فضائل اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(
الشيخ أحمد عدنان المعمار

الحمد  رب العالمين وصلى  على نبينا االكرم وعلى آله الطيبين
الطاھرين واللعن الدائم االبدي على اعدائھم الى قيام يوم الدين وبعد ..
الحديث عن الشخصيات االسالمية العظيمة في حد ذاته شرف كبير وتوفيق
خاص والدليل على ذلك الروايات المتواترة عن النبي االكرم )صلى  عليه
وآله(خصوصا أئمة أھل البيت )عليه السالم( فإن ذكرھم له ماله من الثواب واألجر
الكبيرين.
ونختصر ما مملوء به التاريخ اإلسالمي المنصف من فضائل ومناقب
لشخصية ھي األعظم واألفضل واالكثر ذكرا بعد النبي االعظم )صلى  عليه
وآله( أال وھو سيد الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليھما السالم(
حيث ال يخفى على المطالع الكريم فضل ھذا الرجل الكبير على االسالم وتضحياته
وأخالقه ومواقفه الحكيمة في تمثيل االخالق التي يريدھا  تعالى واالسالم الكريم
ومناقبه )عليه السالم( كثيرة وقد كتبت في فضائله كثير من المصنفات والمؤلفات
والمجاميع والمتتبع لكتب الفھارس يجد ذلك جليا واضحا واالحاطة بھا ضرب من
المحال فانه )عليه السالم( مجمع دائرة الكمال والفضائل بل منه استمد اھل الفضل
فضائلھم وإليه انتھت رئاسة أھل الفضل  ،وذلك ألنه )عليه السالم( يستمد من فوارة
النور الالمتناھي أال وھو الرسول المصطفى )صلى  عليه وآله( ألنھما سن ٌخ
وفرع ،إذ قال عليه السالم  ) :أنا من محمد كالضوء من الضوء (
والروايات كما اشرنا في صدر الكالم كثيرة و متواترة في فضل أمير
المؤمنين )عليه السالم( نذكر بعضھا في فضل المحب له وعقاب المبغض له :
الرواية االولى :
))عن نافع  ،عن عبد  بن عمر قال  :قال رسول  )صلى  عليه وآله(
لعلي  :يا علي إذا كان يوم القيامة يؤتى بك على نجيب من نور و على رأسك تاج

يضئ يكاد نوره يخطف أبصار أھل الحشر فيأتي النداء من عند  جل جالله  :أين
خليفة محمد رسول  صلى  عليه وآله ؟ فتقول  :يا علي ھا أنا فينادي المنادي:
من أحبك أدخله الجنة  ،ومن عاداك أدخله النار فأنت القسيم بين الجنة والنار بأمر
الملك الجبار ((][١
ومن ھذه الرواية الشريفة نتعرف على إطالق لقب )الفاروق( ألمير المؤمنين
)عليه السالم( ألنه المعيار بين الحق والباطل وبه يُعرف المؤمن من الكافر ،ويؤيد
ھذا المعنى الرواية الواردة عن النبي االكرم )صلى  عليه وآله( :
) يا علي ال يحبك إال مؤمن  ،وال يبغضك إال منافق ( فھذا نص صريح بأن
عليا )عليه السالم( المعيار والميزان بين اإليمان والنفاق.
الرواية الثانية في الحديث القدسي بحق أمير المؤمنين )عليه السالم( )) :عن
الريان بن الصلت ،قال :سمعت موالي علي بن موسى الرضا يقول :سمعت أبي
موسى بن جعفر )عليه السالم( يقول :سمعت أبي جعفر بن محمد يقول :سمعت أبي
محمد بن علي يقول :سمعت أبي علي بن الحسين يقول :سمعت أبي الحسين بن علي
يقول :سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول :سمعت رسول ّ
 )صلى  عليه وآله
وسلم( يقول :سمعت ّ
 جل جالله يقول :علي بن أبي طالب حجتي على خلقي،
ونوري في بالدي ،وأميني على علمي ،ال أُدخل النار من عرفه وإن عصاني ،وال
أُدخل الجنة من أنكره وإن أطاعني((][٢
وھذه الرواية مليئة بالمعاني كون ناقليھا من أعظم الخلق وھم حجج  في
أرضه وسمائه حيث بينت ان الذي يعرف علي بن ابي طالب )عليھما السالم( حق
معرفته كان من الفائزين والمعرفة ھنا يقصد بھا واليته واالقتداء به والتمسك به
وبعترته الطاھرين .
الرواية الثالثة:
))عن عبد  بن مسعود قال  :سمعت رسول  )صلى  عليه وآله(يقول :
إن للشمس وجھين  :فوجه يضئ ألھل السماء ووجه يضئ ألھل األرض  ،وعلى
الوجھين منھما كتابة  .ثم قال  :أتدرون ما تلك الكتابة ؟ قلنا   :ورسوله أعلم .

فقال  :الكتابة التي تلي أھل السماء }  نور السماوات واألرض {  .وأما الكتابة
التي تلي أھل األرض  :علي عليه السالم نور األرضين((].[٣
الرواية الرابعة:
))عن عبد بن أسعد بن زرارة  ،عن أبيه قال  :قال رسول  صلى 
عليه وآله  :اُوحي إليَّ في علي ثالث  :أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر
المحجلين ((].[٤
خالصة القول:
ينبغي على المؤمنين أن يطالعوا ويقرأوا التاريخ المليء بفضائل ومناقب
االمام العظيم علي بن ابي طالب )عليھما السالم( مما فيھا من اسباب نجاة األمة
اإلسالمية إذ تمثل السراج الذي يضيء دياجي الظالم والصراط المستقيم وحبل 
سبحانه الممدود رحمة للعالمين  ،رزقنا  وإياكم واليته ومعرفته والتمسك به في
الدنيا واالخرة ،أنه سميع قريب مجيب
والحمد  رب العالمين
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