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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 .الحمد هللا رب العالمين، والصالة على سّيد المرسلين، وآله األئمة الطاهرين

الذي جعله اهللا تعالى قسيمًا للجنة والّنار ) السالمعليه (فيقول الّراجي عفو ربِّه وقبول أمير المؤمنين ) وبعد(
تنزيًال، أو تأويًال، ) عليه السالم(مجموعة من اآليات القرآنية في حقِّ أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب        ) هذه (

طة آتاب سواء ما نقلتها منها مباشرة، أم بواس) العاّمة(أو مصداقًا أآمل وفردًا أتم، أو تنظيرًا، جمعُتها من آتب   
 .آخر قد نقل عنها، مّما ذآرته في محله وأشرت إليه

للفقيه الحنفي الحاآم الحسكاني، ) شواهد التنزيل: (واعتمدت أآثر الشيء ـ في ما نقلته ـ على ثالثة آتب هي
يعة ـ و للسّيد هاشم البحراني ـ مّما نقله عن آتب العاّمة فقط، ولم أنقل عنه ما نقل عن آتب الش)  المرامغايُة(و 
 .للعالم الحنفي الحافظ سليمان القندوزي، وأْن نقلت متفرقات آثيرة من عشرات الكتب األخرى) ينابيع المّودة(

في آتب الشيعة، مّما لم أجْد لها مصدرًا ) عليه السالم(ولم أتعرض لذآر آيات وردت بحقِّ علي بن أبي طالب 

 ).العاّمة( في منقوالت من تفاسير وآتب العاّمة، ليكون آتابي هذا متمحضًا
رًا ما آانت أحاديث آثيرة واردة من طرق العاّمة، في بيان نزول آية بحق أمير المؤمنين        ) عليه السالم(وآثي

ين أو بضع أحاديث فقط، الختالف األسانيد أو المصادر أو المتن ـ            ى حديث أو حديث نها عل ي اقتصرت م ر أّن غي
 . لالختصار، وفسحًا للمجال لمن سيأتي فيكمل ذلكعلى األغلب ـ من غير استيعاب، رومًا

أني لم أستقص اآليات، لقّلة المصادر عندي حال التأليف فلعّل من يأتي بعدي ويضيف إلى ما ذآرت ما ) آما(
 .لم أذآره فيكمل اآليات ألفًا أو أآثر وليس بالبعيد

 .وهو حسبي) يهصلوات اهللا عل(ما أرجوه أْن أنال رضا وقبول أمير المؤمنين ) وآل(
 آربالء المقدسة

 صادق الحسيني الشيرازي
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 عليٌّ في القرآن
 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال رسول اهللا 

يت خاصًة، وربٌع في أعدائنا، وربٌع حالٌل وحراٌم، وربٌع فرائٌض          ( نا أهل الب ربٌع في اٍع، ف ُة أرب رآن أربع إنَّ الق
 ).١()م القرآنوأحكاٌم، وإّن اهللا أنزل في علي آرائ

 :قال يزيد بن رومان

 ).٢()ما أُنزل في حّق أحد ما أُنزل في علي من الفضل في القرآن(
 :وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى

 ).٣()لقد نزلت في علي ثمانين آيًة صفوًا في آتاب اهللا، ما يشرآه فيها أحٌد من هذه األّمة(
 :وقال ابن عباس

 ).٤()يٍة في مدحهنزل في علّي أآثر من ثالثمائة آ(
 
 

 سورة الفاتحة
 )وفيها ثالث آيات(
 .١اآلية )) ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيِم((ـ ١
 .٦اآلية )) اْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم((ـ ٢
 .٧اآلية )) ِصراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم((ـ ٣

                                            
 .٤٣-٤٢، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ١

 .٤٣-٤٢، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ٢
 .٤٣-٤٢، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ٣
 .١٢٦ع المّودة، صـ ينابي ٤

صحابة ال، غير ما رواه غيره من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هذا ما علمه ابن عباس ورواه في علي عن النبي    

ي، والحسين بن علي ـ سبطي رسول اهللا ـ وسلما      أ ثال الحسن بن عل وقد جمعنا . ، وأبي ذر وعمار، وغيرهمنم
تاب زهاء سبعمائة آية وآلها منقول         ذا الك ة عن مصادر العاّمة، ولو أضفنا إليها ما بأيدينا مما ذآرها نحن في ه

اء الشيعة آان العدد أآثر وأآثر، هذا آله مع الغضّ        عّما لم يصلنا وضاع أو أحرق من آيات وردت في فضل علم
 .المؤلف). عليه السالم(علي بن أبي طالب 
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 ))ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيِم((

 .١تحة، اآلية سورة الفا
 :في آتابه ينابيع المّودة، قال) هـ١٢٩٤(المتوفى ) الحنفي(روى الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي 

 ):البن طلحة الحلبي الشافعي(وفي الّدر المنظم 
تب الّسماوية في القرآن، وجميع ما في القرآن في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة          ( يع أسرار الك م أّن جم اعل
 ).لبسملة، وجميع ما في البسملة في باء البسملة، وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباءفي ا

 :قال اإلمام علي آّرم اهللا وجهه: ثم قال

 ).١()أنا الّنقطة التي تحت الباء(
ول ( ى شيء،         ) أق ه عل ة ل ًال ال دالل رفًا مهم ون ح ال نقطة يك باء ب و أّن ال ذلك ه ّل المقصود ب ـ  لع بسم اهللا (ف

رحيم    رحمن ال ي بن أبي طالب بالنسبة                   ) ال زلة عل ذا من ى شيء، وهك دلُّ عل باء ال تعني شيئًا، وال ت بال نقطة ال
الذي بدونه ال يتمُّ اإليمان بالقرآن، وبجهاده استقام اإلسالم ـ آما في الحديث ) ٢(للقرآن، فعلي هو القرآن الناطق

ته أآمل اهللا       بوي الشريف ـ وبوالي دين، وأتمَّ اهللا على عباده النعمة، ورضي بها لهم اإلسالم دينًا، في قوله  الن  ال
 :تعالى
 ).٣())اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدينًا((

 .فالدين بدون والية علي بن أبي طالب ناقص

 .لي بن أبي طالب نعمة ناقصةوالنعمة بدون والية ع
 .واإلسالم بدون والية علي بن أبي طالب ليس إسالمًا

ذا العالم الحنفي هو أْن نذآر آل البسمالت الواردات في         ) وال يخفى  ( ذي أخرجه ه ذا الحديث ال أنَّ مقتضى ه
ع عشرة بسملة، إّال أّنن               ة وأرب ب، وهي مائ ي بن أبي طال رها في شأن عل يم، نذآ رآن الحك ا نكتفي بذآر أول الق

 .بسملة ونوآل علم ذلك إلى ما نّبهنا عليه لمن أراد أْن يتذآر

* * * 
تح            ي، في شرح الرسالة الموسومة بالف ن عل د ب رمذي محم يم الت ذا، عن الحك ندوزي ه وأخرج الحافظ الق

ال ابن عباس      ين، ق نه (المب ي    ): رضي اهللا ع نا عل نه (يشرح ل باء من بسم اهللا    ) رضي اهللا ع رحمن نقطة ال  ال
 ).٤(الرحيم ليلًة، فانفلق عموُد الّصبح وهو بعُد لم يفرغ الخ

 

                                            

 .٦٩ـ ينابيع المّودة، ص ١
 .٦٩ينابيع المّودة، ص). أنا القرآن الناطق): (رضي اهللا عنه(م علي قال اإلما: ـ أورد القندوزي هذا قال ٢
 .٣ـ سورة المائدة، اآلية  ٣
 .٧٠ـ ينابيع المّودة، ص ٤



 ١٩٦ من ٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 ))اْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم((
 .٦سورة الفاتحة، اآلية 

د الحمويني        راهيم بن محم روى بإسناده عن خيثمة الجعفي، ) فرائد السمطين(في آتابه ) الشافعي(أخرج إب
 :قال سمعته يقول) الباقريعني محمد بن علي (عن أبي جعفر 

 ).١()نحن خيرة اهللا، ونحن الطريق الواضح، والصراط المستقيم إلى اهللا(
يان في تفسير القرآن    (في تفسيره    ) ٢()الثعلبي (وروى   اْهِدَنا الصِّراَط ((: ، في تفسير قوله تعالى)آشف الب
 )٣(.د وآلهصراط محم: سمعت أبا بريدة يقول: قال مسلم بن حّيان)) اْلُمْسَتِقيَم

)) اْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم: ((في تفسيره، بإسناده عن عبد اهللا بن عباس في قوله) وآيع بن الجراح(وأخرج 

 )٤(.قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حّب محمد وأهل بيته: قال
 .وأخرج هذا المعنى عديد من المفّسرين والمحدِّثين

 ).٥()رشفة الّصادي (منهم السّيد أبو بكر الشافعي في
ك         ي ذل دًة ف ث عدي ّودة، أورد أحادي يع الم ي يناب ي ف ندوزي الحنف ليمان الق افظ س نهم الح رون ) ٦(وم وآخ

 .غيرهما
 
 
 ))ِصراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم((

 .٧سورة الفاتحة، اآلية 
اآم الحسكاني     ) الحافظ (أخرج    بد الرحمن بن زيد بن أسلم، في شواهد التنزيل، بإسناده عن ع  ) الحنفي (الح

                                            

 .٢٤٦ـ غاية المرام، ص ١
 ٤٢٧( عام ى صاحب التفسير الكبير المعروف المتوف،ـ هو أبو إسحاق أحمد بن محّمد بن إبراهيم النيسابوري ٢
رجم ل   ) ٤٣٧أو   د ت بد اهللا أسعد اليمني المعروف بـ     وق نهم ع ر، م ، ٣ج) مرآة الجنان(في آتابه ) اليافعي(ه الكثي
 .٤٦ص

 .٥، ص)طبقات المفّسرين(ومنهم الشافعي الّسيوطي في 
 .١١٩، ص١، ج)واةأبناء الّر( في آتابه ، أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي)منهم(و
 .٣٥، ص٥، ج)معجم األدباء( ياقوت الحموي في )منهم(و

 ...وآخرون

 .٢٤٦ـ غاية المرام، ص ٣
 .٢٤٦ـ غاية المرام، ص ٤
 .٢٥ادي، صـ رشفة الّص ٥
 .١١٤ـ ينابيع المّودة، ص ٦
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(.النبيُّ ومن معه، وعلي بن أبي طالب وشيعته: قال)) ِصراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم: ((عن أبيه في قول اهللا تعالى    

١( 
 
 

 سورة البقرة
 )وفيها أربعون آية(
 .٢اآلية )) ُهدًى ِلْلُمتَِّقيَن((ـ ١
 .٣ية اآل)) َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن((ـ ٢
 .١٣اآلية )) َوِإذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َآما آَمَن الّناس((ـ ٣

ى َشياِطيِنِهْم قاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنَّما َنْحُن ُمْسَتْهزِ            ((ـ ٥و٤ ْوا ِإل نَّا َوِإذا َخَل وا آَم ُنوا قاُل ِذيَن آَم وا الَّ َن، اُهللا ئُوَوِإذا َلُق
 .١٥ و١٤اآليتان ))  ُطْغياِنِهْم َيْعَمُهوَنَيْسَتْهِزُئ ِبِهْم َوَيُمدُُّهْم ِفي

 .٢٥اآلية )) َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر((ـ ٦
 .٣٧اآلية )) َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه((ـ ٧

 .٤٣اآلية )) ا َمَع الرَّاِآِعيَنَواْرَآُعو((ـ ٨
 .٤٥اآلية )) َوِإنَّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلخاِشِعيَن((ـ ٩
 .٤٦اآلية )) الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه راِجُعوَن((ـ ١٠
 .٥٧اآلية )) َوما َظَلُمونا َولِكْن آاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن((ـ ١١

 .٥٨اآلية )) َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا هِذِه اْلَقْرَيَة((ـ ١٢
 .٦٠اآلية )) َوِإِذ اْسَتْسقى ُموسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعصاَك اْلَحَجَر((ـ ١٣
 .٨٢اآلية )) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك َأْصحاُب الجّنة((ـ ١٤
 .١٢٤اآلية )) َوِإِذ اْبَتلى إبراهيم َربُُّه ِبَكِلماٍت َفَأَتمَُّهنَّ قاَل ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا((ـ ١٥

 .١٤٢اآلية )) َيْهِدي َمْن َيشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((ـ ١٦
 .١٤٣اآلية )) ًة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اُهللاَوِإْن آاَنْت َلَكِبيَر(( و ١٤٣اآلية )) َوَآذِلَك َجَعْلناُآْم ُأمًَّة َوَسطًا((ـ ١٧
 .١٥٣اآلية )) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة((ـ ١٨
 .١٥٧-١٥٥اآليات )) َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن ـ إلى ـ َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن((ـ ١٩

 .١٦٦اآلية )) اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرَأُوا اْلَعذاَب َوَتَقطََّعْت ِبِهُم اَألْسباُبِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَن ((ـ ٢٠
 .١٧٢اآلية )) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُآْم((ـ ٢١
 .١٧٧اآلية )) َوآَتى اْلماَل َعلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْربى((ـ ٢٢
 .١٧٨اآلية )) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص((ـ ٢٣

 .١٨٣اآلية )) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم((ـ ٢٤
                                            

 .٦٦، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ١



 ١٩٦ من ٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٢٠٧اآلية ))  اِهللاةَوِمَن الّناس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضا((ـ ٢٥

 .٢٠٨اآلية ))  آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َآافًَّةيا َأيَُّها الَِّذيَن((ـ ٢٦
 .٢١٣اآلية )) َواُهللا َيْهِدي َمْن َيشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((ـ ٢٧
 .٢٥٣اآلية )) ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا َبْعَضُهْم َعلى َبْعٍض((ـ ٢٨
 .٢٥٤اآلية )) ْميا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا مّما َرَزْقناُآ((ـ ٢٩

 .٢٥٦اآلية )) َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقى((ـ ٣٠
 .٢٦١اآلية )) َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِفي َسِبيِل اِهللا((ـ ٣١
 .٢٦٥اآلية ))  اِهللاةَوَمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهُم اْبِتغاَء َمْرضا((ـ ٣٢
 .٢٦٧اآلية )) يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيِّباِت ما َآَسْبُتْميا َأ((ـ ٣٣

 .٢٦٩اآلية )) ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َآِثيرًا((ـ ٣٤
 .٢٧٤اآلية )) ا َوَعالِنَيًةالَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِباللَّْيِل َوالنَّهاِر ِسرًّ((ـ ٣٥
 .٢٧٧اآلية )) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَأقاُموا الصَّالَة((ـ ٣٦
 .٢٨٢اآلية )) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتداَيْنُتْم((ـ ٣٧

 .٢٨٥اآلية )) وَنآَمَن الرَُّسوُل ِبما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُن((ـ ٣٨
 
 
 ))ُهدًى ِلْلُمتَِّقيَن((

 .٢اآلية سورة البقرة، 
بإسناده عن عبد اهللا بن عباس، في قول اهللا ) شواهد التنزيل(في ) الحنفي(الحاآم الحسكاني  ) الحافظ(أخرج  
ّل   ّز وج يهِ  ((ع َب ِف تاُب ال َرْي َك اْلِك ي)) ذِل زل    : يعن ند اهللا، ن ن ع ه م يه أّن ك ف دى(ال ش ييع) ه ورًا  : ن يانًا ون ب

علي بن أبي طالب، الذي لم يشرك باهللا طرفة عين، اتّقى الشرك وعبادة األوثان وأخلص هللا العبادة، )) ِلْلُمتَِّقيَن((
 )١(.يبعث إلى الجّنة بغير حساب هو وشيعته

* * * 
 .درجات آثيرة، وآثيرة جدًا) التقوى) (أقول(
 ).ه السالمعلي(ما آانت لعلي بن أبي طالب ) فأعالها(

 .فهو الذي اتقى بجوامع التقوى

 ).للمتقين(وهو المصداق األآمل 
 .وحبر األمة يروي ذلك

 
 

                                            
 .٦٧، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٨صفحة 

 

 ))َومّما َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقوَن((

 .٣سورة البقرة، اآلية 
ـ       روف ب رمذي، المع الح الت د ص ر محم ية، المي ة الحنف رج عّالم في(أخ ال ) الكش به ق ي مناق راز  : ف ن ط ع

اف    ين الح ة          المحدِّث ال في هذه اآلي ردويه ق د بن موسى بن م ا نزلت في أمير المؤمنين علي  : ظ أحم آّرم اهللا (إّنه
 ).١()وجهه

 
 
 ))ُأولِئَك َعلى ُهدًى ِمْن َربِِّهْم َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن((

 .٥سورة البقرة، اآلية 

 :عن علي بن أبي طالب قالبإسناده ) شواهد التنزيل(في ) الحنفي(الحاآم الحسكاني ) الحافظ(أخرج 
ال       ر فق إّال ) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(يا أبا الحسن قّلما أقبلَت أنت وأنا عند رسول اهللا : حّدثني سلمان الخي

 ).٢()يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون يوم القيامة: (قال
زيد هو (مات الحصر، مثل من عال) بأل(مجيئ ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وآون الخبر ُمحّلى     ) أقول(

 .ـ آما ُحقق في آتب البالغة ـ) القائم
ي  ّلم(والنب ه وس يه وآل ر  ) صلى اهللا عل لمان الخي وله لس ي ق ة الحصر ف تعمل عّالم د اس م (ق زبه ه ذا وح ه
 ).المفلحون

ة الكريمة أداة الحصر، إذ جاء بضمير الفصل وال          ى ـ أيضًا ـ استعمل في هذه اآلي ا أنَّ اهللا تعال خبر محلى آم

 ).بأل(
 
 
 ))َوِإذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َآما آَمَن الّناس((

 .١٣سورة البقرة، اآلية 

افظ(أخرج  اآم الحسكاني ) الح ي(الح ى  ) الحنف وله تعال ي ق باس ف ن ع ناده عن اب زيل بإس واهد التن ي ش : ف
ُنوا َآما آَمَن الّناس  (( لمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد، علي بن أبي طالب وجعفر الطيار، وحمزة، وس: قال)) آِم

 ).٣(وحذيفة بن اليمان، وغيرهم
 .هم هؤالء) الّناس(المقصود من آلمة : يعني) أقول(

 
 

                                            
 .ـ المناقب للمير الكشفي، أواخر الباب األول ١
 .٦٩، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ٢
 .٧١، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ٣



 ١٩٦ من ٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

ْسَتْهِزُئ َن، اُهللا َيئُوَوِإذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قاُلوا آَمنَّا َوِإذا َخَلْوا ِإلى َشياِطيِنِهْم قاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنَّما َنْحُن ُمْسَتْهزِ       ((

 ))ِبِهْم َوَيُمدُُّهْم ِفي ُطْغياِنِهْم َيْعَمُهوَن
 .١٥ و١٤سورة البقرة، اآليتان 

اآم الحسكاني  ) الحافظ ( ي(الح زيل ) الحنف واهد التن ال في ش وي   : ، ق باس العل و الع رنا أب ناده(أخب عن ) بإس
ال           ية ق د بن الحنف ل، عن محم ر المؤمنين، علي بن أبي طالب  : (مقات نما أمي  قد أقبل من خارج المدينة، ومعه بي

و ذر، إذ بصر بهم عبد اهللا بن ُأَبي بن سلول المنافق، ومعه            داد، وأب ار، وصهيب، والمق سلمان الفارسي، وعّم
ا دنا أمير المؤمنين قال عبد اهللا بن ُأبي      مرحبًا بسّيد بني هاشم وصي رسول اهللا، وأخيه، وختنه، : أصحابه، فلم

باذل        ه ماله ونفسه فقال   وأبي السبطين، ال فقال . ويلك يا ابن ُأبي أنت منافق، أشهُد عليك بنفاقك): يعني علي(ل
 .ثكلتك ُأّمك ما أنت إّال منافق: فقال علي. وتقول مثل هذا لي؟ وواهللا إّني لمؤمن مثلك ومثل أصحابك: ابن ُأبي

ى رسول اهللا           بل إل م أق ه وسّلم     (ث يه وآل ا جرى، فأن  ) صلى اهللا عل ره بم َوِإذا َلُقوا الَِّذيَن (: (زل اهللا تعالىفأخب
ُنوا  يعني صّدقنا بمحمد والقرآن )) قاُلوا آَمنَّا((وإذا لقي ابن سلول أمير المؤمنين المصّدق بالتنزيل         : يعني )) آَم

ياِطيِنِهمْ      (( ى َش ْوا ِإل بعلي )) َنئوْحُن ُمْسَتْهِزِإنَّما َن((في الكفر والشرك )) قاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم((من المنافقين  )) َوِإذا َخَل
 .بن أبي طالب وأصحابه

رضي اهللا (يعني يجازيهم في اآلخرة جزاء استهزائهم بعلي وأصحابه  )) اُهللا َيْسَتْهِزُئ ِبِهمْ  : ((يقول اهللا تعالى  
 ).١()عنهم

* * * 
 )٢(.وروى نحوًا منه الفقيه الحنفي، الموفق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه

* * * 
 :عن تفسير الهذلي) ة المراموفي غاي(

 .يعني يجازيهم في اآلخرة، جزاء استهزائهم بأمير المؤمنين)) اُهللا َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم((
ال ابن عباس      يامة أمر اهللا الخلق بالجواز على الصراط، فيجوز المؤمنون إلى       : ق وم الق ان ي ه إذا آ ك أّن وذل

ّنة، ويسقط المنافقون في جهنم    ا مالك استهزئ بالمنافقين في جهنم، فيفتح مالك بابًا من جهنم ي: فيقول اهللا. الج

ّنة، فيسبح المنافقون في بحار                     ى الج نم إل نا فاصعدوا من جه نا هاه ين هاه ناديهم معاشر المنافق ّنة، وي ى الج إل
ه دونهم، وفتح لهم بابًا إلى الجنّ             وا الخروج أغلق باب وهم ك ال ى ذل وا إل ى إذا بلغ نم سبعين خريفًا، حت ة من جه

باب فاخرجوا إلى الجّنة، فيسبحون مثل األول، فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم،               ذا ال ناديهم من ه موضع آخر، في
 )٣(.ويفتح من موضع آخر، وهكذا أبد اآلبدين

 
 

                                            
 .٧٢، ص ١ـ شواهد التنزيل، ج ١
 .١٩٦ـ المناقب للخوارزمي، ص ٢
 .٤٢٣ـ غاية المرام، ص ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٠صفحة 

 

ُر ُآلَّما ُرِزُقوا ِمْنها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنها((

 ))قاُلوا هَذا الَِّذي ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِه ُمَتشاِبهًا َوَلُهْم ِفيها َأْزواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيها خاِلُدوَن
 .٢٥سورة البقرة، اآلية 

 : من أعيان العلماء عن ابن عباس قال)الجبري(عن ) غاية المرام(روى العّالمة البحراني في آتابه 
رآن من خاصة رسول اهللا          ( زل في الق يما ن ه وسّلم   (ف يه وآل وعلي وأهل بيته دون الّناس من ) صلى اهللا عل

اآلية نزلت في علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحرث بن )) َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((سورة البقرة 
 ).١()عبد المطلب

 
 

 ))َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم((
 .٣٧سورة البقرة، اآلية 

عن سعيد بن جبير، عن عبد اهللا ) بإسناده المذآور(في مناقبه، ) الشافعي(روى العّالمة الحافظ ابن المغازلي 
 :بن عباس قال

 عن الكلمات التي تّلقاها آدم من ربِّه فتاب عليه؟) هللا عليه وآله وسّلمصلى ا(سئل النبي 
 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال 

 ).٢()سأله بحقِّ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إّال ما تبت علّي فتاب عليه(
* * * 

 ).٣(وأخرج نحوًا منه عّالمة الشوافع الّسيوطي في تفسيره
* * * 

أيضًا عن القاضي أبي عمر وعثمان بن أحمد ـ وهو من أعيان العلماء   ) قّدس سره( البحراني وروى العّالمة
 :قال) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(ـ يرفعه إلى ابن عباس عن النبي 

ئة نظر إلى أشباح تضيء حول العرش      ( ا شملت آدم الخطي يا ربِّ إّني أرى أشباحًا تشبه خلقي فما ) فقال(لم

 هي؟
أبدأ النبّوة بك، وأختمها به، واآلخر أخوه وابن ). محمد(ألنوار أشباح اثنين من ولدك اسم أحدهما هذه ا: قال

يه اسمه        ي (أخي أب ى يده، واألنوار التي حولها أنوار ذرية هذا النبي من أخيه         ) عل ه وأنصره عل دًا ب د محم أؤي
تصديقًا له، أجعلها سيدة النسوان، وأفطمها هذا، يزّوجه ابنته، تكون له زوجة، يتصل بها أول الخلق إيمانًا به و  

وم القيامة إّال سببه ونسبه                نقطع األسباب واألنساب ي ران، ت تها من الني آدم شكرًا هللا أْن جعل ذلك ) فسجد(وذري

                                            
 .٤٤٢ـ غاية المرام، ص ١
 .٦٣ـ مناقب علي بن أبي طالب، ص ٢
 .٦٠، ص١ـ الّدر المنثور، ج ٣



 ١٩٦ من ١١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )١(.في ذريته، فعّوضه اهللا عن ذلك السجود أْن أسجد له مالئكته

 
 
 ))ُعوا َمَع الرَّاِآِعيَنَوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّآاَة َواْرَآ((

 .٤٣سورة البقرة، اآلية 

تابه    ي آ وارزم، ف باء خ د، أخطب خط ن أحم ق ب ؤّيد، موّف و الم ية، أب الم الحنف ناقب(أخرج ع ناده ) (الم بإس
 :عن ابن عباس قال) المذآور

ى     ( وله تعال رَّاِآِعينَ   ((ق َع ال وا َم زلت في رسول اهللا    )) َواْرَآُع وفي علي بن أبي ) ّلمصلى اهللا عليه وآله وس(ن
 ).٢()طالب خاصة، وهما أول من صّلى ورآع

ر محمد صالح الترمذي            ة الكشفي، المي ه أيضًا العّالم عن المحدِّث الحنبلي وابن مردويه : قال) الحنفي(ونقل
 )٣(.عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ الخ

 
 

 ))َرٌة ِإالَّ َعَلى اْلخاِشِعيَنَواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة َوِإنَّها َلَكِبي((
 .٤٥سورة البقرة، اآلية 

كاني   اآم الحس افظ الح ي(روى الح تابه ) الحنف ي آ زيل(ف واهد التن ال) ش بيعي  : ق ر الس ي بك ونا عن أب حدث
 :عن ابن عباس قال) ٤(عن أبي صالح) بإسناده المذآور(

                                            
 .٣٩٣ـ غاية المرام، ص ١
 .١٩٨ـ مناقب علي بن أبي طالب، ص ٢

 .مناقب للكشفي، الباب األولـ ال ٣
وان السمّ       ٤ و صالح ذآ زيّ ـ هو أب ة الصحاح الستة آثيرًا، وروى عنه غيرهم    ان ال ي، روى عنه أئم ات الغطفان

أيضًا هو من علماء التابعين، لقى آثيرًا من الصحابة وروى عنهم، أخذ عنه الكثير من التابعين، وتابعيهم، مات      
 :ر من المؤرخين، نذآر عددًا منهم للمراجعةهجرية ترجم له الكثي) ١٠١(سنة 

 .٢٢٢، ص٥ج) الطبقات الكبرى(محّمد بن سعد في 
 .٢٣٨، ص٢ج) التاريخ الكبير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري في 

 .١١٤ص) التاريخ الصغير(وفي 
 .٢١٠ ص)المعارف(وابن قتيبة الدينوري 

 .٩، ص٢ج) الكنى واألسماء(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 
 .١١٨ص) لالذيل المذّي(اإلمام الطبري في و

 .٤٥٠، ص٢، القسم ١ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم في 
 .١٣٢، ص)الجمع بين رجال الصحيحين(وابن القيراني في 



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٢صفحة 

 

 ).١()وعليًا)  اهللا عليه وآله وسّلمصلى(الخاشع الّذليل في صالته، المقبل عليها يعني رسول اهللا (

 
 
 ))الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه راِجُعوَن((

 .٤٦سورة البقرة، اآلية 

 :عن ابن عباس أّنه قال) غاية المرام(روى العّالمة البحراني في 
ى    وله تعال ْم ُمالقُ       : ((ق نُّوَن َأنَُّه ِذيَن َيُظ ْيِه راِجُعونَ     الَّ ْم ِإَل ْم َوَأنَُّه نزلت في علي، وعثمان بن مظعون، )) وا َربِِّه

 )٢(.وعّمار بن ياسر، وأصحاب لهم رضي اهللا عنهم
 

 
 ))َوما َظَلُمونا َولِكْن آاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن((

 .٥٧اآلية سورة البقرة، 
 :عند ذآر هذه اآلية) رضي اهللا عنه(اقر بسنده عن أبي جعفر الب) الحنفي(القندوزي الحافظ روى 

 )).َولِكْن آاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن((
ال  رياؤه، أعز وأرفع وأقدس من أْن يعرض له ظلم، ولكن أدخل               : ق ّل شأنه، وعظم سلطانه، ودام آب اهللا ج ف

 :ذاته األقدس فينا أهل البيت، فجعل ظلمنا ظلمه، فقال

                                                                                                                                
 .٢٩٢، ص)فهوم أهل االثرمتلقيح (وابن الجوزي في 

 .٣١، ص٥ج) الكامل في التاريخ(وابن األثير في 

 .٧٣١، ص)هذيب األسماءت(بو زآريا النواوي في أو
 .٤٨، ص١، ج)تذآرة الحّفاظ(والذهبي في 

 .٤٨، ص١ج) دول اإلسالم(وفي 
 .٢١١، ص١، ج)مرآة الجنان(واليافعي في 

 .٢١٩، ص٣ج) تهذيب التهذيب(وابن حجر العسقالني في 
 .١١٩ص) تقريب التهذيب(وفي 

 .١٤٦، ص١، ج)عمدة القاري(والعيني في 
 .١٣، ص)قاتتلخيص الطب(والّسيوطي في 

 .١٢٢، ص)خالصة تهذيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 
 ...وآخرون

 .٨٩، ص ١ـ شواهد التنزيل، ج ١
 .٣٩٦ـ غاية المرام، ص ٢



 ١٩٦ من ١٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١())وا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَنَوما َظَلُمونا َولِكْن آاُن((

 
 
َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا هِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمْنها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا َواْدُخُلوا اْلباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخطاياُآْم ((

 ))َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن

 .٥٨سورة البقرة، اآلية 
يوطي في تفسيره           روى الفق   دين الّس ّدر المنثور (يه الشافعي، جالل ال َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا : ((عند قوله تعالى) ال
 :إلخ قال)) هِذِه اْلَقْرَيَة

ي               ال  ) رضي اهللا عنه  (وأخرج ابن أبي شيبة عن عل ه ق نا في هذه األمة آسفينة نوح، وآباب   : (أّن ا مثل إّنم

 ).٢()ِحّطة
* * * 

ونقله النعماني أيضًا عن ) ٣()عليه السالم( ذلك الطبري في المسترشد، في ضمن خطبة لعلي ونقل قريبًا من
 )٤(.الموافق والمخالف

 
 
 ))َوِإِذ اْسَتْسقى ُموسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنتا َعْشَرَة َعْينًا((

 .٦٠سورة البقرة، اآلية 

و الحسن الفقيه، محمد بن علي بن شاذان، في المناقب المائة من طريق العاّمة ـ بحذف اإلسناد ـ عن روى أب
ر بن عبد اهللا األنصاري ـ في حديث ـ قال لرسول اهللا         يا رسول ) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(ابن عباس عن جاب

 اهللا ما عّدة األئمة؟
ال   ه وسّلم    (ق يه وآل ر سأل   ): صلى اهللا عل ا جاب صلى اهللا (تني ـ رحمك اهللا عن اإلسالم بأجمعه ـ إلى أْن قال   ي

 ):عليه وآله وسّلم

نه   رت م ي انفج يون الت ّدة الع ّدتهم ع ر(وع ن الحج ر   ) أي م اه الحج ين ضرب بعص ران، ح ن عم لموسى ب
 )٥()).َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنتا َعْشَرَة َعْينًا((

 
 

                                            
 .٣٥٨ـ ينابيع المّودة، ص ١

 .ـ الّدر المنثور، سورة البقرة، عند تفسير هذه اآلية ٢
 .٧٦ـ المسترشد للطبري، ص ٣
 .١٨ صـ الغيبة للنعماني، ٤
 .٢٩-٢٨ـ المناقب المائة، المنقبة الحادية واألربعون، ص ٥



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٤صفحة 

 

 ))اِلحاِت ُأولِئَك َأْصحاُب الجّنة ُهْم ِفيها خاِلُدوَنَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ((

 .٨٢سورة البقرة، اآلية 
اآم الحسكاني       روى   زيل  (في   ) الحنفي (الحافظ الح ال ) شواهد التن ونا عن أبي بكر السبيعي  : ق بإسناده (حدث
 :عن ابن عباس قال) المذآور

 :ورة البقرةمّما نزل من القرآن خاصة في رسول اهللا وعلي وأهل بيته من س

ِئَك َأْصحاُب الجّنة ُهْم ِفيها خاِلُدونَ       (( اِلحاِت ُأول وا الصَّ ُنوا َوَعِمُل ِذيَن آَم نزلت في علي خاصة، وهو أول )) َوالَّ
 )١().صلى اهللا عليه وآله وسّلم(مؤمن، وأول مصّل بعد رسول اهللا 

ول ( وله   ) أق زل في علي خاصة (ق ألول الذي شملته هذه اآلية الكريمة، باعتباره المصداق األآمل، والفرد ا) ن
ي      ان عل يه السالم   (فك حيث لم يكن فرد آخر غيره مصداقًا لها، )) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((مصداقًا  ) عل

 .فكأنه هو المؤمن الوحيد. وهو مع ذلك أآمل المؤمنين إيمانًا، فصار صدق اإليمان عليه بأولية وأولوية معًا
 * ** 

 :قال) أيضًا(وروى الحاآم الحسكاني 
 :لعلي أربع خصال: عن ابن عباس قال) بإسناده المذآور(حّدثنا اإلمام أبو طاهر الزيادي 

 ).صلى اهللا عليه وآله وسّلم(هو أول عربي وعجمي صلى مع النبي 
 .وهو الذي آان لواءه معه في آل زحف

 .هم غيرهوهو الذي صبر معه يوم المهراس، انهزم الّناس آل
 )٢(.وهو الذي غّسله، وهو الذي أدخله قبره

 
 
 ))َوِإِذ اْبَتلى إبراهيم َربُُّه ِبَكِلماٍت َفَأَتمَُّهنَّ((

 .١٢٤سورة البقرة، اآلية 
سألت جعفرًا : عن المفضل قال) بإسناده المذآور) (ينابيع المّودة(في آتابه  ) الحنفي(روى الحافظ القندوزي    

 :اآلية قال)) َوِإِذ اْبَتلى إبراهيم َربُُّه ِبَكِلماٍت: ((جّلالصادق عن قوله عّز و
ال                  ( ه ق يهن وهو أن تاب عل ه ف ا آدم من رب يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة : هي الكلمات التي تلقاه

 .فتاب عليه إّنه هو التواب الرحيم. الحسن والحسين إّال تبت علّي
 ؟))َفَأَتمَُّهنَّ((فقلت له يابن رسول اهللا فما يعني بقوله 

 )٣(.يعني أتمهن إلى القائم المهدي، اثني عشر إمامًا تسعة من الحسين: قال
 

                                            
 .٩٠، ص ١ـ شواهد التنزيل، ج ١
 .٩١، ص ١ـ شواهد التنزيل، ج ٢
 .٩٧ـ ينابيع المّودة، ص ٣



 ١٩٦ من ١٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 ))قاَل ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا قاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي قاَل ال َيناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن((
 .١٢٤سورة البقرة، اآلية 

) ١(عن عبد اهللا بن مسعود) بإسناده المذآور(ازلي عن الغندجاني روى الفقيه الشافعي، أبو الحسن ابن المغ

                                            
ي، من اصحاب رسول اهللا                ١ ل الهذل بد اهللا بن مسعود بن غاف رحمن ع بد ال و ع صلى اهللا عليه وآله  (ـ هو أب

رًا من مشاهد النبي        ومن السابقي   ) وسلم  ين، شهد آثي يه وآله وسلم  (ن األول وقيل آلها، له مئات ) صلى اهللا عل
يت    ل الب ثه فضائل أه ي أحادي ل ف رهم أيضًا، نق م، وغي نة آله نه اصحاب الس ا ع ي رواه األحاديث الشريفة الت

) ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(وفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خاصة، أخذ عنه بعض أصحاب الرسول         
 . للهجرة٣٢والكثير من التابعين، مات سنة 

 .ترجم له الكثير من المؤرخين والمؤلفين في السير والرجال نذآر جماعة منهم من العاّمة للمراجعة
 .في عدة مواضع) الطبقات الكبرى(محّمد بن سعد في 

 .١٠٤، ص٢، القسم٢في ج
 .١٠٦، القسم األول، ص٣وفي ج

 .٧، ص٦وفي ج) ج
 .٢، ص١، القسم٣ج) التاريخ الكبير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري في 

 .٣٣ و١٥، ص)التاريخ الصغير(وفي 
 .١٠٩، ص)المعارف(وابن قتيبة الدينوري في 
 .٢٢٦ و٢٠٩ص) االعالق النفسية(وأبو علي بن رسته في 

 .٧٩، ص١، ج)الكنى واألسماء(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 

 .٨٠، ص٥، ج)اريخ االمم والملوكت(واإلمام الطبري في 
 .١١٥ و٤٣، ص)الذيل المذيل(وفي 

 .١٤٩، ص٢، القسم٢ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم في 
 .٩٧، ص٥، ج)البدء والتاريخ(والمطهر بن طاهر المقدسي في 

 .٢٩٤، ص)التنبيه واالشراف(والمسعودي في 
 .١٢٤، ص١، ج)حلية األولياء(وأبو نعيم االصبهاني في 

 .٣٥٩، ص١ج) االستيعاب(ابن عبد البر في و
 .٢٣٨، ص)الجمع بين رجال الصحيحين(وابن القيراني في 

 .٢٢٥ و٢٠١ و١٨٤ و٦٠، ص)تلقيح مفهوم أهل االثر(وابن الجوزي في 
 .١٥٤، ص١، ج)صفة الصفوة(وفي 

 .٢٥٦، ص٣، ج)أسد الغابة(وابن األثير في 
 .٥٦، ص٣ج) الكامل في التاريخ(وفي 



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٦صفحة 

 

 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال رسول اهللا : قال): صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال رسول اهللا : قال

 ).أنا دعوة أبي إبراهيم(
 يا رسول اهللا وآيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟: قلت
 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال 

راهيم          ( ى إب ّل إل ّز وج َك ِللنَّاِس ِإماماً  ((أوحى اهللا ع ي جاِعُل )) َوِمْن ُذرِّيَِّتي((فاستخف إبراهيم الفرح قال )) ِإنِّ

ي؟ فأوحى اهللا عّز وجلّ    ة مثل يا رب وما العهد الذي ال ) قال(أْن يا إبراهيم إني ال أعطيك عهدًا ال أفي لك به : أئم
ه؟       ي ب ال (تفي ل واجبنبني وبني أْن نعبد األصنام رب : (إبراهيم عندها) قال(لم من ذريتك عهدًا ال أعطيك لظا ) ق

 ).إنهن أضللن آثيرًا من الّناس
ال النبي      ه وسّلم    (فق يه وآل ، فانتهت الدعوة إلّي وإلى علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخذني )صلى اهللا عل

 )١(.نبيًا واتخذ عليًا وصيًا
* * * 

 : من العلماء والمحدِّثينوأخرجه أيضًا العديد
 .وغيره) ٢()مناقب مرتضوي(الترمذي في آتابه ) الحنفي(المير محمد صالح بن عبد اهللا ) منهم(

 

                                                                                                                                
 .٣٦٩، ص)تهذيب األسماء(يا النواوي في وأبو زآر

 .٤٨٧، ص٢، ج)جامع المسانيد(والخوارزمي في 
 .١٣، ص١، ج)تذآرة الحافظ: (والذهبي في آل من

 .٣٥٩، ص١، ج)تجريد أسماء الصحابة(وفي 
 .١٣١، ص)دول اإلسالم(وفي 

 .٨٧، ص١، ج)مرآة الجنان(واليافعي في 
 .١٦٢ ص،١٧،ج) البداية والنهاية(وابن آثير في 

 .٤٨٥، ص١، ج)غاية النهاية(وأبو الخير الجزري في 
 .١٢٩، ص٤، ج)اإلصابة: (وابن حجر العسقالني في آل من

 .٤٧، ص٦، ج)تهذيب التهذيب(وفي 
 .٢١٥ص) تقريب التهذيب(وفي 

 .١٣٦، ص١، ج)عمدة القاري(والعيني في 
 .٢١٤، ص)خالصة تهذيب الكمال(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 

 .٢٤، ص١، ج)لواقح األنوار(و المذاهب الشعيراني في وأب
 ...وآخرون

 .٢٧٦ـ مناقب علي بن أبي طالب، ص ١
 .٤١ـ مناقب مرتضوي، ص ٢



 ١٩٦ من ١٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 ))ُقْل ِهللا اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمْن َيشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((
 .١٤٢سورة البقرة، اآلية 

 :قال) شواهد التنزيل( في آتابه )الحنفي(الحافظ الحاآم الحسكاني روى 
يه في أماليه            راءة عل بد اهللا الحافظ ق و ع اآم أب نا الح قال رسول اهللا : عن حذيفة، قال) بإسناده المذآور(حّدث

 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(
 ).١()وإن تولوا عليًا تجدوه هاديًا مهديًا يسلك بكم الطريق المستقيم(
 
 

 ))مًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى الّناس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْمَوَآذِلَك َجَعْلناُآْم ُأ((
 .١٤٣سورة البقرة، اآلية 

 :قال) شواهد التنزيل(في آتابه ) الحنفي(الحافظ الحاآم الحسكاني روى 
د الصوفي            بد اهللا بن أحم د بن ع رنا محم ) يه السالمعل(عن سليم بن قيس، عن علي ) بإسناده المذآور(أخب

 :قال
 ))).ِلَتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى الّناس((إّن اهللا إّيانا عنى بقوله تعالى (

ي أرضه  ته ف ّناس، وحج ى ال نا، ونحن شهداء عل اهد علي ل اسمه. فرسول اهللا ش ال اهللا ج ذين ق : ونحن ال
 )٢()).َوَآذِلَك َجَعْلناُآْم ُأمًَّة َوَسطًا((

 
 
ْبَلةَ     (( َنا اْلِق ا َجَعْل ِبُع الرَُّسوَل ِممَّْن َيْنَقِلُب َعلى َعِقَبْيِه َوِإْن آاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ        َوم ْن َيتَّ َنْعَلَم َم ْيها ِإالَّ ِل ْنَت َعَل ي ُآ  الَِّت

 ))َعَلى الَِّذيَن َهَدى اُهللا
 .١٤٣سورة البقرة، اآلية 

اآم الحسكاني     روى   ال ) الحنفي (الحافظ الح ر،     : ق و نصر المفّس رنا أب ور  (أخب ام أبو   ) بإسناده المذآ عن حك
 :درهم قال

 .آان علي بن أبي طالب من المهتدين: سمعت الحسن يقول
 .اآلية)) َوما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُآْنَت َعَلْيها: ((ثم تال

 ).صلى اهللا عليه وآله وسّلم(فكان علي أول من هداه اهللا مع النبي، وأول من لحق بالنبي 
 ).عليه السالم(نسبة إلى أبي تراب، وهو آنية لعلي بن أبي طالب (ترابي عراقي : اجفقال له الحّج

                                            
 .٦٤-٦٣، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ١
 .٩٢، ص١ـ شواهد التنزيل، ج ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٨صفحة 

 

 ).١())هو ما أقول لك: (فقال الحسن

زرندي المدني           أخرج الحافظ    د بن يوسف ال دين، محم ال ال في نظم درر السمطين في فضائل   ) الحنفي ( جم
قال : عن عبد اهللا بن العباس قال) ٢(جاهدالمصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، بإسناده عن األعمش عن م     

                                            
 .٩٣، ص ١ـ شواهد التنزيل، ج ١
ر         ٢ و الحجاج محاهد بن جب ر (ـ هو أب ري، من آبار علماء     المخزومي، ال ) أو جبي ي، المفسر المحدث المق مك

يهم روى عنه أصحاب الصحاح               ين، وتابع ر من التابع ر من الصحابة، وروى عنه الكثي ين، روى عن آثي التابع
الستة آلهم، وروى عنه غيرهم أيضًا، نقل بعض االحاديث في فضائل أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين علي بن 

 . للهجرة١٠٢ير وغيره، مات سنة أبي طالب خاصة، وفي التفس
 :ذآره وترجم له الكثير من أصحاب الرجال، والسيرة والمؤرخين، نذآر عددًا منهم ـ من العاّمة ـ للمراجعة

 .٣٤٣، ص٥، ج)الطبقات الكبرى(محّمد بن سعد آاتب الواقدي في 
 .٤١١، ص٤، ج)التاريخ الكبير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري في 

 .١١٦، ص)لصغيرالتاريخ ا(وفي 
 .٢٥، ص)المنفردات(ومسلم بن الحجاج النيسابوري في 

 .١٩٤، ص)المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 
 .٣٠٤، ص)معرفة علوم الحديث(والحاآم النيسابوري في 

 .١٤٤، ص١، ج)الكنى واألسماء(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 
 .٣١٩، ص١، القسم ٤، ج)تعديلالجرح وال(وابن أبي حاتم الرازي في 
 .٢٧٩، ص٣، ج)حلية األولياء(وأبو نعيم اإلصبهاني في 

 .٥١٠، ص)الجمع بين رجال الصحيحين(ومحّمد بن طاهر القيراني في 

 .٨٧، ص٣، ج)صفة الصفوة(وأبو الفرج بن الجوزي في 
 .٢٤٢، ص٤، ج)معجم األدباء(وياقوت الحموي في 

 .٣١، ص٥، ج)الكامل في التاريخ(ي في وعلي بن محّمد بن األثير الجزر
 .٤٥٠، ص)تهذيب األسماء(وأبو زآريا النواوي في 

 .٣٣٢، ص٣، ج)ميزان االعتدال(وشمس الدين الذهبي في 
 .٨٤، ص١وفي تذآرة الحافظ، ج

 .٥٠، ص١، ج)دول اإلسالم(وفي 
 .٣١٤، ص١، ج)مرآة الجنان(وعبد اهللا بن اسعد اليافعي في 

 .٣٣٤، ص٩، ج)البداية والنهاية( آثير الدمشقي في وإسماعيل بن عمر بن
 .٤١، ص٢، ج)غاية النهاية(ومحّمد بن محّمد الجزري في 

 .٤٢، ص١٠، ج)تهذيب التهذيب(وابن حجر العسقالني في 
 .٣٤٤، )تقريب التهذيب(وفي 



 ١٩٦ من ١٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(رسول اهللا 

 
 
 ))يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة((

 .١٥٣اآلية سورة البقرة، 

 )١(.رهاإّال وعلي رأسها وأمي)) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا((ما أنزل اهللا تعالى آية فيها 
ول ( دة بهذا المضمون بأسانيد مختلفة، ونصوص متعددة، وآانت هذه اآلية         ) أق ات عدي ه وردت رواي حيث إّن

ورد في                   ل م ند آ ل حديث ع رنا آ ذلك ذآ يم، ل رآن الحك ّررة في الق ِذيَن آَمُنوا   ((مك ا الَّ ا َأيَُّه وقد تكرر الحديث )) ي
 .الواحد في عدة آيات

 
 
ِر الصَّاِبِرينَ  (( ، الَِّذيَن ِإذا َأصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قاُلوا ِإنَّا ِهللا َوِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن، ُأولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم    َوَبشِّ

 ))َوَرْحَمٌة َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن

 .١٥٧-١٥٥سورة البقرة، اآلية 
الَِّذيَن ِإذا َأصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قاُلوا ِإنَّا ِهللا : ((ه تعالىعن آتب العاّمة في قول) شمسية األفكار(روى مؤلف آتاب    

 )):َوِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن
 ).٢()إنَّها نزلت في علي بن أبي طالب، لما وصل إليه قتل حمزة سّيد الشهداء(

ول ( زول واحدة منها في علي          ) أق وردًا واحدًا، فن ثالث واردة م ات ال معناه نزول ) معليه السال(حيث إّن اآلي
 .آما ال يخفى) عليه السالم(جميعها فيه 

 .وقد تكّرر مّنا أّن معنى نزولها في علي آونه أول شخص نزلت فيه، ولكونه المصداق األتّم آان ذلك
 
 

 ))ُأولِئَك َيْلَعُنُهُم اُهللا َوَيْلَعُنُهُم الالَِّعُنوَن((... 

                                                                                                                                

 .١٣٨، ص١، ج)عمدة القاري(ومحّمد بن أحمد العيني في 
 .١٤، ص)طبقاتتلخيص ال(وجالل الدين الّسيوطي في 

 .٣٦٩، ص)خالصة تهذيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخرجي في 
 .١٢٥، ص١، ج)شذرات الذهب(وابن العماد الحنبلي في 

 .١٤١، ص٤، ج)الم‘األ(وخير الدين الزرآلي في 
 .وآخرون أيضًا

 .٨٩ـ نظم درر السمطين، ص ١
 .٥٦ـ شمسية األفكار، ص ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٢٠صفحة 

 

 .١٥٩سورة البقرة، اآلية 

 ).لسالمعليه ا(هم أعداء علي 
ي   د المك ن أحم ّق ب ؤّيد الموف و الم ي، أب ة الخوارزم ي(أخرج العّالم ال) الحنف و  : ق ة، أب ّذب األئّم ي مه أنبأن

ازة             ي، إج د الهمدان ي بن محم ك بن عل بد المل ر، ع ور  (المظف ر بن أبي فاختة، عن عبد   ) بإسناده المذآ عن ثوي
ى عن أبيه قال      رحمن بن أبي ليل ): آّرم اهللا وجهه(لعلي بن أبي طالب )  عليه وسّلمصلى اهللا(قال رسول اهللا : ال

ك في صدور من ال يظهرها إّال بعد موتي ثم قرأ        ُأولِئَك َيْلَعُنُهُم اُهللا ): ((صلى اهللا عليه وآله(اتق الضغائن التي ل
 )).َوَيْلَعُنُهُم الالَِّعُنوَن

 ).صلى اهللا عليه وآله وسّلم(ثم بكى 
 هللا؟مّم بكاؤك يا رسول ا: فقيل

ال    ه وسّلم       (فق يه وآل أخبرني جبرئيل أنهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه، ويقتلون ولده، ): صلى اهللا عل
 ).١()ويظلمونهم بعدي

 
 

ة الهند       ) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال رسول اهللا : عن أبي سعد، عن ابن عباس قال  ) بسمل(وأخرج عّالم
 :في حديث

 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(إلى أْن قال ... شيخ المهاجرين واألنصارهذا علي بن أبي طالب، هذا (
 ).٢()فعلى مبغضيه لعنة اهللا ولعنة الالعنين... 

 
 
 ))ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرَأُوا اْلَعذاَب َوَتَقطََّعْت ِبِهُم اَألْسباُب((

 .١٦٦سورة البقرة، اآلية 
بد اهللا قال          الحافظ   روى   ر بن ع ى، عن جاب ر العقب ري في ذخائ صلى اهللا (آان آلل رسول اهللا : (المحّب الطب

ه وسّلم      يه وآل ا      ) عل ال له ة تخدمهم يق رة (خادم يها رجل وقال لها  ) برب يا بربرة غطي شعيفاتك فإّن محمدًا : فلق
 .لن يغني عنك من اهللا شيئًا) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(

ال  رت النبي   : ق ه وسّلم    (فأخب يه وآل ّنا معشر األنصار        ) صلى اهللا عل تاه ـ وآ ارة وجن رُّ رداءه محم فخرج يج
) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنتيه ـ فأخذنا السالح ثم أتيناه فقلنا يا رسول اهللا 

 .مهاتنا وأوالدنا لمضينا لقولك فيهمُمْرنا بما شئت، والذي بعثك بالحق نبيًا لو أمرتنا بآبائنا وأ
 ):إلى أْن قال(المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه ) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(ثم صعد 

 ):صلى اهللا عليه وآله وسّلم(قال 

                                            
 .٢٤ـ المناقب للخوارزمي، ص ١
 .٢٩ أرجح المطالب، صـ ٢



 ١٩٦ من ٢١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )١().حاء(و ) حكم(ما بال أقوام يزعمون أّن رحمي ال تنفع، بل تنفع حتى تبلغ (

 ).٢() ليشفع فيُشفع، حتى أنَّ إبليس ليتطاول طمعًا في الشفاعةإّني ألشفع فُأشفع، حتى أنَّ من أشفع له
* * * 

) صلى اهللا عليه وآله وسّلم(عن عمر بن الخطاب، عن رسول اهللا  ) فيض القدير (وروى العّالمة المناوي في     
 ).٣()آل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إّال سببي ونسبي: (أّنه قال

 
 
 )).وا ُآُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُآْم َواْشُكُروا ِهللا ِإْن ُآْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَنيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن((

 ١٧٢/ البقرة

د بن      ،أخرج حافظ المشرق      ـ   ،دريس الحنظل  إ محم اتم   ( المعروف ب  ،في آتاب الجرح والتعديل ) ابن أبي ح
رمة      بد اهللا بن عباس         )٤(بإسناده عن عك ال ) رضي اهللا عنهما  (، عن ع يها     : (ق ة ف زلت آي ا ن يا َأيَُّها الَِّذيَن ((م

                                            

 .ـ قبيلتان في اليمن ١
 .٦٥ـ ذخائر العقبى، ص ٢
 ....ـ فيض القدير، ص  ٣
ة بن عبد اهللا البربري الهامشي، مولى ابن عباس، من أئمة الحديث، وآبار التابعين، رمبو عبد اهللا عكأـ هو    ٤

ر من الصحابة، وروى عنه الكثير من التابعين وتابعيهم،        روى أصحاب الصحاح الستة آلهم روى عن خلق آثي
لّ                 ذا أق ّد في الخوارج، ول رهم أيضًا، ع يت     عنه، وروى عنه غي ل فضائل أهل الب  وخاصة فضائل أمير  ، من نق

ين  ي بن أبي طالب         ،المؤمن يه السالم  ( عل ره وترجم له الكثير من  ،للهجرة ) ١٠٥(مات سنة   ) عل صحاب أ وذآ
 ـ: ـ من العاّمة ـ للمراجعة وهمالرجال والسيرة والتاريخ، نذآر عددًا منهم 

 .١٣٣ص٢ق٢٠ج) الطبقات الكبرى( في يمحّمد بن سعد آاتب الواقد
 .٤٩ص/ ١ق٤ج) التاريخ الكبير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري في 

 .١١٤ص) التاريخ الصغير(وفي 
 .٢٠١/ ص) المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة في 

 .٥٨ص/ ٢ج) واألسماءالكنى (والبي في ومحّمد بن أحمد الدَّ
 .١٢٠ص ـ) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 

 .٧ص٢ق٣ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 
 .٢٠٤ص) معرفة علوم الحديث(م النيسابوري في آوالحا

 .٣٢٤ص/ ٢ج) حلية األولياء(صبهاني فيوأبو نعيم األ
 .٢٥ص/ ٢ج) خبار إصبهانأذآر (وفي 

 .٣١١ص/ ٢ج) موضح أوهام الجمع والتفريق(دادي في والخطيب البغ
 .٣٩٤ص) الجمع بين رجال الصحيحين(وابن القيراني محّمد بن طاهر في



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٢٢صفحة 

 

ُنوا  رها وشريفها، ولقد عاتب اهللا عّز وجّل أصحاب محمد        ّالإ)) آَم ى رأسها وأمي )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( عل

 ).١(في غير آية من القرآن، وما ذآر عليًا إّال بخير
 
 
َيْوِم اآل (( اِهللا َواْل َن ِب ْن آَم رَّ َم نَّ اْلِب ى   َولِك بِِّه َذِوي اْلُقْرب ى ُح اَل َعل ى اْلم يَن َوآَت تاِب َوالنَِّبيِّ ِة َواْلِك ِر َواْلَمالِئَك ِخ

 )).َواْلَيتامى َواْلَمساِآيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّاِئِليَن َوِفي الرِّقاِب
 .١٧٧/ البقرة

اآم الحسكاني    ي(روى الحافظ الح ال ) الحنف زيل ق ي شواهد التن بيعي  ونا عن ث حد: ف ر الس ي بك ناده (أب بإس
 :دي قالعن الّس) المذآور

 ).٢)(في علي بن أبي طالب في ناسخ القرآن ومنسوخه) هذه اآلية(نزلت (

                                                                                                                                
 .٥٨ص/ ٢ج) صفة الصفوة(وأبو الفرج بن الجوزي في 

 .٥١ص/ ٥ج) الكامل في التاريخ(وعلي بن محّمد بن األثير في 
 .٤٩٥ص/ ٢ج) جامع المسانيد(د الخوارزمي في وأبو المؤّي

 .٤٣١ص) تهذيب األسماء(وأبو زآريا النواوي في 
 .٤٥٤ص/ ١ج) وفيات األعيان(وأحمد بن محّمد بن خلكان في 

 .١ج٨٩ص) تذآرة الحّفاظ(مة الذهبي في والعّال
 .١٨٧ص/ ٢ج) ميزان االعتدال(وفي 

 .٢٢٥ص/ ١ج) مرآة الجنان(سعد اليافعي في أوعبد اهللا بن 
 .٢٤٤ص/ ٩ج) البداية والنهاية(وإسماعيل بن عمر بن آثير في

 .١٣٠ص/ ١ج)  الذهبراتشذ(في ) بلينابن العماد الح(وعبد الحي المعروف بـ
 .٤٣ص/ ٥ج) عالماأل(وجالل الدين الزرآلي في 

 .١٤ص) تلخيص الطبقات(في الّسيوطي وجالل الدين 
 .٢٧٠ص )خالصة تهذيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 

 .٤٥٣ص/ ١ج) عمدة القاري(العيني في ومحمود بن أحمد 
 .٢٤٣ص/ ٧ج) تهذيب التهذيب(وابن حجر العسقالني في 

 .٢٤٨ص)  التهذيببتقري(وفي 
 .٤٢٤ص) مقدمة فتح الباري(وفي 

 .٥١٥ص/ ١ج) غاية النهاية(ومحّمد بن محّمد الجزري في 
 .وآخرون أيضًا

 .٢٧٥ص/  القسم األول ٣ج/ ـ الجرح والتعديل  ١
 .١٠٣ص/ ١ج/ التنزيل ـ شواهد  ٢



 ١٩٦ من ٢٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :يحتمل أمرين) في ناسخ القرآن ومنسوخه(قوله ) أقول(

وارد في آل موارد القرآن آله نازل في         إّن): األول( خ ال ى واليتامى والمساآين ال ال للقرب تاء الم  علي بن  إي
 . لذلك باعتباره الفرد األآمل والمصداق األتّم،أبي طالب

 . فقد ورد في ناسخه أيضًا آناية عن عدم النسخ، ذلك ليس من منسوخ القرآنّنإ): الثاني(
 

 
 )).َعْبِد َواُألْنثى ِباُألْنثىيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِفي اْلَقْتلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْل((

 .١٧٨/ البقرة
ندي        ة اله يد اهللا بسمل أمر تسري (أخرج العّالم  علي بن أبي طالب، ،في آتابه في مناقب أمير المؤمنين) عب

 :قال) رضي اهللا عنه( عن ابن عباس ، وابن حجر، وابن عبد البر، وابن أبي حاتم،عن أحمد والطبراني
ا   ( زل   أم ذ    ((ن ا ال ا أيه نوا ي رها وشريفها   ّالإ)) ين آم ي أمي  صلى اهللا عليه( ولقد عاتب اهللا أصحاب محمد ، عل
 ).١)(وما ذآر عليًا إّال بخير) وسّلم
 

 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َآما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن((

 .١٨٣/ البقرة
 :عن حذيفة قال) بإسناده المذآور(حّدثنا أبو زآريا بن إسحاق : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 

ًا تذاآروا فقالوا  إنَّ( صلى ( في أصحاب محمد إّال)) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا) ((فيها(ما نزلت آية في القرآن :  أناس
 ). وسّلماهللا عليه وآله
 ).٢(إال آان لعلي لبها ولبابها)) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا((زلت في القرآن ما ن: فقال حذيفة

، أو المقصود األهم من )٣(ي اللغة، وهو المختار الخالص من آل شيءفبمعنى واحد ) ب واللباب اللُّ) (أقول(
بمقصود أصًال، أو له الحصة ا ليس  آل فاآهة ـ غالبًا ـ هو المقصود األهم منها، والقشر إمّ   لبَّآل شيء، آما أّن

هو )) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا(( للذين آمنوا الذين خوطبوا بـ  المصداق األتّمالحديث هو أّن) ومعنى(األقل من الفرض 
 .علي بن أبي طالب

 
 

 )). اِهللا َواُهللا َرُؤٌف ِباْلِعباِدةَوِمَن الّناس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضا((
 .٢٠٧/ بقرةال

                                            
 .٥١ص/ ـ أرجح المطالب ١
 .٢ج/ أقرب المواردـ  ٢
 .٤٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٢٤صفحة 

 

ندي     ة اله يد اهللا بسمل     ،روى العّالم ر في مناقب أمير المؤمنين   ، عب تابه الكبي  عن ، علي بن أبي طالب، في آ

 : والثعلبي في تفسيره،حّجة اإلسالم محمد الغزالي
ه   ( رسول اهللا     إّن يه وآل ا أراد الهجرة  )  وسّلم صلى اهللا عل  ،بمكة) عليه السالم(ف علي بن أبي طالب  خلَّ،لم

 ينام ـ أْن ـ وقد أحاط المشرآون بالدار  وأمره ليلة الخروج إلى الغار،الودائع التي آانت عندهورد  ،قضاء ديونهل
ال       ى فراشه، فق يه وآله  (عل ه ال  فإّن، على فراشيردي الحضرمي، ثم نْميا علي اتشح بُب: له)  وسّلمصلى اهللا عل

 . شاء اهللا عّز وجّل إْن،يخلص إليك منهم مكروه
ك    وفع   عمر  بينكما وجعلُتأني آخيُت) عليهما السالم(فأوحى اهللا عّز وجّل إلى جبرائيل وميكائيل ) علي(ل ذل

ياة، فأوحى اهللا عّز وجّل إليهما         ،أحدآما أطول من اآلخر        ا الح تارا آالهم ياة؟ فاخ ر صاحبه بالح ا يؤث أال :  فأيكم
هبطا إلى اه بنفسه، ويؤثره بالحياة، ي يفد،لى فراشهام عن بينه وبين محمد، فآنتما مثل علي بن أبي طالب، آخيُت

 .هاألرض، فاحفظاه من عدوِّ
 من مثلك يا ابن أبي  بٍخبٍخ: عند رأسه، وميكائيل عند رجله، فقال جبرائيل) عليه السالم(فنزال فكان جبرائيل 

ى رسوله ـ وهو متوجه إلى المدي          ى عل زل اهللا تعال ة، فأن ب؟ يباهي اهللا بك المالئك نة ـ في شأن علي بن أبي  طال
 :طالب

 ).١))( اِهللاةَوِمَن الّناس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضا((
نده  اآم بس ال ،وأخرج الح ن عباس ق ّي نفسه: ( عن اب ي  ،شرى عل وب النب بس ث ه( ول يه وآل  صلى اهللا عل

 ).٢)(وسّلم
 .ذآر ذلك معظم أرباب التفسير والحديث والتاريخ) أقول(

 ).٣(حمد بن السائب الكلبي في تفسيرهم) منهم(
 ).٤( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري القرطبي في تفسيره،أبو عبد اهللا) ومنهم(
 ).٥( في أسد الغابة، المعروف بابن األثير، أبو الحسن الشيباني،العّالمة الشافعي) ومنهم(
 ).٦(يره أبو بكر النيسابوري في تفس،العّالمة الشافعي): ومنهم(
 ).٧( بن الكنجي في آفاية الطالب،المحدِّث الشافعي) ومنهم(

 ).٨)(نزهة المجالس(الشيخ عبد الرحمن الصفوري في ) ومنهم(

                                            

 .٧٠ص/ ـ أرجح المطالب  ١
 .٤ص/ ٣ج/ ـ المستدرك على الصحيحين  ٢
 .٩٤ص/ ١ج/ ـ التسهيل لعلوم التنزيل  ٣
 .٣٤٧ص/ ٣ج/ ـ تفسير القرطبي  ٤

 .٢٥ص/ ٤ج/ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة  ٥
 .٢٨١/ ١ج/ ـ تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري  ٦
 .١١٤ص/ ـ آفاية الطالب ٧
 .١٦٨ص/ ٢ج/ ـ نزهة المجالس ٨



 ١٩٦ من ٢٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١( الدين الطبري في ذخائر العقبى محّب،العالم الشافعي) ومنهم(

 ).٢( في أسباب النزول،أبو الحسن الواحدي) ومنهم(
 ).٣(، في إحيائه)الشافعي( محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،دحّجة اإلسالم أبو حام) ومنهم(
 ).٤(في نور األبصار) الشافعي(السّيد الشبلنجي ) ومنهم(
 ).٥( في فصوله،ياغ المّك علي بن محمد بن الصّب، نور الدين،عّالمة المالكية) ومنهم(

 ).٦(في تذآرته) سبط بن الجوزي(المعروف بـ ) الحنبلي(يوسف بن قزغلي البغدادي ) ومنهم(
نهم (  في آتابه مناقب علي بن ، الشيخ أحمد محمد داود ، خريج الجامعة األزهرية   ،عّالمة مصر المعاصر  ) وم

 ).٧(أبي طالب
 

 
 )).يٌنيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َآافًَّة َوال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِب((

 .٢٠٨/ البقرة
 ):ه قالأّن(ة طرق إلى علي  ـ في معنى هذه اآلية ـ من عّديروى العّالمة البحراني عن األصفهاني األمو

 ).٨)(واليتنا أهل البيت(
 ووالية أهل بيته ، هو والية علي بن أبي طالب، السلم الذي أمر اهللا تعالى الذين آمنوا بالدخول فيه   ّنإ: يعني 
 .الطاهرين

*** 

 :ه قال أّن،في ضمن خطبة خطبها) عليه السالم( عن علي ،ونقل الطبري في المسترشد
 ).٩)( فادخلوا في السلم آافة، آمثل الكهف ألصحاب الكهف، وآباب حّطة، وهو باب السلم، مثلنا فيكمإّن(

*** 
 ).١٠( والمخالفق عن المواف،خرجه أيضًا النعمانيأو

                                            
 .٨٨ص/ ـ ذخائر العقبى ١
 .٤٢ص/ ١ج/ ـ أسباب النزول بهامش تفسير الجاللين ٢

 .٢٣٨ص/ ٣ج/ ـ إحياء علوم الدين ٣
 .٨٦ص/ ـ نور األبصار ٤
 .٣٣ص/ ـ الفصول المهمة ٥
 .٢١ص/ ـ تذآرة الخواص ٦

 .٢٧ص/ ـ المناقب للشيخ أحمد محّمد داود ٧
 .٤٣٨ص/ ـ غاية المرام ٨
 .٧٦ص/ ـ المسترشد للطبري ٩
 .١٨ص/ ـ الغيبة للنعماني ١٠



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٢٦صفحة 

 

 

 
 ...))ُل ُموسى َوآُل هاُروَنَوَبِقيٌَّة مّما َتَرَك آ((... 
 .٢٤٨/ البقرة

رات الكوفي في تفسيره              راهيم بن ف رات بن إب  في خطبة لعلي ، عن سليم بن قيس، بسنده المذآور،أخرج ف

 :أنه قرأ هذه اآلية) عليه السالم(
 )).َوَبِقيٌَّة مّما َتَرَك آُل ُموسى َوآُل هاُروَن((

ال    م ق ا من رسول اهللا   : ث  بمنزلة هارون من موسى، والعلم في عقبنا إلى أْن)  وسّلميه وآلهصلى اهللا عل(وأن
 ).١(تقوم الساعة

ول ( ذا من التنظير   ) أق ه من التأويل، في آيات القرآن الحكيم، ولعلَّ) عليه السالم( الذي نقله أمير المؤمنين  ،ه
 . في هذه الخطبة،ذآر ذلك بعد آية التأويل) عليه السالم(ه ألّن

 
 

 )).ِدي َمْن َيشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍمَواُهللا َيْه((
 .٢١٣/ البقرة

اآم الحسكاني       عن حذيفة ) بإسناده المذآور(أخبرنا الحاآم أبو سعد المعادني : قال) الحنفي(روى الحافظ الح
 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

 ).٢)(يسلك بكم الطريقوا عليًا ولن تفعلوا ـ تجدوه ـ هاديًا مهديًا  توّلإْن(
ول ( نكم لن تفعلوا ذلك               إْن: أي) أق ى طاعته، ولك يفة بعدي تجتمعون عل يًا خل وا عل ـ آما لم يفعلوه بعد   تجعل

 .ـ)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وفاة النبي 
وله    سمه أي الطريق المستقيم الذي جعله اهللا لعباده، ور) يسلك بكم الطريق) ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله   (وق
 .فيه للعهد) أل(ُألّمته، فتكون ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 
 

 )).َفِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َآَفَر َوَلْو شاَء اُهللا َما اْقَتَتُلوا َولِكنَّ اَهللا َيْفَعُل ما ُيِريُد((... 
 .٢٥٣/ البقرة

ة البحراني    عن األصبغ ) بإسناده المذآور(ي شرح نهج البالغة  ف، عن ابن أبي الحديد المعتزلي،روى العّالم
 :بن نباتة قال

ال      ي فق ى عل ين  : جاء رجل إل ر المؤمن ا أمي د،       ،ي اتلهم الدعوة واحدة، والرسول واح ذين نق وم ال  هؤالء الق

                                            
 .طبعة النجف األشرف/ ٩ص/ ٣٠الحديث / ـ تفسير فرات ١
 .٦٥-٦٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢



 ١٩٦ من ٢٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

ال    والصالة واحدة، والحجّ     اذا ُنسّميهم؟ فق ا سمّ   :  واحد فم كتاب  ما في الما آّل) قال(اهم اهللا في آتابه سمِّهم بم

 :أما سمعت اهللا تعالى يقول) قال(أعلمه 
 )).ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا َبْعَضُهْم َعلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َآلََّم اُهللا((

وله    ى ق ْو شاَء اُهللا َما اْقَتَتَل الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد ما جاَءْتُهُم اْلَبيِّناُت َولِكِن اْخَتَلُفوا فَ      : ((إل ِمْنُهْم َمْن آَمَن َوَل
 )).َوِمْنُهْم َمْن َآَفَر

 ).١( فنحن الذين آمنوا، وهم الذين آفروا، وبالحق،ا وقع االختالف آنا نحن أولى باهللا، وبالكتاب، وبالنبيفلّم
 
 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا مّما َرَزْقناُآْم((

 .٢٥٤/ البقرة
ة الكشفي      وابن عباس ، عن حذيفة بن اليمان،في مناقبه) الحنفي(ر محمد صالح الترمذي  المي،أخرج العّالم

 :قاال
زل اهللا      ( ا أن نوا     ((م ذين آم ا ال ا أيه يّ إّال)) ي رها وشريفها   وعل د عاتب اهللا أصحاب محمد  .  أمي صلى اهللا (ولق

 ).٢)( وما ذآر عليًا إّال بخير،في غير مكان)  وسّلمعليه وآله
 
 
 )).ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباِهللا َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقى َال اْنِفصاَم َلهاَفَمْن َيْكُفْر ((

 .٢٥٦/ البقرة
ؤيّ          و الم يه الحنفي أب  ،ة أبو المظفرأنبأني مهذب األئّم:  قال،ق بن أحمد المكي الخوارزمي   موفّ  ،دأخرج الفق

د الهمداني               ي بن محم ك بن عل بد المل ازة بإسن  إ ،ع رحمن بن أبي ليلى    ج بد ال قال : قال: عن أبيه) ٣(اده عن ع
 :لعلي بن أبي طالب)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                            
 .٤٣٠-٤٢٩ص/ ـ غاية المرام ١

 .ناقب للكشفي الباب األولـ الم ٢
صلى اهللا (داود الكوفي األنصاري، من التابعين الذي أدرك آثيرًا من صحابة الرسول : ـ واسمه يسار، ويقال    ٣

 :للهجرة، ترجم له الكثير) ٨٢(توفي عام )  وسّلمعليه وآله
 .٢٦٠ص/ ٦ج) تهذيب التهذيب(ابن حجر العسقالني في ) منهم(

 .٣٧٦ص/ ١ج) طبق القراء(لجزري في شمس الدين بن ا) ومنهم(
 .٩٦ص/ ١ج) العبر في طبر من غبر(شمس الدين الذهبي في ) ومنهم(
 .٩٢ص/ ١ج) شذرات الذهب(ابن عماد الحنبلي في ) ومنهم(

 ....وآخرون



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٢٨صفحة 

 

 ).١)(أنت العروة الوثقى التي ال انفصام لها(

تال أهل الشام     (وأخرج أيضًا في        ي بن أبي طالب     ) ق يها  ،خطبة لعل بارين   : ( جاء ف يد الج ا مب والعروة ... أن
 ).٢)( واهللا سميع عليم، ال انفصام لها التي،الوثقى
 
 

 )).َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِفي َسِبيِل اِهللا((
 .٢٦١/ البقرة

اآم الحسكاني         ،عن سالم بن المستنير) سناد المذآورباإل(عن أبي نضر العياشي  ) الحنفي (روى الحافظ الح
 :عن أبي جعفر قال

 ).٣(أنزلت في علي)) ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهُمَمَثُل الَّ): ((تعالى(قوله 
 
 
 اِهللا َوَتْثِبيتًا ِمْن َأْنُفِسِهْم َآَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأصاَبها واِبٌل َفآَتْت ُأُآَلها ِةَوَمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهُم اْبِتغاَء َمْرضا((

 )).ِضْعَفْيِن
 .٢٦٥/ البقرة

عن أبي بصير، عن أبي ) سناد المذآورباإل(قال جعفر بن أحمد : قال) الحنفي(اآم الحسكاني روى الحافظ الح  
 :قال) جعفر بن محمد الصادق(عبد اهللا 

 ).٤(نزلت في علي))  اِهللاِةَوَمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهُم اْبِتغاَء َمْرضا((
 
 
 )). َطيِّباِت ما َآَسْبُتْم َومّما َأْخَرْجنا َلُكْم ِمَن اَألْرِضيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن((

 .٢٦٧/ البقرة

ة الشافعية      د بن عثمان       ،أخرج عّالم د بن أحم  عن ، بإسناده المذآور عن عكرمة،في ميزانه) الذهبي( محم
 : سمعته يقول،ابن عباس قال

يها       ( ة ف زلت آي ا ن نوا    ((م ذين آم ا ال ا أيه يٌّ إّال)) ي ّز وجّل        رأ وعل د عاتب اهللا ع رها وشريفها، ولق سها وأمي
 ).٥)( وما ذآر عليًا إّال بخير،في غير آية من القرآن) صلى اهللا عليه وآله(أصحاب محمد 

                                            
 .٢٤ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١

 .١٥٠ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٢
 .١٠٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .١٠٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٤
 .٣١١ص/ ٣ج/ ـ ميزان االعتدال ٥



 ١٩٦ من ٢٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

*** 

 
 
 )).َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َآِثيرًا((

 .٢٦٩/ البقرة

ال ) الحنفي (أخرج الحافظ الحسكاني        و     : ق رنا أب ر   أخب يه من أصل نسخته بخطه    ،نصر المفّس  ، بقراءتي عل
 ):في قوله تعالى(قال الربيع بن خيثم : عن سفيان، قال) سناد المذآورباإل(

 )).َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َآِثيرًا((
 ).١(يعني عليًا

نه    وًا م بد اهللا  ،وأخرج نح و ع أبي عبد الرحمن عن ابلة ـ برواية ابنه   أحمد بن محمد بن حنبل ـ إمام الحن ، أب
 ).٢)(فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه( في ،عبد اهللا في آتابه الخاص

*** 
الم الشافعي   (أخرج    داء   ) الع و الف  رسول اهللا  عن ابن مسعود أّن، المعروف بابن آثير، إسماعيل بن عمر  ،أب

 :قال) وسّلمصلى اهللا عليه (
 ).٣)( والّناس جزءًا واحدًا، فُأعطي علي تسعة أجزاء،قسمت الحكمة عشرة أجزاء(

*** 
 ).٤)(الكنز( علي المتقي الهندي في ،وأخرجه أيضًا العالم الحنفي

 ).٥( في المناقب، أخطب خطباء خوارزم، العالم الحنفي،هوأخرجه أيضًا بنّص
 ).٦( في أسد الغابة،المعروف بابن األثير) العالم الشافعي(وآذلك 

 ).٧)(الحلية( أبو نعيم األصفهاني في ،لمعروفوالحافظ ا
 ).٨(والخطيب البغدادي، وابن شيرويه الديلمي ـ آما في آتاب البحراني ـ

 ):صلى اهللا عليه وآله( عن ابن عباس قوله ،ي نفس هذا الحديثف، الخطيب الخوارزمي )المناقب(وزاد في 

 ).١)(شر العاشر اهللا لقد شارآكم في الُعوأيُم(

                                            

 .١٠٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٦٣ص/ ١ج/ ـ فضائل علي بن أبي طالب البن حنبل ٢
 .٣٥٩ص/ ٧ج/ ـ البداية والنهاية ٣
 .١٥٤ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ٤

 .٤٩ص/ ـ مناقب الخوارزمي ٥
 .٢٢ص/ ٤ج/ ـ أسد الغابة ٦
 .٦٥ص/ ١ج/ ـ حلية األولياء ٧
 .١٥ص/ ـ الكتاب الصغير للعالمة البحراني ٨
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 .ة غيره أيضًاده الزياوذآر هذ

 :فراجع
 .٢٢ص/ ١أسد الغابة ج
 .٧٨ص/ وذخائر العقبى

 . أيضًا١٥٨ وفي ص١٤٠ص/ ١ج/ ومسند أحمد بن حنبل

 .٤٣ص/ ١ج) مقتل الحسين(والخوارزمي الحنفي نفسه في 
ول ( ه    ( رسول اهللا      أنّ ال شكّ  ) أق يه وآل ث، ُمستثنى بالتخصص عن الّناس في هذا الحدي  )  وسّلم صلى اهللا عل

ونه أفضل من علي          صلى (في آل شيء، فالمقصود بالحديث النبوي الّناس غير النبي ) عليه السالم(لضرورة آ
 :مثل)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(، فهو آبقية األحاديث التي ال يدخل فيها رسول اهللا ) وسّلماهللا عليه وآله

 .ونحوه) ضربُة علٍي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين(
*** 

ل عن النبي       وممّ  العّالمة ): عليه السالم(جزاء الحكمة لعلي بن أبي طالب أحديث ) صلى اهللا عليه وآله (ن نق
 ).٢(الذهبي في ميزان االعتدال

 ).٣( في لسان الميزان،عّالمة الشوافع ابن حجر العسقالني) ومنهم(
 .)٤)(عليه السالم( الخوارزمي في مقتل الحسين ،افنعّالمة األح) ومنهم(
 ).٥(سنى المطالبأ في ، محمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي،عّالمة الشوافع) ومنهم(
 ).٦(ي تذآرتهفبادي آ محمد حسام الدين الحيدر ،عّالمة الهند) ومنهم(

 ...وآخرون أيضًا
 
 
وا                 (( ا َأْنَفُق ِبُعوَن م مَّ ال ُيْت ِبيِل اِهللا ُث ي َس واَلُهْم ِف ْنِفُقوَن َأْم ِذيَن ُي نًّا َوال َأذًى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف  الَّ َم

 )).َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن

 .٢٧٤/ البقرة
وي               د الخدي ر عثمان بن حسن بن أحم في تفسير قوله ) ة الناصحيندّر(ى بـ  في تفسيره المسّم،روى المفّس

 .ةاآلي)) الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم((تعالى 

                                                                                                                                
 .٤٩ص/ ـ مناقب الخوارزمي ١
 .١٢٤ص/ ١ج/ ـ ميزان االعتدال ٢

 .٢٣٥ص/ ١ج/ ـ لسان الميزان ٣
 .٤٣ص/ ـ مقتل الحسين للخوارزمي ٤
 .١٤ص/ ـ أسنى المطالب للجزري ٥
 .٢ص/ ـ تذآرة سيدنا علي مرتضى ٦
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 :عن الكلبي ومقاتل

ي بن أبي طالب         ( ة في شأن عل زلت هذه اآلي ا  فلّم،آانت له أربعة دراهم ولم يملك غيرها) رضي اهللا عنه(ن
ى الصدقة تصدّ    زل التحريض عل يل ن درهم بالل نهار ،ق ب درهم بال ي السر  ، وب درهم ف ية ، وب درهم في العالن  ، وب

 )).١(فنزلت
 ).٢( في تفسيره المخطوط أيضًا،اب الدين السيويسي شه،وأخرج نحوًا منه شيخ المفّسرين

ندي     ر اله ال المفّس بارك الفيضي      ،وق و الفضل فيض اهللا بن الم  في تفسيره المخطوط المهمل آلماته بال   ، أب
ند ذآر هذه اآلية الكريمة         ودرهمًا ، ودرهمًا سرًا،ا سمح درهمًا سمرًا لّم، مصرحًا لحال أسد اهللا الكرار ،نقطة، ع

 ).٣)(حسًا
 :وقال البيضاوي في تفسيره عند ذآر هذه اآلية

يل أنَّ  ( ا نزلت في علي    وق  ودرهم ، ودرهم سرًا، ودرهم نهارًا، فتصدق بدرهم ليًال، أربعة دراهم لم يملك إالّ  ،ه
 ).٤)(عالنية

 .وأخرج ذلك آثيرون من المفّسرين والمحدِّثين والحّفاظ والمؤرخين بطرق عديدة
 ).٥)(الخازن( بن محمد بن إبراهيم المعروف بـ  علي،عالء الدين) منهم(

 ).٦( ابن آثير الدمشقي في تفسيره،المفّسر الشافعي) ومنهم(
 ).٧( في آنايته،عّالمة الشافعية مفتي العراقين الكنجي) ومنهم(
 ).٩(ورياضه) ٨( في ذخائره، الطبري الشافعيالمحّب) ومنهم(

 :الشريفةوجاء في تفسير ابن عباس عند ذآر هذه اآلية 

 ).١٠)(نزلت هذه اآلية في علي بن أبي طالب(
*** 

 : عند هذه اآلية الكريمة من سورة البقرة،وجاء في تفسير الثعالبي
 ).١))(رضي اهللا عنه(نزلت هذه اآلية في علي بن أبي طالب، : قال ابن عباس(

                                            
 .٢٢ص/ ١ج/ ـ درة الناصحين ١
 .٥٧ص/ المخطوط الصفحة األولى من الورقة) عيون التفاسير للفضالء السماسير(يخ المسمى بــ تفسير الش ٢

 .لهام المخطوط ال أرقام لصفحاتهـ سواطع اإل ٣
 .١٦٢مخطوط ص/ ـ أنوار التنزيل ٤
 .٢٠١ص/ ٢ج/ ـ في تفسيره ٥
 .٣٢٦ص/ ١ج/ ـ تفسير القرآن العظيم ٦

 .٣٢٢ص/ ـ آفاية الطالب ٧
 .٨٨-ص/ بى في مناقب ذوي القربىـ ذخائر العق ٨
 .٢٠٦ص/ ٢ج/ ـ الرياض النضرة ٩
 .٣٩ص/ ـ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ١٠
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 ).٢( محمد بن إبراهيم الحمويني،العّالمة الشافعي) ومنهم(

 ).٣( ابن الصباغ، المالكيالعّالمة) ومنهم(
 ).٤( جالل الدين الّسيوطي في تفسيره،العالم الشافعي) ومنهم(
 ).٥(ابن األثير الجزري في أسد الغابة) ومنهم(
 ).٦(أبو القاسم الزمخشري في آشافه) ومنهم(

 ).٧(الحافظ علي بن أبي الهيثمي، في مجمع الزوائد) ومنهم(
 ).٨(بيرالفخر الرازي في تفسير الك) ومنهم(
 ).٩(ابن حجر في صواعقه) ومنهم(
 ).١٠( في نور األبصار،السّيد المؤمن الشبلنجي) ومنهم(

 ).١١( في أسباب النزول،الواحدي) ومنهم(
 ).١٢(في تفسيره) صديق حسن خان البخاري القنوجي(المفّسر المعاصر ) ومنهم(
 ).١٣(يره المختصرفي تفس) عبد الهادي قدور الصباغ(المفّسر المعاصر اآلخر ) ومنهم(
نهم ( باء خوارزم     أ) وم ؤيّ    ،خطب خط و الم تابه      د الموفّ   أب د الحنفي في آ  في فضائل علي بن أبي   ،ق بن أحم

 ).١٤(طالب
 
 
وا الصَّاِلحاِت َوَأقاُموا الصَّالَة َوآَتُوا الزَّآاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف        (( ُنوا َوَعِمُل ِذيَن آَم َعَلْيِهْم َوال ِإنَّ الَّ

                                                                                                                                
 .٢٢٣ص/ ١ج/ ـ تفسير الثعالبي ١
 .٦٧ص/ ١ج/ ـ فرائد السمطين ٢

 .الفصل األول/ ـ الفصول المهمة ٣
 .٣٦٣ص/ الجزء األول/ ـ الّدر المنثور٤
 .٢٥ص /٤ـ أسد الغابة ج ٥
 .أواخر صورة البقرة/ لكشاف اـ ٦

 .٣٢٤ص/ ٦ج/ ـ مجمع الزوائد ٧
 .أواخر سورة البقرة/ ـ مفاتيح الغيب ٨
 .٧٨ص/ ـ الصواعق المحرقة ٩
 .٧٠ص/ ـ نور األبصار ١٠

 .٦٤ص/ ـ أسباب النزول ١١
 .٤٥٧ص/ ١ج/ ـ فتح البيان في مقاصد القرآن ١٢
 .٢٧٧ص/ ـ احفظوا نداء القرآن العظيم وتفسيره ١٣
 .١٩٨ص/ مناقب للخوارزميـ ال ١٤



 ١٩٦ من ٣٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).ُهْم َيْحَزُنوَن

 .٢٧٧/ البقرة
اآم الحسكاني  افظ الح ي(روى الح ن إسحاق  ) الحنف ن موسى ب ي ب ي عل ال حدثن ورباإل(ق ناد المذآ عن ) س

 : عن ابن عباس قال،عكرمة
 .ا أميرها وشريفه وعليٌّإّال)) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((ما في القرآن آية 

م قال عكرمة    ١)(األرض) أو قال( لو حّدثت بها لنفدت أقطار السماوات واألرض  لعلي منقبةً  ي ألعلم أنّ  إّن: ث
.( 

ول ( :  تنفد منقبة علي بن أبي طالب، تنظيرًا بقوله تعالىقبل أْن: يعني) لنفدت أقطار السماوات واألرض   ) (أق
 )).ٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر ما َنِفَدْت َآِلماُت اِهللاَوَلْو َأنَّ ما ِفي اَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقال((

في )) يا أيها الذين آمنوا((ما في القرآن   هو غير األحاديث الواردة في نزول آّل، هذا الحديث  أّن) وال يخفى (
ي   يه السالم (عل ناك خطابًا للمؤمنين مطلقًا من غير تقييد  هوآونه أميرًا لها وشريفها ـ آما هو ظاهره ـ ألنّ  ) عل

 . وصف للذين جمعوا بين اإليمان والعمل الصالح،بالعمل الصالح وهنا
 تكرار هذه الجملة في القرآن وقع في آيات عديدة، ولذلك آانت تلك اآليات العديدة بأجمعها في شأن ّنإوحيث 

 .رأينا سردها والًء) عليه السالم(علي 
 :تًا بذآر اآليات التي ورد فيها جملةوفيما يلي نضع ثب

 )).الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((
 .وخمسون آيةإحدى وهي 

 :سورة البقرة
 .٢٥/ َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر  -١
 .٨٢/  َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك َأْصحاُب الجّنة َوالَِّذيَن آَمُنوا -٢
 .٢٧٧/ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَأقاُموا الصَّالة -٣

 :سورة آل عمران

 .٥٧/ َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم  -٤
 :سورة النساء

ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َأَبدًا َلُهْم ِفيها َأْزواٌج َوالَّ -٥
 .٥٧/ ُمَطهََّرٌة َوُنْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِليًال 

ُنْدِخُلُهْم جَ         -٦ اِلحاِت َس وا الصَّ ُنوا َوَعِمُل ِذيَن آَم نَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َأَبدًا َوْعَد اِهللا َحقًّا َوالَّ
 .١٢٢ / َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا ِقيًال

 .١٧٣ /  َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم-٧
 :سورة المائدة

                                            
 .٢١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٣٤صفحة 

 

 .٩ / ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌمَوَعَد اُهللا الَِّذيَن آَم -٨

 .٩٣ / َلْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُجناٌح ِفيما َطِعُموا -٩
 :سورة األعراف

 .٤٢  /َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ال ُنَكلُِّف َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها -١٠
 ):عليه السالم(سورة يونس 

 .٤ / َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِباْلِقْسِط -١١
 ٩ /ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإيماِنِهْم -١٢

 ):عليه السالم(سورة هود 
 .٢٣ / لى َربِِّهْمِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَأْخَبُتوا ِإ -١٣

 :سورة الرعد
 .٢٩ / الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُطوبى َلُهْم َوُحْسُن َمآٍب -١٤

 ):عليه السالم(سورة إبراهيم 
 .٢٣ / َوُأْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َجنَّاٍت -١٥

 :سورة الكهف
 .٣٠ / ِمُلوا الصَّاِلحاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًالِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَع -١٦
 .١٠٧ / ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت آاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًال -١٧

 ):عليها السالم/ (سورة مريم

 .٩٦/ َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحمُن ُودًّا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت  -١٨
 :سورة الحج

 .١٤ / ِإنَّ اَهللا ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر ِإنَّ اَهللا َيْفَعُل ما ُيِريُد -١٩
ُنوا َوَعِمُلوا ا        -٢٠ ِذيَن آَم ْدِخُل الَّ لصَّاِلحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن ِإنَّ اَهللا ُي

 .٢٣/َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َوِلباُسُهْم ِفيها َحِريٌر 

 .٥٠ / َفالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريٌم -٢١
 .٥٦ / َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِفي َجنَّاِت النَِّعيِمَفالَِّذيَن آَمُنوا  -٢٢

 :سورة الّنور
 .٥٥ / َوَعَد اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اَألْرِض -٢٣

 :سورة الشعراء
 .٢٢٧ /  َآِثيرًاِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَذَآُروا اَهللا -٢٤

 :سورة العنكبوت
 .٧ / َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئاِتِهْم -٢٥

 .٩ / َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُنْدِخَلنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحيَن -٢٦
 .٥٨/ ً ِلحاِت َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِمَن الجّنة ُغَرفًاَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا -٢٧



 ١٩٦ من ٣٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :سورة الروم

 .١٥ / َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َفُهْم ِفي َرْوَضٍة ُيْحَبُروَن -٢٨
 .٤٥ / ِلَيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِمْن َفْضِلِه -٢٩

 :سورة لقمان
 .٨ /  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيِمِإنَّ -٣٠

 :سورة السجدة
 .١٩ / َأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َفَلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأوى -٣١

 :سورة سبأ
 .٤ /  َمْغِفَرٌةِلَيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك َلُهْم -٣٢

 :سورة فاطر
 .٧ / َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َآِبيٌر -٣٣

 :سورة ص
 .٢٤ / ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَقِليٌل ما ُهْم -٣٤

 .٢٨ / حاِت َآاْلُمْفِسِديَن ِفي اَألْرِضَأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِل -٣٥
 ):المؤمن(سورة غافر 

 .٥٨ / ُء َوما َيْسَتِوي اَألْعمى َواْلَبِصيُر َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَال اْلُمِسي -٣٦
 :سورة فصلت

 .٨ / ْمُنوٍنِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َم -٣٧
 :سورة الشورى

 .٢٢ / َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِفي َرْوضاِت اْلَجنَّاِت -٣٨
 .٢٣ / ذِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اُهللا ِعباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت -٣٩
 .٢٦ /  َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِهَوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت -٤٠

 :سورة الجاثية
َرُحوا السَّيِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َآالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َسواًء َمْحياُهْم َوَمماُتُهْم            -٤١ ِذيَن اْجَت َب الَّ / َأْم َحِس

٢١. 
 .٣٠ / ُيْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِهَفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َف -٤٢

 ):صلى اهللا عليه وآله(سورة محمد 
٢/ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوآَمُنوا ِبما ُنزَِّل َعلى ُمَحمٍَّد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َآفََّر َعْنُهْم َسيِّئاِتِهْم  -٤٣

. 
 .١٢ / ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َجنَّاٍتِإنَّ اَهللا ُيْدِخُل الَّ -٤٤

 :سورة الفتح
 .٢٩ / َوَعَد اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا -٤٥



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٣٦صفحة 

 

 :سورة الطالق

 .١١ /  ِإَلى الّنورِلُيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِمَن الظُُّلماِت -٤٦
 :سورة االنشقاق

 .٢٥ / ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن -٤٧
 :سورة البرج

 .١١ / ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َجنَّاٌت -٤٨
 :سورة التين

 .٦ / ِمُلوا الصَّاِلحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍنِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَع -٤٩
 :سورة البّينة

 .٧ / ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة -٥٠
 :سورة العصر

 .٣ / ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَتواَصْوا ِباْلَحقِّ -٥١
 

 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْآُتُبوُه((

 .٢٨٢/ البقرة
باء خوارزم     أروى الحافظ     ية      موفّ  ،خطب خط يه الحنف د فق ال ،ق بن أحم أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ زين :  ق

 عن ،عن عكرمة) ١(، عن علي بن نديمة)نده المذآوربس( أبو الحسن علي بن أحمد العاصي الخوارزمي ،األئمة

                                            
 في التابعين، روى عن بعض الصحابة، وعن ّديمة البحراني الكوفي الجزري، ُعندـ هو أبو عبد اهللا علي بن    ١

يت                  ر بعض فضائل أهل الب وهم، ذآ تابعون وتابع ين، وروى عنه ال يهم السالم  (التابع  وبعض فضائل أمير  ،)عل
ين  بخاري ومسلم ورواها غيرهما من بقية              عل ،المؤمن ثه ال رو أحادي م ي يه ـ ل ي بن أبي طالب ـ صلوات اهللا عل
 .للهجرة) ١٣٣(الصحاح والسنن والمسانيد، مات عام  أصحاب

رجال  د من أصحاب ال ه العدي رجم ل ره وت ين،ذآ ير، والمؤرخ تاب الس ة ـ         ، وآ نهم ـ من العاّم ة م ر جماع  نذآ

 .وهم: للمراجعة
 .٢٤٢/ ٢ص/ ٣ق/ ٣ج) التاريخ الكبير(سماعيل البخاري في محّمد بن إ

 .١٥٥ص/ وفي التاريخ الصغير
 .٢٧٥ص/ ٧ج) تهذيب التهذيب(بن حجر العسقالني في او

 .٣٤٩ص) تقريب التهذيب(وفي 
 .٢٧١ص) الصة تذهيب التهذيبخ(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 

 .١٧٥ص/ ١ق/ ٣ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 
 .٣١٧ص) عالق النفسيةألا(وأحمد بن عمر بن رستة في 



 ١٩٦ من ٣٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ): وسّلمصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  قال،ابن عباس

ّل في القرآن آية يقول فيها        ( ّز وج زل اهللا ع ا أن اال آان علي بن أبي طالب شريفها )) يا أيها الذين آمنوا: ((م
 ).١)(وأميرها

 
 

 )). ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ آَمَن ِباِهللا َوَمالِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِهآَمَن الرَُّسوُل ِبما ُأْنِزَل ِإَلْيِه((
 .٢٨٥/ البقرة
يه الحنفي  (روى    محمد بن إبراهيم ،، وهكذا أخرج العالم الشافعي)٢(ق بن أحمد المكي الخوارزمي   موّف) الفق
صلى اهللا عليه ( رسول اهللا قال، سمعت رسول اهللا  إبل، عن أبي سلمى راعي،ا المذآورةمبأسانيده) ٣(الحمويني

 :ـ قال لي الجليل جل جالله سري بي إلى السماءـ ليلة ُأ: يقول) وسّلم
 )).آَمَن الرَُّسوُل ِبما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه((

 :فقلت
 )).والمؤمنون((

 .صدقت: قال
 فت في أمتك؟من خّل
 .خيرها: قلت
 .علي بن أبي طالب: قال

 .نعم يا رّب: تقل
ال  ى األرض          : ق د إني اّطلعت عل ا محم ك اسمًا من أسمائي، فال ُأذآر في        اي نها، فشققت ل رتك م طالعة فاخت

ود وأنت محمد، ثم       ، ُذآرت معي    موضع إالّ   ا المحم  ، وشققت له اسمًا من أسمائي،ّطلعت ثانية فاخترت عليًاا فأن
 .فأنا األعلى وهو علي

 وعرضت واليتكم على أهل ،ة من ولده من نوري عليًا والحسن والحسين واألئّمي خلقتك وخلقت إّن: يا محمد 

 . فمن قبلها آان عندي من المؤمنين، ومن جحدها آان عندي من الكافرين،السماوات واألرض
د    ا محم و أنّ  : ي بادي      ل بدًا من ع نقطع، أو يصير آالشن البالي   ، ع ى ي  ثم أتاني جاحدًا لواليتكم ما ، عبدني حت

 . بواليتكم حتى يقرِّ،هغفرت ل
  تراهم؟أتحب أْن: يا محمد

                                                                                                                                
 .٣٤٧ص) عرفة علوم الحديث(والحاآم النيسابوري في 

 . وآخرون أيضًا١٨٣ص/ ٥ج) الكامل في التاريخ( األثير الجزري فيبنوعلي بن محّمد 
 .١٩٨ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١
 .٩٥ص/ ١ج/ ـ مقتل الحسين للخوارزمي ٢
 .آخر المجلد/ ٢ج/ سمطينـ فرائد ال ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٣٨صفحة 

 

 .نعم يا رب: قلت

ال  تفتْ ا: فق ين العرش فالتفتُ       ل ، فإذا بعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد    عن يم
بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن 

 . درٌيه آوآٌبآأنَّ) المهدي: يعني(ون فهو في وسطهم  قيامًا يصّل،مهدي في ضحضاح من نورعلي، وال
ال د: وق ا محم ج،ي ؤالء الحج رتك ، ه ن عت ر م ذا الثائ ي إنّ  وعّز، وه ي وجالل ي ت بة ألوليائ ة الواج  ،ه الحّج

 .والمنتقم من أعدائي
*** 

 ).١(أيضًا) الحنفي(وأخرجه عنهما الحافظ القندوزي 
ا أخر    ة من طرق العاّمة          آم ناقب المائ صلى ( بسنده عن أبي سلمان راعي رسول اهللا ،جه ابن شاذان في الم

 ).٢)( وسّلماهللا عليه وآله
 
 

 سورة آل عمران
 )وفيها إحدى وثالثون آية(

 :سورة آل عمران
 .٧ / َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اُهللا َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم -١
ْل َأ    -٢ اُر خاِلِديَن ِفيها َوَأْزواٌج              ُق ِتَها اَألْنه ْن َتْح ِري ِم نَّاٌت َتْج ْم َج ْنَد َربِِّه ْوا ِع ِذيَن اتََّق ْم ِللَّ ْن ذِلُك ٍر ِم ُئُكْم ِبَخْي ُأَنبِّ

١٥/ ْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َوِقنا َعذاَب الّنار الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّنا ِإنَّنا آَمنَّا َفا* ُمَطهََّرٌة َوِرْضواٌن ِمَن اِهللا َواُهللا َبِصيٌر ِباْلِعباِد 
-١٦. 

 .٣٠ / َيْوَم َتِجُد ُآلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا -٣
 .٣٣ / ِإنَّ اَهللا اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل ِإْبراِهيَم -٤

 .٣٧ / قاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اِهللا -٥
 .٥١ /  َفاْعُبُدوُهِإنَّ اَهللا َربِّي َوَربُُّكْم -٦
 .٥٧ / َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت -٧
 .٦١ / َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم -٨

 .١٠٠ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريقًا -٩
 .١٠١ / َوَمْن َيْعَتِصْم ِباِهللا -١٠
 .١٠٢ / َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َحقَّ ُتقاِتِهيا  -١١
 .١٠٣ / َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اِهللا -١٢

                                            
 .٤٨٦ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .١٢-١١ص/ المنقبة السابعة عشرة/ ـ المناقب المائة ٢



 ١٩٦ من ٣٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .١٠٤ / َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر -١٣

ْم َأ َآَفْرُتْم َبْعَد ِإيماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِبما ُآْنُتْم َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُههُ      -١٤
 .١٠٧-١٠٦/  اِهللا ُهْم ِفيها خاِلُدوَن ِةَتْكُفُروَن َوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحم

 .١١٠ / ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس -١٥
 .١١٢ /  الذِّلَُّة َأْيَن ما ُثِقُفواُضِرَبْت َعَلْيِهُم -١٦

 .١١٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم -١٧
 .١٤٤/ َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلى َأْعقاِبُكْم  -١٨
 .١٤٤ /َوَمْن َيْنَقِلْب َعلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا َشْيئًا  -١٩
 .١٤٥/ َوما آاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اِهللا ِآتابًا ُمَؤجًَّال  -٢٠

 .١٤٦ / َوَآَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ قاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َآِثيٌر -٢١
 .١٥٤ / ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة -٢٢
 .١٧٢ /  َوالرَُّسوِل ِمْن َبْعِد ما َأصاَبُهُم اْلَقْرُحالَِّذيَن اْسَتجاُبوا ِهللا -٢٣
 .١٧٤-١٧٣ / َواُهللا ُذو َفْضٍل َعِظيٍم) إلى (الَِّذيَن قاَل َلُهُم الّناس -٢٤

 .١٨٥ / َفَمْن ُزْحِزَح َعِن الّنار َوُأْدِخَل الجّنة َفَقْد فاَز -٢٥
 .١٨٦ / َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب -٢٦
 .١٩٥ / َثوابًا ِمْن ِعْنِد اِهللا َواُهللا ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِب -٢٧
 .١٩٨ / لِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت -٢٨

 .٢٠٠ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوا -٢٩
 
 
 )). َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُآلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوما َيذَّآَُّر ِإالَّ ُأوُلوا اَألْلباِبَوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اُهللا((

 .٧/ آل عمران

دين بن حجر العسقالني             ،في إصابته بسنده عن األخضر بن أبي األخضر) الشافعي(روى القاضي شهاب ال
 ).١)(أنا أقاتل على تنزيل القرآن، وعلي يقاتل على تأويله: (قال)  وسّلملهصلى اهللا عليه وآ(عن النبي 

 . حتى يقاتل عليه، يكون علي هو العالم بالتأويل هذا أْنالزُم) أقول(
*** 

)  وسّلمصلى اهللا عليه(آنت مع رسول اهللا : في الكنز، عن أبي ذر قال) الحنفي(قي الهندي  وأخرج علي المتّ   
يع ال     ال   رقد  غ وهو ببق ه    (فق يه وآل ذي نفسي بيده إنَّ  ): ( وسّلم صلى اهللا عل  فيكم رجًال يقاتل الّناس من بعدي وال

 حتى ،كبر قتلهم على الّناسي ال إله إال اهللا فعلى تأويل القرآن، آما قاتلت المشرآين على تنزيله وهم يشهدون أنَّ
ي اهللا، ويسخطوا عمله، آما سخط موسى أمر السفينة           يًا ول نوا عل ، وقتل الغالم، وإقامة الجدار، وآان خرق يطع

                                            
 .٢٢ص/ ١ج/ ـ اإلصابة في تمييز الصحابة ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٤٠صفحة 

 

 .السفينة، وقتل الغالم، وإقامة الجدار هللا رضى

ز نفسه    ي الكن م أخرج ف ي سعيد الخدري  ،ث يل لرسول اهللا  أنّ :  عن أب يه  (ه ق ّلمصلى اهللا عل ر  ): وس و بك أب
 وعمر؟
 ).١( يعني عليًا،ه خاصف النعلال، ولكّن): صلى اهللا عليه وآله(قال 
*** 

 :ه قال عن علي بن أبي طالب أّن،في ينابيعه) الحنفي(ج الحافظ القندوزي سليمان وأخر
 رفعنا اهللا ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، هم الراسخون في العلم دوننا آذبًا وبغيًا علينا، أْنأين الذين زعموا أّن

 ).٢(وأدخلنا وأخرجهم
*** 

 :قال) الحنفي(وأخرج الحافظ الحسكاني 
 ).وسّلمهللا عليه صلى ا(قال النبي 

 ).م الّناس بعدي من تأويل القرآن ما ال يعلمونعلي يعلِّ(
 :خرىوفي نسخة ُأ

 ).٣)(علي يخبر الّناس من تأويل القرآن ما ال يعلمون(
*** 

 :أيضًا في ينابيعه قال) الحنفي(وأخرج الحافظ القندوزي 
إذا آنت غائبًا عن نزول : ـ في حديث قولي) رضي اهللا عنه(سمعت عليًا : بن أم الطويل قال   اأيضًا عن يحيى     

ى رسول اهللا        ان يحفظ عل ة آ ه   (اآلي يه وآل ا آان ينزل عليه من القرآن، وإذا قدمت عليه  ) وسّلم صلى اهللا عل ، م
 ).٤(مني تأويله وتنزيلهنزل اهللا علّي بعدك آذا وآذا، وتأويله آذا وآذا، ويعّلُأيا علي : أقرأنيه ويقول

*** 
عليه (ه نقل خطبة لعلي ليم بن قيس أّنعن ُس) بسنده المذآور(بن إبراهيم بن فرات الكوفي وفي تفسير فرات 

 :وجاء فيها) السالم

 ). اهللا والراسخون في العلموما يعلم تأويله إّال(
واحد، رسول اهللا         يس ب يه    (أل صلى اهللا (ه رسول اهللا نيممه اهللا سبحانه إياه فعّلمنهم، عّل) وسّلمصلى اهللا عل

 ).٥(ثم ال يزال في عقبنا إلى يوم القيامة) وسّلم عليه
صلى (قال رسول اهللا :  قال، بسنده عن أنس بن مالك، من طرق العاّمة،وأخرج ابن شاذان في المناقب المائة

                                            
 .٣٩١-٣٩٠ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ١

 .٥٢١ص/ ـ ينابيع المّودة ٢
 .٢٩ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .٧٣ص/ ـ ينابيع المّودة ٤
 .طبع النجف األشرف/ ٩ص/ ٣٠/  فرات الحديثـ تفسير ٥



 ١٩٦ من ٤١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :في حديث لعلي بن أبي طالب)  وسّلماهللا عليه وآله

 ).١()م الّناس من بعدي من تأويل القرآن ما ال يعلمون تخبرهم بذلكتعّل(
وم الشورى          سانيد أالمروي ب) عليه السالم( الذي تضمن العديد من مناقب علي ،وجاء في حديث المناشدة ي

 : وفيه قوله للخمسة الذين آانوا في الشورى،عديدة منها ما ينتهي إلى عامر بن وائلة
اهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا        أف( على تنزيل القرآن وتقاتل ي قاتلت إّن): (وسّلمصلى اهللا عليه (نشدآم ب

 القرآن غيري؟) أنت على تأويل
 .هم الالّل: قالوا

اظ،       رين، والحّف ين، والمفّس ن المؤرخ ر م ى الكثي ي أصل المعن اق ف رات واتف ي بعض الفق تالف ف ه باخ نقل
 .والمحدِّثين

 ).٢(في مناقبه) الشافعي(الحافظ أبو الحسن بن المغازلي ) منهم(
 ).٣(في مناقبه) الحنفي(ق بن أحمد الخوارزمي الموّف ،خطب الخطباءأ) ومنهم(
 ).٤(عّالمة الشوافع الحمويني في فرائده) ومنهم(
 ).٥(ابن حجر في صواعقه) ومنهم(

 ).٦(الحافظ الذهبي في ميزانه) ومنهم(
 ).٧(ر في استيعابهابن عبد البَّ) ومنهم(
 ).٨(الحافظ الكنجي في آفايته) ومنهم(
 ).٩(صائصهالنسائي في خ) ومنهم(

 ...وآخرون آثيرون
*** 

ته            ة الكنجي الشافعي في آفاي ور  ( عن الكاشغري   ،وأخرج العّالم :  قال،عن عبد اهللا بن سلمة) بسنده المذآ
قد قاتلت بهذه الراية مع رسول اهللا : اًال، والحربة في يده، ويده ترعد فقالارًا يوم صفين شيخًا آدم طوَّ   رأيت عمّ   

يه    ( رات، وهذه الرابعة   ) وسّلم صلى اهللا عل فلو ضربونا حتى يبلغوا ) آّرم اهللا وجهه(راية علي : ـ يعني ثالث م

                                            
 .٢١-٢٠ص/ المنقبة الواحدة والثالثون/ ـ المناقب المائة ١

 .١١٢ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٢
 .٢٤٦ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٣
 .٥٨الباب / ـ فرائد السمطين ٤
 .٩٣و٧٥ص/  المحرقةقـ الصواع ٥

 .٢٠٥ص/ ١ج/ ـ ميزان االعتدال للذهبي ٦
 .٣٥ص/ ٣ج) بهامش اإلصابة(االستيعاب ـ  ٧
 .٢٤٢ص/ ـ آفاية الطالب ٨
 .٤٠ص/ ـ خصائص أمير المؤمنين للنسائي ٩



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٤٢صفحة 

 

 ).١(هم على الضاللة وأّن،ا على الحق لعرفت أّن،رَجبنا سعفات َه

ذا الحديث بعض االختالف اليسير في بعض األلفاظ            ثبات  واتفاق في المعنى جمهرة آبيرة من األ،وأخرج ه
 .والمحدِّثين

 ).٢(حاآم في مستدرآهال) منهم(
 ).٣(أحمد بن حنبل في مسنده) ومنهم(

 ).٤(أبو داود في مسنده) ومنهم(
 ).٥(ابن حجر في اإلصابة) ومنهم(
 ).٦(ابن قتيبة في اإلمامة والسياسة) ومنهم(
 ).٧(عالم النساءأ في ،عمر رضا آحالة) ومنهم(

د بن عبد الكريم الشيباني الجزري       د بن محم ل محم في النهاية بسنده عن أبي ) ابن األثير( بـ  المعروف،ونق
قال لعمار ـ حين جعل يحفر  ) وسّلمصلى اهللا عليه ( رسول اهللا ّنإ: أخبرني من هو خير مني:  قال،سعيد الخدري

 :قول ـيالخندق وجعل يمسح رأسه و
 ).٨)(الباغيةالفئة  ابن سمية، تقتلك عّمار(

دُّ    ذا ي ى أنَّ  : لوه ي      عل تال عل يه السال   ( ق  اهللا  الذي ال يعلمه إّال،لمعاوية آان بالحق، ومن تأويل القرآن) معل
 ).صلوات اهللا عليه( علي بن أبي طالب ، مثل أمير المؤمنين،والراسخون في العلم

ذا الحديث آخرون أيضًا          ثل ه ل م د نق والكنجي ) ٩( في جامعه الصحيح،اج القشيريمسلم بن الحّج) مثل(وق
 ).١٠(الشافعي في آفايته

، عن أبي سعيد الخدري )بسنده المذآور( في آتاب األربعين المنتقى  ،رج إسماعيل بن يوسف الطالقاني      وأخ 
ال  يه   (سمعت رسول اهللا    : ق ول ) وسّلم صلى اهللا عل رآن      ْنإ: يق ل الق ى تأوي ل عل نكم من يقات ا قاتلت على   ، م  آم

زيله  ال أبو بكر   . تن ال ولكن خاصف النعل، : يا رسول اهللا؟ قالأنا هو : ال، قال عمر: أنا هو يا رسول اهللا؟ قال    : ق

                                            
 .١٧٥ص/ ـ آفاية الطالب ١
 .١٤٨ص/ ٢ج/ ـ المستدرك على الصحيحين ٢

 .٢٨٩ص/ ٦ج/ ـ مسند ابن حنبل ٣
 .٩٠ص/ ٣ج/ ـ مسند أبي داود ٤
 .١٢٥ص/ القسم الرابع/ ١ج/ ـ اإلصابة ٥
 .١٠٦ص/ ٢ج/ اإلمامة والسياسةـ  ٦

 .٢٦١ص/ ٢ج/ عالم النساءأـ  ٧
 .٨٩ص/ ١ج/ ـ النهاية في غريب الحديث ٨
 .٢٢٣٥ص/ ٤ج/ ـ صحيح مسلم ٩
 .١٧٤ص/ ـ آفاية الطالب ١٠



 ١٩٦ من ٤٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١(وآان أعطى عليًا نعله يخصفها: قال

 
 
ُقْل َأ ُأَنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن ذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َوَأْزواٌج ُمَطهََّرٌة ((

 )).الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّنا ِإنَّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َوِقنا َعذاَب الّنار* َن اِهللا َواُهللا َبِصيٌر ِباْلِعباِدَوِرْضواٌن ِم

 .١٦-١٥/ آل عمران
ل الشيخ المحمودي في تعليقه على          بإسناد ،، عن الجري في تفسيره، وفرات في تفسيره)شواهد التنزيل(نق

 ):في قوله تعالى( عن ابن عباس قال ، عن أبي صالح،مذآور فيهما
ُأَنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن ذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َوَأْزواٌج ُمَطهََّرٌة  ُقْل أ((

 )).الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّنا ِإنَّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َوِقنا َعذاَب الّنار* باِد َوِرْضواٌن ِمَن اِهللا َواُهللا َبِصيٌر ِباْلِع
 ).٢)(في علي وحمزة وعبيدة بن الحرث) ها نزلتإّن(
 
 

 )). َبْيَنها َوَبْيَنُه َأَمدًا َبِعيدًاَيْوَم َتِجُد ُآلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا َوما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ((
 .٣٠/ آل عمران

اآم الحسكاني  افظ الح ي(روى الح ال) الحنف د  : ق ن أحم ي ب رنا عل ورباإل(أخب ناد المذآ نت ) س ة ب عن فاطم
 : عن أبيها الحسين بن علي قال،الحسين

 نصر، ومن خذلنا  فمن نصرنا فرسول اهللا،نحن المستضعفون، ونحن المقهورون، ونحن عترة رسول اهللا      (
َيْوَم َتِجُد ُآلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا َوما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ ((نا نجتمع ؤ ونحن وأعدا،فرسول اهللا خذل

 ).٣))(َلْو َأنَّ َبْيَنها َوَبْيَنُه َأَمدًا َبِعيدًا
ول ( ت              أنّ : يعني ) أق ر ف ون من األنفس التي عملت الخي نا يكونون من األنفس التي ؤجده محضرًا، وأعدانا نك

 . بينها وبينه أمدًا بعيدًا وتود لو أّن،عملت السوء

ذا   التي عملت الخير، والفرد األآبر للنفس التي عملت ، للنفسـ من باب المصداق األتمّ    ـ آما آررنا ذآره     وه
 .السوء
 
 

 )).َل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِميَنِإنَّ اَهللا اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إبراهيم َوآ((
 .٣٣/ آل عمران

                                            
 ).٤٩(الحديث ) المخطوط (ىـ آتاب األربعين المنتق ١
 .١١٧ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٤٣٤-٤٣٣ص/ ١ج/ زيلنـ شواهد الت ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٤٤صفحة 

 

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح عن ) بإسناده المذآور(أخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ : ق

 : عن شقيق قال،األعمش
بد اهللا ـ وهو ابن مسعود ـ        رأت في مصحف ع وآل (م َوآَل ِعْمراَن ِإنَّ اَهللا اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إبراهي: ((ق

 )).َعَلى اْلعاَلِميَن) محمد
 ):قال الحسكاني(

 ).١( ألنهم آل إبراهيم، في دخولهم في اآلية لم تثبت هذه القراءة فال شّكإْن: قلت
ول ( يس معنى ثبوت آلمة      ) أق  وقد حذف عنه، بل حيث ،ها من القرآنفي مصحف ابن مسعود أنّ ) آل محمد (ل
ه  صلى  ( أصحاب النبي    إّن يه وآل وا يثبتون في مصاحفهم آلما يقوله الرسول  )  وسّلم اهللا عل صلى اهللا عليه (آان

ه  إنّ           )  وسّلم  وآل تأويل، ف زول الوحي من التفسير وال د ن زول الوحي، وبع ة  حال ن د ( آلم ا هي من   إّن) آل محم م

 .، والفقهقه المحققون من علماء التفسير والحديثالتفسير أو التأويل، ال من أصل القرآن آما حّق
 
 
 )).قاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اِهللا ِإنَّ اَهللا َيْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغْيِر ِحساٍب((

 .٣٧/ آل عمران
ى        ) القاضي (روى   وله تعال ند ق ْن َيشاُء ِبَغْيِر ِحسابٍ   ((البيضاوي الشافعي في تفسيره، ع ْرُزُق َم )) ِإنَّ اَهللا َي

 :قال
ة روي أّن ن( فاطم ى ع يه (أهدت لرسول اهللا ) هارضي اهللا تعال ّلمصلى اهللا عل م، ) وس ين وبضعة لح رغيف

ال          يها، فق ا إل رجع به ه    (ف يه وآل وء خبزًا          ):  وسّلم صلى اهللا عل إذا هو ممل ّية، فكشفت عن الطبق ف ا ُبن هلمي ي
 أّنى لِك هذا؟: ولحمًا، فقال لها

 )). ِبَغْيِر ِحساٍبُهَو ِمْن ِعْنِد اِهللا ِإنَّ اَهللا َيْرُزُق َمْن َيشاُء: ((فقالت
 .دة نساء بني إسرائيل سّي،الحمد هللا الذي جعلك مثل مريم):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فقال 

ى شبعوا                   يه حت ته عل يًا والحسن والحسين، وجمع أهل بي م جمع عل أوسعت على ف وبقي الطعام آما هو،  ،ث

 ).٢(جيرانها
*** 

نه عّالمة الشوافع        وًا م  النبي آثر وفي آخر الحديث أّنأ بتفصيل ، الطبري في ذخائره الدين  محبِّ ،وأخرج نح
 الحمد هللا الذي هو بدأآما، لن يخرجكما من الدنيا حتى يجريك: (قال ـ لعلي وفاطمة ـ)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(

ي        يه السالم   (ـ الخطاب لعل ه ـ في المجرى الذي أجرى زآريا، ويجريك يا فاطمة في المجرى الذي جرت في   ) عل
 .مريم

 :قوله تعالى)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ثم تال 

                                            
 .١١٩-١١٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 ).٣٧(اآلية / سورة آل عمران/ ـ تفسير البيضاوي ٢



 ١٩٦ من ٤٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١))(ُآلَّما َدَخَل َعَلْيها َزَآِريَّا اْلِمْحراَب َوَجَد ِعْنَدها ِرْزقًا((

 ).٢( في آفاية الطالب،وهكذا أخرجه بتفصيل الكنجي القرشي الشافعي
 ...وآخرون آذلك

 
 

 )). هذا ِصراٌط ُمْسَتِقيٌمِإنَّ اَهللا َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه((
 .٥١/ آل عمران

عن ابن عباس ) سناد المذآورباإل(أخبرنا أبو الحسن المعادني : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني    
 :لعلي بن أبي طالب) وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال

 ).٣)(منين وأنت يعسوب المؤ،أنت الطريق الواضح، وأنت الصراط المستقيم(
ول ( ع من أنْ    ) أق ة     ال مان يه بكلم ون المؤشر عل  تعبدوا اهللا ظاهرًا، وتتبعوا عليًا باطنًا، فذاك من أْن) هذا( يك

تالزمان، فمن اتبع علياً          ا م تأويل، وآالهم ذا من ال زيل، وه  وأن يتبع  البّد،ن يعبد اهللام يعبد اهللا، و وأْن البّد،التن
 .ه من أمر اهللاعليًا، ألّن

 
 
 )).َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم((

 .٥٧/ آل عمران

أن رجًال :  عن ابن شهر آشوب ـ من طريق العاّمة ـ عن أبي بكر الهذلي، عن الشعبي،روى العّالمة البحراني
ى رسول اهللا      ه   (أت يه وآل ا رسول اهللا   ).  وسّلم صلى اهللا عل ال ي عّلمني شيئًا ينفعني اهللا ) لى اهللا عليه وآلهص(فق

 به؟
ال    ه      (ق يه وآل يك بالمعروف   ): (صلى اهللا عل نف  ،عل ه ي إذ أقبل علي فقال يا ) ك في عاجل دنياك، وآخرتك ع فإن

 .رسول اهللا فاطمة تدعوك

 .نعم):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 من هذا يا رسول اهللا؟: فقال الرجل

 ): وسّلموآلهصلى اهللا عليه (قال 
 ).٤)(نزل اهللا فيهم الذين آمنوا وعملوا الصالحاتأهذا من الذين (

 

                                            

 .٤٥ص/ ـ ذخائر العقبى ١
 .٣٦٩-٣٦٧ص/ ـ آفاية الطالب ٢
 .٥٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .٣٢٦ص/ ـ غاية المرام ٤



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٤٦صفحة 

 

 

اَءنا َوِنساَءُآْم َوَأْنُفَسنا                   (( ناَءُآْم َوِنس ناَءنا َوَأْب ْدُع َأْب ْوا َن ْل َتعاَل ِم َفُق َن اْلِعْل اَءَك ِم ا ج ِد م ْن َبْع يِه ِم َك ِف ْن َحاجَّ َفَم
 )). َفَنْجَعْل َلْعَنَت اِهللا َعَلى اْلكاِذِبيَنَوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل

 .٦١/ آل عمران
رة وآثيرة جدًا في معظم التفاسير، ونحن نذآر هنا عددًا من التفاسير التي ذآرت ذلك            ك آثي  ،األحاديث في ذل

 .قاهتمامًا باألمر واهللا الموّف
 : المخطوط المزجي قال ثم االياتلوغي في تفسيره،أخرج الشيخ المفّسر شهاب الدين السيويسي

النبي : أي)) وأنفسنا((فاطمة : أي)) ونساءنا((حسنًا وحسينًا : أي)) ندع ابناءنا((موا هّل: أي)) فقل تعالوا((
 ).١(لنجتمع نحن وأنتم في موضع: يعني)) وأنفسكم) ((وعليًا زوج فاطمة رضي اهللا عنهما) عليه السالم(

ر الهندي     ر المفّس ى بأبي الفضل في تفسيره، المخطوط عند تفسير  المكّن،ارك الفيضي فيض اهللا بن المب ،وذآ
 : بال نقطة على آلماته،هذه اآلية الشريفة تفسيرًا مزجيًا مهمًال

ناءنا   (( دع أب رّ      )) ن أراد ولده الودود عرس أسد  )) ونساءنا ((،أوالدآم)) وأبناءآم ((،ارأراد أوالد أسد اهللا الك
 ...ه أسد اهللاأراد ولد عّم)) وأنفسنا((م أعراسك)) ونساءآم ((،اهللا وأهله

 ).٢(الخ
*** 

 :ي في تفسيره المخطوطوأخرج الشيخ إسماعيل الحّق
وا رسول اهللا      ( يه   (فأت د خرج محتضنًا الحسين آخذًا بيد الحسن ) وسّلم صلى اهللا عل  وفاطمة تمشي خلفه ،وق

 ).٣)(نواّمأ فإذا أنا دعوُت: وهو يقول) رض (اوعلي خلفه
*** 

 :في تفسير هذه اآلية) الجاللين(في تفسير وقال 
ا   ( د دع ه   (رسول اهللا  : ـ يعني   وق يه وآل د نجران لذلك لما حاّجوه فيه، فقالوا  )  وسّلم صلى اهللا عل حتى : ـ وف

يك         م نأت رنا ث ال ذو رأيهم  ،ننظر في أم م ق  هلكوا، فوّدعوا الرجل  إّال،ه ما باهل قوم نبيًاته، وأّنلقد عرفتم نبّو:  ث

 .اوانصرفو
د خرج        وه وق ه    (فأت يه وآل صلى اهللا عليه (ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال )  وسّلم صلى اهللا عل

 :لهم)  وسّلموآله
 . فأّمنواإذا دعوُت

 ).٤( يالعنوا، وصالحوه على الجزيةأْن) النصارى(فأبوا 

                                            

 .٦٧الورقة / الصفحة الثانية). تفسير الشيخ(ـ عيون التفاسير المعروف بـ ١
 .ال أرقام لصفحاته/ اطع اإللهام المخطوطـ سو ٢
 .١١٧الورقة / ١ص/ ـ روح البيان ٣
 . ـ بهامش الفتوحات اإللهية٢٨٣ص/ ١ج/ ـ تفسير الجاللين  ٤



 ١٩٦ من ٤٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

*** 

 :وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، في تفسيره قال
 :ا نزلت هذه اآليةلّم:  قال،عن غلباء بن أحمر اليشكري) سناد المذآورباإل(، حدثني محمد بن سنان

 :اآلية)) َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َوَأْبناَءُآْم َوِنساَءنا َوِنساَءُآْم((
ه    (أرسل رسول اهللا       يه وآل ة و   )  وسّلم صلى اهللا عل ي وفاطم ى عل يهما الحسن والحسين، ودعا اليهود    اإل بن

ال شاب من ال     ليالع  خوانكم الذين ُمسخوا قردة وخنازير، ال تالعنوا إ أليس عهدآم باألمس ،ويلكم: هودينهم، فق
 ).١(فانتهوا
*** 

ه وروى أّن:  قال، الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري في تفسيره،نظام الدين) المفّسر الشافعي(وروى 

مرط من شعر أسود، وآان )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ليه  خرج وع،لما نزلت هذه اآلية) وسّلمصلى اهللا عليه (
وعلي ) وسّلمصلى اهللا عليه (قد احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه  ) صلى اهللا عليه وآله    (
 .نوا فأّمإذا دعوُت): لهم(خلفها وهو يقول ) عليه السالم(

 فال ، يزيل جبًال من مكانه ألزاله بها لو دعت اهللا أْن،ي ألرى وجوهًايا معشر النصارى إّن: سقف نجرانأفقال 

 ).٢( وال يبقى على وجه األرض نصراني إلى يوم القيامة،تباهلوا فتهلكوا
 ،محتضنًا للحسين آخذًا بيد الحسن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وقد غدا (وأخرج النسقي في تفسيره ذلك قال 

 ).٣)(وامّنأإذا دعوت ف) ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله ( وهو يقول،وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها
 .وقد ذآر ذلك معظم المفّسرين

 : قال،الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره الكبير) منهم(
يه     ( النبي     أنّ يورو( ة وولديهما     ) وسّلم صلى اهللا عل يًا وفاطم باهلة عل تار للم وخرج ) عليهم الرضوان(اخ

 ).٤)(نوا أنتمّمأ أنا دعوت فْنإ) سّلم وصلى اهللا عليه(بهم، وقال 
*** 

 :قال) التفسير الواضح(ى بـ في تفسيره الكبير المسّم) من علماء األزهر(محمد محمود حجازي ) ومنهم(

ي ّنأ: يورو يه ( النب ّلمصلى اهللا عل ذاا حاجُّلّم) وس د ه و، والحسن   ،وه بع رج ه باهلة وخ نهم الم ب م  طل
 ....).لب منهم المباهلة قالوا أنظرناا طوالحسين وفاطمة وعلي، فلّم

وآل بيته ) وسّلمصلى اهللا عليه (بوا، وقد خرج محمد أهم طولبوا بالمباهلة ف الكل قد أجمع على أّنإّن: (ثم قال
 ).٥)(الكرام لمباهلتهم

                                            
 .٢١٣ص/ ٣ج/ ـ جامع البيان في تفسير القرآن ١

 .٢١٣ص/ ٣ج) / بهامش تفسير الطبري(ـ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ٢
 .٢٢١ص/ ١ج/ يل وحقائق التأويلنزتـ مدارك ال ٣
 .١٧١ص/ ٣ج/ ـ تفسير المراغي ٤
 .٥٨ص/ ٣ج/ ـ التفسير الواضح ٥



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٤٨صفحة 

 

*** 

نهم ( الجاللين،  في تفسير ،ة المتكفل لبيان الدقائق الخفيّ  ،في تفسيره ) الشافعي(الشيخ سليمان العجيلي      ) وم
 :قال ـ بعد ذآر الواقعة ـ

ال   ( يه     (وق يده    ): وسّلم صلى اهللا عل ذي نفسي ب سخوا ى على أهل نجران، ولو العنوا لُم الهالك قد تدّلّنإوال
 ).١...)( وخنازير، والضطرم عليهم الوادي نارًا، والستأصل اهللا نجران وأهلهقردًة

 : قال في تفسير سورة آل عمران، البغدادي في تفسيره جمال الدين بن علي بن محمد،ابن الجوزي) ومنهم(
ة     لمّ ( زلت هذه اآلي ْدُع َأْبناَءنا َوَأْبناَءُآمْ  ((ا ن ْوا َن عليًا، وفاطمة، ) وسّلمصلى اهللا عليه (دعا رسول اهللا )) َتعاَل

 ).٢...)(هم هؤالء أهليوحسنًا وحسينًا فقال، الّل
*** 

نهم ( ة الحنفي   ) وم ي ال     ،العّالم ) صلى اهللا عليه وآله(توا رسول اهللا أف: ( قال،مهايمي في تفسيره     الشيخ عل
د غدا محتضنًا الحسين، آخذًا بيد الحسن، وفاطمة خلفه، وعلي خلفها، وهو    إذا : يقول) وسّلمصلى اهللا عليه (وق

 ).٣....)(نوا فأّمأنا دعوُت
*** 

 :المباهلةصاحب تاج التفاسير، قال في تفسير سورة آل عمران عند آية ) ومنهم(
ه  (فخرج النبي   ( يه وآل ّلمصلى اهللا عل ول     )  وس و يق ي وه ة وعل ه الحسن والحسين وفاطم وُت: ومع  إذا دع
 ).٤)(نوافأّم

*** 

نهم ( د اليماني الصنعائي       ،الحافظ الشوآاني   ) وم ي بن محم د بن عل في تفسير ) نيل األوطار( صاحب  ، محم
 :قال عند آية المباهلة) لدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية وا(ى بـ المسّم
 الحسن والحسين)) وأبناءنا((وعلي، )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا )) أنفسنا وأنفسكم: ((قال جابر(

 ).فاطمة)) ونساءنا((
ال    م ق ت هذه ا نزللّم: اص قال عن سعد بن أبي وّق،خرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاآم والبيهقي   أو: ث

ة    وا   ((اآلي ل تعال ا رسول اهللا     )) ق ه   (دع يه وآل ال، اللّ     ) صلى اهللا عل ينًا فق نًا وحس ة، وحس يًا، وفاطم هم هؤالء  عل
 ).٥)(أهلي

*** 
في تفسير ) التسهيل لعلوم التنزيل(ى بـ  في تفسيره المسّم،الحافظ الكلبي، محمد بن أحمد بن جزى       ) ومنهم(

                                            
 .٢٨٣ص/ ١/ ـ الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية ١

 .٣٩٩ص/ ـ زاد المسير في علم التفسير ٢
 .١١٤ص/ ١ج/ ـ بتعبير الرحمان، وتيسير المنان ٣
 .٦١ص/ ١ج/ ـ تاج التفاسير ٤
 .٣١٦ص/ ١ج/ ـ فتح القدير ٥



 ١٩٦ من ٤٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :آية المباهلة قال

زلت اآليولّم( ول اهللا ا ن ل رس يه (ة أرس ّلمصلى اهللا عل ا   ) وس ين، ودع ة والحسن والحس ي وفاطم ى عل إل
)(عطوا الجزيةأبوا من المالعنة وأ يهلهكم اهللا، أو يمسخهم اهللا قردة وخنازير، فنصارى نجران إلى المالعنة أْن

١.( 
*** 

نهم ( إرشاد العقل السليم (سوم بـ قاضي القضاة، أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، في تفسيره المو      ) وم
 :عند تفسير آية المباهلة من سورة آل عمران قال) إلى مزايا القرآن الكريم

وا رسول اهللا      ( يه    (فأت د غدا محتضنًا الحسين، أخذًا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه   ) وسّلم صلى اهللا عل وق
 ).٢...)(نوا فأّمإذا أنا دعوُت: يقول) م وسّلصلى اهللا عليه وآله(وهو ) رضي اهللا عنهم أجمعين(وعلي خلفها 

*** 
نهم ( نووي الجاوي، الملّ      ) وم ّيد علماء الحجاز، في تفسيره الموسوم بـ      الشيخ ال قال في ) مراح لبيد(قب بس

 :تفسير آية المباهلة
وا رسول اهللا      ( ه   (فأت يه وآل وقد خرج من بيته إلى المسجد، وعليه مرط من شعر أسود، )  وسّلمصلى اهللا عل

ا               م ي خلفه ه، وعل ة تمشي خلف يد الحسن، وفاطم ذًا ب وهو يقول ) رضي اهللا عنهم أجمعين (حتضنًا الحسين، آخ
 ).٣...)(نوا فأّمإذا دعوُت: لهؤالء األربعة

*** 
 : منوقد ذآر نحو هذا الحديث بنفس التعبيرات واأللفاظ آلٌّ

ى المطبوع بهامش تفسير النووي المسّم) تفسير القرآن العزيز(ى بـ أبي الحسن الواحدي في تفسيره المسمّ    
 ).٤(اآلنف ذآره) مراح لبيد(بـ 

 ).٥)(معترك األقران في إعجاز القرآن(يوطي، في آتاب وجالل الدين الّس
 ).٦)(معالم التنزيل(اء في تفسيره  ابن محمد الحسين القّر،والحافظ البغوي

ة اهللا       فق وهذه الرواية آالمَت: (ة المباهلةل بعد نقل قّصه قاالنخجواني في تفسيره، فإنّ  ) الحنفي(والشيخ نعم

 ).٧(على صحتها بين أهل التفسير والحديث
 :في تفسيره قال) المصري(وآذا الشيخ محمد عبده 

                                            
 .١٠٩ص/ ١ج/ ـ التسهيل لعلوم التنزيل ١
 .٢٤٤ص/ ١ج/ ـ تفسير أبي السعود ٢
 .١٠٢/ ١ج/ ـ تفسير مراح لبيد ٣

 .١٠٢ص/ ١ج/ ـ تفسير القرآن العزيز ٤
 .٥٦٢ص/ ـ معترك األقران ٥
 .٦٣ص/ ـ معالم التنزيل ٦
 .١١٢ص/ ١ج/ بيةـ تفسير الفواتح اإللهية والمفاتح الغي ٧



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٥٠صفحة 

 

 ).١)(اختار للمباهلة عليًا وفاطمة وولديهما)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( النبي والروايات متفقة على أّن(

ر المناشدة التي تحتوي          ى ذلك أيضاً وذآ قسم ترجمة ) تاريخ دمشق( المحدِّث الشهير في تاريخه الكبير ،عل
 ).٢)(عليه السالم(أمير المؤمنين 

اء  ة أصحاب الكس باهلة بالخمس وافع،وأورد أحاديث اختصاص الم ة الش ر  ، عّالم ي بك ن أب رحمن ب بد ال  ع
 ).٤(ولبابه) ٣(الّسيوطي في تفسيره

 ).٥( أخرجه مسلم في صحيحه، في ذلكاصوفي الباب حديث سعد بن أبي وّق
 ).٦(والترمذي في الجامع الصحيح له

 ).٧(وأحمد بن حنبل ـ إمام الحنابلة ـ في مسنده
 ).٨(والبيهقي في سننه

 ).٩(آه وصحيحهروالحاآم في مستد
 ):البيان في إعراب القرآن(وقال أبو البقاء الرازي في تفسيره 

صلى اهللا عليه (وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال ) م وسّلصلى اهللا عليه وآله(فأتوه (... 
 ).١٠...)( يالعنوا وصالحوه على الجزيةإذا دعوت فأمنوا، فأبوا أْن: لهم)  وسّلموآله

*** 
ي  ناقب المرتضى (وف ى من م ين المنتق تاب األربع ي  ) آ ن يوسف الطالقان ماعيل ب ن إس د ب ر أحم ي الخي ألب
 ـ: اص ـ في حديث قال، عن سعد بن أبي وّق)وربسنده المذآ(القزويني 
عليًا وفاطمة وحسنًا ) وسّلمصلى اهللا عليه (ا نزلت هذه اآلية ـ ندع أبناءنا وأبناءآم ـ دعا رسول اهللا ولّم(... 

 ـ). ١١...)(هم هؤالء أهليالّل: وحسينًا وقال
 : من واتفاق في أصل المعنى آلٌّ،وأخرجه أيضًا مع تفاوت في بعض الجمل

                                            
 .٣٢٢ص/ ٣ج/ ـ تفسير القرآن الحكيم ١
 .١١٣١ الحديث ٣٩ص/ ٣٨ج/ ـ تاريخ دمشق ٢
 .٣٨ص/ ٤ج/ ـ الّدر المنثور ٣

 .٧٥ص/ ـ لباب النقول ٤
 .١٢٠ص/ ٧ج/ ـ صحيح مسلم ٥
 .٢٩٣ص/ ٤ج/ ـ صحيح الترمذي ٦
 .١٨٥ص/ ١ج/ ـ أحمد بن حنبل ٧

 .٦٣ص/ ٧ج/ ـ سنن البيهقي ٨
 .١٥٠ص/ ٣ج/ ك على الصحيحينـ المستدر ٩
 .عند تفسير سورة آل عمران/  ألبي البقاء،ـ تفسير التبيان في إعراب القرآن ١٠
 ).٥٤(الحديث /  مخطوطىـ آتاب األربعين المنتق ١١



 ١٩٦ من ٥١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١( ابن حجر العسقالني في اإلصابة،عّالمة الشوافع

 ).٢(ة، ذآر ذلك من حديث ابن عباس في دالئل النبّو،صبهانيوالحافظ أبو نعيم اإل
 ).٣( في آتابه معرفة علوم الحديث،والحاآم النيسابوري

 :ان األندلسي في تفسيره الكبير قالنقل ذلك أيضًا أبو حّي) نومّم(
ا نزلت هذه اآلية دعا لّم... وجه األبناء بالحسن والحسين، وبنسائه فاطمة، واألنفس بعلير على هذا ال   وفسّ (

 ).٤...)(هم هؤالء أهليالّل: عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا وقال)  وسّلمصلى اهللا عليه(رسول اهللا 
 ).٥)(النهر الماد من البحر(ه في تفسيره المختصر ونقله بنّص

 النادر النادر ـ ال يحتوي على  قرآن الحكيم، أو آتابًا في الحديث النبوي، أو تاريخًاـ إّالك ال تجد تفسيرًا للولعّل
 ).عليهم الصالة والسالمعليه و( واختصاصها بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين ،ةذآر هذه القّص

 
 
 )).لَِّذيَن آَمُنوا َواُهللا َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَنِإنَّ َأْوَلى الّناس ِبإبراهيم َللَِّذيَن اتََّبُعوُه َوهَذا النَِّبيُّ َوا((

 .٦٨/ آل عمران

عليه (رسالة ألمير المؤمنين ) صبح األعشى(في موسوعته الكبيرة ) الشافعي(أخرج أبو العباس القلقشندي     
ى معاوية بن أبي سفيان، يذآر فيها بعض فضائل   ) السالم  وابًا إل ابلها ومق) عليهم السالم( وفضائل أهل البيت هج

 :وهي رسالة مطولة وقد جاء فيها. ميةمن رذائل معاوية ورذائل بني ُأ
 : وهو قوله سبحانه تعالى، عناوآتاب اهللا يجمع لنا ما شذَّ(

 )).َوُأوُلوا اَألْرحاِم َبْعُضُهْم َأْولى ِبَبْعٍض ِفي ِآتاِب اِهللا((
 :وقوله تعالى

 )).َبُعوُه َوهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواُهللا َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَنِإنَّ َأْوَلى الّناس ِبإبراهيم َللَِّذيَن اتَّ((
 ).٦)( وتارة أولى بالطاعة،بةافنحن مرة أولى بالقر

زمنا في هذا تولكن حيث ال) نهج البالغة(أورد هذه الرسالة الشريف الرضي ـ رضوان اهللا عليه ـ في ) أقول(

 .شيعة نقلناها عن صبح األعشىالكتاب النقل عن مصادر غير ال
 ).٧( بن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج،ونقلها أيضًا عبد الحميد

                                            
 .٥٠٣ص/ ٢ج/ ـ اإلصابة في تمييز الصحابة ١
 .٢٩٨ص/ ـ دالئل النبوة ٢
 .٥٠ص/ ـ معرفة علوم الحديث ٣

 .٤٩٧ص/ ٢ج/ حيطـ تفسير البحر الم ٤
 .٤٩٧ص/ ـ تفسير النهر الماد من البحر ـ هامش البحر المحيط ـ  ٥
 .٢٢٩ص/ ١ج/ ـ صبح األعشى ٦
 .٤٤٧ص/ ٣ج/ طبع بيروت في أربعة مجلدات/ ـ شرح نهج البالغة ٧



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٥٢صفحة 

 

 ).١( شهاب الدين النويري في نهاية األدبً،وممن نقل هذه الرسالة أيضا

 ).٢( في آتاب الفتوح، أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي،قبل هؤالء جميعًا) ونقلها(
 . أو في بعض الجمل، أو بزيادة أو نقصان،تب نقلت الرسالة ببعض اختالف في األلفاظ هذه الكوال يخفى أنَّ

إنسان العيون في سيرة األمين (اة بـ في سيرته المسّم) الشافعي( علي بن إبراهيم الحلبي ،وأخرج نور الدين  
 :ه قالأّن) وسّلمصلى اهللا عليه (عن ابن عباس عن رسول اهللا ) والمأمون

 ).٣)(ثل رأسي من بدنيي م مّنعليٌّ(
ول ( ة بينهما         الظاهر أنّ  ) أق ى عدم المفارق ذا بمعن  زالت الحياة، وهذا ه ال يفارق الرأس البدن، وإّال آما أّن، ه

ا ورد في الحديث الشريف من أنّ        اإليمان بال صبر، بمعنى أّن) الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد (آم
 . أهم جزء في اإليمان هو الصبر معناه أّنأّنوالصبر بال إيمان ال يستقيم، ال 

ذي رواه           ر الحديث ال ى نظي ذا هو في المعن الم الشافعي (وه سمعت رسول اهللا :  عن سلمان قال،الكنجي) الع
 :يقول) وسّلمصلى اهللا عليه (

دي اهللا           ين ي ورًا ب ي ن ا وعل نت أن يعًا يسبح اهللا ذلك الّنور ويقدّ ،آ بعة عشر ألف  ُيخلق آدم بأر قبل أْن،سه مط
ّنور في صلبه           عام، فلمّ    ك ال ز ذل زل في شيء واحد حتى افترقا في صلب عبد المطلب   ،ا خلق اهللا آدم رآ م ي  ، فل

 ).٤( علي أنا وجزٌءفجزٌء
 
 
 )). آاِفِريَنيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب َيُردُّوُآْم َبْعَد ِإيماِنُكْم((

 ١٠٠/ آل عمران
دين ال ال افظ جم ن يوسف ،أخرج الح د ب ي( محم زرندي) الحنف تابه ،ال ي آ م درر السمطين( ف نده ) (نظ بس

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال، عن ابن عباس، عن مجاهد،عن األعمش) المذآور
 ).٥)( رأسها وأميرها وعلّيّالإ)) يا أيها الذين آمنوا((ما أنزل اهللا تعالى آية فيها (
ول ( ين  ) أق ي المؤمن ة ف ذه اآلي ثل ه ون م ع من آ ي طالب ،ال مان ن أب ي ب ون عل يه السالم( وآ رهم ) عل أمي

 لمكان عصمته ، يكون من الذين يطيعون فريقًا من الذين أوتوا الكتاب آان علي ال يحتمل فيه أنْ     وشريفهم، وإنْ  
 .الثابتة باألدلة القطعية الكثيرة

 في آونهم مؤمنين، ال في ما يحتمل بحقهم ،أمير المؤمنين، وشريف المؤمنين) عليه السالم( عليًا ألّن: ذلكو
 .ق النظر في الحديث آما ال يخفى على من دّق،مّما ليس من اإليمان

                                            
 .٢٣٣ص/ ٧ج/ ـ نهاية األدب ١

 .٩٦١ص/ ٢ج/ ـ آتاب الفتوح ٢
 .٣٤ص/ ١ج/ ـ السير الحلبية ٣
 .١٧٦ص/ لبـ آفاية الطا ٤
 .٨٩ص/ ـ نظم درر السمطين ٥



 ١٩٦ من ٥٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

وله في حق رسول اهللا          ك ق ر ذل مع العلم ) ُتُم النِّساَءيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإذا َطلَّْق): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ونظي

 .لم يطلق إمرأة قط)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( النبي أّن
 
 
 )).َوَمْن َيْعَتِصْم ِباِهللا َفَقْد ُهِدَي ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((

 .١٠١/ آل عمران
اآم الحسكاني        عن جابر  ،عن أبي الزبير) بإسناده المذآور(أخبرنا أبو جعفر : قال) الحنفي(روى الحافظ الح

 : قال،بن عبد اهللا
 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

ناءه حجج اهللا على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم ُهدي             إّن( ته، وأب يًا، وزوج ل عل  اهللا جع
 ).١)(إلى صراط مستقيم

*** 
 ).٢(فس المعنى بعبارة أخرى ون،في ينابيعه أيضًا) الحنفي(وأخرجه الحافظ القندوزي 

ول ( ثالثة التالية    ) أق يات ال ستاذ فن أاف، وغيره، و صاحب تفسير الكّش، منسوبة إلى العّالمة الزمخشري ،األب
 :البالغة، العالم المعتزلي المعروف

 )يّدعي الفوز بالصراط السوي***آثر الشك والخالف فكلٌّ(
 )ثم حبِّي ألحمد وعلي***فاعتصامي بال إله سواه(

 ).٣)(آيف أشقى بحب آل النبي***حب أصحاب آهففاز آلب ب(
ط االعتصام باهللا هو االهتداء بعلي وأهل و من شرأنَّ:  ظاهر هذا الحديث النبوي الشريف هو   أنَّ) وال يخفى  (

 ). وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ة رسول اهللا  من شروطه ـ قبل هذا الشرط ـ هو االعتراف بنبّوالبيت آما أّن
 
 

 )).الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َحقَّ ُتقاِتِهيا َأيَُّها ((
 .١٠٢/ آل عمران

ندي      ة اله يد اهللا بسمل امرتسري   ،أخرج العّالم ر    ، عب تابه الكبي رجح المطالب في عد مناقب أسد اهللا  أ( في آ
 :عن ابن عباس قال)  علي بن أبي طالب،الغالب

زل     ( ا أن نوا     ((م ذين آم ا ال ا أيه يّ إّال)) ي رها و  عل  صلى اهللا عليه( ولقد عاتب اهللا أصحاب محمد ،شريفها  أمي

                                            
 .٥٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٦٣ص/ ـ ينابيع المّودة ٢
 .١٩٢ص/ ١ج/ ـ سفينة البحار ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٥٤صفحة 

 

 ).١)(وما ذآر عليًا إّال بخير) وسّلم

ول (  ال ينافي عصمة اإلمام أمير ،أميرهم وشريفهم) عليه السالم(أمر المؤمنين بتقوى اهللا مع آون علي    ) أق
ين    يه السالم   (المؤمن ون علي    ، مع أنّ   )عل فهم ال يعني دخوله تحت جميع أميرًا للمؤمنين وشري) عليه السالم( آ

 .أحكام المؤمنين
 

 
 )).َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اِهللا َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا((

 .١٠٣/ آل عمران
ة البحراني    تاب    ،روى العّالم ناقب الفاخرة في العترة الطاهرة  ( عن صاحب آ  عبد اهللا ،أبي عبد الرحمن) الم

د بن حنبل        ، عن سعيد بن جبير، عن عبد )بإسناده المذآور(المبارك بن مسرور عن ابن ) إمام الحنابلة(بن أحم
ال      نّ : اهللا بن عباس ق ند رسول اهللا   آ يا رسول اهللا سمعتك : إذ جاء أعرابي فقال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله (ا ع

 فما حبل اهللا الذي نعتصم به؟) اعتصموا بحبل اهللا(تقول 
 :ه في يد علي وقاليد)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فضرب النبي 

 ).٢)(تمسَّكوا بهذا فهذا هو الحبل المتين(
*** 

ة القمي في      صلى (عن الزمخشري صاحب التفسير وغيره، بإسناده عن النبي ) سفينة البحار (وروى العّالم
 :قال) وسّلماهللا عليه 

ي، و      ( ة مهجة قلب ور بصري، واألئمّ         افاطم ا ن ؤادي، وبعله رة ف ناها ثم  ممدود  ربي، حبٌلة من ولدها ُأمناءب
 ).٣)(بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخّلف عنهم هوى

*** 
 وعالم الشافعية ،ان المصري وعالم الحنفية محمد الصّب، واحد من عالم األحناف الحافظ القندوزيوأخرج آلُّ

ي      ر الهيثم ن حج افعية اب الم الش بلنجي، وع راجع      ،الش تلفة ف ث مخ ي أحادي ى ف ذا المعن ّودة ي( ه يع الم و ) ناب

 .وأخرجه غيرهم أيضًا). نور األبصار(و ) إسعاف الراغبين(و ) ٤)(الصواعق(
 
 
 )).َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن((

 .١٠٤/ آل عمران

                                            

 .٥١ص/ ـ أرجح المطالب ١
 .٢٤٢ص/ ـ غاية المرام ٢
 .١٩٣ص/ ١ج/ ـ سفينة البحار ٣
 .٩٣ص/ الصواعق المحرقة/ ١١٩-١١٨ص/ ـ ينابيع المّودة ٤
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عن ) بإسناده المذآور(أخبرنا محمد بن علي بن محمد المقري  : قال) الحنفي(الحافظ الحاآم الحسكاني    روى  

 :علي بن أبي طالب قال
ي سلمان الفارسي      ال ل ا طلعت   : ق ا حسن وأنا معه    ) أنت (م ا أب ى رسول اهللا ي  ضرب بين آتفي وقال  إّال،عل

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(
 ).١)(م المفلحونيا سلمان هذا وحزبه ه(

 
 
وُهُهْم َأ َآَفْرُتْم َبْعَد ِإيماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِبما ُآْنُتْم              (( َودَّْت ُوُج ِذيَن اْس ا الَّ وٌه َفَأمَّ َودُّ ُوُج وٌه َوَتْس َيضُّ ُوُج ْوَم َتْب َي

 )).يها خاِلُدوَن اِهللا ُهْم ِفِةَوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحم* َتْكُفُروَن 

 .١٠٧-١٠٦/ آل عمران
ي       ة الزمخشري المعتزل َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأ : ((عند قوله تعالى) الكشاف ( في تفسير   ،روى العّالم

 :قال)) َآَفْرُتْم َبْعَد ِإيماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِبما ُآْنُتْم َتْكُفُروَن
 ). على علي بن أبي طالب،الذين خرجوا بالسيف(رج هم الخوا: وعن أبي أمامة

 : دمعت عيناه ثم قال،على درج دمشق) أبو أمامة(ا رآهم ولّم
 . قتلى تحت أديم السماءآالب الّنار، هؤالء شرُّ

 ).وهم أصحاب علي بن أبي طالب( الذين قتلهم هؤالء ،وخير قتلى تحت أديم السماء
 ؟) وسّلمصلى اهللا عليه وآله( أم شيء سمعته من رسول اهللا ،أشيء تقوله برأيك: فقال له أبو غالب

 ).٢(بل سمعت من رسول اهللا غير مرة: قال
ول ( ك   ) أق ى ذل ه   ( رسول اهللا     أنَّ: ومعن يه وآل ذي قال غير مرة  )  وسّلم صلى اهللا عل  أصحاب علي  بأّن،هو ال

يه السالم ( ذين   ) عل م ال وا ه وارج آان تلهم الخ ذين ق وههم، وأّناال ه( رسول اهللا  بيضت وج يه وآل  صلى اهللا عل
 .سودت وجوههما الخوارج هم الذين ّنإهو الذي قال أآثر من مرة ) وسّلم

*** 

صلى ( النبي  أّن، عن عبد اهللا بن زيد عن أبيه،، محمد بن يوسف بن محمد البلخي)الشافعي(وأخرج العّالمة 
 :قال) وسّلماهللا عليه 

فليخلفني في أهل بيتي خالفة حسنة، فمن لم .  يمنع بها خوله اهللا وأْن أهل بيتي بورك له في أجله،من أحّب(
 ).٣(ودًا وجهه وورد علّي يوم القيامة مّس،يخلفني فيهم بتر عمره

 
 

                                            
 .٦٨ص/ ١ج/ نزيلـ شواهد الت ١
 .سورة آل عمران/ ـ تفسير الكشاف ٢
 .٨ص/ ـ مناقب البلخي ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٥٦صفحة 

 

 .))ُآْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباِهللا((

 .١١٠/ آل عمران
ة البحراني       ده (روى العّالم  ، بإسناده إلى محمد بن السائب،ه روى من طريق العاّمةعن الشيخ المفيد، أنّ   ) ق

 :عن الكلبي قال
إلى العراق، ونزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة، وسأله عن مسائل، وآان ) جعفر بن محمد(ا قدم الصادق لّم

 : قال لهمّما سأله أْن
  فداك ما األمر بالمعروف؟ُجعلت
المعروف ـ يا أبا حنيفة ـ هو المعروف في أهل السماء، المعروف في أهل األرض، ذاك أمير المؤمنين : (فقال

 ).١)(علي بن أبي طالب

 :معروفًا أحد معنيين) عليه السالم(المقصود بكون علي ): أقول(
 . واألآملباعتباره المعروف األتّم): األول(
ي( يًا ّنإ): الثان الم ( عل يه الس ذي إنْ ) عل روف ال و المع ؤمن  ه تقد الم ي مع ان ف واع   ، آ ن أن ره م ه غي  نفع

روف، وإنْ   تقد المؤمن         المع م يكن في مع نفعه آل معروف سواه  ، ل م ي ت عليه متواترات األحاديث عند ـ آما دّل  ل

 .هه المعروف ال غير، لعدم الفائدة في معروف خال عنـ فكأّن مختلف طوائف المسلمين
 
 
 )).ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َأْيَن ما ُثِقُفوا ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَن اِهللا َوَحْبٍل ِمَن الّناس((

 .١١٢/ آل عمران
ة البحراني       ده (روى العّالم راهيم النعماني      ) ق د بن إب تاب   ،عن محم بة ( في آ : من طريق النصاب قال  ) الغي

د بن عبد اهللا بن المعمر الطبر    نا محم عن مولى عبد الرحمن بن ) بإسناده المذآور(اني ـ وهو من النصاب ـ   حّدث
 :عوف، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله( فقال النبي ،أهل اليمن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وفد على رسول اهللا 

ًا، فلمّ         يمن يلبسون لبسيس ى رسول اهللا   جاءآم أهل ال وا عل قال قوم رقيقة )  وسّلملى اهللا عليه وآلهص(ا دخل
وبهم، راسخ   يوفهم     إقل ل س ي وخلف وصيي حماي ًا، ينصر خلف ي سبعين ألف نهم المنصور، يخرج ف انهم، م يم

 .المسك
 ك؟يا رسول اهللا ومن وصيُّ: فقالوا

 :قال عّز وجّلف ،هو الذي أمرآم اهللا باالعتصام به):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فقال 
 )).صموا بحبل اهللا جميعًا وال تفرقواواعت((

 يا رسول اهللا بّين لنا ما هذا الحبل؟: فقالوا
 :هو قول اهللا):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فقال 

                                            
 .٢٥٨-٢٥٧ص/ ـ غاية المرام ١



 ١٩٦ من ٥٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَن اِهللا َوَحْبٍل ِمَن الّناس((

 . الّناس وصيينفالحبل من اهللا آتابه، والحبل م
 ك؟يا رسول اهللا ومن وصّي: فقالوا
 :هو الذي أنزل اهللا فيه):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فقال 

 )).َأْن َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَرتى َعلى ما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب اِهللا((

 يا رسول اهللا وما جنب اهللا هذا؟: فقالوا
 :هو الذي يقول اهللا فيه):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فقال 

 )).ى َيَدْيِه َيُقوُل يا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًالَوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعل((
 .هو وصيي السبيل إليَّ من بعدي

 .يا رسول اهللا، والذي بعثك بالحق أرناه، فقد اشتقنا إليه: فقالوا
ال    ه     (فق يه وآل قلب، أو  نظرتم إليه نظر من آان له هو الذي جعله آية للمتوّسمين، فإْن):  وسّلم صلى اهللا عل

 .كمي نبّيه وصيي، آما عرفتم أّنألقى السمع وهو شهيد، عرفتم أّن
 : يقول في آتابه وعّز اهللا جّله هو، ألّنفتخللوا الصفوف، وتصّفحوا الوجوه، فمن أهوت إليه قلوبكم فإّن

 )).َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن الّناس َتْهِوي ِإَلْيِهْم((
 .إليه وإلى ذريته) يعني(

ال    م ق فقام أبو عامر األشعري في األشعريين، وأبو غرة الخولي في  ): جابر بن عبد اهللا األنصاري    : يعني(: ث
يس ن ق ثمان ب يان وع ين، وظب تخلّ ،الخوالني ة، ف ن عالق يين، والحق ب ي الدوس رثة الدوسي ف لوا الصفوف  وع

 صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إلى هذا أهوت أفئدتنا يا: حوا الوجوه، وأخذوا بيد األصلع البطين، وقالوا   وتصفّ 
 ).وسّلم

ال النبي      يه   (فق  تعرفوه، فبم عرفتم  قبل أْن،أنتم نخبة اهللا حين عرفتم وصي رسول اهللا): وسّلم صلى اهللا عل
 أنه هو؟

وا       بكون، وقال رفعوا أصواتهم ي بخس، ولمّ        : ف م ن وم فل ى الق ا رسول اهللا نظرنا إل ناه رجفت قلوبنا، ثم  ي ا رأي

 .ه لنا أب، ونحن عنده بنوننا، فانجاست أآبادنا وهملت أعيننا، وتبلجت صدورنا حتى آأّناطمأنت نفوس
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (فقال النبي 

 ). اهللا، والراسخون في العلم إّالهوما يعلم تأويل(
 .أنتم منه بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى

 .وأنتم من الّنار مبعدون
ال    ر : يعني (فق ر المؤمنين الجمل، وصفيّ        فبقي ): جاب ى شهدوا مع أمي وم المسلمون حت ن، فُقتلوا  هؤالء الق

 .ن ـ رحمهم اهللا ـبصفّي
ان النبي      يه   (وآ آّرم (هم يستشهدون مع علي بن أبي طالب رهم أّنب وأخ،يبّشرهم بالجّنة) وسّلم صلى اهللا عل
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 ).١)(اهللا وجهه

ول ( نا       ) أق ر عادت ى غي رواية بطولها ـ عل رنا هذه ال ا تضمنت من الفضائل، وإنْ     ذآ  آان مقصودنا منها  ـ لم
 )).ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَن اِهللا َوَحْبٍل ِمَن الّناس((القطعة المتضمنة لآلية الكريمة 

 
 

 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم((
 .١١٨/ آل عمران

ة الحنفي     د ال  ،أخرج العّالم  عن ابن ، وابن أبي حاتم،عن الطبراني  في إسعاف الراغبين  ،انصبّ  الشيخ محم
 :عباس قال

صلى اهللا عليه ( ولقد عاتب اهللا أصحاب محمد ، وعلي أميرها وشريفهاإّال)) يا أيها الذين آمنوا((ما أنزل اهللا 
 ).٢( وما ذآر عليًا إّال بخير،في غير مكان) وآله
ول ( ذا الحديث وشبهه معناه      ) أق  بحيث إذا وجه خطاب إلى المؤمنين ، عليًا سّيد المؤمنين ورأسهم ّنهو أ : ه

ك أنَّ               ى ذل يس معن م، ول ي أفضلهم وأآمله ان عل يه أيضاً   آ توجه إل  ي لكونه محل احتمال ارتكاب المنه، النهي م

توجهة         ك النواهي ونحوها الم ر ذل ين، ونظي ليه صلى اهللا ع(ـ إلى رسول اهللا  ـ في القرآن الحكيم   آسائر المؤمن
 .ونحوها))  اهللايا أيها النبي اتقِّ((، ))ال تحّرك به لسانك)) ((ال تقم فيه أبدًا: ((آقوله تعالى)  وسّلموآله

*** 
يوطي في تفسيره      ة الّس ور     (روى العّالم ثور في التفسير بالمأث ّدر المن ر   ) ال ي   ،عن ابن جري ره عن أب  وغي

 :الجوزاء قال
 ).٣)(هذه اآلية نزلت في األباضية(
ول أ( وم من الخوارج       ) األباضية ): (ق ي بن أبي طالب           ،هم ق ى عل ذين خرجوا بالسيف عل ) عليه السالم( ال

يهم      ة ف زول اآلي ى ن ونهم من المصاديق الظاهرة لمعناها، أو نزولها واقعًا فيهم ،ومعن  لسبق علم اهللا بهم وما ، آ
 .اتخاذهم من دونهم التي نهى القرآن المؤمنين عن ،يصدر منهم، فالخوارج هم بطانة السوء

 
 
 )).َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلى َأْعقاِبُكْم((

 .١٤٤/ آل عمران

حدثني : (قال) األذان ومضامينه العالية(في باب ) سياسة الحسين(نقل الشيخ عبد العظيم الربيعي، في آتاب        
ار، أنّ    ن اآلث يها ع ين ف فار، والمنقب ين باألس ي  ه رأى آبعض المؤلف وطًا ف زال مخط رة (تابًا ال ي بة الظاه المكت

                                            
 .٢٤٢ص/ ـ غاية المرام ١
 .١٦١ص)/ بهامش نور األبصار(ـ إسعاف الراغبين  ٢
 .٦٦ص/ ٢ج/ ـ الّدر المنثور ٣
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نة في  من أعالم أصحاب الّس،لصاحبه الشيخ عبد اهللا المراغي) السالفة في أمر الخالفة(بدمشق، اسمه ) العربية

رن السابع الهجري، وفيه روايتان، مضمون إحد    صلى اهللا (أّذن الفارسي فرفع الصحابة لرسول اهللا نه إ: همااالق
ه و  يه وآل ه ) سّلم عل ي اهللا أشهد أّن(زاد في األذان  أّن يًا ول يُّ )  عل رَّ  فجبههم النب الذع، وأق يب ال يخ والتأن   بالتوب

 ).لسلمان هذه الزيادة
ا في األذان، فرفعوا ذلك إلى              إ: ومضمون األخرى   ر ـ يهتف به يعة الغدي د ب اري ـ بع ا ذر الغف نهم سمعوا أب

ه     (النبي    يه وآل ال له  )  وسّلم صلى اهللا عل أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالوالية؟ أما سمعتم قولي في : مفق
 ).ما أظّلت الخضراء وال أقّلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر الغفاري؟(أبي ذر 

 ).١(إنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ثم قال النبي 
ول ( ناك         ) أق ون ه تان، وقصتان، إحد   مقتضى القاعدة هو أن تك   واألخرى ألبي ذر، ال أنْ ،هما لسلمان ا واقع

ان سلمان وأبي ذر، وشدّ             ون قصة واحدة نقلت باختالف، وإيم صلى اهللا (ة التزامهما بتنفيذ مقاصد الرسول تك
 .ذ ذلك آال منهما باستقالله نّفوآبيرها تقتضي أّنوحرصهما على صغير أحكام اإلسالم ) عليه وآله وسّلم

ول النبي      اوأمّ  يه وآله   ( ق  شأن نزول هذه اآلية ّنإ:  المعنىوقراءته لآلية الكريمة، فلعّل)  وسّلمصلى اهللا عل
ى َأْعقاِبُكمْ          (( ُتْم َعل ِتَل اْنَقَلْب اَت َأْو ُق ِإْن م صلى اهللا عليه (هو االنقالب على علي بن أبي طالب بعد رسول اهللا )) َأ َف

 .نكار خالفته وواليتهإو)  وسّلموآله
*** 

ة البحراني       ده (وروى العّالم راهيم بن محمد الحمويني       ) ق عن عكرمة، ) بإسناده المذآور) (الشافعي(عن إب
َأ : (( اهللا عّز وجّل يقولإّن: () وسّلمصلى اهللا عليه وآله( عليًا آان يقول في حياة رسول اهللا  نَّإ: عن ابن عباس  

ِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلى َأعْ      واهللا ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اهللا، واهللا لئن مات أو قتل ألقاتلن )) قاِبُكْمَف
ا قاتل عليه        ى م ي ألخوه، ووليه، ووارثه، ومن حتى أموت، واهللا إّن)) صلى اهللا عليه وآله(يعني رسول اهللا   (عل

 ).٢)(أحقُّ مني؟
 صلى اهللا عليه وآله(ن تابع وشايع عليًا لقول النبي  وآل م،ستثني منها علي بن أبي طالبُأهذه اآلية ) أقول(
رّ ) وسّلم  تب الحديث         المتك ه في مختلف آ ى مراتب التواتر   ،ر نقل بالغ أعل هذا (و ) علي وشيعته هم الفائزون( ال

 .ونحو هذا المعنى) وشيعته هم الفائزون
ابهم هم غير علي وشيعته       ى أعق بون عل ) واللفظ للبخاري(ترًا أيضًا  آما روي مستفيضًا وربما متوا،والمنقل

رة      ان يحدث أنّ   أنّ  ،عن أبي هري يرد علّي الحوض يوم القيامة : (قال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ه آ
ه ال إّن): اهللا تعالى: يعني(يا رب أصحابي؟ فيقول : فأقول) يبعدون: أي( فيجلون عن الحوض ،رهط من أصحابي

 ).٣)(م ارتدوا على أدبارهم القهقري إنه،علم لك بما أحدثوا بعدك
*** 

                                            
 .١٠٩ص/ ٢ج/ ـ سياسة الحسين ١
 .٤٠٦-٤٠٥ص/ ـ غاية المرام ٢
 .الجزء التاسع/ ح البخاريـ صحي ٣
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به بسندين عن أبي ذر، وعن علي        ( ر العيني في مناق صلى اهللا عليه (عن النبي ) عليه السالم(وأخرج الفقي

 ).١)( اهللاعلي وليُّ: (ه قالأّن)  وسّلموآله
صلى اهللا (ول اهللا قال رس:  بسنده عن بريدة قال، محمد بن علي الصنعاني،وأخرج العّالمة الشوآاني الحافظ    

 ).٢)( عليًا وصيي ووارثيلكل نبي وصي ووارث وإّن): ( وسّلمعليه وآله
 

 
 )).َوَمْن َيْنَقِلْب َعلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا َشْيئًا َوَسَيْجِزي اُهللا الشَّاِآِريَن((

 .١٤٤/ آل عمران
كاني   اآم الحس افظ الح ي(روى الح ال) الحنف يق حّدث : ق ي العت ؤي  وف ين اللؤل ن الحس د ب ناده  (،نا محم بإس

 :عن حذيفة بن اليمان قال) المذآور
تقوا      ا ال )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(مع رسول اهللا بُأحد، وانهزم أصحاب رسول اهللا    ) المشرآين : يعني (لم

دي رسول اهللا          ين ي ي يضرب بسيفه ب بل عل ى آشف المشرآين عن رسول اهللا     ،أق ة األنصاري حت   مع أبي دجان
ه   ( يه وآل زل اهللا  )  وسّلم صلى اهللا عل نون    ((فأن تم تم د آن ى ـ وسيجزي اهللا الشاآرين   الموت   ولق عليًا وأبا )) ـ إل

 ).٣(دجانة
 
 
ِإْذِن اِهللا ِآتابًا ُمَؤجًَّال َوَمْن ُيِرْد َثواَب الدُّْنيا ُنْؤِتِه ِمْنها َوَمْن ُيِرْد ثَ         (( وَت ِإالَّ ِب َنْفٍس َأْن َتُم اَن ِل ا آ واَب اآلِخَرِة َوم

 )).ُنْؤِتِه ِمْنها َوَسَنْجِزي الشَّاِآِريَن
 .١٤٥/ آل عمران

عن محمد بن ) بإسناده المذآور(أخبرنا أبو عبد اهللا الشيرازي : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني   
 :قال ابن عباس: مروان، عن جعفر بن محمد، قال

 :ولقد شكر اهللا عليًا في موضعين من القرآن

 )).وسيجزي اهللا الشاآرين((
 )).وسنجزي الشاآرين((
 
 

يُّوَن َآِثيٌر َفما َوَهُنوا ِلما َأصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اِهللا َوما َضُعُفوا َوَما اْسَتكاُنوا َواُهللا           (( ُه ِربِّ َل َمَع يٍّ قاَت ْن َنِب َأيِّْن ِم َوَآ
 )).ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن

                                            
 .٣٧ص/ ـ المناقب للعيني ١
 .٨ص/ ـ العقد الثمين للشوآاني ٢
 .١٣٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
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 .١٤٦/ آل عمران

اآ افظ الح كاني روى الح ي(م الحس ين  ) الحنف ن الحس د ب ور(عن محم ناده المذآ ذ  ) بإس ن ناج يعة ب ن رب ع
 :السعدي، عن حذيفة بن اليمان قال

 ):بشأن علي بن أبي طالب وأبي دجانة األنصاري: يعني(وأنزل تبارك وتعالى 
 )).َوَآَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ قاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َآِثيٌر((

 .والكثير عشرة آالف
 ).١))(َفما َوَهُنوا ِلما َأصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اِهللا َوما َضُعُفوا َوَما اْسَتكاُنوا َواُهللا ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن((
ين فراغ في نسخة األصل، وما وضعناه فيه هو المستفاد من السياق، وعنوان اآلية، وما فبين المعقو) أقول(

 .سبق ويأتي قبلها وبعدها

 
 
 )).َل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة ُنعاسًا َيْغشى طاِئَفًة ِمْنُكْمُثمَّ َأْنَز((

 .١٥٤/ آل عمران

عن أبي صالح، عن ابن عباس ) بإسناده المذآور(قال السبيعي : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 ):تعالى(في قوله 

 .اآلية))  َأَمَنًةُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ((
 ).٢(نزلت في علي بن أبي طالب غشية النعاس يوم ُأحد

 
 
 )).الَِّذيَن اْسَتجاُبوا ِهللا َوالرَُّسوِل ِمْن َبْعِد ما َأصاَبُهُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمْنُهْم َواتََّقْوا َأْجٌر َعِظيٌم((

 .١٧٢/ آل عمران
(ذآر الفلكي المفّسر، عن الكلبي: بن شهر آشوب ـ من طريق العاّمة ـ قال عن ا) قده(روى العّالمة البحراني 

 ):هما قاالأّن( وعن أبي رافع ،، عن أبي صالح، عن ابن عباس)٣
ا   أّن( ة   : يعني (ه ي، وذلك أنّ      ) هذه اآلي زلت في عل ه نادى اليوم الثاني من ُأحد في المسلمين فأجابوه، وتقّدم ن
يٌّ  راية المهاجرين في سبعي      عل ى    ،ن رجالً  ب ى انتهى إل راء األسد ( حت ليرهب العدو، وهي سوق على ثالثة ) حم

 ).٤)(أميال من المدينة، ثم رجع إلى المدينة

                                            
 .١٣٧-١٣٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١

 .١٣٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
الذي ننقل عنه ) لبالتسهيل في علوم التنزي(ى ـ هو العالم المعروف محّمد بن السابت، صاحب التفسير المسمّ  ٣

 .أحيانًا
 .٤٠٧ص/ ـ غياية المرام ٤
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ُبَنا اُهللا َوِنْعَم اْلَوِآيُل                     (( وا َحْس ًا َوقاُل زاَدُهْم ِإيمان ْوُهْم َف ْم َفاْخَش وا َلُك ْد َجَمُع ّناس َق ّناس ِإنَّ ال ُم ال اَل َلُه ِذيَن ق * الَّ

 )).َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اِهللا َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضواَن اِهللا َواُهللا ُذو َفْضٍل َعِظيٍم
 .١٧٤-١٧٣/ آل عمران

 :من طريق العاّمة) قده(عن ابن شهر آشوب ) قده(روى العّالمة البحراني 
ه   ( النبي  ّنإ يه وآل ه علياً ) صلى اهللا عل :  ـ في نفر ـ في طلب أبي سفيان، فلقيه أعرابي من خزاعة، فقال  وّج
حسبنا اهللا ونعم : ـ عليًا وأصحابه: أبا سفيان وأصحابه ـ فقالوا ـ يعني:  الّناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ـ يعنيإّن

 ).١)(ذو فضل عظيم) تعالى(الوآيل، فنزلت هذه اآلية إلى قوله 

*** 
 ).٢( المير محمد صالح الترمذي في مناقبه،حنافوأخرج قريبًا منه عّالمة األ

 
 

 )).َفَمْن ُزْحِزَح َعِن الّنار َوُأْدِخَل الجّنة َفَقْد فاَز((
 .١٨٥/ آل عمران

) مناقب علي بن أبي طالب( بابن المغازلي في آتابه ،أبو الحسن المعروف ) الشافعي(أخرج الحافظ الخطيب      
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال، بن أنس عن أبيه عن جده عن ثمامة بن عبد اهللا،بإسناده المذآور

 من آان معه آتاب والية علي بن أبي إذا آان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم، لم يجز عليه إّال(
 ).٣)(طالب
ول ( دخل الجّنة            ) أق ّنار، ويجوز الصراط، وي ذي يزحزح عن ال  علي بن أبي والية( هو الذي يحمل آتاب ،فال
 ).طالب

*** 

: وروى محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ـ من طريق العاّمة ـ يرفعه إلى أبي سعيد الخدري، قال  
 ):يقول) ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(سمعت رسول اهللا 

منين، ومن لم تكن  ببراة أمير المؤ فال يجوز أحد إّال،إذا آان يوم القيامة أمر اهللا ملكين يقعدان على الصراط(
 ،) أآّبه اهللا على منخره في الّنار،له براة أمير المؤمنين

 ما معنى براة أمير المؤمنين؟)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فداك أبي وأمي يا رسول اهللا : قلت
 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 

                                            
 .٤٠٨ص/ ـ غاية المرام ١
 .الباب األول/ ـ المناقب للكشفي ٢
 .٢٤٢/ ـ المناقب البن المغازلي ٣



 ١٩٦ من ٦٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١)(أبي طالب وصي رسول اهللا اهللا، محمد رسول اهللا، وأمير المؤمنين علي بن ال إله إّال: (مكتوب

*** 
 .روى أصل الحديث جمهرة آبيرة من الحّفاظ والمحدِّثين والمؤرخين) وقد(
 ).٢(في مناقب علي بن أبي طالب) الحنفي(الخطيب الخوارزمي ) ومنهم(
 ).٣(في لسان الميزان) الشافعي(ابن حجر العسقالني ) ومنهم(

 ).٥(ورياضه) ٤(بري في ذخائرهمحب الدين الط) الشافعي(الحافظ ) ومنهم(
 ).٧(وحلية األولياء) ٦(الحافظ أبو نعيم األصبهاني في تاريخ أصبهان) ومنهم(
 ).٨(العّالمة الذهبي في ميزانه) ومنهم(

 ...وآخرون... وآخرون

 
 
 )).ذًى َآِثيرًاَوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُآوا َأ((

 .١٨٦/ آل عمران

) بإسناده المذآور( الحسن بن علي الجوهري ،أخبرنا أبو محمد: قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 :ـ)) َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب): ((تعالى(عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله 

 ).٩(بيتهنزلت في رسول اهللا خاصة، وأهل 
ول ( ئات من األحاديث الشريفة         ) أق روايات، والم ر ال بت بمتوات صلى اهللا ( المقصود من أهل بيت النبي  أنَّ،ث

ه    يه وآل ة والحسن والحسين       )  وسّلم  عل ي وفاطم وله تعالى     ،عل ند ق ا سيأتي ع ِإنَّما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهَب َعْنُكُم : (( آم
 .٣٣/ األحزاب)) َرُآْم َتْطِهيرًاالرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

 أآثر من مائة وثالثين حديثًا هناك، وسنشير إلى ،في آتاب واحد) الحنفي(وقد روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 . شاء اهللا تعالىبعض منها إْن

 

                                            
 .١١ص/ المنقبة السادسة عشرة/ ـ المناقب المائة ١

 .٢٥٣ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٢
 .٥٧-٥١ص/ ١ج/ ـ لسان الميزان ٣
 .٧١ص/ عقبىـ ذخائر ال ٤
 .١٧٧ص/ ٢ج/ ـ الرياض النضرة ٥

 .٣٤٢ص/ ١ج/ ـ أخبار أصبهان ٦
 .٣٤١ص/ ١ج/ ـ حلية األولياء ٧
 .٢٨ص/ ١ج/ ـ ميزان االعتدال ٨
 .١٣٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٩



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٦٤صفحة 

 

 

 )).َثوابًا ِمْن ِعْنِد اِهللا َواُهللا ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِب((
 .١٩٥/ آل عمران

اآم الحسكاني     روى الحافظ ا    ال ) الحنفي (لح و النضر العياشي       : ق ال أب ور  (ق عن األصبغ بن  ) بإسناده المذآ
باتة  أنت ) ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال)) ثوابًا من عند اهللا: (( عن علي في قول اهللا تعالى   ،ن

 ).١)(الثواب
 
 
نَّاتٌ       (( ْم َج ْم َلُه ْوا َربَُّه ِذيَن اتََّق ِن الَّ ِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها ُنُزًال ِمْن ِعْنِد اِهللا َوما ِعْنَد اِهللا َخْيٌر  لِك  َتْج

 )).ِلَألْبراِر
 .١٩٨/ آل عمران

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح رنا محمد بن عبد اهللا،   : ق عن األصبغ بن ) بإسناده المذآور(أخب
 :سمعت عليًا يقول: نباتة قال

 :بيدي ثم قال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(أخذ رسول اهللا 
 )).َوما ِعْنَد اِهللا َخْيٌر ِلَألْبراِر)) ((َثوابًا ِمْن ِعْنِد اِهللا َواُهللا ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِب: ((يا أخي قول اهللا تعالى(
 ).٢)(أنت الثواب وشيعتك األبرار(
 

 
 )).ُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِب((

 .٢٠٠/ آل عمران
) بإسناده المذآور( الحسن بن علي الجوهري ،أخبرنا أبو محمد: قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 

 ):تعالى(عن ابن عباس في قوله 

ِبُروا       (( ُنوا اْص ِذيَن آَم ا الَّ ا َأيَُّه أي في سبيل )) ورابطوا((أي في جهاد عدوآم )) وصابروا((أنفسكم،  : أي)) ي
 .اهللا

 ).٣)(وعلي، وحمزة بن عبد المطلب)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(نزلت في رسول اهللا 
 

 

                                            
 .١٣٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .١٣٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .١٣٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 ١٩٦ من ٦٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 سورة النساء
 )وفيها تسع عشرة آية(
 .١/ َواتَُّقوا اَهللا الَِّذي َتساَئُلوَن ِبِه َواَألْرحاَم  -١
 .١٩ / ْن َتِرُثوا النِّساَء َآْرهًايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ َلُكْم َأ -٢
 .٢٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُآُلوا َأْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل -٣

 .٥٤ / َأْم َيْحُسُدوَن الّناس َعلى ما آتاُهُم اُهللا ِمْن َفْضِلِه -٤
 .٥٤ / َفَقْد آَتْينا آَل ِإْبراِهيَم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة -٥
 .٥٧ / َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري -٦
 .٥٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل -٧

 .٦٤/ َفاْسَتْغَفُروا اَهللا َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل  -٨
 .٦٨ / ُمْسَتِقيمًاَوَلَهَدْيناُهْم ِصراطًا  -٩
 .٧٠-٦٩ / َوَمْن ُيِطِع اَهللا َوالرَُّسوَل َفُأولِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اُهللا َعَلْيِهْم -١٠
 .٧١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُآْم َفاْنِفُروا -١١

 .٨٠ / َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأطاَع اَهللا -١٢
 .٨٣ / ْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأِو اْلَخْوِف َأذاُعوا ِبِهَوِإذا جاَءُه -١٣
 .٩٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اِهللا َفَتَبيَُّنوا -١٤
 .١١٥ / َوَمْن ُيشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد ما َتَبيََّن َلُه اْلُهدى -١٥

 .١٢٢ / وا الصَّاِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِريَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُل -١٦
 .١٣٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط -١٧
 .١٤٥ / ِإنَّ اْلُمناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن الّنار -١٨
 .١٧٣ / َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت -١٩

 
 
 )).ُلوَن ِبِه َواَألْرحاَم ِإنَّ اَهللا آاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًااَءَواتَُّقوا اَهللا الَِّذي َتس((

 .١/ النساء

كاني    اآم الحس افظ الح ي(روى الح ال) الحنف د  : ق و محم رنا أب ري  ،أخب ي الجوه ن عل ن ب ناده  (، الحس بإس
 ):تعالى(ه قال في قوله عن ابن عباس أّن) المذآور

ِذي َتسا     َواتَّ(( وا اَهللا الَّ امَ  ءُق ِه َواَألْرح ه، وذلك أنّ      )) ُلوَن ِب ته، وذوي أرحام زلت في رسول اهللا، وأهل بي  آل ن
 ).١(يعني حفيظًا)) ِإنَّ اَهللا آاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا(( ما آان من سببه ونسبه  إّال،سبب ونسب منقطع يوم القيامة

ول ( ة     : يعني ) أق ام (المقصود بكلم نها       ال) األرح ّناس ع  هم رسول اهللا وأهل بيته، وذوو أرحامه ،تي ُيسأل ال
                                            

 .١٣٥ص/ ١ج/ زيلـ شواهد التن ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٦٦صفحة 

 

من التفسير وبيان المصداق األآمل، والفرد األتم كرارًا تـ آما ذآرنا سابقًا  ، وهذا)عليه وعليهم الصالة والسالم(

 . ـآل شخص مسؤول عنها يوم القيامة، لحرمة قطع الرحم، بل وجوب صلتها ـ آما قيل أيضًاوإّال فأرحام 
 
 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النِّساَء َآْرهًا((

 .١٩/ النساء
 :أنه قال) وسّلمصلى اهللا عليه ( عن رسول اهللا ، عن ابن عباس، أبو نعيم في حليته،روى الحافظ األصبهاني

 ).١)( رأسها وأميرها وعلّيإّال)) يا أيها الذين آمنوا((ما أنزل اهللا آية فيها 
 ال ، من آيات النواهي في المؤمنين، وآون علي هو المصداق األتم للمؤمن،نزول هذه اآلية ونظائرها) أقول(

 : ألمرينيمعصومًا غير محتمل فيه ارتكاب المنه) عليه السالم(يعارض آونه 
فما يقال هناك )  وسّلمعليه وآلهصلى اهللا (أنه نظير آيات النواهي المتوجهة إلى شخص رسول اهللا ): األول(

 .ونحو غيره أيضًا)) ما آاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِآيَن: ((يقال هنا أيضًا، مثل قوله تعالى
وجه النهي ال يالزم     ): الثاني ( األمر لبيان  النهي آـ الحتمال المخالفة، إذ أّن ـ ال عقال، وال شرعًا، وال عرفًا ت

ًال، وشرعًا، فكما ال مانع من األمر آذلك النهي، ولوال األوامر والنواهي الواردة من اهللا تعالى         م عرفًا، وعق الحك
 .عرف أحكام اإلسالمتلم 

رون من أعالم المذاهب في مختلف                رات ـ آثي ى مع اختالف في بعض التعبي ذا المعن ذا الحديث ـ به ر ه وذآ
 .آتبهم

 ).٢(في مناقبه) الحنفي( موفق بن أحمد ،باء خوارزمأخطب خط) منهم(
 ).٣(في آفايته) الشافعي(الحافظ الشبلنجي ) ومنهم(
 ).٤(، في إسعافه بهامش نور األبصار)الشافعي(ابن الصبان المكي ) ومنهم(
 ).٥(ابن مردويه في مناقبه) ومنهم(

 .وآخرون أيضًا

 
 
وا َأْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنُكْم َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُآُل((

 )).اَهللا آاَن ِبُكْم َرِحيمًا

                                            
 .٦٤ص/ ١ج/ ـ حلية األولياء ١

 .١٨٩ص/ ـ مناقب الخوارزمي ٢
 .٧٠ص/ ـ نور األبصار ٣
 .١٤٩ص/ ـ ٍإسعاف الراغبين ٤
 . نقًال عن ابن مردويه٧٩ـ الكتاب الصغير للسيد البحراني ص ٥



 ١٩٦ من ٦٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٢٩/ النساء

اآم الحسكاني      ال ) الحنفي (روى الحافظ الح رونا عن القاضي أبي الحسن   : ق  يبي محمد بن عثمان النص،أخب
 :قال)) وال تقتلوا أنفسكم: (( في قوله تعالى،عن آامل، عن أبي صالح، عن ابن عباس) بإسناده المذآور(

 )).َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َوَأْبناَءُآْم َوِنساَءنا َوِنساَءُآْم َوَأْنُفَسنا َوَأْنُفَسُكْم: (( اهللا يقولكم، إّنال تقتلوا أهل نبيِّ
 .والحسينالحسن ) أبناءنا(وآان 

 .فاطمة) نساءنا(وآان 
 ).١)(عليهما السالم(النبي وعلي ) وأنفسنا(

*** 
 ).٢( في مناقبه، ينتهي أيضًا إلى ابن عباس، الحافظ أبو الحسن بن المغازلي،وأخرج نحوًا منه بسند آخر

ول ( ة          ) أق رد األآمل لكلم يان للمصداق األعظم، والف ذا أيضًا ب  أولى ،هل بيته النبي وأوحيث إّن). أنفسكم(ه
ى قتل األنفس          توجه إل ان النهي الم ذلك آ ين، ل ين من أنفس المؤمن ـ بحكم األولوية ـ أقوى توجيهًا إلى    بالمؤمن

 .ه متوجه إليه وحده دون سواهأنفس النبي وأهل بيته، فكأّن
 

 
 )).َأْم َيْحُسُدوَن الّناس َعلى ما آتاُهُم اُهللا ِمْن َفْضِلِه((

 .٥٤/ النساء
ّيد هاشم البحراني     روى الع ة الس ده (ّالم عن ابن شهر آشوب، عن أبي الفتوح الرازي ـ بما ذآره عبد اهللا  ) ق

َأْم َيْحُسُدوَن الّناس َعلى ما آتاُهُم اُهللا : ((المرزباني ـ عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس ـ في قوله تعالى
 ).عليه السالم(وفي علي )  وسّلموآلهصلى اهللا عليه (نزلت في رسول اهللا : ـ)) ِمْن َفْضِلِه

 ).٣(الفضل فيه النبوة، وفي علي اإلمامة: قال أبو جعفر
*** 

 ).٤( الحافظ أبو الحسن بن المغازلي في مناقبه،وأخرج نحوًا من ذلك عّالمة الشوافع

 ).٥( ابن حجر الهيثمي في صواعقه،ونقله عنه علماء الشافعية
 ).٦( الرشفة شهاب الدين الحضرمي في،وأبو بكر

 ).١( الحافظ سليمان القندوزي في ينابيعه،ونقله عنه أيضًا عّالمة األحناف

                                            
 .١٤٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٣١٨ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٢

 .٣٢٥ص/ ـ غاية المرام ٣
 .٢٦٧ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٤
 .١٥٠ص/ ـ الصواعق المحرقة ٥
 .٣٧ص/ ـ رشفة الصادي ٦



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٦٨صفحة 

 

 .أيضًا... وآخرون

 
 
 )).َفَقْد آَتْينا آَل إبراهيم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيناُهْم ُمْلكًا َعِظيمًا((

 .٥٦/ النساء

يه الشافعي    ات      في الصواعق  ) ابن حجر  (روى الفق اب اآلي نازلة في حق أهل البيت ـ بإسناده عن    ـ في ب ال
 :قال)) َوآَتْيناُهْم ُمْلكًا َعِظيمًا) ((تعالى( في قوله ،جعفر بن محمد

 ).٢)(ة من أطاعهم فقد أطاع اهللا، ومن عصاهم فقد عصى اهللاجعل فيهم أئّم(
ول ( يه األحد عشر       باألئمّ : يعني ) أق يًا وبن رهم رسول اهللا    ،ة، عل ذين ذآ غير )  وسّلميه وآلهصلى اهللا عل  ( ال

ر أسماءهم في حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري وغيره، وهم الذين جاء بشأنهم تفسير       رة، وذآ ) ولي األمرُأ(م
 .في القرآن الحكيم، وسيأتي ذآره بعد صفحتين

دلُّ ( ى إرادة هؤالء األئمّ      ) وي يه السالم   (ة  عل ل الحديث   ) عل د أطاع اهللا، ومن عصاهم ف   (ذي قد من أطاعهم فق
إنَّ ) عصى اهللا   امًال إالّ       ف ًا آ ك ال يصدق صدقًا تام  لتعارضت طاعة اهللا  وال معصوم سواهم، وإّال، في المعصوم ذل

 حين يعصى اإلمام غير المعصوم، ولتعارض عصيانهما، فال تالزم بين الطاعتين، وال بين ،وطاعة غير المعصوم
 .المعصيتين

 
 

ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ    (( اِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َأَبدًا َلُهْم ِفيها َأْزواٌج    َوالَّ
 )).ُمَطهََّرٌة َوُنْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِليًال

 .٥٧/ النساء
ة البحراني    وأبي برزة، عن ابن شهر آشوب ـ من طريق العاّمة ـ بإسناده عن ابن عباس،   ) قده(روى العّالم

 :وابن شراحيل

 :لعلي مبتديًا) صلى اهللا عليه وآله(قال النبي 
 ).٣(أنت وشيعتك، وميعادي وميعادآم الحوض)) الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((

*** 
ال        ) الحنفي (وأخرج الحافظ الحسكاني        ور عن ابن عباس ق ة     : بسنده المذآ رآن آي ا في الق  الَِّذيَن آَمُنوا((م

 ).٤( وعلي أميرها وشريفهاإّال)) َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت

                                                                                                                                

 .١٢١ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .٩٣ص/ ـ الصواعق المحرقة ٢
 .ـ غاية المرام ٣
 .٢١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٤



 ١٩٦ من ٦٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اَألْمِر ِمْنُكْم((

 .٥٩/ النساء
 ):مجاهد(أخرج العّالمة البحراني عن ابن شهر آشوب ـ من طريق العاّمة ـ عن تفسير 

ين حين خّلفه رسول اهللا       هذه    ّنإ ر المؤمن زلت في أمي ة ن يا : بالمدينة، فقال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(اآلي
 تخلفني على النساء والصبيان؟أرسول اهللا 

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فقال 
ا ترضى أنْ   ( ي أم ا عل ال     ي ين ق ارون من موسى ح زلة ه ون مني بمن ي( تك يه   : يعن ران ألخ ن عم موسى ب

 )).ي في قومي وأصلحنأخلف): ((نهارو
 )).وأولي األمر منكم: ((فقال اهللا

ال    ي بن أبي طالب  ) هو ): (مجاهد : يعني (ق صلى ( وحين خّلفه رسول اهللا ،ة بعد محمده اهللا أمر األّم وّال،عل
 ).١)(بالمدينة، فأمر اهللا العباد بطاعته وترك خالفه) اهللا عليه وآله

 
 
 )).اْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَهللا َتوَّابًا َرِحيمًاَفاْسَتْغَفُروا اَهللا َو((

 .٦٤/ النساء

 :نقل الشيخ المحمودي عن عّالمة الشوافع ابن عساآر قال
رنا أبو البرآات األنماطي      صلى اهللا (عن رسول اهللا ) األنصاري(عن جابر بن عبد اهللا ) بإسناده المذآور(اخب

ها، ومثل لي أمتي في م آدم األسماء آّلها آما عّلمني أسماء أمتي آّل اهللا عّلإّن: (يث له ـقال ـ في حد) وسّلمعليه 
 ).٢)( لعلي وشيعتهالطين، فمّر بي أصحاب الرايات، واستغفرُت

ول ( وله   ) أق ه      (ق يه وآل : يعني) وهم في الطين( المراد به لعّل) ل لي أمتي في الطينّثُم): ( وسّلم صلى اهللا عل

يامة    متي آلّ  ُأأراني اهللا     وم الق ى ي نة التي يُ   ،هم إل ):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قون منها وقوله خَل وهم في الطي
رايات  ( ارًة) أصحاب ال أنَّ      إش ول ب ي تق د من األحاديث الشريفة الت ى عدي يس  إل ل رئ ان أم  أـ سواء    آ شرعيًا آ

يده راية خاصة وات       يامة ب وم الق رفوا براياتهم، وإلى هذا يشير السّيد الحميري عاعه خلفها لُيبشيطانيًا ـ سيقدم ي
 :في قصيدته العينية) رضوان اهللا عليه(

 )خمس فمنها هالك أربع***والّناس يوم الحشر راياتهم(
 )وسامري األمة األشنع***فراية العجل وفرعونها(
 )عبد لئيم وآع لكع***وراية يقدمها حبتر(

                                            
 .٢٦٤-٢٦٣ص/ ـ غاية المرام ١
 .٥٢ص/ ٢٠ج/  تاريخ دمشق البن عساآرعن) نقًال (٣٧٩ص/ ١ج/ ـ حاشية شواهد التنزيل ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٧٠صفحة 

 

 ).١)(ووجهه آالشمس إذ تطلع***وراية يقدمها حيدر(

 :ة تنبيهاتفيه عّد) واستغفرت لعلي وشيعته): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وقوله 
ا شيعته            :  يعني  -١ ي وخلفه ة عل ى راي رايات ووقع بصري عل ى ال نما نظرت إل  استغفرت لصاحب هذه  ،حي
 .اية وهم شيعة عليواستغفرت ألتباع هذه الّر) عليه السالم) (علي بن أبي طالب(اية الّر

من لذين أراهم اهللا تعالى له للم يستغفر )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا  على أنَّ بظاهره ـ يدلُّ وهذا ـ 

 . لعلي ولشيعة علي فقطإّالُأّمته، 
ي  -٢ تغفار النب ن اس ع م ه( ال مان يه وآل ّلمصلى اهللا عل ك أنّ )  وس ى ذل يس معن ي، ول ى لعل ذنب حت يًا م  عل

ه الرسول        ا  صلى اهللا  (يستغفر ل يهما وآلهم د ورد عن النبي    ) عل يه وآله  (فق ي إّن: (ه قالأّن)  وسّلمصلى اهللا عل
 .ما يكون للبعض مجرد رفع الدرجاتفاالستغفار ال يالزم الذنب، وإّن) ستغفر آل يوم سبعين مرة من غير ذنبأ

ى أنَّ     -٣ ذا عل دل ه ورٌ      ي ي مع االستغفار مغف ة، ألنّ   شيعة عل ى وعد   لهم ال محال  في القرآن الحكيم  اهللا تعال
)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(فر له الرسول  يتوب ويرحم من استغفر واستَغبأْن)) لوجدوا اهللا توابًا رحيمًا((بقوله 

 االستغفار طلب الغفران، ومن له، ال استغفار نفسه، ألنَّ) صلى اهللا عليه وآله( األهم استغفار الرسول نَّأوال شك 
رد طلب الغ  الممكن أنْ  ًا مذنبًا، لكن من المحال ـ شرعًا ـ أنْ        ي ان الطالب شخصًا عادي ران إذا آ  يرد لرسول اهللا ف

 .طلبته)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(
إذا( يًا           ) ف ايع عل ل من ش لفًا ـ لك تغفرت ـ س ال اس ول ق ه الرسول، والرس تغفر ل ن اس رة لم د اهللا المغف وع

 .مةمغفرة اهللا له محّت) فالنتيجة(
 ).عليه السالم(رنا شيعة لعلي بن أبي طالب حُشاتنا على مشايعة علي، وتبنا في شيعة علي، وأِماآ) همالّل(

 
 
 )).َوَلَهَدْيناُهْم ِصراطًا ُمْسَتِقيمًا((

 .٦٨/ النساء
 عن أبي ،إلى خيثمة الجعفي) المذآور(الحنفي بإسناده المتصل ) الحمويني(عن ) قده(روى العّالمة البحراني 

 :ه قالأّنجعفر الباقر 
 . المحّجلين ونحن قادة الُغرِّ،ا غرقنحن العلم المرفوع للخلق، من تمّسك بنا لحق، ومن تأخر عّن(

 .ونحن خيرة اهللا
 ).٢)( والصراط المستقيم،ونحن الطريق الواضح

 
 
َن ال              (( ْيِهْم ِم َم اُهللا َعَل ِذيَن َأْنَع َع الَّ ِئَك َم وَل َفُأول ِع اَهللا َوالرَُّس ْن ُيِط َهداِء َوالصَّاِلِحيَن    َوَم دِّيِقيَن َوالشُّ يَن َوالصِّ نَِّبيِّ

                                            
 .حرف العين/ ـ ديوان السيد الحميري ١
 .٢٤٦ص/ ـ غاية المرام ٢



 ١٩٦ من ٧١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).ذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اِهللا َوَآفى ِباِهللا َعِليمًا* َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقًا 

 .٧٠-٦٩/ النساء
اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح يل بن الحسين     : ق رنا عق عن عبد اهللا بن ) بإسناده المذآور(أخب

 :س في قوله تعالىعبا
 .في فرائضه: يعني)) ومن يطع اهللا((

 .في سننه)) والرسول((
َم اُهللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّيِقينَ      (( ِذيَن َأْنَع َع الَّ ِئَك َم  وآان أول من صّدق ب،علي بن أبي طال: يعني)) َفُأول

 ). وسّلمصلى اهللا عليه وآله(برسول اهللا 
ي بن أبي طالب، وجعفر الطيار، وحمزة بن عبد المطلب، والحسن، والحسين، هؤالء      : ني يع) والشهداء ( عل

 .سادات الشهداء
 .ة األحد عشرأي األئّم)) وحسن أولئك((ار اب، وعّمسلمان، وأبو ذر، وصهيب، وخّب: يعني)) والصالحين((
 .يعني في الجّنة)) قًايرف((
ك الفضل من اهللا وآفى باهللا عليماً         (( منزل علي وفاطمة والحسن والحسين ومنزل رسول اهللا، وهم في )) ذل

 ).١)(الجّنة واحد
ول ( عليهم (ة األحد عشر إلى األئّم) أولئك(رجاع إ أّن) وال يخفى(منازلهم في الجّنة في مقام واحد  : يعني) أق
 .مرةهنا عليه غير من التأويل وال مانع منه، وليس عزيزًا في القرآن الحكيم آما نّب) السالم

*** 

ة الهند     في آتابه الكبير في مناقب أمير المؤمنين، عن ابن عباس ) امرتسري( عبيد اهللا بسمل ،وأخرج عّالم
  نزورك في الجّنة؟قال علي يا رسول اهللا هل نقدر على أْن: قال

 . وهو أول من أسلم من ُأّمته، لكل نبي رفيقًايا علي إّن):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 : هذه اآليةفنزلت

 )).َفُأولِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اُهللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّيِقيَن َوالشَُّهداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقًا((

دعا رسول اهللا       كيقي، ألنفجعلك رف:  اهللا تعالى قد أنزل بيان ما سألتإّن: عليًا فقال) وسّلمصلى اهللا عليه  (ف
 ).٢)( وأنت الصديق األآبر،سلمتأأول من 
*** 

ر      و الخي ) بسنده المذآور) (نتقىاألربعين الُم( إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني في آتاب        ،وأخرج أب

 ...يقول لعلي) وسّلمصلى اهللا عليه (سمعت النبي : عن أبي ذر قال
 ).٣...)( الحق والباطل والفاروق الذي يفرق بين،وأنت الصديق األآبر(... 

                                            
 .١٥٤-١٥٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٢٢ص/ أرجح المطالبـ  ٢
 ).٢٨( مخطوط الحديث ىـ آتاب األربعين المنتق ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٧٢صفحة 

 

 

 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُآْم َفاْنِفُروا ُثباٍت َأِو اْنِفُروا َجِميعًا((

 .٧١/ النساء
اآم الحسكاني       ال ) الحنفي (روى الحافظ الح ر الحارثي     : ق و بك رنا أب ام، عن عن العّو) بإسناده المذآور (أخب

 :مجاهد قال
 ).١)( لعلي سبقه وفضلهفإّن)) يا أيها الذين آمنوا((رآن  شيء في القآلُّ(
ئتمار ألوامره، والترك لنواهيه، وفضل آونه أحسن المطيعين هللا تعالى من السبق الطاعة هللا با: يعني) أقول(

يع الحاالت، ومختلف التقلّ                ة في جم  الذين قد ،بات لعصمته، دون غيره من سائر المؤمنين جهة الطاعة المطلق

 .ون عن الطاعة لعدم عصمتهميشذُّ
 
 
 )).َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأطاَع اَهللا َوَمْن َتَولَّى َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا((

 .٨٠/ النساء
ة البحراني    ده (روى العّالم عن ابن شهر آشوب ـ من طريق العاّمة ـ عن أبي طالب الهروي، بإسناده عن  ) ق

 :ـ في حديث ـ ارقال لعّم) وسّلمصلى اهللا عليه ( النبي ّنإ) القا(علقمة وأبي أيوب 
 ). إلى ردىَكُدك عن هدى، وال يِرّدُر عليًا ال َييا عمار إنَّ(

 ).٢)(يا عمار طاعة علي طاعتي، و طاعتي طاعة اهللا(
*** 

بل              د بن حن ام الحنابلة (وروى هو أيضًا عن مسند أحم )  اهللا عنهرضي(عن أبي ذر ) بإسناده المذآور) (إم
 :لعلي) وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال

 ).٣)(ه من فارقني فقد فارق اهللا، ومن فارقك فارقنيإّن(

ول ( ي عن علي، والمفارق  لعلي بن أبي طالب مطيع هللا، وهو بدوره مطيع هللا تعالى، والمتولّ     المطيُع: ًاإذ) أق
ي فهو المتولّ     ارق لرسو   لعل المناسبة ال مانع ) وبهذه) ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ل اهللا ي عن رسول اهللا والمف

 .تبعًا للذين ذآروها في ذلك) عليه السالم(من ذآر هذه اآلية في ما نزل في حق علي 
 

 
َن اَألْمِن َأِو اْلَخْوِف َأذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإلى ُأوِلي األَ       (( ٌر ِم اَءُهْم َأْم ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َوِإذا ج

                                            
 .٥٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٤٠٤-٤٠٣ص/ ـ غاية المرام ٢
 .٥٤٢ص/ ة المرامـ غاي ٣



 ١٩٦ من ٧٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم

 .٨٣/ النساء
رضي (عن معاوية، عن محمد الباقر ) بإسناده المذآور) (ينابيع المّودة(في ) الحنفي(روى الحافظ القندوزي 

 :ه قال ـ في حديث ـأّن) اهللا عنه
ّز وجلّ     ( ال ع ى الرَّسُ   : ((وق ْو َردُّوُه ِإَل ْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهمْ    َوَل ِر ِم ي اَألْم ى ُأوِل فرد أمر )) وِل َوِإل

 ).١( إليهمذين أمر الّناس بطاعتهم، وبالردِّالّناس إلى أولي األمر منهم، اّل
 :ه قال ـ في حديث ـأنَّ)) أولي األمر((في تفسير ) رضي اهللا عنه(وروى أيضًا عن الصادق 

ان ( م حسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي،          فك ده حسن، ث م صار من بع ي، ث  عل
 ). بإمام األرض ال تصلح إّالوهكذا يكون األمر، إّن

 بعد مقتل أبيه أمير المؤمنين ،خطبة لإلمام الحسن بن علي في أيام خالفته) مروجه(وأخرج المسعودي في     
 :وقال فيها

 ).اعتنا مفروضة، إذ آانت بطاعة اهللا والرسول وأولي األمر مقرونة طفأطيعونا فإّن(
 :ثم قرأ قوله تعالى

 ).٢))(َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإلى ُأوِلي اَألْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم((
 
 
 )).َسِبيِل اِهللا َفَتَبيَُّنوايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َضَرْبُتْم ِفي ((

 .٩٤/ النساء
باء  أخطب  ) الحنفي (أخرج الحافظ       ،أنبأني أبو العالء الحافظ: ق بن أحمد الخوارزمي قال  موفّ ،خوارزم خط

ازة           د العطار الهمداني إج ور  (الحسن بن أحم رضي اهللا (ابن عباس عن عن األعمش عن مجاهد  ) بسنده المذآ
 ). وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال) عنه

 ).٣)( وعلي رأسها وأميرهاإّال)) يا أيها الذين آمنوا((ما أنزل اهللا آية فيها (

ول ( رها ) (أق  عليًا ـ وهو   ه إذا آانت اآلية موجهة إلى المؤمنين، فإّنأفضل من سائر المؤمنين، ألنّ  : أي) أمي
 .قوم بحكم إمارته األمير أشرف الأفضل المؤمنين ـ يكون أميرًا لهم فإنَّ

 
 

ِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه ما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم                (( َر َس ِبْع َغْي دى َوَيتَّ ُه اْلُه يََّن َل ا َتَب ِد م ْن َبْع وَل ِم ْن ُيشاِقِق الرَُّس َوَم
 )).َوساَءْت َمِصيرًا

                                            
 .٥١٢ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .٩ص/ ٣ج/ ـ مروج الذهب ٢
 .١٨٨ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٧٤صفحة 

 

 .١١٥/ النساء

ة البحراني      ده (روى العّالم ى ه     ) ق ردويه في معن من بعد ما تبين له الهدى في أمر : (ذه اآلية قالعن ابن م
 ).١)(علي
ول ( ه األمر بخالفة علي بن أبي طالب في مثل يوم الدار، ويوم نزول الطير المشوي     : يعني ) أق دما ظهر ل بع

 .وعلي فقط منه، ويوم الغدير، وغيرها)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( وأآل النبي ،من السماء

ر عدد من األصح      د أنك إصراره على استخالف علي، حتى )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(اب على رسول اهللا وق
أ النبي      يه وآله    (لج   هو إال وحيٌّق، وهو الذي ال ينطق عن الهوى إْنـ وهو الصادق المصّد)  وسّلمصلى اهللا عل

 واهللا الذي ال إله إّال): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وحى ـ إلى اليمين على تصديق نفسه وصدق آالمه حيث قال ُي
 .آما هو مشهود في آتب الحديث، والتفسير، والتاريخ) ه من عند اهللاّنإهو 

 
 
نَّاٍت           (( ُنْدِخُلُهْم َج اِلحاِت َس وا الصَّ ُنوا َوَعِمُل ِذيَن آَم ِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َأَبدًا َوْعَد اِهللا َحقًّا    َوالَّ ْن َتْح ِري ِم َتْج

 )). ِمَن اِهللا ِقيًالَوَمْن َأْصَدُق

 .١٢٢/ النساء
باإلسناد عن شريك بن ) القرآن في عليمن ما نزل (عن إبراهيم األصفهاني في ) قده(روى العّالمة البحراني 

 :قال علي ـ) ٢(عبد اهللا، عن أبي إسحاق، عن الحارث

                                            
 .٤٣٧ص/ ـ غاية المرام ١
ي، من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب           ٢ بد اهللا الهمداني الكوف ر الحارث بن ع و زهي عليه (ـ هو أب

ولكن آان من آبار التابعين، له أحاديث آثيرة في )  وسّلمليه وآلهصلى اهللا ع(وخاصته، لم يصحب النبي ) السالم

ا         رها رواه الم وغي ه، والك د من الصحابة، وروى عنه جمع من التابعين وتابعيهم، نقل    ع التفسير، والفق ن عدي
 )عليه السالم( علي بن أبي طالب ، وخاصة في فضائل أمير المؤمنين،عددًا من األحاديث في فضائل أهل البيت         

ام    ر   ) ٦٥(مات ع ره وت ر من أصحاب الرجال والسيرة، والتاريخ، نذآر جمعًا منهم ـ من      جللهجرة ذآ ه الكثي م ل
 ـ: العاّمة ـ للمالحظة وهم

 .١١٦ص/ ٦ج) الطبقات الكبرى(محّمد بن سعد آاتب الواقدي في 
 .٢٧١ص/ ٢ق/ ١ج) التاريخ الكبير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح في 

 .٧٨ص) التاريخ الصغير(وفي 
 .٨ص) آتاب الضعفاء الصغير(وفي 

 .١ص) الرسالة إلى أهل مكة(وأبو داود السجستاني في 
 .١٨٣ص/ ١ج) الكنى واألسماء(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 
 .١٠٨ص) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 

 .٧٨ص/ ٢ق/ ١ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 



 ١٩٦ من ٧٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).قاس بالّناسنحن أهل بيت ال ُن(

 .فقام رجل فأتى ابن عباس فأخبره بذلك
ال  ي  : فق ه  ( النبي  ،صدق عل يه وآل ّناس  )  وسّلم صلى اهللا عل ي    ،ال يقاس بال زل في عل د ن نوا  (( وق ذين آم ال

 ).١))(وعملوا الصالحات
ول ( ذا الحديث إشارةً     ) أق ى األحاديث الكثيرة الواردة في أنَّ    ه هم علي )) الذين آمنوا وعملوا الصالحات (( إل

 .وشيعته
 
 
 )).ُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِطيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآو((

 .١٣٥/ النساء
صلى اهللا (قال رسول اهللا : في حليته عن ابن عباس، قال) بسنده المذآور(أخرج الحافظ أبو نعيم األصبهاني    

 ):وسّلمعليه 
 ).٢( رأسها وأميرها وعلّيإّال)) يا أيها الذين آمنوا((ما أنزل اهللا آية فيها 

 
 
 )).ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن الّنارِإنَّ اْلُمناِفِقيَن ((

 .١٤٥/ النساء

 ):عليه السالم(و علي هم مبغُض
افظ   ي  ) الشافعي (أخرج الح ن عساآر ف نة دمشق  (اب اريخ مدي ال) ت لم    : ق ي بن المس و الحسن عل رنا أب أخب

 :ه قالعن أحمد بن حنبل ـ في حديث ـ أّن) بسنده المذآور(

                                                                                                                                
 .٦٩٨ص) الترغيب والترهيب(عبد العظيم المنذري في و

 .١٧٦ص/ ١ج) ميزان االعتدال(مة الذهبي في والعّال
 .١٤١ص/ ١ج) مرآة الجنان(وعبد اهللا بن أسعد اليافعي في 

 .٤٥٩ص/ ١ج/ وإسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي في تفسيره
 .٣٠ص/ ١ج) الجواهر المضيئة(وعبد القادر القرشي في 

 .١٤٥ص/ ٢ج) تهذيب التهذيب(ر العسقالني في وابن حج
 .٧٤ص) تقريب التهذيب(وفي 

 .٦٨ص) يب التهذيبذخالصة ته(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 
 .وآخرون أيضًا

 .٣٢٧ص/ ـ غاية المرام ١
 .٦٤ص/ ١ج/ ـ حلية األولياء ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٧٦صفحة 

 

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قوله النبي ولكن الحديث الذي ليس عليه لبس 

 ). منافق مؤمن، وال يبغضك إّاليا علي ال يحبك إّال(
 :وقال اهللا عّز وجّل

 ).١))(ِإنَّ اْلُمناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن الّنار((
*** 

ة واسط    به      ،وأخرج عّالم ي في مناق ن المغازل و الحسن ب افظ الشافعي أب ن  عن أبي إسحاق إب   ، الح راهيم ب
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال) آّرم اهللا وجهه(عن علي ) بسنده المذآور(غسان البصري إجازة 

 ).٢)(رك األسفل من الّنارفي الّد: الويل لظالمي أهل بيتي، عذابهم مع المنافقين(
 

 
 )).ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِهَفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َفُيَوفِّيِهْم ((

 .١٧٣/ النساء
عن علي بن ) بسنده المذآور(حدثني علي بن موسى بن إسحاق : أخرج عالم األحناف الحافظ الحسكاني، قال

 :بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
، وما من أصحاب محمد رجل  وعلي أميرها وشريفهاإّال)) الذين آمنوا وعملوا الصالحات((ما في القرآن آية 

 ).٣( وما ذآر عليًا إّال بخير، وقد عاتبه اهللاإّال
ول ( وله   ) أق د رجل إالّ      (ق ا من أصحاب محم به اهللا  وم د عات دو أنْ  )  وق ذا ال يع  يكون عامًا، وقديمًا قيل وقد ه

 ). وقد خصما من عام إّال(اشتهر 
رآن ال       أّن) وال يخفى  ( ررها في الق بار تك ة باعت يم، يكون بعدد تكررها فضيلة علي متكررة، ولذا   هذه اآلي حك
 .ر ذآر هذا الحديث وأشباهه عند تكرر اآليةنكّر

 
 

 سورة المائدة
 )وفيها اثنان وعشرون آية(
 .١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد -١

 .٢ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتِحلُّوا َشعاِئَر اِهللا -٢
 .٣ / اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي -٣
 .٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة َفاْغِسُلوا -٤

                                            
 .٢٥٣ص/ ٢ج/ ـ تاريخ ابن عساآر، قسم ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب ١
 .٦٦ص/ المناقب البن المغازليـ  ٢
 .٢١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 ١٩٦ من ٧٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِهللا ُشَهداَء ِباْلِقْسِط -٥

 .٩ / ُهللا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِتَوَعَد ا -٦
 .١٠ / َوالَِّذيَن َآَفُروا َوَآذَُّبوا ِبآياِتنا ُأولِئَك َأْصحاُب اْلَجِحيِم -٧
 .١١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُروا ِنْعَمَت اِهللا َعَلْيُكْم -٨
 .١٢ / َلَوَلَقْد َأَخَذ اُهللا ِميثاَق َبِني ِإْسراِئي -٩

 .١٦ / َوَيْهِديِهْم ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم -١٠
 .٣٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة -١١
 .٤٤ / ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْوراَة ِفيها ُهدًى َوُنوٌر -١٢
 .٥٢ / َفَتَرى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض -١٣

 .٥٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اُهللا ِبَقْوٍم -١٤
 .٥٥ / ِإنَّما َوِليُُّكُم اُهللا َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة -١٥
 .٥٦ / يَن آَمُنواَوَمْن َيَتَولَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوالَِّذ -١٦
 .٦٠ / ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذِلَك َمُثوَبًة ِعْنَد اِهللا -١٧

 .٦٧ / يا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك -١٨
 .٨٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا َطيِّباِت ما َأَحلَّ -١٩
 .٩٥ / َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْقُتُلوا الصَّْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌميا َأيُّ -٢٠
 .١٠٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم -٢١

 .١٠٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهاَدُة َبْيِنُكْم ِإذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْوُت -٢٢
 
 
 )). آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِديا َأيَُّها الَِّذيَن((

 .١/ المائدة

ة      د بن عثمان بن قايماز الدمشقي       ) الشافعي (أخرج العّالم د بن أحم بسنده عن ) الذهبي( المعروف بـ ،محم
 :علي بن بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

يها       ( ة ف زلت آي ا ن نوا    ((م ذين آم ا ال ا أيه رها وشريفها    )) ي يٌّ رأسها وأمي ّز وجّل    إّال وعل د عاتب اهللا ع ، ولق
 ).١( وما ذآر عليًا إّال بخير،في غير آية من القرآن) صلى اهللا عليه وآله(أصحاب محمد 

 
 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتِحلُّوا َشعاِئَر اِهللا((

 .٢/ المائدة

                                            
 .٣١١ص/ ٣ج/ ـ ميزان االعتدال ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٧٨صفحة 

 

 :ه قال ـ في خطبة له ـطالب أّنعن علي بن أبي ) بإسناده(في ينابيع المّودة ) الحنفي(روى الحافظ القندوزي 

 ).١)(نحن الشعائر، واألصحاب، والخزنة، واألبواب(
دن التي تنحر في الحج، وليس معنى  مقيدة بالُب مطلقة، وتارًةآلمة الشعائر استعملت في القرآن تارًة): أقول(

لك المحققون في علم األصول د ـ آما يذآر ذ المراد بمطلقها هو نفس معنى المقّيذآر آلمة واحدة مرات عديدة أّن
 .ـ

ك      ى ذل رآن من غيره         إ: أضف إل م بمعاني الق ي بن أبي طالب أعل ثل عل وأهل ( لنزول القرآن في بيته، ،ن م
 ).البيت أدرى بما فيه

 
 

 )).اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدينًا((... 
 .٣/ المائدة

ة      : بسنده المذآور عن أبي سعيد الخدري قال) مقتله(ق بن أحمد الخوارزمي في   موفّ ) الحنفي (أخرج العّالم
يه   ( النبيّ  إّن ا الّناس إلى علي في   )  وسّلم صلى اهللا عل وم دع أمر بما آانت تحت الشجرة من شوك ) غدير خم(ي

 فأخذ بضبعه ثم رفعه حتى نظر الّناس إلى بياض إبطيهما، ثم لم فقّم، وذلك يوم الخميس، ثم دعا الّناس إلى علي
 :يتفرقا حتى نزلت هذه اآلية

 )).اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدينًا((
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا 

ى      ( ر عل ال إاهللا أآب دين  آم نعمة   ، ال ام ال رب برسالتي   ، وإتم ي  ، ورضا ال والية لعل ال  ، وال م ق  من هم واِلالّل:  ث
 ).ل من خذله وأخُذ، وانصر من نصره، من عاداه وعاِد،وااله

 :ثم قال الفقيه الخوارزمي
ذا الحديث من الصحابة       راء بن عازب، وسعد بن أبي وقّ   : وروى ه ي، والب ر، وعل اص، وطلحة بن عبيد عم

ار بن ياسر، وأبو ذر، وأبو أيوب، وابن عمر، وعمران بن حصين، الحسين بن علي، وابن مسعود، وعمّ     اهللا، و 

بد اهللا، وأبو رافع مولى رسول اهللا، واسمه أسلم، وحبشي بن             ر بن ع رة، وجاب و هري ريدة بن الحصيب، وأب وب
د بن شراحيل، وجرير بن عبد اهللا، وأنس، وحذيفة بن أسّيد الغفاري         نادة، وزي ، وزيد بن أرقم، وعبد الرحمن ج

ن        ك ب مرة، ومال ن س ر ب ر، وجاب ن عم ية ب رحبيل، وناج ن ش ر ب ق، وعم ن الحم رو ب ي، وعم ر الدؤل ن يعم ب
 ).٢)(رضي اهللا عنهم(الحويرث، وأبو ذؤيب الشاعر، وعبد اهللا بن ربيعة 

 ).٣)(مناقب علي بن أبي طالب(وأخرج نحوه أيضًا في آتابه 
 

                                            
 .١٣٥ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .٤٨-٤٧ص/ ١ج/ للخوارزمي) عليه السالم(ـ مقتل الحسين  ٢
 .٨٠ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٣



 ١٩٦ من ٧٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

ا َأيَُّها الَّذِ  (( يَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ي
 )).ِإَلى اْلَكْعَبْيِن
 .٦/ المائدة

راقَ   أخرج مُ   د بن يوسف بن محمد القرشي      يِنفتي الع عن محمد بن ) بآفاية الطال(في آتابه ) الشافعي( محم

 : بإسناده المذآور عن ابن عباس قال،عبد الواحد بن المتوآل
يها         ( ة ف زلت آي ا ن نوا    ((م ذين آم ا ال ا أيه رها وشريفها، ولقد عاتب اهللا عّز وجّل     )) ي يٌّ رأسها، وأمي إّال وعل

 ).١)(أصحاب محمد في غير آية من القرآن وما ذآر عليًا إّال بخير
 

 
 )).َن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِهللا ُشَهداَء ِباْلِقْسِطيا َأيَُّها الَِّذي((

 .٨/ المائدة
 :قال) رضي اهللا عنه( عن مجاهد ، محمد بن يوسف الزرندي في نظم درر السمطين،روى عّالمة الحنفية

٢)(اإلسالمه سبقهم إلى  ألّن،سابقة ذلك) رضي اهللا عنه( لعلي فإّن)) يا أيها الذين آمنوا((ما آان في القرآن (
.( 

 
 

 )).َوَعَد اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم((
 ٩/ المائدة

ية   ة الحنف باء أروى عّالم تابه    موّف،خطب الخط د في آ ناقب(ق بن أحم ن   ) الم زيد ب ور عن ي بإسناده المذآ
 :يقول) آّرم اهللا وجهه(سمعت عليًا : شراحيل األنصاري آاتب علي، قال

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وأنا مسنده إلى صدري فقال )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(حدثني رسول اهللا 

ول اهللا   أْي مع ق م تس ي أل ى( عل اِلحاتِ  ) ((تعال وا الصَّ ُنوا َوَعِمُل ِذيَن آَم م)) (الَّ وعدي   ) ه يعتك، وم ت وش أن
 ).٣)(ليندعون غراء محّجمم للحساب ُت اُأل)جاءت ح ل(وموعدآم الحوض، إذا جثت 

 
 

 )).َوالَِّذيَن َآَفُروا َوَآذَُّبوا ِبآياِتنا ُأولِئَك َأْصحاُب اْلَجِحيِم((
 .١٠/ المائدة

                                            
 .١٤٠/ ـ آفاية الطالب ١
 .٨٩ص/ ـ نظم درر السمطين ٢
 .١٨٧ص/ خوارزميـ المناقب لل ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٨٠صفحة 

 

 علي بن أبي طالب: آياتنا

افظ   افعي(أخرج الح به ) الش ي مناق ي ف ن المغازل و الحسن ب ن موسى  ،أب د ب ن أحم ناده ( عن الحسن ب بإس
 :ـ في حديث ـ)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  عن ابن عباس قال، سعيد بن جبيرعن) المذآور

 )).َوالَِّذيَن َآَفُروا َوَآذَُّبوا ِبآياِتنا ُأولِئَك َأْصحاُب اْلَجِحيِم((
 ).١( وحق علي الواجب على العالمين، عليبالوالية بحّق: يعني

 
 
 )).ُآُروا ِنْعَمَت اِهللا َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأْن َيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُهْم َفَكفَّ َأْيِدَيُهْم َعْنُكْميا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذ((

 .١١/ المائدة

) بإسناده المذآور( الحسن بن علي الجوهري ،أخبرنا أبو محمد: قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 :اس قالعن أبي صالح عن ابن عب

 :ـ)) ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأْن َيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُهْم): ((تعالى(في قوله 
 ).٢(وعلي وزيد حين أتاهم يستفتيهم في القبلتين)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(نزلت في رسول اهللا 

) عليه السالم(وعلي ) سّلم وصلى اهللا عليه وآله(راد بها رسول اهللا  الضمائر الخطابية هي المُ   : يعني) أقول(
 ).وعنكم) (إليكم) (عليكم) (اذآروا(وزيد، وهي 

 
 

 )).َوَلَقْد َأَخَذ اُهللا ِميثاَق َبِني ِإْسراِئيَل َوَبَعْثنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيبًا((
 .١٢/ المائدة

 :عن ابن عباس قال محمد بن علي بن شاذان ـ من طرق العاّمة ـ بحذف اإلسناد ،روى أبو الحسن الفقيه
يقول ـ في حديث طويل ـ حين قام جابر بن عبد اهللا األنصاري   )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(سمعت رسول اهللا 

 ة األئمة؟يا رسول اهللا ماعّد: فقال

ال   صلى اهللا ( قال إلى أْن(عن اإلسالم بأجمعه ـ رحمك اهللا   ـ  يا جابر سألتني): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله (ق
 ): وسّلم وآلهعليه

ى       تهم عدّ  عدّ  ال اهللا تعال باء بني إسرائيل ق ثاَق َبِني ِإْسراِئيَل َوَبَعْثنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر    : ((ة نق َذ اُهللا ِمي ْد َأَخ َوَلَق
 ).٣)(م علي بن أبي طالب، وآخرهم القائمة يا جابر اثنا عشر إمامًا، أولّهفاألئّم)) َنِقيبًا

 
 

                                            
 .٣٢٣-٣٢٢ص/ ـ المناقب البن المغازلي ١
 .١٣٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٢٩-٢٨ص/ المنقبة الحادية واألربعون/ ـ المناقب المائة ٣



 ١٩٦ من ٨١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).ِصراٍط ُمْسَتِقيٍمَوَيْهِديِهْم ِإلى ((

 .١٦/ المائدة
اآم الحسكاني       ال ) الحنفي (روى الحافظ الح عن اليمان مولى مصعب ) بإسناده المذآور(أخبرنا أبو جعفر : ق

 :بن الزبير قال ـ في حديث ـ
 ).١)(على الطريق المستقيم) أي الّناس(علي بن أبي طالب يحملهم (

 
 
 )).ُقوا اَهللا َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَةيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ((

 .٣٥/ المائدة

)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(سمعت رسول اهللا : بسنده عن عائشة قالت في حديث) بسمل(أخرج عّالمة الهند 
)(امةة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأقربهم عند اهللا وسيلة يوم القيق الخلق والخليهم شّر: (يقول عن الخوارج

٢.( 
آّرم (وعن علي :  للسّيد علي الهمداني، قال،ة القربىعن آتاب موّد) سليمان القندوزي(روى الحافظ الحنفي 

ه ال) اهللا وجه ال رسول اهللا : ق يه(ق ّلمصلى اهللا عل اع اهللا األئّم):  وس د أط اعهم فق دي فمن أط ن ول ن ،ة م  وم
 ).٣)( وعالى اهللا جّلعصاهم فقد عصى اهللا، وهم العروة الوثقى، والوسيلة إل

*** 
ة          ناقب المائ صلى اهللا ( عن النبي ، بسنده عن حذيفة بن اليمان، من طرق العاّمة،وأخرج ابن شاذان في الم

 :ـ في حديث ـ: أنه قال لعلي)  وسّلمعليه وآله
 ).٤)( فطوبى لك ولشيعتك من بعدك، لك في الجّنة درجة الوسيلةوإّن(

*** 
ة الشافعية      و الحسن بن المغازلي في مناقبه      ا ،وأخرج عّالم  عن أحمد بن محمد بن عبد ،لحافظ الواسطي أب

اوان     وهاب بن ط ور  (ال في ) وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : عن عائشة ـ في حديث ـ قالت     ) بسنده المذآ

 :علي
 ).٥)(خير الخلق والخليقة، وأقربهم عند اهللا وسيلة(

 ).٦(ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ،ورواه عن الطبراني الحافظ الشافعي

                                            
 .٦٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٥٩٢-٥٩١ص/ ـ أرجح المطالب ٢

 .٤٤٦ص/ ـ ينابيع المّودة ٣
 .٣٦ص/ لخمسونالمنقبة الثالثة وا/ ـ المناقب المائة ٤
 .٥٦ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٥
 .٢٣٩ص/ ٦ج/ ـ مجمع الزوائد ٦



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٨٢صفحة 

 

 ).١(رجح المطالب في مناقب علي بن أبي طالبأ في ،ورواه أيضًا عبد اهللا بسمل

 ...وآخرون أيضًا
 
 
َلُموا ِللَِّذيَن هاُدوا َوالرَّبَّ                (( ِذيَن َأْس يُّوَن الَّ ا النَِّب ُم ِبَه وٌر َيْحُك دًى َوُن يها ُه تَّْوراَة ِف َزْلَنا ال ا َأْن اِنيُّوَن َواَألْحباُر ِبَما ِإنَّ

 ...)).اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِآتاِب اِهللا َوآاُنوا َعَلْيِه ُشَهداَء
 .٤٤/ المائدة

 :روى العالم الحنفي الحافظ سليمان القندوزي في ينابيعه، بالسند المذآور هناك، عن جعفر الصادق قال
ون            ى يوشع بن ن يه السالم  (أوصى موسى إل ارون، وبشّ   ، وأوصى يوشع إل   )عل د ه ر موسى ويوشع ى ول

ه إّن: ّمتهفلما بعث اهللا عّز وجّل المسيح قال المسيح ُأل)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ونبينا ) عليه السالم(بالمسيح 
د                  د من ول سماعيل، يجيئ بتصديقي وتصديقكم، وجرت الوصية من ولد  إسوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحم

ائط، و  يح بوس ى المس ارون إل ده ه ن بع ّل   فم ّز وج ّماهم اهللا ع ا س تحفظين، وإنم ي المس ين وف ي الحواري
تحفظين ر    ألّن،المس م األآب تحفظوا اإلس م اس ياء         ،ه ع األنب ان م و آ يء، وه ل ش ه آ م ب ذي يعل تاب ال و الك  وه

) سّلم وصلى اهللا عليه وآله(فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى محمد ):  قالإلى أْن(واألوصياء 
ته سلم له العقب من المستحفظين، فلمّ      د بعث  أمره اهللا تبارك وتعالى اجعل االسم األآبر ،تها استكملت أيام نبّووبع

 ).٢(ة عند علي الخثار علم النبّوآوميراث العلم و
 

 
ا داِئَرٌة َفَعَسى اُهللا َأْن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َفَتَرى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخشى َأْن ُتِصيَبن((

 )).َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعلى ما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِهْم ناِدِميَن
 .٥٢/ المائدة

ـ آما في بعض التفاسير اإلشارة ) عليه السالم( على يد أمير المؤمنين علي  الذي تمَّ،فتح خبير هذا الفتح هو

 :ه ـ انظر إلى ما ننقله فيما يليليإ
 : عند هذه اآلية الكريمة،قال اإلمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير

ى ( ظهار المسلمين إعدائه وأعلى )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( يأتي بالفتح لرسول اهللا  فعسى اهللا أنْ   : والمعن
 .عدائهمأعلى 

ثوا به صبح المنافقون نادمين على ما حدَّرجهم من بالدهم، فُييقطع أصل اليهود، أو يخ )) أو أمر من عنده    ((
ك ألنّ     نه يتم له أمره، واألظهر أن تعير الدولة أال نظن : ون في أمر الرسول، ويقولونهم آانوا يشكّ أنفسهم، وذل

                                            
 . طبع الهور الهند٥٩٩/ ـ أرجح المطالب ١
 .٧٨ص/ ـ ينابيع المّودة ٢



 ١٩٦ من ٨٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١...)(والغلبة ألعدائه

ين آان قبل فتح خيبر     ّنأوال يخفى     ذا الشك للمنافق ار اإلمام علي بن أبي ار غير الفّرّر على يد الك الذي تمَّ، ه
يه السالم   (طالب    بة لرسول اهللا       ) عل تح ظهرت الغل د الف ه   (وبع يه وآل نطقة  )  وسّلم صلى اهللا عل ى الم فقوله . عل

يهود    (  الفتح هو ظهور اإلسالم على اليهود وغلبته إشارة إلى أنَّ)) أو أمر من عنده((في تفسير  ) يقطع أصل ال
 .برعليهم، وآان ذلك في خي

 :دي قالعن الّس) مجمع البيان( الشيخ الطبرسي في تفسيره ،ونقل المفّسر الكبير
ة أحد       لمّ ( أنا ألحق بفالن اليهودي وآخذ :  فقال رجل من المسلمين،ائفة من الّناسطشتدت على اا آانت وقع

 ).٢)(زلت اآلية، فن فآخذ منه أمانًا،أنا ألحق بفالن النصراني ببعض أرض الشام: منه أمانًا، وقال آخر
 . بعد فتح خيبر انتهى هذا الخوف في المسلمين، ولم يعد أحد منهم يخاف يهوديًا أو نصرانيًاأّن) وظاهر(

ة، وتفسير هذا الفتح خالفٌ          زول هذه اآلي ما مؤآد أو خيبر إ بين العاّمة من المفّسرين، لكن فتح وفي سبب ن
 .محتمل واهللا العالم

 
 

آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اُهللا ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة يا َأيَُّها الَِّذيَن    ((
 )).ْن َيشاُء َواُهللا واِسٌع َعِليٌمَعَلى اْلكاِفِريَن ُيجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اِهللا َوال َيخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَك َفْضُل اِهللا ُيْؤِتيِه َم

 .٥٤/ المائدة
 :عن الثعلبي في تفسير) قده(روى العّالمة البحراني 

 :قال)) َفَسْوَف َيْأِتي اُهللا ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه((
 ).هو علي بن أبي طالب(

*** 
ور  (وروى أيضًا عن الثعلبي      رة   ) بإسناده المذآ صلى اهللا عليه ( رسول اهللا ّدث أّن أنه آان يح،عن أبي هري

 :قال)  وسّلموآله

ك ال علم لك إّن: يا رب أصحابي؟ فيقال: جلون عن الحوض فأقول يوم القيامة رهط من أصحابي، فُييرد عليَّ(
 ).٣(هم ارتدوا على أدبارهم القهقريبما أحدثوا، إّن

ول ( ين، خاصة في تفسير هذ            ُي) أق ين هذين الحديث ة التي جمعت في الذآر بين من   ستفاد من الجمع ب ه اآلي
رتد عن دينه من أصحاب النبي      ،يحبهم اهللا ويحبونه     ين من ي ومن روايات أخر )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( وب

 .. هم الذين ترآوا علي بن أبي طالب وارتدوا عنه،ين عن دينهمن المرتّدإ: آثيرة، يستفاد
*** 

                                            
 .١٧ص/ ١٢ج/ ـ تفسير الفخر الرازي ١
 .٢٠٦ص/ ٣ج/ ـ مجمع البيان ٢
 .٣٧٤/ ـ غاية المرام ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٨٤صفحة 

 

 :وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير

 ).رضي اهللا عنه(ها نزلت في علي إّن: وقال قوم(
ال    م ق : ا دفع الراية إلى علي يوم خيبر قاللّم)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ه إّن) األول(ل عليه وجهان    ويدُّ: (ث

والوجه (ه اهللا ورسوله، وهذه هي الصفة المذآورة في اآلية  اهللا ورسوله ويحبُّدفعن الراية غدًا إلى رجل يحبُّ   أل
ِإنَّما َوِليُُّكُم اُهللا َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َوُيْؤُتوَن : ((ه تعالى ذآر بعد هذه اآلية قوله       ّنأ) لثانيا

 )).الزَّآاَة َوُهْم راِآُعوَن
 ).١( ما قبلها أيضًا في حقهفكان األولى جعُل) رضي اهللا عنه( علي وهذه اآلية في حّق

*** 
حه وقال سانيد عديدة وصّحأ ب،سنى المطالبأ محمد بن محمد بن محمد الجزري في    ،وأخرج عّالمة الشوافع   

 :قال في علي)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( النبي ـ إّن): متفق على صحته(
 ).٢)( ورسولهه اُهللا اهللا ورسوله ويحّبيحبُّ(
 
 

 )).ِذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َوُيْؤُتوَن الزَّآاَة َوُهْم راِآُعوَنِإنَّما َوِليُُّكُم اُهللا َوَرُسوُلُه َوالَّ((
 .٥٥/ المائدة

رين      ة المفّس دين السيويسي ثم االياتلوغي في تفسيره المخطوط المزجي       ،أخرج عّالم  عند ، الشيخ شهاب ال
 :ذآر هذه اآلية قال

 .المفروضة أو الصدقة)) يؤون الزآاة((
 .يفعلون الخيرات في حال رآوعهم: أي)) آعونوهم را((
 ).٣( فنزلت اآلية في شأنه،ق بخاتمه وهو في الصالة عليًا تصّدألنَّ
*** 

 )).وهم راآعون: ((وذآر المفّسر الهندي في تفسيره المخطوط المهمل الكلمات بال نقطة قال

 ).٤( وهو راآع مصّل، حال ما سأله صعلوك وأعطاه وطرح له ما معه،موردها أسد اهللا الكرار
*** 

 :في حاشية مخطوطة له على تفسير البيضاوي، عند تفسير هذه اآلية الكريمة) الشافعي(وقال الّسيوطي 
 .الحديث) نزلت في علي حين سأله سائل: (قوله

ال   عن سلمة بن سهل، والثعلبي عن ،ار بن ياسر وابن أبي حاتمخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وعمّ      أ: ق

                                            

 .٢٠ص/ ١٢ج/ ـ مفاتيح الغيب ١
 .١١-١٠ص/  المطالب للجزريـ أسنى ٢
 .١٢٦/ الورقة/ الصفحة األولى/ ـ عيون التفاسير للفضالء لسماسير ٣
 .ال أرقام لصفحاته/ ـ سواطع اإللهام المخطوط ٤



 ١٩٦ من ٨٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١( والحاآم في علوم الحديث عن عليأبي ذر،

*** 
 : محيي الدين بن عربي قال،وفي المعروفوفي تفسير الّص

ون   (( بقاء هللا بنسبة آماالتهم وصفاتهم إلى اهللا    )) وهم راآع ) عليه السالم( آأمير المؤمنين ،خاضعون في ال
 ).٢(النازل في حقه هذا القائل

*** 
ة األ     ل عن محمد  بسنده المفّص،خطب الخطباء الخوارزمي في مناقبه أ ،مدق بن أح   الموفّ ،حنافوأخرج عّالم

عليه (في شأن علي بن أبي طالب )) ما وليكم اهللاإّن((ابن عباس حديث نزول آية عن بي صالح أ عن ،بن السايب
 : قالإلى أْن... إلى المسجد)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وخروج النبي ) السالم

ر النبي     ( ه  صلى اهللا ع   (فكب يه وآل رأ  )  وسّلم ل م ق َوَمْن َيَتَولَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اِهللا ُهُم : ((ث
 ).٣))(اْلغاِلُبوَن
*** 

 :نزلت في علي: عن ابن عباس قال) بإسناده المذآور(اد بن سلمة وحدثت عن حّم: قال) البالذري(وروي 

 ).٤(اآلية)). وُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَةِإنَّما َوِليُُّكُم اُهللا َوَرُس((
ول ( ي بن أبي طالب       ) أق ة في عل زول هذه اآلي ي شأن ن روايات ف يه السالم (ال دُّ  ) عل دًا تع رة ج رة وآثي  آثي

ذا آلّ      راني، والحاآم  العّالمة البحا من طرقهم فكثيرة أيضًا، ويكفيك أّنه من طرق غير الشيعة، وأمّ بالعشرات، ه
را من ُطرق غير الشيعة في ذلك    نا حيث  أّنإّال) وعلى هذه فقس ما سواها( أآثر من خمسين حديثًا ،الحسكاني ذآ

 ومن أراد التفصيل فعليه ، اآتفينا هنا بذآر حديثين يثبت بهما المطلوب،قصدنا في هذا الكتاب اإلشارة ال التفصيل
 .بالمفصالت

 :حديث أبي هارون العبدي قال) خطط الشام(محمد آرد علي في ) وأخرج(
وارج  نت أرى رأي الخ ول  ال أتوّل،آ ي سعيد الخدري فسمتعه يق ى أب ى جلست إل رهم حت ّناس : ى غي ر ال أم

 .بخمس فعملوا بأربع وترآوا واحدة

 يا أبا سعيد ما هذه األربعة التي عملوا بها؟: فقال له رجل
 . شهر رمضان والصوم صوم، والحج،الصالة، والزآاة: قال
  التي ترآوها؟ةفما الواحد: قال
 .والية علي بن أبي طالب: قال

 ها مفترضة معهن؟وإّن: قال

                                            

 .ال رقم لصفحاتها/ ةـ حاشية الّسيوطي علي البيضاوي المخطوط ١
 .٣٣٤ص/ ١ج/ ـ تفسير محي الدين بن عربي ٢
 .١٨٦ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٣
 .١٥٠ص/ ٢ج/ ـ أنساب األشراف ٤



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٨٦صفحة 

 

 .نعم: قال

 .فقد آفر الّناس: قال
 ).١(فما ذنبي: قال
*** 

 رووا بأسانيد عديدة نزول هذه اآلية الكريمة في شأن علي بن أبي طالب ،ثباتوالكثير الكثير من الحّفاظ واأل

 :مضافًا إلى من أسلفنا ذآرهم) لسالمعليه ا(
 ).٢(شيخ المفّسرين ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير) فمنهم(
 ).٣(ر الشوافع ابن آثير الدمشقي في تفسيرهمفّس) ومنهم(
 ).٤( أبو الحسن علي بن أحمد في أسباب النزول،العّالمة الواحدي) ومنهم(

 .جميعًا) ٦(ولبابه). ٥(بي بكر الّسيوطي في تفسيرهأ بن  جالل الدين،المؤلف المكثر الشافعي) ومنهم(
 ).٧(قي الهندي في آنز العمالعّالمة الحنفية المّت) ومنهم(
 ).٨(العّالمة الشوآاني في فتح القدير) ومنهم(
 ).٩(ابن األثير في جامع األصول) ومنهم(

 ).١٠(في آفاية الطالب) الشافعي(العّالمة الكنجي ) ومنهم(
 ).١١(في تفسيره) القرطبي(د بن أحمد بن أبي بكر األنصاري محم) ومنهم(
 ).١٢(الحافظ القندوزي الحنفي في ينابيع المّودة) ومنهم(

 ...وآخرون غيرهم آثيرون

 
 

                                            

 .٢٥١ص/ ٥ج/ ـ خطط الشام ١
 .١٦٥ص/ ٦ج/ ـ جامع البيان ٢
 .٧١ص/ ٢ج/ ـ تفسير القرآن العظيم ٣
 .١٤٨ص/ ـ أسباب النزول ٤

 .٢٩٥ص/ ٢ج/ ر المنثورلّداـ  ٥
 .٩٠ص/ ـ لباب النقول ٦
 .٤٠٥ص/ ٦ج/ الـ آنز العّم ٧
 .٥٠ص/ ٢ج/ ـ فتح القدير ٨

 .٤٧٨ص/ ٩ج/ ألصولـ جامع ا ٩
 .٢٥٠ص/ ـ آفاية الطالب ١٠
 .٣٣٦ص/ ٩ج/ ـ تفسير القرطبي ١١
 .٢٠٢ص/ ـ ينابيع المّودة ١٢
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 )).َوَمْن َيَتَولَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اِهللا ُهُم اْلغاِلُبوَن((

 .٥٦/ المائدة
ال روى الحافظ ا  اآم الحسكاني ق ر : لح ور  (يحدثني الج وله    ) بإسناده المذآ ي ق ن عباس ف ى(عن اب ): تعال

 )):َوَمْن َيَتَولَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا((
 ).١(ها نزلت في علي خاصةإّن

*** 
ال      باس المحمدي     : وروى هو أيضًا ق و الع رنا أب د اهللا بن أتى عب: عن ابن عباس قال) بإسناده المذآور(أخب

تاب نبي اهللا              ه من أهل الك يه  (سالم ورهط مع وا    )  وسّلم صلى اهللا عل ر، فقال ند صالة الظه  يا رسول اهللا إّن: ع
نا قاصية، وال نجد مسجدًا دون هذا المسجد، وإنّ     ا رأونا صدقنا اهللا ورسوله وترآنا دينهم أظهروا  قومنا لّمبيوت

داوة    نا الع  ذلك علينا، فبينما هم يشكون إلى رسول مونا، فشّقيجالسونا، وال يكلّ  ال يخالطونا وال    وأقسموا أنْ   ،ل
 :إذ نزلت هذه اآلية)  وسّلمصلى اهللا عليه(اهللا 

 
ِذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َوُيْؤُتوَن الزَّآاَة َوُهْم راِآُعوَن         (( وُلُه َوالَّ يُُّكُم اُهللا َوَرُس ا َوِل َتَولَّ َوَمْن َي) ٥٥(ِإنَّم

 )).اَهللا َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اِهللا ُهُم اْلغاِلُبوَن
صلى اهللا (رضينا باهللا، وبرسوله وبالمؤمنين، فأّذن بالل بالصالة، وخرج رسول اهللا : ا قرأها عليهم قالوافلّم
يه    ّناس يصلّ     ) وسّلم عل ى المسجد وال ـ وإذا مسكين يسأل فدعاه رسول اهللا  ون بين راآع وساجد، وقائم وقاعدإل

يه    ( ه   )  وسّلم  صلى اهللا عل ال ل ال      : فق م : هل أعطاك أحد شيئًا؟ ق : ماذا؟ قال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال ! نع

اتم من فضة      ال  ! خ ه   (ق يه وآل ال   ):  وسّلم صلى اهللا عل ه؟ ق ائم، فإذا هو علي بن أبي    : من أعطاآ رجل الق ك ال ذل
ال   . طالب  ه   صلى اهللا    (ق يه وآل ى أي حال أعطاآه؟ قال  ): عل ر  رسول اهللا آّبأعطانيه وهو راآع، فزعموا أنَّ: عل

 ).٢))(َوَمْن َيَتَولَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اِهللا ُهُم اْلغاِلُبوَن: ((يقول اهللا تعالى: عند ذلك وقال
 
 

ْن ذ          (( رٍّ ِم ُئُكْم ِبَش ْل ُأَنبِّ ْل َه ِلَك َمُثوَبًة ِعْنَد اِهللا َمْن َلَعَنُه اُهللا َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخناِزيَر َوَعَبَد ُق
 )).الطَّاُغوَت ُأولِئَك َشرٌّ َمكانًا َوَأَضلُّ َعْن َسواِء السَِّبيِل

 .٦٠/ المائدة
 ن عليًا ُيقلب خنزيرًاعمن يل

ي عن  ة البحران رة( صاحب روى العّالم رة الطاه ي العت ناقب الناضرة ف ور) (الم ناده المذآ د ) بإس عن محم
 :قال) ٣(المسكوي، عن سليمان األعمش

                                            
 .١٨٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .١٨٦-١٨٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
د     ٣ و محّم ي األسدي الكوفي      ،ـ هو أب من آبار التابعين، ومن  ) األعمش ( الملقب بـ  ، سليمان بن مهران الكاهل
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 روى عن عدد من الصحابة، وعن عدد من التابعين، وروى عنه العديد ،عالم المشهدين بعلم الحديث والقراءةألا
 نقل ،من التابعين وتابعيهم، نقل أحاديثه أصحاب الصحاح الستة وغيرهم في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها

 وخاصة في فضائل علي بن أبي طالب أمير ،بيتأيضًا ـ في نقل ـ العديد من األحاديث الشريفة في فضائل أهل ال    
 .للهجرة) ١٤٨( مات عام ،في التفسير وفي غيره أيضًا) عليه السالم(المؤمنين 

 :ترجم له العديد من الرجاليين، والمؤرخين، وأصحاب السير، نذآر جمعًا منهم ـ من العاّمة ـ للمراجعة
 .٢٣٨ ص٦ج) الطبقات الكبرى(محّمد بن سعد في 

 .٣٨ص/ ٢القسم/ ٢ج) التاريخ الكبير( بن إسماعيل البخاري في ومحّمد
 .١٧٢ص) التاريخ الصغير(وفي 

 .١٥ص) المنفردات(اج القشيري في ومسلم بن الحّج
 .٢٣٠و٢١٤ص) المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في آتاب 

 .٢١٩و٢١٧ص) عالق النفسيةاأل(وأبو علي بن رسته في 
 .٩٦ص/ ٢ج) الكنى واألسماء(الدوالبي في ومحّمد بن أحمد 

 .١٢١و١٠٣ص) الذيل المذيل(واإلمام الطبري في 
 .١٤٦ص/ ١قسم/ ٢ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم في 

 .٢٤٥و٣٠٤و١٠٧ص) معرفة علوم الحديث(والحاآم النيسابوري في 
 .٤٦ص/ ٥ج) حلية األولياء(وأبو نعيم في 

 .٣ص/ ٩ج) دتاريخ بغدا(والخطيب البغدادي في 
 .١٢٢ص/ ٢ج) موضع أوهام الجمع التفريق(وفي 

 .١٧٩ص) الجمع بين رجال الصحيحين(وابن القيران في 
 .٢٦٨و٢٤٨ص) تلقيح مفهوم أهل األثر(وابن الجوزي في 

 .٦٥ص/ ٣ج) صفة الّصفوة(وفي 

 .٢٣٧ص/ ٥ج) الكامل في التاريخ(وابن األثير في 
 .٤٦٦ص/ ٢ج) جامع المسانيد(والخوارزمي في 
 .٣٠ص/ ١قسم/ ١ج) وفيات األعيان(وابن خّلكان في 

 .١٤٥ص/ ١ج) تذآرة الحّفاظ(والذهبي في 

 .٧٢ص/ ١ج) دول اإلسالم(وفي 
 .٣٠٥ص/ ١ج) مرآة الجنان(واليافعي في 

 .١٠٥ص/ ١٠ج) البداية والنهاية(وابن آثير في 
 .٣١٥ص/ ١ج) غاية النهاية(وأبو الخير الجزري في 

 .٣٢٢ص/ ٤ج) تهذيب التهذيب(ني في وابن حجر العسقال
 .١٦٠ص) تقريب التهذيب(وفي 
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يل            ّي المنصور في جوف الل  لخبر، وال شك ّالإ فجزعت وقلت في نفسي ما بعث إلّي في هذه الساعة ،بعث إل

ي بن أبي طالب، فإنْ         أنّ  ين عل ر المؤمن  ثيابًا  ولبسُت وتطهرُترته يقتلني، فنهضُت أخبه يسألني عن فضائل أمي
ي، وتحنطتُ        تها أآفان يفة جعل بت وصيتي، وسرتُ نظ   وقلُت، اهللاليه، فوجدت عنده عمرو بن عبيد، فحمدُتإ  وآت

ا قربت منه أقبلت  منه، فلّم مني يا سليمان، فدنوُتُناد:  بين يديه قال ليا صرتُ  رجًال عون صدق، فلمّ      وجدتُ 
 : ففاح له مني ريح الحنوط فقال لي المنصور،د أسألهإلى عمرو بن عبي

 .قتلنكيا سليمان ما هذه الرائحة واهللا لئن لم تصدقني أل
ين لمّ      : فقلت  ر المؤمن ا أمي يل قلت ما بعث إلّي في هذا الوقت إالّ      ي  ليسألني عن ا أتاني رسولك في جوف الل

إنْ       يت ف ي، فكتبت وصيتي، ولبست ث  فضائل أهل الب رته قتلن ) المنصور(، وآان يابًا جعلتها أآفاني، وتحنطُت أخب
 . العظيم باهللا العلّيّالإال حول وال قوة : متكئًا فاستوى جالسًا، وقال

 يا سليمان ما اسمي؟: ثم قال
 .أمير المؤمنين عبد اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس: قلت
 .صدقت: قال
 في فضائل أهل البيت؟) وسّلمصلى اهللا عليه ( فأخبرني آم حديثًا تروي عن رسول اهللا: قال

 .يسيرًا: فقلت
 على آم ذلك؟: قال
 .عشرة آالف حديث، وما زاد: قلت
 . ال ترويهما ألحد من الشيعة حلفت أْنك في فضائلهم حديثين يأآالن األحاديث إْننيا سليمان، ألحدث: قال

 . له بنعمتهواهللا ال أخبر بهما أحدًا، وحلفُت: فقلت
نتُ       : الفق  ا سليمان، آ ى الّناس بفضائل علي بن أبي         اسمع ي بالد، وأتقرب إل روان، أدور في ال ًا من م  هارب

طالب، وآانوا يأتونني ويزورونني ويطعمونني حتى وردت بالد الشام وأنا في خلق آساء ما علّي غيره، فسمعت 
دخلت ألصلي وفي نفسي أنْ         ا سلَّم يت وراء اإلمام، فلّمشى به، فصّلم الّناس في عشاء أتع أآّلاألذان في مسجد ف

ى الحائط وأهل المسجد حضور       ا أ عل رًا إلمامهم، وأنا جالس، فإذا صبيان قد دخال      ،تك تكلم توقي دًا ي ا رأيت أح  م

 .همايميتما باسممرحبًا بكما ومرحبًا بمن ُس: ا نظر إليهما اإلمام قالالمسجد، فلّم
 من يكون ذان الصبيان، ومن الشيخ؟:  جنبي شاب فقلت له حاجتي، وآان إلىفقلت في نفسي قد أصبُت

ال   بوجهي ا حسنًا وحسينًا، فملُت عليًا سواه، فلذلك قد سماهّمهما وليس في هذه المدينة من يحبُّ هو جدّ  : فق

                                                                                                                                
 .٢٤٩ص/ ١ج) عمدة القاري(والعيني في 

 .٣٢ص) تلخيص الطبقات(والّسيوطي في 

 .١٥٥ص) خالصة تهذيب الكمال(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 
 .٢٢٠ص/ ١ج) هبشذرات الّذ(وابن العماد في 

 .١٩٨ص/ ٣ج) األعالم(رآلي في والّز
 ...وآخرون آثيرون
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 هل لك في حديث ُأقرُّ به عينيك؟: إلى الشيخ وقلت له

 . عينك أقررت عيني أقررُتما أحوجني إلى ذلك، فإْن: فقال
ا ذات يوم عند رسول اهللا، إذ أقبلت فاطمة وهي تبكي، فقال لها النبي   آّن: ثني جدي، عن أبيه، قال      حّد: فقلتُ 

 ما يبكيك يا قرة عيني؟): وسّلمصلى اهللا عليه (
ال  ا أب   : ق  عليًا يمسي على الدالية يسقي البستان اه الحسن والحسين خرجا البارحة ولم أعلم أين باتا، وإنّ  تي

 .أياممنذ خمسة 
ال تبكي يا فاطمة فإن الذي خلقهما ألطف مني ومنك بهما، ورفع يده ): وسّلمصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا 

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(إلى السماء وقال 
 ).مهما آانا أخذا برًا وبحرًا فاحفظهما وسّلهم إْنالّل(

جار هما في حديقة بني الّنضالن في الدنيا واآلخرة، وإّن هما فا وال تحزْنيا محمد ال تهتْم: فهبط جبرائيل وقال
 .ل اهللا بهما ملكًا يحفظهماباتا، وقد وّآ

ه جماعة من أصحابه حتى أتوا إلى الحديقة وإذا الحسن معانق              نه، ومع رائيل عن يمي ام رسول اهللا، وجب فق
وقهما، فانكبّ                ا إحدى جناحيه تحتهما واألخرى ف وآل بهم ك الم )  وسّلمصلى اهللا عليه(لرسول   اللحسين والمل

بها من نومهما، فحمل النبي      بلهما، فانت يهما يق الحسن، وحمل جبرائيل الحسين، حتى )  وسّلمصلى اهللا عليه(عل
 .ألشرفهما اليوم آما أآرمهما اهللا تعالى: يقول) وسّلمصلى اهللا عليه (خرجا من الحديقة والنبي 
 .ولني أحدهما ألحمله عنكيا رسول اهللا نا: فاستقبله أبو بكر وقال

ال النبي      يه   (فق م المطيةُ    ): وسّلم صلى اهللا عل ولة ونع َم الحم  وأبوهما خير منهما، حتى أتى المسجد فقال ِنْع

 :وقال) وسّلمصلى اهللا عليه (م إلى الّناس، فاجتمعوا، فقام النبي هُل: لبالل
 ؟)يا معاشر المسلمين أال أدلكم على خير الّناس جدًا وجدة(
هما رسول اهللا وجدتهما هذان الحسن والحسين جّد):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(بلى يا رسول اهللا، قال : لواقا

 أال أدلكم على خير الّناس أبًا وأمًا؟):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(خديجة، ثم قال 
 .بلى يا رسول اهللا: قالوا

ال    ه    (ق يه وآل وهما ع    ): صلى اهللا عل ي بن أبي طالب، وأمهما فاطمة ابنة محمد،   هذان الحسن والحسين أب ل
 .دة نساء العالمينسّي

 أال أدلكم على خير الّناس خاًال وخالة؟):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال ) ثم(
 .بلى يا رسول اهللا: قالوا

ال    يه وآله   (فق نت هذا الحسن والحسين خالهما القاسم ابن رسول اهللا، وخالتهما زينب ب):  وسّلمصلى اهللا عل
 .رسول اهللا
 أال أدلكم على خير الّناس عمًا وعمة؟):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ثم قال 
 .بلى يا رسول اهللا: قالوا

 . بنت أبي طالبئهما جعفر الطيار، وعمتهما أم هانهذا الحسن والحسين عمُّ: قال
ال      م ق ه   (ث يه وآل م  هم إنّ  الّل): صلى اهللا عل  وجدهما وجدتهما في الجّنة، ة الحسن والحسين في الجنّ   ّنأك تعل
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ّنة،        ا في الج ا وأمهم تهما في الجّنة، وعمّ   وأباهم ا وخال تهما في الجّنة، اللهم وأنت تعلم أن من هما وعّم وخالهم

 .يحبهما في الجّنة، ومن يبغضهما في الّنار
 من أين أنت؟: ا جئت الشيخ بهذا الحديث قالفلّم: قال المنصور

 .من الكوفة: فقلت
 ي أو موالي؟عرب: قال

 .عربي: فقلت
ال  ى مثل هذه الحالة؟ ـ ورأى آسائي خلقًا ـ فخلع علّي، وحملني         وأنت تحدّ  : ق ذا الحديث وأنت عل ثل ه ث بم

 . به عينك عيني ألرشدنك إلى فتى تقرُّقد أقررَت: على بغلته، وقال
يتُ         ربه، فأت اب دار بق ى ب م أرشدني إل ي، فإذا بشاب صبيح ا    ث دار التي وصفها ل : ا نظر إليَّ قالفلّم. لوجه ال

ى بغلته إالّ               واهللا إنّ   ك عل ته، وحمل و فالن خلع ا آساك أب بغلة، أم  وأنت تحب اهللا ورسوله، ي ألعرف الكسوة وال
: ي عن أبيه، قالأخبرني والدي عن جّد: ثته في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقلت لهفأنزلني وحّد

نّ  يه  صلى اهللا  (ا مع رسول اهللا     آ  ،قبلت فاطمة والحسن والحسين على آتفيها وهي تبكيأذات يوم، إذ ) وسّلمعل
 رتني فقلن لي إّنيا رسول اهللا نساء قريش عّي: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: )وسّلمصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا 

رجل معدم ال مال له وال نعم، فقال لها رسول اهللا      اك زّوجك ب جتك، بل ما أنا بالذي زّو): موسّلصلى اهللا عليه (أب
 أزوجك في أرضه  وأشهد جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فأوحى اهللا إلّي أْن،اهللا عّز وجّل زوجك من فوق سماواته

ي  ى األرض اطالعة    اهللا اطّ   وأنّ ،بعل ع عل زوّ     ،ل ًال ف يًا بع يها عل تار ف جك إياه، فعلي أشجع الّناس قلبًا، وأعظم  فاخ
ي آلخذ مفاتيح الجّنة بيدي إّن) يا فاطمة. ( الّناس علمًا، وأقدم الّناس إيمانًا، وأمنح الّناس آفاً    الّناس حلمًا، وأعلم  

ى علي، فيكون آدم ومن ولده تحت لوائه          ا إل د أيضًا، فارفعهم واء الحم ي غدًا أقيم على حوضي إّن) يا فاطمة(ول
يًا يسقي من عرف من أمتي           ة  (عل ا فاطم ين من ح    ُي) ي وك حليت كسى علي حليتين من حلل لل الجّنة، وُيكسى أب

ه من اهللا عّز وجّل، وينادي منادٍ                  رامًا ل ي إآ ه لعل دي، وأمتي لمحت لوائي فأناول د في ي واء الحم ّنة، ول يا : الج
م الجدّ      د نع راهيم، ونِ   جدّ  محم مَ ك إب ي، وإذا جيء بي        ع يًا مع ا عل ين دع ي، وإذا دعاني رب العالم  األخ أخوك عل

ي، وإذ      ه مع ه يوم القيامة عوني على مفاتيح الجّنة، قومي وإذا أجبت أجاب معي، وإّن. ا شفعت شفع معيجيء ب

 . عليًا وشيعته الفائزون غدًا في الجّنةيا فاطمة فإّن
 ومن أين أنت؟: ا حدثت الشاب هذا الحديث قال ليفلّم: قال المنصور

 .من الكوفة: قلت
 عربي أو موالي؟: قال

 .عربي: قلت
 . عيني بهذا الحديث، ولي إليك حاجةقد أقررَت:  ثوبًا، وأعطاني عشرين ألف درهم، وقالوآساني عشرين
 . شاء اهللا تعالىفقلت مقضية إْن

ال  يما ترى أخي الشقي، ثم فارقته، وطالت علّي ليلتي، فلمّ          : ق آت مسجد بني فالن آ دًا ف ان غ ا أصبحت إذا آ

ه في الصف                  ي، وقمت أصلي مع ذي وصفه ل يت المسجد ال ا برجل شاب، وهو معتم على رأسه  أت  األول وإذا أن
ر، فما              ووجهه، فلمّ    ر، وجهه وجه خنزي رأيت رأسه رأس خنزي ة عن رأسه، ف رآع سقطت العمام ا ذهب آي ي
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 ما هذا الذي أدى بك؟: م اإلمام، فالتفتُّ إليه، وقلت لهعقلت ما أقول في صالتي حتى سّل

 .ك صاحب أخي باألمسلعّل: فقال لي
 .نعم: قلت

 .ادخل، فدخلْت: فأخذ بيدي، وأقامني وهو يبكي، حتى أتينا إلى المنزل فقال
ي    ال ل ة، وآنت ألعن آنت مؤدبًا أؤدِّب الصبيان على هذه الدّآ: انظر إلى هذا الدآان، فنظرت إلى دآة فقال: فق

ة نائمًا، فرأيت ه الدّآعليًا بين آل أذان وإقامة ألف مرة، فخرجت يومًا من المسجد وأتيت الدار فانطرحت على هذ
في منامي آأنني في الجّنة متكئًا على هذا الدآان، وجماعة جلوس يحدثونني فرحين مسرورين بعضهم ببعض،     

ان النبي      بريق، وعن إ، وعن يمينه الحسن، ومعه )ومعه علي بن أبي طالب(قد أقبل ) وسّلمصلى اهللا عليه  (وآ
ال للحسن         أس، فق ه آ اك عليًا، فسقاه فشرب، ثم قال  اسق أ : يساره الحسين ومع ):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ب

ال            م ق يا جداه :  على الدآان، فقالئاسق هذا النائم المتك):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله (اسق الجماعة فسقاهم، ث
ل وقت أذان ألف مرة، وفي يومنا هذا قد لعنه أربعة آالف مرة، فر           أتأمرني أنْ   أيت  أسقيه وهو يلعن أبي في آ

ي وأنا منه، فعليك غضب اهللا، ثم ما بالك تلعن أباه، وهو مّن: قد أقبل إليَّ، وقال لي  )  وسّلم صلى اهللا عليه  (النبي  
 .غّير اهللا ما بك من نعمة، فانتبهت ورأسي رأس خنزير، ووجهي وجه خنزير: ضربني برجله، وقال

 يا سليمان باهللا هذان الحديثان عندك؟: ثم قال المنصور
 . ال:فقلت
 ).حب علي إيمان، وبغضه نفاق(يا سليمان : فقال

 يا أمير المؤمنين ما تقول في قاتل الحسين؟: فقلت: فقال األعمش

 .في الّنار، وآذلك من قتل ولده: قال
 ).١(ث في فضائل علي ما شئتيا سليمان الملك عقيم، حدِّ: ثم رفع رأسه وقال) المنصور(فأطرق 

 
 
 )). َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن الّناسيا َأيَُّها الرَُّسوُل((

 .٦٧/ المائدة
ال   كاني ق اآم الحس افظ الح نوري   : روى الح بد اهللا الدي و ع رنا أب ور (أخب ناده المذآ حاق   ) بإس ي إس ن أب ع

 :الحميدي قال
 ).٢))(يا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك: (( في علي بن أبي طالبنزلت هذه اآلية

*** 
ال      ر السكري     : وروى هو أيضًا، ق و بك رنا أب ور  (أخب سمعت : عن عبد اهللا بن أبي أوفى، قال) بإسناده المذآ

 :ية ـيقول يوم غدير خم ـ وتال هذه اآل) وسّلمصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

                                            
 .٦٥٧-٦٥٦ص/ ـ غاية المرام ١
 .١٨٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
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 )).يا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه((

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(يرى بياض إبطيه ثم قال ) صار(ثم رفع يديه حتى 
 . عاداه من من وااله، وعاِدهم واِل مواله، الّل مواله فعلّيأال من آنُت

 ).١(هم اشهدالّل):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ثم قال 
قدم على معاوية ) برد( رجًال من همدان يقال له وذآروا أّن: قال) اإلمامة والسياسة(في ) ابن قتيبة(وأخرج   

ال له        ي فق  )من آنت مواله فعلي مواله: ( أشياخنا سمعوا رسول اهللا يقوليا عمرو إّن: فسمع عمرو يقع في عل
ال عمرو         فحقٌّ  ك أم باطل؟ فق دك أنّ    :  ذل ا أزي ه ليس ألحد من صحابة رسول اهللا مناقب مثل مناقب علي حق، وأن

 ).٢(ففزع الفتى الخ
عن أبي سعيد : في تفسيره قال) الشافعي(أبو بكر محمد بن الحسن ) نظام الدين (وروى العّالمة النيسابوري    

ة   إّن: الخدري  ا الرَّ  : (( هذه اآلي ا َأيَُّه ا ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربِّكَ   ي ْغ م وُل َبلِّ اآلية نزلت في فضل علي بن أبي طالب )) ُس
ّرم اهللا وجهه    ( وم  ) آ ر خم  (ي   مواله فهذا علّيمن آنُت: (بيده وقال) وسّلمصلى اهللا عليه (فأخذ رسول اهللا ) غدي

ك يا ابن أبي طالب أصبحت موالي، ومولى هنيئًا ل: هم وال من وااله، وعاد من عاداه، فلقيه عمر وقالمواله، الّل
 ).٣( مؤمن ومؤمنةآّل

ول ( ة في قصة          ) أق زول هذه اآلي روايات في ن ر (ال دًا، زادت على       )الغدي رة ج ر نفسها آثي ، وفي قصة الغدي
أعالي مراتب التواتر ـ آما ال يخفى ذلك على المتتبع ـ وآتب التفسير، والحديث، والتاريخ، مشحونة ومليئة بذلك 

) مائة وعشرة(فكانوا من الصحابة فقط ) الغدير(ذآر رواة ) الغدير(في آتابه ) قده( العّالمة األميني أّن) يكفيكو(
ه    (من أصحاب رسول اهللا         يه وآل صلى اهللا ( يصلنا شيء عن رسول اهللا ونادرًا ما يوجد أْن)  وسّلم صلى اهللا عل

 .برواية مائة وعشرة من أصحابه) عليه وآله
تل الحسين (زمي في   وأخرج الخوار    حسان بن ثابت  عن أبي سعيد الخدري، أّن،عن أبي هارون العبدي) مق

 :أنشد عند ذلك هذه األبيات
 ) وأسمع بالرسول مناديابخمٍّ***يناديهم يوم الغدير نبيهم(
 )فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا***يقول فمن موالآم ونبيكم(

 ) في الوالية عاصياولم تر مّنا***إلهك موالنا وأنت ولينا(
 ).٤)(رضيتك من بعدي إمامًا وهاديًا***فقال له قم يا علي فإنني(
ة الكريمة في شأن أمير المؤمنين            ) وأخرج ( زول هذه اآلي ر ون  علي بن ، أبو الحسن، عز الدين،حديث الغدي

 ).٥(المعروف بابن األثير) الشافعي(محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري 

                                            
 .١٩٠ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١

 .ـ اإلمامة والسياسة ٢
 .١٩٥-١٩٤ص/ ٦ج)/ هامش تفسير الطبري) غرائب القرآن ورغائب الفرقان(ـ تفسير النيسابوري  ٣
 .٤٧ص/ ١ج)/ عليه السالم(ـ مقتل اإلمام الحسين  ٤
 .٢٨ص/ ٢ج/ ـ أسد الغابة ٥
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 ).١)(الشافعي( الطبري المحّبوأخرجه أيضًا 

 ).٢( أحمد بن حنبل،وأخرجه أيضًا إمام الحنابلة
 ).٣(في مناقبه) الشافعي( محمد بن يوسف ،وأخرجه آذلك الحافظ البلخي
 ).٤(اغ ابن الصّب،وأخرجه أيضًا فقيه المالكية
 ).٥( جالل الدين السيوطيوأخرجه أيضًا فقيه الشافعيّة

 ).٦)(من آنت مواله فعلي مواله(قوله )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(لنبي وأخرج اإلمام الذهبي عن ا
ر              ريمة في قصة الغدي ة الك ي بن شاذان في مناقبه المائة     ،وأخرج تفسير هذه اآلي د بن عل  من طرق ، محم

 ).٧(العاّمة أيضًا
ل هذه الجمل عن النبي           ه   (وأخرج نق يه وآل  عن ، بن يثيع عن زيد،في حديث المناشدة)  وسّلم صلى اهللا عل

 :جمع آخر من المحدِّثين والفطاحل) عليه السالم(علي 
 ).٨( ابن حجر العسقالني في تهذيب تهذيب الكمال،عّالمة الشافعية) منهم(
 ).٩(العّالمة الذهبي في ميزان االعتدال) ومنهم(
 ).١٠(أحمد بن شعيب النسائي في خصائصه) ومنهم(

 ).١١)(زيد بن نفيع: وفيه(يل ابن أبي حاتم في الجرح والتعد) ومنهم(
 بإسناده عن ابن طاووس، عن أبيه قال ـ في ،وأخرج الحافظ أبو القاسم سليمان الطبراني في معجمه الصغير

 :حديث ـ
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا 

 ).١٢)(من آنت مواله فإن عليًا مواله(
 ).١(ي في أخبار أصفهان الحافظ أبو نعيم األصبهان،وهكذا نقله بنصه وبنفس السند

                                            

 .٦٧ص/ ـ ذخائر العقبى ١
 .٢٨١ص/ ٤ج/ ـ مسند أحمد بن حنبل ٢
 .٢٨ص/ ـ المناقب للبلخي ٣
 .الفصل األول/ ـ الفصول المهمة ٤

 .٢٩٨ص/ ٢ج/ ـ الّدر المنثور ٥
 .١٠ص/ ١ج/ ـ تذآرة الحّفاظ ٦
 .٣٧ص/  المنقبة السادسة والخمسون/ المائةـ المناقب ٧
 .٣٢٧ص/ ٣ج/ التهذيبـ تهذيب  ٨

 .١٠٧ص/ ٢ج/ ـ ميزان االعتدال ٩
 .٨٩ص/ ـ خصائص أمير المؤمنين ١٠
 .٥٧٣ص/ ٢قسم/ ١ج/ ـ الجرح والتعديل ١١
 .٧١ص/ ١ج/ ـ المعجم الصغير ١٢
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و بشر الدوالبي في     ،وأخرج أستاذ الطبراني    ى واألسماء  ( أب ال ـ في حديث ـ قال         ) الكن م ق د بن أرق عن زي

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (رسول اهللا 
 ).٢)(هم عاد من عاداه، ووال من وااله مواله فإن عليًا مواله، اللَّفمن آنُت(... 

 ...وآخرون ـ أيضًا
 

 
 )).َها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا َطيِّباِت ما َأَحلَّ اُهللا َلُكْميا َأيُّ((

 .٨٧/ المائدة
ال         اآم الحسكاني ق و سعد الصفار     : روى الحافظ الح رنا أب ور  (أخب د بن إبراهيم بن   ) بإسناده المذآ عن محم

 ):قال(الحرث التيمي 
 يصوموا تعاقدوا أْن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( عليًا، وعثمان بن مظعون، ونفرًا من أصحاب رسول اهللا إّن

 :النهار ويقوموا الليل وال يأآلوا اللحم، فبلغ رسول اهللا، فأنزل اهللا تعالى
 ).٣))(يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا َطيِّباِت ما َأَحلَّ اُهللا َلُكْم((

ول ( ر المؤ            ) أق ام أمي ك فضيلة لإلم ون ذل توهم عدم آ د ي ين ق يًا، لكنّ      ،من ونه نه ي بن أبي طالب لك  ه وهٌم عل
له المحققون في شفاق وغيره، مّما فّصإلما قد يكون لمصالح أخرى، آاخاطئ، إذ النهي ال يكون دائمًا للزجر، وإّن

نفسه، )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وقد ورد في القرآن الحكيم النهي الموجه إلى رسول اهللا ) آيف(آتب األصول 
 .الخ)) يا َأيَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اَهللا َوال ُتِطِع اْلكاِفِريَن َواْلُمناِفِقيَن: ((ثل قوله تعالىفي م

 .١: اآلية/ سورة األحزاب
 )).يا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم ما َأَحلَّ اُهللا َلَك َتْبَتِغي َمْرضاَت َأْزواِجَك: ((وقوله سبحانه
 .١: آية/ سورة التحريم

 )).َوال َتُكْن َآصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ نادى َوُهَو َمْكُظوٌم: (( من قائلوقوله عّز
 .٤٨: آية/ سورة القلم

 )).ال ُتَحرِّْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه: ((وقوله تعالى
 .١٦: آية/ سورة القيامة
 )).ْمُكُروَنَوال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوال َتُكْن ِفي َضْيٍق مّما َي: ((وقوله تعالى
 .٧٠: آية/ سورة النمل

 .وغير ذلك
 

                                                                                                                                
 .١٢٦ص/ ١ج/ ـ أخبار أصفهان ١
 .٦١ص/ ٢ج/ ـ الكنى واألسماء ٢
 .١٩٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
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 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْقُتُلوا الصَّْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم((
 .٩٥/ المائدة

ر المحدِّث  يوطي  ،روى المفّس ر الّس ي بك ن أب دين ب افعي( جالل ال يره ) الش ي تفس ور(ف ناده المذآ عن ) بإس
 : عن ابن عباس قال،مجاهد

 ).١(إّال وعليٌّ رأسها وأميرها)) يا أيها الذين آمنوا: ((ما أنزل اهللا آية فيها(
 
 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيُضرُُّآْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم((

 .١٠٥/ المائدة
 :عن مجاهد قال) بإسناده المذآور(حافظ أخبرني أبو بكر ال: قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 

 ).٢)( ذلك وفضيلته لعلي سابقَةفإّن)) يا أيها الذين آمنوا((ما آان في القرآن (
 

 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهاَدُة َبْيِنُكْم ِإذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثناِن َذوا َعْدٍل ِمْنُكْم((

 .١٠٦/ دةالمائ
ة المصري المعاصر      سماه بـ أ الشيخ أحمد محمد داود في آتابه الذي ، خريج الجامعة األزهرية،أخرج العّالم

ي بن أبي طالب     ( ناقب عل يا أيها ((نزل اهللا أما : (قال) رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس : قال) آّرم اهللا وجهه(م
 ).٣)(إّال وعليٌّ أميرها وشريفها)) الذين آمنوا

 
 

َت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعلى ُآلِّ َشيْ           ((...  ْنَت َأْن ي ُآ ا َتَوفَّْيَتِن يِهْم َفَلمَّ ُت ِف ا ُدْم ِهيدًا م ْيِهْم َش ْنُت َعَل (ٍء َشِهيٌد  َوُآ

 )).ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيم) ١١٧
 .١١٨-١١٧/ المائدة

ة الشافعية   إلى (محمد بن جعفر القرطبي ـ  ) منهم(أخبرنا المشايخ الحّفاظ :  الكنجي القرشي قال،أخرج عّالم
ال  أْن  محمد بن عبد الرحمن ،اخبرنا أبو سعيد) إلى أن قال( قالوا جميعًا ،بحلب) ٤(والحافظ يوسف بن خليل   )  ق

                                            
 .١٠٤ص/ ١ج/ ـ الّدر المنثور ١

 .٥٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٢٨ص/ ـ المناقب للشيخ أحمد محّمد داود ٣
 :وقد ترجم له) ٦٤٨(ث حلب المتوفى عام  محّد،اج الدمشقي األدميبو الحّجأ ،ـ هو الحافظ شمس الدين ٤
 .٥٥٤ص/ ٢ج/ في هدية العارفين) البغدادي(



 ١٩٦ من ٩٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

)  وسّلمصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  عن ابن عباس قال،يد بن جبيرعن سع) بسنده المذآور) (١(الكنجرودي

 .ـ) في حديث(ـ 
 !أصحابي أصحابي: قولأ ناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فّنإأال و(

 .ين على أعقابهم منذ فارقتهمهم لم يزالوا مرتّدإّن: فيقال: قال
 :بن مريم ـا عيسى ،فأقول ـ آما قال العبد الصالح

 ).٢))(العزيز الحكيم) إلى قوله.... (وآنت شهيدًا عليهم ما دمت فيهم((
 . وألفاظ مختلفة أحيانًا، ومعنى واحد متحد جماعة،نحوًا من ذلك بأسانيد متعددة) وأخرج(
 ).٣( صاحب الجامع الصحيح،الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري) منهم(
 ).٤(لشافعي في تفسيرهالحافظ عماد الدين بن آثير الدمشقي ا) ومنهم(

 ...وآخرون
ول ( راءة النبي     ) أق ه    (ق يه وآل ريمة   )  وسّلم صلى اهللا عل ة الك نقولة عن لسان عيسى   ،هذه اآلي بن مريم ا الم

ت الروايات الكثيرة في أبواب وقد دّل.. التنظير الدقيق بين القصتين والتاريخين دليل واضح على) عليهما السالم(
ى أنّ     تلفة عل رّ    مخ د النبي      د هذه ال ان بع ا آ ه   (ة هي م يه وآل عليه (عن أمير المؤمنين علي )  وسّلمصلى اهللا عل

 .ضح األمر وهللا الحمدوبذلك يّت) السالم
 
 
اُر خاِلِديَن ِفيها َأَبدًا َرِضَي ا                   (( ِتَها اَألْنه ْن َتْح ِري ِم نَّاٌت َتْج ْم َج ْدُقُهْم َلُه اِدِقيَن ِص ْنَفُع الصَّ ْوُم َي ذا َي اَل اُهللا ه ُهللا ق

 )).َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم
 .١١٩/ المائدة

ند        ة اله تابه     ) بسمل (أخرج عّالم صلى اهللا (قال رسول اهللا :  بسنده عن ابن عباس قال،رجح المطالبأفي آ
 ):وسّلمعليه 

                                                                                                                                
 .٢٠١ص/ ٥ج) برالِع(في آتابه ) الذهبي(وشمس الدين 

 ...، وآخرون١٤١٠ص، / ٤ج) رة الحّفاظتذآ(و

 للهجرة، ذآره جماعة) ٥٤٨( عام ى المتوف،أبو طالب النيسابوري: ـ وقيل ١
 .١٣١٣ص/ ٤ج/ في تذآرة الحّفاظ) الذهبي(شمس الدين ) منهم(
 .٢٣١ص/ ٣ج) الوافي بالوفيات(صالح الدين الصفدي في ) ومنهم(
 .١٥٧ص/ ١ ج)بغية الدعاة(أبو بكر الّسيوطي في ) ومنهم(

 ...وآخرون
 .٨٧ص/ ـ آفاية الطالب ٢
 .باب آيف الحشر/ ، آتاب الرقاة٨٢ص/ ٤ج/ ـ صحيح البخاري ٣
 .١٢٠ص/ ٢ج/ ـ تفسير القرآن العظيم البن آثير ٤



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ٩٨صفحة 

 

 ).١)(علي سّيد الصادقين(

ول ( زلت في الصادقين، وعلي     ) أق ريمة ن ة الك صلى (دهم ـ آما يؤآد النبي األعظم  سّي) ليه السالمع(هذه اآلي
 .أول وأفضل وأولى من نزلت فيه هذه اآلية) عليه السالم(ـ فيكون علي )  وسّلماهللا عليه وآله

 
 

 سورة األنعام
 )وفيها عشر آيات(
 .٢٧ / َوَلْو َترى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الّنار َفقاُلوا يا َلْيَتنا ُنَردُّ -١
 .٣٩ / ِأ اُهللا ُيْضِلْلُهَمْن َيَش -٢

 .٥٤ / َوِإذا جاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبآياِتنا َفُقْل -٣
 .٨٢ / الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيماَنُهْم ِبُظْلٍم -٤
 .٨٧ / َواْجَتَبْيناُهْم َوَهَدْيناُهْم ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم -٥
 .٩٠ / ِبُهداُهُم اْقَتِدْهُأولِئَك الَِّذيَن َهَدى اُهللا َف -٦

 .١١٥/ َوَتمَّْت َآِلَمُة َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدًال  -٧
 .١٤٩ / ُقْل َفللِه اْلُحجَُّة اْلباِلَغُة -٨
 .١٥١ / ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل ما َحرََّم َربُُّكْم -٩
 .١٥٣ / َوَأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه -١٠

 
 
 )).ْذ ُوِقُفوا َعَلى الّنار َفقاُلوا يا َلْيَتنا ُنَردُّ َوال ُنَكذَِّب ِبآياِت َربِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَنَوَلْو َترى ِإ((

 .٢٧/ األنعام

 :عن ابن عباس قال) بإسناده المذآور(عن الشيرازي في آتابه ) قده(روى العّالمة البحراني 
يامة ( وم الق ان ي ر اهللا م،إذا آ ًا أْنا أم عِّلك ر رضوان أنْ  يس بع، وأم ران الس رف الجِّر الني ثمان،  يزخ نان ال

ول  يل مد الصراط على متن جهنم، ويقول   : ويق ا ميكائ يا جبرائيل انصب ميزان العدل تحت العرش، وينادي يا : ي
 .تك للحسابد قرب أّممحّم

ى أنْ        م يأمر اهللا تعال ل قنطرة سبعة عشر ألف فر           ث ى الصراط سبع قناطر آ د عل سخ، وعلى آل قنطرة   يعق
سبعون ألف ملك قيام، فيسألون هذه األمة نساءهم ورجالهم على القنطرة األولى عن والية أمير المؤمنين، وحب 

 حْبفمن أتى به جاز على القنطرة األولى آالبرق الخاطف، ومن لم ُي)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(أهل بيت محمد    
 .يقًار عمل سبعين صّدولو آان معه من أعمال البِّ. عر جهنم رأسه في قمِّأهل بيت نبيه سقط على ُأ

زآاة، وعلى الرابعة عن الصيام،              ثة يسألون عن ال ى الثال ى القنطرة الثاني فيسألون عن الصالة، وعل وعل
                                            

 .١٩ص/ ـ أرجح المطالب ١



 ١٩٦ من ٩٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .وعلى الخامسة عن الحج، وعلى السادسة عن الجهاد، وعلى السابعة عن العدل

 ).١(لبرق الخاطف ومن لم يأت عذبفمن أتى بشيء من ذلك جاز على الصراط آا
 
 
 )).َمْن َيَشِأ اُهللا ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْلُه َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((

 .٣٩/ األنعام
اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح ر   : ق و بك بإسناده ( محمد بن أحمد بن علي المعمري ،أخبرني أب

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : بيه، عن جده، قالعن أبي جعفر الباقر، عن أ) المذآور
رّ ( ن س ريح العاصف   ه أْنم راط آال ى الص وز عل اب  ، يج ر حس ّنة بغي ج الج تولَّ، ويل يي،   فلي ي، ووص  ولي

ه ي وجالله إّنة رّب يلج الّنار فليترك واليته فوعّزه أْنوصاحبي، وخليفتي على أهلي علي بن أبي طالب، ومن سرَّ
 ).٢)(ه الصراط المستقيم منه، وإّنهللا الذي ال يؤتى إّال الباُب

 
 

 )).َوِإذا جاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبآياِتنا َفُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َآَتَب َربُُّكْم َعلى َنْفِسِه الرَّْحَمَة((
 .٥٤/ األنعام

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح ر السبيعي،     : ق رونا عن أبي بك عن أبي ) بإسناده المذآور  (أخب
 ):تعالى( عن ابن عباس في قوله ،صالح

 ):قال(اآلية )) َوِإذا جاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبآياِتنا((
 ).٣(نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة وجعفر وزيد

 
 
 )).ُهْم ُمْهَتُدوَنالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأولِئَك َلُهُم اَألْمُن َو((

 .٨٢/ األنعام
اآم الحسكاني      ال ) الحنفي (روى الحافظ الح يل بن الحسين   : ق رنا عق  عن ،عن مجاهد) بإسناده المذآور(أخب

 :ابن عباس في قول اهللا تعالى
 .قوا بالتوحيد هو علي بن أبي طالبصّد: يعني)) الذين آمنوا((

 لم تخالطون؟: يعني)) لم تلبسون الحق بالباطل: ((لم يخلطوا، نظيرها: يعني)) ولم يلبسوا((
 :قال ابن عباس. الشرك: يعني)) إيمانهم بظلم((ولم يخلطوا 

                                            
 .٢٥٩ص/ ـ غاية المرام ١
 .٥٩ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .١٩٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٠٠صفحة 

 

 .شرك به، طرفة عين ُي فإنه آمن باهللا من غير أْن، بعد شرك ما خال عليًاّالإ ،واهللا ما آمن أحد

 .من الّنار والعذاب)) أولئك لهم األمن((
 ).١(إلى الجّنة يوم القيامة بغير حساب، فكان علي أول من آمن بهمرشدون : يعني)) وهم مهتدون((
 
 

 )).َواْجَتَبْيناُهْم َوَهَدْيناُهْم ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((
 .٨٧/ األنعام

 ،عن سعد) بإسناده المذآور(حدثني علي بن موسى بن إسحاق : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 :عن أبي جعفر قال

 ).٢)(د الصراط الذي دل اهللا عليهآل محم(
 
 
 )).ُأولِئَك الَِّذيَن َهَدى اُهللا َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه((

 .٩٠/ األنعام
اآم الحسكاني       ال ) الحنفي (روى الحافظ الح و منصور     : ق ّيد الزآي أب ر بن محمد الحسيني   ،حدثني الس  مظف

 :قال ـثهم حديثًا فقال فيما ه حدَّعن الشعبي أّن) بإسناده المذآور(
يٌّ ( ن عم رسول اهللا     مّمفعل ي اب ان، وعل يه،    ،ن هدى اهللا، ومن أهل اإليم ّناس إل ته أحب ال ى ابن نه عل  وخت

 ).٣)( يحظرها عليه وال أحد من الّناس أْن، سبقت له من اهللا ال تستطيع أنت رّدها،وصاحب سوابق مبارآات
لشيوع والوضوح بمثابة ال يستطيع أحد من سوابق علي المبارآات هي من ا: الحظر أي المنع، يعني   ) أقول(

 .بها، فهي متواترة غير قابلة للمنع ينكرها ويكذِّالّناس أْن
 
 

 )).َوَتمَّْت َآِلَمُة َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدًال ال ُمَبدَِّل ِلَكِلماِتِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم((
 .١١٥/ األنعام

 الذين آانوا مجاورين ةة من المشايخ الثقانده المذآور ـ عن عدّ أخرج الحافظ الحنفي سليمان القندوزي ـ بس   
 اهللا تبارك وتعالى إذا إنَّ: سمعناهما يقوالن: قالوا) الحسن العسكري (وأبي محمد   ) علي الهادي (لإلمامين سيدنا   

ام    أراد أنْ  ار األرض وبقلتها، في           أ ، يخلق اإلم زن، فتسقط في ثم اء الم ّنة في م اء الج زل قطرة من م أآلها أبو ن
يمض لها أربعة أشهر يسمعُ             رحم ف نطفة في ال إذا استقرت ال نها، ف ته م تكون نطف ام، ف  الصوت، وآتب على اإلم

                                            
 .١٩٧ص/ ١ج/  التنزيلـ شواهد ١
 .٦١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٩٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 ١٩٦ من ١٠١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :عضده

 )).َوَتمَّْت َآِلَمُة َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدًال ال ُمَبدَِّل ِلَكِلماِتِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم((
 نور، ينظر منه الخالئق، وأعمالهم، وسرائرهم، والعمود نصب بين فإذا ولد قام بأمر اهللا، ورفع له عمود من

 ).١(عينيه حيث تولى ونظر ـ الحديث
 

 
 )).ُقْل َفللِه اْلُحجَُّة اْلباِلَغُة((

 .١٤٩/ األنعام
بأسانيد عديدة على )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،تتابعت األحاديث الشريفة وتكاثرت وتواترت

ي  (أّن نذآر )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( بعد رسول اهللا ،هو الحّجة اإللهية البالغة على الخلق)  بن أبي طالب   عل
 :نماذج منها

دخلت على النبي :  عن سلمان المحمدي قال، أخرج ابن شاذان في المناقب المائة من طرق العاّمة بسنده    -١
يه    ( أنت السّيد : وهو يقبل بين عينيه ويلثم فاه وهو يقول ،وإذا بالحسين بن علي على فخذه  )  وسّلم صلى اهللا عل

٢(بن الحّجة أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهمامام ابن إمام أبو األئمة، وأنت الحّجة  إابن السّيد أبو السادة، وأنت       
.( 

 سمعت اهللا: (قال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( وذآر أيضًا عن أبي الصلت الهروي بإسناده إلى رسول اهللا -٢
 ).٣)(تي على خلقيعلي بن أبي طالب حّج: تعالى يقول

 :يقول)  وسّلمصلى اهللا عليه( وبسنده عن ابن عباس قال سمعت رسول اهللا -٣
 ).٤)( فليعرف علي بن أبي طالب، يعرف الحّجة بعدي أْنمن أحبَّ(
 : عن علي بن أبي طالب قال، وبسنده عن المسيب-٤
 ).٥)(في ُأّمته فأنا حّجة اهللا عليهم بعد نبيه) سّلموصلى اهللا عليه (خلفني رسول اهللا (
 :لعلي بن أبي طالب)  وسّلمصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  وبسنده عن عبد اهللا بن العباس قال-٥

                                            
 .٤٦٢ص/ ـ ينابيع المّودة ١

الصفحات/ المنقبات الثالثون، والثانية والثالثون، والواحدة واألربعون، والثامنة والخمسون/ ـ المناقب المائة ٢
٣٢-٢٨-٢١-٢٠. 
الصفحات / ن، والثانية والثالثون، والواحدة واألربعون، والثامنة والخمسونالمنقبات الثالثو/ ـ المناقب المائة ٣
٣٢-٢٨-٢١-٢٠-. 

الصفحات / المنقبات الثالثون، والثانية والثالثون، والواحدة واألربعون، والثامنة والخمسون/ ـ المناقب المائة ٤
٣٢-٢٨-٢١-٢٠-. 
الصفحات / الثون، والواحدة واألربعون، والثامنة والخمسونالمنقبات الثالثون، والثانية والث/ ـ المناقب المائة ٥
٣٢-٢٨-٢١-٢٠-. 
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رٍ        إّن( يك بأم رئيل أخبرني ف رّ   جب ه عيني   ْت ق ه قلبي   ، ب رح ب ال ، وف د إنّ  :  ق ا محم ى قال لي ي  ئقرأ:  اهللا تعال

 ).١)(على أهل الدنيا) ةوالحّج( عليًا إمام الهدى ومصباح الدجى، علمه أنَّأ و،ممحمدًا مني السال
ة الشوافع      -٦ به          ، وأخرج عّالم ي في مناق و الحسن بن المغازل يه أب حان  عن أبي نصر بن الطّ ، الحافظ الفق

 :عن أنس قال) بسنده المذآور(
 :لفرأى عليًا مقبًال فقا) وسّلمصلى اهللا عليه (آنت عند النبي 

 ).٢)(ّجة على أمتي يوم القيامةأنا وهذا ُح(
 .وأخرج نحوًا من ذلك آثير من العلماء والحّفاظ والمحدِّثين

 ).٣(الخطيب البغدادي في تاريخه) منهم(
 ).٥(والذخائر) ٤( الطبري في رياضهالعّالمة المحّب) ومنهم(

 ).٦(في مناقبه) الحنفي( الموفق بن أحمد ،أخطب خوارزم) ومنهم(
 ).٧(عبد الرحمن بن أبي بكر في القول الحلبي) الشافعي(الّسيوطي ) منهمو(

 .وآخرون غيرهم أيضًا
 

 
 )).َوِباْلواِلَدْيِن ِإْحسانًا((

 .١٥١/ األنعام
و الحسن بن شاذان في المناقب المائة من طريق العاّمة ـ بحذف اإل    يه أب سناد ـ عن علي بن  روى الشيخ الفق

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  بن أبي طالب قالالحسين، عن أبيه، عن علي
يكم طاعتي      إّن د فرض عل باع أمري، وفرض عليكم من طاعة         اهللا ق يكم ات اآم عن معصيتي،وأوجب عل ونه

ي بن أبي طالب        يكم من طاعتي، ونهاآم عن معصيته آما نهاآم عن معصيتي، وجعله         ،عل ا فرض عل  بعدي آم
ري، ووارث      نه، حبه إيمان، وبغضه آفر، محبّ      أخي، ووزي ا م ي، ومبغضه مبغضي، وهو ه محّبي، وهو مني وأن

 ).٨)(وأنا وهو أبوا هذه األمة(مولى من أنا مواله، وأنا مولى آل مسلم ومسلمة 

                                            
الصفحات / المنقبات الثالثون، والثانية والثالثون، والواحدة واألربعون، والثامنة والخمسون/ ـ المناقب المائة ١

٣٢-٢٨-٢١-٢٠-. 
 .١٩٧و٤٥ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٢
 .٨٨ص/ ٢ج/ ـ تاريخ بغداد ٣
 .١٩٣ص/ ٢ج/ رياض النضرةـ ال ٤

 .٧٧ص/ ـ ذخائر العقبى ٥
 .٢٢٨ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٦
 ).١٩(الحديث ) مخطوط(ـ القول الجلي للسيوطي  ٧
 .١٥ص/ ـ المناقب المائة المنقبة الثانية والعشرون ٨
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*** 

الم الشافعي     به         ،وروى الع ي في مناق و الحسن بن المغازل ي بن الحسين بن      ، الحافظ أب  عن أبي الحسن عل
 ): وسّلمصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا : عن علي قال) بإسناده المذآور(ب إجازة الطّي

 ).١( الوالد على ولده حقُّ، على المسلمين عليٍّحقُّ
ذا الحديث      وممّ  د الذهبي         ،ن أخرج ه دين محم  ،وعّالمة الشوافع) ٢(في ميزانه ) الشافعي ( الحافظ شمس ال

 ).٣(أحمد بن حجر العسقالني في لسانه
ية    د الخوارزمي المكّ     الموفّ ،وشيخ الحنف به  ق بن أحم ّيد الحّفاظ أبي منصور شهردار بن   ،ي في مناق  عن س

صلى ( عن رسول اهللا ، وأبي أيوب،ار بن ياسرعن عّم) بسنده المذآور(شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني       
 ).٤(بنفس النص) وسّلماهللا عليه 

ر         ر بن    ،وروى أيضًا بسند آخر عن أبي الزبي بد اهللا  عن جاب : قال) صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،ع
 ).٥)( الوالد على ولده علي بن أبي طالب على هذه األمة آحقِّحّق(

 .وآخرون أيضًا
*** 

 :ه قالأّن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(وقد استفاضت األخبار عن رسول اهللا ) أقول(
 ).عليهما الصالة والسالم(في النبي وعلي )) َدْيِن ِإْحسانًاَوِباْلواِل((فيكون تأويل ) أنا وعلي أبوا هذه األمة(
 
 

 )).َوَأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه ذِلُكْم َوصَّاُآْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن((
 .١٥٣/ األنعام

 :قال) قده (روى العّالمة البحراني
 ):تعالى( عن الحسن البصري في قوله ،أسند الشيرازي ـ من أعيان العاّمة ـ إلى قتادة

 )).هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيمًا((

 :يقول: قال
ته طريق مستقيم، ودين مستقيم، فاتبعوه وتمسكوا به                  ي بن أبي طالب وذري ذا طريق عل ه واضح ال  فإّن،ه

 ).٦)(عوج فيه

                                            
 .٤٨ص/ ـ المناقب البن المغازلي ١
 .٣١٣ص/ ٢ج/ ـ ميزان االعتدال ٢

 .٣٩٩ص/ ٤ج/ ـ لسان الميزان ٣
 .٢٣٠ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٤
 .٢١٩ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٥
 .٤٣٤ص/ ـ غاية المرام ٦



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٠٤صفحة 

 

 

 
 )).َحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثاِلهاَمْن جاَء ِباْل((

 .١٦٠/ األنعام
 ):آّرم اهللا وجهه(عن علي : في مناقبه قال) الحنفي( المير محمد صالح الترمذي ،أخرج العّالمة الكشفي

 ).١)(ناّبالحسنة ُح(
 
 

 سورة األعراف
 )وفيها ثالثة عشرة آية(
 .١٦/ اَطَك اْلُمْسَتِقيَم قاَل َفِبما َأْغَوْيَتِني َألْقُعَدنَّ َلُهْم ِصر -١
 .٤٢ / َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ال ُنَكلُِّف َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها -٢
 .٤٣ / َوَنَزْعنا ما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ -٣

 .٤٣ / َوقاُلوا اْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َهدانا ِلهذا -٤
 .٤٤ / اَب الّنارَونادى َأْصحاُب اْلَجنَِّة َأْصح -٥
 .٤٦ / َوَعَلى اَألْعراِف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُآالًّ ِبِسيماُهْم -٦
 .٥٤/ َونادى َأْصحاُب اَألْعراِف ِرجاًال َيْعِرُفوَنُهْم ِبِسيماُهْم  -٧

 .٥٤ / َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت ِبَأْمِرِه ـ٨
 .٧٩/ ُتِحبُّوَن النَّاِصِحيَن َوَنَصْحُت َلُكْم َولِكْن ال  -٩
 .١٦٠ / َوما َظَلُمونا َولِكْن آاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن -١٠
 .١٦١/ َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلباَب ُسجَّدًا  -١١

 .١٧٢ / َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم -١٢
 .١٧٨ /  َفُهَو اْلُمْهَتِديَمْن َيْهِد اُهللا -١٣
 .١٨١ / َوِممَّْن َخَلْقنا ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن -١٤
 

 
 )).قاَل َفِبما َأْغَوْيَتِني َألْقُعَدنَّ َلُهْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيَم((

 .١٦/ األعراف
اآم الحسكاني        عن أبي ) بإسناده المذآور( محمد بن فارس حّدثنا إبراهيم بن: قال) الحنفي (روى الحافظ الح

 :قال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( حفيد رسول اهللا ،جعفر بن محمد الصادق( عن أبي عبد اهللا ،بصير
                                            

 .أواخر الباب األول/ ـ المناقب للكشفي ١



 ١٩٦ من ١٠٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :الصراط الذي قال إبليس(

 )).َألْقُعَدنَّ َلُهْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيَم((
 ).١)(هو علي

 
 

 )).ِلحاِت ال ُنَكلُِّف َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها ُأولِئَك َأْصحاُب الجّنة ُهْم ِفيها خاِلُدوَنَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا((
 .٤٢/ األعراف

 عبي، أّنعن ابن شهر آشوب ـ من طريق العاّمة ـ عن أبي بكر الهذلي، عن الّش) قده(روى العّالمة البحراني 
 مني شيئًا ينفعني اهللا به؟يا رسول اهللا عّل: فقال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(رجًال أتى رسول اهللا 

 ).ه ينفعك في عاجل دنياك وآخرتكعليك بالمعروف فإّن): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 .فاطمة تدعوك)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(يا رسول اهللا : إذ أقبل علي فقال

 .نعم):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 رسول اهللا؟من هذا يا : فقال الرجل

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 ).٢))(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت: ((نزل اهللا فيهمأهذا من الذين (
 
 

 )).َوَنَزْعنا ما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اَألْنهاُر((
 .٤٣/ األعراف

اآم الحسكاني      عن ) بإسناده المذآور(حدثني أبو بكر بن أبي الحسين الحافظ :  قال)الحنفي(روى الحافظ الح
 ):في قوله تعالى( عن علي ،عبد اهللا بن مليل

 )).َوَنَزْعنا ما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ((

 ).٣)(نزلت فينا: قال
 
 

 ...)).َأْن َهداَنا اُهللاَوقاُلوا اْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َهدانا ِلهذا َوما ُآنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْو ال ((... 

 .٤٣/ األعراف
ـ شيخ المفّسرين والمؤرخين عند أهل ) الطبري( محمد بن جرير ، عن اإلمام أبي جعفر،نقل العّالمة القبيسي  

                                            
 .٦١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٣٢٦ص/ ـ غاية المرام ٢
 .٢٠٠ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
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 :ه قال في خطبته يوم الغديرأّن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،نة ـ حديثًا مسندًا إلى زيد بن أرقمالسُّ

 : بإمرة المؤمنين، وقولواموا على علٍيقولوا ما قلت لكم وسّل: ّناسمعاشر ال(
 )).اْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َهدانا ِلهذا َوما ُآنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْو ال َأْن َهداَنا اُهللا((

 ).١...)( نفسفإن اهللا يعلم آل صوت، ويعلم خائنة آّل
 

 
ادى َأْصحاُب الجّنة َأْصحاَب الّنار َأْن قَ   (( ْد َوَجْدنا ما َوَعَدنا َربُّنا َحقًّا َفَهْل َوَجْدُتْم ما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا قاُلوا َنَعْم َون

 )).َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اِهللا َعَلى الظَّاِلِميَن
 .٤٤/ األعراف

عن محمد بن ) بإسناده المذآور(أخبرنا أبو عبد اهللا الشيرازي : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني   
 : عن علي قال،الحنفية

 ).٢)(نفأنا ذلك المؤذِّ)). (َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اِهللا َعَلى الظَّاِلِميَن): ((في قوله تعالى(
*** 

 :عن ابن عباس قال) بإسناده المذآور( عن فرات بن إبراهيم الكوفي ،وروى هو أيضًا
 .بن أبي طالب في آتاب اهللا أسماء ال يعرفها الّناس لعلي إّن

 :ن بينهم يقولفهو المؤذِّ)) فأذن مؤذن بينهم): ((تعالى(قوله 
 ).٣(يوا بحّقبوا بواليتي، واستخّف اهللا على الذين آّذأال لعنُة

*** 
خرجه عن غيره  الحافظ سليمان القندوزي في ينابيعه، وأ،ن أخرج حديث محمد بن الحنفية فقيه األحنافومّم

 ).٤(أيضًا بمعناه
 ).٥(في مناقبه) الحنفي( المير محمد صالح الترمذي ،ن أخرجه أيضًا العّالمة الكشفيومّم

 

 
 )).َوَعَلى اَألْعراِف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُآالًّ ِبِسيماُهْم((

 .٤٦/ األعراف
 :وله تعالىاآلية الثالثة عشرة ق: في الصواعق المحرقة قال) الشافعي(أخرج ابن حجر 

                                            
 .١٥٦ص/ ٣ج) ماذا في التاريخ(ـ آتاب  ١

 .٢٠٣-٢٠٢ص/ ١ج/ يلـ شواهد التنز ٢
 .٢٠٣-٢٠٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .١٠١ص/ ـ ينابيع المّودة ٤
 .الباب األول/ ـ المناقب للكشفي ٥



 ١٩٦ من ١٠٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).َوَعَلى اَألْعراِف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُآالًّ ِبِسيماُهْم((

ال  ة           أ: ق  عليه ،األعراف موضع عال من الصراط: ه قال عن ابن عباس أّن،خرج الثعلبي في تفسير هذه اآلي
ي بن أبي طالب        زة وعل باس وحم ّرم اهللا وجهه  (الع و     ) آ ياض الوج يهم بب رفون محب ر ذو الجناحين يع  ،هوجعف

 ).١(ومبغضهم بسواد الوجوه
 

 
 )).َونادى َأْصحاُب اَألْعراِف ِرجاًال َيْعِرُفوَنُهْم ِبِسيماُهْم قاُلوا ما َأْغنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوما ُآْنُتْم َتْسَتْكِبُروَن((

 .٤٨/ األعراف
ندوزي   ي ) الحنفي (روى الحافظ الق ّودة (ف يع الم ور ) (يناب لمان ال ) بإسناده المذآ رضي اهللا (فارسي  عن س

 ).عنه
 :يقول لعلي أآثر من عشر مرات)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(سمعت رسول اهللا : قال

ي   ( ا عل دك أعراف بين الجّنة والّنار، ال يدخل الجّنة إالّ      إنّ : ي  من عرفكم وعرفتموه، وال ك واألوصياء من ول
 ).٢)( من أنكرآم وأنكرتموهيدخل الّنار إّال

ول ( لَّ ): أق و  لع ه   (له   ق يه وآل بحذف ) أو) (أصحاب أعراف: (بحذف مضاف أي) أعراف) ( وسّلمصلى اهللا عل
 .أو نحو ذلك) على أعراف: (وما في معناها أي) على(

 
 

 )).َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت ِبَأْمِرِه((
 .٥٤/ األعراف

اآم الحسكاني         عن أنس بن مالك ) بإسناده المذآور(سعد السعدي أخبرنا أبو  : قال) الحنفي(روى الحافظ الح
 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

 ).توا الفرقدينأتوا الزهرة وإذا فقدتم الزهرة فأتوا القمر، وإذا فقدتم القمر فأإذا فقدتم الشمس ف(

 يا رسول اهللا ما الشمس؟: قيل
 ).أنا): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 ما القمر؟: قيل
 ).علي): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 

 ما الزهرة؟: قيل
 ).فاطمة): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 
 ما الفرقدان؟: قيل

                                            
 .١٠١ص/ ـ الصواعق المحرقة ١
 .٤٥٢ص/ ـ ينابيع المّودة ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٠٨صفحة 

 

 ).١)(الحسن والحسين): ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال 

ول ( تأويل لهذه اآلية الكريمة         ) أق يان ال ذا الحديث هو ب ل المقصود به  يصرح بذلك فيه، ولذا  آان لم وإْن،لع
 .ذآرناها تبعًا لمن ذآروها في ذلك

 
 

 ...)).َوَنَصْحُت َلُكْم َولِكْن ال ُتِحبُّوَن النَّاِصِحيَن((... 
 .٧٩/ األعراف

يه      و الحسن الفق ي بن محمد بن شاذان في المناقب المائة ،أخرج أب  التي جمعها من طرق العاّمة، بسنده ، عل
 :نصرفه من حّجة الوداعبعد ُم)  وسّلمصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  عن ابن عباس قال،عن عكرمة

 ...أيها الّناس(
 ):وسّلمصلى اهللا عليه ( قال إلى أْن

 ). ربي أمرني بوصيتكمأال وإّن(
 .تكم أدلكم على سفينة نجاتكم وباب حّط ربي أمرني أْنّنإأال و

 . فليتمسك بوالية علي بن أبي طالب،ية والسالمة من الفتن المرد،فمن أراد منكم النجاة بعدي
ر    فإنّ  اروق األعظم    ،ه الصديق األآب ه واقتدى به في الدنيا ورد علّي  وهو إمام آل مسلم بعدي، من أحبّ  ، والف

 .مال إلى الّنار واختلج دوني، وأخذ به ذات الشِّ، ولم يرني،حوضي، ومن خالفه لم يرده
 :أيها الّناس إني

 ).٢))(ِكْن ال ُتِحبُّوَن النَّاِصِحيَنَوَنَصْحُت َلُكْم َول((
 )...عليه السالم) (صالح( قوم نبي اهللا ، آان نزولها في شأن ثمودهذه اآلية الكريمة وإْن) أقول(

نَّ  رم        ولك ه     ( استشهاد النبي األآ يه وآل  ضمن وصاياه ُألّمته ،بها في آخر عمره الشريف)  وسّلمصلى اهللا عل
دّ  ل هذه اآلية،     ي ى أن تأوي ...  أو تطبيقها من قبل الوحي اإللهي، أو مصداقها األآمل، أو من مصاديقها األهمل عل
 )...عليه السالم(عراض عن قبول والية أمير المؤمنين ما هو في اإلإّن

 . للقرآن بطونًا وبطونًاولقد تواتر أّن
 .هو الذي يعرف آامًال بطون القرآن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(والنبي األعظم 

عن استشهاد غيره ... بآية من القرآن يختلف آثيرًا وآثيرًا)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(تشهاد رسول اهللا واس
 .بكل تأآيد

 
 

 )).َوما َظَلُمونا َولِكْن آاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن((... 

                                            
 .٢١١ص/ ٢ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .١٥-١٤ص/ المنقبة الحادية والعشرون/ ـ الناقب المائة ٢



 ١٩٦ من ١٠٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .١٦٠/ األعراف

ندوزي في ينابيعه        في تفسير ) رضي اهللا عنه(اقر  بسنده عن أبي جعفر الب،روى الحافظ الحنفي سليمان الق
 :هذه اآلية

 )).َولِكْن آاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن((
اهللا جلّ    رياؤه       ف  له ظلم، ولكن أدخل ذاته َضِر يَع أعز وأرفع وأقدس من أنْ   ، شأنه، وعظم سلطانه، ودام آب

 :األقدس فينا أهل البيت، فجعل ظلمنا ظلمه، فقال
 ).١))(وا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَنَوما َظَلُمونا َولِكْن آاُن((
ول ( ة بنصّ     ) أق رة واألعراف، وقد ذآرناها في سورة            هذه اآلي رتين، في سورتي البق رآن م ررة في الق ها مك

رة أيضًا، ولكن حيث إنّ       تان من القرآن فورودهما في القرآن بهذا التفسير يعني آونهما آيتين في أهل   البق ا آي هم

 .آررنا نحن أيضًا ذآرها في السورتينالبيت ال آية واحدة، ولذلك 
 
 

 )).َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلباَب ُسجَّدًا َنْغِفْر َلُكْم َخِطيئاِتُكْم َسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن((... 

 .١٦١/ األعراف
تابه     ) الشافعي (روى الحافظ الهيثمي       سمعت النبي : وعن أبي سعيد الخدري قال: قال) مجمع الزوائد (في آ

 :يقول)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(
 ).٢)(ما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في نبي إسرائيل من دخله غفر لهوإّن(

*** 
) وسّلمصلى اهللا عليه ( عن النبي ،عن أبي سعيد الخدري) الشافعي(قي الهندي أخرج المتّ ) آنز العمال (وفي  

 ):قال(
 ).٣)( ومن خرج منه آان آافرًا،ن مؤمنًاة، من دخل منه آاعلي بن أبي طالب باب حطِّ(

 ).٤(في القول الجلي)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( عن النبي ،عن ابن عباس) الشافعي(ورواه الّسيوطي 

 :وذآر ذلك أيضًا جمع من المحدِّث ين
 ).٥(ي أسنى المطالبف الشيخ محمد درويش ،الحوت البيروتي) منهم(
 ).٦(ر العيني في مناقبه الفقي،يدالعّالمة الهن) ومنهم(

                                            
 .٣٥٨ص/ المّودةـ ينابيع  ١
 .١٦٨ص/ ٩ج/ ـ مجمع الزوائد ٢

 .١٥٣ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ٣
 ).٣٩(الحديث ) مخطوط(ـ القول الجلي للسيوطي  ٤
 .١٤١ص/ حرف العين/ ـ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ٥
 .٣٨ـ مناقب العيني ص ٦



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١١٠صفحة 

 

 ).١( في أسنى المطالب،إبراهيم بن عبد اهللا الرصابي) ومنهم(

 
 
ى َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا َبلى َشِهْدنا َأْن                 (( َهَدُهْم َعل َتُهْم َوَأْش وِرِهْم ُذرِّيَّ ْن ُظُه ي آَدَم ِم ْن َبِن َك ِم َذ َربُّ َوِإْذ َأَخ

 )).ِقياَمِة ِإنَّا ُآنَّا َعْن هذا غاِفِليَنَتُقوُلوا َيْوَم اْل

 .١٧٢/ األعراف
ي       ة الحل ده (روى العّالم َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن : ((نة في تفسير قوله تعالىعن جمهور علماء السُّ    ) ق

 )).قاُلوا َبلىُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعلى َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُت ِبَربُِّكْم 
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (ه قال رسول اهللا أّن

ا   ( ين م ر المؤمن ي أمي مي عل ى ُس ّناس مت م ال و يعل ّمأل روا فضله، س روح نك ين ال ين وآدم ب ر المؤمن ي أمي
 )).ْم َعلى َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُت ِبَربُِّكْمَوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُه((والجسد، قال عّز وجّل 

 ).بلى(قالت المالئكة 
 ).٢)( أميرآمكم، وعلّيد نبيِّكم، ومحّمأنا رّب: (فقال اهللا تعالى

ي       و الحسن بن المغازل افعي(وأخرج الحافظ أب به  ) الش د بن المظفَّ    ،في مناق ار  عن أبي الحسن أحم ر العط
 ه قرأ عليه أصبغ بن نباته هذه اآلية فبكى عليٌّ أّن،بن أبي طالب، عن أبيهعن الحسين بن علي ) بسنده المذآور(
 :وقال) آّرم اهللا وجهه(

 ).٣)( فيه الميثاقذآر الوقت الذي أخذ اهللا تعالى عليَّي ألإّن(

 
 
 ...)).َمْن َيْهِد اُهللا َفُهَو اْلُمْهَتِدي((

 .١٧٨/ األعراف
 :قال) الحنفي(أخرج الحافظ القندوزي 

ر الصادق        في ا   ناقب، عن أبي بصير، عن جعف سالم اهللا (قال أمير المؤمنين علي : قال) رضي اهللا عنه  (لم
 :في خطبته) عليه
 ).٤)(هتديأنا الهادي، وأنا الُم(
ول( ي ـ المُ     ) أق رى سبقت وتأت وارد أخ ذا آم مّ ه ل والمصداق األت رد األآم ه الف ولة  ـ ألنّ   راد ب ة مق  الهداي

 .رادها بمراتب متفاوتةبالتشكيك، تنطبق على أف

                                            

 .أواخره/ الباب الثامن عشر/ ـ أسنى المطالب للوصالي ١
 ).الفردوس( عن العالمة عن الديلمي في نقًال) ئل الصدقدال(ـ  ٢
 .٢٧٢-٢٧١ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٣
 .٤٩٥ص/ ـ ينابيع المّودة ٤



 ١٩٦ من ١١١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .هو أآمل األفراد في االهتداء، وهو أولى المهتدين بصدق االهتداء عليه) عليه السالم(فعلي 

بعد  ( تدي المذآور في              أْن: أيضاً ) وال ي ا المه رآن، وأن ادي في الق ة اله ا المقصود بكلم ذلك أن راد ب ون الم  يك
 ).آمل األفرادأه مجرد انطباق على إّن. (القرآن
 
 

 )).َوِممَّْن َخَلْقنا ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن((
 .١٨١/ األعراف

 :قال) رضي اهللا عنه(عن زاذان عن علي ) الحنفي(روى الحافظ سليمان القندوزي 
رق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في الّنار، وواحدة في الجّنة، وهم الذين قال اهللا        (  تفت

 :همعّز وجّل في حّق
 )).َوِممَّْن َخَلْقنا ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن((
 ).١)(أنا وشيعتي(
 .يهدون بالحق وبالحق يعدلون عن الباطل: المعنى) أقول(

*** 
 ).٢(ق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه موّف،خرجه فقيه الحنفيةأو

 ).٣( عن مناقب أحمد بن موسى بن مردويه،م البحراني في آتابه الصغيروأخرجه أيضًا العّالمة السّيد هاش
 .وآخرون أيضًا أخرجوه

 
 

 سورة األنفال
 )وفيها سبع عشرة آية(

 .٨ / ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلباِطَل َوَلْو َآِرَه اْلُمْجِرُموَن -١
 .١٥ / َآَفُروا َزْحفًايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن  -٢
 .١٧ / َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َولِكنَّ اَهللا َقَتَلُهْم -٣
 .٢٠ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَرُسوَلُه -٤

 .٢٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللا َوِللرَُّسوِل -٥
 .٢٥/ ِذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتِصيَبنَّ الَّ -٦
 .٢٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا اَهللا َوالرَُّسوَل -٧

                                            
 .١٠٩ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .٢٣٧ص/ ـ مناقب الخوارزمي ٢
 .١١٢ص/ ـ الكتاب المذآور ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١١٢صفحة 

 

 .٢٩/ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اَهللا َيْجَعْل َلُكْم ُفْرقانًا  -٨

 .٣٠/ ْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َآَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأ -٩
 .٣٢/ َوِإْذ قاُلوا اللُهمَّ ِإْن آاَن هذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك  -١٠
 .٣٣/ َوما آاَن اُهللا ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم  -١١
 .٣٤/ َوما آاُنوا َأْوِلياَءُه ِإْن َأْوِلياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن  -١٢

 .٤١/ ٍء َفَأنَّ ِهللا ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل  َلُموا َأنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيَواْع -١٣
 .٤٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا -١٤
 .٦٢ / َوِإْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اُهللا -١٥
 .٦٤/  اُهللا َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن يا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك -١٦

 .٧٥ / َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوهاَجُروا َوجاَهُدوا َمَعُكْم -١٧
 
 
 )).ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلباِطَل َوَلْو َآِرَه اْلُمْجِرُموَن((

 .٨/ األنفال
ة البحراني    ده (روى العّالم ال ) ق ردويه ـ وهو من ثقاة العاّمة ـ إلى أبان بن تغلب، عن مسلم    سند ابن م   أ: ق

 :قال
ون  لمان يقول داد وس ا ذر والمق ي  : سمعت أب ند النب ودًا ع نا قع يه (آ ّلمصلى اهللا عل ن  ) وس ة م بل ثالث إذ أق

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (المهاجرين، فقال 
رق ( الث ف دي ث ي بع رق أمت ُل: تفت ثلهم آ أه باطل، م ذهب آّل حق ال يشوبونه ب ودة،  ال ّنار زاد ج ته ال ا فتن م

ذا   امهم ه ه   (ـ وأشار    وإم يه وآل تابه         ) صلى اهللا عل ذي أمر اهللا في آ ثالثة، وهو ال ى أحد ال ون أْن(إل ًا  )  يك إمام
 .ورحمة

 ).ما فتنته الّنار ازداد خبثًا، وإمامهم هذاوفرقة أهل باطل ال يشوبونه بحق، مثلهم آمثل الحديد آّل

ال مسلم   ( تهم عن أهل الحق وإمامهم فقالوا علي بن أبي طالب، وأمسكوا عن اآلخرين، فجهدت في    فسأل ): ق
 . يسموهما فلم يفعلوااآلخرين أْن
 ).١(هذه رواية أهل المذهب: ثم قال

ول ( ذي لم ينقل اسم اآلخرين، إذ أنّ           ) أق راوي هو ال ل ال تقى من إخفاء أ و أبا ذر والمقداد وسلمان هم أجلُّلع

ال هؤالء آلمة الحق في موارد هي أصعب من هذا المورد، والمتصفح لكتابنا هذا ال يخفى عليه  وق) آيف (الحق   
 . حتى إذا خفي عليه اسمهما،وصف الشخصين اآلخرين

ا ( ا سبق ويأتي من قول النبي           أنّ ) آم ذا الحديث وم ين ه نافاة ب ستفترق ) ( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ه ال م
 :ألحد أمرين) فرقة ناجية والباقون في الّنارأمتي على ثالث وسبعين فرقة، 

                                            
 .٥٧٨ص/ ـ غاية المرام ١



 ١٩٦ من ١١٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

يات، وباألحرى        إ): أحدهما ( ثالث هي منشأ للفرق الباق ا السببان لال      ن هذه ال رقتان األخريان هم ثنتين ـ الف

 .والسبعين فرقة الباقية
يهما ( يه وآله    ( الرسول    نَّإ) ثان ذين وردوا أراد بيان حال هؤالء الثالثة من المهاجرين اّل)  وسّلمصلى اهللا عل

 .عليه، ولم يكن بصدد الحصر، وباصطالح الفقهاء هذا من الحصر اإلضافي ال الحقيقي
فشابوا الحق ) خلطوا عمًال صالحًا وآخر سيئًا( الذي يظهر من السياق هو آون الفرقة الثالثة    أّن) وال يخفى (

باطل، وترك ذآرها إمّ     ة التي آانت قائمة ذلك اليوم، وآم له ا لسهو الراوي، أو لعمده مالحظة لألمور السياسي   بال
 .من نظائر في الحديث والتاريخ

 
 

 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َآَفُروا َزْحفًا َفال ُتَولُّوُهُم اَألْدباَر((
 .١٥/ األنفال

افعي  الم الش رج الع ال  ،أخ ار، ق ور األبص ي ن بلنجي ف ؤمن الش ّيد الم ال ا:  الس باسق ن ع رضي اهللا (، )١(ب

                                            
باس     ١ و الع باس ب    ،ـ هو أب بد اهللا بن الع ب، ابن عم النبي       ع بد المطل ه   (ن ع يه وآل ومن  )  وسّلم صلى اهللا عل

ة ُرَحب(أصحابه ويلقب بـ  ئة    ) األم تة ملي تب الحديث، والصحاح الس م أصحاب آ رة معظ ه أحاديث آثي ، أخرج ل
 .بأحاديثه، وقد روى الكثير في فضل أهل البيت، وخاصة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

 : نذآر بعض أولئك من العاّمة للمراجعة،أصحاب الرجال في معاجمهمترجم له معظم المؤرخين، و
 .١١٩ص/ ٢القسم/ ٢ج/ محّمد بن سعد في الطبقات الكبرى
 .٣٠١ص/ ٣ج) التاريخ الكبير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري في 

 .٦٨ص) التاريخ الصغير(وفي 

 .٥٤ص) المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في آتاب 
 .٢١٣ص) عالق النفسيةاأل( علي بن رستة في وأبو

 .٨٢ص/ ١ج) الكنى واالسماء(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 
 .١١٥ص) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 

 .١١٦ص/ ٢القسم/ ٢ج)/ الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم في 
 .١٠٥ص/ ٥ج) البدء والتاريخ(والمطهر بن طاهر المقدسي في 

 .٣٧٢ص/ ١ج) االستيعاب(بد اهللا بن عبد البر في ويوسف بن ع
 .٣١٤ص/ ١وأبو نعيم في الحلية ج

 .٢٣٩ص) الجمع بين رجال الصحيحين(وابن القيراني في 
 .١٨٤ص) تلقيح مفهوم أهل األثر(وابن الجوزي في 

 .٣١٤ص/ ١ج) صفة الصفوة(وفي 
 .١٩٢ص/ ٣ج) أسد الغابة(وابن األثير في 



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١١٤صفحة 

 

 ):عنهما

 ).١(إّال وعليٌّ أميرها وشريفها)) يا أيها الذين آمنوا: ((ليس آية من آتاب اهللا تعالى
 
 
َي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالًء حَ            (( نَّ اَهللا َرمى َوِلُيْبِل ْيَت َولِك ْيَت ِإْذ َرَم ا َرَم َتَلُهْم َوم نَّ اَهللا َق ُتُلوُهْم َولِك ْم َتْق َسنًا ِإنَّ اَهللا َفَل

 )).َسِميٌع َعِليٌم
 .١٧/ األنفال

 عن ابن عباس في قوله ،اك بن حربن، عن عكرمةعن سّم) في تفسيره (روى العّالمة البحراني عن الثعلبي      
 :تعالى

 )):وما رميت إذ رميت((
يه      ( النبي    إّن( ي   ) وسّلم صلى اهللا عل ال لعل ًا من حصى، فناوله، فرمى به في وج  : ق وه القوم، فما ناولني آف

 ). امتألت عيناه من الحصىبقي أحد إّال

                                                                                                                                
 .١٢٥ص/ ٤ج) الكامل في التاريخ(وفي 

 .٣٥١ص/ وأبو زآريا النواوي في تهذيب األسماء
 .٤٨٨ص/ ٢ج/ والخوارزمي في جامع المسانيد

 .٨٩ص) معالم اإليمان(والقيرواني في 
 .٢٠٧ص/ ١ج) المختصر في أخبار البشر(وأبو الفداء في 

 .٣٤١ص) دول اإلسالم(والذهبي في 
 .٣٧ص/ ١ج) تذآرة الحّفاظ(وفي 

 .٣٤٤ص/ ١ج) الصحابةتجريد أسماء (وفي 
 .١٤٣ص/ ١ج) مرآة الجنان(واليافعي في 

 .٢٩٥ص/ ٨ج) البداية والنهاية(وابن آثير في 
 .٢٧٦ص/ ٥ج) تهذيب التهذيب(وابن حجر العسقالني في 

 .٢٠٤ص) تقريب التهذيب(وفي 
 .٩٠ص/ ٤ج) اإلصابة(وفي 

 .٨٣ص/ ١ج) عمدة القارئ(والعيني في 
 .٢٠٢ص) خالصة تهذيب الكمال (وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في

 .٢٧ص/ ١ج) لواقح األنوار(وأبو المواهب الشعراني في 
 .٧٥ص/ ١ج) شذرات الذهب(وابن العماد في 

 ... وآخرون آثيرون٢٢٨ص/ ٤ج) عالماأل(والزرآلي في 
 .٧٨ص/ إـ نور األبصار  ١



 ١٩٦ من ١١٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).وأفواههم ومناخرهم): (يعني غير الثعلبي(اية غيره ووفي ر

 )).َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالًء َحَسنًا((رمى بثالث حصيات في الميمنة، والميسرة، والقلب، : قال أنس
 .)١)(وهزم الكفار ليعم النبي والوصي: يعني

ول ( ة     ) أق ين (فالمقصود بكلم باعتبارهما أآمل المصاديق ) عليهما الصالة والسالم(هو النبي وعلي   ) المؤمن
 .الظاهرة

 
 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَرُسوَلُه((

 .٢٠/ األنفال

 :عن حذيفة) ناده المذآوربإس(حّدثنا أبو زآريا بن إسحاق : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
صلى اهللا ( في أصحاب محمد إّال)) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا((ما نزلت آية في القرآن فيها : ناسًا تذاآروا فقالوا ُأنَّإ

 ).وسّلمعليه 
 ).٢)(بابهاها وُل آان لعلي لُبإّال)) يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا((ما نزلت في القرآن : فقال حذيفة

ولأ( ي) ق ُنوا  ((إّن: يعن ِذيَن آَم ا الَّ ا َأيَُّه رآن )) ي ي الق ي  تف ة أصحاب النب مل عام ه (ش يه وآل ) صلى اهللا عل
اهللا ورسوله، أمّ        ان ب بارهم تظاهروا باإليم بُّ   باعت ان ول بابُ ا واقع اإليم ي بن أبي طالب    ه فإّنه ول ا هو لعل عليه (م

 ).السالم
 .ف طرفة عين إطالقًاًا ال يشوبه شيء أبدًا، وال تخلَّه الذي آمن بكل أعماقه إيمانًا مطلقألّن

 
 
وا َأنَّ اَهللا َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه              (( يُكْم َواْعَلُم ا ُيْحِي اُآْم ِلم وِل ِإذا َدع َتِجيُبوا ِهللا َوِللرَُّس ُنوا اْس ِذيَن آَم ا الَّ ا َأيَُّه ي

 )).َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن
 .٢٤/ األنفال

ة الكشفي     رمذي     ،روى العّالم د صالح الت ر محم ال ) الحنفي ( المي ردويه في مناقبه عن اإلمام   : ق روى ابن م
 :قوله تعالى: ه قالأّن) رضوان اهللا عليه(محمد الباقر 

 )).اْسَتِجيُبوا ِهللا َوِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُآْم ِلما ُيْحِييُكْم((
 ).٣)(وجههآّرم اهللا (نزلت في والية علي بن أبي طالب (

 .ه من االلتزام باإلسالمدعاآم لوالية علي بن أبي طالب، التي بها حياتكم الدينية، ألّن: يعني) أقول(
 

                                            
 .٤٠٧/ ـ غاية المرام ١
 .٤٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .الباب األول/ ـ المناقب للكشفي ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١١٦صفحة 

 

 

 )).َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة((
 .٢٥/ األنفال

ة البحراني عن أبي عبد اهللا محمد بن علي السراج ير    قال النبي : فعه إلى عبد اهللا بن مسعود قالروى العّالم
 ):صلى اهللا عليه وآله(

د          ا ابن مسعود ق زلت اآلية    أي وأنا مستودعكها، ومسلم )) َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة((ن
 :لك خاصة الظلمة فكن لما أقول واعيًا وعني له مؤديًا

 ).١(ة من آان قبليتي ونبّوي هذا آمن جحد نبّومن ظلم عليًا مجلس
 

 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا اَهللا َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأماناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن((

 .٢٧/ األنفال
 :قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 

 :ن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى ذآره ع، عن أبيه، عن يونس بن بكاريفي العتيق رو
 ).٢))(يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا اَهللا َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأماناِتُكْم ـ في آل محمد ـ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن((
ول ( يهان   ) أق ر       ال يخفى أنَّ   ) األول(تنب د ( المقصود من ذآ رآن،    ) آل محم ونه من الق يس آ ل إنّ ل ما هو من  ب

ي تأويل، يعن ير أو ال ـ : التفس راد ب اتكم((الم ي )) أمان د(ه ير   )آل محم تب التفس ي آ ر ف ن نظائ ه م ر ل ا أآث ، وم

 .والحديث
ي( يّ  ال شك أّن) الثان و س ل ه د، ب يت محم ل ب د، ومن أه و من آل محم ي طالب ه ن أب ي ب رهم  عل دهم وآبي

نة ن األحاديث الصحيحة والمعتمدة التي أودعها علماء أهل السُّوالعشرات م... ت بذلك العشرات آما نصّ ،وأولهم
بهم المختلفة، وسيأتي بيان ذلك في موارد مختلفة من هذا الكتاب            آية / في سورة األحزاب) منها(أنفسهم في آت

صلى (حيث قال النبي )). هَِّرُآْم َتْطِهيرًاِإنَّما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَط: ((عند قوله تعالى/ ٣٣

 ).٣)( هؤالء آل محمد الخهم إّناللَّ: (ـ وقد أدخل عليًا وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء ـ) اهللا عليه وآله
 
 
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اَهللا َيْجَعْل َلُكْم ُفْرقانًا((

 .٢٩/ األنفال
 ):مجاهد( عن تفسير ،ة السّيد هاشم البحرانيروى العّالم

                                            
 .٤٠٧/ ـ غاية المرام ١
 .٢٠٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 . وما بعدها٧٦ص/ ٢ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 ١٩٦ من ١١٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

رآن       ( ا في الق ذين آمنوا   ((م ا ال ا أيه اه اهللا تعالى في ه سابقهم إلى اإلسالم، فسّم ولعلي سابقة ذلك، ألّنإّال)) ي

 ).١)(تسعة وثمانين موضعًا أمير المؤمنين
 )).يا أيها الذين آمنوا((آية فيها هذه الموارد نثبتها ـ مرقمة ـ في ما يلي مع ذآر أول قطعة من آل ) أقول(

 :سورة البقرة
 .١٠٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا راِعنا َوُقوُلوا اْنُظْرنا -١

 .١٥٣ / َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة يا -٢
 .١٧٢ / ِت ما َرَزْقناُآْميا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآُلوا ِمْن َطيِّبا -٣
 .١٧٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِفي اْلَقْتلى -٤
 .١٨٣ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم -٥

 .٢٠٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َآافًَّة -٦
 .٢٥٤ / يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقناُآْميا َأ -٧
 .٢٦٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواَألذى -٨
 .٢٦٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيِّباِت ما َآَسْبُتْم -٩

 .٢٧٨ /  آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوَذُروا ما َبِقَي ِمَن الرِّبايا َأيَُّها الَِّذيَن -١٠
 .٢٨٢ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْآُتُبوُه -١١
 
 

 :سورة آل عمران
 .١٠٠ / وُتوا اْلِكتاَبيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَن الَِّذيَن ُأ -١٢
 .١٠٢ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َحقَّ ُتقاِتِه -١٣
 .١١٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم -١٤
 .١٣٠/ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُآُلوا الرَِّبوا َأْضعافًا ُمضاَعَفًة  -١٥

 .١٤٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َآَفُروا َيُردُّوُآْم -١٦
 .١٥٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُكوُنوا َآالَِّذيَن َآَفُروا -١٧
 .٢٠٠ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوا -١٨
 

 
 :سورة النساء

 .١٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النِّساَء َآْرهًا -١٩
 .٢٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُآُلوا َأْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل -٢٠

                                            
 .٤٤١ص/ ـ غاية المرام ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١١٨صفحة 

 

 .٥٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل -٢١

 .٧١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُآْم َفاْنِفُروا ُثباٍت -٢٢
 .٩٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اِهللا َفَتَبيَُّنوا -٢٣
 .١٣٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهداَء ِهللا -٢٤
 .١٣٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباِهللا َوَرُسوِلِه -٢٥

 .١٤٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلكاِفِريَن َأْوِلياَء -٢٦
 
 

 :سورة المائدة

 .١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد -٢٧
 .٢ / وا ال ُتِحلُّوا َشعاِئَر اِهللايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن -٢٨
 .٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم -٢٩
 .٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِهللا ُشَهداَء ِباْلِقْسِط -٣٠

 .١١ / ا ِنْعَمَة اِهللا َعَلْيُكْميا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُرو -٣١
 .٣٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة -٣٢
 .٥١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّصارى َأْوِلياَء -٣٣
 .٥٤ / دَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِهيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَت -٣٤

 .٥٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا -٣٥
 .٨٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا َطيِّباِت ما َأَحلَّ اُهللا َلُكْم -٣٦
 .٩٠ / ا اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواَألْنصاُب َواَألْزالُم ِرْجٌسيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّم -٣٧
 .٩٤ / ٍء ِمَن الصَّْيِد يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلَيْبُلَونَُّكُم اُهللا ِبَشْي -٣٨
 .٩٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْقُتُلوا الصَّْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم -٣٩

 .١٠١ / ِذيَن آَمُنوا ال َتْسَئُلوا َعْن َأْشياَءيا َأيَُّها الَّ -٤٠
 .١٠٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيُضرُُّآْم َمْن َضلَّ -٤١
 .١٠٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهاَدُة َبْيِنُكْم ِإذا َحَضَر َأَحَدُآُم اْلَمْوُت -٤٢
 

 
 :سورة األنفال

 .١٥ / ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َآَفُروا َزْحفًاي -٤٣
 .٢٠ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَرُسوَلُه َوال َتَولَّْوا َعْنُه -٤٤

 .٢٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللا َوِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُآْم -٤٥
 .٢٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا اَهللا َوالرَُّسوَل -٤٦



 ١٩٦ من ١١٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٢٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اَهللا َيْجَعْل َلُكْم ُفْرقانًا -٤٧

 .٤٥ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا -٤٨
 
 

 :سورة التوبة

 .٢٣ / َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا آباَءُآْم َوِإْخواَنُكْم َأْوِلياَءيا َأيُّ -٤٩
 .٢٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َنَجٌس -٥٠
 .٣٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َآِثيرًا ِمَن اَألْحباِر َوالرُّْهباِن -٥١
 .٣٨ / ِذيَن آَمُنوا ما َلُكْم ِإذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروايا َأيَُّها الَّ -٥٢

 .١١٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُآوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَن -٥٣
 .١٢٣ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قاِتُلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر -٥٤
 
 

 :سورة الحج
 .٧٧ / َها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَآُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْميا َأيُّ -٥٥
 
 

 :سورة الّنور
 .٢١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن -٥٦
 .٢٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم -٥٧
 .٥٨ / يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيماُنُكْميا َأ -٥٨
 

 
 :سورة األحزاب

 .٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُروا ِنْعَمَة اِهللا َعَلْيُكْم -٥٩
 .٤١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُآُروا اَهللا ِذْآرًا َآِثيرًا -٦٠

 .٤٩ / َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّيا َأيُّ -٦١
 .٥٣ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ -٦٢
 .٥٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا -٦٣
 .٦٩ / ِذيَن آَمُنوا ال َتُكوُنوا َآالَِّذيَن آَذْوا ُموسىيا َأيَُّها الَّ -٦٤

 .٧٠/ ً يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُقوُلوا َقْوًال َسِديدًا -٦٥
 



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٢٠صفحة 

 

 

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(سورة محمد 
 .٧ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اَهللا َيْنُصْرُآْم -٦٦
 .٣٣ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل -٦٧
 

 
 :سورة الحجرات

 .١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اِهللا َوَرُسوِلِه -٦٨
 .٢ / النَِّبيِّيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت  -٦٩

 .٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاَءُآْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا -٧٠
 .١١ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم -٧١
 .١٢ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َآِثيرًا ِمَن الظَّنِّ -٧٢
 

 
 :يدسورة الحد

 .٢٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه -٧٣
 

 
 :سورة المجادلة

 .٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتناَجْيُتْم َفال َتَتناَجْوا ِباِإلْثِم -٧٤
 .١١ / جاِلِس َفاْفَسُحوايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَم -٧٥
 .١٢ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ناَجْيُتُم الرَُّسوَل َفَقدُِّموا -٧٦

 
 

 :سورة الحشر
 .١٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدََّمْت ِلَغٍد -٧٧

 
 

 :سورة الممتحنة
 .١ / آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّآْم َأْوِلياَءيا َأيَُّها الَِّذيَن  -٧٨

 .١٠ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا جاَءُآُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ -٧٩
 .١٣ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّْوا َقْومًا َغِضَب اُهللا َعَلْيِهْم -٨٠



 ١٩٦ من ١٢١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 
 :صفسورة ال

 .٢ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلوَن -٨١
 .١٠/  يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم -٨٢

 .١٤ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َأْنصاَر اِهللا َآما قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم -٨٣
 
 

 :سورة الجمعة

 .٩/ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلى ِذْآِر اِهللا  -٨٤
 
 

 :سورة المنافقون

 .٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْلِهُكْم َأْمواُلُكْم َوال َأْوالُدُآْم َعْن ِذْآِر اِهللا -٨٥
 
 

 :سورة التغابن

 .١٤/ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزواِجُكْم َوَأْوالِدُآْم َعُدوًّا َلُكْم  -٨٦
 
 

 :سورة التحريم
 .٦ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نارًا َوُقوُدَها الّناس َواْلِحجاَرُة -٨٧

 .٨ / ا ِإَلى اِهللا َتْوَبًة َنُصوحًايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبو -٨٨
 
 
 )).َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َآَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اُهللا َواُهللا َخْيُر اْلماِآِريَن((

 .٣٠/ األنفال
) بإسناده المذآور(ن بن محمد بن الحسين الثقفي حدثني الحسي: قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني  
 )).َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َآَفُروا: ((عن ابن عباس في قول اهللا تعالى

اقتلوه، وقال : فأوثقوه بالوثاق، وقال بعضهم) محمد(إذا أصبح : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: قال

) وسّلمصلى اهللا عليه ( فبات علي بن أبي طالب على فراش النبي ،ذلكطلع اهللا نبيه على أبل أخرجوه، ف: بعضهم
يلة فخرج رسول اهللا       ك الل حتى لحق بالغار، وبات المشرآون يحرسون عليًا وهم )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(تل



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٢٢صفحة 

 

ال أدري، : ك؟ قالأين صاحب: ا أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليًا رّد اهللا مكرهم فقالواه رسول اهللا، فلمّ   يظنون أنّ  

 ).١(فاقتصوا أثره
 
 
 )).َوِإْذ قاُلوا اللُهمَّ ِإْن آاَن هذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْينا ِحجاَرًة ِمَن السَّماِء َأِو اْئِتنا ِبَعذاٍب َأِليٍم((

 .٣٢/ األنفال
 :قال) غريب القرآن(في تفسيره ) ٣٣٣( المتوفى ، عن الحافظ أبي عبيد الهروي،نقل العّالمة القبيسي

غ رسول اهللا       لمّ  ه   (ا بّل يه وآل  وشاع ذلك أتى جابر بن ، علي ما بّلغفي غدير خم في حّق)  وسّلم صلى اهللا عل
بدي          دة الع ال ،النضر بن الحارث بن آل د أمرتنا من اهللا أنْ  :  فق ا محم ك رسول اهللا،  ال إله إال اهللا، وأّن نشهد أْني

م ترضَ         لحجّ وبالصالة، والصوم، وا     م ل نك، ث نا م زآاة فقبل ذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضّلته علينا  ، وال  ب
 فهذا شيء منك أم من اهللا؟)  موالهمن آنت مواله فعليٌّ: (وقلت

 . هذا من اهللا هو إّنواهللا الذي ال إله إّال): صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا 
ول           ته وهو يق ريد راحل ر ي ى جاب ان ما يقول محمد حقًا  ْناللهم إ : فول َفَأْمِطْر َعَلْينا ِحجاَرًة ِمَن السَّماِء َأِو (( آ

 )).اْئِتنا ِبَعذاٍب َأِليٍم
 ).٢(ته وسقط من دبره وقتلهام فسقط على ه،فما وصل إليها حتى رماه اهللا بحجر

*** 
ه على تفسير البيضاوي مخطوطة          ندي في حاشية ل ال سعد أف ر ظوالسائل ن (: في تفسير سورة المعارج،وق

ى قول الجمهور فإنّ        بمعنى سيقع ال محالة، عبر ) واقع(اآلية، فـ )) إن آان هذا هو الحق: ((ه قالبن الحارث عل
 ).٣(ما في الدنيا أو في اآلخرةإ ،ال لتحققهل على الّدبما يّد
ول ( في ) ئد السمطينفرا(في آتابه ) الحنفي(شيخ اإلسالم الحمويني   : ورواه من أعالم المذاهب السنية     ) أق

في ) الشافعي(والسّيد الشبلنجي . ٣٦ص) الفصول المهمة(في آتابه ) المالكي( وابن الصباغ ،الباب الثالث عشر
 .٧٨ص) نور األبصار(آتابه 

 .وغيرهم آثيرون
 
 
 )).وَنَوما آاَن اُهللا ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوما آاَن اُهللا ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُر((

 .٣٣/ األنفال
 :قال) المناقب المرتضوية( في آتابه ،روى العّالمة المير محمد صالح الكشفي الترمذي

                                            
 .٢١١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .١٥١ص/ ٣ج)/ ماذا في التاريخ(ـ آتاب  ٢
 .٦٩ص/ ٢ج/ ـ حاشية أنوار التنزيل لسعدي أفندي ٣



 ١٩٦ من ١٢٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :أورد في الصواعق المحرقة قوله تعالى

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (إن المراد أهل البيت آما قال )) َوما آاَن اُهللا ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم((
 ).١)(ل السماء وأهل بيتي أمان ألمتيالنجوم أمان أله(
صلى اهللا عليه ( بمثابة آون الرسول ،ةفي األّم) عليهم السالم( آون أهل البيت  المقصود بذلك أّنلعّل) أقول(
بين ظهراني )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(ب األمة ما دام الرسول عذِّ اهللا تعالى ال ُيبنفسه في األمة، فكما أّن) وآله

ة، آ    اة الرسول        األم د وف ة اإلسالم بع ه   (ذلك ال يعذب اهللا أم يه وآل ا دام واحد من أهل البيت بين  ) صلى اهللا عل م
 .ظهراني األمة

وهو ) عجل اهللا فرجه(ة، وحيث يوجد في هذا الزمان اإلمام المهدي المنتظر ّجال تخلو األرض من ُح) وحيث(
 . فال يستحق الّناس العذاب،من أهل البيت

 
 
 )).ُنوا َأْوِلياَءُه ِإْن َأْوِلياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن َولِكنَّ َأْآَثَرُهْم ال َيْعَلُموَنَوما آا((

 .٣٤/ األنفال

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح يل بن الحسين     : ق رنا عق عن عبد اهللا بن ) بإسناده المذآور(أخب
 ):في قوله تعالى(عباس 
 .ةار مكآّف: يعني)) وما آانوا((
ياَءُه ِإْن َأْوِلياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقونَ  ((  ًاعلي بن أبي طالب وحمزة وجعفر: الشرك والكبائر، يعني) اتقوا: (يعني)) َأْوِل

 .هؤالء هم أولياؤه. وعقيًال
 ).٢))(َولِكنَّ َأْآَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن((
 
 
ُتْم ِمْن َشيْ       (( ا َغِنْم وا َأنَّم )).  ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْربى َواْلَيتامى َواْلَمساِآيِن َواْبِن السَِّبيِلٍء َفَأنَّ هللاِ   َواْعَلُم

 .٤١/ األنفال
 : في تفسيره المخطوط الممزوج بآيات القرآن قال،سييأخرج الشيخ المفّسر شهاب الدين السيو

 )).نَّ ِهللا ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْربىَإف((
وفل ـ ألنَّ          وألقا: أي ه آبني هاشم وبني المطلب ـ دون بني شمس وبني ن  هؤالء لم يفارقوه في الجاهلية رب

 ).٣(واإلسالم
قال علي : عن ابن الديلمي قال) بإسناده المذآور) (جامع البيان في تفسير القرآن(وروى الطبري في تفسيره 

                                            
 .٤٨٩ص/ دةـ ينابيع المّو ١
 .٢١٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .وال رقم للورقة/ الصفحة الثانية/ ـ عيون التفاسير للفضالء السماسير ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٢٤صفحة 

 

نَّ ِهللا َإٍء ف َواْعَلُموا َأنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْي((نفال أما قرأت في األ: لرجل من أهل الشام  ) رضي اهللا عنه   (بن الحسين     

: كم ألنتم هم؟ قالّنإف): الشامي(قال . نحن هم: نعم، قال): الشامي(اآلية؟ قال ...)) ْربىقُُْخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي ال
 ).١)(نعم

سألت عبد اهللا : نهال بن عمرو، قالالِمعن ) بإسناده المذآور(روى الطبري ـ أيضًا ـ في تفسيره عن الحارث 
 عن الخمس؟) بن علي بن أبي طالب(بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين 

 .هو لنا: فقاال
ي      ي بن أبي طالب       (فقلت لعل : قال)) َواْلَيتامى َواْلَمساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل: (( اهللا يقولإنَّ): بن الحسين بن عل
 ).٢)(يتامانا ومساآيننا

 : في تفسيره عند ذآر هذه اآلية،لعّالمة محمد جمال الدين القاسميوقال ا

 ).٣)(وسّلمصلى اهللا عليه (قرابته ) ذي القربى( المراد بـ على أّن: جمع العلماءأ(
ام التونسي     ال اإلم ا ذو القربى، فـ وأّم(، )التحرير والتنوير( الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره  ،وق

ى عو     ) ال( بله، أي         في القرب ور ق نا هو الرسول المذآ راد ه يه، والم ولذي قربى الرسول، : ض عن المضاف إل
ك   رام من اهللا لرسوله ـ    إوذل  اهللا حرَّم عليهم  ألّن،ـ إذ جعل ألهل قرابته حقًا في مال اهللا) وسّلمصلى اهللا عليه (آ

 ).٤)(في الخمس ثابتًا بوصف القرابةه أغناهم من مال اهللا، ولذلك آان حقهم أخذ الصدقات والزآاة، فال جرم أّن
 :وقال صاحب المنار في تفسيره، عند تفسيره هذه اآلية

ه ة النسبية، فإّنة الدينية إلى الحمّي فيهم الحمّيتة لإلسالم، حيث اجتمعهم أآثر الّناس حمّيولذوي القربى، ألّن(
صلى اهللا عليه ( ذلك تنويهًا بأهل بيت النبي ـ   فيـ وألّن) وسّلمصلى اهللا عليه ( بعلو دين محمد ـ  ال فخر لهم إالّ  

ك مصلحة راجعة إلى الملّ        ) وسّلم   يجب أن يكون ،اء يكون توقيرهم تنويهًا بالملةة، وإذا آان العلماء والقرّ ـ وتل
 .آذلك باألولى) ذوي القربى(توقير 

 :ثم قال أيضًا
دين( ن العاب ين أنّ ،روي عن زي ن الحس ي ب ال عل ناإّن: ه ق ه، إّن الخمس ل يل ل ول، فق ى : (( اهللا يق َواْلَيتام

 ).٥)(يتامانا، ومساآيننا، وأبناء سبيلنا: فقال)) َواْلَمساِآيَن َواْبَن السَِّبيِل

*** 
ر المعاصر       ال المفّس ريم الخطيب   (وق بد الك ى بالتفسير القرآني للقرآن، في هذه في تفسيره الكبير المسمّ  ) ع

 :اآلية
وز( نائم م ذا الخمس من الغ ذوي  فه و لرسول اهللا، وقسم ل ان هللا فه ا آ ام، قسم هللا، وم ى خمسة أقس ع عل

                                            
 .سورة األنفال/ ـ جامع البيان في تفسير القرآن ١

 .تفسير سورة األنفال/ ـ جامع البيان في تفسير القرآن ٢
 .٣٠٠١ص/ ٨ج/ ـ تفسير القاسمي ٣
 .٩ص/ ١٠ج/ التنويرـ تفسير التحرير و ٤
 .١٥-١٤ص/ ١٠ج/ ـ تفسير المنار ٥



 ١٩٦ من ١٢٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١)(القربى من رسول اهللا

و حامد الغزالي في            ام أب ال اإلم ما هي  إّن، الصدقة آلل محمدال تحلُّ): (وسّلمصلى اهللا عليه (قال ) إحيائه(وق
 ).٢)(أوساخ الّناس

ام      نابلة (وأخرج إم بل في مسنده        ) الح د بن حن ال أحم  نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذي       إنَّ: ق
 :القربى فقال

 ).٣)(مه رسول اهللا لهمقّس) وسّلمصلى اهللا عليه (هو لنا، لقربى رسول اهللا (
 :وأخرج الزمخشري في تفسيره قال

صلى (ه ـ أي الخمس ـ على ستة أسهم، هللا والرسول سهمان، وسهم ألقاربه، حتى قبض وعن ابن عباس أّن(
 )٤).(وسّلم عليه اهللا

د بن يوسف آواشي الموصلي          ر أحم ال المفّس من )) ولذي القربى((في :  في تفسيره المخطوط المزجي ،وق
 :سورة األنفال

 : قالإلى أْن...  ـ وهم بنو هاشم وبنو المطلب يعطون)وسّلمصلى اهللا عليه (ـ  والمراد أقاربه
ما فارقونا في ) وشبك بين أصابعه(بنو المطلب فشيء واحد ا بنو هاشم وأّم: ـ) وسّلمصلى اهللا عليه (ـ : قال

 ).٥)(جاهلية وال إسالم
*** 

ر    ر الكبي ندي       ،والمفّس بارك الفيض اله و الفضل فيض اهللا بن الم  في تفسيره المخطوط المزجي المهمل    ، أب
 :الكلمات التي ال نقط لها، قال

ى   (( ذي القرب ام رسول اهللا       )) ول د أرح راد أل يه  صلى اهللا  (والم د والد     ) وسّلم عل ده، ووال د وال وهم أوالد وال
 ).٦)(والده

 .أوالد عبد المطلب، وأوالد هاشم: يعني
*** 

 :سالمبولي في تفسيره المخطوط قالوالشيخ إسماعيل بن مصطفى الحقي اإل

 .وهم بنو هاشم وبنو المطلب)) ولذي القربى((
ا خصَّ  وإّن رابة رسول اهللا ـ     ا ذم يه وآله  ( ق عليه (هم لم يفارقوه ـ بني هاشم وبني المطلب، ألّن) صلى اهللا عل
ر     ) السالم ال العس ي ح ًال ف بًا وتواص رابة نس ي الق ة وه رابة آامل رابتهم ق ت ق الم، فكان ي إس ية وال ف ي جاهل ف

                                            
 .٦١٦ص/ ٥ج/ ـ التفسير القرآني للقرآن ١
 .٤١٠ص/ ٣ج/ ـ إحياء علوم الدين ٢

 .٣٢٠ص/ ١ج/ ـ مسند أحمد ٣
 .آية الخمس/ سورة األنفال/ ـ تفسير الكشاف ٤
 .٨الورقة/ ١ص/ ٢ـ التلخيص في التفسير مخطوط ج ٥
 .ال أرقام لصفحاته/ ـ سواطع اإللهام مخطوط ٦



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٢٦صفحة 

 

 ).١)(عطوا الخمسُأ ف،واليسر

ال المؤرخ المشهور        ريد وجدي     (وق د ف رة معارف القرن العشرين (صاحب   ) محم لمختصر في تفسيره ا) دائ
 :في تفسير هذه اآلية الكريمة) المصحف المفّسر(ى بـ المسّم
تم من شيء فإنّ      ( ا غنم  وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وقيل ، خمسه هللا ورسوله ولذي القربى من الرسول  م

 ).٢)(بنو هاشم وحدهم

 ):در األسرار( بـ ىفندي النقيب في تفسيره المهمل بال نقطة المسّمأ السّيد محمد ،وقال مفتي دمشق الشام
 ).٣(للرسول) ما غنمتم من شيء فإن هللا خمسه وللرسول، ولذي القربىّنأواعلموا (

*** 
في آتابه في التفسير عند هذه اآلية ) الشيخ محمد علي السايس(ية الشريعة اإلسالمية بمصر س آّلوقال مدّر

 :الكريمة
 ).٤)(ـ) وسّلمى اهللا عليه صل(ذو القربى، والمراد بها قرابة رسول اهللا ـ : ثالثها(

 : عند ذآر هذه اآلية الكريمة،في باب الخمس) بداية المجتهد(وقال الحافظ ابن رشد في 
 ).٥...)(واختلفوا في القرابة من هم؟ فقال قوم بنو هاشم فقط، وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم(

 
 
 )).اْثُبُتوايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتْم ِفَئًة َف((

 .٤٥/ األنفال

ّيد المؤمن الشبلنجي          ور األبصار  (في  ) الشافعي (أخرج الس : أنه قال) رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس   ) ن
 ).٦(أميرها وشريفهاوإّال وعليٌّ أولها ))  الذين آمنوااهيا أّي: ((ليس آية من آتاب اهللا تعالى

*** 
اآم الحسكاني        ال ) الحنفي (وروى الحافظ الح عن الحكم بن ) بإسناده المذآور( أخبرني الحسين بن أحمد    :ق

 :عيينة قال

 ).٧)( فيهم علي بن أبي طالب،هم ثبتوا يوم حنين فيهم أّنأربعة ال شكَّ(
ول ( ي بن أبي طالب آان أول من يخوض غمار الحروب، وآخر من يخرج عنها، ومتى وفي أية حرب     ) أق عل

                                            
 .٣١١الورقة/ ٢ـ روح البيان مخطوط ص ١
 .٢٣٣ص/ ـ المصحف المفسر ٢
 .١٥٩ص/ ١ج/ ـ در األسرار ٣

 .٧ص/ ٢ج/ ـ تفسير آيات األحكام للسايس ٤
 .٤٠٧ص/ ١ج/ اية المجتهد ونهاية المقتصددـ ب ٥
 .٧٨ص/ ـ نور األبصار ٦
 .٢٥٣-٢٥٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٧



 ١٩٦ من ١٢٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

ي بن أبي طالب           بت عل م يث ه لم يسجل عليه التاريخ الفرار من وته يوم حنين فضيلة خاصة، فإّن حتى يكون ثب،ل

 ). عنهايُتّللو تظاهر العرب علّي لما َو): (نهج البالغة( وال مرة واحدة، آيف وهو الذي يقول في ،الزحف
نة ذلك إنّ         م بن عيي ر الحك  اهللا صلى( آثير من أصحاب الرسول  يوم حنين فرَّما هو تأآيد لثباته، ألنَّولكن ذآ

ه    يه وآل َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َآْثَرُتُكْم ((حيث اعتمدوا على آثرتهم ولم يتوآلوا على اهللا، قال تعالى       )  وسّلم  عل
 .٢٥/ التوبة)) َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوضاَقْت َعَلْيُكُم اَألْرُض ِبما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبِريَن

 
 
 )).ْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اُهللا ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَنَوِإ((

 .٦٢/ األنفال

ة الهندي عبيد اهللا بسمل في آتابه الكبير   عن أبي نعيم ) عليه السالم( في فضائل أمير المؤمنين ،روى العّالم
ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه : ((ن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال في قوله تعالى ع،سانيدهمأوالسمعاني والّسيوطي ب

 :ـ) وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ـ )): َوِباْلُمْؤِمِنيَن
ه إلّ             ( ا اهللا ال إل ى العرش أن توب عل ا وحدي ال شريك لي، ومحمد عبدي، ورسولي أيّ  مك دته بعلي بن أبي ا أن

 ).١)(طالب
*** 

 ).٢( سليمان القندوزي في ينابيعه،وأخرج نحوه الحافظ الحنفي
*** 

ك ـ باختالف اللفظ واتفاق المعنى ـ العديد من الحُ          ريبًا من ذل المحب الطبري ) منهم: (ثباتّفاظ واألوأخرج ق
 ).٣)( وسّلمصلى اهللا عليه وآله(عن أبي الخميس عن النبي ) ذخائر العقبى(في 

 ).٤( الحافظ أبو الحسن بن المغازلي في مناقبه،قيه الشافعية ف،ومنهم عّالمة واسط
 ).٥(ق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه الحافظ موّف،افنمنهم عّالمة األح(
 ).٦( الدين الطبري في رياضه الحافظ محّب،عّالمة الشوافع) ومنهم(

 ).٧(، في مجمع الزوائد)الشافعي(الحافظ ابن حجر الهيثمي ) ومنهم(
 ).١(، في آنز العمال)الحفض(المتقى الهندي ) ومنهم(

                                            
 .٧٣ص/ مطالبـ أرجح ال ١
 .٩٤ص/ ـ ينابيع المّودة ٢
 .٦٩ص/ ـ ذخائر العقبى ٣

 .٣٩ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٤
 .٢٣٤ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٥
 .٢٧٢ص/ ٢ج/ ـ الرياض النضرة ٦
 .١٢١ص/ ٩ج/ ـ مجمع الزوائد ٧



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٢٨صفحة 

 

 ).٢(الخطيب البغدادي في تاريخه الكبير) ومنهم(

 ).٣( جالل الدين بن أبي بكر الّسيوطي في تفسيره،ر الشافعيةمفّس) ومنهم(
 ...وآخرون عديدون

 
 

 )).يا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اُهللا َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن((
 .٦٤/ ألنفالا

 :، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري في قوله تعالى)مناقبه( أحمد بن علي البغدادي في ،روى الخطيب أبو بكر
 )).يا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اُهللا َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن((

 ).٤( وهو رأس المؤمنين،هو علي بن أبي طالب
 ).٥(د اهللا بسمل في مناقبه عبي،وأخرجه عّالمة الهند

 ).٦( في مناقبه عن المحدِّث الحنبلي، المير محمد صالح الكشفي الترمذي،وأخرجه أيضًا عّالمة الحنفية
 

 
ُدوا َمَعُكْم َفُأولِئَك ِمْنُكْم َوُأوُلوا اَألْرحاِم َبْعُضُهْم َأْولى ِبَبْعٍض              (( ُروا َوجاَه ُد َوهاَج ْن َبْع ُنوا ِم ِذيَن آَم ِفي ِآتاِب َوالَّ

 .٧٥/ األنفال)). ٍء َعِليٌم اِهللا ِإنَّ اَهللا ِبُكلِّ َشْي
ندوزي       في : ه قالأّن) المناقب(، عن الحافظ أبي بكر بن مردويه في آتاب   )الحنفي (روى الحافظ سليمان الق

 :قوله تعالى
 )).ِمِنيَن َواْلُمهاِجِريَنَوُأوُلوا اَألْرحاِم َبْعُضُهْم َأْولى ِبَبْعٍض ِفي ِآتاِب اِهللا ِمَن اْلُمْؤ((

 .ه آان مؤمنًا مهاجرًا ذا رحمذلك علي، ألّن: إنه قيل
 ):أقول(
في (( ذآر عن ابن مردويه ذلك في آية أخرى واردة في سورة األحزاب، وفيها بعد     الحافظ القندوزي وإنْ    إّن

تاب اهللا   ما هو بمالحظة  التفسير إّن أّن إّال،وهذه اآلية ليست بعدها هذه الجملة )) من المؤمنين والمهاجرين  )) ((آ
ة    َبْعضٍ       ((جمل ى ِب ُهْم َأْول اِم َبْعُض وا اَألْرح ورودهما موردًا واحدًا،     )) َوُأوُل ين ول ين اآليت هما وحيث إّن(المشترآة ب

ين    ران آيت ة واحدة وإنْ    ،تعتب ، وسيأتي في )عليه السالم( لذلك جعلناهما آيتين في فضل علي ، اتحد لفظهما  ال آي

                                                                                                                                
 .١٥٨ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ١
 .١٧٣ص/ ١١ج/ ـ تاريخ بغداد ٢

 .١٩٩ص/ ٣ج/ ـ الّدر المنثور ٣
 .١٨٦ص/ ـ مناقب الخطيب البغدادي ٤
 .٨٨ص/ ـ أرجح المطالب ٥
 .الباب األول/ ـ المناقب للكشفي ٦



 ١٩٦ من ١٢٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .ة األحزاب تعليق ال بأس بمالحظتهسور

 
 

 سورة التوبة
 )وفيها تسع عشرة آية(

 .٣/ َأذاٌن ِمَن اِهللا َوَرُسوِلِه ِإَلى الّناس َيْوَم اْلَحجِّ و-١
 .١٢ / َوِإْن َنَكُثوا َأْيماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم -٢
 .١٦ / َوَلمَّا َيْعَلِم اُهللا الَِّذيَن جاَهُدوا ِمْنُكْمَأْم َحِسْبُتْم َأْن ُتْتَرُآوا  -٣
 .١٧ / ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم خاِلُدوَن -٤

 .١٩/ َأ َجَعْلُتْم ِسقاَيَة اْلحاجِّ َوِعماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحراِم  -٥
 .٢٢-٢٠/ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيم) إلى ( اِهللالَِّذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا ِفي َسِبيِل -٦
 .٢٦/ ُثمَّ َأْنَزَل اُهللا َسِكيَنَتُه َعلى َرُسوِلِه  -٧
 .٢٨ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َنَجٌس َفال َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد -٨

 .٣٢/ َيْأَبى اُهللا ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر اِهللا ِبَأْفواِهِهْم َو -٩
 .٣٤/ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َآِثيرًا ِمَن اَألْحباِر َوالرُّْهباِن َلَيْأُآُلوَن َأْمواَل الّناس ِباْلباِطِل  -١٠
 .٣٦/ ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اِهللا اْثنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِآتاِب اِهللا  -١١
 .٤٠ / ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اُهللا -١٢

 .٦١ / َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اِهللا َلُهْم َعذاٌب َأِليٌم -١٣
 .٧٤ / َيْحِلُفوَن ِباِهللا ما قاُلوا َوَلَقْد قاُلوا َآِلَمَة اْلُكْفِر -١٤
 .١٠٠ / َألْنصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحساٍنَوالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن اْلُمهاِجِريَن َوا -١٥
 .١١٩ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُآوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَن -١٦

 .١٢٣ / يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قاِتُلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر -١٧
 
 
 .٣/ التوبة)). ٌء ِمَن اْلُمْشِرِآيَن َوَرُسوُلُه ُسوِلِه ِإَلى الّناس َيْوَم اْلَحجِّ اَألْآَبِر َأنَّ اَهللا َبِريَوَأذاٌن ِمَن اِهللا َوَر((

د بن جرير           ر محم و جعف نزلت براءة : عن زيد بن يثيع قال) بإسناده المذآور(في تفسيره ) الطبري(روى أب
ا رسول اهللا        بعث به هل نزل : ا رجع أبو بكر قال ثم أرسل عليًا فأخذها منه، فلّم،رأبا بك) وسّلمصلى اهللا عليه   (ف

 ).١( من أهل بيتيها أنا أو رجٌلبلُغُا  أْنمرُتال ولكن ُأ): صلى اهللا عليه وآله(فيَّ شيء؟ قال 
*** 

 :ه قالعن أبي هريرة أّن) صحيحه(وروى البخاري في 
                                            

 .٤٦ص/ ١٠ج/ ـ جامع البيان في تفسير القرآن ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٣٠صفحة 

 

ي في أهل من     أف ( راءة    ىذن عل وم النحر، بب  بعد  ال يحّجْنأو) هبريء من المشرآين ورسوُليعني بأن اهللا ( ي

 ).١)(العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان
*** 

قال : جالل الدين الّسيوطي في تفسيره، عن ابن أبي حاتم، عن حكيم بن حميد، قال  ) الفقيه الشافعي (وأخرج   
 .نهسمًا ولكن ال يعرفواإن لعلي في آتاب اهللا ): رضي اهللا عنه(لي علي بن الحسين 

 ما هو؟: قلت
 :ألم تسمع قول اهللا: قال
 )).َوَأذاٌن ِمَن اِهللا َوَرُسوِلِه ِإَلى الّناس َيْوَم اْلَحجِّ اَألْآَبِر((

 ).٢(هو واهللا األذان

*** 
 :قال) التحرير والتنوير( في تفسيره ،وأخرج اإلمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

 أبو بكر بالّناس، إذ ألحق رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم ـ علي هاوهذا األذان قد وقع في الحّجة التي حّج(
يؤذن ببراءة، فأذن بها عل                يًا الموسم ل ر مواف  يوم النحر بمنى، من أولها إلى ثالثين أو يبن أبي طالب بأبي بك

 ).٣(أربعين آية منها، آذا ثبت في الصحاح والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض
*** 

بالتفسير ( المعروف ،ى بمحاسن التأويل في تفسيره المسّم، محمد جمال الدين القاسمي،مة الشاموأخرج عّال
ال ) القاسمي  ال      : (ق زلت   لمّ : وروى ابن إسحاق ق راءة (ا ن ى رسول اهللا  ) ب يا : قيل له) وسّلمصلى اهللا عليه (عل

 رجل من أهل بيتي، ثم ي إّالال يؤدي عّن):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال     
ه أخرج بهذه القصة من صدر براءة            ال ل يه ـ فق ي بن أبي طالب ـ رضوان اهللا عل ا عل ن في الّناس يوم  وأّذ،دع

 ).٤( إذا اجتمعوا بمنى الخ،حرالّن
*** 

 ).٥( صاحب المنار في تفسيره،وأخرج نحو ذلك وغيره من أحاديث عديدة

*** 
ام الم     ذا اإلم دين بن عمر البقاعي      وهك رهان ال ر ب ) ٦)(ر في تناسب اآليات والسورنظم الدُّ( في تفسيره ،فّس
 .وغيرهما آثيرون

                                            
 .٣٧ص/ ٥ج/ ـ صحيح البخاري ١
 .أولها/ تفسير سورة التوبة/ ـ الّدر المنثور ٢

 .١٠٠ص/ ١٠ج/ ـ تفسير التحرير والتنوير ٣
 .٣٠٦٩ص/ ٨ج/ ر القاسميـ تفسي ٤
 .١٥٧ص/ ١٠ج/ ـ تفسير المنار ٥
 .٣٦٥-٣٦٤ص/ ٨ج/ ـ نظم الدر ٦
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*** 

ر المعاص    ريم الخطيب   ( المصري من أهل السنة      روالمفّس بد الك التفسير (في تفسيره الكبير الذي أسماه  ) ع
 :عند تفسير هذه اآليات قال) القرآني للقرآن

) وسّلمصلى اهللا عليه ( حتى تلقى رسول اهللا ،فصل عن المدينة في طريقه إلى البلد الحراموما آاد أبو بكر ين
 يؤذن به  يؤدي عنه هذا األمر، وأْنه هذه اآليات األولى من سورة براءة، فجعل إلى علي بن أبي طالب أْنمن رّب

 ).١)( األآبرفي الّناس يوم الحجِّ
*** 

يوطي        ال الّس ذا ق ه      أيضاً ) الشافعي (وهك ى تفسير البيضاوي  ، في حاشية مخطوطة ل يعني [ أنها يوُر: ( عل
 ).٢(الحديث...) ـ عليًا) وسّلمصلى اهللا عليه (رسل رسول اهللا ـ أا نزلت  لّم]سورة التوبة

*** 
 ).٣( في مناقب علي بن أبي طالب،خطب خطباء خوارزمأوأخرج الموضوع في حديث المناشدة 

 لعلي بن )وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : الرحمن بن أبي ليلى قال عن عبد ،وأخرج هو أيضًا بسنده     
 ).٤)( األآبر ـنزل اهللا فيك ـ وأذان من اهللا ورسوله إلى الّناس يوم الحجِّأأنت الذي : (أبي طالب

قد الخمسة الذين آانوا معه في الشورى، و) عليه السالم(وفي حديث المناشدة الذي ناشد فيه أمير المؤمنين   
 ):عليه السالم(رواه الكثير الكثير من أصحاب الحديث والتفسير والتاريخ بأسانيد عديدة، وفيه قوله 

 ). يأخذ براءة من أبي بكرـ بأْن) وسّلمصلى اهللا عليه (هل فيكم أحد أمره رسول اهللا ـ : نشدآم باهللاأف(.... 
 يا رسول اهللا أنزل فيَّ شيء؟: فقال له أبو بكر

 ). عليي إّالي عّنه ال يؤّدّنإ: (فقال له
 غيري؟
 .هم الالّل: قالوا

 : الكثير،جماع على أصل المعنىإ و،نقله باختالف في بعض العبارات
 ).٥(الحافظ أبو الحسن بن المغازلي الشافعي في مناقبه) منهم(

 ).٦(عّالمة الشوافع الحمويني في فرائده) ومنهم(
 ).٧(ابن حجر في صواعقه) ومنهم(

                                            
 .٦٩٨ص/ ٥ج/ ـ التفسير القرآني للقرآن ١
 .ال رقم لصفحاته/ ـ حاشية أنوار التنزيل ٢
 .٢٢٣ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٣

 .٢٤ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٤
 .١١٢ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٥
 .٥٨ص/ د السمطينـ فرائ ٦
 .٩٣و٧٥ص/ ـ الصواعق المحرقة ٧



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٣٢صفحة 

 

 ).١(لحافظ الذهبي في ميزانها) ومنهم(

 ).٢(ابن عبد البر في استيعابه) ومنهم(
 ).٣(الحافظ الكنجي في آنايته) ومنهم(
 أبو عبد الرحمن عبد اهللا في آتاب اهللا ،أحمد بن محمد بن حنبل ـ إمام الحنابلة ـ فيما رواه عنه ابنه) ومنهم(
 ).٤))(عنهاهللا رضي (فضائل علي بن أبي طالب (في 

 ).٥(ضًا رواه في مسندهوهو أي
 ).٦(النسائي في خصائصه) ومنهم(
 ).٧(سانيد عن علي وعن أبي بكرأه نلق) عليه السالم(دنا علي الفقير العيني في مناقب سّي) ومنهم(

 :وقال الشيخ محمود شلتوت المعاصر ـ شيخ الجامع األزهر ـ بالقاهرة ـ مصر في تفسيره للقرآن الكريم

 ). بآيات البراءة، األآبريوم الحجِّعلي يؤذن في الّناس (
ام في موسم الحجّ        تماع الع ذا االج د انتهزت فرصة ه صلى ( إذ الحق النبي ـ  ،نذار اإللهي الكريم لتبليغ اإلوق

يه   غ الّناس  عن الرئيس ـ ليبلِّ بلغِّـ ابن عمه عليًا ـ رضي اهللا عنه ـ جريًا على عادة العرب فيمن يُ    ) وسّلم اهللا عل
 ).٨)( األآبر ويؤذن بها فيهم يوم الحجِّ،ياتعنه هذه اآل

 
 
 )).َوِإْن َنَكُثوا َأْيماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم َفقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم ال َأْيماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َيْنَتُهوَن((

 .١٢/ التوبة

 ):عليه السالم(هم ناآثو بيعة علي 
اآم الحسكاني     ال) الحنفي (روى الحافظ الح د بن الفضل     : ق نا محم ور (حّدث ناده المذآ ثمان   ) بإس عن أبي ع

ال    ندي ق وم الجمل      : اله يًا ي  باهللا ما فحلف عليٌّ)) َوِإْن َنَكُثوا َأْيماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم: (( وتال هذه اآلية ،رأيت عل
 ).٩(وم إال الي،قوتل أهل هذه اآلية منذ نزلت

*** 

                                            
 .٢٠٥ص/ ١ج/ ـ ميزان االعتدال للذهبي ١

 .٣٥ص/ ٣ج)/ لهامش اإلصابة(عاب يـ االست ٢
 .٢٤٢ص/ ـ آفاية الطالب ٣
 .٤٣ص/ ١ج/ ـ فضائل علي بن أبي طالب البن حنبل ٤
 .٢١٢ص/ ٣ج/ ـ مسند ابن حنبل ٥

 .٢٠ص/ ـ خصائص أمير المؤمنين للنسائي ٦
 .١٩٨و١٨ص/ ـ المناقب العيني ٧
 .٦٠٨ص/ ـ تفسير القرآن الكريم للشيخ شلتوت ٨
 .٢٠٩ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٩
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ال     رنا عبد الرحمن بن الحسن  : وروى الحسكاني أيضًا، ق  مؤذن بني ،عن أبي عثمان) بإسناده المذآور(أخب

 :قصي قال
 :ي سمعته يقول أّنوال والية إّال ةءها فما سمعت منه برا آلَّصحبت عليًا سنًة

 بيعتي، من غير حدث أحدثت، إنهما بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا ). ١(من يعذرني من فالن وفالن         (
 :واهللا ما قوتل أهل هذه اآلية

 ).٢( اليومّالإ)) َوِإْن َنَكُثوا َأْيماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم((
 .يوم الجمل، آما هو صريح الرواية السابقة: أقول يعني

*** 
ال       ي بن عابس       : وروى هو أيضًا ق رنا عل سمعت حذيفة يقول : عن زيد بن وهب قال) بإسناده المذآور(أخب

 :ـ)  مع علي بن أبي طالب،قبل حرب الجمل: يعني(
 ):واهللا ما قوتل أهل هذه اآلية(
 ).٣)(ة الكفر نكثوا ـ إلى قوله ـ فقاتلوا أئّموإْن(
ول (  نَّإ: والذي يظهر من هذه الروايات الثالث، ومن غيرها ما ذآرها الحاآم الحسكاني، أو ذآرها غيره       ): أق

 : توفرت فيهم من القرآن صفات ثالث،لمحاربين لعلي بن أبي طالبأصحاب الجمل، وا
 .نكث إيمان والعهود
 .الطعن في الدين

 .ة الكفرهم أئّمإنَّ

 
 
ْم َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اِهللا َوال َرُسوِلِه َوالَ            (( ْنُكْم َوَل ُدوا ِم ِذيَن جاَه ِم اُهللا الَّ ا َيْعَل َرُآوا َوَلمَّ ْبُتْم َأْن ُتْت  اْلُمْؤِمِنيَن َأْم َحِس

 )).َوِليَجًة َواُهللا َخِبيٌر ِبما َتْعَمُلوَن
 .١٦/ التوبة

د الحمويني                راهيم بن محم ي، عن إب ة البحران عن سليم بن قيس ) بإسناده المذآور) (الشافعي (روى العّالم
ال   ي، ق يًا في مسجد رسول اهللا      : الهالل يه   (رأيت عل ماعة يتحدثون ـ في خالفة عثمان ـ وج ) وسّلم صلى اهللا عل

ا قال فيها رسول اهللا                ًا وفضلها وسوابقها وهجرتها وم روا قريش ه، فذآ م والفق رون العل صلى اهللا عليه (ويتذاآ

                                            
لكنهما نكثا البيعة حينما جاءا إليه ) عليه السالم(نهما بايعا عليًا أمير المؤمنين إطلحة والزبير، حيث : ـ يعني ١

ال له        رة، فق ى العم لعمرآما ما تريدان العمرة، ولكن تريدان ): (عليه السالم( علي اميستأذنانه في االنصراف إل

درة  ي             ). الغ ى حرب عل ا عل اق معه تحاق بعائشة، واالتف ان مقصودهما االل ل آ يه السالم (وبالفع نتج ذلك أو) عل
 .التي راح ضحيتها عشرات األلوف من المسلمين) حرب الجمل(االتفاق بين عائشة والزبير وطلحة 

 .٢١٠-٢٠٩ص/ ١ج/ زيلـ شواهد التن ٢
 .٢١٠ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٣٤صفحة 

 

اص، وفي الحلقة أآثر من مائتي رجل فيهم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وّق)  قالإلى أْن(من الفضل ) وسّلم

رحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وعمّ         بد ال  والمقداد، وأبو ذر، وهاشم بن عتبة، وابن عمر، والحسن، ار،وع
ٌأبي بن آعب، وزيد بن ثابت، ) ومن األنصار(والحسين، وابن عباس، ومحمد بن أبي بكر، وعبد اهللا بن جعفر،        

و أيوب األنصاري، وأبو الهيثم بن التيهان، ومحمد بن سلمة، وقيس بن سعد بن عبادة، وجابر بن عبد اهللا،          وأب
بد اهللا بن أبي أ       وأنس    م، وع د بن أرق ك، وزي فى، وأبو ليلى، ومعه ابنه عبد الرحمن، قاعد بجنبه غالم وبن مال

 ): قالإلى أْن(صبيح الوجه 
 :فقال علي بن أبي طالب لذلك الجمع ـ فيما قال ـ

 :تعلمون حيث نزلتأنشدآم اهللا أ(
 ).ولم يتخذوا من دون اهللا وال رسوله، وال المؤمنين وليجة(

 م عامة لجميعهم؟أيا رسول اهللا، أخاصة في بعض المؤمنين : ل الّناسقا
ر لهم من الوالية ما فسر لهم من صالتهم، وزآاتهم،  يفّس يعلمهم والة أمرهم، وأْنفأمر اهللا عّز وجّل نبيه أْن

 :فقال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(، ثم خطب وحجهم، ونصبني للناس بغدير خّم
ّناس إنّ    أّي ا ال نت أنّ   ا ه ي، فأوعدني ألبلغها، أو ليعذبني، ثم أمر فنودي بالصالة    هللا أرسلني وظن ّناس مكّذب  ال

 :فقال)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(جامعة، ثم خطب 
 أولى بهم من أنفسهم؟  اهللا عّز وجّل موالي، وأنا مولى المؤمنين، وأناتعلمون أّنأ: ها الّناسأيُّ

 .بلى يا رسول اهللا: قالوا
ال    ه    (ق يه وآل من آنت مواله فعلي ):  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( يا علي، فقمت، فقال ْمُق)  وسّلم صلى اهللا عل

 .هاهم وال من وااله، وعاد من عادمواله الّل
 فقام سلمان فقال يا رسول اهللا والء ماذا؟

ال    ه   (فق يه وآل نتُ   والٌء): صلى اهللا عل ي، من آ نزل اهللا أ من نفسه، ف فعلي أولى به، أولى به من نفسه آوالئ
 :تعالى ذآره

 )).اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِدينًا((

 . والية علي بعدي، وتمام دين اهللا،اهللا أآبر تمام نبوتي: وقال) وسّلمصلى اهللا عليه (فكّبر رسول اهللا 
 يا رسول اهللا هذه اآلية خاصة في علي؟: وعمر فقاالفقام أبو بكر 

 .بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة: قال
 بينهم لنا؟. يا رسول اهللا: قاال

ال    ه    (ق يه وآل ي أخي ووزيري، وو ): صلى اهللا عل رثي ووصيي، وخليفتي في أمتي، وولي آل مؤمن من اعل
م التسعة من و           م الحسين، ث م ابني الحسن، ث دي، ث د ابني الحسين، واحدًا بعد واحد، القرآن معهم وهم مع    بع ل

 . الحوضّيالقرآن، ال يفارقونه وال يفارقهم حتى يردوا عل
 .إلى آخر الحديث) ١(نعم قد سمعنا ذلك وشهدنا مّما قلت سواء: فقالوا آلهم

                                            
 .٢٦٥-٢٦٤ص/ ـ غاية المرام ١



 ١٩٦ من ١٣٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 
 )).ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َوِفي الّنار ُهْم خاِلُدوَن((.... 
 .١٧/ التوبة

 :قال) القبيسي(نقل العالمة 

 : عن زيد بن أرقم قال،في آتابه بإسناده المذآور) الطبري(روى الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير 
زل النبي     لمّ  يه   (ا ن ر خم في رجوعه من حّجة الوداع  )وسّلم صلى اهللا عل  وآان في وقت الضحى وحر ، بغدي
  قال ـ فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ـ إلى أْنت، ونادى الصالة جامعة، أمر بالدوحات فقّم،شديد

 ):صلى اهللا عليه وآله(قال 

ك في علي      اللهم إنّ   ( ند تبييني ذل زلت ع  وبمن آان ،بإمُأّمته، فمن لم يأتم به)) اليوم أآملت لكم دينكم: ((ك أن
 :من ولدي في صلبه إلى يوم القيامة فـ

 )). خاِلُدوَنُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َوِفي الّنار ُهْم((
 ).١)( وتزل أقدامكم، إبليس ُأخرج من الجّنة بالحسد آلدم، فال تحسدوا فتحبط أعمالكمإّن

 
 
اجِّ َوِعماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َآَمْن آَمَن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َوجاَهَد ِفي َسِبيِل اِهللا ال َيْسَتُووَن     (( قاَيَة اْلح ُتْم ِس َأ َجَعْل

ْندَ  ينَ          ِع ْوَم الظَّاِلِم ِدي اْلَق واِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم        * اِهللا َواُهللا ال َيْه ِبيِل اِهللا ِبَأْم ي َس ُدوا ِف ُروا َوجاَه ُنوا َوهاَج ِذيَن آَم  الَّ

ُزونَ        ُم اْلفاِئ ِئَك ُه ْنَد اِهللا َوُأول ًة ِع َرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضواٍن َوجَ   * َدَرَج ْم ِب ُرُهْم َربُُّه  خاِلِديَن *نَّاٍت َلُهْم ِفيها َنِعيٌم ُمِقيٌم ُيَبشِّ
 )).ِفيها َأَبدًا ِإنَّ اَهللا ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم

 .٢٢-١٩/ التوبة
بد اهللا      و ع د القرشي الكنجي         ،روى أب د بن يوسف بن محم الم الشافعي ( محم عن ) ٦٥٨(المقتول عام ) الع

 :عن أنس بن مالك، قال) بإسناده المذآور(القاضي أبي نصر محمد بن هبة اهللا 

د العباس بن عبد المطلب      رسول اهللا أنا عمُّ. أنا أشرف منك:  فقال العباس، وشيبة صاحب البيت يفتخران،قع
 . أبيه، وسقاية الحجيج ليووصيُّ) وسّلمصلى اهللا عليه (

 ؟أنا أشرف منك، أنا أمين اهللا على بيته، وخازنه أفال ايتمنك آما ايتمنني: فقال له شيبة
نعم : ؟ قالهأفترضى بحكم: وهما في ذلك يتشاجران، حتى أشرف عليهما علي بن أبي طالب، فقال له العباس

 .قد رضيت
 اه؟فماذا قلت أنت يا عّم: ه أشرف فقال شيبة فاخرني، فزعم أّنإنَّ:  فقال له العباسفوقف عليٌّ

 .ا أشرف رسول اهللا، ووصي أبيه، وساقي الحجيج، أنأنا عمُّ: قلت له: فقال
 وما قلت يا شيبة؟: فقال لشيبة

                                            
 .١٤٧-١٤٦ص/ ٣ج) / ماذا في التاريخ(ـ آتاب  ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٣٦صفحة 

 

 .بل أنا أشرف منك، أنا أمين اهللا، وخازنه، أفال ايتمنك آما ايتمنني: قلت له: قال

 أجعل لي معكما فخرًا؟: فقال لهما) كأنس بن مال: يعني(قال 
 .نعم: قاال له
 .ة، وهاجر وجاهدآمن بالوعيد من هذه األّم فأنا أشرف منكما، أنا أول من: قال

ى رسول اهللا         تهم إل وا ثالث يه   (فانطلق ين يديه، فأخبر آل واحد منهم بفخره، فما   ) وسّلم صلى اهللا عل ثوا ب فج

 .أجابهم بشيء
 .فنزل الوحي ـ بعد أيام ـ

 ): وسّلمصلى اهللا عليه(فأرسل إلى ثالثتهم فأتوا، فقرأ عليهم النبي 
إلى : يعني[إلى آخر العشر ) ١))(ِجِد اْلَحراِم َآَمْن آَمَن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِرَأ َجَعْلُتْم ِسقاَيَة اْلحاجِّ َوِعماَرَة اْلَمْس((

 ].قوله تعالى أجر عظيم أربع آيات
 ).٢(سالمبولي في تفسيره المخطوط الشيخ إسماعيل الحقي اإل،وأخرج نحوًا من ذلك باللغة الفارسية

*** 
ر من األئمّ      ين  وأخرجه الكثي اظ المحدِّث ) الشافعي(الشيخ عبد الرحمن الصنوري ) منهم( والمؤرخين  ة والحّف

 ).٣(نقل هذه القصة بتغيير في األلفاظ) بإسناده المذآور(
*** 

 ).٤(بتعبيرات أخرى) الشافعي(المؤمن الشبلنجي ) ومنهم(
*** 

 ).٥)(لباب النقول( عبد الرحمن بن أبي بكر الّسيوطي في آتابه ،جالل الدين) الفقيه الشافعي) (ومنهم(
 ).٧( السّيد محمد رشيد رضا في مناره،والعّالمة المعاصر) ٦(العّالمة القرطبي في تفسيره) ومنهم(
 ).٨(أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره) ومنهم(
 ).٩(الفخر الرازي في تفسيره الكبير) ومنهم(
 ).١(الواحدي في أسباب النزول) ومنهم(

                                            
 .٢٣٨-٢٣٧ص/ ـ آفاية الطالب ١

 .٣٢٣ورقة / ١ص/ ح البيانوـ ر ٢
 .١٦٩ص/ ٢ج/ ـ نزهة المجالس ٣
 .٧٧ص/ ـ نور األبصار ٤
 .١٦ص/ ١ج/ ـ هامش تفسير الجاللين ٥

 .٩١ص/ ٨ج/ ـ تفسير القرطبي ٦
 .٢١٦ص/ ١٠ج/ ـ تفسير المنار ٧
 .٦٨ص/ ١٠ج/ ـ جامع البيان في تفسير القرآن ٨
 .٤٢٢ص/ ٤ج/ ـ مفاتيح الغيب ٩



 ١٩٦ من ١٣٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).٢( في الّدر المنثور،طييو بن أبي بكر الّس،جالل الدين) ومنهم(

 ).٣(عّالمة الشافعية ابن آثير الدمشقي في تفسيره) ومنهم(
 ).٤(العّالمة ابن الصباغ المالكي في فصوله) ومنهم(
 ).٥(ابن األثير في جامع األصول) ومنهم(
 ).٦(الحافظ الشافعي أبو الحسن بن المغازلي في مناقبه) ومنهم(

 ...وآخرون آثيرون
 
 
 )).َزَل اُهللا َسِكيَنَتُه َعلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَنُثمَّ َأْن((

 .٢٦/ التوبة
اآم الحسكاني  افظ الح ي(روى الح ال) الحنف بد اهللا الصوفي  : ق ن ع د ب رنا محم ور(أخب ناده المذآ عن ) بإس

 :حاك بن مزاحم في قول اهللا تعالىالّض
 .اآلية)) َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَنُثمَّ َأْنَزَل اُهللا َسِكيَنَتُه َعلى َرُسوِلِه ((

يوم حنين علي والعباس وحمزة في نفر من ) وسّلمصلى اهللا عليه (نزلت في الذين ثبتوا مع رسول اهللا    : قال
 ).٧(بني هاشم

 
 

 )).ِهْم هذايا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َنَجٌس َفال َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحراَم َبْعَد عاِم((
 .٢٨/ التوبة

د الكنجي الشافعي     فق خرج ال  أ د بن يوسف بن محم  في آتابه آفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين ،ية محم
ي بن أبي طالب        ما في القرآن آية فيها ): (وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  بسنده عن ابن عباس قال    ،عل

 ).٨)(سها وأميرهاإّال وعليٌّ رأ)) يا أيها الذين آمنوا((

ول ( ى ذلك    ) أق  أول من أعلن هذه اآلية الكريمة، وأقوى من صّد المشرآين عن المسجد الحرام،   ّنإ: أضف إل

                                                                                                                                

 .١٨٢ص/ ـ أسباب النزول ١
 .٢١٨ص/ ٣ج/ ـ الّدر المنثور ٢
 .٢٤١ص/ ٢ج/ ـ تفسير القرآن العظيم ٣
 .١٢٣ص/ ـ الفصول المهمة ٤

 .٤٧٧ص/ ٩ج/ صولـ جامع األ ٥
 .٣٢٢-٣٢١ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٦
 .٢٥٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٧
 .٥٤ص/ ـ آفاية الطالب ٨



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٣٨صفحة 

 

ما في ) ومنها(الروايات المذآورة في معظم آتب الحديث والتفسير، من هو علي بن أبي طالب، على ما في عديد 

 بعد العام مشرك، وال يطوف  يحجَّ منى يوم النحر ببراءة، وأّال علي في أهلفأذنَّ: ( عن أبي هريرة قال ،البخاري
 ).١)(ريانبالبيت ُع

 
 

 )).ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر اِهللا ِبَأْفواِهِهْم َوَيْأَبى اُهللا ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َآِرَه اْلكاِفُروَن((
 .٣٢/ التوبة

ية الحافظ سليمان ال         الم الحنف ندوزي عن   أخرج ع يه الشافعي  (ق  بسنده عن سليم بن قيس   ،الحمويني ) الفق
ال ي ق رون   : الهالل رين واألنصار يتذاآ ة المهاج ان جماع ثمان، وآ ة ع ي خالف نة ف ي مسجد المدي يًا ف رأيت عل

 :م فقاليا أبا الحسن تكلَّ: فضائلهم وعلي ساآت، فقالوا
  الفضل أبأنفسكم أو بغيرآم؟ن أعطاآم اهللا هذا أسألكم مّم،يا معشر قريش واألنصار

 ).وسّلمصلى اهللا عليه (أعطانا اهللا، ومّن علينا بمحمد : قالوا
 :قال) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ألستم تعلمون أّن: قال

ا خلق اهللا عّز وجّل آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلّمي قبل أن ،أنا وأهل بيتي آنا نورًا نسعى بين يدي اهللا تعالى
يه السالم   ( آدم   خلق اهللا   وضع ذلك الّنور في صلبه وأهبطه إلى األرض، ثم حمله في السفينة في صلب نوح  ) عل

يه السالم   ( ه في الّنار في صلب إبراهيم     ) عل م قذف ب ثم لم يزل اهللا عّز وجّل ينقلنا من األصالب ) عليه السالم(ث
 ا على سفاح قط؟ مّن لم يكن واحد،الكريمة إلى األرحام الطاهرة من اآلباء واألمهات

 ).٢(نعم قد سمعنا الخ: فقال أهل السابقة وأهل بدر وُأحد
 :وأخرج القندوزي ـ أيضًا ـ في قوله تعالى

 )).ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر اِهللا ِبَأْفواِهِهْم((
 :ه قال ـ في الحديث ـعن علي بن الحسين أّن

 ).٣)(الّنور هو اإلمام(

هما افي إحد) الّنور(في اآليتين واحد لوحدة السياق فيهما، آان تفسير )) نور اهللا((بـ ن المراد إحيث ) أقول(
 .تفسيرًا له في األخرى أيضًا
و الفرج األص       بعد مقتل علي بن أبي طالب، ، خطبة أبي األسود الدؤلي ،في أغانيه ) األموي(هاني  فوأخرج أب

 :وفيها

ة من دينه   ، رجًال من أعداء اهللا       وإّن( ، لقد أطفأ منه نور )آّرم اهللا وجهه( اغتال أمير المؤمنين عليًا ، المارق

                                            
 .٣٧ص/ ٥ج/ ـ البخاري ١
 .١١٤ص/ ـ ينابيع المّودة ٢
 .١١٧ص/ ـ ينابيع المّودة ٣



 ١٩٦ من ١٣٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١)( ال يبين بعده أبدًا،اهللا في أرضه

 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َآِثيرًا ِمَن اَألْحباِر َوالرُّْهباِن َلَيْأُآُلوَن َأْمواَل الّناس ِباْلباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اِهللا((
 .٣٤/ توبةال

 : موفق بن أحمد قال،خطيب خوارزم) الحنفي(أخرج الحافظ 
رنا الشيخ الزاهد الحافظ      ) بسنده المذآور( علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي ، أبو الحسن، زين األئمة ،أخب

 : عن ابن عباس قال، عن عكرمة،عن علي بن ترفة
ا ه آان علي بن أبي طالب شريفإّال)) ا أيها الذين آمنواي((ما أنزل اهللا ـ عّز وجّل ـ في القرآن آية يقول فيها (

 ).٢)(وأميرها
ول ( ك     ) أق ى ذل ة وجّ  ّنإ: أضف إل ين    هذه اآلي ى يتجنّ  ،هت الخطاب للمؤمن حبار بوا الّناس عن األبوا ويجّن حت

رهبان  ّناس بالباطل    ،وال وال ال ون أم ذين يأآل  هم أنفسهم، بوا ـ أي المؤمنين ـ  ون عن سبيل اهللا، ويتجّن ويصدُّ، ال
 ). عن سبيل اهللالصّد(و ) األآل بالباطل(بوا الّناس عن هاتين الرذيلتين ويجّن

 : آان هو المقدام في المقامين، علي بن أبي طالبوال شك أّن
 . بمختلف أنواع الحرب، فهو الذي حارب األحبار والرهبان في منكرات أعمالهم-١

واله، وسيرته ـ أسس         -٢ ذي وضع ـ بأق ى سبيل اهللا، ويكفينا دليًال على      وهو ال دل، والدعوة إل الحق، والع
رين  ) نهج البالغة(ة، وفي عاّم) عليه السالم( علي بن أبي طالب ، مطالعة سريعة في تاريخ أمير المؤمنين     ،األم
 ).وما ذآر عليًا إّال بخير(إلى ذيل الحديث ) مضافًا(خاصة 
 

 
 )).ْثنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِآتاِب اِهللا َيْوَم َخَلَق السَّماواِت َواَألْرَضِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اِهللا ا((

 .٣٦/ التوبة
 عن ، من طريق العاّمة بحذف اإلسناد، في المناقب المائة، محمد بن علي بن شاذان ،أبو الحسن الفقيه  ) نقل(

 :يقول) وسّلمصلى اهللا عليه (سمعت رسول اهللا : ابن عباس قال

صلى اهللا ( قال ـ   ومن الفزع األآبر ـ إلى أنْ ،ن من الّنار من دخله أِم، هللا تعالى بابًاس اعلموا أّنمعاشر الّنا (
 ):وسّلمعليه 
ّناس من سرّ       ( تدي بي    معاشر ال ي بن أبي طالب      ،ه ليق ة عل ى والي يه أن يتوال هم ة من ذريتي فإّن واألئّم، فعل
 ).ان علميخّز

 ة؟ األئّمُةما عّد) صلى اهللا عليه وآله( يا رسول اهللا :فقام جابر بن عبد اهللا األنصاري فقال
 ):صلى اهللا عليه وآله(قال 

ر سألتني ـ رحمك اهللا ـ عن اإلسالم بأجمعه، عدّ       ( ا جاب في شهرًا  عشر اة الشهور، وهو عند اهللا اثنتهم عّدي

                                            
 .١٢١ص/ ١ج/ ـ األغاني ١
 .١٩٨ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٤٠صفحة 

 

 ).١)(الحديث.... آتاب اهللا، يوم خلق السماوات واألرض

ول ( ذي يظهر من ظاهر ه        ) أق  يثنإل هذه اآلية الكريمة تأويلها في األئمة اذه الرواية، وصريح رواياتنا أنّ  ال
 ).عليهم السالم) (علي وأوالده األحد عشر(عشر 
 
 

 )).ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اُهللا((
 .٤٠/ التوبة

 :نصره اهللا بعلي بن أبي طالب
اآم الحسكاني    ال ) الحنفي (روى الحافظ الح نا ال: ق اآم  حّدث اه (ح ور  ) (يعني أب ن  ) بإسناده المذآ عن سعيد ب

 ): وسّلمصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا : جبير، عن أبي الحمراء، قال
ته ا اهللا، محمد رسول اهللا، أيّدال إله إّل:  فإذا عليه،سري بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش األيمن   ا أُ لمّ (

 ).٢)(بعلي ونصرته به
ول ( ذا     ) أق روايات به ى آثيرة جدًا، ولكنّ  ال  اآتفينا ،ا لمرامنا في هذا الكتاب غالبًا من اإلشارة ال التفصيلالمعن

 .بذآر حديث واحد
 
 
 )).َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اِهللا َلُهْم َعذاٌب َأِليٌم((

 .٦١/ التوبة
تاب         ل الشيخ المحمودي عن آ ال   ) المسلسالت (نق د بن ناصر و   : البن الجوزي ق نا محم هو آخذ بشعره حّدث

حدثني أبي علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، :  وهو آخذ بشعره، قال،عن الحسين بن علي) بإسناده المذآور(
 :وهو آخذ بشعره قال)  وسّلمصلى اهللا عليه(حدثني رسول اهللا : قال

) و(ماوات واألرض  السلءي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهللا، ومن آذى اهللا لعنه اهللا م مّنمن آذى شعرًة(

 ).٣)(ال يقبل اهللا منه صرفًا وال عدًال
*** 

: عن عروة) بإسناده المذآور(وروى هو أيضًا عن ابن عساآر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق        
تعرف صاحب هذا القبر محمد بن عبد اهللا بن : فقال عمر) بن الخطاب( رجًال وقع في علي بمحضر من عمر       ّنإ

 .عبد المطلب
 .وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب

                                            
 .٢٩-٢٨ص/ بة الحادية واألربعونالمنق/ ـ المناقب المائة ١
 .٢٢٨-٢٢٧ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٩٤ص/ ١ج/ ـ حاشية شواهد التنزيل ٣



 ١٩٦ من ١٤١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١)( أبغضته ـ آذيت هذا في قبرهإْن:  آذيته ـ وفي حديث الفضلك إْنّنإال تذآر عليًا إّال بخير، ف

*** 
أخبرنا أحمد بن المظفر بن أحمد العطار : قال) الفقيه الشافعي( أيضًا عن آتاب المناقب البن المغازلي        يورو

ور   ( ال   عن ابن   ) بإسناده المذآ ند رسول اهللا    :  عباس ق نت ع إذ أقبل علي بن أبي )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(آ
 .طالب غضبان

 ما أغضبك؟): صلى اهللا عليه وآله(فقال له النبي 
 .كآذوني فيك بنو عّم: قال

 :مغضبًا فقال) صلى اهللا عليه وآله(فقام رسول اهللا 
 . وأوفاآم بعهد اهللا،لكم إيمانًا أّو عليًايا أيها الّناس من آذى عليًا فقد آذاني، إّن(

 ).ها الّناس من آذى عليًا ُبعث يوم القيامة يهوديًا أو نصرانيًايا أّي(
ر بن عبد اهللا األنصاري        ال جاب  محمدًا اهللا، وأنَّإّال  ال إله  شهد أْنوإْن) صلى اهللا عليه وآله(يا رسول اهللا : ق

 رسول اهللا؟
ال    ه     (فق يه وآل ا  ): (صلى اهللا عل ر  ي  يعطوا الجزية وهم ك دماؤهم، وأْنسَف ُتآلمة يحتجزون بها أّال) تلك(جاب

 ).٢)(صاغرون
 :هكذا يكون القياس المنطقي لهذه القضية) أقول(
 ـ بحكم رسول اهللا ـ) صلى اهللا عليه وآله( الذين يؤذون عليًا فبذلك يؤذون رسول اهللا -١
 . القرآن ـ والذين يؤذون رسول اهللا لهم عذاب أليم ـ بحكم-٢

 . لهم عذابًا أليمًافالذين يؤذون عليًا مشمولون لحكم القرآن بأّن) النتيجة(
*** 

ة الشوافع      (وأخرج    به      ،الحافظ الواسطي عّالم ي في مناق و الحسن بن المغازل  عن أبي الحسن أحمد بن  ، أب
 :ـ) وسّلملى اهللا عليه ص(قال رسول اهللا ـ :  ـ آّرم اهللا وجهه ـ قالعن علٍي) (بإسناده المذآور(المظفر 

 ).٣)( غضب اهللا تعالى وغضبي على من أهرق دمي، أو آذاني في عترتياشتدَّ(

 ).٤(في لسانه) الشافعي(وأخرجه أيضًا الحافظ العسقالني ابن حجر 
 
 
الِمِهْم َوهَ             (( َد ِإْس ُروا َبْع ِر َوَآَف َة اْلُكْف وا َآِلَم ْد قاُل وا َوَلَق ا قاُل اِهللا م وَن ِب ا َلْم َيناُلوا َوما َنَقُموا ِإالَّ َأْن   َيْحِلُف وا ِبم مُّ

َأْغناُهُم اُهللا َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه َفِإْن َيُتوُبوا َيُك َخْيرًا َلُهْم َوِإْن َيَتَولَّْوا ُيَعذِّْبُهُم اُهللا َعذابًا َأِليمًا ِفي الدُّْنيا َواآلِخَرِة َوما     

                                            

 .٩٥ص/ ١ج/ ـ حاشية شواهد التنزيل ١
 .٩٦ص/ ١ج/ ـ حاشية شواهد التنزيل ٢
 .٤٢ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٣
 .٣٦٢ص/ ٥ج/ ـ لسان الميزان ٤



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٤٢صفحة 

 

 )). َنِصيٍرَلُهْم ِفي اَألْرِض ِمْن َوِليٍّ َوال

 .٧٤/ التوبة
 :أرادوا قتل علي فنزلت فيهم هذه اآلية

 ):ه قالأّن( أسند إلى ابن عباس ، عن أبي جعفر الطبري،ى العّالمة السّيد هاشم البحرانيور
 سادات قريش آتبت صحيفة تعاهدوا فيها على قتل علي، ودفعوها إلى أبي عبيدة بن الجراح ـ أمين قريش إّن

 ): تعالىقوله(ـ فنزلت 
 .فطلبها النبي منه، فدفعها إليه. اآلية)) ما َيُكوُن ِمْن َنْجوى َثالَثٍة ِإالَّ ُهَو راِبُعُهْم((

 آفرتم بعد إسالمكم؟): صلى اهللا عليه وآله(فقال 
 .وا بشيء منههم لم يهّمنَّإ: فحلفوا باهللا

 :فأنزل اهللا
 ).١))(َمَة اْلُكْفِر َوَآَفُروا َبْعَد ِإْسالِمِهْم َوَهمُّوا ِبما َلْم َيناُلواَيْحِلُفوَن ِباِهللا ما قاُلوا َوَلَقْد قاُلوا َآِل((
 
 

ِريَن َواَألْنصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحساٍن َرِضَي اُهللا َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ       (( َن اْلُمهاِج وَن ِم اِبُقوَن اَألوَُّل َوالسَّ
 )). َتْحَتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها َأَبدًا ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُمَلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري

 .١٠٠/ التوبة
عن أبي صالح، عن ابن عباس ) بإسناده المذآور(أخبرنا عقيل : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 

 ):في قوله تعالى(
 )).والسابقون األولون((

ال  يٍّ     : ق زلت في عل ّناس   ن اهللا وبرسوله، وصلّ     آّل، سبق ال ان ب ين، وهاجر    هم باإليم ع البيعت ين، وباي ى القبلت
 ).٢(الهجرتين، ففيه نزلت هذه اآلية

*** 

بإسناده عن عمرو بن عباد بن عبد اهللا، ) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    (في  ) النسائي(وروى  
 :قال علي: قال

 آاذب، آمنت قبل وأنا الصديق األآبر، ال يقولها بعدي إّال) ه وآلهصلى اهللا علي(أنا عبد اهللا، وأخو رسول اهللا (
 ).٣)(الّناس سبع سنين

*** 
 :عن حذيفة قال) الكامل(في ) ابن عدي(وروى 

                                            
 .٤٣٩ص/ ـ غاية المرام ١
 .٢٥٦ص/ ١ج/ د التنزيلـ شواه ٢
 .نقال عن الخصائص/ ٢ج/ ـ فضائل الخمسة ٣



 ١٩٦ من ١٤٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 :بيد علي فقال) وسّلمصلى اهللا عليه (أخذ رسول اهللا 

 ).١)( هذه األمةقوهذا أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق األآبر، وهذا فار(
*** 

رته            بد اهللا بن صالح العجلي   ،وأخرج سبط بن الجوزي في تذآ في ) عليه السالم( عن علي ، بإسناده عن ع
 :خطبة له من منبر الكوفة وفيها

 ).٢)(ـ بالصالة) وسّلمصلى اهللا عليه ( رسول اهللا ـ ي أول من أناب، وسمع وأجاب، لم يسبقني إّالهم إنَّالّل(
 
 
 )).َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُآوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَنيا َأيُّ((

 .١١٩/ التوبة
ند   صدر األئمّ   ) روى( ة (ة ع ؤيّ  ،أخطب خوارزم  ) العاّم و الم ب المناقب، افي آت) الحنفي(ق بن أحمد د موفّ  أب
ال  و العالء     : ق عن ابن عباس في ) ه المذآوربإسناد( الحافظ الحسن بن أحمد العطار الهمداني إجازة      ،وأنبأني أب

 :قوله تعالى

 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُآوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَن((
 ).٣)(خاصة) رضي اهللا عنه(هو علي بن أبي طالب : قال
*** 

صواعق ال(ابن حجر الهيثمي في ) الشافعي( الفقيه ،وروى بمضمونه عن أبي جعفر الصادق حديثًا في ذلك        

 ).٤)(المحرقة
في ذلك حديثًا قريبًا من هذا المعنى عن ابن عباس، وعن جابر، وعن أبي جعفر      ) الشافعي (وأخرج الكنجي     

 ).٥(الباقر
 ).٦)(آونوا مع علي وأصحابه: (ه قال عن ابن عباس في هذه اآلية أّن،وأخرج الخطيب البغدادي

 ).٧(أيضًا) الشافعي(وأخرجه بهذا النص الحمويني 

 ).٨(جالل الدين الّسيوطي في تفسيره) الشافعي(ذآره العالم و

                                            

 ).نقال عن الكامل/ (٢ج/ ـ فضائل الخمسة ١
 .١٢٠ص/ ـ تذآرة الخواص ٢
 .١٩٨ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٣
 .٩٣ص/ ـ الصواعق المحرقة ٤

 .١١١ص/ ـ آفاية الطالب ٥
 .١٨٩ص/ ـ مناقب الخطيب ٦
 .٦٨ص/ ١ج/ ـ فرائد السمطين ٧
 .٢٩٠ص/ ٣ج/ ـ الّدر المنثور ٨



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٤٤صفحة 

 

*** 

 : عن ابن عباس في قوله تعالى، عن ابن مردويه،وأخرج الحافظ سليمان القندوزي
 )).يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُآوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَن((
 ).١(آونوا مع علي: ه قالأّن

 ).٢( عبيد اهللا بسمل امرتسري في مناقبه، عّالمة الهندوأخرج نحوًا من ذلك

 :عن ابن عباس قال) الحنفي(وفي نظم درر السمطين للزرندي 
 ).٣)(آونوا مع علي بن أبي طالب وأصحابه(

 ...وأخرج نحوًا من ذلك الكثير من أرباب التفسير والحديث والتاريخ
 

 
 )).يَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِريا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قاِتُلوا الَِّذ((

 .١٢٣/ التوبة
ندي      ة اله يد اهللا بسمل امرتسري   (أخرج العّالم ي بن أبي طالب،          ) عب ام عل ناقب اإلم ر في م تابه الكبي في آ

 آان إّال)) يا أيها الذين آمنوا((وما نزلت : (قال) رضي اهللا عنه(عن حذيفة : بسنده عن أبي بكر بن مردويه قال    
 ).٤(ا ولبابهاعلي لبه

 
 

 سورة يونس
 )وفيه تسع آيات(
 .٢ / َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم -١
 .٤/ ِإنَُّه َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه  -٢

 .٩ / ِهْمِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإيماِن -٣
 .٢٥ / َواُهللا َيْدُعوا ِإلى داِر السَّالِم -٤
 .٣٥/ َأ َفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّْن ال َيِهدِّي  -٥
 .٥٣/ َوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأ َحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَربِّي ِإنَُّه َلَحقٌّ  -٦

 .٥٨ / َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحواُقْل ِبَفْضِل اِهللا َوِبَرْحَمِتِه  -٧
 .٦٢ / َأال ِإنَّ َأْوِلياَء اِهللا ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن -٨

                                            

 .١١٩ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .٦٠ص/ ـ أرجح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ٢
 .٩٢ص/ ـ نظم درر السمطين ٣
 .٥١ص/ ـ أرجح المطالب ٤



 ١٩٦ من ١٤٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٨٧ / َوَأْوَحْينا ِإلى ُموسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّءا ِلَقْوِمُكما ِبِمْصَر ُبُيوتًا -٩

 
 
 )).ٍق ِعْنَد َربِِّهْمَوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْد((

 .٢/ يونس

 :هأّن) المناقب(عن الحافظ أبي بكر بن مردويه في آتابه ) الحنفي(روى الحافظ القندوزي 
 : عن جابر بن عبد اهللا األنصاري في قوله تعالىيرو
 )).َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم((
 ).١(ة علي بن أبي طالبنزلت في والي: قال

 
 

 ...)).ِإنَُّه َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ِلَيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِباْلِقْسِط((... 
 .٤/ يونس

ال ) الحنفي (أخرج الحافظ الحسكاني        عن ابن عباس ) بسنده المذآور(حدثني علي بن موسى بن إسحاق    : ق
 :قال

 ).٢(إّال وعليٌّ أميرها وشريفها)) الذين آمنوا وعملوا الصالحات((لقرآن آية ما في ا
 

 
 )).ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإيماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اَألْنهاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم((

 .٩/ يونس
عن رسول ) آّرم اهللا وجهه(بسنده المذآور عن علي ) الحنفي(ق بن أحمد عن الموّفأخرج العّالمة البحراني، 

 :قال) وسّلمصلى اهللا عليه (اهللا 

 ؟))ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت: ((م تسمع قول اهللا تعالىلأي علي، أ
 ).٣(أنت وشيعتك

 
 

 )).ي َمْن َيشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍمَواُهللا َيْدُعوا ِإلى داِر السَّالِم َوَيْهِد((
 .٢٥/ يونس

                                            
 .١٦١ص/ ـ ينابيع المّودة ١
 .٢١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٣٢٧ص/ ـ غاية المرام ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٤٦صفحة 

 

اآم الحسكاني       بإسناده  (ةأخبرنا أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني آتاب: قال) الحنفي(روى الحافظ الح

 :عن عبد اهللا بن عباس في تفسير قول اهللا تعالى) المذآور
 )).َواُهللا َيْدُعوا ِإلى داِر السَّالِم((

 .ّنةالج: يعني به
 )).َوَيْهِدي َمْن َيشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم((

 ).١(إلى والية علي بن أبي طالب: يعني به
 
 
 )).َأ َفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإالَّ َأْن ُيْهدى َفما َلُكْم َآْيَف َتْحُكُموَن((

 .٣٥/ يونس
اآم       ال ) الحنفي (الحسكاني   روى الحافظ الح عن ) بإسناده المذآور( حّدثنا سعيد بن أبي سعيد  ،في العتيق  : ق

 :ابن عباس قال
 فلم يرضوا به، فأمر عليًا، ، يحكم بينهمفأمر بعض أصحابه أْن) وسّلمصلى اهللا عليه (اختصم قوم إلى النبي    

 .فحكم بينهم، فرضوا به
ين        ال لهم بعض المنافق يكم فالن فل      : فق م عل . م ترضوا به، وحكم عليكم علي فرضيتم به، بئس القوم أنتمحك

 .نزل اهللا في عليأف
 .إلى آخر اآلية)) َأ َفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع((

 ).٢)( عليًا آان يوفق لحقيقة القضاءوذلك أنَّ
 
 
 )).َلَحقٌّ َوما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزيَنَوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأ َحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَربِّي ِإنَُّه ((

 .٥٣/ يونس

اآم الحسكاني       ال ) الحنفي (روى الحافظ الح ر المعمري     : ق و بك ور  (أخبرني أب عن يحيى بن  ) بإسناده المذآ
 : عن أبيه في قول اهللا تعالى،عن جعفر الصادق) ٣(سعيد

                                            
 .٢٦٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٢٦٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
و نصر   : ـ هو   ٣ و سعيد  (أب ى بن سعيد بن قيس األنصاري      ) أو أب ان قاضيًا        ،يحي نجار آ ك بن ال  من بني مال

ى القضاء بالهاشمية            م تول نة، ث راق  (بالمدي ، روى عن عدد من الصحابة نوتوفي بها، من آبار التابعي) في الع
ر م    نه الكثي ين، وروى ع يهم، وجمع من التابع ين وتابع ي صحاحهم،   أن التابع خرج أصحاب الصحاح الستة ف

ل بعض فضائل أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين         ثه، نق يعهم أحادي رهم أيضًا في مجام  علي بن أبي طالب ،وغي
) ١٤٣( في أصحابه أيضًا، مات عام دَّ وُع،بعض األحاديث) عليه السالم(ورى عن اإلمام الصادق ) عليه السالم(



 ١٩٦ من ١٤٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).َوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأ َحقٌّ ُهَو((

 إمام؟ ل مكة عن علي بن أبي طالب أك يا محمد أهنيستنبؤ: قال

                                                                                                                                

ر من المؤرخين، وأصحاب الرجال والسير        لله ه الكثي رجم ل ره وت ك ذآ ر ذل يل غي  نذآر عددًا منهم ـ من  ،جرة وق
 ـ: العاّمة ـ للمراجعة وهم

 .٢٥٣ص) المعارف(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 
 .٢٢٣ص) األعالق النفسية(وأحمد بن عمر رسته في 

 .٨٨ص/ ١ج) ألسماءنى واالُك(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 

 .١٦٨ص) التاريخ الصغير(ومحّمد بن إسماعيل البخاري ـ صاحب الصحيح ـ في 
 .٢٧٥ص/ ٢ق/ ٤ج) التاريخ الكبير(وفي 

 .١١ص) المنفردات(ومسلم بن الحجاج النيسابوي ـ صاحب الصحيح ـ في 
 .١٢٢ص) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 

 ).أبو يزيد(وفيه ذآره بكنية 
 .٦٤ص) معرفة علوم الحديث(والحاآم النيسابوري في 

 .١٤٧ص/ ٢ق/ ٤ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 
 .١٠١ص/ ١٤ج) تاريخ بغداد(لخطيب البغدادي في او

 .٥٦١) الجمع بين رجال الصحيحين(ومحّمد بن طاهر القيراني في 
 .٢٠٦ص/ ٥ج) خالكامل في التاري(وعلي بن محّمد بن األثير الجزري في 

 .٥٧١ص/ ٢ج) جامع المسانيد(د الخوارزمي في وأبو المؤّي
 .١٨١ص/ ٩ج) عالماأل(وخير الدين الزرآلي في 

 .٢١٢ص/١ج ) بهشذرات الذ(وعبد الحي بن العماد الحنبلي في 
 .٣٢٤ص) خالصة تهذيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 

 .٣٥١ص/ ١ج) النجوم الزاهرة(ويوسف بن تفري بردى في 
 .٢٦ص) تلخيص الطبقات(وجالل الدين الّسيوطي في 

 .٢٢ص/ ١ج) عمدة القارئ(ومحمود بن أحمد العيني في 
 .٢٢١ص/ ١١ج) تهذيب التهذيب(وابن حجر العسقالني في 

 .٣٩١ص) تقريب التهذيب(وفي 
 .٤٢٤ص) تهذيب األسماء(وأبو زآريا النواوي في 

 .١٢٩ص/ ١ج) اظتذآرة الحّف(مة الذهبي في والعّال
 .٢٩٤ص/ ١ج) مرآة الجنان(وعبد اهللا بن أسعد اليافعي في 

 .٨٠ص/ ١٠ج) البداية والنهاية(وابن آثير الدمشقي في 
 ...وآخرون أيضًا



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٤٨صفحة 

 

 ).١))(ُقْل ِإي َوَربِّي ِإنَُّه َلَحقٌّ((

 
 
 )).ُقْل ِبَفْضِل اِهللا َوِبَرْحَمِتِه َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر مّما َيْجَمُعوَن((

 .٥٨/ يونس

 :عن ابن عباس في قوله تعالى) بإسناده المذآور(ى الخطيب البغدادي ور
 .اآلية)) ْضِل اِهللا َوِبَرْحَمِتِهُقْل ِبَف((

 ):ابن عباس: يعني(قال 
 )وسّلمصلى اهللا عليه (النبي : بفضل اهللا

 ).٢)(آّرم اهللا وجهه(علي : وبرحمته
 ).٣( جالل الدين بن أبي بكر الّسيوطي في تفسيره،ر الشافعيةوأخرجه أيضًا مفّس

 ).٤(والعّالمة الكنجي الشافعي في آفايته
 .وآخرون أيضًا

 
 
 )).َأال ِإنَّ َأْوِلياَء اِهللا ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن((

 .٦٢/ يونس

قال رسول : عن أبي هريرة قال) بإسناده المذآور(أخبرنا عقيل : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (اهللا 

حابوا بروح اهللا على غير مال وال عرض من الدنيا، وجوههم نور، ال  من العباد عبادًا يغبطهم األنبياء، ت    إّن(
 يخافون إذا خاف الّناس، وال يحزنون إذا حزنوا، أتدرون من هم؟

 ).صلى اهللا عليه وآله(ال يا رسول اهللا : قلنا

 .علي بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وجعفر، وعقيل) هم: (قال
 ):قوله تعالى) (وسّلميه صلى اهللا عل(ثم قرأ رسول اهللا 

 ).٥))(َأال ِإنَّ َأْوِلياَء اِهللا ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن((
*** 

                                            
 .٢٦٧ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١

 .١٥ص/ ٥ج/ ـ تاريخ بغداد ٢
 .٣٠٨ص/ ٣ج/ ـ الّدر المنثور ٣
 .٢٣٧ص/ ـ آفاية الطالب ٤
 .٢٧٠ص/ ١ج/ يلـ شواهد التنز ٥



 ١٩٦ من ١٤٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

ة األحناف     اظ فوأنبأني اإلمام الح: ق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه قال الموّف، أخطب الخطباء،وأخرج عّالم

و العالء       د العطار الهمدا    ،صدر الحافظ أب  عن النبي ، عن أنس،عن ثابت) بإسناده المذآور (ني   الحسن بن أحم
 :ـ في حديث ـ قال) وسّلمصلى اهللا عليه (

 . عليًا وذريته ومحبيهم السابقون األولون إلى الجّنةإّن(
 ).١...)(وهم جيران اهللا وأولياء اهللا

 .حظفال) ٢))(هو اهللا أحد(( هكذا جملة تفيد الحصر، نظير أنَّ: ثبت في علوم األدب) أقول(
 
 
ِر       (( الَة َوَبشِّ يُموا الصَّ ْبَلًة َوَأِق ُيوَتُكْم ِق وا ُب ُيوتًا َواْجَعُل َر ُب ْوِمُكما ِبِمْص َبوَّءا ِلَق يِه َأْن َت ى ُموسى َوَأِخ نا ِإل َوَأْوَحْي

 )).اْلُمْؤِمِنيَن
 .٨٧/ يونس

يه الشافعي       ي   (ورى الفق د بن أحمد بن عثمان   ) ابن المغازل عن حذيفة بن أسّيد ) ربإسناده المذآو(عن محم
ال    اري ق دم أصحاب النبي       لمّ : الغف يه   (ا ق م يكن لهم بيوت يبيتون فيها، فيحتلمون، ثم إنَّ  ) وسّلم صلى اهللا عل  ل

بعث إليهم معاذ بن )  وسّلمصلى اهللا عليه( النبي ّنإالقوم بنوا بيوتًا حول المسجد، وجعلوا أبوابها إلى المسجد، و
ال            ر فق ا بك نادى أب بل، ف سمعًا وطاعة، فسّد :  فقال، تخرج من المسجد اهللا أمرك أْنإّن): صلى اهللا عليه وآله (ج

 .بابه طاعة وخرج من المسجد
يأمرك أن تسد بابك في ) وسّلمصلى اهللا عليه ( رسول اهللا إّن: إلى عمر، فقال) صلى اهللا عليه وآله(ثم أرسل 

ير أني أرغب إلى اهللا في خوخة إلى المسجد فأبلغه معاذ سمعًا وطاعة هللا ولرسوله، غ: المسجد وتخرج منه فقال
سمعًا وطاعة هللا ولرسوله فسّد بابه :  فقالةإلى عثمان، وعنده رقي) وسّلمصلى اهللا عليه (ما قال عمر، ثم أرسل 

 .وخرج من المسجد
 .سمعًا وطاعة: إلى حمزة فسّد بابه وقال) وسّلمصلى اهللا عليه (ثم أرسل 

 دد، ال ندري ما هو؟ فيمن يقيم؟ أو فيمن يخرج؟وعلي على ذلك يتر

 .قد بنى له بيتًا في المسجد بين أبياته) وسّلمصلى اهللا عليه (وآان النبي 
لعلي، ) صلى اهللا عليه وآله(اسكن طاهرًا مطهرًا، فبلغ حمزة قول النبي ): صلى اهللا عليه وآله(فقال له النبي 

 طالب؟يا محمد تخرجنا وتمسك علي بن أبي : فقال
 اهللا، اه إّاللو آان األمر لي ما جعلتك من دونهم من أحد، واهللا ما أعطاه إّي): وسّلمصلى اهللا عليه (فقال النبي 

 .فقتل يوم ُأحد شهيدًا) وسّلمصلى اهللا عليه (ره النبي بشر، فبّشأك لعلى خير من اهللا ورسوله وإّن
يّ                  وجدوا في أنفسهم، وتب ي ف ى عل ك رجال عل ه من ذل  وعلى غيرهم من أصحاب النبي ، فضله عليهمنومع

 :فقام خطيبًا فقال) وسّلمصلى اهللا عليه (فبلغ ذلك النبي ) وسّلمصلى اهللا عليه (

                                            
 .٣٢ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١
 .١آية/ ـ سورة التوحيد ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٥٠صفحة 

 

اًال ال يجدون في أنفسهم في أنْ          إّن( ا       ُأ رج يًا في المسجد، واهللا م  اهللا عّز خرجتهم وال أسكنته، إّنأسكن عل

 ))..ءا ِلَقْوِمُكما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموا الصَّالَةَأْن َتَبوَّ((وجّل أوحى إلى موسى وأخيه 
ر موسى  يه السالم(وأم ه إالّ أْن): عل يه، وال يدخل نكح ف جده وال ي كن مس ته، وإّن ال يس ارون وذري يًا  ه  عل

ارون من موسى، وهو أخي دون أهلي، وال يحل مسجدي ألحد ينكح          زلة ه  علي وذريته، فمن فيه النساء إّالبمن
 ).١(هنا ـ وأومأ نحو الشام ـاشاء فه

 .في هذا الحديث موارد تحتاج إلى توضيح) أقول(
ول عمر   ) األول( ذا مرويّ  ) ي أرغب في خوخة      إنّ : (ق   يكون آّل عن عمر، وعن أبي بكر، وال مانع في أْنه

 .أبى عليهما) لهصلى اهللا عليه وآ(واحد منهما طلب الخوخة، ولكن الرسول 
وله   ) الثاني ( ردد       (ق ك يت ى ذل ي عل ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا األمر يتردد فيما بيننا ال أنّ : يعني) وعل

 ).صلى اهللا عليه وآله(د عنده ه ال ترّديتردد، ألّن
 السجد، الذين ثبت بالنصوص جواز الجنابة لهم في الم،المقصود بذرية علي هم األئمة المعصومون) الثالث(
 . ذرية علي وأوالده إلى يوم القيامةآّل

رابع (  الشام آان من شاء أن يجنب في المسجد فليخرج من اإلسالم ألنَّ: لعل المراد به ) هناافمن شاء فه  ) (ال

 .آفر) صلى اهللا عليه وآله( الخروج عن طاعة النبي أهلها آفارًا، وألّن
 
 

 سورة هود
 )وفيها عشر آيات(
 .٣ / ِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِهَوَأِن اْسَتْغ -١
 .١٢ / َفَلَعلََّك تاِرٌك َبْعَض ما ُيوحى ِإَلْيَك َوضاِئٌق ِبِه -٢
 .١٧ / َأ َفَمْن آاَن َعلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنُه -٣

 .٢٣ / لى َربِِّهْمِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَأْخَبُتوا ِإ -٤
 .١٠٨-١٠٥ / َعطاًء َغْيَر َمْجُذوٍذ) إلى (َيْوَم َيْأِت ال َتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِبِإْذِنِه -٥
 .١٠٩ / َوِإنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر َمْنُقوٍص -٦
 .١١٦/  َعِن اْلَفسادَفَلْو ال آاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلوا َبِقيٍَّة َيْنَهْوَن -٧

 
 
 )).َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمتاعًا َحَسنًا ِإلى َأَجٍل ُمَسمًّى َوُيْؤِت ُآلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه((
 .٣/ هود

 :قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
                                            

 .٢٥٥-٢٥٣ص/ ـ المناقب البن المغازلي ١



 ١٩٦ من ١٥١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .عن جعفر بن محمد) فهم القرآن(في آتاب 

 .وروى الحافظ السروي عن أبي بكر بن مردويه، بإسناده عن ابن عباس
 .وفي تفسير النيشابوري، والمناقب للترمذي

 :في قوله تعالى
 )). ذي فضل فضلهويؤت آلَّّ((

 :قال الباقر
 ).١(هو علي بن أبي طالب

 
 

ْيَك َوضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأْن            (( ا ُيوحى ِإَل َض م اِرٌك َبْع َك ت َيُقوُلوا َلْو ال ُأْنِزَل َعَلْيِه َآْنٌز َأْو جاَء َمَعُه َمَلٌك ِإنَّما َفَلَعلَّ
 .١٢/ هو)). ٍء َوِآيٌل َأْنَت َنِذيٌر َواُهللا َعلى ُآلِّ َشْي

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح و العياشي في تفسيره    : ق عن زيد بن أرقم ) بإسناده المذآور(أب
 :قال

بوالية علي بن أبي طالب عشية عرفة، ) صلى اهللا عليه وآله(األمين نزل على رسول اهللا  جبرائيل الروح إنَّ
ذلك رسول اهللا         ه   (فضاق ب يه وآل فدعا قومًا أنا فيهم فاستشارهم . مخافة تكذيب أهل اإلفك والنفاق) صلى اهللا عل

ه في الموسم            يقوم ب ك ل كى، فقال له جبرائيل يا محمد فلم ندر ما نقول له، وب) في منى أيام العيد : يعني (في ذل
 أجزعت من أمر اهللا؟

ال    وا لي بالرسالة  يقّر إذ لْم، يا جبرائيل، ولكن قد علم ربي ما لقيت من قريش آّال): صلى اهللا عليه وآله    (فق
رّ                   نودًا من السماء فنصروني، فكيف يق يَّ ج ادهم، وأهبط إل ى أمرني بجه ون لعلي من بعدي؟ فانصرف عنه حت

 ):قوله تعالى(ل عليه جبرائيل، فنز
 ).٢))(َفَلَعلََّك تاِرٌك َبْعَض ما ُيوحى ِإَلْيَك َوضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك((
آانت بأمر اهللا تعالى حيث قال له في القرآن ) أوًال(من أصحابه ) صلى اهللا عليه وآله(استشارة النبي  ) أقول(

 .١٥٩/ آل عمران)) وشاورهم في األمر((
ياً ( ته، و        آانت المشورة   ) وثان يذ أمر اهللا، ووق ية تنف  عليه آلمة سلوبه، ال في أصل التنفيذ آما تدلُّ   أ في آيف

ك      ه في الموسم       ،فاستشارهم في ذل يقوم ب  حيث ،آانت االستشارة هي القيام باألمر في منى أيام العيد: يعني ) ( ل
 . ال أصل القيام به وعدمه،أآبر اجتماع للمسلمين هناك

*** 

                                            

 .٢٧١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 ).عليه السالم(سورة هود / وتفسير النيشابوري

 .أواخر الباب األول/ والمناقب لمحّمد صالح الترمذي
 .٢٧٣-٢٧٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٥٢صفحة 

 

اآم ال     ) باإلسناد الذي ذآره(وقرأت في التفسير العتيق الذي عندي : قال) الحنفي (حسكاني  وروى الحافظ الح

 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  محمد بن علي قال،عن أبي جعفر
 ).يدته، فأعطاني ذلك رّباخاة علي ومّوؤ ربي مي سألُتإّن(

ريش        ال رجل من ق لَّ (فق  من تمر أحب إلينا مّما سأل محمد واهللا لصاٌع: ) بعض القرائن تعّين ذلك الرجلولع
 .هه، أفال سأل ملكًا يعضده، أو ملكًا يستعين به على عدوِّرّب

 : عليه ذلك، فأنزل اهللا تعالى عليهفشّق) صلى اهللا عليه وآله(فبلغ ذلك رسول اهللا 
ْيَك َوضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأْن            (( ا ُيوحى ِإَل َض م اِرٌك َبْع َك ت َيُقوُلوا َلْو ال ُأْنِزَل َعَلْيِه َآْنٌز َأْو جاَء َمَعُه َمَلٌك ِإنَّما َفَلَعلَّ

 ).١))(ٍء َوِآيٌل َأْنَت َنِذيٌر َواُهللا َعلى ُآلِّ َشْي
 .ال مانع من التفسيرين، فللقرآن بطون، وبطون، وتفسير وتأويل) أقول(

 
 
 )).اِهٌد ِمْنُهَأ َفَمْن آاَن َعلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتُلوُه ش((
 .١٧/ هود

 عن ابن مرديه وابن عساآر وأبي ، بأسانيد عديدة،الدين الّسيوطي في تفسيره) جالل(أخرج عّالمة الشافعية 
 نزل فيك؟أه قيل له، فأنَّ) آّرم اهللا وجهه( عن علي ،نعيم وابن أبي حاتم

ال  ود    إ: ق رأ سورة ه ْن َربِّ      ((ن تق َنٍة ِم ى َبيِّ اَن َعل ْن آ صلى اهللا عليه (رسول اهللا ـ  )) ِه َوَيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنُهَأ َفَم
 ).٢( وأنا شاهد منه،هنة من رّبـ على بّي) وآله

 ).٣( في آنزه،قي الهندي الحنفيوأخرجه بعينه المّت
راقين   وأخرج مُ   و عبد اهللا    ،فتي الع في آتابه حديثًا ) الشافعي( محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي  ، أب

 :ه قالأّن) صلى اهللا عليه وآله(اهللا عن رسول 
 ).٤)(ه، وأنا الشاهدعلي على بينة من رّب(
ول ( وقول النبي )) وأنفسنا: ((ال تنافي بين التفسيرين، فعلي نفس النبي، والنبي نفس علي، لقوله تعالى   ) أق

ه      ( يه وآل ي من شجر      ): (صلى اهللا عل ا وعل ل ما لهذا لذ   )  واحدة ةأن ك، فك ر ذل  ما ك لهذا، إّالا لذك، وآل مااوغي
 .ةمثل النبّوخاص خرج بدليل 

*** 
 ).٥( الحافظ سليمان القندوزي في ينابيع المّودة، الفقيه الحنفي،واخرج أحاديث عديدة في ذلك أيضًا

                                            
 .٢٧٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١

 .٣٢٤ ص/٣ج/ ـ الّدر المنثور ٢
 .٢٥١ص/ ١ج/ ـ آنز العمال ٣
 .١١١ص/ ـ آفاية الطالب ٤
 .٩٩ص/ ـ ينابيع المّودة ٥



 ١٩٦ من ١٥٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١(ربيوآذلك الفخر الرازي في تفسيره الك

 ).٢(وهكذا أخطب خطباء خوارزم في مناقبه، نقل نحوًا مّما ذآر عن ابن عباس
نهال بن عمر       وأ دة عن الم انيد عدي ك بأس ارث      ،خرج نحو ذل بد اهللا بن الح بد اهللا، وعن ع باد بن ع  عن ع

 : عن عبد اهللا بن يحيى الحضرمي، جماعة آخرون،عن جابر بن يزيد الجعفي) وآذلك(
 ).٣(الحافظ الشافعي أبو الحسن بن المغازلي في مناقبه) ومنهم(

 ).٤( في شرحه الكبير على نهج البالغة،ّالمة المعتزلةالحديد عبن أبي عبد الحميد ) ومنهم(
نهم ( رين   ) وم ة المفّس  أحد أئمة ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وشيخ المؤرخين،ر العلماء  ومفسّ ،عّالم

 ).٥(في تفسيره الكبير) مذهب الجريري(ى مذهبه بـ  المسّم،المذاهب األثنى عشر
 ).٦( في تذآرته سبط بن الجوزي،الواعظ الحنفي) ومنهم(

 ).٧( عبيد اهللا بسمل في آتابه في مناقب أمير المؤمنين،عّالمة الهند) ومنهم(
 .آثيرون... وآخرون

 
 

 )).ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَأْخَبُتوا ِإلى َربِِّهْم ُأولِئَك َأْصحاُب الجّنة ُهْم ِفيها خاِلُدوَن((
 .٢٣/ هود

ة   ر الشيرازي في آتاب       روى العّالم ي، عن أبي بك في حديث ) نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين( البحران
 :مالك بن أنس، عن حميد، عن أنس بن مالك قال

 .في علي) نزلت)) (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((
 ).صلى اهللا عليه وآله(صّدق أول الّناس برسول اهللا 

 ).٨(كوا بأداء الفرائضتمسَّ): أي (:وعلموا الصالحات
 
 

ِقيٌّ َوَسِعيٌد         (( ْنُهْم َش ِه َفِم ٌس ِإالَّ ِبِإْذِن ُم َنْف ْأِت ال َتَكلَّ ْوَم َي * َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي الّنار َلُهْم ِفيها َزِفيٌر َوَشِهيٌق * َي

                                            

 .سورة هود/ ـ مفاتيح الغيب ١
 .١٩٧ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٢
 .٢٧١-٢٧٠ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٣
 .٢٠٨ص/ ١ج/ ـ شرح نهج البالغة ٤

 .١٠ص/ ١٢ج/ ـ جامع البيان في تفسير القرآن ٥
 .٢٠ص/ ـ تذآرة خواص األمة للسبط ٦
 .٦٢ص/ ـ أرجح المطالب ٧
 .٣٢٧ص/ ـ غاية المرام ٨



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٥٤صفحة 

 

ماواُت َواَألْرُض ِإالَّ ما شاءَ          ِت السَّ ا داَم يها م ِديَن ِف  َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي الجّنة * َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل ِلما ُيِريُد خاِل

 )).خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّماواُت َواَألْرُض ِإالَّ ما شاَء َربَُّك َعطاًء َغْيَر َمْجُذوٍذ
 .١٠٨-١٠٥/ هود

 : والشقي مبغض علي،السعيد محب علي
ة البحراني       ده (روى العّالم رهم مئات األحاديث بهذه المضامين في  والحافظ الحسكاني، والسّ   ) ق يوطي، وغي

واب مختلفة، عشرات منها بهذا النص      )  السعيد هو محب علي ومواليه، والشقي هو مبغض علي ومعاديهأّن(أب
نا غالبًا في اإلشارة فقط إلى نزول اآليات بشأن أمير المؤمنين علي بن          نها آعادت دًا م ر واح  أبي طالب، وذلك نذآ

ذا بنيت أالّ     ة، ول  آان عندنا يتم الدليل حتى من طرق الشيعة ـ   أذآر حديثًا من طرق الشيعة ـ وإنْ من طرق العاّم
 ). إلى قرصهرمن جر الّنا(لكيال يقال إنه 

 :قال) الحنفي( موفق بن أحمد ،روى أخطب خوارزم
ة الزهراء        ) معجم الطبراني   (في    ى فاطم نها رضي ا (بإسناده إل صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قالت) هللا ع
 ):وسّلم
م عامّ            إّن( ر لك م، وغف ّل باهى بك ّز وج يٍ  اهللا ع ي رسول اهللا إليكم غير هائب لقومي، وال  خاصة، وإّنة، ولعل

  عليًا في حياته وبعد موته، السعيد من أحّب السعيد آّل أّن،محاب لقرابتي، هذا جبرئيل يخبرني عن رب العالمين
 ).١)( من أبغض عليًا في حياته وبعد موته، الشقي الشقي آلَّوإنَّ

 اهللا أرسلني إليكم بهذا الكالم، وأمرني إّن: معناه) ي رسول اهللا إليكموإّن): (صلى اهللا عليه وآله(قوله ) أقول(
 . الشقي من هوي آّل السعيد من هو والشّق السعيد آّل أنقل لكم أّنأْن

وله    يه    (وق ه صلى اهللا عل ه    ): ( وآل د مّمات ياته وبع  السعيد سواء آان محب علي هو السعيد آلَّ : يعني ) في ح
 .م ميتًاآان أحيًا أم ميتًا، ومبغض علي هو الشقي آل الشقي سواء أعلي حيًا 

يس التوّل ّبفل ي،   ي بح ية، وللشقاء الحقيق عادة الحقيق ين للس ونهما عالمت ي، وآ بغض عل ري ب ي، والتب  عل
 . ومستمر إلى يوم القيامةما هذا الحكم جاٍر، وإّنمختصًا بحياة علي

*** 

عن جابر بن عبد اهللا :  من طريق العاّمة بحذف اإلسناد قال،وأخرج محمد بن علي شاذان في المناقب المائة        
 ،جبنهأا خلق السماوات واألرض دعاهن ف اهللا تعالى لّمإّن): (صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : األنصاري قال

 فالسعيد من سعد ،ض إلينا أمر الدينرض عليهن نبوتي ووالية علي بن أبي طالب فقبلنها ثم خلق الخلق وفوّ فع 
 ).٢(الحديث) بنا والشقي من شقي بنا

ناوي      ة الم  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،وأخبرنا العّالمة فخر خوارزم: قال) أيضًا(وأخرج العّالم
 ئخيم خيمة ـ وهو متك) وسّلمصلى اهللا عليه (رأيت رسول اهللا :  عن أبي بكر قال)بإسناده المذآور(الخوارزمي 

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (على قوس عربية ـ وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال رسول اهللا 

                                            
 .٣٧ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١
 .المنقبة السابعة-٤ص/ ـ المناقب المائة ٢



 ١٩٦ من ١٥٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

ا معاشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل هذه الخيمة، وحرب لمن حاربهم، وولي لمن وا      (  لمن هم، وعدوٌّالي

 ..عاداهم
 . طيب المولدد سعيد الجال يحبهم إّال

 ).١)( رديء الوالدةد شقي الجوال يبغضهم إّال
ول ( دلُّ       ) أق ذا الحديث الشريف ي ى انحصار السعادة في حبِّ        ه ي وأهله، وانحصار الشقاوة في بغض   عل  عل

 ).فمنهم شقي وسعيد(ية الشريفة علي وأهله، فينطبق الحديث الشريف تمامًا ـ وبال زيادة أو نقصان ـ على اآل
 :قال) وسّلمصلى اهللا عليه ( بسنده عن النبي ، عن اإلمام أحمد بن حنبل،الفقير العيني في مناقبه) وأخرج(
 ).٢)( عليًا في حياته وبعد موته السعيد من أحّب السعيد حّق السعيد آّلإّن(
 

 
 )).ٍصَوِإنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر َمْنُقو((
 .١٠٩/ هود

اآم الحسكاني       حدثني جعفر بن محمد الفزاري : عن تفسير فرات بن إبراهيم، قال ) الحنفي (روى الحافظ الح

 :عن ابن عباس في قوله تعالى) بإسناده المذآور(
 )).َوِإنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر َمْنُقوٍص((
 ).٣(ب اهللا لهم غير منقوصملكهم الذي أوجبني هاشم نوفيهم : يعني): قال(
لما يقوله علماء األصول من أن ) صلى اهللا عليه وآله(هم أهل بيت الرسول    ) بني هاشم (المقصود بـ   ) أقول(

 .اإلطالق ينصرف إلى الفرد الكامل، أو األآمل
ة في المشرآين، ألنّ            ون صدر اآلي ك آ الكالم من فنون البالغة، وقد استعمله  وال ينافي ذل تفات ب  القرآن  االل

 :الحكيم في موارد آثيرة مثل
 .المتوسطة بين آيات الجهاد)) َوال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة((

ـ بمتواتر الروايات ـ   المقصود بها)) ِإنَّما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيرًا: ((ومثل

ي    ة والحسن والحسين فقط ال غير، وقد توسطت بين اآليات الموجهّ     عل صلى اهللا عليه (ة إلى نساء النبي وفاطم
ه  ّلموآل بلها )  وس دها )) طعن اهللا ورسوله أو((فق ةِ   ((وبع اِت اِهللا َواْلِحْكَم ْن آي ُيوِتُكنَّ ِم ي ُب ى ِف ا ُيْتل ْرَن م )). َواْذُآ

 .ونظائر ذلك آثيرة
 .صدر اآلية في المشرآين، وذيلها في بني هاشم يكون فال مانع من أْن

 )).ملكهم الذي أوجب اهللا لهم((وقوله 
 :يحتمل عدة احتماالت

                                            
 .٢١١ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١
 .٢١ص/ ـ المناقب للعيني ٢
 .٢٨٣ص/١ج/  التنزيلـ شواهد ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٥٦صفحة 

 

لّ  أْن) األول( وا آ ى أن يفعل ية عل درتهم التكوين و ق ند اهللا، وه م ع ذي له ي ال م الحقيق ون المقصود ملكه   يك

إنّ    دءًا من       ة الطّ  األئمّ  شيء، ف يهم السالم ب الكون آله تحت أمرهم ) المهدي المنتظر(ًا بـ وختم) علي(اهرين عل
 يشتري أآبر شرآة، هم لم يكونوا يستعملون قدراتهم دائمًا نظير المليونير الذي يملك أْنونهيهم بإرادة اهللا، ولكّن

 .ه ال يفعل ذلك دائمًاوأآبر قصر، ولكّن
ذي ال             أْن) الثاني ( ك الواسع ال ون المقصود ملكهم في اآلخرة، وهو المل ك فوقه في المحشر، وال في   يك  مل

ّنة، وأيُّ   ك أعظم من أنْ      الج ون   مل ي ( يك يه السالم  ) (عل ّنة والّنار، فيقف بين الجّنة والّنار ويقول   ) عل قسيم الج
 ي فذريه؟ي فخذيه، وهذا محّبللنار هذا عدّو

ثالث ( ذي دلّ         ) ال زمان، ال روايات من الشيعة ومن العاّمة على  ملكهم في آخر ال ر ال  اهللا تعالى في  أّنت متوات
ك        ى ذل دة إل ات عدي د أشارت آي نازلة بشأن المهدي          ،األرض، وق ة ال تاب خاص في اآلي نها في آ نا قسمًا م  جمع

 ).ل اهللا تعالى فرجهعّج(الموعود المنتظر 
 .خرويحتمل بعض احتماالت ُأ

 
 

 )).َن َعِن اْلَفساِد ِفي اَألْرِض ِإالَّ َقِليًال ِممَّْن َأْنَجْينا ِمْنُهْمَفَلْو ال آاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلوا َبِقيٍَّة َيْنَهْو((
 .١١٦/ هود

بإسناده ( عبد الرحمن بن محمد الحسني ،أبو القاسم) أخبرني: (قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني     
 ):تعالى( قوله في)) عليهم السالم(عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) المذآور

 ).فلوال آان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في األرض(
 ).١)(أهل البيت(نزلت هذه فينا ): زيد(قال 

 
 

 سورة يوسف
 )وفيها واحدة(
 .١٠٨/  ُقْل هِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى اِهللا َعلى َبِصيَرٍة -١
 

 
 )).ِهللا َعلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبحاَن اِهللا َوما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِآيَنُقْل هِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى ا((

 .١٠٨/ يوسف
اآم الحسكاني       ): نجم(عن نجم، عن أبي جعفر قال ) بإسناده المذآور(عن فرات،  ) الحنفي (روى الحافظ الح

 :سألته عن قول اهللا تعالى
                                            

 .٢٨٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١



 ١٩٦ من ١٥٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )). ِإَلى اِهللا َعلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِنيُقْل هِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا((

 ).١(علي بن أبي طالب)) ومن اتبعني): ((أبو جعفر(قال 
*** 

رات أيضًا         ور  (وروى هو عن ف ان بن تغلب    ) بإسناده المذآ ر بن محمد   ،عن أب في هذه ) الصادق( عن جعف
 )).دعوا إلى اهللا على بصيرةأ: ((اآلية

 ).٢(، وال ينتقص عليًا إّال ضاّل ضالٌّ ال ينكرها أحد إّال،هللا واليتنا أهل البيتهي وا): الصادق(قال 
 
 

 سورة الرعد
 )وفيها إحدى عشرة آية(
 .٤ / َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعناٍب -١
 .٧ / ِإنَّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم هاٍد -٢
 .١٩ /  َأنَّما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقَُّأ َفَمْن َيْعَلُم -٣

 .٢١ / الَِّذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اِهللا َوال َيْنُقُضوَن اْلِميثاَق -٤
 .٢٢/   َوَيْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّيَِّئَة ُأولِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر -٥
 .٢٨ /  ِبِذْآِر اِهللالَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم -٦
 .٢٩ / الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُطوبى َلُهْم َوُحْسُن َمآٍب -٧

 .٣٨ / ِلُكلِّ َأَجٍل ِآتاٌب -٨
 .٣٩.... / َيْمُحوا اُهللا ما َيشاُء -٩
 .٤١/ َأ َوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َنْنُقُصها ِمْن َأْطراِفها  -١٠
 .٤٣/  ْل َآفى ِباِهللا َشِهيدًا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِبً ُق -١١

 
 
 )).َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنواٌن َوَغْيُر ِصْنواٍن ُيْسقى ِبماٍء واِحٍد((

 .٤/ الرعد

يه الشافعي   (روى   يوطي في تفسيره  جالل   ) الفق دين الّس عن جابر بن ) بإسناده المذآور( عن ابن مردويه ،ال
 :يقول لعلي) وسّلمصلى اهللا عليه (سمعت رسول اهللا : قال) األنصاري(عبد اهللا 

 ). وأنا وأنت من شجرة واحدة،يا علي الّناس من شجر شّتى(
رأ رسول اهللا         م ق ه    (ث يه وآل نَّاٌت مِ  ): (( وسّلم صلى اهللا عل يٌل ِصْنواٌن َوَغْيُر ِصْنواٍن   َوَج ناٍب َوَزْرٌع َوَنِخ ْن َأْع

                                            
 .٢٨٧-٢٨٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٢٨٧-٢٨٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٥٨صفحة 

 

 ).١))(ُيْسقى ِبماٍء واِحٍد

*** 
 ).٢( علي المتقي الهندي حديثًا في هذا المعنى في تاريخه الكبير،وأخرج عالم الحنفية

 ).٣( موفق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه،وأخرج نحوه العالم الحنفي
 .وأخرجه آخرون غيرهم أيضًا) ٤(بوري في مستدرآهوهكذا نقله الحاآم النيسا

 
 
 )).ِإنَّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم هاٍد((

 .٧/ الرعد

ر الكواشي     عند ،ق الدين أحمد بن يوسف الموصلي في تفسيره المخطوط في سورة الرعد موّف،أخرج المفّس
 :ذآر هذه اآلية الشريفة

ي احتجا     ( ادي عل د واله نذر محم وله ـ   أو الم يه   (جًا بق ـ قول اهللا لئن يهدي اهللا بك رجًال ) وسّلم صلى اهللا عل
 ).٥)( يكون لك حمر النعم خير لك من أْنًاواحد

 ).٦( الشيخ إسماعيل الحقي في تفسيره المخطوط أيضًا،وأخرج نحوًا منه شيخ المفّسرين
*** 

 :قال) رضي اهللا عنه(قال عن ابن عباس ) الفصول المهمة(في ) المالكي(وروى ابن الصباغ 
 ):صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا )) ِإنَّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم هاٍد: ((ا نزلت قوله تعالىلّم

 ).٧)(أنا المنذر وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون(
*** 

الم الشافعي            ل من الع ى آ ذا المعن العالم الحنفي الحافظ سليمان و) ٨(في نور األبصار) الشبلنجي (وأخرج ه
 ).١٠( في آفاية الطالب،والعالم الشافعي الكنجي) ٩(القندوزي في ينابيع المّودة

                                            
 .أولها/ تفسير سورة الرعد/ ـ الّدر المنثور ١
 .١٥٤ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ٢

 .٨٦ص/ ـ مناقب الخوارزمي ٣
 .٢٤١ص/ ٢ج/ ـ المستدرك على الصحيحين ٤
 .٨٩ورقة / ٢ص/ يص في التفسيرـ التلخ ٥
 .٤٤٠ورقة / ٢ص/ ـ روح البيان ٦

 .الفصل األول/ ـ الفصول المهمة ٧
 .٧٠ص/ ـ نور األبصار ٨
 .٩٩ص/ ـ ينابيع المّودة ٩
 .١٠٩ص/ ـ آفاية الطالب ١٠



 ١٩٦ من ١٥٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

*** 

اآم في مستدرآه     ِإنَّما : (( عن علي في قوله تعالى، بسنده المذآور عن عباد بن عبد اهللا األسدي،وأخرج الح
١(ـ المنذر وأنا الهادي) وسّلمصلى اهللا عليه (رسول اهللا ـ ): م اهللا وجههآّر(قال علي )) َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم هاٍد

.( 
*** 

نه      وًا م ى     وأخرج نح تفقة المعن بارات م ة  الكثير من المحدِّثين والحّفاظ واألئّم، مختلفة في بعض األلفاظ،ـ بع
 ).٢( في آنز العمال،قي الحنفي الهنديالمّت) منهم(وأرباب السير 

 ).٣(ر الطبري في تفسيرهابن جري) ومنهم(
 ).٤(الفخر الرازي في تفسيره الكبير) ومنهم(

 ).٥(الّسيوطي في تفسيره) ومنهم(
 .وغيرهم آثيرون

 ).٦)(القول الجلّي في فضائل علي(ى بـ وفي آتابه المخطوط المسّم
 ).٧)( عن علي وابن عباس وغيرهم، بأسانيد عديدة،دنا علي في مناقب سّي،الفقير العيني) ومنهم(

 
 
 )).َأ َفَمْن َيْعَلُم َأنَّما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َآَمْن ُهَو َأْعمى ِإنَّما َيَتَذآَُّر ُأوُلوا اَألْلباِب((

 .١٩/ الرعد

ة البحراني     روان        ،روى العّالم د بن م  عن السدي عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في  ، عن محم
 :قوله تعالى

 )).ْن َيْعَلُم َأنَّما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقَُّأ َفَم((
 .علي) هو: (قال
 ).٨(فالن: قال)) آمن هو أعمى((

 .ما لم يذآر اسمه ألمر ما هو أعلم بهفالن يقصد به واحد معين من أعداء علي، وإّن) أقول(

                                            

 .١٢٩ص/ ٣ج/ ـ المستدرك على الصحيحين ١
 .٢٥١ص/ ١ج/ ـ آنز العمال ٢
 .٧٢ص/ ١٣ج/ ـ جامع البيان ٣
 .سورة الرعد/ فاتيح الغيبـ م ٤

 .سورة الرعد/ ـ الّدر المنثور ٥
 ).مخطوط) (١٤(الحديث / ـ القول الجلي للسيوطي ٦
 .٢٦و١٨ـ المناقب للعيني ص ٧
 .٤٣٩ص/ ـ غاية المرام ٨



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٦٠صفحة 

 

 ).١(ردويه عن ابن م،في مناقبه) الحنفي(وأخرج نحوه المير محمد صالح الترمذي 

 
 
 )).الَِّذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اِهللا َوال َيْنُقُضوَن اْلِميثاَق((

 .٢٠/ الرعد

: ـ وهو من أعيان علماء المعتزلة ـ قال ) شرح نهج البالغة(روى العّالمة البحراني، عن ابن أبي الحديد في 
ادات  تاب المف ال صاحب آ ور(ق ناده المذآ تة) بإس ي فاخ ي،عن أب ى أم هان ال مول ي :  ق ند عل نت ع ّرم اهللا (آ آ

 .ًاحّبيا أمير المؤمنين إني قد أتيتك من بلدة ما رأيت لك فيها ُم: إذ أتاه رجل عليه زي السفر، فقال) وجهه
 من أين أتيت؟: قال

 .من البصرة: قال
ال  ، وال ينقص ي وشيعتي في ميثاق اهللا ال يزداد فينا رجل يحبوني ألحبوني، إنّ  هم لو يستطيعون أنْ    ّنإا  أمّ : ق

 ).٢(إلى يوم القيامة
ول ( لَّ ) أق عائشة، والزبير، وطلحة، لتأليبهم ) الثالوث( الرجل آان قد أتى من البصرة حين آان ذهب إليها     لع

 . تهيئة لحرب الجمل،على أمير المؤمنين
ي      ول عل يه السالم  (وق لنتيجة التي ما العلم باليس معناه الجبر، وإّن)  يحبوني ألحبونيلو يستطيعون أنْ  ) (عل

رآن الحكيم بقوله       عبّ  نها الق )) ُثمَّ آاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى َأْن َآذَُّبوا ِبآياِت اِهللا َوآاُنوا ِبها َيْسَتْهِزُؤَن((ر ع
 ).عليه السالم(فسوء أعمالهم هو الذي سلبهم توفيق محبة علي ) ١٠/ الروم(

وله     ووفينا بعهده في ،نحن الذين بقينا على ميثاق اهللا: يعني) يثاق اهللا إني وشيعتي في م   () عليه السالم (وق
 .االلتزام بأصول الدين وفروعه

 
 
 )).َوَيْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّيَِّئَة ُأولِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر((

 .٢٢/ الرعد
اآم الحسكاني        ) بإسناده المذآور(لنصيبي أخبرونا عن القاضي أبي الحسين ا  : قال) الحنفي(روى الحافظ الح

 :دخلت على علي بن أبي طالب فقال: عن أبي عبد اهللا الجدلي، قال
 أآّبه اهللا في ، التي من جاء بها أدخله اهللا الجّنة، والسيئة التي من جاء بها،يا أبا عبد اهللا، أال أنبئك بالحسنة

  ولم يقبل له معها عمًال؟،الّنار
 .بلى يا أمير المؤمنين: قلت

                                            
 .أواخر الباب األول/ ـ المناقب للمير محّمد صالح الترمذي ١
 .٥٨٥ص/ ـ غاية المرام ٢



 ١٩٦ من ١٦١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١(ا، والسيئة بغضناالحسنة، حبّن: لقا

 
 
 )).الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْآِر اِهللا َأال ِبِذْآِر اِهللا َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب((

 .٢٨/ الرعد

يوطي     نُّ ُقُلوُبُهْم الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئ: ((عند تفسير قوله تعالى ) الّدر المنثور (في تفسيره   ) الشافعي(روى الّس
 .اآلية)) ِبِذْآِر اِهللا َأال ِبِذْآِر اِهللا

ي    يه   ( رسول اهللا   ّنإ: عن عل ة    ) وسّلم صلى اهللا عل زلت هذه اآلي ا ن ِئنُّ اْلُقُلوبُ  : ((لم ِر اِهللا َتْطَم قال )) َأال ِبِذْآ
 ):صلى اهللا عليه وآله(

 ).٢)( أهل بيتي صادقًا غير آاذب اهللا ورسوله، وأحبَّذاك من أحبَّ(
صلى اهللا (ما المراد بكالم النبي ا معدوم وليس فيه صدق وآذب، وإّنا موجود، وإّمالحب أمر قلبي، فإّم) أقول(

ه    يه وآل  الصادق هو الكامن في القلب والظاهر ما يترتب على ذلك من الظواهر، فالحبُّ) صادقًا غير آاذب   ): (عل
 . يكون في القلب منه شيء دون أْن،قطعلى اللسان، والحب الكاذب هو الظاهر على اللسان ف

 
 
 )).الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُطوبى َلُهْم َوُحْسُن َمآٍب((

 .٢٩/ الرعد

اآم الحسكاني      ال ) الحنفي (روى الحافظ الح حّدثنا أبو سعيد المعادي ) الذي عندي(العتيق ) التفسير(وفي : ق
 :عن أبي جعفر قال) بإسناده المذآور(

 ):قوله تعالى(عن ) وسّلمصلى اهللا عليه (ئل رسول اهللا ُس
 )).ُطوبى َلُهْم َوُحْسُن َمآٍب((

 ).شجرة في الجّنة أصلها في داري وفرعها في أهل الجّنة) هي): ((صلى اهللا عليه وآله(قال 

 :ئل عنها مرة أخرى قالثم ُس
 ).لجّنة وفرعها على أهل ا،شجرة في الجّنة أصلها في دار علي)) طوبى((

ه    يل ل ا رسول اهللا فقلت          : فق نها ي شجرة في الجّنة : أصلها في داري، ثم سألناك مرة أخرى فقلت : سألناك ع
 . وفرعها على أهل الجّنة؟،أصلها في دار علي

 ).٣)( داري ودار علي واحدةإّن): (وسّلمصلى اهللا عليه (فقال 
*** 

                                            
 .٤٢٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .في تفسير سورة الرعد/ ـ الّدر المنثور ٢
 .٣٠٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٦٢صفحة 

 

ال       يل    : وروى هو أيضًا، ق رنا عق  صلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  عن أبي هريرة قال)بإسناده المذآور(أخب

 :يومًا لعمر بن الخطاب) وسّلم
زل           إّن( ّنة قصر، وال دار، وال من ا في الج ّنة لشجرة م يه غصن من أغصان تلك   إّال، وال مجلس ، في الج  وف

 ).الشجرة، أصل تلك الشجرة في داري
 ):وسّلم عليه صلى اهللا(ثم مضى على ذلك ثالثة أيام، ثم قال رسول اهللا 

 وفيه غصن من أغصان  إّال، في الجّنة لشجرة ما في الجّنة قصر، وال دار، وال منزل، وال مجلس    يا عمر إنْ  (
 ).تلك الشجرة، أصلها في دار علي بن أبي طالب

 أصل تلك الشجرة في إّن:  أصل تلك الشجرة في داري، واليوم قلتإّن: يا رسول اهللا قلت ذلك اليوم: قال عمر
 دار علي؟

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا 
ا علمت أنّ    (  منزلي ومنزل علي في الجّنة واحدة، وقصري وقصر علي في الجّنة واحد، وسريري وسرير     أم

 ).١)(علي في الجّنة واحد
*** 

 ).٢(قر عن أبي جعفر البا، الحافظ سليمان القندوزي في ينابيع المّودة،وأخرج هذا المضمون فقيه األحناف
*** 

 ).٣( عن مناقب أحمد بن موسى بن مردويه،وأخرجه العّالمة البحراني في آتاب صغير له
*** 

 :ثباتأل العديد من الحّفاظ وا، ومعنى متفق عليه، وألفاظ مختلفة،ن أخرج هذا المعنى بأسانيد عديدةومّم
نهم( يب  ) م ن الخط و الحس افظ أب ي   ،الح طي الجالل د الواس ن محم ي ب هي، عل ي   الش ابن المغازل يه (ر ب الفق

 . عن محمد بن سيرين،بسنده عن تميم بن ثابت) ٤.(مناقب علي بن أبي طالب(في آتابه ) الشافعي
نهم ( رحمن بن أبي بكر الّسيوطي      ) م بد ال ) ٥)(الّدر المنثور(في تفسيره الكبير ) المحدِّث الشافعي(الحافظ ع

 .بسنده عن أبي حاتم

 ).٦(د بن أبي بكر األنصاري القرطبي في تفسيرهالمفّسر محمد بن أحم) ومنهم(
 .أيضًا.... وآخرون

 

                                            
 .٣٠٦-٣٠٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .١٠٩ص/ ـ ينابيع المّودة ٢

 .١١٣ص/ ـ الكتاب المذآور ٣
 .٢٦٨ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٤
 .٥٩ص/ ٤ج/ ـ الّدر المنثور ٥
 .٣١٧ص/ ٩ج/ ـ تفسير القرطبي ٦



 ١٩٦ من ١٦٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 )). َيْمُحوا اُهللا ما َيشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكتاِب *ِلُكلِّ َأَجٍل ِآتاٌب((
 .٣٩-٣٨/ الرعد

 ليه وآلهصلى اهللا ع( عن أنس بن مالك حديثًا يتضمن خطبة النبي ،أخرج علي بن سلطان القاري في مرقاته 
 ): وسّلمصلى اهللا عليه وآله( قال إلى أْن) ا السالممعليه(في تزويج فاطمة لعلي ) وسّلم

 . اهللا تعالى جعل المصاهرة نسبًا وصهرًا، فأمر اهللا يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدرهثم إّن... 
 ):صلى اهللا عليه وآله(ثم قرأ النبي ،  قدر أجلفلكّل

 )).َيْمُحوا اُهللا ما َيشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكتاب* ِآتاٌب ِلُكلِّ َأَجٍل ((
 ).١...)(ي قد زوجتهشهدآم أّنأ أزوج فاطمة بعلي، ف اهللا تعالى أمرني أْنثم إّن

ول ( ذا الحديث   ) أق ة بعلي ـ عليهما السالم ـ آان مصداقًا لهاتين اآليتين       هو أنّ ،ظاهر ه زويج فاطم  مسألة ت
)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ـ ، يعلمه مفسر القرآن األول، أو تأويًال، ذلك آان تفسيرًان، ولعّلالكريمتي

 .ـ واهللا العالم
*** 

 : عدد من المحدِّث ين واإلثبات،وأخرج الحديث بتفاوت في بعض األلفاظ، واتحاد في المعنى
 ).٢(ايتهفالكنجي الشافعي القرشي في آ) منهم(
 ).٣(المحب الطبري الشافعي في رياضه) ومنهم(

 ).٤(وفي ذخائر العقبى أيضًا

 ).٥(ابن حجر الهيثمي الشافعي في صواعقه) ومنهم(
 ...وآخرون

 
 
 )).َأ َوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َنْنُقُصها ِمْن َأْطراِفها((

 .٤١/ الرعد
ة البحراني    ) والسدي) (وسفيان) (وآيع(اّمة ـ عن تفسير  عن ابن شهر آشوب ـ من طريق الع    (روى العّالم

 : عبد اهللا بن عمر قرأ قوله تعالىّنإ): وأبي طالح(
 )).َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َنْنُقُصها ِمْن َأْطراِفها((

                                            
 .٥٧٤ص/ ٥ج/ اة المفاتيحـ مرق ١

 .٢٩٨ص/ ـ آفاية الطالب ٢
 .١٨٣ص/ ٢ جـ الرياض النضرة ٣
 .٢٩ص/ ـ ذخائر العقبى ٤
 .٨٥-٨٤ص/ ـ الصواعق الحرقة ٥



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٦٤صفحة 

 

 :وقال) علي بن أبي طالب(يوم قتل أمير المؤمنين 

 ).١)(سالم ومضى رآن اإليمانيا أمير المؤمنين لقد آنت الطرف األآبر في العلم، اليوم نقص علم اإل
 
 
 )).ُقْل َآفى ِباِهللا َشِهيدًا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِب((

 .٤٣/ الرعد
 : بإسناده عن ابن الحنفية في قوله عّز وجّل،روى العّالمة البحراني، عن أبي نعيم األصفهاني

 )).َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِبُقْل َآفى ِباِهللا َشِهيدًا َبْيِني َوَبْي((
 .علي بن أبي طالب) هو(قال 

 ).٢)(عائشة(إلى ) أبي هريرة(إلى ) جابر(إلى ) ابن عمر(والرواية منسوبة إلى : قال أبو نعيم
*** 

ثًا فقيه األحناف          ى حدي ذا المعن صلى  ( النبي الحافظ سليمان القندوزي في ينابيع المّودة، وفيه أّن،وأخرج به
 :قال) وسّلماهللا عليه 

 .ذاك أخي علي بن أبي طالب
 ).٣)(الشافعي(ونقل ذلك عن تفسير الثعلبي، ومناقب ابن المغازلي 

 
 

 سورة إبراهيم
 )وفيها تسع آيات(
 .٢٣ / َوُأْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َجنَّاٍت -١
 .٢٥-٢٤ / ُتْؤِتي ُأُآَلها ُآلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربِّها) إلى(ًال َأ َلْم َتَر َآْيَف َضَرَب اُهللا َمَث -٢

 .٢٧/ ُيَثبُِّت اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت  -٣
 .٣٠-٢٨/ َفِإنَّ َمِصيَرُآْم ِإَلى النَّاِر ) إلى (َأ َلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اِهللا -٤
 .٣٥/ ْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َوِإْذ قاَل ِإ -٥
 .٣٧/ َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم  -٦

 
 
ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنهاُر خاِلِديَن ِفيها ِبِإْذِن َربِِّهْم َتِحيَّ      (( ِذيَن آَم َل الَّ ُتُهْم ِفيها َوُأْدِخ

                                            
 .٤٤٤ص/ ـ غاية المرام ١
 .٣٥٧ص/ ـ غاية المرام ٢
 .١٠٣-١٠٢ص/ ـ ينابيع المّودة ٣



 ١٩٦ من ١٦٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 )).َسالٌم

 .٢٣/ إبراهيم
عن ابن عباس ) بإسناده المذآور(إسحاق حدثني علي بن موسى بن   : قال) الحنفي (روى الحافظ الحسكاني      

 :قال
ة       ( رآن آي ا في الق وا الصَّاِلحاتِ      : ((م ُنوا َوَعِمُل ِذيَن آَم إّال وعليٌّ أميرها وشريفها، وما من أصحاب محمد )) الَّ

 ).١)(د عاتبه اهللا، وما ذآر عليًا إّال بخير وقرجل إّال
، فتلك خطاب للمؤمنين أمرًا ونهيًا، ))يا أيها الذين آمنوا((هذه الرواية هي غير الروايات الواردة في ) أقول(

أنّ         ين ب ًا، أو نحوها، وهذه توصف المؤمن وا الصالحات أو وعظ  ثم ذآر فضيلة من فضائل المؤمنين، أو ،هم عمل
ا   ع(تهم، أو مدحهم بشيء   درجة من درج ر       ) وال مان د ورود الخب ب، بع ي طال ي بن أب ي عل يهما ف من ورود آل

 .المسند بكليهما فتنّبه
 
 
 ُتْؤِتي ُأُآَلها ُآلَّ) ٢٤(َأ َلْم َتَر َآْيَف َضَرَب اُهللا َمَثًال َآِلَمًة َطيَِّبًة َآَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َوَفْرُعها ِفي السَّماِء ((

 )).ِحيٍن ِبِإْذِن َربِّها
 .٢٥-٢٤/ إبراهيم

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح بد اهللا الشيرازي       : ق و ع رنا أب ور  (أخب عن سالم ) بإسناده المذآ
 : قول اهللا تعالى،يا ابن رسول اهللا:  محمد بن علي فقلت،دخلت على أبي جعفر: ي قالمالخثع

 ).أصلها ثابت وفرعها في السماء(
يا سالم، الشجرة محمد، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب : لقا

ك الغصن األئمّ     بّ      ذل ورق شيعتنا ومح ة، وال د فاطم إذا مات من شيعتنا رجل تناثر من       ة من ول يت، ف ونا أهل الب
 . مكان تلك الورقة ورقةالشجرة ورقة، فإذا ولد لمحبينا مولود اخضّر

 :يا ابن رسول اهللا قول اهللا تعالى: لتفق

 ما يعني؟)) ُتْؤِتي ُأُآَلها ُآلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربِّها((
 ).٢( وعمرة حجٍّة تفتي شيعتهم في الحالل والحرام في آلِّيعني األئّم): عليه السالم(قال 

ول ( رة لعلّ       ) أق ر الحج والعم بار أنّ   ذآ يهم السالم  (ة  األئمّ ه باعت بًا آان  ) عل وا في الحجاز، وآانت الشيعة  غال
ذين هم في غير الحجاز آالعراق، وإيران، وغيرهما يأتون األئمّ     ة في مواسم الحج والعمرة، ويسألونهم أحكام ال

 .الدين ومسائل الحرام والحالل
*** 

زة          ال   ،وفي حديث عاصم بن حم ي ق ال رسول اهللا  :  عن عل شجرة أنا أصلها : (ـ) وسّلمصلى اهللا عليه (ـ   ق

                                            
 .٢١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٣١٢-٣١١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٦٦صفحة 

 

 ).١)( الطيب؟فهل يخرج من الطيب إّال. ي فرعها، والحسن والحسين ثمرها والشيعة ورقهاوعل

 :حدة في مفادها العديد من المحدِّث ين والمؤرخين مّت،وأخرج نحوًا منه بعبارات متغايرة في بعض ألفاظها
 ).٢(الحاآم النيسابوري في مستدرآه) مثل(

 ).٣( في أسد الغابة،وابن األثير
 ).٤( في تهذيب التهذيب، العسقالنيوابن حجر

 ).٥( في فيض القدير،وعبد الرؤوف المناوي
 ...وآخرون

 
 

 )).ُيَثبُِّت اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوِفي اآلِخَرِة((
 .٢٧/ إبراهيم

 :له تعالى عن ابن عباس في قو، عن تفسير الحبري،روى العّالمة البحراني
 )).ُيَثبُِّت اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت((

 ).٦(بوالية علي بن أبي طالب: قال
ول ( يا واآلخرة     ) أق ثابت في الدن ول ال ي بن أبي طالب     ،الق ة عل ان ثابت      ، هو والي ته آ نده والي  من آانت ع

 . فال يتلجلج لسانه عند الحساب،في اآلخرة فال يخرج عنها بال إيمان، وثابت اإليمان ،اإليمان في الدنيا
 

 
ى الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اِهللا ُآْفرًا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم داَر اْلَبواِر       (( َر ِإَل ْم َت َوَجَعُلوا * َجَهنََّم َيْصَلْوَنها َوِبْئَس اْلَقراُر * َأ َل

 )).وا َفِإنَّ َمِصيَرُآْم ِإَلى الّنارِهللا َأْندادًا ِلُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلِه ُقْل َتَمتَُّع
 .٣٠-٢٨/ إبراهيم

 علي هو يكفي فّجار قريش

 :عند تفسير قوله تعالى) الّدر المنثور(في تفسيره ) الشافعي(روى الّسيوطي 
 .اآليات)) َأ َلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اِهللا ُآْفرًا((

 ؟))الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اِهللا ُآْفرًا((بن الكّوا سأل عليًا من  اّنإ: روى بإسناده عن أبي الطفيل

                                            
 .٢٢٠ص/ ـ آفاية الطالب ١
 .١٢٦ص/ ٣ج/ ـ المستدرك على الصحيحين ٢

 .٢٢ص/ ٤ج/ ـ أسد الغابة ٣
 .٣٢٠ص/ ٦ج/ ـ تهذيب التهذيب ٤
 .٤٦ص/ ٣ج/ ـ فيض القدير ٥
 .٤٠٠ص/ ـ غاية المرام ٦



 ١٩٦ من ١٦٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١(هم الفجار من قريش آفيتهم يوم بدر): رضي اهللا عنه(قال 

ول ( بار أنّ  ) أق هم، ولم يدعهم يوصلوا الشر باإلسالم آانت شّر) عليه السالم(لي ع هؤالء الفجار قد آفا     باعت
 .علي أمير المؤمنينهذه اآليات تسجيًال في فضائل 

 
 

 )).َوِإْذ قاَل إبراهيم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اَألْصناَم((
 .٣٥/ إبراهيم

اآم الحسكاني       ال ) الحنفي (روى الحافظ الح و نصر   : ق رنا أب رحمن بن علي بن محمد البزاز من   ،أخب بد ال  ع
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود قال) المذآوربإسناده (أصل سماعه 

 ).أنا دعوة أبي إبراهيم(
 .يا رسول اهللا وآيف صرت دعوة أبيك إبراهيم: قلنا
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (قال 

ا رب ومن ذريتي ي: فاستخف إبراهيم الفرح فقال) ي جاعلك للناس إمامًاإّن(أوحى اهللا عّز وجّل إلى إبراهيم   (

يا رب ما العهد الذي ) قال(ي ال أعطيك عهدًا ال أفي لك به  يا إبراهيم إّنأْن: أئمة مثلي، فأوحى اهللا عّز وجّل إليه    
ه؟         ي ب ال (ال تفي ل ) قال(ومن الظالم من ولدي الذي ال يناله عهدك؟ ) قال(لظالم من ذريتك ) العهد(ال أعطي  ) ق

 ):قال إبراهيم( يكون إمامًا وال يصلح أْن.  إمامًا أبدًامن سجد لصنم من دوني ال أجعله
 )).َربِّ ِإنَُّهنَّ َأْضَلْلَن َآِثيرًا ِمَن الّناس* َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اَألْصناَم ((

ال النبي      يه     (ق تهت الدعوة إلّي وإلى علي ): وسّلم صلى اهللا عل هللا ا لصنم قط، فاتخذني ا لم يسجد أحد مّن،فان
 ).٢(نبيًا، وعليًا وصيًا

 
 
 )).َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن الّناس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن((

 .٣٧/ إبراهيم
ي  ّيد هاشم البحران ة الس ي  ،روى العّالم ي ف راهيم العّمان ن إب د ب بة( عن محم ريق النصاب ) الغي ن ط ـ  ـ م

 : مولى عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال،عن حيفا) ه المذآوربإسناد(
جاءآم أهل اليمن ): وسّلمصلى اهللا عليه (أهل اليمن، فقال النبي ) وسّلمصلى اهللا عليه (وفد على رسول اهللا    

ًا، فلمّ     إلى ( قلوبهم، راسخ إيمانهم، قوم رقيقة: قال) وسّلمصلى اهللا عليه (ا دخلوا على رسول اهللا يبسون بسيس
 ك؟يا رسول اهللا ومن وصّي: فقالوا)  قالأْن

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (فقال النبي ):  قالإلى أْن(

                                            
 .عند تفسير سورة إبراهيم/ ـ الّدر المنثور ١
 .٣١٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٦٨صفحة 

 

 عرفتم ،آية للمتوسمين، فإن نظرتم إليه نظر من آان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) اهللا(هو الذي جعله (

ا عرفتم      يه وصي  نّ أ يكم، فتخللوا  نّ أ آم ه هو، ألن اهللا  الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإّني نب
 :عّز وجّل يقول في آتابه

 .إليه وإلى ذريته) يعني) (فاجعل أفئدة من الّناس تهوي إليهم(
ال  م ق بد اهللا(ث ن ع ر ب ين،   ): جاب ي الخوالني ي ف رة الخول و غ ي األشعريين، وأب ر األشعري ف و عام ام أب فق

ن  ثمان ب يان وع تخللوا الصفوف، وتص     وظب ة، ف ن عالق ق ب يين، والح ي الدوس ي ف رثة الدوس يس وع حوا ف ق
 :الوجوه، وأخذوا بيد األصلع البطين وقالوا
ا رسول اهللا        نا ي ذا أهوت أفئدت ى ه أنتم نخبة اهللا ): وسّلمصلى اهللا عليه (فقال النبي ) صلى اهللا عليه وآله(إل

 . تعرفوه رسول اهللا قبل أْنحين عرفتم وصّي

 ه هو؟فبم عرفتم أّن
ا رأيناه نظرنا إلى القوم فلم نبخس، ولّم) وسّلمصلى اهللا عليه (يا رسول اهللا : فرفعوا أصواتهم يبكون وقالوا

نا  وجفّ  م أطمأنّ   ،ت قلوب بادنا وهملت أعيننا، وتبلجت صدورنا    ث  ونحن ،ه لنا أب حتى آأّن،ت نفوسنا، فانجاست أآ
 ).١)(عنده بنون

 ):أقول(
وله    يه   صلى (ق ته    ): (وسّلم  اهللا عل ى ذري يه وإل ى ذريته، وإلى إسماعيل وإلى    : أي) يعني إل راهيم وإل ى إب إل

 .ذريته، وعلي بن أبي طالب من تلك الذرية
يه (والرسول  ّلمصلى اهللا عل رآن ) وس رآن وبطون الق تأويل الق ه ب م أنَّ: بعلم ة  يعل ذه اآلي يًا مشمول له  عل

 .الكريمة
ر     ول جاب يد األ  (ق ي بن أبي طالب عرف بهما، فقد وردت في عديد      ) صلع البطين  فأخذوا ب هذان وصفان لعل

روايات التعبير عن علي       آما في رواية األعرابي الذي سأل عمر بن الخطاب عن مسألة ) البطين(و ) باألصلع(ال
ه        وف  ال ل ين وق ر المؤمن ى أمي يك باألصلع فاسأله   : (جهه عمر إل ا في قول أهل الكوفة بعضهم  )عل  ،لبعض، وآم

ام السبط الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب          يهم اإلم رز إل نما ب ) هذا ابن األنزع البطين: (ـ) عليه السالم(حي

 .وغير ذلك
اء ـ هو عريض البطن الذين لبطنه امتداد من تحت الثدي إلى أسفل من       ) نيالبط (و  ا فسره بعض العلم ـ آم

ذا النوع من البطن عّالمة الشجاعة و   ه البطولة ـ آما قيل ـ وليس معناه الكبير البطن البارز البطن ألنّ  السرة، وه
 .مضافًا إلى مناقضته للشجاعة والعمل الكثير، ليس مدحًا

 
 

 سورة الحجر
 )وفيها سبع آيات(

                                            
 .٢٤٢ص/ مـ غاية المرا ١



 ١٩٦ من ١٦٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٢ / ُرَبما َيَودُّ الَِّذيَن َآَفُروا َلْو آاُنوا ُمْسِلِميَن -١

 .٤١ / قاَل هذا ِصراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم -٢
 .٤٥ / ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن -٣
 .٤٧ / َوَنَزْعنا ما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخوانًا -٤
 .٧٥ / ِإنَّ ِفي ذِلَك آلياٍت ِلْلُمَتَوسِِّميَن -٥

 .٩٢ / َفَو َربَِّك َلَنْسَئَلنَُّهْم َأْجَمِعيَن -٦
 .٩٤/ ِن اْلُمْشِرِآيَن َفاْصَدْع ِبما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َع -٧
 
 

 )).ُرَبما َيَودُّ الَِّذيَن َآَفُروا َلْو آاُنوا ُمْسِلِميَن((
 .٢/ الحجر

 .الخوارج على علي هم الذين آفروا
 :عن تفسير قوله تعالى) الّدر المنثور(في ) الشافعي(روى الّسيوطي 

 )).ُرَبما َيَودُّ الَِّذيَن َآَفُروا َلْو آاُنوا ُمْسِلِميَن((
صلى (حدثني أبو أمامة عن رسول اهللا : سألت أبا غالب عن هذه اآلية فقال: بإسناده عن زآريا بن يحيى قال

 ):وسّلماهللا عليه 
ا نزلت في الخوارج حين رأوا     : ة والجماعة قالوا اهللا عن المسلمين، وعن األّمزتجاو) يعني يوم القيامة(إنه

 ).١)(يا ليتنا آنا مسلمين(
 ).صفين(من بعد حرب معاوية في ) الحكمين(ج هم الذين حاربوا عليًا بعد قصة الخوار): أقول(

 . محاربي علي يحشرون آفارًا، ويتمنون يوم القيامة لو لم يحاربوا عليًا في الدنيا على أّنوهذه اآلية تدلُّ
ذا ال شك       ي بن أبي طالب        نّ أوه يه السالم  (ه من أفضل المدح لعل يه يعتبرهم إحيث  ) عل  اهللا تعالى ن محارب

 .ارًاآّف

 
 
 ).قاَل هذا ِصراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم((

 .٤١/ الحجر

كاني   اآم الحس افظ الح ي(روى الح ال) الحنف نجار   : ق ر ال و بك ي أب ور (حدثن ناده المذآ ن   ) بإس الم ب ن س ع
ال    ي، ق ى أبي جعفر ـ يعني الباقر ـ فقلت جعلني اهللا فداك إني أآره أنْ    : المستنير الجعف شق عليك فإن  أدخلت عل

  أسألك؟أذنت لي أْن
 .ا شئتسلني عّم: فقال

                                            
 .عند تفسير هذه اآلية) الّدر المنثور(ـ تفسير  ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٧٠صفحة 

 

 أسألك عن القرآن؟: فقلت

 .نعم: قال
 )).قاَل هذا ِصراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم: ((قول اهللا في آتابه: قلت
 . بن أبي طالبيصراط عل: قال
 صراط علي بن أبي طالب؟: فقلت

 ).١(صراط علي بن أبي طالب: فقال
*** 

ا       نا الحسين   : لوروى هو أيضًا ق : حدثني أخي يعني: عن عبد اهللا بن أبي جعفر، قال) بإسناده المذآور(حّدث
 ):تعالى(عن قوله ) وسّلمصلى اهللا عليه ( حفيد رسول اهللا ،جعفر الصادق

 )).هذا ِصراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم((
 ).٢(هو أمير المؤمنين: قال

ول ( روايتين هو   ): أق ى ال ول    ّنإ: معن يس ـ      المقصود من ق ذا صراط علي مستقيم هو  : اهللا ـ في جواب إبل ه
ي بن أبي طالب، وطريقة علي بن أبي طالب      ) وسّلمصلى اهللا عليه ( ألن عليًا هو الذي قال فيه النبي ،صراط عل

 :في أحاديث عديدة
 ). والقرآن مع علي،علي مع القرآن(
 ). والحق مع علي، مع الحقيعل(

 . هو صراط علي،اط القرآن وصر، هو صراط القرآن،فصراط علي

 . هو صراط علي، هو صراط الحق، وصراط الحق،وصراط علي
 .فأحدهما يدعو إلى اآلخر، ال تفارق بينهما

*** 
وًا من حديث سالم بن المستنير، أبو الحسن الفقيه          ئة ا محمد بن علي بن شاذان في المناقب الم،وأخرج نح

 ).٣)(وسّلمصلى اهللا عليه (رسول اهللا  بسنده عن عمر بن الخطاب عن ،من طرق العاّمة

 
 
 )).ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن((

 .٤٥/ الحجر

اآم الحسكاني       ال ) الحنفي (روى الحافظ الح رنا منصور بن الحسين     : ق عن أنس بن ) بإسناده المذآور (أخب
 :قال)  وسّلمصلى اهللا عليه(مالك عن النبي 

                                            
 .٦٠ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٦١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
 .٥٠ص/ المنقبة الخامسة والثمانون/ ـ المناقب المائة ٣



 ١٩٦ من ١٧١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١)( محمد آل تقيآُل(

و (  عليه متواتر  علي بن أبي طالب من آل محمد، بل هو سّيد آل محمد، آما دلَّ أّن: ا عدة مرات  سبق منّ ) لأق
 .الروايات

 
 

 )).َوَنَزْعنا ما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخوانًا َعلى ُسُرٍر ُمَتقاِبِليَن((
 .٤٧/ الحجر

ندي       ة اله يد اهللا بسمل أمرتسري    (روى العّالم تابه ال  ) عب ) عليه السالم(كبير في مناقب أمير المؤمنين في آ
 : بإسناده عن يزيد بن أبي أوفى قال،عن أحمد بن حنبل

 ):عليه السالم(قال لعلي )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( النبي  إّن-
ة، وأنت أخي ورفيقي                ( ّنة مع ابنتي فاطم م تال رسول اهللا   ،أنت معي في قصري في الج صلى اهللا عليه ( ث
 ):وسّلم
 )٢)).(ِإْخوانًا َعلى ُسُرٍر ُمَتقاِبِليَن((

*** 
 :قال علي: قال عن أبي هريرة ، عن مناقب أحمد بن موسى بن مردويه،وروى هو أيضًا
 ما أحب إليك أنا أم فاطمة؟يا رسول اهللا أّي

ال     عنه ذوُدي أراك على الحوض ت منها، وآأّن علّي إلي منك وأنت أعزُّفاطمة أحبُّ): وسّلمصلى اهللا عليه   (ق

 . وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجّنة، عليه األباريق بعدد نجوم السماءالّناس، وإّن
 ):وسّلمصلى اهللا عليه (ثم قرأ 

 ).٣))(ِإْخوانًا َعلى ُسُرٍر ُمَتقاِبِليَن((
٤)(ابن األثير( بـ  أبو الحسن الجزري المعروف،الحافظ عز الدين ) العالم الشافعي (وروى صدر هذا الحديث     

.( 

*** 
 ).٥(بهامش نور األبصار) إسعاف الراغبين(وأخرجه أيضًا ابن صبان الشافعي في 

 ).٦( ابن حجر الهيثمي في صواعقه،وأخرجه أيضًا فقيه الشافعية

                                            
 .٢١٧-٢١٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٧٣ص/ ـ أرجح المطالب ٢

 .٧٣ص/ ـ أرجح المطالب ٣
 .٥٢٣ص/ ٥ج/ ة في معرفة الصحابةـ أسد الغاب ٤
 .١٥٨ص/ ـ إسعاف الراغبين ٥
 .١١٧ص/ ـ الصواعق المحرقة ٦



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٧٢صفحة 

 

*** 

 ).١( علي المتقي الهندي في آنزه،وأخرجه أيضًا عالم الحنفية
 .وأخرجه آخرون غيرهم آثيرون

 : عن ابن عمر في حديث المؤاخاة،ي في تاريخ الخلفاءوأخرج الّسيوط
 يا نبي اهللا ما لك لم تؤاخ بيني وبين أحد؟: فقال علي

 ).٢)(أنت أخي في الدنيا واآلخرة): (وسّلمصلى اهللا عليه (فقال 
 
 
 )).ِإنَّ ِفي ذِلَك آلياٍت ِلْلُمَتَوسِِّميَن((

 .٧٥/ الحجر
اآم الحسكاني        عن عبد اهللا ) بإسناده المذآور(أخبرنا علي بن محمد بن عمر : قال) الحنفي(روى الحافظ الح

 ):تعالى(سألت جعفر بن محمد عن قوله : بن بنان، قال
 )).ِإنَّ ِفي ذِلَك آلياٍت ِلْلُمَتَوسِِّميَن((

رسول اهللا أولهم، ثم أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم  : قال
 .هللا أعلما

 يا ابن رسول اهللا فما بالك أنت؟: قلت
 ).٣( الرجل ربما آّنى عن نفسهّنإ: قال

*** 
به الم           ة اوأخرج ابن شاذان في مناق ة   ،ئ بد اهللا بن عمر بن الخطاب قال   ، من طرق العاّم قال :  بسنده عن ع

اديها، والحسن قائدها والحسين أنا نذير أمتي وأنت ه: (ـ لعلي بن أبي طالب) وسّلمصلى اهللا عليه (رسول اهللا ـ  
سائقها، وعلي بن الحسين جامعها ومحمد بن علي عارفها وجعفر بن محمد آاتبها، وموسى بن جعفر محصيها، 
ارد مبغضيها ومدني مؤمنيها، ومحمد بن علي قائمها وسائقها،                 يها وط رها ومنج ي بن موسى الرضا معب وعل

 ... ناديها ومعطيها والقائم الخلف سايقها ومناشدهاوعلي بن محمد سايرها وعالمها والحسن بن علي
 ).٤))(ِإنَّ ِفي ذِلَك آلياٍت ِلْلُمَتَوسِِّميَن(( ):وسّلمصلى اهللا عليه (ثم قرأ 

 
 

 )).َفَو َربَِّك َلَنْسَئَلنَُّهْم َأْجَمِعيَن((

                                            

 .٢١٩ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ١
 .١١٤ص/ ـ تاريخ الخلفاء ٢
 .٣٢٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .٤ص/ المنقبة السادسة/ ـ المناقب المائة ٤



 ١٩٦ من ١٧٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٩٢/ الحجر

اآم الحسكاني        ال ) الحنفي (روى الحافظ الح رنا عقيل  : ق ، )١(عن وآيع، وعن سفيان) آوربإسناده المذ(أخب
 ):في قوله تعالى(عن الّسدي 

 )).َفَو َربَِّك َلَنْسَئَلنَُّهْم َأْجَمِعيَن((
 ).٢(عن والية علي): قال(

 
 
 )).َفاْصَدْع ِبما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِآيَن((

                                            
بد اهللا  : ـ هو   ١ و ع درك العديد منهم، أتابعي التابعين، من الكوفي، هو  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  ،أب

ديث أصحاب الصحاح الس      ه الح ديث، روى ل ير والح ي التفس نهم، وصنف ف ر ع ذ الكثي ي صحاحهم، توأخ ة ف
ّد في أصحاب الصادق             بهم، ع رين في آت ين والمفّس رهم أيضًا من المحدث أيضًا وروى عنه، ) عليه السالم(وغي

ل بعضًا من أحاديث فضل       ين وأهل البيت ـ عليهم السالم ـ مات عام      ونق ر المؤمن ي أمي للهجرة على ) ١٦١(عل
 .األرجح

 :ذآره وترجم له الكثير من المصنفين في الرجال والتاريخ، نذآر جملة منهم ـ من العاّمة ـ للمراجعة
بخاري ـ صاحب الصحيح ـ في          د بن إسماعيل ال لخطأ في بعض ا) وله (٩٣ص/ ٢ق/ ٢ج) التاريخ الكبير(محّم

 .٤٠ص/ ه على ذلك الرازي في بيان أخطاء البخاريإسناد سفيان الثوري، نّب
 .١٨٦ص) التاريخ الصغير(والبخاري نفسه أيضًا في 

 .٢٦٠ص/ ٦ج) الطبقات الكبرى(ومحّمد بن سعد آاتب الواقدي في 
 .٣٥٠ص/ ١ج) شذرات الذهب(وعبد الحي بن العماد الحنبلي في 

 .١٥٨ص/ ٣األعالم جوخير الدين الزرآلي في 
 .٥٤ص/ ١ج) لواقح األنوار(وعبد الوهاب بن أحمد الشعراني في 

 .١٤٥ص) خالصة تهذيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 
 .٤٥ص) تلخيص الطبقات(وعبد الرحمن بن أبي بكر الّسيوطي في 

 .٣٤٠ص/ ١ج) عمدة القاري(ومحمود بن أحمد العيني في 
 .١١١ص/ ٤ج) تهذيب التهذيب(ني في وأحمد بن حجر العسقال

 .١٥١ص) تقريب التهذيب(وفي 
 .٣٠٨ص/ ١ج) غاية النهاية(ومحّمد بن محّمد الجزري في 

 .٣٠ص/ ١ج) نهاية اإلرب(وأبو العّباس القلقشندي في 
 .٣٥٠ص/ ١ج) الجواهر المضيئة(وعبد القادر القرشي في 

 .وآخرون أيضًا
 .٣٢٥ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢
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 .٩٤/ الحجر

 :دي في قوله تعالىعن الّس) سناده المذآوربإ(أخبرنا عقيل : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 
 )).َفاْصَدْع ِبما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِآيَن((
 :دي، قال أبو صالح، قال ابن عباسقال الّس: قال

 ).١(ظهر فضائل أهل بيته آما أظهر القرآن ُي يظهر القرآن، وأْنأمره اهللا أْن

 
 

 سورة النحل
 )وفيها تسع آيات(

 .٩ / ى اِهللا َقْصُد السَِّبيِلَوَعَل -١
 .١٦ / َوَعالماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن -٢
 .٢٤/ َوِإذا ِقيَل َلُهْم ما ذا َأْنَزَل َربُُّكْم  -٣
 .٣٨ / َوَأْقَسُموا ِباِهللا َجْهَد َأْيماِنِهْم -٤

 .٤٢-٤١/ َن َوَعلى َربِِّهْم َيَتَوآَُّلو) إلى (َوالَِّذيَن هاَجُروا ِفي اِهللا -٥
 .٤٣/ َوما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرجاًال ُنوِحي ِإَلْيِهْمـ ٦
 .٧٦ / ٍء َوَضَرَب اُهللا َمَثًال َرُجَلْيِن َأَحُدُهما َأْبَكُم ال َيْقِدُر َعلى َشْي -٧
 .٨٣/ اَيْعِرُفوَن ِنْعَمَت اِهللا ُثمَّ ُيْنِكُروَنه -٨

 
 
 )).ِبيِلَوَعَلى اِهللا َقْصُد السَّ((

 .٩/ النحل

د الحمويني          راهيم بن محم ة البحراني عن إب عن خثيمة الجعفي، ) بإسناده المذآور) (الشافعي (روى العّالم
 ):في حديث مفصل(سمعته يقول : قال) الباقر(عن أبي جعفر 

ذين هم مختلف المالئكة، ونحن السراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا    ( ( آخرهإلى) ونحن ال
٢.( 

ول ( يها وال تفريط         : يعني ) أق راط ف ناس، ال إف  فهم المصداق األتم لهذه اآلية ،نحن سبيل اهللا التي وضعها لل
 :الكريمة
 )).َوَعَلى اِهللا َقْصُد السَِّبيِل((
 

                                            
 .٣٢٥ص/ ١ج/ شواهد التنزيلـ  ١
 .٢٤٦ص/ ـ غاية المرام ٢



 ١٩٦ من ١٧٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 

 )).َوَعالماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن((
 .١٦/ النحل

اآم الحسكاني         ال ) الحنفي (روى الحافظ الح د،        : ق بد اهللا بن أحم د بن ع رنا محم عن ) بإسناده المذآور (أخب
 :سألت أبا جعفر عن قوله تعالى: محمد بن يزيد، عن أبيه قال

 ؟))َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن((
 ).١(النجم علي: قال

ويلها هو ال منافاة بين أن يكون ظاهر اآلية هو النجم المعروف في السماء، وبين أن يكون باطنها وتأ) أقول(
ي بن أبي طالب             ين عل ر المؤمن يه السالم  (أمي رنا ذلك عدة مرات   ) عل ا ذآ عليه (ـ واإلمام أبو جعفر الباقر  ـ آم

 .هو من أهل البيت الذين نزل القرآن في بيتهم، وأهل البيت أدرى وأعرف بما نزل في بيتهم) السالم
 
 
 )).َأساِطيُر اَألوَِّليَنَوِإذا ِقيَل َلُهْم ماذا َأْنَزَل َربُُّكْم قاُلوا ((

 .٢٤/ النحل
عن أبي ) في تفسيره بإسناده المذآور(عن فرات بن إبراهيم الكوفي ) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني 

 :حمزة الثمالي، عن جعفر الصادق قال
 :قرأ جبرئيل على محمد هكذا

 ).٢))(َأساِطيُر اَألوَِّليَنقاُلوا ) في علي(َوِإذا ِقيَل َلُهْم ماذا َأْنَزَل َربُُّكْم ((
ول ( ة   ) أق ي   (آلم ة آانت من القرآن وسقطت عنه، لما ذهب إليه        ) في عل تأويل والتفسير، وليست آلم من ال

رار       نا األب ون من علمائ رآن لم تمسه يد التحريف، ولن تمسه، خالفًا لكثير من علماء العاّمة  من أنَّ ،المحقق  ، الق
 .حيث ذهبوا إلى تحريف القرآن

و  ى محمد هكذا    (له  ق رئيل عل رأ جب صلى اهللا عليه ( جبرئيل آان إذا نزل بالوحي على رسول اهللا نَّإ: معناه) ق

تفسيره، ثم ذآر له تأويله، وبطونه، فقول )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قرأ القرآن أوًال، ثم ذآر للنبي )  وسّلموآله
يه السالم  (الصادق    رئيل على محمد هكذا  ) (عل رأ جب  من التفسير من مجموع ما ينزل به جبرئيل األعمَّ: نييع) ق

 .والتأويل والباطن، ال من خصوص القرآن
 

 
 )).َوَأْقَسُموا ِباِهللا َجْهَد َأْيماِنِهْم ال َيْبَعُث اُهللا َمْن َيُموُت َبلى َوْعدًا َعَلْيِه َحقًّا َولِكنَّ َأْآَثَر الّناس ال َيْعَلُموَن((

 .٣٨/ النحل

                                            
 .٣٢٧ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٣٣١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٧٦صفحة 

 

اآم الحسكاني      روى الحافظ   ال ) الحنفي ( الح عن شعبة، عن ) بإسناده المذآور(أخبرنا أبو يحيى الحيكاني : ق

 ):في قوله تعالى(سمعت عليًا يقول : حرم، قالأسمعت بريد بن : أبي حمزة قال
 )).َوَأْقَسُموا ِباِهللا َجْهَد َأْيماِنِهْم ال َيْبَعُث اُهللا َمْن َيُموُت((
 ).١(فيَّ ُأنزلت: قال علي(
قسموا باهللا جهد أ فقال لهم سُأبعث أنا ف،حاجج الكفار) عليه السالم( عليًا  شأن نزول اآلية آان أّنلعّل) أقول(

يكون المقصود بكلمة                 ة ف زلت اآلي وته، فن د م يًا بع بعث اهللا عل انهم ال ي هو ) ال يبعث اهللا من يموت(في ) من(أيم
 .علي بزعم الكفار

ي         ال لهم عل يه السال   (أو ق لَّ  إنَّ): معل بعث آ  اهللا ال يبعث من يموت،  من يموت، وأقسم الكفار على أنَّ  اهللا ي
 .ة علي مع الكفارفنزلت اآلية تأييدًا لمحاّج

 ).فّي ُأنزلت) (عليه السالم(واألول أقرب لقوله 
 
 
ِد ما ُظِلُموا َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِفي الدُّْني            (( ْن َبْع ي اِهللا ِم ُروا ِف ِذيَن هاَج * ا َحَسَنًة َوَألْجُر اآلِخَرِة َأْآَبُر َلْو آاُنوا َيْعَلُموَن َوالَّ

 )).الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلى َربِِّهْم َيَتَوآَُّلوَن
 .٤٢-٤١/ النحل

، عن )٢(عن قتادة، عن عطاء) بإسناده المذآور(أخبرنا عقيل : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني    

                                            
 .٣٣٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
و السائب  : ـ هو   ٢ ي، ويعرف بـ       ،أب ، عّد في التابعين، روى عن )عطاء الخشك( عطاء بن السائد الثقفي الكوف

ين،     بخاري           بعض الصحابة وعن التابع ثه ال رو عنه مسلم، وأخرج أحادي م ي وهم، ل تابعون وتابع  وروى عنه ال

ـ وألهل ) السالمالصالة عليه (مير المؤمنين ـ ألوسائر أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، نقل بعض الفضائل     
 .للهجرة) ١٣٦(ة مات عام البيت عاّم

 ـ:  نذآر جملة منهم ـ من العاّمة ـ للمراجعةذآره وترجم له الكثير من أصحاب الرجال، والتاريخ، والسيرة،
بخاري ـ صاحب الصحيح ـ في           د بن إسماعيل ال ر  (محّم تاريخ الكبي ، وقد أخطأ البخاري ٤٦٥ص/ ٢ق/ ٣ج) ال

أ في اسم      رة  هبعض الخط رة   هسما أ فم و عطاء  (سماه  أ عطاء، وم بّ ) أب رازي في آتابه في بيان    ن ك ال ى ذل ه عل
 .١٥٩ص/ خطاء البخاريأ

 .١٥٧ص) التاريخ الصغير(ري نفسه أيضًا في والبخا
 .٢٣٥ص/ ٤ج) الطبقات الكبرى(ومحّمد بن سعد آاتب الواقدي في 

 .٢٣ص) المنفردات(اج النيسابوري في ومسلم بن الحّج
 .٢٠٨ص) المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 

 .١٩٤ص/ ١ج) شذرات الذهب(وعبد الحي بن العماد الحنبلي في 
 .٢٤٤ص) خالصة تهذيب التهذيب(أحمد بن عبد اهللا الخزرجي في و



 ١٩٦ من ١٧٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ):تعالىفي قوله (عبد اهللا بن عباس 

 .اآلية)) َوالَِّذيَن هاَجُروا ِفي اِهللا((
 ).١(هم جعفر، وعلي بن أبي طالب، وعبد اهللا بن عقيل ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم: قال

ول ( ة في المهاجرين من بعد ما ظلموا، أو باعتبارهم الفرد األآمل ا منشأ نزول اآلية عامّ    هؤالء إمّ : يعني) أق
 .عليك مثل ذلك غير مرة ـمّر  اآلية فيهم ال غير ـ آما  آأنَّ،مضمون اآلية لوالمصداق األتّم

 
 
 )).َوما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرجاًال ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ُآْنُتْم ال َتْعَلُموَن((

 .٤٣/ النحل

ر بسنده عن                ري في تفسيره الكبي ر الطب َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ((ا نزلت لّم: جابر الجعفي قالأخرج ابن جري
 )).ُآْنُتْم ال َتْعَلُموَن
 ).١(نحن أهل الذآر): رضي اهللا عنه(قال علي 

                                                                                                                                
 .٤٩١ص/ ١٠ج) عمدة القاري(حمود بن أحمد العيني في مو

 .٢٨ص) تلخيص الطبقات(وجالل الدين الّسيوطي في 
 .٤١ص/ ١٠ج) البداية والنهاية(وإسماعيل بن عمر بن آثير من 

 .٢٨٥ص/ ١ج) مرآة الجنان(وعبد اهللا بن أسعد اليافعي في 
 .٥١٣ص/ ١ج) غاية الجنان(ومحّمد بن محّمد الجزري في 
 .٢٠٣ص/ ٧ج) تهذيب التهذيب(وأحمد بن حجر العسقالني في 

 .٢٤٤ص) تقريب التهذيب(وفي 

 .٤٢٤ص) مقدمة فتح الباري(وفي 
 .١٧٧ص/ ٢ج) ميزان االعتدال(مة الذهبي في ّالوالع
 .٧٠٣ص) التّرغيب والترهيب(د العظيم المنذري في بوع

 .٤٩٧ص/ ٢ج) جامع المسانيد(د الخوارزمي في وأبو المؤّي

 .١٨٧ص/ ٥ج) الكامل في التاريخ(وعلي بن محّمد بن األثير الجزري في 
 .٣٨٧ص) الجمع بين رجال الصحيحين(ومحّمد بن طاهر القيسراني في 

 .١٤٧ص/ ٢ج) ذآر أخبار إصبهان(وأبو نعيم اإلصبهاني في 
 .١٨٠ص/ ١ج) الكّنى واألسماء (ومحّمد بن أحمد الّدوالبي في

 .١٢٠ص) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 
 .٣٣٢ص/ ١ق/ ٣ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 

 ...وآخرون
 .٣٣٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٧٨صفحة 

 

ال      ة البحراني ق آنت عند عمر : دي قالعن الّس) بإسناده المذآور((في تفسير يوسف القطان   : وروى العّالم

إذ أقبل إليه آعب بن األشرف، ومالك بن الصيف، ) صلى اهللا عليه وآله(هللا في عهد رسول ا  : يعني(بن الخطاب     
 : في آتابكإنَّ: خطب فقالواأ بن يوحي

ماواُت َواَألْرضُ      (( َها السَّ نٍَّة َعْرُض ران )) (َوَج ة واحدة آسبع سماوات وسبع إذا آانت سعة جنّ  ) ١٣٣/ آل عم
 ها ليوم القيامة أين تكون؟ فالجنان آلُّ،أرضين

 .ال أعلم: ال عمرفق
 .أفي شيء آنتم؟ فألقى اليهودي المسألة عليه: فبينما هم في ذلك إذ دخل علي بن أبي طالب، فقال

  النهار إذا أقبل الليل أين يكون؟روني أّنخّب: لهم) علي(فقال 
 .في علم اهللا: قالوا له

 .آذلك الجنان تكون في علم اهللا: فقال له
ى النبي       ي إل َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ُآْنُتْم ال ): ((قوله تعالى(وأخبره بذلك فنزل )  عليه وآلهصلى اهللا(فجاء عل

 ).٢))(َتْعَلُموَن
ول (   مجرد التنظير في قدرة اهللا تعالى أْن إّال،الجنان بالليل) عليه السالم(ليس المقصود من تنظير اإلمام  ) أق

نان في مكان يوم القيامة    ل الج  آالليل آما ال  الجنان ظّلبال النهار، ال أّنإقلليل خلف الكرة حال  نظير جعل ا،يجع
 .يخفى

ي األشعري    بد اهللا األندلسي المغرب ر يوسف بن ع و عم افظ أب بد البَّ ،وأخرج الح ن ع ـ اب ي  المعروف ب ر ف
) الحنفي(في آنز العمال، وهكذا الواعظ ) الحنفي(، وآذلك علي المتقي الهندي    )االستيعاب في معرفة األصحاب    (

دين، أبو المظفر يوسف بن قراوغلي و     ) ةاألئّماألمة في معرفة تذآرة خواص (في ) الحنفي (المشهور شمس ال
و داود السجستاني     ة الشافعي   ) سنن أبي داود  ( في  ث سليمان بن األشع      ،وأب الطبري في ) محب الدين (والعّالم

ى ( ر العقب افعي في  ) ذخائ ي الش د الحموين ن محم راهيم ب را(وإب به، ) ئد السمطينف ي مناق بغدادي ف يب ال والخط
: خرجوا جمعيًاأمعنى متفاوتة في األلفاظ، في البتعبيرات واحدة .. في مناقبه، وغيرهم) الحنفي(ق بن أحمد وموّف

ال        ّنإ ي ق :  فقال أبو الحسن له،زنت مجنونة في زمان خالفة عمر فحملت، وأمر عمر برجمها   :  الحسين بن عل

 ):وسّلمصلى اهللا عليه (ي أما سمعت قول النب
 ). عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغالم حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ،رفع القلم عن ثالثة(

 ).٣(ى سبيلها لهلك عمر، وخّللوال عليٌّ: فقال عمر
 

 

                                                                                                                                

 .٥ص/ ١٧ج/ ـ جامع البيان ١
 .٢٤٠ص/ ـ غاية المرام ٢
 ١١٤ص/ ٤ج/  سنن أبي داود٨٧ص/  ـ تذآرة الخواص ٩٥ص/ ٣ج/  آنز العمال-٧٤ص/ ٣ج/ ـ االستيعاب   ٣

 .٤٨ص/  مناقب الخطيب البغدادي ـ مناقب الخوارزمي٦٦ص/ ١ج/  ـ فرائد السمطين٨١ص/ ـ ذخائر العقبى



 ١٩٦ من ١٧٩صفحة  ١علي في القرآن ج 

ُدُهما َأْبَكُم ال َيْقِدُر َعلى َشيْ           (( ْيِن َأَح َثًال َرُجَل َرَب اُهللا َم َعلى َمْوالُه َأْيَنما ُيَوجِّْهُه ال َيْأِت ِبَخْيٍر َهْل ٍء َوُهَو َآلٌّ  َوَض

 .٧٦/ النحل)). َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم
 
 

 : يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيمعليٌّ

رمذي            د صالح الت ر محم نزلت في :  قال،ية الكريمةعن الحافظ ابن مردويه في هذه اآل  ) الحنفي (أخرج المي
 ).١)(آّرم اهللا وجهه(أمير المؤمنين علي 

 
 

 )).َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت اِهللا ُثمَّ ُيْنِكُروَنها َوَأْآَثُرُهُم اْلكاِفُروَن((
 .٨٣/ النحل

ي ة البحران د  ،روى العّالم ن محم راهيم ب ي( عن إب افعية  ) الحموين اء الش ن علم ور(م ناده المذآ ن ) بإس ع
 :ه قال عن الباقر من أهل البيت أّن،خثيمة

رة اهللا، ونحن الطريق الواضح      ( ى اهللا   ،نحن خي ّل على      ، والصراط المستقيم إل ّز وج ة اهللا ع  ونحن من نعم
 ).٢)(خلقه
 
 

 سراءإلسورة ا
 )وفيها ثالث عشرة آية(
 .٦-٥/ َأْآَثَر َنِفيرًا َوَجَعْلناُآْم ) إلى(َفِإذا جاَء َوْعُد ُأوالُهما َبَعْثنا َعَلْيُكْم ِعبادًا  -١
 .١٣ / َوُآلَّ ِإنساٍن َأْلَزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه -٢

 .٢٦ / َوآِت َذا اْلُقْربى َحقَُّه -٣
 .٢٨ / َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك -٤
 .٤١ / ِزيُدُهْم ِإالَّ ُنُفورًاَوَلَقْد َصرَّْفنا ِفي هَذا اْلُقْرآِن ِلَيذَّآَُّروا َوما َي -٥
 .٥٧ / ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة -٦

 .٦٤ / َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم -٧
 .٧١/ َيْوَم َنْدُعوا ُآلَّ ُأناٍس ِبِإماِمِهْم  -٨
 .٧٢ / َن ِفي هِذِه َأْعمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعمىَوَمْن آا -٩
 .٨٠ / َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق -١٠

                                            
 .أواخر الباب األول/ ـ المناقب لمحّمد صالح الترمذي ١
 .٢٤٦ص/ ـ غاية المرام ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٨٠صفحة 

 

 .٨١ / َوُقْل جاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلباِطُل -١١

 .٨٩/  َوَلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس ِفي هَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُآلِّ َمَثٍل -١٢
 
 
نا َعَلْيُكْم ِعبادًا َلنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّياِر َوآاَن َوْعدًا َمْفُعوًال          (( ا َبَعْث ُد ُأوالُهم اَء َوْع ِإذا ج ُثمَّ * َف

 )).ِفيرًاَرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدناُآْم ِبَأْمواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْلناُآْم َأْآَثَر َن
 .٦-٥/ اإلسراء

ة في التفسير                 ام العاّم ّيد هاشم البحراني في تفسيره، عن إم ة الس  أبي جعفر محمد بن جرير ،أخرج العّالم
 اهللا تبارك وتعالى لم ّنإ): وسّلمصلى اهللا عليه (قال لي رسول اهللا :  عن سلمان قال،انذعن زا) بسنده المذآور(

 ... عشر نقيبًايله اثن إال جعل ،يبعث نبيًا وال رسوًال
 .يا رسول اهللا لقد عرفت هذا من أهل الكتابين: فقلت
ال     عشر الذين اختارهم اهللا لُألمة من يثن ومن اال،يا سلمان هل علمت من نقبائي): وسّلمصلى اهللا عليه   (فق
 بعدي؟

 .اهللا ورسوله أعلم: فقلت
) عليًا( وخلق من نوري ، ودعاني فأطعته، نورهيا سلمان خلقني اهللا من صفوة): وسّلمصلى اهللا عليه (فقال 

اه فأطاعه، وخلق مني ومن علي       ودعاه ) الحسن(فدعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي وفاطمة ) فاطمة(ودع
ة            ي وفاطم ّمانا بخمسة أسماء من أسمائه     ) الحسين (فأطاعه، وخلق مني ومن عل م س اه فأطاعه، ث  فاهللا ،ودع

د      ا محم ود وأن لعلي فهذا علي، واهللا الفاطر فهذه فاطمة، واهللا اإلحسان فهذا الحسن، واهللا المحسن   واهللا ا . المحم
 .فهذا الحسين

نّ      م خلق م ور الحسين تسعة أئمّ  ث  وال أرضًا مدحية ، مبنية خلق اهللا سماًء فدعاهم فأطاعوه قبل أْن،ةا ومن ن
 .وال ملكًا وال بشرًا دوننا، نور نسبح اهللا ونسمع ونطيع

  فقلت يا رسول اهللا، بأبي أنت وأمي فما لمن عرف هؤالء؟:قال سلمان

ال  ا سلمان من عرفهم حقّ      : فق رفتهم و ي يهم وتبرأ من عدوّ    ا مع ى ول م، ووال تدى به ا يرد  فهو واهللا مّن،همق
 . نرد، ويسكن حيث نسكنحيُث

 يا رسول اهللا فهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟: فقلت
 .لمانال يا س: فقال

 . لي بهم؟ قد عرفت إلى الحسينىيا رسول اهللا فأن: فقلت
ال    يه      (ق ي بن الحسين      ): وسّلم صلى اهللا عل دين عل ّيد العاب م س د بن علي   ،ث نه محم م اب  باقر علم األولين ، ث

 الكاظم غيظه صبرًا ، ثم موسى بن جعفر،واآلخرين من النبيين والمرسلين، ثم جعفر بن محمد لسان اهللا الصادق
ي             ف  د بن عل م محم ي بن موسى الرضا ألمر اهللا، ث م عل ّل، ث ّز وج م علي بن     ،ي اهللا ع تار من خلق اهللا، ث  المخ

د  ي             ،محم م الحسن بن عل ى اهللا، ث ادي إل ين لسرِّ   ، اله د بن الحسن الهادي     الصامت األم م محم  والمهدي ، اهللا ث
 . اهللاقالناطق القائم بح



 ١٩٦ من ١٨١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .ه بحقيقة المعرفةك مدرآه ومن آان مثلك ومن توّالّنإيا سلمان ): وسّلمصلى اهللا عليه (قال 

 ي مؤجل إلى عهده؟يا رسول اهللا وإّن: فشكرت اهللا آثيرًا ثم قلت: قال سلمان
 ):قوله تعالى(قرأ ايا سلمان : قال
نا َعَلْيُكْم ِعبادًا َلنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفجاُسوا ِخالَل ا         (( ا َبَعْث ُد ُأوالُهم اَء َوْع ِإذا ج  ُثمَّ *لدِّياِر َوآاَن َوْعدًا َمْفُعوًال َف

 )).َرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدناُآْم ِبَأْمواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْلناُآْم َأْآَثَر َنِفيرًا

 يا رسول اهللا بعهد منك؟: د بكائي وشوقي ثم قلتفاشّت: قال سلمان
ال    يه    (فق  مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين ،ي أرسل محمدًا بالحقأي واهللا الذ): وسّلمصلى اهللا عل

نا، أي اهللا            نا وفي نا ومع ل من هو م ا سلمان (والتسعة وآ  وآل من محض اإليمان ،وليحضرن إبليس وجنوده) ي
وار، وال يظلم ربك أحداً           ار واألث ؤخذ بالقصاص واألوت ى ي ر محضًا، حت  وتحقق تأويل هذه ،محضًا ومحض الكف

 :اآلية
 َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اَألْرِض *ُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اَألْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلواِرِثيَن    َو((

 ).٦-٥/ القصص)). (َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوهاماَن َوُجُنوَدُهما ِمْنُهْم ما آاُنوا َيْحَذُروَن
 ).١( الموت أو الموت لقيهيمت بين يدي رسول اهللا، وما يبالي سلمان لقفق: قال سلمان

 
 
 )).َوُآلَّ ِإنساٍن َأْلَزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه((

 .١٣/ اإلسراء

) رضي اهللا عنه( جعفر الصادق ، عن أبي عبد اهللا ،بسنده المذآور ) الحنفي(أخرج الحافظ سليمان القندوزي      
 : عّز وجّلقال اهللا: ـ في حديث ـ قال

 )).َوُآلَّ ِإنساٍن َأْلَزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه((
 ).٢(والية اإلمام: يعني

 والية اإلمام هي أظهر مصاديق الطائر، إذ آل األعمال تنبثق عن والية اإلمام، ألّن) الطائر(هذا تأويل ) أقول(

 ، لكل زمان إمامًاّنإى غيره، وهكذا وحيث يتوّلى اإلمام الصادق ـ مثًال ـ تختلف أعماله عن أعمال من    فمن يتولّ  
ان    عليهم ( وختامًا بالمهدي المنتظر ، بدءًا من أمير المؤمنين،طالق الحديث شامًال لجميع األئمة االثني عشر       إآ
 ).السالم
 

 
 )).َوآِت َذا اْلُقْربى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوال ُتَبذِّْر َتْبِذيرًا((
 .٢٦/ سراءاإل

                                            
 .٤٠٧-٤٠٦ص/ ٢ج/ ـ تفسير البرهان ١
 .٤٥٤ص/ يع المّودةـ يناب ٢



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٨٢صفحة 

 

 قول علي بن ،ق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه في حديث المناشدة يوم الشورى الموّف،أخرج عّالمة الحنفية

 :أبي طالب للخمسة
 ).١)(هم الالّل: ه غيري؟ قالوا ذا القربى حّقفآِت: م اهللا نوره من السماء حين قال تّمأمنكم أحٌد(
ول (  واألخرى في سورة الروم ،رة بالواوهما هنا مصّداحدإ)) ربى حقهآت ذا الق((في القرآن آيتان بنص      ) أق
 نظير ،ر نقله في القرآنه موضوع واحد تكّر أّن إّال،رة بالفاء ذآر فيه المصّدرة بالفاء، وحديث المناشدة وإْنمصّد

 . فالحظ واهللا العالم،غير واحد من أمثاله، وليس هذا بتكرار آما فّصلناه في بعض المباحث
افعيوروى  يه الش دين،الفق الل ال ر   ، ج ي بك ن أب رحمن ب بد ال يوطي( ع يره) الس ي تفس ر  ،ف ي جعف  عن أب

: عن أبي الديلم قال) بإسناده المذآور(ثني محمد بن عمارة األسدي حّد: قال) جامع البيان(في تفسيره ) الطبري(
 : من أهل الشامللرج) بن علي بن أبي طالب(علي بن الحسين 

 أقرأت القرآن؟
 .نعم: لقا
 ؟))وآت ذا القربى حقه((أفما قرأت في بني إسرائيل : قال
  يؤتى حقه؟ ثناؤه أْنكم للقرابة التي أمر اهللا جلَّّنإو: قال

 ).٢(نعم: قال
اآم الحسكاني        ال ) الحنفي (وروى الحافظ الح و نصر الم   : ق رنا أب ور  (سر  فأخب عن سعيد بن  ) بإسناده المذآ
 :يث ـُجبير، عن ابن عباس قال ـ في حد

 من قرابتك؟) وسّلمصلى اهللا عليه (يا رسول اهللا : قالوا

 ).٣(همااعلي وفاطمة وابن): صلى اهللا عليه وآله(قال 
 :عن طاووس، يقول) بإسناده المذآور(حدثني عبد اهللا بن أحمد الهروي : وروى هو أيضًا قال

 ).٤)(وسّلمصلى اهللا عليه (القربى آل محمد : قال ابن جبير
ول ( يه  (روايات عن النبي    ال ) أق يت، وعن الصحابة     )  وسّلم صلى اهللا عل ون القربى آل   ،وعن أهل الب  في آ

د، وأنَّ   ذا الكتاب، فقد مّر                    محم نها في مطاوي ه دًا، تجد بعضًا م رة ج ّيد اآلل آثي ل س د، ب يًا هو من آل محم  عل

 .بعضها وسيأتي بعضها اآلخر
ال السمهودي في        وفا   (وق اء ال ال المجد   ): وف ال : ق واقدي ق ان مخيريق اليهودي أحد بني النضير حبرًا  :  ال آ

 ).وسّلمصلى اهللا عليه (وجعل ماله ـ وهو سبع حوائط ـ لرسول اهللا ) وسّلمصلى اهللا عليه (عالمًا فآمن بالنبي 
ال  د بن آعب         ور: وق ة عن محم يه   ( صدقات رسول اهللا   ّنإ): ٥(ى ابن زبال آانت أمواًال ) وسّلمصلى اهللا عل

                                            
 .١٣١ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١

 .١٧٦ص/ ٤ج/ ـ الّدر المنثور ٢
 .١٣٤ص/ ٢ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .١٣٦ص٢ج/ ـ شواهد التنزيل ٤
زة      ٥ و حم محّمد بن آعب القرظي الكوفي المدني، من آبار التابعين، روى عن العديد من ) أبو عبد اهللا(ـ هو أب
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ر من التا       ين وتابعيهم، روى أحاديثه أصحاب الصحاح الستة          الصحابة والكثي ر من التابع ين، وأخذ عنه الكثي بع

ي بن أبي طالب                 ين عل ر المؤمن ل بعض فضائل أمي رهم من أصحاب الحديث، نق م، وغي يه السالم (آله في ) عل

 .ر ذلك وقيل غي،للهجرة على األرجح) ١١٩(عام مات ) عليهم السالم(التفسير، وآذلك بعض فضائل أهل البيت 
 .وهم: ذآره وترجم له العديد من أصحاب الرجال والمؤرخين، نذآر جماعة منهم ـ من العاّمة ـ للمراجعة

 .٢١٤ص/ ١ق/ ١ج) التاريخ الكبير(محّمد بن إسماعيل البخاري في 
 .١١٤ص) التاريخ الصغير(وفي 

 .٢٠٢ ص)المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 

 .٤٢٠ص /٩ج) تهذيب التهذيب(لعقسالني في وأحمد بن حجر ا
 .٣٣٦ص) تقريب التهذيب(وفي 

 .١٠٩ص/ ٤ج) عمدة القاري(ومحمود بن أحمد العيني في 
 .٣٥٧ص) خالصة تهذيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 

 .١٣٦ص/ ١ج) شذرات الذهب(وعبد الحي بن العماد الحنبلي في 
 .٢٣٣ص/ ٢ج)  النهايةغاية(ومحّمد بن محّمد الجزري في 

 .٢٥٧ص/ ٩ج) البداية والنهاية(وإسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي في 
 .٢٢٩ص/ ١ج) مرآة الجنان(وعبد اهللا بن أسعد اليافعي في 

 .١٠٠ص/ ١ج) تذآرة الحّفاظ(والعالمة الذهبي في 
 .٤٢١ص) المشتبه في أسماء الرجال(وفي 
 .٥٣ص/ ١ج) دول اإلسالم(وفي 

 .١٥٤ص/ ١ج) الكنى واألسماء(حمد الدوالبي في ومحّمد بن أ

 .٤٧٠ص/ ١ق/ ٤ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 
 .٢٠٤ص) معرفة علوم الحديث(والحاآم النيسابوري في 

 .١٢١ص) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 
 .٤٤ص) مشتبه النسبة(وعبد الغني األزدي في 

 .٢١٢ص/ ٣ج) حلية األولياء(وأبو نعيم اإلصبهاني في 
 .٤٠٢ص/ ٢ج) موضع أوهام الجمع والتفريق(والخطيب البغدادي في 

 .٤٤٨ص) الجمع بين رجال الصحيحين(ومحّمد بن طاهر القيسراني في 
 .٥٤ص/ ٥ج) الكامل في التاريخ(وعلي بن محّمد بن األثير الجزري في 

 .٧٥ص/ ٢ج) صفة الصفوة(وأبو الفرج بن الجوزي في 
 .٢٨١ص) تلقيح فهوم أهل األثر (وفي

 .١١٦ص) تهذيب األسماء(وأبو زآريا النواوي في 
 ..وآخرون.. وآخرون



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٨٤صفحة 

 

ريق ا   يهودي لمخي يهود         فلمّ  ،ل ال لل وم أحد ق ان ي داً  ّالإ: ا آ و ، تنصرون محم تعلمون أنَّ  ّنإاهللا   ف م ل  نصرته حق  ك

فقاتل حتى أثخنته ) وسّلمصلى اهللا عليه (فال سبت لكم، وأخذ سيفه فمضى مع النبي ): قال(اليوم السبت ): قالوا(
ة صدقات النبي وآان ذا مال، فهي عاّم)  يشاءأموالي إلى محمد يضعها حيث : (ا حضرته الوفاة قال   ، فلمّ حالجرا 

 ).وسّلمصلى اهللا عليه (
ي    بع، وه اتينه الس ي بس ا ه ي أوصى به ذه الت واله ه ِد: وأم ربة  ال ثب، ومش افية، والمي رقة الص م أالل، وب

ا النبي            راهيم، واألعواف، وحسنى، وأوقفه يه    (إب ة   ) وسّلم صلى اهللا عل ى خصوص فاطم ـ وآان يأخذ منها  عل
 ).١( وآل ما آان لها من مال إلى أمير المؤمنين،ـ وعند وفاتها أوصت بهذه البساتين فه وحوائجهألضيا
 
 

 )).َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوها َفُقْل َلُهْم َقْوًال َمْيُسورًا((
 .٢٨/ اإلسراء

روى ) رسالة االعتقاد( أبي بكر بن مؤمن الشيرازي في ،يرعن الشيخ الكب  ) الحنفي(روى الحافظ القندوزي     
 :بإسناده عن أبي ذر الغفاري في قوله تعالى

 )).َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوها َفُقْل َلُهْم َقْوًال َمْيُسورًا((
 ):قال أبو ذر(

ة           ذإن  ي وفاطم زلت في عل ة ن عشر ) صلى اهللا عليه وآله(أهدى ملك الحبشة إلى رسول اهللا   حيث  ، هذه اآلي
 ).٢(إماء

 
 
 )).َوَلَقْد َصرَّْفنا ِفي هَذا اْلُقْرآِن ِلَيذَّآَُّروا َوما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُنُفورًا((

 .٤١/ اإلسراء
رات في تفسيره     ) الحنفي (روى الحافظ الحسكاني      ور  (عن ف ال   ) بإسناده المذآ ر، ق و جعفر قال أب: عن جاب

 :قال اهللا): الباقر(
 )).َوَلَقْد َصرَّْفنا ِفي هَذا اْلُقْرآِن((

 بوا والية عليألقد ذآرنا عليًا في آل آية، ف: يعني
 ).٣))(َوما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُنُفورًا((

 .ذعنوا لواليتهأآّلما ذآرنا عليًا في آيات مختلفة في القرآن، فضائله المختلفة ما : يعني) أقول(
َتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيخاُفوَن َعذاَبُه ِإنَّ َعذاَب َربَِّك          ُأ(( وَن َيْب ِذيَن َيْدُع ِئَك الَّ ول

                                            
 .١٥٣ص/ ٢ج/ ـ وفاء الوفا ١
 .٥١٥ص/ ـ ينابيع المّودة ٢
 .٣٥٣-٣٥١ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
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 )).آاَن َمْحُذورًا

 .٥٧/ اإلسراء
اآم الحسكاني    ي(روى الحافظ الح ال) الحنف د  : ق ن أحم بد اهللا ب ن ع د ب رنا محم ور  (أخب عن ) بإسناده المذآ

 ):تعالى(عكرمة في قوله 
 )).ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة((

 ).١(هم النبي، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين): عكرمة(قال 
 الذين ثبت بأدلة ،رونة الطاهالوسيلة إلى اهللا هم الخمسة أصحاب الكساء، وهكذا ذريتهم األئمّ : يعني) أقول(

ر هؤالء            ،أخرى  ا غي تداد ألصحاب الكساء، وأم ونهم ام  ، إال بالتقرب إلى اهللا بهؤالء، فليسوا وسيلة إلى اهللا  ، آ
ار يدعون من دون اهللا أناسًا آموسى، وعيسى، وغيرهما، وهؤالء الذين يدعونهم هم بأنفسهم      ال يملكون ،فالكف

نجاة ألنفسهم    ى ا      إالّ ،ال ى  بالتوسل إل ي وفاطمة والحسن والحسين واألئمّ  ،هللا تعال د وعل ة التسعة من ذرية  بمحم
 .الحسين

رمة ( راً      ) وعك تاب آثي ذا الك نه في ه روي ع ذي ن ذا ال ذين       ،ه ان من الخوارج ال باس، وآ ى البن ع  هو مول
وى العّالمة ه من أهل الّنار، فقد ريبغضون عليًا، وشهروا سيوفهم في وجه علي،فيظهر من األحاديث الشريفة أّن

دّ (المجلسي    وار  (في  ) هس سرّ  ق  عكرمة مولى ّنإ: ه قيل له، أّن)عليه السالم(عن اإلمام محمد الباقر  ) بحار األن
 ).مته آالمًا لم تطعمه الّنار أدرآته عّلإْن): (عليه السالم(ابن عباس قد حضرته الوفاء، فقال 
 .ه من أهل الّنارصب والعداء لعلي بن أبي طالب، وإّن عكرمة مات على النفهذا الكالم من اإلمام يدل على أّن

ي بن أبي طالب                رمة في فضيلة عل ثل عك نا لألحاديث عن م وفي نزول آيات القرآن في ) عليه السالم(ونقل

 ).فالفضل ما شهدت به األعداء(ّجة فضله وشأنه أقوى داللة، وأسد للُح
*** 

ها درجة رفيعة في الجّنة، فقد  وأنَّ،في الوسيلة)  وسّلم وآلهصلى اهللا عليه(تتابعت األحاديث عن النبي ) وقد(
ي الحافظ           ة الشوافع ابن المغازل عن أبي ) بإسناده المذآور( عن أبي نصر أحمد بن موسى الطحان ،أخرج عّالم

 :ـ)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ـ : إسحاق عن الحارث عن علي ـ آّرم اهللا وجهه ـ قال

 . أآون أنا، فإذا سألتموها فاسألوها ليّنة درجة تسمى الوسيلة وهي النبي، وأرجو أْنفي الج(
 من يسكن معك يا رسول اهللا؟: فقالوا

ال  ا والحسن والحسين ـ رضي اهللا عنهم ـ          : ق ة وبعله ك  وممّ ) ٢(فاطم ة األحناف المتقي    : ن أخرج ذل عّالم
 ).٣(الهندي في منتخب الكنز

 ).٤(قي في تفسيرهوالحافظ ابن الكثير الدمش

                                            

 .٣٤٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٢٤٧ص/ ـ المناقب البن المغازلي ٢
 .٩٤ص/ ٥ج/ مالـ منتخب آنز الع ٣
 .٣٤١ص/ ٣ج) بهامش فتح البيان(ـ تفسير القرآن العظيم  ٤
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 ).١(في مقتل الحسين) الحنفي(ق بن أحمد  الموّف،خطب خطباء خوارزمأو

 ...وآخرون
 
 
ْيِلَك َوَرِجِلَك َوشاِرْآُهْم ِفي اَألْمواِل َواَألْوالِد َوِعْدُهْم              (( ْيِهْم ِبَخ ْب َعَل ْوِتَك َوَأْجِل ْنُهْم ِبَص َتَطْعَت ِم ِن اْس َتْفِزْز َم َواْس

 )). الشَّْيطاُن ِإالَّ ُغُرورًاَوما َيِعُدُهُم
 .٦٤/ اإلسراء

اآم الحسكاني          آتابة سنة تسع وتسعين وثالثمائة، ،أخبرنا أبو علي الخالدي: قال) الحنفي (روى الحافظ الح
 :عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال) بإسناده المذآور(وآتبته من خط يده 

نا مع النبي       يه  (آ نا     إذ أبصر ب  )  وسّلم صلى اهللا عل تطوع متضرع، فقل يا رسول اهللا ما : رجل ساجد راآع م
 .أحسن صالته

 .هذا الذي أخرج أباآم آدم من الجّنة): وسّلمصلى اهللا عليه (فقال 
يّ      يه عل ى في اليسرى، واليسرى في اليمنى، ثم قال           فمضى إل زًا أدخل أضالعه اليمن ّزه ه رث فه ر مكت :  غي

 . شاء اهللاقتلنك إْنأل
ال  در على    : ق ن تق  سبقت اهللا ما أبغضك أحد إّال  فو، لي أجًال معلومًا من عند ربي، ما لك تريد قتلي ذلك، إنّ  ل

ه        د شارآت مبغضك في األموال، واألوالد، وهو قول اهللا في            ،نطفتي في رحم أم يه، ولق ة أب بل أن يسبق نطف  ق
 :محكم آتابه

 )).ِعُدُهُم الشَّْيطاُن ِإالَّ ُغُرورًاَوشاِرْآُهْم ِفي اَألْمواِل َواَألْوالِد َوِعْدُهْم َوما َي((
ي  ال النب يه (فق ّلمصلى اهللا عل ريش إالّ  ): وس ن ق ي، ال يبغضك م ا عل فاحيًا (صدقك واهللا ي ن ) ٢)(س وال م

وديًا، وال من العرب إالّ        األنصار إالّ   ياً  يه ّناس إالّ   ) ٣( دع ، )٤( سلقلقية شقيًا، وال من النساء إالّ  وال من سائر ال
 .حيض من دبرهاوهي التي ت

 :مليًا فقال) النبي(ثم أطرق 

 .ة عليمعاشر األنصار رّبوا أوالدآم على محّب
ه من أوالدنا، ومن أبغضه أشفينا ه علمنا أنِّ علي، فمن أحبِّة بحبِّوقعة الحرَّ) بعد(ا نبور أوالدنا آّن: قال جابر

 ).٥(منه
 نمتحن: تبرأنا منه وأنكرناه، ونبور أي: أشفينا منه أي) أقول(

                                            
 .٦٦ص/ ـ مقتل الحسين ١

 .توالد عن زنا: ـ أي ٢
 .ـ الذي يدعى لغير أبيه ٣
 .ـ هي التي من آثرة الزنا صارت مجاريها مختلطة، وانخرق الغشاء بين الدبر والقبل فيها ٤
 .٣٤٥-٣٤٣ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٥



 ١٩٦ من ١٨٧صفحة  ١علي في القرآن ج 

ة رسوله              زيد بن معاوي يها ي ة الحرة هي التي بعث ف بة   (ووقع ى رأس جيش، واستباحوا  ) مسلم بن عق عل

دم قبر رسول اهللا                ى ساوى ال بًا، حت ًا ونه تًال، وزن ام ق ة أي نورة ثالث نة الم من )  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(المدي
د تلك السنة ألف مولو             بوي، وول تلوهم في المسجد الن رة من ق د من غير أب، ولم يكن ليجرأ أحد بعد ذلك إذا آث

 .وآان ما آان الخ..  يضمن بكارتهازوج ابنته أْن
 ،ولذا آان الّناس إذا ولد لهم بعد وقعة الحرة مولود، فإذا نشأ عرضوا عليه اسم علي بن أبي طالب وفضائله

 .ه لغير أبيهه علموا أنَّحبُّال ُأ:  آان يقولْنإه ولد أبيه وه علموا أنَّحبَُّأ:  آان يقولفإْن
 .ل في الفقه الولد للفراش وللعاهر الحجر ـ آما هو مفّص هذا ليس معناه االنقطاع النسبي، ألّنأنَّ) وال يخفى(
 :مع ابنه ـ آما ذآره المسعودي في مروج الذهب ـ قال) أبي دلف(بهذه المناسبة من ذآر قصة ) وال بأس(
ـ وبه آان يكنى أبوه أبا دلف ـ آان ينتقص علي بن أبي طالب، ويضع ) فدل( أخاه ذآر علي بن أبي دلف أنَّ(

ل، وأنَّ            ى الجه نه ومن شيعته، وينسبهم إل وماً  م ال ي ي      ه ق وه حاضراً    هـ وهو في مجلس أب م يكن أب هم إّن: ـ  ول
زعمون أنْ  ه ال يتهيأ للطعن  آان لغير رشده، وأنتم تعلمون غيرة األمير ـ يعني أباه ـ وأنّ   ال ينتقص عليًا أحد إّالي

 .على أحد من حرمه، وأنا أبغض عليًا
ال    قد سمعت : ا رأيناه قمنا له فقال فلّم، خرج أبو دلففما آان بأوشك من أْن): عيسى بن أبي دلف: يعني (ق

 .ما قاله دلف، والحديث ال يكذب، والخبر الوارد في هذا المعنى ال يختلف
زنية وحيضة       ك أنّ   ،هو واهللا ل نت عل   وذل ّي أختي جارية لها آنت بها معجباً   ي آ ثت إل   فلم أتمالك أْن،يًال، فبع

 ).١)(ا ظهر حملها وهبتها لي وآانت حائضًا فعلقت به، فلّم،وقعت عليها
ول أيضاً   ( و دلف  ) (أق يدًا، وآريمًا، ورئيس           ) أب ان شاعرًا مج ة العباسية، وآ راء في الدول ان من األم ذا آ ه

ّيد عشيرته، وشجاعًا بط       ومه، وس  ًال، تنقل عنه قصص وقضايا غريبة في شجاعته وآرمه، وآان هو شيعيًا إالّ  ق
نه    أّن ياً     ) دلف ( اب بغض عل ان ي وية في أطراف مدينة     ،آ نارة مل ه مسجد وم على بعد ثالثة فراسخ ) سامراء( ول

اآلن حوالي  وعمر الملوية ، والمنارة الملوية موجودة،لكن المسجد متهدم) ملوية أبي دلف(تنسب إليه يقال لها 
ام      ة وستة وتسعين             ألّن. ألف ومائتي ع ام ألف وثالثمائ ين وعشرين للهجرة، واآلن ع ام مائت ا دلف مات ع  أب

 .للهجرة

ه ال  المقاربة حال الحيض تمنع عن تعلق الولد، ولكن لم يثبت أنَّثبت علميًا أنَّ) هو واهللا لزنية وحيضة(قوله 
نات ال       ر في الولد ا  تي ت يبقى بعض الجي لذي يكون بمقاربة أخرى بعد المحيض، وليس في الكالم ما يدل على ؤث

 أخته بعثت ه قاربها مرة واحدة في حال الحيض فقط، ولم يقاربها بعد ذلك، إذ المستفاد من بعض التواريخ أنَّ    أنَّ 
 .ها معه مدة وأيامًاؤإليه بهذه الجارية لتمرضه، وهذا يقتضي بقا

ك،       ى ذل تعلق في   ّنإأضف إل يس إالّ    عدم ال ل التعلق آان في وقت الحيض نفسه،    حال الحيض ل يًا، فلع  غالب
 .وليس هذا بأعجب من تكّون الولد ونموه في المعدة التي صادفت في زماننا هذا، ونقلتها الصحف والمجالت

ة األحناف                اآم الحسكاني عّالم ره الح ا ذآ وًا مّم ادة ق بن أحمد الخوارزمي، بزيد الموّف أبو المؤّي،وأخرج نح
ازة  ،ونقيصة ال تضران بأصل المطلب    ور  ( عن شهردار إج ي جريح  ) بإسناده المفصل المذآ  عن ،عن ابن أب

                                            
 .٤٧٥ص/ ٣ج/  مروج الذهبـ ١



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٨٨صفحة 

 

 ).١( عن ابن عباس،مجاهد

 
 
 )).َيْوَم َنْدُعوا ُآلَّ ُأناٍس ِبِإماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي ِآتاَبُه ِبَيِميِنِه َفُأولِئَك َيْقَرُؤَن ِآتاَبُهْم َوال ُيْظَلُموَن َفِتيًال((

 .٧١/ اإلسراء

ة البحراني       ده (روى العّالم ور  (ان في تفسيره   عن يوسف القطّ   ) ق عن ابن عباس في قوله    ) بإسناده المذآ
 :تعالى
 )).َيْوَم َنْدُعوا ُآلَّ ُأناٍس ِبِإماِمِهْم((

ال  يامة      : ق وم الق ان ي ّل أئمّ     ،إذا آ ّز وج ا اهللا ع ر ال     ،ة الهدى  دع مؤمنين  ومصابيح الدجى، وأعالم التقى أمي

 :والحسن والحسين ثم يقال لهم
 . وادخلوا الجّنة بغير حساب،جوزوا على الصراط أنتم وشيعتكم

م يدعو   )(خذ بيد شيعتك وامضوا إلى الّنار بغير حساب: اهللا يزيد منهم ـ فيقال له و  الفسق ـ وإنَّةأئم) اهللا(ث
٢.( 

*** 
 ).٣( في ينابيعه)الحنفي(وأخرج قريبًا من هذا المضمون الحافظ القندوزي 

 
 

 )).َوَمْن آاَن ِفي هِذِه َأْعمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعمى َوَأَضلُّ َسِبيًال((
 .٧٢/ اإلسراء

: عن علي قال) بإسناده المذآور(حدثني أبو الحسن الصيدالني : قال) الحنفي(روى الحافظ الحاآم الحسكاني    
 :األنصارللمهاجرين و) وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا 

ي، و      ( يًا لحب بوا عل رموه لكرامتي   أح  اهللا تعالى ولكنَّ) من تلقاء نفسي: أي( واهللا ما قلت لكم هذا من قبلي ،آ

 ).أمرني بذلك
 ):وسّلمصلى اهللا عليه : (ثم قال

 ).٤)(ةّج ليس له ُح، حشره اهللا يوم القيامة أعمى،ويا معشر العرب من أبغض عليًا من بعدي(
 لم يكن ذلك مى يوم القيامة دليل العمى في الدنيا، فتنطبق على مثله هذه اآلية الكريمة، إْنالحشر أع): أقول(

 .تأويلها رأسًا

                                            

 .٢٣٣-٢٣٢ص/ ـ المناقب للخوارزمي ١
 .٢٧٢ص/ ـ غاية المرام ٢
 .٤٨٣ص/ ـ ينابيع المّودة ٣
 .٣٨٧ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٤
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 )).َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطانًا َنِصيرًا((

 .٨٠/ اإلسراء
اآ     ال ) الحنفي (م الحسكاني    روى الحافظ الح يل بن الحسين     : ق رنا عق عن عبد اهللا بن ) بإسناده المذآور(أخب

 :عباس في قوله تعالى
 )).َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطانًا َنِصيرًا((

 :قال ابن عباس
 ).١( سلطانًا ينصره على أعدائه، فأعطاه علي بن أبي طالب، لنبينا دعاءهواهللا لقد استجاب اهللا

 
 ))َوُقْل جاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلباِطُل ِإنَّ اْلباِطَل آاَن َزُهوقًا((
 

 .٨١/ اإلسراء

دة عن قتا) نزل القرآن في شأن أمير المؤمنين(ذآر أبو بكر الشيرازي في : قال) قده(روى العّالمة البحراني 
رة             ال ) رضي اهللا عنه  (عن ابن المسيب، عن أبي هري ي جابر بن عبد اهللا  : ق ال ل صلى اهللا (دخلنا مع النبي : ق

يه    يت  ) وسّلم عل فألقيت آلها ) وسّلمصلى اهللا عليه ( فأمر بها رسول اهللا ،وله ثالثمائة وستون صنمًاح و،في الب
 ،إلى علي فقال يا علي) وسّلمصلى اهللا عليه ( النبي فنظر) هبل(لوجوهها، وآان على البيت صنم طويل، يقال له 

 ن ظهر الكعبة؟علقي هبًال  ُأل،ترآب علّي أو أرآب عليك
ي   ( ال عل ل ترآبني، فلمّ     : قلت ) فق ا رسول اهللا ب يا : فقلت.  جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالةاي

يه              ره واستويت عل أ ظه زل وطأط بك، فضحك ون  و أردت أْنلي فلق الحبة، وبرأ النسمة، الذ فو. رسول اهللا أرآ
 .أمسك السماء لمسكتها بيدي، فالقيت هبًال عن ظهر الكعبة

 :فأنزل اهللا

 ).٢(اآلية)) َوُقْل جاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلباِطُل((
دة وبعض االختالف              أو ك بأسانيد عدي ثبات  الكثير من الحّفاظ واأل، واتحاد في المعنى،بعض األلفاظبخرج ذل

 :األئمةو
 ).٣(اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده) ومنهم(

 ).٤(الحاآم النيسابوري الحافظ في مستدرآه) ومنهم(

                                            

 .٣٤٩-٣٤٨ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٤٣٠ص/ ـ غاية المرام ٢
 .١٥١و٨٤ص/ ١ج/ ـ مسند أحمد بن حنبل ٣
 .٣٦٦ ص/٢ج/ ـ المستدرك على الصحيحين ٤
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 ).١(أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه) ومنهم(

 ).٢(خطب خوارزم في مناقبهأ) ومنهم(
 ).٣(في آنزه) الحنفي(المتقي الهندي ) ومنهم(
 ).٤(اضهفي ري) الشافعي(المحب الطبري ) ومنهم(
 ).٥(ايتهفالكنجي الشافعي القرشي في آ) ومنهم(

 ...وآخرون
 
 
 )).َوَلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس ِفي هَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُآلِّ َمَثٍل َفَأبى َأْآَثُر الّناس ِإالَّ ُآُفورًا((

 .٨٩/ اإلسراء
اآم الحسكاني        ال ) الحنفي (روى الحافظ الح يق     : ق رأت في التفسير العت ور بإس (ق عن أبي حمزة ) ناده المذآ

 :في قوله تعالى) بن علي بن أبي طالب( محمد بن علي بن الحسين ،الثمالي، عن أبي جعفر
 )).َفَأبى َأْآَثُر الّناس ِإالَّ ُآُفورًا((

 ).٦)(وسّلمصلى اهللا عليه ( يوم أقامه رسول اهللا ،بوالية علي: قال
ول ( ي بن أبي طالب ي        : يعني ) أق والية عل روا ب في ) وسّلمصلى اهللا عليه (ي أقامها الرسول ت ال،وم الغديرآف

 :ذلك اليوم، حيث أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال
 ). فهذا علي مواله،معاشر الّناس من آنت مواله(

 
 

 سورة الكهف
 ).وفيها إحدى عشرة آية(

 .٧ / ِإنَّا َجَعْلنا ما َعَلى اَألْرِض ِزيَنًة َلها -١
 .١٦.. / َكْهِف َيْنُشْر َلُكْم َربُُّكْمَفْأُووا ِإَلى اْل -٢
 .٢٩ / َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن -٣
 .٣٠ / ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال -٤

                                            
 .٣٠٢ص/ ١٣ج/ ـ تاريخ بغداد ١
 .٧١ص/ ـ المناقب للخوارزمي ٢

 .٤٠٧ص/ ٦ج/ ـ آنز العمال ٣
 .٢٠٠ص/ ٢ج/ ـ الرياض النضرة ٤
 .٢٥٧ص/ ـ آفاية الطالب ٥
 .٣٥٢ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٦



 ١٩٦ من ١٩١صفحة  ١علي في القرآن ج 

 .٤٤ / ُهناِلَك اْلَوالَيُة ِهللا اْلَحقِّ -٥

 .٥٠ / َوِإْذ ُقْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس -٦
 .٨٨ / َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل صاِلحًا َفَلُه َجزاًء اْلُحْسنى -٧
 .١٠٥-١٠٣ / َلُهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َوْزنًا) إلى(ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباَألْخَسِريَن َأْعماًال  -٨
 .١٠٧ / ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت آاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًال -٩

 
 
 )).ِإنَّا َجَعْلنا ما َعَلى اَألْرِض ِزيَنًة َلها ِلَنْبُلَوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال((

 .٧/ الكهف

 :يفةتحت هذه اآلية الشر) الحنفي(قال الحافظ الحسكاني 
 ).١)(زينة األرض الرجال، وزينة الرجال علي بن أبي طالب: قال(
ول ( ال رسول اهللا        ) أق ل المقصود يق ي  مثل هذا الحديث يقرب في ذهني أّنألّن)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله(لع

ته عن رسول اهللا       ر عليه من ث من يعولكن أين وفي أي آتاب فال اتذآره عاجًال، ولعلَّ) وسّلمصلى اهللا عليه (رأي

تاب      القُ  ا (راء فيسجله في هامش الك ا (طالق  إ أنَّ) آم رآن، مثل قوله       ) م رر في الق ول مك ذوي العق الموصولة ل
 ).٢))( َوَنْفٍس َوما َسوَّاها* َواَألْرِض َوما َطحاها *َوالسَّماِء َوما َبناها : ((تعالى

ال   ) الحنفي (وروى الحسكاني     د األصبهان      : أيضًا ق و محم نا أب عن عمار بن ) بإسناده المذآور (ي إمالًء  حّدث
 :يقول لعلي) وسّلمصلى اهللا عليه (سمعت رسول اهللا : ياسر، قال

 : اهللا زّينك بزينة لم يزين العباد بأحسن منهايا علي إنَّ(
 . إليك الدنيا، وزّهدك فيها، وحّبب إليك الفقراءبّغَض(
 ).٣)(تباعًا، ورضوا بك إمامًاأفرضيت بهم (
 
 

 )).َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َيْنُشْر َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيَهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُآْم ِمرَفقًا((... 
 .١٦/ الكهف

 :أنه خطب خطبة، وجاء فيها قوله) عليه السالم( مرسًال عن علي ،أخرج الطبري في المسترشد
 ).٤)( مثلنا فيكم آمثل الكهف ألصحاب الكهفإنَّ(

                                            
 .٣٥٥-٣٥٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١

 .٧-٥آيات / ـ سورة الشمس ٢
 .٣٥٥-٣٥٤ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ٣
 .٧٦ص-ـ المسترشد للطبري ٤

 . ـ عند نقل هذه الخطبة أنها نقلها الموافق والمؤلف١٨ـ ص) الغيبة(وقال النعماني في آتاب 



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٩٢صفحة 

 

ول أ( ورة         ) ق ريمة المذآ ة الك ى اآلي رة إشارة إل ا أنّ ،هذه الفق  في الدنيا واآلخرة ألهله،  الكهف آان نجاةً  فكم

 .ووا إليهم واعتصموا بهمآ إذا ،ـ نجاة للمسلمين في الدنيا واآلخرة) عليهم السالم(ـ  آذلك أهل البيت
 
 
 ...)).َوَمْن شاَء َفْلَيْكُفْرَوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن ((

 .٢٩/ الكهف
ة                 ناقب المائ ي بن شاذان في الم د بن عل  بسنده عن علي بن أبي ، التي جمعها من طرق العاّمة،أخرج محم

 :ـ) وسّلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ـ : طالب قال
 .يا علي أنت أمير المؤمنين، وإمام المتقين(

 .ث علوم النبيين وخير الصديقين، وأفضل السابقينيا علي أنت سّيد الوصيين، ووار
 .يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمين، وخليفة خير المرسلين

 .يا علي أنت مولى المؤمنين
 .ك، واستحق الّنار من عاداكّنة من توّالّجة بعدي على الّناس أجمعين، استوجب الُجيا علي أنت الُح

ا علي والذي بعثني بالنبوة     : ـ وفي حديث آخر  عبدًا عبد اهللا ألف عام لو أّن،ي على جميع البرية واصطفان،ي
م ألف عام      بالبراءة من  واليتك ال يقبل اهللا تعالى إّالة من ولدك، فإّن ووالية األئّم، بواليتكبل ذلك منه إّالـ ما قُ   ث
 . بذلك أخبرني جبرائيل،ة من ولدكعداء األئّمأأعدائك، و
 ):سّلموصلى اهللا عليه (ثم قرأ 

 ).١))(َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن شاَء َفْلَيْكُفْر((
 
 
 )).ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال((

 .٣٠/ الكهف

 ):قول تعالى(س قال عن الجبري في تفسيره، يرفعه إلى ابن عبا) قده(هاشم البحراني  يدروى العّالمة الّس
 )).ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((
 ).٢(في علي وشيعته) نزلت(
 

 
 )).ُهناِلَك اْلَوالَيُة ِهللا اْلَحقِّ ُهَو َخْيٌر َثوابًا َوَخْيٌر ُعْقبًا((

 .٤٤/ الكهف

                                            
 .٧-٦ص/ المنقبة التاسعة/ ـ المناقب المائة ١
 .٣٢٧ص/ ـ غاية المرام ٢



 ١٩٦ من ١٩٣صفحة  ١علي في القرآن ج 

ر افظ الكبي اآم الح يد اهللا الحسكاني ،روى الح ي( عب ذَّ) الحنف الالح افظ : اء، ق بد اهللا الح و ع اآم أب نا الح حّدث

 : محمد بن علي في قول اهللا تعالى،عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر) بإسناده المذآور(
 )).ُهناِلَك اْلَوالَيُة ِهللا اْلَحقِّ((
 ).١)( بها التي لم يبعث نبٌي قط إّال،تلك والية أمير المؤمنين: قال

 ).٢)(رضي اهللا عنه( عن جعفر الصادق ،رحمن بن آثير عن عبد ال،وأخرجه الحافظ القندوزي(

ول ( رة من األحاديث الشريفة ـ من طرق الخاصة والعاّمة ـ آلها تقول بلسان واحد       ) أق  إنَّ: وردت أعداد آثي
 .اهللا تعالى أخذ على األنبياء والية رسول اإلسالم محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين

 
 

 ...)).ِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَسَوِإْذ ُقْلنا ِلْلَمال((
 .٥٠/ الكهف

ة البحراني    عن القاضي أبي عمرو عثمان بن أحمد ـ أحد شيوخ السنة ـ يرفعه إلى ابن عباس      ،روى العّالم
 ):أنه قال) (وسّلمصلى اهللا عليه (عن النبي 

ى أشباح تضيء حول العرش        ( ئة نظر إل ا شملت آدم الخطي ي أرى أشباحًا تشبه خلقي فما  إّن فقال يا ربِّ،لم
ال هذه األنوار أشباح اثنين من ولدك اسم أحدهما       ختمها به، واآلخر أخوه وابن أأبدأ النبوة بك و) محمد(هي؟ ق

يه اسمه        ي (أخي أب دًا به و  ) عل د محم نصره على يده، واألنوار التي حولهما أنوار ذرية هذا النبي من أخيه أأؤي
ذا  زو  ،ه فطمها أ و،جعلها سيدة النسوانأ يتصل بها أول الخلق إيمانًا به وتصديقًا له،  ،جه ابنته تكون له زوجة     ي

 . سببه ونسبه تنقطع األسباب واألنساب يوم القيامة إّال،وذريتها من النيران
 . جعل ذلك في ذريتهفسجد آدم شكرًا هللا أْن

 .)٣( أسجد له مالئكتهفعّوضه اهللا عن ذلك السجود أْن
ول ( ة        ) أق ذا الحديث الشريف في تفسير هذه اآلي رنا ه بار أنّ ،ذآ يه         باعت يت ـ صلى اهللا عل  النبي وأهل الب

ين    يهم أجمع ـ آانوا هم وحب آدم لهم، وسجوده شكرًا هللا بهم سببًا إلسجاد اهللا تعالى مالئكته له، فكان سبب       وعل

 ).عليهم السالم(نزول اآلية هم 
 
 
 )).َوَعِمَل صاِلحًا َفَلُه َجزاًء اْلُحْسنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرنا ُيْسرًاَوَأمَّا َمْن آَمَن ((

 .٨٨/ الكهف
عن الحسين بن علي، ) بإسناده المذآور) (الشافعي(روى العّالمة البحراني، عن إبراهيم بن محمد الحمويني 

                                            
 .٣٥٦ص/ ١ج/ ـ شواهد التنزيل ١
 .٤٩٥ص/ ـ ينابيع المّودة ٢
 .٣٩٣/ ـ غاية المرام ٣



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٩٤صفحة 

 

 ).وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: قال

ّز وجّل، وهو يقول         ( رائيل عن ربي ع ر المؤمنين الذين يعملون بّش: ربي يقرئك السالم ويقول لك: أتاني جب
 ).١)( الحسنى، وسيدخلون الجّنةالصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك الجّنة، فلهم عندي جزاًء

 
 

ُئُكْم ِباَألْخَسِريَن َأْعماًال      (( ْل ُنَنبِّ ْل َه *  َسْعُيُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا الَِّذيَن َضلَّ* ُق
 )).ُأولِئَك الَِّذيَن َآَفُروا ِبآياِت َربِِّهْم َوِلقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعماُلُهْم َفال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َوْزنًا

 .١٠٥-١٠٣/ الكهف
باألخسرين : (( ابن الكّوا سأل علي بن أبي طالب عن قولهّنإ: ن مسروق في تفسيرهأخرج سفيان بن سعيد ب

 )).أعماًال
 ).٢(هم أهل حروراء: قال

 مقاتلو علي من األخسرين أعماًال
ري في تفسيره عند قوله تعالى     ر الطب َسْعُيُهْم  الَِّذيَن َضلَّ  *ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباَألْخَسِريَن َأْعماًال: ((روى ابن جري

ْنعاً           ُنوَن ُص ْم ُيْحِس ُبوَن َأنَُّه ْم َيْحَس يا َوُه ياِة الدُّْن ي اْلَح  ،سأل عبد اهللا بن الكوا: بسنده عن سلمة بن آهيل، قال )) ِف
 :عليًا عن هذه اآلية فقال علي

 ).٣)(ويلك أهل حروراء منهم(
ول ( ى علي               ) أق ذين خرجوا عل صلى اهللا عليه (وآان رسول اهللا ) عليه السالم(أهل حروراء هم الخوارج ال

 .ن الدين، أي خرجوا عنه بقتالهم عليًامهم مرقوا اهم المارقين، ألّنقد أمر عليًا بقتالهم، وسّم)  وسّلموآله
*** 

ي بن أبي طالب، أنّ               ري نفسه أيضًا بإسناده عن زاذان عن عل ُقْل َهْل : ((ه سأل عن قوله تعالىوروى الطب
 :قال)) ِريَن َأْعماًالُنَنبُِّئُكْم ِباَألْخَس

 ).هم آفرة أهل الكتاب

 ).٤)(وما أهل النهر منهم ببعيد: (ثم رفع صوته فقال
 .أهل النهروان، وهم الخوارج لوقوع الحرب معهم عند النهر: يعني بذلك) أقول(

*** 
افظ الواسطي  افعي(وأخرج الح ي  ) الش ي عن الحوارب ن المغازل و الحسن ب ور(أب ناده المذآ ي عن ) بإس أب

 ؟)األخسرين أعماًال(الطفيل عن علي في 

                                            

 .٥٨٥-٥٨٤ص/ ـ غاية المرام ١
 .١٣٧ص/ ـ تفسير سفيان بن سعيد بن مسروق ٢
 .٢٤ص/ ١٦ج)/ جامع البيان في تفسير القرآن(ـ  ٣
 .٢٤ص/ ١٦ج)/ جامع البيان في تفسير القرآن(ـ  ٤



 ١٩٦ من ١٩٥صفحة  ١علي في القرآن ج 

 ).١)(هم أهل حروراء: (قال

 ).٢( جالل الدين بن أبي بكر الّسيوطي في تفسيره،ن أخرج ذلك مفسر الشافعيةومّم
 ).٣( عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البالغة، عز الدين،وعّالمة المعتزلة
 .وآخرون أيضًا

 

 
 )).وا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت آاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًالِإنَّ الَِّذيَن آَمُن((

 .١٠٧/ الكهف
 ):٤( بكر الهذلي عن الشعبييبأ عن ابن شهر آشوب ـ من طريق المخالفين ـ عن ،روى العّالمة البحراني

                                            
 .٥٨ص/ ـ المناقب البن المغازلي ١
 .٢٥٣/ ٣ج/ ـ الّدر المنثور ٢

 .٢٠٦ص/ ١ج/ ـ شرح نهج البالغة ٣
ري الهمداني المعروف بـ          ـ  ٤ و عمر وعامر بن شراحيل الحمي ـ من شعب همدان ـ من آبار     ) الشعبي ( هو أب

لتابعين، وروى عنه التابعون وتابعوهم، نقل فضائل أمير المؤمنين علي واالتابعين، روى عن عدد من الصحابة، 
يه السالم   (بن أبي طالب        روياته   ) عل ذلك فضائل أهل البيت    ،في م للهجرة ) ١٠٣(مات عام ) السالمعليهم ( وآ

 ـ: وهمذآرة وترجم له الكثير من مؤلفي الرجال،والسير، والتأريخ، نذآر جمعًا منهم ـ من العامة ـ للمراجعة 
 .٤٥ص/ ٢/ ٣ج) التاريخ الكبير(محّمد بن إسماعيل البخاري ـ صاحب الصحيح ـ في 

 .١٢١ص) التاريخ الصغير(وفي 
 .٩ص) المنفردات(ي في اج النيسابورومسلم بن الحّج

 .١٧١ص/ ٦ج) الطبقات الكبرى(ومحّمد بن سعد آاتب الواقدي في 
 .٢٥٧ص) المعارف(وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 

 .١٨ص/ ٤ج) عالماأل(وخير الدين الزرآلي في 
 .١٢٦ص/ ١ج) شذرات الذهب(وعبد الحي بن العماد الحنبلي في 

 .١٢ص) خيص الطبقاتتل(وجالل الدين الّسيوطي في 
 .١٨٤ص) خالصة تذهيب التهذيب(وأحمد بن عبد اهللا الخزرجي في 

 .٦٥ص/ ٥ج) تهذيب التهذيب(سقالني في عوابن حجر ال
 .١٨٥ص) تقريب التهذيب(وفي 

 .١٥٣ص/ ١ج) عمدة القاري(ومحّمد بن أحمد العيني في 
 .٢٣٠ص/ ٩ج) البداية والنهاية(وإسماعيل بن عمر بن آثير الدمشقي في 

 .٢١١ص) عالق النفسيةاأل(وأحمد بن عمر بن رسته في 
 .٥٠ص/ ٢ج) الكنى واألسماء(ومحّمد بن أحمد الدوالبي في 



 )دام ظله(آية اهللا العظمى السيد صادق الشيرازي  ١٩٦ من ١٩٦صفحة 

 

 ي شيئًا ينفعني اهللا به؟منفقال يا رسول اهللا عّل)  وسّلمصلى اهللا عليه وآله( رجًال أتى رسول اهللا  أّن-

 ).ه ينفعك في عاجل دنياك وآخرتكعليك بالمعروف فإّن): (وسّلمصلى اهللا عليه (قال 
 .دعوكتفاطمة )  وسّلمصلى اهللا عليه(يا رسول اهللا : إذ أقبل علي فقال

 من هذا يا رسول اهللا؟: فقال الرجل
 .نعم): وسّلمصلى اهللا عليه (قال 

 :هذا من الذين أنزل اهللا فيهم): وسّلمصلى اهللا عليه (قال 
 ).١))(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت((
 .ذآرنا هذه الرواية سابقًا في مناسبة أخرى النطباقها عليهما) أقول(
 

                                                                                                                                
 .٩٢ص) الذيل المذيل(ومحّمد بن جرير الطبري في 

 .٣٢٢ص/ ١ق/ ٣ج) الجرح والتعديل(وابن أبي حاتم الرازي في 

 .٢٦٠ص) الفهرست(ومحّمد بن إسحاق بن النديم في 
 .٢٤٣ص) معرفة علوم الحديث(آم النيسابوري في والحا

 .٤١ص) مشتبه النسبة(وعبد الغني األزدي في 
 .٣١٠ص/ ٤ج) حلية األولياء(وأبو نعيم األصبهاني في 

 .٢٧٧ص/ ١٢ج) تاريخ بغداد(والخطيب البغدادي في 
 .٧٥١ص) سمط اللئالي(وأبو عبيد البكري في 

 .٣٧٧ص)  رجال الصحيحينالجمع بين(ومحّمد بن طاهر القيسراني في 
 .١٣٨ص/ ٧ج) تاريخ دمشق(وأبو القاسم بن عساآر الدمشقي في 

 .٤٠ص/ ٣ج) صفة الصفوة(وأبو الفرج بن الجوزي في 
 .٢٣٥ص) تلقيح فهوم أهل األثر(وفي 

 .٢٤٥ص/ ٢ج) شرح مقامات الحريري(اس الشريشي في بوأبو الع
 .٤٣ص/ ٥ج) لتاريخالكامل في ا(وعلي بن محّمد بن األثير الجزري في 

 .٤٩٦ص/ ٢ ج)جامع المسانيد(د الخوارزمي في وأبو المؤّي
 .٦٥٥ ص)تهذيب األسماء(وأبو زآريا النواوي في 

 .٣٤٥ص/ ١ج) وفيات األعيان(وأبو العباس بن خلكان في 
 .٧٤ص/ ١ج) تذآرة الحّفاظ(والعالمة الذهبي في 

 .٥٠ص/ ١ج) دول اإلسالم(وفي 
 .٢١٥ص/ ١ج) مرآة الجنان(فعي في وعبد اهللا بن أسعد اليا

 ...وآخرون آثيرون
 .٣٢٦ص/ ـ غاية المرام ١




