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ألْن ِقَدمــاً  اهلُل  دعــاَك  لمــا 
فلبَّْيتــه  البيــِت  فــي  ُتولَــَد 

بــأْن ُقريــٍش  بَيــَن  شــكْرتَه 
طهَّــْرَت ِمــن أصناِمِهــم بَيَتــه

)السيد رضا اهلندي(
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مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني 
الطاهرين،  واله  حممد  عىل  والسالم  والصالة 
األنبياء  سيد  بنبوة  ارتبطت  التي  الوقائع 
واملرسلني  ارتباطا وثيقا ال تزول عن ذاكرة 
تعمدت  أو  وأمهلت  ُتركت  مهام  املسلمني 
األيادي التي ال تريد اخلري هلذه األمة طمسها 
وحموها، فهي سوف تشق طريقها اىل األجيال 

متحدية صعاب الزمن وتقلب األيام. 
من تلك الوقائع املهمة مولد اإلمام عيل بن ايب 
طالب  يف الكعبة زاد اهلل يف رشفها اول بيت 
َة ُمباَراكً وَُهدًى لِلْعالَِمنَي﴾،  ِي بَِبكَّ وضع للناس ﴿لَلَّ
هذه الوالدة التي مل حتصل إال بإرادة ربانية ووقد 
من  سواء  جيل،  بعد  جيال  هبا  الكل  اعرتاف 
أهل الرشك قبل اإلسالم، ومن أسلم بعد البعثة 
الرشيفة، ممن عارص الواقعة العظيمة، أو سمع 
وشاهد معارصهيا. وقد اعتنى بذكرها الرواة، 
واألدباء،  واملؤرخون،  والنسابة،  واملحدثون، 
واملؤلفون، وتنافس الشعراء املوالون لعيل وآله 
منذ القدم عىل وصفها والتغني هبا يف أشعارهم 

إىل عرصنا احلارض.
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وال ريب أن الوالدة بالبيت العتيق منقبًة عظيمًة 
عليا دون  تعاىل هبا  اهلل  اختّص  باهرًة  وفضيلًة 
سواه، ملا فيها من الداللة عىل أّنه عليه السالم حمّل 
عناية اهلل سبحانه ُيصنع عىل عينه منذ يوم والدته، 
ليكون وزيرا لرسوله  وحامال لعلوم رسالته 
وهاديا اىل تأويل الكتاب)))، فقد طّهره اهللَّ تعاىل 
وجعل مولده يف أعظم بيوت عبادته، وذلك من 

جتليات االصطفاء.
احتوى هذا املخترص عىل حديث الوالدة وما 
ذكره العلامء حول مصادرها وبعض عيون شعر 
الشعراء واجلواب عن بعض الشبهات وذكر ما 

.  تيرس من مناقبه
د. السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
23 مجادى األول 442) هجرية
املوافق لـ 8/)/)202
قم املرشفة

))) قال رسول اهلل : »أهيا الناس! ال ألفينكم بعدي ترجعون 
كفارا؛ يرضب بعضكم رقاب بعض، أال وإن عيل بن أيب طالب 
أخي، ووصيي، يقاتل بعدي عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله. 
أخريفي  بصيغة  احلديث  هذا  ورد  وقد  ص80).  اإلرشاد:ج) 
مصادر اهل السنة: قال رسول اهلل : »إنَّ منكم َمن ُيقاتُِل عىل 
َتْأويِله، كام قاَتلُت عىل َتنزيِله«، قال: فقام أبو بْكٍر، وعمُر فقال: ال، 
ولكنَّه خاِصُف النَّعِل، وعيلٌّ َيِصُف َنعَله. أخرجه النسائي يف السنن 
الكربى )854، وأمحد 258)) واللفظ له. وقد صححه مجلة من 

رجال احلديث.
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حديُث الوالدة

إنَّ فاطمة بنت أسد أمُّ أمري املؤمنني  كانت 
حارضًة يف الليلة التي َوَلَدت فيها آمنة بنت وهب 
فلام  رأته،  الذي  مثل  أم رسول اهلل  ورأت 
كان الصبح انرصف أبو طالب  من الطواف 

فاستقبلته، ثم قالت له: لقد رأيت الليلة عجبا! 
قال هلا: ما رأيت؟

قالت: ولدت آمنة بنت وهب مولودًا أضاءت 
له الدنيا بني السامء واألرض نورًا حتى مددت 

عيني، فرأيت سعفات هجر.
فقال هلا أبو طالب : انتظري سبتا تأتني مبثله 

)السبت ثالثون سنة(.
فولدت أمري املؤمنني  بعد ثالثني سنة. 

قال علي بن احلسني : إن فاطمة بنت أسد 
رضي اهلل عنها ضرهبا الطلق، وهى يف الطواف 

فدخلت الكعبة فولدت أمري املؤمنني فيها.)))
ويف رواية الصدوق والطويس كان العّباس بن 

))) الفتال النيسابوري ، روضة الواعظني ،ص )8.
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عبد املطلب، ويزيد بن قعنب جالسني ما بني 
فريق بني هاشم إىل فريق عبد العّزى بإزاء بيت 
اهللَّ احلرام، إذ أتْت فاطمة بنت أسد بن هاشم ُاّم 
أمري املؤمنني عليه السالم، وكانت حاملًة بأمري 
لتسعة أشهر، وكان يوم  السالم  املؤمنني عليه 

التامم.
أخذها  احلرام، وقد  البيت  بإزاء  فوقفت  قال: 
الطلق، فرمت بطرفها نحو السامء، وقالت: أي 
رّب إيّن مؤمنٌة بك، وبام جاء به من عندك الرسل، 
وبكّل نبّي من أنبيائك، وبكّل كتاب أنزلت، وايّن 
مصّدقة بكالم جّدي إبراهيم اخلليل، وأ ّنه بنى 
بيتك العتيق، فأسألك بحّق هذا البيت وَمن بناه، 
وهبذا املولود الذي يف أحشائي اّلذي يكّلمني 
ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة أ ّنه إحدى آياتك 

ودالئلك مّلا يرّست عيّل والديت.
قال العّباس بن عبد املطلب ويزيد بن قعنب: مّلا 
تكّلمت فاطمة بنت أسد، ودعت هبذا الدعاء، 
رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة 
الفتحة،  عادت  ثّم  أبصارنا،  من  وغابت  فيه، 

والتزقت بإذن اهللَّ تعاىل.
فرمنا أن نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا، 
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فلم ينفتح الباب، فعلمنا أّن ذلك من أمر اهللَّ 
تعاىل. وبقيت فاطمٌة يف البيت ثالثة أيام به.

أفواه  يف  بذلك  يتحّدثون  مّكة  وأهل  قال: 
السكك، وتتحّدث املخدرات يف خدورهّن.

البيت من  انفتح  أيام  بعد ثالثة  فلاّم كان  قال: 
فخرجت  فيه،  دخلت  كانت  الذي  املوضع 

فاطمٌة وعيّل عىل يدهيا. )))
الفيل  عام  بعد  عليه  اهلل  وكانت والدته سالم 
بثالثني سنة لثالث عشر خلون من شهر رجب 

األصب.
وكان النيب  قد مسى هذه السنة سنة الربكة 
حيث اقرتنت والدة عيل  ببدء أمور جديدة 
أيب  ابن  قال  رسالته،  بمقدمات  ترتبط  عليه 

احلديد: 
التى  السنة  التي ولد فيها عيل  هي  والسنة 
بدئ فيها بأمر رسول اهلل ، فُأسِمع اهلُتاف 
من األحجار واألشجار، وُكِشف عن برصه، 
فشاهد أنوارًا وأشخاصا، ومل ياطب فيها بيشء.

بالتبتل  فيها  ابتدأ  التى  السنة  هي  السنة  وهذه 
واالنقطاع والعزلة يف جبل حراء، فلم يزل به 
))) الصدوق، األمايل، ص 32)- 33)؛ الصدوق، معاين األخبار، 

ص 62. وامايل الطويس ص 706 ، ح))5).
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حتى كوشف بالرسالة، وأنزل عليه الوحى.
وكان رسول اهلل  يتيمن بتلك السنة وبوالدة 
عيل  فيها، ويسميها سنة اخلري وسنة الربكة، 
وقال ألهله ليلة والدته، وفيها شاهد ما شاهد 
من  يكن  ومل  اإلهلية،  والقدرة  الكرامات  من 
قبلها شاهد من ذلك شيئا: »لقد ولد لنا الليلة 
مولود يفتح اهلل علينا به أبوابا كثرية من النعمة 

والرمحة«.
وكان كام قال صلوات اهلل عليه، فإنه  كان 
نارصه واملحامي عنه وكاشف الغم عن وجهه، 
دعائمه،  ورست  اإلسالم،  دين  ثبت  وبسيفه 
ومتهدت قواعده عليه السالم. انتهى كالم ابن 

أيب احلديد.)))
وعــام مولــده العــام الــذي بدأت

بشــائر الوحــي تــأيت مــن أعاليهــا
فيه احلجارة واألشجار قد هتفت

للمصطفى وهو رائيها وصاغيها
وإذ درى املصطفــى فيــه والدة مــو

ــا ــرش يطرهي ــدا بالب ــّي غ ــا الع الن

))) رشح هنج البالغة ج 4 ص 4)).
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وبــات مســتبرشًا بالطفــل قــال به
لنــا مــن النعــم الزهــراء ضافيها)))
وأحبه رسول اهلل  حبا شديدًا، وقال ألمه: 
  اجعلي مهده بقرب فراشي، وكان رسول اهلل
ييل  أكثر تربيته، وكان يطهر عليًا يف وقت غسله، 
اللبن عند رشبه )أي جيعله يف فمه(،  ويوجره 
يقظته،  يف  ويناغيه  نومه،  عند  مهده  وحيرك 
وحيمله على صدره ويقول: هذا أخي ووليي 
وظهري  وكهفي  وذخري  وصفيي  وناصري 
وظهريي ووصيي، وزوج كرمييت، وأميين على 
وصييت، وخليفيت، وكان حيمله دائاًم ويطوف به 

جبال مكة وشعاهبا وأوديتها.)2)
يقول عيل عن ذلك:

وقد علمتم موضعي من رسول اهلل  بالقرابة 
حجره  يف  وضعين  القريبة، واملنزلة اخلصيصة، 
وأنا ولد يضمين إىل صدره، ويكنفين إىل فراشه، 
وميسين جسده ويشمين عرفه )رائحته الذكية(، 
يل  وجد  وما  يلقمنيه.  مث  الشيء  ميضغ  وكان 
كذبة يف قول، وال خطلة )أي غلطة( يف فعل... 
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل )ولد الناقة( أثر 

)))  عبد املسيح األنطاكي ، جمّلة العمران: 62ـ )6.
)2) بحار األنوار للعالمة املجليس رمحه اهلل ج53  ص9.
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أمه، يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علام ويأمرين 
باالقتداء به. ولقد كان جياور يف كل سنة بحراء 
فأراه وال يراه غريي. ومل جيمع بيت واحد يومئذ 
وأنا  وخدجية    اهلل رسول  غري  اإلسالم  يف 
ثالثهام، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح 
النبوة، ولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي 
عليه ، فقلت يا رسول اهلل ما هذه الرّنة؟ فقال 

هذا الشيطان أيس من عبادته.)))

))) هنج البالغة.
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وليد الكعبة يف املصادر

قد ذكرت الكثري من مصادر الشيعة وأهل السنة 
والدة  اإلمام عيل بن أيب طالب  داخل الكعبة، 
وقد اعتنى برسدها ونقلها العالمة األميني، وقد 
أحىص 6) مصدرا سنيا و50 مصدرا شيعيا)))، 
كام سّمى )4 شاعرا بدًء من القرن الثاين حتى 

القرن الرابع عرش تطرقوا هلا يف أشعارهم.)2)
ومن علامء أهل السنة الذين ذكروا والدة اإلمام 
وابن  اجلوزي)3)  بن  سبط  الكعبة  داخل  عيل 
صباغ املالكي)4) وعيل بن برهان الدين احللبي)5) 
ونقل احلاكم النيسابوري عن احلاكم مصعب 
قوله: »وقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد 
ولدت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهلل 

)))   األميني، الغدير، ج 6، ص 43-37.

)2)   األميني، الغدير، ج 6، ص 44-)5.
)3)   سبط بن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص 20.

)4)   ابن صباغ املالكي، الفصول املهمة، ج )، ص )7).
)5)   احللبي، السرية احللبية، ج )، ص 226.
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وجهه يف جوف الكعبة«. ))) وكذا صاحب كفاية 
الطالب)2) أن هذه الرواية متواترة.

حممود  السيد  الثناء،  أبو  الدين،  شهاب  وقال 
اآللويس املفرس يف رشح عينية عبد الباقي أفندي 

العمري  عند قول الناظم: 
ــا ــوق الع ــذي ف ــي ال ــت الع أن

فام ببطن مكة عند البيت إذ وضعا 
»ويف كون األمري كرم اهلل وجهه ولد يف البيت، 
أمر مشهور يف الدنيا، ذكر يف كتب الفريقني السنة 
والشيعة، إىل قوله: ومل يشتهر وضع غريه كرم 
اهلل وجهه . كام اشتهر وضعه، بل مل تتفق الكلمة 

عليه. 
وما أحرى بإمام األئمة أن يكون وضعه فيام هو 
قبلة للمؤمنني. وسبحان من يضع األشياء يف 

مواضعها وهو أحكم احلاكمني «.)3)

)))   احلاكم النيشابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج 3، ص 
.483

)2)   الشافعي، كفاية  الطالب، ص 707.
)3) رشح اخلريدة الغيبة يف رشح القصيدة العينية:5) ، عىل ما يف 

الغدير 6: 22.
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بعض ما ُألف من الكتب يف والدة 
 أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

عني علامء الشيعة بذكر الوالدة الرشيفة يف ضمن 
مؤلفاهتم العامة عن األئمة اإلثني عرش أو ضمن 
اإلشارة  جيدر  ومما   ،   اإلمام  عن  مؤلفاهتم 
  إليه أن هناك مجلة من املؤلفات عنيت والته
خاصة، بعضها مطول وبعضها خمترص، وفيام ييل 

ذكر بعض من ألف يف ذلك:
اهلل . ) بيت  يف  املولود  احلسني،  نبيل  السيد 

احلرام، عيل بن أيب طالب أم حكيم بن حزام .
بقلم الغروي األردوبادي، عيل وليد الكعبة . 2

وقد ورد هذا الكتاب ضمن املوسوعة التي 
عنيت بجمع مؤلفاته.

وليد . 3 اجلاليل،  احلسيني  رضا  حممد  للسيد 
الكعبة، يقع هذا الكتاب يف 495 صفحة.

العبد الفقري إىل رمحة ربه، والدة أميز املؤمنني . 4
عيل بن أيب طالب ، وهو الكراس املاثل 

بني يديك.
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 بعض ما قيل من عيون الشعر
 يف والدته 

1. قال السيد احلمريي رمحه اهلل:

ولــــدْتُه يف َحـَرِم اإللِه وأمنِــــه 
ــجُد ــاؤه واملس ــث فن ــِت حي والبي

بــيـضـاُء طـــاهرُة الثياِب كريمٌة
طابــْت وطــاَب وليُدها واملولــــُد

ــا  يف ليلٍة غابْت نحوُس نجومـِهــ
وبــدْت مــع القمــِر املنــرِي األســعُد

 مـــــا ُلفَّ يف ِخَرِق القوابِل مثـــُله
إال ابـــــُن آمنــــَة النبــيُّ حممــُد)))

2. وقال حممد بن منصور الرسخيس :

ولدتــه منجبــة وكان والدهــا
يف جــوف كعبــة أفضــل األوطــان

وســقاه ريقــه النبــي ويــا هلــا
ــان ــن األلب ــي ع ــة تغن ــن رشب م

))) ابن شهر اشوب، املناقب، ج2 ص75).
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ــى ترعــرع ســيدا ســندا رىض حت
ــان أســد شــديد القلــب غــري جب

عبــد اإللــه مــع النبــي وإنــه
قــد كان بعــد يعــد يف الصبيــان

ــة ــول بتول ــه الرس ــذاك زوج فل
ــان ــم اجل ــس ث ــدا ويص االن وغ

شــهدت لــه آيات ســورة هــل أتى
ــان ))) ــن التبي ــت ع ــب جل بمناق
3.وقال أبو احلسن عالء الدين الشيخ عيل بن احلسني 

احليّل، املعروف بابن الشهفية، ت700 هـ.
أم هــل تــرى يف العاملــن بأرسهــم

ــُد ــة يول ــت مّك ــواه ببي ــرشًا س ب
يف ليلــة جربيــل جــاء هبــا مــع الـــ

ـــمأل املقــّدس حولــه يتعّبــُد
ــا ــام ع ــيُّ ك ــدًا ع ــام جم ــد س فلق

ــه دون البقــاع املســجُد))) ــًا ب رشف
.السيد عبدالعزيز بن حمّمد بن احلسن احلسيني   4

الرسجيي األوايل، ت750هـ.

حيدرة النحل  أمري  بوّد  ويل 
شغٌل عن اللهو واإلطراب أهلاين

))) املصدر نفسه.
)2) الغدير / األميني360:6.
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هاِت احلديث سمريي عن مناقبه
ونعامِن نجٍد  ُربى  حديث  ودع 

اخلفّي ومن العلم  َبَطن  َغرُيه  َمن 
فقداين قبل  اسألوين  قال  سواه 

مولده الرمحن  حرم  يف  كان  من 
وعدواِن))) بأٍس  من  اللَّ  وحاطه 
5. السيد حسني بن شمس احلسيني املعارص للشيخ 

عيل بن حممد بن يونس البيايض، ت 877 هـ.

ــرم ــًا يف احل ــويص أيض ــد ال ومول
الكــرم ذي  العــّي  اللَّ  بكعبــة 

مــن بعــد عــام الفيــل يف احلســاب
ــاب))) ــا ارتي ــن ب ــرش وعرشي ع
العاميل،  احلّر  احلسن  بن  حمّمد  الشيخ  6.املحّدث 

املتوّف سنة 1104 هـ.

مولـــده بمّكـــة قـــد ُعرفـــا
ــا ــدت رشف ــة زي ــل الكعب يف داخ

وذاك يف ثالــث عــرش مــن رجــب
وجــب وحّقــه  عــا  فقــدره 

))) الغدير / األميني20:6-)2.
)2) الرصاط املستقيم / البيايض5:2)2.
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عـــى ُرخامـــٍة هنـــاك محـــرا
معروفـــة زادت بـــذاك قـــدرا

علّيـــه مزّيـــة  فياهلـــا 
علّيـــه ُرتبـــة  كّل  ختفـــض 

ــل ــّي مرسـ ــّط نبـ ــا قـ ــا ناهلـ مـ
وأّول آخـــٌر  ويّص  وال 

ــب ــن قعن ــة اب ــمعت قّص ــا س أم
ــب ــا بالعج ــن مقصودن ــق ع ينط

مشـــهور حمّقـــق  وإّنـــه 
النحريـــر املدّقـــق  يثبتـــه 

وواىل أحّبــه  ملــن  طوبــى 
ومــن أطاعــه جيــازى فضــا

ــى ــن ع ــه وم ــن أبغض ــل مل وي
وذاك بعــض ما بــه قــد خّصصا)))

))) عيل عليه السالم وليد الكعبة / األردوبادي: 56-55.
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قصة حكيم بن ِحزام

داخل    اإلمام عيل  املفيد والدة  الشيخ  عّد 
التي اختصه اهلل هبا دون  الفضائل  الكعبة من 
يف   مولود  بعده  وال  قبله  يولد  مل  حيث  غريه، 
الكعبة.))) ورغم هذا ذكر بعض مصادر أهل 
  السنة أن حكيم بن حزام من أصحاب النبي
ولد هو أيضًا يف الكعبة،)2) ويعتقد بعض علامء 
الشيعة كالعالمة السيد جعفر مرتىض العاميل 
إنكار فضائل  بداعي  الرواية وضعت  أن هذه 
اإلمام عيل  وقد وضعها آل الزبري بن العوام 
نسب  أن  حيث  عمهم،  البن  والئهم  بسبب 
حكيم بن حزام والزبرييني ينتهي إىل أسد بن عبد 
العزي،)3) وإضافة إىل ذلك، يرد عىل هذه الرواية 

بعض اإلشكاالت منها:

)))   املفيد، اإلرشاد، ج )، ص 5.
)2)   القريش األسدي، مجهرة نسب قريش و أخبارها، ص 353.

)3)   التسرتي، قاموس الرجال، ج 3، ص 387؛ مرتىض العاميل، 
الصحيح من سرية النبي، ج 2، ص )6).
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إن ُمصَعب بن عثامن يف سند الرواية جمهول . )
ومل يرد اسمه يف املصادر الرجالية.

هذه الرواية مرسلة، حيث أن راوهيا مصعب . 2
بن عثامن ُولد بعد هذه الواقعة بأعوام وال 

يمكن أن يروهيا بال واسطة.)))

)))   التسرتي، قاموس الرجال، ج 3، ص 387؛ مرتىض العاميل، 
الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 2، ص 60).
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 من مناقب أمري املؤمنني 
: عيل بن أيب طالب

ال يستطيع أحد ولو بذل جهدا كبريًا إحصاء مجيع 
مناقب ومنازل ومقامات أمري املؤمنني  التي 
أنزله اهلل هبا، وذلك لقول النبي : »يا علي ما 
عرف اهلل إال أنا وأنت والعرفين إال اهلل وأنت 

والعرفك إال اهلل وأنا«. 
ولكن جممل القول يف ذلك أن عليا  اتصف 
بجميع صفاة اخلري بأعىل الدرجات  وأيضا سبق 

مجيع الناس بعد رسول اهلل  إىل اخلري.
يقول ابن حجر اهليتمي: 

»الفصل الثاين يف فضائله رضي اهلل عنه وكرم 
وجهه وهي كثرية حىت قال أمحد ما جاء ألحد من 

الفضائل ما جاء لعلي.
علي  وأبو  والنسائي  القاضي  إمساعيل  وقال   
النيسابوري: مل يرد يف حق أحد من الصحابة 
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باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف علي..«)))
كتابه  يف  الشافعي  الشلبنجي  الشيخ  ويقول 
املختار  النبي  بيت  آل  مناقب  يف  األبصار  نور 

ص24):
ومكانته  ومناقبه  فضائله  فتعداد  »وباجلملة، 
والشجاعة  واالستقامة  والفهم،  العلم  يف 
والكرامات  الصادقة،  والفراسة  والشهامة، 
ورسوخ  اإلسالم،  نرص  يف  وشدته  اخلارقة، 
ضيق  مع  وصدقته  وسخائه  اإليامن،  يف  قدمه 
احلال، وشفقته عىل املسلمني، وزهده وتواضعه 
حيتمل  واسع  باب  ذلك  وتفصيل  وحتمله، 

جملدات«.
واليك مجلة من تلك املناقب:

آمن  من  وأول  أسلم  من  أول    عيل  .(
بالنيب  وأول من صلى معه وأول من صدقه 

وهو ابن عشر سنني.)2)
نِْذْر 

َ
﴿َوأ اإلنذار:  آية  ونزول  الدار  حديث   .2

وقول  الشعراء/4)2   قَْربنَِي﴾ 
َْ
األ َعِشرَيتََك 

ووصي  أخي  هذا  »إن    عيل يف     النبي
))) يف الصواعق املحرقة ص48) ط.مرص.

)2) صحيح الرتمذي ج2 ص0)3 تاريخ الطربي ج2ص75 ويف 
مصادر أخرى كثرية.
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وخليفيت فيكم«.)))
اهلجرة  ليلة    النبي فراش  يف    مبيته  .3
ونزول قوله تعاىل: ﴿ َوِمَن انلَّاِس َمْن يَْشِي َنْفَسُه 

ِ﴾ البقرة/207.)2) ابْتِغاَء َمرْضاِت اللَّ
4.  حديث اخلندق، حينام قتل عيٌل عمَر بن عبد 
ود يف اخلندق قال النبي  »لضربة علي خري من 

عبادة الثقلني«.)3)
5. الوفاء بالندر وإطعام املسكني واليتيم واألسري 
ونزول سورة »هل أتى« سورة اإلنسان  تفسري 

الرازي 8 ص 276.)4)
6. أمر النبي  بسد األبواب عىل املسجد إال 
باب علي وفاطمة  فتكلموا يف ذلك! فقال 
هلم النبي : ما سددت شيئأ وال فتحته ولكين 

أمرت بشيء فاتبعته.)5)
7. خماصمته  مع الوليد بن عقبة بن أيب معيط 
َفَمْن اكَن ُمْؤِمناً َكَمْن اكَن 

َ
ونزول قوله تعاىل يف شأنه ﴿أ

فاِسقاً ال يَْسَتُووَن﴾ السجدة/8).)6)

))) تفسري الطربي ج9) ص)2) وتاريه ج2 ص9)3.
)2) شواهد التنزيل للحسكاين ج) ص23).

)3) املستدرك للحاكم النيسابوري ج3 ص32.
)4) راجع الغدير ج3ص07).

)5) مسند أمحد ج4 ص 369 ط.دار صادر بريوت.
)6) تفسري ابن جرير الطربي ج)2 ص68.
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7. حديث تبليغ سورة براءة وان النبي   بعث 
عيل بن أيب طالب  وأخذ السورة من أيب بكر 
وبلغها عنه »ال يبلغها عين إال أنا أو رجل مين«.)))
 حديث الطري املشوي »اللهم ائتين بأحب خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطائر« فجاءه عيل بن أيب 

(2(. طالب
الوالية:﴿إِنَّما  آية  ونزول  باخلاتم  التصدق   .8
الةَ  ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا الَّ ُ َورَُسوُلُ َوالَّ َوِلُُّكُم اللَّ

اكةَ وَُهْم راكُِعوَن﴾ املائدة/55. َوُيْؤتُوَن الزَّ
»أما إين صليت مع  الغفاري قال:  عن أيب ذر 
رسول  يوما من األيام الظهر فسأل سائل يف 
املسجد فلم يعطه أحد شيئا... وكان علي رضي 
إليه خبنصره  فأومأ  راكعا  الصالة  عنه يف  اهلل 
اليمىن وفيه خامت فأقبل السائل فأخذ اخلاتم من 
النبي  وهو يف  بمرأى من  خنرصه، وذلك 
املسجد فرفع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله طرفه 
إىل السامء وقال: أللهم؟ إن أخي موسى سألك 
فقال: رب ارشح يل صدري، ويرس يل أمري، 
واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل، واجعل 

))) مسند أمحد ج3 ص2)2 وص 283.
وهذا  هناك:  وقال  ص30)  ج3  الصحيحني  عىل  املستدرك   (2(

حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل يرجاه.
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يل وزيرا من أهيل هارون أخي، أشدد به أرزي، 
و أرشكه يف أمري، فأنزلت عليه قرآنا: سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكام سلطانا فال يصلون 
أللهم  نبيك وصفيك  وإين حممد  إليكام. أللهم 
واشرح يل صدري و يسر يل أمري واجعل يل 

وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. 
قال أبو ذر ريض اهلل عنه: فما استتم دعاءه حىت 
نزل جربئيل عليه السالم من عند اهلل عز وجل 
وقال: يا حممد إقرأ إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين 

آمنوا. اآلية«.)))
9. حديث املنزلة: »أنت مين مبزنلة هارون من 

موسى إال أنه ال نيب بعدي«.
0). حديث إعطاء الراية يوم خيرب: »ألعطني 
الراية غدًا رجاًل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل 
  لعيل  ورسوله كرار غري فرار« وأعطاها

وفتح اهلل عىل يده.
)). حديث املباهلة مع نصارى نجران ونزول 
َك فِيهِ ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن الْعِلِْم  آية املباهلة ﴿َفَمْن َحاجَّ
بْناَءُكْم َونِساَءنا َونِساَءُكْم 

َ
بْناَءنا َوأ

َ
َفُقْل تَعالَوْا نَْدُع أ

َعَ   ِ لَْعَنَت اللَّ َفَنْجَعْل  نَبَْتِهْل  ُثمَّ  نُْفَسُكْم 
َ
َوأ نُْفَسنا 

َ
َوأ

))) تفسري  الثعلبي، اآلية، راجع تفصيل املصادر يف الغدير للشيخ 
األميني ج 2   ص 52.
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  النبي أخرج  عمران/)6،  آل  الاْكذِبنَِي﴾ 
للمباهلة عليا واحلسن واحلسني وفاطمة. )))

2). حديث املدينة »أنا مدينة العلم وعلي باهبا 
فمن أراد املدينة فليات الباب«.)2)

ْجراً إاِلَّ الَْمَودَّةَ ِف 
َ
ْسَئلُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
3). آية املودة ﴿قُْل ال أ

الُْقْرىب﴾ الشورى/23 )تفسري ابن جرير الطربي ج25 ص6)).
 ُ  حديث الكساء ونزول آية التطهري ﴿إِنَّما يُرِيُد اللَّ
ْهَل اْلَيِْت َوُيَطّهَِرُكْم َتْطِهرياً﴾ 

َ
ِلُْذهَِب َعنُْكُم الرِّْجَس أ

األحزاب/33 وأن النبي  دعا عليًا وفاطمة 
وتال  الكساء  حتت  وجللهم  وحسينا  وحسنا 

اآلية.)3)
إن  ما  فيكم  تارك  »إين  الثقلني  4). حديث 
أحدمها  الثقلني،  بعدي،  تضلوا  لن  به  متسكتم 
أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل اهلل ممدود من 
السماء إىل األرض، وعتريت أهل بييت، ولن يفترقا 
حىت يردا علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوين 

فيهما«. )4)

))) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عيل بن 
أيب طالب.

)2) املستدرك ج3 ص27).
)3) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت 

. النبي
)4) صحيح الرتمذي ج2 ص208 وهو حديث متفق عليه.
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 إنفاقه يف الليل والنهار والرس والعالنية ونزول 
ا  ِسًّ َوانلَّهارِ  بِاللَّيِْل  ْموالَُهْم 

َ
أ ُينْفُِقوَن  ِيَن  ﴿ الَّ اآلية: 

ْجرُُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َوال َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال ُهْم 
َ
وََعالنَِيًة فَلَُهْم أ

َيَْزنُوَن﴾ البقرة/274 .)))
5). حديث الغدير )من كنت مواله فعلي مواله 
اللهم وايل من وااله وعادي من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله( ونزول آية إكامل 
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم 

َ
الدين ومتام النعمة ﴿اْلَوَْم أ

ِْسالَم دِيناً﴾ 
تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكُم اإلْ

َ
َوأ

املائدة/3.)2)
ِيَن آَمُنوا  َها الَّ يُّ

َ
6). مل يعمل أحد هبذه اآلية ﴿يا أ

ُموا َبنْيَ يََدْي َنْواُكْم َصَدقًَة﴾  إِذا ناَجيُْتُم الرَُّسوَل َفَقّدِ
املجادلة/2) غري علي بن أيب طالب  من 

املسلمني حىت نسخت.)3)
 7). حديث: يا علي ال حيبك إال مؤمن  وال 

يبغضك إال منافق.)4)
ذكرُت من األحاديث وأسباب النزول ما تيرس 
يل ذكره بشكل موجز جدًا وتوجد مصادر أخرى 

))) أسد الغابة البن األثري اجلزري ج4 ص25.
)2) حديث متواتر متفق عليه.

)3) تفسري ابن جرير الطربي ج28 ص4).
)4) مسند أمحد ج) ص95، 38) ط.دار صادر بريوت.
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كثرية لكل حديث أو سبب نزول آية ومن أراد 
التوسع يف ذلك فعليه بمراجعة:

( ..كتاب الغدير للعالمة األميني
الستة للسيد . 2  فضائل اخلمسة من الصحاح 

 .مرتىض الفريوز آبادي
املراجعات للعالمة عبد احلسني رشف الدين . 3

.العاميل
مرتىض . 4 السيد  للعالمة  املدرستني  معامل 

 .العسكري
نفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار . 5

للعالمة السيد عيل امليالين.
وغريها.
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