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 �شيد الأو�شياء

 يف �شرائع النبياء

أ.د. سعاد عبد الكريم محمد �

املقدمة

بن  هاشم  بن  املطلب  عبد  بن   Q طالٍب  أيب  بن  عيّل  األوصياء  سيد 

عبد مناف بن قيص إىل آخر نسبه الرشيف الذي هو نسب رسول الله P أمري 

.P املؤمنني، زوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم

إن الله عز وجل خلق النبيَّ وعليًّا وفاطمَة والحسَن والحسنَي أشباًحا نورانيًة 

يف العرش قبل آدم باآلف السنني تسبح الله كام جاء يف األسانيد املعتبة. وإن 

النبي آدم Q توسل به مع )أصحاب الكساء( فتاب عليه )فتلقى آدم من ربه 

كلامٍت فتاب عليه( موضًحا باألسانيد املوثقة.

خشبيٍّ  لوٍح  عىل  )ايليا(  واسمه  بعيلٍّ  توسل  فقد   ،Q نوح  النبي  كذلك 

يف مقدمة سفينته )يارب يا مغيثي! بلطفك ورحمتك وبالذوات املقدسة: محمد 

كام  أراراط  جبال  يف  اآلثار  وجدوا  عندما   ،)Rوفاطمة وشبري  وشب  وإيليا 

أوضحت التوراة وهي املصدر األقدم يف التاريخ بأن السفينة رست هناك ووجدوا 

اآلثار واللوح املكتوب عليه.

الكساء( عىل لوٍح فيضٍّ  به مع )أصحاب  Q متوسال  النبي سليامن  كذلك 

حواشيه بالجواهر النفيسة ومكتوبا بالذهب واسمه )ياه اييل نصطاه  اي ياعيل اعني(.

أما يف االنجيل: أيضا اسمه إيليا وجدناه يف إنجيل برنابا وإنجيل يوحنا.
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ويف القرآن الكريم هناك الكثري من اآليات التي أُنزلت بحق عيلِّ بن أيب طالٍب 

منها آية التطهري وآية التصدق بالخاتم من تفاسري الطبي وابن كثري وغريها.

أما اقرار األنبياء بوالية عيل بن أيب طالب يف سورة آل عمران 81 يف تفسري 

الله  يبعث  )لن )مل(  نجد  املحرقة  وابن حجر يف صواعقه  والسيوطي  القرطبي 

ال  التي  الكثرية  اآليات  من  وغريها   Q عيل  ووصيه  محمد  بنبوة  إال  رسواًل 

مجال لذكرها يف البحث.

هيكلية البحث: 

 سيد األوصياء يف رشائع االنبياء

1 - من هو عيلُّ بن أيب طالٍب 

2 - يقسم املبحث إىل:

1 - خلق الله عليَّا بالعرش قبل آدم

) - توسل النبي آدم Q بعيلٍّ

) - توسل النبي نوح Q بعيلٍّ   

4 - توسل النبي سليامن Qبعيلٍّ   

) - عيلٌّ يف األنجيل   

) - عيلٌّ يف القرآن الكريم.

الهدف من البحث:

بالعرش  إياه  مسبًحا  الله  خلقه  الذي  املتقني  إمام  وقيمة  مكانة  إظهار  هو 

الذي رشف  ومولده  باملصادر،  موثقًة  السنني  باآلف  آدم  الله  يخلق  أن  قبل  من 

الكعبة بقدومه وأن آدم توسل إىل الله بهؤالء الخمسة األشباح النورانية، وكذلك 

النبي نوح Q جعل أسامَءهم عىل سفينته متوساًل إىل الله بهم وأيضا النبي 

سليامن Q توسل بهم إىل الله بلوٍح فيضٍّ وحواشيه مزينٌة باألحجار الكرمية 
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وأسامؤهم بالذهب، واسمه إيليا كذلك يف انجيل يوحنا وانجيل برنابا واسمه إيليا 

أيضا وأمر الله بتزويجه سيدة نساء العاملني وقد ذكره الله يف القرآن الكريم يف 

مواطن عدٍة.

:Q 1 – من هو عيلُّ بن أيب طالٍب

اسمه و نسبه: عيلُّ بن أيب طالٍب، بن عبد املطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، 

بن قيص، بن كالب، بن مرّة بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النرض، بن 

كنانة، بن خزمية، بن مدركة، بن إلياس، بن مرض، بن نزار، بن معد، بن عدنان. 

أشهر ألقابه : أمري املؤمنني، أسد الله الغالب، يعسوب الدين، ويل الله األعظم، 

املرتىض، حيدر، الكرار.

كُناه: أبو تراب، أبو الحسن، أبو زينب، أبو الحسنني، أبو السبطني.

أبوه: عمران، وقيل اسمه عبد مناف ويكنى بأيب طالب، وهو شيخ البطحاء. 

أمه : فاطمة بنت أسد، بن هاشم، بن عبد مناف، ولقد كانت لرسول الله مبنزلة 

األم.

جوف  يف  عاما  بثالثني  الفيل  عام  بعد  رجب  شهر   1( الجمعة  يوم  والدته: 

الكعبة.   

مدة عمره : )) سنة.

سنوات  أربع  فهي  عفان،  بن  عثامن  بعد  الظاهرية  خالفته  مدة  إمامته:  مدة 

وتسعة أشهر من زوجاته: سيدة نساء العاملني السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول 

الله P. نقش خامته: امللك لله الواحد القهار.

بالسيف  املرادي  ملجم  بن  الرحمن  عبد  امللعون  رضبة  شهادته:  سبب 

املسموم عىل راسه، وهو يف املحراب يصيل صالة الفجر يف مسجد الكوفة.

مدفنه: النجف األرشف 

Ali ‘Encyclopeadia’britannicaمركز البحوث والدراسات االسالمية وانظر

         ’online ‘unc’ retrieved on 2007
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) ص) تأليف أيب الحسن املسعودي الهذيل، تذكرة خواص  مروج الذهب 

الصباغ  ابن  ص14،  املهمة  الفصول  الحلفي،  الجوزي  ابن  سبط  ص)  األمة 

املاليك، السرية النبوية 1 ص0)1 نور الدين عيل الحلبي الشافعي، رشح الشفا 

ج1 ص 1)1 الشيخ عيل القاريء الحلفي.

القطبي  أبو  قبل  من  للميالد  الرابع عرش  القرن  تحت صورٍة يف  مكتوباً  نجد 

مكتبة جامعة أدنبة من دائرة املعارف العبية.

)محمد يتوج عيل بن أيب طالب كوريثه( يف غدير ُخم.

عيل الخليفة الرابع وابن عم محّمد وصهره ومن األوائل الذين آمنوا به وهو 

الخليفة الرشعي،  هو أّسس اإلسالم واشرتك يف كل الحروب مع الرسول وعمل 

مبختلف امليادين وبعد اغتياله انتقلت الخالفة لبني أُمية. وأبناء عيل من زوجته 

للحصول عىل  النضال  الزمن عىل  من  لفرتٍة  استمروا  والحسني،  الحسن  فاطمة 

السلطة، ولكن دون جدوى، الحسن تنازل عن السلطة والحسني حارب الخليفة 

يزيد يف كربالء سنة 80) ذبحوه وكثري من عائلته ورجاله وأُميت النسل الكبري من 

محّمد وأضاف لحركة الشيعة الصبغة الدينيّة.

האנציקלופידיה העברית  תחת שם )עלי אבן אבו טאלב( עמ"855 – 856גם 

חדש،האנציקלופידיה  אביב   .1980 ויקפידיה  החופשית  האנציקלופידיה 

הישראלית לנוער חלק 1، زعامء وأسياد يف اإلسالم )عيل بن أيب طالب(

מנהיגים ותארים באסלאם

מנהיגים דתיים באסלאם שירתו את המאמינים במסגד ובשלטון )בייחוד 

במערכת המשפט(، חלקם עסקו בפרשנות לקוראן ולחדית' וזכו למקום כבוד 

בקהילתם.)עלי בן אבי טאלב ומנהיגים ותארים באסלאם(.

   الرتجمة: زعامء دين يف اإلسالم مألوا مكانهم يف املسجد والسلطة )خاّصًة 

القرآن والحديث وحصلوا عىل مكانٍة  يف مجال العدل( اشتغل منهم يف تفسري 

مرموقٍة يف مجتمعهم.
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https://he.unionpedia.org/i/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
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)عيّل بن أيب طالٍب وزعامء وأسياد يف اإلسالم( 

زعامء وأسياد يف اإلسالم: واستخدم كلمة )תארים(  כנוי כבוד،שם –לוי 

بدرجٍة  املتميز  )لقب موقر السم الوي  معناها  מסוימת، חכם  דרכה  המציין 
معيّنٍة، حكيم(

אברהם אבו שושן،  המלון העברי המרכז،ירושלים. 1972. עמ"748 
שרת: שמש،  עבד למען אחר،  עשה עבודה שיש בה תועלת או עזר 

למישהו، כהן.מלא תפקיד צבורי
)عمل من أجل آخر، عمل عمالً فيه فائدٌة  עשה מלאכת קדש במקדש     

أو مساعدٌة لشخٍص ما، كاهٌن، ميلءمكانته بني الشعب،صنع مملكة مقدسة يف 

مكان مقدس(.

אברהם אבן שושן،שם،עמ" 44) 

2 - عيلُّ يف الرشائع اإللهية 

1 - خلق الله علّيا يف العرش قبل آدم:

طينٍة  من  محّمد  وآل  محّمداً  خلق  وتعاىل  تبارك  الله  إن  قال:  الحجاج  ابن 

األشعري،  عن  أبيه،  عن  ذلك،العطار،  فوق  طينة  من  قلوبهم  وخلق  عليني، 

ثابت، عن أيب  بن  الغضنفري، عن عمرو  الخطاب، عن أيب سعيد  ابن أيب  عن 

حمزة قال: سمعت عيل بن الحسني L يقول: إن الله عزوجل خلق محمداً 

قبل  يعبدونه  نوره،  ضياٍء  يف  أرواحاً  عظمته  نور  من  عرش  األحد  واألمئة  وعليّاً 

خلق الخلق، يسبحون الله عزوجل ويقدسونه، وهم األمئة الهادية من آل محّمد 

الحسني بن  بن  أبيه، عن محّمد  إدريس، عن  ابن  الله عليهم أجمعني:  صلوات 

زيد، عن الحسني بن موىس، عن عيل بن سامعة، عن عيل بن الحسن بن رباط، 

عن أبيه، عن املفضل، قال: قال الصادق Q: إن الله تبارك وتعاىل خلق أربعة 

عرش نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عرش ألف عاٍم، فهي أرواحنا، فقيل له: يا ابن 
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والحسنُي  والحسُن  وفاطمُة  محّمٌد وعيلٌّ  فقال:  األربعة عرش؟  الله ومن  رسول 

الدجال،  فيقتل  غيبته  بعد  يقوم  الذي  القائم  آخرهم  الحسني،  ولد  من  واألمئة 

ويطهر األرض من كلِّ جوٍر وظلٍم.  

من رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفاريس بإسناده إىل جابر الجعفي، 

عن أيب جعفر Q قال: يا جابر كان الله وال يشء غريه، ال معلوم وال مجهول، 

فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق محّمداً صىّل الله عليه وآله، وخلقنا أهل البيت معه 

من نور عظمته، فأوقفنا أظلًة خرضاَء بني يديه، حيث ال سامء وال أرض وال مكان، 

وال ليل وال نهار، وال شمس وال قمر.

كامل  الدين: 184. )19، )19 ورياض الجنان: مخطوط 

 ،1((( للمزيد انظر نور األنوار، للشيخ أيب الحسن بن محّمد الغروي، عام 

ص: 10. 

وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن رسول الله صىل الله عليه وآله أنه قال: كنت 

أنا وعيلٌّ نوراً بني يدي الرحمن قبل أن يخلق آدم  بأربعة عرش ألف عاٍم.

الكايف مخطوطة، ونور األنوار للشيخ أيب الحسن الغروي مخطوط.

: 2 - توسل النبي آدم بعيلٍّ

نجد يف القرآن الكريم: 

ُؤَلٓءِ  ۡسَمآءِ َهٰٓ
َ
ۢنِب ُٔوِن بِأ

َ
ۡسَمآَء ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم َعَ ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ

َ
﴿وََعلََّم َءاَدَم ٱۡل

إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي﴾ }البقرة/1){.
إن اسم اإلشارة )هؤالء( للعاقل وبصيغة الجمع وهي أسامء الرسول وآل بيته 

األطهار.

 األشباح الخمسة النورانية )محمد وعيل وفاطمة والحسن والحسني(.

اُب ٱلرَِّحيُم﴾ سورة البقرة  ّبِهِۦ َكَِمٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَّوَّ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  ﴿َفَتلَقَّ

)اآلية ))(. 

بسنٍد صحيٍح: النبي آدم يتوسل ويستشفع بالنبي محّمٍد وأهل بيته R:)مناقب 
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))، قال: أخبنا أحمد بن محّمد بن  Q البن املغازيل ص:  أمري املؤمنني 

عبد الوهاب إجازًة، أخبنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن شوذب، حدثنا محّمد 

عيّل  بن  محّمد  حدثنا  الحارق،  بن  سليامن  بن  محّمد  حدثني  قال:  عثامن  بن 

أبيه  املقدام، عن  بن أيب  العطار، حدثنا حسني األشقر، حدثنا عمرو  بن خلف 

عن سعيد بن جبري: عن عبد الله بن عباس قال: ُسئل النبي صىل  الله عليه وآله 

عن الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: سأله بحق محّمد وعيلٍّ 

وفاطمَة والحسن والحسني إال تبت عيّل فتاب عليه. 

)10(: ورواه أيضا محّمد بن سليامن اليمني يف  2-  شواهد التنزيل )ج1/ ص: 

املؤمنني  أمري  مناقب  كتاب  من   )49(( الحديث:  يف  الرابع  الجزء  أواخر 

Q 117 قال: حدثنا محّمد بن عيل قال: حدثنا أحمد بن سليامن قال: 

حدثنا أبو سهل الواسطي قال: حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب صالح: عن 

ابن عباس قال: قال رسول الله P: ملا نزلت الخطيئة بآدم وأُخرج من جوار 

رب العاملني أتاه جبيل فقال: يا آدم ادع ربك. قال: بم أدعوه؟ قال: قل: يا 

رب أسالك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبي يف آخر الزمان إال تبت 

عيّل ورحمتني. فقال: يا حبيبي جبيل سّمهم يل قال: محّمٌد وعيلٌّ الويص 

فتاب عليه  آدم  بهم  فدعا  النبي  النبي والحسن والحسني سبطا  بنت  وفاطمة 

وذلك قوله: فتلقى آدم من ربّه كلامٍت فتاب عليه.

: 3 - توّسل النبي نوحٍ Q بعيلٍّ

Q كتب خمسة أسامء عىل لوٍح من الخشب يبلغ طولها  إن النبي نوحاً 

مقدمة  عىل  ووضعها  كٍف  شكل  عىل  انجات  عرش  وعرضها  انجا  عرش  أربعة 

السفينة متوسالً بهم.

))يارب يا مغيثي! بلطفك ورحمتك وبالذوات املقدسة: محّمد وإيليا وشب 

إعظامهم  فيجب  الخلق  أعظم  الخمسة  هؤالء  إن  أعنـّي،   Rوفاطمة وشبري 
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إنك  أعنـّي،  بأسامء هؤالء  إلهي  الدنيا خـُلقْت ألجلهم،  واحرتامهم وإن جميع 

قادٌر عىل هداية جميع الخلق إىل الطريق القويم((.

  مجلة Weekly Mirror الصادرة يف موسكو يف 8) أيلول ))19، وصحيفة 

الهدى القاهرية الصادرة يف 1) آذار 4)19.

 :  4 - توسل النبي سليامن Q بعيلٍّ

وعيلٌّ  )محمدٌّ  وهم  الخمسة  النورانية  باألشباح  توسل  سليامن  النبي  كذلك 

وفاطمُة والحسن والحسني(.

بعد عدة  )191 عندما حفروا مالجئ عىل  البيطانيون يف عام  الجنود  وعرث 

كيلومرتاٍت يف بيت املقّدس وبالقرب من قرية )أونرته( عىل لوٍح فيضٍّ حواشيه 

مرصعٌة بالجواهر النفيسة ويف وسطه أسطٌر حروفها مكتوبٌة بالذهب.

مختصة  دوٍل  عّدة  من  مشرتكٌة  لجنٌة  قامت   1918 سنة  الحرب  انتهاء  وبعد 

شهوٍر  عّدة  األمر  واستغرق  رموزه  حل  مبحاولة  اآلثار  وبعلم  القدمية  باللغات 

حتى متكنت اللجنة من ترجمته وأعلنت النتائج األخرية يف )/ 1/ 0)19م فكانت 

املعلومات تشري إىل أن هذا اللوح هو )لوح سليامن املقّدس(، وكانت ترجمته 

كاآليت:

))ياه أحمد إمقذا((... أي ))يا أحمد أغثني((

))ياه إييل نصطاه((... أي ))يا عيل أعني((

))ياه باهتول كاش((... أي ))بتول برعايتك((

))ياه حاسن إضومظع((... أي ))حسن بكرمك((

))ياه حاسني ابارفو((... أي ))حسني أحسـِن(( 

يستغيث  اآلن  ))هذا سليامن  أي  زالهالدقتا((...  ))امو سليامن صوه عنخب 

بالخمسة العظامء((

وتقّرر وضع اللوح يف املتحف املليك البيطاين، إال أن األسقف البيطاين 
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طلب وضعه يف أمانة الرس للكنيسة البيطانيّة، وإن اثنني من علامء اآلثار اعتنقا 

اإلسالم بعد ذلك وهام )وليم( و )تامس(.

ولوح  نوح  سفينة  الكساء عىل  أهل  أسامء  الكريم،  عبد  سعاد  انظر،  للمزيد 

سليامن،النجف األرشف، كلية االسالمية الجامعة، ج1 إصدار 0)، )01)، ص: 

 .-465 44(

5 -  عيل يف اإلنجيل:

ان أسم عيل يف االنجيل هو )إيليا( نجده يف انجيل برنابا:

 إنجيل برنابا ))4: )-)1(:

((They said: Art thou Elijah or Jeremiah or any of the ancient 

prophets?

 Jesus answered: No. Then said they: who art thou? Say, in order 

that we may give testimony to those who sent us.

Then said Jesus: I am a voice that crieth through all Judaea, and 

crieth: prepare ye the way for the messenger of the lord, even as it 

is written in E saias.

They said: if thou be not the messiah nor Elijah, or any prophet, 

wherefore dost thou preach new doctrine, and make thyself of more 

account than the messiah?

 The Gospel of Barnabas, Italy

  فقالوا: أأنت إيليا أو أرميا أو أحد األنبياء القدماء.

أجاب يسوع: كال.

حينئذ قالوا: من أنت، قل لنشهد للذين أرسلونا. فقال حينئذ يسوع أنا صوٌت 

الرب كام هو مكتوٌب يف  أعدوا طريق رسول  كلّها، يرصخ  اليهوديّة  صارٌخ يف 



236236

بتعليٍم جديٍد  تبرش  فلامذا  ما  نبياً  أو  إيليا  وال  املسيح  تكن  إذا مل  قالوا:  أشعيا. 

وتجعل نفسك أعظم شأناً من مسيا؟

خليل سعادة، إنجيل برنابا، القاهرة )1 مايس 1908.

كذلك ذُكر يف أنجيل يوحنا:

يوحنا )1: 0)-))(:

 ִמי ַאָתּה? הּוא לֺא ִּכֵחש ֶאָּלא הוָֺדה ְוָאַמר: ֵאינְנִי ַהָמִּׁשיַח، ָשֲׁאלּו אוֺתוֺ:))
?ִאם ֵּכן ִמי

?ֲהִאם ַאָּתה אליָהּו
.ֵהִשׁיב: לֺא
?ֲהִאם ַאָתּה ַהנִָּביא
.לֺא ֵהִׁשיב ָלֶהם
 ָשֲׁאלּו אוֺתוֺ: ָאז ִמי ַאָתּה? – ְּכֵדי ֶשּנִֵּתן ְתׁשּוָבה ְלׁשוְֺלֵחינּו ִמי ַאָּתה אוֵֺמר

 ַעל ַעְצְמך? ֵהִשׁיב ְוָאַמר: ֲאנִי קוֺל קוֵֺרא ַבִּמְּדָּבר ִּפּנּו ֶדֶרך יְהָוה ְּכמוֺ ֶשָׁאַמר
לּוִחים הין ִמן ַהפרּוִשים ְוֵהם הוִֺסיפּו ְוָׁשֲאלּו אוֺתוֺ ִאם  יְַׁשְעיָהּו ַהנִָּביא. ַהּשְׁ
 .ֵּכן ַמּדּוַע ַאָּתה ַמְטִּביל ִאם ֵאיך ַהָּמִשׁיַח ְולֺא אליָהּו ַהנִָּביא

))من أنت؟ فاعرتف ومل ينكر وأقر: إين لست أنا املسيح. فسألوه إذاً ماذا؟ 

إيليا أنت؟ فقال لست أنا. أنت النبي؟ فأجاب ال. فقالوا له من أنت؟ لنعطي جواباً 

قوموا  البيّة،  يف  صارٌخ  صوٌت  أنا  قال:  نفسك  عن  تقول  ماذا  أرسلونا؟  للذين 

طريق الرب كام قال أشعيا النبي.

  )أما يف العهد الجديد فقد وعد املالك أن يوحنا املعمدان سيتقدم املسيح 

بروح إيليا وقوته )لوقا: 1: )1( )ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لريد قلوب اآلباء 

هذا  مستعداً(. ويف  شعباً  للرب  يهيئ  ليك  األبرار  فكر  إىل  والعصاة  األبناء  إىل 

املعنى قال املسيح أن إيليا جاء يف شخص يوحنا املعمدان متي11: 14. 

ألن جميع األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا 
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املزمع أن يأيت(، وقد ظّن بعض الناس خطأ أن يسوع نفسه هو إيليا )متي)1: 14( 

(فقالوا: »قوم يوحنا املعمدان وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحٌد من األنبياء«(. 

وقد ظهر إيليا وموىس مع يسوع عند التجيل )لوقا 9: 0) )وإذا رجالن يتكلامن 

املطر  امتناع  إيليا ألجل  األناجيل(. وصالة  من  وإيليا( وغريه  معه وهام موىس 

وصالته ألجل نزول املطر كمثاٍل لقّوة صالة البار(. فمن هذا البار؟

قاموس الكتاب املقّدس، تأليف نخبٍة من األساتذة ذوي االختصاص، ومن 

الالهوتيني، بطرس عبد امللك وآخرون.

)- عيلٌّ يف القرآن: هناك آياٌت كثريٌة نزلت بحق عيلٍّ Q وسنوضح قسامً منها.

نجد اآلية الكرمية:

َكٰوةَ  ٱلزَّ َوُيۡؤتُوَن  لَٰوةَ  يُقِيُموَن ٱلصَّ ِيَن  ٱلَّ َءاَمُنواْ  ِيَن  ُ َورَُسوُلُۥ َوٱلَّ َوِلُُّكُم ٱللَّ َما  ﴿إِنَّ
َوُهۡم َرٰكُِعوَن﴾ سورة املائدة )اآلية: ))(. 

:Q ففي تفسري الطبي نجد املقصود عيل

10))1 - حدثنا محّمد بن الحسني قال، حدثنا أحمد بن املفضل قال، حدثنا   

الله  وليكم  »إمنا  فقال:  يتوالهم  مبن  أخبهم  ثم  قال:  السدي  عن  أسباط، 

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون«، هؤالء 

جميع املؤمنني، ولكن عيل بن أيب طالب مرَّ به سائٌل وهو راكٌع يف املسجد، 

فأعطاه خامَتَه. 

قال،  بن سويد  أيوب  قال، حدثنا  الرميل  بن إرسائيل  إسامعيل  - حدثنا   1((1(

ِيَن  َوٱلَّ َورَُسوُلُۥ   ُ ٱللَّ َوِلُُّكُم  َما  ﴿إِنَّ اآلية  هذه  يف  حكيم  أيب  بن  عتبة  حدثنا 

َءاَمُنواْ﴾، قال: عيّل بن أيب طالب. 
.Q ٌّأما يف تفسري ابن كثريٍ فنجد أيضاً أّن املقصوَد عيل

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه، عن ابن عباس يف 

ُ َورَُسوُلُۥ﴾  اآلية: نزلت يف عيل بن أيب طالب. َما َوِلُُّكُم ٱللَّ قوله: ﴿إِنَّ

ۧ َن لََمآ َءاتَۡيُتُكم ّمِن كَِتٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثمَّ َجآَءُكۡم  ُ ِميَثَٰق ٱنلَّبِّيِ َخَذ ٱللَّ
َ
ويف اآلية: ﴿ِإَوۡذ أ
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ٰ َذٰلُِكۡم إِۡصِۖي  َخۡذُتۡم َعَ
َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
ۥۚ قَاَل َءأ نَُّه ٞق لَِّما َمَعُكۡم َلُۡؤِمُنَّ بِهِۦ َوَلَنُصُ َصّدِ رَُسوٞل مُّ

ِٰهِديَن﴾. )آل عمران اآلية: 81) نَا۠ َمَعُكم ّمَِن ٱلشَّ
َ
ۡقَرۡرنَاۚ قَاَل فَٱۡشَهُدواْ َوأ

َ
قَالُٓواْ أ

 :P ِّإقرار األنبياء بوالية عيل

بنبوة  إال  رسوال  الله  يبعث  )مل(  )لن  حجر:  وابن  والسيوطي  القرطبي  نجد 

.)Q محّمد ووصيّه عيل

شواهد   ،149 ص:  مرص،  القاهرة،  مكتبة  حجر،  ابن  املحرقة،  الصواعق 

التنزيل،  الحسكاين الحنفي، ج: ). 

حديث )8) سنة 1411، ص: 1)1 وفيه امامة بدل والية. جواهرالعقدين،السمهود، 

ص109-108،   الثاين،  القسم  االول  الجزء  )140هـ،  سنة  بغداد  العاين،  مطبعة 

السيوطي يف تفسريه سورة املائدة )اآلية: ))( ج)، ص: 90). 

دكتور  انظر  للمزيد   .9( 10، ص:  الطبي ج:  تفسري   ،((18 القرطبي  تفسري 

القرآن كثرياً؟، بريوت، ط1،2011 وص:  الطايئ، ملاذا ذُكر اسم عيلٍّ يف  ناجح 

)))    للمزيد انظر نور األنوار، مخطوطة للشيخ الحاج أيب الحسن بن محّمد 

الغروي، سنة )))1هـ، ص: )1.

الَِحاِت أُولَِٰئَك ُهْم َخرْيُ الَْبِيَِّة سورة البينة  ويف اآلية: إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

)اآلية: )( 

يقول تعاىل ذكره: إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد، وعبدوا الله مخلصني له 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
الدين حنفاء، وأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا الله فيام أمر ونهى ﴿أ

ُهۡم َخۡيُ ٱلَۡبِيَّةِ﴾

ويف تفسري الطربي:

يقول: من فعل ذلك من الناس فهم خري البية. وقد: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا 

 ،﴾ ْوَلٰٓئَِك ُهۡم َخۡيُ ٱلَۡبِيَّةِ
ُ
عيىس بن فرقد، عن أيب الجارود، عن محّمد بن عيّل ﴿أ

فقال النبي P: »أنَْت يا َعيل َوِشيَعُتَك«. 
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أّما اآلية:

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت 
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
قال الله تعاىل: ﴿ٱۡلَۡوَم أ

لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ﴾. سورة املائدة: )اآلية: )(. عىل أمد قرون، وعلامء املسلمني 
يكتبون يف تفسري آية إكامل الدين، ويف صاحب هذه اآلية Q، وأحداث ذلك 

اليوم.

اليوَم.. تبدأ اآلية بكلمة اليوم محالًة باأللف والالم، لتشري إىل أهمية ذلك اليوم 

وعظمته، فام هو رس ذلك اليوم؟

أن  وآله  عليه  الله  الله صىل  هريرة عن رسول  أبو  فيه  روى  الذي  اليوم  ذلك 

صيامه يعدل عند الله عبادة ستني سنة اليوم الذي قال فيه النبي صىل الله عليه 

من  فقال:  بىل.  قالوا:  أنفسهم؟  من  باملؤمنني  أوىل  »ألسُت  للمسلمني:   وآله 

كنُت مواله فعيلٌّ مواله، فنهض عمر بن الخطاب وقال: بخٍ بخٍ لك يا أبا الحسن 

أصبحت موالَي وموىل كل مسلٍم ومسلمٍة«.النهاية البن كثري: )/ )8).

إن أهميّة ذلك اليوم بأهميّة صاحبه، صاحبه الذي ُسئل عنه الخليل بن أحمد 

فقال: )ماذا أقول يف رجل أخفى أعداؤه فضائله حسداً، وأخفاها محبوه خوفاً، 

وظهر من بني ذين وذين ما مأل الخافقني.       

)قال اإلمام أحمد بن حنبل: ما جاء   :4(8 القدير:4/  قال املناوي يف فيض 

. وقال النيسابوري: مل يرد يف حق أحٍد من  يف أحد من الفضائل ما جاء يف عيلٍّ

الصحابة باألحاديث الحسان ما ورد يف حق عيلٍّ ريض الله عنه.

تورط علامء الجرح والتعديل  يف حديث أيب هريرة يف آية إكامل الدين، وأنها 

نزلت يف يوم غدير خم بعد خطبة النبي صىل الله عليه وآله ووصيته لألمة بالقرآن 

والعرتة، وبعد أن أصعد علياً معه عىل املنب ورفع يده وأعلنه خليفة من بعده. وقد 

روى أبو هريرة أن النبي صىل الله عليه وآله أمرهم أن يصوموا ذلك اليوم شكراً لله 

تعاىل، وأن أجر من صامه كمن صام ستني سنًة!

قال أبو هريرة: )من صام يوم مثاين عرشة من ذي الحجة كتب له صيام ستني 
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شهراً، وهو يوم غدير خم ملا أخذ النبي P بيد عيل بن أيب طالب فقال: ألست 

ويل املؤمنني؟ قالوا: بىل يا رسول الله. قال: من كنت مواله فعيلٌّ مواله. فقال 

عمر بن الخطاب بخ بخ لك يا ابن أيب طالٍب، أصبحت موالي وموىل كل مسلٍم! 

نِۡعَمِت  َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 

َ
أ ﴿ٱۡلَۡوَم  وجل:  عز  الله  فأنزل 

َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ﴾. انتهى. )تاريخ دمشق: )4/ )))، وغري.
الحديث، ألن رجاله رجال  الطعن يف سند  أنهم ال ميكنهم  وسبب تحريهم 

الصحاح والطعن فيهم طعٌن يف الصحاح كالبخاري ومسلم.

ۡبَنآَءنَا 
َ
َك فِيهِ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َفُقۡل َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ  ويف اآلية: ﴿َفَمۡن َحآجَّ

َعَ   ِ ٱللَّ لَّۡعَنَت  َفَنۡجَعل  نَۡبَتِهۡل  ُثمَّ  نُفَسُكۡم 
َ
َوأ نُفَسَنا 

َ
َوأ َونَِسآَءُكۡم  َونَِسآَءنَا  ۡبَنآَءُكۡم 

َ
َوأ

ٱۡلَكِٰذبنَِي﴾ سورة )آل عمران 1)(. -وذكر إبن كثري يف تفسريه قال أبو بكر بن مردويه، 
إىل  فدعاهام  نجران  نصارى  وفد  والطيب  العاقب   P النبي  عىل  :قدم  جابر  عن 

 ، املالعنة، فواعده عىل أن يالعناًه الغداة، قال: فغدا رسول الله P فأخذ بيد عيلٌّ

فقال رسول الله P والذي بعثنى بالحق لو قاال ال : ألمطر عليهم الوادي ناراً، قال 

جابر،وفيهم نزلت: ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. 

ويف اآلية:

 ُ ۥۚ َوٱللَّ َّۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلَّۡغَت رَِساَلَُه ّبَِكۖ ِإَون ل نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾ املائدة )اآلية: ))(.  َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلَّاِسۗ إِنَّ ٱللَّ
قال ابن عساكر:

 أخبنا أبو بكر وجيه بن طاهر عن أبو حامد األزهري عن أبو محّمد املخلدي، 

عن أبو بكر محّمد بن حمدون عن محّمد بن إبراهيم الحلواين، عن  الحسن بن 

حامد سجادة عن عيلٍّ بن عابس عن األعمش وأيب الجحاف عن عطية عن أيب 

سعيد الخدري قال نزلت هذه اآلية: »يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك« 

تاريخ دمشق البن  بن أيب طالب.  ُخم يف عيل  يوَم غدير   P الله  عىل رسول 

عساكر ))4/ )))( ط  دار الفكر-بريوت. 
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ٱۡلَۡيِت  ۡهَل 
َ
أ ٱلرِّۡجَس  َعنُكُم  ِلُۡذهَِب   ُ ٱللَّ يُرِيُد  َما  )) ﴿إِنَّ األحزاب  اآلية:  ويف 

َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهٗيا ﴾)1). 
)0) - أبو الحمراء له صحبة، قال أبو عاصم: عن عياد أيب يحيى قال: عن: أبو 

داود، عن أيب الحمراء، قال: صحبت النبي P تسعة أشهٍر فكان إذا أصبح 

َما يُرِيُد  كل يوٍم، يأيت باب عيلٍّ وفاطمة فيقول السالم عليكم أهل البيت: ﴿إِنَّ

ۡهَل ٱۡلَۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهٗيا ﴾.
َ
ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ ٱللَّ

وقال اإلمام أحمد بن حنبل يف تفسريه هذه اآلية عن أيب سعيد الخدري: إنها 

نزلت يف خمسة: النبي وعيل وفاطمة والحسن والحسني. الصواعق املحرقة، )8 

والدر املنثور ج)، 198 وينابيع املودة 108 ونظم دررالسمطني 8)).

أحمد  أبو  حدثنا  غيالن  بن  محمود  )حدثنا  فقال:  سننه  يف  الرتمذي  أخرج 

 P النبي  ان  أم سلمه:  الزبريي، حدثنا سفيان، زبيد عن شهر بن حوشب عن 

جلّل عىل الحسن والحسني وعيلٍّ وفاطمة كساًء ثم قال: اللهم هؤالء أهل بيتي 

يا  وأنا معهم  أم سلمة:  فقالت  تطهرياً،  الرجس وطهرهم  أذهب عنهم  وخاّصتي 

رسول الله؟ قال: إنك إىل خريٍ.

ِ َوٱۡلَۡوِم  َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡلَآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
َ
ويف اآلية: ﴿أ

ٰلِِمنَي﴾ سورة  ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِۗ َوٱللَّ ِۚ َل يَۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱللَّ ٱٓأۡلِخرِ َوَجَٰهَد ِف َسبِيِل ٱللَّ
التوبة( )اآلية: 19(. 

قال،  ابن وهٍب  قال، أخبنا  يونس  الطبي:-16563  حدثني  تفسري  نجد يف 

أخبت عن أيب صخر قال: سمعت محّمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة 

بن شيبة من بني عبد الدار، وعباس بن عبد املطلب، وعيل بن أيب طالب، فقال 

طلحة؛ أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، لو أشاء ِبتُّ فيه! وقال عباس: أنا صاحب 

السقاية والقائم عليها، ولو أشاء ِبتُّ يف املسجد! وقال عيل: ما أدري ما تقوالن، 

الله:  فأنـزل  الجهاد!  الناس، وأنا صاحب  القبلة ستة أشهر قبل  لقد صليت إىل 

)1( البخاري-التاريخ الكبري- الجزء: 9 - رقم الصفحة: 25
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أجعلتم سقاية الحاج وعامرة املسجد الحرام   كمن آمن...........

ويف اآليات الكرمية: ﴿َوٱۡجَعل ّلِ لَِساَن ِصۡدٖق ِف ٱٓأۡلِخرِيَن﴾ الشعراء 84. 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن﴾ الزمر )). 
ُ
َق بِهِۦٓ أ ۡدِق َوَصدَّ ِي َجآَء بِٱلّصِ ﴿َوٱلَّ

ا﴾ مريم 0). ﴿َوَوَهۡبَنا لَُهم ّمِن رَّۡحَتَِنا وََجَعۡلَنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِّيٗ

وقوله: ﴿َوٱۡجَعل ّلِ لَِساَن ِصۡدٖق ِف ٱٓأۡلِخرِيَن﴾ أي: واجعل يل ذكراً جميالً بعدي 

أذكر به، ويقتدى يب يف الخري، كام قال تعاىل: ﴿َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ ِف ٱٓأۡلِخرِيَن 108 َسَلٌٰم 

ٰٓ إِبَۡرٰهِيَم 109 َكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾( الصافات: 108 – 110(.  َعَ
نجد يف تفسري ابن كثري:

وهذا سؤاٌل من إبراهيم Q أن يؤتيه ربه حكامً، قال ابن عباس: وهو العلم، 

وقال عكرمة: هو اللب، وقال مجاهد: هو القرآن، وقال السدي: هو النبوة، وقوله: 

)وألحقني بالصالحني( أي اجعلني مع الصالحني يف الدنيا واآلخرة. 

ويف تفسري الطبي: 

َوقَْوله: ﴿َوٱۡجَعل ّلِ لَِساَن ِصۡدٖق ِف ٱٓأۡلِخرِيَن﴾ يَُقول: َواْجَعْل يِل يِف النَّاس ِذكْرًا 

َجِمياًل،  َوثََناء َحَسًنا،  بَاِقيًا ِفيَمْن يَِجيء ِمْن الُْقُرون بَْعِدي. 

 ويف تفسري امليزان للطباطبايئ، ج 0)، بريوت، )199: 

وإذا أضيف  الذم،  أو  باملدح  الناس  بني  الذكر  ذكروا- هو:  ما  اللسان -عىل 

إىل الصدق فهو الثناء الجميل الذي ال كذب فيه. والعيل هو: الرفيع، واملعنى: 

وجعلنا لهم ثناء جميالً صادقاً رفيع القدر. 

ذكر الشيخ الطبيس يف كتابه )مجمع البيان(: 

أي: ثناًء حسناً يف الناس.

َعليَّا: مرتفعاً سائراً يف الناس، وكل أهل األديان يتََولّون إبراهيم وذريته، ويثنون 

عليهم، ويّدعون أنهم عىل دينهم.

داً P وأمته يذكرونَُهم بالجميل إىل قيام  وقيل: معناه: وأْعلَيْنا ِذكرهم بأن محمَّ

إِبرَاهيم. َوآَل  إبراهيَم  عىل  َصلَّيَت  )كَاَم  التشهد:  يف  يُتىل  ما  هو  وقيل:  القيامة. 
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بذلك  Q، حدثني  أمري املؤمنني  يعني:  ا﴾:  َعلِّيٗ ِصۡدٍق  لَِساَن  لَُهۡم  ) ﴿وََجَعۡلَنا 

Q  وال يخفى عليكم أن ما ذكره الشيخ  أيب عن الحسن بن عيل العسكري 

القمي من أن املقصود هو أمري املؤمنني عيل Q من باب التأويل ال من باب 

التفسري.

الله  ٌق لرسول  Q املُصداق األكمل للصدق، فهو صادٌق وُمَصدِّ أنه  أي 

)صىّل الله عليه وآله. )قال عيلُّ بن إبراهيم يف قوله: ﴿َوٱۡجَعل ّلِ لَِساَن ِصۡدٖق ِف 

ٱٓأۡلِخرِيَن﴾ قال: هو أمري املؤمنني Q. ويف بحار األنوار للعالمة املجليس 
رحمه الله عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت أليب الحسن الرضا Q: إن 

قوماً طالبوين باسم أمري املؤمنني Q يف كتاب الله عز وجل، فقلت لهم من 

قوله تعاىل: »وجعلنا لهم لسان صدق علّياً« فقال: صدقت هو هكذا قال مؤلفه: 

ومعنى قوله: »لسان صدق« أي جعلنا لهم ولداً ذا لساٍن أي قول صدٍق، وكل ذي 

.Q قول صدٍق فهو صادٌق معصوٌم، وهو عيلُّ بن أيب طالب

أحمد مصطفى يعقوب

/http://tanwerq8.blogspot.com الكويت يف 9) فباير )01) الكويت

 وهناك الكثري من اآليات األخرى منها سورة التحريم 4  وسورة هود )1  والبقرة 

4)1 وغريها ال مجال لذكرها يف البحث.

الخالصة

�سيد الأو�سياء يف �سرائع الأنبياء

 P عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم إىل نهاية نسب رسول الله

ألنّه ابن عّمه وزوج ابنته فاطمة الزهراء.

خلق الله عليّاً يف العرش قبل آدم باآلف السنني و )أصحاب الكساء( أشباحاً 

نورانيًّة يف العرش تسبح الله، كام جاء يف األسانيد املعتبة املوثقة،  توسل النبي 

آدم Q بعيلٍّ مع )أصحاب الكساء( فتاب عليه.
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يف  لوٍح  عىل  الكساء(  )أصحاب  مع  اسمه  كتب   Q نوح  النبي  كذلك 

مقدمة السفينة واسمه إيليا.

فيضٍّ  لوٍح  يف  اسمه  كتب  الكساء(  )أصحاب  بعيل  سليامن  النبي  توسل 

حواشيه مرصعٌة بالجواهر النفيسة مكتوباً بالذهب واسمه )إييل(.

ويف اإلنجيل نجد أيضاً اسمه إيليا وجدناه يف إنجيل برنابا وإنجيل يوحنا. أما 

أنزلت بحق عيّل بن أيب طالب  التي  الكثري من اآليات  الكريم فهناك  القرآن  يف 

منها آية التطهري واملباهلة وكثرٌي من اآليات التي ال مجال لذكرها بتفسريالطبي 

وابن كثري وغريهم، أما إقرار األنبياء بوالية عيلِّ يف سورة األعراف81 يف تفسري 

بنبّوة محّمٍد  إال  الله رسوالً  يبعث  القرطبي والسيوطي وابن حجر نجد لن )مل( 

. ووصيّه عيلٍّ
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Abstract
Master of the Trustees in the Prophets’ Legislative Messages
Ali son of Abu-Talib is the son of Abdul-Mutalib son of Hashim, to 

the end of the Messenger of Allah’s (Peace Be Upon Him) lineage 
because he is a cousin to him and got married to his daughter 
Fatimah.

Allah created Ali in the Heavenly kingdom thousands years before 
Adam, as one of  «People of the Garment» in the form of luminous 
spirits glorifying Him, as was related in the well documented and 
respected approved-sources. Adam invocated Allah by the People 
of the Garment, and so got his repentance. Also, the Prophet Noah 
wrote his name along with the names of the People of the Garment 
on a tablet in the cutwater of the Arch; it was Illia. And the Prophet 
Solomon also invocated with the name of Ali (as one of the People 
of the Garment), and wrote his name in gold on a silver tablet with 
edges decorated with precious stones; the name thereof was also 
Illi. In the Bible, his name is found as Illia, specifically in the Gospel 
of Barnabas and the Gospel of John. As for the Glorious Quran, 
there are many verses revealed for the sake of Ali son of Abu-
Talib; of which are the verses of purification and of cursing, along 
with too many others, as in the exegeses of at-Tabari and of Ibni-
Katheer, and many others. As for the confirmation by the prophets 
of Ali’s trusteeship, it is found in the Sura of al-A’raaf no. 81, as is 
stated in the exegeses of as-Syooti and Ibni-Hajar, where we find 
the following text: Allah has never sent a messenger without the 

prophecy of Muhammad (PBUHAHH), and his trustee Ali (PBUH).   
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