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  1. سوره حمد آيه 1 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

فخررازی از علمای طراز اول اهل ســنت اســت وی ضمن آنکه تفســيری سترگ 
بر قرآن کريم نوشــته  اســت تأليفات ديگری نيز دارد او در جلد اول اين تفسير که 32 
جلد مى باشــددر ذيل آيه بسم الله الرحمن الرحیم ســورة حمــد آورده:  ما نفهميديم که 
پيامبرخدا بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند مى خواند يا آهسته ولى برای فهميدن 
 اقتداء مى کنيم و به عمل او نگاه مى کنيم چرا که رســول خدا ايــن مطلب به على
دربارة على بن ابيطالب فرموده: هرجا على هســت حق هم همانجا مى باشــد و ما بررسى 
کرديــم ديديم که على بن ابيطالب در نمازهايــش بسم الله الرحمن الرحیم را بلند قرائت 

مى کرده است. 1

  2. سوره حمد، آيه 5  

ثعلبى صاحب تفسير الکشف والبيان ذيل سورة فاتحه آورده که ابى بريده نقل مى کند: 
مقصود از صراط مستقيم که در اين سوره آمده راه محمد و آل او مى باشد و از تفسير 
وکيع بن جراح از سفيان ثوری، از سدی، از اسباط و مجاهد از ابن عباس روايت کرده است 
که معنى »ما را به راه راســت هدايت کن« يعنى ما را به حب و دوســتى محمد و آل او 

راهنمايى نما. 

  3. سوره بقره آيه 2  

ابن عباس گويد: مقصود از آيه »ذلک الکتاب الریب فیه هدًی للمتقین«؛ اين است که: 
)الشّک فیه انّه من عندالله نزل وهو بیان و نور للمتقین؛ یعنی علی بن ابی طالب الذی مل 

یرشک بالله طرفة عین؛ واتّقی الرشک وعبادة االوثان واخلص لله العبادة، یبعث الی الجّنة 

بغیر حساب هو وشیعته؛ يعنى بى شــک اين قرآن از طــرف خداوند فرود آمده و برای 

متقين و پرهيزکاران بيان و نور اســت و مقصود از متقين على بن ابيطالب مى باشد که 
هرگز مشــرک نبوده  و از پرستش بت ها دوری مى جسته و عبادت او تنها برای خداوند 

1. تفسیر کبیر، نوشته فخررازی متوفای 606 قمری ج، 1 ذيل آية فوق. 
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بوده اســت و به همين سبب او و شيعيانش در قيامت بدون حساب داخل بهشت خواهند 
شد(.1

  4. سوره بقره آيه 14  

محمدبن حنفيــه مى گويد: روزی پــدرم اميرالمؤمنين على با اصحابش ســلمان 
فارســى، مقداد، صهيب... از بيرون شهر وارد مدينه شدند آن گاه با رئيس منافقين مدينه 

عبداهلل بن ابّى روبرو شدند. 
 ســپس عبداهلل بن ابى با زبان منافقانه شــروع به تمجيد از حضرت على کرد و گفت: 

مرحبا به سيد بنى هاشم. 
... امــام على فرمود: وای بر تو ای ابن ابى! ولى من گواهى مى دهم تو منافقى بى 

دين هستى. 
ابن ابى گفت: يا على! آيا اين سخنان را دربارة من مى گويى؟ به خدا سوگند من مؤمنى 

مثل تو و يارانت هستم. 
امام على فرمود: ای ابن ابى! مادرت به عزايت بنشــيند به يقين مى دانم تو منافق 

بى دينى هستى. 
عبداهلل بن ابى به نزد پيامبــر آمد و از اين وقايع اظهار ناراحتى کرد. در اين مجلس 
آيــه »واذا القوا الّذین آمنوا«2 )و چون با مؤمنان رو به رو شــوند گويند: ايمان آورده ايم( 

نازل شد. 
يعنــى: ابن ابى هرگاه اميرالمؤمنين على را که مؤمن و تصديق کننده قرآن اســت 

مالقات کند مى گويد: »قالوا آمنا« به محمد و قرآن ايمان راستين داريم. 
اين اشخاص وقتى دوســتان منافق و شياطين خود را مى بينند اظهار مى دارند ما در 
کفر و شرک با  شما هستيم »اّنا نحن مستهزون« ما على و يارانش را استهزاء مى کنيم. 
خداوند فرمود: »الله یستهزی بهم« خدای تعالى در پاسخ استهزاء به على و يارانش، 

آن ها را در آخرت عذابى دردناک و مجازاتى سخت مى نمايد. 3
1. شواهدالتنزیل، نوشته حاکم حسکانى حنفى، ج 1، ص 67. 

2. بقره / 14. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 48. 
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  5. سوره بقره آيه 37  

ابن مغازلى شافعى يکى از دانشــمندان و نويسندگان بزرگ اهل سنت مى باشد او از 
 ابن عباس دربارة آيه »فتلقی آدم من ربه کلامت...«1 روايت کرده که از پيغمبراســالم

سؤال شد کلماتى که آدم دريافت و در اثر آن ها توبه آدم پذيرفته شد چه بود؟
 فرمود: آدم خداوند را به حق محمد و على و فاطمه و حســن و حســين پيغمبر

خواند، آن گاه خداوند متعال نيز توبه اش را قبول کرد. 

  6. سوره بقره آيه 58  

ابوسعيد خدری از رسول خدا نقل کرده که: »مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حطة من 
دخل غفر له«. 

َمثِل اهل بيت من در ميان شــما مثل باب حطة )در بنى اسرائيل( است پس هرکس 
داخل شود او آمرزيده است.2

ابوبصيــر از امام صادق نقل نموده که حضرت على فرمود: »انا باب حطة«3؛ من 
باب حطة هستم.4

  7. سوره بقره آيه 143  

حجاج بن يوســف ثقفى لعنة اهلل عليه به بصره آمده بود گروهى پيش او حاضر بودند. 
شعبى روايت کرده آخرين نفری که به اين جمع پيوست حسن بصری بود. حجاج به امام 
على ناسزا مى گفت و ديگران هم با او همراهى مى کردند ولى حسن بصری در سکوت 

بود حجاج از او سؤال کرد چرا ساکتى؟ نظر خود را در مورد على بگو؟
حســن بصری اين آيه قرآن را خواند »وما جعلنا القبلة التی کنت علیها اال لنعلم من   

1. بقره / 37. 
2. جامع الصغیر، ص 67 ـ ینابیع املودة، ص 284. 

3. منظور آيه 58 ســوره بقره مى باشــد: »وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم«، يعنى و از آن در، 
سجده کنان داخل گرديد و بگوييد خدايا از گناه ما در گذر تا از خطای شما در گذريم و بر ثواب نيکوکاران شما 

بيفزائيم. 
4. ینابیع املودة، ص 495. 
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یتبع الرسول...«1؛ ای رســول، ما قبله را تغيير نداديم جز اين که مى خواستيم پيروان شما 

از ديگران که بر جاهليت باقى مانده اند معلوم شوند و پذيرفتن اين قبله کعبه برای مردم 
سنگين آمد جز کسانى که خداوند آن ها را هدايت نموده بود. 

آن گاه گفت: على از کسانى بود که خداوند او را هدايت نموده بود و از اهل ايمان بود 
او پســرعموی رسول خدا و داماد و محبوب ترين مردم نزد او بود على سوابق نيک 
و مبارکى از ناحيه خداوند داشــت که  تو هرگز نمى توانى، و هيچ يک از مردم نمى توانند 

آن ها را انکار کنند. 2

  8. سوره بقره آيه 207  

محمدبن عبداهلل حاکم نيشــابوری از علمای بزرگ اهل سنت متوفى 405 هـ. ق. در 
کتاب خود در خصوص آيه شــريفه 207 بقره »ومن الناس من یرشی نفسه ابتغاء مرضاته 
الله والله رئوف بالعباد«3؛ از ابن عبــاس آورده اســت که حضرت على جان خويش را 

در معرض خطر قرار داد و لباس پيامبر را به تن پوشــيد تا مشــرکان دست به پيامبر 
پيــدا نکننــد او تصريح و تأکيد مى کند که على مصداق آيه شــريفه مى باشــد. او از 
على بن الحسين روايت آورده است: نخستين کسى که جان خود را به خاطر رضای خدا 
در معرض خطر قرار داده است على بن ابيطالب بود زيرا در رختخواب پيامبر خوابيد. 

آن گاه اشعاری را در تمجيد اين عمل حضرت  على سروده است. 4
در احاديث متواتر از طريق خاصه و عامه وارد شده است که آيه »ومن الناس من یرشی 
نفسه ابتغاء مرضات الله...« 5 در شــأن حضرت على نازل شده است زيرا در اين شب 

جان خود را سپر بالی رسول خدا کرد. 6
برای اين آيه روايات متعددی نقل شــده اســت، اين آيه يکى از بزرگ ترين آياتى 
است که در شأن پر شميم عمل بهشتى اميرالمؤمنين على نازل شده است. على در 

1. بقره / 143. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 95 ـ 93. 

3. بعضى از مردم جان خود را برای کسب رضايت خداوند مى فروشند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است. 
4. املستدرک علی الصحیحین، جزء 3، ص 4. 

5. بقره / 207. 
6. تفسیر فخررازی، ج 5، ص 223 و 224 ـ تاریخ طربی، ج 2، ص 99 تا 101. 
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بســتر پيامبر اسالم آرميد تا پيامبر اسالم بتوانند به مدينه هجرت نمايند نکته مهم 
اين موضوع را عالم ربانى، جناب سيدبن طاووس در کتاب اقبال االعمال فرموده است او 
مى فرمايد: »تمام آثار و هدايت ها و سعادت هايى که به واسطة رسول اهلل نصيب بشر 
شده است به واســطة اين جانفشانى على است که با خوابيدن در بستر پيامبر او را 
از کشته شــدن نجات داد على با انجام اين جانفشانى خود را سپر بالی پيامبر کرد و 
باعث تداوم نبوت و بقاء و ادامة اســالم در مدينه شد و باعث ادامة راه نبوت در مجرای 

امامان شيعه شد. 
بســياری از علمای محترم اهل سنت به نزول اين آيه در شأن امام على در شب 

هجرت رسول خدا از مکه به مدينه تأکيد کرده اند. 
احمدبن حنبل متوفای قرن 3 در مســند جلد 1، ص 221 حديث 3062 جامع البيان 
تفســير 30 جلدی ابن جرير طبری متوفای قرن 4 ذيل آيه و حسکانى متوفای قرن 5 در 
شــواهدالتنزيل، ج 1، ص 130، حديث 141 و تفســير 10 جلدی الکشف و البيان نوشته 
ثعلبى در ذيل آيه و تفســير 10 جلدی کشف االسرار نوشته ميبدی متوفای 480 قمری، 
ج 1، ص 554، فخــررازی متوفای 606 قمری در تفســير کبير )32 جلدی( در ذيل آيه 

مذکور. 
مناقب، نوشــته خوارزمى  ص 117 حديث 141 و تذکرةالخواص نوشــته ابن جوزی 
متوفای 579 قمری، ص 35 و خصائص اميرالمؤمنين نوشته نسائى متوفای 303 قمری، 
ص 72 حديــث 23 و الکامل فى التاريخ نوشــته ابن اثير متوفای 630 قمری، ج 1، ص 
516 و تاريخ دمشق نوشته ابن عساکر متوفای 571 قمری، ج 42، ص 68 و المستدرک 
على الصحيحين نوشته حاکم نيشابوری متوفای 405 قمری، ج 3، ص 5، حديث 4264 
و 4263. طبقات الکبری نوشته محمدبن سعد متوفای 230 قمری، ج 1، ص 227 و تاريخ 
يعقوبــى متوفای 284 قمری، ج 2، ص 39 و غزالى در احياء علوم الدين، ج 3، ص 379 
و ابونعيم اصفهانى متوفای قرن 5 در ما نزل من القرآن فى على و اســدالغابه نوشــته 
ابن اثيــر متوفای 630 قمــری، ج 4، ص 98 و ابن قتيبه دينوری متوفای 276 قمری در 
ملحمته تاريخ طبری، ج 2، ص 372 و قندوزی متوفای 1294 در ينابيع المودة، ص 92. 
و کثيری از علمای شيعه نزول اين آيه را به علت جانفشانى اميرالمؤمنين در ليلةالمبيت 
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دانسته اند. تفسير نورالثقلين، جلد 1، ص 171،  احقاق الحق، ج 3، ص 23، تفسير برهان، 
ج 1، ص 206 و تفســير عياشى، ج 1، ص 101 و تفسير على بن ابراهيم قمى، ج 1، ص 
71، امالى شيخ طوسى، ص 465 و تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 301 و تفسير صافى، 
ج 1، ص 363، تنبيه الخواطر، ج 1، ص 173 و مناقب آل ابيطالب ابن شهر آشوب، ج 2، 

ص 60 و تفسير وزين الميزان، ج 2، ص 99. 
 نتيجه اينکه ليلةالمبيت يکى از ممتازترين و شريف ترين فضيلت سيداالتقياء على

است. 
پاسخ به سؤالى بزرگ:

چرا رسول خدا ابوبکر را در ليلةالمبيت به غار ثور برد؟
در کتاب احتجاج طبرسى آمده است که: 

ســعدبن عبداهلل قمى اشعری که از دوستان احمدبن اسحاق وکيل امام عسگری در 
 قم بوده در مقابل سؤالى که از او مى پرسند جهت دريافت پاسخ به وکيل امام عسگری
در قم مراجعه مى کند و مشاهده مى کند که احمدبن اسحاق وکيل امام عازم شهر سامراء 
اســت لذا همراه او به خدمت امام عســگری مشرف مى شــود تا جواب سؤال خود را 

بپرسد. 
سؤالى که از سعد پرسيدند اين بود که: 

ابوبکر افتخار همراهى رسول اهلل را در ليلةالمبيت داشت و رسول خدا از خطر جانى 
ابوبکر نگران بودند؛ لذا چون مى خواســت او را خليفه خود کند در آن شــب خطرناک با 

بردن او به غارثور او را از مرگ نجات داد تا جان جانشين خود را حفظ کند. 
سعدبن عبداهلل مى گويد: وقتى خدمت امام يازدهم رسيديم سؤاالت خود را مى خواستم 
بپرسم که امام فرمود: سؤاالت خود را از فرزندم مهدی بپرس! سعدبن عبداهلل مى گويد: 
امام مهدی در آن زمان 3 يا 4 ســال داشتند. سعدبن عبداهلل مى گويد: سؤاالت ديگری 
داشــتم آن ها را يک به يک مى پرسيدم تا اينکه امام مهدی به يکباره بدون طرح آن 
سؤال فرمود: »ای سعد! در مورد ادعای دشمن تو راجع به اينکه)رسول خدا(، ابوبکر را 

با خود به غار برد و مى دانستند که اگر على کشته شود امر اسالم مختل نمى گردد. 
... و رعايــت اختفاء ايجاب مى نمود که او)يعنى ابوبکــر( را به غار ببرد؛ فرمود: چرا 
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نگفتى که مگر نه اين است که شــما در رواياتتان )اينگونه روايات جعلى در کتب آن ها 
وجود دارد( از قول رســول اکرم نقل کرده ايد که آن حضرت فرمودند: خالفت پس از 
من ســى ســال خواهد بود، بقای عمر خالفت بعد از من به وجود اين چهار نفر )ابوبکر، 
عمر، عثمان، على( بســتگى دارد؟ پس اين چهار نفر بر اســاس مذهب شما جانشينان 
پيامبرند؟ قطعا! دشمن تو چاره ای جز اين ندارد که بگويد درست  است. )يعنى گفته تو را 
قبول کند(. پس از اين گفته به دشمن خود مى گويى: با توجه به اين موضوع همان گونه 
که ابوبکر خليفه پيامبر اســت اين ســه نفر هم خليفه بوده اند پس چرا پيامبر يکى از 
اين چهار نفر )يعنى ابوبکر( را با خود به غار برد و آن سه نفر ديگر را نبرد؟ )در حالى که 
 از نظر مقام و منزلت هر چهارنفر در يک حد مى باشــند( در اين صورت پيامبر اسالم
نســبت به آن سه نفر ديگر استخفاف )تبعيض( ورزيده و ترک محبت نموده و از شفقتى 

که نسبت به ابوبکر روا داشته آن 3 نفر را محروم کرده است. 
نتيجه کالم نورانى امام عصر آنســت که: يار غار بــودن دليل تقدم ابوبکر به امر 

خالفت نيست و فضيلت محسوب نمى شود. 
امام عصر با اين فرمايش به ســعد فهماند که رسول خدا صاحب عصمت است 
و کوچک ترين خطايى از ايشــان سر نمى زند اين کار يعنى همراه بردن ابوبکر به جهت 
حفظ جان او )ابوبکر( و بى توجهى پيامبر به سه خليفة ديگر اشتباه و سهو محض است و 
تفاوت گذاردن بين آن ها خالف عصمت پيامبر است )به علت يکى بودن مرتبه در مسئله  
خالفت( پس پيامبر اين چنين خطای تبعيض آميزی را مرتکب نمى شود. بنابراين هدف 
از بــه همراه بردن ابوبکر فضيلتى برای او ايجاد نمى کند و قطعًا دليلى بر خليفه بودن او 

بعد از رسول خدا نمى باشد. 

  9. شرح کوتاه از حادثه ليلةالمبيت   

امام على بعد از رفتن رســول خدا با خطر جــدی مواجه بود. آنگونه که خود آن 
حضرت اينگونه فرمودند: 

    »وقیت بنفسی خیر من وطی الحصی                ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر«
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يعنى: با جان خودم بهترين کسى را که پا بر زمين نهاده و به کعبه و حجر اسماعيل 
طواف نموده است را حفظ کردم.1

و در روايت اســت در آن شب جبرئيل باالی سر و ميکائيل پايين پای على جهت 
حفاظت از آن امام قرار گرفتند و جبرئيل گفت: مبارک باد بر مثل تو ای پســر ابوطالب 
که خداوند به تو بر مالئکه مباهات مى کند و پيامبر در راه مدينه بود که آيه شريفه »ومن 

الناس من یرشی نفسه...« بر ايشان نازل شد.2 

در تفســير همين آيه از امام على نقل شده که فرمود: »ان املراد باالیة الرجل یقتل 
علی االمر باملعروف والنهی عن املنکر؛ مقصــود و منظور از اين آيه )ومن الناس من یرشی 

نفسه... ( مردی است که به سبب امر به معروف و نهى از منکر کشته مى شود«. 

  10. سوره بقره آيه 208  

ابی نعیم  عن  املودة  ینابیع  فی  روی  و  السلم«؛  فی  ادخلوا  آمنوا  الذین  أیها  یا   ...«

االصبهانی انه قال فی هذه اآلیة: »السلم« والیة امیراملؤمنین علی بن ابی طالب؛ يعنــى: 

در کتــاب ينابيع  المودة از ابونعيم اصفهانى نقل نموده که گويد: مقصود از »ســلم« در 
اين آيه واليت على بن ابيطالب اســت )ينابيع المودة نوشته شيخ سليمانى قندوزی حنفى، 
ص 111( اهل ســنت و در روايتــى ديگر از امام باقر نقل نمــوده که فرمود: »سلم؛ 
 و واليت اوصيای بعد از اوست، السلم والیة علی بن ابی طالب واليت على بن ابيطالب

واالوصیاء من بعده«.3

  11. سوره بقره آيه 255 »آيةالکرسي«  

دربارة برکات آيه شــريفه »آیةالکرسی« روايات خاص و استثنايى وارد شده است؛ اما 
در اينجا به رابطه آيةالکرسى با امام على اشاره مى نمائيم. 

امام فخررازی متوفای 606 قمری که از مفســرين ممتاز اهل سنت است در تفسير 

1. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 5. 
2. تفسیر کشف االرسار، ج 1، ص 554. 

3. ینابیع املودة، ص 250. 
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32 جلدی خود با بررسى هايى که در سال های متعدد کرده در عظمت و بزرگى موالی 
مؤمنان على اينگونه مى نويسد: 

»من اتخذ علیاً اماماً لدینه استمسک بالعروةالوثقی فی دینه ونفسه«. 

هرکــه على را به عنوان پيشــوای دينى خود برگزيند همانا به ريســمان محکم 
تمسک جسته که خودش و دينش را حفظ مى کند. 

و نيــز آورده کــه: »ومن اقتدی فی دینه بعلی بن ابی طالب فقد اهتدی والدلیل علیه 
قوله اللهم ادر الحق مع علی حیث دار«. 

 هرکس در دينش به على بن ابيطالب اقتدا کند هدايت مى شــود چنانکه رسول خدا
فرمود: خداوندا! هرجا که على هست حق را با او قرار بده.1

و در کتــاب »الفائق فی اللفظ الربائق« نوشــته ابوالبرکات عبدالمحســن الحنفى از 
رسول خدا روايت شده که فرمود: 

»من أحب علیاً فقد استمسک بالعروةالوثقی«. 

هرکس على را دوست بدارد به دستگيره محکم خدا در آويخته است. 
و در روايتى ديگر آمده است: قال رسول الله: »انت العروةالوثقی التی انفصام لها«. 

رسول خدا به على فرمود: تويى عروةالوثقى و دستگيره محکم. 2 رسيدن به خدا 
که هرگز گسسته نمى شود. 

و در روايتى ديگر معنای دقيق تری را از »عروةالوثقى« فرموده اند: »معارش الناس من 
اّحب ان متسک بالعروةالوثقی؛ التی الانفصام لها فلیتّمسک لوالیة علی بن ابی طالب فاّن 

والیته والیتی وطاعته طاعتی«؛ ای مردم هرکس که دوست دارد به عروةالوثقى و دستگيره 

محکمى که هرگز گسسته نخواهد شد چنگ بزند بايد به واليت على بن ابيطالب چنگ 
بزند که همانا واليت او واليت من و پيروی از او پيروی از من است. 

و در حديثــى امام باقر مى فرمايــد: فی قوله تعالی: )فقد استمسک بالعروةالوثقی( 
مودتنا اهل البیت؛ دربارة آيه )هر آينه به دستاويز استوار و محکم چنگ زده است( فرمود: 

آن دستاويز محکم دوستى و محبت ما خاندان است. 3

1. تفسیر کبیر، ج 1، ص 205 و ص 207. 
2. مناقب خوارزمی، ص 35. 

3. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 263. 
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در روايتى ديگر امام علــى واضح ترين معنا را دربارة اين آيه مى فرمايد: »انا حبل 
الله املتین وانا عروة الله الوثقی؛ منم آن ريسمان محکم خداوند؛ منم آن  دستگيره استوار 

خدا«. 1 
متأســفانه بعضى ها حب امام على و اوالد پاک ايشان را صرفًا به زبان مى گويند و 
در مرحله عمل، مشاهده مى شود عمل آن ها با عمل امامان متضاد است و اين برداشت 

را نمى توان درست دانست. 
روايات فوق از کتب شــيعه نقل شده اســت وليکن روايات زيادی در شأن پر شميم 
امام على در کتب قديمى اهل سنت و علمای ممتاز آن ها وجود دارد که نمونه ای  از 

آن را اشاره مى نمايد. 
در روز غديرخم پيامبر، على بن ابيطالب را بر پای داشــت و به تمام مردم اعالم 
فرمــود: »انت منی وانا منک، تقاتل علی التاویل کام قاتلت علی التنزیل انت منی مبنزلة 
هارون من موسی، انا سلم ملن ساملت وحرب ملن حاربت. انت العروةالوثقی التی الانفصام 

لها، انت تبین لهم ما یشتبه علیهم من بعدی انت امام کل مؤمن ومؤمنه وولی کل مؤمن 

ومؤمنه بعدی...«. 

ای علــى! تو از منى و من از تــوأم، تو بر تأويل قرآن مى جنگى هم چنان که من بر 
تنزيل آن در جنگ بودم بين تو و من همان نســبت است که ميان هارون و موسى بود 
من با هرکه تو به آن صلح باشى در صلحم و با هرکه در جنگ باشى در جنگم. تو همان 
عروةالوثقى و آن رشته استوار هستى که هرگز نخواهد گسست. تو مسائل مشکل و موارد 

اشتباه اين امت را پس از من حل و فصل خواهى کرد. 
تو امام و پيشوای هر مرد و زن با ايمانى و تويى که پس از من ولى و صاحب اختيار 

همه اهل ايمان از زن و مرد هستى... 2

  12. سوره بقره آيه 274  

ابن جوزی در تذکره الخواص صفحه 17 علت نزول آيه »الذین ینفقون اموالهم باللیل 

1. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 264. 
2. مناقب خوارزمی، ص 62. 
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والنهار رساً وعانیه«1 را اينگونه بيان کرده که پيامبر به على فرمود: چه چيزی تو را 

بر اين کار )انفاق شــبانه( وا داشت؟ امام على عرض کرد: زيرا وعده ايرا که خداوند به 
من داده، به دست آورم. 

پيامبراکــرم فرمود: آگاه باش که اين وعده دربارة تو تحقق يافت و اين هنگام بود 
که آية فوق نازل گرديد. 2

  13. سوره آل عمران آيه 33  

روزی مأمون عباســى از امام رضا سؤال کرد که آيا عترت رسول خدا را خداوند 
بر ساير مردم فضيلت داده است؟ حضرت رضا فرمود: »خداوند مقام عترت را بر ساير 

مردم در قرآن روشن فرموده است«. 
مأمون گفت: »در کجای قرآن روشن فرموده؟«

حضرت فرمود: در آية »ان الله اصطفی آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل عمران علی العاملین«.3
لذا امام باقر نيز فرموده اند: ما از آل ابراهيم هستيم.4

  14. سوره آل عمران آيه 61  

طبری از علمای بزرگ اهل سنت در تفسير 30 جلدی جامع البيان فى تأويل القرآن 
خود در ذيل آيه مباهله آورده است که: 

وقتى آيه مباهله نازل شد پيامبر به دنبال حضرت على و فاطمه و حسن و حسين 
فرســتاد تا برای مباهله با مســيحيان نجران نزد او حاضر شوند. 5 و فخررازی از علمای 
مفسر اهل سنت در قرن 6 و 7 در تفسير 32 جلدی خود در ذيل اين آيه آورده است که:

معاويه جريان ضد دينى خود را در حذف نام و آثار نبوت رســول اهلل متمرکز نموده 

1. بقره / 274. 
2. اين حديث را حاکم حسکانى در شواهدالتنزیل ج 1، ص 109 و سيوطى در تفسیر الدراملنثور، ج 1، ص 368 

و قرطبى در تفسیر الجامع االحکام القرآن، ج 2، ص 115 آورده اند. 
3. آل عمران / 33. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 118. 
5. آل عمران / 61. 
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بود او بــه عمروعاص گفته بود که نعوذباهلل نام محمد را دفن خواهم کرد وی تالش 
زيادی در جعل حديث بر عليه امام على نمود همچنين در اعتراض به سعد ابى وقاص 
که چرا سعد امام على را مورد لعن خود قرار نمى دهد گفت: ما یمنعک ان تسب اباتراب؟ 
چرا  ابوتراب را لعن نمى کنى؟ سعد در پاسخ به او به ماجرای مشهور منزلت و پرچم دادن 
رسول خدا در جنگ خيبر به امام على و آيه مباهله اشاره مى کند و تأکيد مى کند که 
آيه شــريفه: 61 سوره آل عمران: فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا 
وانفسکم در شأن على و فاطمه و حسين و حسين نازل شد و پيامبر بعد از نزول آيه 

فوق گفت: اللهم هوالء اهل بیتی؛ خدايا اين ها  اهل بيت من هســتند. آن گاه به معاويه 
گفت: اهل بيت پيامبر را مورد سب خود قرار نمى دهم. 1 

  15. سوره آل عمران آيه 103  

ابن عباس مى گويد: خدمت رســول خدا بوديم که فردی از اعراب باديه نشين وارد 
شد و عرض کرد: يا رسول اهلل! از شــما شنيدم که فرموديد: »واعتصموا بحبل الله جمیعاً 
والتفرقوا«؛ پس حبل اهلل کدام اســت که ما به آن تمســک جوييم و به آن چنگ زنيم؟ 

رســول خدا دست مبارک خود را بر دســت على زد و فرمود: »متسکوا بهذا هو حبل 
الله املتین«؛ به اين تمسک جوئيد که او حبل اهلل متين و ريسمان محکم خداوند است. 2

ثعلبى در تفسير، الکشف والبيان با سند از ابان بن ثعلب و او هم از امام صادق روايت 
کرده که مقصود از »حبل اهلل« در آيه »واعصتموا بحبل الله جمیعاً والتفرقوا«3؛ به ريسمان 

خدا چنگ بزنيد و متفرق نشويد. ائمه اطهار هستند. 

  16. سوره آل عمران آيه 144  

ابن عبّــاس گويد: حضرت على در زمان حيات پيامبرخدا اين آية قرآن را تالوت 

 .1. صحیح مسلم، ج 7، ص 120، باب فضايل على بن ابى طالب
2. ینابیع املودة نوشته قندوزی حنفى، ص 119. 

3. آل عمران / 103. 
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مى کرد: »افاین مات او قتل انقلبتم علی اعقبکم؛ آيا اگر او بميرد يا کشــته شود، از عقيده 
خود بر مى گرديد؟«. 1 و مى گفت:

به خدا ســوگند، پــس از آن که خداوند ما را هدايت کرد، هرگز به گذشــتة مان بر 
نمى گرديم، به خدا ســوگند، اگر بميرد و يا کشته شــود، هر آينه بر آنچه که او جنگيد، 
خواهم جنگيد تا در گذرم، به خدا سوگند، من برادر او، ولّى او، پسر عموی او و ميراث بر 

دانش او هستم. چه کسى از من به او سزاوارتر است؟«. 2

  17. سوره آل عمران آيات 144 و 145  

 ابن عباس مى گويد:در آيــات »وسیجزی الله الشاکرین؛ خداوند جزای اعمال نيک به 
شــکرگزاران عطا خواهد کرد«3 و »سنجزی الشاکرین؛ خداوند سپاسگزاران را جزای نيک 

خواهد داد«4 خداوند از اعمال با ارزش على بن ابيطالب تشکر کرده است. 5

  18. سوره آل عمران آيات 195 و 198  

اصبغ بن نباتــه به نقل از اميرالمؤمنين على گويد که روزی پيامبرخدا دســتم را 
گرفت و گفت: ای برادرم! آيا معنى اين کالم خداوند متعال را مى دانى که فرموده »ثواباً 

من عندالله والله عنده حسن الّثواب«6 و »ما عندالله خیر لابرار«. 7

عرض کردم: بفرمائيد تا بدانم. 
پيامبر اسالم فرمود: »انت الثواب وشیعتک االبرار« تو ثواب هستى و شيعيانت ابرار 

هستند و همچنين فرمود: يک چهارم قرآن دربارة ما )اهل بيت( نازل شده است. 8

1. آل عمران / 144. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 136، نوشته حاکم نيشابوری شافعى. 

3. آل عمران / 144. 
4. آل عمران / 145. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 75. 
6. آل عمران / 195. 
7. آل عمران / 198. 

8. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 178. 
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  19. سوره نساء آيه 59  

نويسندة کتاب تنبيه الغافلين در توضيح کلمة اولى االمر از آيه 59 سوره مبارکه نساء 
بعد از نقل قول های مفسران از شيعه نقل مى کند که منظور از اولى االمر در آيه مذکور 
امام على است سپس از ابوذر نقل مى کند که رسول خدا به امام على فرموده است 

هرکس تو را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است.1
ابان بن ابى عياش از ســليم بن قيس هاللــى نقل کرده که حضــرت على فرمود: 
رســول خدا در مورد اولى االمر که خداوند او را در کنار نام خودش و رســولش در آيه 
»یا أیها الذین آمنوا اطیعواالله واطیعوا الرسول واولی االمر منکم«2 قرار داده به من فرمود: 

آيا مى دانى آن ها چه کســانى هســتند؟ به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا آن ها چه 
کسانى هستند؟ پيامبر پاسخ فرمود: يا على! تو اولين نفر از آن ها هستى. 3

قندوزی در جلد اول کتاب خود از شــواهدالتنزيل آورده که ابابصير مى گويد: از امام 
باقر تفسير آيه شريفه: »اطیعواالله واطیعواالرسول واولی االمر منکم« را سؤال کردم. 

حضرت ابوجعفر فرمود: اين آيه برای اطاعت از على بن ابيطالب نازل شده است. 
گفتم: مردم مى گويند چه چيزی سبب شده تا خدای متعال نام على و اهل بيت او 

را به طور واضح در قرآن بيان نکند. 
امــام باقر فرمود: به مردم بگوئيد خداوند متعال به نماز خواندن دســتور فرمود اما 
بيان تعداد رکعت ها که سه رکعت باشد يا چهار رکعت را به اختيار رسول خدا گذاشت. 
 خداوند امر به مناسک حّج نمود اما توضيح تعداد طواف درخانه خدا به اختيار پيامبر
گذاشــته شــد، امام باقر در ادامة تأکيد نمودند که خدای متعــال فرمود: »اطیعواالله 

واطیعواالرسول واولی االمر منکم«.4

 اين آيه در شأن على و حسن و حسين نازل شده است. 
و رســول خدا نيز فرمود: »اوصیکم بکتاب الله وأهل بیتی انی سألت الله ان الیفرق 

بینهام حتی یوردهام علی الحوض فاعطانی ذلک«. 

1. تنبیه الغافلین من فضائل الطالبین، ص 44. 
2. نساء / 59. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 82. 
4. نساء / 59. 
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شما را به کتاب خدا و اهل بيت خود سفارش مى کنم بين آن ها جدايى نيندازيد تا در 
حوض کوثر بر من وارد شويد چون خدای متعال آن دو ثقل را به من عطا فرمود. 

شــيخ االســالم ابواســحاق ابراهيم بن ســعدالدين ابن الحمويه با اســناد خويش از 
سليم بن قيس هاللى روايت مى کند که: 

در عهد عثمان روزی داخل مسجد رسول خدا حدود 200 نفر حضور داشتند از جمله: 
سعدبن ابى وقاص، زبير، طلحه، مقداد، ابن عباس، محمدبن ابى بکر، عبدالرحمن بن عوف و 
حســن و حســين و... على بن ابيطالب نيز آنجا بود اين افراد افتخــارات خود را بيان 
مى کردند مثل اينکه قريش بزرگ عرب اســت، مردم بايد از قريش پيروی کند و ائمه از 
قبيله قريش هستند. بعد آن ها از حضرت على خواستند تا او نيز سخن بگويد... حضرت 

فرمود: شما را به  خدا سوگند مى دهم آيا مى دانيد اين آيه دربارة چه کسى نازل شده:
»یا أیها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعواالرسول واولی االمر منکم1؛ ای کســانى که ايمان 

آورده ايد خدا را اطاعت کنيد و از رســول و کاردارانى که از شــما هستند فرمان بريد« و 
اين آيه »ومل یتخذوا من دون الله وال رسوله والاملؤمنین ولیجة2؛ از غير از خدا و رســول و 

مؤمنين هم رازی نگرفتند...«. 
بعد از نزول آيه مردم از رســول خدا پرسيدند: ای رسول خدا آيا اين ها )مؤمنين در 
آيه( گروه خاصى از مؤمنان هســتند يا عموم مؤمنان؟ آن گاه خداوند هم به پيامبر امر 
فرمــود کــه »والة امر« را به مردم معرفى کند و همان طور کــه نماز و زکات و حج را 
برای مردم تفســير کرده واليت را هم تفسير و بيان کند و مرا برای مردم منصوب نمايد 
و بعد از اين دستور رســول خدا در غديرخم خطبه خواند و گفت: ای مردم! به درستى 
که خداوند مرا به ابالغ پيامى مأمور فرمود که ســينه ام را تنگ نموده و گمان کردم که 
مردم مرا تکذيب مى کنند ســپس خداوند مرا تهديد نمــود که يا آن را ابالغ کنم يا مرا 

عذاب مى نمايد. 
ســپس امر نمود: تا جمعيت را به نماز جماعت فــرا خوانند بعد خطبه ای بيان کردو 

1. نساء / 59. 
2. توبه / 16. 
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گفــت: ای مردم! آيا مى دانيد که خداوند مولى و صاحب اختيار من و من مولى و صاحب 
اختيار مؤمنان هستم و من از نفس مؤمنان بيشتر بر آن ها واليت دارم؟«. 

همه گفتند: آری ای رسول خدا! بعد گفت: يا على! برخيز. 
آن گاه من برخاســتم پس پيامبر گفــت: »من کنت مواله فعلی مواله اللهم وآل من 

وااله وعاد من عاداه«. 

پيامبر در پاسخ ســلمان فارسى که پرسيد: چگونه واليتى برای على است؟ پاسخ 
داد: واليتى مثل واليت من بر کسانى که من از نفس شان بر آن ها واليت بيشتری دارم 

بعد خداوند اين آيه را نازل فرمود:
»الیوم اکملت لکم دینکم...« 1 آن گاه رســول خدا فرمود: »اهلل اکبر« از اتمام نبوت 

و اتمام دين خدا به واليت على بعد از من«. ســپس عمر و ابوبکر برخاستند و گفتند: ای 
رســول خدا اين آيات مخصوص على است؟ پيامبر فرمود: بلى اين آيات مخصوص 

على و اوصياء من تا روز قيامت است. 
آن ها گفتند: ای رسول خدا! آن اوصياء را برای ما مشخص فرما... 

پيغمبر فرمــود: على برادر من و وزير من و وارث من و وصى من و خليفة من در 
ميان امت من و ولى هر مؤمنى بعد از من اســت، ســپس دو پسرم حسن و حسين بعد 
نه نفر از اوالد فرزندم حســين يکى پس از ديگری مى باشــند قرآن با آن هاست و آن ها 
با قرآنند از آن جدا نمى شــوند و قرآن هم از آن ها جدا نمى شود تا در حوض کوثر بر من 

وارد شوند. 
بعد از اينکه حضرت على اين سخنان را در مسجد رسول خدا بيان نمود، حاضران 
گفتند: خدايا! آری همه اين صحبت ها را از پيغمبر شــنيده ايم و همان طور که مى گوييد 

شهادت مى دهيم. 2 

  20. سوره نساء آيه 69  

انس بن مالک از صحابى مورد وثوق اهل ســّنت مى گويد: روزی از پيامبراسالم در 

1. مائده / 3. 
2. فراید السمطین، سمط اول، باب 58. نوشته ابراهيم بن محمدبن مؤيد حموئى جوينى متوفای 722 هجری قمری. 
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مورد آيه شــريفه: »فاولئک مع الذین انعم الله... ؛ آنانکه خدا و رســول او را اطاعت کنند 
البته با کسانى خواهند بود که خدا به آن ها لطف و عنايت فرموده... .«1 سؤال نمودم. 

پيامبراســالم فرمود: مقصود از الّنبّيين، من هســتم و مقصود از الّصّديقين، برادرم 
على بن ابيطالب اســت و مقصود از الشــهدا، عمويم حمزه و مقصود از الّصالحين دخترم 

فاطمه و فرزندان او حسن و حسين هستند. 
انس گويد: وقتى اين ســخنان را عباس عموی پيامبر شنيد از جای برخاست و در 
مقابل آن حضرت نشست و عرض کرد: يا رسول اهلل! آيا ما و شما و على و فاطمه و حسن 

و حسين از يک منبع نيستيم؟
رسول خدا فرمود: چطور ای عمو؟

عباس گفت: شــما تنها على و فاطمه و حسن و حسين را معرفى مى کنيد و ما را 
از خودتان نمى دانيد؟

پيامبر تبّسمى نمود و فرمود: اما اينکه گفتى ما از يک منبع و ريشه هستيم راست 
مى گويى ولى خداوند من و على و فاطمه و حسن و حسين را قبل از آدم خلق نمود که 
هنوز آسمان و زمين و نور و ظلمت و بهشت و دوزخ و خورشيد و ماه... آفريده نشده بود. 
انس بن مالک، خادم مخصوص پيامبراکرم که بعدها منکر واليت امام على شــد 

مى گويد: 
روزی رسول خدا بعد از اقامة نماز روی مبارک خود را به ما نمود، عرض کردم: ای 
پيامبرخدا ممکن است آيه شريفه »فاولئک مع الذین انعم الله...« را برايمان تفسير نماييد؟

پيامبراکرم فرمود: مقصود از الّنبّيين، من هستم و منظور از الّصّديقين، برادرم على 
 بن ابيطالب اســت و مقصود از الشهدا، عمويم حمزه و مقصود از الّصالحين دخترم فاطمه 

و فرزندان او حسن و حسين هستند... 2
حذيفه گويد: بعد از نزول آيه »فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من الّنبّین والّصدیقین 
والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً«3 نزد پيامبر آمده و در مورد اسامى افرادی که 

نامشان در اين آيه آمده سؤال کردم؟

1. نساء / 69. 
2. مصباح الهدایه، ص 157. 

3. نساء / 69. 
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پيامبر فرمود: مقصود از نبى من هســتم که خداوند مى فرمايد: »من النبیین الذین 
انعم الله علیهم« اولين آن ها در نبوت و آخرين آن ها در بعثت مى باشم. 

و منظور از صديقين على بن ابيطالب مى باشــد زيرا زمانى که خداوند مرا به رسالت 
برگزيد او اولين کسى بود که رسالت مرا تصديق کرد و از بين شهداء، حمزه و جعفر طيار 
مى باشــد و از صالحين، حسن و حســين سيد جوانان اهل بهشت هستند و مقصود از 

حسن اولئک رفيقًا، مهدی زمان خويش است. 1

  21. سوره نساء آيه 142  

»ان املنافقین یخدعون الله وهو خادعهم...«. 

در تفســير درالمنثور نوشته ســيوطى عالم مفسر اهل ســنت در ذيل آيه آورده که 
ابى ســعيد خدری و عبداهلل بن مســعود مى گويند ما در زمان پيامبــر منافقان را از کينه و 

عداوتى که به على مى داشتند مى شناختيم. 
طبرانى نيز در کتاب های خود عالمت منافق را بعضى على دانســته و روايات آن 

را آورده است )نظر النبی الی علّی فقال: الیحبک اال مؤمن والیبغضک اال منافق...«.2
نکته:

آيــا نبايد به فکر بود که خداناکرده فردای قيامت در صف منافقان محشــور شــويم 
بعضى از ما بر اســاس چه دليلى با امام على دشمنى مى نمائيم و حق واليت و امامت 
اين انسان اســتثنايى را که در منابع و کتب اهل سنت به مقام رفيعش اشاره شده است 

را انکار مى نمائيم!
از بعضى ها مى شــنويم که چرا حق امامت على را نمى پذيريد مى گويند بزرگان و 
علماء ما نپذيرفتند مگر بزرگان ما مسئول عاقبت بخيری ما هستند ما خود بايستى برای 
عاقبت بخيری خود فکری کنيم و تا زنده هســتيم برای سرنوشــت ابدی خود چاره ای 

بينديشيم. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 86. 
2. املعجم االوسط نوشــته طبرانى متوفای قرن 4 هجری قمری، جلد 3، ح  2146 و 2177و جلد 5، ح  4163 و 

 .4748
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  22. سوره نساء آيه 174  

عبداهلل بن ســليمان مى گويد: از امام صادق در مورد برهــان و نور در اين آيه »قد 
جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نوراً مبیناً؛ ای مــردم به راســتى شــما را برهانى از 

پروردگارتان آمده و نوری روشــنگر به ســوی شــما نازل کرده ايم«1 سؤال کردم. آن 
حضرت فرمود: مقصود از »برهان« محمد و منظور از »نور« على بن ابيطالب مى باشــد 

و همچنين منظور از »صراط مستقيم« على است. 2

  23. سوره مائده آيه 3  

فخررازی در تفســير کبير ذيل آيه »الیوم اکملت لکم...«3 ماجرای غدير را آورده و در 
آخر مى نويسد عمر به امام على جانشينى پيامبر را تبريک گفته است. 

ابن عباس در مورد آيه »الیوم اکملت لکم دینکم وامتمت علیکم نعمتی...« مى گويد: 
پيامبر در حال انجام طواف کعبه بودند که ســؤال کردند على بن ابيطالب در ميان 

شماست؟ 
عرض کرديم: بله! يا رسول اهلل. 

آن حضرت، على را به خود نزديک کرد و با دســت بر کتف مبارکش زد و فرمود: 
هم اکنون آيه ای بر من نازل شد که نام من و تو در آن به طور مساوی ذکر شده است 

ـ و پيامبر آيه فوق )سوره مائده / آيه 3( را تالوت نمود. 
دين را با نبى اکرم کامل کردم و با على نعمت را به پايان رساندم و بهترين آئين 

را که اسالم است برايتان برگزيدم. 4
حافظ ابوالقاسم حسکانى از ابوسعيد خدری نقل کرده است: 

رســول خدا هنگامى که آيه »الیوم اکملت لکم دینکم«5 نازل شــد فرمود: اهلل اکبر 

1. نساء / 174. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 199. 

3. مائده / 3. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 

5. مائده / 3. 
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بر اکمال دين و اتمام نعمت و رضايت پروردگار به رســالت من و واليت على بن ابيطالب 
بعد از من... 1

  24. سوره مائده آيه 55  

نســائى عالم بزرگ اهل سنت از عبداهلل بن سالم در کتاب خود نقل مى کند که نزول 
آيه: »انا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الّذین یقیمون الصاه ویؤتون الزکاه وهم راکعون«2 

دربارة امام على مى باشد. 
قوشــچى از ائمه و بزرگان اشاعره مى باشد وی در شرح تجريد خود در بخش امامت 
آورده کــه آيه شــريفه: »انا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصاه ویؤتون 
الزکاه وهم راکعون«3 در مورد على نازل شده و علت نزول هم صدقه دادن آن حضرت 

در رکوع به فقير مى باشد. 
سيوطى در تفسير الدر المنثور و طبری در کتاب جامع البيان فى تفسير القرآن معروف 
به تفســير کبير ذيل آيه »انا ولّیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الّصاة ویؤتون 
الّزکاه وهم راکعون«4 ايــن روايت را آورده اند که پيامبر به امام على فرمود: يا على! 

تو راهنما و راه نشــان ده هستى بعد از من؛ هدايت نشده ها با تو هدايت مى شوند و راه 
راست را در پيش مى گيرند. 

  25. سوره مائده آيه 67  

در تفســير ثعلبى ذيل آيه 67 مائده: »یا أیها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک« آمده 
است: معنای ابالغ که خداوند دستور فرموده در مورد على بن ابيطالب است5. 

ذيل آيــه »یا أیها الرسول بلغ ما أنزل... ؛ ای پيامبر آنچــه از جانب پروردگارت بر تو 

1. شواهدالتنزیل، متن کامل در ج 1، ص 214 ـ 216 ـ 218 ـ 219 مى باشد. 
2. مائده / 55. )ولّى امر و يا ور شــما تنها خدا و رســول و آن مؤمنانى هستند که نماز به پا داشته و به فقيران در 

حال رکوع زکات مى دهند(. 
3. مائده / 55. 
4. مائده / 55. 

5. تفسیر ثعلبی، ذيل آيه شريفه.
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نازل شده ابالغ کن... .«1، عالمه جالل الدين سيوطى مفسر بزرگ اهل سنت در تفسير 
الدرالمنثور آورده: ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابن عســاکر از ابوسعيد خدری نقل مى کنند 
آيه فوق روز عيد غديرخم در مورد على بن ابيطالب نازل شده است. سيوطى در حديث بعد 
آورده که: »ابن مردویه عن ابن مسعود قال: کنا نقرا علی عهد رسول الله یا أیها الرسول بلغ 
ما أنزل الیک من ربک ان علیاً مولی املؤمنین وان مل تفعل فام بلغت رسالته والله یعصمک 

من الناس...«. 

ابن مردويه از ابن مسعود نقل مى کند که وی مى گفت: در زمان رسول خدا آيه فوق 
را چنين مى خوانديم: ای رســول خدا ابالغ کن، آنچه را از ســوی پروردگارت بر تو نازل 
گرديده اســت اينکه على موال و ســرور مؤمنين است و اگر اين فرمان را ابالغ نکنى 

رسالت خود را انجام نداده ای و خداوند تو را حفظ خواهد کرد. 
طبری از زيدبن ارقم اينگونه نقل مى کند:

زمانى که پيامبر در بازگشت از حّجه الوداع به غديرخم رسيد، توقف نمودند و زمان 
خواندن نماز را  اعالم کردند. بعد حضرت خطبه ای بليغ خواندند و آن گاه فرمود:

خدای متعال اين آيه را بر من فرو فرســتاده است که »بلغ ما أنزل الیک من ربک...«2 
و همانــا جبرئيل از ناحية پروردگار به من امر کرده تا در اين مکان توقف نمايم و به هر 
مســلمان سفيد و سياهى اعالم کنم على بن ابيطالب برادر، وصّى، خليفه و امام بعد از من 

بر مسلمانان است... 
هان ای مردم! آگاه باشــيد که پروردگار، على را ولّى و امام شــما قرار داده و اطاعت 
از وی را بر همه واجب نموده اســت... بشنويد و پيروی کنيد. خداوند موالی شما و على 
امام شماست و بعد از او تا روز قيامت امامت در فرزندان من از صلب على استمرار خواهد 
داشــت... طبری به روايت ديگر مى گويد رسول خدا فرمود: پروردگارا! دوست بدار هر 

که وی را دوست دارد و دشمن بدار هرکه با وی دشمنى مى کند... 
پروردگار، زمانى که اين حقيقت در مورد على بيان گشــت آية »الیوم اکملت لکم 

دینکم«3 را نازل نمود. 

1. مائده / 67. 
2. مائده / 67. 

3. کتاب الوالیه فی طرق الحدیث الغدیر نوشته طبری. 



72

  26. سوره مائده آيه 87  

امام حســن در مجلس معاويه خطبه ای را ايراد نمودند و فرمودند: شما را به خدا 
آيا مى دانيد که على در ميان اصحاب پيامبر نخســتين فردی بود که همه لذت ها 
و شــهوات را بر خودش حرام کرده بود تا خداوند آية شريفه »یا أیها الذین آمنوا التحرموا 
طیبات ما احل الله لکم1؛ ای کســانى که ايمان آورده ايد پاکيزه هايى را که خداوند برای 

شما حالل فرموده بر خود حرام نکنيد« را نازل فرمود. 2

  27. سوره اعراف آيه 16  

ابوبصيــر در مورد آيــه »القعدن لهم رصاطک املستقیم؛ من هم بــرای آن ها حتمًا بر 
ســر راه راست خواهم نشست«3 از امام صادق سؤال نمود صراطى را که ابليس گفته  
مقصود چه راهى مى باشــد؟ آن حضرت پاسخ فرمودند: منظور از صراط مستقيم، صراط 

على مى باشد. 4 

  28. سوره اعراف آيه 44  

امام على در تفســير آيه 44 ســوره اعراف »ونادی اصحاب الجنه اصحاب النار... ؛ 
اهل بهشــت، دوزخيان را آواز دهند...« وآيه شريفه »واذان من الله ورسوله الی الّناس یوم 
الحج االکرب ان الله یری من املرشکین ورسوله5؛ اين اعالئى است از ناحية خدا و رسول او به 

مردم در روز حج اکبر که خدا و رســولش از مشرکين بيزارند...« فرمود: مقصود از مؤذن 
من هستم. 6

اصبغ بن نباتــه گويــد: روزی ابن کواء از حضرت على معنای آيــه »وعلی االعراف 

1. مائده / 87. 
2. کنوزالحکم، ص 61. 

3. اعراف / 16. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 

5. توبه / 3. 
6. ینابیع املودة، ص 101. 
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رجال یعرفون کا بسیامهم؛ و در اعــراف مردانى هســتند که مجرمان را به سيمايشــان 

مى شناسند«1 را سؤال کرد. 
امام على در پاســخ به اين سر دســته خوارج فرمود: وای بر تو ای ابن کّواء »نحن 

نوقف یوم القیامه بین الجنه والنار فمن ینرصنا عرفناه...«. 

آن مردان ما هســتيم که در قيامت بين بهشت و جهنم مى ايستيم هر بنده ای ما را 
نصرت کرده باشد او را به چهره مى شناسيم و به بهشت مى بريم و هرکسى با ما دشمنى 

داشت او را نيز از سيمايش مى شناسيم و در جهنم داخل مى کنيم. 2
ابن مردويــه از اميرالمؤمنين على  نقل کرده: در تفســير آيه »وعلی االعراف رجاٌل 
یعرفون کًا بسیامهم« فرمــود: اصحــاب اعراف ما هســتيم که مردم را به سيمايشــان 

مى شناسيم و آن ها را وارد بهشت مى نماييم. 3 
در تفســير آيه »وعلی االعراف رجال یعرفون کًا بسیامهم«4. امام باقر مى فرمايند: 

روزی ابن کواء رئيس گروه خوارج نزد امام على آمد و در مورد اين آيه سؤال کرد. 
امام على فرمود: خداوند جز  از ناحية ما شــناخته نمى شود و ماييم صاحب اعراف 
که خداوند ما را در قيامت بر صراط خواهدگماشــت و هيچ کس به بهشت نخواهد رفت 
مگر آنکه ما را بشناسد و ما او را پذيرفته باشيم و احدی به دوزخ نخواهد رفت مگر آنکه 

منکر مقام ما بوده باشد و ما او را نپذيرفته باشيم. 5 

  29. سوره اعراف آيه 172  

پيامبراسالم فرمود: خداوند در عالم ذر به تناسب آيه »واذ اخذ ربک من بنی آدم«6 
از فرزنــدان آدم و همة مالئکه پيمان اخذ کرد و مالئکه هم به ربوبيت پروردگار معترف 

1. اعراف / 46. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 105. 
3. دالئل الصدق، ج 2، ص 337. 

4. اعراف / 46. 
5. مناقب، ص 102. 

6. اعراف / 172. 
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شدند و خطاب آمد: من پروردگار شما هستم و محمد پيامبر شماست و على اميرشما 
خواهد بود. 1 

  30. سوره انفال آيه 25  

ابن عباس، شأن نزول آيه »واتقوا فتنه التصینّب الذین ظلموا منکم خاّصه واعملوا اّن الله 
شدید العقاب2؛ و بترسيد از باليى که وقتى بيايد تنها مخصوص ستمکاران شما نباشد و 

بدانيد که عقاب خدا بسيار سخت است« را در شأن حضرت على مى داند. 3 )از ظلمى 
که در حق او برای غصب خالفت گرديد(. 

ابن عبــاس نقل مى کند که آية: »واتقوا فتنه التصینّب الذین ظلموا منکم خاصه واعملوا 
اّن الله شدید العقاب«4 دربارة حضرت على نازل شده است و پيامبرخدا فرمودند: 

هرکس در حق على و  خالفت او بعد از من ظلم کند و جای او را غصب نمايد مانند 
اين مى باشد که پيامبری من و پيامبران پيش از مرا انکار کرده باشد. 5

  31. سوره انفال آيه 62  

ســيوطى در درالمنثور جلد 2، صفحة 199 شــأن نزول آيــه »هو الذی ایّدک بنرصه 
وباملؤمنین«؛ »اوســت که به نصرت خود و ياری مؤمنان تو را مؤّيد و منصور گردانيد«.6 

 قصد ميدان جنگ در خندق را نمود رســول خدا را اينگونه بيان کرده که وقتى على
عــرض کرد: »اللهم احفظه من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شامله ومن فوق رأسه 
ومن تحت قدمیه«؛ خدايا! على را از من مگير و او را از پيش و پشــت سر و طرف راست 

 و چپ سر و زير قدم محافظت فرما. و بعد از کشته شدن عمروبن عبدود به دست على
آيه فوق نازل شد.7 

1. کتاب اللوامع، ج 9، ص 272. 
2. انفال / 25. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 206. 
4. انفال / 25. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 206. 
6. انفال / 62. 

7. اين روايت در ینابیع املودة صفحه 95 هم آمده است. 



75

  32. سوره انفال آيه 64  

»یا أیها النبّی حسبک الله ومن اتبعک من املؤمنین«. يعنى: ای پيامبر! خداوند و مؤمنانى 

که از تو پيروی کرده اند تو را بس است. 
ابوالقاسم حاکم حسکانى در شــواهدالتنزيل از امام صادق روايتى آورده است که 

قال: »نزلت اآلیة فی علی؛ اين آيه در شأن على نازل شد«. 1

  33. سوره توبه آيه 1  

» براءة من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من املرشکین«. يعنــى: از ايــن پس خدا و 

رسولش  از عهد مشرکانى که با شما مسلمين عهد بسته و شکستند بيزاری جست. 
ترمذی در ســنن خود دربارة ابالغ ســورة توبه به  اهل مکه توســط ابوبکر و اينکه 
رسول خدا اين کار را از او گرفت و به امام على واگذار نمود را از قول انس بن مالک 
اينگونه آورده اســت: رسول خدا به ابوبکر فرمود: الینبغی الحد ان یبلغ هذا االّ رجًل من 
اهلی مذعا علیاً قاعطاه ایاه؛ ســزاوار نيست بر احدی که اين سوره برائت )توبه( را  ابالغ 

کند مگر مردی از خاندانم سپس على را فرا خواند و سوره را به او داد. 2
حاکم حســکانى در شــواهد التنزيل حــدود 12 روايت در مورد هميــن موضوع از 

انس بن مالک و ابن عباس و ابوسعيد خدری و ابوهريره نقل کرده است. 3 
ســيوطى نيز در تفسير درالمنثور همين مطلب را از امام احمد حنبل سعد ابى وقاص و 

ابوسعيد خدری و ابو رافع نقل کرده است. 4 

  34. سوره توبه آيه 19  

 محمدبن کعب در صحيح نسائى نقل کرده که روزی طلحه و عباس و حضرت على
با هم در حال صحبت بودند که طلحه گفت: من کليد دار خانه خدا هســتم؛ عباس هم 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 230 و دالئل الصدوق نوشته عالمه مظفر، ج 2، ص 185. 
2. سنن ترمذی، ج 5، ص 275، ح 3090. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 232، ح 309 تا 325. 
4. تفسیر دراملنثور، ج 2، ص 209. 
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گفت: من کسى هستم که به حجاج آب مى دهم، پس على فرمود: من رو به قبله نماز 
خواندم به مدت شش ماه قبل از اينکه مردم به آن سمت نماز بخوانند و من صاحب جهاد 

هستم آن گاه آيه شريفه: »اجعلتم سقایه الحاج...«1 نازل شد. 
»آيا رتبة سقايت و آب دادن به حاجيان )يعنى مقام عّباس( و تعمير کردن مسجدالحرام 
را با مقام آن کس که به خدا و به روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد کرده )چون 
على( يکســان شــمريد؟ هرگز آن نزد خدا با اين يکسان نخواهد بود و خدا ظالمان را 
هدايت نخواهد کرد. در اين آيه خداوند امام على را برتر و بهتر محسوب فرموده است 
لذا همه مفسرين شيعه و سنّى بر اين عقيده اند که اين آيه در شأن حضرت على نازل 

شده است. 2 
شــعبى نقل کرده که آيــه »اجعلتم سقایه الحاج وعامره املسجد الحرام کمن امن بالله   
والیوم االخر...«3؛ آيا سيراب ســاختن حاجيان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند ]کار[ 

کسى پنداشته ايد که به خدا و روز باز پسين، ايمان آورده است و در راه خدا جهاد مى کند؟ 
]نه، اين دو[ نزد خدا يکسان نيستند و خدا، بيدادگران را هدايت نخواهد کرد. 

دربارة على و عّباس نازل شده است. 4 

  35. سوره توبه آيه 26  

حکم بن عتبيه روايت کرده که بى گمان برای چهار نفر از ثابت قدمان جنگ حنين آيه 
شريفه »ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلی املؤمنین... ؛ آن گاه خدای قادر مطلق وقار و 
آرامش خود را بر رســول خود و بر مؤمنان نازل فرمود...«5 نازل گرديد و على بن ابيطالب 

مقاوم ترين آن چهارتن مى باشد. 6 

1. توبه / 19. 
2. فصول املهمه، ص 124 ـ صاحب کشاف، ثعلبى ـ حسن بصری ـ حسکانى و تعدادی ديگر از علمای اهل 
 سنت به اسناد خود از ابن بريده از پدرش روايت کرده که آيات 19 ـ 20 ـ 21 اين سوره در شأن حضرت على

نازل شده است. 
3. توبه / 19. 

4. تفسیر طربی، ج 6، جزء 10، ص 96 ـ الدراملنثور، ج 4، ص 145. 
5. توبه / 26. 

6. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 145. 
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  36. سوره توبه آيه 100  

عنهم  الله  باحسان رضی  اتبعوهم  والذین  واالنصار  املهاجرین  االولون من  »والسابقون 

رضوا عنه واعّدلهم جنات تجری تحتها النهار خالدین فیها ابداً ذلک الفوز العظیم«. 

حسکانى در شواهد از اســامة بن زيد روايت مى کند: »جاءالعباس وعلّی یستاذنان علی 
رسول الله فقال لی رسول الله ائذن لهام... ؛ عباس و على اجازه ورود بر رسول خدا را 

 به من فرمود: به آن ها اجازه ورود دادم. و چون وارد شدند على خواستند و رسول خدا
 عرض کرد: يا رسول اهلل کداميک از خويشان شما نزد شما محبوب تر است؟ رسول خدا

فرمود: فاطمه. 
على عرض کرد: مقصود من از مردهاست. )اّنا اعنی من الرّجال(. 

رسول خدا فرمود: کسانى که مورد انعام خدا و من هستند. 
على عرض کرد: آن ها چه کسانى هستند؟ رسول خدا فرمود: تو يا على محبوب 

تری نزد من. 
عباس عرض کرد: يا رسول اهلل عموی خود را در آخر قرار دادی؟ 

رسول خدا فرمود: على در هجرت بر تو سبقت دارد )اّن علیاً سبقک بالهجرة(. 1

  37. سوره توبه آيه 119  

»یا أیها الذین آمنوا اتقواالله وکونوا مع الصادقین«. ای اهل ایامن! خدا ترس باشید و با 

مردان راستگوی با ایامن بپیوندید. 

صاحــب کتاب ينابيع و جالل الدين ســيوطى در تفســيرش از ابن عباس آورده که 
»الصادقون فی هذه االیه محمد و اهل بیته«؛ مقصود از صادقين از اين آيه محمد و 

اهل بيت او هستند«. 2

  38. سوره يونس آيه 2  

مرحوم عالمه مظفر در کتاب دالئل الصدق، ج 2، ص 290 در تفسير آيه »وبرش الذین 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 256. 
2. ینابیع املودة، ج 1، ص 358 ـ تفسیر دراملنثور نوشته سيوطى، ج 4، ص 316. 
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آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم؛ و مؤمنان را به رحمت خدا بشارت ده که مقامشان نزد 

خدا بسيار رفيع است«1 آورده: اين آيه مبارکه دربارة واليت على نازل شده است. 2

  39. سوره يونس آيه 25  

فضيل بن زبير از زيدبن على در تفســير آيه »ویهدی من یشاء الی رصاط مستقیم«3 
نقل مى کند: خداوند بندگانش را به واليت على بن ابيطالب هدايت و راهنمايى مى کند.4 

  40. سوره يونس آيه 53  

»ویَسَتنِبُئونََک احق هو قل ای وبی انه لحق وما انتم مبعجزین؛ و از تو خبر مى گيرند: آيا 

آن راست است؟ بگو: آری سوگند به پروردگارم که آن قطعًا راست است و شما نمى توانيد 
)خدا را( درمانده کنيد«. 

عن جعفرالصادق عن أبیه فی قول الله تعالی: )ویَسَتنِبُئونََک احق هو( یستنبئک یا محمد 

أهل مکه عن علی بن ابی طالب امام؟!

قال ای و ربی انّه لحق. 

امام صادق از امام باقر نقل شده که فرمود: ای محمد! اين مردم اهل مکه از تو 
مى پرسند که آيا على امام و رهبر مردم است؟ 

به آن ها بگو: بلى به پروردگارم سوگند که او حق است. 5

  41. سوره يونس آيه 58  

عبداهلل بن عباس نقل کرده در تفسير اين ســخن خداوند: »قل بفضل الله وبرحمته... 

1. يونس / 2. 
2.اين مطلب در ارجح املطالب نوشتة االمر تسری ثناءاهلل و توضیح الدالئل نوشته شهاب الدين شافعى آمده است. 

3. يونس / 25. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 263. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 351. 
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 است و رحمت خدا على بگو: به فضل و رحمت خداست که... .«1؛ فضل خدا پيامبر
است. 2

محمدبن فضيل نقل کرده: به حضرت امام رضا عرض کردم: تفســير و مقصود آيه 
»قل بفضل الله ورحمته... ؛ ای پيامبر به خلق بگو شــما بايد منحصراً به فضل و رحمت 

خدا شادمان شويد...«3 چيست؟ 
امــام رضا فرمود: واليت محمد و آل محمد اســت که ارزشــمندتر از نيازهای 

دنيايى اين مردم مى باشد. 4 

  42. سوره يونس آيه 62  

 ابوهريره که در نزد اهل ســنت از جايگاه ويژه ای برخوردار است به نقل از پيامبر
مى گويد که ايشــان فرمود: خداوند بندگانى دارد که پيامبران به آن ها غبطه مى خورند... 
هيچ گاه ترس و غم و اندوه به آن ها راه ندارد. سپس فرمود: آيا مى دانيد آن ها چه کسانى 

هستند؟ عرض کرديم: نه. 
فرمود: آن ها على بن ابيطالب و حمزه و جعفر و عقيل هستند. آن گاه پيامبر آيه »اال 

ان اولیاءالله الخوف علیهم والهم یحزنون«5 را قرائت نمود. 6 

»االّ اّن اولیاءالله الخوف علیهم والهم یحزنون؛ آگاه باشيد که بر دوستان خدا نه بيمى 

است و نه آنان اندوهگين مى شوند«. 
قال رسول الله: ان من العباد عباداً یغبطهم االنبیاء تحابّوا بروح الله علی غیرمال وال 

عرض من الدنیا، وجوههم نور، الیخافون اذا خاف الناس والیحزنون اذا حزنوا اتدرون من هم؟

قلنا: ال یا رسول الله قال: »هم علی بی ابی طالب وحمزة بن عبداملطلب وجعفر، وعقیل« 

ثم قرأ رسول الله: »االّ اّن اولیاء الله الخوف علیهم والهم یحزنون«. 

رســول خدا فرمود: خداوند بندگانــى دارد که پيامبران غبطه و حســرت آن ها را 
1. يونس / 58. 

2. تاریخ بغداد، ج 5، ص 15 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 362. 
3. يونس / 58. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 268. 
5. يونس / 62. 

6. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 270. 
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مى خورنــد آن ها با عنايتى که خداوند به آن ها دارد بدون رابطه فاميلى و يا به واســطة 
ثروت و مال به يکديگر محبت مى کنند و برای خدا يکديگر را دوســت مى دارند صورت 
های آن ها نورانى و چون مردم هراس و ترس و يا غم و اندوهى داشــته باشند، آن ها نه 

هراسى دارند و نه غم اندوهى!
سپس فرمود: آيا مى دانيد آن ها چه کســانى هستند؟ عرض کرديم: نه يا رسول اهلل! 
 فرمود: آن ها على بن ابيطالب و حمزه بن عبدالمطلب و جعفر و عقيل اند سپس رسول خدا

اين آيه را قرائت نمود: اال ان اولیاءالله... 1

  43. سوره هود آيه 3  

امام باقر در تفسير آية »ویؤت کّل ذی فضٍل فضله...«. 2
يعنى: خداوند به هر صاحب فضيلتى فضل او را )به تناسب کمالش( عطا مى کند. 

فرمودند: مقصود از اين آيه امام على مى باشد. 3

  44. سوره يوسف آيه 108  

قندوزی در کتاب شواهدالتنزيل ذيل آيه »ادعوالی الله علی بصیره؛ ای رسول ما، اّمت 
را بگو طريقة من و پيروانم همين اســت که خلق را بــه خدا با بينايى و بصيرت دعوت 
کنم...«4 آورده که امام صادق فرمود: به خدا سوگند منظور از آيه فوق واليت ما اهل 
بيت مصطفى مى باشد که جزء گمراهان کسى واليت ما را منکر نمى شود و کسى جز 

گمراهان از على عيب جويى نمى کند. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 270. 
2. هود / 3. 

3. ارجح املطالب، ص 86 - دالئل الصدق، ج 2، ص 260. 
4. يوسف / 108. 
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  45. سوره رعد آيه 4  

جابربن عبداهلل گويد از پيامبر شــنيدم که به على مى فرمود: »ای على! مردم از 
درخت های گوناگون اند و من و تو از يک درختيم«. 1 

آن گاه پيامبر اين آيــه را خواند: »وجّنت من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیرصنوان 
یسقی مباء واحد؛ وباغ هايى از انگور و کشــتزارها و درختان خرما، چه از يک ريشه و چه 

از غير يک ريشه که با يک آب سيراب مى شوند...«. 2

  46. سوره رعد آيه 7  

ابن عبــاس نقل کــرده: هنگامى که آيه »انا انت منذر ولکل قوم هاد«3؛ نازل شــد، 
پيامبر فرمود: »من هشدار دهنده ام و على راهنماست. ای على! هدايت يافتگان، به 

وسيلة تو راهنمايى مى شوند«. 4
روزی معاويــه زن شــيعه ای به نام زرقاء کوفــى را احضار کرد و نظر وی را در 

مورد على پرسيد. آن زن ابيات زير را خواند:
نور فاصبح فیه العدل مدفونا صلــی اال له علی قرب تضّمنــــه   

فصار بالعدل واالیامن مقرونا من حالف العدل واالیامن مقرتنا   

يعنى:
درود خدا بر آن قبری که او را در بر گرفته

در آن قبر عدل خداوند مدفون است
او کسى بود که از عدل و ايمان جدا نبود

و عدل و ايمان نيز از او جدا نمى شد. 
معاويه گفت: برای چه به او افتخار مى کنى؟

زرقــاء گفت: خداوند در قرآن به پيامبر مى فرمايد: »ای رســول من، تو منذر اين 

1. املستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 263 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 64. 
2. رعد / 4. 
3. رعد / 7. 

4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 359 ـ کفایه االثر، ص 163 ـ املستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم نيشابوری 
شافعى، ج 3، ص 140، ح 4646. 
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امتى و هر قومى هدايتگری دارد«1 و اين ســخن رسول خدا است که على هدايتگر 
و ولى خداست. 2

  47. سوره رعد آيه 29  

 نقل مى کند که: سئل رسول الله قرطبى در ج 9 تفسيرش از جابر جعفى از امام باقر
عن قوله تعالی: »الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب؟« فقال: هی شجرة 

فی الجّنة اصلها فی داری وفرعها علی اهل الجنة. فقیل له: یا رسول الله سالناک عنها فقلت: 

فی  الجنة فقال: »اّن داری ودار علّی واحدة غداً  اصلها فی داٍر علی و فرعها علی اهل 

مکان واحٍد«. 

جابر جعفى از امام باقر نقل کرده که فرمود: از رسول خدا دربارة معنای )کسانى 
که ايمان آورده و کارهای شايســته کرده اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامى دارند( 
سؤال شد؛ رسول خدا فرمود: طوبى درختى است در بهشت که اصل آن در خانه من و 

شاخه های آن بر سر اهل بهشت مى باشد. 
به آن حضرت عرض شــد: قباًل از شما پرســيديم فرموديد: اصل آن درخت در خانه 

على است و شاخه های آن بر سر اهل بهشت مى باشد؟!
رسول خدا فرمود: »خانه من و على فردای قيامت در يک مکان خواهد بود«. 

  48. سوره رعد آيه 43  

امام باقر در مورد نزول آيــه »ومن عنده علم الکتاب«3 فرمودند: »هذه االیه نزلت 
فی علًّی علیه الّسام انّه عامل هذه االّمه«. 

اين آيه در شأن واالی امام على نازل شد چرا که اوست عالم اين امت.4
 عبداهلل بن عطــا در ينابيع الموده از ثعلبــى و ابن مغازلى نقل مى کند که با امام باقر

1. رعد / 7. 
 ،2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 303، )طبرانى محدث بزرگ اهل سنت نيز روايت اين آيه را از قول پيامبراسالم

آورده املعجم االوسط، ج 2، ح 1383 و 7776 و دراملعجم الصغیر، ج 1، ص 261(. 
3. رعد / 43. 

4. ینابیع املودة، ص 104. 
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در مسجد پيامبر بوديم فرزند عبداهلل بن سالم را ديدم، عبداهلل بن عطا مى گويد: »وعنده 
علم الکتاب«1 را خواندم و به امام باقر عرض کردم اين شــخص فرزند کسى است که 

علم الکتاب نزد اوست؟
امام باقر فرمود: اين آيه دربارة على بن ابيطالب است. 2

امام باقر در مورد آيه 43 سورة رعد که خداوند مى فرمايد: »ومن عنده علم الکتاب« 
فرمودند: اين آيه دربارة على نازل شده و او عالم اين اّمت است. 3

در کتــاب مناقب على بن ابيطالب که از تأليفات على ابن محمدبن محمد مشــهور به 
ابن مغازلى که از علمای قديمى طراز اول اهل سنت مى باشد از ابن عطا و ابومريم روايت 
شــده که بر ابى جعفر وارد شديم. عبداهلل بن سالم به حضرت عرض کرد خدا مرا فدای 
تو کند اين پســر کسى است که علم کتاب نزد  اوست. امام فرمود: نه اين آيات در حق 

صاحب شما على بن ابيطالب نازل شده است. 4
1. ومن عنده علم الکتاب.5

2. افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد من.6 

3. انا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الّذین یقیمون الصلوه ویؤتون الزکاه وهم راکعون.7

  49. سوره حجر آيه 41  

سالم بن مستنير جعفى مى گويد: 
روزی از امام باقر در مورد چند سؤال از مسائل قرآن اجازه گرفتم. حضرت فرمود: 

از هرچه مى خواهى سؤال کن. 
پرسيدم معنى آيه شريفه: »هدا رصاط علّی مستقیم«8 چيست؟ 

1. رعد / 43. 
2. دراملنثور، ج 4، ص 69، نوشته سيوطى. 

3. ینابیع املودة، نوشته قندوزی حنفى متوفای 1294 قمری، ص 104. 
4. مناقب نوشته ابن مغازلى شافعى متوفى 483 هـ. ق. ، ص 313. 

5. رعد / 43. 
6. هود / 17. 

7. مائده / 55. 
8. حجر / 41. 
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امام فرمود: آن صراط على بن ابيطالب مى باشد... 1

  50. سوره حجر آيه 47  

روزی حضرت على از پيامبر پرســيد: ای پيامبرخدا از شــما چه چيزی به ارث 
مى برم؟

پيامبر فرمود: »آنچه که پيامبران پيش از من به ارث گذاشتند«. 
امام على پرسيد: پيامبران پيش از شما چه چيزی به ارث گذاشتند؟

پيامبر پاســخ دادند: »کتاب خدا و ســنّت پيامبرانشان و تو در قصری در بهشت با 
فاطمه دخترم با من هستيد و تو برادر و رفيق منى«. 

آن گاه پيامبرخدا، اين آيه را خواند: »اخوانا علی رسٍر متقابلین«2؛ برادرانه بر تخت هايى 
رو به روی يکديگر نشسته اند. 3

در شــواهدالتنزيل مصــداق آيــه »ونزعنا ما فی صدورهم من غٍل اخوانا علی رُسٍر 
متقابلین«4؛ و ما آئينه دل های پاک آن ها را از کدورت کينه و حســد و هر َخلق ناپسند 

به کلى پاک و پاکيزه ســازيم تا همه با هم برادر و دوستدار هم شوند و روبروی يکديگر 
بر تخت عّزت بنشينند. 

را اينگونــه بيان کرده که... . روزی فرزند طلحه به حضرت على گفت: تو پدرم را 
کشتى و اموالم را مصادره کردی؟

على فرمود: دربارة کشتن پدرت چاره ای نبود و اموال تو را به بيت المال دادم برو 
و دارايى خود را بگير. 

آن گاه حضــرت على فرمود: اميدوارم خداوند من و پــدرت را از مصاديق اين آيه 
قراردهد سپس حضرت آيه فوق را تالوت کرد... . 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 
2. حجر / 47. 

3. املعجم الکبیر، ج 5، ص 221. 
4. حجر / 47. 
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  51. سوره نحل آيه 16  

محمدبن يزيد از پدرش نقل کرد که پدرش از ابوجعفر دربارة تفســير آيه شــريفه 
»وبالنجم هم یهتدون«1 سؤال کرد که منظور از نجم چيست؟

امام فرمود: منظور از نجم اميرالمؤمنين على اســت زيرا مانند ستارة نجم در ميان 
خاليق مى درخشد. 2

  52. سوره نحل آيه 24  

»واذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اسطیر االولین...«. 

»و چون به آنان گفته شــود: پروردگارتان چه چيز نازل کرده است؟ مى گويند: افسانه 
پيشينيان است...«. 

ابوالقاســم حاکم حسکانى در شــواهدالتنزيل از ابوحمزه ثمالى از امام صادق نقل 
کرده که فرمود: »جبرئيل اين آيه را برای رســول خدا چنين قرائت نمود: واذا قیل لهم: 
ماذا أنزل ربّکم من علّی؟ قالوا: اساطیر االّولین؛ يعنى چون به کّفار و منافقان گفته شــود: 

پروردگار شما دربارة على چه فرستاد؟ آن ها گويند: افسانه های گذشتگان بود. 

  53. سوره نحل آيه 43  

حاکم حسکانى در کتاب خود با سند از حرث نقل مى کند که گويد: از على در مورد 
تفسير آيه »... فسئلوا اهل الذکر...«3 سؤال کردم؟

امام على فرمود: به خدا ســوگند ماييم اهل ذکر و ماييــم اهل علم ماييم معدن 
تأويل و تنزيل قرآن. 

آن گاه فرمود: از رســول اکرم شنيدم که مى فرمود: من شهر علم و دانش هستم و 

1. نحل / 16. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 165. 

3. نحل / 43. 
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على در آن شهر است پس هرکه طالب علم و دانش است بايد از دِر آن وارد شود1 و در 
همان کتاب نيز از جابر نقل کرده که امام باقر فرمود: ما اهل ذکر هستيم. 

ثعلبى در تفســير خود به نقل از جابر آورده که بعد از نزول آيه شــريفه »فسئلوا اهل 
الذکر ان کنتم التعلمون؛ اگر نمى دانيد از اهل ذکر بپرســيد«2 على گفت: ما اهل ذکر 

هستيم. 

  54. سوره نحل آيه 76  

»ورضب الله مثاً رجلین احدهام ابکم الیقدر علی شیء وهو کل علی مواله اینام یوّجههُّ 

الیات بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی رصاط مستقیم؛ و خدا مثلى مى زند: 

دو مردند که يکى از آن ها الل است و هيچ کاری از او بر نمى آيد و او سربار خداوندگارش 
مى باشد؛ هرجا که او را مى فرستد خيری به همراه نمى آورد. آيا او با کسى که به عدالت 

فرمان مى دهد و خود بر راه راست  است يکسان است؟«
امام باقر مى فرمايد: »علی بن ابی طالب یأمر بالعدل وهو علی رصاٍط مستقیم؛ فرمان 

دهنده به عدل و کسى که در صراط مستقيم است على بن ابيطالب مى باشد«. 3

  55. سوره نحل آيه 90  

ابن حجر عسقالنى از مغيره بن سعيد نقل کرده که مى گويد: مقصود از »بالعدل« در آية 
شــريفه: »اّن الله یامر بالعدل واالحسان...«4 على بن ابيطالب است و مقصود از »االحسان« 

فاطمه و مقصود از »وایتاه ذی القربی« حسن و حسين هستند. 5 
امام باقر فرمودند: »علی بن ابی طالب یامر بالعدل وهو علی رصاط مستقیم«. 

1. الریاض النرضه، ج 2، ص 209ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 116 ـ طبقات ابن سعد، ج 6، ص 167. 
2. نحل / 43 ـ انبياء / 7. 

3. توضیح الدالئل، ص 163. 
4. نحل / 90. 

5. لسان املیزان، ج 6، ص 76. 



87

 يعنى: فرمان دهنده به عدل و کســى که در صراط مستقيم است على بن ابيطالب
مى باشد. 1 

  56. سوره اسراء آيه 41  

جابربن عبداهلل انصاری گويد: از امام باقر در مورد آيه شريفه »ولقد رصّفنا للّناس فی 
هذا  القرآن...«2 سؤال کردم آن بزرگوار فرمود: خداوند متعال مى فرمايد: نام على را در 

هر آيه ای ذکر کردم اما عدّه ای از واليت على گريزان شدند »وما یزیدهم اال نفوراً«3 
و فايده ای جز فرار برای آنان نداشت. 4

  57. سوره اسراء آيه 71  

بشــير دهّان از امام صادق نقل کرده که آن بزرگوار رو به ما کرد و گفت: »به خدا 
ســوگند! شما بر دين خدا هستيد«. بعد آيه »یوم ندعوا کّل اناس بامامهم«5 را تالوت کرد. 
)روزی که گروهى را با امامشان فرا مى خوانيم(. سپس گفت: على امام ماست و پيامبرخدا 
امام ماست. بســى امام که روز قيامت مى آيد، در حالى که او يارانش را نفرين مى کند و 
يارانش او را؛ ولى ما از تبار محّمديم و مادرمان فاطمه است، درودهای خدا بر آنان باد. 6 

  58. سوره اسراء آيه 81  

در شــواهدالتنزيل علت نزول آيه »وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً؛ 
حق آمد و باطل سرنگون شــد بى شک باطل نابود شدنى است«7 را اينگونه بيان کرده 

1. توضیح الدالئل، ص 163. 
2. اسراء / 89 )و همانا ما در اين قرآن برای مردم هر گونه مثال »و بيان روشن« آورديم »تا مگر هدايت شوند« 

ليکن اکثر مردم به جز از کفر و عناد از هر چيز امتناع کردند(. 
3. اسراء / 41 )و ما اين قرآن را به انواع سخنان فصيح و بليغ نيکو، بيان کرديم تا خلق متذکر شوند و از آن پند 

گيرند وليکن بدان را به جز نفرت و دشمنان را جز شقاوت حاصلى نيفزود(. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 176. 

5. اسراء / 71. 
6. ینابیع املودة، ج 3، ص 372. 

7. اسراء / 81. 
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 به امام على در فتح مکه حضور داشتم. پيامبر که جابر گفت: همراه رســول خدا
فرمود: بر دوش من بايســت يا من بر دوش تو مى ايســتم تا بت بزرگ و طويلى که نام 
آن ُهبَل مى باشد را سرنگون کنى. وقتى پيامبر بر دوش على ايستاد، على گفت: 
يا رســول اهلل سنگينى رسالت و نبوت تاب و تحمل مرا گرفته و ديگر توانايى مقاومت 

ندارم. 
 فرمود: يا على! پس تو بر دوش من بايســت و با خنده از دوش على پيامبراکرم

فرود آمد. 
امــام على گفت: وقتى بر دوش آن حضرت ايســتادم آن گونه جايگاه بلندی پيدا 
کردم به آن خدايى که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد اگر اراده مى کردم که آسمان 
را لمس کنم مى توانســتم با دســتم آن را لمس کنم آن گاه بت هبل را سرنگون کردم و 

بر پشت کعبه انداختم. 
در اين زمان بود که آيه فوق نازل گرديد و پيامبر داخل بيت اهلل الحرام شــد و دو 

رکعت نماز شکر گزارد. 8 

  59. سوره اسراء آيه 89  

امام باقر در تفســير آيه »ولقد رصفنا للناس فی هذا القرآن«9 فرمود: هدف اين است 
که ما على را در همه جای قرآن ياد کرديم و او نزد ما ذکر اســت )ياد او ياد خداست( 

با اين وجود مردم از او فاصله گرفتند. 10 
حاکم حســکانى در کتاب خود از ابوحمزه ثمالــى و او از امام باقر نقل کرده که: 
مقصود از »کفوراً«11 در قرآن کفران نعمت واليت على است که پيامبر در غديرخم 

ايشان را معرفى نموده است. 12 

8. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 189. 
9. اسراء / 89. 

10. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 352. 
11. اسراء / 89. 

12. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 352. 
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  60. سوره کهف آيه 7  

در مورد شأن نزول آيه شريفه »انا جعلنا ما علی االرض زینة لها؛ همانا ما آنچه را که بر 
روی زمين است زينتى برای آن قرار داديم...«1؛ نظر عبداهلل بن مسعود اين است که: زيور 

زمين به مردان روی آن است و زينت مردان روی زمين على بن ابيطالب مى باشد. 2 

  61. سوره کهف آيه 44  

»هنالک الوالیة لله الحق هو خیر ثواباً وخیر عقباً؛ در آنجا )آشکار شد که( حق حاکميت 

به خدای حق تعلق دارد. اوست بهترين پاداش و )اوست( بهترين فرجام«. 
حسکانى در شواهد از امام باقر نقل نموده که فرمود: »تلک والیة امیراملؤمنین التی 
مل یبعث نبّی قّط اال بها؛ مقصــود از اين آيه واليت اميرالمؤمنين على اســت زيرا هيچ 

پيامبری به رسالت مبعوث نشد مگر آنکه مأمور به ابالغ آن بود«. 3

  62. سوره مريم آيه 50  

ابوالقاسم حاکم حسکانى در کتاب خود آورده آيه 50 سورة مبارکه مريم در شأن امام 
على نازل شده اســت او روايت را اينگونه نقل کرده است که پيامبرخدا فرمود: آن 
شبى که مرا به معراج بردند جبرئيل مرا بر بال راست خود قرار داد آن گاه از طرف خداوند 

به من خطاب شد چه کسى را بر اهل زمين به جای خود خليفه قرار دادی؟
پاسخ دادم: بهترين اهل زمين على بن ابيطالب را که برادر و حبيب و داماد و پسر عم 

من است. پس خطاب شد: ای محمد! آيا او را دوست داری؟
پاسخ دادم: آری ای پروردگار عالم. 

خداوند فرمود: او را دوســت بدار و به امت خود دســتور بده او را دوست داشته باشند 
زيرا من علّى اعلى هستم و از نام خود او را برگرفتم و او را على نام نهادم. 

آن گاه جبرئيل بر من نازل شــد و گفت: خداوند به تو ســالم رســانده و مى فرمايد: 

1. کهف / 7. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 192. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 356. 
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بخــوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: اين آيه را بخوان. »و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم 
لسان صدق علیاً؛ و آن ها را از رحمت خويش بهره مند ســاختيم و نام نيک و بلندی ]در 

ميان امت ها[ برايشان قرار داديم...«. 1

  63. سوره مريم آيه 96  

هيثمــى در کتاب صواعق صفحه 170 به نقــل از پيامبر ذيل آيه »ان الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وّداً؛ کســانى که ايمان آورده اند و کارهای شايسته 

کرده اند به زودی خــدای رحمان برای آن ها محبتى قرار خواهد داد«2 آورده که اين آيه 
در شأن امام على نازل شده است. 3 

حاکم حسکانى شــأن نزول آيه »ان الذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن 
وّدا«4 را اينگونه بيان مى کنــد: روزی پيامبرخدا به على فرمود: يا على بگو: »اللّهّم 

اجعل لی عندک عهداً واجعل لی فی قلوب املؤمنین مودة«. خدايــا از نزد خودت عهد و در 

قلوب مؤمنان مودت و دوستى را برايم قرار بده. 
اين نويسندة بزرگ اهل سنت در ادامه گويد:

 نازل کرد و آنچه امام على بعد از اين دعا خداوند متعال آيه فوق را در شأن على
از خدا خواسته بود به آن حضرت عنايت فرمود. 5

ابن عباس نقل مى کند:
روزی پيامبــر، من و على را به ثبير برده و دو رکعت نماز خواند آن گاه دســت 
مبارکش را به ســمت آســمان باال  برده و اينگونه دعا کرد: خدايا! موسى بن عمران از تو 
خواهشــى نمود و من محمد که برگزيده توأم از تو مى خواهم به من شــرح صدر عنايت 
فرمايى و کارهايم را آسان گردانى... خدايا! وزيری مثل على بن ابيطالب که از اهل بيت 
و برادر من است برايم قرار ده تا پشتوانة من در گرفتاری ها و شريک در کارهايم باشد. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 357. 
2. مريم / 96. 

3. اين حديث را زمخشری در تفسیر کشاف، ج 3، ص 47 نيز آورده است. 
4. مريم / 96. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 357 )سوره مريم / 50(. 
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ابن عبــاس گويد: بعد از صحبت های پيامبر شــنيدم که منادی ندا داد: يا محمد! 
آنچه خواستى به تو عنايت شد سپس پيامبر از على خواست تا دعا فرمايد. 

على دست را به سوی آسمان باال برده و گفت: »اللهم اجعل لی عندک عهداً واجعل 
لی عندک وّداً« و خدای ســبحان آيه شريفه »اّن الّذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم 

الرحامن وّداً« را نازل کرد. بعد از تالوت آيه توســط پيامبر برای يارانش، ايشان تعجب 

کردند از اين وقايع. 
رسول خدا فرمود: ای اصحاب! از چه چيزی تعجب مى کنيد بدانيد آيات قرآن چهار 
قســمت است، يک قسمت مختص ما اهل بيت است و يک قسمت اختصاص به مذمت 
دشــمنان دارد و يک چهارم دربارة حالل و حرام و يک چهارم باقى مانده در واجبات و 

فرايض است خدای رحمان دربارة على کرائم قرآن را نازل فرمود. 1
ابوســعيد خدری در مورد شأن نزول آيه »ان الذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم 

الرحمن وّداً« مى گويد: 

پيامبر به حضرت على فرمود: ای ابوالحســن! بگو خداوندا برای من نزد خودت 
عهــد و پيمانى قرار ده و محبت مــرا در دل های مؤمنان بيفکن در اين هنگام آية فوق 
نازل شد، آن گاه افزود: به همين دليل فرد با  ايمانى را مالقات نمى کنيم مگر اين که در 

دل او محبت حضرت على است. 2 
ابن عباس مى گويد: روزی پيامبراکــرم من و على را همراه خود نمود و به کوه 
ثبير رفتيم. اين کوه در شهر مکه واقع مى باشد ايشان دو رکعت نماز خواندند و شروع به 

دعا نمودند اينگونه که:
خدايا! حضرت موسى از تو درخواستى نمود و من محمد که برگزيدة تو هستم نيز 
از تو مى خواهم به من شــرح صدر عنايت فرمايى و اموراتم را سهل نمايى و زبانى گويا 

به من مرحمت نمايى تا عرب و عجم سخنم را بفهمند. 
آن گاه فرمود: »واجعل لی وزیراً من اهل علی بن ابی طالب اخی اشدد به ازری و ارشکه 

فی امری«. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 27. 
2. تفسیر دراملنثور، ج 4، ص 287، نوشته سيوطى ـ ذخائر العقبی، ص 89، نوشته طبری ـ اصعاف الراغبین، ص 

118، نوشتة ابن صبان. 
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»خدايا! وزيری مثل على بن ابيطالب که از اهل بيت و برادر من است برايم قرار ده، 
تا پشتوانة من در ناراحتى ها و شريک در کارهايم باشد«. 

آن گاه ابن عباس مى گويد: در پايان سخنان پيامبراکرم شنيدم که منادی ندا داده يا 
محمد! آنچه خواستى به تو عطا کردم، سپس پيامبراکرم به على فرمود: يا ابالحسن! 
دستت را به آسمان بلند کن و از خدا درخواست نما تا آنچه که مى خواهى به تو عنايت کند. 
على دســت را به آســمان باال برد و گفت: اللهم اجعل لی عندک عهداً واجعل لی 

عندک وّداً. 

و خدای سبحان آية شريفة »اّن الّذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم الرّحامن وّداً« 
را نازل کرد، سپس پيامبرخدا آيه را برای ياران خود تالوت نمود. 

وقتى اصحاب از اين واقعه تعجب کردند، رسول خدا فرمود: 
ای ياران! از چه چيزی تعجب مى کنيد؟ بدانيد آيات قرآن چهار قســمت اســت يک 
قسمت مختص ما اهل بيت مى باشد و يک قسمت اختصاص به مّذمت دشمنان ما دارد 
و يک چهارم آن دربارة حالل و حرام و يک چهارم آن نيز دربارة واجبات مى باشد. خدای 

رحمان دربارة على کرائم قرآن را نازل فرمود. 1 
 طبرانى در المعجم الکبير ج 12، حديث 12655 نزول اين آيه را در شأن امام على

دانسته است. 

  64. سوره طه آيه 82  

در تفسير آية »وانی لّغفار لّمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدی«. 2
ترجمه: البته بر آن کس که توبه کند و به خدا  ايمان آورد و نيکوکار گردد و درست 

به راه هدايت رود مغفرت و آمرزش من بسيار است. 
ابوذر غفاری مى گويد: خداوند نسبت به کسى که فرمايشات پيامبرخدا را حق بداند 
و واجبات خدا را انجام دهد و محبت و واليت آل محمد را داشته باشد غّفار است. 3 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 56، فصل 5. 
2. طه / 82. 

3. توضیح الدالئل نوشتة شهاب الدين شافعى، ص 163ـ  ابوبکر حضری در کتاب رشفةالصادی، ص 80ـ  
شواهدالتنزیل، ج 1، ص 375. 
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ابن حجر هيثمى عســقالنى آيه 82 سوره طه1 را مورد بحث خود قرار داده و از قول 
ثابت بنانى چنين مى گويد: 

منظــور از »اهتدی« يعنى به واليــت اهل بيت پيامبر هدايت يافته باشــد و نيز 
ابن حجر مى گويد: اين معنى از امام باقر هم رسيده است. 

آن گاه رواياتى در مورد نجات کسى که به واليت آن ها هدايت يافته باشد نقل نموده 
اســت. ابن حجر به اين روايت اشــاره کرده که: امام باقر به حارث بن يحيى فرمود: ای 
حارث مگر نمى بينى که خداوند شرط قبول نمودن توبه و ايمان و عمل صالح را هدايت 
به واليت ما و معرفت به حق ما قرار داده اســت و بدون آن ايمان و عمل صالح و توبه 

به حال او سودی ندارد. 2

  65. سوره طه آيه 124  

صاحب کتاب شــواهدالتنزيل از ابن عباس نقل مى کند در تفسير آيه: »ومن اعرض عن 
ذکری فان له معیشه ضنکاً ونحرشه یوم القیامه اعمی؛ و هرکــس از يــاد من اعراض کند 

همانا )در دنيا( معيشــتش تنگ شــود و روز قيامت نابينا محشور کنيم«. 3 هرکه واليت 
على را رها کند کر و کنگ وارد قيامت مى شود. 4

  66. سوره حج آيات 23 و 24  

الحق بن حميد در مورد آيه »اّن الله یدخل الذین آمنوا وعملوالصالحات؛ خداوند کسانى 
را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند، وارد بهشت مى کند...« تا »..وهدوا الی 
رصاط الحمید؛ و به ســوی راه ]خداوند[ ستوده، هدايت مى گردند«5، نقل مى کند که اين 

آيه دربارة على بن ابيطالب، حمزه و عبيده بن حارث، نازل شده است. 6 

1. وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدی؛ من غفارم در مورد کسى که باز گشته، ايمان آورده و عمل 
شايسته انجام داده و آن گاه هدايت يافته باشد. 

2. کتاب صواعق املحرقه فصل اول باب 11 نوشته ابن حجر هيثمى عسقالنى شافعى، متوفى 974 هـ. ق. 
3. طه / 124. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 379. 
5. حج / 23 و 24. 

6. الدّراملنثور، ج 6، ص 20. 
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  67. سوره حج آيه 24  

ابوالقاسم حاکم حسکانى در کتابش، شــواهدالتنزيل به نقل از ابى جعفر آورده که 
آل محمد »على، فاطمه، حسن، حســين،...« صراط مستقيم الهى هستند که خداوند 

بندگانش را به اين صراط راهنمايى کرده است. 1

  68. سوره مؤمنون آيه 74  

ســعد اسکاف از اصبغ بن نباته روايت کرده که على در شرح آيه شريفه »واّن الذین   
الیؤمنون باالخره عن الرصاط لناکبون«2 فرمود: کســانى کــه به واليت ما ايمان و اعتقاد 

نداشته باشند از صراط سقوط مى کنند. 3

  69. سوره نور آيه 36  

سيوطى در تفسير خود دربارة آيه »فی بیوٍت اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسمه؛ در خانه 
هايى، خدا رخصت داده که آنجا رفعت يابد و در آن ذکر نام خدا شــود...«4 آورده که آية 
مذکور نزد رســول خدا قرائت شد ســپس مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا 

اين خانه های مورد اشاره در آيه کدام خانه ها مى باشد. 
 فرمود: خانه های انبياء. آن گاه ابوبکر با اشاره به خانه های حضرت على پيامبر
و حضرت زهرا گفت: يا رســول اهلل آيا  اين خانه ها نيز جزء بيوت حساب مى شوند؟ 

پيامبر فرمود: بلى. بلکه اين خانه برتر از آن هاست. 5 

  70. سوره فرقان آيه 54  

»وهو الذی خلق من املاء برشاً فجعله نسباً وصهراً وکان ربک قدیراً؛ و اوســت کسى که 

1. شواهدالتنزیل، روايت شماره 94. 
2. مؤمنون / 74. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 215. 
4. نور / 36. 

5. تفسیر دراملنثور، ج 6، ص 203 و تفسیر روح املعانی، ج 18، ص 157. 
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از آب بشــری آفريد و او را )دارای خويشــاوندی( نسبى و دامادی قرار داد و پروردگار تو 
همواره تواناست«. 

در شواهدالتنزيل از سّدی نقل شده که گويد: »نزلت هذه اآلیه فی النبی وعلی زّوج 
فاطمة علّیاً وهو ابن عمه وزوج ابنته، کان نسباً وکان صهراً؛ ايــن آيــه دربارة پيامبرخدا و 

على نازل شده است. رسول خدا فاطمه را به همسری على در آورد و على پسرعّم 
او بود سپس بين رسول خدا و على نسبى و سببى برقرار شد. 1 

  71. سوره شعرا آيه 214  

احمدحنبل امام فرقه حنابله در کتاب خود در تفســير آيه 214 ســوره شــعرا »وانذر 
عرشتک االقربین« آورده است که پيامبرخدا پس از طعام اقوام خود على را به عنوان 

خليفة بعد از خود به جمع حاضر معرفى فرموده است. همين مطلب را ثعلبى در تفسيرش 
ذيل آيه فوق آورده است. 2 

از عبادبن عبداهلل اسدی از على نقل شده که فرمود: چون اين آيه »وانذر عشیرتک 
االقربین«3؛ نازل شد، رسول خدا اهل بيت خود که آن روز سى نفر بودند را دعوت کرد 

و تا سه روز آن ها را اطعام نمود و سپس به آن ها فرمود: کدام يک از شما وعده و ديون 
مرا ضمانت مى کند که خليفة من در دنيا و همنشين من در بهشت باشد؟

پس  على گفت: من ضمانت مى کنم. 4 
ابن هشــام در کتاب خود در مورد اين آيــه »انذر عشیرتک االقربین«5 و »لیلة املبیت« 
اينگونه آورده که اين ماجرا از نورانى ترين بخش زندگى آن حضرت مى باشد که علمای 

اهل سنت نيز به آن  اشاره کرده اند. 6 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 414. 
2. مسند احمدبن حنبل، ج 1، ص 111 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 650، ح 1108 ـ غایه املرام، ص 320. 

3. شعرا / 214. 
4. ینابیع املودة نوشته قندوزی، ص 105 و تفسیر جامع البیان، ج 19، ص 68 ـ تذکره الخواص نوشته ابن جوزی 
حنفى، ص 42 و خصائص نوشته الحافظ ابوعبدالرحمن احمدبن شعيب مشهور به نسائى متوفای 303 قمری، ص 18. 

5. شعرا / 214. 
6. سیرۀ ابن هشام، ج 1، ص 483. 
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  72. سوره نمل آيه 40 و سوره رعد آيه 43  

عطيه کوفى به نقل از ابوســعيد خدری مى گويد: از پيامبراکرم دربارة آيه شــريفه 
»الذی عنده علم من الکتاب«1؛ آن کس که به علم الهى دانا بود، سؤال کردم. 

پيامبر فرمود: او وزير برادرم سليمان بن داود بود. آن گاه در مورد آيه شريفه »قل کفی 
بالله شهیدا...«2؛ بگو تنها کافى است گواه بين من و شما که خدا و عالمان حقيقى باشد، 

پرسيدم فرمود: »ذلک اخی علی بن ابی طالب«3؛ همانا او برادرم على بن ابيطالب است. 

  73. سوره نمل آيه 89 و 90  

»من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزعٍ یومئٍذ آمنون ومن جاء بالسیئة فکّبت 

وجوههم فی النار هل تجزون اال ما کنتم تعملون؛ هرکه در قيامت با خود عمل نيک آورده 

باشد پاداشى بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ايمنند و هر جميعتى عمل 
زشت و ناپسند با خود آورده باشند آن ها به رو در آتش سرنگون مى شوند )و به آن ها گفته 

مى شود( آيا جز آنچه که مى کرديد سزا داده مى شويد؟«
امــام على به ابوعبداهلل جدلى فرمود: »یا اباعبدالله اال  انبئک بالحسنة الّتی من جاء 
بها ادخله الله الجنة... آيا به تو خبر ندهم از آن حســنه ای که هرکس در قيامت با خود 

داشته باشد خداوند او را به بهشت وارد مى کند و از سيئه و گناهى که هرکس در قيامت با 
خود داشته باشد خداوند او را با صورت به آتش مى افکند و از او هيچ عملى را نمى پذيرد؟  
عرض کردم: آری! فرمود: »حسنه، محبت ما خانواده و سيئه عداوت و دشمنى با ماست؛ 

الحسنة حبنا والسیئة بغضنا«.4

  74. سوره قصص آيه 83  

زاذان گويــد: حضرت علــى در حالى که اين آيه را مى خوانــد: »تلک الّدار االخره 

1. نمل / 40. 
2. رعد / 43. 

3. ینابیع املودة، ص 103. 
4. ینابیع املودة، ج 1، ص 29 ـ تفسیر ثعلبی، ج 7، ص 230. 
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نجعلها للّذین الیریدون علّواً فی االرض والفسادا والعقبه للمتقین؛ آن سرای آخرت را برای 

کســانى قرار مى دهيم که در زمين، خواستار برتری و فساد نيستند و فرجام خوب از آن 
پرهيزکاران است«. 1 در بازارها، قدم مى زد و بند کفش به افرادی که نياز داشتند مى داد 
و راه گم کرده را راهنمايى مى کرد و باربر را در حمل بار، ياری مى رساند و بعد از قرائت 
آية فوق مى فرمود: »ثم یقول: هذه االیة انزلت فی الوالة و ذوی القدرة من الناس؛ اين آيه 

دربارة حاکمان و مردمان صاحب قدرت، نازل شده است«. 2

  75. سوره عنکبوت آيه 2  

امــام على  فرمود: بعد از نــزول آيــه »احسب الناس ان یرتکوا ان یقولوا اّمنا وهم 
الیفتنون«3 از پيامبر سؤال کردم، فتنه و آزمايشى که در اين آيه آمده چه مى باشد؟

پيامبر فرمود: »یا علّی! انّک مبتلی ومبتلی بک« تو مورد آزمايش واقع مى شــوی و 
مردم هم به سبب تو آزمايش مى شوند و در فتنه مى افتند و مفتون مى شوند. 4 

  76. سوره سجده آيه 18  

»افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً الیستوون؛ آيا کسى که مؤمن است، چون کسى است 

که نافرمان است؟ آن ها هرگز يکسان نيستند؟«. 
ســيوطى مفســر عاليقدر اهل ســنت که اکثر تأليفات او دربارة قرآن کريم است در 
تفســير خود از عطاءبن يسار نقل کرده که: »نزلت اآلیة باملدینة فی علی والولید بن عقبة 
کان بین الولید وبین علی کام فقال الولید: انا بسط منک لساناً واحّد منک سناناً، وارّد 

منک للکتبیة؛ اين آيه دربارة على ووليدبن عقبة نازل شد و قصه آن اين بود که وليد به 

امــام على گفت: زبان من از تو گوياتر و نيزه من از تو برنده تر و نيروی من در مقابل 
دشــمن قويتر اســت. على به او فرمود: »اسکت فانّک فاسق؛ ساکت باش ای فاسق!« 

سپس اين آيه نازل شد. 

1. قصص / 83. 
2. فضائل الصحابه، ج 2، ص 621، ح 1064.

3. عنکبوت / 2. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 212. 
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نتيجه منطقى موضوع واضح اســت که مؤمن در اين آيه امام على است و منظور 
از فاسق وليد مى باشد وليد همان کسى است که در زمان عثمان بن عفان بعنوان استاندار 
کوفه منصوب شد و در حال مستى در محراب مسجد کوفه نماز صبح را 4 رکعت خواند!!1

  77. سوره احزاب آيه 23  

امام على در مورد نزول آيه »من املؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من 
قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بّدلوا تبدیاً؛ برخى از آن مؤمنان؛ بزرگ مردانى هستند که 

به عهد و پيمانى که با خداوند بســتند کاماًل وفا کردند پس برخى بر آن عهد ايستادگى 
کردند و برخى به انتظار )فيض شهادت( مقاومت کرده و هيچ عهد خود را تغيير ندادند«2 
فرمودنــد: »ولقد کنت عاهدت الله ورسوله انا وعّمی حمزه واخی جعفر و...« من و عمويم 
حمزه و برادرم جعفر و پســر عّمم عبيده از قبل با خدا و رسول او عهد و پيمانى بستيم و 
به آن وفا نموديم و خدا خواسته بود که آن ها قبل از من به لقای او برسند و به اين جهت 

اين آيه در شأن ما نازل شد. 

  78. سوره احزاب آيه 25  

امام صادق فرمود: وقتى در جنگ خندق شــرّ عمروبن عبدود به دســت حضرت 
على از سر مسلمانان کوتاه شد و دشمن شکست خورد آيه »وکفی الله املؤمنین القتال 
وکان الله قویاً عزیزاً؛... و خدا امر جنگ را از مؤمنان کفايت فرمود که خدا بســيار توانا و 

مقتدر است«3 نازل شد. 4

1. مناقب، نوشته ابن مغازلى، ص 324ـ  تاریخ بغداد، ج 13، ص 321  و تفسیر الدراملنثور، سيوطى ذيل آيه شريفه. 
2. احزاب / 23. 
3. احزاب / 25. 

4. تفسیر روح املعانی آلوسى، ج 21، ص 156 ـ تفسیر الّدراملنثور سيوطى، ج 6، ص 590. 
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  79. سوره احزاب آيه 33  

»انا یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً؛ همانــا خدا مى خواهد 
آلودگى را از شما خاندان بزدايد و شما راپاک و پاکيزه گرداند«. 

 ،در تفاســير و کتب مختلف اهل ســنت بالاســتثناء محدوده اهل بيت رسول اهلل
حضرت على و فاطمه و حسن و حسين بر شمرده شده اند. 

قندوزی در کتابش از عمربن ابى ســلمة نقل کرده که گفت: اين آيه )آيه 33 / ســوره 
احزاب( در خانه امّ سلمه نازل شد پس رسول خدا على و فاطمه و حسن و حسين را 
نزد خود خواند و در زير کســاء )عبای خود( جای داد و سپس به درگاه الهى عرض کرد: 
»اللّهم هؤالء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهیراً« قالت امّ سلمه: و انا معهم یا 

نبّی الله، قال: انت علی مکانک وانت الی خیر؛ يعنــى: خدايا! اين ها اهل بيت منند پس 

پليدی و رجس را از آن ها دور کن و آن ها را به کمال طهارت و پاکى برســان. ام ســلمه 
گفت: آيا من هم با آن هايم؟ پيامبر فرمود: تو بر جای خود باش تو به راه خير و نيکى 
هســتى. اين روايت در منابع زيادی از اهل سنت به چشــم مى خورد و متأسفانه معلوم 
نيست چرا در بعضى از سايت ها به مقام شامخ اهل بيت پيامبر بى احترامى مى شود. 1 

امــام احمد حنبل در کتاب خود آيــه »انا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؛ 
خدا چنين مى خواهد که ناپاکى را از شــما خانواده نبّوت ببرد و شــما را از هر عيب پاک 
و منّزه گرداند2« را آورده و تأکيد نموده که در زير عبای پيامبر، فاطمه، على، حســن 
و حســين بودند، بعد از آن، آية فوق در شأن ايشان نازل گرديد سپس پيامبر دست 

خويش را به آسمان بلند نمود و در حق آن ها دعا نمود. 3 

1. تاریخ بغداد، ج 9، ص 126 ـ فتح الباری، ج 7، ص 60 ـ املعجم الصغیر، ج 1، ص 65 ـ مسند احمدبن حنبل، 
ج 1، ص 330 ـ ینابیع املودة، ص 107 ـ تفسیر ثعلبی ذيل آيه شريفه ـ طبرانى در کتاب املعجم الکبیر جلد 9 
ح  8295 و در جلد 22، ص 200 و 402 و در املعجم االوسط جلد 2، ح  1847 و در جلد 3 ح  2176 و ح  2281 
در جلد 4 ح  3480 و 3811 در جلد 8  ح  7610 و در جلد 9 ح  8123 و در املعجم الصغیر جلد 1، ص 65 و ص 

135 روايات آيه تطهير را آورده است. 
2. احزاب / 33. 

3. مسند نوشته امام احمد حنبل، ج 6، ص 292 و ص 323 و ص 330ـ  فضایل الصحابه، ج 2، ص 632، ح  1077 
ـ تفسیر ثعلبی، ص 41 و ص 139 ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 130. 
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  80. سوره احزاب آيه 56  

»ان الله ومائکته یصلون علی النبّی یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه وسلموا تسلیامً؛ خدا و 

فرشــتگانش بر پيامبر درود مى فرستند ای کسانى که ايمان آورده ايد بر او درود فرستيد 
و به فرمانش به خوبى گردن نهيد«. 

در بســياری از متن های چاپ جديد در دوره کنونى بعضى از مؤلفان و ناشــران و 
خطباء اهل ســنت از آوردن کلمه »آل وآله« متن مکتــوب صلوات خودداری مى کنند و 
معلوم نيســت اين کلمات چه سنگينى برای آن ها دارد و اين در حالى است که در کتب 

قديمى اهل سنت که به آن اشاره مى شود از آن نهى شده ايم. 
»ان رسول الله قال: التصلوا علّی الّصاة الترباء. فقالوا: وما الّصاة الترباء یا رسول الله؟ 

قال: تقولون: اللّهم صّل علی محّمد ومتسکون، بل قالوا: اللّهم صل علی محمد وآل محمد؛ 

رسول خدا فرمود: صلوات ناقص بر من نفرستيد. اصحاب عرض کردند: صلوات ناقص 
چيســت؟ فرمود: اينکه بگويد: اللّهم صل علی محمد و»آل« مرا نگوئيد پس بگوييد:»اللّهم 

صّل علی محمد وآل محمد«. 1

پس معلوم مى شــود پيامبرخدا محبت خاندانش يعنى 12 امام را از ما خواســته و 
طلبيده و محبت با معصيت و نافرمانى قابل جمع نيســت نمى شود کسى بگوييد من به 
شخصى محبت دارم و در اين حال نافرمانى او را نيز انجام دهد اين که محبت نمى شود 
پــس محبت يعنى اطاعت و گوش به فرمان بودن حال اينکه در طول تاريخ بنى اميه و 
بنى العباس با همين آل پيامبر که رســول اهلل محبت و احترام آن ها را خواسته چه کردند 
بماند در دوره کنونى نيز بى محبتى به اين آل چقدر فراوان به چشــم مى خورد که يکى 
از آن ها خراب کردن مرقد امام يازدهم از جمله آن هاست )يک نکته ات بگفتم گر نکته 

دانى عشقى(. فأفهم وتأمل. 

1. تاریخ بغداد ج 6، ص 216 ـ سنن حافظ دارمی، ج 1، ص 309 ـ سنن نسائی، ج 1، ص 190 ـ مستدرک علی  
الصحیحین، ج 3، ص 183 ـ مسند، ابن ادريس شافعى ج 2، ص 67 و صحیح مسلم الصاة علی اآلل. 

طبرانى محدث بزرگ اهل سنت در املعجم الکبیر جلد 5، ح  5143 و جلد 19، ص 116 و ص 125، ص 132 و 
ص 154 و در املعجم االوسط جلد 1، ح  725 و جلد 3 ح  2389 و 2606 و 2608 و 2979 و جلد 5، ح  4478 و 

جلد 7 ح  6734 و در املعجم الصغیر، ج 1، ص 86 روايات اين آيه را آورده است. 
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  81. سوره احزاب آيه 57  

»اّن الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا واالخرة واعّد لهم عذاباً مهیناً؛ بــى 

گمان کسانى که خدا و پيامبر او را آزار مى رسانند خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت کرده 
و برايشان عذابى خفت آور آماده ساخته است«. 

درباره اين آيه به روايت زير اشاره مى نمائيم. 
 :یقول لعلی بن ابی طالب قالت: قد سمعت رسول الله عن اّم سلمة زوجةالّنبّی«

انت اخی وحبیبی من آذاک فقد آذانی؛ از ام سلمه همسر رسول خدا نقل شده که گفت: از 

رسول خدا شنيدم که به على بن ابيطالب فرمود: تو برادر و حبيب من هستى هرکس 
تو را اذيت کند مرا آزرده است«. 1

... رسول خدا در حالى که محاسن مبارک خود را گرفته بود به امام على فرمود: 
الله فعلیه لعنةالله؛  الله ومن آذی  »من آذی شعرة منک فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی 

هرکــس به يک موی تو اذيت کنــد مرا اذيت نموده وهرکه مرا اذيت نمايد خدا را اذيت 
کرده و هرکس خدا را اذيت نمايد پس لعنت خدا بر او باد«. 2

انشــاءاهلل در اين کتاب با استفاده از منابع و مستندات قديمى و متقن از علمای اهل 
سنت خواهيم آورد که چه کسانى بعد از ارتحال رسول خدا چه ظلم هايى را به خاندان 

و خانواده ايشان روا داشتند. 

  82. سوره صافات آيه 24  

پيامبراکرم در تفســير آيه 24 ســوره صافات3 فرمود: چون روز قيامت و رستاخيز 
فرا رســد من و على بر صراط مى  ايستيم و هرکس که از مقابل ما عبور کند در مورد 
واليت على بن ابيطالب از او ســؤال مى کنيم، اگر با واليت على زندگى کرده باشد، 
نجات يابد و خندان بگذرد و اگر با واليت على ناآشنا و معاند باشد اجازة عبور نخواهد 

يافت و در آتش جهنم سرنگون خواهد شد. 4 
1. انساب االرشاف نوشته باذری، ج 2، ص 146. 

2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 97. 
3. »وقفوهم انهم مسؤلون«؛ و در موقف حساب نگاهشان داريد که در کارشان سخت مسؤلند. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 239. )اذا کان یوم القیامة اوقف انا و علّی علی الرصاط...(



102

ديلمى از ابوســعيد خــدری روايت کرده که پيامبر فرمــود: آن ها )مردم( در مورد 
واليت على بازپرسى مى شــوند و واحدی در مورد آيه »وقفوهم انهم مسئولون؛ آن ها 
را متوقف سازند تا بازپرسى شوند«1 نقل کرده: از واليت على و اهل بيت بازپرسى 
مى شــوند. هم چنين ادامه مى دهد خداوند به پيامبر دستور فرمود تا به مردم بفهماند که 
در تبليغ رســالت از آن ها اجری نمى خواهد2 جز دوستى اهل بيت و اضافه مى کند معنى 
آيه فوق )صافات / 24( اين است تا بازپرسى  شوند که آيا  آن طور که پيامبر توصيه و 
سفارش کرده است اهل بيت را دوست داشته و رفتار کرده اند يا آن ها را به دست اهمال 

سپرده اند و طبعًا کيفر آن را خواهيد ديد. 
آلوســى در تفسير خود ذيل آيه شريفه: »وقفوهم انهم مسؤولون؛ نگاه  داريدشان که 

مسئولند«.3 آورده:
درست ترين نقل قول ها که به درستى نزديک تر است اين است که در روز قيامت از 
آدمى ســؤال مى پرسند و رأس اين سؤال ها کلمه )توحيد( الاله اال الله مى باشد و از مهم 

ترين آن سؤال ها واليت على ـ کرم اهلل وجهه ـ است. 4 

  83. سوره صافات آيه 130  

»سام علی آل یاسین؛ درود بر آل ياســين. از ابن عباس روايت شده که گفت: آل یاسین 

هم آل محمد و اهل بیته يعنى؛ آل ياسين همان آل محمد و فرزندان او هستند«. 5

  84. سوره زمر آيه 22  

»أفمن رشح الله صدره، لاسام فهو علی نور من ربّه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکرالله 

اولئک فی ضال مبین؛ پس آيا کســى که خدا سينه اش را برای اسالم گشاده و برخوردار 

1. صافات / 24. 
2. شوری / 23. 
3. صافات / 24. 

4. تفسير 30 جلدی روح املعانی نوشته آلوسى بغدادی متوفى 1270 هـ. ق. ، ج 23، ص 74. 
5. تفسیر کبیر، ج 7، ص 163 و تفسیر روح املعانی، ج 23، ص 129 ـ مجمع الفوائد، ج 6، ص 174 و تفسیر 

دراملنثور، ج 5، ص 286. 
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از نوری از جانب پروردگارش مى باشد )همانند فرد تاريکدل است(؟ پس وای بر آنان که 
از سخت دلى ياد خدا نمى کنند اينان در گمراهى آشکارند«. 

در کتاب اســباب نزول اآليات نوشــته واحدی نيســابوری از علمای اهل سنت در 
قرن 5 هجری قمری نزول اين آيه را در شــأن امام على مى داند »اّن اآلیة نزلت فی 
الله صدورهم لاسام و )القاسیة  الذین رشح  حمزة بن عبداملطّلب و علی بن ابی طالب وهم 

قلوبهم( ابولهب و ولده؛ اين آيه دربارة حمزه و على نازل شد و آن ها کسانى بودند که 

خداوندی برای پذيرفتن اســالم به آن ها شرح صدر مرحمت فرمود و منظور از )والقاسیة 
قلوبهم( ابولهب و فرزند اوست. 

اين مطلب در ساير تفاسير اهل ســنت نيز به چشم مى خورد از جمله: انوارالتنزيل و 
اسرارالتأويل نوشته قاضى يداهلل بيضاوی ج 4، ص 96 و رياض النضرة، طبری ج 2، ص 

207 و ينابيع المودة، ص 212. 

  85. سوره شوري آيه 23  

سعيدبن جبير از ابن عباس اينگونه نقل مى کند: 
 بعــد از نزول آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة فی القربی...«1 اصحاب از پيامبر

سؤال کردند  اين ها چه کسانى هستند که محبت آن ها از طرف خدا بر ما امر شده؟
پيامبر فرمود: آن ها حضرت على و فاطمه زهراو فرزندان آن دو مى باشند. 2 
ابن عباس از پيامبراکرم در مورد آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املوّده فی القربی...«3 
نقل مى کند که ايشان فرمود: »ان فى اهل بيتى وتودوهم بى« منظور اين است که حق 

مرا در اهل بيتم حفظ کنيد و آن ها را به خاطر من دوست داريد. 4 
در تفســير آيه 23 سوره شوری »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة فی القربی« ان الّنبّی 

قال: »االّ ان تصلوا قرابتی والتؤذنی فی قرابتی وان تّتبعونی و تصلوا رحمی«. 

من اجر رسالت از شما نمى خواهم جز اينکه به خويشان من احترام گذاريد و آن ها را 

1. شوری / 23. 
2. شواهدالتنزیل نوشته حاکم حسکانى حنفى، ج 2، ص 130 تا 135. 

3. شوری / 23. 
4. دراملنثور، ج 6، ص 7. 
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تکريم نماييد و با آزار رســاندن به آن ها مرا نيازاريد و از من پيروی کنيد و حرمت ذّريه 
مرا حفظ نمائيد. 1

»ومن یقرتب حسنة نزدله فیها حسناً اّن الله غفور شکور؛ وهرکس نيکى به جای آرد )و 

طاعتى اندوزد( بر ثواب او خواهيم افزود قطعًا خدا آمرزنده و قدرشناس است«. 
صاحب تفســير ثعلبى از ابن عباس نقل کرده که او گفت: »اقرتاف الحسنة املوّدة آلل 

محمد؛ مقصود از »اقرتاف حسنة« محبت آل محمد مى باشد. 2

طبرانى در المعجم الکبير اين روايت را از ابن عباس آورده: 
هنگامى که آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة فی القربی«3؛ نازل شــد عده ايسؤال 

کردند: ای پيامبرخدا! طبق اين آيه محبت چه کسانى بر ما واجب گشته؟
پيامبر فرمود: على و فاطمه و پسرانشان. 4 

ثعلبى در تفسير 10 جلدی الکشف والبيان خود در ذيل آيه شريفه »قل الاسئلکم علیه 
اجراً اال املودة فی القربی« روايت طوالنى را نقل کرده که: 

»من مات علی حب آل محمد مات شهیداً اال ومن مات علی حب آل محمد مات مغفوراً 

له اال ومن مات علی حب آل محمد مات تائباً اال ومن مات...«. )در فصل احاديث اين کتاب 

روايت فوق طوالنى و کامل آورده شده است(. 
يعنى: هرکس با محبت آل محمد بميرد شــهيد مرده اســت وهرکسى با محبت آل 
محمد بميرد آمرزيده مرده اســت و هرکس با محبــت آل محمد بميرد با توبه از دنيا 

رفته است... 
همين مطلب را قندوزی در ينابيع الموده از حضرت رضا به نحو ديگری نقل کرده 
که: شــتربان امام رضا در سفر به خراسان مردی از اهل سنت بود وقتى مى خواست از 
خراســان باز گردد به حضرت عرض کرد: ای پسر رسول خدا! مرا به خط مبارکت مشرف 

گران تا به آن تبريک بجويم. 

1. تفسیر جامع البیان نوشته طبری، ج 25، ص 15 ـ شواهدالتنزیل، ج 2، ص 145. 
2. الفصول املهمة ابن صباغ، ج 1، ص 159. 

3. شوری / 23. 
4. مجمع الزوائد و منبع الفوائد نوشته نورالدين على بن ابى بکر هيثمى متوفى 807 هـ. ق. الجامع الحکام القرآن 

نوشتة ابوعبداهلل محمدبن احمدبن انصاری قرطبى متوفى 671 هـ. ق. ، ج 16، ص 21. 
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امام برای او  نوشــت: دوســتدار آل محمد باش اگرچه فاســق باشى و دوستدار 
دوستان ايشان باش؛ اگرچه آن ها فاسق باشند. 1

در تفسير آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة فی القربی«2 امام احمد حنبل در مسند 
خود آورده: از رسول خدا سؤال کردند يا رسول اهلل! نزديکان شما چه کسانى هستند که 

مودت آن ها واجب است؟ حضرت فرمود: على و فاطمه و پسرانشان. 3 
فخررازی مفســر 32 جلدی تفســير کبير از زمخشری مفســر بزرگ تفسير کّشاف 

اينگونه آورده است: 
وقتى آيه 23 سوره شوری نازل شد،4  عده ايعرض کردند: ای رسول خدا! خويشاوندان 
تو چه کسانى هستند که دوستى آن ها بر ما الزم و واجب است؟ پيامبر فرمود: على و 

فاطمه و دو فرزندشان. 
پس ثابت مى شود که اين چهار نفر ذی القربای پيامبرند و وقتى اين معنى ثابت شد 

واجب است ايشان از احترام فوق العاده ای برخوردار باشند. 
فخررازی ادامه مى دهــد که داليل گوناگونى بر اين قضيه داللت مى کند: اول آنکه 

جمله »اال املودة فی القربی« را استدالل کرديم. 
دوم: ترديد نيست که پيامبر فاطمه را دوست مى داشت و دربارة او فرمود: »فاطمه 
بضعٌة مّنی یؤذینی ما یؤذیها« فاطمه پاّر تن من اســت، آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده 

 ثابت شده که ايشان، على و حسن و حسين اســت و با احاديث متواتر از پيامبرخدا
را دوست مى داشــت و هنگامى که اين معنا ثابت شود محبت آن ها بر تمام امت واجب 
اســت زيرا خداوند فرموده: »واتبعوه لعلک تهتدون«؛ از او پيروی کنيد تا هدايت شويد و 
نيز فرموده: »فلیحذر الذین یخالفون عن امره«؛ کسانى که او را مخالفت مى کنند از عذاب 
الهى بترســند و نيز فرموده: »قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله«؛ بگو اگر خدا 

را دوست داريد از من پيروی کنيد تا خدا شما را دوست بدارد. 

1. ینابیع املودة نوشته قندوزی، ص 117. 
2. شوری / 23. 

3. فضایل الصحابه، ج 2، ص 669، ح 1141. 
4. قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة فی القربی. )طبرانــى محدث اهل ســنت حدود 11 قرن پيش در کتاب های 
خود روايات اين آيه را آورده است او در املعجم االوسط ج 3 ح 2176 و ج 6 ح 5754 و در املعجم الکبیر ج 3، ح 

2641 و در ج 11، ص 444 و در املعجم الصغیر، ج 1، ص 76 اين احاديث را آورده است(. 
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و نيز فرموده: برای شما در زندگى، رسول خدا الگوی نيکويى است. 
قندوزی در کتاب خود در خصوص آيه 23 ســوره شوری »قل ال اسئلکم علیه اجراً اال 

املودة فی القربی« روايت ذيل رااز امام حسين آورده: 

»واّن القرابه التی امرالله بصلتها وعظم حق ها وجعل الخیر فیها قرابتنا اهل البیت الذین 

اوجب حقنا علی کل مسلم«. 

يعنى: خويشاوندی که خداوند دستور رعايت آن را داد و حق آن را بزرگ شمرد و خير 
و برکات را در آن قرار داد دوســتى و خويشــاوندی ما اهل بيت پيامبر است زيرا رعايت 

حق ما را بر هر مسلمانى واجب کرده است. 1
اخرج املحب الطربی اّن رسول الله قال: اّن الله جعل اجری علیکم املودة فی القربی 

وانی سائلکم غداً عنها. 

محب طبری از رسول خدا نقل کرده که فرمود: 
خداوند مزد رســالت مرا محبت خويشاوندانم قرار داده و من در قيامت دربارة آن ها از 

شما سؤال خواهم نمود. 
فخررازی در تفسير آيه »قل الأسئلکم علیه اجراً اال املوده فی القربی«؛ چنين آورده: 

آل پيامبر کســانى هســتند که امر آنان به پيامبر برگشــت مى کند و هرکس که 
بازگشتش به پيامبر شديدتر و کامل تر باشد آل محسوب مى شود ترديدی وجود ندارد که 
فاطمه و على و حسن و حسين شديدترين تعلق و وابستگى را نسبت به پيامبر داشته اند 

پس آنان آل پيامبر هستند. 2 او مطالب خود را اينگونه ادامه مى دهد:
 مصداق اهل بيت پيامبر وقتى اين چهار نفر يعنى فاطمه، على، حسن و حسين
باشند پس الزم است که از عظمت ويژه ای برخوردار باشند و بر اين جايگاه رفيع و ويژه 

چند مطلب داللت دارد:
1. همين آيه مودت... »اال املودة فی القربی«. 

2. شــکى نيست که رسول خدا حضرت فاطمه را دوست مى داشت و مى فرمود: 
»فاطمه بضعه منی یوذینی ما یوذیها«. 

1. ینابیع املودة نوشته سليمان قندوزی، ص 87. 
2. تفسیر کبیر، ص 27، ص 166. 
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3. نقل متواتر داللت مى کند که حضرت رسول على، حسن و حسين را دوست 
مى داشــت وقتى اين مطلب ثابت شد بر امت اســالمى واجب است مانند پيامبر اين 

شخصيت های معنوی را دوست بدارند زيرا قرآن مى فرمايد: »واتبعوه لعلکم تهتدون«. 
فخررازی در ادامه آورده: دعا برای آل پيامبر منصب بزرگى اســت و از اين رو در 
پايان تشهد نماز برای آل پيامبر دعا قرار داده شده است. »اللهم صل علی محمد و علی 
آل محمداً ارحم محمداً وآل محمد؛ و ايــن تعظيم و بزرگ داشــت در حق هيچ کس غير 

از آل پيامبر يافت نمى شــود همه اين ها داللــت مى کند که محبت آل محمد واجب 
است«. 1 

اما در روايتى که از عايشــه همسر رســول خدا آمده دشمنى های بعضى ها بعد از 
رحلت رســول خدا گزارش داده و معلوم مى نمايد که بعضى ها از مدار مســلمانى خارج 
شــدند بايد توجه داشــت اين نقل عايشه در منابع بســياری از اهل سنت آمده است او 
مى گويــد: »کان لعلیٍّ من الناس وجه حیاة فاطمة فلام توّفیت استنکر علی وجوه الناس... ؛ 
تا زمانى که فاطمه در قيد حيات بود مردم به على احترام مى گذاشتند ولى وقتى از 

دنيا رفت مردم از او بدشان آمد... 2
نکته: آيا على جزء کسانى نبود که مودة او واجب بوده؟ چه کسانى جامعه را به اين 

سو کشاندند که مردم در آن زمان به على پشت کنند؟ 
بر اســاس چه مبنايى معاويه سب و لعن بر على را در آن زمان در جامعه اسالمى 
و در منابــر برپا کرد؟! چرا بعضى ها هنوز به جای مودة، عداوت با على را وجه همت و 

عمل خود کرده اند؟

  86. سوره زخرف آيه 41  

 جابربن عبداهلل انصاری حکايت مى کند که در آخرين مراســم حج نزد پيامبراکرم
ايستاده بودم، آن گاه حضرت فرمود: 

ای ياران! شما را توصيه مى کنم، بعد از من به کفر و بى دينى نگراييد که با شمشير 
1. تفسیر کبیر، ج 27، ص 166. 

2. صحیح بخاری، ج 5، ص 83ـ  صحیح مسلم، ج 5، ص 154ـ  رشح مسلم نووی، ج 12، ص 77ـ  فتح الباری 
ابن حجر، ج 7، ص 378 ـ املصنف صنعانی، ج 5، ص 472 و... . 
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به جان يکديگر بيفتيد و گردن همديگر را بزنيد. به خدا ســوگند اگر چنين کنيد، من نيز 
شما را با شمشير مى رانم. 

 بعد به پشــت سرش نگاه کرد و فرمود: علىّ يا علىّ يا علىّ! چون سه بار نام على
را به زبان آورد، ديديم جبرئيل بر آن حضرت فرود آمد و گفت: 

»فاما نذهنّب بک فانّا منهم منتقمون... ؛ پس اگر ما تو را ]از دنيا[ ببريم، قطعًا از آن ها 

انتقام مى گيريم«1. 
خدای سبحان مى فرمايد: به وسيلة على بن ابيطالب از آنان انتقام مى گيرم. 

ای رســول من! آنچه از امــر على بن ابيطالب بر تو وحى مى کنم به آن تمســک 
بجوی، که تو بر صراط مستقيم و طريق حقيقت هستى. 2

  87. سوره فتح آيه 2  

در تفســير 10 جلدی الکشف والبيان مشهور به تفسير ثعلبى متوفى 427 هـ. ق. در 
ذيل تفسير آيه 2 سورة فتح »ویهدیک الرصاًط مستقیامً؛ تو را به راه راست هدايت نمايد« 
آورده که: در جنگ خيبر پيامبر پرچم مســلمانان را ابتــدا به عمر خطاب داد، عمر با 
يارانش به ميدان رفت و بدون مقاومت از ميدان جنگ فرار کرد بعد رســول خدا پرچم 
را به دست ابوبکر دارد »واخذ ابوبکر رایه رسول الله ثم نهض یقاتل ثم رجع فاخذها عمر 
فقاتل، ثم رجع فاخرب بذلک رسول الله فقال: اما والله العطین الرایه غداً رجاً، یحب الله 

ورسوله، ویحّبه الله ورسوله...«. 3

 شد، آن گاه رسول خدا ابوبکر نيز پس از آنکه فرار کرد باعث ناراحتى رســول خدا
فرمود: به خدا قســم فردا پرچم را به دســت مردی خواهم داد که خدا و رسول او را 
دوســت دارند و او نيز خدا و رسول را دوست دارد. سپس ثعلبى در تفسيرش به ادامة 
رخدادهای جنگ خيبر و کشــته شــدن مرحب خيبری به دست حضرت على و فتح 

1. زخرف / 41. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 216. 

3. ابن مغازلى شافعى در کتاب مناقب صفحه 181 اين روايت را از ابوهريره و همين ماجرا را به طور مفصل در 
صفحه 182 از ابوسعيد خدری نقل کرده است و در صفحه 188 اين روايت را از سعد ابى وقاص نقل کرده است 
و ترمذی در کتاب صحیح )جز ســه( پس از نقل جنگ خيبر اين روايت را آورده است در جلد 5 صفحه 638 و 

بخاری در صحیح خود در باب غزوة خيبر جلد 5، ص 134 اشاره به اين موضوع دارد. 



109

قلعة خيبر توسط آن حضرت اشاره مى نمايد، )جهت اطالع دقيق تر خوانندگان در فصل 
احاديث روايت های پرچم داری امام على در جنگ خيبر از کتب معتبر اهل ســنت با 

آدرس های مستند ارائه شده است(. 

  88. سوره طور آيه 21  

عبداهلل بن عمربن خطــاب مى گويد: ابوبکر ـ عمر ـ عثمــان جزء رهبران و بزرگان ما 
هستند. 

از او سؤال کردند: چرا على را جزء اين بزرگان محسوب نکردی؟
او گفت: »ویحک علی من اهل البیت الیقاس بهم علی مع رسول الله فی درجه...«. 

وای بر تو! على با آن ها مقايسه نمى شود او از اهل بيت پيامبر مى باشد. 
آن گاه گفت: على در درجه و رتبه رســول خدا است و خدا فرموده: »والذین آمنوا 
واتبعتهم ذریتهم؛ و آنان که به خدا ايمان آوردند و فرزندانشــان هم در ايمان پيرو ايشان 

شــدند ما آن فرزندان را به آن ها برســانيم...«1؛ فاطمه و على در قيامت در درجة 
رسول خدا هستند. 2 

  89. سوره نجم آيات 1 و 2  

»والنجم اذا هوی * ما ضل صاحبکم و ما غوی؛ قســم بــه ســتاره چون فرود آيد، که 

صاحب شما هيچگاه در گمراهى و ضاللت نبوده است.«
ابن عباس نقل مى کند: روزی با عده اياز جوانان نشســته بوديم آن گاه ســتاره ای از 
آسمان به طرف زمين پايين آمد رسول خدا که در بين ما بود فرمود: اين ستاره در خانه 
هر شــخصى که فرود آيد او جانشــين من مى شود. سپس مالحظه کرديم که آن ستاره 
در خانة على فرود آمد. عده ايگفتند: محمد دربارة على به گمراهى افتاده است در اين 

1. طور / 21. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 197. 
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هنگام سوره نجم نازل شــد: »والنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی1؛ قسم به ستاره 
چون فرود آيد که صاحب شما )محمد( هيچ گاه در ضاللت و گمراهى نبوده است«. 2 

  90. سوره الرحمن آيات 19 تا 22  

از ســلمان فارسى در تفسير آية شريفه »مرج البحرین یلتقیان ـ بینهام بزرخ الیبغیان ـ 
 فبای اال ربکام تکذبان ـ یخرج منهام اللؤلؤ واملرجان«3 چنين نقل شــده که منظور على

و فاطمه اســت آن گاه مى افزايد؛ پيامبراکرم فرمود: منظــور از »یخرج منهام اللؤلؤ 
واملرجان« حسن و حسين مى باشد. 4 

  91. سوره واقعه آيه 10 و 11  

ابن عباس دربارة  تفســير آية کريمه »والسابقون السابقون اولئک املقربون...«5 گويد 
که پيامبر خدا فرمود: اين آيه اشــاره به على و شيعيان او  دارد که پيشگام در رفتن 

به بهشت هستند. 6 
ابن حجر در صواعق و ســبط بن جوزی در تذکره ذيل آيه »والسابقون السابقون اولئک 
املقربون...«7 آورده اند که رسول خدا فرمود: منظور اين آيه امام على و شيعيان او هستند 

و »آن ها« مقربان درگاه خدايند به خاطر احترامى که خدا برای آن ها قائل شــده است. 8 

1. نجم / آيات 1ـ2. 
2. مناقب نوشته ابن مغازلى شافعى متوفای 483 قمری، ص 266. 

3. الرحمن / 19 تا 22. 
4. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 209، ح  919. 

5. واقعه / 10. 
6. شواهدالتنزیل، ص 215، ح  927. 

7. واقعه / 10 
8. اين روايت را سيوطى در تفسیر الدراملنثور، ج 6، ص 154 نيز آورده است. 
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  92. سوره واقعه آيه 14  

از امام صادق نقل شده همچنين در تفسير آيه شريفه »وقلیل من االخرین«1 آمده،  
امام صادق فرمود: منظور از اين آيه على بن ابيطالب مى باشد. 2 

  93. سوره حديد آيه 28  

امام باقر در تفســير آيه شــريفه »یجعل لکم نوراً متشون«3 مى فرمايد: »من متسک  
بوالیه علی فله نور« کســى که به واليت على  تمســک جويد نور و روشنايى )دنيا و 

آخرت( دارد. 4 
حاکم حسکانى صاحب کتاب شريف شــواهدالتنزيل در ذيل آيه »یا أیها الذین آمنوا 
اتقوالله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً متشون به؛ ای کســانى که 

به حق گرويديد اينک خداترس و مّتقى شويد و به رسولش نيز ايمان آريد تا خدا شما را 
از رحمتش دو بهره نصيب گرداند و نوری از پرتو ايمان به قرآن شما را عطا کند که بدان 
نور راه بپيمائيد«؛ روايتى آورده اســت که: هرکسى به واليت على بن ابيطالب  تمسک 

کند برای او نوری حاصل مى شود و قلبش نورانى گردد. 5 

  94. سوره مجادله آيه 12  

امام على دربارة آيه 12 سوره مجادله: »یا أیها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا 
 بین یدی نجویکم صدقه؛ ای کســانى که ايمان آورده ايد هرگاه بخواهيد با رسول خدا

سخن بگوييد يا سؤالى کنيد پيش از اين کار بايد صدقه دهيد«. فرمود: 
ما عمل بهذه االیه غیری... به غير از من احدی به اين آيه عمل نکرده است. 6 

1. واقعه / 14. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 218، ح  932 تا 935. 

3. حديد / 28. 
4. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 228. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 214. 

6. صحیح ترمذی، ج 5، ص 406 و تفسیر دراملنثور نوشته سيوطى، ج 6، ص 186. 
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  95. سوره مجادله آيه 13  

زمخشــری در تفســير کشــاف جلد 4 صفحه 494 حديث ذيل را روايت کرده که 
روزی پيامبــر و على دربارة ميزان صدقه قبل از نجوا با پيامبر صحبت مى کردند. 
پيامبر فرمود: ميزان دنيار چگونه است؟ على عرض کرد: مردم توانايى آن را ندارند. 

پيامبر فرمود: نصف دينار چگونه است؟ 
امام على عرض کرد: مردم توانايى آن را هم ندارند. 

پيامبر: پس چه اندازه خوب است؟ 
امام على: شعيرة )به اندازه وزن يک جو طال(. 

پيامبر: مقدار آن را کم گفتى. 
آن گاه آيه شريفه »اشفقتم...«1 نازل شد و حکم سابق نسخ گرديد. 

حضرت على مى فرمايد: به وســيلة من خداوند به اين امت تخفيف داد و بار آن ها 
سبک شد. 2 

  96. سوره حشر آيه 10  

روزی پيامبراکرم جايگاه جعفربن ابيطالب را در بهشــت برايــش بازگو کرد. امام 
على که آنجا حضور داشت گفت: 

ای رسول خدا! اين کرامت برای برادرم جعفر است اما برای من چه چيزی را بيان مى فرمائيد؟
رسول خدا فرمود: ای على! خدای عزوجل طايفه ای از امتم را خلق کرده که تا روز 

قيامت برايت  استغفار و طلب رحمت مى کنند. 
امام على پرسيد: آنان چه کسانى هستند؟ 

پيامبر فرمود: خدای رحمان در کتاب ُمنزل فرمود: »والّذین جاؤا من بعدهم یقولون 
انک  للّذین آمنوا ربنا  باالیامن والتجعل فی قلوبنا غا  الّذین سبقونا  اغفرلنا والخواننا  ربّنا 

رؤف رحیم؛ و آنــان که پس از مهاجرين و انصار آمدند دايم در دعا به درگاه خدا عرض 

مى کنند پروردگارا! بر ما و برادران دينى مان که در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در 

1. مجادله / 13. 
2. اين روايت را قرطبى در تفسير الجامع الحکام القرآن در ذيل آيه فوق نيز آورده است. 
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دل ما هيچ کينه و حسد مؤمنان را قرار مده...«1؛ يا على! آيا احدی در ايمان از تو سبقت 
گرفته اســت، نه تنها تو ســابق در ايمان و اسالم هستى بلکه مؤمنان تا قيامت برای تو 

دعا و استغفار مى کنند. 2 

  97. سوره ممتحنه آيه 1  

رســول خدا فرمود: »ما فی القرآن فیها یا أیها الذین آمنوا اال علی رأسها وقائدها« هر 
آيه ای که در قرآن با جمله »یا أیها الذین«3؛ »ای اهل ايمان« شــروع شــود على در 

باالترين مرتبه و در مقام پيشوايى آنان است. 4 

  98. سوره صف آيه 4  

ابن عبــاس روايت نموده: امام على وقتى در ميدان جنگ به نبرد مى پرداخت چون 
بنيان مرصوص و ســد آهنين بود و خدای ســبحان آيه »ان الله یحب الذین یقاتلون فی 
سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص؛ همانا خداوند کســانى را دوســت دارد که در راه او صف 

در صف جهاد مى کنند، چنان که گويى بنايى آهنين هســتند«5 را در تحسين و تمجيد او 
نازل کرد. 6 

  99. سوره منافقون آيه 9  

صاحــب کتاب ذخائر به نقــل از طبری در کتاب خود 9 آيه از قرآن کريم را در مورد 
امام على ذکر کرده است. آن گاه در کتابش اينگونه آورده که: 

1. حشر / 10. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 214. 

3. به عنوان نمونه مى توان به آيه 1 از سورة ممتحنه اشاره نمود. 
4. مناقب خوارزمی، ص 179. 

5. صف / 4. 
6. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 292. 
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در آيات قرآن کريم هر کجا کلمة »آمنوا« باشد على رهبر و پرچمدار و بزرگ ترين 
نمونة آن است. 1 

  100. سوره تحريم آيه 4  

پيامبراسالم دربارة آيه شريفه »فان الله هو مواله وجربئیل وصالح املؤمنین«2؛ فرمود: 
صالح المؤمنين در اين آيه على پسر ابوطالب است. 3

اســماء بنت عميس روايت کرده بعد از نزول آيه »ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکام 
الله هو مواله وجربئیل وصالح املؤمنین واملائکه بعد ذلک ظهیر«4؛  وان تظاهرا علیه فان 

پيامبر به امام على فرمود: »االّ ابرشّک انّک قرنت بجربئیل؟!« آيا تو را بشــارت بدهم 
که نام تو با نام جبرئيل قرين شــده است آن گاه آية فوق را تالوت نمود و فرمود: »تو و 

مؤمنان از اهل بيت تو صالحان و شايستگان از مؤمنان هستيد«. 5 

  101. سوره الحاقه آيه 12  

امام علــى فرمودند: بعد از نــزول آيه »وتعیها اذن واعیه؛ وليکن گوش شــنوای 
هوشــمندان اين پند و تذکر را تواند شــنيد«6 پيامبر مرا به حضور طلبيد و فرمود: ای 

على! از خدای دانا درخواست کرده ام تا گوش های تو را »اذن واعيه« قرار دهد. 7 
امام على علت نزول آيه شريفه »وتعیها اذن واعیه« را  اينگونه بيان مى کنند:

روزی رسول خدا مرا در آغوش گرفت و فرمود: »امرنی ربی ان ادنیک والاقصیک...« 
خدای بزرگ مرا فرمان داد تا تو را به خويشتن نزديک سازم و از خود دور نسازم تو هم 

1. ذخائرالعقبی، ص 89. 
2. تحريم / 4. 

3. مجمع الزوائدنوشــته هيثمى، ج 9، ص 194 ـ عسقالنى شافعى در کتاب فتح الباری، ج 3، ص 27 و تاریخ 
دمشق ج 42، ص 362. 

4. تحريم / 4. 
5. ینابیع املودة، ص 93. 

6. الحاقه / 12. 
7. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 299. 



115

ســخنان مرا بشنوی و شنوا گردی و بر خداوند مقرر گرديد که گوش تو را شنوا گرداند،1 
آن گاه آية فوق نازل گرديد. 

صاحب کتاب شواهدالتنزيل علت نزول آيه »وتعیها اذن واعیه«2 را اينگونه بيان کرده 
است: 

روزی پيامبر به امام على فرمود: »یا علی! ان الله امرنی ان ادنیک وال أقصیک وان 
احب من یحبک وان اعملک وتعی وحق علی الله ان تعی«. 

يا على! خداوند به من دســتور فرمود تا تو را به خود نزديک ســازم و لحظه ای دور 
نکنم. دوســتدار تو را دوســت دارم به تو علم و حکمت بياموزم تا گوش تو شنوا گردد و 

خدای توانا نيز اينگونه کرد و گوش تو را شنوا گردانيد. 
حاکم حسکانى آن گاه گويد: 

پــس خدای بزرگ آيه فوق را نازل کرد و پيامبر به على بن ابيطالب فرمود: يا على! 
از پروردگارم خواستم گوش تو را از گوش های شنوا و »اذن واعيه« قرار دهد. 

از آن بــه بعد علــى پيوســته مى گفــت: »ما سمعت اذنای شیئاً من الخیر والعلم 
والقرآن...«. 

بعد از نزول آيه شــريفه و دعای خير پيامبر اســالم در حق من، هر چيزی از علم 
قرآن به سمع و گوش من مى رسيد همه را ضبط و ثبت کردم و هرگز فراموش نکردم. 3 

  102. سوره معارج آيه 1  

علــت نزول آيه »سأل سائل بعذاب واقع...«4 ماجرای ذيل مى باشــد که حذيفه نقل 
مى کند: 

 در غديرخم فرمودنــد: هرکه من موالی اويم اين على زمانى که پيامبراســالم
موالی اوست. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 348. 
2. حاقه / 12. 

3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 349. 
4. معارج / 1. 
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نعمان بن حارث فهری از جايش بلند شــده و گفت: اين سخن از خودت مى باشد يا از 
پروردگار؟ 

رسول خدا پاســخ فرمودند: به امر خداوند آن را گفتم. آن گاه حارث که تحمل اين 
مطلب برايش خيلى سخت بود گفت: خدايا سنگى از آسمان و يا عذابى بر من فرو فرست 

تا مرا نابود کند. 
حذيفه مى گويد: هنوز حارث به محل خود نرســيده بود که سنگى بر سر او فرود آمد 

و هالک شد و سپس آية فوق نازل شد. 1 
وقتى رســول خدا در غديرخم کار خــود را به  انجام رســاند و پيام خدای بزرگ 
را بــه اهل ايمان ابالغ فرمود در اين وقت شــخصى به نــام حارث به نعمان فهری نزد 
رســول خدا آمد و گفت: ای محمد! از ســوی خدا به ما فرمــان دادی که به يگانگى 
خداونــد و پيامبری تو گواهى دهيم پس از تــو پذيرفتيم و نيز اين که پنج نماز بخوانيم 
از تــو پذيرفتيم فرمان دادی که زکات دارايى هايمــان را بپردازيم که از تو پذيرفتيم و 
اينکه در هر سال ما رمضان را روزه بگيريم از تو پذيرفتيم. و اين که حج بگزارديم از تو 
پذيرفتيم اما به اين راضى شــدی تا آن که پسر عمويت را بر ما برتری بخشيدی آيا اين 

از سوی توست يا از سوی خدا؟ 
رسول خدا فرمود: ســوگند به خدايى که جز او خدايى نيست آن از جانب خداست 
پس حارث بازگشت در حالى که گفت: خدايا  اگر آنچه محمد مى گويد حقيقت دارد بارانى 
از ســنگ بر ما ببار يا عذابى دردناک بر ما فرود آر پس به خدا سوگند به شترش نرسيده 
بود که خداوند سنگى بر او انداخت که بر سرش افتاد و از زيرش خارج شد و او را کشت 
ســپس آيه هــای »سأل سائل بعذاب واقع* للکفرین لیس له دافع؛ خواهنده ای تقاضای 

عذاب کرد که بر کافران فرود آيد و بازدارنده ای از آن نيست« نازل شد. 2 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 288. 
2. تفسیر قرطبی )الجامع الحکام القرآن 20 جلدی متوفای 671 قمری( ج 18، ص 278 ـ شواهدالتنزیل، ج 2، 
ص 381 نوشته ابوالقاسم حاکم حسکانى از علمای قرن 5 ـ سیرةالحلبیة )انسان العیون فی سیرة االمین املأمون( 
ج 3، ص 274 نوشته حلبى شافعى متوفای 1044 قمری ـ فرائد السمطین نوشته حموئى جوينى متوفای 722 

هجری قمری، ج 1، ص 82. 
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  103. سوره انسان  

آلوسى صاحب تفسير روح المعانى در کتاب خود  اين چنين آورده: 
ســوره دهر داللت دارد بر اينکه اين ســوره در مورد فاطمه و على و حسنين نازل 
شده زيرا خداوند در اين سوره نامى از حورالعين نبرده و به ولدان مخلدين تصريح فرموده 

و اين به جهت رعايت حرمت نور چشم رسول خدا، حضرت زهرا مى باشد. 1
او در ادامه آورده اســت که: چه مى توان گفــت جز آنکه على موالی مؤمنان، وصى 
رسول خداســت و فاطمه پاره تن احمد و جزء محمدی اســت و حسن و حسين ريحان و 
ســيد جوانان اهل بهشتند. سپس مى نويسد: »ولیس هذا من الرفض بل ما سواه عندی هو 
الغی؛ يعنى: اين که مى گويم عالمت رافضى بودن من نيست بلکه غير از اين گفتن غى 

و گمراهى محسوب مى شود«. 

  104. سوره انسان آيه 13  

»متکین فیها علی االرائک الیرون فیها شمساً وال زمهریراً«. 

عن ابن عباس بینا اهل الجنة فی الجنة اذا راواضوا کضوء الشمس وقد ارشقت الجنان به 

فیقول اهل الجنة یا رضوان ما هذا؟

ابن عباس مى گويد: 
هنگامى که بهشــتيان در بهشت هســتند ناگهان نوری همچون نور آفتاب مشاهده 
مى کنند که صحنه بهشــت را روشن ساخته بهشــتيان به رضوان )فرشته مأمور بهشت( 
مى گويند: اين نور چيســت با اينکه پروردگار ما فرمود: »الیرون فیها شمساً والزمهریراً؛ در 

بهشت نه آفتاب را مى بينند و نه سرما را«. 
او در پاســخ مى گويد اين نور خورشيد و ماه نيست ولى على و فاطمه خندان شده اند 

و بهشت زنور دندانشان روشن گشته است. 2
زمخشــری نيز در تفسير کشاف در مورد ســوره دهر در ذيل آيه 12 آورده است که 
»بصربهم علی االیثار« و آن گاه ماجرای روزه گرفتن فاطمه و على و حســن و حســين و 

1. تفسیر روح املعانی نوشته آلوسى، ج 29، ص 158. 
2. تفسیر روح املعانی، ج 29. ذيل آيه مذکور، ص 159. 
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فضه را به طور کامل آورده اســت همه علمای اهل سنت شأن نزول اين سوره را درباره 
خانواده پاکى ها آل رسول اهلل مى دانند. 

  105. سوره نباء آيه 38  

امام باقر در تفســير آية شريفه »یوم یقوم الروح واملائکه صفاً الیتکلمون االّ من اذن 
له الرحمن وقال صواباً؛ روزی که آن فرشــتة بزرگ روح القدس با همة فرشــتگان صف 

زده به نظم برخيزند و هيچ کس ســخن نگويد جز آن کسى که خدای مهربان به سخن 
اذن دهد و او ســخن به صواب گويد«1 فرمودند: چون روز قيامت فرا رســد شعار »ال اله 
اال الله ومحمد رسول الله« از قلــب های همه محو مى گردد مگر کســانى که اقرار به 

واليت على بن ابيطالب داشــته باشند و اين به سبب قول خدای سبحان »اال من اذن له 
الرحمن« اســت که خدای رحمان به آن کسانى که به واليت على اقرار داشته باشند 

اجازة دخول به بهشت مى دهد. 2 

  106. سوره اعلي آيات 18 و 19  

اصبغ بن نباته نقل کرده: 
هنگامــى که علىبه کوفه آمــد چهل روز در نماز صبح برای مردم ســوره اعلى 
را خواند. بعضى بر وی خرده گرفتند که ]در جواب[ فرمودند: »من ناســخ و منســوخ و 
محکم و متشــابه قرآن را مى دانم. هيچ ســخنى از آن نازل نشــده، جز آن که مى دانم 
دربارة چه کســى، در چه روزی و در چه جايى نازل شــده است. آيا نخوانده ايد که : ان 
هذا لفی الصحف االولی ـ صحف ابراهیم و موسی3؛ قطعــًا در صحيفه های گذشــته اين 

]معنا[ هســت؛ صحيفه های ابراهيم و موسى؟« ســوگند به خدا، آن در پيش من است، 
از دوســتم پيامبر خدا و از ابراهيم و موســى به ارث برده ام. سوگند به خدا، من کسى 
هستم که خداوند، دربارة من اين آيه را نازل کرده: »و گوشى شنوا، آن را نگه دارد«. ما 
نزد پيامبر خدا  بوديم و ما را از وحى، خبردار مى ســاخت. من آن را مى گرفتم و ديگران 

1. نبأ / 38. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 316. 

3. اعلى / 18 و 19. 
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فرامــوش مى کردند و وقتى از نزد او بيرون مى آمديــم، مى گفتند: »ماذا قال ءانفاً؟1 هم 
اکنون چه گفت؟«. 2

  107. سوره بلد آيه 11  

ابان بن تغلب مى گويد: امام باقر دست خود را به سينة مبارک زد و فرمود: »عقبه«3 
ما هستيم )اهل بيت( و هرکس ما را بپذيرد و واليت ما را قبول کند نجات مى يابد. 4 

  108. سوره بينه آيه 5  

پيامبرخــدا دربارة اين کالم خداوند »اولئک هم خیر الربیه«5 فرمود: ای على! تو و 
پيروانت ]بهترين آفريدگان[ هستيد. 6 

  109. سوره بينه آيه 7  

شراحيل انصاری کاتب امام على به نقل از آن حضرت مى گويد: 
وقتى که رســول خدا بر من تکيه نموده بود و من او را به سينه گرفته بودم به من 
فرمود: آيــا اين آيه را شــنيدی؟ »ان الذین آمنوا وعملواالصالحات اولئک هم خیر الربیه؛ 
و آنــان که به خدای يکتا  ايمان آوردند و نيکوکار شــدند آن ها به حقيقت بهترين اهل 
عالمند«7؛ آن گاه فرمود: مقصود از اين آيه تو و شــيعيان هســتند و چون در قيامت امت 
های ديگر برای حســاب ها جمع شوند شما با صورت های نورانى در کنار حوض کوثر 

با من خواهيد بود. 8 
جابربن عبداهلل انصاری شأن نزول آيه شريفه »اّن الّذین آمنوا وعملواالصالحات اولئک 

1. محمد / 16. 
2. ینابیع املودة، ج 1، ص 361. 
3. بلد / 11 )فا قتحم العقبه(. 

4. شواهدالتنزیل، حاکم حسکانى، ج 2، ص 332. 
5. بينه / 5. 

6. تفسیر طربی، ذيل آيه شريفه ص 265 ـ شواهدالتنزیل، ج 2، ص 465. 
7. بينه / 7. 

8. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 356. 
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هم خیر الربیه«؛1 را  اينگونــه بيــان مى کند... . پيامبر رو به ما کرد و فرمود: ای ياران 

بدانيد على اولين مؤمن و پايدارترين شما در امر اهلل و باوفاترين در عهد اهلل و عالم ترين 
در حکم اهلل و با انصاف ترين در تقسيم بيت المال و عادل ترين در حفظ حقوق رعيت و 

با مزاياترين شخص در نزد خداوند مى باشد. آن گاه آيات فوق نازل شد. 
آن گاه جابربن عبــداهلل  ادامــه داد: هرگاه در جمعى بوديم و على از راه مى رســيد 
اصحاب پيامبر اکرم مى گفتند: ای مردم! بهترين بندگان خدا بعد از پيامبر اسالم به 

سوی شما مى آيد. 2

  110. سوره عصر آيه 3  

رسول اکرم در تفسير آيه »... وتواصوا بالصرّب«3 از سورة عصر فرمود: بدانيد توصيه 
کننده به صبر على بن ابيطالب است و اين آيه در شأن آن بزرگوار نازل شده است. 4 

  111. سوره کوثر  

فخررازی علت نزول سورة کوثر را اينگونه بيان مى کند: 
ابن عباس، مقاتل، کلبى و عامه اهل تفسير گفته اند که عاص بن وائل همواره مى گفت: 

»اّن محمداً ابرت الابن له یقوم مقامه بعده فاذا مات انقطع ذکره واسرتحم منه«. 

ســدی مى گويد: خداوند )در اين سوره( بيان کرده است که دشمنان رسول خدا ابتر 
هستند ما که مى بينيم نســل کفار قطع شده است ولى نسل رسول خدا هر روز بيشتر 

مى شود و تا روز قيامت اينگونه مى باشد. 
اين مفســر قرآن آن گاه مى گويد: کوثر، اوالد پيامبراکرم است چون اين سوره به 
عنوان باطل کردن گفتار کســانى نازل شده که اّدعا داشتند پيامبر فرزند ندارد... پس 
معنای اين ســوره آن اســت که خداوند متعال به رسول خدا نسلى عطا مى کند که در 

طول زمان باقى خواهند بود. 

1. بينه / 7. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 329. 

3. عصر / 3. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 400. 
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»فانظر کم قتل من اهل البیت ثم العامل ممتلی منهم... ثم انظر کم کان فیهم من االکابر 

من العلامء کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیه وامثالهم«. 

يعنى: بنگريد که چقدر از اهل بيت را کشــته اند ولى جهان پر است از آنان و از بنى 
اميه احدی که قابل ذکر باشد باقى نمانده است آن گاه بنگر که در بين اهل بيت چقدر از 
بزرگان علما وجود داشته اند مثل باقر، صادق، کاظم، رضا )( و نفس الزکيه و امثال آنان.1 

  112. سوره توحيد  

حذيفــه به نقل از پيامبراکرم مى گويد: مثل على بن ابيطالب در ميان مردم مانند 
قل هو اهلل احد در قرآن است. 2

  113. نکته برجسته  

1. تعداد آياتى که در شأن پر شميم اميرالمؤمنين على در کتب تفسيری اهل سنت 
آمده بيشتر از آنچه در اين فصل آمده است مى باشد منتهى متن بر سبيل اختصار تنظيم 
 يافته است و برای روشن شــدن صراط مستقيم و حقانيت حقيقت اميرالمؤمنين على
همين مقدار آيات، روشــن کننده و قانع کننده مى باشد در ثانى بايد توجه کرد که برای 
هيچ يک از صحابى رسول خدا به جز امام على نمى تواند تا اين حد در قرآن آيه پيدا 
کرد و بنا به مدارک موجود آيات نازل شده در شأن امام على از حيث تعداد با هيچ يک 

از صحابى و ياران رسول خدا قابل مقايسه نيست. 
2. به ناچار و به ندرت در چند مورد نادر از تفاسير علمای شيعه در اين فصل استفاده 

شده است. 

1. تفسیر کبیر، ج 32، ص 133 ـ 132. 
2. مناقب نوشته ابن المغازلى شافعى متوفای 483 قمری، ص 70. 





فصل دوم

فضايل امام علي در کتب حديثي اهل سنت 
تعداد کل احاديث اين فصل 450 حديث می باشد که بعضی از آن ها شماره گذاری نشده است. 
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:رسول خدا

معارش الناس ان علیاً صدیق هذه 

االمة و فاروقها و محدثها... .

ای مــردم! علی صدیق و فاروق و 
محدث این امت است او هارون و 
یوشع و آصف و شمعون این امت 
است او دروازه آمرزش و کشتی 

نجات امت است.

بشارة المصطفی، 
صفحه 153.
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  1. واليت محور بعثت  

عبداهلل بن مســعود نقل مى کند که پيامبراکرم فرمود: ای عبداهلل! فرشته ای پيش 
من آمد و گفت: يا رسول اهلل! از پيغمبرانى که قبل از تو فرستاديم سؤال کن به چه دليلى 

مبعوث شدند؟ گفتم: به چه علت مبعوث شدند؟ 
1 .گفت: برای واليت تو و واليت على بن ابيطالب

  2. مالک درستي يک روايت چيست؟  

روايتى که جعلى است از حيث محتوا و متن مغاير و ضد کلمات و آيات قرآن خواهد 
بود اين بهترين نشانة فهميدن روايت جعلى است. برای مثال: 

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه خود در جلد 16، ص 208 آورده است که: »کانت 
فی ایدینا فدک؛ فدک در دست ما )حضرت زهرا( بود و ديگران آن را غصب کردند اما 

در ســاير کتب اهل سنت از رســول خدا روايت آورده اند که ايشان فرموده: »انا معارش 
االنبیاء النّورث؛ ما گروه پيامبران چيزی را به ارث نمى گذاريم؟«. 2

ولــى جعلى بودن اين روايت را با معيار قرآن کريم مى فهميم )جريان جعل حديث را 
در صدر اســالم در بخشى مســتقل در اين کتاب آورده ايم(. حضرت زهرا به ابى بکر 
فرمود: »اترث اباک والارث ابی؟ این انت من قوله تعالی: )وورث سلمین داود(3 داوود از 
سليمان ارث برد چه مى شود؟«4 و جالب تر اينکه علمای اهل سنتى که اين روايت جعلى 
رســول خدا را در کتاب خود آوردند و نوشته اند که )ما گروه پيامبران چيزی را به ارث 
نمى گذاريم کمى فکر مى کردند مى دانستند که رسول خدا به مسلمانان دستور مى دادند 
که بدهى خود به مردم را بدهند و حق الناس را رعايت کنند چطور ممکن اســت برای 
حضرت زهرا نگويند که فدک مال تو نيست و فدک مال بيت المال مسلمين است و تو 
حقى از آن نداری؟ آيا پيامبر خانوادة خود را راهنمايى نمى کرده اند؛ لذا برای تشخيص 

1. فوائدالسمطین نوشته جوينى خراسانى متوفای 730 قمری، ج 1، ص 81. 
2. فیض القدیر، ج 2، ص 166 ـ فتح الباری، ج 12، ص 6. 

3. نمل / 16. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص 251 و 257. 
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روايت درســت از نادرســت بهترين عنصر خود قرآن کريم است که مى توان با درايت و 
عقل، درستى و نادرستى موضوع را فهميد. 

  3. آيا ما به فکر عاقبت کار خود هستيم؟   

در بسياری از کتب اهل سنت اين روايت مشهور آمده است که: 
»علیٌّ قسیم الجنة والّنار؛ على تقسيم کنندة بهشت و جهنم است«. 1 

ـ به راستى سرنوشت ما بعد از مرگ چگونه خواهد بود؟
ـ کسانى که پيرو دشمنان على هستند على در تقسيم بهشت و جهنم آيا بهشت 

را به آن ها خواهد بخشيد؟ 
ـ اگر ما چند درصد بسيار کم هم احتمال بدهيم که روايت فوق صحيح است نبايستى 

حساب خود را با دشمنان على جدا کنيم؟ 
ـ دشــمنان على آنانى هستند که فدک را از دست او گرفتند و فرزندان او را شهيد 

کردند... 

  4. ثقل اکبر   

اين حديث در معتبرترين کتب حديثى اهل ســنت آمده است اما آنچه مهم است اين 
 اســت که با قدری تفکر بايد وضعيت خود را در برخورد با آن دو چيزی که پيامبراکرم
برای ما باقى گذاشته روشن کنيم اما در صدر اسالم بعد رسول خدا نيز مى توان فهميد 
با اصحاب کساء چه رفتاری شده است با بيان بعضى از جنبه هايى که در اين کتاب آورده 
ايم. برای نمونه وليد بايســتى استاندار کوفه باشد و با حال مستى نماز جماعت بخواند و 
معاويه که در جنگ بدر و احد با رسول خدا جنگيد بايد به مدت 25 سال استاندار دمشق 

باشد؛ اما صحابى بزرگ رسول خدا مانند على بايد خانه نشين باشد. 
رسول خدا فرمود: 

1. علل الدار قطنی شافعی، ج 6، ص 273 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 301 ـ ینابیع املودة، ج 1، ص 173 
و 251 و ج 2، ص 78 و... 
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»انی تارک فیکم الثقلین احدهام اکرب من اآلخر: کتاب الله حبل ممدود من السامء الی 

االرض؛ وعرتتی اهل بیتی وانهام لن یفرتقا حتی یردا علّی الحوض«. 

من دو چيز ســنگين و گرانبها در ميان شما )به يادگار مى گذارم(که يکى از ديگری 
بزرگ تر است: يکى کتاب خدا، که ريسمانى است از آسمان به سوی زمين کشيده شده 
اســت و ديگری؛ بســتگان و خاندانم. اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اين که در 

)کنار( حوض )کوثر( بر من وارد شوند. 1 
نکته: اگر به اين دستور پيامبر عمل مى کرديم به همه کماالت بشری مى رسيديم 
ولى کســانى را بعد از رســول خدا حاکم کرديم که از قرآن و احکام طبق نقل مستند 
کتب برادران اهل ســنت اطالعى نداشتند اگر نماينده شهر ما در مجلس کسى باشد که 
به قوانين آگاه نباشــد و در کارهايش کوتاهى کند و حق مردم شهر خود را ضايع کند به 

او اعتراض نمى کنيم؟ او را عزل نمى کنيم؟!
وای برما اگر روزی بيايد و معلوم شــود که اهــل وفاداری به فرمان پيامبر نبوديم و 

سبب انحراف ديگران شديم. 

  وارث علم نبي 5. علي   

عامّه از رسول خدا نقل کرده اند: 
»انا سید البرش وعلی سید العرب؛ علی کرم الله وجهه، النه مل یعبد صنام«. 2 

من ســيّد بشر و على سيّد عرب است؛ خداوند روی على را سپيد گردانده است، 
زيرا هرگز بتى را نپرسيده است. 

به خالف بعضى از اصحاب که هر کدام چند ســال قبل از بعثت و هم چنين بعد از 
آن مشــرک و بت پرست بودند؛ لذا دربارة آن ها مى نويسند: »رضى اهلل عنه« )خداوند از 
او خشــنود گردد( فقط يک صحابى را مى توان صد درصد معرفى نمود که از اول؛ اول و 
تا آخر، آخر در همه جا و هر زمان در خدمت رسول خدا بوده و او همان على است. 

1. مسنداحمدبن حنبل، ج 3، ص 14 و ج 4، ص 27 و 59 و در مجمع الزوائد نوشته هيثمى، ج 9، ص 163 و در 
مسند احمدبن جعد، ص 397 و در منتخب مسند عبدبن حمید، ص 108 و در خصایص نوشته نسايى، ص 93 و در 

معجم الصغیر نوشته طبرانى، ج 1، ص 131 و... 

2. ینابیع املودة، ج 2، ص 386. 
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هر کدام از صحابه تعداد اندکى حديث از حضرت رســول نقل کرده اند اگر تمامى 
روايــات صحابه که در کتاب اســتيعاب تعداد آن ها را هفتصد نفــر ذکر مى کند و ظاهراً 
 ابن حجر در کتاب خود به 4000 نفر مى رساند را روی هم بريزيم با آنچه که ائمه اطهار

توسط على از پيامبرخدا نقل کرده اند اصاًل قابل مقايسه نيست. 
پس معلوم شد وارث علم نبى چه کسى است؟!1

   6. علي عليه السالم حقيقت آشکار   

عن ابراهيم بن حيان عن ابى جعفر قال: 
»امر عمر علیاً ان یقضی بین رجلین فقضی بینهام، فقال الّذی قضی علیه: هذا الذی 

یقضی بیننا؟! وکانّه از دری علیناً فاخذ عمر تبلبیبه فقال: ویلک وما تدری من هذا؟!

هذا علی بن ابی طالب، هذا موالی ومولی کّل مؤمن فمن مل یکن مواله فلیس مبومٍن!!!

ابراهيم بن حيــان و او از امام باقر نقل نموده که فرمود: روزی عمر به على گفت 
که بين دو نفر داوری فرمايد و چون داوری نمود داوری على به زيان يکى از آن ها بود 
آن شخص از روی توهين و تحقير نسبت به على به عمر گفت: تو بايد بين ما داوری 
کنى؟ پس عمر گريبان او را گرفت و با خشم به او گفت: وای بر تو! آيا نمى دانى اين مرد 
کيست؟ اين على بن ابيطالب است که موال و آقای من و آقای هر مؤمنى است و هرکه او 
را موالی خود نداند مؤمن و مســلمان نيست!!2 همين روايت با اختالف چند کلمه بسيار 

مختصر در کتاب مناقب نوشته خوارزمى، ص 97 آمده است. 

   7. انکار نبوت انبياء گذشته   

درکتاب شواهدالتنزيل جلد  اول آمده که: 
رســول خدا فرمــود: »من ظلم علیاً مقعدی هذا بعد وفاتی فکاّنا حجد نبوتّی ونبوه 

االنبیاء قبلی«. 

1. همان مدرک. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 265 نوشته ابوالقاسم حسکانى از علمای قرن 5 هجری قمری. 
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هرکس در حق على که وصى من اســت بعد از وفاتم ظلم کند مثل اين است که 
نبوت من و جميع انبيای قبلى را منکر شده باشد. 

   8. حسد عامل گمراهي   

روزی امام على به خزيمه فرمود:
ای خزيمه! مى بينى که مردم نســبت به فضل خداوند بر من و موقعيتم نســبت به 
رسول خدا و آنچه خداوند از علم و دانش به من عطا فرموده چگونه حسد مى ورزند؟ 

خزيمه در پاسخ ابيات ذيل را چنين سرود: 
علیـک وفضاً بارعاً التنازعه راوا نعمه الله لیست علیــهم   

وفوق املنی اخاقه وطبایعه من الّدین والّدنیا جمیعاً لک املنی   

ترجمه: 
ـ نعمت خدا را بر تو ديدند و اين گونه فضل و نعمت به آن ها عطا نشده بود. 

ـ وقتــى ديدند که تو از جهت دين و دنيا در نهايت آرزوی هرکســى و باالتر از آن 
قرار داری. 

ـ از خشــم و حسد انگشت به دهن جويدند و چون از تفضل خدا نسبت به تو راضى 
نشدند خداوند آن ها را مؤاخذه خواهد نمود. 1

   9. عاقبت انکار  

در کتاب ينابيع المودة صفحه 102 از سلمان فارسى روايت نموده که او گفت: بيشتر 
از ده مرتبه از پيامبراکرم شنيدم که به امام على فرمود: 

ای على! تو و اوصياء از فرزندانت در قيامت در اعراف بين بهشت و دوزخ قرار خواهيد 
گرفت و کســى به بهشت نخواهد رفت مگر آنکه شــما را شناخته باشد و شما هم او را 
پذيرفته باشــيد و کســى به دوزخ نخواهد رفت مگر آن که منکر شــما بوده و شما او را 

نپذيرفته باشيد. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 144. 
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   10. حق روشن   

پيامبرخدا فرمود: ای على!... حق بر زبان توست و در قلب تو و همراه تو و در پيش 
رويت و پيش ديده ات مى باشد. 1 

   11. فرشته سرزمين غدير  

حضرت على فرمود: در روز غديرخم، پيامبرخدا عمامه ای )دســتاری( بر سرم   
نهاد و دنبالة آن را از پشــتم آويخت. سپس گفت: »خداوند در جنگ بدر و حنين، مرا با 

فرشتگانى، ياری داد که چنين عمامه هايى داشتند«. 2 

   12. دعاي پيامبر هنوز جاري است   

ابوطفيل گويد: على مردم را در ٌرحبه گرد آورد. سپس به آنان گفت: »من، هر مرد 
مسلمانى را که شنيده اســت پيامبرخدا در روز غديرخم چه گفته، سوگند مى دهم که بر 

خيزد )و سخن رسول خدا را درباره من بگويد(«. 
سپس، سى نفر از مردم برخاستند و گواهى دادند که پيامبر خدا دست او را گرفت و به 

مردم گفت: »آيا مى دانيد که من به مؤمنان از خود آن ها سزاوارترم؟«. 
گفتند: آری! ای پيامبرخدا. سپس گفت: »هرکه من موالی اويم، اين موالی اوست. 

خدايا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار«. 
ابوطفيــل در ادامه مى گويد: بيرون آمدم و در دلم ترديدی بود. زيدبن ارقم را ديدم و 
به او گفتم: من شــنيدم على اين گونه مى گويد. گفت: برای چه انکار مى کنى؟ من خود 

شنيدم که پيامبرخدا آن را در حّق او مى گويد. 3

1. مناقب علی بن ابی طالب، ص 238 ـ املناقب، ص 159 و 129. 
2. فرائدالسمطین، ج 1، ص 76 ـ السنن الکربی نوشته نسائى، متوفای 303هـ. ق، ج 10، ص 24. 

3. فضائل الصحابه، ج 2، ص 682 ـ مسندابن حنبل، ج 7، ص 82. 
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   13. پيام دوستي   

بريده نقل کرده که پيامبرخدا فرمود: »خداوند چهار تن از ياران مرا دوست دارد و 
مرا از آن باخبر کرده است و به من فرمان داده که آنان را دوست بدارم«. 

گفتند: ای پيامبرخدا! آنان چه کسانى هستند؟ 
فرمود: »على از آنان اســت و نيز ابوذر غفاری و ســلمان فارســى و مقداد بن اسود 

کندی«. 1 

   14. خيرخواه ره يافته   

پيامبرخدا در وصيّتش به على فرمود: اوســت راهنمای ره يافته، خيرخواه اّمتم و 
احياگر سّنتم. پس از من، او امام شماست. 2

   15. هدايتگر قوم محمد   

پيامبرخدا فرمود: شــبى که به آســمان برده شــدم )معراج پيامبر(، ميان من و 
پروردگارم، نه فرشــته مقربّى بود و نه پيامبری؛ و چيزی از پروردگارم نخواستم، جز آن 

که بهتر از آن را به من عطا فرمود. 
و در گوشم خوانده شد: »تو فقط هشدار دهنده ای و هر قومى هدايتگری دارد«. 

گفتم: خدايا! من هشدار دهنده ام. هدايتگر کيست؟ خداوند گفت: »آن، على بن ابيطالب 
اســت. آرمان ره يافتگان، پيشوای پرهيزگاران و پيشوای سپيدرويان و کسانى از اّمت تو 

که با رحمت من به بهشت، رهنمون مى شوند«. 3

   16. امامت امام مهدي در کتب اهل سنت   

طبرانى از علمای محدث اهل ســنت در 11 قــرن قبل در کتاب خود به رواياتى که 
داللت بر ظهور و خروج مردی از نســل محمد است و نهمين فرزند حسين است و 

1. سیر اعام النباء، ج 2، ص 61 ـ مسند ابن حنبل، ج 9، ص 14. 
2. مناقب االمام امیراملؤمنین، ج 1، ص 228. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 385 و تاریخ بغداد، ج 13، ص 123. 
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در آخر زمان خروج مى نمايد و زمين را عدل و داد پر مى کند احاديثى آورده است؛  البته 
در ساير کتب اهل سنت نيز روايات بسيار زيادی دربارة امام مهدی به چشم مى خورد 
ولــى طبرانى در المعجم الکبير جلد 10 حديث 10088 و 10208 و 10215 و 10225 و 
10226 و 10228 و 10229 و 10230 و در جلــد 18، ص 51 و در جلــد 19، ص 32 و 
در جلد 22، ص 374 و در جلد 23، ص 267 و در المعجم االوســط جلد 1، حديث 157 
و 287 و 1175 و 1255 و در جلد 6 حديث 5402 و 5695 و در جلد 7، حديث 6826 و 
6536 و 6555 و 6687 و 6826 و 6928 و 6932 و در جلــد 8 حديث 7069 و 7671 و 
جلد 9 حديث 8321 و جلد 10 حديث 9199 و در المعجم الصغير ج 1، ص 37 و در جلد 

2، ص 148 به روايات امام مهدی اشاره کرده است. 

   17. ولي هر مؤمن   

عمران بن حصين گويد: پيامبرخدا لشــکری را روانه کرد و على بن ابيطالب را بر 
آن گمارد. اوجنگ را به پايان برد و کنيزی را از ميان اســيران برگرفت. پس بر او خرده 
 با هم پيمان بســتند و گفتند: هر وقت پيامبرخدا گرفتند. چهار نفر از اصحاب پيامبر
را ببينيم، او را از اين کار على با خبر مى کنيم. مسلمانان چون از سفر باز مى گشتند، ابتدا 
نزد پيامبرخدا مى رفتند و بر او ســالم مى دادند و ســپس به منزل های خود مى رفتند. 

پس چون لشکريان آمدند، بر پيامبرخدا سالم دادند. 
يکى از چهارتن برخاســت و گفت: ای پيامبرخــدا! آيا نديدی که على بن ابيطالب چه 

کرد؟ پس پيامبر از او روی گرداند. 
دومى برخاســت و مانند گفتة پيشــين را گفت. پس پيامبر از او نيز روی گرداند. 

سومى برخاست و همان را گفت. 
پيامبربــاز هم روی گرداند. آن گاه چهارمى برخاســت و مانند آن ها را گفت. پس  
پيامبرخدا در حالى که خشم در چهره اش هويدا بود گفت: »از على چه مى خواهيد؟ از 
على چه مى خواهيد؟ از على چه مى خواهيد؟ همانا على از من است و من از على ام و پس 

از من، او ولّى هر مؤمن است. پس در حکمش با او مخالفت نکنيد«. 1

1. املستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم نيشابوری، ج 3، ص 119 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 632. 
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   18. هم شأن رسول اهلل   

ابوجعفر اســکافى نقل کرده که روزی پيامبرخدا به منزل دخترشان فاطمه وارد 
شد در حالى که حضرت على در خواب بودند. فاطمه خواستند على را بيدار کنند. 
پيامبر فرمود: »رهايش کن. او پس از من بى خوابى بســياری خواهد کشيد و به خاطر 

او، ستم بر اهل بيت من بسيار سخت خواهد بود«. 
فاطمه گريه کردند. پيامبر فرمود: »گريه نکن. شما دو نفر با من و پيش من در 

جايگاه کرامت هستيد«. 1 

   19. مظلوم بزرگ   

امــام على فرمود: از زمانى که خداونــد پيامبرش را قبض روح کرد تا به امروز، 
همواره مظلوم بوده ام. پيش از ظهور اســالم، مظلوم بودم، برادرم جعفر، خطا و اشــتباه 

مى کرد و برادرم عقيل، مرا مى زد. 2 

  20. نفرين امام علي   

امام على فرمود: بارخدايا! قريش را خوار کن، چون آنان مرا از حّقم باز داشــتند و 
حکومتــم را غصب کردند و همچنين حضرت در جايى ديگر فرمود: قريش به خاطر من 
جزا ببيند! آن ها در حّقم بر من ستم کردند و حاکميت برادرم پيامبرخدا را از من، به ناحق 

ستاندند. 3 

   21. هم شأن رسول اهلل   

روزی پيامبر به امام على فرمود: ای على! آيا نمى دانى که در روز قيامت، اولين 
کســى که فرا خوانده شود، منم و من از سمت راست عرش، از ساية آن، بلند خواهم شد 
و با لباس سبزی از لباس های بهشتى پوشانده خواهم شد و سپس پيامبران، يکى در پى 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 107. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 283. 
3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 9، ص 306. 
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ديگری فرا خوانده خواهند شد... آن گاه، فريادگری از زير عرش، بانگ خواهد زد: بهترين 
پدر، پدر تو ابراهيم است و بهترين برادر، برادر تو على است؟

ای على! به تو بشــارت مى دهم که هرگاه با لباس پوشــانده شــوم، تو هم پوشانده 
خواهى شــد، و هرگاه فرا خوانده شوم، فرا خوانده خواهى شد و هرگاه سالم داده شوم، 

سالم داده خواهى شد«. 1 

   22. وصي مظلوم   

پيامبر فرمود: ای على! تو وصّى من پس از منى و تو مظلوم پس از منى. 2

   23. حکميت در جنگ صفين   

محمدبن کعب گويد: نويسندة صلح نامه در ماجرای صلح حديبيه حضرت على بود. 
پيامبرخــدا به على فرمود: »بنويس! اين، چيزی اســت کــه محّمدبن عبداهلل، 

براساس آن با سهيل بن عمرو، صلح مى کند«... 
حضــرت على اکراه داشــت از اينکه در متن صلح نامه جــز »محّمد، پيامبرخدا« 

بنويسد. 
پيامبرخــدا فرمود: »بنويس! برای تو هم چنين چيزی پيش خواهد آمد و تو آن را 

در حالى که مظلوم هستى مى پذيری«. 3 

   24. نهايت مظلوميت   

امام على فرمود: به اندازة سنگ ها و کلوخ ها، ستم ديده ام. 4 

1. فضائل الصحابه، ج 2، ص 663، نوشته امام احمدبن حنبل. 
2. مائة منقبة، ص 84. 

3. دالئل النبوة، ج 4، ص 147. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 10، ص 286. 
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   25. عابد بي نظير   

امام على فرمود: خدا را از ترس و يا طمع نمى پرســتم، بلکه او را شايستة پرستش 
يافتم و او را مى پرستم. 1 

از امام سجاد سؤال شد عبادت شما نسبت به عبادت جّدتان در چه سطحى است؟ 
فرمــود: »عبادت مــن در مقابل عبادت جّدم مثل عبادت جــّدم در مقابل عبادت پيامبر  

خداست«. 2

   26. پيرو واقعي رسول اهلل   

سويدبن غفله گويد: به دارالحکومه، وارد شدم ديدم که حضرت على آن جا بودند و 
کاسة ماست ترشى پيش حضرت بود که بوی ترشى آن ماست به دماغم مى خورد و يک 

تّکه نان سبوس دار جو نيز در دست مبارکش بود. 
از غذايش به من تعارف کرد. گفتم: من روزه هستم. 

فرمود: »از پيامبرخدا شــنيدم که مى فرمــود: هرکس روزه اش او را از خوردن غذايى 
که هوس کرده، باز دارد، بر خداســت که او را از غذاهای بهشــتى بخوراند و از آب های 

بهشتى بنوشاند«. 
آن گاه بــه فّضه گفتم: از خدا نمى ترســى؟ چرا غذای او را از اين ســبوس ها پاک 

نمى کنى؟
فضه پاسخ داد: حضرت به ما دستور داده که غذايش را از سبوس، پاک نکنيم. 

به حضرت على گفتم: اجازه دهيد تا نان را از سبوس پاک کنند. 
حضرت فرمود: »پدر و مادرم فدای آن کسى که هيچ وقت غذايش را از سبوس پاک 
نکردند و ســه روز پشت سرهم از نان گندم سير نشد تا آن که خداوند وی را قبض روح 

کرد«. 3 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 10، ص 157. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 27. 

3. فرائد السمطین، ج 1، ص 352 نوشته ابراهيم بن محمدبن مؤّيد حّموئى جوينى متوفى 722 هـ. ق. 
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   27. زاهد امت محمد   

حســين بن على فرمود: »پدرم بيش از هشــتصد و يا هفتصد درهم به جا نگذاشت 
که از ســهمش از بيت المال فزون آمده بــود و آن را آماده کرده بود تا خدمتکاری برای 

خانواده اش بخرد« و سخت گيری او در لباس و خوراکش مشهور است. 1 

  28. حديث برادري و برابري) آدرس 6 حديث(  

از برخورد رســول خدا با امام على در حديث مشهور برادری چه معنا و مفهومى 
به دست مى آيد چرا رسول خدا با کس ديگری عقد اخوت نبست؟ چرا رسول خدا در 
ماجرای جنگ تبوک حتى برای چند روز کوتاه که به سفر رفتند کس ديگری را به جای 

امام على در مدينه جانشين خود نفرمود. 
چرا  نمى خواهند اين حقيقت را بفهمند که رســول خدا در هيچ مرحله ای کسى را 

بر على امير و سرپرست نکرده است. 
آيا اين معانى فقط در کتب تاريخى و حديثى شيعه آمده چرا رسول خدا با هيچ يک 

از ياران خود پيمان و عقد اخوت نبست؟ 
طبرانى محدث بزرگ اهل ســنت آورده اســت که: در هميــن ماجرای عقد اخوت 
رســول خدا به على فرمــود: »اما ترضی ان تکون مّنی مبنزلة هارون من موسی االّ انّه 
لیس بعدی نبّی؟ اال من احّبک حّف باالمن واالیامن ومن ابغضک اماته الله میتة جاهلّیة، 

وحو سب بعمله فی االسام«. 2

   29. اولين قهرمان ايمان   

پيامبرخدا فرمود: على در اســالم آوردن، پيشتازترين مردم و در بخشش، دست و 
دلبازترين آنان است. 3 

1. االستیعاب، ج 3، ص 211. 
2. املعجم الکبیر، ج 5، ح 5146 و ج 8، ح 1577 و ج 11، ح 11092 و ج 24، ص 136 و ص 137 و در املعجم 

االوسط، ج 8، ح 7890. 

3. مناقب علی بن ابی طالب، ص 151 نوشته على بن محمدبن محّمد، مشهور به ابن مغازلى متوفى 483 هـ. ق. 
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و در روايتى پيامبرخدا فرمود: فرشتگان بر من و على، هفت سال درود فرستاده اند 
چون ما نماز مى خوانديم و کسى همراهمان نماز نمى گزارد. 1 

در طبقــات الکبری از مجاهد نقل کرده: اولين کســى که نماز گزارد، على بود در 
حالى که ده سال داشت. 2 

   30. زاهد بزرگ   

عمربن قيس گويد: از حضرت على ســؤال شد: چرا شما پيراهنت را وصله مى زنى؟ 
حضرت فرمود: »چون دل را خاضع و فروتن مى کند و مؤمن، به آن اقتداء مى کند«. 3 

   31. حديثي که چراغ راه ماست   

پيامبر به امّ ســلمه فرمود:... پوست او )على( از پوست من، گوشت او از گوشت 
من و خون او از خون من است و او ظرف دانش من است. 

بشنو و گواه باش! او پس از من جنگ کننده با ناکثين، قاسطين و مارقين است. 
بشنو گواه باش! به خدا سوگند، او زنده کنندة روش من است. 

بشــنو و گواه باش! اگر بنده ای هزار ســال از پس هزار ســال ميان رکن و  مقام 
)ابراهيم( خدا را بپرســتد، ســپس خداوند را مالقات کند، در حالى که دشمن على باشد، 

خداوند او را با بينى در آتش مى افکند. 4 
در روايتى ديگر پيامبرخدا فرمود: چون روز قيامت رسد و پل صراط بر روی جهّنم 
نصب شــود، کســى از آن نمى گذرد و آن را پشت سر نمى نهد، مگر آن که جواز واليت 

على بن ابيطالب را با خود داشته باشد. 5 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 39. 
2. الطبقات الکربی، ج 3، ص 21. 

3. فضائل الصحابه امام احمدبن حنبل، ج 1، ص 536. 
4. تاریخ دمشق، ج 4، ص 470. 
5. تاریخ اصبهان، ج 1، ص 400. 
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   32. مؤمن ممتاز   

پيامبرخدا فرمود: ســه نفر به اندازة يک چشــم بر هم زدن کفر نورزيدند: مؤمن 
آل ياسين، على بن ابيطالب و آسيه، زن فرعون. 1

محمدبن کعب نقل کرده، اولين شــخصى که مسلمان شد، خديجه بود و دو مردی 
که اول مسلمان شدند، ابوبکر و على بودند ولى على قبل از ابوبکر اسالم آورد. 2 و 
رســول خدا فرمود: ای على! ايمان با گوشت و خون تو آميخته شده است چنان که با 

گوشت و خون من عجين شده است. 3

   33. خلق عظيم   

حضرت على بى نهايت خوش اخالق بود، به گونه ای که از خوش خلقى زياد، به 
او نسبت شوخ طبع مى دادند. 

پيامبرخدا فرمود: على خوش خلق ترين مردم است. 4 

   34. مصداق قلب سليم   

در جنگ جمل در حالى که حضرت على به شدت مشغول نبرد بود مى گفت: »آب، 
آب!« و در لحظه ای خود را از ميدان جنگ بيرون کشــيد. مردی ظرفى عســل آورد و 
گفت: ای اميرمؤمنان! در حال حاضر آب برايتان خوب نيســت از اين شربت عسل ميل 

فرمائيد. 
حضرت جرعه ای نوشيد و فرمود: عسل تو عسل طائف است. 

مرد گفت: به خدا در تعجبم که شما در اين شرايط جنگى عسل طائفى را از غير آن 
تشخيص مى دهى!

1. تاریخ بغداد، ج 14، ص 155. 
2. دالئل النبوة، نوشته بيهقى، ج 2، ص 163 ـ تاریخ ذهبی، ج 1، ص 136. 

3. کفایة الطالب، نوشته عالمه گنجى شافعى، ص 265. 
4. الریاض النرضه، ج 3، ص 144. 
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على فرمود: »به خدا ســوگند ای برادرزاده! هيچ چيــز  دل عمويت را به لرزه در 
نمى آورد و چيزی او را نمى ترساند«. 1 

   35. چه حقيقت واضحي ) آدرس 27 حديث(  

رسول خدا در جريان عزيمت به جنگ تبوک اميرمؤمنان على رادر مدينه جانشين 
خود قرار داد و در اينجا بود که حديث مشهور منزلت از لسان مبارک رسول خدا صادر 
 شد تواتر اين حديث به حدی است که هرگز نمى توان اين حديث شريف را به غير على
تطبيق کرد. اگر عده ايحديث غدير را با  اينکه در کتب روايى مهم و قديمى اهل ســنت 

آمده جعلى مى دانند برای حديث منزلت چه دليلى مى تراشند. 
يک سؤال مهم: 

به راستى وقتى که رسول خدا برای سفر چند روزه خود به جنگ تبوک اميرمؤمنان 
على را جانشــين خود مى نمايد و با فرموده حديث منزلت جايگاه رفيع على برای ما 
روشن مى نمايند آيا برای ســفر هميشگى خود به ديار آخرت مى شود على را انتخاب 
نفرموده باشد او برای يک سفره چند روزه در جنگ على را در بين آنهمه صحابى خود 

انتخاب نمود آيا اين جای انکار دارد. 
طبرانى محدث بزرگ اهل ســنت حدود 11 قرن قبــل در جای جای کتاب خود به 
اين حديث اشاره نموده که رسول خدا به على فرمود: »اال ترضی ان تکون مّنی مبنزلة 

هارون من موسی االّ انه النبی بعدی«. 

فهم اينکه على جانشين پيامبر خداست خيلى پيچيده نيست جنگ تبوک مگر چند 
روز قبل از ارتحال رســول خدا بود؟2 همة علمای اهل ســنت در کتب حديثى خود و 
در کتب تاريخى خود على را مصداق خطاب رسول خدا در حديث منزلت مى دادند. 

1. االمامه والسیاسه، ج 1، ص 96. 
2. طبرانــى در املعجــم الکبیــر ج 1، ح 328 و 333 و 334 و ج 2، ح 2035 و ج 4، ح 3511 و 3513 و 3515و 
4087 و ج 5، ح 5094 و 5095 و 5146 و ج 9، ح 647، ج 11، ح 11087 و ج 12، ح 12341 و ج 23، ص 377 
و ج 24، ص 146 و ص 147 و در املعجم االوسط ج 2، ح 1488 و ج 5، ح 4206 و 5331 و 5841 و 5863 و 

5565 و ج 8، ح 7890 و 7588 و در املعجم الصغیر، ج 2، ص 22 و ص 45. 



140

   36. پاک طينت پاک خوي   

امام على فرمود: به خدا سوگند! هيچ گاه دروغ نگفته ام و به من دروغ گفته نشده است.1 

  37. از جايگاه خود بعد از رسول خدا خبر مي دهد   

امام على فرمود: 
»... ورصنا سوقه بطمع فینا الضعیف وتیعّزر علینا الذلیل«. 

موقعيت ما در اجتماع آن گونه گرديد که فرودســتى برای گرفتن حق ما بر ما طمع 
مى کرد و هر ذليلى بر ما عّزت مى فروخت. 2 

   38. داناي امت محمد   

ســيوطى در تاريخ خلفا آورده است که: رســول خدا فرمود: »اعلم امتی من بعدی 
علی بن ابی طالب؛ پس از من داناترين فرد امتم على بن ابيطالب است«. 

   39. حديث منزلت   

حديث مشــهور منزلت در منابع متعدد اهل سنت به چشم مى خورد، متقى هندی در 
کنزالعمال خود آورده است: 

 .»انت منی مبنزله هارون من موسی«

تو )على( نسبت به من منزلة هارون نسبت به حضرت موسى  هستى. 3

   40. فضيلتي ويژه   

انس بن مالک از رســول اکــرم نقل نمود که رســول خدا فرمود: مــا فرزندان 

1. السنن الکربی، ج 8، ص 296. 
2. صحیح بخاری، ج 3، ص 202 ـ تاریخ احمدی، ص 134. 

3. کنزالعامل، ج 7، ص 603 ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 120 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 302. 
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عبدالمطلب ســادات اهل بهشت هستيم ســپس فرموده من، حمزه، جعفر، على، حسن، 
حسين و مهدی سادات اهل بهشت هستيم. 1

   41. حسنه پايدار و سودمند در قيامت   

ابوعبداهلل جدلى نقل کرده: 
على به من فرمود: آيا به تو خبر ندهم از آن حسنه ای که هرکه در قيامت با خود 
داشته باشد خداوند او را به بهشت وارد مى کند و از سيئه و گناهى که هرکس در قيامت با 
خود داشته باشد خداوند او را با صورت به آتش مى افکند و از او هيچ عملى را نمى پذيرد؟

گفتم: آری!
فرمود: حسنه محبت ما خانواده و سيئه عداوت و دشمنى با ما مى باشد. 2 

انس بن مالک نقل مى کندکه ديدم رسول خدا عرق پيشانى امام على را به عنوان 
تبرک به بدن شريف خود مى کشيد. 3 

   42. حافظ دين خدا   

جالل الدين سيوطى در االتقان روايتى را از ابوداود از ابن سيرين به شرح ذيل آورده: 
على فرمود: چون پيامبر وفات کرد من سوگند ياد کردم که تا قرآن را جمع نکنم 

جز برای نماز رداريم را بر دوش نيندازم و اين گونه بود که قرآن را جمع کرد. 4 

   43. همراهي و حمايت از حق   

 و او هم از پيامبراکرم طبری صاحب کتاب اوسط از ابى ليلى و او نيز از امام حسين
نقل مى کند: 

1. تاریخ بغداد، ج 9، ص 434 ـ مناقب نوشته ابن مغازلى شافعى، ص 48. 
2. شواهدالتنزیل حاکم حسکانى، ج 1، ص 428 و 425. 

3. تاریخ مدینه دمشق نوشته ابن عساکر، ج 42، ص 386. 
4. االتقان، ج 1، ص 204. 
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بشفاعتنا  الجنه  یودنا دخل  الله عزوجل وهو  لقی  من  فانه  البیت  اهل  مودتنا  »الزموا 

والذی نفسی بیده الینفع عبداً عمله اال مبعرفه حقنا«. 

مالزم مودت ما خاندان باشــيد. هرکس با دوستى ما خدا را مالقات کند به شفاعت 
ما وارد بهشــت مى شود قسم به آن کســى که جانم در دست اوست عمل کسى برايش 

سودمند نيست مگر با شناخت حق ما. 1 

   44. دليل محکم   

عبادبن عبداهلل مى گويد: از على بن ابيطالب شــنيدم که گفت: من بندة خدا و برادر 
رســول اهلل صديق اکبرم که هرکس بعد از من اين سخن را بگويد دروغگو باشد زيرا 

که من هفت سال بيشتر از ديگران با پيامبر نماز خواندم. 2 

   45. ماجراي بستن درب ها  

بايد به يک نکته اساســى توجه داشــت و آن اينکه تقريبًا در همة فضايل و ممتازی 
های امام على احدی با ايشان شريک نيست مگر در 2 يا 3 مورد که بعضى ها همانند 
حمزه عموی پيامبر و جعفر ابن ابيطالب با ايشان در آن ها شريک هستند اما در بيشتر اين 
ويژگى ها و فضايل اختصاصاً اين برتری ها مخصوص وجود مقدس امام على مى باشد 
از جمله ماجرای بســتن در خانه ها به مسجد پيامبر اسالم به جزء خانة على است 
که از مسلمات تاريخ شيعه و سنى است و به امر خدای بزرگ اين اتفاق افتاد. روايات اين 
فضايل در کتب قديمى و از علمای ممتاز اهل ســنت به چشم مى خورد از جمله طبرانى 

در 11 قرن پيش به اين مطلب اشاره کرده است: 
عن مصعب عن ابیه قال: أمر رسول الله بسّد االبواب ااّل باب علی قالوا: یا رسول الله! 

سددت االبواب کلها االّّ باب علّی؟ ما انا سددت ابوابکم ولکّن الله سدها. 3

يقينًا بستن درها به فرمان الهى بود تا مردم چه چيزی را بفهمند خداوند دستور بستن 
راه ورود چه کسانى را به مسجد رسول خدا داد؟ 

1. مجمع الزوائد، ج 9، ص 172 ـ رشفة الصادی، ص 43. 
2. تاریخ طربی، ج 1، ص 537. 

3. املعجم الکبیر، ج 2، ص 274 ح 2031 و املعجم االوسط ج 2، ص 97، ح 1188 و ج 4، ص 553، ح 3942. 
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چرا بايستى فقط در خانة على به مسجد رسول خدا باز باشد؟ 

   46. همراز و همراه رسول خدا   

سيوطى در تفسير الّدرالمنثور آورده که پيغمبر فرمود: »لعلی! ان الله امون ان ادنیک 
وال افصیک وان اعملک ونعی وحق علی الله ان نعی فنزلت وتعبها اذن له واعیه«. 

ای على! خدا به من فرمان داده که به تو نزديک گردم و از تو دور نباشــم چيزهايى 
را يادت بدهم تا هشيار گردی خدا هم هشياری تو را مى خواهد... 1

* در صحيح مســلم و صحيح بخاری آمده است که پيامبر فرمود: »الینبغی الحد 
ان یجنب فی املسجد اال انا وعلی«. شايسته نيست برای شخصى که جنب شود در مسجد 

مگر من و على. 

   47. نوشته اي از نور  

انس بن مالک به نقل از رســول خدا مى گويد: در شب معراج بر ساق عرش مکتوبى 
ديدم که روی آن نوشــته شده اســت »الاله اال الله محمد رسول الله ایّدته بعلی نرصته 
بعلی«؛ خدايى جز اهلل نيســت محمد رسول من اســت او را به على تأييد کردم و 

ياری دادم. 2 
* در کنزالعمال حديث ذيل آورده شده که: 

پيامبرخدا فرمود: خداوند دربارة على بن ابيطالب با ســه عنوان به من وحى فرستاد: 
»سیداملسلمین، ولی املتقین و قائد الغر املحجلین« و اين زمانى بود که خدای متعال شبى 

مرا به اوج آســمان ها باال برد در مقام معراج، به لقای پروردگارم نائل شــدم و اين سه 
عنوان به من وحى شد. 

1. روايت فوق در الصواعق املحرقه، ص 96 و نوراالبصار نوشته شبلنجى، ص 70 آمده است. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 119. 
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   48. حديث منزلت در ساير کتب   

رســول خدا وقتى که مى خواســتند به ســمت تبوک بروند امام على را جهت 
سرپرستى خانواده در مدينه گذاردند. 

منافقين گفتند: همراهى حضرت على برای پيامبر سنگين بوده على که اين 
ســخنان را شنيد ســالح را برداشــته به دنبال پيامبر حرکت کرد تا به ايشان رسيد و 
گفت: ای پيامبرخدا! منافقين مى گويند همراهى من در اين سفر برای شما گران بود و... 
رســول خدا اين موضوع را تکذيب کرده و فرمود: من تو را برای رسيدگى به کارهای 
خود و آنچه به جای نهادم در مدينه گزاردم پس به ســوی شهر برگرد و در خانوادة خود 

جانشين من باش. 
آيا خشــنود نيستى ای على! که مقام تو نســبت به من مانند مقام هارون نسبت به 

موسى باشد جز اين که پس از من پيامبری نيست. 
على که اين سخنان را شــنيد به مدينه بازگشت و پيامبر نيز سفر خود را ادامه 

داد. 1

   49. شجره اي واحد   

در کتاب تاريخ دمشق جابر به نقل از پيامبر آورده که: 
به على فرمود: ای على! نزديک من بيا و پنجه ات را در پنجه من قرار ده. 

ای على! من و تو از يک درخت آفريده شده ايم. 2 

   50. نشانه منافقين   

ابوذر غفاری مى گويد: در زمان رسول خدا ما منافقان را به سه عالمت مى شناختيم. 
 .ـ تکذيب کردن خدا و رسول او

ـ تخلف از نماز جماعت. 

1. سیره ابن هشام، ج 4، ص 519. 
2. تاریخ دمشق »ترجمه االمام على«، ج 1، ص 129. 
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 1 .ـ دشمنى با على بن ابيطالب

   51. جنگاوري بي همتا )آدرس 14 حديث(  

تمامــى جنگ های صدر اســالم تنها روی بازوی يک نفــر مى چرخيد و ميدان دار 
بى بديل آن نبردهای خطرناک مردی جهادگر به نام على بن ابيطالب است. اين معنا در 
 همه کتب اهل ســنت به چشم مى خورد که يکه تاز ميادين نبرد بالاستثناء امام على
بوده او در راه خدا جان شريف خود را در معرکه نبرد قرار مى داد تا دين اسالم پا بگيرد و 
شر دشمنان به واسطه دالوری های امام على دفع شد و نهال نوپای اسالم رشد کرد. 
طبرانى از علمای متخصص در علم حديث 11 قرن قبل در کتاب خود مکرر به ميدان 
داری على در نبرد خيبر اشاره کرده است و نقل های متعدد روايات رسول خدا را که 
فردا پرچم را به دست کسى خواهم داد که خدا او را دوست دارد و او خدا را دوست دارد 
را آورده است. دراينجا فقط به يک کتاب او که اين حديث را مکرر آورده اشاره مى نمائيم 
و از درج آدرس ســاير کتب او دربارة پرچم داری امــام على در جنگ خيبر صرفنظر 
مى کنيم او در کتاب خود در المعجم الکبير اين روايات را آورده است وی در جلد 2 حديث 
شــماره 2036، در جلد 6 حديــث 5877 و 5871 و 5730 و 5950 و 5991 و در جلد 7 
حديــث 6233 و 6304 و 6421 و در جلد 18 حديث 594 و 595 و 596 و 597 و 598 

اين مطالب را نقل کرده است. 

   52. فضايل بي نهايت   

خوارزمى در مناقب اين روايت را از پيامبر به نقل از عمربن خطاب آورده: 
فضایل  احصوا  ما  کتاب  واالنس  حساب  والجن  مداد  والبحر  اقام  الریاض  اّن  »لو 

علی بن ابی طالب«؛ اگر درختان قلم شوند و دريا مرکب و جنيان حساب کننده و آدميان 

نويسنده، نمى توانند فضايل على بن ابيطالب را شمارش کنند. 

1. الریاض النرضه طبری، ج 2، ص 214. 
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   53. مؤمنين هر عصر و زمان   

عالمه گنجى شافعى صاحب کتاب کفايه الطالب در باب 24 اين اثر خود حديث ذيل 
را نقل کرده است. 

رســول اکرم فرمــود: »سباق المم ثاثه مل یرشکوا بالله طرفه عین علی بن ابی طالب 
وصاحب یاسین ومؤمن آل فرعون فهم الصدیقون ـ حبیب النجار مؤمن آل یاسین وحزقیل 

مؤمن آل فرعون وعلی بن ابی طالب وهو افضلهم«. 

ســبقت گيرندگان از جميع مردم ســه نفر بودند که شــرک به خداونــد نياوردند. 
على بن ابيطالب و صاحب ياســين و مؤمن آل فرعون که اين ها راســت گويان هستندـ  
 حبيب نجار مؤمن آل ياســين و حزقيل مؤمن آل فرعون و افضل آن ها على بن ابيطالب

بود. 

   54. عشق برتر   

ميرســيد على بن شــهاب الهمدانى متوفى 782 هـ. ق. در کتاب مودة القربى، فصل 
هفتــم اين روايت را از ثعلبى به نقل از عمربن خطــاب آورده که پيامبر فرمود: »لو اّن 
السموات الّسبع واالرضین الّسع وضعن فی کّفه میزان ووضع ایامن علّی فی کفه میزان لرجح 

ایامن علی«؛ اگر هفت آســمان و زمين را در يک کفة ترازو قرار دهند و ايمان على را در 

کفة ديگر هر آينه ايمان على برتر و سنگين تر است بر آن ها. 1 

   55. دشمن رسول خدا   

 .»فرمود: »اال ان شفاعتی الهل الکبائر من اّمتی االّ من قتل علی بن ابی طالب پيامبر
 شفاعت من شامل گناهکاران و اهل کبائر از امتم مى شود مگر قاتل على بن ابيطالب

که هرگز مورد عفو و شفاعت قرار نمى گيرد. 2

1. ذخائرالعقبی، ص 178. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 322. 
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   56. شباهت هاي بي نظير )6 نکته(  

امام على در جنبه های متعدد شــباهت های زيادی با انبياء گذشــته داشته است 
که در منابع و کتب مختلف اهل ســنت به آن اشــاره شده است ولى تعدادی از شباهت 
های مشــترک و خاص را با رسول خدا دارند که در اين نوشته به بعضى از آن ها اشاره 

مى شود. 
ـــامام على شبيه رسول خدا مى باشد به واسطة حديث واليت به دليل آيه »انا 

ولیکم الله...«. 

ـ ايشان شبيه پيغمبر مى باشد در طهارت و پاکى به دليل نزول آيه تطهير. 
ـ امام على نظير پيامبر اســالم است از جهت نفس مشترک زيرا که خداوند در 

آيه مباهله على را به منزله نفس آن حضرت قرار داده است. 
ـ ايشــان همتای رســول اهلل اســت در موالی امت بودن زيرا پيامبر فرمودند: 
هرکس را که من موالی اويم پس اين على هم موالی اوســت )اولى به تصرف در امر 

او مى باشد(. 
ـ حضرت على در اداء رسالت دين نظير پيامبر مى باشد زيرا در سورة برائت آمده 
که ای رسول خدا! کسى نمى تواند اداء رسالت کند مگر خودت يا کسى که از تو باشد. 
 اســت در فتح باب زيرا تمام درهای رو به مسجد پيامبر شــبيه پيامبر ـ على
که باز بود طبق فرمان خدا بايد بسته مى شد اال درب منزل على و کسى نمى توانست 

1 .و امام على جنب وارد مسجد شود مگر رسول خدا

   57. اتحاد وجودي   

از حضرت على روايت شده: 
برای رســول خدا شاخه موزی هديه آوردند. حضرت موز را پوست کند و ميل  نمود 
شخصى از پيامبر پرسيد: آيا شما على را دوست داری؟ حضرت فرمود: آيا نمى دانى 

که على از من است و من از على هستم. 2

1. مناقب خوارزمی، ص 261. 
2. ینابیع املودة، ص 54. 
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   58. دوست و عزيز رسول خدا   

انس بن مالــک مى گويد: در جنگى پيامبر شــخصى را برای ســرکوبى متجاوزان 
فرســتاد بعد از شکست فرستادة پيامبر رســول خدا، امام على را به جنگ فرستاد 
 شورشيان را کشــت و فرزندانشان را به عنوان اسير به مدينه آورد پيامبر امام على
از اين خبر خوشــحال شــد. وقتى امام على به نزديکى های مدينه رسيد پيامبر به 
اســتقبال حضرت رفت و او را در آغوش گرفت و پيشــانى او را بوسيد و فرمود: »یا علی! 

بابی انت واّمی من شد عضدی به کام شّد عضد موسی به هارون«. 

پدر و مادرم فدای آن يار و ياوری که خدای تعالى بازوان مرا به وسيلة او تقويت کرد 
همان طور که بازوی موسى را به وسيلة هارون محکم کرد.1 

   59. صاحب صفات انبياء   

رســول خدا فرمود: هرکس مى خواهد به زهد يحيى و هيبت و قدرت موسى نگاه 
کند به على بن ابيطالب نگاه کند. 2

   60. زاهد بي بديل   

امام على فرمود: منم که دنيا را خوار و بى مقدار شمردم. 3 

   61. نور نجات بخش   

ابوســعيد خدری که از روايان مورد وثوق اهل سنت است و علمای اهل سنت به او 
اعتنا وافری دارند از پيامبراکرم نقل مى کند که ايشــان فرمودند: به خدا ســوگند هيچ 
بنده ای اهل بيت مرا دوست نمى دارد مگر اين که خداوند عزوجل در قيامت نوری به او 

مى دهد تا در کنار حوض کوثر نزد من آيد. 4 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 210. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 50. 

3. تاریخ دمشق »ترجمه االمام على«، ج 3، ص 202. 
4. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 228. 
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)و همه مى دانند که بعد از ارتحال رســول خدا با خانواده و اوالد او چه رفتاری به 
عمل آمد(. 

   62. اثر قيامتي پيروي از علي   

امام احمد حنبل در مســند خــود جلد 4 اين حديث را به نقل از امّ ســلمه آورده که 
پيامبر فرمود: على و پيراوانش در روز قيامت پيروزند. 1

   63. بهترين ها عليست   

روزی رسول خدا دربارة على از حضرت فاطمه سؤال کرد آن حضرت فرمود: 
پدرجان! على بهترين همسر است. 2

   64. ياور رسول خدا   

متقى هنــدی در کتاب کنزالعمال اين حديث را از پيامبر نقل کرده که در شــب 
معراج ديدم بر ساق عرش نوشته شده است: »انی انا الله الاله غیری، خلقت جنه عدن...«. 
منم خدای بى همتا، بهشــت جاويدان را به دستم آفريدم و محمد را از ميان مردم 

برگزيدم و او را به واسطه على مدد کردم و به وسيله او ياريش نمودم. 

   65. نشانه انکار نبوت انبياء   

ابن عباس روايت کــرده که پيامبر فرمود: هرکس در حق على و خالفت او بعد از 
من ظلم کند و جای او را غصب نمايد همانند اين است که پيامبری من و پيامبران قبل 

از من را انکار کرده است. 3 

1. اين روايت را قندوزی حنفى مذهب در کتاب ینابیع املودة، ص 281 نيز نقل کرده است. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج 3، ص 257. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 206. 
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   66. برترين ها در نزد رسول خدا   

در شــواهدالتنزيل از عبداهلل بن مســعود روايت کرده که روزی پيامبرخدا حسن و 
حسين را بر پشت مبارکش سوار کرده و به طور نشسته به راه افتاد و مى گفت: »نعم 
املطی مطیکام ونعم الراکبان انتام وابوکام خیر منکام«؛ بهترين مرکب برای شما اين مرکب 

است و بهترين سواره، شما دو نفر هستيد اما پدرتان از شما دو نفر بهتر است. 

  67. عظمت عظيم علي   

رســول خدا فرمود: هنگامى که در معراج به آسمان هفتم مى رفتم جبرئيل به من 
گفت: ای محمد! پيش از من به حرکت خود ادامه بده به خدا قســم هيچ پيامبر فرستاده 
شــده ای به اين جايگاه تو نرسيده اند... هنگام برگشت ندائى به گوشم رسيد که ابراهيم 
برای تو خوب پدری و على هم برای تو نيکو برادری مى باشد. ای محمد! بعد از بازگشت 

از معراج، عظمت على را برای مردم يادآوری کن. 1
* محمد خوارزمى کــه از علمای اهل تحقيق و صاحب تأليفات متعدد، متوفى 568 
هـ. ق. در کتاب المناقب خود از عبداهلل بن عمر اين روايت را از رســول خدا آورده است 

که او پرسيد: خداوند در شب معراج با چه لحن و صدايى با شما سخن فرمود؟
حضرت فرمود: »خاطبنی بلغه علی بن ابی طالب والهمنی ان قلت: یارب اخاطبتنی انت 

 ...ام علّی...«. خداوند خطاب کرد با من با صدای على

   68. وصي بعد رسول خدا   

روزی انس بن مالک به سلمان فارسى مى گويد که از رسول خدا در مورد وصى خود 
سؤال کند. 

ســلمان هم عرض مى کند: يا رسول اهلل وصى شما کيست؟ پيامبر مى فرمايد: ای 
سلمان! وصى مؤمن )موسى( که بود؟ 

1. کنزالعامل، ج 6، ص 161. 
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ســلمان عرض مى کند: يوشــع بن نون. آن گاه پيامبر مى فرمايد: وصى من و وارث 
من، ادا کننده دين من و وفا کننده به وعده هايم على بن ابيطالب است. 1

   69. حديثي بزرگ تر از فتح خيبر   

رسول خدادر فتح خيبر به امام على فرمود: اگر انديشه نمى کردم از اين که مردم 
در حق تو آنچه را که نصاری در حّق عيسى بن مريم گفتند بر زبان بياورند امروز در فضل 
تو سخنى مى گفتم که بر هيچ گروهى از مسلمانان نگذری مگر اين که به خاک کفش تو 
تبرک جويند و به آب رضوی تو استشفاء نمايند لکن در فضل تو کافى است که تو از من 
باشى و من از تو... و تو اول کسى هستى که وارد حوض من مى شوی و اول کسى هستى 
که داخل بهشــت مى شوی از امت من و شــيعيان تو بر منبرهائى از نور مى باشند همه 
سيراب و خوشحال با رويهای سفيد بر دور من هستند و من از آن ها شفاعت مى کنم... 

خداوند مرا امر فرموده است که تو را بشارت دهم به اين که تو و عترت تو در بهشت 
خواهند بود و دشمن تو در جهنم است و دشمن تو وارد حوض من نشود... 

على فرمود: بعد از فرمايش پيامبر من به ســجده افتادم و خدای را حمد کردم 
برای آنچه که به من نيکى کرده از اســالم و قرآن و از اينکه مرا دوســت خاتم النبيين 

گرداند. 2

   70. عامل عاقبت بخيري   

از ســلمان  فارسى نقل شده که به مردم مى گفت: ای مردم دلهای خود را نسبت به 
محبت و واليت على بررسى کنيد زيرا هروقت من خدمت پيامبر اسالم مى رسيدم 
و على نيز مى آمد رســول خدا دست بر شانه من مى زد و مى فرمود: »یا سلامن هذا و 

حزبه هم املفلحون؛ ای سلمان!  تنها على و حزب او رستگارند«. 3

1. تذکرة الخواص ابن جوزی حنفى، ص 26. 
2. مناقب خوارزمی، ص 75 و تاریخ الکبیر، بخاری، ج 2، ص 281 ـ تاریخ دمشق، ج 2، ص 234 ـ صواعق 
املحرقه، ص 123ـ  املعجم الکبیر، ج 1، ص 320ـ  مجمع الزوائد، ج 9، ص 131ـ  رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، 

ج 18، ص 282. 
3. ما نزل من القرآن فی علی، ص 231. 
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   71. نشانه راه درست   

 خطاب به حضرت على خوارزمــى در مناقب خود حديث ذيــل را از پيامبر اکرم
روايت کرده است که: »انت العروة الوثقی التی الانضامم لها« تويى عروة الوثقى و دستگيره 

محکم رسيدن به خدا که هرگز گسسته نمى شود. 1

   72. پدر رباني امت   

جابربن عبــداهلل انصــاری از رســول خدا نقل کــرده که حضرت فرمــود: »حق 
علی بن ابی طالب علی هذه االمة کحق الوالد علی ولده«. 

يعنى: حق على بن ابيطالب بر اين امت مثل حق پدر بر فرزند است. 2

   73. داماد پاک رسول اهلل   

صحابى بزرگ عبداهلل بن مسعود نقل مى کند که روزی رسول خدا به على فرمود: 
یا علی! ان الله زوجک وجعل صداقها االرض فمن مشی علیها مبغضاً لک مشی حراماً. 

يعنى: ای على! خداوند متعال فاطمه را به تو تزويج کرد و زمين را مهريه او قرار داد 
و هرکس با دشمنى تو بر روی آن )زمين( راه رود حرام است. 3 

   74. ستاره هدايت اهل ايمان   

ـ قال: قال رسول الله: »علی بن ابی طالب یزهر فی  الله عنه  عن انس بن مالک ـ رضی 

الجنة لکوکب الصبح الهل الدنیا«. 

انس بن مالک گويد که رســول خدا فرمود: على بن ابيطالب در بهشــت مانند ستاره 
صبحى است که برای مردم دنيا مى درخشد و روشنى مى دهد. 4 

1. مناقب خوارزمی، ص 35. 
2. میزان االعتدال 4 جلدی نوشته عالم بزرگ اهل سنت، ذهبى شافعى مذهب متوفای 748 هجری قمری، ج 2، ص 
313 و لسان املیزان 7 جلدی نوشته ابن حجر متوفای 852 هجری قمری، ج 4، ص 399 و کفایت الطالب، ص 134. 

3. ینابیع املودة نوشته قندوزی از علمای بزرگ اهل سنت در قرن 13، ج 2، ص 241. 
4. کنزالعامل، ج 6، ص 153 ـ فیض القدیر رشح الجامع الصغیر نوشته المناوری متوفى 1031، ج 4، ص 358. 
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   75. معاويه نشانه باطل   

رسول خدا فرمود: »اول من یختصم من هذه االمة بین یدی الرب تعالی علی ومعاویة«. 
اول مخاصمه ای که از اين امت در پيشگاه پروردگار متعال مطرح مى شود مخاصمه 

على با معاويه است. 1 

   76. عالمت ايمان   

شــبلنجى مؤمن بن حسن مؤمن متوفى 1308 هـ. ق. در صفحه 74 کتاب نوراالبصار 
فى مناقب آل النبى المختار روايتى از رسول خدا نقل کرده که حضرت خطاب به امام 

على فرمود: 
»حبک ایامن وبغضک نفاق واول من یدخل الجنة محبک واول من یدخل النار مبغضک«. 

يا على! دوســتى تو ايمان و دشمنى تو نفاق است دوستدارانت اولين کسانى هستند 
که وارد بهشت مى شوند و دشمنانت نخستين افرادی هستند که به دوزخ وارد مى شوند. 2 

   77. باب علم نبي اهلل   

صحابى بزرگ جابربن عبداهلل انصاری نقل کرده اســت که روزی رسول اهلل بازوی 
امام على را گرفت و فرمود: اين امام و پيشوای نيکوکاران و ابرار و قاتل کفار و فجار 
اســت خوار و ذليل است کسى که على را خوار نمايد و پيروز و سربلند است هرکس که 

او را ياری کند آن گاه با صدای بلند فرمود: 
من شهر علمم و على دروازه آن است هرکس ارادة علم دارد بايد از در آن درآيد. 3

1. الفردوس مبأثور الخطاب، ج 1، ص 56 نوشتة شيرويه بن شهردار بن شيرويه همدانى ملّقب به »الکيا« متوفى 509 هـ. ق. 
2. اين حديث را ابن صباغ المالکى على بن محمدبن احمد متوفى 855 هـ. ق. در کتاب الفصول املهمة فی معرفة 

احوال االمئة ص 127 نيز آورده است. 

3. جامع الصغیرفی احادیث البشــیر النذیر نوشته سيوطى متوفى 911 هجری قمری، ص 66 و تاریخ بغداد 14 
جلدی نوشته خطيب بغدادی متوفای 463 هجری قمری، ج 4، ص 219. 
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   78. همه کاره صحراي محشر   

ابن حجر عســقالنى در کتاب خويش آورده که على به شــش نفری که عمر امر 
خالفت را در شورا به آن ها واگذارده بود سخنان طوالنى فرمود از جمله اينکه شما را به 
خدا ســوگند مى دهم آيا در ميان شــما غير از من کسى هست که پيامبر به او فرموده 

باشد: تو در قيامت تقسيم کننده بهشت و آتشى؟ گفتند: خدا مى داند که نه!1

   79. روحي واحد و متحد   

در صحيح بخاری که از کتب معتبر اهل ســنت مى باشــد و حدود 1200 سال پيش 
نوشــته شــده در باب مناقب اميرالمؤمنين اين کتاب روايتى از عمر نقل شده است که 
رســول خدا به حضرت على فرمود: »انت مّنی وانا منک«؛ ای على! تو از من هستى 

و من از تو. 2 

   80. دوستدار خدا و رسول  

بخاری در کتاب صحيح آورده است که در جنگ خيبر بعد از شکست هايى که برای 
مسلمانان به واسطة عقب نشينى های متعدد، توسط ابوبکر و عمر رخ داد پيامبر فرمود: 
فردا پرچم جنگ را به مردی خواهم داد »یحّبه الله ورسوله« که خدا و رسولش را دوست 
دارد و او نيز خدا و رسولش را دوست دارد و به دست او پيروزی به دست خواهد آمد. 3

و مســلم در کتاب صحيح آورده است که: عمربن خطاب نقل مى نمايد در جنگ خيبر 
رسول خدا فرمود: »العطین الرایة رجاً یحّبه الله ورسوله ویحّبه الله ورسوله«؛ پرچم را به 
دست کسى مى دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. 

سپس عمر مى گويد: على به ميدان جنگ رفت و اين رجز را خواند:
کلیث غابات کریه املنظره انا الذی ّسمتنی امی حیدره    

من کسى هستم که مادرم مرا حيدر ناميده است... ... ... . 

1. صواعق محرقه، فصل 2، باب 9. 
2. صحیح بخاری، ج 5، ص 18 )جزء چهارم، باب مناقب امیراملؤمنین علی بن ابی طالب(. 

3. صحیح بخاری، ج 4، ص 53 و ص 60، ج 5، ص 134. 
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ـ آن گاه حضــرت ضربه ای بر ســر بزرگ ترين جنگجــوی يهوديان به نام مرحب 
خيبری زد و او را کشت سپس قلعة يهود را فتح نمود. 1 

   81. وارث و وصي عليست   

نسائى در خصائص خود حديثى را از ربيعه بن ناجذ نقل مى کند که: 
شــخصى به حضرت على عرض کرد: تو به چه علّتى وارث پيغمبر شدی؟ چرا 

عمويت که مقدم تر )از نظر سن و سال( از تو بود وارث پيامبر نشد؟
حضرت على پاسخ ذيل را ارائه فرمود که اشاره به ماجرای يوم االنذار مى باشد. 

پيامبراکرم فرمــود: »فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی وصاحبی ووارثی«. کداميک 
از شــما با من بيعت مى کنيد که برادر و دوســت و وارث من باشيد. هيچ کس برنخاست 

آن گاه من برخاستم و اين در حالى بود که سّنم از همه کمتر بود. 
 فرمود: بنشين تا مرتبه سوم شد و کسى جز من هربار جواب رسول خدا رسول خدا
را نداد. پيامبر دست مرا گرفته آن گاه فرمود: به اين علت پسرعمويم را وارث خود قرار 

دادم نه عمويم را. 2 

   82. امام امت رسول اهلل   

»قال رسول الله لعلی: انت ولی کل مؤمن بعدی«. 3 

يعنى: يا على! تو سرپرست و پيشوای هر مؤمنى بعد از من هستى. 

   83. نشانه دشمن خدا   

عمارياسر مى گويد: رســول خدا به من وصيت فرمود: »اوصی من آمن بی وصدقنی 
فقد  احبه  ومن  الله  تولی  فقد  توالنی  ومن  توالنی  فقد  توال،  فمن  علی بن ابی طالب  بوالیة 

1. صحیح مسلم، ج 5، ص 95 و ج 7، ص 121 و ص 122. 
2. اين روايت در تحقيقات شواهدالتنزیل، ج 1، ص 423 نيز آمده است. 

3. مسند احمدبن حنبل، جزء اول، ص 330 و جزء چهارم، ص 437 و جزء پنجم، ص 356 و مناقب ابن مغازلی 
شافعى، ح 3796. 
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الله  ابغض  فقد  ابغضنی  ومن  ابغضی  فقد  ابغضه  ومن  الله  احب  فقد  احبنی  ومن  احبنی 

عزوجل«1. 

بــه من ايمان آور و به واليت على، هرکس او را ولى بداند مرا ولى خود دانســته 
وهرکه در واليت من باشد در واليت خداست و هرکس على را دوست داشته باشد مرا 
دوســت داشته و هرکه مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است و هرکس او را دشمن 

بدارد مرا دشمن داشته و هرکه مرا دشمن بدارد دشمن خداست. 

   84. حکمي ثابت   

رسول اکرم فرمود: » لکّل نبیۀ وصیۀ ووارث واّن علیاً وصّیی ووارثی«. 
برای هر پيامبری وصى و وارثى بود، به درستى که على وصى و وارث من است. 2

   85. برگزيده و نظر کرده خداوند متعال   

قنــدوزی عالم بزرگ اهل ســنت در کتاب ينابيع المودة بــاب 73 حديث ذيل را از 
پيامبر نقل نموده است که ايشان به حضرت زهرافرمود: »اّن لکرامة من هو اقدمهم 

سلامً واکرثهم علامً«. 

از جمله کرامت های خداوند آن اســت که تو را همسر کسى نمود که جلوتر از مردم 
است در اسالم و از حيث علم و دانش عالم ترين مردم است. 

آن گاه فرمود: خداوند متعال نظر کرد بر اهل زمين پس مرا به پيغمبری انتخاب کرد 
بعد نظر ديگری فرمود و على را به وصايت بعد از من برگزيد سپس وحى نمود که تو 

را به ازدواج او در آورم و او را وصى خود قرار دهم. 3 

   86. صاحب پرچم حق )آدرس 79 حديث(  

حجــم قابل توجهى از احاديثى که طبرانى در کتــاب های المعجم الکبير و المعجم 

1. کنزالعامل نوشته متقى هندی متوفى 975 هـ. ق. ، ج 6، ح 257. 
2. کفایة الطالب، ص 131، باب 62. 

3. اين حديث را ابن حجر عســقالنى شافعى مذهب در کتاب صواعق املحرقه نيز آورده است و ینابیع املودة، ج 2، 
ص 243، ح 681. 
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االوسط و المعجم الصغير در 11 قرن پيش آورده در باب فضايل و مناقب و برتری های 
امام على اســت او روايت های مختلفى در اين خصوص از رسول خدا و صحابى در 

شأن پر شميم على آورده است. 
در روايتــى اينگونه آورده کــه: »سمعت رسول الله یقول یا علی! یدک مع یدی یوم 

القیامة تدخل معی حیث ادخل«. 

و از ابن عباس آورده که او گفته: »ان علّیاً کان صاحب رایة رسول الله یوم بدره وصاحب 
رایة املهاجرین علّی فی املواطن کلّها«.1 

   87. دليل پاکي روح   

در کتاب فردوس االخبار نوشتة ديلمى و کتاب مناقب آمده است: 
قال رسول الله: اّنا رفع  الله الطهر عن بنی ارسائیل بسوء رأیهم علی انبیائهم وان الله 

عزوجل رفع الطهر عن هذه االمة ببغضهم علی بن ابی طالب. 

يعنى: خداوند متعال از قوم بنى اسرائيل به علت نّيت های بد آن ها نسبت به پيغمبران، 
پاکى را از آن ها برداشــت و از اين امت به خاطر بغض و دشــمنى با على بن ابيطالب نيز 

قداست را از آن ها برداشت. 2 

1. در اينجا به آدرس بعضى از فضايل امام على در کتاب های طبرانى اشاره مى نمايد و در املعجم الکبیر، ج 
1، ح 941 و 946، ج 2،ح 2033 و ج 4، ح 3512 و 4046 و ج 5، ح 5067 و ج 6، ح 6044 و 6097 و 6147و 
6184 و ج 7، ح 7217 و ج 8، ح 7311 و 8145 و ج 10، ح 9969 و 9970 و 10006 و 103051 و 10341 و 
10342 و 10344 و 10397 و 10589 و 10738و ج 11، ح 11063 و 11084 و 11152 و 11153 و 11154 
و 11164 و 11687 و 12101 و ج 12، ح 12593 و ح و 12653 و 12722 و 13549 و 13559 و در جلدهــای 
19، ص 147 و ص 148 و ج 22، ص 135 و ص 200 و ص 406 و ص 415 و ج 23، ص 372 و ص 373 
و ص 375 و ج 25، ص 68 و در کتاب املعجم االوسط ج 1 ح 559 و 678 و ج 2، ح 1491 و 1990 و ج 3، ح 
2178 و 2212 و 2453 و 2929 و در ج 4، ح 3196 و 3808 و 3874 و 3903 و 3904 و 3946 و ج 5، ح 4063 
و 4162 و ج 6، ح 5198 و ح 5494 و 5810 و 5752 و 5838 و ج 7، ح 6536 و ج 8، ح 7142، ح 7194 و 

7314 و 7717 و 7913 و 7671 و ج 9، ح 8427 و 8428 و 8464. 
)متأســفانه نمى توان همه احاديث فوق را آورد و در اينجا فقط آدرس آن ها آورده شــد تا علما و ساير حق جويان 
راه راست بتوانند به اين روايات استثنايى که داللت بر ممتازی امام على دارند مراجعه نمايند آيا واقعًا با وجود 

اين همه روايات نمى توان به فضيلت على در نزد خداوند متعال پى برد(. 
2. مناقب ابن مغازلی متوفای 483 قمری، ص 141و ینابیع املودة، ج 2، ص 243 ح 681. 
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   88. براي قبر و قيامت کاري بکنيم  

ابوعبــداهلل احمدبن احمد انصاری قرطبى متوفى 671 هـ. ق. صاحب تفســير الجامع 
الحکام القرآن مى باشد و ابوعبداهلل فخرالدين محمدبن عمربن حسين قرشى رازی متوفى 
606 هـ. ق. نيز صاحب تفســير 32 جلدی کبيردر جلد 27 در ذيل آيه 23 سوره شوری 
آورده اند که هر دوی اين مفســران اهل ســّنت حديثى را در کتابشــان آورده اند که از 
زمخشــری حنفى مذهب صاحب تفسير کشاف اقتباس نموده اند که رسول خدا فرمود: 
»من مات علی حّب آل محمد مات شهیداً«؛ هرکس با محبت آل محمد بميرد شــهيد 

مرده است. 
»اال ومن مات علی حّب آل محمد مات مغفوراً له«. هر کس با محبت آل محمد بميرد 

مورد مغفرت الهى است. 
»اال ومن مات علی حّب آل محمد مات تائباً«؛ هرکس با محبت آل محمد بميرد 

با توبه از دنيا رفته است. 
»اال ومن مات علی حّب آل محمد مات مؤمناً مستکمل االیامن«؛ هرکــس با محبت 

آل محمد بميرد مؤمن با ايمان کامل از دنيا رفته. 
»اال ومن مات علی حّب آل محمد برشه ملک املوت بالجّنة ثم منکر ونکیر«؛ هرکس 

با محبت آل محمد بميرد فرشــتة مرگ ســپس نکير و منکر او را به بهشــت مژده 
مى دهند. 

»اال ومات من مات علی حّب آل محمد یزف الی الجنة کام تزف العروس الی بیت 

زوجها«؛ او را با احترام به سمت بهشت مى برند آن چنان که عروس را به خانة داماد ببرند. 

»اال ومن مات علی حّب آل محمد فتح له فی قربه بابان الی الجنة«؛ در قبر او دو در 

به سمت بهشت گشوده مى شود. 
»اال ومن مات علی حّب آل محمد جعل الله قربه مزار مائکة الرحمة«؛ قبــر او را 

زيارتگاه فرشتگان رحمت قرار مى دهند. 
»اال ومن مات علی حّب آل محمد مات علی السنة والجامعة«؛ به ســنت و جماعت 

اسالم از دنيا رفته. 
»اال ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة 
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الله«؛ آگاه باشــيد هرکس با دشمنى آل محمد بميرد روز قيامت در حالى وارد محشر 

مى شود که در پيشانى او نوشته مأيوس از رحمت خدا. 
»اال ومن مات علی بغض آل محمد مات کافراً«؛ هرکس با بغض شــان از دنيا برود 

کافر از دنيا رفته. 
»اال ومن مات علی بغض آل محمد مل یشم رائحة الجنة«؛ هرکس با بغض شــان از 

دنيا برود بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
فخررازی بعد  ذکر اين حديث مى افزايد: آل محمد کســانى هســتند که بازگشت 
امرشان به پيامبر بر مى گردد و ارتباطشان با پيامبر محکم تر و کامل تر است آن ها 
»آل« به حســاب مى آيند و ترديدی نيســت که فاطمه و على و حسن و حسين محکم 

ترين پيوند را با پيامبر داشتند و اين از مسلمات و مستفاد از احاديث متواتر است. 
پس بايد آن هــا را »آل پيامبر« بدانيم. آن گاه مى افزايــد: عده ايدر مفهوم »آل« 
اختالف کرده اند؛ بعضى آن ها را خويشاوندان نزديک پيامبر مى دانند و بعضى گفته اند 
آن ها اّمت پيامبر هستند. اگر اين کلمه را بر معنای اول احتمال دهيم آل پيامبر تنها 
آن ها هســتند و اگر به معنى امت که دعوت او را پذيرفتند بدانيم، باز هم خويشــاوندان 
نزديک رســول خدا آل او محسوب مى شــوند؛ بنابراين به هر تقدير آن ها آل هستند و 
اما غير آن ها در لفظ »آل« داخلند يا نه؟ محل اختالف است. )ما با اين اعتقاد و رفتاری 
که نسبت به آل پيامبر داريم بايستى برای قبر و مردن و قيامت خود فکر کنيم و حساب 

خود را با آنانى که آل محمد را آزار داده اند جدا کنيم(. 

   89. بال پرواز مؤمنين   

خوارزمــى نقل مى کند که: »قال رسول الله: اتانی جربئیل وقد نرش جناحیه فاذاً فیهام 
مکتوب ال اله اال الله محمد النبی مکتوب علی االخر: الاله اال الله علی الوصی«1. 

يعنى: جبرئيل نزد من آمد و بال هايش را گشود، بر آن بال ها نوشته شده بود ال اله 
اال الله محمد نبی وبر ديگری نوشته بود الاله اال الله علی الوصی )خدايى جز خدای يگانه 

نيست و على وصى است(. 

1. کشف الغمه، ج 1، ص 297. 
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   90. عبادتي استثنايي   

عايشه رضى اهلل عنها نقل مى کند: 
پدرم ابوبکر بسيار به چهرة على بن ابيطالب نگاه مى کرد. روزی به او گفتم: چرا اينقدر 
به چهرة على نگاه مى کنى؟ او پاسخ داد: از رسول خدا شنيدم که فرمود: نگاه کردن به 
چهرة على عبادت است.1 عايشه يکى از هفت راوی صحابى است. 2 که با عنوان راويان 
مکثــر )به راويانى که بيش از هزار حديث نقل کرده باشــند راويان مکثر گويند( معرفى 

شده و تعداد روايات او را 2210 روايت نقل کرده اند. 

   91. راه رابطه با رسول اهلل   

صاحب کتاب ينابيع المودة روايت عجيبى از حضرت امام حســين آورده است که 
آن حضرت فرمود: من واالنا فلجدی والی ومن عادانا فلجدی عادی. 

يعنى: هرکس با ما )اهل بيت( دوستى کند با رسول خدا دوستى کرده و هرکس با 
ما دشمنى کند با رسول خدا دشمنى کرده است. 3 

   92. مير ميدان مردي   

امام حسين فرمود: کان ممن ثبت مع النبی یوم حنین: العباس وعلی و... 
يعنى: از کســانى کــه در روز جنگ حنين در اطراف پيامبرخــدا ثابت قدم ماندند 
على و عباس و ابوسفيان بن الحارث و عقيل بن ابيطالب و عبداهلل بن زبير بن عبدالمطلب و 

زبيربن عوام و اسامة بن زيد بودند. 4 

1. تاریخ الخلفاء بغداد نوشته سيوطى، ص 172. 
2. اسامى شش نفر ديگر عبارتند از ابوهريره با 5374 روايت عبداهلل بن عمر با 2630 روايت انس بن مالک با 2286 

روايت. عبداهلل بن عباس 1660 روايت جابربن عبداهلل انصاری 1540 و ابوسعيد خدری با 1540 روايت. 
3. ینابیع املودة نوشته قندوزی متوفای 1294 هجری قمری، ص 330. 
4. کنزالعامل نوشته متقى هندی، ج 13، ص 333 متوفای 975 قمری. 
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   93. نشانه هاي راه راست   

عبداهلل بن عباس نقل نمود که رســول خدا فرمود: من سيد انبياء و على بن ابيطالب 
ســيد اوصياء و اوصياء بعد از من دوازده نفرند که اول آن ها على بن ابيطالب و آخر آن ها 

مهدی است. 1 

   94. علي باب اهلل   

امام حسين در سخنرانى خود در سرزمين منا خطاب به حجاج فرمود: 
ای مردم! شــما را به خدا قسم آيا مى دانيد که رسول خدا قطعه زمينى را برای مسجد 
و منزل خود خريداری فرمود و مســجد را بنا نمود آن گاه ده منزل در اطراف آن مسجد 
بنا کرد که نه تای آن برای او و دهمين آن را به پدرم على اختصاص داد آن گاه تمام 
درب هايى را که به مســجد باز مى شد را بست و تنها درب خانه پدرم را باز گذاشت که 

عده ايبه عنوان اعتراض زبان به سخن گشودند ولى پيامبر فرمود: 
»من درب خانه های شــما را نبستم و درب خانه على را باز نگذاشتم لکن خداوند 

به من دستور داد تا درب های شما بسته شود و درب خانه على باز بماند«. 
آن گاه رســول خدا مردم را از خوابيدن در مسجد منع فرمود غير از پدرم على که 
در مســجد  همجوار پيامبر بود و منزلش در کنار منزل حضرتش قرار داشت و در اين 

خانه مقدس فرزندان رسول خدا و على تولد يافتند. 
حاضرين به امام عرض کردند: آری! خدايا اين چنين بود. 

سپس امام فرمود: آيا مى دانيد عمربن خطاب حرص مى ورزيد تا روزنه ای از خانه خود 
به مسجد باز کند که پيامبر جلوی کار او را گرفت و به او فرمود: 

»ان الله أمرنی ان ابنی مسجداً طاهراً الیسکنه غیری وغیر اخی وبنیه؛ يعنى: خدا به من 

دستور داده که مسجد پاکى بنا کنم تا جزء من و برادرم )على( و پسرانش در آن مسکن 
نکنند؟«. 

حاضرين عرض کردند: آری! اين چنين است. 

1. فرائدالسمطین، ص 160، ح 1164. 
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   95. آزار نبي اهلل االعظم   

صاحب کتاب فردوس االخبار مى نويسد:
سعدابى وقاص از رسول خدا نقل کرده که ايشان فرمود: 

»من آذی علیاً فقد آذانی، قالها ثلثاً«. 

يعنى: هرکس على را بيازارد مرا آزرده و اين جمله را سه مرتبه تکرار فرمود. 

   96. نشانه حق و حقيقت   

عن ابی ذرالفغاری رضی الله عنی قال: قال رسول الله: سیکون من بعدی فتنة فان کان 

ذلک فالزموا علی بن ابی طالب فانه الفاروق بین الحق والباطل. 

ابوذر غفاری رضى اهلل عنه روايت کرده که رســول خدا فرمود: بعد از من فتنه ای 
به پا مى شود اگر آن زمان آمد شما مالزم و همراه على بن ابيطالب باشيد زيرا اوست فرق 

گذارنده ميان حق و باطل. 1

   97. اولين مؤمن مسلمان   

محمدبن ســعد نقل مى کند: از پدرم پرسيدم آيا ابوبکر نخستين کسى بود که اسالم 
آورد؟ پدرم در پاسخ گفت: نه بيشتر از پنجاه نفر قبل از او اسالم آورده بود. در حالى که 
 فرمود: »اول من صلی معی علی«؛ اول کســى که با من نماز خواند على رســول خدا

بود. 2 

   98. محبتي آتشين   

قال رسول الله: »حب علی بن ابی طالب یأکل الذنوب کام تأکل النار الحطب«. 3 

دوســتى على بن ابيطالب گناهان را مى خورد و نابــود مى کند چنان چه آتش هيزم را 
مى خورد. 

1. االستیعاب، ج 4، ص 169 ـ االصابه، ج 7، ص 167. 
2. الجامع الکبیر، ج 1، ص 342. 

3. مناقب، ج 3، ص 198 و ینابیع املودة باب 56 حديث 33ـ  تاریخ بغداد، ج 4، ص 194 و کنزالعامل، ج 6، ص 158. 
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   99. وارث نور مبين   

انس بن مالک گويــد: قلنا السلامن سل النبی وسلم من وصیه فسأله: فقال: یا سلامن 
وصیی ووارثی ومقضی دینی... 

به سلمان فارسى گفتيم: از پيامبر اسالم سؤال کن چه کسى وصى اوست؟ سلمان 
پرسيد و آن حضرت در جواب فرمود: ای سلمان! وصى و وارث و اداء کننده دين و عمل  

کننده به وعده های من على بن ابيطالب است. 1

   100. نشانه راه   

رسول خدا فرمود: »یا علی! انت الهادی بعدی یا علی بک یهتدی املهتدون«. 
ای على! تو هادی امت بعد از من هســتى به سبب تو تشنگان و جويندگان حقيقت 

هدايت مى شوند. 2 

   101. پيشواي شريف   

رســول خدا فرمود: على دروازه علم من است و او بعد از من بيان کننده هر چيزی 
اســت برای اّمتم که من رسالت آن را داشتم محبت به او ايمان و بغض او نفاق کننده و 

نگاه به او رأفت و مهربانى و مودت او عبادت است. 3 
* رسول خدا فرمود: »اّن اخوف ما اخاف علی امتی االمئة املضلون«؛ وحشتناک ترين 

چيزی که بر امتم مى ترسم پيشوايان گمراه کننده است. 4 
نکته: در روايات قبلى که در اين کتاب آمده صراحتاً رســول خدا و صحابى بزرگوار 
ايشان در نقل های متعدد بر اين مطلب تأکيد کرده اند که على پيشوای هدايت کننده 
و هميشه در صراط حق و مسير مستقيم الهى قرار دارد پس نمى توان امثال معاويه، يزيد 
و اساسًا بنى اميه و بنى عباس که خليفة بعد از پيامبر بوده اند و مشهور به فسق و فجور و 

1. میزان االعتدال ذهبى، ج 1، ص 14 ـ اسدالغابه، ج 4، ص 42. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 150. 

3. تاریخ بغداد، ج 2، ص 51ـ  ینابیع املودة، ص 90ـ  مناقب نوشته ابن مغازلى، ص 207ـ  میزان االعتدال، ج 3، ص 483. 
4. کنزالعامل، ح 28986. 
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شراب خواری بوده اند را پيشوايان هدايت گر ناميد چرا که درکتب معتبر اهل سنت مکرر 
به آدم کشى ها و شراب خواری های آن ها اشاره شده است. 

   102. 12 نور بهشتي   

تعداد زيادی از اهل سنت روايت مى کنند که مسروق گفت: با عده اينزد عبداهلل بن مسعود 
حاضر بوديم آن گاه جوانى آنجا بود او از عبداهلل بن مســعود پرســيد: آيا پيامبرتان از شما 

عهدی گرفته که بعد از او چند خليفه خواهد بود؟
عبداهلل بن مســعود در پاســخ او گفت:... بله پيامبر از ما عهد گرفت که بعد از ايشان 

دوازده خليفه خواهند بود به عدد نقباء بنى اسرائيل. 1

   103. نشانه ارتداد و کفر   

خوارزمى نويسندة کتاب مناقب در اين اثرش آورده که پيامبر فرمود: 
کســى که بعد از من در امر خالفت با على منازعه کند پس کافر است و محارب 

با خدا و رسول است. 

   104. نقش دفتر دل   

 .»عنوان صحیفه املؤمن حب علی بن ابی طالب« :قال رسول الله

يعنى: اولين نشانه و صدر صفحه زندگى و دل مؤمن دوست داشتن على مى باشد. 2 

   105. منزلتي رفيع و نوراني   

 روايت مى کند که پيامبر ابوبکر به طور مســتقيم و بدون واســطه از پيامبراکرم
فرمودند:

»منزلة علی منی کمنزلتی من ربی«. 

1. ابن کثير شافعى مذهب صاحب کتاب البدایة والنهایة، ج 6، ص 250 ـ سيوطى شافعى صاحب کتاب تاریخ 
الخلفاء، ص 12. 

2. الخطیب البغدادی فی تاریخه، ج 4، ص 410. 
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يعنى: مقام و منزلت على نســبت به من همانند منزلت من نســبت به پروردگارم 
مى باشد. 1

   106. حق با عليست   

محمدبن ابى بکر که فرزند خليفه اول بود به حقانيت و نورانيت امام على پى برد و 
هميشــه تا آخر عمر خود در رکاب حضرت بود و لحظه ای از حمايت امام على غفلت 
نورزيد در روايتى از امام صادق آمده اســت کــه روزی او به امام على عرض کرد: 
»اشهد انک امام مفرتض طاعتک... گواهــى مى دهم که تو امام هســتى که اطاعت از تو 

واجب است«. 
امام على نيز به او فرمود: »محمد ابنی من صلب ابی بکر؛ همانا محمد فرزند من از 

صلب ابوبکر است«. 
محمدبن ابى بکــر در پايــان جنگ جمل خطاب به خواهرش عايشــه گفت: مگر تو 

نشنيده ای که: الحق مع علی وعلی مع الحق2. 

   107. قرآن ناطق  

حاکم حسکانى در شواهد مى نويسد پيامبر فرمود: »علی مع القرآن والقرآن مع علّی 
لن یفرتقا حتی یردا علی الحوض«؛ علــى بــا قرآن و قرآن با على اســت هرگز از هم جدا 

نمى شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 
را در کتابش آورده و آن را درســت و صحيح مى داند و همچنين فصلى را اختصاص 
داده به يگانه بودن امام على در شناخت قرآن و معانى آن و علم به آنچه در آن است 

و بيست و دو روايت با سند را در اين مورد ذکر کرده. 3 

1. لسان املیزان ابن حجر، ج 5، ص 161 ـ میزان االعتدال ذهبى، ج 3، ص 540 ـ صواعق املحرقه ابن حجر 
عسقالنى. 

2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 52. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 39، ح 28 ـ 49. 
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و امام على مى فرمايد: تمام آيات الهى را برای رسول خدا قرائت نمودم و پيامبر 
اسالم  معانى آن آيات را به من تعليم داد. 1 

   108. آقا و بزرگ مسلمين   

پيامبراکرم به حضرت علــى چنين خطاب فرمودند: »مرحبا سید املسلمین وامام 
املتقین«2؛ خوش آمدی ای سرور مسلمانان و ای پيشوای اهل تقوا. 

   109. باب الجنة  

پيامبراکرم فرمــود: »انا دارالحکمة وعلی بابها«؛ من خانه علم و حکمتم و على در 
آن خانه است. 3 

خداوند در قرآن فرموده: »واتو البیوت من ابوابها«4 هرکس بخواهد وارد خانه ای شود 
بايد از در آن خانه وارد شود. 

   110. امام الحکماء   

عبداهلل بن عباس مى گويد: 
نزد پيامبر بودم که دربارة امام على از حضرت سؤال شد. پيامبر پاسخ فرمود: 

»قسمت الحکمة عرشة اجزاء فاعطی علی تسعة اجزاء واعطی الناس جزء واحداً«. 

دانش و حکمت به ده قســمت شده نه قســمت آن به على داده شده و يک قسمت 
باقى آن به همة مردم. 5 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 
2. حلیةاالولیــاء، ج 1، ص 66 نوشــته ابونعيم مصفراهوالحافظ احمدبن عبداهلل بن احمد االصبهانى شافعى مذهب 

متوفى 430 هـ. ق. 
3. صحیح ترمذی، ج 5، ص 637، ح 3723. 

4. بقره / 189. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ح 146. 
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   111. فرمان خدا بود   

ابوبصير مى گويد: روزی نزد امام باقر نشسته بودم که مردی به او گفت: به من بگو 
که آيا واليت على، از سوی خداست يا از سوی پيامبرش؟ 

حضرت خشمگين شد. ســپس گفت: »وای بر تو! پيامبر خدا، خدا ترس تر از آن بود 
که چيزی را بگويد و خدا بدان، فرمانش نداده باشــد, بله، خداوند خود آن را واجب کرد، 

همان گونه که نماز و زکات و روزه و حج را واجب کرد. 

   112. مظلوم غريب   

حضرت على فرمود: همواره ســتم ديدم و از آنچه حّقم بود و شايســتة آن بودم، 
دورم کردند. 6 

   113. پاک دست امين   

حبيب بن ابى ثابت گويد: عبداهلل بن جعفر، پسر ابوطالب، به على گفت: ای اميرمؤمنان! 
کاش دســتور مى دادی به من کمک شــود، يا خرجى دهند. به خدا سوگند، چيزی ندارم 

مگر آن که برخى از حيواناتى را که در خانه نگهداری مى کنم، بفروشم. 
حضرت على به او فرمود: »نه! به خدا قســم چيزی )سهمى( برايت در بيت المال 

نمى بينم مگر آن که دستور دهى عمويت دزدی کند و به تو ببخشد«. 7 

   114. پيامي از عرش   

پيامبرخدا فرمود: شــبى که مرا به آسمان بردند، به کاخى از مرواريد رسيدم که با 
طالی درخشان سنگ فرش شده بود. پس خداوند، سه چيز دربارة على به من وحى کرد 

ـ اوست سرور مؤمنان و امام متقيان و رهبر سپيدرويان. 8 

6. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 9، ص 306. 
7. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج 2، ص 200. 

8. اسدالغابه، ج 3، ص 173. 
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   115. علم و عملي بي مانند   

پيامبرخدا فرمود: على بن ابيطالب، پيشــگام ترين فرد اّمتم در اسالم است. علمش 
بيشــتر، دينش درست تر و يقينش برتر از همة آنان است، بردبارترين، سخاوتمندترين و 

شير دل ترين آن هاست و اوست امام و خليفة بعد از من. 1 

   116. نشانه راه حق   

زربن حبيش گويد: 
على از درالحکومه بيرون آمد. دسته ای اسب سوار، در حالى که شمشيرهای خود 
را حمايل کرده بودند، به نزد حضرت آمدندو گفتند: سالم بر تو! ای اميرمؤمنان، سالم و 

رحمت و برکات خدا بر تو، ای موالی ما!. 
على گفت: »از اصحاب پيامبر چه کســى اين جاست؟« دوازده تن برخاستند، از 
جمله: قيس بن ثابت بن شــماس، هاشم بن عتبه و حبيب بن بديل بن ورقا و شهادت دادند که 

شنيده اند پيامبر مى گفت: »هرکه من موالی اويم، پس على موالی اوست«. 2 

   117. پيرو واقعي سنت رسول اهلل   

عدیّ بن ثابــت گويد: روزی نزد على پالــوده ای آوردند ولى حضرت از آن نخوردو 
فرمود: »چيزی را که پيامبر خدا نخورده است، دوست ندارم بخورم«. 3 

 .و در روايتــى ديگرحّبه عرنى گويد: روزی پالــوده ای آوردند پيش حضرت على
ايشان فرمود: »تو خوش بو، خوش رنگ و خوش طعمى؛ ولى من دوست ندارم نفسم را 

به چيزی که عادت ندارد، عادت بدهم«. 4 

1. کنزالفوائد، ج 1، ص 263 ـ مائة منقبة، ج 74، ص 25. 
2. اسدالغابه، ج 1، ص 672. 

3. کشف الغمة، ج 1، ص 163 و فضائل الصحابه، ج 1، ص 536 نوشته امام احمدبن حنبل. 
4. حلیة االولیاء، ج 1، ص 81. 
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   118. محبوب دل رسول اهلل   

پيامبر بين مســلمانان پيمان برادری بست، در آن پيمان هيچ کس از عمر در فضائل 
بــه ابوبکــر نزديک تر نبود. از ايــن رو، بين آن دو پيمان برادری بســت همچنين بين 
عبدالرحمان بن عوف و عثمان و طلحه نيز شبيه زبير بود و بين آن ها دو به دو اين پيمان 

بسته شد. 
آن گاه پيامبر به على فرمود: »تو را برای خودم نگه داشتم. تو برادر و يار منى«. 
در بين مســلمانان هيچ کس به اندازة حضرت على شبيه به پيامبر نبود و کسى 

سزاوار برادری پيامبر نبود چون بر ديگران فضليت داشت. 1 

  119. ممتازترين مرد عالم وجود )آدرس 7 حديث(  

امام حســن مجتبى بعد از شهادت اميرالمؤمنين على خطبه ای برای مردم ايراد 
فرمود و در آن خطبه به برخى از برتری ها و ويژگى های اســتثنايى امام على اشــاره 
فرمود مانند حديث غدير ـ پرنده بريان شده2 ـ پرچم جنگ در جنگ خيبر که در دستان 
امام على بود و اينکه جبرئيل و ميکائيل در آن جنگ در ســمت راســت و چپ امام 
بودند و اينکه امام على در همان روزی قبض روح شــد که موســى قبض روح شد 
و در همان روز عيســى به آســمان رفته و شب نزول قرآن شب شهادت امام بوده است. 
اين خطبه را محدث بزرگ اهل سنت طبرانى 11 قرن پيش در کتاب المعجم خود آورده 

است. 3

1. املعیار واملوازنه، ص 208 نوشــته ابوجعفر االســکافى متوفى 220هـ. ق. و الســیریةالحلبیة، ج 2، ص 20 
وکنزالعامل، ج 11، ص 602. 

2. املعجم االوسط، ج 3، ص 87 ح 2176. 
3. املعجم الکبیر، ج 1، ح 730 و ج 7، ح 6437 و ج 10، ح 10667 و املعجم االوسط، ج 2، ح 1765 و ج 6، ح 
5882 و ج 7، ح 6557 و ج 8، ح 7462 )پيامبرخــدا اينگونه دعا کرد: اللّهم ائتنی باحب خلقک الّی یاکل معی 

من هذا الطائر(. 
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   120. قدر ناشناسي   

پيامبرخدا به على فرمود: ای على! تو پس از من باقى خواهى ماند و به اّمت من 
گرفتار خواهى شد و در روز قيامت، در پيشگاه خدا دادخواهى خواهى کرد. 1 

   121. خداوند انتقام گرفت   

زيدبن وهب نقل کرده: 
روزی نزد على بوديم. فرمود: »من بندة خدا و برادر پيامبر خدا هســتم وبعد از من، 

جز دروغگو اين را نخواهد گفت«. 
مردی از غطفانيان گفت: به خدا سوگند، من هم همان گونه که اين دروغگو مى گويد، 

مى گويم که: من، بندة خدا و برادر پيامبر او هستم. 
بعــد از آن، اين مرد به زمين افتاد و مى لرزيد. اطرافيانش او را با خود بردند. من هم 
در پى آنان رفتم تا به منطقة دارالعماره رســيدم. خبر احوال او را از يکى از دوســتانش 
پرســيدم. وی پاسخ نداد. آنان را به خدا قسم دادم. يکى از آنان گفت: به خدا، تا پيش از 
گفتن اين سخن، هيچ مشکلى در او سراغ نداشتيم. با گفتن آن، به اين وضع افتاد و حال 

او اينگونه بودتا مرد. 2 

   122. نشانه حق و راستي   

امام باقر فرمود: على بيمار شدند و عمر و ابوبکر به عيادت حضرت رفته سپس 
به نــزد پيامبرخدا آمدند و... آن دو به پيامبر گفتند اين بيماری منجر به مرگ على 

مى شود. 
پيامبر فرمود: »هرگز! او نخواهد مرد تا آن که نيرنگ و ستم بر وی رسد و در بين 

اّمت عبرتى باشد که بعد از او، مردم به وسيلة آن پند گيرند«. 3 

1. کنزالعامل، ج 16، ص 194. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 61. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 106. 
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و ابن عباس نقل کرده: پيامبر به على فرمود: »پس از من، رنج و مشّقت خواهى 
ديد«. 

حضرت پرسيد: دينم سالم خواهد ماند؟
پاسخ داد: »دينت سالم مى ماند«. 1

   123. وارسته راه راست   

عبدالملک بن عميــر گويد: حضرت على فردی را از قبيله ثقيف در منطقة عکبرا بر 
کاری گمارد. و

اين شخص گفت: حضرت على مرا نزد خود احضار فرمود وقتى پيش ايشان رفتم 
ديدم کيسه ای دارد که درون آن آرد تف داده شده قرار دارد و روی آن کيسه را هم مهر 

زده است. بعد مقداری از آرد آن را با آب مخلوط کرده و نوشيد و به هم نوشاند. 
گفتم: ای اميرمؤمنان در عراق غذاهای ديگری هم موجود است. 

حضرت فرمود: »به خدا سوگند! از روی بخل بر آن مهر نمى نهم؛ بلکه به مقداری که 
برايم کافى باشد مى خرم ولى مى ترسم که تمام شود و غذايى غير از اين مصرف نمايم. 
پس به اين خاطر، آن را نگه مى دارم و دوست ندارم جز غذای پاک داخل شکمم کنم«. 2

   124. وارسته راه پاکي ها   

حرّبن جرموز مرادی از پدرش شــنيده که گفــت: حضرت على را ديدم که از قصر 
)دارالحکومه( بيرون مى آمد و دو قطعه لباس قطری پوشــيده بود. شلوارش تا نيمة ساق 
مى آمد و ردايش به کمر بســته تا نزديک شلوارش مى رسيد و در دستش تازيانه بود. در 
بازارهــا مى چرخيد و مردم را به پروای الهى و درســتى خريد و فروش، فرمان مى داد و 

مى فرمود: »در پيمانه کردن و وزن، سنگ تمام بگذاريد و در گوشت، ندميد«. 3 

1. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 151. 
2. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 82 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 487. 

3. طبقات الکربی، ج 3، ص 28. 
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   125. وارسته صراط صعود   

زيدبن وهب جهنى گويد: 
روزی در حالى که حضرت على دو قطعه پارچه که يکى را شــلوار و ديگری را ردا 

کرده بود... 
فــرد اعرابى ای به او گفــت: ای مرد! اين لباس های خوب را بپوش که ســرانجام 

مى ميری و يا کشته مى شوی. 
حضرت فرمود: ای اعرابى! من اين دو لباس را به اين خاطر مى پوشم که مرا از تکّبر 

دور مى سازد و برای نماز خواندنم مناسب است و سنتى برای مؤمن است. 1 

   126. بخشنده اي عجيب   

زمخشری در کتاب ربيع االبرار آورده که: 
بيابان نشــينى به نزد على آمد و گفت: ای اميرمؤمنان!... به خدا سوگند، در خانه ام 

جز غذايم چيزی ندارم. 
بيابان نشين برگشت، در حالى که مى گفت: به خدا سوگند، در روز قيامت، نزد خدا از 

تو به خاطر اين ديدار، باز خواست خواهم کرد. 
على بسيار گريست و فرمود تا او را برگردانند و از او خواست تا بار ديگر سخنش را 
تکرار کند و باز گريست و فرمود: »ای قنبر! آن زره مرا بياور« و آن را به مرد بيابانى داد و 
فرمود: »مواظب باش کاله سرت نرود. با آن غم های زيادی از چهرة پيامبر زدوده ام«. 

قنبر گفت: بيست درهم برای او بس بود. 
حضرت على فرمود: »ای قنبر! به خدا ســوگند، دوست ندارم که به اندازة دنيا طال 
و يا نقره مى داشــتم و آن را صدقه مــى دادم و خدا از من مى پذيرفت، ولى از اين ديدار، 
بازخواســتم مى کرد«2 و در روايتى پيامبر فرمود: »ای على تو در بخشــش، بخشنده 

ترين آنان و در دنيا، زاهدترينشان هستى«. 

1. البدایة والنهایة، ج 8، ص 3. 
2. ربیع االبرار، ج 2، ص 668، نوشته جاراهلل زمخشری حنفى مذهب. 



173

   127. بخشنده اي کريم  

اصبغ بن نباته گويد: 
مردی نزد امام على آمد و درخواســت کمکى مالى داشــت و گفت: آن را پيش از 
اين که با تو مطرح کنم، در درگاه الهى مطرح کرده ام، اگر تو آن را برآورده کنى، خدا را 
ســپاس خواهم گفت و از تو تشکر خواهم کرد و اگر آن را برآورده نکنى، خدا را سپاس 

خواهم گفت و تو را معذور خواهم داشت. 
على فرمود: »حاجتت را روی زمين بنويس، چون من دوســت ندارم ّذلت سؤال را 

در چهره ات ببينم«. 
وی درخواستش را نوشت. 

على فرمــود: »آن حلّه را برايم بياوريد« و آن را به او بخشــيد. همچنين فرمود: 
»دينارها را برايم بياوريد«. صد دينار برای وی آوردند و آن ها را به وی داد. 

اصبغ مى گويد: گفتم: ای اميرمؤمنان! لباس و صد دينار!
حضرت فرمود: آری! از پيامبر خدا شــنيدم که مى فرمود: »هرکس را در جايگاه خود 

بنشانيد و اين، جايگاه اين شخص در نزد من است«. 1 
اين بخشش امام على در حالى است که ايشان فرمود: به خدا سوگند، آن قدر اين 

جّبه را پينه زده ام که از پينه زن آن خجالت مى کشم..... 
طبری نيز مى نويســد: »بعد از شهادت امام على در شهر کوفه شبها 400 نفر فقير 
گرسنه مى ماندند و اين ها کسانى بودند که امام هر شب برای آن ها غذا و توشه مى برد.«

   128. دنياي بي ارزش   

شــخصى برای صالح بن ابى االسود نقل کرده که على را در حالى که يک طرفه بر 
االغى سوار بود ديده و امام مى فرمود: »من همان کسى هستم که دنيا را خوار کرده ام«. 

 2

1. البدایة والنهایة، ج 8، ص 9. 
2. البدایة والنهایة، ج 8، ص 5. نوشــته ابن کثير شــافعى مذهب  که کتابش 14 جلدی است و تاريخ وفات وی 

سال 774 هـ. ق. مى باشد. 
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   129. کوه استوار دينداري   

امام على فرمود: به خدا سوگند! در کار دينم کوتاه نمى آيم. 1 

   130. عاشق شهادت   

امام على فرمود: اگر در راه خدا کشــته شوم و باز زنده گردم، آن گاه کشته شوم و 
زنده گردم تا هفتاد بار، از شّدت عمل در راه خدا و جهاد با دشمنان خدا دست بر نخواهم 

داشت. 2 

   131. مددکار ضعيفان   

روزی حضــرت على در آبياری نخلســتان يک يهودی بــه او کمک کرد و مزد 
حضرت يک مّد جو قرار داده شد. 

حضرت بعد از اين که مزدش را گرفت با آن نان پخت. هنگام افطار آن نان، فقيری 
درخواست غذا نمود حضرت نان را به او داده و خود تا صبح گرسنه ماند و اين کار حضرت 

على از بزرگ ترين بذل ها و عبادات شمرده شده است. 3 

   132. زينت زمين و آسمان   

پيامبر به حضرت على فرمودند: یا علی! ان الله زینک بزینة مل یزین العباد بشیء... 
ای على! خداوند تو را به زينتى آراســته اســت که بندگان را به زينتى اينگونه دوســت 
داشــتنى در نزد خود نياراسته: و آن هم زهد در دنيا است. تو را به گونه ای قرار داده که 
از دنيا، چيزی را به چنگ نياوری و دنيا نيز بر تو چيره نگردد. به تو دوســتى بينوايان را 

بخشيده است که به رهبری تو خشنود هستند و تو به پيرو بودن آنان، راضى هستى. 4

1. مروج الذهب، ج 2، ص 364، نوشته مسعودی. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 15، ص 123. 
3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 19، ص 101. 

4. اسدالغابه، ج 4، ص 96 و تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 282 ـ حلیةاالولیاء، ج 1، ص 71. 
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   133. مردي از جنس فرشتگان   

محمدبن صمه از پدرش و پدرش نيز از عمويش نقل کرده که مردی را در مدينه ديدم 
که کيسه ای بر پشت و کاسة بزرگى در دست داشت و مى گفت: »پروردگارا! ای دوست 
مؤمنان، خدای مؤمنان و پناه دهندة مؤمنان! امشب هدية مرا به درگاهت بپذير. جز آنچه 
در کاسه ام هست و آنچه پوشيده ام، چيزی را مالک نيستم و تو خود مى دانى که با همة 
نيازم، خود را به خاطر بهرة نزديکى به تو، از آن، محروم ســاختم. پروردگارا! رويم را بر 

زمين مزن و دعايم را رد مکن«. 
نزديک او آمده متوجه شــدم على بن ابيطالب است. سپس ديدم على نزد مردی 

رفت و او را سير کرد. 
پيامبــر در حق اميرالمؤمنين على فرمودند: خداوند تو را به زهد در دنيا آراســته 

است که آرايش نيکان در نزد خود است. 1 

   134. راسخ و استوار در دين   

ابوســعيد خدری گويد: مردم از دست على شاکى شــدند. پيامبر بعد سخنرانى 
فرمود: ای مردم! از على شکايت نکنيد. به خدا سوگند که او در کار خدا و يا در راه خدا، 

به راستى با شّدت عمل مى کند. 2 

   135. عيساي امت محمد   

پيامبــر اســالم فرمــود: »لوال ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصاری فی 
قدمیک  تحت  من  الرتاب  اخذوا  اال  الناس  من  مباء  المتر  قوالً  فیک  لقلت  عیسی بن مریم 

یلتمسون بذلک الربکة«. 

اگر بيم آن را نداشتم که فرقه هايى از اّمتم در مورد تو آنچه را که مسيحيان در مورد   

1. ذخائرالعقبی، ص 179 ـ حلیةاالولیاء، ج 1، ص 71. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 145. 
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حضرت عيســى بن مريم گفتند را بگويند سخنى درباره ات مى گفتم که به عده اياز مردم 
نگذری مگر اين که خاک زير قدم تو را به عنوان تبرک بردارند. 1 

   136. خليفه امانت دار   

ابن عســاکر صاحب تاريخ دمشــق از عالء نقل کرده على در حالى که سخنرانى 
مى کرد. فرمود: »ای مردم! به خدا سوگند، خدايى که جز او خدايى نيست، از مال شما کم 
يا زياد، جز اين )شيشه عطری که از جيب خود در آورد( برنگزيدم و آن را هم کدخدايى 

به من هديه داد«. 2 

   137. امين پاک دست   

امــام صادق فرمود: از دو کار الهى که برای على پيش مى آمد، هرگز جز آن که 
ســخت تر بود، بر نمى گزيد و تا زمانى که نزدش بود از دسترنج خود که از مدينه آورده 
بود، نخورد و هرگاه ســويق)يعنى جو يا گندم بوداده( را بر مى گزيد، آن را در کيســه ای 
قرار مى  داد و بر آن، مهر مى زد تا از ســوی نزديکانش چيزی بر آن افزوده نشــود. چه 

کسى در دنيا از على زاهدتر بود؟!3

   138. زاهد راستين   

مردی اعرابى از حضرت على کمک مالى خواست. حضرت على دستور داد هزار 
ســکه به وی بدهند. وکيل آن حضرت گفت: »از طال دينار و يا از نقره درهم؟« حضرت 

فرمود: »هر دو پيش من سنگ اند، هرکدام که برای او مفيدتر است، آن را بده«. 4 
و روزی حضرت على بر منبر کوفه فرمود: »چه کســى اين شمشير مرا مى خرد؟ 

1. مناقب خوارزمی، ص 129ـ  املعجم الکبیر 20 جلدی نوشته طبرانى متوفای 360 قمری، ج 1، ص 320ـ  
مجمع الزوائد نوشته هيثمى متوفای 807 قمری، ج 9، ص 131. 

2. حلیة االولیاء، ج 1، ص 81 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 480. 
3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 201 ـ الغارات، ج 1، ص 81. 

4. مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 118. 
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اگر نان يک شــب را مى داشتم، آن را نمى فروختم« و اين درحالى بود که غلّه ای که به 
او مى رسيد، در يک سال به چهل هزار دينار بالغ مى شد. 1 

و حسن بن صالح نقل کرده: 
نزد عمربن عبدالعزيز از زاهدان سخن به ميان آمد. عمر گفت: زاهدترين مردم در دنيا، 

على بن ابيطالب بود. 2 

   139. علي واال موالست   

وهب بن حمــزه نقل کرده که از مدينه تا مکه با على همراه بودم. چيزی از او ديدم 
که خوشم نيامد. گفتم: اگر نزد پيامبر باز گردم، شکايتت را به او مى کنم. 

چون رســيدم، پيامبرخدا را ديدم و گفتم: من در ســفر از على چنين و چنان ديدم. 
پيامبر فرمود: »اين را مگو، که پس از من، او سزاوارترين مردم بر شماست«. 3 

   140. صادق امين   

امام على در سخنرانى بعد از واقعة نهروان فرمود: آيا فکر مى کنيد که به پيامبرخدا 
دروغ مى بندم؟! به خدا سوگند، من اولين کسى هستم که او را تصديق کردم. پس هرگز 

اولين کسى نخواهم بود که بر او دروغ مى بندد. 4

   141. زيور زبور   

پيامبرخــدا به على فرمود: خداوند، تو را به زينتى آراســته اســت که بندگان را 
به هيچ چيزی محبوب تر از آن در نزد خدا و رســاتر در پيش او نياراســته اســت: زهد 
در دنيا، خداوند اين ويژگى را به تو داده اســت و دنيــا را به گونه ای قرار داده که از تو 

1. مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 72. 
2. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 443 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 489. 

3. املعجم الکبیر، ج 22، ص 135 ـ کنزالعامل، ج 11، ص 612 ـ اسدالغابه، ج 5، ص 425. 
4. املحاسن واملاوی، ص 50. 
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چيزی نصيبش نمى شــود و برای تو از زهد در دنيا، چهره ای قرار داده که بدان شناخته 
مى شوی.1 

   142. رئوف بي مثال   

روزی حضرت على يکى از خدمتکارانش را صدا زد ولى او پاسخ نداد و چندمرتبه 
پشت سرهم اين اتفاق افتاد. 

شــخصى وارد شــد و گفت: ای اميرمؤمنان! آن خدمتکار، دم درب ايستاده است و 
صدای شما را مى شنود ولى پاسخى نمى دهد. 

وقتى خادم نزد حضرت على آمد، ايشان به او فرمود: »صدای مرا نمى شنيدی؟«
خادم پاسخ داد: مى شنيدم. 

حضرت فرمود: »پس چرا پاسخم را نمى دادی؟«
خادم گفت: ترسى از مجازات کردن شما نداشتم. 

على فرمود: »ســپاس خدايى را که مرا از جمله کسانى قرار داد که بندگانش از او 
در امان اند«. 2

   143. کمک کار مؤمنين   

ابوسعيد نقل کرده: 
در تشــييع جنازه ای که پيامبرخدا هم بــود، حضور يافتم. هنگامى که جنازه را بر 
زمين گذاشــتند، پيامبرخدا پرسيد: »آيا بدهى ای بر عهده اوست؟« گفتند: آری! از او 

روی برتافت و فرمود: »بر دوستتان نماز بگزاريد«. 
وقتــى که على چنين ديد، در پى پيامبرخدا رفــت و گفت: ای پيامبر خدا! او از 
بدهى هايش رها گشــت و من ضامن بدهى های اويم. پيامبرخدا بازگشــت و بر او نماز 
گــزارد و آن گاه رفت و به على فرمود: »ای على! خــدا تو را جزای خير دهد. خداوند 
در روز قيامت از ديِن تو بگذرد، چنان که تو ذّمه برادر مســلمانت را از رهن، رها کردی. 

1. مشکاة االنوار، ص 221. 
2. الفخری، ص 19. 
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هيــچ بنده ای بدهى برادر، دينى خود را نمى دهد، جز آنکه در روز قيامت خداوند ِگرو او 
را مى گشايد«. 1 

   144. جهادگر ممتاز   

اد بن هاد گويــد: عده اياز يمن، نزد پيامبرخــدا آمدند تا موضوعى را  عبداهلل بن شــدّ
برايشــان توضيح  دهد. پيامبرخدا فرمــود: »بايد نماز بپا داريــد، وگرنه مردی را به 

سويتان اعزام خواهم کرد که مبارزان را بکشد و بازماندگان را اسير کند«. 
سپس پيامبر اسالم فرمود: »بار خدايا! من و يا  اين )و با  دست به  على اشاره 

کرد«. 2
و عبدالرحمان بن عوف گويد: 

هنگامى که پيامبر خدا مکه را فتح کرد، به سوی طائف رفت و آن را هفده يا هيجده 
روز محاصره کرد؛ ولى آن جا فتح نشــد. آن گاه صبحگاه يا شــبانگاه حرکت کرد و بعد 
فرود آمد و سپس هجرت کرد و فرمود: »ای مردم! من پيشاپيش شما هستم و وعده گاه 

من و شما در کنار حوض است«. 
»ســوگند به آن که جانم در دست اوست. نماز بپا داريد و زکات بدهيد؛ وگرنه کسى 
را از ســوی خود به طرف شما روانه مى کنم که گردن مبارزانتان را بزند و بچه هايتان را 

اسير کند«. 
مردم فکر کردند که منظور پيامبر ابوبکر يا عمر اســت؛ ولى وی دست على را 

گرفت و فرمود: »اين مرد!«. 3

   145. برادري صادق   

عبداهلل بن عمر مى گويد: 

1. السنن الکربی، ج 6، ص 121. 
2. فضائل الصحابه، ابن حنبل، ج 2، ص 600. 
3. املستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 131. 
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رسول خدا به على در روزی که بين انصار و مهاجرين عقد اخوت برقرار مى کرد 
فرمود: یا علی! انت اخی فی الدنیا واالخرة؛ ای على! تو در دنيا و آخرت برادر منى. 1

   146. راه رستگاري   

شهربن حوشب گويد: 
نزد امّ ســلمه بودم که مردی ســالم کرد. از او پرسيده شــد: تو کيستى؟ گفت: من 

ابوثابت، آزاد شدة ابوذرم. 
امّ ســلمه گفت: خوش آمدی ابوثابت! داخل شو. ابوثابت داخل شد و امّ سلمه به وی 
گفــت: قلب تو کجا پرواز کرد، زمانى که دل ها به هر ســو پرواز کردند؟ )آن زمانى که 

مردم با خلفای ديگر بيعت کردند ميل باطنى تو به سوی چه کسى بود؟(
او گفت: دلم با على بن ابيطالب بود. 

امّ ســلمه گفت: به آن که جان امّ سلمه در دست اوست، ســوگند که رستگار شدی. 
شــنيدم پيامبرخدا مى فرمود: »على با قرآن اســت و قرآن بــا على. آن دو از هم جدا 

نمى شوند تا کنار حوض کوثر برمن وارد شوند«... . 2 

   147. علي راه هدايت   

ابومخنف گويد: 
روزی در برابر على شــخصى بپا خاســت و گفت: ای اميرمؤمنان! چه فتنه ای از 
اين بزرگ است که برخى جنگاوران جنگ بدر، با شمشير به سراغ برخى ديگر مى روند؟ 
على فرمود: »وای بر تو! آيا فتنه ای هســت که من فرمانده و رهبر آنم؟ ســوگند 
به آن که محمد را به حق برانگيخت و او را عزت بخشيد، نه دروغ مى گويم و نه به من 
دروغ گفته شــده است. نه من گمراه شــدم و نه به واسطة من کسى گمراه شد. نه من 
لغزيدم و نه کسى به واسطة من لغزيد. به راستى که من دليلى روشن از پروردگارم دارم 

1. مناقب علی بن ابی طالب نوشته ابن مغازلى متوفای 483 هجری قمری، ص 38 اين روايت در صحیح ترمذی، 
ج 5، ص 636، ح  3720 و مسند امام احمد حنبل، ج 1، ص 159 در بعضى از نقل ها در کتب اهل سنت آمده 

است که ابوبکر با عمر عقد اخوت و برادری بست. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 8، ص 21. 
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که آن را خداوند برای پيامبرش روشــن ساخت و پيامبرش آن را برای من روشن کرد و 
زودا که روز قيامت، فرا خوانده شوم و گناهى بر من نباشدو اگر گناهى داشته باشم، ثواب 

پيکار من با آنان، آن را خواهد پوشاند. 1 
و پيامبر به عمار گفت: ای عمار! على هماره بر هدايت است. 2 

   148. تو مظلوم خواهي شد   

پيامبرخدا به على فرمود: تو از دنيا نمى روی تا آن که زيردســت قرار گيری و از 
خشم، انباشته گردی و بعد از من، صبر پيشه کنى. 3

   149. مظهر عفو و گذشت   

زرارةبن اعيــن از پدرش نقل کرده که امام باقر فرمود:... . روزی شــخصى از کنار 
حضرت على گذشــت و کلمة نامناســبى به او گفت. حضرت على به منبر رفت و 
 دســتور داد تــا مردم را به نماز همگانى فرا خوانند. بعــد از حمد خدا و درود بر پيامبر
فرمود: »ای مردم! هيچ چيزی پيش خدا دوســت داشــتنى تر و پر سودتر از بردباری و 
دين شناسى نيست و هيچ چيزی در پيش خدا، ناخوشايندتر و پر زيان تر از نادانى پيشوا 

نيست. 
آگاه باشيد! آن کسى که از درون خود، پنده دهنده ای ندارد، از سوی خدا نگهدارنده 
ای برايش نيست. آگاه باشــيد که هرکس پيش خدا و وجدانش انصاف داشته باشد، جز 
عزت بر او نمى افزايد. آگاه باشــيد که فروتنى در اطاعت خدا، از عزت جويى در عصيان 

او به خداوند نزديک تر است«. 
سپس فرمود: »آن کسى که چندی قبل سخن گفت، حاال کجاست؟«
آن شخص ناسزاگو نتوانست انکار کند و گفت: ای اميرمؤمنان! منم. 

على فرمود: »اگر بخواهم مى گويم«. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 265. 
2. فرائد السمطین، ج 1، ص 178. 
3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 422. 
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گفت: اگر ببخشى و درگذری، شايسته است که شما شايستة گذشتى. 
على فرمود: »بخشيدم و درگذشتم«. 

از امام باقر پرسيدند: حضرت  على مى خواست چه بگويد که نگفت؟
امام باقر فرمود: »مى خواست نسب او را نشان دهد«. 1

   150. پاداش عشق ورزي   

رســول خدا مى فرمايد: به درســتى که خداوند برای برادرم على فضايل زيادی 
قرار داده اســت که از حجم زياد آن ها قابل شمارش نيست پس کسى که فضيلتى از آن 
فضايل را ياد کند و معترف و معتقد به آن باشد خدای متعال گناه های گذشته و آينده او 
را مى آمرزد و کسى که بنويسد فضيلتى از فضايل او را همانا مالئکه دائمًا برای او استغفار 
کنند تا اين کتاب و نام اثر آن باقى باشــد و کسى که گوش بدهد به فضيلتى از فضايل 
او خداوند گناه هايى را که او با گوش انجام داده مى آمرزد و کسى که نظر کند به کتاب 

فضايل او خداوند گناه هايى را که او از راه ديده و چشم کرده مى آمرزد. 
ســپس فرمود: »النظر الی اخی علی بن ابی طالب عبادة وذکره عبادةوالیقبل الله ایامن 
عبد اال بوالیته والربائة من اعدائه«؛ نظر کردن به ســوی بــرادرم على بن ابيطالب و ياد او 

عبادت اســت و خداوند قبــول نمى کند ايمان بنده ای را مگر بــه واليت او و برائت از 
دشمنان او. 2

   151. اول مسلمان در اسالم) آدرس 12 حديث(  

حبةبن جوين العرنى از امام على نقل مى کند: امام فرمود: 
»اللّهم انک تعلم انّه مل یعبدک احد من هذه االّمة بعد نبیتها قبلی ولقد عبدتک قبل 

ان یعبدک احد من هذه االمة بسّت سنین«؛ )وعن ابن عباس قال: اول من أسلم علی(. 

در باب اول مسلمان بودن اميرالمؤمنين روايات متواتری وارد شده که او اول مسلمان 

1. رشح نهج الباغه ابن الحدید، ج 4، ص 109. 
2. کفایة الطالب فى مناقب علی بن ابی طالب، ص 24، نوشته ابوعبداهلل محمدبن يوسف بن محمد قرشى گنجى 

شافعى کشته شده در سال 658 هـ. ق. 
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است و مثل بعضى ها بت نپرستيده و دختر خود را زنده به گور نکرده است؛ البته در همين 
کتاب از ساير علمای اهل سنت روايات محکم تری در خصوص اول مسلمان بودن امام 

على آورده ايم. 1
در آغاز اســالم، پيامبــر به دره های مکه بــرای خواندن نمــاز مى رفت و فقط 

على بن ابيطالب به صورت مخفى همراه او بود... 

   152. چقدر به رسول اهلل محبت کردند   

روزی عمربن خطاب از پيامبر ســؤال نمود که يا رســول اهلل! چه چيزی بعد از شما 
نشانة محبت به شماست؟ 

پيامبر دســت خود را بر سر على نهاد در حالى که على در کنار آن حضرت بود. 
2 .)آن گاه فرمود: همانا محبت به من بعد از من دوست داشتن اين است )اشاره به على

   153. دين سعادت ساز   

روزی ابوطالب پدر على بن ابيطالب از فرزندش پرســيد: اين چه دينى است که 
تو بر آن هستى؟

على گفت: ای پدر! من به خدا و رسول خدا ايمان آورده و نماز مى خوانم... 
ابوطالب گفت: آگاه باش که او تو را جز به خير و نيکى فرا نخوانده است هرگز از 

او جدا مشو. 3

   154. موساي امت محمد   

پيامبر در دعايى به خداوند عرض کرد: »اللهم انی اسألک مبا اسألک اخی موسی ان 
ترشح لی صدری وان تیّسلی امری وان تّحل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیراً 

1. املعجم الکبیر نوشته محدث بزرگ اهل سنت در قرن 3 و 4 قمری، ج 1، ح  156 و 952 و ج 5، ح  5002 و 
ج 18، ح  181 و 182 و ج 19، ح  648 ح  648 و ج 24، ح  362 و ج 25 ح  10924 و 12151 و در املجم االوسط 

ج 2، ح  1767 و ج 8 ح  7423. 
2. مناقب خوارزمی، ص 77. 

3. سیرۀ نبویه، نوشته ابن هشام، ج 1، ص 263. 
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من اهلی علیاً اخی اشدد به ازدی وارشکه فی امری کی نسجک کثیراًً وتذکرک کثیراً انک کنت 

بنا بصیراً«. 

خدايا! آنچه را برادرم موســى از تو درخواســت من نيز مى خواهم اين که سينه ام را 
گشاده گردانى و کارم را آسان کنى و گره از زبانم بگشايى تا سخنانم را بفهمند و از اهل 
من وزيری برايم قرار بده که او برادرم على است پشتم را به او استوار کن و او را در امر 
من شريک گردان تا اين که تو را فراوان تنزيه کنم و ذکر تو را بسيار بگويم، چرا که هر 

آينه تو به حال ما بينا هستى. 1

   155. عزيز رسول اهلل   

ابوذر روزی به رســول خدا عرض کرد: ای پيامبرخدا! چه کسى پيش شما عزيزتر 
مى باشد و چه کسى را بيشتر دوست داريد تا در هنگام گرفتاری و مصيبت در قبل و بعد 

از شما، ما همراه او باشيم. 
پيامبر فرمود: على بن ابيطالب از همة شــما در اسالم و ايمان آوردن به من جلوتر 

بوده است. 2 

   156. امام راه راست   

امام على فرمود: اگر از عدل دوری کنند لبه شمشير بر آنان عرضه خواهم کرد اين 
شمشــير داروی شفابخش باطل گرايان است و ياور حق گرايان... من بر مبنای يقين از 

پروردگارم و بدون اشتباه در دينم حرکت مى کنم. 3

   157. شنواي هستي   

علــى فرمــود: »کنت مع النبی مبکة فخرجنا فی بعض نواحیها فام استقبله جبل 
والمدر والشجر اال وهو یقول السام علیک یا رسول الله«. 

1. دّراملنثور نوشته جالل الدين سيوطى، ج 5، ص 566. 
2. مناقب علی بن ابی طالب، ص 210، نوشته ابن مغازلى متوفى 483هـ. ق. 

3. نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ص 101. 
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همراه پيامبر در مکه بودم همراه هم به يکى از نقاط بيرون اين شــهر رفتيم، آن 
حضرت با هيچ کوه و کلوخ و درختى روبرو نمى شــد ااّل اينکه مى گفتند: سالم بر تو ای 

رسول خدا. 1

   158. جانشين نبوت   

طبقــات الکبری يکى از کتب مهم و از مصادر علم رجال حديث در نزد علمای اهل 
ســنت مى باشد محمدبن ســعد متوفى ســال 230 هـ. ق. اين کتاب را در 8 جلد تدوين 
نموده است. او در کتاب طبقات الکبری آورده که پيامبر فرمود: خدا برای هر پيامبری 

جانشينى برگزيد و على جانشين من است بعد از من در عترت و اهلبيت امتم. 2 

   159. آرزوي دل ابراهيم   

ابن مردويه که از رجال اهل سنت در مناقب حديث ذيل را از امام صادق نقل کرده 
که: 

حضرت ابراهيم دعا کرد؛ خدايا! على را از ذرية من قرار ده و خداوند هم دعای او 
را اجابت نمود. 

   160. اسمي عرشي  

رســول خدا فرمود: »لو یعلم الناس متی سمی علی امیراملؤمنین ما انکروا فضله سمی 
امیراملؤمنین...«. 3

اگر مردم مى دانستند چه زمانى على اميرالمؤمنين ناميده شده هرگز مقام او را انکار 
نمى کردند؛ او زمانى اميرالمؤمنين نام نهاده شــد که حضرت آدم بين روح و جسد بود و 

هنوز به عالم جسمانى وارد نشده بود. 
آن گاه پيامبر فرمود: خداوند متعال چون در عالم ذّر به اقتضای آية »واذا اخذ ربک 

1. کنزالعامل، ح 35370. 
2. اين حديث را ترمذی در سنن و قندوزی حنفى مذهب در ینابیع املودة ص 90 آورده است. 

3. کتاب الکیل نوشته جالل الدين سيوطى، ص 98. 
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من بنی آدم«؛ از بنــى آدم و مالئکه ميثاق گرفت و مالئکــه به ربوبيت خداوند اعتراف 

نمودند خطاب شــد: من پروردگار شما هســتم و محمد پيامبر شماست و على امير 
شما خواهد بود. 

   161. جايزه عاشقي   

ابن مغازلــى در کتاب خود از پيامبراکرم اين حديث را نقل کرده که: »ان فی الجنة 
لطیراً مثل البخت...«. در بهشــت پرنده ای اســت شبيه بخت )بخت به اشتران خراسانى 

اطالق مى شود( که گوشتش از کره نرم تر و از عسل مصفى شيرين تر است، اول کسى 
که آن را تناول مى کند على بن ابيطالب است. 1

   162. راهبر امت   

حاکم نيشــابوری در مســتدرک صحيحين جلــد 3 صفحه 129 ايــن حديث را از 
رســول خدا نقل کرده که حضرت دست بر سينة خود گذاشت و فرمود: »انا منذر ولکل 
قوم هاد واو ما بیده الی االمام علی فقال: أنت الهادی یا علی بک یهتدی املهتدون بعدی«. 

من بيم دهنده هســتم و برای هر قومى هدايت کننده ای وجود دارد آن گاه به امام 
على اشاره کرده و گفت: اين مرد هدايت کنندة شماست. 

پس گفت: ای على تو هدايت کننده هستى، بعد از من هدايت مى کنى مردم را. 2 

   163. صاحب علوم قرآن کريم   

نويســنده کتاب حليةاالولياء در کتابش اين حديث را از رسول خدا روايت کرده که 
»اّن القرآن انزل علی سبعة احرف ما منها حرف اال له ظهر وبطن وان علی بن ابی طالب عنده 

علم الظاهر والباطن«؛ همانا قرآن بر هفت حرف نازل شــده اســت و هيچ حرفى از آن 

1. مناقب علی بن ابی طالب، ص 138. 
2. اين حديث در کنزالعامل، ج 6، ص 157 توسط متقى هندی نيز آورده شده است. 
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حروف نيست مگر اينکه ظاهر و باطنى دارد و به راستى که علم ظاهر و باطن قرآن تنها 
در نزد على است. 1

   164. علي صراط راستي و سعادت   

ابن عساکر على بن حسن بن هبة اهلل بن عبداهلل شافعى در کتاب 70 جلدی تاريخ مدينه 
دمشق ج 3، ص 122 اين حديث را از رسول خدا روايت کرده: 

»ستکون من بعدی فتنة فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابی طالب فانه اول من یرانی واول 

من یصافحنی یوم القیامة وهو معی فی السامء االعلی وهو الفارق من الحق والباطل«. 

زود  اســت که بعد از من فتنة )ســقيفه( پديــد آيد هنگامى که واقع شــود مالزم 
على بن ابيطالب باشــيد و از او جدا نشويد زيرا او نخستين کسى است که با من ديدار 
مى کند و نخســتين کسى است که با من مصافحه مى کند و در روز قيامت او در آسمان 

باال نيز همراه من است و او جدا کننده حق از باطل است. 2 

   165. خير البريه   

صاحب کتاب شــواهدالتنزيل در جلد اول کتابش اين حديث را از پيامبراکرم نقل 
نموده که ايشان فرمودند: 

»یا علی! هو انت وشیعتک تاتی انت وشیعتک یوم القیامة راضین مرضّین! ویأتی عّدوک 

غضاباً مقمحین«. 

يا على! تو و شــيعيان واقعى ات خيرالبريه يعنى بهترين بندگان خدا هســتيد، چون 
روز قيامت فرا رســيد شما راضى و مرضى در صف محشر حاضر مى شويد و دشمنان تو 

غضبناک و سرکوب شده مى باشند. 

1. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 65. 
2. اين حديث را ابن منظور محمدبن مکرم متوفى 711 هـ. ق. صاحب کتاب مختصر تاریخ دمشق ج 18، ص 45 

نيز در همين کتاب آورده است. 
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   166. بوي عطر انبياء   

ابى الحمراء حديث ذيل را  اينگونه روايت مى کند: 
روزی مــا نزد پيامبر اســالم حاضر بوديم که در اين هنگام على به ســمت ما 
آمد رســول خدا بعد از نگاهى به حضرت على فرمود: کســى که خشنود مى شود به 
آدم در علمــش و به نوح در فهمش و به ابراهيم در مقام خليل اللهيش بنگرد به 

على بن ابيطالب که همة اين ويژگى ها در او مى باشد. 1

   167. راه نجات   

رسول خدا فرمود: »عن جربائیل عن میکائیل عن ارسافیل عن الوح عن القلم یقول: الله 
عزوجل والیة علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی«. 

به من جبرئيل خبر داد از ميکائيل و او از اسرافيل و او هم از لوح و آن از قلم که در 
آن خدای عزوجل مى فرمايد: واليت على بن ابيطالب حصار محکم من است و هرکسى 

به حصار من وارد شود از عذاب و عقاب من در امان خواهد بود. 2

   168. مجوز عبور از صراط   

رســول خدا فرمود: »اذا کان یوم القیامة یقعد علی بن ابی طالب علی الفردوس وهو 
جبل قد عا علی الجنة...«3. 

زمانى که قيامت برپا شــود, على بر فردوس برين که مثل کوهى باالتر بر بهشت 
است و در زير عرش پروردگار است روی کرسى از نور مى نشيند و از پيش روی او چشمه 
ها در جريان اســت که به هر طرف باغ بهشــت روان باشند و نسيم معطر و دل انگيزی 
آنجا مى وزد. هرگز کسى از صراط نمى گذرد مگر آن که سند واليت و دوستى على و 
اهل بيت او را  داشــته باشد پس دوستان على و آل على داخل بهشت مى شوند و 

دشمنان آن ها داخل جهنم. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ح 116. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 170. 

3. کشف الغمه نوشته اربلى، ج 1، ص 103. 
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   169. پنج سعادتمندي   

ابوسعيد خدری از پيامبرخدا نقل نموده که: 
خداوند به من در مورد على پنج خصلت داده که برايم از دنيا و آنچه که در آن هست 

بهتر مى باشد. 
اول: در روز قيامت نزد پروردگارم مى باشد تا مردم از حساب فارغ شوند. 

دوم: پرچم حمد در دست اوست. 
سوم: او در کنار حوض من است هرکس از امتم را که بشناسد سيراب مى کند. 

چهارم: او کسى است که کار کفن و دفن مرا انجام مى دهد. 
پنجم: هرگز از ايمان به کفر و از عصمت و عفت به ناپاکى برنمى گردد. 1 

   170. عبادتي بي مثال   

عبداهلل بن مسعود از رســول خدا روايت کرد که آن حضرت فرمود: »حّب آل محمد 
یوماً خیٌر من عبادة سنة«. 

يعنى: يک روز محبت آل محمد از عبادت يک سال بهتر است. 2 

   171. برگزيده خدا   

رسول خدا به حضرت زهرا فرمود: »اما علمت ان الله تعالی اطلع الی اهل االرض 
فاختار منهم اباک...«. 

يعنى: دخترم مگر نمى دانى که خداوند بزرگ به اهل زمين توجهى فرمود و پدرت را 
از ميان آن ها برگزيد و او را به پيامبری خود برگزيد و بار ديگر توجهى فرمود و همسرت 
على را برگزيد و به من وحى فرمود که تو را به همســری او در آورم و او را به جانشينى 

خود انتخاب کنم. 3 

1. ریــاض النــرة، ج 2، ص 203 ـ حلیةاالولیــاء، ج 1، ص 211 نوشــته ابونعيــم مصفــرا هوالحافــظ 
احمدبن عبداهلل بن احمداالصبهانى متوفى 21 محرم 430 هـ. ق. 

2. مودةالقربی نوشته ميرسيد على بن شهاب الهمدانى، متوفای 782 قمری، ص 245. 
3. املعجم الکبیر )20 جلدی( نوشــته طبرانى متوفای 360 هجری قمری ج 4، ص 171 و مجمع الزوائد )10 

جلدی( نوشته هيثمى از علمای بزرگ قرن نهم، ج 9، ص 165. 
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   172. عامل سعادتمندي و عاقبت بخيري   

جابربن عبداهلل از رســول خدا نقل مى کند که حضرت فرمــود: »الزموا موّدتنا اهل 
البیت فانه من لقی الله عزوجل وهو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفس محمد بیده 

الینفع عبداً عمله اال مبعرفته حّقنا«. 

يعنى: در دوســتى ما اهل بيت ثابت قدم باشــيد به درستى که اهل ايمان به واسطة 
شفاعت ما وارد بهشت خواهند شد به خدايى که جان محمد در دست اوست هيچ عملى 

به بنده ای نفع نمى رساند مگر به شناختن ما و دوستى ما اهل بيت.1 

   173. چه اقرار عجيبي   

شهاب الدين احمدبن محمد ابن حجر هيثمى مکّى متوفى 974 هـ. ق. در صفحه 108 
کتاب خود الصواعق المحرقه فى الرّد على اهل البدع والزندقة آورده که ابن عباس گويد: 
 برای زيارت قبر نورانى پيامبرخداابوبکر و على شش روز بعد از رحلت رسول خدا

آمدند. على به ابوبکر گفت: بفرما )حضرت برای ورود او تعارف کرد(. 
 ابوبکر در پاسخ گفت: من هيچ گاه جلوتر از مردی قدم نمى گذارم که از رسول خدا

دربارة او شنيدم که فرمود: 
»علی منی کمنزلتی من ربی«؛ نســبت على با من مثل منزلت و جايگاه من اســت 

نسبت به خدای من. 2

   174. چه اقرار بزرگي   

امام احمد حنبل در مســند خود آورده که ابوبکر گفت: ای مردم بر شما باد دوستى و 
پيروی از على بن ابيطالب همانا من خود از رســول خدا شنيدم که فرمود: على بعد از 

من بهترين کسى مى باشد که خورشيد آسمان بر او تابيده و غروب کرده است.3 

1. املعجم االوسط نوشته طبرانى متوفای 360 قمری و مجمع الزوائد، ج 9، ص 172. 
2. اين حديث را ابوالفرج نورالدين على بن ابراهيم بن احمد حلبى شــافعى متوفى 1044 هـ. ق. در کتاب السیرة 

الحلبیه، ج 3 نيز آورده است. 

3. مسند امام احمدبن حنبل، ج 2، ص 26. 
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   175. کجا ايستاده ايم   

پيامبراکــرم در خطبــه ای فرمــود: »من ابغضنا اهل البیت حرشة الله یوم القیامة 
یهوّدیاً«. 

 حسن و حسين ،فاطمه ،هرکس از روی دشمنى نسبت به اهل بيت من )على
و... ( بغض و کينه در دل داشته باشد، خداوند او را در روز قيامت يهودی بر مى انگيزد.1 

   176. دعايي مستجاب  

امام احمد حنبل در کتاب مسند خود آورده که رسول خدا در جنگ خيبر برای امام 
على دعا کرد و از خدا خواســت که ســرما و گرما در وجود مقدس حضرت على اثر 
نداشته باشد سپس فرمود: پرچم جنگ را به دست کسى مى دهم که او خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست دارند و او هرگز در جنگ ها فرار نمى کند. 2 

   177. هارون امت محمد   

شــيخ سليمان بن ابراهيم حسينى بلخى قندوزی حنفى متوفى 1294 هـ. ق. در کتاب 
ينابيع المودة باب 12 حديث ذيل را از رسول اکرم نقل کرده که: 

»ان الله تبارک وتعالی اصطفانی واختارنی وجعلنی رسوالً وانزل علّی سّید الکتب فقلت 

الهی وسیدی انک ارسلت موسی الی فرعون فاسئلک ان تجعل معه اخاه هارون وزیراً یشّد 

به عضده...«. 

خداونــد متعال مــرا برگزيد و مرا پيامبر قرار داد و بهترين کتــاب ها را بر من نازل 
گردانيد پس من عرض کردم: 

خدايا! موسى را فرســتادی به سوی فرعون پس او از تو خواست تا اين که برادرش 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 495 به نقل از انس بن مالک و در کتاب اعالم الدين نوشته ديلمى اين روايت از راوی 
بزرگ ابوســعيد خدری نقل شده است و هيثمى از علمای اهل سنت در قرن 9 در مجمع الزوائد، ج 9، ص 172 
از جابربن عبداهلل انصاری همين روايت را نقل کرده اســت و طبرانى از علمای اهل سنت در قرن چهارم هجری 

قمری در کتاب معجم االوسط، ج 4، ص 389 ح  4002 اين روايت بسيار عجيب را نقل کرده اند. 
2. مسند احمدحنبل، ج 1، ص 199 و ج 2، ص 384 و ج 5، ص 333 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 564، ح 950 

و ح 987 و 988 و ح 1009. 
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هارون را وزير قرار دهى و بازوی او را محکم نمائى به وجود او و به وســيلة او تصديق 
نمايند دعوت او را، اينک من از تو درخواســت مى نمايم که از اهل من قرار دهى برای 
مــن وزيری که بــه وجود او محکم گردد بازوی من، پس قــرار ده برای من على را به 
مقام وزارت و برادری و شــجاعت را در قلب او قرار ده و هيبتى در مقابل دشمنان به او 

رحمت کن. 
سپس پيامبر فرمود: من اين درخواست را که از خداوند نمودم او به من عطا نمود 

پس على آقای اوصياء مى باشد. 

   178. خلقتي ممتاز   

احمدبن حنبل در کتاب خود، مســند حديث ذيل را از رســول خدا روايت کرده که 
ايشان فرمودند: 

»خلقت انا وعلّی من نور واحد قبل ان یخلق الله تعالی آدم باربعة عرش الف عام فلّام 

فی صلب  افرتقا  حتی  واحد  فی شیء  یزل  فلم  صلبه  فی  النور  رکّب  آدم  تعالی  الله  خلق 

عبداملطلب فّفی النبوة وفی علی الخاقه«. 

مــن و على از يک نور آفريده شــديم قبل از ايجاد آدم به چهارده هزار ســال پس 
از خلقــت آدم، خداونــد آن نــور را در صلب آدم قرار داد پس با هــم بودند تا در صلب 

عبدالمطلب از هم جدا شديم پس در من نبوت و در على خالفت مقرر گرديد. 

   179. سرپرستي ممتاز   

امام احمدحنبل در مســند خود اين حديث را از رســول خدا نقل کرده که حضرت 
فرمود: »)یا علی( انت ولّیی فی کل مؤمن بعدی ومؤمنة«. 

ای على! تو پيشوا و سرپرست همة مردان و زنان مؤمن بعد از من مى باشى. 1

1. مسند امام احمد حنبل، ج 1، ص 330. 
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   180. کافري ممتاز   

رســول خدا فرمود: »من ناصب علّیاً للخافة بعدی فهو کافر، وقد حارب الله ورسوله، 
ومن شّک فی علی فهو کافر«. 

هرکس بر ســر خالفت با على ستيز کند و جای او نشــيند کافر است و به  تحقيق 
با خدا و رســول او جنگيده و هرکس دربارة على شکى کند او کافر است. اين روايت 

را انس بن مالک ـ ابوذر ـ ابن عباس و ابان بن ثابت هريک به طور مجزا نقل کرده اند. 1 
عجيب تر اينکه جاراهلل محمودبن عمر زمخشــری متوفى 538 هـ. ق. صاحب تفسير 
بزرگ کشــاف که از علمای مّدقق اهل سنت روايتى را در تفسير خود آورده که در جای 
خود بسيار جای تأمل و تفکر را مى طلبد او آورده که خداوندبزرگ فرموده است: به يقين 
کسى را که از على اطاعت کند وارد بهشت مى کنم گرچه از من نافرمانى کند و حتمًا 
کسى که نافرمانى على را نمايد داخل آتش مى کنم گرچه از من پيروی نموده باشد. 

   181. راه کسب خشنودي خداي بزرگ   

کتاب الفردوس بمأثور الخطاب نوشــته شيرويه بن شهردار بن شــيرويه همدانى ملقب 
به الکيا متوفای ســال 509 هجری از علمای طراز اول اهل ســنت در کتابش آورده که 
رســول خدا فرمود: بر درب بهشت نوشته شده است الاله اال الله؛ محمد رسول الله، على 
برادر محمد و بنده پاک و منزه خداســت واليتش را چند هزار سال قبل از خلقت آسمان 
و زميــن بر مردم در عالم ذّر الزم نمودم. هرکــس مى خواهد خدای متعال را ديدار کند 
در حالى که خدا از او خشــنود باشد بايد دوست على و اوالد على باشد چون آن ها 

برگزيدگان بندگان پاک و منزه و جانشينان و دوستان من هستند. 

   182. راه کسب سعادتمندي   

رســول خدا فرمود: »لو اجتمع الناس علی حّب ابن ابی طالب ملا خلق الله ـ عّزوجّل ـ 
الّنار«. 2 

1. مناقب ابن مغازلی ـ نفس املصدر، ص 45 ـ مناقب نوشته خوارزمى. 
2. فردوس االخبار، ج 3، ص 419. 
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يعنى: اگر مردم بر دوستى على جمع مى شدند و بر محبت ايشان اجتماع مى کردند 
خداوند آتش جهنم را خلق نمى کرد. 

   183. نشانه هاي پاکي در زمين   

 و حسنين و حضرت زهرا برای مباهله با اهل نجران امام على رســول خدا
را همراه خود برد. 1 

   184. جهادگر بزرگ   

 در روز فتح خيبر بعد از فــرار کردن بعضى از ياران خود دربارة على رســول خدا
فرمود: 

»ال دفعه الی رجل یحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله کرار غیر فرار یفتح ها الله علی 

یدیه«؛ يعنى: پرچم را به کســى خواهم داد که خدا و پيامبرش او را دوست دارند و او نيز 

خدا و رسولش را دوست دارد جنگ آوری بى باک است که هرگز پا به فرار نمى گذارد و 
اين قلعه محکم را خداوند به دست او فتح خواهد کرد. 2 

   185. تو اول آناني   

پيامبراکرمفرمود: شــرکای من کسانى هستند که خداوند نام آن ها را با نام خود و 
نام من قرين نموده و فرموده: ای اهل ايمان از خدا و رسول او و اولى االمر اطاعت کنيد. 

على مى فرمايد: به رسول خدا عرض کردم: آن ها چه کسانى هستند؟ 
رسول خدا فرمود: تو اولين نفر آن ها هستى. 3 

1. مناقب نوشته ابن مغازلى متوفای 483 قمری، ح  3808ـ مستدرک صحیحین نوشته حاکم نيشابوری شافعى 
مذهب متوفای 405 قمری، ج 3، ص 105. 

2. صحیح مسلم، ج 4، ح  2404ـ  سنن ترمذی، ج 5، ح  2808 و 2405ـ  3808ـ  2406ـ  سنن ابن ماجه حديث 
117 ـ مناقب نوشته ابن مغازلى ح  3803. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 148. 
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   186. بعثت انبياء   

ابوالقاسم حاکم حسکانى در شواهدالتنزيل آورده که پيامبر خطاب به عبداهلل بن عباس 
فرمــود: ای عبداهلل! جبرئيل پيش من آمد و گفــت: ای محمد! »وسئل من أرسلنا من 
قبلک من رسلنا علی ما بعثوا«؛ ای پيامبر! از رســوالن گذشته و پيامبران پيشين در مورد 

رسالتى که بر آن مبعوث شدند سؤال کن تا علت بعثتشان را بيان کنند. 
از جبرئيل سؤال کردم، پيامبران گذشته بر چه رسالتى برانگيخته شدند؟
جبرئيل گفت: بر واليت تو و واليت على بن ابيطالب مبعوث شدند. 1 

   187. توبه واقعي   

ابن حجر عســقالنى در کتاب صواعق فصل اول بــاب 11 آورده: امام باقر از جّد 
خود اميرمؤمنان حديث ذيل را نقل نموده که: اگر شخصى توبه کند، ايمان آورد و عمل 
شايســته انجام دهد ولى به واليت ما هدايت نشده باشد اين کارها او را بى نياز نخواهد 

ساخت و نفعى به او نمى رسد. 

   188. يد واحد   

رسول خدا به ابابکر فرمود: 
»یا ابابکر! کفی وکف علی فی العدل سواء«. 

از ابوبکر روايت شــده که پيامبر فرمود: ای ابوبکر! کفــه عدالت من و على برابر 
است. 2 

   189. صاحب سرّ رسول اهلل   

ديلمى در کتاب فردوس االخبار حديث ذيل را نقل کرده: 

1. رصاط مستقیم، ج 1، ص 244. 
2. مناقب، ابى المغازلى، ص 129 ـ تاریخ الخلفاء، ج 1، ص 37 ـ مناقب خوارزمی، ص 205. 
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رسول خدا فرمود: برای هر پيامبری صاحب راز و اسراری است و صاحب راز و اسرار 
من على بن ابيطالب است. 

   190. سندي 1200 ساله   

کتاب االمامة والسياسة نوشته ابن قتيبه از علمای اهل سنت حدود 1200 سال پيش 
تأليف گرديده است. او در اين کتاب آورده: 

حضرت زهرا بعد از حمله به منزل ايشــان در پشــت درب حاضر شد و خطاب به 
جمعيت که سعى در به زور گرفتن بيعت داشتند فرمود: »العهد لی بقوم اسوء محرض منکم 

ترکتم رسول الله جنازة بین ایدینا وقطعتم امرکم فیام بینکم ومل تستامرونا ومل ترّدوا...«. 

من قومى همانند شما ســراغ ندارم که اين چنين عهدشکن و بدبرخورد باشند پيکر 
رســول خدا را بر روی دستان ما گذاشــته و رها کرديد و عهد و پيمانى را که در ميان 
خود داشــتيد قطع کرديد و بر خالف عمل نموديد واليت و رهبری ما اهل بيت را انکار 
کرديد و زمام امر را از دست ما خارج ساختيد و هيچ حقى را برای ما قائل نشديد گويا از 

سخنان رسول خدا در روز غديرخم آگاهى نداشتيد. 
به خدا سوگند:

رســول خدا در آن روز واليت و رهبری را برای على تعيين کرد تا اميد و طمع 
شــما را  از خالفت قطع نمايد ولى شما رشــته های پيوند ميان خود و پيامبر را پاره 

کرديد بدانيد که خداوند در دنيا و آخرت بين ما و شما داوری خواهد کرد. 

   191. عبادتي ممتاز   

روزی عثمان به طور خيره به امام على نگريســت. امام على به او فرمود: برای 
چه اينگونه به من نگاه مى کنى؟ عثمان گفت: از رســول خدا شــنيدم که فرمود: نگاه 

کردن به على عبادت است. 1 

1. البدایة والنهایة نوشته ابن کثير شافعى مذهب، ج 7، ص 358. 
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   192. ولي خدا عليست   

روزی ابوذر غفــاری بعد از واقعة غدير در اذان خود جمله »اشهد ان علیاً ولی الله« را 
اضافه کرد اصحاب با ناراحتى او را نزد رسول خدا بردند. 

پيامبرخدا فرمودند: 
»آيا شــما خطبة من را در مــورد واليت امام على در روز غدير نشــنيده ايد و يا 

فراموش کرده ايد؟«. 
آن گاه پيامبر تأکيد نمودند: »آيا شــما ســخن مرا دربارة اباذر نشنيده ايد که هيچ 
درخت يا کوهى بر صاحب ســخنى راســتگوتر از اباذر سايه نيفکنده است به درستى که 

شما بعد از من دوباره به کفر خودتان باز مى گرديد«. 1 

   193. اولين نمازگزار ) با آدرس 7 حديث(  

حبّه عرنى مى گويد از على شــنيدم که مى فرمود: »انا اول من صلی مع رسول الله«؛ 
يعنى: من اولين کسى بودم که با رسول خدا نماز خواندم. 2 

   194. دوازده مشعل هدايت   

جمع نوشــته های حديثى طبرانى درکتاب های المعجم الکبير و المعجم االوسط و 
المعجم الصغير روی هم به 30 جلد مى رســد اين محدث بزرگ در قرن چهارم هجری 

کار خود را ماندگار نمود. 
او در البــالی احاديث خود در اين کتاب ها به واقعيت های بزرگى اشــاره دارد که 

مى تواند چراغ راه آنانى باشد که حق و حقيقت را نيافته اند. 
او در کتاب خود اين حديث را از رسول خدا آورده است که: 

1. السافة فی امر الخافة، نوشته شيخ عبداهلل مراغى مصری از علمای اهل سنت در قرن 7 که بعداً شيعه شد. 
و جواهر الوالیه، ص 380.

2. فضایل الصحابه، ج 2، ص 590 ح  999 و ح  1000 و 1003 و 1004 و 1165 و 1166 ـ مسند امام احمد 
حنبل، ج 1، ص 99. 
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»الیزال هذاالدین صالحاً الیرّضه من عاداه او ناواه حتی یملک اثناعرش امیراً کلّهم من 

قریش«. 1 

آيا حقيقتاً ايــن حديث نورانى جز بر امام على و يازده فرزندش که نه نفر آن ها از 
نسل حسين هستند صدق نمى کند يقيناً کسانى که بعد از رسول خدا زمام امور را در 

دست گرفتند مصداق اين حديث نيستند. 

   195. رو سياهان قيامت   

عمروبن ابى بکار از امام باقر نقل کرده است که ايشان فرمودند: 
دشمنان على و کسانى که مقام او را در دنيا انکار مى کردند چون در قيامت منزلت 

او را نزد رسول خدا ببينند صورت هايشان سياه مى گردد... . 2

   196. خردمند بي بديل   

رســول خدا فرمــود: »یا علی! اذا تقرب الناس الی خالقهم فی ابواب الرب فتقرب الیه 
بانواع العقل تسبقهم بالدرجات والزلفی عند الناس وعندالله فی االخرة«. 3

يــا على! هنگامى که مردم به خدا نزديک شــوند به وســيله نيکى ها تو به خدايت 
نزديک شــو با انواع خردمندی تا پيشــى بگيری از آن ها با درجات از آن ها، تا به مردم 

نزديک شوی در دنيا و در آخرت به خداوند. 

   197. واليت خداوند   

عماربن ياسر به نقل از پيامبر گويد: 
»اوصی من آمن بی وصدقنی بوالیة علی بن ابی طالب فمن تواله فقد توالنی ومن توالنی 

فقد تولی الله ومن...«. 

رســول خدا فرمود: به من ايمان بياور و واليــت على بن ابيطالب را تصديق کن 

1. املعجم الکبیر، ج 10، ح  10310 و املعجم االوسط، ج 4، ح  3950. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 265. 

3. احیاء علوم الدین، ج 1، ص 64 نوشته امام محمد غزالى ـ حلیةاالولیاء، ج 1، ص 108. 
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پس هرکس واليت او را بپذيرد پس واليت مرا پذيرفته و هرکه واليت مرا پذيرفته باشد 
پس واليت خداوند را پذيرفته است و هرکس او را دوست بدارد پس مرا دوست داشته و  
هرکس مرا دوســت بدارد خدا را دوست داشته و هرکس على را دشمن بدارد مرا دشمن 

داشته و هرکه مرا دشمن بدارد دشمن خداست. 1

   198. وارث نبي اهلل   

رسول خدا فرمود: »لکل نبی وصی ووارث واّن علیاً وصیی ووارثی«؛ برای هر پيامبری 
وصى و وارثى بوده به درستى که على وصى و وارث من است. 2 

   199. پاداش بزرگ براي مردمي بزرگ  

پيامبر فرمودنــد: »ملبارزه علی بن ابی طالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من 
عمل اّمتی الی یوم القیامة«. 

پــاداش مبارزه على  با عمروبن عبدود در جنــگ خندق از همه اعمال امتم تا روز 
قيامت با فضيلت ترو بهتر مى باشد. 3

   200. صاحب اخالق نبوي   

امام على بعد از جنگ جمل وارد شهر بصره شد عايشه به همراه تعدادی از زخمى 
 های جنگ در خانة عبداهلل بن خلف مخفى شده بود. عبداهلل در جنگ به دست امام على
کشته شده بود وقتى حضرت وارد منزل عبداهلل شد همسر عبداهلل بن خلف به امام شديداً 
بى احترامى کرد و با الفاظ نامبارک و زشت به حضرت ناسزا گفت. امام پس از گفتگو با 
عايشــه به هنگام خروج دوباره با زن عبداهلل مواجه شد او مجدداً با سخنانش امام را آزار 
داد. حضرت على فراريان و مجروحانى که در خانه مخفى شده بودند را مورد عفو قرار 
داد يکى از ياران حضرت على پس از آنکه ايشــان از خانه خارج شد پيشنهاد داد تا با 

1. کنزالعامل، ج 6، ح  257. 
2. کفایة الطالب، باب 62، ص 131. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 224. 
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زن عبداهلل برخورد تند شود. حضرت على اين امام رئوف در پاسخ فرمود: ای مرد آرام 
باش اسرار مردم را فاش نکن وارد خانة مردم نشويد و اگر در جايى زنان به شما و رهبر 

شما توهين کردند با آنان برخور نکنيد. 1 
)اين اخــالق حکايت مى کند از خلق و خوی پيامبرگونه امــام على در برخورد با 
دشــمنان که هر منصفى را به تعظيم و تکريم وا مى دارد لذا حضرات اهل ســنت نيز در 
کتب خود اين بزرگواری حضرت على را در برخورد با دشمنانش نقل کرده اند آن طور 
که ابن ابى الحديد سنّى صاحب کتاب شرح نهج البالغه پس از نقل اين ماجرا به ستايش 
حضرت على اقدام کرده است و مى گويد: اگر اسم اين برخورد را گذشت مى نامى برای 
اثبات حســن رفتار کافى است و اگر اســم اين عمل را دينداری مى گذاری پس حقيقتًا 

على شايسته ترين فرد به اين گونه رفتارها است(. 2
روزی ابوايوب انصاری در شــهر بصره برای عده ايحديث مفصلى را بيان نمود و آن 

حديث عبارت است از اينکه: 
رســول خدا فرمود: شب معراج ديدم بر ســاق عرش نوشته شده بود »الاله اال الله 

محمد رسول الله ایدته بعلی ونرصته به«. 

سپس نوشته شده بود فاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد وجعفر وموسی وعلی 
ومحمد وعلی والحسن والحجة. 

پيامبر به خداوند عرض کرد: خدايا! ايشان چه کسانى هستند؟ 
وحى شــد: اين ها اوصياء تو هستند بعد از تو. پس خوشا به حال دوستداران آن ها و 

بدا به حال دشمنان آن ها. 3 

   201. لباس صالحان بر تن امام صالحان   

شــخصى از حضرت على در مورد نوع لباسى که بر تن داشت سؤال کرد. حضرت 

1. الکامل فی التاریخ نوشته ابن اثير متوفى 630 هـ. ق. )تاريخ 12 جلدی(، ج 3، ص 256. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 24 متوفى 656هـ. ق. 

3. کفایةاالثر، ص 116. 
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پاســخ دادند: »... اين نوع لباس به نشانة صالحان شبيه تر مى باشد و مرا از تکّبر بيشتر 
دور مى کند«. 1 

   202. بهترين ها   

پيامبرخدا فرمود: بهترين برادرانم على است و بهترين عموهايم حمزه. 2

   203. جبرئيل خدمتکار اوست   

روزی رســول خدا بــه ابوبکر و عمر فرمود: به حضور على برويد تا برای شــما 
 و ابوبکر و عمر با هم به نزد حضرت على جريان ديشــب خود را بيان کند. پيامبــر

رفته و درخواست بيان حادثة ديشب را خواستار شدند... 
على فرمود: ای رســول خدا! از بيــان آن حيا مى کنم. پيامبــر فرمود: »ان الله 

الیستحیی من الحق«؛ خداوند از حق گويى حيا نمى کند. 

ســپس امام على اين جريان را چنين بيان کرد:... . شــب گذشته آب برای غسل 
نيافتم در اين هنگام ديدم ســقف خانه باز شــد و سطلى از آن به پايين آمد که حوله ای 
روی آن بود وقتى آن ســطل روی زمين قرار گرفت حوله را از روی آن برداشتم و با آن 
آب غسل کردم و نماز خواندم آن گاه سطل با حوله باال رفت و شکاف سقف بهم پيوست. 
پيامبر فرمود: ســطل از بهشــت بود و آب آن از نهر کوثر و حوله هم از استبرق و 
ديبای بهشتى بود. بعد پيامبر فرمود: »من مثلک یا علی فی لیلة وجربئیل یخدمه«؛ على 

چه کسى مانند تو در شب به سر مى برد در حالى که جبرئيل خادم او مى باشد. 3 

   204. حجي مشترک   

ابن اسحاق گويد: 
رســول خدا حضرت على را برای گرفتن جزيه از مســيحيان به ســمت نجران 

1. فضائل الصحابه ابن حنبل، ج 1، ص 542. 
2. اسدالغابه، ج 3، ص 105 نوشته ابن اثير، متوفى 630 هـ. ق. 

3. مناقب ابن مغازلی شافعى، ص 94. 
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 را در مکه مالقات کرد... امام على پيامبر ،فرستاد. در برگشت از نجران امام على
احرام بســته برای ديدار پيامبر آماده گرديد بعد از ديدار پيامبر و گزارش سفر خود، 
پيامبر به حضرت على فرمود: برخيز و به مســجد برو طواف کن و مانند ديگران از 

احرام بيرون بيا. 
حضــرت على عرض کرد: يا رســول اهلل! هنگامى که قصد  احرام داشــتم گفتم: 
بارخدايا! همان گونه که پيامبر و بنده و رســولت محمد احرام بسته من هم به همان نحو 

احرام مى بندم. 
رسول خدا  از او پرسيد: آيا قربانى با خود آورده ای؟ گفت: نه. 

آن گاه رســول خدااو را در قربانى خود شــريک کرد و مانند آن حضرت تا هنگام 
فراغت از حج بر احرام خويش باقى ماند و رســول خدا شترانى را برای خود و حضرت 

على قربانى کرد. 1

   205. پيشواي متقيان   

رسول خداروزی به هنگام دريافت وحى به امام على فرمود: يا على! اگر من خاتم 
پيغمبران نبودم پس از من تو شايســتگى مقام نبوت را داشتى ولى تو وصى و وارث من 

و سرور اوصياء و پيشوای متقيان هستى. 2

   206. بر سنت رسول اهلل   

امام احمد حنبل در مسند خود جلد 2 صفحه 26 آورده که نافع مى گويد: روزی از پسر 
عمربن خطاب ســؤال کردم: چه کسى بعد از رسول خدا بهترين مردم است؟... . او جواب 
داد: بهترين مردم کسى است که پيامبراکرم آنچه را که بر او حالل بود بر او نيز حالل 

و آنچه را که بر او حرام بود برای او نيز حرام نمود. 
گفتم: او کيست؟

1. سیره ابن هشام، ج 4، ص 602. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 13، ص 210. 
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گفت: او على اســت همه درهای مســجد را پيامبر بســت به جز در خانة على و 
پيامبر به او فرمود: »لک فی هذا املسجد مالی وعلیک فیه ما علی و...«. 

برای تو در اين مسجد حقى است که برای من است و تو وارث و وصى من هستى، 
دين مرا ادا مى کنى و وعدة مرا عملى مى سازی و بر سنت من مى جنگى. 1

   207. فدايي حق   

در ماجرای ليلةالمبيت )شبى که امام على به جای پيامبر در بستر ايشان خوابيد( 
هنگام خروج پيامبر حضرت على به ايشــان عرض کرد: »سر و جانم به فدای شما! 

جان چه ارزشى دارد که فدای شما گردد«. 2 

   208. در دعاها شريک رسول اهلل است   

حضرت على مى فرمايد: روزی مريض شــده بودم رســول خدا به ديدنم آمد... 
ايشان به مسجد رفته به دعا و نماز پرداخت. آن گاه به نزدم برگشت و فرمود: على برخيز 
که بهبودی خود را باز يافتى من از بســتر برخاســتم در حالى که هيچ دردی احســاس 
نمى کردم، آن گاه فرمود: من هيچ گاه از خداوند درخواستى نکردم مگر آنکه برآورده کرده 

و هرگاه چيزی برای خود خواستم برای تو نيز طلب کردم. 3

   209. شادي بزرگ   

 روزی پيامبر بعد از کشــته شدن عمروبن عبدود به دســت توانای حضرت على
به على فرمــود: »یا علی فلو وزن الیوم عملک بعمل امة محمد لرحج عملک بعملهم 
وذلک انه مل یبق بیت من بیوت املرشکین اال وقد دخله وهن بقتل عمرو ومل یبق بیت من 

بیوت املسلمین اال وقد دخله عز بقتل عمرو«. 

1. اين روايت در ذخایرالعقبی، ص 77 نيز آمده است. 
2. مناقب، ج 2، ص 58. )اينکه چرا رسول خدا على بر جای خود خواباند و از مکه خارج شد، داليلش در 

ذيل آيه 207 سوره بقره و در فصل اول اين کتاب آمده است. (
3. مناقب خوارزمی، ص 143. 
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ای على! پس اگر وزن عمل امروز تو با اعمال امت من مقايســه شــود اين عمل تو 
بهتر مى باشد از همه اعمال امتم. 

زيرا هيچ  خانه ای از مشــرکين و هيچ قلبى از آنان نيســت که با کشــته شــدن 
عمروبن عبدود نااميدی و سستى در آن راه نيافته باشد. 

و هيچ خانه ای از مســلمانان نيســت که با کشته شدن عمروبن عبدود شادی در آن 
داخل نشده باشد. 

پس اين عمل تو بر همة اعمال امت من برتری دارد. 1 

   210. طغيان و گمراهي   

امام على قبل از جنگ جمل و پيش از ورودش به شهر بصره در محلى به نام زاويه 
چهار رکعت نماز خواند و در حالى که گريه مى کرد صورت بر خاک نهاد و بعد از آن دعا 
کرد اينگونه که... خدايا اين گروه )عايشه، طلحه، زبير و همراهان آنان( سرپيچى کرده و 

ستم نمودند و بيعت مرا شکستند. خدايا! تو خون مسلمانان را حفظ فرما. 2 

   211. راه عبور از صراط   

رســول خدا فرمــود: »اذا جمع الله االولین واالخرین یوم القیامة نصب الرصاط علی 
جهنم مل یجز عنها احد اال من کانت معه برائة بوالیة علی بن ابی طالب«. 

وقتى خداوند اولين و آخرين را در روز قيامت حاضر کند صراط را بر دوزخ نصب نمايد 
و در آن روز احدی از صراط عبور نخواهد نمود جز آن هايى که در دســت خود گذرنامه 

واليت على بن ابيطالب را داشته باشند. 3

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 223. 
2. مروج الذهب، ج 2، ص 316 نوشته مسعودی. 

3. ینابیع املودة، ص 112. 
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   212. اجر نبوت   

کواشــکى در تفسير تبصره مى نويسد: رسول خدا فرمود: »ال اسئلکم علی ما ادعوکم 
الیه اجراً اال ان تحفظونی فی قرابتی علی وفاطمة والحسن والحسین وابنائهام«. 

من برای ارشاد شما به سوی خداوند مزدی نمى خواهم مگر آنکه مقام مرا در نزديکان 
و خويشــان من حفظ نمائيد، يعنى برای خاطر من آن هــا را احترام کنيد و آن ها على و 

فاطمه و حسن و حسين و اوالد و ذرّية آن دو مى باشند.

   213. تو به راه علي و دنبال علي باش   

قندوزی در باب 43 از کتاب ينابيع المودة خود اين حديث را از رســول خدا به نقل 
از عمارياسر آورده که پيامبر به او فرمود: »یا عامر ان سئلک الناس کلهم وادیاً وسلک علی 

وادیاً فأسلک وادی علی وخل عن الناس...«. 

ای عمار! اگر تمام مردم دنيا به راهى مى روند و على تنها از راه ديگری مى رود پس 
تو به راهى برو که على مى رود و مردم را رها کن. 

ای عمــار! على تو را از هدايت بر نمى گرداند و تو را به ســوی هالکت نمى برد. ای 
عمار! اطاعت على اطاعت از من است و اطاعت من، اطاعت از خداوند  است. 

   214. برترين مرد عالم   

ميرســيدعلى همدانى شــافعى در کتاب مودةالقربى آورده که رســول خدا فرمود: 
»افضل رجال العاملین فی زمان هذا علی«؛ افضل مردان عالميان در زمان من على است. 

   215. کريم با صفا   

روزی حضرت علىدر حال گريه بود که از او پرســيده شــد چــرا گريه مى کنيد؟ 
حضرت فرمود: »هفت روز اســت که ميهمانى برايم نيامده اســت. مى ترســم خداوند، 

تحقيرم کرده باشد«. 1

1. الرسالةالقشیریّة، ص 254. 
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  216. کارش را بر دوش ديگران نمي گذاشت   

صالح لباس فروش به نقل از مادرش گويد: 
حضــرت علــى را ديدم که مقداری خرما را به درهمــى خريد و آن را در روپوش 
خــود حمل کرد. عده ايگفتند: ای اميرمؤمنان! اجازه بده ما اين خرماها را برايتان بياوريم. 

حضرت فرمود: »نه! صاحب خانواده بر حمل آن سزاوارتر است«. 1 

   217. حاکم مؤمن   

عبداهلل بن زبير نقل کرده که روز عيدقربان، به منزل حضرت على رفتم. شــوربايى 
را جلوی من گذاشت. گفتم: خداو ند، خيرت دهد! ای کاش اين مرغابى را برای ما آماده 

مى کردی و جلوی ما مى گذاشتى! خداوند برکت را فراوان ساخته است. 
فرمود: »ای پســر زبير! از پيامبر خدا  شنيدم که مى فرمود: برای خليفه، از مال خدا 
جز دو ظرف غذا حالل نيست: ظرف غذايى که خود و خانواده اش آن را مى خورند و ظرف 

غذايى که در پيش مردم مى گذارد«. 2 

   218. بخشنده کريم   

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغة خود آورده که عبداهلل بن زبيرکسى بود که در جمع 
به حضرت على فحش مى داد و يکى از دشــمنان ايشــان بود. در جنگ جمل وقتى 
حضرت على برای نبرد آماده شــد عبداهلل بن زبير رو به سپاه عايشه کرد و جمله ای به 
امام گفت که من شــرم دارم بيان کنم )ابن ابى الحديد( وقتى ســپاه جمل شکست خورد 

عبداهلل بن زبير اسير شد ولى امام فقط به او گفت: برو که من تو را نبينم. 3

   219. شير ميدان نبرد   

ابوجعفر گويد: وقتى که پيامبر بعد از جنگ احد به خانه برگشت شمشير خود را به 

1. فضائل الصحابه، ج 1، ص 546 ـ الزهد، ص 165 نوشته امام احمد حنبل. 
2. مسند ابن حنبل، ج 1، ص 169. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 23. 
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فاطمه داد و گفت: خون آن را بشــوی و على نيز شمشــير خود را به او داد و گفت: 
اين را بشوی که امروز به خوبى کار کرد. 1 

   220. اصل واحد   

رســول اکرم فرمــود: »ان الله خلق االنبیاء من شجر شّتی وخلقنی وعلیاً من شجرة 
واحدة فانا اصلها وعلی فرعها والحسن والحسین مثارها واشیاعنا اوراقها فمن تعلق بغصن من 

اغصانها نجی ومن زاغ هوی ولو ان عابداً عبدالله ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ثّم مل 

یدرک محّبتنا اهل البیت اکّبه الله علی منخریه فی الّنار...«. 

خدای ســبحان پيامبــران را از درخت های مختلف و پراکنــده خلق کرد اما من و 
على را از درخت واحد خلق کرد من اصل شجره هستم و على فرع آن است حسن 
و حســين ميوه های اين درخت هستند شيعيان ما برگ های سبز اين درخت هستند، 
هرکســى به شاخه ای از شــاخه های اين درخت بچسبد و آويزان شود نجات مى يابد و 
هرکســى از آن جدا شــود و فاصله گيرد هالک گردد اگر عابدی سه هزار سال عبادت 
کند در حالى که محبت ما اهل بيت را درک نکند خدای رحمان او را با صورت در آتش 

جهنم سرنگون کند. 2 

   221. پيشواي اهل تقوا   

پيامبر اسالم فرمود: على پيشوا و راهبر مؤمنان مى باشد و مال دنيا پيشوا و راهبر 
منافقان مى باشد. 3 

1. تاریخ طربی، ج 2، ص 74. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 544. 

3. املعجم الکبیر، 20 جلدی، ج 6، ص 269 نوشته ابوالقاسم ســليمان بن احمد طبرانى متوفى 360 هـ. ق. اين 
دانشمند اهل سنت دارای کتب ديگری مثل املعجم االوسط در 9 جلد و املعجم الصغیر در 2 جلد مى باشد. 



208

   222. کشتي سعادت   

رســول خدا فرمــود: »من أحب ان یرکب سفینة النجاة ویستمسک بالعروة الوثقی 
ویعتصم بحبل الله املتین فلیوال علّیاً ولیاً تّم بالهداة من ولدة«. 

هرکســى دوســت دارد به کشتى نجات در آيد و به دســتگيرة محکم در آويزد و به 
ريسمان محکم الهى اعتصام جويد واليت على و امامت فرزندان او را بپذيرد تا گمراه 

نشود. 1 

  223. کشتي نجات بخش )با آدرس 8 حديث(  

طبرانى از محدثين بزرگ اهل ســنت در سال 360 قمری وفات يافته در کتاب های 
خود روايت مهم زير را آورده است که رسول خدا فرموده: »مثل اهلی فیکم کمثل سفینة 

نوح فی قوم نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلک«. 

و روايت مشهور: »مثل اهل بیتی مثل باب حطة من دخله غفر له«. 2

   224. توسل صراط سلوک   

رسول خدا فرمود: »خلق الناس من اشجار شّتی وخلقت انا وعلّی من شجره واحدة فانا 
اصلها وعلّی فرعها فطوبی ملن استمسک باصلها واکل من فرعها«. 

مردم از اشــجار مختلف و متعددند اما من و على از درخت واحدی هستيم من اصل 
درختم و على فرع آن؛ خوشــا به حال کســى که به اصل چنگ زند و از فرعش تناول 

کند. 3 

   225. زاهد دهر   

عمارياســر به نقل از پيامبراکرم گفــت: »یا علی! ان الله زینک بزینة مل یزین العباد 

1. شواهدالتنزیل، ص 207. 
2. املعجم الکبیر نوشته طبرانى ج 3، ح  2636 و ج 12، ح  12388 و در املعجم االوسط ج 4، ح  3502 و ج 6، ح  

5386 و 5532 و 5866 و در املعجم الصغیر، ج 1، ص 139 و ج 2، ص 22. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 149. 



209

باحسن منها بغض الیک الدنیا وزهدک فیها وحبب الیک الفقراء فرضیت بهم اتباعاً ورضوا 

بک اماماً«. 

يا على! خدای متعال تو را به زينتى نيکو آراســته کرد که احدی را آنگونه نياراســته، 
بغض و کينه دنيا نسبت به تو و زهد تو نسبت به دنيا از جمله آن است. 

قلب فقراء جايگاه توست و قلب تو راضى به اطاعت و متابعت آنان است امامت تو را 
به جان خريدارند و به آن رضايت کامل دارند. 1 

   226. جان معنوي رسول خدا   

رسول خدا فرمود: »علی منی کنفسی«؛ نسبت على با من مثل جان خود من است. 2 

   227. اخيار عالم   

عبداهلل بن عمربن خطاب از رســول خدا روايت کرد که ايشان فرمود: »خیر رجالکم 
علیه  محمد  بنت  فاطمه  نسائکم  وخیر  والحسین  الحسن  شبابکم  وخیر  علی بن ابی طالب 

الصاة والسام«. 

بهترين و نيکوترين مردان شما على بن ابيطالب است و برترين و بزرگ ترين جوانان 
شما حسن و حسين هستند و واالترين و پاک ترين زنان شما فاطمه زهرا مى باشد. 3 

   228. همرزمان علي در جنگ ها   

رســول خدا فرمود: »ما بعث علّی فی رّسیة اال رأیت جربئیل عن یمینه ومیکائیل عن 
یساره والسحابة تظله حتی یرزقه الله الظفر«. 

على به هيچ جنگى تنها فرستاده نشد مگر ديدم جبرئيل از راست و ميکائيل از طرف 
چپ او، ابری سايه بر او افکنده تا آنکه فتح و پيروزی نصيب او مى گرديد. 4 

و در روايتى آمده که امام حســين با عمامه سياه در مقابل مردم آمد و ضمن بيان 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 177. 
2. ینابیع املودة، ص 53، باب هفتم. 

3. ینابیع املودة، ص 247. 
4. کفایةالطالب، باب 27. 
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اوصاف امام على فرمود: در جنگ خيبر وقتى على رو به قلعه خيبر رفت »یقاتل جربئیل 
عن یمینه ومیکائیل عن یساره«؛ جبرئيل و ميکائيل در راست و چپ او مى جنگيدند. 1 

   229. نبرد با بي ديني   

 مشغول دوختن پاشنه کفش پيامبرابوســعيد خدری روايت کرده که روزی على
شــد پيامبر حرکت کرد و ما همراه او به راه افتاديم... پيامبر پرسيدند در ميان شما 
کسى است که برای تأويل قرآن نبرد کند همان طوری که من برای تنزيل آن جنگيدم؟ 

در حالى که ابوبکر و عمر در ميان ما بودند گردن کشيديم. 
پيامبر فرمودند: هيچ يک از شــما نيســتيد بلکه آن شخصى که کفش مرا دوخت 

مورد نظر من مى باشد. 
آن گاه آمديــم و اين خبر را به على مــژده داديم ولى گويى که از قبل اين خبر را 

مى دانست. 2 

   230. پيرو راستين سنت نبوي   

عبدالرحمان بى ابى ليلى از امام على روايت کرده که: 
 آمد و از او درخواســت خدمتگــزار کرد و آن گاه پيامبر نزد پيامبرخدا فاطمه
فرمود: »آيا از چيزی که بهتر از اين اســت، تو را آگاه ســازم؟ به گاه خواب، 33 مرتبه 
تســبيح خــدا را، 33 مرتبه حمد او را و 34 مرتبه تکبيــر او را بگو. آن را هيچ گاه ترک 

نکردم«. گفته شد: حتى در شب صّفين؟ گفت: حتى در شب صّفين!3

   231. خدا دوستدار عليست   

عبداهلل بن عباس مى گويد: روزی همراه با پدرم نزد رسول خدا نشسته بوديم... پدرم 
عباس به پيامبر عرض کرد: ای رسول خدا آيا على را دوست مى داری؟

1. خصایص نسائی، ح  202. 
2. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 67 و مسند احمدبن حنبل، ج 3، ص 501. 

3. صحیح مسلم، ج 4، ص 2091 ـ صحیح البخاری، ج 5، ص 2051. 
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حضرت فرمود: »والله والله اّشد حّباً له مّنی«؛ يعنى: به خدا قســم محبت و دوســتى 
خداوند به او بيشتر از من است. 1 

   232. فرشتگان حامي علي   

در زمان پيامبر روزی حضرت على در تنگى معاش به ســر مى برد که در همين 
حــال از خانه بيرون آمد يک دينار پول پيدا کرد به همه جا اعالم کرد که اين دينار مال 
کيست؟ صاحبى برای پول پيدا نشــد با درخواست همسرش حضرت فاطمه قرار شد 
حضــرت على با آن پول آرد خريداری کند و بعد که صاحبش پيدا شــد ديناری را به 
جای آن پول به او بدهد وقتى حضرت على برای خريد آرد از منزل بيرون آمد مردی 
را ديد که مقداری آرد مى فروشد به قيمت دينار، على آرد را خريد و دينار را به آن مرد 
داد ولى او از گرفتن پول خريداری کرد و ســوگند خورد که پول نمى گيرد. على آرد و 
دينار را به خانــه آورد و ماجرا را برای فاطمه نقل کرد که فاطمه نيز تعجب کرد... 
اين اتفاق تا دو روز ديگر صورت گرفت و در روز آخر حضرت على آن دينار را به طرف 

آن مرد انداخت و همراه با آرد برگشت. 
رسول خدا بعد از  اطالع از اين واقعه فرمود: يا على! آيا آن مرد را شناختى؟

او جبرئيل بود آن آرد رزقى بود که خداوند به وســيلة جبرئيل برای شما فرستاده بود. 
ســپس فرمود: ســوگند به خداوندی که جانم در دست اوست اگر سوگند ياد نمى کردی 
هر روز تا آن دينار در دست تو بود جبرئيل را همان گونه مى يافتى که آرد به تو مى داد و 

دينار را هم نمى گرفت. 2

   233. قرآن کريم در چهار بخش   

امام على فرموده است:
»نزل القرآن علی اربعة ارباع: ربع فینا وربع فی عدّونا وربع امثال وربع محکم ومتشابه«؛ 

1. کفایةالطالب، باب 7. 
2. مناقب ابن مغازلی شافعى، ص 367. 
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قرآن بر چهار بخش نازل شــد ربعى دربارة ما و ربعى دربارة دشمنان ما و ربعى مثل ها 
و ربعى محکم و مشابه. 1

   234. برادري راستين   

ابن هشام به نقل از ابن اســحاق مى گويد: پيامبر بعد از ورود به مدينه پيمان برادری 
بين مهاجرين و يا انصار ايجاد کرد و فرمود: »تاخوا فی الله اخوین«؛ پس دســت خود را 
در دست حضرت على گذارد و فرمود: اين برادر من است، پس پيامبر که سرور همة 

انبياء  است با على بن ابيطالب عقد برادری بست. 2 

   235. بينه و دليل روشن   

عبداهلل بن نجى مى گويد: از على شــنيدم که فرمود: »واهلل تا به حال نه دروغ گفتم 
و نه دروغ شنيدم، هرگز در شبهه نيفتادم و هيچ گاه فراموشى بر من عارض نشد. بدانيد 
من بّينه ای هســتم که خداوند برای پيامبر بيان فرمود من بر طريق آشــکار و صراط 

مبين هستم«. 3

   236. دستور رسول اهلل   

ابن مردويه در مناقب خود مى گويد: 
ســالم غالم على نقل مى کند در مزرعــه ای در خدمت حضرت على بودم که 
ابوبکــر و عمر نزد امام آمدند و گفتند: »السام علیک یا امیراملؤمنین ورحمة الله وبرکاته«؛ 
عده ايگفتند شــما در زمان رســول خدا هم همين طور مى گفتيد؟ عمــر گفت: »قد أمرنا 

رسول الله و آله بذلک« پيامبر اين طور به ما دستور داده بود. 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 15. 
2. سیره ابن هشام، ج 2، ص 504. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ح  38. 
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   237. حجت بالغه   

معاذبن جبل مى گويد: از پيامبراکرم شــنيدم که به علــى فرمود: »تخصم الناس 
بسبع والیحاجک فیه احد من قریش انت اولهم ایامناً بالله...«. 

تــو با مردم به هفــت چيز محاجّه مى کنى و هيچ کــس از قريش در آن هفت چيز 
نمى تواند به گفت و گو با تو برخيزد )و ادعای برابری با تو را بکند( تو نخســتين کســى 

هستى که به خدا ايمان آوردی... 1

   238. چهره دشمن علي   

ابن عباس گويد: 
پيامبر تعدادی سؤال از امام على پرسيد و پاسخ خود را شنيد. سؤاالت به ترتيب 

ذيل مى باشد. 
پيامبر اســالم: يا على! نخستين نعمتى که خدای متعال به تو عنايت فرموده کدام 

است؟ 
على: يا رسول اهلل! اين که مرا مرد خلق کرد. 

پيامبر: نعمت دوم چيست؟ 
على: نعمت هدايت و مسلمانى را به من عنايت کرده. 

پيامبر: نعمت سوم چيست؟ 
على: آيه »وان تعدوا نعمةالله التحصوها« را تالوت کرد. 

خداوند نعمت های بى شماری را به من عنايت نموده است. 
رسول خدا دستش را بر کتف على گذاشت و فرمود: احسنت بر تو يا على! دشمن 

تو جزء منافق نيست. 2 

1. توضیح الدالئل، ص 171. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 166. 
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   239. محبوب ترين ها در نزد خداوند   

ابن مغازلى شــافعى در مناقب خــود روايت ذيل را اينگونــه آورده که انس بن مالک 
مى گويد:

... تعدادی پرنده برای پيامبر آوردند. ايشــان آن پرندگان را بين همسرانش تقسيم 
کرد يکى از همسران پيامبر با يکى از اين پرندگان غذايى را آماده و نزد پيامبر آورد. 
رســول خدا اينطور دعا کرد: خدايا! محبوب ترين مردم در پيشگاه خود را به اينجا 

بفرست تا از غذايى که از اين پرنده آماده شده با هم ميل کنيم. 
آن گاه امام على حاضر شد و پيامبر با آن حضرت از آن غذا ميل کردند. 

   240. صاحب علم قرآن   

حســکانى در شــواهدالتنزيل خود آورده که امام على فرمود: »ما فی القرآن آیة االّ 
وقد قرأتها علی رسول الله وعلّمنی معناها«؛ در قــرآن هيچ آيه ای نيســت مگر اين که 

آن را برای رسول خدا قرائت کردم و آن حضرت معنا و تفسيرش را به من تعليم داد. 

   241. نشانه نفاق   

رســول خدا به امام على فرمــود: »)یا علی!( انه الیحبک اال مؤمن والیبغضک اال 
منافق«؛ ای على! دوســت نمى دارد تو را مگر شخص مؤمن و دشمنى نمى کند با تو مگر 

کسى که منافق است. 1 

   242. همراز و همراه قرآن   

پيامبرخدا فرمودند: »أیها الناس یوشک ان اقبض رسیعاً وقد قّدمت الیکم... هذا علی 
مع القرآن والقرآن مع علی والیفرتقا حتی یردا علی الحوض فاسالکم ما تخلفونی فیهام«. 

ای مردم نزديک اســت که از دنيا بروم و من در ميان شما دو چيز گرانبها مى گذارم، 
کتاب خدا و اهل بيتم، آن گاه دست على را گرفتند و فرمودند:

1. مسند امام احمد حنبل، ج 1، ص 127 و ج 6، ص 292. 
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اين على با قرآن است و قرآن با على است و از همديگر جدا نمى شوند تا  اينکه وارد 
حوض من شوند پس از شما مى خواهم نسبت به اين دو تخلفى نکنيد. 1 

   243. جايگاه قيامتي علي   

رسول خدا فرمود:على در قيامت تقسيم کننده بهشت و جهنم مى باشد. 2 

   244. حقيقتي استثنايي  

بعــد از ارتحال پيامبر دربارة ميراث ايشــان اختالف جزئى ميــان امام على و 
عمويش عبــاس پيش آمد. عباس مى گفت: اموال پيامبر به او مى رســد. داوری اين 
موضوع به ابوبکر رسيد، ابوبکر با استشهاد به واقعة »انذر عشيريک االقربين«؛ خطاب به 
عباس گفت: تو را ســوگند مى دهم آيا مى دانى که رسول خدا همة پسران عبدالمطلب 
و فرزندان آن ها را در خانة خود گرد آورد و تو هم در ميان آن ها بودی و رسول خدا به 
شــما گفت: ای پسران عبدالمطلب خداوند هيچ پيامبری را مبعوث نکرد مگر اينکه برای 
او از خاندانش، برادر و وصى در خاندانش قرار داد پس کدام يک از شما حاضر است برادر 
و وزير و جانشــين من باشد و با من بيعت کند. آن گاه على از ميان شما برخاست و با 

پيامبر بيعت نمود. عباس در پاسخ به ابوبکر گفت: آری به ياد دارم. 
ابورافع مى گويد: پس از ســخنان ابوبکــر، عباس به او گفت: پس تو به چه دليلى بر 

اين جايگاه نشسته ای؟ 
ابوبکر گفت: ای پسران عبدالمطلب آيا نيرنگ مى زنيد؟3 

1. ینابیع املودة، ص 18. 
2. کنزالعامل، ج 6، ص 402 ـ کنزالحقائق، ص 92 ـ صواعق املحرقه نوشته ابن حجر، ص 75. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 545. )از اين موضوع به دست مى آيد که عباس اين ماجرا را درست کرده که به 
ابوبکر بفهماند خالفت را غصب کرده و شــبيه همين ماجرا را نيز ابن عباس با عمربن خطاب داشــته که در منابع 

اهل سنت مثل تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 149 آمده است(. 
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   245. عالم معالم دين   

امام باقر فرمود: هنگامى که علــى نماز صبح را مى خواند، در حال تعقيب نماز 
بود تا خورشيد طلوع مى کرد. 

هنگام طلوع خورشيد، تهى دستان و مستمندان و ديگر قشرهای مردم، نزد  او جمع 
مى شــدند و او به آنان، دين شناسى و قرآن مى آموخت و درساعتى خاص، از اين جلسه 

بر مى خاست. 1 

   246. آزار نبي اهلل   

امام احمد حنبل در مسند خود اين روايت را از پيامبرنقل نموده که ايشان فرمودند: 
»من آذی علیاً فقد آذانی أیها الناس من آذی علیاً بعث یوم القیامة یهودیان او نرصانیاً«. 

کسى که اذيت کند على را مرا اذيت کرده است، ای مردم کسى که على را آزار دهد 
در قيامت يهودی يا نصرانى محشور مى شود. 2 

   247. ظلم به رسول اهلل   

ابونعيــم اصفهانى در کتاب ما نزل من القــرآن فى على اين روايت را از پيامبر به 
نقل از امام على آورده که روزی رسول خدا قسمتى از موی مبارک خود را به دست 
گرفت و فرمود: »یا علی من آذی شعرة منک فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی 

الله فعلیه لعنةالله«. 

يــا على! هرکس به اندازة مويى تــو را اذيت کند مرا اذيت کرده و هرکس مرا اذيت 
کند خدا را اذيت کرده پس هرکس خدا را اذيت کند بر او لعنت خدا باد. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 109. 
2. الفردوس مبأثور الخطاب، ج 4، ص 153. 
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   248. دوازده خورشيد تابان   

رســول خدا فرمود: »انا سید النبیین وعلّی سید الوصّیین وان اوصیائی بعدی اثناعرش 
 .»اولهم علّی وآخرهم القائم املهدی

من آقا و بزرگ انبياء و على ســيد اوصياء مى باشد و به درستى که اوصياء بعد از من 
دوازده نفر هستند، اول آن ها على و آخرشان مهدی مى باشد. 1 

   249. اثر قيامتي حب علي   

 .2»فرمود: »أکرثهم مل نوراً یوم القیامة اکرثهم حباً الل محمد رسول خدا
 نورانى ترين شما در روز قيامت آن کسى است که عاشق ترين افراد به آل محمد

باشد. 

   250. صبور و حليم بزرگ   

پيامبراکرم فرمودنــد: »علّی اقدکم اساماً وافوکم ایامناً واکرثکم علامً وارجحکم حلامً 
واشدکم فی الله غضباً علمته علمی واستودعته رّسی ووکلته بشأنی فهو خلیفتی فی أهلی 

وامینی فی أمتی«. 

على سابقه دارترين و برترين مؤمن و عالم ترين انسان و حليم ترين شماست در حق 
اهلل، سخت گير، وارث علم من و محرم اسرارم، وکيل در کارم است خليفه و جانشين در 

اهل و عيالم و در ميان امتم امين من است. 3 

   251. نشانه انسان سعادتمند   

حضرت فاطمه زهــرا مى فرمايد: »اّن السعید کل السعید حق السعید من أحب علیاً 
فی حیاته وبعد موته«. 

1. فرائدالسمطین، باب 77، ح  1164. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 296. 

3. مناقب خوارزمی، ص 47 ـ ینابیع املودة، ص 213. 
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همانا خوشبختى و سعادت و رستگاری در کسى است که على را در دوران زندگى و 
پس از مرگ دوست داشته باشد. 1 

   252. اثر واليت علي در عبور از صراط   

رســول خدا فرمودند: »من رسه )من اراد( ان یجوز علی الرصاط کالّریح العاصف ویلج 
الجّنة بغیر حساب فلیتوّل ولّیی ووصّیی وصاحبی وخلیفتی علی أهلی علّی بن ابی طالب ومن 

أراد ان یلج الّنار...«. 

هرکســى مشتاق اســت که از پل صراط مثل باد تند پاييزی بگذرد و خود را بدون 
حســاب به بهشــت جاويدان برســاند و واليت ولّى و وصّى و مصاحــب و خليفه من 
على بن ابيطالبرا بپذيرد و بر دل بسپارد و هرکسى مى خواهد در آتش جهنم سرنگون 

شود، واليت على بن ابيطالب را رها کند. 
به عزت و جالل پروردگارم ســوگند على باب اهلل است هيچ کسى وارد نمى شود 
مگر از آن باب و او صراط مستقيم است، على آن کسى است که خداوند در روز قيامت 

از واليت او سؤال خواهد کرد. 2

   253. خانه اي بهشتي   

رسول خدا به عمربن خطاب فرمود: »اما علمت ان منزلی ومنزل علی فی الجنة واحدة 
وقرصی وقرص علی فی الجنة واحد ورسیری ورسیر علی فی الجنة واحد«. 3

آيا نمى دانى منزل من و على در بهشت در يک مکان واحد است و قصر من و قصر 
على در جای واحد و تخت من و تخت على در مکانى واحد در بهشــت اســت. )اين 

روايت به شکل های گوناگون نقل شده است(. 

1. مناقب خوارزمی، ص 47 ـ ینابیع املودة، ص 213. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 34. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 155. 
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   254. درخت طوبي   

رسول خدا فرمود: »انا الشجرة وفاطمة فرعها وعلی لقاح ها والحسن والحسین مثرتها 
وشیعتنا ورقها واصل الشجرة فی جنة عدن وسائر ذلک فی سائر الجنة«. 

من درخت توحيد هستم و فاطمه شاخه اوست و على پيوند او و حسن و حسين ميوه 
او و شــيعيان ما برگ های او و اصل و ريشــه اين درخت در بهشت عدن و ساير  اجزاء 

درخت در ساير بهشت ماست. 1 
)اين روايت به شکل های گوناگون و کلمات مختلف مکرر آمده است(. 

   255. عبادتي بي ارزش   

پيامبراکرم فرمود: »یا علی لو ان عبداً عبدالله عزوجل مثل ما قام نوح فی قومه وکان 
له مثل احد ذهباً فانفقه فی سبیل الله ومد فی عمره حتی یحج الف حجة علی قدیمه ثم 

قتل بین الصفا واملروة مظلوماً ثم مل یوالک یا علی مل یشم رائحة ومل یدخلها«. 

يا على! اگر کســى بــه اندازة عمر نوح خدا را عبادت کند و بــه اندازة کوه احد طال 
داشــته باشــد و در راه خدا آن را انفاق کند و به اندازه ای که عمرش طوالنى باشد که 
بتواند هزار بار پياده به حج برود آنگه در مکه بين کوه صفا و مروه مظلومانه کشــته شود 
ولى واليت تو را نداشته باشد بوی بهشت به مشام او نخواهد رسيد و هرگز وارد بهشت 

نخواهد گشت. 2 

   256. رسول خدا از او راضي بود   

عمربن خطاب مى گويد: رســول خدا در حالى از دنيا رحلت کرد که از على راضى 
بود و به او فرمود:  ای على! تو از منى و من از تو. 3 

1. الریاض النرضة نوشته محب الدين طبری، ج 2، ص 253 ـ تاریخ  ابن عساکر، ج 4، ص 318. 
2. مقتل الحسین، ج 1، ص 37 نوشته خوارزمى. 

3. صحیح بخاری، ج 5، ص 18 باب مناقب علی بن ابی طالب و ص 141 و صحیح ترمذی، ج 5، ص 632. 
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   257. سکوت دستور رسول خدا   

رســول اکرم وقايع بعد از خود را برای امام على اينگونه بيان نمودند: امت من 
پس از تو به تو خيانت مى کنند اگر يارانى يافتى قيام کن وگرنه سکوت اختيار کن. 1 

   258. بزرگ ترين صحابي کيست؟  

عبداهلل بن مســعود نقل مى کند که صبحگاهى وارد مسجد النبى شدم... پيامبر به 
اصحاب فرمودند: 

»اال تسألونی عن أفضلکم؟«؛ آيا نمى خواهيد بدانيد برترين شما کيست؟ عرض کردند: 

آری!
رسول خدا فرمود: »أفضلکم علی بن ابی طالب اقدمکم اساماً...«. 

افضل از همه شما على بن ابيطالب است. از جهت تقدم در اسالم، از جهت ايمان قوی 
ترين شماست، از جهت دانش باالترين شماست، از جهت خشم در راه خدا سخت ترين 

شماست و در مقابل دشمنان قوی ترين شما مى باشد. 
او بنده خدا و برادر رســول اوست من دانش خود را به او آموختم و اسرار خود را نزد 

او سپردم پس او امين من بر اين امت خواهد بود. 2 

   259. صاحب راز عليست   

رســول خدا در جنگ طائف على را به نزد خــود برد و با او صحبت پنهانى کرد 
ســپس رو به اصحاب خود کرد و فرمــود: »أیها الناس انکم تقولون: انی انتجیت علیاً...«؛ 
شــما گمان مى کنيد فقط من با على راز مى گويم خداوند هم با او راز مى فرمايد که هر 

انسانى بايد خود را به آن برساند. 3 

1. مناقب نوشته )الوسطى الشافعى على بن محمدبن محمد( مشهور به ابن مغازلى شافعى متوفای 483 قمری، ج 
3، ص 216. 

2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 344. 
3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 325. 
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   260. دستور خدا، وصلتي رباني   

طبری متوفى 310 هـ. ق. در کتاب ذخائرالعقبى آورده که روزی رسول خدا به امام 
على فرمود: خداوند به من فرمان داده تا فاطمه را به همسری تو در بياورم با چهارصد 

مثقال نقره اگر تو راضى باشى. حضرت على گفت: راضى هستم ای پيامبرخدا. 
سپس انس بن مالک نقل مى کند که پيامبر فرمود: خدای بزرگ هر دوی شما را به 
هم برساند و تالشتان را به سوی خوشبختى رهنمون سازد و برکت به زندگيتان اندازد و 

از شما نيز نوه و فرزندان بسيار و نيکو تکثير سازد. 1 

   261. اثر دعاي رسول اهلل   

محمدبن جريــر طبری گويد: امام على دربارة خود مى فرمايد: »فام سمعت شیئاً من 
رسول الله فنسیته«؛ هرچيزی را که از رســول خدا شنيده ام در ذهنم مانده و فراموش 

نکرده ام. )در روايت آمده که رسول خدا برای عدم فراموشى على دعا کردند(. 
اين روايت در تفســير کشّاف نوشته زمخشــری وکنزالعمال نوشته متقى هندی نيز 

آمده است. 

   262. صاحب اسرار کتاب اهلل   

امام على مى فرمايد: هان ای مردم! دانش به سرعت دامن بر مى چيند به زودی مرا 
از دست خواهيد داد پس از من بپرسيد و بدانيد که هرگز از هيچ آيه ای نخواهيد پرسيد 

مگر آن که حقايق آن را بيان خواهم نمود. 
بى شــک شــما هرگز کســى مثل من را که اينگونه از قرآن سخن بگويد نخواهيد 

يافت. 2 

1. ذخائرالعقبی فی مناقب ذوی القربی، ص 30. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 397. 
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   263. عامل عاقبت بخيري   

خوارزمى در فصل نهم کتاب مناقب خود اين روايت را از جابربن عبداهلل انصاری نقل 
کرده که: 

خدمت رســول خدا بوديم که امام على به سوی ما آمد حضرت پيامبر فرمود: 
»قد اتاکم أخی«؛ به سوی شما آمد برادر من سپس رسول خدا به سوی کعبه نگاه کرد و 

دست على را گرفت و گفت: »والذی نفسی بیده ان هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامة«؛ 
به آن خدايى که جان من در دست اوست اين على و شيعيان او رستگارانند در روز قيامت. 

   264. جز علي کسي اينگونه نگفت  

قنــدوزی صاحب کتاب ينابيع المودة متوفى 1294 هـ. ق. از عبداهلل بن مســعود نقل 
کرده که حضرت على بر باالی منبــر فرمود: »أیها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فان 
بین جوانحی...«؛ ای مردم! سؤال کنيد از من قبل از آن که مرا نيابيد پس به درستى که 

در سينة من علم فراوانى است سؤال کنيد از من که در نزد من است علم اولين و آخرين. 

   265. نسلي از جنس نور   

رسول خدا فرمود: »ان الله جعل ذریة کل نبی فی صلبه وجعل ذریتی فی صلب هذا«؛ 
خدا نســل هر پيامبری را از پشــت او به ثمر رسانده به جز نسل من که از پشت على به 

ثمر مى رسد. 1 

   266. برکت ويژه   

روزی رســول خدا وضو گرفت آن گاه آب وضوی دست خود را به صورت على و 
فاطمه پاشيد و فرمود: »اللهم بارک هام فی نسلهام«؛ خدايا! رحمت و برکت بر سر اينان 

و نوه هايشان بباران. 2

1. ذخائرالعقبی نوشته طبری، ص 67. 
2. االتحاف بحث االرشاف، ص 21. 
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   267. نشانه هاي ستمگر   

در جنــگ جمل زبير برای نبرد با حضرت على آماده شــد ولى با حضرت نجنگيد 
وگفت: به خدا ســوگند با تو نبرد نمى کنــم و علت هم اين بود که حضرت على به او 
يــادآوری کرد که آيا به خاطر داری روزی را که پيامبر از قبيله بنى غنم عبور مى کرد، 
 گفتى که على به من نگريست و خنديد و من نيز خنديدم و تو به پيامبر رسول اهلل

از غرور خود دست بر نمى دارد. 
و رســول خدا به تو گفت: به خدا ســوگند تو ای زبير با او مى جنگى و در آن حال 

ستمگر مى باشى. 
زبيــر گفت: صحيح مى گويــى و اگر اين ماجرا را به خاطر داشــتم هرگز به اين راه 
نمى آمدم و ميدان جنگ را ترک کرد1 و در آينده به دست ابن جرموز کشته شد. )در عصر 

ما نيز هستند عده ايکه با على با زبان مى جنگند(. 

   268. سعادتمندي روشن رو   

عمار روايت کرده که از رسول خدا شنيدم که به على فرمود: »یا علی! طوبی ملن 
احّبک وصدق فیک وویل ملن ابغضک وکذب فیک«. 

طوبى برای کسى است که تو را دوست مى دارد و دربارة تو راستگو است و ويل برای 
کسى است که با تو دشمن است و دربارة تو و اقرار به حق دروغ مى گويد. 2 

   269. صراط سعادت   

ابوالبرکات عبدالمحســن الحنفى در کتاب الفائق فى اللفظ الرائق حديث ذيل را نقل 
کرده است که: 

پيامبر فرمود: »من احّب علیاً فقد استمسک بالعروة الوثقی«؛ هرکس على را دوست 
بدارد به دستگيره محکم خدا در آويخته است. 

1. تاریخ طربی، ج 3، ص 37. 
2. صواعق املحرقه ابن حجر هيثمى، ص 148 ـ تفسير الجامع الحکام القرآن، ج 9، ص 317 نوشته قرطبى. 
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   270. اثر دوستي علي در قيامت   

ابن حجر عسقالنى در فصل 2 صواعق محرقه آورده که: 
رسول خدا فرمود: »یا علی! انت قسیم الجنة والنار تقول للنار هذا لی وهذا لک«. 

يا على!تويى قســمت کنندة بهشــت و دوزخ و تويى که به آتش مى گويى اين از آن 
من و اين از ان تو است. 1

   271. نشانه حق بعد از رسول اهلل   

پيامبراکرم فرمود: »ستکون من بعدی فتنة فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابی طالب انّه 
اّول من یرانی من یصافحنی یوم القیامة وهو معی فی السامء العلیا وهو الفاروق بین الحق 

والباطل«. 2 

به زودی بعد از من فتنه ای ايجاد مى شود پس اگر اينگونه شد بر شما الزم است که 
با على بن ابيطالب باشيد زيرا او اولين شخصى است که مرا مى بيند و با من در روز قيامت 

مصافحه مى کند و او با من و در مرتبه من است و اوست جدا کنندة بين حق و باطل. 

   272. خليفه را براي مردم معرفي کرد   

ابن مغازلى شافعى در مناقب خود آورده که پيامبر به على فرمود: »انه الینبغی ان 
اذهب االّ وانت خلیفتی وانت اولی باملؤمنین من بعدی«. 

ســزاوار نيســت که من از ميان مردم بروم مگر آن که تو خليفه و  اولى به مؤمنين 
باشى بعد از من. 

   273. اثر باطني حب علي   

معاذبن جبــل روايت کرده از پيامبر که فرمودند: »حب علی حسنة الیرض معها سیئة 
وبضغه سیئة التنفع معها حسنة«. 3

1. ینابیع املودة نوشته شيخ سليمان بن ابراهيم حسينى بلخى قندوزی حنفى متوفق 1294 هـ. ق. 
2. ینابیع املودة، باب 61. 

3. ینابیع املودة، ص 201. 
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دوست داشــتن على نيکويى و ثوابى اســت که هيچ گناهى نتواند آن را از بين ببرد 
و هيچ گناهى را باقى نمى گذارد و دشــمنى با او گناهى اســت که هيچ خيری را باقى 

نمى گذارد. 

   274. نشانه راه حق   

انس بن مالک روايت کرده که پيامبرخدا به امام على فرمود: تو امتم را بعد از من 
دربارة حقيقت و آنچه که آن ها دربارة آن نزاع مى کنند مطلع مى کنى. 1 

   275. پيامبر راه راست را نشان داد   

سعيدبن جبير از ابن عباس نقل کرده که گفت رسول خدا فرمود: »یا علی انت طریق 
الواضح وانت الرصاط املستقیم وانت یعسوب املؤمنین«. 

يا على! تو طريق آشکار و راه مستقيم و سرور مؤمنان هستى. 2 

   276. اين روايت را چه کسي نقل کرده؟   

عبداهلل بن عمربن خطــاب3 از رســول خدا روايت کــرده که جبريئــل امين برای 
رســول خدا خبر آورد کــه »والیة علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من 
عذابی« واليت على پناهگاه امن من اســت هرکســى داخل اين پناهگاه و دژ شود از 

عذاب محفوظ مى ماند. 4 

1. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 122 نوشته محمدبن عبداهلل حاکم نيشابوری متوفى 405 هـ. ق. 
2. شواهدالتنزیل. 

3. در جريان بيعت مردم در مســجد با حضرت على، عبداهلل بن عمر حاضر نشــد با ايشــان بيعت نمايد مالک 
اشــتر به حضرت على عرض کرد اجازه بدهيد گردن او را با شمشــير بزنم. حضرت فرمودند: من از کسى با 
زور بيعت نمى گيرم و اين در حالى اســت که پدر عبداهلل برای بيعت گرفتن از ابوبکر طبق مستندات تاريخى در 
کتاب اهل سنت مثل االمامة والسیاسة نوشته ابن قتيبه آمده که عدة زيادی را با زور مجبور به بيعت کرد و حتى 
مالک بن نويره را به وسيلة خالدبن وليد به شهادت رساند، آن گاه پس از کشته شدن مالک بن نويره سرش را از تن 

جدا کرده و به عنوان هيزم، زير ديگ آب قرار دادند. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 170. 
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   277. فاتح بي بديل ميدان ها   

در جنــگ خيبر پيامبر بعد از فرار ابوبکر و عمــر از ميدان فرمود: فردا پرچم را به 
دست کسى مى دهم که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نيز خدا و رسولش را دوست 

مى دارد. 
امام على در اين جنگ شــاهکارهای بى نظيری را نشــان داد، کندن در خيبر، به 
قتل رساندن مرحب خيبری، حمله به قلعه های پيچيدة خيبر و کشتن کثيری از يهوديان 
حاضر در ميدان جنگ واحدی در کتاب تاريخى اهل ســنت شيعه آن ها را تکذيب نکرده 
است و همه اتفاق قول دارند که اين اعمال فقط از او صادر گرديده است اما در اينجا به 
بخشــى از فرمايشات حضرت على دربارة مواجهه آن حضرت با مرحب خيبری اشاره 

مى شود. 
على مى فرمايد: مرحب در مبارزه با من گفت: »من آن کســى هستم که مادرم او 
را مرحب ناميد آماده کارزارم و تکاوری آزموده مى باشــم که زمانى با شمشير مى جنگم 

و زمانى با نيزه«. 
من به جنگ با او رفتم. از آنجايى که مرحب ســر بزرگى داشت و هيچ کاله خودی 
برای ســر او اندازه نبود سنگى را از داخل تراشيده بود و بر سر مى نهاد تا محافظ خوبى 
هم برای سرش باشد ولى با ضربه ای که بر سر او زدم آن سنگ شکسته شد و شمشير 

من بر فرق سرش فرود آمد و به قتل رسيد. 1 

   278. ممتاز دهر   

بعد از شهادت حضرت على امام حسن خطبه ای ايراد کرد و در بين آن به مردم 
چنين گفت: امشب مردی در گذشت که پيشينيان به او نرسيده اند و آيندگان هرگز مانند 
او را نخواهند ديد. کســى که نبرد مى کرد و جبرئيل در طرف راست و ميکائيل در سمت 
چپ او بودند به خدا ســوگند در همان شبى وفات کرد که موسى بن عمران در گذشت و 

عيسى به آسمان برده شد و قرآن نازل شد. 

1. تاریخ طربی، ج 3، ص 37. )اين کتاب يکى از کتاب های مستند اهل سنت که نويسندة آن در تاريخ 224 
هـ. ق. متولد و در سال 310 هـ. ق. فوت کرده است و اين کتاب از قديمى ترين کتاب های تاريخى مى باشد(. 
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بدانيد که او زر و سيمى به جا نگذاشت مگر هفتصد درهم که از مقرری خودش بود 
و مى خواست برای خانواده اش خادمى بخرد. 1

   279. سابقه اي نوراني   

ديلمى در فردوس االخبار روايت ذيل را اينگونه آورده که: 
رسول خدا فرمود: »لو یعلم الناس متی سمی علی امیراملؤمنین...«. 

اگر مردم مى دانســتند که على چه موقع به لقب اميرالمؤمنين ناميده شد فضايل او را 
منکر نمى شــدند زمانى که آدم بين روح و جسد بود او اميرالمؤمنين ناميده شد آن زمان 

که خداوند از انسان ها سؤال کرد: آيا من پروردگار شما نيستم؟
گفتند: آری!

خداوند فرمود: من پروردگار شما هستم و محمد پيامبر شما و على امير شماست. 
روزی پيامبــر به  دخترش حضرت زهرا فرمود: »اّن الکرامة ایّاک زوّجک من هو 
اقدمهم سلامً واکرثهم علامً«. از جمله کرامت های خداوند به تو آن اســت که تزويج کرد 

تو را به کســى )على( که جلوتر از مردم اســت در اسالم و عالم ترين آن ها از حيث علم 
و دانش مى باشد. 2 

   280. با روح رسول خدا مسح کرد  

امــام على فرمود: »ولقد قبض رسول الله واّن رأسه لعلی صدری ولقد سألت نفسه 
فی کّفی فامررتها علی وجهی«؛ هر آينه به تحقيق رسول خدا قبض روح شد در حالى که 

ســر مبارکش روی سينه من قرار داشت و روح آن حضرت در دست من خارج شد و من 
دستهايم را بر صورتم کشيدم. 3 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 140. 
2. ینابیع املودة، باب 73. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 561. 
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   281. پشيمان شده   

ابن ابى الحديد معتزلى به نقل از تاريخ ابى مخنف آورده که روزی ام ســلمه به عايشه 
فرمود: يادت مى آيد که من همراه رسول خدا به حجرة تو آمديم در آن هنگام على وارد 
شــد و با رسول خدا نجوی مى کرد و سخنشان طوالنى شد تو خواستى بر آن حضرت 
پرخاش کنى که من مانع شــدم اما تو گوش ندادی و بــه آن بزرگوار گفتى، هر نه روز 
يک بار نوبت من اســت که پيامبر به حجرة من بيايد آن هم تو آمدی و با پيامبر سخن 
مى گويى. رســول خدا وقتى اين رفتار تو را با على ديد صورتش ســرخ شد و به تو 
فرمــود: »ارجعی وراک والله الیبغضه احد من اهل بیتی وال من غیرهم من الناس اال وهو 
خارج من االیامن«؛ برگرد به عقب به خدا قســم احــدی از اهل بيت من و نه غير آن ها 

از مردم با على دشــمنى نکند ااّل اين که او از ايمان بيرون رفته اســت پس تو پشيمان 
برگشتى... 

   282. حکم خدا نازل نشده است  

هرگاه کســى به خواســتگاری فاطمه مى رفت پيامبر اسالم عذر مى خواست و 
مى فرمود: »مل ینزل القضاء بعد؛ هنوز حکم و فرمانى در اين باره بر من نازل نشده است«. 

 1

   283. تو خليفه امتي   

امام احمد حنبل در مســند خويش اين حديث را از پيامبراکرم نقل کرده که ايشان 
فرمودند: 

»یا علی! انت تربء ذّمتی وانت خلیفتی علی اّمتی«. 

يا على! تو دين و ذمه مرا ادا مى کنى و تو خليفة من بر اّمتم هستى. 

1. ذخائرالعقبی، ص 30. 
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   284. بدا به حال دشمن علي   

متقــى هندی صاحب کتاب کنزالعمــال در اين اثرش حديث ذيل را از پيامبر نقل 
نموده که: 

»من رسه ان یحیا حیاتی ویموت مامتی ویسکن جنة عدن غرسها ربی فلیوال علیاً من 

بعدی...«. 1 

هرکس مى خواهد مانند من زندگى کند و مثل من از دنيا برود و در بهشت جای گيرد 
على بن ابيطالب را پس از من ولى )خود( قرار دهد و بعد از من به  اهل بيتم اقتدا کند 
و همانا عترت من از خاک من آفريده شده اند و علم و درک من به آن ها عطا شده است 
و وای بر منکر فضائلشــان از امت من »فویل للمکذبین بفضلهم من امتی القاطعین فیهم 

صلتی ال انا لهم الله شفاعتی«. 

)و وای( بر آنانى که پيوندشــان را از من قطع کنند که هرگز شــفاعت من به آنان 
نمى رسد. 

   285. محبوبي آشکار   

حضرت علــى فرمود: »خرجت مع رسول ذات یوم نشی فی طرقات املدینه اذ مررنا 
بنخل من نخلها فصاحت نخلة...«؛ روزی بــا رســول خدا در مدينه راه مى رفتيم در آن 

هنگام از بين درختانى مى گذشــتيم، هر درختى به ديگری خطــاب مى کرد اين پيامبر 
برگزيده و او على مرتضى است، دومين درخت به سومين درخت فرياد مى زد اين موسى 
و برادرش هارون اســت، از بين آن ها عبور کرديم سومين درخت به چهارمين مى گفت: 
ايــن نوح و او ابراهيم اســت. چهارمين به پنجمين درخت مى گفت: اين محمد ســرور 

پيامبران و اين على سرور اوصياء است. 
آن گاه پيامبر لبخندی زد و فرمود: من اين درختان را درخت های فرياد زن مى نامم 

چرا که به ويژگى های من و تو فرياد مى زنند. 2 

1. کنزالعامل، ج 6، ص 217. 
2. فرائدالسمطین فی فضایل املرتضی، ج 1، ص 137 نوشته الجوينى الخراسانى متوفى 730 هـ. ق. 
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   286. حضرت ابوطالب و ايثارگري هايش  

ابن ابى الحديد معتزلى در شــرح نهج البالغه خــود آورده که جناب ابوطالب خيلى 
نگران پيامبر بود به همين دليل بعضى از شب ها على فرزندش را در بستر پيامبر و به 
جای ايشــان مى خوابانيد و محل خواب پيامبر را تغيير مى داد. شبى على به پدرش 

ابوطالب چنين گفت که من کشته مى شوم. 
ابوطالب در چند بيت به او گفت: »پســرم شــکيبا باش که شکيبايى عاقالنه است و 
هر زنده ای مى ميرد اما خداوند خواســته دوستى فدای دوست واال گهرگردد که کريم و 

نجيب باشد، اگر مرگى برسد تنها برای تو نيست هر زنده ای مى ميرد«. 
على در پاســخ صحبت های ابوطالب مى گويد: »مرا در ياری احمد به شــکيبايى 
دستور مى دهى؟ به خدا قســم هرچه که گفتم از روی ترس نبود من دوست دارم ياری 
مرا در مورد پيامبر ببينى و بدانى من پيوســته فرمانبردار تو هستم من احمد را که هر 

کودک و جوانى ستوده است برای رضای خدا ياری مى کنم. 

   287. صفات دشمنان علي   

جابربن عبداهلل انصاری روايتى را نقل کرده که حاکم حسکانى در شواهدالتنزيل آورده 
و آن روايت اين است که:

با عده ايهمراه رسول خدا بوديم مردی را ديديم در حال تضرع و رکوع و سجود. 
عرض کرديم: ای رسول خدا! نماز اين مرد چه نيکوست؟!

پيامبر فرمود: اين همان کســى اســت که پدر شــما آدم را از بهشت بيرون نمود 
)شــيطان( در ايــن زمان على بدون تــرس به طرف او رفــت و او را به زمين زده و 

استخوان های او را درهم فشرد و فرمود با خواست خدا تو را خواهم گشت. 
شــيطان به امــام گفت: »مرا در نزد خدا مهلتى اســت... برای چــه مى خواهيد مرا 

بکشيد؟«. 
به خدا سوگند تو را دشمن نمى دارد مگر کسى که من قبل از پدر او نطفة خود را در 

رحم مادر او ريخته ام؛ همانا من در اموال و اوالد دشمنان تو شرکت مى کنم... 
آن گاه رســول خدا به اميرالمؤمنين على فرمود: »صدقک والله یا علی! الیبغضک 
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من قریش اال سفاحیاً...«؛ به خدا قســم! ای على او راست گفت همانا از قريش دشمن تو 

نيست مگر زنازاده و از انصار مگر يهودی و از عرب مگر حرام زاده و از ساير مردم شقى 
و پست. 1 

   288. پرچم دار اسالم   

رســول خدا فرمــود: »اّن الله تبارک تعالی ایّد هذا الدین بعلی«؛  خدای تبارک و 
تعالى اسالم را به واسطة على پابرجا نمود. 2 

   289. عاقبت کار دشمنان علي   

جابربن عبداهلل  انصاری گويد رســول خدا به على فرمــود: يا على! »لو اّن اّمتی 
صاموا حتی صاموا کاالوتاد وصلّوا حّتی صاروا کالحنایا ثم ابغضوک الکّبهم الله علی مناخرهم 

فی النار«. 

يــا على! اگر امت من آنقدر روزه بگيرند که مانند ميخ ها باريک شــوند و آنقدر نماز 
بخوانند که مانند کمان خميده گردند و پس از آن با تو دشــمن باشند خداوند آن ها را با 

صورت به آتش خواهد افکند. 3 

   290. صفاتي از جنس انبياء  

ابن عباس مى گويد: که پيامبر فرمود: کسى که مى خواهد به ابراهيم در حلمش و به 
نوح در حکمتش و به يوسف در مردم داريش نگاه کند پس به على بن ابيطالب بنگرد. 4

   291. نشانه عيساي بزرگ   

ابن حجر در صواعق المحرقه ص 123 اين حديث را از رسول اکرم نقل کرده که: 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 343. 
2. حلیةاالولیاء، ج 3، ص 26. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 426. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ح  147. 
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»یا علی! ان فیک مثاً من عیسی بن مریم ابغضة الیهود حتی بهتوا امه واحبه النصاری 

حتی انزلوه باملنزلة التی لیس بها«. 

يا على! تو مانند عيســى بن مريمى که يهوديان او را دشــمن داشــتند تا آنجا که به 
مادرش بهتان زدند و مســيحيان آن قدر او را دوست داشتند که مقام او را فراتر از آنچه 

بود رساندند؛ يعنى او را به درجه الوهيت رساندند. 1 

   292. يد واحد   

ابوهريره روايت کرده که روزی پيامبر يک مشــت خرما به من داد که تعداد آن را 
شماره کردم 73عدد بود آن گاه نزد حضرت على رفتم او نيز يک مشت خرما به من داد 
شــمردم ديدم 73 عدد مى باشد. به محضر پيامبر رفته و تعجب خود را از برابری تعداد 
خرماها به ايشــان گفتم. پيغمبر اسالم لبخندی زد و فرمود: »یا اباهریره! اما علمت ان 

یدی علی بن ابی طالب فی العدل سواء«. 

ای اباهريره! مگر نمى دانى دست من و دست على در عدالت برابر است. 2 

   293. صفاتي از جنس پاکي   

رســول خدا فرمود: هرکــس مى خواهد دانش آدم، بينش نــوح، بردباری ابراهيم، 
پارسايى يحيى بن زکريا و خشم موسى بن عمران را ببيند به على بن ابيطالب نگاه کند. 3 

   294. اهل بيت قبل از خلقت   

ابن حجر در کتاب خود روايت ذيل را نقل کرده است که پيامبر فرمود: 
خداونــد آدم و حوا را آفريد و به فردوس برين برد... آن ها در فردوس بانويى را ديدند 
که جامه ای زيبا از جامه های بهشــتى در برداشــت و تاجى نورانى بر سر گذاشته و دو 
گوشوارة درخشان به گوش آويخته داشت و بهشت از پرتو نور چهره اش درخشان بود. 

1. اين روايت در تاریخ الکبیر بخاری، ج 2، ص 281 و تاریخ دمشق ابن عساکر، ج 2، ص 234 نيز آمده است. 
2. لعالی سیوطی، ص 54. 

3. تاریخ دمشق، ج 2، ص 280. 
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حضرت آدم به جبرئيل گفت: اين بانو که از زيبايى چهره اش بهشــت نورانى شــده 
کيست؟

جبرئيل گفت: او فاطمه دختر محمد، پيامبری که از نســل تو اســت و در آخرالزمان 
خواهد آمد. 

حضــرت آدم گفــت: اين تاجى که بر ســر دارد چيســت؟ پاســخ داد: شــوهرش 
على بن ابيطالب است. 

آدم پرسيد: اين دو گوشــواره که بر دو گوش او است چيست؟ گفت: دو فرزندش 
حسن و حسين مى باشد. 

آدم گفــت: حبيبم آيا اينان پيش از من آفريده شــدند؟ گفــت: بلى! اينان در علم 
مکنون خداوند چهار هزار سال قبل از آن که تو آفريده شوی وجود داشتند. 1 

   295. چهار جا همراه رسول اهلل   

ميرسيد على بن شهاب الهمدانى در کتاب مودة القربى، ج 2، ص 51 آورده که: 
پيامبر اســالم به على فرمود: ای على! در چهار مقام اسم تو را نزديک به اسم 

خود ديدم. 
ـ وقتى مرا به ســوی آسمان به معراج مى بردند همين که به بيت المقدس رسيدم در 
روی صخره آن اين جمالت بود: نيســت معبودی مگر خدا، محمد است رسول خدا، او را 

تأييد کردم به على که وزير اوست. 
ـ وقتى که به ســدرةالمنتهى رسيدم بر آن ديدم اين کلمات را: نيست معبودی مگر 
من،  محمد است برگزيده از ميان آفريده های من،  او را تأييد کردم به على وزير او، او 

را به على ياری کردم. 
ـ و چون به عرش خداوند رسيدم ديدم بر پايه های آن نوشته بود: من خدای هستم 
هيچ معبودی نيست جز من، محمد است حبيب من از ميان بندگانم، او را تأييد کردم به 

على وزير او و او را به على ياری نمودم. 
ـ و چون به بهشــت رســيدم ديدم بر در بهشت نوشته بود، نيست معبودی مگر من، 

1. لسان املیزان، ج 3، ص 346 نوشته ابن حجر متوفى 852 هـ. ق. 
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محمد اســت حبيب من از ميان مخلوقات من، او را تأييد کردم به على وزير او و او را به 
على ياری کردم. 1 

   296. اثر قيامتي پيروي از علي   

رسول خدا فرمودند: »من رسّه )من أراد( ان یجوز علی الرصاط کالریح العاصف ویلج 
الجنة بغیر...«؛ هرکس مشتاق اســت که از پل صراط مثل باد تند پاييزی بگذرد و خود 

را بدون حســاب به بهشت جاويدان برساند؛ واليت ولى و وصى ومصاحب و خليفة من، 
على بن ابيطالب را بپذيرد و بر دل بسپارد و هرکسى مى خواهد در آتش جهنم سرنگون 

شود، واليت على بن ابيطالب را رها کند. 
به عزت و جالل پروردگارم ســوگند على باب اهلل است، هيچ کسى وارد نمى شود 
مگر از آن باب و او صراط مستقيم است على آن کسى است که خداوند در روز قيامت 

از واليت او سؤال خواهد کرد. 2 

  297. حديث منزلت در ساير منابع و کتب اهل سنت   

رســول خدا در غزوه تبوک به امــام على فرمــود: »انت منی مبنزلة هارون من 
موسی«. 3

   298. هيچ پيغمبري بدون وصي نبود   

ميرســيد على همدانى شافعى در کتاب مودةالقربى اين حديث را از رسول خدا نقل 
نموده که ايشان فرمودند: 

»ان الله تعالی جعل لکّل نبی وصّیاً، جعل شیث وصی آدم ویوشع وصی موسی وشمعون 

وصی عیسی وعلیاً وصیی وصیی خیراالوصیاء فی البداء وانا الداعی وهو املضیی«؛ به درستى 

1. اين حديث در ینابیع املودة ص 256 نيز آمده است. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 76. 

3. صحیح مسلم، ج 4، ص 42، ح  2404 و سنن ترمذی، ج 5ـ  مناقب ابن مغازلی، ح  3808 و 3814ـ  سنن ابن ماجه 
)مقدمه(، ح  115 ـ مستدرک صحیحین، ج 3، ص 109 و 133. 
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که خداوند متعال برای هر پيامبری جانشين و وصيى قرار داد، شيث را وصى آدم و يوشع 
را وصى موسى و شمعون را وصى عيسى و على را وصى من و وصى من بهترين اوصياء 

مى باشد. منم دعوت کننده حق و على است روشن کننده )حق و حقيقت(. 

   299. شاني شريف   

روزی پيامبــر امام على را فرا خواند و گفت: يا على! تو مانند حضرت عيســى 
مى مانى، يهوديان با او دشمن شدند و در دشمنى تا آنجا پيش رفتند که به مادرش بهتان 
زدند و افترا بســتند از طرف ديگر نصاری چنان در دوستى به او افراط کردند تا او را خدا 

دانستند. 
آن گاه حضرت على مى فرمايــد: »انه یهلک فی محب یقرظنی مبا لیس فی ومبغض 

مفرت یحمله شنانی علی...«. 

دو طايفه به واســطة من هالک شــدند محبى که افراط کرد و دشمنى که عناد زياد 
ورزيد، ای دوســتان آگاه باشيد که من پيامبر مسل و نّبى مکرم نيستم ولى عمل کننده 
به کتاب خداوند بزرگ هستم اطاعت و پيروی من در آنچه اکراه يا اشتياق داريد بر شما 

واجب شد پس با امر و نهى من مخالف مکنيد. 1 

   300. هم نام خداوند   

رسول خدا مى فرمايد: در شب معراج صدايى را شنيدم که از من پرسيد: يا محمد! چه 
 کسى را جانشين خود در زمين قرار دادی؟ گفت: »خیر أهلها لها اهاً؛ علی بن ابی طالب

حبیبی و صهری وابن عّمی«. 

بهترين اهل زمين على بن ابيطالب حبيب و داماد و پســرعّم خود را جانشــين قرار 
دادم. 

آن گاه خداونــد به من فرمود: يــا محمد! آيا او را دوســت داری؟ گفتم: بلى يا رب 
العالمين! او را بسيار دوست دارم. 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 229. 
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خدای ســبحان فرمود: او را دوست بدار و امت را امرکن او را دوست بدارند من على 
اعلى هستم و نام او را از نام خودم گرفتم و او را على ناميدم... 1

   301. دشمن رسول اهلل   

ام ســلمه روايت کرده که پيامبر فرمودند: کســى که على را دشنام دهد مرا دشنام 
داده است. 2 

  302. کداميک از صحابي اينگونه حرف ها را مي زدند  

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه اين حديث را آورده که: 
امام على فرمود: به خدا قسم اگر بخواهم به هر فردی از شما خبر دهم که از کجا 
بيرون مى رود و از کجا داخل مى شود و همه حاالتش را بيان کنم اين کار را مى کنم. اما 

مى ترسم که به پيامبرخدا کافر شويد )و مرا پيامبر بدانيد(. 
بدانيد که من اين اخبار را به ياران خاص خود که بيم چنين انحرافى در آن ها نمى رود 

مى رسانم. 

   303. خورشيد تابنده   

رســول خدا فرمود: »اذا فقدتم الشمس فاتوا القمر واذا فقدتم القمر فاتوا الزّهرة فاذا 
فقدتم الزهرة فاتوا الفرقدین«؛ اگر خورشــيد را از دست داديد به سوی ماه بشتابيد و اگر 

ماه پنهان شــد به جانب زهره برويد اگر به زهره نتوانســتيد دســت پيدا کنيد به سمت 
فرقدين برويد. 

شــخصى از پيامبر سؤال کرد ای رسول خدا! شــمس و قمر و زهره و فرقدان چه 
مى باشند؟ 

ايشان پاسخ دادند: شمس آســمان هدايت من هستم. قمر عالم تاب آسمان واليت 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 178. 
2. کنزالعامل، ج 6، ص 157 ـ ینابیع املودة، باب 6، ص 339. 
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على بن ابيطالب اســت. ستاره زهره در شب تاريک فاطمه است و فرقدان دو فرزندم 
حسن و حسين هستند. 1

   304. نشانه هاي عشق   

امام احمدبن حنبل در مســند خود پيرامون نزول آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة 
فی القربی«؛ آورده کــه از پيامبر دربارة اشــخاص مذکور در اين آيه ســؤال کردند؟ 

پيامبر فرمودند: اين افراد على و فاطمه و ابناهها مى باشند. 

   305. صاحب اسرار کتاب اهلل   

امام على فرمود: پيامبر اسالم نوع قرائت هر آيه ای که نازل مى شد را به من ياد 
مى داد بعد آيه را مى نوشت و من نيز آن را مى نوشتم آن گاه تأويل، تفسير، ناسخ، منسوخ، 
محکم و متشــابه بودن آيه را به من مى آموخت و در حقم دعا مى کرد که آن حقايق را 
دريابم و حفظ کنم و بعد از آن نيز هيچ گاه چيزهايى را که آموخته بودم فراموش نکردم.2 

   306. واسطه علمي استثنايي   

 ميرسيدعلى بن شــهاب الهمدانى در کتاب مودة القربى حديث ذيل را از پيامبراکرم
به نقل از عبداهلل بن مســعود آورده اســت: »انا میزان العلم وعلی کفتاه والحسن والحسین 

خیوطه وفاطمة عاقته...«. 

من ميزان و ترازوی علم هســتم و على دو کفة آن اســت و حســن و حسين بند و 
ريسمان آن و فاطمه واسطة ارتباط و عالقة اوست. 3 

   307. مثالي رسا  

امام صادق فرمود: »... انه من اتی البیوت من ابوابها اهتدی ومن اخذ فی غیرها سلک 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 277. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 48. 

3. ینابیع املودة، ص 245. ارجح املطالب، ص 312 - مقتل الحسین، ص 107. 
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طریق الردی وصل الله طاعة ولی امره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترک طاعة 

والة االمر مل یطع الله والرسوله«. 

همانا هرکس از درهای خانه ها وارد شود اهل هدايت است و آن که از غير در بيايد 
راه هالکت پيموده اســت خداوند اطاعت از ولى امر خود را به اطاعت از رســول خود و 
اطاعت از رسول خود را با اطاعت از خود پيوند زده است بنابراين هرکس اطاعت از اوليای 

امر را ترک کند از خدا و رسول او اطاعت نکرده است. 1

   308. نشانه راه مستقيم   

اربلى از امام باقر در کتاب کشــف الغمه جلد اول، ص 324 حديث ذيل را روايت 
کرده:

»علی بن ابی طالب یأمر بالعدل وهو علی رصاط مستقیم«؛ على بن ابيطالب فرمان دهنده 

به عدل و کسى است که در صراط مستقيم مى باشد. 2

   309. پرچم دين خدا  

رسول خدا فرمود: »ان رب العاملین عهد الی فی علی عهداً انه رایة الهدی ومنار االیامن 
وامام اولیائی ونور جمیع من اطاعتی«. 

پروردگار جهانيان دربارة على به من ســفارش فرمود: که على پرچم هدايت و 
جايگاه روشن ايمان و پيشــوای بندگان پاک و روشنى بخش همه کسانى است که مرا 

پرستش مى نمايند. 3 

   310. مدار نوراني   

رسول خدا فرمودند: 
»علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار«. 4 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج 1، ص 181 و ج 3، ص 205 و ج 12، ص 16. 
2. حديث فوق در توضیح الدالئل ص 163 نيز آمده است. 

3. حلیةاالولیاء وطبقات االصفیاء نوشته ابونعيم احمدبن عبداهلل اصفهانى، متوفى 430 هـ. ق. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 10، ص 270ـ  سبیل النجاة فی تتمه املرجعات، ص 170ـ  ربیع االبرار، 
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على با حق اســت و حق با على اســت هرکجا که على حرکت کند حق به دنبالش 
است. 

   311. اهل بيت اولي االمر هستند   

امام صادق فرمودند: »اولى االمر امامان از اهل بيت هستند«. 1 

   312. سود و نفع آخرتي   

ابى بکر احمدبن مردويه که مورد اعتماد در نزد مذاهب چهارگانه اهل ســنت اســت 
در کتــاب خــود آورده کــه از ابن عباس ســؤال کردنــد: »قلنا له یابن عباس اینفع حب 

علی بن ابی طالب فی االخرة؟«. 

ای ابن عباس آيا حبّ و دوست داشتن على بن ابيطالب نفعى برای آخرت ما دارد؟ 
ابن عباس گفت: اصحاب رســول خدا دربارة دوستى على اختالف نمودند تا اين 
که از رســول خدا پرســيديم؟ آن حضرت فرمود: بگذار از طريق وحى مسأله را بپرسم 
ســپس وقتى که جبرئيل فرود آمد حضرت سؤال را مطرح نمود. جبرئيل گفت: به زودی 
اين را از پروردگارم مى پرســم. به باال رفت و برگشــت و گفت: ای محمد خداوند بر تو 

سالم مى رساند و مى فرمايد: 
على را دوســت بدار و هرکس او را دوســت بدارد همانا مرا دوســت داشته است و 
هرکس با او دشــمنى کند با من دشمنى نموده است. ای محمد هرجا تو باشى على هم 

هست و هرجا على باشد دوستداران على هم هستند؛ اگرچه گناهکار باشند. 

   313. نشانه روشن يک کافر   

ميرسيدعلى بن شــهاب همدانى صاحب کتاب مودةالقربى در فصل سوم از اين اثرش 
حديث ذيل را از پيامبر نقل نموده:

»اّن الله قد عهد الّی من خرج علی علّی فهو کافر فی النار«. 

نوشته جاراهلل زمخشری، ج 1، ص 828. 
1. ینابیع املودة، ص 114 نوشته سليمان قندوزی حنفى متوفای 1294 قمری. 
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خداوند عهد نموده با من که بدانيد هرکس بر على خروج کند کافر اســت و جايگاه 
او در آتش مى باشد. 

   314. اثر روحي انکار اهل بيت   

ابن حجر هيثمى در کتاب خود صواعق المحرقه حديث ذيل را از رســول خدا نقل 
نموده که ايشــان فرمود: »من مل حّق عرتتی من االنصار والعرب فهو الحدی ثاث اّما منافق 

واّما ولد زانیة واّما امر وحملت به اّمه فی غیر طهر«. 

کســى که حق عترت مرا )اهل بيت( از انصار و عرب نشناســد پس او يکى از سه 
چيز خواهد بود يا منافق يا ولد زنا و يا ولد حيض مى باشد. 

   315. راهبري امين   

پيامبراکــرم فرمــود: »ان تولّوا علیاً ـ ولن تفعلوا ـ تجدوه هادیّاً مهدیاً یسلک بکم 
الطریق  املستقیم«. 

اگر واليت على را بپذيريد ـ که هرگز نمى پذيريد ـ او را هادی و مهدی مى يابيد، 
شما را به طريق مستقيم سير مى دهد، که هرگز گمراهى در آن نباشد. 1 

  316. طبري در تفسيرش خليفه را معرفي کرده است   

طبری در مورد واقعة يوم االنذار در کتاب خود اينگونه آورده که: 
رســول خدا به على اشــاره کرد و فرمود: »ان هذا اخی ووصیتی وخلیفی فیکم 
فاسمعوا له واطیعوه«؛ اين برادر من و وصى من و خليفة من در ميان شماســت، سخنان 

او را بشنويد و از او اطاعت کنيد... 2

   317. سابقون امت ها   

نويســنده کتاب ابطال نهج الحق، قاضى روزبهان از علمای اهل ســنت، روايتى را 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 44. 
2. تفسیر جامع البیان نوشته طبری، ج 9، ص 75. 
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بــا اين عبارت در کتــاب خــود آورده: »سباق المة ثاثة: مؤمن آل فرعون وحبیب النجار 
وعلی بن ابی طالب«؛ ســپس در توضيح اين روايت آورده اســت که شــکى نيســت که 

على بن ابيطالب جزء پيش گامان در اســالم و در ايمان بود و ســابقه و فضايل بيشماری 
دارد. 

   318. خليفه کيست؟   

ابى ذر غفاری از رســول خدا اين روايت را نقل کرده که: »ترد علیَّ الحوض رایة علیٍّ 
امیراملؤمنین وامام املتقین و قائد الغر املحجلین والخلیفة من بعدی«. 

پرچم على اميرالمؤمنين و پيشــوای روی و دست و پا سفيدان و خليفه بعد از من در 
کنار حوض کوثر بر من وارد مى شوند. 1 

 ابن مغازلى شــافعى در کتاب مناقب خود حديث ذيل را نقل کرده که رسول خدا *
به على فرمود: »انه الینبغی ان اذهب االّ وانت خلیفتی وانت اولی باملؤمنین من بعدی«. 
سزاوار نيست که من از ميان مردم بروم مگر آنکه تو خليفه و اولى به مؤمنين باشى 

بعد از من. 2

   319. فضايل خليفه رسول اهلل   

محمدبن يوســف گنجى شافعى حديث ذيل را در کتاب کفاية الطالب چنين آورده که 
عمربن خطاب از رسول خدا نقل مى کند: »لو اّن الریاض اقام والبحر مداد والّجن حساب 

واالنس کّتاب ما احصوا فضایل علی بن ابی طالب«. 

اگر درختان قلم شوند و دريا مرکب و جنيان حساب کننده و آدميان نويسنده نمى توانند 
فضايل على بن ابيطالب را شمارش کنند. 3

1. کفایةالطالب، محمدبن يوسف گنجى شافعى، واملوضوعات نوشته ابن جوزی ج1، ص 389.
2. مستدرک علی الصحیحین، نوشته حاکم نيشابوری، ج 3، ص 133 و مجمع الزوائد، نوشته هيثمى، ج 9، ص 120 
و خصائص نوشته نسايى، ص 64 و املعجم الکبیر، ج 12، ص 78 و تاریخ مدینة دمشق، ج 42، ص 100 و البدایة، 
نوشته ابن کثير دمشقى، ج 7، ص 374 و صواعق املحرقه، نوشته ابن حجر، ص 29 و صحیح بخاری، ج 2، ص 324 
و کنزالعامل، ج 6، ص 152، ح  2504 و االصابه، نوشته ابن حجر، ج 4، ص 568 و مسند ابن ماجه، ج 1، ص 28. 

3. قندوزی در ینابیع املودة، ج 2، ص 254 اين روايت را به نقل از ابن عباس آورده است. 
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   320. اخذ شهادت   

ميرسيدعلى شهاب الهمدانى فصل پنجم از کتابش، مودةالقربى آورده که عمربن خطاب 
گفت: رســول خدا على را که بزرگ ترين راهنما اســت تعييــن و نصب کرد تا بعد از 
پيامبر به موالئى جامعه معرفى شــود بعد از آنکه رسول خدا دربارة دوستان و دشمنان 

حضرت على دعا کرد عرض کرد: 
»اللهم انت شهیدی علیهم؛ خدايا! تو گواه منى بر ايشان«. 

در آن هنگام جوانى با صورتى زيبا و بوی خوش کنار من نشسته بود به من گفت: 
»لقد عقد رسول الله عقداً الیحلّه اال املنافق فاحذر ان تحلّه«. 

عهد بســت پيامبر عهدی محکم که نمى شکند اين عهد را مگر منافق پس حذر 
کن ای عمر که تو ناقض اين عهد محکم باشى. 

آن گاه عمر مى گويد: به رســول خدا عرض کردم وقتى شــما دربارة على ســخن 
مى گفتيد پهلوی من جوان زيبايى بود و به من اين چنين گفت: 

حضرت پيامبر فرمود: »انه لیس من ولد آدم لکّنه جربئیل اراد ان یوکّد علیکم ما قلته 
 .»فی علی

او از اوالد آدم نبود بلکه جبرئيل امين بود که به اين صورت جلوه گر شد تا تأکيد کند 
بر شما آنچه را که من گفتم دربارة على. 

   321. 12 خليفه بر حق   

رسول خدا فرمود: 
اين امر )امامت امامان بر شــما( زايل نمى شــود تا در ميان ايــن امت دوازده خليفه 
بگذرند. جابربن ســمره مى گويد از پدرم پرسيدم رســول خدا در ادامه چه فرمود؟ پدرم 
گفت: فرمود: همه آن 12 نفر خليفه از قريش هســتند و در نقل ديگری فرمود: اســالم 
پيوسته عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه... که بر مردم واليت نمايند و آن 12 نفر از قريش 
هستند. )از اين روايت معلوم مى شود که منظور از خلفای بعد از رسول خدا خلفای بنى 

اميه و بنى العباس که به جنايت کاری در تاريخ مشهور بودند نيستند(. 1
1. فتح الباری فى شرح صحیح البخاری 13 جلدی که نوشته: شهاب الدين احمدبن على بن حجر عسقالنى متوفای 
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   322. درس سحر  

ابوعبدالرحمن احمدبن شــعيب بن على نسائى متوفى 303 هـ. ق. در سنن و امام احمد 
حنبل شــيبانى متوفى 241 هـ. ق. در مســند احمد و محمدبن يزيد القزوينى مشهور به 
ابن ماجه صاحب کتاب 2 جلدی سنن متوفى 273 هـ. ق. آورده اند که امام على فرمود: 
من در نزد پيامبرخدا جايگاهى داشــتم که هيچ يک از مردم نداشتند، من هميشه در   
ســحرگاهان به نزد او مى رفتم و مى گفتم: درود بر تو ای نبى خدا! اگر ـ تنحنح ـ شــبه 

سرفه مى فرمود به خانه بر مى گشتم وگرنه وارد منزل مى شدم. 1

   323. 12 نور پاک   

مســلم بن حجاج قشيری نيشابوری متوفای سال 261 هجری قمری و صاحب کتاب 
صحيح مسلم در کتاب االماره از جابربن سمره نقل مى کند که او گفت به همراه پدرم نزد 

رسول خدا رفتيم و شنيديم که ايشان فرمود: 
اين دين پيوسته پابرجا خواهد بود تا قيامت برپا شود تا دوازده نفر بر شما خليفه باشند 

و همه آن ها از قريش هستند. 2 

   324. عبور از صراط   

ابن حجر عســقالنى در کتاب خود، صواعق محرقه آورده که ابن سماک نقل کرده از 
ابوبکر که به على گفت: از پيامبر اين مطلب را شنيدم: هيچ کس از صراط نمى گذرد 

جز اين که على جواز آن را برايش بنويسد. 

852، ج 16، ص 338 و املستدرک علی الصحیحین نوشته محمدبن عبداهلل حاکم نيشابوری متوفى 405 هجری 
قمری، ج 3، ص 617 و سنن ابى ماجه نوشته محمدبن يزيد القزوينى متوفای 273 هجری قمری، ج 2، ح  4087 

ـ 4086. 
1. مسند احمد، ج 1، ص 107 و 85 ـ سنن نسائی، ج 1، ص 178، باب تنحنح در نماز. 

2. صحیح مسلم، ج 12، ص 201 ـ سنن ابی داود نوشته سجستانى، متوفای 275 هجری قمری، ج 4، ص 106. 
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   325. منزلتي عرشي ) با 12 آدرس حديث(  

ســعدابى وقاص و عايشه بنت سعد و ابوسعيد خدری که از راويان مورد وثوق علمای 
 به على نقل کرده اند که رسول خدا اهل ســنت مى باشند روايتى را از رســول خدا

فرمود: »لعلی: انت مّنی مبنزلة هارون من موسی االّ انه النّبی بعدی«1. 
يعنى: يا على! تو در نزد من مثل هارون نسبت به موسى هستى اال اينکه بعد از من 

پيامبری نيست. 

   326. محبتي واجب   

قال رسول الله: »جاءنی جربئیل من عندالله بورقة آس خرضاء مکتوب فیها ببیاض انی 

افرتفت محبة علی بن ابی طالب علی خلقی فبلغهم ذلک عنی«. 2 

رسول خدا فرمود: جبرئيل از جانب خدای متعال نزد من آمد با ورقى سبز و خوشبو 
و معطر که در آن با خط سفيد نوشته شده بود من محبت على بن ابيطالب را بر مخلوقاتم 

واجب نمودم سپس اين خبر را به مردم برسان. 

   327. توسل نردبان وصل   

جابربن عبداهلل انصاری نقل مى کند: 
در سرزمين عرفات همراه پيامبر بودم و على کمى دورتر از پيامبر ايستاده بود. 
رسول خدا فرمود: يا على! نزديک تر بيا و دست خود را به دست من بده. آن گاه فرمود: 

1. مســند نوشــتة ابوعبداهلل احمدبن محمدبن حنبل شيبانى مشهور به امام احمد حنبل، ج 3، ص 32 و ج 1، ص 
177، 182 و ج 6، ص 369 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 598 ح  2010 و ح  1041. 

اين روايت نيز در کتاب صحیح نوشتة محمدابن اسماعيل بخاری جعفى مشهور به بخاری متوفى 256 هـ. ق. در 
جلد 6 باب غزوه تبوک آمده است و همان کتاب ج 5، ص 19، باب مناقب علی بن ابی طالب و در کتاب صحیح 
نوشتة مسلم بن حجاج قشيری نيشابوری مشهور به صحیح مسلم متوفى 241 هـ. ق. ج 7، ص 119 و 120 باب 
فضايل على بن ابى طالب از ســعد ابى وقاص و زيدبن ارقم روايت شــده است و در صحیح نوشتة ترمذی، ج 5، ص 

633 و 641 نيز اين روايت آمده است. 
و ابن مغازلى شافعى در کتاب مناقب، ص 30 خود همين روايت را از صحابى بزرگ رسول خدا عبداهلل بن مسعود 
و انس بن مالک نقل کرده اســت و صاحب کتاب اسدالغابه ابن االثير على بن ابى الکرم محمدبن محمود، ج 4، ص 

26 متوفای 630 هجری قمری. 
2. مناقب نوشته موفق بن احمدبن محمد خوارزمى، ج 3، ص 197 متوفای 568 هجری قمری. 
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»یا علی! خلقت انا وانت من شجرة انا اصلها وانت فرع ها والحسن والحسین اغصانها، یا 

علی! من تعلّق بغصن منها ادخله الله والجنة«. 

يا على! من و تو از درخت واحدی هستيم که من اصل و ريشه و تو فرع آن هستى، 
حسن و حسين شاخه های آن درخت هستند. ای على! هرکسى به شاخة اين درخت 
چنــگ بزند خداوند متعال او را وارد بهشــت مى کند. 1 )ايــن روايت به الفاظ مختلف از 

رسول خدا نقل شده است(. 

   328. يادي معنوي   

قال رسول الله: ذکر علی عبادة. 

رسول خدا فرمود: ذکر و ياد على عبادت است.2 

  329. ايمان بي همتا و بزرگ )با آدرس 6 حديث(  

لو  واالرض  الساموات  ان  یقول:   رسول الله لسمعت  اشهد  قال:  عمربن الخطاب  »ان 

3 .»وضعنا فی کفة ثم وضع ایامن علی فی کفه لرجح ایامن علی

عمربن خطاب مى گويد از رســول خدا شــنيدم که فرمود: اگر آسمان ها و زمين در 
کفــه ترازويى قرار گيرد و ايمان على را در کفه ديگر نهنــد همانا ايمان على برتر و 

سنگين تر است. 

   330. حقيقتي که واضح است  

ابن ابى الحديد عالم ســنى در شــرح نهج البالغه خود در جلد 6، ص 51 روايتى را از 

1. شواهدالتنزیل نوشته ابوالقاسم حاکم حسکانى، ص 149. 
2. جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر نوشته جالل الدين عبدالرحمن بن ابى بکر سيوطى متوفای 911، ج 2، ص 19. 
3. لسان املیزان  نوشته ابن حجر حديث 328 ـ مناقب نوشته خوارزمى، ص 131، ح  146 ـ فردوس االخبار، ج 
3، ص 363 و شبيه همين مضامين در کنزالعامل، ج 11، ح  32993 و در میزان االعتدال نوشته ذهبى، ج 3، ص 
493 متوفای 748قمری از عمربن خطاب با لغات مشابه ديگر و تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 341 آمده است. 
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بخاری1 و مسلم نقل کرده و تأکيد کرده که تمامى محدثان در صحت اين روايت اتفاق 
نظر دارند. 

و اما روايت: 
رســول خدا فرمــود: »إیتونی بداوٍة وکتٍف اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده؛ دوات و 

استخوان شتری بياوريد تا چيزی برايتان بنويسم که بعد از آن گمراه نگرديد«. 
ســؤال: نکته ای اينجاســت که معلوم مى شــود به تصريح پيامبرخدا مردم بعد از 
رســول خدا به علت دوری از على گمراه شــدند وگرنه اگر پيامبرخدا منظورشان 
خالفت ابوبکر بود و با آن موافق بودند چرا کلمة گمراه شــدن مردم را به کار برده اند؛ 
پس معلوم مى شــود رســول خدا خالفت ابوبکر را گمراهى مى دانستند و به خالفت او 

راضى نبودند که فرمودند دوات بياوريد تا بنويسم گمراه نشويد. 

   331. 12 عرش نوراني   

اسامى امامان شيعه در روايات اهل سنت 
در بعضى از روايات موجود در کتب اهل ســنت به حديثى بر مى خوريم که در جای 
خود دليلى روشــن برای راه حق و حقيقت است. خوارزمى از علمای اهل سنت متوفای 
568 قمری اســت. او دارای تأليفات قابل توجهى است و در يافتن روايات، محققى توانا 
و قابل تمجيد اســت در کتاب مقتل الحســين روايتى آورده که دليلى بر اثبات واليت و 
امامت، امامان شــيعه اســت. اين روايت در ساير کتب حديثى علمای قديمى اهل سنت 
نيز به چشــم مى خورد و جزء روايات ضعيفى نبوده که محدثى مثل خوارزمى از کنار اين 
حديث بى توجه بگذارد؛ لذا هم خوارزمى و هم ســاير علمای ديگر اهل سنت روايت زير 
را در کتب خود به نقل های متعدد آورده اند  البته اين حديث در کثيری از کتب تفسيری 

و روايى شيعه نيز به چشم مى خورد و اما روايت: 
ابوســليمان گوسفنددار رسول خدا نقل مى کند از رســول خدا شنيدم که فرمود: 
»لیلة ارسی بی الی السامء قال لی الجلیل )جل جاله(: )آمن الرسول مبا أنزل الیه من ربه... 

( فقلت: واملؤمنون قال: صدقت. قال: یا محمد! انی اطلعت الی اهل االرض اطاعة فاخرتتک 

1. صحیح بخاری، ج 1، ص 37 و ج 4، ص 31 و 66 و ج 5، ص 137 و ج 7، ص 9 و ج 8، ص 161. 
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منهم فشققت لک اسام من اسامئی فا اذکر فی موضع اال ذکرت معی فانا املحمود وأنت 

محمد ثم اطلعت الثانیة فاخرتت منهم علیاً فسمیته باسمی... در شــبى که من در آسمان 

ها ســير داده شدم خداوند جليل اين آيه را بر من نازل کرد: )آمن الرسول مبا انزل الیه من 
ربه... ايمان آورد رسول ما به آنچه که از طرف پروردگارش برايش نازل شده... (. گفتم: 

و مؤمنان هم؛ فرمود: راست گفتى ای محمد! فرمود: يا محمد! به درستى که من از زمين 
اطــالع حاصل نمــودم و آن گاه تو را برگزيدم و پيامبرت قرار دادم و برای تو اســمى از 
نام خودم مشــتق کردم پس من محمودم و تو محمد! آن گاه دوباره اطالع حاصل نمودم 
و على را اســمى از نام های خودم برايش مشــتق نمودم ای محمد! خلق کردم تو را و 
على را و فاطمه و حســن و حسين و ائمه و امامان از نسل حسين را از نور خودم آن گاه 
واليتشــان را بر اهل زمين و آسمان عرضه نمودم پس هرکس آن را قبول کند او را نزد 
من مؤمنين اند و هرکس که انکارش کند در نزد من از کافرين است يا محمد! به درستى 
که اگر بنده ای عبادتم کند آن اندازه که از غير من منقطع شود و مانند يک چوب خشک 
شــود آن گاه با انکار واليت آن ها به نزد من بيايد او را نمى بخشم! ای محمد! آيا دوست 
داری آن ها را بينى؟ گفتم: آری! ســپس فرمود: به ســمت راست عرش نگاه کن، ناگاه 
نورهای على، فاطمه، حســن، حسين، على بن الحســين، محمدبن على و جعفربن محمد، 
موســى بن جعفر، على بن موســى، محمدبن على و على بن محمد والحسن بن على و محمد 
المهدی بن الحســن را ديدم و مهدی در شبکه ای از نور مانند کوکبى درخشان بين آن ها 
بود ای محمد! اين ها حجت های من بر بندگانم هســتند و اوصياء تواند و مهدی آن ها 

خونخواهى کننده از قاتل عترت توست. 
به عزت و جاللم ســوگند! که او انتقام گيرنده از دشمنانم و ادامه دهنده )راه( خوبان 

است. 1

   332. چراغ راه سعادتمندي   

در بيست حديث از بيست صحابى آمده است که پيامبر فرمود: 

1. مقتل الحسین نوشته خوارزمى، ص 95، ح  203 و فرائدالسمطین، ج 2، ح  571. 
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»الخلفاء بعدی اثنی عرش کلّهم من قریش«. 1

خلفا و جانشينان بعد از من دوازده نفر هستند که همگى از قريش مى باشند. 
و همين روايت را ابوبکر و عمر و عثمان نيز نقل کرده اند. 

همچنيــن به دو طريق کــه در يکى از آن ها راوی آن ابوبکر مســتقيمًا از حضرت 
رسول روايت مى کند؛ آمده است: 

»منزلة علی مّنی، کمنزلتی من ربّی«. 2

مقام و منزلت على نسبت به من؛ همانند منزلت من نسبت به پروردگارم مى باشد. 
و اين حديث در کتاب »صواعق محرقه«3 از کتب عاّمه نيز نقل شده است. 

   333. داناي توانا  

از سلمان فارسى نقل شده که مى گويد:
رســول خدا فرمود: »أعلم اّمتی من بعدی علی بن ابی طالب؛ داناترين امت من بعد از 

من على بن ابيطالب است«. 4 

   334. طوباي بهشتي   

اّحبک وصدق  یا علّی! طوبی ملن   :لعلی یقول   قال: »سمعت رسول الله عن عامر 

فیک وویل ملن ابغضک وکذب فیک«. 

عمار نقل کرد از رسول خدا شنيدم که به على مى فرمود: طوبى برای کسى است 
که تو را دوست مى دارد و دربارة تو راستگو و صادق است و ويل برای کسى است که با 

تو دشمن  است و دربارة تو و اقرار به حق تو دروغ مى گويد. 5

1. مسند احمد، ج 5، ص 87ـ  108ـ  صحیح مسلم، ج 6، ص 3 و 4 و طبرانى محدث بزرگ اهل سنت در املعجم 
الکبیر ج 10، ح  10310 و در املعجم االوسط ج 4، ح  3950 آورده است. 

2. میزان االعتدال ذهبى، ج 3، ص 540 ـ الکشف الحثیث، ص 229 ـ لسان املیزان ابن حجر، ج 5، ص 161. 
3. تأليف ابن حجر عسقالنى. 
4. کنزالعامل، ج 6، ص 156. 
5. تاریخ بغداد، ج 9، ص 71. 
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   335. امام مجاهدان  

در روايتى رســول خدا مى فرمايد: يا على تو در جنگ، دالورترين... و در جهاد قوی 
ترين مردمى. 

1. امام على در جنگ بدر از 70 کشــته مشــرکين تنها نصف  اين کشته ها را به 
جهنم فرســتاد و الباقى را مسلمانان و فرشتگان کشتند؛ صرفنظر از آنانى که امام در اين 
جنگ زخمى کرد اســامى 35 کفاری که به دســت امام کشته شدند در کتب اهل سنت 

دقيقًا آمده است. 
2. در جنگ حنين 40 نفر را امام کشــت که شــجاع ترين آنان ابوجرول بود که امام 
با ضربه ای او را به دو نيم کرد. امام در اين جنگ در بين 24 هزار شمشــيرزن دشــمن 

مقاومت جانانه ای از خود نشان داد. 
3. در جنگ ذات السالسل 7 نفر از بزرگان آن ها را کشت که سر سخت ترين آن ها 

سعيدبن مالک عجلى بود. 
4. در جنگ بنى نضير 11 نفر از جمله شخصى بنام غرور را کشت. 

5. در جنگ بنى قريظه حىّ بن اخطب و کعب بن اشــرف که از بزرگان يهوديان بودند 
را گردن زد. 

6. در جنگ بنى مصطلق مالک و پسرش را به جهنم فرستاد. 
7. در غزوه وادی الرحل کثيری از جنگجويان آن ها را کشت. 

8. در طائف سپاه ضيغم را شکست داد و شهاب بن عيس و نافع بن غيالن را کشت. 
9. امام در جنگ صفين و در شب هرير سيصد تکبير گفت و با هر تکبير کافری را به 

جهنم مى فرستاد و در بعضى از نقل ها امام 700 نفر را به تنهايى کشت. 
10. اين گزارش منهای نبردهای امام در احد و احزاب است و از اين مطالب مى فهميم 
که تمامى جنگهای اسالم بر روی بازوی توانايى مرد بزرگ ميادين جهاد حضرت مولى 

على مى چرخيده است. 
نتيجه: فداکاری و جانفشانى امام على برای حفظ دين و شخص رسول خدا اين 
معنا را ثابت مى کند تمامى اموری که به واسطة رسالت رسول خدا به وجود آمد در همة 
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آن خيرات و برکات و ثواب ها که به واســطة ادامه رسالت رسول خدا بوجود آمد همه 
برای امام على نيز وجود دارد و امام از آن بهره دارد. 1

   336. فصل الخطاب امت   

انس بن مالــک روايت کرده که پيامبراکرم به على گفت: »تو به امت من؛ دربارة 
حقيقت و آنچه که آن ها دربارة آن نزاع دارند، بعد از من خبر مى دهى«. 2

   337. صاحب کوثر  

پيامبرخدا: اولين کس از شــما که بر حوض ]کوثر[ وارد مى گردد. اولين شــما در 
اسالم آوردن، ]يعنى[ على بن ابيطالب است. 3 

   338. برتري غير قابل انکار  

رسول خدا فرمود: 
»لقد صلّت املائکة علی علّی سبع سنین وذلک انّه مل یصلّی معی رجٌل غیره؛ فرشتگان 7 

سال بر على درود مى فرستادند در حالى که هيچ مردی به جز او با من نماز نمى گزارد.4

   339. روايات دروغ نقل کردند   

ربعى بن حراش از امام على نقل مى کند که در رحبه: 
در روز حديبّيــه؛ گروهى از مشــرکان که از جملة آنان ســهيل بن عمرو و گروهى از 
پيشوايان مشــرکان بودند؛ به سوی ما آمدند و گفتند: ای پيامبرخدا! گروهى از فرزندان، 
برادران و بردگان ما به سوی تو آمده اند. آنان نسبت به دين، آگاهى ندارند؛ بلکه به خاطر 

فرار از کار در اموال و مزارع ما فرار کرده اند. آنان را به سوی ما برگردان. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 24. 
2. حاکم نيشابوری شافعى مستدرک، ج 3، ص 122. 

3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 147 ـ تاریخ بغداد، ج 2، ص 81. 
4. تاریخ دمشق، ج 56، ص 36. 
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فرمود: »اگر آنان به دين آگاهى ندارند، آگاهشان خواهيم ساخت«. 
ســپس پيامبرخدا فرمود: »ای قريشيان! دســت بکشيد وگرنه کسى را به سويتان 
گســيل مى دارم که به خاطر دين، گردنتان را با شمشــير بزند؛ آنکه خداوند دلش را به 

ايمان آزموده است«. 
]ياران گفتند[: او کيست، ای پيامبرخدا؟
ابوبکر گفت: او کيست، ای پيامبر خدا؟

عمر گفت: او کيست، ای پيامبرخدا؟
پيامبر فرمود: »آن، وصله کنندة کفش است« و ايشان کفش خود را به على داده 

بود تا وصله کند. »هو خاصف النعل وکان أعطی علّیاً نعله ـ نحصفها«. 
آن گاه على به ما رو کرد و گفت: پيامبرخدا فرمود: »هرکس آگاهانه به من دروغ 

ببندد، نشمينگاهش آتش خواهد بود«. 1 
)يکى از اين روايات دروغ آنســت که روايت کردند که رسول خدا ارثى برای خود 
نمى گذارد و با  اين بهانه فدک را از حضرت زهرا به ظلم گرفتند و به بيت المال ملحق 
کردند سؤال اينجاست که رسول خدا که به ياران خود سفارش حق الناس و بيت المال 
را مکرر مى نمود به دخترش نفرموده بود که دخترم تو در فدک حقى نداری و فدک جزء 
اموال بيت المال اســت. آيا پيامبر اين مطلــب را يادش رفته که به دخترش بگويد آيا 
اين پذيرفتنى است که پيامبر اينگونه عمل کنند؟ معلوم است روايت را جعل کرده اند(. 

   340. خالفت از آن اهل بيت است  

در نقلى عبداهلل بن عمر از صحنه آخر زندگى رسول خدا پرده بر مى دارد و مى گويد: 
که رسول خدا در آخرين کالم اينگونه فرمود: 

»کان آخر ما تکلّم به رسول الله: اخلفونی فی اهل بیتی«. 

ايــن نقل را طبرانى که يکى از بزرگ ترين محدثيــن حدود 11 قرن قبل در کتاب 
خود »المعجم االوســط جلد 4، حديث 3872 و جلد 6 حديث 5334« آورده است. فأفهم 

و تأمل. 

1. سنن الرتمذی، ج 5، ص 634 ـ فضائل الصحابه، ابن حنبل، ج 2، ص 649. 
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   341. چهره ابليس   

يکى از کســانى که تــالش زيادی در نابــودی فضايل امام علــى نمود معاويه 
ابن ابوســفيان است پدر و پســری که در جنگ بدر و احد مســلمانان را کشتند و بعدها 
معاويه در زمان خلفاء به اســتانداری شام رسيد. او که در منابع قديمى اهل سنت مشهور 
به شرابخواری است مکرر عده ايرا گمارد تا بر عليه امام على حديث جعل کنند دربارة 
اين نوع فعاليت های معاويه به طور مستقل در اين کتاب به آن پرداخته شده است. يکى 
از اين فعاليت های نامربوط و خبيثانه معاويه ســبّ امام على است عملى که در منابع 
اهل ســنت نيز با روايات زيادی مثل ســّب نبى اکرم محسوب شده است. در روايتى 
ابى عبداهلل الجدلــى مى گويــد: »قالت لی اّم سلمة: أیسّب رسول الله فیکم علی رؤوس 
الناس؟! فقلت سبحان الله، وانی یسّب رسول الله؟! فقالت: الیس یسّب علی بن ابی طالب 

ومن یحبه؟ فاشهد ان رسول الله کان یحّبه«1. 

   342. ورود اولين انسان ها به بهشت   

رسول خدا خطاب به امام على فرمود: 
»حبک ایامن وبغضک نفاق واول من یدخل الجنة محبک واول من یدخل النار مبغضک«. 

يا على! دوســتى تو ايمان و دشمنى تو نفاق است. دوستدارانت اولين کسانى هستند 
که وارد بهشت مى شوند و دشمنانت نخستين افرادی هستند که به دوزخ وارد مى شوند. 2 

   343. راه رابطه با رسول اهلل   

پيامبرخدا: »علّی اقضی اّمتی بکتاب الله... ؛ على، آگاه ترين اّمت من بر اساس کتاب 
خداســت. هرکه مرا دوست دارد، بايد على را دوست بدارد. هيچ بنده ای به پيوند دوستى 

3.من نمى رسد، مگر به واسطة دوستى با على

1. طبرانى محدث بزرگ اهل سنت که در قرن سوم و چهارم مى زيسته به نقل اين روايت پرداخته است املعجم 
االوسط، ج 1، ص 228 ح  346 و ج 6، ص 389 ح  5828 و املعجم الصغیر، ج 2، ص 21. 

2. الفصول املهمة فی معرفة احوال االمئة از ابن صباغ المالکى على بن محمدبن احمد، ص 127 و نوراالبصار فى 
مناقب آل النبى المختار از الشبلنجى مؤمن بن حسن مؤمن، ص 74. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 241. 
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   344. اثر حب علي در حين مرگ  

پيامبرخدا به على فرمود: »حسبک، ما ملحبک حسٌة عند موته... ؛ همين ]فضيلت[ 
برای تو بس، که دوستدار تو در لحظة مرگش غصه، در قبرش وحشت و در روز رستاخيز 

بيم نخواهد داشت.1

   345. فضايل علي در قرآن  

رسول خدا فرمود: 
هان ای مردم! فضايل على بن ابيطالب در نزد پروردگارم بسيار فراوان است و آنچه 

از فضايل او در قرآن کريم آمده بيش از آن است که بتوان در يک مجلس بيان کنم.2

   346. راه اطاعت از رسول اهلل   

رسول خدا به امام على فرمود: 
»من اطاعک فقد اطاعنی«. يعنى: هرکس تو را  اطاعت کند مرا اطاعت کرده است.3

   347. نشانه رستگاري   

حسين بن حکم حبری از سلمان نقل کرده که: 
سلمان هميشه به مردم مى گفت: ای مردم دل های خود را نسبت به محبت و واليت 
على بررسى کنيد زيرا هر وقت من خدمت رسول خدا مى رسيدم و امام على وارد 

مى شد پيامبرخدا دست مبارک خود را بر شانة من مى زد و مى فرمود: 
»یا سلامن! هذا وحزبه هم املفلحون؛ ای سلمان! تنها على و حزب او رستگارند«.4

1. تاریخ بغداد، ج 4، ص 102 ـ ینابیع املودة، ج 2، ص 312. 
2. یوم االنسانیة، ص 75. 

3. تنبیه الغافلین من فضایل الطالبین، ص 44. 
4. ما نزل من القرآن فی علی، ص 231. 
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   کنار حوض رسول اهلل 348. علي   

رســول خدا فرمود: نخستين کسى که از شما وارد حوض کوثر مى شود اولين شما 
در اســالم است و او على بن ابيطالب اســت.1 ) اين روايت در کتب مختلف اهل سنت 

آمده است.(

   349. دوستان خدا   

امام حسين مى فرمايد: »أتی جربئیل النبی فقال: یا محمد ان الله یحب من اصحابک 
ثاثة فاحبهم، علی بن ابی طالب و ابوذر واملقدادبن االسود«.

يعنى: روزی جبرئيل بر رسول خدا نازل شد و عرض کرد: ای محمد! همانا خداوند 
از ياران تو 3 نفر را دوســت دارد تو نيز آن ها را دوســت بدار آن سه نفر على بن ابيطالب، 

ابوذر و مقدادبن اسود مى باشند.2 

   350. سند حديث ثقلين   

در صحيح مســلم جزء چهارم زيدبن ارقم از رســول خدا حديــث ثقلين را نقل نموده 
است.3 

   351. فضايلي بي حد و حصر   

رســول خدا فرمود: خداوند به برادرم على آن قــدر فضيلت عطا فرموده که به 
جهت کثرت قابل شمارش نيست.4 

1. کنزالعامل، ج 6، ص 400 و اسدالغابه، ج 2، ص 17 و مستدرک الحاکم، ج 3، ص 136. 
2. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 9، ص 330 نوشته نورالدين على بن ابى بکر الهيثمى متوفای 807 قمری. 

3. صحیح مسلم، ج 7، ص 122 باب فضايل على ـ و صحیح ترمذی، ج 5، ص 633 ح  3713. 
4. مزائد املقلین، ج 1، ص 2. 
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   352. برائت از مشرکين   

رســول خدا در جريان ابالغ سوره توبه به مشرکين مکه بعد از آنکه آن آيات را از 
ابوبکر پس گرفتند و مسئله ابالغ را به امام على سپردند فرمودند: 

»الیبلغ عنی اال انا او رجل منی؛ اين پيام را جز من با مردی که از من اســت کســى 

ديگر ابالغ نخواهد کرد«.1 

   353. پاداش محبان علي   

عثمان از عمربن خطاب و او هم از ابوبکر روايت مى کند که پيامبر وســلم فرمود: 
خداوند از نور چهرة على بن ابيطالب فرشــتگانى را خلق کرده که خدا را تسبيح مى کنند و 

ثواب آن را برای دوستان على و محبين فرزندانش مى نويسند.2 

   354. خليفه برتر عليست   

ابن مغازلى در مناقب خود آورده که رسول خدا به حضرت على فرمود: »انت اخی 
ووصّیی وخلیفتی وقاضی دینی«.

تو برادر و وصى و خليفه و اداء کنندة دين من هستى.3 

   355. موالي مؤمنين   

رسول خدا فرمود: »علی منی وانا منه وهو ولّی کّل مؤمن ومؤمنة بعدی«.4 
يعنى: على از من و من از او و او بعد از من ولى هر مؤمن و مؤمنه است.

1. سنن ترمذی، ج 5، ح  2808 ـ 2405. اين مطلب در تفسیر سیوطی، ج 3، ص 208 و در تفسیر زمخرشی، ج 2، 
ص 23 ودر صحیح بخاری جزء اول باب ما يستر العورة و در تفسیر قرطبی ذيل آيه اول سوره توبه و در اسباب 

النزول واحدی و... آمده است. 
2. مقتل الحسین خوارزمى، ص 97. 

3. امام احمد حنبل هم در مسند خود به اين حديث اشاره دارد. 
4. صحیح نوشــته ابن ماجه، ج 1، ص 57 ـ مسند نوشــته احمدبن حنبل، ج 4، ص 437 ـ صحیح نوشته ترمذی، 

ج 2، ص 297. 
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   356. عبادتي بزرگ   

امام احمدبن حنبل در کتاب مســند خويــش آورده که پيامبر فرمود: نظر کردن به 
صورت على عبادت است.1 

   357. کسب واليت خدا   

عمارياســر نقــل کرده کــه پيامبــر فرمــود: »اوصی من آمن بی وصدقنی بوالیة 
علی بن ابی طالب من تواله فقد توالنی ومن توالنی فقد تولی الله...«.

ســفارش مى کنم هرکســى را که به من ايمان آورده و مرا تصديق نموده به واليت 
على بن ابيطالب ايمان آورده و آن تصديق کند، پس هرکس او را دوست داشته و واليتش 

را بپذيرد واليت مرا پذيرفته پس واليت خدا را هم پذيرفته است.2

   358. علي حجت خدا بر مردم   

انس بن مالک نقل مى کند: 
»رأیت رسول الله جالساً مع علی فقال: انا وهذا حجة الله علی خلقه«.

انس گويد: رسول خدا را با على بن ابيطالب در حالى که نشسته بودند ديدم پس آن 
حضرت فرمود: من و اين )امام على( حجت خدا بر خلق او هستيم.3 

   359. نپذيرفتند   

پيامبر فرمود: اگرواليت و سرپرستى على را بپذيريد خواهيد ديد که رهنما و راه 
يافته است و شما را به راه راست مى برد.4 و پسر عمر خطاب مى گويد رسول خدا فرمود: 

1. مسند احمدبن حنبل، ج 6، ص 292. 
2. صحیح ابن ماجه، ج 1، ص 42. 

3. مودةالقربی نوشته ميرسيد على بن شهاب الهمدانى م 782 )ق( ـ ینابیع املودة، ص 248. 
4. تاریخ دمشق، ج 2، ص 260. 
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ايها الناس هذا وليکم بعدی فى الدنيا و االخرة فاحفظوه )يعنى عليًا(، ای مردم على ولى 
شما بعد از من است در دنيا و آخرت.1

   360. اولين گمراهي در اسالم   

 ميرسيدعلى بن شهاب الهمدانى در کتاب خود، مودةالقربى، ص 91 آورده که پيامبر
فرمود: 

»اول ثلمة فی االسام مخالفة علی«.

اول رخنه و شکافى که در ريشه و اصل اسالم به وجود آمد مخالفت با على بود.2 

   361. مورد لعن فاطمه زهرا   

ابن قتيبه از علمای اهل سنت در کتابش که حدود 1200 سال قبل نوشته شده آورده که: 
به راســتى مگر فاطمه به غير از مسأله واليت ناراحتى ديگری داشت چرا زهرای 

اطهر به ابوبکر فرمود: »بعد از هر نمازی تو را نفرين مى کنم«.3

   362. صراط دين   

 شيخ فقيه عمادالدين طبری در کتاب بشارة المصطفى شيعة المرتضى از رسول خدا
روايت مى کند که رسول خدا به عمار فرمود: 

»یا عامر! سیکون بعدی فی امتی محتی یختلف السیف فیام بینهم وحتی...«.

ای عمــار! اگر ببينى على بــه راهى مى رود و همه مردم به راه ديگری پس  تو از 
آن راه بروکه على مى رود به درســتى که او تو را به گمراهى نمى اندازد و تو را از راه 
حق و هدايت بيرون نمى برد. ای عمار! اطاعت از على اطاعت از من اســت و اطاعت از 

من اطاعت خدا مى باشد.

1. ینابیع املودة، ج 2، ص313. 
2. ترمذی، فی املناقب املرتضویة، ص 115 و ینابیع املودة، ج 2، ص 313 و رصاط مستقیم بياضى، ج 2، ص 51. 

3. االمامة والسیاسة، ص 20. 
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   363. حرف هاي ناحق   

پيامبراکرم فرمود: دربارة على حرف و سخنى نگوئيد زيرا که او از من و من از اويم 
و او ولى و وصى بعد از من است.

ابوهريره علت اين فرمايش پيامبر را اينگونه بيان مى کند: 
رسول خدا دو گروه را برای مأموريت جنگى اعزام نمود و على بن ابيطالب را فرمانده 
گروهــى قرار داد و خالدبن وليد را فرمانده گروه ديگر و چنين فرمود: اگر اين دو گروه با 
هم و در کنار هم قرار گيرند على بر همه، امام و امير است و اگر جدا از هم شدند هريک 

فرمانده گروه خود هست.
ابوهريره ادامه مى دهد: ما با بنى زبير درگير شديم و هر دو گروه در کنار هم جنگيديم 
و بر دشــمن پيروز شديم و آنان را اسير نموديم على بن ابيطالب يکى از اسيران را بر خود 
انتخاب کرد. خالد نيز مرا به نزد پيامبر فرســتاد تا او را از جريان انتخاب اســير با خبر 

کنم وقتى که خدمت پيامبر رسيدم و آنچه اتفاق افتاده بود را به پيامبر گفتم.
پيامبر فرمود: دربارة على حرف و ســخنى نگوئيد زيرا که او از من و من از اويم و 

او ولى و وصى بعد از من است.4 
قال رسول الله: »لعلی أنت اخی فی الدنیا واالخرة«.5

يعنى: رسول خدا به على فرمود: يا على! تو در دنيا و آخرت برادر منى.

   364. مردي از جنس انبياء   

قندوزی در کتاب 3 جلدی خود ينابيع المودة نقل کرده که رسول خدا به دختر خود 
فرمود: »یا فاطمه! منا خیر االنبیاء وهو ابوک ومنا خیر االوصیاء وهو بعلک...«.

يا فاطمه! از ماست بهترين انبياء و او پدر تو مى باشد و از ماست بهترين اوصياء و او 
شوهر تو است...

4. مسند احمدبن حنبل، ج 5، ص 350. 
5. املستدرک علی الصحیحین نوشته الحاکم نيشابوری م 405 ق. طبقات نوشته ابن سعد، ج 8، ص 114 ـ صحيح 

نوشته ترمذی، ج 2، ص 299 ـ مسند نوشته احمدبن حنبل، ج 1، ص 159. 
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   365. راه رسيدن به حوض کوثر   

ابوسعيد خدری به نقل از پيامبراکرم مى گويد: 
به خدا سوگند هيچ بنده ای اهل بيت مرا دوست نمى دارد مگر اينکه خداوند عزوجل 

در قيامت نوری به او مى دهد تا در کنار حوض کوثر نزد من آيد.1

   366. چهره دشمنان خدا   

ترمذی در کتاب صحيح خود از زيدبن ارقم روايت مى کند که رســول خدا به على و 
فاطمه و حسن و حسين فرمود: »أنا حرب ملن ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم«.

من دشمن خواهم بود با کسى که با شما اهل بيت دشمن باشد و دوست خواهم بود 
با کسى که شما را دوست داشته باشد.

   367. خوار کننده دنيا   

امام على فرمود: من دنيا را به رو در افکنده ام و آن را چنان که در خور اســت ارج 
نهاده ام و با ديدة خودش )به ديدة پستى( بدان نگريسته ام.2 

   368. لقبي شريف و ممتاز   

بخاری در کتاب صحيح آورده که امام على وارد خانة خود شــد آن گاه به ســوی 
مسجد به راه افتاد، رسول خدا از حضرت زهرا پرسيد: پسرعموی من کجا مى باشد؟ 
حضرت زهراعرض کرد: به مسجد رفته اند. سپس رسول خدا به مسجد رفتند به امام 

على دو مرتبه فرمودند: »اجلس یا اباتراب«؛ يعنى: بنشين يا ابوتراب.
از نقل بخاری به دست مى آيد که لقب ابوتراب را پيامبر به امام على داده است.

بخاری اين مطلب را از سهل بن ســعد آورده و نقل کرده که سهل بن سعد اين روايت 
را برای کســى که در شهر مدينه حضرت على را در منبر سّب مى نمود، بيان مى کرد.

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ح  947. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 8، ص 125. 
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همين روايت را مســلم در کتاب صحيح خود جلد 7، ص 123 نيز آورده اســت و اشاره 
کرده که پيامبر مشــاهده نمود که بر روی امام على غباری از خاک نشسته، رسول 

اکرم پس از مسح کردن غبار فرمود: قم! يا ابوتراب.1

   369. اثر دشمني با علي   

حاکم حسکانى در کتاب شواهد خود از جابربن عبداهلل انصاری روايت کرده که رسول 
اکرم در بين خطبه ای که ايراد مى نمود فرمود: هرکه با اهل بيت دشمنى ورزد خداوند 
در قيامت او را با يهود محشــور خواهد کــرد. و فرمود: هرکس با اهل بيت و عترت من 

دشمنى کند در روز قيامت من او را نخواهم ديد و او نيز مرا نخواهد ديد.2 

   370. حب علي راه نجات   

رســول خدا فرمود: على را برای من دوســت بداريد و به خاطــر من به او احترام 
بگذاريد، آن گاه فرمود: به خدا ســوگند آنچه را که گفتم از جانب خداوند بود و او به من 
آن امر را دســتور فرمود. ای مردم  هرکسى بعد از من با على دشمنى کند خداوند در 

قيامت او را نابينا محشور خواهد نمود و راه نجاتى نخواهد داشت.3 

   371. اليقاس بآل محمد   

رســول خدا فرمود: شما چيزی به اهل بيت من نياموزيد زيرا آن ها از شما داناترند، 
آن ها هرگز شما را از حق خارج نخواهند نمود و گمراه نخواهند ساخت.

لــذا ابن ابى الحديد در کتاب خود از امام على آورده: »الیقاس بآل محمد من هذه 
االمة احد«.

هيچ يک از افراد اين امت را نمى توان با آل محمد مقايسه نمود.4 

1. صحیح امام بخاری، ج 5، ص 18 و 19. 
2. بحاراالنوار، ج 7، ص 171. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص378. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 138. 
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   372. عبادتي ويژه   

عايشه از رسول خدا نقل مى کند که آن حضرت فرمود: »ذکر علی عبادة«.1

   373. جايگاه واليت علي   

سلمان از رسول خدا سؤال کرد که واليت على چگونه است؟ 
پيامبر پاســخ فرمودند: »والیة علی کوالئی من کنت اولی به من نفسه فعلّی اولی به 

من نفسه«.

واليت على مثل واليت من اســت هرکس را من اولى به نفس او هســتم پس على 
نيز اولى است به او از نفس او.2

   374. برادر اسرافيل   

رسول خدا فرمود: 
نخســتين کســى که از اهل آســمان ها امام على را به برادری خود اختيار کرد 
اســرافيل بعد ازآن ميکائيل سپس جبرئيل بود و نخستين کسى که از اهل آسمان ها او 
را دوســت داشت حامالن عرش و بعد رضوان، خازن بهشت و بعد از او ملک الموت بود. 
ملک الموت برای دوســتداران على بن ابيطالب طلب مغفرت مى نمايد آن گونه که برای 

پيامبران طلب آمرزش مى کند.3 

   375. نوشته شب معراج   

 در کتاب ينابيع  المودة نوشته قندوزی متوفای 1294 قمری آمده که حضرت زهرا
از قول پدرشان مى فرمايند: 

هنگامى که مرا به معراج بردند وارد بهشــت شدم کاخى از دّر سفيد ميان خانه ديدم 

1. البدایة والنهایة نوشته ابن کثير، ج 7، ص 357 ـ مناقب علی بن ابی طالب نوشته مغازلى شافعى، ص 206. 
2. کنزالفوائد، ج 2، ص 93. 

3. ارجح املطالب نوشته االمر تسری ثناءاهلل، ص 526 و مقتل الحسین خوارزمى، ص 39. 
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که دری آراسته با دّر و ياقوت داشت و بر آن پرده ای آويخته بود. پرده را کنار زدم ديدم 
که بر روی در نوشته شده است: 

»ال اله اال الله محمد رسول الله علی ولی القوم؛ نيســت خدايى جز اهلل، محمد فرستاده 

پروردگار است على سرپرست امت است«.
و بر روی پرده نيز اين عبارت به چشم مى خورد: 

»بخ بخ من مثل شیعة علی؟! مبارک باد مبارک باد! چه کسى مثل شيعه على است؟«.

   376. نسل پاک   

رسول خدا فرمود: 
ـ  علی بن ابی طالب  صلب  فی  ذریتی  وجعل  صلبه  فی  نبی  کل  ذریة  عزوجل  الله  »ان 

خداوند نســل هــر پيامبری را در صلب خود او قرار داد و نســل و ذّريــه مرا در صلب 
على بن ابيطالب قرار داد«.1

   377. کسي چنين مظلومي را سراغ ندارد   

عبدالرحمان بن ابى بکره گويد از على شــنيدم که مى فرمود: »هيچ کس آنچه را که 
من کشيده ام، نکشيده است«. آن گاه حضرت گريست.2

و حضرت على فرمود: ميراثم را غارت شده مى بينم و در محلى ديگر فرمود: ظرف 
ما را برگرداندند و مردم را بر دوش ما سوار کردند.3 

   378. نجيب ميدان جنگ   

امام باقر فرمودند: حضرت على لباس و تجهيزات مقتول را بر نمى داشت و خود 
شخصًا در جنگ شرکت مى کرد.4 

1. مناقب ابن مغازلی، ص 49 ـ ینابیع املودة، ص 266 ـ جامع الصغیر، ج 1، ص 69. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج 4، ص 103. 

3. رشح نهج الباغه، ج 9، ص 306. 
4. سنن الکربی، ج 8، ص 314. 
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   379. پرچمدار دو جهان  

جابربن ســمرة نقل کرده از پيامبر پرسيدند: چه کسى در روز قيامت، بيرق تو را به 
دوش مى کشد؟

حضرت فرمود: »هيچ کس شايســته اين کار نيســت، مگر آن که در دنيا به دوش 
کشيد؛ يعنى على بن ابيطالب«.1

   380. سيد عرب   

حذيفه نقل کرده: 
زمانــى که حضرت على برای جنگ خيبر آماده مى شــد پيامبرخدا به او فرمود: 
»ای على! قســم به آن که جانم به دســت اوست، همراه تو کســى است که تو را تنها 
نمى گذارد. اين، جبرئيل اســت در سمت راســت تو و در دستش شمشيری است که اگر 

با آن بر کوه ها بزند، آن ها را دو نيم مى کند. پس به خشنودی و بهشت، بشارتت باد!
2.»ای على! تو آقای عرب هستى و من آقای فرزندان آدم

   381. علي قاتل بدکاران   

اصبغ بن نباته نقل کرده: 
وقتى زيدبن صوحان در جنگ جمل زخم خورد، اميرمؤمنان على بن ابيطالب نزدش 
آمد و باالی سرش ايستاد. او هنوز نيمه جانى داشت و درد مى کشيد. على به او گفت: 
»ای زيد! خدا تو را بيامرزد. به خدا ســوگند، ما تو را جز کم هزينه و پر کمک نيافتيم«. 
پس زيد، ســرش را به ســوی او باال برد و گفت: و خدا تو را نيز رحمت کند! به خدا 
ســوگند! من تو را جز اينگونه نشناختم که به خدا عالم و به آياتش عارف هستى. به خدا 
 سوگند، همراه تو جاهالنه نجنگيدم، بلکه شنيدم حذيفه بن يمان مى گويد: از پيامبرخدا
شــنيدم که مى گفت: »على! امير نيکوکاران و قاتل بدکاران است. هرکه او را ياری دهد، 

1. املعجم الکبیر، ج 2، ص 247. 
2. سیرة الحلبیة، ج 3ف ص 37. 
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ياری شود و هرکه رهايش کند، رها شود. هان! بدانيد که حق با اوست. بدانيد که حق با 
اوست و دنبال او. هان! به سوی او برويد«.1

   382. اميري مؤمنان   

بريدة اسلمى نقل کرده: 
پيامبرخــدا به مــا فرمان داد که بر علــى به امارت مؤمنان ســالم دهيم )به 
اميرالمؤمنينى و سرپرســتى على( و آن روز، ما هفــت نفر بوديم و من کوچک ترين 

آنان بودم.2

   383. صديق اکبر   

از معاذ عدويه نقل شــده است: از امام على بن ابيطالب در حالى که بر منبر بصره بود 
شنيدم که مى فرمود: »انا الصدیق االکرب آمنت قبل ان یؤمن ابوبکر واسلمت قبل ان یسلم«؛ 
منم صديق اکبر و ايمان آوردم قبل از آنکه ابوبکر ايمان آوردو اسالم آوردم قبل از آنکه 

آن دو مسلمان شوند.3 

   384. معيار شناخت مؤمن از غير آن   

پيامبر خطاب به على فرمود: »لوالک ما عرف املؤمنون من بعدی«.4
اگر تو نبودی مؤمنان بعد از من شناخته نمى شدند.

   385. همه بهشت   

پيامبر خطاب به علــى فرمود: »هذا وأهل بیته عمود الجنة« او على و خاندانش 
ستون بهشت مى باشند.5

1. کشف الغمه، ج 1، ص 147. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 303. 

3. کنزالعامل، ج 13، ص 146، ح  36497. 
4. عمدة عیون صحاح االخبار، ج 1، ص 271. 

5. مناقب، ص 97، فصل 14. 
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   386. سيد اهل تقوا   

انس بن مالک روايت کرده که پيامبرخدا به على فرمود: »یا علی! انت سید شباب 
اهل الجنة«؛ يا على! تو سيد و مهتر جوانان بهشتى هستى.1

   387. جنگ با اهل بدعت   

ابوســعيد خدری مى گويد: روزی پيامبرخدا مشکالت حضرت على را که بعد از 
خودش برای حضرت به وجود مى آيد را بيان کرد.

على گفت: تو را به حق خويشاوندی سوگند مى دهم ـ ای پيامبر خدا ـ از خدا بخواه 
که قبل از تو مرا به پيشگاه خود فرا خواند.

پيامبرخدا فرمود: »چگونه از اجل معّين، از او درخواست کنم؟«
حضرت على گفت: ای پيامبرخدا! چگونه و بر چه اساســى يا کســانى که فرمان 

جنگ با آن ها را دادی نبرد کنم؟
پيامبرخدا: »بر اساس بدعت هايى که در دين، ايجاد مى کنند«.2

   388. مظلوم بزرگ   

مسّيب بن نجبه گويد: 
روزی على مشــغول ســخنرانى بود که فرد عربى فرياد زد: وای بر من ستم شده 
اســت. على او را به نزديک خود فرا خواند و به وی فرمود: »تو يک، ستم ديده ای و 

من به شمار سنگ ها و کرک ها ستم ديده ام«.3 

1. تاریخ دمشق ابن عساکر، ج 2، ص 261. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 108. 
3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 106. 
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   389. شير روز زاهد شب   

سعد گويد: حضرت على را ديدم که با شمشير، سرکردگان مشرکان را مى کشت و 
مى فرمود: »شب را نمى خوابم و همواره بيدارم«.1

و پيامبرخدادر مورد علىفرمود: على، دليرترين مردم است.2 

   390. شرافتي متين   

روزی حضرت على از مســجد خارج شد و به منطقة دارفرات رفت که آن جا بازار 
کرباس فروش ها بود. ابتدا به سراغ پيرمردی رفت تا لباسى بخرد و وقتى حضرت متوجه 
شــد آن پيرمرد او را شــناخته لباس از او نخريد بعد به ســراغ مرد ديگری رفت. دوباره 
حضرت متوجه شد آن مرد هم او را مى شناسد لباس را از او هم نخريد. بعد پيش نوجوانى 
آمد. نوجوان روی خود را از امام برگردانده و به امام توجه نکرد. امام هم از او لباســى به 
ســه درهم خريد و آن را پوشيد... آن گاه گفت: »سپاس! خدايى را که از لباس چيزی به 
من ارزانى داشــت که با آن در بين مردم، خود را آراسته کنم، عيوب خود را مى پوشانم و 

شرمگاهم را پوشيده مى دارم. سپاس مخصوص خدای جهان است«.
مــردی به حضرت على گفت: »ای اميرمؤمنان! اين ســخن از خودتان اســت يا 

حديثى از پيامبرخدا مى باشد«.
حضرت فرمود: »پيامبرخدا، هرگاه لباس مى پوشيد، اين را مى گفت«.3 

   391. امام کعبه ي اهل ايمان  

محمد بن لبيــد گويد: روزی بعد از رحلت  رســول خدا در کنــار قبر حمزه،حضرت 
زهرا را ديدم ايشان به شــدت در حال گريه بودند مدتى صبر کردم آن گاه از حضرت 
ســؤال کردم آيا پيامبر پيــش از رحلت خود امامت امام علــى را به صراحت بيان 

نمودند؟ و آيا پيامبر به طور واضح و روشن اين موضوع را تبيين کرده بودند؟ 

1. اسدالغابه، ج 4، ص 92. 
2. مناقب علی بن ابی طالب، ص 151 نوشتة على بن محمدبن محمد، مشهور به ابن مغازلى متوفى 483 هـ. ق. 

3. مسندابن حنبل، ج 1، ص 331. 
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حضرت فرمود: »واعجباه انسیتم یوم غدیرخم؛ شگفتا آيا روز غديرخم را به فراموشى 
سپرديد؟«.

عــرض کردم: از روز عيدغدير آگاهى دارم ولى مرا از آن رازی که رســول خدا به 
شما فرموده مطلع کنيد.

آن گاه حضرت زهرا فرمود: 
»أشهد الله تعالی لقد سمعته یقول: علی خیر من أخلفه فیکم وهو االمام والخلیفة بعدی 

وسبطای وتسعة من صلب الحسین امئة ابرار لنئ اتبعتموهم وجدمتوهم هادین مهدیین، ولنئ 

خالفتموهم لیکون االختاف فیکم الی یوم القیامة«.

يعنى: خدا را شاهد مى گيرم از رسول خدا شنيدم که فرمود: 
على بهترين کســى است که او را جانشين خود در ميان شما قرار مى دهم. على امام 
و خليفة بعد از من اســت و او و فرزندم )حســن( و نه تن از فرزندان حسين پيشوايان و 
امامانى پاک هستند اگر از آن ها پيروی کنيد شما را هدايت مى نمايند و اگر مخالفت کنيد 

تا روز قيامت اختالف در ميان شما خواهد شد.
سؤال کردم: سرورم چرا على سکوت کرد و برای گرفتن حق خود قيام نکرد؟ 

حضرت فرمود: 
»یا اباعمر! لقد قال رسول الله مثل االمام مثل کعبة اذتوتی والتاتی...«.

ای اباعمر! رســول خدا فرمود: مثل امام همانند کعبه اســت که مردم به سراغ آن 
مى روند نه آنکه کعبه به سراغ مردم بيايد.

سپس فرمود: آگاه باشيد به خدا سوگند اگر حق به اهل آن واگذار مى شد و از عترت 
رســول خدا اطاعت مى کردند دو نفر هم با يکديگر اختالف نمى کردند و امامت همان 
طور که پيامبر اسالم معرفى فرمود از على تا قائم ما فرزند نهم حسين از جانشينى 
به جانشــينى ديگر به ارث مى رسيد اما کســى را مقدم داشتند که خدا او را کنار زده بود 
و کســى را کنار زدند که خدا او را مقدم داشــته بود، در نتيجه ثمره بعثت را انکار کردند 
و به بدعــت ها روی آوردند. آن ها پيروی از هوای نفس را انتخاب کردند و بر اســاس 
نظر شخص خود عمل کردند، هالکت و نابودی بر آنان باد. آيا نشنيديد کالم خدا را که 

فرمود: »وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرة«4.

4. قصص / 68. 
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پــروردگار تو هرچه بخوهــد مى آفريند و هرچه بخواهد بــر مى گزيند آنان اختياری 
ندارند؟

بله شــنيديد اما همان گونه که قرآن فرمود: »فانها التعمی االبصار ولکن تعمی القلوب 
التی فی الصدور«.1 

چشم های ظاهر، کور نمى شود ولى دل هايى که در سينه هاست کور مى شود.
افسوس که آنان آرزوها و هوس های خود را محقق کردند و از مرگ و قيامت غفلت 

ورزيدند خدا نابودشان کند و آن ها را در اموراتشان گمراه کند.
پروردگارا! به تو پناه مى برم از کمى ياران بعد از فراوانى آن ها.2

   392. شرط قبولي ايمان   

عبد اهلل بن عمر از رســول خدا نقل کرده که ايشان فرمودند: »من أحب علیاً َقبَل الله 
منه صلوته وصیامه وقیامه«.

رســول خدا فرمود: هرکه على را دوست بدارد خداوند نماز و روزه و قيام او را قبول 
مى نمايد.3

و در مناقب از رســول خدا آمده اســت که فرمود: »الیقبل الله ایامن عبد اال بوالیته 
علی بن ابی طالب والربائة من اعدائه«.

خداوند ايمان کســى را نمى پذيرد مگر به واسطة واليت على بن ابيطالب و دشمنى از 
دشمنان او.

   393. راه ورود به فردوس )11 حديث(  

در کتاب 5 جلدی فردوس االخبار نوشــته شيرويه ديلمى متوفای 509 قمری که از 
محدثين اهل سنت است روايات متعدد از فضايل امام على به چشم مى خورد که تعداد 
آن بيشتر از 50 حديث مى باشد. از جمله اين حديث که از عمربن خطاب نقل شده که او 

گفت: »حّب علّی براءة من النار«.4

1. حج / 46. 
2. الرصاط املستقیم، ج 2، ص 123، عالمه زين الدين على بن يونس بناطى بياضى. 

3. مناقب خوارزمی، ص 72، ح  5. 
4. فردوس االخبار، ج 2، ص 227 ح  2554. 
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و اين حديث: »حق علی بن ابی طالب علی هذه االمة کحق الوالد علی ولده«.1 
و اين حديث: »أعلم امتی بعدی علی بن ابی طالب«.2 

و حديث از عايشه: »ذکر علیٍّ عبادة«.3
»وعلیٌّ قسیم النار«.4

و حديث »لکّل نبّی وصی ووارث واّن علّیاً وصیی ووارثی«.5
و حديث: »علّی خیرالبرش من شّک فیه فقد کفر«.6

و حديــث: »من سّب علّیاً فقد سّبنی ومن سّبنی فقد سّب الله ومن سّب الله ادخله الله 
نار جهّنم وله عذاب عظیم«.7 

عمربن خطاب گويد: »لو اّن السموات واالرض وضعتا فی کّفة وایامن علّی فی کّفة لرجح 
ایامن علی«.8 

و حديث: »من مات وفی قلبه بغض علی بن ابی طالب فلیمت یهودیاً او نرصانیاً«9.
و حديث: »یا علی! محّبک محّبی ومبغضک مبغضی«.10

و حديث: »حّب علی بن ابی طالب، یأکل الذنوب کام تأکل النار الحطب«.11 
به راســتى ما با اين احاديثى که در اين کتب آمده بايد چه کنيم آيا فکری به وضع 
خود در برزخ کرده ايم کار ما با انکار امامت على در برزخ و قيامت به کجا خواهيد انجاميد.

   394. اثرات قيامتي حب علي   

رسول خدا: به دوستداران على بگو که آماده ورود به بهشت شوند.

1. فردوس االخبار، ج 2، ص 210 ح  2495. 
2. فردوس االخبار، ج 1، ص 451 ح  1494. 
3. فردوس االخبار، ج 2، ص 367 ح  2974. 
4. فردوس االخبار، ج 3، ص 90 ح  3999. 

5. فردوس االخبار، ج 3، ص 382 ح  5047. 
6. فردوس االخبار، ج 3، ص 89. 

7. فردوس االخبار، ج 4، ص 189. 
8. فردوس االخبار، ج 3، ص 408 ح  5138. 
9. فردوس االخبار، ج 4، ص 153 ح  5989. 

10. فردوس االخبار، ج 5، ص 407، ح  8313. 
11. فردوس االخبار، ج 2، ص 226 ح  2543. 
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»قل ملن احّب علیاً تهیا لدخول الجّنة«.1

   395. حبي اثر بخش   

رسول خدا به على فرمود: همين )فضيلت( برای تو بس که دوستدار تو در لحظه 
مرگش غصه و در قبرش وحشت و در روز قيامت بيم و ترس نخواهد داشت.

: »حسبک، ما ملحبک حسٌة عند موته وال وحشٌة فی قربه وال  قال رسول الله لعلیٍّ
فزٌع یوم القیامة«.2

   396. سؤاالت صحنه قيامت   

به نقل از ابوذر که گفت از رسول خدا شنيدم که فرمود: 
در روز رســتاخيز فرزندان آدم از جای خود حرکت نمى کنند مگر آنکه از آنان دربارة 

چهار چيز پرسش شود: 
درباره آگاهى شان که چقدر به آن عمل کرده اند؛ درباره اينکه از چه طريقى دارايى 
خود را به دســت آورده اند؛ درباره راهى که دارايى شــان را در آن خرج کرده اند و دربارة 

دوستى شان با ما  اهلبيت.
ســؤال کردند: ای پيامبر خدا آنان )اهل بيت( چه کسانى هستند؟ پيامبر خدا با دست 

خود به على بن ابيطالب اشاره کرد. »... فأو مأبیده الی علیّ بن ابی طالب«.3

   397. عملي مقبول   

رسول الله: »أیها الناس من اراد ان یطفی غضب الله ومن أراد یقبل عمله فلیحب علی 

ابن ابی طالب، فان حبه یزید االیامن وان حّبه بذنب السیئات کام تذیب النار الرصص«4.

ای مردم! هرکس که مى خواهد خشــم خود را فرو نشاند و عملش پذيرفته شود بايد 

1. ینابیع املودة، ج 2، ص 79 ح  91. 
2. تاریخ بغداد، ج 4، ص 102 ح  1756. )بهشــت خداوند از آســمان و زمين بزرگتر است نکند با انکار امامت 

على به اندازه جای پايى ما را در بهشت جای ندهند. فافهم و تامل.(
3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 259. 

4. ینابیع، ج 2، ص 305. 
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دوســتدار على بن ابيطالب باشد چرا که دوست داشــتن او بر ايمان مى افزايدو دوستى او 
گناهان را ذوب مى کند مثل آتش که سرب را ذوب مى کند.

   398. نشانه هاي مردن به حال کفر   

»قال رسول الله: ثاٌث من کّن فیه فلیس منی وال انا منه بغض علی بن ابی طالب ونصب 

الهل بیتی ومن قال: االیامن کام«.

پيامبرخدا ســه چيز اســت که در هرکس يافت شود، نه او از من است و نه من از 
وی هستم: 

1. کينه على بن ابيطالب.
2. دشمنى با اهلبيت.

3. اينکه کسى بگويد ايمان در گفتار خالصه مى شود )نه در عمل(.5
و فرمود: »من مات وفی قلبه بغض علی بن ابی طالب فلیمت یهودیاً ونرصانیاً«.

و فرمود: هرکس بميرد و در قلبش کينه على بن ابيطالب باشد يهودی يا نصرانى مرده 
است. 6 

   399. امر خداوند به دوستي علي   

بريده از رســول خدا نقل کرد که آن حضرت فرمود: خداوند متعال مرا به دوســت 
داشتن چهار نفر امر کرد و به من خبر داد که خود نيز آن چهار نفر را دوست دارد.

عرض شد: ای رسول خدا! اين افراد چه کسانى هستند؟ 
حضرت فرمود: على يکى از آنان است و سه بار تکرار کرد سپس افزود: ابوذر، مقداد 

و سلمان.
خداوند مرا به دوســت داشتن آنان امر کرده است و به من خبر داده که خود نيز آنان 

را دوست دارد.7

5. فردوس االخبار، ج 2، ص 85 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 284. 
6. فردوس االخبار، ج 3، ص 508 ـ البدایة والنهایة، ج 7، ص 356 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 280 ـ 

اسدالغابة، ج 5، ص 438 ـ کنزالعامل، ج 13، ص 159 ـ ینابیع املودة، ج 2، ص 293. 

7. سنن ترمذی، ج 5، ص 636ـ  املستدرک علی الصحیحین نيشابوری، ج 3، ص 141ـ  سنن ابن ماجة، ج 1، ص 53. 
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   400. خدا اينگونه فرموده است   

رسول خدا فرمود: 
بر شما باد! اطاعت و اقتدا بر على بن ابيطالب، او سرور شماست، پس دوستش بداريد، 
بزرگ شماست، پس پيروی اش کنيد، دانای شماست، پس گرامى اش بداريد، راهبر شما 
به ســوی بهشت اســت، پس عزيزش بداريد هنگامى که شما را فرا مى خواند پاسخش 
بدهيد و زمانى که فرمانتان داد اطاعت کنيد به خاطر دوستى با من دوستش بداريد و به 

خاطر بزرگى من بزرگش بشماريد.
چيزی درباره على به شــما نگفتم مگر آنکه پروردگار ســبحان مرا به آن امر کرده 

است.1

   401. راه نجات از آتش جهنم  

عبداهلل بن عمربن خطاب مى گويد:... رســول خدا فرمود: »... )ای على( کســى که 
بميرد و دشــمن تو باشد به مرگ جاهلى مرده اســت و به خاطر آنچه هم که در اسالم 

عمل کرده محاسبه مى شود«.2 
و حديثى ديگر رســول خدا فرمود: دوست داشتن على باعث نجات از آتش جهنم 

است.3

   402. علي نشانه خدا  

امام حسن مجتبى در هنگام شهيد شدن امام على فرمود: 
پيامبرخدا او را با پرچم خود)به جنگ( مى فرستاد در حالى که جبرئيل در سمت راست 

و ميکائيل در سمت چپش بود و از جنگ برنمى گشت مگر آنکه پيروز شده بود.4

1. مقتل الحسین نوشته خوارزمى، ج 1، ص 41ـ  با تفاوتى اندک در املعجم الکبیر نوشته طبرانى، ج 4، ص 88. 
2. املعجم الکبیر، طبرانى، ج 12، ص 321 و ج 11، ص 63 و در املعجم االوسط، ج 8، ص 40. 

3. فردوس االخبار، ج 2، ص 142 و با اندک اختالف و کامل تر آن در سنن ترمذی، ج 5، ص 641 و مسند 
احمدبن حنبل، ج 1، ص 168. 

4. مسند احمدبن حنبل، ج 1، ص 425 ـ املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 189. 
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   403. معرفي خليفه خدا در زمين   

رسول خدا فرمود: 
»علیٌّ خلیفتی من بعدی«؛ على خليفه و جانشين من است.1

   404. جايگاهي بي نظير در نزد رسول خدا  

رسول خدا به على فرمود: 
»منزلة علیٍّ مّنی کمنزلتی من ربی«؛ مقام و منزلت على نســبت به من همانند مقام 

و منزلت من نسبت به پروردگارم مى باشد.2 

   405. معرفي جانشين توسط رسول خدا   

رســول خدا فرمــود: »الینبغی ان اذهب اال وانت خلیفتی... انت ولیی فی کّل مؤمٍن 
بعدی«.

روا نيست که من از دنيا بروم و تو جانشين من نباشى... تو سرپرست برگزيدة من بر 
هر مؤمن بعد از من هستى.3

   406. شجاع بي مثال   

به امام على عرض شد: زره تو سينه و جلو دارد ولى پشت ندارد و ما مى ترسيم که 
دشمن از پشت به تو حمله کند.

امام فرمود: اگر که از پشــت سر مورد هجوم واقع شوم  نجات نمى خواهم. )يعنى به 
دشمن پشت نمى کنم(.4

صاحب کتاب اسدالغابة به نقل از سعد مى نويسد: وی )على( را ديدم که با شمشير 
سرکردگان مشرکان را از دم تيغ مى گذارند و مى فرمود: 

1. خصائص نسائی، ص 101 ـ املعجم الکبیر طبرانى، ج 5، ص 195. 
2. مناقب خوارزمی، ص 297 اين روايت از حيث محتوا حتى از حديث مشهور منزلت نيز باالتر است. 

3. مسند احمدبن حنبل، ج 1، ص 331 ـ مستدرک علی الصحیحین حاکم نشابوری، ج 3، ص 134 ـ مجمع الزوائد، 
ج 9، ص 120 ـ سنن الکربی، ج 5، ص 113. 

4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 280. 
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شب را نمى خوابم من همواره بيدارم.1 
و معاويه دربارة جنگ خود با على اينگونه گفت: به خدا ســوگند پســر ابوطالب به 

جنگ هيچ کس نرفت مگر آنکه زمين را از خونش سيراب ساخت.2 
صاحب کتاب محاضرات االدباء مى نويسد: 

قريش هرگاه اميرالمؤمنين على را در جمع لشــکريان اسالم مى ديدند از ترس او 
به يکديگر وصيت مى کردند.

روزی کســى على را در حالى که ســپاه دشمن را مى شکافت و حمله مى کرد ديد 
و گفت: 

»فهميدم که ملک الموت در همان سمتى است که على در آن سمت است«.3

   407. حبي سعادت بخش   
رسول اهلل فرمود: »حب علی ابن ابی طالب یأکل السیئات کام تأکل النار الحطب«.4

دوســت داشتن على بن ابيطالب گناهان را از بين مى برد همان طوری که آتش چوب 
را مى سوزاند. 

   408. چند نکته مهم   

1. آيا نبايد از خود بپرسيم برای کداميک از صحابى رسول خدا رواياتى که در وصف 
و شــأن امام على آمده است وارد شــده تعداد روايات وارده و محتوای و متن عميق 
احاديثى که برای امام على در کتب اهل ســنت آمده بيش از 400 موردی اســت که 
در اين فصل آورده شده است اگرچه رواياتى درباره بعضى از صحابى در کتب اهل سنت 
نقل شده است وليکن از حيث تعداد و محتوای متن با رواياتى که برای امام على آمده 

است قابل مقايسه نيست.
2. ما نبايد به حال خــود فکری کنيم که اين همه حديثى که بعضى از آن ها 1200 
سال قدمت داشته و از علمايى نقل شده که دارای تأليفات متعدد و عمری طوالنى خود 

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 42ف ص 161 ـ اسدالغابه، ج 4، ص 62 ح  3789. 
2. وقعه صفین، ص 275. 

3. محارضات االدباء، ج 3، ص 138. 
4. تاریخ بغداد، ج 4، ص 195. 
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را در راه حديث شناســى و تاريخ و رجال و تفســير قرآن گذارده اند نبايد راه را برای ما 
روشن کند که حق با عليست.

3. تکرار بعضى از احاديث به جهت آن اســت که متن احاديث را از کتب متعدد اهل 
ســنت نشــان دهيم تا برای خواننده محرز شود که حديث در کتاب مختلف نقل شده تا 

بدينوسيله خواننده به يقين و اعتماد بيشتری دست يابد.
4. به ندرت و به ضرورت در مراحلى چند حديث در اين فصل از کتب شــيعه آورده 

شده است که تعداد آن ها کمتر از 10 مورد مى باشد.
5. جمع بندی ما از مطالعه اين فصل بايد بتواند چراغ راه ما را در دنيا و برزخ و قيامت 
روشن نمايد ما بايد برای زندگى بعد از مرگ خود فکری کنيم و با وضعيت فعلى اينگونه 
وارد قبر نشــويم انکار حقانيت على بر اساس روايات اين فصل عاقبت وحشتناکى را 
برای برزخ و قيامت ما رقم خواهد زد پس شايســته است انسان فکری به حال و عاقبت 
خود بنمايد. امروز حقيقت راه على و حقانيت او برای ما پنهان نيســت اين حقيقت در 
البالی کتب علمای اهل سنت قابل دسترسى است که بخش کوتاه آن در اين فصل در 

مقابل چشم و دل شما قرار گرفته است.
6. اگر معلم فرزند شــما در مدرسه فردی ناصالح و بى سواد باشد باز هم مى پذيريد 
فرزندتان شاگرد چنين مدرســه ای باشد يا اينکه برای رشد فرزند خود مدرسه و مکتب 
خانه او را عوض مى کنيد چرا که نگران آينده عاقبت فرزند خود هستيد حرف اينست که 
طبق احاديث اهل سنت على خليفه بر حق پيامبر مى باشد و ما برای رشد خود بايد 

مدرسه اعتقادات خود را عوض کنيم ما نبايد نگران آينده و عاقبت خود باشيم؟ 
7. در همه جای دنيا مردم به کانديدای رئيس جمهوری که ســابقه وســواد و برتری 
ويژه داشــته باشد رأی مى دهند نه به کانديدای کم سابقه و بى سواد؛ پس ما بايد برای 
عاقبت خود فکری کرده ما با اين سخن احمدبن حنبل که در حدود 12 قرن گفته و خود 
رئيس مذهب حنابله اســت چه کنيم؛ او گفته: »آنقدری که از فضايل على بن ابيطالب به 

ما رسيده است برای هيچ يک از اصحاب نرسيده است«. 





فصل سوم 

فضايل امام علي در کالم صحابي و علماء اهل سنت

:رسول خدا

اساس االســام حبی و حب اهل 

بیتی.

پایه و ستون دین اسام دوست 

داشنت من و اهل بیتم می باشد.

مسند احمد حنبل، صفحه94





279

درآمد
برای آنکه خوانندگان محترم مطالب فصل ســوم را بهتر دريافت نمايند توجهشان را 

به مثال زير جلب مى نمايد: 
به او مى گفتم: شــهر آنکارا و کابل و بغداد وجود ندارد به من اعتراض کرد و گفت: 

خير اين شهرها وجود دارند!
به او گفتم مگر تو اين شهر ها را ديده ای که مى گويى آن ها وجود دارند؟

گفت: خير!
گفتم: پس چرا اينقدر محکم اعتقاد داری که اين شهرها وجود دارند؟ 

گفت: خبر وجود آن ها به من رســيده است و اگرچه آن ها را نديدم ولى خبرها آنقدر 
مستند است که من باور دارم اين شهرها حتمًا وجود دارند و مى توان با خواندن و شنيدن 

به مطلبى يقين پيدا کرد.
خوانندگان محترم:

سخنان و شهادت و گواهى بيش از 300 عالم برجسته اهل سنت و صحابى رسول خدا 
اگرچه صرفًا يک خبر اســت ولى اين خبرها بايد به راحتى باور ما را به يقين تبديل کند 
حال اين شــما و گواهى بيش از 300 نفر عالم اهل سنت و صحابى رسول خدا در قرن 

های گذشته که دربارة حقانيت على سخن گفته اند.
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   نکته 1 )سخن سعيدبن مسيب(   

سعيدبن مسيب مى گويد: 
هيچ کس هرگز سلونى بر زبان تواند راند جز على بن ابيطالب.1

   نکته 2 )سخن آيت اهلل بهجت)ره((   

شــيعه بر اســاس آيه مودت ذی القربى که در قرآن خداوند اين دوستى و مودت را 
از مســلمانان خواسته اعتقاد دارد هريک از صحابة رسول خدا دارای مودت ذی القربى 
رســول خدا را داشته ما با او موافق هستيم هرکه مى خواهد باشد خليفه يا غير او و اگر 
فاقد اين عنصر قرآنى باشــد با او مخالفيم معيار در اينکار برای شيعه قرآن است و اينکه 
کداميک از صحابه عنصر موّدت ذی القربى را داشــته و يا نداشته تاريخ و کتب تاريخى 

تعيين کرده است.

   نکته 3 )سخن آيت اهلل بهجت)ره((  

بعد از پيامبر اســالم امامان شــيعه مى گويند همه چيز را مى دانيم ولى ديگران 
مى گويند نمى دانيم.

قــرآن هم مى فرمايد: »هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون«؛ آيا کســانى که 
مى دانند با کسانى که نمى دانند يکسان هستند؟

در انتخاب خليفه پيامبر سخن از اعلميت نبود لذا بر خالف آية شريفة فوق به علم و 
اعلميت اعتنا نکردند و گفتند: غير اعلم مقدم است.2

1. االستیعاب، ج 3، ص 206. )على در منبرها خود مکرر مى فرمود: سلونى، يعنى از من هرچه مى خواهيد 
ســوال کنيد لذا به ياری خدای بزرگ کتاب 1001 پرســش و پاســخ از امام على که شامل سواالت قرآنى 
فلسفى - نجوم - پزشکى - فيزيک - احکام - تاريخ ملل و... است. توسط اينجانب نوشته شده و توسط همين 

ناشر به زيور طبع آراسته شده است. (
2. زمر / 9. 
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   نکته 4 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس گويد: »ما أنزل الله تعالی فی القرآن آیة یقول فیها: یا أیها الذین آمنوا؛ االّ کان 
علی بن ابی طالب رشیفها و امیرها؛ خداونــد آيــه ای نازل نفرموده که در آن »یا أیها الذین 

آمنوا« باشد؛ مگر آنکه بهترين مصداق و رئيس آن على بن ابيطالب است«.1 

   نکته 5 )سخن فخر رازي مفسر بزرگ اهل سنت(  

طبق آيه 61 سوره آل عمران امام على از ساير اصحاب پيامبر افضل بوده است؛ 
زيرا او عين نفس پيامبر تلقى شــده کلمه شريف »انفسنا« اين معنا را مى دهد فردی که 
مصداق اين لفظ شــريف »انفسنا« اســت بايد از نظر کماالت و صفات نفسانى به حدی 
برســد که بتوان او را »نفس الّنبی« )جان پيامبر( محســوب نمود. پس مراد از اين لفظ 

شخص على  است.
فخررازی مفسر بزرگ اهل سنت در قرن 6 و 7 در تفسير خود در ذيل آيه شريفه 61 

سوره آل عمران آورده است که: 
طبق اين آيه على از ســاير اصحاب پيامبر افضل و برتر بوده است؛ زيرا او عين 
 بعد از پيامبر نفس پيامبر تلقى شــده و از طرفى پيامبر افضل مردم است پس على

افضل مردم است«.
ســؤال: آيا همين فضيلت برای امام بودن و خليفــه پيامبر بودن على کافى نبود؟ 
شيعه و سنى در خصوص افرادی که مصداق اين آيه شريفه هستند اختالفى ندارند مردی 
همانند فخررازی حرف هايش بر اساس موازين علمى و تحقيق است نمى توان پذيرفت 
کســى که عمری را در علم تفسير کار کرده و وسعت علم حديثيش زبان زده همه است 

حرف بى مبنا بگويد.
فخررازی در چکيده ای کوتاه على را افضل مردم بعد از رسول خدا مى داند او در 
اينجا خود را از تعصبات دينى نابجا حفظ کرده و حق و حقيقت را بيان کرده و از کســى 

مثل او با تفسير 32 جلدی اش بر قرآن کريم غير از اين انتظار نمى رود.
از صدراســالم تا حال افراد کمى را ســراغ داريم که بيش از 30 جلد به قرآن کريم 

1. مناقب، نوشته خوارزمى، ص 280. 
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تفسير نوشته باشند و فخررازی در ميدان تفسير قرآن کريم جزء ممتازين قرار دارد. هيچ 
کــس تاکنون ادعا نکرده که در مقابل مســيحيان نجران بــه غير از 5 تن آل عبا کس 

ديگری حضور داشته است.
حاال يک سؤال باقى مى ماند و آن اينکه اگر در مدرسة فرزند شما معلم او فردی کم 
ســواد باشد شما مى پذيريد او سمت معلمى فرزند شما را بپذيرد يا اعتراض کرده و اقدام 

جدی برای برکناری او خواهيد کرد.
پس اگر على افضل بود چرا ديگران به پائين تر از او قانع شدند و اعتراض نکردند 

و خليفه ای را برگزيدند که افضل نبود.

   نکته 6 )سخن ضراربن ضمرة کناني(  

ابوصالح نقل مى کند: ضراربن ضمرة کنانى بر معاويه وارد شــد. معاويه گفت: على را 
برايم توصيف کن. گفت: ای اميرمؤمنان! مرا معاف دار.

گفت: نه! معافت نمى دارم.
ضرار گفت: حال که چاره ای نيست، توصيف مى کنم: 

به خدا ســوگند! او بسيار دورانديش و پر قدرت بود، به فصل سخن مى گفت )فيصله 
دهنده بود( و به عدل حکم مى کرد؛ دانش از اطراف او مى جوشيد و وجودش از حکمت، 

سرشار بود از دنيا و درخشش آن مى ترسيد و به شب و تاريکى اش انس داشت.
به خدا ســوگند! بسيار پر اشــک و پر انديشه بود. دســتش را مى چرخاند و خود را 
مورد خطاب قرار مى داد. از لباس، کوتاهش را و از طعام، ســاده و غيرلذيذش را دوست 

مى داشت.
به خدا سوگند! همچون يکى از ما بود. وقتى نزدش مى رفتيم، ما را نزديک مى ساخت 
و هرگاه مى پرســيديم، پاســخمان مى داد. با همة نزديکى  اش به ما و نزديکى به او، به 
خاطر هيبتش با او ســخن نمى گفتيم. هرگاه لبخند مى زد، چون دّر ســفته بود. دينداران 
بزرگ مى شمرد و فقيران را دوســت مى داشت. فرد قوی، اميد به نادرستى او نمى برد و 

ضعيف از عدلش نااميد نمى گشت.
خدا را گواه مى گيرم که او را در جايى ديدم، در حالى که شــب پرده فروافکنده بود و 
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ستارگان رو به غروب مى نهادند، رو به محرابش کرد و در حالى که محاسنش را در دست 
گرفته بود، چون مارگزيدگان به خود پيچيده و چون غمگينان اشک ريخت.

گويى هم اکنو صدايش را مى شــنوم که به تضــّرع مى گويد: پروردگارا! پروردگارا! و 
خطاب به دنيا مى گويد: »مرا مى فريبى؟ برای من آرايش مى کنى؟ هيهات! هيهات! غير 
مرا بفريب. تو را ســه باره طالق دادم. عمرت کوتاه و انجمنت حقير و ارزشت کم است. 

آه آه! از کمى توشه، بلندی سفر و بيم راه!«.1

   نکته 7 )سخن زمخشري مفسر بزرگ اهل سنت(  

اشعار زير منسوب به زمخشری مى باشد: 
مّدعی الفوز بالرصاط الّسّوی کثــر الّشک والخاف فکّل    

ثـــّم حّبی الحمـد و عــــلی فــاعتصامی بــا اله سواه    

کیف اشقی بحّب آل الّنبّی؟! فاز کلب یحّب اصحاب کهف    

يعنى: ترديد و اختالف بســيار اســت و هرکس ادعا مى کند که به راه راست رستگار 
گرديده اســت؛ ولى من به الاله اال اهلل؛ ســپس محبت احمد و على چنگ زده ام. 
چگونه مى شــود که سگى به خاطر دوست داشتن  اصحاب کهف رستگار گردد؛ ولى من 

با محبت خاندان پيامبر شقاوتمند شوم؟!2
جميع بن عمير تميمى گويد: »دخلت مع عمتی علی عائشة فسئلت: اّی الناس کان أحّب 

الی رسول الله؟«. 

  )نکته 8 )سخن عايشه همسر پيامبر خدا  

جميع بن عمر تميمى گويد: همراه عمه ام نزد عايشــه رفتيم. از وی پرســيده شد: چه 
کسى در نزد پيامبرخدا محبوب تر بود؟ گفت: فاطمه. گفته شده: از بين مردان؟ گفت: 

شوهرش )على(. تا آنجا که من مى دانم او پر روزه و پر نماز بود.3

1. تاریخ دمشق، ج 24، ص 401 و 402 و االستیعاب، ج 3، ص 209. 
2. بحاراالنوار، ج 29، ص 650 ـ الرصاط املستقیم، ج 2، ص 32 ـ الصوارم املهرقه، ص 337؛ نهج الحق، ص 227. 

3. سنن الرتمذی، ج 5، ص 701 و املستدرک علی الصحیحین، ج 3،ص 171. 
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   نکته 9 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس گويد: 
زنان از اين که فردی چون امير مؤمنان على بن ابيطالب بزايند، ناتوان اند.1 

   نکته 10 )سخن عمربن خطاب(   

عمربن خطــاب گويــد: خداوندا! هيچ گرفتاری و ســختى ای نــازل مکن، جز آنکه 
ابوالحسن، کنار من باشد. 2 )اللّهم التنزلّن شدیدة االّ وابوالحسن الی جنبی«.

   نکته 11 )سخن عمربن خطاب(  

عمــر خليفه دوم، خطاب به امام علــى: »یابن ابی طالب! فام زلت کاشف کّل شبهٍة 
وموّضح کّل حکٍم؛ ای پســر ابوطالب! همواره تو برطرف کنندة هر شبهه و روشن کنندة 

هر حکمى هستى«.3
معاويه به خالدبن معّمر گفت: چرا على را نســبت به ما دوست تر مى داری؟ پاسخ داد: 
به خاطر ســه ويژگى: به خاطر بردباری اش در هنگامى که خشمگين مى شد و به خاطر 
راستگويى اش هر وقت که سخن مى گفت و به خاطر دادگری اش هرگاه داوری مى کرد.4

   نکته 12 )سخن غزالي(  

ابوحامد غزالى نقل مى کند که امام اميرالمؤمنين على فرمود: 
اگر خداوند و پيامبراکرم به من اجازه دهند به اندازه بار چهل شــتر »الف« ســوره 
فاتحه الکتاب را شــرح مى نمايــم »لو اذن الله ورسوله لی التسع بی رشح معانی »الف« 

الفاتحه...«.

سپس غزالى در ادامه مى گويد: 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 460. 
2. تاریخ دمشق، ج 53، ص 35، فرائدالسمطین، ج 1، ص 343، ذخائرالعقبی، ص 149. 

3. کنزالعامل، ج 5، ص 834. 
4. الصواعق املحرقه، ص 132 ـ الفصول املهمه، ص 127. 
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»وهذه الکرثه فی السعة واالفتتاح فی العلم الیکون اال الدنیا سامویا الهیا؛ اين وســعت 

مطالب و گشودن باب علم نيست مگر علمى الهى و آسمانى و باطنى و خدا دادی.1 

   نکته 13 )سخن حسکاني(   

حاکم حسکانى در کتاب خود مى نويسد: 
عامر شــعبى در فضائل عکبــری مى گويــد: آگاه ترين افراد به کتــاب خدا بعد از 

رسول خدا على است.2 

   نکته 14 )سخن ابن شبرمه(   

ابن شبرمه نيز مى گويد: 
هيچ کس بر فراز منبر اين ســخن بر زبان نراند که: از قرآن هر آنچه خواهيد بپرسيد 

جز على بن ابيطالب.3

   نکته 15 )سخن عمروعاص(  

عمروعاص يکى از دشــمنان امام على بود او اقدام بــه تمجيد از امام على در 
فرازهای متعدد نموده اســت که در کتب مختلف تاريخى به ثبت رســيده است از جمله 

آنکه: 
»ذکروا ان رجًا من همدان یقال له: برد قدم علی معاویة فسمع عمراً یقع فی علی...«. 

مــردی از اهالى همدان به نام برد نزد معاويه آمد و شــنيد که عمروعاص بدی امام 
على را مى گويد. او به عمروعاص گفت: ای عمرو! بزرگان ما از رسول خدا شنيده اند 
که فرمود: هرکس که من موالی اويم على موالی اوســت آيا اين درســت اســت يا 

نادرست؟ 

1. سعدالسعود للنفوس منضود، ص 284. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 25. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 48. 
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عمروعاص گفت: درست اســت و به شما بگويم که بين ياران رسول خدا هيچ کس 
فضايل چون على ندارد.1

   نکته 16 )سخن عطاءبن ابي رياح(  

از عطاءبن ابى رياح که خود از مفســران تابعى و از ممتازان در علم تفسير است سؤال 
شــد آيا داناتر و آگاه تر از على بن ابيطالب در بين ياران رسول خدا کسى را مى شناسى. 

پاسخ داد: نه به خدا سوگند.2

   نکته 17 )سخن ابوعبدالرحمان سلمي(   

ابوعبدالرحمان ســلمى مى گويد: »ما رأیت احداً اقرأ لکتاب الله من علی بن ابی طالب؛ 
يعنى: من کسى را آگاه تر از على به قرآن نديدم«.3

او همواره مى گفت: از من بپرسيد به خدا سوگند دربارة هر آنچه از قرآن بپرسيد پاسخ 
خواهم گفت و در نقلى ديگر دربارة امام اينگونه گفته اســت که: هرگز قريشى ای داناتر 

از على به قرآن نديدم.4

   نکته 18 )سخن واقدي(  

محمدبن عمرواقدی متوفای 207 و 208 هجری قمری يکى از برجســته ترين سيره 
نويسان در قرن دوم و سوم است. او دربارة رخدادهای تاريخى تبحر گسترده ای داشته و 
بسياری از تاريخ نويسان از او بهره برده اند يکى از اين تاريخ نويسان طبری است که در 
نگارش کتاب تاريخ خود از کتاب واقدی بهره های زيادی برده اســت کتاب های مانده 

از او کتاب المغازی و فتوح الشام در 2 جلد است.
واقدی دربارة امام على اين چنين مى نويسد: 

1. االمامة والسیاسة، ج 1، ص 129. 
2. االستیعاب نوشته ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت در قرن پنجم، ج 3، ص 40. 

3. االستیعاب، ج 3، ص 210. 
4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 402. 
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على بن ابيطالب از معجزه های پيامبر بود چونان عصا برای موسى و زنده کردن 
مردگان برای عيسى بن مريم.

   نکته 19 )سخن ابن عطيه و قرطبي و ثعالبي(  

قاضى ابومحمد عبدالحق اندلسى مشهور به ابن عطيه از علمای مالکى مذهب متوفای 
546 قمری دربارة دانش و علم تفسير امام على اينگونه مى نويسد: 

»اما صدر املفسین واملؤید فیهم فعلی بن ابی طالب«.

»يعنى: در رأس همه مفســران موردتأييد، در ميان آن ها على بن ابيطالب اســت«1 و 
بعدها مفسران ديگری اين سخن را مورد تأکيد و تأييد قرار دادند که عالم بزرگ و مفسر 
ســنى مذهب قرطبى متوفای 671 هجری قمری در تفســير 20 جلدی الجامع الحکام 
القرآن ج 1، ص 35 و ثعالبى متوفای 875 در تفسير 5 جلدی خود، جواهرالحسان، ج 1، 

ص 30 به اين مطلب تأکيد و تصريح داشته اند.2 

   نکته 20 )سخن قثم بن عباس(  

 ابواســحاق نقل مى کند که از قثم بن عباس پرسيدم: چگونه از ميان شما، تنها على
از پيامبر خدا ارث برد؟ 

گفت: چون او نخستين کسى از ما بود که به وی پيوست و از همة ما بيشتر با او بود.3 

   نکته 21 )سخن ابوبکر(   

ابوبکر بن ابى قحافه )خليفة اول( مى گويد: على بن ابيطالب، عترت پيامبر خداست.4 
شعبى نقل مى کند که: ابوبکر به على بن ابيطالب که از رو به رو مى آمد، نگاه کرد و 
مى گفت: آنکه نگاه به خويشــاوندترين مردم به پيامبرخدا، برخوردار از نيک ترين منزلت 

1. املحرر الوجیز، ج 1، ص 18. 
2. ثعالبى با عالم ديگر اهل سنت يعنى ثعلبى که دارای تفسیر ثعلبی در 10 جلد و متوفای سال 472 مى باشد فرق دارد. 

3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 136 ـ املعجم الکبیر، ج 19، ص 40. 
4. السنن الکربی، ج 6، ص 274 و تاریخ دمشق، ج 42، ص 411. 
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به نزد پيامبر، بهره مندترين آنان در نزد خداوند و واالترين آنان برای خدا، شــادمانش 
مى کند به على بنگرد.1

   نکته 22 )سخن معاويه بن ابي سفيان(  

قيس بن ابى حازم گويد: مردی نزد معاويه آمد و از وی مسئله ای پرسيد. گفت: مسئله 
ات را از على بن ابيطالب بپرس. او داناتر است.

گفت: ای اميرمؤمنان! پاسخ تو در اين باره، برای من، از پاسخ على بن ابيطالب، دوست 
داشتنى تر است.

معاويه گفت: بد گفتى و ناپســند آورده ای! مردی را ناخوش داشــتى که پيامبرخدا، 
دانش را به او مى خوراند و پيامبر خدا به او فرمود: »تو نســبت به من، چون هارون نسبت 
به موسى هستى، جز آنکه پيامبری پس از من نيست« و هرگاه عمر با دشواری مواجه 
مى شد، از او مى پرسيد و من عمر را ديدم که چيزی بر او دشوار شد. گفت: فلج نگردی، 

برخيز على، آنجاست.2

   نکته 23 )سخن عمربن خطاب(  

على در مســجد کنار عمر نشســت و در حضورش تعــدادی از مردم بودند. وقتى 
على برخاســت، يکى از آنان، از وی به بدی ياد کرد و او را به تکّبر و خودبزرگ بينى 

متهم ساخت.
عمر گفت:کســى چون او رواست که تکّبر بورزد. سوگند به خدا، اگر شمشير او نبود 
هرگز ســتون اسالم، افراشته نمى شــد و همچنان، او برترين داور و پرسابقه ترين و پر 
شرف ترين اّمت است. 3 »... والله لو السیفه ملا قام عمود االسام وهو بعد اقضی االمة...«. 

1. الریاض النرضة، ص 119. 
2. فضایل الصحابه ابن حنبل، ج 2، ص 675، ح  1153 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 170. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 82. 
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   نکته 24 )سخن خطيب خوارزمي(  

 خطيب خوارزمى که از محّدثان و مورخان بزرگ قرن ششــم اســت، در باره على
سروده: 

ابوتراب هســت؟ جوانــی چون  کجا روی زمیــن مثل او وجود دارد؟ آیا 
آیــد درد  بــه  دیــده ام  خاک پای ابوتراب، سرمۀ چشم من استهــرگاه 
و امیرمؤمنان، دروازۀ آن شــهر استمحمد پیامبر، به سان شهر دانش است
و با این حال، در روز جنگ، پر خنده استاو بسیار گریه کننده در محراب است
که گرسنگی آنان را فرا گرفته، غذا تقسیم می کنداو موالیی اســت که در بین بردگانی

و نقره های آن را چون ظرف شیر، خالی می کند1و طالهای بیت المال را شبانگاه می بخشد

   نکته 25 )سخن خليل بن احمد(  

از خليل بن احمــد2ـ  متوفای 175 قمری که نزد شــيعه و ســنى مقبول اســت و از 
مخلصين شيعيان اميرالمؤمنين ـ است سؤال شد: 

»ما الّدلیل علی اّن علّیاً ـ ـ امام الکّل فی الکّل؟«3؛ دليــل بر اين که على پيشــوای 

همگان در تمام مسايل است، چيست؟ 
ايشان پاسخ دادند: 

»افتقار الکل الیه فی الکّل واستغناؤه وعن الکّل فی الکّل، دلیل علی انه امام الکل فی 

الکّل«.

احتياج همه ]صحابه[ به او در تمام مسائل، و بى نيازی او از همگان در همة مسائل، 
دليل بر اين است که او امام و پيشوای همه در تمام مسايل است.

   نکته 26 )سخن سعد ابي وقاص(  

قيس بن ابوحزيم روايت کرده اســت که او شــنيد که ســعدبن ابى وقاص به مردی از 

1. املناقب، ص 399. 
2. ابوعبدالرحمان خليل بن احمد فراهيدی ـ از پيشوايان لغت و نحو و صاحب کتاب »العین«. 

3. با اندکى تفاوت: مقدمة کتاب ترتیب العین، ص 28. 
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دمشــق که على بن ابيطالب را لعن مى کرد، گفت: »مرد چــرا على را لعن مى کنى؟« آيا 
او اول کســى نبود که اســالم را پذيرفت؟ آيا او اول کسى نبود که با رسول خدا نماز 
خواند؟ آيا عالم ترين مردم در ميان آنان نبود؟ سپس سعد گفت: خدا، اين مرد يک نفر از 
پرهيزگارترين بندگان تو را لعنت مى کند، من از تو مى خواهم که نگذاری اين گروه اينجا 
را ترک کنند؛ مگر قدرتت را به آنان نشــان دهى. آن مرد دمشقى خود را از باالی اسب 

بر روی سنگى انداخت و سرش شکافت و در دم جان داد.1

   نکته 27 )سخن جاحظ(  

ماة کلمة از کتاب های مشــهوری اســت که دانشمند ســنى ابوعثمان عمروبن بحر، 
معروف به جاحظ )م. 255 هـ. (تأليف کرده اســت. وی که معتزلى بود و گرايش عثمانى 
داشت و در قرن سوم در ادبيات و کالم پر آوازه بود، با شگفتى تمام صد سخن از کلمات 
امام على را برگزيد و همواره از آن سخنان، ياد مى کرد و به شاگرد خود احمدبن طاهر 
مى گفت: اميرالمؤمنين على را صد کلمه ای است که هر کدام از آن ها با هزار کلمه از 

کلمات ادبيات عرب برابری مى کند.2 
کتاب مأة کلمة بارها ترجمه و شــرح شــده است. مطلوب کّل طالٍب عنوان ترجمه و 
شــرحى است که رشــيد و طواط در قرن ششم بر کتاب جاحظ نگاشت و تمامى آن را با 

رباعيها خود به نظم در آورد.

   نکته 28 )سخن احمدبن حنبل(  

از احمدبن حنبل روايت شده که گفته است: »ما بلغنا عن احٍد من الصحابة ما بلغنا عن 
علی بن ابی طالب«؛ آن قدر ]از فضايل[ که از على بن ابيطالب به ما رسيده است، برای هيچ 

کدام از اصحاب نرسيده است.3

1. حاکم نيشابوری شافعى مذهب، مستدرک علی الحصیحین، ج 3، ص 499. 
2. املناقب، خوارزمى، ص270. 

3. فتح الباری، ج 7، ص 74. 
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   نکته 29 )سخن حسن بن زيد(   

حسن بن زيد نقل مى کند:
( مل یعبد االثوان قّط: ]على[ هرگز بت ها را نپرستيد.1  )علیٍّ

   نکته 30 )سخن عايشه(   

چرا همة خلفاء و حّکام و ســالطين حق تعيين جانشين و خليفه را داشتند و دارند و 
کردند چنانکه عايشه به خليفه پيام داد که: 

»التدع اّمة محمد با راع؛ امت محمد را بدون سرپرست رها مکن«.2 

ولى تنها رسول خدا حق تعيين خليفه را نداشت.

   نکته 31 )سخن ابن ابي الحديد(   

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه مى نويسد: 
من دربارة مردی که در مســير هدايت گوی سبقت را از همگان ربود. و در هنگامى 
که همه ساکنان زمين سنگ مى پرستيدند و خالق هستى را انکار مى کردند او به خداوند 

ايمان داشته و او را مى پرستيده است چه بگويم؟ 
احدی بر او در يکتاپرســتى سبقت نجست مگر آن کسى که در هر خوبى بر همگان 
پيشــى جسته است؛ يعنى محمد رســول خدا او در ادامه تأکيد مى کند: بيشتر محدثان 
بر اين عقيده اند که ايشان )على( در پيروی از رسول خدا و ايمان به او اولين انسان 

بوده است... 
ايشــان خــود فرمــود: »انا الصدیق االکرب وانا الفاروق االول اسلمت قبل اسام الناس 

وصلّیت قبل صاتهم«.

کسى که به کتاب های اهل حديث مراجعه نمايد اين مطلب را حقيقت مى يابد و به 
وضوح خواهد دانست. واقدی و ابن جريرطبری بر اين باور بوده اند و اين عقيده ای است 

1. طبقات الکربی، ج 3، ص 21 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 26 ـ الصواعق املحرقه، ص 120. 
2. االمامة والسیاسة، ج 1، ص 28. 
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که صاحب کتاب االســتيعاب )ابن عبدالبر از علمای اهل سنت( آن را ترجيح داده و تأييد 
کرده است.1

   نکته 32 )سخن آيت اهلل بهجت )ره((   

حضرت آيت اهلل العظمى بهجت)ره( مى فرمايد: 
با اين که »ابن حجر« )شــايد در کتاب اصابة خود( در فضيلت اميرالمؤمنين نوشته 
اســت: از کشته شدن عمّار معلوم شــد که حقّ با على بوده است. »ظهر بقتل عاّمر اّن 

 2.»الّصواب کان مع علی

زيرا پيامبراکرم دربارة عمار فرمود: 
»آخر رشابک اللّنب وتقتلک الفئة الباغیة«. آخرين نوشيدنى تو شير است وگروه متجاوز 

تو را مى کشد.
در عين حال در کتاب صواعق مى نويســد: هر دو طــرف )على و معاويه( مجتهد 
بودنــد. يکى مخطــىء و ديگــری مصيــب و: »للمصیب اجران وللمخطیء اجر واحد«3 
مجتهدی که نظرش مطابق واقع اســت دو اجر؛ و مجتهدی که نظرش مخالف با واقع و 

خطا است يک اجر دارد.
مى گويد: چه مى دانم حق با کيســت )على يا معاويه( شايد حق با معاويه باشد و ما 

در شبهه و ترديد هستيم، برای ما معلوم نشد که حق با على بوده است يا با معاويه!
همان معاويه که در کوفه بر روی منبر گفت: »انّی والله، ما قاتلتکم لتصلّوا واللتحّجوا، 

واللتزکّوا؛ انّکم لتفعلون ذلک ولکّنی قاتلتکم التأّمر علیکم«. 4 

به خدا ســوگند! من با شما برای اين نجنگيدم که نماز بخوانيد يا حج به جا آوريد و 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 21 و 22 در بين مورخان نه تنها واقدی و طبری چنين نظری 
دارند بلکه يعقوبى در ج 1، ص 379 و مسعودی در مروج الذهب، ج 2، ص 283 و ابن اسحاق و ابن هشام در 

السیرةالنبویّة، ج 1، ص 262 نيز آورده اند. 

2. االصابة، ج 4، ص 466. 
3. فتح الباری، ج 1، ص 60 ـ تحفه االحوذی، ج 10، ص 274 ـ املستصفی، ص 360. 

4. بحاراالنوار، ج 44، ص 49 ـ ارشاد، ج 2، ص 11 ـ بحاراالنوار، ج 44، ص 53 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحید، 
ج 16، ص 14 و 45. 
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يا زکات بدهيد؛ زيرا شــما خود اين کارها را مى کنيد، بلکه تنها برای اين جنگيدم که بر 
شما حکومت کنم!

همان معاويه که مغيرةبن شعبه با آن خباثتش وقتى از پيش او آمد، گفت: »جئت من 
عند اخبث الّناس«1؛ از نزد خيبث ترين مردم آمدم.

ولى خوارزمى در مناقب دربارة على نقل مى کند که رسول اکرم فرمود: »المنزلة 
علی منی مثل منزلتی من ربّی«2؛ منزلت على نسبت به من همانند منزلت من نسبت به 

پروردگارم مى باشد که داللتش از حديث منزلت »انت منی مبنزلة هارون من موسی«3؛ 
توـ  علىـ  نســبت به من؛ به منزلة هارون نسبت به حضرت موسى هستى« اقوی 

است؛ هرچند سند حديث منزلت متواتر است و سند اين روايت در حّد تواتر نيست. 

   نکته 33 )سه نقل از عايشه(  

آيا رسول خدا امر کرد تا ابوبکر به جای ايشان نماز بخواند و به عنوان نايب خويش 
او را تعيين کرد و بعد خودش به مسجد رفت؟ يا اصالً امر و فرمانى در کار نبود و ابوبکر 

از پيش خود و بدون اجازه رسول اهلل به مسجد رفت؟ 
عايشه دختر ابوبکر اين جريان را 3 گونه نقل کرده است: 
4 .1. همة مردم به ابوبکر اقتدا کردند و ابوبکر به پيغمبر
2. همه به حضرت رسول اقتدا کردند حتى خود ابوبکر. 5
3. همة مردم حتى خود حضرت به ابوبکر اقتدا کردند. 6

بعد از او پرســيدند: اين 3 نقل تو با هم اختالف دارنــد و امکان ندارد که اين واقعه 

1. بحاراالنوار، ج 33، ص 169 ـ کشف الغمة، ج 1، ص 418 ـ کشف الیقین، ص 474 ـ الغدیر، ج 10، ص 283 
ـ احادیث اّم املؤمنین عایشة، ج 1، ص 382. 

2. املسرتشد، ص 293 ـ مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 60 ـ بحاراالنوار، ج 38، ص 298 ـ میزان االعتدال ذهبى 
شافعى مذهب، ج 3، ص 540ـ الکشف الحثیث، ص 229 ـ لسان املیزان ابن حجر، ج 5، ص 161. 

3. فضائل الصحابة، ص 13 و 14 ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 120 و 121 ـ سسن ترمذی، ج 5، ص 302 و 304 و... 
4. صحیح بخاری، ج 1، ص 162، 167 و 175 ـ السنن الکربی، بيهقى شافعى مذهب، ج 2، ص 81 و 304. 

5. صحیح بخاری، ج 1، ص 167 و 174 والسنن الکربی، بيهقى، ج 3، ص 94. 
6. صحیح بخاری، ج 4، ص 122، السنن ابن ماجة، ج 1، ص 390 و ج 8، ص 152 و فتح الباری، ج 2، ص 130. 
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به ســه صورت اتفاق افتاده باشد پاسخ داد: من چه مى دانم بعضى اين گونه مى گويند و 
بعضى آن گونه.1

   نکته 34 )سخنان زيادبن ابوسفيان و طبراني(  

 چه کسى جامعه اسالمى را به اين نقطه هدايت کرد که به ذوی القربى رسول اهلل
اينگونه بنويسند. 

زيادبن ابوسفيان به امام حسين نوشت.
»اّن احّب الناس الّی لحامً ان آکله، للحٌم انت منه؛ دوست داشتنى ترين و محبوب ترين 

گوشت نزد من برای اين که بخورم گوشتى است که تو از آن به وجود آمده ای«. 2 
کتاب های اهل ســنت انباشته از فضايل و مناقب امام حسن و امام حسين است. دو 
کودکى که پيامبر بر گردن خود سوارشــان مى کرد دو کودکى که به احترام آن ها زمانى 
که بر پشــت پيامبر بودند پيامبر سجده هايش را طوالنى مى کرد و اين در حالى است 
که در کتب قديمى اهل ســنت مثل المعجم الکبير يا المعجم االوسط روايات زيادی در 
شأن امام حســن و امام حسين نقل شده است. در آيه مباهله تصريح دارد که منظور 
از »ابنائنا« همان امام حســن و امام حسين فرزندان پيامبرخدا هستند و اسامةبن زيد 
از پدرش روايت مى کند که رســول خدا را ديد که حسن و حسين را در برگرفته بود 
و مى فرمــود: »هذان ابنای وابنا فاطمة. اللّهم انّک تعلم انی احبهام؛ اين ها فرزندان من و 

فاطمه اند خدايا مى دانى که آن ها را دوست دارم«.3 
و در روايتى ديگر در همان کتاب ها از رسول خدا است که فرمود: »الحسن والحسین 
 سّید شباب اهل الجنة؛4 معاويه ابن ابى ســفيان و زيادبن ابوسفيان به فرزندان رسول خدا

چه جفاها که نکردند«.

1. فتح الباری، ج 2، ص 130. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید از علمای اهل سنت، ج 16، ص 19 ابوسفيان و فرزندانش همان کسانى هستند 

که در اينکار سابقه طوالنى دارند. 
3. املعجم الصغیر، ج 1، ص 90 ، 199 ـ املعجم االوسط، ج 7، ص 136، ح  6241 ـ املعجم الکبیر، ج 1، ص 123 

ح 378 و ج 10، ص 78، ح  9984 ـ ج 22، ص 273 ح  701 و ص 274 ح  702. 
4. املعجم االوســط، ج 1، ص 238 ح  368 و ج 3، ص 104 ح  221 و ج 5، ص 169 ح  4329 و ج 6، ص 97 
ح  5204 و ص 299 ح  5640 و ج 7، ص 155 ح  6282 و ص 276 ح  6536 ـ املعجم الکبیر، ج 19، ص 292 

ح  650 و جلد 22، ص 43 ح  1005. 
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در روايتى از رســول خدا آمده اســت که فرمود: »من أحب الحسن والحسین احببته 
ومن احببته احبه الله ومن ابغضها ابضغته؛ ومن ابغضته ابغضه الله«.1

   نکته 35 )سخن فخررازي(  

صاحب تفســير مفاتيح الغيب، فخررازی از دانشمند بزرگ سنى در تفسير 32 جلدی 
خود ذيل آيه مباهله »فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم 
نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکذبین؛ يعنى: بگو بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و 

کسان نزديکمان و کســان نزديکتان را فرا خوانيم، سپس ]به درگاه خدا[ تضّرع کنيم و 
لعنت خدا را بر دروغ گويان قرار دهيم«.2 

آورده: پيرمردی را در شهر ری ديدم که ادعا مى کرد على از انبياء سلف برتر است. 
از او سؤال کردم چه علتى بر ادعای خود داری؟ 

او جــواب مرا داده و آيه مباهله را خواند، آن گاه گفت: در قرآن آمده: »ندع... انفسنا« 
دعوت کنيم... جان هايمان را. 

در يک دعوت به طور طبيعى دعوت شــونده غير از دعوت کننده مى باشــد، پس به 
طور قطع منظور از »انفسنا« در آية مباهله خود پيامبر نمى باشــد زيرا رسول خدا در 

اينجا خود دعوت کننده است.
1. املعجم االوسط، جلد 5، ص 400 ح  4792 و جلد 7، ص 242 ح  6466 ـ املعجم الکبیر، جلد 6، ص 296 ح  
6109 واملعجم الصغیر، ج 2، ص 70 بايد  توجه داشت که نويسنده کتاب های املعجم الکبیر و املعجم االوسط و 
املعجم الصغیر از محدثين بزرگ و قديمى اهل سنت است که در حدود 11 قرن پيش کتاب های خود را نوشته 

اســت و در کتاب او به روايات زيادی بر مى خوريم که در شأن امام حسن و امام حسين وارد شده است. مثل 
)املعجم الصغیر، ج 1، ص 135 و ص 257 و جلد 2، ص 45 و ص 126 و ص 200 ـ املعجم االوسط، ج 1، ص 
225 ح  339 و جلــد 3،ص 207 و ح 1371 ص 319، ح 1554 و ص 481، ح 1831 و ص 523، ح 1899 و ج 
2، ص 144 ح  2296 و ج 4، ص 582 ح  3999 ـ ج 5، ص 418 ح  4829 و ج 7، ص 362 ح  6704 و ح  6458 
و ح  6536 و ج 8، ص 330 ح  7671 و ج 9، ص 10 ح  8014 و ح  8137 و در املعجم الکبیر، ج 1، ص 115 ح  
351 و ح  917 و 918 و 926 و 931 و ج 5، ص 234 ح  5107 و ح  5121 و ج 6، ص 167 ح  5759 و ح  6168 
و ج 10، ص 297 ح  10590 و ج 11، ح  11838 و ح  11856 و ج 12، ص 185 ح  12837 و ج 20، ص 38 ح  
56 و ح  635 و ح  636 و ج 19، ص 356 ح  833 و ج 22، ص 274 ح  703 و ح  1017 و ح  1041 و ج 23، ص 
373 ح  882( بايد توجه داشت معاويه به چه کسى دشنام داده و چه کسى را کشته قطعًا او قاتل فرزند رسول خدا 
امام حســن است و جايگاه امام حسن در روايات اهل سنت معلوم است تا چه اندازه و در چه جايگاهى است. 

و آدرس های احاديث فوق تنها بخشى از فضايل امام حسن در کتب اهل سنت است. 
2. آل عمران / 61. 
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افرادی را که قرآن دعوت کرده سه دسته مى باشند: ابناء، نساء، انفس. 
سپس مى فرمايند: ما سه گروه را با خود مى آوريم شما نيز سه گروه را بياوريد. پسران، 

بانوان و جان ها. 
خود رســول خدا در مقام دعوت کننده است و سه گروهى را که دعوت کرده است 

غير از خود دعوت کننده است. 
به طور طبيعى پسرها عبارت بودند از امام حسن و امام حسين و بانوان هم غير از 

حضرت زهرا کسى نبود و انفسنا که در وجود امام على تبلور يافته است. 
چرا تعبير انفسنا را مى آورد؟ به خاطر اينکه بايد کسى باشد که تمام خصوصيت های 

او مانند پيامبراکرم باشد وااّل نمى گويد »انفسنا« يعنى خودمان. 
 کلمه )خودمان( نشان دهندة اين است که کسى اين عنوان را دارد که با پيامبراکرم
 هيچ تفاوتى ندارد وااّل استفاده از اين کلمه درست نمى باشد و تنها يک بُعد او از پيامبر

استثناء شده و آن هم نبوت مى باشد که امام على ندارند. 
پس على  تمام کماالت و شأنى را که خداوند به پيامبراکرم داده به غير از  نبوت 
همه را داشته اســت واال خود پيامبر مى شد و آن خودی که رسول خدا در خارج به 

 .جهانيان معرفى کرده است کسى نيست جز وجود مبارک اميرمؤمنان على
پس هر شأن و فضيلت و جايگاهى را که خداوند متعال به پيامبر داده همه را يک 
جا به على نيز داده اســت منهای جنبة نبوت... و چون رســول اکرم اشرف و اکمل 

آفريده ها و افضل انبيای گذشته است پس على نيز از انبيای گذشته افضل است. 
فخررازی مى گويد: من در مقابل استدالل او هيچ جوابى نداشتم. 

  نکته 36 )سخن ابوالقاسم حاکم حسکاني(   

حاکم حسکانى صاحب کتاب شــواهدالتنزيل که از علمای محقق و معتمد است در 
جلد دوم کتاب خود اينگونه آورده است: 

اولين کســى که با رسول خدا در شــب زنده داری به عبادت برخاست على بود 
و اولين کســى کــه با او بيعت نمود علــى بود؛ همچنين اولين کســى که از مکه با 

رسول خدا به مدينه هجرت کرد على بود. 
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   نکته 37 )سخن معاويه(  

معاويه طى نامه ای به امام على ضمن اشــاره به بى توجهى مردم بعد از ارتحال 
رسول خدا به خالفت امام على و بى اعتنايى به دستور رسول خدا در عيد غديرخم 
با نوشتن اين متن مدرکى مستند از زير پا نهادن فرمان رسول خدا در پيروی از حضرت 

على را در تاريخ ثبت کرد. او به امام نوشت: 
ابن ابى الحديد متن نامه معاويه را اينگونه مى نويســد: يادت مى آورم ديروز را... روزی 
که مردم با  ابوبکر بيعت کردند که بانوی خانه ات را بر دراز گوشــى سوار کرده بودی و 
دســت بچه هايت حسن و حسين را در دست گرفته بودی. احدی را از بدرّيين و سابقين 
در اســالم فرو گذار نکردی مگر اين که به ســوی خويش دعوت کردی و خود با زن و 
بچه ات به ســوی آن ها رفتى و از آنان ياری طلبيدی  که يار رسول اهلل بوده ای تا ياری 
ات کننــد امام جز چهار نفر يا پنج نفر تو را جواب نگفتند و به جان خودم اگر حق بودی 
جوابت گفته بودند اما تو ادعای باطلى داشــتى و آنچه را حقت نبود مى خواستى و طلب 
مى کردی و آنچه را نمى رســيدی قصد کرده بودی و اگر فراموش کرده باشى من از ياد 
نبرده ام که وقتى ابوســفيان تحريکت مى کرد گفتى: اگر چهل نفر يار باعزمى مى داشتم 

مقاومت مى کردم. 

   نکته 38 )ابن عباس(  

ابن عباس که در نزد اهل سنت از مفسرين مورد وثوق مى باشد اظهار نموده که بيشتر 
آنچه در علوم قرآنى کسب کرده در نزد على بن ابيطالب آموخته است. ابن عباس مى گويد: 
همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هيچ حرفى از آن حروف نيست مگر اين که 
برای آن ظاهر و باطنى اســت و به راستى على آن ظاهر و باطن را مى داند.1 اين مرد 

بى نظير علم تفسير دست پروردة على بن ابيطالب مى باشد.
نظــر ابن عباس در مورد آيه »کانوا قلیًا من اللّیل ما یهجعون... ؛ و از شــب اندکى را 

1. مرآةاالنوار، ص 5. 
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 خواب مى کردند«1 اين بود که آيه مذکور در مورد على و فاطمه و حســن و حســين
نازل شده است. 

ابن عباس مصداق آية فوق را على و فاطمه و حسن و حسين مى داند. زيرا مى گويد: 
على بن ابيطالب چنان بود که دو ثلث آخر شــب را به نمــاز و مناجات و تالوت قرآن 
مشغول بود و ثلث اول شب را استراحت مى کرد. وقتى سحر مى رسيد آن حضرت به دعا 
و استغفار مى پرداخت. در مورد حضرت على آمده که هر شب هفتاد رکعت نماز و يک 

ختم قرآن در پايان آن نماز انجام مى داد.2

   نکته 39 )نقل حاکم حسکاني(  

ابن عباس که از مفسرين بزرگ  قرآن در نزد اهل سنت مى باشد در کتاب شواهدالتنزيل 
 ؛ برای هيچ کسى به اندازه على»گفته: »ما نزل فی احٍد من کتاب الله ما نزل فی علی

در قرآن آيه نازل نشده است.

   نکته 40 )سخن عايشه(  

عايشــه روايت کرده کــه روزی نزد رســول خدا بودم، آن گاه على وارد شــد. 
رسول خدا فرمود: اين مرد آقای عرب است.3 

   نکته 41 )سخن ابن حجر عسقالني(  

ابن حجر عســقالنى از مغيرةبن سعيد نقل کرده که مقصود از »بالعدل« در آيه شريفه: 
 ان الله یأمر بالعدل واالحسان... .«4؛ على بن ابيطالب است و مقصود از »االحسان« فاطمه«

و مقصود از »وایتاه ذی القربی« حسن و حسين عليهما السالم مى باشد. 5

1. ذاريات / 17. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 271. 

3. صحیح ترمذی، ج 2، ص 475 ـ الریاض النرضة، ج 2، ص 213. 
4. نحل / 90. 

5. لسان املیزان 7 جلدی، ج 6، ص 76. 
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   نکته 42 )سخن حسکاني(  

حاکم حســکانى در کتاب خود شواهدالتنزيل تصريح و تأکيد کرده که اصحاب کساء 
همان کسانى هســتند که آيه شريفه: »انا یرید الله عنکم الرجس...«1؛ دربارة آن ها نازل 

2.شده و آن ها عبارتند از على و فاطمه و حسين و حسين

   نکته 43 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس در مورد ويژگى های ذکر شــده در ســورة عصر مى گويد: »جمع الله هذه 
الخصال کلّها فی کل علی... کان والله اول املؤمنین ایامناً وعملواالصالحات وکان اول من 

صلی...«. 3

خداوند متعال همه خصلت های ياد شده در آيه »اال الذین آمنوا و عملواالصالحات...«4 
 جمع نموده؛ زيرا اولين کسى بود که ايمان آورد و با رسول خدااز سورة عصر را در على
عبادت نمود به نماز ايستاد و رسول خدا او را سفارش نمود که او را غسل دهد و ديون 
او را ادا کند و اطراف قبر او ديواری قرار دهد که زن ها با نشســتن بر قبر او، او را اذيت 
نکنند و او را ســفارش نمود به حفظ حســن و حسين و اين اســت معنای »وتوصوا 

بالّصرب«.5

   نکته 44 )سخن ابوالهذيل(  

ابوالهذيل، دانشمند معروف اهل تســنن عراق مى گويد: در سفری وارد شهر »رقه« 
)يکى از شهرهای سوريه کنونى( شدم، در آنجا شنيدم که مردی ديوانه ولى خوش کالم 
در »معبد زکى« زندگى مى کند. برای ديدار او به آن معبد رفتم، ديدم در آنجا يک پيرمرد 
با جمال و خوش قامتى بر روی زيراندازی نشسته و موی سر و روی خود را شانه مى زند 

بر او سالم کرد، جواب سالم را داد، آن گاه بين من و او چنين گفتگو شد: 

1. احزاب / 33. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2 از صفحه 10 تا 92. )اين روايت به طرق متعدد در اين صفحات آمده است(. 

3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 483. 
4. عصر / 3. 

5. دالئل الصدق، ج 2، ص 374. 
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ناشناس هوشمند: اهل کجا هستى؟ 
ابوالهذيل: اهل عراق هستم. 

ناشــناس هوشــمند: آری! پس اهل تجربه ها و هنرهای زندگى و آداب هستى، بگو 
بدانم در کدام نقطة عراق زندگى مى کنى؟ 

ابوالهذيل: در بصره. 
ناشناس هوشمند: پس از اهل تجربه ها و علم هستى چه نام داری؟

ابوالهذيل: من »ابوالهذیل عاّف« هستم. 
ناشناس هوشمند: همان متکلم معروف!

ابوالهذيل: آری!
در اين هنگام آن ناشناس هوشمند برخاست و مرا در کنارش روی فرش نشاند و پس 

از گفتگوئى به من گفت: نظر تو دربارة امامت چيست؟ 
ابوالهذيل: منظورت کدام امامت است؟

 ناشــناس هوشمند: منظورم اين است که شما چه کسى را بعد از رحلت رسول خدا
)به عنوان جانشين آن حضرت( مقدم داشتيد؟ 

ابوالهذيل: همان را که پيامبر مقدم داشت. 
ناشناس هوشمند: او کيست؟

ابوالهذيل: او ابوبکر است. 
ناشناس هوشمند: چرا او را مقدم داشتيد؟ 

ابوالهذيل: زيرا پيامبر فرمــود: »بهترين و برترين فرد خود را مقدم بداريد و رهبر 
خود کنيد« همة مردم به مقدم داشتن ابوبکر راضى شدند. 

ناشناس هوشمند: »ای ابوالهذيل! در اينجا خطا نمودی!«. 
امــا اين که گفتى، پيامبر فرمود: »بهترين و برترين خــود را مقدم بداريد و رهبر 
خود کنيد« انتقاد من به تو اين اســت که خود ابوبکر، باالی منبر گفت: »ولیتکم ولست 

بخیرکم«؛ »رهبری شما را به عهده گرفتم با اين که بهترين فرد شما نيستم«. 

 اگر مردم به دروغ ابوبکر را برتر دانســته و او را رهبر خود کردند، با ســخن پيامبر
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مخالفت نموده اند و اگر خود ابوبکر به دروغ مى گويد: من برترين فرد شما نيستم، شايسته 
نيست که افراد دروغگو بر باالی منبر رسول خدا روند. 

و اما اين که مى گوئى همه مردم به رهبری ابوبکر، راضى شــدند نادرست است. زيرا 
بيشــترين افراد انصار )مسلمين مدينه( مى گفتند: »مناامیر ومنکم امیر«؛ يک نفر از ميان 

ما، امير باشد و يک نفر از ميان شما )مهاجران( امير باشد. 
امــا در مورد مهاجــران، همانا »زبير« گفت: من غير از علــى با هيچ کس بيعت 
نمى کنم، شمشير او را شکستند، ابوسفيان نزد على آمد و گفت: اگر بخواهى همة مردم 
را جمع کرده )با تو بيعت مى کنيم( و سلمان بيرون آمد و گفت: کردند و نکردند و ندانند 
که چه کردند )کارهائى که در مورد بيعت با ابوبکر انجام شــده بر خالف اصول صورت 
گرفته( و همچنين مقداد و ابوذر اعتراض نمودند، اين بود وضع مهاجران ]پس همة مردم 

به رهبری ابوبکر رضايت نداده اند[. 
ای ابوالهذيل! اکنون چند سؤال از تو دارم، پاسخ اين سؤال ها را به من بده:

1. به من بگو بدانم مگر نه اين است که ابوبکر باالی منبر رفت و گفت: ای مردم!... . 
»اّن لی شیطاناً یعرتینی، فاذا رأیتمونی مغضباً فاحذرونی؛ همانا! در وجود من شــيطانى 

هســت که مرا غافلگير کرده و بر من چيره مى شود وقتى که مرا خشمگين يافتيد از من 
دوری کنيد«؛ او در حقيقت با اين ســخن، مى خواهد بگويد: من همانند ديوانه هســتم، 

بنابراين چگونه شما او را رهبر نموده ايد؟ 
2. به من بگو بدانم، کســى که معتقد است پيامبر کسى را جانشين خود نکرد ولى 
ابوبکر، عمر را جانشين خود نمود و عمر کسى را جانشين ننمود، در رفتار آن ها يک نوع 

تناقض ديده مى شود جواب اين ايراد چيست؟ 
3. بــه من بگو بدانم، وقتى که عمر خالفت بعد از خود را به شــورای شــش نفری 
واگذاشت و گفت آن ها از اهل بهشت مى باشند، پس چرا بعداً گفت: اگر دو نفر از آن ها با 
چهار نفر ديگر مخالفت کردند، آن دو نفر را بکشيد و اگر سه نفر با سه نفر ديگر مخالفت 
نمودند آن سه نفر را که عبدالرحمن بن عوف در ميانشان است بکشيد؟ آيا چنين دستوری 

از ديانت  است که فرمان قتل اهل بهشت را صادر نمايد؟!
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4. ای ابوالهذيل به من بگو بدانم؛ ماجرای مالقات ابن عباس و عمر و گفتگوی آن ها 
را چگونه با عقيدة خود سازگار مى دانى؟

آن هنگام که عمربن خطاب بر اثر ضربه بســتری شد و عبداهلل بن عباس نزد او رفت 
ديد بى تابى مى کند، پرســيد: »چرا بى تابى مى کنى؟«. عمر در پاســخ گفت: بى تابى من 
برای خودم نيســت، بلکه از اين رو است که بعد از من چه کسى عهده دار مقام رهبری 
مى گردد، سپس بين او و ابن عباس چنين گفتگو شد: ابن عباس طلحة بن عبيداهلل را رهبر 

مردم کن. 
عمر: او تندخو اســت، پيامبر او را اين چنين مى شــناخت، من مقام رهبری را به آدم 

تندخو نمى سپرم. 
ابن عباس: زبيربن عوام را رهبر مردم کن. 

عمر: او مرد بخيل است، دربارة مزد همسرش در مورد مقداری از پشمى که رشته بود، 
ستيز و سخت گيری مى کند، مقام رهبری مسلمين را به شخص بخيل واگذار نمى کنم. 

ابن عباس: سعد وقاص را رهبر مردم کن. 
عمر: سعد، با اسب و تير، سروکار دارد )او فردی نظامى است( چنين فردی برای ادارة 

امور رهبری شايسته نخواهد بود. 
ابن عباس: عبدالرحمن بن عوف را رهبر کن. 

عمر: او از ادارة خانوادة خود عاجز است. 
ابن عباس: عبداهلل پسرت را رهبر کن. 

عمر: نه به خدا! مردی را که از طالق دادن همســرش درمانده است عهده دار مقام 
رهبری نمى کنم. 

ابن عباس: عثمان را رهبر کن. 
عمر: سه بار گفت: سوگند به خدا اگر عثمان را رهبر کنم، طايفه بنى معيط )تيره ای 

از بنى اميه( را بر گردة مسلمانان سوار مى کند و با اين وضع جا دارد که او را بکشند. 
ابن عباس مى گويد: ســپس ساکت شدم و به خاطر دشمنى و عداوتى که بين عمر و 
على بود، نام اميرمؤمنان على را متذکر نشدم ولى خود عمر به من گفت: »ای پسر 

عباس! رفيقت را نام ببر«. 
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گفتم: پس على را رهبر مردم کن. 
عمر: سوگند به خدا پريشان و بى تاب نيستم مگر به خاطر اين که حق را از صاحبش 
گرفتيم، »والله لنئ ولّیته لیحملهنم علی املحجة العظمی وأن یطیعوه یدخلهم الجنة؛ سوگند 
بــه خدا اگر على را رهبر مردم قرار دهم، او قطعًا آن ها را به جادة بلند ســعادت روانه 

مى کند و اگر مردم از او پيروی کنند او آن ها را به بهشت وارد مى سازد«. 
عمر، اين مطلب را گفت در عين حال مســأله خالفت بعد از خود را به شورای شش 

نفری واگذار نموده؛ وای بر او از ناحية پروردگارش. 
ابوالهذيل مى گويد: آن مرد خوش قامت و خوش کالم )ناشــناس هوشمند( وقتى که 
ســخنش به اينجا رسيد، حالش منقلب شد و همانند ديوانگان گرديد )برای تقيه، خود را 
بــه ديوانگى زد(. ماجرای او را به مأمون )هفتمين خليفة اموی( گفتم، مأمون او را طلبيد 
و درمــان کرد و او را همدم خود در امور قــرار داد؛ مأمون بر اثر همين گفتار منطقى او 

شيعه شد. )به طور ظاهری(.1

   نکته 45 )سخن شعبي(  

شعبى مى گويد: روزی على بن ابيطالب از دور نمايان شد ابوبکر که چهرة ايشان را 
از دور ديد گفت: هرکس دوســت دارد بنگرد به شــخصى که بزرگ ترين مردم در مقام 
و منزلت و نزديک ترين مردم به پيامبر و برترين مردم به نام و نشــان و بزرگ ترين 

مردم در بى نيازی از مردم به اين شخصى که از دور نمايان شد بنگرد.2
* ابن ابى الحديــد از يکــى از افراد مورد وثوق خود به نــام ابن عاليه نقل مى کند که 
در نزد اســماعيل بن على حنبلى پيشوای مذهب حنبليان بودم آن گاه مردی از کوفه آمد. 
اســماعيل بن على از آن مرد دربارة آنچه در کوفه ديده بود پرسيد او ضمن اظهار تأسف 
ماجرای انتقاد شــديد شيعيان در کوفه از خلفاء در روز غدير را  بيان کرد. امام حنبلى در 
پاسخ به وی گفت: مردم تقصيری ندارند اين جريان را خود على مطرح نمود. آن مرد 
به او گفت: پس تکليف ما چگونه اســت؟ آيا اين انتقاد شيعيان به خلفاء را صحيح بدانيم 
يا نادرست. سپس ادامه داد اگر انتقاد شيعيان را صحيح بدانيم يک طرف را بايد رها کنيم 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 18 و 17 و 159. 
2. مناقب خوارزمی، فصل 14، ص 98. 
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 )يعنى شيخين را رها کنيم( و اگر انتقاد آن ها را نادرست بدانيم طرف ديگر )يعنى على(
را بايد رها کنيم. امام حنبلى با شــنيدن اين پرسش از جا برخاست و به حّضار گفت: اين 

پرسشى است که من هم تاکنون جوابى برای آن پيدا نکرده ام.1 

   نکته 46 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس مى گويد: »اّن علیاً اّول من اسلم«؛ يعنى: اول کسى که مسلمان شد و دين 
اسالم را انتخاب کرد على است.2

   نکته 47 )سخن عبداهلل فرزند خليفه دوم(  

عبداهلل بن عمر فرزند خليفه دوم، در نقلى حضرت على را به اين نحو مورد ستايش 
قرار داده است: على بهترين مردم بعد از رسول مى باشد.3 

   نکته 48 )سخن ثعلبي مفسر اهل سنت(  

در تفســير ثعلبى دربارة آيه 100 ســوره توبــه »والسابقون االّولون؛ آنانکه در صدر 
اســالم ســبقت به ايمان گرفتند...« آورده که ابن عباس و زيدبن ارقم و محمدبن منکدر 
و ربيع بن رأی و جابر و ابى حيان گفته اند که اول کســى که به رســول خدا ايمان آورد 
 على بن ابيطالب اســت.4 و در همين تفسير از عبادةبن عبداهلل آورده که او گفت از على
شــنيدم که فرمود: »أنا عبدالله واخو رسوله وانا الصدیق االکرب الیقولها بعدی اال کذاب مفرت 
صلیت قبل الناس بسبع سنین«؛ يعنى: منم بنده خدا و برادر رســول اهلل و منم صديق اکبر 

احدی بعد از من آن را نمى گويد اال اينکه دروغگوســت من نماز با رسول خدا خواندم به 
مدت 7 سال قبل از همة مردم.5 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 9، ص 307. 
2. فضائل الصحابه، ج 2، ص 589، ح  997 و ح  998. 

3. مسند امام احمدبن حنبل، ج 2، ص 26 ـ ذخائرالعقبی، ص 77. 
4. تفسیر ثعلبی، ذيل آيه 100 سوره توبه. 

5. تفسیر ثعلبی المخلوط، ص 210 ـ مناقب ابن مغازلی، ص 13 ـ فردوس االخبار نوشته ديلمى، ج 3، ص 482 
و کنزالعامل، ج 13، ص 122. 
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   نکته 49 )سخن علماي علم تفسير قرآن(  

بعضى از علمای علم تفســير قرآن کريم راجع به حــروف مقطعة قرآن کريم نکته 
ظريفى را نقل کرده اند که در اين جا به يکى از آن ها اشاره مى شود: 

»صراط علّى حق نمسکه؛ راه على حق است و به آن متسمک مى شويم«.
همــة حروف مقطعه اين جمله از حروف مقطعه قرآن کريم اســت که تعداد آن 14 
حرف مى باشــد. اگر اين حروف را بدون تکرار کنار هم بنويســيم جمله فوق به دســت 

مى آيد. 
* فخررازی در تفســير 32 جلدی خود روايات زيادی را از غدير آورده است و ثعلبى 

نيز در تفسير 5 جلدی خود غدير را آورده است. 

   نکته 50 )سخن احمد حنبل(  

در تفســير ثعلبى از محمدبن منصور طوســى مى گويد: شنيدم از امام احمد حنبل که 
گفــت: »ما جاء الحد من اصحاب رسول الله ما جا لعلی بن ابی طالب من الفضائل« هيچ 

يک از اصحاب رسول خدا به اندازة على بن ابيطالب فضائل و برتری و خوبى ندارند. 

   نکته 51 )سخن ابن مغازلي(  

ابن مغازلى شــافعى از علمای قديمى اهل سنت در کتاب خود از ابن عباس نقل کرده 
که آيه 55 ســوره مائده »انا ولیکم الله ورسوله والّذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون 
الزکاة وهم راکعون« در شأن حضرت على هنگامى که در نماز به فقير صدقه داد نازل 

شده است. 
اين مطلب در تفسير 10 جلدی الکشــف والبيان نوشته ثعلبى متوفای 427 هجری 
قمری ذيل آيه فوق و تفســير 6 جلدی الدرالمنثور نوشته سيوطى متوفای 911 هجری 

قمری، ج 2، ص 293 نيز با روايات خود آمده است. 
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  نکته 52 )سخن مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري(   

در کتاب صحيح نوشته مســلم که از کتاب معتبر و ممتاز اهل سنت مى باشد دربارة 
 ،على ،آيه 61 آل عمران »فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم« آمده اســت که رسول خدا
فاطمه و حسن و حســين را برای مباهله آورده است و مسلم، على بن ابيطالب را جزء 

اهل بيت پيامبر مى داند.1

   نکته 53 )سخن ابن قتيبه(  

ماجرای ورود امام على به مسجد جامع رحبه و شهادت 30 نفر )به ماجرای غدير( 
از حاضرين که در ميان آن ها ياران رســول خدا در جنــگ بدر بوده اند طبق نقل امام 
احمد حنبل و ابن قتيبه، 3 نفر از حاضرين حاضر به شهادت دادن نشدند که به نفرين امام 
على دچار شــدند در منابع تاريخ آمده است اين واقعه بيش از 20 سال بعد از ماجرای 
غدير اتفاق افتاده اســت.2 در اين جلسه يکى از کسانى که به ماجرای غديرخم شهادت 
داده است صحابى بزرگ زيدبن ارقم اســت. اين روايت در مناقب نوشته ابن مغازلى آمده 

است. 
* علمای اهل سنت زنانى را به عنوان راويان جريان غديرخم در کتابشان نام برده اند 
از اين دسته زنانى که جزء صحابه رسول خدا هستند و حديث غدير را نقل کرده اند در 
کتب اهل ســنت به حضرت زهرا، ام هانى خواهر امام على، ام ســلمه، فاطمه دختر 
حمزه سيدالشــهدا، عايشــه دختر ابوبکر و اسماء بنت عميس اشاره شده است و در ميان 
تابعين، عايشــه دختر سعدابى وقاص و عميرةبنت سعدبن مالک را ذکر نموده اند. همة اين 
اشــخاص در نقل های متعدد و در کتب معتبر و قديمى اهل سنت ذکر شده اند و نتيجه 

آنکه قضية غدير صرفًا در نقل مردان خالصه نشده است. 

   نکته 54 )سخن احمد حنبل(  

احمد حنبل در کتاب مسند صفحه 330، ج 1، آورده است که پيامبر تمامى درهای 

1. صحیح مسلم، ج 7، ص 120. 
2. املعارف نوشته ابن قتیبه، ص 194. 
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خانه های مشــرف به مســجد خود را بست به جزء درب خانة على )و اين نيست جزء 
فضيلتى استثنايى و ممتاز و ويژه که از اختصاصات على مى باشد(. 

   )نکته 55 )سخن عباس عموي پيامبر اسالم   

ابوبکر و عمر و ابوعبيده و مغيرةبن شــعبه دو شب بعد از رحلت پيامبر برای گرفتن 
بيعت از عباس بن عبدالمطلب با توجه بــه موقعيت اجتماعى ممتاز وی به خانه او رفتند. 
ابوبکر به عباس بن عبدالمطلب گفت از ساير مسلمانان در امر بيعت با )ابوبکر( تبعيت کند 
و بــرای ترغيب وی ابوبکر وعده های خاصى نيــز به او داد عباس بن عبدالمطلب ضمن 

اعتراض و نپذيرفتن بيعت به آن ها گفت: 
... تو ای ابوبکر! اگر امر خالفت را به خاطر قرابت به پيامبر به دســت آوردی که 
در حقيقت حق ما را گرفته ای، اگر با رأی و اجماع مســلمانان به خالفت رســيدی که 
ما نيز از مؤمنان هســتيم و ما به خالفت تو راضى نيســتيم و اما آنچه را که مى خواهى 
بــه من و فرزندانم بدهى، اگر حق خالفت به تو اختصــاص دارد که برای خود نگهدار، 
اما اگر حق مؤمنان اســت که قطعًا تو در بخشــش آن حقى نداری. آن ها که اين عقيدة 

عباس بن عبدالمطلب برايشان روشن گرديد نااميدانه از نزد او رفتند.1 

   نکته 56 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه آورده: 
على دارای دو نعمت برای امت است که هيچ شخصى آن دو نعمت را ندارد. نعمت 
اول جهاد است که اگر شمشير او نبود مشرکان همه را تسليم خود مى کردند... و  ديگری 
علم ايشان است که اگر بيان نمى کرد مردم در بسياری از احکام به غير حکم خدا، حکم 

مى کردند. 
عمر خود معترف به اين مطلب بود که مى گفت: »لوال علی لهلک عمر«.2

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 220. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 141. 
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   )نکته 57 )سخن طبري درباره انفاق علي   

طبری مى نويســد:» بعد از شهادت على در شــهر کوفه معلوم شد شبها 400 نفر 
گرســنه اند و اين 400 نفر فقير کسانى بودند که هر شب على برای آن ها غذا مى برد 
که با شــهادت امام گرســنه مانده بودند«. در جريان غســل بدن مطهر على از امام 
حســن پرسيدند آثار برآمدگى بر شانه پدرتان چيســت؟ امام فرموده بودند: آثار ظرف 

غذاهايى است که پدرم به دوش مى کشيد و برای فقراء غذا مى برد. 

   نکته 58 )سخن ابن عباس و عمر(   

ابن عباس گويد: 
»روزی در مدينه به همراه عمر هم مسير شده بودم، به من گفت: ای ابن عّباس، بى 

گمان سرور تو )على( را مظلوم مى دانم«. 
گفتم: ای اميرمؤمنان! پس حق به ستم برده شده اش را به او باز گردان. 
دستش را از دستم بيرون کشيد و زير لب چيزی گفت و از من دور شد. 

آن گاه ايستاد تا به او رسيدم و به من گفت: »ای ابن عّباس! بى شک، مردم سرور تو 
را کوچک دانستند!«. 

گفتم: به خدا سوگند! پيامبرخدا هنگامى که او را روانه کرد و به وی فرمان داد که 
آيات برائت را از ابوبکر بگيرد و بر مردم بخواند، او را کم ســن و سال نشمرد. پس عمر، 

ساکت شد.1 

   نکته 59 )سخن عمربن خطاب(  

عمر دربارة زمين های حاصلخيز کوفه با اصحاب پيامبر خدا مشورت کرد. برخى به او 
گفتند: آن ها را ميان ما قسمت کن. 

آن گاه با على  مشــورت کرد. على گفت: اگر امروز آن ها را تقســيم کنى، برای 

1. اخبارالدولة العباسّیة، ص 128 ـ تاریخ دمشق، ج 2، ص 349. 
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افرادی که پس از ما مى آيند، چيزی نمى ماند. آن ها را به دست آنان واگذار تا روی آن کار 
کنند و در اين صورت است که خراج آن ها، هم برای ما مى شود و هم برای آيندگان ما. 

عمر گفت: خدا تو را موفق بدارد! اين نظر، درست  است.1 

   نکته 60 )سخن عبدالرحمان بن عوف(  

ابووائل مى گويــد به عبدالرحمان بن عوف گفتم: چگونه با عثمان بيعت کرديد و على 
را رها کرديد؟ 

گفــت: »گناه من چيســت؟ از على آغــاز کردم و گفتم: با تو برکتاب خدا و ســّنت 
پيامبرش و ســيرة ابوبکر و عمر بيعت مى کنم«. گفت: »در حدّ توانم. ســپس بر عثمان 

عرضه کردم و او آن ها را قبول کرد«.2

   نکته 61 )سخن امام شافعي(  

رئيس مذهب شافعى امام شافعى متوفای 204 قمری در مصر که در ديوان اشعارش 
مکرر به مدح امام على پرداخته دربارة حب اهل بيت پيامبر اينگونه سروده است:

یا أهل بیت رسول الله حّبکم             فرض من الله فی القرآن انزله   

کفاکم من عظیم القدر انّکم              من مل یصّل علیکم الصاة له3  

يعنى: 
ای اهل بيت رسول خدا دوست داشتن شما را خداوند در قرآن خود حکمى واجب برای 
مسلمانان محسوب کرده است مقام نورانى شما آن چنان باالست که اگر کسى در نماز بر 

شما درود و صلوات نفرستد نماز او باطل و مورد قبول خدا نخواهد بود. 

   نکته 62 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد ضمن اشاره به اعتکاف پيامبر در غارحراء قبل از بعثت تأکيد مى کند 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 151. 
2. مسندابن حنبل، ج 1، ص 162. 

3. الصواعق املحرقه، ص 157. 
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که تنها همراه دائمى رسول خدا در آن ايام و حتى بعد از بعثت امام على بود. سپس 
تأکيد مى کند: »کان علی یرافق النبی دامئاً وال یفارقه أبداً... ؛ يعنى: على هميشه و دائمًا 
همراه پيامبر بود و از او جدا نمى شــد و هر وقت رســول خدا به سوی صحرا يا کوه 

مى رفت على را با خود مى برد.1

   نکته 63 )سخن ابن ام مکتوم(  

ابوجعفر گويد: هنگامى که رســول خدا عازم غزوه بنى نضير بود ابن ام مکتوم را در 
مدينه جانشين خود نمود و پرچمدار او در اين جنگ حضرت على بود.2

  نکته 64 )سخن عمربن خطاب و عبداهلل بن عباس(   

عمر بــه عبداهلل بن عباس گفت: آيا مى دانى چه چيز مردم را باز داشــت که اين کار 
)حکومت و خالفت( را به پسرعمويت بسپارند؟

گفت: نمى دانم. 
عمر گفت: به سبب کمى سن و جوان بودنش بود. 

ابن عباس گفت: »در جنگ بدر على کم ســن ترين مسلمانان بود. او را در سختى 
ها پيش مى اندازند و در امامت، عقب مى زنند!«. 

ابوعمــر گفت: عمر از کنار على گذشــت و على با مردم از پيامبر خدا ســخن 
مى گفت. 

على گفت: »ای عمر! به کجا مى روی؟«
گفت: مى خواهم به باغم بروم. 

گفت: »آيا ابن عباس را همراهت کنم ]تا تنها نباشى[؟«. 
عمر گفت: آن گاه تو بدون او تنها مى مانى. 

علــى گفت: »من تو را بر خــود مقدم مى دارم. ای ابن عبــاس! برخيز و با او هم 
صحبت شو«. سپس برخاست و با او به راه افتاد. 

1. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 13، ص 208. 
2. تاریخ طربی، ج 2، ص 85. 
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پس عمر]به عبداهلل بن عباس[ گفت: اين يار شما، چه با کمال است، اگر نبود... !
عبداهلل گفت: »اگرچه چيز نبود؟«

عمر گفت: اگر کمى سنّش و محبت شديدش به خاندان و دشمنى او با قريش نبود. 
عبداهلل بن عباس گفت: »آيا اجازه پاسخ دادن به من مى دهى؟«

عمر گفت: پاسخ ده. 
گفت: »اما ]در مورد[ کمى ســّنش: کســى که خداوند وی را برای پيامبرش برادر و  
برای مسلمانان ولى و سرپرست قرار داد، کوچک شمرده نمى شود. و اما محّبت شديدش 
به خاندانش: سرپرست کاری نشد که در آن خاندانش را بر رضايت خداوند مقدم بدارد«. 
و اما دشــمنى قريش با او: از چه کسى انتقام مى گيرند؟ از خدا، هنگامى که پيامبری 
در ميانشــان برانگيخت؟ يا از پيامبرش، هنگامى که پيام را رســاند؟ يا از على که در راه 

حق با آنان جنگيد. 
عمر گفت: ای ابن عباس! تو از دريا بر مى گيری و از صخره مى تراشى.1

   نکته 65 )سخنان ابن ابجرعجلي و معاويه(  

ابن ابجر عجلى گويد: نزد معاويه بودم که دو نفر آمدند و از معاويه داوری خواســتند، 
يکى گفت: اين، لباس من اســت و دليلى بر آن آورد و دومى گفت: اين، لباس من است 

که در بازار از کسى که او را نمى شناختم، خريده ام.
معاويه گفت: ای کاش در اين داوری، على بن ابيطالب حاضر بود.2  

ابن ابجر گفت که به او گفتم: من داوری على را در قضاوت های اينگونه ديده ام. او به 
نفع کسى داوری کرد که بّينه و دليل داشت و به ديگری گفت: فروشنده را بايد پيدا کنى.

معاويه بين آن دو مرد، چنين حکم کرد.3 

1. اخبارالدولة العباسیة، ص 129. 
2. با توجه به داستان بيان شده اين مطلب به دست مى آيد که مروت، مردانگى، علم، عدالت، آگاهى و آقايى امام 
على در تمام زمان ها منتشــر شــده بود تا جايى که معاويه دشمن حضرت على به علم و آگاهى حضرت 

اقرار مى کرد. 
3. تاریخ دمشق، ج 12، ص 206. 
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   نکته 66 )سخن محمدبن منصور طوسي(  

محمدبن منصور طوسى مى گويد: خود از احمدبن حنبل شنيدم که مى گفت: برای هيچ 
کدام از ياران پيامبرخدا، فضايل و برتری هايى که برای على نقل شده، برای آن ها نقل 

نشده است.1 

   نکته 67 )سخنان جاحظ و استادش نظام(   

جاحظ گويد: از نظام شنيدم که مى گفت: على بن ابيطالب، برای متکلّم گرفتاری است. 
اگر حقش را کاماًل ادا کند، گرفتار غلو مى شود و اگر حقش را کم گذارد، گناه کرده است، 
و حّد وســط ]دربارة او[ بســيار دقيق وزن، تيزبيان و دشوارياب است، جز برای شخص 

زيرک و باهوش.2

   نکته 68 )سخنان ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در ذيل خطبه 84 آورده است که: 
 )بدانکه توحيد، عدل و مباحث الهى آن به جز کالم اين مرد )يعنى على بن ابيطالب
شــناخته نمى شود و کالم بزرگان صحابه رسول خدا چيزی از اين امور )توحيدی( را در 
بر ندارد آن ها )صحابه( از تصور اين امور عاجز بودند زيرا اگر تصور مى کردند آن را بيان 

مى نمودند به نظر من اين فضيلت على بزرگ ترين فضايل او است.3
او در جايى ديگر در همين زمينه آورده است که: 

حکمت و بحث آن در امور الهى در توان هيچ يک از اعراب نبود... اولين کسى که از 
اعراب در اين فن وارد شد على بود لذا مباحث توحيد و عدل را در کالم و خطبه های 
او به آشکارا مى بينى و در کالم هيچ يک از صحابه و تابعين کلمه ای واحد از اين عبارات 

1. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 116. 
2. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 214. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 365. 
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را نمى يابى و آن ها توان تصور اين معانى را نداشتند و اگر به آن ها در اين خصوص مطلبى 
گفته مى شد از فهم آن در مى ماندند عرب کجا مى توانست به اين مباحث راه پيدا کند.1 

   نکته 69 )سخن المناوي(  

نويســنده کتاب فيض القدير، در کتاب خود اشاره نموده که ابوبکر و عمر آن حضرت 
)يعنى على( را موال و سرور تمام مؤمنين و مؤمنات ياد مى کنند.2

* در ماجــرای غديرخم هنگامى که معرفى امام على به عنوان جانشــين پيامبر 
صــورت گرفت مــردم گروه گروه نزد امام على آمده و بــا آن حضرت بيعت کردند و 
اظهار خوشحالى مى نمودند. از جملة آن افراد عمر و ابوبکر بودند. اين واقعه در کتب اهل 
سنت ذکر شده است از جمله در کتاب رياض النضرة جلد 2، ص 170 سه روايت در اين 
مورد آمده که در يک روايت عمر امام على را موال و سرور خود و سرور تمام مسلمين 
خطاب کرده اســت و در روايت ديگر موال و سرور خود و در روايت آخر، حضرت را موال 

و سرور کسانى عنوان مى کند که حضرت رسول موال و سرور آن هاست.
* در يکى از جنگ ها به حضرت على گفته شــد: اگر ســپاهتان فرار کرد، شما را 

در کجا بيابيم؟
حضرت فرمود: همان جا که مرا رها کرده ايد.3 

)منظور حضرت اين است که من همان جا مى ايستم و فرار نمى کنم(.

   نکته 70 )سخن ابوبکر هذلي(  

ابوبکر هذلى گويد: حضرت على به کوفه وارد شد و در مورد جنگ صفين با مردم 
مشورت کرد. عده ايبه او گفتند که سپاه را گسيل کند و خود در کوفه بماند و عده ايديگر 
نظرشــان اين بود که امام هم به جنگ برود ولى حضرت شرکت مستقيم خود در جنگ 

صفين را انتخاب کرد.4 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 370. 
2. فیض القدیر رشح الجامع الصغیر، ج 6، ص 317 متوفای 1031 هجری قمری. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 283. 
4. تاریخ طربی، ج 4، ص 563. 
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   نکته 71 )سخن جاحظ(  

در کتاب رســائل جاحظ آمده اســت که در بين ياران پيامبر هيچ کس به ميزان 
على نبود که دشــمن را کشــته باشــد. و هيچ کس نيســت به  اندازة على رؤسا، 
فرماندهان و رهبران و بزرگان را کشــته باشد. کشــتن يک رئيس ـ گرچه او از بعضى 
ســوارکاران در شجاعت پايين تر باشــد، کار سخت تری است. چون کشتن يک رئيس، 
برای مســلمانان سخت و کارسازتر از کشتن جنگجويى است که از رئيس، قوی تر باشد 
و على کســى است که هم رئيســان و هم دليران را به قتل رسانده است. از عجائب 
جنگيدن حضرت على اين اســت که... هرگز کسى را مجروح نکرد و به کسى ضربه 

نزد مگر اين که آن دشمن کشته مى شد.1 

   نکته 72 )سخن مسعودي(  

جاحظ کتابى به نام العثمانيه دارد. محقق بزرگ اهل ســنت، مسعودی در کتاب مروج 
الذهب خود ج 3، ص 237 جاحظ را به واســطة نوشتن کتاب العثمانيه سرزنش نموده و 
انگيزة جاحظ را از نوشتن اين کتاب نابود کردن حق و درگيری با اهل حق ذکر کرده؛ لذا 
جاحظ که در ديدگاه علمای اهل سنت مردی متعصب محسوب مى شود نتوانسته فضائل 

نورانى امام على را با همه تعّصبى که داشته انکار نمايد. 

   نکته 73 )سخن معاويه(  

 معاويه هر ســؤالى که برايش پيش مى آمد، مى نوشت تا جوابش را از حضرت على
بپرســد. هنگامى که خبر شــهادت حضرت على به معاويه رسيد، گفت: با مرگ پسر 
ابوطالب، فقه و دانش هم از بين رفت. برادر معاويه که عتبه نام داشــت به معاويه گفت: 

مبادا مردم شام اين حرف را از تو بشنوند. 
معاويه گفت: رهايم کن.2

1. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 124 نوشته الجاحظ متوفى 255 هـ. ق. 
2. االستیعاب، ج 3، ص 209. 
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   نکته 74 )سخن اعمش(  

 حسن بن ربيع گويد: ابومعاويه ]رئيس مرجئه1 کوفه[ به اعمش گفت: احاديث على
را بازگو نکن. 

اعمش گفت: ازمن سؤال مى کنند چه کار کنم؟ گاهى فراموش مى کنم که نبايد اين 
احاديث را نقل کنم. پس از اين به بعد هرگاه حديثى را از من سؤال کردند و من فراموش 

کردم که نبايد پاسخ دهم شما به من يادآوری کنيد تا چيزی نگويم. 
ابومعاويه گويد: روزی نزد او حاضر بوديم. شخصى آمد و از اعمش دربارة اين حديث 
از على ســؤال کرد که ايشان فرمودند: »من تقسيم کنندة دوزخم«. من سرفه کردم. 

)ابومعاويه(. 
اعمــش گفت: اين مرجئيان نمى گذارند فضايل على را نقل کنم. آن ها را از مســجد 

بيرون کنيد تا حديث را بيان کنم.2

   نکته 75 )سخن ام سلمه(  

زيدبن ارقم نقل مى کند: وارد خانة ام سلمه، همسر پيامبر شدم. گفت: از کجائى؟
گفتم: از کوفه. 

گفت: از کسانى که در بينشان پيامبرخدا را دشنام مى دهند؟ 
گفتم: نه! به خدا سوگند مادر! من نشنيدم کسى پيامبر خدا را دشنام دهد. 

گفت: چرا ]وجود دارند[. به خدا سوگند! آنان مى گويند که خدا، على و دوستدارانش 
را چنين کند. و سوگند به خدا که پيامبرخدا على را دوست مى داشت.3 

1. در طول تاريخ زندگى چهارده معصوم خلفای جور فرقه های متعدد سياســى معنوی را در جامعه در برابر 
تفکر امامان شــيعه مطرح مى کردند که از اين گروه های منحرف به گروه مرجئه مى توان اشــاره کرد. آنان به 
امامت شــيعه قائل نبودند و معقتــد بودند همه چيز را مى توان از قرآن دريافــت. فعاليت اين گروه تا زمان امام 

صادق در صحنه سياسى جامعة اسالمى بسيار پررنگ بود. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 299. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 265 ـ املعجم االوسط، ج 1، ص 111. 
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   نکته 76 )سخن عايشه(  

عايشه نقل کرده: آگاه ترين مردم به سّنت على بن ابيطالب است.1 

   نکته 77 )سخن عجيب عبداهلل بن عمربن خطاب(  

ســعدبن عبيده گويد: مردی نزد ابن عمر آمد و از او دربارة على پرســيد. گفت: از من 
دربارة على نپرس؛ بلکه بنگر که خانة او يکى از خانه های پيامبر خداست. 

آن مرد گفت: من او را دشمن مى دارم. 
ابن عمر گفت: خداوند تو را دشمن بدارد!2

   نکته 78 )سخن قثم بن عباس(  

اسماعيل بن ابى خالد گويند به قثم3 گفتم: چرا على در نزد پيامبرخدا، جايگاهى داشت 
که عباس )عموی پيامبر( نداشــت؟ گفت: چون در پيوستن به او، على پيشتاز ما بود و 

در همراهى با او، استوارترين ما.4 

   نکته 79 )سخن عبداالعلي بن عدي(   

عبداالعلى بن عدی گفت: روز غديرخم، پيامبرخدا على بن ابيطالب را فرا خواند و 
او را مّعمم نمود و سر عمامه )دستار( را از پشتش آويخت.5 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 408 ـ االستیعاب، ج 3، ص 206. 
2. خصائص امیراملؤمنین، ص 204 و 107 نوشــتة ابوعبدالرحمن احمدبن شعيب بن على نسائى متوفى 303 هـ. ق 
)بايد توجه کرد اين سخن از کسى است که در زمان حکومت و خالفت امام على حاضر نشد با امام بيعت کند 
وقتى مالک اشتر به امام عرض کرد اجازه دهيد گردن او را با شمشير بزنم امام فرمود: من از کسى با زور بيعت 

نمى گيرم اين ماجرا در کتب اهل سنت نقل شده است(. 
3. قثم، از ياران درجه يک حضرت على بود و ايشان او را استاندار شهر مکه قرار داده بود. 

4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 392. 
5. اسدالغابه، ج 3، ص 170 ـ الریاض النرضة، ج 3، ص 194. 
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   نکته 80 )سخن ابوهريره(  

ابويزيد اودی، از پدرش نقل مى کند: 
روزی ابوهريره به مســجد آمد و گردش جمع شــديم. جوانى به سوی او برخاست و 
گفت: تو را به خدا ســوگند مى دهم، آيا شنيدی که پيامبرخدا بگويد: »هرکه من موالی 
اويم، پس على موالی اوست. خدايا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار؟!«. 

ابوهريره گفت: آری!
جوان گفت: من از تو بيزارم! گواهى مى دهم که تو با دوستداران او دشمنى ورزيدی 

و با دشمنان او دوستى کردی. پس مردم، او را با سنگ ريزه زدند.1 

   نکته 81 )سخن عمربن خطاب(  

ابن عباس نقل مى کند: 
روزی در آغاز خالفت عمر بر او وارد شدم... عمر گفت: ای عبداهلل بن عباس! بر تو باد 
قربانى کردن شتران، مبادا جواب سؤالى که از تو مى پرسم را از من کتمان کنى! آيا هنوز 

در دل )على( خيال خالفت دارد؟ گفتم: آری!
گفت: »آيا مى پندارد که پيامبرخدا به او تصريح کرده اســت؟«. گفتم: آری و برايت 

مى افزايم که از پدرم دربارة ادعای على پرسيدم. 
گفت: راســت مى گويد. عمر گفت: »پيامبرخدا گفتار ناتمامى دربارة على داشــت که 
چيزی را اثبات نمى کند و دستاويزی به دست نمى دهد و بى گمان مدتى در کارش درنگ 
کرد و در بيماری اش مى خواست به نام على تصريح کند؛  اما من از بيم فتنه و به خاطر 
حفظ اسالم، مانع شــدم و به پروردگار کعبه سوگند، قريش هرگز بر او گرد نمى آمدند و 
اگر خالفت را به دســت مى گرفت، اعراب از همه ســو بر او مى شوريدند چون پيامبر خدا 
فهميد که من منظورش را مى دانم، پس خودداری ورزيد و خداوند جز از وقوع آنچه خود 

مقدر و حتمى کرده، ابا دارد«.2 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 232. 
2. کشف الغمه، ج 2، ص 46 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 20. 
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  نکته 82 )سخن عبدالرحمان فرزند خالدبن وليد(  

شعبى نقل مى کند: 
روزی معاويــه از صفين ياد کرد... عبدالرحمان بن خالدبن وليد گفت: ســوگند به خدا، 
روزی از روزگار مــا را ديدی که اژدهايى چون کوهى عظيم و بلند، ما را فرا گرفته بود و 
غباری بپا کرده بود که بين ما و افق را پوشانده بود و او بر اسب سياه چابک، نشسته بود 
و با شمشــير خود، چون زدن به شتر بيگانه، مى زد و دندان هايش را چون کمين کنندة 

در بيشه، برای جنگ نشان مى داد. 
معاويه گفت: سوگند به خدا، او تالش مى کرد و مى جنگيد، در حمايت از خون هايى 

که برای او يا عليه او ريخته مى شد. 
]راوی مى گويد:[ آن ها در اين سخنان منظورشان على بود.1

   نکته 83 )سخن عمربن عبدالعزيز(  

عمربن عبدالعزيز نقل کرده که هرگاه پدرم ســخنرانى مى کرد به بدگويى على که 
مى رســيد به لکنت مى افتاد. روزی به او گفتم چرا فقط لکنت شما در سخنرانى در موقع 

بدگويى به على پيش مى آيد. 
پدرم گفت: آيا تو فهميدی؟

گفتم: آری!
پدرم گفت: پسرم! اگر کسانى که در اطراف ما هستند، فضايل و مناقب و چيزهايى را 
که ما از على مى دانيم بدانند، از نزد ما پراکنده مى شوند و به سراغ فرزندان او مى روند.2 

   نکته 84 )سخن ابوقيس اودي(  

ابوقيس اودی مردم را ســه دسته تقسيم کرده ـ دينداران که دوستدار على هستند ـ 
دنيا داران که معاويه را دوست دارند ـ خوارج.3

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 8، ص 53. 
2. الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 256. 

3. االستیعاب، ج 3، ص 213. 
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   نکته 85 )سخن جابربن عبداهلل انصاري(  

ابوزبير نقل کرده به جابربن عبداهلل انصاری گفتم: على در بين شما چگونه بود؟
گفت: او بهترين انسان ها بود. منافقان را جز با کينة آنان بر على نمى شناختيم.1

   نکته 86 )سخن عبيدبن ابي جعد از جابر(  

 عبيدبن ابى جعــد نقل کرده که از جابربن عبداهلل انصــاری دربارة جنگ های على
پرسيده شد. گفت: در ]درستى[ جنگ های على، جز کافر، ترديد نمى کند.2 

   نکته 87 )سخن حذيفه(  

ابوشريح نقل کرده: 
 برای جنگ جمل[ به سوی على[ و عمار به کوفه آمدند تا مردم را حسن ]امام[
حرکت دهند. حذيفه گفت: حسن و عمار آمدند تا شما را حرکت دهند. پس هرکه دوست 

دارد »اميرمؤمنان« حقيقى و واقعى را ببيند به سوی على بن ابيطالب بشتابد.3 

   نکته 88 )سخن سعد ابي وقاص(  

بعد از صلح امام حسن، سعدبن ابى وقاص، نزد معاويه آمد. معاويه گفت: خوش آمد 
مى گويم به کســى که حق را نمى شناسد تا از آن پيروی کند و باطل را نمى شناسد تا از 

آن دوری گزيند. 
سعد گفت: آيا مى خواهى پس از آن که از پيامبر خدا شنيدم که به دخترش فاطمه 

مى فرمود: »تو بهترين مردم از نظر پدر و شوهری«، تو را عليه على ياری کنم؟!4

1. فضائل الصحابه، ج 2، ص 672 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 374. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 444. 
3. انساب االرشاف، ج 2، ص 366. 

4. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 70 نوشته ابن مغازلى متوفى 483 هـ. ق. 
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   نکته 89 )سخن عمربن خطاب(  

عمربن خطاب مى گفت: ای پسر ابوطالب! همواره تو برطرف کنندة هر شبهه و روشن 
کنندة هر حکمى هستى.1

   نکته 90 )سخن حذيفه(  

حذيفةبن يمان بن جابر عبســى، از ياران برجستة پيامبر خداست. رجاليان و شرح حال 
 رازدار پيامبر ،نگاران او را با ويژگى هايى چون؛ نجيب زاده، صحابى بزرگ پيامبرخدا

و داناترين مردم به منافقان ستوده اند. 
پيامبرخدا نام های منافقان را چون رازی به حذيفه سپرد و به او سفارش نمود که 

در زمان بروز فتنه ها، آن ها را آشکار ننمايد.2 
حذيفه در ســال 36 هجری، در کوفه بيمار بود که خبر کشــته شدن عثمان و بيعت 
مردم با على به او رســيد. پس گفت: مرا بيرون ببريد و ندای نماز همگانى سر دهيد. 
بعد بر منبر رفت و حمد الهى را گفته و بر پيامبر و خاندانش درود فرستاد. آن گاه گفت: 
ای مردم! مردم با على بيعت کرده اند. پس به شما سفارش مى کنم که پرهيزگار باشيد 
و على را ياری دهيد و به او کمک کنيد که به خدا سوگند، او از آغاز تا پايان بر حق است 

و او بعد از پيامبرتان، بهترين فرد در ميان گذشتگان و بازماندگان تا روز قيامت است. 
سپس دست راستش را بر دست چپش نهاد  و گفت: خدايا! شاهد باش که من با على 

بيعت کردم. همچنين گفت: سپاس خدای را که مرا تا به امروز نگاه داشت. 
و به دو پســرش ســعد و صفوان گفت: مرا ببريد و با على باشيد که به زودی جنگ 
های زيادی خواهد داشت و در آن ها، مردمى بسيار هالک خواهند شد. سپس بکوشيد که 
در رکاب او به شهادت برسيد که به خدا سوگند، او بر حق است و مخالفانش بر باطل اند. 

حذيفه هفت روز پس از اين ماجرا درگذشت.3 

1. کنزالعامل، ج 5، ص 834. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 429 و صحیح بخاری، ج 3، ص 1368 و سیر اعام النباء، ج 2، ص 361. 

3. مروج الذهب، ج 2، ص 394. 
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   نکته 91 )سخن زربن جيش(  

زّربن جيش بن حباشه اسدی از فاضالن، عالمان، قاريان و آگاهان به معارف قرآن و از 
چهره های واالی تابعيان و از ياران بزرگوار على است.1 

زربن جيش نقل کرده: 
همــة قرآن را نزد على خواندم و چون به آيــة »والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی 
روضات الجنات وآنان که ايمان آوردند و کارهای شايسته کردند، در باغ های بهشت اند«2؛ 

رسيدم، آن قدر گريست که ناله اش بلند شد.3 

   نکته 92 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه خود آورده که: 
على کسى بود که مکان بيت المال را جارو مى زد و در آن، نماز مى گزارد. او همان 
بــود که مى گفت: »ای طالها و نقره ها! غير من را بفريبيد!«. او همان بود که ميراثى از 

خود به جای نگذاشت در حالى که همه دنيای اسالم به جز شام، در دستش بود.4

   نکته 93 )سخن زمخشري در ربيع االبرار(  

زمخشری مى نويسد: محمدبن حنفّيه گويد: 
پدرم على شبانگاه قنبر را صدا مى زد و آرد و خرما بر دوشش مى نهاد و به در خانه 
هايى که مى شــناخت، مى رفت هيچ کس از آن خبر دار نمى شد. به وی گفتم: پدرم! چرا 
اين اموال را در طول روز علنى به آنان نمى دهى؟ فرمود: »پســرم! صدقه مخفى، خشم 
پروردگار را خاموش مى کند«.5 بعد از شــهادت امام، در هنگام غســل بدن مطهر از امام 
حســن مجتبى سوال شــد آثار پينه بر روی دوش پدرتان چيست؟ فرمود: اثر بارهای 
غذاســت که شبها پدرم برای فقيران به دوش مى کشــيد و اين در حالى است که امام 

1. تاریخ دمشق، ج 19، ص 24 ـ االستیعاب، ج 2، ص 131. 
2. شوری / 22. 

3. املناقب، ج 86، ص 76 ـ میزان االعتدال، ج 2، ص 73. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 22. . 

5. ربیع االبرار، ج 2، ص 148. 
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على به درخواست های مکرر برادرش عقيل مبنى بر کمک بيشتر از بيت المال مسلمين 
توجهى نمى کرد.

   نکته 94 )سخن اّم سعيد(  

سليمان بن مغيره از مادرش امّ سعيد که کنيز حضرت على بود اين سؤال را پرسيده 
که نماز حضرت على در ماه رمضان چگونه بود؟ او پاســخ داده: رمضان و شوال يک 

سان بود. تمام شب را شب زنده داری مى کرد.1 

   نکته 95 )سخن عدي بن حاتم طائي(  

عدیّ بن حاتــم گويد: على را در حالى ديدم که در پيش رويش ظرف آبى از جنس 
چرم و تکه هايى از نان جو و نمک بود. گفتم: ای اميرمؤمنان! من برای تو که همة روز 

را در تالشى و همة شب را در بيداری و عبادتى، روا نمى دانم که اين غذای تو باشد. 
على فرمــود: نفس خويش را به قناعت عادت ده، وگرنــه از تو بيش از کفايتش 

خواهد طلبيد.2 

  نکته 96 )سخن حزيمةبن ثابت صحابي بزرگ رسول خد 

ابوعماره، حزيمة بن ثابت بن فاکه نصاری اَوسى، از ياران برجستة پيامبر خداست. او در 
 همگام آن بزرگوار بود و از آن رو که پيامبرخدا جنگ احد و ديگر نبردهای پيامبرخدا

او را در حکم دو شاهد قرار داد، به »ذوالشهادتين« مشهور شد.3 
عبدالرحمان بن ابى ليلى نقل کرده: من در صفين بودم که مردی ريش ســفيد را ديدم 
که دســتار بر ســر و دهان بند بر صورت دارد و جز دو سوی محاسنش ديده نمى شود و 

به شدت مى جنگد.
گفتم: ای پير! با مسلمانان مى جنگى؟

1. کفایةالطالب، ص 399 نوشته گنجى شافعى. 
2. ینابیع املودة، ج 1، ص 447. 

3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 448 ـ املعجم الکبیر، ج 4، ص 82. 
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 دهان بندش را پايين کشــيد و گفت: من خزيمه ام. خودم شــنيدم که پيامبرخدا
فرمود: »همراه على، با همة کسانى که با آن ها مى جنگد، بجنگ«. 

  نکته 97 )سخن شهيد حب امام علي رشيد هجري(  

رشــيد هجری از فقيهان و محّدثان زمان خودش بود. زيادبن نضر حارثى نقل کرده 
نزد زياد بودم که رشــيد هجری را آوردند. زياد به او گفت: سرورت )يعنى على( به تو 

گفته است که ما با تو چه کنيم؟ 
گفت: دست و پايم را مى بريد و به دارم مى کشيد. 

زياد گفت: به خدا سوگند! کاری مى کنم که سخنش دروغ در آيد. آزادش بگذاريد. 
چون رشــيد خواســت بيرون برود، زياد گفت: به خدا ســوگند، کاری بدتر از آنچه 
سرورش خبر داده، نمى توانيم بر سرش بياوريم. دست و پايش را ببريد و به دارش کشيد. 
رشــيد گفت: دريغا که هنوز کار ديگری مانده که اميرمؤمنان، خبرش را به من داده 

و شما هنوز نکرده ايد. 
زياد گفت: زبانش را ببريد. 

رشيد گفت: به خدا سوگند اکنون خبر اميرمؤمنان تصديق شد.1 
اين صفت از ويژگى های مختص و انحصاری على اســت که به تعدادی از ياران 
خود، زمان، مکان و نحوة شهادت آن ها را فرموده بود که از جمله: کميل بن زياد نخعى ـ 

حجربن عدی ـ ميثم تمارـ قنبرـ رشيد هجری و عمروبن حمق مى باشد. 

   نکته 98 )سخن ابورجاء(  

ابورجاء مى گويد: على شمشيری را به بازار آورد و فرمود: »چه کسى اين را از من 
مى خرد؟ اگر بهای لباسى را داشتم، اين را نمى فروختم«. 

به وی گفتم: ای اميرمؤمنان! من به شما لباسى مى فروشم و نسيه مى دهم تا زمانى 
که سهمت از بيت المال مشخص گردد. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 294. 
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پــس لباس را به وی فروختم تا هنگامى که تقســيم بيت المال انجام شــد ـ وقتى 
حضرت سهمش را گرفت، حق مرا پرداخت.1

   نکته 99 )سخن عجيب عمربن خطاب(  

مردی از على نزد عمر شــکايت کرد، در حالى که على نشسته بود. عمر رو به 
وی کرد و گفت: ای ابوالحسن! برخيز و نزد طرف دعوايت بنشين. على برخاست و در 
کنار طرف دعوايش نشست و آن دو با يکديگر، بحث و گفتگو کردند و آن مرد مراجعت 

کرد و على برجای خود بازگشت. 
عمر، چهرة او را دگرگون يافت، پرســيد: ای ابوالحسن! چرا  تو را دگرگون مى بينم؟ 

آيا از آنچه اتفاق افتاد، ناراحتى؟
فرمود: »بلى!«. 

عمر گفت: »چرا؟«
فرمــود: »مرا در حضور طرف دعوا با ُکنيه صدا زدی. چرا نگفتى يا على! برخيز و در 

کنار طرف دعوايت بنشين؟
عمر، سر على را گرفت و ميان دو چشمانش را بوسيد. سپس گفت: پدرم فدای تو 
باد! خداوند به واسطة شما ما را هدايت کرد و به وسيلة شما ما را از تاريکى ها به سوی 

روشنى برد.2 
* امام على فرمود: پيامبرخدا، روز دوشنبه مبعوث شد و من روز سه شنبه اسالم 

آوردم.3 

   نکته 100 )سخن ابن عباس مفسر بزرگ(  

ابن عباس مى گويد: سيصد آيه از قرآن درحق اميرمؤمنان على نازل شده است.4 

1. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 83. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 17، ص 65 ـ ربیع االبرار، ج 3، ص 595 نوشته زمخشری. 

3. کنزالعامل، ج 13، ص 128. 
4. تاریخ بغداد نوشته ابوبکر احمدبن على متوفای 263 قمری، ج 6، ص 221. 
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   نکته 101 )سخن عمربن خطاب(  

روزی عمربن خطاب در گفت و گويى که با ابن عباس داشت به او گفت: 
امرهم  ان ولی  اما  نبیهم لصاحبک  ان یحملهم علی کتاب ربهم وسنة  ان ولیها  »والله 

حملهم علی املحجة البیضاء والرصاط املستقیم«.

به خدا سوگند!
پر جرأت ترين اين گروه که بتواند مردم را به احکام کتاب پروردگارشــان و ســنت 
پيامبرشــان راه ببرد ساالر تو )على( است، همانا اگر او عهده دار حکومت ايشان شود 

آنان را به راه راست و شاهراه روشن مى برد.1 

   نکته 102 )سخن ابن عساکر(  

ابن عســاکر از تاريخ نگاران بزرگ مى باشد که نويسنده کتاب 70 جلدی تاريخ مدينه 
دمشق است. همچنين ابن اثير کتاب مهم 12 جلدی الکامل فى التاريخ و کتاب اسدالغابه 

را 800 سال قبل نوشته که در آن به مسئله غدير اشارات مهمى کرده است.

   نکته 103 )سخن ابن اثير(  

بــر طبق روايات متعددی که در کتاب ابن عقده با 150 ســند حديث غدير را روايت 
کرده اســت. از رسول خدا نقل شده است:  ايشان به صحابى در مکان ها و زمان های 
مختلف تأييد و تأکيد فرموده است که على بن ابيطالب برترين آن ها در علم تفسير قرآن، 
علم قضاوت، علم احکام، علم سياســت و... مى باشــد و اين در حالى است که در کتب 
مختلف اهل سنت به طور متواتر آمده است که ابوبکر گفته است من برترين شما نيستم 
او زمانى اين حرف را زده اســت که على بن ابيطالب در جمع آن ها حاضر بوده ولى در 
عين حال از مقام خالفت عزل شده بود. ما دربارة هيچ يک از صحابى پيامبر به اندازة 
على بن ابيطالب روايات  اعجاب آور از طرف پيامبر نداشــته ايم اگرچه رسول خدا به 
تمجيد بعضى از صحابى خود پرداخته ولى حجم و تعداد اين دســته از روايات در مقايسه 

1. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 51. 
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با تمجيدهای على بن ابيطالب قابل مقايســه نيست و اين نکته بسيار قابل تأمل مى باشد. 
برای نمونه به اقرار ابوبکر در عدم برتريش نسبت به سايرين در يکى از کتب قدمى اهل 

سنت اشاره مى نمايد. 
او در نخستين روز خالفت خود بر فراز منبر گفت: مردم من در حالى عهده دار زمام 
شــما شدم که فرد برتر شــما نيستم.1 )و اين اقراری است که در تاريخ ثبت شده و جای 

هيچ انکاری را ندارد(. 
و در 70 مــورد در زمان حکومت عمربن خطاب در مشــکالت سياســى ـ اجتماعى 
تصميمــات جنگى  وعلم تفســير قرآن کريم و قضــاوت و... حضرت على به کمک 
عمربن خطاب آمده اســت و مکرر عمر گفته است: »لوال علّی لهلک عمر«؛ يعنى: اگر على 

به کمک نمى آمد عمر نابود مى شد. 
جدای از اينجا به توفيق خدای بزرگ صاحب اين قلم 1001 ســؤال و پاســخ از امام 
على که از طرف افراد مختلف در خصوص مســايل مختلف دينى و علمى از امام شده 
را در يک مجموعه به چاپ رسانده است و انديشه های تفسيری امام على در خصوص 
قــرآن کريم نيز به طور مجزا به چاپ رســيده و اين ها خــود دليل محکمى بر برتری و 

فضيلت آن امام مى باشد. 

   نکته 104 )سخن نسائي از علماي بزرگ اهل سنت(  

ابن ماجه در سنن ج 1، ص 52 والحافظ ابوعبدالرحمن احمدبن شعيب )نسائى( متوفى 
303 هـ. ق. در کتاب خود از زيدبن ارقم و از ســعد نقل کرده که بعد از تمام ســخنرانى 
رســول خدا در غديرخم و معرفى على به عنوان پيشوا و مولى و امام، عمربن خطاب 
از جا برخواســت به ســوی على رفته و به حضرت اينگونه عرض کــرد: »هنیئاً لک 

یابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة«.2

1. کامل فی التاریخ نوشته ابن اثير از علمای محقق اهل سنت است که اين کتاب را در 12 جلد تأليف کرده وی 
متوفای 630 هجری قمری است، ج 2، ص 331 ـ سیره حلبیه، ج 3، ص 386. 

2. خصائص االمام امیراملؤمنین علی بن ابی طالب نوشته نسائى، ص 22. 
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   نکته 105 )سخن عايشه(   

از عايشــه همسر رسول خدا روايت مى کنند که وقتى او خبر کشته شدن خوارج در 
جنگ نهروان توســط امام على را شنيد چنين گفت: از رسول خدا شنيدم که فرمود: 
اين ها )خوارج( بدترين مردم و از دين خارج شــدگان هستند. سپس اضافه کرد: رحمت 

خدا بر على باد که حق هميشه با اوست. 

   نکته 106 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد معتزلى در شرح نهج البالغه خود آورده که: صبر على مانند معجزه است. 

  نکته 107 )سخن ابن سعد(  

ابن ســعد)صاحب کتاب طبقات الصحابة و التابعين و العلماء( گويد: همه مسلمانان را 
اعتقاد بر اين بود که على قرآن را به ترتيب نزول آن نوشته است.1

   نکته 108 )سخن ثعلبي مفسر بزرگ اهل سنت(  

ثعلبى در تفسير خود در توضيح آيه »اهدنا الرصاط املستقیم« آورده که مسلم بن حيان 
مى گويد از ابايزيد شنيدم رصاط مستقیم، صراط محمد و آل اوست.

   نکته 109 )سخن امام بخاري(  

امام بخاری در کتاب صحيح خود در توضيح آيه 23 سوره شوری آورده که از ابن عباس 
سؤال کردند معنای »اال املودة فی القربی« يعنى چه؟ او گفت: قربى آل محمد است.2

* ابن عبــاس گويد: روزی عمربن خطاب به من گفــت: »ای ابن عباس! آيا مى دانى 
به چه علت بعد از پيامبر قريش نگذاشــتند خالفت به بنى هاشم برسد« )منظور امام 

على و اهل بيت مى باشد(.

1. طبقات الکربی، ج 2، ص 338. 
2. صحیح بخاری، ج 6، ص 129 ـ صحیح مسلم ـ غایةاملرام. 
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ابن عباس مى گويد: نمى خواستم پاســخ او را بدهم. سپس گفتم: اميرمؤمنان آگاهم 
کند. )شما پاسخ بدهيد(. 

عمر گفت: آن ها نمى خواستند نبوت و خالفت هر دو برای بنى هاشم باشد و به اين 
افتخار کنند به همين دليل قريش بعد از پيامبر خالفت را به دست خود گرفت و درست 

فکر کردند و موفق هم شد.1

  نکته 110 )سخنان عجيب عمر و ابن عباس(  

نبيط بن شــريط نقل کرده به همراه على بن ابيطالب و عبداهلل بن عباس به يکى از باغ 
های انصار رسيديم در حالى که عمر را ديدم نشسته و در حال فکر بود.

على بن ابيطالب به او گفت: چرا تنها نشسته ای؟ 
گفت: به خاطر کاری که مرا به خود مشغول داشته است.

على گفت: مى خواهى يکى از ما همراه تو باشد؟
عمر گفت: اگر عبداهلل پيش من بماند بهتر اســت. آن گاه عبداهلل ماند و من به همراه 

على روانه شدم. 
عبداهلل بن عباس مدتى ماند و سپس به ما پيوست. 

على گفت: چه خبر بود؟ 
گفت: ای ابوالحســن! تو را از چيزی شگفت از شگفتى های اميرمؤمنان ]عمر[ باخبر 

مى کنم، ولى به کسى مگو!
گفت: باشد، بگو. 

گفت: چون شــما عبور کرديد، عمر در حالى که به پشت سر تو نگاه مى کرد، سه بار 
آه کشيد. به او گفتم: از چه آه مى کشى؟

گفت: ای ابن عباس! به خاطر آقايت )على( و بى گمان چيزهايى به وی داده شده که 
به هيچ يک از خاندان محمد داده نشده است و اگر سه چيز در او نبود، برای اين خالفت، 

کسى جز او شايسته نبود. 

1. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 218 ـ تاریخ طربی، ج 4، ص 223. 
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گفتم: ای عمر! آن ها چه هستند؟ گفت: شوخ طبعى فراوان، دشمنى قريش با او، کم 
بودن سنش. 

على گفت: چه پاسخى به او دادی؟ 
عبــداهلل گفت: رگ غيرت و تعصب خانوادگى ام جنبيد و گفتم: ای اميرمؤمنان! اما در 

مورد شوخ طبعى زيادش:
پيامبرخدا نيز شــوخى مى کرد و جز حق نمى گفت. آن گاه پيامبر خدا در حالى که ما از 
کودک و جوان و ميان سال و کهن سال در پيرامون او بوديمـ  به کودک مى گفت: بخور! 

بخور« و سخن دلش يک سان بود )وطعنه نمى زد و دروغ نمى گفت( تو کجا بودی؟
و اما دشــمنى قريش با او: به خدا قســم، او به دشمنى آن ها اهميتى نمى دهد، پس 
از آن که به خاطر خدا ـ آن هنگام که خداوند، دينش را آشــکار ســاخت با آنان جنگيد 
و ســرکردگان آنان را درهم شکســت و خدايانشــان را خرد نمود و زنانشان را در اندوه 

فرزندانشان نشاند. حال هرکس مى خواهد او را ماليمت کند. 
و اما کمى ســنش: تو مى دانى هنگامى که خدای متعــال، آية )برائت( را نازل کرد؛ 
پيامبر ياراش )ابوبکر را به ســوی مکه فرستاد تا پيام را از جانب او برساند؛ اما خدا به 
پيامبرش فرمان داد که جز مردی از خاندان وی، پيام را نرســاند. سپس على را روانه 

کرد. آيا خداوند، وی را کوچک شمرد؟!
عمر گفت: بس اســت و ايــن را پنهان دار که اگر ازجز تو مى شــنيدم، در ميان دو 

سنگالخ مدينه آسايش نداشتم.1

  نکته 111 )سخنان ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري معروف به مسلم(  

مســلم در صحيح خود جزء چهارم از جلد هفتم کتابش بابى را ـ به طور مســتقل به 
فضائل امام على  اختصاص داده است.

   نکته 112 )معرفي کتاب عمده(  

کتاب شريف و نورانى عمدة عيون االخبار که در قرن ششم نوشته شده است شامل 

1. فرائدالسمطین، ج 1، ص 334. 
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کلية روايت های متعدد در فضايل امام على اســت که در تنظيم اين کتاب نويســنده 
صرفًا به منابع اهل سنت و کتب معتبر آن اکتفا نموده است.

   نکته 113 )سخنان و نوشتجات بيضاوي(  

بيضاوی مفســر معروف اهل سنت متوفای سال 682 هجری قمری که تفسيری 5 
جلدی از قرآن کريم بنام انوار التنزيل دارد در کتاب منهاج االصول دربارة مسئله امامت 

در امت اسالمى آورده: 
»ان االمامة من اعظم مسائل اصول الدین التی مخالفتها الکفر والبدعة، به درســتى که 

امامت از بزرگ ترين اصل از اصول دين است که مخالفت با آن موجب کفر و بدعت است«.
* بر اســاس همين اصل روزی عمربن خطاب از ابن عباس پرســيد: آيا على را هنوز 

شايسته خالفت مى بينى؟
او گفت: آری! با فضايل و ســابقه ای بزرگ و خويشاوندی پيامبراکرم و دانشى که او 

دارد چرا شايسته خالفت نباشد؟
عمر گفت: به خدا ســوگند او چنان است که تو گفتى اگر على بر مردم حکومت کند 

آنان را به راه راست مى برد.
ولى او خصلت هايى دارد که نمى توان حکومت را به او سپرد از جمله اين که او اهل 

شوخى است در مسئله حکومتداری جوان است.
ابن عباس به او گفت: چرا در روز جنگ خندق ســر از تن فرمانده غول پيکر کفر جدا 

کرد او را کم سن حساب نکرديد و...
عمر گفت: ای پســر عباس به خدا ســوگند که پســر عمويت على از همه مردم به 

خالفت شايسته تر است ليکن قريش زيربار او نمى رود... .1

   نکته 114 )سخن ام سلمه(  

ابوموسى از ام سلمه نقل کرده که: 
قســم به خدا هر آينه، على نزديک ترين کســى بود که پيامبرخدا به او وصيت 

1. تاریخ یعقوبی نوشته يعقوبى متوفای 284 هجری قمری، ج 2، ص 47 و 48. 
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 سپرد. صبح با پيامبر خدا ديدار کرديم و او مدام مى فرمود: »على آمد؟ على آمد؟«. فاطمه
گفت: او را به دنبال کاری فرســتاده ای. ام ســلمه گفت: على آمد و ما متوجه شديم 
 با او کار دارد، از اتاق خارج شــديم من نزديک درب نشسته بودم. پيامبرخدا پيامبر
به طرف على خم شــد و به زار گويى پنهانى با او پرداخــت. پيامبرخدا همان روز 

درگذشت. بنابراين، على نزديک ترين و آخرين کسى در وداع با پيامبر بود.1 

   نکته 115 )سخن عايشه(  

عايشــه وقتى خبر کشــته شدن على را شــنيد و گفت: اکنون عرب، هرچه دلش 
مى خواهد، انجام بدهد چون کسى نيست که جلوگيری کند.2 

   نکته 116 )سخن ابوبکر(  

ابوبکر گويد: على بن ابيطالب، عترت پيامبر خداست.3 

   )نکته 117 )سخن انس بن مالک غالم رسول خدا   

عبدالمؤمن انصاری از پدرش نقل کرده که از انس بن مالک پرســيدم: به نظر  تو چه 
کسى نزد پيامبرخدا مقبول تر بود. گفت: هيچ کس را به اعتبار على بن ابيطالب نديدم. در 
نيمه های شــب، مرا مى فرستاد که او را بياوردم و تا صبح با او مى نشست و تا زمانى که 

دنيا را ترک کرد، على نزد او چنين بود.4

   نکته 118 )سخن ابوسعيد خدري(  

ابوســعيدخدری گويد: على در نزد پيامبرخدا، جايگاه ويژه ای داشــت. على نزد 
پيامبر جايگاهى )برای آموزش خصوصى( داشت که برای هيچ کس ديگر نبود.5 

1. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 149. 
2. الریاض النرضة، ج 3، ص 237. 
3. السنن الکربی، ج 6، ص 274. 

4. مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 227. 
5. تاریخ دمشق، ج 42، ص 376. 
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   نکته 119 )سخن صعصعه(  

صعصعةبن صوحان و ديگر پيروان و ياران على مى گفتند: ]على[ در بين ما چون 
يکى از ما بود. نرم خو، متواضع و آســانگر بود  و ما چون اســيران در بندی که جالد بر 

باالی سرشان ايستاده باشد، از او واهمه داشتيم.1 

  نکته 120 )ســخن فرزند امام احمدبن حنبل(  

عبداهلل بن احمدبن حنبل)رئيس مذهب حنابله( گويد: 
از پدرم دربارة على و معاويه سؤاالتى کردم. گفت: على دشمنان بسياری داشت. 
دشمنانش بسيار کوشيدند چيزی عليه او پيدا کنند و نيافتند. پس به سوی مردی آمدند که 
با او جنگيده و درگير شده بود و از روی مکر و حيله بر ضد على، به تمجيد او پرداختند.2

   نکته 121 )سخن شعبي(  

شعبى گويد: 
او بخشــنده ترين مردم بود، و بر ُخلقى بود که خداوند آن را دوست داشت آن خلق 
سخاوت و بخشندگى بود. هيچ گاه به کمک خواه و درخواست کننده، پاسخ »نه« نگفت.3 

   نکته 122 )سخن ابن عبدالبر نويسنده استيعاب(  

ابن عبدالبر مى نويســد: وقتى يکى از پسران عامربن عبداهلل بن زبير از على بدگوئى 
مى کرد، به او گفتند: ديگر چنين کاری مکن. مروانيان، شــصت ســال او را بد گفتند و 
خداوند با کار آنان، جز بر بلند مرتبگى او نيفزود. دين، چيزی را به پا نکرده است که دنيا 
بتواند آن را نابود کند و دنيا چيزی نســاخته، جز آن که به سراغ آنچه ساخته، آمده و آن 

را نابود کرده است.4

1. رشح نهج الباغة ابن ابی الحدید، ج 1، ص 25. 
2. الصواعق  املحرقه، ص 127. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 22. 
4. االستیعاب، ج 3، ص 215. 
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   نکته 123 )نظرات احمد حنبل، نسايي، اسماعيل قاضي(  

نظر احمدبن حنبل، اســماعيل قاضى، نسايى و... بر اين است که در حق هيچ يک از 
اصحاب رسول خدا، به مقداری که با سند صحيح روايت و حديث دربارة على آمده، 

نيامده است.1 

   نکته 124 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد عالم بزرگ اهل سنت در کتاب خود مى نويسد:
هرکســى بهره ای از فضيلتى داشته از على داشته و هرکه حکومتى يافته از او يافته 
و هرکه لوای معرفتى را برافراشته از ميان او برافراشته و هرکه مبدأ و معاد را شناخته از 
کالم على شــناخته و هرکه چراغى از عرفان را روشن نموده از مشعل معارف او روشن 
نموده منبع همه فضايل و همه کماالت او بوده همانا او گوی سبقت را در ميادين فنون 

و معارف از همه ربوده است.2

   نکته 125 )سخن آلوسي مفسر اهل سنت(  

صاحب تفسير روح المعانى در کتاب خود آورده:
چه مى توان گفت جز آنکه على موالی مؤمنان و وصى رسول خدا است و فاطمه 
پاره تن احمد و فرزند اوســت و حسن و حسين روح و ريحان و سيد جوانان اهل بهشت 

هستند. آن گاه تأکيد مى کند: »ولیس هذا من الرّفض بل ما سواه عندی هو الغی«.
يعنى: اين گفتة من نشــانة شيعه بودن من نيست بلکه غير از اين )جمله فوق( گفتن 

نشانة گمراهى گوينده حساب مى شود.3 
* بعد از جريــان غصب فدک، روزی حضرت فاطمه در مســجد خطبه ای ايراد 
نمودند و در آن خطبه آن چنان دقيق و محکم صحبت کردند که خليفه اول دســتور داد 
تــا فدک را به حضرت صديقه کبری برگردانند، اگرچــه خليفه اول با فاصله کوتاهى 

1. فتح الباری، ج 7، ص 71. 
2. رشح نهج  الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 17. 

3. تفسیر روح املعانی نوشته آلوسى متوفای 1270 قمری، ج 29، ص 158. 
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نظر خود را تغيير داد وليکن نکته مهم اين اســت که وقتى حضرت از مسجد به خانه باز 
مى گشت رافع بن رفاعه به دنبال حضرت زهرا آمد و خطاب به ايشان عرض کرد: 

»یا سیدة النساء لو کان ابوالحسن تکلم فی هذا  االمر وذکر للناس قبل ان یجری هذا 

العقد ما عدلنا به احد«. 

ای ســرور زنان! اگر على قبل از اين که مردم با ابوبکر بيعت کند با آن ســخن 
مى گفت ما از او روی گردان نمى شديم و با فرد ديگری بيعت نمى کرديم. 

حضرت زهرا در پاســخ او فرمود: مرا به حال خود بگذار که خداوند بعد از جريان 
غديرخم برای هيچ کس عذر و بهانه ای قرار نداده است.1 

* روايت عرشــى غدير را خطيب بغدادی نويسنده کتاب الرحلة فى طلب الحديث و 
کتاب نصيحة اهل الحديث والکفاية فى علم الراوية وکتاب حديث الســتة من التابعين و 

تاريخ بغداد که حدود 1000 سال قبل نوشته در تمامى اين کتب آورده است. 
ترمذی در ســنن 8 جلدی خود و نســائى در کتاب سنن نســائى، رسائل فى علوم 
الحديث و سنن الکبری در 6 جلدی والبلدانيه مطالب مهمى را در مورد غدير نوشته اند. 

   نکته 126 )سخن حذيفه(  

حذيفه گويد: پيامبرخدا ســرور مسلمانان، پيشوای پرهيزگاران و فرستادة پروردگار 
جهانيان که در بين مردم، برای او شبيه و همانندی نيست با على بن ابيطالب برادرند.2 

   نکته 127 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در مورد حضرت على گويد: در دليری، باعث شــد که ياد شجاعان 
قبل و بعد از او محو گردد. 

1. دالئل االمامة ص 37 نوشــته ابوجعفر محمدبن جرير طبری متوفای 310 هجری قمری اين دانشمندان ايرانى 
به ســال 224 به دنيا آمد او شاگرد امام احمد حنبل است و خواهرزاده خوارزمى. وی متولد طبرستان ايران است 
همچنين فردی بزرگ در علوم فقه و حديث و تفسير و نحو و لغت و حکمت و کالم ـ منطق و پزشکى و رياضى 
بود و از دانشمندان ممتاز قرن سوم است. تفسیر جامع البیان فى تفسير القرآن و کتاب اختاف الفقهاء و تاریخ 

الرسل وامللوک که وقايع عالم و جهان را از بدو خلقت تا سال 302 يا 309به خوبى در کتابش شرح داده است. 

2. کشف الغمة، ج 1، ص 329، نوشتة ابن ابى الفتح اربلى متوفى 693 هـ. ق. 
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جنگاوری او تا روز قيامت ضرب المثل است. او شجاعى است که هرگز فرار نکرد و 
از هيچ سلحشوری نترســيد، و هر جنگجويى در مقابلش قرار مى گرفت کشته مى شد و 
هيچ گاه ضربه ای نزد که ضربة اول وی به ضربة ديگری نيازمند باشــد و نقل شده که 

ضربه های وی تک بود. 
زمانى که معاويه را به مبارزه طلبيد تا مردم با کشته شدن يکى از آن دو آرامش گيرند 

عمروعاص به معاويه گفت: با تو رفتاری منصفانه دارد. 
معاويه در پاســخ عمروعاص گفت: از زمانى که مرا خيرخواهى کرده ای، جز اين بار 
حيله و مکر در کارت نبود. آيا مرا به جنگ با ابوالحســن مى خوانى، در حالى که مى دانى 

او دلير کوبنده است؟ فکر مى کنم در انديشة حکومت شام بعد از من هستى.....1

   نکته 128 )ســخن عبداهلل بن زبير و معاويه(  

روزی معاويه چشم گشود و ديد که عبداهلل بن زبير، پايين پايش بر روی تخت نشسته 
است. معاويه نشست. 

عبداهلل شوخى کنان گفت: ای اميرمؤمنان! اگر مى خواستم، مى توانستم تو را بکشم. 
معاويه گفت: ای عبداهلل بن زبير! برای ما شجاع شده ای؟!

عبداهلل گفت: چگونه شــجاعت من را انکار مى کنى، در حالى که در جنگ  در برابر 
على بن ابيطالب ايستادم. 

معاويــه گفت: اگر تو در برابر او مى ايســتادی، حتمًا تو را و پدرت را با دســت چپ 
مى کشــت، در حالى که دســت راســت او همچنان خالى بود و به دنبال افراد ديگری 

مى گشت تا آن ها را هم هالک کند.2

   نکته 129 )سخن معاويه بن ابي سفيان(  

مغيره گويد: وقتى خبر مرگ حضرت على به معاويه رســيد گفت: »انا لله وانا الیه 
راجعون«؛ ما همه از خداييم و به سوی او باز مى گردييم. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 20. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 21. 
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زن معاويــه که نزد او حاضر بود گفت: ديروز بــا او مى جنگيدی و امروز برايش آية 
رجعت مى خوانى؟!

معاويه گفت: وای بر تو! نمى دانى مردم چه مقدار از دانش، فضل و ســابقه را که او 
داشت، از دست دادند.1 

   نکته 130 )سخن عمروعاص(  

روزی مــردی از اهالى همدان به نام »بُرد« نزد معاويه آمد و شــنيد که عمروعاص 
به بدگويى على پرداخته اســت. آن مرد بــه عمروعاص گفت: بزرگان ما از پيامبرخدا 
شــنيده اند که مى فرمــود: »هرکس که من موالی اويم، على موالی اوســت«. آيا اين 

درست است يا نادرست؟
عمرو گفت: درســت اســت و به شــما بگويم که بين ياران پيامبرخدا، هيچ کس 

فضايلى چون على ندارد.2 

   نکته 131 )سخن جاحظ(  

جاحظ از علمای اهل ســنت مى باشــد او از استادش ابواســحاق نظام اينگونه نقل 
مى کند: 

»سمعت  النظام یقول: علی بن ابی طالب صحنة علی املتکلم؛ ان وّفاه حّقه غا وان بخسه 

حّقه أساء«. 

سخن گفتن دربارة شخصيت على بن ابيطالب موجب گرفتاری است؛ زيرا اگر گوينده 
دربارة او ســنگ تمام بگذارد از غلو ســر در مى آورد و اگر از حق او بکاهد خالف کرده 

است. 
* جاحظ گويد: هرگاه از شناخت در دين، زهد در مورد دنيا، پيشى گرفتن در اسالم و 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 583. 
2. االمامة والسیاسة، ج 1، ص 129. ابن قتيبه نويسندة کتاب االمامة والسیاسة دارای تأليفات ديگری  نيز مى باشد 

از جمله: غريب الحديث در 2 جلد و املعارف وی در سال 276 هـ. ق از دنيا رفته است. 
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بخشش به گرسنگان سخن به ميان بيايد، کسى به غير از حضرت على که خدا رويش 
را درخشان دارد را نمى شناسيم.1 

   نکته 132 )سخن حسن بصري(  

واقدی گويد: از حســن بصری در مورد على سؤال شــد زيرا فکر مى کردند او از 
على رويگردان است. حسن بصری اينگونه پاسخ داد: چه بگويم دربارة کسى که چهار 
 برادر و اعالن برائت ـ سخن پيامبر ويژگى را در خود گرد آورده است: اعتماد پيامبر
به او در جنگ تبوک )تو همه خوبى ها و فضايل را داری اال اينکه نبوت نداری( ـ سخن 
پيامبر »ثقلين، کتاب خدا و عترت« ـ هيچ گاه کســى بر او فرمانده نشد، در حالى که 

اميران بر غير او امير شدند.2 

   نکته 133 )سخن ام سلمه(  

از ام ســلمه روايت شد: سوگند به خدا که على بر حق است. پيش از اين و پس از 
اين، پيمانى بسته شده و حکمى مسلم است.3 

   نکته 134 )سخن عايشه(  

از عايشه نقل شده که در مورد على گفت: على آگاه ترين ياران محمد است 
بر آنچه که بر محمد نازل شد.4 

   نکته 135 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس در مورد على گويد: سوگند به خدا، در نظرم او دانا و حکيم بود. هيچ گاه 
چيزی از او نمى شنيدی، مگر آن که نيکو مى گفت.5 

1. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 125. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 95. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 449 ـ کشف الغمة، ج 1، ص 146. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 47. 

5. تاریخ دمشق، ج 42، ص 414. 
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   نکته 136 )سخن عبداهلل بن عمر(  

ســعيدبن عبيده گويد: مردی به ابن عمر گفت: دربارة على چه مى گويى )چون من او 
را دشمن مى دارم؟(

]ابن عمر[ گفت: خداوند تو را دشمن بدارد! من تو را دشمن مى دارم.1 

   نکته 137 )سخن عمربن خطاب(  

از عمربن خطــاب نقل شــده که در بيــن ياران محمــد هجده ســابقه بود که 
على بن ابيطالب، سيزده تا از آن ها را به تنهايى داشت و ما در پنج تای آن با وی شريک 

بوديم. 

   نکته 138 )سخن مالک اشتر(  

در مجلسى که مردم برای بيعت با امام على گرد هم آمدند، مالک بن حارث اشتر از 
جا برخاســته و گفت: ای مردم! اين، وصّى اوصيا و وارث علم پيامبران  است. امتحانش 

بزرگ و سياستش نيکوست.2
* ادهم نقل کرده: 

»مالک اشــتر در حالى که بر اسبى سياه، مانند کالغ سوار بود برای مردم در منطقه 
قناصرين ]در شــام[ ســخنرانى کرد و گفت:... پســر عموی پيامبرمان، شمشــيری از 
شمشيرهای خداوند، على بن ابيطالب با ماست، او که با پيامبرخدا نماز خواند، هيچ مردی 
حتى تا زمان پيری، بر نماز او پيشى نگرفته است. در او بيهوده گويى، خطاکاری و لغزش 
راه نداشــت. در دين خدا آگاه است، حدود الهى را مى داند، دارای رأيى اصيل و بردباری 

ای نيکو و عفتى قديمى است«.3 

1. فرائدالسمطین، ج 1، ص 344. 
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 5، ص 190. 
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   نکته 139 )سخن ابومسلم خوالني(  

عبيد نقل کرده: 
»روزی ابومســلم خوالنى با گروهى نزد معاويه آمدند و گفتند: تو با على مى جنگى. 
آيا تو مانند او هستى؟ گفت: سوگند به خدا،  نه! من مى دانم که او برتر از من است و به 

حکومت، شايسته تر از من است«.1

   نکته 140 )سخن معاويه(  

جابربن عبداهلل انصاری گويد: 
نزد معاويه بوديم. از على ياد کرد و از او و پدر و مادرش به نيکى ياد کرد. ســپس 
گفت: چه طور دربارة آنان، اينگونه نگويم در حالى که آنان، بهترين بندگان خداوند بودند 

و پسران او هم بهترين هستند.2

   نکته 141 )سخن عبداهلل فرزند امام احمد حنبل(   

عبداهلل بن احمد بن حنبل)رئيــس مذهب حنبلي( گويد: روزی گروهى از اهل کوفه نزد 
پدرم آمده و در مورد خالفت ابوبکر، عمر و عثمان صحبت کردند و بعد سخن از خالفت 
حضرت  على به ميان آمد. پدرم ســرش را بــه طرف آنان گردانيد و گفت: ای مردم! 
دربارة رابطة على با خالفت و خالفت با على، بســيار ســخن گفتيــد. خالفت، على را 

نياراست بلکه على، خالفت را آراست.3

   نکته 142 )سخن ابوذر غفاري(  

ابوسخيله نقل کرده: 
من و سلمان، به حج رفتيم و بر ابوذر وارد شديم و مدتى نزد وی بوديم. وقتى  دچار 

1. البدایة والنهایة، ج 8، ص 129 نوشته ابن کثير متوفى 714 هـ. ق. تاریخ دمشق، ج 59، ص 132 نوشته ابن عساکر. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 415. 
3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 446. 
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کمبود مال شــديم، گفتم: ای ابوذر! من اتفاقاتى را مى بينم که پيش آمده و مى ترسم که 
در بين مردم، اختالف به وجود آيد. اگر چنين شود چه د ستور مى دهى؟

گفت: همراه کتاب خدا و على بن ابيطالب باش. گواهى مى دهم از پيامبرخدا شــنيدم 
که مى فرمود: »على، اولين کسى است که به من ايمان آورد و اولين کسى است در روز 
قيامت با من دست خواهد داد. او صديق اکبر است. او فاروق است که بين حق و باطل، 

جدايى مى افکند«.1 

   نکته 143 )سخن عبداهلل بن عياش(  

سعيدبن عمرو قرشى نقل کرده که به عبداهلل بن عّياش زرقى گفتم: از على بن ابيطالب 
به ما خبر بده. گفت: ما ]با او[ در شــرف و نســب، اشتراک داريم و دوست نداريم دربارة 
وی، آنچه را که پســر عموهايمان مى گويند بگوييم. آن گاه گفت: على، مردی شوخ طبع 

بوده و هرگاه جدی بود به »ضرس حديد« جدی بود. 
گفتم: ضرص حديد چيست؟ 

گفت: خواندن قرآن، شناخت در دين، شجاعت و گذشت.2 

   نکته 144 )سخن عقبةبن عمرو(  

در يادکرد جلسه بيعت مردم با على، عقبةبن عمرو برخاست و گفت: چه کسى مانند 
على، روزی چون روز عقبه و بيعتى چون بيعت رضوان دارد؟ پيشوای هدايتگری که بيم 

ستمگری بر او نيست و دانشوری که بيم جهل بر او نمى رود.3 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 41. 
2. ریاض النرضة، ج 3، ص 200 نوشته ابوجعفر طبری، متوفى 694 هـ. ق. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
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   نکته 145 )سخن عمربن خطاب(  

عمربن خطاب گويد: خداوندا! هيچ گاه گرفتاری و ســختى ای نازل مکن، جز آن که 
ابوالحسن کنار من باشد.1 

   نکته 146 )سخن ابونوار کرباس(  

ابونوار کرباس فروش گويد: حضرت على به همراه غالمى نزد من آمد و از من دو 
پيراهن کرباس خريد. آن گاه به غالمش فرمود: »هر کدام را که مى خواهى انتخاب کن«. 
او يکى را برگزيد و على آن ديگری را برداشت و پوشيد و دست خود را کشيد و به 
غالم فرمود: »آن مقدار از پارچه را که از دست من زيادی است کوتاه کن«. آن را قطع 

کرد و لبه اش را برگرداند. سپس دوباره آن را پوشيد و رفت.2 

   نکته 147 )سخن ابوذر و نعيم پسر عمويش(  

بريده گويد: 
ابوذر به همراه پســر عمويش )نعيم( به راه افتادند و من هم همراه آنان شــدم و به 
دنبال پيامبر در کوهى مى گشتيم. ابوذر گفت: ای محمد! آمده ايم بشنويم چه مى گويى 

و به چه چيزی فرا مى خوانى. 
پيامبرخدا فرمود: »مى گويم: خدايى جز اهلل نيست و من پيامبر خدا هستم«. 

 ابوذر و نعيــم به وی ايمان آوردند و من هم ايمان آوردم و در آن زمان پيامبرخدا
على را به دنبال کاری فرســتاده بود. روز دوشنبه به پيامبرخدا وحى شد و روز سه شنبه 

على نماز گزارد.3 

   نکته 148 )سخن ابي ابن الحديد(  

ابن ابى الحديد در بيان فضايل على گويد: 

1. فرائدالسمطین، ص 343 ـ ذخائرالعقبی، ص 149. 
2. اسدالغابة، ج 4، ص 97 ـ فضائل الصحابه، ج 1، ص 544. 

3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 121. 
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در عبادت، عابدترين مردم و روزه گيرترين و نماز گزارترين آنان بود. مردم، نماز شب 
پيگيری برنامة عبادت شبانه و نافلة شب را از او ياد گرفتند. 

چــه گمان مى بری دربارة کســى که از شــدت پيگيری برنامة شــبانه عبادتش در 
ليلةالهرير در صفين نيز سجاده اش پهن بود؟!

او نمــاز مى خواند و دعا مى کرد، در حالى کــه تيرها پيش پايش مى افتادند و از چپ 
و راســت گوشش مى گذشتند و باعث ترسش نشدند و تا از وظيفة عبادی اش فارغ نشد، 

برنخاست. 
و گمان تو نســبت به مردی که پيشانى او به خاطر سجده های طوالنى چون زانوی 

شتر، پينه بسته بود، چيست؟!4

   نکته 149 )سخن ام الخير و رقيه(  

احمدبن محمدبن عبدربه در کتابش مى نويسد: 
ام الخيــر دختر حريش بارقيه در توصيف دشــمنان امام علــى در جنگ صفين 
مى گويد: به درســتى که اين کينه های بدر و دل چرکينى های جاهليت و دشمنى های 
احد اســت که معاويه به هنگام غفلت و ناآگاهى مردم بر آن دست يافت تا  انتقام خون 

فرزندان عبدشمس را بستاند. 5 

   نکته 150 )سخن ابن ورقاء(  

در جنــگ صفين عبداهلل بن بديل بن ورقاء خزاعى به اميرالمؤمنين گفت: اگر اين مردم 
خدا را مى خواستند يا برای خدا کار مى کردند، با ما به مخالفت بر نمى خاستند ولى اينان 
مى جنگند برای گريز از برابری در تقســيم بيت المال و بخل ورزيدن در قدرت و سلطنت 

و کينه هايى که دارند و... 

4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 27. 
5. العقدالفرید، ج 1، ص 345. 
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 بيعت کند، حال آن که على آن گاه رو به مردم کرد و گفت: چگونه معاويه با على
برادرش حنظله و دايى اش وليد و جّدش عقبه را در يک جنگ کشت؟... 1

   نکته 151 )سخن حذيفه(  

زمانى نزد حذيفه بوديم او گفت: هرگاه خاندان پيامبر شــما، دو گروه شوند گروهى با 
شمشير گروه ديگر را بزنند، شما چه خواهيد کرد؟ 

گفتيم: ای ابوعبداهلل! آيا چنين حادثه ای رخ خواهد داد؟ 
آن گاه برخى از ياران حذيفه گفتند: اگر در آن زمان بوديم، چه کنيم؟

حذيفه گفت: بنگريد به گروهى که به ســوی على مى روند. همراه آنان باشيد که 
آن گروه هدايت يافته اند. 2 

   نکته 152 )سخن عمربن خطاب(  

از عمربن خطاب نقل شــده: به خدا قســم ای على! اگر ايمان تو با ايمان مردم روی 
زمين سنجيده شود، بر ايمان آنان برتری خواهد يافت. 3 

   نکته 153 )سخن زيدبن علي(  

 زيدبن على از پدرانش نقل کرده که در جنگ  احد اســتخوان ســر دســت على
شکست. بيرق پيامبر خدا در دستش بود و اين بيرق از دستش افتاد. مسلمانان شتافتند 
که آن را بردارند. پيامبرخدا فرمود: »آن را در دســت چپش بگذاريد، چون او صاحب 

بيرق من در دنيا و آخرت است«. 4 

1. املعیار واملوازنه، ص 128 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 180. 
2. مجمع الزوائد، ج 7، ص 477 ـ فتح الباری، ج 13، ص 55. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 259. 
4. ذخائرالعقبی، ص 137. 
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   نکته 154 )سخن عبداهلل پسر عمربن خطاب(   

عبداهلل بن عمر مى گويد:3 خصلت برای على  اســت که برای احدی جز او نيست 
زوجه رسول اهلل ابنته و ولدت له وسداالبواب اال بابه فی املسجد واعطاه الرایة یوم الخبیر. 
رســول خدا دختر خود را به ازدواج على در آورد و همه درها را به سوی مسجد 
خود بست اال درب خانه على و اينکه در روز جنگ خيبر رسول خدا پرچم را به دست 

على داد. 5 
او در ســخنى ديگر اينگونه گفته اســت که: 3 خصلت برای على است که احدی در 
آن ها شريک او نيست آنکه فاطمه را به ازدواج على در آورد و پرچم جنگ را در روز خيبر 

به على داد و آيه نجوی )مجادله 12(. 6

   )نکته 155 )سخن اعمش درباره منکران امام علي   

اعمش گويد: جرير و اشعث به سمت کوفه رفتند و در حال صحبت کردن و نکوهش 
على بودند. سوسماری به سرعت از کنارشان گذشت. فرياد زدند: ای ابوحسل )کنايه از 
 سوسمار است(. دستت را پيش آر تا برای خالفت با تو بيعت کنيم! گفتة اين دو به على
رســيد. فرمود: »بدانيد که آن دو، روز قيامت، در حالى محشور مى شوند که پيشوايشان 

يک سوسمار است«. 7

   نکته 156 )سخن حذيفه(  

حذيفه گويد: هان! ســوگند به خدايى که جز او خدايى نيست، هرکس مى خواهد به 
امير حقيقى و واقعى مؤمنان بنگرد، به على بن ابيطالب بنگرد. پس ياورش باشيد و پيروی 

و ياری اش کنيد. 8 

5. مسند امام احمد حنبل، ج 2، ص 26 اين نقل قول در مناقب علی بن ابی طالب نوشته ابن مغازلى ص 252 نيز 
آمده است. 

6. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 231 و مناقب ابن مغازلی، ص 325 و صحیح ترمذی، ج 5، ص 406. 
7. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 75. 

8. مروج الذهب، ج 2، ص 394. 
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   نکته 157 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد معتزلى گويد: اســتادان متکلم ما در مورد اينکه على اولين مسلمان 
بود بعد از پيامبر اختالفى ندارند وامروزه نظر همة اهل علم بر اين اســت که حضرت 
على در ايمان پيشــتازتر از همه بود و خود اميــر مؤمنان بر اين موضوع ادعا مى کرد 
و مى گفت: »من صديق اکبر و فاروق اولم. پيش از اســالم آوردن ابوبکر، اسالم آوردم 
و پيش از نماز خواندن او، نماز خواندم«... اما افرادی که نظرشــان اين اســت که ابوبکر 

نخستين مسلمان مى باشد، تعداد کمى هستند. 1 

   نکته 158 )سخن انس بن مالک(  

انس بن مالک نقل کرده: 
روز دوشــنبه، نبوت به پيامبرخدا فرو فرســتاده شد و روز دوشــنبه مبعوث گشت و 
خديجه روز دوشنبه اسالم آورد و على روز سه شنبه اسالم آورد و بين اسالم آوردن 

آن دو جز يک شب فاصله نبود. 2 

   نکته 159 )سخن شيخ سليمان حنفي(  

شيخ ســليمان حنفى نويسنده و دانشمند مشهور بزرگ اهل سنت متوفى 1294 هـ. 
ق. از اســتاد خود ابوالمعالى جوينى روايت مى کند که او برايم نقل کرد: روزی در شــهر 
بغداد در مغازة صحافى در دست صاحب مغازه کتابى را ديدم که موضوع آن اسناد حديث 

مشهور پيامبر اسالم در غديرخم بود و روی جلد آن کتاب اينگونه نوشته شده بود:
)جلد 28 از طرق و اســناد حديثى که از پيامبراکرم نقل شده است در مورد حديث: 

»من کنت مواله فهذا علی مواله«(. 

و عجيب تر آنکه در آن نوشــته شــده بود: بعد از اين جلد )يعنى جلد 28( جلد 29 
مى آيد. از نوشتة مذکور اين مفهوم به وضوح به دست مى آيد که احاديث غديرخم، قديم 
در کتب و جوامع روايى به طور گسترده و وسيع حتى در کتب اهل سنت مطرح شده است 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 122. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 28. 
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ولى به مرور زمان به واســطة آنکه بعضى ها به حضرت على کينه و عداوت داشته اند 
ايــن آثار را از بين برده اند برای نمونه در دورة معاصر بعضى از کشــورهای عربى اقدام 
به چاپ کتب صحاح اهل ســنت نموده اند وليکن تمامى رواياتى که حکايت از منزلت و 
برتری امام على دارد را از اين کتاب ها حذف کرده اند پس شايســته تذکر اســت که 
اهل تحقيق چنان چه به آدرس های ذکر شده در اين کتاب مراجعه کنند اثری از روايات 
مذکور نيابند )در کتب صحاح چاپ جديد( لذا برای به دســت آوردن اين احاديث بايد به 
کتــب چاپ قديم مراجعه نمايند و مؤلف اين کتاب تعجب مى نمايد آنان که روايات امام 
على را از کتاب های فوق حذف مى کنند چرا اين همه واهمه و ترس دارند  از درج و 

چاپ اين احاديث که اينگونه آن احاديث را حذف مى نمايند. 1 

   نکته 160 )سخن احمدبن حنبل(  

امــام احمد حنبل در مناقب آورده: »ما الحد من الصحابة من الفضائل باالسانید الصحاح 
مثل ما لعلی ـ رضی الله عنه ـ «. 2

فضايل هيچ يک از صحابه رسول خدا به اندازة على نمى باشد. 

   نکته 161 )سخن ابن عباس(  

روی عکرمةعن ابی عباس قال: ما نزل فی القرآن: »یا أیها الذین آمنوا« االّ وعلی رأسها 

وأمیرها.....«. 3

عکرمه از ابن عباس نقل مى کند که او گفت در هر جای قرآن آيه فوق آمده مصداق 
واقعى و نمونة اتّم آن على ابن ابيطالب  است. 

   نکته 162 )سخن قندوزي عالم بزرگ اهل سنت(  

عالم ســنى قندوزی متوفای 1294  در کتاب خود آورده: من دربارة مردی که اهل 

1. ینابیع املودة، ص 36، باب چهارم، چاپ اسالمبول، انتشارات اختر به سال 1301 هـ. ق. 
2. مناقب احمد البن الجوزی الحنبلی، ص 163. 

3. مسندامام احمد حنبل، متوفای 241 قمری، ج 1، ص 190 و تاریخ خلفاء، ص 171. 
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 را قبول ندارد ولى به امام على ذمه )يهود يا نصاری( در حالى که پيامبری رسول خدا
احترام مى گذارند چه بگويم )يعنى على را چگونه توصيف کنم( ســپس ادامه مى دهد 
دربارة کسى که پادشــاهان ترک و ديلم به شمشيری که در آن عکس امام على بود 
تبرک مى جســتند و آن را وســيله پيروزی و فتح خود مى دانستند چه بايد بگويم؟ دربارة 
مردی که پادشــاهان فرنگ و پادشاهان روم صورت او را در محل عبادتگاه خود نقاشى 
کرده اند چه بگويم؟ من دربارة کسى که عکس وی روی شمشير عضدالدوله و فرزندش 

رکن الدوله و آل ارسالن و فرزندش ملک شاه ديده مى شد چه بگويم. 1 

   نکته 163 )سخن ابن عباس(  

شــخصى به ابن عباس گفت: به راستى فضايل على چقدر زياد است فکر مى کنم 
که اين فضايل به سه هزار عدد رسيده باشد. 

ابن عباس نيز به او گفت: فضايل على به سى هزار نزديک تر است تا به سه هزار. 
آن گاه ســخنش را ادامه داد: اگر درخت ها قلم شــوند و درياها مرکب و جن و انس 

نويسنده نمى توانند فضايل على را شمارش کنند. 2 

   نکته 164 )سخن عمروعاص و معاويه(  

روزی عمربن عاص خطاب به معاويه گفت: قسم به خدا، به خاطر خون خليفه در کنار  
تو نجنگيديم و از اين ماجرا ناراحت هســتم، چون ما با کسى جنگيديم که سابقه، فضل 

و خويشاونديش با پيامبرخدا را مى دانيم و مقصد و هدف ما فقط رسيدن به دنيا بود. 3 

   نکته 165 )سخن مروان(  

ابن ابى سيف مى گويد: روزی مروان در حال سخنرانى در حضور امام حسن به امام 

1. ینابیع املودة نوشته قندوزی حنفى، ص 187. 
2. تذکرةالخواص، نوشته ابن جوزی، ص 13. 

3. تاریخ طربی، ج 4، ص 561 ـ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 358. 
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على بد مى گفت. حســن فرمود: »وای بر تو! ای مــروان. اين فردی که بديش را 
مى گويى، آيا بدترين مردم است؟«. مروان گفت: نه! بلکه او بهترين مردم است. 1 

   نکته 166 )سخن حسن بن ابي بصري(  

در مورد على از حسن بن ابى بصری سؤال شد. او گفت: قسم به خدا، على تيری به 
هدف خورده از کمان الهى به ســوی دشــمن بود. او ربانى اين امت بود و از ميان امت، 
صاحب فضل و سابقه و خويشاوندی با پيامبر بود. از دستور خدا غافل نمى شد و در دين 
خدا، مورد ايراد و سرزنش نبود. از مال خدا سرقت نکرد و حق قرآن را ادا کرد و از جانب 

آن به بهشتى دل انگيز دست يافت. 2 
بنى اميه به على ايراد مى گرفتند و بر او عيب شماری مى کردند؛ ولى خداوند به اين 

کار، چيز جز بزرگى علّو درجه و دوستى در نزد دانشوران برای او نمى افزود. 3

   نکته 167 )سخن ابن عباس(  

والله علم  ابی الحسن کان  ـ رحمةالله علی  فقال  ـ عندما سئل عن علی  ابن عباس  قال 

الهدی وکهف التقی... . وصاحب القبلتین وابوالسبطین وزوجته خیر النساء فام یفوقه احد، مل 

ترعینای مثله، ومل اسمع مبثله، فعلی من ابغضه لعنةالله ولعنةالعباد الی یوم التناد4. 

يعنى: 
از ابن عباس راجع به امام على ســؤال شد، او گفت درود و رحمت خدا بر او باد به 
خدا قسم او پرچم هدايت و نشانة اهل تقوی... و کسى است که به دو قبله نماز خواند و 
پدر حســنين و همسر بهترين زنان عالم است مثل او را نديدم و نشنيدم پس هرکس با 

او دشمنى کند لعنت خدا و بندگانش تا روز قيامت بر او باد. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 13، ص 220. 
2. االستیعاب، ج 3، ص 210 ـ الریاض النرضة، ج 3، ص 187. 

3. االستیعاب، ج 3، ص 215. 
4. میزان االعتدال، ج 1، ص 488. 
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   نکته 168 )سخن ابن عساکر(  

عالم بزرگ اهل سنت، ابن عساکر نقل کرده: 
بيش از هشــتاد حديث با ســندهای صحيح و متواتر که به بــزرگان صحابه، مثل 
ابن عباس، انس بن مالک، سلمان فارسى، ابوايوب انصاری،  ابوبکر، ابورافع، ابوذر منتسب 
مى شــود نقل کرده اند که امام على نخســتين کسى بود که اسالم را پذيرفت و ايمان 

آورد و نماز خواند. 1 

   نکته 169 )سخن فخر رازي(  

فخررازی از دانشمندان اهل سنت صاحب تفسير 32 جلدی کبير مى باشد وی شعری 
را از امام شافعى در ذيل آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً اال املودة فی القربی«2 آورده است که 

در اينجا به آن شعر اشاره مى شود. 
واهتف بساکن خیفها والناهض یـا راکباً قف باملحصب من منی   

فیضـــاً کلتطم الفـرات الفائض سحراً اذا فاض الحجیج الی منی   

فلیـشهـد الثقان انــی رافــض ان کــان رفضا حـب آل محمـد   

ای ســوار رونده به سوی مکه بايست و در ريگ زار منى به ساکنين مسجد خيف در 
وقت ســحر که حجاج به سوی منى مى آيند )بدون تقيه و علنى( بگو اگر رفض دوستى 

آل محمد است پس شهادت بدهند جن و انس که من امام شافعى رافضى هستم. 

   نکته 170 )سخن ابن سبع مغربي(  

ابن سبع مغربى در شفاء الصدور در بيان شجاعت امام على مى گويد: 
»علامء العرب اجمعوا علی ان نوم علی علی فراش رسول الله وسلم افضل... .«. 

همه علمای عرب نظرشــان اين اســت که خوابيدن على در ليلةالمبيت در جای 
پيامبــر بهتر بود از بيرون رفتن حضرت همراه با پيامبــر. زيرا که خود را با اين عمل 

فدای آن حضرت کرد و به اين طريق شجاعت خود را بين همه ظاهر نمود. 

1. تاریخ دمشــق نوشته على بن حسن بن هبةاهلل الشافعى مشهور به ابن عساکر متوفای 573 قمری، ج 1، ص 41. 
2. شوری / 23. 



350

   نکته 171 )سخن عجيب احمد حنبل(  

احمدبن الکــرزی به نقل از عبداهلل بن احمد حنبل گويد: که از پدرش ســؤال کرده در 
مورد درجه و مقام صحابة پيامبر و پدرش نيز در پاسخ به ابوبکر و عمر و عثمان اشاره 

کرده و ديگر نام کسى را نبرده است. 
ســپس عبداهلل بن احمد حنبل مى گويد: از پدرم پرســيدم چــرا على بن ابيطالب را نام 

نبردی؟
او پاســخ داد: حضرت على از اهل بيت رسالت مى باشــد و نمى توان اين سه نفر 

)ابوبکر ـ عمر و عثمان( را با او قياس کرد. 1

   نکته 172 )سخن ابن ابي الحديد(  

 ابن ابى الحديد در کتاب خود در جواب شخصى از اهل سنت که طعن بر امام على
زده آورده است که: 

اتفاق همه فصحاء آن است که حضرت على افصح جميع فصحاء و بلغاء عالم بوده 
و هرگاه فصحاء عالم جمع شوند قدرت ندارند عشری از اعشار فضايل او را بيان کنند. 2 

   نکته 173 )سخن عمربن خطاب(  

عمربن خطاب گفت: »علی مولی من کان رسول الله مواله«. 
هرکس که پيغمبر بر او واليت دارد على نيز بر او واليت دارد. 3

* و در نقــل ديگر: عروةبن زبير از جدش نقل مى کند که مردی در نزد عمربن خطاب 
به امام على بى احترامى کرد عمر با اشــاره به قبر رســول خدا به او گفت: صاحب 
اين قبر را مى شناســى او محمدبن عبداهلل عبدالمطلب اســت و على نيز پســر ابيطالب 
ابن عبدالمطلب است جز به نيکى نام على را مبر اگر از او عيب جويى کنى اين را )اشاره 
به قبر رســول اهلل( در قبرش آزار دادی و او در پاســخ به کســى که امام على را به 

1. مودةالقربی، فصل هفتم، نوشته ميرسيدعلى همدانى. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 16. 

3. ریاض النرضة نوشته ابوجعفر احمدبن عبداهلل محب طبری متوفای 694 هجری قمری، ج 2، ص 170. 
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متکبر ناميد گفت اگر او خود را بستايد وبه فضايلش مباهات کند حق دارد به خدا سوگند 
اگر شمشير او نبود ستون اسالم استوار نمى گرديد... . 1

   نکته 174 )سخن عجيب ابونعيم اصفهاني(  

ابونعيــم اصفهانى )اصبهانى( عالم بزرگ اهل ســنت صاحب کتاب حليةاالولياء که 
در 21 محرم ســال 430 هـ. ق. از دنيا رفته از علمای متبحر و دارای تأليفات بســياری 
مى باشــد او با اينکه خود يکى از علمای طراز اول اهل سنت است در حليةاالوليای خود 
آن چنان على را توصيف نموده که مى توان ادعا کرد احدی را اينگونه توصيف نکرده 

او مى گويد: 
محبوب خداوند، بزرگ قوم، دوســتدار مشهور، دروازة شهر علم و دانش ها، مخاطب 
اصلى خطاب ها، درک کنندة اشــاره ها، پرچم هدايت يافتــه ها، نور اطاعت کنندگان، 
سرپرست پرهيزگاران، پيشوای دادگستران، پيش ترين پاسخ دهندگان و ايمان آورندگان، 
استوارترين داوران و يقين کنندگان، بردبارترين آنان، پر دانش ترينشان، پيشوای متقيان 
و زينت عارفان، خبر دهنده از حقايق توحيد، اشــاره کننده به درخشــش دانش توحيد، 
صاحب دل خردمندان، زبان پرسشــگر، گوش شنوا، وفادار به پيمان، درآورندة چشم فتنه 
ها، سر بر آورنده از همه آزمايش ها، ناکثين را دفع کرد، قاسطين را خوار کرد، مارقين را 
درهم کوبيد، او على بن ابيطالب )خداوند گرامى اش دارد( مى باشــد که سخت در دين خدا 

و شيفتة ذات خدا بود. 2

   نکته 175 )سخن ميمونه بنت حارث(  

جری بن سمره گويد: هنگامى که بين بصريان و على بن ابيطالب حوادثى پيش آمد، 
خارج شــدم و به مدينه آمدم و نزد ميمونه دختر حارث رفتم. ميمونه از قبيله بنى هالل 

است. به وی سالم کردم. گفت: از کجايى؟ 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، 47. 
2. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 61. نويسنده اين کتاب دارای تأليفات متعددی است که از جمله دالئل النبوة چهار 

جلدی و صفةالجنة مى باشد. 
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گفتم: از عراق. 
گفت: از کدامشان؟
گفتم: از کوفيان. 

گفت: از کدامشان؟
گفتم: از بنى عامر. 

گفت: به به! خيلى خوش آمدی! چه چيزی موجب آمدن تو شده است؟ 
گفتم: بين على و طلحه و زبير حوادثى اتفاق افتاده به اين علت با على بيعت کردم. 
گفت: به وی بپيوند. قســم به خدا، او گمراه نشده است و کسى توسط او به گمراهى 

نمى افتد )و سه مرتبه اين سخن را تکرار کرد(. 1

   نکته 176 )سخن صعصعة(   

 عبدالملک بن عميــر از صعصعةبن صوحان نقل کرده که از وی ســؤال شــد على
چگونه بود؟ 

صعصعة در پاسخ گفت: چيزی نگفت که گذشته اش را به افراط يا تفريط بکشاند. او 
بردباری، ســالمت نفس، دانش، نزديکى خانوادگى ]به پيامبرخدا[ مهاجرت پيشين و 

گرفتاری های بزرگ در راه اسالم را با هم جمع کرد. 2 

   نکته 177 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در شــرح خود آورده که على به حکومت، سزاوارتر و شايسته تر بود 
نــه به خاطر نص )حکمى از خــدا يا پيامبرخدا( بلکه به خاطر برتری اش، چون او بعد از 

پيامبرخدا، برترين بشر است و از همة مسلمانان به خالفت محق تر. 3 

1. املعجم الکبیر، ج 24، ص 9. 
2. مناقب االمام امیراملؤمنین، ج 2، ص 67. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 140. 
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   نکته 178 )سخن ابوجعفر استاد ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد مى گويد نظر شيخ ما ابوجعفر اين بود که... . بزرگداشت على از سوی 
پيامبرخــدا، ضرورت دينى پيامبر بود، تعظيمى دينى به خاطر جهاد و ياری او. پس 

هرکس بر على طعنه زند يعنى بر پيامبرخدا طعنه زده است. 1 

   نکته 179 )سخن احمد حنبل(  

احمدبن ســعيدرباطى گويد: از احمدبن حنبل شــنيدم که مى گفــت: على بن ابيطالب، 
همواره با حق بود و حق با او بود، هرجا که بود. 2 

   نکته 180 )سخن عجيب شعبي(  

شعبى گويد: نمى دانيم با على چه کار کنيم. اگر دوستش بداريم، نيازمند مى شويم 
و اگر دشمنش داريم کافر مى گرديم. 3 

   نکته 181 )سخن ابن عبدربه اندلسي(  

ابن عبدربه صاحب کتاب عقدالفريد که از علمای بزرگ اهل سنت است در کتاب خود 
 آورده که مأمون عباســى در مجلس مناظره علماء و فقها برای اثبات برتری امام على
به اين کالم رســول اهلل استشهاد کرده و گفته که رسول خدا فرمود: »من کنت مواله 

فعلی مواله«. 4

   نکته 182 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد که از علمای اهل سنت است در کتاب خود آورده است که: 
»انه افضل البرش بعد رسول الله واحق بالخافة من جمیع املسلمین«. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 13، ص 285. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 419. 

3. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 214. 
4. عقدالفرید، ج 3، ص 38. 
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حقيقتاً على بن ابيطالب بعد از رســول خدا افضل و برترين افراد بشر است و او در 
امر خالفت از همة مسلمانان برتر و واالتر بوده است. 1 

   نکته 183 )سخن احمدبن حنبل و طبري و حديث غدير(  

در مســند احمدبن حنبل که اين کتاب 1191 سال پيش نوشته شده مسئله غدير را با 
40 سند آورده است. 

طبری صاحب کتاب صريح الســنة وکتاب هشت جلدی تاريخ طبری و تفسير جامع 
البيان که ســى جلد مى باشد و بيش از 1000 ســال پيش نوشته شده روايت غدير را با 

بيشتر از هفتاد سند آورده است. 

   نکته 184 )سخن ابن سيرين(  

محدث ابوعمر يوســف بن عبداهلل در روايت مسندی از ابن سيرين آورده: على قرآن را 
به ترتيب نزول آن نوشت. 2

   نکته 185 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس گويد: هنگامى که على وارد مســجد شــد و مردم برای بيعت به نزد او 
آمدند، هراس داشــتم که برخى از دشمنان على که پدر يا برادر و يا خويشان آن ها را در 
زمان پيامبر در جنگ ها کشته بود، سخنى بگويند و على در امر حکومت رويگردان شودو 
آن را رها کند. و من همواره در هراس بودم. ولى کســى سخنى نگفت تا اين که تمامى 

مردم با رضايت کامل و بدون اکراه با ايشان بيعت کردند. 3 

   نکته 186 )سخن انس بن مالک(  

انس بن مالک گويد: 

1. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 4. 
2. االستیعاب حاشيه االصابه، ج 2، ص 252. 

3. تاریخ طربی، ج 4، ص 349. 
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پيامبر مرا به ســوی ابوبرزة اسلمى فرســتاد و من شنيدم که به او مى گفت: »ای 
ابوبرزه! پروردگار جهانيان دربارة على بن ابيطالب، با من عهدی بسته و گفته است: او پرچم 
هدايت نشان ايمان، امام اوليای من و نور همة پيروانم است. ای ابوبرزه! على بن ابيطالب 
در فردای قيامت امين من است و در قيامت پرچمدارم و امين بر کليدهای گنجينه های 

رحمت پروردگارم مى باشد«. 1

   نکته 187 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نيشابوری در کتاب خود مى نويسد: پيامبرخدا فرمود: هرکه مى خواهد مرگ 
و زندگى اش چون من باشد و در بهشت جاودانى که پروردگارم، وعده ام داده ساکن شود، 
پــس على بن ابيطالب را ولّى خود بگيرد که او شــما را از راه هدايت بيرون نمى برد و به 

ضاللت وارد نمى کند. 2 

   نکته 188 )سخن مالک اشتر(  

در نوشــتن قرارداد حکميت و اختالف آنان در مقدم داشــتن على و ناميدن او به 
»اميرالمؤمنين«:

ابواألعور سلمى گفت: ما نام على را مقدم نمى داريم. ياران على گفتند: ما نام او را 
تغيير نمى  دهيم و جز »اميرالمؤمنين« نمى نويسيم. بر سر اين موضوع، با هم کشمکش 

شديدی کردند و حتى  يکديگر را کتک زدند. 
اشعث گفت: اين نام را محو کنيد. 

مالک اشــتر به او گفت: ای يک چشم! به خدا سوگند، قصد دارم شمشيرم را با خون 
تو سيراب کنم که من کسانى را کشته ام که از تو بدتر نبوده اند و من مى دانم که تو به جز 
فتنه، قصد  ديگری نداری و جز برگرد دنيا نمى چرخى و آن را بر آخرت مقدم مى داری. 3

1. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 66 ـ تاریخ بغداد، ج 14، ص 99. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 139. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 189. 
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   نکته 189 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس نقل کرده: 
سوگند به خدا رئيسى همسنگ على )مردی به بزرگى و بزرگ منشى على( نه ديدم 

و نه شنيدم. 1 

   نکته 190 )سخن عجيب شهربن حوشب(  

شهربن حوشب گويد: هنگامى که عمر تقسيم بيت المال را با حسن و حسين شروع 
 کرد، پسرش به وی گفت: آن دو را بر من پيش داشتى، در حالى که من صحابى پيامبر

بودم و مهاجرت کردم و آن دو نبودند؟
عمر گفت: ساکت، بى مادر! سوگند به خدا پدر آن دو، بهتر از پدر تو و مادرشان بهتر 

از مادر تو بود. 2 

   نکته 191 )سخن مغيرةبن شعبه(  

عمروبن يحيى گويد: صعصعةبن صوحان روزی به نزد مغيرة بن شعبه3 رفت و مغيره از 
او پرسيد: از کجا مى آيى؟

او گفت: از نزد حاکم پرهيزگار بخشــندة با شرم بردبار وفادار کريم و پذيرنده که به 
شمشيرش باز مى دارد؛ با  دستش مى بخشد اجاقش هميشه روشن است و حمايتگری اش 
بســيار است. آن که از ريشه و اصل اشــراف، بزرگان، شيرمردان و دليران است. نه کم 
ريشــه اســت و نه در کارش پر زحمت و نه در سخنش دروغگو. نه بى ثبات و تند است 
و نه کســل و تنبل. دارندة فرزندان کريم و پدران شــريف است. خوش آزموده و ستارة 
درخشان است. تجربه دار مشهور دلير نام آور است. در دنيا، زاهد و شيفتة آخرت است. 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 460. 
2. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 71. 

3. مغيرةبن شــعبه از چهره های مؤثر در به آتش کشــيدن خانه حضرت زهرا بوده و تا آخر عمر بر عليه امام 
على و امام حسن از هيچ نوع ضديت و فتنه گری دريغ ننمود او با آنکه جزء يکى از دشمنان درجه يک امام 
على اســت امّا نتوانسته حقيقت وجود خورشيد گونه امام على را انکار کند. لذا در فرازهای مختلف زندگى 

خود به تحسين ايشان پرداخته است. 
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مغيره گفت: اين ها ويژگى های اميرمؤمنان على است. 1 

   نکته 192 )سخن رحمان بن حسان(  

بعد از کشــته شدن حجربن عدی و فرزندانش توســط معاويه، او از رحمان بن حسان 
پرسيد. نظرت دربارة على چيست؟ 

رحمان گفت: رها کن و از من نپرس که به نفع تو نيست. 
معاويه گفت: رها نمى کنم. 

رحمان پاســخ داد: گواهى مى دهم که او از بسيار ياد کنندگان خداوند متعال بود، از 
فرمان دهندگان به حق، قيام کنندگان به قسط و گذشت کنندگان از مردم بود. 

معاويه پرسيد: دربارة عثمان چه مى گويى؟
رحمان گفت: او نخســتين کسى بود که درهای ستمگری را گشود و درهای حق را 

بست. 
معاويه گفت: با اين حرف ها خود را کشتى!

]رحمان[ در پاســخ گفت: خودم را نکشتم بلکه تو را کشتم. در حالى که قبيلة ربيعه، 
در وادی نيست. )يعنى کسى نيست که وی را شفاعت کند(. 

معاويه او را به ســوی زياد فرســتاد و به او فرمان داد که زنده، دفنش کند و او را به 
بدترين شکل بکشد. 2 

   نکته 193 )سخن خزيمةبن ثابت انصاري(  

خزيمةبن ثابــت انصاری بعــد از بيعت مردم با حضرت على در مســجدگفت: ای 
اميرمؤمنــان! ما برای حکومت، جز تــو را نيافتيم و جريان امور، جز به تو باز نمى گردد و 
اگر با خويشتن، دربارة تو صادق باشيم، در مى يابيم که تو از همه در ايمان، پيشى گرفته 

ای و به خداوند داناتری و نزديک ترين مؤمنان به پيامبر خدايى. 

1. تذکرةالخواص، ص 118. نوشته ابن جوزی ازعلمای قديمى اهل سنت که حدود هزار سال پيش مى زيسته. 
کتاب های ديگر اين عالم سنى زادالمسير در 8 جلد و املوضوعات در 3 جلد و نواسخ القرآن مى باشد. 

2. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 498 نوشت ابن اثير ـ تاریخ طربی، ج 5، ص 276. 
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آنچه آنان دارند، تو داری؛ ولى آنچه تو داری آنان را از آن بهره ای نيست. 1

   نکته 194 )سخن سالم بن ابي جعد(  

ســالم بن ابى جعد گويد: على برای کســانى که قرآن قرائت مى کردند، دو هزار دو 
هزار، مقرری تعيين کرد و پدرم از قاريان قرآن بود. 2 

   نکته 195 )سخن ام سلمه(  

ابوثابت گويد: بر امّ ســلمه وارد شــدم. ديدم که گريه کنــان على را ياد مى کند و 
مى گويد: شــنيدم پيامبرخدا مى گويد: »على با حق است و حق با على و هرگز از هم 

جدا نمى شوند، تا روز قيامت در حوض کوثر بر من در آيند«. 3 

  نکته 196 )سخن محمدبن ابي بکر با خواهرش عايشه(  

وقتى شتر عايشه پى شد او به خانه ای در بصره وارد شد، برادرش محمد به او گفت: 
تو را به خدا سوگند مى دهم، آيا به ياد مى آوری روزی را که برايم از پيامبر حديث نقل 
کردی که او گفت: »حق، هماره با على است و على با حق است و هرگز اين دو، از هم  

اختالف و جدايى نيابند؟ عايشه گفت: آری!«. 4

   نکته 197 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نيشــابوری در کتابش مى نويسد: پيامبر خطاب به على فرمود: آنچه را که 
امتم بعد از من در آن  اختالف دارند را روشــن مى کنى. )يعنى ای على! تو معيار حق و 

حقيقت و صراط مستقيم هستى(. 5

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
2. کنزالعامل، ج 2، ص 339. 

3. تاریخ بغداد، ج 14، ص 321. 
4. کشف الغمه، ج 1، ص 147. 

5. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 132. 
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   نکته 198 )سخن عجيب معاويه با قيس(  

قيس بن ابى خازم نقل کرده که مردی نزد معاويه آمد و از او جواب سؤالى را خواست. 
معاويه گفت: سؤالت را از على بن ابيطالب بپرس. او داناتر است. 

آن مرد گفت: ای اميرمؤمنان! پاسخ تو در اين باره، برای من، از پاسخ على بن ابيطالب 
دوست داشتنى تر است. 

معاويه گفت: بد گفتى و ناپســند آورده ای! مردی را ناخوش داشــتى که پيامبرخدا، 
دانش را به او مى خوراند و پيامبرخدا به او فرمود: »تو نســبت به من، چون هارون نسبت 
به موسى هستى، جز آنکه پيامبری بعد از من نيست« و هرگاه عمر با دشواری مواجه 
 مى شــد از او مى پرسيد..... معاويه گفت: عمر مراجعين را در مشکالت پيچيده به على

ارجاع مى داد. 1 

   نکته 199 )سخن احمد حنبل(  

زمانى که احمدبن حنبل وارد کوفه شــد، مردی در کوفه بود که اظهار مى کرد مذهب 
شيعه دارد... آن شخص به امام احمدبن حنبل گفت: از تو خواهشى دارم. 

امام احمد گفت: هر درخواستى که داری بگو که من مى پذيرم. 
آن مرد گفت: دوســت دارم قبل از آن که از کوفه بروی، مذهب خود را به تو عرضه 

کنم. 
امام احمد گفت: بگو مى شنوم. 

آن مــرد گفت: من اعتقاد دارم که حضرت على کــه درودهای خدا بر او باد، بعد 
از پيامبر بهترين مردم بــود و مى گويم که او بهترين آنان، برترين و داناترين مردم و 

پيشوای بعد از پيامبر است. 
راوی مى گويد: سخن آن مرد به اين جا رسيد که احمدبن حنبل گفت: ای مرد! ايرادی 
به خاطر اين اعتقاد بر تو نيست. چهار نفر از ياران پيامبرخدا، جابر، ابوذر، مقداد و سلمان 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 170. 
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قبل از تو بر اين اعتقاد بودند. آن مرد خيلى از  اين ســخن احمدبن حنبل خوشــحال شد 
که در پوست خود نمى گنجيد. 1

   نکته 200 )سخن عمربن خطاب(   

روزی عمربن خطاب به مزرعه ای که على در آنجا مشــغول کار بود رفت... بعد از 
گفتگو با امام على به عمر فرمود: اگر گروهى از بنى اسرائيل پيش تو بيايند و يکى از 

آن ها بگويد من پسرعموی موسى مى باشم آيا او را بر يارانش ترجيح مى دهى؟
عمر گفت: آری يا ابالحسن. 

امام على به او فرمود: به خدا قسم من برادر رسول خدا و پسر عموی اويم، عمر 
برخاست و عبايش را از دوشش برداشته روی زمين پهن کرد و گفت: به خدا سوگند غير 
از اينجا نبايد بنشــينى تا از هم جدا شويم. امام على هم روی عبای عمر نشسته تا از 

هم جدا شدند. 2 

   نکته 201 )سخن جابربن عبداهلل انصاري(  

جابربن عبداهلل انصاری مى گويد: على اين شعر را مى خواند و پيامبر هم مى شنيد:
معـــه ربیت وسبطاه هام ولـدی  انا اخو املصطفی الشک فی نسبی   

وزوجتی فاطمه القول ذی منذ... جــدی وجد رســول الله منفـــرد   

يعنى:
من برادر مصطفايم، ترديدی در نســبم نيست با او تربيت يافته ام، و فرزند زادگانش 
فرزند منند، جد من و جد رســول خدا يکى اســت و همسر من فاطمه است. اين سخنى 
غيرقابل ترديد، وقتى مردم همه در گمراهى و شــرک و بدبختى بودند من او را تصديق 

کردم، سپاس خدای بى شريکى را که بر بنده نيکى مى کند و بى نهايت پايدار است. 
پيامبر فرمود: راست گفتى يا على. 3

1. کشف الغمه، ج 1، ص 160. 
2. الصواعق املحرقه، ص 107. 
3. کنزالعامل، ج 6، ص 398. 
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   نکته 202 )سخن ابن عباس(  

ابن عبــاس نقل کرده: ما مى گفتيم که پيامبر هفتاد وصيت نزد على گذارد که نزد 
غير او نگذارد. 1

   نکته 203 )خطيب بغدادي مورخ بزرگ اهل سنت(  

خطيب بغدادی در کتابش مى نويســد: ابوسعيد عقيصا مى گويد: همراه على از انبار 
)نام شــهری مى باشــد( به کوفه رو آوردم و او در ميان مردم بــود. در کنارة فرات، راه 
مى پيموديم که راه را به ســوی صحرا کج کرد. گروهى از مردم به دنبال او و گروهى از 

همان کنارة آب رفتند و من از کسانى بودم که با على داخل صحرا شدند. 
پس مردم گفتند: ای اميرمؤمنان! ما از تشــنگى مى ترسيم. امام گفت: »خداوند، شما 
را ســيراب مى کند«. و راهبى در نزديکى ما بود. پس على به جايى آمد و گفت: »اين 
جا را بکنيد«. پس کنديم و من نيز در کندن، شريک بودم تا آن که به سنگى برخورديم. 
على گفت: »اين سنگ را برداريد«. پس ديگران ما را ياری کردند تا سنگ را بلند 

کرديم که ناگهان چشمة خنک و زاللى پديدار شد و از آن نوشيديم. 
يک ميل يا همين حدود، راه پيموديم و دوباره تشــنه شديم. پس برخى گفتند: خوب 

است باز گرديم و دوباره آب بنوشيم. 
تعدادی از مردم بازگشــتند و من هم در ميان آنان بودم؛ اما هرچه گشتيم چشمه را 

نيافتيم. 
پس نزد راهب رفتيم و گفتيم: چشــمه ای که در اين جا بود، کجاست؟ گفت: کدام 
چشــمه؟ گفتيم: آن که از آن نوشيديم و آب برداشتيم و حال که برگشتيم آن را نيافتيم. 

آن گاه راهب گفت: آن را جز پيامبر يا وصّى پيامبر بيرون نمى کشد. 2

   نکته 204 )سخن ابن عباس(  

از ابن عباس نقل شــده کــه پيامبرخدا فرمود: روز قيامت مــن در ميان پيامبران 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 391. 
2. تاریخ بغداد، ج 12، ص 305. 
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بيشترين پيروان را دارم و عرض حوضم، به اندازة فاصلة بصری تا صنعاست و جام های 
آن به عدد ستارگان آسمان است و جانشينم بر حوض در آن روز، جانشينم در دنياست. 
گفته شــد: ای پيامبرخدا! او چه کسى اســت؟ گفت: »امام مسلمانان! اميرمؤمنان و 

موالی آن ها پس از من، على بن ابيطالب«. 1

   نکته 205 )سخن انس بن مالک(  

روزی محمدبن حجــاج به همراه عده ايبه عيــادت انس بن مالک مى روند در آن جمع 
فرزند حجاج به حضرت على توهين مى کند. آن گاه انس خشــمگين شده و مى گويد: 

چرا به حضرت على اهانت مى کنى. بعد انس شروع مى کند به بيان ماجرای ذيل:
روزی که مــن خدمتکار پيامبر بودم ام ايمن مرغ بريانى که خود صيد کرده بود را 
برای تناول نزد پيامبر گذاشــت... پيامبــر دعا کرد: خداوندا! محبوب ترين خلقت را 
برای خوردن اين غذا نزد من حاضر کن. ســپس درب منزل به صدا در آمد... پيش خود 
گفتم: خداوندا! او يکى از انصار باشــد و بعد از باز کردن درب ديدم على مى باشــد. به 
وی گفتم: رسول خدا مشغول کاری هستند و درب منزل را بستم مدتى گذشت دوباره 
صدای در آمد، رســول خدا فرمود: ای انس برو و هرکســى که پشت در مى باشد را به 
منزل وارد کن تو اولين کســى نيستى که عالقه به نژاد خود داری بدان! آن شخص که 

پشت درب مى باشد از انصار نيست. 
من رفتم و على را به منزل آوردم. آن گاه پيامبر فرمود: آن مرغ را بياور من هم 

غذای آماده را نزد آن ها بردم و هر دو از آن تناول کردند. 
محمدبن حجاج بعد از شــنيدن اين ماجرا به انس گفت: تو خودت اين ماجرا را ديدی 
و آن جــا حاضر بودی؟ انس بن مالک گفت: بله! ســپس فرزند حجاج گفت: با خدا عهد 
مى بنــدم که بعد از اين به علــى ايرادی نمى گيرم و هرگاه بدانم کســى به او خرده 

مى گيرد صورت او را زشت مى کنم. 2 

1. بشارةاملصطفی، ص 34. 
2. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 131. 
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   نکته 206 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نيشــابوری در کتابش مى نويســد: عمربن خطاب در برابر شخصى که بدگويى 
على را مى کرد و مى گفت او خودخوده است، گفت: على حق  دارد که تکبر ورزد قسم 
به خدا اگر شمشــير او نبود پايه های اســالم محکم نمى شد. در قضاوت کردن او عالم 

ترين فرد اين اّمت است و در ايمان با سابقه ترين و شريف ترين انسان هاست. 1 

   نکته 207 )سخن عمربن خطاب(  

 ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه خود نقل کرده که عمربن خطاب بارها به على
گفته است که يا على من نسبت به شما در شگفتم؛ زيرا در مورد هر مشکلى که از شما 
ســؤال شود کلمة نمى دانم به زبان خود جاری نمى کنى و بدون تأمل پاسخ سؤال کننده 

را مى گوئى. 
حضرت على پنج انگشت دست خود را به عمر نشان داد و فرمود: عمر اين ها چند 
انگشت است؟ عمر فوراً در جواب عرض کرد: پنج انگشت، آن گاه حضرت على فرمود: 

آگاه باش تمام علوم و پاسخ هر مشکلى در نزد من به همين آسانى است. 2 

   نکته 208 )سخن مجاهد مفسر اهل سنت(  

مجاهد که از مفســرين قديمى اهل سنت مى باشد در فضيلت على مى گويد: »اّن 
لعلی سبعین منقبة ما کانت الحد من اصحاب النبی مثلها وما من شیء من مناقبهم 

اال وقد رشکهم فیها«. 

برای على بن ابيطالب هفتاد فضيلت وجود دارد که هيچ يک از اصحاب پيامبر در 
آن ها سهمى ندارند امام حضرت على در منقبت هايى که اصحاب پيامبر دارند شريک 

مى باشد. 3 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 115. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1. 

3. شواهدالتنزیل، فصل اول، ص 24. 
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   نکته 209 )سخن حاکم حسکاني(  

حاکم حسکانى در فصل اول شواهدالتنزيل آورده که محمدبن معتمر از جدش روايت 
نموده که: 

اصحاب  من  احد  فیها  معه  یشرتک  مل  منقبه  ومائة  عرشون   لعلی بن ابی طالب »کان 

محمد وقد اشرتک فی مناقب الناس«. 

 يکصد و بيست فضيلت مخصوص به خود دارد که کسى از اصحاب پيامبر على
در آن نصيبى ندارند ولى على در مناقب ديگران شريک است. 

   نکته 210 )سخن سعد ابي وقاص(  

قيس بن ابوحزيم گويد: شــنيدم سعدبن ابى وقاص به مردی از اهل دمشق که حضرت 
على را لعن مى کرد گفت: چرا اين شخص را لعن مى کنى؟

آيا او اولين شخصى نبود که اسالم را قبول کرد؟ 
آيا او اولين شخصى نبود که با رسول خدا نماز خواند؟ 

آيا او داناترين مردم در ميان همه نبود؟ 
آن گاه گفــت: خدايا! اين فرد يک نفــر از باتقواترين بندگان تــو را لعن کرده از تو 

درخواست دارم که قبل از ترک اينجا قدرت خود را به آن ها نشان دهى. 
آن مرد اهل دمشق از باالی اسب بر روی سنگى افتاد و سرش شکسته و جان داد. 1 

   نکته 211 )سخن محفن بن ابي محفن با معاويه(  

روزی محفن بن ابى محفن به معاويه گفت: من از پيش کســى مى آيم که در ســخن 
گفتن ناتوان ترين مردم است. 

معاويــه به او گفت: وای بر تو! چگونه مى گويى که على ناتوان ترين ســخن گويان 
است؟

به خدا او بود که فصاحت و سخنوری را در قريش معمول کرد. 2 

1. مستدرک الحاکم، ج 3، ص 499. 
2. مقدمه رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ص 23. 
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   نکته 212 )سخن عمربن خطاب(  

عمربن خطاب گويد: »علی اعلم الناس مبا أنزل الله علی محمد«. 
على آگاه ترين مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل کرده است. 1 

   نکته 213 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد مى نويسد: کنيز امام على روايت مى کند که: 
روزی بر روی دســت های على آب مى ريختم که ناگهان حضرت ســرش را بلند 
کرد و محاسنش را به سمت باال برد و فرمود: »واهاً لک لتخضنب بدم«؛ ای وای بر تو حقًا 

با خون رنگين مى شود. )خطاب به محاسن مبارکشان(. 
ام جعفر گفت: پس در روز جمعه حضرت را ضربت زدند. 2 

   نکته 214 )سخن شعر ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد اين نويســندة بزرگ اهل سنت در شــعری که سروده جايگاه جناب 
ابوطالب و فرزندش على را اينگونه بيان کرده:

ملا مثل الدین شخصاً فقاما ولوال ابوطالب وابنــــه    

وهذا بیرثب حبّس الحاممـا فذاک مبکة اوی وحامی     

اگر ابوطالب و پسرش على نبودند دين اسالم قوامى نداشت. 
ابوطالــب در مکه آن پيامبر را يافت و حمايت نمود، على هم در مدينه نبوت را 

با جستجو به دست آورد و حمايت کرد. 3 
* روزی عمربن خطاب از ابن عباس پرســيد: آيا على را شايسته خالفت مى بينى؟ او 
پاســخ داد: چرا شايسته خالفت نباشــد به  دليل علمى که دارد و او با فضل مى باشد و 

سابقة درخشانى دارد و خويشاوند پيامبر مى باشد. 
عمر گفت: به خدا ســوگند او همين گونه که مى گويى مى باشد اگر بر مردم حکومت 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 29. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 9، ص 118. 
3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 318. 
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کند آنان را به راه راســت هدايت مى کند جز اين که در او خصلت هايى است مثل اينکه 
او جوان است... 

ابن عباس گفت: چرا روز خندق او را کم ســن نشــمرديد و در جنگ بدر  از او پيشى 
نگرفتيد هنگامى که سر از تن دشمنان جدا مى کرد... عمر گفت: ای پسر عباس! به خدا 
ســوگند که پسرعمويت شايسته خالفت است ولى قريش اين امر را قبول نمى کنند و با 

او مى جنگند. 1

   نکته 215 )سخن جابربن عبداهلل انصاري(   

 جابربن عبداهلل انصاری نقل مى کند در بين هوازن مرد شجاعى بود که پرچم سياهى 
به دســت داشت و به جنگ مشــغول بود. جهت کشتن اين مرد، حضرت على از جلو 
حمله برده و پاهای شــتر او را قطع کرد و آن مرد انصاری از پشــت ســاق پای وی را 
قطع کرد و ســاير مسلمانان نيز از پشت سر حمله سختى کردند. سوگند به خدا که هنوز 
گريختگان از مســلمانان برنگشــته بودند که گروهى از هوازن اسير گشته و آن ها را به 

صورت دست بسته به نزد رسول خدا آوردند. 2 

   نکته 216 )سخن يعقوبي مورخ بزرگ اهل سنت(  

يعقوبى که مورخ متّبحر و قديمى اهل سنت است در جای جای کتاب خود نتوانسته 
از رفتار درخشــنده و ممتاز على صرفنظر کند. او در بخشــى از کتاب خود به ماجرای 

حملة امام على در گرفتن باغ فدک اينگونه گزارش داده است. 
رسول خدا وقتى مطلّع شــد گروهى مى خواهند به يهود خيبر کمک کنند حضرت 
على را با لشــکری به فدک فرستاد. ايشان هم شب راه را پيمود و روز مخفى ماند تا 

صبح بر آنان تاخت و آن ها را کشت. 3 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 47. 
2. سیره ابن هشام، ج 4، ص 445. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 1، ص 438. نوشــته احمدبن ابى يعقوب اسحاق بن جعفرابن وهب ابن واضح معروف به يعقوبى 
متوفى 284 هـ. ق. 
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   نکته 217 )سخن عتبته بن ابي لهب(  

عتبته بن ابى لهب که از چهره ها و شاخص های عصر پيامبر مى باشد بعد از ماجرای 
ســقيفه و غصب خالفت و خانه نشــينى امام على در جمع ياران پيامبر برخاست و 
اينگونه گفت: من گمان نمى کردم که خالفت از بنى هاشــم و در ميان آن ها از دســت 
على بن ابيطالب خارج شــود. خالفت از دست کسى خارج شد که از همة مردم در ايمان 
ســابقه دارتر و پيش روتر بود و به قرآن و ســنت داناترين بود او آخرين کسى است که 
پيامبر را ديد و در غسل دادن و کفن کردن رسول خدا جبرئيل کمک کارش بود. او 
آن گاه ادامه مى دهد: آنچه از خوبى ها در همه است در على است و ياران پيامبر در 
اين مورد شــک ندارند و آنچه از نيکى ها و خوبى ها در على اســت در ديگران وجود 
ندارد. )اين نکته بى بديل را يک مورخ ممتاز اهل سنت از شخصيت على در کتاب خود 

گزارش داده است که در جای خود قابل تأمل است(. 1

   نکته 218 )سخن عمربن خطاب(  

روزی عمربن خطاب به مردم گفت: على را رها کنيد و از او بدگويى نکنيد. زيرا خودم 
از رسول خدا شنيدم که فرمود: در على سه ويژگى وجود دارد که اگر يکى از آن ها برای 

من که عمر هستم بود دوست تر مى داشتم از هرچه آفتاب بر او مى تابد. 2 

   نکته 219 )سخن يعقوبي مؤرخ بزرگ اهل سنت(  

مؤرخ بزرگ و مشهور اهل سنت احمدبن ابى يعقوب اسحاق بن جعفربن وهب بن واضح 
معــروف به يعقوبى متوفى 284 هـ. ق. در کتاب تاريخ 2 جلدی خود با نام تاريخ يعقوبى 

آورده:
در بين خلفاء )على ـ ابوبکر ـ عمر ـ عثمان( فقط على بود که پدر و مادرش هر 

دو هاشمى مى باشد. همچنين پيامبر هم پدر و مادرشان هاشمى است. 3 

1. تاریخ یقعوبی، ج 1، ص 523. 
2. فصول املهمه، ص 125. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 446. 
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   نکته 220 )سخن قندوزي(  

قنــدوزی در باب 12 کتاب ينابيع المودة خود حديث ذيل را از پيامبر روايت کرده 
که: 

رســول خدا فرمــود: »صلّت املائکه علّی وعلّی علی سبع سنین وذلک انّه لک ترفع 
شهادة ان الاله االالله الی السامء اال مّنی ومن علّی«. 

صلوات فرســتادند مالئکه بر من و على به مدت هفت سال زيرا در اين زمان کلمه 
شهادت از هيچ شخصى به سمت آسمان بلند نشد مگر از من و على. 

* امام احمدبن حنبل در مســندش و ابن مغازلى شافعى هم در مناقب خود به نقل از 
رسول خدا گفته اند:

»خلقت انا وعلی من نور  واحد قبل ان یخلق الله تعالی آدم باربعة عرش الف عام فلّام 

حلق الله...«. 

من و على از يک نور آفريده شــديم قبل از ايجاد آدم به چهار ده هزار ســال بعد از 
خلقت آدم خداوند آن نور را در صلب آدم قرار داد پس با هم بودند تا در صلب عبدالمطلب 

و از هم جدا شديم پس در من نبوت و در على خالفت مقرر گرديد. 

   نکته 221 )سخن جالل الدين سيوطي(  

جالل الدين سيوطى تعداد مفسرين مشهور قرآن را در جمع صحابيان ده نفر مى داند 
 چهــار نفر آن ها را خلفای چهارگانه نام برده کــه ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت على
مى باشــند و ابى بن کعب، ابن عباس، عبداهلل بن مســعود، زيدبن ثابت، ابوموسى اشعری و   
عبداهلل بن زبير را نيز جزء اين مفسرين محسوب کرده است ولى از ميان چهار خليفه نظر 

سيوطى اين است که بيشترين روايات تفسيری از على بن ابيطالب مى باشد. 1 

1. االتقان، ج 4، ص 233. )سيوطى بيشتر تاليفاتش قرآنى اســت جهت اطالع خوانندگان اعالم مى نمايد که 
تفســير يک جلدی احاديث تفسيری امام على توسط اينجانب جمع شده است که توسط همين ناشر به چاپ 

خواهد رسيد(. 
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   نکته 222 )سخن ابوسعيد خدري، قيس بن سعد(  

اصحاب و آشــنايان با قرآن کريم مانند ابن عباس، ابوســعيد خدری، قيس بن سعد،... 
 نظرشــان اين اســت که مصداق آيه »من عنده علم الکتاب«1 امــام على بن ابيطالب

مى باشد. 2 

   نکته 223 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس مى گويد: آيه »الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار رساً وعانیة«3 در شأن و 
مقام حضرت على نازل شده است. 4 

در نقلى ديگر از ابن عباس روايت شــده که تفســير آيه »یؤتکم کفلین من رحمته«5 
در مورد حســن و حسين مى باشد و خداوند آن ها را به على مرحمت نموده است و 
منظور از آيه »یجعل لکم نوراً متشون«6 امام على بن ابيطالب اســت که نور امت اسالم 
و مايه هدايت آن ها  اســت. اين روايت را جابربن عبداهلل انصاری از پيامبر اسالم نقل 

نموده است. 7 

   نکته 224 )مناظره شيخ مفيد و قاضي عبدالجبار(  

ابن کثير شــامى از علمای بزرگ اهل ســنت در کتاب البداية والنهاية آورده: »شيخ 
مفيد، بزرگ شــيعه و مصنف و مدافع ايشان بود، در مجلس درس او، بسياری از علمای 

مذاهب گوناگون، شرکت مى نمودند«. 8 
اين عالم بزرگ شــيعه مکرر در کتب علمای بزرگ اهل سنت مورد تمجيد و تعريف 

1. رعد / 43. 
2. ینابیع املودة، ج 1، ص 307. 

3. بقره / 274. 
4. تفسیر الّدر املنثور، ج 1، ص 363. 

5. حديد / 28. 
6. حديد / 28. 

7. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 278 ح  944. 
8. البدایة والنهایة، ج 12، ص 15. 
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قرار گرفته است. از جملة آن علماء  ابن ابى الحديد1 و ابوالقاسم حاکم حسکانى2 مى باشند 
اين عالم شــيعه مناظرات متعددی با حضرات اهل ســنت داشــته است که در اينجا به 

مواردی از آن ها  اشاره مى شود. 
در عصر شــيخ مفيد»ره« يکى از علمای بزرگ  اهل تسّنن، در بغداد مجلس درسى 
داشــت. او به  نام »قاضى عبدالجّبار« خوانده مى شد، روزی قاضى عبدالجبار، در مجلس 
درس خود نشســته بود، شاگردانش از سنى و شيعه حاضر بودند، در آن روز شيخ مفيد را 
نديده بود، ولى وصفش را شــنيده بود. پس از لحظه ای شــيخ مفيد به قاضى رو کرد و 

گفت: »آيا اجازه مى دهى، در حضور اين دانشمندان سؤالى از شما بپرسم؟«. 
قاضى: بپرس. 

شيخ مفيد: اين حديثى که شيعيان روايت مى کنند پيامبر در صحرای غدير، دربارة 
 فرمود: »من کنت مواله فعلی مواله؛ هرکس کــه من موالی اويم پس على علــى

موالی اوست«. آيا صحيح است و يا اين که شيعه آن را به دروغ ساخته است؟ 
قاضى: اين روايت صحيح است. 

شيخ مفيد: منظور از کلمة »مولى« در اين روايت چيست؟ 
قاضى: منظور آقائى و اولويت است. 

شــيخ مفيد: اگر چنين اســت پس طبق فرمودة پيامبر، على آقائى و اولويت بر 
ديگران دارد، بنابراين اين همه اختالف و دشمنى ها بين شيعه و سنى برای چيست؟ 

قاضــى: ای برادر! اين حديث )غدير را به روايت دو مطلب نقل شــده(، ولى خالفت 
ابوبکر »درايت« و امری مسلم است و آدم عاقل به خاطر روايتى درايت را ترک نمى کند!!
شيخ مفيد: شما دربارة اين حديث چه مى گوئيد که پيامبر در شأن على فرمود: 
»یا علّی حربک حربی وسلمک سلمی؛ ای على! جنگ تو، جنگ من اســت و صلح تو، 

صلح من است«. 
قاضى: اين حديث صحيح است. 

شــيخ مفيد: بنابراين آنان کــه جنگ جمل را به راه انداختنــد مانند طلحه و زبير و 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج 17، ص 5 باب 47، ص 34. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 209. 
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عايشــه... و با على جنگيدند، طبق حديث فوق و اعتراف شــما به صحت آن بايد با 
شخص رسول خدا جنگيده باشند و کافر باشند. 

قاضى: ای برادر! آن ها )طلحه و زبير... ( توبه کردند. 
شــيخ مفيد: جنگ جمل، درايت و قطعى است ولى در اين که پديد آورندگان جنگ 
توبه کرده اند، روايت و شنيدنى است و به گفته تو نبايد درايت را فدای روايت کرد و مرد 

عاقل به خاطر روايت، درايت را ترک نمى کند. 
قاضى، در پاسخ اين سؤال فرو ماند. پس از ساعتى درنگ سرش را بلند کرد و گفت: 

»تو کيستى؟«
شيخ مفيد: من خادم شما محمدبن محمدبن نعمان هستم. 

قاضى همان لحظه از جای بلند شد و دست شيخ مفيد را گرفت و برجای خود نشانيد 
و به او گفت: »انت املفید حّقاً؛ تو در حقيقت، مفيد )فايده بخش( هستى«. 

علمای مجلس از رفتار قاضى رنجيده خاطر شــدند و همهمه کردند، قاضى به آن ها 
گفت: من در پاســخ اين شــيخ )مفيد( درمانده شــدم، اگر هر يک از شما پاسخى دارد، 

برخيزد و بيان کند. 
هيچ کس از جای برنخاست به اين ترتيب شيخ مفيد پيروز شد و لقب »مفيد« در اين 

مجلس برای او بر سر زبان های مردم افتاد. 

   نکته 225 )سخن محمد خوارزمي(  

موفق بن احمدبن محمــد خوارزمى متوفى 568 هـ. ق. در کتاب خود حديث ذيل را از 
رســول خدا نقل نموده: »لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب ملا خلق الله عزوجل 

النار«. 

اگر همه آدميان حضرت على بن ابيطالب را دوســت مى داشــتند خدای عزوجل آتش 
جهنم را نمى آفريد. 1 

1. مناقب خوارزمی، ص 28. 
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   نکته 226 )نقل حديث از حاکم حسکاني در شواهد(  

 .»فرمود: »أکرثکم نوراً یوم القیامة أکرثکم حّباً الل محمد رسول خدا
نورانى ترين شما در روز قيامت آن کسى است که عاشق ترين افراد به آل محمد مى باشد.1 

   نکته 227 )سخن ابوبکر(  

امام احمد حنبل در مســند خود به نقل از نافــع آورده که ابوبکر گفت: على نزديک 
ترين مردم به خدا و بهترين فرد از نظر منزلت و باالترين فرد از جهت خدمت و فداکاری 

و مجاهدت است.2 

   نکته 228 )سخن عمربن خطاب(  

عمربن خطــاب گويد: مــا در زمان پيامبر چنان به على نــگاه مى کرديم که به 
ستارگان مى نگريستيم.3

   نکته 229 )سخن حسکاني حنفي درباره علت تاليف کتابش(  

بيــن علمای بزرگوار اهل ســنت در گذشــته عالمانى ديده مى شــوند که در مقابل 
حــق متواضع بودند و با عينک تعصب مطالب را محاســبه نکرده اند خوشــبختانه عدة 
علمای منصف که حقيقت را انکار نکرده اند کم نيســتند يکى از اين علما، صاحب کتاب 
شــواهدالتنزيل لقواعد التفضيل مى باشد. او از عالمان قرن پنجم و متوفى سال 490 هـ. 
ق. اســت. عبيداهلل ابن عبداهلل ابن احمد معروف به حاکم حســکانى حذا حنفى نيشابوری 
انگيزه خود را از تأليف کتاب فوق در هزار ســال قبل با نبود امکانات و شرايط سخت در 
مقدمة کتاب خود چنين آورده است: روزی يکى از دشمنان خدا را ديدم که مى گفت: هيچ 
يک از مفســران قرآن کريم نگفته اند که به غير از سورة مبارکه انسان )هل أتى( آيه ای 
در قرآن کريم برای حضرت على نازل شده است. مرحوم حسکانى مى گويد من مدتى 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 308، ذيل آيه 28 سوره حديد. 
2. مسند امام احمدبن حنبل، ج 2، ص 26. 

3. ذخائرالعقبی، ص 77. 
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منتظر ماندم تا علمای ما که مدافعان اهل سنت نبوی هستند به اين ادعا اعتراض کنند 
ولى وقتى ديدم اقدامى نشد بر خود واجب ديدم که به  ادعای آن دشمن خدا جوابى دندان 

شکن دهم لذا اقدام به تأليف کتاب شواهدالتنزيل نمودم. 
ايــن عالم متتبع اهل ســنت در کتاب خــود با جمــع آوری 1163 روايت  از کتب 
اهل ســنت در هزار ســال قبل اثبات کرده اســت که در قرآن کريم 210 آيه در شأن 

اميرالمؤمنين و اهل بيت او نازل شده است. 
و از اين حديث او در تاريخ کتابى ممتاز و استثنايى به يادگار گذاشته است. 

   نکته 230 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديــد در شــرح نهج البالغه خــود در جلد 1، ص 7 کتابــى را از ابومحمد 
 جز على الحســن بن متويه نقل مى کند که او آورده: کسى در بين صحابه رسول خدا
معصوم نبوده اما اين کتاب هم اکنون معلوم نيســت چه بر سرش آمده و يافت نمى شود 

و هرچه کوشش شده هنوز يافت نشده است. 1 

   نکته 231 )سخن سعيدبن مسّيب(  

سعيدبن مســّيب گويد: على در روز احد، شانزده زخم برداشت که هر ضربه برای از 
پا انداختن او کافى بود و کسى جز جبرئيل او را بلند نمى کرد. 2 

* زيادبن ابيه از ابواالسود3 دربارة دوستى على پرسيد. ابواالسود گفت: دوستى على 
در دل من، شديدتر مى گردد همان گونه که دوستى معاويه در دل تو افزوده مى شود. من 
از دوست داشتن على، خداوند و خانه آخرت را مى طلبم و تو با دوست داشتن معاويه، دنيا 

و زيور آن را مى جويى. مثل من و تو چون شعر برادران مذحج است. 

1. روزنه هایی از عامل غیب، ص 348. 
2. اسدالغابه، ج 4، ص 93. 

3. ابواالسود دوئلى روزی وارد منزل شد و ديد دختر کوچکش مشغول خوردن مقداری عسل مى باشد. ابواالسود 
بــه دخترش گفت: دخترم معاويه اين ظرف های عســل را به در خانه مــردم مى دهد تا در دل مردم برای خود 
محبوبيت ايجاد کند و مردم را از اطراف امام على دور کند. دختر فهيم وی در حلق خود دســت کرد و عسل 
ها را بيرون ريخت. )تتمةاملنتهی، نوشته شيخ عباس قمى(. ابواالسود در نزد امام على قواعد علم عربى را 

آموخت. او نيز قاضى حکومت امام على بود. 
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دو دوســت با خواست گونه گونیـــم                             من بزرگی می جویم و او به آسودگی عالقه دارد
مـن خون بنی مالک را و شیـــر دوش                         ســــفیدی شیـــر را در نظــر مـی دارد1

   نکته 232 )سخن صعصعه(  

زمانى که مردم مى خواســتند بــا اميرمؤمنان بيعت کننــد... صعصعةبن صوحان 
برخاســت و گفت: ســوگند به خدا... ای اميرمؤمنان... تو خالفت را زينت دادی، خالفت 
به تو زينت نداده اســت. تو مقام خالفت را باال بردی و آن مقام تو را باال نبرده اســت و 

خالفت به تو نيازمندتر است تا تو به خالفت. 2 

   نکته 233 )سخن خواهر عمروبن عبدود(  

عاصم بن عمربن قتاده گويد: هنگامى که على بن ابيطالب عمروبن عبدود را کشــت. 
خواهرش عمره دختر عبدود در سوگ برادرش اين شعر را سرود:

اگر کشــندۀ عمرو، غیر از کشندۀ کنونی اش بود
تا زمانی که جان در بدن داشــتم، می گریستیم

اما قاتلش کسی است که بر او عیب گرفته نمی شود
و از دیرباز، به »بزرگ شــهر« نام آور اســت3

   نکته 234 )سخن ابومريم قرشي(  

يکى از ياران امام على، به نام ابومريم قرشــى بر حضرت وارد شد. وقتى امام وی 
را ديد به او فرمود: برای چه حاجتى نزد ما آمدی؟

عرض کرد: يا اميرالمؤمنين! به خدا سوگند برای حاجتى نزد شما نيامدم ليکن مدتى 
است شما را نديده بودم. خواستم ديداری تازه شود سپس او ادامه داد: يا على! اگر مردم 
به گرد تو آمده بودند آنان را به راه راســت هدايت مى کردی. امام در پاسخ او فرمود: ای 

1. ربیع االبرار، ج 3، ص 479 نوشته زمخشری. 
2. تاریخ یعقوبی، ج 2ف ص 179. 

3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 36. 
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ابامريم! به خدا ســوگند من همان امام توأم که مى دانى. ليکن گرفتار بدترين مردم شدم 
مگر اينکه خدا رحم کند... . 1

   نکته 235 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس نقل کرده: 
على، سوابقى داشت که اگر يکى از آن ها بين همة مردم پخش مى شد، خير و خوبى، 

همة آنان را فرا مى گرفت. 2 
و در نقلى ديگر ابن عباس گويد: زنان از اين که فردی چون اميرمؤمنان على بن ابيطالب 

بزايند. ناتوانند. 3 

   نکته 236 )اقرار عمربن خطاب(  

دو عرب نزد عمر آمدند و داوری خواستند. عمر گفت: ای ابوالحسن! بين آنان داوری 
کن. على به نفع يکى از آن دو داوری کرده آن که عليه او داوری شده بود، به ]عمر[ 

گفت: ای اميرمؤمنان! اين بين ما داوری کند؟!
عمر به وی حمله کرد و يقه اش را گرفت و گفت: وای بر تو! مى دانى اين کيســت؟ 
اين موالی من و موالی هر مؤمن است و هرکس که او مواليش نباشد مؤمن نيست. 4 

   نکته 237 )سخن لبابه(  

لبابه، دختر حارث بن جزن هاللى و  کنيه اش ام فضل بود. او همسر عباس بن عبدالمطلب 
و مادر بيشــتر فرزندان عباس و نيز خواهر ميمونه همسر پيامبرخدا بود. گفته مى شود 
که او بعد از خديجه، نخســتين زنى اســت که مسلمان شــد. ابن عباس نقل مى کند که 

پيامبرخدا فرمود: »ميمونه، ام فضل، سلمى و اسماء خواهرانى مؤمن اند«. 5 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 121. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 29 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 418 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 46 ـ خصائص االئمه، ص 75. 
4. ذخائرالعقبی، ص 126. 

5. اسدالغابة، ج 7، ص 247. 
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ام فضــل به على نوشــت: به نام خداوند بخشــايندة مهربان! بــه بندة خدا على، 
اميرمؤمنان از امّ فضل دختر حارث،  اما بعد طلحه و زبير و عايشه از مکه به قصد بصره 
خارج شــده اند و مردم را بر جنگ با تو حرکت داده اند و کســى با آنان همراه نشده جز 

بيماردالن و دست خدا باالتر از دست های ايشان است. والسالم!
اّم فضل اين نامه را به مردی به نام ظفر از قبيله جهينه. که عاقل و ســخنور بود ـ 
ســپرد و گفت: اين نامه را مى گيری و چنان تند مى روی که در هر مرحله از راه شــتری 
را از پــای در آوری و بهايــش را من بر عهده مى گيرم و صد دينار هم برای خودت قرار 

داده ام. پس تند بران و نامه ام را به على بن ابيطالب برسان. 
آن مرد جهنى به شــتاب رفت تا به ياران على رسيد که در راه بودند. هنگامى که 
ياران امام او را ديدند، از هر ســو فرياد زدند: ای ســوار! چه چيزی داری؟ پس آن مرد 
جهنى با رســاترين صدای خود، شعری خواند که در آن از حرکت عايشه و طلحه و زبير 

خبر مى داد. 1 

   نکته 238 )سخن جعدةبن هبيره(  

جعدةبن هبيرةبن ابى وهب قرشى مخزومى مادرش امّ هانى دختر ابوطالب بود. جعده 
را به رزم آوری فقاهت و سخنوری ســتوده اند. او خواهرزادة على و داماد ايشان بوده 

است. 2 
مصعب بن عبداهلل زبيری نقل کرده: جعده گفت: 

چه کسى مى تواند به دايى اش بر من مباهات کند، در حالى که دايى من على است، 
بخشنده و خردمند. 3 

   نکته 239 )سخن ابن عباس(  

مردی از ابن عباس پرسيد: آيا على شخصاً در جنگ صفين شرکت مى کرد؟ 

1. تاریخ طربی، ج 4، ص 451. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 210. 
3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 210. 
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ابن عباس در پاســخ گفت: به خدا قسم، هيچ کس را مانند على نديدم که خود را به 
دل کارزار بيفکند. خود او را در اين حال ديدم که شمشــير به دست، به سمت زرهپوش 

مى رفت و او را کشت. 1

   نکته 240 )سخن مسعودي(  

صاحب مروج الذهب، در کتابش نقل کرده که عده ايگفته اند على برای خانواده اش 
دويست و پنجاه درهم به همراه قرآنش و شمشيرش به جا گذاشت. 2

   نکته 241 )سخن قبيصةبن جابر(  

قبيصةبن جابر گويد: در دنيا از على بن ابيطالب زاهدتر نديدم. 3

   نکته 242 )سخن عمران بن حصين(  

مطرف بن عبداهلل گويد: من و عمران بن حصين، پشــت سر على بن ابيطالب نماز به 
جا آوريم. حضرت در نماز هرگاه ســجده مى گفت و هرگاه سربلند مى کرد و هرگاه برمى 

خواست تکبير مى گفت. 
وقتى که نماز تمام شــد عمران بن حصين دســت مرا گرفت و گفت: اين نماز، نماز 

محمد را به ياد من آورد. 4

   نکته 243 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن  ابى الحديد مى نويســد که امام صادق مى فرمايد: حضرت على هرگاه برای 

1. ذخائرالعقبی، ص 176. 
2. مروج الذهب، ج 2، ص 426. 

3. املناقب، ص 122. 
4. سنن النسائی، ج 2، ص 204. 



378

نماز مى ايستاد، مى گفت: »وّجهت وجهی... به سوی آفرينندة آسمان و زمين رو کردم...«1 
رنگش تغيير مى کرد، به گونه ای که در چهره اش نمايان مى گشت. 2 

   نکته 244 )سخن اسودبن يزيد(  

اسودبن يزيد گويد: على نصف سال را روزه مى گرفت. 3 

   نکته 245 )سخن ابن اثير(  

ابن اثير در کتاب الکامل فى التاريخ آورده که: حضرت على همواره بر کيسه ای که 
در آن آرد جو بود و از آن مى خورد، مهر مى زد و مى فرمود: »دوست ندارم جز آنچه را که 

مى دانم، به شکمم وارد کنم«. 4 
ابن اثير در کتاب خود آورده که على خوش چهره ترين افراد بود و محاسن سفيدش 

را خضاب نمى کرد و بسيار خندان بود. 5 

   نکته 246 )سخن صعصعه(  

صعصعةبن صوحــان و ديگر ياران و پيروانــش گفته اند: او در بين ما مانند يکى از ما 
بود، نرم خوی، پر تواضع و آسان گير بود و در عين حال هيبتى از او در دل داشتيم، چون 

هيبتى که اسير در زنجير کشيده شده از جالد باالی سر خود دارد. 

   نکته 247 )سخن قيس بن سعد و معاويه(   

معاويه به قيس بن ســعد گفت: خدا ابوالحســن را بيامرزد! او خوش و خندان و بسيار 
شوخ طبع بود. 

1. انعام / 79. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 110. 

3. کفایةالطالب، ص 399. 
4. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 443. نوشته عزّالدين على بن ابى الکرام شيبانى معروف به ابن اثير متوفى 630 

هـ. ق. 
5. همان، ص 440. 
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قيس گفت: آری! پيامبرخدا شــوخى مى کرد و به يارانش لبخند مى زد. تو را مى بينم 
که به ظاهر، مدح مى کنى و در درون و به اين وســيله، بر او خرده مى گيری. آگاه باش 
که او، به خدا ســوگند با همة شوخ طبعى و خوش رويى، از شير گرسنه پر هيبت تر بود، 

و اين هيبت، هيبت تقوا بود نه مانند بزرگ شمردن تو از سوی نااهالن شام. 1 

   نکته 248 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در شــرح نهج البالغه آورده که: دربارة حضرت على روايت شده که 
او با دستان خود، نخل های طايفه ای از يهوديان مدينه را آب مى داد، و خود بر شکمش 

سنگ مى بست تا گرسنگى را بيشتر تحمل کند. 2

   نکته 249 )سخن حذيفه(  

ابوحکم ســيّار گويد: عده اياز قبيلة حذيفه به حذيفه گفتند: اميرمؤمنان عثمان، کشته 
شده است. چه فرمانى به ما مى دهى؟ گفت: به شما فرمان مى دهم که همراه عّمار باشيد. 

گفتند: عّمار، از على جدا نمى شود. 
 گفت: حسد، شــما را به نابودی مى کشاند، نه چيز ديگر. آيا نزديکى عّمار به على

شما را از عمّار، دور مى کند؟!
به خدا سوگند، برتری على بر عّمار، بيشتر از فاصلة خاک تا افالک است و بى گمان 

عّمار از نيکان و برگزيدگان است. 3 

   نکته 250 )سخن حسن بن زيد(  

حسن بن زيد گويد: على هرگز بت را نپرستيد. 4 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 25. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 22. 

3. مجمع الزوائد، ج 7، ص 488 ـ ینابیع املودة، ج 1، ص 384. 
4. الصواعق املحرقه، ص 120 ـ طبقات الکربی، ج 3، ص 21. 
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   نکته 251 ک )سخن ابن قتيبه(  

ابن قتيبه مى نويســد: امام على هنگامى که بر منبر بصره سخنرانى مى کرد فرمود: 
من صدّيق اکبرم. پيش از ايمان آوردن ابوبکر، ايمان آوردم و قبل از اســالم آوردن او، 

اسالم آوردم. 1 

   )نکته 252 )سخن اصحاب مشهور رسول اهلل   

ســلمان، ابوذر، مقداد، خبّاب، جابر، ابوسعيد خدری و زيدبن ارقم روايت کرده اند: اول 
کســى که اســالم آورد، على بن ابيطالب بود و اين افراد، علــى را از ديگران، برتر 

دانسته اند. 2 

   نکته 253 )سخن ابورزين(  

ابورزين گويد: بهترين لباســى را که بر تن على ديدم، پيراهنى از قهز3 و دو پارچة 
قطرانى4 بود. 5 

   نکته 254 )سخن سفيان(  

ســفيان نقل کرده: على آجری بر آجری نگذاشــت و خشتى بر خشتى قرار نداد و 
چوبى به چوبى وصل نکرد و تا آن هنگامى که در قيد حيات بود خوراکش در کيســه از 

مدينه مى آمد. 6 

1. املعارف، نوشتة ابن قتبيه، ص 169 ـ انساب االرشاف، نوشته بالذری، ج 2، ص 379 ـ تاريخ  دمشق نوشته 
ابن عساکر، ج 42، ص 33. 

2. البدایة والنهایة، ج 3، ص 25 ـ تاریخ طربی، ج 2، ص 312 ـ االستیعاب، ج 3، ص 197. 
3. پارچة پشمى سفيد که رگه هايى از حرير در آن باشد. 

4. محصول محله ای در شادگان بود. 
5. طبقات الکربی، ج 3، ص 26 و 28. 

6. اسدالغابه، ج 4، ص 97 ـ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 443. 
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   نکته 255 )سخن ابونعيم احمدبن عبداهلل اصفهاني(  

ابونعيم احمدبن عبداهلل اصفهانى مى نويســد: حضرت على هرگاه در زندگى تنگ 
دست مى شد. از مردم جدا مى شد و به کسب و کار و تالش رو مى آورد. 1

   نکته 256 )سخن امام احمد حنبل(  

امام احمد حنبل مى نويسد که حضرت على فرمودند: 
مرا با پيامبرخدا مى ديدی که از گرســنگى، سنگ بر شکم مى بستم و امروز صدقه 

های واجب من، چهل هزار سّکه است. 2 

   نکته 257 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در شــرح نهج البالغه خود آورده که حضرت على با دســتانش کار 
مى کرد، زمين را شــخم مى زد، آب مى کشــيد، نخل مى کاشت و همة اين کارها را خود 
انجــام مى داد و چيزی از دســتاوردش را کم و يا زياد برای خــودش و يا بازماندگانش 

نگذاشت؛ بلکه همة آن ها وقف شد. 3

   نکته 258 )سخن عايشه(  

مسروق گويد: عايشه وقتى که فهميد على »ذوثديه« را کشته است، به وی گفت: 
خدا عمروعاص را لعنت کند! وی به من نوشــت و خبر داد که »ذوثديه« را در اسکندريه 
 کشــته اســت. آنچه که در دل دارم مانع از آن نمى شود که چيزی را که از پيامبرخدا

شنيدم، نگويم. پيامبر فرمود: »او را بهترين اّمت من پس از من خواهد کشت«. 4 

1. حلیةاالولیاء، ج 1، ص 70. 
2. مسنداحمدبن حنبل، ج 1، ص 334 ـ فضائل الصحابة ابن حنبل، ج 2، ص 712. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 15، ص 147. 
4. کشف الغمة، ج 1، ص 147. 
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   نکته 259 )سخن حذيفه(  

ابوشريح گويد: امام حســن و عمار به کوفه آمدند تا مردم را برای جنگ جمل به 
سوی على حرکت دهند. 

حذيفه گفت: حســن و عّمار آمدند تا شــما را حرکت دهند. پس هرکه دوست دارد 
»اميرمؤمنان« حقيقى و واقعى را ببيند، به سوی على بن ابيطالب بشتابد. 1 

   نکته 260 )سخن عبداهلل پسر عمربن خطاب(  

عبداهلل بن عمــر در اواخر عمر خــود از اينکه به ياری امام على نرفت و با  او بيعت 
نکرد به شدت اظهار تأسف مى کرد و مى گفت: »ما آسی علی شیء االّ انّی مل اقاتل مع علّی  
الفئة الباغیة«؛ بر هيچ چيز تأســف نمى خورم، جز آن که به همراه على، با گروه طغيانگر 

نجنگيدم. 2

   نکته 261 )سخن عمربن خطاب(  

عمربن خطــاب گويــد: »علی أعلم الناس مبا أنزل الله علی محمد«؛ على آگاه ترين 
مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل کرده است. 3 

   نکته 262 )سخن عايشه(  

روزی عايشــه به جمعى حاضر گفت: فرزندانم! برخــى از ما بر برخى ديگر پرخاش 
مى کند ولى اين کار باعث تعّدی نشــود. به خدا قسم ميان من و على جز آنچه ميان زن 
و بســتگانش پيش مى آيد چيزی ديگری نبود و او مورد خشــم من قرار گرفت ولى او از 

بزرگان و نيکان است. 4 

1. انساب االرشاف، ج 2، ص 394 نوشته بالذری متوفى 279 هـ. ق. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 643. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1،ص 29. 
4. تاریخ طربی، ج 3، ص 60. 
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   نکته 263 )سخن ثابت بن قيس(  

يعقوبى که از تاريخ نويســان قديمى اهل ســنت در جلد دوم کتاب خود در خصوص 
بيعت يکى از ياران حضرت على اينگونه نقل کرده: 

ثابت بن قيس بن شماس انصاری در موقع بيعت کردن با امام على به حضرت عرض 
کرد: يا ابالحسن! يا اميرالمؤمنين به خدا قسم اگر در زمامداری عده اياز تو پيش افتادند و 
حکومت را قبل از تو به دســت گرفتند پس يقينًا در دين و دينداری از تو پيشى نگرفتند 
و اگر آنان ديروز در حکومت از تو ســبقت گرفتند همانا امروز تو به حکومت رسيدی تو 
آن چنان بودی که شأن و مقامت ناشناخته نبود آن ها نيز در چشم مردم )خلفای گذشته( 
ناشــناخته نبودند. آنان )خلفای قبل( آن چه را که نمى دانستند از تو مى پرسيدند و تو ای 

على! با دانش وسيعت به احدی نيازمند نبودی. 1

   نکته 264 )سخن حجربن عدي(  

حجربن عدی به امام على عرض کرد: يا اميرالمؤمنين کسى که نزديک شدن به تو 
را دوســت ندارد خداوند او را به بهشت نزديک نکند. امام على از اين سخن خوشحال 
شد و در پاسخ وی فرمود: خداوند متعال تو را از شهادت محروم نسازد همانا من مى دانم 

که تو مرد شهادتى. 2

   نکته 265 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديــد گويد: من نمى دانــم دربارة بزرگ مردی که دشــمنانش اعتراف به 
فضائلش کردند و نتوانستند مناقب او را ناديده بگيرند يا آن ها را کتمان کنند چه بگويم؟!

بنى اميه در شــرق و غرب عالم اسالم حاکميت اسالمى را قبضه کردند و در قلمرو 
خود با نيرنگ های گوناگون ســعى در خاموش کردن نور على نمودند آن ها حقايق را 
تعريف کردند و به جای آن روايات دروغ در نکوهش حضرت على ســاختند در منبرها 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 76. يعقوبى متوفى 284 هـ. ق. مى باشد. 
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 103. 
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زبان به لعن او گشــودند و کسانى را که از وی به نيکى ياد مى کردند با تهديد و زندان و 
قتل، کيفر دادند... 

على سرآمد همه فضايل و سرچشمه آن هاست و کماالت هيج کس به پای او نرسيده 
اســت هرکس بعد از وی در علم و فضيلت به مقامى رسيده علوم و فضايل خود را از او 

گرفته و از وی پيروی نموده و به روش او رفتار کرده است... 1

   نکته 266 )سخن ابن عباس(  

هنگامــى که عبدالرحمن عباس در حــال جان دادن بود گفــت: »اللهم أنی اتقرب 
الیک بوالیة علی بن ابی طالب«2؛ خدايا من تقرب مى جويم به ســوی تو به وســيلة واليت 

على بن ابيطالب. 

   نکته 267 )سخن خوارزمي(  

خوارزمى در جلد اول کتاب مقتل الحسين خود آورده که پيامبر فرمود: »لو کان 
الحلم رجا لکان علیاً«؛ اگر شکيبايى به شکل مردی در مى آمد هر آينه آن مرد على بود. 

   نکته 268 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس گويد: پيشــگامان در ايمان سه نفرند »يوشــع« پيشگام نسبت به ايمان 
3 .نسبت به رسول خدا و على و حبيب نجار نسبت به عيسى موسى

   نکته 269 )سخن ابوجعفر اسکافي(  

ابن ابى الحديد از جاحظ روايت کرده که ايمان ابوبکر برتر از ايمان على بود. آن گاه 
ابوجعفر اســکافى که از علماء معتزله جوابى را بر ردّ ادعای جاحظ داده که پاسخش اين 

مى باشد: 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج 1، ص 16. 
2. الریاض النرضة، ج 2، ص 227. 

3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 213، ح  924. 
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علی  الصحابه  من  أحد  تفضیل  ننکر  ولکّننا  وسوابقهم  الصحابة  فضل  الننکر  »انّنا 

علی بن ابی طالب«؛ ما فضل صحابه و سوابق آن ها را انکار نمى کنيم ولى برتری و افضليت 

هر احدی از صحابه را بر على بن ابيطالب انکار و رّد مى کنيم. 1 

   نکته 270 )سخن عبداهلل بن خراش(  

عبداهلل بن خراش در مقام على از عوام و او از مجاهد روايت کرده که »کّل شیء فی 
القرآن )یا أیها الذین آمنوا( فاّن لعلّی سبقه وفضله«. 

هرجا آيه »یا أیها الذین آمنوا« در قرآن نازل شــده على ســبقت و فضيلت بر همه 
آن مؤمنان دارد. 2 

   نکته 271 )سخن سفيان ثوري(  

ســفيان ثوری گويد: على در ميان مسلمانان و مشرکان مانند قله بلندی است که 
خداوند با او مسلمانان را عزت بخشيد و مشرکان را بر خاک ذلت نشاند. 3 

   نکته 272 )سخن عبدالرحمن سلمي(  

ابوعبدالرحمن ســلمى گويد: من کســى را آگاه تر از على به قرآن نديدم او همواره 
مى گفت از من بپرســيد به خدا قســم دربارة هر آنچه از قرآن از من سؤال کنيد جواب 

خواهم داد. 
ابن شبرمه مى گويد: هيچ کس روی منبر به جز على بن ابيطالب اين سخن را نگويد 

که »از قرآن هر آنچه خواهيد از من بپرسيد«. 4

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 13، ص 274. 
2. شواهدالتنزیل،ج 1، ص 72.

3. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 125. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 42 و 48. ) تعداد روايات خلفاء در تفسير قرآن به تعداد انگشتان دست نمى رسد. (
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   نکته 273 )سخن نسايي(  

ابوعبدالرحمن احمدبن على نســائى عالم مذهب سنى و صاحب کتاب های متعدد که 
از جمله آن کتاب ها ســنن نسائى در  هشت جلد ـ فضائل الصحابه ـ السنن الکبری در 
شش جلدـ  رسائل فى علوم الحديثـ  کتاب الوفاتـ  مجلسان فى امالءـ  کتاب الضعفاء 
والمتروکيــن ـ من لم يرو عنه غير واحد و  يکى از اين کتا بها خصائص العلوی اســت. 
نســائى در سال 303 قمری وارد دمشق شد. در آن زمان اهالى اين شهر در اثر تبليغات 

بنى اميه امام على را بعد از هر نماز لعن مى کردند. 
بنابراين نســائى کتاب خصائص العلوی را در اثبات مقامات عاليه و فضايل حضرت 
على نوشــت و روی منبر از آن کتاب احاديثى را برای مردم مى خواند تا بتواند فضايل 
امام على را نشــر دهد. در يکى از روزهايى که روی منبر مشــغول بيان اوصاف امام 
على بود عده ايمتعصب ســنى مذهب او را از منبر به پايين آورده و مورد ضرب و شتم 
زيادی قرار دادند و از شهر دمشق او را خارج کرده و وی چند روز بعد فوت کرد و وصيت 

کرده بود که در مکه دفن گردد و به اين صورت جنازه اش در مکه دفن گرديد. 

   نکته 274 )سخن ابن عبدالبر عالم بزرگ اهل سنت(  

حافــظ ابن عبدالبر مغربى متوفــای 463 هـ. ق. صاحب تأليفــات بزرگى مثل ادب 
المجالســة، االستذکار در هشــت جلد و کتاب المهيد در بيست و چهار جلد و الکافى و... 
او در کتاب اســتيعاب فى معرفة االصحاب که در چهار جلــد آن را تأليف نموده آورده: 
»ان کلمه سلونی قبل ان تفقدونی ما قالها أحد غیر علی بن ابی طالب اال کان کاذباً«؛ کلمــه 

»سلونی« را احدی غير از على بن ابيطالب نگفته مگر آن که کاذب و دروغگو بوده است. 

   نکته 275 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد دربارة جمع آوری قرآن توســط حضرت على مى گويد: »وأما قراءته 
القرآن واشتغاله به فهوا املنظور الیه فی هذا الباب اتفق الکّل علی انه کان یحفظ القرآن 

علی عهد...«. 
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همه علمای اسالم مى گويند در زمان پيامبر على تمام قرآن را حفظ کرد. آن گاه او 
نخستين کسى است که قرآن را گرد آورد. 

نظر همة علماء اين اســت که تأخير حضرت على به منظور مخالفت با ابوبکر نبود  
بلکه مى گويند ايشــان به گردآوری قرآن مشــغول بود. پس اين داللت مى کند بر اين 
 که على اولين کســى اســت که قرآن را گردآوری کرد؛ زيرا اگر قرآن در حيات پيامبر
گردآوری شده بود نياز نبود که بعد از وفات آن حضرت به گردآوری قرآن مشغول شوند. 1 

   نکته 276 )سخن طبري(   

طبری در تاريخ خود آورده که: 
در جنگ خيبر يکى ديگر از فضايل امام على اين بود که رسول خدا دربارة ايشان 

فرمود: »ولیس بفرار«؛ او فرماندهى است که هرگز در جنگ فرار نمى کند. 
و اين نشــان مى دهد که دو نفر قبلى فرار کردند و باعث ضعيف شــدن جبهه اسالم 
شــدند و اين فضيلت حضرت  على در آســمان تاريخ شيعه چون نوری از افق اعمال 

عرشى على مى تابد. 

   نکته 277 )سخن ابن هشام(  

ابن هشام گويد: پيامبر در جنگ با يهوديان خيبر، پرچم سفيد را به على بن ابيطالب سپرد.2

   نکته 278 )سخن مناوي(  

مناوی نويســندة مشهور اهل ســنت متوفى 1031 هـ. ق در کتاب 6 جلدی فيض 
القدير، شــرح الجامع الصغير نقل کرده که عايشــه گويد: رســول خدا فرمود: بهترين 

برادرانم على و بهترين عموهايم حمزه و ياد على عبادت است. 3 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 27. 
2. سیرة ابن هشام، ج 3، ص 328. 

3. اين نقل در صواعق املحرقه، ص 74 و ینابیع املودة، ص 340 نيز آمده است. 
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   نکته 279 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد در شــرح نهج البالغه خود، ذيل حديث منزلت »انت منی مبنزلة هارون 
من موسی« آورده کــه پيامبر با اين حديث اثبات کرد که على بن ابيطالب جميع مراتب 

و منازل هارونى را  دارا مى باشد... 1

   نکته 280 )سخن ابوجعفر اسکافي(  

ابوجعفر اســکافى صاحب کتــاب المعيار والموازنة متوفای 220 هـــ. ق. از بزرگان 
اهل ســنت در ردّ شــبهات کتاب جاحظ در اثبات برتری امام على و حقانيت امام در 
مقابل ابوبکر اين گونه نوشــته است که »قال علامء املسلمین اّن فضیلة علی تلک اللیلة 
النعلم...« اتفاق و اجماع علماء مسلمين بر آن است که احدی از بشر به فضيلت خوابيدن 

على در فراش پيامبر نرســيده اســت مگر اسحاق و ابراهيم در تسليم به قربانى شدن 
در راه خدا... . 2

   نکته 281 )سخن عمربن خطاب(  

ابن صباغ در کتــاب فصول المهمه فى معرفة االئمة ص 125 آورده که عمربن خطاب 
گفــت: »کنت انا وابوبکر وابوعبیدة بن الجراح ونفر من اصحاب رسول الله وهو متکی علی 
واولهم  ایامناً  املؤمنین  اول  یا علی  أنت  بیده منکبیه ثم قال:  علی بن ابی طالب حتی رضب 

اساماً ثم قال انت منی مبنزلة هارون من موسی وکذب علی من زعم انه بجبنی ویبغضک«. 

مــن و ابوبکر و ابوعبيدة جــراح و عده اياصحاب حاضر بوديم که رســول خدا به 
على بن ابيطالــب تکيه داده بود آن گاه بر شــانه او زد و فرمــود: يا على! تو اول مؤمن 
هســتى از حيث ايمان و اول مسلمانى که به اسالم ايمان آوردی؛ آن گاه فرمود: يا على! 
تو برای من به منزلة هارونى از برای موســى و دروغ گفته کســى که گمان مى کند مرا 

دوست دارد در حالى که تو را دشمن مى دارد. 

1. مسند امام احمدحنبل، ج 3، ص 32. 
2. ابن ابی الحدید معتزلی در نهج الباغه، ج 3، ص 269 سخن اسکافى را مفصل آورده است. 
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   نکته 282 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس گويد: اول کســى که روز قيامت کفه حسنات او در ميزان سنگين مى شود 
على بن ابيطالب اســت زيرا در ميزان او جز حسنات و اعمال خير چيزی وجود ندارد و 
کفه سيئات او خالى از گناه است چون او به اندازة يک چشم بر هم زدن هم نافرمانى خدا 
را نکرده است، سپس فرمود: و اين است معنای آيه شريفه »فاما من ثقلت موازینه... .«؛1 
يعنى ميزان اعمال على از عبادات و حســنات او ســنگين است و او در بهشت زندگى 

شادمانى خواهد داشت. 2
* در نقلى ديگر ابن عباس گويد که حضرت على يک دينار داشــت و آن را به ده 
درهم فروخت و قبل از هر ســؤالى که از پيامبرخــدا مى نمود يک درهم آن را صدقه 
مى داد )زيرا آيات 12 و 13 سوره مجادله به  اين دليل نازل شد تا هرکسى که مى خواهد 
 صحبت کند بايد قبل از آن صدقه بدهد( و اين صدقه دادن حضرت على بــا پيامبر
در حالى بود که ايشــان ده سؤال از پيامبر پرسيدند و هيچ کس جزء ايشان به اين آيه 

عمل نکرد و سپس آيه فوق نسخ گرديد. 3 

   نکته 283 )سخن قندوزي(  

در کتاب ينابيع المودة از ســليمان بلخى روايت شــده که ابن عباس در مورد تفسير 
حرف »با« در بســم اهلل الرحمن الرحيم اينگونــه مى گويد: »أخذ بیدی االمام علی فی 
لیلة مقمرة فخرج بی الی البقیع بعد العشاء وقال: اقرا یا عبدالله فقرأت: بسم الله الرحمن 

الرحیم فتلکم لی من فی ارسار الباالی بزوغ الفجر«. 

در شــبى که آسمان مهتابى بود على دست مرا گرفت و به سمت قبرستان برد بعد از 
نماز عشــاء فرمود: بخوان من بسم اهلل الرحمن الرحمن را قرائت کردم، آن گاه حضرت از 

رموز و اسرار »با« در بسم اهلل برای من سخن گفت تا طلوع فجر. 

1. زلزال / 6. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 367. 

3. ینابیع املودة، ص 100. 
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   نکته 284 )مناظره شيخ مفيد(  

در قرآن، در آيه 40 ســورة توبه آمده: »اال تنرصوه فقدنرصه الله اذا خرجه الذین کفروا 
ثانی اثنین اذهام فی الغار اذ یقول لصاحبه...«؛ اگــر پيامبر را ياری نکنيد، خداوند او را 

ياری خواهد کرد )همان گونه که در ســخت ترين ســاعات، او را تنها نگذارد( آن هنگام 
کــه در جريان هجرت کافران او را )از مکه( بيرون کردند، در حالى که دومين نفر بود )و 
يک نفر همراه او بيش نبود( در آن هنگام که آن دو، در غار بودند، و او به همســفر خود 
مى گفت: غم مخور! خدا با ما اســت، در اين موقع خداونــد آرامش خود را بر او )پيامبر( 

فرستاد و با لشکرهائى که آن ها را نمى ديدند او را تقويت نمود. 
علمای اهل ســنت،  اين را از دالئل معروف فضائل ابوبکــر مى دانند و ابوبکر را به 
عنوان »يار غار« خوانده؛ و برای تأييد خالفت او به آن تکيه مى نمايند و شعرای آن ها با 

يادآوری همين عنوان او را مى ستايند مناظرة شيخ مفيد)ره(:
ابوفتــح کراجکى متوفى 449 هـ. ق. در کنزالفوائد نقل مى کند که شــيخ مفيد»ره« 
فرمود: شــبى در خواب ديدم گويا به راهى مى روم، ناگاه چشمم به جمعيتى افتاد که به 
گرد مردی حلقه زده بودند و آن مرد برای آن ها قصه مى گفت، پرسيدم آن مرد کيست؟ 

»عمربن خطاب« است. 
من نزد عمر رفتم ديدم مردی با او سخن مى گويد، ولى من سخن آن ها را نمى فهميدم، 
سخنشــان را قطع کرده و به عمر گفتم: بگو علت برتری ابوبکر، در آية غار )ثانی اثنین 

اذهام فی الغار...( چيست؟

عمر گفت: شش نکته ای که در اين آيه وجود دارد بيانگر فضيلت ابوبکر است. 
سپس شش نکته را اينگونه بيان کرد. 

1. خداونــد در قرآن )توبــه/40( از پيامبر ياد کرده و ابوبکر را دومين نفر قرار داده 
است. )ثانی اثنین(. 

2. خداوند در آية فوق، آن دو)پيامبر و ابوبکر( را در کنار هم، در يک مکان ياد کرده 
و اين بيانگر پيوند آن دو است. )اذهام فی الغار(. 

3. خداوند در آية فوق، ابوبکر را به عنوان صاحب )رفيق( پيامبر ياد نمود که حاکى 
از درجه باالی ابوبکر است. )اذا یقول لصاحبه(. 
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4. خداونــد از مهربانى پيامبر به ابوبکر خبر داده آنجا که طبق آية مذکور پيامبر به 
ابوبکر مى گويد )وال تحزن؛ غمگين نباش(. 

5. پيامبر به ابوبکر خبر داده که خداوند ياور هر دو ما به طور مســاوی و مدافع ما 
است. )ان الله معنا(. 

6. خداوند در اين آيه از نازل شــدن ســکينه و آرامش به ابوبکر خبر  داده است؛ زيرا 
پيامبر هميشــه دارای آرامش بوده و نيازی به فرود آمدن آرامش نداشــت )فأنزل الله 

سکینة علیه(. 

اين شــش نکته از آية فوق بيانگر برتری ابوبکر است، که برای تو و ديگران قدرت 
بر رّد آن نيست. 

شيخ مفيد»ره« مى گويد: به او گفتم: به راستى حق رفاقت با ابوبکر را ادا کردی، ولى 
من به ياری خدا به همة آن شش نکته پاسخ مى دهم مانند باد تندی که در روز طوفانى 

خاکستر را مى پراکند و آن اين است:
1. دوميــن نفر قــرار دادن ابوبکر، دليل فضيلت او نيســت، زيــرا مؤمن با مؤمن و 
همچنين مؤمن با کافر، در يک جا قرار مى گيرند وقتى که انســان بخواهد يکى از آن ها 

را ذکر کند مى گويد دومين آن دو )ثانی اثنین(. 
2. ذکر پيامبر و ابوبکر در کنار هم نيز دليلى بر فضيلت ابوبکر ندارد؛ زيرا چنان چه 
در دليل اول گفتيم ـ در يک جا جمع شدن،  دليل بر خوبى نيست چه بسا مؤمن و کافر 
در يک جا جمع مى شــوند، چنان چه در مسجد پيامبر که شــرافتش از غار ثور بيشتر 
اســت، مؤمن و منافق... . مى آمدند و در آنجا کنار هم جمع مى شوند. از اين رو در قرآن 
آيات 36 و 37 سورة معارج مى خوانيم: »فامل الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین وعن 
الشامل عزین«؛ »اين کافران را چه مى شود که با سرعت نزد تو مى آيند از راست و چپ، 

گروه گروه« و همين طور در کشتى نوح هم پيغمبر بود و هم شيطان و حيوانات، پس 
اجتماع در يک مکان دليل فضيلت نيست. 

3. امــا در مورد مصاحبت اين دليل فضيلت نيســت؛ زيــرا مصاحب به معنى همراه 
است و چه بسا کافر با مؤمنى همراه باشد چنان که خداوند در قرآن سورة کهف آيه 37 
مى فرمايــد: »قال له صاحبه وهو یحاوره الکفرت بالذی خلفت من تراب...«؛ »دوســت )با 
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ايمان( او )ثروتمند مغرور و بى ايمان( که با او به گفتگو پرداخته بود گفت: آيا به خدائى 
که تو را از خاک آفريده کافر شدی«. 

4. اما اين که پيامبر به ابوبکــر فرمود: »التحزن« محزون مباش اين دليل خطای 
ابوبکر اســت نه دليل فضيلت او، زيرا حزن ابوبکر، يا اطاعت بود يا گناه اگر اطاعت بود؛ 

پيامبر از آن نهى نمى کرد پس گناه بود که پيامبر از آن نهى کرد. 
5. اما اين که پيامبر فرمود: »ان الله معنا« )خدا با ماست( دليل آن نيست که منظور 
هر دو باشــند؛ بلکه منظور شــخص پيامبر به تنهايى مى باشد، پيامبر خودش تعبير به 
جمــع مى کند. چنان چه خداوند در قرآن ســوره حجر آيه 9 از خود با لفظ جمع ياد کرده 
و مى فرمايد: »انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون«؛ »ما قرآن را فرو فرســتاديم و ما قطعًا 

آن را نگهبانيم«. 
6. اما اين که گفتى ســکينه و آرامش بر ابوبکر نازل شده با ظاهره سياق آيه مخالف 
اســت، زيرا سکينه بر آن کس نازل شد که طبق قســمت آخر آيه لشکر نامرئى خدا به 
ياری او شــتافت، که پيامبر مى باشد، اگر بخواهى بگويى هر دو يعنى سکينه و ياری 
لشکر نامرئى برای ابوبکر بود، بايد پيامبر را در اينجا از نبوت خارج سازی؛ پس سکينه 
بر پيامبر فرود آمد؛ زيرا او در اين مورد )در غار( تنها کسى بود که شايستگى آرامش را 
داشت ولى در قرآن در مورد )در غار( تنها کسى بود که شايستگى آرامش را داشت ولى 
در قرآن در مورد ديگر که مؤمنين در شمول سکينه و آرامش، با پيامبر شرکت داشتند، 
نام هر  دو آمده است؛ چنان چه در قرآن سوره فتح آيه 26 مى خوانيم: »فأنزل الله سکینة 
علی رسوله وعلی املؤمنین«؛ »خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد«. 

بنابراين اگر به اين جمله )آية غار( برای رفيقت استدالل نکنى بهتر است. 
شــيخ مفيد»ره« گويد: او )عمر( ديگر نتوانست، پاســخ مرا بدهد و مردم از دورش 

پراکنده شدند و من از خواب بيدار شدم. 

   نکته 285 )سخن عامر جهني(  

عتبةبن عامر الجهنى نقل مى کند که: »بایعنا رسول الله علی قول ان الاله االالله وحده 
الرشیک له واّن محّمداً نبّیه وعلّیاً وصّیه فاّی من الثاثة ترکناه کفرنا«. 
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با رسول خدا بيعت نموديم بر اين که شهادت دهيم به وحدانيت خداوند که شريکى 
برای او نيســت و اين که محمد پيامبر اوست و على وصى او، پس هر يک از اين سه را 

ترک نمائيم کافر شده ايم. 1 
* رسول خدا فرمود: »اوصیکم بکتاب الله وأهل بیتی انّی سألت الله ان الیفرق بینهام 

حتی یوردهام علی الحوض فاعطانی ذلک«. 

 ) ...شما را به کتاب خدا و اهل سنت خود )منظور على و فاطمه و حسن و حسين
سفارش مى کنم بين آن ها جدايى نيندازيد تا در حوض کوثر بر من وارد شويد چون خدای 

متعال آن دو امانت بزرگ را به من عطا فرمود. 2

   نکته 286 )سخن ابن عباس و ابو سعيد خدري(  

ابن عباس در تفسير آيه شريفه »ومن یعرض عن ذکر ربّه... .«3؛ گفت: »ذکر رب؛ يعنى 
واليــت على بن ابيطالب و واليت اوالد گرامى اش«. و هرکســى از واليت على روی 

بگرداند، او عذابى شديد مى شود. 4
حاکم حســکانى در کتابش به نقل از ابوسعيد خدری حديث ذيل را از پيامبر بيان 

فرموده:
آگاه باشــيد به خدا ســوگند هيچ بنده ای اهل بيت مرا دوست نمى دارد مگر آن که 
خداونــد عزوجل نوری به او عطا خواهد کرد تــا اين که در قيامت نزد کوثر مرا مالقات 
کند و هيچ بنده ای با اهل بيت من دشمنى نمى کند جز آنکه خداوند او را از رحمت خود 

محروم کند. 5

1. مودةالقربی نوشته ميرسيد على بن شهاب الهمدانى، متوافى 782 قمری،  فصل چهارم. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 191؛ ذيل آيه 59 آل عمران. 

3. جن / 17. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 328 )اما و الله ال یحب اهل بیتی عبد اال اعطاه الله عزوجل نوراً حتی یرد علی الحوض... (

5. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 228. 



394

   نکته 287 )ســخن عبداهلل پسر خليفه دوم(  

 عبداهلل پســر عمربن خطاب مى گفت: اگر مى خواهيد موقعيــت على را نزد پيامبر
بدانيد به موقعيت خانة او نسبت به خانه پيامبر نگاه کنيد. 1

   نکته 288 )سخن امام شافعي(  

امام شافعى آن گونه که در کتاب رشفةالصادی آمده گفته است:
مذاهبهم فی ابحر الغی والجهل  وملا رأیــت الناس قد ذهبت بهـــم   

وهم أهل بیت املصطفی خاتم الرسل رکبت علی اسم الله فی سفن النجا   

کام قد امرنا بالتسمک بالحبل  وامسکــت حبل الله وهو والئهــم   

يعنى: 
آن گاه که ديدم مردم در مسئله دين در دريای گمراهى قرار گرفته اند. 

 من با نام خدا به کشتى نجات سوار شدم که همان اهل بيت مصطفى خاتم پيامبران
باشد. 

و به حبل اهلل متمســک شدم که همان واالی آن ها اســت بدان گونه که مأمور به 
تمسک به آن شده ايم. 

   نکته 289 )سخن زيدبن ثابت(  

زيدبن ثابت به امام على گفت: »أنت من رسول الله باملکان الذی الیعدله به أحد«؛ 
موقعيت تو را نسبت به پيامبر هيچ احدی ندارد. 

   نکته 290 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نيشــابوری در ذيل آيه 207 بقره در کتاب خود )مســتدرک على الصحيحين( 
 ضمن اشاره به مسئله ليلت المبيت و نقل روايات متعدد، در تمجيد جانفشانى امام على
که در بســتر پيامبر خوابيد تا مشــرکان مکه به وجود مقدس پيامبراکرم دست پيدا 

1. حیات فکری، ص 49. 
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نکنند در اين خصوص اشــعاری را امام على سروده است که در اين جا به بيتى از آن 
اشاره مى شود. 

ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر وقیت بنفسی خیر من وطی الحصا   

باجان خود بهترين کسى که کعبه را طواف کرده و حجر را لمس نموده و روی زمين 
قدم گذارده را حفظ کردم. 

   نکته 291 )سخن سيوطي مفسر بزرگ اهل بيت(  

جالل الدين ســيوطى در کتاب ازهار المتناثره فى اخبــار المتواتره و در کتاب تاريخ 
خلفا، ماجرای روز غدير را تأييد نموده است. 

* ابى ليلى الغفاريه مى گويد: از پيامبرخدا شــنيدم که مى فرمود: »سیکون من بعدی 
فتنة فاذا کان فالزموا علی بن ابی طالب فانه اول من امن بی وأول من یصافحنی یوم القیامة 

وهو الصدیق اکرب وهو فاروق هذه االمة...«. 

يعنى: 
به درستى که بعد از من فتنة گمراه کننده ای رخ مى دهد پس در آن هنگام تو همراه 
على بن ابيطالب باش و از او جدا نشــو زيرا او اولين کســى است که به من ايمان آورد و 
اولين کسى اســت که در قيامت با من مالقات و مصافحه مى کند و اوست صديق اکبر 

و فاروق اين امت. 1

   نکته 292 )حديث غدير در کتاب احمد بن حنبل (  

حديث رسول خدا مشهور به حديث غدير را امام احمد حنبل )متوفى 241 هـ. ق. ( 
پيشوای حنبليان از 40 طريق و طبری )متوفى 310 ق. ( تاريخ نويس مشهور اهل سنت 
نيــز با 70 طريق و ابن عقده )متوفــى 333 ق. در کوفه و صاحب کتاب الوالية( از 105 
طريق و ابوسعيد سنجستانى از 120 طريق آورده اند. صاحب کتاب الغدير نيز در خصوص 

1. تاریخ طربی، ج 2، ص 56 ـ الریاض النرة، ج 2، ص 155 ـ االصابة نوشته ابن حجر، ج 1، ص 167 ـ مجمع 
الزوائد نوشــته نورالدين على ابن ابى بکر هيثمى متوفای 807 قمری، ج 9، ص 102ـ  کنزالعامل نوشته متقى 

هندی، ج 2، ص 152 ـ  اســدالغابة نوشته ابن االثير على بن ابى الکرم محمدبن محمود متوفای 630 قمری، ج 5، 
ص 287. 
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اين حديث نام 110 نفر از صحابه رســول خدا را ذکر کرده اســت که آن ها )110 نفر( 
ماجرای غدير را مفصل يا به شکل مختصر گزارش داده اند. در ضمن دربارة هيچ يک از 
ســخنان رسول خدا نمى توان اين تعداد از صحابه را پيدا کرد که ناقل آن ها به اين تعداد 

رسيده باشد. 

   نکته 293 )سخن دارميه حجونيه(   

روزی معاويه زنى به نام دارمية حجونية را احضار کرد اين زن شــيعه بود. معاويه از 
او ســؤال کرد چرا على را دوست داری و من را دشمن مى دانى و با او دوستى مى کنى و 

با من دشمنى؟
آن زن گفت: آيا مرا از جواب دادن معذور مى داری؟

معاويه گفت: نه. 
آن زن پاسخ داد: حاال که قبول نمى کنى پاسخت را ندهم به تو مى گويم که با على 
دوستى دارم به خاطر عدالتش بين مردم و تقسيم مساوی بيت المال بين مردم و با تو به 
خاطر مبارزه ات با کسى که از تو برای حکومتداری شايسته تر بود و به علت اين که تو 

غصب حکومتى کردی که برای تو نبود و من با تو دشمنى مى کنم. 
علت دوســتى من با على به خاطر آن واليتى است که رسول خدا در روز غديرخم 
در مقابل چشم تو برای او قرار داده و او نسبت به نيازمندان محبت داشت و دينداران را 
ارج مى نهاد و دشمنى من با تو به خاطر اين است که خون ريزی و تفرقه اندازی مى کنى 

و تو ستمکار هستى در قضاوت بر اساس هوای نفست... . 1

   نکته 294 )سخن طبري(  

طبری در مورد حضرت على مى گويد: از نعمت هايى که خداوند به او داده بود اين 
است که على بن ابيطالب قبل از اسالم در کنار رسول خدا زندگى کرده است. 2

1. ربیع االبرار باب 41 نوشته زمخشری از علمای اهل سنت. 
2. تاریخ طربی، ج 1، ص 538. 
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   نکته 295 )سخن ابن کثير(  

ابن کثير صاحب البداية والنهاية در کتابش آورده که حذيفه فرمود: 
»یکون بعد عثامن اثنا عرش ملکاً من بنی امیة قیل لهک خلفاء؟ قالک البل ملوک«. 

حذيفه اشــاره مى کند که دوازده خليفه را حمل بر آن دوازده ملوک ســتمکار جبار و 
 . خونخوار بنى اميه ننمائيد زيرا آن ها مملوکند نه خلفاء رسول اهلل

   نکته 296 )سخن ام سلمه(  

ابوعمره نقل کرده که قبل از جنگ جمل، امّ سلمه برخاست و گفت: »ای اميرمؤمنان! 
اگر نافرمانى و نپذيرفتن تو نبود، همراه تو مى آمدم و اين پســرم »عمر« ـ که سوگند به 
خدا از جانم عزيزتر است ـ همراه تو مى آيد تا در جنگ تو حضور داشته باشد و عمر، پسر 

امّ سلمه همراه او به راه افتاد و همواره با او بود. 1

   نکته 297 )سخن جابربن عبداهلل انصاري(  

عطيةبن ســعد گويد: در زمانى کــه جابربن عبداهلل پيرمردی بــود که ابروانش روی   
چشــمانش را گرفته بودـ  وارد خانه اش شــديم. گفتم: از اين مرد، على بن ابيطالب، به ما 

خبر ده. با دست، ابروانش را باال زد و گفت: او از بهترين انسان ها بود. 2 

   نکته 298 )سخن حذيفه(  

حذيفة بن يمان گويد: ما سنگ مى پرستيديم و شراب مى خورديم و على، چهارده ساله 
بود و شب و روز با پيامبر به نماز مى ايستاد و در آن روزگار، قريش، پيامبر خدا را دشنام 

مى دادند و جز على، کسى از او دفاع نمى کرد. 3 

1. تاریخ طربی، ج 4، ص 451. 
2. فضائل الصحابة، ج 2، ص 564. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 13 ص 234. 
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   نکته 299 )سخن مالک اشتر(  

بعد از بيت مردم با على در مسجد، مالک بن حارث اشتر از جا بلند شده و گفت: ای 
مردم! اين جانشــين جانشينان و ميراث دار دانش پيامبران است، کسى که بزرگ آزمون، 
نيک سياســت بود؛ که کتاب خداوند به ايمانش و پيامبر، او را به بهشت رضوان گواهى 
دادند. او کسى است که فضيلت ها را به کمال رسانيد و هيچ کس از گذشتگان و آيندگان 

در سابقه، دانش و برتری اش ترديد نکردند. 1 

   نکته 300 )نقل حديث در تفسير فخر رازي(  

صاحب تفسير مفاتيح الغيب در کتاب خويش آورده که: »علی مولی من کان رسول الله 
مواله«؛ هرکس که پيغمبر بر او واليت دارد على نيز بر او واليت دارد. 2 

   نکته 301 )سخن شيخ سليمان قندوزي حنفي(  

شــيخ ســليمان قندوزی حنفى صاحب کتاب ينابيع المودة در کتاب خود بعد از بيان 
اين سخن از پيامبر که ايشــان فرمودند: جانشينان من دوازده نفر مى باشند مى گويد: 
امکان ندارد منظور از جانشينان، خلفا باشند چون آن ها تعدادشان کمتر از دوازده نفر بود 
و نمى توان گفت مقصود پادشــاهان اموی و يا عباســى است زيرا آن ها تعدادشان بيشتر 
از دوازده نفر بوده اســت و ظلم آن ها نســبت به اهل بيت و ساير مسلمانان بى گناه 
مشــخص است سپس راهى جز اين نيســت که بگوييم مقصود پيامبر از دوازده امام 

اهل بيت مى باشد. 3 

   نکته 302 )سخن سعدابي وقاص(  

ســعدبن ابى وقاص نقل کرده: عمر در شــورا کسى را داخل نکرد، جز آن که خالفت 
برای او روا بود و هيچ کدام از ما به آن، ســزاوارتر از ديگری نبوديم، مگر در صورتى که 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
2. مفاتیح الغیب نوشته فخررازی، ج 12، ص 50. 

3. ینابیع املودة، ص 445. 
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دربارة يکى توافق مى کرديم جز على که در او چيزهايى بود که در ما نبود و آنچه که در 
او بود؛ در ما نبود. 1 

   نکته 303 )سخن سلمان فارسي(  

ســلمان نقل کرده: اولين فرد از اين امت که بر پيامبرش وارد مى شود، همان اولين 
کسى است که  اسالم آورد ]يعنى[ على بن ابيطالب. 2

   نکته 304 )سخن سعيدبن مسّيب(  

سعيدبن مســّيب نقل کرده که عمر، همواره از اين که مشکلى پيش آيد و ابوالحسن 
برای حل آن نباشد، به خدا پناه مى برد. 3 

   نکته 305 )سخن يحيي بن عقيل(  

از يحيى بن عقيل نقل شده که عمربن خطاب، هرگاه که ]مسئله ای[ از على بن ابيطالب 
مى پرســيد و او مشکلش را مى گشــود، به وی مى گفت: خداوند، مرا پس از تو زنده نگه 

ندارد. 4 

   نکته 306 )سخن ابن ابي الحديد(  

ابن ابى الحديد مى نويسد: شايســته است خردمند بينديشد که چرا على در بيعت با 
ابوبکر، شــش ماه يعنى تا در گذشــت فاطمه تأخير نمود؛ اگر کار او درست بوده پس 
 انتصاب ابوبکر به خالفت خطا بوده است و اگر کار ابوبکر درست بود، پس تأخير على

در بيعت و حضور در مسجد خطا بوده است. 5

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 187. 
2. املعجم الکبیر، ج 6، ص 265. 

3. الطبقات الکربی، ج 2، ص 339 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 406. 
4. فرائدالسمطین، ج 1، ص 349. 

5. رشح نهج  الباغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 24. 
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   نکته 307 )سخن ابوبکر(  

شــعبى نقل کرده: ابوبکر، نشســته بود که على بن ابيطالب از دور پيدا شد. ابوبکر 
وقتــى او را ديد، گفت: کســى که نگاه بــا منزلت ترين مردم، نزديــک ترين آنان ]به 
پيامبر[ با وقارترين آنان و پر بهره ترين آنان از پيامبر خدا شــادمانش مى کند، بايد به 

اين که مى آيد بنگرد. 1 

   نکته 308 )سخن واقدي(  

واقــدی روايت کرده که: علــى از معجزه های پيامبر اســت، چون عصا برای 
2 .و چون زنده کردن مرده ها برای عيسى بن مريم موسى

   نکته 309 )سخن عجيب ابوحفص(  

ابوحفص عمربن شــاهين متوفای ســال 385 هجری قمــری مى گويد: من فضايل 
مخصوص اميرالمؤمنين على را در يک هزار جلد گرد آوردم3 وليکن بايد توجه داشت 
که در طول تاريخ بشــری آتش سوزی های کتابخانه ها کم نبوده برای نمونه در کتاب 
ســوزی کتابخانه مدينه منوره به دستور ابن سعود 4000 جلد کتاب خطى نفيس در آتش 

سوخت. 4

   نکته 310 )سخن صاحب بن عباد(  

صاحب بن عباد مى گويد: 
فداء تراب نعل ابی تراب  انا و جمیع من فوق الرتاب    

5 .من و تمامى انسان هايى که در کره زمين هستند فدای خاک پای امام على

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 411 و ج 42، ص 73. 
2. الفهرست، نوشته ابن نديم، ص 111. 

3. اعام الوری، ص 184. 
4. تاریخ آل سعود، ص 180. 

5. مناقب، ج 3، ص 112. 
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   نکته 311 )اسامي 14 نفر از علماء اهل سنت که حديث غدير را نقل کرده اند(  

تعداد زيادی از مؤرخان بزرگ و محدثان اهل ســنت در آثار خود اشاره نموده اند که 
آيه »الیوم اکملت لکم و...« به مناســبت اعالم واليت و سروری على بن ابيطالب نازل 

شده است که در ذيل برخى از اين منابع آورده مى شود: 
1. حافظ ابوســعيد سجستانى )م. 477 هـ. ق. ( در کتاب الوالية به روايت از ابوسعيد 

خدری. 
2. حافــظ ابونعيم اصفهانى )م. 430 هـ. ق. ( در کتاب ما نزل من القرآن فى على به 

روايت از ابوسعيد خدری. 
3. حافــظ ابوجعفر محمدبن جرير طبــری )متوفى 310 هـ. ق. ( در کتاب الوالية فى 

طرق حديث الغدير، به نقل از زيدبن ارقم. 
4. جالل الدين سيوطى شــافعى )م. 911 هـ. ق. ( در تفسير الّدور المنثور به روايت 

از ابن مردويه. 
5. عمادالدين ابن کثير دمشقى شافعى )م. 774( در تاريخ خود به روايت از ابوهريره. 
6. شيخ االســالم حموينى )م. 722 هـ. ق. ( در فوائدالســمطين به نقل از ابوسعيد 

خدری. 
7. حافظ ابن عساکر شافعى دمشقى )م. 571 هـ. ق. ( به نقل از ابن مردويه. 

8. ســبط ابن جوزی حنفى بغدادی )م. 654 هـــ. ق. ( در تذکرالخواص به روايت از 
ابوهريره. 

9. ابوالفتــح نطنــزی در کتــاب الخصائص العلويــه، به نقل از ابوســعيد خدری و 
جابربن عبداهلل انصاری. 

10. خطيب خوارزمى )م. 568 هـ. ق. ( در کتاب مناقب به نقل از ابوسعيد خدری. 
11. حافظ ابوالقاســم حســکانى )م. قرن پنجم( در کتاب شــواهدالتنزيل به نقل از 

ابوسعيد خدری. 
12. ابوالحســن ابن مغازلــى شــافعى )م. 483 هـ. ق. ( در کتــاب مناقب به نقل از 

ابوهريره. 
13. حافظ ابوبکر مردويه اصفهانى )م. 410 هـ. ق. ( به روايت از ابوسعيد خدری. 
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14. حافــظ ابوبکر خطيب بغدادی )م. 463 هـــ. ق. ( در کتاب تاريخ خود به نقل از 
ابوهريره. 

   نکته 312 )سخن عجيب عبداهلل بن حسن(  

عبداهلل بن حسن بن على بن ابيطالب نقل کرده که: على با پينة دست هايش و عرق 
پيشانى اش هزار خانواده را آزاد ساخت. 1

   نکته 313 )سخن سعيدبن جبير(  

مالک بن دينار گويد به سعيدبن جبير گفتم: صاحب بيرق پيامبرخدا چه کسى بود؟
او گفت: تو کم خردی وگرنه مى دانســتى! معبد جهنــى گفت: من برايت مى گويم، 
در بين راه ها ابن ميســرة عبســى آن را به دوش مى کشيد و هنگامى که جنگ مى شد، 

على بن ابيطالب آن را به دست مى گرفت. 2

   نکته 314 )سخن ابوذر غفاري(  

معاويةبن ثعلبه نقل کرده: 
مردی نزد ابوذر ـ که در مســجد پيامبر  نشسته بود ـ آمد و گفت: ای ابوذر! آيا از 
محبــوب ترين مردم نزد خود، مرا خبر مى دهى؟ زيرا مى دانم که محبوب ترين آنان نزد 

تو، محبوب ترين آنان نزد پيامبر خداست. 
گفت: آری! سوگند به پروردگار کعبه که محبوب ترين آنان به پيامبرخدا، محبوب 
ترينشان نزد من است و او اين شيخ است )و به على که جلويش نماز مى خواند اشاره 

کرد(. 3

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 202. 
2. طبقات الکربی، ج 3، ص 25. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 265 و ص 264 ـ ذخائرالعقبی، ص 118. 
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   نکته 315 )سخن عبداهلل پسر عمربن خطاب(  

عالءبن عرار از ابن عمر نقل کرده که دربارة على و عثمان از او ســؤال شد. گفت: از 
على نپرسيد؛ بلکه به جايگاه او نزد پيامبرخدا بنگريد. او همة درهای ما به مسجد را بست 
و در ]خانة[ او را باز گذاشت. اما عثمان، در روز جنگ احد ]با فرار کردن[ گناه بزرگى کرد 

و خداوند از او در گذشت و در بين شما، گناهى کم تر از آن کرد و شما او را کشتيد. 1

   نکته 316 )سخن ابي ربيعه(  

سعيدبن عمروبن ســعيدبن عاص به عبداهلل بن عياش بن ابى ربيعــه گفت: ای عمو! چرا 
مردم به على گرايش دارند؟ 

گفت: ای برادرزاده! على، هر آنچه که بخواهى در دانش از برهان قاطع برخوردار بود 
و شــرافت خانوادگى داشت. در اســالم پيش قدم بود. داماد پيامبر خدا و در سّنت او دين 

شناس بود. در جنگ دلير و در مال بخشنده بود. 2 

   نکته 317 )سخن سفيان(  

عطاءبن مســلم نقل کرده از سفيان شنيدم که مى گفت: هيچ کس با على مناظره 
نکرد جز آن که شکست خورد. 3 

   نکته 318 )سخن عايشه(  

جميع بن عمير گويد: همراه مادرم به خانة عايشه رفتيم. از پشت پرده شنيدم که مادرم 
دربارة على از وی پرســيد. گفت: از من دربارة کسى مى پرسى که من، کسى را که از 

او و زنش به پيامبرخدا محبوب تر باشد، نمى شناسم. 4

1. املعجم االوسط، ج 2، ص 38 ـ فضائل الصحابه، ج 2، ص 595. 
2. اسدالغابة، ج 6، ص 96 ـ االستیعاب، ج 3، ص 208 ـ تهذیب التهذیب، ج 4، ص 203. 

3. حلیةاالولیاء، ج 7، ص 34. 
4. خصائص امیراملؤمنین نوشته نسائى، ص 211 و 112 و 111. 
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   نکته 319 )سخن ميمونه(  

ابواسحاق نقل کرده از جده اش ميمونه: 
هنگامى که پراکندگى پيش آمد، به ميمونه دختر حارث ]و همســر پيامبرخدا[ گفته 

شد: ]چاره چيست[ ای مادر مؤمنان؟ 
گفت: با على بن ابيطالب باشــيد. سوگند به خدا که او گمراه نيست و کسى به وسيلة 

او گمراه نمى شود. 1 

   نکته 320 )سخن عبداهلل بن عمر(  

خلف بن ابى هارون عبدی مى گويد: نزد عبداهلل بن عمر نشسته بودم که نافع بن ازرق آمد 
و گفت: سوگند به خدا، من على را دشمن مى دارم. 

ابن عمر، سرش را بلند کرد و گفت: خداوند تو را دشمن بدارد. افسوس بر تو! آيا کسى 
را دشمن مى داری که يک سابقه او از بين سوابقش، از دنيا و آنچه که در آن است، بهتر 

است؟!2

   نکته 321 )سخن عمربن خطاب(  

ابن عباس گويد: 
در يکى از ســفرهای عمر به شــام، همراهش رفتم. روزی به تنهايى بر شترش راه 
مى پيمــود که دنبالش کردم. ســپس به من گفت: »ای ابن عباس! من از پســرعمويت 
)على( گله دارم. از او خواستم که با من بيايد، ولى نيامد و پيوسته او را ناراحت چيزی 

مى بينم. تو گمان مى کنى دنبال چيست؟ گفتم: ای اميرمؤمنان! تو خود مى دانى. 
]عمــر[ گفت: ای ابن عباس! پيامبرخدا خالفت را برای او خواســت و اين گونه بود؛ 
اما چه مى توان کرد که خدای متعال، آن را نخواســت. پيامبرخدا چيزی خواســت و خدا 

1. املصنف فی االحادیث واالثار، ج 7، ص 504. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 30 ـ کنزالفوائد، ج 1، ص 148. 
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چيز  ديگری. پس ارادة خدا محقق شد و ارادة پيامبر محقق نشد. آيا هرچه پيامبرخدا 
خواست، شد؟ او اسالم عمويش را خواست و خدا نخواست. پس اسالم نياورد. 1

)پس طبق نظر عمر نظــرات پيامبرخدا مطابق نظر خدا نبوده پس آنوقت با اين آيه 
قرآن کريم چه بايد کرد که خداوند به رسولش مى فرمايد: اگر چيزی از خود بگويى رگ 

گردن تو را قطع خواهيم کرد(. 

   نکته 322 )سخن ابوقتاده(  

ابوقتاده حارث بن ربيع بن بلدمة انصاری خزرجى، از ياران پيامبر خداســت که در جنگ 
احد و جنگ های پس از آن، شــرکت داشت. او از دليران سپاه پيامبر بود که ايشان از 

وی به عنوان يکى از بهترين رزم آوران سپاهش ياد کرد. 
ابوقتاده گويــد: در جنگ جمل به على گفتم: ای اميرمؤمنــان! پيامبرخدا اين 
شمشــير را بر گردن من آويخت و آن را غالف کــرده بودم و در غالف بودنش به دراز 
کشيد و اکنون هنگام برهنه کردن و برکشيدن آن بر سر اين قوم ستمکار )جمل( است؛ 
کسانى که از هيچ خيانتى در حق اّمت، فرو گذار نکردند. پس اگر دوست داری مرا پيش 

فرستى، بفرست. 2

   نکته 323 )سخن ابن عباس(   

از ابن عباس ســؤال کردند نظرت دربارة على چيست؟ او گفت: »ذکرت والله أحد 
الثقلین سبق بالشهادتین وصلی بالقبلتین...«؛ على کسى است که قبل ازديگران شهادتين 

را به زبان جاری کرد و به دو قبله نماز گزارد و با پيغمبر دو بيعت کرد. او پدر ســبطين 
مى باشــد حسن و حسين. او کسى است که دو بار خورشيد بعد ازآن که از ديده جن و 

انس نهان شد برای او بازگشت. 3 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 78. 
2. تاریخ بغداد، ج 1، ص 159 ـ تاریخ طربی، ج 4، ص 451. 

3. مناقب خوارزمی، ص 260. 
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   نکته 324 )سخن عمربن خطاب(  

ابن عباس مى گويد: از عمربن خطاب شنيدم که مى گفت: از على به بدی ياد نکنيد 
اگــر خوبى های او در »آل خطاب« بود برای من بهتر بــود از آنچه آفتاب بر آن طلوع 

مى کند... 
زيرا که روزی من و ابوبکر و ابوعبيده جراح با عده ايديگر در خانه ام ســلمه بوديم که 
پيامبر بيرون آمده و تکيه بر على بن ابيطالب کرد و با دست بر شانة او زد و فرمود: ای 
على! با تو به مخاصمه بر مى خيزند؛ اما تو نخســتين کسى هستى که ايمان آوردی و از 
همه به ايام اهلل عالم تری و نســبت به عهد الهى باوفاتری، از همه بهتر تقسيم عادالنه 
مى کنى و نسبت به مردم از همه مهربان تری و مصيبت تو هم از همه بزرگ تر است. 1 

   نکته 325 )سخن ابوبکر و عمر(  

خوارزمى در کتاب مناقب خطيب خود آورده که ابوبکر مى گويد: ای مردم بر شما باد! 
پيروی از على بن ابيطالب زيرا از رســول خدا شنيدم که فرمود: على بعد از من بهترين 

کس باشد که خورشيد آسمان بر او تابيده و غروب کرده است. 
* عمربن خطــاب در اين خصوص مى گويد: در زمان پيامبــر چنان به على نگاه 

مى کرديم گويى به ستارگان نگاه مى کنيم. 
* پيامبر نيز فرمودنــد: »علی امیر الربرة وقاتل الفجرة منصور من نرصه مخذول من 
خذله االوان الحق معه یتبعه فمیلوا معه«؛ على پيشــوای نيک مردان است و نابود کننده 

نابکاران، کســى که او را ياری کند از ســوی خدا نصرت مى يابد و اگر کسى او را خوار 
کند خوار مى شود و حق همراه اوست و از او پيروی مى کند پس بايد با او همراه شويد. 

   نکته 326 )سخن نسائي(  

نســائى عالم بزرگ اهل سنت و از صحاح سته مى باشــد او در دمشق فضايل امام 
على را بيان مى کرد روزی اهل دمشــق از نسائى خواســتند از فضائل معاويه بگويد: 

1. کنزالعامل، ج 13، ص 117. 
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نســائى هم مى گويد از فضايل او چيزی نمى دانم جز آنچه پيامبر درباره اش فرمود که: 
خداوند هيچ گاه شکم او را سير نکند. 

مردم شام بر سرش ريختند و آنقدر او را زدند و از شهر او را خارج کردند و بر اثر اين 
ضربات کشته شد. 

)جهت اطالع خوانندگان با بررســى های مختصری که در کتب معتبر و قديمى اهل 
ســنت به عمل آمد شمه ای از ويژگى های معاويه با مستندات تاريخى آن نقل مى گردد 

تا چهرة اين شخص برای همگان روشن گردد(. 
جاحــظ مى گويــد: معاويه و مروان و يزيد با همديگر مجالس شــبانه و آوازخوانى و 

رقصايى داشتند همراه با نديمان »نام يکى از اين آوازه خوان ها سائب خاثر بود«. 1 
ابن عبدالبر نويسنده سنى کتاب استيعاب دربارة معاويه مى نويسد: 

ـ او اولين کسى بود که مسلمانى را به قتل صبر )دست و پای کسى را قطع کرده و 
او را رها مى کنند تا جان دهد(  اعدام کرد. 

ـ اولين کسى بود که مسلمانى را زنده زنده در گور کرد. 
ـ اولين کسى بود که يک فرد نصرانى را به کار گماشت و او را استاندار قرار داد. 2 

ـ اولين کسى بود که سر مسلمانى را بريد و در شهرها گردانيد و آن گاه دستور داد آن 
سر را در دامن همسر آن مقتول قرار دهند. 

ـ اولين کسى بود که با زن کافری )غير اهل کتاب( ازدواج کرد. 3 
 100/000 ـ زمخشــری مى نويسد: معاويه جهت به شهادت رســاندن امام حسن

درهم جايزه برای جعده تعيين کرد. 4 
ـ معاويه بــرای مالک بن هبيره 100/000 درهم به عنوان حق ســکوت جهت قتل 

حجربن عدی فرستاد. 5 

1. الفوائد املجموعه، ص 407 ـ العقد الفرید، ج 6، ص 58 ـ انساب االرشاف، ج 5، ص 33. 
2. استیعاب نوشته ابن عبدالبر متوفى قرن پنجم، ج 2، ص 373. 

3. املغازی، ج 2، ص 633. 
4. ربیع االبرار، ج 4، ص 208. 

5. االغانی، ج 17، ص 157. 
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ـ ابن ابى الحديد گويد: اصحاب ما به فسق بلکه به کفر معاويه يقين دارند و برای اين 
ادعای خود داستانى را بر بى اعتقادی معاويه بر پيامبر نقل مى کند. 1

   نکته 327 )سخن ابولعيناي(   

 )ابولعينای  شاعر گفته است: اگر من بخواهم فضايل تو را باز گويم )حضرت على
چنان است که به هنگام ظهر از روشنى روز خبر دهم که بر هيچ کس پوشيده نيست. 2 

   نکته 328 )سخن مسلم و احمد حنبل(  

احمد حنبل شيبانى گويد: دربارة هيچ يک از صحابه پيامبربه اندازة على فضيلت 
ذکر نشده است. مسلم در کتاب صحيح خود آورده: دوست داشتن على نشانة ايمان و 

دشمن داشتن او نشانة نفاق است. 3 

   نکته 329 )سخن ابن ابي الحديد(  

 ابن ابى الحديد در شــرح نهج البالغه خود علت مخالفت طلحه و زبير با امام على
را اين گونه بيان کرده که: طلحه و زبير مى خواســتند حضرت على در دادن بيت المال 
مانند عمربن خطاب به ســابقه افراد نگاه کند ولى امام على طبق روش پيامبر به طور 

مساوی بيت المال را تقسيم مى نمود. 4 

   نکته 330 )سخن ابوذر(  

ابورافع مى گويد: روزی اباذر به اطرافيان خود گفت: به زودی فتنه ای برپا مى شــود 
پس تقوا پيشــه کنيد و با بزرگ اين روزگار حضرت على باشــيد و از او پيروی کنيد. 
از پيامبر شــنيدم که به حضرت على مى فرمود: ای على! تو اولين کسى هستى که 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 5، ص 129. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 18. 

3. صحیح مسلم، ج 1، ص 48. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 7، ص 42. 
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به من ايمان آوردی و اولين کســى خواهى بود که در قيامت دست در دست من خواهى 
گذاشت تو صديق اکبر و فاروق اين امتى که حق را از باطل جدا خواهى کرد... 1

   نکته 331 )سخن محي الدين عربي(  

شــيخ اکبر محى الدين عربى مى گويد: »وأقرب الناس الیه علی بن ابی طالب رضی الله 
عنه امام العامل و رّس االنبیاء اجمعین«. نزديک مردم به پيامبر على بن ابيطالب بود و امام 

عالم و سّر همة انبياء است. 2 

   نکته 332 )سخن قعقاع بن زراره(  

قعقاع بن زراره بر سر قبر على اينگونه به توصيف شخصيت حضرت پرداخت: 
خشنودی خدا بر تو باد ای اميرالمؤمنين! به خدا قسم زندگيت کليد هر مشکلى بود و 
اگر مردم تو را قبول داشــتند از باالی سر و زير پای خود روزی مى خوردند ولى آن ها بر 

اين نعمت ناسپاسى کردند و دنيا را بر آخرت ترجيح دادند. 3 

   نکته 333 )سخن ابن اسحاق(  

ابن اسحاق مى گويد: نزد رسول خدا در جنگ بدر دو پرچم سياه رنگ بود يکى را به 
على بن ابيطالب سپرد که عقاب نام داشت و ديگری را در دست برخى از انصار داد. 4 

   نکته 334 )سخن ابورافع(  

ابورافع برده آزاد شده رسول خدا مى گويد: من در جنگ خيبر همراه رسول خدا بودم. 
على در اين جنگ در قلعه خيبر را از جا کند، سپس آن را به سويى افکند در آن هنگام 

1. ذخائرالعقبی، ص 108. 
2. فتوحات مکیه، ج 1، باب 6 ـ بحث هبّاء، به تحقيق عثمان يحيى، ص 119. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 140. 
4. سیره ابن هشام، ج 2، ص 612. 
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مــن و هفت نفر  ديگر به قصد جابجا کردن دری که امام على کنده بود رفتيم هرچه 
تالش کرديم آن را در جابجا کنيم نتوانستيم. 1 

   نکته 335 )سخن عبداهلل بن عمر(  

در کتاب مودةالقربى روايت ذيل آمده است. 
عبداهلل بن عمر گويد: روزی در شمارش اصحاب پيامبر نام ابوبکر، عمر و عثمان را 
آورديم ولى على را جزء شــمارش اصحاب حساب نکرديم. شخصى به من گفت: »یا 
 ما هو قال علی من أهل البیت الیقاس به احد هو مع رسول الله اباعبدالرحمن فعلی

فی در جّنة«؛ ای اباعبدالرحمن )کنيه عبداهلل بن عمر( نام على را چرا در شمارش نياوردی؟ 

عبداهلل بن عمر در پاســخ گفت: على از اهل بيت رسالت است که احدی را نمى توان با او 
مقايسه کرد او با رسول خدا و در درجه آن حضرت مى باشد. 

   نکته 336 )سخن طبري(  

طبری در تاريخ خود آورده که: حضرت على در کودکى به رسول خدا ايمان آورد 
و وقتى على اسالم آورد هفت سال داشت. 2 

   نکته 337 )سخن فخر رازي مفسر اهل سنت(  

فخررازی از مفســرين بزرگ اهل سنت در حدود 7 قرن پيش در جلد 10 تفسيرش 
آورده اســت که عمربن خطاب در زمان حکومت 10 ساله خود 94 حالل خداوند را حرام 

اعالم کرد. 3

   نکته 338 )سخن ام سلمه(  

هيثمى در کتاب صواعق المحرقه صفحه 73 به نقل از ام ســلمه آورده که: هنگامى 

1. سیره ابن هشام، ج 2، ص 334. 
2. تاریخ طربی، ج 1، ص 538. 

3. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی، ج 10، ص 540. 
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که رســول گرامى اسالم خشمگين مى شد هيچ احدی جز على جرأت سخن گفتن با 
ايشان را نداشت. 1 

   نکته 339 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس مفسر بزرگ اهل سنت آيات شريفه ذيل را  اينگونه تفسير مى کند:
»والشمس وضحیها« رسول خدا مى باشد که آفتاب بين مردم است. »والقمر اذا تلیها« 

 است که ماه کنار خورشيد  است. »والنهار اذا جلّها« حسن و حسين على بن ابيطالب
هســتند »واللّیل اذا یغشاها« بنى اميه هستند که شب ظلمانى هستند و در تاريکى های 

جهل و گمراهى ماندند. 2

   نکته 340 )سخنان صحابي مشهور(  

روايات متعددی از براءبن عازب و ابن عباس و ابوســعيد خدری به طرق گوناگون نقل 
شــده که آيه شــريفه »اّن الذین آمنوا و عملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن ّوداً«3 دربارة 
على بن ابيطالب است و خداوند محبت او را در دل هر شخص با ايمانى قرار داده است. 

 4

   نکته 341 )سخن ابن عباس(  

عکرمــه از ابن عبــاس چنين نقل مى کند کــه در قرآن کريم هر آيــه ای با عنوان 
»الّذین آمنوا وعملواالصالحات« ذکر شــده اســت. على امير آن مؤمنان و شريف ترين 

آن صالحان است و از اصحاب محمد کسى نيست که مورد خشم خدای سبحان قرار 
نگرفته باشد مگر على بن ابيطالب که هميشه به خير و نيکويى توصيف شده است. 5 

1. مستدرک حاکم، ج 3، ص 130 ـ االتحاف بحث االرشاف شافعى، ص 154 ـ مجمع الزوائد،ج 9، ص116. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 432. 

3. مريم / 96. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 365 حديث های 490 ـ 489 ـ 504 ـ 505 ـ 509. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص464. 
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   نکته 342 )سخن عايشه(  

قندوزی در کتابش ينابيع المودة آورده: ترمذی از حسن غريب نقل کرده که روزی از 
عايشه پرسيدند چه کسى نزد رسول خدا مقرب تر و عزيزتر بود. گفت: فاطمه. سپس 
ســؤال کردند: از مردان چه کسى را پيامبر بسيار دوست داشت؟ عايشه پاسخ داد: شوهر 

فاطمه و تا آن جا که من مى دانم مردی است که پيوسته در روزه و نماز مى باشد. 1

   نکته 343 )سخن فخررازي(  

صاحب تفســير کبير، امام فخررازی در کتابش بــه تمجيد حضرت على پرداخته، 
اينگونه مى نويسد:

»من اتخذ علیاً اماماً لدینه استمسک بالعروة الوثقی فی دینه ونفسه«. 

هرکه على را به عنوان پيشــوای دينى خود انتخاب کند همانا به ريسمان محکم 
تمسک جسته که خودش و دينش را حفظ مى کند. 

او در ادامــه مى گويــد: »ومن اقتدی فی دینه بعلی بن ابی طالب فقد اهتدی والدلیل 
علیه قوله اللهم ادر الحق مع علی حیث الدار«. 

 اقتدا کند هدايت مى شود چنان چه رسول خدا هرکس در دينش به على بن ابيطالب
فرمود: »خداوندا! هرجا که على هست حق را با او قرار ده«. 2

   نکته 344 )سخن انس بن مالک(  

انس بن مالک که از صحابى مورد اعتماد اهل ســنت مى باشــد و در نزد اهل سنت از 
جايگاه ويژه ای برخوردار است گويد: روزی رسول خدا نماز صبح را خوانده و تعقيباتش 
را نيز به اتمام رساند آن گاه چهره اش را به جانب ما نمود، فرمود: مردم )جهت حرکت( از 
خورشــيد بهره مى برند و هرکسى که خورشيد را از دست داد بايد فوراً به نور ماه بپيوندد 
و هرکســى که از ماه نيز محروم شد فوراً به ستارة ناهيد تمسک جويد و اگر ستارة زهره 

1. ینابیع املودة، ص 281. 
2. تفسیر کبیر، ص 205 و ص 207. 
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نيز از ديدش نهان گرديد بايد به فرقدين )ستارة نزديک به قطب شمال که در فارسى به 
آن دو برادران گويند( چشم بدوزد. 

آن گاه پيامبر فرمود: من خورشــيدم و على ماه و فاطمه زهره و حســن و حسين 
فرقدان )دو بــرادران( که با کتاب خدا از هم جدا نگردند تا اين که بر لب حوض )کوثر( 

بر من وارد گردند. 

   نکته 345 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس از افراد مورد ثقة اهل ســنت مى باشد که روايات زيادی از ايشان در کتب 
اهل سنت نقل شده ايشان مى گويد: 

مقصود از خاشــعين در آيــه کريمــه »واستیعنوا بالصرب والصلوة وانها لکبیرة االّ علی 
الخاشعین«؛ رسول خدا و حضرت على است که در نماز خود اقبال و خشوع در پيشگاه 

خداوند را رعايت مى کردند. 1 

   نکته 346 )حاکم حسکاني و نقل روايت(  

حديــث ذيل را حاکم حســکانى در کتاب شــواهدالتنزيل، ج 1، ص 495 به نقل از 
پيامبراکرم آورده که ايشــان فرمودند: »احبوا علیاً لحبی واکرموه لکرامتی والله ما قلت 

لکم هذا من قبلی ولکن الله تعالی امرنی بذلک...«. 

على را به خاطر من دوست بداريد و برای من به او احترام بگذاريد. آن گاه فرمود: به 
خدا قسم هرچه را که گفتم از طرف خداوند تعالى بودو او من را به گفتن آن امر فرمود، 
ای مردم هرکس بعد از من با على دشــمنى کند خداوند در قيامت او را کور محشــور 

خواهد کرد و راه نجاتى نخواهد داشت. 

1. کتاب ما نزل من القرآن فی علی، نوشته حسين بن حکم حبری، ص 238. 
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   نکته 347 )سخن اربلي(  

ابن ابى الفتح اربلى صاحب کتاب کشف الغمه متوفى 693 هـ. ق. در کتاب 3 جلديش 
اين حديث را از پيامبراکرم نقل نموده که: 

حّب  من  خردل  حبة  مثقال  قلبه  وفی  یموت  الامة  عبدو  من  »ما   :رسول الله قال 

علی بن ابی طالب االّ ادخله الله عزوجل الجنة...«. 

رسول خدا فرمود: هيچ مرد و زنى نيست که از دنيا برود و در قلب او به اندازه يک 
حبه خردل دوســتى على بن ابيطالب باشــد مگر اين که خدای عزوجل او را به بهشت 

برين داخل مى گرداند. 1 
رســول خدا فرمودنــد: »یا علی! انت وشیعتک وموعدی وموعدکم الحوض اذا جثت 
االمم للحساب تدعوت غّرا محجلین...«؛ يا على! تو و شيعيان تو در ميعادگاه ما سر حوض 

خواهيد بود وقتى که همه امت ها برای حســاب جمع مى شــوند تو چون خورشيد همه 
دوستان خود را دور خودت در آنجا جمع خواهى کرد. 2

   نکته 348 )سخن ابن عباس(  

در تفسير آيه کريمه »اّن ربّک یعلم انّک تقوم ادنی من ثلثی الّیل ونصفه وثلثه وطائفة 
من الذین معک والله...«. 3

خدا به حال تو آگاه اســت که تو و جمعى هم از آنان که با تو هستند )اغلب( نزديک 
دو ثلث يا نصف يا )الاقل( ثلث شب را هميشه به طاعت و نماز مى پردازی... . 

ابن عباس مى گويد: منظور على بن ابيطالب اســت که هميشــه و پيوسته همراه تو 
است مثل تو شب زنده داری مى کند. 

 نماز خواند على آن گاه ابن عباس در ادامه گفت: نخستين کسى که با پيامبراکرم
بود. اولين کسى که اســالم آورد على بود. اولين کسى که با پيامبراکرم بيعت کرد 
على بود اولين مهاجر در راه خدا که همراه پيامبراکرم بود على بود. اولين کســى 

1. کشف الغمه، ج 1، ص 398. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 459. 

3. مّزمل / 20. 
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 شــب ها بيدار بود و به نماز و تالوت قرآن مى پرداخت، على که همراه پيامبراکرم
بود و اين آيه شريفه برای او نازل شد. 1

* حديث »الخلفاء بعدی اثنی عرش کلهم من قریش«؛ جانشــينان بعد از من دوازده نفر 
هســتند که همة آن ها از قريش مى باشــد که فرمودة پيامبر اسالم مى باشد را تعداد 

زيادی از صحابى نقل کرده اند از جمله ابوبکر، عمر و عثمان. 2

   نکته 349 )سخن عقبةبن عمرو(  

عقبةبن عمــرو در مســجد زمانى که مردم با امام على بيعت کردند بپا خاســت و 
گفت: کيست که  افتخار بيعت عقبه و رضوان را داشته باشد؛ رهبری باشد هدايتگر که از 
 .)سمتش ترسى نباشد و عالمى که از نادانى اش واهمه ای نباشد؟3 )جز على بن ابيطالب

   نکته 350 )سخن عثمان بن عفان(  

عثمان بن عفان مى گويد: از عمر و او از ابوبکر و او از پيامبر شنيده که فرمود: همانا 
که خداوند از نور صورت على فرشتگانى آفريد که خداوند را تسبيح و تقديس مى کنند 

و پاداش آن را برای دوستان على و دوستان فرزندانش ثبت مى کنند. 4 

   نکته 351 )سخن زمخشري مفسر بزرگ اهل سنت(  

زمخشری در تفسير کشاف خود آورده که: عمر در حضور مردم بارها تکرار کرده بود 
که: زنان عاجزند تا کسى مانند على را به دنيا آورند. 5 

* عمربن خطاب خليفه دوم به نقل از رســول خدا آورده که خود شــنيدم ايشــان 
فرمودند: »حب علی براءة من النار«؛ دوستى على مايه  رهايى از آتش دوزخ است. 6 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 387. 
2. صحیح مسلم، ج 6، ص 3 و 4 ـ مسند احمدبن حنبل، ج 5، ص 87 و 108. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
4. خوارزمى، مقتل الحسین، ص 97. 

5. اين روايت را خوارزمى در املناقب صفحه 10 آورده است. 
6. فردوس االخبار، نوشته ديلمى، ج 2. 
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   نکته 352 )سخن ابن ملجم(  

بعد از شــهادت امام على، امام حسن به مســجد رفته و بعد از بيان خطبه ای 
طوالنى عبدالرحمن بن ملجم به امام حســن گفــت: على بن ابيطالب به تو چه فرموده 

است؟ 
امام حسن پاسخ داد: او به من فرمود فقط قاتلش را بکشم و شکمش را سير کنم 
و بستر راحتى را برايش فراهم آورم تا اگر زنده ماند خود يا قصاص کند تا عفو کند و اگر 

شهيد شد تو را قصاص کنم. 
ابن ملجم گفت: راســتى پدرت در حال خشم و خشنودی حق مى گفت و به من حکم 

مى کرد. 1 

   نکته 353 )سخن ربيع بن خيثم(  

حاکم حســکانى نقل مى کنــد: روزی نام مقــدس اميرالمؤمنين علــى را پيش 
ربيع بن خيثم ذکر کردند: 

او گفت: »مل ارهم یجدون علیه فی حکمه والله تعالی یقول ومن یوث الحکمة فقد اوتی 
خیراً کثیراً«؛ نديدم کســى از مردم بتواند ايرادی بر حکــم و داوری آن حضرت بگيرد و 

خداوند متعال مى گويد: کسى که دانش به او داده شده است خير فراوانى به او داده شده 
است. 2

   نکته 354 )سخن سعد ابي وقاص(   

روزی معاويه به سعد ابى وقاص گفت: تو چرا به على ناسزا نمى گويى؟
سعد ابى وقاص در پاسخ معاويه گفت: هر وقت به ياد سه فضيلت على مى افتم آرزو 

مى کنم ای کاش من يکى از اين سه فضايل را داشتم. 
ـ روزی که پيامبر قصد داشــت با سران نجران مباهله کند، دست على و فاطمه و 
حسن و حسين را گرفته و فرمود: »اللهم هؤالء أهلی«؛ خدايا! اين ها اهل من هستند. 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 140. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 107، ح  150. 
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ـ پيامبر در جنگ خيبر فرمود: فردا پرچم را به دســت کســى مى دهم که خدا و 
پيامبر او را دوســت دارند همه در آن روز با آرزوی رسيدن به اين مقام بودند که فردای 
آن روز پيامبــر پرچم را به علــى داد و خدا در پرتو جانبازی على پيروزی بزرگى 

نصيب ما نمود. 
ـ پيامبر وقتى على را جانشــين خود در مدينه قرار داد و مى خواســت به جنگ 
تبوک برود به على گفت: تو نســبت به من همان منصب را داری که هارون نســبت 
به موســى داشت جز اين که بعد از من پيغمبری نخواهد آمد به همين داليل به او ناسزا 

نخواهم گفت. 1 

   نکته 355 )سخن عجيب ابن ابي الحديد(   

نظرابن ابى الحديد در مورد خطبه 221 نهج البالغه اين است که شايسته است بعد از 
خواندن اين خطبه سجده کرد... آن گاه سوگند ياد کرده که طى پنجاه سال گذشته بيشتر 
از هزار مرتبه اين خطبه را خوانده ام و در هر نوبت، قلبم به طپش افتاده اعضای بدنم به 
لرزه افتاده، لرزش و ترس سراســر وجودم را فرا گرفته و از آن پند گرفتم. هرگاه در آن 
فکر مى کنم مردگان از اقوام و نزديکان و دوستانم را ياد مى کنم و يقين مى کنم شخصى 

که در اين جمله ها وصف مى شود خودم هستم... . 2
* و در نقلى ديگر ابن ابى الحديد مى گويد: دانش تفسير از على نشأت مى گيرد و از  
تعاليم او دامن مى گشــايد اگر به کتا ب های تفسيری مراجعه کنى پى مى بری به ارزش 

اين سخن چرا که بيشترين نقل ها در تفسير از اوست. 3 

   نکته 356 )سخن محمدبن طلحه شافعي(  

محمدبن طلحه شــافعى گويد: پيشوايى ابن عباس در تفســير قرآن مشهور است او 

1. صحیح مسلم، ج 7، ص 120. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 11، ص 153. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 19. 
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پيشــتاز دانش تفسير است... و روشــن است که ابن عباس شاگرد على و پيرو  او است و 
تفسير را از او گرفته و از على بهره ها برده است. 1 

   نکته 357 )سخن صحابي(  

عايشــه مى گويد: علــى آگاه ترين اصحاب رســول خدا به قرآن مى باشــد و 
عمربن خطــاب نيز نظرش اين بود که حضرت على از همة ما به معارف قرآن آگاه تر 

بود. 
 عبداهلل بن مسعود اين سخنان را تأييد مى کرد و مى گفت: در ميان اهل مدينه على

آگاه ترين افراد به قرآن مى باشد. 2 

   نکته 358 )سخن ابن عباس(  

ابن عباس برای حضرت على چهار ويژگى را نقل کرده اســت که اين خصلت ها 
فقط برای ايشان مى باشد و کسى ديگر از آن برخوردار نيست. 

ـ حضرت على اولين عرب و عجمى است که با پيامبر نماز خواند. 
ـ حضرت على در جنگ احد تنها کســى بود که پيامبر را تنها نگذاشــت و فرار 

نکرد. 
ـ فقط على در تمام جنگ ها پرچم پيامبر را پيروزمندانه در دست داشت. 

ـ تنها صحابى که پيامبر را غسل داد و او را در قبر گذاشت حضرت على بود. 3 

   نکته 359 )سخن احمد حلبي شافعي(  

ابوالفرج نورالدين على بن ابراهيم بن احمدحلبى شــافعى متوفى 1044 هـ. ق. از سيره 
 نويسان مشهور مى باشد وی در کتاب سيرة حلبى خود آورده که مرحب به دست على

از پای در آورد و در اين موضوع هيچ شک و ترديدی وجود ندارد. 4 

1. مطالب السوول، ج 1، ص 135. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 54. 

4. سیره حلبی، ج 3، ص 44. 
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   نکته 360 )سخن ابن سعد عالم بزرگ اهل سنت(  

ابن سعد در کتاب طبقات خود از قتاده روايت مى کند که على بن ابيطالب صاحب پرچم 
پيامبر در جنگ بدر و در هر پيکار و نبردی بود. 1

* مالقطب شيرازی که يکى از بزرگان اهل سنت است مى گويد: 
 راه را بى راهنما نمى توان پيمود و اعتقاد به اين موضوع که قرآن و سنت رسول خدا
در ميدان هســت به راهنما نيازی نيست مثل آن اســت که مريضى بگويد چون کتاب 
طبى که اطباء نوشته اند هست نياز به طبيب نداريم، اين سخن خطا است برای اينکه نه 
هرکس را فهم کتب طب ميســر است و استنباط از آن مى توان کرد بلکه بايد مراجعه به 

اهل استنباط نمود. 

   نکته 361 )سخن ابن عبدالبر(   

دربارة اميرالمؤمنين على همه مؤرخان و مسندنويسان اتفاق نظر دارند که وی در 
همه جنگ ها حضور داشت و تنها در جنگ تبوک حضور نداشت چون رسول خدا وی 

را بر سرپرستى خاندانش برگزيده بود. 2
* صاحب کتاب اســتيعاب ابن عبدالبر متوفای ســال 463 قمری که دارای تأليفات 

بسياری است در اين باره مى نويسد: 
همگان اتفاق نظــر دارند که على رو به قبله نماز خواند و هجرت کرد و در بدر و 
حديبيه و ديگر جنگ ها شــرکت کرد و در بــدر و احد و خندق و خيبر به آزمايش های 
سختى مبتال شد و در اين جنگ ها دليری از خود نشان داد و جايگاه ارزشمندی را از آن 
خود ســاخت و در بسياری از جنگ ها پرچم پيامبر خدا به دست وی بود... و از وقتى که 
رسول خدا به مدينه هجرت کرد در هيچ جنگى از جنگ های رسول خدا جز جنگ تبوک 
غيبت نکرد و در جنگ تبوک پيامبر وی را بر مدينه گمارد و به سرپرستى خاندان خود 
برگزيد و به وی فرمود: »تو نســبت به من چون هارون نســبت به موسى هستى جز 

اينکه پس از من پيامبری نيست«. 3 

1. طبقات ابن سعد، ج 3، ص 25. 
2. اسدالغابه، ج 4، ص 92. 

3. استیعاب، ج 3، ص 201 ـ تهذیب التهذیب، ج 4، ص 203. 
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   نکته 362 )سخن جاحظ(   

جاحظ در رسائلش آورده است که: 
در بين ياران رســول خدا کسى که به اندازه على دشمنان به دستش کشته شده 
باشند را نمى شناسيم و هيچ کس نيست که روسا و بزرگان و فرماندهان و رهبران را به 

اندازه ای که توسط على کشته شده اند را کشته باشد او سپس مى نويسد: 
کشــتن يک رئيس کار سخت تری است چون کشــتن يک رئيس برای مسلمانان 
سخت تر و کارسازتر از کشتن جنگجويى است که از رئيس قوی تر باشد و على کسى 

است که هم رئيسان و هم دليران را به قتل رسانده است او مى نويسد: 
او )على( شــگفتى ديگری هم دارد هرگز کسى را مجروح نکرده و به کسى ضربه 

نزد مگر اينکه کشته شد. 1

   نکته 363 )سخن ذوشهادتين(   

خزيمةبن ثابت مشهور به ذوشــهادتين از ياران ممتاز و برجسته رسول خداست او در 
جنگ احد و ســاير جنگ های همراه رســول خدا جنگيد رسول خدا گواهى او را در 
حکم گواهى دو شاهد قرار داد و به همين جهت به ذوالشهادتين مشهور شده است2 او در 
ماجرای غصب خالفت از امام على دفاع کرد و در مســجد پيامبر به اعتراض پرداخت 
او در جنگ صفين در رکاب اميرالمؤمنين على بعد از شهادت صحابى بزرگ عمار ياسر 

به دست سپاه معاويه به شهادت رسيد. 
عبدالرحمان بن ابى ليلى نقل مى کند که: من در جنگ صفين بودم مردی ريش ســفيد 

را ديدم که عمامه بر سر و صورت بسته و به شدت مى جنگد. 
گفتم: ای پيرمرد با مسلمانان مى جنگى؟

عمامه اش را پائين کشــيد و گفت: من خزيمه ام خودم شنيدم که رسول خدا فرمود: 
همراه على با همه کسانى که با آن ها مى جنگد بجنگ. 3

1. رسائل، جاحظ، ج 4، ص 124. 
2. املعجم الکبیر طبرانى، ج 4، ص 82. 

3. اصحاب االمام امیراملؤمنین، ج 1، ص 190. 
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   نکته 364 )سخن سهل بن حنيف(   

سهل بن حنيف انصاری از صحابيان رسول خدا و از بدريان بود و در تمامى جنگ های 
رسول خدا حضور داشت. در جنگ احد در اوج تنهايى رسول خدا در ميدان نبرد از جمله 
افراد معدودی بود که در کنار پيامبر ماند و فرار نکرد و از رســول خدا جانانه دفاع کرد او 

در غصب خالفت مردانه از على دفاع کرد. 
او در جنگ صفين در سپاه امام على بر عليه معاويه جنگيد. 

عثمان بن حنيف برادر سهل بن حنيف در جنگ جمل استاندار امام على در بصره بود. 
او نيز در جريان غصب خالفت جزء دوازده نفری بود که در مسجد به ابوبکر اعتراض 

کردند. 

   نکته 365 )سخن قيس بن سعد بن عباده انصاري(   

قيس بن سعد بن عباده انصاری از صحابيان رسول خداست و از بزرگان انصار در برخى 
از جنگ های رســول خدا پرچمدار سپاه بود او در جريان غصب خالفت امام على از 
امــام على دفاع کرد امام على در زمان خالفتشــان او را به حکومت مصر منصوب 
فرمود. او در صفين در سپاه امام على حضور فعال داشت. او در مصر برای مردم مصر 

اينگونه سخنرانى کرد: 
ای مردم!

ما با کسى بيعت کرديم که او را بهترين فرد پس از پيامبرتان مى دانيم پس ای مردم! 
برخيزيد و با او بر کتاب خدا و سنت پيامبرش بيعت کنند که اگر چنين رفتار نکنيم بيعتى 

برای ما برگردن شما نيست. 1

   نکته 366 )سخن ابوحازم حافظ(  

حسکانى درباره اسناد حديث منزلت در شواهدالتنزيل مى نويسد: 
استاد ما، ابوحازم حافظ درباره حديث منزلت مى گفت: 

آن را با پنج هزار سند نقل کرده ام. 2 

1. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 354. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 195 مقصود از پنج هزار طريق کثرت راويانى است که در طبقه های مختلف اين 
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و حاکم نيشابوری گفته است که: اين حديث به حد تواتر رسيده است. 1 

   نکته 367 )سخن ابوثابت غالم ابوذر(   

ابوثابت برده آزاد شــده ابوذر غفاری مى گويد: در جنگ جمل در ســپاه على بودم 
وقتى ديدم عايشه در آن سوی ميدان جنگ ايستاده است مانند ديگر مردم در دلم ترديد 
 افتاد اما خداوند آن ترديد را در هنگام نماز ظهر از دلم برد و همراه اميرالمؤمنين على

با آن ها جنگيديم. 
وقتى جنگ تمام شــد و به مدينه آمدم نزد ام سلمه همسر رسول خدا رفتم و گفتم: 

به خدا سوگند که برای درخواست خوراکى و نوشيدنى نيامده ام من آزاده شده ابوذرم. 
گفت: خوش آمدی. 

ماجرايم را برايش گفتم: از من پرسيد هنگام ظهر که ترديدت برطرف شد کجا بودی 
گفتم در ســپاه على گفت: خوب کردی زيرا از رسول خدا شنيدم: على با قرآن است 

و قرآن با على هرگز از هم جدا نمى شوند تا در حوض بر من در آيند. 2

   نکته 368 )سخن ام سلمه(   

ام ســلمه همسر رسول خدا وقتى مشاهده کرد که امام على برای جنگ جمل به 
بصره عازم اســت به او گفت: در حفظ و حمايت خدا حرکت کن که به خدا سوگند تو بر 

حقى و حق با توست. 3

   نکته 369 )سخن ابوسعيد خدري(   

ابوسعيد خدری درباره آيه شريفه »لتعرفنهم فی لحن القول؛ آنان را از آهنگ سخنشان 
مى شناسى؟« منظور دشمنى آنان با على بن ابيطالب است. 4

حديــث را نقل کرده اند ولى در طبقه اول يعنى اصحاب پيامبــر نزديک به ده نفر اين حديث را نقل کرده اند که 
اسامى بعضى از آن ها عبارت است ابن عباس ـ ابوسعيد خدری ـ ام سلمه ـ اسماء بنت عميس ـ جابربن عبداهلل... 

1. کفایةالطالب، ص 283. 
2. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 134. 
3. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 129. 

4. تفسیر الدراملنثور، سيوطى، ص 504. 
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   نکته 370 )سخن سيوطي(   

سيوطى در کتاب االزهار المتناثره فى االخبار المتواترة مى نويسد: حديث مشهور »من 
کنت مواله فعلی مواله« را ترمــذی از زيدبن ارقم و نيــز احمدبن حنبل از على و ابوايوب 

انصــاری و نيز بزار از عمر، ذومر، ابوهريره، طلحه، عمار، ابن عباس و بريده و نيز طبرانى 
از ابن عمر، مالک بن حويرث، حبشــى بن جناده، جرير، سعدبن ابى وقاص، ابوسعيد خدری و 

انس و نيز ابونعيم از جندع انصاری نقل کرده اند. 1

   نکته 371 )سخن ابن عساکر(   

ابن عســاکر شافعى مذهب و نويسنده کتاب تاريخ دمشــق از عمربن عبدالعزيز2 نقل 
کرده است: 

»چنديــن نفر برايم نقل کرده اند که شــنيده اند پيامبر خدا گفت: هرکه من موالی 
اويم على موالی اوست«. 

   نکته 372 )سخن فخر رازي(   

فخررازی که از علمای مفسر اهل سنت در قرن 7 در تفسير 32 جلدی اش مى نويسد 
هرکــس در دينش به على بن ابيطالب اقتدا کند بى گمان هدايت مى يابد و دليل آن گفته 

رسول خداست که فرمود: »خدايا حق را هميشه بر مدار او بگردان«. 3

 نکته 373 )سخن جاراهلل زمخشري صاحب تفسير کشاف( 

جاراهلل زمخشــری متوفای 538 قمری که از علمای بزرگ علم تفسير در ميان اهل 
سنت است در تفسير خود در ذيل )آيه 55 سوره مائده( مى نويسد: 

اين آيه درباره على ـ کرم اهلل وجهه ـ نازل شــد هنگامى که بينوايى از او درخواست 
کرد و او در حال رکوع نماز خود بود پس انگشترش را برای وی انداخت گويى انگشتر به 

1. االزهار املتناثرة فی االخبار املتواترة، ص 76 اين کتاب سيوطى درباره احاديث متواتر است. 
2. عمربن العزيز که از خلفای بنى اميه بود با نقشــه های زيرکانه جريان ســب و لعن امام على را که توسط 

معاويه عليه الهاويه بپا شده بود را بعد از گذشت سالها متوقف نمود. 
3. تفسیر فخررازی، ج 1، ص 210. 
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انگشــتش تنگ نبود و از اين رو برای بيرون آوردنش به کار فراوانى که مستلزم بطالن 
نمازش باشد نيازمند نشد. 1

   نکته 374 )سخن ابن جرير طبري(   

طبری در تفســيرش به نقل از مجاهدبن جبــر متوفای 104 قمری آورده که اين آيه 
»انا ولیکم الله... تنها ولى شما خدا و پيامبر اوست و مؤمنانى که نماز مى خوانند و در حال 

رکوع صدقه مى دهند« درباره على بن ابيطالب نازل شده که در حال رکوع صدقه داد. 2

   نکته 375 )سخن ابوبکر با عايشه(   

نعمان بن بشــير گويد: ابوبکر با پيامبر خدا اجازه ورود خواست و داخل شد. صدای بلند 
عايشه را شنيد که به رسول خدا مى گفت: 

»به خدا ســوگند مى دانم که على، محبوب تر از من و پدرم در نزد توســت« او دو يا 
سه بار اين جمله را تکرار کرد. 

ابوبکر اجازه خواست و وارد شد و به سوی او رفت و گفت: ای دختر ديگر نشونم که 
صدايت را بر پيامبر خدا بلند کنى. 

3 .»یا بنت فانة: ااّل اسمک ترفعین صوتک علی رسول الله«

   نکته 376 )سخن عايشه(   

عايشــه مى گويد: خداوند بنده ای نيافريده است که در نزد پيامبر خدا از على محبوب 
4 .» تر باشد »ما خلق الله خلقاً کان احّب الی رسول الله من علیٍّ

1. الکشاف عن حقائق التنزیل، ج 1، ص 347. 
2. تفسیر طربی جامع البیان 30 جلدی متوفای 310 قمريف ج 4، ص 289ـ  تفسیر ابن کثیر متوفای 774، ج 3، ص 129. 
3. مسند احمدبن حنبل، ج 9، ص 388 ـ خصائص نسایی، ص 209 کامل تر آن در مستدرک علی الصحیحین، ج 3، 
ص 167 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 701 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 263 ـ املعجم الکبیر، ج 24، ص 136 

و 260 ـ اسدالغابه، ج 7، ص 259 ـ ذخاير العقبى، ص 118 ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 170. 
4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 260 ـ کفایةالطالب، ص 324 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 698 ـ مستدرک علی 

الصحیحین، ج 3، ص 168 ـ خصائص نسایی، ص 214. 
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   نکته 377 )سخن احمد حنبل(   

محمدبن منصور مى گويد: نزد احمدبن حنبل بوديم. مردی به وی گفت: ای ابوعبداهلل! 
نظر تو درباره حديث »من تقسيم کننده آتشم« که از على روايت شده چيست؟

گفت: چه شــده که اين حديث را انکار مى کنيد؟ )فقال: وما تنکرون من ذا( آيا روايت 
نکرده ايم که رســول خدا به على گفت: جز مؤمن تو را دوست نمى دارد و جز منافق 

تو را دشمن نمى دارد؟ 
گفتند: آری!

گفت: پس جای مؤمن کجاست )در قيامت(؟
گفتند: در بهشت. 

پرسيد: منافق در کجاست؟
گفتند: در آتش. 

گفت: پس بنابراين على تقسيم کننده آتش است. 1

   نکته 378 )سخن عمربن خطاب(   

عمربن خطاب مردی را ديد که در حال بدگويى و دشــنام به على بن ابيطالب بود »انه 
رأی رجًا یسّب علیاً فقال: انی اظنک منافقاً« به او گفت: من گمان مى کنم که تو منافقى 

چرا که شــنيدم پيامبرخدا مى فرمود: »نســبت على به من همانند نســبت هارون به 
موسى است جز آنکه پس از من پيامبری نيست«. 2

   نکته 379 )سخن ابوبکر و عايشه(   

عايشه از ابوبکر نقل مى کند که او گفت: 
»النظر الی وجه علّی عبادة؛ نگاه کردن به چهرة على عبادت است«. 3 

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 301 ـ کفایةالطالب، ص 72. 
2. تاریخ بغداد نوشته خطيب بغدادی متوفای 463 قمری، ج 7، ص 453. 

3. البدایة والنهایة، ج 7، ص 394 ـ املوضوعات، ابن جوزی، ج 1، ص 17 ـ کنزالعامل، ج 11، ص 634. 
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نکته برجسته و مهم 
1. اقرار و شــهادت علماء اهل سنت در اين فصل که با جمع صحابى به بيش از 300 
مورد مى رســد را نمى توان ناديده گرفت اين علماءبعد از تحقيق و بررسى براساس علم 
اين سخنان را درباره امام على در البالی کتب خود در قرن ها پيش نوشته و برای ما 
به يادگار گذاشــته اند اينان عمری را در حديث شناسى و تاريخ و فقه و تفسير گذارنده اند 
نبايد گواهى و شــهادت عالمى که ده ها ســال تحقيق کرده را دســت کم گرفت ما با 
شــهادت و گواهى آن ها، راه حق و حقيقت را مى توانيــم بيابيم بعضى از آن ها راجع به 
بعضى از صحابى رسول خدا نيز مطالبى گفته اند اما حجم و تعداد سخنان آنان درباره امام 

على خاص و مخصوص به نظر مى آيد. 
2. اگر نماينده شهر شما در مجلس ضعيف عمل کند و حق مردم شهر خود را پايمال 
کنــد و به مردم حــوزه انتخابيه خود ظلم کند در دوره بعد به او رای نخواهيد داد طبيعى 
اســت که ما بايد بپذيريم که عملکرد امام على در بعد از رســول خدا از همه خلفاء 
صحيح تر و بهتر بوده و ما نبايســتى به آن هايى کــه در روش و منش مخالف قرآن و 
رسول خدا عمل کردند رأی بدهيم و آنان را به عنوان خليفه بعد از رسول خدا بپذيريم. 
فخررازی عالم مفسر قرآن کريم در حدود 8 قرن پيش در تفسير 32 جلدی خود آورده 
که عمربن خطاب در طول خالفت چند ساله اش بيش از 90 مورد از سنت ها و روش پيغمبر 
و واجب های الهى را عوض کرد و آن ها را تعطيل اعالم کرد. )تفسير رازی ج 10، ص54(. 
و ابن عباس مفســر بزرگ مى گويد: برای هيچ کس به اندازه على در قرآن کريم 

نازل نشده است. 
شــما با نماينده مجلس شــهر خود که حق مردم شــما را ضايع کرده و باعث عقب 
افتادگى مردم شــهر شما شده چه مى کنيد ما نبايد پيرو کسى باشيم که در قيامت باعث 

عقب افتادگى و نابودی ما بشود. 
3. يک مثال ديگر:

ديــدم از دکتری خيلى تعريف مى کرد و آن دکتــر را تمجيد مى کرد به او گفتم کار 
دکتر را ديده ای گفت: نه. گفتم: پس چرا تعريفش مى کنى؟ گفت: دو سه نفر از دوستانم 
آن دکتر را مى شناســند و تعريف او را مى کنند من به واسطة حرف آن ها به دکتر اعتقاد 

پيدا کردم. 
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سؤال: حرف بيش از 300 نفر از علمای اهل سنت و صحابى نبايد برای ما حقيقت راه 
على را روشــن کند آيا حرف 300 نفر عالم نمى تواند باور  درست را به ما نشان بدهد. 
) در اين فصل سخن 400 نفر از علماء و صحابى آمده است که به بعضى از اين سخنان 

شماره نداده ايم(. 
4. در اين فصل برای اتقان و ايقان منابع و مدارک يک حديث را به بيش از 10 مورد 
رسانيده ايم تا خواننده بتواند به راحتى آن را قبول نمايد و قطعيت آن را به اثبات برسانيم 

و تکرار بعضى از مطالب به جهت اهميت و نقل مطلب از منابع متعدد رخ داده است. 
5. بــا همه تالش هايى که در تاريــخ بر عليه امام على به انجام رســيد و ليکن 
نشانه های حقانيت او هنوز پا برجاست ابوحفص عمر بن شاهين متوفای سال 385 قمری 
مى گويد: مــن فضايل مخصوص اميرالمومنين على را در يــک هزار جلد گرد آوردم 

)تاريخ آل سعود، ص180(. 





فصل چهارم
 

حديث غدير در کتب اهل سنت

:قال رسول خدا

من کنت مواله فهذا علی مواله.

هرکه من موالی اویم علی نیز 

موالی اوست.

اسنی المطالب، صفحه 50.
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   1. خطبه نورانى غدير  

 بسم الله الرحمن الرحيم
ِدِه، َوَدنا ىف تََفرُِّدِه، َوَجلَّ ىف ُسلْطانِِه َوَعظَُم ىف أَْركانِِه َوأحاَط ِبكُلِّ  اَلَْحْمُدللّه ِ الَّذى َعا ىف تََوحُّ

َشْ ٍء ِعلاْم َوُهَو ىف َمكانِِه، َوَقَهَر َجميَع الَْخلِْق ِبُقْدَرتِِه َوبُرْهانِِه، َحميدا لَْم يََزْل َمْحُمودا اليَزاْل 

َوَمجيدا اليَزول َوُمبدئا َوُمعيدا َوكُلِّ امٍر اِلَْيِه يَُعود. 

َربُّ  ُسبُّوٌح  وٌس  ُقدُّ امواِت،  َوالْسَّ اْلَْرضنَي  َوَجّباُر  الَْمدُحّواِت  َوداِحى  الَْمْسُموكاِت،  باِرى ُء 

ٌل َعىل َجميعِ َمْن بََرأَُه، ُمَتطَوٌِّل َعىل َجميع َمن اِنْشاُء، يَلَْحُظ كُلُّ َعنْيٍ  الَْمائِكَِة َوالرُّوحِ، ُمَتَفضِّ

َوالُْعُيوُن التَراُه. 

ِبانِْتقاِمِه َوال  ُل  ِبِنْعَمِتِه، اليَُعجِّ َعلَْيِهْم  َرْحَمُتُه َوَمنَّ  َقْد َوِسَع كُلُّ َشْ ٍء  كَريٌم َحليٌم ُذوأَناٍة، 

وا ِمْن َعذاِبِه.  يُباِدُر اِلَْيِهْم مِبَا اْسَتَحقُّ

امئَِر، َولَْم تَْخَف َعلَْيِه الَْمكُْنوناُت، َوالَ اْشَتَبَهْت َعلَْيِه الَْخِفّياُت، لَُه  آئَِر، َوَعلَِم الضَّ َقْد َفِهَم السَّ

ُة ىف كُلُّ َشْ ٍء، َوالُْقْدَرُة َعىل كُلُّ َشْ ٍء، َولَْيَس  االِْءحاطَُة ِبكُلُّ َشْ ٍء، َوالَْغلََبُة َعىل، كُلُّ َشْ ٍء َوالُْقوَّ

ْ ٌء حنَي الَشْ ء، دآئٌِم َحىٌّ قآئٌِم ِبالِْقْسِط ال اِلِه ااِلّ ُهَو الَْعزيُز الَْحكيُم.  ِمْثلَُه َشْ ٌء، َوُهَو ُمْنِشُئ الشَّ

َجلَّ َعْن أَْن تُْدرِكُُه اْلَبْصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْلَبْصاَر، َوُهَو اللَّطيُف الَْخبريُ، اليَلَْحُق أََحٌد َوْصَفُه ِمْن 

َوَجلَّ َعىل نَْفِسِه َوأَْشَهُد ِبأَنَُّه اللّه ُ  ُمعايََنٍة، َوال يَِجُد أََحٌد كَْيَف ُهَو ِمْن رِسٍّ َوَعانَِيٍة ااِلّ مِباَدلَّ َعزَّ

ْهَر ُقْدُسُه َوالَّذى يُْغِش اْلَبََد نُوُرُه، َوالَّذى يُْنِفُذ أَْمرَُه ِبا ُمشاَوَرِة ُمشريٍ.  الَّذى َمَلَ الدَّ

َر ما أَبَْتَدَع َعىل َغرْيِ ِمثاٍل، َوَخلََق ما َخلََق  َوال َمَعُه رَشيٌك ىف تَْقديٍر، َوال يُعاوُن ىف تَْدبريٍ َصوَّ

ِبا َمُعونٍَة ِمْن أََحٍد َوال تَكَلٍُّف َوالَ اْحِتياٍل أَنَْشأَها َفكانَْت َوبََرأَها َفبانَْت، َفُهَواللّه ُ الَّذى ال اِلَه ااِلّ 

نيَعِة، الَْعْدُل الَّذى ال يَُجوُر، َواْلَكْرَُم الَّذى تَرِْجُع اِلَْيِه اْلُُموُر. ُهَو، الُْمْتِقُن الَصْنَعة الَْحَسَن الصَّ

َواْسَتْسلََم كُلُّ َشْ ٍء  لِِعزَتِِه،  َوَذلَّ كُلُّ َشْ ٍء  لَِعظََمِتِه  تَواَضَع كُلُّ َشْ ٍء  الَّذى  اللّه ُ  أَنَُّه  َوأَْشَهُد 

كُلٌّ  َوالَْقَمِر  ْمِس  الشَّ ُر  َوُمَسخِّ اْلَْفاِك،  َوُمَفلُِّك  اْلَْماِك  مالُِك  لَِهْيَبِتِه  َشْ ٍء  كُلُّ  َوَخَضَع  لُِقَدَرتِِه 

ُر النَّهاَر َعىَل اللَّيِل، يَطْلُُبُه َحثيثا قاِصُم كُلِّ   ُر اللَّْيَل َعىَل النَّهاِر َو يُكَوِّ يَْجرى الََِجٍل ُمَسّمٍى، يُكَوِّ

، أََحٌد َصَمٌد لَم يَلِْد َولَْم يُولَْد  َجّباٍر َعنيٍد، َوُمْهلُِك كُلِّ َشْيطاٍن َمريٍد لَْم يَكُْن لَُه ِضدٌّ َوال َمَعُه نِدٌّ

َوملْ يَكُْن لَُه كُُفوا أََحٌد. 

اِلٌه واِحٌد َو َربٌّ ماِجٌد، يَشاُء َفُيمىض، َو يُريُد َفَيْقىض، َو يَْعلَُم َفُيْحىص، َو ُييُت َو يُْحيى، َو 
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يُْفِقُر َو يُْغنى، َو يُْضِحُك َو يُْبىك، َويَدىن َويَْقىص َوَيَْنُع َويُْعطى، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد، ِبَيِدِه الَْخرْيُ 

َوُهَو َعىل كُلِّ َشْ ٍء َقديٌر. 

عاِء  يُولُِج اللَّْيَل ىِف النَّهاِر، َو يُولُِج النَّهاَر ىِف اللَّْيِل ال اِلَه ااِلّ ُهَو الَْعزيُز الَْغّفاُر، ُمْسَتجيُب الدُّ

َو ُمْجِزُل الَْعطآِء، ُمْحىِص اْلَنْفاِس، َوَربُّ الِْجنَِّة َو الّناِس، الَّذى ال يَْشكُُل َعلَْيِه َشْ ٌء َو اليَْضِجرُُه 

رُصاُخ الُْمْسَترْصِخنَي، َو ال يُرْبُِمُه اِلْحاُل الُْملِّحنَي، الْعاِصُم لِلّصالِحنَي، َو الُْمَوفُِّق لِلُْمْفلِحنَي، َوَمْوَل 

الُْمْؤِمننَي َوَربُّ الْعالَمنَي الَِّذى اْسَتَحقَّ ِمْن كُلِّ َخلْق أَْن يَْشكُرَُه َويَْحَمَدُه َعىل كُلِّ حاٍل. 

َو  مِبآَلئِكَِتِه  َو  ِبِه  أُْؤِمُن  َو  َوالرَّخآِء  ِة  دَّ َوالشِّ ّاِء  ّاِء َوالرضَّ َواَْشكَرُُه دامِئا َعىَل السَّ أَْحَمُدُه كَثريا 

كُُتِبِه َوُرُسلِِه، أَْسَمُع أَْمرَُه َوأُطيُع َوأُباِدُر اِل كُلِّ ما يَرْضاُه، َواْسَتْسلُِم لِام لَِقضائِِه، َرْغَبًة ىف طاَعِتِه، 

ى اليُْؤَمُن َمكْرُُه َواليُخاُف َجْوُرُه.  َوَخْوفا ِمْن ُعُقوبَِتِه الَِنَُّه اللّه ُ الذَّ

  فرمان براى ابالغ مطلبى مهم  

]َو[ أُِقرُّلَُه َعىل نَْفىس ِبالُْعُبوديَِّة، َوأَْشَهُد لَُه ِبالُربُوِبيَِّة، َوأَُؤّدى ما أَْوحى ِبِه اِلَّ َحَذرا ِمْن أَْن ال 

أَْفَعْل، َفَتِحلَّ ىب ِمْنُه قاِرَعٌة اليَْدَفُعها َعّنى أََحٌد َوإِْن َعظُْمَت حيلَُتُه وصفِت ُخلُْتُه . 

الاِلَه ااِلّ ُهَو، ِلَنَُّه َقْد أَْعلََمنى ]أىّن[ اِءْن لَْم أُبَلَِّغ ما أَنَْزَل اِلَّ ىف َحقَّ َعىِلًّ َفام بَلِّْغَت رِسالََتُه، 

الْرَّْحمِن  ِبْسمِ اللّه ِ   : اِلَّ َفأوَحى  الْكَريَم،  الْكاىف  َوُهَواللّه ُ  الِْعْصَمِة،  َوتَعال  تَبارََك  ل  َضْمَن  َوَقْد 

ٍ ـ يَْعنى ىِف الِْخاَفِة لَِعىلِ بِْن اَبىطالٍِب  الرَّحيِم »يا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أَنَْزَل اِلَْيَك ِمْن َربَِّك« ىف َعىلِّ

اُم ـ »َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفام بَلَّْغَت رِسالََتُه َواللّه ُ يَْعِصُمَك ِمَن الّناِس«.1 َعلَْيهِ السَّ

ُ لَكُْم َسَبَب نُُزوِل هِذِه  ُْت ىف تَْبليغ ما أَنَْزَل اللّه ُ تَعال إَِلَّ َوأَنَا اُبنَيِّ 1. َمعارِشَالّناِس: ما َقرصَّ

االْيَِة.

اُم ـ أَْن أَُقوَم  ام َرىّب ـ َوُهَو السَّ اُم َهَبَط إَِلَّ ِمرارا ثَاثا يَأُمُرىن َعنِ السَّ إِنَّ َجرْبَئيَل َعلَْيهِ السَّ

تى  ىف هذا الَْمْشَهِد، َفأُْعلَِم كُلَّ أَبَْيٍض َوأَْسَوٍد أَنَّ َعىِلَ بِْن اَبىطالٍِب أَخى َوَوصيِّى َوَخليَفتى َعىل اُمَّ

َواالِْءماُم ِمْن بَْعدى، الَّذى َمَحلُُّه ِمّنى َمَحلُّ هاُروَن ِمْن ُموىس إِالّ أَنَُّه النَِبىَّ بَْعدى َوُهَو َولِيُّكُْم 

َولِيُّكُمُ اللّه ُ  ا  َ »إنِّ ِهَى:  ِكتاِبِة  ِمْن  آيًَة  ِبذلَِك  َعىَلَّ  َوتَعال  تَبارََك  أَنَْزَل اللّه ُ  َوَقْد  َوَرُسولِِه،  بَْعَداللّه ِ 

كوَة َوُهْم راِكُعوَن(.2  لوَة َويُؤتُوَن الزَّ َوَرُسولُُه َوالَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُمَون الصَّ

1. مائده/ 67.

2. مائده/ 55.
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َوَجلَّ ىف كُلِّ حاٍل. كاَة َوُهَو راِكٌع يُريُداللّه َ َعزَّ اَة َوآَت الزَّ َوَعىِلَ بِْن اَبىطالٍِب الَّذى أَقاَم الصَّ

ِبِقلَِّة  لِِعلْمى  الّناس،  أَيُّها  إِلَْيكُم،  ذلَِك  تَْبليغ  َعْن  اُم  السَّ ل  يَْسَتْعِفَى  أَْن  َجرْبَئيَل  َوَسألُْت 

املُتَّقنَي، َوكَرَثِة الُْمناِفقنَي، َوإِْدغاِل االمِْئنَي، َوَحَيِل املُْسَتْهزِئنَي ِباالِْءْساِم الَّذيَن َوَصَفُهُم اللّه ُ تَعال 

ىف ِكتاِبِه ِبأَنَُّهْم: يَُقولُوَن ِبأَلِْسَنِتِهْم ما لَْيَس ىف ُقلُوِبِهم َويَْحَسُبونَُه َهيِّنا َوُهَو ِعْنَداللّه ِ َعظيٌم. 

وىن أُُذنا َوَزَعُموا أىَّن كَذلَِك، لَِكرثَِة ُمازََمِتِه إِيّاَى َوإِْقبال  َوكَرْثَِة أَذاُهْم ل َغرْيُ َمرٍَّة َحّتى َسمُّ

َوَجلَّ ىف ذلَِك ]ُقرآنا[: َعلَْيِه. َوَهواُه َوَقُبولَُه ِمّنى َحّتى أَنَْزَل اللّه ُ َعزَّ

ـ  أُُذٌن  أَنَُّه  يَزَعُموَن  الَّذين  أُُذُن ـ َعىَل  ُقْل  أُُذٌن  َويَُقولُوَن ُهَو  النَِّبىَّ  يُْؤُذوَن  الَّذيَن  »َوِمْنُهم 

َخرْيٍلَكُْم يُْؤِمُن ِباللّه ِ َويُْؤِمُن لِلُْمؤِمننَي َوَرْحَمٌة لِلَّذيَن اِمُنوا َمْنكُْم َوالَّذيَن يُوُذوَن َرُسوُل اللّه ِ لَُهْم 

َعذاٌب اَليٌم«.1

ْيُت، َوأَْن اَْوِمى َء إِلَْيِهْم ِبأَْعيانِِهْم َلَْوَمأُت،  َى القائِلنَي ِبذلَِك ِبأَْسامئِِهْم لََسمَّ َولَْو ِشْئُت أَْن أَُسمِّ

ِمّنى إِالّ  َوأَْن أَُدلَّ َعلَْيِهُم لََدللَلُْت، َولِكّنى َواللّه ِ ىف أُُمورِِهْم َقْد تَكَرَّْمُت، َوكُلُّ ذلَِك اليُرِْض اللّه َ 

أَْن أُبَلَِّغ ما أَنَْزَل اللّه  إَِلَّ ىف َحقِّ َعىِلٍّ ثُمَّ تىَل: َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه َوَسلََّم: »يا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما 

أَنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ـ ىف َحقٍّ َعىَلٍّ ـ َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفام بَلَّْغَت رِسالََتُه َواللّه ُ يَْعِصُمَك ِمَن الّناِس«.2

  اعالم رسمى واليت و امامت دوازده امام  

2. َفاْعلَُموا َمعارِشَ الّناِس: ذلَِك فيِه َواْفَهُموُه َواْعلَُموا إِنَّ اللّه َ َقْد نََصَبُه لَكُْم َولِّيا َوإِماما َفرًَض 

َوَعىل   ، َوالحارِضِ الْبادى  َوَعىَل  ِبإِْحساٍن،  لَُهْم  الّتاِبعنَي  َوَعىَل  والَنْصاِر،  الُْمهاِجريَن  َعىَل  طاَعُتُه 

ٍد،  غريِ َوالْكَبريِ، َوَعىَل اْلَبَْيِض واْلَْسَوِد َوَعىل كُلِّ ُمَوحِّ ِى َوالَْعَرىِبِّ، َوالُْحرِّ َوالَْمْملُوِك َوالصَّ اْلَْعَجمِّ

َقُه َفَقْد َغَفَراللّه ُ  ماِض ُحكُْمُه، جاٍز َقْولُُه ناِفٌذ أَْمرُُه، َملُْعوٌن َمْن خالََفُه، َمرُْحوٌم َمْن تَِبَعُه َوَمْن َصدَّ

لَُه َولَِمْن َسِمُع ِمْنُه َوأَطاَع لَُه. 

إِنَُّه آِخُر َمقاٍم أَُقوُمُه ىف هَذا الَْمْشَهِد، َفاْسَمُعوا َوأطيُعوا َوانْقاُدوا ِلَْمِر  3. َمعارِشَ الّناِس:: 

َوَجلَّ ُهَو َمْوالكُْم َوإِلُهكُْم، ثُمَّ ِمْن ُدونِِه َرُسولُُه الُْمخاِطُب لَكُْم، ثُمَّ ِمْن  اللّه ِ َربِّكُْم، َفإِنَّ اللّه َ َعزَّ

يَّتى ِمْن ُولِْدِه إِل يَْوَم تَلَْقْوَن اللّه َ  بَْعدى َعىِلٌّ َولِيُّكُْم َوإِماُمكُْم ِبأَْمرِاللّه ِ َربِّكُْم، ثُمَّ االِْءماَمُة ىف ُذرِّ

َوَجلَّ َوَرُسولَُه. َعزَّ

1. توبه / 61.
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الَحاَل إِالّ ما أََحلَُّه اللّه ُ َوَرُسولُُه َوُهْم، َوال َحراَم إِالّ ما َحرََّمهُ اللّه ُ َعلَْيكُْم َوَرُسولُُه َوُهْم َواللّه ُ 

، َعرََّفِنى الَْحاَل َوالَْحراَم َوأَنا أَْفَضْيُت مِبا َعلََّمنى َرىّب ِمْن ِكتاِبِه َوَحالِِه َوَحراِمِه إِلَْيِه. َوَجلَّ َعزَّ

لُوُه ماِمْن ِعلٍْم إِالّ َوَقْد أَْحصاهُ اللّه ُ ىِفَّ، َوكُلُّ ِعلٍْم ُعلِّْمُت َفَقْد أَْحَصْيُتُه  4. َمعارِشَ الّناِس: َفضَّ

ىف إِماِم الُْمتَّقنَي، َوماِمْن ِعلٍْم إِالّ َعلَّْمُتُه َعلِّيا َوُهَو االِْءماُم الُْمبنُي الَّذى ِذكْرُهُ اللّه ُ ىف ُسوَرٍة يٍس: 

)َوكُلِّ َشْ ٍء اَْحَصْيناُه ىف اِماٍم ُمبني(.

5. َمعارِشَ الّناِس: التَِضلُّوا َعْنُه َوالتَْنِفُروا ِمْنُه، َوالتَْسَتْنِكُفوا ِمْن ِواليَِتِه، َفُهَو الَّذى يَْهدى إَِل 

الَْحقِّ َويَْعَمُل ِبه، َويُزِْهُق الْباِطَل َويْنهى َعْنُه َوال تَأُْخُذُه ىِف اللّه ِ لَْوَمُة الئٍِم.

ُل َمْن آَمَن ِباللّه ِ َوَرُسولِِه لَْم يَْسِبُقُه اَِل االياُن ىب أَحٌد َو]ُهَو[ الَّذى َفدى َرُسوَل اللّه ِ ِبَنْفِسِه. ثُمَّ إِنَُّه أَوَّ

ُل الّناِس  َو ]ُهَو[ الَّذى كاَن َمَع َرُسولِ اللّه ِ َوال أََحَد يَْعُبُداللّه َ َمَع َرُسولِِه ِمَن الرِّجاِل َغرْيُُه اَوَّ

ُل َمْن َعَبَداللّه َ َمعى. اَْمرَتُْه َعنِ اللّه ِ اِْن يَناَم ىف َمْضَجعى َفَفْعَل فاديا ل ِبَنْفِسِه. َصاًة َواَوَّ

لَهُ اللّه ُ َوأَْقِبلُوُه َفَقْد نََصَبهُ اللّه ُ. لُوُه َفَقْد َفضَّ 6. َمعارِشَ الّناِس: َفضِّ

يَْغِفَراللّه ُُ  َولَْن  أَنْكََر ِواليََتُه،  َولَْن يَُتوَب اللّه ُ َعىل أََحٍد  إِنَُّه إِماٌم ِمَن اللّه ِ،  7. َمعارِشَ الّناِس: 

بَُه َعذابا نُكْرا أَبََدا االْبآِد، َوَدْهَر  لَُه، َحْتام َعىَل اللّه ِ أَْن يَْفَعَل ذلَِك مِبَْن خالََف أَْمرَُه فيِه، َوأَْن يَُعذِّ

ْت لِلْكاِفريَن.1  ُهوِر، َفاْحَذُروا أَْن تُخالُِفوُه َفَتْصلُوا نارا َوُقوُدَها الّناُس َوالِْحجاَرُة أُِعدَّ الدُّ

لُوَن ِمَن النَِّبّينَي َوالُْمرَْسلنَي َوأَنَا خاتُِم اْلَنِْبيآِء َوالُْمرَْسلنَي،  َ الَوَّ 8. َمعارِشَ الّناُس: ىب َواللّه ِ بَرشَّ

امواِت َواْلَْرضنَي، َفَمْن َشكَّ ىف ذلَِك َفَقْد كََفَر كُْفَر  ُة َعىل َجميعِ الَْمْخلُوقنَي ِمْن أَْهِل السَّ َوالُْحجَّ

َوَمْن َشكَّ ىف  اِلَّ  اَنَْزَل  كُلِّ ما  ىِف  َفَقْد َشكَّ  َقْول هذا  ِمْن  َوَمْن َشكَّ ىف َشْ ٍء  اْلُول،  الْجاِهليَِّة 

واِحٍد ِمَن االمََْئَِة َفَقْد َشكَّ ىف كُلِّ ما اَنَْزَل اِلَّ َوَمْن َشكَّ ىف واِحٍد ِمنَ االمَِئَِة َفَقد َشكَّ ىِف الْكُلِّ ِمْنُهْم 

َوالّشاكِّ ِفينا ىِف الّنار. 

، َوإِْحسانا ِمْنُه إَِلَّ، َوال إِلَه إاِلّ ُهَو ااِلّ  9. َمعارِشَ الّناِس: َحباىِن اللّه ُ ِبهِذِه الَْفضيلَِة َمّناِمْنُه َعىَلَّ

لَُه الَْحْمُد ِمّنى أَبََد االِْبديَن َوَدْهَر الّداِهريَن َعىل كُلِّ حاٍل.

ْزَق  لُوا َعلِّيا َفإِنَُّه أَْفَضُل الّناِس بَْعدى ِمْن َذكٍَر َوأُنْثى، ما أَنَْزَل اللّه ُ الرِّ 10. َمعارِشَ الّناِس: َفضِّ

َوبَِقَى الَْخلَْق، َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن رّد َعىَلَّ َقْول هذا َولَْم يُواِفْقُه، أاَل إِنَّ َجرْبَئيَل 

َفلَْتْنظُْر  َوَغَضبى،  لَْعَنتى  َفَعلَْيِه  يََتَولَُّه  َولَْم  َعلِّيا  َمْن عادى  َويَُقوُل:  ِبذلَِك،  تَعال  ىَن َعنِ اللّه ِ  َخربَّ

َمْت لَِغٍد َواتَُّقوااللّه َ أَْن تُخالُِفوُه َفَتِزلَّ َقَدٌم بَْعَد ثُُبوتِها إِنَّ اللّه َ َخبريٌ مِبا تَْعَملُوَن. نَْفٌس ما َقدَّ

1. بقره / 124.
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َن يُخالُِفُه: »أَْن  11. َمعارِشَ الّناِس: إِنَُّه َجْنُب اللّه ِ الَّذى َذكََر ىف ِكتاِبِه َفقاَل تَعال ُمْخرِبا َعمَّ

تَُقوَل يا َحْسَت َعىل ما َفرَّطُْت ىف َجْنِب اللّه ِ«.

12. َمعارِشَ الّناِس: تََدبَُّروا الُْقرْآَن َواْفَهُموا آياتِِه، َوانْظُرُوا إِل ُمْحكَامتِِه َوالتَتَِّبُعوا ُمَتشاِبَهُه 

ـ  َوشآئٌِل  َ لَكُْم َزواِجرَُه، َوال يُوِضُح لَكُْم تَْفسريُُه إِالَّ الَّذى أَنَا آِخٌذ ِبَيِدِه َوُمْصِعُدُه إَِلَّ َفَواللّه ِ لَْن يَُبنيِّ

ِبَعُضِدِه ـ َوُمْعلُِمكُْم: أَنَّ َمْن كُْنُت َمْوالُه َفهذا َعىِلٌّ َمْوالُه، َوُهَو َعىِلُ بُْن أىَب طالٍِب أَخى َوَوِصّيى، 

. َوَجلَّ أَنَْزلَها َعىَلَّ َوُمواالتُُه ِمَن اللّه ِ َعزَّ

13. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ َعلِّيا َوالطَِّيبنَي ِمْن ُولدى ِمْن ُصلِْبِه ُهُم الثِّْقُل اْلَْصَغُر، َوالُْقْراُن الثِّْقُل 

اْلَكْرَبُ، َفكُلُّ واِحٍد ُمْنِبٌئ َعْن صاِحِبِه َوُمواِفٌق لَُه لَْن يَْفرَتِقا َحّتى يَرِدا َعىَلَّ الَْحْوَض. 

َوَقْد  أاَل  بَلَّْغُت،  َوَقْد  أاَل  يُْت،  أَدَّ َوَقْد  أاَل  أَْرِضِه.  ىف  َوُحكّاُمُه  َخلِْقِه  ىف  أَُمناُءاللّه ِ  اِنَُّهْم  ااِلّ 

ال  إِنَُّه  أاَل  َوَجلَّ  َعزَّ اللّه ِ  َعِن  ُقلُْت  َوأَنَا  قاَل  َوَجلَّ  َعزَّ اللّه َ  َوإِنَّ  أاَل  أَْوَضْحُت،  َوَقْد  أاَل  أَْسَمْعُت، 

أَمريُالُْمْؤِمننَي َغرْيَ أَخى هذا ااِلّ التَِحلُّ إِْمرَُة الُْمْؤِمننَي بَْعدى ِلََحٍد َغرْيَُه.

  به وسيله پيامبر معرفى اميرالمؤمنين  

ِل ما َصَعَد َرُسوُل اللّه ِ َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه شاَل  ثُمَّ رَضَِب ِبَيِدِه إِل َعُضِدِه َفرََفَعُه َوكاَن ُمْنُذ أَوَّ

َعلِّيا َحّتى صاَرْت ِرْجلُُه َمَع ُركَْبِة َرُسولِ اللّه ِ َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه ثُمَّ قاَل: 

ا الّناُس َمْن اَول ِبكُْم َمْن اَنُْفِسكُْم؟ قالُوا: اللّه ُ َوَرُسولَُه َفقال: ااِلّ َفَمْن ُكْنَت َمَوالُه َفهذا  أيَهَّ

َعىِلُّ َمْوالُه اَللُّهمَّ َواِل َمْن واالُه َوعاَد َمْن عاداُه َوانرُْصْ َمْن نرََصُه َواْخَذَل َمْن َخَذلَه.

تى َوَعىل َمْن آَمَن  14. َمعارِشَ الّناِس: هذا َعىِلٌّ أَخى َوَوِصّيى َوواعى ِعلْمى، َوَخليَفتى ىف أُمَّ

، َوالّداعى إِلَْيِه َوالْعاِمُل مِبا يَرْضاُه، َوالُْمحارُِب ِلَْعدآئِِه َوالُْموال  َوَجلَّ ىب َوَعىل تَْفسريِ ِكتاِب اللّه ِ َعزَّ

َعىل طاَعِتِه، َوالّناهى َعْن َمْعِصَيِتِه اِنَُّه َخليَفُة َرُسولِ اللّه ِ، َوأَمريُالُْمْؤِمننَي َواالِْءماُم الْهادى َمنَ اللّه ِ، 

أَللُّهمَّ  اَُقوُل:   ، يا َربِّ لََدىَّ  الَْقْوُل  ُل  يَُبدَّ يَُقوُل ما  ِبأَْمرِاللّه ِ،  َوالْامرِقنَي  َوالْقاِسطنَي  الّناِكثنَي  َوقاتُِل 

َواِل  َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه َوانرُْصْ َمْن نرََصُه َواَْخَذَل َمْن َخَذلَه، َوالَْعْن َمْن أَنْكَرَُه، َوأَْغِضْب 

ُه. َعىل َمْن َجَحَد َحقَّ

أَللُّهمَّ إِنََّك أَنَْزلَْت َعىِلٍّ َولِيَِّك ِعْنَد تِْبَينْيَ ذلَِك، َونَْصَبَك إِيّاُه لَهذا الَْيْوِم )الَْيْوِم أَكَْملُْت لَكُْم 

دينكُْم، َوأمَْتَْمَت َعلَْيكُْم نِْعَمتى، َورضيَت لَكُْم االِْءْساَم دينا(1 َفُقلَْت:

1. اشاره به آيه 3 سوره مائده.
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)اِنَّ الَّديَن ِعْنِداللّه  االِْءْساِم( َوُقلُْت »َوَمْن يَْبَتغِ َغرْيَ االِْءْساِم دينا َفلَْن يُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ىِف 

االِْخرَِة ِمَن الْخارِسيَن«1.

أَللُّهمَّ إِىّن أُْشِهُدَك، َوكَفى ِبَك َشهيدا أىَّن َقْد بَلَّْغُت.

  تأكيد بر توجه مردم به مسأله امامت  

يَُقوُم  َومِبَْن  ِبِه  يَأتَمَّ  لَْم  َفَمْن  ِبإِماَمِتِه،  ديَنكُْم  َوَجلَّ  َعزَّ اللّه ُ  أَكَْمَل  ا  إِنَّ الّناِس:  َمعارِشَ   .15

َوَجلَّ َفأُولِئَك الَّذيَن َحِبطَْت  َعزَّ َمقاَمُه ِمْن ُولْدى ِمْن ُصلِْبِه إِل يَْوِم الِقياَمِة َوالَْعرِْض َعىَل اللّه ِ 

ُف اللّه ُ َعْنُهُم الَْعذاَب َوال ُهْم يُْنظَُروَن(.3 أَْعاملُُهْم َوىِف الّناِر ُهْم خالُِدوَن2، )اليَُخفَّ

َواللّه ُ   ، َعىَلَّ كُْم  َوأََعزُّ  ، إَِلَّ َوأَْقَربُكُْم  ىب،  كُْم  َوأََحقُّ ل  أَنرَْصُكُْم  َعىِلٌّ  هذا  الّناِس:  َمعارِشَ   .16

َوَجلَّ َوأَنَا َعْنُه راِضياِن. َعزَّ

َوما نََزلَْت آيَُة رًِض ىِف الُْقراِن إِالّ فيِه، َوما خاطََب اللّه ُ الَّذيَن آَمُنوا إِالّ بََدأَ ِبِه، َوال نََزلَْت آيَُة 

َمْدحٍ ىِف الُْقرْآِن إِالّ فيِه، َوال َشِهَد ِبالَجنَِّة ىف »َهْل أت َعىَل االِْءنْساِن« إِالّ لَُه، َوال أَنَْزلَها ىف ِسواُه 

َوال َمَدَح ِبها َغرْيُُه.

17. َمعارِشَ الّناِس: ُهَو نارِصُ ديِن اللّه ِ َوالُْمجاِدُل َعْن َرُسولِ اللّه ِ، َوُهَو التَِّقىُّ النَِّقىُّ الْهاِدى 

، َوَوِصيُّكُْم َخرْيُ َوِصٍّ َوبَُنوُه َخرْيُ اْلَْوِصيآِء. ، نَِبيُّكُْم َخرْيُ نَِبىٍّ الَْمْهِدىُّ

. يَّتى ِمْن ُصلِْب اَمريَالُْموِمننَي َعىِلٍّ يَُة كُلِّ نَِبىِّ ِمْن ُصلِْبِه َوُذرِّ 18. َمعارِشَ الّناِس: ُذرِّ

19. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ إِبْليَس أَْخَرَج آَدَم ِمَن الَْجنَِّة ِبالَْحَسِد، َفا تَْحُسُدوُه َفَتْحِبَط أَْعاملُكُْم 

َوتَِزلَّ أَْقداُمكُْم.

، َفكَْيَف ِبكُْم َوأَنُْتْم أَنُْتْم،  َوَجلَّ َفإِنَّ آَدَم أُهِبَط إَِل اْلَْرِض ِبَخطيَئٍة واِحَدٍة َوُهَو َصْفَوُة اللّه ِ َعزَّ

َوِمْنكُْم أَْعدآَءاللّه ِ.

، َوال يُْؤِمُن ِبِه ااِلّ ُمْؤِمٌن ُمْخلٌِص. ، َوال يَوال َعلِّيا إِالّ تَِقىٌّ أاَل إِنَُّه اليُْبِغُض َعلِّيا إِالّ َشِقىٌّ

: َوىف َعىِلٍّ َواللّه ِ نََزلَْت ُسوَرُة ]َو[ الَْعرْصِ

1. آل عمران / 85.
2. اشاره به آيه 17 سوره توبه.

3. اشاره به آيه 162 سوره بقره.
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«1 ااِلّ َعىِلٌّ الَّذى آَمَن َوَرِضَ  »ِبْسِم اللّه ِ الرَّْحمِن الرَّحيِم«. َوالَْعرْصِ إِنَّ االِْءنْساِن لَفى ُخْسٍ

رِبِ. ِبالَْحقِّ َوالصَّ

20. َمعارِشَ الّناِس: َقِد اْسَتْشَهْدُت اللّه َ َوبَلَّْغُتكُْم رِسالَتى، َوما َعىَل الرَُّسوِل إِالَّ الَْباُغ الُْمبنُي2.

21. َمعارِشَ الّناِس: »إِتَُّقواللّه َ َحقَّ تُقاتِِه َوال مَتُوتُنَّ إِالّ َوأَنُْتْم ُمْسلُِموَن«3.

  كارشكنى هاى منافقان  

22. َمعارِشَ الّناِس: )آِمُنوا ِباللّه ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَّذى أُنِْزَل َمَعُه ِمْن َقْبِل أَْن نَطِْمَس ُوُجوها 

َبِت(4 ِباللّه ِ ما َعّنى ِبهِذِه االْيَِة ااِلّ َقوما ِمْن  َفَنُدَّها َعىل أَْدبارِها اَْو نُلِْعْنُهْم كَام لعّنا اَْصحاِب السَّ

ِفحِ َعْنُهْم َفلَْيْعَمُل كُلُّ اَْمرٍى َعىل ما يَِجْد لَِعىلٍّ ىف َقلِْبِه  اَْصحاىب اُْعرُْفُهْم ِباْسامئُِهْم َوَقْد اُْمرُِت ِبالصُّ

ِمَن الُْحبِّ َوالَْبَغِض.

، ثُمَّ ىِف النَّْسِل ِمْنُه إَِل  َوَجلَّ ىِفَّ َمْسلُوٌك ىف ثُمَّ ىف َعىِلٍّ 23. َمعارِشَ الّناِس: اَلنُّوُر ِمِن اللّه ِ َعزَّ

الْقآئِِم الَْمْهِدىِّ الَّذى يَأُْخُذ ِبَحقِّ اللّه ِ َوِبكُلِّ َحقٍّ ُهَولَنا.

يَن َوالُْمعانِديَن َوالُْمخالِفنَي َوالْخائِننَي َواالمِْثنَي  ًة َعىَل الُْمَقرصِّ َوَجلَّ َقْد َجَعلَنا ُحجَّ ِلَنَّ اللّه َ َعزَّ

َوالظّالِمنَي َوالْغاِصبنَي ِمْن َجميعِ الْعالَمنَي.

ُقِتلُْت  أَْو  ِمتُّ  أََفإِْن  الرُُّسُل،  َقْبىِل  ِمْن  َخلَْت  َقْد  َرُسوُل اللّه ِ  أىَّن  أُنِْذُركُْم  الّناِس:  َمعارِشَ   .24

الّشاِكريَن  َوَسَيْجِزى اللّه ُ  َشْيئا  يَرُضَّاللّه َ  َفلَْن  َعِقَبْيِه  َعىل  يَْنَقلِْب  َوَمْن  أَْعقاِبكُْم،  َعىل  انَْقلَْبُتْم 

الّصاِبريَن.5

كِْر ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه ُولْدى ِمْن ُصلِْبِه.  رْبِ َوالشُّ أاَل َوإِنَّ َعلِّيا ]ُهَو[ الَْمْوُصوُف ِبالصَّ

25. َمعارِشَ الّناِس: المَتُنُّوا َعىَل إِْساَمكُْم بَْل المَتَنُّوا َعىلَ اللّه ِ َعَملِكُْم َويَْسَخِط َعلَْيكُْم َويَْبِتليكُْم 

ِبُشواٍظ ِمْن ناٍر َونُحاٍس اِنَّ َربِّكُْم لَِبالِْمرْصاِد.

وَن. 26. َمعارِشَ الّناِس: ]إِنَُّه[ َسَيكُوُن ِمْن بَْعدى أمَِئًَّة يَْدُعوَن إَِل الّناِر َويَْوَم الِْقيَمِة اليُْنرَصُ

27. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ اللّه َ َوأَنَا بَريئاِن ِمْنُهْم.

1. سوره عصر، آيه 3 ـ 1.
2. اشاره به آيات 35 سوره نحل و 54 سوره آل عمران، آيه 102.

3. آل عمران / 102.
4. نساء/ 47.

5. اشاره به آيه 144 سوره آل عمران.
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رِْك اْلَْسَفِل ِمَن الّناِر َولَِبْئَس  28. َمعارِشَ الّناِس: إِنَُّهْم َوأَنْصاَرُهْم َوأَْشياَعُهْم َوأَتْباَعُهْم ىِف الدَّ

يَن. َمْثَوى الُْمَتكَربِّ

حيَفِة َفلَْيْنظُْر أََحُدكُْم ىف َصحيَفِتِه. قاَل: َفَذَهَب َعىَل الّناِس إِالّ رِشِْذَمًة  أاَل إِنَُّهْم أَْصحاُب الصَّ

حيَفِة. ِمْنُهْم أَْمُر الصَّ

29. َمعارِشَ الّناِس: إىِّن أََدُعها إِماَمًة َوِوراثًَة ىف ُعْقبى إِل يَْوِم الِْقياَمِة.

ْن َشِهَد أَْو لَْم  ًة َعىل كُلِّ حارِضٍ َوغائٍِب، َوَعىل كُلِّ أََحٍد ِممَّ َوَقْد بَلَّْغُت ما أُِمرُْت ِبَتْبليِغِه، ُحجَّ

يَْشَهْد، ُولَِد أَْو لَْم يُْولَْد، َفلُْيَبلِّغِ الْحارِضُ الْغآئَِب، َوالْوالُِد الَْولََد إِل يَْوِم الِْقياَمِة.

َوِعْنَدها  َوالَْمْغَتِصبنَي،  الْغاِصبنَي  لََعنَ اللّه ُ  أاَل  َواْغِتصابا،  ُملْكا  بَْعدى  االماَمَة  َوَسَيْجَعلُوَن 

َسَنْفُرُغ لَكُْم أَيَُّها الثََّقاِن1، َفرُيِْسُل َعلَْيكُام ُشواٌظ ِمْن ناٍر َونُحاٌس َفا تَْنَترِصاِن2.

َوَجلَّ لَْم يَكُْن لَِيَذُركُْم َعىل ما أَنُْتْم َعلَْيِه، َحّتى َييَز الَْخبيَث  30. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ اللّه َ َعزَّ

ِمَن الطَّيِِّب، َوما كاَن اللّه ُ لُِيطْلَِعكُْم َعىَل الَْغْيِب3.

َوُمْملِكُها  يَْومِ الِْقياَمِة  َقْبِل  ِبَتكْذيِبها  ُمْهلِكُها  َواللّه ُ  إِالّ  َقْريٍَة  ِمْن  ما  إِنَُّه  الّناِس:  َمعارِشَ   .31

االِْماَم الَْمْهدى.

َواللّه ُ يَْصُدُق ما َوَعَدُه.

لنَي َوُهَو ُمْهلُِك االِْخريَن.  لنَي، َواللّه ِ لََقْد أَْهلََك اْلَوَّ 32. َمعارِشَ الّناِس: َقْد َضلَّ َقْبلَكُْم أَكْرَثُ اْلَوَّ

ِبالُْمْجرِمنَي. َويٌْل يَْوَمِئٍذ  لنَي. ثُمَّ نُْتِبُعُهْم االِْخريَن. كَذلَِك نَْفَعُل  تَعال: »أَلَْم نُْهلُِك اْلَوَّ قاَل اللّه ُ 

بنَي«4. لِلُْمكَذِّ

اْلَْمَر  َفَعلَِم  ِباْمرِِه،  َونََهْيُتُه  َعلِّيا  أََمرُْت  َوَقْد  َونَهاىن  أََمَرىن  َقْد  اللّه َ  إِنَّ  الّناِس:  َمعارِشَ   .33

َوالنَّْهَى لََديِْه، َفاْسَمُعوا ِلَْمرِِه تَْسلَُموا َوأَطيُعوُه تَْهَتُدوا، َوانَْتُهوا لَِنْهِيِه تَرُْشُدوا َوصريُوا إِل َمراِدِه، 

ُبُل َعْن َسبيلِه. َواليََتَفرَُّق ِبكُِم السُّ

1. الرحمن /30.
2. الرحمن / 35.

3. آل عمران / 179.
4. مرسالت، آيات 16 ـ 19.
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  و دشمنان آن ها معرفى پيروان اهل بيت  

ثُمَّ  بَْعدى  ِمْن  َعىِلٌّ  ثُمَّ  ِباتِّباِعِه،  أََمَركُْم  الَّذى  الُْمْسَتقيُم  اللّه ِ  أَنَا رِصاُط  الّناِس:  34. َمعارِشَ 

ُولْدى ِمْن ُصلِْبِه أمَِئٌَّة الُْهدى يَْهُدوَن ِبالَْحقِّ َوِبِه يَْعِدلُوَن. ثُمَّ َقَرأ:

نَْسَتعنُي.  َوإِيّاَك  نَْعُبُد  إيّاَك  الّديِن.  يَْوِم  مالِِك  الرَّحيِم.  الرَّْحمِن  الْعالَمنَي.  َربِّ  »ألَْحْمُدللّه ِ 

اَط الُْمْسَتقيَم. رِصاَط الَّذيَن أَنَْعْمَت َعلَْيِهْم َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الّضالّنَي«1. إِْهِدنَا الرصِّ

الَخْوٌف  أَْولِياُءاللّه ِ  أُولِئَك  ْت،  َوإِيّاُهْم َخصَّ ْت  َعمَّ َولَُهْم  نََزلَْت  َواللّه ِ  َوفيِهْم  نُزِّلَْت  ىِفَّ  َوقاَل 

َعلَْيِهْم َوالُهْم يَْحزَنُوَن. 

أاَل إِنَّ ِحزَْب اللّه ِ ُهُم الْغالُِبوَن2.

ياطنَي  الشَّ َوإِْخواَن  وَن  الْعآدُّ َوُهُم  وَن  َوالْحآدُّ َوالنِّفاِق  قاِق  الشِّ أَْهُل  ُهْم  َعىِلٍّ  أَْعدآَء  إِنَّ  أاَل 

يُوحى بَْعُضُهْم إِل بَْعٍض ُزْخرَُف الُْقْوِل ُغُرورا3.

 : َوَجلَّ أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم الَّذيَن َذكَرَُهمُ اللّه ُ ىف ِكتاِبِه َفقاَل َعزَّ

اللّه َ َوَرُسولَُه َولَْو كانُوا آبائَُهْم أَْو  وَن َمْن حادَّ َوالَْيْوِم االِْخِر يُوآدُّ »التَِجُد َقْوما يُْؤِمُنوَن ِباللّه ِ 

أَبْنآَءُهْم أَْو إِْخوانَُهْم أَْو َعشريَتَُهْم أُولِئَك كََتَب ىف ُقلُوِبِهُم االْءياَن َوأَيَّدُهْم ِبُروحٍ ِمْنُه َويُْدِخلُُهْم 

َجّناٍت تَْجرى ِمْن تَْحِتَها اْلَنْهاُر خالِديَن فيها َرِضَ اللّه ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولِئَك ِحزَْب اللّه ِ ااِلّ اِنَّ 

ِحزَِب اللّه ِ ُهُم الُْمْفلُِحوَن«4.

يَلِْبُسوا  َولَْم  آَمُنوا  »الَّذيَن  َفقاَل:  َوَجلَّ  َعزَّ اللّه ُ  َوْصَفُهُم  الَّذيَن  الُْمْوِمُنوَن  أَْولِياَءُهُم  إِنَّ  أال 

ايانَُهْم ِبظُلٍْم أُولِئَك لَُهُم اْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن«5.

أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم الَّذيَن اِمُنوا َولَْم يَرْتابُوا أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم الَّذيَن يَْدُخلُوَن الَجنََّة ِبَساِمٍ آِمننَي 

تََتلَّقاُهُم الَْمائِكَُة ِبالتَّْسليم يَُقولُوَن: 

»َساٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوها خالِديَن«6.

أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم لَُهْم الَْجنََّة يُْرزَُقوَن فيها ِبَغرْيِ ِحساٍب أاَل إِنَّ أَْعداَءُهْم يَْصلَْوَن َسعريا.

1. حمد، آيات 1ـ7.
2. اشاره به آيه 56 سوره مائده.
3. اشاره به آيه 112 سوره انعام.

4. مجادله / 22.
5. انعام / 82.

6. اشاره به آيه 73 سوره زمر.
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.1 أاَل إِنَّ أَْعداَءُهْم الَّذيَن يَْسَمُعوَن لَِجَهنََّم َشهيقا َوِهَى تَُفوُر َويََرْوَن َولَها زَفريٌ

ٌة لَْعَنَت اُْخَتها َحّتى اِذا اِّداَركُوا فيها  أاَل إِنَّ أَْعداَءُهْم الَّذيَن قاَل اللّه ُ فيِهْم: )كُلَّام َدَخلَْت اُمَّ

لُونا فاتَُهْم َعذابا ِضْعفا ِمَن الّناِر قاَل لِكُلٍّ َضعٌف  َجميعا قالَْت اُْخريُهْم الُِوليُهْم َربَّنا هُوالِء اَضَّ

َولِكْن ال تَْعلَُموَن(.

يَأْتِكُْم  أَلَْم  َسأَلَُهْم َخزَنَُتها  َفْوٌج  أُلِْقَى فيَها  : »كُلَّام  َوَجلَّ َعزَّ الَّذيَن قاَل اللّه ُ  أَْعداَءُهْم  إِنَّ  أاَل 

نَذيٌر قالُوا بىَل َقْد جائَنا نَذيٌر َفكَّذبْنا َوُقلْنا ما نَزََّل اللّه ُ ِمْن َشْ ٍء إِْن أَنُْتْم إِالّ ىف َضاٍل كَبريٍ َوقالُوا 

عريِ«2. عريِ َفاْعرَتَُفوا ِبُذنُِبِهْم َفْسَحقا الَِْصحاِب السَّ لَْو كُّنا نَْسَمْع اَْو نَْعِقل ما كُّنا ىف اَْصحاِب السَّ

.3 أاَل إِنَّ أَْولِيآَءُهُم الَّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ِبالَْغْيِب لَُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر كَبريٌ

ُه اللّه ُ  نا َمْن َذمَّ عريِ َواالَجُر الْكَبريُ، َمعارِشَ الّناِس َعُدوُّ بَنْيَ السَّ 35. َمعارِشَ الّناِس: َشّتاَن ما 

ُ الَْبشريُ. َولََعَنُه، َوَولِيُّنا َمْن َمَدَحهُ اللّه ُ َوأََحبَُّه َمعارِشَ الّناِس ااِلّ َواىِّن اَنَا الَنذيُر َوِعىلِّ

36. َمعارِشَ الّناِس: أاَل َو إِىّن ُمْنذٌر َوَعىِلٌّ هاٍد. 

37. َمعارِشَ الّناِس: إىِّن نَِبىٌّ َوَعىِلٌّ َوِصّيى.

َمعارِشَ الّناِس ااِلّ َواىِّن َرُسوٌل َوَعىِلٌّ االِْماُم َوالَوِصُّ ِمْن بَْعدى َواالمَِئَُة ِمْن بَْعِدِه ُولُِدُه ااِلّ َواىِّن 

والِدُهْم َوُهْم يَْخرُِجوَن ِمْن ُصلِْبِه.

  در خطبه غدير معرفى حضرت مهدى  

أاَل َوإِنَّ خاتَِم اْلمَِئََّة ِمنَّا الْقآئُِم الَْمْهِدىِّ َصلَواُت اللّه ِ َعلَْيِه. 

أاَل إِنَُّه الظّاِهُر َعىَل الّديِن. 

أاَل إِنَُّه الُْمْنَتِقُم ِمَن الظّالِمنَي.

ِك َوهاديها(. أاَل إِنَُّه فاتُِح الُْحُصوِن َوهاِدُمها )ااِلّ اِنَُّه غالُِب كُلِّ َقبيلٍَة ِمْن اَْهِل الرشِّ

ِْك. أاَل إِنَُّه قاتُِل كُلِّ َقبيلٍَة ِمْن أَْهِل الرشِّ

. َوَجلَّ أاَل إِنَُّه الُْمْدرُِك كُلِّ ثاٍر ِلَْولِياِءاللّه ِ َعزَّ

أاَل إِنَُّه الّنارِصُ لِديِن اللّه ِ.

1. اشاره به آيات 106 سوره هود و 138 سوره اعراف.
2. ملک، آيات 8 ـ 9.

3. اشاره به آيه 12 سوره ملک.
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أاَل إِنَُّه الَْغّراُف ىف بَْحٍر َعميٍق.

أاَل إِنَُّه يَِسُم كُلَّ ذى َفْضٍل ِبَفْضلِِه َوكُلَّ ذى َجْهٍل ِبَجْهلِِه.

أاَل إِنَُّه ِخرَيَُة اللّه ِ َوُمْختاُرُه.

أاَل إِنَُّه وارُِث كُلِّ ِعلٍْم َوالُْمحيُط ِبكُلِّ َفهٍم.

َوَجلَّ َوالُْمَنبُِّه ِبأَْمِر ايانِِه )َوالَْمشيُد الَِْمِر آياتِِه(. أاَل إِنَُّه الُْمْخرِبُ َعْن َربِِّه َعزَّ

ديُد. أاَل إِنَُّه الرَّشيُد السَّ

ُض إِلَْيِه. أاَل إِنَُّه الُْمَفوَّ

َ ِبِه َمْن َسلََف بَنْيَ يََديِْه )ِمَن الُْقُروِن بنَْيِ يَديِْه(. أاَل إِنَُّه َقْد برَشَّ

َة بَْعَدُه َوال َحقَّ إِالّ َمَعُه، َوالنُوَر إِالّ ِعْنَدُه.  ًة، َوالُحجَّ أاَل إِنَُّه الْباقى ُحجَّ

أاَل إِنَُّه ال غالَِب لَُه، َوال َمْنُصوَر َعلَْيِه. 

أاَل َوإِنَُّه َوِلُّ اللّه  ىف أَْرِضِه، َوُحكِْمِه ىف َخلِْقِه َوأَميُنُه ىف رِسِِّه َوَعانَِيِتِه.

  مطرح كردن بيعت  

38. َمعارِشَ الّناِس: َقْد بَيَّْنُت لَكُْم َوأَْفَهْمُتكُْم َوهذا َعىِلٌّ يُْفِهُمكُْم بَْعدى.

أاَل َوإِىّن ِعْنَد انِْقضآِء ُخطَْبتى أَْدُعوكُْم إِل ُمصاَفَقِتِه ِمْن بَْعدى.

َوَجّل »َفَمْن  َعزَّ َوَعىِلٌّ َقْد بايََعنى، َوأَنَا آِخُذكُْم ِبالَْبْيَعِة لَُه َعِن اللّه ِ  أاَل َواىّن َقْد بايَْعُت اللّه َ 

ا يَْنكُُث َعىل نَْفِسِه َوَمْن اَْوىف مِبا عاَهَد َعلَْيهِ اللّه ِ َفَسُيوتيِه اَْجرا َعظيام«.1 نَكََث َفإِنَّ

  بيان واجبات و محّرمات  

فا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشعائِرِاللّه ِ  39. َمعارِشَ الّناِس: »اِنَّ الَْحجِّ َوالُْعْمرَِة ِمْن َشعائَِراللّه «، »إنَّ الصَّ

َع َخرْيا َفإِنَ اللّه َ شاِكٌر َعليٌم«2. َف ِبِهام َوَمْن تَطَوَّ َفَمْن َحجَّ الَْبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفا ُجناَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

وا َوال تََخلَُّفوا َعْنُه إِالَّ  ُ وا الَْبْيَت َفامَوَرَدُه أَْهُل بَْيٍت إِالّ اْسَتْغَنْوا َواُبرَشِّ 40. َمعارِشَ الّناِس: ِحجُّ

بُرتُوا َواْفَتَقُروا.

1. فتح / 10.
2. بقره / 158.
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41. َمعارِشَ الّناِس: ما َوَقَف ِبالَْمْوِقِف ُمْؤِمٌن إِالّ َغَفَراللّه ُ لَُه ما َسلََف ِمْن َذنِْبِه إِل َوْقِتِه ذلَِك 

ُتُه اْسُتْؤنَِف َعَملُُه.  َفإِذا انَْقَضْت ُحجَّ

42. َمعارِشَ الّناِس: الُحّجاُج ُمعانُوَن َونََفقاتُُهْم ُمَخلََّقٌة َواللّه ُ اليُضيُع أَْجَر الُْمْحِسننَي.1

ِه َوالتَْنرَصُِفوا َعِن الَْمشاِهِد إِالّ ِبَتْوبٍَة  يِن َوالتََّفقُّ وا الَْبْيَت ِبكَامِل الدَّ 43. َمعارِشَ الّناِس: ِحجُّ

َوإِْقاعٍ.

، َفاِْن طاَل َعلَْيكُُم  َوَجلَّ كوَة كَام أََمَركُُم اللّه ُ َعزَّ لوَة َوآتُوا الزَّ 44. َمعارِشَ الّناِس: أَقيُموا الصَّ

بَْعدى »اَمنَي  لَكُْم  َوَجلَّ  َعزَّ اللّه ُ  الَّذى نََصَبُه  لَكُُم   ٌ َولِيُّكُْم َوُمَبنيِّ َفَعىِلٌّ  أَْو نَسيُتْم  ْتُْم  اْلََمُد َفَقرصَّ

يَتى يَْخرِبُونِكُْم مِبا تَسالُوَن َعْنُه َويَِبُيُنوَن لَكُْم  َخلِْقِه اِنَُّه ِمّنى َواَنَا ِمْنُه َوُهَو َوَمْن يَْخلُِف ِمْن ُذرِّ

َ لَكُْم ما التَْعلَُموَن.  ما التَْعلَُمون«، َوَمْن َخلََّفُه اللّه ُ ِمّنى َوأَنَا َمْنُه، يُْخرِبُكُْم مِبا تَْسأَلُوَن َعْنُه، َويَُبنيِّ

أاَل إِنَّ الَْحاَل َوالَْحراَم أَكْرَثُ ِمْن أَْن أُْحِصَيُهام َوأُْعرَِفُهام، َفآُمَر ِبالَْحاِل َوأَنْهى َعِن الَْحراِم ىف 

َوَجلَّ ىف  َفَقَة لَكُْم، ِبَقُبوِل ما ِجئُت ِبِه َعِن اللّه ِ َعزَّ َمقاٍم واِحٍد، َفأُِمرُْت أَْن آُخَذ الَْبْيَعَة ِمْنكُْم َوالصَّ

َعىِلٍّ أَمريَالُْمْؤِمننَي َواْلمَِئَِّة ِمْن بَْعِدِه الَّذيَن ُهْم ِمّنى َوِمْنُه »اِماَمَة«، أمَِئًَّة قامِئًَة ـ ِمْنُهُم »خامِتْها« 

الَْمْهِدىُّ ـ إِل يَْوِم الِْقياَمِة الَّذى يَْقىض ِبالَْحقِّ »يَلْقىَ اللّه َ الَّذى يَْقِدُر َويَْقىض«.  

45. َمعارِشَ الّناِس: ]َو[ كُلُّ َحاٍل َدللَلُْتكُْم َعلَْيِه َوكُلُّ َحراٍم نََهْيُتكُْم َعْنُه، َفإِىّن لَْم أَْرِجْع َعْن 

ُُوه. لُوُه َوال تَُغريِّ ْل، أاَل َفاْذكُُروا ذلَِك َواْحَفظُُوه َوتَواَصْوا ِبِه َوال تَُبدِّ ذلَِك َولَْم أُبَدِّ

كوَة َوأُْمُروا ِبالَْمْعُروِف َوانُْهوا َعِن الُْمْنكَِر،  لوَة َوآتُوا الزَّ ُد الَْقْوَل، أاَل َفاَقيُموا الصَّ أاَل َوإِىّن أَُجدِّ

ااِلّ َواِنَّ َراَس االََْمِر ِبالَْمَعُروِف أَْن تَْنَتُهوا إِل َقْول، َوتَُبلُِّغُوه َمْن لَْم يَْحرُضْ َوتَأُْمُروُه ِبَقُبولِِه ِعّنى 

َوَجلَّ َوِمّنى، َوال أَْمَر مِبَْعُروٍف َوالنَْهَى َعْن ُمْنكٍر إِالّ  َوتَْنُهُوه َعْن ُمخالََفِتِه، َفإِنَُّه أَْمٌر ِمَن اللّه ِ َعزَّ

َمَع إِماٍم َمْعُصوٍم.

َوِمْنُه  ِمّنى  أَنَُّهْم  َوَعرَّْفُتكُْم  ُولُْدُه،  بَْعِدِه  ِمْن  اْلمَِئََّة  أَنَّ  يَُعرُِّفكُْم  أَلُْقرآُن  الّناِس:  َمعارِشَ   .46

َحْيُث يَُقوُل اللّه ُ ىف ِكتاِبِه: 

كُْتْم ِبِهام(. »َوَجَعلَها كَلَِمًة باِقَيًة ىف َعِقِبِه«2 َوُقلُْت: »لَْن تَِضلُّوا ما إِْن مَتَسَّ

 : َوَجلَّ 47. َمعارِشَ الّناِس: أَلتَّْقوى، أَلتَّْقوى، إِْحَذُروا الّساَعَة كَام قاَل اللّه ُ َعزَّ

»إِنَّ َزلَْزلََة الّساَعِة َشْ ٌء َعظيٌم«3.

1. اشاره به آيات 120 سوره توبه و 115 سوره هود و آيات ديگر.
2. زخرف / 28.

3. حج / 1.
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أُْذكُُروا الَْمامَت َوالِْحساَب َوالَْموازيَن َوالُْمحاَسَبَة بنَْيَ يََدْى َربِّ الْعالَمنَي َوالثَّواَب َوالِعقاَب، 

يَِّئِة َفلَْيَس لَُه ىِف الِْجناِن نَصيٌب. َفَمْن جآَء ِبالَْحَسَنِة أُثيَب ]َعلَْيها[ َوَمْن جآَء ِبالسَّ

  گرفتن بيعت  

واِحٍد،  َوْقٍت  واِحٍد ىف  ِبكٍَف  واِحَد  ِبكَفٍّ  تُصاِفُقوىن  أَْن  ِمْن  أَكْرَثُ  إِنَّكُْم  الّناِس:  َمعارِشَ   .48

ْدُت لَِعىِلٍّ ِمْن إَِمرِة الُْمْؤِمننَي َولَِمْن  َوَجلَّ أَْن آُخَذ ِمْن أَلِْسَنِتكُُم االِْءْقراَر مِبا َعقَّ َوَقْد أََمَرىِنَ اللّه ُ َعزَّ

يَّتى ِمْن ُصلِْبِه، َفُقولُوا ِبأَْجَمِعكُْم: »إِنّا  جآَء بَْعَدُه ِمَن اْلمَِئَِّة ِمّنى َوِمْنُه َعىل ما أَْعلَْمُتكُْم أَنَّ ُذرِّ

َعىِلٍّ  اِماِمنا  َوأَْمِر  َعىِلٍّ  أَْمِر  ىف  َوَربَِّك  بِّنا  رَّ َعْن  بَلَّْغَت  لاِم  ُمْنقاُدوَن  راُضوَن  ُمطيُعوَن  ساِمُعوَن 

اَْمريَالُْموِمننَي َوَمْن ُولِد ِمْن ُصلِْبِه ِمَن اْلمَِئَِّة.

نُباِيُعَك َعىل ذلَِك ِبُقلُوِبنا َوأَنُْفِسنا َوأَلِْسَنِتنا َوأَيْدينا، َعىل ذلَِك نَْحيى َوَنُوُت َعلَْيِه َونُْبَعُث 

ُل َوالنَُشكُّ َوالنَْجَحُد َوالنَرتاُب َوالنَرِْجُع ِمْن َعْهٍد، َوالنَْنُقُض الْميثاَق َونُطيُع اللّه َ  ُ َوالنَُبدِّ َوالنَُغريِّ

الَْحَسِن  بَْعَد  ُصلِْبِه  ِمْن  يَِّتَك  ُذرِّ ِمْن  َذكَرْتَُهْم  الَّذيَن  اْلمَِئََّة  َوُولِْدِه  أَمريُالُْمْؤِمننَي  َوَعلِّيا  َونُطيُعَك 

، َفَقْد  َوَجلَّ « الَّذيَن َقْد َعرَّْفُتكُْم َمكانَُهام ِمّنى، َوَمَحلَُّهام ِعْندى َوَمْنِزلََتُهام ِمْن َرىّب َعزَّ َوالُْحَسنْيِ

يُْت ذلَِك إِلَْيكُْم، َوأَنَُّهام َسيِّدا َشباِب أَْهِل الَْجنَِّة َوأَنَُّهاَم االِْءماماِن بَْعَد أَبيِهام َعىِلٍّ َوأَنَا أَبُوُهام  أَدَّ

َقْبلَُه.

َوُقولُوا: أَطَْعَنا اللّه َ ِبذلَِك َوإِيّاَك َوَعلِّيا َوالَْحَسَن َوالُْحَسنْيَ َواْلمَِئََّة الَّذيَن َذكَرَْت َعْهدا َوميثاقا 

ِبِهام  َمأُخوذا ِلَمريِالُْمْؤِمننَي ِمْن ُقلُوِبنا َوأَنُْفِسنا َوأَلِْسَنِتنا َوُمصاَفَقِة أَيْدينا َمْن أَْدَركَُهام ِبَيِدِه َوأََقرَّ

ِبلِسانِِه َوالنَْبَتغى ِبذلَِك بََدالً، َوالنَرى ِمْن أَنُْفِسنا َعْنُه ِحَوالً أَبَدا، أَْشَهْدنَا اللّه  َوكَفى ِباللّه ِ َشهيدا 

ْن ظََهَر َواْسَترَتَ َوَمائِكَُة اللّه ِ َوُجُنوُدُه َوَعبيُدُه َواللّه ُ أَكْرَبُ  َوأَنَْت َعلَْينا ِبِه َشهيٌد، َوكُلَّ َمْن أَطاَع ِممَّ

ِريَِّتَك ِمْن ُولِدِه بَْعِدُه  ِمْن كُلِّ َشهيٍد »َوِعظَِتنا ِبَوِعظ اللّه ُ ىف َعىِلٍّ اَمريَالُْموِمننَي َواالمَِئَة الَّذيَن ِمْن ذُّ

الَْحسِن والحسني ومن نصبهُ اللّه ُ بعدهام فالعهد وامليثاِق لهم ماخوذ منا من قلوبنا وانفسنا 

والسنتنا َوَضامئِرُنا َوايدينا ِمن ادركها بيده واال فقد اقر بلسانه وال نبتغى بذلك بدالً واليرى اللّه  

من انفسنا حوال نحن نودى ذلَِك َعْنَك الداىن والقاص من اوالدنا واهالينا ونشهد اللّه  ِبذلَِك 

َوكَفى باللّه  شهيدا وانت َعلَْينا بَِه َشهيٌد«.

49. َمعارِشَ الّناِس: ما تَُقولُوَن؟ َفإِنَّ اللّه َ يَْعلَُم كُلَّ َصْوٍت َوخاِفَيِة كُلِّ نَْفٍس »َفَمِن اْهَتدى 

ا يَِضلُّ َعلَْيها«. َفلَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّ
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ا يُباِيُع اللّه َ. »يَُداللّه ِ َفْوَق أَيْديِهْم«1. َوَمْن بايََع َفإِنَّ

َوالَْحَسَن  أََمريِالُْمْؤِمننَي  َعلِّيا  باِيُعوا  َوباِيُعوىن  َوباِيُعوااللّه َ  َفاتَُّقوااللّه َ  الّناِس:  َمعارِشَ   .50

نيا َواالِخرَِة كَلَِمًة طَيَِّبًة باِقَيًة، يُْهلُِك اللّه َ َمْن َغَدَر َويَرَْحُم اللّه ُ َمْن  َوالُْحَسنَيَ َواْلمَِئََّة ِمْنُهْم ىِف الدُّ

ا يَْنكُُث َعىل نَْفِسِه َوَمْن اَوىف مِبا عاِهِد َعلَْيهِ اللّه  َفَسُيوتيِه اَْجرا َعظيام«.2 َوىف »َفَمْن نَكََث َفإِنَّ

51. َمعارِشَ الّناِس: ُقولُوا الَّذى ُقلُْت لَكُْم َوَسلُِّموا َعىل َعىِلٍّ ِبإِْمرَِة الُْمْؤِمننَي َوُقولُوا: 

»َسِمْعنا َوأَطَْعنا ُغْفرانََك َربَّنا َوإِلَْيَك الَْمصريُ«3 َوُقولُوا: »الَْحْمُدللّه ِ الَّذى َهديْنا لِهذا َوما كُّنا 

4.» لَِنْهَتِدَى لَْوال أَْن َهدانَا اللّه ُ لََقْد جاءْت ُرُسُل َربِّنا ِبالَْحقِّ

، َوَقْد أَنَْزلَها ىِف الُْقرآِن أَكرَْثُ  َوَجلَّ 52. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ َفضائَِل َعىِلِ بِْن أىَب طالٍِب ِعْنَداللّه ِ َعزَّ

ُقوُه. ِمْن أَْن أُْحِصَيها ىف َمقاٍم واِحٍد، َفَمْن أَنَْبأَكُْم ِبها َوَعرََّفها َفَصدِّ

53. َمعارِشَ الّناِس: َمْن يُِطعِ اللّه َ َوَرُسولَُه َوَعلِّيا َواْلمَِئُّة الَّذيَن َذكَّرْتُُهْم َفَقْد فاَز َفوزا َعظيام.

ِبإِْمرَِة  َعلَْيِه  َوالتَّْسليِم  َوُمواالتِِه  ُمبايََعِتِه  إِل  ]اَلّساِبُقوَن[  اَلّساِبُقوَن  الّناِس:  َمعارِشَ   .54

الُْمْؤِمننَي، أُولِئَك ُهُم الْفائُِزوَن ىف َجّناِت النَّعيِم.

55. َمعارِشَ الّناِس: ُقولُوا ما يُرِْض اللّه َ ِبِه َعْنكُْم ِمَن الَْقْوِل، َفإِْن تَكُْفُروا أَنُْتْم َوَمْن ىِف اْلَْرِض 

َجميعا َفلَْن يَرُضَّاللّه َ َشْيئا.5

الْكاِفريَن  الجاِحديَن  َعىَل  َواْغِضْب  َواَمرَْت  يَْت  اَدَّ مِبا  َوالُْمْؤِمناِت  لِلُْمْؤِمننَي  اْغِفْر  أَللُّهمَّ 

َوالَْحْمُدللّه ِ َربِّ الْعالَمنَي.

  ترجمه خطبه نورانى غديرخم  
به نام خداوند بخشنده مهربان6

حمد و ستايش پروردگاری را که در عظمت يکتا و در وحدانيت بى همتاست، سلطنت 
او بــا عظمت و در اداره امور خاليق مقتدر و به همه مخلوقات دانا و در همه جا حاضر و 

1. زمر / 21.
2. فتح / 10.

3. بقره / 285.
4. اعراف / 43.

5. آل عمران / 144.
6. ترجمه کامل خطبه نورانى غدير است که با تيترهايى مناسب بخش بخش شده است.
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ناظر و قدرت او بر همه موجودات غالب اســت. بزرگى که ازليست و ستوده ای که زوال 
ندارد. 

آفريننده آسمان ها و گستراننده کهکشان ها و فرمانروای مطلق زمين و آسمان هاست، 
منّزه و مقدس است خداوندی که فرشتگان و روح القدس مخلوقات اويند. افاضه فيضش 
جميع موجودات را احاطه نموده و نعم بى پايانش بر خاليق گسترده شده؛ همه را مى بيند 

و هيچ چشمى جز ديده عقل او را نخواهد ديد. 
بخشنده و بردبار و غفور است، رحمت او همه چيز را فرا گرفته و بندگان را به وقوف 
اســرار آفرينش منت نهاده اســت، به انتقام متمّردين شــتاب نمى فرمايد و گنهکاران و 

ستمکاران را به زودی به عقوبت نمى گيرد. 
به اسرار بندگان دانا و به رازهای درونى آن ها بينا و هيچ انديشه ای از او پنهان نيست، 
نهفته ای بر او متشبه نمى گردد، علم او جميع موجودات را فرا گرفته و بر هرچيز غالب و 
قاهر و قدرت او بر همه اشــياء تسلط دارد. خداوندی که مثل و مانند ندارد؛ پديد آورنده 
کائنات و به وجود آورنده مخلوقات هنگامى که همه چيز در عدم بوده است، پاينده ای که 

به عدل و داد حکومت مى فرمايد، خدايى جز او نيست، توانا و دانا است. 

  جز او خالقى وجود ندارد  

او برتر از آنســت که ادارکات، مقام ذاتش را درک نمايند و اوست که به همه افکار و 
انديشه های خاليق بينا و آگاه است. کسى نتواند او را وصف نمايد و به اسرار آفرينش از 

پنهان و آشکار راه يابد مگر آن که خود او را راهنمايى فرمايد. 
و گواهى مى دهم که نــور ذات جمالش همه آفرينش را فرا گرفته و پرتو افاضات و 
انوار رحمانيتش کران تا کران هســتى را مشعشع نموده و امر و فرمان او در تمام کائنات 
حکمفرماســت. مقدرات و سرنوشت عالم وجود به قدرت کامله او بدون مشورت و کمک 
تحقق مى يابد و در آن تغيير و تبديلى راه ندارد، آنچه به وجود آورده مثل و مانند نداشته 
و آنچه را که آفريده از کســى کمک نگرفته اســت. در آفرينش کائنات رنج و مشقت و 
نقشــه و طرح نداشته است. آنچه  خواسته موجود شــده و آنچه را ايجاد فرموده نمايان 

گرديده است. 
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او خدای يگانه ايســت که جز او خالقى وجود ندارد. صنــع او حکيمانه و آفرينش او 
نيکوســت، دادگری که ظلم و جور ندارد. و بزرگواری که بازگشــت همه امور به سوی 

اوست. 

 مالك تمام ملك وجود  

و شــهادت مى دهم که هر موجودی در پيشگاه با عظمتش متواضع و فروتن است و 
هر چيزی در برابر هيبت و قدرتش حقير و ناچيز است، مالک تمام ملک وجود و گرداننده 
همه ُکرات موجود اســت، خورشــيد و ماه به فرمان او بوده و هر يک در مجرای حرکت 
خود برای مدتى که خواست اوست در گردشند، روشنايى روز را به تاريکى شب مى پوشاند 
و ظلمت شــب را به روشــنايى روز مبدل مى نمايد، چرخ آفرينش شب و روز شتابان در 

حرکتند. 
او قهاريست که طاغى ســرکش را از پای در مى آورد و هر شيطان متمّرد را هالک 
مى گرداند، کسى با او منازعه نکند و برای او شبيه و نظيری وجود ندارد. يگانه ايست که 

نياز ندارد، نه زاييده و نه زاييده شده و کسى با او همتا نيست. 
خدايى که يگانه اســت و پروردگاری که با عظمت اســت، آنچه اراده فرمايد موجود 
مى گردد و به آنچه موجود کرده آگاه اســت، اوست که مى ميراند و حيات مى بخشد. تهى 
دست مى کند و بى نياز مى گرداند، مى خنداند و مى گرياند، باز مى دارد و عطا مى فرمايد. 

ملک هســتى از آن او و ستايش برای او و خير و سعادت به دست اوست و بر انجام 
هر کاری قادر اســت. شب را به روز مى آورد و روز را شب مى گرداند؛ نيست خدايى مگر 

خدای بخشنده و آمرزنده. 
دعا را اجابت مى فرمايد و عطای خود را زياد مى گرداند. آمار و شــماره آفرينش خود 
را دارد، آفريننده همه خاليق از جن و انس مى باشــد، هيچ کاری بر او دشوار نيست، در 
فريادرسى بيچارگان ملول نمى شــود و اصرار درخواست کنندگان او را نمى آزارد، حافظ 
نيکوکاران و توفيق بخش رســتگاران و ولى نعمت جهانيان اســت. خداوندی که سزاوار 

است همه خاليق شکرگزار او باشند. 
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  جبرئيل سه بار نازل شد و امر خدا را ابالغ كرد  

اعتــراف مى کنم به بندگى خود و گواهى مى دهم بــه خداوندی او، و انجام مى دهم 
آنچــه را که به من وحى فرمايد، اگر خودداری نمايم از ابالغ آنچه به من وحى شــده، 
مى ترســم به بالئى مبتال شــوم که احدی نتوانند از من  دفع نمايد هرچند تدبير او زياد 

باشد. 
خدايى جز او نيســت، او به من اعالم فرموده که اگر آنچه وحى شــده نرسانم، تبليغ 
رســالت نکرده ام و خداوند ضمانت نموده که مرا حفظ فرمايد و خداوند کريم برای حفظ 

من کافى است. 
خداوند بر من وحى فرستاده است: 

»به نام خداوند بخشنده مهربان« ای پيغمبر! برسان آنچه را که فرستاده شد به سوی 
تو از پروردگارت )در مورد خالفت حضرت على ( و اگر نرسانى تبليغ رسالت نکرده ای 

و خداوند تو را از شر مردم حفظ خواهد نمود«.1
ای مردم! در ابالغ آنچه بر من وحى شــده کوتاهى نکرده ام و برای شما سبب نزول 

اين آيه را بيان مى نمايم.
جبرئيل ســه بار بر من نازل شد و سالم پروردگار را به من ابالغ نمود و پروردگار 
نامش سالم است و مرا مأمور نمود که در اين محل قيام کنم و آنچه را وحى آورده به شما 
ابالغ نمايم. اعالم مى کنم که همه بدانند و سفيد و سياه آگاه شوند که على بن ابي طالب 
برادر من، وصى من و جانشــين من و امام بعد از من است و مقام او نسبت به من مانند 
مقام هارون نســبت به موسى اســت، جز آنکه پيغمبری بعد از من نخواهد آمد و او بعد 
از خدا و رســول، ولّى و پيشوا بر شماســت و اين فرمان را خداوند تبارک و تعالى صادر 

فرموده است. 
اين آيه از کتاب خداســت: »اين اســت و جز اين نيســت، ولّى شما خدا و رسول او 
هستند و آنان که ايمان آورده اند و اقامه نماز مى نمايند و در حال رکوع زکات مى دهند«.2

1. مائده / 67.

2. مائده / 55.
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و على بن ابي طالــب اقامه نماز نمود و در حال رکوع زکات داد و او در هر حال رضای 
پروردگار را مى جويد. 

  از جبرئيل سؤال كردم  

ای مردم! من از جبرئيل ســؤال نمودم آيا ممکن است که خداوند مرا از ابالغ اين 
امــر معاف فرمايد؛ برای آن که مى دانم پرهيزکاران کم هســتند و منافقين بســيارند. و 
فسادانگيزان گنه کار که به اســالم حيله و استهزا مى کنند بى شمارند و خداوند تبارک و 

تعالى در قرآن آن ها را معرفى مى نمايد که: 
آن هــا آنچه با زبان مى گويند به آن ايمــان ندارند و گمان مى کنند اين کار کوچکى 

است در حالى که در پيشگاه خداوند بسيار بزرگ مى باشد. 
آن ها مرا بســيار اذيت کردند و به من نسبت دادند که به هر سخن گوش مى دهم و 
آن را قبول مى نمايم و گمان کردند چنين هســتم، برای آن که با على مالزم بودم و به 
او عنايت داشتم تا اين که خداوند عزوجل در پاسخ آن ها وحى نازل نمود و چنين فرمود: 
»از ايشــان کسانى هســتند که پيغمبر را مى آزارند و مى گويند رسول خدا فردی 
خوش باور است، بگو گوش دادن پيغمبر به صحبت ديگران خير شماست زيرا او به خدا 

ايمان دارد و گفته های مؤمنين را تصديق مى نمايد«.1
اگر بخواهم نام آن ها را بيان نمايم، بيان مى نمودم و اگر بخواهم آن ها را معرفى کنم 
معرفى مى کردم و اگر بخواهم آن ها را نشــان دهم، نشــان مى دادم ولى به خدا سوگند 
درباره آن ها بزرگواری مى کنم و آن ها را رسوا نمى نمايم و با همه اين گذشت ها، خداوند 
از من راضى نمى شــود مگر آنچه را وحى فرموده ابالغ نمايم: ســپس اين آيه را تالوت 

نمودند: 
»ای پيغمبر! آنچه از خداوند وحى شــد به ســوی تو آن را برسان )درباره على( و اگر 

نرسانى تبليغ رسالت نکرده ای و خداوند تو را از شّر مردم حفظ مى نمايد«.2

1. سوره توبه / 61.
2. سوره مائده / 67.
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  اعالم نام مبارك امام على  

ای مردم! آگاه باشــيد که خداوند على را سرپرست و پيشوا بر شما قرار داده و به اين 
ســمت منصوب نموده و اطاعت او را بر مهاجر و انصار و همه مردم واجب فرموده است، 
شهری و بيابانى، عجم و عرب، بنده و آزاد، کوچک و بزرگ، سفيد و سياه، هرکه خدا را 
مى پرستد بايد فرمان على را اطاعت کند و گفتار او را تصديق نمايد و امر او را انجام دهد. 
محروم از رحمت حق اســت کســى که مخالفت با او کند، مشمول رحمت پروردگار 
اســت کسى که از او پيروی نمايد، با ايمان است کســى که او را تصديق نمايد، غفران 

الهى برای او و برای کسانى است که از او اطاعت کنند. 
ای مردم! اين آخرين جايگاهى است که من برای رساندن امر پروردگار قيام نموده ام، 

بشنويد و اطاعت کنيد و تسليم فرمان پروردگار خود باشيد. 
خداونــد عزوجل آفريننده و ولى نعمت و معبود شماســت و بعد از خداوند رســولش 
محمد سرپرســت شماست که هم اکنون مخاطب با شــما مى باشد و بعد از من على 
سرپرست شماست که به امر پروردگارتان به اين سمت منصوب شده است و بعد از على 
پيشــوايى امت در اوالدش که فرزندان من از نسل او هستند خواهد بود و تا روز قيامت 

حجت خدا بر خلق مى باشند، روزی که خداوند و رسول او را مالقات مى کنيد. 
حاللى نيســت مگر آنچه را که خداوند حالل فرموده و حرامى نيســت مگر آنچه را 
کــه خداوند حرام فرموده، و آنچه را که خداونــد از حالل و حرام به من تعليم فرموده و 
من نيز تمام آنچه خداوند از کتاب خود و حالل و حرامش تعليم نموده اســت همه را به 

على آموخته ام. 
ای مردم! هيچ علمى نيست مگر آن که خداوند آن را به من آموخت و هر دانشى که 
به من آموخته شــد، من آن را به على پيشوای پرهيزکاران آموختم و ديگر دانشى نيست 

مگر آن که به على تعليم کرده ام و او پيشوای بزرگ و آشکار شماست.1

  از على دورى نكنيد  

ای مردم! مبادا على را تنها بگذاريد و از او دوری کنيد و از پيشوايى او سرپيچى نموده 

1. اشاره به آيه 12 سوره يس است )وكل ش ء احصيناه ىف امام مبني(.
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و تکبر نماييد، او تنها کسى است که شما را به سوی حق رهبری مى نمايد و به حق عمل 
مى کند و باطل را محو مى نمايد شما را از باطل باز مى دارد و از مالمت مالمت کنندگان 

در راه خدا بيمى ندارد. 
على اول کسى است که ايمان به خدا و رسول او آورد و برای حفظ جان رسول خدا 

جانبازی نمود. 
و اول کسى است که با رسول خدا پروردگار را عبادت مى کرد، هنگامى که احدی از 

مردان، غير از او با من خدا را عبادت نمى کرد. 
ای مردم! على را بزرگ شماريد که خداوند او را فضيلت داده و به فرمان او باشيد که 

خداوند او را به خالفت منصوب نموده است. 
ای مردم! على پيشــوای شما از طرف خداست و خداوند هرگز عذر کسى را که منکر 

پيشوايى او باشد نمى پذيرد و چنين شخصى آمرزيده نخواهد شد. 
هرکه فرمان پروردگار را درباره پيشوايى على رد کند بر خداست که او را عذاب نمايد 
عذاب دردناکى که هرگز پايان نداشــته باشــد. پس ای مردم! بترسيد از اين که با على 
مخالفت کنيد و بترســيد از آتشى که هيزم آن سنگ و اندام گنهکاران باشد، اين آتشى 

است که بر کافران مهيا شده است.1
ای مردم! 

به خدا سوگند پيغمبران خدا همه به رسالت من بشارت داده اند و من خاتم پيغمبران 
و رســوالن هســتم و حجت خدا بر تمام مخلوقات زمين و آسمان ها مى باشم، هرکه در 
رســالت من شــک کند کافر است و به کفر زمان جاهليت خواهد بود و هرکه در يکى از 
گفتارهای من شــک کند محققا در همه گفتارهای من شــک خواهد داشت و مأوايش 

جهنم است. 
ای مــردم! خداوند بــا اين فضيلت که به من عطا فرموده بــر من منت نهاده و اين 
احسانى است از طرف پروردگار من نيست معبودی جز او و تا جهان برقرار و روزگار پايدار 

است حمد و ستايش من هميشه بر او باد. 

1. بقره / 124.
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  از همه افضل است على  

ای مــردم! على را فضيلت و برتری دهيد که بعد از من افضل بر همه مردم از زن و 
مرد مى باشــد. خداوند روزی خاليق را به سبب ما فرستاده و نظام آفرينش را به واسطه 
ما پايدار فرموده اســت، دور از رحمت خدا است، دور از رحمت خدا است، غضب خدا بر 
اوســت، غضب خدا بر اوست، کسى که گفتار مرا رد کند و پيشوايى على را قبول ننمايد. 
آگاه باشــيد که جبرئيــل از جانب پروردگار به من خبر داده کــه خداوند تبارک و تعالى 
فرموده است: هرکه على را دشمن بدارد و پيشوايى او را قبول ننمايد، لعنت و غضب من 
بر او باد، پس بايد هرکس بنگرد برای فردای قيامت چه فرســتاده است. بترسيد از خدا1 
اگر با على مخالفت نماييد، و بترسيد از لغزشى که پس از ثبات و استقامت شما رخ دهد 

خداوند به هرچه مى کنيد آگاه است. 
ای مردم! على طرفدار حق اســت و خداوند در کتاب خود فرموده است: »متمّردين، 

هنگام مرگ حسرت و اندوه مى برند که چرا از طرفداری حق دوری کرده اند«.2

  وحى خداست پيشوايى على  

ای مــردم! در فهم معانى قرآن دقــت و تأمل نماييد و آيات کتاب خدا را بفهميد، به 
محکمات آن توجه داشــته باشيد و در متشــابهات از هوای نفس پيروی نکنيد، به خدا 
ســوگند هرگز روشن نمى نمايد بر شــما نواهى قرآن را و واضح نمى کند بر شما تفسير 
کتاب خدا را، به جز کســى که من دست او را گرفته ام و نزد خود قرار داده ام و بازوی او 
را بلند کرده ام و اعالم مى کنم هرکه من پيشوای او هستم على پيشوای او مى باشد و او 
على بن ابي طالب برادر و وصّى من اســت و پيشوايى او بر شما از جانب پروردگار عزوجل 

بر من وحى گرديده است. 
ای مــردم! بدانيد على و پاکان از اوالد من ثقل اصغر و قرآن ثقل اکبر اســت و هر 
کــدام از آن ها خبر دهنده يکديگرنــد و مطابقت با هم دارند و هرگز از هم جدا نخواهند 

شد تا در قيامت بر من وارد شوند. 

1. اشاره به سوره حشر، آيه 18.
2. زمر / 56.



452

آنان امانت خداوند در ميان مردم و فرمانروای خدا در زمين مى باشــند. آگاه باشيد که 
من امر رســالت را ادا کردم، آگاه باشــيد که آنچه بايد برسانم رساندم، آگاه باشيد که به 
شما شنواندم، آگاه باشيد که بر شما آشکار نمودم، آگاه باشيد که خداوند عزوجل فرمود و 
من هم از جانب پروردگار تبارک و تعالى گفتم، آگاه باشيد که اميرالمؤمنين غير از برادرم 

على نيست و اين منصب بعد از من بر احدی غير از على نخواهد بود.  

  جلوى مردم باال رفت دست اميرالمؤمنين  

 را گرفت و بلند نمود و اين اولين مرتبه ای بود که پيامبراکرم آن گاه بازوی على
دست خود را تا اين حد باال برد، سپس فرمود: ای مردم! اين على برادر من و وصى من 
و مخزن دانش و جانشــين من بر امت و مفّسر کتاب خداوند عزوجل مى باشد. او کسى 
است که شما را به قرآن دعوت مى نمايد و عامل مى باشد به آنچه مورد رضای پروردگار 
است او با دشمنان قرآن به جنگ بر مى خيزد و با آن هايى که پيرو قرآن هستند دوستى 
مى نمايد و مردم را از معصيت خدا باز مى دارد. او جانشــين رســول خدا و اميرمؤمنان و 
راهنمای مردم اســت و به امر خداوند با عهد شــکنان و ستمگران و آن هايى که از دين 
خارج شده اند جهاد مى نمايد، آنچه مى گويم از نزد خود نمى گويم، بلکه به فرمان خداوند 

مى گويم. 
خدايا! دوست بدار هرکه على را دوست دارد، دشمن بدار هرکه على را دشمن دارد، و 
دور گردان از رحمت خود آن هايى که پيشــوايى او را انکار کنند و غضب فرما بر کسانى 

که حق او را غضب کنند. 
پــروردگارا! تو ايــن فرمان را بر من نازل فرمودی و پيشــوايى امــت را بعد از من 
مخصوص على، ولى خود قرار دادی و دســتور دادی که مردم را از آن آگاه نمايم و او را 
به پيشوايى منصوب گردانم و به اين سبب دين را بر بندگانت کامل و نعمتت را بر آن ها 
تمام گردانيدی و از بندگانت به داشــتن دين اسالم راضى شدی1 و فرمودی: »هرکس 

1. اشاره به آيه 3 سوره مائده.
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دينى غير از اســالم اختيار نمايد هرگز از او قبول نخواهد شــد و در قيامت از زيانکاران 
است«.1 

پروردگارا! تو را شــاهد مى گيرم و شــهادت تو بر من کافيســت که من فرمان تو را 
رساندم.

  آيات قرآن كريم كه در شأن على  

رسول خدا آيات قرآن کريم که در شأن على نازل شده را بيان فرمود:
ای مردم، خداوند عزوجل به ســبب پيشــوايى على دين شــما را کامل فرمود، پس 
کسانى که به پيشوايى او و فرزندان من که از صلب او هستند و بعد از او در مقام او قرار 
خواهند گرفت و تا روز قيامت پيشــوای امت مى باشند نگروند، روز قيامت که بر خداوند 
عزوجل وارد شــوند، اعمال آن ها باطل و تباه گشته است و در آتش منزل و مأوای ابدی 
خواهند داشــت2 و تخفيفى از عذاب بر آن ها نخواهد بود و مورد نظر لطف قرار نخواهند 

گرفت.3
ای مــردم! اين على بهتر از شــما مرا ياری مى کند و از شــما نزد من ســزاوارتر و 

نزديک تر و عزيزتر است و خداوند عزوجل و من از او راضى هستيم. 
هيچ آيه رضايتى در قرآن نازل نشــده مگر درباره او است و هيچ خطابى بر مؤمنين 
نشــده مگر از او شروع شده و هيچ آيه مدحى در قرآن نازل نشده مگر در مورد اوست و 
شــهادت به بهشت در سوره »هل اتى« داده نشده مگر برای او و برای احدی غير از او 

آن سوره4 نازل نشده است و غير او را مدح نفرموده است. 
ای مردم! او ياری کننده دين خدا و جدال کننده از جانب رســول خداوند اســت، او 
پرهيزکار و پاکيزه و راهنما و راه يافته اســت، پيغمبر شما بهترين پيغمبران و جانشين او 

بهترين جانشينان و فرزندان او بهترين او بهترين جانشينان مى باشند. 

1. آل عمران / 85.
2. اشاره به آيه 17 سوره توبه.

3. اشاره به آيه 162 سوره بقره.
4. منظور فضائل حضرت على است که در سوره انسان بيان شده است.
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  مرز دين دارى است على  

ای مردم! نسل هر پيغمبری از صلب خود اوست و نسل من از صلب على خواهد بود. 
ای مردم! 

شــيطان با حسدی که داشت به وسوسه آدم را از بهشت بيرون کرد، مبادا شما حسد 
بريد که اعمالتان باطل شود و قدم هايتان بلغزد. 

همانا آدم به ســبب يک خطا بر زمين هبوط نمود در حالى که او برگزيده خداوند 
عزوجل بود، پس چگونه است کفر شما و حال آن که بعضى از شما دشمنان خدا خواهيد 

بود. 
آگاه باشــيد که دشــمنى با على نمى کند مگر کسى که بدبخت است و دوستى با او 

نمى ورزد مگر کسى که پرهيزکار است. 
ايمان به او نمى آورد، مگر کســى که ايمان او خالص باشد. به خدا سوگند که سوره 

»عصر« در مورد على نازل شده است: 
»به نام خداوند بخشنده مهربان ـ قسم به عصر که بشر در زيانکاری است«، تا پايان 

سوره.5
ای مردم! خدا را گواه مى گيرم که مأموريت خود را انجام دادم و فرمان خدا را به شما 

رساندم و بر فرستاده خدا وظيفه ای جز ابالغ آشکار نمى باشد.6
ای مــردم! از خداوند بترســيد و آنچه را که حق پرهيزکاری اســت عمل نماييد تا 

مسلمانان بميريد.7

  به مسلمانان دستورات پيامبراسالم  

دستورات پيامبراسالم و آنچه را که بايستى مسلمانان اطاعت کنند:
ای مردم! به خدا و رســول او، ايمان آوريد و ايمان بياوريد به نوری که نازل شده به 
رسول او قبل از آن که اعمالتان ناچيز شود و صورت هايتان به حسرت به عقب برگردد«.8

5. سوره عصر، آيه 3 ـ 1.
6. اشاره به آيات 35 سوره نحل و 54 سوره آل عمران.

7. آل عمران / 102.
8. نساء / 47.
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ای مردم! نور مطلق از جانب خداوند عزوجل مى باشد و آن نور در طريق من و بعد از 
من در طريق على و بعد از او در طريق نســل او خواهد بود تا زمان حضرت قائم مهدی 
)عجل اهلل  تعالى فرجه(؛ آن کســى که حق را آشــکار نمايد و حق از دست رفته ما را به 
ما برگردانــد. خداوند عزوجل ما را حجت خود قرار داده بر آن هايى که کوتاهى مى کنند 
و دشــمنى مى ورزند و مخالفت و خيانت مى نمايند و گنه کار و ســتمکار مى باشند از بين 

همه مردم جهان.
ای مردم! شما را از اعمال زشتتان مى ترسانم و من فرستاده خداوند بر شما هستم و 
پيش از من هم رســوالنى آمدند. آيا اگر من ُمردم يا کشــته شدم به آئين پيشينيان خود 
بازگشت مى نماييد؟ هرکه از اســالم برگشته به گذشتگان خود بپيوندد هرگز به خداوند 

ضرری نمى رساند و خداوند پاداش شکرگزاران را به زودی عطا مى فرمايد.1
آگاه باشيد که على به شکيبايى و شکرگزاری موصوف است و بعد از او فرزندان من 

که از صلب او هستند صبور و شاکر مى باشند. 
ای مردم! بر خدا منت نگذاريد که مســلمان شده ايد و اگر منت نهيد، خداوند بر شما 

غضب نموده و شما را به عذاب گرفتار مى نمايد، زيرا او مراقب اعمال شماست. 
ای مردم! 

به زودی بعد از من پيشــوايانى شــما را به آتش دعوت مى نمايند و آن ها در قيامت 
ياوری نخواهند داشت. 

ای مردم! بدانيد که خداوند تبارک و تعالى و من از آن ها بيزاريم. 

  صحيفه اى پنهانى از قبل نوشته بودند  

ای مردم! بدانيد که آن ها با ياران و پيروانشــان در درکات پست جهنم جای دارند و 
متکبران جايگاه بدی خواهند داشت.

آگاه باشــند که آن ها در صحيفه با هم جمع شوند، پس شما بايد در موضوع صحيفه 
توجه نماييد. زيرا توطئه صحيفه2 همه را ُجز عده معدودی به گمراهى مى کشاند.

1. اشاره به آيه 144 سوره آل عمران.
2. چند نفر از نزديکان رسول خدا پنهانى متنى را نوشته و هم عهد شدند که بعد از رسول خدا نگذارند خالفت 
به دســت اميرمؤمنان على افتد محل اين قرارداد و نام امضاء کنندگان آن در تاريخ به طور کامل آمده است.
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ای مردم! من امامت و پيشــوايى امت را به امانت به شما مى سپارم و آن را به وارثت 
در فرزندان و اعقاب خود تا روز قيامت قرار مى دهم. 

ای مردم! آنچه به ابالغ آن مأمور بودم به شــما رساندم و اين ابالغ حجتى است بر 
کســانى که حاضرند و آن هايى که غائب مى باشــند و کسانى که شاهدند و حضور دارند 
و آن هايى که حضور ندارند و کســانى که متولد نشده اند پس بايد حاضرين به غائبين و 

پدرها به فرزندها تا قيامت اين پيام را برسانند.1
بــه زودی امامت به صورت زمامداری و کشــورداری غصب مى گردد، لعنت خدا باد 
بــر غصب کنندگان و آن هايى که غاصبيــن را ياری مى نمايند. و پرروردگار به زودی به 
حســاب جن و انس رســيدگى مى فرمايد2 و آن گاه شعله هايى از آتش و مس گداخته بر 

متمردين مى افروزد که نتوانند از خود دفع نمايند.3

  راه خود را از او جدا نكنيد  

ای مردم! 
خداوند عزوجل شــما را به حال خود واگذار ننمــوده که هرچه بخواهيد انجام دهيد، 
اين آزادی عمل برای آنســت که ناپاک از پاک جدا گردد و خداوند شما را به علم غيب 

آگاه ننموده است.4
ای مردم! به خدا ســوگند اهل شــهرها و قريه ها هالک نشــدند مگر آن که گفتار 
پيغمبران خود را تکذيب نمودند و خداوند هالک مى نمايد کســانى را که ستمکار باشند 

همچنان که در کتاب خود نام آن ها را ذکر فرموده است. 
اين على امام و پيشوای شماست و او از مواعيد الهى مى باشد و خداوند به آنچه وعده 

فرموده وفا مى نمايد. 
ای مردم! 

1. پدران و مسئوالن فرهنگى کشور بايستى راهى برای گسترش و تبليغ و ترويج اين خطبه به زبان های مختلف 
و در مراکزی مثل صداوسيما و در کتب درسى و طريقه حفظ آن بينديشند، اين دستور رسول خدا مى باشد.

2. الرحمن / 30.

3. الرحمن / 34.
4. آل عمران / 179.
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بيشتر پيشينيان گمراه شدند و خداوند آن ها را هالک نمود و بازماندگان متمرد را نيز 
هالک خواهد نمود و همچنان که خداوند تبارک و تعالى فرمايد: 

»آيا هالک نکرديم گذشــتگان را؟ همان طور هــالک مى نماييم بازماندگان را و با 
گنهکاران چنين معامله خواهيم کرد. وای بر حال آن ها در روز قيامت، اگر گفتار پيغمبران 

را تکذيب کرده باشند«.1
ای مردم! 

خداوند به من امر و نهى فرموده و من به على امر و نهى نمودم و على آگاه شــد به 
آنچه خداوند عزوجل به من امر و نهى فرموده است، پس بشنويد فرمان او را تا از غضب 
خداوند ايمن شــويد و اطاعت کنيد امر او را تا رســتگار شويد و از نهى او احتراز کنيد تا 

سعادتمند گرديد و به ميل او عمل نماييد و راه خود را از او جدا نسازيد. 

  و دشمنان او معرفى پيروان اهل بيت  

ای مردم! من صراط مســتقيم الهى در ميان خاليق هســتم که شما را به پيروی از 
فرمان خدا امر مى کنم و بعد از من على صراط مســتقيم خداوند مى باشــد و بعد از على، 
فرزندان من از صلب او پيشــوايان اّمت اند و مــردم را به پيروی از فرمان خداوند دعوت 

نموده و در طريق حق راهنمايى مى نمايند. سپس فرمود: 
»حمد و ســتايش خدای را که پروردگار جهانيان اســت، خداوند بخشنده و مهربان 
اســت، صاحب روز پاداش است، پروردگارا! تو را مى پرستيم و از تو ياری مى طلبيم، ما را 
به راه راســت هدايت فرما، راه کســانى که بر آن ها نعمت بخشيدی نه راه کسانى که بر 

آن ها غضب نمودی و نه راه گمراهان«.2
ســوره حمد درباره من و على و عترت من نازل شده است و شامل حال آن ها بوده و 
به آن ها اختصاص دارد و آن ها دوســتان خدا هستند و ترس و وحشتى بر آن ها نيست و 

محزون هم نخواهند شد. 
آگاه باشيد حزب خداوند غالب است.3

1. سوره مرسالت / آيات 16 ـ 19.
2. حمد، آيات 1 ـ 7.

3. اشاره به آيه 112 سوره انعام.
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آگاه باشيد دشــمنان على اهل تفرقه و نفاق و دشمن يکديگر بوده و از نظر خصلت 
برادران شياطين هستند که بعضى بر بعض ديگر وحى و الهام مى نمايند و گفتار ناهنجار 

آن ها از روی غرور و جهل مى باشد.1

  وصف پيروان على  

آگاه باشــيد دوســتان على و فرزندانش و ايمان آورندگان به خدا هستند که خداوند 
عزوجل در کتاب خود آن ها را چنين توصيف مى فرمايد: 

»ای پيغمبــر! نمى يابى مردمى را که به خدا و روز قيامت ايمان داشــته باشــند و با 
دشــمنان خدا و رسول دوستى نمايند اگرچه آن ها از پدران يا فرزندان يا برادران يا اقوام 
ايشــان باشند، خداوند ايمان را در دلهايشان قرار داده است و آن ها را از جانب خود ياری 
مى فرمايد و آن ها به بهشــت هائى داخل مى شــوند که در زير درختان آن جوی ها روان 
است و در آنجا جاويدان بوده و خداوند از آن ها راضى و آن ها هم از خدا راضى مى باشند 

و آن ها حزب خداهستند و حزب خدا رستگار خواهد بود«.2
آگاه باشــيد دوســتان على و عترت مــن را خداوند تبارک و تعالــى چنين توصيف 

مى فرمايد: 
»آن ها کســانى هستند که ايمان آورده و ايمانشــان را به ظلم آلوده ننموده اند آن ها 

ايمن از عذاب پروردگار مى باشند و رستگار خواهند بود«.3
آگاه باشــيد دوستان على و عترت من کسانى هستند که داخل بهشت مى شوند و در 
امن و امان مى باشــند و فرشــتگان را مالقات مى نمايند در حالى که به آن ها خير مقدم 

مى گويند »و نويد مى دهند که شما در بهشت جاويدان هستيد«.4
آگاه باشــيد دوستان على و عترت من کسانى هستند که بدون حساب داخل بهشت 

خواهند شد«.5

1. اشاره به آيه 112 سوره انعام.
2. مجادله/ 32.

3. انعام / 82.
4. اشاره به آيه 73 سوره زمر.

5. غافر / 40.
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  در قرآن وصف دشمنان على  

آگاه باشــيد دشــمنان على و عترت من کسانى هســتند که به آتش دوزخ کشيده 
مى شــوند، آگاه باشــيد دشــمنان على و عترت من کسانى هســتند که غرش جهنم را 
مى شــنوند و لهيب آتش را که در فوران اســت مى بينند و هر دسته که داخل در جهنم 

شوند دسته ديگر را لعنت مى نمايند.1
آگاه باشيد دشــمنان على و عترت من کسانى هستند که خداوند درباره آن ها چنين 
مى فرمايد: »هنگامــى که گروهى را در جهنم مى ريزند، خازنين جهنم از آن ها ســؤال 

مى نمايند.
آيا پيامبری که شــما را عذاب بترساند بر شما نيامد؟ در جواب گويند: آری آمد، ولى 
ما گفتار او را تکذيب نموديم و به او گفتيم که بر تو چيزی نازل نشــده و تو در گمراهى 

آشکار مى باشى«.2
آگاه باشيد دوستان على و عترت من کسانى هستند که در خفا و پنهانى از پروردگار 

خود ترسانند و ايمان آن ها سبب ارزش و پاداش بزرگ بر آن ها خواهد بود.3
ای مردم! بين بهشت و جهنم تفاوت بسيار است، دشمن ما کسى است که خداوند او 
را مذمت کرده و لعنت نموده اســت، و دوست ما کسى است که خداوند او را مدح نموده 

و دوست خود خوانده است. 
ای مردم! بدانيد من ترساننده هستم و على راهنماست. 

ای مردم! من پيامبر هستم و على جانشين من است. 

  در خطبه غديرخم حضرت مهدى  

آگاه باشــيد آخرين راهنمای امت هم از خاندان ما مى باشد و او حضرت قائم مهدی 
است. درود خداوند بر او باد. 

آگاه باشيد او بر کليه ملل با اديان مختلف پيروز مى گردد. 

1. اشاره به آيات 106 سوره هود و 138 سوره اعراف.
2. ملک، آيات 8 ـ 9.

3. اشاره به آيه 12 سوره ملک.
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آگاه باشيد او از ظالمين انتقام مى گيرد.
آگاه باشيد او تمام دژها را فتح نموده و ويران مى گرداند. 

آگاه باشيد او مشرکين را از هر نژاد و ملتى باشند نابود مى نمايد. 
آگاه باشيد او انتقام خون دوستان خدا را مى گيرد.
آگاه باشيد او ياور دين خداوند عزوجل مى باشد. 

آگاه باشيد او کشتيبان دريای مّواج و سامان بخش زندگى متالطم خاليق است.
آگاه باشيد او فضل و برتری انسان های دانا و جهل و بى خردی نادانان را مى داند.

آگاه باشيد او برگزيده خداوند و منتخب او مى باشد. 
آگاه باشيد او وارث علوم است و علوم او به تمام علوم احاطه دارد. 

آگاه باشــيد او گزارش دهنده فرمان خداوند عزوجل مى باشد و احکام الهى را روشن 
مى نمايد. 

آگاه باشيد او درست کردار است و در انجام امور پايدار و استوار مى باشد. 
آگاه باشيد امور خاليق به او تفويض شده است. 

آگاه باشيد پيامبران گذشته همه به وجود او بشارت داده اند. 
آگاه باشــيد او آخرين حجت خداوند است و بعد از او حجتى نخواهد بود و در جهان 

حقى نيست مگر با او و علم و دانشى نيست مگر نزد او. 
آگاه باشيد هيچ کس بر او غلبه نمى نمايد و کسى بر او پيروز نمى گردد.

آگاه باشــيد او ولّى خدا در زمين مى باشــد و حکم و فرمان او، حکم و فرمان خداوند 
است و پروردگار او را به اسرار آفرينش خود از پنهان و آشکار، آگاه ساخته است. 

  مطرح كردن بيعت  

ای مردم! آنچه الزم بود برای شــما روشــن نمودم و به شــما فهماندم و بعد از من 
على آنچه الزم باشــد به شما مى فهماند. پس از آن که خطبه من پايان يافت شما را به 
همدستى و بيعت با على دعوت مى نمايم و بعد از آن که من با او بيعت نمودم، شما با او 

بيعت نماييد و به او تبريک گوييد. 
آگاه باشــيد من با خداوند عهد و پيمان بسته ام و على با من بيعت نموده است و من 
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از طرف خداوند عزوجل از شما برای على بيعت مى گيرم پس هرکه عهدشکنى کند ضرر 
آن بر خود اوست.1

  بيان واجبات و محرمات  

ای مردم! ســعى بين صفا و مروه از شــعارهای خدايى است، هرکس حج خانه خدا 
نمايد يا عمره به جای آورد گناهى بر او نمى باشد که بر صفا و مروه طواف نمايد و کسى 
که کارهای نيک انجام دهد خداوند پاداش او را مى دهد و به اعمال بندگان آگاه است.2

ای مردم! به زيارت خانه خدا رويد، هيچ خاندانى وارد مکه نشــود مگر آنکه به لطف 
ميزبان مستغنى گردد و هيچ خاندانى سرپيچى ننمايد مگر آن که فقير و مستمند گردد.

ای مردم! 
هيچ بنده مؤمنى در مواقف حج توقف ننمايد مگر آن که خداوند گناهانش را ببخشد 
و چنانچه زمان وقوف منقضى گردد و حج انجام نشود بايد در سال ديگر انجام داده شود. 
ای مردم! حّجاج مورد لطف خاص پروردگار مى باشند و آنچه در راه خدا خرج نمايند 

برای آن ها ذخيره خواهد بود و خداوند عمل هيچ نيکوکاری را ضايع نمى نمايد.3
ای مــردم! زيارت خانه خدا را برای اکمال دين و انفاق در راه او انجام دهيد و از آن 
جايــگاه برنگرديد مگر آنکه از گناهان خود توبه نماييد و تصميم بگيريد که ديگر هرگز 

مرتکب گناه نشويد. 

  اى مردم! نماز  

ای مردم! نماز به پای داريد و زکات دهيد آن چنان که خداوند تبارک و تعالى دستور 
فرموده اســت و اگر هر آينه مدت زمانى گذشت و شــما در انجام فرامين الهى کوتاهى 
کرديــد و يا احکام را فراموش نموديد پس على پيشــوا و روشــن کننده احکام الهى بر 
شماست، خداوند عزوجل او را بعد از من به اين سمت منصوب فرموده است. و خداوند او 

1. فتح / 10.
2. بقره / 158.

3. اشاره به آيات 120 سوره توبه و 115 سوره هود و آيات ديگر.



462

را مانند من آفريده، هرچه از او سؤال نماييد به شما پاسخ مى دهد و بر شما بيان مى نمايد 
آنچه ر اکه نمى دانيد. آگاه باشيد حالل و حرام احکام الهى بيش از آنست که من همه را 
يادآور شــوم و شما را به تمام آن ها آگاه نمايم ولى در اين مقام شما را به حالل خدا امر 
مى کنم و از حرام او نهى مى نمايم و من مأمور هســتم که به شــما اتمام حّجت نمايم و 
برای قبول آنچه را که پروردگار عّزوجّل بر من نازل فرموده از شما برای على اميرمؤمنان 
بيعت بگيرم و پيشوايان بعد از او را که از فرزندان من و نسل او مى باشند به شما معرفى 
نمايم؛ پيشوايانى که قائم آن ها حضرت مهدی مى باشد و تا روز قيامت حجت خدا بر 

خلق خواهد بود و به حق حکومت مى فرمايد. 

  اى مردم! دستورات را تغيير ندهيد  

ای مردم! من شــما را به هر حاللى داللت کردم و از هر حرامى نهى نمودم و هرگز 
نمى توانم از گفتار خود برگردم و آن را تغيير و تبديل نمايم، بر شماســت که آن ها را به 
ياد آوريد و به خاطر بسپاريد و به يکديگر توصيه نماييد و آن ها را تغيير و تبديل ننماييد. 
آگاه باشيد من مجددا گفتار خود را تکرار مى نمايم، نماز به پای داريد و زکات بدهيد. 
امر به نيکى کنيد و از منکر نهى نماييد و آگاه باشيد که باالترين امر به معروف آنست که 
در گفتار من اســتوار و ثابت قدم بمانيد و به کسانى که در اين محل حضور ندارند گفتار 
مرا برســانيد و آن ها را به قبول آن وا داريد و از مخالفت با آن نهى نماييد. اين فرمانى 
اســت که از جانب خداوند عزوجل صادر شده و من شما را به اطاعت از آن امر مى نمايم 

و امر به معروف و نهى از منکر همان امر و نهى امام معصوم مى باشد.

  خداوند در قرآن امامان را به شما معرفى كرده است  

ای مردم! خداوند در قرآن به شــما معرفى مى نمايد که امامان بعد از على فرزندان او 
هستند. من هم به شما معرفى نمودم که آن ها فرزندان من و على مى باشند. 

چنانچه خداوند تبارک و تعالى در کتاب خود فرمايد: 
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»کلمه باقيه را در نسل او قرار داديم«1 و من شما را آگاه نمودم تا زمانى که قرآن و 
عترت من راهنمای شما باشند هرگز گمراه نخواهيد شد. 

ای مردم! 
از گناه دوری جوييد و از روز قيامت بترســيد، که خداوند عزوّجل مى فرمايد: »همانا 

زلزله قيامت با عظمت است«.2
ياد مرگ و زمان حساب و سنجش اعمال را فراموش ننماييد همانگونه که سرانجام 
در دادگاه عدل خداوند به حساب شما رسيدگى مى شود و جزای اعمال شما از نيک و بد 
داده خواهد شد. هر کس از فرمان خدا پيروی کرده باشد پاداش نيک به او اعطاء شود و 

هر که نافرمانى از خدا کرده باشد از بهشت بهره ای نخواهد داشت. 

  به زبان اقرار كنيد  

ای مردم! 
جمعيت شما بيشتر از آنست که يک يک با من بيعت نماييد، خداوند عزوجل مرا امر 
فرموده که با زبان از شــما اقرار بگيرم برای پيشوايى على اميرمؤمنان و امامان بعد از او 

که به شما معرفى نمودم؛ آن ها فرزندان من از صلب او خواهند بود. 
پس همه شما اقرار نماييد و همه بگوييد شنيديم و اطاعت مى کنيم و راضى و فرمان 
مى بريم از آنچه ابالغ نمودی ما از طرف پروردگار برای پيشوايى على و پيشوايى فرزندان 

او که امامان بعد از او خواهند بود. 
و بيعت مى نماييم با دل ها و جان ها و زيان و دست خود و بر اين بيعت باقى هستيم 
تا زمانى که زنده ايم و زمانى که مى ميريم و بعد از مرگ که زنده مى شويم و بيعت خود را 
تغيير و تبديل نمى دهيم و شک نمى آوريم و مرّدد نمى شويم و از عهد خود بر نمى گرديم، 
و پيمان شکن نمى باشيم و از خدا اطاعت مى نماييم و مطيع تو و فرمانبر على اميرمؤمنان 
و فرزندان او مى باشــيم و اطاعت مى کنيم امامانى را که اعالم نمودی از فرزندان تو از 
صُلب على بعد از حســن و حسين خواهند بود و تو مقام حسن و حسين را به خدا معرفى 

1. سوره زخرف / 28. 
2. سوره حج / 1.
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نمودی و منزلت آن ها را در پيشگاه خداوند بيان داشتى و آن ها بزرگواران و آقايان جوانان 
اهل بهشت مى باشند و بعد از پدرشان على و من پيشوايان امت خواهند بود. 

  اى مردم مجدد اقرار كنيد  

ای مردم! 
باز هم بگوييد اطاعت مى کنيم خدا و رسول او را و اطاعت مى نماييم على و حسنين 
و امامان پس از ايشــان را و عهد و پيمان مى بنديم با على اميرمؤمنان با دل های خود و 
جان های خود و زبان های خود و بيعت مى نماييم با کســى که با على بيعت نموده است 
و اقــرار مى نماييم که هرگز اين بيعت را تبديل نکنيم و هرگز از آن ســرپيچى ننماييم 
و در اين بيعت خدا را شــاهد مى گيريم و خداوند برای شــهادت کافيست و توهم بر ما 
شاهد باش و تمام کسانى که فرمانبر تو هستند از آن هايى که حضور دارند و آن هايى که 
حضور ندارند و فرشــتگان و مؤمنين، همه بر ما شاهد باشيد و شهادت خداوند باالترين 

شهادت ها است. 

  خدا صداى اقرار شما را شنيد  

ای مردم! آنچه را که مى گوييد خداوند صدای شــما را مى شنود و از ضمير شما آگاه 
اســت، هرکه پيروی نمايد رستگار خواهد شــد و هرکه سرپيچى نمايد ضرر آن بر خود 

اوست1، هرکه با على بيعت نمايد با خداوند عزوجل بيعت نموده است. 
و دست قدرت خداوند باالترين دست هاست.2

ای مردم! از خدا بترسيد و با على اميرمؤمنان بيعت نماييد و بدانيد که او و فرزندان او 
حسن و حسين و پيشوايان بعد از آن ها کلمه پاک و باقيه الهى در زمين مى باشند، خداوند 
هالک مى نمايد کسى را که حيله کند، و ترحم مى فرمايد بر کسى که وفادار بماند، پس 

هرکه عهدشکنى کند به خود ستم کرده است.3

1. زمر / 21.
2. فتح / 10.
3. فتح / 10.
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ای مردم! آنچه را که با شــما گفتم به ديگران بگوييد و بر على ســالم دهيد و او را 
اميرالمؤمنيــن بخوانيد و بگوييد: »پروردگارا! شــنيديدم و اطاعت کرديم و آمرزش تو را 
مى طلبيم و بازگشــت ما به سوی تو مى باشد«1 و بگوييد: »حمد و ستايش خدا را که ما 

را راهنمايى فرمود و اگر راهنمايى نمى نمود رستگار نمى شديم«.2

  راه كسب رستگارى بزرگ  

ای مردم! فضائل على بن ابى طالب را خداوند عزوجل در قرآن ذکر فرموده و آن بيشتر 
از آنســت که در يک مجلس بتوان بيان نمود. پس هرکه به فضائل او آگاه شــود و او را 

بشناسد، پيشوايى او را تصديق نمايد. 
ای مردم! هرکه از خدا و رســول و على اميرمؤمنان و امامان بعد از او که به شــما 

معرفى نمودم اطاعت کند محققا به رستگاری بزرگى نائل شده است. 
ای مردم! آن هايى که برای بيعت با على ســبقت گيرند و او را دوســت بدارند و او را 

امير مؤمنين بخوانند به نعم الهى در بهشت سرفراز خواهند شد. 
ای مردم! 

سخنى گوييد که خدا از شما راضى و خشنود گردد و اگر شما و همه مردم روی زمين 
کافر شويد هرگز ضرری به خدا نمى رسانيد.3

پروردگارا! مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بيامرز و کافران را مورد خشــم خود قرار ده، 
حمد و ستايش مخصوص پروردگار عالميان است. 

   2. حديث غدير در کتاب اسني المطالب  

ابوالخير محمد جزری شــافعى )متوفای 833 هـ. ق. ( در کتاب خود حديث غدير را 
چنين عنوان نموده: 

فاطمــه دختر امام على بن موســى الرضا از عمه هايش فاطمــه )حضرت فاطمه 

1. بقره / 285.
2. اعراف / 43.

3. آل عمران / 144.
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معصومه»س«( زينــب و ام کلثوم دختران امام موســى بن جعفر نقل مى کند که آنان 
فرمودند: فاطمه دختر امــام صادق از عمه اش فاطمه، دختر امام محمد باقر و او از 
عمه اش فاطمه دختر امام زين العابدين نقل مى کند که فاطمه و ســکينه دختران امام 
حســين از عمه اش ام کلثوم دختر اميرمؤمنان على نقل مى کند که مادرش فاطمه 

زهرا دختر رسول خدا خطاب به مردم فرمود: 
»انسیتم قول رسول الله یوم غدیرخم: من کنت مواله فعلّی مواله وقوله: انت منی 

مبنزله هارون من موسی«. 

آيا کالم و فرمايش رسول خدا را فراموش کرده ايد که در روز غديرخم فرمود: 
 هرکس من موالی او باشــم پس على نيز موالی  اوســت. و يا قول ديگر پيامبر
 که فرمود: يا على! جايگاه تو نســبت به من همانند موقعيت هارون نســبت به موسى

مى باشد. 1 
و پيامبرخدا فرمود: ای على! ايمان با گوشت و خون تو در آميخته است، چنان که 

با گوشت و خون من عجين شده است. 2 

   3. حديث غدير به نقل از احمد بن حنبل  

احمدبن حنبل در مســند خود جلد 4، ص 218 سلسله روايان خود را به براء بن عازب 
رسانده و مى گويد: 

براءابن عــازب روايت مى کند که در ســفر حج با رســول خدا بوديم چون به غدير 
 رســيديم زمان نماز را اعالن کردند و زير دو درخت را نظافت و آماده کردند و پيامبر
نماز ظهر را به جای آورد و ســپس دست حضرت على را گرفته و فرمود: آيا نمى دانيد 
که من نســبت به مؤمنين از خود آن ها ســزاوارترم؟ حاضرين پاسخ دادند: آری! آن گاه 
دســت حضرت على را بلند کرد و فرمود: هرکس من موال و سرپرست او هستم  اين 
على موال و سرپرســت  اوســت. خدايا! هرکه على را دوست دارد، دوستش بدار و هرکه 

على را دشمن دارد دشمنش بدار. 
1. کتاب اسنی املطالب فی املناقب سیدنا علی بن ابی طالب، ص 50، حديث غدير. 

2. کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، ص 265، نوشته ابومحمدبن يوسف بن محمد قرشى گنجى شافعى 
کشته شده در سال 658 هـ. ق. 
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براءبن عازب گفت: در اين هنگام عمر حضرت على را مالقات کرد و گفت: خوشــا 
به حال تو ای پســر ابيطالب که صبح و شــام کردی در حالى که موال و سرپرست تمام 

مؤمنين و مؤمنات گرديدی. 

   4. حديث غدير در کتاب مسلم  

حديث »من کنت مواله فعلی مواله...« را مسلم در کتاب صحيح خود نقل کرده است. 
همين روايت در ســاير کتب اهل سنت نيز به چشم مى خورد و در سنن ابن ماجه، ج 
1، ص 45 و ســنن ترمذی، ج 5، ص 297، مســند امام احمدحنبل، ج 1، ص 84 و ص 

118، ص 119، ص 152. 

   5. حديث غدير در ساير کتاب اهل سنت  

حديث شــريف »من کنت مواله فعلی مواله...« در منابــع معتبر و کهن برادران اهل 
سنت مکرر نقل شده است برای نمونه در کتاب مستدرک على الصحيحين نوشته حاکم 
نيشــابوری متوفای ســال 405 هجری قمری، ج 3، ص 109 و ص 110 و امام بخاری 
)اسماعيل بن ابراهيم الجعفى( متوفای سال 256 هجری قمری در کتاب التاريخ الکبير، ج 
1، ص 375 و جلد 4، ص 196 و ج 6، ص 241 و تفسير ابن کثير، ج 2، ص 14 ـ تفسير 

الدرالمنثور سيوطى، ج 2، ص 259 اين روايت نقل کرد اند. 

   6. حديث غدير در کتاب طبري  

مفســر بزرگ اهل ســنت طبری در کتاب الواليه خود چنين آورده: رسول خدا در 
ابتدای خطبه مبارک غديرخم فرمود: »وقد امرنی جربئیل عن ربّی ان اقوم فی هذا  املشهد 

واعلم کّل ابیض واسود اّن علی بن ابی طالب اخی ووصّیی وخلیفتی واالمام بعدی«. 

جبرئيل از طرف خداوند مرا دســتور فرموده که در اين مکان مردم را آگاه کنم تمام 
ســفيدان و سياهان را که على بن ابيطالب برادر من و وصى من و خليفة من و امام بعد 

از من است. 
آن گاه پيامبر فرمود: 
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»معارش الناس ذلک فان الله قد نصبه لکم ولیاً واماماً وفرض طاعته علی کل احد ماض 

حکمه جائز قوله ملعون من خالفه مرحوم من صدقه«. 

ای جماعت مردم! خداوند على را ولى و امام شــما قرار داد و واجب کرد اطاعت او را 
بر هر فردی و حکم او نافذ و جاری اســت ملعون کسى است که با او مخالفت کند و در 

رحمت خداست کسى که او را تصديق کند. 
طبری در کتاب ديگر خود چنين آورده: 

حضــرت فاطمه زهرا فرمــود: »فام جعل الله الحد بعد غدیرخم من حجة والعذر«؛ 
يعنى: خداوند پس از واقعة بزرگ غديرخم عذر و بهانه ای را بر کســى باقى نگذاشــته 

است. 1 
طبری در کتاب الوالية ضمن بيــان خطبه پيامبر در روز غدير چنين مى گويد که 

پيامبر فرمود: 
»اسمعوا واطیعوا فاّن الله موالکم وعلّی امامکم ـ ثم االمامة فی ولدی من صلبه الی یوم  

القیامة ـ معارش الناس هذا  اخی ووصّیی وواعی وخلیفتی علی من آمن بی ـ و علی تفسیر 

کتاب ربّی«. 

بشنويد و اطاعت کنيد ـ پس همانا خداوند موالی شماست و على امام شما مى باشد 
ـ پس امامت از صلب على تا قيامت در اوالد من است ـ ای جماعت مردم! على برادر و 
جانشين و حافظ علم من و خليفه من است بر کسى که ايمان به من آورده ـ و بر تفسير 

کتاب پروردگار من. 

   7. حديث غدير به نقل از احمد بن حنبل  

امام احمد حنبل از علمای ممتاز و قديمى اهل ســنت و دارای تأليفات متعددی نيز 
مى باشد و در نزد علمای اهل سنت عالمى مورد اعتماد بوده که متوفى سال 241 هـ. ق. 
اســت او در کتابش اين روايت را از رسول خدا نقل کرده که ايشان فرموده: »من کنت 

مواله فأّن علیاً مواله«. 

هرکس من موالی اويم پس على موالی اوست. )مواليى پيامبر در اين حديث به 

1. دالئل االمامة، ص 39. 
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منظور دوست داشتن نيست تا اينکه کسى بگويد منظور پيامبر در غديرخم مواليى به 
معنى دوست داشتن على است(. 1

احمد حنبل در کتاب مســند خود ضمن اشــاره صريح به ماجــرای غدير و حديث 
رســول خدا دربارة امام على: »من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من 

عاداه«. 

آورده که عمربن خطاب پس از اين ماجرا به امام على گفت: »هنیاً لک یابن ابی طالب 
اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن مؤمنة«2. 

يعنى: مبارک و گوارايت باد پســر ابى طالب همانا صبح کرديم در حالى که تو امام و 
مولى هر زن و مرد مؤمن هستى. 3

در نقــل ديگــر: احمدبن حنبــل از عطية عوفــى روايت مى کند کــه از زيدبن ارقم 
صحابى بزرگ پيامبر پرســيدم پسرم از شــما حديثى در شأن و جايگاه على در روز 
غديرخم نقل مى کند من مى خواهم از شــما آن حديث را بشنوم. زيدبن ارقم گفت: شما 
اهل عراق هســتيد و با خاندان رسالت دشــمنى داريد و بيان اين حديث مهم برای من 
خطر آفرين اســت. عطيه در پاسخ او گفت: من در جحفه زندگى مى کنم از من نترس و 
برای تو خطری ايجاد نمى شــود زيد بعد از اينکه خاطرش آسوده گرديد که خطری او را 

تهديد نمى کند واقعة غديرخم را اينگونه بيان کرد: 
همراه پيامبرخدا در ســفر حجةالوداع بودم که پيامبر دستور فرمودند اعالم کنند 
وقت نماز شــده اســت تا برای نماز جماعت حجاج تجمع نماينــد؛ لذا همه در غديرخم 
نماز جماعت را در هوای گرم و ســوزان بــا عظمت خاص برقرار کردند بعد از نماز ظهر 
رســول خدا دســت على بن ابيطالب را در نزد جمعيت باال برد، ســپس فرمود: »الستم 
تعلمون انی اولی باملؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلی قال الستم تعلمون انی اولی من کل مؤمن 

من نفسه؟ قالوا بلی فأخذ بید علی. فقال: من کنت مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله 

وعاد من عاده«. 

يعنى: آيا تصديق مى کنيد که من ســزاوارترم تا بر مسلمين واليت داشته و اختياردار 

1. صحیح ترمذی، ج 5، ص 633 ح 3713و مناقب ابن مغازلی شافعى، ص 16. 
2. مسند احمدبن حنبل، ج 4، ص 281 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 596 ح  1116 و 1117 و 1167 و 967. 

3. مسند احمدبن حنبل، ج 1، ص 152 و ص 84 و صحیح ترمذی، ج 5، ص 663، ح  3713. 
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امور آن ها باشم؟ همه با هم گفتند: آری. بعد فرمود: آيا من سزاوارتر نيستم که واليت بر 
 هر مسلمانى داشته و حاکم بر سرنوشت او باشم؟ جواب دادند: بلى! آن گاه دست على

را گرفته و فرمود: هرکس من واليت بر او دارم على نيز بر او واليت دارد... 1

   8. حديث غدير در کالم صحابي  

صحابى بزرگ و مشهور رســول خدا ابوسعيد خدری و ابوهريره و انس بن مالک که 
در منابع و در نزد علمای اهل سنت بسيار اهل وثوق مى باشند ضمن نقل ماجرای غدير 
و اعالم شهادت در اين خصوص به نقل روايت مشهور رسول خدا در غدير اقدام کرده اند 

و تأکيد کرده اند که حضرت فرمود: »من کنت مواله فعلی مواله«. 2 
ابوهريره از عمربن خطاب و او از رسول خدا نقل کرد که پيامبر به على فرمود: 
» من کنت مواله فعلی مواله« اين روايت را عبداهلل بن مسعود، ابوايوب انصاری، زيدبن ارقم، 

عطيه عوفى، سعدبن عبيده و ابن عباس نقل کرده اند. 3

   9. حديث غدير در کتاب خطيب بغدادي   

يکى ازعلمای معروف و مشهور اهل سنت خطيب بغدادی مى باشد که در کتاب خود 
نقل مى کند هرکس روز 18 ذی الحجه )روز عيد غديرخم( را روزه بگيرد ثواب شــصت 
ماه روزه برايش خواهد بود، سپس اين عالم سنى آورده: روز عيدغديرخم پيامبر دست 
حضــرت على را گرفت و فرمود: آيا مى دانيد که من نســبت به مؤمنين از خود آن ها 
ســزاوارترم. حاضرين گفتند: آری. فرمود: هرکس من موال و سرپرست اويم على هم 
موال و سرپرست اوست. ســپس عمربن خطاب گفت: »بخ بخ لک یابن ابی طالب اصبحت 

موالی ومولی کل مسلم«. 

به به! ای پســر ابيطالب موال و سرور من و هر مسلمانى گرديدی، آن گاه آية »الیوم 
اکملت لکم دینکم« نازل شد. 4

1. سنن ابن ماجه، ج 1، ص 52. 
2. مناقب نوشته ابن مغازلى متوفى 483 هـ. ق. ، ص 26. 

3. مناقب نوشته ابن مغازلى، ص 153 ح  152. 
4. تاریخ بغداد نوشته ابوبکر احمدبن على، خطيب بغدادی متوفای 463 قمری، ج 8، ص 290. 
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   10. حديث غدير در کتاب مودة القربي و تاريخ دمشق  

در کتاب مودة القربى فصل پنجم آن آمده اســت که عمربن خطاب در روز عيدغدير 
گفت: 

 على که بزرگ تر و مهم تر بود را تعيين و نصب کرد. بعد رسول خدا رســول خدا
دربارة دوســتان و دشــمنان آن حضرت دعا کرد و عرض کرد: »خدايا! تو گواه منى بر 

ايشان«. 
عمر مى گويد: در آن هنگام جوانى زيبا با بوی خوش پهلوی من نشســته بود به من 
گفت: عهد بســت پيامبر عهدی محکم که نمى شکند اين عهد را مگر منافق پس پرهيز 

کن ای عمر که تو ناقض اين عهد محکم باشى. 
آن گاه عمر مى گويد: به رســول خدا عرض کردم وقتى شــما دربارة على سخن 
مى گفتيد پهلوی من جوان خوش رو و خوشبويى بود و به من چنين گفت: حضرت فرمود: 
او از اوالد آدم نبود بلکه جبرئيل امين بود که به اين صورت جلوه گر شد تا تأکيد کند بر 

شما آنچه را که من گفتم دربارة على. 
عمربن خطاب روايت مى کند: 

هنگامى که رســول خدا فرمود: »من کنت مواله فعلی مواله« جوان خوش سيما و 
خوش بويى در کنار من بود که به من گفت: ای عمر! به درستى که رسول خدا پيمان 
و بيعتــى انجام داد که جــزء منافق آن را رد نمى کند پس بر حذر باش که مبادا تو آن را 

نقض کنى. 
عمر مى گويد: اين مطلب را به پيامبر گفتم. 

حضرت فرمود: بله ای عمر! او جبرئيل بود خواســت در مورد آنچه را که من دربارة 
على گفتم بر شما تأکيد کند. 1

   11. ناله شيطان در روز غدير خم   

امام باقر از پدر بزرگوارش امام صادق نقل مى کند که: 

1. تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر، ج 2، ص 80. 
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ابليس دشمن خدا چهار بار ناله کرد روزی که مورد لعن خدا واقع شد و روزی که به 
زمين هبوط کرد و روزی که پيامبراکرم مبعوث شد و روز عيد غدير. 1

   12. حديث غدير در کالم طلحه  

ايــاس ضبّى از پــدرش نقل کرده که در جنگ جمل همراه بــا على بوديم. پس 
حضرت على بــه طلحه پيام داد که به ديدارش بيايد. طلحه آمد. حضرت به او گفت: 
»تو را به خدا ســوگند مى دهم! آيا شنيدی که پيامبر خدا بگويد: هرکه من موالی اويم، 
پس على موالی اوست. خدايا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار؟«. گفت: 
آری! حضرت گفت: »پس چرا با من مى جنگى؟«. طلحه گفت: به ياد نمى آورم )فراموش 

کرده بودم(. بعد طلحه بازگشت از جنگ. 2

   13. کينه اي شيطاني  

بريده گويد: 
من از على کينه و ناراحتى در دل داشتم و همين طورخالدبن وليد. پيامبر خدا مرا 
در ميان گروهى با فرماندهى على به جنگ فرستاد و اسيرانى گرفتيم. على کنيزی 

از سهم خمس، برای خود برداشت. خالدبن وليد به من گفت: آن را به خاطر بسپار. 
چــون بر پيامبر وارد شــديم. به بازگو کردن ماجرا پرداختم و ســپس گفتم: على 
کنيزی از خمس را برگرفت. من مردی ســر به زير بودم. چون ســرم را باال کردم، ديدم 
که چهرة پيامبرخدا دگرگون شــده است. سپس گفت: »هرکس من ولّى اويم على ولّى 

اوست«. 3
بريده گويد: 

من از على کينه و ناراحتى در دل داشتم و همين طورخالدبن وليد. پيامبر خدا مرا 

1. قرب االسناد، ص 10. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 419. 

3. مسند احمدبن حنبل، ج 9، ص 12. 
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در ميان گروهى با فرماندهى على به جنگ فرستاد و اسيرانى گرفتيم. على کنيزی 
از سهم خمس، برای خود برداشت. خالدبن وليد به من گفت: آن را به خاطر بسپار. 

چــون بر پيامبر وارد شــديم. به بازگو کردن ماجرا پرداختم و ســپس گفتم: على 
کنيزی از خمس را برگرفت. من مردی ســر به زير بودم. چون ســرم را باال کردم، ديدم 
که چهرة پيامبرخدا دگرگون شــده است. سپس گفت: »هرکس من ولّى اويم على ولّى 

اوست«. 1 

   14. وقايع بعد از بيان خطبه غدير   

بعد از پايان يافتن خطبة غدير، آية شــريفة: الیوم اکملت لکم دینکم و امتمت علیکم 
نعمتی و رضیت لکم االسام دیناً  نازل شد. 

پيامبر آن زمان خوشــحال بودند و فرمودند: اهلل اکبر از اکمال دين و اتمام نعمت ، 
خداوند به رسالت من و اليت على بعد از من خشنود گرديد. 

بعد ايشــان دستور فرمودند تا مســلمانان به خيمة حضرت على وارد شوند و اين 
جانشــينى را به او تبريک بگويند حتى پيامبر به همسران خود امر نمودند که به امام 
على تبريک بگويند همچنين يکى از افرادی که به امام على تبريک گفت و عرض 
کــرد: هنیئاً یابن ابی طالب، عمربن خطاب بود کــه اين مطلب در منابع مهم تاريخى ذکر 

شده است. 
بعد از معرفى امام على توســط رسول خدا مســلمانان گروه گروه وارد خيمة آن 

حضرت شده و با ايشان بيعت کردند از جملة اين افراد ابوبکر و عمر مى باشند. 

   15. غدير در کتب اهل سنت)10 مورد(  

در منابع مهم اهل ســنت به موضوع غدير اشــاره شده است که تعدادی از آن را در 
ذيل مى آوريم. 

1. در کتــاب فيض القدير، نوشــته المنــاوی ج 6، ص 317 متوفای 1031 هـ. ق. 
اين گونه آمده است:

1. مسند احمدبن حنبل، ج 9، ص 12. 
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ابوبکر و عمر آن حضرت را موال و سرور تمام مؤمنين و مؤمنات ياد مى کنند. 
2. در کتاب رياض النضره، ج 3، نوشته محب طبری متوفای 694 قمری سه روايت 
در اين باره آمده که در يک روايت عمر، امام على را موال و سرور خود و تمام مسلمين 
خطاب کرده و در روايت ديگر موال و سرور خود و در روايت آخر موال و سرور کسانى که 

حضرت پيامبر موال و سرور آن هاست. 
3. احمدبن حنبل در مســند خود ج 4، ص 218، ج 5 و ص 355 متوفای 241 قمری 
سلسله راويان خود را به براءبن عازب رسانده و چنين آورده که براءبن عازب روايت مى کند 
که در ســفر حج با رسول خدا بوديم چون به غدير رسيديم اعالم نماز گرديد و زير دو 
درخت را تميز و آماده کردند و پيامبر نماز ظهر را به جای آورد و آن گاه دست حضرت 
على را گرفت و فرمود: آيا نمى دانيد که من نسبت به مؤمنين از خود آن ها سزاوارترم؟ 
گفتند: آری! آن گاه دست حضرت على را گرفت و فرمود: هرکس من موال و سرپرست 
او هستم على هم موال و سرپرست اوست. خدايا! دوست بدار هرکه على را دوست دارد و 
دشمن بدار هر که على را دشمن دارد. راوی گفت: در اين هنگام عمر حضرت على را 
مالقات کرد و گفت: خوشا به حال تو ای پسر ابى طالب که صبح و شام کردی در حالى 

که موال و سرپرست تمام مؤمنين و مؤمنات گرديدی. 
4. خطيــب بغدادی در کتاب تاريخ بغــداد ج 8، ص 290 نقل کرده که هر کس روز 
18 ذی الحجه )عيد غدير( را روزه بدارد برای او ثواب شصت ماه روزه خواهد بود آن گاه 
تأکيد مى کند که روز عيد غدير پيامبر دســت حضــرت على را گرفت و فرمود: آيا 
مى دانيد که من نســبت به مؤمنين از خود آن ها ســزاوارتر هســتم. گفتند: آری. فرمود: 
هرکس من موال و سرپرســت او هســتم على هم موال و سرپرســت اوست. آن گاه 
عمربن خطــاب گفت: »بخ بخ لک یابن ابی طالب اصبحت موالی و مولی کل مسلم«، به به ! 
ای پسر ابى طالب موالی و سرور من و هر مسلمانى گرديدی سپس اين آيه نازل گرديد: 

»الیوم اکملت لکم دینکم«. 1

5. در تفسير کبير، نوشتة فخررازی ج 12 ص 49 متوفای 606 قمری ماجرای غدير 
را ذکر نموده و در پايان آورده عمر به امام على تبريک گفت. 

1. مائده / 3. 
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6. جالل الدين ســيوطى مفسر بزرگ اهل سنت در تفسير خود الدر المنثور ذيل آيه 
عذير1 مى گويد: ابن ابى حاتم  ابن مردويه و ابن عســاکر از ابوسعيد خدری نقل مى کنند که 
آيه »یا ایها الرسول بلغ ما انزل« در غدير خم دربارة على بن ابى طالب بر رسول خدا نازل 
شده است ولى در حديث بعد چنين آورده که: »ابن مردویه عن بن مسعود قال: کنا نقرا علی 

عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...«

ابن مردويه از ابن مســعود نقل کرده که وی گفت: در زمان رسول خدا آيه را چنين 
مى خوانديم: ای رسول خدا ابالغ کن، آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل گرديده است 
اينکه على موال و ســرور مؤمنين است و اگر اين فرمان را ابالغ نکنى رسالت خود را 

انجام نداده ای و خداوند تو را حفظ خواهد کرد. 
7. تذکرة الخواص، ابن جوزی ص29 متوفای 654 قمری. 

8. الصواعق المحرقة، ص 44 نوشته ابن حجر هيثمى متوفای 974 قمری. 
9. کفايت الطالب ص 62 عالمه گنجى کشته شده در 658 قمری. 

10. مرحوم عالمه امينى در کتاب شــريف الغدير نــام 350 نفر از بزرگان و علمای 
اهل ســنت را آورده که ماجرای غدير را نقــل کرده اند و نام 20 کتاب را نيز که به طور 
مســتقل به موضوع غدير پرداختند و در اين خصوص نوشته شده است را در کتاب خود 

آورده است. 

   16.  روايت ابوهريره  

ابوهريره مى گويد: در روز غدير خم رســول خدا فرمود: »من کنت مواله فعلیُّ مواله 
فانزل الله: )الیوم اکملت لکم دینکم(«

يعنى، هرکس من موالی اويم پس على موالی اوست آن گاه بود که خداوند اين آيه 
را نازل فرمود: )امروز دينتان را برای شما کامل گردانيدم(. 2

1. مائده / 67. 
2. تفســیر الدراملنثور نوشته ســيوطى ج 3، ص 19، )ابوهريره در بين علمای اهل سنت فردی بسيار مورد ثقه 

محسوب مى شود(. 
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   17. روايت زيدبن ارقم   

)از زيدبن ارقم روايت شــده که گفت: چون رسول خدا از حجة الوداع بازگشت، در 
مکانى بــه نام »غدير خم« فرود آمد. پس از آن فرمودند: »کانی دعیت فاجیب قد ترکت 
فیکم الثقلین احدهام اکرب من اآلخر کتاب الله و عرتتی اهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی 

فیهام فانهام لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. ثم قال: ان الله عزوجل موالی و انا ولی کل 

مؤمن و مؤمنة. ثم اخذ بید علی، فقال: من کنت ولیه فهذا ولیه«. 1

يعنى: »من، از ســوی حق تعالى خوانده شده ام و عنقريب اجابت خواهم کرد. اما در 
ميان شــما دو چيز گران که يکى از ديگری بزرگتر اســت، باقى مى گذارم، کتاب خدا و 
عتــرت و اهل بيتم. بنگريد که چگونه مرا در رعايت و حرمت آن دو، گرامى مى داريد و 
ســفارش مرا محترم مى شناسيد. بدانيد که اين دو را از يکديگر جدايى نخواهد بود تا آن 
هنگام که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پس از آن فرمودند: خداند عزوجل موال 
 و سرور من است و من سرور و صاحب اختيار هر مرد و زن مسلمانم. سپس دست على

را بگرفت و گفت: هرکس را که من مولى و سرورم، اين مرد، سرور و موالی اوست(. 

   18.  روايت ابوسعيد خدري   

حافظ ابوالقاســم حسکانى به سند متصل از ابوسعيد خدری نقل کرده است که گفت: 
رســول خدا زمانى که آية )الیوم اکملت لکم دینکم( نازل شد فرمود: اهلل اکبر بر اکمال 
دين و اتمام نعمت و رضايت پروردگار به رســالت من و واليت على بن ابى طالب پس از 

من... 2
از اين روايت و مجموع رواياتى که نقل شده مشخص مى گردد که آيه 3 مائده )الیوم 
اکملت لکم دینکم... ( در روز غدير و به مناسبت اعالم »واليت و امارت على بن ابى طالب 

بر همه مسلمانان بعد از پيامبر« نازل شده است. 

1. مناقب خوارزمی، ص 93. 
2. شواهدالتنزیل، ج 214/1 ـ 216 و 218 و 219. 
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   19. روايت عمربن خطاب  

عمربن خطاب گفت: »علی مولی من کان رسول الله مواله«. 
هرکــس که پيغمبــر بر او واليت دارد على نيز بر او واليــت دارد. 1 و در نقل ديگر 
از عمربن خطاب اســت که گفت: »نصب رسول الله علیاً علامً، رســول خدا على را آشکارا 

منصوب کرد«. 
شبيه همين جمله از ابن عباس و جابربن عبداهلل انصاری و... نقل شده است2 بايد توجه 
کــرد که معنای نصب در جايى به کار مى رود که کســى را بر کاری بگمارند و منصوب 
کنند پس اينکه عده ايمى گويند: غديرخم برای اعالم دوستى با على است با اين سخن 

عمربن خطاب چه مى کنند؟ 

   20. نقل حاکم حسکاني  

حاکم حســکانى حنفى صاحب کتاب شواهد التنزيل مى باشد او از ابوحمزة ثمالى و او 
از امام محمد باقر نقل کرده که فرمود: منظور از کفوراً در آية 89 سورة مبارکه اسراء، 
کفران نعمت واليت على است زيرا رسول خدا در غدير خم آن حضرت را به عنوان 

جانشين معرفى نمود. 

   21.  روايت براءبن عازب  

اخطب خوارزمى از براء بن عازب روايت کرده اســت که: در خدمت رســول خدا از 
سفر حج بازمى گشــتيم. در محلى ميان مکه و مدينه، فرود آمد و دستور داد که منادی 
برای اقامه نماز ندا کند. براء گويد: پيامبر اکرم در آن هنگام دســت على را بگرفت 
و فرمــود: »الست3 اولی باملؤمنین من انفسهم؟ قالوا: بلی. قال: فهذا ولی من انا ولیه... الی 

1. ریاض النرضة، ج 2، ص 170. 
2. الغدیر، ج 1، ص 661. 

3. گفتار پيامبراکرم اشــاره است به آيه مبارکه »النبی اولی باملؤمنین من انفسهم...«؛ يعنى اختيار امور مؤمنان 
بيش از خودشان با پيامبر خداست. )آيه 6 / احزاب(. 
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ان قال براء: فلقیه عمر بن خطاب بعد ذلک. فقال؛: هنیئاً لک یابن ابی طالب، اصبحت موالی 

و موال کل مؤمن و مؤمنة«. 1

يعنى: »آيا )به نص قرآن( اختيار امور مؤمنين، بيش از خودشان با من نيست، گفتند: 
چرا يا رســول اهلل، فرمودند: پس اين مرد، ولى و سرپرســت و صاحب اختيار هرکســى 
اســت که من ولى و صاحب اختيار اويم... بّراء گويد: عمربن الخطاب، بعد از اين واقعه به 
على بن ابيطالب، تبريک و تهنيت گفت و اظهار داشــت: تو ديگر موالی من و موالی هر 

مرد و زن مسلمان گرديده ای«. 

   22.  روايت زيدبن ارقم  

طبری در کتاب الوالية فى طرق الحديث الغدير، به طور مســتند از زيدبن ارقم نقل 
مى کند که گفت: زمانى که پيامبر در بازگشت از حجّة الوداع به غدير خم رسيد، توقف 
فرمود و ندای نماز جماعت سر داد. پس ما اجتماع کرديم و حضرت خطبه ای بليغ ايراد 
نمود و ســپس گفت: خدای متعال اين آيه را بر من فرو فرســتاده است که »بلغ ما انزل 
الیک من ربک...«2؛ و همانا جبرئيل از ناحية پروردگار به من فرمان داده که در اين محل 

توقف کنم و به هر مسلمان سفيد و سياهى اعالم کنم که على بن ابى طالب برادر، وصّى، 
خليفه و امام بعد از من بر مسلمان است... 

هان ای مردم، بدانيد که خداوند على را ولى و امام شما قرار داده و اطاعت از وی را 
بر همگان واجب ساخته است... بشنويد و اطاعت کنيد... 

طبری سپس مى افزايد:
در روايت ديگر آمده است که رسول خدا فرمود: بار پروردگارا! دوست بدار هر که وی 
را دوست مى دارد و دشمن بدار هر که او را دشمنى مى کند... پروردگار، هنگامى که اين 

حقيقت دربارة على بيان گشت آية )الیوم اکملت لکم دینکم( را نازل فرمود... 
حسکانى در شواهد تنزيل آورده که جابربن ارقم به نقل از برادرش زيدبن ارقم مى گويد:

1. مناقب خوارزمی، ص 94. 
2. مائده / 67. 
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جبرئيل امين در بعدازظهر روز عرفه در سرزمين عرفات خبر واليت على بن ابى طالب 
را به رسول خدا اعالم کرد تا آن حضرت هم به مردم آن را برساند. 

   23. نقل ابوهريره  

ابويزيد اودی، از پدرش نقل مى کند:
روزی ابوهريره به مســجد آمد و گردش جمع شــديم. جوانى به سوی او برخاست و 

گفت: تو را به خدا سوگند مى دهم، اين جمله را از پيامبر خدا شنيده ای؟
»هر که من موالی اويم، پس على موالی اوســت. خدايا! دوســتدارش را دوست و 

دشمنش را دشمن بدار؟!«. 
ابوهريره گفت: آری شنيده ام!

 جوان در ادامه گفت: از تو متنفرم! و من گواهى مى دهم که تو با دوستداران پيامبر
دشــمنى کردی و با دشمنان او دوستى نمودی. پس آن هنگام مردم او را با سنگ ريزه 

زدند. 1

   24. روايت ابن ابي ليلي  

 ،ابن ابى ليلى روايت کرده اســت که: پدرم مى گفت: روز جنگ خيبر، رســول خدا(
پرچم را به على بن ابيطالب سپرد و خداوند به دست على خيبر را بگشود و در روز غدير 
خم، پيامبر اســالم، على بن ابى طالب را بر پای داشت و به تمام مردم، اعالم فرمود که 
او موالی هر مؤمن و مؤمنه است، و پس از آن، وی را مخاطب ساخته و گفت: »انت منی 
و انا منک. تقاتل علی التأویل کام قاتلت علی التنزیل. انت منی مبنزله هارون من موسی. انا 

سلم ملن ساملت و حرب ملن حاربت. انت العروه الوثقی التی الانفصام لها. انت تبین لهم ما 

یشتبه علیهم من بعدی. انت امام کل مؤمن و مؤمنه و ولی کل مؤمن و مؤمنه بعدی. انت 

الذی انزل فیک »و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج االکرب.« انت االخذ بسنتی و 

الذاب عن ملتی. انا اول من تنشق االرض عنه و انت معی. انا عند الحوض و انت معی. انا 

اول من یدخل الجنة و انت معی تدخلها و الحسن والحسین و فاطمه. ان الله اوحی الّی ان 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 232. 
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اقوم بفضلک فقمت به فی الناس و بلغتهم ما امرنی الله بتبلیغه و قال له اتق الضغائن التی 

لک فی صدور من الیظهرها(. 

اال بعد موتی اولئک یلعنهم الله و یلعنهم الاعنون. ثم بکی فقیل مام بکاؤک یا رسول الله؟ 

فقال: اخربنی جربئیل انهم یظلمونه و یمنعونه حقه و یقاتلونه و یقتلون ولده و یظلمونهم 

بعده و اخربنی جربئیل عن الله عّزوجل ان ذلک الظلم یزول  اذا قام قامئهم و علت کلمتهم 

و اجتمعت االمة علی محبتهم و کان الشانی ء لهم قلیاً و الکاره لهم ذلیاً و کرث املادح لهم 

و ذلک حین تغیر الباد و ضعف العباد و الیاس من الفرج فعند ذلک یظهر القائم فیهم. 

و قال النبی: »اسمه کاسمی و اسم ابیه کاسم ابی هو من ولدا بنتی فاطمة یظهر الله 

الحق بهم و یخمد الباطل باسیا فهم و یتبعهم الناس راغباً الیهم و خائفاً منهم قال: و سکن 

البکاء عن رسول الله فقال: معارش الناس، ابرشوا بالفرج فان وعد الله الیخلف و قضاۀ الیرد 

و هو الحکیم الخبیر و ان فتح الله قریب. اللهم انهم اهلی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم 

تطهیراً اللهم اکلهم و ارعهم و کن لهم و انرصهم و اعزهم و التذلهم واخلفنی فیهم انک 

علی ما تشاء قدیر«. 1

يعنــى: »ای على، تو از منى و من از تــوام، تو با بى دينان بر تأويل قرآن مى جنگى 
هم چنانکه من بر تنزيل قرآن با آنان در جنگ بودم. بين تو و من همان نسبت است که 
ميان هارون و موسى بود. من با هر که تو به صلح باشى، در صلحم و با هر که در جنگ 
باشــى، در جنگم. تو همان »عروة الوثقی«2 و آن رشتة استوار هستى که هرگز نخواهد 
گسســت. تو هستى که مسائل و مشکل و موارد اشــتباه اين امت را پس از من، حل و 
فصل خواهى کرد. تو امام و پيشــوای هر مرد و زن باايمانى و تو هستى که پس از من، 
ولــى و صاحب اختيار همة اهل ايمان از زن و مردی. تو هســتى که خداوند آيه مبارکه 
»واذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج االکرب اّن الله بریء من املرشکین و رسوله...«3 

1. مناقب خوارزمی ـ صفحات 23 تا 25. 
2. اشــاره است به آيه شــريفه »... فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی الانفصام لها...« 

آيه 256 / بقره. 
3. چون آيات سوره توبه، مشعر بر برائت و بيزاری خدا و پيامبر از مشرکان نازل گشت رسول خدا ابوبکر را مأمور 
قرائت آن آيات و اعالم بيزاری فرمود. اما از طرف حق تعالى فرمان رسيد که مأمور تبليغ و قرائت آيات بايد که 
خود تو و يا کسى از تو باشد و ابابکر را نرسد که چنين امری را تصديق نمايد؛ بنابه فرمان خدا پيامبر دستور داد 

تا ابوبکر را بازگردانند و على را برای آن کار مأموريت داد. 
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را در شأن تو نازل کرد. تو هستى که سنت و راه و رسم مرا عمل کرده از دين و شريعت 
من حمايت خواهى کرد من، نخســتين کسى خواهم بود که از خاک برخواهم خاست و 
تو در آن هنگام در کنار منى. در کنار حوض، تو با من خواهى بود. من نخســتين کسى 
خواهم بود که به بهشت داخل شوم و تو و حسن و حسين و فاطمه، همگام من خواهيد 
بود. خداوند متعال مرا فرمان داد تا فضائل تو را بازگويم، به همين ســبب، درميان مردم 
بپاخواستم و ايشان را به مکارم تو آگاه ساختم و به آنچه مأمور تبليغ آن شده بودم اقدام 
و سفارش کردم که از کينه های نهفته در سينه ها که پس از مرگ من ابراز خواهد شد 

بپرهيزند. خداوند آنان را لعنت کند و به لعنِت لعنت کنندگان دچار سازد. 
پــس از آن پيامبر اکرم بگريســت و چون از ســبب گريه اش جويا شــدند فرمودند 
جبرائيل به من خبر داد که مردم پس از مرگ من به على ســتم روا خواهند داشت و 
او را از حقوقش منع خواهند کرد و با او به پيکار خواهند خاســت و فرزندان او را خواهند 
کشــت و مورد جفا قرار خواهند داد. نيز جبرائيل از سوی خداوند به من خبر داد که چون 
قائم اهل بيت قيام کند اين ظلم و جفا را از ميان برخواهد داشــت در آن هنگام فرمان 
آنان روا خواهد شد و امت اسالم بر محبت ايشان اتفاق نظر خواهند داشت. دشمنانشان 
اندک و مخالفانشان ذليل و خوار خواهند گرديد و بسياری ثنا گوی آنان خواهند شد. اين 
حوادث در آن هنگام رخ خواهد داد که شــهر و بالد صورتى ديگر يافته اند و بندگان خدا 
مســتضعف و ناتوانند و کســى را اميد فرجى در دل نمانده است. آری در چنين هنگامه 

است که قائم آل محمد ظهور خواهد کرد. 
پيامبر خدا در معرفى »قائم آل محمد« فرمود او همنام من اســت و پدرش نيز همنام 
من پدرم. او زادة پسران دخترم فاطمة زهرا است که خداوند متعال به وسيلة ايشان حق 
را آشکار مى سازد و به شمشيرشان باطل را از ميان بر مى دارد. مردم با اشتياق پيرو آنان 
مى گردند و يا از ترس تبعيتشــان را مى پذيرند. در اين هنــگام پيامبر اکرم از گريه آرام 
شــد و فرمود ای مردم دل خود را به ظهور فرج دل خوش داريد زيرا که وعدة خداوند، 
تخلف نمى کند و حکم حتمى پروردگار تغيير نخواهد کرد و گشــايش از سوی حق تعالى 
نزديک اســت. خداوندا، آنان اهل بيت من هستند. بار خدايا رجس و ناپاکى را از ايشان 
دور گردان و طهارت و پاکيشــان مرحمت فرما. بار الها تو حافظ و نگهدار ايشان باش و 
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آنان را رعايت و حمايت کن. پروردگارا نصرت و عزتشــان ده و هرگز خوارشان مساز و 
ايشان را جانشينان من در ادامة حيات معنوی و دين و شريعت من فرما که تو بر هر چه 

بخواهى توانايى. 

   25. دليلي روشن  

دليل حقانيت واليت امام على تنها حديث: »من کنت مواله... ، هر کس من موالی 
اويم پس على موالی اوست« نيست تا اهل سنت بگويند: حديث غدير در صحيح بخاری 
ذکر نشــده است پس ثبات نمى شود، اگر چه اين حديث از صحيح مسلم نقل شده است  
و بخــاری حديث غدير را در کتــاب التاريخ الکبير ج 1 ص 375 و ج 4 ص 193 و ج 6 

ص 241 آورده است. 

   26. روايت بريده  

بريده مى گويد: وقتى که به مدينه آمدم، رسول خدا را زيارت کردم و از على بن ابيطالب 
شــکوه کردم. ناگهان رخسار مبارک پيامبر متغير شــد و به من فرمود: »یا بریده الست 

اولی باملؤمنین من انفسهم؟  فقلت: بلی یا رسول الله فقال: من کنت مواله فعلی مواله«. 1

يعنى: »ای بريده، مگر به فرمان حق تعالى، اختيار امر مؤمنين، بيش از خودشان، به 
دســت من نيست؟ گفتم: آری ای رسول خدا. فرمودند: پس بدان هر که او را من موال و 

صاحب اختيارم، على موال صاحب اختيار اوست«. 

 27. حديث غدير »در کتاب هاي طبراني محدث بزرگ اهل سنت« 

رســول خدا در غدير خم طبق آيــه شــريفه »یا ایها النبی بلغ اما انزل الیک« امام 
على را به امامت امت و بعنوان خليفه و سرپرســت بعد از خود به مؤمنان معرفى نمود 
اين روايت مشهور را عالمه امينى در کتابى 20 جلدی الغدير نقل کرده و به اسناد آن در 
کتب اهل سنت پرداخته ايشان در اين باره فرمودند برای تأليف اين کتاب 10 هزار جلد 

1. مناقب خوارزمی، ص 79، اين متن در مسند احمد بن حنبل، ج 9، ص 12، نيز آمده است. 
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کتاب از اهل سنت را مورد بررسى قرار داده ام لذا باتوجه به محتويات کتاب شريف الغدير 
که حاصل ســالها تحقيق اين عالم بزرگ شيعى است حجت بر همه تمام است  احدی 
نمى تواند دليل بر رد ماجرای غدير خم اقامه کند اما در اين جا ما اقدام به ذکر اين ماجرا 
در کتاب های طبرانى عالم و محدث قرن ســوم و چهارم اهل ســنت مى نماييم او آورده 
است که رسول خدا در غدير خم فرمود: ایها الناس! من کنت مواله فهذا علیٌّ مواله. اللهم 
وال من وااله و عاد من عاداه وانرص من نرصه و اخذل من خذله وأدر الحّق معه حیثام دار. 1

   28.  برپايي اولين جشن غدير در ايران  

اولين مراســم عيد غدير در ســال 352 ه. ق توسط خاندان آل بويه برپا شد و بعد ها 
نيز ادامه يافت. 

معزالدوله برای بار نخســت دســتور داد در عيد غدير مردم برخالف روز عاشورا شاد 
باشــند خيمه برپا کنند و آن را آراســته نمايند در شــب عيد غدير در حمله شرطه آتش 
افروختند طبل و بوق زدند و بامدادان شتری نحر کردند و به زيارت مقابر قريش رفتند. 

   29.  آثار نابود شده غدير   

شيخ ســلمان حنفى نويسنده و دانشمند مشهور اهل ســنت که متوفى 1294 ه. ق 
مى باشد. از اســناد خود ابوالمعالى جوينى نقل مى کند که: روزی در شهر بغداد در مغازة 
صحافى در دســت صاحب مغازه کتابى را مشــاهده کردم که موضوع آن اســناد حديث 

مشهور پيامبر اسالم در غدير خم و روی جلد آن نوشته شده بود:
)جلد 28 از طرق و اسناد حديثى که از پيامبر اکرم نقل شده است در مورد حديث: 

»من کنت مواله فهذا علی مواله«. 

و عجيب تر آنکه در آن نوشــته شــده بود: بعد از اين جلد )يعنى جلد 28( جلد 29 
مى آيد. از نوشــتة مذکور اين موضوع مشخص مى شود که احاديث غدير، در گذشته در 

1. املعجم الکبیر، ج 3، ح  3052 و ج 4، ح  3514 و 4052 و 4053 و ج 5، ح  4968 و 4969 و 4983 و 4986 
و 4996 و 5058 و 5059 و 5066 و 5068 و 5069 و 5070 و 5071 و 5092 و 5096 و 5097 و 5128 و  در 
املعجم االوسط ج 1، ح  348 و در ج 2، ح  1115 و 1987 و 1373 و در ج 3، ح  2130 و 2131 و 2275 و 2204 

و در ج 7 ، ح  6228 و ح  6464 و 6878 و ج 9، ح  8429 و در املعجم الصغیر ج 1، ص 64 و ص 71. 
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کتابها و جوامع روايى به طور گسترده و وسيع حتى در کتب اهل سنت مطرح شده است 
ولى به مرور زمان به واســطة آنکه بعضى ها به حضرت على کينه و دشمنى داشته اند 
اين آثار را از بين برده اند. برای نمونه در دورة معاصر بعضى از کشورهای عربى اقدام به 
چاپ کتب صحاح اهل ســنت نموده اند وليکن تمامى رواياتى که حکايت از منزلت امام 
على دارد را از اين کتاب ها حذف کرده اند پس اگر اهل تحقيق به منابع ذکر شده در 
اين کتاب با مراجعه به کتب چاپ جديد دســت نيافتند به کتب چاپ قديم رجوع کنند و 
مؤلف اين کتــاب تعجب مى نمايد آنان که روايات امام على را از کتابهای فوق حذف 
مى کننــد چرا اين همه واهمه و ترس دارند از درج و چــاپ اين احاديث که اينگونه آن 

احاديث را حذف مى نمايند. 1

   30.  آثار گم شده غدير خم  

ابوحفص عمربن شاهين متوفای 358 قمری مى گويد:
من فضايل مخصوص اميرالمؤمنين را در يک هزار جلد گرد آوردم. 

ولى بايد توجه کرد که در کتاب ســوزی های کتابخانه های شيعه خيلى از اين کتب 
از بين رفته است. 

برای نمونه مى توان به کتاب ســوزی کتابخانه مدينه منوره به دســتور ابن سعود که 
4000 جلد کتاب خطى نفيس در آتش سوخت اشاره کرد. 2

  31. عمامه گذاري رسول خدا   

عبداهلل على بن عدی گفت: 
روز غدير خم رســول خدا على را نزد خود نمود و او را مّعم نمود و سر عمامه را 

از پشتش آويخت. 3
بايد توجه کرد که در عرب مرســوم آن اســت که وقتى مى خواهند رياست کسى را 

1. ینابیع املودة، ص 36، باب چهارم، چاپ اسالمبول، انتشارات اختر به سال 1301 هـ. ق. 
2. تاریخ آل سعود، ص 180. 
3. اسدالغابة، ج 3، ص 170. 
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بر قبيله يا قومى اعالم کنند يکى از نحوه های اعالم آن بســتن عمامه بر ســر اوست 
رســول خدا بعد از خطبه غدير عمامه خودشــان که سحاب نام داشت را به عنوان تاج 

سربلندی و افتخار بر سر اميرمؤمنان على بستند. 
معنای اين عمل رســول خدا آنست که على فرد برگزيده و قابل اعتماد است و 
اين واقعه )بستن عمامه( در تاريخ بعنوان عملى استثنايى از روز غدير خم به ثبت رسيده 

است. 
به يک معنا طبق روايت رســول خدا که فرمود: »العامئم، یتجان العرب، عمامه ها 

تاج عربها است« در روز غدير على تاج گذاری کرده اند. 1 

   32. کتاب غدير اثري  بي نظير   

کتاب شــريف الغدير نوشته عالمه امينى رحمة اهلل عليه بعد از آنکه به چاپ رسيد با 
توجه به عمق مطالب و مستندات محکم آن مورد توجه کثيری از علمای اهل سنت قرار 
گرفت و حتى غير مســلمانان نيز ســر تعظيم در مقابل اين اثر سترگ فرود آوردند که از 
جمله آن ها مى توان به نامه يوسف اسعد داغر نويسنده مسيحى عرب اشاره کرد که طى 

نامه ای عالمه امينى را بسيار ستايش مى نمايد. 
حتى کتاب مذکور توسط دکتر ضا طوصى که استاد دانشگاه لندن بود جلد اول الغدير 
را به انگليســى برمى گرداند. البته وزير فرهنگ دولت مصر در آن زمان به وزير فرهنگ 
کشــور عراق اعالم مى نمايد که از چاپ الغدير جلوگيری شود وليکن وزير فرهنگ اول 
عراق در پاسخ مى گويد: چگونه جلوی چاپ آن را بگيريم در حالى که تمامى مدارک آن 

از کتب خود شما )اهل سنت( مى باشد. 
کســانى که مدعى اند خطبه غدير در منابع اهل سنت وجود ندارد مى توانند به کتاب 
شريف الغدير نوشته عالمه بزرگوار امينى مراجعه نمايند تا مستندات اين کتاب را از منابع 
بسيار کهن اهل سنت مشاهده نمايند عالمه امينى خود فرموده بودند برای نوشتن الغدير 

به 10000 جلد کتاب مراجعه نمودم. 
1. احیاءالعلوم الدین، غزالى، ج 2، ص 345 ـ الفصول املهمة، ابن صباغ مالکى، ص 41 ـ سیرةالحلبیة، حلبى 
شافعى، ج 3، ص 341 ـ الریاض النرضة، محب طبری جلدی، ج 3، ص 170 ـ النهایه، ابن اثير، ج 2، ص 160 ـ 

جامع الصغیر، سيوطى، ج 2، ص 193. 
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  33. دعايي که خالفت و امامت علي را ثابت مي کند 

از کالم نورانى رســول اهلل در بعضى از فقرات خطبه غدير معنای خاصى به دســت 
مى آيد رسول خدا در غدير خم اينگونه برای امام على دعا کرده اند: 

)اللهم و ال من و االه و عاد من عاداه، يعنى خدايا! دوســتدار على را دوســت بدار و با 

دشمنش دشمن(. 
از اين ســخن معلوم مى شــود که على در هر زمان و مکانى موصوف به عصمت 
و مصون از هر نوع خطا خواهد بود چرا که اگر على در معرض خطا و گناه و اشــتباه 
قرار گيرد الزمه آن اعتراض به حضرت اســت و به واسطه عمل نادرست و ناپسند از او 
بايســتى دوری شود و اين در حالى است که رســول خدا بدون استثناء کردن زمان و 

مکان اينگونه دعا کرده است که: »اللهم و ال من و االه«. 
اين کالم رســول خدا ثابت مى کند که على مقام عصمت مصون را داراســت و 
امام بر حق مى باشد چرا که اگر کسى دچار اشتباه شود امامت و تبعيت از کسى که خطاء 
مرتکب مى شــود امری خالف عقل محسوب مى شود لذا خود اين دعا داللت بر عصمت 

و خالفت و امامت على را مى نمايد. 

   34. غدير واقعه اي غير قابل انکار   

مرحوم عالمه امينى محقق ســترگ و نويســنده کتاب شريف الغدير که سالها برای 
تدوين اين کتاب زحمات زيادی را کشــيده است. راه هرگونه انکار يا توجيه کسانى که 
منکر خطبه غدير هســتند را مســتندات و کتب کهن اهل سنت بسته است و اين کتاب 
حجت را بــر همه ما تمام کرده آنچنان که به هيچ وجه نمى توان به خطبه نورانى غدير 
شک نمود او در جلد اول اين کتاب از ضياءالدين ثعلبى که از بزرگان و علمای اهل سنت 

در قرن 11 مى باشد آورده که او گفته است:
»اگر حديث غدير را معلوم و مســلّم ندانيم هيچ واقعه ای در دين اسالم قابل اثبات 

نيست.«
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   35. غدير حکمي واجب  

ابن عباس بعد از آنکه رسول اهلل خطبه غدير را ايراد فرمود: گفت: »فوجبت والله فی 
رقاب القوم، به خدا سوگند ! واليت على بر گردن امت واجب شد«. 1

   36. اشعار حسان بن ثابت در روز غدير  

 قبال نيز آمد که بعضى از اتفاقات روز غدير خم داللت بر آن نمى کنند که رسول خدا
صرفاً آن جمعيت را برای دوست داشتن على جمع کرده باشد اين ادعايى است که هم 
اکنون در کتب وســايت های وهابيت به چشم مى خورد يکى از حوادثى که ثابت مى کند 

غدير خم برای امارت و خالفت على توسط پيامبر اکرم بوجود آمده است. 
ماجرای شعرخوانى شاعر بزرگ عرب حسان بن ثابت است. 

حســان بن ثابت بعد از اتمام خطبه رسول اهلل با کســب اجازه از ايشان فى المجلس 
اشعاری را سرود:

»فقال لُه قم یا علی و انّنی            رضیتّک من بعدی اماماً و هادیاً   

فمـن کنت مواله فهذا اولیِّه           فکونوا له اتباّع صدق موالیاً«  

يعنى: پيامبر فرمود: يا على! برخيز، خوشــنودم که تو بعد از من امام و پيشوا باشى 
پس هر کس من موالی اويم اين )على( موالی اوســت ای مردم فرمان بردار و پيرو 

صادق و راستين او باشيد«. 
اين اشــعار در مقابل رسول خدا خوانده شد اگر رسول خدا غير از واليت و امامت 
على چيز ديگری در نظرشــان بود حتمًا وقتى که حسان در شعر خود از درک خود به 
عنوان پيشــوايى و رهبری على تعبير کرده بود به او اعتراض مى کرد و جلوی خطای 
او را مى گرفت چرا که رســول خدا برای هدايت مؤمنين آمده اســت و بايستى جلوی 
انحراف و کج روی ها را بگيرد اما برعکس رســول خدا نه تنها به شــعر و نوع تعبيرات 
حسان بن ثابت نسبت به على اعتراض نمى کند بلکه او را تشويق و تأييد هم مى نمايد. 
قصيده حسان بن ثابت در بسياری از منابع قديمى اهل سنت به چشم مى خورد2 و خود 

1. الغدیر، ج 1، ص 227. 
2. تذکرةالخواص نوشــته ابن جوزی حنفى متوفای قرن 7 هجری قمری ص 32 ـ کفایةالطالب فى مناقب 
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اين شــعر در اثبات امامت و خالفت على برای اهل بصيرت مدرکى روشن و متقن به 
حساب مى آيد. 

   37. وظيفه حاضران در روز غدير خم چه بود   

رســول خدا در غدير خم با يک کالم آب پاکى را بر دســتان آن کســانى که ادعا 
مى کنند تجمع مردم در غدير صرفًا برای محبت و دوســتى با على مى باشــد، ريخت. 

رسول خدا فرمود:
»اال فلیبلّغ الشاهد الغائب، حاضران )ماجرای انتصاب على( را به غايبان خبر دهند 

و برسانند.«
منظور پيامبر خدا اطالع رساندن دوستى على به ساير مردم نبوده چرا که در قرآن 
کريم مکررا در آيات مختلف درباره مودت و دوستى و اخوت مؤمنين با يکديگر سفارش 

شده است. 
آيــا رســول خدا در آن گرمای طاقت فرســا مردم را جمع کرد تــا مطلبى به اين 
آشکاری را بازگو کند و تأکيد کند که على را دوست داشته باشيد؟ آيا مسلمانان طبق 
آيات متعدد قرآن کريم نمى دانستند که بايد با يکديگر و با على دوستى داشته باشند؟ 
پس معلوم مى شــود اينکه رســول خدا فرمود: خبر را برســانيد منظورشان غير از 
دوســتى على بوده و اين کلمه که خبر را برســانيد يعنــى امامت و واليت على را 

برسانيد. 

   38. سخن شهيد مطهري   

در پاسخ به افرادی که مى گويند ماجرای غدير صرفًا برای دوست داشتن على بوده 
نه مسئله امامت و واليت او، بايد گفت:

مرحوم مطهری مى گويد: اين حرف انحرافى مى باشــد و از مصاديق لوث تاريخ تلقى 
مى شــود. در تاريخ و سيره رفتاری رسول خدا محبت به امام على و توصيه به آن و 

امیراملؤمنین علی بن ابی طالب نوشته عالمه گنجى شافعى متوفای قرن 7، ص 64 ـ فرائدالسمطین نوشته مويد 

حمونى جوينى متوفای قرن 8، ج1، ص 73. 
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توجــه اصحاب به اين احترام و محبت زبان زد همگان بوده پس جايگاه امام على در 
گفتار و کردار پيامبر قبالً مشخص شده بود لذا در غدير مسئله غير از آن خواهد بود. 

  39.  تبريک گويي ابوبکر و عمر به امام علي )5 نکته( 

مرحوم عالمه امينى در جلد اول کتاب شريف الغدير نام 60 تن از علمای اهل سنت 
را آورده که جريان تبريک ابوبکر و عمر در روز غدير به امام على را نقل کرده اند

که بعضى از آن کتب عبارتند از:
1. ينابيع المودة نوشته قندوزی حنفى ج 1 ص 97؛

2. مسند امام احمد حنبل ج 5 ص 355؛
3. رياض النضرة نوشته محب طبری ج 3 ص 113؛
4. صواعق المحرقه نوشته ابن حجر هيثمى ص 44؛
5. تذکرة الخواص نوشته ابن جوزی حنفى ص 29.

   40.  مدارک نزول آيه ابالغ )7 نکته(   

مدارک نــزول آيه ابــالغ )یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان مل تفعل فام 
بلغت رسالته( در روز غدير خم در بعضى از کتب تفسيری اهل سنت به قرار زير مى باشد. 

1. تفسير کبير نوشته فخررازی ج 12 ص 401؛
2. تفسير روح المعالى نوشته آلوسى ج 6 ص 193؛

3. تفسير طبری ج 12 ص 49 نوشته طبری؛
4. تفسير در المنثور نوشته سيوطى ج 2 ص 298؛

5. اسباب نزول نوشته واحدی ص 164؛
6. تفسير غرايب القرآن و رغائب الفرقان مشهور به تفسير نيشابوری نوشته نيشابوری، 

ج 4 ص 92 )تا سال 730 قمری زنده بوده(؛
7. تفسير المنار، ج 6 ص 463.

نکته: 
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شايسته است خوانندگان محترم توجه داشته باشند که بعضى از علمای مذکور دارای 
تأليفات متعدد و بسياری هستند که شايد وزن کتب آن ها مطابق وزن يک انسان باشد. 

   41. مدارک آيه اکمال دين )9 نکته(   

کثيری از علمای مفســر اهل سنت در کتب خودشان نزول آيه شريفه: »الیوم اکملت 
لکم دینکم و امتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسام دنیا«

درباره واقعه غدير خم مى دانند که بعضى از تفاسير آن ها به شرح زير مى باشد. 
1. تفسير روح المعانى نوشته آلوسى بغدادی ج 3 ص 234 متوفای قرن 3؛
2. تفسير الخازن نوشته شيحى بغدادی خازن ج 2 ص 10 متوفای قرن8؛

3. تفسير المنار نوشته شيخ محمد عبده ج 6 ص 154 متوفای 1323 قمری؛
4. تفسير ثعالبى نوشته ثعالبى ج 2 ص 343 متوفای قرن 9؛

5. تفسير ابن کثير نوشته ابن کثير دمشقى ج 2 ص 14 متوفای قرن 8؛
6. تفسير جامع البيان نوشته ابن جرير طبری ج 4 ص 419 متوفای قرن 4؛

7. تفسير درالمنثور نوشته سيوطى ج 2 ص 154 متوفای قرن 10؛
8. تفسير نيشابوری )غرائب القرآن( نوشته نظام الدين نيشابوری متوفای قرن 8؛

9. فتح القدير نوشته شوکانى ج 3 ص 57 متوفای 1255 قمری؛
نکته: 

شايســته است به تاريخ زندگى علمای فوق که جملگى از بزرگان اهل سنت هستند 
توجه شــود که از قديم مسئله غدير و امامت و واليت امام على در کتب آن ها مطرح 

بود و سابقه ديرينه داشته است. 

   42. مدارک تاريخي غدير خم )16 نکته(   

الف: جمع زيادی از مورخان و محدثان بزرگ اهل ســنت در آثار خود به احاديثى که 
داللت بر غدير خم دارد اشاره کرده اند که اسامى تعدادی از آنان در ذيل مى آيد. 

1. جالل الدين ســيوطى شــافعى 911. هـ . ق در تفســير الّدر المنثــور، به نقل از 
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ابن مردويه، و نيز دراالتقان، در بخش آيات سفرية قرآن، ذيل )الیوم اکملت لکم( به نقل 
از عمر و با تصريح به صحت و اعتبار سند روايت؛

2. عماد الدين ابن کثير دمشقى شافعى )م. 774( در تاريخ خويش، به نقل از ابوهريره؛ 
3. شيخ االسالم حموينى )م. 722( در فرائد السمطين، به نقل از ابوسعيد خدری؛ 

4. ابوالفتــح نطنــزی در کتــاب الخصائص العلوّيــه، به نقل از ابوســعيد خدری و 
جابربن عبداهلل انصاری؛

5. سبط ابن جوزی بغدادی )م. 654( در تذکره الخواص، به نقل از ابوهريره؛
6. حافظ ابن عساکر شافعى دمشقى )م. 571( به نقل از ابن مردويه؛

7. حافظ ابوالقاسم حسکانى، به نقل از ابوسعيد خدری )م. قرن 5( در شواهد تنزيل؛ 
8. خطيب خوارزمى )م. 568( در کتاب مناقب به نقل از ابوسعيد خدری؛ 

9. حافظ ابوسعيد سجستانى )م. 477( در کتاب الوالية، به نقل از ابوسعيد خدری؛ 
10. ابوالحسن ابن مغازلى شافعى )م. 483( در کتاب مناقب، به نقل از ابوهريره؛ 

، به نقل  11. حافظ ابونعيم اصفهانــى )م. 430( در کتاب ما نزل من القرآن فى علىٍّ
از ابوسعيد خدری؛ 

12. حافظ ابوبکربن مردويه اصفهانى )م. 410( به نقل از ابوسعيد خدری؛ 
13. حافظ ابوبکر خطيب بغدادی )م. 463( در تاريخش به نقل از ابوهريره؛

14. ابن اثير صاحب کتاب الکامل فى التاريخ که 12 جلدی مى باشد و کتاب اسدالغابه 
که در 800 سال قبل مى زيسته وی در آثارش مطالب مهمى را در مورد غدير خم آورده؛

15. ابن کثيــر مى گويد: کتابى در دو جلد ضخيم ديدم که طبری در آن احاديث غدير 
خم را جمع آوری کرده بود؛

16. ابن عساکر نويسنده کتاب بزرگ  و مهم 70 جلدی تاريخ مدينه و دمشق که وی 
900 سال قبل زندگى مى کرد در آثارش به مسئله غدير توجه خاصى داشته؛

17. ثمار القلوب ثعالبى متوفای سال 875 و صاحب تفسير در 5 جلد ص 511.
ب: در کتب تاريخى متعدد: 

1. تاريخ الخلفاء ص 114_ 158_ 179؛
2. تاريخ الکبير ج 1 ص 375؛
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3. تاريخ الخميس ج 2 ص 190؛
4. تاريخ بغداد ج 8 ص 290، ج 7 ص 377 و ج 14 ص 236؛
5. تاريخ دمشق ج 1 ص 237، ج 2 ص 85 و ج 5 ص 321؛

6. سيرة الحلبيه ج 3 ص 274_ 369؛
7. مروج الذهب ج 2 ص 11. 

   43. سالمي واجب و صحيح   

در کتب اهل سنت آمده است که:
عده ايبــه همراه ابوايــوب انصاری در کوفه با امام على مواجه شــدند و با عبارت 
»السام علیک یا موالنا« به امام سالم دادند حضرت به جهت آگاه کردن ديگران از آن ها 

پرسيد:
چگونه من موالی شــما هستم در حالى که شــما طايفه ای از صحرا نشينان عرب 

هستيد؟
عرض کردند: ما از رسول اهلل در غدير خم شنيدم که فرمود: »من کنت مواله فعلی 

مواله«. 1

   44. راويان حديث غدير از زنان صحابه  

راويان حديث غدير از زنان صحابه عبارتند از:
1. فاطمه زهرا ؛

2. اسماء بنت عميس؛
3. عايشه بيت ابوبکر؛

4_ فاطمه بنت حمزة سيد الشهداء؛
5. ام هانى بنت ابى طالب )خواهر امام على(؛

6. ام سلمه؛

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید ج 1 ص 289_ ریاض النره ج 3 ص 113 املعجم الکبیر ج 3 ص 173_ 
البدایة و النهایة ج 7 ص 384 مسند احمد حنبل ج 6 ص 583. 
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 .7. ام کلثوم بنت فاطمه

  45. بيعت زنان در روز عيد غدير خم با امام علي   

صحنه هايى که در روز غدير اتفاق افتاده به هيچ وجه نمى تواند ثابت کند که مراسم 
غدير خم )بنا به نظر بعضى ها( صرفًا به منظور اعالم دوستى با على اتفاق افتاده است 
بلکه خود صحنه ها و اتفاقات روز غدير نشــان و حکايت از آن دارد که غدير روز نصب 

امام على به واليت و امامت مسلمانان بوده است. 
 يکــى ازاين صحنه ها بيعت زنان بعد از اتمام خطبه غدير رســول اهلل با امام على
اســت رسول خدا بعد از خطبه دستور فرمود تا زنان با امام على بيعت کنند و در اين 
دســتور به همسران خود تاکيد بيشتری فرمود برای اين کار به دستور آن حضرت ظرف 
آبى آماده شد و پرده ای بر روی آن زدند به طوری که زنان در آن سوی پرده دست خود را 
در آب قرار مى دادند و اميرالمؤمين على در طرف ديگر دست خود را در آب مى گذاشت 

تا به اين شکل زنان نيز با واليت و امامت و خالفت على بيعت کنند.1 
 اين مطلب در منابع اهل ســنت نيز به چشــم مى خورد پس با انجام بيعت زنان در 
روز غدير با امام على به اين نتيجه مى رســيم کــه روز غدير خم بنا به اظهار علمای 
وهابى روزی نبوده که رسول خدا بخواهد صرفًا دوستى با على را گوشزد کند چرا که 

خود اين عمل )بيعت زنان( اين معنا را نمى دهد.

   46. سخن ذهبي و ابن عساکر  

ذهبى در رساله خود آورده است که:
حديث:»هر که من موالی اويم پس على نيز موالی اوست«. 

از متواترات است و قطعى است که پيامبر خدا آن را فرموده است وعده زياد و گروه 
های متفاوتى با ُطرق صحيح و َحَسن و ضعيف و مردود آن را نقل کرده اند که من آن ها 

را مى آورم...2

1. بحاراالنوار، ج 21، ص 387. 
2. رسالة طرق حدیث )من کنت مواله فعلی مواله(، ص 11. 
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ابن عســاکر نيز در موارد متعدد در کتاب خود از اين حديث ياد نموده و فقط در يک 
مورد نود طريق آلو را ياد کرده است.1

   47. روايت ابوايوب انصاري   

خالدبن زيد مشهور به ابوايوب انصاری از صحابيان بزرگ رسول خداست که رسول خدا 
در هنگام ورود به مدينه در خانه وی سکنا گزيد او در تمامى جنگ های رسول خدا شرک 
داشــت او جزء 12 نفری بود که در مسجد به پا خواســت و از غصب خالفت و دفاع از 
حــق واليت على در هنگام انتخاب ابوبکــر دفاع کرد. او از جمله دوات حديث غدير2 
و حديث ثقلين3 اســت در اين فصل مکرر به احاديث اشاره شده است اما حديث مشهور 
رسول خدا را که به امام على فرمود يا على تو با ناکثين، قاسطين و مارقين مى جنگى 
را نقل کرده اســت4 و رســول خدا به ابوايوب امر فرمود تا در آينده در اين جنگ ها 

على را ياری کند.5

   48. نظر ابن کثير شافعي  

ابن کثير در کتاب تاريخش مى نويسد:
حديث »هرکه من موالی اويم پس على موالی اوست« چنان به تواتر نقل شده که 

متيقن است آن را پيامبر گفته است.6

   49. نظر ابن حجر عسقالني  

ابن حجر عسقالنى در کتابش آورده است که:
»و اما حديث )هر که من موالی اويم پس على موالی اوســت( را ترمذی و نسايى 

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 204. 
2. اسدالغابة، ج 3، ص 465. 

3. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 214. 
4. البدایة والنهایة، ج 7، ص 307 و املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 150. 

5. تاریخ بغداد، ج 13، ص 186. 
6. تاريخ البدایة والنهایة نوشته ابن کثير شافعى متوفای 774 قمری، ج 5، ص 214. 
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نقل کرده اند و آن جداً طرق فراوانى دارد ابن عقده آن ها را در کتابى مســتقل گرد آورده 
است و بسياری از اسناد آن صحيح و نيکوست.1

   50. روايت عبداهلل پسر عمربن خطاب از واقعه غدير   

عبداهلل پسر عمر بن خطاب مى گويد:
در روز غدير همراه رسول خدا بودم که فرمان داد زير درختان آن بروند و شنيدم که 
مى گويد: »ای مردم! آيا من به مؤمنان از خود آن ها نسبت به آن ها سزاوارتر نيستم؟!«. 

همه ما پاسخ داديم: بلى! يا رسول خدا. 
آن گاه دســتش را بر دست على بن ابيطالب نهاد و آن را تا آنجا باال برد که سفيدی 

زير بغل های هر دو را ديديم. 
آن گاه گفت: هرکه من موالی اويم اين على موالی اوســت. خدايا! دوستدارانش را 

دوست بدار و دشمنش را دشمن، ياورش را ياری ده و واگذارنده اش را وابگذار. 2
شــايان توجه است که عبداهلل بن عمربن خطاب در موقع بيعت مردم با امام على عليه  
الســالم بعد از کشته شــدن عثمان در مسجد بيعت نکرد مالک اشتر به امام عرض کرد 
اجازه دهيد گردنش را بزنم امام فرمود: من از کســى بــا زور بيعت نمى گيرم و رهايش 

کنيد برود. 

   51. روايت زيدبن ارقم از حديث غدير   

ابوعبداهلل ميمون مى گويد: زيدبن ارقم مى گفت و من هم مى شــنيدم او مى گفت: با 
رسول خدا در ســرزمينى به نام غديرخم فرود آمديم فرمان به نماز داد و نماز نيم روز 
را خوانديم ســپس در حالى که با انداختن پارچه ای بر روی درخت خار ســايبانى برای 
رســول خدا آماده کرده بودند برايمان سخنرانى کرد و فرمود: آيا نمى دانيد و آيا گواهى 

نمى دهيد که من بر هر مؤمنى از خودش سزاوارترم؟ گفتند: چرا!

1. فتح الباری، فى شرح البخاری نوشته ابن حجر عسقالنى متوفای 852 قمری، ج 7، ص 74. 
2. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 236. 
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ســپس فرمود: هرکه من موالی اويم همانا على موالی اوست خدايا! دوستدارش را 
دوست بدار و دشمنش را دشمن. 1

   52. روايت ابوسعيدخدري   

عبداهلل بن شــريک از سهم بن حصين اســدی نقل مى کند که من و عبداهلل بن علقمه 
که روزگاری از دشــنام گويان على بود به مکه وارد شديم به او گفتم: مى خواهى نزد 
ابوسعيد خدری صحابى بزرگ رسول خدا رفته و ديداری تازه کنيم؟ گفت: آری! سپس 

نزد او رفتيم. 
عبداهلل به ابوسعيد خدری گفت: آيا دربارة على فضيلتى شنيده ای؟ 

گفت: آری! برايت مطلبى را مى گويم مى توانى اين مطلب را نيز از مهاجران و انصار 
و قريش هم بپرسى. 

در روز غديرخم رســول خدا برخاست و ســخنرانى کرد و گفت: ای مردم! آيا من در 
اختيارداری مؤمنان از خود آن ها نســبت به خودشان سزاوارتر نيستم؟ گفتند: آری! و سه 
بار اين ســخن را تکرار فرمود آن گاه فرمود: ای على! نزديک بيا آن گاه رسول خدا دو 
دست او را باال برد تا آنجا که به سفيدی زير بغلشان نگريستم و سه بار فرمود: هرکه من 

موالی اويم على موالی اوست. 
عبداهلل بن علقمه گفت: تو خودت اين را از پيامبر خدا شنيدی؟ 

ابوسعيد خدری گفت: آری دو گوشم آن را شنيد و دلم آن را حفظ کرد. عبداهلل بن شريک 
مى گويد: عبداهلل بن علقمه و ســهم بن حصين بر من وارد شدند وقتى نماز ظهر را خوانديم 
عبداهلل بن علقمه برخاســت و سه بار گفت: من به درگاه خدا از دشنام دادن هايم به على 

توبه مى کنم و از آن استغفار مى طلبم. 2

   53. پيشنهاد يک يهودي به عمربن خطاب   

طارق بن شهاب روايت کرده اســت که: يکى از يهوديان به عمربن خطاب گفت: ای 

1. مسنداحمدبن حنبل، ج 7، ص 86. 
2. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 228. 



497497

اميرمؤمنان! آيه ای در کتاب شماست و آن را قرائت مى کنيد که اگر بر ما يهوديان نازل 
شده بود آن روز را جشن مى گرفتيم. 

عمر گفت: کدام آيه؟ 
گفت: امروز دينتان را برای شما کامل کردم... 1

   54. سخن سيوطي مفسر بزرگ اهل سنت  

ســيوطى به نقل از ابوهريره در تفسير خود آورده اســت که وقتى روز غديرخم شد 
رسول خدا گفت: هرکه من موالی اويم على موالی اوست و خداوند نازل کرد: »الیوم 

اکملت لکم دینکم... امروز دينتان را برايتان کامل کردم«. 2

   55. روايت ابوسعيد خدري   

ابوســعيد خدری از ياران بزرگ رسول خدا و از بزرگان و برجستگان انصار است او 
محدثى بزرگ و از جمله راويان حديث غدير3 و حديث منزلت4 است. 

او در بسياری از جنگ های رســول خدا شرکت کرد و در جنگ نهروان به همراه 
على به جنگ نهروانيان رفت. 

   56. سخن ذهبي  

ذهبى در ذيل شــرح حال ابن جرير طبری متوفای 310 قمری و صاحب تفسير جامع 
البيان نوشته است: 

چون به ابن جرير خبر رســيد که ابن ابى داود متوفای 275 قمری به حديث غديرخم 
ايرادی گرفته اســت کتاب الفضائل را نوشــت و در صحيح بودن سند حديث سخن راند 

1. صحیح بخاری، ج 1، ص 25 ـ مائده / 3. 
2. دراملنثور نوشته سيوطى، ج 3، ص 19 ـ مائده / 3. 

3. املعجم االوسط طبرانى، ج 2، ص 369 ح  2254. 
4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 172. 
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مــن يک جلد از طرق حديث ابن جرير را ديدم و از کار او و فراوانى طرق اين حديث به 
شگفت آمدم. 1

   57. روايت ابن عقده کوفي  

 ابن عقده کوفــى در کتاب المواالة از زربن جبيش نقــل مى کند که او گفت: على
فرمود: از اصحاب محمد چه کســى اينجاست؟ دوازده تن برخاستند که از جمله آن ها 
قيس بن ثابت و حبيب بن بديل بن ورقاء بودند آن ها شهادت دادند که از رسول خدا شنيدند 

که فرمود: هرکه من موالی اويم على موالی اوست. 
روايت مشهور: هرکه من موالی اويم على موالی اوست و در کتب مختلف و منابع 

زيادی از اهل سنت آمده است. 
از جمله: تاريخ دمشــق ج 42، ص 211 ـ مســند احمدبن حنبــل، ج 1، ص 709 ـ 
مســتدرک على الصحيحين، ج 3، ص 144 ـ المعجم الکبير طبرانى، ج 5، ص 195 ـ و 
در المعجم االوســط ج 2، ص 24 ـ انساب االشراف ج 2، ص 357 متوفای 213 قمری 
ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 633 ـ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 45 ـ صحيح ابن حّبان، ج 15، 
ص 375 )متوفــای 213 ق(ـ البدايــة والنهايــة، ج 7، ص 344ـ  کنزالعمال، ج 11، ص 
603 ـ الرياض النضرة، ج 3، ص 128 ـ فيض القدير، ج 6، ص 218 ـ اســدالغابة، ج 1، 

ص 672. 

   58. نکته اي مهم قابل توجه علماي اهل سنت  

حاکم نيشابوری در کتابش )مستدرک( حديث غدير را نقل کرده و پس از آن در يک 
مورد نوشته است: 

اين حديث )غدير( مطابق شــرط شيخين )بخاری و مسلم( صحيح است ولى اين دو 
آن را نقل نکرده اند. 2 

)جالب اينکه بخاری اين حديث را نقل کرده و در کتاب التاريخ الکبير، ج 1، ص 375 

1. تذکرةالحفاظ، نوشته ذهبى متوفای 748 قمری، ج 2، ص 713. 
2. املستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 118. 
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و جلد 4، ص 194 و جلد 6، ص 241 آورده اســت وليکن ظاهراً حاکم نيشابوری متوجه 
اين مطلب نبوده اســت( و ترمذی پس از نقل حديث غدير در السنن نوشته است: »اين 

حديث نيکو و صحيح است«. 1

   59. دو نکته مهم  

1. رسول خدا با هر تعبيری که ما فکر مى کنيم على را در بين ياران خود معرفى 
کرده اند تعابيری مثل ـ اخى ـ وصى ـ وارث ـ امام ـ موال ـ خليفه و... 

رســول خدا امام على را با چه واژه ای بايد معرفى مى کرد تا ما امام را به عنوان 
خليفه رسول اهلل بشناسيم. 

تعابير فوق در احاديث زيادی آنهم در کتب اهل ســنت آمده است که برای مطالعه و 
مراجعه مى توان به فصل دوم کتاب مراجعه نمود. 

2. خيلى ها در زمان ما ســعى مى کنند خطبه غدير را غير مســتند معرفى نمايند در 
پاسخ به اين دسته بايد گفت اگر احاديثى که رسول خدا در وصف امام على و معرفى 
ايشــان از اول بعثت به کار بردند را در يک مجموعه جمع کرد ـ اين مجموعه گوياتر از 
خطبه غديرخم خواهد شــد برای اثبات اين ادعای مؤلف مى توان فصل دوم اين کتب را 

با فصل چهارم آن مقايسه کرد. فأفهم و تأمل. 

   60. چند سؤال کوتاه  

هدف پيامبر از تجمع مســلمانان در مکانى به نام غديرخم برای آموزش نماز، حج 
و جهاد نبود بلکه مسئله بيان و تبليغ بخش مهمى از دين خدا بود. 

مقصود از اين تجمع صرفًا برای طرح مســئله دوست داشتن امام على نبوده زيرا 
برای طرح دوســت داشتن ديگر تبريک و تهنيت و بيعت و دستور به تبعيت نياز نيست. 
پيامبر دستور فرمودند با امام على بيعت شود پس معلوم مى گردد صرفًا دوست داشتن 
 در مســئله غدير منظور نبوده اين بيعت در خيمه ای انجام شــد که به دستور پيامبر

1. سنن ترمذی، ج 5، ص 633 متوفای سال 279هجری قمری سنن ابن ماجه متوفای 273 قمری، ج 1، ص 45 
ـ فضائل الصحابه، احمدبن حنبل، ص 14. 
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برپا شــده بود و تا غروب مردان و حتى زنان مسلمان با روش مخصوص به خود با امام 
على بيعت نمودند. 

رسول خدا روز عيد غدير چه موضوعى را مى خواست طرح کند که خداوند عزوجل 
مى فرمايد نترس؟

رسول خدا آن وقتى که تنها در بين کفار مکه بود از اظهار اسالم نترسيد حاال چرا 
در ميان مسلمانان آن هم در سفر حج بايستى بترسد؟ 

چه موضوعى در غديرخم مى خواهد بيان شــود که اگر بيان نشــود زحمات 23 ساله 
پيامبراکرم را نابود مى کند؟ 

چرا در آيه، به وضوح اعالم نکردنِ رهبریِ امام على را برابر با عدم تبليغ رســالت 
و نابودی آن بيان فرمود؟ 

   61. نتيجه اي تلخ   

فخررازی که از  علمای مفسر در قرن 7 هجری قمری است تفسير کبير در 32 جلد 
را تأليف نموده او عمری را در راه تحقيق گذرانده است. 

وی در جلد 10 صفحه 54 تفسير خود اينگونه به ما خبر مى دهد: 
عمربن خطاب در زمان خالفت 10 ســالة خود 94 حالل خداوند را حرام اعالم کرد و 
نسبت به حج تمتع و متعه گفت: تا ديروز حالل بود ولى من از امروز آن ها را حرام اعالم 

مى کنم. )انا احرمهام(. 
نکته: 

1. اين تحقيق يک عالم مفسر اهل سنت راجع به عمربن خطاب است و اين حرف از 
علمای شيعه نيست که کسى بگويد مورد قبول ما واقع نمى شود. 

2. اينکه شيعه مى گويد  هرکس نمى تواند جای رسول اهلل بنشيند دليلش همين است 
که فخررازی نوشته است. 

3. او با چه مجوزی 94 حالل را حرام کرده اســت در طول زندگى همه امامان شيعه 
حتى يک مورد هم نمى توان يافت که حکمى خالف قرآن از امامان شيعه صادر شده 

باشد. 
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4. آيا به راســتى خليفه پيغمبر بودن معنايش اينســت که حالل خدا را حرام اعالم 
نماينــد آيا اين جزء وظايف و مأموريت خليفه هر پيغمبر اســت کــه بعد از آن احکام و 

قوانينى که آن پيامبر برای آن مبعوث شده است را تغيير دهد. 

   62. لطفًا مقايسه کنيد   

فصل دوم اين کتاب شــامل احاديث رسول خدا و فرزندان ايشان در تبيين جايگاه 
واليت و امامت اميرالمؤمنين على است. 

 و فصل چهارم نيز متن خطبه غديرخم در روز 18 ذی حجه اســت که رسول خدا
امام على را به خالفت و امامت مردم منصوب مى نمايند. 

سؤال: 
آنانى که خطبه غدير را جعلى مى دانند و يا مدعى اند که خطبه غدير درباره دوســتى 
نمودن با  امام على است اگر بين فصل 2 و 4 از حيث متن و محتوا مقايسه ای انجام 
 دهند مى فهمند مثل دو کفه ترازو خطبه غدير با احاديثى که از اول بعثت رســول خدا
ايراد فرمودند و بخشــى از آن در فصل دوم اين کتاب آمده اســت. ذره ای ضد و نقيض 
ندارد و در راســتای يکديگر و در امتداد انتصــاب امام على به عنوان خليفه و وارث و 

وصى و امام و موال مى باشد. 
نتيجــه آنکه حجم احاديث فصل دوم آنقدر قانع کننده اســت کــه مى توان فهميد  
على امام بر حق بعد از رسول خداست ولو اينکه کسى خطبه غدير را نپذيرد ولى بازهم 
مى توان با احاديث فصل دوم امامت على را با استفاده از کتب اهل سنت اثبات نمود، 
آيا بيش از 400 حديث که در فصل دوم آمده اســت برای روشــن شدن راه حق، کافى 

نمى باشد؟





فصل پنجم

معاويه را بشناسيم 

:امام باقر

والشجرة امللعونة فی القرآن یعنی 

بنی امیه.

درخت لعنت شده در قرآن کریم 

بنی امیه هستند.

التنزیل، منبع: شواهد  
جلد 2،صفحه 457.
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درآمد 
1. شناخت قاسطين که مصداق کامل آن در کالم حضرت رسول اکرم، معاويه نام 

گرفته است. امری ضروری در تشخيص حق و باطل است. 
2. رسول خدا در احاديث متعدد به امام على خبر جنگ با قاسطين را داده بود. 

3. مقايســه رفتارهای امام على و معاويه نشــان مى دهد چه کســى پيرو قرآن و 
رسول خدا بوده است. 

4. او در جنگ با على بهترين يار رسول خدا عمار ياسر را به شهادت رساند. 
5. طرح موضوع شناخت معاويه به آن جهت است که امروز نيز در جوامع اسالمى و 
ايران اســالمى هنوز از جايگاه معاويه ستايش مى شود و بعنوان چهره ای حق گرايانه در 
بين اهل ســنت مطرح مى باشــد در اين فصل 99%  متن ها از کتب کهن علمای ممتاز 

اهل سنت استفاده شده است. 
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  در نزد رسول اهلل 1. جايگاه رفيع و نوراني امام علي   

علمای عامه از عايشه نقل مى کنند که او گفت از پيامبر شنيدم ايشان فرمود:
» احّب الرّجال ايّل علّی و من النساء فاطمه«1

محبوبترين مردان در نزد من على و از زنان فاطمه مى باشد. 
و نيز از او نقل مى کنند که دربارة حضرت فاطمه گفت: 

»کان مشیتها مشیه ابیها«2

راه رفتن او درست مانند راه رفتن پدرش بود. 

   2. جايگاه رفيع امام علي در تفسير اهل سنت  

 وقتى آيه »قل الاسئلکم علیه اجراً االاملودة  فی القربی« نازل شد عده اياز رسول خدا
سؤال کردند قربى چه کسانى هستند که محبت آن ها بر ما واجب است ؟

پيامبر خدا فرمودند: فاطمه و فرزندان او. 3
فخررازی در بيان مقصود آيه فوق اينگونه آورده اند که: 

آل پيامبر کســانى هســتند که امر آنان به پيامبر برگشــت مى کند و هر کس که 
بازگشتش به پيامبر شديدتر و کامل تر باشد آل محسوب مى شود شکى نيست که فاطمه 
و على و حسن و حسين شديدترين تعلق و وابستگى را نسبت به پيامبر داشته اند پس 

آنان آل پيامبر هستند. 4

  3. در کتب اهل سنت راجع به عدالت علي چه آمده است 

الف( يعقوبى در کتابش آورده است که: على اموال عمومى را بين مردم به تساوی 
تقســيم مى کــرد و به بردگان و غالمان ايرانى که آزاد شــده بودند بــه همان اندازه از 

1. الغدیر، ج 9، ص 365 ـ امالى شيخ طوسى، ص 332 ـ مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 111 ـ بحاراالنوار، 
ج 32، ص 268 به نقل از عامه. . 

2. صحیح مسلم، ج 7، ص 143 ـ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 518 ـ املعجم الکبیر طبرانى، ج 22، ص 416 و... 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 193. 

4. تفسیر کبیر، ص 27 و 166. 
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بيت المال مى داد که به عربهــا پرداخت مى کرد و مى فرمود: پروردگار در قرآن، فرزندان 
اسماعيل را بر فرزندان اسحاق برتری نداده است. 1

ب( ابن ابى الحديد از مدائنى نقل کرده اســت کــه او گفته: مهمترين علتى که مردم 
على را رها کردند و اطراف معاويه گرد آمدند مســأله مال و پول بود، زيرا على در 

تقسيم مال کسى را بر ديگری برتری نمى داد ولى معاويه اينگونه نبود... 2
ج( در المعيار الموازنه نوشــته اســکافى متوفای 220 قمری ص 221 آمده است که 
سياســت تغيير ناپذير على بر اين اساس استوار بود که: بيت المال را به تساوی تقسيم 

مى کرد و در مورد رعيت عدالت داشت. 
د( در نقلى آمده است که زنى قريشى از حجاز به کوفه آمد و با زنى فارسى زبان که 
تازه ســاکن کوفه شده بود روبرو شد و چون از مقدار سهم او از بيت المال پرسيد، فهميد 
 که با سهم آن زن فارسى زبان يکسان مى گيرد از اين رو همراه آن زن نزد امام على
آمد و در حالى که صدايش را بلند کرده بود عرض کرد: آيا اين عدالت است که ميان من 

و کنيز فارسى يکسان عمل مى کنى؟
امام نگاهى به آن زن قريشــى کرده، مشتى از خاک برداشت و به آن نگاه کرد و آن 

خاک را در دست خود گردانيد و فرمود: اجزای اين خاک بر يکديگر برتری ندارند. 
فضل بن جنيد مى گويد: آنچه باعث کوتاهى حمايت مردم از امام على گرديد، يکى 
مســأله عدالت اقتصادی على بود و ديگر آنکه آن حضرت اشــراف را بر ديگران برتری 

نمى داد، هم چنان که عرب را بر عجم برتر نمى شمرد. 3
هـ( امام على در زمانى که حکومت را در دست گرفتند اينگونه فرمودند: »هر مالى 
را که عثمان به کسى بخشيده و هر زمينى را که در اختيار کسى قرار داده همگى بايد به 
بيت المال بازگردد اگر چه با آن ها زنانى را به ازدواج خود درآورده و در شــهر ها پراکنده 

ساخته باشند.«
و( يــار نزديک معاويه يعنى عمروعاص بعــد از اين حرکت امام )يعنى گرفتن اموال 
بيت المال از طرف اطرافيان عثمان(  به معاويه مى نويسد: هر فکری که داری به کارگير، 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 183. 
2. رشح نهج الباغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 180. 
3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 7، ص 182. 
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زيرا پسر ابوطالب هر ثروت و اموالى را که داری از تو خواهد گرفت همان گونه که پوست 
را از چوب جدا مى سازند. 1

   4. به چه علتي عده اي از علي جدا شدند   

عبداهلل بن عباس در نامه خود به امام حســن اينگونه مى نويسد: مردم به اين دليل 
پدرت را رها کردند و به سوی معاويه رفتند که او در تقسيم بيت المال به صورت مساوی 

عمل مى کرد. 2
و از ابى عبدالرحمن بن سلّمى سوال شد: چرا از على جدا شدی؟ تو را به خدا سوگند 
آيا از آن وقتى که على بر تقســيم اموال ســهمى به تو نداد از او جدا شدی؟ او گفت: 

حال که مرا قسم داديد مجبورم بگويم: آری. 3
اين نقل قولهای تاريخى در کتب قديمى اهل ســنت آمده و تعداد اين نقل هايى که 

گواهى به درستى عمل امام على مى دهد خيلى بيشتر از آنچه است که آورده شد. 

  5. شروع خالفت امام علي   

ابوبکر در ســال دهم هجرت خليفه شــد و در سال 13 هجری در 63 سالگى از دنيا 
رفت. در حالى که 2 سال و 3 ماه و ده روز خالفت کرد. 

پس از او عمر روی کار آمد و در اواخر ذی الحجه ی سال 23 به دست ابولؤلؤ)فيروز 
ايرانى( کشــته شد و مدت خالفت وی ده سال و شش ماه و 4 روز بود. 4 عمر به هنگام 
تعيين خليفه ی پس از خود دســتور تشکيل شورايى را داد که نتيجه آن به سود عثمان؛ 
منوط به عمل کردن وی به سيره پيامبر اسالم و سيره شيخين، تمام شد و عثمان در 
اوائل محرم ســال 24 هجری تا ذی الحجه ســال 35 هجری خالفت کرد که مجموعًا 

خالفت وی 12 سال چند روز کم به درازا کشيد. 5

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، چ 1، ص 90. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 32 ـ الفتوح، ج 4، ص 194. 

3. رشح نهج الباغه، ابن ابى الحديد، ج 4، ص 100. 
4. مروج الذهب، ج 2، ص 304. 
5. مروج الذهب، ج 2، ص 331. 
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در سال 35 هجری مردم اجماع بر خالف على نمودند اول کاری که حضرت پس 
از خالفت خود کرد عمال فاسق و فاجر عثمان و بنى اميه را عزل نمود از کسانى که زير 
بار اين عزل ها نرفت معاويه بود او در زمان ابوبکر والى شــام شده بود. که شرح حالش 

مفصل مى آيد اما نکته ای مهم اينکه ياران معاويه به او اميرمؤمنان مى گفته اند. 

   6. معاويه مفسد في االرض  

طبق منابع اهل ســنت خديج مى گويد: معاويه کنيزی)زنى( خريد که من او را عريان 
و لخت پيش معاويه بردم در حضور ما بعضى حرکات خالف عفت را انجام داد و ســپس 
آن کنيز را به عبداهلل بن ســعدة فزاری که از دشــمنان سرسخت امام المتقين على بود 

هديه کرد تا او نسبت به کارش دلگرم تر شود. 1

   7. معاويه پادشاهي گمراه  

سعدابى وقاص که پدر عمر سعد قاتل امام حسين بود با اينکه خود يکى از اصحاب 
شورا بود و با على نيز بيعت نکرد و از حيث سياسى از معاويه هم مهم تر بود روزی با 
معاويه مواجه شد و به اوگفت: السام علیک ایها امللک، يعنى: درود بر تو ای پادشاه معاويه 
به او گفت: چرا به من اميرالمؤمنين نمى گويى او گفت: از اين راه و روشى که تو به اين 

منصب و قدرت رسيدی اگر به من مى دادند آن را نمى پذيرفتم. 2

  8. شروع مخالفتهاي معاويه با امام علي   

هنگامى که با امير مؤمنان، على بن ابيطالب بيعت شد، به وی خبر رسيد که معاويه، 
از بيعت با امام، خودداری کرده و گفته است: »اگر مرا بر حکومت شام و مسئوليت هايى 

که عثمان بر آن ها گماشت، گمارد، باوی بيعت مى کنم.« 

1. تاریخ تهذیب دمشق، ج 4، ص 91 ـ رسائل الجاحظ الکامیه، ص 70 ـ التاج فی اخاق امللوک، ص 29 و 
الفوائد املجموعة، ص 407. 

2. تاریخ مدینه دمشق، ج 17، ص 324 نوشته ابن عساکر متوفای 6 قمری و تاریخ یعقوبی متوفای قرن 3 قمری، 
ج 2، ص 217 و کتاب االربعین ما حوزی، ص 387. 
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بعــد از اين، مغيره نزد امام على آمد و گفت: ای امير مؤمنان ! معاويه را به خوبى 
مى شناسى و عثمان قبل از تو به او حکومت شام را داده است. تو هم بگذار او بر حکومت 
شام باقى بماند تا کارها از هم گسيخته نگردد. آن گاه اگر نخواستى وی بماند، او را کنار 

بگذار. 
حضــرت على فرمود: »ای مغيره! آيا در فاصله نصب و عزل او، حيات مرا تضمين 

مى کنى؟«
گفت: نه 

حضرت فرمود: »آيا خداوند، هيچ از من نپرســد که چگونه او را بر دو مرد مســلمان 
در شــبى تاريک گماردی؟ »وما کنت متخذ املضلّین عضدا«1 ؛ و هيچ گاه گمراهان را ياور 
نگيرم. ليکن به ســوی او مى فرســتم و او را به آنچه از حق نزد من است، فرا مى خوانم. 
اگر اجابت کرد، او يکى از مسلمانان است که حقوق و وظايفى مانند ديگران دارد، و اگر 

امتناع ورزيد، به خدا شکايت مى برم.«
مغيره برگشت، در حالى که مى گفت: اينک از او به خدا شکايت مى کنم.2

  9. علــت دوري بعضــي از صحابه از امام علي   

ابن ابى الحديد مورخ اهل سنت از قول مدائنى اينگونه مى نويسد: مهمترين علتى که 
مــردم على را رها کردند و در اطراف معاويه گرد آمدند مســأله مالى و پول بود، زيرا 

على در تقسيم مال کسى بر ديگری برتری نمى داد ولى معاويه اين گونه نبود... 3
بعــد از بيعت مــردم با امام على و اعالم امام مبنى بر اينکه هر پولى و مالى که از 

بيت المال در نزد کسى باشد را پس خواهد گرفت. 
عمروعاص يار غار معاويه در نامه ای به معاويه اينگونه مى نويســد: هر کار و فکری 
که داری به کار انداز زيرا پسر ابوطالب هر ثروت و اموالى را که داری از تو خواهد گرفت 
 همان گونه که پوست را از چوب جدا مى سازد. 4 ابن عباس در دوران خالفت امام على

1. کهف / 51. 
2. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 195. 

3. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 180 متوفای قرن 7 هجری قمری. 
4. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 90. 
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بر حضرت وارد شد، مالحظه کرد که امام با دست خود کفش کهنه اش را وصله مى زند. 
امام از ابن عباس پرســيد: بهای اين کفش چند است؟ ابن عباس گفت: هيچ. امام فرمود: 
ارزش همين کفش کهنه در نظر من از حکومت بر شما بيشتر است مگر اينکه به وسيله 

آن عدالتى را اجرا يا حقى را به صاحبش برسانم يا باطلى را از ميان بردارم. 

   10. حکومت صالحين   

نمونه يک جامعه ای که على براساس قرآن درست کرد. 
حضرت اميرالمؤمنين مى فرمايد:

ما اصبح بالکوفه احد اال ناعام ان ادناهم منزلتا لیأکل الرب و یجلس فی الظل و یرشب 

من ماء الفرات؛1 در ناحيه حکومتى من، هيچ کس نيست مگر اينکه در نعمت است همانا 

فقيرترين مردم از بهترين گندم مى خورد و همه ســايه باالی ســر دارند و از آب فرات 
مى آشامند. 

   11. قاسطين گمراه  

معاويه مرکزيت اين مجموعه گمراه يعنى قاسطين را بر عهده داشت او که در زمان 
عمربن خطاب حاکم دمشــق و اردن بود، عثمان منطقه حمص و فلسطين و جزيره را بر 

آن اضافه کرد. 2
معاويــه از همان ابتدای حکومت پر نور امام على از تبعيت امام خارج شــد کلمه 
قاســطين به معنای ستمکاران آمده است جنگ صفين در طى سالهای 36 و 37 هجری 

بوده است استاد مطهری در توصيف اين گروه مى گويد:
اما روح قاسطين روح سياست و تقلب و نفاق بود آن ها مى کوشيدند تا زمام حکومت 

را در دست گيرند و بنيان حکومت و زمام داری على را در هم فرو ريزند. 3
صفين قريه ای ويران از بناهای روم بود و از آنجا تا فرات به قدر سير يک تير فاصله 

1. بحاراالنوار، ج40، ص 327. 
2. مروج الذهب، ج 2، ص 343. 

3. جاذبه و دافعه علی، ص 112. 
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بود و کنار شــط در مقابل صفين قريب دو فرسخ بيشه ای قرار داشت که پوشيده از نى 
بود و در طول اين دو فرسخ تنها يک راه مفروش از سنگ به شط وجود داشت که برای 

برداشتن آب استفاده مى شد. 1 
عالمت ســربازان اســالم در جنگ صفين پارچه های ســفيدی بود که به سر و يا 
بازوهای خود بســته بودند و شعارشان يا اهلل و يا احد يا صمد يا رب محمد يا رحمن و يا 

رحيم بود. 
ولى نشــانه ســپاهيان معاويه پارچه زردی بود که به سر و بازوهايشان بسته بودند و 

شعارشان يا لثارات عثمان بود. 2 
در اولين روز ماه صفر سال سى و هفت جنگ صفين شروع شد. 

و اين جنگ حدود 18 ماه طول کشــيد مجموعه نيروهای شــام 85 هزار نفر بود در 
مورد رقم لشکر امام على نيز اختالفى وجود دارد. 3

   12. معاويه را بهتر بشناسيد.  

پس از قتل عثمان در 18 ذی الحجه ســال 35 هجری، معاوية بن ابى سفيان که خود 
از عاملين تحريک مردم به کشــتن عثمان بود معاويه مى دانست على حکومت شام را 
برای حيف و مال بيت المال مســلمانان به وی نخواهد داد و از سويى معاويه نيز تابعيت 
از علــى را نيز نمى پذيرفت. به ناچار بنای مخالف بــا حضرت را در پيش گرفت و از 
خون عثمان به نفع خويش بهره برداری کرد. او با پيراهن خون آلود عثمان و انگشــتان 
قطع شده نائله همسر عثمان احساسات مردم عوام را بر ضد على شورانيد و بى محابا 
آن حضرت را به قتل عثمان متهم مى کرد و خود به خون خواهى او برخاســت او برای 
نخســتين بار بر باالی منبر، قاتالن عثمان را دشنام داد. معاويه در سب و ناسزا گويى به 
وجود مقدس حضرت على اصرار مى ورزيد و تا زنده بود از آن دســت برنداشت، حتى 
وقتى امام حســن روی مصالحى با معاويه صلح کرد به هيچ يک از مفاد قطعنامه که 
يکى از آن عدم ســب به حضرت على بود عمل نکرد. او بعد از گرفتن بيعت از مردم 

1. اخبارالطوال، ص 167 نوشته دينوری متوفای قرن 3. 
2. وقعه صفین)نصربن مزاحم(. 

3. مروج الذهب، ج 2، ص 375 نوشته مسعودی، متوفای قرن چهارم. 
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کوفه به منبر رفت و با وجود پيمان نامه صلح و نهى صريح اسالم از ناسزا گويى نسبت 
به ســاحت مقدس حضرت امير المؤمنين على و امام حسن در حضور حسنين به 
ناســزاگويى پرداخت که با اعتراض امام حسن روبرو شد. معاويه سپس با تطميع پاره 
ای راويــان و صحابه های معلوم الحال احاديثى به نام حضرت رســول اکرم بر ضد 
 جعل کرد. معاويه در مقابل مخالفت پاره ای صحابه نسبت به لعن على حضرت على
صريحا اعالم کرد که به خدا سوگند دست از اين کار برنمى دارم تا کودکان با اين عادت 
بزرگ شوند و بزرگان با آن پير، تا آنجا که هيچ کس او را به نيکى ياد نکند و اين عمل 
آن چنان رايج شــد که بعد از نمازهای واجب بر وجود مقدس امام على لعن مى شد و 
در کليه ممالک اســالمى و هر کجا که جزو قلمرو اسالم بود در خطبه های نماز و منبر 
های خطابه حتى در تعقيب نماز های جماعت و در اوقات ديگر حضرت على را سب و 
لعن مى کردند. حموی در کتاب خود مى نويســد: جز در شهر سجستان1 که بيش از يکبار 
در آن دشــنام داده شــد در تمامى منابر شرق و غرب عالم اسالم مدام بر حضرت لعن و 
دشنام داده مى شــد چنان چه مردم مى پنداشتند اين کار جزو دستورات دينى است و اگر 
روزی اين کار را فرامــوش مى کردند قضايش را بجا مى آوردند و عده اياز مردم اصفهان 
و حران عقيده داشــتند که نماز بدون لعن حضرت فايــده ای ندارد و اين عمل تا زمان 

خالفت عمربن عبدالعزيز ادامه داشت. 2 

  13. معاويه قاتل صحابي رسول خدا   

طبق نقل تذکرة الخواص ص 104 معاويه در جنگ بدر در جبهه مشــرکين شرکت 
داشته است امام حسين در نامه ای به معاويه خطاب مى کند: آيا تو قاتل حجربن عدی 
و اصحــاب صالحان و مطيعان و عابدان نيســتى گناه آنان چه بود که تو از روی عناد و 

انکار آن بندگان خدا را به قتل رساندی؟
آيا تو قتل عمروبن الحمق يار رسول اهلل و بنده صالح نبودی؟

ای معاويه تو ازاين امت نيســتى... ای معاويه تو قاتــل اهل حضر موت و قاتل آن 
1. مردم غيور سيستان و بلوچستان ايران در آن زمان با توجه به فشارها و اخذ ماليات های سنگين بر عدم لعن 

امام تأکيد کردند و تمامى آن فشارها را به جان خريدند و لعن امام را انجام ندادند. 
2. ربیع االبرار، زمخشری. 
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 مردم از روی ظلم نيســتى ابن ســميه درباره آن ها به تو نوشت که اينان بر دين على
هستند و تو به او نوشتى هر که بر دين على است بايد او را به قتل رسانى پس او آن 
بندگان خدا را به قتل رسانيد و به دستور تو گوش و بينى آن ها را بريد و شکنجه داد امام 
حسين در اين نامه به زيادبن ســميه )زنازاده مشهور زيادبن ابيه( اشاره مى فرمايد و به 
معاويه مى نويســد: او را بر اهل عراق حاکم نمودی و چون آن بى دين را بر آنان مسلط 
کردی به او قطع دست و پای مسلمانان و در آوردن چشم های آنان پرداخت و يا چشم 
های بســياری از مسلمانان را با ميله های داغ سرمه کشيد و کور کرد و جمعى را هم به 

درختان خرما بسته و به دار آويخت. 1 

   14. چهره معاويه در کتب اهل سنت  

ابن عبدالبر نويسنده سنى مذهب کتاب استيعاب درباره معاويه مى نويسد:
1. او اولين کسى است که وليعهد)در حيات خود( تعيين کرد. 

2. اولين کســى که مسلمانى را به قتل صبر)دست و پای کسى را قطع کرده و او را 
رها مى کنند تا جان دهد( اعدام کرد. 

3. اولين کسى است که با تشريفات)محافظ و اسکورت( حرکت مى کرد. 
4. اولين کسى است که از خواجه ها در حرمسرا استفاده کرد. 

5. اولين کسى است که منبر را به 15 پله رسانيد در حالى که منبر پيامبر 3 پله داشت. 
6. اولين کسى است که مسلمانى را زنده زنده در گور کرد. 

7. اولين کسى است که يک فرد نصرانى را به کار گماشت و او را استاندار قرار داد. 2
8. او اولين کســى است که زن مســلمان را به جرم مردهای آنان به گروگان گرفت 

و زندان کرد.3
9. اولين کسى است که سر مسلمانى را بريد و در شهرها گردانيد و سپس دستور داد 

آن سر را در دامان همسر آن مقتول قرار دهند. 

1. انساب االرشاف نوشته باذری متوفای 279 هـ. ق. ، ج 5، ص 129. 
2. استیعاب نوشته ابن عبدالبر متوفای قرن 5، ج 2، ص 373. 

3. تهذیب التهذیب نوشته ابن حجر متوفای 852، ج 8، ص 24. 
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10. او کسى بود که با زن کافری )غير اهل کتاب( نيز ازدواج کرد. 1
11. معاويه برای مالک بن هبيرة 100000 درهم به عنوان حق الســکوت برای قتل 

حجربن عدی فرستاد. 2
12. معاويــه وقتى مى خواســت بــرای يزيد بيعــت بگيــرد 100000 درهم برای 

عبداهلل بن عمر ارسال کرد.3 
13. ابن ابى الحديد، درباره معاويه مى نويســد: اصحاب ما به فسق معاويه بلکه کفر او 
يقين دارند او سپس در استدالل به کفر معاويه داستانى را نقل مى کند که  از بى اعتمادی 

معاويه بر پيامبر حکايت دارد. 4
 100000 14. زمخشری مى نويســد: معاويه برای به شهادت رساندن امام حسن

درهم جايزه برای جعده همسر امام تعيين کرد. 5
15. ابن ابى الحديد مى نويسد: معاويه در قنوت نماز و خطبه جمعه، حضرت على و امام 

حسن و امام حسين و ابن عباس و مالک اشتر لعن مى کرد. 6
16. ابن تيميــه رئيس فرقه گمراه وهابيون که از طرفداران بنى اميه اســت در کتاب 
خود آورده است که عده ايدر فضيلت معاويه رواياتى جعل کردند و به پيامبر اکرم نسبت 
داده اند ولى تمام آن ها دروغ اســت.7 شارح صحيح بخاری مى گويد: يک حديث صحيح 

و مسند در فضيلت معاويه نداريم.8 
17. حسن بصری مى گويد: در معاويه 4 خصلت بود که اگر يکى از آن ها در شخصى 
او را به هالکت مى رساند، معاويه با شمشير به ملت اسالم حمله کرد و با نيرنگ خالفت 

1. املغازی، ج 2، ص 633. 
2. االغانی، ج 17، ص 157 نوشته ابوالفرج اصفهانى متوفای سال 356 قمری. 

3. سیراعام النباء نوشته ذهبى متوفای 748، ج 3، ص 225. 
4. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 5، ص 129 )تمامى اين متن ها و کتب هايى که در تنظيم شرح حال معاويه 

استفاده شده است از کتب قديمى اهل سنت مى باشد(. 
5. ربیع االبرار، ج 4، ص 208 نوشته زمخشری مفسر اهل سنت. 

6. نهج الباغه، ج 15، ص 98. 
7. منهاج السنة، ج 2، ص 307.

8. البدایة والنهایة نوشته ابن کثير متوفای 744، ج 8، ص 123 ـ فتح الباری، نوشته ابن حجر متوفای 852، ج 7، 
ص 83 ـ وفیات االعیان نوشته ابن خلکان متوفای 681، ج 1، ص 77 ـ لسان املیزان نوشته ابن حجر متوفای 852، 

ج 1، ص 374 ـ املوضوعات، ج 2، ص 24. 
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را در دســت گرفت و با اصحاب مشورت نمى کرد و به اهل فضل توجهى نمى کرد. 2_ 
معاويه پس از خود شــخص شــراب خواری را که هميشه مست بود و لباس های حرير 

مى پوشيد و با ساز و رقص و آواز دمساز بود را بر جای خود نصب کرد و... 

   15.  فقط پيامبر بين آن ها نبود  

گويند روزی عقيل1 بر معاويه وارد نمودند از وی ســؤال شد که لشکر امام على و 
معاويه را چگونه ديدی؟ عقيل جواب داد: از لشکر برادرم گذشتم ديدم شب و روز آن ها 
ماننــد زمان پيامبر بود در حالى که پيامبر در ميان آنان نبود و از لشــکر تو)معاويه( 
گذشتم منافقانى را ديدم که مى خواستند شتر پيامبر را در شب عقبه رم دهند و چون از 
خود او)شخص معاويه( سؤال کرد؟ عقيل به وی گفت: حمامه را مى شناسى)جده معاويه 
که زنــى بدکار بود(. معاويه خودش مى گويد: لقد وضعت رجلی فی الرکاب و هممت یوم 
صفین بالهزیمة، يعنى: در صفين پايم را در رکاب نگذاشــتم و تصميم به فرار داشــتم2 

معاويه در جنگ خندق نيز وارد ميدان شــده بود او در جنگ بدر از ترس با پای پياده به 
مکه فرار کرد به گونه ای که از پا درد تحت معالجه بود. 3

   16.  عمار معيار راه راست  

ابن حجر مى گويد: 
»ظهر بقتل عاّمر اّن الّصواب مع علّی«. 

با کشته شدن عمار ]به دست معاويه[ روشن شد که حق با على بود. 4

1. عقيل )ابويزيد( برادر بزرگ على اســت که 20 سال از حضرت بزرگ تر بود وی در علم انساب بسيار توانا 
بود او در اواخر عمر نابينا شــد او در انتخاب فاطمه مادر حضرت ابوالفضل )ام البنين( به همسری على عليله 

السالم نقش مؤثری به خاطر شناخت علم انساب خود داشت. 
2. العقد الفرید، ج 4، ص 340 ـ تاریخ دمشق ـ وفیات االعیان، ج 5، ص 241 نوشته ابن خلکان برمکى اربلى 

متوفای قرن 7 قمری. 
3. سیره ابن هشام )السیرةالنبویة( نوشته ابن هشام متوفای اوايل قرن ســوم هجری، ج 3، ص 242 ـ رشح  

نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 15، ص 85. 

4. فتح الباری، ابن حجر، ج 13، ص 74 متوفای قرن 9. 
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   17.  راه شناخت منافق   

پيامبر اســالم به على فرمود: »الیحبک اال مؤمن و الیبغضک االمنافق« يا على!  
دوست نمى دارد تو را جز مؤمن و مبغوض نمى دارد تو را جز منافق. 1

ابوســعيد خدری از علمای قديمى اهل سنت است او مى گويد: ان کنا لنعرف املنافقین 
ببغضهم علیاً يعنى: ما منافقان را از کينه آن ها به حضرت على مى شناختم. 2

   18.  سفارش هاي معاويه به مغيره  

طبری تاريخ نويس بزرگ اهل ســنت مى نويســد: معاويه وقتــى مغيره را بر کوفه 
استاندار کرد او را احضار کرد و به او گفت: به تو سفارش هايى مهم دارم و هرگز از اين 
تذکر خودداری نمى کنم اما تو هرگز دشنام به على و بدگويى او را فراموش نکن و ترحم 
بر عثمان و اســتغفار برای او و دور کردن ياران على از خود را و مدح پيروان عثمان را و 
نزديک داشتن آن ها بر خود را فراموش مکن3 لذا مغيره نيز در تمام مدت ماموريت خود 
دستور معاويه را اجراء کرد و در خطبه ها به امام على دشنام و جسارت مى کرد ذهبى 
که از علمای بزرگ و قديمى اهل ســنت است مى نويسد: کان املغیره ینال فی خطبته من 
 و اقام خطباء ینالون منه يعنــى : مغيــره در دو خطبــه نماز جمعه خود از على علی

 بدگويى مى کرد و او را دشنام مى داد4 و جابربن عبداهلل انصاری صحابى بزرگ رسول خدا
نقل مى کند که: ما کنا نعرف منافقی هذه االمة اال ببغضهم علیاً يعنى: ما منافقان اين امت 

5 .را نمى شناختيم مگر از راه دشمنى و بغض آن ها نسبت به على

   19. معرفي چهره اي حيله گر  

 سبط ابن جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت مى نويسد: هنگامى که حضرت على
در منطقه نخيله اردو زد نامه ای توسط اصبغ بن نباته برای معاويه فرستاد اصبغ مى گويد: 

1. صحیح مسلم، ج 1، ص 60 و سنن الرتمذی ص 3736. 
2. سنن ترمذی، ص 3717. 

3. تاریخ االمم وامللوک، ج 2، ص 112. 
4. سیر اعام النباء، ج 3، ص 31 نوشته ذهبى شافعى متوفای قرن 8. 

5. استیعاب، ج 4، ص 41 نوشته ابن عبدالبر متوفای قرن 5. 
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جمعى از جمله عمروعاص نزد معاويه نشسته بودند که نامه حضرت على را به معاويه 
دادم معاويه گفت: چرا على قاتالن عثمان را به تحويل نمى دهد؟

گفتم ای معاويه: ال تعتل بقتلة عثامن فانک ال تطلب اال امللک و السلطان... 
يعنى: بهانه و عذر نياور و قتل عثمان را دست آويز و بهانه مکن تو با اين شعار دنبال 
دست يابى به تاج و تخت و سلطنت و پادشاهى هستى براستى، تو اگر اراده و قصد ياری 
و کمک به عثمان را داشــتى مى توانستى تا زنده بود او را ياری کنى ولکن عمداً فرصت 
سوزی و وقت کشى کردی تا او کشته شود و تو قتل او را سکوی پرش برای رسيدن به 

دنيا و سلطنت خود قرار دادی. 

   20.  احواالت ديگر معاويه  

جهت اطالع خوانندگان از منابع اهل سنت صفحه ای از احواالت معاويه را مى آوريم 
جاحظ که خود از علمای اهل سنت در قرن سوم است با اينکه در کتبش شديداً از عثمان 
دفاع مى کند امّا مى گويد: معاويه و مروان و يزيد باهم بزم شــبانه و آوازخوانى و رقص و 

پايکوبى با نديمان )نام يکى از اين آوازه خوان ها سائب خاثر بود( خود داشتند. 1

   21. چهره معاويه در نزد يارانش  

مغيرةبن شــعبه که از رهروان راه معاويه مى باشد در پاسخ به شخصى درباره معاويه 
مى گويد: 

»جئت من عند اخبث الناس؛ از نزد خيبث ترين انسان ها مى آيم«. 2

   22. مظلوم بزرگ تاريخ  

امام على مى فرمايد: من پيوســته مظلوم بوده ام از کودکى تا به امروز چنين بوده 
اســت. وقتى که برادرم عقيل به چشم درد مبتال شد او به حکم ضرورت مى بايست دارو 
مصرف مى کرد اما بهانه مى آورد و تسليم نمى شد و مى گفت: اگر بناست من دارو مصرف 

1. الفوائد املجموعة، ص 407 ـ العقد الفرید، ج 6، ص 58 انساب االرشاف، ج 5، ص 33. 
2. کشف الغمه، ج 1، ص 418. 
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کنم نخســت على بايد از آن دارو استفاده کند و کسان من برای خوشايند او مرا مجبور 
مى کردند و آن دارو را در چشمان من که هيچ دردی نداشت مى ريختند. 1

   23. سعي وسيع منحرفان مرتد   

معاويه بن ابى سفيان شخصى را نزد سمرة بن جندب فرستاد و به او پيام داد که: يکصد 
هــزار درهم مى دهم تا برای مردم روايت کنى که آيه قرآن »و من الناس من یرشی نفسه 

ابتغا...«. 2

يعنى: بعضى از مردم هســتند که به جهت به دســت آوردن رضای خدا، جان خود را 
مى دهند و به خدا مى فروشــند و خداوند به بندگان خود مهربان است« درباره ابن ملجم 

مرادی نازل شده است. 
و آيه شريفه: »و من الناس من یعجبک...«

يعنى: و بعضى از مردمان هســتند که ســخنان آن ها بسيار زيبنده و فريبنده و برای 
زندگى دنيا خوشــايند و نيکوست و چون سخن مى گويند خدا را بر صدق مدعای باطنى 
و دل خود گواه مى گيرند در حالى که دشــمن ترين و سرسخت ترين دشمنان به اسالم 
و قرآنند و چون پشــت کنند و)ای پيامبر( از نزد تو بروند آنچه در توان دارند برای فساد 
در روی زمين و از ريشــه برانداختن نسل مردم و خراب کردن منافع و زراعت و درختان 

به کار برند و خداوند فساد را در دست ندارد و چون به آن ها گفته شود: از خدا بپرهيز!
چنان مقام شــخصيت طلبى و عزت او را به گناه درگيرد و باد غرور در سر بدواند که 

هيچ جايگاهى جز جهنم و آن محل پست و سوزانده، برای آنان بهتر نباشد«. 3
درباره على بن ابى طالب نازل شده است ســمرة بن جندب قبول نکرد لذا معاويه برای 
جلب نظر او دويست هزار درهم پيشنهاد داد او مجدد قبول نکرد تا آنکه معاويه چهارصد 
هزار درهم داد تا ســمره قبول کرد اين روايت را از زبان پيامبر اکرم نقل کند و بگويد 
من از پيامبر چنين شــنيدم در تاريخ امثال ابوهريره ها و ابودرداها و کعب احبار ها و 
ســمرة بن جندب ها هســتند با آنکه مدت ها از اصحاب رسول خدا بوده اند مال دنيا آن ها 

1. وسایل الشیعه، ج 12، ص 124. 
2. بقره / 207. 

3. بقره / آيات 204 تا 206. 
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را در ســر سفره معاويه نشــاند و هزاران حديث در فضيلت شيخين و خاندان بنى اميه و 
عثمان و معاويه جعل و نقل کردند و برای مردم بر فراز منبر از زبان پيامبر حديث جعلى 

مى خواندند. 1 

  24. داستاني عجيب تر در ظلم و تعدي به خاندان پيامبر 

حجاج بن يوسف به عبداهلل بن هانى گفت:
به نفع ما رنج ها کشــيده ای و ما جبران نکرده ايم ســپس دو دختر را تحت فشار به 
ازدواج با او در آورد ســپس از وی پرســيد:  دربارة طائفه خود سخن بگو! عبداهلل گفت: 
ما مناقبى داريم که هيچ يک از طوايف عرب ندارند. حجاج پرســيد: آن مناقب و فضائل 

چيست؟ قدری برايم بگو! 
1. عبداهلل گفت: تاکنون در مجالس ما به عبدالملک بدگوئى نشده است. 

حجاج گفت: بخدا سوگند فضيلتى است. 
2. عبــداهلل: در جنگ صفين 70 نفر در رکاب معاويه شــهيد داديم... و اين کار را بد 

نمى دانيم. 
حجاج: بخدا فضيلتى است بزرگ. 

3. عبداهلل: عده اياز زنان ما نذر کردند که اگر حســين کشته شود هر کدام ده شتر 
قربانى کنند و بعد از شهادت او به عهد خود وفا کردند. 

حجاج گفت: بخدا اين فضيلتى بزرگ است.
4. عبداهلل گفت: هر يک از طايفه ی ما که لعن کردن به على را مى شنوند حسن 

و حسين و مادرشان زهرا را هم به آن مى افزايند و به همه آن ها لعن مى کنند. 
حجاج گفت: بخدا فضيلتى بزرگ است.2 

لذا در روايت است کسى که بعد از نمازش بنى اميه را لعن نکند نمازش کامل نخواهد 
بود ولعنة الله علی القوم الظاملین. 

1. تاریخ طربی، ج 5، ص 229 و کتاب کامل ابن ایرث، ج 3، ص 117. 
2. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 61. 
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و با توجه به فصل 1 و 2 اين کتاب متوجه مى شــويم که معاويه در تبليغات بر عليه 
امام على تا کجا پيش رفته است و کفر و بى دينى خود را ثابت نموده است.

   25. تالش هدفدار معاويه   

ابوهريره بعدها به رياست مدينه رسيد او مورد توجه شديد معاويه بود. 
وی حتى خود را امام مردم مى دانســت هرگاه که از کوچه ها عبور مى کرد و مى ديد 

مردی از جلوی او عبور مى کند پا به زمين مى زد و مى گفت:
راه، راه، امير آمد. 1

معاويه به واســطة کينه ای که با امام على داشت سعى وسيعى را وجه همت خود 
کرد تا اسم امام را محو نمايد. 

معاويه و ديگران در آخر خطبه جمعه خود مى گفتند:
الحد فی دینک و صدعن سبیلک فالعنه لعنا و بیا و عذبه عذابا  ابا تراب  ان  »اللهم 

الیام«. 

بار خدايا! على کافر شده است و از راه تو منحرف گرديده است خدايا او را فراوان لعن 
کن و عذاب دردناکى متوجه او گردان.«

اين رويه معاويه به جايى رسيد که خود بنى اميه از اين کار خسته شدند و به معاويه 
گفتند: به آرزوی رياست خود که رسيدی ای کاش دست از لعن على بر مى داشتى. 

معاويه گفت: محال است بخدا سوگند بايد بچه ها با لعن کردن بزرگ شوند و بزرگان 
پير گردند و ديگر هيچ سخنگويى فضايل وی را بر سر منابر به ميان نياورد. 2

رويه وليد بن عبدالملک و حجاج بن يوســف ثقفى نيز همين گونه بود و جامعه اسالمى 
کــه در همه ابعاد مديون امام على بود تا آنجا پيش رفت که مردم حاضر نبودند حتى 

اسمى از على در خانواده شان داشته باشند. 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 69. 
2. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 57 متوفای قرن 7. 
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   26. از گمراهي تا سقوط   

روزی شخصى به حجاج گفت:
پدر و مادرم به من ظلم کرده اند و نام مرا على گذاشــته اند نام مرا تو عوض کن و به 

من کمک کن زيرا من فقيرم. 
حجاج گفت: به پاس اين عمل تو نامت را فالن گذاشــتم و رياست فالن شهر را به 

تو دادم حرکت کن. 1
ابن ابى الحديــد مى نويســد: وليد بن عقبه و ضحاک بن قيس و مغيره و بســر بن ارطاة، 
حبيب بن مســلمه، ابوموسى اشــعری و مروان بن حکم در نماز قنوت مى گرفتند و على را 

در آن لعن مى کردند. 

   27. مردي که ناشناخته و تنها ماند   

مسعودی مى نويســد: مردی از اخباريها از يک مرد شامى که از بزرگان اهل شام به 
شــمار مى رفت در ميان مردم به داشــتن درايت و عقل معروف بود پرسيد: اين ابوتراب 

کيست که در منبر نسبت به او لعن مى فرستند؟
او در جواب گفت: به نظر من او از گروه دزدانى است که فتنه به پا مى کنند. 2

روايــات جعلى عجيب تر هــم در کتب روائى آمده از جملــه آن که يحيى بن صالح 
مى گويد: وقتى پيش حريز رفتم او يادداشــتى به من نشــان داد که در آن چنين نوشته 
بود: »فالنى از فالنى به من نقل کرد که وقتى پيامبر از دنيا مى رفت وصيت کرد دست 

على بن ابى طالب را قطع کنند.«3

1. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 57 ـ حجاج با حمله به مسجدالحرام و به سنگ بستن بيت اهلل باعث شد 
سنگى به حجراالسود اصابت کند لذا عالمت ضربه و شکستگى در حجراالسود هنوز هم ديده مى شود. 

2. مروج الذهب، ج 2، ص 72. 
3. نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 360 و اين در حالى است که پيامبر اسالم به عنوان تبرک دست به 

عرق پيشانى امام على عليه الالم مى کشيد و به بدن شريف خود مى کشيدند. 
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   28. سياهکاري فرهنگي  

ســعى منحرفان بر اين بود که با جعل روايات الگوهای ارزشى دين را که اسالم در 
آن ها تبلور مى يافت را طوری خدشه دار کنند تا مقبوليت آن ها در نزد مردم کاهش يابد. 
بخاری که از علمای بزرگ اهل سنت است مى گويد: من 7275 حديث کتاب خود را 

از ميان 600000 هزار حديث جعلى انتخاب کردم. 
و اين نشــانگر عمق فاجعه جعل حديث در جامعه دينى آن زمان مى باشد و اينگونه 

بود که مکتب های انحرافى شکل گرفت. 
مرحوم عالمه امينــى در جلد 5 الغدير 122 صفحه از کتاب خود را به دروغگويان و 
جاعلين احاديث اختصاص داده و 42 نفر را نام برده که آن ها 480324 هزار حديث دروغ 

و بى اصل در فضيلت ابوبکر و عمر و عثمان و معاويه و... منتشر کرده اند. 
و حال مى بينم که نوشــتن حديث پيامبر ممنوع بوده ولى حديث درباره آن ها رواج 

داشته است. 
اساســًا جامعه ای که در دست بنى اميه هدايت مى شد تا آنجا پيش رفت که کشتن 

حسين بن على، را جزء فضائل خود مى پندارند. 

  29. قاتل رسول خدا   

روزی حجاج بن يوسف در جمع مردم گفت: هر کسى در گذشته ناماليماتى ديده است 
برخيزد تا در مقابل گرفتاريش به او بخشش کنم. 

مردی از ميان جمعيت برخاســت و گفت: در مقابل ناراحتى که من کشيده ام چيزی 
به من عطا کنيد. 

حجاج گفت: کدام ناراحتى؟
او گفت: حسين بن على را من کشته ام. 

حجاج گفت: چگونه؟
او گفت: او را با نيزه از پا درآورده ام و با شمشير قطعه قطعه اش کردم و... 

حجاج گفت: روبرو شدن با حسين، آنهم به تنهايى کار تو نيست، اين را گفت: و بى 



524

آنکــه چيزی به او بدهــد او را از مجلس بيرون کرد.1 ) پيامبر فرمود: حسین منی و انا 
من حسین(.

لذا وقتى قاتلين امام حسين همراه اسراء کربال با يزيد وارد شدند يکى از آن ها به 
يزيد گفت:

ای يزيد! به پای من طال و نقره بريزيد زيرا که ســلطان با عظمتى را کشته ام کسى 
که از نظر پدر و مادر ميان همه مردم ممتاز بود و اگر مردم نســب گيری کنند از لحاظ 

نسبت بهتر از او پيدا نخواهند کرد. 
فقــد قتلت امللک الحجبـا اوقر رکـابی فضة او ذهبـاً    

و خیر هم اذنیسبون نسباً  قتلت خیر الناس اماً و اباً    

   30. حکايتي عجيب تر  

در سالى که ابوهريره در معيت معاويه وارد عراق شد ابوهريره به مسجد کوفه آمد و 
هنگامى که چشمش به انبوه جمعيتى که به استقبال او آمده بودند افتاد روی دو زانو خود 

نشست و در حالى که مرتب به پيشانيش مى زد چنين مى گفت:
ای مــردم عراق! آيا چنين مى پينداريد که مــن از قول خدا و پيامبرش دروغ گفته و 

خودم را به آتش و عذاب الهى گرفتار مى سازم؟
به خدا ســوگند از رسول اکرم شــنيدم که گفت: هر پيامبری حرم مخصوص دارد 
و حرم من در مدينه از »عير« تا»ثور« اســت)کوهى اســت که در ميان اين دو محل در 

مدينه قرار دارد(
هرکس در حرم من حادثه ای بپا کند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد. 

اين را گفت: ســپس اضافه کرد: همين خدا را شاهد مى گيرم که على در آنجا حادثه 
بپا کرد. 

1. الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 585 نوشته ابن اثير و متوفای 630 قمری حجاج بن يوسف حاکم عراق بود و 
برادر سفاک او محمدبن يوسف نيز حکومت يمن را از طرف عبدالملک مروان در دست داشتند هر دو منطقه نيز 
مردمش از دوســتان امام على بودند حجاج در به شــهادت رساندن قنبرو کميل بن زياد و... ساير دوستان امام 

على سعى وسيع داشت. 
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وقتى خبر ســخنرانى ابوهريره را برای معاويه در آوردند به پاداش چنين گفتار جايزه 
ای به او داد و مقرر نمود تا حکومت مدينه را به او بدهند. 1

اين گفته ابوهريره را با گفته ابوبکر و عمر مقايســه کنيم ببينيد صورت مســئله چه 
خواهد شد. 

ابوبکر)خليفه اول( مى گويد:
مرا به خود واگذاريد و از من دســت بکشيد من بهترين شما نيستم در حالى که على 

ميان شماست. 
و در جای ديگری مى گويد:

على نزديکترين مردم به خدا، و بهترين فرد از نظر منزلت و باالترين کسى از خدمت 
فداکاری و مجاهدت است. 

و عمربن خطاب مى گويد:
ما در زمان پيغمبر چنان به على مى نگريستيم که بر ستارگان نگاه مى کرديم. 

ابوبکر مى گويد: »ای مردم برشــما باد دوستى و پيروی از على بن ابى طالب« همانا 
من خود از رسول خدا شنيدم که مى فرمود:

»على بعد از من بهترين کســى باشد که خورشيد آسمان بر او تابيده و غروب کرده 
است.«

   31. اقراري که در تاريخ ثبت شد   

وقتى معاويه وارد کوفه شد بر منبر رفت و خطاب به مردم اينچنين گفت: »والله انی 
ما قاتلتکم لتصوا و اللتصوموا و ال لتحجوا و ال لتزکوا انکم لتفعلون ذلک و انا قاتلتکم ال 

تامر علیکم«. 

به خدا سوگند من برای اين با شما نجنگيدم که نماز بخوانيد و روزه بگيريد و حج به 
جا آوريد و زکات بدهيد زيرا قطعًا شــما خود اين کار ها را انجام مى دهيد بلکه من تنها 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 359.



526

برای اين با شــما جنگيدم که بر شما حکومت مى کنم.«1 )او دنبال حکومت و پادشاهى 
بود.(

  32. ديدگاه معاويه درباره رسول اهلل   

معاويه در نامه ای به امام على مى نويســد: چرا اينقدر خود را به پيغمبر اکرم و 
ديگر انبياء نسبت مى دهى؟ 

»انا کان محمد رسوالً من الرسل الی الناس کافة فبلغ رسالت ربه ال یملک شیئاً غیره؛ 

او تنها پيکى همانند ديگر فرســتادگان خدا به سوی عموم مردم بود و هيچ چيز ديگری 
غير از اين برای او نيست«.2

يعنى: نعوذ باهلل! پيغمبر هيچ شــأن و مقامى نداشته و فقط پست چى و نامه رسان 
بوده است و شرافت و معجزات و افضليت از همه ی مردم هيچ کدام برای او نيست. 

  33. ميزان بغض معاويه نسبت به علي   

معاويه به حجربن عدی دســتور داد که بر باالی منبر برود و على را لعن کند. وی 
باالی منبر رفت و گفت: 

»یا ایها الناس، ان امیرکم امونی ان العن علی بن ابی طالب اال فالعنوه«. 3

ای مردم، امير شــما به من دستور داده است که على بن ابى طالب را لعن کنم، پس او 
را لعن کنيد. 

و مقصودش اين بود که معاويه را لعن کنيد. 

1. رشح نهج  الباغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص 45. 
2. الغارات، ج 1، ص 121. 

3. رشح نهــج  الباغــه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 58. النصائح الکافیه، ص 100. در اين منابع ماجرا به حجربن عدی 
ومغيرةبن شــعبه، والى کوفه از طرف معاويه نسبت داده شده است. در مورد ديگر همين ماجرا بين حجربن قيس 
صدری و احمدبن ابراهيم جانشين معاويه در مسجد جامع مطرح شده استـ  لسان املیزان، ج 4، ص 122 و 
در مورد ديگر بين صعصعةبن صوحان و معاويه رّد و بدل شده است ـ الرصاط املستقیم، ج 3، ص 72 ـ ایضاح 

االشتباه، ص 204 ـ معجم رجال الحدیث، ج 19، ص 215. 



527527

   34. اثرات کارهاي معاويه در جامعه اســالمي  

حريض بن عثمــان پس از نماز صبح و نماز مغرب هفتاد مرتبه على را لعن مى کرد 
يکى از همراهانش نقل مى کند که از مصر تا مکه با وی همراه بودم سوار بر شتر نمى شد 
و پياده نمى شــد مگر اينکه على را لعن مى کرد يکى از همراهانش نقل مى کند که از 
مصر تا مکه باوی همراه بودم ســوار بر شتر نمى شد مگر اينکه على را لعن مى کرد و 
من هفت سال پشت سر او نماز خواندم و اين کارش ترک نشد جوزجانى در کتاب احوال 
الرجــال خود حريض بن عثمان را ثقه مى داند و بعد علت وثوق او را اينگونه مى آورد: ثقة 
اال انه کان یسب علی، البته در بقيه کتب اهل ســنت نيز اين مطالب به چشــم مى خورد 

جوزجانى در همان کتابش هر کسى را که به على عنايتى دارد منحرف مى نامد. 
و اين در حالى است که سب و لعن على در احاديث اهل سنت برابر با سب و لعن 
رسول اهلل مى باشد و اين کارهای معاويه نشان مى دهد او به اصل و ريشه يعنى رسول اهلل 
کار داشته و خود در محفلى به عمروعاص مى گويد: بخدا قسم نام محمد را دفن خواهم 

کرد!!
و تعجــب اينجاســت که بعضــى معاويــه را اميرالمؤمنيــن مى نامنــدم او را جزء 

صحابى رسول خدا مى دانند.

   35. معاويه دشمن نبوت   

رسول خدا در ضمن گفتار مشروحى به امام على فرمود: »)یا علی!( ... ما اکرمنی 
الله بکرامة ااّل اکرمک مثلها، ای على! خداوند مرا به هيچ کرامتى گرامى نداشت مگر اين 

که تو را نيز به مانند همان کرامت و امتياز گرامى داشــت«1 بايد توجه کرد که از مفهوم 
 حصر »ما و ااّل« در اين کالم استفاده مى شود که عموم کرامت ها و امتيازات رسول خدا

- جز مقام نبوت - در وجود حضرت على نيز هست.

1. تفسیر فرات کوفی، ص 636.
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   36. روند حرکت هاي انحرافي معاويه  

 نقل مى کنم که فرمود: من نزد رسول خدا شعبى مى گويد: من حديث را از على
بودم که عمر و ابوبکر از جلوی ما عبور کردند در اين لحظه پيامبر رو به من کرد و گفت: 

یا علی هذان سیدا کهول اهل الجنة من االولین و االخرین اال النبیین و املرسلین. 

درباره ی اين حديث بحثى ميان امام جواد و يحيى بن اکثم کوفى واقع شــده است 
يحيى در مجلســى از امام پرســش هايى مى کند يکى از آن ها همين مســاله است که 

مى گويد: مگر پيامبر نفرموده است که: )عمر و ابوبکر سیدا کهول اهل الجنة؟(
امام در پاســخ مى فرمايد: اصالً کسى پير وارد بهشت نمى شود1 و همه ی بهشتيان 

جوان هستند آن گاه امام مى فرمايد: 
اين حديث از ســاخته های معاويه است که آن را در مقابل حديث: الحسن و الحسین 

سیدا شباب اهل الجنة وضع کرده اند. 

   37. آل زياد را بشناسيد  

زياد بن ابيه در زمان عمر مــورد توجه او بود و در زمان حکومت امام على در هيچ 
يک از جنگها به ياری امام نيامد او بعدها بســياری از شيعيان امام را زندانى کرد و يا به 
قتل رساند چندين نفر به زنا زاده بودن او در تاريخ شهادت داده اند او قبال به جهت آنکه 
پدرش معلوم نبود کيســت به نام مادرش خوانده مى شــد »زيادبن سميه« او مورد لعن و 
نفرين امام حســن قرار گرفت او مردم کوفه را جلوی در کاخ حکومتى گرد مى آورد و 
آنان را به لعن امام على وا مى داشت و هر کس که خودداری مى کرد او را مى کشت وی 
پسری داشت به نام عبيداهلل بن زياد که بعدها قضيه اسف بار عاشورا را به وجود آورد 2 او 
يکى از بهترين ياران امام على به نام جويريه را به شهادت رساند زيادبن ابيه مورد توجه 
عمر بود و مدتى او را برای ســاماندهى ناهنجاری ها به آنجا فرستاد او 10 سال از طرف 
معاويه در کوفه به ســتمکاری پرداخت و به شيعيان و محبان امام على بسيار سخت 

1. ايــن مطلب در روايتى در کتاب فیض القدیر، نوشــته مناوی عالم ســنى در قــرن 11، ج 2، ص 353 از 
رسول خدا روايت شده است. که:) ال یدخل الجنة عجوز ...(

2. تاریخ دمشق، ج 19، ص 202 و 203. 
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مى گرفت و بســياری از آن ها را به قتل رساند معاويه همواره او را برادر خود مى خواند در 
حالى که در کتب تاريخى چندين نفر به زنازاده بودن او شــهادت دادند. و در زمان امام 

على در هيچ يک از جنگها نيز شرکت نکردند. 

   38. کسي جرأت بردن نام علي را نداشت   

يونس ابن عبيد مى گويد: از حســن بصری پرسيدم: تو گاهى مى گويى: قال رسوالله... 
واين در حالى است که تو آن بزرگوار را نديده ای؟

گفت: فرزند برادرم!
از چيزی سؤال کردی که تاکنون کسى از من نپرسيده بود و اگر نبود حرفى را که تو 

در نزد من داری هرگز پاسخى از من نمى شنيدی.
ما در روزگاری زندگى مى کنيم که مى بينى )زمان حکومت حجاج بن يوسف ثقفى لعنة 
اهلل عليه( هر گاه شنيدی که مى گويم: قال رسول اهلل، بدان که سخنى از على بن ابى طالب 

است که نقل مى کنم.
روزگار به گونه ای است که نمى توانم على را نام ببرم. 1

   39. احترام رسول اهلل و خانواده او واجب است  

آيه شــريفه مى فرمايد: فالذین آمنوا به و عزرو و نرصوه و اتبعوا النور الذی معه اولئک 
هم املفلحون2

پس کســانى که به او)رسول خدا( ايمان آورده اند و حرمتش را نگاه داشتند و ياريش 
کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ايم پيروی کردند رستگارانند. 

نکته: طبق آيات متعدد قرآن کريم حرمت و احترام رسول خدا واجب و بى احترامى 
به ايشــان باعث نابودی تمامى اعمال نيک آدمى مى شود البته اين حرمت گذاری شامل 

خانواده ايشان هم مى شود. 

1. تهذیب التهذیب، ج 3، ص 266 نوشته ابن حجر عسقالنى مصری شافعى متوفای 852 قمری. 
2. اعراف / 157. 
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معاويه با تبليغ و ترويج لعن و سب امام على در منابر و بالد اسالمى عماًل خود را 
در دايره کفر و خشم الهى قرار داده است. 

   40. گناه نابخشودني معاويه  

 و اين در حالى اســت که در کتب مختلف اهل سنت روايت » اينکه هر کس على
را دشنام دهد پيامبر خدا را دشنام داده است« ديده مى شود. 

از جمله در کتاب المعجم االوســط نوشته طبرانى در حدود 11 قرن پيش که روايات 
متعددی حدود 10 روايت در اين خصوص نقل کرده اســت. در روايت ديگری است که 
نشــانه منافق داشتن بغض على است اين روايت در المعجم االوسط طبرانى ج 3 ص 
76 حديــث 2146 و ص 89 حديــث 2177 و جلــد5 ص 89 حديث 4163 و ص 377 
حديث 4748 آمده است در کتاب فردوس االخبار که نويسنده اش از محدثين قرن 5 و 6 

هجری قمری است آمده که رسول خدا فرموده: من سب علیاً فقد سبنی(. 1

   41. ديدگاه علي از ديدگاه ابن ابي الحديد   

امير مؤمنان على نه تنها بر روی متفکران و انديشمندان شيعه و پيروان راستين او 
تأثير گذاشــت، بلکه بزرگان جهان تسنن را نيز شيفته خود ساخت. هرچند در اين زمينه 
مدارک فراوانى وجود دارد، ولى به مصداق مشــت نمونه خروار. به نقل يک نمونه بسنده 
 مى کنيــم ابن ابى الحديد يکى از شــخصيت های بزرگ اهل تســنن درباره امام على
مى گويد:»مــن نمى دانم درباره بزرگ مردی که دشــمنانش اعتراف به فضائلش کردند 
و نتوانســتند مناقبش را ناديده بگيرند، يا آن هــا را کتمان کنند چه بگويم؟! بنى اميه در 
شــرق و غرب عالم اسالم، حاکميت اسالمى را قبضه کردند و در قلمرو حکومت خود با 
نيرنگهای گوناگون سعى در خاموش ساختن نور على نمودند. حقايق را تحريف کردند 
و به جای آن روايات دروغ در نکوهش او ساختند. در منبرها زبان به»لعن« او گشودند و 

کسانى را که از وی به نيکى ياد مى کردند، با تهديد و حبس و قتل کيفر دادند. 
 ،که بيانگر فضيلت و يا برتری بخشيدن نام اميرالمؤمنين از انتشار روايات پيامبر

1. فردوس االخبار، ح  6099. 
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جلوگيــری به عمل آوردند. حتى از نامگذاری نوزادان مســلمان بــه نام على جلوگيری 
کردنــد، ولى با اين وصف، همه آن مخالفتها و کار شــکينها، جز با باال بردن مقام و نام 

على تأثير ديگری نداشت. 
نام»على« و ياد او مانند مشــک بود که هر چه آن را مى پوشاندند، باز بوی عطر آن 
به مشــام جان انسانها مى رسيد. او همچون خورشــيد تابان بود که با کف دست پنهان 

نمى شد. 
و مثل روز روشــن بود که اگر چشــمى آن را نبيند، چشمهای ديگری آن را ديده يا 

خواهند ديد. 
من نمى دانم درباره مردی که تمام فضايل انســانى به او منتهى مى شود و کليه فرقه 
های اســالمى خود را به وی منسوب مى دارند، چه بگويم؟ على سرآمد همه فضايل و 
سرچشمة آن هاست. هر کس بعد از وی درعلم و فضيلت به مقامى رسيد. علوم و فضايل 

خود را از او گرفته و از وی پيروی نموده و به روش او رفتار کرده است. 

 42. ابن عساکر مورخ بزرگ اهل سنت و غوغاي تاريخي او 

1. نمى توان به راحتى از نقل قولها و احاديث علمايى که عمر خود را کاًل در تحقيق 
گذرانده اند به ســادگى گذشــت حرف علما مى تواند معيار تشخيص حق و باطل و محل 

اعتنا و تکيه گاه مردم باشد. 
2. ابن عساکر شافعى مذهب در بيش از 8 قرن قبل با زحمات بسيار و نبود امکانات، 
کتاب تاريخ مدينه دمشق خود را در 70 جلد نوشته است و حقايقى را در سينه نوشتجات 

خود به ارمغان گذشته تا راه را از چاه بيابيم. 
3. ابن عساکر با اينکه شــيعه نيست ولى انصاف علمى خود را به عنوان يک محقق 
درستکار مدّقق فدای تعصب خود نکرده است و مثل افرادی عمل نکرده که هر آنچه را 

که به مذاق خوش نيايد، بگويد جعلى است. 
4. بايد توجه کرد جريان تحريف تاريخ و احاديث جعلى معاويه را علمای اهل ســنت 
ديده اند و سعى کردند خود را از اين منحرف حفظ کنند مثال محدثى همانند امام بخاری 
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در نوشــتن صحيح خود آورده که احاديثش را از بين 600000 حديث جعلى جدا کرده و 
نوشته است. 

5. جعلى پنداشتن يک حديث خيلى راحت است اما کار آخرت ما با اين انکارهای غير 
علمى درست نمى شود لذا امثال ابن عســاکر بدنبال درج حق و حقيقت بوده اند و آخرت 

خود را نابود نکرده اند و معيار عملش را عقل و وجدان علمى قرار داده است. 
اگــر تعصب را کنار بگذاريم متوجه خواهيم شــد پيرو ظالمين يا صالحين هســتيم 
براســتى چرا بعضى ها هر مطلبى را که در تمجيد و دو ســتى و حقانيت على در کتب 

اهل سنت آمده است را جعلى مى دانند آيا اين روش راه ما را روشن مى کند؟
6. ابن عساکر در کتاب تاريخ مدينه دمشق جلد 1 ص 41 تا 116 بيش از 80 حديث 
با سند های صحيح و متواتر که منتهى به بزرگان صحابه مثل: ابن عباس، انس بن مالک، 
 ســلمان فارسى، ابوذر، ابوايوب انصاری، ابورافع و ابوبکر و... مى شود را آورده که على

نخستين کسى بود که اسالم را پذيرفت و ايمان آورد و نماز خوانده است. 
و معاويه سب و لعن چنين کسى را سال های سال در منابر رواج داده است. 

  43. گفتگوي مروان با امام سجاد   

 )گفت: در بين مردم هيچ کس همانند يار شما)على مروان بن حکم به امام سجاد
از يار ما)عثمان( دفاع نکرد. 

امام به مروان فرمود: پس چرا در منبر وی)على( را دشنام مى گوييد؟
گفت: چون حکومت جز با اين کار سامان نمى يابد. 

»قال: ال یستقیم االمر اال بذلک«. 1

   44. معاويه! دشمن رسول اهلل   

معاويه به مغيره بن شــعبه مى گويــد: » ان اخا هاشم یصاح به فی کل یوم خمس مرات 

1. تاریخ مدینه دمشق نوشته ابن عساکر متوفای 571 قمری، ج 42، ص 438 ـ رشح نهج  الباغه ابن ابی الحدید، 
ج 13، ص 220 )با بررسى های مستند تاريخى که در جريان قتل عثمان به عمل آمده است و طبق نقل علمای 
تاريخ اهل ســنت يکى از چهره های مؤثر در قتل عثمان، مروان و معاويه بودند که بعدها معاويه جنگ صفين را 

به طلب خونخواهى عثمان به راه انداخت(. 
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اشهد ان محمداً رسول الله ...، همانا در مورد بنى هاشــم هر روز پنج مرتبه در اذان فرياد 

زده مى شود: محمد)ص( رسول خداست، آيا بعد از اينکار) يعنى گفتن اذان( ديگر برای ما 
چيزی باقى مى ماند، ای مادر مرده! نه هرگز! به خدا قسم از پای نمى نشينيم تا اينکه)نام 

محمد و دين او را( دفن کنم، دفن کنم.«1

   45. گفتگوي معاويه يا ابن عباس  

معاويه به ابن عبــاس: ما به همه جا نامه داده ايم و ذکر فضايل على و خانواده اش را 
منع کرده ايم. پس تو هم زبانت را نگه دار. 

ابن عباس گفــت:  ای معاويه! ما را از خواندن قرآن نهى مى کنى؟ )على قرآن ناطق 
است(

گفت: نه 
ابن عباس گفت: آيا ما را از تفسير کردن نهى مى کنى؟ )على مفسر قرآن است( 

گفت: آری! 
ابن عباس گفــت: پس ما قرآن را بخوانيم ولى از مقصود خداوند در قرآن )تفســير( 
نپرسيم. سپس گفت: کدام يک بر ما واجب است: خواندن قرآن يا عمل کردن به قرآن؟

معاويه گفت: البته عمل کردن به قرآن! 
ابن عباس گفت: بگو به قرآن عمل کنيم در حالى که نمى دانيم منظور خداوند)تفسير 

آن( چيست؟
معاويه گفت: از کسى بپرس که آن را به غير آن چه تو و خاندانت تفسير مى کنيد. 

ابن عباس گفت: خداوند قرآن را بر خاندان من نازل کرده است از آل ابوسفيان درباره 
آن بپرسم؟

سپس گفت: ای معاويه!
آيا ما را از اين که خداوند را با حالل و حرام قرآن پرستش کنيم باز مى داری؟

اگر امت اسالمى درباره آن نپرســند تا بدانند، هالک خواهند شد و اختالف خواهند 
کرد. 

1. سفینة البحار، ج 2، ص 290.
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معاويه گفت: قرآن را بخوانيد و تفسير کنيد ولى از آنچه خداوند درباره شما نازل کرده 
چيزی را نقل نکنيد 

ابن عباس گفت: خداوند در قرآن مى فرمايد: »یریدون لیطفؤا نور الله...«1 مى خواهند 
نور خدا را با ســخنان خويش خاموش کنند ولى خدا نمى گذارد تا نور خود را کامل کند 

هر چند کافران را خوش نيايد«.2 

   46. قاتل اويس قرني  

از تابعين مشــهور اويس قرنى است رســول خدا او را از بهترين و برترين تابعيان 
ناميد.3 او در زمان رسول خدا اسالم آورد اما به جهت دستور مادرش به شهر خود بازگشت 
و نتوانست رسول خدا را ببيند روايات زيادی در تمجيد او وارد شده است بحدی که وی 
را در روايات جزء حواريان بهشــت ناميده اند. رسول خدا در روايتى فرمود: دوست من 
از ميان اين امت اويس قرنى اســت.4 اويس با عمربن خطاب مالقات داشته، در سيستم 
حکومتى عمر وارد نشــد و عازم کوفه شد در جنگ صفين به حمايت از على برخاست 
در جنگ صفين يکى از يــاران معاويه خطاب به ياران على گفت: آيا اويس قرنى در 
ميان شماست؟ گفتند: آری. پس مرکبش را راند و به سپاه امام على ملحق شد آن گاه 
گفت: شــنيدم که رسول خدا مى فرمود: بهترين تابعيان اويس قرنى است. او در جنگ 

صفين به حمايت از على و به دست سپاه منحرف معاويه به شهادت رسيد. 5

   47. نامه همسر رسول خدا به معاويه  

ام سلمه همسر رسول خدا به ابوعبداهلل جدلى فرمود: ای ابوعبداهلل! 
آيا در بين شما به رسول خدا دشنام مى دهند و شما غيرت نشان نمى دهيد؟ 

1. صف، آيه 8.
2. احتجاج، ج 2، ص 182.

3. صحیح مسلم، ج 4، ص 1968. 
4. طبقات الکربی، ج 6، ص 163. 

5. حلیةاالولیاء، ج 2، ص 82. 
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گفتم: چه کسى پيامبر خدا را دشنام گفته است؟
گفت: به على و دوستداران دشنام گفته مى شود در حالى که رسول خدا او را همواره 

دوست مى داشت؟1
لذا طى نامه ای ام ســلمه به معاويه نوشت: شما خدا و پيامبر او را در منبرهايتان لعن 
مى کنيد چرا که على بن ابى طالب و دوستدارانش را لعن مى کنيد من گواهى مى دهم خدا 

و رسولش وی را دوست مى داشتند معاويه هم به اين نامه توجهى نکرد.2

   48.  نامه هاي کفرآميز   

در ســال 41 هجری وقتى خالفت با صلح نامه ای که فى ما بين امام حســن و 
معاويه نوشته شد به دست معاويه افتاد معاويه نامه ای يکسان به همه استاندارنش نوشت 
مبنى بر اينکه که کسى حق بيان فضايل ابوتراب و خاندان او را ندارد لذا خطيبان در هر 
منطقه ای بر روی منابر على را نفرين مى کردند و از او بيزاری مى جســتند و درباره او 

و خاندانش بد مى گفتند.3

   49. کمک به برپايي حکومتي فرعوني  

زمانى عمر به سمت شام حرکت کرد و معاويه به استقبال او آمد اما با شکوه و جالل 
دســتگاه پادشــاهان کســروی، عمر چون موکب عظيم معاويه را از دور ديد گفت: اين 

کسرای عرب است
و قتى نزديک او رسيدند به معاويه گفت: اين وضع توست، شنيده ام که نيازمندان در 

قصر تو معطل مى مانند چرا چنين مى کنى؟
معاويه ضمن عذر خواهى گفت: 

1. خصائص نسایی، ص 169 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 266. 
2. العقد الفرید، ج 3، ص 355. 

3. رشح نهج  الباغه ابن ابی الحدید، ج 11، ص 44. 
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ما در بالدی هســتيم که جاسوسان دشمن)روميان( در آن بسيارند پس ضرورت دارد 
که شکوه سلطنت خويش را آشکار کنيم تا از ما بهراسند. 1

   50.  اصرار بر کفر   

معاويه به ابن عباس گفت:
اين کار)دشــنام و ســب على( را رها نخواهيم کرد تا بزرگ تر ها با آن بميرند و 

کوچک تر ها با آن رشد کنند. 2

   51. اقراري که در کتب اهل سنت ثبت تاريخي شد   

معاويه در نامه ای به محمدبن ابى بکر استاندار امام على در مصر اينگونه مى نويسد: 
مــا و پدرت)يعنى ابوبکر( برتری فرزند ابوطالب را مى دانســتيم و حق او را بر خود الزم 
مى شــمرديم تا وقتى که خداوند برای پيامبرش که درود خــدا بر او باد آنچه را که نزد 
خود بود اختيار کرد وعده اش که به وی  داده بود را وفا کرد و دعوتش را آشــکار نمود و 

حجتش را روشن ساخت و روح او را به سوی خود برد. 
پدرت و فاروقش عمر، اولين کســانى بودند که حق على را غصب کردند و با وی 
مخالفت کردند اين دو دست اتفاق به هم دادند سپس على را به بيعت خود خواندند. 
وقتى علــى خودداری کرد تصميم هايــى ناروا گرفتند)مى خواســتند على را  
بکشند( و انديشــه هايى خطرناک درباره او نمودند تا در نتيجه على با آنان بيعت کرد و 

تسليمشان گرديد. 3

1. االستیعاب، ج 1، ص 253 ـ االصابة، ج 3، ص 413. 
2. مناقب، ج 3، ص 222. 

3. مروج الذهب نوشته مسعودی، ج 2، ص 60 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 284 و ج 2، ص 65. 
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   52.  مغيره يار و ياور محکم معاويه   

مغيرة بن شــعبه از طرف عمر استاندار بحرين شــد بعد به بصره گماشته شد و بعد از 
مدتى به خاطر انجام عمل شنيع زنا او را برداشت و استاندار کوفه کرد. 1 

او در زمان عثمان مدتى نيز حاکم کوفه شد. 2 و در منبر على را دشنام مى داد. 3
لذا بعد ها وقتى مغيره به معاويه ملحق شــد به او دستور داد و نوشت که: بدگويى به 

على و تحقير وی را علنى کن.4
مغيره 9 سال اســتاندار معاويه در کوفه بود عبداهلل مى گويد مغيره در سخنرانى خود 

على را دشنام مى داد و سخنرانان را وادار مى ساخت که به على دشنام بگويند. 5

  53. علت دشمني معاويه با امام علي   

صاحب کتاب تنبيه الغافلين من فضائل الطالبين، حاکم ابوســعد محســن بن محمد 
کرامه جشمى متوفای 494 هجری قمری در کتاب خود مى نويسد:

1. على را هنگام والدت پيغمبر شست و نام نهاد و در کنار و آغوش خود تربيتش 
فرمود و نخستين مومن به پيغمبر على بود. 

2. در ذيل آيه 7 آل عمران مى نويســد: مراد از راســخون در علم، على اســت و 
برای ايــن ادعای خود حديث»انا مدینه العلم و علی بابها« را شــاهد آورده اســت و از 

عمر بن خطاب نقل کرده که »لو ال علی لهلک عمر«.
3. در ذيل آيه 95 سوره نساء مى نويسد: امت متفق اند که على در رأس مجاهدان بود 
و هيچ کس به درجه جهاد او نرســيد و اندوه پيغمبر را او برطرف مى کرد و پيش روی 
آن حضرت شمشــير مى زد و همين خصلت او باعث شد که عده ايدشمن او و فرزندانش 

1. تاریخ دمشق، ج 60، ص 41 ـ سیره اعام النباء، ج 3، ص 28. 
2. استیعاب، ج 4، ص 8. 

3. مسند احمدبن حنبل، ج 7، ص 80. 
4. انساب االرشاف، ج 5، ص 30 - تاریخ طربی، ج 5، ص 253.

5. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 509. 
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شدند او در ادامه مى نويسد بحث اصلى بر سر سه خليفه است که شجاعتى از آن ها نقل 
شده و اگر بگويند آنان صاحب رای بودند، مگر مى پنداری که على صاحب رأی نبود!؟... 1

   54. نکته هاي پاياني و پرسش چند سوال مهم   

1. نبايد هر سخن يا نوشته ای که به مذاق ما خوش نمى آيد را دروغ و جعلى بپنداريم 
حداقل آنســت که اين روش، منش عقاليى محسوب نمى شود بلکه با تحقيق مى توان 
صحت موضوع را پيدا کرد نه با انکار. يکى از علمای اهل سنت نوشته است »سى هزار 
حديثى که درباره فضايل على اســت همه جعلى اســت« براستى معيار جعلى بودن سى 

هزار حديث آنست که ما نپسنديم. 
2. اگر کســى دل در گرو معاويه داشته باشد در فردای قيامت که طبق احاديث کتب 
 فرموده است على تقسيم کنندة بهشت و جهنم است با على اهل ســنت رسول خدا

چگونه روبرو خواهد شد ما بايد برای عاقبت خود فکری  کنيم. 
3. با يک نگاه اوليه و مقايسه ای در رفتار على و کردار خلفاء و افرادی مثل معاويه 
و عمروعاص مى توان حق را پيدا کردند برای روشن شدن حق و حقيقت چند دليل الزم 

است. 
4. چرا معاويه بايستى از طرف خلفاء به عنوان استاندار کشور اسالمى منصوب گردد 
در حالى که طبق گزارش مورخين شــبها به رقص و پايکوبى و شرابخوری مشغول بوده 
و درجنگ بدر و اُحد با رســول اهلل جنگيده چرا از افرادی مثل عمار يا ابوذر، ابوايوب، 
عبداهلل بن مســعود استفاده نمى شــود بلکه همين افراد توسط بعضى از خلفاء مورد ضرب 
و شــتم و زندان و تبعيد مى شدند آيا اين ها از وليد، استاندار کوفه که در حالت مستى در 

مسجد کوفه نماز صبح را چهار رکعت مى خواند بهتر نبودند. 
چــرا در کل دوره حکومــت خلفاء حتى يــک منصب حکومتى در اختيــار ياران و 
صحابى صالح رســول اهلل قــرار نمى گيرد اگرچه در مدت کوتاهى منصبى به ســلمان 

1. تنبیه الغافلین، صفحات 10 ـ 19 ـ 53. 
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و عمار داده شــد ولى بالفاصله آن ها عزل شــدند مى توان به احواالت و عملکرد های 
خالدبن وليد و کشتارهای بى رحمانه او در زمان خلفاء نگاهى کنيد تا حق روشن شود. 

5. چرا معاويه يک حديث بر عليه ابوبکر و عمر و عثمان جعل نکرده است؟
چونکه آن ها او را منصوب و ابقاء کردند تا به آنچنان قدرت بالمنازعى تبديل شود که 
بتواند حدود 2 سال در صفين با على بجنگد و او نيز پس از نصب فرزندش يزيد بتواند 
کار نابودی اسالم را به انجام برساند، يزيد در حکومت 3 ساله خود به مکه و مدينه حمله 
 کرد و به نواميس مســلمان در اين دو شهر تجاوز شد و با شهيد کردن حسين بن على
که طبق آيه تطهير از آل پيامبر محســوب مى شــد کفر خود را ثابت نمود آيا اين ها از 
دروغ های تاريخ در کتب اهل ســنت اســت؟ چه کسى قدرت بالمنازع معاويه و يزيد را 

درست کرد. 
6. شما را به قضاوت مى خوانيم: تخريب چهره على ولعن آن حضرت توسط معاويه 
بر مبنای کدام آيه قرآن اتفاق افتاده است؟ معاويه با پدرش ابوسفيان در جنگ بدر و احد 
به گشــتن صحابى رسول اهلل اقدام نموده اند، چگونه است که ياران او و خود او به خود 

لقب اميرالمؤمنين داده اند. 
7. اگر دقت شــود در اين فصل از کتب علمای اهل سنت استفاده شده که احواالت 
معاويــه را گزارش داده و بعضى از آن منابع به بيش از 1100 ســال قبل برمى گردد و 

بعضى از اين علماء در کتب خود حکم به کفر معاويه دادند. 
8. جالــب تر اينکه حضرت ابوطالــب با آن همه خدماتش به رســول اهلل، را با 
همين روايات جعلى، در بعضى از کتب کافر محســوب مى کنند اما فردی مثل معاويه را 
اميرالمؤمنين خطاب مى کنند جرم حضرت ابوطالب فقط  آن است که پدر امام المتقين 
على اســت و اين در دستگاه حکومت معاويه کم جرمى نيست لذا تا توانستند بر عليه 

حضرت ابوطالب حديث جعل کردند و آن بزرگوار را کافر معرفى نموده اند. 
9. کليد ســعادت يا شــقاوت ابدی ما در اعتقاد يا بى اعتقادی به امام على نهفته 
است بايد فکری به حال وضعيت خود در قبر بنمايم و متوجه باشيم که در زير پرچم چه 
کسى ايستاده ايم نبايد صرفاً با اين حرف که علمای ما گفته اند معاويه بر حق بوده خود را 
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قانع کنيم، موضوع عاقبت ابدی ماست که در پيروی از جريان حق و باطل نهفته است. 
و اينکه چه کسي امام و پيشواي ما بوده است.

معيار کار ما قرآن است قرآن مى فرمايد: اشداء علی الکفار و رحامء بینهم بايد به کفار 
غيض و غضب کرد نه به مومنين. و در اين فصل خود قضاوت کنيد که کافر چه کســى 

است. 
اين آيه شــريفه معيار عمل ما در دنياســت که خوش عاقبتى را در آخرت به همراه 
خواهد آورد معاويه لعن کســى مثل على)ع( را تبليغ مى کرد که در فصل اول اين کتاب 

بيش از 100 آيه در حق او نازل شده است. 
10. مغيرة بن شــعبه که از رهروان محکم راه معاويه اســت و از صحابى درجه اول او 
محســوب مى شود در وصف معاويه در پاسخ به شــخصى مى گويد»جئت من عند اخبث 

الناس، از نزد خبيث ترين مردم مى آيم«.

11. پيشــنهاد مى نمايد اهل تحقيق، تفسير شــجره ملعونه را در تفاسير اهل سنت 
بررسى نمايند تا ببينند شجره ملعونه به غير از آدمکشى که در جنگهای بدر و احد دستش 

به خون مسلمانان آغشته است به کس ديگری به غير از معاويه اطالق شده است. 
12. معيار تشــخيص حديث جعلى و اصلى در اســالم قرآن کريم و عقل است هر 
حديثى که با آيات قرآن در تضاد باشــد مورد قبول نخواهد بود. مثاًل در حديث اســت 
که»فالن کس از پيرهای اهل بهشت هســتند« چگونه مى توان به درستى يا نادرستى 
اين حديث پى برد آنجا که در قرآن مى فرمايد در بهشــت هيچ رنج و سختى وجود ندارد 

و معلوم است که پيری با خود ضعف و ناتوانى و رنج و مشقت دارد. 
همراهان معاويه اگرچه در جعل جديث بسيار تالش کردند که به گوشه هايى از اين 

تالش ها در اين فصل اشاره شد. ولى احاديث آن ها چند وجه مهم دارد: 
الــف: حديثى بر ضد کســانى که معاويه را اســتاندار دمشــق کرده اند به چشــم 

نمى خورد)يعنى خلفاء(
ب: اکثر احاديث از حيث محتوا مغايرت جدی با قرآن کريم دارد مثل حديث فوق لذا 
بعضى از علمای اهل سنت همانند بخاری که خود از سرآمدترين محدثين اهل سنت در 
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قرن 3 مى باشد است طبق نقل خود او کتاب صحيح را با بررسى حجم زيادی از احاديث 
جعلى تنظيم نموده است. 

اهل سنت فضايل زيادی را بر حضرت على نقل مى کنند و همان فضايل را نيز به 
شــکل کم رنگ برای ابوبکر نقل کرده اند مثالً نوشته اند که رسول خدا در شب معراج 
ديد که بر در های بهشــت نوشته شده است که»ابوبکر خلیفة رسول الله، ابوبکر خليفه و 

جانشين رسول خداست«
يک راه ديگر درستى يا نادرستى اينگونه روايات نگاه کردن به عمل و کردار کسانى 
اســت که حديث به نام او وارد شــده است ما بايد ببينيم و با عقل خود بفهميم که عمل 
آن هايى که حديث برای آن ها نقل شده است. با قرآن کريم و روش رسول اهلل مغايرت 

دارد يا خير.
سؤال:

الف: چرا ابوبکر در مقابل قتل مالک بن نويره اقدامى بر عليه خالدبن وليد نکرد. 
ب: چه کس شرابخور آدمکشى مثل معاويه را که در جنگ بدر و اُحد دستش به خون 

ياران رسول اهلل آغشته است استاندار دمشق مى نمايد.
ج. چگونه کســى مى تواند خليفه رسول اهلل باشــد در حالى که عملش با آيات متعدد 
قرآن مغايرت دارد قرآن مى فرمايد دشــمنان خدا را به دوستى نگيريد آيا خالد يا وليد يا 

معاويه و زياد و... دوستان خدا بودند که در حکومت اسالمى مسئوليت گرفتند؟
هـ: خليفه رســول خدا نبايســتى 94 واجب خدا را حرام اعــالم نمايند فخررازی 
نويسنده تفسير 32 جلدی در قرن 7 با بررسى های خود اين عمل را برای عمر بن خطاب 

نوشته است که او 94 واجب را حرام اعالم نموده است. 
و: معاويه که خود را اميرالمومنين مى دانســت طبق گزارش های مورخين اهل سنت 

نبايستى با شرابخواری های شبانه آن هم همراه زنان عريان محفل برپا مى کرد. 
ز: نمى توان گفت اين ها رهبر راه رســول اهلل بوده اند و راه را از بيراهه تشــخيص 
مى دادند خليفه يعنى کســى که بتواند به قوانين الهى عمــل کند مؤلف مى تواند عمل 
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بعضــى از همين صحابى که با آيات قــرآن کريم ضديت دارد را در يک مجموعه 1001 
مورد تدوين نمايد تا معلوم شود عمل آن ها ضد قرآن کريم بوده است. 

13. شعار عمربن خطاب »حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافى است«. 
قرآن هم مى فرمايد: امانات را به اهل آن بسپاريد. 

آيا خالفتى که امانت خدا و رسول او بود بايد در دستان معاويه قرار گيرد.
چه کســى معاويه را به استانداری دمشــق منصوب کرد آيا اين عمل، با آيات قرآن 
مخالف نيست راه درستى عمل هر کسى، حتى پيامبر آنست که عمل او مخالف آيات 
قرآن نباشــد چطور مى شود گفت کتاب خدا ما را کفايت مى کند بعد به آيات قرآن عمل 

نکرد بلکه بر ضد آن عمل مى کنيم. 
14. سؤال آخر:

الف( اگر در تلويزيون يک ســخنران بى سواد مطالب اشتباهى را بگويد، شما به صدا 
و سيما اعتراض نمى کنيد که چرا اين سخنران را بکار گرفته است؟

ب( اگر استاندار يا فرماندار شهر شما فردی بى کفايت و بى لياقت باشد و باعث رکود 
کارها و عدم پيشرفت شهر شود شما از رفتار غلط آن فرماندار عصبانى نمى شود و تالش 

نمى کنيد تا يک فرد شايسته جايگزين او شود؟
ج: چطور مى توان پذيرفت در حکومت رسول اهلل معاويه شرابخوار آدمکش 25 سال 

استاندار يک کشور اسالمى باشد؟
علت اين کار چيست؟

د: معلم زبان انگليسى فرزند شما اگر بى سواد بود طبيعتًا نمره درس انگليسى فرزند 
شــما کم خواهد شــد پس چطور ما برای فرزند خود معلم بى ســوادی را نمى پذيرم اما 
مى پذيرم کســى همانند وليدبن عقبه به اســتانداری کوفه نصب شود نتيجه منطقى اين 

نصب خاموش شدن نور هدايت و دوری از سنت رسول اهلل را بهمراه خواهد داشت. 
هـ: لوازم دينداری چيست؟ و چگونه مى توان به کسى ديندار گفت؟ اينکه ابتدا از حق 
پيروی کنيم و امانات الهى را به اهلش بســپاريم، پيروی از رســول و عمل او نماييم نه 

اينکه ضد عمل قرآن و رسول عمل کنيم بعد خود را ديندار هم بپنداريم. 
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و: اگر خلبان يک هواپيما يا راننده يک اتوبوس که سرنوشــت مســافران در دست 
اوست در کار خود مسلط و ناوارد باشد جان مسافران به خطر مى افتد و نابودی مسافران 
امری حتمى خواهد بود در مثال رهبر جامعه اســالمى هم خلبان يک هواپيماســت که 
اگر به وظيفه اش درســت عمل نکند همه مردم را به جهنم و نيســتى وارد خواهد کرد 
اينکه قرآن مى فرمايد: امانات را به اهل آن بسپريد برای تلف نشدن سرمايه های مادی 
و معنوی و فرهنگى اقتصادی و سياســى و اجتماعى يک انســان مى باشد و معلوم است 
کسانى را که ماجرای تاريخ زندگى آن ها را آورديم صالحيت عهده داری جامعه اسالمى 

را نداشتند. 





فصل ششم 

پاسخ به شبهات و کتاب راهي ديگر براي کشف حقيقت 

)چاپ عربستان سعودي به فارسي( 

قرآن کریم:

ُقل یستوی الذین یعلمون والذین 

ال یعلمون .

بگــو! آیا آن هایی کــه می دانند با 

آن هایی که نی دانند برابرند؟

سوره ی زمر، آیه 9.
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قــرآنسکريمسدربارهسؤنتخــابسخليفهسوسؤس1لاؤس
جانشينسرلوسسخدؤسچهسميسفرمايد؟

عمربن خطاب گفته است حسبنا کتاب اهلل، کتاب خدا برای ما کافى است حال ببينيم 
کتاب خدا در اين باره چه مى فرمايد:

آيه 1: انتخاب خليفه و جانشين در اختيار خدای متعال و يا رسول اوست. 
»إنی جاعل فی االرض خلیفه، من در زمين خليفه ای مى آفرينم«.1 

»إنی جاعلک للناس اماماً، من تو را )حضرت ابراهيم( برای مردم امام قرار مى دهم«. 2

آيــه 2: قرآن مى فرمايد: اگر راجع به هر مســأله ای اختالف پيــدا کرديد به خدا و 
رســول خدا مراجعه کنيد. »فإن تنازعتم فی شیء فرّدوه إلی الله والرسول، چون در امری 

اختالف کرديد به خدا و پيامبر او رجوع کنيد«.3 
آيه 3: قرآن کريم اطاعت از رســول خدا را شــرط ايمان بر مى شــمارد »فا وربّک 
الیؤمنون حتی یحکموک... نه، سوگند به پروردگارت که ايمان نياوردند مگر آنکه در نزاعى 

که ميان آن هاست تو را داور قرار دهند«.4 
آيه 4: قرآن مى فرمايد: »وما اتکم الرسول فخذوه و ما نهنکم عنه فانتهوا، هرچه پيامبر 

به شما داد بستانيد و از هرچه شما را منع کرد دوری کنيد«.5 
از آيات فوق نتايج ذيل بدست مى آيد:
1. دستور رسول خدا حکم خداست. 

2. انتخاب خليفه در اختيار خدا و رسول اوست. 
3. وقتى که مسلمانان درباره ی مســئله خالفت بعد از رحلت رسول خدا اختالف 
کردند بنابر دســتور صريح قرآن بايد به حکم خدا و رسول او رجوع مى کردند و آن حکم 

چيزی جزء بيان خالفت و امامت حضرت على در واقعه غدير خم نبود. 
4. آيه:»إنی جاعلک للناس اماماً« انتخاب امام را توســط مردم نفى کرده است. آيا اين 
آيه خيلى پيچيده اســت. انتخاب امام بعهده خدا و رسول اوست نه اينکه عده ای بنشينند 

و امام و خليفه برای مردم درست کنند. 

1. بقره / 30.
2. بقره /  124.
3. نساء /  59.
4. نساء / 65.
5. حشر /  7.
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آياسروؤياتسمتعددیسکهسدرسشأنسؤبوبکرسؤس2لاؤس
وسعمرسدرسکتبسحديثیسؤهلسلــنتسوؤردسشــده،س
نمیستوؤندسحکايتسؤزسبرتریسوسخوبیسآنسهاسبنمايد؟

اگر روايتى دربارة کسى آمده باشد زمانى مى توان آن روايت را قبول نمود که عمل آن 
شخص با متن روايت مطابق باشد نه اينکه عمل آن شخص با متن روايت متضاد باشد. 
فــرض که رواياتى در فضل ابوبکر و عمر در منابع روايى به چشــم بخورد آيا عمل 

ابوبکر و عمر نيز مطابق همان تمجيدهای مندرج در روايات است؟
حال برای اينکه بفهميم عمل اين اشــخاص با تعاريفى که در روايات از آن ها آمده 
تطبيق دارد. شــما را به مطالعه ی متن زير دعوت مى کنيم و برای روشــن شــدن اين 
موضوع اهل بيت را به شــما معرفى مى نماييم، سپس در ادامه مى آوريم که آن ها با اهل 

بيت چه نوع رفتاری داشته اند. 
 و فاطمه طبق آيه 33 ســوره احزاب يعنــى همان آيه تطهير که پيامبــر على
و حســنين را در زيــر عبای خود جای داد و آيه 61 ســوره آل عمران که خداوند به 
رســول اهلل دستور مى دهد على و فاطمه و حسنين را برای مباهله با مسيحيان 
 از اهل بيت رسول اهلل نجران همراه کند معلوم مى شود طبق صريح قرآن کريم فاطمه
اســت البته به ساير آيات قرآن کريم که در شــأن حضرت زهرا وارد شده و در کتب 

تفسيری اهل سنت به آن ها تصريح شده اشاره نمى نمائيم. 
 رفتار خلفاء با اهل بيت رسول اهلل *

با اين اقرار تاريخى چه کنيم:
ابوبکر در هنگام مرگ خود اينگونه گفته اســت: »اما انی ال آسی علی شیء من الدنیا 

االعلی ثاٍث فعلتهّن وددت انّی ترکتهن... 

فاّما الثاث الّاتی وددت إنّی ترکتهّن فوددت انّی مل اکشف بیت فاطمة عن شیء و إن 

کانوا قد غلّقوه علّی الحرب... 

يعنى: من بر هيچ چيز ناراحت نيستم ااّل سه کار که انجام دادم و ای کاش آن کارها 
را نمى کردم... ای کاش هرگز در خانه فاطمه را نشگوده بودم گرچه برای جنگ با من 

آن را بسته بودند.«
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اين متن سخن ابوبکر است که به اشتباه خود اقرار کرده اين متن در کتب متعدد اهل 
ســنت مثل تاريخ طبری جلد 4 صفحه 52. و در مروج الذهب نوشته مسعودی متوفای 
قرن 4 هجری، ج 1، ص 414. العقد الفريد نوشته ابن عبد ربه اندلسى. ج 3 صفحه 69 و 
در کتاب االمامة و السياسة نوشته ابن قتيبة دينوری متوفای قرن3. ج 1 صفحه 18 و در 
لســان الميزان نوشته سبط ابن جوزی متوفای قرن 7. جلد 4. صفحه 189و در شرح نهج 
البالغه ابن ابى الحديد معتزلى متوفای قرن 7. ج 9. ص 130 و بعضى ديگر از کتب کهن 
اهل سنت مثل مرآت الزمان سبط ابن جوزی و تاريخ ابن عساکر متوفای قرن 6. و تاريخ 
اإلســالم نوشــته ذهبى متوفای قرن 8 و کنز العمال، متقى هندی متوفای قرن 10 نيز 
آمده اســت. البته يعقوبى در کتابش متن سخن ابوبکر را اينگونه آورده. »ولیتنی مل افتش 

بیت فاطمه بنت رسول الله و ادخله الرجال و لو کان اغلق علی حرب. 1 

اواًل بايد توجه داشــت اين کتب از منابع شــيعه نيست که تصور شود شيعه آن ها را 
نقل کــرده در ثانى با توجه به تاريخ زندگى نويســندگان اين کتب مى توان به نزديکى 
زمان زندگى آن ها با خلفا نيز پى برد. کتب فوق از کتب اهل سنت مربوط به 100 سال 
پيش نيســت بلکه بعضى از آن ها همانند ابن قتيبه در حدود 12 قرن پيش اين مطالب را 

با بررسى های تاريخى در دل کتب خود جای داده اند. 
نکته: 

1. رواياتى در شــأن ابوبکر و عمر در کتب حديثى آمــده اآلن ما با اين عمل آن ها 
که به خانه وحى الهى حمله کرده اند و اين ماجرا در ده ها جلد کتب تاريخى اهل ســنت 
آمده را چه کنيم چگونه بين عمل آن ها در به آتش کشــيدن خانه فرزند رسول خدا و 
در روايتى که از آن ها تعريفى کرده اســت جمع ببنديم. مالک کار ما در حق بودن آن ها 

عمل آن هاست نه تکيه کردن به روايت؟
2. اگر کســى فرزند شما را مورد اذيت و آزار قرار دهد آيا چنين کسى در چشم شما 
منفور نيســت؟ آيا چنين کسى اسباب ناراحتى شــما را فراهم نمى کند آزار و اذيت دختر 

رسول خدا باعث ناراحتى و خشم رسول اهلل نخواهد شد؟

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 115. 
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3. بــا اين آيه قرآن چه کنيم؟ »والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم«. 1 ابوبکر يار 
غار پيامبر خداست ولى آيا تا آخر در مسير رسول اهلل بود. 

4. به راستى آيا همه اين کتبى که ماجرای اذيت کردن دختر رسول اهلل را به ابوبکر 
و عمر نســبت داده اند شــيعه اند؟ ) در اينجا به 11 جلد از کتاب مختلف اهل سنت اشاره 

شده است.(
رســول خدا فرمود: ان فاطمة بضعة مّنی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمــه پارة تن من 

است. پس هرکس او را غضبناک کند مرا به خشم آورده است.2 
5. با اين آيه چه کنيم که خداوند به مســلمانان فرمان مى دهد بدون اذن وارد خانه 
رســول اهلل نشنويد »ال تدخلوا بیوت النبی اال ان یوذن لکم«3 )احزاب 53( و در آيه ديگری 

مى فرمايد: »ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها«. 4 
6. در آيه 2 سوره حجرات خداوند فرمان مى دهد »الترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی« 
خداوند در اين آيه اجازه نمى دهد کســى صدايش را از صدای رسول خود بلندتر کند اگر 

کسى صدای خود را بر دختر پيامبر بلند کند اينکار چه حکمى خواهد داشت؟ 
آيا مى توان بى حرمتى به دختر رســول اهلل را با بى حرمتى به رسول اهلل يکسان 

حساب نکرد؟
7. مؤرخان قديمى اهل ســنت نام کســانى که طبق دســتور ابوبکر به خانه دختر 

پيامبر حمله کرده اند را چنين نقل کرده اند: 
1- عمربن خطاب؛

2- خالدبن وليد؛
3-عبدالرحمن بن عوف؛

4- ثابت بن قيس بن شماس؛
5- زيادبن لبيد؛

6-  محمدبن مسلمه؛

1. توبه / 61. 
2. صحیح بخاری، ج 4، ص 219. 

3. احزاب / 53. 
4. نور / 27. 
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7- زيدبن ثابت؛
8- سلمةبن سالمة بن وقش؛

9- سلمة بن اسلم؛
10- اسيد بن حضير... .

اهل تحقيــق مى توانند به کتاب تاريخ االمم والملوک نوشــته طبری متوفای 310 
هجری قمری ج 2 ص 443 ســقيفه ابوبکر جوهری بنا به روايت ابن ابى الحديد در شرح 
نهــج البالغــه ج 2 ص 130 و ج 2 ص 19- تاريخ ابوالفداء ج 1 ص 156- العقد الفريد 
ابن عبد ربّه، ج 3 ص 63 و انساب االشراف نوشته بالذری متوفای 279 هجری قمری ج 
1 ص 586 و در کنز العمال ج 3 ص 140 و ص 128 و در االمامه و السياســة ابن قتيبه 
دينوری، ج1، ص 12 و در تاريخ يعقوبى، نوشته ی يعقوبى متوفای 292 قمری، ج2 ص 
105 و در رياض النضرة نوشــته ی محب طبری متوفای 694 قمری، ج 1 ص 167 و 
در تاريخ الخميس نوشته حسن ديار بکری متوفای 966 قمری و مروج الذهب مسعودی 
متوفای 346 قمری، ج 3 ص 86 و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 20 ص 481 و... 

مراجعه فرماييد. 
8. مگر نه آن است که در احاديث متعددی که در کتب اهل سنت آمده است غضب 

و خشم حضرت فاطمه موجبات خشم و غضب الهى را فراهم مى نمايد. 
با اين متن تاريخى چه کنيم که حضرت زهرا به عمربن خطاب گفت: به خدا قسم 

تا زنده ام با عمر سخن نخواهم گفت. 
اين موضوع را ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه ج2 ص 134 و در جلد 6 ص 286 

آورده است. آيا اين مزد رسالت رسول خدا بود؟
نتيجه آنکه اگر برای کسى حديثى نقل شده بايد ديد آيا عمل او مطابق با آن حديث 
اســت؟ در کتب تاريخى اهل ســنت آمده که ابوبکر و عمر بعد از رسول خدا نسبت به 
خانواده رســول خدا حرمت گذاری نکرده اند و وجود احاديثى در تعريف و تمجيد آن ها 

نمى تواند دليل برتری آن ها محسوب شود.
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آياسقرآنسکريمسؤزسماسمودةسوسدولــتیسوسؤس3لاؤس
ؤحترؤمسرلــوسسخدؤسوسذویسؤلقربیسؤوسرؤسخوؤلتهس

ؤلت؟!س

 طبق نقل کثيری از علمای مفســر اهل سنت بعد از نزول آيه ی تطهير پيامبر خدا
به خانوادة على به عنوان السام علیکم یا اهل البیت ســالم مى داده است که بعضى از 
مدارک آن عبارتند از: مســتدرک على الصحيحين حاکم نيشابوری متوفای 405 قمری، 
ج3 ص 158. مســند احمد بن حنبل متوفای 241 قمری، ج 3 ص 258ـ  تفسير ابن جرير 
طبــری متوفای 310 قمری ج 22 ص 5 ذيل آيه مذکور تفســير ابن کثير متوفای 774 
قمری ج3 ص 483 تفســير الدار المنثور ســيوطى متوفای 911 قمری ج 5 ص 199 ـ 
صحيح ترمذی متوفای 279 قمری ج 12 ص 85. کنز العمال ج 7 ص 103 ـ اسدالغابه 
متوفای 630 قمری ج 5 ص 174 ـ االســتيعاب، نوشته ابن عبدالبر، متوفای 463 قمری 
ج2 ص 598. مجمع الزوائد نوشــته هيثمى متوفای 807 قمری ج 9 ص 168 ـ تهذيب 
التهذيب ابن حجرعسقالنى متوفای 852 قمری ج2 ص 297. سنن بيهقى )سنن الکبری( 
متوفای 458 قمری ج 2 ص 150 ـ تاريخ بغدادی نوشــته خطيب بغدادی متوفای 463 
قمری ج 9 ص 126 و مسند طيالسى نوشته طيالسى متوفای سال 204 قمری ج 8 ص 

274 و... 
نکته: 

بخاری که کتابش در بين کتب صحاح اهل ســنت بيشــترين اعتبار علمى را دارد و 
علمای اهل سنت احترام خاصى برای کتابش قائلند اينگونه مى نويسند:

»پس از آن که دختر پيامبر ميراث خود را از خليفه خواســت و او گفت که از پيغمبر 
شــنيدم که ما ميراث نمى گذاريم زهرا ديگر با او ســخن نگفت تا ُمرد« )صحيح بخاری 

نوشته امام بخاری متوفای 256 قمری ج 5 ص 177(. 
 بر اساس آيات متعدد همانند احترام رسول اهلل نتيجه آنکه: احترام دختر رسول خدا
 چنين احترامى را به خانواده رسول خدا محسوب مى شود و خلفاء بعد از رســول خدا

نگذاشته اند.
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پــس احترام حضرت زهرا با اين همه روايات مســتندی که در کتب تفســيری و 
حديثى اهل سنت آمده چه مى شود؟

* بخاری مى نويســد: حضرت زهرا با خليفه ســخن نگفت تا ُمرد، اين جمله چه 
معنايى مى دهد و بخاری مى نويســد: حضرت على به وصيت حضرت زهرا مبنى بر 
اينکه بدنش را شــبانه دفن کند و اينکه ابوبکر و عمر بر او نماز نخوانند، عمل نمود اين 
مطلب را عايشه نيز نقل کرده است. اين مطلب در کثيری از کتب اهل سنت آمده است 
که به بخشى از آن اشاره مى شــود )طبقات الکبری نوشته ابن سعد متوفای 230 قمری 
ج8 ص 18 ـ انساب االشراف ص 405 ـ صحيح بخاری ج 5 ص 77 تاريخ طبری ج 2 
ص 448 ـ کتاب المغازی نوشــته و اقدی متوفای 207 قمری باب غزوة خيبر ج 3 ص 
38. صحيح مســلم متوفای 261 قمــری ج 1 ص 72 و جلد5 ص 153 ـ کفاية الطالب 
عالّمه گنجى متوفای قرن7 ص 225. مروج الذهب مســعودی ج 2 ص 414 ـ صواعق 
المحرقة نوشــته ابن هجر هيثمى متوفای 974 قمری ج 1 ص 12. االستيعاب ج 2 ص 

244 ـ تاريخ الفداء ج 1 ص 156.(
* فرق يک عالم با يک انســان عادی در چيســت؟ عالمى که همه عمر خود را در 
حديث و تاريخ و فقه و تفســير گذرانده نمى تواند مطالب بى اساس در کتابش نقل نمايد 
همه اين کتب فوق که در اينجا آمده از علمای ممتاز و قديمى اهل ســنت هستند پس 
نمى توان مطالب تاريخى آن ها را چون به ذائقه ما خوش نمى آيد دروغ پنداشــت. داشته 
های علمى اين علما براحتى آن ها را از طبقه مردم عادی جدا مى کند و بواســطه اعتبار 

علمى خود از بيان نقل های بى اساس جداً خودداری کرده اند. 
* اگر ما راجع به هرکس خوبى يا فضيلتى خوانده يا شنيده ايم ابتدا بايد بررسى کنيم 
تــا بفهميم عمل بعدی او با آن تعريــف و خوبى که در حديث از او نقل مى کنند مطابق 
اســت يا متضاد، در هر حال مالک، عمل افراد است و اين روش تشخيص مطابق عقل 

است. 
* مالک درســتى يک حديث درباره هر شــخص آنست که آن حديث با آيات قرآن 
کريم متضاد نباشــد وقتى قرآن کريم صفات دشــمنان انبيای الهى را بيان مى کند و در 
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عمل آن شخص همان صفات دشــمنان انبيای الهى را مى بينيم نمى توانيم بپذيريم آن 
شخص انسان صالح مؤمنى است. 

خالصه آنکه نمى توان در تشخيص افراد صرفًا به شنيده ها اکتفا نمود و قرآن و عقل 
را رها نمود. 

اگر برای کسى 1000 حديث نقل شود ولى عمل او با آيات قرآن کريم ضديت داشته 
باشد اين فرد برای ما شخصى مردود و مطرود محسوب خواهد شد. 

* طبق آيه تطهير و آيه مباهله اهل بيت پيامبر مشــخص هستند لذا کسى ابوبکر 
و عمر را اهل بيت پيامبر نمى داند. 

جالب اينکه روايتى درباره اهل بيت رسول خدا در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد 
است که »التسبقوهم فتضلُّوا وال تتاخروا عنهم فتهلکوا، از آنان پيشى نگيريد وگرنه گمراه 

مى گرديد و از آنان عقب نمانيد وگرنه هالک مى شويد«. 
دليل آخر:

1ـ در ميــدان فوتبال وقتى بازيکــن به طرف مقابل ُگل مى زند در بعضى از مواقع با 
اينکه بازيکن زحمات زيادی برای ُگل زدن کشــيده است اما داور مسابقه ُگل او را قبول 

نکرده و آن را باطل اعالم مى کند يعنى مى گويد: آفسايد. 
کار بعضى از صحابى رسول خدا اينگونه است اگرچه ممکن است بعضى از آن ها در 
راه دين خدا زحماتى را متحمل شــده باشند و احاديثى نيز در فضل آن ها نقل شده باشد 
ولى کارشان آفسايد است و يقينًا بر اساس آيات متعدد قرآن کريم خداوند آن ها را مؤاخذه 

خواهد نمود. چرا که بعد از رسول خدا به خانواده ايشان بى حرمتى کرده اند.
2ـ پيامبر بارها خطراتى که ملت را تهديد مى کرد، گوشــزد کرد، و به مســلمانان 
اطالع دادند که بســياری از اصحابش بعد از رحلتش ايمانشــان را از دست خواهند داد. 
پيامبر فرمود: »مردانى از اصحاب من در روز رستاخيز نزد من خواهند آمد، درحالى که 
من نزد حوض هســتم، وقتى من آن ها را شــناختم، آن ها را از من دور خواهند کرد. من 
مى گويم: خدای من، اين ها اصحاب من هســتند. او خواهد گفت: تو نمى دانى اين ها بعد 

از تو چه بدعت ها گذاشتند.«1

1. صحیح بخاری، قسمت 8، ص 149 و قسمت 15، ص 59 و 64 بدين مضمون، ص 150 و 151 و... 
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آيــاسبعدسؤزسرلــوسسخدؤسعليسجزءسؤس4لاؤس
برترينسؤفرؤدسمحسوبسميسشود؟

تنها فــردی که بعضى از ويژگى هايش را هيچ کس در بين زمين و آســمان ندارد 
على مى باشــد. همان گونه که پيامبر فرمود: علٌی خیر البرش و من أبا فقد کفر  )على 
بهترين انسانهاســت و هرکــس انکار کند قطعًا کافر اســت(. و در ادامه به برخى از آن 

ويژگى ها اشاره مى شود:
ـ او دارای زيباترين تولدهاســت چه کســى از آدم تا خاتم را سراغ داريد که در کعبه 

بدنيا آمده باشد؟ 
ـ او بزرگترين مبارز در راه خدا و جهادگری بى نظير اســت که در تمامى جنگ های 
صدر اســالم شرکت کرده اســت آنچنان که على فرمود: اگر همه ی عرب پشت در 

پشت هم در مقابل من بايستند به آن ها پشت نخواهم کرد. 
 داشت به نقل از کتب اهل سنت مادر على ـ او ارادت بى نظيری به رســول خدا
مى گويد: وقتى رســول خدا وارد خانه ی ما مى شــد به هر طرف که رســول اهلل مى رفت 

على در شکم من نيز به همان سمت، جهت مى گرفت و مى چرخيد. 
ـ او دارای زيباترين نامهاست که طبق روايت مشتق از نام خداوند متعال است. 

 ـ او دارای بهترين و بزرگترين معلم هاســت او بيش از 30 سال شاگرد رسول خدا
بوده است و  نزد رسول خدا، در خلوت و جلوت، شب و روز همراه و همراز ايشان بود. 
ـ او اولين مرد مسلمان است که به رسول خدا ايمان آورد و مصداق آيه والسابقون 

است. 
ـ بزرگترين ايثارها درصدد اسالم به نام اوست از جملة آن ها: ليلة المبيت که در جای 
رسول خدا خوابيد تا جان رســول خدا بواسطة اين کار حفظ شود لذا رسول خدا با 

اين کار على توانست به مدينه هجرت نمايد. 
ـ او بزرگترين دفاع ها و حمايت ها را از رسول خدا و اسالم داشته است و در همة 
جنگ های اسالم حضور داشته و پرچمدار ميدان ها بوده است که در اين مورد کتاب ها 

نوشته شده است. 
ـ او دارای زيباترين اخالص ها اســت دليل آن نزول سورة انسان که بخشى از آيات 

اين سوره در شأن ايشان نازل شده است. 
ـ زيباترين جلوه های دينداری و بندگى از آن اوســت شاهد اين مطلب حجم وسيع 
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دعاهای حضرت اســت که هيچ يک از صحابى رسول خدا دارای چنين دعاهای پر مغز 
و معنوی و عرفانى نيستند. 

ـ او دارای لطيف ترين روح بشری است على مى فرمايد: اگر همه هستى را بدهيد 
حاضر نيســتم پوســت جو را از دهان مورچه بگيرم. )عظمت و لطافت روح را ببين تا به 

کجاست(. 
ـ او مصداق بارز قرآن ناطق و در روايت رســول اهلل به مثابه سورة توحيد محسوب 

شده است. 
ـ او گويندة زيباترين کلمات و خطبه هاست که خطبه بدون نقطه و خطبه بدون الف 

او بشريت را به تحير انداخته است. 
ـ او دارای برترين همسرهاســت چه کسى را سراغ داريد که همسرش مانند حضرت 
زهرا باشــد بانوی بزرگى که حدود 60 آيه قرآن کريم و سوره کوثر برای او نازل شده 

است. 
ـ او در عفو و بخشش جزء برترين های عالم وجود است. به امام حسن فرمود: اگر 
از جراحتى که ابن ملجم به من وارد کرده رهايى يابم او را خواهم بخشــيد و اگر شــهيد 
شــدم، جهت قصاص فقط يک ضربه به او بزنيد و فرمــود همان خوراکى را که به من 

مى دهيد به او بدهيد او را نترسانيد و ناسزايش نگوييد. 
ـ او بزرگتريــن يتيم نواز عصــر خود بود آنچنان که در نقل اســت وقتى پيرمردها 
مى ديدند على چه محبت وافری به يتيمان مى نمايد با حسرت مى گفتند کاش ما طفل 

بوديم و پدرمان مى مرد آن گاه على اينگونه به ما محبت مى کرد. 
ـ او شجاع ترين مرد اسالم است که به نقل همه زره او اصاًل پشت نداشت و هرگز به 
دشمن پشت نمى کرد. راوی مى گويد: هرکجا على را در ميدان جنگ مى ديدم مى فهميدم 

ملک الموت هم آنجاست )يعنى على احدی را زنده رها نمى کند(. 
- او زيبــا ترين عدالت ها و قضاوت ها را داشــته حتى به برادر خود عقيل بيشــتر از 
ســهمش از بيت المال نداده است. ) مجموعة اين قضاوت های عجيب و بى نظير حضرت 

در کتاب 1001 سؤال و پرسش از امام على به چاپ رسيده است.(
ـ او عزيزترين فرد نزد رســول خدا محسوب مى شــد چنان چه در روايت است که 
رسول خدا بدون وضو نام على را به زبان نمى آورد و عرق پيشانى على را با دست 

خود برمى داشت و جهت تبرک به بدن خود مى کشيد. 
ـ او در صدر اســالم نبردهای بى نظيری داشــته اســت به عنوان مثال: برای کدام 
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صحابى جملة : الفتی اال علی السیف اال ذوالفقار آمده. يا رضبة علی یوم الخندق افضل من 
عبادة الثقلین؟ـ چه کسى عمرو بن عبدود و مرحب خيبری را به خاک مذلت انداخت؟

ـ او دارای ممتازترين فرزندان است چه کسى فرزندی مثل حسن و حسين و عباس 
علمدار و زينب کبری دارد؟

ـ او بهترين انفاق ها را داشــت. در رکوع نمازش انگشــترش را به فقير بخشيد و در 
تمجيد اين کار او آيه نازل شد. 

ـ او زيبــا ترين و دقيق ترين تفســيرها را از آيات قرآن کريم دارد )بحمداهلل روايات 
تفســيری امام على در حال تدوين و چاپ اســت شايان توجه است که تفسير خلفای 
قبل از امام على از قرآن کريم به تعداد انگشــتان دســت نمى رسد( و بر همين اساس 

فرمود: من قرآن ناطق خدا هستم. 
 ـ او برترين لقب را به خود اختصاص داد و آن لقب شريف و اختصاصى اميرالمؤمنين

است. 
ـ او بزرگترين جانباز صدر اســالم اســت برای نمونه فقط در جنگ احد بيش از 60 
زخم مهم برداشت آن گاه فرمود: خدا را شکر که رسول خدا را مثل بعضى از افراد تنها 

نگذاشتم و فرار نکردم. 
ـ او زيباترين جلوه های صبر را از خود نشــان داد. چنان چه ابن ابى الحديد مى نويسد: 
صبر على مثل معجزه اســت. و فرمود: صبر کردم در حالى که خار در چشم و استخوان 

در گلويم بود. 
ـ او تنها برادر رســول خدا در دنيا و آخرت مى باشد است )طبق نص روايات متعدد 

که در کتب عامه و خاصه آمده است.( 
ـ او زيباترين وصيت ها را دارد، به حدی که حتى غير مسلمانان را به تحير و اعجاب 

واداشته است. 
ـ آيات قابل توجهى از قرآن کريم در شــأن ايشــان نازل شده است. به حدی که در 
فصل اول اين کتاب تنها از کتب تفسيری اهل سنت حدود 114 آيه را که در شأن امام 
على آمده است. را آورده ايم که با جمع آيات مطروحه در تفاسير شيعه بيش از 300 آيه 

خواهد شد برای چه کسى به اين اندازه در قرآن کريم آيه نازل شده است؟ 
ـ او مظلوم ترين افراد بشر محسوب مى شود. 

و در جايى ديگر امام على فرمود: من بزرگترين نشانه و آيه خداوند هستم. 
آيا قرآن به ما امر نفرموده که امانات را به اهل آن ردکنيم؟
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قرآن کريم مى فرمايد: جاهل با عالم يکى نيستند. 
چه کســى تمام راهها و درها را به روی على بست به حدی که در طول 25 سال 

خالفت خلفاء حضرت مشغول کار کشاورزی و زراعت مى گردد. 
آيا براســتى وليد بن عقبه که در قرآن بعنوان فاسق معرفى شده است، آن چنان برتری 
دارد که استاندار کشور اسالمى شود و در حالت مستى نماز صبح را 4 رکعت بخواند ولى 

على با اين همه مدالهای درخشان خانه نشين گردد؟
قرآن کريم ما را از خيانت کردن به رسول خدا نهى کرده است. »التخونوا الله والرسول«، 1 
آيا توجه نکردن به جايگاه رفيع على از مصاديق خيانت به رســول اهلل محســوب 

نمى شود؟
نکته آخر:

جامعه اسالمى بدست عده ايخاص چنان در فضای تحريف و انحراف قرار گرفت که 
باعث شــد امام على 25 سال خانه نشين شود اما عايشــه دختر ابوبکر درباره جايگاه 

اجتماعى على در آن 25 سال اينگونه حديث مى نمايد:
»کان لعلیِّ من الناس وجٌه حیاَة فاطمَة، فلامَّ توّفیت إستنکر علی وجوِه الناس... وکان 

املسلمون إلی علیِّ قریباً حین راجع المر باملعروف«. 

تــا زمانى که فاطمه در قيد حيات بود، مردم به على احترام مى گذاشــتند، ولى 
وقتى از دنيا رفت مردم از او بدشان مى آمد.2 

1. انفال / 27. 
2. صحیح بخاری، ج 5، ص 83 ـ صحیح مسلم، ج 5، ص154 ـ رشح مسلم نووی، ج 12، ص 77 ـ فتح الباری 
ابن حجر، ج 7، ص 378 ـ املصّنف صنعانی، ج 5، ص 472 ـ صحیح ابن حبان، ج 11، ص 153 و ج 14، ص 573 
ـ مسند الشامیین طربانی، ج 4، ص 198 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 22 و ج 6، ص 46 ـ البدایة 

و النهایة ابن کثير، ج 5، ص 307 و ... .
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آياسؤگرسکسيسجزءسصحابيسرلوسسخدؤسؤس5لاؤس
باشد،سؤزسبقيهسيسؤعمالشسحسابسرلیسنخوؤهدس

شد؟

ج: اهل تســنن از پيامبر اکــرم نقل کرده اند که فرمــود: »اصحابی کالّنجوم، بایّهم 
اقتدیتم اهتدیتم«.1 

اصحاب من، مانند ســتارگان هستند، به هرکدام اقتدا کنيد، )به سوی خدا( رهنمون 
مى گرديد. 

عبداهلل بن عباس نقل مى کند که پيغمبر اکرم بر لب حوض کوثر مى فرمايد:
»یا ربِّ اصیحانی«. 

پروردگارا، به داد اصحاب عزيز من برس!
ولى خداوند در جواب مى فرمايد: 
»لنک التدری ما احدثوا بعدک«. 2

تو نمى دانى که اينان بعد از تو چه کارها کردند. 
و حضــرت آن ها را از لب حوض دور مى کند. اين نقــل نيز با قول آن ها درباره ی 

اصحاب که »بایّهم اقتدیتم اهتدیتم«، چگونه سازگار است؟!
بنابراين، نظر ما اين اســت که اصحاب رســول خدا دو دسته بودند: دسته ی اول 
افرادی مانند ســلمان، ابى ذر، مقداد و عّمار بودند؛ و دسته ی دوم در طرف مقابل آن ها 
افرادی مانند عمرو عاص، معاويه، طلحه و زبير و... و شرط خوب بودن هرکدام از صحابه 
اين نيســت که تنها در زمان حيات صاحب شريعت به او خيانت نکنند، بلکه تا دم مرگ 

و حّتى بعد از رحلت آن حضرت بايد چنين باشند.
با توجه به نقل های متعددی که درباره ضرب و شــتم دختر رســول خدا در کتب 

1. تحفة االحوذی، ج 10، ص 155 و 196 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج20، ص 11 و 28 ـ رشح مسند 
ابی حنیفه، مال على قاری، ص 328 و 498.

2. صحیح بخاری، ج 5، ص 192، ج 7، ص 195 ـ صحیح بخاری، ج 5، ص 240 ، ج 7، ص 206 و 207 و 208، 
ج 8، ص 87 مسند احمد، ج 1، ص 253 ـ صحیح مسلم، ج 1، ص 150، ج 7، ص 67 و 68، 71، ج 8، ص 157 
ـ مستدرک حاکم، ج 3، ص 501ـ  فتح الباری ابن حجر، ج 11، ص 333ـ  مسند ابی داود طیالسی، ص 343ـ  

املعجم الکبیر طبرانى، ج 17، ص 201 ـ مسند االشامیین طربانی، ج 3، ص 310 و... . 
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کهن اهل ســنت آمده است آيا اگر کســى بگويد فالنى صحابى رسول خداست مى توان 
انجام اينگونه رفتارها)يعنى ضرب و شتم دختر پيامبر( را از او پذيرفت؟

ذهبى در شرح زندگى ابن ابى دارم )متوفای 352 قمری( از قول ابن حماد کوفى چنين 
مى نويســد: »ان ُعمر رفس فاطمة حتی اسقطت مبحسن، عمر چنان ضربه ای به فاطمه زد 

که او فرزندش محسن را سقط کرد. 1
در قرآن شرط يار پيامبر بودن آمده است و آن اين است که:

يــار پيامبر بايســتى »اشداء علی الکفار و رحامء بینهم« باشــد. اگر شــما ادعا داريد 
صحابى پيامبر هستيد پس چرا با اهل بيت پيامبر »رحامء بینهم« مهر و محبت نداشتيد؟

به مثال های ذيل توجه کنيد:
1ـ مادری نه ماه زحمت مى کشد تا فرزند خود را سالم بدنيا بياورد اما لحظه ی تولد 

ممکن است با يک سهل انگاری فرزند بميرد. 
2ـ تمام هوای داخل يک بادکنک را مى توان با يک سوزن ريز خالى کرد. 

3ـ صحابى بودن رسول خدا يعنى اينکه تا آخر صحابى بماند نه اينکه با يک کبريت 
جنگل حسنات و نيکى های خود را نابود کند و به آتش بکشد.

4ـ اگر کسى سال های سال به رئيس کارخانه ای خدمت کرده باشد اّما بعد از گذشت 
سال ها خوبى عمداً باعث قتل فرزند رئيس کارخانه شود، رئيس کارخانه قطعًا به خدمات 
چند ســاله ی او توجه نخواهد کرد. چراکه عمل آخر او يعنى کشتن فرزند رئيس کارخانه 
تمامى نيکى های او به رئيس کارخانه را از بين مى برد و رئيس کارخانه از او نخواهد گذشت. 
اين مثالها برای اهل معنا مشخص مى کند که تعدادی از صحابى رسول خدا اشتراک 
و نزديکى خاصى با اين مثال ها دارند و ســال ها خدمات خود را به واسطة رعايت نکردن 
دســتور قرآن مبنى بر اشــداء على الکفار و بى حرمتى به دختر رســول  خدا از دست 

داده اند. 

1. میزان االعتدال، نوشته ذهبى، ج 1، ص 139 ـ لسان املیزان، ج 1، ص 268 ـ ملل و نحل، شهرستانى، ج 1، 
ص 57. ) هر 3 کتاب از منابع قديمى اهل سنت است.(
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آياسروؤياتسمتناقضسدربارهسؤبوبکرسوسعمرسؤس6لاؤس
وسعثمانسدرسکتبسحديثیسؤهلسلنتسوجودسدؤرد؟س

اهل ســنت از رسول خدا رواياتى دربارة خالفت ابوبکر و عمر نقل مى کنند از جمله 
آنکه: »اقتدوا باللذین بعدی، از آن دو نفر که بعد از من سرکار مى آيند پيروی کنيد«. 

آيا مى شــود رسول خدا کســى را به عنوان خليفة خود معرفى کند در حالى که آن 
خليفه خود اقرار مى کند من سواد ندارم و برتری و فضيلتى در من نيست. 

ابوبکر به اين ناتوانى ها اقرار کرده است وقتى ابوبکر برای اولين بار بعد از بيعت مردم 
باالی منبر رفت خطاب به آن ها اينچنين گفت: 

ای مردم! من از شــما بهتر نيستم و زمام حکومت بر شما را به دست گرفتم پس اگر 
رفتارم را خوب و کارم را شايســته يافتيد مرا ياری دهيد و اگر بدی کردم و دچار لغزش 

و خطا شدم مرا به راه آوريد.1 
اين چه اعلميتى است که خود شــخص مى گويد من نمى دانم در طول زندگى همه 
امامان شــيعه حتى يک مورد هم نمى توان يافت که آن ها گفته باشند حکم مسئله ای را 

نمى دانند. 
اگــر به رواياتى که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان درباره بى اطالعى آن ها از احکام 
الهى و سؤاالت مردم از آن ها وارد شده توجه کنيد مى يابيد که تعداد اين دسته از روايات 
بــه بيش از 200 مورد هم مى رســد. مجموعه ای که اين بنده بــا بضاعت کم خود در 
 اين زمينه جمع کرده ام شــاهد و نمونه ی محکمى بر بى اطالعى خلفا در زمان على
اســت مجموعه 1001 پرسش و پاسخ از امام على که بخشى از آن شامل سؤاالت و 
پرسش هايى است که از خلفا شده  و آن ها نتوانسته اند پاسخ بدهند و به امام على رجوع 

کرده اند در اين کتاب جمع آوری شده است. 
در منابع و کتب مختلف آمده اســت که عمر بن خطاب بعد از عدم توانايى پاســخ به 
ســؤاالت قرآنى و فقهى مکرر گفته است »لوال علی لهلک عمر، اگر على نبود و گره کار 

عمر را باز نمى کرد عمر رسوا مى شد«. 
در سنن ابى داوود )کتب قديمى اهل سنت( به نقل از عمر بن خطاب آمده که او گفته 

1. رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج1، ص 134 ـ صفوة الصفوة، ج 1، ص 98.
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د فی الرأی و اما نحن فاراونا تکلف، از  اســت: »اتقوا الله فی آراء نا ان رسول الله کان یسدَّ
نظرات ما بپرهيزيد زيرا رســول خدا در ارائة نظر از طرف خدا تأييد مى گرديد اما رأی 
و نظر ما تکلف و به ســختى انداختن خود در ارائة نظر است و اين يعنى اينکه ما اشتباه 

مى کنيم از ما تبيعت نکنيد. 
خود او گفته: »کلُّ الناس افقه من عمر حتی املخّدرات فی الجحال1، همه ی مردم حتى 

زنان محجبه در حجله ها از عمر فقيه تر هستند«. اين اقرار يعنى چه؟ 

1. سنن الکربی نوشته بيهقى، ج 7، ص 233ـ  کنزالعامل، ج 16، ص 537ـ  رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 182. 
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درسؤس7لاؤس رلــوسسخدؤس جانشينس دربارهس آياس
کتبسؤهلسلــنتسروؤياتسمتضادسوسمخالفسباسهمس

وجودسدؤرد؟

 ،اهل سنت در کتب خود از عمر بن خطاب نقل کرده اند که : »مل یستخلف رسول الله
رسول خدا خليفه و جانشين تعيين ننمود«. 

اما در روايات ديگری مى نويسند رسول خدا در شب معراج خود ديد که بر در بهشت 
 يعنى حضرت محمد ،و ابوبکر خلیفه رسول الله نوشته شده است »محمد رسول الله

رسول خدا و ابوبکر خليفة اوست«. 
چطور ممکن است يکبار مى نويسد رسول خدا خليفه انتخاب نکرد؟ يکبار مى نويسد 
خليفه در شــب معراج پيامبر ابوبکر بوده، اگر خليفه در قبل يعنى در شب معراج معلوم 
شــده بود پس چرا از عمر بن خطاب روايت مى کنيد که رسول خدا خليفه انتخاب نکرده 

است با اين تناقضات عجيب چه بايد کرد؟
جالب تر اينکه اصل ماجرا را در کتب خود اينگونه مى آورند که:

رســول خدا کاغذ و قلم خواست تا بنويسند ولى بعضى ها نگذاشتند و گفتند او هذيان 
مى گويد لذا رسول خدا فرمود: »قوموا عنی، از نزد من دور شويد«. 1

در روايتــى ديگر، عمر بــه نقل از رســول خدا اينگونه نقل مى کنــد که: »توّفی 
رسول الله، عنه راض، رسول خدا در حال رحلت از على راضى بود.2

شــما که مى دانستيد رسول خدا از على راضى اســت چرا برای بعد از حکومت 
خودتان شورای شش نفره تعيين کرديد. 

در پاسخ به افرادی که مى گويند رسول خدا از دنيا رفت در حالى که کسى را بعنوان 
جانشين تعيين نکرده بود چه بايد گفت؟

در زمان رســول خدا هرگاه قبيله ای مســلمان مى شدند رسول خدا برای آن ها 
حاکم تعيين مى نمود و وقتى لشــکری را برای جنگ اعــزام مى کرد برای آنان فرمانده 
تعيين مى فرمود. وقتى از مکه به مدينه هجرت کرد در مکه برای خود جانشــين تعيين 
کرد و پيامبر هيچ گاه جماعت بســيار کوچکى را بى رهبر رها نکرد و حتى نمونه ای 

به اين شکل در تاريخ وجود ندارد. 

1. مسند امام احمدحنبل، ج 1، ص 325 ـ صحیح بخاری، ج 1، ص 37 و جلد 7، ص 9 و ج 8، ص 161 ـ رشح 
نهج  الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 87. 

2. صحیح بخاری، ج 4، ص 207 ـ فتح الباری، ج 7، ص 58. 
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و هيچ يک از انبياء در گذشــته اينگونه عمل نکردند که برای خود جانشين انتخاب 
نکرده باشند تا بگويم اين مطلب سابقه داشته است. 

حضرت موســى وقتى بمدت 40 روز به کوه طور رفت جانشين برای خود انتخاب 
نمود و اين که رســول خدا جانشــين برای خود انتخاب نکند خالف آيات قرآن کريم 
اســت چراکه انبياء گذشته اينگونه عمل نمى کردند و رسول خدا در عمل مطابق قرآن 

کريم رفتار مى نمايند. 
البتــه اين مطلب داللت عقلى و نقلى هــم دارد در عرف جامعه ی امروز اگر رئيس 
به جايى رفته يا مســافرت برود برای خود جانشين تعيين مى کند. حتى رسول خدا در 

مواردی چندين جانشين انتخاب مى فرمودند.
مثاًل در جنگ موته ابتدا زيد بن حارث را به عنوان فرمانده تعيين کردند سپس فرمودند 

اگر او شهيد شد جعفر بن محمد بعد اگر او شهيد شد عبداهلل بن رواحه و... 
اين تهمتى است که به رسول خدا مى زنند که ايشان از دنيا رفت و کسى را بعنوان 

جانشين خود معرفى ننمود.
اين يک بهانة سياسى اســت که مى گويند رسول خدا کسى را بعد از خود انتخاب 
نکرد تا بتوانند کار انتخاب ابوبکر را توســط مردم توجيه کنند مگر رسول خدا امور خود را 

نمى دانست که حاال مردم بيايند کار نبوت را تکميل نمايند. 
برای مثال يک باغبان وقتى به مســافرت مى رود کســى را جای خود مى گذارد که 
حاصــل زحماتش در باغ از بين نرود؟ اين مطلب واضح را يک باغبان مى داند ولى )نعوذ 

باهلل( رسول خدا نمى دانست که بايد کسى را بعنوان جانشين خود انتخاب کند؟
 اين پاســخ کسانى است که با نقل روايات و احاديث جعلى مدعى اند که رسول خدا

در حالى از دنيا رفت  که کسى را بعنوان جانشين انتخاب نکرده بود. 
مى توان باور کرد يک باغبــان در غيبت چند روزه اش باغش را رها کند همان گونه 
نيز نمى توان باور کرد رسول خدا جامعه ی خود را بدون سرپرست رها کند و جانشينى 
برای بعد از خود انتخاب نکنند تا بعد از او کســانى جمع شوند و در سقيفه جانشين برای 
رسول خدا انتخاب کنند آنهم جانشينى که مکررخود اقرار کرده چيزی نمى داند ابوبکر 
در بحث ارث جده مى گويد: کاش حکم آن را از رسول خدا پرسيده بودم. واقعًا و انصافًا 

اين مطلب پذيرفتنى است؟
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نکته: 
 بر اســاس يک اصل عقلى بنام قانون ســنخيت مى توان اثبات کرد که رسول خدا

على را بعنوان جانشين خود انتخاب کرده است. 
مثال: اگر برای خريد پيراهنى به مغازه مراجعه کنيد مغازه دار پيراهن ســايز کوچکى 
را به شــما بدهد قطعًا نمى پذيريد حتى اگر چندين پيراهن در سايز کوچک را رايگان هم 
بدهد شما باز نمى پذيريد زيرا برايتان قابل استفاده نيست. استفاده و رابطه اشياء در عالم 
هم اينگونه اســت رابطه ها در جهان بر اســاس اصل سنخيت شکل مى گيرد هيچ وقت 
يــک بچه فيل با يک بچه ماهى ارتباط برقرار نمى کند و يا يک آهن ربا نمى تواند چوب 

که سنخيت ذاتى با آهن ربا ندارد را جذب کند. 
طبيعى است که رسول خدا کسى را خليفه خود خواهد کرد که بر اساس آيه مباهله، 
آن شخص بمنزله جان رسول خدا محسوب شده باشد و بر اساس آيه تطهير بتواند هم 

شأن رسول خدا باشد. 
به مثالى ديگر توجه کنيد:

* عکس شــما از حيث اندازه بايد با قاب آن سنخيت داشته باشد و لباس تابستانى و 
زمســتانى که ما استفاده مى کنيم بواسطه نوع سنخيت با هوای اين دو فصل لباس خود 

را تنظيم مى کنيم. 
* کسى در اتاق 2×2 فرش 4×3 پهن نمى کنند. 

نتيجه: حجم بســياری از تصميم گيری های انســان به مســئله تناسب و سنخيت 
که محور کليدی غيرقابل انکاری اســت برمى گردد که با عدم رعايت آن کارها ســامان 

نخواهند گرفت. 
بر اساس قائده سنخيت، رسول خدا فقط با على عقد اخوت بست و بواسطه ی آن 

 .تمامى درهايى که به مسجد پيامبر باز مى شد را بست اال در خانه ی على
در قرآن کريم مکرر به اصل ســنخيت اشاره شده اســت. اهل ايمان بواسطة عمل 
صالح و ايمان سنخيت ورود به بهشت را پيدا مى کنند و اهل آتش بواسطه آنکه ذاتًا ناری 

هستند نمى توانند وارد بهشت خداوند شوند. 
وسعت سنخيت على با رسول خدا در آيات متعدد قرآن کريم آمده است که صرفا 
به آية تطهير و آيه ی مباهله اشــاره شــد. البته به آيات ديگر نيز مى توان اشاره نمود که 

از جمله آن ها آيه سابقون که داللت بر سنخيت ذاتى رسول خدا و على مى نمايد. 
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چرؤسنامسحضرتسعليسدرسقرآنسکريمسؤس8لاؤس
بعنوؤنسؤمامسنيامدهسؤلت؟

شــايد نام مبارک امام على در قرآن بدان جهت نيامده اســت که انسان به تعقل 
برســد و سطحى نگر نباشد و به ظاهر اکتفا نکند اساسًا قرآن مکرر ما را به تفکر دعوت 
نموده است قرآن برای فهم مطالبش ما را دعوت به انجام تفکر نموده و مطالب را راحت 

و شفاف در اختيار ما نگذاشته است. 
موضوعات قرآن، تفکر عميق مى خواهد اگر خداوند همة مطالب را روشــن در قرآن 

بيان مى فرمود پس جای تفسير و تعقل کجا خواهد بود؟
به چند داليل ديگر توجه فرمائيد:

اواًل روش قرآن اين گونه است که به بيان جزئيات نمى پردازد بلکه کليات را مى گويد 
و تبييــن آن را بعهده ی پيامبر اکرم مى گذارد کمــا اينکه از نماز، روزه، حج، ديه و... 
ســخن گفته اما کيفيت آن را بيان نکرده و تبييــن آن را به عهده ی پيامبرش نهاده در 
مســئله امامت نيز همين گونه اســت در موارد متعددی پيامبر اسالم نسبت به برتری 
علــى بر ديگران و حتى خالفت، امامت، وزارت و حّجت بودن على پس از خويش 

تصريح نموده است. 
ثانيًا قرآن اشــخاص را با ويژگى ها و خصوصيات آن ها معرفى مى کند نه با تصريح 
نام، کما اينکه جانشين حضرت سليمان را نام نبرده است بلکه او را با عبارت »وقال الذی 
عنده علٌم من الکتاب«1 معرفى کرده است در مورد حضرت على نيز همين گونه است 

و در موارد متعددی ايشان را با خصوصيات و مشخصات معرفى نموده است که نمونه ی 
بارز آن آية انفاق بخشى على در رکوع نماز است. 

ثالثاً نام بسياری از چيزها در قرآن به طور صريح نيامده است مثاًل آيا نام تمام انبيای 
الهى، سرگذشت همة ملت ها و... در قرآن آمده است. آيا نبود اين نام ها به طور صريح 

دليل بر نفى آن هاست؟
رابعاً اينکه در قرآن اســم على نيامده دليل آن اين است که يعنى ای مردم پيامبر 

1. نمل / 40.
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قرار است برای تکميل دينتان يک چيزهايى را بگويد اين نيامدن اسم دليل بر آن است 
که مســئوليت گفتن بعضى چيزها، برای تکميل دين به عهده رســول اهلل است و در 

چندين آيه نيز خداوند تصريح فرموده رسول خدا به شما چيزهايى را مى گويد. 
در قرآن به طور کلى آمده اســت که دســت سارق را قطع کنيد اما اينکه دست را از 
کجا بايد قطع کرد آن را رســول خدا خواهد گفت يــا تفصيل احکام نماز و حج و ريز 
مســائل نماز و يا اينکه چند رکعت و کيفيت اقامه آن در قرآن نيامده است و گفتن آن ها 
به عهدة رسول خداســت در قرآن آمده: »انی جاعلک للناس اماماً؛ اما گفتن نام و معرفى 

امام به عهدة رسول خداست نه شورای سقيفيه.
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آياسبدونسوجودسؤئمهسؤطهارسکتابسخدؤسؤس9لاؤس
برؤيسماسکافيسؤلت؟

رسول خدا در حديث ثقلين که مورد اتفاق فريقين )شيعه و سنى( است فرمودند: 
»انی تارک فیکم الثقلین، احدهام اکرب من االخر؛ کتاب الله حبل ممدود من السامء الی 

االرض وعرتتی اهل بیتی وانهام لن یفرتقا حّتی یردا علی الحوض«. 1

من دو چيز ســنگين و گرانبها در ميان شما ]به يادگار[ مى گذارم که يکى از ديگری 
بزرگ تر اســت: يکى کتاب خدا، ريسمانى که ازآسمان به سوی زمين کشيده شده است 
و ديگر بســتگان و خاندانم. و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شــد، تا اينکه در ]کنار[ 

حوض ]کوثر[ بر من وارد شوند. 
ولى با اين حال خليفة دوم گفت:

»حسبنا کتاب الله«2؛ کتاب خدا برای ما کافى است. 

با اينکه قرآن نيز دربارة خود مى فرمايد: 
»ذلک الکتب الریب فیه هدی للمتقین«3؛ اين کتاب که هيچ ترديدی در آن نيســت، 

ماية هدايت تقوا پيشگان است. 
و نيز مى فرمايد: 

»الیمسه اال املطهرون«. 4

جز پاک شدگان نمى توانند با آن ارتباط برقرار نموده و آن را بفهمند. 
آيا کسى5 که اعتراف مى کند که زنان پرده نشين هم از او افقه و با سوادترند مى تواند 
از قرآن استفاده کند در حالى که مى گويد کتاب خدا ما را بس است يا حضرت على و 
اوالد طاهرين او که باب علم و حکمت پيامبر و وارث علم او و عالم به تأويل و تنزيل 

1. مسند احمد، ج 3، ص 14 ـ مسند احمد، ج 3، ص 27 و 59 ـ مجمع الزاوئد هیثمی، ج 9، ص 163 ـ مسند 
ابن جعد، ص 397 ـ منتخب مسند عبدبن حمید، ص 108 ـ خصایص نسايى، ص 93 ـ مسند ابی یعلی، ج 2، ص 

297 و 376 معجم صغیر طربانی، ج 1، ص 131 و... 
2. بحاراالنوار، ج 22، ص 473 و 474ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 55، ج 6، ص 51، ج 11، ص 

49، ج 12 و ص 87. 
3. بقره / 2. 

4. واقعه / 79. 
5. مقصود عمر خليفة دوم است. 
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و شــأن نزول و محکم و متشابه و ناســخ ومنسوخ قرآن هستند؟ آيا کسانى که حضرت 
رســول در نزديکى وفات خود آن ها را دور کرد و فرمود از نزد من دور شــويد: »قوموا 

عّنی«1 اهل استفاده از قرآن هستند؟

در صحيح بخاری آمده است: رسول اکرم فرمود: »ایتونی بداوة وکتف؛ الکتب لکم 
کتابا لن تضلوا بعده«. 2

دوات و استخوان شتری بياوريد تا چيزی برايتان بنويسم که بعد از آن گمراه نگرديد 
با اين حال در شرح »ابى ابن الحديد«3 مى نويسد: »اين سخن از مجعوالت شيعه است«. 

شارح خويى4 مى گويد: اين روايات را عامه هم نقل کرده اند.
جای شگفت است که ابن ابى الحديد در جای ديگر از شرح خود )ج 6، ص 51( همين 
مسأله را از بخاری و مسلم نقل کرده و افزون بر اين ادعا کرده است که تمامى محدثان 

در صحت اين روايت اتفاق نظر دارند.  
چنان چه قبالً اشــاره شد ابوبکر و عمر خود مدعى بودند چيزی از علم قرآن و احکام 
آن نمى دانند چنين کســى که مى گويد از قرآن چيزی نمى داند چطور مدعى اســت که 

کتاب خدا برای ما بس است. 
فرض کنيد يک دانشــجويى وسط محوطه دانشــگاه بايستد و فرياد بکشد ما نياز به 
اســتاد نداريم با خواندن همين کتاب ها خودمان پزشــک خواهيم شد دانشجويان اين 
شخص را با اين سخنش فرد بى منطقى به شمار نمى آورند هر علمى مبين مى خواهد و 
هر کتابى استاد لذا در قرآن در سوره جمعه مى فرمايد هم کتاب فرستاديم و هم رسوالن 
و انبياء را برای هدايت  اعزام کرديم رسول خدا هم با حديث ثقلين ما را از اين اشتباه 

نگه داشتند که خيال نکنيم صرفًا کتاب خدا مى تواند ما را راهنمايى کند. 

1. مسند احمد، ج 1، ص 325 ـ صحیح بخاری، ج 1، ص 37، ج 7، ص 9، ج 8، ص 161. بحاراالنوار، ج 22، ص 
474، ج 30، ص 531، 536، 538، 545 ـ رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 12، ص 87.

2. صحیح بخاری، ج 1، ص 37، ج 4، ص 31 و 66، ج 5، ص 137، ج 7، ص 9، ج 8، ص 161. 
3. رشح نهج  الباغه ابن ابی الحدید، ج 11، ص 49. 

4. ابراهيم بن حسين )شهيد خويى( )1247 ـ 1325( صاحب الدرة النجفیة فی رشح نهج  الباغه الحیدریة با حبيب 
اهلل بن محمد موسوی علوی خويى، صاحب منهاج الرباعة فی رشح نهج الباغه. 
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چــرؤسؤمامسعلــیسدرسمقابلسحملهسوسؤس10لاؤس
بهسآتشسکشيدنسخانهسؤشسلکوتسکرد؟

در پاسخ به سوال فوق ابتدا مثال زير را مى آوريم:
پشت در اتاق ای سى يو در بيمارستان ايستاده بود صدای ناله های دردناک همسرش 
را مى شــنيد و خيلى ناراحت و مضطرب بود. پرســيدم چه خبر شــده است ؟ گفت قلب 
همسرم مشکل داشت دکتر ها سينه اش را شکافته اند و در ران هم شکاف بزرگى داده اند 

تا برای قلب او رگ بگيرند. 
حاال هم  منتظر نتيجه ايم تا ببينيم خوب مى شود يا خير؟

به او گفتم دکتر ها با رضايت شما اينکار را انجام دادند؟ گفت: آری خودم امضاء دادم 
تا او را عمل کنند. 

گفتم: خب تو خودت رضايت دادی قلب همســرت را عمل کنند تا او زير تيغ عمل 
جراحى برود پس اصاًل نبايد ناراحت باشى؟!

در پاســخ گفت: ای عاقل اين اقتضاء حکمت و درايت اســت که انسان برای نجات 
همسرش چنين اقدام دردناکى را انجام دهد و با دست خود او را به اتاق عمل بفرستد تا 

متحمل آنهمه درد و سختى شود اين کار مقدمه سالمتى اوست. 
نکته: 

الــف- ما نزديکان خود را در راه درمان مقابل خطر قرار مى دهيم و رضايت مى دهيم 
تا برای به دست آوردن سالمتى و درمان به زير دست جراح بروند. على نيز با سکوت 
خود در مقابل حمله به خانه اش برای بيداری مسلمين و روشن شدن جريان حق و باطل 

سکوت کرد. 
ب- يک انسان عادی حاضر است برای بدست آوردن سالمتى عزيزانش از مسيری 
که در مثال فوق آورده ايم عبور کند آيا على با سکوت خود جريان حق و باطل را برای 
ما در ماجرای حمله به خانه اش روشن نکرد حضرت با سکوت خود چهره صحابى دروغين 
رسول خدا را آشــکار کرد تا مردم بدانند آن ها با دختر پيامبرشان چه کرده اند ما برای 
رســيدن به هدف های خود پای در مسير سخت و زجرآوری مى گذاريم تا به آن اهداف 

برسيم. اين حرکت امری حکمت آميز است. 
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ج- برای روشــن شــدن جريان حق، ســکوت حضرت على ضرورتى عاقالنه به 
حســاب مى آيد همانند مثال فوق  لذا اقتضاء حکمت است که انسان گاهى به ضرورت 
تن به کاری دهد و به عملى رضايت دهد که خالف ميل دلش باشــد پس برای رسيدن 

به يک نفع کلى ضرر جزئى امری معقول است. 
د- با مثال مذکور معلوم مى شــود که به ضرورت انســان در مواقعى بايد در مقابل 
اعمال ديگران سکوت اختيار کند تا به هدف واالتر و مهم تر خود دست يابد اين سکوت 
و صبر اگر چه تلخ اســت ولى برای رســيدن به هدف امری معقول و مقدس است و نه 
تنها على بلکه ما نيز در مراحلى از زندگى خود مجبوريم به اين ســکوت تن دهيم لذا 
پذيرفتنى اســت که در حمله به خانه على آن حضرت سکوت اختيار کند و مثال فوق 

نشان مى دهد که ما نيز در شرايط خاص همين گونه عمل مى کنيم. 
ه- اگر در جريان حمله به خانه على، امام دست به شمشير مى برد عده ايهم در اين 
ماجرا کشــته مى شدند بعدها برای کسى قابل تشخيص نبود که ماجرا از چه قرار بوده؟! 
و صورت مســئله شفافيت کاملى نداشت لذا عده ايدفاع على را برای خالفت يا مسائل 

شخصى ديگر حساب مى کردند. 
* توجه کنيد: حضرت با ســکوت خود در جريان حمله به خانه اش ماجرا را از حالت 
ابهــام خارج کرد تا معلوم شــود قضيه از چه قرار اســت و با تحمــل حمله به خانه اش 
نگذاشت مسئله چنان درهم تنيده شود که آيندگان و حتى حاضران متوجه ماجرا نشوند. 

على اگر چه سکوت کرد اما ماجرا را هم روشن کرد.
اگر حضرت دســت به شمشــير مى برد بعد ها مى گفتند: على برای دفاع از حريم 
خانواده اش جنگيد و برعکس عده ايهم مى نوشــتند علــى برای حکومت و خالفت از 
دست رفته اش جنگيد اما حضرت با سکوتش اين مسئله يعنى حمله به خانه اش را روشن 
کرد که مســئله ربطى به مسائل شخصى نداشته بلکه ماجرا فقط و فقط گرفتن بيعت به 
زور از على در خالفت ابوبکر بوده است درست مثل همان مثال اول، على رضايت 
داد تا برای بدست آوردن سالمتى دين مردم، همسرش فدا شود همانند جهاد گرانى که 
برای حفظ جان ساير مسلمانان به ميدان جهاد رفته و برای حفظ و دين شهيد مى شوند. 
* حضرت هيچ عملى در جريان حمله به خانه اش از خود نشــان نداد اگر يک طرف 
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صحنه خالى بماند براحتى قصد طرف مقابل مشــخص مى شــود. حال اگر هر دو طرف 
صحنه بهم ريخته شود چطور مى توان موضوع را تفکيک کرد. 

حضرت با سکوتش، شفاف نشان داد چه کسى حمله کننده بود، چه کسى ظلم کننده 
بود و چه کسى باطل است. 

اين مفاهيم و مطالب با ســکوت دردناک على بدست آمد اگر امام عکس العملى 
نشــان  مى داد هر کســى يک جور ماجرا را به نفع خود مى نوشت اما حضرت هيچ عملى 
حتى کوچکترين عکس العملى از خود نشــان نداد تا جريان حق و باطل خود را راحت و 

شفاف نشان دهد. 
حضرت حتى به ياران خود اجازه حرکتى نداد اگر ياران حضرت دســت به شمشــير 
مى بردند امروز ما چگونه مى فهميديم که ماجرا از چه قرار بوده وقتى تعداد زيادی کشته 

از هر دو طرف روی زمين ريخته  شود جبهه حق را چگونه مى توان پيدا کرد. 
اما امروز در کتب اهل ســنت آمده)در سواالت قبلى با درج منابع و کتب آن گذشت( 
که حمله کننده به خانه دختر رســول اهلل چه کســانى بوده اند و على سکوت کرده 
و هيچ عکس العملى انجام نداد البته اين ســکوت على در جای خود دردناک اســت 
ولى اين هم از هنرنمايى های على اســت که با سکوت خود توانست جريان مهاجم و 
متعديان به حريم و حرم رسول خدا را نشان دهد. البته برای سکوت على در جريان 
حملــه به خانه اش داليل معقول و دقيق و عميق ديگری هم وجود دارد که در اينجا به 

همين 2 دليل بسنده مى نمايد. 
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علمایسؤهلسلــنتسدرسکتابسهایسخودسؤس11لاؤس
مطالبسبسيارسخوبیسؤزسؤمامسعلیسآوردهسؤندسؤگرس
ؤينسعلماءسآنسمطالبسرؤسقبوسسدؤشــتندسچرؤسپسس

خودشانسشيعهسنشدهسؤند؟

1- علمای اهل ســنت، سرنوشت علمای اهل سنتى که از فضايل امام على آورده 
و بعد به جرم طرفداری از على کشــته شده اند را شنيده اند همانند نسايى در قرن سوم 
عالم بزرگ اهل ســنت که مردم دمشــق او را به جرم طرفداری از امام على با اينکه 
ســنى بود کشتند لذا ممکن اســت علماء اهل سنتى که در کتب خود حقانيت على را 
نوشــته اند شيعه شده باشند ولى از ترس جانشان اين مطلب را مخفى نموده باشند. البته 
بعضى از علمای بزرگ اهل ســنت نيز به جهت آنکه از حيث سياســى و اجتماعى آن ها 
شرايط مساعده بوده رسمًا در تاريخ مذهب خود را عوض کرده اند که برای نمونه مى توان 
به شــيعه شدن عالم سنى شــيخ عبداهلل مراغى مصری نويسنده کتاب السالفه فى امر 

الخالفه در قرن هفتم اشاره کرد.
2- قرآن کريم به ما ياد داده است که در بعضى مواقع برای حفظ جان بايستى عقايد 
خود را مخفى داشت همانند مومن آل فرعون که در چند جای قرآن داستانش آمده است 
لذا ممکن اســت بعضى از آقايان علمای اهل ســنت با تحقيق به حقانيت على دست 
يافته باشــند ولى بر طريق قرآن کريم با توجه به عدم مســاعد بودن شرايط اجتماعى و 
سياســى شيعه شــدن خود را مخفى کرده باشند لذا در اين کار بايستى شرائط سياسى و 

حکومتى علماء اهل سنت را نيز جز علت عدم اعالن شيعه شدن آن ها حساب کرد. 
3- نمى توان گفت چون علمای ســنت که فضايل امام على را آورده اند و شــيعه 
نشــده اند پس مطالب کتاب خود را قبول ندارند و فقط به نقل آن ها در کتابشــان اکتفا 
کرده انــد آن ها مکرر در البالی کتب خود به نقــل محققانه فضايل على اقدام درباره 
على اظهار نظر کرده اند که در فصل سوم همين کتاب، نام کثيری از آن ها آمده است. 
علمای اهل ســنت صرفًا به نقل قول اکتفا نکرده اند و کپى برداری نکرده اند چرا که 
اســاس کار يک عالم و محقق کپى برداری و نقل قول نيســت بلکه مطالب را محققانه 
مورد بررســى قرار داده اند و حق و حقيقت را برای هدايت مردم نوشــته اند اين کمترين 
مســئوليت يک عالم و از صفات اخالقى مهم يک محقق محســوب مى شود که تعداد 

زيادی ازعلمای اهل سنت اينگونه عمل نموده اند. 
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بايــد بپذيريم که آن ها با تحقيق پيرامون يک موضوع وقتى به درســتى آن مطلب 
برســند اقدام به نقل آن مى کنند و نبايد بگوييم که آن ها صرفًا نقل قول کرده اند اين با 
جايگاه يک عالم سازگار نيســت که تحقيق نکرده صرفًا اقدام به نقل قول نمايد اينکار 

يعنى لکه دار شدن اعتبار علمى يک محقق که هر عالمى از آن پرهيز مى نمايد. 
4- بعضى از علمای اهل سنت که به حقانيت على پى برده اند با تفکر دقيق متوجه 
شده اند که اگر اعالم کنند شيعه شدند اسم و رسم آن ها و حتى کتابهايشان از بين خواهد 
رفت لذا مصلحت ديدند که به ظاهر شــرايط خود را حفظ کنند و خود را به عنوان يک 
عالم ســنى نشــان دهند تا در آينده محققين بگويند يک عالم سنى اين گونه کتاب ها 
را درباره على نوشــته است لذا آن ها محاسبه کردند که اثر اين روش که خود را سنى 
جلوه دهند بيشــتر خواهد بود تا اينکه مذهب واقعى خود را اعالم نمايند آنهم با آن همه 
خطرات متعدد، آن ها دنبال احياء جريان حق بودند و اين کار را  وظيفه مى دانســتند لذا 
تشــخيص دادند که خود را در لباس علمای اهل سنت نگه دارند تا اثر کارشان بيشتر و 

دائمى تر باشد. 
5- مگر گفتن هر حقى داللت بر آن مى کند که الزامًا گوينده آن بالفاصله دينش را 
عوض کند خيلى ها در ســاير مذاهب ديگر برای على کتابها نوشته اند در حالى که بر 
همان دين اوليه خود پايدار بوده اند برای نمونه مى توان به جرج جرداق مســيحى اشاره 
کرد اساســًا در يک کار علمى بيان حق و حقيقت و ارائه راه درســت مهم است و لزومًا 
نبايستى گوينده آن الزامى برای تغيير مذهبش داشته باشد چقدر افراد عرب و غير عرب 
برای علىشــعر سروده اند لزومى ندارد حتما شيعه شــوند آن ها حقيقتى را فهميده اند 
و شــعر خود را بر آن اســاس سروده اند حتى شعرای ســنى مذهب مثل جامى مکرر در 
اشعارشان بطور آتشين على را ستوده اند در حالى که سنى بوده اند به نظر مولف احتمااًل 
تعدادی از علمای اهل ســنت در قديم االيام بواسطه برخورد با زندگى امامان شيعه و 
فهميدن جريان حق و حقيقت شــيعه شده اند ولى به ضرورت به کتمان مذهب خود تن 

داده اند. 
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ؤرؤدتسوسؤعتقادسزمخشریسبهسمذهبسشيعهسؤثنیسعشر
زمخشری از علمای اهل ســنت و مفسر بزرگ قرآن کريم در قرن 6 هجری است. 
تفسير کشاف او از جمله تفاسيری است که نکات ادبى آن کام هر جوينده معارف قرآنى 

را سيراب مى نمايد.
او در اواخــر عمرش دچار يک نوع حيرت و ســرگردانى در انتخاب يکى از مذاهب 
فقهى چهارگانه اهل ســنت شده بود و از آن مذهب در جلد سوم کتابش اين گونه انتقاد 

کرده است:
اسلــم واکتمــه کتمـــانه لی  اذا سالوا عن مذهبی مل ابح به    

اگر از مذهب من سؤال کنند من آن را بيان نمى کنم آن را پنهان مى سازم که پنهان 
کردن آن به صالح من است.

ابیح الطّا و هوالرشاب املحرّم فان حنیفــاً قلت قالو بــاننی    

اگــر بگويم: من حنفى مذهبم مى گويند: تو شــرابى را به نام طال حالل مى دانى در 
حالى که شراب حرام است.

ابیح نکاح البنت والبنت تحرم وان شافعیاً قلت قالوا بــاننی    

اگر بگويم شافعى مذهبم مى گويند: تو ازدواج با دختر را که از زنا متولد شده باشد را 
حالل مى دانى در حالى که ازدواج با دختر حرام است.

ابیح لهم لحم الکاب وهم هم وان مالکیاً قلت قـالو بــاننی    

اگر بگويم: مالکى مذهبم مى گويند گوشت سگ را حالل مى دانى!
ثقیــل حلولی بغیـض مجّسـم وان حنبلیاً قلت و قالو باننی    

اگر بگويم حنبلى مذهبم مى گويند: سنگين، حلولى، مبغوض و مجسم هستم.
یقولون تیس لیس یدری وبفهم وان قلت من اهل الحدیث وحزبه    

اگر بگويم اخباری مسلک و از اهل حديثم مى گويند: بز است چيزی نمى داند و نمى فهمد.
اگر چه ابيات ديگر اين شــعر اشاره به موقعيت مقهور زمخشری در جامعه آن زمان 
دارد ولى او به صراحت انصراف خود را از همه مذاهب اهل سنت به علت مغايرت احکام 
و عقايد آن با آيات متعدد قرآن کريم اعالم داشــته اســت و اين از آن نمونه هايى است 
که مى توان فهميد بعضى از علمای اهل ســنت اعتقادی به مذهب خود نداشته و مذهب 

شيعه را به عنوان مذهب حق پذيرفته اند.1

1. تفسیر کشاف، ج 3، ص 376، چاپ مصر.
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پالخسبهسشــبهاتسکتابسرؤهيسديگرسؤس12لاؤس
برؤيسکشفسحقيقتؤ

زائران محترم ايرانى خانه خدا در مکه و مدينه با تبليغات گسترده وهابى ها جهت به 
انحراف کشاندن آن ها مواجه مى شوند بخشــى از اين تبليغات ارائه رايگان کتاب هايى 
اســت که افکار وهابيان در آن کتاب ها آمده است در اين باره به چند مطلب مهم اشاره 

مى نمايد:
الف- برای دفع اين توطئه ها شايســته اســت زائران محترم از گرفتن کتب مذکور 
خودداری نمايند و در صورت مواجهه با اين شــبهات جهت راهنمايى  و دريافت مطالب 

به روحانى کاروان خود مراجعه نمايند. 
ب- همه کتبى که توســط مبلغين وهابى به زائران داده مى شــود با متون حديثى و 
تفسيری و تاريخى اهل سنت مغايرت شديدی دارد که به نمونه هايى از اين مغايرت ها 

در اين فصل اشاره مى شود. 
 ج- شايسته است زائران محترم خانه خدا با مطالعه کتبى که واليت و امامت على
را در منابع اهل ســنت بيان مى کند خود را به طور مختصری بر ضد تبليغات مســموم 
وهابيان آماده نمايند نه اينکه صرفًا به دنبال طوافى و زيارتى و خريدی باشند و در ميدان 

تبليغ وهابيان متحير و بى پاسخ در مقابل آنان تماشاچى محسوب شوند. 
د- کســانى که به مطالعه اين کتاب)1001 فضيلت( توفيق يافته اند شايســته است 
از حبــس کردن اين کتــاب در کتابخانه خود خودداری نموده و آن را جهت مطالعه بقيه 
دوســتان و اقوام و همــکاران و... در اختيار آن ها قرار دهند تا از ناشــران علوم آل اهلل 
محسوب شوند مخصوصًا روحانيون کاروانهای بيت اهلل که مسئوليت بيشتری متوجه آن 

عزيزان مى باشد. 
* در ايــن بخــش به شــبهات و دروغ گويى های کتاب راهى ديگر برای کشــف 
حقيقت که از جمله کتبى اســت که به صــورت رايگان در اختيار زائران محترم بيت اهلل 
قرار مى گيرد اقدام مى نمائيم اين کتاب در عربســتان به زبان فارســى توسط محمد باقر 
سجودی و تصحيح اسحاق دبيری در يک جلد تدوين يافته است)در اين کتاب حتى يک 

آدرس از کتب شيعه و سنى به عنوان سند ذکر نشده است(
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* در اول کتاب مولف مى نويســد لعنت فرستادن را قبول ندارد در پاسخ او مى گوئيم: 
شايسته است مؤلف حداقل عقايد خود را با کتاب خدا تنظيم نمايد خداوند چندين طايفه 
را در کتاب خود مورد لعن قرار داده است و ما نيز به تبع آن بايد در جای خود و به تبعيت 

از کتاب خدا اهل لعن باشيم. 
* نويســنده کتاب مذکور در مقدمه به مســئله غدير خم و جانشينى على و شکسته 
شدن پهلوی فاطمه اشاره مى نمايد ســپس همه اين مطالب را دروغ مى پندارد)بدون 
ارائه دليل( اساســًا نويســنده در کل کتاب اصرار مى کند که کليه حرفهای شيعه دروغ و 
سخنان بدون آدرس و مدرک خود را راست مى پندارد و مکرر بر اين مطلب تأکيد مى کند. 
* نويسنده در ص 13 اين کتاب به واقعه 18 ذی الحجه و جمع شدن مردم و اينکه 

رسول خدا فرمود: من کنت انا مواله فان علی مواله اشاره کرده است. 
سپس مى نويسد: موال در عربى و در قرآن به چند معنى آمده است سپس مى نويسد: 
موال به معنى ســيد و خواجه و آقا و به معنى دوست و سرپرست و به معنى کارساز آمده 

است. 
او داليل خود را در رد اســتنباط شــيعه از کلمه )موال( به عنوان جانشــين و خليفه 

مى آورد. 
در دليل اول مى نويســد: رســول خدا کلمة موال را نگفت مگر آنکه قصد رد کردن 
اعتراض لشــکريان على به على را داشته چرا که على طبق دستور رسول خدا به 
يمن رفته بود و در راه به ســربازان خود ســخت گيری کرد فلذا رسول خدا با خواندن 
خطبه غدير قصد رد کردن اعتراض لشکريان به على را داشته است. تا ايشان را تبرئه 

نمايد.
پاســخ: واقعًا جای تعجب است که در مورد معنای کلمه موال مطلب را به چه مسئله 
ای ارجاع داده اســت چرا در کل متن خطبه غدير رسول خدا درباره على و اعتراض 
آن هــا به فرمانده خود يعنى على مطلبى را نفرموده اند کلمه موال با اســتفاده از کتب 
ادبى و لغوی کهن در عرب و کتب اهل سنت به معنای اولى در زعامت و شايسته تر در 
تصرف امور آمده اســت. در ثانى نويسنده مى نويسد: رسول خدا در 18 ذی الحجه امر 
کرد تا تمام افراد کاروان يکجا جمع شــوند. اگر رسول خدا طبق نوشته نويسنده دستور 
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 داده است نه خواندن خطبه غدير چرا رسول خدا جمع شدن مردم را برای تبرئه على
لشکريان على را به گوشه ای جمع نکرد تا فقط برای آن ها سخنرانى نمايد و از جايگاه 
على دفاع کند پس معلوم مى شــود قصد رســول خدا از جمع کردن مردم رد کردن 
اعتراض لشــکريان على نبوده و ادعای نويســنده در اين خصوص باطل است رسول 
خدا مى توانســت معترضان امام على را با يک سخنرانى در جمع کوچکشان قانع کند 
ولى نويســنده خود در ص 12 مى نويسد: رســول خدا امر کرد تا تمام افراد کاروان يکجا 

جمع شوند. 
* در دليل دوم خود مى نويسد: چرا رسول خدا واضح نگفتند على خليفه من است. 
 از چه لغتى بايد استفاده کند تا شما بفهميد على در پاســخ بايد گفت: رسول خدا
جانشــين اوست آيا در کتب اهل سنت روايات متعددی نيامده که رسول خدا على را 

با تعابيری مثل وصى، موال، خليفه، سيد و... معرفى کرده باشد. 
به فصل دوم اين کتاب مراجعه شــود معلوم خواهد شــد که دههــا روايت با تعابير 
مختلف در اين زمينه حتى از ابوبکر و عمر و عثمان نقل شــده اســت آيا روايت زير در 

کتب شيعه آمده است:
رســول خدا فرمــود: الینبغی ان اذهب االوانت خلیفتی... انت ولیی فی کل مومن 

بعدی؛1

روا نيســت که من از دنيا بروم و تو جانشــين من نباشى... و تو سرپرست برگزيده ی 
من بر هر مومن بعد از من هستى. 

* در دليل ســوم خود مى نويســد: بعد از رحلت رسول خدا حتى يک نفر نيز خطبه 
غدير را نياورده است!!

پاســخ: خوب بود نويسنده اين کتاب حداقل به کتب اهل سنت مراجعه مى نمود بعد 
چنين ادعای نادرســتى را مى کرد بهترين دليل درباره خطبه غدير در فصل چهارم همين 
کتاب آمده اســت که با استفاده از کتب کهن اهل سنت به منابع و مدارک متقن خطبه 

غدير در کتب اهل سنت اشاره شده است. 

1. مسند احمد حنبل، ج 1، ص 331 ـ السنن الکربی، ج 5، ص 113 ـ املستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم 
نيشابوری، ج3، ص 134 ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 120.
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* در دليل چهارم خود نويســنده در رد ماجرای غديرخم پای خود را فراتر از حد خود 
مى نهد و به رسول خدا ايراد مى گيرد که اگر رسول خدا مى خواستند در حج چنين چيز 

)مهمى را اعالن کند)يعنى اعالن واليت و امامت على
مناســب ترين مکان، عرفه بود چرا که در غدير اهل مکه حضور نداشتند و خيلى از 

افراد قبايل عرب نيز نبودند. 
 پاسخ: جالب اينجاست که يک آدمى مثل نويسنده کتاب به انجام عمل رسول خدا
که در آيات مکرر قرآن کريم خداوند صحت عمل رســول خدا را تأييد مى فرمايد ايراد 
وارد مى کند و مى خواهد نعوذ باهلل رســول اهلل را راهنمايى مى کند!!! که چرا در غدير خم 

اقدام به معرفى على کرده است بلکه بهتر بود اينکار در سرزمين عرفه انجام شود.
* در دليل پنجم مى نويســد رسول خدا در آخرين ماه های عمر خود على را به 
يمن فرســتاد و رســول خدا مقدمه چينى برای اعالن جانشينى على نکرد و اين بهترين 

)دليل ما است. )در رّد امامت و خالفت على
پاســخ: نويســنده اين کتاب آنچنان از مطالب مندرج در کتب اهل سنت بى اطالع 
اســت که باعث اعجاب مى گردد رسول خدا در تمامى فرازهای زندگى خود از روز اول 
بعثت چهره جانشــين خود را طبق مدارک موجود در کتب اهل ســنت معرفى نمود در 
ماجــرای انذر عشیرتک االقربین، در جريــان فتح خبير در جريان حديث منزلت و... دهها 
مورد ديگرسند متقن معرفى على بعنوان خليفه و جانشين مطرح است انکار اين مطلب 

يعنى به دور ريختن کثيری از کتب اهل سنت. 
* در دليل ششم مى نويسد: بعد از غدير تا لحظه وفات رسول خدا ايشان اعمالى که 
دال بر خالفت على داشته باشد را از خود نشان نداد... و رقباء)على( را دور نکردند. 
پاســخ: پس معلوم مى شود خود شــما قبول داريد عده ايبعنوان رقيب على وجود 
داشته اند اين اقرار جالبى است آيا در کتب اهل سنت نيامده است که رسول خدا فرمود: 
 چيزی بياوريد تا بنويســم چه کسى بعد از شما خليفه است و عمر در پاسخ رسول خدا

گفت: اين مرد هذيان مى گويد.
آيا اين اقدام واضحى در نزد نويســنده محسوب نمى شــود؟ آيا اينکه عمر نگذاشت 
رســول خدا وصيت کند در کتاب های شيعه آمده و در کتاب های متعدد اهل سنت که 
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توســط معتمدان علمای اهل سنت در 1200 ســال پيش نوشته است به ذکر اين عمل 
عمربن خطاب مفصل اشــاره نشده است؟ )در همين فصل به آدرس اين کتب اشاره شده 

است.( 
* در دليل هفتم نويســنده در کتابش به ذکر احاديثى اقدام مى کند که آن احاديث با 
آيات متعدد قرآن کريم در تضاد اســت دليل درستى يک حديث زمانى ثابت مى شود که 

با آيات ما انزل اهلل مغاير نباشد. 
او مى نويسد: ابوبکر و عمر سيد بزرگساالن)پيران( در بهشت هستند. 

پاسخ: بايد بپذيريم پيری در نوع خود ذاتًا رنج و ناتوانى ضعف و مشقت به همراه دارد 
و اين در حالى اســت که رسول خدا چنين چيزی را درباره اين دو نفر نفرموده چرا که 
رسول خدا مى داند که در قرآن آمده است در بهشت هيچ رنج و مشقت و زحمتى وجود 
ندارد. بقيه رواياتى را که در بند هفتم آورده اند از همين نوع احاديث است که در جای خود 
تهمت به رسول خدا محسوب مى شود قطعاً رسول خدا چنين کلماتى را درباره افرادی 

که بعد از على ايمان آورده اند وسال های سال بت پرست بوده اند نخواهد فرمود. 
* در دليل هشــتم حجم بى اطالعى نويسنده به اوج خود مى رسد او مى نويسد: اگر 
واقعا رسول اهلل مى خواست على را جانشين خود اعالن کند بايد از روز اول چنين مى کرد 
مثل کاری که موسى کرد از روز اول هارون را جانشين خود و همدست و يار خود اعالن 

کرد و بنى اسرائيل مخالفتى نکردند. 
پاســخ: خوب بود نويسنده حداقل ســوره طه در قرآن کريم را مطالعه مى کرد ما که 
هرچه حديث از کتابهای آن ها مى آوريم بالفاصله مى گويند دروغ است ولى در سوره طه 

آمده است که سامری چگونه بر عليه هارون قيام کرد و بنى اسرائيل را منحرف کرد. 
در ثانى الزم نيســت امثال اين نويسنده به رسول خدا ياد دهند که از روز اول على 

را به جانشين خود معرفى مى کرد. 
رســول خدا در اول بعثت خود در ماجــرای انذر عشیرتک االقربین طبق همين آيه 

شريفه على را به عنوان جانشين خود معرفى نمود. 
خوب بود حداقل اين نويســنده به تفسير آيه شــريفه انذر عشیرتک االقربین در بين 
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تفاسير اهل ســنت مراجعه مى کرد تا اينگونه بى اطالعى خود را از آيات قرآن کريم به 
اثبات نرساند و به رسول خدا تهمت نزند. 

* در صفحه 16 مى نويســد: رســول خدا در خطبه غدير با اصحاب درباره نظم و 
امانت داری سخن گفتند.

پاسخ: به راستى خطبه حدود يک ساعتة رسول خدا که نوشته آن حدود 50 صفحه 
است در غدير خم فقط راجع به نظم و امانت داری بود؟!

* نويســنده در ص 17 مدعى شده که در قرآن کريم خداوند درباره واليت و امامت 
على چيزی نگفته است او را به مطالعه آيات اوليه سوره مبارکه  مائده در تفاسير اهل 
سنت و مطالعه فصل اول همين کتاب دعوت مى کنيم تا بداند وسعت اطالعاتش در حد 

تهمت زدن است. 
* در ص 18 نويسنده مدعى است چرا نام على در قرآن نيامده است که در همين 

فصل)يعنى فصل6( بعلت آن پاسخ داده شده است. 
* در صفحات 18 تا 26 به مســئله ازدواج رســول خدا با دختران ابوبکر و عمر و 
ازدواج دختران رســول خدا اشــاره مى کند و به علماء و شيعيان توهين مى کند و از طرف 
خود دليلى را به اسم شيعه مى تراشد بعد هم پاسخ داليل پوچ خود را به شيعه نسبت داده 

و به خيال خود پيروز ميدان مى شود. 
پاسخ: اوال به اين نويسنده تذکر مى دهد که قرآن کريم مى فرمايد: قولوا للناس حسنا، 
بــا همه مردم با زبــان نيکو صحبت کنيد در اين آيه خداونــد مودبانه صحبت کردن را 
مختص مسلمانان نمى داند و مى فرمايد: للناس يعنى با همه مردم حتى اگر غير مسلمان 
هســتند نيکو صحبت کنيد ضرورتى ندارد وقتى دليل وجود دارد در کتاب خود 10 مرتبه 
توهين به علماء شــيعه بنماييد اين حکايت از آن دارد که در بيان دليل و استدالل عاجز 

شديد لذا دست به حربه توهين برده ايد. 
ازدواج های رســول خدا طبق آيات قرآن کريم بر اساس ظاهر افراد است و انبياء 
الهى بر اساس دريافت های باطنى خود امور شخصى خود را تنظيم نمى کنند بلکه امور را 
به ظاهر حکم مى کنند حضرت موسى مى دانست به کوه طور برود مردم بنى اسرائيل 
بواسطه ســامری گوساله پرست خواهند شد ولى هيچ اقدامى برای از بين بردن سامری 



582

نکرد و امور را رها کرد تا در مجرای ظاهريش جريان پيدا کند تا در موقع الزم اقدامات 
خود را به انجام برســاند و زودتر به عمل پيشگيرانه اقدام نکرد. در قضيه ازدواج حضرت 
لوط و نوح که در قرآن نيز به همســران گمراه آن ها اشاره شده همينطور است که آن ها 
به حســب ظاهر مامور به ظاهرند و با همســران خود ازدواج کردند و آن زنان از درگاه 
الهى طرد شدند رسول خدا در ازدواج هايش آن داليلى که نويسنده در کتابش به شيعه 
نســبت داده است را قبول ندارد رسول خدا به حسب ظاهر با زن مسلمان ازدواج کرده 
است بعدها آن ها با عمل خود نشان داده اند که چقدر تابع کتاب خدا و فرستاده اش بوده اند 
خوب بود نويسنده به عملکرد بعضى از اين زنان که در کتاب های اهل سنت آمده نگاهى 
مى کرد تا بفهمد زن پيامبر بودن زمانى فضيلت محســوب مى شود که عمل آن زن ضد 

قرآن کريم و ضد سنت و سيره رسول خدا نباشد. 
* در ص 28 به صراحت ضمن اشاره به عقايد ضد قرآنى خود مى نويسد:

»اينکه بگويم حضرت حســين و حســن و على قدرت دخالت در امــور را ندارند و 
حرفهای ما را نمى شنوند و بايد قبر طاليى آن ها ويران و با خاک يکسان شود و کسانيکه 
از آن ها حاجت مى خواهند مشــرکند و بايد کشــته شوند- مهم تر است يا اينکه بگوييم 

فالن جانشين است؟«
در پاسخ به اين ادعای عجيب اين نويسنده مى آوريم که:

1- شــيعه به بزرگان و علمای همه اديان احترام مى گذارد و دســتور تخريب و قتل 
کسى را به علت پيروی از يک مذهب نمى دهد. در طول تاريخ حتى يک مورد فتوی بر 

عليه قتل يک عالم در مکتب تشيع ديده نشده است. 
2- وهابيونــى که به صراحت در کتاب کشــف حقيقت)همين کتاب( حکم تخريب 

اماکن شيعه و قتل آن ها را صادر مى کنند دليل قرآنى اين کار خود را ارائه دهند؟! 
3- توجه نويسنده و وهابيون را در پاسخ به ادعای مذکور به آيه 64 سوره نساء جلب 
مى نمايد: خداوند مى فرمايد:»و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع... هيچ پيامبری را نفرســتاديم 
جز آنکه ديگران به امر خدا بايد مطيع فرمان او شوند و اگر به هنگامى که مرتکب گناهى 
شدند نزد تو)يعنى رسول خدا( آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پيامبر برای 

آن ها آمرزش خواسته بود، خدا را توبه پذير و مهربان مى يافتند«
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 حرف های ما را نمى شنود، آيا اين آيه ما را به توسل به رسول خدا آيا رســول خدا
فرا نمى خواند در اين آيه مى فرمايد »اگر نزد تو آمده بودند و از خدا طلب آمرزش خواسته 

بودند« اين يعنى چى؟
با آيه 105 ســوره توبه چه کنيم که فرمايــد:»و قل اعملوا فسیری عملکم و رسوله و 

املؤمنون، بگو عمل کنيد خدا و پيامبرش و مومنان اعمال شما را خواهند ديد...«

نويسنده اين کتاب شيعه را مشرک مى داند در حالى که خود از آيات متعدد قرآن کريم 
بى خبر است اندکى تدبر در آيه مذکور حقانيت رفتار شيعه را به راحتى اثبات مى کند. 

در صفحه 31 نويسنده مدعى اســت که شيعه گفته است رسول خدا در تمام عمر 
شريفش چيزی از جانشينى على نگفته بخاطر ترس از مردم. 

 پاسخ: اوال شيعه چنين ادعايى نکرده است بلکه معتقد است از اول بعثت رسول خدا
طبق سيره و ســنت همه ی انبياء گذشته اقدام به معرفى جانشين خود نموده است و در 
ماجرای غدير خم اين موضوع يعنى امامت على را برای همه مردم بالد ابالغ فرمود. و 
اين ابالغ عمومى برای همه مردم بود چرا که رسول خدا فرمود حاضران به غايبان اين 
مطلب را برســانند و در طى مدت نبوت مکرر رسول خدا، على را به ديگران بعنوان 

جانشين خود معرفى کرده اند. 
* ماجرای حمله به خانه على و زخمى شــدن دختر رسول خدا چيزی نيست که 
شــيعه بيان کرده باشد و در همين فصل به اصل ماجرا و آدرس های متعدد آن در کتب 
اهل ســنت اشاره شده است هم چنين خوبست نويسنده کتاب کشف حقيقت برای اطالع 

به خود زحمت مطالعه حداقل چند برگ را بدهد. 
* در صفحه 32 مى نويســد: شــيعه اعتقاد دارد که على را گفته اند ساکت بنشين 

چونکه اعتراض و جنگ ضرر دارد و فايده ندارد. 
پاســخ: به علت ســکوت على در ماجرای حمله به خانه اش و داليل سکوت آن 
حضرت در اين فصل اشاره شده است عالقمند مى توانند به پرسش و پاسخى که در اين 

زمينه آمده مراجعه کنند. 
* نويسنده در صفحه 32 به ماجرای فدک اشاره مى نمايد و آن را حق حضرت زهرا 

نمى داند.
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پاسخ: قبالً نوشتيم که رسول خدا با همه حساسيت هايى که به حق الناس داشتند و 
به اصحاب و ياران خود مکرر رعايت حق الناس را مى فرمودند )طبق ادعای اين جماعت 
گمراه( يادشــان رفته است که به دختر خود بگويند فدک از آن تو نيست و ما انبياء ارث 

باقى نمى گذاريم. 
و فدک از بيت المال مسلمين است و از مصاديق حق الناس است لذا ابوبکر به حضرت 
زهرا يادآوری مى کند که فدک حق الناس اســت و آن را از حضرت زهرا مى گيرد. 
و مى گويد: انبياء از خود ارث باقى نمى گذارند کســى باور نمى کند که رسول خدا همه 
مــردم را از حق الناس نهى فرمايد اما به دختر خودشــان نگفته باشــند که فدک از آن 

حضرت زهرا نيست.
* در ص 35 مى نويســد: آنچه که ابوبکر را برخالفت نشــاند نه زور قبيله ای بود نه 
ارتش منظم صحابه، او را فقط به اين خاطر خليفه کردند، که نزديکترين يار رســول اهلل 
بود و بيش از همه مورد توجه ايشان... پس حرف شيعه دروغ و داستان غدير افسانه است. 
پاسخ: سخن شيعه همين جاســت که صحابه نمى توانند خليفه انتخاب کنند خداوند 

در قرآن مى فرمايد:
»انی جاعلک للناس اماماً« انتخاب خليفة و جانشين کدام يک از انبياء گذشته به دست 

مردم بوده تا بگوييم طبق آن، مردم خليفه بعد رسول خدا را انتخاب کردند. 
خودتان مى گوييد رسول خدا يعنى فرستاده خدا پس کسى که رسول را مى فرستد خود 
نيز به رســولش خواهد گفت چه کســى را بعد از خود قرار دهد احتياجى به آن ندارد که 
صحابه زحمت انتخاب خليفه را بکشند چرا که محمد رسول اهلل است، رسول مردم نيست 
تا مردم خليفه رســول را انتخاب کنند رسول خدا، فرستاده خداست و خدا هم به رسولش 
مثل بقيه احکامى که کليات آن در قرآن آمده و رســول مامور به تبيين جزئيات آن است 

ابالغ خواهد فرمود چه کسى را خليفه بنمايد. 
در قرآن کريم کجا آمده که ســگ نجس است در کجای قرآن آمده دست دزد را از 
کجــا قطع کنيد، کليات احکام مثل نماز و حــج و... در قرآن آمده اما جزئيات و ابعاد آن 

توسط رسول خدا ابالغ و تعيين مى گردد. 
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در مسئله امامت هم همينطور است کليات آن در قرآن آمده ولى رسول خدا مابقى 
آن را برای مردم مى گويد. 

* در ص 36 مى نويســد: تشــيع مى گويد وقتى ماجرا به انتخاب جانشــين رســيد 
رسول خدا سکوت کرد على سکوت کرد بلکه خدا هم در قرآن سکوت کرد. 

پاسخ: اين چه تهمت عجيبى است که به تشيع مى زنيد ما مى گوئيم براساس مدارک 
موجود در کتب تفســيری اهل سنت پيامبر سکوت نکرد و على هم سکوت نکرد و 
خدا هم ســکوت نکرده است حداقل به خودتان زحمت مطالعه فصل 1 و 2 اين کتاب را 

بدهيد تا بدانيد که با قيامت خود چه مى کنيد؟!
* در ص 38 مقايسه ای مى آورد که رسول خدا در مقابل کفار مکه سکوت نکرده 
اســت پس بر على هم الزم بود مثل رســول خدا از مخالفت عمر و ابوبکر نترسد و  

)در مقابل غصب خالفت( سکوت نکند. 
پاســخ: در ســوره طه هارون در پاسخ به حضرت موســى مبنى بر اينکه چرا جلوی 
حرکت انحرافى ســامری را نگرفت مى گويد: نخواستم بين مردم بنى اسرائيل شکاف و 
اختــالف به وجود آيد. لذا على طبق اين آيه قرآن کريم عمل نمود اما نويســنده اين 
کتاب نمى داند که شمشير بر روی کفار مکه مى توان کشيد اما در اختالفات درونى جامعه 
اســالمى به همان شــيوه مقابله با کفار نمى توان به جهاد اقدام نمود او مطلب به همين 
سادگى را نمى تواند درک کند در جريان انحرافى درون جامعه که توسط منافقان هدايت 
مى شود کار با شمشيرکشى درست نمى شود روش کار روشنگری اذهان مردم خواهد بود 

و در اين بخش على تا توانست اقدامات روشنگرانه خود را انجام داد. 
او در ادامــه ضمن بى ادب به على مى نويســد: وقتى عمر به زنش )يعنى حضرت 

فاطمه بنت رسول اهلل( جلوی چشمش حمله کرد چرا اقدامى نکرد؟
پاسخ: على در سيره و سنت خود مطابق قرآن کريم عمل نموده است ضمن اينکه 
پاسخ اين ادعای نويسنده مبنى بر علت سکوت على در حمله به خانه اش را در همين 
فصــل به طور مســتقل جواب داده ايم تأکيد مى کنيم که علــى در اين حادثه همانند 

حضرت هارون در ماجرای سامری عمل کرد. 
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* در ص 39 ضمن به کار بردن الفاظ زشت و نامبارک و برخالف آيه شريفه »قولوا 
للناس حسنا« مى نويسد: 

چرا على در مجالس عمر رفت و آمد مى نمود و او را نصيحت مى کرد و اين حرکت 
على را دليل بر حقانيت عمر محسوب مى نمايد؟

پاسخ: على به  مجالس خلفاء مى رفت تا آن ها را در مشکالت حکومت اسالمى بر 
اســاس سنت و سيره رسول خدا راهنمايى کند تا اساس و آبروی حکومت اسالمى در 
مقابل دشمنان اسالم حفظ شود و اينکار على نيز به جهت حفظ آبرو خود خلفاء هم بود 
چرا که مکرر در کتب اهل سنت آمده که خلفاء گفته اند که اگر على نبود هالک مى شديم 
اينکار على داللت بر اين دارد که اصل اســالم بــرای او مهم بوده نه اينکه تأکيدی 
بر حقانيت ابوبکر و عمر باشــد على وقتى مشاهده مى کرد که ابوبکر در ابتدايى ترين 
مسائل جنگى و سياسى و قضاوت های قضايى و سؤاالت پادشاهان ساير بالد بى جواب 
مانده به کمک او مى آمد برای حفظ جايگاه اسالم و اين نمى تواند دليل و به معنای قبول 

داشتن حاکميت خليفه وقت محسوب شود. 
* در ص 41 و 42 و 49 و 50 مى نويسد: ابوبکر و عمر وقتى به پيامبر ايمان آوردند 

که اسالم آوردن بازی کردن باجان بود اما آن ها تمام خطرات را به جان خريدند... 
نويســنده در ادامه به بعضى از کارهای آن دو اشاره مى نمايد )در ص 49 و 50 و 51 

و 52(. 
پاسخ: شيعه مى گويد: معيار کار، قرآن کريم است. 

خداوند در آيه 173 آل عمران مى فرمايد: از ميان آن کسانى که پس از زخم خوردن 
باز هم فرمان خدا و رســولش را اجابت کردند آنان که نيکوکار باشند و از خدای بترسند 

مزدی بزرگ دارند. 
در اين آيه خداوند مى فرمايد: اگر تا آخر کســى خوب ماند مزد بزرگ دارد وگرنه در 
مراحل مختلف ممکن اســت کسى خوب نماند و اگر کسى تا آخر کار خود را تحفظ کرد 
و در مسير حق باقى ماند اين شرط تا آخر ماندن، مهم است آن وقت خداوند مزد بزرگ 

به آن ها خواهد داد بر فرض که ابوبکر و عمر در اوايل بعثت کارهايى کرده باشند. 
بــا اين آيه قرآن چه خواهيد کرد که خداوند مى فرمايد: »والذین یؤذون رسول الله لهم 
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عذاب الیهم« )آيه 61 سوره توبه( کسانى که رسول خدا را مورد اذيت و آزار قرار دهند 

خداوند وعده عذاب به آن ها داده بر طبق مدارک موجود در کتب اهل سنت که در همين 
فصل به آن ها اشاره شده است عمر و ابوبکر بعد از ارتحال رسول خدا دختر او را مورد 
اذيت و آزار قرار داده اند اگر کسى دختر شما را ناراحت کند موجبات ناراحتى شما فراهم 

نمى شود. 
* در ص 53 و 54 نويســنده به دمکراســى رايج کشورها اشاره مى کند و مى نويسد 
هيچ حکومتى مخالف خود را طناب به گردن برای بيعت نمى برد و ابوبکر چنين کاری را 

با على به واسطه ذکاوتى که داشته، نکرده است؟ 
پاســخ: اواًل بر طبق مدارک موجود در کتب اهل ســنت اينکار انجام شده است که 
بخشى از آدرس کتب اهل سنتى که به اينکار خبر داده اند در همين فصل و  در البالی 

سؤاالت اشاره شده است. 
دومًا درســت است هيچ حکومتى کســى را جهت بيعت با طناب برای بيعت نمى برد 
ولى بايد فرق گذاشــت بين مردم عادی و داماد و دختــر پيامبرخدا ابوبکر اخذ بيعت 
على که به منزله بيعت دختر پيامبر هم محســوب مى شود در حکم بيعت مردم عادی 
نمى دانســت لذا به هــر طريق ولو با زور به دنبال اخذ ايــن بيعت بود اگر على بيعت 
نمى کرد آن ها برای کســب مشروعيت خود دچار مشکل و در جامعه ترديد و دو دلى به 
راه مى افتاد. نويسنده وهابى اين کتاب در اين صفحات با مقايسه روش يک حکومت آزاد 
و مســتبد  دنبال اثبات خالفت آزاد ابوبکر است در حالى که با قتل مالک بن نويره توسط 
خالدبن وليد اين موضوع و ادعای او لکه دار مى شود. نويسنده به صالح خود نمى داند که 
به قتل و غارت های مخالفان حکومت ابوبکر اشــاره کند که از جمله آن ها قتل و غارت 
مالک بن نويره و قبيله اوســت که در تاريخ و در کتب کهن اهل ســنت از جمله در کتاب 
االمامة والسياســيةنوشــتة ابن قتيبه دينوری که در حدود سال های 200 هجری زندگى 

مى کرده است اشاره مى نمايد. 
در ص 57 شيعيان را متهم به بى اطالعى قرآن مى نمايد و مى نويسد: پاسخ در خور 

توجهى برای بهائيان ندارند. 
پاســخ: اواًل در همين چند صفحه معلوالت قرآنى نويســنده و پای بندی او به آيات 
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اخالقى قرآن کريم که دســتور فرموده با زبان نيک با مردم ســخن بگوئيد معلوم شد او 
در کتاب خود ده ها بار با الفاظ زشت و توهين آميز علمای شيعه و پيروان آن ها را مورد 

هتاکى قرار مى دهد بعد خود را عالم به قرآن مى داند!!!
* در ص 59 مى نويسد: برای مردم چه فرقى داشت که على خليفه باشد يا  ابوبکر؟ 
آن هايى که )يعنى مردم( از ابوجهل و ابولهب نترسيدند چرا بايد از عمر و ابوبکر و عثمان 

بترسند؟
پاســخ: درست است مردم ازدشمن بيرون و کفار ترســى ندارند ولى اينکه در قرآن 
کريم دشــمن دومى به عنوان منافق معرفى شــده اســت را چه بايد کرد قرآن ما را به 
هوشــياری و شناخت دشــمن درون دعوت فرمود نمى توان ادعا کرد با اين همه آياتى 
که در قرآن کريم دربارة منافقين آمده اســت در عصر رسول خدا دشمن درونى وجود 
نداشته و مسلمانان از شــّر منافقين راحت بوده اند سوره ای مستقل به نام منافقين پس 

برای چه نازل شده است؟ 
شناخت دشــمن بيرون راحت اســت و مى توان با آن جنگيد اما دشمن درون يعنى 
منافقين ضربات کاری تری را مى توانند به پيکر اسالم وارد کند کسى نمى تواند ادعا کند 
که تمامى صحابى رسول خدا انسان های ممتاز و خوبى بودند قطعًا عده اياز آن ها منافق 
بودنداگر نپذيريم که عده اياز آن ها منافق بودند پس اين آياتى که دربارة منافقين اســت 

برای چه کسى نازل شده است؟
جالب اينکه نويســنده نمى تواند برای دشــمن درون )يعنى منافقين( و دشمن درون 

فرق قائل شود. 
* در ص 64 نويســنده به تعطيلى نوروز و اينکه در بانک های ايران ربا وجود دارد و 
جهاد و... اشاره دارد که اين مطالب را با داليل بى محتوا خود و جلوه دادن جايگاه به حق 
خود دوخته و بافته که پاســخ به هر بخش آن بخشى مفصل را مى طلبد يا اصاًل جواب 
ندارد او مى نويسد: شيعه در عيد نوروز 15 روز تعطيالت دارد ولى ما عيد قربان را جشن 

مى گيريم پس  اين دليل مجوسى بودن شيعه و آن دليل مؤمن بودن وهابيون است!!!
پاســخ: بله ما هــم ديده ايم در عصر امروز خادمين حرم را که با صهيونيســت ها و 
ملکه انگلســتان و زنان اجنبى مشروب مى خورند و دست مى دهند شما و علمايتان حتى 
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يک سنگ هم به دشمن مسلمانان يعنى صهيونيست ها پرتاب نکرده ايد لطفًا از فضايل 
خودتان در اين باره مقداری توضيح دهيد. 

* در ص 70 نويسنده به تمجيد امام حسين و نقل روايتى در تمجيد جايگاه ايشان 
آورده است و اين در حالى است که در چند صفحه قبل مى نويسد: قبر طاليى حسين را 

بايد با خاک يکسان کرد. 





فصل هفتم 

شميمي از گلشن شيدايي 

امام شافعى:

ان كان حّب الوّص رفضا  

فــانّنى ارفض العبــــاد  

اگر معنى رفض )شــيعه( دوستى 

وّص پيغمرب است پس بدرستى كه 

من رافىض تر از همه مردم هستم.
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   1. اشاره اى ّبشار  

به راستى مى توان شعری که در مدح حضرت اميرالمؤمنين على سروده شده است 
را دليلى بر برتری و اثبات امامت حضرتش محسوب کرد؟ 

شــاعران پارســى زبان به جهت ارتقاء و القاء مفاهيم بلند اشــعار خود مجبورند به 
شــکل تلميح از آيات و روايات اســتفاده کنند پس به طور طبيعى بايســتى به مطالعه 
قرآن و تفاســير و احاديث، آن هم به شــکل عميق اقدام نمايند آن ها پس از بررسى و 
درک حقيقتــى به نام واليت و امامت به مدح موال اميرمؤمنان على پرداخته اند و اين 
ســروده ها از بررسى  دقيق شعراء در اين زمينه حکايت دارد؛ لذا در اينجا اشعاری در باب 

امامت حضرتش آورده شده است.

   2. شادباش اى دل  

مرحــوم عارف بزرگ آقای آيةاهلل  ســيدعلى قاضى بــرای روز غدير آمادگى زيادی 
را تدارک مى ديدنــد لباس های فاخر در برمى کردند و با شــيرينى از ميهمانان پذيرائى 
مى نمودند و هميشــه به يکى از دوستان يا فاميل تکليف مى نمودند که خطبه روز غدير 
حضرت پيامبر را با صدای رســا قرائت نماينــد. در يکى از همين روزها بود که حالت 
وجد و نشــاط بر او مستولى گشــته و فى البداهه به گفتن اين قصيده پرداختند و يکى از 

حاضرين در مجلس آن را يادداشت کردند. 
هم مخور انــدوه که آیــد دیر دیر شــاد باش ای دل که شاد آمد غدیر
بی نظیر روزهایــت زو چو نوروز اســت عید  اســت شــب ها  القدر  ليلــة 
یا که گــردد لطف یزدان دســتگیر کــی توانی مدح ایــن فرخنده گفت 
بگــوی  اول  کــردگار  درود  تــا شــود مــدح و ثنایــت دلپذیر پــس 
چشم خود ســرمه نكردستی تو دیر گفتمش این جادوئی از جادوئیســت 
مســتدیربس غدیر ای جان در او اسرارهاست  بگردش  عالــم  او  نقطــه 
کــه فــرو مانــد در او عقــل دبیر مــدح مداحــان عالــم آن اوســت 
شــادی عشــاق جــان و دل اســیرروز فضل و فصل و اصل روزهاســت 
فرشی از ســندس لباســی از حریرروز الطــاف اســت از یــزدان پاک 
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سلســبیل جــاری از عــرش کبیــر روز جنات اســت و غلمــان و قصور
ســاخته  حــق  قــدرت  از  مهریــرباغهــا  ز  او حروه منــدش  در  نــه 
اندکــی گــر گفتــه آیــد از کثیرگــر بگویــم تا ابــد مــن روز روز 
از چه از شــادی نتابی گشــت سیر بازگــو آخر چــه بود ای جــان دل 
ای عجب سور و ســرور از کهنه پیرکه پس از پیــری تو خندانی و خوش 
تا یكــی وردی کنی موی چو شــیررو تــو خــاک خویش آمــاده بكن 
پــس پیمبــر احمــد و حیــدر وزیر گفت از آن شادم که اللهم خدا است 
می رســد در ســر بشــارات بشــیر از چــه پژمان کردم و آشــفته رنگ 
کــور بودم گشــتم از نــورش بصیر پیــر بودم گشــتم از یوســف جوان 
می زیــم بــه از کیــان وارد شــیر بس بــه ملک فقــر عین ســلطنت
حوروش آن به که باشــد در ســتیرســر بنهفتــه همــان ناگفتــه بــه 
الحمیر بانــگ نای و چنگ و گوش گاو و خر  نیاید صوتشــان صــوت  خــوش 
هســت از لوز و شــكر بی میل و سیر همچوکرکس کو بمرداری خوش است
که شــد از صوت حسن در دارو گیرلوز و شكر طوطی خوش لهجه راست 
بشــنوی تا شــر شــر شــر شــریرشــرح نهــج و آن حكایتهــا ببیــن 
بــا علــی کاری نــدارد ایــن نفیر یــا پیامبــر یــا کــه قــرآن مجید 
پیش اینــان خورده تــر از یک فقیر جملــه عالمهــای جاویــد خــدای 
حیف میدان یاد ســگ در نزد شــیرخویش را مسكین رها کن زین مقال 
حســبک الرحمن ذوالعــرش الكبیرخویــش را می کــن فــدای خاندان 

   3. سروده اى از امام شافعى   

امام شافعى طى اشعاری مى گويد: 
ما الرفض دينى والاعتقادى قالوا ترّفضت قلت كًا     

خري امام و خري هاد  لكن تولّيت غري شك     

فانّنى ارفض العباد ان كان حّب الوّص رفضا    

يعنى: به من گفتند رافضى )شيعه( شدی گفتم ابدا، رفض دين من نيست و نه اعتقاد 
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من، ليکن دوســت مى دارم بدون شــک بهترين امام و بهترين هادی، اگر معنى رفض 
)شيعه( دوستى وّصى1 پيغمبر است پس بدرستى که من رافضى تر از همه مردم هستم.2

   4. سروده اى از سنائى غزنوى3   

کار عاقــل نیســت در دل مهــر دلبر داشــتن
جــان نگیــن ُمهــر ِمهــر شــاخ بی برداشــتن 

از پــی ســنگین دل نامهربانــی روز و شــب
بــر رخ چــون زر نثــار گنــج گوهر داشــتن 

چــون نگردی گرد معشــوقی کــه روز وصل او
بر تــو زیبد شــمع مجلــس مهر انور داشــتن 

هرکه چــون کرکس به مرداری فرو آورد ســر
کــی تواند همچو طوطی َطْمِع شــّكر داشــتن؟ 

رایــت همت زســاق عــرش برباید فراشــت
پرداشــتن  ســایه  زیــر  افــالک  تــوان  تــا 

تــا دل عیســی مریــم باشــد انــدر بنــد تو
کی روا باشــد دل اندر ســّم هم خر داشــتن؟! 

یوســف مصــری نشســته با تــو انــدر انجمن
زشــت باشــد چشــم را در نقش آزر داشــتن 

احمــد مرســل نشســته کــی روا دارد خــرد
دل اســیر ســرت بوجهــل کافــر داشــتن؟ 

بحر پر کشــتی اســت لیكن جمله در گرداب خوف
بی ســفینه نــوح نتــوان چشــم معبر داشــتن 

1. جناب وصى در کتب قديم به القاب امام على گفته مى شــد چرا که وصى رسول خدا بود معاويه تالش 
بسياری کرد تا اين لقب و صفت زيبا را که صرفا اختصاص به امام على را دارد را در تاريخ و احاديث حذف کند.

2. ينابيع املودة، ص 355. 
3. سلطان سنجر بن ملک شاه در باب مذهب از حکيم سؤال کرد: سنائى جواب او بدين قصيده فرستاد.

از شعرهای سنائى غزنوی شاعر قرن ششم.
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بنمایــت نبــی  نــوح  خانــه  ســالمت  مــن 
تــا توانــی خویشــتن را ایمن از شــر داشــتن 

شــو مدینه علم را در جــوی و پس در وی خرام
تا کی آخر خویشــتن چون حلقه بر در داشــتن 

چون همی دانی که شــهر علم را حیدر دراست
خــوب نبود جز کــه حیدر میر و مهتر داشــتن 

کی روا باشــد به نامــوس وحیــل در راه دین
داشــتن  اکبــر  قاضــی  مســند  بــر  را  دیــو 

از تــو خود چــون می پســندد عقــل نابینای تو
پارگیــن را قابــل تســنیم و کوثــر داشــتن 

اعتقــاد روی  ز  نایــد  نكــو  بــاری  مرمــرا 
حــق حیــدر بــردن و دیــن پیمبــر داشــتن 

آن کــه او را بر ســر حیــدر همــی خواند امیر
کافــرم گــر می توانــد کفــش قنبر داشــتن 

تا ســلیمان وار باشــد حیدر انــدر صدر ملک
زشــت باشــد دیو را بر تارک افســر داشــتن 

گر همــی خواهی که چــون ُمهرت بود مهــرت قبول
ِمهــر حیــدر بایدت بــا جــان برابر داشــتن 

جز کتــاب اللّ  و عتــرت زاحمد مرســل نماند
یــادگاری کان تــوان تا روز محشــر داشــتن 

از گذشــت مصطفــای مجتبــی جــز مرتضی
عالــم دیــن را نیــارد کــس معّمــر داشــتن 

از پس ســلطان ملكشــه چون نمــی داری روا
تاج و تخت پادشــاهی جز که ســنجر داشــتن 

از پــی ســلطان دین پس چــون روا داری همی
جز علــی و عترتــش محراب و منیر داشــتن؟ 
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هشــت پســتان را کجا هرگــز توانــی یافتن
جــز به حــّب حیدر و شــبّیر و شــبّر داشــتن 

علم دیــن را تا نیابی چشــم دل را عقل ســاز
تــا نبایــد حاجتــت، بــر روی معجر داشــتن 

تا تــو را جاهل شــمارد عقل ســودت کی کند
مذهب ســلمان و صــدق و زهد بوذر داشــتن 

علــم چبودک فــرق دانســتن حقــی از باطلی
نــی کتــاب زرق شــیطان جمله از برداشــتن 

ای »ســنائی« وارهــان خــود را کــه نازیبا بود
دایــه را بــر شــیرخواره مهــر مادر داشــتن 

بندگی کن آل یاســین را به جان تا روز حشــر
اصفر داشــتن  نبایــد روی  بی دینــان  همچــو 

زیــور دیوان خود ســاز این مناقــب را از آنک
چــاره نبــود نوعروســان را ززیــور داشــتن1

   5. بى قرارى هاى موالنا در اشعار ستايشى اش   

ستايش های موالنا از پيشوای تقوا پيشگان هم در ديوان شمس تبريزی فراوان است 
و هم در مثنوی معنوی. اگرچه برخى در صحت انتســاب چند شــعر ستايشى او از امام 
على به موالنا ترديد کرده و آن اشــعار را از الحاقات دوره صفويه به ديوان شــمس و 
مقدمه چينى برای شيعه پنداری موالنا دانسته اند، که اگر چنين هم باشد، چيزی از ارادت 
 ،نمى کاهد. از معروف ترين ســتايش نامه های موالنا از امام على موالنا به امام على
غزل قصيده ای است که در مجموعه ها و جنگ ها و بياض ها بسيار آورده اند و در محافل 

و مجامع بسيار مى خوانند: 
تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود تا صورت پیوند جهــان بود، علی بود 

1. ديوان سناىئ غزنوى، به سعى و اهتمام مدّرس رضوی انتشارات سنائى، 1354 ه . ش ، تهران، ص 467 قصيده 
به اختصار نقل شد.
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برکند به یک حمله و بگشود، علی بودآن قلعه گشــایی کــه در قلعه خیبر
 تا کار نشــد راست نیاسود، علی بودآن گرد ســرافراز که اندر ره اسالم
 برخوان جهــان پنجه نیالود، علی بودآن شــیر دالور که بــرای طمع نفس
 تا هست، علی باشد و تا بود، علی بوداین کفر نباشد، سخن کفر نه این است 
 سلطان ســخا و کرم وجود، علی بودشاهی که ولی بود و وصی بود، علی بود
 هم صالح و پیغمبر و داوود، علی بودهم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس 
 هم یوسف و هم یونس و هم هود، علی بودهم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب 
 آدم چو یكی قبله و ســجود، علی بودمسجود مالیک که شد آدم، ز علی شد
 بر کنگــره عرش بیفــزود، علی بودآن عارف سجاد، که خاک درش از قدر 
 هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن
 آن یار که هم نفس نبی بود، علی بودآن لحمک لحمی، بشــنو تا که بدانی
 در مصر به فرعون که بنمود، علی بودموســی و عصــا و ید بیضــا و نبوت 
 از روی یقین در همه موجود، علی بودچندان که در آفاق نظر کردم و دیدم 
 آن نور خدایی که بر او بود، علی بودخاتم که در انگشت سلیمان نبی بود 
 بــا احمد مختار یكی بــود، علی بود آن شاه سرافراز که اندر شب معراج 
 کردش صفت عصمت و بستود، علی بودآن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن 

عالوه بر اين، در ديوان شمش سه غزل قصيده، با رديف اهلل  موالنا على آمده است.
»ای شــاه شــاهان جهــان، الل  موالنــا علــی 

 ای نــور چشــم عاشــقان، الل  موالنــا علــی 
حمد اســت گفتن نام تــو، ای نور فــرخ نام تو 

 خورشــید. مــه هنــدوی تــو، الل  موالنــا علی 
خورشــید مشــرق خــاوری، در بندگــی بســته کمــر

 ماهــت غــالم نیــک پــی، الل  موالنــا علــی 
خورشــید باشــد ذرهّ ای، از خاکــدان کوی تو 

علــی  موالنــا  الل   شــبنمی،  عمــان  دریــای   
موســی عمران در غمت، بنشسته بد در کوه طور

 داوود و می خوانــدت زبــور، الل  موالنــا علــی 
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آدم که نور عالم اســت، عیســی که پور مریم است 
 در کوی عشــقت در هم اســت، الل  موالنا علی 

داوود را آهن چون مــوم، قدرت نموده کردگار
 زیــرا بــه دل اقــرار کــرد، الل  موالنــا علی 

آن نــور چشــم انبیا، احمــد که بُد بــدر ُدجا
 می گفــت در قــرب دنــی، الل  موالنــا علــی 

قاضی و شــیخ و محتسب، دارد به دل بغض علی 
 هر ســه شــدند از دین بــری، الل  موالنا علی 

گر مقتدای کاهلی کرده اســت در دین جاهلی 
علــی  موالنــا  الل   کاملــی،  مقتــدای  تــو   

شــاهم علّی مرتضی، بعدش حســن نجم ســما
علــی  موالنــا  الل   کربــال،  حســین  خوانــم   

العبــاد آن آدم آل عبــا، دانــم علــی زیــن 

 هــم باقــر و صــادق گــوا، الل  موالنــا علــی 
موســی کاظــم هفتمین، باشــد امــام و رهنما

 گویــد علی موســی الرّضــا، الل  موالنــا علی 
ســوی تقی آی و نقی، در مهــر او عهدی بخوان 

 بــا عســگری رازی بگــو، الل  موالنــا علــی 
مهدی ســوار آخرین، بر خصم بگشــاید کمین 

 خــارج رود زیــر زمیــن، الل  موالنــا علــی 
تخم خــوارج در جهــان، ناچیز و ناپیدا شــود

 آن شــاه چــون پیــدا شــود، الل  موالنــا علی 
دیــو و پــری و اهرمــن، اوالد آدم مــرد و زن 

 دارنــد ایــن ســر در دهــن، الل  موالنــا علی 
اقرار کن، اظهــار کن موالی رومی این ســخن 

 هــر لحظه ســر مــن لــدن، الل  موالنــا علی 
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ای شــمس تبریزی بیا، بر ما مكــن جور و جفا

علــی«  موالنــا  الل   نمــا،  موالنــا  رابــه  رخ   
»ای مرغ خــوش الحان بخــوان، الل  موالنا علی

 تســبیح خود کــن بــر زبــان، الل  موالنا علی
خواهی که یابــی زندگی، بشــتاب اندر بندگی 

 تــا بخشــدت زیبندگــی، الل  موالنــا علــی
اســمش عظیم و اعظم اســت، غفران فرد و عالم است 

 مــوال و حــق آدم اســت، الل  موالنــا علــی
خواهی که یابی زو نشــان، جان در ره او برفشان 

 کاو جان ده اســت و جان ستان، الل  موالنا علی
ســبحان حّی الینــام، پیدا زتو هر صبح و شــام 

 حــج و نمــاز اســت و صیــام، الل  موالنا علی
رّزاق رزق بنــدگان، مطلــوب جملــه طالبــان 

 مأمــور امــر »کــن فــكان« الل  موالنــا علی
ســلطان بی مثــل و نظیــر، پــروردگار بی وزیر

علــی موالنــا  الل   پیــر،  و  برنــا  دارنــده   
در جای جای ديوان شمس ابياتى در ستايش امام على هست: 

ای عشق خندان همچو ُگل، وی خوش نظر چون عقل کل 
خورشــید را در کش بــه جل، ای شهســوار »هل اتی« 

امروز مــا مهمــان تو، مســت رخ خنــدان تو
چــون نــام رویــت می بــرم، دل مــی رود واللّ  زجــا

کــو بام غیــر بام تــو؟ کو نــام غیر نــام تو؟ 
کــو جــام غیر جــام تــو؟ ای ســاقی شــیرین ادا؟«

ســتايش امام على در مثنوی معنوی بازتاب بيشتری دارد و اين از آن روست که 
سيمای انسان کامل در اين کتاب، همه جانبه تر و دقيق تر است. بنابراين، ستايش موالی 
متقيان در اين شــعر به يقين بر آمده از جان موالنا و در راســتای تصوير و ويژگى های 
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انســان کامل است. اين ابيات حدود 280 بيت مى باشــد و طوالنى ترين شعر موالنا در 
 مثنوی اســت. به راستى چرا موالنا طوالنى ترين شــعر خود را از مثنوی به امام على

اختصاص داده است.
 شــیر حقــی، پهلوانــی، پــر دلــی »گفــت پیغمبــر علــی را کای علی 
امیــد لیــک بر شــیری مكن هــم اعتمید  نخــل  ســایه  آدر  انــدر   
عاقلــی  آن  ســایه  آدر  ناقلــی انــدر  ره  از  بــرد  نتانــد  کــش   
 روح او ســیمرغ بــس عالــی طواف ظّل او انــدر زمین چــون کوه قاف 
 هیــچ آن را مقطــع و غایــت مجوگــر بگویــم تــا قیامــت نعــِت او
 فهــم کــن والل  اعلــم بالصــّواب در بشــر روپوش کرده است آفتاب 
راه طاعــات  جملــه  از  علــی   برگزیــن تــو ســایه خــاص اله«یــا 

و نيز: 
عمــل  اخــالص  علی آمــوز   شــر حــق را دان منــزه از دغــل »از 
 زود شمشــیری برآورد و شــتافت در غــزا بــر پهلوانی دســت یافت 
ولــی او خــدو انداخــت بــر روی علــی  هــر  و  نبــی  هــر  افتخــار   
 ســجده آرد پیش او در ســجده گاه او خــدو انداخــت بر رویــی که ماه 
انــدر غزایــش کاهلــی در زمــان انداخت شمشــیر آن علی  او   کــرد 
 از چــه افكنــدی، مرا بگذاشــتی؟ گفــت: بــر من تیــغ تیز افراشــتی 
 تا شدی تو سســت در آشكار من؟ آن چــه دیــدی بهتر از پیــكار من 
 تا چنــان برقی نمود و باز جســت؟ آن چه دیدی که چنین خشمت نشست 
 در دل و جان شــعله ای آمد پدید؟ آن چه دیدی که مرا زان عكس دید 
 که به از جان بود و بخشیدیم جان؟ آن چه دیدی برتــر از کون و مكان 
نیســتی  ربّــا  شــیر  شــجاعت   در مــرّوت خود که داند کیســتی؟ در 
 کامــد از وی خوان و نان بی شــبیه در مــرّوت ابــر موســایی بــه تیه

...
 شــّمه ای و اگــو از آنچــه دیده ای ای علی کــه جمله عقــل و دیده ای 
 آب علمــت خاک مــا را پاک کرد تیغ حلمــت جان مــا را چاک کرد 
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 زان که بی شمشیر کشتن کار اوست باز گو دانم که این اســرار هوســت 
بی جارحــه و  آلــت  بــی  رابحــه صانــع  هدیه هــای  ایــن  واهــب   
 کــه خبر نبود دو چشــم و گوش را صد هــزاران می چشــاند هــوش را 
 تا چه دیــدی این زمان از کردگار؟ باز گــو ای باز عرش خوش شــكار 
 چشــم های حاضــران بــر دوختــه چشــم تــو ادراک غیــب آموختــه 
مرتضــی  علــّی  ای  بگشــا   ای پس از ســوء القضا حســن القضاراز 
 یــا بگویم آنچه بر من تافته اســت یــا تو وا گو آنچه عقلت یافته اســت 
 چــون شــعاعی آفتــاب حلــم را چون تــو بابــی آن مدینــه علم را
 تــا رســد از تو قشــور انــدر لُباب بــاز باش ای بــاب بر جویــای باب 
أحــد«بازبــاش ای بــاب رحمــت تــا ابد  لــه کفــوا  »مــا  بــارگاه   

....
 اژدها را دســت دادن راه کیست؟« در محل قهر این رحمت زچیســت؟ 
تنــم گفــت: »من تیغ از پــی حق می زنم  مأمــور  نــه  حقــم،  بنــده   
هــوا  شــیر  نیســتم  حقــم،   فعل مــن بر دیــن من باشــد گواشــیر 
 مــن چو تیغــم و ان زننــده آفتاب »مــا رمیــت اذ رمیــت« در ِحراب 
 غیــر حــق را مــن عدم انگاشــتم رخت خــود را مــن زره برداشــتم 
 حاجبــم مــن، نیســتم او را حجاب ســایه ام مــن، کدخدایــم آفتــاب 
فتی بن الفتــی پیــش مــن این تــن نــدارد قیمتی  خویشــم  بی تــن   
 مرگ من شــد بزم و نرگسدان من خنجر و شمشــیر شــد ریحــان من 
 حرص میــری و خالفت کی کند؟«آن که او تن را بدین ســان پی کند 
 تــا امیــران را نمایــد راه و حكــم زان به ظاهر کوشــد اندر جاه و حكم 
 تــا دهــد نخــل خالفــت را ثمر« تــا امیــری را دهــد جانــی دگــر 

....
 کــه: »به هنــگام نبــرد، ای پهلوان گفــت: امیرالمؤمنیــن بــا آن جوان 
 نفــس جنبیــد و تبه شــد خوی من چــون خــدو انداختی بــر روی من 
 شــرکت انــدر کار حق نبــود روانیــم بهــر حــق شــد و نیمــی هوا
 مــن تــو را نوعــی دگر پنداشــتم گفــت: »من تخــم جفا می کاشــتم 
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 بــل زبانــه هــر تــرازو بــوده ای تــو تــرازوی احــد خــو بــوده ای 
 تــو فروغ شــمع کیشــم بــوده ای تــو تبار و اصــل و خویشــم بوده ای 
 کــه چراغت روشــنی پذیرفت از او مــن غــالم آن چــراغ چشــم جو
 که چنیــن گوهر بــر آرد در ظهور مــن غــالم مــوج آن دریــای نور 
 مر تــو را دیــدم ســرافراز زمن« عرضه کن بر من شــهادت را که من 
 عاشــقانه ســوی دیــن کردند روقرب پنجه کس ز خویــش و قوم او 
 وا خریــد از تیــغ چندیــن خلق را او بــه تیــغ حلــم چندیــن حلق را 
 بــل زصــد لشــكر ظفــر انگیزتر« تیــغ حلــم از تیــغ آهــن تیزتــر 

....
 نــام خــود واِن علــی مــوال نهــاد»زیــن ســبب پیغمبــر بــا اجتهاد
 این عــّم من، علی، موالی اوســت«گفت: »هر کاو را منم موال و دوســت 
کنــدکیســت موال؟ آن کــه آزادت کند  بــر  زپایــت  رقیّــت  بنــد   
اســت چون بــه آزادی نبوت هادی اســت  آزادی  زانبیــا  را  مؤمنــان   
 همچو سرو و سوســن آزادی کنید«ای گــروه مؤمنــان، شــادی کنیــد

   6. سروده اى از عبدالرحمن جامى   

ـد کند َعلَم  دارای روم بــاز گــذارد ســریر جم چون شــاه زنگ تیغ ُمهنَـّ
چون یوســف نهار فتد در چــِه ُطلَمیعقوب لیل از مژه گوهر فشــان شود
ثعبان غرب ضیغم خود را کشد به دمماهّی شــرق یونس مــه را برافكند
ماننــد ســبزه زار ارم در صبــاح نم نیلوفری شــود فلک از شــبنم نجوم 
ریزد نقود ثابت و ســیّاره چون درم صــّراف صبح بــر زبر نطــع نیلگون 
چون دیده بان صبح برآرد َسر از عدم دوشیزگان پرده ی شب رخ نهان کنند 
عّطــار صبح جمــع کنــد دوده ظلم بازار شــام را چو فــروزان بود چراغ 
مدح و ثنای شــاه والیــت علی رقم وانگه مداد ســازد از آن دوده و کند 

این اســت فی الحقیقــه یدالل  فوقهم الل  شــكل پنجه قدرت نمای تســت 
بــر وی ترحمــی بكــن ای قبله امم از عاصیــان اّمت احمد کمینه اســت 
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   7. قصر جالل1   

النجــف  شــحنًۀ  یــا  لــک  زیــرا  اَصبحــُت 
نثــار مرقــد تــو نقــد جــان بكــف   بهــر 

را  نیــاز  اهــل  و  دعائــی  قبلــه  تــو 
 روی امیــد ســوی تــو باشــد زهــر طــرف 

تــو  جــالل  قصــر  آســتانه  می بوســم 
 در دیــده اشــک عــذر زتقصیــر ما ســلف 

گــر پرده هــای چشــم مرّصــع بــه گوهــرم 
 فــرش حریــم قبــر تو گــردد زهی شــرف 

روضــه ات  خــّدام  تالقــی  از  خوشــحالم 
 باشــد کنــم تالفــی عمــری کــه شــد تلف 

تــو  ســوی  اکنــاف  زجملــه  کــرده ام  رو 
کنَــف  در  دهــر  زحادثــه ی  گیریــم  تــا   

مــن  رجــای  مثــال  اینكــه  توّقــع  دارم 
 یابــد زکلــک فضــل تــو توقیــع التحــف 

مه بی کلَف ندیده کســی وین عجب که هســت 
بی کلَــف  تــو  جمــال  مــاه  وار  خورشــید   

بــر روی عارفــان زتــو مفتوح گشــته اســت 
 ابــواب ُکنــُت کنــز بــه مفتــاح مــن عرف 

نــداد پــرورش  تــرا  والی  گوهــر  جــز 
 هرکس که بــا صفــای درون زاد چون صدف

خصــم تو ســوخت در تــب تبّت چــو بولهب 
تــف  هنــوز  قهــرت  زبانــه  از  نادیــده   

رفت از جهان کســی که نه پی بــر پی تو رفت 
 لــب پــر نفیــر بــا اســفا دل پــر از اســف 

1. عبدالرحن جامى.



605605

مخالفــت  در  نبــود  آدمــی  اوصــاف 
ناخلــف  زفرزنــد  یافــت  کــه  پــدر  ســّر   

زان پایــه برتــری تــو کــه کنــه کمــال تو 
هــدف  را  خیــاالت  ســهام  شــدن  دانــد   

   8. سروده اى از شيخ فريدالدين عطار نيشابورى  

راســتین پیشــوای  حــق  کان علــم و بحر حلــم و قطب دین خواجــه 
رهنمــا امــام  کوثــر  خــداســاقی  شــیر  مصطفــی  ا بن عــّم 
بتــول جفــت  مجتبــی  خواجــه معصــوم و دامــاد رســول مرتضــای 
آمــده رهنمونــی  بیــان  آمــده در  َســلونی  ســّر  صاحــب 
اوســت اســتحقاق  به  دین  اوســت مقتدای  االطالق  علی  مطلــق،  معنی 
عقل را در پیش او خود کی شكیست چون علی از عین های حق یكیســت
او بــدم دســت بریده کرد راســت از دم عیســی چو مرده زنده خاست
بت شــكن بر پشــتی دوش رســول گشــته اندر کعبــه آن صاحب قبول
زان بــرآوردش یــد بیضــا زجیبدر ضمیــرش بــود مكنونــات غیب
قرار گــر یــد بیضــا نبــودش آشــكار آنجــا  ذوالفقــار  گرفتــی  کی 
گــه فرو گفتی به چه اســرار خویش گاه در جوش آمــدی از کار خویش

در هـــــمه آفاق همــدم می نیافت
در درون می گشت و محرم می نیافت 

   9. علي در مصّلي1   

علــي والیــت  شــاه  خــدا  روز اُحــد چون صف هیجــا گرفتشــیر 
نهفــت او  بــگل  پیــكان،  روي عبــادت ســوي محــراب کردغنچــه 
بفراختنــد چــو  المــاس  غرقــه بخــون، غنچــۀ زنگارگــونخنجــر 
پــاي منگل گل خونــش بــه مصــاّل چكید ته  اینهمــه گل چیســت 

1. سروده ی عبدالرحمان جامى.
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خبــرصــورت حالــش چــو نمودنــد باز نــدارم  تیــغ،  الــم  کــز 
»جامــي« از آالیــش تن پاک شــوطایر من سدره نشــین شد چه باک
جلــيباشــد از آن خــاک بگردي رســي و  خفــّي  ذکــر  صیقلــي 
صــد گل راحــت زگل او شــكفتتیــر مخالــف بــه تنــش جاگرفت
کــرد ســراصحاب  بــدرد  چاک بــر آن چون گلــش انداختندپشــت 
بــرون گلبن احســان  آن  از  فــارغ زنمــاز آن بدیدآمــد  گفت چــو 
مــن مصــاّلي  گلــزار  بدانــاي رازســاخته  گفــت کــه ســوگند 
گر شــودم تن چو قفس چاک جاکگرچــه زم مــن نیســت خبردارتر
شــو خــاک  پاکــروان  قــدم  رســيدر  بمــردي  و  شــكافي  گــرد 

   10. گوهر ِواّل1   

النجــف شــحنه  یــا  لــک  زائــراً  اصبحــت 
را نیــاز  اهــل  و  دعایــي  قبلــۀ  تــو 

تــو جــالل  قصــر  آســتانۀ  بوســم  مــي 
گــر پــرده هــاي چشــم مرّصــع ز گوهــرم

ات روضــه  خــّدام  تالفــي  از  خوشــحالم 
تــو ســوي  اکنــاف  جملــۀ  ز  ام  کــرده  رو 

مــن رجــاي  مثــال  کــه  ایــن  توّقــع  دارم 
مه بي َکلَف ندیده کســي، وین عجب که هست

بــر روي عارفــان تــو مفتــاح گشــته اســت
نــداد پــرورش  تــرا،  والي  گوهــر  جــز 

خصم تــو ســوخت در تــب تبّــت چوبولهب
نســبت کننــدگان کــف جــود تــو بــه امر

رفــت از جهان کســي که نه پــي برپي تورفت
مخالفــت در  نبــود  آدمــي  اوصــاف 

1. سروده ی عبدالرحمان جامى.
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زآن پایــه برتــري تــو کــه ُکنــه کمــال تو
ناجنــس را چــه حد، کــه زنــد الف حــّب تو

مشــكل شــود زخــوان نوالــت نوالــه یــاب
بر کشف سّرلو کشــف آنرا کجاست دست

»جامــي« برآســتان تــو کانجــا پي ســجود
گــردي بدیــده ُرفت و بــه حبیب صبــا نهف

بكــف جــان  نقــد  تــو  مقــدم  نثــار  بهــر 
روي امیــد ســوي تــو بجشــد زهــر طــرف

در دیــده اشــک عــذر ز تقصیــر ما ســلف
فــرش حریــم قبرتــو باشــد، زهــي شــرف

باشــد، کنــم تالفــي عمــري کــه شــد تلف
کنــف در  دهــر  حادثــۀ  ز  گیریــم  تــا 

یابــد ز کلــک فضــل تــو توقیــع ال تخفــف
َکلَــف توبــي  جمــال  مــاه  وار  خورشــید 

عــرف مــن  بمفتــاح  کنــز  کنــت  ابــواب 
هرکــس که بــا صفــاي درون زاد چون صدف

تــف هنــوز  قهــرت  زبانــۀ  نــز  نادیــده 
کــف غیــر  نشناســند  تــو  جــود  بحــر  از 

اســف از  پــر  دل  اســفا،  یــا  پرنفیــر  لــب 
ناخلــف فرزنــد  ز  یافــت  کــه  پــدر  ســّر 

هــدف را  خیــاالت  ســهام  شــدن  دانــد 
شــعف خــود  موهــوم  بجانــب  بــود  را  او 

خرســیرتي، کــه دیــده برآبســت و برعلــف
کز پوســت پا برون ننهاده است چون کشف

هر صبــح و شــام بهر صفــا مي کشــند صف
التحــف اشــرف  احبتــه  الــي  اهــدي 
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   11. پنجه قدرت نما1   

ـد کنــد َعلَــم چــون شــاه زنــگ تیــغ ُمهنَـّ
یعقــوب لیــل از مــژه گوهــر فشــان شــود

برافكنــد را  َمــه  یونــس  شــرق  ماهــّي 
نجــوم شــبنم  از  فلــک  شــود  نیلوفــري 

نیلگــون نطــع  زبــر  بــر  صبــح  ســّراف 
دوشــیزگان پــرده ي شــب رخ نهــان کنند

چــراغ بــود  فــروزان  چــو  را  شــام  بــازار 
کنــد و  دوده  آن  از  ســازد  مــداد  وانگــه 

نمــاي تســت الل شــكل پنجــه ي قــدرت 
در عرصــه مصــاف جــز آن محتشــم کســي

باجــان حق شــناس و دلــي خالــي از هراس
در طاعــت خــداي شــب و روز، روز و شــب

اي آنكــه نقــد عمــر به غفلــت ســپرده اي
او نمــاي  قــدرت  ي  قّصــه  حدیــث  بشــنو 

نــاگاه قصــد گوهــر آن گنــج حســن کرد
او خیبــر گشــاي  بــازوي  ســینه  لــوح  بــر 

پارپــار دو  یســارش  و  یمیــن  بــر  افتــاد 
خیــل ســپاه خــواب بــر آمــد به ترکشــش

او پــاي  ســرزیر  ي  دیــده  نهــاد  مــادر 
برخاســت تــا که شــّكر او تــر کند به شــیر

درفتــاد و  افتــاد  مشــاهده  صورتــش  زان 
مرتضــي مهــد  بــر  دویــد  کنــان  افغــان 

مــادر چــو ابر گریــه کنــان بود و بوالحســن
چــون شــاخ گل نهاد َســر شــكر بــر زمین

1. سروده ی عبدالرحمان جامى.
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حیــدر بــدان ســبب شــده نــام مبارکــش
جــا در جــوار او کــن و فــارغ شــو از بــال

اســت کمینــه  احمــد  اّمــت  عاصیــان  از 
)جامــي( غــالم تســت نــه مــّدا یــا علــي

جــم ســریر  گــذارد  بــاز  روم  داراي 
ظلَــم چــِه  در  فتــد  نهــار  یــوس  چــون 

ثعبــان غــرب ضیغــم خود را کشــد بــه دم
نــم صبــاح  در  ارم  زار  ســبزه  ماننــد 

درم چــون  ســیّاره  و  ثابــت  نقــود  ریــزد 
چــون دیــده بان صبــح بــرآرد َســر از عدم

َظلــم ي  دوده  کنــد  جمــع  صبــح  عّطــار 
رقــم علــي  والیــت  شــاه  ثنــاي  و  مــدح 

فوقهــم یــدالل  الحقیقــه  فــي  اســت  ایــن 
دو صــد حشــم بــا  نكنــد  مبــارزت  تنهــا 

غنــم دعــا  روز  و  غضنفــر  غــزا  روز 
چون آفتاب راســت شــود چــون هالل خم

مغتنــم اوســت  بندگــي  بــراي  از  عمــر 
محــَرم مهــد  حــرم  در  بــود  کــه  روزي 

مــاري بــه تن چــو کــوه ُدم و کام پر ز ســم
شــق کرد بــر میــان تــن او چون شــق قلم

یــک پــاره اش نبــود ز یــک کوه خــاره کم
چــون در میــان جــان ز نســیم بهــار نــم

گــوش خــرد ز پنبــه ي خــواب گــران اصم
بهــم شــكر  و  شــیر  حكایــت  بــد  گویــا 

دژم اژدر  آن  پیكــر  ز  خــون  و  خــاک  در 
عجــم خســرو  عــرب  امیــر  شــد  بیــدار 
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خنــده کنان چــو بــرگ گل از بــاد صبحدم
منّــت خــداي را کــه بــر او کرد ایــن کرم

بكــم نیســتي  ار  بكــن  او  نــام  تكــرار 
نــدم از  شــو  فــارغ  و  زن  او  والي  از  دم 

اُمــم قبلــه  اي  بكــن  ترّحمــي  وي  بــر 
کــم بلكــه  غالمیــت  الف  حــّد  چــه  را  او 

   12. كعبه ي شرف1   

آنانكــه فــالن اســت و فــالن رهبر ایشــان

مــا را کــه کند عیــب چــو گوئیم کــه رهبر

بــر مــا امــرا کیســت جــز آنانكه بــر امت

و جــّد پــدر  از  فرمــان خــدا  بــه  آنانكــه 

دیــن ره  بــه  الهــي  تأییــد  بــه  آنانكــه 

آنانكــه مــر ایشــان را انــدر شــرف و فضل

آن هــا کــه بــه تقدیــر جهــان داور مــا را

آن هــا که جهــان را بــه چراغي کــه خداوند

آن هــا کــه گواهند بر ایــن خلق و بر ایشــان

آن هــا که مــر ایشــان را مــا جملــه عبیدیم

جهاننــد حكیمــان  و  انــد  علمــا  حــّج 

کعبــه شــرف و علــم و حصنات کتاب اســت

بــر اهــل وال نیــک صالح انــد و بــر آن هاک

یــا رب چه شــد ایــن خلق کــه بــا آل پیمبر

رســولند اوالد  دشــمن  همــه  کــه  آن هــا 

پیمبــر اوالد  ز  برگشــته  امــت  اي 

1. سروده ی حکيم ناصر خسرو قباديانى.
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را شــما  نمودنــد  راه  ایــن  کــه  قــوم  آن 
گر احمــد مرســل پــدر امت خویش اســت

خویشــیم پیغمبــر  امــت  اثــر  بــر  مــا 
وامامــان اســت  رســول  رئائــّي  اســالم 

وهجاانــد عیــب  در  ز  حكیمــان  نزدیــک 
ماانــد پیغمبــر  عتــرت  از  حــق  دیــن  در 

عباانــد آل  َخلــف  و  البشــرند  خیــر 
خلفاانــد اّمــت  بــر  انــد  خلفــا  میمــون 

ســمااند اجــرام  گمراهــي  شــب  انــدر 
اماانــد و  عبیدنــد  جملــه  زنــان  و  مــردان 

شــفااند و  بنكوهــن  جهالــت  درد  از 
ضیاانــد روز  ایــن  شــب  انــدر  بفروختــش 

ز ایــزد پــدر و جــّد بحــق عــدل و گواانــد
نیأانــد میــراث  کــه  نیائیــم  میــراث 

حكماانــد ي  قبلــه  حكمــت  زره  زیــرا 
و اینــان بــه مثــل کعبــه ورکننــد و صفااند

بالانــد و  بــاد  همــه  صالحنــد  اهــل  نــز 
چــون کــژدم و مارانــد و چو گــرگان فالاند

رواانــد نیاینــد  هیــچ  اگــر  مــادر  از 
جزاانــد روز  ِحكــم  پیمبــر  اوالد 

شــمااند کیــالن  و  جاویــد  آتــش  زي 
جــز شــیعت و فرزنــد وي اصحــاب ریاانــد

هواانــد راي  اثــر  زنابــر  اوالد  و   
ردانــد ُشــهره  ایــن  حافــظ  او  عتــرت  از 
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   13. حضور قبل اميرالمؤمنين علي در نماز1   

کــرار میرحیــدر  احــد  درپایــشدر  تیــر  پیــكان  مانــد 
پیــكان قــدم  از  آرد  بــرون  چونكــه جــراح آن جراحــت دیدکــه 
هیــچ طاقــت نداشــت بــا دم گازتــا کــه پیــكان مگــر پدیــد آید
آوردچــون شــد انــدر نمــاز، حّجامش بــرون  ازو  پیــكان  جملــه 
گفت: کمتر شــد آن الم، چونست؟چــون بــرون  آمــد از نمــاز علــي
گفــت: چــون در نمــاز رفتــِي توگفــت بــا او جمــال عصر حســین
االکبــرگــره پیــكان بــرون ز تــو حجام بخالــق  حیــدر:  گفــت 
نمــاز بــس معروف ایــن چنین کــن نماز و شــرح بداناین شــده در 
رایــشیافــت زخمــي قــوي در آن پیكار آنزمــان  کــرد  اقتضــا 
بریــدکــه همــان بــود مــرورا درمــان بــاز  بتیــغ  بایــد  گفــت: 
آیــد کلیــد  را  زخــم  آن  گفــت: بگــذار تــا بوقــت نمــازقفــل 
اندامــش لطیــف  آن  دردببریــد  و  نالــه  ز  بیخبــر  شــده  او  و 
وز چــه جــاي نمــاز پر خونســتآن مــر او را خــداي خوانــده ولي
تــوآن بــر اوالد مصطفــي شــده زین رفتــي  فــراز  ایــزد  بــر 
ســالم نمــاز  از  داده  نــا  کــه مــرا زیــن الــم نبــود خبــربــاز 
موصــوف کســان  بــر  ورنــه برخیــز و خیره ریــش مالنبعبــادت 

   14. فرمان خدا2   

حكمــت آبي اســت کجا مرده بدو زنده شــود
او از  پــس  باشــد  پیغمبــر  شــجر، حكمــت 

بســزد را  او  مــر  امــروز  علــي  پســران 
حقنــد امامــان  آنانكــه  علــي  پســران 

ســپس آن پســران رو، بــره، از آنكــه تــو را
تیــز آتــش  ز  تــرا  تواننــد  کــرد  ســپري 

1. مثنوي ص 140 حديثه الحقيقه حكيم ثنائي غزنوي.
2. سروده ی حکيم ناصر خسرو قباديانى.



613613

اي پســر، دین محمد بمثل چون َجَســد اســت
چون شــب دین سیه و تیره شــود آل علي

شــیر دادار پدرشــان بــه جهان بد نشــگفت
ســودمندند همــه خلــق جهــان را چو شــكر

آن شــكر ســود همي داد بــه تیمار درســت
منگر ســوي گروهي که چو مســتان از خلق

پندچــه دهي و چگوئي ســخن از حكمت و پند
ســخن خــوب خردمنــد پذیــرد نــه َحَجــر

اگــر ایــن کــوردالن را تــو به مردم شــمري
چون پــري چــون بپریدنــد گه صلــح ولیک

زپــس آل علــي رو کــه بــه فرمــان خداي
جدشــان رهبــر دیــو و پــري و مــردم بــود

پســرت گــر جگر اســت از تــن تــو ال علي
حیــات آب  انــد  یافتــه  علــي  آل  شــیعت 

ســخن خــوب بیامــوز کــه ایــن ناصبیــان
حكمــا بر لــب ایــن آب مبــارک شــجرند

هــر یــک از عتــرت او نیــز درختي بــه برند
پســرند را  او  دختــر  مــر  چــو  پســرانند 

بــه امامت بــه هــان همچو پــدر مشــتهرند
ســپرند آتــش  ز  فاطمــه،  و  علــي  پســران 

که بر آن شــهره َجَســد فاطمیان همچو ســرند
صبــح مشــهور و مه و زهره ســتاره ســحرند

گــر از ایشــان برَمد آنكــه یكایــک َحَمرند
جــان من بــاد داشــان که بــه طبع شــكرند

دشمن و دوســت از ایشــان همگان سود برند
پرده بر خویشــتن از بي خــردي مي بدرند
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این خــران را که چو خر یكســره از پند کرند
ســفها جملــه ز مــردم بــه قیــاس حجرنــد

مــن نخواهم کــه مرا خلــق ز مردم شــمرند
را  لعیــن  ابلیــس  همــه  ایــن  شــر  بگــه 

راهبرنــد پــدر  و  جــّد  پــس  ز  را  اّمتــان 
ســوي رضــوان خــداي و پســران زان پدرند

مــر نبــي را و علــي را بــه حقیقــت جگرند
خضــر این دور شدســتند کــه هرگــز نُمرند

ســخن خــوب ندانــد و بســي بــي هنرنــد

   15. معني رآن1   

هر که را دردي بود در راه دن درمان علیســت
مرهــم چشــم موالــي میــخ چشــم خارجي

آن ســرافرازي کــه پا بــر کتف پیغمبــر نهاد
شــاه مكه میــر یثــرب آفتاب شــرق و غرب

آدم و نــوح و خلیــل الل و عیســي در ســخن
هود و لوط و خضر و داوود وســلیمان و شــعیب

مصطفــي بُــد شــهریار و مرتضي بُد شــهریار
ســنبل و ســرو و صنوبــر، سوســن بــاغ صفا

)شــمس تبریزي( بــود از جان غــالم مرتضي
ُدر دریــاي حقیقت بحر بي پایان علیســت

مؤمنان را روز محشــر رهبر و رهبان علیســت
آنكه در منبر ســلوني گفت در کیهان علیســت

خواجه ي شرع و شــریعت، معني قرآن علیست

یونس و هارون و یوشــع موســي عمران علیست

1. سروده ی شمس تبريزی.
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یحیــي و ادریس و لقمان یوس کنعان علیســت
مصطفي بُــد با صفــا والیق و با جان علیســت

در سرابســتان عصمــت الله و ریحان علیســت
زانكه اندر دو جهان فرمانده و ســلطان علیست

   16. عترت1   

کار عاقــل نیســت در دل مهــر دلبر داشــتن
از پــي ســنگین دل نامهربانــي روز و شــب

چــون نگردي گرد معشــوقي کــه روز وصل او
هرکه چون کرکس بمرداري فرود آورد ســرد

رایــت همّت  زســاق عــرش بر باید فراشــت
بنــدگان را بندگــي کــردن نشــاید تــا توان

تــا دل عیســاي  مریــم باشــد انــدر بند تو
یوســف مصــري نشســته با تــو انــدر انجمن

احمــد مرســل نشســته، کــي روا دارد خــرد
اي بــه دریــاي ضاللــت در، گرفتــار آمــده

جــان نگیــن مهر مهــر شــاخ بي بر داشــتن
بــر رخ چــون زر نثــار گنــج گوهر داشــتن

بر تــو زیبد شــمع مجلــس مهر انور داشــتن
کــي توانــد همچو طوطي طمع شــَكر داشــتن

تا تــوان افــالک زیــر ســایه ي پر داشــتن
پاســبان بــام و در، فقفــور و قیصــر داشــتن

کــي روا باشــد دل اندر ســّم هر خر داشــتن
زشت باشــد چشــم را در نقش ازر داشتن

داشــتن کافــر  بوجهــل  ســیرت  اســیر  دل 

زیــن برادر یک ســخن بایســت باور داشــتن

1. سروده ی حکيم ثنايى غزنوی.
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   17. پاسخ حضرت علي بذم كنندة دنيا1   

حیــدرش گفتــا که دنیا نیســت بدآن یكــي در پیــش شــیر دادگــر
زانكــه عز و دولت دین ســر بســرهســت دنیــا بــر مثــال کشــتزار
گــر ز دنیــا دیــن نخواهي بــرد توتخــم امروزینــه فــردا بــر دهــد
پــس نكوتر جــاي تو دنیاي تســتدایمــا در غصــه خواهي مانــد باز
چون چنین کردي ترا دنیا نكوســتتــو بدنیا در مشــو مشــغول خویش
او روي  نبینــد  بیــكاري  مگــرهیــچ  بســیاري  مــرد  دنیــا  ذم 
هم شــب و هم روز باید کشت و کاربــد توئي، زیــرا کــه دوري از خرد
بردهــد؟جملــه از دنیا تــوان برد، اي پســر دریغــا  اي  ورنــكاري، 
کار ســخت و مرد سســت وره دراززندگــي نادیــده خواهــي مــرد تو
لیــک در وي کار عقبــي گیر پیشزانكــه دنــا توشــه عقباي تســت
کار کــن تــا ره دهندت ســوي اوپس بــراي دین تو دنیادار دوســت

يک سؤال مهم
به راســتى در کداميک از مذاهب چهارگانه اهل سنت شکستن حريم امن الهى جايز 
شــمرده شده است کداميک از علمای اهل سنت مربوط به هريک از مذاهب اهل سنت 
فتوای داده اند که کشــتن حجاج در حرم امــن الهى و در محدوده بيت  اهلل الحرام جايز 
اســت، نه شيعه نه هيچ يک از فرقه های چهارگانه اهل سنت اين کار را جايز نمى دانند 

اال مذهب وهابيت. 
نويسنده کتاب کشف حقيقت يادشان نرود که شما خادمين حرم در کنار بيت اهلل فقط 
400 ايرانى  را به جرم مرگ بر اســرائيل گفتن به رگبار بستيد از فضايل خودتان بيشتر 
توضيح دهيد تا مردم مســلمان بدانند شما کارهايى مى کنيد که در هيچ يک از مذاهب 

چهارگانه اهل سنت هم از حيث فقهى و شرعى حکمى وجود ندارد. 
کشــتن حاجيان بيت اهلل الحــرام در محدوده حرم الهى در مکه بــه جرم برائت از 

مشرکين که در قرآن آمده است در تفکر شما جايز است. 

1. سروده ی عطار نيشابوری.
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* نويســنده کتاب کشف حقيقت در آخر کتاب مى نويسد: ما بوديم که تا کشور چين 
را فتح کرديم و پرچم اسالم را تا آنجا رسانده ايم. 

پاســخ: بله درست است اين مربوط به صدر اسالم است لطف کنيد يک کشور عربى 
منهای حزب اهلل لبنان و سوريه را نشان دهيد که سينه به سينه يهود ايستاده است. 

مســئولين ممالک عربى خود  اقرار مى کنند که هم پيمان اسرائيل هستند اين است 
معنى مسلمانى؟!!

در پايان به چند نکته اشاره مى نمايد:
1. نويســنده اين کتاب در صفحات متعددی مکــرر تأکيد مى کند که اين ها از دروغ 
های شيعه اســت و اين در حالى است که اين نويسنده در کل کتاب حتى در يک مورد 
هم داليل خود را مســتند به آدرس و منبع نمى کند و صرفًا همه چيز را از طرف شــيعه 

دروغ مى پندارد و برای داليل خود نيز آدرس کتاب و منبع نمى دهد. 
2. او در کتاب خود در چند مرحله رســماً به رســول اهلل توهين مى کند آخر کسى 
که خود را اهل ســنت مى دانــد نبايد فکر کند که ما در نمازهــای روزانه حدود 48 بار 
نام رســول اهلل را تکرار مى کنيم و اين نشــان دهنده جايگاه رفيع رسول اهلل در نزد 
مســلمانان است خوب حاال تو با شيعيان دشمنى و همه حرفهای آن ها را دروغ مى دانى 

حداقل حرمت رسول اهلل را نگه دار و به وجود مقدس آن نازنين احترام بگذار. 
3. مخفى بودن قبرد ختر رســول خدا در حالى اتفاق افتاده  اســت که قبر تمامى 
صحابى و ياران و اقوام وهمســران و فرزندان ديگر ايشــان معلوم و دارای احترام تکريم 
است خود مخفى بودن قبر اين بانو نشان مى دهد علتى در کار بوده که ايشان نمى خواسته 
کســى از قبر او با خبر باشــد و نشــان مى دهد که در اين مسئله چيزی نهفته است چرا 
که مخفى بودن شــفايت کار را نشــان نمى دهد و داللت از نارضايتى آن بانو دارد پس 
ضمــن آنکه در اين فصل به مســتندات تاريخى حمله به خانه علــى با ذکر کتب و 
منابع آن اشــاره شد مى توان از خود مخفى بودن قبر آن حضرت فهميد که انگار اتفاقات 

ناخوشايندی رخ داده که حضرت نخواسته اند قبر مبارکشان معلوم باشد. 
4. اگر يک اســتاندار در اســتان شــما از توانايى های برتری برخوردار نباشد يا يک 
امام جمعه، يا يک نماينده مجلس يا معلم فرزند شــما اگر ناتوان و ضعيف بود شما او را 
نمى پذيريد به ســراغ برتر و بهتر آن مى رويد ما در شب اول قبر خود چه جوابى خواهيم 

داشت که در تقويت جريان باطل در طرف باطل ايستاده بوديم. 
بايــد فکری به حال قبر و قيامت خود بکنيم ما نمى توانيم نســبت به جريان حق و 
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باطل بى طرف باشــيم پس در تقويت هريک  از اين دو جريان که تالش کنيم جزء آن 
گروه حساب خواهيم شد. 

حسن ختام
در پايان على الرسم به چند نکته اشاره مى نمايد:

الف. برای همه علمای خوبى که از کتاب های ايشــان در اين مجموعه استفاده شده 
علو درجات و اجری وافر از خدای بزرگ مى طلبم. 

ب. شــايد خيلى از مؤمنين بخواهند بدانند  کــه راه نيکى کردن به حضرت زهرای 
اطهر در چه کاريست؟ و چگونه مى توان حق اهل بيت را اداء نمود؟!

پاسخ اين سؤال درروايتى از امام صادق اينگونه آمده است:
»هرکس مى خواهد به مادر ما، فاطمه بخشــش و احســان و نيکى کند پس بر جّد 
شهيد ما گريه کند کسى که بر جدّ شهيد ما حسين گريه کند حق ما اهل بيت را اداء 

کرده است«. )بحاراالنوار، ج 45، ص 306(. 
ج. آيا به غير شــبهای قدر در ماه رمضان که اعمال در آن شبها 1000 برابر مى شود 

عمل ديگری وجود دارد که با انجام آن پاداش و اجر آن 1000 برابر بشود؟
پاسخ اين سؤال در روايتى امام صادق در کتاب کامل الزيارات صفحه 418 اينگونه 

آمده است:
راوی )ابن سنان( از امام صادق پرســيد: يابن رسول اهلل اگر کسى يک درهم برای 
زيارت جّد شما حســين بن على خرج کند نزد خدا چه پاداشى دارد؟ امام فرمود: »يک 

درهم او برابر با 10000 درهم خواهد بود«. 
پس شايسته اســت مومنين در برپايى مجلس روضه و زيارت عاشورا تالش وافری 
بعمل آورند تا بدينوسيله رضايت و خشــنودی چهارده معصوم را ذخيره قبر و قيامت 

خود نمايند.
د. اين کتاب را با توســل به کوچک ترين ســرباز کربال و بزرگ ترين مظلوم کربال؛ 

باب الحوائج الى اهلل، حضرت على اصغر به پايان مى برد. 
حضرت ام کلثوم وقتى شهادت برادرزاده اش حضرت على اصغر را ديد در دو بيت 

شعر، عمق غم های دل خود را جای داده است. 
فطمته السهام قبل الفطام لهف قلبی علی الصغیر الظامی   

لهف قلبی علیه فی کّل عام غـــر غروه بــدمه وهو طفـــل   
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على اصغر پسر برادرم!
مردم در همه جای دنيا بعد از دو سال بچه هايشان را از شير مى گيرند. 

اما مردم کوفه تو را در شش ماهگى از شير گرفتند. 
)همه جا بچه کوچک را با مهر و محبت از شــير مى گيرند سابقه نداشته کسى با تير 

سه شعبه بچه را از شير بگيرند(. 

صلی الله علیک یا اباعبدالله و رحمة الله وبرکاته    

محمدرضاسرمزیسؤوحدی س س

قمسؤلمقدس س س
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  فـهرست را هنما  

الف ـ اشخاص
ب ـ  مكان ها

ج ـ    جنگ ها
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549 ,517 ,491 ,489 ,488 ,475 ,425 ,401

ابن حجــر: 29, 43, 86, 93, 107, 110, 128, 

 ,223 ,215 ,195 ,190 ,165 ,156 ,154 ,152

 ,245 ,243 ,241 ,240 ,233 ,232 ,231 ,224

 ,495 ,489 ,475 ,395 ,298 ,293 ,292 ,248

559 ,558 ,529 ,516 ,515 ,514

ابن شربمه: 28, 285, 385

ابن عبــاس: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

 ,62 ,54 ,53 ,51 ,45 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36

 ,92 ,91 ,90 ,81 ,77 ,75 ,74 ,69 ,65 ,63

 ,117 ,113 ,110 ,109 ,104 ,103 ,102 ,93

 ,213 ,193 ,190 ,182 ,171 ,157 ,149 ,120

 ,297 ,284 ,281 ,241 ,239 ,231 ,225 ,215

 ,311 ,310 ,308 ,305 ,304 ,302 ,299 ,298

 ,346 ,337 ,330 ,328 ,327 ,325 ,324 ,317

 ,366 ,365 ,361 ,356 ,354 ,349 ,348 ,347

 ,393 ,389 ,384 ,377 ,376 ,375 ,369 ,368

 ,418 ,417 ,414 ,413 ,411 ,406 ,405 ,404

 ,511 ,510 ,487 ,477 ,470 ,426 ,423 ,422

536 ,534 ,533 ,532 ,515

ابن عساکر: 31, 33, 41, 43, 45, 55, 71, 

 ,339 ,325 ,265 ,232 ,219 ,187 ,176 ,141

 ,493 ,491 ,475 ,471 ,423 ,401 ,380 ,349

549 ,532 ,531 ,509 ,494

ابن عطيه: 28, 287

ابن قتیبه دینوری: 55, 551, 587
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ابن کثیــر: 164, 173, 196, 241, 261, 339, 

 ,494 ,491 ,490 ,467 ,424 ,401 ,397 ,369

558 ,552 ,515

ابن کواء: 72, 73

ابن مردویه: 71, 73, 185, 212, 401, 475, 491

ابن مغازلی شافعی: 53, 83, 108, 110, 141, 

 ,244 ,241 ,224 ,220 ,214 ,211 ,201 ,155

491 ,469 ,401 ,368 ,305

ابن ملجم: 40, 416, 519, 556

ابوالقاسم حسکانی: 69, 128, 401, 476, 491

ابوالهذیل: 299, 300, 301, 302, 303

ابوبصیر: 53, 72, 167

ابوبکر: 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 

 ,138 ,109 ,108 ,94 ,92 ,75 ,66 ,57 ,56

 ,179 ,170 ,169 ,165 ,164 ,162 ,160 ,154

 ,225 ,215 ,212 ,210 ,201 ,195 ,190 ,180

 ,264 ,257 ,255 ,251 ,248 ,246 ,243 ,226

 ,307 ,306 ,303 ,301 ,300 ,297 ,293 ,287

 ,331 ,329 ,326 ,325 ,324 ,313 ,309 ,308

 ,370 ,368 ,367 ,350 ,349 ,345 ,339 ,334

 ,392 ,391 ,390 ,388 ,387 ,384 ,380 ,372

 ,421 ,415 ,410 ,406 ,402 ,401 ,400 ,399

 ,491 ,489 ,480 ,474 ,473 ,470 ,425 ,424

 ,532 ,528 ,525 ,523 ,509 ,508 ,494 ,493

 ,553 ,551 ,550 ,549 ,548 ,541 ,539 ,536

 ,578 ,571 ,569 ,564 ,563 ,561 ,558 ,554

588 ,587 ,586 ,585 ,584 ,581 ,580

ابوتراب: 62, 259, 260, 289, 522, 535

ابوجعفر اسکافی: 133, 384, 388

ابوحمزه مثالی: 85, 88

ابوذر غفاري: 33, 39, 41, 64, 92, 131, 

 ,271 ,270 ,254 ,197 ,193 ,184 ,162 ,144

 ,402 ,380 ,359 ,349 ,341 ,340 ,339 ,301

538 ,532 ,422 ,408

ابوسعید خدری: 53, 69, 71, 75, 91, 96, 102, 

 ,244 ,210 ,191 ,189 ,175 ,160 ,148 ,108

 ,422 ,411 ,401 ,393 ,380 ,369 ,265 ,259

517 ,497 ,496 ,491 ,476 ,475 ,470 ,423

ابوطالب: 58, 114, 167, 230, 274, 284, 

536 ,510 ,508 ,376 ,365 ,320 ,314

ابوموسی اشعری: 368, 522

ابونعیم اصفهانی: 55, 58, 216, 351, 401, 491

 ,258  ,232  ,160  ,108  ,79  ,75 ابوهریــره: 

 ,491 ,479 ,475 ,470 ,423 ,402 ,401 ,317

525 ,524 ,521 ,519 ,497

احمدبن حنبل: 28, 32, 33, 34, 55, 95, 99, 

 ,237 ,210 ,192 ,190 ,168 ,155 ,137 ,134

 ,304 ,290 ,275 ,273 ,272 ,258 ,256 ,255

 ,360 ,359 ,354 ,353 ,346 ,333 ,332 ,312

 ,469 ,466 ,425 ,424 ,423 ,415 ,372 ,368

537 ,499 ,498 ,474 ,473 ,472

اسامة بن زید: 77, 160

اصبغ بن نباته: 63, 72, 94, 118, 173, 263, 517

 ,80 ,78 ,73 ,64 ,61 ,59 ,58 :امام باقر

 ,118  ,111  ,93  ,89  ,88  ,87  ,86  ,83  ,82
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 ,198 ,195 ,182 ,181 ,170 ,167 ,128 ,119

503 ,471 ,262 ,238 ,216

 ,296 ,295 ,294 ,272 ,169 :امام حســن

515 ,321

532 ,135 ,45 :امام سجاد

 ,78 ,75 ,72 ,69 ,62 ,53 ,7 :امام صــادق

 ,237 ,185 ,176 ,165 ,111 ,98 ,87 ,85 ,80

618 ,471 ,466 ,377 ,315 ,239

528 ,522 ,495 ,356 ,97 :امام علی

ام ســلمه: 30, 32, 34, 38, 40, 41, 99, 101, 

 ,358 ,337 ,331 ,330 ,315 ,306 ,236 ,228

535 ,534 ,493 ,422 ,410 ,406 ,397

ام هانی: 306, 493

انس بن مالــک: 32, 33, 34, 35, 40, 66, 67, 

 ,160 ,152 ,150 ,148 ,143 ,141 ,140 ,75

 ,250 ,244 ,225 ,221 ,214 ,193 ,191 ,163

 ,412 ,362 ,354 ,349 ,345 ,331 ,265 ,256

532 ,470

اویس قرنی: 534

بخاری: 6, 107, 108, 140, 143, 151, 154, 

 ,260 ,259 ,255 ,246 ,244 ,241 ,232 ,219

 ,499 ,498 ,497 ,482 ,467 ,327 ,320 ,293

 ,554 ,553 ,552 ,550 ,540 ,532 ,523 ,515

569 ,563 ,559 ,558 ,555

بدر: 126, 130, 180, 249, 252, 306, 310, 

 ,539 ,538 ,516 ,513 ,419 ,409 ,366 ,342

599 ,541 ,540

بریده: 131, 271, 341, 423, 472, 482

بسبن ارطاة: 522

بیهقی: 138, 293, 552, 562

تبــوک: 136, 139, 144, 234, 244, 337, 

419 ,417

ترمــذی: 75, 108, 111, 132, 140, 166, 

 ,255 ,254 ,244 ,234 ,219 ,194 ,185 ,180

 ,334 ,298 ,293 ,272 ,271 ,259 ,258 ,257

 ,498 ,495 ,469 ,467 ,424 ,423 ,412 ,344

552 ,517 ,499

ثور: 56, 391, 524

جابربن عبداللــه: 31, 35, 38, 81, 87, 107, 

 ,222 ,191 ,190 ,160 ,153 ,152 ,120 ,119

 ,366 ,360 ,339 ,319 ,260 ,244 ,231 ,230

517 ,491 ,477 ,422 ,401 ,397 ,369

جاحــظ: 28, 30, 32, 40, 290, 312, 314, 

518 ,420 ,407 ,388 ,384 ,336

 ,150 ,114 ,108 ,89 ,85 ,71 ,58 :جربئیل

 ,211 ,210 ,209 ,201 ,195 ,188 ,169 ,159

 ,263 ,261 ,254 ,244 ,242 ,239 ,233 ,226

480 ,479 ,478 ,471 ,467 ,373 ,367 ,272

جعفی: 82, 83, 244

جوینی خراسانی: 125

حاکم نیشابوری: 54, 55, 63, 81, 132, 186, 

 ,358 ,355 ,290 ,250 ,243 ,241 ,225 ,194

578 ,552 ,499 ,498 ,467 ,422 ,394 ,363

حبیب بن مسلمه: 522
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حبیب نجار: 146, 384

حجاز: 507

حجربن عدی: 323, 357, 383, 407, 513, 

526 ,515

 ,319  ,263  ,121  ,116  ,115  ,67 حذیفــه: 

397 ,382 ,379 ,344 ,343 ,334 ,320

حزقیل: 146

حســکانی: 52, 55, 61, 69, 75, 76, 77, 85, 

 ,119 ,116 ,115 ,111 ,103 ,94 ,90 ,89 ,88

 ,260 ,245 ,230 ,214 ,195 ,165 ,141 ,128

 ,401 ,393 ,372 ,370 ,364 ,299 ,296 ,285

491 ,478 ,477 ,476 ,421 ,416 ,413

حسن برصی: 53, 76, 337, 515, 529

 ,347 ,319 ,308 ,295 ,226 ,72 :حســن

 ,515 ,513 ,512 ,508 ,416 ,407 ,382 ,348

556 ,535 ,528

 ,141 ,131 ,106 ,99 ,67 ,62 :حسین

 ,466 ,295 ,294 ,254 ,209 ,198 ,161 ,160

618 ,588 ,524 ,520 ,514 ,513 ,509

104 ,61 :حرضت رضا

566 :حرضت سلیامن

618 ,515 ,99 ,61 ,52 :حرضت علی

حمزه: 67, 68, 79, 93, 98, 103, 141, 142, 

387 ,306 ,266 ,201

خالدبن ولید: 225, 258, 472, 473, 539, 

587 ,550 ,541

345 ,138 :خدیجه

ذهبی: 138, 152, 163, 165, 245, 248, 

560 ,549 ,517 ,515 ,498 ,497 ,493 ,293

رحبه: 250, 306

 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 :رســول الله

 ,59 ,55 ,45 ,44 ,36 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21

 ,101 ,100 ,99 ,94 ,88 ,82 ,79 ,77 ,71 ,61

 ,143 ,142 ,135 ,133 ,118 ,109 ,108 ,106

 ,162 ,160 ,159 ,157 ,155 ,153 ,152 ,147

 ,202 ,196 ,195 ,184 ,183 ,169 ,168 ,164

 ,227 ,224 ,223 ,221 ,216 ,214 ,212 ,203

 ,252 ,251 ,248 ,245 ,244 ,241 ,236 ,233

 ,274 ,271 ,270 ,267 ,258 ,256 ,254 ,253

 ,353 ,350 ,349 ,344 ,305 ,294 ,293 ,283

 ,477 ,475 ,466 ,424 ,414 ,410 ,394 ,380

 ,539 ,538 ,529 ,526 ,506 ,499 ,492 ,487

 ,563 ,556 ,552 ,550 ,549 ,548 ,542 ,541

617 ,585 ,572 ,567

 ,31 ,27 ,23 ,22 ,21 ,15 ,14 :رســول خدا

 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,46 ,45 ,44 ,42 ,32

 ,71 ,69 ,67 ,66 ,65 ,64 ,62 ,61 ,59 ,57

 ,94 ,92 ,91 ,88 ,85 ,82 ,80 ,79 ,77 ,75 ,74

 ,108  ,107  ,106  ,105  ,101  ,100  ,99  ,95

 ,117 ,116 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109

 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,121 ,120 ,119

 ,144 ,143 ,141 ,140 ,139 ,138 ,136 ,130

 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145

 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,153

 ,185 ,184 ,183 ,182 ,180 ,166 ,163 ,162

 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186

 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194



626

 ,211 ,210 ,209 ,208 ,205 ,204 ,203 ,202

 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213

 ,229 ,228 ,227 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221

 ,239 ,238 ,236 ,235 ,234 ,232 ,231 ,230

 ,248 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240

 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249

 ,267 ,266 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257

 ,281 ,280 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268

 ,296 ,295 ,294 ,293 ,291 ,290 ,286 ,285

 ,306 ,305 ,304 ,301 ,300 ,299 ,298 ,297

 ,333 ,331 ,327 ,326 ,325 ,322 ,312 ,310

 ,362 ,360 ,354 ,353 ,350 ,347 ,346 ,344

 ,384 ,373 ,372 ,371 ,368 ,367 ,366 ,364

 ,410 ,409 ,406 ,396 ,395 ,393 ,388 ,387

 ,421 ,420 ,419 ,418 ,415 ,414 ,412 ,411

 ,468 ,467 ,466 ,455 ,426 ,425 ,424 ,422

 ,477 ,476 ,475 ,474 ,473 ,471 ,470 ,469

 ,488 ,487 ,486 ,485 ,484 ,483 ,482 ,479

 ,499 ,498 ,497 ,496 ,495 ,494 ,493 ,489

 ,525 ,523 ,517 ,513 ,506 ,505 ,501 ,500

 ,547 ,541 ,538 ,535 ,534 ,529 ,528 ,527

 ,559 ,557 ,556 ,555 ,554 ,552 ,551 ,549

 ,568 ,567 ,565 ,564 ,563 ,562 ,561 ,560

 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,572 ,570 ,569

617 ,588 ,587 ,586 ,585 ,584 ,583 ,582

رومیان: 536

زبیر: 65, 169, 204, 206, 223, 258, 301, 

559 ,408 ,376 ,371 ,370 ,352

زرقاء: 81

زمخــرشی: 90, 105, 112, 117, 158, 172, 

 ,374 ,324 ,321 ,283 ,255 ,239 ,221 ,193

515 ,513 ,423 ,415 ,407 ,396

زیدبن ارقم: 71, 130, 244, 254, 259, 304, 

 ,470 ,469 ,423 ,401 ,380 ,326 ,315 ,306

495 ,478 ,476

سائب: 407, 518

سعدبن ابی وقاص: 65, 162, 244, 289, 306, 

509 ,423 ,398 ,364 ,319

سعیدبن جبیر: 103, 225, 402

سلامن فارسی: 52, 66, 110, 129, 131, 

532 ,349 ,248 ,163 ,150

سمرة بن جندب: 519

سهیل بن عمرو: 134, 250

سیدبن طاووس: 55

ســیوطی: 61, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 83, 

 ,143 ,141 ,140 ,111 ,110 ,98 ,97 ,94 ,91

 ,255 ,245 ,232 ,185 ,184 ,164 ,160 ,153

 ,475 ,467 ,423 ,422 ,401 ,395 ,368 ,305

552 ,497 ,491 ,490 ,485

شبلنجی: 143, 153

شیخ مفید: 369, 370, 371, 390, 391, 392

صعصعه: 32, 34, 36, 332, 352, 374, 378, 626

ضحاک بن قیس: 522

رضاربن ضمرة کناين: 28, 282

طائف: 138, 179, 220, 249
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طربی: 54, 55, 61, 70, 71, 76, 91, 103, 

 ,173 ,145 ,142 ,141 ,119 ,113 ,106 ,104

 ,257 ,240 ,226 ,223 ,222 ,221 ,219 ,207

 ,340 ,334 ,328 ,313 ,310 ,308 ,292 ,286

 ,387 ,382 ,380 ,376 ,357 ,354 ,350 ,347

 ,467 ,424 ,410 ,405 ,401 ,397 ,396 ,395

 ,497 ,491 ,490 ,489 ,485 ,478 ,474 ,468

553 ,552 ,551 ,549 ,537 ,520 ,517

طلحة بن عبیدالله: 302

 ,352  ,204  ,169  ,84  ,75  ,65  ,42 طلحــه: 

559 ,472 ,423 ,408 ,376 ,371 ,370

عایشــه: 107, 160, 165, 199, 204, 206, 

 ,298 ,293 ,291 ,283 ,269 ,261 ,244 ,228

 ,376 ,371 ,358 ,337 ,331 ,327 ,316 ,306

 ,424 ,422 ,418 ,412 ,403 ,387 ,382 ,381

558 ,553 ,506 ,493 ,425

عبدالرحمن بن عوف: 65, 301, 302, 550

عبدالله بن خلف: 199

عبدالله بن زبیر: 206, 335, 368

عبدالله بن سام: 70, 83

عبدالله بن سلیامن: 69

عبدالله بن عطا: 82, 83

عبدالله بن عمر: 32, 39, 150, 160, 179, 

 ,410 ,404 ,382 ,344 ,338 ,304 ,251 ,225

515

عبدالله بن مســعود: 68, 89, 125, 150, 152, 

 ,418 ,368 ,244 ,237 ,222 ,220 ,189 ,164

538 ,470

عبداملطلب: 141, 192, 215, 350, 368

عثــامن: 46, 57, 65, 109, 169, 196, 248, 

 ,367 ,357 ,350 ,339 ,320 ,309 ,302 ,255

 ,495 ,415 ,410 ,409 ,403 ,397 ,379 ,368

 ,518 ,517 ,512 ,511 ,510 ,509 ,508 ,507

588 ,578 ,561 ,539 ,537 ,532 ,523 ,520

عقیل: 79, 133, 322, 516, 518, 556

 ,69 ,67 ,65 ,59 ,58 ,51 :علی بن ابیطالب

 ,128 ,115 ,89 ,86 ,83 ,80 ,79 ,76 ,71 ,70

 ,151 ,146 ,143 ,140 ,138 ,137 ,132 ,131

 ,180 ,168 ,163 ,162 ,161 ,160 ,157 ,152

 ,212 ,209 ,196 ,190 ,188 ,184 ,183 ,182

 ,244 ,241 ,239 ,238 ,232 ,231 ,224 ,220

 ,262 ,261 ,258 ,256 ,255 ,254 ,250 ,248

 ,275 ,274 ,272 ,271 ,270 ,268 ,264 ,263

 ,297 ,290 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,280

 ,325 ,319 ,312 ,311 ,306 ,305 ,304 ,298

 ,340 ,338 ,336 ,335 ,334 ,331 ,328 ,326

 ,367 ,362 ,359 ,355 ,353 ,351 ,350 ,344

 ,385 ,384 ,382 ,377 ,376 ,375 ,371 ,368

 ,404 ,399 ,397 ,396 ,395 ,393 ,387 ,386

 ,469 ,425 ,424 ,423 ,419 ,416 ,409 ,406

482 ,479 ,478

 ,54 ,53 ,52 ,51 ,46 ,7 ,6 ,5 ,3 :علی

 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65

 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75

 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85



628

 ,108 ,107 ,103 ,102 ,101 ,98 ,97 ,96 ,95

 ,117 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109

 ,129 ,128 ,127 ,126 ,121 ,120 ,119 ,118

 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,131 ,130

 ,147 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139

 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148

 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,157 ,156

 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166

 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174

 ,190 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182

 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,194 ,193 ,191

 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201

 ,218 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210

 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219

 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227

 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235

 ,251 ,250 ,249 ,248 ,246 ,245 ,244 ,243

 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252

 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260

 ,280 ,279 ,275 ,274 ,273 ,272 ,270 ,268

 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,282 ,281

 ,297 ,296 ,295 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289

 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,299 ,298

 ,314 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307

 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,316 ,315

 ,330 ,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,323

 ,338 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331

 ,346 ,345 ,344 ,343 ,342 ,341 ,340 ,339

 ,354 ,353 ,352 ,351 ,350 ,349 ,348 ,347

 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358 ,357 ,356 ,355

 ,370 ,369 ,368 ,367 ,366 ,365 ,364 ,363

 ,378 ,377 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371

 ,386 ,385 ,384 ,383 ,382 ,381 ,380 ,379

 ,398 ,396 ,395 ,394 ,393 ,389 ,388 ,387

 ,406 ,405 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400 ,399

 ,415 ,414 ,413 ,412 ,411 ,410 ,409 ,408

 ,423 ,422 ,421 ,420 ,419 ,418 ,417 ,416

 ,471 ,470 ,469 ,467 ,466 ,427 ,426 ,425

 ,482 ,479 ,477 ,476 ,475 ,474 ,473 ,472

 ,492 ,490 ,489 ,488 ,487 ,486 ,485 ,484

 ,501 ,500 ,499 ,498 ,497 ,496 ,494 ,493

 ,512 ,511 ,510 ,509 ,508 ,507 ,506 ,505

 ,524 ,521 ,520 ,518 ,517 ,516 ,514 ,513

 ,534 ,532 ,531 ,530 ,529 ,528 ,527 ,526

 ,548 ,547 ,541 ,539 ,538 ,537 ,536 ,535

 ,563 ,561 ,558 ,557 ,556 ,555 ,553 ,552

 ,574 ,573 ,572 ,571 ,570 ,568 ,566 ,565

 ,585 ,583 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,576

617 ,587 ,586

عامریارس: 155, 205, 208, 256

عمربن خطاب: 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

 ,146  ,145  ,43  ,42  ,41  ,39  ,38  ,37  ,36

 ,241 ,219 ,218 ,215 ,202 ,183 ,161 ,154

 ,302 ,288 ,284 ,269 ,268 ,255 ,245 ,242

 ,327 ,326 ,325 ,324 ,320 ,317 ,310 ,308

 ,363 ,360 ,350 ,344 ,343 ,341 ,338 ,330

 ,394 ,390 ,388 ,382 ,375 ,372 ,367 ,365

 ,418 ,415 ,410 ,408 ,406 ,404 ,403 ,399

 ,477 ,474 ,473 ,471 ,470 ,469 ,426 ,425

 ,547 ,542 ,534 ,525 ,511 ,500 ,497 ,495

580 ,551 ,550

عمروبن عبدود: 36, 74, 98, 199, 203, 204, 

374
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عمروعاص: 28, 32, 33, 62, 285, 286, 335, 

538 ,527 ,518 ,510 ,507 ,381 ,347 ,336

235 ,234 ,169 :عیسی

غارحراء: 309

غزالی: 55, 198, 284, 485

 ,133 ,110 ,109 ,107 ,106 ,86 :فاطمــه

 ,237 ,228 ,222 ,211 ,210 ,207 ,191 ,149

 ,548 ,506 ,412 ,399 ,333 ,331 ,298 ,257

577 ,558 ,551

فخررازی: 51, 54, 55, 58, 61, 69, 105, 

 ,296 ,295 ,282 ,281 ,159 ,120 ,107 ,106

 ,474 ,426 ,423 ,412 ,410 ,398 ,349 ,305

541 ,506 ,500 ,489

فدک: 125, 126, 251, 333, 366, 583, 584

فضه: 118, 135

قاضی عبدالجّبار: 370

قریش: 65, 133, 198, 213, 231, 242, 243, 

 ,330 ,329 ,328 ,327 ,317 ,311 ,274 ,248

496 ,483 ,415 ,397 ,366 ,364

قثم بن عباس: 28, 30, 287, 316

قرطبي: 28, 287

قنرب: 172, 321, 323, 596

قنــدوزی: 55, 58, 62, 64, 80, 83, 95, 99, 

 ,185 ,160 ,156 ,152 ,149 ,106 ,105 ,104

 ,261 ,258 ,241 ,239 ,224 ,222 ,205 ,191

489 ,412 ,398 ,368 ,347 ,346

مأمون: 61, 303, 353

مؤمن آل فرعون: 146, 241

مالک اشرت: 32, 34, 38, 225, 316, 338, 

515 ,495 ,398 ,355

مالک بن حارث: 338, 398

مالک بن دینار: 402

متقی هندی: 140, 149, 156, 160, 186, 

549 ,395 ,229 ,221

 ,89 ,79 ,78 ,77 ,53 ,52 ,51 ,36 :محمــد

 ,109  ,107  ,104  ,102  ,100  ,92  ,91  ,90

 ,180 ,165 ,159 ,158 ,150 ,143 ,119 ,116

 ,227 ,209 ,202 ,200 ,198 ,193 ,190 ,189

 ,254 ,247 ,246 ,239 ,235 ,234 ,233 ,229

 ,358 ,349 ,341 ,328 ,327 ,291 ,289 ,262

 ,477 ,466 ,465 ,393 ,382 ,377 ,371 ,365

 ,576 ,563 ,533 ,527 ,526 ,512 ,490 ,481

613 ,584

محمدبن ابی بکر: 65, 165, 536

محمدبن سعد: 55, 162, 185

محمدبن فضیل: 79

محمدبن کعب: 75, 134, 138

محمدبن یوسف: 241, 524

مرحب: 108, 155, 226, 418, 557

مروان: 33, 45, 347, 348, 407, 518, 524, 532

مروان بن حکم: 522, 532



630

مروه: 219, 461

مسعودی: 174, 204, 292, 314, 512, 522, 

553 ,551 ,549 ,536

مرص: 6, 7, 309, 421, 485, 527, 536, 598

معاذبن جبل: 213, 224

معاویةبن ثعلبه: 402

معاویــه: 61, 62, 72, 81, 107, 126, 153, 

 ,292 ,288 ,285 ,284 ,282 ,274 ,252 ,163

 ,319 ,318 ,314 ,311 ,297 ,295 ,294 ,293

 ,357 ,347 ,343 ,342 ,339 ,336 ,335 ,332

 ,408 ,407 ,406 ,396 ,378 ,373 ,364 ,359

 ,509 ,508 ,507 ,505 ,423 ,421 ,420 ,416

 ,517 ,516 ,515 ,514 ,513 ,512 ,511 ,510

 ,526 ,525 ,524 ,523 ,521 ,520 ,519 ,518

 ,534 ,533 ,532 ,531 ,530 ,529 ,528 ,527

 ,542 ,541 ,540 ,539 ,538 ,537 ,536 ,535

559

مغیره: 335, 356, 357, 510, 517, 522, 537

مقداد: 52, 65, 271, 301, 359, 380, 559

 ,144 ,139 ,136 ,118 ,91 ,60 :موسی

 ,235 ,234 ,229 ,191 ,184 ,183 ,150 ,148

 ,480 ,479 ,466 ,417 ,388 ,360 ,293 ,244

585 ,580

میثم متار: 323

میرسید علی بن شــهاب الهمدانی: 146, 189, 

393 ,256 ,233

 ,226 ,210 ,209 ,188 ,169 ,58 :میکائیل

272 ,261

نجران: 61, 194, 201, 202, 282, 416, 548

نسائی: 55, 70, 75, 95, 100, 130, 155, 

 ,403 ,386 ,334 ,326 ,316 ,273 ,243 ,210

407 ,406

 ,582 ,232 ,231 ,229 ,219 ,208 ,7 :نوح

614 ,596 ,595

هارون: 19, 60, 123, 136, 139, 140, 144, 

 ,293 ,288 ,244 ,234 ,229 ,192 ,191 ,148

 ,479 ,466 ,447 ,425 ,419 ,417 ,388 ,359

614 ,585 ,580 ,480

هیثمی: 90, 93, 104, 114, 127, 176, 189, 

 ,475 ,410 ,395 ,241 ,240 ,223 ,191 ,190

568 ,553 ,552 ,489

واقدي: 28, 38, 286, 400

واقدی: 286, 291, 292, 337, 400

وکیع بن جراح: 51

ولید بن عقبه: 522, 558

پل رصاط: 137, 218, 234

کمیل بن زیاد: 323, 524

کوه صفا: 219

528 ,409 ,148 :یحیی

یزید: 163, 270, 407, 515, 518, 524, 539

یعقوبی: 55, 212, 215, 227, 292, 309, 
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 ,367 ,366 ,358 ,355 ,351 ,340 ,338 ,330

 ,416 ,415 ,409 ,399 ,398 ,383 ,375 ,374

551 ,549 ,509 ,507 ,506

151 :یوشع بن نون

مکانسها

بحرین: 537

بغــداد: 79, 98, 99, 100, 131, 138, 141, 

 ,270 ,253 ,250 ,248 ,163 ,162 ,160 ,153

 ,361 ,358 ,355 ,345 ,334 ,324 ,279 ,274

494 ,492 ,483 ,474 ,470 ,425 ,405 ,370

بهشت: 5, 25, 27, 52, 67, 68, 72, 73, 82, 

 ,126 ,118 ,117 ,112 ,110 ,96 ,95 ,93 ,84

 ,153 ,152 ,151 ,149 ,142 ,141 ,131 ,129

 ,201 ,193 ,190 ,188 ,186 ,159 ,158 ,154

 ,233 ,232 ,230 ,229 ,224 ,219 ,218 ,215

 ,270 ,269 ,264 ,263 ,261 ,252 ,245 ,234

 ,398 ,389 ,383 ,355 ,333 ,303 ,301 ,272

 ,464 ,463 ,459 ,458 ,454 ,453 ,425 ,414

 ,563 ,541 ,540 ,538 ,534 ,528 ,481 ,465

580 ,565

جهنــم: 5, 27, 73, 101, 126, 151, 188, 

 ,272 ,249 ,234 ,218 ,215 ,207 ,204 ,194

543 ,538 ,519 ,459 ,455 ,450 ,371

حــوض کوثــر: 26, 65, 66, 119, 148, 180, 

559 ,476 ,393 ,358 ,259 ,254 ,241

دمشق: 42, 55, 79, 81, 114, 126, 137, 

 ,176 ,174 ,171 ,170 ,151 ,148 ,144 ,141

 ,250 ,245 ,241 ,232 ,221 ,187 ,181 ,177

 ,283 ,274 ,271 ,270 ,265 ,264 ,256 ,252

 ,311 ,308 ,291 ,290 ,288 ,287 ,286 ,284

 ,336 ,331 ,325 ,321 ,319 ,317 ,316 ,315

 ,359 ,356 ,353 ,349 ,345 ,340 ,339 ,337

 ,402 ,400 ,399 ,386 ,380 ,375 ,364 ,361

 ,491 ,479 ,471 ,425 ,424 ,423 ,407 ,406

 ,511 ,509 ,498 ,497 ,496 ,495 ,494 ,492

 ,541 ,540 ,537 ,535 ,532 ,531 ,528 ,516

573 ,542

دوزخ: 67, 73, 129, 153, 204, 224, 252, 

459 ,415

عــراق: 6, 171, 299, 300, 352, 469, 485, 

524 ,514

عــرش: 17, 25, 133, 134, 143, 149, 167, 

 ,595 ,594 ,261 ,247 ,246 ,233 ,200 ,188

615 ,602 ,598

عرفات: 244, 479

غدیر: 69, 139, 169, 197, 303, 305, 306, 

 ,466 ,465 ,396 ,395 ,370 ,354 ,334 ,325

 ,476 ,475 ,474 ,473 ,472 ,470 ,469 ,468

 ,486 ,485 ,484 ,483 ,482 ,479 ,478 ,477

 ,494 ,493 ,492 ,491 ,490 ,489 ,488 ,487

 ,577 ,547 ,501 ,500 ,499 ,498 ,497 ,495

584 ,583 ,581 ,579 ,578

کوفه: 98, 118, 126, 173, 176, 292, 303, 
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 ,359 ,344 ,339 ,320 ,319 ,315 ,313 ,308

 ,524 ,517 ,513 ,507 ,492 ,395 ,382 ,361

619 ,542 ,538 ,537 ,534 ,528 ,526 ,525

مدینــه: 52, 55, 58, 126, 136, 139, 141, 

 ,212 ,187 ,177 ,176 ,175 ,174 ,148 ,144

 ,308 ,301 ,297 ,274 ,271 ,259 ,245 ,229

 ,400 ,380 ,379 ,365 ,351 ,329 ,325 ,310

 ,482 ,477 ,425 ,424 ,422 ,419 ,418 ,417

 ,524 ,521 ,509 ,496 ,495 ,494 ,491 ,484

 ,563 ,555 ,539 ,537 ,535 ,532 ,531 ,525

576

مقام: 57, 61, 68, 73, 76, 99, 113, 137, 

 ,202 ,198 ,192 ,188 ,185 ,165 ,144 ,143

 ,303 ,302 ,296 ,273 ,248 ,233 ,232 ,205

 ,445 ,417 ,385 ,374 ,369 ,350 ,325 ,309

531 ,527 ,519 ,486 ,463 ,462 ,453 ,447

مکــه: 55, 75, 78, 88, 91, 177, 179, 183, 

 ,329 ,316 ,297 ,255 ,219 ,203 ,202 ,185

 ,496 ,477 ,394 ,390 ,386 ,376 ,365 ,349

 ,585 ,579 ,576 ,563 ,539 ,527 ,516 ,500

616

جنگسها

احد: 121, 126, 182, 204, 206, 213, 219, 

 ,343 ,342 ,334 ,322 ,260 ,252 ,249 ,228

 ,419 ,418 ,410 ,405 ,403 ,373 ,364 ,348

 ,557 ,540 ,539 ,512 ,511 ,468 ,421 ,420

612 ,603

بدر: 126, 130, 180, 249, 252, 306, 310, 

 ,539 ,538 ,516 ,513 ,419 ,409 ,366 ,342

599 ,541 ,540

جمل: 138, 165, 199, 204, 206, 223, 

 ,421 ,405 ,397 ,382 ,371 ,370 ,319 ,263

631 ,472 ,422

حنین: 76, 130, 160, 249

خندق: 74, 98, 199, 330, 366, 419, 516

صفین: 249, 274, 313, 318, 322, 342, 

 ,532 ,520 ,516 ,512 ,511 ,421 ,420 ,376

539 ,534
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