
 

 

 ویند؟گمی  »ۀقسیم النار والجن« )علیه السالم( چرا به حضرت علی

  مانی الگودرز: سؤال کننده 

  جواب 

  :این عبارت در احادیث زیادي از وجود مقدس رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم در شان حضرت علی علیه السالم نقل شده است 

  اصل احادیث از منابع شیعه 

معاشر الناس ، إن علیا قسیم النار ، ال یدخل النار  ...) : صلى اهللا علیه وآله ( قال رسول اهللا : ل عن عبد اهللا بن عباس قا

  .ولی له ، وال ینجو منها عدو له ، إنه قسیم الجنۀ ، ال یدخلها عدو له ، وال یزحزح عنها ولی له 
 496، به سند دیگر خصال ، شیخ صدوق ، ص  83امالی شیخ صدوق ص 

همانا ! گروه مردم  يا: ... ه و آله و سلم فرمودند یاهللا عل یرسول خدا صل: بن عباس نقل شده است که گفت  از عبداهللا

که دشمن او باشد از آن  یاور و دوست او باشد وارد آتش نخواهد شد و کسیکه  یاست کس) نار(م کننده جهنم یتقس یعل

که دوست  یکه دشمن او باشد وارد آن نخواهد شد و کس یم کننده بهشت است کسیهمانا او تقس. افت ینجات نخواهد 

  .او باشد از آن محروم نخواهد شد

  یا علی انک قسیم الجنۀ والنار  "ص  "ال رسول اهللا ق) علی ابن موسی الرضا(قال
  30ص  1عیون اخبار الرضا ج 

  : ه و آله وسلم فرمودند یاهللا عل یرسول خدا صل: الرضا فرمودند  یبن موس یحضرت عل

  . یم کننده بهشت و جهنم هستیهمانا تو تفس!  یعل يا

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد اهللا جعفر بن محمد الصادق ، عن آبائه علیهم السالم قال 

، وال یدخل النار إال من  هیا علی أنت قسیم الجنۀ والنار ، ال یدخل الجنۀ إال من عرفک وعرفت... : علیه وآله لعلی علیه السالم 

  .أنکرك وأنکرته 
  213امالی شیخ مفید ص 

 هیعل یه و اله و سلم به حضرت علیاهللا عل یدرانشان از رسول خدا صله السالم از پیمان بن خالد از امام صادق علیاز سل



 

 

 او تو را و تو او  که یشود مگر کس یوارد بهشت نم یتو قسمت کننده بهشت و دوزخ یعل يا: ... السالم فرمودند  

  .یکه تو را انکار کند و تو او را انکار کن یشود مگر کس یو وارد دوزخ نم) تو باشد یان واقعیعیجزء ش( یرا بشناس

  :ده استاین روایت به چند صورت قسیم النار والجنه، قسیم النار ، قسیم الجنه و النار ، السالم علیک یا قسیم النار و الجنه، در منابع ذیل آم
و 100، روضه الواعظین فتال نیشابوري ص 29ص  6، تهذیب االحکام شیخ طوسی ج 206، معانی االخبار شیخ صدوق ص 570ص  4الکافی کلینی ج 

،مناقب ابن 341و 209ص  1، احتجاج طبرسی ج 629و  305، امالی شیخ طوسی ص 213، امالی شیخ مفید ص 264، المسترشد طبري شیعی ص 118
  280ص  1، مدینه المعاجز ج 76، الطرائف سید بن طاووس ص 28ص  3و ج  8 ص 2شهر آشوب ج 

  روایت از منابع اهل سنت 

ن یکه ا ییت کرده اند اما جاین روایف ایدر تضع ین سعیاز متعصب یاز منابع اهل سنت نقل شده است و اگر چه برخ ياریت در بسین روایا
ندارد  ییان جایگر اشکال بهانه جویشود د یناد متعدد در کتب معتبر اهل سنت نقل مکند و به اس یدا میز راه پیت در کتب لغت نیروا

  :میکن یاز نقلها در منابع اهل سنت اشاره م یاکنون به برخ

  علی رضی اهللا تعالى عنه أنا قسیم النارعن 
  97ص  3الفایق فی غریب الحدیث جاراهللا زمخشري ج 

  .م کننده دوزخ هستم یقسمن ت: ه السالم فرمودند یعل یاز حضرت عل

  . أنا قسیم النار: ، وهو یقول ) ع ( وروى أیضا عن األعمش عن موسى بن طریف ، عن عبایۀ ، قال سمعت علیا 
  .140ص  19ج  و  260ص  2بالغه ابن ابی الحدید ج شرح نهج ال

 یکه م یدم در حالیالم شنه السیعل یه که گفت از علیف از عبایبن طر یت شده است از اعمش از موسین روایو همچن

  .م کننده دوزخ هستم یمن تقس: فرمود

  .أنا قسیم النار ، إذا کان یوم القیامۀ قلت هذا لک وهذا لی : عن عبایۀ عن علی قال 
  392ص  7البدایه و النهایه ج 

م یگو یا رسد مامت فریکه روز ق یمن قسمت کننده دوزخم زمان:  ه السالم نقل شده است که فرمودندیعل یاز حضرت عل

  . من يبرا) شخص(ن یتو و ا يبرا) شخص(ن یا) به آتش (
 13کنزالعمال متقی هندي ج و  41، ص خوارزمی ، المناقب و  61، ص  4ج ، ، النهایه فی غریب الحدیث  377ص ،  1ج ، همچنین غریب الحدیث 

  .298ص  42، تاریخ مدینه دمشق ج 152ص 

 



 

 

  این نامگذاري دلیل 
  : شود یت اکتفا میرا ذکر کرده اند که به دو روا ين نامگذاریات علت ایاز روا یبرخ

حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن یحیى بن زکریا أبو العباس القطان قال : حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال  -  1

قلت : حدثنا أبی ، عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : حدثنا عبد اهللا بن داهر قال : إسماعیل البرمکی قال 

الن حبه : أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب قسیم الجنۀ والنار ؟ قال لم صار  "ع  "ألبی عبد اهللا جعفر بن محمد الصادق 

إیمان وبغضه کفر ، وإنما خلقت الجنۀ ألهل االیمان ، وخلقت النار ألهل الکفر ، فهو علیه السالم قسیم الجنۀ والنار ، لهذه 

  .العلۀ فالجنۀ ال یدخلها إال أهل محبته ، والنار ال یدخلها إال أهل بغضه 
  162ص  1لشرایع ج علل ا

 یبن اب ین علیرالمومنیه السالم عرض کردم به چه علت امیاز مفضل بن عمر نقل شده است که گفت به امام صادق عل

مان و دشمن داشتن او ینکه دوست داشتن او ایبه خاطر ا: حضرت فرمودند م الجنه و النار گفته شده است ؟ یطالب قس

 ین حضرت علیاهل کفر خلق شده است بنابر ا يده شده است و  نار برایمان آفریاهل ا ي، و همانا بهشت برا کفر است

با او و وارد  یشود مگر اهل محبت و دوست ین در بهشت وارد نمیم الجنه و النار است بنابر این علت قسیه السالم به ایعل

  .با او  یشود مگر اهل دشمن یآتش نم

  :لسالم آمده است ه ایاز امام رضا عل يگریت دین در روایهمچن

: حدثنی أبی عن أحمد بن علی األنصاري عن أبی الصلت الهروي قال : حدثنا تمیم بن عبد اهللا بن تمیم القرشی قال  - 30

قال المأمون یوما للرضا علیه السالم یا أبا الحسن أخبرنی عن جدك أمیر المؤمنین بأي وجه هو قسیم الجنۀ والنار وبأي 

یا أمیر المؤمنین ألم ترو عن أبیک عن آبائه عن عبد اهللا بن : ذلک ؟ فقال له الرضا علیه السالم  معنى فقد کثر فکري فی

: بلى فقال الرضا علیه السالم : حب علی إیمان وبغضه کفر ؟ فقال : یقول ) ص ( سمعت رسول اهللا : عباس أنه قال 

  نارفقسمۀ الجنۀ والنار إذا کانت على حبه وبغضه فهو قسیم الجنۀ وال
  .92ص  1عیون اخبار الرضا ج 

ن یرالمومنیا اباالحسن ما را از پدرت امی: ه السالم گفت یمامون به امام رضا عل ينقل کرده است که روز يابا صلت هرو

ن مطلب فکر مرا مشغول ین به چه معنا است که ایم الجنه و النار خوانده شده است و ایآگاه ساز که به چه علت قس

 ا تو از پدرت و او از پدرانش از ابن عباس از رسول خدایمامون آ يه السالم به او فرمودند ایامام رضا علساخته است پس 



 

 

کفر  یبا عل یمان و دشمنیا یحب عل: ندیفرما یدم مید که گفت از رسول خدا شنیه و آله و سلم نقل نکردیاهللا عل یصل

مان و کفر بر یکه ا یکند بهشت و دوزخ را زمان یم میپس تقس: پس حضرت فرمودند  ياست ؟ پس مامون پاسخ داد آر

  .م الجنه و النار استین او قسیاساس حب و بغض او باشد پس بنابر ا

  قسیم الجنه و النار در شعر شاعران

  :شود یاشاره م یت در شعر خود استفاده کرده اند که به برخین روایاز ا يدر طول قرون متماد يادیشاعران ز

  یخلصنا الغداة من السعیر    خیر وخیرقسیم النار ذو 

  علی بعد کالبدر المنیر    فکان محمد فی الدین شمسا
  ، 80ص  3خاتمه المستدرك میرزاي نوري ج 

  .میابی یامت از جهنم نجات میق ير است و چه خوب است که فردایم کننده دوزخ صاحب خیه السالم تقسیعل یعل

  .مثل ماه درخشنده است  ین خورد است و بعد از آن علیر ده و آله و سلم دیاهللا عل یپس حضرت محمد صل

  :قال البشنوي

                أضحى قسیم النار یوم مآبه     فمدینۀ العلم التی هو بابها 

  وولیه المحبوب یوم حسابه    فعدوه أشقى البریۀ فی لضى 
  ، 314ص  1مناقب ابن شهر آشوب ج 

  .م کننده دوزخ روز بازگشتش او خواهد بودیتفس که او در آن است روشن است که یپس شهر علم

  .است  یامت است و دوست او مورد محبت در روز حسابرسین خلق در قیتر یپس دشمن او شق

  : عمار بن تغلبۀ قال 

  قسیم النار والجنۀ       علی حبه جنۀ

  .إمام االنس والجنۀ     وصی المصطفى حقا 
  260ص  1مدینه المعاجز عالمه بحرانی ج 

  .م کننده جهنم و بهشت است یطالب سپر از آتش است و او تقسیبن اب یحب عل

  .جنو انس است يشوایه و آله و سلم است  و  او پیاهللا عل یصل یبه حق حضرت محمد مصطف ین و وصیو او جانش

  مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر    /       گروه پاسخ به شبهات/         باشیدموفق 


