأسـانيدهم، عـن عـوف عـن ابن  هذا احلدي  أخرجه (2)
كنالم نذا سالألم رسالول اهلل »عبد اهلل بن عمـرو بـن هنـد اجلمـيل، قـا : قـا  عـيل عليـه السـالم: 

؛ 495، ص7هــ(: ج235ينير: املصنف  بن أيب شيبة الكوي )  «أعرا ، ونذا سكم ابتدأ 
 ، وقا : هذا حدي  حسن رريب من هذا الوجه.301، ص5هـ(: ج279ال مذي ) سنن 

، وقـا : هـذا حـدي  صـحيح عـىل 125، ص3وأخرجه احلـاكم ي املسـتدره عـىل الصـحيحني: ج 
عسـاكر ي ابـن  ؛ وأخرجـه142، ص5شـرط الشيخني و  خيرجاه؛ النسالا ي سننه الكربى: ج

؛ 297، ص5العســقالين ي هتــذيب التهــذيب: جحجــر وابــن  ؛377، ص42تــاريخ  مشــ،: ج
← 
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 :وأخرج أبو أمحد الارضنا ي خرب عن عيل قاَ   
كالل بالاب يفالتح  ،ألف بمابوسلم(  –وآله  –)ص  اهلل عليه  علمني رُسول اهلل»

 .(1)«ألف باب
سـالم احلـدابا ي برَوايـة تـاج اإ (قـدَس رسه)ووكر صـاحب فصـل اخلطـاب 

القـرآ  أنـ   َعـىل     إ) :عبـد اهلل بـن مسـعو ربعني عن ي األ (رمحه اهلل)البخاري 
ريض اهلل )يب طالب أابن    عيلوأ ،وبطن ،  له ظهرإَما منَها حرف  ،حرفأسبعة 

                                                                                                                                                       

؛ 188؛ والســـيوطا ي تـــاريخ اخللاـــاء: ص98، ص2والـــبالوري ي أنســـاب األشــــراف: ج
، 13؛ واملتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج193، ص3واملحــب الطــربي ي الريــاض النضـــرة: ج

؛ 29، ص4األ ـري ي أسـد العابـة: جوابـن  ؛470، ص4؛ واملناوي ي في  القدير: ج120ص
ــن طلحــة الشــافعا ي مطالــب 372، ص15واحلــافظ املــ ي ي هتــذيب الكــام : ج ؛ وحممــد ب

حجر اهليثما ي الصواع، وابن  ؛394، ص3؛ والقندوزي ي ينابي  املو ة: ج107الس ا : ص
.123املحرقة: ص

؛ 47؛ وي معـارج الوصـو : ص113أخرجه: احلافظ ال رندي ي نيـم  رر السـمطني: ص (1)
، 8؛ احلـافظ الـذهبا ي سـري أعـالم النـبالء: ج114، ص13اهلندي ي كن  العـام : ج املتقا
ــن  ؛ احلــافظ25ص ــا  ي املجــروحني: جاب ــن  ؛ احلــافظ ســبط14، ص2حب ــا ي اب العجم

 ؛160الكشف احلثي : ص
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 .(1)(والَباطن ،عنده منه علم الياهر (عنه
حد من الصَحابة يقو  أ  يكن ) :قا  ،املسيبابن  سعد عن سعيدابن  وأخرج
 .(2)(سلوين إ   عيل

 :متهيد

ل الكيل منوط ضوالا ،اهلل وبأمر ،أعلم الناس باهلل (،كرم اهلل وجهه)ملا  ب  أنه 
نـه )عليـه السـالم( إأو و يـة صـح  ،للعلم نبوة كان  ؛ أل  كل كام  شعبةبالعلم
 ،ماجـةوابـن  ،بـو  او أولـذا أخـرج  ؛عالهـمأو ،خـربهمأو ،و هـمأو ،فضلهمأ

قا   :قا  ،الصام وابن  ،عبا ةابن  ياين عن، والرووالضياء ،واحلاكم ،والطرباين
خالري شالبانكم  ،خالري رجالالكم عاليل» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل وم

احلس  ائكم فاطمة ،احلسن وم  .(3)«وخري نسم
                                                            

، 2؛ السـيوطا ي ا تقـا : ج53، ص1أخرجه الثعالبا ي جواهر احلسا  ي تاسري القـرآ : ج (1)
ــن  اف؛ احلــ493ص ــو ة: ج400، ص42عســاكر ي تارخيــه: جاب ــابي  امل ــدوزي ي ين ، 1؛ القن
 .321، ص1شهر آشوب ي مناقب آ  أيب طالب: جابن  ؛ احلافظ223ص
عسـاكر ي ابـن  ؛ احلـافظ227، ص6هــ( ي مصـناه: ج235ايب شـيبة الكـوي ) ابن  أخرجه احلافظ (2)

؛ احلـافظ السـيوطا ي 638، ص3اإسـالم: ج؛ واحلـافظ الـذهبا ي تـاريخ 400، ص42تارخيه: ج
؛ احلافظ حممد الدمشـقا البـاعوين 147جرب من هنج اإيام : صابن  ؛ احلافظ188تاريخ اخللااء: ص
 .224، ص1؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج204، ص1ي جواهر املطالب: ج

سـاكر ي تارخيـه: عوابـن  ؛157، ص5أخرجه اخلطيب البعدا ي بسند آخر ي تـاريخ بعـدا : ج (3)
← 
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)صـىل اهلل  قـا  رسـو  اهلل :قـا  ،عـن عـيل ،مسعو ابن  عن ،وأخرج اخلطيُب 
 .(1)«فقد كفر ؛خري الناس من مل يقل عيل  » :(وسلم – وآله –عليه 

 :(وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،هو عن َجابر (2)وأخرج
 .(3)«فقد كفر ؛فمن أبمى ،ري البشالرعيل خ»

 –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رُسـو  اهلل :قا  ،عن وهَب بن مح ة (4)وأخرج الطرباين

                                                                                                                                                       

 ؛275، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج559جرب ي هنج العيام : صابن  ؛167، ص14ج
ابـن  ؛372، ص42عساكر ي تاريخ  مشـ،: جابن  أخرجه رري اخلطيب البعدا ي مجاعة منهم: (1)

ــوزي ي املوضــوعا : ج ــذيب التهــذيب: جابــن  ؛347، ص1اجل ــر العســقالين ي هت ، 9حج
 .625، ص11تقا اهلندي ي كن  العام : ج؛ امل372ص
 .433، ص7بعدا ي ي تاريخ بعدا : جاخلطيب ال (2)
، 42عسـاكر ي تارخيـه: جابن  ؛10، ص4عدي ي الكامل: جابن  أخرجه مجاعة من احلااظ، منهم: (3)

؛ 170، ص4؛ السبكا ي طبقا  الشافعية: ج205، ص8؛ الذهبا ي تاريخ اإسالم: ج372ص
، 2حجر العسقالين ي لسا  املي ا : جابن  فيه أ  احلاكم النيسابوري أخرجه ي املستدره؛وقد وكر 
؛ 555حجــر ي هنــج اإيــام : صابــن  ؛182؛ املحســن بــن كرامــة ي تنبيــه العــافلني: ص185ص

؛ املتقــا 103، ص2؛ الــبالوري ي أنســاب ا شـــراف: ج78، ص2القنــدوزي ي ينــابي  املــو ة: ج
 .201؛ خيثمة بن سليام  األطرابلسـا: ص625، ص11لعام : جاهلندي ي كن  ا

 .135، ص22املعجم الكبري للطرباين: ج (4)



 املعراج اللا  ........................................................................................ 186

 .(1)«يعني علياً  ،بعد   تقل هذا فهو أوىل الناس بكم » :(وسلم – وآله
 –)صـىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل :قا  ،عن عابس بن َربيعة ،وأخرج الديلما

 .(2)«وخري أعاممي ززة ،خري أخويت عيل» :(وسلم – وآله
 –)صـىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل :قا  عن عكرمة مرسال   ،(3)سعدابن  وأخرج
 .(4)«أنكحتك خري أهيليم أ  أيا فاطمة أما ن  ر» :(وسلم – وآله

                                                            
ي  ي حـني دأخرجه الطرباين اذا املتن الذي   يور ه مصنف معارج العال فقد حذف صدر احل (1)

ة فرأيـ  مكـإىل  أخرجه الطرباين كامال  فقا : )عن وهب بن مح ة قا : صحب  عليا  من املدينـة
رسو  اهلل ألشكون  إليه؛ فلام قدم  لقي  رسـو  اهلل إىل  منه بع  ما أكره، فقل  إوا رجع 

)صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم(  –صىل اهلل عليه وآله وسلم، فقل : رأي  من عيل كذا وكذا. فقا  
 .«  تقل هذاع فهو أوىل الناس بكم بعد »: -
؛ املتقا اهلندي: 109، ص9اهليثما ي هم  ال والد: ج أيضا  مجاعة من احلااظ، منهم: هوقد أخرج 

، 4؛ املنـــاوي ي فـــي  القـــدير: ج94، ص5األ ـــري ي أســـد العابـــة: جابـــن  ؛612، ص11ج
.471ص
؛ مناقـب عـيل 72، ص3؛ أسد العابة  بـن األ ـري: ج62، ص42تاريخ  مش،  بن عساكر: ج (2)

ــابي  املــو ة للقنــدوزي الشــافعا: ج100مر ويــة ا صــاهاين: صبــن أيب طالــب  يــن  ، 2؛ ين
، 11؛ كنــ  العــام  للمتقــا اهلنــدي: ج90، ص11؛ ســبل اهلــدى للصــاحلا الشــاما: ج92ص
 .624، ص1؛ اجلام  الصعري للسيوطا: ج600ص
 .24، ص8لطبقا  الكربى  بن سعد: جا (3)
 .606، ص11جوأخرجه أيضا : املتقا اهلندي ي كن  العام :  (4)
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سـمع  ) :قـا  ،عن زيد بن عـيل بـن احلسـني (1)عساكروابن  ،وأخرج الدرويل
يا أبا  :قل  أليب بكر :يب احلسني بن عيل يقو أسمع   :يقو  ،يب عيل بن احلسنيأ
 :فَقـا  يل ؟(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  من خري الناس بعد رُسو  اهلل ،بكر
 –)صـىل اهلل عليـه  من خري النَاس بعـد رسـو  اهلل :فقل  ؛عليا  ل  أيب أفَس  ؛أبوه
 .(3)((2)أبو بكر :فقا  ؟(وسلم – وآله

صـىل اهلل )قـا  رسـو  اهلل  :قا  ،ا  عن أيب بكرياجلوزي ي الواهابن  وأخرج
واء وكف عيل يف العدل كفي» (:وسلم –وآله  -عليه  وقد مر ي األحا ي   ،(4)«سم

                                                            
.118، ص44، وج377، ص30تاريخ مدينة  مش،: ج (1)
 .489، 12وأخرجه أيضا : املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (2)
بـن  عساكر مسندا  وي سنده هاهيل كعيل بن القنطري، وأما عيل بن اهلشـامابن  احلدي  أخرجه (3)

 .244ص 1الي يد فهو يض  املوضوعا  كام أور ه سبط بن اجلوزي ي املوضوعا : ج
 ابــن  ؛240، ص5أخرجــه مجاعــة مــن  احلاــاظ، مــنهم: اخلطيــب البعــدا ي ي تــاريخ بعــدا : ج (4)

ابن  ؛ سبط146، ص1؛ الذهبا ي مي ا  ا عتدا : ج369، ص44عساكر ي تاريخ  مش،: ج
؛ السـيوطا ي تـاريخ 287، ص1عسـقالين ي لسـا  امليـ ا : جحجـر الابن  ؛54العجما: ص
؛ املتقـا اهلنـدي 127املعازيل الشافعا ي مناقب عيل بـن أيب طالـب: صابن  ؛104اخللااء: ص

؛ املوفـ، اخلـوارزما: 241؛ بشارة املصـطاى للقيـوما ا صـاهاين: ص604ي كن  العام : ص
 .236، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج297ص
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وسـيأيت ي  ،وأعلمهـم بالقضـي ة ،أعـَدهلم ي الرعيـة (اهلل َوجهـهكـَرم )الَسابقة أنـه 
 .(1)ه أقضاهماآلتَية إن  

 وأعدهلم أقضى املسلمني بعد النيب صلى ا هل عليه وآله وسلميف أنه )عليه السالم( ثالثًا: 

بعثنـا ) :قـا  ،وصـححه عـن عـيل ،واحلَـاكم ،(3)أيب شيبةوابن  ،(2)سعدابن  وأخرج
تنـا َوأنـا ثفُقل  يا رُسـو  اهلل بع ؛اليمنإىل  (وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسوُ  اهلل

 : م قا  ،رب بني صدري بيدهـفض ؛شاب أقإل بينهم و  أ ري ما  القضاء
انه ،قلبمه هدِ ناللهم » كم يف قضالاء بال   ؛وثبم لسم فو الذ  فلالق احلب الة مالا شالكم

 .(4)«ثن أ
                                                            

؛ 183؛ مطالـب السـ و   بـن طلحـة الشـافعا: ص117، ص7كن  العام  للمتقا اهلندي: ج (1)
 .296، ص11؛ سبل اهلدى والرشا  للشاما: ج283الدر النييم  بن هاشم الشاما: ص

؛  وأخرجــه أيضــا  اــذا اللاــظ: القــايض الــنعام  327، ص2الطبقــا  الكــربى  بــن ســعد: ج (2)
ــريب: ج ــارك529، ص2املع ــام : ج468، ص4اوري: ج؛ املب ــ  الع ــدي ي كن ــا اهلن ، 13؛ املتق
ابن  ؛393، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج188؛ السيوطا ي تاريخ اخللااء: ص120ص

 .123حجر اهليثما: ص
 .13، ص7املصنف  بن ايب شيبة الكوي: ج (3)
نده ورـريهم بلاـظ آخـر: عـن وأخرجه أمحد بن حنبل ي املسند والنسالا ي سننه، واملوصيل ي مسـ (4)

بعلنالي رسالول اهلل »قـا :  -)عليـه السـالم(  -األعمم عن عمرو بن مرة عن أيب البخ ي عن عـيل 
قالالر قلالم تبعلنالي نىل قالوم يكالو  بيالنهم  )ص  اهلل عليه وآلاله وساللم( نىل الاليمن وأنالا حالدي  السالن

← 



 189 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء األولمعارج العال يف مناقب املرتىض

 

 

 – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  َ عاين رسو  اهلل) :قا  ،عن عيل ،(1)َوأخرج اخلطيب
و   ،إين شاب َحـدث السـن :فقل  َيا رسو  اهلل ،ليستعملنا َعىل اليمن ؛(وسلم
ي صـدري ( وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  رسو  اهلل فضفَب ،بالَقضاء علم يل  
 :وهو يقو   ال ا   :أو قا  ،مرتني
انه ،قلبمه دِ هااللهم »  .«وثبم ضعف لسم

فـام شـككَ  ي قضـاء بـني  ؛وفقَهـا ،َوحشا قلبـا علـام   ،فكأن ام كل علم عندي
 .( ننيا

 ،عَبـاسابـن  عـن ،أمحد الَكاتب ي ج ء من حديثـهابن  َوأخرج أبو طالَب عيل
ومج  هلـا  ،وتربد ،وتعري ،وقَعد ،وَر   عىل عمر بن اخلطاَب وار ة قام منَها :قا 

                                                                                                                                                       

، قالر فام شككم يف قضالاء أحداث و  علم   بالقضاء؟، قالر ن  اهلل سيهد  لسانك ويلبم قلبك
؛ مسند ايب يعـىل 116، ص5؛ السنن الكربى للنسالا: ج83، ص1. )مسند أمحد: ج«ثن  بعدأب  

؛ البدايـة والنهايـة  بـن كثـري: 691، ص3؛ الـذهبا ي تـاريخ اإسـالم: ج323، ص1املوصيل: ج
ــاريخ ؛ 102، ص2؛ أنســاب األشـــراف للــبالوري: ج22، ص4؛ أســد العابــة: ج124، ص5ج ت

 .397، ص5؛   لل النبوة للبيهقا: ج388، ص42 مش،: ج
 ؛ وأخرجه رري اخلطيب البعدا ي، منهم: احلـافظ439، ص12تاريخ بعدا  للخطيب البعدا ي: ج (1)

 .150، ص13؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج389، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن 
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شـرُيوا أ :فقـا  ؛فعرَضـها علـيهم( وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  أصَحاب النبَا 
 :وقـا  ،فعضَب عمـر ؛أن  املا ع وأنَ  املن ع ،مري امل مننيأيا  :فقالوا مجيعا   ؛عيل  
مـا  ،يـا أمـرَي املـ منني :فقـالوا ؛يصلح لكم أعاملكم ،ا قو   سديدا  ووقول ،تقوا اهللأ

 ،وأيـن نجـد هَلـا ،أَما واهلل إين ألعرف أنى جتـد هَلـا :فقا  ؛عندنا ممَا تسا  عنه يشء
وهـل  ،هلل هـو وهـو :فقا  عمـر ؛يب طالبأابن  كأنَ  تعنا :فقالوا ؟وأين ما عَها
يا أمري امل منني أتصري إليـه  :فقالوا ،ليههنضوا بنا إأ؟ َحرة بمثله وأبر عنه (1)طاح 
 ـرة مـن علـم أو ،الرسو وحلمَة من  ،هيَها  هناه َشجنة من هاشم :قا  ؟يأتيَ  
وهـو  ،لقوه ي َحايط لـهأف ،نحوهعطاوا أف ؛ي تى احلكم ،و  تأيت ي بيته ،ي تى هلَا
َِْإِهسَاُع سأَيحرَسُب} :ءيقر فقـا  عمـر  ؛ويبكـا ،وير َ هـا (2){ُسؤدً   يُِتَنكأ سأعر ا

ث أبا َحسن بالذي حد  :لشـريح  ؛كنـ  ي هلـس احلكـم :فَقا  شـريح ؛نا بهتحد 
ة مهـرية ؛فأتى هذا الَرجل : م َولـد وقـا  لـه، وأفذكر أ  رجال  أو عه امـرأتني حـر 

ــى أقــدمنأ ــيهاَم حت ــاالليلــة وضــعَتا مجيعــا  أحــد اَم إ فلــام كــا  ي هــذه ؛اــ، عل  ،بن
: فقا  لـه ؛وتنتقا من البن  من أجل املرياث ،بن ا تدعى اإالوك واألخرى بنتا  

فأخـذ  ؛بينَهام   آتكم َاا لو كا  عندي ما أقإل :فقا  شـريح «؟قضيم بينهامم  بم»
                                                            

، 2وارتا  حتـى ياـي . )لسـا  العـرب  بـن منيـور: ج يقا  طاح النهر، أو اإناء، أي: امتأل (1)
 (. 530ص
 .36سورة القيامة، اآلية:  (2)
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ا يف هالذه أيفال مالن هالذهِ » :فقا  ؛من األرض فرفَعها هعيل نبتَ   ـم  عـى  ،«ن  القضم
ــه ؛«حلبالاليأ» :مــرأتنيفقــا  ألحــد األ ؛بقــد  ــ  فوزن ــم قــا  لألخــرى ،فحلَب  : 

 خالذ » :فَقـا  هلَـا ،زنه فوَجده عىل النصـف مـن لـبن األوىلوفحلب  ف ؛«حلبيأ»
الا علمالم أ  » : م قـا  لشــريح ،«بنكاخذ  أنم » :وقا  لألوىل ،«بنتكم اأنم  أمم

وأ  عقلمهالا  ،  مرياثمهالا نصالف مرياثالهأو ،لبن اجلارية ع  النصالف مالن لالبن ال الالم
ادتمهأو ،نصف عقله ا نصف شهم ادمم هي ع  النصالف  ،  دينمها نصف دينهأو ،  شهم
يا أبا احلسـن   أبقـاين اهلل  : م قاَ   ،عجابا  شديدا  ، فأعجب به عمر إ«من كل يشء

 .(1)و  ي بلد لس  فيه ،لشديدة لس  هلَا
 .(3)عيل أقضانا :اخلطابابن  قا  عمر :قا  ،يب هريرةأعن  (2)سعدابن  وأخرج

                                                            
 .831، ص5أخرج املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (1)
 ؛339، ص2الطبقا  الكربى  بن سعد: ج (2)
؛ احلــاكم ي 113، ص5ســعد مجاعــة مــنهم: أمحــد بــن حنبــل ي املســند: جابــن  وأخرجــه رــري (3)

ــتدر ــن  ؛2، ص3ه: جاملس ــوي ي املصــنف: جاب ــيبة الك ــن  ؛183، ص7أيب ش ــرب ي اب ــد ال عب
ــتذكار: ج ــتيعاب: ج66، ص2ا س ــاء: ج18، ص1؛ وي ا س ــوين ي كشــف اخلا ، 1؛ العجل

ـــن  ؛162ص ـــري ي تاســـريه: جاب ـــ ي ي ا كـــام : ص155، ص1كث ـــب التربي ؛ 128؛ اخلطي
ــل: ج ــدارقطنا ي العل ــن  ؛77، ص1ال ــاريخ  مشــ،: جعســاكر ي اب ــ ي ي 325، ص7ت ؛ امل

← 
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 .(2)(ى أهل املدينة عيلـأقض) :قا  ،(1)مسُعو ابن  وأخرج احلاكم عن
من  وكا  عمر بن اخلطاب يتعو :قا  ،املسيبابن  عن سعيد ،سعدابن  وأخرج

 .(3)عليا   :يعنا ،معضلة ليَس هلا أبو احلَسن
 .(5)(أفرض أهل املدينة وأقضاها عيل) :قا  ،مسعو ابن  عن (4)عساكرابن  وأخرج

                                                                                                                                                       

حجـر العسـقالين ابن  ؛820، ص3؛ الذهبا ي تذكرة احلااظ: ج267، ص2هتذيب الكام : ج
حبا  ي ابن  ؛97، ص2؛ البالوري ي أنساب األشـراف: ج296، ص7ي هتذيب التهذيب: ج
 .89، ص1أخبار القضاة: ج

 .135، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (1)
عبـد الـرب وابن  ؛127، ص8حجر العسقالين ي فتح الباري: جابن  ري احلاكم منهم:وأخرجه ر (2)

سـعد ابـن  ؛167، ص3؛ املحب الطربي ي الرياض النرضة: ج1103، ص3ي اإستيعاب: ج
 .639، ص3؛ الذهبا ي تاريخ اإسالم: ج338، ص2ي الطبقا : ج

؛ هتـذيب 23، ص4 بـن األ ـري: ج ؛ أسد العابـة468، ص4األصابة  بن حجر العسقالين: ج (3)
؛ هتــذيب 176، ص1اجلــوزي ي كشــف املشــكل: جابــن  ؛486، ص20الكــام  للمــ ي: ج

.297، ص7التهذيب  بن حجر العسقالين: ج
 .405، ص42تاريخ مدينة  مش،  بن عساكر: ج (4)
زي ؛ القنـدو189عسـاكر كـال مـن: احلـافظ السـيوطا ي تـاريخ اخللاـاء: صابن  وأخرجه رري (5)

 ؛405، ص2الشافعا ي ينابي  املو ة: ج
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 املعراج الثالث

 يف أنه )عليه السالم( شاهد وشهيد ووحيد

 :قا  اهلل تعاىل
 .(1){ِونرُ  َ اهودٌ َوَيِتْلوُه َرٌِّ و ِو ر ٌَيَِّنٍة ََلأف  أاَع سأفأمَ ر}

أيب ابــن  بــو نعــيم ي املعرفــة عــنأو ،(2)مر ويــهوابــن  ؛يب حــاتمأابــن  أخــرج
فقـا  لـه  ؛«ما من رجل من قريش ن  نالزل فياله طايفالة مالن القالرآ ») :قاَ   ،طالَب 
 َرٌِّؤ و  ِوؤ ر  ٌَيَِّنٍة ََلأف  أاَع سأفأمَ ر} قرأ سورة هوداتأما » :قا  ؟َما ن   فيَ   :رجل
 .(3)({ِونرُ  َ اهودٌ َوَيِتْلوُه

                                                            
 .17سورة هو ، اآلية:  (1)

 .262مناقب عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ألبن مر ويه ا صاهاين: ص (2)
؛ الشــوكاين ي فــتح 324، ص3وأخرجــه مجاعــة، مــنهم: احلــافظ الســيوطا ي الــدر املنثــور: ج (3)

 .27، ص12؛ اآللو : ج289، ص2القدير: ج
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)صـىل اهلل  قا  رسـو  اهلل ،عن عيل ي اآلية (2)عساكروابن  (1)مر ويةابن  أخرج
 .(3)«وأنا شاهد منه ،عيل بينة من ربه» :(وسلم – وآله –عليه 

)صـىل اهلل  قـا  رسـو  اهلل :قـا  ،ه آخر عـن عـيلجمن وَ  (4)مر ويةابن  وأخرج
تلوه شاهد منه عيل ،أفمن كا  ع  بينة من ربه أنا» :(وسلم – وآله –عليه   .(5)«ويم
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  رأيـ  النبـا :قالـ  ،عن عايشـة (6)أخرج أبو يعىلو
 .(7)«بأيب الوحيد الشهيد ،بأيب الوحيد الشهيد» :لت م عليا  وقب له ويقو أ( وسلم
 

                                                            
 .262مناقب أمري امل منني )عليه السالم(  بن مر ويه ا صاهاين: ص (1)
 .361، ص42تاريخ  مش،: ج (2)
 (.397، حدي  )262مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: ص (3)
(؛ والسـيوطا ي الـدر 4440، بـرقم )440، ص2ورواه أيضا : املتقا اهلندي ي كن  العـام : ج (4)

 .324، ص3املنثور: ج
(؛ والشـوكاين ي فـتح القـدير: 4440مر وية: برقم )إىل ابن  رواه املتقا اهلندي ونسب إخراجه (5)

 .410، ص4؛ والسيوطا ي تاسريه: ج194، ص8؛ واآللو  ي تاسريه: ج705، ص2ج
 .56، ص8مسند أيب يعىل: ج (6)
؛ 65ملناقـب: ص؛ املوف، اخلـوارزما ي ا549، ص42عساكر ي تارخيه: جابن  وأخرجه أيضا : (7)

 ؛138، ص9اهليثما ي هم  ال والد: ج
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 ةة يف منقبة عليبهيمعرفة 

لشــريعة والشـُهو  ي اللَسـا  ا وعنـدي   ؛والربهـا البيـا   امل سرفة  البينة عند 
والوحيـد  ؛مبالعة فيـه ،والشهيد ؛َوالشاهد هو احلا  والرالا ؛والروية ،ُوراحلض

 ؛عـىل شــريَعة مـن اهلل (وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  فمحَمد ؛مَبالعة ي الواحد
 :  شـشي  قلـَ  أيتلوا حممدا  و ،وَعيل )عليه السالم( شاهد لِتلَ  الشـريَعة ِمن اهللَ
ر لَ  حقيقـة تلـَ  ـفسأنا أوَها  ،شاهد من حممد يتلوه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(

 رَه بالكشـَف أ  فأقو : ،لتتضح ل  مرتَبة ولَ  الشاهد ؛ريَعةشـالبينَة التا ها ال
  ـالث  لشـريعة حممـد )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أوالذوق املنيَف  ،الكشيف
 .تبمرا
وها عَبارته عن صـراط مستقيم  ابـ   شـريَعة وجوَ ته مطلقة حقيقته: راألوىل 

َسـواء  ،ملحَمد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بحَسب جامعية حقيقتـه للقابليـا  كلهـا
نصـاَف بجميـ  أو قابليـة اإ ،ضـافا واإ ،كان  قابلَية التجـر  عـن مجيـ  النَسـب

اا  والَشيو  ،األسامء َفـام مـن  ؛مكانيـةأأو  ،وجوبية كانـ  ،وا عتبارا  ،(1)والص 
ويسـري فيَهـا وينتشـ   ،وشأ  َوجويب إ  هو يسـلَ  عـىل تلـَ  الشــريَعة ،سَم إهلاأ

                                                            
 أي: الش و .  (1)
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فاَضـة خـذ كـل طريـ، عينتـه تلـَ  الشــريعة لـه اإأوي ،ميهـَره َاـاإىل  ويَصل ،منَها
إىل  مجـا واإ ،رج من البطـو َوخي ،ُصوَره املعلومة العيبيتهإىل  وَما يتبُعَها ،الوجو َية
  َريب عـىَل صــراط أوَ  ،فاهلل َعىل شـريَعة حممـد ؛والتاصيل من هذا الطري، ،اليهور
 وتسار ،ا ي تلَ  الشـريعةـوعني  ابتة إ  ها اش ،مَكانية، وَما من حقيَقة إمستقيم
 ،وتطلُبه من الوُجـو  ،وحتَصل َاا ما تسَتعد له ،سم هَو رَاا الياهر فيَهاأإىل  َاافيَها 

لتخـرج بـه ِمـن  ؛خذ كل طري، عينته تلَ  الشــريعة هَلَـا، وتأوما يتبَعه ِمن الكام َ 
ــةـاحلضــ ــة العلمي ــَها ية إىل  رة العيبَي ــة الش ــاي، ا مكَ  ،اخلارجَي ــةافاحلق  ،ني

ىل َوتقَية عـىل شــريَعة حممـد )صـ ،وفاجرة ،وشقَية ،واألعيا  الثابتة كَلها من سعيدة
ألَ  رَاـا اآلخـذ بناصـيتَها عـىل  ؛وها َعـىل صــراط مسـتقيم ،اهلل عليه وآله وسلم(
  بامليش عىل تلـَ  الشــريعة إوأصله  ،مبداهإىل  وما من أحد َيصل ،صـراط مستقيم

 ،َسـالكوا هـذه الشــريعة ،حتـى أ  الكـافريَن الـذين كتـَب علـيهم اخللـوُ  ي جَهـنم
فيصـري الَعـذاب علـيهم  ؛بعـد انتَقـام املنـتقم مـنهم ،ومبداهم اـا ،صلهمأوواصلوا 
  الشـاهد لتلـَ  إعلم أفـ ،ملَا تقَرر هذا ؛لوصلهم با صل َم  كوهنم ي جَهنم ؛عذبا

ووحدهَتا احلقيقية شُهو ا يكو  هذا الشاهد فْيه عـني تلـَ   ،الشـريعة بكامهلَا املحْيط
 .علمأواهلل سبحانه  ،د الشهْيدوتكو  هذِه الشـريَعِة عينه يسمى بالوحيْ  ،الشـريعة
عيـم وهـا عَبـارة  عـن الَتـديل األ ،شـريَعة نورية مطلقة نسـبية رواملرتبمة اللانية 
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 ؛وقـد مـر وكـَره ي التحقيـ، الَسـاب، ،ليـه يلجـاءإوَ  ،للح، الِذي بـه  تـِدي اخللـ،
وهو َء  ،َورسو  ي الَعا  الَشها ي ،واور بوُجو  كل نبا ،َولذلَ  التَديل ظهور

اُب  ،األنبياء  ،ي إقامـة ولـَ  التـَديل (ملحممد صىل اهلل عليه َوآلـه َوسـ)والرسل ُنو 
ــه وســلم( ي الكــو  إىل  وتبليعــه ــه وآل اخللــ، حتــى ظهــر رســولنَا )صــىل اهلل علي
، وهـا فربز ولَ  التديل بُصورة شـريعته )صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم( ؛العنصـري
وهـا  ،رتَبة الثالثة لشــريعته )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(وها امل ،املقيدة النورية

 ،وسـد اآلفـاق ،النور العييم املثايل الذي نـ   معـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(
 ،احلـ،إىل  فـام مـن أَحـد  تـدى ؛رضـو متال  السـموا  واألأو ،متال به احل،أو

)صـىل اهلل  وتم لرسـولنَا ،و   يَعلم، أ  اذا النور علمإَواملَعارف  ،َوحيَصل العلوم
ــه  ــه –علي ــلم – وآل ــثالث ( وس ـــراي   ال ــَ  الش ــاملني األأبتل ــه رمحــة للَع ــنين  ،ول

 ،النـور العيـيم بحقـايقهاَم ، وَ َواحلـاَ  الرالـا لـذلَ  التـديل األعيـم ،واآلخرين
يسـمى  ،مجيعـا    ـاطوارأوأنوارَ ـا املتحقـ، باحَكـامهاَم و ،وحكمهـاَم  ،وأرسارَ ا
َصــابة باألخبــار أفتمــ  ملو نـا عــيل )عليــه السـالم( رتبــة تلــَ  الَشـها ة  ؛شـاهدا  
بعـ  تلـَ  إىل  نييوقـد يبلـغ بعـ  األولَيـاء املحمـد ،عـالم النبـويواإ ،اإهلا
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 .(1)واهلل عىل كل يشء شهيد ،وتطاال   ،أو كلَها نا را  تبعا   ،الرتبة

                                                            
هذه التاسريا    ير  هلا شواهد حديثيـة عـن ألمـة أهـل البيـ  )علـيهم السـالم( و  يعاضـدها  (1)

تأويال  و لية عن علامء املدرسة اإمامية، وراية القـو  فـيام أور ه الشـيخ حممـد صـدر الـدين 
شهرآشـوب املازنـدراين عنـه )صـىل اهلل عليـه ابـن  باحلدي  النبوي الذي رواهالعا  حمجور عليه 
يا عيل ما عرف اهلل ح، معرفته رريي ورريه، وما عرف  ح، معرفت  رـري اهلل » وآله(، أنه قا :
وي لاظ آخر رواه الشيخ حسن بـن سـليام  احلـيل عـن النبـا  (.60ص 3. )املناقب: ج«ورريي

يا عيل ما عر  اهلل ن  أنا وأنم، ومالا عرفنالي ن  اهلل وأنالم، ومالا »نه قا : )صىل اهلل عليه وآله(، أ
 محا :ابن  قا  (.125. )خمترص بصالر الدرجا : ص«عرفك ن  اهلل وأنا
ــــــــج  يل عـــــــالـل العـــــــــ

 إمـــــــــام كـــــــــل إمـــــــــام
 حجـــــاب كـــــل حجـــــاب

 إىل كـــــــل رشـــــــد بــــــاب
 وحجـــــــــــــــــــــــة اهلل ريب

 

 ن مشــــــيه ونيــــــريـعــــــ 
 أمــــــــري كــــــــل أمــــــــري
 ســـــــاري كـــــــل ســـــــاري

 عـــــىل كـــــل نـــــورنـــــور 
ـــور. ـــو  الكا ـــىل اجلح  ع

 

 .(60ص 3: جآشوب ن شهر)املناقب  ب
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 املؤمننييعسوب و ،هادي لكل قوم
 املتقنيإمام و ،العرب واملسلمنيسيد و

 لنيقائد الغر احملجّو
 معطي ما أعطى رسول رب العاملنيو

 والفاروق األعظم ،األكربالصديق و
 حجة اهلل يف العاملنيإىل  والسابق

 صلى اهلل عليه وآله وسلم أبد اآلبدين
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 املعراج الرابع

وإمام  ،َوسيد العرب واملسلمنَي ،ويعسوب املؤمنني ،يف أنَّه )عليه السالم( هادي لكل قوم
 ،وهو الصديق األكرب ،ومعطي ما أعطى رسول رب العاملني ،وقائد الغر احملجلني ،املتقني

 .حجة ا هل يف الَعاملني )صلى ا هل عليه وآله وسلم( أبد اآلبدينإىل  والسابق ،والفاروق األعظم

 أواًل: يف أنه عليه السالم اهلادي لكل قوم.   

َوْكلِّ ُِنرذورٌ سأِهَت ْإهَّمَا} :تعاىلقا  اهلل   .(1){هَاٍد قأورٍم َو
 ،عَساكروابن  ،والَديلما ،(4)وأبو نعيم ي املعرفة ،(3)مر ويهوابن  ،(2)جريرابن  وأخرج
َوْكؤلِّ  ُِنرؤذورٌ  سأِهؤتَ  إْهََّمؤا }ملَا أن لـ   :قا  ،عبَاسابن  النجار عنوابن  وضـَ   {َهؤادٍ  قأؤورمٍ  َو

الا  ،أنالا املنالذر» :فَقـا  ؛يده عـىل صـدره( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل وأومم
ال ؛منكبم عيلنىل  بيِدهِ  اد  يا عيلأ» رفقم  .(5)«بكم هيتِد  املهتدو  ِمن بعد  ،نم اهلم

                                                            
 .7سورة الرعد، اآلية:  (1)

 .143، ص13تاسري جام  البيا : ج (2)
 .266مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص (3)
 (، ط  ار الوطن بالرياض.344، برقم )87، ص1معرفة الصحابة أليب نعيم ا صاهاين: ج (4)
؛ احلـاكم احلسـكاين ي 272، ص5وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، منهم: الثعلبـا ي الكشـف والبيـا : ج (5)

اجلوزي السلاا ي زا  املسري: ابن  ؛297، ص3عطية األندلسـا: جابن  ؛383، ص1شواهد التن يل: ج
← 
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 سـمْع  َرسـو  اهلل :قـا  ،سـلمايب بـرزة األأعـن  ،(1)مرَ و ـهابن  وأخرج
ووَض  يـده عـىل صـدر  مُنْذِرٌ{{  أَنْتَ }إِنَّمَا :يقو ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 

ْوم   لُِكلي » :ويقو  ، م وضَعها عىل صدر عيل   ،«ناسه اد   قم  .(2)«هم
قا  رسـو  اهلل  ،ي اآلية (3)عَباسابن  والضَياء ي املختار عن ،مر ويةابن  وأخرج

اد  عيل ،ناأاملنذر »(:سلم –وآله  –صىل اهلل عليه ) اهلم  .(4)«طالبأيب ابن  وم
والطــرباين ي  ،يب َحــاتمأوابــن  ،(5)َوأخــرج عبــد اهلل بــن أمحــد ي زَوايــد املســند

أيب ابـن  عـن عـيل (8)عَسـاكروابـن  ،مر ويـةوابن  ،(7)واحلاكم وصححه ،(6)األوَسط
َوْكلِّ ُِنرذورٌ سأِهَت ْإهَّمَا}طالب ي قوله  َوأنـا  ،رسـو  اهلل املنـذر :قـا  ،{َهؤادٍ  قأؤورمٍ  َو

                                                                                                                                                       

، 2ج كثـري ي تاسـريه:ابـن  ؛360، ص5حيا  األندلسـا ي تاسري البحر املحيط: جابن  ؛228، ص4ج
 ؛ ورريهم.70، ص3؛ الشوكاين ي فتح القدير: ج45، ص4؛ السيوطا ي الدر املنثور: ج520ص
 (.266، برقم )267مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم(  بن مر وية: ص (1)
؛ ورواه ال رنـدي احلناـا ي نيـم 388، ص1وأخرجه احلاكم احلسكاين ي شـواهد التن يـل: ج (2)

 .45، ص4؛ والسيوطا ي الدر املنثور: ج90 رر السمطني: ص
 .476، ص5احلافظ السيوطا وقد  أور ه ي الدر املنثور: جإىل  هذا لتخريج يعو   (3)
 .476، ص5الدر املنثور: ج (4)
 أخرجه أمحد بن حنبل ي مسنده: ج.......، ص....... (5)
 .262، ص1؛ وي املعجم األصعر: ج94، ص2املعجم األوسط: ج (6)
 .130، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (7)
 .359، ص42تاريخ  مش،: ج (8)



 205 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء األولمعارج العال يف مناقب املرتىض

 

 

 .(1)َيعنا ناسه ،«َواهلا ي رجل من بنا َهاشم»َوي لاظ  ،اهلَا ي
 :ةيفمعرفة من

ضـاَل  واإ ،  اهلداية صاة واتية مطلَقة حقيقية للح، سبَحانه كالرمحةأعَلم إ
 سـاَمءهَدايـة األ :وهلَـاأ ،َوللهَداية املطَلقة مراتـَب  ،(2)صاة َعارضَية نسبَية كالعضب

                                                            
، 5؛ السـيوطا ي الـدر املنثـور: ج124، ص7ورواه مجاعة، منهم: اهليثما ي همـ  ال والـد: ج (1)

 .108، ص13؛ اآللو  ي رو  املعاين: ج259، ص1؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج476ص
والضال (   ير  هلا مـا ي يـدها ي مدرسـة العـ ة النبويـة؛ فقـد ور  فيهـا هذه املااهيم حو  )اهلداية  (2)

الكثري من املطالب واملااهيم واملعطيا  الاكرية حو  أصـل موضـوع الصـاا  اإهليـة فضـال  عـن 
احلدي  عن موضوع اهلداية والضال ، ولو أر نـا تتبـ  أقـوا  علـامء املدرسـة اإماميـة )أع هـا اهلل( 

موضوعه،  سيام وأ  هذه املطالب التـا وكرهـا املصـنف ضـمن مراتـب اهلدايـة  خلرج الكتاب عن
حتصـيل النجـاة املعا يـة، والـنعم إىل  )اإجبار( وليس التاـوي ، كقولـه ) ـم هدايـة العبـا إىل  تقو 

اآلخروية(؛ ي حني ليس كل العبا  ينجو  ي املعا  ورري حمصلني و  حاصلني عىل النعم اآلخروية 
 (40)األعراف: اآلية الْخريَاطر{.  سَمِّ فري الْجَمَلُ }يَلرجَ

، بـل فكثري من العبا  هالـ    حمالـة يـوم املعـا  وخالـد ي العـذاب والعيـاو بـاهلل لعـدم حتصـيله للهدايـة 
رق هذه اإمة املسلمة فقد هلكو وضلوا ل كهم وصـية نبـيهم )صـىل فإحرازه الضاللة، ككثري من 

 س  بالثقلني كتاب اهلل وع ته أهل بيته فإ  اسكوا اام لن يضلوا من بعده.اهلل عليه وآله( بالتم
 ال ــة إىل  لكــنهم أبــوا إ  الضــال  واختــاروا الارقــة والشــقاق عــنهم والتمســ  بعــريهم، وتارقــوا

بواب إ  باب آ  حممـد وسبعني فرقة كلها هالكة   تنجو من العذاب ا  فرقة واحدة؛ تركوا األ
← 
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الربوز بالوُجو  اخلـارجا مـن إىل  عَيا  م هداية األ ،امَلعلومةاليهور بصورَها إىل 
جَسـا  التجَسـد باألإىل  روا  ـم هَدايـة األ ،ساَملاليتم الكام  األ ،الَعنيإىل  الْعلم
كـاَم  املراتـَب  م هَدايـة اخللـ، إ ،َوالتعل، بواسطتَها باألجَسام العنصـرية ،املثالية
 ،حتصـيل النجـاة املَعا يـةإىل   ـم هدايـة العَبـا  ،شـَيةاملَعا رمـواأل وإاـام، الشَها ية

فاهلدايـة  ؛ْصـل املطلـ،واأل ،احلـ، أ م هَدايتهم للوُصو  باملبـدَ  ،والنعم األخروية

                                                                                                                                                       

 هتم واخذوا بسبيلهم وركبوا ساينتهم.واسكوا بعرو
ومن  م   تقوم اهلداية والضال  عىل ا جبار، يرتك ا  عىل كوهنام مـن الصـاا  ا هليـة كـام يـذهب 

 اليها املصنف.
  يعنيا  اإجبـار عـىل انتخـاب الطريـ،  –ي املاهوم القرآين  –ولذا: )وبعبارة موج ة: اهلداية والضال  

ــل ــوفر ســبل الســعا ة،  الصــحيح أو اخلــاط ؛ ب ــا ت ــا  املتعــد ة تعن ــن اآلي ــة م ــة املاهوم أ  اهلداي
 واإضال : يعنا زوا  األرضية املساعدة للهداية،  و  أ  يكو  هناه اجبار ي املسألة.

توفر السبل )الذي نسميه التوفيـ،(، وزوا  هـذه السـبل )الـذي نسـميه سـلب التوفيـ،(  ـا؛ نتيجـة 
 أعام  اإنسا  ناسه.

اهلل فر ا  توفي، اهلداية، أو سلب من أحد هذا التوفي،، فإنام ول  نتيجة األعام  املبارشة هلـذا  فلو منح
الار  أو واه ويمكن التمثيل هلذه احلقيقة بمثا  بسيط: حني يمـر اإنسـا  قـرب هاويـة خطـرة، 
ي فإنه يتعرض خلطر ا ن  ق، والسـقوط فيهـا كلـام اقـ ب منهـا أكثـر كـام أ  احـتام  سـقوطه 
اهلاويــة يقــل كلــام أبتعــد عنهــا أكثــر، واحلالــة ا وىل هدايــة، والثانيــة ضــال (. )تاســري ا مثــل، 

 (.139، ص1للمرج  الدينا الشيخ نارص مكارم الشريازي: ج
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ليحصـلوا  ؛يضا  هَداية من اهلَـا يأ  املضل هلم   عَباأارية ي مجي  املراتب حتى َس 
فاهلَدايــة اــذا الوَجــه متجلَيــة ي  ،كــام  مقتضــَياهتمإىل  ويصــلوا ،مرضــَيا  راــم
 :ولَيـاء بـذلَ  الَكـام َواملتحقـ، مـن األ ،وهذا هو الكام  املطل، للهَداية ،الضاَللة

 .صـراِط مستقيمإىل  َواهلل َ دي من يشاء ،هو اهلَا ي لكل قوم
 ثانيًا: يف أنه عليه السالم يعسوب املؤمنني.

 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  و  اهللقا  رُس  :قا  ،عن عيل   (1)عديابن  َوأخرج
املال يعسوب املنفق  ،املؤمن  (2)يعسوبم  عيل  »  .(3)«وم

املمال يعسوب  ،أنا يعُسوب املؤمن » :عن عيل قا  ،(4)وأخرج أبو نعيم  .(5)«الظلمةوم
                                                            

 .245، ص5الكامل  بن عدي: ج (1)
 اليعسوب، هو: أمري النحل. (2)
ي مناقـب عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم:  مر ويهابن  وأخرجه مجاعة، ورواه آخرو ، منهم: (3)

 ؛79، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املـو ة: ج178، ص2؛ السيوطا ي اجلام  الصعري: ج64ص
ــن  ــا ي الصــواع،: صاب ــن  ؛ ورام126حجــر اهليثم ــه اخلــواطر: اب ــالكا ي تنبي ــراس امل أيب ف
، ورريهم.588ص

 ط  ار الوطن بالرياض.، 335، برقم 85، ص1معرفة الصحابة أليب نعيم: ج (4)
؛ 228، ص4عـدي ي الكامـل: جابـن  ؛42، ص42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابن  وأخرجه (5)

 .376، ص1حجر ي لسا  املي ا : جابن  ؛119، ص13املتقا اهلندي ي كن  العام : ج
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 :فقـا  ،وبـني يديـه وهـب   ، خل  عىل َعـيل  ) :قا  ،يب سعدأعن  (1)وأخرج هو
ا يعُسوب » هذا يعسالوبم املنفقال  ،املؤمن أنم هبالذا  ،يلالوذ املالؤمن  يبم »َوقـا :  ،«وم وم

 .(2)(«يلوذ امُلنفقو 
 ـم كثـر ولـَ  حتـى سـموا كـل رلـيس  ،ووكرَهـا ،هو أمـري النحـل :اليعسوَب  
 .(3)يعسوبا  

 ثالثًا: يف أنه عليه السالم سيد العرب.

)صـىل اهلل  قـا  رُسـو  اهلل :قـا  ،ي الكبري عن السـي د احلَسـن (4)وأخرج الطرباين
 .«يا أنس أدع   سيد العرب» :(وسلم – وآله –عليه 

 .«وعيل سيد العرب ،نا سيد ولد آدمأ» :قا  ؟ألس  سيد العَرب :قال  َعالشة
ار» :قا  ،فلام جاء  ا  ،يا معشالر األنصم ن  متسالكتم باله لالن تضاللوا أ  أدلُكم ع  مم
مالر  بالالذ  أفالإ  جربئيالل  ؛كرمالوه بكرامتاليأو ،فاحبوه حلبي هذا عيل   ؟بداأ بعده

                                                            
 )وأخرج هو( أي: أبو نعيم. (1)
 .319، برقم 361، ص1معرفة الصحابة أليب نعيم: ج (2)
؛ ورواه املتقـا اهلنـدي ي 472، ص4؛ فـي  القـدير للمنـاوي: ج600، ص1لسا  العرب: ج (3)

، 30؛ واحلـافظ السـيوطا ي جـام  األحا يـ : ج36382، بـرقم 119، ص13كن  العام : ج
 .33323، برقم 345ص
 .88، ص3املعجم الكبري للطرباين: ج (4)
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 .(1)«(عز وجل)قلم لكم عن اهلل 
 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  فَقا  ؛من البَعد وروى البيهقا أنه ظهر عيل  

ب»)  .«هذا سيد العرم
الالامل » :فَقــا  ؟ألســَ  بســيد العــرب :فقالــ  َعالشــة وهالالو سالاليد  ،أنالالا سالاليد العم

 .(2)(«العرب
م» رعَباس بلاظابن  صحيحه عنورواه احلاكم ي  لالد آدم وعاليل ساليد  ،أنا سيد وم

                                                            
؛ واهليثمـا ي همـ  ال والـد: 124ص ،3وأخرجه أيضا : احلـاكم النيسـابوري ي املسـتدره: ج (1)

أيب احلديـد ي شــر  هنـج وابـن  ؛619، ص11؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج132، ص9ج
ــة: ج ــن  ؛170، ص9البالر ــب الســ و : صواب ــاعوين ي 126طلحــة الشــافعا ي مطال ؛ الب

م  ؛ والســيوطا ي جــا161، ص2؛ القنــدوزي ي ينــابي  املــو ة: ج105جــواهر املطالــب: ص
، 395، ص1؛ الســخاوي ي املقاصــد احلســنة: ج25653، بــرقم 102، ص23األحا يــ : ج
 ورريها.

، 838، ص1هـ( ي تاسـري اللبـاب: ج880عا   الدمشقا احلنبيل ) ابن  أخرجه عن البيهقا (2)
ط  ار الكتــب العلميــة؛ ورواه نيــام الــدين احلصــن بــن حممــد النيســابوري ي تاســريه ررالــب 

حجر اهليثمـا ابن  م؛1996هـ/ 1416، ط  ار الكتب العلمية بريو  لسنة 6، ص2القرآ : ج
، ط  ار اجليـل، بـريو  625، ص3؛ اآلفا ي كتـاب املواقـف: ج355، ص2ي الصواع،: ج

 .386، ص2م؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج1997لسنة 
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 .(2)كذا ي الَصواع، ،(1)َو  خيرجاه ،نه صحيحأَوقا   ،«العرب
)صـىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل ،مرسال   (4)يلهعن سلاَم  بن ك (3)وأخرج اخلطيب

 عيلنىل  فانظر  ؛سيد العربنىل  يا عائشة نذا رسكم أ  تنظر ») :(وسلم – وآله –
الام املساللم » :قـا  ؟ألس  سيد الَعَرب ،يا نبا اهلل  :فقال .«يب طالبأابن  الا امم ، أنم

بنىل  أ  تنظالالالر  نذا رسكِ  ؛وسالالاليد املتقالالال  الالالرم الالاليد نىل  فالالالانظر  ،سالالاليد العم عالالاليل سم
 .(5)(«العرب

                                                            
 .355، ص2الصواع، املحرقة  بن حجر: ج (1)
ابن  ؛305، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  ، منهم: احلافظوأخرجه مجاعة ورواه آخرو  (2)

؛ احلـافظ 290، ص4حجـر ي لسـا  امليـ ا : جابـن  ؛60، ص5النجار ي ويل تاريخ بعدا : ج
؛ والطــرباين ي املعجــم 118، ص3؛ املقريــ ي ي امتــاع األســامع: ج308، ص1ا صــبهاين: ج
؛ واهليثما ي همـ  ال والـد: 88، ص3؛ وأخرجه ي املعجم الكبري: ج128، ص2األوسط: ج

، ورريهم.116، ص9ج

 ، ط  ار الكتب العلمية ، بريو .89، ص11تاريخ بعدا  للخطيب البعدا ي: ج (3)

 ي املصدر: مسلمة بن كهيل. (4)
؛ واحلافظ السيوطا ي جـام  619، ص11ورواه مجاعة، منهم: املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (5)

 .2598، برقم 259، ص23األحا ي : ج
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 رابعًا: يف أنه عليه السالم سيد املسلمني وإمام املتقني.

 –عليـه )صـىل اهلل اهلل   قـا  َرسـو :قـا  ،عن عـيل (1)وأخرج أبو نعيم ي احللية
نمرحبًا بسيد املس» (:وسلم –وآله   .(2)«مام املتق لم  وم

عن عبـد اهلل بـن  ،(3)واحلاكم ي املستدره ،وأبو نعيم ،قان وابن  ،الباور يأخرج 
 :(وسلم –ه وآل –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل :قا  ،بيهن أزرارة عابن  أسعد
ج يب  ملا » وحى أفال ؛فراشه ذهبم بتالأل ،لؤلؤقصالر من نىل  نتهى يب  أالسامء نىل  عرم
الالال ن    الالأ رريب يف عالاليل ثلالال  خصم الالام املتقالال نو ،ه سالاليد املسالاللم ن  ال الالر  (4)وقايالالد ،مم

 .(5)«املحّل 
                                                            

 .66، ص1حلية األولياء: ج (1)
؛ والسيوطا ي جام  األحا يـ : 370، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  وأخرجه أيضا : (2)

 .26، ص2؛ العا  ي سمط النجوم: ج33836، برقم 80، ص31ج
، اذا السند بلاظ آخر قا  رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه 148، ص3أخرج احلاكم ي املستدره: ج (3)

«. أوحا إيل  ي عيل  الث أنه سيد املسلمني، وإمـام املتقـني، وقالـد العـر املحجلـني»وآله وسلم: 
طاهر ابن  ؛890، ص3قان  ي معجم الصحابة: جابن  وأخرجه اذا السند واملتن مجاعة، منهم:

.302، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جوابن  ؛1015، ص2ملقد  ي وخرية احلااظ: جا
 هكذا ور   ي املخطوط، والصحيح )قالد(.  (4)
؛ 43، ص1األ ري ي أسد العابة: جابن  ؛302، ص42عساكر: جابن  أخرجه اذا املتن: احلافظ (5)

← 
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قـا  رسـو  اهلل  :قـا  ،زرارةابـن  عـن عبـد اهلل بـن أسـعد ،النجارابن  َوأخرج
 ،اناله ساليد املساللم  رثيف عاليل باللال فالأوحى ن   » وسلم: -وآله  -)صىل اهلل عليه 
 .(1)«وقايد ال ر املحّل  ،وو  املتق 

عيل » :قا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  عن عيل أ  النبا ،(2)وأخرج احلاكم
ام الربرةن  .(3)«خمذول من خذله ،منصور من نصالره ،وقاتل الفّرة ،مم

                                                                                                                                                       

 .930، ص11املتقا اهلندي ي كن  العام : ج
، 18؛ والسـيوطا ي جـام  األحا يـ : ج620، ص11اهلندي ي كنـ   العـام : ج رواه املتقا (1)

 .19603، برقم 354ص
 .129، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (2)
وابـن  ؛226، ص42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابـن  وأخرجه مجاعـة، ورواه آخـرو ، مـنهم: (3)

املعـازيل ي ابـن  ؛220، ص1ي ينـابي  املـو ة: ج ؛ والقنـدوزي192، ص1عدي ي الكامـل: ج
 .88املناقب: ص

وأخرجه الثعلبا بسند آخر: عن األعمم عن عبا ة بن الربعا، قا : بينا عبد اهلل بن عبـاس جـالس  
)صىل  –عباس   يقو ، قا  رسو  اهلل ابن  عىل شاري زم م إو اقبل رجل متعمم بالعاممة فجعل

 ، فقـا -)صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  –إ  قا  الرجل قا  رسو  اهلل ، -اهلل عليه وآله وسلم( 
عباس: سألت  باهلل من أن ؟ قا : فكشـف العاممـة عـن وجهـه، وقـا : يـا أ ـا النـاس مـن ابن 

عرفنا فقد عرفنا، ومـن   يعرفنـا فأنـا جنـدب بـن جنـا ة البـدري أبـو ور العاـاري، سـمع  
( ااتني وإ  صمنا، ورأيته اـاتني وإ  فعميتـا يقـو : وسلم – وآله –رسو  اهلل )صىل اهلل عليه 

)الكشـف والبيـا :  «وقاتل الكفرة، منصور من نصالالره، خمالذول مالن خذلاله... ،عيل قائد الربرة»
← 
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 ما أعطى رسوله إاّل النبوة.خامسًا: إّن ا هل معطيه 

 ،(2)والطـرباين ي األوسـط ،وصـححه ،جريـروابن  ،(1)يب عاصمأابن  وأخرج

                                                                                                                                                       

 (. 80، ص4ج
مر ويـة ي ابـن  ؛ واحلـافظ87ورواه اذا السند واملتن ال رنـدي احلناـا ي نيـم  رر السـمطني: ص

 . 293عليه السالم: ص مناقب عيل بن ايب طالب
خالد النواء، عن األصبغ بن إىل  هـ( بسند ولاظ  ال : فبسنده420مر ويه ) ابن  وأخرجه احلافظ

نباتة، قا : )ملا أصيب زيد بن صوحا  يوم اجلمل أتاه عيل )عليه السالم( وبه رم،، فوقف عليه 
رزالك اهلل يالا »فقـا  عليـه السـالم: أمري امل منني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( وهو يتأ  ملا به 

، قا : فرف  إليه رأسه فقا : وأن  يرمحـ  «زيد، فو اهلل ما عرفناك ن  خفيف املؤنة، كلري املعونة
اهلل، فو اهلل مـا عرفتـ  إ  بـاهلل عاملـا ، وبآياتـه عارفـا ، واهلل مـا قاتلـ  معـ  مـن جهـل، ولكنـا 

عاليل »( يقو : وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه سمع  حذياة بن اليام  يقو : سمع  رسو  اهلل 
أمري الربرة، وقاتل الفّرة، منصور من نصالره، خمذول من خذلاله، أ  ون  احلالق معاله ويتبعاله، أ  

 .«لوا معهيفم
، ط  ار احلـدي  بقـم(. ورواه 204بـرقم  164ينير: )مناقب عيل بن أيب طالـب عليـه السـالم: ص 

ابـن  ، وعنـه أيضـا  رواه احلـافظ178هـ( ي املناقـب: ص568عنه احلافظ املوف، اخلوارزما ) 
 . 191رجب )املتو  ي القر  الساب  اهلجري( ي كتابه هنج اإيام : ص

 ، ط املكتب اإسالما، بريو .596، ص2السنة  بن أيب عاصم: ج (1)
 .47، ص8املعجم األوسط: ج (2)
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)صـىل اهلل  َوجعـ  وجعـا  فأتيـ  النبـا   :قا  ،عن عيل ،(1)شاهني ي السنةوابن 
 ،وألقى عيل  طـرف  وبـه ،وقام يصيل ،فأناَمنا ي َمكانه ؛(وسلم – وآله –عليه 
الالم اهلل     ،أيب طالبم ابن  يا (2)قد بريمم » : م قا  الاس عليالكم مالا سم     ن شاليئاً  فالال بم
الالأ الالالم اهلل شالاليئًا  ،لم لالالكم بمللالالهسم الاله   نبالالي  ر قْيالاللم   ي نغالالري  ،عرانيالالهأ  نو  سم انم

ك  .(3)«ما اشتكيُم  كإ فقمُم  ؛بعدم
)صـىل  قـا  رسـو  اهلل» :قا  ،عن عيل ،ي فضايل الصَحابة (4)وأخرج أبو نعيم

الا سال ؛قم يا عيل» :(وسلم – وآله –اهلل عليه   ،ا رالعأا   لم اهلل شاليئاً أفقد بريم مم
ك رنه قيل  أ    ن ،لم لكم مللهأسم     نلم اهلل شيئًا أوما س  .(5)«  نبوة بعدم

                                                            
 .201، ص1شـر  مذاهب أهل السنة: ج (1)
 بري ، أي: برأْ  من املرض وشاي ، وها من الربالة. (2)
؛ وأخرجـه 152، ص5وأخرجه مجاعـة، ورواه آخـرو ، مـنهم: النسـالا ي السـنن الكـربى: ج (3)

هــ( ي أماليـه: 330)  ؛ واملحـاميل127كذل  ي خصـالص أمـري املـ منني عليـه السـالم: ص
عسـاكر ي وابـن  ؛119، ص3هــ( ي الريـاض النرضـة: ج694؛ واملحب الطربي ) 205ص

؛ األلباين ي ظال  اجلنة وأعقبه بقوله: قا  القايض )  أعـرف ي 311، ص42تاريخ  مش،: ج
أيب عاصـم ي ابـن  ؛ وقـد  أور  هـذا القـو  أيضـا  388، ص2فضيلة عيل حديثا  أفضـل منـه(: ج

 .596، ص2لسنة: جا
 .80، برقم 141، ص1فضالل اخللااء الراشدين: ج (4)
؛ واحلــافظ الســيوطا ي 33044؛ بــرقم 625، ص11ورواه املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج (5)

← 
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أيب ابـن  قلـ  لَعـيل :قـاَ   ،عن عبد اهلل بن احلَارث ،ي أماليه (1)وأخَرج امَلحاميل
 ؛(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  أخربين بأفَضل من لت  من رُسو  اهلل :طالب
الا عاليل مالا » :قـاَ   ،فلاَم فرغ مـن صـلوته ،وهو يصيل   ،بينا انا نالم عنده ،نعم» :قا  يم

ت اهلل ذومالا اسالتع ،سألم اهلل من اخلري ن   سألم اهلل من اخلري ن  سألم لكم مللاله
 .(2)«استعذت لك ملله    نمن الشالر 

 سادسًا: يف أنه الصديق األكرب، والفاروق األعظم.

)صىل  قاَ  رسو  اهلل :ا  قا عوأيب ور م ،عن َسلام  (3)وأخرج الطرباين ي الكبري
وهذا أول من يصافحني  ،من يبآأ  هذا أول من » :لعيل( وسلم – وآله –اهلل عليه 

 ،يفالرهلل بال  احلالق ،وهالذا فالاروهلل هالذه األمالة ،وهالذا الصالديق األكالرب ،يوم القيامالة

                                                                                                                                                       

 .190، ص15جام  األحا ي : ج
 ، ط املكتبة اإسالمية، األر  .418، برقم 368أمايل املحاميل: ص (1)
؛ وال رندي ي نيم  رر السمطني: 310، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: ج ابن وأخرجه أيضا : (2)

؛ املحب الطربي ي الرياض النرضة: 239؛ الباعوين الدمشقا ي جواهر املطالب: ص119ص
 .189، ص3ج
 .269، ص6املعجم الكبري للطرباين: ج (3)
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 .(1)«واملال يعسوبم الظامل  ،وهذا يعسوب املؤمن  ،والباطل
 النجار عنوابن  ،(3)عساكر عن أيب ليىلوابن  ،(2)وأخرج أبو نعيم ي املعرفة

 رثالهالصالديقو  ثال» :قـا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  عباس إ  النبا  ابن 
َِمُنرَسؤلونيَ  اتَّْبُعؤوا  قأؤورمْ  َيؤا } رقال ،حبيُب النّار مؤمن آل يس حزقيالل مالؤمن آل  ،{ا وم

ُأ َرٌَِّي اَلَّؤ ُ } رفرعو  الذ  قال هو  ،أيب طالبابن  وعيل ؟{سأتأِقْتْلوَع َرُجلًا سأعر َيْقو وم
 .(4)«أفضلهم

                                                            
، 2شـــراف: جهـــ( ي أنســاب األ279وأخرجــه مجاعــة، ورواه آخــرو ، مــنهم: الــبالوري )   (1)

؛ واخلطيب 65مر ويه ا صاهاين ي مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: صوابن  ؛119ص
حجـر العســقالين ي وابـن  ؛41، ص42عسـاكر ي تارخيــه: جوابـن  ؛460، ص9البعـدا ي: ج
ــن  ؛294، ص7ا صــابة: ج ــرب ي ا ســتيعاب: جواب ــد ال ؛ اهليثمــا ي همــ  1745، ص4عب
؛ القنــدوزي ي ينــابي  79، ص23؛ الــذهبا ي ســري أعــالم النــبالء: ج102، ص9ال والــد: ج
ـــو ة: ج ـــن  ؛196، ص1امل ـــة: جاب ـــري ي أســـد العاب ـــدي ي نيـــم  رر 287، ص5األ  ؛ ال رن
.82السمطني: ص

 .365، ص1معرفة الصحابة أليب نعيم: ج (2)
 .43، ص42تاريخ  مش،: ج (3)
، 1؛ الاخـر الـرازي ي تاسـريه: ج126، ص8وأخرجه أيضـا : الثعلبـا ي الكشـف والبيـا : ج (4)

، 1؛ الـذهبا ي املنتقـى: ج20، ص15، ط  ار إحياء ال اث؛ القرطبا ي تاسريه: ج3899ص
؛ 13787؛ السـيوطا ي جـام  األحا يـ : بـرقم 53، ص1؛ حمب الدين الطـربي: ج452ص

← 
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 ،(3)أيب عاصم ي السـنةوابن  ،(2)اخلصايصي  والنسالا ،(1)أيب شيبةابن  وأخرج
 :سـمع  عليـا  يقـو  ،عن عبا ة بـن عبـد اهلل ،(6)وأبو نعيم ،(5)واحلاكم ،(4)والعقييل

ا بعد  ن    ،وأنا الصديق األكرب ،وأخو رسوله ،أنا عبد اهلل»  ،اب مفالصكالذ     يقوهلم
بع سن   .(7)«ولقد صليم قبل الناس سم

                                                                                                                                                       

 . 10، ص2؛ والعاصما ي سمط النجوم العوايل: ج296، ص8ي الدر املنثور: جو
 .497، ص7املصنف  بن أيب شيبة: ج (1)
 .87خصالص أمري امل منني عليه السالم: ص (2)

 .585السنة  بن أيب عاصم: ص (3)
 .35، ص3ضعااء العقييل: ج (4)
 .112، ص3املستدره عىل الصحيحني للحاكم: ج (5)
 .212ند ايب حنياة أليب نعيم ا صاهاين: صمس (6)
؛ الضـحاه ي اآلحـا  44، ص1ماجـة ي سـننه: جابـن  وأخرجه مجاعة، ورواه آخرو ، مـنهم: (7)

عبــد الــرب ي الــدرر: ابــن  ؛107، ص5؛ النســالا ي الســنن الكــربى: ج149، ص1واملثــاين: ج
 ؛358، ص2ي شواهد التن يـل: ج ؛ احلاكم احلسكاين85، ص5؛ الثعلبا ي تاسريه: ج92ص
 .59، ص42عساكر ي تارخيه: جوابن 
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 رسول ا هل صلى ا هل عليه وآله.إىل  سابعًا: يف أنه عليه السالم السابق

 ،عـن سـلياَم  بـن عبـد اهلل (1)َوالعقييل ،أيوَب الرازي ي ج يهابن  وأخرج حممد
 :يقو  ،سمع  عليا  وهو خيطب عىل منرب الكوفة :َمعاوة العدوية قال عن 
د  »  .(2)«وأسلمم قبل أ  يسلم ،آمنم قبل أ  يؤمن أبو بكر ،األكرب قيأنا الص 

أ   :عبـاسابـن  عـن ،(4)مر ويـهوابـن  ،(3)وأخرج الديلما عن عايشـة والطـرباين
 موسى يوشالعنىل  فالسابق رالسبق ثللة» :قا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  النبا
 .«أيب طالب  ابن  حممد عيلنىل  والسابق ،عيسى صاحب يسنىل  والسابق ،نو م ابن 

 السيادة ةحقايق علي

 .نع  تالزم احلرية عن القيو 
  يعطـى اهلل ألـدالرة الوجـو  و  كـام  فـوق بمن صـار مركـ ا   تلي، واسمامةر

                                                            
 .131، ص2ضعااء العقييل: ج (1)
؛ البالوري ي أنساب األشــراف: 170قتيبة الدينوري ي املعارف: صابن  ورواه مجاعة، منهم: (2)

ــن  ؛146، ص2ج ــن  ؛274، ص3عــدي ي الكامــل: جاب ــاريخ  مشــ،: جاب ، 42عســاكر ي ت
ــن  ؛33ص ــذيب: جاب ــذيب الته ــر ي هت ــدا : ج179، ص4حج ــ ا  ا عت ــذهبا ي مي ، 2؛ ال
ــة: ص212ص ــن  ؛291؛ اجلــاحظ ي العثامني ــة: جاب ــة والنهاي ــري ي البداي ــو 370، ص7كث ؛ أب

 .73، ص2القاسم الكوي ي ا ستعا ة: ج
 .77، ص11املعجم الكبري للطرباين: ج (3)
 .330بن مر وية: صمناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم(   (4)
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ويوم  ،يوم املشهو  ؛ومعا اأ مبد، واملشاهد كلها ،عطى رسوله ي املواطنألعبد ما 
 .املوعو 
والتهيـأ لقبـو  مـا نـ    ،، بام حتق، بـه الرسـو : التحقيها والصديقة الكربى 
 .والوجو  ،رة العلمـزيل ي حضاأل با ستعدا عليه 
ا  ايـرة ـجتم  بالقرانية العلية  عند اجلم  بني قوس (1)نسبة فرق بينه : والفارقية 

حسـاين بأكمـل واإ ،قرا  ي العا  اإيامين والعرفاينالوجو  والساب، من سب، األ
 الشهو .

                                                            
تاري  جديد مرتبط ببيا  ما جاء ي احلدي  الشـريف عنه )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( بـأ   عـيل  (1)

 أو   من آمن، والصدي،، والااروق، واليعسوب، والساب، ورريها مما مر  وكره.





 

 

 
 

 املعراج اخلامس
 يف أنه عليه السالم

 موىل رسول اهلل 
 وحمبوبه ،وحمبه ،ومؤيده

 وحبيبه ،وحمب اهلل
 وممسوس فيها ،وأخشى يف ذات اهلل
ونظري النيب 

 نبياء ونظري األ
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 املعراج اخلامس

ومؤّيده  ،(وسلم – وآله –)صلى ا هل عليه  أنه )عليه السالم( موىل رسول ا هليف 
ونظري  ،وممسوس فيها ،واخشى يف ذاته ،وحمب ا هل وحبيبه ،وحمبوبه ،وحمبه

 .(عليهم السالم) ،ونظري األنبياء ،(وسلم – وآله –)صلى ا هل عليه  النيب

 ( وناصره ومؤيده.وآلهلى ا هل عليه أواًل: يف أنه موىل رسول ا هل )ص

ََِملأائوكأؤْة         } :وتعاىلقا  اهلل تباره  ِونونَي َوا ِر َُِمؤ َوُ  ا َأؤاُه َوْجبرْنيؤْل َوَشؤا َِور فأؤْإع  اَلَّؤَ  ُهؤَو 
َوَك ظأْوريٌ  .(1){ٌَعرَد ذأ

 – وآله –)صىل اهلل عليه  عن عيل قا  قا  قا  رسو  اهلل (2)أيب حاتمابن  أخرج 
ِونونيَ  } :ي قوله( وسلم ِر َُِمؤ َوُ  ا ابـن  وأخـرج (3)أيب طالـبابـن  قا  هو عيل ،{َوَشؤا

                                                            
 .4سورة التحريم، اآلية:  (1)
 .18924، برقم 3362، ص10أيب حاتم: جابن  تاسري (2)
؛ 361، ص42عبــاس: جابــن  عســاكر عــنابــن  وأخرجــه مجاعــة ورواه آخــرو ؛ فقــد أخرجــه (3)

← 
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 :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،عن أيب احلَمراء قا  (1)عساكر
رأيم ليلة أرس  ملبتًا عال  سالاهلل العالرم أ  أنالا اهلل   نلاله  غالري خلقالم جنالة »

 .(2)«بعيلعد  بيد  حممد صفويت من خلقي أيدته بعيل نصالرته 
 – وآلـه –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،وأخرج الطرباين عن أيب احلمراء قا  
اهلل العرم األيمن   نله نىل  ملما أرس  يب» :(وسلم السامء دخلم اجلنة فرأيم يف سم

 .(3)«ن  اهلل حممد رسول اهلل أيدته بعيل ونصالرته
 – وآلـه –صـىل اهلل عليـه ) قـا  رسـو  اهلل ،عـن جـابر قـا  ،(4)وأخرج العقييل 
مكتوب ع  باب اجلنة قبل أ  ولالق السالاموات واألرض بالألفي سالنة   » :(وسلم

                                                                                                                                                       

، عـن أسـامء بنـ  عمـيس؛ 248، ص1هــ( ي الكشـف والبيـا : ج427وأخرجه الثعلبـا )  
 347، ص1الوسائ الكوي ي تاسري احربي: ج

 .456، ص16تاريخ  مش،  بن عساكر: ج (1)
هــ( عـن أنـس بـن 463وأخرجه مجاعة بطرق أخـرى، ورواه آخـرو : اخلطيـب البعـدا ي )   (2)

؛ واحلـاكم احلسـكاين )  القـر  اخلـامس للهجـرة( عـن 173، ص11مال  ي تاريخ بعدا : ج
ــ : ج ــن مال ــس ب ــري: ج293، ص1أن ــرباين ي املعجــم الكب ــراء رواه الط ــن ايب احلم ، 22؛ وع

؛ 131، ص3ملحـب الطـربي ي الريـاض النرضـة: ج؛ ا121، ص9؛ هم  ال والـد: ج201ص
.153، ص4السيوطا ي الدر املنثور: ج

 .33041، برقم 624، ص11رواه املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (3)
 .33، ص1ضعااء العقييل: ج (4)
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 .(1)«نله ن  اهلل حممد رسول اهلل أيدته بعيل
 ثانيًا: يف أنه حمبه وحمبوبه.

يب يعـىل أعمـر وابـن  عن ،(3)والطرباين ،عن سهل بن سعد ،(2)وأخرج الشيخا  
 وآلـه –)صىل اهلل عليه    رسو  اهللأ) :عباسابن  عن وعمرا  بن حصني والب ار

حيالب اهلل  ،يفالتح اهلل عال  يدياله رجالالً  الراية غداً  ألعر » :قا  يوم خيرب( وسلم –
 .«وحيبه اهلل ورسوله ،ورسوله

م يعطاها صبح النـاس رـدوا ؟ فلام أفبا  الناس يذكرو  ويتحد و  ليلتهم أ  
 :فقا  ؛  ُيعطاهاأكلهم يرجوا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  عىل رسو  اهلل

 .«؟أين عيل بن أيب طالب»
 .«فأرسلوا نليه» :قا  ؛يشتكا عينيه :فقيل

                                                            
، 1عــن عطيــة العــوي عــن جــابر بــن عبــد اهلل ي شــواهد التن يــل: ج أخرجــه احلــاكم احلســكاين (1)

.33042، برقم 624، ص11؛ رواه املتقا اهلندي ي كن  العام : ج295ص
أرا  بالشيخني، البخاري ومسلم، فقد أخرجه البخـاري ي صـحيحه، بـاب: مناقـب املهـاجرين  (2)

 .121، ص7ه السالم: ج؛ ومسلم ي صحيحه، باب: فضالل عيل علي207، ص4وفضلهم: ج
 . 198، ص6املعجم الكبري للطرباين: ج (3)
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 ،و عـا لـه ،ي عينيه( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  فبص، رسو  اهلل ،فأتى به
 .(1)ة(ومج  فأعطاه الراي ،فربأ حتى كا    يكن به

سـار رسـو  اهلل ) :بسند َحسن عن عـيل قـا  (3)والب ار ،(2)أيب شيبةابن  وأخرج 
إىل  بَعـ  عمـر ومَعـه النـاس خيرب، فلام أتاهـاإىل  ،(4)وسلم –وآله  –صىل اهلل عليه 
فجـاء  ،عمـر وأصـحابه أهنـ مفقـاتلوهم فلـم يلبثـوا أ   ،قصــرهمإىل  أومدينتهم 

ألبعاللن » :فقا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  فساء رسو  اهلل ،فبنهم وفبنونه
 ،يقالاتلهم حتالى يفالتح  اهلل لاله ،وحيباله اهلل ورسالوله ،عليهم رجال حيب اهلل ورسالوله

 .«ليس بفرار
فمكـ   ؛ورَجـاء مـا قـا  ،عنـاقهم يرونـه اناسـهمأومـدوا  ،فتطاو  النَاس هلَـا

 «.؟أين عيل» :فقا  ،ساعةوسلم(  -وآله  -)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل

                                                            
وأخرجــه مجاعــة ورواه آخــرو  مــنهم: أمحــد بــن حنبــل ي مســنده مــن حــدي  ســهل بــن ســعد  (1)

؛ النســـالا ي الســـنن 107، ص9؛ البيهقـــا ي الســـنن الكـــربى: ج333، ص5الســـاعدي: ج
 ورريهم. 531، ص13؛ مسند أيب يعىل املوصيل: ج173، ص5الكربى: ج

 .525، ص8املصنف  بن أيب شيبة: ج (2)
 .698، ص2البحر ال خار بمسند الب ار: ج (3)
خيـرب، فلـام أتاهـا إىل  أيب شيبة ور  صدر احلدي  بلاظ: )سار رسو  اهللابن  ي املصدر، اي عند (4)

 بع  عمر...(.
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 .«أدعوه  » :قا  ،هو أرمد :فقالوا
واء فانطلقـُ  بـه سـعيا  خشـية أ  فلام أتيُته فتح عينا  م  تال فيها  م أعطاين الل  

تيتهـا أحتـى  ،أو ي   ،فيهم حد ا( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  حيدث رسو  اهلل
فقتلـه اهلل  ،لتقينـاأبرز  لـه أرجتـ  كـام يرجتـ  حتـى وفربز مرحب يرجت   ،فقاتلتهم
فلـم أز  أعاجلـه  ،فأيتنـا البـاب ،صحابه فتحصـنوا ورلقـوا البـابأ م هنأو ،بيدي

 .(1)(حتى فتحه اهلل
كـرم اهلل )أي كـا  يـده  ،مقـام مجـ  اجلمـ إىل  شـارةإ (،فقتله اهلل بيـدي) :قوله 
يـد ( وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليه  يد اهلل ي القتل كام كا  يد رسو  اهلل (وجهه

َِف}:إو قا  اهلل تعاىل ،اهلل ي الرما يوم بدر َأكو   اَلَّ َ َر َِيرتَ َو َِيرتَ ْإذِ َر َِا َر  .(2){وَ
)صـىل اهلل  بعـ  رسـو  اهلل) :عازب قـا ابن  عن براء ،(3)يب شيبةأابن  وأخرج
 وعىل اآلخر خالد ،أيب طالبابن  عىل أحد ا عيل ،جيشني( وسلم – وآله –عليه 

                                                            
، 10ي ي كنـ  العـام : ج؛ واملتقـا اهلنـد151، ص6ورواه أيضا : اهليثمـا ي همـ  ال والـد: ج (1)

؛ والسـيوطا ي جـام  األحا يـ : 55هـ( ي تنبيه العـافلني: ج494كرامة )  وابن  ؛463ص
 .423، ص30ج
 .17سورة األناا ، اآلية:   (2)

 .504، ص7املصنف  بن أيب شيبة: ج (3)
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فأخـذ جاريـة  فتتح عـيل حصـنا  أالنـاس، فـ (1)إ  كـا  قتـا  فعـىل :فقا  ،الوليدابن 
( وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل أفلام قر (2)فكتَب خالد يستنويه ،لناسه
 .(3)(«وحيبه اهلل ورسوله ،ما تقول يف رجل حيب اهلل ورسوله» :قا  ،الكتب
رسـو  إىل  كان  فاطمة أحـب النسـاء) :عن عالشة قال  ،(4)خرج ال مذيأو 
 .(5)(وزوجها عيل أحب الرجا  إليه ،(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  اهلل

                                                            
 ي املصدر: )إ  كا  قتا  فعيل عىل الناس(. (1)
 به(.ي املصدر: )فكتب خالد يسوء  (2)
وأخرجه ال مذي عن الرباء بن عازب بلاظ فيه اختالف يسري وهو كاآليت: )إ  النبا )صىل اهلل  (3)

( بع  جيشني وأمر عىل أحد ا عيل بن أيب طالب، وعىل اآلخـر خالـد بـن وسلم – وآله –عليه 
 عا خالـد. قا : فاتتح عيل حصنا فأخذ منه جارية، فكتب م«نذا كا  القتال فعيل»ر الوليد، وقا 

 – وآلـه –( ييسء به، فقدم  عىل النبا )صـىل اهلل عليـه وسلم – وآله –النبا )صىل اهلل عليه إىل 
مالالا تالالرى يف رجالالل حيالالب اهلل ورسالالوله وحيالالب اهلل »( فقــرأ الكتــاب فتعــري لونــه،  ــم قــا : وســلم

 ، قل : أعوو باهلل من رضب اهلل ورضب رسوله، وإنام أنا رسو  فسك (.«ورسوله؟
أي، النبا )صىل اهلل عليه وآله وسلم( سك  عن الرباء بن عازب بعد أ  تـربأ مـن فعـل خالـد أقو : 

 بن الوليد وإ  لكا  قد شمله رضب اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم.

رواه احلافظ القندوزي ي ينابي  املو ة اذا السـند واملـتن وأعقبـه بقولـه )أخرجـه ال مـذي عـن  (4)
الطبعا  احلديثة ي هذا العصــر لسـنن ال مـذي خاليـة مـن هـذا احلـدي  ولعـل عالشة( إ  أ  

 ال مذي أخرجه ي رري السنن؛ أو أ  السنن تعرض  للتالعب واحلذف لبع  األحا ي .

رسـو  اهلل )صـىل اهلل إىل  بريدة عن ايب قـا  )كـا  أحـب النسـاءابن  أخرج ال مذي ي سننه عن (5)
← 
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إىل  من كا  أحـَب النـاس :قلَ  لعالشة ،قا  (1)عن عروة ،عساكرابن  وأخرج 
أي  :قل  ،يب طالبأابن  عيل :قال  ؟(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل

ولَ  مـن قـدر  :قل  ؟!  ت وج أبوَه أمَ   :قال  ؟يشء كا  سبب خروج  إليه
 .(2)وكا  ولَ  من قدر اهلل :قال ، اهلل
ريض )قالـ  يل أم سـلمة  :اهلل اجلديل قـا  عن أيب عبد ،(3)أيب شيبةابن  وأخرج 

 ،فـيكم( وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  َرسو  اهلل (4)يا أبا عبد اهلل أسب (اهلل عنها
 ؟!(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  ومن سَب رسو  اهلل :قل  ؟! م   تعريو 
ــه :قالــ   – وآلــه –)صــىل اهلل عليــه  وقــد كــا  رســو  اهلل ؟!يَســب عــيل ومــن حيب 
 .(5)حيَبه( وسلم

                                                                                                                                                       

 (.360، ص5فاطمة ومن الرجا  عيل( )ج( وسلم – وآله –عليه 
.335، ص11عساكر قد أخرجه؛ كن  العام : جابن  رواه املتقا اهلندي ووكر أ  احلافظ (1)
 .155، ص5حجر العسقالين ي لسا  املي ا : جابن  وأخرجه (2)
 .503، ص7املصنف  بن أيب شيبة: ج (3)
 ي املصدر: أيسب. (4)
هــ( ي مسـنده 309ورواه آخرو ، مـنهم: أبـو يعـىل املوصـيل )   وهذا احلدي  أخرجه مجاعة، (5)

 وآلـه –بلاظ آخر عن أيب عبداهلل اجلديل، قا : قال  أم سلمة: أيسب رسو  اهلل )صىل اهلل عليـه 
← 



 املعراج اخلامس ..................................................................................... 230

 (.لى ا هل عليه وآلهثالثًا: يف أنه أحب اخللق عند ا هل ورسوله )ص

 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  كـاَ  عنـد النبـا :عن أنـس قـا  (1)وأخرج ال مذي 
هم آتني بأحب خلقك نليك يأكل معي هذا الرري فّاءه عاليل الل  » :طري فقا ( وسلم
 .(3)«معه (2)يأكل
 قـا  رسـو  اهلل ،وأخرج احلسن بن سايا  عـن أيب الضـَحاه األنَصـاري قـا  

وقالد  رقالال ،يا عيل ن  جربئيالل زعالم أناله حيبالك» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 
اهلل عالز وجالل  ،ومالن هالو خالري مالن جربيالل ،نعالم رقالال ؟عبل م أ  حيبنالي جربئالل

 .(4)«حيبك
                                                                                                                                                       

( عىل املنابر؟! قل : وأنى ول ؟! قال : أليس يسب عيل ومن حيبه؛ فأشهد أ  رسـو  وسلم –
وابــن  ؛414، ص7(؛ واخلطيــب ي تارخييــه: ج7013م ، بــرق446، ص12اهلل كــا  حيبــه(. )ج
؛ والطــرباين ي 130، ص9؛ واهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج266، ص42عســاكر ي تارخيــه: ج
.147، ص13؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج323، ص23معجمه الكبري: ج

 .300، ص5سنن ال مذي: ج (1)
 ي املصدر: فأكل معه عيل. (2)
، 3هــ( ي طبقـا  املحـد ني بأصـبها : ج369حبا  )  ابن  أخرجه مجاعة، منهم: احلافظوقد  (3)

، 1؛ القندوزي الشافعا ي ينـابي  املـو ة: ج39، ص7كثري ي البداية والنهاية: جابن  ؛454ص
؛ القـــايض 89طلحـــة ي مطالـــب الســـ و : صابـــن  ؛63؛  الـــربي ي اجلـــوهرة: ص176ص

 .62؛ أمحد بن عبد اهلل الطربي ي وخالر العقبى: ص368، ص8اجلرجاين ي شـر  املواقف: ج
، 20احلدي  أخرجه مجاعة، ورواه آخرو ، منهم: أبـو نعـيم ا صـبهاين ي معرفـة الصـحابة: ج (4)

← 
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 قـا  رسـو  اهلل ،وأخرج البيهقا ي فضالل الصحابة عن سلام  الاار  قـا  
نذا كا  يوم القيامالة رضبالم   قبالة مالن يالاقوت » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 

ورضبم أليب نبراهيم قبة مالن ياقوتالة خءالاء عال  يسالار  ،زراء ع  يم  العرم
فالام نالنكم  ،أيب طالالب قبالة مالن لؤلالؤة بيضالاءابالن  ورضبم فيام بيننا لعاليل ،لعرما

 .(1)«بحبيب بن خليل 
عــن  ،والبيهقــا ي فضــايل الصــحابة ،وأبــو  او  ،وأخــرج احلــاكم ي تارخيــه 

ختالذ  خلالياًل كالام  أ» :(وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،حذياة قا 
 وقصالر عيل ،فقصالر  يف اجلنة وقصالر نبراهيم يف اجلنة متقابل اختذ نبراهيم خلياًل 

 .(2)«وقصالر نبراهيم فيا له من حبيبم ب  خليل  ،أيب طالب ب  قصالر ابن 

                                                                                                                                                       

األ ري ابن  ؛8296، برقم 314، ص5؛ والديلما ي مسند الار وس: ج6256، برقم 264ص
حجــر ي ابــن  ؛621، ص11كنـ  العــام : ج ؛ واملتقــا اهلنــدي ي232، ص5ي أسـد العابــة: ج
.190، ص7ا صابة: ج

؛ املحـب الطـربي ي 183املعـازيل: صابـن  احلدي  أخرجه مجاعة وراه آخرو ، منهم: احلـافظ (1)
؛ البــاعوين ي 616، ص11؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج186، ص3الريــاض النرضــة: ج
 .9، ص4األحا ي : ج؛ السيوطا ي جام  33جواهر املطالب: ص

؛ ال رنـدي احلناـا ي 233ورواه آخرو ، مـنهم:  البـاعوين الدمشـقا ي جـواهر املطالـب: ص (2)
← 
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 رابعًا: يف أنه أخشى يف ذات ا هل

 ،عــن أيب ســعيد اخلــدري ،(2)حاه وصـححهضــوال ،والضــياء ،(1)وأخـرج أمحــد 
فينـا ( وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  فقام رسو  اهلل ،(3)اشتكى الناس عليا  ) :قا 
 .(4)«خشى يف ذات اهلل أو يف سبيل اهللفواهلل ننه أل ،  تشكوا عليا» :فقا  ،خطيبا  
 – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل ،ي احللية عنه قا  (5)وأخرج أبو نعيم 

                                                                                                                                                       

؛ املتقــا 185، ص3؛ واملحــب الطــربي ي الريــاض النرضــة: ج113نيــم  رر الســمطني: ص
؛ 425، ص7؛ احلافظ السيوطا ي جـام  األحا يـ : ج616، ص11اهلندي ي كن  العام : ج

 : إ  )احلاكم ي تارخيه، والبيهقا ي الاضالل( قد أخرجاه.وقد وكر
 ، من حدي  أيب سعيد اخلدري.36، ص3مسند أمحد: ج (1)
 .135، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (2)
عبد الرب ورريهم بلاظ )اشتكى النـاس عليـا ( وابن  هشام ي سريتهابن  وقد أخرجه مجاعة منهم (3)

أمـا « أ ـا النـاس   تشـكوا عليـا  »اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:  وهو األصح بقرينة قو  رسو 
اشـتكى عليـا  »اللاظ الذي أخرجـه أمحـد بـن حنبـل واحلـاكم النيسـابوري ورري ـا فكـا  لاـظ 

فكان  هذه الشكوى سببا  ي صعو  النبا )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( املنـرب وخماطبتـه « الناس
الذي صاته  اخلشونة وهوما  عاه )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أ  الناس الذين   يطيقو  احل، 

 يبني أ  الذي   تطيقونه من عيل )عليه السالم( هو صالبته وخشونته ي وا  اهلل وي سبيل اهلل.
جريـر الطـربي ي ابـن  ؛1022، ص4هشام ي السـرية النبويـة: جابن  وقد أخرجه مجاعة منهم: (4)

 ؛ ورريهم لكثري. 129، ص9اهليثما ي هم  ال والد: ج ؛ ورواه402، ص2تارخيه: ج
   يور ه أبو نعيم اذا اللاظ وإنام أور ه بلاظ: أخشن ي وا  اهلل. (5)
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 .(1) «فو اهلل ننه ألخشى يف دين اهلل هيا الناس   تشكوا علياً أيا » :(وسلم
قا  رسو  اهلل  ،عج ة قا ابن  عن كعب ،(3)وأبو نعيم ي احللية ،(2)وأخرج الطرباين 

 .(4)«يف ذات اهلل تعاىل فإنه مُسوس ،  تمسبُوا علياً » :وسلم –وآله  –صىل اهلل عليه 
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،عن أنس قا  ،عساكرابن  وأخرج 
وعمالر نظالري  ،وأبالو بكالر نظالري نبالراهيم ،ما من نبي ن  لاله نظالري يف أمتالي» :(وسلم
مالن رسه أ  ينظالرابالن  وعاليل ،وعلام  نظري هارو  ،موسى نىل  أيب طالالب نظالري  وم
 .(6)«(5)أيب ذر ال فار نىل  مريم فلينظرابن  عيسى

                                                            
؛ ابـن عبـد 23، ص2؛ والعاصما ي سـمط النجـوم: ج205، ص2وقد أخرجه الطربي ي تارخيه: ج (1)

 .14735، برقم 174، ص9: ج؛ واهليثما ي هم  ال والد600، ص1الرب ي ا ستيعاب: ج
 .143، ص9املعجم األوسط للطرباين: ج (2)
 .68، ص1حلية األولياء أليب نعيم: ج (3)
؛ الصاحلا 621، ص11؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج130، ص9وأخرجه اهليثما ي املجم : ج (4)

 .160ص، 16؛ السيوطا ي جام  األحا ي : ج295، ص11الشاما ي سبل اهلدى: ج
؛ 343، برقم 148، ص1عساكر ورواه آخرو ، منهم: اخللعا ي اخللعيا : جابن  أخرجه رري (5)

؛ 40، ص4؛ الـديلما ي مسـند الاـر وس: ج19، ص1: جالنضرف  املحب الطربي ي الريـاض 
 .293، ص19السيوطا ي جام  األحا ي : ج

صىل اهلل عليه وآله وسلم( وع ته  سـيام إ   املستاا  من األحا ي  الشـرياة الوار ة عن النبا ) (6)
← 
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 فائدة

الصوفية قدس اهلل أرسارهم عىل أ  ي هذه األمة املرحومة املحمديـة  اجتمع 
أولياء بعد  األنبياء وكل ويل عىل قلـب نبـا وأكمـل األوليـاء مـن كـا  عـىل قلـب 

 .حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهو ي نيريه املذكور ي احلدي 
 – وآله – عليه )صىل اهلل وأخرج أبو نعيم ي فضالل الصحابة مرفوعا  أ  النبا 
ه أ  ينظر» :قا ( وسلم م يف علمالهنىل  من رسم نىل نبالراهيم  ،ىل نالوو يف فهمالهنو ،آدم وم
 .(1)«أيب طالبابن  عيلنىل  فلينظر ،يف خلقه

                                                                                                                                                       

أحا يــ   عــيل )عليــه الســالم( والتــا يكشــف فيهــا عــن انتهــاب حقــه، وتيلمــه مــن أصــحاب 
السقياة ومن آزرهم وناصـرهم للتعارض م  سياق هذا احلدي ؛ أما كونه )عليه السالم( نيريا 

 ت كد هذا املعنى. للنبا )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ما خال النبوة فاألحا ي  كلها
ــا   ــا  بي ــه وســيمر  حق ــل علي ــد  عــىل أ  صــدر احلــدي   خي وأ  هــذا الســياق ي أو  احلــدي  ي
ا حا ي  املوضوعة واملكذوبة عىل رسو  اهلل )ص( وها اذا السياق الذي يـرا  منـه التقـرب 

 ألرباب احلكم والسلطا ، فضال  عن األمراض القلبية واألرراض الشخصية.

مر ويه ي مناقـب عـيل بـن أيب ابن  أخرجه مجاعة من احلااظ ورواه آخرو ، منهم:دي  احلهذا  (1)
 ؛ احلـافظ313، ص42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابن  ؛ احلافظ 148طالب عليه السالم: ص

ي  ؛ احلـاكم احلسـكاين178املعازيل الشافعا ي مناقب عيل بن أيب طالب عليـه السـالم: صابن 
 ؛ ورريهم.101، ص1شواهد التن يل: ج
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 املعراج السادس

 يف وجوب مودته )عليه السالم( وفضل حمبته وأحبائه وذم عداوته وأعدائه

 أواًل: يف وجوب مودته وفضل حمبته.

َْْك ر َأا ْقِل} :قا  اهلل تعاىل ََِمَود ََّ ْإََّا سأجرنًا ََلأير و سأسرأأ ٌَف فوي ا َِقْنر َِ ر ا  حََسَنةً َيِقتأْنفر َو
 .(1){حُسرنًا فويَوا َأُ  هأْزدر

عبـاس أ  هـذه ابـن  واحلـاكم عـن ،(3)أيب حـاتموابن  ،(2)والطرباين ،أخرج أمحد
 ؟علينـا مـو هتم اآلية ملا ن ل  قالوا يا رسو  اهلل َمن قرابتَ  ه  ء الذين وجبـ 

 .(4)«بنامهاوأعيل وفاطمة » :قا 
                                                            

 .23سورة الشورى، اآلية:  (1)

 .47، ص3املعجم الكبري للطرباين: ج (2)
 .3276، ص10تاسري القرآ   بن أيب حاتم: ج (3)
؛ 37، ص8؛ الثعلبــا ي تاســريه: ج467، ص3وأخرجــه أيضــا ه ال خمشـــري ي الكشــاف: ج (4)

؛ الاخـر الـرازي 128، ص5البيضاوي ي تاسـريه: ج ؛537، ص4الشوكاين ي فتح القدير: ج
← 
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آيـة  ،فينا ي أو  حم :قا  (كرم اهلل وجهه)عن عيل  ،وأخرج أبو الشيخ ورريه 
َْْك ر  َأؤا  ْقؤلِ } : ـم قـرأ ،  حياظ مو تنا إ  كـل مـ من ََِمؤَود ََّ  ْإََّؤا  سأجرؤنًا  ََلأيرؤ و  سأسرؤأأ  فوؤي  ا

ٌَف َِقْنر  .(1)({ا
اهلل  ن   » :قـا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  سريته أ  النباوأخَرج املالء ي  

ن  سالائلكم عالالنهم غالدا ،جعالل أجالر  علاليكم املالالودة يف القربالى قـا  اهلل عــ   ،(2)«وم
َأُوُ  اَن حرمَُ  ُودًّا} :وَجل َوَحاتو َسَيجرَعْل  ََموْلوا اَق ا َُِنوا َو  .(3){ْإع  اََّذويَ  ل

                                                                                                                                                       

 .166، ص27ي تاسريه: ج
قا  رسو  اهلل صىل أخرجه احلافظ ا صبهاين عن أيب هاشم عن زاوا  عن عيل )عليه السالم( قا :  (1)

عليكم بتعلم القرآ  وكلرة تالوته تنالو  به الدرجات، وكلرية عّائباله يف »وسلم:  –وآله  –اهلل عليه 
ْكْ ر ََلأيرؤ و     ،  ـم قـرأ «  كل م منإوفينا آ  حم إنه   حياظ مو تنا »،  م قا  عيل: «اجلنة َأؤا سأسرؤأَأ ْقؤلِ 

ٌَؤف   ؛ ورواه ابـن مر ويـة ي 65، ص2. )وكـر أخبـار أصـبها  لألصـبهاين: جسأجرنًا إََّْا اَِمَوَد ََّ فوؤي اَِقْنر
احلاكم احلسكاين اذا السـند ي شـواهد  ؛ وأخرجه 317مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص

؛ ورريهم(.290، ص2؛ ورواه املتقا اهلندي ي كن  العام : ج209، ص2التن يل: ج

ــة: ص (2) ــالر العقب ــربي ي وخ ــه26رواه املحــب الط ــب إخراج ــريته؛ ورواه إىل  ؛ ونس ــال ي س امل
ابـن  ؛139عـافلني: ص؛ املحسن بـن كرامـة ي تنبيـه ال121، ص2القندوزي ي ينابي  املو ة: ج
 .172حجر اهليثما ي الصواع،: ص

 .26سورة طه، اآلية:  (3)
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)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،عن الرباء قا  ،(1)والديلما ،مر ويهابن  أخرج 
الل   عنالدكم عهالداً أالل هم  قل» :لعيل( وسلم – وآله – الل   عنالدكم وداأو ،جعم  ،جعم
َوَحاتو  } :فأن   اهلل ،جعمل   يف صدور املؤمن  مودةأو ََموْلوا اَق ؤا َُِنوا َو ْإع  اََّذويَ  ل

َأُوُ  اَن حرمَُ   .(2)«فنزلم يف عيل   :قا  {ُودًّا َسَيجرَعْل 
أيب ابـن  ن لـ  ي عـيل :عبـاس قـا ابـن  مر ويـة عـنوابن  (3)وأخرج الطرباين 
َأُوُ  اَن حرمَُ  ُودًّا}طالب  َوَحاتو َسَيجرَعْل  ََموْلوا اَق ا َُِنوا َو حمب ة ي  :قا ، {ْإع  اََّذويَ  ل

 .(4)(قلوب امل منني

                                                            
 .474، ص1مسند الار وس: ج (1)
؛ 779، بــرقم 341، ص2وأخرجــه مجاعــة، مــنهم: ال يلعــا ي ختــريج األحا يــ  واآل ــار: ج (2)

، 2حيــا  ي طبقــا  املحــد ني باصــبها : جوابــن  ؛50، ص9الثعلبــا ي الكشــف والبيــا : ج
ــــا ي تاســــريه: ج551، حــــدي  239ص ؛ 161، ص11؛ ورواه آخــــرو ، مــــنهم: القرطب

، ط  ار إحياء الـ اث العـريب؛ السـيوطا ي الـدر املنثـور: 49، ص3ال خمشـري ي الكشاف: ج
، ط  ار هجرة؛ ورريهم.131، ص10ج

 .349، ص5املعجم األوسط: ج (3)
ــة الرشــد؛ 1989ألوىل لســنة ، ط ا15، ص3وأخرجــه الصــنعاين ي تاســري القــرآ : ج (4) م، مكتب

 .287، ص4ورواه السيوطا ي الدر املنثور: ج
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 سـأل  رسـو  اهلل :قـا  ،مر ويـة عـن عـيلابـن و ،(1)َوأخرج احلكيم ال مذي 
َأُوؤُ  اَؤن حرمَُ  ُودًّا   }عن قوله ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه   ؟مـا هـو ,{َسؤَيجرَعْل 

يالا عاليل ن  اهلل أعرالى املالؤمن  ،واملالئكالة املقالرب  ،املحب ة يف صالدور املالؤمن » :قا 
املحب ة ،(2)ثالثًا املقة  .(3)«واحلالوة املهابة يف صدور الصاحل  ،وم
  ) :أنه قا  ي تاسري هذه اآلية ،عن حممد بن احلناية ،السلاا ظوأخرج احلاف 

 .(4)(يبقى م من إ  وي قلبه و  لَعيل وأهل بيته
 قـا  رسـو  اهلل ،نـس قـا أعـن  ،والـديلما ،النجاروابن  ،(5)وأخرج اخلطيب 

ــه  ــه –)صــىل اهلل علي أيب ابالالن  عنالالوا  صالالحيفة املالالؤمن حالالب عالاليل» :(وســلم – وآل
 .(6)«طالب

                                                            
 .1992، ط  ار اجليل بريو  سنة 226، ص2نوا ر األصو  للحكيم ال مذي: ج (1)
 ي املصدر هكذا وعند السيوطا: )املنة(. (2)
والشوكاين ي فتح القدير: ، ط  ار الاكر؛ 544، ص5ورواه احلافظ السيوطا ي الدر املنثور: ج (3)

 .299، ص14؛ املال عيل القاري ي مرقاة املااتيح: ج354، ص3ج
؛ ورواه الباعوين ي جـواهر 476، ص1أخرجه احلاكم احلسكاين بسنده عن حممد بن احلناية: ج (4)

حجر اهليثما ابن  ؛361، ص2؛ القندوزي الشافعا ي ينابي  املو ة: ج220، ص1املطالب: ج
 .89؛ الطربي ي وخالر العقبى: ص172ع،: صي الصوا

 ، ط  ار الكتب العلمية، بريو .410، ص4تاريخ بعدا  للخطيب البعدا ي: ج (5)
ــن  أخرجــه (6) ــن  ؛230، ص5عســاكر ي تارخيــه: جاب ــ ا : جاب ؛ 471، ص4حجــر ي لســا  املي

← 
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قـا   ،معضـال قـا  ،عـن حممـد بـن عـيل ،(1)وأخرج اخلطيب ي املتا، واملا ق 
اهلل حب  عيل يف قلالب مالؤمن  ما ثب مم » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل

 .(2)«ثبم اهلل قدمه يوم القيامة ع  الصالراط زلم به قدم ن   ف
 ثانيًا: يف ذم عداوته عليه السالم

 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قا  رسـو  اهلل ،عن سلام  قا  ،(3)وأخرج الطرباين 
 .(5) (4)«ومب ضكم مب ضني ،حمبكم حمبي» :لعيل كرم اهلل وجهه( وسلم

                                                                                                                                                       

، 328، ص14؛ الســيوطا ي جــام  األحا يــ : ج242، ص1ي ينــابي  املــو ة: ج القنــدوزي
اجلـوزي ابن  ؛328949، برقم )601، ص11(؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج14397برقم )

 .245، ص1ي العلل: ج
 .115، ص2املتا، واملا ق للخطيب البعدا ي: ج (1)

(؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  20002، بـرقم )500، ص18رواه السيوطا ي جام  األحا يـ : ج (2)
 .622، ص11العام : ج

 (.6110، برقم )239، ص6املعجم الكبري للطرباين: ج (3)
عســاكر عــن وابــن  ؛390، ص1هـــ( ي مســنده: ج292أخرجــه مجاعــة مــنهم: البــ از )املتــو   (4)

 .179، ص9؛ اهليثما ي هم  ال والد: ج269، ص42الطرباين ي تاريخ  مش،: ج
عسـاكر مـن طريـ، عمـرو بـن ابن  عدي هذا احلدي  قد أخرجهوابن  حجر،ابن  ملا وجد أقولر (5)

خالد الواسطا حاو  ورري ا الطعن ي السند، وقد تعافال عـن الطريـ، اآلخـر الـذي أخرجـه 
← 
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وعـن  ،بيه عن جـدهأيب راف  عن أعن حممد بن عبيد اهلل بن  (1)وأخرج الطرباين 
من أحبم » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،أم سلمة بسند حسن

مالن أحبنالي فقالد أحالب اهلل ،عليًا فقد أحبنالي ومالن  ،ب ضاله فقالد أب ضالنيأومالن  ،وم
 .(2)«أب ضني فقد أب ض اهلل

 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،عـن سـلام  قـا  (3)وأخرج احلاكم 
 .(4)«ومن أب ض عليًا فقد أب ضني ،من أحبم عليًا فقد أحبني» (:وسلم
 – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل ،عباس قا ابن  وأخرج الديلما عن 

                                                                                                                                                       

الب ار ي مسنده، فقا : حد نا هال  بن بشـر، قا  أخربنا أبو موسى، قا : أخربنا أبو هاشم عـن 
حمبالك »، عن سلام  ريض اهلل عنه قا : قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( لعـيل: زا ا 

 .«حمبي ومب ضك مب يض
 .380، ص23املعجم الكبري: ج (1)
عســاكر ي تــاريخ  مشــ،: وابــن  ؛34، ص13أخرجــه اخلطيــب البعــدا ي ي تــاريخ بعــدا : ج (2)

، 9؛ واهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج292، ص4عــدي ي الكامــل: جوابــن  ؛271، ص42ج
ــاض النرضــة: ج131ص ــربي ي الري ــاريخ 122، ص3؛ ورواه املحــب الط ــيوطا ي ت ؛ والس

 . 63، ص1؛ والباعوين ي جواهر املطالب: ج191اخللااء: ص
 130، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (3)
 ؛ وقا : )وكره احلاكم وأقره الذهبا(.43، ص6رواه املناوي ي شـر  اجلام  الصعري: ج (4)
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 .(1)«فإ  العبد   ينال و يتي ن  بحبكم  ،من أحبكم فبحبي أحب كم » :لعيل( وسلم
 –)صىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل ،وأخرج عبد اهلل بن أمحد عن أم سلمة قال  
 .(2) «و  حيب منمافق ،  يب ضك مؤمن» :لعيل( وسلم – وآله
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،عنها قالـ  (3)يب شيبةأابن  وأخرج 
 .«و  حيبمه منافق ،  يب ض عليًا مؤمن» :(وسلم
ماجـة وابـن  ،(6)والنسـالا ،(5)وقا  َحسن صحيح ،وال مذي ،(4)وأخرج مسلم 

  حيبك ن  مؤمن » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،عن عيل قا 

                                                            
ــام ، وأشــار (1) ــ  الع ــدي ي كن ــا اهلن ــديلما أخرجــه عــنإىل  رواه املتق ــن  أ  ال ــاس: جاب ، 11عب

؛ العاصما ي سـمط النجـوم: 381، ص41؛ ورواه السيوطا ي جام  األحا ي : ج622ص
 .293، ص11؛ والصاحلا الشاما ي سبل اهلدى: ج16، ص2ج
 .292، ص6أمحد بن حنبل: جمسند  (2)

؛ والطـرباين 584ايب عاصم ي السـنة: صابن  ؛ وأخرجه503، ص7املصنف  بن أيب شيبة: ج (3)
 .37، ص23ي املعجم الكبري: ج

 .61، ص1صحيح مسلم: ج (4)
 .306، ص5سنن ال مذي: ج (5)
 .116، ص8سنن النسالا: ج (6)
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 .(1)«و  يب ضك ن  منافق
)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،والطرباين عن أم سلمة قال  ،وأخرج النسالا 
 .(2)«و  يب ضه مؤمن ،  حيب عليًا منافق» :(وسلم – وآله –
 ،(6)والنسالا ،(5)ومسلم ،والعدين ،وأمحد ،(4)أيب شيبةوابن  ،(3)َوأخرج احلميدي 
الالذ  » :عـن عـيل قـا  ،(8)أيب َعاصـموابن  ،وأبو نعيم ،(7)حبا وابن  ،ماجةوابن  وم

و  يب ضني  ،  حيبني ن  مؤمن ،نن ه لعهد النبي األمي ن    ،وبرأ النسمة ،فلق احلب ة

                                                            
؛ 251، ص1وأبـو يعـىل املوصـيل ي مسـنده: ج؛ 95، ص1أخرجه أمحد بن حنبل ي مسـنده: ج (1)

 .181واحلاكم النيسابوري ي معرفة علوم احلدي : ص
، 12؛ وأبـو يعـىل املوصـيل ي مسـنده: ج180، ص12أخرجه ال مذي عن أم سلمة ي سننه: ج (2)

، 64، ص13، ط  ار املأمو ،  مش،؛ ورواه امل ي ي حتاة األشـراف: ج6931، برقم 362ص
ط املكتب اإسالما والـدار القيمـة؛ واحلـافظ السـيوطا ي جـام  األحا يـ :  ،18295برقم 
.6499، برقم 651، ص8األ ري ي جام  األصو : جوابن  ؛48، ص17ج
 .24، ص1مسند احلميدي: ج (3)
 .494، ص7املصنف  بن ايب شيبة: ج (4)
 .61، ص1صحيح مسلم: ج (5)
 .17فضالل الصحابة للنسالا: ص (6)
 .352، ص4 بن حبا : ج الثقاف (7)
 .585السنة  بن ايب عاصم: ص (8)
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 .(1)«ن  منافق
قـا  رسـو   ،عن عامر بن َيارس قا  ،(3)َواخلطيَب  ،(2)َواحلاكم ،وأخرج الطرباين 
دهلل فيكم يا عيل طوبى مل» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  اهلل وويل  ؛ن أحب ك وصم

ك  .(4)«وكذبم فيك ،ملن أب ضم
)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،عَباس قا ابن  عن (5)عساكروابن  ،وأخرج َاام 
 .(6)«تأكل النار احلربأكل الذنوب كام يحب  عيل » :(وسلم – وآله –

                                                            
؛ احلـاكم 250، ص1وأخرجه رري ه  ء مجاعة آخرو ، منهم: أبو يعـىل املوصـيل ي مسـنده: ج (1)

؛ 271، ص42؛ ا بن عساكر ي تاريخ  مشـ،: ص18النيسابوري ي معرفة علوم احلدي : ص
 آخرو  وهم لكثري. ؛ ورواه154، ص2والبالوري ي أنساب األشـراف: ج

 .135، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (2)
 .74، ص9تاريخ بعدا : ج (3)
(؛ أبـو يعـىل 1162، بـرقم )680، ص2وأخرجه أيضا  أمحـد بـن حنبـل ي فضـالل الصـحابة: ج (4)

؛ ورواه اهليثما عـن 282، ص42عساكر ي تارخيه: جوابن  ؛180، ص3املوصيل ي مسنده: ج
ــد: ج ــ  العــام : ج132، ص9الطــرباين ي همــ  ال وال ــدي ي كن ــا اهلن ؛ 262، ص11؛ واملتق
 .147، ص3؛ واملقد  ي وخرية احلااظ: ج79، ص7والبويصـري ي احتاف اخلرية: ج

 .52، ص13تاريخ  مش،: ج (5)
؛ والبـاعوين الدمشـقا ي جـواهر املطالـب: 621، ص11 : جرواه املتقا اهلنـدي ي كنـ  العـام (6)

← 
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 – وآلـه –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،عمر قا ابن  عن ،(1)وأخرج الطرباين 
 ،وتنّالز موعالد  ،تقيضال دينالي ،ووزيالر  ،أ  أرضيكم يالا عاليل أنالم أخالي» :(وسلم

ومن أحبمك يف حيوة منكم ختم  ،فقد قىض نحبه ،فمن أحبكم يف حياة مني ،وتربئ ذمتي
من أحبكم بعِد  ومل يركم  ،واسيام  ،اهلل له باألمن ختم اهلل لاله بالاألمن واسيالام  وأمناله  ،وم
اهليالالة ،يالالوم الفالالزع الالات ميتالالة جم الالات يب ضالالكم يالالا عالاليل مم حياسالالبه اهلل بالالام عمالالل يف  ،ومالالن مم
 .(2)«اسسالم
والبيهقا ي فضالل الصَحابة عن فاطمة ال هراء  ،(3)وأخرج الطرباين ي الكبري 
جالل بالاهى ن   اهلل عالز و» :(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قا  َرسـو  اهلل ،قال 
ن  ،وغفر لعميل خاصة ،وغفر لكم عامة ،بكم الابوم  ،لقرابتالي  رسالول اهلل نلاليكم غالري حمم

ون   ؛أ  السعيد حق السعيد مالن أحالب عليالًا يف حياتاله وبعالد موتاله رهذا جربيل ورب 

                                                                                                                                                       

، 2؛ القنـــدوزي ي ينـــابي  املـــو ة: ج88، ص1؛ الطـــربي ي وخـــالر العقبـــى: ج284، ص1ج
ــ : ج69ص ــام  األحا ي ــيوطا ي ج ، 2؛ العاصــما ي ســمط النجــوم: ج92، ص12؛ الس
 .393، ص2النديم ي بعية الطلب: جابن  ؛22ص
 .322، ص12اين: جاملعجم الكبري للطرب (1)
، 5؛ والســيوطا ي جــام  األحا يــ : ج611، ص11ورواه املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج (2)

 (.4510، برقم )469ص
 (.1026، برقم )415، ص22املعجم الكبري: ج (3)
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بعد وفاته  .(1)«الشقي كل الشقي من أب ض علياً يف حياته وم
ـه ،(2)وأخرج أبـو بكـر اخلـوارزما  خـرَج ( وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  إن 

 :فقا  ،فَساله عبد الرمحَن بن عوف ،عليهم ووجهه مشـرق كدالرة القمر
بالالأ  اهلل زوج عليالالًا مالالن  ،بنتالالياو ،عمالاليوابالالن  ،بشالالارة أتتنالالي مالالن ريب يف أخالالي»
أمر رضوا  خاز  اجلنا  فه ،فاطمة آ زوم يعنالي صالكاكا  ،فحملمم رقاقاً  شّرة طوبم

فالإذا  ،كل ملالك صالكانىل  دفع ،نشأ حتتمها مالئكة من نورأو ،بعمدد حمبي أهل البيم
فالم يبقالى حمالب ألهالل البيالم ن   ،نادت املالئكة يف اخلالئق ،استوت القيامةم بأهلها

الار أخالي ؛دفعم نليه صكًا فياله فكاكاله مالن النالار فكالاكم  ،وابنتالي ،عماليوابالن  ،فصم
ال ونسارقاب ر  .(3)«من أمتي من النار ءجم
 –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،عن راف  موىل عايشة قا  ،سعدابن  وأخرج 

                                                            
(؛ 1121، بــرقم )658، ص2أخرجــه مجاعــة، مــنهم: أمحــد بــن حنبــل ي فضــالل الصــحابة: ج (1)

؛ ورواه مجاعة منهم: املتقا اهلندي ي كن  العام : 308، ص1لشجرية: جوالشجري ي األمايل ا
، بــرقم 482، ص7(؛ والســيوطا ي جــام  األحا يــ : ج36458، بــرقم )145، ص13ج
 .180، ص9(؛ واهليثما ي هم  ال والد: ج6722)
 .341املناقب: ص (2)
، 1لكا ي الاصــو  املهمــة: جالصــباغ املــاابــن  ؛ 67، ص2رواه القنــدوزي ي ينــابي  املــو ة: ج (3)

 .173حجر اهليثما ي الصواع،: صابن  ؛149ص
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 .(1)«عادى اهلل من عادى علياً » :(وسلم – وآله
 ،(3)وأمحـد ،عن سَعد بن َوقاص ،وسعيد بن منصور ،(2)وأبو يعىل ،وأخرج الَعدين 

أ   ،شـاشابـن  وعن عمر ،(5)َواحلاكم ،والطرباين ،سعدوابن  ،(4)والبخاري ي تارخيه
 .(6)«من آذى عليًا فقد آذا » :قا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل

                                                            
حجــر وابــن  ؛2350، بــرقم 370، ص7أخرجــه أبــو نعــيم ا صــبهاين ي معرفــة الصــحابة: ج (1)

األ ـري ي أسـد ابـن  ؛ ورواه امجاعـة مـنهم؛2556، بـرقم 448، ص2العسقالين ي ا صـابة: ج
(؛ األلبـاين ي صـحيح اجلـام  3966م  الصعري برقم )؛ السيوطا ي اجلا350، ص1العابة: ج
 ؛ ورريهم.601، ص11؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج189، ص1الصعري: ج

 .770، برقم 109، ص2مسند أيب يعىل املوصيل: ج (2)
 .484، ص3مسند أمحد بن حنبل: ج (3)
 .2482، برقم 307، ص6التاريخ الكبري للبخاري: ج (4)
 .122، ص3عىل الصحيحني: جاملستدره  (5)
هــ( ي بعيـة 282وقد أخرجه مجاعة آخرو ، ورواه رري ما مر وكره، مـنهم: ابـن أيب أسـامة )املتـو   (6)

؛ ابـن حبـا  ي 502، ص7؛ ابن أيب شيبة الكوي ي مصناه: ج983، برقم 904، ص2الباح : ج
البـ ار ي مسـنده: ؛ 365، ص15؛ ابن حجر العسـقالين ي اإصـابة: ج365، ص15صحيحه: ج

ــرقم 207، ص1ج ــو  1166، ب ــايش )املت ــنده: ج225؛ الش ـــ( ي مس ــرقم 134، ص1ه ؛ 72، ب
؛ 97، بـرقم 56، ص4؛ احلـارث ي مسـنده: ج49، ص3اخلطيب البعدا ي ي املتاـ، واملاـ ق: ج

، برقم 301، ص4؛ ابن قان  ي معجم الصحابة: ج1458، برقم 181، ص4الروياين ي مسنده: ج
 .484، ص1؛ الذهبا ي تاريخ اإسالم: ج395، ص5البيهقا ي   لل النبوة: ج ؛1086
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 – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل ،عن أنس قا  ،(1)مر ويةابن  وأخرج 
 .(2)«ومن حسد  فقد كفر ،من حسد عليًا فقد حسد » :(وسلم
قـا  رسـو   ،عن  أم سـلمة قالـ  ،(5)عساكروابن  ،(4)َواحلاكم ،(3)وأخرج أمحد 
ومالن سالبني فقالد  ،من سبم عليًا فقد سالبني» (:وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  اهلل

 .(6)«سب اهلل

                                                            
 .64، برقم 81مناقب عيل بن أيب طالب: ص (1)
ــام : ج (2) ــ  الع ــدي ي كن ــا اهلن ــرقم 626، ص11ورواه املتق ؛ والســيوطا ي جــام  33050، ب

ــ : ج ــرقم 250، ص20األحا ي ــاء الكــوي22028، ب ــد اهلل الوش ــو عب ي تاســريه  ؛ ورواه أب
 .373، ص1املعروف باحلربي: ج

 .323، ص6مسند أمحد: ج (3)

 .121، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (4)
 .132، ص14تاريخ  مش،: ج (5)
بسـنده عـن ابـن عبـاس كـام ي املناقـب:  وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، مـنهم: احلـافظ ابـن مر ويـه (6)

؛ والنسالا 28هـ( ي ج ء احلميدي: ص323؛ وأخرجه عيل بن حممد احلميدي )املتو  سنة 83ص
؛ 99؛ وكذل  أخرجه ي خصالص أمري امل منني عليه السالم: ص133، ص5ي السنن الكربى: ج

؛ وال رندي ي 123، ص3ج ؛ ورواه الطربي ي الرياض:130، ص9واهليثما ي هم  ال والد: ج
 .134، ص3؛ واحلافظ الذهبا ي تاريخ اإسالم: ج106نيم  رر السمطني: ص
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 – وآلـه –)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،عَمر قا ابن  عن ،(1)وأخرج الطرباين 
 .(2)«ومن فارقني فارهلل اهلل ،فارقنيمن فارهلل عليًا » :(وسلم
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،يب ور قـا أعـن  (3)وأخرج احلـاكم 
من فارقني فارهلل اهلل ،من فارقكم يا عيل فقد فارقني» :(وسلم  .(4)«وم
)صـىل اهلل   عـا رسـو  اهلل ،عن عمـرو بـن شــرحبيل قـا  ،(5)وأخرج الطرباين 
أكالرم مالن أكالرم الل هالم  ،همم أنصالر من نصالر علياً لل  أ» :فقا ( وسلم – وآله –عليه 
 .(6)«أخذل من خذل علياً الل هم  ،علياً 

                                                            
 .324، ص12املعجم الكبري: ج (1)
؛ واملوفـ، 255، بـرقم 195عمـر: صابـن  املعازيل الشافعا ي املناقب عـنابن  وأخرجه أيضا : (2)

ــب: ص ــوارزما ي املناق ــرقم 105اخل ــابي : ج؛ ورواه 109، ب ــدوزي ي الين ؛ 175، ص1القن
 .23056، برقم 98، ص21السيوطا ي جام  األحا ي : ج

مـن يـا عـيل »؛ وقد أور ه باللاظ اآليت: 6424، برقم 133، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (3)
 «.، ومن فارق  يا عيل فقد فارقنافارقنا فقد فارق اهلل

؛ الســيوطا ي جــام  32973، بــرقم 614، ص11ورواه املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج (4)
 .23057، برقم 98، ص21األحا ي : ج

 .40، ص17املعجم الكبري: ج (5)
حجـر وابـن  ؛4576، بـرقم 369، ص14وأخرجه أبو نعيم ا صبهاين ي معرفـة الصـحابة: ج (6)

 ؛ السـيوطا ي855، ص1األ ري ي أسد العابـة: جوابن  ؛295، ص2العسقالين ي ا صابة: ج
 .168، ص6جام  األحا ي : ج
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 قا  َرسو  اهلل ،عمر قا ابن  عن ،النجاروابن  ،وأخرج الشريازي ي األلقاب 
دالل  » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  وابالن  ،هالذا أخالي رقد بل مالل هم  همم اشهم

لد  ،عمي  .(1)«كب  من عاداه يف النمارالل هم  ،وصهر  أبو وم
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،عن َجابر قـاَ   ،(2)وأخرج الديلما 
 ،ونصبم أهل بيتي ،ب ض عيل ،و  أنا منه ،ثالث من كن فيه فليسم من ي» :(وسلم

من قال اسيام  كالم  .(3)«وم
 والتفريط يف حمبته كرم ا هل وجههتتمة يف النهي عن اإلفراط 

أيب وابــن  ،(1)َواحلــاكم ،والــدروقا ،(5)وأبــو يعــىل ،(4)وأخــرج عبــد اهلل بــن أمحــد
                                                            

، 5؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج300، ص6وأخرجه أيضا : الطرباين ي املعجم األوسط: ج (1)
 .4840، برقم 122، ص6(؛ والسيوطا ي جام  األحا ي : ج12914، برقم )291ص
 .2459، برقم 85، ص2مسند الار وس: ج (2)
، 623، ص11ورواه: املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج؛ 284، ص42عساكر: جابن  وأخرجه (3)

 .11187، برقم 452، ص11(؛ والسيوطا ي جام  األحا ي : ج33031برقم )

قولــه عليــه الســالم: )فــيام أحببــتم وكــرهتم( إىل  ، وقــد أور ه أمحــد160، ص1مســند أمحــد: ج (4)
معصـية اهلل إنـام الطاعـة  وحذف منه قوله: )وما أمرتكم بمعصية أنا أو رريي فال طاعة ألحـد ي

 ي املعروف(.
 .408، ص1مسند أيب يعىل: ج (5)
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)صىل اهلل عليه  اهلل رسو  اينع َ  :قا  ،عن عيل ،وي السنة ،شاهنيوابن  ،(2)عاصم
هبتوا يا عيل ن   فيكم من عيسى ملاًل أب ضتُه اليهود حتى » :فقا  ،(وسلم – وآله –
اأو ،أمه  .«حبته النصارى حتى أنزلوه باملنزلة التي ليس هبم
 ،حمالالٌب مرالالر  يررئنالالي بالالام لالاليس يف ،أ  وأنالاله هيلالالكم يف  رجالالال » :وقــا  عــيل 

مالب ض مفالص  حيملالاله شالنا  عالال  أ  هبتنالي أ  ون  لسالالم بنبالي و  يالالوحى ن     ،وم
 ،مالا اسالترعُم وسلم(  –وآله  –)ص  اهلل عليه  ة نبيهولكن ي أعمل بكتاب اهلل وسن  

ا  ،فام أمرتكم به من طاعة اهلل فحق عليكم طاعتي فيام أحببتم وأكرهتم مم مالرتكم أوم
 .(3)«بمعصية أنا وغري  فال طاعة ألحد يف معصية اهلل ننام الراعة يف املعرو 

مني  بسـند ُرَواتـه  قـا  عـن أيب ابن  وأخرج ،جرير صدره املرفوعابن  وروى 
                                                                                                                                                       

ومـا »، وأضاف ي ويل احلـدي  قولـه عليـه السـالم: 123، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (1)
)السنة  بن « اهلل إنام الطاعة ي املعروفرريي فال طاعة ألحد ي معصية  أمرتكم بمعصية أنا أو
 (.464ايب عاصم: ص

 .464السنة  بن ايب عاصم: ص (2)
؛ وي خصـالص أمـري املـ منني 138، ص5وأخرجه رري ه  ء:  النسالا ي السـنن الكـربى: ج (3)

ــه الســالم: ص ــل: ج106علي ؛ البخــاري ي 229، ص2؛ احلــاكم احلســكاين ي شــواهد التن ي
اب ؛ الـبالوري ي أنسـ293عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: صابـن  ؛282، ص3التاريخ الكبـري: ج
؛ السـيوطا 392، ص7كثري ي البداية والنهاية: جابن  ؛ ورواه أيضا :121، ص2األشـراف: ج

؛ املحــب الطــربي ي 133، ص9؛ اهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج191ي تــاريخ اخللاــاء: ص
 ؛ ورريهم.195، ص3الرياض النرضة: ج
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ــا  يقــو  عــىل املنــربســمع   :قــا  ،حجياــة  ،حمالالب غالالال ،رجالالال  هلالالك يف  » :علي 
 .(2()1)«ومب ض غال

 قـا  رسـو  اهلل ،عن عيل قا  ،شاهنيوابن  ،(3)ةأيب عاصم ي السن  ابن  وأخرج 
ن   ،يقال هلالم الرافضالة سيأيت بعد  قوم هلم نبز» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه 
 !«فإهنم مشالركو  ؛لقيتهم فاقتلهم
ويرعنالو   ،يفرطونالك مالا لاليس فيالك» :قـا  ؟يا نبا اهلل ما العالمة فيهم :قل 

 .(4)«ع  أصحايب ويشتموهنم
                                                            

ــرقم  205، ص7ســانيد: جرواه مجاعــة مــنهم: البويصـــري ي احتــاف اخلــرية املهــرة ب والــد امل (1) ب
(؛ واملتقـا اهلنـدي 33555، بـرقم )464، ص30(؛ السيوطا ي جام  األحا يـ : ج6676)

وابن  ؛282، ص1؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج31633، برقم 324، ص11ي كن  العام : ج
 .4042، ص11حجر العسقالين ي املطالب العالية ب والد املسانيد الثامنية: ج

؛ وور  «رجالال  حمالب غالال ومالب ض قالال هلك يف  »أقو  قد ور  احلدي  ي هنج البالرة بلاظ:  (2)
هلالك يف  رجالال  حمالب »احلدي  اذا املعنى وبلاظ آخر أخرجه إمام احلنابلة قا  عليـه السـالم: 

 (.192، ص3)السنة: ج «مفرط ومب ض مفرط

 و .، ط املكتب اإسالما، بري461السنة  بن ايب عاصم: ص (3)
أقو : هذا احلدي  سنده ضعيف، وعلته )حممد بن أسعد العالبا( وقد أ رجـه احلـافظ الـذهبا  (4)

← 
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 ، وقا : قا  أبو زرعة: منكـر احلـدي (. وقـا  فيـه265، ص2ي كتابه: )املعنا ي الضعااء: ج
ــه لــني( )تقريــب التهــذيب: جابــن  (. وقــا  أيضــا  ي هتــذيب 54، ص2حجــر العســقالين: )في

(. وقـد 41، ص9)قا  أبو زرعة منكـر احلـدي ، وقـا  العقـييل: منكـر احلـدي ( )جالتهذيب: 
 .461ة  بن أيب عاصم: صتبعهام ي ول  األلباين ي تعليقاته عىل كتاب السن  

فضال  عن ضعف سنده، ضعف متنه وتعارضه م   القرآ  والسنة النبوية، وقد ر  الاضل بن شاوا   
هــ( ي كتـاب اإيضـا  عـىل القـاللني اـذا احلـدي ، قـا : 260عليه الرمحة والرضو  )املتـو  

إنـام عـىل  –وول   -)فوصاتم رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنه حكم بعري ما أن   اهلل، 
أبــا بكــر أو عمــر أو أحــد  مــن  –مـن قــذف رجــال  مســلام  جلــد  امنــني؛ فــ عتم أ  عــىل مــن ســب 

، وكـذا عـىل رسـوله صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم، وأنـتم القتل!! جرأة منكم عـىل اهلل –الصحابة 
 . «من كذب عيل  متعمداًّ فليتبوأ مقعده من النار»تروو  عنه أنه قا : 

مـ من »وأنتم ت عمو  أ   من شهد أ    إله  إ  اهلل وأ   حممد رسو  اهلل صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم: 
( مـن  «كبري كامل اإيام    خيرج من إيامنه ونب صعري و   م زعمتم أ  من شتم رجـال  )مسـلام 

 أصحاب رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كا  )مشـركا ( حال  الدم!!!
وإنام رأينا الشيعة التا تسموهنم أنتم الرافضة، إنام خالاوكم ي تاضـيل عـيل صـلوا  اهلل عليـه عـىل أيب 

الة، و  زنيـا، و   طـا، و  شــربا اخلمـر، و  بكر وعمر، و  يقولوا: أ  أبا بكر  وعمر تركا الص
استحال احلرام، و  اليلم؛ إنام قـالوا: عـيل )عليـه السـالم( أفضـل مـنهام، ومـن رري ـا، بسـابقته، 
وقرابتــه وصــهره، ونكايتــه ي املشـــركني، وعلمــه بكتــاب اهلل، وســنن رســوله صــىل اهلل عليــه وآلــه 

 وسلم.
ه عىل أيب بكر وعمر عندكم أعيم من نكا  األمهـا  واألخـوا ، فإوا تاضيل عيل صلوا  اهلل علي 

والبنا ، وال نا، واللواط، وشـرب اخلمر، وأكل الربا، فإوا تاضيل عيل صلوا  اهلل عليه عليهام 
← 
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 :قا  ،ورريه عن عيل (1)أيب شيبةابن  وأخرج 
 .(2)«وكل حمب لنا غال رقال ؛لعن كل مب ض لنااهم الل  »
 :قا  ،وخشيم عن عيل ،(3)أيب عاصمابن  وأخرج 
 .(4)«قوم يدخلهم ب يض النار ويب ضني ،حيبني قوم يدخلهم حبي النار»

                                                                                                                                                       

عندكم شـره يقتل من قا  به، كام يقتل املرتد عن اإسالم، أو من قتل م منا  فيقتل به؛  ورسو  
املرتالد عالن    حيالل دم امالرء مساللم ن  يف نحالدى ثالالث»لـه وسـلم( يقـو : اهلل )صىل اهلل عليه وآ

فأنتم تزيدو  ع  ما قال رسول « اسسالم  أو من قتل مؤمنًا، فيقتل به، أو حمصن زنا بعد نحصانه
)اإيضـا : . «فهالذه صالفتكم التالي اخصمتوهالا، فالال عالدمتموهااهلل )ص  اهلل علياله وآلاله وساللم( 

 (.304-303ص
 .507، ص7ف: جاملصن (1)
 .325، ص11؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج463ايب عاصم ي السنة: صابن  أخرجه (2)
 .463السنة: ص (3)
؛ واملتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : 121، ص2وأخرجه أيضا  البالوري ي أنساب األشــراف: ج (4)

 .326، ص11ج
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 املعراج السابع

 وأتباعه: يف فضل شيعته

َُِنوا اََّذويَ  ْإع } :قا  اهلل تعاىل ََموْلوا ل َوَحاتو َو َأئوَك اَق ا َِبَْني ةو َُيرُن ُه ر ْسو  .(1){ا
أ  هذه  (ريض اهلل عنهام)عباس ابن  عن ،(2)أخرج احلافظ مجا  الدين ال رندي

 :لعيل( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  ،اآلية ملا ن ل 
شاليعتكهو أنم » يت أو ،تالأيت يالوم القيامالة أنالم وشاليعتك راضالي  مرضالي  ،وم

 .(1) (3) «من تربأ منك ولعنك رقال ؟من عدو  رفقال ،عدوك غضابًا مقمح 

                                                            
 .7سورة البينة، اآلية:  (1)
 .93صنيم  رر السمطني:  (2)
؛ والقنـدوزي 347مر ويه ي مناقب عيل بن ايب طالـب  عليـه السـالم: صابن  وأخرجه احلافظ (3)

 .358، ص2الشافعا ي ينابي  املو ة: ج
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بالا أيالا » :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  رسو  اهلل ،(2)وأخرج الدارقطنا 
الالم حمبالالوكم  ،أمالالا أنالالم وشالاليعتكم يف اجلنالالة ،احلسالن يضالالفرو   ،وأ   قومالالًا يزعمالالو  أهن 

يقالال هلالم  ،هلالم نبالز ،يمرقو  منه كام يمرهلل السهم من الرميالة ،اسسالم ثم يلفظونه
 .«فإهنم مشالركو  ،فإ  أدركتهم فقاتلهم ؛الرافضة
 .وهلذا احلدي  عندنا طرقا  كثرية :قا  الدارقطنا 
)صىل  وكا  النبا ،ليلتا كان ) :قال  ، م أخرج عن أم َسلمة ريض اهلل عنها 

فقا  لـه  ،فأتته فاطمة فتبَعها عيل ريض اهلل عنهام ،عندي( وسلم – وآله –اهلل عليه 
وأنالم  ،يا عيل أنالم وأصالحابك يف اجلن الة»: (وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  النبا

ن  مالالن يالالزعم أنالاله مالالن حيبالالك أقالالوام يضالالفرو  باسسالالالم ثالالم  ،وشالاليعتك يف اجلنالالة
فّاهالدهم  ،يقال هلالم الرافضالة ،هلم نبز ،يقرأو  القرآ    جياوز تراقيهم ،يلفظونه

م مشالركو   .«فإهن 
 :قا  ؟قا  يا رسو  اهلل ما العالمة فيهم 

                                                                                                                                                       

)صـىل اهلل عليـه وآلـه  –وي املصدر، أي عند ال رندي كا  خااة احلدي : ) ـم قـا  رسـو  اهلل  (1)
 .«من قال رحم اهلل عليًا، رزه اهلل»:  -وسلم( 

، 82، ص3عـدي ي الكامـل: جابن  ؛ وقد ضعاه181، ص15أخرجه الدارقطنا ي العلل: ج (2)
 ، بريو .1409ط  ار الاكر لسنة 
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دو  مجعة» لمف ،و  مجاعة ،  يشهم  .(2()1)«ويرعنو  ع  الس 
أمالا » :قـا  لعـيل( وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  وأخرج أمحد ي املناقب إن ه 

وأزواجنالا  ،واحلسالن واحلسال  وذرياتنالا خلالف نهورنالا ،تر  أنك معي يف اجلنة
نا عن  ،خلف ذرياتنا  .(3)«يامننا وشامئلناأوأشياعم

                                                            
 ، ط  ار الاكر، بريو .182، ص15العلل للدارقطنا: ج (1)
 إ   وجو  مصطلح السلف باملاهوم املتعارف عليه اليوم   تكن متداولة ي عصـر النبوة، و  يكن (2)

متداو   أيضا  بعد وفاته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بني الصحابة أو التابعني، مما يكشف عـن أ  
حدي  الرافضة هو من صناعة أز م السلطة التا أعقب  مشـروع سقياة بنا سـاعدة ي حراـا 
ملن له  املاتوحة عىل عيل )عليه السالم(، وأهل بيته وأشياعه ومواليه وحمبيه، وهو أمر بدا واضحا  

 أ نى اطالع عىل تاريخ املسلمني وترا هم العقدي.

أ   أمحد بن حنبل أخرجه ي املناقب و  أعثـر عليـه اـذا إىل  أخرجه هموعة من احلااظ وأشاروا (3)
اللاظ ولعله حذف من املناقب ي الطبعا  املعاصـرة للمسند ينيـر: الريـاض النرضـة للمحـب 

ـــ(: ج694الطــربي )   ــاعوين الدمشــقا )  ؛ 183، ص3ه ــب للب ـــ(: 800جــواهر املطال ه
بـن  –وقد أخرجاه، أي: املحب الطربي والباعوين الدمشقا اذا اللاظ: )عن عبد اهلل  229ص

( ومجيــ  املهــاجرين وســلم – وآلــه –قــا : بينــا أنــا عنــد رســو  اهلل )صــىل اهلل عليــه  –أيب رابــ  
السـالم( يميشـ وهـو معضـب، فقـا  النبـا  إو أقبل عيل )عليه –واألنصار إ  من كا  ي رسية 
، «؟مالا لالك يالا عاليل»فلام جلـس، قـا  لـه: . «من أغضبه فقد أغضبني»صىل اهلل عليه وآله وسلم: 

أنك معي يف اجلنة، واحلسن واحلس ، وذريتنا يا عيل أما تر  »قا : !!! «آذو  بنو عمك»قا : 
← 
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ربعالة أأول » :لعـيل قـا  (وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  أنه (1)وأخرج الطرباين 
 وشالاليعتنا عالالن أيامننالالا ،وذرياتنالالا ،يالالدخلو  اجلنالالة أنالالا وأنالالم واحلسالالن واحلسالال 

 .(2)«وشامئلنا
يا عيل ن  اهلل قالد » :قا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  أنه (3)وأخرج الديلما 

 ؛فأبشالالر ،وملحبالي شاليعتك ،ولشاليعتكم  ،وألهلالكم  ،ولولالدكم  ،ولالذريتك ،غفر لك
 .(4)«فإنك األنزع البر 

أبييضالال » :فقــا  ،أ   عليــا  أتـى يــوم بصـــرة بـذهب  وفضــة   ،(5)وأخـرج الطــرباين 
فش، قوله ول   «، نذا نهروا عليكغر  أهل الشام غراً  ،وغر  غري  ،واصفر 
)صـىل اهلل  خلييل  إ   أو  ي الناس فدخلوا عليه فقا : فذكر ول  له ف ،عىل الناس

                                                                                                                                                       

(.«نيامننا وشامئلناخلف نهورنا، وأزواجنا خلف ذريتنا، وأشياعنا عن 

 .950، برقم 320، ص1املعجم الكبري: ج (1)
، 3؛ ال يلعـا ي ختـريج األحا يـ : ج132، ص9وأخرجه أيضا : اهليثما ي همـ  ال والـد: ج (2)

ــن  ؛336ص ــاريخ  مشــ،: جاب ــو ة: ج169، ص14عســاكر ي ت ــابي  امل ــدوزي ي ين ، 2؛ القن
.161حجر اهليثما ي الصواع،: صابن  ؛356ص
 .8337، برقم 329، ص5مسند الار و  للديلما: ج (3)
؛ 295؛ املوفــ، اخلــوارزما: ص334، بــرقم 262املــازيل ي املناقــب: صابــن  وأخرجــه أيضــا : (4)

 .357، ص2القندوزي ي ينابي  املو ة: ج
 .188، ص4املعجم األوسط للطرباين: ج (5)
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ــه  ــه –علي يالالا عالاليل ننالالكم سالالتقدم عالال  اهلل وشالاليعتك راضالال  » :قــا ( وســلم – وآل
عنقاله يالرهيم  نىل  عاليل يالدهثم مجالع  ؛ويقدم عليك عدوكم غضابا مقمح  ،مرضي 
 .(1)«اسقحام
املتبعو  له ي األعـام   (2)،علم  أ  شيعته )عليه السالم( هم الصوفية العليةا م 
اآلخذو  من مشكوة و له املعارف  ،املقتدو  به ي األخالق واألفكار ،واألوكار
 ،الدينوريكام أخرج و ،كام يد  عليه ،املقتبسو  من نور عرفانه األنوار ،واألرسار
 :ربنفقا  لق ؛هبقوم بباإىل  أيب طالبابن  عيل، قا  نير عن املداينا (3)،عساكروابن 

                                                            
؛ 448، ص29ي جام  األحا ي : ج ؛ والسيوطا156، ص13ورواه أيضا : املتقا اهلندي: ج (1)

 .423، ص2والقندوزي ي ينابي  املو ة: ج
  يقتصـر ا عاء الصوفية بعد هذا الكم من األحا ي  النبوية الشـرياة ي بياهنا ملن لـة شـيعة عـيل  (2)

م   عاء معيـم الاـرق اإسـالمية،  سـيام هم شيعة عيل، بل تبعهم ي هذا ا )عليه السالم(، بأهن 
  الذين كتبوا ي عقيدة أهل السنة واجلامعة، و  ش  أ  من نا  هذه الصاة واملن لـة، فقـد أولش

)علـيهم السـالم(   يبقـى لديـه أ نـى  نا  باحلظ األعيم، إ  أ  املتتب  ألحا ي  العـ ة النبويـة
لوا مـن ابأ  شيعة عيل )عليه السالم( هم الذين اسكوا بالثقلني، القرآ  والع ة النبوية، فوش  

أسـامء بعـ  شـيعتهم إىل  والوا، وعا وا من عا و؛ فضال  عـن ولـ  فقـد أرشـد )عليـه السـالم(
 كعامر وسلام  وأبو ور واملقدا .

 .492، ص42تاريخ  مش،: ج (3)



 املعراج السابع ...................................................................................... 264

ومالالا     أرى فالاليهم سالاليامء » :قــا  ، هــ  ء شــيَعت  :قــا  «؟يالالا قنالالرب مالالن هالالؤ ء»
 :قا  ؟ء الشيعةوما سيام :قا  «؟الشيعة
 .(1)«عيش العيو  من البكاء ،يبس الشفاه من الظامء ،مخص البرو  من الروى»
أنـه مـر عـىل مجـ   ،عـن عـيل كـرم اهلل وجهـه ،وأخرج صاحب املطالب العالية 

فقـا   ؛من شيعتَ  يا أمري امل منني :فقالوا «؟من القوم» :فقا  ،فأرسعوا إليه قياما  
 «؟وحليالة أحب تنالا ،يا هؤ ء مالا     أرى فاليكم سالمة شاليعتنا» : م قا  ،خريا   :هلم

وخصـكم  ،ل  بالـذي أكـرمكم أهـل البيـ نسـأ :فقـا  مـن معـه ؛فامسكوا حياء  
 :فقا  ؟نبأتنا بصاة شيعتكمملا أ ،وجباكم
النالالاطقو   ،أهالالل الفضالالايل ،العالالاملو  بالالأمر اهلل ،شالاليعتنا هالالم العالالارفو  بالالاهلل»

نّعالوا هلل  ،ومشيتهم التواضالع ،وملبوسهم ا قتصار ،مأكوهلم القوت ،بالصواب
 ،مضالوا غاضال  أباصالالرهم عالام حالرم اهلل علاليهم ،ا نلياله بعبادتالهوخضالعو ،براعته

ء كالالذ  نزلالم يف النزلم أنفسهم منهم يف الالب ،رامق  أسامعهم ع  العلم برهبم
فلالو  اآلجالال التالي كتالب اهلل تعالاىل هلالم مل  ،رضاء عن اهلل تعالاىل بالقضالاء ،الرجاء
وخوفالا مالن ، واللواب ،هلللقاء انىل  شوقاً  ،رواحهم يف أجسادهم طرفة ع أتستقر 

اجلنة كمن و همف ،وص ر ما دونه يف أعينهم ،عظم اخلالق يف أنفسهم ،ليم العقابأ

                                                            
 .326، ص11؛ املتقا اهلندي: ج279وأخرجه الباعوين الدمشقا: ص (1)
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صالربوا  ،وهم والنار كمن رآها فهم فيهالا معالذبو  ،رآها فهم ع  أرائكها متكئو 
وطلبالالتهم  ،أرادمالالم الالالدنيا فلالالم يريالالدوها ،فالالأعقبتهم راحالالة طويلالالة ،أيامالالًا قليلالالة
 .فأعّزوها

يعظالالو  أنفسالالهم  ،القالالرآ  تالالرتيال جالالزاءقالالدامهم تالالالو  ألأأمالالا الليالالل فصالالافو   
وتارة يفصشو  جباههم واكفهم وركالبهم  ،ويستشفو  لدائهم بدوائه تارة ،بأملاله

ارو  وجي ،يمّدو  جبارا عظيام ،جتر  دموعهم ع  خدودهم ،وأطرا  أقدامهم
 .هذا ليلهم ،يف فكاك رقاهبم نليه جل جالله

فهالم كالقالداو  ،براء هالم خالو  بالارئهم ،تقياءأة ربر ءعلام ءارهم فحلامفأما هن 
 ،بالل خالامرهم مالن عظمالة رهبالم ،ومالا هالم بالذلك ،أو قد خولروا ،حتسبهم مر 
 ،من ذلك استفاقواذا إف ،وذهلم منه عقوهلم ،طاشم له قلوهبم ما ،وشدة سلرانه

و  يسالالتكلرو  لالاله  ،  يرضالالو  لالاله بالقليالالل ،اهلل تعالالاىل بالالاألعامل الزاكيالالةنىل  بالالادروا
 ،ترى ألحدهم قوة يف دين ،ومن أعامهلم مشفقو  ،فهم ألنفسهم متهمو  ،اجلزيل

 ،وعلالام يف حلالم ،وفهالام يف فقاله ،عال  علالم، وحرصالا ونمانالا يف يقال  ،وخري يف ل 
وخشالوعا يف  ،وصالربا يف شالفقة ،وحتمالال يف فاقالة ،وقصدا يف غناء ،وكيسا يف قصد

ونشالاطا  ،وطلبا يف حالالل ،ورفقا يف كسب ،يف حق ونعراء ،ورزة ملّهود ،عبادة
يستبري  ،و  يدع احصاء ما عمله ،  ي ره ما جهله ،يف شهوة واعتصاما ،يف هدى
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ويميسال  ،يصالبح وشال له الالذكر ،وهو من صالح عمله ع  وجالل ،نفسه يف العمل
صالاب مالن الفضالل أويصالبح فرحالا بالام  ،بيم حذرا من سالنة ال فلالةي ،ومهه الشكر

والعلالم  ،قالد قالر  العلالم بالعمالل ،وزهادتاله فاليام يفنالى ،ورغبته فاليام يبقالى ،والرزة
 ،عاشقا قلبه ،جلهأمتوقعا  ،هللقليال ز ،ملهأقريبا  ،كسلهأبعيد  ،دايام نشاطه ،باحللم

معالد  ،سالهال أمالره ،منا منه جأرهآ ،كانام غيظه ،حمرزا دينه، مانعا نفسه، شاكرا ربه
 ،و  يصكاله حيالاءً  ،  يعمل شيئا من اخلالري ريالاء ،ذكره كلرياً  ،صربه بيناً  ،وما كربه

 .«ليهمنشوقا  ،ها،  أومنا ومعنا  ،حبتناأأولئك شيعتنا و
فصا   ،وكا  من املتعبدين ،وهو  ام بن عبا  بن خيثم ،فصا  بع  من معه 

ليـه أمـري وصـىل ع هلسـفع ؛فحركوه فإوا هو فارق الدنيا ،صيحة فوق  معشيا عليه
 .(1)امل منني ومن معه

                                                            
سنده ي كنـ  الاوالـد بألاـاظ متقاربـة، وقـد هـ( ب449بو الاتح الكراجكا )املتو  سنة أأخرجه  (1)

أحتــوى عــىل بعــ  ال يــا ا ، فوجــدنا أ  نــور ه ي اهلــامم، أعاممــا للاالــدة ورجــاء  لألجــر 
هـــ( :  8والثــواب، قــا  رمحــه اهلل: )عــن نــوف الكســالا)ور  ي أعــالم الــدين للــديلما )  ق 

(  قـا : عرضـ  191ص 65)عن نوف البكايل( وكذا ي بحار األنوار للمجليسـ: ج 138ص
أمري امل منني عيل بن ايب طالب )عليـه السـالم( حاجـة فأسـتبعث  إليـه جنـدب بـن زهـري، إىل  يل

ر اء متصـل ]أخته  ام بن عبا ة بن خيشم وكا  من أصحاب الربانس وابن  والربي  بن خيشم
املعـرب به رطاء للـرأس، وكـا  يلبسـه ال هـا  والعبـا ؛ و  يـ ا  الـربنس اللبـاس الرسـما ي 

، فأقبلنا معتمدين لقـاء أمـري املـ منني الارق الصوفية ي عاملنا املعارص[العريب؛ كام لبسه كثري من 
← 
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 ي أفاضوا قد متدينني نارإىل  معه ونحن فأفىض املسجد، ي م خرج حني )عليه السالم(، فألايناه
 بعضا. يلهى تاكها، وبعضهم األحدو ا 

مـن » قـا :  ـم التحيـة، ور  فسـلموا، قياما إليه أرسعوا)عليه السالم(  امل منني أمري هلم أشـرف فلام 
     مالا هالؤ ء يالا» قـا :  ـم خـريا، هلم فقا  امل منني؛ أمري يا شيعت  من فقالوا: أناس «؟القوم
،  القـوم فأمسـ  ؟،«البيالم أهل أحبتنا وحلية سيمة شيعتنا، فيكم أرى  فاقبـل نـوف: قـا  حيـاء 
 جـوااام، عـن فتثاقـل املـ منني؟ أمـري يـا وصـاتهم شيعتكم سمة فقا : ما والربي ، جندب عليه
  ـام فقـا  «حمسالنو  هالم والذين أتقوا الذين مع اهلل وأحسنا، فأ  الرجال ، أهيا اهلل أتقيا» فقا :
 وفضلكم وحباكم، وخصكم، البي ، أهل أكرمكم أسأل  بالذي هتهدا: عابدا وكا  عبا ة بن

 فـدخل  ـام بيـد وأخـذ ،«مجيعالاً  فسالأنبئكم تقسالم  »فقا :  شيعتكم؟ بصاة أنبأتنا إ  تاضيال،
 اهلل، فحمد به، القوم وحف وأقبل علينا، جلس  م وأكملهام، وأوج  ا ركعتني فسبح املسجد،
  قا :  م وآله، عليه اهلل صىل النبا عىل وصىل عليه، وأ نى

 وقسـم طاعتـه، وكلاهـم عبا تـه، فـال مهم خلقه خل، أسام ه، وتقدس  شأنه، جل اهلل بعد فإ  أما»
 وهـو وصـاهم، بحي  الدين ي ووصاهم وضعهم، بحي  الدنيا ي ووضعهم بينهم معالشهم،

 علم تعاىل لكنه منهم، عصاه من معصية ترضه و  أطاعه، من طاعة تناعه   رنى عنهم ول  ي
 ي باونـه فـأ ام وآجلهـم، عاجلهم  ما هم، ي به ويستقيم ش وهنم، يصلح عليه عام قصورهم
 مـن املوجف بني وحكمته حكمه بعد  سبحانه وأماز يسريا، وكلاهم ختيريا وهنيه، فأمرهم امره
 اهلل قـو  فذل  بمعصيته؛ منهم نعمته عىل واملستيهر عنها املبط  وحمبته، وبني مرضاتهإىل  أنامه
َُِنؤوا   أاََّؤذوي َ  هأجرَعلأُوؤ ر  سأعر اَس ؤيِّئأاتو  اجرتأَنُحؤوا  اََّؤذوي َ  َحسوؤبَ  سأمر} وجل: ع  ََموْلؤوا  ل َوَحاتو  وَ  َسؤَواءً  اَق ؤا

ََِماْتوُ ر َِحرَياهُ ر  .21. سورة اجلا ية، اآلية:«{َيحرْكُموَع َِا َساَء َو
← 
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 شاليعة عالن سالئل مالن ن » فقـا : عبـا ة بن  ام منكب عىل يده)عليه السالم(  أمري امل منني وض   م
 بالاهلل، العارفو  فهم ترهريا، نبيه مع كتابه يف وطهرهم الرجس اهلل عنهم أذهب الذين البيم أهل

 ومشاليهم ا قتصالاد، وملبسالهم الصالواب، منرقهم الفضائل والفواضل، أهل اهلل، بأمر العاملو 
لاله  وخضالعوا براعتاله، هلل وب رعوا )ب رع هللر أقربه وأخضع له )الصالحاو، مالادة ب رالع( التواضع،
 بالدينهم، العلالم عال  أسالامعهم واقفال  علاليهم، اهلل حالرم عالام أبصالارهم غاضال  فمضوا ،بعبادته
 فلالو  بالقضالاء، هلل مالنهم ريض الرخالاء، يف مالنهم نزلالم كالالذين الالبالء، يف أنفسهم منهم نزلم
 واللواب، اهلل لقاءنىل  شوقا ع ، طرفة أجسادهم يف أرواحهم تستقر هلم مل اهلل كتب التي اآلجال
 رآهالا، كمالن واجلنالة فهم أعينهم، يف دونه ما وص ر أنفسهم، اخلالق يف عظم العقاب، من وخوفا
 حمزونالالة، قلالالوهبم يعالالذبو  فيهالالا فهالالم دخلهالالا، كمالالن وهالالم والنالالار متكئالالو ، أرائكهالالا عالال  فهالالم

 يف ومعالالرفتهم عفيفالالة، وأنفسالالهم وحالالوائّهم خفيفالالة، نحيفالالة، وأجسالالادهم مأمونالالة، وشالالالرورهم
 .كريم رب هلم يفها مربحة، وجتارة راحة طويلة، فأعقبتهم قليلة، أياما صربوا عظيمة، ا سالم

 تالالو  أقالدامهم، فصافو  الليل أما وطلبتهم فأعّزوها، يريدوها، فلم الدنيا أرادمم أكياس، أناس 
 وتالارة تالارة، بدوائاله لالدائهم ويستشالفو  أنفسهم بأملالاله، يعظو  ترتيال، يرتلونه القرآ ، ألجزاء

 خالالدودهم، عالال  دمالالوعهم جتالالرى وأطالالرا  أقالالدامهم، وركالالبهم وأكفهالالم جبالالاههم يفصشالالو 
 ليلهم. هذا فكاك رقاهبم يف جالله جل نليه وجيارو  عظيام، جبارا ويمّدو 

 خالو  براهم )برى السالهمر نحتاله )القالاموس، مالادة بالر (، أتقياء، بررة، علامء فحلامء، هنارهم فأما 
خولرالوا  قالد أو مالرض، مالن بالقوم وما مر ، نليهم النانر القداو، حيسبهم أملال فهم بارئهم،

)كأنه أراد بالذلك امل رالرالة مالع اجلالن، حيال  يبالدوا ا نسالا  يف حالالة غريبالة مالن نصالفرار الوجاله 
 سلرانه رهبم، وشدة عظمة من القوم خال  وقد ورشود الذهن أو الصقب واخلو  وغري ذلك(،

 تعالاىل اهللنىل  ذلالك بالادروا مالن اسالتفاقوا فإذا عقوهلم، منه وذهلم قلوهبم، له طاشم عظيم، أمر
← 
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 ومالن ألنفسهم متهمالو ، فهم اجلزيل، له يستكلرو  و  بالقليل، له يرضو    الزاكية، باألعامل
 أعلم غري ، وربى من بنفيس أعلم أنا وقال يقولو ، ما خا  أحدهم زكى ا  مشفقو ، أعامهلم
 عالال م يعلمو ، فإنالك   ما   وأغفر يظنو ، ما خريا وأجعلني يقولو ، بام تؤاخذ   الل هم  يب،

 العيوب. وساتر ال يوب
 علالم، عال  وحرصا يق ، يف ونيامنا ل ، وحزما يف دين،  يف قوة له ترى أ ( أحدهم عالمة ومن) هذا 

 شالدة، يف وصالرباً  فاقالة، يف غنالى، وحتمالال يف وقصالدا رفالق، يف وكيسا حلم، يف وعلام فقه، يف وفهام
 وتعففالا حالالل، يف كسب، وطلبا يف ورفقا حق، يف ونعراء للمّهود، ورزة عبادة، يف وخشوعا

 استقامة، يف شهوة، وبرا يف واعتصاما هدى، يف ونشاطا -دنس أ  -طبع غري يف وطمعا طمع، يف
 عال  عملاله صالح من وهو العمل، يف نفسه يستبرئ عمله، ما أحصاء يدع و  جهله، ما ي ريه  

 وجل.
 مالن أصاب ملا فرحا ويصبح ال فلة، سنة من حذرا يبيم الشكر، ومهه الذكر، ويمسى وش له يصبح 

 فاليام رغبالة تشالالره، نلياله فاليام سالؤهلا يعرهالا مل تكالره نفسه فاليام عليه أستعصبم ن  والرزة، الفضل
 كسالله، بعيالدا دائالام نشالاطه، يظالل باحللم، والعلم بالعلم، العمل قر  قد يفنى، فيام وزهاده يبقى،
 دينه، حمرزا جهله، عازبا نفسه، قانعة ربه، ذاكرا قلبه، خاشعا أجله، متوقعا زهلل، قليال أمله، قريبا
 كلالريا صالربه، ثبتالا كربه، معدوما أمره، سهال جاره، منه آمنا خلقه، صافيا غيظه، دامه، كانام ميتا

 كا  ن  مأمو ، منه والشالر مأمول، منه اخلري حياء، يصكه وما رياء، اخلري من شيئا يعمل   ذكره،
 ال افل . من يكتب الذاكرين مل مع كا  ون  الذاكرين، يف كتب ال افل  ب 

 فعلاله، حسالن قولاله، صالادهلل معروفاله، قريالب قرعه، من ويصل حرمه، من ويعرى نلمه، عمن يعفو 
 شالكور، الرخالاء ويف صالبور، املكاره ويف وقور، الز زل يف مكره، غائب شالره، مدبر مقبل خريه،

← 
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وصــاف هــذه األ ،وأ ام عليــ  مــن ســوابغ محايتــه عتــه،فتامــل وفقــ  اهلل لطا
كـابر العـارفني أتعلـم إهنـا   توجـد إ  ي  ،اجلليلة الرفيعة الباهرة الكاملـة املنيعـة

                                                                                                                                                       

 يعالص  علياله، ما جيحد و  له، ليس ما يدعى و  حيب، يأثم فيمن و  يب ض، من ع  حييف  
 و  أحالد، عال  يب ي و  ينابز باأللقاب، و  أستحفظه، ما يضيع   عليه، به يشهد أ  قبل باحلق
نىل  بالراعات، رسيع عامل لألمانات، مؤد باملصاب، يشمم و  باجلار، يضار و  احلسد، ي لبه

 وجيتنبه. املنكر عن وينهى ويفعله، باملعرو  يأمر املنكرات، عن بريء اخلريات،
 يعباله مل نرالق ون  الصالمم، يعياله مل صالمم ن  بعّالز، احلالق مالن و  والرج بّهالل، األمور يف يدخل   

 و  اهلالوى، ي لباله و  ال اليظ، باله جيمح   له، بالذ  قدر قانع صوته، به يعل مل ضحك ون  اللفظ،
 عنالاء، يف مناله نفساله لاليفهم، ويسال لي نم، يتكلم بسلم، ويفارقهم بعلم، الناس وال  الشح، يقهره

 هالو تعالاىل اهلل فصالرب ليكالو  ب الى ن  ألخوتاله، وأتعبهالا نفسه، من الناس أراو راحة، يف منه والناس
 بعده. الرب طالب من خلف ملن قدوة فهو قبله، اخلري أهل من سلف بمن يقتدى املنتصالر،

 آهالا ومعنالا ومنالا وأحبتنالا شاليعتنا أولئالك وبريتاله، أرضه ورسج وطاعته أمره، ومرايا اهلل أولئك عامل 
 .«نليهم شوقا

 عليـه( اهلل )رمحـة الـدنيا فـارق قـد هـو فـإوا فحركوه عليه، معشيا وق و صيحة عبا ة بن فصا   ام 
 أين ولـو    أخـا، بـابن امل منني أمري يا موعيت  أو   ما ألرسع وقا : الربي  باكيا فأستعرب
 بمكانه؟

 أخافهالا كنالم لقالد واهلل أمالا بأهلهالا، البال الة املالواعظ تصالنع هكالذا»السـالم:  عليه امل منني أمري فقا  
   أجالالً  واحالد لكالل   ن    وحيالك» املـ منني! فقـا : أمـري يـا قلتهـا بالـ  فـام قالـل: له فقا  ،«عليه

 أمـري عليه قا : فصىل .«الشيرا  لسانك ع  يعبلها فإنام هبا، تعد فال يتّاوزه، لن وسبباً  يعدوه،
 معه. ونحن جنازته وشهد اليوم ول  عشية)عليه السالم(  امل منني
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وكيـف يـ عم حمبـة قـوم مـن    ؛عـيل وأهـل بيتـهعة األلمة الوار ني فه  ء هم شي
ى ي  ،و  عمل ي عمره بقو  من أقواهلم ،بخل، من أخالقهمط قيتخل،  و  تأس 

ليسـ  هـذه حمبـة ي  ،و  تأهل الاهـم يشء مـن أحـواهلم ،فعاهلمأ هره باعل من 
 ،حقيقة املحبة طاعة املحبوب فإ  ،بل بع  عند ألمة الشـريعة والطريقة ،احلقيقة
 .لتأ ب بآ ابه وأخالقهوا ،يثار حمابه ومرضاته عىل حماب الناس ومرضاهتاإو
 ،(1)(  فتمـ  حبـا وبعـ  أيب بكـر وعمـر) :ومن  م قا  عيل كرم اهلل وجهه 

                                                            
أو   هذا احلدي  من األحا ي  التا طعن ي سندها عند علامء السنة فهو ضعيف وعلته  أقالولر (1)

 الاضل بن املختار، فضال  عن ول  فقد ضعاوا أبو اجلحوف أيضا .
 انيا : هذا احلدي  جـرى عـىل مقابلـة احلـدي  النبـوي الشــريف ي بيـا  فضـالل أمـري املـ منني عـيل 

( ي اخلصا  عن عيل )عليه السـالم( أنـه ه اهللالصدوق )رمح صلوا  اهلل عليه فقد أخرج الشيخ
سمعم رسول اهلل ص  اهلل عليه وآله يقولر كذب مالن زعالم أناله حيبنالي ويالب ض عليالًا،   »قا : 

حبالالك يف أول زمالالرة جيتمالالع حبالالي وحبالاله ن  يف قلالالب مالالؤمن، ن   اهلل عالالز وجالالل جعالالل أهالالل حبالالي و
. « أول زمالالرة الضالالال  مالالن أمتالالي نىل النالالاروب ضالالك يف هغضررءالسالالابق  نىل اجلنالالة، وجعالالل أهالالل 

 (.576)اخلصا : ص
 الثا : قد روي عنه )عليه السالم( ي بيا  موقاه من هريا  السقياة وما نـتج عنهـا ومـا حلـ، فاطمـة 
بن  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  سيام من قا  اهلجوم عىل الدار وحرقـه بالنـار وأمـر 

 تم  بني حبه صلوا  اهلل عليه وحب من بدا منه ول  اجلرم الشني .بذل  فهو قطعا    ف
← 
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 .(1)ألهنام ضدا  و ا   فتمعا  كذا ي الصواع،
)صـىل اهلل  قـا  رسـو  اهلل ،عبـاس قـا ابن  فرا  عنقطنا ي األ وأخرج الدار

دخالل مناله كالا  مؤمنالاً ومالن أيب طالب باب حرة مالن ابن  عيل» :(وسلم – وآله –عليه 
 .(2)«خرج منه كا  كافراً 

)صـىل  قا  رسو  اهلل ،عن عامر بن يارس عن أيب أيوب قا  (3)وأخرج الديلما 
وساللك النالاس  ،قد سلك واديالاً    رأيم علياً نيا عامر » :(وسلم – وآله –اهلل عليه 
ع النماس ،فاسلك مع عيل ،واديا غريه لن ورجكم من  ،ه لن يدلكم ع  رد ن  ن ،ودم وم

 .(4)«اهُلدى

                                                                                                                                                       

رابعا : أ  عقيدة التويل والتربي التا ها من فروع الـدين تلـ م املـ من ي التـويل لعـيل بـن أيب طالـب 
)عليه السالم(، والتربي ممن آوى اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآلـه، وآوى أهـل بيتـه صـلوا  اهلل 

ومن  م يكو  أمـر أجـتامع حـب عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـالم( مـ  حـب وسالمه عليهم، 
 أصحاب السقياة ي قلب امل من ضدا    فتمعا .

 .61الصواع، املحرقة: ص (1)
؛ العجلوين ي كشـف اخلاـاء: 54، ص1ورواه آخرو ، منهم: السخاوي ي املقاصد احلسنة: ج (2)

؛ السـيوطا ي جـام  األحا يـ : 603، ص11؛ املتقا اهلندي ي كن  العـام : ج204، ص1ج
 .238، ص14ج
 .384، ص5مسند الار وس: ج (3)
عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: وابـن  ؛186، ص13وأخرجه اخلطيب البعدا ي ي تاريخ بعـدا : ج (4)

← 
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َوالشـريازي  ،والرافعا عن عمرا  بن حصـني (2)،واحلَاكم (1)،خرج الطرباينأوَ  
 –)صىل اهلل عليـه    َرسو  اهللأ ،مسُعو ابن  واحلاكم عن ،والطرباين ،ي األلَقاب
يل عبمادةنىل  النظر» :قا ( وسلم – وآله  .(3)سنَا ه حسنإ ؛«عم
 وآله –)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،عن َعايشة قال  ،(4)عَساكرابن  خَرجأو 
 .(5) «وجه عيل عبمادةنىل  النظر» :(وسلم –

                                                                                                                                                       

؛ الســيوطا ي جــام  األحا يــ : 34، ص7كثــري ي البدايــة والنهايــة: جابــن  ؛472، ص42ج
 ، ورريهم.342، ص23ج
 .110، ص18املعجم الكبري: ج (1)
 .142، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (2)
وابـن  ؛49، ص2وأخرج مجاعة ورواه آخـرو ، مـنهم: اخلطيـب البعـدا ي ي تـاريخ بعـدا : ج (3)

حجـر ابـن  ؛548، ص5األ ري ي أسد العابـة: جابن  ؛350، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: ج
؛ السـيوطا ي 119، ص9ثمـا ي همـ  ال والـد: ج؛ اهلي308، ص8العسقالين ي ا صابة: ج
 .362؛ املوف، اخلوارزما ي املناقب: ص681، ص2اجلام  الصعري: ج

 .9، ص40تاريخ  مش،: ج (4)
، )عـن 141، ص3وأخرجه مجاعة، ورواه آخرو ، منهم: احلـاكم النيسـابوري ي املسـتدره: ج (5)

؛ 76، ص10الطرباين ي املعجم الكبـري: جعلقمة عن عبد اهلل بن مسعو (؛ واذا السند أخرجه 
مر ويه وابن  ؛310، ص3؛ ال خمشـري ي الاال،: ج50، ص2واخلطيب البعدا ي ي تارخيه: ج

← 
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)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،عن عالشة قال  ،(1)والديلما ،خرج اخلليلأو 
 .(2)«ذكُر عيل عبمادة» :(وسلم – وآله –
نــا ولــَ  الكتــَب بــذكره اجلميــل ،وي هــذا احلــدي  لنَــا بشــارة  عييمــة   ،ملــا َزي 

 ن  السمي  الَعليم.أاَن   ،تقبل مناالل هم  ،ومدحه اجل يل )عليه السالم(

                                                                                                                                                       

 ، ورريهم.76ي مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص

 .3151، برقم 244، ص2مسند الار و : ج (1)
، 42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابن  ؛ 172ي املناقب: ص املعازيلابن  وأخرجه مجاعة، منهم: (2)

كثـري ابـن  ؛55، بـرقم 76مر ويه ي مناقب عيل بن أيب طالب عليه السـالم: صوابن  ؛307ص
؛ املتقـا اهلنـدي 666، ص1؛ احلافظ السيوطا ي اجلـام  الصـعري: ج395، ص7ي البداية: ج
، ورريهم.77، ص2ي ينابي  املو ة: ج ؛ القندوزي601، ص11ي كن  العام : ج
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 املعراج الثامن

ب والسنة مجعتَها علقة عجالن االشاريفة الواردة يف الكت (1)فيما بقي من مناقبه

 .فنانأصل وأَوعقيلة 

َِنُوا}أواًل: ما نزلت آية فيها   (2)رأسها وأمريها إال وعلي{َيا سأيَُّوا اََّذوي َ ل

 –)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،عَباس قا ابن  عن (3)أخرج أبو نعيم ي احللية
 :(وسلم – وآله
اأما » اىل آية فيهم َُِنوا} نزل اهلل تعم  .«مريهاأسها وأوعيل ر    ن {َيا سأيَُّوا اََّذويَ  ل

                                                            
بداية فصل جديد من معارجه ي املناقب وقد أسامه: )فيام بقا من مناقبه( )صلوا  اهلل وسالمه  (1)

عليه(، وقد وجدته قد  أحتوى عىل عناوين شتى، حتى يكا  هذا املعراج أكثر املعارج كام  وعد ا  
 ختذ  عناوينها من وحا ا حا ي  النبوية الرشياة.ي املناقب، ولذا فرعته أفرع عديدة، وقد ا

 هذا العنوا    ير  ي املخطوط وضعته لكا يسهل عىل القارئ والباح  الوصو  إليه. (2)
 .64، ص1حلية األولياء: ج (3)
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رووه  سخيثَمـة والنـاأيب ابـن  مـن حـدي     إ بـو نعـيم   نكتبـه مرفوعـا  أقا   
 .(1)موقوفا  
َيؤا سأيَُّوؤا   }َمـا انـ   اهلل ) :عَبـاس قـا ابـن  َحـاتم عـنوابـن  ،(2)خرج الطرباينأو 

َُِنؤوا  صـَحاب حممـد ي رـري أب اهلل تولقد عا ،َها وشـرياَهاريمأ وعيل    إ {اََّذويَ  ل
 .(3)(بخري    إ َوما وكر عليا   ،مكا 

                                                            
، ط 114، بــرقم 654، ص2وأخرجــه مجاعــة، مــنهم: أمحــد بــن حنبــل ي فضــالل الصــحابة: ج (1)

عسـاكر ي تـاريخ ابـن  ؛322، ص3ملقـد  ي أطـراف العرالـب: جم سسة الرسالة، بريو ؛ ا
؛ 321مر ويــه ي مناقــب عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم: صابــن  ،363، ص42 مشــ،: ج

؛ ورواه أيضـا : املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : 65، ص1احلاكم احلسكاين ي شواهد التن يـل: ج
؛ 89؛ الطربي ي وخالر العقبى: ص177، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج604، ص11ج

 ، ورريها.104، ص1السيوطا ي الدر املنثور: ج
 .211، ص11املعجم الكبري للطرباين: ج (2)

ــو   (3) ــنعام  املعــريب )املت ــنهم: القــايض ال ــار: ج363واخرجــه مجاعــة، م ، 1هـــ( ي شـــر  األخب
ا صــبهاين ي معرفــة ؛ أبــو نعــيم 30، ص1؛ احلــاكم احلســكاين ي شــواهد التن يــل: ج453ص

؛ ورواه 320مر ويه ي مناقب عيل بن أيب طالب عليه السـالم: صابن  ؛85، ص1الصحابة: ج
، 13؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج112، ص9آخرو ، منهم: اهليثما ي همـ  ال والـد: ج

 .189؛ السيوطا ي تاريخ اخللااء: ص108ص
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 .(2)(َما ن َ  ي عيل ،ب اهللاَحد من كتأَما ن   ي ) :قا  ،عنه (1)عَساكرابن  خرجأوَ  
سأَجَعِلؤْت ر  }وقـا  اهلل تعـاىل  آية؛ (4)ن ل  ي عيل  لثامية :قا  ،يضا  أ (3)خرج عنهأو 

ُوْن َوَجاَهَد فوي  َِآ ََِيورْم ا ٌْاَلَّ و َوا   ََِ َِحََناْم  أمَ ر ل َِمَسرْجدو ا َوَماَرََّ ا ََِحاجِّ َو َسْبيْل اَلَّ و سوقأاَيةأ ا
َومونيَ  َِقأورَم اَظَّؤا َأا َيوردوي ا َونرَد اَلَّ و َواَلَُّ   قـا  ي مـدارَه التن يـل ن لـ   ،(5){َأا يَسرتأُووَع 

ه بقتا  خوبيجوابا  لقو  العَباس ريض اهلل عنه حنَي أرس وطا، عيل ريض اهلل عنه 
الرحم تـذكر مَسـاوينا وتـدع  وقطيعة ،(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل
ـر املسـجد :فَقـا  ؟ولكـم امَلحاسـنأ :فقيـَل  ،حماسننا َوناـَ   ،َونسـقا احلـاج ،نعم 

                                                            
 .363، ص42تاريخ  مش،: ج (1)
مر ويه ي مناقـب عـيل وابن  ؛53، ص1أيضا : احلاكم احلسكاين ي شواهد التن يل: جوأخرجه  (2)

؛ ورواه أيضــا : 135جــرب ي هنــج اإيــام : صابــن  ؛219بــن أيب طالــب عليــه الســالم: ص
؛ 395، ص7كثـــري ي البدايـــة والنهايـــة: جابـــن  ؛406، ص2القنـــدوزي ي ينـــابي  املـــو ة: ج
 ، ورريهم.189السيوطا ي تاريخ اخللااء: ص

 .363، ص42عساكر، ي تاريخ  مش،: جابن  )عنه(: أي عن (3)
؛ 189؛ ورواه الســيوطا ي تــاريخ اخللاــاء: ص219، ص6وأخــرج اخلطيــب البعــدا ي: ج (4)

 .474، ص2؛ احللبا ي السرية: ج407، ص2القندوزي ي ينابي  املو ة: ج
 .19سورة التوبة، اآلية:  (5)



 املعراج اللامن ....................................................................................... 280

ــاس بالســقايةأ :وقيــل ؛الَعــاين ــالعامرة ،فتخــر العَب ــه  ،َوشــيَبة ب وعــيل ريض اهلل عن
 .(1)فَصدق اهلل تعاىل عليا   ؛باإسالم واجلَها 

ا هل عليه وآله( يف َخلقه وُخلقه وأنه ال يؤدي عنه يف أنه شبيه رسول ا هل )صلى ثانيًا: 
 إال علي عليه السالم، وأنهما من شجرة واحدة.

عـن  ،(4)عسـاكروابـن  ،(3)َوالطرباين ،(2)عديوابن  ،دةنموابن  ،قان ابن  خرجأو
الا أ» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،شـراحيل بن مرة قا  بشالالر يم

 .(5)«وموتكم معيعيل حياتكم 
 قـا  َرسـو  اهلل ،بيـه قـا أعـن  ،زيدابن  َسامةأَسعد عن حممد بن ابن  خرجأوَ  

                                                            
؛ واحلـافظ 83، ص2رواه احلافظ النساا ي مداره التن يـل )املعـروف بــ)تاسري النسـاا((: ج (1)

م ملا أشـكل مـن تلخـيص 92، ص8القرطبا ي تاسريه: ج ؛ احلافظ األنصاري القرطبا ي املاه 
 .37، ص12كتاب مسلم: ج

 .349، ص4الكامل: ج (2)
 .308، ص7املجم الكبري: ج (3)
 .208، ص12تاريخ  مش،: ج (4)
؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : 698، ص2عبد الرب ي ا ستيعاب: جابن  ورواه مجاعة، منهم: (5)

ــن  ؛615، ص11ج ــة: جواب ــري ي أســد العاب ــن  ؛390، ص2األ  ، 3حجــر ي ا صــابة: جواب
، 1؛ القنــدوزي ي ينــابي  املــو ة: ج2106، ص5النــديم ي بعيــة الطالــب: جابــن  ؛263ص
 ، ورريها.246ص
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شالالبمه خلقالالكم أو ،شالالبه خلقالالي خلقالالكأ» :لعــيل( وســلم – وآلــه –)صــىل اهلل عليــه 
من شّريت ،نم منيأف ،خلقي  .(1)«وم
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  َرسـو  اهلل ،عـن عـيل قـا  ،(2)اخلطيب جخرأو 
ا ،يقْ لُ ي وُخ قِ لْ شبمهم خم أ» :(وسلم أنم من شّريت التي أنا منهم  .«وم
 ،رريــب (1)َوال مــذي وقــا  حســن صــحيح ،(3)محــدأو ،أيب شــيَبةابــن  واخــرج 

                                                            
سعد بالسند املذكور وقد خص رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم( ابن  هذا احلدي  أخرجه (1)

 به جعار بن أيب طالب وليس عيل بن أيب طالب صلوا  اهلل وسالمه عليهام.
أما نسبته ألمري امل منني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فلم أعثر عليها فيام تـوفر لـدي  مـن مصـا ر 

 وجد  هذا اللاظ الـذي أعتمـده حممـد صـدر العـا  عنـد املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : إ   إين  
، وقد ساقه ضمن حديثه عن جعار الطيار رضوا  اهلل تعاىل عليه، مما يـد  عـىل 662، ص11ج

 أ  هذا احلدي  مما اختص به جعار الطيار.
وخلـ، رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه أما ما خيص خل، أمري امل منني عيل بن أيب طالـب )عليـه السـالم( 

حدي  نبوي اذا اللاظ؛ وقـد تيـافر  اآليـا  مـن إىل  وآله وسلم( فهو عينه وناسه و  حيتاج
الذكر احلكيم، واألحا ي  النبوية عىل أنه ناـس املصـطاى )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( إ  أنـه 

 ليس بنبا.
 جعار الطيار ، وقد نسبه اخلطيب بح، 171، ص11تاريخ بعد : ج (2)
 .165، ص4مسند امحد: ج (3)
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 ،قـانِ وابـن  ،َوالبـارو ي ،والبعـوي ،(3)أيب َعاصـموابـن  ،ماجةوابن  ،(2)والنسالا
)صـىل  قـا  رُسـو  اهللالسلويل قا ، جنا ة ابن  ء، عن حبيشَو الضَيا ،(4)والطرباين
أو  ،نالاأ    نو  يالؤد  عن الي  ،وأنالا مالن عاليل ،عاليل منالي» :(وسلم – وآله –اهلل عليه 

 .(5)«عيل
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  َرسـو  اهلل ،عـن َجـابر قـا  ،(6)وأخرج احلـاكم 
 .(7)«نم من شّرة واحدةأنا وأو ،الناس من شّر شتى ،يا عيل» :(وسلم

                                                                                                                                                       

 .300، ص5سنن ال مذي: ج (1)
 .45، ص5السنن الكربى: ج (2)
 .552السنة: ص (3)
 .316، ص11املعجم الكبري: ج (4)
؛ والقـايض الـنعامين املعـريب ي شــر  15أخرجه مجاعة، منهم النسالا ي فضالل الصحابة: ص (5)

وابن  ؛186املعازيل ي مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: صوابن  ؛114، ص1األخبار: ج
وابن  ؛253، ص1؛ واحلافظ األصبهاين ي أخبار أصبها : ج345، ص42عساكر ي تارخيه: ج

 ، ورريهم كثري.232، ص5كثري ي البداية والنهاية: ج
 .242، ص2املستدره عىل الصحيحني: ج (6)
، 5؛ والثعلبـــا ي تاســـريه: ج264، ص4م األوســـط: جوأخرجـــه أيضـــا  الطـــرباين ي املعجـــ (7)

ــل: ج270ص ــاكم احلســكاين ي شــواهد التن ي ، 9؛ القرطبــا ي تاســريه: ج377، ص1؛ احل
 ، ورريهم.64، ص42عساكر ي تارخيه: جوابن  ؛283ص
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 ميانه.إودمه، وبيان منزلة )صلى ا هل عليه وآله وسلم( ثالثا: يف أنه من حلم النيب 

  أ ،عَباسابن  عن (3)والديلما ،(2)مر ويةوابن  ،عن الربآء ،(1)واخرج اخلطيب 
عالاليل منالالي بمنزلالالة رأ  مالالن » :قــا ( وســلم – وآلــه –)صــىل اهلل عليــه  رســو  اهلل

 .(4)«بدم 
 –وآلـه –قاَ  رسو  اهلل صىل اهلل عليـه  ،عَباس قا ابن  عن ،(5)خرج العقييلأوَ  
وهالو منالي بمنزلالة  ،ودماله مالن دمالي ،حلماله مالن حلمالي   علياً نم سلمة أيا » :َوسلم

 .(6)«هارو  من موسى

                                                            
 .13، ص7تاريخ بعدا : ج (1)
 .107مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص (2)
 .62ص، 3مسند الار وس: ج (3)
املعـازيل ي مناقـب عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم: ابن  وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، منهم: (4)

؛ الصـاحلا الشـاما ي سـبل 145؛ املوف، اخلوارزما ي مناقـب عـيل عليـه السـالم: ص98ص
ــدوزي297، ص11اهلــدى والرشــا : ج ــابي  املــو ة: ج ؛ ورواه: القن ؛ املتقــا 168، ص1ي ين
 .178، ص2؛ احلافظ السيوطا ي اجلام  الصعري: ج603، ص11اهلندي ي كن  العام : ج

 .47، ص2ضعااء العقييل: ج (5)
؛ واحلـافظ الـذهبا ي 544، ص2وأخرجه أيضا : القايض املعـريب بسـنده ي شــر  األخبـار: ج (6)

؛ املوفــ، 414، ص2العسـقالين ي لســا  امليـ ا : ج حجـروابــن  ؛3، ص2ميـ ا  ا عتـدا : ج
← 
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 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،عن عمـر قـا  ،(1)خرج الديلماأو 
ات يف ألالالو » :(وســلم  ،يالالام  عالاليل يف كفالالةنو ،كفالالة  السالالاموات واألرضم موضالالوعم
 .(2)«يام  عيلنلرجح 
 قـا  رسـو  اهلل ،عن جده قـا  ،بيهأعن  ،عن ا  بن حكيم ،(3)خرج احلاكمأو 

ل من أود   عيل لعمرو بن عبد (4)ملبأذرة» :(وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  ل أفضم عامم
 .(5)«يوم القيامةنىل  متيأ

                                                                                                                                                       

عـدي ي الكامـل: وابن  ؛33، ص42عساكر ي تارخيه: جابن  ؛143اخلوارزما ي املناقب: ص
؛ والقندوزي 292، ص11؛ ورواه: الصاحلا الشاما ي سبل اهلدى والرشا : ج229، ص4ج

 ، ورريهم كثري.390، ص1ي ينابي  املو ة: ج
 .363، ص3ور اخلطاب: جالار وس بمأ  (1)
، 231وأخرجه أيضا : احلافظ ابن املعازيل الشافعا ي مناقب عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم: ص (2)

، 2؛ القايض العريب ي شــر  األخبـار: ج341، ص42؛ ابن عساكر ي تاريخ  مش،: ج297برقم 
، 2ي احلــاوي: ج؛ ورواه: احلــافظ الســيوطا 131؛ واملوفــ، اخلــوارزما ي املناقــب: ص322ص
؛ أمحــد بــن عبــد اهلل الطــربي ي وخــالر العقبــى: 189، ص2؛ القنــدوزي ي ينــابي  املــو ة: ج43ص
؛ وقا : )أخرجه ابن السام  ي املوافقة، واحلافظ السلاا ي املشيخة البعدا ية(.100ص

 .32، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (3)
طالب لعمرو بن عبد ود يوم اخلندهلل أفضل مالن أعالامل أمتالي ملبارزة عيل بن أيب »جاء ي املصدر:  (4)

.«نىل يوم القيامة
واذا السـند واللاـظ الـذي أخرجـه احلـاكم النيسـابوري، أخرجـه أيضـا  مجاعـة ورواه آخـرو ،  (5)

← 
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 احلق.رابعًا: يف أنه مع القرآن، وأنه مع 

)صـىل اهلل  قـا  رسـو  اهلل ،م سـلمة قالـ أعـن  ،(1)وأخرج احلاكم وصـَحَحه 
القرآ  مع عيل لن يفصقا حتى يالردا عاليل   ،عيل مع القرآ » :(وسلم – وآله –عليه  وم

 .(2)«احلوض
صىل )قاَ  رسو  اهلل  ،يب سعيد اخلدِري قا أعن  ء،والضَيا ،(3)بو يعىلأخرج أو 

 .(4)«يعني علياً  ،مع ذا ،احلق مع ذا احلق» (:َوسلم–وآله –اهلل عليه 

                                                                                                                                                       

، 13؛ واخلطيــب البعــدا ي ي تــاريخ بعــدا : ج107مــنهم: املوفــ، اخلــوارزما ي املناقــب: ص
؛ واحلاكم احلسكاين ي شواهد التن يـل: 333، ص50 مش،: ج عساكر ي تاريخوابن  ؛19ص
؛ والـــديلما ي 53، ص18؛ ورواه: احلـــافظ الســـيوطا ي جـــام  األحا يـــ : ج18، ص2ج

 .455، ص3الار وس: ج
 .125، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (1)
، 9لـد: ج؛ اهليثمـا ي همـ  ال وا136، ص5وأخرجه أيضـا : الطـرباين ي املعجـم األوسـط: ج (2)

؛ املوفـ، اخلـوارزما 114مر وية ي مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: صوابن  ؛135ص
 ، ورريهم.177ي املناقب: ص

 (.1052) 78، برقم 319، ص2مسند أيب يعىل: ج (3)
 ؛235، ص7؛ واهليثمـا ي همـ  ال والـد: ج115مر ويـه ي املناقـب: صابن  واخرجه أيضا : (4)

املعازيل ي مناقـب عـيل بـن أيب طالـب عليـه وابن  ؛449، ص42ريخ  مش،: جعساكر ي تاابن 
← 
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    إ ،عن جـده ،بيهأعن  ،عن حممد بن عبيد اهلل بن أيب راف  ،(1)خرج الطرباينأو 
اهلل » :فلـاَم قـدم قـا  لـه ،بَعـ  عليـا  ( وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  رسو  اهلل

 .(2)«ورُسوله وجربئيُل عنك راضو 
    ن» :قـا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  َرسو  اهلل    إ (3)عساكرابن  خرجأو 

ة صلم عيل   بع سن  ،املالئكم  .(4)«  يسلم بشالرأقبل  ،وعم  عيل سم
)صـىل اهلل  قا  َرسـو  اهلل ،عن عامر بن َيارس قا  ،(5)بو نعيم ي احللَيةأخرج أو 
اهلل تعالاىل قالد زينالكم بزينالة مل يالزين العبمالاد بزينالة     نيا عاليل » :(وسلم – وآله –عليه 

انىل  حبأ لالك   هي زينة األ ،اهلل تمعاىل منهم  تنالالبرار عند اهلل الزهالد يف الالدنيما فّعم
لالم  ،الالدنيما منالكم شاليئا ىو  تالر ،من الدنيما شيئا الب لالكم حالب املسالك  فّعم ووهم

                                                                                                                                                       

 (.260، برقم )200السالم: ص
 .319، ص1املعجم الكبري: ج (1)
، 11؛ واملتقـــا اهلنـــدي ي كنـــ  العـــام : ج131، ص9أخرجـــه اهليثمـــا ي همـــ  ال والـــد: ج (2)

 .621ص

 .36، ص56تاريخ  مش،: ج (3)
؛ واحلــاكم 48مر ويــه، ي مناقــب عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم: صابــن  وأخرجــه أيضــا : (4)

؛ 197، ص1؛ ورواه القندوزي ي ينـابي  املـو ة: ج185، ص2احلسكاين ي شواهد التن يل: ج
 ، ورريهم.616، ص11واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج

 ، ط  ار الكتاب العريب، بريو .11، ص1حلية األولياء: ج (5)
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 .(1) «ماماً نويرضو  بكم  ،تباعاً أتر  هبم 
 وآلـه –)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،عَباس قا ابن  عن ،(2)اخلطيبخرج أو 
من  نيا عيل » :(وسلم –  .(3)«كم عبقرهي 

 (، ويضحي عنه، وصاحب لوائه.لى ا هل عليه وآلهخامسًا: يف أنه يقضي دين النيب )ص

 –)صىل اهلل عليـه  قا  رسو  اهلل ،عن حبيش بن جنا ة قا  ،(4)خرج الطرباينأو
 .(5)«أو عيل ،  يقيض ديني غري » :(وسلم – وآله

                                                            
ــنهم: الطــرباين ي املعجــم األوســط: جوأخرجــه مج (1) ــة ورواه آخــرو ، م ــرقم 201، ص5اع ، ب

عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: وابـن  110املعازيل ي مناقـب عـيل عليـه السـالم: صابن  (؛2246)
، 1؛ ورواه: الطــربي ي وخــالر العقبــى: ج399، ص1؛ الشــجري ي أماليــه: ج282، ص42ج
ــو ة: ج100ص ــابي  امل ــدوزي ي ين ــواهر 189ص، 2؛ والقن ــاعوين ي ج ــوة؛ الب ، ط  ار األس

 (.26135، برقم )324، ص23؛ والسيوطا ي جام  األحا ي : ج272املطالب: ص
 ، ط  ار الكتب العلمية.436، ص8تاريخ بعدا : ج (2)
ورواه السـيوطا ي جـام  األحا يـ :  325، ص42عساكر ي تـاريخ  مشـ،: جابن  وأخرجه (3)

 .9، ص15ج
 ، ط  ار إحياء ال اث.17، ص4الكبري: جاملعجم  (4)
؛ واملتقــا 86، ص2؛ والقنــدوزي ي ينــابي : ج98ورواه ال رنــدي ي نيــم  رر الســمطني: ص (5)

 .612، ص11اهلندي ي كن  العام : ج
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)صـىل اهلل  قا  رسـو  اهلل ،عن سلاَم  قا  ،(2)والديلما ،(1)همر ويابن  خرجأوَ  
 .(3)«ويقيض ديني ،أيب طالب ينّز ُعدايتابن  عيل» :(وسلم – وآله –عليه 
 وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قا  َرسو  اهلل ،يب سعيد قا أعن  ،(4)خَرج الديلماأو 
نفالي  ،وتالواريني يف حفالريت ،وتالؤد  دينالي ،نم ت سل جلتاليأيا عيل » :(وسلم – وم

احب لوائي يف الدنيما واآلخرةأوم  ،بذمتي  .(5)«نم صم
عــن  ،َجريــر وصــححهوابــن  ،َضــاحايب الــدنيا ي األأوابــن  ،(6)محــدأخــرج أو 

)صىل اهلل عليه  أيب طالَب يضحى بكبم عن رسو  اهللابن  َكا  عيل) :حبيم قا 
مري امل منني تضـحى عـن رسـو  أيا  :قلنا له ؛وبكبم عن ناسه ،(وسلم – وآله –

                                                            
 .101مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص (1)
 .61، ص3الار وس بمأ ور اخلطاب: ج (2)
مر ويه ي مناقب عيل بن أيب طالب وابن  ؛67اخلوارزما ي املناقب: صوأخرجه أيضا: املوف،  (3)

؛ 14198، برقم 238، ص14؛ ورواه السيوطا ي جام  األحا ي : ج102عليه السالم: ص
.611، ص11واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج

 .332، ص5الار و  بمأ ور اخلطاب: ج (4)

ــ، اخلــوارزما ي امل (5) ــ  العــام : ج329ناقــب: صورواه أيضــا : املوف ــدي ي كن ــا اهلن ، 11؛ املتق
؛ القنــدوزي ي ينــابي  295، ص11؛ ا لصــاحلا الشــاما ي ســبل اهلــدى والرشــا : ج612ص

 .86، ص2املو ة: ج

 أمحد ورريه احلافظ السيوطا ي اجلام  الكبري.إىل    أعثر عليه عند أمحد بن حنبل وقد نسبه (6)
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وآلاله  –)ص  اهلل عليه  مر  رسول اهللأ» :قا ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  اهلل
 .(2)(«بداً أ (1)عنه يحأضنا أعنه ف يضحأ  أوسلم(  –

 وص بتبليغ سورة براءة.صيف أنه املخ سادسًا:

    أيب بكر أفرا  عن قطنا ي األ َوالدار ،بو عوانةأخ يمة ووابن  ،محدأخرج أو 
جج بعد هـذا حيأهل مكة   إىل  ةءبعثه بربا ،وسلم( – وآله –)صىل اهلل عليه  النبا

مـن َكـا   ؛ناس مسلمة    إو  يدخل اجلنة  ،ويطوف بالبي  عريا  ،الَعام مشـرهَ 
واهلل  ،مدتـهإىل  جلـهأمـدة ف( وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  بينه وبني رسو  اهلل

 .برئ من املشـركني ورُسوله
ا  يبأحلقه فرد ع  أ» : م قا  لعيل ، لثا اافسار   فلـام  ؛فاعـل، «نمم أبكر وتلقاهم
الدث فيالكم » :قاَ   ؟(يشء َيا رسو  اهلل حدث ي  ) :قا  ،بو بكر بكىأقدم      نمالا حم

                                                            
؛ والبيهقـا ي السـنن الكـربى: 97ي ي معرفـة علـوم احلـدي : صوأخرجه احلـاكم النيسـابور (1)

، ط 282، ص7هــ( ي البـدر املنـري: ج804امللقن الشافعا املصـري )توي ابن  ؛288، ص9ج
، 1376، برقم 208، ص3احجر العسقالين ي التلخيص الكبري: جوابن   ار اهلجرة بالرياض؛
 ط  ار الكتب العلمية.

 .7، ص1: جمسند أمحد بن حنبل (2)
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 .(1)«أو رجل مني ،   م يبل ها ن م أناأ رُت مِ أُ ولكن  ًا،خري
 –)صـىل اهلل عليـه    النبـا  أ :عن عيل ،جريروابن  ،(2)محدأابن  خرج عبد اهللأوَ  
ــه ــلم – وآل ــا  ،(وس ــرباءة ق ــه ب الالا نبالالي اهلل» :حــني بعث و   ،ن  لمسالالم باللسالالن ،يم

الا أنالا أ هباذهب أ  أ بد     رقال ؟باخلريب فالإ  كالا   بالد  رنالم قالالأو تالذهب هبم
اأ فسأذهب  .«نم
 ـم وضـ  يـده عـىل فمـه ، و ـدي قلبـ  ،  اهلل يثبـ  لسـان إفـ ،طل،ن  إ :قا  
ا ع  النماس نن رلق» :وقا  ا إليالكم فالن  النماس سيقاضالو  ن» :وقا  ؛«فاقرأهم تالاكم أذم

ع كالم األ  .(3) «نمه  أجدر أ  تعلم احلقإخر فاخلصامم  فال تقض  لواحد حتى تسمم
مشـي  وعمـر بـن اخلطـاَب ي ) :قـا  ،عَبـاسابـن  عن ،(4)عَساكرابن  خرجأو 
 يولوهو   إ صاحبكم استصعرواعَباَس أظن القوم ابن  يا :فقا  ،زقة املدينةأبع  

                                                            
؛ اهليثما ي هم  ال والد: 98، برقم 100، ص1وأخرجه أيضا : أبو يعىل املوصيل ي مسنده: ج (1)

 .51، ص2؛ ال يلعا ي ختريج األحا ي  واآل ار: ج535، ص9ج
، مـ  اختالفـا  يسـرية 150، ص1مسند أمحد باب: )مسند عيل بن أيب طالب عليه السالم(: ج (2)

 أخرجه أمحد عىل قوله ) م وض  يده عىل فمه(. ي املتن واختصار فقد
؛ وأمحــد بــن حنبــل ي فضــالل 348، ص42عســاكر ي تــاريخ  مشــ، بتاممــه: جابــن  وأخرجــه (3)

؛ 702، ص1؛ احلـاكم احلسـكاين ي شـواهد التن يـل: ج1201، برقم 702، ص2الصحابة: ج
.246، ص2تاسريه: جكثري ي ابن  ؛311، ص1احلاكم احلسكاين ي شواهد التن يل: ج

 .29، ص47تاريخ  مش،: ج (4)
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 ،(وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  ستصعره رسو  اهللأواهلل ما  :فقلَ   ؟موركمأ
سـمع   ،الَصـواب تقـو  :فقـا  يل ؛هـل مكـةأعىل  أهالسورة براءة يقر أختارهو إ

حبالكم أمن » :يب طالبأابن  يقو  لَعيل( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  رسو  اهلل
من  ،حبنيأ  .(1)(«دخله اجلنةأحبم اهلل أومن  ،حب اهللأحبني أوم

 : تناوبه مع جربائيل يف وضع رأس النيب )صلى ا هل عليه وآله وسلم( يف حجريهماسابعًا

)صـىل اهلل  َ خل  عىل نبـا اهلل قا : عن عيل ،عمر ال اهد ي فوايدبو أخرج أو
ما رأيـُ  مـن  نسحوا رأسه ي حجر رجل أإو مري  فهوَ ( وسلم – وآله –عليه 

فقلـُ   ،فَلـام  خلـ  عليـه ،نـايم( وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  اخلل، َوالنبا
فَقـام  ،فـدنو  مـنهاَم  ؛بـه منـا ،حـأنـ  أعمَ  فابن     منأ :قا  الرجل ؟ نواأ

ي ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه  ووضع  رأس النبا ،الرجل وجلس  مَكانه
 .فمكث  َساعة ،حجري َكاَم كا  ي حجر الرجل

جل الالذ  » :ستيَقظ فَقا أ( وسلم – وآله –)صىل اهلل عليه    النبَا أ م   أين الرم

                                                            
؛ والسـيوطا ي جـام  36356بـرقم  109ص 13ورواه أيضا  املتقا اهلندي ي كنـ  العـام : ج (1)

هــ( ي خمترصـ 711منيور األنصاري )  وابن  (؛39130، برقم )225ص 36األحا ي : ج
 م(1984ط  ار الاكر بسوريا لسنة  7ص 18تاريخ  مش،: ج
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ابــن إىل    أ : ــم قــاَ   ،مَلــا  خلــ  عليــَ   َعــاين :فقلــ  ؟«كالالا  رأ  يف حّالالره
 ؛  بأيب َوأمـا :قل  ؟« :فقا  ، م قام فجلس  مَكانه ،فأن  أح، به ِمنا ؛عمَ  
كالالا  حيالالدثني حتالالى خالالف عنالالي وجعالالي ونمالالم ورأ  يف  ،ذلالالكم جربئيالالل» :قــا 

 .(1)«حّره
 : يف سد األبواب اليت يف املسجد النبوي وترك باب علي عليه السالمثامنًا

 ،وَضـعاه (4)والبيهقـا ،(3)وأبـو يعـىل ،وقا  حَسن رريـب ،(2)َوأخرج ال مذي
يالا عاليل  م » ر(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قاَ  رسو  اهلل ،يب سعيد قا أعن 

غريكم أحيل ألحد   .(5)«  جيتنب يف هذا املسّد غري  وم

                                                            
؛ ورواه املتقا اهلندي ي كن  العـام : 158، برقم 139رجه املوف، اخلوارزما ي املناقب: صأخ (1)

؛ 94؛ وي وخـالر العقبـى: ص196ص 3؛ املحب الطربي ي الرياض النيرة: ج252، ص7ج
 .184ص 2القندوزي ي ينابي  املو ة: ج

 .3811، برقم 303، ص5سنن ال مذي: ج (2)
 (1042-69، برقم )311، ص2: جمسند أيب يعىل املوصيل (3)
 .66، ص7السنن الكربى للبيهقا: ج (4)
مر ويـه ي مناقـب عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم: ابن  وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، منهم: (5)

؛ وال يلعا ي ختـريج األحا يـ : 115، ص9؛ اهليثما ي مج  ال والد: ج174، برقم 144ص
عساكر ي تاريخ  مش،: ابن  ؛513، ص1ي تاسريه: جكثري ابن  (؛334، برقم )326، ص1ج
 ، ورريهم.272، ص13؛ الذهبا ي سري أعالم النبالء: ج140، ص42ج
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 –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل ،م سـلمة قاَلـ أعن  ،(1)خرج الطرباينأو 
حد أ  جيتنب يف هذا املسّد » :(وسلم – وآله  .(2)«أو عيل ،ناأ  ن م ينب ي ألم
عـن  ،(5)واخلطيـَب  ،أرقـمابـن  عن زيـد ،(4)واحلاكم ،َوالضَياء ،(3)محدأخرج أو 
سالدوا هالذه األبالواب » :قـا ( وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه    َرسو  اهلل، أجابر

ا ن  باب عيل  .«كلهم
 –)صـىل اهلل عليـه    رسـو  اهللأرقـم أابـن  والضَياء عن زيد (6)محدأخرج أو 
فقالال فياله  ،غالري بالاب عاليل ،أما ن  أمرت بسد هالذه األبالوابم » :قا ( وسلم – وآله

ا سددت شيئًا و م فتحُته،قائلكم  ن  واهلل مم  .(7)«مرت بيشء فابتعتهأولكن  ،وم
                                                            

 .373، ص23املعجم الكبري: ج (1)

؛ ورواه الصـاحلا الشـاما 326، ص1وأخرجه مجاعة، منهم: ال يلعا ي ختريج األحا يـ : ج (2)
 .2577، ص1نابي  املو ة: ج؛ والقندوزي ي ي298، ص11ي سبل اهلدى: ج

 .369، ص4مسند أمحد: ج (3)
 .125، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (4)
 .214، ص7تاريخ بعدا : ج (5)
 .369، ص4مسند أمحد: ج (6)
؛ 73وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، منهم: النسالا ي خصالص أمري امل منني عليه السـالم: ص (7)

ـــربى: ج ـــننه الك ـــرباين ي املعجـــم األوســـط: ج؛ 118، ص5وي س ـــ، 186، ص4الط ؛ املوف
← 
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)صـىل اهلل  رسـو  اهللخـذ أ) :قـا  ،َعن عيل )عليه السالم( ،(1)خرج الب ارأو 
ــه  ــه –علي بالاله     ن» :فقــا  ،بيــدي( وســلم – وآل الالأل رم ه أ  موسالالى سم يرهالالر مسالالّدم
أيب إىل  رَســلأ ــم  ؛«وبالالذريتكم  ،رهالالر مسالالّد  بالالكم يون  سالالألم ريب أ   ،هبالالارو 
إىل  رسـلأ ـم  ؛فسـد َبابـه ،سـم  َوطاعـة : ـم قـا  ،سـ ج أف ؛أ  سد بابَ   :بكر
 – وآله –)صىل اهلل عليه   م قا  رسو  اهلل ؛ولَ   العَباس بمثلإىل  رسلأ م  ؛عمر
ولكن اهلل فتح بمابم عاليل وسالد  ،بوابكم وفتحم بماب عيلبأما أنا سددت »ر(وسلم

 .(2)«بوابكمأ
 – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل) ،عـن عـيل قـا  ،(3)يضـاأخرج أو 
 ؛مح ة    إفقل  هلم فاعلوا  فانطلق  ،«بواهبمأنرلق فمرهم فليسددوا ن» :(وسلم
فقـا  رسـو  اهلل  ؛محـ ة    إيا رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فعلوا  :فقل 
رسو  اهلل   َ إ :فقل  ،«قل حلمزة فليتحول بابه» (:سلمو –وآله  - صىل اهلل عليه)

ليه وهو قالم إفرجع   ،فحوله ،و  باب   حُتَ أ)صىل اهلل عليه وآله وسلم( يأمره 
                                                                                                                                                       

 .138، ص42؛ تاريخ  مش،  بن عساكر: ج337اخلوارزما ي املناقب: ص
 .506، برقم 362، ص1مسند الب ار: ج (1)
؛ والســيوطا ي جــام  14673، بــرقم 149، ص9ورواه أيضــا : اهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج (2)

، 148، ص13(؛ واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج32137، برقم )278، ص29األحا ي : ج
 (.36521برقم )

 (.750، برقم )438، ص1مسند الب ار: ج (3)
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 .(1)(بيت إىل  رج إ :فقا  ،يصيل
فلقيـ   ةمكـإىل  خرجـ ) :قـا  ،مال ابن  عن احلارث ،جريرابن  خرجأو 

  ربعـا  ألأقـد شـهد  لـه  :قا  ؟هل سمع  لعيل منقبة :سعد بن مال  فقل  له
رسو  اهلل )صىل     إ ؛ر نو عمر فيها ما عم  أُ من الدنيا  يل  إحب أحداهن إتكو  يل 

 ،فسار اا يوما وليلـة ،مشـركا قريمإىل  ةءبا بكر برباأاهلل عليه وآله وسلم( بع  
 ،بو بكرأفرج   ،بكر يبأعىل  ،فر  ،«با بكر ف رذها منه فبل هاأ حلق  ن» :  لعيلا م ق
الن ،  خالربن ، » :قـا  ؟يشء هـل نـ   ي   ،صىل اهلل علي  ،يا رسو  اهلل :قا  ه   ن 
 .«هل بيتيأمن » رو قا أ «و رجل منيأنا أ  ن ،عني يبلغ
 ،وسـلم( فنـو ي فينـا لـيال   -وآلـه -وكنا م  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه  :قا  

 ؛  عـيلآوسـلم( و -وآلـه - رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه    إليخرج من ي املسجد 
 -وآلـه       - تـى العبـاس رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـهأصبحنا أفلام  ،فخرجنا نحن
ما أنالا »؟! قا : سكن  هذا العالمأصحاب  وأعامم  وأخرج  أ :فقا  ،وسلم(

 .«مر بهأاهلل هو     وألسكا  هذا ال الم، ن
 وسـعد ،وسـلم( بعـ  عمـر -وآله  - رسو  اهلل )صىل اهلل عليه    إ :والثالثة 

                                                            
ـــد :ج (1) ـــ  ال وال ـــا ي هم ـــرقم  105، ص9رواه اهليثم ـــاوي: ج14674ب ـــاوي للات ؛ 18،ص3؛ واحل

 .33929، برقم 123، ص31حا ي : جوالسيوطا ي جام  األ
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 -وآلـه  -فقـا  رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه  ،ورجـ  عمـر ،فخرج سعد ،خيربإىل 
ي  ناء  ،«وحيبه اهلل ورسوله ،رجاًل حيب اهلل ورسوله ،ألعر  الراية غداً » ر(وسلم
 .ي بعضه خطا  أ  أ ىخشأكثري 
 م  ،وسلم( - وآله -قام رسو  اهلل )صىل اهلل عليه  ،يوم ردير خم :والرابعة 
 ؛بـىل :قـالوا ؛ ـالث مـرا  ؟«نفسالهمأوىل باملؤمن  من ألسم أ ،ا الناسهي  أ» :قا 
 :وقا  ،ورف  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ،فرف  يده ،«يا عيل د ُ أ» :قا 
 . الث مرا  ،«فعيل مو ه ،من كنم مو ه»

رـدا  ،وسـلم( -وآلـه - رسو  اهلل )صىل اهلل عليه    إ :قا  واخلامسة من مناقبه 
رسو  اهلل )صىل     إوقالوا  ،بذل  قريم عليه وخلف عليا  فشبب ،عىل ناقته احلمراء
خـذ أفجـاء حتـى  ،فبلغ ول  عليا  ، وكره صحبته إستثقله،وسلم(  -وآله - اهلل عليه 
نالك أزعمالم قالريش  ، لتابعك   ن رو قالأ ألتبعنك؛يا رسول اهلل » :وقا  ،بعرز الناقة

فنا ى رسو  اهلل )صـىل  ؛«وبكى عيل ،وكرهم صحبتي أستقلتني،نك أنام خلفتني ن
هيا الناس مالا مالنكم مالن أ»: فقا  ،وسلم( ي الناس فاجتمعوا عليه  -هوآل -اهلل عليه 

  ننك مني بمنزلة هالارو  مالن موسالى أيب طالب أابن  ما تر أ (1)  وله حامةن اً حدأ
 .(2)«لهرضيم عن اهلل وعن رسو» :فقا  عيل ،«نه   نبي بعد أ

                                                            
 .من األهل اصةأي اخلحامة:  (1)

 118ص ،5أخرجه مجاعة، ورواه آخرو  بألااظ خمترصة، منهم: احلافظ النسـالا ي السـنن الكـربى: ج( 2)
← 
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 شارة وبشارةإ

شـارة وبشـارة لـه إ (،وجهـهكـرم اهلل )بواب رري باب عـيل   ي سد األأعلم إ
إىل  نواريصاله احلقاي، واألإو ،رسارفاضته املعارف واألأ  باب أب ،)عليه السالم(
  ينسـد ي حـني مـن  ،خـرةبدا ي الـدنيا واألأماتو   ،ولياء واألوصياءقلوب األ
واحلمـد  (كرم اهلل وجهه)ليه إهل اهلل أكثر طرق أنتساب هذا هو السبب إ ؛الدهر
 ل .هلل عىل و

 تراب بأبييف سبب تكنيه  :تاسعًا

وسـلم(  - وآلـه –عـن النبـا )صـىل اهلل عليـه  ،عن سهل (1)خرج الشيخا أو
فجعـل  ،وجد عليا  مضطجعا  ي املسجد وقد سـقط ر اه عـن شـاه فأصـابه تـراب

بالالا أقالالم  ،بالالا تالالرابأقالالم » :وســلم( يمســحه ويقــو  -وآلــه -النبــا )صــىل اهلل عليــه
 .(2)«تراب

                                                                                                                                                       

ــرقم ) ــالا: ص8452ب ــ منني للنس ــري امل ــالص أم ــنده: جوأ ؛74( وي خص ــايش ي مس ــه الش ، 1خرج
حا ي  أل؛ ورواه السيوطا ي جام  ا117، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جوابن  ؛61، برقم 89ص
 .333ص 17منيور ي خمترص تاريخ  مش،: جوابن  ؛35058، برقم 193 ،32ج
 .124، ص7؛ صحيح مسلم، باب ي فضل سعد: ج125، ص7: جا ستشذا صحيح البخاري، كتاب  (1)
 هنا ور  ي الصحيحني.إىل  (2)
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-وآلـه  -ليـه ألنـه )صـىل اهلل عليـهإحـب الكنـى أفلذل  كان  هذه الكنيـة  
 .(1)وسلم( كناه اا

 -وآلـه  - قا  جاء النبا )صىل اهلل عليه ،يب الطايلأعن  ،(2)خرج الطرباينأو 
 .«بو ترابأسامئك أحق أ    ن» :فقا  ،وعيل نالم ي ال اب ،وسلم(
ــه  قــا  ،محــد ي املناقــبأخــرج أو   :قــا  ،عــن عــيل ،(3)والبوصــريي وروات
 :فقا  ،وسلم( فوجدين ي جدو  نالام   -وآله  - طلبنا رسو  اهلل )صىل اهلل عليه)
 ،مـن ولـ  ن سرء ين كـأين وجـد  ي أفـر ،«با ترابألوم الناس يسمونك أقم ما »
عالن  أوتالرب ،تقاتل عن سالنتي ،بو ولد أو ،خيأنم أو ،قم واهلل ألرضينك» :فقا 
ومن  ،ومن مات يف عهدك فقد قىض نحبه ،ومن مات يف عهدك فقد كرب اهلل ،ذمتي

 ؛و غربالمأيالام  مالا طلعالم شالمس مات حيبك بعد موتك ختم اهلل لاله بالاألمن واس
 .(4)«سالموحوسب بام عمل يف اس ،ومن يب ضك مات ميتة اجلاهلية

                                                            
 .487؛ البيا  والتبني، للجاحظ، ص89، ص2ي: جورشـراف للبالألنساب اأ (1)

 ، ط/  ار احلرمني.237، ص1ج املعجم ا وسط: (2)

، ورواه املتقـا 101، ص9؛ واهليثما ي هم  ال والـد: ج18، ص42عساكر ي تارخيه: جابن  هجخرأو (3)
 .627، 11اهلندي ي كن  العام : ج

بو يعىل املوصيل ي أخرجه أ ؛159، ص13هذه النسبة للبويصـري تعو  للمتقا اهلندي ي كن  العام : ج (4)
يب يعىل ي أحجر العسقالين عن ابن  ، ط/  ار املأمو  بدمش،؛ ورواه528، برقم 402ص ،1مسنده: ج

؛ 55، ص42عساكر ي تارخيه: جوابن  ؛4040، برقم 227، ص11املطالب العالية باملسانيد الثامنية: ج
← 
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شـارا  إ سـماإي هـذا     إ :ربـاب التصـوفأهل التحقيـ، مـن أقا  بع   
وهـا  (،كرم اهلل وجهه) تهوهناية فضيل ،تد  عىل كام  رتبته ،ومعاين  بليعة ، قيقة
نـه أفاحلاصـل  ،الذين فنـوا عـن وواهتـم ،هل التوحيدأوجو  إىل  شارةأال اب     إ
 ،ربـاب الانـاءألطالاة الاقـراء و ،مام ومرج أو ،صل ومقتدىأ (،كرم اهلل وجهه)
واتـه الشــريف )عليـه إىل  سالسـل مشـايخ الطريقـةولذل  تنتهـا  ؛هل الكام أو

نـوار مجـا  رسار واألخيار وصاحب األوقد نيم ول  املعنى مقتدى األ ،السالم(
وكر هذا التنييم أ  أفرأي   ،الدين خواجة حممد الباقا قدس رسه ي بع  كلامته

 تيمنا  نيم:

                                                                                                                                                       

 .121، ص9اهليثما ي هم  ال والد: ج
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(1)

لـألرض  مناسـبة واتيـة باملرتبـة     إوهـو  ،حتقيـ، رشـي، ا سـموعندي لـذل  
و حمشـــرا  أ ،معــا  أمنهــا كوهنــا مبــد ،مــور   توجــد ي رريهــاأي  ،الذاتيــة املطلقــة
 قا  اهلل تعاىل منها: ،نسيةلألجسام األ

                                                            
 (تراب ابو) امل منني امري اقصد و اخلطاب هذا لكم ارش  ا  . اريد1ترمجة األبيا  الشعرية:  (1)
 .تعاىل الباري اىل ارواحهم وعا   ترابا وصاروا ماتوا الذين.  2
 يكـو  الـذي بـالنور يشـبهه وهنـا اعاملـه نتيجـة يواجـه ا خـر وي بناسه معرور الدنيا عا  ي ا نسا  ا .   3

 .... شعاعه ينكرس املاء يواجه حني لكنه ساطعا  
 والكلـام  املعنـى لعمـوض  قيقـة رـري ال مجة... املها ا خرة ي تتحمل وكيف هلا قيمة   الدنيا هذه إ .   4

 ...املضمو  هذا البي  هذا يعنا قد ا بيا  سياق لكن لالسف
 .طالب ايب بن عيل العا  سلسلة راس و طالب ايب بن عيل العا  وصل حلقة.  5
 املعنـى.... ) السـالم عليـه احلسني والثاين السالم عليه احلسن ا و  بحرا  يتارع العييم البحر ول  من.  6

 (و او  حبيب لورو  واضح رري البي  ي
 ا مــام يقصــد ربــام) علمــه مــن الكثــري اخــذوا قــد البعــدا ي وجنيــد الســقطا ورسي الكرخــا معــروف.  7

 ...(السابقة ا بيا  ي وكره ور  قد ربام السالم عليه الصا ق
 ال هـراء فاطمـة اىل اشـارة ولـ  ي ربـام) الـ اب ي مستور رسها التا تل  مهمة معلومة اخر جانب من.  8

 (السالم عليها
 .املطهرين الطهر والصا ق الباقر  م العبا  وزين الرسو  وسبطا.  9
 .النهار رالعة ي الشمس كانه البي  وهذا اخلالص الذهب سلسلة هذه.  10
 . اخلطاب ول  رش  هو وهذا( تراب ابو) معنى هو هذا.  11
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ِونرَوا ْهعويُدْ  ر َوفويَوا َُلأِقَناْ  ر ِونرَوا} ُرَن  تأاَرًَّ ْهخِْنُجْك ر َو  .(1){ْس
 ،ومنها كوهنا م  بسطتها وجتبيتها شاملة حميطة عىل تشخيصا  املواليد الثال ـة

ريض   أ ء  نسـا  جـ اوي اإ ،ندراجا    يوجد هلا فيها ا رأم  كوهنا مندرجة فيها 
وفيــه هيشــة وحدانيــة بحســب ولــ  اجلــ اء   يوجــد ي العــا   ،يوجــد ي العــرش

العالية واملعارج  اقااملرإىل  وعينيته هتوا ترقى وعرج بحسب روحانيإوهو  ،الكبري
 يتنـ   و ـبط ،حديـة املجـر ةاألإىل  القاصية حتى ينتهـا ولـ  العـروج وال قـا

فتحصـل لـه  ،سـال منهـاأ  املرتبـة السـاىل التـا إىل  ريضبحسب هـذا اجلـ اء األ
وهيشــة وحدانيــة مطلقــة تناســب اهلويــة  ؛حاطــة باملراتــب كلهــا واملــواطن جلهــاأ

ي العـا      جتد ي العرش و لإلنسا واهليشة خصوصية  اإحاطةوتل   ،املطلقة
وملـا كـا  ها ينـا ومو نـا عـيل )عليـه  ؛ريضوهـا مـن بركـا  اجلـ اء األ ،الكبـري
 :وسلم( -وآله  -كمل فر  ي تل  ال بة سامه رسو  اهلل )صىل اهلل عليهأالسالم( 
 .«با ترابأسامئك أحق أ    ن» :وقا  ،با ترابأ
 :(2)وي ول  املعنى يقو  م لف الكتاب 

                                                            
 .55سورة طه، اآلية:( (1
 والذي ابتدأها بقوله )يقو  م لف الكتاب( ،العا  صدربيا  ها ملصنف معارج العال حممد هذه األ (2)
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 وسالم عىل عبا ه الذين اصطاى. ،واحلمد هلل
                                                            

 عليـه املـ منني  مري اشارة ول  ي) ومجاله وعال جل اخلال، صاا  من نسبة . لل اب1ترمجة األبيا :  (1)
 (.السالم
 ...ال اب ول  يملكه ما لديه ليس الكر  و العرش.  2
 ...ال ابيو  اولش  ا  ليس والعاملني الكونني هدف.  3
 (...العا  خارج) اخلارج ي حي    ما وكل ورش خري من العا  ول  ي ما كل.  4
 ...ا فاله خل، راية ول  اصبح و ال ايب ا  ما ول  ي ا  ليس ول  كل.  5
 ...(لو ه) قو  صاحبه السالم عليها زوجه و ال اب اهل سلطا  السالم عليه عيل أل  و.  6
 ...ا فاله اهل افضل هو بل ال اب اهل افضل السالم عليه عىل.  7
 وع ا فخرا له فاصبح( وسلم واله عليه اهلل صىل) الرسو  قو  القابه افضل.  8
 احلمـد املعنـى يكـو  قد او....  ا فاله قالب من خيل،   ال اب اهل من ملحبيه سلطانا اصبح  نه.  9
 ...ا رض هذه ي سلطانه وا  ا فاله ي يكن   سلطانه ا  هلل
 ..وعال جل الباري قو  من لاظ هو انام لساين من الشعر هذا فر   املستم  و العارف ا ا يا.  10
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نه املبّين أا هل جعل ذرية رسول ا هل )صلى ا هل عليه وآله وسلم( يف صلبه و نَّإًا: عاشر
 مة بعد النيب صلى ا هل عليه والهلأل

بـا نعبـاس ا  الابن  عن (2)واخلطيب ،عدى عن جابروابن  ،(1)الطرباينخرج أو
جعالل ذريالة كالل نبالي يف  ،اهلل عالز وجالل    ن»روسـلم( قـا  -وآله  - )صىل اهلل عليه

 .(3)«يب طالبأابن  اهلل جعل ذريتي يف صلب عيل    نو ،صلبه
نا أ» :قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ،نسأعن  ،(4)خرج اخلطيبأو 

 .(5)يعنا عليا   ، «متي يوم القيمةأوهذا حّة ع  
يالا » :قا  رسو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ،عنه قا  ،خرج الديلماأو 
 .(6)«ختلفوا فيه من بعد أمتي ما نم تب  ألأعيل 

                                                            
 .44، ص3املعجم الكبري:ج (1)

 .333، ص1البعدا ي، جتاريخ بعدا  للخطيب  (2)
؛ اهليثمـا 429، ص3حجر ي لسا  امليـ ا : جابن  ؛259، ص42عساكر ي تارخيه: جابن  يضا:أورواه  (3)

 .338برقم  328خرجه: املوف، اخلوارزما ي املناقب: صأ، و172، ص9ي هم  ال والد: ج

 .474برقم  86، ص2تاريخ بعدا : ج (4)

 ؛57يب طالـب عليـه السـالم: صأاملعازيل ي مناقـب عـيل بـن ابن  منهم:خرو  ، آخرجه مجاعة ورواه أو (5)
 ، ورريهم.249، ص2؛ القندوزي ي ينابي  املو ة: ج308، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن 

، 132، ص3خرو ، منهم : احلاكم النيسابوري ي املستدره عىل الصـحيحني: جآخرجه مجاعة، ورواه أ (6)
، 387، ص42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ،: جابـن  م؛1990ب العلميـة لسـنة ، ط/  ار الكتـ4620برقم 

← 
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 )عليهما السالم(. : يف تزوجيه من فاطمةحادي عشر

كن  قاعدا  عند النبا  :قا  ،عنه ،(1)عساكروابن  ،واخلطيب ،خرج النسالاأو
 ،نالسأيالا » :قـا  ،رسى عنـهأفلـام  ،وسلم( فعشيه الوحا -وآله  -)صىل اهلل عليه

  أمالر  أاهلل     ن» رقالال ؟«أتدر  ما جاء  باله جربئيالل مالن عنالد صالاحب العالرم
 .(2)«زوج فاطمة من عيلأ

خيطبـا   ،وعمـر ،بـو بكـرأجـاء ) :قـا  ،نـسأعـن  ،محدأو ،بو حاتمأخرج أو
 فانطلقـاليهام شيشا  إفسك  و  يرج   ،النبا )صىل اهلل عليه وآله وسلم(إىل  فاطمة
جـر أفقمـ   ،فنبهاين ألمر :قا  عيل ؛فأمرانه بطلب ول  (كرم اهلل وجهه)عيل إىل 

 ؟ت وجنـا فاطمـة :فقلـ  ،تي  النبا )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(أر الا حتى 
 ،ما فرسك فالال بالد لالك منهالاأ» :فقا  ،فر  و رعا :قل  «؟وعندك يشء» :قا 
 ،فوضـعها ي حجـره ،فجشـ  اـا ،فبعتهـا بأربعاملـة و امنـني ،«ما درعالك فبعهالاأو

                                                                                                                                                       

، ط/ ا وىل، سـنة 213، ص3مـري املـ منني عليـه السـالم: جأط/  ار الاكر بدمش،؛ الصاليب ي سرية 
 م.205 -هـ 1426

 .13، ص37تاريخ  مش،  بن عساكر: ج (1)
مر ويه ي مناقب ابن  ؛157، ص10الكبري: جخرو ، منهم: الطرباين ي املعجم آخرجه مجاعة ورواه أو (2)

؛ القـايض املعـريب ي 336؛ املوفـ، اخلـوارزما ي املناقـب: ص197يب طالب عليه السـالم: صأعيل بن 
، ال رنـــدي ي نيـــم  رر 204، ص9، اهليثمـــا ي همـــ  ال والـــد: ج576، ص2خبـــار: جشــــر  األ
 ، ورريهم.186السمطني: ص
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فجعـل  ،فه وها أ  مرهمأو «بتع لنا هبا طيباً أ» :بال إىل  فقا  ،فقب  منها قبضة
 التتالك فالأذا ن» :وقـا  لعـيل ، م حشـوها ليـفآووسـا ة مـن  ،هلا رسيـر مشــروط

 .«تيكآحتدث حتى 
وجـاء رســو  اهلل  ،نـا ي جانـبأفقعـد  ي جانـب و ،يمـنأم أفجـاء  مـ  
خـوه أ :يمـنأم أقالـ   ؟«خاليألههنالا » :فقـا  ،وسـلم( -وآله  - )صىل اهلل عليه
وسـلم( فقـا   -وآلـه  - و خل )صـىل اهلل عليـه ،«نعم»: قا  ؟!وقد زوجته بنت 

 ،فأخـذه ومـج فيـه ،ت  فيه بامءأالبي  فقعب ي إىل  فقام  ،«ئتني بامءأ» :لااطمة
  نالل هالم » :وقـا  ،وعىل راسها ،فنضح بني يد ا ،فتقدم  ،«تقدمي» : م قا  هلا

 .«عيذها بك وذريتها من الشيرا  الرجيمأ

 ـم  ، م فعـل مثـل ولـ  بعـيل ،صبه بني كتايهاف فأ بر  «دبر أ» : م قا  هلا
 .«بسم اهلل والربكة ،هلكأدخل بأ» :قا 
 ،مجالع اهلل شالملكام» :وسـلم( - وآلـه - خرى قا  )صىل اهلل عليهأوي رواية  

 .«خرج منكام كلريا طيباً أو، وبارك عليكام ،غر جدكامأو
  .(1)خرج اهلل منهام الكثري الطيبأفواهلل لقد  :نسأقا   

                                                            
حبـا  ي صـحيحه : ابـن  خـرو  مـنهم:آخرجـه مجاعـة ورواه أولكـن  ،جريربن وا محدأعثر عليه عند أ   (1)

يب طالـب أاملعازيل ي مناقب عـيل بـن ابن  ؛409، ص22؛ الطرباين ي معجمه الكبري: ج393، ص15ج
← 
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 :عـن عـيل قـا  ،ي الذرية الطاهرة (1)والدو يب ،جرير وصححهابن  خرجأو
فأبى  ،وسلم(  - وآله -رسو  اهلل )صىل اهلل عليه إىل  وعمر فاطمةبو بكر أخطب 

 ،نـ  هلـا يـا عـيلأ :فقـا  عمـر ؛وسلم( عليهام -وآله  - رسو  اهلل )صىل اهلل عليه
وا  يوم لرسـو  اهلل  فتعرض عيل ،وسياا ،ومجيل ، رعا    إما يل من يشء  :قا 
مجاليل » :قـا  «؟مالن يشء يالا عاليل هالل لالك» :فقـا  (سـلم -واله  - صىل اهلل عليه)

 ،وسـلم( فاطمـة - وآلـه - ف وجنا رسو  اهلل )صـىل اهلل عليـه ،«رهنهامأودرعي 
 -وآلــه  -فـدخل عليهـا رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه ،فلـام بلـغ ولـ  فاطمـة بكـ 

فضاللهم أو ،كلالرهم علالامً أنكحتالك أواهلل لقالد  ؟مل تبك  يا فاطمالة» :فقا  ،وسلم(
 .(2)(«وهلم سلامً أو»وي لاظ  .«قدمهم سلامً أو ،حلامً 

حاديث يف منزلته عند رسول ا هل صلى ا هل عليه : يف بيان بعض ما ورد باألثاني عشر
 واله وسلم

كـا  رسـو   :قالـ  ،م سـلمةأعن  ،وصححه (1)واحلاكم ،(3)خرج الطرباينأو

                                                                                                                                                       

، 9؛ اهليثمـا ي همـ  ال والـد: ج490، ص9ندليسـ ي املحـىل: جحـ م األابن  ؛373عليه السالم: ص
 .142ي الرياض النرضة: ص ؛ املحب الطرباين502ص
 .93الذرية الطاهرة: ص (1)
؛ 114، ص13؛ واملتقـــا اهلنـــدي ي كنـــ  العـــام : ج520، ص5ســـد العابـــة: جأُ  ـــري ي األابـــن  رواه (2)

 .306، ص30والسيوطا ي جام  ا حا ي : ج

 .318، ص4املعجم ا وسط: ج (3)
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 .(3)عيل يكلمه إ     أحد أ (2)وا رضب   فرإوسلم(  -وآله  - اهلل )صىل اهلل عليه
 –وآلـه  –)صىل اهلل عليه  َ عا رسو  اهلل :قا  ،عن َجابر ،(4)وأخرج ال مذي 
 !!عمـهابـن  لقد طا  نجواه مـ  س:فَقاَ  النا فأنتجاه، (5)عليا يوم الطايفوسلم( 

 .(6)«نتّيتمه ولكن اهلل انتّاهاما » :وسلم( –وآله  –)صىل اهلل عليه  فقاَ  َرسو  اهلل
 –)صـىل اهلل عليـه  َبع  رسو  اهلل :قال  ،م عطَيةأعن  ،(7)خرج ال مذيأو 
وآلـه  –)صىل اهلل عليه  فَسمع  رسو  اهلل :قال  ،جيشا  فيهم عيلوسلم(  –وآله 

                                                                                                                                                       

 .130، 3املستدره عىل الصحيحني: ج (1)

؛ و  خياى عىل أهل املعرفة أ  عدم اجلرلة ناجتة عن حلو  العـذاب عـىل عند احلاكم والطرباين )  ف ء( (2)
 من تسبب ي أرضابه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(

، 2؛ القنـــدوزي ي ينـــابي  املـــو ة: ج116، ص9ورواه أيضـــا : اهليثمـــا ي همـــ  ال والـــد: ج (3)
؛  123حجـر اهليثمـا ي الصــواع،: صابـن  ؛189ص؛ السـيوطا ي تـاريخ اخللاـاء: 395ص

 .191، ص5املناوي ي في  القدير: ج
 ، باب مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم.33، ص5سنن ال مذي: ج (4)
 .الطالف (5)

 ؛170؛ واملحب الطربي ي الريـاض النرضـة: ص138ورواه املوف، اخلوارزما ي املناقب: ص (6)
 .393، ص7والنهاية: جكثري ي البداية ابن 
 .307، ص5سنن ال مذي: ج (7)
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 .«  متتني حتى تريني علياً الل هم » :يقو  ،وهو راف  يديهوسلم(  –
 –وآلـه  –)صـىل اهلل عليـه  قـا  رسـو  اهلل :قـا  ،عن عيل ،وأخرج الديلما 
وزالزة  ،احلالارث يالوم بالدرابن  خذت مني عبيدةأكم ن  نالل هم » اخلندق:يوم وسلم( 

هذا عيل ،بن عبد املرلبم يوم أحد  .(1)«فال تدعني فردا وأنم خري الوارث  ،وم
كانم   منزلة من رسالول » :قا  ،عن عيل ريض اهلل عليه ،(2)وأخرج النَسالا 
أتياله بالأع  سالحر  ،مل تكالن ألحالد مالن اخلاليالقوسلم(  –وآله  –)ص  اهلل عليه  اهلل

دخلالالم  ون    ،أهالاليلنىل  انرصالالفمح نفالالإ  تنحالال ،فالالأقول السالالالم عليالالك يالالا نبالالي اهلل
 .(3)«عليه

 : منزلة آية وأنذر عشريتك األقربنيثالث عشر

 :قـا  ،عن عيل ،(2)َوالضَياء ،وصححه الطحاوي ،(1)جريروابن  ،(4)محدُ أوأخرج 
                                                            

، 42؛ ابن عساكر ي تاريخ  مشـ،: ج121ورواه أيضا : ابن املعازيل ي مناقب عيل عليه السالم: ص (1)
؛ ابـن 393، ص7؛ ابن كثري ي البدايـة والنهايـة: ج26، ص4؛ ابن األ ري ي أسد العابة: ج337ص

 .135تدره عىل هموع فتاوى ابن تيمية: ص؛ املس106طلحة ي مطالب الس و : ص
؛ وأخرجـه أيضـا  ي خصـالص 360، ص1؛ وي سـننه الكـربى: ج12، ص3سنن النسـالا: ج (2)

 .112أمري امل منني عليه السالم: ص
؛ 104؛ ال رنــدي ي نيــم  رر الســمطني: ص30حجــر ي القــو  املســد : صابــن  رواه أيضــا : (3)

 .107طلحة ي مطالب الس و : صابن  ؛266، ص1ي ينابي  املو ة: ج القندوزي
 .111، ص1مسند أمحد )مسند عيل بن أيب طالب عليه السالم(: ج (4)
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ٌْنيَ  ََشوؤريَتأكَ  َوسأِهؤذورر }ا أن ل  هذه اآليـة مل َِؤأأقَِن  –)صـىل اهلل عليـه  مجـ  النبـا ،(3){ا
مالن » :فقـا  هلـم ،جتَم   اَل ـو  فـأكلوا وشــرُبواإفـ ،من أهل بيتـه( وسلم – وآله

مواعيِد  ،يضمن عني ديني  ؟«ويكالو م خليفتالي يف أهاليِل  ،ويكو  معيم يف اجلنالة ،وم
 م قـا   ؟من القوم اذا ا  حربأن  كن   ،يا رسو  اهلل رشي  يسمه   رجل :فقا 
 .(4)(فقا  عيل أنا ،فعرض ولَ  عىل أهل بيته واحدا  واحدا   ،لآلخر

                                                                                                                                                       

 ، ط مطبعة املدين، القاهرة.127، برقم 127، ص62، ص1هتذيب اآل ار  بن جرير الطربي: ج (1)
 .500برقم ، 282، ص1األحا ي  املختارة للضياء املقد  : ج (2)
 .214سورة الشعراء، اآلية  (3)
كثري وابن  ،32، ص4عساكر ي تارخيه: جابن  وأخرجه مجاعة اذا اللاظ ورواه آخرو ، منهم: (4)

 .129، ص13؛ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج363، ص3ي تاسريه: ج
عن عيل بـن أيب طالـب جرير الطربي ي تارخيه بسنده، عن عبد اهلل بن عباس ابن  وبلاظ آخر أخرجه
فقـا  يل: ( وسـلم – وآلـه –ملا ن ل  هذه اآلية عىل رسو  اهلل )صىل اهلل عليه  عليه السالم، قا :

 أنالادهم مالا متالى أ  وعرفالم يا عيل ن  اهلل أمر  أ  أنذر عشرييت األقرب  فضقم بذلك ذرعًا ،»
 تالؤمر مالا تفعالل ن  ننك حممد، يار فقال جربائيل، جاء حتى فصمم ،«أكره منهم ما أر ا مر هبذا
 ثالم لالبن، مالن عسا لنا وامال شاة، رجل عليه واجعل طعام، من صاعا لنا فاصنع. يعذبك ربك به

 ثالم دعالومم باله، أمالر  مالا ففعلم به، أمرت ما وأبل هم أكلمهم، حتى املرلب، عبد بني امجع  
 وزالزة، أبالو طالالب،ر أعامماله فاليهم ينقصالونه، أو رجالال يزيالدو  رجالال، أربعالو  يومئالذ وهم له،

← 
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 وضالعته فلالام. باله هلم، فّئالم صنعم الذ  بالرعام دعا  نليه اجتمعوا فلام هلب وأبو والعباس،
 ألقاهالا يف ثالم بأسالنانه، فشقها اللحم، من حذية( وسلم – وآله –)ص  اهلل عليه  اهلل رسول تناول
 أرى ن  ومالا حاجالة، بيشالء هلالم مالا حتالى القالوم فأكالل اهلل، باسالم خالذوار قالال الصالحفة، نواحي
 قالدمم جلماليعهم، مالا ليأكالل الواحد الرجل كا  ن  بيده عيل نفس الذ  اهلل وأيم أيدهيم مواضع

 ر قال ثم
 الواحالد الرجالل كالا  ن  اهلل مجيعالا، وأيالم مناله رووا حتالى فشالربوا العس، بذلك فّئتهم الناس، أسق

 هلالب أبالو يكلمهم، بالدره أ  وسلم -وآله  –ص  اهلل عليه  اهلل رسول أراد فلام ملله ليشالرب منهم
ص  اهلل عليه  اهلل رسول ومل يكلمهم القوم فتفرهلل صاحبكم، به سحركم ما هلدر فقال الكالم،نىل 
 وسلم. –وآله  –

 أ  قبالل القالوم فتفالرهلل مالن القالول، سالمعم قالد مالانىل  سالبقني قالد الرجالل هالذا ن    عيل، يا ال در فقال 
 ثالم مجعالتهم، ثالم ففعلالمر قال أمجعهم  ((، ثم صنعم، الذ  ملل الرعام من لنا فأعد أكلمهم،
ر قالال حاجالة، بيشالء هلالم مالا حتالى بالاألمس، فالأكلوا فعالل كالام ففعالل هلالم، فقربته بالرعام، دعا 

 –صال  اهلل علياله  اهلل رسول تكلم ثم منه مجيعا، رووا حتى فشالربوا العس بذلك فّئتهم أسقهم،
 مالا بأفضالل قوماله جالاء يف العالرب شابا أعلم ما واهلل ن  املرلب، عبد بني يار فقال وسلم، -وآله 

 يالؤازر  فالأيكم نلياله، أدعالوكم اهلل أ  أمالر  وقالد واآلخرة، الدنيا ب رري جئتكم قد ن  به، جئتكم
  وكذا؟ وكذا أخي يكو  أ  ع  ا مر، هذا ع 
برنالالا،  وأعظمهالالم عينالالا، وأرمصالالهم سالالنا، ألحالالدثهم ون  وقلالالم مجيعالالا، عنهالالا القالالوم فالالأحّم رقالالال

 وكالذا وكالذا، أخالي هالذا ن ر قالال ثالم برقبتالي، فأخالذ وزيرك، أكو  اهلل نبي يا أنا. ساقا وأمخشهم
 تسالمع أمالرك أ  قالدر طالالب أليب ويقولالو  يضالحكو ، القالوم فقالامر قالال وأطيعالوا، له فاسمعوا

← 
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 : يف تكسري األصنام قبل اهلجرة النبويةرابع عشر

جريــر وابــن  (4)،واحلــاكم ،(3)َوأبــو يعــىل ،(2)وأمحــد ،(1)أيب شــيَبةابــن  وأخــرج
 وآلـه –)صىل اهلل عليه  نطلق  أنا والنباإ) :قا  ،عن عيل ،(5)واخلطيَب  ،َوَصحَحه

 ،(وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  فقـا  َرسـو  اهلل ،أتينَا الكعبةحتى ( وسلم –
فنــ    ،فــرأى ِمنــا ضــعاا   ،فــذهب  ألخـوض بــهِ  ،وصــعد عــىل منكبــا «جلالسن»

د عال  منكباليأ»: فقا  ،(وسلم –وآله  –)صىل اهلل عليه  َوجلس يل نبا اهلل  ،«صالعم
 ،أين لـو شـيشُ  لنلـ  أفـ، الَسـامء فإنـه خيَيـل إيل   ،فـنَه  يب ،فَصعد  عىل منكبه

                                                                                                                                                       

 .«وتريع  بنك
عسـاكر ي ابـن  آخـرو ، مـنهم:واذا السند واملتن  الـذي أور نـاه ي اهلـامم أخرجـه مجاعـة ورواه 

؛ 390املعازيل ي مناقب عيل بن أيب طالب عليـه السـالم: صابن  ؛49، ص42تاريخ  مش،: ج
، ط م سسـة 380، 10كثـري ي تاسـريه: جابن  ، ط  ار طيبة؛131، ص6البعوي ي تاسريه: ج

، ورريهم.77، ص1قرطبة: الباعوين الدمشقا ي جواهر املطالب: ج

 ، بلاظ مقارب.534، ص8املصنف: ج (1)
 .84، ص1مسند أمحد بن حنبل: ج (2)
 .251، ص1مسند ايب يعىل: ج (3)
 .5، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (4)
 .304، ص13تاريخ بعدا : ج (5)
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فجَعل  أَزولـه عـن يمينـه  ،و نحاسأ َوعليه اثا  صار ،حتى صَعد  عىل البي 
( وسـلم – وآلـه –)صىل اهلل عليـه  ورسو  اهلل ،َوبني يديه َومن خلاه ،َوعن شامله
)صىل اهلل عليـه  قاَ  رسو  اهلل ،إوا استمكن منهفأنا أَعاجله حتى  «هيه هيمه» :يقو 

 ـم ن لـ   ،القـوارير تنكسفنكرس كاَم أبه وفقذف   ،«قذ  بهن» :(وسلم – وآله –
رينـا اوتسـتب، حتـى ن( وسـلم – وآلـه –)صـىل اهلل عليـه  نا ورسـو  اهللأنطلق  اف

 .(1)(فلم يرف  علينا بعده ،النَاس أحد من  يلَقانا أخشَية  ،البُيوَ  
عـن بيَعـة  أبطـأ  عليـا  أُ  تنبش :قا  ،سريينابن  عن حممد ،(2)َسعدابن  وأخرج 
ولكن آليم بيم  أ    أتردى بالرداى  ، » :فقا  ؟ماريتأكره  أ :فقا  ،يب بكرأ

ـإ :قـا  ،«  الصلوة حتى أمجع القالرآ عن   حمَمـد فلـوا  :قـا  ،ه كَتبـه عـىل  تن يـلن 
ولَ  فلـم  عكرمة عنفَسأل   :عوفابن  قا  ؛كا  فيه علم ،باصب  ولَ  الكتأ

 .(3)يعرفه

                                                            
؛ وال يلعـا ي 23، ص6؛ واهليثما: ج142، ص5وأخرجه أيضا : النسالا ي سننه الكربى: ج (1)

 170، ص3: ج؛ املحــب الطـربي ي الريـاض 87، ص2ختـريج األحا يـ  واآل ـار: ج
انا أ  خشيمة»قوله عليه السالم: إىل  ورريهم، وقد أخرجوه  .«النماس من أحد يلقم

 .338، ص2الطبقا  الكربى  بن سعد: ج (2)
ــن  ورواه (3) ــاريخ  مشــ،: جاب ــام : ج399، ص42عســاكر ي ت ــ  الع ــدي ي كن ــا اهلن ، 2؛ واملتق

 .34883، برقم 118، ص32جام  األحا ي : ج؛ السيوطا ي 488ص
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 يف أن املدينة  ال تصلح إال بالنيب )صلى ا هل عليه وآله( أو بعلي عليه السالم. عشار:  خامس

صـىل اهلل )مَلا َسأ  أهل قبا النبا ) :قاَ   ،عن جابر بن سمرة ،(1)وأخرج الطرباين
لـه آو –صىل اهلل عليه )قا  رسو  اهلل  ،أ  يبنا هلم مسجدا   (وسلم -وآله –عليه 

بـو بكـر فَركبهـا وحركهـا فلـم أفَقـام  ،«لاليقم بعضالكم فريكالب الناقالة»(: وسلم –
فقـام عـيل فلـاَم وَضـ   ،فرجَ  فقَعد ،فقام عَمر فركَب فحركها فلم تنبع  ،تنبع 

 :(وسـلم – وآله –)صىل اهلل عليه  قا  َرسو  اهلل ،رجله ي  ررر الركاب و ب  به
هاأيا عيل » امم ما مأمورةأو ،رخ زمم ا فإهن   .(2)«ب وا ع  مدارهم
ــ ار  ــدهأو ،(3)وأخــرج الب ــاقويل ي فوال ــو بكــر الَع َوقــا  صــحيح  (4)َواحلــاكم ،ب
عـن  ،عـن حكـيم بـن جـرب ،عن عبد اهلل بن بكري العنوي ،(5)مر ويةوابن  ،ا سنَا 

                                                            
 .246، ص2املعجم الكبري للطرباين: ج (1)
، 13؛ املتقـا اهلنـدي ي همـ  ال والـد: ج259، ص7ورواه أيضا : اهليثما ي هم  ال والـد: ج (2)

؛ الســيوطا ي جــام  268ص، 3؛ الصــاحلا الشــاما ي ســبل اهلــدى والرضــا: ج139ص
؛ 259، ص7؛ العينــــا ي عمــــدة القــــاري: ج37137م ، بــــرق174، ص34جاألحا يــــ : 

 .154، ص1؛ العاصما ي سمط النجوم: ج284، ص1السمهو ي ي وفاء الوفاء: ج
 .817، برقم 153، ص1مسند الب ار: ج (3)
 ، ط بتحقي، املرعشيل.337، ص2املستدره عىل الصحيحني: ج (4)
 دي .، ط  ار احل113مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص (5)
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وسلم(  –وآله  –)ص  اهلل عليه  رسول اهلل    ن» :عن عيل ،احلسن بن َسعد موىل عيل
ا جعفرا فالأمره أ  يت رلالف عال  املدينالة ،أراد أ  ي زوا غزاة له ختلمالف أ   رفقالالم  ،فدعم
ك يا رسول اهلل أبداً  ا  رسالول اهلل ،بعدم فعالزم وساللم(  –وآلاله  –)صال  اهلل علياله  فدعم

 –وآلاله  –)صال  اهلل علياله  فقالال رسالول اهلل ،فبكيالم ،تكلالمأ    أل بق ،ملا ختلفم عيل  
تقالول  ،غالري واحالدة خصاليا رسول اهلل يبكيني  رقلُم  ؟«ما يبكيك يا عيل»روسلم(

ا ختلف عنأقريش غدًا ما  خذلالهابن  رسع مم كنالم  ،ويبكينالي خصاللة أخالرى ،عمه وم
الالاد يف سالالبيل اهلل َأؤؤا} رأل  اهلل يقالالول ،أريالالد أ  أتعالالرض للّهم  َيغوؤؤيْظ َِورطوئًؤؤا َيطأْئؤؤوَع َو

َِْكمَّؤؤاَر َأؤؤا ا َْوَع َو ويبكينالالي  ،فكنالالم أريالالد أ  أتعالالرض لألجالالر ،(1){هأيرلًؤؤا ََؤؤُدوٍّ ِوؤؤ ر َيَنؤؤا
 –)صال  اهلل علياله  فقالال رسالول اهلل ،خصلة أخرى كنم أريد أ  أتعرض لفضل اهلل

ا أرسع ما ختلف عن» روسلم( –وآله  خذلاله فالإ  ابن  أما قولكم تقول قريش مم عمه وم
كذاب ،أسوة لكم يف   اهن وم كم احر وم ا قولك تعالرض لألجالر مالن اهلل ؛قالوا سم أمم الا  ،وم أمم

الارو  مالن موسالى ن    مالا قولالكم أو ،ناله   نبالي بعالد أتر  ا  تكو  مني بمنزلة هم
اءنما مالن الاليمن فبعاله واسالتمتع باله أنالم هبل اهلل فهذا  ضتعرض لفأ ارا  من فلفل جم

 .«  تصلح ن  يب أو بكم  حتمى يؤتيكم اهلل من فضله فإ  املدينة ،وفاطمة
 .(2)وزهناَم  لثاملة رطل بالبعدا يوالبهارا   الب ار:قا   

                                                            
 .120سورة التوبة، اآلية:  (1)

، 6أيب حــاتم ي تاســري القــرآ : جابــن  ؛110، ص9ورواه أيضــا : اهليثمــا ي همــ  ال والــد: ج (2)
← 
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إلصحاب رسول ا هل )صلى ا هل عليه وآله( يف  (عليه السالم)سادس عشر: يف مناشدته 
 يوم البيعة لعثمان.

 ،و  يـوم ي البيعـة لعـثام أملـا كـا  ) :قا  ،عن أيب ور ،(1)عساكرابن  خرج أو
فخطـب خطَبـة  أيب طالـبابن  َوجاء عيل ،ي املسجد واألنصارجتم  املهاجرو  أ

 : م قا  ،(2)وكر فيَها مناقب الشيخني َوعثام 
الالار ،نشالالدكم اهللأ» الالاجرين واألنصم اشالالالر املهم تالالى أ  جربئيالالل أ ،هالالل تعلمالالو  معم
الا حممالد   ساليف ن  ذو الفقالار و   رفقال ،وسلم( –وآله  –)ص  اهلل عليه  النبي يم

ل تعلمو  هذا كا  ل ري  ،فتى ن  عيل  ؟فهم
 –)صال  اهلل علياله  هل تعلمو  أ  جربئيلم نزل ع  رسالول اهلل ،أناشدكم اهلل 
ا حممد ن  اهلل يأمرك أ  حتب علياً  رفقال ،وسلم( –وآله   رقالالوا ،وحتب مالن حيبمالهُ  ،يم
مالل هم    ؛نعم

 –وآلالاله  –)صالال  اهلل عليالاله  هالالل تعلمالالو  أ  رسالالول اهلل ،أنشالالدكم اهلل رقالالال
                                                                                                                                                       

؛ املتقـا 104، ص3؛ احللبـا ي سـريته: ج292، ص3؛ السيوطا ي الدر املنثور: ج1908ص
 ط م سسة الرسالة. 36517، برقم172، ص13اهلندي ي كن  العام : ج

 .201، ص39تاريخ مدينة  مش،: ج (1)
هذه العبارة  خيلة ي الرواية، ومما يد  عليه: رواية عامر بن واللة التا أور ها املصنف بعد هذه  (2)

 الرواية.
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الالنىل  هملمالالا أرس  بالال رقالالال ،وسالاللم( ء السم ثالالم  ،رفالالار  مالالن نالالور رفعالالم ن    ،بعةاالسالالامم
وساللم(   - وآلاله – النبالي )صال  اهلل عليالهنىل  فالأوحى ،حّالب مالن نالور رفعم ن   

بالوك أب يالا حممالد نعالم األ رنادى مناد من وراء احلّب ،فلام رجع من عنده ،شياءأ
نصالار كالا  هالل تعلمالو  معاشالالر املهالاجرين واأل ؛خوك عيلأخ ونعم األ ،براهيمأ

 ص  اهلل علياله)سمعتها من رسول اهلل  رفقال عبد الرزن بن عو  من بينهم ؟هذا
 .صمتا    نو (وسلم -اله  -

 .نعمالل هم  رقالوا ؟حدًا كا  يدخل املسّد غري  جنباً أ    أتعلمو   
 ،ذا قاتلم عن يم  النبي )ص  اهلل عليه وآله وساللم(ن  كنم أهل تعلمو   

 .نعمالل هم  رقالوا ؟قاتلم املالئكة عن يساره
الالأ رقالالال ،رسالالول اهلل )صالال  اهلل عليالاله وآلالاله وسالاللم(    أفهالالل تعلمالالو    م منالالي ن 

 .نه   نبي بعد أ    نبمنزلة هارو  من موسى 
خى ب  احلسن آهلل عليه وآله وسلم( كا  رسول اهلل )ص  ا    أوهل تعلمو   

 ؛يالا حسالن مالرت  رفّعل رسول اهلل )ص  اهلل علياله وآلاله وساللم( يقالول واحلس 
فقالال هلالا ؟ ضالعف ركنالا منالهأمنه و ألص راحلس      نيا رسول اهلل  رفقالم فاطمة

 ،هالي يالا حسالن رنالاأقالول أ  أ  ترضال  أ ررسول اهلل )ص  اهلل علياله وآلاله وساللم(
نحالن صالابرو  ليقيضال  ؟هي يا حس  فهل خللق ملل هذه املنزلالة رجربئيل ويقول
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 .(1)«مرا كا  مفعو ً أاهلل 
كنـ  عـىل البـاب يـوم  :قا  ،يب الطايل عامر بن واللةأعن  ،خرج العقييلأو 
يب بكالر بالايع النالاس أل» :فسمع  عليا  يقـو  ،صوا  بينهماأل رتاع افالشورى 

  يرجالع النالاس أطعالم خمافالة أفسالمعم و ،حق به منالهأمنه و باألمروىل أنا واهلل أو
وىل أنالا واهلل أثالم بالايع النالاس عمالر و ،يءب بعضهم رقاب بعض بالسيف كفاراً 
  ،  يرجالع النالاس كفالاراً أطعالم خمافالة أفسالمعم و ،حالق بالهأمناله و باألمر

 ،طيالعأسالمع وأذ  أ  تبايعا علام  أنتم تريدو  أثم  ،بعضهم رقاب بعض بالسيف
  يعالالر    فضالالال يف الصالالالو و   ،نالالا سادسالالهمأ  عمالالر جعلنالالي يف مخسالالة نفالالر أ

 ،ثم   يسالتريع عالربيهم ،تكلمأ  أاهلل لو شاء  يم  أو ،كلنا فيه شالرع سواء ،يعرفونه
 رثالم قالال ،رد خصاللة منهالا لفعلالم ،و  املشالرك ،و  املعاهد منهم ،عّميهمأو  

خالى رسالول  اهلل )صال  اهلل علياله وآلاله آ ،دحالأفاليكم أهيا النفر مجيعالًا أنشدتكم باهلل 
 ،حالدأفيكم أهيا النفر مجيعًا أنشدتكم باهلل  رثم قال ؛ الل هم  رقالوا ؟وسلم( غري 

 ، الل هم  رقالوا ؟سد رسوله وسيد الشهداءأسد اهلل وأعم ملل عمي ززة  له
يرالري  ،خي جعفر ذو اجلناح  املوشالى بالاجلوهرأخ ملل أحد له أفيكم أ رقال 

                                                            
 ؛21ص 3؛ السـيوطا ي جـام  ا حا يـ  ج732ص 5رواه اذا اللاظ املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (1)

 .156ص 16مش، جمنيور ي خمترص تاريخ  ابن 
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حد لاله ملالل سالبري احلسالن أفيكم أ رقال  ؛الل هم  رقالوا ؟هبام يف اجلنة حي  يشاء
حالد لاله ملالل أفاليكم أ رقالال ؛ الل هالم  رقالالوا ؟هالل اجلنالةأسيد  شالباب  ،واحلس 

 ؛ الل هالم  رقالوا؟ زوجتي فاطمة بنم حممد رسول اهلل )ص  اهلل عليه وآله وسلم(
عند كل شدة تنالزل برسالول اهلل )صال   ،كي قريشقتل ملشالرأحد كا  أفيكم أ رقال

 ؛ الل هم  رقالوا ؟اهلل عليه وآله وسلم( مني
عظم غناء عن رسول اله )ص  اهلل عليه وآلاله وساللم( أحد كا  أفيكم أ رقال 

 رقالالوا ؟دمالي (منحتاله) ،وبالذلم لاله ،ووقيتاله بنفيسال ،ح  اضرّعم ع  فراشه
الل هالم  رقالالوا ؟وغالري فاطمالة ،اخلمس غالري  يأخذحد كا  أفيكم أ رقال ، الل هم 

 راوقالال ؟غالري  ،وسالم يف ال ائالب ،حالد كالا  لاله سالهم يف احلالارضأفيكم أ رقال ، 
ح  سد النبي )ص  اهلل علياله  ،حد مرهرًا يف كتب اهلل غري أكا  أ رقال ، الل هم 

يالا  را فقال ،فقام اليه عامه ززة والعبالاس ،وفتح بايب ،بواب املهاجرينأوآله وسلم( 
 –)صال  اهلل علياله  فقالال رسالول اهلل ؟بالاب عاليل بوابنا وفتحمأرسول اهلل سددت 

اله و  سالددت » روسلم( –وآله  الا فتحالم بابم د سالبالل اهلل فالتح باباله وم  ،بالوابكمأما أنم
 ، الل هم  رقالوا ؟بوابكمأ

ٌَؤف  ذأا َولتو} رد متم اهلل نوره من السالامء غالري  حيال  قالالأحأفيكم  رقال  َِقْنر  ا
 –وآلاله  –)ص  اهلل عليه  قال أفيكم أحد ناجاه رسول اهلل ، الل هم  رقالوا ،{َحقَّؤ ُ 

َُِنوا اََّذويَ  سأيَُّوا َيا} رحي  قال اهلل تعاىل ،عشالرة مرة غري  اثنتيوسلم(   هأؤاَجيرْت ُ  ْإذأا ل



 319 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء األولمعارج العال يف مناقب املرتىض

 

 

ُأ ُِوا اَن ُسو قال أفيكم أحالد تالوىل  ، الل هم  رقالوا؟ {َشَدقأةً هأجرَواْ  ر َيَدير ٌَيرَ  فأقأدِّ
  قالال الل هالم  رقالالوا ؟غالري وساللم(  –وآلاله  –)ص  اهلل علياله  غمض رسول اهلل

حال م وضالعه يف وسلم(  –وآله  –)ص  اهلل عليه  فيكم أحد آخر عهده برسول اهللأ
 .(1) الل هم  رقالوا ؟حفرته غري 

 .عشار: يف نزل آية النجوى واختصاصها به يف التخفيف عن هذه األمة سادس

 ،وقـا  حسـن رريـَب  (4)َوال مـذي ،(3)محيدابن  وعبد ،(2)أيب شيبةابن  وأخرج
 ،والـدورقا ،رذاملنوابن  ،(8)جريروابن  ،(7)مر ويةوابن  ،(6)َحبا وابن  ،(5)وأبو يعىل

                                                            
، 5؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج301ورواه أيضــا : املوفــ، اخلــوارزما ي املناقــب: ص (1)

 .14243، برقم 726ص
 .505، ص70املصنف: ج (2)
 .60منتخب مسند عبد بن محيد: ص (3)
 .80، ص5سنن ال مذي: ج (4)
 .322، ص1مسند أبو يعىل املوصيل: ج (5)
 .6941، برقم 390، ص15جحبا : ابن  صحيح (6)
 .333مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص (7)

 ، ط م سسة الرسالة.249، ص23جرير: جابن  تاسري (8)
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َِنُوا اََّذويَ  سأيَُّوا َيا} :ملا ن ل  هذه اآلية :قا  ،عن عيل ،(1)والضَياء ُأ هأاَجيرْتُ  ْإذأا ل  اَن ُسو
ُِوا  –وآلـه  –)صـىل اهلل عليـه  قا  يل رسـو  اهلل (2){َشَدقأةً هأجرَواْ  ر َيَدير ٌَيرَ  فأقأدِّ
   :قلــ  ؟«فنصالالف دينالالار»:قــا  ،  يطيقونــه :قلــ  ؟«مالالا تالالرى دينالالار» :وســلم(
ة» :قا  ،طيقونهي  سأعر سأسأ رؤمأِقْت ر } :فن ل  «لو هديم كم ن  ن» :قا  ؟«فكم قلُم شعريم

ُِوا  .(4)اهلل  عن هذه األمة  خاَف  فبا   (3){َشَدقأاٍت هأجرَواْ  ر َيَدير ٌَيرَ  ْتقأدِّ
 ،محيـدابـن  وعبـد ،راهويهوابن  ،(5)أيب شيَبةوابن  ،منصورابن  خرج سعيدأو 
ي     )إ :قـا  ،عـن عـيل ،(7)َواحلـاكم ،(6)مر ويـةوابـن  ،يب َحـاتمأوابن  ،املنذروابن 

كتب اهلل آية   يعمل َاا احد بعدي آية النجوى وكا  يل  ينَار فبعته بعشـرة  َراهم 
                                                            

 .362، ص1األحا ي  املختارة للضياء املقد : ج (1)
 .12سورة املجا لة، اآلية:  (2)
 .13سورة املجا لة، اآلية:  (3)
؛ ابـن 130، ص1البـ ار ي مسـند عـيل بـن ايب طالـب عليـه السـالم: جوأخرجه مجاعة ورواه آخرو :  (4)

، ط  ار الكتب العلمية؛ القرطبا ي اجلام  ألحكام القـرآ : 235، ص1اجلوزي ي نواسخ القرآ : ج
؛ ابـن حجـر ي فـتح 379، ص2، ط  ار عا  الكتب؛ ابن األ ري ي جام  األصو : ج302، ص17ج

 .219، ص4فة؛ ابن اخلراط ي األحكام الكربى: ج، ط  ار املعر81، ص11الباري: ج
 .505، ص7املصنف: ج (5)
 .332مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم: ص (6)
 .282، ص2املستدره عىل الصحيحني: ج (7)
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ُأ هأاَجيرْتُ  ْإذأا} :فكتَب  ُِوا اَن ُسو فلـم  ، ـم نسـخ  {َشَدقأةً هأجرَواْ  ر َيَدير ٌَيرَ  فأقأدِّ
ـــــا أحـــــد ـــــ  ؛يعمـــــل َا ُِوا سأعر سأ رؤؤؤؤؤمأِقْت رسأ} :فن ل  هأجرؤؤؤؤؤَواْ  ر َيؤؤؤؤؤَدير ٌَؤؤؤؤؤيرَ  ْتقأؤؤؤؤؤدِّ

 اآلية. ،(1)(فن لْ  ي اآلخر،{َشَدقأاٍت
 .عشار: يف تغسيل رسول ا هل صلى ا هل عليه وآله وتكفينه سابع

 ،قـدم زمـن عمـر كعَب ا حَبـار    إ ،اهلل عبدابن  عن َجابر ،(2)سعدابن  خرجأو
مري امل منني ما كا  آخـر َمـا تَكلـم بـه َرسـو  اهلل أفَقا  َونحن جلوس عند عمر يا 

هـو  :قا  ؟أين هو :فقا  ؛َسل عليا   :فقاَ  عمر (؟وسلم –وآله  -صىل اهلل عليه  )
 :وقـا  ،(4)فوضالع رأساله عال  منكبالي ؛(3)نهر نىل  أسندته» :َفسأله فقا  عيل ؛هذا

                                                            
؛ احلاكم احلسـكاين 276وأخرجه مجاعة ورواه آخرو ، منهم: الواحدي ي أسباب الن و : ص (1)

؛ وأخرجه أيضـا  ي 325، ص7؛ ابنا اجلوزي ي زا  املسري: ج312، ص2ي شواهد التن يل: ج
؛ املحــب الطــربي ي 431، ص3؛ ال يلعــا ي ختــريج األحا يــ : ج235نواســخ القــرآ : ص
؛ الشــوكاين ي فــتح 90؛ ال رنــدي ي نيــم  رر الســمطني: ص170، ص3الريــاض النرضــة: ج

 .191، ص5القدير: ج

.262، ص2الطبقا  الكربى  بن سعد: ج (2)
 صدري(.إىل  ي الطبقا : )اسند  (3)
 ي املصدر: فقا  (4)
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الة الصلوة»  ،وعليـه يبعثـو  ،وبه أمروا ،عهد األنبَياء (1)كذل  :فقا  كعَب  ؛«الصم
غسالله أكنالم » :قـا  ؛(2)فسـأله ؛ل عليـا  َسـ :قـا  ؟رسله يا امري املـ مننيفَمن  :قا 

 .(3)«  باملاءنرا  وتلفا  قسامة وشأوكا   ،لساً اعباس جالوكا  
ي )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  قـا  رسـو  اهلل ،عن عيل قا  (4)يضا  أخرج أو 
 يل  إسـتند أف ،فدنو  منه ،«د  منيأ» :فقا  ،له عيل فدعا «خيأدعوا   أ» :مرضه

 - صـىل اهلل عليـه)، رسو  اهلل ي  بع  رأنه يكلمنا حتى أو يل  إفلم ي   مستندا  
 (وسـلم -آلـه و - صـىل اهلل عليـه) ـم نـ   برسـو  اهلل  ،ليصـيبنا (وسلم -آله و
فجـاء العبـاس فكـا   ؛ين هالـ إ ركنـا فـأيا عبـاس  :فصح  ،قل ي حجري و

 .(5)(ضجعاهأ  أجهد ا مجيعا  

                                                            
 ي املصدر: كذل  آخر عهد األنبياء. (1)
 ي املصدر: قا  فسأله، فقا : (2)

ــن  ورواه ايضــا : (3) ــاري: جاب ــة وقــد اور ه بشــكل خمتصـــر؛ 139، ص8حجــر ي فــتح الب ، ط/  ار املعرف
، 2؛ والســـيوطا ي اخلصـــالص الكـــربى: ج95ص ،14واملـــاور ي ي احلـــاوي ي فقـــه الشـــافعا، ج

، 12؛ والصاحلا الشاما ي سـبيل اهلـدى: ج274؛ ورواه ايضا  ي كااية الطالب واللبيب: ص408ص
 ، ورريهم.299، ص1منيور ي خمتصـر تاريخ  مش،: جوابن  258ص

 ، ط  ار صا ر.263، ص2الطبقا  الكربى: ج (4)

 7؛ املتقــا اهلنــدي ي كنــ  العــام : ج107، ص8ي فــتح البــاري: جحجــر العســقالين ابــن  ورواه أيضــا   (5)
 .33946برقم  130، ص31؛ السيوطا ي جام  ا حا ي  ج253ص
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 - )صـىل اهلل عليـه قـب  رسـو  اهلل :قـا  ،يضا عن عيل بن حسنيأ (1)خرجأو 
 .(2)وراسه ي حجر عيلوسلم(  -وآله 
)صـىل اهلل  ي  رسو  اهللأرأ ،عباسابن  ل أس :قا  (3)يب رطاا أخرج عن أو 
 ،صدر عيل إىل  تو  وهو :قا  ؟حدأسه  ي حجر أتو  وروسلم(  -وآله  - عليه
)صـىل اهلل عليـه  تـو  رسـو  اهلل :هنـا قالـ أعروة حد نا عن عالشة  :قا  ،قل 

واهلل لتـو  رسـو   ؟!تعقـلأ :عبـاسابن  فقا  ؛بني سحري ونحريوآله وسلم( 
 ،رسـله وهو الـذي ،صدر عيلإىل  ندتنه ملسأووسلم(  -وآله  - )صىل اهلل عليه اهلل
 - )صىل اهلل عليه وقا  رسو  اهلل ؛  حيرضأ (بى)أ يب  أو ،عباسابن  خا الاضلأو
 .(4)  نست  فكا  عنده الس أكا  يأمرنا وسلم(  -وآله 

                                                            
 .63، ص2الطبقا : ج (1)

؛ العينـا 106، ص8،  فتح الباري  بـن حجـر: ج293، ص1ورواه أيضا : اهليثما ي هم  ال والد: ج (2)
؛ مـال عـيل القـاري ي شــر  110، ص12الكبري للطـرباين، ج؛ املعجم 66، ص18ي عمدة القاري، ج
 .255مسند ايب حنياة: ص

 .263، ص2سعد ي الطبقا : جابن  (3)
؛ السيوطا ي جام  األحا يـ  : 18791، برقم 253، ص7ورواه أيضا املتقا اهلندي ي كن  العام : ج (4)

 .33452، برقم404، ص30ج
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 -وآلاله  -وصا  النبي )ص  اهلل عليه » :قا  ،عن عيل ،(2)والب ار ،(1)خرج هوأو
قالال  ؛طمسالم عينالاه    نحالد أنه   يرى عوريت إف ،حد غري أ    ي سله أوسلم( 

 رقال عيل (مها معصبا الع  ،سامة يناو   املاء من وراء السصأ  الفضل وإف رعيل
 .(3)«كأنام نقله معي ثالثو  رجاًل حتى فرغم من غسله    ن فام تناولم عضواً 

)عليه عشار: يف وفاة أبي طالب عليه الرمحة والرضوان وقيام اإلمام علي  ثامن
 ودفنهالسالم( بتغسيله 

قا : قـا   ،عن الشعبا ،(6)بو نعيمأو ،(5)بو يعىلأو ،(4)اليسي او  الطبو أخرج أو
قال  ،(8)باهأيعني  ،(7)النبي )ص  اهلل عليه وآله وسلم( وقد دسهنىل  ملا رجعم» :عيل

                                                            
 .278، ص2سعد أخرج ي الطبقا : جابن  أي (1)
 .925برقم  168، ص1مسند الب ار: ج (2)
 ،158، ص1؛ والــذهبا ي تــاريخ اإســالم: ج244، ص7وأخرجــه أيضــا  البيهقــا ي   لــل النبــوة ج (3)

 .520، ص4كثري ي السرية النبوية: جوابن 

 ، ط  ار املعرفة بريو ،19مسند أيب  او  الطياليس: ص (4)

 .359برقم  296،ص1مسند أيب يعىل: ج (5)

 .329، ص4حلية األولياء: ج (6)

 عند أيب  او  الطياليس ي مسنده )وقد  فنته( (7)

يعنا أباه: أي والد أمري امل منني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( وهو أبو طالب رضوا  اهلل عليـه فبعـد  (8)
سـلم( فـأخربه بـأمر يتعلـ، النبا )صىل اهلل عليه وآلـه وإىل  أ  توي و فنه اإمام عيل )عليه السالم( رج 

بأيب طالب )عليه السـالم( هـذا القـو  هـو عنـد اإمـام عـيل )عليـه السـالم( أحـب إليـه ممـا ي الـدنيا إوا 
أعطي  اليه، وهو يكشـف عـن أ  القـو  الـذي سـمعه مـن رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(   
← 
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 .(1)«    به ما يف الدنياأحب أ  قو  ما 
ــن  ،(2)الطةالسررءخــرج أو  ــوأو (4)محــدأو ،(3)يب شــيبةأواب  ،وال مــذي ،(5) اوو  ب

 ،والضـياء ،(7)والبيهقـا ،جريـروابـن  ،(6)بو يعـىلأو ،و او  ،اجلاروابن  ،واملروزي
 (8)عمك الشيخ الضال    نيا رسول اهلل )ص  اهلل عليه وآله وسلم( » :قا  ،عن عيل

                                                                                                                                                       

 .، ويرا  اا بيا  مقدار تعييم األشياءتعا له الدنيا بام فيها رسورا ، وهذه صيعة أعتا هتا العرب

؛ والبويصــري ي أحتـاف اخلـرية: 3926بـرقم  104، ص9حجر ي املطالـب العاليـة: جابن  ورواه أيضا (1)
 ط  ار الوطن بالرياض. 6648، برقم 190، ص7ج
 ، 83، ص2سنن أيب  او : ج (2)

 .155، ص3املصنف: ج (3)
 .103، ص1املسند: ج (4)
 .83، ص2 اوو : جسنن أيب  (5)
 .335، ص1املسند: ج (6)
 .204، ص1السنن الكربى: ج (7)

هذه اللاية مكذوبة عىل اإمام )عليه السالم( وها من قبل يدي أعداء عيل ورسو  اهلل )صـىل اهلل عليـه  (8)
أبـا واله( فقد أ بت  النصوص الوار ة عن الع ة النبوية التا من اس  اا وبالقرا  لن يضـل أبـدا، بـأ  

ظاـره وأ  الـرا  هلـذه األحا يـ  كـالرا  عـىل رسـو  اهلل إىل  طالب )عليه السالم( ُمل  إيامنـا مـن شـعره
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، وهذا فضال  عن سريته )عليه السالم( والرمحة والرضوا  الدالة عىل إيامنـه، 

فيه ما يثب  أنه عليه السـالم كـا   ومل يد من ا طالع ينير كتاب: أبو طالب  ال  من أسلم، الذي مجعنا
 ال  من أسلم، وأنه أخاى إسالمه بناءا  عىل ما  ار بينـه وبـني النبـا وولـده اإمـام عـيل )عليـه السـالم( 
← 
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تيتـه أفواريتـه  ـم  «تالأتنيثم   حتدثني شاليئًا حتالى  ،نرلق فوارهأ» :فقا  ؛«قد مات
رض مـن   يل اـن مـا عـىل األأحـب أ ـم  عـا يل بـدعوا  مـا  ،رتسل اف مرينأف
 .(1)(يشء
 عشار: بعض مناقبه اليت رواها عمر بن اخلطاب عن رسول ا هل صلى ا هل عليه وآله تاسع

كاـوا  :سمع  عمر بـن اخلطـاب يقـو  ،قا  ،عباسابن  بن مندة عن عبد اهللأ
 -الـه و - صـىل اهلل عليـه)ي  مـن رسـو  اهلل أفلقد ر ،يب طالبأابن  عن وكر عيل
ممـا طلعـ   يل  إحب أ  اخلطاب آيكو  يل واحدة منهن ي   أل فيه خصا    (وسلم

 .(عليه الشمس
 –صـحاب رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه أبو عبيدة ي نار من أبو بكر وأنا وأكن   
ر نـا رسـو  أعىل الباب فقلنا  واقفم سلمة وعيل أباب إىل  وسلم( فانتهي  - وآله
صـىل )فخرج رسـو  اهلل  (ليكمإخيرج ) :فقا  (،سلمو -واله  - صىل اهلل عليه)اهلل 

 ـم  ب بيـده  ،يب طالـب،فاتكا عىل عيل بـن  ،ليهإفثرنا  (وسلم –اله و -اهلل عليه 
 بأيالامعلمهالم  أو ،يامنالاً نل املالؤمن  أونم أ ،ك خماصم ختصمن  ن» : م قا  ،عىل منكبه

نالم أو ،عظمهالم مزيالةأو يالة،رافهم بالرعأو ،قسمهم بالسوةأو ،وفاهم بعهدهأو ،اهلل
                                                                                                                                                       

 نرص اهلل ورسوله املصطاى )صىل اهلل عليه وآله(..إىل  فاهم إ  عدم إظهاره إسالمه سي  ي

عـدي وأور  هـذا احلـدي  ابـن  ي يد الكوي( وقد ضعاههذا احلدي  ضعيف إحتواله عىل )احلسن بن  (1)
 (.326،ص2ي الكامل ي الضعااء )ج
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ولالن ترجالع بعالد   ،كالل شالديدة وكرهيالةنىل  واملتقالدم ،ودافنالي ،وغاساليل ،عاضد 
 .«وتزود عن حويض ،نم تتقدمني بلواء احلمدأو ،كافراً 
 )صىل اهلل عليـه فصهر رسو  اهلل ،ولقد فاز عيل :(1)اسهعباس من ن  ابن   م قا  
وفقهـا   ،وعلـام بالتن يـل ،وبـذ   للامعـو  ،بسـبطه ي العشـريةو ،وسلم( -وآله  -

 .(2)لألقرا ومثال   ،بالتأويل
: فيما ورد من األحاديث الشاريفة يف ذكر مناقبه يف اآلخرة يف محل اللواء عشرون

 ، وأنه الصّديق األكرب.والساقي على احلوض

بـو طالـب عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبـد اهلل الكاتـب أنـا   ،عن شـاوا  الاضـيل
محد بن عـامر بـن أ نا  ،بو القاسم عبد اهلل بن حممد بن رياث اخلراساينأنا   ،بعكرب

 ،يب جعاـرأحـد نا  ،يب موسـىأحـد نا  ، نا عيل بن موسى الرضـا ،سليم الطالا
ايب يب عـيل بـن أحـد نا  ،يب احلسـنيأحـد نا  ،يب عـيلأحـد نا  ،يب حممدأحد نا 
  سالألم ريب نيالا عاليل »: )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(  قا : قا  رسو  اهلل ،طالب

                                                            
 أي نااسة ملا نا  اإمام عيل عليه السالم من الكرامة والاضل عند اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله(. (1)

، 3ا سـاما والكنـى: جهــ( ي 378هذا احلـدي  أخرجـه أيضـا  أبـو أمحـد احلـاكم الكبـري )املتـوي سـنة  (2)
، بـرقم 117، ص13، ط/ ونشـر مكتبة العرباء األ رية ؛ ورواه املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج18ص

 .31003برقم  230، ص28؛ والسيوطا رواه خمتصـرا  ي جام  األحا ي : ج 36378
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 ؛نم معي فأعرا أ  وأنفض الصاب عن رأرض وشق عيل األأ  أ
  أما اللاللالة فسالألته أو ،نم معي فأعرا أ  يوفقني عند كفة امليزا  وأما اللانية أو 

مالا أو ،عليه املفلحو  الفائزو  باجلنة فأعرالا كرب جيعلك حامل لوائي وهو لواء اهلل األ
  أمالا اخلامسالة فسالألم ريب أو ،متي من حويض فأعرالا أ  تسقي أالرابعة فسألم ريب 

 .(1)«فاحلمد هلل الذ  من به عيل ،اجلنة فأعرا نىل  متيأد ئاقجيعلك 
وسـلم( -وآلـه  - )صىل اهلل عليه سنا  عن عيل قا : قا  رسو  اهللواذا اإ 
 .(2)«لو ك يا عيل ما عر  املؤمنو  من بعد »
 –آلـه  - صـىل اهلل عليـه)عـن عـيل قـا  : قـا  رسـو  اهلل  سـنا اإاذا خرج أو
ربعالالة فقالالام رجالالل مالالن أا ونحالالن نالاليالالا عالاليل لالاليس يف القيامالالة راكالالب غري» (:وســلم

خالي صالالح عال  أو ،نا عال  الالرباهللأ» :قا  ؟فمن هم ،ماأيب وأب :فقا  ،«نصاراأل
خي عيل ع  ناقة من نوهلل أو ،وعمي ززة ع  ناقتي ال ضباء ،التي عقرتناقة اهلل 

                                                            
بـرقم  152، ص13؛ واملتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام : ج293اخرجه املوف، اخلـوارزما ي املناقـب: ص (1)

36476. 

؛ واملحـب الطـربي ي الريـاض 36477برقم  153، ص13واذا اللاظ رواه املتقا اهلندي ي كن  العام  ج (2)
، واخرجه ابن املعازيل بسنده إىل ا مام عيل بـن موسـى الرضـا )عليـه السـالم( قـا : قـا  173النرضة: ص

( واخرج ايضـا بسـنده 83)ص «عر  املؤمنو  من بعد لو ك ما »رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
إىل مسلم بن يسار عن جابر بن عبد اهلل ي حدي  طويل جـاء فيـه قولـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( لعـيل 

 (.198، برقم 158)ص «لو  انم يا عيل ما عر  املؤمنو  بعد »عليه السالم: 
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دميالو  مالا فيقالول اآل ،اهلل حممالد رسالول اهلل    نله نيناد     ،بيده لواء احلمد ،اجلنة
فيّيالبهم ملالك مالن برنالا   ععو حامل عرمأ ،و نبي مرسلأ ،مللك مقرب    نهذا 

 .(1)«يب طالبأابن  كرب عيلهذا الصديق األ ،دمي يا معشالر اآل رالعرم
و  شـاهد مـن وللحـدي  األ ،عبـاسابـن  خر شاهد مـن حـدي وللحدي  اآل 
 ،سـحاقأيب أ نا شـري  عـن حد ،وله شاهد عن خلف بن املباره ،يب سعيدأحدي  

 :ســمع  رســو  اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( يقــو  ،عــن عــيل ،عــن احلــارث
اما خصلته ا وىل فانه يقيض  ،حد قبيلأعريم يف عيل مخس خصال مل يعرها نبي يف أ»

ديني ويوار  عوريت واما اللانية فانه الزايد ع  حويض واما اللاللالة فاناله مشالكاة   يف 
واما الرابعة فا  لوا  معه يوم القيامة وحتته ادم ومالا ولالد امالا  طريق احلشالر يوم القيامة

 «اخشى ا  يكو  زانيا بعد احصا  و  كافرًا بعد ايام اخلامسة فا    
عالن حالوض رسالول  (3)زودأ  ن» :قا  ،عن عيل ،وسطي األ (2)خرج الطرباينأو

                                                            
وابــن  ؛326، ص42عســاكر ي تارخيــه جوابــن  ،113، ص11أخرجــه اخلطيــب البعــدا ي ي تارخيــه ج (1)

جـرب وابـن  ؛295، واملوف، اخلوارزما ي املناقـب: ص387، ص3حجر العسقالين ي لسا  العرب: ج
 .36478برقم  153، ص13واملتقا اهلندي ي كن  العام : ج 158ي هنج اإيام : ص

 .225، ص5املعجم األوسط للطرباين: ج (2)

 أزو  والصحيح )أوو (. (3)
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كالام  ،بيد  هات  القصريت  الكفار واملنافق  (وسلم - آلهو - ص  اهلل عليه )اهلل 
  .(1)«بل عن حياضهميزود السقاة غربية األ

يـا رسـو  اهلل مـن حيمـل  :قالوا ،قا  ،سمرةابن  عن جابر ،(2)خرج ي الكبريأو
يب أابالن  من زلها يف الالدنيا عاليل    ن  حيملها أمن حيسن » :قا  ؟رايت  يوم القيامة

 .(3)«طالب
 -صـىل اهلل عليـه )قا : قـا  رسـو  اهلل  ،عباسابن  عن ،(4)عساكرابن  خرجأو
 ،ليالكندفعاله أف ،  لالواء احلمالدننا نأيت يالوم القيامالة فيالدفع ن  نلعيل »: (وسلم –آله و

                                                            
؛ 28، 59عســاكر ي تــاريخ  مشــ،: جوابــن  ،82، ص3وأخرجــه الطــرباين ي املعجــم الكبــري أيضــا : ج (1)

؛ واملتقـا 186، ص3؛ واملحب الطربي ي الرياض النرضـة: ج130، ص9واهليثما ي هم  ال والد ج
زي ؛ والقنـدو233؛ والباعوين الدمشقا ي جواهر املطالـب: ص157، ص13اهلندي ي كن  العام : ج
 ورريهم. 174حجر اهليثما ي الصواع، املحرقة: صوابن  ؛396، ص1ي ينابي  املو ة:ج

 .247، ص2أخرجه الطرباين ي املعجم الكبري : ج (2)

؛ العينـا 199هـ(؛ ي حدي  خثيمة: ص343وأخرجه أيضا  خثيمة بن سليام  األطرابليس )املتو  سنة  (3)
ــاري برشــ  صــحيح البخــاري: ج ــن  ؛216ص 16ي عمــدة الق ــاريخ  مشــ،: جواب ، 42عســاكر ي ت

؛ والعينـا ي 358؛ املوفـ، اخلـوارزما ي املناقـب: ص372، 7كثري ي البداية والنهايـة: جابن  ؛74ص
؛ املتقـا اهلنـدي ي كنـ  172؛ املحـب الطـربي ي الريـاض النرضـة: ص216، ص16عمدة القـاري: ج
 .36427برقم  136، ص13العام : ج

 .338، ص35 مش،: جتاريخ  (4)
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 .(1)«نم تزود الناس عن حويضأو
قـا : قـا   ،وجابر بـن عبـد اهلل ،يب هريرةأعن ، وسط ي األ (2)خرج الطرباينأو

يب طالب صالاحب حالويض أابن  عيل» :(وسلم –وآله  - صىل اهلل عليه)رسو  اهلل 
 .(3)«يوم القيامة

 واحلوض عند املصنفحقيقة اللواء 

عـىل ولـ   قـدمأف ،وكر حقيقة اللواء واحلوض املذكورينأ  أي خاطري ح سن
مشـتعال  بالصـالة عـىل النبـا  ين كنـ أعلـم أ ؛وكر مشهد شهدته قبل ول  بسـنني

فلـام  ،وسلم( بعد صالة املعرب فحصـل  يل ريبـة قليلـة -وآله  -)صىل اهلل عليه 
نكشـف يل أ ،املذكور ي خـال  الصـالة املتلـوةكلمة حامل لواء احلمد إىل  وصل 

وسـلم(  -وآله  - رسو  اهلل )صىل اهلل عليه ورأي  ،فضاء واس    تدره جوانبه

                                                            
؛ السـيوطا 37، ص4هـ(  ي األساما والكنى: ج278أخرجه أيضا  أبو أمحد احلاكم الكبري )املتو  سنة  (1)

 .38704ي جام  األحا ي  برقم 
 .67، ص1املعجم األوسط: ج (2)

 ؛ القـايض الـنعامين املعـريب ي شــر 367،  ص10وأخرجه أيضا  اهليثمـا ي همـ  ال والـد : ج (3)
؛ القنـدوزي الشـافعا ي ينـابي  310؛ املوف، اخلوارزما ي املناقب ص206؛ ص2األخبار : ج
 .396، ص1املو ة: ج
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نبياء حتته األ ،يبتسم ي وجها وبيده لواء من نور ،صرية جالسا بمواجهتاببعني ال
 ،اللـواءتنور هذا الاضـاء بنـور ولـ   ،ولياء املتقدمو  واملتاخرو واملرسلو  واأل

عـىل خارجـا   طرفـه األ ورأيـ طولـه إىل  فنيـر  ،وانبسط نوره عىل اخلالل، كلها
 .رض الساىلسال خارجا من األوطرفه األ ،من العرش
مـتال  أ ،وي املوجـو ا  كلهـا ،هذا اللواء سـاريا ي   فرأي  م عمق  النير  

الكر  ومـا متال العرش وأو ،رضو  وما بينهام وما حت  الثرىبه السموا  واأل
مــن رســو  اهلل  واســتمد  ،وتاكــر  ي حقيقتــه ،فتحــري  ي عيمتــه ،فــوقهام

ه اضـاللاهلل سـبحانه ب انحنـمف ، راه كنهـهأوسـلم( ي  -وآلـه  - )صىل اهلل عليـه
أ  احلقيقـة املحمديـة اللواء فشهد   شهو  حقيقة (سلم - واله - صىل اهلل عليه)

 .خرويي املواطن األ (1)ربعة هايلأ املطلقة هلا
  .لواء احلمد :اجمللى االول 

وملـا كانـ   ،ظهـار صـاا  الكـام أاحلمد عند املحققني عبارة عـن     أ  خياى 
مبـا ة هلـا  ،الكام  (2)وسلم( جامعة لشيونا  -وآله  - حقيقة حممد )صىل اهلل عليه

قـوى أو كمـل صـاةأ ،نا لـهأعـىل شـأكا  احلمد  ،لصاا  اجلام  واجلال  ،ميهرة
 ؛محـدا  وحممـدا  وحممـو ا  أوسـلم( حامـدا  و -وآلـه  - وكا  )صىل اهلل عليـه ، زما

                                                            
 أي: ها . (1)

 لش ونا ، مج : ش و  (2)
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وسـلم( ي املراتـب  -وآلـه     -حامدا  بلسانه الكـريم اخلـاص بـه )صـىل اهلل عليـه 
 ،و شـها يةأريبيـة  ،و عينيـةأعلمية كانـ   ،لسنته مجي  املوجو ا أمحدا  بأو ،كلها

 وولـ  احلمـد    إحـدا  أحد حيمـد أما من  ألنه ،واخلالي، وحممدا  وحممو ا  من اهلل
وسلم( اجلامعة املطلقة السارية ي الكل  -وآله  -حقيقته )صىل اهلل عليه إىل  راج 

حديتها أما من صورة ي  ،وملا كان  العوا  كاملرالا املتقابلة ،الياهرة بصور الكل
الصورة ختتلف بـاختالف     أ    إ ،ولو بوجه من الوجوه ،خرىهلا ظهور ي األ    إ

ظهر  صورة صاته الكاملـة اجلامعـة امليهـرة لصـا  الكـام  ا هلـا ي  ،املوطن
ولسـانيا  بصـورة  (1)وقـو   ناسـيا  وجنانيـا   ،وجو ا  وشـهو ا  ومعرفـة ،املراتب كلها

 ،خـرين ي صـعيد واحـدولـني واألعند مجـ  األ ،خرويلواء احلمد ي املواطن األ
وســلم( بــالكام  املطلــ، املســتور عــىل  -وآلــه  - ناــرا ه )صــىل اهلل عليــهإ إظهــار
وملـا  ،والعـرب يضـ  اللـواء موضـ  الشـهرة ،واشتهاره بـذل  ي الكـل ،اخلالي،

كـا   ،كان  احلقيقية املحمدية بصاتها الكاملة اجلامعة سارية ي املوجو ا  كلهـا
و أومن  ونه حتته م منا كـا   م آوكا   ،يضا ساريا ي املكونا  كلهاأول  اللواء 
وملـا  ،رسها ممتلية به مستضيشة بنـورهأبل املوجو ا  ب ،نافقام م، خملصا كا  أكافرا

                                                            
 اجلنا : العقل (1)
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وليـا  حلقيقـة حممـد أمامنا عـيل )عليـه السـالم( ظـال إكا  مو نا وها ينا وسيدنا و
متحققـا  بصـاته الكاملـة اجلامعـة املطلقـة التـا هـا  ،)صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم(

رسو  اهلل )صىل اهلل عليه إىل  كا  حريا  حلمل ول  اللواء ،رة عن احلمد املطل،عبا
ـأ ،حا ي  الصـحيحة املستايضـةوسلم( تارة كام جاء ي األ -وآله - ه )صـىل اهلل ن 
 (.وسلم(  قا  بيدي لواء احلمد و  فحر -وآله  - عليه
 ،  اللواء لواءهأل ؛ ونه م ومن آنا حامل لواء احلمد يوم القيامة حتته )أ :وقا  

إىل  وتـارة يسـند ،صـالةأوسلم( حامله عىل احلقيقـة  -وآله  -وهو )صىل اهلل عليه 
وهـو كـرم اهلل وجهـه سـب،  ،مو نا عيل )عليه السالم( ألنـه نالبـه ي ولـ  احلمـل

 ،وكامـل ا لـه ،حيمل هذا اللواء واحلمد هلل عـىل سـابغ نعاميـه ،خرينولني واألاأل
 حباله.أسالم عىل حممد واله ووالصالة وال

 املقام احملمود :اجمللى الثاني

تركـ  حتقيـ، ولـ  املقـام  ،خـرينواأل لألولـنيوهو مقام الشااعة الكـربى  
  شـاء اهلل تعـاىل ي أ  تيرسـ فسـأوكره أو ،لعدم تعل، ررضنا بـه ي ولـ  الكتـاب

 نه ظاهر للمعارف اللبيب املتأمل ي كالمنا.أم   ،خرأكتب 
 ر.الثالث احلوض الكوث اجمللى

وسـلم( معرفـة خاصـة وشـهو   -وآلـه  -   لرسو  اهلل )صىل اهلل عليـهأعلم أ
الــذي بــه يــدره حقــاي،   ،وهــو شــهو  احلقيقــة املطلقــة ي احلقــاي، كلهــا ،خــاص
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وسـلم( بـذل  الشـهو   -وآلـه  - ولـه )صـىل اهلل عليـه ،شياء عىل ما ها عليهااأل
وبـه  ،شــريعتهالـذي عليـه تارعـ   ،وخواصـهاعيـا  حكام األأطالع حمق، عىل أ
التـا  ،ولذا كان  تل  الشـريعة امللة ي الدرجة القصوى من الكام  ،سس  ملثلهأ

ـــري  ــة ي التش ــا رتب ــالة ،  يتصــور فوقه ــوة والرس ــه  ار النب ــ  ب ــ   ،فتم وكمل
 ،عيـا فشـريعته )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مطابقة جلمي  احلقاي، واأل ،وختم 
منهـا  ألربااـامرضية  ،كام هتا املندهة فيهاإىل  موصلة هلا ،حكامها كلهافقة ألموا

خـروي هـا احلـوض وصـورة تلـ  الشــريعة وامللـة ي املـواطن األ ،رضاء كامال
 ،وامـر والنـواهاحكـام مـن األوملا كان  الشـريعة مشتملة عـىل كثـرة األ ،الكو ر
ــالكو ر املشــت، مــن شــعا  ســمي  وكــار واألخــالق واألعــام  واألاأل صــورته ب
كثر منها مـن أبل  ،وها كنجوم السامء ،وكان  كي انه بعد  تل  ا حكام ،الكثرة

 ،رسار واحلقــال، الباطنــةحكــام واألبــاري، الــذهب صــور األأ ،الــذهب والاضــة
كواب أو  ؛رباب الو ية الباطنةأرسار وصحاب األأحوا  وهل األأفيسقو  منها 
هل الطاعا  أفيسقو  منها  ،خالق الياهرةعام  واألحكام واألالاضة صورة األ

ـُ   ،خـالق احلميـدةعام  الصـاحلة واألواأل ،الياهرة  ي ولـ  احلـوض (1)ولـذا َيعَي
                                                            

ــدفقا  شــديدا  متتابعــا . رواه )الصــاحلا الشــاما، ســبل اهلــدى والرشــا : ج (1) ــا  ت ــه مي اب ــدف، في  12أي ي
 5؛ الــديباج عــىل مســلم، جــال  الــدين الســيوطا: ج367ص 1؛ همــ  ال والــد، اهليثمــا، ج467ص
 .   315ص
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فيسـقا كـل  ،خـر مـن ورقحـد ا مـن وهـب واآلأ ،يمدانـه مـن اجلنـة ،(1)مي ابا 
كثـر عـىل حسـب اسـكهم أوالبع  يسقو  من كوزتني  ،ومي ابه هم من من كوز
  الكمـــل اجلـــامعني لليـــاهر والبـــاطن أحتـــى  ،وا رسار املـــذكورة باألحكـــام

 ،بـاري،يسقو  من مجيـ  الكيـ ا  واأل ،املتحققني بجمي  حقال، الشـريعة املقدسة
هو صـورة الشـهو  املطلـ،  ضوماء هذا احلو ،يتلذوو  بالكل ويتنعمو  باجلمي 

  أل ،بـدا  أب منـه   ييمـأ فمـن شــر ،ي مجيـ  احلقـال، ،للحقيقة املطلقة السـارية
حـد ي  ـم باملـاء الـ    فـال عطـم أل ،اليامء والعطـم  و  ولـ  شـعر فيسـقا

 – صـىل هلل عليـه)صالة رسو  اهلل وساقا هذا احلوض عىل احلقيقة واأل ،الوصا 
و  متحق، بالشـهو  املطلـ، أملا كا   ،ومو نا عيل )عليه السالم( (،وسلم - واله
 ،ميهرا  كامال  للكام   املحمديـة ،وسلم( -وآله  -ملذكور بعده )صىل اهلل عليه ا

مـ و ا  عنهـا  ،كا  ساقيا  مـن حوضـه ،ماي  احلقاي، والعلوم عليه ،متهوها يا  أل
وآلـه  - الكوز من يده )صىل اهلل عليه فيأخذ (سلم - واله -صىل اهلل عليه )بنيابته 
 .يسقا امل منني (كرم اهلل وجهه)وسلم( بيده  -
وليـاء الكـاملني واأل ،لني معلمـا الشــريعة لطالاـام  العلـامء العـاأعلـم أ م  

لـــني نـــوار عـــىل املستايضـــني واملعـــارف واأل ،رسارمايإلـــ احلقـــال، واأل ،املكم 
باري، من كواب واألاأل فيأخذو  ،يضا شـركة ي تل  السقايةأهلم  ،واملس شدين

                                                            
لعــة األرض. )معجــم إىل  قنــاة أو أنبــوب أو معــد  أو رــريه يســيل بــه املــاء مــن الســطح ونحــوه (1)

 .470الاقهاء، جال  الدين السيوطا: ص
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ويسقو  تالميـذهم ومريـد م عـىل تاـاو  املراتـب  بأيد م (كرم اهلل وجهه)يده 
وكــذل  ي  ،اللــواءإىل    ي احلــوض تقييــد بالنســبةأ ــم   خياــى  ؛(1)والــدرجا 
ولـذا تكـو   ،طـالق  حقيقة اللواء رايـة مطلقـة األإف ،حقيقتهإىل  حقيقته بالنسبة

وحقيقـة احلـوض مقيـدة  ،خرو  امل منو  والكـافرو  حتـ  ي ظلـهولو  واألاأل
 و  الكـافرين  ،ممن تاب  للشـريعة معتصـم اـا    إليها ولذا   يسقى منه إبالنسبة 
ووصـيه  ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني ،واملنافقني
 مجعني.أليهام آمني واأل

 اجمللى الرابع: الوسيلة.

 بقية املعراج الثامن.شاء اهلل تعاىل باضله، ومنه إ  وسيجي  حتقيقها فيام بعد 
 حلادي والعشرون: يف أنه عليه السالم دابة اجلنة وأن له فيها كنزًاا

 ،ي املعرفـة (1)بو نعيمأو ،(4)واحلاكم ،واحلكيم ،(3)محدأو ،(2)يب شيبةأابن  خرجأ
                                                            

  ير  ي الروايا  الشـرياة ما يعاضد هذا املعنـى أو ي كـده فسـاقا احلـوض حصــرا  هـو عـيل أمـري  (1)
امل منني )عليه السالم( إىل املستوى الذي   يصـر   فيه أحد ا لمة من آ  حممد )صىل اهلل عليـه وآلـه 

 عليه السالم.وسلم( ا  نا عشـر أهنم أو أحدهم له هذه املنقبة!! وعليه: فها أوحدية بعيل 

 .410، ص3املصنف: ج (2)

 .993، برقم 6، 3فضالل الصحابة : ج (3)

 .123، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (4)
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  لالك كنالزًا يف أيا عاليل » :قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ،عن عيل قا 
 .(2)«وليسم لك اللانية ،وىل  لك األإف ها فال تتبعن نظرة،ينقرنك ذو أو ،اجلنة
 ،(3)بـو نعـيم ي فضـايل الصـحابةأو ،بو بكر الشافعا ي العيالنيا أخرج أو 
يا عيل » :قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ،عن عمر قا  ،(4)عساكروابن 

 .(5)«دخلأتدخل معي يوم القيامة حي   ،يدك يف يد 
رسـو  اهلل )صـىل     إ ،عن عمرو بـن احلمـ، ،(6)والطرباين ،سعدابن  خرجأو 

                                                                                                                                                       

 .325برقم  367، ص1معرفة الصحابة: ج (1)
؛ املنــذري ي 15، ص3ي شـــر  معــاين ا  ــار: ج وأخرجــه مجاعــة ورواه آخــرو ، مــنهم الصــحاوي (2)

عـريب ي ابـن  ؛521، ص4؛ معاين القرا  للنحاس: ج2928برقم  35، ص3التذهيب وال ريب: ج
؛ املوفـ، 186مر ويه ي مناقب عيل بن ايب طـا  عليـه السـالم: صابن  ؛378، ص3احكام القرا : ج
رشد القرطبا ي البيـا  والتحصـيل: ابن  ؛ 229؛ جواهر املطالب للباعوين: ص355اخلوارزما، ص

 ، ط/  ار الكتب العلمية ورريهم285، ص1؛ الكالباوي ي بحر الاوالد: ج305، ص4ج

 .238برقم  366، ص1فضالل الصحابة: ج (3)

 .393، ص18تاريخ  مش،  بن عساكر: ج (4)

ــيط:  ج (5) ــم الوس ــرباين ي املعج ــه أيضــا  الط ــايض ؛ و 288، ص3واخرج ــواهر الق ــريب ي ج املع
ــن حجــر العســقالين، ج277: صاملطالــب ــة  ب ــب العالي ــرقم  290، ص11؛ املطال ؛ 4094ب

 .75، ص7البويصـري ي أحتاف اخلرية: ج
رسو  اهلل )صـىل إىل  بلاظ: )...  م هاجر  239ص 4أخرجه الطرباين ي املعجم األوسط: ج (6)

يالا عمالرو، هالل لالك أ  أريالك آيالة اجلنالة، يأكالل »: اهلل عليه وآله( بينام أنا عنده وا  يوم، فقـا  يل
← 
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وتشالالرب  ،الرعام تأكلريك دابة اجلنة أيا عمر وهل » :قا  ،اهلل عليه وآله وسلم(
                                                                                                                                                       

 ؟«ويرشب الرشاب، ويميش يف األسواهللالرعام ، 
 قل : بىل بأيب أن .

يا عمالرو، هالل لالك أ  أريالك آيالة »وقا  يل:  «هذا وقومه آية اجلنة، وأشار نىل عيل بن أيب طالب»قا : 
 ؟«ويرشب الرشاب، ويشمي يف األسواهللالنار، يأكل الرعام، 

 بأيب أن .قل  بىل، 
، فلام وقع  الاتنة، ووكر  قو  رسو  )صـىل اهلل عليـه «هذا وقومه آية النار، وأشار نىل رجل»قا : 

 (.إىل آية اجلنة.... وآله( فار  من آية النار
أقو : هذا الرجل الذي أشار إليه النبا صىل اهلل عليه وآله والذي تكتم عليه  الطرباين ورريه  عـىل الـررم 

)صـىل اهلل عليـه وآلـه( بأنـه آيـة النـار، فلـم ترهبـه نقمـة اهلل ورضـبه ي إخاـاء آياتـه  من رصيح قولـه
هــ( ي رش  األخبـار،  363وتضليل عبا ه قد رص  عنه رـري واحـد كالقـايض الـنعام  املعـريب ) 

وابن عساكر ي تارخيه، واملقري ي ي إمتاع األسـامع، وأخرجـه القـايض املعـريب: )عـن احلـارث عـن 
يالا »احلم،، قا : قا  يل رسو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يومـا  وأنـا بـني يديـه ي املسـجد:  عمرو بن

 «عمرو، أ  أريك آية اجلنة وآية النار، يأكل الرعام، ويرشب الرشاب، ويميش يف األسواهلل؟
 قل : نعم، بأيب أن  وأما يا رسو  اهلل، فأرينهام. 

يميش حتى أتى رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، فسلم وجلـس بـني يديـه،  (عليه السالم)فأقبل عيل 
 .«يا عمرو، هذا وقومه آية النار»فقا  يل رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 

عليــه )و  خياــى عــىل الباحــ  أ  املــرا  )بقومــه( هــو األتبــاع اعتقــا ا  ومــذهبا  وتشــيعا ، فإتبــاع عــيل 
 ه؛ وأتباع معاوية، هم شيعته، وهم قومه.، هم شيعته، وهم قوم(السالم
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يب طالالب علياله أعاليل بالن نىل  شالارأو ،هذا دابة اجلنالة ،سواهللومتيش يف األ ،الشالراب
 .(1)«السالم

 السالم يزهر يف اجلنة ككوكب الصبح، وله فيها سبع حدائق.الثاني والعشرون: إنَّه عليه 

عـن  ،(3)والديلما ،(2)والبيهقا ي فضالل الصحابة ،خرج احلاكم ي تارخيهأو 
طالالب يزهالر يف  يبأبالن » :رسو  اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـا  يل    إنس أ

 .(4)«هل الدنياككوكب الصبح أل ،اجلنة
وابـن  ،واخلطيـب ،بـو الشـيخأو ،(7)واحلـاكم ،(6)بـو يعـىلأو ،(5)خرج البـ ارأو 

                                                            
،  والسـيوطا ي جـام  ا حا يـ  350ص 23واحلدي  رواه املتقـا اهلنـدي ي كنـ  العـام  ج (1)

 .26201برقم  350، ص23ج

أ  البيهقـا أخـرج احلـدي  ي فضـالل إىل  أشار السيوطا ي الاتح الكبري بعد أ  أور  احلـدي  (2)
 (.231، ص2جالصحابة )الاتح الكبري : 

 .63، ص3الار وس بمأ ور اخلطاب: ج (3)

املعـازيل ي ابن  ؛ وأخرجه 32917برقم  604ص 11ورواه أيضا املتقا اهلندي ي كن  العام  ج (4)
؛ والسـيوطا ي اجلـام  الصـعري 158بـرقم  129مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السالم( : ص

حجــر اهليثمــا ي الصــواع، وابــن  ؛97، ص2ي ينــابي  املــو ة: ج ؛ والقنــدوزي178، ص2ج
 .14197برقم  238، ص14؛ والسيوطا ي جام  األحا ي ، ج125املحرقة ص

 .137، ص1مسند الب ار ج (5)
 .2565، برقم 426، ص1مسند أبو يعىل ج (6)

 ، ط/  ار الكتب العلمية.4672، برقم 149، ص3املستدره عىل الصحيحني: ج (7)
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خالذ بيالد  أبينام رسالول اهلل )صال  اهلل علياله وآلاله وساللم( » :قا  ،عن عيل ،النجار
يالا رسالول اهلل مالا  رفقلالم ،فمررنالا بحديقالة ،يف بعض سالكك املدينالة ،ونحن 

 .«حسنها من حديقةأ
قالول مالا أكالل ذلالك   ،حالدايقحتالى مررنالا بسالبع  ،حسن منهاألك يف اجلنة » :قا  

 .جهش باكياأعتنقني ثم أفلام خال له الرريق  ،حسن منهاأويقول لك يف اجلنة  ،حسنهاأ
قالوام   يبالدوهنا لالك أض اين يف صالدور » :قا  «؟يا رسول اهلل ما يبكيك» :قل  

  .(1)«يف سالمة من دينك»:قا  «؟يا رسول اهلل يف سالمة من ديني» رقلم ،«بعد     ن
 الثالث والعشرون: إّنه عليه السالم يدعى إذا دعي النيب )صلى ا هل عليه وآله( يوم القيامة. 

بو نعيم ي فضـالل أو ،(3)وسطوالطرباين ي األ ،(2)شاهني ي السنةابن  واخرج

                                                            
والبـاعوين ي جـواهر  1074بـرقم  88ص 3وأخرجه أيضـا  أمحـد بـن حنبـل ي فضـالل الصـحابة : ج (1)

؛ ط هم  أحياء الثقافة اإسالمية؛ وأمحد بن عبد اهلل الطربي ي وخـالر العقبـى: 255ص 1املطالب ج
، 7ج ، والبويصــري ي أحتـاف اخلـرية،343، 1؛ والقندوزي  الشافعا ي ينابي  املو ة: ج87، ص1ج
، 4ط/  ار الــوطن الريــاض؛ ابــن حجــر العســقالين ي املطالــب العاليــة ب والــد الثامنيــة : ج 191ص
 ورريهم. 14690برقم  155ص 9؛ واهليثما ي هم  ال والد ج3933برقم  109ص

 111برقم  152ص 1شـر  مذاهب أهل السنة: ج (2)

 .3891برقم  171ص 4املعجم األوسط : ج (3)
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  تالر  أ» :قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( عن عيل قا ، ،(1)الصحابة
عنالاقهم أقالد قر الع  ،حفالاة عالراة مشالاة ،النالاس يف صالعيد واحالدمجالع اهلل أذا ن يليا ع

يقالوم عالن يمال   ،بيضال أبالراهيم فيكسالى ثالوب  نول مالن يالدعي أفكالا   ،العرش
 عالالرض مالالا بالال أوحالالويض  ،حالالويضنىل  ثالالم يفّالالر   مبعالال  مالالن اجلنالالة ،العالالرم
ثالم  ،توضالأأشالالرب وأف ،حا  من فضالةء، فيه عدد نّوم السامء قدوصنعا ،بصالر 

 .(2)(قل  بىل ،«ليهن  دعيم ندعى خلري أفتقوم معي و   ،بيض أكسى ثوب  أ
ــدارقطنا عــن عــيل قــا   ــه  ،واخــرج ال ــه وآل قــا  رســو  اهلل )صــىل اهلل علي
ثالم  ،بيضال أفيكسى ثوب   ،راهيمنبول خلق اهلل يكسى يوم القيامة أ    ن» :وسلم(

ثالم  ،عالن يسالارهقالام أثم  ،خءينأدعى فاكسى ثوب  أثم  ،يقام عن يم  العرم
  أتالر   أفالام ،ثالم تقالام عالن يمينالي ،فتكسى ثالوب   ؛نم يا عيلأتدعى 
  .(3)«  تشفع اذا شفعمأذا كسيم ونوتكسى  ،ذا دعيمنتدعى 

                                                            
 .46برقم  83ص  1ج :ةفضالل الصحاب (1)
؛ واملتقـا 329، ص 42عسـاكر ي تـاريخ  مشـ، ج ابـن  وأخرجه مجاعة ورواه آخـرو ، مـنهم (2)

؛ الــذهبا ي  135ص 9؛ واهليثمــا ي همــ  ال والــد ج 155ص 13اهلنــدي ي كنــ  العــام  ج
 .52، ص3حجر ي لسا  املي ا  ، جوابن  ،165ص 2مي ا  ا عتدا : ج

ــو نعــيم ي فضــالل الصــحابة جوأخرجــه أيضــا   (3) ــرقم  83، ص1أب ؛ والطــرباين ي املعجــم  46ب
 2ط  ار احلرمني للطباعة؛  والقايض النعام  املعريب ي شــر  ا خبـار ج 272ص 4األوسط ج
عســاكر ي تــاريخ  مشــ، ابــن  ؛135ص 9؛ اهليثمــا ي همــ  ال والــد ج 826؛ بــرقم 270ص

← 
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 الرابع والعشرون: إنه عليه السالم قسيم النار واجلنة.

كالما  مر شورى بينهم عليا  قا  للستة الذين جعل عمر األ    إ (1)يضاأخرج أو
حد قالال لاله رسالول اهلل )صال  اهلل علياله أنشدكم باهلل هل فيكم أ» :طويال  من مجلته
 .(2)« الل هم  رقالوا ؟غري  ،«نم قسيم النار يوم القيامةأيا عيل » روآله وسلم(

 :قـا  لـه (صـىل اهلل عليـه والـه سـلم)نه أعن عيل املرتىض  (3)معناه ما رواه رريه
 .(4)«وهذا لك ،هذا   رتقول للنار ،يوم القيامةنم قسيم اجلنة والنار أ»

                                                                                                                                                       

 ؛ ورريها 33905برقم  109، ص31ج ؛ السيوطا ي جام  ا حا ي :329، ص42ج

رواه القندوزي الشافعا اذا اللاظ الذي ينص عـىل أخـراج الـدارقطنا للحـدي  وقـد أ رجـه  (1)
 .26ص 2ينابي  املو ة ج 135حت  التسلسل

عيل بن موسى الرضا عليهام السالم قـا  )حـد نا أيب موسـى بـن إىل  املعازيل بسنده ابن  أخرجه (2)
الم قا  : حد نا أيب جعار بن حممد عليهام السالم قـا : حـد نا أيب حممـد بـن جعار  عليهام الس

عيل عليهام السالم قا  حد ا أيب عيل بن احلسني عليهام السالم قا  حد نا أيب احلسـني بـن عـيل 
عليهام السالم قا  حد نا أيب عيل بن أيب طالب  أنـه قـا : قـا  رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه 

 .«قسيم النار، وأنك تقرع باب اجلنة وتدخلها ب ري حساب ننك»وسلم(: 

 أي رري الدارقطنا. (3)
 هذا احلدي  أخرجه مجاعة ورواه اخرو  منهم:  (4)

نذا كالا  »احلاكم احلسكاين بسنده إىل أيب سعيد اخلدري قا  : قا  رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
وعيل صلوات اهلل عليهام أدخال اجلنة من أحبكام، وأدخالال النالار مالن يوم القيامة، قال اهلل تعاىل ملحمد 

← 
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ِقوَيؤا فوؤي   } أب ضكام، فيّلس عيل ع  شفري جهنم فيقول هلار هذا  ، وهذا لالك، وهالو قولاله تعالاىلر سَأ
 .11896برقم  264ص 2(. شواهد التن يل ج24)سورة ق، اآلية: {.جَوَن  َ  ْلَّ  أمَّارٍ ََنويٍد

اللاظ الذي يكشف  عن اختصاص اإمام عيل )عليه السالم( بالقسيم للجنة والنـار وقريب من هذا 
 واه مجاعة، منهم:رفيقو  للنار هذا يل وهذا ل  ما 

أنالا قساليم النالار »وبلاظ عنه )عليه السالم( أنه قـا   298، ص42عساكر ي تاريخ  مش،: جابن  .1
 .«وم القيامة أقول هذا  ، وهذا لكي
 ، اذا اللاظ.208 ص 4مي ا  ا عتدا : ج. الذهبا ي 2
 ، اذا اللاظ أيضا  113، ص6حجر العسقالين ي لسا  املي ا  : جابن  .3
نباتـه عـن عـيل )عليـه السـالم( أنـه قـا : ابن  بلاظ رواه األصبغ 553جرب ي هنج اإيام  صابن  .4

ة والنالار، فالأقول العظيم الذ  هم فيه خمتلفو ، كال سيعلمو  حال  أقالف بال  اجلنال واهلل أ  النباً »
 .«هذا  ، وهذا لك

عن أيب الصل  اهلروي، عن اإمام عيل بن موسى  156. ال رندي احلناا ي معارج الوصو : ص5
 ( قـا  يلأنه قا : )سمع  أيب حيدث عـن أبالـه  عـن عـيل )عليـه السـالم (عليهام السالم)الرضا 

 .«يا عيل أنم قسيم اجلنة والنار»اله وسلم:  رسو  اهلل صىل اهلل عليه
، بلاـظ آخـر أخرجـه عـن أيب بصـري، عـن البـاقر 251ص 1. القندوزي الشافعا ي ينابي  املو ة ج6

)عليه السالم( عن أبيه، عن جده، عن أمـري املـ منني عـيل )عليـه السـالم( قـا ، قـا  رسـو  اهلل 
كيف بك يا عاليل نذا وقفالم عال  شالفري جهالنم، وقالد مالد الصالالراط »وسلم(:  )صىل اهلل عليه وآله

 .«وقلم للناس جوزوا، وقلم جلهنم هذا  ، وهذا لك
عن الرضـا )عليـه السـالم(، عـن  252، ص1. أبو سعد منصور بن احلسني اآليب، ي نشـر الدر: ج7

نه قا  لعيل )عليـه السـالم(: أباله )عليهم السالم(، عن رسو  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، أ
 .«ة، تقول للنارر هذا  ، وهذا لكيا عيل أنم قسيم اجلنة والنار يوم القيام»
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 اخلامس والعشرون: إّنه عليه السالم آية اجلنة.

سمع  رسو  اهلل )صـىل  (،ريض اهلل عنهام)با بكر قا  له عيل أ  أالسامه ابن  وروي
 .(1)«من كتب له عيل اجلواز    نحد الصالراط أ  جيوز » :يقو  اهلل عليه وآله وسلم(

سـمع  زيـد بـن  ،عن ا ملج بن عبد اهلل الكندي قـا  ،(2)عساكرابن  خرجأو 
 ،وحممــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن ،وجعاــر بــن حممــد ،وعبــد اهلل بــن احلســن ،عــيل

صـحاب رسـو  اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه أيذكرو  تسمية من شهد مـ  عـيل مـن 
مـن  يضـا  أوسـمعته  ،هلـهأ ركـه مـن أوعـن مـن  ؛بالـهآكلهـم وكـره عـن  ،وسلم(
)صـىل  وكـا  رسـو  اهلل ،فذكرهم ووكر فيهم عمرو بن احلمـ، اخل اعـا ،رريهم
 :قا  لهوسلم(  –وآله  –اهلل عليه 

 :فَقـا  ،فمـر عـيل ،نعم يا رسـو  اهلل :قا  «؟ريكم آية اجلنةأُ حتب أ  أيا عمرو »
 .«هذا وقومه آية اجلنمة»
 ـم كتـب  ،صـيَب أفكـا  مَعـه حتـى  ،ل مـهأفَلام قتل عثام  َوبـاي  النَـاس عليـا  

األجلـح فحـد نا عمـرا  بـن سـعيد  :قـا  ،َوبعـ  مـن يأتيـه بـه ،معوية ي طلبـه

                                                            
، 137ص 3: ج؛ املحب الطربي ي الريـاض 20ص 3رواه القندوزي ي ينابي  املو ة ج (1)

 وقا  خرجه ابن السام  ي املوافقة.
 .498ص 45تاريخ  مش، : ج (2)
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نه خَرج مَعه أ ،وكا  مواخَيأ لعمرو بن احلم، ،عن رفاعة بن شَدا  البجيل ،البجيل
وآله  –)صىل اهلل عليه    َرسو  اهللأ ،  القوم قاتيلأيا رفاعة  :فقا  يل ،حني طلَب 

الا عمالرو » :أخربين أ  اجلن واإنس تش ه ي  مـا وقـاَ  يلوسلم(  –  منالكم أ  أيم
فـام أتـم حديثـه حتـى  :قا  رفاعـة ،«هلل بوجه  غادررجل ع  دمه فال تقُتله فتلقى ا

فكـا   ،فو عته ووا بته حيـة فلسـعته وا ركـوه فـاحت وا رأسـه ،رأي  أعنة اخلليل
 .(1)أو  َرأس أهدي ي اإسالم

 

                                                            
معاويـة، هموعـة مـن إىل  عىل استشها  عمرو بن احلم، اخل اعا، ومحل رأسه وإهدالهلقد نص  (1)

أيب عاصـم ي كتـاب األوالـل: وابـن  ؛271، ص7أيب شـيبة ي املصـنف: جابـن  احلااظ، مـنهم:
 ؛597، ص21؛ واملــ ي ي هتــذيب الكــام : ج107؛ والطــرباين ي كتــاب األوالــل: ص71ص
 ، ورريهم. 515، ص4: جحجر العسقالين ي اإصابةوابن 

أما كو  عيل )عليه السالم( آية اجلنـة؛ فقـد أخـرج حلـدي  هموعـة مـنهم: القـايض املعـريب ي رش  
؛ اهليثما ي هم  ال والد: 240، ص4؛ الطرباين ي املعجم األوسط: ج208، ص1األخبار: ج

؛ 108: ص؛ الكحـالين الصـنعاين496، ص13؛ املتقا اهلندي ي كن  العـام : ج406، ص9ج
، ورريهم.221، ص12املقري ي ي أمتاع األسامع: ج
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 148 .............................................. إيضا  التواتر ي حدي  املوا ة-1
 159 ........................................ تاري  ي وجوب توليه )كرم اهلل وجهه( -2
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 162 ............................................. سمعته   يل ي كشاية حقاي، -3

 170 ......................................... .وأو هم أعلمهم السالم عليه أنه ي:  انيا  

 184 ............................................................................ :اهيد

 188 ... وأعدهلم وسلم وآله عليه اهلل صىل النبا بعد املسلمني أقضى( السالم عليه) أنه ي:  الثا  

 الثالث املعراج
 195 ........................................ ووحيد وشهيد شاهد( السالم عليه) أنه ي

 197 ......................................................... علية منقبة ي اية معرفة

 الرابع املعراج
 املتقـني، وإمام واملسلمنَي، العرب َوسيد امل منني، ويعسوب قوم، لكل ها ي( السالم عليه) أن ه ي

 والاـاروق األكـرب، الصـدي، وهـو العـاملني، رب رسـو  أعطى ما ومعطا املحجلني، العر وقالد
 203 ...... .اآلبدين أبد( وسلم وآله عليه اهلل صىل) الَعاملني ي اهلل حجة إىل والساب، األعيم،

 203 .......................................... .قوم لكل اهلا ي السالم عليه أنه ي: أو   

 205 ................................................................. :منياة معرفة

 207 ......................................... .امل منني يعسوب السالم عليه أنه ي:  انيا  

 208 .............................................. .العرب سيد السالم عليه أنه ي:  الثا  

 211 ................................ .املتقني وإمام املسلمني سيد السالم عليه أنه ي: رابعا  

 213 .................................... .النبوة إ    رسوله أعطى ما معطيه اهلل إ   : خامسا  
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 215 .................................. .األعيم والااروق، األكرب الصدي، أنه ي: سا سا  

 218 .................... .وآله عليه اهلل صىل اهلل رسو  إىل الساب، السالم عليه أنه ي: سابعا  

 218 ............................................................. السيا ة علية حقاي،

 املعراج اخلامس
 وحمبه وم ي ده( وسلم – وآله – عليه اهلل صىل) اهلل رسو  موىل( السالم عليه) أنه ي
 – وآله – عليه اهلل صىل) النبا ونيري فيها وممسوس واته ي واخشى وحبيبه اهلل وحمب وحمبوبه
 223 ................................................. .السالم عليهم األنبياء ونيري( وسلم

 223 ..................... .وم يده ونارصه( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسو  موىل أنه ي: أو   

 225 ........................................................ .وحمبوبه حمبه أنه ي:  انيا  

 230 ........................ (.ىل اهلل عليه وآلهص) ورسوله اهلل عند اخلل، أحب أنه ي:  الثا  

 232 ................................................... اهلل وا  ي أخشى أنه ي: رابعا  

 234 ......................................................................... فالدة

 السادس املعراج
 237 ....................... وأعداله عداوته ووم وأحباله حمبته وفضل  مو ته وجوب ي

 237 .............................................. .حمبته وفضل مو ته وجوب ي: أو   

 241 ................................................... السالم عليه عداوته وم ي:  انيا  

 251 ........................... وجهه اهلل كرم حمبته ي والتاريط اإفراط عن النها ي تتمة

 السابع املعراج
 259 .......................................................... :وأتباعه شيعته فضل ي
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 الثامن املعراج
 277 .وأفنا  أصل َوعقيلة عجال  علقة مجعتَها والسنة الكتاب ي الوار ة الشـرياة مناقبه من بقا فيام

 277 .................. وأمريها رأسها وعيل إ {لَِنُوا اََّذويَ  سأيُّوَا يَا} فيها آية ن ل  ما: أو   

 عليـه عـيل إ  عنـه يـ  ي   وأنه وُخلقه َخلقه ي( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسو  شبيه أنه ي:  انيا  
 280 ................................................ .واحدة شجرة من وأهنام، السالم

 283 ........... .إيامنه من لة وبيا ، و مه( وسلم وآله عليه اهلل صىل) النبا حلم من أنه ي:  الثا

 285 ............................................. .احل، م  وأنه، القرآ  م  أنه ي: رابعا  

 287 ..... .لواله وصاحب، عنه ويضحا(، وآله عليه اهلل صىل) النبا  ين يقإل أنه ي: خامسا  

 289 ...................................... .براءة سورة بتبليغ املخصوص أنه ي: سا سا  

 291 ......................... حجر ام ي النبا رأس وض  ي جرباليل م  تناوبه: سابعا  

 292 .......................... عيل باب وتره النبوي املسجد ي التا األبواب سد ي:  امنا  

 297 ................................................................. وبشارة إشارة

 297 .................................................. تراب بأيب تكنيه سبب ي: تاسعا  

  ........... 303النبا بعد لألمة املبني   وأنه صلبه ي  اهلل رسو  ورية جعل اهلل إ   : عارشا  

 304 ................................. (.السالم عليهام) فاطمة من ت وفه ي: عرش حا ي

  ................. 306اهلل رسو  عند من لته ي باألحا ي  ور  ما بع  بيا  ي: عرش  اين
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 308 ...................................... األقربني عشريت  وأنذر آية من لة: عرش  ال 

 311 .................................... النبوية اهلجرة قبل األصنام تكسري ي: عرش راب 

 . ........................ 313بعيل أو  بالنبا إ  تصلح    املدينة أ  ي: عشـر خامس

 315 ................ .لعثام  البيعة يوم ي  اهلل رسو  إصحاب  مناشدته ي: عرش سا س

 319 ............. .األمة هذه عن التخايف ي به واختصاصها النجوى آية ن   ي: عشـر سا س

 321 ......................... .وتكاينه وآله عليه اهلل صىل اهلل رسو  تعسيل ي: عشـر ساب 

 324 .... و فنه بتعسيله عيل اإمام وقيام والرضوا  الرمحة عليه طالب أيب وفاة ي: عشـر  امن

 326 ... وآله عليه اهلل صىل اهلل رسو  عن اخلطاب بن عمر رواها التا مناقبه بع : عشـر تاس 

 عـىل والسـاقا اللـواء محـل ي اآلخـرة ي مناقبـه وكـر ي الشـرياة األحا ي  من ور  فيام: عرشو 
ي، وأنه، احلوض  327 .................................................. .األكرب الصد 

 331 ......................................... حقيقة اللواء واحلوض عند املصنف
 337 ...................... كن ا   فيها له وأ  اجلنة  ابة السالم عليه أنه ي: والعرشو  احلا ي

 340 .. .حدال، سب  فيها وله، الصبح ككوكب اجلنة ي ي هر السالم عليه إن ه: والعرشو  الثاين

 341 ................. .القيامة يوم النبا  عا إوا يدعى السالم عليه إن ه: والعرشو  الثال 

 343 ................................ .واجلنة النار قسيم السالم عليه إنه: والعرشو  الراب 

 345 ...................................... .اجلنة آية السالم عليه إن ه: والعرشو  اخلامس
 347.......................................................................املحتويا :

 


