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الحمد هللا األول قبل اإلنشـاء واألحيـاء، واآلخـر بعـد       
فنــاء األشــياء، وصــلى اهللا علــى خيــر خلقــه مــن بريتــه محمــد    

  رسوله المصطفى " وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

ــا عــــرف اإلســــال     ــاً أشــــجع وأتقــــى وأزهــــد    مــ م شخصــ
.. من اإلمام علي # وهو قائـد األمـة اإلسـالمية ومثلهـا     وأعلم

ــد ر  ــى بعـ ــون    األعلـ ــه المؤمنـ ــع عليـ ــا أجمـ ــذا مـ ــول اهللا " وهـ سـ
    واألحرار والمنصفون ولو كره الكافرون.

ــد    ــاه و وقـ ــماه وكنـ ــه سـ ــاب   لقبـ ــم " بألقـ ــي األعظـ النبـ
ــى عد ــوكنـ ــدلوالتها ديـ ــا مـ ــؤمنين وســـيد     ..ة لهـ ــر المـ ــو أميـ فهـ

د الغـــر المحجلـــين ويعســـوب  الوصـــيين وإمـــام المتقـــين وقائـــ 
  مل واأليتام ..راوأبو الحسن وأبو تراب وأبو األ الدين ..
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        ــى معـــان ــى تـــدل علـ ــماء واأللقـــاب والكنـ ــذه األسـ وهـ
عظيمة وعلى علو قـدره وعظـيم منزلتـه مـن اهللا تعـالى ونبيـه       
الكـــريم، وكثيـــر مـــن النـــاس يعـــرف هـــذا االســـم أو اللقــــب أو        
الكنيــة التــي ســـمي بهــا اإلمــام علـــي # لكــن ال يعــرف منشـــأ        

  قــام مؤلــف هــذه   ي بــه، وقــدهــذا االســم أو أصــله أو لمــاذا ســم
السلســـلة (أســـماء وألقـــاب أميـــر المـــؤمنين #) الســـيد معـــين   
الحيـــــدري  بــــــالتعريف بهــــــذه األســـــماء واأللقــــــاب وإعطــــــاء   
مدلوالتها وسبب التسمية علـى ذلـك مـن األحاديـث الشـريفة      
للنبـــي " ومـــن طـــرق صـــحيحة روتهـــا العامـــة والخاصـــة بـــال    

  مبالغة أو غلو.

قافيـة فـي العتبـة    لذا قـام قسـم الشـؤون الفكريـة والث      
العلوية المقدسة بعـد مراجعـة هـذه السلسـلة بإصـدارها لمـا       
ــماء      ــريم للتعريـــف بأسـ ــارئ الكـ ــة للقـ ــد جمـ ــن فوائـ تحملـــه مـ
وألقــاب وكنــى اإلمــام علــي # ليكــون القــارئ علــى علــم ودرايــة   

 بهذه األسماء حتى يكون عارفاً باإلمام الذي تواله.   

لشؤون الفكرية والثقافيةقسم ا                               
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  تمهيد

  :االسم واللقب والكنية

االسم: أداة تعمل على رفع ذكر الشيء والتنويه إليـه،  
ونفهــم مــن هــذا المعنــى أن مفــردة االســم فــي اللغــة مشــتقة      
مــن مـــادة الســمو التـــي تعنــي الرفعـــة، وربمــا كـــان االســـم أداة      
تعمــل علــى رفــع الشــيء مــن حالــة الغمــوض وااللتبــاس إلــى       

الــة الظهــور والوضــوح، ونفهــم مــن هــذا المعنــى أنــه مشــتق    ح
  من مادة السمو بمعنى االرتفاع.

وعلى أي حال فإن االسـم هـو: عالمـة موضـوعة علـى      
  .)١(جوهر أو عرض لتعيينه وتمييزه عن غيره

أمــا اللقــب فهــو اســم يطلــق علــى الشــيء بعــد اســمه     
 األول ويغلب عليه، بحيـث أن الشـيء يشـتهر باللقـب أكثـر مـن      

  .غيره

                                                             
 .١٤/٤٠١: . لسان العرب ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٨

ــد       ــاحبه وقـ ــي ذم صـ ــب مســـتخدما فـ ــون اللقـ ــد يكـ وقـ
نتيجـة   المرء، وقـد يلحـق اللقـب بـ    )١(يكون مستخدما لمدحه

 مــن قبيــل لقــب    لحادثــة أو أمــر ملفــت للنظــر أو لصــفة فيــه     
  (ذو الشهادتين). لقب(االشتر) و

وأمــا الكنيــة فهــي مشــتقّة مــن مــادة كنــى التــي تعنــي     
ذكـر االسـم، ويقصـد     ، ألنـه بالكنيـة يعـرض عـن    )٢(ستر وعرض

ن الــبعض يــأنف مــن أن باســتعمالها لــدى العــرب التعظــيم، ألَ
ــة       ــتخدام الكنيــ ــيم باســ ــان التعظــ ــذلك كــ ــمه، لــ يخاطــــب باســ
يختلـــف عـــن التعظـــيم باســـتخدام اللقـــب، ألن معنـــى اللقـــب  
بنفســـه يحمــــل التعظــــيم لصـــاحبه، بينمــــا ال يحمــــل معنــــى    

  الكنية التعظيم لصاحبها.

لفـاظ التاليـة: أبـو، أم، ابـن،     والكنية تتصـدر بأحـد األ  
بنت، وربما اقتصر بعض اللغـويين فـي الكنيـة علـى اللفظـين      

  األولين فقط، فيقال: أبو الحسن، وأم داود.
                                                             

  .١/١٢٠: . شرح ابن عقيل ١
  .٢٦٤/ ٣ : . شرح الرضي على الكافية ٢
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نه ال بـد مـن تقـديم االسـم علـى اللقـب إذا       إوقد قيل 
جــاء ذكرهمــا معــا فــي الكـــالم، وســبب ذلــك أن اللقــب يكفـــي        

ذكرنــا، لــذلك  لوحــده فــي الداللــة علــى صــاحبه لشــهرته كمــا     
يكــون إيــراد االســم بعــده بــال فائــدة، بينمــا قــد ال يكفــي ذكــر         
االسم وحده في الداللة على صاحبه فيكون ذكر اللقـب بعـده   
متممـا لـه، أمـا إذا جـاء ذكـر االسـم مـع الكنيـة، فيجـوز تقـديم           

  .حدهما على اآلخر وتأخيره على حد سواءأ

 ولقد اهتمت الشـريعة اإلسـالمية المقدسـة  باالسـم    
واللقـــب والكنيـــة اهتمامـــا بينـــا، حيـــث وردت نصـــوص شـــريفة   

ورد عــن رســول   فقــدتــدعو اآلبــاء إلــى حســن تســمية أبنــائهم،   
انــه قــال: (استحســنوا أســماءكم فــإنكم تــدعون بهــا يــوم   " اهللا

ه قــال: (أول مــا   نــ أ # ، وعــن أبــي الحســن األول  )١(القيامــة...)
م يبـــر الرجـــل ولـــده أن يســـميه باســـم حســـن، فليحســـن أحـــدك 

   .)٢(اسم ولده)

                                                             
 .١٩ /٦الكافي: .  ١

   .١٨/ ٦مصدر نفسه: ال ٢.
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الحـث علـى اختيـار أسـماء      هنفسـ  وقـد ورد فـي الوقـت      
ــا،     ــمي بهـ ــتحب التسـ ــة يسـ ــام    معينـ ــول اإلمـ ــك قـ ــن ذلـ ــومـ  يأبـ

ــر البــــاقر  صــــدق األســــماء مــــا ســــمي بالعبوديــــة،      أ: (# جعفــ
 ا، وروي أن رجــال شــاور اإلمــام أبــ   )١(وأفضــلها أســماء األنبيــاء)  

ماء العبوديــة)  فــي اســم ولــده، فقــال: (ســمه بأســ      # عبــد اهللا
  فقال: أي األسماء هو؟ فقال: (عبد الرحمن).

ارا ويظهر من بعض النصوص أن لبعض األسـماء آثـ  
: (ال يـدخل الفقـر   # الحسـن  يمعينة، فقد ورد عـن اإلمـام أبـ   

حمـد أو علـي أو الحسـن أو الحسـين     أبيتا فيه اسـم محمـد أو   
ن ، وعـ )٢(أو جعفر أو طالب أو عبد اهللا أو فاطمـة مـن النسـاء)   

قـال: مـن ولـد لـه      "انه قال: (ان النبي  # اإلمام أبي عبد اهللا
  .)٣(أربعة أوالد لم يسمِ احدهم باسمي فقد جفاني)

                                                             
 .٦/١٨: الكافي ١.

 .٦/١٩مصدر نفسه: ال ٢.

 . ٦/١٩ مصدر نفسه:ال .٣
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ــافا إلــــى ذلــــك فقــــد جــــاءت بعــــض النصــــوص        مضــ
       ــد ــث عـ ــماء، بحيـ ــبعض األسـ ــمية بـ ــن التسـ ــى عـ ــريفة تنهـ الشـ

  التسمي بها من المكروهات.

بنــاء  الكنيــة علــى األ  كمــا حــثّ اإلســالم علــى إطــالق     
العمـل   ، وهذا األمر من المسـتحبات التـي صـار   )١(منذ الصغر

    في زماننا مع األسف. معطال بها

أمـــــــا بالنســـــــبة لأللقـــــــاب فقـــــــد أجـــــــازت الشـــــــريعة   
هانـة لصـاحبها أو عـدم رضـاه بهـا،      إاستعمالها إذا لم تتضمن 

األلقــاب الحســنة مــن بــاب مــا      ســتعمالإ ســتحبابإوال يبعــد 
 ســماءاالالمســلم ألخيــه بأحــب   م مــن دعــوة  نــدب إليــه اإلســال  

(ثـــــالث يصــــفين ود المـــــرء ألخيـــــه   " إليــــه، قـــــال رســــول اهللا  
المســلم: يلقــاه بالبشــر إذا لقيــه، ويوســع لــه فــي المجلــس إذا   

   .)٢(جلس إليه، ويدعوه بأحب األسماء إليه)

                                                             
ني أوالدنا في صغرهم مخافة جعفر # في حديث له: (انا لنك أبيورد عن اإلمام  . ١

 .ن يلحق بهم)االنبز 

  .٤٣٤ / ٨ :(اإلسالمية) وسائل الشيعة .٢
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، أي لقـاب باألرمت الشريعة المقدسـة التنـابز   وقد ح
، قــال تعــالى:  إطــالق األلقــاب القبيحــة التــي تشــين اآلخــرين    

ــد  ( عــوقُ ب الْفُس ــم ساال ــئْس ــابِ بِ ــابزوا بِاألَلْقَ الَ تَنو وقيــل أن  )١()اإلميــان

بعض المسلمين كانوا يلقبون المسلم الذي كـان فـي السـابق    
مــن أهــل الكتــاب بالنصــراني أو اليهــودي، فجــاءت هــذه اآليــة      

  الكريمة تنهاهم عن ذلك.

خصوصـية خاصـة    # بيتـه  وأهل " ولقد كانت للنبي
، حيــث وردت روايــات تؤكــد   مجــال االســم واللقــب والكنيــة   فــي 

 أن آدم قبيــل مــا روي علــى أن تســميتهم كانــت بــأمر الهــي، مــن 
ــة    # ــالى عـــن خمسـ ــين   أشـــباحســـأل اهللا تعـ ــد اهللا عـــن يمـ تعبـ

العــــرش فأجابــــه: (هـــــؤالء خمســــة مــــن ولـــــدك لــــوالهم مـــــا      
 ىإلـ – أسـمائي خلقتك، هؤالء خمسة شـققت لهـم أسـماء مـن     

العـالي وهـذا علـي،     افأنا المحمـود وهـذا محمـد، وأنـ     -قال أن

                                                             
 .١١ :الحجرات .١
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وأنـا الفــاطر وهــذه فاطمــة، وأنـا اإلحســان وهــذا الحســن، وأنــا    
  )١(.)ــ إلى آخر الحديثــ  المحسن وهذا الحسين

قدســية خاصــة منتزعــة    ^ كمــا أن لكنــاهم وألقــابهم  
من قدسـية ذواتهـم الطـاهرة، وقـد وردت بعـض الروايـات تؤكـد        

 ه الكنية أو ذلك اللقب جاء فيهم على لسـان رسـول اهللا  أن هذ
ــي    " ــا روي أن النبـ ــل مـ ــن قبيـ ــريح، مـ ــام  " بـــنص صـ رأى اإلمـ

فقــال لــه: (إن أحـق أســمائك أبــو   # نائمــا فــي التـراب  # علـي 
، ومـن  )٢(إليـه  # تراب، أنت أبو تـراب) فكانـت أحـب كنـى اإلمـام     

 لقّــب اإلمــام محمــد بــن علــي بــن   " ذلــك مــا روي أن الرســول 
بالبـــــاقر حـــــين قـــــال لجـــــابر األنصـــــاري: (انـــــك   # الحســـــين

ستدرك رجال مني اسمه اسمي وشمائله شـمائلي يبقـر العلـم    
  .)٣(بقرا)

                                                             
  .٢/٣٠٠: لعالمة االمينيالغدير، ا ١.
  .٤/٢٠٨: وقريب منه ما روي في صحيح البخاري ٩/١٠١: لهيثميمجمع الزوائد، ا ٢.
  .١/٤٦٩ :الكافي ٣.



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ١٤

وخالصة لما تقدم نعلـم أن هـذا الموضـوع لـه جانـب      
مهــــم فــــي المجتمــــع اإلنســــاني، ولــــه آثــــار تــــنعكس بالســــلب    
ــذا فـــإن االهتمـــام باألبحـــاث         ــاب علـــى حيـــاة الفـــرد، لـ واإليجـ

بطــة بهــذا الموضــوع ال تعــد مــن األمــور الشــكلية التــي       المرت
ــة      ــذه األبحـــاث متعلقـ ــة إذا كانـــت هـ ــى التـــرف، خاصـ تقـــوم علـ

  بأمور يقدسها المسلمون على اختالف مذاهبهم.       

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ١٥

  

  
  

هو ، وصلى اهللا  الإ بهيحيط  لحمد هللاِ حمداً كثيراً الا
لوجود ومن فيه وعلى آله الذين هم على من لواله لما خلق ا

وجل  : فإنَّ اهللا عزه، وهم منه وهو منهم أما بعدكـنـفـسـ

) وإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه الَ تُحصوها إِن اللَّه لَغَفُور رحيم( يقول:
القرآنُ مريد ذلك؟ فـكيف نحصي أسماء وألقاب من أعجز 

ألدوات أنـفسها وتشير اآللة (إنما تحد ا يـقول: #واإلمام 
) نعم إنما يمكننا أنْ نعرف من المعرفة على لى نظائرهاإ

) بقَدرِها أَوديةٌ فَسالَت( قدر وسعنا ومن باب قوله تعالى:

وجل العلم والمعرفة وخصوصاً في حق أهل  نسأل اهللا عز

) علْماً زِدني رب قُل( ألنه من عرفهم فقد عرف اهللا ^البيت 

للّهم عرفني نفسك فإنك إنْ لم ابدعاء الغيبة: ( وندعو
نبيك، ا تعرفني نفسك لم أعرف فني رسولك فإنكللّهم عر

لم أعرف فني ا، حجتك إنْ لم تعرفني رسولكللّهم عر



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ١٦

إنْ لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني حجتك فإنك (
ي وابتدأت في هذه السلسلة (سلسلة أسماء وألقاب اإلمام عل

ثم تأتي  )لقاب وهو لقب (أمير المؤمنينبأعظم اال )#
البقية إنْ شاء اهللا وعلى حسب الحروف األبجدية مع 
مختصر مفيد عن معنى أو سبب التسمية من اآليات 
 والروايات واألشعار والمقوالت من هنا وهناك أسأل اهللا عز

 وجل القبول وأنْ يجعله في ميزان حسناتنا، وآخر دعوانا أن
لحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد وآله الطيبين ا

  .الطاهرين
  
  

  
  
  
  

  

 

  معين الحيدري 
  هــ١٤٢٩/ ٢جالنجف االشرف/

 



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ١٧

 

# 
 

وهو من أعظم األلقاب لإلمام علي بن أبي طالب عليه 
السالم وهو خاص به فقط وقد ورد النهي عن تسمية حتى 

بذلك ولعل السبب في ذلك يتضح من  ^بقية األئمة 
  :  ذكرهاوف نالروايات التي س

قـال: إن اهللا تبارك  #عن حمران عن أبي جعفر 
وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماءً عذباً وماءً مالحاً أجاجاً 
فامتزج الماءان ، فأخذ طيناً من أديم األرض فعركه عركاً 

ن ـــ: إلى وهم كالذّر يدبوـــ شديداً فقال ألصحاب اليمين 
بالي ثم إلى النار وال أ ، وقال ألصحاب الشمال:الجنة بسالم

أَنفُسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنَا أَن تَقُولُوا يوم الْقيامة ( :قال
نيلذَا غَافه نا عفقال: نثم أخذ الميثاق على النبيـيـ )إِنَّا كُن ،

)كُمببِر ترسوليوأن هذا محمد ) أَلَس " وأن هذا علي ،

، فـثـبـتـت لهم النبوة وأخذ مؤمنين؟ قالوا: بلىر الـأمي



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ١٨

رسولي وعلي  "الميثاق على أولي العزم أنني ربكم ومحمد 
أمير الـمؤمنين وأوصياؤه من بعده والة أمري وخزان علمي 

وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولـتي وأنـتـقـم به  ^
رب  : أقررنا يااقالومن أعدائي وأُعبد به طوعاً وكرهاً؟ 

  .)١(وشهدنا
ب بصائر الدرجات للصفار وروي مثله في كتا أقـــــــول: 

  .وفي غيره
واعلم أن ما جاء في هذا الحديث الشريف هو 

  : الذي قال اهللا تعالى عنهباالختيار 
جبراً من  ال )إِنَّا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا(

 .والتفصيل في محله هللا عن ذلك علواً كبيراًاهللا تعالى ا
 المسجد # جعفر يأب مع دخلت: قال الفضيل عن

 ابـب على ونحن الناس إلى فنظر علي متكئ وهو الحرام
 في يطوفون كان هكذا لـيـضـف يا :فقال شيبة بني

                                                             
  .٢/٨لشيخ الـكليني: الـكـافـي، ا.  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ١٩

 تال ثم!!! ... ديناً يدينون وال اًـقـح عرفونـي ال؟!!!، الجاهلية
  : اآلية هذه

فَلَما رأَوه زُلْفَةً سيئَت وجوه الَّذين كَفَروا وقيلَ هذَا الَّذي ( 
 ونعتَد بِه يتسم لم ضيلـف يا # مؤمنينـال أمير )كُنتُم 

 البأس يوم إلى كذاب مفتر إال # علي غير االسم بهذا
  .)١(هذا

 الجاهلية في يطوفون كان هكذاقوله #: : أوال أقـــــــول:
ه طواف بدون اإليمان بأهم شرط فيه بل في اإل سالمأي: أنـ ،

كما قال  ^ أال وهو اإليمان بوالية أمير المؤمنين واألئمة
  .في الحديث المعروف بسلسلة الذهب #اإلمام الرضا 

 الحسن أبو وافى لما: قال راهويه بن إسحاق عن 
 تمعجإ المأمون إلى منها يخرج أن وأراد نيسابور # الرضا

 رحلـت اهللا رسول بن يا: له فقالوا الحديث أصحاب عليه
 قعد قد وكان منك؟ دهـيـفـتـسـنـف بحديث تحدثنا وال اـنـع

 جعفر بن موسى أبي سمعت وقال رأسه فاطلع العمارية في
                                                             

  .٨/٢٨٨لكليني: . الكافي ، ا ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٠

 أبي سمعت: يقول محمد بن جعفر أبي سمعت: قولـي
: قولـي الحسين بن علي أبي سمعت: يقول علي بن محمد

 أمير أبي سمعت: يقول علي بن الحسين أبي عتسم
 قولـي " النبي سمعت يقول ^ طالب أبي بن علي المؤمنين

 دخل فمن، حصني اهللا إال إله ال: قولـي وجل عز اهللا سمعت
 فلما :)اسحق بن راهويه أي( قال، عذابي نم نأم حصني

 . )١(شروطها من اـوأن بشروطها: نادانا الراحلة مرت
ورحم اهللا الشيخ نصير الدين الطوسي إذْ قال  ـول:أقــــ
 وقد :في كتابه األربعين حيث قال ماحوزيـال الشيخكما رواه 

 المتأخرين أفضل الفيلسوف العالمة المعنى هذا نظم
 الطوسي محمد بن محمد الدين نصير ن،ـيـقـالمحق ورئيس
  : القطعة هذه في سره الخلد وبجنان سره اهللا قدس

  
  

  غدا بالصالحات أتى داًعب أن لو

  

  
  وولي مرسلٍ نبي كلَّ وزار  

  

                                                             
 .٧٧ــ ٧٦/ ١. عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق:  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢١

ما وصام ملل بال صواماً صام  

  

  
  كسل بال قواماً قام ما وقام  

  

وحج كم واجبة هللاِ حجة  

  

  
  علـمنت غير حاف بالبيت وطاف  

  

  أحد لىإ اليأوي  الجو في وطار

  

  
  البلل من مأمونا البحر في وغاص  

  

        كلهم الديباج من االيتام وأكسى
  بالعسل البر لذيذ من وأطعمهم  

  

       فةـمؤل آالفا الناس في وعاش

  
  الزلل من معصوماً الذنب من عار  

  

       ينفعه البعث يوم الحشر في فليس

  
  علي مؤمنينـال أمير محبة الإ  

  

  
  

 على اإلسالم بني: قال # جعفر أبي عن زرارة، عن
 والوالية، والصوم والحج والزكاة الصالة على: أشياء خمسة

 الوالية: فقال أفضل؟ ذلك من يءش وأي: قلتـف: زرارة قال
... إلى أنْ   عليهن الدليل هو والوالي مفتاحهن نهاأل أفضل،



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٢

 شياءاأل وباب ومفتاحه وسنامه مراأل ذروة: # قال ثم: قال
 وجل عز اهللا إن ه،ـتـمعرف بعد ماملإل الطاعة حمنالر ورضا
من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْناكَ علَيهِم ( :يقول

 بجميع وتصدق نهاره وصام، ليله قام رجالً أن لو أما )حفيظًا

، فيواليه اهللا ولي والية يعرف ولم، دهره جميع وحج، ماله
 عز اهللا على له كان ما إليه، بداللته أعماله جميع ويكون
 . )١(اإليمان أهل من كان وال ثوابه في حق وجل

: أي) في آخر الحديث: (هذا قوله عليه السالم وثانياً:
  .وهو الحقخذ هذا 

: أتت ن الواسطي رفع الحديث قالعن علي بنِ حسا
ه وحسنت فآمنت بـ "امرأة من الجن إلى رسول اهللا 

ين يوماً ، فغابت عنه أربعإسالمها، فجعلت تجئ كل أسبوع
؟  أبطأك يا جنية : ما الذي"، فـقـال لها رسول اهللا هثم أتـتـ

رسول اهللا أتيت البحر الذي هو محيط بالدنيا  فقالت: يا
في أمرٍ أردتـُه فرأيت على شطِّ ذلك البحر صخرةً خضراء 

                                                             
  . ١/١٨٥ . الكافي: ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٣

لى السماء وهو يقول: وعليها رجل جالس قد رفع يديه إ
د وعلي وفاطمةَ والحسنِ للّهم إني أسألك بحق محما

أنت ؟ قال: أنا  : من، فقلت لهوالحسينِ إال ما غفرت لي
: إني عبدت ربي قال، فقلت: ومن أين تعرف هؤالء؟! إبليس
في السماء كذا وكذا  ، وعبدت ربيرض كذا وكذا سنةفي األ

ال إله ، ما رأيت في السماء أسطوانة إال وعليها مكتوب سنة
  .)١(أيدتــُه بـــه ، علي أمير الـمؤمنينحمد رسول اهللاإال اهللا، م

لت أبا جعفر عليه سأ عن سالم بن المستنير قال:
 في وفَرعها ثابت أَصلُها طَيبة شجرة(السالم عن قول اهللا تعالى 

: الشجرة رسول ) قالربها بإِذْنِ حني كُلَّ أُكُلَها تؤتي السماء

، وعنصر الشجرة فاطمة، هاشم نسبه ثابت في بني "اهللا 
وفرع الشجرة علي أمير الـمؤمنين عليه السالم، وأغصان 
الشجرة وثمرها األئمة عليهم السالم وورق الشجرة الشـيـعـة 

 .  )٢(... الحديث

                                                             
  .٢/٣٣٢الـمحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي: .  ١
  .٧٩محمد بن الحسن الصفار: ، . بصائر الدرجات ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٤

عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر عليه السالم 
وجــه األرض  : إن أول وصي كان علىال رسول اهللا ": ققال

هبة اهللا بن آدم وما من نبي مضى إال وله وصي، وكان جميع 
ولو ئة ألف نبي وعشرين ألف نبي، منهم خمسة أنبياء ماأل

، وموسى وعيسى ومحمد عليهم السالم وإبراهيمالعزم: نوح 
صلى اهللا عليه  وإنَّ علي بن أبي طالب كان هبة اهللا لمحمد

، أما إنّ محمداً وعلم من كان قبله وصياء،، وورث علم األوآله
نبياء صلى اهللا عليه وآله ورث علم من كان قبله من األ

: حمزة أسد اهللا وأسد على قائمة العرش مكتوبوالمرسلين، 
رسوله صلى اهللا عليه وآله وسيد الشهداء وفي ذؤابة العرش 

، ا، فهذه حـجـتـنـا على من أنـكر حـقـنـمؤمنينعلي أمير الـ
، فأي كالم وأمامنا اليقينمـنـعـنـا مـن الـ يراثنا وماوجحد م

 . )١(كون أبلغ من هذا؟! حجة تـ
عن زيد بن الجهم الهاللي ، عن أبي عبد اهللا عليه 
السالم قال : سـمـعـتـه يقول : لما نزلت والية علي بن أبي 

: سلّموا على ول رسول اهللا "طالب عليه السالم وكان من ق
                                                             

  .١/٢٢٤الكليني:  . الكافي، ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٥

، فـكان مما أكـد اهللا عليهما في ذلك لـمؤمنينعلي بإمرة ا
: قوما فسلّما عليه بإمرة " لهمااليوم يا زيد قول رسول اهللا 

؟! فقال  أو من رسوله يا رسول اهللا: أمن اهللاِفقاال، مؤمنينالـ
... : من اهللاِ ومن رسولهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهله

  .)١(الحديث 
حسن والحسين أو غيرهما من أنْ يدعى ال #ونهى 

األئمة: أمير المؤمنين بل يقال لـكل واحد من أئمة الهدى 
  .)٢(إمام المؤمنين

 سالم عليك يا أمير ال: #جاء أبو بكر وعمر فقاال لعلي
الـمؤمنين فـقيل: كيف تـقوالن في عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  .)٣(مرنا بهذا: هو أفقال عمر عليه وآله ؟! 
 : إنَّ اهللا سمى عليـّاً# وقال: أتى جبرئيل "بي وقال الن

  .)٤(يدعى غيره بهذا االسم ، ال يحلّ أنْأمير المؤمنين

                                                             
 .١/٢٩٢: الكافي، الكليني . ١

  .٢٧لمحدثين: . ألقاب الرسول وعترته، من قدماء ا٢ 
  .٢٨: المصدر نفسه.  ٣

 . ٢٧: مصدر نفسهأل.  ٤



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٦

  : بن شهر آشوبمناقب آل أبي طالب  ال وفي
  

  : قال السيد الحميري
  علي أمير الـمؤمنين عزهم

  

  
  إذا الناس خافوا مهلكات العواقب  

  

 اهللا قال: لقا علي بن محمد عن فيـالجع سالم عن
 وجدت فمن خلقي بلوت قد إنك محمد يا: وتعالى تبارك

 محمد يا صدقت: قال، علي، رب يا: قلت: قال لك؟ أطوعهم
 ويعلمهم بعدك من فيهم يكون خليفة متكأل اتخذت هل
 خيرتك فإن لي اختر رب: قلت: قال يعلمون؟ ماال كتابي من

 خليفةً نفسكل فاتخذه، اًـّعلي لك اخترت: قال ،خيرتي
، مؤمنينـال أمير وهو وفهمي وحلمي علمي ونحلته، ووصياً

  . )١(بعده حدأل وليست قبله كان من بها أسم لم
 دخلت:  قال # علي عن مخلد ابن منهم، الخلق وروى

 دحية حجر في ورأسه نائماً فوجدته " اهللا رسول على
 ميرأ يا السالم وعليكم: دحية الـقـف، عليه فسلمت كلبيـال

                                                             
  .١/٤١٠: الكوفي سليمان بن محمد#،  المؤمنين أمير مناقب.  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٧

 المحجلين، الغر قائد ويا المسلمين، فارس ويا، مؤمنينـال
 مام: إوقال والمارقين والقاسطين، ن،ـيـثـالناك لـوقات
 حجرك في نبيك سأر ذْــخ تعالَ: لي قال ثم ن،ـيـقـتـالم

 هــسأر ووضعت " اهللا رسول من دنوت فلما بذلك حقأ نتأف
 :وقال هـيـنـيـع " اهللا رسولُ حـتـفـف؟! دحيةَ  رأ لم حجري في
، القصة عليه صصتـوق، دحية: قلت ؟ كلمـت كنت نم علي يا

 كـرفـعـيـل تاكأ جبرئيل كان نماإو، دحية يكن لم :لي فقال
  .)١(سماءاأل بهذه سماك تعالى اهللاَ نَّأ

 : قـال قـال  نصـار األ رايـة  صـاحب  الخـزرج  بن الحارثعن 
لــهوآ عليــه اهللا صــلى النبــي كــافر إال كـدمـــقـتـي ال: # لعلــي  ،

  .)٢(مؤمنينـال ميرأ يسمونك السموات هلأ وانَّ
  

  :منبج خطيب وقال
  عليــه اجتمعــت مرةبــاإل نومـ 

  

  
ــ   ــماء كةـمالئـــ   مســـــلمينا  الســـ

  

                                                             
 .٢/٢٥٤.  مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب:  ١

  .٢/٢٥٤: المصدر نفسه.  ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٨

  عليـــــه جبرئيـــــل فيـــــه وســـــلم

  

  
)١(الســـاخطينا بـــرغم عالنيـــة  

  

  

  

  : #ال ـقـف، المؤمنين ميرأ يا: # للصادق رجل وقال
 ابتلى إال حدأ التسمية بهذه يرضى ال هــنــإف!!!  هـَــــــم

   .)٢(جهل يبأ ببالء
  .رواه ابن طاووس في اليقين وغيرهمو أقـــــول:
 ميرأ يسم: #الصادق  عن الصلت بن بانعن أ

 نم العلماء أن وذلك، العلم ميرة من هو نما، إمؤمنينـال
علمامتاروا ه ومن ٣(ااستعملو ميرته( .  

 متار، يالعلم يميرهم هـــنإ: الـقـف " النبي سئل سلمان
 ميرأ سمي نماإ :عباس ابن وقال ،حدأ من يمتار وال منه

  . )٤(يماناًإ الناس ولأ نهأل مؤمنينـال

                                                             
  .٢/٢٥٤: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب . ١
  المصدر نفسه. . ٢

  .فسهالمصدر ن . ٣

 المصدر نفسه..  ٤



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٢٩

 كلينيـال وكافي القطان، حمدأ سهل بنا ماليأوفيه 
 لو:  # جعفر أبو لي قال: قال فيـالجع جابر إلى سنادهماإب
، واليته كرواـنأ ما مؤمنينـال ميرأ يمس متى الناس لمع

 حين وجل عز ربك نَّإ :قال ؟سمي ومتى اهللا رحمك: قلت
 على شهدهمأو ذرياتهم ظهورهم نم آدم بني نم خذأ
 علياً نَّأو، رسولي محمداً نَّأو، بربكُم أَلَست: قال نفسهمأ
     .)١(مؤمنينـال ميرأ

  : الحميري وقال
  ميأو تـــنأ يـــبأب

  

  مؤمنيناـال رـــميأ يا  

  

  يــوأم تـــنأ يـــــبأب

  

  عيناـــمـــجأ يـــوبرهط  

  

  اليـــــمـــوب يــلـــهأوب

  

  اــينــــــنــــــوالب اتيــــوبن  

  

  جنيـــم النفس وفدتك

  

  قيناـــــــالمت مامإ يا  

  

  وارثـــوال اهللا مينأو

  

  اـــنــــــــــيـــــــولاأل مــــلــــع  

  
  

  طفىـــصــــالم ووصي

  

  جالمرسلينا خير حمدأ  

  

  والذايد الحوض وولي

  

)٢(اـــــــــنــالمحدثي هـعن  
  

  

                                                             
 .٢/٢٥٤: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب.  ١

  .المصدر نفسه.  ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٠

  

 عاتباً بها امـقـأف الكوفة لىإ# اإلمام الحسن  أنصرف
 عدي بن حجر عليه دخل حتى عليهم موارياً أهلها على

 ترك كيسع كيف المؤمنين أمير يا :له فقال الطائي،
 احمرت حتى ،شديداً ضباًـغ # الحسن فغضب معاوية؟

 حجر يا ويحك: وقال، دموعه وسكبت، وداجهأ ودارت، عيناه
 ألخي وال لي اهللا جعلها وما ؟؟!!المؤمنين بإمرة تسميني
  إال، يأتي ممن ألحد وال، ضىـم ممن ألحد وال، الحسين

 قد"  اهللا رسولَ يجد سمعت ما أو خاصة؟ مؤمنينـال ألمير
 شركي ولم، مؤمنينـال ميربأ اكسم اهللاَ نَّإ علي يا: ألبي قال

فما، حداًأ االسم هذا في معك ىتسم به غيروهو الإ ه 
 وهو عنه فانصرف ،بهـقـع في مأبون ه،ـلـقـع في مأفون

  .)١(... الحديث اهللا رـفـغـيست
رأي  ال ،أفن الرجل أفنا فهو مأفون أي: أحمق أقـــــول:
  .له يرجع إليه

                                                             
 .١٩٢الحسين بن حمدان الحصيبي:  ،. الهداية الكبرى ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣١

 لَخد إذْ " النبي مع جلوساً كنا: الـق عباس ابن عن
علي اهللا رسول يا عليك السالم :الـقـف # طالب أبي بن، 

. وبركاته اهللا ورحمة مؤمنينـال أمير يا السالم وعليك: قالـف
 رسول يا  حي وأنت ؟!مؤمنينـال بأمير تدعوني: علي قالـف

 أمس بنا مررت قد علي يا وإنك ،حي وأنا، نعم: قالـف اهللا؟
عليه  جبرئيل قالـف تسلم، ولم حديث في وجبرئيل وأنا

 واهللا أما ؟ يسلم ولم بنا رــم  مؤمنينـال أمير بال ما: السالم
 رأيتك اهللا رسول يا: علي الــقـف ،عليه ناددرو ناررلس ملَّس لو

 ،عليكما هـعـأقط أنْ كرهتـف حديث في اـمـتـيـلـخـتـاس ودحية
عليه  جبرئيل كان وإنما دحية يكن لم إنه: " النبي له  فقال

  مؤمنين؟ـال أمير هـتـيـمـس فـيـك جبرئيل يا: فقلت السالم
 إلى اهبط أن بدر غزوة في إلي أوحى تعالى اهللا كان: فقال

 طالب أبي بن علي مؤمنينـال أمير يأمر أن ومره " محمد
 أن حبونَـي كةَــالمالئ نَّإف ن،ـيـفـصـال نـيـب يجولَ أن #

 من تعالى اهللاُ اهفسم الصفين، بين ولُجـَـي وهو إليه ينظروا
 في نم أمير علي يا فأنت اليوم ذلك المؤمنين أمير السماء
 نم وأمير مضى نم وأمير رض،األ في نم وأمير السماء



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٢

 أن يجوز ال  هنأل، بعدك أمير وال، قبلك رأمي فال بقى،
  .)١(يسمه لم من االسم بهذا يسمى

 ورواه السيد ابن طاووس في اليقين وغيره .أقـــول: 
 مشهور وهو ـــ ميسلاال الحصيب بن بريدة وحديث

 رسول إنَّ :قال ـــ شرحها يطول سانيدأب العلماء، بين معروف
 وطلحة وعمر بكر أبو فيهم سبعة، سابع أمرني " اهللا

 فسلمنا، مؤمنينـال مرةإب علي على سلموا: فقال والزبير،
 . )٢(أظهرنا بين حي " اهللا ورسول بذلك عليه

 يولد من نـيـيبـوالط عليا نَّإ الناس معاشر : ..."قال 
 منبئ واحد فكل كبر،األ لـقـثـال والقرآن صغراأل لـقـثـال هم
 الحوض، يعل يردا حتى اـرقـتـفـي لن له وموافق صاحبه عن
 ديت،أ وقد أال رضه،أ في وحكماؤه هـقـلـخ في اهللا مناءأ هم
 اهللا وان أال وضحت،أ وقد أال سمعت،أ وقد أال بلغت وقد أال
 ميرأ ليس انه أال وجل، عز اهللا عن قلت ناأو قال وجل عز

                                                             
 .٥٢: القمي أحمد بن محمد، منقبة مائة.  ١

 .١/٤٨ :المفيد لشيخ، ارشاداإل.  ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٣

 يبعد مؤمنينـال مرةإ تحلّ وال هذا يخأ غير مؤمنينـال
  .غيره حدأل

 ما ولأ منذ وكان فرفعه، ضدهـع إلى بيده ضرب مث 
 ركبة مع رجله صارت حتى اًعلي شال " اهللا رسول صعد
ي، خأ علي هذا) الناس معاشر( :قال ثم ،" اهللا رسول

 تفسيري وعل يمتأ على تيـوخليف، علمي يوواع، ووصيي
، يرضاه بما والعامل إليه يوالداع، وجل عز اهللا كتاب

 عن والناهي، طاعته على والموالي ألعدائه والمحارب
 ، واإلماممؤمنينـال ميرأو، اهللا رسول خليفة، معصيته

...  اهللا بأمر والمارقين والقاسطين الناكثين وقاتلي، الهاد
  .)١(الحديث 

 النيسابوري لفتالل الواعظين روضةوروي في  أقول:
  مثله.  وغيره

 فأرسل ... فليبايع علي إلى لـرسأ: بكر ألبي عمر الـق
 عليه اهللا صلى اهللا رسول خليفةَ جبأ نْأ  رسوالً بكر أبو

 ما سرعأ ما: # علي فقال بذلك، فأخبره الرسول فأتاه واله،
                                                             

  .١/٧٦: الطبرسي لشيخ، ااالحتجاج.  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٤

 أن حوله الذين ويعلم ليعلم انه ،" اهللا رسول على كذبتم
 بما فأخبره الرسول فذهب غيري، يستخلفا لم ورسوله اهللا

 فأتاه !!!بكر باأ مؤمنينال ميرأ جبأ لـقـف اذهب: فقال قاله
 طال ما واهللاِ!!!  اهللا سبحان: # علي فقال بذلك فأخبره
 لي، الإ يصلح ال االسم هذا انَّ ليعلم وانه يمن بالنبي العهد

 مرةإب  علي فسلموا سبعة سابع " اهللا رسول مرهأ وقد
 السبعة بين من عمر وصاحبه هو فاستفهمه مؤمنين،ـال

 نعم: " اهللا رسول لهما فقال ورسوله؟ اهللا نم مرأ: فقاال
 المسلمين وسيد مؤمنينـال ميرأ نهأ ورسوله اهللا من حقا

 على القيامة يوم اهللا دهـعـقـي المحجلين، الغر لواء وصاحب
 فانطلق: قال ،النار هؤعداأو الجنة هؤولياأ فيدخل الصراط
...  يومئذ عنه واـفـكـف قال، بما فأخبره بكر يبأ إلى الرسول
  .)١(الحديث
 عن الثالث الحسن أبي عن أبيه عم عن المنصوري عن

 إلى بي يسرأ لما:  " اهللا رسول قال: قال ^ علي عن آبائه
 ربي إلي فأوحى ، أدنى أو قوسين ابـقـك ربي من كنت السماء

                                                             
  .١/١٠٨: الطبرسي لشيخا ،االحتجاج . ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٥

 أمير طالب أبي بن علي أقرء محمد، يا: قال ثم ، أوحى ما
 أحداً بهذا أسمى وال، بلهق أحداً به سميت فما مؤمنينـال

  .)١(بعده
 السماء من ثم السماء إلى بي أسري لما: " النبي قال

 اًـعلي لك اخترت قد: تعالى اهللا الـق ىالمنته سدرة إلى
 وهو،  وحلمي علمي ونحلته، ووصياً، خليفةً لنفسك فاتخذه

 ألحد وليست، قبله أحد ينلها لم، حقا مؤمنينـال أمير
    .)٢(بعده

 وانَّ الأ: ( الوداع حجة خطبة في"  اهللا رسول الـقو
 مؤمنينـال أمير ليس انه :اهللا عن أقول وإني قال تعالى اهللا
  .)٣()غيره بعدي حدأل المؤمنين إمرة  تحلّ وال، أخي غير

 ذكر حديث في عليه السالم الصادق اهللا عبد أبي عن
 يسلموا نأ ــــ وعثمان وعمر بكر أبو منهمـــ  قوما أمر " أنه

                                                             
 .٢٤ :الحسني طاووس ابن لسيدا ،اليقين . ١
  .المصدر نفسه.  ٢

  .٢٥ :المصدر نفسه.  ٣



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٦

 نَّإ :" اهللا رسول لهم قال ثم مؤمنين،ـال مرةإب # علي على
  .)١(له إال هو ليس # اًعلي اهللا نحله اسم هذا

 عن سماه، رجل عن الرازي، إسماعيل بن محمد عن
: فقال # اهللا عبد يأب على رجل دخل: قال # اهللا عبد أبي

: قالف قدميه على امـقـف ،المؤمنين أمير يا عليك السالم
 مــول ه،ـــب سماه مؤمنينـال ألمير إال يصلح ال اسم هذا!  هـــم
  .)٢(... الحديث نــم انــك إال هـــب رضيــف غيره دــأح هـــب مــســي

 على تسلم: السالم عليهما محمد بن لجعفر رجل قال
 أمير اهللا سماه سما ذلك ال،: قال المؤمنين؟ بإمرة القائم

: قال ،كافر إال بعده وال قبله أحد هــب يسمي ال المؤمنين،
 ةــيــقــب يا عليك السالم :ولـقـت: قال ؟عليه نسلم وكيف

  .)٣(اهللا

                                                             
   .٢٦ :الحسني طاووس ابن لسيدا ،اليقين . ١
  .٢٧ :المصدر نفسه.  ٢
   المصدر نفسه..  ٣



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٧

 لقد( :# اهللا عبد أبي عن المستنير بن سالم عن
 # طالب أبي بن علي إال أحداً هــب اهللا ىسم ما باسم سموات

 .)١()ـــهلــأويــت اءــج وما
: عنه اهللا يرض ذر بيأل لقي: قال ثعلبة بن معوية عن

 ميرأ لىإ :قال ؟نم لىإ :قيل ،وصيتأ قد :الـق ؟وصأ
 مؤمنينـال ميرأ كنـول!!!ال :قال؟ عثمان لىإ :قيل، مؤمنينـال

األمة،  هذه ورب رضاأل زرــل نهإ # طالب بيأ بن يعل اًـّـحق
   .)٢(عليها ومن رضاأل مـرتـكـنأل وهــمــدتــقــف لو

 يأب عن سماه رجل عن الرازي لسماعيإ بن محمد عن
: الــقــف # اهللا عبد أبي على رجل دخل: قال # اهللا عبد

: الـقـف هـيـدمـق على امـقـف، المؤمنين أمير يا عليك السالم
 اهللا ،# مؤمنينـال ميرأل الّإ حــلـصــي ال اسم هذا!!! هــــــــم

 هـب يدعى فماذا: قلت: الـق، غيره أحد هــب يسم ولم به سماه

                                                             
  .٢٧: الحسني طاووس ابن لسيدا ،اليقين.  ١

  .٤٥: حليال لعالمةا ،اإلرشاد من مستجادـال.  ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٨

 السالم اهللا، بقية يا عليك السالم: هــل الـقـي: الـق قائمكم؟
  .)١(اهللا رسول بن يا عليك

 علي، بن محمد جعفر أبي عن ،يالجهن غالب يحدثن
 الم: " النبي الـق # علي الــق: الــق جده عن أبيه، عن

 سدرة إلى السماء، إلى السماء من ثم، السماء إلى بي سريأ
، محمد يا: لي الـقـف وجل عز ربي يدي بين وقفت تهى،المن

 رأيت مــهــيأف خلقي لوتــب قد: الـق وسعديك، لبيك :لتـق
، محمد يا صدقت: الـق ،# اًـّعلي، ربي: لتـق: الـق لك؟ طوعأ

 من عبادي لمـعـي عنك يؤدي ةـفـيـلـخ لنفسك اتخذت فهل
 خيرتك نَّإف لي اختر رب يا: قلت: قال يعلمون؟ ال ما كتابي

 اًـيـووص ةـفـيـخل ذهـخــفات # اًـّعلي لك اخترت: الـق ؟خيرتي
 ينلها لم حقا، مؤمنينـال أمير وهو وحلمي علمي ونحلته

 وآله، عليه اهللا محمد صلى يا بعده، ألحد وليست قبله حدأ
وهو وليائي،أ ونور طاعنيأ من مامإو الهدى راية # علي 

 ومن حبني،أ فقد أحبه من ن،المتقي ألزمتها التي كلمةـال

                                                             
  .١/٢٧٦تفسير العياشي، محمد بن مسعود:  . ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٣٩

 فقال ،"محمد  يا بذلك فبشره ،ينـضـغـبأ دـقـف هـضـغـبأ
١(هــــرتـشـب دـقــف ربي: قلت: " النبي(. 

 فغدا  بيته في " اهللا رسول كان: قال عباس ابن عن
 هـقـبـسـي ال نْأ يحب وكان الغداة # طالب أبي بن علي عليه
 في رأسه وإذا الدار صحن يف " النبي وإذا فدخل حد،أ إليه

 كيف عليك، السالم: فقال الكلبي خليفة بن دحية حجر
: علي له قال اهللا، رسول خاأ يا بخير: قال اهللا؟ رسول أصبح
 نَّإو حبكأ نيإ: دحية له قال ،خيراً البيت أهل عنا اهللا جزاك

 وقائد مؤمنينـال أمير أنت: ليكإ اــهــزفأ مدحة عندي لك
ينـالنبي خال ما القيامة يوم آدم، ولد وسيد نالمحجلي الغر 

 أنت زفــت: قيامةـال يوم بيدك الحمد ولواء والمرسلين،
 فلحأ قد ،زفاً زفاً الجنان، إلى وحزبه " محمد مع كـتـعـيـوش
 حبوك،أ "محمد  بحب عاداك، من وخسر توالك من

 اهللا صفوة يمن ندإ " محمد شفاعة تنالهم لن ومبغضوك
 رسول فرفع وذهب  حجره في فوضعه"  لنبيّا رأس فأخذ

 علي يا: الـقـف الحديث فاخبره الهمهمة هذه ما: فقال اهللا
                                                             

  .١٥٩. اليقين، السيد ابن طاووس الحسني:  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٠

 سماك باسم، سماك جبرئيل، كان بي،ـكلـال ةـيـدح يكن لم
 ورهبك المؤمنين صدور في محبتك لقىأ الذي وهو به اهللا
  .)١(الكافرين صدور في

 الَّذين*  الْمؤمنون حأَفْلَ قَد * الرحيم الرمحن ا بسم( 
مي هف هِملَاتص ونعاشلحواـأف قد: " اهللا رسول الـقـف )خ 

 الَّذين * الْوارِثُون هم أُولَئك: {قوله إلى اآليات تمام وقرأ بك،
رِثُوني سودرالْف ما هيهف وندالأنت: " اهللا رسول الـقـف ) خ 

 واهللا وأنت فيمتارون، علومك من تميرهم أميرهم، واهللا
  . )٢(يهتدون وبك دليلهم

 علي سمي متى انه الناس علم لو: قال"  انه يورو
 الروح بين وآدم سمي ه،ـلـضـف كرواـنأ ما مؤمنينـال أمير

 من آدم بني من ربك أَخذَ وإِذْ( :تعالى اهللا قال والجسد
                                                             

 .١٦٢. اليقين، السيد ابن طاووس الحسني:  ١

 .٧٠٨. األمالي، الشيخ الطوسي:  ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤١

مورِهظُه متَهيأَ ذُرومهدهلَى شع هِمأَنفُس تأَلَس كُمببِر 
 . )١(أميركم وعلي، نبيكم "ومحمد ، ربكم ناأف: قال )بلَى قَالُواْ

 يعلم لو: " اهللا رسول قال: قال اليمان بن حذيفة عن
 سمي فضله، أنكروا ما المؤمنين ميرأ علي سمي متى الناس

 أَخذَ وإِذْ( اهللا قال والطين، الماء بين وآدم مؤمنينـال ميرأ
كبن ري منب من آدم مورِهظُه متَهيذُر مهدهأَشلَى وع هِمأَنفُس 

تأَلَس كُمبلَى: المالئكة فقالت: )بِرربكم أنا: اهللا فقال. ب 

 . )٢(ميركمأ وعلي نبيكم "ومحمد 

 ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخذَ وإِذْ( :تعالى قوله
متَهيذُر مهدهأَشلَى وع هِمأَنفُس تأَلَس كُمبلَى قَالُواْ برب( 

 الـق: الـق تفسيره في ابراهيم بن علي ذكره ما: تأويله

                                                             
  .١٠٦: الحلي سليمان بن حسنلا ،محتضرـال.  ١

  .٣٠٧: العاملي لحر، االسنية الجواهر.  ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٢

 بالربوبية،  )هللا( الناس على الميثاق أخذ اهللا إن: # الصادق
  .باإلمامة ^ ئمةواأل مؤمنينـال وألمير بالنبوة، " ولرسوله
 أميركم وعلي نبيكم؟ "ومحمد  بربكُم؟ أَلَست: قال ثم
 إقرار فمنهم) بلَى الُواْــقَ( اؤكم؟ــيـأول الهادون واألئمة

 اليمان بن ةحذيف ... وورد، بالقلب تصديق ومنهم باللسان،
 أمير علي سمي متى الناس يعلم لو: " اهللا رسول الـق :الـق

 بين وآدم المؤمنين أمير سمي فضله، نكرواأ ما المؤمنين
 من آدم بني من ربك أَخذَ وإِذْ: (تعالى اهللا الـق والجسد، الروح

مورِهظُه متَهيذُر مهدهأَشلَى وع هِمأَنفُس تأَلَس كُمببر 
 ،ربكم أنا: وتعالى تبارك فقال. بلى: المالئكة قالت) بلَى قَالُواْ

 جعفر أبي عن جابر، عن ...، أميركم وعلي نبيكم، " ومحمد
 أمير # طالب أبي بن علي سمي لم: له قلت: قال #
 وهو كتابه في اهللا أنزل وهكذا سماه اهللا: قال مؤمنين؟ـال

 ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخذَ وإِذْ( وجل عز قول



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٣

مهدهأَشلَ وىع هِمأَنفُس تأَلَس كُمبمحمدا وأن )بر " 

   .)١()بلَى قَالُواْ( مؤمنين؟ـال أمير اًـّعلي وأن نبيكم رسولي
 ،^ جده عن أبيه، عن # الباقر عن الجعفي، جابر عن

 في بك اهللا احتج الذي أنت: # لعلي قال " النبي إن: الـق
 بلى: قالوا بربكم؟ ألست: فقال أقامهم حيث الخلق ابتداء
 فقال بلى،: جميعا فقالوا ؟"اهللا  رسول ومحمد: فقال
؟؟!!! استكباراًال: جميعا الخلق فقال مؤمنين؟ـال أمير وعلي 
 وهم القليل، أهل وهم قليل،  نفر إال واليتك عن وعتواً

 اهللا رسول خادم كنت: قال مالك بن أنس...  اليمين أصحاب
 اهللا رسول أتيت سفيان، أبي بنت حبيبة مأ ليلة كانت فلما "
 الباب هذا من عليك يدخل أنس يا: فقال بوضوء، "

 ،سلماً الناس أقدم ين،ـالوصي وخير مؤمنينـال أمير الساعة
 من اجعله للهما: فقلت ،حلماً وأرجحهم ،علماً وأكثرهم

 من # طالب أبي بن علي دخل أن ألبث فلم: قال. قومي
 على الماء " اهللا ولرس فرمى  يتوضأ " اهللا ورسول الباب

                                                             
  .١/١٨٠: الحسيني الدين شرفل ،اآليات تأويل . ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٤

 أحدث اهللا، رسول يا: فقال منه، عيناه امتألت حتى وجهه
 مني أنت خير، إال فيك حدث ما " النبي له فقال حدث؟ في
 غسلنيـوت بذمتي، فيـوت أمانتي، عني تؤدي منك، وأنا

 .)١(وتواريني
 أمير  علي سمي متى الناس يعلم لو: " اهللا رسول قال

 الروح بين وآدم بذلك سمي فضائله، اأنكرو لما مؤمنينـال
: تعالى اهللا فقال )بلَى قَالُواْ بربكُم أَلَست( وحين والجسد،

 . )٢(مـأميرك وعلي نبيكم، " ومحمد ربكم، أنا
 سمي ىـتـم اًعلي إن الناس علم لو: هـعـرف ةـفـحذي وعن

 وآدم مؤمنينـال أمير وسمي فضله، أنكروا ما مؤمنينـال أمير
  .)٣(والجسد الروح بين

 لك وجبت متى اهللا رسول يا: يلـق: الـق هريرة أبي عن
 :وقال. فيه الروح ونفخ آدم اهللا يخلق أن قبل: الـق النبوة؟

 علَى وأَشهدهم ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخذَ وإِذْ(
                                                             

  .١٨١ــ  ١/١٨٠: الحسيني الدين شرف، اآليات تأويل.  ١
 .٢/٢٤٨ :لقندوزي، االقربى لذوي المودة ينابيع . ٢

  .٢/٢٧٩ :المصدر نفسه.  ٣



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٥

هِمأَنفُس تأَلَس كُمبلَى قَالُواْ براهللا قال. بلى: األرواح قالت )ب 

  . )١(أميركم وعلي نبيكم، "ومحمد  ربكم، أنا: ىتعال
  

  

 

                                                             
  .٢/٢٨٠ :ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي.  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٦

  
 

 
 

 أمير  علي: المؤمنين أمير # لعلي " النبي الـق
  .)٢(الفجرة لـــاتــوق )١(البررة

 اهللا رسول رأيت: قال ،األنصاري اهللا عبد بن جابر عن
 أمير هذا: يقول وهو # طالب أبي بن علي بيد آخذ "

 خذله من مخذول نصره، من منصور الفجرة، وقاتل البررة،
 .)٣(.. الحديث.

 يوم " اهللا رسول رأيت: قال اهللا، عبد بن جابر عن
 علي: يقول وهو ،#طالب  أبي بن علي بضبع أخذ الحديبية

 من مخذول، نصره من منصور، الفجرة لــاتــق البررة، أمير
  . )٤(خذله

 
                                                             

  )٣٠لبر، الصادق) (المنجد: الصالح، المحسن، الكثير ا :. البررة: (أبرار وبررة ١

  .١/٢١٣. علل الشرائع: الشيخ الطوسي:  ٢
  .٤٨٣مالي، الشيخ الطوسي: . األ ٣
 .٦٢٢: الطبري جرير بن محمد، مسترشدـال.  ٤



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٧

 

  
 

 

 ميرأ إليهم فخرج كثير نحل الوادي ذلك في وكان
 النحل يتهاأ: # فقال السفح بذلك فتحصنوا # المؤمنين 
 كفارـال هؤالء لىإ خرجيأ يول ولرسوله هللا المطيعة

 عـقـوت عليهم كلها النحل فخرجت، الوادي من واطرديهم
 واستولى خرجواف بجماتها وتضربهم عينهمأو وجوههم على

  .)١(عليه السالم يعل عليهم
  :حماد ابن وقال

  ةـــــاطلـــــب الــــطـــــباأل ترى

  

  سداأل ارســفــال وفـــــلخ  

  

  ةـــــودعـــــــم مـــــهــســــــفــــأنــــف

  

  عدـــــصــــال فســــنــــبت لها  

  

       ةـــفـــيـــــلخ واــــقــــنــــخ وقد

(٢)حدأ من تحس فلست  
  

  

  ضــيـــبـــال بغير وتــــــص فال

  

  زردـــــوال ضــيــبـــــال وقــف  

  

                                                             
  .٢٧: المحدثين قدماء من - )المجموعة( وعترته الرسول لقابأ كتاب . ١
  .١/٣٦٣: آشوب شهر ابن ،طالب أبي آل مناقب  . ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٨

  الصفد في قاد وعمروا         تهــيــــنــــم رواـــــمــــع قىــــس

  

   ال ولىـــم حلـــالن رــــيـــأم

  

  الصمد الواحد غير خلق  

  

  هاـــشب ساــــالن دــــتل نــــلــــف

  

  دــــلــــــت مــــــول الـــــك هـــل  

  

  جالفضل في المصطفى شبيه

  

  زدـــي مــــول صـــقـــين مـــل  

  

 تعالى قوله في عندكم ما: قال طريف بن المعلى ان
: قال المعهود؟ النحل: بشار فقال )النحلِ إِلَى ربك وأَوحى(

 بطُونها من يخْرج( :هاشم بنو النحل معاذ باأ يا!!!  هيهات
ابرش فخْتَلم انُهأَلْو يهفَاء فاسِ شلن١(العلم يعني  )ل(.  

 ميرهاأ علي: " النبي قال اآلية هذه في # الرضاعن 
 إلى عسكراً وجه " النبي ان: ويقال ،النحل ميرأ فسمي

 سلحتهمأ نفذت حتى القلعة هلأ فحاربهم لـعـث بني قلعة
 فجاء عنها " النبي عسكر فعجز النحل ازكو إليهم رسلواأف

انه وروي ،النحل ميرأ سمي ذلكـفل له النحل فذلت # علي 
 منه وشال # يعل فقصده به يطيقوا فلم نحل غار في وجد

                                                             
   .٢/١٤٢: آشوب شهر ابن ،طالب أبي آل مناقب.  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٤٩

 قال، واليعسوب النحل ميرأ "اهللا  رسول فسماه كثيراً  عسالً
  :السروجي

    

  طايعاً لعلي ضحىأ والنحل

  

  
  انزجر لما مرهأل ممتثال  

  

  
  

 تعالى اهللا انزل انهقد جاء في كتاب المناقب و
ويمكن  ،)١(ميرهمأ عليه السالم كانــف ينــيـلـحـنـال كةـالمالئ

  : العوني قالالجمع بين الروايات السابقة، 
  

  

جنده والنحل النحل ميرأ علي  

  

  
)٢(؟وبالنحل ميرباأل علم لك فهل  

  

  
  

  :  السروجي وقال
    حيدرة حلالن أمير وحق كال
  علي المؤمنين أمير النبي صنو  

  أشرفها آباء البرية خير

  

  
  لمبتذل كفا واسمحها قدرا  

                                                             
  .٢/١٤٣: آشوب شهر ابن ،طالب أبي آل مناقب. ١
  .المصدر نفسه. ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥٠

  

  قائمة لالسالم قام ما لواله

  

  
  كلـتـشـم غير طريق استقام وال  

  

  
  

  :لقـيـ ولنعم ما أقــــول :
  كفينيـت النحل ألمير واليتي

  

  
  كفينيـوت وتغسيلي الممات عند  

  

  كوينيـت قبل من جنتع وطينتي

  

  
  ؟!كوينيـت النار كيف حيدر حب في  

  
  

    

 

 

  
  

  

 



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥١

 

 
 

 # جعفر أبا سمعت: الـق يالثمال ةحمز أبي عن
 #ي عل بيد خذأ فرغ فلما بطهور "رسول ال دعا: قولـي
 ومنار الدين صلأ أنت # يعل يا: قال ثم. يده لزمهاأف

 لك شهد، أ)١(محجلينـال الغر وأمير الهدى ةوغاي يماناإل
 . )٢(بذلك

 
 

  
                                                             

ــرة  ١ ــرس،     :. الغـــر المحجلـــين: (الغـ ــي وجـــه الفـ ــاض الـــذي فـ ــي األصـــل البيـ وهـــي فـ
من الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجـاوز   :والمحجل

ين وال يكون التحجيل باليد واليدين أو اليـدين مـا لـم يكـن     األرساغ وال يجاوز الركبت
معها رجل أو رجالن ثم استعير لذوي الشرف من الناس في العلم والعمل والصـالح  

) (شــرح ]فيكــون اإلمــام # أميــر النــاس الــذين يتصــفون بهــذه الصــفات  [ وكــرم الــذات
 ).٧/١٥٥أصول الكافي، المازندراني: 

 .٥٦٠وس الحسني: . التحصين، السيد ابن طاو ٢



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥٢

 

 
 

ــن عــــن ــ عبــــاس ابــ ــول الـقــــ: الـقــ ــتأ مــــا: " اهللا رســ  ظلــ
 أبــي بــن علــي مــن فضــلأ بعــدي الغبــراء لتـقــأ وال الخضــراء

ــي لوصـــيي وانـــه رهاـيــــمأو أمتـــي مـــامإ وانـــه # طالـــب  وخليفتـ
 ضــل بغيــره اهتــدى ومــن اهتــدى بعــدي بــه اقتــدى مــن عليهــا
 بــن علــي بفضــل نطــقأ مــا المصــطفى النبــي نــاأ نــي، إوغــوى

 الــروح بــه نــزل يــوحى وحــي إال هــو نْإ الهــوى عــن طالــب أبــي
 ومــا األرض فـي  ومــا السـموات  فــي مـا  لــه الـذي  عــن المجتبـى 

 .)١(الثرى تحت وما بينهما
 

 

   

                                                             
  .٢٠٨: الكراجكي الفتح يأب ،الفوائد كنز.  ١



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥٣

 

 

  القرآن الكريم. .١
  لنعمان./ منشورات دار االطبرسي لشيخل :االحتجاج .٢
دي ــهـــقيق مــر/تحــة أميــ/مطبعوزيــاحــمـال خــشيــلن: لــاألربعي .٣

  رجائي.
/مطبعة دار المفيد/مؤسسة آل المفيد لشيخل اإلرشاد: .٤

  البيت ^.
ألقاب الرسول وعترته: (المجموعة) من قدماء المحدثين/  .٥

  مطبعة الصدر./قم/مكتبة السيد المرعشي
  دار الثقافة/ قم./مطبعة الطوسي لشيخل :األمالي .٦
/مطبعة الدرجات: لمحمد بن الحسن الصفاربصائر  .٧

  األحمدي/طهران.
  .طبعة أمير/قم/مالحسيني الدين شرف: لاآليات تأويل .٨
/مطبعة نمونة/ الحسني طاووس ابن لسيدل :التحصين .٩

  مؤسسة دار الكتاب.
/المكتبة العلمية العياشي مسعود بن محمدل :العياشي تفسير .١٠

  اإلسالمية.



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥٤

  /مطبعة مكتبة المفيد/ قم.العاملي لحرل :السنية اهرالجو .١١
  /منشورات الرضي/ قم.النيسابوري لفتالل :الواعظين روضة .١٢
 /المطبعة الحيدرية في النجفالصدوق لشيخل :الشرائع علل .١٣

  .األشرف
  بيروت.//مؤسسة األعلميالصدوق لشيخ: لالرضا أخبار عيون .١٤
  لكــتب اإلسالمية. الـكـافـي: للشيخ الـكليني/مطبعة حيدري/دار ا .١٥
    /مكتبة المصطفوي/ قم.الكراجكي الفتح يبأل :الفوائد زـنـك .١٦
   /مطبعة أمير/قم.القمي أحمد بن محمدل :منقبة مائة .١٧
الـمحاسن: ألحمد بن محمد بن خالد البرقي/دار الكتب  .١٨

  اإلسالمية.
 /المطبعة الحيدرية/الحلي سليمان بن حسنلل :محتضرـال .١٩

  النجف األشرف.
/مطبعة الحلي لعالمةل) المجموعة( اإلرشاد من دمستجاـال .٢٠

  الصدر/قم.
/مطبعة )الشيعي( الطبري جرير بن محمدل :مسترشدـال .٢١

  سلمان الفارسي/قم.
 مناقب آل أبي طالب: البن شهر آشوب/المطبعة الحيدرية/ .٢٢

  النجف األشرف.



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥٥

/مجمع الكوفي سليمان بن محمدل #: المؤمنين أمير مناقب .٢٣
  مية.إحياء الثقافة اإلسال

  /مؤسسة النشر اإلسالمي.الخوارزمي لموفق: لمناقبـال .٢٤
/مؤسسة الخصيبي حمدان بن لحسينل :الكبرى الهداية .٢٥

    البالغ/بيروت.
    /مطبعة نمونة/قم.الحسني طاووس ابن لسيدل :اليقين .٢٦
دار /مطبعــة أســوة ندوزيــلقل :ربىــالق ذويـل ودةــمـال ينابيع .٢٧

 األسوة.
  



  )١(      ..................        سلسلة أسماء وألقاب اإلمام علي #

 ٥٦

  


