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ّ هنفس الرّسول   علیهما صلوات الل

مَا َسَألْتَنِي عَنِ  َّّ ٌّ فَقَاَل ِإن بِيُّّ ص عَْن بَعِْض َأْصحَابِهِ فَذَكَرَ فِيهِ فَقَاَل لَهُ قَائٌِل فَعَلِيّ َّّ ِِ وَ وَ ُسئَِل الن ا َّّ  الن
 لَْم تَْسَألْنِي عَْن نَْفسِي.

 212، ص 2شهرآشوب، ج املناقب، ابن 

 معجزه نبوی

 :زيد بن حارثة  قال  و عن}

لمّا كانت الليلة التي أخذ فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على الأنصار البيعة الأولى 
 :قال

  أن تحفظوني و تمنعوني عمّا تمنعون أنفسكم عنه  أخذ اللّه على النبيين من قبليأنا آخذ عليكم بما 
يد اللّه   نهتمنعوا علي بن أبي طالب عمّا تمنعون أنفسكم عو  و تحفظوه، فانّه الصّديق الأكبر، يز

]التي  [، و إّن اللّه أعطى موسى العصا، و إبراهيم برد النار، و عيسى الكلمات ]به دينكم
 ، و لكّل نبي آية و هذا آية ربّيبها الموتى، و أعطاني هذا عليا [يحيي كان

 

 712، ص 2وّدة، القندوزي، ج ينابيع امل
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دا َّّ دٍ ، وإّنَّ مُحَم ُحَمَّّ يَدعو إلى وِلايَةِ عَلِيٍّ ؛  الإمام الباقر عليه السلام ـ لَِأبي حَمزَةَ ـ: إّنَّ عَلِيّا آيَةٌ لِم
ٌّ مَولاهُ ، اللّهُّمَّ واِل مَن أ ّ ه عليه و آله : مَن ُكنُت مَولاهُ فَعَلِيّ َلَغََك قَوُل رَسوِل اللّه ِ صلى الل ما ب

 والاهُ ، وعادِ مَن عاداهُ ! ! فَوالَى اللّه ُ مَن والاهُ وعادَى اللّه ُ مَن عاداهُ 

 22ص ، حممد بن حسن الصفاربصائر ادلرجات، 

 
 :عبدالله الصادق جعفر بن محمد یعن صفوان عن اب

وشاهدا على أمته، ودلالة  وكاشف الـكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته، و آيةً لرسالته
 لحجته

 ۲۲۲ص  ،ریالکب املزار

 
 خطبه فدکیهفرازی از 

َ اطمَ وَ  نوا للفتنة جأشا و أبشروا بسيف صارم و هرج شامل و استبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا ئ
ُ   جمعكم حصيدا فيا حسرة عليكم و أنى لـكم و قد عميتو  ُلْزِم ْ لَهَا كَ عَلَيْكُْم َأ ن ارِهُونَ وَ كُمُوهَا وَ َأنْتُم
 َ َ ا َلْع هِ رَّبِ ا َّّ َمْدُ لِل ِينَ ْلح َم  ال

 272، ص 11رشح نهج ابلالغه، ابن أيب احلديد، ج 
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ّ ه علیهالام س حضرت زهراجانسوز  عبارات  هنگام حمله به خانه وحی الل

ْخرِجَ  ا أُّ َّّ َّّى عَِن اْلحَسَِن عَْن َأبَاٍن عَْن َأبِي هَاشٍِم قَاَل: لَم خَرََجْت فَاطِمَةُ ع  بِعَلِيٍّ ع  عَنْهُ عَِن الْمُعَل
ِيَدَِي ابْنَْيهَا فَقَالَْت مَا لِي وَ مَا لََك يَا َأبَا بَكْرٍ  ً ب هِ ص عَلَى رَْأسِهَا آِخذَة َّّ َمِيَص رَُسوِل الل ً ق  وَاِضعَة

ِيدُ َأْن تُؤِْتمَ ابْنَّيَّ وَ تُرْمِلَنِي مِْن زَْوِجي هِ لَوْ لَا َأْن تَكُ  تُر َّّ وَن َسيِّئَةٌ لَنَشَرُْت َشعْرِي وَ لَصَرَْخُت وَ الل
ِيدُ ِإلَى ِيَدِهِ فَانْطَلَقَْت بِهِ. ِإلَى رَبِّي فَقَاَل رَجٌُل مَِن الْقَوِْم مَا تُر َّّ َأخَذَْت ب  هَذَا ثُم

 278 - 272، ص 8الاکيف، ج   

یارت روز مبعث  فرازی از ز

لامُ  َ العُلوِم وَكهَف الفُقَراءِ ، الّسَّ لامُ عَلَيَك يا َبحر ُ ومِنى ، الّسَّ ة ِ مَكَّّ عَلَيَك يا مَن شُرِّفَت بِه
ماءِ بِسَيِّدَةِ النِّساءِ ، وكانَ شُهودُهَا المَلائِكَةَ  لامُ عَلَيَك يا مَن وُلِدَ فِي الـكَعبَةِ ، وزُوَِّج فِي الّسَّ الّسَّ

فَرَةَ الَأصفِياءَ . الّسَّ  يِل الّسَّ بِيُّّ ِبجَز َّّ هُ الن لامُ عَلَيَك يا مَن َخّصَّ ياءِ . الّسَّ لامُ عَلَيَك يا مِصباَح الّضِ
لامُ  ِنَفِسهِ شَرَّّ الَأعداءِ ، الّسَّ لامُ عَلَيَك يا مَن باَت عَلى فِراِش خاتَِم الَأنبِياءِ ، ووَقاهُ ب الحِباءِ. الّسَّ

مُس فَسامى شَمعو ت لَهُ الّشَّ لامُ عَلَيَك يا مَن أنجَى اللّه ُ َسفينَةَ عَلَيَك يا مَن رُدَّّ فاءَ . الّسَّ نَ الّصَّ
لامُ عَلَيَك يا مَن تاَب اللّه ُ بِهِ  ُ وَطمى . الّسَّ ِ وَاسِم أخيهِ َحيُث التَطَمَ َحولَها الماء نوٍح بِاسمِه

 ُ َّّذي مَن رَكِبَه جاةِ ال َّّ لامُ عَلَيَك يا فُلَك الن رَ عَنهُ  وبِأخيهِ عَلى آدَمَ إذ غَوى ، الّسَّ َنجا ومَن تََأّخَّ
 هَوى

88ص  لشهيد األّول ا ،املزار  
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 علیهما السلامآیات مربوط به حضرت موسی و هارون 

﴾۹َأتَاكَ حَدِيُث مُوسَى ﴿وَهَْل   

 َّّ ِيكُْم مِْنهَا بِقَبٍَس َأْو َأِجدُ عَلَى الن ﴾۰۱﴿ارِ هُدًى ِإْذ رََأى نَارًا فَقَاَل لَِأهْلِهِ اْمكُثُوا ِإنِّي آنَْسُت نَارًا لَعَلِّي آت  

ا َأتَاهَا نُودَِي يَا مُوسَى ﴿ َّّ ﴾۰۰فَلَم  

 َّّ َك فَاخْلَْع نَعْلَيَْك ِإن ُّّ ِِ ُطوًى ﴿ِإنِّي َأنَا رَب ﴾۰۱َك بِالْوَادِ الْمُقَّدَّ  

ِمَا يُوحَى ﴿ ﴾۰۱وََأنَا اخْتَرْتَُك فَاْستَمِْع ل  

لَاةَ لِذِكْرِي ﴿ ا َأنَا فَاْعبُْدنِي وََأقِِم الّصَّ هُ لَا ِإلَهَ ِإلَّّ َّّ نِي َأنَا الل َّّ ﴾۰۱ِإن  

ْخفِيهَا لِتُْجزَى كُّلُّ نَْفٍس  ِيَةٌ َأكَادُ أُّ اعَةَ آت ﴾۰۱بِمَا تَْسعَى ﴿ِإّنَّ الّسَّ  

بََع هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿ َّّ ََّّك عَْنهَا مَْن لَا يُؤْمُِن بِهَا وَات ن ﴾۰۱فَلَا يَُصّدَّ  

ِينَِك يَا مُوسَى ﴿ َم ِي ﴾۰۱وَمَا تِلَْك ب  

ْخرَى ﴿ أُّ عَلَْيهَا وََأهُّشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرُِب أُّ ﴾۰۱قَاَل هِيَ عََصاَي َأتَوَكَّّ  

﴾۰۹َألْقِهَا يَا مُوسَى ﴿ قَالَ   

ةٌ تَْسعَى ﴿ َّّ ﴾۱۱فََألْقَاهَا فَِإذَا هِيَ َحي  
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ولَى ﴿ ﴾۱۰قَاَل خُْذهَا وَلَا َتخَْف َسنُعِيدُهَا ِسيرَتَهَا اْلأُّ  

ْخرَى ﴿ ﴾۱۱وَاْضمُْم يَدَكَ ِإلَى َجنَاِحَك َتخْرُْج بَيَْضاءَ مِْن غَيْرِ ُسوءٍ آيَةً أُّ  

ِنَا  يََك مِْن آيَات ـْكُبْرَى ﴿لِنُرِ ﴾۱۱ال  

هُ َطغَى ﴿ َّّ ﴾۱۱اْذهَْب ِإلَى فِرْعَوْنَ ِإن  

﴾۱۱قَاَل رَّبِ اشْرَْح لِي َصْدرِي ﴿  

﴾۱۱وَيَسِّرْ لِي َأْمرِي ﴿  

﴾۱۱وَاحْلُْل عُْقدَةً مِْن لِسَانِي ﴿  

﴾۱۱يَْفقَهُوا قَوْلِي ﴿  

يرًا مِْن َأهْلِي ﴿ ﴾۱۹وَاْجعَْل لِي وَزِ  

﴾۱۱هَارُونَ َأِخي ﴿  

 ِ ﴾۱۰هِ َأْزرِي ﴿اْشدُْد ب  

﴾۱۱وََأشْرِكْهُ فِي َأْمرِي ﴿  

﴾۱۱كَْي نُسَبِّحََك َكثِيرًا ﴿  
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﴾۱۱وَنَذْكُرَكَ َكثِيرًا ﴿  

ِنَا بَِصيرًا ﴿ ََّّك ُكنَْت ب ﴾۱۱ِإن  

وتِيَت ُسؤْلََك يَا مُوسَى ﴿ ﴾۱۱قَاَل قَْد أُّ  

ْخرَى ﴿ ةً أُّ ا عَلَيَْك مَرَّّ َّّ ﴾۱۱وَلَقَْد مَنَن  

مَِّك مَا يُوحَى ﴿ِإْذ َأْوَحيْنَا ِإلَى  ﴾۱۱أُّ  

 ٌّ ٌّ لِي وَعَدُوّ اِحِل يَْأخُْذهُ عَدُوّ ُّّ بِالّسَّ ِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَم ابُوِت فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَم َّّ لَهُ وََألْقَيُْت  َأِن اقْذِفِيهِ فِي الت
ةً مِنِّي وَلِتُْصنََع عَلَى عَيْنِي ﴿ َّّ ﴾۱۹عَلَيَْك َمحَب  

ْختَُك  َّّ عَيْنُهَا وَلَا َتحْزَنَ ِإْذ تَمْشِي أُّ مَِّك كَْي تَقَر كُْم عَلَى مَْن يَْكفُلُهُ فَرََجعْنَاكَ ِإلَى أُّ ـُّّ فَتَقُوُل هَْل َأدُل
 َ َّّ ِجئَْت عَل اكَ فُتُونًا فَلَبِثَْت ِسنِينَ فِي َأهِْل مَْديََن ثُم َّّ يْنَاكَ مَِن الْغَّمِ وَفَتَن ى قَدٍَر يَا وَقَتَلَْت نَْفسًا فَنَّجَّ

﴾۱۱وسَى ﴿مُ   

﴾۱۱اْذهَْب َأنَْت وََأُخوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿﴾۱۰وَاْصطَنَعْتَُك لِنَْفسِي ﴿  

هُ َطغَى ﴿ َّّ رُ َأْو َيخْشَى ﴿﴾۱۱اْذهَبَا ِإلَى فِرْعَوْنَ ِإن َّّ َّّهُ يَتَذَك ﴾۱۱فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَل  

نَا َنخَاُف  َّّ نَا ِإن َّّ َب ﴾۱۱َأْن يَْفرَُط عَلَيْنَا َأْو َأْن يَْطغَى ﴿قَالَا ر  

نِي مَعَُكمَا َأْسمَُع وََأرَى ﴿ َّّ  ﴾۱۱قَاَل لَا َتخَافَا ِإن
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 ٍ ِيَل وَلَا تُعَّذِْبهُْم قَْد ِجئْنَاكَ بِآيَة ا رَُسولَا رَبَِّك فََأْرِسْل مَعَنَا بَنِي ِإسْرَائ َّّ ِيَاهُ فَقُولَا ِإن مِْن رَبَِّك  فَْأت
لَا بََع الْهُدَى ﴿وَالّسَّ َّّ  ﴾۱۱مُ عَلَى مَِن ات

 22 - 8طه 

ا  ًّّ َّّهُ كانَ ُمخْلَصاً وَكانَ رَُسولاً نَبِي   ﴾15﴿وَاْذكُرْ فِي الْكِتاِب مُوسى ِإن

ا  ًّّ بْناهُ َنجِي َّّ ورِ اْلَأيْمَِن وَقَر  ﴾15﴿وَنادَيْناهُ مِْن جانِِب الّطُّ

ا  ًّّ  ﴾15﴿وَوَهَبْنا لَهُ مِْن رَْحمَتِنا َأخاهُ هارُونَ نَبِي

 17 – 11مریم 

َبِّكُْم  ْ َأْمرَ ر ً قاَل بِئْسَما خَلَْفتُمُونِي مِْن بَعْدِي َأعَجِلْتُم ِ غَْضبانَ َأِسفا ا رََجَع مُوسى ِإلى قَوْمِه َّّ وَلَم
مَّّ ِإّنَّ الْقَوْمَ اْستَْضعَفُونِي وَكادُوا  هُ ِإلَيْهِ قاَل ابَْن أُّ ُّّ ِِ َأِخيهِ َيجُر ُ وََألْقَى اْلَألْواَح وََأخَذَ بِرَْأ لُونَنِي يَْقت

الِمِينَ  َ اْلَأعْداءَ وَلا َتجْعَلْنِي مََع الْقَوِْم الّظَّ ْ لِي وَلَِأِخي  ﴾511﴿فَلا تُْشمِْت بِي قاَل رَّبِ اْغفِر
اِحمِينَ  َّّ  ﴾515﴿ وََأْدِخلْنا فِي رَْحمَتَِك وََأنَْت َأْرَحمُ الر

 111-111األعراف، 

َّّ نَْفسِي وَ   ﴾51﴿ َأِخي فَافْرُْق بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوِْم الْفاِسقِينَ قاَل رَّبِ ِإنِّي لَا َأْملُِك ِإلا

 21مائده 
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 حدیث منزلت

ّ ه عليه و آله لِعَلِيٍّ :  عن سعيد بن المسيّب عن عامر بن سعد بن أب قاَل رَسوُل اللّه ِ صلى الل
هُ لا نَبِّيَّ بَعدي . قاَل َسعيدٌ : فََأحبَبُت أن اُشافِهَ بِها  َّّ أنَت مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى ، إلّا أن

 َ ث ثتُهُ بِما حَّدَّ َلَقيُت َسعدا ، فَحَّدَّ ني عامِرٌ ، فَقاَل : أنَا سَمِعتُهُ . فَقُلُت : أ َأنَت سَمِعتَهُ ؟ َسعدا ، ف
تا .  فَوََضَع إصبَعَيهِ عَلى اُذُنَيهِ ، فَقاَل : نَعَم ، وإلّا فَاستَكَّّ

 1821، ص 2صحيح مسلم،ج 

 

ّ ه عليه و آله لِعَلِيٍّ علي بِيُّّ صلى الل َّّ ه السلام في الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام: لَقَد قاَل الن
 عَشَرَةِ مَواِضَع : أنَت مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى

 712ص  2ينابيع املوّدة : ج 
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 شبیه شکوه حضرت هارون شکوه امیرالمؤمنین علیه السلام

 ُ ونَ رَجُلًا عَلَى الْمَوِْت فَقَاَل لَهُْم َأمِير ُّّ ُمِائَةٍ وَ ِست ُ ثَلَاث ا َأْمسَى بَايَعَه َّّ ِنَا ِإلَى فَلَم الْمُؤْمِنِينَ ع اغْدُوا ب
يْتِ  َّّ ا َأبُو ذَرٍّ وَ الْمِْقدَادُ وَ   َأْحجَارِ الز ً ِإلَّّ ُمحَلِّقِينَ وَ حَلََق َأمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَا وَافَى مَِن الْقَوِْم ُمحَلِّقا

 ِ ارُ بُْن يَاسِرٍ وَ جَاءَ َسلْمَانُ ف َّّ َاِن وَ عَم َم مَاءِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ بُْن الْي هُّمَّ  -ي آِخرِ الْقَوِْم فَرَفََع يَدَهُ ِإلَى الّسَّ َّّ الل
ِيَل هَارُونَ   ِإّنَّ الْقَوْمَ اْستَْضعَفُونِي َكمَا اْستَْضعَفَْت بَنُو ِإسْرَائ
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