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فصل اول

واليت امام على در اديان و انبياء گذشته

امام باقر فرمود:

»تلک والیة امیراملؤمنین...«

 مقصود از این آیه والیت علی«

است...«

شواهد التنزیل، نوشته حسکانی عالم 

بزرگ اهل سنت در قرن 5، صفحه 356





  1. وسعت و عظمت دانش امام على  

شيخ قمى در تفسير خود از امام صادق روايت كرده كه مقصود از »ومن عنده علم 
الكتاب«1 امام على اســت. او مى گويد آنگاه از امام صادق ســؤال شد: فرق بين دو 

آيه: »قال الذى عنده علم من الكتاب«2 و آيه شريفه: »ومن عنده علم الكتاب« در چيست؟
امام فرمود: »قال الذى عنده علم من الكتاب«؛ دانش كسى كه علم و دانش جزئى به 
كتاب را دارد )مانند عاصف  بن برخيا وصى حضرت ســليمان ( و منظور كسى است كه 

عالم به جميع و همه علم و دانش كتاب است )كه همان على مى باشد(.
سپس امام فرمود: دانش او )يعنى كسى كه جزئى كوچك از علم كتاب را دارد( مانند 

مقدار آبى است كه پشه با بال خود از دريا بگيرد در مقابل همه دريا!!!
آنگاه امام فرمود: اميرالمؤمنين فرموده اســت: دانش حضــرت آدم و جميع انبياء تا 

حضرت خاتم االنبياء در عترت اين پيامبر )على و حسن و حسين و...( جمع است.3

   2. سؤال از وصى رسول الّل  

روزى در عصر خالفت ابوبكر امام على به همراه امام حسن و سلمان فارسى در 
مسجدالحرام نشســته بودند ناگاه مردى خوش قامت كه لباس هاى زيبا  پوشيده بود به 
نزديك آمد به امام على سالم كرد و در محضر امام نشست. سپس چنين عرض كرد: 
اى اميرمؤمنان از شــما سه مسأله مى پرسم اگر پاسخ آن را دادى مى فهم آن ها كه حق 
شما را غصب كردند دنيا و آخرت خود را تباه ساخته اند )و تو به حق هستى( وگرنه آن ها 

و شما در يك سطح برابر هم هستيد؟
امام فرمود: بپرس.

او پرسيد: ـ وقتى انسان مى خوابد روحش كجا مى رود؟ 
ـ چگونه است كه انســان گاهى چيزى را به ياد مى آورد و گاهى چيزى را فراموش 

مى كند؟ 

1. رعد، 43.
2. نمل، 40.

3. نهج الحق، ص 118.
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ـ چگونه بعضى از افراد به دايى يا عموى خود شباهت دارند؟ 
امام به فرزند خود حضرت مجتبى فرمود: يا ابامحمد! پاسخ اين مرد را بده.

امام حسن پاسخ او را به طور كامل فرمود: 
آنگاه آن مرد پس از آن كه از پاســخ ســؤال خود به طور كامل قانع شد برخاست و 
مكرر به يكتايى خداوند و رســالت رســول خدا و وصايت على و ساير امامان تا 
حضــرت قائم گواهى داد و از آنجا رفت. حضرت به فرزندش فرمود: به دنبال اين مرد 

ناشناس برود ببين كجا مى رود؟
امام حســن به دنبال او حركت كرد ولى او وقتى از مســجد بيرون رفت از نظرها 

مخفى شد. 
امام حسن نزد پدر بازگشت و از غايب شدن او خبر داد. 

امام على فرمود: آيا دانستى او چه كسى بود؟ 
 گفت: خدا و رســول او و اميرمؤمنان آگاه ترند. امام فرمود: او خضر امام حســن

بود.1

  3. اسم اعظم به دست وصى  

عن اىب جعفر قال: ملا ان قىض محمد نبوته و استكمل ايامه اوحى اللّه  تعالی اليه ان يا  

محمد قد قضيت نبوتك واستكملت ايامك فاجعل العلم الذى عندك واالميان واالسم االكرب 

 ... ومرياث العلم وآثار علم النبوة ىف اهل بيتك عند عىل  بن ايب طالب

امام باقر فرمود: 
وقتى كه دوران نبوت محمد منقضى شــد و مدت عمر آن حضرت به پايان رسيد 

خداوند به او وحى فرمود: 
اى محمد! نبوت تو تمام شــد و ايام عمرت هم به سر آمده است، پس علم و ايمانى 
كه نزد توســت و همچنين اســم اعظم، ميراث علم و آثار علم نبوت در اهل بيتت را نزد 

على  بن ابي طالب قرار ده. 

1. احتجاج طربىس، ج 1، ص 396.
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من هرگز علم، ايمان، اســم اعظم، ميراث علم و آثار علم و نبوت را از ميان فرزندان 
و ذريه تو قطع نمى كنم...1

   4. وصى نبى  

رسول خدا فرمود: خداوند هيچ پيامبرى را قبض روح نفرمود تا اين كه دستور داد به 
بهترين فرد از فاميل خود وصيت كند خداوند به من دســتور داد تا وصاياى خود را انجام 

دهم پس گفتم: اى پروردگار به چه كسى وصيت كنم؟ 
خداوند فرمود: اى محمد! وصيت هاى خود را به پســر عمويت على  بن ابي طالب بنما. 
پس همانا من در كتب گذشــتگان آورده ام كه على جانشين توست و براى اين مسئله از 

همه انبياء و فرستادگانم عهد و پيمان گرفته ام. 
از آن هــا عهد و پيمان گرفته ام براى ربوبيت خــودم و براى نبوت تو و براى واليت 

على  بن ابي طالب.2 

   5. على و ابراهيم  

و در روايتى آمده است: 
روزى نگاه رسول خدا به على افتاد كه در حلقه ياران خود به سوى پيامبر پيش 
مى آمد آنگاه فرمود: هر كه دوســت دارد يوسف را در آئينه جمالش و ابراهيم را در 
آئينه ســخاوتش و سليمان را در آئينه شادابى اش و داود را در آئينه حكمتش ببيند. 

به اين شخص ـ على  بنگرد.3

   6. صاحب علم نبى  

ـ چه جنگى را در تاريخ جنگ هاى مســلمانان صدر اسالم، حتى در متون اهل سنت 

1. جواهرالسنية، شيخ حر عاملى، ص 425.
2. جواهرالسنية، ص 517.
3. اماىل صدوق، ص 124.
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سراغ داريد كه فاتح آن عمر و ابوبكر و عثمان باشند يا كدام يك از آن ها توانسته اند مثل 
عمل على را انجام داده باشند.

كارنامه عمل آن ها در قبل از ظهور اسالم نيز معلوم است. 
ـ كداميك از خلفاى ثالث توانسته اند شبهات دينى و اعتقادى و شرعى و علمى مردم 

را دفع كنند، به روايت زير دقت كنيد. 
حضرت امام حسين مى فرمايد: 

يكى از دانشــمندان يهودى شام به حضور پدرم على مشرف شد و گفت: هنگامى 
كــه قوم ابراهيم آن بزرگوار را در ميان آتش انداختند آن برگزيده خدا صبر كرد و خداى 
مهربان آتش را بر ابراهيم ســرد و ســالمت نمود آيا خداوند براى محمد يك چنين 
عملى را انجام داده؟ اميرالمؤمنين على فرمود: آرى همين طور است كه تو مى گويى و 
براى حضرت محمد نيز نظير اين جريان رخ داد و آن هنگامى بود كه آن بزرگوار وارد 
خيبر شد، زن يهودى آن حضرت را مسموم كرد و خداوند آن زهر را در جوف مقدس آن 
بزرگوار سرد و سالمت نمود تا اينكه اجل طبيعى آن حضرت فرا رسيد هرگاه زهر در جوف 
انسان قرار گيرد نظير آتش مى سوزاند و اين از قدرت زهر است كه نمى توان منكر آن شد. 
براى اطالع از توانايى موال اميرالمؤمنين در پاســخگويى به شبهات علمى و دينى 

آن بزرگوار به كتاب 1001 پرسش و پاسخ از امام على مراجعه شود.

  7. انكار انبياء گذشته  

عن ابن عباس امنا ملّا نزلت قال النبى : من ظلم عليا مقعدى هذا بعد وفاىت فكامنا....

ابن عبــاس نقل كرده كه اين آيه )25 از ســوره مباركه انفــال: واتقوا فتنًة ال تصينبَّ 
الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا انَّ اللّه  شديد العقاب( دربــاره امام على نازل شــده و 

رسول خدا فرمود: 
هركس در حق على و خالفت او بعد از من ظلم كند و جاى او را غصب نمايد همانند 

اين است كه پيامبرى من و پيامبرى پيامبران قبل از من را انكار كرده باشد.1

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 60 ـ شواهد التنزيل، ج 1، ص 206 نيز اين روايت به همين مضمون آمده است ـ تاويل 
االيات، ج 1، ص 192 و 193 ـ تفسري برهان، ج 2، ص 72 و احقاق الحق، ج 3، ص 546. 
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  8. بنده گم شده را درياب  

امام سجاد فرمود: 
خداوند به حضرت موسى وحى فرستاد كه: مرا محبوب بندگانم قرار بده و بندگانم را 
نيز محبوب من بنما. موسى پرسيد: خدايا چگونه اين كار را انجام دهم؟ فرمود نعمت هاى 
مرا به ياد آن ها بياور تا مرا دوست بدارند، كه اگر بنده اى فرارى را به سوى من بياورى، 
يا گمشده اى را به من برسانى، بيش از عبادت يكصد سال )كه روزها به روزه و شبها به 

بيدارى و نماز بگذارد( اجر و پاداش خواهى داشت. 
موســى پرسيد: خدايا اين بنده فرارى كيســت؟ فرمود: گنهكار سركش. پرسيد بنده 
گمشــده كيست؟ فرمود: كسى كه نســبت به امام زمانش جاهل است او را آگاهى دهى 
و امامش را به او بشناســانى، و كســى را كه احكام دينى خود را نمى داند نسبت به آن 
آگاه نمايــد و راه بندگى و عبادت را به او بياموزد، و از اين كار هدفى جز رضايت خداوند 
نداشته باشد، كه اميرالمؤمنين فرمود: علماى شيعيان ما را به ثواب بزرگ و اجر بسيار 

بشارت دهيد. 

  9. دانش آدم  

رســول خدا فرمود: هر كس مى خواهد دانش آدم و بينش نوح را و بردبارى ابراهيم 
و پارسايى يحيى  بن زكريا را و خشم موسى بن عمران را ببيند به على بن ابي طالب بنگرد.1

  10. علت بعثت انبياء   

عن عبداللّه  بن مسعود قال: قال رسول اللّه  : يا عبداللّه  اتاىن ملك فقال يا محمد »سل 

من ارسلنا من قبلك من رسلنا«2 عىل مابعثوا قال: قلت عىل ما بعثوا؟ قال: عىل واليتك و واليه 

عىل  بن ايب طالب. 

از عبدالل  بن مســعود است كه گفت پيامبر اكرم فرمود: اى عبدالل ! فرشته اى پيش 

1. تاريخ دمشق »ترجمه االمام على « ج 2، ص 280. 
2. زخرف ، 43.
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من آمد و گفت: يا رســول الل  بپرس از پيغمبرانى كه قبل از تو فرســتاديم به چه دليلى 
مبعوث شدند؟ گفتم: به چه دليلى فرستاده شدند؟

1. گفت: براى واليت تو و واليت على  بن ابي طالب

  11. افضل اوصياء على است  

عن النبى قال: خلق اللّه  عّزوّجل مائة الف نبىٍّ واربعة وعرشين الف نبىٍّ انا اكرمهم 

عىل اللّه  والفخر و خلق اللّه  عّزوجّل مائة الف وىصٍّ واربعة وعرشين الف وىّص فعىلُّ اكرمهم 

عىل اللّه  وافضلهم. 

رسول خدا فرمود: خداوند عزوّجل يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر آفريد كه من 
نزد خداوند از همه آنان گرامى ترم و اين ســخن را نه از روى مباهات مى گويم و خداوند 
عزوجّل يكصد و بيست و چهار هزار جانشين براى پيغمبران آفريد و على از همه آنان 

نزد خداوند گرامى تر و با فضيلت تر است.2

  12. از راهى مى رود كه نبايد برود  

محمدبن مســلم مى گويد: از امام محمدباقر پرسيدم: بعضى از مردم را مى بينم كه 
در عبادت جّديت دارند، با خشــوع بندگى مى كنند، ولى اقرار به »واليت ائمه « ندارند 

و حق را نمى شناسند. آيا عبادت و خشوع، آن ها را نفعى مى بخشد؟
امام فرمود: اى محمد، َمثل آن ها َمثل همان خانواده اى اســت كه در بنى اسرائيل 
بودنــد. هر يك از آن خانواده كه چهل شــب عبادت مى كرد پــس از آن هر دعايى كه 

مى نمود مستجاب مى شد. 
يك نفر از همان خانواده چهل شــب را به عبــادت گذرانيد، بعد از آن دعا كرد ولى 
 آمد و از وضع خود شكايت كرد. حضرت عيسى مستجاب نشد. خدمت حضرت عيسى
تطهير نموده و نماز خواند. آنگاه از خداوند راجع به آن مرد درخواست كرد. خطاب رسيد: 
اى عيســى! اين بنده من از راهى كه نبايد وارد شود وارد شده. او مرا مى خواند در حالى 

1. فوائد السمطني، ج 1، ص 81. 
2. خصال صدوق، ج 2، ص 783. 
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كه در قلبش نســبت به نبوت تو شــك دارد. آگر آنقدر دعا كند كه گردنش قطع شود و 
انگشتانش از هم جدا شود، دعايش را مستجاب نخواهم كرد. 

حضرت عيســى رو به او كــرد و فرمود: خدا را مى خوانى بــا اينكه درباره نبوت، 
پيغمبرش مشكوكى؟ 

عرض كرد: آنچه فرمودى واقعيت دارد، از خدا بخواه اين شــك را از دل من بزدايد. 
عيسى دعا كرد و خداوند او را بخشيد و به مقام ديگر اعضاء آن خانواده نايل شد.1

  13. به عهد خدا وفا كنيد  

ابن عباس مى گويد: 
وقتى خداوند آيه )واوفوا بعهدى اوف بعهدكم...( و شــما به عهد من وفا كنيد تا من 
هم به عهد خود با شــما كه گفتم: شــما را داخل بهشت خواهم نمود وفا كنم )بقره 40( 

را نازل كرد. 
پيامبر اسالم فرمود: به خدا سوگند حضرت آدم از دنيا رفت در حاليكه با قومش 
 پيمان بســته بود تا به فرزندش شيث وفادار بمانند و به آن وفا نكردند و حضرت نوح
چشــم از جهان پوشيد و با قومش براى وصّيش ســام وفادار باشند، امتش وفا نكردند و 
حضــرت ابراهيم دنيا را تــرك نكرد تا اين كه از قومش بر وفــادار بودن به وصيش 
اســماعيل پيمان گرفت اما امتش انجام ندادند و حضرت موسى از دنيا رفت در حالى 
كه با مردمش عهد بسته بود كه به وفاى با وصيّش يوشع  بن نون وفادار بمانند و حضرت 
عيســى  بن مريم به آسمان باال برده نشد و ميثاق بســت با قومش بر وفادار ماندن به 

وصّيش شمعون  بن حمول صفا، ولى امتش وفا نكردند. 
)اى مردم( من نيز بزودى از شما جدا خواهم شد و از ميان شما مى روم... و به تحقيق 
عهد كردم با امتم درباره على  بن ابي طالب و او هم به سرنوشت اوصياء پيامبران پيشين از 
جانب امتشــان دچار خواهد شد و با وصى من مخالفت خواهند كرد و نافرمانيش خواهند 

كرد. 
آگاه باشــيد عهدم را درباره على بار ديگر به شــما ابالغ مى كنم »فمن نكث فامنا 

1. ترجمه ج7 بحاراالنوار، ج 5، ص 156.
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ينكث عىل نفسه... پس هر كس كه آن را بشكند به زيان خودش كوشش نموده و كسى 

كه پايدار بماند به چيزى كه بر ســر او ميثاق بســته شده به زودى پاداش بزرگى از خدا 
دريافت خواهد داشت«.1 

اى مردم قطعا بعد از من على امام و رهبر شما و قائم من بر شما است و او وصى و 
مددكار و برادر و ياورم و همسر دخترم و پدر فرزندان من است و اختياردار شفاعت من و 
صاحب حوض من و حمل كننده پرچم من خواهد بود هركس او را ناديده گيرد مرا ناديده 
گرفته و هر كس كه مرا انكار نمايد تحقيقا خداى عزوّجل را انكار نموده و ناديده گرفته 

و آنكس كه به امامت وى اعتراف كند قطعا به نبوت من اعتراف نموده...
اى مردم كسى كه از على فرمان نبرد مرا نافرمانى نموده...

اى مردم شخصى كه على را در گفتار يا كردارى رد نمايد قطعا من را رد نموده...
اى مردم قطعا على ســرور همه اوصياء پيشواى دست و رو سپيدان و پرهيزكاران و 

موالى مؤمنان است...
اى مردم به پيمانى كه خدا درباره على از شما گرفته شده وفا كنيد خدا هم روز قيامت 

براى شما در بهشت وفا خواهد كرد.2

  14. خليل و خليفه و خيبرشكن على است  

ابن بابويه از حضرت رضا روايت كرده كه فرمود: 
روزى اميرالمؤمنين به اتفاق پيامبراكرم در مدينه گردش مى نمودند پير مردى از 
راه رسيد و به آن ها سالم كرد و به اميرالمؤمنين عرض كرد: اى خليفه چهارم پروردگار 

در روى زمين، اى رسول اكرم آيا چنين نيست؟
حضرت فرمود: بلى چنين است.

آنگاه آن مرد از نظر غايب شد اميرالمؤمنين عرض كرد: اين پير مرد چه كسى بود 
كه شما گفتارش را تصديق فرموديد؟ 

پيامبر فرمودند: 

1. فتح ،10.
2. معاىن االخبار، ج2، ص 372. 
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او برادرم خضر بود سخنان او صحيح است چرا كه نخستين خليفه و جانشين خدا 
در زمين آدم بود چنانچه مى فرمايد: »اىن جاعل ىف االرض خليفه«.1

خليفه دوم هارون اســت كه مى فرمايــد: »... هارون اخلفنى ىف قومى واصلح وال تتبع 
سبيل املفسدين«.2

خليفه سوم داود است كه مى فرمايد: »يا داود انا جعلناك خليفه ىف االرض«.3
و خليفه چهارم پروردگار تو هستى خداوند اين آيه را درباره تو نازل كرده كه مى فرمايد: 

»و اذان من اللّه   و رسوله اىل الناس يوم الحج االكرب«. 4

سپس فرمود: اى على! وصى و جانشين و وزير من تو مى باشى.5

    15. كشتى نجات امت رسول الّل  

تى كََمَثِل َسفيَنُة نُوحٍ َمن َركَبها نَجى َوَمْن تَخلََّف  رسول خدا فرمود: يا عىل! َمَثلَُك ىف اُمَّ
َعْنها َغَرَق؛ 

اى على! تو در امت من همانند كشتى نوح هستى كه هر كس بر آن سوار شد نجات 
يافت و هركس تخلّف ورزيد غرق شد. 6

  16. راه سعادت و راستى   

در كتاب امالى از حضرت رضا روايت است كه فرمود: 
يكى از بزرگان يهود به حضور امام على شرفيات شد آن حضرت به او فرمود: شما 

يهوديان بر چند فرقه مى باشيد؟
يهودى عرض كرد: بر فالن عدد.

امام فرمود: 

1. بقره، 30.
2. اعراف، 142.

3. ص، 26.
4. توبه، 3.

5. عيون  اخبار الرضا، ص 662.
6. خصال، ج 2، ص 356. 
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دروغ گفتى ســپس بــه مردم و اطرافيان خــود توجهى كرد فرمود: متفرق شــدند 
يهوديان بر هفتاد و يك فرقه و هفتاد فرقه آن در آتش هســتند و يك فرقه در بهشــت 
و آن ها كســانى هستند كه پيروى نمودند از يوشع  بن نون وصى حضرت موسى و نصارى 
)مسيحيان( هفتاد و دو فرقه گرديدند ولى يك فرقه آن ها در بهشت است و آنان كسانى 
بودند كه از شــمعون وصى حضرت عيسى پيروى كردند و بقيه آن ها در جهنم مى باشند 
و اين امت )مســلمانان( هفتاد و ســه فرقه شدند يكى از آن ها اهل بهشت است و آن ها 
كسانى هســتند كه پيروى از وصى محمد مى نمايند و با دست مبارك اشاره به وجود 

مقدس خود نمود...
سپس فرمود: سيزده فرقه از اين هفتاد و سه فرقه ادعاى دوستى مرا مى كنند و حال 

آن كه فقط يكى از آن ها داخل بهشت مى شود.1 

  17. واليت شرط استجابت دعا  

روزى حضــرت موســى از محلى عبور مى كرد در مســير راه مــردى را ديد كه 
دست هايش را به سوى آسمان بلند كرده و با حالت خاص گريه و زارى و دعا مى كند و 

خواسته هايش را از درگاه خدا مى طلبد. 
موسى از آنجا گذشت و پس از يك هفته مراجعت نمود بازديد او در همان حال و 

در همان محل مشغول دعا و زارى است و هنوز حاجت خود را از خدا مى طلبد. 
در اين هنگام خداوند به موسى وحى كرد: 

اى موســى! اگر آن مرد آن قدر دعا كند كه زبانش بريده شده و بيفتد دعايش را به 
اســتجابت نمى رســانم مگر اين كه از طريقى كه من به آن امر كرده ام وارد شود )يعنى 

رهبرى پيامبران و اوصياء مرا بپذيرد و با اين اعتقاد دعا كند(.2

1. روضه کافی، ج 2، ص 39.
2. بحاراالنوار، ج 27، ص 180. 
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  18. ظالم عاصى   

ا َحَجَد نُبوىتَّ َونُُبوَة االَْنِبياَء  رسول خدا فرمود: َمْن ظَلََم َعليا َمْقعدى هذا بَْعد َوفاىت َفكَامنَّ
َقْبىل. 

هركس در حق على كه وصى من اســت بعد از وفاتم ظلم كند مثل اين است كه 
نبوت من و جميع انبياى قبلى را منكر شده باشد.1

  19. ما پسر پيامبريم  

از عيون اخبارالرضا آمده كه هارون الرشــيد به امام هفتم عرض كرد: چگونه شما 
مى گوئيد ما ذريته پيامبريم و حال آنكه پيامبر عقبى نداشت )پسر نداشت( و جز آن نيست 
كه عقب از براى پسر است نه از براى دختر و شما اوالد دختريد و براى آن حضرت عقبى 

نبود )اوالد پسر نبود(.
حضرت در جواب او آيه 84 سوره انعام را؛ فرمود:

املحسنني  نجزى  وكذلك  وهارون  وموىس  ويوسف  وايوب  وسليامن  داود  ذريته  »ومن 

وزكريا ويحيى وعيىس والياس كل من الصالحني«. 

آنگاه امام فرمود: پدر عيسى كيست؟ من ابوعيىس يا امرياملؤمنني؟ 
هارون گفت: براى عيسى پدرى نبود )ليس لعيىس اب(.

حضرت فرمــود: امنا الحقه اللّه  بذرارى االنبياء من طريق مريم ولذلك الحقنا بذرارى 
النبى من قبل اُمنا فاطمه؛ 

يعنى: به درستى كه خداى متعال عيسى را ملحق كرد به ذرارى انبياء از طريق مريم 
. از قِبَل مادرمان فاطمه و همچنين ملحق گردانيده است ما را به ذريه پيامبر

امام فخر رازى در صفحه 124 تفسيرش ذيل همين آيه مى گويد: اين آيه داللت دارد 
بر اينكه حسن و حسين ذريه رسول الل  هستند براى آنكه خداوند در اين آيه عيسى را از 
ذريه ابراهيم قرار داده و امام باقر در نزد حجاج به همين آيه استدالل كرد سپس امام 

هفتم فرمود: هارون براى تو بيشتر بگويم. 
عرض كرد: بفرمائيد! 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 117، ذيل آيه 25 سوره انفال.

53



امام آيه مباهله را قرائت كرد و فرمود:... مراد از انفسنا على  بن ابي طالب اســت و مراد 
از نسائنا فاطمه و مراد از ابنائنا حســن و حســين كه خداوند آن ها را پســران رسول خدا 

خوانده است.

  20. نسل نورانى  

رســول خدا فرمود: ان اللّه  عّزوجّل جعل ذرية كل نبى ىف صلبه وجعل ذريتى ىف صلب 
عىل  بن اىب طالب.1

خداوند نســل هر پيامبرى را در صلب خود او قرار داد و نســل و ذريه مرا در صلب 
على  بن ابي طالب قرار داد. 

  21. روشن كننده راه حقيقت   

رســول اكرم فرمــود: انّ اللّه  تعاىل جعل لكّل نبّى وصّيا جعل شيث وىص آدم ويوشع 
وىّص موىس وشمعون وىّص عيىس وعليا وصّيى ووصّيى خري االوصياء ىف البداء وانا الداعى 

وهو املضيى.

به درســتى كه خداوند متعال براى هر پيغمبرى جانشــين 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 باشــد منم دعوت كننده به حق و على است روشن كننده )حق و 

حقيقت(.2

  22. وارث بى نظير   

رسول خدا فرمود: لكّل نبّى وىّص ووارث واّن عليا وصّيى ووارىث.
براى هر پيامبرى وصى و وارثى بود، بدرستى كه على وصى و وارث من است.3

1. ينابيع املــودة، ص 266، مناقــب ابن مغــازىل، ص 49ـ  جامــع الصغــري، ج 1، ص 69ـ  صواعق، حديث 27 من 
فضايل على  بن ابي طالب و فردوس االخبار ديلمى.

2. موده القرىب، ميرسيدعلى همدانى شافعى.
3. كفايه الطالب، ص 131، باب 62.
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  23. ده شباهت بى همتا   

رسول خدا فرمود: خدا على را شبيه به ده نفر از پيامبران خود آفريده است:
1. سر على مانند سر حضرت آدم است. 

2. چهره على مانند چهره نوح است. 
3. دهان على مانند دهان حضرت شيث است. 

4. بينى على مانند بينى شعيب است. 
5. شكم على مانند شكم حضرت موسى است. 

6. ذراع )بين دست و آرنج( على مانند ذراع سليمان است. 
7. پيشانى على مانند پيشانى حضرت يوسف است. 

8. دست على چون دست حضرت عيسى است. 
9. چشم على چون چشم من است. 

10. من خاتم انبياء هستم و على خاتم اوصياء است.1

  24. اثر انكار واليت   

قال رسول اللّه  : امنا رفع اللّه  الطهر عن بنى ارسائيل بسوء رأيهم عىل انبيائهم وان اللّه  

عّزوجّل رفع الطهر عن هذه االمة ببغضهم عىل  بن ايب طالب.

عبدالل  بن مسعود روايت كرده كه رسول خدا فرمود: 
خداوند متعال از بنى اسرائيل به خاطر بدى فكر و سوء نيت آن ها نسبت به پيامبران، 
پاكى و قداســت را از آن ها برداشــت و از اين امت به خاطر دشمنى و بغض و عداوت با 

على  بن ابي طالب.2

   25. اداء كننده دين نبى  

انس  بن مالك گفت به سلمان فارسى گفتم: از رسول خدا سؤال كن وصى او كيست؟ 
فقال سلامن يا رسول اللّه  من وصيك؟ فقال يا سلامن من كان وىّص موىس؟ 

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 334.
2. مناقب ا بن مغازىل، ص 141 ـ فردوس االخبار ديلمى.
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.اّن وصّيى ووارىث يقىض دينى وينجز موعدى عىل  بن ايب طالب :فقال: يوشع  بن نون. قال

سلمان عرض كرد يا رسول الل  وصى شما كيست؟ 
فرمود: اى سلمان وصى موسى كه بود؟ 

عرض كردم: يوشــع  بن نون. فرمود: وصى من و وارث من و اداء كننده دين من و وفا 
كننده به وعده من على  بن ابي طالب است.1

  26. سپرى براى دفع عذاب خداوند   

امام حسين فرمود: 
وقتى خداوند بزرگ حضرت موســى  بن عمران را آفريد و در كوه طور سينا با او سخن 
گفت، همه زمين را از آن آگاه كرد، پس از نور چهره موســى ســنگ عقيق را آفريد و 
فرمود: بر خود الزم كردم دســتى كه با عقيق تماس بگيرد و واليت على  را بپذيرد را 

به آتش عذاب نكنم.2

 27.  مسجد كوفه جايگاه اوصياء   

امام على فرمود: مسجد الكوفة صىّل فيه سبعون نبيا وسبعون وصّيا انا احدهم.
در مســجد كوفه هفتاد پيامبر و هفتاد وصــى )پيامبر( نماز خواندند كه يكى از آن ها 

من هستم.3

   28.  همانند وصى موسى 

ابن عباس نقل مى كند، روزى از روزها پيامبراكرم دســت من و على را گرفته به 
كوه ثبير در مكه برد. ابتدا دو ركعت نماز گزارد، ســپس دســتش را به سوى آسمان بلند 

كرد و گفت: 
خدايا! موســى  بن عمران از تو خواهشــى كرد و من محمد كه برگزيــده توأم، از تو 

1. تذكرةالخواص ا بن جوزى، ص 26.
2. ثواب االعامل، ص 388، حديث 11.

3. بحاراالنوار، ج 11، ص 58.
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مى خواهم به من شــرح صدر عنايت فرمايى و كارهايم را آســان گردانى و زبانى گويا و 
ناطق به من مرحمت فرمايى تا عرب و عجم ســخنم را بفهمند، بعد فرمود: »واجعل ىل 

وزيرا من اهىل عىلّ  بن ايب طالب اخى اشدد به ازرى وارشكه ىف امرى«.

»خدايا! وزير و معاونى مثل على  بن ابي طالب كه از اهل بيت و برادر من است برايم 
قرار ده، تا پشتوانه من در غم ها و گرفتارى ها و شريك در كارهايم باشد«.

ابن عباس ادامه مى دهد: در پايان ســخنان پيامبراكرم شنيدم كه منادى ندا داده يا 
محمد! آنچه خواستى به تو عطا كردم، آنگاه پيامبراكرم به على  فرمود: يا اباالحسن! 
دســتت را به آســمان بلند كن و از خدايت درخواست كن تا آنچه را خواسته باشى به تو 

عنايت فرمايد.
على دســت را به سوى آسمان بلند كرد و گفت: اللهم اجعل ىل عندك عهدا واجعل 

ىل عندك وّدا.

و خداى ســبحان آيه شــريفه »اّن الّذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن 
وّدا«؛1 را نازل كرد، سپس پيامبراكرم آيه را براى اصحاب خويش تالوت كرد. 

وقتى اصحاب از اين صحنه تعجب كردند، رسول الل  فرمود: 
اى ياران! از چه چيزى تعجب مى كنيد؟ بدانيد آيات قرآن چهار قســمت اســت يك 
قســمت مختص ما اهل بيت است و يك قسمت اختصاص به مّذمت دشمنان ما دارد و 
يــك چهارم آن درباره حالل و حرام و يك چهــارم باقى مانده درباره واجبات و فرايض 

است. خداى رحمان درباره على كرائم قرآن را نازل فرمود.2

  29. نام وصى پيامبر آخرالزمان   

در عيون از امام على روايت شد كه فرمود: 
حضرتش در راهى مى رفت و مردى از اهل خبير با او همراه شــد عبورشان به رودى 
افتاد كه آب فراوانى داشت آن مرد يهودى بر عباى خود نشست و جمله اى گفت و از آن 

آب عبور كرد، سپس اميرالمؤمنين را خطاب كرد و گفت: 

1. مريم، 96.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 56.
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اى مرد! اگر تو نيز مانند من شناخت داشتى همانند من عبور مى كردى!!
امام على فرمود: در جاى خود باش؛ سپس با دست مبارك به آب اشارتى كرد آب 

منجمد شد حضرت از آن گذشت. 
آن مرد خيبرى وقتى چنين ديد بر قدم هاى امام افتاد و گفت: اى جوان چه گفتى كه 

آب را به سنگ تبديل كردى؟ 
حضرت فرمود: تو چه گفتى كه بر آب گذشتى؟ 

گفت: خدا را به اسم اعظم او خواندم. 
حضرت فرمود: آن اسم كدام است؟ 

عرض كرد: از خداوند به اسم وصى محمد درخواست نمودم.
اميرالمؤمنين فرمود: من وصى محمد هستم.

آن مرد گفت: به راستى كه حق اين است سپس مسلمان شد.

  30. دو بنده نورانى   

رسول خدا فرمود: 
وقتى كه خداوند متعال آدم را آفريد و روح در جســم او دميد آدم عطسه كرد، سپس 

به آدم الهام شد كه بگويد: الحمدللّه  رب العاملني. 
پس خداوند به او وحى نمود كه اى آدم مرا حمد نمودى ولى به عزت و جاللم قسم 
اگــر به خاطر آن دو بنده اى كه مى خواهم آن هــا را در آخر دنيا بيافرينم نبود تو را خلق 

نمى كردم. 
آدم گفت: اى پروردگار آن ها كى مى آيند و نامشان چيست؟ 

خداى متعال به او خطاب كرد سرت را بلند كن، آدم سرش را باال آورد، پس ديد در 
زير عرش نوشته شده است: »الاِلَه ااِل اللّه ، محمد رسول اللّه ، محمد نبى الرحمة وعىل ُمِقيُم 
ِة«؛ قســم به عزتم هركسى او را دوســت بدارد به او رحم مى كنم و هركسى با او  الُْحجَّ

دشمنى ورزد او را عذاب مى نمايم.1

1.  كشف اليقني، ص 7 ـ نهج الحق، ص 232 ـ مناقب، ج 3، ص 90.
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  31. مهر نبوت همه انبياء  

 مكتوبٌة ىف جميع صحف االنبياء ولن  حضرت ابوالحســن فرموده است: والية عىلٍّ
.ووصية عىٍل يبعث اللّه  رسوالً االّ بنبوٍة محمٍد

واليت على در تمام صحف انبياء نوشته شده است و خدا هرگز پيامبرى را مبعوث 
1. و وصايت على نكرد جز به نبوت محمد

  32. ريشه نبوت انبياء   

قال االمام الصادق : ـ واللّه  ـ ما استوجب آدم ان يخلقه اللّه  بيده وينفخ فيه من روحه 

 - اللّه  عيىس  بن مريم  اقام  وال   بوالية عىل اال  تكليام  اللّه  موىس  وماكلم   بوالية عىل اال 

2.للعاملني اال بالخضوع لعىل

و در روايتى از امام عسگرى نيز وارد شده كه: 
»... فالكليم لبس حلة االصطفاء ملّا شاهدنا منه الوفاء وروح القدس ىف جنان الصاغوره 

ذاق من حدائقنا الباكوره وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزكية صاروا لنا ردءا وصونا...

موساى كليم را ما به وفادارى اش گواهى داديم تا موفق شد خلعت برگزيدگى بر تن 
كند و روح القدس در بوســتان كودكى اش طعم ميوه هاى نوبرانه باغ هاى ما را چشــيد و 
شيعيان ما هستند گروه رهائى يابنده و فرقه پاك و پاكيزه، آن ها حافظ و پاسدار مايند و 

دشمن تاريكى و سخت با آن در نبرد...3
و رسول خدا فرمود:

»... والّذى نفىس بيده ما استوجب آدم ان يخلقه اللّه  وينفخ فيه من روحه واَْن يتوب عليه 

ه اىل جنَّته اال بنبوَّىت والوالية لعىلٍّ بعدى والذى نفىس بيده ما...«. ويردَّ

قســم به آنكه جانم در دست اوســت آدم مستوجب اين نشد كه خدا او را بيافريند 
و از روحش در او بدمد و او را بيامرزد و به بهشــت برينش باز گردد مگر به نبوت من و 
واليت على... و قسم به آنكه جانم بدست اوست به حضرت ابراهيم ملكوت آسمان و 

1. كاىف، ج 1، ص 437، حديث 6.
2. االختصاص، ص 250.

3. امام عسگرى اين متن و حديث را مرقوم فرمودند به سال 254.
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زمين را ارائه نداد و او را خليل خود نكرد مگر به نبوت من و اقرار به واليت على قســم 
به آنكه جانم در دست اوست.

خدا با موسى با كالم خاصى سخن نگفت و حضرت عيسى آيه اى براى جهانيان 
بيان نكرد مگر به نبوت من و معرفت به على بعد از من....1

  33. پاداش واليت امام على به قوم بنى اسرائيل   

حضرت امام حسن عسگرى در تفسير آيه شريفه »واذ قال موىس لقومه« فرموده اند:
خداوند خطاب به قوم بنى اسرائيل مى فرمايد: به ياد بياوريد زمانى كه به موسى وحى 
كرديم كه از ما بخواه تا قاتل را معرفى نموده و او را به كيفر قتل بكشــيد و ديگران از 
تهمت و غرامت محفوظ و ســالم بمانند و من مى خواهم به اين وسيله به مرد نيكوكارى 
 وبرتر دانستن محمد  از امتت توسعه رزق بدهم كه دين و مرام او صلوات بر محّمد

وعلى و اوالد او بر تمام مخلوقات مى باشد.
مى خواهــم به پاداش اين عمل او را بى نياز گردانم تا بداند كه ثواب تعظيم و واليت 

محمد و آل او چه اندازه است...
خطاب رسيد اى موسى به قوم بنى اسرائيل بگو گاوى كه پير و از كار افتاده نباشد و 
نه جوان، داراى رنگ زردى باشــد كه ببيندگان را شادى بخشد ذبح كنند يكى از اجزاء 
گاو كشته شده را بمقتول بزنيد او زنده مى شود و آنوقت از او قاتلش را سؤال كنند گفتند: 
اى موسى چطور مى شود از زدن عضو مرده اى به مرده ديگر او زنده شود آيا ما را مسخره 

مى كنى؟
موســى گفت: پناه به خدا مى برم از مســخرگى و نسبت دادن به خداوند به چيزى را 
كه نگفته باشــد، شــما معارضه به امر خداى متعال مى كنيد آيا مگر نمى بينيد نطفه نيز 
آب مرده اى بيش نيســت ولى همين كه نطفه مرد و زن كه هر دو آب مرده هســتند به 
يكديگر تالقى نمودند خداوند از آن بشــرى خلق مى فرمايد و اين تخم هائى كه در روى 
زمين مى پاشيد بر اثر رطوبت زمين باد مى كند و متعفن شده و مى ميرد سپس خداوند از 

آن گندم هاى نيكو و درختان ميوه ايجاد مى نمايد. 

1. تفسري قمى، ج 1، ص 243 و معاىن االخبار، ص 54.
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گفتند: اى موســى آيا خداوند ما را به ذبح چنين گاوى امر فرمود؟ گفت: آرى! آن ها 
گاوى به آن اوصاف نديدند مگر نزد آن جوان كه خداوند در شــب و در عالم خواب نور 
محمد و على و ائمه طاهرين را به او نشان داده بود و فرموده بودند چون تو دوست 

با وفاى ما هستى مى خواهيم از اجر و پاداش محبت خودمان در دنيا به تو بدهيم. 
فردا براى خريد گاو تو خواهند آمد تو گاو را مفروش مگر با اجازه مادرت كه خداوند 
سخنى را به او تلقين فرموده كه با بيان آن شما ثروتمند و بى نياز خواهيد شد و آن جوان 
بسيار خوشحال شد همين كه صبح شــد براى خريدارى گاو آمدند گفت: مى فروشم به 
چهار دينار ولى با رضايت و اجازه مادرم، آن ها قبول كردند، از مادرش سؤال كردند گفت 
بگو هشــت دينار ولى اختيار با مادرم است آن ها راضى شدند و از مادرش پرسيدند، مادر 
مرتبا قيمت را باال مى برد و آن ها به نصف راضى مى شدند تا آنكه مادر گفت نمى فروشم 

مگر آنكه پوست گاوى بزرگتر از گاو خودم را از طال و مشك پر كنيد.
چــون گاو ديگرى با آن مشــخصات نيافتند ناگزير راضى شــدند گاو را ذبح نموده 
و اســتخوان فقرات پشــت آن را به مقتول زده و گفتند: پروردگارا به مقام محمد و آل 
محمد اين كشــته را زنده نموده و به ســخن آور تا قاتل خود را معرفى نمايد فورا آن 
كشته از زمين برخاست در حالى كه سالم بود به موسى گفت: اى پيغمبر خدا مرا پسر 
عمويم به قتل رسانيد به خاطر دختر عمويم و مرا در فالن محله انداخت تا ديه قتل مرا 

از آن جماعت بگيرد. 
بنى اسرائيل به موسى عرض كردند نمى دانيم كدام يك از اين دو امر عجيب تر است 

زنده شدن مرده يا غنى شدن اين جوان با اين همه ثروت؟
به موســى وحى شــد كه به بنى اسرائيل بگو هر كه از شــما دوست دارد كه در دنيا 
زندگى خوشــى داشته و در آخرت هم به بهشــت برود محمد و آل او را در درگاه ما 
شــفيع خود قرار دهد و همانطوريكه اين جوان ذكر محمد و آل او را از موسى شنيد اين 
همه ثروت به او عطا فرمود تا با آن مال لذت برده و از غذاهاى پاك و پاكيزه اســتفاده 
كند و صله رحم نمايد و براى خود از مؤمنين دوست بگيرد و دفع شّر دشمنان خدا نمايد. 

آن جوان به موسى عرض كرد: اى پيغمبرخدا اين اموال را چگونه حفظ نمايم؟ 
موسى فرمود: 
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همــان طورى كه پيش از اين متذكر به ذكر صلوات بودى به اين اموال هم صلوات 
بر محمد و آل او را بخوان همان كسى كه با ذكر صلوات اين اموال را روزى تو نمود با 
اعتقاد داشــتن تو آن ها را حفظ مى فرمايد. مقتول زنده شده كه گفتگوى موسى با جوان 
را شــنيد گفت خداوندا تو را قســم مى دهم به آنچه را كه اين جوان قسم داد و صلوات 
مى فرســتم به محمد و آل او و آن ها را شفيع خود به درگاهت قرار مى دهم كه مرا با 
دختر عمويم در دنيا باقى گذارى تا با خوشــى و خرمى از زندگى دنيا بهره مند شــويم و 

كيفر حسودان و دشمنان را بده و روزى پاكيزه به من عطا فرما...
خطاب رســيد: اى موسى! به او بگو پيش از كشــته شدن او شصت سال از عمرش 
باقى بود هفتاد ســال ديگر به آن افزوديم و يكصد و سى سال عمر با خوشى و سالمت 
بــه او عطا نموديم كــه در دنيا با دختر عمويش زندگى كرده با هم بميرند و در آخرت با 

هم به بهشت بروند. 
اى موســى! اگر آن شــقى قاتل هم به محمد و آل او متوســل شده بود و از ما 
درخواســت مى نمود البته او را حفظ مى كرديم و آن جوان را از راه ديگرى بى نياز و غنى 
مى كرديم... و اگر قاتل ما را بحق محمد و آل او قسم مى داد او را مفتضح نمى نموديم و 

از قصاصش صرف نظر مى كرديم.
آنگاه بنى اسرائيل خدمت موسى آمده گفتند: 

شــما قبيله ما را مبتال به فقر نمودى و بعلــت لجاجت خودمان اموال زيادى را از ما 
گرفتى پس براى ما دعا كن تا خداوند روزى ما را زياد كند. 

موســى به آن ها گفت: چقدر دل شما تاريك است مگر دعاى صاحب گاو و يا دعاى 
مقتول را نشنيديد و نديديد خداوند از بركت دعاى ايشان چه نعمت و مالى به آن ها عطا 

فرمود؟ 
چرا خداوند را مانند آن جوان و شخص كشته شده نمى خوانيد؟ همگى آنان جمع شده 

و گفتند: پروردگارا ما بسوى تو توبه نموده و تكيه گاه مائى. 
خداوندا به مقام محمد و آل محمد و بحق على و فاطمه و حسن و حسين و اوالد 

حسين اين فقر و فاقه را از ما دور كن و وسعت رزق به ما عنايت فرما. 
به موســى وحى شد كه به رؤساى آن ها بگو بطرف فالن خرابه رفته و فالن موضع 
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بشــكافند و از آنجا ميليون ها ســكه طال كه چند هزار برابر مالى است كه به بهاى گاو 
داده انــد بيــرون آوردند و اين ثروت بى كران را در عوض توســلى كــه به محمد و آل 

محمد جستند عطا فرموديم.1

  34. امانت بزرگ خداوند  

ابن بابويه به سند خود از امام صادق روايت كرده كه آن حضرت فرمود: 
خداوند متعال ارواح را در دو هزار سال بيش از اجساد آن ها خلق فرمود آنگاه باالترين 
و شــريف ترين ارواح را ارواح محمد و على و فاطمه و حسن و حسين  و ائمه از نسل 
حسين قرار داد و نور آن ها تمام آسمان و زمين را فرا گرفت خداوند به آسمان و زمين 

و كوه خطاب فرمود. 
اين ها حجت من بر تمام مخلوقات هســتند و هيچ مخلوقــى را محبوب تر از آن ها 
خلق نكردم براى آن ها و دوستان آن ها بهشت را خلق كردم و جهنم را براى دشمنان و 

مخالفين ايشان ايجاد كردم...
هركــس ادعاى منزلت و مكان و مقام آن ها را نمايد و جايگاه آن ها را غصب كند به 
عذابى معذبش نمايم كه هيچكس را چنان عذابى نكرده باشم.... هركس اقرار به واليت 

آن ها نمايد و ادعاى مقام و منزلت آن ها را نكرد در بهشت خود جاى خواهم داد. 
پس واليت و دوســتى آن ها امانت من در نزد خاليق است، اى آسمان و زمين كدام 
يك اين امانت بزرگ مرا برمى داريد و در نزد خود نگه مى داريد؟ آسمان و زمين از قبول 

اين امانت امتناع كردند و ترس آن داشتند كه نتوانند از آن نگهدارى كنند.
وقتــى كه خداوند آدم و حوا را خلق فرمود آن ها را در بهشــت جاى داد، توجه آن ها 
به مقام شــريف و منزلت محمد و على و فاطمه و حســن و حسين و ذريه آن ها كه 
شريف ترين مقام و منزل در بهشت بود جلب شد لذا گفتند: خداوندا اين منازل اختصاص 

به كدام آفريده تو دارد؟
خطاب رســيد كه ســرهاى خود را بلند كنيد و بر ساق عرش نظر افكنيد چون آدم و 
حوا ســر خود را بلند كردند ديدند كه بر ســاق عرش اسامى محمد و على و فاطمه و 

1. تفسیر امام حسن عسکری، ص 273.
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حســن و حسين و ائمه به نورى از انوار الهى نوشته شده است. عرض كردند: خداوندا 
اين ذوات مقدسه چقدر در حضورت گرامى و مقربند. 

خداوند فرمود: براى خاطر آن ها شــما را خلق كردم آن ها خزينه دار علم و اُمناى من 
هســتند اى آدم و حوا به چشم حسادت به آن ها نظر نكنيد و آرزوى مقام و منزلت آن ها 

را ننمائيد كه نافرمانى شما موجب ستمكارى است. 
عرض كردند: پروردگارا ستمكاران چه كسانى هستند؟ 

خداوند فرمود: آن هائى كه بدون اســتحقاق، مقام و منزلت محمد و آل او را ادعا 
كنند. 

عــرض كردند: خدايا همان گونه كه جايگاه ايشــان را به نظر ما رســاندى منزل و 
مأوى دشمنان آن ها را در دركات جهنم به ما نشان ده. خداوند به جهنم فرمود: كه تمام 

عذاب ها و اقسام مهالك خود را ظاهر كند تا آدم و حوا آن را ببينند...1

  35. پيامى براى همه امت ها  

ا بن عبــاس درباره آيه 45 ســوره بقــره: واستعينوا بالصربو الصلوة فرمود: خداوند به 
مسلمانان و يهوديان و كافرين مى فرمايد: استقامت و بردبارى كنيد از انجام حرام پرهيز 
 كنيد و امانات مردم را رد كنيد و از رياســت هاى باطل دورى گزينيد و به نبوت محمد
و واليت على اعتراف كنيد و در خدمت آن ها پايدار باشــيد تا خداوند را خشنود كرده 

مستحق بهشت شويد...2

 36. سجده اى عاشقانه  

امام عســگرى فرمود: فرشتگان آدم را ســجده نكردند بلكه آدم را قبله خودبراى 
ســجده كردن قرار دادند آنهم به خاطر تعظيم انــوار محمد و آل او، و آدم حاصل آن 

انوار بود. 
و رســول خدا فرمود: اگر ســجده كردن براى غير خدا جايز بود همانا امر مى كردم 

1. تفسیر برهان، ج 1، ص 184.
2. تفسیر فرات کوفی، ص 59.
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ســجده كنند على  بن ابي طالب را به واسطه علم و دانشى كه خداوند به او عطا فرموده و 
براى خاطر دوستى با بهترين خلق خدا. 

  37. به ذكر نام او از نيل بال عبور مى كنيم  

امام عســگرى در تفسير آيه 50 سوره بقره: واذ فرقنا بكم البحر... فرمود: وقتى كه 
موسى به لب درياى نيل رسيد از طرف خداوند به او وحى مى شد كه به بنى اسرائيل بگو 
اقرار به وحدانيت و يگانگى من و ايمان قلبى به نبوت محمد  را تكرار و تجديد كنند و 
بر نفس خود واليت على و ائمه و اوالد او را ياد آرند و بگويند خداوندا به مقام محمد 
و آل محمد ما را از اين دريا به سالمت عبور ده تا آب شكافته شده زمين نمايان گردد 

آنگاه عبور نمائيد.
موسى به آن ها گفت: تا اين ذكر را بگويند و از آب عبور كنند آن ها گفتند: 

ما از مرگ و شــر فرعونيان فرار نموده و به اينجــا آمده ايم حال اينك مى خواهى با 
اين كلمات ما را فريب دهى و در دريا غرق نمائى و از مرگى كه گريخته بوديم به دست 
مرگ ديگرى بســپارى كالب بن يوحنا بر اسبى ســوار بود به موسى گفت: اى موسى! آيا 
خدا ترا امر كرد كه به ما بگوئى كه اگر اين كلمات را بگوئيم از اين دريا به سالمت عبور 
خواهيــم نمود فرمود: آرى، كالب همان جمالت را اقرار كرد و گفت: خدايا به جاه محمد 
و آل محمد مرا از روى اين آب عبور ده آنگاه اسب خود را به ميان آب راند دريا مانند 
زمينى شد و عبور كرده و به خشكى رسيد و باز از آن طرف به سوى بنى اسرائيل برگشت 
و بــه آن ها گفت اطاعت كنيد امر خدا و امر موســى پيغمبر را و بدانيد اين كلمات كليد 
بهشت، سپر جهنم و كليد روزى است اما بنى اسرائيل قبول نكرده و گفتند ما بايد ببينيم 

كه اين دريا خشك شده است.
خطاب به موســى شد كه با عصاى خود به دريا بزن و بگو خداوندا به مقام محمد و 

آل محمد دريا را بشكاف و زمين را نمايان كن. 
پس از آن كه موســى آن كلمات را گفت فورا زمين نمايان شد و بنى اسرائيل گفتند: 
تا زمين به كلى خشــك نشود ما عبور نمى نمائيم ممكن است گل زمين چسبنده باشد و 

مانع حركت ما شود. 
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به موسى خطاب شد: 
بگو خدايا به جاه محمد و آل محمد گل اين زمين را خشــك فرما موســى همان 
گفت و خداوندى بادى فرستاد و بر آن گلها ورزيد و آن را خشك كرد باز هم آن ها داخل 
نشــدند و گفتند: اى موسى ما دوازده طايفه هســتيم بايد رديف و در عرض يك ديگر 
عبور كنيم، به موسى وحى شد آن كلمات را بگو و عصاى خود را به دريا بزن موسى آن 
كلمات را گفت و عصا را به دريا زد و دوازده راه نمايان شد و آن ها عبور كردند و همين 
كه آخرين نفر بنى اسرائيل از دريا خارج شد همه فرعونيان داخل دريا شدند آنگاه خداوند 

به دريا امر كرد كه بهم آيد و بنى اسرائيل مشاهده كردند كه همه آن ها غرق شدند.1

  38. راه برترى در دنيا و سعادت در آخرت  

امام عســگرى در آيه 47 بقره: »يا بنى ارسائيل اذكروا...« فرمود: اى بنى اسرائيل به 
ياد آريد زمانى را كه موســى و هارون را نزد پدران و پيشينيان شما فرستاديم تا آن ها را 
راهنمايى كنند به نبوت محمد و امامت على و ائمه طاهرين و از آن ها عهد گرفتيم 
و گفتيم اگر به عهد خود وفا كنيد در بهشت سرورى خواهد كرد و شما را بر مردمان زمان 
 خود برترى خواهيم داد و در دنيا و بهشت به جهت قبول كردن نبوت و واليت محمد

و على و آل آن ها شما را برترى خواهيم داد...2

  39. راه رهايى از هر مشكل صلوات بر محمد و آل محمد  

امام حســن عســگرى در تفســير آيه 49 بقــره »و اذ نجيناكم من آل فرعون...« 
مى فرمايد: 

خداوند به بنى اسرائيل فرمود: به ياد آوريد آن زمانى را كه شما را از عذاب فرعونيان 
نجات داديم آن ها شــما را وا مى داشــتند به ساختن ســاختمان ها و بردن گل و آجر به 
قصرهاى بلند و از ترس آنكه مبادا فرار كنيد همه شما را به يكديگر مى بستند و تعدادى 

در حين بردن گل و خاك از قصرهاى بلند به زمين افتاده و هالك مى شديد. 

1. تفسیر امام حسن عسکری، ص 245.
2. تفسیر امام حسن عسکری، ص 240.
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خداوند به موســى وحى كرد به آن ها بگو! شــروع به كارى نكننــد مگر آن كه بر 
محمد و آل او درود بفرســتند تا آن كارها بر آن ها آســان و سبك شود و با آنانى كه 
به زمين ســقوط مى كنند، مى گفت: صلوات بفرستند تا ســالم بمانند و همينكه صلوات 

مى فرستادند سالم مى ماندند...
و زن هاى آن ها را بى عصمت مى كردند و كنيز خود مى نمودند وقتى بنى اســرائيل از 
اين موضوع به موســى شكايت كردند، خطاب رســيد كه به آن ها بگو هرگاه فرعونيان 
بخواهند به آن ها دست درازى كنند بر محمد و آل او صلوات فرستند و در اثر فرستادن 
صلوات خداوند فرعونيان را به مرضى از امراض مبتال يا ايشــان را زمين گير مى ساخت 
تا آن ها قدرت انجام آن كارها را پيدا نمى كردند و خداوند با اين كار شــّر مردان فرعون 
را از زنان بنى اســرائيل دور مى نمود و خداوند مى فرمايد: در اين ابتالت دفع شر آن ها به 
واسطه صلوات بر محمد و آل او براى شما عبرتى است اگر با توجه به احوال گذشتگان 
خود به محمد و آل او ايمان آوريد به شما نعمتى بيشتر و فضيلتى باالتر عطا مى شود.1 

  40. ميثاقى بزرگ و دائمى  

امام عسگرى در تفسير آيه مباركه: »و اذ اخذنا ميثاقكم...«2 مى فرمايد: 
يعنى: 

اى بنى اسرائيل به ياد آوريد آن زمانى را كه از شما پيمان گرفتيم كه به تورات عمل 
كنيــد و به آنچه از فرمان براى اقرار به نبــوت محمد و واليت على و اوالدش به 
شــما نازل كرديم ايمان آورديد و آن را به فرزندان خود و آن ها نيز به بعد از خودشان تا 
آخر دنيا برســانيد كه آل محمد اشرف مخلوقات هســتند و تسليم امر ايشان شوند و 
شــما تكبر ورزيديد و از قبول آن پيمان ســرپيچى كرديد آنگاه جبرئيل را امر نموديم تا 
قطعه اى از كوه فلســطين كه مساحت آن در چهار جهت يك فرسخ بود باالى سر شما 

بلند گرداند و موسى گفت: 

1. تفسیر امام حسن عسکری، ص 242.
2. بقره، 63. 
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اگر واليت و دوســتى محمد و آل محمد را قبول نكنيد اين كوه بر سرتان فرود 
خواهد آمد البته جز معدودى مابقى با اكراه پذيرفتند...1

  41. انكار نبوت همه انبياء  

از امــام صادق در تفســير اين آيــه )واتقوا فتنة التيص بن الّذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا ان اللّه  شديد العقاب(2 نقل شده كه فرمود: 

خداونــد بعد از رحلت پيامبر خدا مــردم را در مورد واليت على آزمايش نمود و 
آن ها على را رها نمودند و با غير او بيعت كردند در صورتى كه رســول خدا آن ها را 
به پيروى از على و جانشــينان او از آل محمد امر نموده بود3 و حاكم حســكانى در 
شــواهدالتنزيل جلد 1، ص 206 از ابن عباس نقل كرده كه گويد: وقتى اين آيه نازل شد 

رسول خدا فرمود: 
هركس بعد از من در مسأله خالفت به على ستم كند و خالفت را از او غضب نمايد 

مثل اين است كه نبوت پيامبرى من و پيامبران گذشته را انكار نموده باشد. 

  42. عهدى ثابت  

حاكم حســكانى در كتاب خود شــواهدالتنزيل آورده كه ابوحمزه از امام باقر  نقل 
كرده كه فرمود: 

مقصــود از آيه »هنالك الوالية للّه  الحق هو خري ثوابا و خري عقبا«4 واليت اميرالمؤمنين 
على است زيرا هيچ پيامبرى به رسالت مبعوث نشد مگر آنكه مأمور به ابالغ آن بود.5

1. بحاراالنوار، ج 13، ص 237.
2. انفال، 25.

3. بحاراالنوار ج 27، ص 60. 
4. آيه 44 از سوره مبارك كهف. 
5. شواهدالتنزيل ج 1، ص 356.
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  43. اصالب الشامخه  

از انس بن مالك نقل شده كه انس بعد از سخنانى با رسول خدا گفت: آيا على برادر 
شماست؟

رســول خدا فرمود: آرى او برادر من اســت انس گويد: گفتم اى رسول خدا چگونه 
على برادر شماست؟

رسول خدا فرمود: 
خداوند عزوّجل ســه هزار سال قبل از خلقت آدم آبى را خلق نمود و آن را در ظرفى 
از لؤلؤ ســبز زير عرش خود قرار داد كه علم آن مخصوص به ذات مقدس او بود و چون 
آدم را آفريد آن آب را در صلب او جارى نمود چون آدم را قبض روح نمود آن را به 

صلب وصى او شيث منتقل كرد. 
ســپس در هر زمانى از صلبى به صلب ديگرمنتقل شد تا اينكه در صلب عبدالمطلب 
قرار گرفت و بعد از عبدالمطلب آن را دو نصف نمود، نصف آن در صلب پدر من عبدالل  
قرار گرفت و نصف ديگر آن در صلب ابوطالب و من از نصف آن آفريده شــدم و على از 
نصف ديگر آن پس على برادر من مى باشــد در دنيا و آخرت ســپس رسول خدا آيه را 

تالوت نمود: وهو الذى خلق من املاء برشا.1

1. فرقان، 54، بحاراالنوار، ج 17، ص 362.
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فصل دوم 

 در معراج رسول خدا واليت امام على

رسول خدامی فرماید:

شب معراج دیدم بر ساق عرش 

نوشته شده است:

 الاله ااّل الله، محمدرسول الله، 

ایدته بعلی و نرته به.

کفایة االثر، ص116





  44. بدترين قرارگاه  

حضــرت رضا از پدرانشــان و آن ها از رســول خدا و آن حضرت از جبرئيل، 
ميكائيل و اسرافيل و آن ها از خداى تعالى نقل نمودند: خداوند تبارك و تعالى فرمود: به 
عزتم سوگند و به جاللم قسم كه اگر بنده اى از بندگانم به واليت على معتقد باشد او 
را از آتش دوزخ دور و داخل بهشــت نمايم و اگر بنده اى از بندگانم دشمن على باشد 

به او غضب كنم و داخل آتش جهنم كه بدترين قرارگاه است نمايم.1

  45. علت بعثت همه انبياء   

ابوهريره گفت كه رسول خدا فرمود: وقتى كه در شب معراج ِسير داده شدم پيامبران 
در آســمان بر من گرد آمدند پس به من وحى شــد: اى محمد! از پيامبران بپرس به چه 

مطلبى مبعوث شديد؟
پس من از آن ها پرسيدم. 

همــه انبياء جواب دادند: بر شــهادت بــه وحدانيت خداونــد و پيامبرى تو و واليت 
على  بن ابي طالب2

  46. جبرئيل گواه بود  

عمر بن خطاب در روز غدير گفت: 
»نصب  رسول اللّه  عليا علام« تعيين و نصب كرد رســول خدا على را كه بزرگتر ما 

بود. سپس رسول خدا بعد از دعا درباره دوستان و دشمنان آن حضرت عرض كرد: 
اللهم انت شهيدى عليهم »خدايا تو گواه منى بر ايشان«. 

عمر مى گويد: در آن هنگام جوانى زيبا با بوى خوش پهلوى من نشســته بود به من 
گفت: لقد عقد رسول اللّه  عقدا ال يحلّه اال املنافق فاحذر ان تحلّه. 

يعنى: عهد بست پيامبر عهدى محكم كه نمى شكند اين عهد را مگر منافق پس حذر 
كن اى عمر كه تو ناقض اين عهد محكم باشى.

1. جواهر السنية، باب الثانى عشر، ص 446.
2. معرفة علوم الحدیث، نوشته حاكم نيشابورى، ص 96 و کنزالعامل، ج 6، ص 156..
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ســپس عمر مى گويد: به رســول خدا عرض كردم وقتى شــما درباره على سخن 
مى گفتيد پهلوى من جوان خوش رو و خوشبوئى بود و به من چنين گفت. 

.حضرت فرمود: انه ليس من ولد آدم لكّنه جربئيل اراد ان يوكّد عليكم ما قلته ىف عىّل
يعنــى: او از اوالد آدم نبود بلكه جبرئيل امين بود كه به اين صورت جلوه گر شــد تا 

تأكيد كند بر شما آنچه را كه من گفتم درباره على.1

  47. انار بهشتى  

امام باقر فرمود: 
خداوند دو انار براى رسولش فرستاد تا تناول فرمايد بعد به او فرمود: 

اى محمد! اين دو انار از باغ بهشــت چيده شده است اين دو انار را كسى نخورد مگر 
تو و جانشين تو على بن ابي طالب.2

  48. صلوات دائمى  

رســول خدا فرمود: وقتى به معراج ميرفتم بعد از ورود به آسمان اول فرشتگان به 
من سالم داده و گفتند: يا محمد حال برادرت على چگونه است؟

گفتم: الحمدلّل  حال او بخير است. 
گفتند: چون او را ديدى سالم ما را به او برسان. 

گفتم: آيا شما او را مى شناسيد؟ گفتند: چگونه او را نشناسيم حال آنكه خداوند در روز 
الست 3پيمان تو و پيمان او را از ما گرفت و ما پيوسته بر تو و براو صلوات مى فرستيم آن 
حضرت فرمود: در آســمان دوم نيز بعد از سالم آن ها بر من فرشتگان گفتند: برادر خود 

را از طرف ما سالم برسان. 
گفتم: آيا شما او را مى شناسيد؟ 

گفتند: چگونه او را نشناســيم و حال آنكه خداوند بر واليت و امانت و محبت تو و او 

1. موده القرىب، فصل پنجم و بحاراالنوار، ج 37، ص 139.
2. جواهر السنية، باب الثانى عشر، ص 489.

3. روز خلقت اوليه بشر را گويند.
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و شــيعيان او تا روز قيامت از ما گرفته است و ما هر روز پنج بار تفحص حال شيعيان او 
كرده و به آن ها نظر مى كنيم. 

حضرت فرمود: وقتى به آسمان سوم رسيديم فرشتگان بر من سالم فرستاده و مرحبا 
گفتند و به على نيز مرحبا گفته و حال او را از من سوال كردند. 

گفتم: او را در زمين خليفه خود كرده و به جاى خود گذاشته ام آيا او را مى شناسيد؟ 
گفتند: بلى چگونه او را نشناســيم حال آنكه هر سال يك مرتبه به حج بيت المعمور 
رفته و در آنجا نامه ســفيد و تميزى هســت كه در آن نام تو و على و فاطمه و حسن و 
حسين و امامان از نسل حسين و شيعيان آن ها تا روز قيامت نوشته شده و ما پيوسته 

براى بركت، دست بر سر ايشان مى كشيم. 
آن حضرت فرمود: وقتى به آسمان چهارم رسيدم فرشتگان با سرعت به دور من جمع 

شدند و گفتند: حى عىل الصالة، حى عىل الصالة، حى عىل الفالح، حى عىل الفالح....
جبرئيل گفت: قد قامت الصاله. فرشتگان گفتند: اين )كلمه( مخصوص براى شيعيان 
على بن ابي طالب است كه آن ها نماز را چنانچه بايد برپا شود برپا مى دارند تا روز قيامت.
سپس فرشتگان از من پرسيدند: برادر خود على را كجا گذاشتى و او چه حالى دارد؟ 

گفتم: آيا شما او را مى شناسيد؟ 
همگى گفتند: بلى او را و شيعيان او را و ارواح شيعيان او را مى شناسيم آن ها نورهايى 

هستند در دور عرش الهى...1

  49. برترين مقام  

امام صادق از پدرش و او از پدرانش نقل نمود كه رسول خدا فرمود:
»اتاىن جربئيل من قبل رىب فقال: يا محمد ان اللّه  يقرئك السالم و يقول: 

لک برش اخاك عليا باىن ال اعذب من تواله و ال ارحم عاداه«.

جبرئيــل از جانب خداوند نزد من آمد و گفت: اى محمد! همانا خداوند به تو ســالم   

1. اصول کافی، ج 3، ص 484.
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مى رســاند و مى فرمايد: به برادرت على مژده بده كه به درســتى من كسى را كه او را 
دوست دارد عذاب نمى كنم و به كسى هم كه دشمن اوست رحم نمى كنم.1

  50. شرط رحمت  

 فرمود: وقتى به آســمان عروج كردم پروردگارم مرا ندا داد يا محمد رسول خدا
بدرســتيكه من به ذات خود قســم خورده ام منم خدائى كه جز من خدائى نيست، داخل 
بهشت مى كنم همه امت تو را مگر كسانى كه خودشان از رفتن به بهشت امتناع ورزند. 

عرض كردم: بارالها كيست كه از داخل شدن به بهشت امتناع كند؟
فرمود: 

به درستى كه من اختيار نمودم تو را براى نبوت و على را براى واليت پس هر كس 
ابا نمايد از واليت على پس ابا كرده از داخل شــدن به بهشــت؛ زيرا كه داخل بهشــت 
نمى شود كسى، مگر محب و دوست على و بهشت حرام است بر همه انبياء تا آنكه داخل 

شوى بر آن تو و على و فاطمه و عترت ايشان و شيعيان ايشان....

  51. بر سر سدرة المنتهى  

رسول خدا فرمود: وقتى به آسمان رفته و به سدرة المنتهى رسيدم از طرف خداوند 
. ندا آمد يا محمد

جواب دادم: لبيك يا سيدى! 
فرمود: به درستى كه من نفرستادم پيغمبرى را مگر اينكه روزگارش سر آمد و وصى 
و قائم امرى براى خود قرار داد. پس تو نيز قرار ده على  بن ابي طالب را امام و وصى بعد از 
خود زيرا كه شما را از يك نور آفريده و خلق نموده ام و امامان هدايت كننده را از همان 

نور )خلق كردم(...2

1. بحاراالنوار، ج 65، ص 116، باب 18.
2. جواهر السنية، شيخ حر عاملى، ص 552.
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  52. جبرئيل پاسخ آورد  

جابر بن عبدالل  گفت: نزد رسول خدا رفتم و به حضرت عرض كردم: 
يا رسول الل  جانشين شما كيست؟ 

آن حضرت ده دقيقه اى از جواب دادن به من خود دارى فرمود، آنگاه فرمود: 
اى جابر! آيا خبر دهم تو را از چيزى كه پرسيدى؟

عرض كردم: پدر و مادرم به فدايت اى رســول خدا شــما چيزى نفرموديد من گمان 
كردم كه از من ناراحت شديد. 

رســول خدا فرمود: از تو ناراحت نشدم لكن منتظر بودم از آسمان چيزى برسد پس 
جبرئيل نزد من آمــد و گفت: اى محمد! خداوند مى فرمايد: همانا على  بن ابي طالب در 
ميان خانواده و امت تو وصى و جانشين توست و اوست صاحب لواى تو كه تو را همراهى 

مى كند به سوى بهشت.1

  53. 5 ويژگى  

رســول خدا فرمود: خداوند پنج فضيلت به من و پنج فضيلت به على عطاء كرده 
است مرا كلمات جامع داد و على را علوم جامع. 

مرا پيغمبر خود كرد و على را وصى من قرار داد. 
به من كوثر داد و به على سلسبيل. 
به من وحى فرستاد و به على الهام. 

و مرا به آســمانها )معراج( برد و براى على درهاى آســمان و حجابهاى آن را گشود 
من از آســمان به او نظر مى كردم و او از زمين به من نگاه مى كرد. سپس آن حضرت به 
ا بن عباس گفت: اى پســر عباس اولين سخنى كه در معراج خداوند به من گفت اين بود 
كــه فرمود: اى محمد به پيش پــاى خود نگاه كن وقتى نگاه كردم ديدم همه حجاب ها 
شكافته شد و درهاى آسمان باز گرديد من على را ديدم كه سر به سوى آسمان بلند كرده 
و به سوى من نگاه مى كند پس من از همانجا با على سخن گفتم على به گفته هاى من 

جواب مى داد و خداى قادر و توانا نيز بامن سخن گفت. 

1. جامع احادیث الشیعة، نوشته مرحوم آيت الل بروجردى حديث 47131.
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ا بن عباس پرسيد: يا رسول الل  خداوند در آن زمان با تو چه مى گفت؟
پيامبر فرمود: خداوند به من فرمود: اى محمد من على را وصى تو. وزير تو، خليفه 
تو، بعد از تو قرار دادم اين مطلب را به على اعالم كن كه او سخن تو را مى شنود سپس 
من به فرمان خداوند از همان جايى كه ايســتاده بــودم فرمود، خداوند متعال را به على 

رساندم على در جوابم گفت: قبول كرده و اطاعت نمودم. 
آنگاه خداوند به همه فرشــتگان فرمان داد به على ســالم كنيد، آنان همگى سالم 
كردند على جواب آن ها را داد آنگاه ديدم كه فرشــتگان با شــنيدن جواب سالم على به 

وجد و شادى آمدند و خوشحالى كردند.
در آسمان ها به هيچ گروهى از فرشتگان نگذشتم مگر اين كه خالفت على را به من 

تبريك گفتند. 
فرشتگان از اينكه خداوند على را وصى و خليفه من تعيين كرده بود خوشحال بودند 

به هر دسته اى از فرشتگان كه مى گذشتم آن ها به من مى گفتند:
يا محمد! به خدا ســوگند از اين كه خداى متعال پســر عمــوى تو على را خليفه تو 
گردانيد ما فرشتگان همگى خوشحاليم وقتى فرشتگانى را كه حامالن عرش بودند ديدم 
همگى سر به زير افكنده و به طرف زمين مى نگرند از جبرئيل پرسيدم چرا حامالن عرش 

سر از مناظر رفعت پائين انداخته به سوى زمين مى نگرند؟
جبرئيل گفت: يا محمد! هيچ فرشته اى از فرشتگان نماند كه به سوى على در زمين 
نظر نكند و شــاد نگردد مگر حامالن عرش، فى الحال آن ها هم از پيشگاه خداوند اجازه 

گرفتند كه به سوى زمين نظر كنند و اينك جمال على را تماشا كنند...1

  54. پرچم پر نور هدايت  

رسول خدا فرمود: به درستى كه خداوند با من عهدى كرد: من گفتم: پروردگارا آن 
پيمان را براى من بيان كن. 

فرمود: گوش كن گفتم: سرا پا گوشم. 

1. خصال، مرحوم صدوق، ج 1، ص 427.
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فرمود: همانا على بعد از تو پرچم هدايت و امام اولياى من و نور و روشــنى كسى 
است كه مرا اطاعت كند...1

   55. نام اوصياء نبى  

رســول خدا فرمود: خداوند متعال مخلوقى را فاضل تــر و گرامى تر در من از پيش 
خود خلق نفرموده است سپس حضرت حديث شب معراج را بيان فرمود تا رسيد به آنجا 

كه فرمود: 
وقتى در افق باال به حجابهاى نور رسيدم به جائى كه بزرگ مالئك را به آنجا راهى 

نبود همانجا ندائى از طرف خداى متعال شنيدم كه فرمود: 
يا محمــد! توئى بنده من و منم پروردگار تو پس مرا عبادت كن و بر من توكل نما، 
بدرستى كه تو نور منى در بين بندگان من و رسول منى به سوى مخلوقات من و حجت 
منى بر همه آفريده هاى من و من آفريده ام بهشت را براى تو و پيروان تو و آتش را براى 
مخالفــان تو و ثابت گردانيده ام كرامت خود را از براى اوصياى تو و پاداش خود را براى 

شيعيان مقرر كرده ام.
پس عرض كردم: پروردگارا اوصياى من چه كسانى هستند؟

جواب آمد: اى محمد! نام هاى آنان كه اوصياى تو هســتند در ساق عرش من نوشته 
شده است. آن حضرت فرمود: سپس من در همان حال نظر كردم به ساق عرش خداوند 
دوازده نور ديدم كه در هر نورى ســطرى ســبز بود و در هر سطرى نام يكى از اوصياى 
من ضبط شده بود ديدم اول آن ها على  بن ابي طالب و آخر ايشان حضرت )مهدى( هدايت 

كننده امت من بود...2

  56. طلب آمرزش ملك الموت   

رسول خدا فرمود: اول من اتخذ عىل  بن ايب طالب اخا من اهل السامء ارسافيل...
نخستين كسى كه از اهل آسمانها امام على را به برادرى خود اختيار كرد اسرافيل 

1. جواهر السينة، ص 508.
2. اکامل الدین، مرحوم صدوق، ج 1، ص 480.
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سپس ميكائيل بعد جبرئيل بود و نخستين كسى از اهل آسمان ها كه او را دوست داشت 
حامالن عرش و بعد رضوان خازن بهشــت ســپس ملك الموت بــود ملك الموت براى  
دوستداران على  بن ابي طالب طلب آمرزش مى كند آن چنانچه براى پيامبران طلب آمرزش 

مى كند.1

  57. واليت او در زمين تعيين نشده  

جربئيل  فاوقفه  مرتني  فقال:  مرًة؟    عرج ب رسول اللّه كم   : اباعبداللّه ابوبصري  سال 

موقفا فقال: مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قطُّ وال نبى...

ابوبصير از امام صادق سؤال كرد: 
معراج رسول خدا چند بار بود؟ امام فرمود: دو بار 

سپس فرمود: جبرئيل در مكانى پيامبر را متوقف نمود و گفت: اى محمد!
اين مقام و منزلت توســت هر آئينه در مكانى ايستاده اى كه هرگز ملكى و پيامبرى 
نايســتاده اســت تا آنجا كه فرمود: پس خداوند متعال به پيامبــر فرمود: اى محمد! 

پيامبر گفت: لبيك اى پروردگار من! 
خداى متعال فرمود: رهبر امتت بعد از تو كيست؟

آن حضرت عرض كرد: خدا عالم تر است و بهتر مى داند.
خداوند فرمود: على اميرالمؤمنين و آقاى مسلمانان و رهبر رو سپيدان است 

آنگاه امام صادق به ابوبصير فرمود: 
اى ابامحمد به خدا قسم واليت على  بن ابي طالب در زمين تعيين نشده بلكه واليت 

و امامت آن حضرت در آسمان و به طور شفاهى تعيين گرديده است.2

  58. سيد و ولى كيست؟  

شيخ مفيد به سند خود از حضرت صادق روايت كرده است كه: 
 مردى يهودى وارد مدينه شد و مسائلى را از اميرالمؤمنين پس از رحلت پيامبراكرم

1. مقتل الحسني، ص 39، ارجح املطالب، ص 526، مناقب مرتضويه، ص 98، ينابيع املودة، ص 133.
2. جواهر السينة شيخ حرعاملى، ص 424.
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پرسيد پس آن جمله اين بود، زمانى كه رسول خدا از معراج مراجعت كرد آيا فرموده اند 
كه اولين سخن او در نزد خداوند چه سخنى بوده است؟

امام فرمود: ســخن اول او در حضور خداوند تالوت آيه »آمن الرسول مبا انزل اليه من 
ربه« بود.

يهودى گفت: مقصود و منظور من غير از اين است؟ 
امام فرمود: آن مطلبى است پنهان و مستور. 

يهودى گفت: آيا آن مطلب درباره شما نيست؟ اگر چنين است مرا از آن سّر پنهان مطلع فرما؟ 
امام فرمود: چون تواصرار كردى و اراده فهميدن اين موضوع را دارى بيان مى كنم.

سپس فرمود: بدان اى يهودى همين كه رسول خدا به ساحت قرب الهى رسيد منادى 
صدا زد: اى احمد! 

عرض كرد: لبيك. 
منادى ندا داد كه پروردگارت ســالم مى رســاند و مى فرمايد: ســالم مرا به ولى و 

سيدمان برسان رسول اكرم پرسيد: سيد و ولى تو كيست؟ 
خطاب رسيد: على بن ابي طالب است. 

يهودى به امام على عرض كرد: اى على! به خدا راســت گفتى و من اين معنى را 
در كتاب پدرم يافتم و آن يهودى از فرزندان حضرت داود بود.1

  59. سجده شكر  

در حديثى از ا بن عباس نقل شده است روزى پس از آن كه اميرالمؤمنين على  آب 
نوشيد پيامبر خدا به سجده رفت به آن حضرت گفتند: 

اى رسول خدا! براى چه سجده نمودى؟ 
فرمود: وقتى على آب نوشــيد خداى تعالى خطاب به او فرمود: هنيئا مرئيا يا وليى 
وحجتى عىل خلقى وامينى عىل عبادى؛ نــوش جان و گواراى وجود، اى ولى و حجت من 

بر مخلوقاتم و اى امين من بر بندگانم.2

1. غیبت نعامنی، ص 100، باب 4.
2. جواهر السنية، ص 533.
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  60. شرط سعادت   

حضرت فاطمه زهرا از قول رسول خدا فرمود:
پدرم فرمود: هنگامى كه مرا به معراج بردند وارد بهشت شدم كاخى از ُدر سفيد ميان 
خانه ديدم كه درى آراسته با ُدر و ياقوت داشت و بر آن پرده اى آويخته بود پرده را كنار 

زدم ديدم كه بر روى در نوشته شده است: 
»ال اله اال اللّه  محمد  رسول اللّه  عىل وىل القوم؛ نيســت خدايى جز الل ، محمد فرستاده 

پروردگار است على سرپرست امت است«. 
و بر روى پرده نيز اين عبارت به چشم مى خورد: »بخٍ بخٍ من مثل شيعة عىل؟!؛ مبارك 

باد مبارك باد! چه كسى مثل شيعه على است؟1
و در روايتــى ديگر حضرت صديقه كبرى مى فرمايند: ان اىب نظر اىل عىٍل وقال هذا 
و شيعته ىف الجنة؛ پدرم به على نگاهى كرد سپس با اشاره به او فرمود: اين مرد و پيروان 

او در بهشت خواهند بود.2

  61. نقش نگين را نقش قلب مى كنيم  

امام حســين مى فرمايد: روزى رســول خدا انگشتر خود را به امام على  سپرد 
تا به مغازه انگشــتر سازى برده و بر روى نگين آن جمله محمد بن عبدالل  را بنويسد امام 
على طبق خواســته رســول خدا مورد را به انگشتر ساز دستور داد اما انگشتر ساز به 

هنگام نقش كنى دچار اشتباه شد و اين جمله را نوشت: محمد رسول الل . 
امام على موقع تحويل انگشــتر وقتى آن را ديد فرمود: من به تو اينگونه دســتور 

نداده بودم. 
انگشتر ساز گفت راست مى گوئى ولى اشتباه كردم. 

امام انگشتر را نزد رسول خدا آورد و جريان را به حضرت گزارش داد. 
رسول خدا انگشتر را تحويل گرفت و به آن نگاه كرد و فرمود: 

اى على! من هم محمد بن عبدالل  هستم و هم محمد رسول خدا اشكالى ندارد.

1.  بحاراالنوار ج 68، ص 77.
2. عوامل العلوم، ج 11، ص 874.
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سپس انگشتر را بر انگشت مبارك گذاشت. 
شــب گذشت و صبح فرا رسيد رسول خدا به انگشــتر نگاه كرد ديد زير جمله محمد 

رسول الل  جمله على ولى الل  نوشته شده است. 
پيامبر شگفت زده شــد. ناگاه جبرئيل فرود آمد و رسول خدا ماجراى انگشتر را باز 

گفت: جبرئيل پاسخ داد: 
اى محمد شما آنچه اراده كردى نوشتى و ما نيز آنچه خواستيم نوشتيم.1

  62. جايگاه على در بين فرشتگان آسمان  

... رسول خدا درباره على فرمود: جبرئيل طرف راست على و ميكائيل طرف چپ 
و اســرافيل پشت ســر او و عزرائيل در پيش روى و خداوند بزرگ بر فراز عرش با نگاه 

محبت آميز ناظر بر او و يارى دهنده اوست.2

  63. صديق اكبر  

پيامبراكرم فرمود: در معراج خداوند متعال به من فرمود: يا محمد! چه كســى را به 
خالفت بعد از خود بر امت انتخاب كردى؟ 

عرض كردم: پروردگارا تو داناترى. 
فرمود: اى محمد من ترا به رسالت مبعوث كردم و براى خود انتخاب كردم... و پس 
از تو آن صديق اكبر و آن پاكيزه نهادى است كه او را از سرشت تو آفريدم و او را وزير تو 
كردم و او پدر دو سبط پاك و پاك نهاد تو، سرور جوانان اهل بهشت قرار دادم و همسر 

او بهترين زنان جهان است. 
)اى محمد( تو درختى و على شــاخه و فاطمه برگ و حســن و حسين بار آن درخت 
هستند... شيعه شما نيز از )سرشت( شما ساختم چه اگر گردنهاى آنان را با شمشير بزنند 

بر مهر و محبت شان نسبت به شما )خاندان( مى افزايند 
عرض كردم: پروردگارا صديق اكبر كيست؟ 

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 37، حديث 72. 
2. بحاراالنوار، ج 9 ص 284. 
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فرمود: برادرت على بن ابي طالب است.1

  64. سالم بر اميرالمؤمنين  

امام باقر از پدرش روايت كرده كه جد بزرگوارش فرموده اســت كه خداوند متعال 
 فرستاد تا آن حضرت در حال حيات خويش براى واليت على جبرئيل را نزد محمد
از مــردم شــاهد و گواه بگيرد و پيش از وفــات خود حضرتش را به نــام اميرالمؤمنين 

نامگذارى نمايد.
پيامبر نه نفر از ياران و مشهورين اصحاب خود را فرا خواند و فرمود: 

»من شــما را فرا خواندم تا گواهان الهى در روى زمين باشــيد خواه بر گواهى خود 
پايدارى كنيد يا كتمان نموده و از اداى شهادت خوددارى كنيد«. آنگاه فرمود: اى ابابكر 

برخيز و بر على به نام اميرالمؤمنين سالم ده.
او گفت: آيا فرمان خدا و رســول اوست؟ فرمود: آرى. وى برخاست و بر آن حضرت 
به عنوان اميرالمؤمنين ســالم داد. سپس فرمود عمر برخيز و بر على به نام اميرالمؤمنين 
ســالم كن آنگاه مقداد بن اسود ســپس ابوذر غفارى و بعد از آن ها حذيفه يمانى و بعد از 
آن عمار بن ياســر و بعد عبدالل  بن مسعود و بعد بريده، كه از همه آن ها جوان تر بود فرمود: 

برخيز و بر اميرمؤمنان سالم كن او هم برخاست و سالم داد.
پس از آن رســول خدا فرمود: من شــما را براى اين كار خوانــدم تا در اين زمينه 

گواهان الهى باشيد خواه بر آن پايدار بمانيد و يا ترك اداى شهادت كنيد.2

  65. ديده ام بيناست  

در روايتى آمده است: 
در شــبى كه پيامبراكرم به معراج تشريف بردند، اول صبح امام على  حضور آن 
حضرت مشــرف شد و گفت يا رسول الل ! اگر اجازه دهيد از آنچه امشب در آسمانها سير 

كرده ايد شما را خبر دهم. 

1. الغدير، ج 4، ص 196. 
2. اماىل، شيخ مفيد، ص 30. 
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پيامبراكرم فرمودند: يا على! مى دانم كه تو مطلعى به آنچه امشــب در آســمانها 
مشاهده كرده ام و به هر كجا قدم گذاشته ام تو ناظر احوال من بودى، زيرا در مقام قرب 
حق كه خداوند خواســت با من ســخن گويد با صداى تو با من صحبت فرمود و اولين 
سخن خداوند سفارش واليت تو بود و به هيچ واجب و مستحبى به قدر واليت و دوستى 
تــو توصيه نفرمود و به من فرمود: نظر به طرف زميــن كن چون توجه به زمين كردم، 
تمام درهاى آســمان ها را گشاده ديدم و مشاهده كردم تو به من نظر مى كنى و حضرت 

احدّيت به من فرمود: 
مــن على را وصى و وزير و خليفه تو قــرار دادم و چون مراجعت به زمين نمودى او 
را در نــزد مردم به اين مقام معرفى نما و به هيچ ملك برنخوردم مگر آنكه از من تقاضا 
كرد كه سالم او را به تو برسانم و مرا به خالفت و وصايت تو تهنيت و مبارك باد گفتند 
و همه اظهار ســرور مى كردند به آنكه خداوند تو را خليفه من قرار داده و ديدم حامالن 
عرش به طرف زمين نظر دارند از جبرئيل ســبب آن را پرسيدم فرمود: آن ها به صورت 

على نگاه مى كنند.1
در روايت اســت كه وقتى حضرت رسول از ســفر معراج تشريف آوردند، مشاهده 
كردند كه بين دوســتان على اختالف اســت به اين كه: يكى مى گويد على ديشــب 
ميهمان من بود و ديگرى مى گفت: نخير، على ديشب مهمان من بود و سومى و چهارمى 
و پنجمى و الى نفر چهلم مدّعى بودند كه على ديشب ميهمان آن ها بوده است، آنگاه 
پيامبر اكرم فرمودند: اختالف نكنيد، على ميهمان همگى شــما بوده است و در معراج 

ميهمان و همراه من نيز بود.

  66. واى بر دشمنانشان  

در بصره از ابوايوب انصارى حديث مفصلى نقل شده كه گفت از رسول خدا  شنيدم 
كه فرمود: 

شــب معراج ديدم بر ساق عرش نوشته شده بود »الاله اال اللّه  محمد رسول اللّه  ايدته 
بعىل ونرصته به«.

1. کشف الغمة، ج1، ص 509.
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سپس نوشته شده بود الحسن والحسين و على وفاطمه وعلى ومحمد وجعفر وموسى 
على ومحمد وعلى الحسن والحجة. 

پيامبر به خداوند عرض كرد: الهى ايشان چه كسانى هستند؟
وحى شد: 

اين ها اوصياء تو هســتند بعد از تو »فطوىب ملحبيهم والويل ملبغضبهم«، پس خوشــا به 
حال دوستداران آن ها و بدا به حال دشمنان آن ها.1

  67. چهره امام على در آسمان پنجم   

رسول الل  در شب معراج در آسمان پنجم صورت نورانى على  بن ابي طالب  را ديد 
از جبرئيل سؤال فرمود: مگر ابن عم من قبل از من آمده است؟ جبرئيل عرض كرد: خير! 
مالئك مشتاق ديدن على بودند، خداوند ملكى را به شكل على در آورده تا مالئك 
هم لذت ببرند و در روايت ديگر اســت كه هر شب جمعه هفتاد هزار ملك به زيارت اين 

صورت مى آيند و ثواب اين زيارت براى دوستان على مى باشد. 
در شــب معراج ارواح انبياء در مسجد اقصى بود كه انبياء جمع شدند، جبرئيل هم در 
مســجد اقصى اذان گفت، و بازوى رسول خدا را گرفت و عرض كرد: يا رسول الل ! جلو 

بايست، رسول خدا فرمود: تو بايست. 
جبرئيل عرض كرد: 

از روزى كه خدا نور تو را خلق كرد ما تقّدمى بر تو نداريم و اين آيه رسيد: 
 سئل من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا؛ من دون الرحمن آلهة يعبدون.2 اى پيغمبــر

از اين انبياء كه قبل از تو برگزيديم بپرس كه اساس دعوت آن ها چه چيز بوده است؟ 
رســول خدا پرسيد: آن ها گفتند: اســاس دعوت ما الاله االاللّه  بود و گرفتن عهد از 

اّمتمان راجع به تو و برادرت على.3

1. كفايه االثر، ص 116 ـ بحاراالنوار، ج 36، ص 292.
2. زخرف، 45.

3. بحاراالنوار، ج 37، ص 316.
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  68. انارى مخصوص  

حمــران گويــد: امام صادق فرمــود: جبرئيل دو انار براى رســول خدا  آورد 
 يكى را خورد و ديگرى را دو نيم كرد نيمى را هم خورد و نيمى را به على رسول خدا

خورانيد. 
آنگاه رسول خدا فرمود: برادرم مى دانى اين دو انار چه بود؟ عرض كرد: نه. 

فرمود: اما اولى نبوت بود كه مخصوص من اســت و تو را از آن بهره اى نيست و اما 
ديگرى علم و دانش بود كه تو در آن با من شريك هستى.
من گفتم: چگونه على در علم شريك پيغمبر بود؟ 

 نياموخت جز آنكه دســتور داد آن را به على فرمود: خدا هيچ علمى را به محمد
بياموزد.1

   69. سالم بر على  

رسول خدا فرمود: 
امء وكلّمنى رىبَّ اال قال: يا محّمد اقرا مّنى عليا. السالم وعرَّفه انَّه امام  وما عرج ىب اىل السَّ

اولياىئ ونور اهل طاعتى.

هيچ گاه پروردگارم مرا به آســمان باال نبرد و با من سخن نگفت مگر آن كه فرمود: 
اى محمد! على را از جانب من سالم برسان و او را آگاه كن كه وى پيشواى اولياء و نور 

اهل اطاعت من است.2

  70. شرط قبولى عمل  

شيخ صدوق در مجلس 39 امالى از امام رضا از پدرانش ، از رسول خدا روايت 
مى كند كه از حضرت جبرئيل، از ميكائيل، از اســرافيل، از خداى بزرگ كه فرمود: عمل 
هيچ بنده اى را نمى پذيرم اال با اقرار به واليت او )على ( همراه با نبوت فرستاده ام احمد 

1. كاىف، ج 1، ص 392.
2. اماىل صدوق، ص 272.
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هر يك از بندگانم را كه دوست بدارم واليت و معرفت او را به وى مى شناسانم و هر يك 
از بندگانم را كه دشمن بدارم به جهت انصرافش از معرفت و واليت او، دشمن داشته ام. 
به عزت خودم ســوگند و به جالل خويش قســم ياد كرده ام كه بنده اى از بندگانم 
على را دوست نداشته و واليت او را نپذيرد مگر آنكه او را از آتش دوزخ دور ساخته و 
داخل بهشتش نمايم و بنده اى از بندگانم او را دشمن نداشته و از واليتش عدول ننموده 

مگر آنكه او را دشمن داشته و دوزخش فرستم و دوزخ بد جايگاهى است.

  71. تا صورت پيوند جهان بود على بود  

به امام صادق عرض شد: 
يا بن رسول الل ! بعضى ها حديثى را درباره معراج روايت مى كنند كه چون پيغمبر به 

معراج سير داده شدند ديدند بر عرش خداوند نوشته است: 
»الاله اال اللّه ، محمد رسول اللّه ، ابوبكر الصديق«.

حضرت فرمودند: سبحان الل ! همه چيز را حتى اين را هم دگرگون كردند. 
حضرت فرمود: 

چــون خداوند عرش را بيافريد بر عرش نوشــت: »الاله اال اللّه ، محمد رسول اللّه ، عىل 
امرياملؤمنني«.

اين ها را همه بر آب و بر كرســى و بر لوح و بر پيشانى اسرافيل و بر دو بال جبرئيل 
و بر اكناف آسمان ها و زمين و بر كوهها و آفتاب و ماه هم نوشتند....1

  72. تنها وسيله قرب خداوندى  

رسول خدا فرمود: 
شبى كه من به ســوى پروردگار جليل سير داده شدم )شب معراج( به من اين گونه 

وحى شد:... اى محمد!
من تو و على و فاطمه و حسن و حسين و امامان از فرزندان را از اصل نور خود آفريدم 

1. احتجاج طربىس، ج1، ص 158.
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و واليت شــما را بر اهل آسمان ها و زمين عرضه داشتم پس هركس آن را پذيرفت نزد 
من از مؤمنان است و هركه آن را انكار كرد از نظر من از كافران شد و سپس فرمود: 

يا محمد! 
لو ان عبدا من عبيدى عبدىن حتى ينقطع ويصري كالشن الباىل ثم اتاىن جاحدا لواليتكم 

ماغفرت له حتى يقر بواليتكم.

اى محمد! 
اگر يكــى از بندگان من آنقدر مرا عبادت كند تا آن كه قطعه قطعه شــود همچون 
مشــك پوسيده گردد سپس با انكار واليت شما نزد من آيد من از او نمى گذرم تا آن كه 

به واليت شما اعتراف و اقرار نمايد.1

  73. نقش در بهشت  

خوارزمى نقل مى كند كه رسول خدا فرمود: 
وقتى به آسمان عروج كردم ديدم بر درب بهشت نوشته شده است: 

فاطمة  صفوه اللّه ،  والحسني  الحسن  حبيب اللّه ،  عىل  رسول اللّه ،  محمد  االاللّه ،  »الاله 

امة اللّه «؛2 )لعنت خدا بر دشمنان ايشان باد.(

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 200.
2. جواهرالسنیة، ص 585.
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فصل سوم 

واليت امام على در قرآن كريم

: رسول خدا

علٌی مع القرآن والقرآن مع علی

علی همواره با قرآن است و قرآن 

همراه با علی است

ینابیع المودة ، ص18.





  74. على از سابقون است  

ســلمان مى گويد: رسول خدا فرمود: نخستين كســى كه از شما وارد حوض كوثر 
مى شود اولين شما در اسالم اســت و او على  بن ابي طالب است1 )بعضى از علماء محترم 
اهل تســنن مى گويند اولين مسلمان ابوبكر است قطع نظر از رواياتى كه از شيعه و سنى 
در اين رابطه آمده اســت كه اولين مسلمان امام على است اصاًل على  بن ابي طالب در 
 هيچ زمانى كافر نبوده كه بگوييم چه وقت مســلمان شد آيا مى توان گفت رسول خدا
كى اســالم آورد؟ رسول خدا از اول والدت تا روز وفات بر دين اسالم و شريعت قرآن 
بود و على نيز از اول طفوليت در كنار رسول خدا بوده و با او در كوه حرا و خانه و صحرا 
همــراه بوده و هرچه او انجام مى داد على نيز آن را پيروى مى كرد ولى در مورد بقيه اين 
طور نيســت بلكه بعضى از آن ها سال ها بت پرستى كردند و سپس اسالم را پذيرفتند( لذا 
از حذيفه روايت شــده كه رسول خدا فرمود: مثل على  بن ابي طالب در ميان مردم مانند 

قل هو اللّه  احد در قرآن است2 حاال معنى اين حديث بهتر به دست مى آيد. 

  75. ستاره هدايت اهل هستى  

ابن عباس گويد: 
با عده اى از جوانان در مكه نشســته بوديم و رسول خدا نيز در ميان ما بود ناگهان 
ســتاره اى از آســمان به جانب زمين فرود آمد رســول خدا فرمود: اين ستاره در منزل 

هركس كه فرود آمد او وصى بعد من است. 
ســپس جوانان برخاستند و نگاه كردند ناگهان ديدند آن ستاره در خانه على  فرود 
آمد عده اى گفتند: محمد درباره على راه ضاللت را پيموده است در اين هنگام سوره نجم 

نازل شد: )والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم و ماغوى(.3

1. مستدرك الحاكم، ج 3، ص 136 و اسدالغابه، ج 2، ص 17، تاريخ بغداد، ج 2، ص 18 و كنزالعامل، ج 6، ص 400. 
2. مناقب ابن املغازىل، ص 70، فردوس االخبار ديلمى. 

3. مناقب ا بن مغازىل، ص 266 - نجم، 1و2.
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  76. ولى با فضيلت  

رســول خدا فرمود: خداوند به برادرم على آن قــدر فضيلت عطا فرموده كه به 
جهت كثرت قابل شمارش نيست.1

و نيز فرمود: هان اى مردم! فضايل على  بن ابي طالب در نزد پروردگارم بسيار فراوان 
اســت و آنچه از فضايل او در قرآن كريم آمده بيش از آن است كه بتوان در يك مجلس 

بيان كنم.2
ابن عباس مى گويد: سيصد آيه از قرآن در حق اميرمؤمنان على نازل شده است.3

  77. پاك تر از گل  

امام حســن در فرازى از خطبه غرايى كه در مجلس معاويه ايراد كرد و مردم را به 
شــهادت طلبيد و فرمود: انشدكم باللّه  اتعلمون ان عليا اول من حرم الشهوات... شما را به 
خدا آيا مى دانيد كه على در ميان اصحاب پيامبر نخســتين فردى بود كه همه لذائذ 
و شــهوات را بر خودش حرام كرده بود تا خداوند آيه شريفه )يا أيها الذين آمنوا التحرموا 
طيبات ما احل اللّه  لكم؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد پاكيزه هايى را كه خداوند براى شما 

حالل فرموده بر خود حرام نكنيد(.4 را نازل فرمود.5

  78. على عمود دين است  

در ذيل آيه 45 سوره عنكبوت »واقم الصلوة ان الصلواة تنهى عن الفحشاء واملنكر«. 
 روايتى آمده كه از آن اســتفاده مى شود كه منظور از صالة وجود مقدس امام على
و منظور از فحشا و منكر دو بت بزرگ قريش مى باشد. اين معنا در كتب زيادى آمده كه 

ذياًل به بخشى از آن ها اشاره مى شود.6

1. البكرى، الموفق  بن احمد بن محمد اخطب خوارزم مزائد المقلين، ج 1، ص 2. 
2. يوم االنسانية، ص 75 و احتجاج، ج 1، ص 66. 

3. تاريخ بغداد، ابوبكر احمد بن على، ج 6، ص 221. 
4. مائده، 87. 

5. كنوز الحكم و فنون الكلم، ص 61، مائده ، 87.
6. كاىف، ج 2، ص 598 ـ تفسري برهان ج 3، ص 253 ـ تفسري صاىف، ج 4 ص 118؛ البته در خصوص رابطه واليت 
و نماز كتاب هاى پر ارزشــى تأليف شده كه از جمله كتاب الصالة التقبل اال بالوالية شهيد ثانى و مرحوم مجلسى 
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  79. امامت ظالمين هرگز   

امام رضا در ذيل آيه شــريفه 124 بقره: قال اىن جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى 
قال الينال عهدى الظاملني.

مى فرمايــد: پروردگار با اين بيان مشــروعيت تصاحب امامت مســلمين را توســط 
ستمكاران سلب نموده است و آن را به برگزيدگان خويش اختصاص داده است. 

نويســنده گويد: پس خليفه پيامبر اسالم نمى تواند انسانى باشد كه در حق ديگران 
ظلــم روا دارد تامــل در اين نكته افق بلندى از معارف امامــت و واليت را بر دل آدمى 

سرازير مى كند.

  80. بزرگ مردان در صحنه قيامت  

در تفسير صافى نقل شده كه رسول خدا به امام على فرمود: 
يا على! اين آيــه: »القيا ىف جهنم كّل كّفار عنيد مّناعٍ للخري معتٍد مريب الّذى جعل مع 
اللّه  الها ء اخر فالقياُه ىف العذاب الّشديد«؛ ]به آن دو خطاب شود[ هر كافر سر سخت و هر 

باز دارند خير و هر متجاوز شــكاكى را كه با خداوند، خدايى ديگر قرار داده را در دوزخ و 
عذاب سخت فرو افكنيد«1 درباره من و تو نازل شده است. 

  81. حسنه اى بزرگ در نامه عمل  

خداوند متعال در قرآن كريم در سوره مباركه نمل آيه 89 فرموده: »من جاء بالحسنه 
فله خري منها وهم من فزع يومئذ آمنون«.

يعنى: هركه در روز قيامت حسنه آورد پس براى اوست بهتر از آن و آن ها از فزع آن 
روز )قيامت( ايمنند.

از حضرت اميرالمؤمنين على روايت شــده كه فرمود: حسنه در اين آيه معرفت و 
واليت و محبت ما اهل بيت است.2

نيز رواياتى را در اين خصوص در ج24 بحاراالنوار از صفحه 286 ـ 304 آورده است.
1. ق، 24 ـ 26.

2. بحاراالنوار، ج7، ص 117، ذيل حديث 54. 
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  82. سوره اى نورانى بر در بهشت ايمان  

قال  رسول اللّه  : يا عىل! مثلك كمثل سورة قل هواللّه  احد ىف القرآن من قراها مرة فكامنا 

قرأ ثلث قرآن ومن قراها مرتني فكامنا قرا ثلثى القرآن ومن قرأ ثالث مراة فكامنا قرأ القرآن كله 

و كذا انت يا عىل! من احبك بقلبه فقد اخذ ثلث االميان ومن احبك بقلبه ولسانه فقد اخذ 

ثلثى االميان و من احبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع االميان كلة...

فرمودند: يا على مثل تو مانند ســوره قل هواللّه  احد در قرآن است هر كسى يك 
مرتبه آن را بخواند مثل آن اســت كه )يك ســوم( قرآن را خوانده است و هر كسى دو 
مرتبه آن را بخواند مثل اين اســت كه )دو ســوم( قرآن را خوانده است و هر كسى سه 

مرتبه آن را بخواند مثل اين است كه همه قرآن را خوانده است. 
يا على! چنين اســت )مثال تو( پس هر كسى در قلبش تو را دوست داشته باشد يك 
ســوم ايمان را دارد و هر كس با قلب و زبان تو را دوســت داشته باشد دو سوم ايمان را 
دارد و هركس به قلب و زبان و دســت تو را دوســت داشته باشد هر آينه ايمانش كامل 

خواهد بود.1

  83. رابطه با امام داشته باشيد  

در تفسير عياشى از يعقوب  بن سراج نقل شده كه گويد به امام صادق عرض كردم: 
آيا امكان دارد كه روزى زمين از يكى از شما كه ملجاء و پناه مردم هستيد خالى باشد؟

امام فرمود: اى ابايوسف! هرگز زمين خالى از ما نخواهد بود وااّل خدا پرستش نخواهد 
شــد هميشه يكى از ما بين شــما خواهد بود كه مردم از حالل و حرام خدا به او مراجعه 

كنند و اين در كتاب خدا به طور روشن بيان شده است. 
ســپس اين آيه را قرائت نمــود: يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوااللّه  

لعلكم تفلحون«.2

ســپس فرمود: بر عمل به دين خود و اذيت دشــمنان و مخالفان خود صابر باشيد و 

1. فالح السائل، ص 132.
2. آل عمران، 200. 
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ارتباط با امام خود را حفظ كنيد و خدا را در واجبات و اوامر او فراموش نكنيد و از عقوبت 
او بترسيد.1

  84. راه سعادت بخش در دو دنيا  

قال: اىب جعفر ىف قول اللّه  عّزوجّل »امنا وليكم اللّه  ورسوله والذين آمنوا« االية: قال ان 

رهطا من اليهود....

امام باقر در تفســير اين آيه فرمودند: جماعتى از يهود كه از آن ها عبدالل  سالم و 
اســد و ثعلبه و ا بن يامين و ا بن صوريا بودند خدمت رسول خدا رسيدند و بعد از مسلمان 
شــدن گفتند: يا رسول الل  موسى يوشــع  بن نون را وصى خود قرار داد آيا وصى شما و 

ولى ما بعد از شما كيست؟ 
سپس اين آيه نازل شد: »امنا وليكم اللّه  ورسوله...«.2

رســول خدا فرمود: برخيزيد تا به مسجد برويم و چون وارد مسجد شدند گدايى از 
مسجد خارج مى شد رسول خدا به او فرمود: آيا كسى چيزى به تو احسان نكرد؟ 

گدا عرض كرد: بلى! اين خاتم را به من احسان نمود. 
رسول خدا فرمود: احسان كننده كه بود؟ 

گدا عرض كرد: اين مردى كه در حال نماز اســت. رسول خدا فرمود: در چه حالى 
آن را به تو احسان نمود؟ گدا گفت: در حال ركوع. 

پس رسول خدا تكبير گفت و اهل مسجد نيز از روى تعجب تكبير گفتند و رسول خدا 
به مردم فرمود: على بن ابي طالب بعد از من ولى شماست3...

  85. راهى براى ورود به آسمان ها   

در كتاب كافى از امام باقر نقل شده كه فرمود: 
خداوند رســول خود را نســبت به واليت على امر كرد و ســپس اين آيه را بر او 

1. بحاراالنوار ج 24 ، 217.
2. مائده، 55.

3. بحاراالنوار، ج 35، ص 183.
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نازل نمود و در اين آيه واليت اولى االمر بر مردم واجب شــده اســت و چون معناى آن 
را ندانستند رسول خدا مأمور شــد كه واليت را براى مردم توضيح دهد همانند نماز و 
زكات و روزه و حجّ، ولى اين دستور براى رسول خدا گران آمد و ترسيد كه مردم واليت 
على را نپذيرند و مرتد شوند و از دين خود دست بردارند و آن حضرت را تكذيب كنند 

از اين رو رسول خدا با خداى خود سخن گفت: 
و آيه: »يا أيها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربك...«.1

نازل شد و رســول خدا آماده انجام امر خداوند گرديد و واليت اميرالمؤمنين را در 
غدير خــم در اجتماع مردم اعالم نمود و فرمود: اين مســأله را حاضران به غايبان خبر 

دهند. 

  86. ايمان خالص   

 .  فى الكافى جلد 1، ص 413 باسناده عن عبدالرحمن  بن كثيرعن ابى عبدالل
قال: »الذين آمنوا« مبا جاء به محمد من الوالية ومل يخلطوها بوالية فالن وفالن. 

امام صادق فرمــود: مقصود از »الذين آمنوا«2 ايمان به واليت على اســت كه 
رســول خدا مأمور به تبليغ آن بوده و مقصود از »ومل يلبسوا اميانهم بظلم« اين است كه 

واليت على را با واليت فالن و فالن مخلوط نكنند.3

  87. راهى به سوى نور  

والعياىش عن الباقر »انه قال لربيد العجىل: »تدرى ما يعنى برصاطى مستقيام«4 قال: 

قلت: ال.... از امام باقر نقل شد كه به بريد عجلى فرمود: آيا مى دانى مقصود از »وان هذا 

رصاطى مستقيام« چيست؟ عرض كرد: نمى دانم. 

امام فرمود: مقصود از صراط مستقيم واليت على و جانشينان اوست. 

1. مائده، 67.
2. انعام، 82. 

3. رصاط مستقيم، ج 1، ص 288. 
4. انعام، 153. 
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ســپس فرمود: آيا مى دانى مقصود از »فاتبعوه« چيســت؟ عرض كرد: نمى دانم امام 
فرمود: مقصود پيروى از على است. 

امام فرمود: آيا مى دانى مقصود از »وال تتبعوا السبل« چيست؟ 
عرض كرد: نمى دانم، امام فرمود: به خدا ســوگند مقصود واليت عمر و ابوبكر است. 
باز امام فرمود: آيا مى دانى مقصود از »فتفرق بكم عن سبيله« چيســت؟ بريد عرض كرد: 

نه نمى دانم. امام فرمود: مقصود جدا شدن از راه على است.1

  88. پاداشى بى حساب  

در تفســير قمى از امام باقر نقل شــده كه در تفسير آيه شريفه: »من جاء بالحسنة 
فله عرش امثالها...«.2

فرمود: اين آيه مربوط به همه مســلمانان اســت با اين تفاوت كه اگر كسى واليت 
على و اوالد او را نداشته باشد پاداش عمل نيك او در دنيا اين است كه بالها از او دور 

مى شود و در قيامت پاداشى نخواهد داشت. 
و در روايتى ديگر امام باقر در انتهاى سخن خود فرمود:

خداوند پاداش مؤمن و شيعه را به اندازه صحت ايمان و واليت او ميافزايد و عمل او 
را پاداش فراوان ميدهد و البته نسبت به شيعيان مؤمن از پاداش خير دريغ نمى فرمايد.3

  89. عامل نابودى عمل انسان  

از حضرت امام حســن عسگرى در تفسير آيه شريفه »بىل من كسب سيئة واحاطت 
به خطيئته فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون«.4

نقل شده است كه فرمود: 
»السيئة املحيطة به ان تخرجه عن جملة دين اللّه  و تنزعه عن واليه اللّه  والتى يومنه من 

1. بحاراالنوار، ج 35 ص 371 و تفسري الصاىف، ذيل ، 153 ، انعام.
2. انعام، 160. 

3. كاىف، ج 2، ص 282. 
4. بقره، 81
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 والكفر والية عىل  سخط اللّه  وهى الرشك باللّه  والكفر به والكفر بنّبوة محمد رسول اللّه

وخلفائه وكل واحٍد من هذه سيئة تحيط به اى تحيط باعامله فتبطلها ومتحقها...«.

احاطه گناه در اين آيه، اين است كه گناه، او را از دين و واليت خدا خارج كند و آن 
شرك و كفر به خداوند و نبّوت محمد و واليت على و اوالد و جانشينان او است 

كه هر يك از اينها، گناهى است كه اعمال صاحبش را باطل و نابود مى سازد.1

  90. آيه تعيين امام و رهبر  

مرحوم صدوق در كتاب شريف عيون اخبار الرضا از امام رضا آورده كه آن امام 
ضمن روايتى طوالنى فرموده اســت... خداوند مقام امامت را به ابراهيم  بعد از نبوت 
و خلّت خليل بودن به او عطا نمود پس امامت مقام ســوم و فضيلتى است كه خداوند به 
ابراهيــم عطا نمود و نــام او را با صداى بلند به اين فضيلت يادكرد و فرمود: »اىن جاعلك 

للناس اماما« يعنى: من تو را رهبر و امام مردم قرار دادم. 2

ابراهيم ازخوشحالى عرض كرد: آيا ذريه و فرزندان من نيز به اين مقام مى رسد؟
خطاب شد: ســتمكاران به اين مقام نمى رسند ســپس امام رضا فرمود: اين آيه، 
امامت و رهبرى هر ظالم و ســتمگرى را تا قيامت باطــل نموده و امامت را مخصوص 

پاكان و معصومين قرار داده است.3

  91. خير كثير چيست؟  

در كتاب كافى ابوبصير از حضرت صادق نقل نموده كه آن امام فرمود: 
مقصود از حكمت و خيــر كثير در آيه »يؤتی الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد 

اوىت خريا كثريا...«.4

1. بحاراالنوار، ج 8، ص 300. 
2. بقره، 114.

3. تفسري الهيجى، ج 1، ص 111.
4. بقره، 269. 
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اطاعت از خدا و شــناخت امام اســت و قمى در تفســير خود آورده كه: خير كثير 
معرفت اميرالمؤمنين و امامان بعد از آن حضرت مى باشد.1

   92. فرزندان پاك حضرت ابراهيم  

مأمون عباســى به امام رضا عرض كرد: آيا عترت رسول الل  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 كجاى قرآن روشن فرموده؟« 

حضرت فرمود: در اين آيه: ان اللّه  اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران عىل العاملني«.2
لذا در تفســير نور الثقلين از امام باقر نقل شده كه فرمود: ما از آل ابراهيم هستيم 

و مابقيه )عترت ابراهيم( هستيم.3

  93. ناب و نورانى  

على  بن ابراهيم قمى در تفســير خود آورده كه حبل الل ، توحيد و واليت اســت و در 
تفسير عياشى از امام باقر نقل شده كه فرمود: 

»آل محمد صلوات اللّه  عليهم هم حبل اللّه  املتني الذى امر باالعتصام به فقال: »واعتصوا 

بحبل اللّه  جميعا والتفرقوا«.4

يعنى: حبل الل  متين و ريسمان محكم خداوند كه مردم مأمور به اعتصام و توسل به 
آن هســتند آل محمد صلوات الل  عليهم اجمعين هستند چنانچه خداوند در قرآن فرموده: 

»واعتصموا بحبل اللّه  جميعا والتفرقوا«.5

1. تفسري نور الثقلني، ج 1، ص 238. 
2. آل عمران، 33. 

3. تفسري نور الثقلني، ج 1، ص 273، و بحاراالنوار، ج 44، ص 317 ـ شواهد التنزيل، ج 1، ص 118. 
4. آل عمران، 103. 

5. بحاراالنوار، ج 65، ص 233. 
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  94. راسخون در علم  

در تفســير نور الثقلين از امام صادق نقل شــده كه فرمود: ماييم كســانى كه خدا 
اطاعــت از مــا را بر مردم واجب نمــوده و انفال و اموال را بر ما واجــب نموده و ماييم  
راســخون در علم و ماييم مورد رشك و حســد مردم كه خداوند فرموده:1 »ام يحسدون 

الناس عىل ما آتاهم اللّه  من فضله«.2

  95. نكته اى خاص  

ىف الكاىف والعياىش عن الباقر قال: ايانا عنى خاصًة امر جميع املؤمنني اىل يوم القيامة 

بطاعتنا؛ 

يعنــى: امام صادق  فرمود: مقصود از اولى االمر3 فقط ما هســتيم كه خداوند همه 
مؤمنان را تا قيامت به اطاعت از ما امر نموده است.4

  96. امرى واجب مثل ساير واجبات  

از امام صادق نقل شده كه از آن امام سؤال شد: آيا اطاعت از اوصياء واجب است؟ 
امام فرمود: بلى خداوند اطاعت آن ها را در آيه5 »اطيعواللّه  واطيعو الرسول...« و آيه6 »امنا 

وليكم اللّه  ورسوله و....« واجب نموده است.7

  97. مفسر مبانى دين پيامبر است  

در كتاب كافى و تفسير عياشى از حضرت صادق در تفسير اين آيه آمده است كه 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 144 و كاىف، ج 1، ص 206. 
2. نساء، 54. 
3. نساء، 59. 

4. كاىف، ج 1، ص 276. 
5. نساء، 59.
6. مائده، 55.

7. كاىف، ج 1، ص 187.
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فرمود: اين آيه درباره على  بن ابي طالب و امام حســن و امام حسين نازل شد گفته شد: 
مردم مى گويند چه شده كه نام على و اهل بيت او در قرآن ذكر نشده؟

امــام صادق فرمود: به آن ها بگوييد نماز در قرآن آمده ولى خداوند نفرموده ســه 
ركعت اســت و يا چهار ركعت تا اين كه رســول خدا براى آن ها آن را روشــن نمود و 
زكات نيز در قرآن آمده ولى نيامده كه از هر چهل درهم يك درهم آن زكات اســت تا 
اين كه رسول خدا آن را روشن فرمود و حج در قرآن آمده ولى به آن ها گفته نشده كه 
طواف آن هفت دور اســت تا اينكه رسول خدا تفســير آن را بيان فرمود و آيه شريفه: 
اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم درباره على و حســن و حسين نازل گشته 

و رســول خدا درباره على فرمود: هركه من موال و ولى اويم على نيز ولى و موالى 
اوست....1

  98. حقيقتى جامع  

سليمان قندوزى حنفى در كتاب ينابيع المودة ص 114 از امام صادق روايت آورده 
كه حضرت فرمود: اولى االمر امامان از اهل بيت هســتند. و اين حقيقتى اســت كه از 

كتاب يكى از علماى قديمى و بزرگ برادران اهل سنت آورده ايم.
و در تفسير عياشــى از حضرت رضا نقل شده كه فرمود: مقصود از اولى االمر، آل 
محمــد صلوات الل  عليهم اجمعين هســتند و آن ها عالم به قــرآن و حالل و حرام آن و 

حجت هاى خدا بر بندگان او هستند. 

  99. سلسله اى نورانى  

امام حســين فرمود: آنگاه كه آيه 75 سوره انفال نازل شد و در آن خداوند فرموده: 
»و خويشاوندان در احكامى كه خدا مقرر داشت نسبت به يكديگر سزاوارترند«.

از رسول خدا تفســير آن را پرسيدم: فرمود: به خدا سوگند غير از شما، خاندان من 
اراده نشــده است شمائيد خويشاوندان ياد شده در اين آيه، پس آنگاه كه من وفات كنم 

1. كاىف، ج 1، ص 287، نساء، 59.
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پدرت على نسبت به مقام و منزلت من از ديگران سزاوارتر است وقتى پدرت وفات كرد 
برادرت حسن از ديگران سزاورتر است.

و پس از حسن تو سزاوارترى. 
پرسيدم: اى رسول خدا چه كسى پس از من سزاوارتر است؟ 

فرمود: پس از تو فرزندت على از ديگران سزاوارتر است و آنگاه كه او وفات كند پس 
فرزند او محمد بن على از ديگران سزاوارتر است.

و پس از وفات محمد فرزندش جعفر از ديگران سزاوارتر است.
و پس از وفات او فرزندش موسى از ديگران سزاوارتر است و....

و پس از وفات حسن دوران غيبت از فرزند نهمين تو واقع مى شود.
اين امامان نه گانه كه اســم آنان را آوردم همه از تو و فرزندان تو مى باشــند خدا به 
آنان علم و درك مرا بخشــيده است سرشت آنان از سرشت من است ملتى آن ها را آزار 

نمى كند جز آنكه شفاعت من به آنان نخواهد رسيد.1

  100. فضل و رحمت خدا چيست؟   

رسول خدا به امام على فرمود: 
... سوگند به خدائى كه محمد را به رسالت مبعوث كرد آنكس كه تو را انكار كرد به 

من ايمان نياورده است...
ـ فضيلت و ارزش هاى تو از ارزش هاى من و ارزش من از خداســت و اين ســخن 
خداوند متعال است كه فرمود: »بگو به فضل خدا و رحمت او پس به اين فضل و رحمت 

شاد و مسرور باشند كه از آنچه گرد مى آوريد بهتر است«.2
معناى اين آيه اين اســت كه: فضل خدا؛ يعنى نبــوت پيامبرتان و رحمت پروردگار 

. يعنى: امامت على  بن ابي طالب
از اين رو فرمود: با نبوت و واليت شادمان باشيد. 

1. اتبات الهداة، ج 2، ص 545، كفايه االثر، ص 175.
2. يونس، 58.
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پس شيعيان على با داشتن نبوت و واليت از آنچه كه مخالفان آن ها در دنيا جمع 
مى كنند »از زن و فرزند و اموال فراوان« برترند....

ـ و همانا گمراه شد آنكس كه نسبت به تو آگاهى ندارد و گمراه است...
ـ و اين سخن پروردگار بزرگ من است كه فرمود: 

»و همانا من بســيار بخشنده ام نسبت به آنكه توبه كند و ايمان بياورد و اعمال نيكو 
انجام دهد و هدايت بپذيرد«.1

يعنى: واليت تو را بپذيرد، خداوند بزرگ آنچه از حق مرا واجب شمرد، حق تو را نيز 
واجب كرد حق تو بر آنكس كه به من ايمان آورد واجب است. 

ـ خداونــد بزرگ اين آيه را نازل كرد: »اى پيامبر آنچــه بر تو نازل كرديم از طرف 
پروردگارت ابالغ كن« يعنى: واليت تو را اى على بايد ابالغ مى كردم.2

و فرمود: »اگر امروز واليت على را ابالغ نكنى رسالت خود را به پايان نرسانده اى«. 
و اگر در روز غدير واليت تو را ابالغ نمى كردم اعمال گذشته ام نابود مى شد.

هركس خدا را بدون واليت تو مالقات كند اعمال گذشــته اش نابوده شده است اين 
وعده حتمى خدا به من است. 

من چيزى نمى گويم جز آنچــه را كه پروردگار بزرگ من فرمود آنچه را امروز به تو 
گفته ام از طرف پروردگار بزرگ بود كه درحق تو نازل فرمود.3

  101. نورهاى جهان و جنان  

رسول خدا : لَْو َعلِمَ اللّه َ تعاىل اَنَّ ىف االرِض عبادا اَكْرََم ِمْن عىلٍّ َوفاطمَة َوالحسن والحسنِي 
الَََمَرىن اَّن اُباِهَل ِبِهْم َولِكْن اََمرىن ِبالُْمباَهلَِة َمَع هُؤالِء َوُهْم اَْفَضُل الَْخلِْق َفَغلَْبُت ِبِهُم النَّصارى.

اگر خداوند متعال در روى زمين از على و فاطمه و حسن و حسين بهتر و عزيزتر 
ســراغ داشت به من دستور مى داد با آن ها به مباهله بروم لكن خداوند امر كرد به وسيله 

1. طه، 82.
2. مائده، 67.

3. تفسري برهان، ج 1، ص 488، حديث 2 اين حديث طوالنى تر از آن بود كه آورده شد.
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ايشان به مباهله رفتم پس اين دليل است بر افضليت ايشان نسبت به همه مخلوقات لذا 
من به وسيله ايشان به نصارى غلبه كردم.1

   102. محبت و پيروى از اهل بيت مزد رسالت پيامبر  

به رســول خدا عرض كردند: اى پيامبر! مردمانى نزد تو مى آيند و از محضر مبارك 
تو درخواســت كمك دارند و تو دستت خالى اســت اين امر باعث مى شود كه دشمنان 
نسبت به تو بدگويى كنند؛ لذا ما دوست داريم يك سوم اموالمان را به تو تقديم كنيم تا 

هركه به تو مراجعه كرد دستانت پر باشد. 
رسول خدا سكوت كرد و در انتظار فرمان خداوند نشست تا اينكه جبرئيل فرود آمد: 
»قل ال اسئلكم عليه اجرا االّ املودة ىف القرىب؛ بگو در برابر رسالتم مزدى از شما نمى خواهم 

مگر دوستى خويشاوندانم«.2
با نزول اين آيه رسول خدا از آن ها چيزى نگرفت. 

امام صادق ادامه دادند كه منافقان به ســخن در آمدند كه: چيزى بر محمد نازل 
نشــده است ديروز اهل بيتش را بر ما تحميل كرد و گفت: »من كنت مواله فعىل مواله« و 

امروز مى گويد: »قل ال اسئلكم...«.3

  103. پيروى از امام حق  

امام حسني ىف قوله تعاىل: )يوم ندعوا كل اناٍس بامامهم(: امام دعا اىل هدى فاجابوه 

اليه وامام دعا اىل ضاللٍة فاجابوه اليها هوالء ىف الجنة وهوالء ىف النار.

امام حسين درباره آيه: »روزى كه هر گروه از مردم را به پيشوايانشان مى خوانيم« 
فرمود: يك امام به راه راســت فرا خوانده و پيروانش دعوت او را لبيك گفته اند و امامى 
بــه گمراهى خوانده و پيروانش دعوت او را پذيرفته اند پس آن گروه در بهشــتند و اين 

گروه در آتش.4

1. كتاب فاطمه الزهراء ، ص 54.
2. شورى، 23.

3. تفسري كنزالدقائق، ج 9، ص 258.
4. تفسري نورالثقلني، ج 3، ص192.
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  104. اطاعت مزد رسالت  

امام صادق مى فرمايد: وقتى آيه شريفه »قل الاسئلكم عليه اجرا اال املودة ىف القرىب«1 
نازل شد در پى آن رسول خدا ايستاد و به مردم فرمود: 

اى مردم! خداوند متعادل حقى را براى من بر شما واجب كرده آيا حق آن را به جاى 
مى آوريد؟ اما هيچ كس جواب حضرتش را نداد.

رسول خدا به خانه برگشت و فرداى آن روز سخن خود را تكرار كرد، اما باز جوابى 
نشــنيد و روز سوم نيز مثل روز دوم، پس رسول خدا فرمود: اى مردم! اين واجب الهى 

طال و نقره و خوراك و آشاميدنى نيست.  
عرض كردند: اكنون باز گو!

رســول خدا فرمــود: خداوند متعال بر من ايــن آيه را نازل كرده اســت كه »قل 
الاسئلكم...« من از شــما مزد و پاداشــى نمى خواهم اجر و رسالت و زحمات من دوستى 

نزديكان من است در آن لحظه گفتند: اگر اين گونه است پس ما قبول مى كنيم.2
اما در حديثى ديگر امام صادق تصريح فرمودند: والل ! به اين عهد وفا نكردند مگر 

7 نفر؛ سلمان، ابوذر، عمار، مقداد و جابر بن عبدالل  انصارى وزيد بن ارقم.3

  105. على امام روز الست  

رسول خدا به على فرمود: 
تو كسى هستى كه خداوند با تو بر خاليق احتجاج نمود و فرمود: 

آيا من پروردگار شما نيستم؟ 
گفتند: آرى. 

فرمود: آيا محمد! پيامبر شما نيست؟
گفتند: آرى. 

فرمود: و على امام شماست.4

1. شورى، 23.
2. تفسري صاىف، ج 4، ص 372.

3. تفسري كنزالدقائق، ج 9، ص 256.
4. جواهرالسنية.
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  106. عترت پيامبراكرم چه كسانى هستند؟  

ريان بن صلــت گويد: امام رضا در مرو در مجلس مأمون كه جمعى از دانشــمندان 
عراق و خراســان جمع بودند حاضر شــد مأمون رو به آن ها گفت مرا از تفسير اين آيه 
خبر دهيد1، »ســپس كتاب را ارث داديم با آن ها كه برگزيديم از بندگان خود«، علماى 
حاضر گفتند: مقصود از آنان همه امت اســالمى اســت. مأمون گفت: اى ابوالحسن تو 
چــه مى گويى؟ امام رضــا فرمود: من هم عقيده آن ها نيســتم بلكه مى گويم مقصود 
خدا همان عترت طاهره اســت. مأمون گفت: چگونه اســت كه عترت مقصود اســت و 
امت مقصود نيســت؟ امام رضا فرمود: اگر همه امت مقصود باشد بايد همه مردم اهل 
بهشــت باشــند چون خدا متعال در ادامه مى فرمايد برخى ظالم به نفس باشند و برخى 
ميانه رو، بعضى سابق بالخيرات به اذن خدا و اين همان فضل بزرگ است و سپس همه 
را در بهشــت جمع كرده و فرمود: به بهشــت عدنى كه در آن در آيند و دست بندهاى 
طال پوشند، بنابراين وارث مخصوص عترت طاهره است نه ديگران، مأمون گفت: عترت 
طاهــره كيانند؟ حضرت رضــا  فرمود: هم آن ها كه خدا در قرآن وصفشــان كرده و 

فرموده2 همانا خدا مى خواهد پليدى را از شما خاندان ببرد و به خوبى پاكتان كند. 
و هم آنانند كه رســول خدا درباره شــان فرمود: من در ميان شما دو ثقل را بر جا 
مى گذارم كتاب خدا و خاندانم كه اهل بيت منند و آن ها جدا نشــوند تا سر حوض بر من 
در آيند شــما بنگريد چگونه با آن ها هســتيد بعد از من، اى مردم به آن ها نياموزيد زيرا 
آن ها از شــما داناترند، علماء گفتند: اى ابوالحسن! به ما بگو كه عترت طاهره همان آل 

مى باشند يا غير آل؟ فرمود: همان آل رسولند.3

  107. ما حزب خداييم  

هشام  بن حّســان گويد: پس از آنكه با امام حسن مجتبى براى حكومت بيعت شد 
از آن حضرت شــنيدم كه براى مردم ســخنرانى كرد و فرمود: ما حزب پيروز خداوند، و 

1. فاطر، 32.
2. احزاب، 23.

3. تحف العقول، ص 775.
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خاندان نزديك پيامبر خدا و خانواده پاك و پاكيزه او و يكى از دو چيز گرانبهايى هستيم 
كه رســول خدا پس از خود در ميان امتش به جاى گذارد، و ما همدوش كتاب خداييم 
كــه تفصيل هر چيز در آن هســت، و هيچ گونه باطلى از پــس و پيش در آن راه ندارد، 
پس اعتماد و اطمينان در تفســير آن بر ماســت، و ما در تأويل آن راه گمان نپوييم بلكه 
حقائق آن را به يقين مى دانيم، پس از ما اطاعت كنيد كه اطاعت ما واجب شمرده شده، 
چرا كه به طاعت خداى ـ عّزوجّل ـ و رســولش مقرون گشته است، خداوند ـ عّزوجّل ـ 
مى فرموده: »اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خدا و رسول او و صاحبان امر اطاعت كنيد، 
پس اگر در مورد چيزى نزاع پيدا كرديد آن را به حكم خدا و رسول باز گردانيد«، )فرمود( 
»و اگر آن را به نزد رسول يا صاحبان امر باز مى گرداندند هر آينه كسانى از صاحبان امر 
كه حكم آن را استنباط مى كردند به حقيقت آن پى مى بردند« و شما را از گوش فرا دادن 

به آواز شيطان برحذر مى دارم كه او دشمن آشكار شماست. 
در نتيجه مانند دوســتان شيطان مى شــويد كه به آنان )در آن آيه( مى گويد: »امروز 
احدى از مردم بر شما پيروز نمى شود و من خودم پناه شمايم، و چون دو گروه پيكار جو 
)صف مسلمين و كفار( بهم برخوردند پا به فرار گذاشت و به پشت خود گريخت و گفت: 
من از شــما بيزارم، من چيزى را مى بينم كه شما نمى بينيد«، و سپس هدف نيزه ها، 
طعمه شمشــيرها و هدف تيرها واقع مى شويد، سپس »در آن روز هيچ كسى را كه قباًل 

ايمان نياورده و كار خوبى نكرده ايمانش سودى نبخشد«.1

  108. نشانه هدايت و ايمان  

...ســليم  بن قيس مى گويد: از امام على شــنيدم كه مردى به حضورش آمد و اين 
سؤال را كرد: 1. كمترين چيزى كه انسان با آن »مؤمن« مى شود؟ 2. كمترين چيزى كه 
انسان به خاطر آن »كافر« مى گردد؟ 3. كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن »گمراه« 

مى شود چيست؟
امام على فرمود: كمترين چيزى كه انسان به وسيله آن مؤمن مى شود آن است كه 
خداوند خود را به او بشناساند، و انسان به اطاعت از خدا اقرار كند و سپس خدا، پيامبرش 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 398، انعام، 158 ـ مناقب، ج 3، ص 76.
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را به او بشناساند و او به اطاعت از پيامبر اقرار نمايد و همچنين خداوند امام و حجتش 
را در زميــن و گواهــش را بر مردم )يعنى امام را( به او معرفى كند و او به اطاعت از امام 

اقرار نمايد. 
سليم مى گويد: من عرض كردم: اى اميرمؤمنان! اگر همين مقدار بداند كافى است؟ 

حضرت فرمود: آرى! اگر به او امر كردند، انجام دهد و اگر نهى كردند او ترك كند. 
ســپس حضرت ادامه داد، اما كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن كافر مى شود: آن 
اســت كه چيزى را كه خداوند نهى كرده گمان كند كه انجام آن روا است و اين پندار را 
در ديــن خود قرار دهد )بدعتگذار گردد( و به اين عقيده باقى بماند و خيال كند كه آنچه 
را )به پندار او( خدا دســتور داده، بايد خدا را بر آن اســاس پرستش كرد، در صورتى كه 

چنين كسى شيطان را مى پرستد.
و كمترين چيزى كه انســان به خاطر آن گمراه مى شــود: آن است كه حجت و گواه 
خدا بر بندگانش را نشناســد يعنى آن امامى را كه خداوند به اطاعت از او دســتور داده و 

رهبريش را واجب كرده نشناسد.
سليم مى گويد: 

عرض كردم »اى اميرمؤمنان! آن حجت و گواهان الهى را براى من تعريف كن!«.
امام على در پاســخ فرمود: آن ها كسانى هســتند كه خداوند )اطاعت( آنان را )در 
قرآن( قرين اطاعت خود و پيامبرش قرار داده و فرموده است: »يا أيها الذين آمنوا اطيعوا 
اللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد اطاعت كنيد خدا را و 

اطاعت كنيد رسول خدا و اطاعت كنيد صاحبان امر را«.1
عــرض كردم: اى اميرمؤمنان! خدا مرا فدايت كند اين مطلب را روشــن تر بيان كن. 
حضرت فرمود: آن ها )صاحبان امر( كســانى هستند كه رسول خدا در آخرين خطبه اش 
در روز رحلتــش فرمود: »همانا من دو چيز را در ميان شــما مى گذارم كه پس از من تا 
وقتــى كه به آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نشــويد: كتاب خدا و عترت من كه خاندان 
من هستند زيرا خداوند لطيف و آگاه به من سفارش كرده كه آن دو از هم جدا نشوند تا 

1. نساء، 59.
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در كنار حوض بر من وارد گردند؛ مانند اين دو انگشت؛ سپس امام دو انگشت اشاره خود 
را به هم چسبانيد و...«.

آنــگاه فرمــود: »فتمسكوا بهام التزلوا والتضلوا والتقدموهم فتضلوا؛ پس به هر دوى 
اين ها چنگ بزنيد تا لغزش نكنيد و گمراه نگرديد و از آن ها جلو نيفتيد كه گمراه خواهيد 

شد«.1

  109. عمل 70 پيامبر به كار تو نمى آيد اگر...  

و در روايت از رسول خدا نقل شده است كه فرمود: 
سوگند به خداوندى كه جان من در دست اوست اگر كسى عمل هفتاد پيامبر را انجام 

دهد هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر اين كه برادرم على را دوست داشته باشد.2

  110. امام مبين على است  

ابن بابويــه از حضرت باقر روايت كرده كه فرمود: چون آيه »وكل شيئى احصيناه ىف 
امام مبني« نازل شــد ابوبكر و عمر بن خطاب خدمت پيامبراكرم  آمدند و عرض كردند: 

يا رســول الل  آيا منظور از امام مبين تورات است؟!! حضرت فرمود: خير! عرض كردند: 
آيا انجيل است؟ حضرت فرمود: خير. باز پرسيدند: آيا منظور قرآن است. 

حضرت فرمود: خير! در همين موقع حضرت اميرالمؤمنين على وارد جلسه شد. 
پيامبراسالم فرمودند: 

آن امــام مبين كه خداوند همه چيز را در آن بيان فرمود على اســت كه پروردگار 
علم هر چيزى را در وجود برادر و وصى خليفه بعد از من؛ على به وديعه نهاده است.3

1. اصول كاىف، ج 2، ص 414.
2. بحاراالنوار، ج 68، ص 286 و ج69، ص 16.

3. معانی االخبار، ج 1، ص 225.
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  111. امام در قرآن   

كلمه امام در قرآن به معناهاى مختلف آمده ولى مسلما مقصود از امام در آيه همان 
رهبر مطاع و واجب االطاعة مى باشد. 

در قرآن از تورات به امام تعبير شــده »ومن قبله كتاب موىس اماما ورحمة«1 و از لوح 
محفوظ نيز به عنوان امام تعبير شده است آنجا كه مى فرمايد: »وكل ىش ء احصيناه ىف امام 

مبني«.2

در آيه 71 ســوره اسراء مقصود لوح محفوظ نيست زير لوح محفوظ يكى است و آيه 
مى گويد: 

هــر مردمى امامى دارند »روزى كه هر جمعيتى از مردم را با امامشــان مى خوانيم و 
احضار مى كنيم پس كســانى كه كارنامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود آنان 
كارنامه خود و پرونده اعمالشان را مطالعه مى كنند و اندكى هم به آن ها ظلم نخواهد شد 
و كســانى كه در اين دنيا )از راه حق( كور بوده انــد در آخرت نيز كور و گمراه تر خواهند 

بود«.3
در آيه فوق مقصود كتب آســمانى نيســت زيرا اولين كتاب آسمانى كتاب نوح است 
و قبل از آن كتابى نبــوده در صورتى كه آيه مى گويد: »ندعوا كل اناس بامامهم«؛ 4و اگر 
مقصود كتاب باشــد پس بايد مردم قبل از نوح بى امام باشــند پس مقصود ازامام در آيه 

كسى است كه به او اقتدا مى شود و مردم از او تبعيت مى كنند.
عالوه بر اين ها از آيه بر مى آيد كه اطاعت از امام بر حق انســان را به ســوى رشد 
و كمال و بصيرت ســوق مى دهد و دورى از امام حق عامل ضاللت و كورى و ســقوط 

مى باشد. 
لذا طبق روايات متعدد از ائمه اطهار آمده، آن نورى كه فرا راه حركت جامعه قرار 

مى گيرد نور وجود امام است.5

1. هود، 17.
2. يس، 12.

3. اسراء، 71.

4. اسراء، 71.
5. كاىف، كتاب حجة، باب 13.
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  112. پيروان عملى على آمرزيده اند   

رسول خدا فرمود: 
يا على! به درســتى كه خداوند متعال اوالد و ذريه و اهل تو و شــيعيان تو و محبان 

شيعيان تو را بخشيده و آمرزيده است.1

  113. امتحان خدا بود  

على  بن ابراهيم از حضرت باقــر روايت كرد كه فرمود: اميرالمؤمنين با صداى بلند 
آيه »الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه  اضل اعاملهم«2؛ را تالوت نمودند. ابن عباس عرض 

كرد: اى موالى من چرا اين آيه را قرائت نموديد؟ 
فرمود: آيه اى از قرآن را تالوت كردم.

عرض كرد: آيه را براى منظور خاصى تالوت نموديد؟ 
فرمــود: بلى! پروردگار در قرآن مى فرمايــد: »ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه 

فانتهوا«.3

اى ابن عباس! آيا گواهى مى دهى بر پيامبرخدا كه ابوبكر را خليفه و جانشــين خود 
گردانيده باشد؟ 

عرض كردم: اى موالى من ســوگند به خدا از رســول خدا نشنيده ام كه وصى و 
جانشين كسى را جز حضرتت قرار دهد.

امــام فرمود: پس چرا با ابوبكر بيعت كردى و با من بيعت نكردى؟ عرض كرد: مردم 
همه بر بيعت ابوبكر اجتماع نمودند، من هم از آن ها متابعت كردم.

امام فرمود: همان طورى كه مردم بعد از موســى به پرستيدن گوساله اجتماع نمودند 
در اينجا خداوند شما را آزمايش نمود، مثل شما كه با ابوبكر بيعت كرديد....4

امام على در جواب طلحه فرمود: اگر به آنچه در قرآن اســت عمل كنيد از دوزخ 

1. الغدير، ج 3، ص 78.
2. محمد، 1.
3. حشر، 7.

4. تفسري علی ابن ابراهیم قمی، ج 2، ص 301.
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نجات خواهيد يافت و به بهشت خواهيد رفت و در قرآن حجت ما، و بيان حق ما، و واجب 
بودن اطاعت از ما آمده است.1

  114. اولويت ولّى الهى   

پس از نزول آيه: »النبّى اوىل باملؤمنني من انفسهم وازواجه...«.2
مردم از رســول خدا تفسير آن را پرســيدند: فرمود: السّمع والطاعة؛ يعنى: من دو 

سمت دارم: 
يكى رســالت كه بر اســاس آن احكام الهى را نقل و خود نيز به آن عمل مى كنم و 
ديگرى واليت و امامت و رهبرى جامعه است، من فرمانده جنگ و صلح هستم و مسائل 

كشورى و لشكرى بر عهده من است، فرمانم را بايد اطاعت كنيد. 
»اوىل باملؤمنني« يعنى: قلمرو واليت من همه مؤمنانند »بانفسهم واموالهم وحقوقهم«.

پيامبراكرم در غديرخم ابتدا معارف و اصول دين را بازگو كرد و همگان به آن اقرار 
كردند بعد آيه »الّنبى اوىل باملؤمنني من انفسهم«3 را تالوت كرد و از حاضران اقرار گرفت: 

»الست اوىل باملؤمنني من انفسهم«.4

فرمود: 
هركســى صاحب اختيار خويش است، ولى پيامبر والى، متوالى، ولّى و اولى است به 

جان همه شما از خود افراد؟ 
اولويت )اولى( در آيه سوره احزاب و در سخن پيامبراكرم تعيينى است نه تفضيلى. 
اگر گفته شــود ديگرى نيز مى تواند اين كار را انجام بدهد ولى فالنى اولى است اين 

افعل تفضيل است ولى افعل تعيين مثل »اولوا االرحام بعضهم اوىل ببعض«.5
كه معنايش اين نيســت كه در ارث همگان مساوى هستند ليكن طبقه اول سزاوارتر 

1. احتجاج طربىس، ج 1، ص 225.
2. احزاب، 6.
3. احزاب، 6

4. بحاراالنوار، ج 37، ص 123.
5. احزاب، 6.
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اســت بلكه بدين معناست كه با بودن طبقه اول، ارث به طبقه دوم نمى رسد و همچنين 
با بودن طبقه دوم به طبقه سوم نمى رسد. 

بنابراين چون اولويت تعيينى است، با بودن پيغمبر، انسان صاحب اختيار نيست نه اين 
كه ما صاحب اختيار خود هســتيم و پيامبر نيز صاحب اختيار ماست ولى بهتر است كه او 

كارهاى ما را اداره كند كه آن اولويت تفضيلى است نه تعيينى.
پس معنايش اين اســت كه وقتى پيغمبر چيزى را اراده كرد انســان در برابر او حقى 
ندارد مردم در كارهاى شــخصى خود، بر خود ســلطه دارند، ولى هنگامى كه در تحت 

رهبرى رسول اكرم قرار گرفتند حرف اول و آخر را رسول گرامى مى زند.
پيغمبراكرم در غدير همين بهره را از شمشين آيه سوره احزاب گرفت.1

  115. اشهاد در صحنه غدير   

خداى ســبحان در موطن خاص ميثاق گيرى، از انســان ها، آنان را بر خودشان گواه 
ساخت و به آنان فرمود:

آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا؟ گواهى داديم » واذ اخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتهم واشهدهم عىل انفسهم الست بّربكم قالوا بىل شهدنا ان تقولوا يوم القيامة 

انّا كّنا عن هذا غافلني«.2

خليفه الل  و انســان كامل، يعنى رســول اكرم نيز كه آثار خدايى در او جلوه كرده 
است، به عنوان آيت كبراى حق در روز غدير از مردم اقرار گرفت و فرمود: 

»اى مردم آيا من از خود شما به شما اولى نيستم؟ گفتند: چرا »ايّها الّناس الست اوىل 
بكم من انفسكم؟ قالوا بىل«.

آنچه در ميثاق الهى گذشت اشهاد و اقرار و اعتراف به ربوبيت و عبوديت انسانها بود 
و در غدير خم اشهاد براى واليت و رهبرى و خالفت. 

شاهدگرفتن براى آنست كه انسان بر اساس واقعيتى تصميم بگيرد و تسليم شود.
خدا ربوبيت خود و عبوديت ما را به ما نشــان داد و بــراى گرفتن پيمان، اطاعت و 

1. گفتارى از عالمه كبير حضرت آيه اللّ  جوادى آملى.
2. اعراف، 172.
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پذيرش شــريعت و تكليف پرسيده آيا من پروردگار شما نيستم؟ ما گفتيم چرا، پيامبر نيز 
مردم را بر نبوت خود شاهد گرفت و حاضران در صحنه غدير گفتند: آرى. 

بعد فرمود الزمــه پذيرش نبوت و واليت من، پذيــرش امامت و واليت وّصى من 
على است. بسيارى از ائمه به واقعه غدير احتجاج و استدالل كرده اند. 

اميرالمؤمنين نيز پس از حادثه خالفت استشهاد كرد و فرمود: 
مردم! مگر در غدير و موارد ديگر شاهد نبوديد كه پيغمبر مرا وّصى قرار داد پس بايد 

رهبرى مرا بپذيريد. 
وجود مبارك اميرالمؤمنين در نهج البالغه فرمود:

به خدا سوگند من از همه مردم حتى از خود مردم به آن ها اولى هستم. 
»فواللّه  اىن الوىل الّناس بالّناس«.1

اين اولويت تعيينى اســت نه تفضيلى. آنچه را وجود مبارك حضرت امير در خطبه 
نهج البالغه بيان فرموده از خطبه غديريه پيغمبر استفاده كرده است.2

  116. رستگاران دو دنيا  

شــيخ طوسى در كتاب امالى به سند صحيح از اميرالمؤمنين على نقل كرده است 
كه: رســول خدا آيه: »ال يستوى اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون؛ 
3دوزخيان و بهشــتيان مساوى نيستند بهشتيان رستگارانند« را تالوت كرد آنگاه فرمود: 

بهشتيان كسانى هستند كه در اطاعت من باشند و پس از من تسليم فرمان على و به 
واليتش اقرار نمايند. 

پرسيده شد: اصحاب نار )دوزخيان( كيانند؟ فرمود: كسى كه نسبت به واليت او خشم 
ورزد، نقص عهد كند و با او از درجنگ درآيد. 

مرحوم صدوق نيز اين حديث را از على نقل كرده و ابوالمويد بن موفق احمد از جابر 
آورده اســت كه پيامبر اكرم فرمود: سوگند به آن كسى كه جانم در اختيار اوست اين 

)على( و شيعيانش در روز قيامت رستگارند. 

1. نهج البالغه، خطبه 118. 
2. غدير )گفتارى از حضرت عالمه كبير، آيت اللّ  جوادى آملى(.

3. حشر،  20.
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  117. براى مال دنيا پيامبر را رها كردند  

در تفســير مجاهد يعقوب  بن سفيان در تفسير خود از ابن عباس از آيه 11 سوره جمعه 
كه مى گويــد: هنگامى كه تجارتى مى بينند تو را تنها مى گذارند چنين آمده اســت كه: 
دحيه كلبى روز جمعه از تجارت شــام باز گشته بود و اجناس خوراكى آورده بود هنگامى 
كه به ســنگ هاى زيت رســيد با زدن طبل رسيدن خود را اعالم نمود مردم براى ديدن 
كاروان تجارتى او رفتند و پيامبر روى منبر تنها ماند و كســى جز على و حسن و حسين 

و فاطمه و سلمان و ابوذر و مقداد باقى نماند. 
پيامبر فرمود: 

خداوند به مســجد نظر افكند، اگر اينها در مســجد باقى نبودند مردم مدينه به آتش 
مى سوختند و سنگ بر آن ها مى باريد چنانكه درباره قوم لوط انجام شد و خداوند آيه مورد 
بحث را درباره باقيماندگان نازل فرمود كه صبحگاهان و شامگاهان تسبيح خدا مى گويند 

مردانى كه تجارت آن ها را فريب نمى دهد.1

  118. عهد ازلى خداوند  

امام باقر فرمود: مقصود از »الذين ينقضون عهداللّه « عهدى است كه براى خداوند 
به ربوبيت و براى رســول او به نبوت و براى على به امامت و براى شــيعيان آن ها 
به دوســتى و كرامت گرفته شــده و مقصود از »ويقطعون ما امراللّه  به ان يوصل« قطع 
رحم نســبت به خويشان و اقوام اســت كه بايد حقوق آن ها رعايت شود و باالترين حق 
خويشــاوندى و واجب ترين آن حق خويشــان پيامبر اســت كه حق آن ها به واسطه 
رسول خدا بر مردم واجب شده چنانچه حق خويشان هر كسى به واسطه پدر و مادر او 
بر او واجب اســت در حالى كه حق پيامبر از پدر و مادر باالتر است پس حق خويشان 
او هــم باالتر از ديگران خواهد بود و قطع رحم نمودن با آن ها نيز خطرناك تر از ديگران 

است. 
و فرمود: »ويفسدون ىف االرض«2 بالربائة فمن فرض اللّه  امامته.... 

1. رشح من ال یحفره الفقیه، )لوامع( نوشته مجلسى اول ، ج4، ص496.
2. بقره، 27. 
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از »يفسدون ىف االرض« انكار امامت كســانى است كه خداوند امامت آن ها را بر مردم 
واجب نموده و اعتقاد به امامت كسانى است كه خداوند مخالفت و بيزارى از آن ها را نيز 

واجب نموده است...1

  119. اهل بيت آب حيات بشر  

قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم مباء معني: بگــو اگر آب همه به زمين فرود 

برود كيست كه آب گوارا برايتان بياورد؟2
در تفسير على  بن ابراهيم3 ذيل اين آيه آمده »أرايتم ان اصبح امامكم غايبا فمن ياتيكم 
بامام مثله«؛ كه حضرت فرمودند: اگر امامتان از شما غايب شود پس چه كسى براى شما 

امامى مثل او مى آورد؟
)از اين حديث شــريف درمى يابيم كه وجود امام از ضروريات حيات مادى و معنوى 
اســت چنانچه اگر روزى به انسان آب نرســد او با مرگ مواجه خواهد شد پس دنيا نيز 

نيازمند واليت و امامت آن امام است(. 

  120. امام چلچراغ هستى  

وقتى آيه: »يا أيها الذين آمنوا اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمرمنكم«4 نازل شــد. 
جابر بن عبدالل انصارى از آن حضرت پرسيد: ... اولى االمر كه اطاعتشان در رديف اطاعت 

شما به حساب آمده است چه كسانى هستند؟ 
پيامبر اكرم فرمود: آن ها جانشــينان من و ائمه مســلمانان هستند كه اولين آن ها 
على  بن ابي طالب و بعد از او فرزندش حســن و... به اين ترتيب تك تك ائمه اطهار را 
نام بردند وقتى به امام دوازدهم رسيدند به اين تعبير ايشان را ياد مى كنند كه: »ثم سمى 

1. بحاراالنوار ج 24، ص 389. 
2. ملك، 30.

3. رشح من ال یحرضه الفقیه مشهور به لوامع صاحبقرانی، نوشته مجلسى اول، ج 2، ص 379. 
4. نساء، 59.
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محمد وكنى حجة اللّه  ىف ارضه و بقية ىف عباده ا بن الحسن  بن عىل...«؛ ســپس همنام محمد 

هم كنيه منحجة الل  و بقيةالل  در بين مردمان فرزند حسن به على هستند1....

  121. برترين شب  

مرحوم صدوق مى گويد:
حّدثنا اىب رحمه اللّه  قال: حدثنا سعد بن عبداللّه ، قال ذكر عند اىب عبداللّه  : انا انزلناه 

ىف ليلة القدر قال: ما ابني فضلها،...

مرحوم صدوق مى گويد: حديث كرد ما را پدرم... كه در حضور امام صادق  انا انزلنا 
ىف ليلة القدر خوانده شــد امام فرمود: چقدر فضل اين ســوره بر ساير سوره هاى قرآن 

آشكار است من گفتم: آن فضل چيست؟ 
فرمودند: براى آنكه اين سوره مشتمل بر ليلة القدر است كه واليت على  بن ابي طالب 
در همان شــب نازل شده است، گفتم: در همان شب قدرى كه اميدواريم در ماه مبارك 

رمضان باشد امر واليت آن حضرت نازل گرديده است؟ 
فرمودند: آرى آن شــبى است كه آســمان ها و زمين در آن مقدر شده و نيز واليت 

2. اميرالمؤمنين

  122. راه روشن  

ابوبصيــر روايت كرده كه حضرت صادق فرمود: صراطــى كه ابليس در اين آيه3 
گفته مراد از آن حضرت اميرالمؤمنين على اســت و حاصل معنى آيه كريمه اين است 
كه من بر ســر راه راست كه واليت و محبت على است مى نشينم تا نگذارم كه كسى 

به آن راه رود.4

1. تفسري برهان، ص 381. 
2. معاىن االخبار، ص 315. 
3. آيه 16 از سوره اعراف. 

4. تفسري عياىش، ج 2، ص9. 
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  123. راه صداقت   

سليم  بن قيس از حضرت اميرالمؤمنين روايت كرده كه چون آيه: يا ايها الذين آمنوا 
اتقواللّه  و كونوا مع الصادقني نازل شد سلمان از رسول خدا پرسيد: اى رسول خدا اين 

آيه عام است يا خاص؟ 
حضرت فرمود: امر به تقوى براى جميع مؤمنين عام است ولى صادقون خاص است 

كه نازل شده براى برادرم على و اوصياء بعد از او تا روز قيامت. 
پــس حضرت اميرالمؤمنين در زمان خالفت عثمان به جمعى از مهاجر و انصار گفت 

كه: 
آيا شــما نمى دانيد كه اين حديث )حديث فوق( از رسول خدا است و شما همه آن را 

نشنيديد؟ همه آن ها گفتند: اللهم نعم.5
در اصول كافى از حضرت صادق روايت شــده كه مراد و مقصود از آيه »...ان لهم 

قدم صدق عند ربهم«.6 واليت حضرت اميرالمؤمنين است.7

  124. نور قيامت   

ابوسعيد خدرى نقل مى كند كه پيامبر اسالم فرمودند: 
»به خدا سوگند هيچ بنده اى اهل بيت مرا دوست نمى دارد مگر اينكه خداوند عزوّجل 

در قيامت نورى به او مى دهد تا در كنار حوض كوثر نزد من آيد.8 

  125. راه نورانى  

حضرت ابوجعفر، امام ثقلين حضرت باقر العلوم در تفسير آيه كريمه: 
»يجعل لكم نورا متشون«9 مى فرمايد: 

5. بحاراالنوار، ج 24، ص 32.
6. آيه 2 سوره يونس. 

7. تفسري رشيف الهيجى ذيل آيه فوق. 
8. شواهد التنزيل ج 2، حديث 947. 

9. حديد، 28. 
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كسى كه به واليت على تمسك جويد نور و روشنايى دارد.1
پس نتيجه منطقى قضيه آنست كه نور وقتى نباشد حركت در تاريكى از انسان سلب 
مى شــود لذا نور قيامت امام على  بن ابي طالب اســت و اگر كسى اين نور را در دل داشت 
مى تواند به پيامبر خود حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى در كنار كوثر ملحق شود. 

  126. اولى االمر كيست؟   

روزى شخصى از امام على پرسيد؟ يا اباالحسن. نام حجج خدا را براى من بگوئيد؟ 
امام فرمود: همان كســانى كه خداوند نام آن ها را همراه نام خود و نام پيامبرش ذكر 
كرده است آنجا كه مى فرمايد: »اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم؛ يعنى: از خدا 

و پيامبر و صاحب امرتان اطاعت كنيد«.2
پرسيد: نامشان را روشن تر بفرمائيد؟ 

حضرت فرمود: همان كســانى كه پيامبر در آخرين خطبه اى كه خواند و در همان 
روز از دنيا رفت از آنان چنين ياد كرده است: 

»من در ميان شــما دو چيز باقى گذاردم تا هنگامى كه دســت به دامان اينها باشيد 
گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و اهل بيتم« 

خداوند متعال با من عهد كرده كه اين دو هيچگاه از يكديگر جدا نميشــوند تا بر سر 
حوض كوثر مرا مالقات كنند مانند اين دو انگشت )و در اينجا اشاره به دو انگشت سبابه 
دســتش فرمود(، نه مانند اين دو انگشت )و در اينجا اشــاره به دو انگشت سبابه وميانه 

نمود( زيرا اين دو يكى بلندتر از ديگرى و جلوتر از آن است.
با اين دو باشــيد تا گمراه نشــويد از اينها پيشتر و جلوتر نرويد كه هالك مى شويد و 
از آن ها عقب نمايند كه متفرق مى شــويد و به اينان چيزى ياد ندهيد كه آن ها از شــما 

داناترند. 
آن مرد گفت: يا اميرالمؤمنين نام اين حجت هاى خدا را برايم بگو؟

1. شواهد التنزيل ج 2، حديث 946. 
2. نساء، 59.
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امام فرمود: همان كسى كه پيامبر در روز غدير خم او را نصب كرد و به مردم خبر 
داد كه: »اختيار او نسبت به مردم از خود آنان بيشتر است«. 

و دستور داد تا حاضران به غايبان اطالع دهند. 
گفت: يعنى شما يا اميرالمؤمنين؟ 

فرمود: من اول آن ها و آقاى آن ها هستم و بعد از من پسرم حسن صاحب اختيار مردم 
است سپس پسرم حسين و بعد از او جانشينان پيامبر تا وقتى بر سر حوض كوثر يكى 

پس از ديگرى به حضور آن حضرت برسند. 
سپس آن مرد از جا بلند شد و به طرف على رفت و سر امام را بوسيد و گفت:

مطلب را برايم روشن كردى و غم و گرفتگى را از من گشودى و هر اشكالى در قلبم 
بود را از بين بردى.3

  127. آيه مؤذن  

حاكم ابوالقاسم حسكانى كه از دانشمندان اهل سنت است درباره آيه شريفه: »و نادى 
اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 

قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان لعنة اللّه  عىل الظاملني«4 به ســند خود از محمد حنفيه و از 

على نقل مى كند كه آن امام فرمود: 
انا ذلك املؤذن، آن كه اين ندا را سر مى دهد منم. 

و در روايتى ديگر ابن عباس نقل مى كند: على در قرآن نامهايى دارد كه مردم آن ها 
را نمى دانند از جمله آن ها مؤذن در آيه شــريفه »فاذن مؤذن بينهم« على است كه اين 
ندا را ســر مى دهد و ميگويد: لعنت خدا بر آن ها باد كه واليت مرا تكذيب كردند و حق 

مرا كوچك شمردند.5

3. اثبات الهداة، ج 1، ص 94. 
4. اعراف آيه 44. 

5. مجمع البيان، ذيل آيه مورد بحث. 
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  128. نشانه مغضوبين  

على  بن ابراهيم قمى از امام صــادق روايت نموده كه مغضوبين ناصبين و گمراه 
شدگان اهل شك مى باشند كه امام خود را نشناختند.1

و از پيامبر اسالم روايت است كه فرمود: 
الذين انعمت عليهم شيعيان على هستند يعنى خداوند به آن ها انعام فرموده واليت 

على  بن ابي طالب را و خداوند به آن ها غضب نكرده و گمراه نشدند.2
حضرت صادق فرمود: 

صراط مستقيم طريق به معرفت الهى است و آن دو صراط است: يكى در دنيا و يكى 
در آخرت. 

اما صراط دنيا امام واجب االطاعة مى باشد و هر كه شناخت او را در دنيا و از آن امام 
تبعيت نمود او از صراطى كه پل جهنم است در آخرت بگذارد. 

و هر كه امام را در دنيا نشناخت، بلغزد قدم او بر صراط آخرت و در جهنم بيفتد.3

  129. معنى حسنه و سيئه  

روزى ابوعبدالل جدلى به حضور اميرالمؤمنين على رســيد، بحث آن عده پيرامون 
 آيه شريفه »من جاء بالحسنه فله خري منها وهم من فزع يومئذ آمنون«4 بود حضرت على

به ابوعبدالل  فرمود: آيا مى خواهى معناى آيه را برايت بگويم؟ او عرض كرد: بلى. 
حضرت فرمود: منظور از حسنه معرفت و واليت و دوستى ما است و مراد و غرض از 

سيئه انكار واليت و بغض و دشمنى ما اهل بيت مى باشد.5

1. تفسري قمى، ج 1، ص 29. 
2. منهج الصادقني، ج 1، ص 47. 

3. تفسري برهان، ج 1، ص 50، حديث 21. 
4. نمل، 89.

5. تحفة االولیاء، ج 1، ص 585.
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  130. معناى صلوات واقعى  

امام على در ذيل آيه شريفه: ان اللّه  و مالئكته يصلون عىل النبى... 1مى فرمايد: 
براى اين آيه ظاهر و باطنى است. 

ظاهر آن »صلوا عليه« است و باطنش »وسلموا تسليام«. 
يعنى: تســليم باشيد در مقابل كسى كه رسول خدا او را وصى و خليفه خود بر شما 

نموده و در آنچه به او سپرده است.2

  131. خليفه اى نورانى  

ابن بابويه به ســند خود از حضرت امام زين العابدين روايت كرده است و گفت آن 
حضرت به ابن شــاذان فرمود: اميرالمؤمنين فرموده هركس اعتقاد نداشته باشد كه من 

خليفه چهارم خداوند در روى زمين هستم لعنت خدابر او باد. 
راوى مى گويد: حضور امام عرض كردم شما مى فرمائيد آن حضرت خليفه اول پيامبر 

است؟ 
امام فرمود: 

درست، لكن مراد از چهارمين خليفه كه آن حضرت فرموده آنست كه خداوند در قرآن 
مى فرمايد »اىن جاعل ىف االرض خليفه«.3 

آدم اوليــن خليفه خداوند در روى زمين بود و باز فرمود: »يا داود انا جعلناك خليفه ىف 
االرض«. )خليفه دوم(4

و هارون خليفه ســوم اســت، و اميرالمؤمنين خليفه چهارم خدا در روى زمين و اول 
خليفه محمد است اين است معناى آنچه كه آن حضرت فرموده بود.5 

1. احزاب، 56.
2. احتجاج طربسی، ج 1، ص 253.

3. بقره، 30.
4. ص، 26.

5. تفسیر برهان، ج1، ص 169.
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  132. هفتاد نگين سربلندى   

در روايتى امام على به مكحول 70 فضيلت و برترى خود را بيان فرمودند و تأكيد 
كردند كه هيچ يك از مردم در اين امتيازات با من شريك نيستند حضرت در منقبت 42 

از خود مى فرمايند: 
رسول خدا فرمود: 

اى على تو را بشــارت دهم كه خانه تو در بهشــت مقابل خانه من است و در اعلى 
عليين در كنار رفيق اعلى تو با منى.

امام على فرمود: به رسول خدا عرض كردم اى پيامبرخدا اعلى عليين چيست؟ 
فرمود: قبه اى از ُدر سفيد كه هفتاد هزار لنگه دارد و جاى سكونت من و توست.1

  133. قدرى ملكوتى  

امام صادق مى فرمايد: على غالبا مى فرمــود: هرگاه كه تيمى و عدوى )ابوبكر 
و عمر( خدمت رســول خدا بودند و آن حضرت ســوره قدر را با خشوع و گريه تالوت 
مى فرمود مى گفتند چقدر در اين ســوره دلت مى ســوزد پيغمبر  مى فرمود: براى آنچه 
چشــمم ديده و دلم فهميده و نيز براى آنچه دل اين شــخص )على ( پس از من در 

مى يابد آن ها مى گفتند: مگر شما چه ديده ئى و او چه مى بيند؟ 
حضرت براى آن ها روى خاك مى نوشــت »تنزل املالئكه و الروح فيها باذن ربهم من 
كل امر« ســپس فرمود: پس از اين كه خداى عزوّجل فرمايد: »هر امرى« ديگر چيزى 

باقى مى ماند؟
گفتند: نه. 

مى فرمود: مى دانيد آنكه هر امرى بر او نازل مى شــود كيست؟ گفتند: تو هستى اى 
رسول خدا مى فرمود: آرى اما شب قدر بعد از من هم مى باشد؟ مى گفتند: آرى. فرمود: در 

شب هاى قدر پس از من هم آن امر نازل مى شود؟ گفتند: آرى. 
فرمود: به چه كسى نازل مى شود؟ گفتند: نمى دانيم، پيغمبر دست بر سر من گذاشت 

1. خصال صدوق، ص 572.
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و فرمود: اگر نمى دانيد، بدانيد، آن شخص پس از من اين مرد است سپس آن دو نفر شب 
قدر را بعد از رسول خدا مى شناختند بواسطه هراس سختى كه در دل آن ها مى افتاد.1

  134. راه خدا  

 .وقفوهم انهم مسئولون؛ عن والية عىل  بن ايب طالب : ابى سعيد خدرى عن النبى
ترجمه: ابوسعيد خدرى از رسول خدا درباره آيه )وقفوهم ... ، نگاهشان داريد كه در 

كارشان مسئولند( نقل مى كند كه فرمود: از امامت على پرسيده مى شود.2

  135. راه شيطان  

در تفسير قمى آمده كه مقصود از آيه: يا ايها الذين آمنوا ادخلوا ىف الّسلم...3 
ورود در واليت اميرالمؤمنين على است. 

و در تفســير عياشى ابوبصير از امام صادق نقل كرده كه امام فرمود مقصود، ورود 
در واليت على و واليت جانشينان بعد از اوست. 

سپس امام فرمود: به خدا ســوگند مقصود از خطوات الشيطان نيز واليت آن دو نفر 
است.4 

  136. صاحب امت  

امام محمدتقى فرمود: اى گروه شيعه با سوره قدر مخاصمه و مباحثه كنيد تا پيروز 
شــويد به خدا كه آن سوره پس از پيامبر، حجت خداى ـ تبارك و تعالى است بر مردم و 

آن سوره سرور دين شماست...

1. كاىف، ج 1، ص 364. 
2. شواهد التنزیل ، ص277.

3. بقره، 208. 
4. تفسیر عیاشی، ج 1، ص 102.
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اى گروه شــيعه: خداى متعال مى فرمايد: »هيچ امتى نيست مگر آنكه بيم رسانى در 
ميان آن ها بوده است«.1

شخصى عرض كرد: اى اباجعفر! بيم رسان امت، محمد است. 
امام فرمود: 

درست گفتى ولى آيا پيامبر در زمان حياتش چاره اى از فرستادن نمايندگان در اطراف 
زمين را داشت؟

)يعنى مى توانست آن ها را نفرستد(. 
عرض كرد: نه، امام فرمود: به من بگو مگر فرســتاده پيامبر، بيم رســان او نيســت 

چنانكه پيغمبر فرستاده خداى عزوّجل و بيم رسان اوست. 
گفت: چرا، فرمود: پس هم چنين پيامبر براى پس از مرگ خود هم فرستاده و بيم 
رســان دارد اگر بگويى ندارد پس آن هائى را كه در طلب مردان امتش بوده اند را ضايع 

كرده و آن ها را بدون رهبر گذاشته است. 
آن مرد گفت: مگر قرآن براى آن ها كافى نيست؟ 

امام فرمود: چرا در صورتى كه مفسرى براى قرآن داشته باشند. 
گفت: مگر پيغمبر قرآن را تفسير نفرموده است؟ چرا تنها براى يك مرد تفسير كرد 
و شــان آيه مرد را كه على  بن ابي طالب است به امت خود گفت. عرض كرد: اى اباجعفر 

اين مطلبى است خصوصى كه عامه مردم زير بار آن نروند.
امــام فرمود: خدا حتما مى خواهد كه در نهان پرســتش شــود تا هنگامى كه دينش 
آشكار شود همچنان كه )سال هاى اول بعثت( پيامبر با خديجه در پنهان پرستش خدا 

را مى كردند تا آن زمانى كه مأمور به اعالن آن شد. 
گفــت: آيا صاحب اين دين بايد آن را نهان دارد؟ فرمود: مگر على  بن ابي طالب  از  
روزى كه با رسول خدا اسالم آورد نهان نكرد تا آن زمانى كه امرش ظاهر گشت؟ كار 

ما نيز هم چنين است2...

1. فاطر، 24.
2. كاىف، ج 1، ص 364. 
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  137. ثبات قدم مؤمنان  

حضرت ابوجعفر درباره آيه شــريفه: »واّن لو استقاموا عىل الطريقة ال سقيناهم ماء 
غدقا؛ اگر بر آن راه استوار شوند آبى فراوانشان نوشانيم«.1 

فرمود: اگر بر واليت على  بن ابي طالب اميرمؤمنان و اوصياء از فرزندان او استوار شوند 
و اطاعت آن ها را در امر و نهى شــان بپذيرند »آب فراوانى به آن ها نوشــانيم« به اين 
معنى كه ايمان را در دلشــان جايگزين كنيم و مقصود از طريقه ايمان به واليت على و 

جانشينان اوست.2

  138. ثروتى معنوى و اخروى  

امام عسگرى در تفســير »رصاط الذين انعمت عليهم« چنين فرمود: يعنى ما را به 
راه اشخاصى راهنمايى فرما كه آنان را به نعمت دين و فرمانبرداريت كامياب كرده اى، و 
ايشان همان افرادى هستند كه خداوند در حقشان فرموده است: »ومن يطع اللّه  والرسول 
فاولئك مع الّذين انعم اللّه  عليهم من النبیني والصّديقني والشهداء والّصالحني وحسن اولئك 

رفيقا«؛ كسانى كه خدا و پيغمبرش را اطاعت نمايند همراه با اشخاصى هستند كه پروردگار 

نعمت خود را به آنان مرحمت فرموده است، يعنى پيغمبران، درستكاران، شهيدان و نيكان 
آنان چه خوب دوستان و همراهانى هستند.3

و همين معنا از اميرالمؤمنين روايت شده است، سپس امام افزود اين نعمت ثروت 
دنيا و يا تندرســتى بدن نبوده است، گرچه تمامى اينها از نعمت هاى آشكار خداوند است، 

مگر نمى بينى گاهى كافران بى دين داراى اين نعمت ها هستند!
ولى شما را تشويق نفرموده است كه دعا كنيد تا راه آن ها را به شما نشان دهد، بلكه 
فقط دستور داده شده كه بخواهيد به راه اشخاصى كه نعمت ايمان و تصديق پيامبر خدا 
و واليت خاندان پاكيزه پيامبر به آنان عطا گشــته هدايت شــويد و به تقّيه نيك شما را 

راهنمايى كند كه بدان وسيله از گزند بندگان ايمن شويد. 
تقيه اى كه با آن از افزودن گناهان و كفرورزى دشــمنان خدا جلوگيرى مى شود، به 

1. جن، 16.
2. كاىف، ج 1، ص 320، جن، 16. 

3. نساء، 69.
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اين گونه با آن ها مدارا كنيد و آن ها را به مرزى نكشــانيد كه تحريك شــده و به تو و 
مؤمنين آزار رساننده و همچنين مأمور گشته ايد تا از خدا بخواهيد كه شما را به شناختن 

حقوق برادران مؤمن تان راهنمائى فرمايد. 
بنابراين هيچ بنده، مرد يا زنى نيســت كه محمد و آل محمد را دوســت بدارد و با 
دشــمنان آنان دشمنى كند مگر آن كه خود را جهت جلوگيرى از عذاب خداوند در پشت 

دژى استوار و سپرى محكم قرار داده است....
.....امام فرمود: پس او را به محمد و خاندانش ملحق مى ســازد، و از برگزيدگان 
پيروان ايشان قرارش مى دهد. سپس آن حضرت چنين فرمود: روزى پيامبر به يكى از 
ياران خود گفتند: اى بنده خدا دوســتى و دشمنى و جنگ و آشتى ات را براى رضاى خدا 
و در راه خدا كن، زيرا واليت خدا شامل حالت نخواهد گرديد مگر از اين رهگذر، و هيچ 
كس تا به اين صورت نگردد مزه ايمان را نخواهد چشيد اگرچه نماز و روزه اش زياد باشد.

مردم بيشــتر برادريشان در اين دوران به خاطر دنياست بر پايه آن يكديگر را دوست 
مى دارند و بر اســاس آن بر يكديگر خشــم مى كنند و اين به هيچ وجه آن ها را از خدا 

بى نياز نمى سازد. 
آن صحابى عرض كرد: يا رســول الل ! چگونه مى توانم بدانم كه دوستى و دشمنى و 
كينه ورزيم در راه خداســت يا نه؟ و ولّى خدا كيســت تا دوستدار او باشم؟ و دشمن وى 
كيست تا با او ستيز كنم؟ پيامبرخدا به على اشاره كرد و فرمود: آيا او را مى بينى؟ 

 گفت: بلى! فرمود: دوســتدار و مطيع او محب و فرمانبردار خداوند است، پس على
را دوســت بدار و دشمن وى را دشمن بدار، و با هركس كه دوست على  بود دوستى 
كن حتى اگر چنين شخصى قاتل پدر و يا قاتل فرزندت باشد و با دشمن او دشمن باش 

اگرچه پدر يا پسرت باشد.1 

  139. بنيان محكم دين  

امام على در خطبه اى در روز غدير فرمود: »اعلموا ايها املؤمنون انّ اللّه  عّزوجّل قال: 
انا  ما سبيله؟«.  اتدرون  بنيان مرصوص(  كأنهم  يقاتلون ىف سبيله صفا  الذين  )ان اللّه  يحب 

.سبيل اللّه  الذى نصبنى لالّتباع بعد نبّيه

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 81 ـ 78.
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بدانيد اى مؤمنان كه خداى عّزوجّل فرموده است: »خداوند دوست دارد كسانى را كه 
در راه او صف بسته همچون بنايى پوالدين مى جنگند«.

 آيا مى دانيد راه او چيســت؟ من هستم راه خدا كه منصوبم كرد تا بعد از پيامبرش
آن را بپيمايند.1

  140. تقديرى پر بركت  

اصبغ  بن نباتــه از حضرت على  بن ابي طالب روايت نموده كه رســول خدا به من 
فرمود: يا على! آيا مى دانى معنى شب قدر چيست؟ 

عرض كردم: نه! يا رسول الل . 
پيغمبر فرمود: خداوند تبارك و تعالى در آن شــب به تقدير و سرنوشتى كه در روز 
قيامــت خواهد بود قضا و حكم و اندازه گيرى نموده و در آنچه خداى عّزوجّل فرمان داد 

واليت تو بود و نيز واليت امامان از نژاد تو تا روز قيامت.2

  141. نافرمانى كردند  

جابر بن عبدالل انصارى حكايت كردند: در آخرين مراســم حــج يعنىحجة الوداع در 
نزديك پيامبر ايســتاده بودم كه آن حضرت فرمــود: »ال اَلْفينكُْم تَرِْجُعون بَعدى كُّفارا 
يَرْضُب بَْعضكُْم رِقاب بَْعٍض، َوأيمْ اللّه  لَِئ َفَعلُْتُموها لَتعرفننى ىف الكتيبه التى تضاربكم«؛ اى 

ياران! شــما را توصيه مى كنم، بعد از من به كفر و بى دينى نگراييد كه با شمشير به جان 
يكديگر بيفتيد و گردن همديگر را بزنيد. به خدا ســوگند اگر چنين كنيد، مرا از كســانى 

خواهيد يافت كه شما را با شمشير برانم.
 سپس به پشت سرش نگاه كرد 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: 
ا نَْذَهنبَّ ِبَك َفانّا ِمْنُهم ُمْنَتِقُمون ِبعىل  بن ايب طالب َفاْسَتْمِسك ِبالَّذى اُوحَى اَلَْيَك ِمْن  »َفامَّ

اَْمِر َعىّل اِنَّك َعىل رِصاٍط ُمْسَتقيم«.

خداى ســبحان مى فرمايد: به وســيله على  بن ابي طالب از آنان انتقام مى گيرم. اى 

1. تفسري نورالثقلني، ج 3، ص 411.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 250.
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رسول من! آنچه از امر على  بن ابي طالب بر تو وحى مى كنم به آن تمسك كن، اِنَّك َعىل 
رِصاٍط ُمْسَتقيم؛ كه تو بر صراط مستقيم و طريق حقيقت هستى.1

  142. اطاعت رسول خداوند متعال  
در روايتى رسول خدا به امام على فرمود: من اطاعك فقد اطاعنى.2

يعنى: هركس تو را اطاعت كند مرا اطاعت كرده است.

  143. راه بخشش گناهان  

در تفســير صافى از حضرت عســگرى نقل شده كه فرمود: مقصود از قريه در آيه 
»واذ قلنا ادخلوا هذه القرية«. 

شــهر اريحا از شهرهاى شام اســت و اين زمانى بود كه بنى اسرائيل از بيابان خارج 
شــده و به شــهر آمدند و به آن ها گفته شد: از نعمت هاى شهر )قريه( استفاده كنيد و در 
آســايش باشيد و چون از در اين قريه وارد مى شويد سجده كنيد )و علت سجده اين بود 
كه( خداوند بر در آن قريه مثال محمد و على را تمثيل كرده بود و آن ها را امر نمود 
كه براى تعظيم به آن ها ســجده كنند و بيعت و عهــد و ميثاقى را كه از آن ها به عهده 
داشــتند تجديد نمايند و بگويند: ســجده ما براى خدا به جهت تعظيم مثال ها مى باشد و 

اعتقاد ما به واليت آن ها سبب پاك شدن از گناه است. 
و خداوند به آن ها فرمود: اگر چنين كرديد گناهان گذشــته شــما را مى بخشم و به 
كســانى كه اهل گناه نبــوده و بر عهد واليت محمد و على باقــى مانده اند ثواب 
مضاعف مى دهيم ولى ســتمكاراِن آن ها به جاى اســتفاده از اين وسيله و وعده آمرزش 
خداوند )از روى استهزاء( سخن ديگرى گفتند و وارد شدند اواًل آن ها از پشت وارد شدند 
و بــه جاى گفتن حطة چيزى گفتند كه معناى آن عبارت بود از اينكه اگر حنطه و گندم 
سرخ را بخوريم و از خود دفع كنيم نزد ما بهتر از گفتن اين سخن و انجام اين كار است.3 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 216 ـ العمدة، ص 353 ـ الطرائف، ص 142.
2. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 44.

3. تفسیر صافی، ذيل آيه 58، سوره بقره.
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  144. اطاعت خداى بزرگ  

صاحب كتــاب تنبيه الغافلين در ذيل كلمه اولى االمر )نســاء، 59( پس از نقل اقوال 
مفســران، از شــيعه نقل مى كند كه منظور از اولى االمر على اســت و از ابوذر روايت 
مى كند كه رسول خدا به امام على فرمود: هركس تو را اطاعت كند مرا اطاعت كرده 

و در ذيل آيه »ولو رّدوه اىل الرسول واىل اوىل االمر....«.1
ابن عباس روايت مى كند كه رسول خدا فرمود: اقىض بكتاب اللّه  عىل  بن ايب طالب.2 

  145. سؤالى كمرشكن  

ابوسعيد خدرى از قول پيامبر درباره فرموده خداى عّزوجّل در قرآن كريم: »وقفوهم 
انّهم مسئولون« )و باز داريد ايشان را چون بايد بازپرسى شوند(.3 

چنين گويد: از آنان پرســيده مى شــود كه در مورد واليت على چه كرده اند؟ زيرا 
خدا آنان را آگاه نمود كه او خليفه بعد از پيامبر مى باشد. )آيا طبق سفارش پيغمبر حق 

واليت او را ادا كردند يا امر واليت را ضايع كرده و مهمل گذاردند؟!(.4

  146. ذكر نام على در قرآن  

ا بن شاذان در كتاب مناقب اميرالمؤمنين يكصد منقبت و فضيلت از آن امام ذكر كرده 
اســت او در منقبت و فضيلت هشتاد و پنج روايت نموده كه حضرت باقر  فرمود: پدرم 
امام زين العابدين فرمودند: روزى عمر بن خطاب در حضور رســول خدا از جاى خود 
برخاســت و عرض كرد: اى رسول خدا شما هميشــه درباره على  بن ابي طالب مى فرمائيد: 
»انت منى مبنزلة هارون من موىس اال انه النبى بعدى؛ تو يا على به منزله هارون نسبت به 

موسى در نزد من هستى جز آن كه پس از من نبوت وجود نخواهد داشت«.
مقام هارون و موسى در قرآن بيان شده ولى براى على در قرآن ذكرى نشده است؟ 

1. نساء، 83.
2. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 44 ـ 46.

3. صافات، 24.
4. معاىن االخبار، ج 1، ص 153.
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رسول خدا از گفتار عمر سخت غضبناك شد و فرمودند: اى عرب خشن، اى غليظ! مگر 
سخن خداوند را كه در قرآن مى فرمايد: »هذا رصاط مستقيم« را نشنيده اى؟1

   147. امام يعنى على  

امام حســين روايت نموده اند كه: وقتى اين آيه بر پيامبر خدا نازل شد »وكّل ىش ء 
احصيناه ىف امام مبني«؛ )همه چيز را دانسته و شمرده ايم در لوح محفوظ آن پيشواى روشن 

آشكار(2 ]در سوره حجر آيه 79 هم فرموده انّهام لبامام مبني[ ابوبكر و عمر از جايگاه خود 
برخاستند و گفتند: اى پيامبر خدا! آيا امام مبين كه همه چيز در آن آورده شده تورات است؟ 
 وارد شد، رسول خدا فرمود: در همين هنگام بود كه على فرمود: نه! امام حسين
در حالى كه با دســت او را نشــان مى داد فرمود: اين امام مبين است، بى ترديد او امامى 

است كه خداوند علم همه چيز را در او احصا فرموده است. 
مرحوم صدوق ـ رضى الل  عنه ـ گويد: در شــهر مدينه از ابوبشــر پرسيدم: امام يعنى 
چه؟ در پاسخم گفت: امام در زبان عرب پيشرو و پيشواى مردم در فضائل و امام شاقول 
يا ريســمان كار است كه بنايان با آن اندازه مى گيرند تا ديوار راست در آيد، و امام همان 
طالى نابى اســت كه در سكه ســازى براى نمونه بردارى، و ضرب سكه هست كه عيار 
ســكه هاى مضروب بر طبق آن واقع شود، و امام رشته نخى است كه مهره هاى گردنبند 
به آن كشيده مى شود و امام راهنمائى است كه مسافران در تاريكى شب در پى او راه را 
طّى مى كنند، و تيرى است كه به عنوان نمونه در كارگاه اسلحه سازى مورد استفاده قرار 

مى گيرد تا ديگر تيرها مانند آن ساخته شوند.3
و در روايتى امام صادق فرمود: منظور از صراط مستقيم )در سوره حمد( اميرالمؤمنين 

على است.4

1. مناقب، ج 3، ص 107.
2. يس، 12.

3. معاىن االخبار، ج 1، ص 225 ـ 224.
4. معاىن االخبار، ج 1، ص 70.
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  148. فايده اى بزرگ  

جابر بن يزيد گويد: به امام باقر عرض كردم: فدايت گردم چرا على را اميرالمؤمنين 
ناميدند؟ 

فرمود: او از علم خود آنان را تغديه و نفع مى داد و به آن ها علم مى آموخت. مگر قول 
خداوند را نشنيده اى »ومنري اهلنا«1 )و مى آوريم غذايى براى خاندانمان(.2

  149. خوارى در دنيا و آخرت  

صفوان  بن يحيى به نقل از شخصى كه اين حديث را برايش بازگو كرده است گويد: از 
حضرت صادق سؤال شد: معناى »بسم اللّه  الرحمن الرحيم« چيست؟ فرمود: »با« يعنى: 
روشــنى خدا، »سني« يعنى: برترى و رفعت پروردگار و »ميم« بزرگوارى و سلطنت الهى 

خدا را معنى مى دهد. 
راوى گويد: 

عرض كــردم: »اللّه « يعنى چه؟ فرمــود: »الف« به معنى نعمت هاى خدا اســت بر 
آفريدگانش كه به سبب واليت ما به آن ها داده، »الم« نيز اشاره به افكندن رشته واليت 
ما بر گردن مخلوقات خود مى باشد، كه دوستى ما را بر آنان الزم گردانيده، عرض كردم: 
»ها« يعنى چه؟ فرمود: خوارى و بى مقدارى كســى اســت كه بــا محمد و دودمان اوـ  

صلوات الل  عليهم ـ در افتاد و دشمنى ورزد. 
گفتم معناى »الرحمن« چيست؟ فرمود: مهرش شامل تمام مخلوق مى گردد؛ پرسيدم 

»الرحيم« چه مفهومى دارد؟ فرمود: مهرش خاص مؤمنين است.3

  150. دعا براى شيعيان  

رســول خدا فرمود: سبع املثاىن )ســوره مباركه حمد( به من تعليم داده شده است و 
امت من در عالم طين )عالم ذر( براى من نمايان شــد تا اين كه به كوچك و بزرگشان 

1. يوسف، 65.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 147.

3. معاىن االخبار، ج 1، ص 7.
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چشم انداختم و در همه آسمان ها نظر انداختم و چون خوب نگريستم اى على تو را ديدم 
پس براى تو و تمامى شيعيانت كه تا روز قيامت مى آيند آمرزش طلبيدم.1

  151. نور عالمتاب هستى  

موات واالرض«  فُضيل بن يسار گويد: به امام صادق عرض كردم: تفسير »اللّه ُ نور السَّ
چيست؟ فرمود: بلى! خداوند عّزوجّل فروغ آسمان ها و زمين است )همچنان كه ساكنين 
آســمان ها و زمين براى از هم نپاشــيدن نظم اجتماعيشــان محتاج به راهنمايند خود 
آســمان ها و زمين هم به راهنمائى نياز دارند اگر خدا اجرام و كرات آسمانى و زمين را با 
جاذبه ها و فعل و انفعال هاى خاصى كه برايشان قرار داده رهبرى نكند همه از مدار خارج 

گشته و نابود مى شوند(.
پرســيدم: مقصود از »َمثل نوره« صفت نورى كه منسوب به پروردگار است چيست؟ 
فرمود: حضرت محمد اســت. گفتم: »كَِمشكوٍة« )يعنى: چراغ دان يا ستونى كه چراغ را 
بر روى آن مى نهادند و محفظه اى بود براى چراغ در برابر حمله باد و طوفان، و بيشــتر 
در ديوار ايجاد مى شــد و نور چراغ را مانند نورافكن متمركز و منعكس مى نمود( چيست؟ 
فرمود: ســينه پر فروغ حضرت محمد اســت. عرض كردم: »فيها ِمصباح« )كه چراغى 
در آن باشد( چه معنايى دارد؟ فرمود: نور دانش، منظور نبّوت است كه در سينه اوست. 

گفتم: »الِْمصباُح ىف ُزجاجة« )آن چراغ افروخته در ميان يك حباب صاف شيشــه اى( 
چيســت؟ فرمود: علم پيغمبراكرم در قلب حضرت على است. گفتم: »كانّها« فرمود: 
چرا با ضمير تأنيث خواندى؟ عرض كردم: فدايت شوم، پس چگونه بخوانم؟ فرمود: كأنّه 
)نظــر به تأويل الزجاجة به قلب حضرت على  كوكــب دّرى آن جنب همانند اخترى 

پرتوافشان است(.
عرض كردم: »یوقد ِمْن َشَجرٍة ُمباركة زيتونٍة الرشقّيٍة والغربّية«.

)برافروخته شــده از روغن درخت بســيار نافع زيتون نه در جانب خاور و نه در طرف  
باختر است با اين وصف درخشش آن شرق و غرب جهان را فرا گرفته است(، يعنى چه؟ 

فرمود: مقصود اميرالمؤمنين على  بن ابي طالب است نه يهودى و نه مسيحى. 
عرض كردم: »يكاُد َزيُْتها يُضئ َولَْو لَْم مَتَْسسُه ناٌر«؛ آن روغن زيتون به اندازه اى شفاف 

1. اماىل مفيد، ص 102.
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اســت كه اگر آتشى هم به آن نرسد خودبخود پرتوافشان باشد چه مفهومى دارد؟ فرمود: 
نزديك است كه دانشى از دهان عالم خاندان حضرت محمد  بيرون آيد پيش از آنكه 

درباره آن سخن بگويد. 
سؤال كردم: »نُوٌر َعىل نُوٍر« نورى است بر فراز نور ديگر چيست؟ فرمود: امامى است 

پس از امام ديگر.1

   152. راهنماى اّمت محّمد  

امام على فرمود: همانا من فرا خواننده شما به اطاعت پروردگارتان و راهنماى شما 
به واجبات دينتان و هدايت كننده شما هستم به آنچه كه نجاتتان مى دهد....2

من برادر پيامبر خدا و پسر عموى او و شمشير انتقام او و تكيه گاه پيروزى امام....3
و من جانشــين پيامبرخدا در بين شما هستم و بپا دارنده احكام دينتان و فرا خواننده 

شما به بهشت آرامشم.4

  153. قرآن براى ما كافى نيست  

عمــر مى گويد: قرآن براى ما كافى اســت و پيامبراســالم ايــن گفته را صحيح 
نمى دانستند لذا قباًل فرموده بودند كتاب خدا و اهل بيت من عامل نجات شماست.

قرآن مى فرمايد: مزد رســالت پيامبراكرم دوستى با اهل بيت است ولى او مى گويد: 
ما نيازى به آن نداريم. 

قرآن )سوره اعراف، آيه 157( مى فرمايد: 
»آنان كه از اين رســول، اين پيامبر اُّمى كه نامش را در تورات و انجيل خود نوشته 
مى يابند پيروى مى كنند... پس كسانى كه به او ايمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و 

ياريش كردند و از آن كتاب كه بر او نازل كرده ايم پيروى كردند رستگارانند«.

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 33.
2. ارشاد مفيد، ج 1، ص 276.

3. معاىن االخبار، ص 58.
4. غررالحكم، حديث 3771.
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  154. طلب مزد  

على  بن ابراهيم قمى در ذيل آيه 23 ســوره شورى كه مى فرمايد: من هيچ پاداشى از 
شما بر رسالتم درخواست نمى كنم جز دوست داشتن نزديكانم و هركس كار نيكى انجام 

دهد بر نيكى اش مى افزائيم. 
آورده كه: سوگند به خدا كه منظور از حسنه واليت اميرالمؤمنين على  است.1

  155. معيار ديندارى  

در كافى از عبدالل  بن ابى يعفور روايت شــده كه گفت در حضور امام صادق  عرض 
كردم من با مردم معاشــرت دارم و تعجب مى كنم از كسانى كه شما اهل بيت و خاندان 
نبوت را دوســت ندارند و به مخالفين شما ارادت مى ورزند آن ها در وفا و دوستى خود به 

منافقين استوارترند....
گفت: تا اين ســخن را گفتم ديدم مثل آنكه حضرت متغير شــد و غضبناك به من 
نگاه كرد و فرمود: كســى كه اعتقاد به واليت ما ندارد دين ندارد و پيرو امام و پيشــواى 
ستمكارى است كه از جانب خدا نيست و كسى كه متدين باشد به واليت امام عادل كه 
از جانب خداســت بر او هيچ ناراحتى و يأسى نخواهد بود عرض كردم مى فرمائيد آن ها 

دين ندارند. 
امام فرمود: آيا نمى شنوى قول خداى متعال را كه در قرآن كريم مى فرمايد: »اللّه  وىل 

الذين آمنوا يخرجهم من الظلامت اىل النور«.

يعنى: خداوند اين گونه اشخاصى را از تاريكى گناه به سوى نور توبه و مغفرت بر اثر 
واليت ما و قبول پيشــوايى امامان عادل و منصوب از طرف پروردگار رهبرى و هدايت 

فرموده است. 
»والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور اىل الظلامت«.

بعد امام فرمود: آيا مى دانى براى كفار چه نورى اســت كه خداوند آن ها را از آن نور 
خارج و به تاريكى سوق مى دهد؟ همانا خداوند آن ها را كه بر نور اسالم بوده اند را همين 
كه دوســتى و واليت پيشوايان ستمكار را پذيرفتند به واسطه آنكه واليت خطا و غلط را 

1. تفسري قمى، صفحه 480.
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پذيرفتند از نور اسالم خارج و به سوى ظلمات كفر رها ساخت پس بر آنان واجب گرديد 
آتش همان طورى كه آتش بر مشركين و كفار واجب بود...1

در روايت ديگر آن حضرت فرمود: 
خداونــد آن ها را از نور آل محمد بيرون كرد و به ســوى ظلمت و تاريكى كه از 
براى دشمنان آل محمد مى باشد داخل نمود و فرمود مراد كسانى هستند كه به واليت 

على كافر شدند...
عياشى از معاويه  بن عمار روايت كرده كه گفت به حضرت صادق عرض كردم مراد 
و مقصود از »من ذاالذى يشفع عنده اال باذنه«2 چه كســانى هستند؟ امام فرمود: ما ائمه 

هستيم كه شفاعت مى كنيم. 

  156. عهدى سعادت بخش  

در آيــه يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك امــر خداوند به صورت بَلّغ صادر گرديد، نه به 
صــورت اَبْلِْغ كه داللت بر تأكيــد دارد و اين امر به صورت ما اُنِْزل يعنى با فعل مجهول 
عنوان گرديده اســت كه داللت موضوع بدون اســناد به فاعل، داراى اهميت اســت و 
آنگاه كه فرمود: من ربك صراحت دارد كه اين فرمان از طرف خداوند اســت نه از طرف 

.رسول خدا
امــام صادق به داود رقى فرمــود: اى داود واليت ما در وقت پيمان و ميثاق )عالم 

ذر(3 بر آن ها تأكيد شده و از آن ها نسبت به آن اقرار گرفته شد.4

  157. كسب حيات ابدى  

از ابن ربيع شامى نقل شده كه مى گويد: 
از امام صادق از تفسير اين آيه: 

»يا أيها الذين آمنوا استجيبواللّه  وللرسول اذا دعاكم ملا يحييكم...«.5

1. اصول کافی، ج 1، ص 357.
2. بقره، 257، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 136.
3. اشاره به آيه مباركه: الست بربكم قالوا بىل.
4. تفسري صاىف از فيض كاشاىن، ج 2، ص 252.

5. انفال، 24.
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ســؤال نمودم امام فرمود: نزلت ىف والية عىل؛ اين آيه درباره واليت على  نازل 
شده است.1

  158. توحيد و پاكى شرط امامت  

روزى يكى از كفار وزنديقان به امام على گفت: 
من در قرآن ديدم كه خداوند كنار نام پيامبر خود نام شاهدى را از اهل او برده در 

حالى كه جانشينان بعد از او )ابوبكر( مدتى از زندگى خود را بت پرست بوده اند؟!
امام على فرمود: آن كسى كه نام او بعد از نام پيامبر به عنوان شاهد آمده او حجت 
خداوند اســت2 كه خداوند او را براى رهبرى مــردم معين نموده و بدين طريق به آن ها 
فهمانده كه جانشين پيامبر نيست جز كسى كه در مرتبه او باشد و در پاكى و طهارت نيز 
مانند او باشــد تا اين كه بدانند مقام امامت و رهبرى به كسانى كه آلوده به كفر بوده اند 
نمى رســد و هيچ راه عذرى براى طرفداران آن ها نباشــد زيرا خداوند مقام انبيا و اولياى 

خود را بر ناپاكان و نااهالن ممنوع كرده است. 
چنان كه به حضرت ابراهيم فرمود: 

پيمان رســالت و امامت از طرف من به ستمكاران نمى رسد3 و شرك و بت پرستى را 
در قرآن ســتم و ظلم بزرگ دانسته4 و چون ابراهيم است كه عهد و پيمان خداوند به 
ستمكاران و بت پرستان نمى رسد به خداى خود گفت: خدايا مرا و فرزندان مرا از پرستش 

بت دور بدار.5

  159. نعمتى نورانى  

اميرالمؤمنين على فرمود: براى چه عده اى ســنت رسول خدا را تغيير دادند و از 
وصى و جانشينى او عدول نمودند و از عذاب خداوند نترسيدند. 

1. تفسري نورالثقلني، ج 2، ص 142.
2. اشاره به آيه 17 هود است.

3. الينال عهدى الظاملني.
4. اّن الرشك لظلم عظيم.

5. واجنبنى وبنى ان نعبد االصنام احتجاج، ج 1، ص 373 ـ بحاراالنوار، ج 93، ص 116.
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ســپس امام اين آيه مباركه را تالوت نمود1 و فرمود: ماييم آن نعمتى كه خداوند بر 
بندگان خود ارزانى داشته است و ماييم كه در قيامت مردم به واسطه ما نجات مى يابند.2

  160. عمل صالح  

در كتاب تأويل آاليات از حضرت صادق روايت شــده اســت كه در تفســير سوره 
مباركه عصر مراد از »اال الذين آمنوا« واليت على  بن ابي طالب اســت، يعنى كســانى كه 
ايمان نياورند به واليت على  بن ابي طالب از اشــخاص زيانكار مى باشند و مراد از »عملوا 
الصالحات« كسانى باشند كه واجبات خود را به جاى آورده باشند و مراد از »تواصوا بالحق« 

كسانى باشند كه واليت را قبول نمودند و پايدار ماندند و مراد از »تواصوا بالصرب« كسانى 
باشند كه ذرارى و فرزندان خود را وصيت و سفارش نمودند به واليت على  بن ابي طالب.

  161. عقبه اى مهم  

از ابان  بن تغلب نقل شــده كه گويد: امام باقر دســت خود را به سينه مبارك زد و 
فرمود: عقبه3 ما هســتيم و هركس ما را بپذيرد و واليت ما را قبول نمايد نجات خواهد 

يافت.4
قمى در تفسير خود گويد: 

مقصود از عقبه پذيرفتن واليت ائمه اســت و چون پذيرش آن براى مردم گران 
آمد تعبير به عقبه شــده پس هركه اين عقبه را طى كند و از آن باال رود از عذاب الهى 

نجات خواهد يافت. 
و مفضل از امام صادق پرســيد: اى موالى من درباره آيه )واذا املوءدة سئلت باى 

ذنب قتلت(5 چه مى فرمائيد؟

حضرت فرمود: اى مفضل! به خدا قســم منظور محسن است چرا كه مصداق اين 

1. امل تر اىل الذين بدلوا نعمه اللّه  كفرا واحلوا قومهم دارالبوار؛ ابراهيم، 28.
2. كاىف، ج 1، ص 217 ـ تفســري نورالثقلني، ج 2، ص 544، حديث 84؛ فرمودند: نحن واللّه  نعمت اللّه  التى انعمها 

عىل عباده.

3. بلد، 11، »فال اقتحم العقبة«.
4. شواهدالتنزيل، حاكم حسكانى، ج2، ص 332 ـ تفسري فرات  بن ابراهيم، ص 211 ـ كاىف، ج1، ص 430.

5. تكوير، 8.
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آيه از ما اهل بيت اســت نه غير ما.1 و ابى بصير گويد: از حضرت ابوالحســن درباره 
آيــه »ومن اضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اللّه «؛ يعنى: گمراه تر از آن كس كه هوس 
خويش را بدون هدايت خدا پيروى كند كيست؟2 پرسيدم: فرمود: »من اتخذ دينه رايُه بغري 

امام من امئة الهدى«؛ كسى كه رأى خود را دينش قرار دهد بدون امامى از ائمه هدى.3

1. بحاراالنوار، ج 53، ص 19.
2. قصص، 50.

3. كاىف، ج 2، ص 203.
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فصل چهارم 

امامت امام على در احاديث شيعه

رسول خدامی فرماید:

»الیقبل الله  ایامن عبد اال 

»... بوالیته علی

»خداوند سبحان ایامن کسی را 

قبول منی کند مگر به والیت و 

»...دوستی علی

بحاراالنوار، ج26، ص229.





  162. نور هستى   

ابن شاذان از عبدالل  بن عباس روايت كرده است كه پيغمبر به على فرمود: جبرئيل 
مرا خبر داد در حق تو به چيزى كه چشم من روشن و دل من شاد گرديد به من گفت: اى 
محمد! خداوند متعال فرموده از من به محمد سالم برسان و بگو كه على امام هدايت 
و چراغ ظلمت و بر همه اهل دنيا حجت است و على صديق اكبر و فاروق اعظم است و 
من به عزت خود قسم ياد كردم كه داخل جهنم نكنم كسى را كه او را دوست دارد و امر 
دين خود را به او )على( و اوصياى بعد از او واگذارد و داخل نكنم در بهشت هر كسى را 

كه به او توال نجسته و ترك واليت او و اوصياى او را كرده است.1

  163. حرف روشن  

ابن ابى الحديد مى گويد: از يكى از علماء اهل سنت كه مدرس مدرسه بغداد بود پرسيدم 
كه آيا فاطمه در دعواى فدك صادقه بود؟ 

گفت: بلى!
گفتم: پس چرا ابوبكر فدك را به او نداد؟ 

خنديد و گفت: اگر آن روز فدك را به مجرد ادعا به او مى داد فردا فاطمه  مى آمد 
و ادعاى خالفت را براى شــوهرش مى كرد و بعد از آن ابوبكر را ممكن نبود، عذر گفتن 

و مدافعه كردن زيرا كه پيش از اين خودش بدون مشهود حكم به صدق او كرده بود.2

   164. انكار امامت على  

محمد بن سنان گويد: يك سال قبل از آن كه امام موسى  بن جعفر را به عراق ببرند 
خدمت آن حضرت رســيدم و آن در حالى بود كه فرزندش على  بن موسى الرضا مقابل 

پدر نشسته بود، پس امام كاظم به من فرمود: 
اى محمد! عرض كردم: لبيك.

فرمود: در اين سال حادثه اى پيش خواهد آمد از آن وحشت مكن. 

1. هدايه الطالبني، ص 268.
2. هدايه الطالبني، محمدتقى فاضل كاشانى، ص 331.
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ســپس ســر مبارك را پايين آورد و با دســت خود خطى به زمين كشيد و چون سر 
مبارك را بلند كرد فرمود: ويضل اللّه  الظاملني ويفعل اللّه  ما يشاء.

گفتم: فداى شما شوم آن چگونه است؟ 
فرمــود: هركه بعد از من در حق اين فرزنــد من ظلم كند، امامت او را انكار نمايد او 
 ظلم كرده و امامت او را پس از پيامبر مانند كسى است كه در حق على  بن ابي طالب

انكار نموده است.1

  165. عبادت و طاعتى اساسى  

امام حسين ضمن سخنانى براى اصحاب و ياران خود فرمود: 
اى مردم! خداوند عّزوجّل نيافريد مردم را مگر اين كه او را بشناســد، هنگامى كه او 
را شناختند او را پرستش مى كنند و با پرستش او از پرستش جز او بى نياز مى شوند. آنگاه 
مردى از امام پرسيد: يا بن رســول الل ! پدر و مادرم به فدايت! شناخت خدا چگونه خواهد 
بود؟ امام فرمود: معرفة اهل كل زمان امامهم الذى يجب عليهم طاعته؛ شناخت خدا عبارت 

است از شناخت مردم هر عصر به امام خود، كه اطاعتش نيز بر آن ها واجبست.2

  166. صفات امام و ولى   

امام على مى فرمايد: يحتاج االمام اىل قلب عقول ولسان قئول وجنان عىل اقامه الحق 
صئول. امام نيازمند است به فكر تيزبين و زبانى گويا و قلبى كه براى استوار ساختن حق 

شجاع باشد.3

   167. شفاعت فاطمه  

روزى رســول الل  با حضرت على و فاطمه و حســن و حسين نشسته بودند. در 
اين حال حضرت رســول عرض كردند: بار پروردگارا! تو حّقا مى دانى كه اين جماعت 

1. تفسري نورالثقلني، ج 2، ص 542.
2. بحاراالنوار، ج 2، ص 83.

3. غررالحكم، ص 34، حديث 7780.
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اهل بيت من هســتند و گرامى ترين مردم در نزد من مى باشند پس تو دوست بدار كسى 
كه آن ها را دوست بدارد! و دشمن بدار كسى كه آن ها را دشمن بدارد! و مهر نما با كسى 
كه با ايشــان مّودت و مهر ورزد! غضب كن به كسى كه ايشان را مبغوض دارد! و يارى 
كن كسى كه ايشان را كمك كند! و آنان را از هر رجس و پليدى پاكيزه و مّطهر بدار! و 
از هــر گناهى آن ها را در تحت مصونّيت و عصمت خود در آورد! و از جانب خودت آن ها 
را به روح القدس مؤيد گردان! سپس فرمود: اى على! تو امام امت من، و جانشين من بر 
آن ها پس از من هستى! و تو قائد و سپهساالر قافله مؤمنين به سوى بهشت مى باشى!... 
و گويا كه من دارم نگاه مى كنم به دخترم فاطمه، كه در روز رســتاخيز سوار بر اسبى از 
نور اســت و به پيش مى آيد، از طرف راست او هفتاد هزار فرشته؛ از طرف چپ او هفتاد 
هزار فرشته؛ و در مقابل او هفتاد هزار فرشته و در پشت سر او هفتاد هزار فرشته، حركت 
مى كنند؛ و او زن هاى مؤمن از امت مرا به بهشت مى برد در حالى كه جلودار آن ها است. 
بنابراين هر زنى كه در شبانه روز پنج نماز واجب را به جاى آورد و در ماه رمضان روزه 
بدارد، حج بيت الل  الحرام را بگذارد و زكات مال خود را بپردازد، و از شــوهر خود اطاعت 
كنــد و على را بعد از من به واليت بپذيرد، چنين زنى به شــفاعت دخترم فاطمه داخل 

بهشت مى شود و فاطمه سّيده تمام زن هاى عالميان است. 
* از رســول الل  سؤال شد آيا فاطمه ســيده زن هاى زمان خودش است؟! حضرت 
فرمود: آن براى مريم دختر عمران است؛ اما دختر من فاطمه سّيده تمام زن هاى از اولين 
و آخرين عالميان اســت. و فاطمه چون در محراب عبادت بايســتد هفتاد هزار فرشته از 
مالئكه مقّربين بر او سالم مى كنند؛ و به همان ندائى كه مريم را بدان ندا كردند بگويند: 

خداوند تو را برگزيد و پاكيزه گردانيد و تو را برگزيده زن هاى عالميان قرار داد. 
سپس حضرت رسول الل  به على رو كرد و فرمودند: اى على! فاطمه پاره تِن من 
است! و او نور چشم من و ميوه دل من است! ناراحت مى كند مرا آنچه او را ناراحت كند 
و شاد مى گرداند مرا آنچه او را شاد مى گرداند! و او اولين كسى است كه از اهل بيت من 
به من ملحق مى شــود! با او بعد از من به نيكى رفتار كن! و اما حســن و حسين دو پسر 
من هســتند و دو گل من هســتند و دو آقاى جوانان اهل بهشتند. بايد تو همان طورى 
كه چشــم و گوش خود را گرامى مى دارى آنــان را گرامى بدارى! و پس از اين حضرت 
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رســول الل  دست خود را به سوى آســمان بلند نموده، عرض كرد: بار پروردگارا! من تو 
را گواه مى گيرم كه من دوســتدار كســى هستم كه آن ها را دوست بدارد و دشمن كسى 
هســتم كه نسبت به آنان كينه بورزد و دوستدارم كسى كه با آنان به سالمت رفتار كند 
و در جنگم با كسى كه با آنان محاربه كند و دشمنم با كسى كه با آن ها دشمنى كند؛ و 

ولّى هستم براى كسى كه واليت آنان را متعهد گردد!1

  168. فضايلى بى مثال  

امــام صــادق مى فرمايد: چــون كار ابوبكر و بيعــت مردم بــا او و كارى كه با 
على  بن ابي طالب كردند انجام گرفت ابوبكر همواره به على روى خوش نشان مى داد ولى 

از على گرفتگى مشاهده مى نمود اين موضوع براى ابوبكر سنگين بود. 
لــذا عالقه پيدا كرد كه على را مالقات كند و از نظر او اطالع حاصل نمايند و در 
اين كه مردم جمع شــدند و كار امت را بر گردن او انداختند عذرخواهى كند و بى اعتنايى 

خود را به خالفت ابراز كند...
لذا بى خبر خدمت آن حضرت آمد و اجازه مالقات خصوصى خواست پس از شرفيابى 
عرض كرد: يا اباالحسن! به خدا قسم كه براى اين كارها از طرف من زمينه سازى نشده 
بود و من به كارى كه گرفتار آن شدم مايل نبودم و حرصى به آن نداشتم و اطمينانى به 
خود ندارم كه نيازمندى هاى امت را رفع نمايم.... سپس به امام عرض كرد: چرا تو از من 
چيزى را كه مستحق اش نيستم به دل گرفته اى؟ و در اين كارى كه براى من روى داده 

از خود كراهت نشان مى دهى؟ و به چشم بدبينى به من نگاه مى كنى؟
حضرت به او فرمود: اگر عالقه اى به اين كار ندارى و به خويشــتن اطمينانى ندارى 
كــه بتوانى به اين امر قيام كنى و رفع نيازمندى هــاى آن را در خود نمى بينى براى چه 
زير اين بــار رفتى...؟ آنگاه امام على براى ابوبكر چهل و ســه دليل بر عليه او اقامه 
كرد كه همه آن ها نشــان دهنده فضايل بى مثال امام على مى باشــد و در همه آن ها 
امــام، ابوبكر را قســم مى داد و او نيز به اين برترى ها و فضائــل امام على اقرار كرد. 
...حضرت به قضيه غدير آيه تطهير و اينكه فاطمه همســر اوست اشاره كرد. سپس 

1. به نقل از اماىل صدوق، 291.
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امــام فرمود: تو را به خدا قســم مى دهم آن تــو بودى كه پيش از همه با رســول خدا 
خويشاوندى داشت يا من؟ 

عرض كرد: البته تو بودى.
امام فرمود: تو را به خدا قسم مى دهم آن تو بودى كه خداى عّزوجّل به هنگام نيازش 
يك دينار به او مرحمت فرمود و جبرئيل آن را به تو فروخت و تو به واســطه آن محمد 

و فرزندانش را طعام كردى؟ 
راوى گفت: ابوبكر را گريه دست داد و عرض كرد: البته تو بودى...

در آخر اين گفتگو او از امام مهلت خواســت تا خالفت را به امام برگرداند. آنگاه او با 
عمر روبرو شد و از ابوبكر خواست تا فريب جادوگرى بنى هاشم را نخورد...1

  169. بهترين عمل ها   

ابن ابى عمير از امام كاظم پرســيد: چرا جمله حى عىل خري العمل در اذان ترك شد؟ 
امام كاظم در پاسخ فرمود: علت ظاهرى آن را مى خواهى يا علت باطنى آن را؟

او عرض كرد: هر دو را.
امام كاظم فرمود: اما العلة الظاهرة فلئال يدع الناس الجهاد اتكاال عىل الصالة....

علــت ظاهرى آن اين بود كه مبادا مردم با تكيه به نماز، جهاد را رها كنند، اما علت 
باطنى آن اين بود كه جمله خريالعمل واليت امامان بر حق است. 

آن كسى كه ترك جمله حى عىل خري العمل در اذان را دستور داد )يعنى عمر( هدفش 
اين بود كه مردم به ســوى واليت امام حق توجه نكنند و احساساتشــان به نفع واليت 

تحريك نگردد و به سوى آن دعوت نشوند.2

  170. بهترين و برترين مهاجر الى الّل   

اميرالمؤمنين در قسمتى از خطبه وسيله مى فرمايد: 

1. خصال صدوق، ص 655 )امام على در روز شــوراى انتخاب خليفه نيز به اين گونه فضايل منحصر به فرد 
خود اشاره فرموده اند(. 

2. وسايل الشيعه، ج 4، ص 647.
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و چــون خداوند پيامبر خود را از ميان مردم برد و به لقاى خود رســاند مردم همانند 
چشــم بر هم زدن و جستن برق به جاهليت قبلى بازگشتند و در مقام ظلم و انتقام جويى 
)از بنى هاشــم( به جنگ با اهل بيت بر آمده درها را به طرف آن ها بســتند و وضعيت 
را بر آن ها دگرگون نمودند و آثار رســول خدا را تغيير دادند و از دستورات او سرپيچى 
نمودنــد و خود را از انوار با بركت آن ها )يعنى اهل بيــت( محروم نمودند و از راه ظلم و 
ســتم، ديگرى را به جاى جانشــينى او گماشــتند و گمان كردند آنكه از آل ابى قحافه 
برگزيدند از كســى كه رسول خدا به جاى خود منصوب نموده بود به خالفت و امامت 
سزاوارتر است و فكر كردند در بين مهاجران ابوبكر بهتر از مهاجر الهى است كه از نسل 

هاشم  بن عبدمناف است.
ســپس فرمود: آگاه باشيد كه اولين شــهادت دروغى كه در اسالم واقع شد شهادت 

آن ها به جانشينى ابوبكر از رسول خدا بود.1
رســول خدا فرمود: يا عىل! انت املظلوم بعدى؛ يا على! تــو بعد از من مظلوم واقع 

مى شوى.2
و امام على نيز فرمودند: لقد ظلمت عدد املدرو الوبر؛ من به تعداد خاك هاى بيابان 

و كرك هاى حيوانات مورد ستم قرار گرفتم.3
و در آخرين فراز زيارت غدير آمده اســت كه: ».... درود و رحمت و بركات خداوند بر 

تو باد كه نخستين مظلوم و نخستين كسى هستى كه حقش به تاراج رفت«.4
  در كنار مزار پر نور و معطر و مطهر امــام مظلوم على  بن ابي طالب امــام كاظم

خطاب به آن امام فرمود: 
»السالم عليك يا وىل اللّه  اشهد انك اول مظلوم واول من غصب حقه«. 

درود بر تو اى ولى خدا! من گواهى مى دهم كه تو اولين مظلوم و نخســتين كســى 
هستى كه حقش غصب گرديد.5

1. كاىف، ج 8، ص 29.
2. مصباح املتهجد، ص 745.

3. بحاراالنوار، ج 38، ص 139.
4. بحاراالنوار، ج 41، ص 51.

5. كامل الزيارات، ص 41.
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امام صادق در فرازى از زيارتنامه امام على مى فرمايد: 
»السالم عليك! وىل اللّه  انت اول مظلوم واول من غصب حقه«.

درود بر تو اى ولى خدا تو نخستين مظلوم و نخستين كسى هستى كه حقت به يغما 
رفت.1

  71. رمز معرفت الّل   

خرج الحسني بن عىل ذات يوم عىل اصحابه فقال بعد الحمد: أيها الناس! ان اللّه  تعاىل 

واللّه  ما خلق العباد اال ليعرفوه فقال له رجل: باىب انت وامى يا بن رسول اللّه ! ما معرفه اللّه  

تعاىل؟ 

قال : معرفة اهل كل زمان امامتهم الذى يجب عليهم طاعته.2

روزى امام حسين بر اصحاب خود وارد شد و بعد از حمد الهى فرمودند: اى مردم! 
قسم به حق كه خداوند نيافريد بندگان خود را مگر براى عرفان و معرفت ربوبى.

پــس مردى از اصحاب عرض كرد: پدر و مادرم به فداى شــما باد! معرفت الل  تعالى 
چيســت؟ فرمود: معرفت بالل  شناخت امام اســت در هر زمان، همان امامى كه اطاعتش 

واجب است. 

  172. ايمان مقبول  

قال رسول اللّه  : اليقبل اللّه  اميان عبد ااّل بواليته عىل والربائة من اعدائه.

فرمودنــد: خداوند متعــال قبول نمى كند ايمان بنده اى را مگر به واليت و دوســتى 
على و دورى و بيزارى از دشمنان آن حضرت.3

  173. امام و خليفه، عين الّل  است  

عن اىب الصّباح الكناىن قال: رصُت اىل باب اىب جعفر الباقر فقرعت الباب فخرجت اىل...

1. املزار الكبري، ص 230.
2. بحاراالنوار، ج 5، ص 312.

3. بحاراالنوار، ج 26، ص 229 ـ كشف الغمه، ج 1، ص 112.
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ابوالصّباح كنانى گويد: 
درب خانه حضرت باقر رفتم و درب را كوبيدم زن خادمه اى كه سينه اى برجسته اى 
داشــت درب را برويم باز نمود من دســت خود را به او زدم و گفتم برو به موال و آقايت 

بگو كه درب خانه هستم. 
حضرت از درون خانه صدا زد وارد شو مادر براى تو مباد من داخل خانه شدم و عرض 
كردم به خدا سوگند نيت بدى نداشتم و قصد چنين كارى را نكردم مگر براى آنكه يقينم 

نسبت به شما زياد گردد. 
امام فرمود: راســت گفتى. اگر چنين خيال كنى كه اين ديوارها مى تواند مانع از ديد 
چشم ما شــود چنانچه مانع ديدن هاى شماست پس بين ما و شما چه فرق خواهد بود؟ 

مبادا ديگر امثال اين كارها را مرتكب شوى؟1

  174. ديده ملكوتى امام  

قال: كنت جالسا عند اىب جعفر اذا مّربنا فرس انثى...2

راوى گويد: من خدمت امام جواد نشســته بودم ماده اســبى از مقابل ما گذشت. 
حضرت فرمود: اين اسب امشب كره نرى مى زايد كه پيشانيش سفيد و در صورتش خال 

سفيدى بزرگ تر از درهم ديده مى شود. 
من از حضرت اذن رفتن خواســتم و بعد همراه صاحب اســب به راه افتادم و پيوسته 
با او تا شب صحبت مى كردم تا اين كه آن اسب به همان كيفيتى كه امام فرمود زائيد. 
فرداى آن روز خدمت امام رســيدم، به من فرمود: اى پسرسعيد در آنچه روز گذشته 
براى تو گفتم شــك كردى؟ زنى كه در خانه تو اســت آبســتن مى باشد پسرى به دنيا 
مى آورد كه داراى يك چشم مى باشد به خدا سوگند كه محمد پسرم به دنيا آمد و داراى 

يك چشم بود.3

1. بحاراالنوار، ج 46، ص 248.
2. بحاراالنوار، ج 50 ص 58.
3. بحاراالنوار، ج 42، ص 68.
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  175. امام، آينه تمام نماى هستى است  

اسحاق  بن منصور از پدرش نقل مى كند كه گفت: از حضرت موسى  بن جعفر  شنيدم 
كه خبر مرگ يكى از شيعيان را به خود او داد من پيش خود گفتم كه ايشان مى دانند در 

چه زمانى اين مرد كه از شيعيان اوست مى ميرد.
در اين هنگام حضرت متوجه من شــد و فرمود به كار خود مشغول باش كه عمر تو 
به آخر رســيد و كمتر از دو سال از عمرت باقى مانده است و همچنين برادرت يك سال 
بعد از تو بيشــتر زنده نخواهد ماند و همچنين بيشتر اهل بيت تو بلكه همه آن ها پراكنده 
و متفرق خواهند شــد و دشمنان به آن ها شــماتت خواهند كرد و خانواده ات مورد ترحم 

برادران دينى خود قرار خواهند گرفت، آيا فكر اين امور را در سينه خود مى پروراندى؟ 
من گفتم از آنچه در خاطر و قلبم بود اســتغفار مى كنم. بعد از آن منصور دو ســال 
را به پايان نرســاند كه از دنيا رفت يك ســال بعد از آن هم برادرش وفات نمود و كليه 
خانواده اش فوت كردند و آن هايى كه باقى ماندند چنان فقير و پراكنده شدند كه به صدقه 

مردم احتياج پيدا كردند.

  176. امام آينه آينده  

احمد بن يحيى اودى گويد: براى اداى نماز ظهر وارد مســجد جامع شدم پس از اداى 
نماز حرب  بن حســن طحان و جماعتى از اصحاب خودمان را ديدم كه دور هم نشســته 
بودند من به طرف آنان رفتم سالم كردم و نشستم و در بين اين حسن  بن سماعه هم بود 
درباره حضرت امام حســن مجتبى و سرگذشت او مذاكره مى كردند و بعد جرياناتى از 
زيد بن على به ميان كشــيدند و در ميانه ما مرد غريبى بود كه او را نمى شناختيم آن مرد 

غريب گفت: 
نزد ما در ســامرا مردى علوى از اهل مدينه كه يا ســاحر يا كاهن اســت مى باشد. 

ابن سماعه پرسيد: به چه نامى معروف است. گفت: على  بن محمد بن الرضا.
آن جماعت پرســيدند ساحر يا كاهن بودن او از كجا براى تو معلوم شده است؟ گفت 
ما با او درب خانه اش نشســته بوديم و او در سامرا همسايه ما بود هر شب نزد او نشسته 
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صحبت مى كرديم وقتى يكى از فرماندهان سلطان از جلو ما گذشت خلعت هايى با او بود 
و تعداد زيادى از فرماندهان و مردم معمولى و چاكران همراهش بودند. 

وقتى كه على  بن محمد او را ديد بر او سالم كرد چون از ما گذشت به ما فرمود: اين 
مرد خيلى شــادمان و خوشحال اســت ولى فردا قبل از نماز مى ميرد و در زمين مدفون 
مى گردد، از اين حرف او تعجب كرده و از نزد او برخاستم و گفتم اين آدم علم غيب دارد. 
ســه نفر بوديم با هم عهد و پيمان بســتيم كه اگر اين خبرى كه داد واقع نشد او را 
مى كشيم و خود را از دست او راحت مى كنيم فردا صبح من در خانه ام بودم و نماز صبح 
را خواندم ناگهان غوغائى شنيدم بيرون آمدم جمعيت زيادى از لشكريان و ديگر مردم را 
ديدم كه مى گفتند فالن فرمانده شــب گذشته ُمرد او مست كرده اين طرف و آن طرف 

مى افتاد تا بر زمين خورد و گردنش كوبيده شد مرده است. 
من گفتم شــهادت مى دهم به يگانگى خداوند )از خانه بيرون( آمده باالى ســرش 

حاضر شدم ديدم بله او همان طورى كه ابوالحسن گفت مرده است.1

   177. ناراحتى هاى دختر پيامبراسالم  

حضرت فاطمه زهرا فرمودند: خداوند متعال را شاهد مى گيرم كه از پدرم شنيدم كه 
فرمود: اى مردم! على بهترين جانشينى است كه پس از خود برايتان مى گذارم او همان 
پيشــوا و جانشين حقيقى پس از من بر شماست و دو فرزندم حسن و حسين و نُه فرزند 
حسين پيشــوايان الهى و نيكوكار پس از من هستند اگر از آنان پيروى كنيد خواهيد 
ديد كه آنان هدايت شــده پروردگار و هدايت كننده خلق هســتند و اگر با آنان مخالفت 

كنيد پيوسته تا روز قيامت بين شما اختالف خواهد بود...
به خدا قســم حقيقت آن است كه اگر حق در دست حق دار مى گذاشتند )و آن را از 
دست على خارج نمى كردند( و از خاندان پاك پيامبرشان پيروى مى كردند حتى دو نفر 

يافت نمى شدند كه درباره خدا با هم اختالف داشته باشند. 
اگر برنامه خدا و رسولش را بر هم نمى زدند يقينا امامان معصوم يكى پس از ديگرى 
خالفت و حكومت را در دســت مى گرفتند و مردم را به راه راســت رهنمون مى ساختند 

1. بحاراالنوار، ج 50، ص 186.
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تا آن كه آخرين امام، حضرت قائم ما، كه نهمين فرزند حســين  است قيام جهانى 
مى فرمود لكن با كمال تأسف آنان كسى را پيشوا و جانشين پس از پيامبر قرار دادند كه 
خداوند او را عقب زده بود و آن كس كه خداوند امام و پيشواى مردم قرار داده بود )يعنى 
على ( را عقب زدند همه اين حوادث به قدرى ســريع انجام شد كه هنوز پيكر مطهر 
رســول خدا روى زمين بود و پس از اين فاجعه بزرگ او به خاك ســپرده شد و... آنان 

طبق شهوات نفسانى خود پيش رفتند و به نظرات خود عمل كردند مرگ بر آنان....1

  178. اولين پيشتاز و جانباز در اسالم  

امام سجاد : اول من رشى نفسه للّه  عىل  بن ايب طالب؛ نخستين كسى كه جانش را براى 

خداوند فروخت على  بن ابي طالب است.2

  179. نشانه هاى مردى از طايفه پاكان  

ابوسعيد خدرى مى گويد: با رسول خدا بودم كه جبرئيل به شكل مرد عربى به حضور 
رسول خدا مشرف شد و از آن حضرت پرسيد: اى محمد! موقعيت جايگاه على در قلب 

شما چگونه است؟ 
حضرت فرمود: 

يا اعراىب ولدى فلق الحبة وبرا النسمة وسطح االرض عىل وجه...

اى اعرابى! سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و آدمى را آفريد و زمين را بر فراز آب 
گسترد از سرور هر سپيد و سياه پرسيدى او نخستين كسى است كه روزه گرفت و زكات 
داد و انفاق نمود، او به دو قبله نماز خواند دو بار هجرت كرد، دو پرچم حمايل نمود و در 

بدر و حنين فاتح بود و هرگز يك چشم بر هم زدن نافرمانى خدا را نكرد.3

1. بحاراالنوار، ج 36، ص 352.
2. بحاراالنوار، ج 36، ص 42.

3. بحاراالنوار، ج 40، ص 10 ـ محاسن، ج 2، ص 331.
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  180. تنها دليل تكميل دين   

از امام باقر نقل شده كه فرمود: زمانى كه رسول خدا از مدينه به حج رفت همه 
واجبات را بيان نموده بود جز مســاله حج و واليت پــس جبرئيل نزد آن حضرت آمد و 

گفت: خدايت سالم مى رساند و مى فرمايد. 
من هيچ پيامبرى از پيامبران خود را از دنيا نبردم جز اين كه دين مرا كامل نموده بود 
و جانشــين خود را كه حجت من بود معرفى كرده بود براى تو نيز دو واجب باقى مانده 
اســت كه بايد به مردم ابالغ كنى يكى حج و ديگرى واليت و خالفت جانشين تو؛ زيرا 

من زمين را خالى از حجت نگذارده ام و نخواهم گذارد.
سپس جبرئيل گفت: خداوند تو را امر نموده كه حج را به مردم تعليم دهى و كسانى 
را كه اســتطاعت دارند بايد از مدينه و اطراف آن با تو حج بگزارند و همانند نماز و روزه 
و زكات و بقيــه واجبات كه به آن ها ياد داده اى حــج را نيز عمالً به آن ها بياموزى امام 

باقر مى فرمايد: 
بعد از اين دســتور از طرف رســول خدا به مردم ابالغ شد كه پيامبرخدا مى خواهد 
 به حج برود و مســائل حج را مانند مسائل ديگر اسالم به شما بياموزد پس رسول خدا
آماده حج شــد و مردم نيز همراه آن حضرت حركت نمودند و گوش فرا مى دادند و توجه 
مى كردنــد كه آنچه آن حضرت انجام مى دهد آن ها نيز انجام دهند پس در آن ســال از 
مدينــه و اطراف آن هفتاد هزار نفر يا بيشــتر با آن حضرت حج به جا آوردند و اين عدد 
مانند عدد اصحاب موســى بود كه موسى از آن ها براى هارون بيعت گرفت و آن ها 

بيعت خود را شكستند و از سامرى و گوساله او پيروى كردند. 
چنان كه رســول خدا نيز با همين جمعيت براى على  بن ابي طالب بيعت گرفت و 
آن ها بيعت خود را شكســتند و از گوساله پيروى كردند و اين دو قصه همگون و مطابق 

يكديگر رخ داد....1

1. كاىف، ج 1، ص 289 ـ احتجاج طربىس. مرحوم مالحســن فيض در تفســير صافى آورده كه بعد از معرفى امام 
على به عنوان خليفه و امام و ولى و سرپرســت، نخستين كسانى كه با رسول خدا دست بيعت دادند ابوبكر 

و عمر و عثمان و معاويه و يزيد بودند....
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  181. پيشتاز ميادين خطر  

امام حسين در حديثى طوالنى فرمود:... 
آيا مى دانيد در هر مشــكلى كه براى رســول خدا پيش مى آمد على را كه مورد 
اطمينــان او بود جلو مى انداخت و هرگز پيامبر پدرم را به نام صدا نمى زد و هميشــه 

مى گفت: »اى برادر!« يا به يارانشان مى فرمود: »برادرم را صدا كنيد!«. 
مردم در پاسخ به امام حسين گفتند: بارخدايا! چنين است....1

  182. مرز عبور از دين  

رسول خدا فرمود: 
 املنكرون لفضله املظاهرون اعدائُه خارجون عن االسالم. التاركون والية عىلٍّ

فرمود: افرادى كه واليت و سرپرســتى على را ترك نمايند و فضيلت و آقائى او را 
منكر شوند و پشتيبان دشمنان او باشند از دين اسالم خارج مى گردند.2

  183. بهترين هدايت ها در نزد آن هاست  

رســول خدا فرمود: خداوند متعال قرار داد على و همسرش فاطمه و فرزندان 
گراميشــان را حجت هائى بر مردم و آنانند درهاى علم و دانش هركس به وسيله ايشان 

هدايت يافت به راه مستقيم واصل شد.3

  184. هدايتى واجب  

امام صادق فرمود: اينكه داراى واليت اميرمؤمنانم نزد من محبوب تر از آن اســت 
كه فرزند جســمانى )نسبى( او هستم به جهت اين كه واليت و پيرويم از على واجب 

است. و مولود جسمانى بودنم از على يك امتياز و فضلى است.4

1. احقاق الحق، ج 4، ص 359.
2. بحاراالنوار، ج 72، ص 134.

3. كتاب فاطمه الزهراء، ص 29.
4. بحاراالنوار، ج 39، ص 299.
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  185. نورى واحد و متصل  

امام حسين فرمود: »هركس به ما محبت كند به خاطر محبتى است كه به جد ما 
دارد و هركس با ما دشمنى ورزد از عداوتى است كه به جد ما دارد«.1

  186. جانشين امام على بر جنيان  

...امام صادق از امام باقر از جد شــهيد خود امام حسين نقل كرده كه فرمود: 
يك روز جمعه امام على بر منبر كوفه با مردم سخن مى گفت ناگاه صداى افتادن چيز 
ســنگين و دويدن مردم را كه بر هم مى افتادند شنيد. امام پرسيد: چه خبر است؟ عرض 
كردند: مارى بزرگ كه گويى نهال بلند خرماست از در مسجد داخل آمده است از آن در 

هراسيم مى خواهيم او را بكشيم ولى نمى توانيم. 
امام فرمود: نزديك او نشــويد برايش راه باز كنيد فرســتاده اى به سوى من است با 
من كار دارد مردم راه را باز كردند تا او به گنجينه دانش رسول خدا رسيد صداى زير و 
بمى از خود در آورد امام نيز چون او پاسخش را داد سپس از ميان مسجد بيرون رفت و 

با شتاب هرچه بيشتر ناپديد شد و ديگر او را نديدند. 
مردم پرسيدند: اى اميرمؤمنان اين مار چه بود؟ فرمود: اين درجان بن مالك جانشين 
من بر جنيان اســت آنان در يك مســئله دينى با هم اختالف داشتند او را به سوى من 
فرستادند تا درباره آن از من بپرسد من هم پاسخ او را دادم او پاسخ را دريافت و به سوى 

آن ها برگشت.
معاويه نام درى كه اين مار از آن وارد شــده بود را از باب ثعبان )اژدها ـ مار بزرگ( 
بــه باب فيل تغيير داد تا اين ماجرا را از ذهن مردم محو كند و اين در هنوز در مســجد 

كوفه باقى است.2

  187. سرى از اسرار الهى   

اصبغ  بن نباته كه از ياران امام على است مى گويد: 

1. موسوعه امام حسني ، ص 654.
2. بحاراالنوار، ج 39، ص 171.

158



از امام حسين پرسيدم: آقاى من درباره چيزى از شما مى پرسم كه خود به آن يقين 
دارم و آن از اسرار الهى است و شما راز دار آن هستيد. 

امام فرمود: اى اصبغ! مى خواهى درباره گفتگوى رسول خدا با ابوبكر در مسجد قبا 
بپرسى و ببينى؟ 

عرض كردم: اين همان خواسته من است. 
فرمــود: برخيز در اين هنگام من و او در كوفــه بوديم در همان لحظه پيش از آنكه 
چشمم را بر گردانم خود را در كنار مسجد قبا ديدم پس حضرت بر روى من تبسم فرمود: 
آنگاه فرمود: اى اصبغ همانا به ســليمان  بن داود )تسخير( باد عطا شد »در صبح، يك ماه 

راه برد در عصر يك ماه«1 و به من بيشتر از سليمان عطا كرده است.
. عرض كردم: به خدا سوگند درست مى فرمايى اى فرزند رسول خدا

سپس فرمود: ماييم آن هايى كه علم كتاب خدا و تفسير حقيقت مكنون آن نزد ماست 
و آن اندازه از اســرار كه نزد ماست پيش هيچ كس نيست زيرا ما به حق، رازدار خداييم، 

پس در صورتم تبسم نمود و فرمود: ما آل الل  و وارثان پيامبر خدائيم...
ســپس فرمود: داخل )مسجد( شو پس داخل شــدم در همان لحظه رسول خدا  را 
ديدم در حالى كه در محراب عبايش را به خود پيچيده بود نگريســتم در همان ســاعت 
اميرالمؤمنين را ديدم كه گريبان آن بدبخت را گرفته بود پس رسول خدا از ناراحتى 
و تعجب انگشــتان به دندان مى فشــرد و به او خطاب نموده: »تو و يارانت بد جانشينى 

براى من بوديد نفرين خداوند بر شما باد«.2

  188. انكار امام كفر است  

امام صادق فرمود: االمام َعلٌَم بنيِ اللّه ِ؛ عّزوجّل و بني خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن 
انكره كان كافرا.

يعنى: 

1. اثبات الهداة، ج 5، ص 209.
2. اثبات الهداة، ج 5، ص 209.
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امام راهنماى ميان خداوند متعال و آفريدگان اوســت هركه او را بشناسد مؤمن است 
و هركه انكارش كند كافر خواهد بود.1

  189. پاسدار حريم نورانى دين  

امام صادق : ان االرض التخلو اال وفيها امام...

زمين هيچ گاه خالى از امام معصوم نيست تا اگر مؤمنان چيزى به دين افزودند آن ها 
را برگرداند و اگر چيزى كاستند آن را كامل كنند.2

  190. ريسمان محكم خداوند  

رسول خدا : اسمعوا واطيعوا ملن واله اللّه  االمر فانه نظام االسالم.

از كســى كه خداوند او را ولى امر شما كرده است شنوايى و اطاعت داشته باشيد كه 
او رشته كار اسالم است.3

  191. شرط ديندارى  

امام عىل : انَّ الاله االاللّه  رشوطا واىن وذريتى من رشوطها. 

به راســتى كه براى گفتن كلمه الاله االاللّه  شرايطى است و من و فرزندانم از جمله 
آن شرط ها هستيم.4

  192. دستور خداوند  

رسول خدا فرمود: جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمد!
پروردگارت مى گويد: همانا على  بن ابي طالب وصى و جانشــين تو در ميان خاندان و 

امت تو مى باشد.5

1. بحاراالنوار، ج 23، ص 88.
2. كاىف، ج 1، ص 178.

3. اماىل مفيد، ص 7.
4. غررالحكم، ص 116، حديث 2002.

5. اماىل مفيد، ص 100.
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؛ دوســتِ دشمن على، دشمن على  و رســول خدا فرمود: صديق عدو عىلٍّ عدو عىلٍّ
است.1

امام عىل : احسن الحسنات حّبنا واسوُء السيئات بغضنا.

بهترين خوبى ها، دوستى ما اهل بيت و بدترين بدى ها، دشمنى با ماست.2
و در روايتى ديگر در غرر امام على فرمود: نزديك ترين مردم به ما كسى است كه 

ما را دوست بدارد و با دشمن ما دشمن باشد.

  193. حدود فدك   

مهدى خليفه عباســى پــس از پدرش منصور و بنابر وصيــت وى و براى ايجاد جو 
مناسب به منظور ادامه حاكميت خود تصميم مى گيرد اموالى را كه به زور از مردم غصب 
شــده بود را به آن ها باز گرداند در مرحلــه اول از امام هفتم نيز دعوت نمود تا با اين 

حركت سياسى عدالت خود را نشان دهد. 
امام هفتم به مهدى عباســى فرمود: اگر قرار است جبران ستمگرى هائى را كه به 

عمل آمده است بشود چرا حقوق مورد تجاوز ما باز گردانده نمى شود؟ 
مهدى پرسيد: حقوق غصب شده شما چيست؟ 

امام فرمود: فدك. 
مهدى گفت: حدود آن را براى من بيان كن تا پس دهم. 

امام در اينجا به جاى اينكه صرفا به باغ غصب شــده فدك توسط ابوبكر اشاره كند 
تمام قلمرو و محدوده حكومت او را به عنوان مرزهاى فدك مشخص كرد مهدى عباسى 
با ديدن اين مطلب رنگ از چهره اش پريد و گفت: اين ها خيلى زياد است بايد درباره آن 

انديشه كنم«.3
البته مشــابه اين گفتگو را امام با هارون الرشيد نيز دارد4 و در اينجا مشخص مى شود 
كــه چرا حضرت صديقه كبرى براى گرفتن فــدك اين همه تالش نمود و براى چه 

1. بحاراالنوار، ج 77، ص 174.
2. غررالحكم، ص 117، حديث 2036.

3. حياه االمام موىس  بن جعفر، ج 1، ص 452.
4. مناقب آل اىب طالب، ج 3، ص 435.
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هدفى تالش مى كرد، چرا كه طبق دســتور قرآن كريم هر امانتى بايد در دست اهل آن 
قرار گيرد و تاريخ خلفاى بنى اميه و بنى عباس نشــان داد كه آن ها واقعا اســتحقاق اين 

خالفت را نداشتند.

  194. اعجاز نشانه امام است  

اُمّ اَْســلَم، يكى از بانوان مسلمان عصر پيامبر مى خواســت بداند كه وّصى پيامبر 
اســالم كيســت؟ تصميم گرفت شخصا از رسول خدا ســؤال كند او به سوى خانه 
پيامبر حركت كرد. او از همســر پيامبر پرسيد: پيامبر كجاست؟ همسر پيامبر گفت: 

به دنبال كارى رفته هم اكنون مى آيد. 
اُمّ اَســلم وقتى رسول خدا را ديد عرض كرد: يا رســول الل  پدر و مادرم فدايت من 
كتابها را خوانده ام و به پيامبران و اوصياء آن ها آگاهى دارم حضرت موســى  در زمان 
حيات خود وصى به نام )هارون( و بعد از وفاتش نيز داراى وصى )بنام يوشع( بود حضرت 
عيســى نيز براى خود وصى داشــت )در زمان حياتــش كالب  بن يوحنا و بعد از غيبت 
او شــمعون بود( اكنون بفرمائيد: فمن وصيك يا رسول اللّه : »اى رســول خدا! وصى شــما 

كيست؟« 
پيامبر فرمود: اى اُمّ اســلم! وصى من در حيات و وفات يكى اســت اى اُمّ اَســلم! 
هركــس اين كار را كه اكنون انجام مى دهم انجام دهد، او وصى من اســت، همان دم 
پيامبر مشــتى از ســنگريزه هاى زمين را برداشت و با دستش ماليد تا مانند خاكى نرم 

شد همان را خمير كرد و با انگشترش آن را مهر نمود و جاى مهر در آن نقش بست!!
اُمّ اَســلم از محضر رســول خدا بيرون آمد و به حضور اميرمؤمنان على  رسيد و 

گفت: پدر و مادرم به فدايت آيا وصى رسول خدا شما هستيد؟ 
امام على فرمود: آرى اى اُمّ اَســلم ســپس آن حضرت با دســتش مشتى سنگريزه 
برداشــت و آن را ماليد تا به خاكى نرم تبديل شد. سپس آن را ِگل كرد و انگشتر خود را 

بر آن زد كه جاى انگشترش در آن نقش بست. 
اُمّ اَســلم از محضر على بيرون آمد، نزد امام حسن كه كودك بود رفت و گفت: 

آيا تو وصى پدرت هستى؟ 
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امام حسن فرود: آرى اى اُمّ اَسلم سپس امام حسن همان كار جد خود و پدرش را 
در مورد سنگريزه انجام داد. 

 آمد و گفت: آيا تو وصى برادرت هستى؟ امام حسين اُمّ اَســلم سپس نزد حسين
فرمود: آرى اى اُمّ اَسلم! آنگاه آن حضرت همان كار جد و پدر و برادرش را انجام داد. 

اُمّ اَســلم زنده بود تا بعد از شهادت امام حسين آنگاه به حضور امام سجاد  آمد و 
پرسيد: آيا شما وصى پدرت هستى؟ 

امام ســجاد فرمود: آرى اى اُمّ اَسلم ســپس آن حضرت همان كار اجداد و عمو و 
پدرش را انجام داد.1

  195. سن كم شرط امام بودن نيست  

خيرانى از پدرش نقل مى كند كه گفت: در خراسان نزد امام رضا بودم كسى از آن 
حضرت پرسيد: اگر براى شما حادثه اى رخ دهد به چه كسى رجوع كنيم؟ 

حضرت فرمود: به پسرم ابوجعفر. 
)سؤال كننده كه سن و سال امام جواد را براى امامت كافى نمى دانست( تعجب كرد، 
ســپس امام رضا فرمود: خداى متعال عيسى را به نبوت و رسالت برانگيخت در حالى 

كه سن او از سن كنونى ابوجعفر هم كمتر بود.2 
و در روايتــى ديگر عبدالل  بن جعفر مى گويد: همراه بــا صفوان  بن يحيى خدمت امام 
رضا شرفياب شديم امام جواد سه ساله بود و در آنجا حضور داشت از امام پرسيديم اگر 

حادثه اى روى دهد جانشين شما كيست؟ 
امام به ابوجعفر اشاره كرد و فرمود: اين فرزندم. 

گفتيم: با اين سن و سال؟ 
فرمود: آرى با همين سن و سال خداى متعال عيسى را حجت خويش قرار داد در 

حالى كه سه سال هم نداشت.3

1. سفينة البحار، ج 1، ص 642. 
2. كاىف، ج 1، ص 322.
3. كفايه االثر، ص 324.
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  196. اتمام حجت   

بعد از رحلت رســول خدا و نشستن ابوبكر بر سند خالفت روزى على  ابوبكر را 
مالقات كرد و به عنوان اعتراض به او فرمود: »ظلمت و فعلت« ظلم كردى و بر مســند 

خالفت نشستى. 
ابوبكر: از كجا معلوم كه امروز من ظلم كرده و رســول خدا شما را شايسته خالفت 

دانسته نه مرا!!
على : رسول خدا بر اين كار آگاهى دارد و مرا حق و تو را باطل مى داند. 

ابوبكر: چگونه من رســول خدا را با اين كه از دنيا رفته مالقات كنم و از او ســؤال 
كنم و حق و باطل قضيه را بفهم مگر اين كه در عالم خواب به حضورش برسم و جريان 

را به من بفرمايد. 
على : حاضرم اكنون تو را نزد رســول خدا ببــرم و آن حضرت حقيقت را به تو 
بگويــد، ابوبكر اعالم آمادگى كرد و همراه على به مســجد قبا رفتند، على  در آن 
مســجد به اعجاز الهى رسول خدا را به ابوبكر نشان داد، رسول خدا  نشسته بود و به 

ابوبكر رو كرد و فرمود: اعتزل عن ظلم. 
يعنــى: از ظلم كردن به اميرمؤمنان على دورى كن، ابوبكر از مســجد بيرون آمد 
و تصميم گرفت زمام امور را به دســت على بسپارد، در مسير راه با عمر مالقات كرد 
و جريان ديدار با پيامبر در مســجد قبا و گفتار پيامبر را براى عمر شــرح داد عمر با 
تندى گفت: »اسكت اما عرفت قدميا سحر بنى هاشم  بن عبداملطلب، خاموش باش اى ابوبكر 

آيا از قديم االيام سحر و جادوگرى فرزندان هاشم پسر عبدالمطلب را نشناخته اى؟«.1

   197. هم شأن پيامبراكرم  

روزى مردى خدمت على آمد و عرض كرد: 
يا على! به شــما اميرالمؤمنين لقب داده اند چه كســى تو را بــر مؤمنين امير كرده؟ 
حضرت فرمود: خداوند متعال مرا اميرالمؤمنين كرده، آن مرد نزد رســول خدا  رفت و 

1. االختصاص شــيخ مفيد، ص 274؛ نظير اين مطلب با اندكى تفاوت در اصول كاىف، ج 1، ص 533 آمده اســت ـ 
بحاراالنوار، ج 29، ص 21 ـ بصائرالدرجات، ص 276.
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عرض كرد: يا رســول الل  آيا على راست مى گويد كه خدا او را امير بر خلقش كرده؟ 
پيامبر از سخن آن مرد خشمگين شد فرمود: به راستى على به واليت از خداى عّزوجّل، 
امير بر خلق شده است و در باالى عرش خود آن را منعقد نموده و مالئكه را گواه بر آن 
گرفته اســت كه على خليفه الل  و حجت الل  و امام مسلمانان طاعتش اطاعت خداست 
و نافرمانى او نافرمانى از خداســت هركه او را نشناسد، مرا نشناخته و هركه او را بشناسد 
مرا شــناخته هركه منكر امامت او شــود منكر نبوت من است و هركه اميرى او را انكار 
كند رسالت مرا انكار كرده... هركه با او نبرد كند، با من جنگيده و هركه او را دشنام دهد 
مرا دشــنام داده زيرا او از من اســت و از گل من خلق شده و او شوهر فاطمه دختر من 
است و پدر دو فرزندم حسن و حسين است. سپس فرمود: من و على و فاطمه و حسن و 
حســين و نه فرزند حسين حجت هاى خدا هستيم بر خلق او، دشمنان ما دشمن خداست 

و دوستان ما از دوستان خدا هستند.1

  198. تعيين امام   

پس از ضربت خوردن امام على ، آن حضرت مقام رهبرى و امامت را براى فرزند 
ارشــدش امام حسن وصيت كرد و به حســين و محمد بن حنفيه و همه فرزندان و 

روساى شيعيان و خانواده اش فرمود: بر اين وصيت گواه باشيد. 
آنگاه كتاب و اسلحه خود را به امام حسن تحويل داد و فرمود: 

پســر جانم رسول خدا به من امر فرمود، كه به تو وصيت كنم و كتاب ها و سالحم 
را به تو بســپارم چنانچه رســول خدا به من وصيت كرد و كتاب و سالحش را به من 
ســپرد و به من امر فرمود: كه به تو امر كنم هنگامى كه وفاتت فرا رسيد مقام امامت را 

به برادرت حسين بسپارى.
ســپس امام على به پسرش حسين توجه كرد در حالى كه امام سجاد در آن 
هنگام حدود سه سال داشت و در كنار پدر بود فرمود: رسول خدا تو را امر كرد كه مقام 

امامت را به اين پسرت بسپارى.
سپس امام على دست امام سجاد را گرفت و فرمود: پسر عزيزم! پيامبر به تو 

1. اماىل شيخ صدوق، مجلس 27.
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نيز امر كرد كه مقام امامت را به پسرت محمد بن على )امام باقر( بسپارى و به او از جانب 
 بار ديگر به پسرش امام حسن و من سالم برســانى. آنگاه امام على رســول خدا
متوجه شــد و فرمود: پسر جانم! تو صاحب امر )امامت( و اختيار دار خون من هستى )كه 
در مورد ابن ملجم تصميم بگيرى( تو حق دارى ابن ملجم را ببخشــى يا بكشى اگر او را 
كشــتى همان گونه كه او يك ضربت به فرق سرم زد تو نيز يك ضربت بر سر او بزن و 

كار ناروا نكن.1

  199. دو ثقل اكبر   

از اميرمؤمنان على پيرامون معناى گفتار پيامبرخدا كه فرمود: همانا من در ميان 
شما دو نعمت گرانبها گذاشتم كتاب خدا و عترت؛ سؤال شد عترت چه كسانى هستند؟ 
امام فرمود: عترت عبارت است از من و حسن و حسين و نُه امام ديگر از نسل حسين 
كه نهمين آن ها مهدى و قائم آنان اســت مى باشــيم آنان از كتاب خدا جدا نمى شوند و 

كتاب خدا هم از آنان جدا نمى شود تا كنار حوض كوثر بر رسول خدا وارد شوند.2

  200. بهشت و جهنم تحت فرمان امام  

روزى مأمون به امام رضا عرض كرد: 
مدت ها اســت اين پرسش مرا به خود مشغول ساخته است كه چرا به على »قسيم 

النار والجنة« مى گويند؟ 

امام فرمود: آيا از پدران خود از ابن عباس روايت نشــده است كه پيامبر  فرمود: 
»دوستى على ايمان است و دشمنى با على، كفر است«.

مأمون عرض كرد: آرى! اين روايت به ما رسيده است. 
امام فرمود: اگر تقسيم بهشت و دوزخ، بر اساس دوستى و دشمنى با على  است، 

بنابراين على تقسيم كننده بهشت و دوزخ است.

1. اصول كاىف، ج 2، ص 431.
2. موسوعة كلامت االمام الحسني، ص 659.
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مأمون عرض كرد: اى ابوالحسن! شهادت مى دهم كه تو وارث دانش پيامبرى و خدا 
هرگز مرا پس از تو زنده نگذارد. 

اباصلت مى گويد: بعد از آن كه از آن مجلس با امام خارج شــده و به منزل رفتيم، به 
امام عرض كردم: چه پاسخ زيبايى به مأمون داديد. 

امام فرمود: »من به اندازه فهم او ســخن گفتم، وگرنه واقعيت چنين نيست، بلكه 
پدرم از جدم على روايت كرد كه على فرموده كه پيامبر به من گفت: »اى على! 
در روز قيامت تو تقســيم كننده بهشــت و دوزخى، به دوزخ مى گويى: اين مال تو و اين 

مال من است«.1

  201. چهره ای عرشي  

روزى حضرت فاطمه بنت اسد مادر على با عده اى از زنان قريش در محلى نشسته 
بودند در اين حال پيامبر اســالم با چهره نورانى خود ظاهر شدند يكى از كاهنان مكه 

نيز در پشت سر آن حضرت مى آمد و آن حضرت را به دقت زير نظر داشت. 
وقتى كه پيامبر نزد آن زنان رســيد و رفتند، كاهن از آنان درباره حضرت پرسيد؟ 

آنان گفتند: 
اين محمد، داراى صاحب شــرف عظيم و فضيلت شــامخ اســت او آنچه از منزلت 
حضرت مى دانســت به آنان گفت و درباره آينده آن حضرت و پيامبريش به آنان خبر داد 

سپس گفت: 
در بين شما زنى است كه او را در كودكى پرستارى كرده و بزودى همين پيامبر فرزند 
او را پرستارى مى كند2 كه هر دو از يك ريشه اند. او را به اسرار و صحبت خود مخصوص 

مى گرداند و يگانگى و برادرى خود را با او قرار مى دهد. 
فاطمه بنت اسد به كاهن گفت: منم آنكه از او نگهدارى كرده ام. من همسر عموى او 

هستم كه به آينده او اميد دارد و منتظر است، كاهن گفت: 
تو به زودى پســرى عالم، و مطيع پروردگار و عالى مقام به دنيا مى آورى كه نام او 

1. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 84.
2. يعنى پيامبر در آينده نگهدارى على را بر عهده مى گيرد.
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ســه حرف اســت. او در همه امورش پيرو پيامبر است و در همه امور كوچك و بزرگ او 
را يارى مى كند و پريشــانى ها را از او مى زدايد...او جانشــين پيامبر است و او را بعد از 

وفاتش در حجره اش دفن مى كند.1

  202. قواعد اسالم  

كميل  بن زياد مى گويد: روزى از اميرالمؤمنين على پرســيدم قواعد اسالم چيستند؟ 
فرمود: قواعد اسالم هفت چيز است: 

1. خردمندى كه ريشه آن شكيبايى است. 2. آبرومندى و راستگويى. 3. قرآن خواندن 
با توجه. 4. دوســتى در راه خدا و دشمنى در راه خدا. 5. حق خاندان محمد و شناخت 
واليت آنان. 6. حق برادران دينى و حمايت از آن ها. 7. همسايگى )معاشرت( با مردم به 
شكل نيكو، كميل عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! بنده اى دچار گناه مى شود و از آن آمرزش 
مى خواهد. اندازه آمرزش خواســتن چيست؟ على فرمود: كميل! اندازه اش توبه كردن 

است. گفتم: همين؟ فرمود: نه. گفتم: پس چگونه است؟ 
فرمــود: هرگاه بنده گنــاه كرد بگويد: استغفراللّه  و بجنبانــد، عرض كردم: جنباندن 

چيست؟ 
فرمــود: دو لب و زبــان را به قصد اين كه به دنبالش حقيقت باشــد. گفتم: حقيقت 
چيســت؟ فرمود: از روى دل باشــد و نيت كند كه به گناهى كه از آن اســتغفار كرده 

بازنگردد. عرض كردم: 
يا على! چون چنين كردم از مســتغفرين هســتم؟ فرمود: نه. عرض كردم: پس اين 
چگونه حاصل گردد؟ فرمود: براى اينكه تو هنوز به اصل و ريشــه آن نرســيدى. عرض 
كردم: پس ريشــه استغفار چيست؟ على فرمود: برگشــت قطعى از گناهى كه از آن 
اســتغفار كردى و اول درجه آن عبادت و ترك گناه اســت. استغفار يك نام است براى 

شش معنى. 
1. پشيمانى از گذشته؛ 2. تصميم قطعى بر عدم بازگشت به آن گناه؛ 3. پرداخت حق 
هــر يك از بندگان خدا كه به او بدهــكارى؛ 4. اداى حق خدا در هر يك از واجبات؛ 5. 

1. بحاراالنوار، ج 35، ص40 و كنز الفوائد، ص 115 از منابع اهل سنت. 
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آب كردن هر گوشتى از تن خود را كه به حرام در بدن تو روييده تا پوستت به استخوان 
بچســبد و سپس گوشت تازه ميان آن ها برويد؛ 6. به خود سختى عبادت خدا را برسانى 

آن گونه كه از گناه لذت بردى.1

  203. راه على صراط بهشت است  

محمد بن عباس از جابر انصارى روايت كرده كه گفت: حضور پيغمبر ذكر بهشــت 
شد فرمود: اول كسى كه داخل بهشت مى شود على است. 

ابودجانه عرض كرد: اى رســول خدا آيا بهشــت بر پيغمبر حرام است تا قبل از آنكه 
اميرالمؤمنين داخل آن شود؟

فرمود: بلى. 
مگر نمى دانى براى خداوند پرچم و عموديســت از نور كه خلق نموده آن را دو هزار 
ســال قبل پيش از آن كه آسمان ها و زمين را بيافريند و بر آن نوشته شده »ال اله االاللّه  

محمد رسول اللّه ، آل محمد خريالربيه وعىل صاحب اللواء وامام القوم«.

امام على گفت: »الحمدللّه  الذى هدانا بك يا  رسول اللّه  ورشفنا بك«. 
پيامبر فرمود: 

يا على! به دوســتانت بشــارت ده كه كسى نيســت كه تو را دوست بدارد مگر آنكه 
خداوند او را در قيامت با ما محشور نمايد...2

  204. اخبار بى نهايت  

 به حجره من آيد، با على ام ســلمه مى گويد: روزى نوبت من بود تا رســول خدا
 وارد حجره شد و در حالى كه دست به دست هم داده بودند پيامبر دست بر دوش على
گذاشــت و به من فرمود: اى ام ســلمه! لحظه اى از حجره بيرون برو و خانه را براى ما 
خلوت كن. ام ســلمه مى گويد: من بيرون رفتم آهسته صحبت آغاز كردند و من صداى 
آن ها را مى شــنيدم ولى ســخن آن ها را نمى فهميدم تا اين كه روز به نيمه رسيد من به 

1. تحف العقول، ص 196 و بحاراالنوار، ج 58، ص 117. 
2. بحاراالنوار، ج 8، ص 6. 
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در حجره رفتم و ســالم كردم حضرت رسول فرمود: به مكان اول خود باز گرد، آن ها 
را تنها گذاشتم، بعد از مدتى بار ديگر همين كار را كردم رسول خدا همان جواب را به 
من داد بار ديگر من رفتم بر در حجره كه رســول خدا فرمود: داخل شو! على دست 
خود را به زانوى پيامبر  گذاشته بود و با يكديگر صحبت مى كردند به محض ورود من 
كالم را قطع كردند حضرت امير برخاست و رفت رسول خدا به من فرمود: اى ام سلمه! 
جبرئيل از طرف خدا نازل شــده و به من دستور داد چون بعد از تو على جانشين و وصى 
تو اســت بگو آنچه را كه بعد از تو تا قيامت واقع خواهد شد آگاه باش خداى تعالى براى 
امتى پيغمبرى انتخاب نمود و براى هر پيغمبرى وصى معين فرمود، پيغمبر اين امت من 

هستم و على وصى من مى باشد.1

   205. ارادت ميثم نثار على  

صالح يكى از فرزندان ميثم تمار، نقل كرده است كه پدرم گفت: روزى در بازار بودم، 
اصبغ  بن نباته يكى از ياران امام على نزد من آمد و با حالتى شگفت زده گفت: اى واى 
ميثم، از اميرالمؤمنين ســخنى دشوار و عجيب شنيدم. گفتم: چه شنيدى؟ گفت: شنيدم 
كه مى فرمود: حديث و سخن اهل بيت بسيار سنگين و دشوار است و آن را جز فرشته اى 
مقرب يا پيامبرى صاحب رســالت يابنده مؤمنــى كه خداوند دلش را براى ايمان آزموده 

است توان تحملش را ندارد و به َدرِك عمِق آن نمى رسد. 
ميثم مى گويد: فورى برخاســته خدمت حضرت على رفتم و از او نسبت به كالمى 
كه از اصبغ شــنيده بودم توضيح خواستم حضرت تبسمى كرد و فرمود: بنشين اى ميثم! 

آيا هر صاحب دانشى مى تواند هر علمى را حمل كند و بار آن را بكشد؟!
خداوند وقتى به فرشتگان گفت كه مى خواهم در زمين جانشينى قرار دهم فرشتگان 
گفتند: خدايا آيا كسى را در آن قرار مى دهى كه فساد كند و خون بريزد؟ سپس حضرت 
به داســتان حضرت موسى و خضر و سوراخ كردن كشتى و گشتن آن غالم اشاره كرد، 
آنگاه فرمود: پيامبر در روز غديرخم دست مرا گرفت و فرمود: خدايا هر كه را من مواليش 
بودم على موالى اوست، ولى جز اندكى كه خداوند نگاهشان داشت آيا ديگران اين كالم 

1. احتجاج، ج 1، 421.
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پيامبر را به دوش كشيدند و فهميده و عمل كردند؟ پس بشارت باد بر شما كه با آنچه از 
گفته پيامبر حمل كرديد و به آن متعهد مانديد خداوند به شما امتيازى بخشيد ]اى ميثم[ 
كه به فرشــتگان و رسوالن نداد. پس بدون ترس و گناه فضيلت ما و كار بزرگ و شان 
واالى ما را براى مردم بازگويى كنيد1 پس از شهادت حضرت مسلم در كوفه ميثم توسط 
شــخصى بنام عريف و به همراه 100 نفر از مأموران ميثم تمار به همراه مختار توســط 
ا بن زياد به زندان افتادند و بعدها مختار از زندان آزاد شــد ولى ميثم به دار آويخته شد2 و 

در كوفه مدفن اين يار با وفاى حضرت على است. 

  206. چه كسى ولى ماست؟   

ابو ســعيد خدرى به سلمان فارسى گفت: از پيغمبر سؤال كن كه چه كسى جانشين 
و وصى شماست؟ ســلمان نيز از پيامبر اين موضوع را سؤال كرد. پيامبر فرمود: يا 
ســلمان! وصى موسى چه كسى بود؟ سلمان جواب داد: يوشع  بن نون. فرمود: همانا وصى 

من و وارث من، ادا كننده دِين من و انجام دهنده امور من على  بن ابي طالب است.3

  207. اتمام حجتى عجيب   

رســول خدا رحلت كرد و ابوبكر بر مسند خالفت نشست روزى على  ابوبكر را 
ديــد و به او فرمود: اى ابوبكر قرآن مى فرمايد: »وال تحس بن الذين قتلوا ىف سبيل اللّه  امواتا 
بل احيا عند ربهم يرزقون؛ اى پيامبر! هرگز گمان مبر آن ها كه در راه خدا كشته شده اند، 

مردگانند؛ بلكه آن ها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند«.4
و من گواهى مى دهم كه محمد رســول خدا شهيد از دنيا رفت، سوگند به خدا آن 
حضرت نزد تو مى آيد، وقتى كه نزد تو آمد يقين كن چرا كه شيطان نمى تواند خود را به 

صورت آن حضرت در آورد؟
آنگاه امام على دســت ابوبكر را گرفت و پيامبر را به او نشــان داد، پيامبر به 

1. بحاراالنوار، ج 20، ص 383. 
2. بحاراالنوار، ج 42، ص 125. 
3. ارشادالقلوب، ج 2، ص 63.

4. آل عمران، 169.
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ابوبكــر فرمــود: »يا ابابكر آمن بعىل وباحد عرش من ولده، انهم مثىل اال النبوة وتب اىل اللّه  
مام ىف يدك، فانه الحق لك فيه؛ اى ابوبكــر! به )امامت( علــى و يازده فرزندش ايمان 

بيــاور، آن ها )در مقام رهبرى و در وجوب اطاعت از آن ها( مانند من هســتند فقط مقام 
نبوت ندارند از آنچه در دست گرفته اى در پيشگاه خدا توبه كن زيرا تو در آن مقام حقى 

ندارى«، سپس پيامبر رفت و ديده نشد.1

  208. داليل بقاء هستی  

امام صادق فرمود: 
»لو بقيت االرض بغري اماٍم لساخت«؛ اگر زمين بدون امام مى ماند به يقين )ساكنانش 

را( فرو مى برد.2

  209. واليت نگهبان ساير واجبات الهى  

امام على فرمود: حــدود و مرزهاى فرايضى كه خداوند بر خلق خود مقرر فرموده 
پنج فريضه اســت، كه از بزرگ ترين فرايضند: نمــاز و زكات و حج و روزه و واليت كه 

نگهبان چهار فريضه ديگر است.3

  210. تعهدي نوراني  

در كتاب كافى در اول كتاب حج حديث طوالنى از حضرت صادق است كه خداوند 
متعال عهد گرفت در ركنى از اركان كعبه كه حجراالســود در آنجاست از براى ربوبيت 
خود و نبوت محمد و امامت و وصايت اميرالمؤمنين على و اول كســى كه به اين 
مطلب اقرار كرد همين حجراالسود بود، او در نزد خداوند از بزرگ ترين فرشتگان بود به 

واسطه و جهت محبت زيادى كه به محمد و آل محمد داشت.

1. اختصاص شــيخ مفيد ـ اصول كاىف، ج 1، ص 533 ـ بصائر الدرجات، ص 280، باب 5 ـ بحاراالنوار، ج 25، ص 
51، باب 3.

2. كاىف، ج 1، ص 179.
3. بحاراالنوار، ج 4، ص 388.
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  211. راه نجات  

رســول خدا فرمود: خداونــد ايمان هيچ بنده اى را قبــول نمى كند مگر به واليت 
على و برائت و بيزارى از دشمنان او.1

و در روايتى ديگر امام صادق فرمود: 
....و كســى كه يكى از دشمنان ما را دوست بدارد يا دوستى از ما را دشمن بدارد، به 

خداوندى كه سبع مثانى و قرآن عظيم را نازل كرده كافر شده است.2

  212. 72 گروه گمراه  

موفق  بن احمد از ابوبكر بن مردويه به اســناد خود از امام علــى نقل كرده كه امام 
فرمود: امت اسالم به 73 فرقه تقسيم مى شوند، همه آن ها در آتشند جز يك فرقه كه در 
بهشت است و آن ها كسانى هستند كه خداوند درباره آن ها فرموده: »از ميان كسانى كه 
آفريدم گروهى هســتند كه به سوى حق هدايت مى كنند و به آن عدول مى كنند« و اين 

گروه، من و شيعيانم هستيم.

  213. حجتى در آسمان ها   

در حديثى قدسى خداوند متعال مى فرمايد: »...وحجتى ىف الّسموات واالرضني عىل جميع 
من فيهن من خلقى الاقبل عمل عامل منهم االّ باالقرار بواليته مع بنوة احمد رسوىل«؛  مــن 

على را در آسمان ها و زمين بر همه آفريدگان خود حجت قرار دادم و عمل هيچ كسى را 
بدون اقرار به واليت او و نبوت پيامبر خود نمى پذيرم.3

  214. بيشترين فريادها   

امــام باقر فرمود: »بنى االسالم عىل خمس: عىل الصالة والزكاة والصوم والحج والوالية 
ومل يناد بىش ٍء كام نودى بالوالية«.

1. بحاراالنوار، ج 26، ص 229.
2. اماىل صدوق، ص 111، حديث 7.

3. عيون اخبارالرضا ، ص 212.
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اسالم بر پنج پايه استوار شد: نماز، زكات، روزه، حج، و واليت. 
و براى هيچ چيز به اندازه واليت فرياد نشده است.1

  215. سپری برای آتش  

رسول خدا فرمود: »لو اجتمع الناس كلهم عىل والية عىل ما خلقت النار«.
اگر  مردم همگى بر واليت على جمع مى شدند آتش را خلق نمى كردم.2

  216. به تو پشت مى كنند  

رسول خدا از اتفاق بعد از خود به امام على خبر داده بود. چنانچه فرموده بود: ان 
االمة ستغدر بك من بعدى؛ امت من پس از من به تو خيانت مى كند اگر يارانى يافتى قيام 

كن وگرنه سكوت اختيار كن.3

  217. برهانى ربانى داريم  

چه كســى بيشتر از امام على از سنت رسول خدا پيروى كرد و آن را اجراء كرد؟ 
آن كسى كه در اين راه تالش كرده و عمل كرده و آن را حفظ كرده امام مسلمين است.
راوى از امام رضا مى پرســد: آنچه شــما مى گوييد از كتاب خدا و سنت رسول خدا 

است يا از اجتهاد شخص خودتان؟
امام فرمود: آنچه ما مى گوييم از كتاب خدا و سنت پيامبر است.4

امــام محمد باقر فرمــود: اگر ما به رأى خود مى گفتيم گمراه شــده بوديم، مانند 
كسانى كه پيش از ما گمراه شدند، نه چنين نيست، بلكه ما با برهان پروردگارمان سخن 
مى گوييم، برهانى كه پروردگار ما آن را براى پيامبرش بيان فرموده و آن حضرت نيز آن 

را براى ما بيان كرده است. 

1. كاىف، ج 2، ص 18.
2. اماىل صدوق، ص 523.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 4، ص 107 ـ مناقب ا بن مغازىل شافعى، ج 3، ص 216 ـ نهج الحق، ص 329 
و تاريخ بغداد.

4. بصائرالدرجات تأليف محمد بن صفار متوفى 290 ه، ص 301. 
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و امام صادق فرمودند: اگر چنين نبود )يعنى اگر برهان الهى نداشــتيم و به پيامبر 
پيوسته نبوديم( يقينا همانند مردم بوديم.1

لذا در طبقات ابن ســعد آمده كه از امام على پرسيدند: چگونه است كه تو از ساير 
صحابه رسول خدا بيشتر حديث مى گويى؟ 

فرمود: من چنان بودم كه اگر از پيامبر مى پرســيدم آگاهم مى كرد و اگر ســاكت 
مى شدم او خود شروع مى فرمود.2

  218. خود را از آتش نجات ده  

سليمان  بن خالد به امام صادق عرض كرد: اهلبيت و فاميل من كاماًل حرف و سخن 
مرا مى شوند، آيا آن ها را به مسلئه امامت دعوت كنم؟ حضرت فرمود: آرى، چون خداوند 
مى فرمايد: اى مؤمنين، خود و اهلبيت خود را از آتشــى كه هيزمش عبارت از ســنگ و 

انسان است نجات دهيد.3

  219. ارزش ابدى  

روزى رســول خدا شــدت محبت خود به على را براى دختر بزرگوار خود بيان 
فرمود: حضرت فاطمه نيز در پاسخ پدر فرمود: 

پدرجان! ســوگند به خدايى كه تو را به رســالت انتخاب كرد و براى هدايت انسانها 
برگزيد تو را هدايت و امت اســالمى را به وســيله تو هدايت نمــود تا زنده ام همواره به 

ارزش هاى على اعتراف خواهم داشت.4

  220. نشانه هاى تشخيص راه حق  

در روايتى حضرت رضا ســى نشــانه از عالئم امام را بيان فرمودند كه مواردى از 
آن ها به شرح زير مى باشد: 

1. بصائرالدرجات، ص 301. 
2. طبقــات ابن ســعد بخش معرىف امام عــىل، ج 2، ص 337 چاپ بيروت، احمد بن حنبل نيز در كتابـ  خطىـ  

خود در بخش فضايل امام على اين روايت را آورده است. 
3. كاىف، ج2، ص 211، تحريم، 6. 

4. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 94. 
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ـ امام عالم ترين مردم مى باشد. 
ـ قضاوت امام از همه باالتر و جامع تر است. 

ـ امام با تقواترين انسانها در زمان خود )حيات خود( مى باشد. 
ـ او بردبارترين انسانها است. 

ـ شجاع ترين مردم امام معصوم است. 
ـ او با سخاوت ترين مردم است. 

ـ عابدترين مردم در هر زمانى امام همان زمان است. 
ـ او پاك و پاكيزه متولد مى شود. 

ـ براى امام سايه اى نيست. )نمونه اى و مانندى ندارد(.
ـ وقتى متولد مى شــود و كف دســت را روى زمين گذاشته با صداى بلند شهادت به 

يگانگى خداوند و رسالت رسول خدا مى دهد. 
ـ احتالم براى او نيست. 

ـ چشم او به خواب مى رود ولى قلبش بيدار است. 
ـ فرشته با او سخن مى گويد. )وحى نمى شود(. 
ـ زره رسول خدا به تن هر امام اندازه است. 

ـ بول و غائط او ديده نمى شود و زمين مأمور مخفى كرده آن است. 
ـ بوى خوشى دائما از امام ساطع است كه از بوى مشك خوش بوتر است. 

ـ شــفقت، زحمت و دلسوزى امام نســبت به امت و مردم بيشتر از پدر و مادر آن ها 
است. 

ـ تواضع امام نسبت به خدا از همه بيشتر است. 
ـ وقتــى امــرى مى نمايــد خود بيشــتر از ديگران بــه آن عمــل مى كند)چنانچه 
اميرالمؤمنين نيز در نهج البالغه سوگند ياد مى فرمايند كه آنچه به شما دستور مى دهم 

خود قبل از شما به آن عمل نموده ام(. 
ـ از چيزى كه نهى مى كند بيشتر از ديگران دورى مى كند. 

ـ دعاى امام هميشه مستجاب اســت اگر دعا كند درباره صخره اى آن سنگ نصف 
مى شود. 
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ـ سالح رسول خدا نزد امام است. 
ـ ذوالفقار نيز نزد اوست.1 

  221. خبري آسمانی  

روزى رســول خدا به على فرمود: اى على! اين جماعت امر )خالفت و امامت( 
ترا نقض و غصب نموده و خالفت را بدون تو، خودشــان بــه تنهائى گرفته و درباره تو 

نافرمانى مرا مى كنند!!!
پــس بر تو باد بردبارى، تا خداوند امر خود را نازل كند. اى على! آگاه باش به همين 
زودى، آن ها با تو بى وفايى خواهند كرد، پس آن ها را مگذار كه به تو راه يافته و خوارت 
كنند و خونت را بريزند)يعنى صبر را پيشــه خود كن( چون امت پس از من به تو خيانت 

خواهند كرد اين خبر را جبرئيل از طرف پروردگار به من داد.2

  222. دنبال روى امام بر حق  

امام صادق مى فرمايد: به درســتى كه بهترين و واجب ترين فرضيه ها بر انســان 
شناخت پروردگار و اقرار به بندگى اوست و پس از آن شناخت فرستاده خداست و گواهى 

دادن به پيغمبر او...
و بعد از آن شــناخت امامى است كه به صفت و نامش در حال سختى و راحتى به او 

اقتدا مى نمايى.3

  223. تربيت خدايي   

امــام على به ابن قدامه كه در مقابل ســخن او گفت: يا على! اگر تو كالمت را به 
پايان نمى رسانيدى ما مى گفتيم: همانا خدائى نيست بغير از تو فرمود: 

تعجب نكن، ما تربيت شــده هستيم نه پروردگار، همانا ما با زنان ازدواج مى كنيم در 

1. من ال یحرضه الفقیه، ج 6، ص 378.
2. خصال صدوق، ص 461. 

3. مكيال املكارم، ج 2، ص 171. 
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رحم ها قرار گرفته ايم و در صلب مردها بوده ايم و از آنچه در زمين و آسمان هست با علم 
خداوند به آن آگاه شــده ايم ما به اين ويژگى مخصوص شده ايم من و دو فرزندم شبر و 
شــبير و مادرشــان زهرا و ائمه بعد از ما تا به قائم از يك چشمه سيراب شديم و بر يك 
چشــمه وارد شــديم از من و ائمه بعد از من هر سؤالى دارى بپرس خداوند زمين را از ما 

خالى نخواهد گذاشت تا قيام قائم.1

  224. نورى عميق در قلبى با ايمان  

روزى ميمونه همسر پيامبر اســالم گفت: اى رسول خدا! من از ميان اصحاب تو، 
تنها تعداد كمى را مى شناسم كه على  بن ابي طالب را دوست بدارند. حضرت فرمود: همان 

جمع كم مؤمنين )درحقيقت( زياد هستند. و از اين ها كدامشان را مى شناسى؟ 
 ميمونه گفت: اباذر و مقداد و ســلمان را مى شناسم و شما مى دانى كه من نيز على

را به خاطر محبت شما به او، و دلسوزى على بن ابي طالب نسبت به شما، دوست دارم. 
حضرت فرمود: راست گفتى. تو قلبت را خداوند به ايمان آزموده است.2

  225. اولين تصديق كننده  

 اصبغ  بن نباته مى گويد: روزى حارث همدانى با گروهى از شــيعيان بر اميرمؤمنان
وارد شــدند حارث به آن حضرت عرض كرد: مردم درباره شما و سه خليفه پيشين با هم 

اختالف و دشمنى دارند. 
امام پس از ســخنانى فرمــود: يا حارث: اال اىن عبداللّه  واخو رسوله وصديقه االول قد 

صّدقته وآدم بني الروح والجسد ثم اىن صديقه االول ىف امتكم حقا.3

يعنــى اى حارث:... آگاه باش كه من بنده خدايم و برادر رســولش و اولين تصديق 
كننده او هســتم من در حالى پيامبر خدا را تصديق كردم كه هنوز آدم بين روح و جســد 

بود پس در ميان امت به حق، اولين تصديق كننده ام )يعنى من امام بر حق هستم(. 

1. الزام الناصب، ج 2، ص 206.
2. تنقيح املقال، ج 3، ص 83. 
3. بحاراالنوار، ج 6، ص 179. 
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  226. امتحانات بزرگ خداوند  

امام جواد در ســن هفت سالگى به امامت رسيدند اما مسئله امامت آن حضرت به 
خاطر كم سنى و ترديد مردم تا حدود دو سال امامت حضرت از مردم مخفى بود.1

عده اى از مردم به دنبال عبدالل  به موســى برادر امام رضا كه با اعالم امامت خود 
عده اى را به دنبال خود كشاند، رفتند.2

عده اى ديگر بر مذهب واقفيه بودند كه بر امامت امام كاظم توقف نمودند.3
اما آنچه مهم اســت اين اســت كه بنابر اقوال اكابر علما همچون مرحوم شيخ مفيد 
آنچه در امر واليت و امامت مهم اســت تنصيص امام ســابق بر امامت امام بعد از خود 

مى باشد. 
حضرت جواد مى فرمايد: حضرت ســليمان نبى هنگامى كه هنوز كودكى بيش 
نبود و گوســفندان را به چرا مى برد حضرت داود او را جانشين خود نمود در حالى كه 

عباد و علماى بنى اسرائيل اين عمل او را انكار مى كردند.4

  227. راهى كه پيامبر نشان داد  

ابوذر مى گويد: روزى به حضور نورانى رسول اكرم واردشديم و عرض كرديم:
يا رسول الل : چه كسى نزد شما دوست داشتنى است تا بعد از تو اگر امرى باشد ما با 

او باشيم و اگر مصيبتى باشد از جانب او باشيم. 
رســول خدا در پاسخ فرمود: اين على است كه از همه شما در اسالم و مسلمانى 

مقّدم تر است.5

  228. وجود پيامبر ضرورى و واجب است  

امام رضا درباره لزوم شــناخت پيامبران و تصديق آن ها و وجب اطاعت و پيروى 

1. اثبات الوصيه، ص 215.
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 429. 

3. فرق الشيعه، ص 88. 
4. اصول كاىف، ج 1، ص 383. 

5. طرائف، 69. 
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از دستورات آن ها مى فرمايند: چون مردم خود از چنان توانى برخوردار نيستند كه بتوانند 
مصلحت خود را كاماًل درك كنند و از طرفى ســازنده هســتى نيز برتر از آن اســت كه 
مشاهده شود و ضعف و ناتوانى بندگان از ادراك او نيز كاماًل روشن است پس ناچار بايد 
ميان خدا و مردم فرســتاده اى معصوم )پيامبر يا امام( باشد تا اوامر و نواهى و آموزشهاى 
او را به مردم برساند و به آنچه منافعشان را تأمين و زيانهايشان را دفع مى كند آگاهشان 

سازد. 
چرا كه در وجودشــان وســيله اى كه بتوانند با آن آنچه را بدان نياز دارند و ســود و 

زيانشان را بشناسند وجود ندارد. 
اگر شــناخت پيامبر و اطاعت از او بر مردم واجب و الزم نبود آمدن پيامبر براى آنان 
حاصلى نداشــت و مشكلى را حل نمى كرد و فرســتادن او كارى بيهوده و غير سودمند 
مى بود و اين حركت از موجود )خداوند( حكيمى كه همه چيز را با حساب و كتاب و متقن 

آفريده به دور است.1

  229. راه نجات بخش را نشان داد  

روزى رسول خدا به سلمان فارسى فرمود: اى سلمان! 
به زودى بعد از من فتنه ها ظاهر مى شود سلمان عرض كرد پس در آن هنگام تكليف 

ما چيست؟ 
پيامبر فرمود: بر شما باد كه به شيخ پناه ببريد. 

عرض كرد: شيخ كيست؟ 
فرمود: على  بن ابي طالب. 

عرض كرد: اگر على دار فانى را وداع كرد چه كنيم؟ 
فرمود: بر شما باد به دو سبط من حسن و حسين. 

عرض كردم: اگر اين دو نيز رحلت كردند؟ 

1. بحاراالنوار، ج 11، ص 40. 
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فرمود: بر شــما باد كه به اهل بيت پيامبرتان پناه ببريد براســتى كه اينان شما را در 
گمراهى داخل نمى كنند و از هدايت خارج نمى سازند پس با اينها باشيد.1

  230. وسيله هدايت به راه راست  

ابن عباس گفت: وقتى از حجة الوداع برگشتيم با رسول خدا در مسجد نشسته بوديم 
حضرت فرمود: آيا مى دانيد چه مطلبى را مى خواهم براى شما بگويم؟ 

مردم گفتند: خدا و رسولش داناترند. 
فرمود: بدانيد كه خداوند بر اهل دين منت گذاشــت آن زمان كه آن ها را بوسيله من 
  هدايت كرد من بر اهل دين منت گذاشــتم آن وقتى كه آن ها را به على بن ابي طالب
كه پســر عمويم و پدر فرزندانم است هدايت كردم آگاه باشيد كسى كه به واسطه اين ها 
هدايت شود نجات يافته و كسى كه از )فرمان( اين ها تخلف نمايد گمراه شده و سرگردان 

و نابود مى گردد. 
ســپس فرمود: اى مردم خدا را خدا را در مورد عتــرت و اهل بيت من مراعات كنيد 
فاطمه پاره اى از )تن( من اســت و دو فرزندش دو عضو من هســتند و من و شوهرش 
همانند نورى از نور هســتيم بار خدايا! مهربان باش با كســى كه به اينها مهربان باشد 

ميامرز كسى را كه به اين ها ستم روا دارد.2

  231. پايه و اساس دين خدا  

امام باقر روايت كند كه رسول خدا به على  بن ابي طالب فرمود: 
اى على! من و تو و دو فرزندت حسن و حسين و نه نفر از اوالد حسين پايه هاى دين 
و اســتوانه هاى اسالم هستيم هركس از ما پيروى كند نجات يابد و هر كس از فرمان ما 

سر پيچد راهش به سوى آتش خواهد بود.3

1. احقاق الحق، ج 9، ص 228. 
2. بحراملناقب، ص 116. 
3. اماىل صدوق ص 474. 
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و در روايتى ديگر رســول خدا فرمود: هركســى را كه خداوند متعال به معرفت و 
واليت اهل بيت من رهنمون ساخت همه خوبى ها را برايش فراهم كرده است.1

  232. نظر كرده خدا  

پيامبر اكرم به حضرت صديقه كبرى فرمود: 
دختــرم! آيا نمى دانى كه خداوند بر روى زمين نظر كــرد و از بين آن ها پدرت را به 
نبوت برگزيد و آنگاه بار ديگر نظر افكند و شوهرت را برگزيد و به من وحى فرمود: تا تو 

را به ازدواج او در آورم و او را وصى خود قرار دهم.2

  233. معرفى دقيق دين  

سليم  بن قيس >هاللى مى گويد: از امام على پرسيدم: يا اميرالمؤمنين! امر و اعتقادى 
كه بايد مرد مسلمان آن را داشته باشد چيست كه با وجود آن شك در ساير موارد مانعى 

نخواهد داشت؟
امام فرمود: 

شــهادت به يگانگى خدا و آنكه شــريكى ندارد و اينكه محمد بنده و پيامبر اوست و 
اقرار به آنچه كه از طرف خدا نازل شــده و اقامه نماز و زكات و روزه ماه رمضان و حّج 
خانه خدا، و واليت ما اهل بيت و برائت و بيزارى جســتن از دشــمنان ما و اينكه از هر 

مست كننده اى دورى كند. 
ســؤال كردم: اقرار به آنچه كه فرموديد؟ به طور كلى )گفتن( كافى اســت يا شرح و 

تفسير الزم دارد؟ 
فرمود: نه بلكه فى الجمله و كلى آن بس است. 

عرض كردم: مست كننده چيست؟ 
فرمود: آشاميدنى است كه زياد خوردن او مستى آورد حتى يك جرعه بلكه يك قطره 

آن نيز حرام است. 

1. اماىل مفيد، ص 239. 
2. ذخايرالعقبى، ص 32. 
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عرض كردم: همه آنچه را كه فرمودى معلوم شــد به جز مســئله واليت، آيا واليت 
براى همه بنى هاشم است يا فقط مخصوص فقهاء شما و علماى شما مى باشد؟

آياكسى كه همه شما را دشمن بدارد يا يك نفر از شما را اين چگونه خواهد بود؟
فرمود: اى برادر بنى هالل! سؤال كردى اينك جواب بشنو. 

وقتى كه فى الجملة واليت ما اهل بيت را داشته باشى خداوند به تو جزا مى دهد و اگر 
خداوند امامان از ما را كه اوصياء علماء فقهاء هســتند را به تو شناســانيد و تو به اطاعت 
آنان اقرار و آنان را اطاعت كردى تو مؤمن به خدا و تو اهل بهشتى. آنان كسانى هستند 

كه بدون حساب داخل بهشت خداوند مى شوند. 
و اگر خدا را به يگانگى قبول كردى و شهادت دادى كه محمد رسول خداست و معتقد 
باشى به آنچه كه بين همه اهل قبله اختالف نيست از امورى كه بر آن اجتماع كردند كه 
خداوند به آن امر كرده و از آن نهى فرموده و موضع امامت و وصيت و علم و فقه بر تو 
مشــكل شود علم آن را به خدا واگذارى و با آنان دشمنى نكنى و از آنان بيزارى نجوئى 

و عداوت به آنان نورزى. 
تــو در اين صــورت به آنچه كه نمى دانى جاهل هســتى و از آنچه كه اهل فضل و 
واليت هدايت شــده اند تو گمراه شده اى براى خدا درباره تو مشّيت است اگر تو را عذاب 
كند به خاطر گناهت بوده و اگر از تو بگذرد با رحمت اوست و اما دشمن ما و كسى كه ما 
را دشــمن مى دارد او مشرك و كافر و دشمن خداست و آنان كه عارف به حق ما هستند 

و به ما ايمان آوردند مسلمان و اولياء خدا هستند.1

  234. حق جاويد  

در ميدان جنگ صفين يكى از ياران امام على از حضرت پرســيد: شما از هر كس 
ديگرى به تصدى خالفت سزاوارتر بوديد چگونه قومتان شما را از آن بازداشتند؟ 

امام فرمود: 
اى برادر بنى اســدى، تو همانند آنى كه دهانه اســبش شل باشد و نا به جا زمام آن 

را رها كند. 

1. كتاب سيلم  بن قيس، ص 540. 

183



با اين همه حرمت پيوند ســببى تو و حقى كه ســؤال تو ايجــاب مى كند، محفوظ 
مى باشــد بى گمان طالب دانســتنى پس بدان كه: داســتان خود كامگى اى كه در مورد 
خالفت بر ما تحميل شــد با آن كه ما هم برترى نسبى داشتيم و هم همبستگى فكرى 
و فرهنگيمان با رســول خدا شديدتر بود نوعى انحصارطلبى از جانب گروهى و گذشت 
و ايثار گروهى ديگر چيزى نبود به هر حال داور مطلق خداســت و بازگشت همه در روز 

قيامت به سوى اوست...1

  235. مفصل خطبه شقشقيه  

اميرالمؤمنين هنگامى كه در حال قرائت خطبه شقشقيه بود مردى برخاست و نامه اى 
به دســت امام داد در آن نامه ده مســئله از امام سؤال كرده بودند حضرت همه را جواب 

داد و اما سؤاالت:
.... آن چيست كه قليل آن مباح و زياد آن حرام است؟ 

فرمود: نهر طالوت، خداوند مى فرمايد: »اال من اغرتف غرفة بيده«؛ 2كه هركه بيشــتر 
آن را بياشامد حرام است. 

ـ كدام عبادت اســت كه اگر بجا بياورند حرام است و اگر آن را ترك كنند نيز حرام 
است؟ 

فرمود: نماز انسان است، خدا مى فرمايد: »التقربوا الصلوة وانتم سكارى«.3  
ـ چيزى كه از شكم حيوانى بيرون آمد و شباهت و نسبتى بين آن ها نبود؟ 

فرمود: يونس كه از شكم ماهى خارج شد.
ـ چهار نفر شهادت دادند بر زناى محصن پس حاكم شرع حكم به رجم او كرد يك 
نفر از آن شــهود با مردم او را رجم كرد در حال رجم كردن اين شــاهد از شهادت دادن 
خود برگشــت در حالى كه هنوز مرجوم)رجم شونده( زنده بود و بعد فوت شد. بعد از فوت 
آن ســه نفر شاهد ديگر نيز از شهادت خود منصرف شدند در اين صورت ديه آن مرد به 

گردن كيست؟ 

1. نهج البالغه، خطبه 161.
2. بقره، 249.
3. نساء، 43.
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امام فرمود: ديه به گردن آن يك نفر شاهد و مردى كه در رجم با او بودند مى باشد. 
ـ دو نفر يهودى شــهادت دادند به اســالم آوردن يك نفر يهودى آيا شهادت آن ها 

مورد قبول است؟ 
فرمود: شــهادت آن ها قبول نيست چون آن ها شهادت دروغ و تغيير كالم الل  را جايز 

مى دانند. 
ـ دو نفر نصرانى شهادت دادند كه فالن نصرانى يا مجوسى يا يهودى، مسلمان شده 

آيا شهادت اين دو نفر قبول است؟ 
امام فرمود: بلى قبول است چون كه خداوند مى فرمايد: »و لتجدن اقربهم مودة للذين 

آمنوا الذين قالوا انّا نصارى«.1

ـ كســى دست شخصى را قطع كرده سپس چهار شاهد شهادت دادند كه اين كسى 
كه دست او قطع شده زناى محصن هم كرده، حاكم شرع خواست او را رجم كند قبل از 
سنگسار، او به علت بريده شدن دست فوت مى كند اكنون آن كسى كه دست او را قطع 

كرده، ديه دست را بايد بدهد، يا ديه نفس؟ 
حضرت فرمود: فقط ديه دســت بر اوســت و اگر شاهد شهادت دادند كه دست او را 

براى اين كه سرقت كرده با آن شرط ديه هم بر قاطع نيست.2

  236. چرا سكوت  

اشعث  بن قيس كندى از امام پرسيد: چرا وقتى با ابوبكر بيعت كردند تو به جنگ با آنان 
نرفتى )حق غصب شــده خود را نگرفتى( و شمشير به روى آنان نكشيدى؟ تو از زمانى 
كه به عراق آمــده اى هر خطبه اى كه براى ما خوانده اى قبل از پائين آمدن از منبر اين 
جمله را براى ما گفتى: »به خدا قسم اختيار من بر مردم از خود آن ها بيشتر است و دائما 

از زمان فوت پيامبر مظلوم بوده ام«. 
چرا قبل از اينكه به اين ظلم بيفتى شمشير نكشيدى؟ 

امــام فرمود: اى پســر قيس جوابت را گــوش كن: ترس يا كراهــت از مالقات با 

1. مائده، 82.
2. منهاج الرباعه، ج3، ص115.
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پروردگارت )مرگ( مانع من نبود و نه اينكه نمى دانستم آنچه در نزد خداست براى من از 
دنيا و زندگى آن بهتر اســت. بلكه آنچه مرا منع مى كرد فرمان پيامبراكرم  و پيمان او 
با من بود، آنچه امت بعد از پيامبر كردند او به من خبر داده بود آن هنگامى كه به چشم 
خود كارهاى آنان را مى ديدم يقين و دانائى من با قبل آن فرقى نداشت من بگفته پيامبر 

بيش از آنچه مى ديدم و شاهد بودم يقين داشتم...
پيامبــر فرمود: اگر يارانى پيدا كردى خود را در مقابــل آنان قرار بده و با آنان جهاد 
كن و اگر يارى پيدا نكردى دست نگهدار و خون خود را هدر نده... تا اينكه يارانى براى 

برپايى دين و كتاب خدا و سنت من بيابى.1
)امام چند شــب بعد از ماجراى سقيفه چند شب متوالى به در خانه اهل بدر و سابقين 
از مهاجريــن و انصار مى رفت و آن ها را به دفاع از واليت دعوت كرد و در آن ميان 40 
نفر و به روايتى 44 نفر( قول مساعدت دارند امام به آن ها فرمود: فردا سر خود را تراشيده 
و در فالن محل جمع شويد ولى فرداى آن روز از آن 40 نفر فقط 4 نفر بودند كه حاضر 

به دفاع از حريم واليت شدند كه آن ها عبارت بودند از سلمان، مقداد، ابوذر، زبير(.
ســپس امام به قيس فرمود: بخدا قســم اگر آن چهل نفر كه با من بيعت كردند به 
من وفا مى كردند و صبحگاه با ســرهاى تراشيده در خانه ام حاضر مى شدند قبل از آنكه 
بيعت ابوبكــر را بپذيرم بر ضد آنان نهضت به پا مى كردم و او را نزد خداوند به محاكمه 

مى كشيدم. 
و نيز اگر قبل از بيعت كــردن با عمر يارانى پيدا مى كردم با آنان مى جنگيدم... )من 

تنها ماندم(. 

  237. معجزه اى علوى  

انس  بن مالك2 مى گويد: روزى رســول خدا به من امر كرد تا ده نفر از اصحاب او را 
در نزد ايشان حاضر كنم وقتى آن ها حاضر شدند امر فرمود تا فرشى را كه يكى از بزرگان 

قبيله به آن حضرت هديه داده بود را پهن كنم. 

1. ارشاد القلوب، ص 394. 
2. انس بعدها منكر واليت اميرالمؤمنين شد و طبق نفرين امام على به بيمارى برص مبتال شد. 
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سپس پيامبر به آن ده نفر امر فرمود: تا بر روى آن فرش بنشينند. 
آنگاه فرمود: اى انس! تو نيز بر اين فرش بنشــين و آنچه را در اين ســفر ديدى به 

من خبر ده. 
انس مى گويد: وقتى همه بر روى آن فرش قرار گرفتيم.

اميرالمؤمنين على به باد امر كرد تا اين كه آن فرش را حركت دهد آنگاه اين فرش 
با ساكنان آن از مكانى به مكان ديگر حركت مى كردند. 

تــا اين كه مجددا على به باد امر نمــود كه ما را به روى زمين بگذارد وقتى روى 
زمين قرار گرفتيم فرمود: آيا مى دانيد در چه محلى مى باشيد؟ 

عرض كرديم: خدا و رسول و وصى او داناتر است. 
حضرت فرمود: اين كوه آرامگاه اصحاب كهف1 اســت برخيزيد اى اصحاب پيغمبر و 

به اصحاب كهف سالم كنيد. 
آنگاه ابوبكر و عمر كه همراه اين ده نفر بودند بلند شــدند هر دو در جلو غار آمدند و 

بر آن ها سالم كردند ولى جوابى نشنيدند. 
آنگاه ســاير اصحاب دو به دو برخاستند و در جلوى غار قرار مى گرفتند و به اصحاب 
 كهف ســالم مى كردند ولى جوابى نيز نصيب آن ها نشد. تا اين كه اميرالمؤمنين على

در جلو غار آمد و فرمود: 
»السالم عليكم يا اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات اللّه  عجبا«.

ســپس همه ما شــنيديم كه از ميان غار صدايى بلند شــد: »وعليك السالم يا وىص 
رسول اللّه  ورحمه اللّه  وبركاته«. 

على فرمود: اى اصحاب كهف چرا شما جواب سالم ساير اصحاب پيغمبر را نداديد؟ 
آن ها گفتند: اى خليفه پيغمبر آخر الزمان ما اجازه نداريم با كســى تكلّم كنيم مگر با 

پيغمبر يا وّصى او، و اگر تو نيز وصى پيغمبر نبودى با تو هم تكلّم نمى كرديم. 
على به ما فرمود: آيا شنيديد آنچه را كه اصحاب كهف گفتند. 

1. آرامگاه اصحاب كهف فى الحال در سه منطقه ذكر شده 1ـ در منطقه اى در آذربايجان شوروى سابق در منطقه 
قفقاز 2ـ در كشور سوريه نزديكى شهر دمشق در كوه قاسيون و منطقه اى در اردن. 
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عرض كرديم: بلى يــا اميرالمؤمنين آنگاه امام فرمان داد تا اين كه هركس به جاى 
خود در روى آن فرش قرار گيرد. 

سپس باد ما را حمل كرد تا در مسجد پيغمبر در مدينه كه ما را به زمين گذاشت. 
رسول خدا رو به او كرد و فرمود: 

اى انس! آيا تو مى گويى آنچه را كه ديدى يا من بگويم. 
عرض كردم: يا رسول الل  سخن از زبان شما شنيدن شيرين تر است. 

سپس حضرت تمام ماجراى ما را از اول تا آخر نقل فرمود در پايان فرمود: 
»اى انس! چون وصى من على، بعد از من از تو در اين باب شهادت خواست كتمان 

مكن«. 
وليكن وقتى رسول خدا از دنيا رفت و خالفت را از على گرفتند روزى در حضور 

جمعىعلى از او شهادت طلبيد كه او در پاسخ امام گفت:
پيرى مرا دريافته و همه چيز از نظرم محو شده است.

امام فرمود: اى انس! اگر آنچه در نظر دارى كتمان كرده اى خدا تو را به مرض برص 
و كورى دل مبتال گرداند. 

انــس مى گويد: هنوز از مجلس امام برنخاســته بودم كه آثــار نفرين امام را در خود 
ديدم.1

  238. تنهاى تنها  

امير مؤمنان على پس از بازگشــت از جنگ نهروان نامه اى را نگاشت و دستور داد 
به مردم آن را ابالغ كنند، اما سبب نوشتن نامه اين بود كه عده اى در مورد ابوبكر و عمر 
و عثمان از آن موالى بزرگوار پرســش كردند كه على از اين سؤال خشمگين شدند و 
فرمودند: اين پرسشــهاى بى حاصل را چه سود؟ بنگريد كه شهر مصر را تصرف كرده اند 
و معاويه »ا بن خديج« و »محمد بن ابى بكر« را به قتل رسانيده، چه مصيبت بزرگى! كشته 

شدن محمد مرا مصيبتى است بزرگ. 
به خدا سوگند كه او مانند يكى از فرزندان من بود. سبحان اللّه  ما اميدوار بوديم كه بر 

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 141. 
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اين قوم و متصرفاتشــان چيره و پيروز شويم اما ناگهان آنان بر ما تاختند و متصرفات ما 
را تصاحب كردند. اينك من براى شما نامه اى مى نويسم كه انشاالل  به پرسش هاى شما 
پاســخى روشن باشد. پس دبير خود »عبيدالل  بن ابى رافع« را فرمود: چند تن از مردمى را 
كه به آنان اعتماد دارم را نزد من حاضر كن، گفت: يا اميرالمؤمنين نام آنان چيست؟ چه 
كســانى را به خدمت آورم؟ حضرت فرمود: اصبغ ابن نباته و ابوطفيل عامر بن وائله كنانى و 
رزين  بن جبيش  اسدى و جويريه  بن مسهر  عبدى و خندف  بن زهير  اسدى و حارثه  بن مضرب 
 الهمدانــى و حارث  بن عبدالل  اعور  همدانى و مصباح نخعى و علقمه  بن قيس و كميل  بن زياد 
و عمير بــن زراره، آنان حاضر شــدند على به آن هــا فرمود: اين نوشــته را بگيريد و 
»عبيدالل  بن ابى رافع« آنرا بر مردم بخواند و شــما هر جمعه حاضر باشيد و اگر كسى بر 
ضد شما برخيزد، با او به كتاب خدا در اختالف خود انصاف دهيد و به عدالت رفتار كنيد:

 بسم الله الرحمن الرحيم

از بنده خدا على اميرمؤمنان، به مؤمنان و مســلمان از شــيعيان خود... بخدا سوگند 
نمى دانم به چه كسى شكايت برم. آيا در حق انصار ستم رفت يا در حق من ستم كردند؟ 
بلكه حق مرا به ســتم گرفتند و من مظلوم واقع شدم... ]امام پس از تحليل وقايع غصب 
خالفت و واليت به بيعت مردم با عثمان مى پردازند كه به علت طوالنى بودن قسمتى از 
آن حذف شده است[... مردم مى ترسيدند اگر من بر آنان واليت يابم گلويشان را بفشارم 
و نتوانند دم بر آورند و از واليت بهره اى در دست آنان نماند. پس همه بر ضد من به پاى 
خاستند و متفق شدند تا واليت را از من به عثمان برگردانند به اين اميد كه به وسيله او 

از آن نصيب برند و آن امر را در ميان خود دست بدست بگردانند. 
شــبى كه با عثمان بيعت كردند، بانگى برخاست و در مدينه پيچيد و به گوشها رسيد 
و معلوم نشــد بانگ از كيســت و به گمان من بانگ از كســى بود كه پنهان از چشم ها 
مى زيســت! بارى چنين گفت آن ندا دهنده: ]اى كه بر اسالم سوگوارى مى كنىـ  خيز و 
سوگوارى كن ـ همانا كه معروف ُمرد و ُمنكر آشكار شد. همانا كه على به امر واليت از 
او برتر اســت پس واليت را در دست او گذاريد و مقام واالى او را انكار مكنيد[؛ اين ندا 
مايه عبرت بود و اگر همه مردم از اين واقعه آگاهى نداشــتند آن را نقل نمى كردم. آنگاه 
مرا دعوت كردند تا با عثمان بيعت كنم و من از روى اكراه چنين كردم و بردبارى پيشه 
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ساختم تا خدايتعالى چه خواهد... عبدالرحمن  بن عوف به من گفت: اى پسر ابوطالب تو آيا 
به اين امر )حكومت( بسيار دلبسته اى؟ 

گفتم: دلبسته به آن نيستم اما ميراث محمد و حق او را مطالبه مى كنم واليت اين 
امت بعد از او از آِن من است و شما به اين امر )حكومت( حريص تريد تا من، زيرا كه شما 
با زور شمشير ميان من و حق من حائل شده ايد و مرا از حقم باز داشته ايد بار خدايا! من 

شكايت قريش را به درگاه تو مى آورم... رسول اكرم با من عهد كرد و فرمود: 
اى پسر ابوطالب! واليت امر من با تو است پس اگر با عافيت و سالمتى واليت را به 
تو وا گذاشــتند و به اتفاق بر آن تسليم شدند و به آن كار و پذيرش آن قيام كن، اما اگر 

اختالف كردند آن را و آنچه را كه به آن سرگرمند را رها كن...
و اما اگر بعد از رسول خدا حمزه عمويم و جعفر برادرم براى من مانده بودند به اجبار 

و اكراه با ابوبكر بيعت نمى كردم. 
من دچار دو مرد )عباس( و )عقيل( بودم كه كارى از آنان ســاخته نبود پس در نظر 
گرفتم كه خاندان خود را حفظ كنم و با خار و خاشــاك در ديده، چشــم بر هم نهادم و 
جرعه هاى خشــم و اندوه را با گلوى گرفته فرو بردم و با شــكيبايى تلخ تر از حنظل و 

شكافنده تر از تيغ ساختم...
به خدا ســوگند در خون عثمان اتهامى ندارم )شراكت نداشتم( من مسلمانى بودم از 

مهاجران كه در خانه خود بود وقتى او را كشتيد نزد من آمديد تا با من بيعت كنيد. 
من از قبول آن خوددارى كردم شما عذر مرا نپذيرفتيد دستم را كه براى بيعت گرفتيد 
و كشــيديد، واپس كشــيدم آنگاه به من هجوم آورديد مانند هجوم شتران تشنه كه به 
آبشخور خود هجوم برند، ازدحام شما چنان باال گرفت كه بيم آن كردم كه كشته شوم و 
يا بعضى از شما بعضى ديگر را به قتل برسانند، از شدت هجوم بند نعلينم پاره شد و ردا 

از دوشم افتاد و ناتوانان پايمال شدند...
)حضرت از اينجا به بعد در نامه خود به شــورش ها و بيعت شــكنى ها و ظلم هاى بعد 
از بيعت كه بر او روا داشــتند را تحليل مى نمايند و به شدت اعمال ناجوانمردانه بعضى را 

سرزنش مى نمايند و در انتها.... مى فرمايند(... 
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بارخدايا! 
مــا را، و اينان را، راهروان راه هدايت فرماى و ما و آنان را به دنيا بى رغبت گردان و 

آخرت را براى ما بهتر از دنيا قرار ده.1

  239. مرز رستگارى   

ســليم  بن قيس مى گويد: از امام على شنيدم كه مردى به حضورش آمد و اين سه 
سؤال را كرد: 1. كمترين چيزى كه انسان با آن »مؤمن« مى شود؟ 2. كمترين چيزى كه 
انسان به خاطر آن »كافر« مى گردد؟ 3. كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن »گمراه« 

مى شود؟ 
امام على فرمود: كمترين چيزى كه انسان به وسيله آن مؤمن مى شود آن است كه 
خداوند خود را به او بشناساند، و انسان به اطاعت از خدا اقرار كند و سپس خدا، پيامبرش 
را به او بشناساند و او به اطاعت از پيامبر اقرار نمايد، و همچنين خداوند امام و حجتش 
را در زميــن و گواهــش را بر مردم )يعنى امام را( به او معرفى كند و او به اطاعت از امام 

اقرار نمايد. 
ســليم مى گويد: من عرض كردم: اى اميرمؤمنان! اگرچه به همه چيز جز آنچه بيان 
كردى، ناآگاه باشــد؟ حضرت فرمود: آرى! در صورتى كه اگر به او امر كردند، انجام دهد 

و نهى كردند ترك كند. 
ســپس حضرت ادامه داد اما كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن كافر مى شود آن 
اســت كه چيزى را كه خداوند نهى كرده گمان كند كه انجام آن روا است و اين پندار را 
در دين خود قرار دهد )بدعت گزار گردد( و به اين عقيده باقى بماند و خيال كند كه آنچه 
را )به پندار او( خدا دستور داده، بايد خدا را بر آن اساس پرستش كرد در صورتى كه چنين 

كسى شيطان را مى پرستد. 
و كمترين چيزى كه انســان به خاطر آن گمراه مى شــود: آن است كه حجت و گواه 
خدا بر بندگانش را نشناســد يعنى آن امامى را كه خداوند به اطاعت از او دســتور داده و 

رهبريش را واجب كرده نشناسد. 

1. کشف املحجة لثمرة املهجه، ص 264.
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سليم مى گويد: عرض كردم، »اى اميرمؤمنان! آن حجت و گواهان الهى را براى من 
تعريف كن!«.

امام على در پاســخ فرمود: آن ها كسانى هســتند كه خداوند )اطاعت( آنان را )در 
قــرآن( قريــن اطاعت خود و پيامبرش قــرار داده و فرموده اســت: »يا أيها الذين آمنوا 
اطيعوااللّه  واطيعواالرسول واوىل االمر منكم؛ اى كســانى كه ايمان آورده ايد اطاعت كنيد 

خدا را و اطاعت كنيد رسول خدا را و اطاعت كنيد صاحبان امر را«.1
عــرض كردم: اى اميرمؤمنان! خدا مرا فدايت كند اين مطلب را روشــن تر بيان كن. 
حضرت فرمود: آن ها )صاحبان امر( كســانى هستند كه رسول خدا در آخرين خطبه اش 
در روز رحلتــش فرمود: »همانا من دو چيز را در ميان شــما مى گذارم كه پس از من تا 
وقتى كه به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نشويد: كتاب خدا، عترت من، كه خاندان من 
هســتند؛ زيرا خداوند لطيف و آگاه به من سفارش كرده كه آن دو از هم جدا نشوند تا در 
كنار حوض كوثر بر من وارد گردند؛ مانند اين دو انگشــت؛ سپس امام دو انگشت اشاره 

خود را بهم چسبانيد و... 
آنــگاه فرمــود: »فتمسكوا بهام التزلوا والتضلوا والتقدموهم فتضلوا؛ پس به هر دوى 
اين ها چنگ بزنيد تا لغزش نكنيد و گمراه نگرديد و از آن ها جلو نيفتيد كه گمراه خواهيد 

شد«2 و در روايت از رسول خدا نقل شده است كه فرمود: 
سوگند به خداوندى كه جان من در دست اوست اگر كسى عمل هفتاد پيامبر را انجام 

دهد هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر اين كه برادرم على را دوست داشته باشد.3

  240. راه حق كم رهرو است   

روزى عبدالرحمن  بن ابى ليلى در حضور اميرالمؤمنين برخاســت و عرض كرد: اى 
اميرمؤمنان از شــما پرســش مى كنم تا چيزى را از شــما فرا گيرم، البته منتظر بوديم 
كــه درباره كار خودت چيزى بفرمائى اما چيزى نفرمــودى. آيا از كار خويش به ما خبر 
نمى دهى كه آيا )اين سكوت شــما( به دليل سفارش پيامبر خدا است يا نظر خودتان 

1. نساء، 59.
2. اصول كاىف، ج 2، ص 414 ـ الطرائف، ج 1، ص 117.

3. کتاب سلیم بن قیس هاللی، ص 261.
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چنين است؟ ما مى گفتيم: اگر حكومت پس از رسول خدا به دست شما مى رسيد احدى 
با شما به نزاع نمى پرداخت، به خدا سوگند اگر از من بپرسند نمى دانم چه بگويم؟ 

آيا چنين خيال كنيم كه اين جماعت به آنچه كه در آنند از شــما شايســته ترند؟ اگر 
چنين بگويم پس به چه دليل رســول خدا در بازگشت ازحجة الوداع شما را نصب نمود 
و فرمود: »اى مردم! هركه من موالى اويم پس على موالى اوست«. و اگر شما از آنان 
نسبت به آنچه كه آن ها در آنند شايسته ترى پس براى چه ما واليت آن ها را بپذيريم؟ 

اميرالمؤمنيــن على فرمود: اى عبدالرحمن همانا خداى متعال پيامبر خود را به نزد 
خود برد و من در آن روز نسبت به مردم از شايستگى خود به اين لباسم شايسته تر بودم 
و همانا از جانب رسول خدا به من سفارشى شده بود كه اگر مرا مسّخر خود نموديد، به 
خاطر اطاعت از خدا اقرار كنم و بپذيرم و همانا نخســتين چيزى كه پس از آن حضرت 
)يا پس از غصب خالفت( از حقمان كاسته و ضايع شد ابطال حق ما در خمس بود پس 
چون كار ما سســت گشت چوپانى چند از قريش در ما طمع ورزيدند و همانا مرا حقى بر 
مردم است كه اگر بدون درخواست و درگيرى به من باز گردانند مى پذيرم و به انجامش 
بر مى خيزم و آن تا مدت معلومى ادامه خواهد يافت و من بسان مردى هستم كه از مردم  
طلبى در مدت معينى دارد، اگر در پرداخت مال او تســريع كنند آن را بگيرد و سپاسشان 
گويد و اگر به تأخير اندازند باالخره آن را مى ستاند بدون اين كه ديگر مورد سپاس قرار 
گيرند و من مانند مردى باشم كه راه سهولت نرمى را پيش گيرد اما در نظر مردم بسان 

حيوان چموشى جلوه مى كند. 
جز اين نيســت كه هميشه حق از اين راه شناخته مى شــود كه طرفداران اندكى از 
مردم دارد، پس هرگاه ســكوت كردم از من صرف نظر كنيد كه اگر مطلبى پيش آيد كه 
نيازمند پاســخ باشيد شما را هدايت خواهم كرد، پس تا آنگاه كه من دست مى دارم شما 

نيز دست از من بداريد.1

1. کشف الغمة، ج 1، ص 377.
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  241. خبر رسول خدا از جنگ جمل   

عبدالل  بن مســعود گفت: به پيامبر عرض كردم: يا رسول الل  هرگاه از دنيا رحلت 
كردى چه كسى شما را غسل مى دهد؟ فرمود: هر پيغمبرى را وصى او غسل مى دهد. 

عرض كردم: يا رسول الل ! وصى شما كيست؟ فرمود: على  بن ابي طالب. عرض كردم: 
يا رسول الل ! پس از شما چه مدت زندگى مى كند؟ فرمود: سى سال همانند يوشع  بن نون 
كه وصى حضرت موســى بود كه بعد از موســى وى نيز سى سال زندگى كرد و صفورا 
همســر حضرت موسى ]دختر شعيب پيامبر[ بر يوشع  بن نون خروج كرد و گفت من از تو 
به امر پيشوائى و رهبرى سزاوارترم پس يوشع با وى جنگيد و به خوبى با وى كارزار كرد 

و اسيرش نمود و در حال اسيرى به نيكى با وى رفتار كرد. 
حضرت على با وى ]عايشه[ مى جنگد و به خوبى با او مى جنگد و اسيرش مى كند 
و با وى به نيكى رفتار مى كند و خدا درباره او نازل فرموده كه »وقرن ىف بيوتكن وال تربجن 
تربج الجاهلية االوىل«1 يعنــى در خانه هايتان قرار بگيريــد و همچون خودآرايى جاهليت 

پيشــين، خودآرايى و جلوه گيرى نكنيد و مقصود پــروردگار از جاهليت قديم در اين آيه 
صفورا دختر شعيب است.2

  242. احتجاج امام على با ابوبكر   

حضــرت امام صادق از پدرانش روايت مى كند، چون ابوبكر پايه هاى خالفت خود 
را محكــم يافت جهت عــذر آوردن نزد امام على مى رود و بــه حضرت مى گويد: يا 
اباالحســن به خدا سوگند ميل و رغبتى به خالفت نداشتم و خود را از ديگران به اين 

مقام سزاوارتر نمى دانم.
امام على : اگر مسئله چنين است پس چه چيز تو را به اين كار وادار كرد؟ 

ابوبكر عرض كرد: از پيامبر شــنيدم كــه فرمود: خداوند امت مرا به گمراهى جمع 
نمى كند، چون جماعت مردم را ديدم و مخالفانى مشاهده نكردم اين مقام را پذيرفتم. 

1. احزاب، 32.
2. كامل الدين، ج 1، ص 27.
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امام على : آيا من و گروهى چون ســلمان، عمار، ابوذر...1 كه از بيعت با تو امتناع 
ورزيدند، افرادى از اين امت بودند يا نه؟ 

ابوبكر: آرى! شما و همه ايشان از امت بوديد. 
امام على : در اين صورت حديث پيامبر با مخالفت اين گروه را، براى خود دليل 

خالفت محسوب مى كنى؟ 
ابوبكر: من تا خاتمه كار خالفت، از مخالفت ايشان بى اطالع بودم و چون مطلع شدم 

ترسيدم با كنار كشيدنم، مردم از دين بر برگردند.
امام على : بگو چه خصوصياتى را خليفه بايد داشته باشد؟

ابوبكر: 
خيرخواهى و وفا و عدم چاپلوســى و نيك ســيرتى و عدالت خواهى و عالم بودن به 

كتاب و فصل الخطاب و داشتن زهد و دفاع از مظلومين. 
امــام على : تو را به خدا، اين صفاتــى را كه گفتى آيا در وجود خود مى يابى يا در 

وجود من؟ 
. ابوبكر: در وجود تو يا اباالحسن

امام على : تو را به خدا، آيا دعوت رسول خدا را نخست من اجابت كردم يا تو؟
ابوبكر: البته تو.

امام على : آيا سوره برائت را در موسم حج به مشركان من ابالغ كردم يا تو؟ 
ابوبكر: بلى تو قرائت كردى.

امام على : آيا در موقع هجرت حضرت رســول اكرم من جان خود را ســپر آن 
حضرت قرار دادم يا تو؟ 

ابوبكر: الحق كه تو بودى.
امام على : آيا در روز غدير من موالى تو و همه مسلمانان شدم يا تو؟ 

ابوبكر: بله، تو.

1. البتــه در تاريخ در خصوص اعتراض به خالفت ابوبكر عده اى ديگرى را نيز نام برده اند كه تعداد آنان 12 نفر 
از صحابه و 6 نفر از مهاجرين بودند و غير از اين تعداد افراد ديگرى نيز اعتراض كردند كه در تاريخ ثبت است.
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امام على : آيــا در آيه زكات، واليتى كه با واليت خدا و پيامبر هم رديف آمده 
مربوط به تو است يا به من؟ 
ابوبكر: مربوط به تو است.

امام على : آيا پيامبرخدا براى مباهله مشــركين نصارا با اهل و فرزندان من به 
سوى آن ها خارج شد يا با تو و فرزندان تو؟
ابوبكر: نه با شما و فرزندانت خارج شد. 

امام على : آيا آيه تطهير درباره من و اهل بيتم نازل شد يا درباره تو و اهل بيت تو؟
ابوبكر: به يقين براى تو و اهل بيت تو نازل شد. 

امام على : آيا در زير كســا، من و همسر و فرزندانم مشمول دعاى پيامبر  واقع 
شديم يا تو؟ 

ابوبكر: بلى! تو و اهل و فرزندانت بودند.
امام على : آيا منم صاحب آيــه »يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان رشه مستطريا« يا 

تو هستى؟ 
ابوبكر: البته تويى.

امام على : آيا تو بودى آنكه آفتاب براى او برگشت تا او نماز خود را خواند، سپس 
آفتاب غروب كرد، يا من بودم؟ 

ابوبكر: تو بودى.
امام على : آيا تو بودى آن كه در روز احد از جانب آسمان او را چنين خطاب كردند 

»السيف اال ذوالفقار الفتى االعىل« يا من بودم؟

ابوبكر: البته تو بودى...
امام على : آيا آن كه پيامبر او را به ســوى طايفه جن مأموريت داد و او مأموريت 

را پذيرفت تو بودى يا من؟ 
ابوبكر: يا على تو بودى.

امــام على : آيا منم كه پيامبر به علم قضا و فصل الخطاب داللت كرد و فرمود: 
»عىل اقضاكم«، يا تويى؟ 

ابوبكر: تو بودى.
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امام على : آيا تو بودى آن كســى كه پيامبر در حق او به فاطمه فرمود: تو با 
كسى ازدواج كرده اى كه از حيث ايمان و اسالم بر همه مقدم است يا من بودم؟ 

ابوبكر: آن شخص تو بودى.
امام على : آيا تو بودى كه در روز »بدر« ملك هاى هفت آسمان به او سالم دادند، 

يا من بودم؟ 
ابوبكر: البته تو بودى....1

امام على : از مناقب خويش مى گفت و ابوبكر آن را تصديق مى كرد. آنگاه امام به 
او فرمود: پس چه چيز تو را از خدا و پيامبر و دين خدا باز داشــته و مقامى را كه اهليت 

آن را ندارى تصاحب كردى؟ 
ابوبكر در اين حال به گريه افتاد و عرض كرد: راست فرمودى امروز را به من مهلت 
بده تا در اين مبارزه بينديشــم آنگاه به ســوى خانه خود مراجعت كرد. سحرگاه ابوبكر 
خدمت حضرت على آمد و گفت: يا اباالحســن دســتت را باز كن تا با تو بيعت كنم و 
ماجراى خواب شب گذشته خود را كه حضرت رسول اكرم  به او بى اعتنائى كرده و به 

او فرموده كه حق را به اهلش باز گرداند را براى حضرت تعريف كرد. 
على دســت خود را گشود و ابوبكر با امام دست بيعت داد. آنگاه امام على  به او 
فرمود: اين واقعه را براى مردم در مسجد بازگو كند ابوبكر به سوى مسجد روان شد، لكن 

در راه عمر با او برخورد كرد، چون ماجرا را شنيد او را از اين عمل بازداشت.2

   243. وصى پيمبر  

امام صادق فرمود: هنگامى كه رسول خدا در بستر وفات قرار گرفت سر مباركش 
 بود و خانه پر از انصار و مهاجران بود و عباس عموى پيامبر بــر دامن حضرت على
در پيش روى حضرت بود. رســول خدا به عباس فرمود: آيا وصيتم را عمل مى كنى و 
قرضم را ادا مى نمائى و بــه وعده هايم وفا مى نمايى؟ عباس گفت: من پير و عيال دارم 
و تهى دســت )توان اين كار را ندارم(؛ لذا پيامبر در آن جمع 3 مرتبه تكرار كرد، ولى 

1. احتجاج حضرت امير حدود 14 مورد ديگر است كه به علت طوالنى بودن آن حذف گرديد.
2. احتجاج طربىس، ج 1، ص 157.
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عباس نپذيرفت. آنگاه پيامبر  فرمود: اين امور را به كســى مى ســپارم كه حقش را ادا 
 ! فرمود: اى على خواهد كرد و مانند تو سخن نخواهد گفت. سپس به حضرت على
اى برادر محمد  آيا قبول مى كنى كه به وعده هاى محمد عمل و وفا كنى و قرضش 

را بپردازى و ميراثش را بگيرى؟ 
حضرت على گريه گلويش را گرفته بود نتوانست جواب دهد. پيامبر سخن خود را 
 تكرار كرد و در اين هنگام عرض كرد: آرى فدايت گردم، ســود و زيانش با من، على
فرمود: من به پيامبر نگاه مى كردم ديدم انگشــتر خود را از انگشت خود بيرون كرد و 
فرمود تا من زنده ام اين انگشــتر را به دســت خود كن. حضرت على مى فرمايد: چون 
آن را در انگشت خود كردم آرزو كردم كه از تمام ميراث پيامبر همين انگشتر را داشته 

باشم. 
سپس پيامبر بالل حبشى را خواست و به او فرمود: اين وسايل را بياور كه عبارتند 
از: كاله خود، زره، پرچم، پيراهن، ذوالفقار، عمامه سحاب، جامه برد، كمربند و عصا )كه 
آن كمربند بهشــتى بود( دو جفت نعلين، دو پيراهن معــراج پيامبر و پيراهن جنگ احد 
و ســه كاله: 1. كاله مســافرت 2. كاله عيد قربان و عيد فطر و روزهاى جمعه حضرت 
كالهى كه پيامبر به ســر مى گذاشت و با اصحابش به گفتگو مى نشست و بعد فرمود 
تا دو استر شهباء، و دلدل و دو شتر غضبا و قصواء و دو اسب جناح و اسب حزوم و حمار 

ُعَفير را نيز بياورند.
پيامبر همه اينها را به امام على ســپرد و فرمود: اقبضها ىف حياىت »تا من زنده ام 
اين ها را از من دريافت كن«1؛ و در كالمى ديگر حضرت فرمود: يا عىل! قم، فاقبض هذا 

بشهادة من ىف البيت من املهاجرين واالنصار ىك الينازعك احد من بعدى.2

»اى على! برخيز و در برابر چشــم حاضران از مهاجران و انصار اين ها را دريافت كن 
تا بعد از من هيچ كس با تو )و رهبرى تو( نزاع و ستيز نكند«.

ســپس امام على برخاست و آن ها را تحويل گرفت و به خانه خود برد و در محل 
امنى گذاشت و برگشت. 

1. اصول كاىف، ج 1، ص 236.
2. علل الرشائع، ص 67 و بحاراالنوار، ج 22، ص 459.
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لذا به شــهادت مآخذ روايى صحيح و شــعراى زمان صدر اسالم و كتاب هاى اصيل 
اســالمى، حضرت اميرالمؤمنين در صدر اسالم نيز به »وصى« شناخته شده بود ولى 
بنى اميه دســت به دســت هم دادند كه آثار اميرالمؤمنين را محو كنند و يكى از كارهاى 

آن ها حذف اين لقب و اشتهار آن حضرت به وصى صلوات الل عليه بود.1

  244. ولى خدا چه كسى است؟   

روزى جمعى از يهوديانى كه تازه مســلمان شده بودند مانند عبدالل  بن سالم و اسد و 
  آمدند و عرض كردند: يا رســول الل ثعلبه و ا بن يامين و ا بن صوريا نزد پيامبراســالم
حضرت موســى  بن عمران وصى خود را يوشع  بن نون قرار داد، وصى بعد از شما چه كسى 

است؟ 
هنوز سؤال آن ها تمام نشــده بود كه آيه شريفه »امنا وليكم اللّه  ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون«2 نازل شد كه ولى شما خدا و رسول او 

است و آن كسانى كه گرويدند و نماز به پا كردند و در ركوع زكوة پرداختند. 3

  245. همه اقوام شهادت دادند  

شــخصى از ابوحمراء خادم رسول خدا ســؤال كرد كه آنچه را كه رسول خدا  با 
على مى كرد را براى من بازگو كن. 

ابوحمراء گفت: اى مرد آنچه ديده ام را مى گويم. 
روزى رسول خدا به من فرمود: اى ابوحمراء برو و صد تن از مردم عرب و پنجاه تن 
از مردم عجم و سى تن از جماعت قبط و بيست تن از مردم حبش را نزد من حاضر كن 
من نيز طبق دســتور اين جماعت را آماده كردم. سپس فرمود: عرب ها را در صف رديف 
كن بعد از آن به دنبال آن ها عجم ها و بعد قبطى ها و بعد حبشى ها در يك صف بايستند. 
آنگاه رســول خدا برخاست و حمد و ستايش خداوند را كرد. سپس فرمود: اى گروه 

1. اصول کافی، ج 1 ص 342.
2. امالی صدوق، ص 124.

3. مائده، 124.
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عرب و عجم و قبط و حبش شما اعتراف كرديد كه نيست حقى جز خداى يگانه و محمد 
بنده و فرستاده اوست؟ آن ها جملگى گفتند: آرى يا رسول الل !.

بعد پيامبر فرمود: شــما اعتراف داريد كــه ال اله اال اللّه  واىن محمد عبده ورسوله وان 
عىل  بن ايب طالب امرياملؤمنني و وىل امرهم من بعدى.

آن ها گفتند: آرى )ما رسالت تو و واليت على را قبول داريم( پيامبر سه بار فرمود: 
خدايا تو گواه باش.

آنگاه فرمود اى على! برو كاغذ و دواتى برايم بياور ســپس آن را گرفت و به دســت 
على داد و فرمود: بنويس اى على! 

عرض كرد چه بنويسم؟ فرمود: بنويس مردم عرب، عجم قبط و حبشه اعتراف دارند 
كه نيســت معبودى جز خدا و محمد بنده و رسول اوست و على  بن ابي طالب اميرمؤمنان 

است و امام بعد از من. 
سپس رسول خدا آن عهدنامه را مهر كرد و به على سپرد. 

آن مــرد به ابوحمراء گفــت باز هم برايم بگو. ابوحمراء گفت: روز عرفه رســول خدا 
بيرون آمد و دســت على را به دست خود داشت سپس فرمود: اى گروه مردم به راستى 
خداى تبارك و تعالى امروز به شما مباهات مى كند كه همه شما را بيامرزد. سپس رو به 
 على كرد و فرمود: تو را بالخصوص بيامرزد. بعد فرمود: اى على! نزديك من بيا، على
نزديك رفت. سپس پيامبر فرمود....اى على! هركس با تو بجنگد با من جنگيده و هركه 
با من بجنگد با خدا جنگيده، اى على! هركه تو را دشمن دارد مرا دشمن داشته و هركه 

مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته و خدا او را بخت برگشته كند و به دوزخ برد.1

  246. امام معيار شناخت خداست  

خرج الناس الحسني  بن عىل ذات يوم عىل اصحابه فقال بعد الحمد: ايها الناس! ان اللّه  

تعاىل واللّه  ما خلق العباد اال ليعرفوه فقال له رجل: باىب انت وامى يا بن رسول اللّه ! ما معرفه اللّه  

تعاىل؟ قال معرفة اهل كل زمان امامتهم الذى يجب عليهم طاعته.2

1. اماىل شيخ صدوق، ص 382.
2. بحاراالنوار، ج 5، ص 312.
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روزى امام حســين به اصحاب خود رسيدند و بعد از حمد الهى فرمودند: اى مردم! 
قسم به خداوند كه او نيافريده است مردم را مگر براى عرفان و معرفت ربوبى.

در اين حال مردى از اصحاب عــرض كرد: پدر و مادرم به فدايت، معرفت الل  تعالى 
چيســت؟ امام فرمود: معرفت بالل  شــناخت امام اســت، در هر زمان، همان امامى كه 

اطاعتش واجب است.

  247. نشانه ابدى خداوند در زمين  

در اصول كافى كتاب الحجة از محمد بن ابى العال نقل شــده كه او گفت از امام ششم 
حضرت صادق پرسيدم: آيا مى شود روى زمين امام نباشد؟ 

امام فرمود: نه.
گفتم مى شود دو امام باشند؟ 

فرمود: نه، مگر اين كه يكى از آن ها صامت باشد )به معناى اين كه امر و نهى نكند(.1

   248. احتجاج امام حسين  

بعد از مرگ ابوبكر عمر روزى بر منبر رســول خدا نشســته بود و با مردم ســخن 
مى گفت: در ضمن از اين آيه شــريفه كه پيامبر از خود مؤمنان نســبت به خود آنان 

سزاوارتر است ياد كرد. 
در اين حين امام حسين كه كم سن و سال بود از گوشه مسجد برخاست و خطاب 

به عمر فرمود:... از منبر پدرم رسول خدا پائين بيا اين منبر پدر تو نيست«.
عمر گفت: حسين تو راست مى گوئى اين منبر پدر توست نه منبر پدر من، اين مطلب 

را پدرت على  بن ابي طالب به تو آموخته است؟
امام حسين فرمود: اگر فرمان پدرم را هم برده باشم قطعا او هدايت كننده است و 
من ره يافته او هستم، او از زمان رسول خدا بر مردم واليت دارد، واليت او را جبرئيل از 
نزد خدا آورد و جز كافران اين مطلب را انكار نكنند، مردم او را با دل هاى خود شــناختند 

1. کامل الدین، ج 1، ص 424.
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ولى با زبان انكارش كردند واى بر آنانى كه حق ما خاندان رســالت را انكار كنند چگونه 
خواهد بود زمانى كه با اين انكار پيامبر را مالقات خواهند كرد. 

عمر گفت: حســين جان! لعنت خدا بر كســى باد كه حق پدر شما را منكر شود اين 
مردم بودند كه مرا امير و سرپرســت خود كردنــد من هم پذيرفتم و اگر پدر تو را حاكم 

كرده بودند ما نيز مى پذيرفتيم. 
امام حســين فرمود: آگاه باش اگر مؤمنان با زبان و عمل يارى كرده بودند تو به 
راحتى نمى توانستى بر آل محمد تسلط يابى تا بر منبرشان آيى و حاكم بر آنان شوى آن 
هم حكومتى كه كتابش )قرآن( در خاندان محمد نازل شــده و تو از نكات سربسته و 

تأويل آيات آن جز شنيدن چيزى نمى دانى.
همانا مرد درســتكار و نادرست در نزد تو برابر اســت پس خدا به آنگونه كه هستى 
سزايت دهد و از بدعتى كه در دين خدا پديد آوردى به سختى بازخواست خواهد كرد.1

  249. امام نشانگر راه خداست  

ســعيد اعرج مى گويد: من و ســليمان  بن خالد خدمت امام صادق رســيديم امام 
فرمود: اى ســليمان هر امرى كه از اميرالمؤمنين على رسيده بايد اخذ شود و از هرچه 
نهى فرموده بايد ترك شــود براى او همان فضيلت اســت كه براى رسول خدا است و 
رســول خدا را بر تمام مخلوق خدا فضيلت است كسى كه نسبت به چيزى از احكام او 
عيب گيرد مانند كسى است كه بر رسول خدا عيب گرفته و هركه او را در امرى كوچك 

يا بزرگ رد كند در مرز شرك به خدا قرار گرفته است. 
اميرالمؤمنين درى است كه از غير آن به خدا نتوان رسيد و راهى به سوى خداست 

كه هركه جز آن را پويد هالك شود....2

  250. امام هدايتگر به سوى حق  

امام صادق فرمود: 

1. احتجاج طربىس، ج 1، ص 292.
2. كاىف، كتاب حجت، ج1، ص 281.
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اميرالمؤمنين ـ صلوات الل عليه ـ بســيار مى فرمــود: انا قسيم اللّه  بني الجنة والنار وانا 
الفاروق االكرب وانا صاحب العصاء وامليسم لقد اقرّت ىل جميع املالئكة والروح والّرسل مبثل 

... ما اقّر وابه ملحمد

يعنى: من از طرف خدا قســمت كننده بهشت و دوزخم و من بزرگ ترين فرق گذارم 
و من صاحب عصا و ميســمم تمام مالئكه و روح القدس و پيمبران به فضيلت من اقرار 

نمودند چنان كه به فضيلت محمد اقرار كردند. 
مرا بر مسندى مانند مســند او نشانيده اند و آن مسند )هدايت و خالفت( خدائى ست 
همانا رســول خدا )در قيامت( خوانده شود و جامه در بر شود من هم خوانده شوم و جامه 
در بر شــوم او بازپرسى شود و من هم بازپرسى شوم و طبق گفته او سخن گويم به من 

خصلت هائى عطا شده كه هيچ كس نسبت به آن ها بر من پيش نگرفته است...1

  251. اطاعت امام بر حق و امام عادل واجب است  

امام باقر فرمود: فضيلت اميرالمؤمنين اين است كه هرچه آورده من به آن عمل 
مى كنم و از هرچــه نهى كرده اى ترك مى كنم، اطاعت او بعد از رســول خدا  همان 

اطاعت رسول خدا است...
هركه از او پيش افتد چون كســى است كه از خدا و رسولش پيش افتاده و كسى 
كه بر او برترى جويد مانند كسى است كه بر رسول خدا برترى جسته و هركس در امر 

كوچك يا بزرگ او را رد كند در مرز شرك به خداست...
رســول خدا باب منحصر معرفت خدا بود و راهى بود كــه هركس آن را بپويد به 
خداى عّزوجّل رســد و همچنين اســت اميرالمؤمنين پس از وى و ائمه اطهار يكى 
پــس از ديگرى هم به همين روش هســتند، خداى متعال ايشــان را اركان زمين مقرر 
فرموده تا اهلش را نلرزاند و ســتون هاى اسالم و مرزدار راه هدايت ساخته، كسى جز با 

هدايت ايشان هدايت نشود...2

1. كاىف، ج 160، ص 280.
2. كاىف، ج 1، باب حجت، ص 284.
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  252. حق با على است  

عن اىب ذر )رض( قال: قال النبى : يا عىل! من فارقنى فقد فارق اللّه  ومن فارقك يا عىل 

فقد فارقنى.1

رسول خدا به على فرمود: يا على! هركه از من جدا شود از خدا جدا شده و هركه 
از تو جدا شد، از من جدا گشته است.

  253. راه کسب آمرزش  

قال رسول اللّه  : ان اللّه  ـ تبارك وتعاىل  ـ جعل الخى فضائل اليحىص عددها غريه فمن 

ذكر فضيلًة من فضائله مقّرا بها غفراللّه  له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر ولو واىف القيمة بذنوب 

الثقلني ومن كتب فضيلًة من فضائل عىل  بن ايب طالب مل تزل املالئكة تستغفر له مابقى لتلك 

الكتابة رسم ومن استمع اىل فضيلة من فضائله غفراللّه  له الذنّوب التى اكتسبها باالسيتامع 

  ومن نظر اىل كتابة ىف فضائله غفراللّه  له الذنوب التى اكتسبها بالنظر، ثّم قال، رسول اللّه

من  والربائة  بواليته  االّ  عبٍد  اميان  واليقبل  عبادة  وذكره  عبادة   عىل  بن ايب طالب اىل  النظر 

اعدائه.2

رسول خدا فرمودند: خداوند براى برادرم على  بن ابي طالب فضائل بى شمارى مقرر 
نموده اســت. هركه يك فضيلت از فضائل او را ذكر كند، با اعتراف بدان خداوند گناهان 
گذشــته و آينده اش را مى آمرزد، اگرچه با گناه جن و انس وارد محشــر شود و هركس 
يك فضيلت از فضائل آن حضرت را بنويســد، تا وقتى كه آن نوشــته بماند، فرشتگان 
برايــش طلب آمرزش مى كنند و هركه به به فضيلتــى از فضايل اميرالمؤمنين گوش 
فرا دهد خداوند گناهانى كه از راه گوش مرتكب شــده است مى آمرزد و هركس به يك 
فضيلت از فضايل اميرالمؤمنين بنگرد، خداوند گناهانى كه از راه چشــم مرتكب شده 
است بياموزد! سپس رسول خدا  فرمودند: نگاه نمودن به على  بن ابي طالب عبادت است، 
و يادآورى و ذكر على  عبادت اســت و ايمان بنده پذيرفته نيســت، جز به واليت او و 

برائت از دشمنان او.

1. احقاق الحق، ج 6، ص 395.
2. اماىل صدوق، ص 138، حديث 9.
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  254. راه على راه نجات است  

عبدالرحمن بن ســمره گويد: از رســول خدا پرســيدم: مرا براى دستيابى به نجات 
راهنمايى كن؟ 

پيامبراكرم فرمود: هان! پســر سمره آنگاه كه آهنگ ها گونه گون شود و انديشه ها 
پراكنده، تو همراه على  بن ابي طالب باش كه او پيشــواى امت من خليفه آنان در بعد از 

من خواهد بود. 
او اســت فاروق كه حق را از باطل جدا كرده و مى شناســاند، آن كه بپرسد او پاسخ 
خواهد داد و آنكه راه جويد او را هدايت خواهد كرد، آن كه جوياى حق است بداند كه حق 
نزد اوست و كسى كه هدايت را خواسته است بداند كه هدايت را در على خواهد يافت.1

  255. حرف رسول خدا وحى است  

رســول خدا فرمود: »عىلٌّ حجة اللّه ِ وخليفُتُه َعىل ِعباِدِه«. على حجت خدا و جانشين 
اوست براى بندگانش.2

و فرمود: عىل مع الحق والحق مع عىل يدور حيث ما دار.3

  256. خطبه اى وثيق  

امام على هفت روز پس از رحلت پيامبر خطبه اى عظيم ايراد كردند كه با عنوان 
خطبه الوســيلة مشهور گشته است و در آن خطبه حضرت به جايگاه واليت و رهبرى اش 

سخن گفته است و از جمله به حديث شريف غدير نيز استناد فرمودند.4

1. كامل الدين، ص 257.
2. جامع االخبار، ص 50.

3. ايــن حديث به عبارت هاى گوناگون از منابع بســيارى آمــده، مثل الغديــر، ج 3، ص 177، رشح نهج البالغه 
ابن اىب الحديــد، ج 10، ص 270 ـ احقــاق الحق ـ فهــرس ملحقات احقاق الحق، ص 178، ســبيل النجاة ىف تتمه 

املراجعات، ص 170 و ربيع االبرار، ج 1، ص 828 و اخيرا كتابى در خصوص اين حديث كه درباره اسناد و محتواى 

آن به تفصيل سخن به ميان آمده ـ توسط حجة االسالم والمسلمين حاج شيخ مهدى فقيه ايمانى تحت عنوان 
حق با على است به چاپ رسيده است.

4. روضه كاىف، ص 27.
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  257. جايگاهى كه خداوند تعيين فرمود  

قال ابوعبداللّه  ىف حديث طويل يقول ىف آخره: ان رسول اللّه  قال الم سلمةـ  رىض الله  عنها 

ـ يا اُمّ سلمة اسمعى و اشهدى هذا عىل  بن ايب طالب اخى ىف الدنيا و اخى ىف االخرة.

يا اُمّ سلمة اسمعى واشهدى هذا عىل  بن ايب طالب وزيرى ىف الدنيا و وزيرى ىف االخرة.

يا اُم سلمة اسمعى واشهدى هذا عىل  بن ايب طالب حامل لواىئ ىف الدنيا وحامل لواء الحمد 

غدا ىف االخرة.

يا اُم سلمة اسمعى واشهدى هذا عىل  بن ايب طالب وصّيى وخليفتى من بعدى وقاىض عداىت 

والذائد عن حوىض.

يا اُم سلمة اسمعى واشهدى هذا عىل  بن ايب طالب سيداملسلمني وامام املتقني وقائد الغرء 

املحجلني وقاتل الناكثني واملارقني والقاسطني...1

امام صادق مى فرمايد: كه رســول خدا به ام سلمه ـ رضى الل عنهاـ فرمودند: اى 
ام سلمه! گفتار مرا بشــنو و گواه من باش كه اين على  بن ابي طالب در دنيا و آخرت برادر 

من است.
اى ام ســلمه! بشنو و شــاهد باش كه اين على  بن ابي طالب در دنيا و عقبى قائم مقام 

من است. 
اى ام ســلمه! از من بشنو و گواهم باش كه اين على  بن ابي طالب پرچمدار من در دنيا 

و حامل پرچم حمد است فردا در عقبى.
اى ام سلمه! از من بشنو و گواهى ده كه اين على  بن ابي طالب وصى و جانشينم بعد از 

من و درهم كوبنده دشمنان من و حامى و حافظ شرف و حوض منست. 
اى ام ســلمه! گفتار مرا بشنو و گواهم باش كه اين على  بن ابي طالب ساالر مسلمانان 
و امام تقوا پيشــگان و رو سپيدان است و كشنده ناكثين )اصحاب جمل( و مارقين )گروه 

گمراه نهروان( و قاسطين )صفين( است.

  258. نظر خدا را مى گوئيم  

امام صادق فرمود: خداوند واليت ما را واجب ســاخته و دوستى ما را واجب و الزم 

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 23.
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شمرده است. به خدا سوگند ما به دلخواه خود سخن نگوئيم و به رأى شخصى خود عمل 
نكنيم و جز آنچه را كه پروردگار ما فرموده به زبان نرانيم.1

  259. چهره هاى همانند نبى  

رسول خدا در روايتى فرمودند: 
اما على  بن ابي طالب برادر و دوســت من و رهبر شــما بعد از من است. او صاحب 
پرچم من در دنيا و آخرت است او صاحب حوض و شفاعت من است موالى هر مسلمان 

و پيشواى هر مؤمن و رهبر هر متقى پرهيزگار است. 
او وصى و جانشين من است در زندگى و مرگم، دوستدار او دوستدار من و دشمن او 
دشمن من است، امت من به خاطر واليت او مورد رحمت اند و مخالفان او از ميان امت، 

به خاطر دشمنى با او نفرين شده اند.2

  260. مطلبى به اين روشنى  

أبان)شاگرد امام باقر ( گويد: 
از امام باقر درباره گفته پيامبر كه فرمود: »هركه را من مواليم، علّى نيز موالى 

اوست«، پرسيدم، فرمود: 
اى ابوسعيد! )اى ابان(

مطلب به روشنى ســؤال دارد؟ )به اصحابش( فهماند كه در ميان آنان على  قائم 
مقام او خواهد بود.3

   261. ريشه نبوت پيامبر  

وقتى كه اخبار ســقيفه پس از رحلت پيامبراكرم به حضرت على رسيد، فرمود: 
»انصار چه گفتند؟«.

خبر دادند كه انصار گفتند: اميرى از ما و )يك( اميرى از شما باشد. 

1. اماىل مفيد، ص 73.
2. بشاره املصطفى، ص 198.

3. معاىن االخبار، ج 1، ص 151.
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آن حضرت فرمود: 
آيــا به گروه انصار اين طور اســتدالل و احتجاج نكرديد كــه پيامبراكرم وصيت 

فرموده است كه به نيكوكار انصار نيكى شود و از بدكارشان اغماض گردد؟
به آن حضرت گفتند: در اين توصيه چه حجتى بر انصار وجود دارد؟ 

حضرت فرمود: »اگر زمامدارى از آنان بود، وصيت درباره آنان نمى فرمود«. 
سپس فرمود: »قريش چه گفت؟«.

به آن حضرت گفتند: قريش احتجاج و اســتدالل به اين كرد كه آنان شاخه هايى از 
درخت پيامبرند. 

حضرت فرمود: »به درخت احتجاج كردند و ميوه آن را ضايع و تباه نمودند«.1

   262. دعاى مهم پيامبر  

روزى پيامبراكرم نشسته بودند، و در نزد آن حضرت امام على و فاطمه و حسن و 
حسين بودند.

در اين حال حضرت رسول عرض كردند: بار پروردگارا! تو به حق مى دانى كه اين 
جماعت، اهل بيت من هستند!

ســپس فرمود: اى على! تو امام اّمت من، و جانشين من پس از من هستى! و تو قائد 
و سپهساالر قافله مؤمنين به سوى بهشت مى باشى!...

پس از اين حضرت رســول اكرم دست خود را به سوى آسمان بلند نموده، عرض 
كرد: بار پروردگارا! من تو ار گواه مى گيرم كه من دوســتدار كســى هســتم كه آن ها را 

دوست بدارد؛ و ُمْبِغض كسى هستم كه نسبت به آنان بغض بورزد.2

  263. دستگيره اى نجات بخش  

عيسى  بن عبدالل  از على  بن ابي طالب روايت كند: 
پيغمبر خدا تا ســه مرتبه فرمود: »پروردگارا! جانشينان مرا مشمول رحمتت فرما« 

1. نهج البالغه، ص 177.
2. اماىل صدوق، 291.
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به آن حضرت عرض شد: جانشينان تو چه كسانى اند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مى آيند 
و حديث و سنت مرا روايت مى نمايند.1

امام صادق فرمود: شــخصى كه فكر كند ما را مى شناسد و او به دستگيره اى جز 
)احكام( ما چنگ زده باشد، دروغ گفته است.2

  264. برترى غيرقابل انكار  

امام على در خطبه البيان مى فرمايد: »انا الّذى ليس ىش ء من عمل عامٍل االّ مبعرفتى«.
من آنم كه عمل هيچ عمل كننده اى جز با معرفت من )قبول( نيست.

سلمان از رسول خدا سؤال كرد كه واليت على چگونه است؟ 
فرمود: »والية عىل كوالىئ من كنت اوىل به من نفسه فعىّل اوىل به من نفسه«. 

واليت على مثل واليت من اســت هركس را من اولى به نفس او هســتم پس على 
نيز اولى است به او از نفس او.3

  265. مؤمن واقعى  

حَفص كُناســى گويد: به امام صادق عرض كردم: كم ترين چيزى كه به سبب آن 
بنده به درجه ايمان مى رسد، چيست؟ 

فرمــود: گواهى بدهد بر اين كه جزالل  معبود بر حقى نيســت و محمد بنده و پيامبر 
اوســت و به فرمانبرى از او اقرار مى كند، و امام زمانش را بشناسند، پس هرگاه اينگونه 

اقرار و عمل كرد او مؤمن است.4

  266. پيامبر قسم خورد  

حمّاد بن عيســى گويد: امام صادق از پدرش برايمان نقــل كرد كه جابر بن عبدالل  
گفت: ســه سال قبل از اينكه روح پيغمبرخدا به ملكوت اعلى پرواز كند از آن حضرت 

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 374.

2. معاىن االخبار، ج 2، ص 422.
3. كنزالفوائد، ج2، ص 93 ـ بحاراالنوار، ج 31، ص 310، باب 27.

4. معاىن االخبار، ج 2، ص 412.
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شنيدم كه به على  بن ابي طالب مى فرمود: سالم خدا بر تو باد! اى پدر دو ريحانه، سفارش 
مى كنم تو را به دو ريحانه من از دنيا، پيمانه عمر من نزديك است پر شود و به زودى از 
ميان شــما خواهم رفت، به خدا به زودى دو تكيه گاه تو درهم فرو ريزند، به خدا سوگند 

خالفت و جانشينى من بر عهده تو است. 
چون پيامبرخدا جان به جان آفرين تســليم كرد، على فرمود: اين يكى از آن دو  
رُكنى اســت كه رسول خدا به من فرموده بود، و چون حضرت فاطمه  شهيد گرديد، 

على فرمود: اين تكيه گاه دومى بود كه پيغمبرخدا فرموده بود.1

  267. يك اشاره كافى است  

امام صادق فرمود: كسانى كه بت پرست باشند هرگز حق امامت و رهبرى ندارند.2
مرحوم محدث بزرگ فيض كاشــانى مى فرمايد: در اين حديث اشــاره به آن سه نفر 

شده كه قبل از اسالم بت مى پرستيدند.

  268. حرف هاى آخر را زد  

عبدالل  بن حسن گويد: مادرم فاطمه دخت گرامى امام حسين فرمود: چون بيمارى 
جده ام حضرت فاطمه دختر بزرگوار پيامبرخدا به وخامت گرائيد و گلشــن جوانيش 
پژمرد، چند تــن از زنان مهاجر و انصار به قصد عيادت به خانه آن حضرت آمدند و گرد 

بستر وى حلقه زدند و عرضه داشتند: 
اى دختر نازنين پيامبر! شب را با مريضى جانكاهت چگونه به صبح رساندى و اكنون 

حالت چطور است؟ 
زهراى مرضيه كه خود را در آســتانه انتقال به ابديت مى ديد، در پاســخ به آنان به 
جاى اين كه از درد و درمان خود ســخن گويــد، با لحنى غم آلود اما جدى و طوفانى، از 
درد كشنده اجتماع سخن گفت و زنگ خطر در گوش مسلمين نواخت، تا شايد بتواند در 
آخرين لحظات زندگى خود، با آگاهى دادن آنان را از نابودى حتمى برهاند، فرمود: به خدا 
سوگند شبم را به صبح رساندم در حالتى كه از طعِم ناگوار ميوه دنياى شما سخت متنفر 

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 431.
2. كاىف، ج 1، ص 175.
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و بيزارم، و از مردان كج انديش و كج رفتارتان كه ثمره اين دنيايند دلخون و دشمن آنانم 
و چون آنان را در دهان آزمودم  همچون ميوه تلخ و نارس از دهان به دور افكندم و پس 
از آن كه با محك آزمايش ســنجيدم و از نّيات بد و خوى هاى ناهنجار آنان با خبر شدم 

ايشان را دشمن داشتم. 
چه بسيار زشتند مردانى كه خصلت مردى ندارند لبه تيز شمشير آنان ُكند و شكسته 

شده و سر نيزه هايشان كارآئى ندارند. 
مردانى كه عقيده و رأيشان ديگر رنگ ثبات ندارد، و هر لحظه به رنگى در آيند و به 
جاى افتخار آفرينى و صعود به قله ترقى هر دم با ســرعتى بيشتر گامى به كشاندن خود 

به تباهى و سقوط بر مى دارند.
آه كه به چه كار نكوهيده اى دســت زدند، و چه بد توشــه اى پيشــاپيش براى خود 
فرســتادند )و با كنار زدن حق از مقّر خود و گذاشتن ناحق به جاى آن( خود را متسوجب 
خشــم خداوند كرده و به عذاب هميشگى دوزخ گرفتار ساختند... واى به حالشان چگونه 
خالفت را جابجا كردند و آن را از بنيان اســتوار كوه هاى ثابت خاندان رسالت برگردانيده 
و دور ســاختند، و از پايه هاى اســتوار نبوت و منزلگاه وحى و جبرئيل امين جدا كردند و 
آن كــس )على ( را كه در امور دنيا و دين ماهر و متخصص بود كنار زدند و از حقش 

محروم نمودند؟!
آگاه باشــيد اين كار زيانى است آشكار! اين انتقامى بود كه از ابوالحسن كشيدند و با 

اين كيفر خون بهاى مشركين را كه به دست او ريخته شده پرداختند؟!
به خدا سوگند )على را( دستخوش انتقام و كينه توزى نساختند، مگر از ترس شمشير 
بّرانش كه صاعقه وار فرق دشمنان خدا كوبيده بود... به خدا سوگند اگر دست باز مى داشتند 
و زمام خالفت را كه پيغمبر خدا به دســت او نهــاده بود از وى باز پس نمى گرفتند و 
در اختيارش باقى مى گذاشــتند كاروان )ره گم كرده( بشريت را با كمال آرامش با سيرى 
ماليم به ســوى ســعادت و حق رهبرى مى نموده... آرى حق على را غصب كردند، ولى 
ديرى نخواهد پاييد كه خداوند آنان را به كيفر دســت آوردهاى ناپسندشان مبتال خواهد 
ســاخت... اى تباه باد )چنين مردمى(! و دماغ چنيــن مردمى به خاك ماليده باد كه اين 
گونه كوته بين هستند، و گمان دارند كار خوبى انجام داده اند، متوجه باشيد اينان مفسد و 
تباهكارند، و به دقايق و عاقبت امر توجه ندارند... دريغ و افســوس! هيچ نمى دانيد كه در 
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چه مسير خطرناكى افتاده ايد، سرگشته و گم شده و از عواقب زيانبار آن بى اطاّلعيد، بى 
گمان كوركورانه خود را به ظلمت انداخته ايد و باالخره كشته خويش را درو خواهيد كرد، 
مگر ما كه حامى حقوق شمائيم مى توانيم شما را ملزم و مجبور سازيم كه به راه هدايت 

باز گرديد، در حالى كه خود از آن بيزاريد؟!1

  269. دليل راه خدا  

رسول خدا فرمود: 
يا على! اين دين با شما شروع شده و به دست شما پايان پذيرد، صبر را پيشه سازيد 
كه سرانجام امور از آِن پرهيزكاران است شما حزب خدائيد و دشمنانتان حزب شيطان. 

خوشا به حال آن كس كه از شما فرمان برد، و واى بر آن كسى كه شما را نافرمانى 
كند شما حجت و دليل خدا بر آفريدگانش و دستاويز محكم خدائيد.

هركس به آن دســتاويز چنگ زند هدايت يافته و آن كس كه آن را رها سازد گمراه 
گردد. 

من از خداوند بهشــت را برايتان درخواست مى كنم هيچ كس به طاعت خدا از شما 
پيش نگيرد كه شما از همه به طاعت خداوند سزاوارتريد.2

  270. على ولى مردم است  

رسول خدا به على  بن ابي طالب فرمود: 
»يا عىل! انت وىل الناس بعدى فمن اطاعك فقد اطاعنى ومن عصاك فقد عصاىن«.

اى على! تو صاحب اختيار و سرپرســت مردم پس از من خواهى بود و هركس از تو 
فرمان برد مرا فرمان برده و هركس از تو نافرمانى كند مرا نافرمانى كرده است.3

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 334 تا 328.
2. اماىل مفيد، ص 120.
3. اماىل مفيد، ص 124.
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   271. برگزيده بعد پيامبر  

انس  بن مالك نقل كرد كه رســول خدا فرمود: ان خليىل ووزيرى وخليفتى وخري من 
اترك بعدى يقىض دينى و ينجز موعدى عىل  بن ايب طالب.

به درســتى كه دوســت من و وزير و خليفه من و بهترين كسى كه بعد از خود به جا 
مى گذارم كه دين مرا اداء و وعده مرا وفا مى نمايد على  بن ابي طالب است.1

  272. دو دليل براى راهنمايى  

امام موسى  بن جعفر به هشام فرمود: اى هشام! خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت 
آشكار كه رسوالن و پيغمبران و امامانند و حجت پنهان عقل مردم است.2

)و عقل، حجت پنهان آدمى گواهى مى دهد كه جامعه حتى اگر اســالمى هم نباشد 
رهبر و امام مى خواهد البته رهبر و پيشوا بايستى از مردم عادى نيز برتر و داناتر و عاقل تر 

و... باشد( فأفهم وتأمل.

1. محارضات االدباء و محاورات الشعرا و البلغا، راغب اصفهانى، ج 2، ص 213.
2. كاىف، ج 1، ص 19.
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فصل پنجم 

روز غدير و خطبه پر نور غدير و... 

قرآن کریم:

»یا ایها الرسول بلغ ما انزل 

الیک من ربک...« 

»ای رسول ما! آنچه را که به تو 

نازل کردیم به مردم بگو«

سوره مائده، آیه 67





  273. برپائى اولين مراسم عيدغدير  

برپائى مراســم عيد غدير اولين بار در سال 352 ه .ق . از طرف آل بويه آغاز گرديد و 
در سال هاى بعد از آن نيز ادامه يافت. 

ا بن جوزى در كتاب منتظم، جلد 7 در اين باره مى گويد: 
معزالدوله دســتور داد: در روز عيد غدير مردم برخالف روز عاشورا1 كه در حال اندوه 
به سر مى بردند اظهار سرور كنند خيمه ها بر پا نمايند و آن ها را بيارايند در شب عيدغدير 
در محله شرطه آتش افروختند طبل و بوق زدند و بامدادان شترى نحر كردند و به زيارت 
مقابر قريش رفتند. )ابن جوزى در همين كتاب به ماجراى زنى كه به بيمارى جزام مبتال 
بوده و در زمان وى مى زيسته و اين زن توسط حضرت زهرا شفاء يافته مفصل توضيح 

داده است(.

  274. نخستين شعر فارسى درباره غدير  

نخستين شعر فارسى كه در آن ذكر غدير آمده و تاكنون از آن گاهى يافته ايم مربوط 
به شــاعرى است به نام دقيقى از شــاعران بزرگ قرن چهارم او در سال 370 درگذشته 
اســت بعضى به غلط او را زردشتى دانســته اند و در اشعار او مدح امام على و ماجراى 

عاشورا و ستم آل ابوسفيان و حضرت فاطمة زهرا اشاره شده است. 
در شعر دقيقى در بيت زير به ذكر واقعه غدير بر مى خوريم.

به ســان فرخ شــهبا امير روز غديركيوس وار بگيرد همى به چشم آلوس

  275. غدير ُمهر طومار حج است2  

علت اهميت عيد غدير مســأله واليت اســت در اين ماهـ  ذى حجة الحرامـ  هم عيد 
غدير را داريم و هم روز مباهله را كه آن هم اشــاره روشــنى به مســأله واليت است به 

1. معزالدوله قباًل روز عاشورا را تعطيل رسمى اعالم نموده بود و در اين روز دستور داده بود كه مردم به عزادارى 
مشــغول شوند و دستور داده بود كه دكان ها و نانوائى ها و... تعطيل گردند و مردم مشغول نوحه گرى و عزادارى 

شوند.
2. اين كالم نورانى از حضرت امام خمينى مى باشد.
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خاطــر اين دو خاطره ـ كه هر دو مربوط به واليت اســت ـ بعضى از بزرگان اين ماه را 
شهر الوالية و افضل ماه ها دانسته اند. 

وقتــى براى يك ملت قضيه واليت و حكومت حل شــود آن هم به شــكلى كه در 
غديرخم حل شد به حقيقت آن روز براى آن ملت عيد است. 

پس اگر ملتى توانســته باشــد اين مسأله اساســى را به نحوى حل كند كه در آن 
همه چيز آن ملت كرامت او معنويت او، توجه او به خدا، حفظ ســعادت دنيايى او و بقيه 
چيزهايى كه براى يك ملت عيد اســت رعايت شده باشد واقعا آن روز و آن لحظه براى 
آن ملت عيد است در اسالم اين قضيه اتفاق افتاد روز عيد غدير، واليت اسالمى ـ يعنى 
رشــحه و پرتوى از واليت خدا در ميان مردم ـ تجسم پيدا كرد و اين چنين بود كه دين 
كامل شــد بدون تعيين و تبيين اين مســأله دين واقعا ناقص مى ماند و به همين خاطر 
بود كه نعمت اسالم بر مردم تمام شد مسأله واليت در اسالم اين طور مسأله اى است.1

  276. كتاب الغدير بحر بى ساحل   

كتاب شــريف الغدير نوشته عالمه بزرگ امينى پس از نقل واقعه نورانى غدير و بيان 
اهميت و جايگاه آن در تاريخ اسالم از يكصد و بيست نفر از صحابه و هشتاد و چهار نفر 
از گروه تابعين و سيصد و شصت نفر از عالمان و حافظان و مفسران در قرن هاى دوم تا 

چهاردهم هجرى كه مجموع آن ها به 564 نفر مى رسد نام برده و معرفى شده اند. 
اين كتاب همانند حلقه هاى زنجير، سلســله راويــان حديث غدير را از زمان ما تا به 

زمان وقوع آن وصل مى كنند. 
البته در اين كتاب 26 نفر از مؤلفان شــيعه و ســنى كه درباره حديث غدير به تأليف 

كتاب اقدام كرده اند معرفى شده اند. 
مرحوم عالمه امينى در اين كتاب اكثريت قريب به اتفاق منابع و مآخذ كتاب خود را 

از مدارك معتبر اهل سنت نقل كرده است. 
در اين كتاب شــعر و زندگى نامه ده ها شــاعر بزرگ عرب و عجم از صدر اسالم تا 

1. مقام معظم رهبرى حضرت آيةالل خامنه اى. 
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زمان مؤلف به صورتى مفصل و تحليلى بيان شــده اســت كه همه آن ها در زمينه غدير 
شعر سروده اند. 

كتاب الغدير پس از چاپ از سوى علماء و دانشمندان محقق اهل سنت در كشورهاى 
گوناگون عربى مورد توجه و استقبال قرار گرفت كه عده اى از آن ها به صورت نامه نظر 
خود را براى مرحوم عالمه امينى ارســال كرده اند. براى نمونه به نوشــته يوســف اسعد 
داغر نويســنده مسيحى عرب اشاره مى شود او مى نويسد: به خدا سوگند! اگر براى شيعه 
در قــرن چهاردهم هجرى نمى بود جز امينى بزرگ و الغديرش )و ســه تن ديگر كه نام 
مى بــرد( در نظر خردمندان همين مردان دين، بــراى خدمت به علم و اجتماع و هدايت 

افكار كافى بودند. 
البتــه نامه هــاى عالءالدين خروفه قاضى بــزرگ دادگاه هاى كشــور مصر و دكتر 
عبدالرحمن كيالى دانشمند نامدار ســورى و توقيق فكيكى حقوقدان برجسته مصرى و 
دكتر محمد غالب فيلسوف نامدار عرب و استاد دانشگاه االزهرمصر و دكتر صفا طوصى 
استاد دانشگاه لندن و مترجم جلد اول كتاب الغدير به انگليسى از آن جمله هستند كه هر 

يك مجزا به ستايش شديد كتاب فوق دست يازيده اند.

  277. حديث غدير در كتاب شريف الغدير   

عالمه امينى راجع حديث شريف غدير در كتاب خود ابتدا از يكصد و ده تن از صحابه 
پيامبراكرم اين مطلب را نقل مى كند آنگاه از 84 تن از تابعين اين نقل ذكر نموده است 
وى ســپس در فاصله آغاز قرن دوم هجرى قمرى تا ســال هاى پايانى قرن 14 هجرى 
قمــرى، در طى 13 قرن حديث غدير را از منابع و آثار 360 تن از دانشــمندان تراز اول 

اهل سنت نقل مى كند. 

  278. افتخار درخشان ايرانيان و پيشنهادى مهم  

در روايتى از امام رضا نقل شــده كه فرمودند: اهل حجاز )مكه و مدينه( از نعمت 
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واليت قدردانى نكردند لذا خداوند آن را از آن ها گرفت و به اعاجم )فارس ها( و فرزندان 
آن ها داد.1

و در روايتى ديگر رســول خدا فرمــود: للّه  تعاىل من عبادة خريتان فخريته من العرب 
قريش ومن العجم فارس.2

يعنى: خداوند متعال از ميان همه بندگان خود دو گروه را انتخاب كرد از ميان عرب، 
قريش را و از عجم، فارس را.

و در روايتى آمده است كه منذر بن جاورد از كنار امام حسين عبور كرد و عرض كرد: 
اى فرزند رسول خدا ، خدا مرا فدايت سازد حال شما چگونه است؟ 

امام فرمود: عرب بر عجم مباهات مى كند كه محمد از آنان است و عجم هم آن را 
مى پذيرد اما ما )آل محمد ( در حالى صبح نموده ايم كه قريش فضيلت ما را مى شناسد 
ولى به آن عقيده ندارند و از )عجائب و( باليا كه بر اين امت فرود آمده اين است كه: ما 
آنان را به )هدايت( فرا مى خوانيم ولى آن ها پاســخ ما را نمى دهند و اگر رهايشان كنيم 

جز با ما هدايت نمى شوند.3
پيشنهاد: حضرت آيةالل  بهجت نيز مى فرمايند: ما قدردان نعمت واليت نيستيم.

در اين دنياى به اين بزرگى چند كشــور شيعه وجود دارد چرا در جامعه ما جاى حفظ 
كردن و خواندن خطبه غدير در صدا و ســيما خاليست روز غديرخم در سال حجة الوداع 

رسول خدا برابر با نوروز ايرانيان بوده است. 
چرا نبايســتى در كشور شــيعه اثنى عشر در اول ســال نو در صدا و سيما و منابر و 
خطبه هاى نماز جمعه و سخنرانى ها و مجالت و روزنامه بخشى از خطبه نورانى غديرخم 

اعالم گردد. 
چرا مســابقه حفظ و قرائت خطبه غدير در كشور ما و يا درج بخشى از آن خطبه در 
كتب درســى دانش آموزان انجام نمى پذيرد. چرا در اول هر ســال همانند دعاى نورانى 
عرفه در روز عرفه كه علنى و وســيع در كشور، با شــكوه خاصى برگزار مى شود زيارت 

1. كاىف، ج 1، ص 380 ـ بحاراالنوار، ج 48، ص 304.
2. وفيات االعيان، ج 3، ص 267 ـ اكامل تهذيب الكامل مغلطاى، ج 9، ص 301.

3. نزهه الناظر و تنبيه الخاطر، ص 85.
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اميرالمؤمنيــن به روايت امــام على النقى كه در مفاتيح آمــده و مخصوص روز غدير 
مى باشد در يك مراسم جمعى قرائت آن برگزار نمى شود!

  279. ريشه خطبه غدير رسول اكرم در قرآن كريم   

»يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان مل تفعل فام بلغت رسالته واللّه  يعصمك 

من الناس«؛ 

يعنى: اى رسول! آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده با صراحت به همه مردم 
بگو اگر نگويى رســالت خود را انجام نداده اى بگو و نترس كه خدا تو را از شّر بدخواهان 

حفظ مى كند. 
اگرچه بعضى با نگاه ترديد به خطبه غدير رسول خدا نگاه مى كنند ليكن آيا مى توان 
به اين آيه شــريفه و شــأن نزول آن نيز با نگاه ترديد نگريست؟ به راستى ما با اين آيه 

چه كنيم؟ 
آيه فوق 5 وجه مشخص واضح به همراه دارد: 

1. اى رســول بايد حرف ما را به ديگران با صراحت و به طور كامل برســانى )يا ايها 
الرسول بلغ(.

2. اين پيام وحى الهى و دستور خداى توست )انزل اليك(.
3. در اين پيام تربيت جارى و جاويد خواهد بود )من ربك(.

4. اگر اين ابالغ انجام نگردد تمام زحمات 23 سال تو نابود خواهد شد )وان مل تفعل 
فام بلغت رسالته(.

5. از مردم نترس خدا با توست و تو را حفظ خواهد كرد )واللّه  يعصمك من الناس(.
و اكنون چند سؤال: 

1. به راستى منظور نظر آيه شريفه چه مسئله اى است كه رسول خدا بايستى آن را 
به اين نحوه استثنائى و در اين موقعيت ابالغ كند؟ 

2. آيا رسول خدا در غديرخم مى خواسته مسئله توحيد و نبوت و معاد را كه در طول 
23 سال و در همان روزهاى اول بعثت خود به مردم ابالغ كرده بود را دوباره ابالغ كند؟ 
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3. آيا رســول خدا مى خواهد نماز يا روزه يا خمس و جهاد و زكاة يا مســئله حج را 
براى مسلمانان بازگو كند؟ 

4. رســول خدا چه موضوعى را مى خواهد طرح كند كــه خداوند متعال مى فرمايد 
نترس؟ 

5. رســول خدا آن وقتى كه تنها در بين كفار مكه بود از اظهار اسالم نترسيد حاال 
چرا در ميان مسلمانان آن هم در سفر حج بايستى بترسد؟

6. اين چه موضوعى اســت كه ناگفتن آن زحمات 23 ســاله رســول خدا را نابود 
مى كند؟ 

7. چرا آيه به صراحت عدم اعالم رهبرى امام على و واليت ايشــان را مساوى با 
عدم تبليغ رسالت و نابودى آن بيان فرمود؟ 

 8. آيا چنين آيه اى با اين لحن تند و به اين شــكل تهديدآميز نسبت به رسول خدا
در قرآن سراغ داريم؟ 

اگر كســى واقعا به اين آيه و موضوع آن دقيق شــود مى يابــد كه موضوع از عمق 
بيشترى برخوردار است. 

و اكنون پاسخ سؤاالت: 
مسئله به قطعى غير از مسائل توحيد نبوت و معاد و يا مسائل مربوط به نماز و جهاد 
و خمس و... مى باشــد مســئله چيزى است كه قوام و دوام و استحكام و اجراى همه آن 
بســتگى به همان موضوع دارد كه بايستى رسول خدا آن موضوع را ابالغ فرمايد چرا 
كه اگر ابالغ نشــود همه زحمت رسول خدا يعنى همه دين يعنى نماز و جهاد و خمس 
و.... نابود خواهد شــد واضح است كه اين مسئله جنبه سرنوشت ساز و موضوع مهمى را 

در خود خواهد داشت. 
يعنى طرح واليت و امامت كســى كه بتواند دين اســالم را جلو ببرد و با اتصال به 
نبوت همه آن امانات الهى را دريافت كرده و مســير هدايت بشــرى را طى نمايد، البته 
 اذهان عمومى مســلمانان حاضر در غدير نيز با توجه به نزديكى ارتحال رســول خدا
بعد ازحجة الوداع به طور طبيعى در انتظار معرفى جانشــين بعد از رســول خدا به سر 
مى برد، اگرچه رسول خدا در مراحل مختلف مسئله واليت امام على را به شكل هاى 
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گوناگون طــرح نموده اند چنانچه اگر خطبه غديرهم از منابع اهل ســنت حذف كنيم به 
حدى رســول خدا درباره جايگاه و موقعيت و ممتازى و جانشينى امام على فرمايش 
فرموده اند كه با نگاه به آن احاديث، هم جهتى آن احاديث را با خطبه غدير در يك كفه 
مى بينيم احاديث رســول خدا در منابع اهل ســنت وقتى كنار هم جمع گردد خود يك 
خطبــه مثل خطبه غديرخم خواهد شــد به فصل هفتم كتاب كه راجع احاديث شــريف 
نبوى  مى باشد، در ســال آخر عمر پر بركت رسول خدا كفار كه با توطئه هايى مثل 
جنگ و تحريف و تهمت و آزار نتوانسته بودند مسير اسالم را از صراط حق خارج نمايند 
لذا در نقشه آخر خود ارتحال رسول خدا بود آن ها روى اين نقطه بسيار اميدوار بودند و 
انتظار نابودى دين خدا در دل مى پروراندند ليكن خداوند فرمود تو بايستى امام و جانشين 

بعد خود را معرفى نمائى تا سكان هدايت در دستان او افتد. 
و اگر اين جانشــين ويژگى هاى ممتازى همچو خود تو را نداشته باشد نتيجه زحمات 
تو در طى 23 سال به هدر خواهد رفت. لذا خداوند تصريح فرمود اين ابالغ، علنى در آن 

محل با آن كيفيت اجراء شود. 

  280. خدا از اين عمل راضى شد  

وقتى رســول خدا فرمودند: همه شــما بايد پيام مرا به كسانى كه در اين جا حضور 
ندارند برسانيد )كه على  بن ابي طالب جانشين من است( مردم پراكنده نشده بودند كه آيه 

ديگرى خطاب به مردم نازل شد كه: 
دينكم  لكم  اكملت  اليوم  واخشون  تخشوهم  فال  دينكم  من  كفروا  الذين  یئس  »اليوم 

وامتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دینا«.

آرى! امروز همه كفار از دين شــما مأيوس شدند و دين شما كامل شد و من از شما 
خرسند شدم و امروز نعمت خود را بر شما تمام كردم. 

از آيه بعد هم چند مطلب بسيار مهم به دست مى آيد: 
1. نقشه دشمنان نقش بر آب شد و اميد آنان به نااميدى مبدل شد. 

2. دشمنان شما در بين شما در همان جمع حاضر بودند و وقتى صحنه را ديدند نااميد 
شدند پس بايد مواظب نقشه هاى بعدى آن ها بود. 
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3. پس مسئله آموزش نماز حج و جهاد و بيان احكام خمس و زكات نبوده بلكه مسئله 
بيان و ابالغ بخش مهمى از دين خدا بود كه اتمام نعمت و خرسندى و نااميدى دشمنان 

و كامل شدن دين را با خود به همراه داشته است نه چيز ديگر.
4. مقصود از اين تجمع با آن كيفيت صرفا براى طرح مســئله دوســت داشتن امام 
على نبوده تبريك و تهنيت و بيعت و دســتور به تبعيت مردم از امام على و رهبرى 
و اطاعت از امام مطرح بوده است؛ لذا رسول خدا بعد از خطبه دستور بيعت دادند معلوم 

است بيعت را نبايستى صرفا دوست داشتن امام على  برداشت كرد.
5. براى انجام بيعت مردم با امام على خيمه اى فراهم شــد و امام على ، در آن 
خيمه نشســت و مسلمانان يك به يك تا غروب با ايشان مشغول بيعت بودند حتى براى 

بيعت زنان مسلمان نيز روش خاصى تدارك ديده شد تا آن ها نيز بيعت نمايند. 

  281. روز بيعت  

بعد از نماز ظهر در سال آخر عمر رسول خدا و در مسير راه مكه و مدينه و در محل 
جدائى مسلمانان از يكديگر همراه با خداحافظى رسول خدا از مردم و با اقرار مسلمانان 
به توحيد و نبوت و معاد مسئله بيعت با امام على با حضور 100 هزار مسلمان در آفتاب 

گرم و پس از انجام حج آغاز شد. 
كيفيت اجراى اين ابالغ با ســاير دستورات ابالغ شده از طرف خداوند متعال تفاوت 

ويژه و برجسته اى دارد كه داللت از اهميت موضوع دارد. 

  282. مدارك كافى وجود دارد  

داســتان غدير و نصب امام على به امامت و واليت از وقايعى است كه نقل روائى 
آن قطعا در حد تواتر اســت. براى نمونه مى توان به كتب زير مراجعه نمود: عبقات االنوار 
مجلدات حديث غدير خالصه عبقات االنوار جلد 6، 9، الغدير جلد 1، احقاق الحق، جلد 3، 
ص  320 و جلد 14، ص 189 ـ 292 و جلد 20، ص 195 ـ 200 ـ المراجعات، ص 259 

ـ سبيل النجاة، ص 173 ـ 186 و....
و جريان اعتراض دوازده تن از چهره هاى برجســته اصحاب عليه ابوبكر را مؤرخان 
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و محدثان شــيعه در كتب خود آورده اند. ســيد بن طاووس آن را در ميراث شيعى متواتر 
مى دانــد1 و عين عبارت وى را عالمه مجلســى در بحاراالنوار، جلد 28، ص 214 آورده 
است. سيد بن طاووس پس از تأكيد بر تواتر خبر، آن را با استناد به منابع روايى و تاريخى 
عامه )اهل ســنت( نيز گزارش كرده اســت. عبدالل  بن عباس نيز با خلفا و وابســتگان به 
خالفت مباحثات و مناظرات بسيارى داشته كه اين مباحثات در مجموعه اى به نام مواقف 

الشيعه به ويژه جلد 1، ص 147 به بعد آمده است. 

  283. علت ناله شيطان  

امام باقر از پدر بزرگوارش امام صادق نقل كرد كه فرمود: 
ابليس دشمن خدا چهار بار ناله كرد: روزى كه مورد لعن خدا واقع شد و روزى كه به 

زمين هبوط كرد و روزى كه پيامبراكرم مبعوث شد و روز عيد غدير.2

  284. ماه عالم تاب دين  

قال ابوعبداللّه : »...ويوم غدير بني الفطر واالضحى ويوم الجمعه كالقمر بني الكواكب«.3

امــام صادق فرمود: »... روز غديرخم از ميان روزهــاى عيدفطر و قربان و جمعه 
همانند ماه در ميان ستارگان است«.

  285. دستور نماز در مسجد غدير  

 فرمود: نماز خواندن در مسجد غدير مستحب است چون پيامبراكرم امام صادق
در آنجــا امير مؤمنان على را معرفى و منصوب كرد و آنجايى اســت كه خداى بزرگ 

حق را آشكار كرد.4

1. اليقني، ص 335.
2. قرب االسناد، ص 10.

3. اقبال سيد بن طاووس، ص 466.
4. وسايل الشيعه، ج 3، ص 549.
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  286. روزه اى به اندازه تمام عمر دنيا  

امام صادق فرمود: روزه روز غديرخم با روزه تمام عمر جهان برابر است. 
يعنى اگر انسانى هميشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگيرد ثواب او به اندازه ثواب 

روزه عيد غدير است. 
»صيام يوم غديرخم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان 

له ثواب ذلك«.1

  287. اسناد و منابع روايت عرشى غدير در كتب اهل سنت  

در اينجا الزم است به مدارك و اسناد اين خطبه نورانى در منابع و كتب معتبر روايى 
برادران اهل سنت اشاره مختصر و كوتاه بنمائيم.

1. در مســند احمد بن حنبل كه مربوط به 1191 ســال قبل مى باشد و از كتب معتبر 
روايى اهل سنت است. اين مطلب با 40 سند آورده شده است. 

2. طبرى صاحب كتاب 8 جلدى تاريخ طبرى و كتاب صريح الســنة و صاحب تفسير 
جامع البيان 30 جلدى كه بيش از 1000 ســال قبل مى زيسته با بيشتر از 70 سند آن را 

روايت كرده است. 
3. خطيب بغدادى صاحــب كتاب الرحلة فى طلب الحديث وكتاب نصيحة اهل الحديث 
والكفاية فى علم الروايــة وكتاب حديث الســتة من التابعين و تاريخ بغداد در 4 جلد كه او نيز 

حدود 1000 سال قبل در اين باره )خطبه غدير( مطالب مهمى آورده است. 
4. و محدثان بزرگى مثل ترمذى در سنن 8 جلدى خود مربوط به 1100 سال قبل و 
نسائى هم كه داراى كتب مهمى مثل سنن نسائىـ  رسائل فى علوم الحديث و سنن الكبرى 
در 6 جلد و البلدانية مى باشد در 1000 سال پيش راجع به خطبه غدير مطالب نابى دارد. 
5. مفسر بزرگ قرن 6 هجرى قمرى فخررازى در تفسير 32 جلدى خود روايت هاى 
مهمى را از غدير آورده اســت و ثعلبى كه در بيش از 500 سال قبل مى زيسته در تفسير 

5 جلدى خود بر اين مطلب اذعان داشته است. 
6. جالل الدين ســيوطى نيز در كتاب ازهار المتناثره فى اخبار المتواتره و در كتاب تاريخ 

1. وسايل الشيعه، ج 7، ص 324، ح 4.
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خلفا بر مســئله مهم غديــر مطالب متعددى را مطرح و تأييد نمود. ســيوطى از بزرگان 
علماى اهل ســنت است او صاحب تفسير وزين الدرالمنثور در 6 جلد و كتاب جامع الصغير 
در 2 جلد و شــرح سنن النســائى در 8 جلد و كتاب طبقات المفســرين در علم تفسير و 
كتاب لباب النقول در علم تفســير و االتقان فــى علوم القرآن در 2 جلد و تنوير الحوالك 
اســت. او در بحث رجال حديث نيز كتاب اسعاف المبطا برجال الموطا و ذيل طبقات الحفاظ 
را دارا مى باشــد. او از نويسندگان مهم و بزرگ و معتبر است كه بيش از 500 سال قبل 
مى زيســته، هم چنين محققى توانا و داراى كتب متعددى مى باشد كه به بخشى از كتب 

وى در اينجا اشاره شد.
7. مورخان بزرگى ماند ابن عســاكر نويســنده كتاب بــزرگ 70 جلدى تاريخ مدينة 
دمشــق در 900 سال پيش و ابن اثير كه كتاب مهم 12 جلدى الكامل فى التاريخ و كتاب 
اسدالغابه را دارد و در 800 سال قبل به مسئله غدير اشارات مبسوطى كرده اند و ا بن عقده 

متوفى 333 هجرى قمرى نيز با 150 سند اين حديث را روايت كرده است. 

  288. خطبه نورانى غدير   

 بسم الله الرحمن الرحيم
ِدِه، َوَدنا ىف تََفرُِّدِه، َوَجلَّ ىف ُسلْطانِِه َوَعظَُم ىف أَْركانِِه َوأحاَط ِبكُلِّ  اَلَْحْمُدللّه ِ الَّذى َعال ىف تََوحُّ

ىَشْ ٍ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  الَْمالئِكَِة َوالرُّوحِ، ُمَتَفضِّ

َوالُْعُيوُن التَراُه. 

ِبانِْتقاِمِه َوال  ُل  ِبِنْعَمِتِه، اليَُعجِّ َعلَْيِهْم  َقْد َوِسَع كُلُّ ىَشْ ٍء َرْحَمُتُه َوَمنَّ  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 ىَشْ ٍء، َوالُْقْدَرُة َعىل كُلُّ ىَشْ ٍء، َولَْيَس  االِْءحاطَُة ِبكُلُّ ىَشْ ٍء، َوالَْغلََبُة َعىل، كُلُّ ىَشْ ٍء َوالُْقوَّ

ْ ٌء حنَي الىَشْ ء، دآئٌِم َحىٌّ قآئٌِم ِبالِْقْسِط ال اِلِه ااِلّ ُهَو الَْعزيُز الَْحكيُم.  ِمْثلَُه ىَشْ ٌء، َوُهَو ُمْنِشُئ الىشَّ
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َ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 َوَعالنَِيٍة ااِلّ مِباَدلَّ َعزَّ

ْهَر ُقْدُسُه َوالَّذى يُْغىِش اْلَبََد نُوُرُه، َوالَّذى يُْنِفُذ أَْمرَُه ِبال ُمشاَوَرِة ُمشريٍ.  الَّذى َمَلَ الدَّ

َر ما أَبَْتَدَع َعىل َغرْيِ ِمثاٍل، َوَخلََق ما َخلََق  َوال َمَعُه رَشيٌك ىف تَْقديٍر، َوال يُعاوُن ىف تَْدبريٍ َصوَّ

ِبال َ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 ىَشْ ٍء  لِِعزَتِِه،  َوَذلَّ كُلُّ ىَشْ ٍء  لَِعظََمِتِه  الَّذى تَواَضَع كُلُّ ىَشْ ٍء  اللّه ُ  أَنَُّه  َوأَْشَهُد 

كُلٌّ  َوالَْقَمِر  ْمِس  الشَّ ُر  َوُمَسخِّ اْلَْفالِك،  َوُمَفلُِّك  اْلَْمالِك  مالُِك  لَِهْيَبِتِه  ىَشْ ٍ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 مُييُت َو يُْحيى، َو 

يُْفِقُر َو يُْغنى، َو يُْضِحُك َو يُْبىك، َويَدىن َويَْقىص َومَيَْنُع َويُْعطى، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد، ِبَيِدِه الَْخرْيُ 

َوُهَو َعىل كُلِّ ىَشْ ٍ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 ىَشْ ٌء َو اليَْضِجرُُه 

رُصاُخ الُْمْسَترْصِخنَي، َو ال يُرْبُِمُه اِلْحاُل الُْملِّحنَي، الْعاِصُم لِلّصالِحنَي، َو الُْمَوفُِّق لِلُْمْفلِحنَي، َوَمْوىَل 

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 

ُكُتِبِه َوُرُسلِِه، أَْسَمُع أَْمرَُه َوأُطيُع َوأُباِدُر اىِل كُلِّ ما يَرْضاُه، َواْسَتْسلُِم لاِم 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 اىِلَّ َ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 اىِلَّ ىف َحقَّ َعىِلًّ َفام بَلِّْغَت ِرسالََتُه، 
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الْرَّْحمِن  ِبْسمِ اللّه ِ   : اىِلَّ َفأوَحى  الْكَريَم،  الْكاىف  َوُهَواللّه ُ  الِْعْصَمِة،  َوتَعاىل  تَبارََك  ىل  َضْمَن  َوَقْد 

ٍ ـ يَْعنى ىِف الِْخالَفِة لَِعىلِ بِْن اَبىطالٍِب  ُسوُل بَلِّْغ ما أَنَْزَل اِلَْيَك ِمْن َربَِّك« ىف َعىلِّ الرَّحيِم »يا أَيَُّها الرَّ

الُم ـ »َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفام بَلَّْغَت ِرسالََتُه َواللّه ُ يَْعِصُمَك ِمَن الّناِس«.1 َعلَْيهِ السَّ

ُ لَكُْم َسَبَب نُُزوِل هِذِه  ُْت ىف تَْبليغ ما أَنَْزَل اللّه ُ تَعاىل إِىَلَّ َوأَنَا اُبنَيِّ 1. َمعارِشَالّناِس: ما َقرصَّ

االْيَِة.

الُم ـ أَْن أَُقوَم  الم َرىّب ـ َوُهَو السَّ الُم َهَبَط إِىَلَّ ِمرارا ثاَلثا 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  َ »إمنِّ ِهَى:  ِكتاِبِة  ِمْن  آيًَة  ِبذلَِك  َعىَلَّ  َوتَعاىل  تَبارََك  أَنَْزَل اللّه ُ  َوَقْد  َوَرُسولِِه،  بَْعَداللّه ِ 

كوَة َوُهْم راِكُعوَن(.2  لوَة َويُؤتُوَن الزَّ َوَرُسولُُه َوالَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُمَون الصَّ

َوَجلَّ ىف كُلِّ حاٍل. كاَة َوُهَو راِكٌع يُريُداللّه َ َعزَّ الَة َوآىَت الزَّ َوَعىِلَ بِْن اَبىطالٍِب الَّذى أَقاَم الصَّ

ِبِقلَِّة  لِِعلْمى  الّناس،  أَيُّها  إِلَْيكُم،  ذلَِك  تَْبليغ  َعْن  الُم  السَّ ىل  يَْسَتْعِفَى  أَْن  َجرْبَئيَل  َوَسألُْت 

املُتَّقنَي، َوكََثِة الُْمناِفقنَي، َوإِْدغاِل االمِْئنَي، َوَحَيِل املُْسَتْهزِئنَي ِباالِْءْسالِم الَّذيَن َوَصَفُهُم اللّه ُ تَعاىل 

ىف ِكتاِبِه ِبأَنَُّهْم: يَُقولُوَن ِبأَلِْسَنِتِهْم ما لَْيَس ىف ُقلُوِبِهم َويَْحَسُبونَُه َهيِّنا َوُهَو ِعْنَداللّه ِ َعظيٌم. 

وىن أُُذنا َوَزَعُموا أىَّن كَذلَِك، لِكَثَِة ُمالزََمِتِه إِيّاَى َوإِْقباىل  َوكَْثَِة أَذاُهْم ىل َ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«.3

ْ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 اليُرىِْض اللّه َ 

ُسوُل بَلِّْغ ما  أَْن أُبَلَِّغ ما أَنَْزَل اللّه  إِىَلَّ ىف َحقِّ َعىِلٍّ ثُمَّ تىَل: َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه َوَسلََّم: »يا أَيَُّها الرَّ

أَنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ـ ىف َحقٍّ َعىَلٍّ ـ َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفام بَلَّْغَت ِرسالََتُه َواللّه ُ يَْعِصُمَك ِمَن الّناِس«.4

1. مائده، 67.

2. مائده، 55.
3. توبه، 61.

4. مائده، 67.
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  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 إِىل يَْوَم تَلَْقْوَن اللّه َ  بَْعدى َعىِلٌّ َولِيُّكُْم َوإِماُمكُْم ِبأَْمرِاللّه ِ َربِّكُْم، ثُمَّ االِْءماَمُة ىف ُذرِّ

َوَجلَّ َوَرُسولَُه. َعزَّ

الَحالَل إِالّ ما أََحلَُّه اللّه ُ َوَرُسولُُه َوُهْم، َوال َحراَم إِالّ ما َحرََّمهُ اللّه ُ َعلَْيكُْم َوَرُسولُُه َوُهْم َواللّه ُ 

، َعرََّفِنى الَْحالَل َوالَْحراَم َوأَنا أَْفَضْيُت مِبا َعلََّمنى َرىّب ِمْن ِكتاِبِه َوَحاللِِه َ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 ىَشْ ٍء اَْحَصْيناُه ىف اِماٍم ُمبني(.

5. َمعارِشَ الّناِس: التَِضلُّوا َعْنُه َوالتَْنِفُروا ِمْنُه، َوالتَْسَتْنِكُفوا ِمْن ِواليَِتِه، َفُهَو الَّذى يَْهدى إِىَل 

الَْحقِّ َويَْعَمُل ِبه، َويُزِْهُق الْباِطَل َويْنهى َعْنُه َوال تَأُْخُذُه ىِف اللّه ِ لَْوَمُة الئٍِم.

ُل َمْن آَمَن ِباللّه ِ َوَرُسولِِه لَْم يَْسِبُقُه اىَِل االمياُن 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 ىل ِبَنْفِسِه. َصالًة َ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 َوالُْمْرَسلنَي َوأَنَا خاتُِم اْلَنِْبيآِء َوالُْمْرَسلنَي،  َ الَوَّ 8. َمعارِشَ الّناُس: ىب َواللّه ِ برَشَّ

1. بقره، 124.
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امواِت َواْلَْرضنَي، َفَمْن َشكَّ ىف ذلَِك َفَقْد كََفَر كُْفَر  ُة َعىل َجميعِ الَْمْخلُوقنَي ِمْن أَْهِل السَّ َوالُْحجَّ

َوَمْن َشكَّ ىف  اىِلَّ  اَنَْزَل  كُلِّ ما  ىِف  َفَقْد َشكَّ  َقْوىل هذا  ِمْن  َوَمْن َشكَّ ىف ىَشْ ٍء  اْلُوىل،  الْجاِهليَِّة 

واِحٍد ِمَن االمََْئَِة َفَقْد َشكَّ ىف كُلِّ ما اَنَْزَل اىِلَّ َوَمْن َشكَّ ىف واِحٍد ِمنَ االمَِئَِة َفَقد َشكَّ ىِف الْكُلِّ ِمْنُهْم 

َوالّشاكِّ ِفينا ىِف الّنار. 

، َوإِْحسانا ِمْنُه إِىَلَّ، َوال إِلَه إِالّ ُ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 َقْوىل هذا َولَْم يُواِفْقُه، أاَل إِنَّ َجرْبَئيَل 

َفلَْتْنظُْر  َوَغَضبى،  لَْعَنتى  َفَعلَْيِه  يََتَولَُّه  َولَْم  َعلِّيا  َمْن عادى  َويَُقوُل:  ِبذلَِك،  تَعاىل  ىَن َعنِ اللّه ِ  َخربَّ

َمْت لَِغٍد َواتَُّقوااللّه َ أَْن تُخالُِفوُه َفَتِزلَّ َقَدٌم بَْعَد ثُُبوتِها إِنَّ اللّه َ َخبريٌ مِبا تَْعَملُوَن. نَْفٌس ما َقدَّ

َن يُخالُِفُه: »أَْن  11. َمعارِشَ الّناِس: إِنَُّه َجْنُب اللّه ِ الَّذى َذكََر ىف ِكتاِبِه َفقاَل تَعاىل ُمْخرِبا َعمَّ

تَُقوَل يا َحْسَىت َعىل ما َفرَّطُْت ىف َجْنِب اللّه ِ«.

12. َمعارِشَ الّناِس: تََدبَُّروا الُْقرْآَن َواْفَهُموا آياتِِه، َوانْظُرُوا إِىل ُمْحكَامتِِه َوالتَتَِّبُعوا ُمَتشاِبَهُه 

ـ  َوشآئٌِل  َ لَكُْم َزواِجرَُه، َوال يُوِضُح لَكُْم تَْفسريُُه إِالَّ الَّذى أَنَا آِخٌذ ِبَيِدِه َوُمْصِعُدُه إِىَلَّ َ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. 

يُْت، أاَل َوَقْد بَلَّْغُت، أاَل َوَقْد أَْسَمْعُت،  ااِلّ اِنَُّهْم أَُمناُءاللّه ِ ىف َخلِْقِه َوُحكّاُمُه ىف أَْرِضِه. أاَل َوَقْد أَدَّ

َوَجلَّ أاَل إِنَُّه ال أَمريُالُْمْؤِمننَي َغرْيَ  َوَجلَّ قاَل َوأَنَا ُقلُْت َعِن اللّه ِ َعزَّ أاَل َوَقْد أَْوَضْحُت، أاَل َوإِنَّ اللّه َ َعزَّ

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 إِىل َعُضِدِه َفرََفَعُه َوكاَن ُمْنُذ أَوَّ

َعلِّيا َحّتى صاَرْت ِرْجلُُه َمَع ُركَْبِة َرُسولِ اللّه ِ َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه ثُمَّ قاَل: 
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ا الّناُس َمْن اَوىل ِ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 َوالُْمواىل  َوَجلَّ ىب َوَعىل تَْفسريِ ِكتاِب اللّه ِ َعزَّ

َعىل طاَعِتِه، َوالّناهى َعْن َمْعِصَيِتِه اِنَُّه َخليَفُة َرُسولِ اللّه ِ، َوأَمريُالُْمْؤِمننَي َواالِْءماُم الْهادى َمنَ اللّه ِ، 

، اَُقوُل: أَللُّهمَّ َواِل  ُل الَْقْوُل لََدىَّ يا َربِّ َوقاتُِل الّناِكثنَي َوالْقاِسطنَي َوالْامرِقنَي ِبأَْمرِاللّه ِ، يَُقوُل ما يَُبدَّ

َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه َوانرُْصْ َمْن نرََصُه َواَْخَذَل َمْن َخَذلَه، َوالَْعْن َمْن أَنْكَرَُه، َوأَْغِضْب َعىل 

ُه. َمْن َجَحَد َحقَّ

أَللُّهمَّ إِنََّك أَنَْزلَْت َعىِلٍّ َولِيَِّك ِعْنَد تِْبَينْيَ ذلَِك، َونَْصَبَك إِيّاُه لَهذا الَْيْوِم )الَْيْوِم أَكَْملُْت لَكُْم 

دينكُْم، َوأمَْتَْمَت َعلَْيكُْم نِْعَمتى، َورضيَت لَكُْم االِْءْسالَم دينا(1 َفُقلَْت:

)اِنَّ الَّديَن ِعْنِداللّه  االِْءْسالِم( َوُقلُْت »َوَمْن يَْبَتغِ َغرْيَ االِْءْسالِم دينا َفلَْن يُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ىِف 

االِْخرَِة ِمَن الْخارِسيَن«2.

أَللُّهمَّ إىِّن 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  إمِنَّ الّناِس:  َمعارِشَ   .15

َوَجلَّ َفأُولِئَك الَّذيَن َحِبطَْت  َعزَّ َمقاَمُه ِمْن ُولْدى ِمْن ُصلِْبِه إِىل يَْوِم الِقياَمِة َوالَْعرِْض َعىَل اللّه ِ 

ُف اللّه ُ َعْنُهُم الَْعذاَب َوال ُهْم يُْنظَُروَن(.4 أَْعاملُُهْم َوىِف الّناِر ُهْم خالُِدوَن3، )اليَُخفَّ

َواللّه ُ   ، َعىَلَّ كُْم  َوأََعزُّ  ، إِىَلَّ َوأَْقَربُكُْم  ىب،  كُْم  َوأََحقُّ ىل  أَنرَْصُكُْم  َعىِلٌّ  هذا  الّناِس:  َمعارِشَ   .16

َوَجلَّ َوأَنَا َعْنُه راِضياِن. َعزَّ

َوما نََزلَْت آيَُة رىًِض 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 أىت َعىَل االِْءنْساِن« إِالّ لَُه، َوال أَنَْزلَها ىف ِسواُه 

َوال َمَدَح ِبها َغرْيُُه.

1. اشاره به آيه 3 سوره مائده.
2. آل عمران، 85.

3. اشاره به آيه 17 سوره توبه.
4. اشاره به آيه 162 سوره بقره.
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17. َمعارِشَ الّناِس: ُهَو نارِصُ ديِن اللّه ِ َوالُْمجاِدُل َعْن َرُسولِ اللّه ِ، َوُهَو التَِّقىُّ النَِّقىُّ الْهاِدى 

، َوَوِصيُّكُْم َخرْيُ َوىِصٍّ َ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، َفال تَْحُسُدوُه َفَتْحِبَط أَْعاملُكُْم 

َوتَِزلَّ أَْقداُمكُْم.

، َفكَْيَف ِبكُْم َوأَنُْتْم أَنُْتْم،  َوَجلَّ َفإِنَّ آَدَم أُهِبَط إِىَل اْلَْرِض ِبَخطيَئٍة واِحَدٍة َوُهَو َصْفَوُة اللّه ِ َعزَّ

َوِمْنكُْم أَْعدآَءاللّه ِ.

، َوال يُْؤِمُن ِبِه ااِلّ ُمْؤِمٌن ُمْخلٌِص. ، َوال يَواىل َعلِّيا إِالّ تَِقىٌّ أاَل إِنَُّه اليُْبِغُض َعلِّيا إِالّ َشِقىٌّ

: َوىف َعىِلٍّ َواللّه ِ نََزلَْت ُسوَرُة ]َو[ الَْعرْصِ

«1 ااِلّ َعىِلٌّ الَّذى آَمَن َوَرىِضَ  »ِبْسِم اللّه ِ الرَّْحمِن الرَّحيِم«. َوالَْعرْصِ إِنَّ االِْءنْساِن لَفى ُخْسٍ

رِبِ. ِبالَْحقِّ َوالصَّ

ُسوِل إِالَّ الَْبالُغ الُْمبنُي2. 20. َمعارِشَ الّناِس: َقِد اْسَتْشَهْدُت اللّه َ َوبَلَّْغُتكُْم ِرسالَتى، َوما َعىَل الرَّ

21. َمعارِشَ الّناِس: »إِتَُّقواللّه َ َحقَّ تُقاتِِه َوال مَتُوتُنَّ إِالّ َوأَنُْتْم ُمْسلُِموَن«3.

  اشاره به 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 إِىَل  َ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 َواالِْثنَي  ًة َعىَل الُْمَقرصِّ َوَجلَّ َقْد َجَعلَنا ُحجَّ ِلَنَّ اللّه َ َعزَّ

َوالظّالِمنَي َوالْغاِصبنَي ِمْن َجميعِ الْعالَمنَي.

1. عصر، 3 ـ 1.
2. اشاره به آيات 35 سوره نحل و 54 سوره آل عمران، 102.

3. آل عمران، 102.
4. نساء، 47.

233



ُقِتلُْت  أَْو  أََفإِْن ِمتُّ  ُسُل،  الرُّ َقْبىِل  ِمْن  َخلَْت  َقْد  َرُسوُل اللّه ِ  أىَّن  أُنِْذُرُكْم  الّناِس:  24. َمعارِشَ 

الّشاِكريَن  َوَسَيْجِزى اللّه ُ  َشْيئا  يَرُضَّاللّه َ  َفلَْن  َعِقَبْيِه  َعىل  يَْنَقلِْب  َوَمْن  أَْعقاِبكُْم،  َعىل  انَْقلَْبُتْم 

الّصاِبريَن.1

كِْر ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه ُولْدى ِمْن ُصلِْبِه.  رْبِ َوالشُّ أاَل َوإِنَّ َعلِّيا ]ُهَو[ الَْمْوُصوُف ِبالصَّ

25. َمعارِشَ الّناِس: المَتُنُّوا َعىَل إِْسالَمكُْم 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 إىَِل الّناِر َويَْوَم الِْقيَمِة اليُْنرَصُ

27. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ اللّه َ َوأَنَا بَريئاِن ِمْنُهْم.

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 إِىل 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 إِىل يَْوِم الِْقياَمِة.

َوِعْنَدها  َوالَْمْغَتِصبنَي،  الْغاِصبنَي  لََعنَ اللّه ُ  أاَل  َواْغِتصابا،  ُملْكا  بَْعدى  االماَمَة  َوَسَيْجَعلُوَن 

َسَنْفُرُغ لَكُْم أَيَُّها الثََّقالِن2، َفرُيِْسُل َعلَْيكُام ُشواٌظ ِمْن ناٍر َونُحاٌس َفال تَْنَترِصاِن3.

َوَجلَّ لَْم يَكُْن لَِيَذُركُْم َعىل ما أَنُْتْم َعلَْيِه، َحّتى مَييَز الَْخبيَث  30. َمعارِشَ الّناِس: إِنَّ اللّه َ َعزَّ

ِمَن الطَّيِِّب، َوما كاَن اللّه ُ لُِيطْلَِعكُْم َعىَل الَْغْيِب4.

َ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 أَكَْثُ اْلَوَّ

1. اشاره به آيه 144 سوره آل عمران.
2. الرحمن، 30.
3. الرحمن، 35.

4. آل عمران، 179.
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ِبالُْمْجرِمنَي. َويٌْل يَْوَمِئٍذ  لنَي. ثُمَّ نُْتِبُعُهْم االِْخريَن. كَذلَِك نَْفَعُل  تَعاىل: »أَلَْم نُْهلُِك اْلَوَّ قاَل اللّه ُ 

بنَي«1. 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 تَْرُشُدوا َوصريُوا إِىل َمراِدِه، 

ُبُل َعْن َسبيلِه. َواليََتَفرَُّق ِبكُِم السُّ

 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«2. 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 الْغالُِبوَن3.

ياطنَي  الشَّ َوإِْخواَن  وَن  الْعآدُّ َوُهُم  وَن  َوالْحآدُّ َوالنِّفاِق  قاِق  الشِّ أَْهُل  ُهْم  َعىِلٍّ  أَْعدآَء  إِنَّ  أاَل 

يُوحى بَْعُضُهْم إِىل بَْعٍض ُزْخرَُف الُْقْوِل ُغُرورا4.

 : َوَجلَّ أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم الَّذيَن َذكَرَُهمُ اللّه ُ ىف ِكتاِبِه َفقاَل َعزَّ

اللّه َ َوَرُسولَُه َولَْو كانُوا آبائَُهْم أَْو  وَن َمْن حادَّ »التَِجُد َقْوما يُْؤِمُنوَن ِباللّه ِ َوالَْيْوِم االِْخِر يُوآدُّ

أَبْنآَءُهْم أَْو إِْخوانَُهْم أَْو َعشريَتَُهْم أُولِئَك كََتَب ىف ُقلُوِبِهُم االْءمياَن َوأَيَّدُهْم ِبُروحٍ ِمْنُه َويُْدِخلُُهْم 

َجّناٍت تَْجرى ِمْن تَْحِتَها اْلَنْهاُر خالِديَن فيها َرىِضَ اللّه ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولِئَك ِحزَْب اللّه ِ ااِلّ اِنَّ 

ِحزَِب اللّه ِ ُهُم الُْمْفلُِحوَن«5.

1. مرسالت، 16 ـ 19.
2. حمد، 1ـ7.

3. اشاره به آيه 56 سوره مائده.
4. اشاره به آيه 112 سوره انعام.

5. مجادله، 22.

235



يَلِْبُسوا  َولَْم  آَمُنوا  »الَّذيَن  َفقاَل:  َوَجلَّ  َعزَّ اللّه ُ  َوْصَفُهُم  الَّذيَن  الُْمْوِمُنوَن  أَْولِياَءُهُم  إِنَّ  أال 

اميانَُهْم ِبظُلٍْم أُولِئَك لَُهُم اْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن«1.

أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم الَّذيَن اِمُنوا َولَْم يَرْتابُوا أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم الَّذيَن يَْدُخلُوَن الَجنََّة ِبَسالِمٍ آِمننَي 

تََتلَّقاُهُم الَْمالئِكَُة ِبالتَّْسليم يَُقولُوَن: 

»َسالٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوها خالِديَن«2.

أاَل إِنَّ أَْولِياَءُهُم لَُهْم الَْجنََّة يُْرزَُقوَن فيها ِبَغرْيِ ِحساٍب أاَل إِنَّ أَْعداَءُهْم يَْصلَْوَن َسعريا.

.3 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 ىَشْ ٍء إِْن أَنُْتْم إِالّ ىف َضالٍل كَبريٍ َوقالُوا 

عريِ«4. عريِ َفاْعرَتَُفوا ِبُذنُِبِهْم َفْسَحقا الَِْصحاِب السَّ لَْو كُّنا نَْسَمْع اَْو نَْعِقل ما كُّنا ىف اَْصحاِب السَّ

.5 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 َوالَوىِصُّ ِمْن بَْعدى َواالمَِئَُة ِمْن بَْعِدِه ُولُِدُه ااِلّ َواىِّن 

والِدُهْم َوُهْم يَْخرُِجوَن ِمْن ُصلِْبِه.

1. انعام، 82.
2. اشاره به آيه 73 سوره زمر.

3. اشاره به آيات 106 سوره هود و 138 سوره اعراف.
4. ملك، 8 ـ 9.

5. اشاره به آيه 12 سوره ملك.
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  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 ِ.

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 اميانِِه )َوالَْمشيُد الَِْمِر آياتِِه(. أاَل إِنَُّه الُْمْخرِبُ َعْن َربِِّه َعزَّ

ديُد. شيُد السَّ أاَل إِنَُّه الرَّ

ُض إِلَْيِه. أاَل إِنَُّه الُْمَفوَّ

َ ِبِه َمْن َسلََف بَنْيَ يََديِْه )ِمَن الُْقُروِن بَنْيِ 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 َوىِلُّ اللّه  ىف أَْرِضِه، َوُحكِْمِه ىف َخلِْقِه َوأَميُنُه ىف رِسِِّه َوَعالنَِيِتِه.

  مطرح كردن بيعت 

38. َمعارِشَ الّناِس: َقْد بَيَّْنُت لَكُْم َوأَْفَهْمُتكُْم َوهذا َعىِلٌّ يُْفِهُمكُْم بَْعدى.

أاَل َوإِىّن ِعْنَد انِْقضآِء ُخطَْبتى أَْدُعوكُْم إِىل ُ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 َفإِمنَّ

1. فتح، 10.
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 بيان واجبات و محّرمات 

فا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشعائِرِاللّه ِ  39. َمعارِشَ الّناِس: »اِنَّ الَْحجِّ َوالُْعْمرَِة ِمْن َشعائَِراللّه «، »إنَّ الصَّ

َع َخرْيا َفإِنَ اللّه َ شاِكٌر َعليٌم«1. َف ِبِهام َوَمْن تَطَوَّ َفَمْن َحجَّ الَْبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

وا َوال تََخلَُّفوا َعْنُه إِالَّ  ُ وا الَْبْيَت َفامَوَرَدُه أَْهُل بَْيٍت إِالّ اْسَتْغَنْوا َواُبرَشِّ 40. َمعارِشَ الّناِس: ِحجُّ

بُرتُوا َواْفَتَقُروا.

41. َمعارِشَ الّناِس: ما َوَقَف ِبالَْمْوِقِف ُمْؤِمٌن إِالّ َغَفَراللّه ُ لَُه ما َسلََف ِمْن َذنِْبِه إِىل َوْقِتِه ذلَِك 

ُتُه اْسُتْؤنَِف َعَملُُه.  َفإِذا انَْقَضْت ُحجَّ

42. َمعارِشَ الّناِس: الُحّجاُج ُمعانُوَن َونََفقاتُُهْم ُمَخلََّقٌة َواللّه ُ اليُضيُع أَْجَر الُْمْحِسننَي.2

ِه َوالتَْنرَصُِفوا َعِن الَْمشاِهِد إِالّ ِبَتْوبٍَة  يِن َوالتََّفقُّ وا الَْبْيَت ِبكَامِل الدَّ 43. َمعارِشَ الّناِس: ِحجُّ

َوإِْقالعٍ.

، َ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 الَْحالَل َوالَْحراَم أَكَْثُ ِمْن أَْن أُْحِصَيُهام َوأُْعرَِفُهام، َفآُمَر ِبالَْحالِل َ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 إِىل يَْوِم الِْقياَمِة الَّذى يَْقىض ِبالَْحقِّ »يَلْقىَ اللّه َ الَّذى يَْقِدُر َويَْقىض«.  

45. َمعارِشَ الّناِس: ]َو[ كُلُّ َحالٍل َ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 إِىل َقْوىل، َ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.

1. بقره، 158.
2. اشاره به آيات 120 سوره توبه و 115 سوره هود و آيات ديگر.
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َ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«1 َوُقلُْت: »لَْن تَِضلُّوا ما إِْن مَتَسَّ

 : َوَجلَّ 47. َمعارِشَ الّناِس: أَلتَّْقوى، أَلتَّْقوى، إِْحَذُروا الّساَعَة كَام قاَل اللّه ُ َعزَّ

»إِنَّ َزلَْزلََة الّساَعِة ىَشْ ٌء َعظيٌم«2.

أُْذكُُروا الَْمامَت َوالِْحساَب َوالَْموازيَن َوالُْمحاَسَبَة بَنْيَ 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  أَكَْثُ  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 َومَنُوُت َ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 َوَمالئِكَُة اللّه ِ َوُجُنوُدُه َوَعبيُدُه َواللّه ُ أَكرَْبُ  َوأَنَْت َعلَْينا ِبِه َشهيٌد، َوكُلَّ َمْن أَطاَع ِممَّ

1. زخرف، 28.
2. حج، 1.
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ِ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 والقاىص 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 َفإِمنَّ

ا يُباِيُع اللّه َ. »يَُداللّه ِ َفْوَق أَيْديِهْم«1. َوَمْن بايََع َفإمِنَّ

َ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 َفإِمنَّ

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 أَكَْثُ  َ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  إِىل  ]اَلّساِبُقوَن[  اَلّساِبُقوَن  الّناِس:  َمعارِشَ   .54

الُْمْؤِمننَي، أُولِئَك ُهُم الْفائُِزوَن ىف َجّناِت النَّعيِم.

55. َمعارِشَ الّناِس: ُقولُوا ما يُرىِْض 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.

1. زمر، 21.
2. فتح، 10.

3. بقره، 285.
4. اعراف، 43.

5. آل عمران، 144.
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 ترجمه خطبه نورانى غديرخم 
به نام خداوند بخشنده مهربان1

حمد و ستايش پروردگارى را كه در عظمت يكتا و در وحدانيت بى همتاست، سلطنت 
او بــا عظمت و در اداره امور خاليق مقتــدر و به همه مخلوقات دانا و در همه جا حاضر 
و ناظر و قدرت او بر همه موجودات غالب اســت. بزرگى كه ازلي  اســت و ستوده اى كه 

زوال ندارد. 
آفريننده آسمان ها و گستراننده كهكشان ها و فرمانرواى مطلق زمين و آسمان هاست، 
منّزه و مقدس است خداوندى كه 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 گنهكاران و 

ستمكاران را به زودى به عقوبت نمى گيرد. 
به اسرار بندگان دانا و به رازهاى درونى آن ها بينا و هيچ انديشه اى از او پنهان نيست، 
نهفته اى بر او متشــبه نمى گردد، علم او جميع موجودات را فرا گرفته و بر هر چيز غالب 
و قاهر و قدرت او بر همه اشياء تسلط دارد. خداوندى كه مثل و مانند ندارد؛ پديد آورنده 
كائنات و به وجود آورنده مخلوقات هنگامى كه همه چيز در عدم بوده است، پاينده اى كه 

به عدل و داد حكومت مى فرمايد، خدايى جز او نيست، توانا و دانا است. 

 جز او خالقى وجود ندارد 

او برتر از آنســت كه ادراكات، مقام ذاتش را درك نمايند و اوست كه به همه افكار و 
انديشه هاى خاليق بينا و آگاه است. كسى نتواند او را وصف نمايد و به اسرار آفرينش از 

پنهان و آشكار راه يابد مگر آن كه خود او را راهنمايى فرمايد. 
و گواهى مى دهم كه نــور ذات جمالش همه آفرينش را فرا گرفته و پرتو افاضات و 
انوار رحمانيتش كران تا كران هســتى را مشعشع نموده و امر و فرمان او در تمام كائنات 

1. ترجمه كامل خطبه نورانى غدير است كه با تيترهايى مناسب بخش بخش شده است.
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حكم فرماست. مقدرات و سرنوشت عالم وجود به قدرت كامله او بدون مشورت و كمك 
تحقق مى يابد و در آن تغيير و تبديلى راه ندارد، آنچه به وجود آورده مثل و مانند نداشته 
و آنچه را كه آفريده از كســى كمك نگرفته اســت. در آفرينش كائنات رنج و مشقت و 
نقشــه و طرح نداشته است. آنچه  خواسته موجود شــده و آنچه را ايجاد فرموده نمايان 

گرديده است. 
او خداى يگانه ايســت كه جز او خالقى وجود ندارد. صنــع او حكيمانه و آفرينش او 
نيكوســت، دادگرى كه ظلم و جور ندارد. و بزرگوارى كه بازگشــت همه امور به سوى 

اوست. 

 مالك تمام ملك وجود 

و شــهادت مى دهم كه هر موجودى در پيشگاه با عظمتش متواضع و فروتن است و 
هر چيزى در برابر هيبت و قدرتش حقير و ناچيز است، مالك تمام ملك وجود و گرداننده 
همه ُكرات موجود اســت، خورشــيد و ماه به فرمان او بوده و هر يك در مجراى حركت 
خود براى مدتى كه خواست اوست در گردشند، روشنايى روز را به تاريكى شب مى پوشاند 
و ظلمت شــب را به روشــنايى روز مبدل مى نمايد، چرخ آفرينش شب و روز شتابان در 

حركتند. 
او قهاريست كه طاغى ســركش را از پاى در مى آورد و هر شيطان متمّرد را هالك 
مى گرداند، كسى با او منازعه نكند و براى او شبيه و نظيرى وجود ندارد. يگانه ايست كه 

نياز ندارد، نه زاييده و نه زاييده شده و كسى با او همتا نيست. 
خدايى كه يگانه اســت و پروردگارى كه با عظمت اســت، آنچه اراده فرمايد موجود 
مى گردد و به آنچه موجود كرده آگاه اســت، اوست كه مى ميراند و حيات مى بخشد. تهى 
دست مى كند و بى نياز مى گرداند، مى خنداند و مى گرياند، باز مى دارد و عطا مى فرمايد. 

ملك هســتى از آن او و ستايش براى او و خير و سعادت به دست اوست و بر انجام 
هر كارى قادر اســت. شب را به روز مى آورد و روز را شب مى گرداند؛ نيست خدايى مگر 

خداى بخشنده و آمرزنده. 
دعا را اجابت مى فرمايد و عطاى خود را زياد مى گرداند. آمار و شــماره آفرينش خود 
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را دارد، آفريننده همه خاليق از جن و انس مى باشــد، هيچ كارى بر او دشوار نيست، در 
فريادرسى بيچارگان ملول نمى شــود و اصرار درخواست كنندگان او را نمى آزارد، حافظ 
نيكوكاران و توفيق بخش رســتگاران و ولى نعمت جهانيان اســت. خداوندى كه سزاوار 

است همه خاليق شكرگزار او باشند. 

 ابــالغ كــرد  را  امــر خــدا  و  نــازل شــد  بــار   جبرئيــل ســه 

اعتــراف مى كنم به بندگى خود و گواهى مى دهم بــه خداوندى او، و انجام مى دهم 
آنچــه را كه به من وحى فرمايد، اگر خوددارى نمايم از ابالغ آنچه به من وحى شــده، 
مى ترســم به بالئى مبتال شــوم كه احدى نتوانند از من  دفع نمايد هرچند تدبير او زياد 

باشد. 
خدايى جز او نيســت، او به من اعالم فرموده كه اگر آنچه وحى شــده نرسانم، تبليغ 
رســالت نكرده ام و خداوند ضمانت نموده كه مرا حفظ فرمايد و خداوند كريم براى حفظ 

من كافى است. 
خداوند بر من وحى فرستاده است: 

»به نام خداوند بخشنده مهربان« اى پيغمبر! برسان آنچه را كه فرستاده شد به سوى 
تو از پروردگارت )در مورد خالفت حضرت على ( و اگر نرسانى تبليغ رسالت نكرده اى 

و خداوند تو را از شر مردم حفظ خواهد نمود«.1
اى مردم! در ابالغ آنچه بر من وحى شــده كوتاهى نكرده ام و براى 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  
كه نامش ســالم اســت و مرا مأمور نمــود كه در اين محل قيام كنــم و آنچه را وحى 
آورده به شــما ابالغ نمايم. اعالم مى كنم كه همه بدانند و ســفيد و سياه آگاه شوند كه 
على  بن ابي طالب برادر من، وصى من و جانشــين من و امام بعد از من اســت و مقام او 
نســبت به من مانند مقام هارون نســبت به موسى اســت، جز آنكه پيغمبرى بعد از من 

1. مائده، 67.
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نخواهد آمد و او بعد از خدا و رســول، ولّى و پيشــوا بر شماست و اين فرمان را خداوند 
تبارك و تعالى صادر فرموده است. 

اين آيه از كتاب خداســت: »اين اســت و جز اين نيســت، ولّى شما خدا و رسول او 
هستند و آنان كه ايمان آورده اند و اقامه نماز مى نمايند و در حال ركوع زكات مى دهند«.1

و على  بن ابي طالــب اقامه نماز نمود و در حال ركوع زكات داد و او در هر حال رضاى 
پروردگار را مى جويد. 

  از جبرئيل سؤال كردم 

اى مردم! من از جبرئيل ســؤال نمودم آيا ممكن است كه خداوند مرا از ابالغ اين 
امــر معاف فرمايد؛ براى آن كه مى دانم پرهيزكاران كم هســتند و منافقين بســيارند. و 
فسادانگيزان گنه كار كه به اســالم حيله و استهزا مى كنند بى شمارند و خداوند تبارك و 

تعالى در قرآن آن ها را معرفى مى نمايد كه: 
آن هــا آنچه با زبان مى گويند به آن ايمــان ندارند و گمان مى كنند اين كار كوچكى 

است در حالى كه در پيشگاه خداوند بسيار بزرگ مى باشد. 
آن ها مرا بســيار اذيت كردند و به من نسبت دادند كه به هر سخن گوش مى دهم و 
آن را قبول مى نمايم و گمان كردند چنين هســتم، براى آن كه با على مالزم بودم و به 
او عنايت داشتم تا اين كه خداوند عّزوجّل در پاسخ آن ها وحى نازل نمود و چنين فرمود: 
»از ايشان كســانى هســتند كه پيغمبر را مى آزارند و مى گويند رسول خدا فردى 
خوش باور است، بگو گوش دادن پيغمبر به صحبت ديگران خير شماست زيرا او به خدا 

ايمان دارد و گفته هاى مؤمنين را تصديق مى نمايد«.2
اگر بخواهم نام آن ها را بيان نمايم، بيان مى نمودم و اگر بخواهم آن ها را معرفى كنم 
معرفى مى كردم و اگر بخواهم آن ها را نشــان دهم، نشــان مى دادم ولى به خدا سوگند 
درباره آن ها بزرگوارى مى كنم و آن ها را رسوا نمى نمايم و با همه اين گذشت ها، خداوند 

1. مائده، 55.
2. توبه، 61.
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از من راضى نمى شــود مگر آنچه را وحى فرموده ابالغ نمايم: ســپس اين آيه را تالوت 
نمودند: 

»اى پيغمبر! آنچه از خداوند وحى شــد به ســوى تو آن را برسان )درباره على( و اگر 
نرسانى تبليغ رسالت نكرده اى و خداوند تو را از شّر مردم حفظ مى نمايد«.1

  اعالم نام مبارك امام على 

اى مردم! آگاه باشــيد كه 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، 
شهرى و بيابانى، عجم و عرب، بنده و آزاد، كوچك و بزرگ، سفيد و سياه، هركه خدا را 
مى پرستد بايد فرمان على را اطاعت كند و گفتار او را تصديق نمايد و امر او را انجام دهد. 
محروم از رحمت حق اســت كســى كه مخالفت با او كند، مشمول رحمت پروردگار 
اســت كسى كه از او پيروى نمايد، با ايمان است كســى كه او را تصديق نمايد، غفران 

الهى براى او و براى كسانى است كه از او اطاعت كنند. 
اى مردم! اين آخرين جايگاهى است كه من براى رساندن امر پروردگار قيام نموده ام، 

بشنويد و اطاعت كنيد و تسليم فرمان پروردگار خود باشيد. 
خداونــد عّزوجّل آفريننده و ولى نعمت و معبود شماســت و بعد از خداوند رســولش 
محمد سرپرســت شماست كه هم اكنون مخاطب با شــما مى باشد و بعد از من على 
سرپرست شماست كه به امر پروردگارتان به اين سمت منصوب شده است و بعد از على 
پيشــوايى امت در اوالدش كه فرزندان من از نسل او هستند خواهد بود و تا روز قيامت 

حجت خدا بر خلق مى باشند، روزى كه خداوند و رسول او را مالقات مى كنيد. 
حاللى نيســت مگر آنچه را كه خداوند حالل فرموده و حرامى نيســت مگر آنچه را 
كــه خداوند حرام فرموده، و آنچه را كه خداونــد از حالل و حرام به من تعليم فرموده و 
من نيز تمام آنچه خداوند از كتاب خود و حالل و حرامش تعليم نموده اســت همه را به 

على آموخته ام. 
اى مردم! هيچ علمى نيست مگر آن كه خداوند آن را به من آموخت و هر دانشى كه 

1. مائده، 67.
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به من آموخته شــد، من آن را به على پيشواى پرهيزكاران آموختم و ديگر دانشى نيست 
مگر آن كه به على تعليم كرده ام و او پيشواى بزرگ و آشكار شماست.1

  از على دورى نكنيد 

اى مردم! مبادا على را تنها بگذاريد و از او دورى كنيد و از پيشوايى او سرپيچى نموده 
و تكبر نماييد، او تنها كسى است كه شما را به سوى حق رهبرى مى نمايد و به حق عمل 
مى كند و باطل را محو مى نمايد شما را از باطل باز مى دارد و از مالمت مالمت كنندگان 

در راه خدا بيمى ندارد. 
على اول كســى است كه ايمان به خدا و رسول او آورد و براى حفظ جان رسول خدا 

جانبازى نمود. 
و اول كســى است كه با رسول خدا پروردگار را عبادت مى كرد، هنگامى كه احدى از 

مردان، غير از او با من خدا را عبادت نمى كرد. 
اى مردم! على را بزرگ شماريد كه خداوند او را فضيلت داده و به فرمان او باشيد كه 

خداوند او را به خالفت منصوب نموده است. 
اى مردم! على پيشــواى شما از طرف خداست و خداوند هرگز عذر كسى را كه منكر 

پيشوايى او باشد نمى پذيرد و چنين شخصى آمرزيده نخواهد شد. 
هركه فرمان پروردگار را درباره پيشوايى على رد كند بر خداست كه او را عذاب نمايد 
عذاب دردناكى كه هرگز پايان نداشــته باشــد. پس اى مردم! بترسيد از اين كه با على 
مخالفت كنيد و بترســيد از آتشى كه هيزم آن سنگ و اندام گنهكاران باشد، اين آتشى 

است كه بر كافران مهيا شده است.2
اى 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، هركه در 
رســالت من شــك كند كافر است و به كفر زمان جاهليت خواهد بود و هركه در يكى از 

1. اشاره به آيه 12 سوره يس است وكل شى ء احصيناه فى امام مبين.
2. بقره، 124.
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گفتارهاى من شــك كند محققا در همه گفتارهاى من شــك خواهد داشت و مأوايش 
جهنم است. 

اى مــردم! خداوند بــا اين فضيلت كه به من عطا فرموده بــر من منت نهاده و اين 
احسانى است از طرف پروردگار من نيست معبودى جز او و تا جهان برقرار و روزگار پايدار 

است حمد و ستايش من هميشه بر او باد. 

  از همه افضل است على 

اى مــردم! على را فضيلت و برترى دهيد كه بعد از من افضل بر همه مردم از زن و 
مرد مى باشــد. خداوند روزى 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، كسى كه گفتار مرا رد كند و پيشوايى على را قبول ننمايد. 
آگاه باشــيد كه جبرئيــل از جانب پروردگار به من خبر داده كــه خداوند تبارك و تعالى 
فرموده است: هركه على را دشمن بدارد و پيشوايى او را قبول ننمايد، لعنت و غضب من 
بر او باد، پس بايد هركس بنگرد براى فرداى قيامت چه فرســتاده است. بترسيد از خدا1 
اگر با على مخالفت نماييد، و بترسيد از لغزشى كه پس از ثبات و استقامت شما رخ دهد 

خداوند به هرچه مى كنيد آگاه است. 
اى مردم! على طرفدار حق اســت و خداوند در كتاب خود فرموده است: »متمّردين، 

هنگام مرگ حسرت و اندوه مى برند كه چرا از طرفدارى حق دورى كرده اند«.2

  وحى خداست پيشوايى على 

اى مــردم! در فهم معانى قرآن دقــت و تأمل نماييد و آيات كتاب خدا را بفهميد، به 
محكمات آن توجه داشــته باشيد و در متشــابهات از هواى نفس پيروى نكنيد، به خدا 
ســوگند هرگز روشن نمى نمايد بر شــما نواهى قرآن را و واضح نمى كند بر شما تفسير 
كتاب خدا را، به جز كســى كه من دست او را گرفته ام و نزد خود قرار داده ام و بازوى او 

1. اشاره به سوره حشر، 18.
2. زمر، 56.
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را بلند كرده ام و اعالم مى كنم هركه من پيشواى او هستم على پيشواى او مى باشد و او 
على  بن ابي طالب برادر و وصّى من اســت و پيشوايى او بر شما از جانب پروردگار عّزوجّل 

بر من وحى گرديده است. 
اى مــردم! بدانيد على و پاكان از اوالد من ثقل اصغر و قرآن ثقل اكبر اســت و هر 
كــدام از آن ها خبر دهنده يكديگرنــد و مطابقت با هم دارند و هرگز از هم جدا نخواهند 

شد تا در قيامت بر من وارد شوند. 
آنان امانت خداوند در ميان مردم و فرمانرواى خدا در زمين مى باشــند. آگاه باشيد كه 
من امر رســالت را ادا كردم، آگاه باشــيد كه آنچه بايد برسانم رساندم، آگاه باشيد كه به 
شما شنواندم، آگاه باشيد كه بر شما آشكار نمودم، آگاه باشيد كه خداوند عّزوجّل فرمود و 
من هم از جانب پروردگار تبارك و تعالى گفتم، آگاه باشيد كه اميرالمؤمنين غير از برادرم 

على نيست و اين منصب بعد از من بر احدى غير از على نخواهد بود.  

  جلوى مردم باال رفت دست اميرالمؤمنين 

 را گرفت و بلند نمود و اين اولين مرتبه اى بود كه پيامبراكرم آنــگاه بازوى على
دست خود را تا اين حد باال برد، سپس فرمود: اى مردم! اين على برادر من و وصى من 
و مخزن دانش و جانشــين من بر امت و مفّسر كتاب خداوند عّزوجّل مى باشد. او كسى 
است كه شما را به قرآن دعوت مى نمايد و عامل مى باشد به آنچه مورد رضاى پروردگار 
است او با دشمنان قرآن به جنگ بر مى خيزد و با آن هايى كه پيرو قرآن هستند دوستى 
مى نمايد و مردم را از معصيت خدا باز مى دارد. او جانشــين رســول خدا و اميرمؤمنان و 
راهنماى مردم اســت و به امر خداوند با عهد شــكنان و ستمگران و آن هايى كه از دين 
خارج شده اند جهاد مى نمايد، آنچه مى گويم از نزد خود نمى گويم، بلكه به فرمان خداوند 

مى گويم. 
خدايا! دوست بدار هركه على را دوست دارد، دشمن بدار هركه على را دشمن دارد، و 
دور گردان از رحمت خود آن هايى كه پيشــوايى او را انكار كنند و غضب فرما بر كسانى 

كه حق او را غضب كنند. 
پــروردگارا! تو ايــن فرمان را بر من نازل فرمودى و پيشــوايى امــت را بعد از من 

248



مخصوص على، ولى خود قرار دادى و دســتور دادى كه مردم را از آن آگاه نمايم و او را 
به پيشوايى منصوب گردانم و به اين سبب دين را بر بندگانت كامل و نعمتت را بر آن ها 
تمام گردانيدى و از بندگانت به داشــتن دين اسالم راضى شدى1 و فرمودى: »هركس 
دينى غير از اســالم اختيار نمايد هرگز از او قبول نخواهد شــد و در قيامت از زيانكاران 

است«.2 
پروردگارا! تو را شــاهد مى گيرم و شــهادت تو بر من كافيســت كه من فرمان تو را 

رساندم.

 آيات قرآن كريم در شأن على 

رسول خدا آيات قرآن كريم كه در شأن على نازل شده را بيان فرموند:
اى مردم، خداوند عّزوجّل به ســبب پيشــوايى على دين شــما را كامل فرمود، پس 
كسانى كه به پيشوايى او و فرزندان من كه از صلب او هستند و بعد از او در مقام او قرار 
خواهند گرفت و تا روز قيامت پيشــواى امت مى باشند نگروند، روز قيامت كه بر خداوند 
عّزوجّل وارد شــوند، اعمال آن ها باطل و تباه گشته است و در آتش منزل و مأواى ابدى 
خواهند داشــت3 و تخفيفى از عذاب بر آن ها نخواهد بود و مورد نظر لطف قرار نخواهند 

گرفت.4
اى مــردم! اين على بهتر از شــما مرا يارى مى كند و از شــما نزد من ســزاوارتر و 

نزديك تر و عزيزتر است و خداوند عّزوجّل 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 براى او و براى احدى غير از او 

آن سوره5 نازل نشده است و غير او را مدح نفرموده است. 

1. اشاره به آيه 3 سوره مائده.
2. آل عمران، 85.

3. اشاره به آيه 17 سوره توبه.
4. اشاره به آيه 162 سوره بقره.

5. منظور فضائل حضرت على است كه در سوره انسان بيان شده است.
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اى مردم! او يارى كننده دين خدا و جدال كننده از جانب رســول خداوند اســت، او 
پرهيزكار و پاكيزه و راهنما و راه يافته اســت، پيغمبر شما بهترين پيغمبران و جانشين او 

بهترين جانشينان و فرزندان او بهترين جانشينان مى باشند. 

 مرز دين دارى است على 

اى مردم! نسل هر پيغمبرى از صلب خود اوست و نسل من از صلب على خواهد بود. 
اى مردم! 

شــيطان با حسدى كه داشت با وسوســه آدم را از بهشت بيرون كرد، مبادا شما هم 
بواسطه حسد بردن اعمالتان باطل شود و قدم هايتان بلغزد. 

همانا آدم به ســبب يك خطا بر زمين هبوط نمود در حالى كه او برگزيده خداوند 
عّزوجّل بود، پس چگونه است كفر شما و حال آن كه بعضى از شما دشمنان خدا خواهيد 

بود. 
آگاه باشــيد كه دشــمنى با على نمى كند مگر كسى كه بدبخت است و دوستى با او 

نمى ورزد مگر كسى كه پرهيزكار است. 
ايمان به او نمى آورد، مگر كســى كه ايمان او خالص باشد. به خدا سوگند كه سوره 

»عصر« در مورد على نازل شده است: 
»به نام خداوند بخشنده مهربان ـ قسم به عصر كه بشر در زيانكارى است«، تا پايان 

سوره.1
اى مردم! خدا را گواه مى گيرم كه مأموريت خود را انجام دادم و فرمان خدا را به شما 

رساندم و بر فرستاده خدا وظيفه اى جز ابالغ آشكار نمى باشد.2
اى مــردم! از خداوند بترســيد و آنچه را كه حق پرهيزكارى اســت عمل نماييد تا 

مسلمانان بميريد.3

1. عصر، 3 ـ 1.
2. اشاره به آيات 35 سوره نحل و 54 سوره آل عمران.

3. آل عمران، 102.

250



 به مسلمانان دستورات پيامبراسالم 

دستورات پيامبراسالم و آنچه را كه بايستى مسلمانان اطاعت كنند
اى مردم! به خدا و رســول او، ايمان آوريد و ايمان بياوريد به نورى كه نازل شده به 
رسول او قبل از آن كه اعمالتان ناچيز شود و صورت هايتان به حسرت به عقب برگردد«.1

اى مردم! نور مطلق از جانب خداوند عّزوجّل 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 مهدى 
)عجل الل  تعالى فرجه(؛ آن كســى كه حق را آشــكار نمايد و حق از دست رفته ما را به 
ما برگردانــد. خداوند عّزوجّل ما را حجت خود قرار داده بر آن هايى كه كوتاهى مى كنند 
و دشــمنى مى ورزند و مخالفت و خيانت مى نمايند و گنه كار و ســتمكار مى باشند از بين 

همه مردم جهان.
اى 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 كشــته شدم به آئين پيشينيان خود 
بازگشت مى نماييد؟ هركه از اســالم برگشته به گذشتگان خود بپيوندد هرگز به خداوند 

ضررى نمى رساند و خداوند پاداش شكرگزاران را به زودى عطا مى فرمايد.2
آگاه باشيد كه على به شكيبايى و شكرگزارى موصوف است و بعد از او فرزندان من 

كه از صلب او هستند صبور و شاكر مى باشند. 
اى مردم! بر خدا منت نگذاريد كه 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. 
اى مردم! 

به زودى بعد از من پيشــوايانى شــما را به آتش دعوت مى نمايند و آن ها در قيامت 
ياورى نخواهند داشت. 

اى مردم! بدانيد كه خداوند تبارك و تعالى و من از آن ها بيزاريم. 

1. نساء، 47.
2. اشاره به آيه 144 سوره آل عمران.

251



 صحيفه اى پنهانى از قبل نوشته بودند 

اى مردم! بدانيد كه آن ها با ياران و پيروانشــان در دركات پست جهنم جاى دارند و 
متكبران جايگاه بدى خواهند داشت.

آگاه باشــند كه آن ها در صحيفه با هم جمع شوند، پس شما بايد در موضوع صحيفه 
توجه نماييد. زيرا توطئه صحيفه1 همه را ُجز عده معدودى به گمراهى مى كشاند.

اى 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. 

اى مردم! آنچه به ابالغ آن مأمور بودم به شــما رساندم و اين ابالغ حجتى است بر 
كســانى كه حاضرند و آن هايى كه غائب مى باشــند و كسانى كه شاهدند و حضور دارند 
و آن هايى كه حضور ندارند و كســانى كه متولد نشده اند پس بايد حاضرين به غائبين و 

پدرها به فرزندها تا قيامت اين پيام را برسانند.2
بــه زودى امامت به صورت زمامدارى و كشــوردارى غصب مى گردد، لعنت خدا باد 
بــر غصب كنندگان و آن هايى كه غاصبيــن را يارى مى نمايند. و پرروردگار به زودى به 
حســاب جن و انس رسيدگى مى فرمايد3 و آنگاه شــعله هايى از آتش و مس گداخته بر 

متمردين مى افروزد كه نتوانند از خود دفع نمايند.4

 راه خود را از او جدا نكنيد 

اى مردم! 
خداوند عّزوجّل شــما را به حال خود واگذار ننمــوده كه هرچه بخواهيد انجام دهيد، 

1. چند نفر از نزديكان رســول خدا پنهانى متنى را نوشــته و هم عهد شــدند كه بعد از رسول خدا نگذارند 
خالفــت به دســت اميرمؤمنان على افتد محل اين قرارداد و نام امضاء كننــدگان آن در تاريخ به طور كامل 

آمده است.
2. پدران و مسئوالن فرهنگى كشور بايستى راهى براى گسترش و تبليغ و ترويج اين خطبه به زبان هاى مختلف 
و در مراكزى مثل صداوســيما و در كتب درســى و طريقه حفظ آن توســط دانش آموزان بينديشند، اين دستور 

رسول خدا مى باشد.
3. الرحمن، 30.
4. الرحمن، 34.
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اين آزادى عمل براى آنســت كه ناپاك از پاك جدا گردد و خداوند شما را به علم غيب 
آگاه ننموده است.1

اى مردم! به خدا ســوگند اهل شــهرها و قريه ها هالك نشــدند مگر آن كه گفتار 
پيغمبران خود را تكذيب نمودند و خداوند هالك مى نمايد كســانى را كه ستمكار باشند 

همچنان كه در كتاب خود نام آن ها را ذكر فرموده است. 
اين على امام و پيشواى شماست و او از مواعيد الهى مى باشد و خداوند به آنچه وعده 

فرموده وفا مى نمايد. 
اى مردم! 

بيشتر پيشينيان گمراه شدند و خداوند آن ها را هالك نمود و بازماندگان متمرد را نيز 
هالك خواهد نمود و همچنان كه خداوند تبارك و تعالى فرمايد: 

»آيا هالك نكرديم گذشــتگان را؟ همان طور هــالك مى نماييم بازماندگان را و با 
گنهكاران چنين معامله خواهيم كرد. واى بر حال آن ها در روز قيامت، اگر گفتار پيغمبران 

را تكذيب كرده باشند«.2
اى مردم! 

خداوند به من امر و نهى فرموده و من به على امر و نهى نمودم و على آگاه شــد به 
آنچه خداوند عّزوجّل به من امر و نهى فرموده است، پس بشنويد فرمان او را تا از غضب 
خداوند ايمن شــويد و اطاعت كنيد امر او را تا رســتگار شويد و از نهى او احتراز كنيد تا 

سعادتمند گرديد و به ميل او عمل نماييد و راه خود را از او جدا نسازيد. 

   و دشمنان او معرفى پيروان اهل بيت 

اى مردم! من صراط مســتقيم الهى در ميان خاليق هســتم كه شما را به پيروى از 
فرمان خدا امر مى كنم 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 پيروى از فرمان خداوند دعوت 

نموده و در طريق حق راهنمايى مى نمايند. سپس فرمود: 

1. آل عمران، 179.
2. مرسالت، 16 ـ 19.
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»حمد و ســتايش خداى را كه پروردگار جهانيان اســت، خداوند بخشنده و مهربان 
اســت، صاحب روز پاداش است، پروردگارا! تو را مى پرستيم و از تو يارى مى طلبيم، ما را 
به راه راســت هدايت فرما، راه كســانى كه بر آن ها نعمت بخشيدى نه راه كسانى كه بر 

آن ها غضب نمودى و نه راه گمراهان«.1
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.2

آگاه باشيد دشــمنان على اهل تفرقه و نفاق و دشمن يكديگر بوده و از نظر خصلت 
برادران شياطين هستند كه بعضى بر بعض ديگر وحى و الهام مى نمايند و گفتار ناهنجار 

آن ها از روى غرور و جهل مى باشد.3

  وصف پيروان على 

آگاه باشــيد دوســتان على و فرزندانش و ايمان آورندگان به خدا هستند كه خداوند 
عّزوجّل در كتاب خود آن ها را چنين توصيف مى فرمايد: 

»اى پيغمبــر! نمى يابى مردمى را كه 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 يارى 
مى فرمايد و آن ها به بهشــت هائى داخل مى شــوند كه در زير درختان آن جوى 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«.4
آگاه باشــيد دوســتان على و عترت مــن را خداوند تبارك و تعالــى چنين توصيف 

مى فرمايد: 

1. حمد، 1 ـ 7.
2. اشاره به آيه 112 سوره انعام.
3. اشاره به آيه 112 سوره انعام.

4. مجادله، 32.
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»آن ها كســانى هستند كه ايمان آورده و ايمانشــان را به ظلم آلوده ننموده اند آن ها 
ايمن از عذاب پروردگار مى باشند و رستگار خواهند بود«.1

آگاه باشــيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه داخل بهشت مى شوند و در 
امن و امان مى باشــند و فرشــتگان را مالقات مى نمايند در حالى كه به آن ها خير مقدم 

مى گويند »و نويد مى دهند كه شما در بهشت جاويدان هستيد«.2
آگاه باشــيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه بدون حساب داخل بهشت 

خواهند شد«.3

 در قرآن وصف دشمنان على 

آگاه باشــيد دشــمنان على و عترت من كسانى هســتند كه به آتش دوزخ كشيده 
مى شــوند، آگاه باشــيد دشــمنان على و عترت من كسانى هســتند كه غرش جهنم را 
مى شــنوند و لهيب آتش را كه در فوران اســت مى بينند و هر دسته كه داخل در جهنم 

شوند دسته ديگر را لعنت مى نمايند.4
آگاه باشيد دشــمنان على و عترت من كسانى هستند كه خداوند درباره آن ها چنين 
مى فرمايد: »هنگامــى كه گروهى را در جهنم مى ريزند، خازنين جهنم از آن ها ســؤال 

مى نمايند.
آيا پيامبرى كه شــما را عذاب بترساند بر شما نيامد؟ در جواب گويند: آرى آمد، ولى 
ما گفتار او را تكذيب نموديم و به او گفتيم كه بر تو چيزى نازل نشــده و تو در گمراهى 

آشكار مى باشى«.5
آگاه باشيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه در خفا و پنهانى از پروردگار 

خود ترسانند و ايمان آن ها سبب ارزش و پاداش بزرگ بر آن ها خواهد بود.6
اى مردم! بين بهشت و جهنم تفاوت بسيار است، دشمن ما كسى است كه خداوند او 

1. انعام، 82.
2. اشاره به آيه 73 سوره زمر.

3. غافر، 40.
4. اشاره به آيات 106 سوره هود و 138 سوره اعراف.

5. ملك، 8 ـ 9.
6. اشاره به آيه 12 سوره ملك.
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را مذمت كرده و لعنت نموده اســت، و دوست ما كسى است كه خداوند او را مدح نموده 
و دوست خود خوانده است. 

اى مردم! بدانيد من ترساننده هستم و على راهنماست. 
اى مردم! من پيامبر هستم و على جانشين من است. 

 در خطبه غديرخم حضرت مهدى 

آگاه باشــيد آخرين راهنماى امت هم از خاندان ما مى باشد و او حضرت قائم مهدى 
است. درود خداوند بر او باد. 

آگاه باشيد او بر كليه ملل با اديان مختلف پيروز مى گردد. 
آگاه باشيد او از ظالمين انتقام مى گيرد.

آگاه باشيد او تمام دژها را فتح نموده و ويران مى گرداند. 
آگاه باشيد او مشركين 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 عّزوجّل مى باشد. 

آگاه باشيد او كشتيبان درياى مّواج و سامان بخش زندگى متالطم خاليق است.
آگاه باشيد او فضل و برترى انسان هاى دانا و جهل و بى خردى 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 عّزوجّل مى باشد و احكام الهى را روشن 
مى نمايد. 

آگاه باشيد او درست كردار 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 كس بر او غلبه نمى نمايد و كسى بر او پيروز نمى گردد.
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آگاه باشــيد او ولّى خدا در زمين مى باشــد و حكم و فرمان او، حكم و فرمان خداوند 
است و پروردگار او را به اسرار آفرينش خود از پنهان و آشكار، آگاه ساخته است. 

  مطرح كردن بيعت 

اى مردم! آنچه الزم بود براى شــما روشــن نمودم و به شــما فهماندم و بعد از من 
على آنچه الزم باشــد به شما مى فهماند. پس از آن كه خطبه من پايان يافت شما را به 
همدستى و بيعت با على دعوت مى نمايم و بعد از آن كه من با او بيعت نمودم، شما با او 

بيعت نماييد و به او تبريك گوييد. 
آگاه باشــيد من با خداوند عهد و پيمان بسته ام و على با من بيعت نموده است و من 
از طرف خداوند عّزوجّل از شما براى على بيعت مى گيرم پس هركه عهدشكنى كند ضرر 

آن بر خود اوست.1

 بيان واجبات و محرمات 

اى مردم! ســعى بين صفا و مروه از شــعارهاى خدايى است، هركس حج خانه خدا 
نمايد يا عمره به جاى آورد گناهى بر او نمى باشد كه بر صفا و مروه طواف نمايد و كسى 
كه كارهاى نيك انجام دهد خداوند پاداش او را مى دهد و به اعمال بندگان آگاه است.2

اى مردم! به زيارت خانه خدا رويد، هيچ خاندانى وارد مكه نشــود مگر آنكه به لطف 
ميزبان مستغنى گردد و هيچ خاندانى سرپيچى ننمايد مگر آن كه فقير و مستمند گردد.

اى مردم! 
هيچ بنده مؤمنى در مواقف حج توقف ننمايد مگر آن كه خداوند گناهانش را ببخشد 
و چنانچه زمان وقوف منقضى گردد و حج انجام نشود بايد در سال ديگر انجام داده شود. 
اى مردم! حّجاج مورد لطف خاص پروردگار مى باشند و آنچه در راه خدا خرج نمايند 

براى آن ها ذخيره خواهد بود و خداوند عمل هيچ نيكوكارى را ضايع نمى نمايد.3

1. فتح، 10.
2. بقره، 158.

3. اشاره به آيات 120 سوره توبه و 115 سوره هود و آيات ديگر.

257



اى مــردم! زيارت خانه خدا را براى اكمال دين و انفاق در راه او انجام دهيد و از آن 
جايــگاه برنگرديد مگر آنكه از گناهان خود توبه نماييد و تصميم بگيريد كه ديگر هرگز 

مرتكب گناه نشويد. 

  اى مردم! نماز 

اى مردم! نماز به پاى داريد و زكات دهيد آن چنان كه خداوند تبارك و تعالى دستور 
فرموده اســت و اگر هر آينه مدت زمانى گذشت و شــما در انجام فرامين الهى كوتاهى 
كرديــد و يا احكام را فراموش نموديد پس على پيشــوا و روشــن كننده احكام الهى بر 
شماست، خداوند عّزوجّل او را بعد از من به اين سمت منصوب فرموده است. و خداوند او 
را مانند من آفريده، هرچه از او سؤال نماييد به شما پاسخ مى دهد و بر شما بيان مى نمايد 
آنچه ر ا كه نمى دانيد. آگاه باشيد حالل و حرام احكام الهى بيش از آنست كه 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 كنم و از حرام او نهى مى نمايم و من مأمور هســتم كه به شــما اتمام حّجت نمايم و 
براى قبول آنچه را كه پروردگار عّزوجّل بر من نازل فرموده از شما براى على اميرمؤمنان 
بيعت بگيرم و پيشوايان بعد از او را كه از فرزندان من و نسل او مى باشند به شما معرفى 
نمايم؛ پيشوايانى كه قائم آن ها حضرت مهدى مى باشد و تا روز قيامت حجت خدا بر 

خلق خواهد بود و به حق حكومت مى فرمايد. 

 اى مردم! دستورات را تغيير ندهيد 

اى مردم! من شــما را به هر حاللى داللت كردم و از هر حرامى نهى نمودم و هرگز 
نمى توانم از گفتار خود برگردم و آن را تغيير و تبديل نمايم، بر شماســت كه آن ها را به 
ياد آوريد و به خاطر بسپاريد و به يكديگر توصيه نماييد و آن ها را تغيير و تبديل ننماييد. 
آگاه باشيد من مجددا گفتار خود را تكرار مى نمايم، نماز به پاى داريد و زكات بدهيد. 
امر به نيكى كنيد و از منكر نهى نماييد و آگاه باشيد كه باالترين امر به معروف آنست كه 
در گفتار من اســتوار و ثابت قدم بمانيد و به كسانى كه 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 
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اســت كه از جانب خداوند عّزوجّل صادر شده و من شما را به اطاعت از آن امر مى نمايم 
و امر به معروف و نهى از منكر همان امر و نهى امام معصوم مى باشد.

 اســت  كــرده  معرفــى  شــما  بــه  را  امامــان  قــرآن  در  خداونــد   

اى مردم! خداوند در قرآن به شــما معرفى مى نمايد كه امامان بعد از على فرزندان او 
هستند. من هم به شما معرفى نمودم كه آن ها فرزندان من و على مى باشند. 

چنانچه خداوند تبارك و تعالى در كتاب خود فرمايد: 
»كلمه باقيه را در نسل او قرار داديم«1 و من شما را آگاه نمودم تا زمانى كه قرآن و 

عترت من راهنماى شما باشند هرگز گمراه نخواهيد شد. 
اى مردم! 

از گناه دورى جوييد و از روز قيامت بترســيد، كه خداوند عزوّجل مى فرمايد: »همانا 
زلزله قيامت با عظمت است«.2

ياد مرگ و زمان حساب و سنجش اعمال را فراموش ننماييد همان گونه كه سرانجام 
در دادگاه عدل خداوند به حساب شما رسيدگى مى شود و جزاى اعمال شما از نيك و بد 
داده خواهد شد. هر كس از فرمان خدا پيروى كرده باشد پاداش نيك به او اعطاء شود و 

هر كه نافرمانى از خدا كرده باشد از بهشت بهره اى نخواهد داشت. 

 به زبان اقرار كنيد  

اى مردم! 
جمعيت شــما بيشتر از آنست كه يك به يك با من بيعت نماييد، خداوند عّزوجّل مرا 
امر فرموده كه با زبان از شما اقرار بگيرم براى پيشوايى على اميرمؤمنان و امامان بعد از 

او كه 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 كنيم و راضى و فرمان 

1. زخرف، 28. 
2. حج، 1.
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مى بريم از آنچه ابالغ نمودى ما از طرف پروردگار براى پيشوايى على و پيشوايى فرزندان 
او كه 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 كه زنده ايم و زمانى كه مى ميريم و بعد از مرگ كه زنده مى شويم و بيعت خود را 
تغيير و تبديل نمى دهيم و شك نمى آوريم و مرّدد نمى شويم و از عهد خود بر نمى گرديم، 
و پيمان شكن نمى باشيم و از خدا اطاعت مى نماييم و مطيع تو و فرمانبر على اميرمؤمنان 
و فرزندان او مى باشــيم و اطاعت مى كنيم امامانى را كه اعالم نمودى از فرزندان تو از 
ُصلب على بعد از حســن و حسين خواهند بود و تو مقام حسن و حسين را به خدا معرفى 
نمودى 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  

اى مردم! 
باز هم بگوييد اطاعت مى كنيم 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 هاى خود و 
جان هاى خود و زبان هاى خود و بيعت مى نماييم با كســى كه با على بيعت نموده است 
و اقــرار مى نماييم كه هرگز اين بيعت را تبديل نكنيم و هرگز از آن ســرپيچى ننماييم 
و در اين بيعت خدا را شــاهد مى گيريم و خداوند براى شــهادت كافيست و توهم بر ما 
شاهد باش و تمام كسانى كه فرمانبر تو هستند از آن هايى كه حضور دارند و آن هايى كه 
حضور ندارند و فرشــتگان و مؤمنين، همه بر ما شاهد باشيد و شهادت خداوند باالترين 

شهادت ها است. 

 خدا صداى اقرار شما را شنيد  

اى مردم! آنچه را كه مى گوييد خداوند صداى شــما را مى شنود و از ضمير شما آگاه 
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اســت، هركه پيروى نمايد رستگار خواهد شــد و هركه سرپيچى نمايد ضرر آن بر خود 
اوست1، هركه با على بيعت نمايد با خداوند عّزوجّل بيعت نموده است. 

و دست قدرت خداوند باالترين دست هاست.2
اى مردم! از خدا بترسيد و با على اميرمؤمنان بيعت نماييد و بدانيد كه او و فرزندان او 
حسن و حسين و پيشوايان بعد از آن ها كلمه پاك و باقيه الهى در زمين مى باشند، خداوند 
هالك مى نمايد كسى را كه حيله كند، و ترحم مى فرمايد بر كسى كه وفادار بماند، پس 

هركه عهدشكنى كند به خود ستم كرده است.3
اى مردم! آنچه را كه با شــما گفتم به ديگران بگوييد و بر على ســالم دهيد و او را 
اميرالمؤمنيــن بخوانيد و بگوييد: »پروردگارا! شــنيديدم و اطاعت كرديم و آمرزش تو را 
مى طلبيم و بازگشــت ما به سوى تو مى باشد«4 و بگوييد: »حمد و ستايش خدا را كه ما 

را راهنمايى فرمود و اگر راهنمايى نمى نمود رستگار نمى شديم«.5

  راه كسب رستگارى بزرگ  

اى مردم! فضائل على  بن ابى طالب را خداوند عّزوجّل در قرآن ذكر فرموده و آن بيشتر 
از آنســت كه در يك مجلس بتوان بيان نمود. پس هركه به فضائل او آگاه شــود و او را 

بشناسد، پيشوايى او را تصديق نمايد. 
اى مردم! هركه از خدا و رســول و على اميرمؤمنان و امامان بعد از او كه به شــما 

معرفى نمودم اطاعت كند محققا به رستگارى بزرگى نائل شده است. 
اى مردم! آن هايى كه براى بيعت با على ســبقت گيرند و او را دوســت بدارند و او را 

امير مؤمنين بخوانند به نعم الهى در بهشت سرفراز خواهند شد. 
اى مردم! 

1. زمر، 21.
2. فتح، 10.
3. فتح، 10.

4. بقره، 285.
5. اعراف، 43.
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سخنى گوييد كه خدا از شما راضى و خشنود گردد و اگر شما و همه مردم روى زمين 
كافر شويد هرگز ضررى به خدا نمى رسانيد.1

پروردگارا! مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بيامرز و كافران را مورد خشــم خود قرار ده، 
حمد و ستايش مخصوص پروردگار عالميان است. 

  289. زيارت اميرالمؤمنين در روز غدير  

ٍد َرُسولِ اللّه ِ خاتَِم النَِّبّينَي، َوَسيِِّد الُْمْرَسلنَي، َوَصْفَوِة َربِّ الْعالَمنَي، امنيِ اللّه ِ  الُم َعىل ُمَحمَّ اَلسَّ

َعىل َوْحِيِه َوَعزآئِِم اَْمرِِه، َوالْخاتِِم لاِم َسَبَق، َوالْفاتِحِ لاِم اْسُتْقِبَل َوالُْمَهيِمِن َعىل ذلَِك كُلِِّه، َوَرْحَمُة 

َوِعباِدِه  بنَي،  الُْمَقرَّ َوَمالئِكِتِه  َوُرُسلِِه  اَنِْبياِءاللّه ِ  َعىل  الُم  السَّ َوتَِحّياتُُه  َوَصلَواتُُه  َوبََركاتُُه  اللّه ِ 

الم َعلَْيَك يا اَمريَالُْمْؤِمننَي، َوَسيَِّد الَْوِصّينَي َووارَِث ِعلِْم النَِّبّينَي، َوَوىِلِّ َربِّ الْعالَمنَي،  الّصالِحنَي، اَلسَّ

الُم َعلَْيَك يا َمْوالَى يا اَمريَالُْمْؤِمننَي، يا اَمنيَ اللّه ِ  َوَمْوالَى َوَمْوىَل الُْمْؤِمننَي، َوَرْحَمُة اللّه ِ َوبََركاتُُه، اَلسَّ

الُم َعلَْيَك يا ديَن اللّه ِ الَْقويَم َورِصاطَُه  َتُه الْبالَِغَة َعىل ِعباِدِه، اَلسَّ ىِف اَْرِضِه، َوَسفريَُه ىف َخلِْقِه، َوُحجَّ

الُم َعلَْيَك  الُم َعلَْيَك اَيَُّها النََّبأ الَْعظيُم، الَّذى ُهْم فيِه ُمْخَتلُِفوَن َوَعْنُه يُْسَئلُوَن، اَلسَّ الُْمْسَتقيَم، اَلسَّ

بُوَن، َوجاَهْدَت ىف اللّه ِ  ْقَت ِبالَْحقِّ َوُهْم ُمكَذِّ َوُهْم ُمرْشِكُوَن، َوَصدَّ يا اَمريَالُْمْؤِمننَي، اَمْنَت ِباللّه ِ 

ُهْم ُمْحِجُموَن، َوَعَبْدَت اللّه َ ُمْخلِصا لَُه الّديَن، صاِبرا ُمْحَتِسبا َحّتى اَتيَك الَْيقنُي، ااَل لَْعَنُة اللّه ِ َعىَل 

الُْغرِّ  َوقآئَِد  الُْمتَّقنَي،  َواِماَم  الُْمْؤِمننَي،  َويَْعُسوَب  الُْمْسلِمنَي  َسيَِّد  يا  َعلَْيَك  الُم  اَلسَّ الظّالِمنَي، 

َعىل  َواَميُنُه  ِعلِْمِه  َووارُِث  َووِصيُُّه،  َرُسولِ اللّه ِ  اَُخو  اَنََّك  اَْشَهُد  َوبََركاتُُه،  َوَرْحَمهُ اللّه ِ  لنَي،  الُْمَحجَّ

َق مِبا اُنَْزَل َعىل نَِبيِِّه، َواَْشَهُد اَنَُّه َقْد بَلََّغ َعِن  ُل َمْن اَمَن ِباللّه ِ، َوَصدَّ ِتِه، َواوَّ رَشِْعِه، َوَخليَفُتُه ىف اُمَّ

ِتِه َفرَْض طاَعِتَك َوِواليَِتَك، َوَعَقَد َعلَْيِهُم الَْبْيَعَة  اللّه ِ ما اَنَْزلَُه فيَك َوَصَدَع ِباَْمرِِه، َواَْوَجَب َعىل اُمَّ

لََك، َوَجَعلََك اَْوىل ِبالُْمْؤِمننَي ِمْن اَنُْفِسْهِم، كاَم َجَعلَُه اللّه ُ كَذلَِك، ثُمَّ اَْشَهَد اللّه َ تَعاىل َعلَْيِهْم، َفقاَل 

اَلَْسُت َقْد بَلَّْغُت َفقالُوا اَللُّهمَّ بىَل، َفقاَل اَللُّهمَّ اَْشَهْد َوكَفى ِبَك َشهيدا َوحاِكام بَنْيَ الِْعباِد، َفلََعَن 

اللّه ُ جاِحَد َواليَِتَك بَْعَد االِْْقراِر، َوناِكَث َعْهِدَك بَْعَد الْميثاِق، َواَْشَهُد اَنََّك َوَفْيَت ِبَعْهِداللّه ِ تَعاىل، 

َواَنَ اللّه َ تَعاىل ُموٍف لََك ِبَعْهِدِه َوَمْن اَْوىف مِبا عاَهَد َعلَْيهِ اللّه ُ، َفَسُيْؤتيِه اَْجرا َعظيام، َواَْشَهُد اَنََّك 

ُسوُل،  الرَّ ِبذلَِك  ِة  االُْمَّ َعىَل  الَْعْهَد  لََك  َواََخذ  الَتْنزيُل،  ِبِواليَِتَك  نَطََق  الَّذى  الَْحقُّ  اَمريَالُْمْؤِمننَي، 

ِمَن  اْشرَتى  اللّه َ  اِنَّ  فيكُْم  اللّه ُ  َفاَنَْزَل  ِبُنُفوِسكُْم  اللّه َ  تاَجرْتُُم  الَّذيَن  َواَخاَك  َك  َوَعمَّ اَنََّك  َواَْشَهُد 

1. آل عمران، 144.
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الُْمْؤِمننَي اَنُْفَسُهْم َواَْموالُِهْم ِباَنَّ لَُهُم الَْجنََّة، يُقاتِلُوَن ىف َسبيلِ اللّه ِ َفَيْقُتلُوَن َويُْقَتلُوَن، َوْعدا َعلَْيِه 

وا ِبَبْيِعكُُم الَّذى بايَْعُتْم  َحّقا ىِف الْتَّْوريِة َواالِْنْجيِل َوالُْقْراِن، َوَمْن اَْوىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللّه ِ، َفاْسَتْبرِشُ

الّساِجُدوَن،  الّراِكُعوَن  الّسآئُِحوَن  الْحاِمُدوَن  الْعاِبُدوَن  الّتآئُِبوَن  الَْعظيُم،  الَْفْوُز  ُهَو  َوذلَِك  ِبِه، 

يا  اَْشَهُد  ِالُْمْؤِمننَي  َوبَرشِّ لُِحُدوِداللّه ِ،  َواْلحاِفظُوَن  َعنِ الُْمْنكَِر،  َوالّناُهوَن  ِبالَْمْعُروِف،  االِْمُروَن 

ُسوِل االَْمنِي، َواَنَّ الْعاِدَل ِبَك َغرْيََك عانٌِد َعِن الّديِن الَْقويِم،  الُْمْؤِمننَي، اَنَّ الّشآكَّ فيَك ما اَمَن ِبالرَّ

ِبُقْوِل الَْعزيِز  اَنََّك الَْمْعِنىُّ  الَّذى اْرتَضاُه لَنا َربُّ الْعالَمنَي، َواَكَْملَُه ِبِواليَِتَك يَْوَم الَْغديِر، َواَْشَهُد 

ُبَل َفَتَفرََّق ِبكُْم َعْن َسبيلِِه، َضلَّ َواللّه ُ  الرَّحيِم، َوانَّ هذا رِصاطى ُمْسَتقيام َفاتَِّبُعوُه، َوال تَتَِّبُعوا السُّ

اََضلَّ َمِن اتََّبَع ِسواَك، َوَعَنَد َعِن الَْحقِّ َمْن عاداَك، اَللُّهمَّ َسِمْعنا الَِْمرَِك، َواَطَْعنا َواتََّبْعنا رِصاطََك 

الُْمْسَتقيَم َفاْهِدنا، َربَّنا َوالَتُِزْغ ُقلُوبَنا بَْعَد اِْذ َهَديَْتنا اىِل طاَعِتَك، َواْجَعلْنا ِمَن الّشاِكريَن الَِنُْعِمَك 

َواَْشَهُد اَنََّك لَْم تََزْل لِلَْهوى ُمخالِفا َولِلتُّقى ُمخالِفا َوَعىل كَظِْم الَْغْيِظ قاِدرا، َوَعِن الّناِس عاِفيا 

غاِفرا، َواِذا ُعىِصَ اللّه ُ ساِخطا، َواِذا اُطيَع اللّه ُ راضيا، َومِبا َعِهَد اِلَْيَك عاِمالً، راِعيا لِام اْسُتْحِفظَْت 

َوال  اتََّقْيَت ضاِرعا،  َما  اَنََّك  َواَْشَهُد  ُوِعْدَت  ُمْنَتِظرا ما  لَْت،  ُحمِّ ُمَبلِّغا ما  اْسُتوِدْعَت،  لِاَم  حاِفظا 

َك جاِزعا َوال اَْحَجْمَت َعْن ُمجاَهَدِة غاِصبيَك )عاصيَك( ناِكالً، َوال اَظَْهرَْت الرِّىض  اَْمَسكَْت َعْن َحقِّ

ِبِخالِف ما يُرىِْض اللّه َ ُمداِهنا، َوال َوَهْنَت لاِم اَصابََك ىف َسبيلِ اللّه ِ َوال َضُعْفَت َوالَ اْسَتكَْنَت َعْن 

ْضَت اِلَْيِه اَْمرََك،  َك ُمراِقبا، َمعاَذ اللّه ِ اَْن تَكُوَن كَذلَِك، بَْل اِْذ ظَلَْمَت اْحَتَسْبَت َربََّك، َوَفوَّ طَلَِب َحقِّ

يا  اَنََّك  َواَْشَهُد  ُفوا،  تََخوَّ َفام  اللّه َ  ْفَتُهُم  َوَخوَّ اتََّعظُوا،  َفاَم  َوَوَعظَْتُهْم  كَُروا،  ادَّ َفام  َوَذكَّرْتَُهْم 

اَمريَالُْمْؤِمننَي جاَهْدَت ىِف اللّه ِ َحقَّ ِجهاِدِه َحّتى َدعاَك اللّه ُ اىِل ِجوارِِه، َوَقَبَضَك اِلَْيِه ِباِْختيارِِه َواَلْزََم 

َة لََك َعلَْيِهْم، َمَع مالََك ِمَن الُْحَججِ الْبالَِغِة َعىل َجميعِ  َة ِبَقْتلِِهْم اِيّاَك لَِتكُوَن الُْحجَّ اَْعدآئََك الُْحجَّ

َوُجْدَت  صاِبرا،  اللّه ِ  ىِف  َوجاَهْدَت  ُمْخلِصا،  اللّه َ  َعَبْدَت  اَمريَالُْمْؤِمننَي،  يا  َعلَْيَك  الُم  اَلسَّ َخلِْقِه، 

َواََمرَْت  كوَة،  الزَّ َواتَْيَت  لوَة  الصَّ َواََقْمَت  نَِبيِِّه  ُسنََّة  َواتََّبْعَت  بَِكتاِبِه  َوَعِملَْت  ُمْحَتِسبا،  ِبَنْفِسَك 

ِبالَْمْعُروِف، َونََهْيَت َعِن الُْمْنكَِر َما اْسَتطَْعَت، ُمْبَتِغيا ما ِعْنَداللّه ِ، راِغبا فيام َوَعَداللّه ُ، ال تَْحِفُل 

دآئِِد، َوال تَْحِجُم َعْن ُمحارٍِب، اَِفَك َمْن نََسَب َغرْيَ ذلَِك اِلَْيَك، َواْفرَتى  ِبالنَّوآئِِب َوالتَِهُن ِعْنَد الشَّ

باِطالً َعلَْيَك، َواَْوىل لََك لَِمْن َعَنَد َعْنَك، لََقْد جاَهْدَت ىِف اللّه ِ َحقَّ الِْجهاِد، َوَصرَبَْت َعىَل االَْذى َصرْبَ 

َواالَْْرُض  ِْك،  الرشِّ داِر  َصْفَحَتُه ىف  َواَبْدى  َوجاَهَد  لَُه  َوَصىّل  ِباللّه ِ  اَمَن  َمْن  ُل  اَوَّ َواَنَْت  اْحِتساٍب، 

ْيطاُن يُْعَبُد َجْهرًَة، َواَنَْت الْقآئُِل التَزيُدىن كَْثَُة الّناِس َحْوىل ِعزًَّة، َوالتَفرُُّقُهْم  َمْشُحونٌَة، َضاللًَة َوالشَّ

َعّنى َوْحَشًة، َولَْو اَْسلََمَنى الّناُس َجميعا لَْم اَكُْن ُمَترَضِّعا، اِْعَتَصْمَت ِباللّه ِ َفَعَزْرَت، َواثَرَْت االِْخرََة 
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َعىَل االُْوىل َفزَِهْدَت َواَيََّدَك اللّه ُ َوَهداَك، َواَْخلََصَك َواْجَتبيَك، َفام تَناَقَضْت اَْفعالَُك، َوالَ اْخَتلََفْت 

َعْيَت َوال اْفرَتَيَْت َعىَل اللّه ِ كَِذبا، َوال رَشِْهَت اىَِل الُْحطاِم، َوال  اَْقوالَُك، َوالتََقلََّبْت اَْحوالَُك، َوال ادَّ

َدنََّسَك االْثاُم، َولَْم تََزْل َعىل بَيَِّنٍة ِمْن َربَِّك، َويقنٍي ِمْن اَْمرَِك تَْهدى اىَِل الَْحقِّ َواىِل رِصاٍط ُمْسَتقيٍم، 

دا َوالَُه َصلَواُت اللّه ِ َعلَْيِهْم ساداُت الَْخلِْق  ، َواُقْسُم ِباللّه ِ َقَسَم ِصْدٍق، اَنَّ ُمَحمَّ اَْشَهُد َشهاَدَة َحقٍّ

ُسوِل َوَوِصيُُّه َووارِثُُه، َواَنَُّه الْقآئُِل لََك،  َواَنََّك َمْوالَى َوَمْوىَل الُْمْؤِمننَي، َواَنََّك َعْبُداللّه ِ َوَولِيُُّه َواَُخو الرَّ

َعْنَك،  َوالَّذى بََعَثنى ِبالَْحقِّ ما اَمَن ىب ِمْن كََفَر ِبَك، َوال اََقرَّ ِباللّه ِ ِمْن َجَحَدَك، َوَقْد َضلَّ ِمْن َصدَّ

، َواىِّن لََغّفاٌر لَِمْن تاُب َو اََمَن  َوَجلَّ َولَْم يَْهَتِد اىَِل اللّه ِ َوال اىَِلَّ َمْن ال يَْهَتدى ِبَك، َوُهَو َقْوُل َرىّب َعزَّ

َجَهَدَك  َمْن  يُطْفٔىَواَنَّ  َونُورَُك ال  َفْضلَُك اليَْخفى،  َمْوالَى  ِواليَِتَك،  اىِل  اْهَتدى  ثُمَّ  َوَعَمَل صالِحا، 

ُة لِلَْمعاِد، َمْوالَى لََقْد  شاِد، َوالُْعدَّ ُة َعىَل الِْعباِد، َوالْهادى اىَِل الرَّ الظَّلَُوُم االْْشقى َمْوالَى اَنَْت الُْحجَّ

ََك ما َعِمَى َعىل َمْن خالََفَك، َوحاَل  َرَفَع اللّه ُ ىِف االُْوىل َمْنِزلََتَك، َواَْعىل ىِف االِْخرَِة َدَرَجَتَك، َوبرَصَّ

لََك َفلََعنَ اللّه ُ ُمْسَتِحىلِّ الُْحرَْمِة ِمْنَك، َوذائِِدى الَْحقِّ َعْنَك، َواَْشَهُد اَنَُّهْم  بَْيَنَك َوبَنْيَ َمواِهِب اللّه ِ 

وَن، الَّذيَن تَلَْفُح ُوُجوَهُهُم الّناُر َوُهْم فيها كالُِحوَن، َواَْشَهُد اَنََّك ما اَْقَدْمَت َوال اَْحَجْمَت،  االَْْخَسُ

َوال نَطَْقَت َوال اَْمَسكَْت ااِلّ ِباَْمٍر ِمَن اللّه ِ َوَرُسولِِه، ُقلَْت َوالَّذى نَْفىس ِبِيِدِه لََقْد نَظََر اىَِلَّ َرُسوُل 

ْيِف، ُقْدما َفقاَل يا َعىِلُّ اَنَْت ِمّنى مِبَْنِزلَِة هُروَن ِمْن ُموىس  اللّه ِ َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه، ارَْضُِب ِبالسَّ

ااِلّ اَنَُّه النَِبىَّ بَْعدى َو اُْعلُِمَك اَنَّ َمْوتََك َوَحيوتََك َمعى َوَعىل ُسنَّتى َفَواللّه ِ ما كَِذبُْت َوال كُِذبُْت، 

َوالَضلَلُْت َوال ُضلَّ ىب َوال نَسيُت ما َعِهَد اىَِلَّ َرىّب َواىِّن لََعىل بَيَِّنٍة ِمْن َرىّب، بَيََّنها لَِنِبيِِّه َوبَيََّنَها النَِّبىُّ 

، َفلََعنَ اللّه ُ َمْن ساواَك مِبَْن  ىل، َواىِّن لََعىَل الطَّريِق الْواِضحِ اَلِفظُُه لَفظا، َصَدقَت َواللّه ِ َوُقلَت الَْحقَّ

ناواَك، َواللّه ُ َجلَّ اْسُمُه يَُقوُل َهْل يَْسَتِوى الَّذيَن يَْعلَُموَن َوالَّذيَن اليَْعلَُموَن، َفلََعَن اللّه ُ َمْن َعَدَل 

َواَُخو َرُسولِِه، َوالّذابُّ َعْن ديِنِه، َوالَّذى نَطََق  َعلَْيِه ِواليََتَك، َواَنَْت َوىِلُّ اللّه ِ  ِبَك َمْن َفرََض اللّه ُ 

َل اللّه ُ الُْمجاِهديَن َعىَل الْقاِعديَن اَْجرا َعظيام، َدَرجاٍت ِمْنُه  الُْقراُن ِبَتْفضيلِِه، قاَل اللّه ُ تَعاىل، َوَفضَّ

َوَمْغِفرٍة َوَرْحَمٍة، َوكاَن اللّه ُ َغُفورا َرحيام، َوقاَل اللّه ُ تَعاىل اََجَعلُْتْم ِسقايََة الْحآجِّ َوِعامَرَة الَْمْسِجِد 

الَْحراِم، كََمْن اَمَن ِباللّه ِ َوالَْيْوِم االِْخِر َوجاَهَد ىف َسبيلِ اللّه ِ اليَْسَتُووَن ِعْنِداللّه ِ َواللّه ُ اليَْهِدى الَْقْوِم 

الظّالِمنَي، الَّذيَن اَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا ىف َسبيِل اللّه ِ ِباَْموالِِهْم َواَنُْفِسِهْم اَْعظَُم َدَرَجًة ِعْنَداللّه ِ 

ُُهْم َربُُّهْم ِبرَْحَمٍة ِمْنُه َورِْضواٍن َوَجّناٍت لَُهْم فيها نَعيٌم ُمقيٌم خالِديَن  َواُولِئَك ُهُم الْفائُِزوَن، يَُبرشِّ

فيها اَبَدا، اِنَّ اللّه َ ِعْنَدُه اَْجٌر َعظيٌم، اَْشَهُد اَنََّك الَْمْخُصوُص مِبِْدَحِة اللّه ِ الُْمْخلُِص لِطاَعِة اللّه ِ، لَْم 

تَْبغِ ِبالُْهدى بََدالً، َولَْم ترُْشِْك ِبِعباَدِة َربِِّه اََحدا، َواِنَّ اللّه َ تَعاىَل اْسَتجاَب لَِنِبيِِّه َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه 
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ِتِه اِْعالًء لَِشاْنِِك، َواِْعالنا لرُِبْهانِِك، َوَدْحًضا لِالَْباطيِل،  ِباِظْهاِر ما اَْوالَك الُِمَّ فيَك َدْعَوتَُه ثُمَّ اََمرَُه 

َوَقطْعا لِلَْمعاذيَر، َفلَاّم اَْشَفَق ِمْن ِفْتَنِة الْفاِسقنَي، َواتَّقى فيَك الُْمناِفقنَي، اَْوحى اِلَْيِه َربُّ الْعالَمنَي، 

ُسوُل بَلِّغ ما اُنِْزَل اِلَْيَك ِمْن َربَِّك، َواِْن لَْم تَْفَعْل َفام بَلَّْغَت ِرسالََتُه، َواللّه ُ يَْعِصُمَك ِمَن  يآ اَيَُّها الرَّ

الّناِس، َفَوَضَع َعىل نَْفِسِه اَْوزاَر الَْمسريِ، َونََهَض ىف َرْمضآِء الَْهجريِ، َفَخطََب َواْسَمَع َونادى َفابْلََغ 

اَْوىل  اَلَْسُت  قاَل  ثُمَّ  اَْشَهُد،  اَللُّهمَّ  َفقاَل  بَىل،  اَللُّهمَّ  َفقالُوا  بَلَّْغَت،  َهْل  َفقاَل  اَْجَمَع  َسَئلَُهْم  ثُمَّ 

ِبالُْمْؤِمننَي ِمْن اَنُْفِسِهْم َفقالُوا بَىل، َفاََخَذ ِبَيِدَك َوقاَل َمْن كُْنُت َمْوالُه َفهذا َعىِلٌّ َمْوالُه اَللُّهمَّ واِل 

َمْن واالُه، َوعاِد َمْن عاداُه، َوانرُْصْ َمْن نرََصَُه، َواْخُذْل َمْن َخَذلَُه، َفام اَمَن مِبا اَنَْزَل اللّه ُ فيَك َعىل 

نَِبيِِّه ااِلّ َقليٌل، َوال زاَد اَكَْثَُهْم َغرْيَ تَْخسريٍ، َولََقْد اَنَْزَل اللّه ُ تَعاىل فيَك ِمْن َقْبُل َوُهْم كارُِهوَن، يا 

َعىَل  اَِذلٍَّة  َويُِحبُّونَُه  بُِحبُُّهْم  ِبَقْوٍم  اللّه ُ  يَاىِْت  َفَسْوَف  َعْن ديِنِه،  ِمْنكُْم  يَرْتَدَّ  َمْن  اَمُنوا  الَّذيَن  اَيَُّها 

اللّه ِ  َفْضُل  لَْوَمَة الئٍِم، ذلَِك  يَخاُفوَن  َوال  يُجاِهُدوَن ىف َسبيَل اللّه ِ  الْكاِفريَن  َعىَل  اَِعزٍَّة  الُْمْؤِمننَي 

لوَة  ا َولِيُّكُْم اللّه ُ َوَرُسولُُه، َوالَّذيَن اَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّ يُْؤتيِه َمْن يَشآُء َواللّه ُ واِسٌع َعليٌم، امِنَّ

كوَة َوُهْم راِكُعوَن، َوَمْن يََتَولَّ اللّه َ َوَرُسولَُه َوالَّذيَن اَمُنوا، َفاِنَّ ِحزَْب اللّه ِ ُهُم الْغالُِبوَن،  َويُْؤتُوَن الزَّ

ُسوَل َفاكُْتْبنا َمَع الّشاِهِديَن، َربَّنا التُِزْغ ُقلُوِبنا بَْعَد اِْذ َهَديَْتنا َوَهْب  َربَّنا اَمّنا مِبا اَنَْزلَْت َواتََّبْعَنا الرَّ

لَنا ِمْن لَُدنَْك َرْحَمًة، اِنََّك اَنَْت الَْوّهاَب، اَللُّهمَّ اِنّا نَْعلَُم اَنَّ هذا ُهَو الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدِك، َفالَْعْن َمْن 

الُم َعلَْيَك يا  َب ِبِه َوكََفَر، َوَسَيْعلَُم الَّذيَن ظَلَُموا اَىَّ ُمْنَقلٍَب يَْنَقلُِبوَن، اَلسَّ عاَرَضُه َواْسَتكْرَبَ، َوكَذَّ

َل الْعاِبديَن، َواَزَْهَد الزّاِهديَن، َوَرْحَمُة اللّه ِ َوبََركاتُُه، َوَصلَواتُُه  اَمريَالُْمْؤِمننَي، َوَسيَِّد الَْوِصّينَي، َواَوَّ

َجزآًء  ِمْنُهْم  اللّه ِ، النُريُد  لَِوْجِه  َواَسريا  َويَتيام  ِمْسكينا  ُحبِِّه  َعىل  الطَّعاِم  ُمطِْعُم  اَنَْت  َوتَِحّياتُُه، 

تَعاىل َويُْؤثُِروَن َعىل اَنُْفِسِهْم َولَْو كاَن ِبِهْم َخصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ  َوالَشكُورا َوفيَك اَنَْزَل اللّه ُ 

نَْفِسِه َفاُولِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن، َواَنَْت الْكاِظُم لِلَْغْيِظ َوالْعاىف َعِن الّناِس، َواللّه ُ يُِحبُّ الُْمْحِسننَي، 

ِويَِّة، َوالْعاِدُل ىِف الرَِّعيَِّة، َوالْعالُِم  ّآِء َوحنَي الَْباِْس، َواَنَْت الْقاِسُم ِبالسَّ َواَنَْت الّصاِبُر ىِف الَْباسآِء َوالرضَّ

ِبُحُدوِد اللّه ِ ِمْن َجميعِ الْرَبِيَِّة، َواللّه ُ تَعاىل اَْخرَبَ َعاّم اَْوالَك ِمْن َفْضلِِه ِبَقْولِِه، اََفَمْن كاَن ُمْؤِمنا كََمْن 

كانُوا  مِبا  نُُزوالً  الْاَمْوى  َجّناُت  َفلَُهْم  الّصالِحاِت،  َوَعِملُوا  اَمُنوا  الَّذيَن  ا  اَمَّ اليَْسُتوَن،  فاِسقا  كاَن 

ُسوِل، َولََك الُْمواِقُف الَْمْشُهوَدُة،  يَْعَملُوَن، َواَنَْت الَْمْخُصوُص ِبِعلِْم التَّْنزيَل َوُحكِْم التَّاْويِل َونَصِّ الرَّ

َوبَلََغِت  االَْبْصاُر  زاَغِت  اِْذ  االَْْحزاِب،  َويَْوَم  بَْدٍر  يَْوَم  الَْمْذكُوَرُة،  َواالَْيّاُم  الَْمْشُهوَرُة،  َوالَْمقاماُت 

الُْقلُوُب الَْحناِجَر، َوتَظُنُّوَن ِباللّه ِ الظُُّنونا، ُهنا لَِك ابُْتىِلِ الُْمْؤِمُنوَن َوُزلِْزلُوا زلزاالً َشديدا، َواِْذ يَُقوُل 

الُْمناِفُقوَن َوالَّذيَن ىف ُقلُوِبِهْم َمرٌَض ما َوَعَدنا اللّه ُ َوَرُسولَُه ااِلّ ُغُرورا، َواِْذ قالَْت طائَِفٌة ِمْنُهْم، يا 
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، يَُقولُوَن اِنَّ بُُيوتَنا َعْوَرٌة َوما ِهَى  اَْهَل يَْثَِب الُمقاَم لَكُْم َفاْرِجُعوا َويَْسَتاِْذُن َفريٌق ِمْنُهُم النَِّبىَّ

ِبَعْوَرٍة، اِْن يُريُدوَن ااِلّ ِفرارا، َوقاَل اللّه ُ تَعاىل، َولَاّم َراَى الُْمْؤِمُنوَن االَْْحزاَب، قالُوا هذا ما َوَعَدنَا 

اللّه ُ َوَرُسولُُه، َوَصَدَق اللّه ُ َوَرُسولُُه َوما زاَدُهْم ااِلّ اميانا َوتَْسليام، َفَقَتلَْت َعْمرَُهْم َوَهزَْمَت َجْمَعُهْم 

َوَردَّ اللّه ُ الَّذيَن كََفُروا ِبَغْيِظِهْم لَْم يَنالُوا َخرْيا، َوكََفى اللّه ُ الُْمْؤِمننَي الِْقتاَل، َوكاَن اللّه ُ َقِويّا َعزيزا 

تَُذوُدبَُهَم  َواَنَْت  اُْخريُهْم،  يَْدُعوُهْم ىف  ُسوُل  َوالرَّ اََحٍد،  َعىل  يَلُْوَن  َوال  يُْصِعُدوَن  اِْذ  اُُحٍد،  َويَْوَم 

ُهُم اللّه ُ تَعاىل َعْنكُام خآئِفنَي، َونرََصَ ِبَك  امِل، َحّتى َردَّ الُْمرْشِكنَي َعِن النَِّبىِّ ذاَت الَْيمنِي َوذاَت الشِّ

الْخاِذلنَي، َويَْوَم ُحَننْيٍ َعىل ما نَطََق ِبِه التَّْنزيُل، اِْذ اَْعَجَبْتكُْم كَْثَتُكُْم َفلَْم تُْغِن َعْنكُْم َشْيئا َوضاَقْت 

َعلَْيكُُم االَْْرُض مِبا َرُحَبْت، ثُمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبريَن، ثُمَّ اَنَْزَل اللّه ُ َسكيَنُتُه َعىل َرُسولِِه َوَعىَل الُْمْؤِمننَي، 

َك الَْعّباُس يُناِدى الُْمْنَهزِمنَي، يا اَْصحاَب ُسوَرِة الَْبَقرَِة، يا اَْهَل  َوالُْمْؤِمُنوَن اَنَْت َوَمْن يَليَك َوَعمُّ

لَْت ُدونَُهُم الَْمُعونََة، َفعاُدوا اِيسنَي  َجرَِة، َحّتى اْسَتجاَب لَُه َقْوٌم َقْد كََفْيَتُهُم الَْمُؤنََة َوتَكَفَّ بَْيَعِة الشَّ

ِمَن الَْمُثوبَِة، راجنَي َوْعَداللّه ِ تَعاىل ِبالتَّْوبَِة، َوذلَِك َقْوُل اللّه ُ َجلَّ ِذكْرُُه، ثُمَّ يَُتوُب اللّه ُ ِمْن بَْعَد 

رْبِ، فآئٌِز ِبَعظيِم االَْْجِر، َويَْوَم َخْيرَبَ اِْذ اَظَْهَر اللّه ُ َخَوَر  ذلَِك َعىل َمْن يَشآُء، َواَنَْت حآئٌِز َدَرَجَة الصَّ

َقْبُل  ِمْن  اللّه َ  عاَهُدوا  كانُوا  َولََقْد  الْعالَمنَي،  َربِّ  َوالَْحْمُدللّه ِ  الْكاِفريَن  داِبَر  َوَقطََع  الُْمناِفقنَي، 

ُة الْواِضَحُة، َوالنِّْعَمُة  ُة الْبالَِغُة َوالَْمَحجَّ اليَُولُّوَن االَْْدباَر، َوكاَن َعْهُداللّه ِ َمْسُئوالً، َمْوالَى اَنَْت الُْحجَّ

الّساِبَغُة َوالْرُبْهاُن الُْمنريُ َفَهنيئا لََك مِبا اتيَك اللّه ُ ِمْن َفْضٍل، َوتَّبا لِشانِِئَك ِذى الَْجْهِل، َشِهْدَت َمَع 

ْيِف ُقّداَمُه،  ، َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه َجميَع ُحُروِبِه َوَمغازيِه تَْحِمُل الّرايََة اَماَمُه، َوترَْضُِب ِبالسَّ النَِّبىِّ

رََك ىِف الَْمواِطِن َولَْم يَكُْن َعلَْيَك اَمريٌ، َوكَْم ِمْن اَْمٍر  ثُمَّ لَِحزِْمَك الَْمْشُهوِر َوبَصريَتَِك ىِف االُُْموِر، اَمَّ

َك َعْن اِْمضآٍء َعزِْمَك فيِه التُّقى، َواتََّبَع َغرْيَُك ىف ِمْثلِِه الَْهوى، َفظَنَّ الْجاِهلُوَن اَنََّك َعَجزَْت َعاّم  َصدَّ

َم  لَِمْن تََوهَّ الظّآُن لِذلَِك َوما اْهَتدى َولََقْد اَْوَضْحَت ما اََشكََل ِمْن ذلِِك  اِلَْيِه انَْتهى، َضلَّ َواللّه ِ 

الْحيلَِة، َوُدونَها حاِجٌز ِمْن تَْقوَى  الُْقلَُّب َوْجَه  الُْحوَُّل،  َقْديََرى  َعلَْيَك،  اللّه ُ  ِبَقْولَِك َصىلَّ  َواْمرَتى، 

، َويَْنَتِهُز ُفرَْصَتها، َمْن الَجريِجَه لَُه ىِف الّديِن، َصَدْقَت َوَخِسَ الُْمْبِطلُوَن،  اللّه ِ، َفَيَدُعها َراَْى الَْعنْيِ

َواِْذ ما كَرََك الّناِكثاِن َفقاال نُريُد الُْعْمرََة، َفُقلَْت لَُهام لََعْمُركُام ما تُريداِن الُْعْمرََة، لِكْن تُريداِن 

ْدَت الْميثاَق، َفَجّدا ىِف النِّفاِق، َفلَاّم نَبَّْهُتُهام َعىل َفْعلِِهام  الَْغْدَرَة، َفاََخْذَت الَْبْيَعَة َعلَْيِهام، َوَجدَّ

بَْعِد  اِلَْيِهْم  َفِسَْت  الّشاِم  اَْهُل  تاَلُهام  ثُمَّ  ُخْسا  اَْمرِِهام  عاِقَبُة  َوكاَن  َوَماانَْتَفعا،  َوعادا  اَْغَفال 

، َواليََتَدبَُّروَن الُْقراَن، َهَمٌج َرعاٌع ضآلُّوَن، َوِبالَّذى اُنِْزَل َعىل  االِْْعذاِر، َوُهْم اليَديُنوَن ديَن الَْحقِّ

ِباتِّباِعَك، َونََدَب الُْمْؤِمننَي اىِل  وَن َوَقْد اََمَراللّه ُ  ٍد فيَك كاِفُروَن، َوالَِْهِل الِْخالِف َعلَْيَك نارِصُ ُمَحمَّ
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 ، ، يآ اَيَُّها الَّذيَن اَمُنوا اتَُّقوا اللّه َ، َوكُونُوا َمَع الّصاِدقنَي، َمْوالَى ِبَك ظََهَر الَْحقُّ َوَجلَّ نرَْصَِك َوقاَل َعزَّ

تَْصديِق  الِْجهاِد َعىل  َفلََك ساِبَقُة  َوالطَّْمِس،  ُروِس  الدُّ بَْعَد  َنَن  السُّ َواَْوَضْحَت  الَْخلُْق،  نََبَذُه  َوَقْد 

لَِرُسوِل اللّه ِ، يَْدُعو  اللّه ِ جاِحٌد  َك َعُدوُّ الِْجهاِد َعىل تَْحقيِق التَّاْويِل، َوَعُدوُّ التَّْنزيِل، َولََك َفضيلَُة 

 ، نْيِ فَّ ُر غاِصبا َويَْدُعو ِحْزبَُه اىَِل الّناِر، َوَعاّمٌر يُجاِهُد َويُنادى بَنْيَ الصَّ باِطالً، َويَْحكُُم جائِرا، َويََتاَمَّ

َ َوقاَل قاَل ىل َرُسوُل اللّه ِ َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه  ، كَربَّ واَح اىَِل الَْجنَِّة، َولَاّمَ اْسَتْسقى َفُسِقَى اللَّنَبُ واَح الرَّ الرَّ

، َوتَْقُتلَُك الِْفَئُة الْباِغَيُة، َفاْعرَتََضُه اَبُو الْعاِديَِة الَْفزاِرىُّ  نْيا َضياٌح ِمْن لَنَبٍ َوالِِه اِخُر رَشاِبَك ِمَن الدُّ

َفَقَتلَُه، َفَعىل اىَِب الْعاِديَِة لَْعَنُة اللّه ِ َولَْعَنُة َمالئِكَِتِه َوُرُسلِِه اَْجَمعنَي، َوَعىل َمْن َسلَّ َسْيَفُه َعلَْيَك، 

َوَسلَلَْت َسْيَفَك َعلَْيِه يا اَمريَالُْمْؤِمننَي ِمَن الُْمرْشِكنَي َوالُْمناِفقنَي اىِل يَْوِم الّديِن َوَعىل َمْن َرىِضَ مِبا 

سآئََك َولَْم يَكْرَْهُه، َواَْغَمَض َعْيَنُه َولَْم يُْنِكْر، اَْو اَعاَن َعلَْيَك ِبَيٍد اَْو لِساٍن، اَْو َقَعَد َعْن نرَْصَِك، اَْو 

َك، اَْو َعَدَل ِبَك َمْن َجَعلََك اللّه ُ اَْوىل ِبِه ِمْن  َخَذَل َعِن الِْجهاِد َمَعَك، اَْو َغَمَط َفْضلََك َوَجَحَد َحقَّ

نَْفِسِه، َوَصلَواُت اللّه ِ َعلَْيَك َوَرْحَمُة اللّه ِ َوبََركاتُُه َوَسالُمُه َوتَِحّياتُُه، َوَعىَل اْلمَِئَِّة ِمْن الَِك الطّاِهريَن 

ّديَقِة الطّاِهرَِة  َك، َغْصُب الصِّ اِنَُّه َحميٌد َمجيٌد، َواالَْْمُر االَْْعَجُب َوالَْخطُْب االَْْفظَعِ بَْعَد َجْحِدَك َحقَّ

يَِّديِْن ُساللَِتَك َوِعرْتَِة الُْمْصطَفى َصىلَّ اللّه ُ  الزَّْهرآِء َسيَِّدِة النِّسآِء َفَدكا، َوَردُّ َشهاَدتَِك َوَشهاَدِة السَّ

َفْضلَكُْم َورَشََّفكُْم َعىَل  َواَباَن  َمْنِزلَْتكُْم،  َوَرَفَع  َدَرَجَتكُْم  ِة  تَعاىل َعىَل االُْمَّ اللّه ُ  اَْعىَل  َوَقْد  َعلَْيكُْم، 

َوَجلَّ اِنَّ االِْنْساَن ُخلَِق َهلُوعا، اِذا  َركُْم تَطْهريا، قاَل اللّه ُ َعزَّ الْعالَمنَي، َفاَْذَهَب َعْنكُُم الرِّْجَس َوطَهَّ

ُه الَْخرْيُ َمُنوعا ااِلَّ الُْمَصلّنَي، َفاْسَتْثَنى اللّه ُ تَعاىل نَِبيَُّه الُْمْصطَفى، َواَنَْت  ُّ َجُزوعا َواِذا َمسَّ ُه الرشَّ َمسَّ

، ثُمَّ اَْفرَُضوَك َسْهَم َذِوى الُْقرىب  يا َسيَِّد االَْْوِصيآِء ِمْن َجميعِ الَْخلِْق َفام اَْعَمَه َمْن ظَلََمَك َعِن الَْحقِّ

َمكْرا، َواَحاُدوُه َعْن اَْهلِِه َجْورا َفلَّام اَل االَْْمُر اِلَْيَك اَْجَريَْتُهْم َعىل ما اَْجَر يا َرْغَبًة َعْنُهام مِبا ِعْنَد 

الُم ِعْنَد الَْوْحَدِة َوَعَدِم االَْنْصاِر، َواَْشَبْهَت  اللّه ِ لََك، َفاَْشَبَهْت ِمْحَنُتَك ِبِهام ِمَحَن االَْنِْبيآِء َعلَْيِهُم السَّ

الُم، اِذا اََجْبَت كَام اَجاَب، َواَطَْعَت كَام اَطاَع اِْسمعيُل  بيَح َعلَْيِه السَّ ىِف الَْبيلاِت َعىَل الِْفراِش الذَّ

صاِبرا ُمْحَتِسبا، اِْذ قاَل لَُه يا نَُبىَّ اىِّن اَرى ىِف الَْمناِم اىَّن اَْذبَُحَك َفانْظُْر ماذا تَرى، قاَل يا اَبَِت اْفَعْل 

َوالِِه،  َعلَْيِه  اللّه ُ  النَِّبىُّ َصىلَّ  اَباتََك  لَاّم  اَنَْت  َوكَذلَِك  الّصاِبريَن،  ِمَن  اِنْشآَءاللّه ِ  َسَتِجُدىن  تُْؤَمُر  ما 

الَْقْتِل  َعىَل  َولَِنْفِسَك  ُمطيعا،  اِجابَِتِه  اىِل  ارَْسَْعَت  ِبَنْفِسَك  لَُه  واِقيا  َمرَْقِدِه  تَْضَجَع ىف  اَْن  َواََمرََك 

ُمَوطِّنا، َفَشكََر اللّه ُ تَعاىل طاَعَتَك، َواَباَن َعْن َجميِل ِفْعلَِك ِبَقْولِِه َجلَّ ِذكْرُُه َوِمَن الّناِس َمْن يَرْشى 

نَْفَسُه ابِْتغآَء َمرْضاِت اللّه ، ثُمَّ ِمْحَنُتَك يَْوَم ِصّفنَي َوَقْد ُرِفَعِت الَْمصاِحُف حيلًَة َوَمكْرا، َفاَْعرََض 

رَُه ُموىس َعىل َقْوِمِه، َفَتَفرَُّقوا َعْنُه  ، اَْشَبْهَت ِمْحَنَة هُروَن اِْذ اَمَّ ، َواتََّبَع الظَّنُّ ُك َوُعزَِف الَْحقُّ الشَّ
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ا ُفِتْنُتْم ِبِه، َواِنَّ َربَّكُُم الرَّْحمُن َفاتَِّبُعوىن َواَطيُعوا اَْمرى، قالُوا  َوهُروَن يُنادى ِبِهْم َويَُقوُل يا َقْوِم امِنَّ

لَْن نرَْبََح َعلَْيِه عاِكفنَي َحّتى يَرِْجَع اِلَْينا ُموىس، َوكَذلَِك اَنَْت لَاّم ُرِفَعِت الَْمصاِحُف، ُقلَْت يا َقْوِم 

َعلَْيِهْم،  َفاَبَْيَت  الَْحكََمنْيِ  نَْصَب  َواْسَتْدَعْوا  َعلَْيَك،  َوخالَُفوا  َفَعَصْوَك  َوُخِدْعُتْم،  ِبها  ُفِتْنُتْم  ا  امِنَّ

ِبالزَّلَِل  َواْعرَتَُفوا  الُْمْنكَُر  َوَسِفَه  الَْحقُّ  اَْسَفَر  َفلَاّم  اِلَْيِهْم،  ْضَتُه  َوَفوَّ ِفْعلِِهْم،  ِمْن  اللّه ِ  اىَِل  َوترََبَّاَْت 

َوالَْجْوِر َعِن الَْقْصِد اْخَتلَُفوا ِمْن بَْعِدِه، َواَلْزَُموَك َعىل َسَفِه التَّْحكيِم الَّذى اَبَْيَتُه َواََحبُّوُه، َوَخطَرْتَُه 

َواَباُحوا َذنِْبُهْم الَّذى اْقرَتَُفوُه َواَنَْت َعىل نَْهجِ بَصريٍَة َوُهدًى َوُهْم َعىل ُسَنِن َضاللٍَة َعمًى َفامزالُوا 

َمْن  ِبَسْيِفَك  َفاَماَت  اَْمرِِهْم،  َوباَل  اللّه ُ  اَذاَقُهُم  َحّتى  ديَن  ُمرَتَدِّ الَْغىِّ  َوىِف  يَن،  ُمرِصّ النِّفاِق  َعىَل 

ِتَك َمْن َسَعَد َفُهِدَى َصلَواُت اللّه ِ َعلَْيَك غاِديًَة َورآئَِحًة، َوعاِكَفًة  عانََدَك َفَشِقَى َوَهوى َواَْحيى ِبُحجَّ

َوذاِهَبًة َفام يُحيُط الْامِدُح َوْصَفَك، َوال يُْحِبُط الطّاِعُن َفْضلََك، اَنَْت اَْحَسُن الَْخلِْق ِعباَدًة َواَْخلَُصُهْم 

تُْخِمُد  بََسْيِفَك،  الْامرِقنَي  َعساِكَر  َوَفلَلَْت  ِبُجْهِدَك  ُحُدوَداللّه ِ  اََقْمَت  الّديِن،  َعِن  َواََذبُُّهْم  زَهاَدًة، 

 ، الَْحقِّ رَصيحِ  َعْن  الْباِطِل  لَْبَس  َوتَكِْشُف  ِبَبيانَِك،  َبِه  الشُّ ُسُتوَر  َوتَْهِتُك  ِبَبنانَِك  الُْحُروِب  لََهَب 

التَاُْخُذَك ىِف اللّه ِ لَْوَمُة الئٍِم َوىف َمْدحِ اللّه ِ تَعاىل لََك َغِنًى َعْن َمْدحِ الْامِدحنَي، َوتَْقريِظ الْواِصفنَي 

قاَل اللّه ُ تَعاىل ِمَن الُْمْؤِمننَي ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللّه َ َعلَْيِه، َفِمْنُهْم َمْن َقىض نَْحَبُه َوِمْنُهْم 

َوَصَدَقَك  َوالْامرِقنَي  َوالْقاِسطنَي  الّناِكثنَي  َقَتلَْت  اَْن  َراَيَْت  َولَاّم  تَْبديالً،  لُوا  بَدَّ َوما  يَْنَتِظُر،  َمْن 

َرُسوَل اللّه ِ َصىلَّ اللّه ُ َعلَْيِه َوالِِه َوْعَدُه، َفاَْوَفْيَت ِبَعْهِدِه ُقلَْت اَما اَن اَْن تُْخَضَب هِذِه ِمْن هِذِه، اَْم 

َمتى يُْبَعُث اَْشقاها، واثًِقا ِباَنََّك َعىل بَيَِّنٍة ِمْن َربَِّك، َوبَصريٍَة ِمْن اَْمرَِك قاِدٌم َعىَل اللّه ِ، ُمْسَتْبرِشٌ 

اَنِْبيآئَِك  َواَْوِصيآِء  اَنِْبيآئَِك،  َقَتلََة  الَْعْن  اَللُّهمَّ  الَْعظيُم،  الَْفْوُز  ُهَو  َوذلَِك  ِبِه،  بايَْعَتُه  الَّذى  ِبَبْيِعَك 

بَْعَد  َوَجَحَدُه  َعْهَدُه  َواَنْكََر  ُه،  َحقَّ َولِيََّك  َغَصَب  َمْن  َوالَْعْن  نارَِك،  َحرَّ  َواَْصلِِهْم  لََعناتَِك،  ِبَجميعِ 

ظَلََمُه،  َوَمْن  اَمريِالُْمْؤِمننَي  َقَتلََة  الَْعْن  اَللُّهمَّ  الّديَن،  لَُه  اَكَْملُْت  يَْوَم  لَُه  ِبالِْواليَِة  َواالِْْقراِر  الَْيقنِي 

ُه َونارِصيِه، َوالّراضنَي  َواَْشياَعُهْم َواَنْصاَرُهْم، اَللُّهمَّ الَْعْن ظالِِمى الُْحَسنْيِ َوقاتِليِه، َوالُْمتاِبعنَي َعُدوَّ

ٍد َومانِعيِهْم ُحُقوَقُهْم، اَللُّهمَّ ُخصَّ  َل ظالٍِم ظَلََم اَل ُمَحمَّ ِبَقْتلِِه َوخاِذليِه لَْعنا َوبيالً، اَللُّهمَّ الَْعْن اَوَّ

ٍد  ٍد ِباللَّْعِن َوكُلَّ ُمْسَتٍّ مِباَسنَّ اىِل يَْوِم الِْقيَمِة، اَللُّهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ َل ظالٍِم َوغاِصٍب الِِل ُمَحمَّ اَوَّ

كنَي، َوِبِواليَْتِهْم ِمَن  خاتِِم النَِّبّينَي، َوَعىل َعىِلٍّ َسيِِّد الَْوِصّينَي، َوالِِه الطّاِهريَن َواْجَعلْنا ِبِهْم ُمَتَمسِّ

الْفآئِزيَن االِْمننَي، الَّذيَن الَخْوٌف َعلَْيِهْم َوالُهْم يَْحزَنُوَن.
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  در روز غدير ترجمه زيارت اميرالمؤمنين  

زيارتى است كه به سندهاى معتبره از حضرت امام على النقى نقل شده كه ايشان 
حضرت اميرالمؤمنين را در روز عيدغدير اين گونه زيارت كردند. اين زيارت به فضايل 
زيادى از امام على اشاره دارد. خواندن آن سالى يكبار از راه دور امرى بسيار مطلوب و 
توفيقى بيكران محســوب مى شود. اين زيارت نامه در كتاب مفاتيح الجنان نيز آمده است 
و از اعمال مخصوص روز مبارك عيدغدير مى باشــد. در روايتى از حضرت رضا آمده 

زيارت امام على در روز غدير گناه 60 ساله انسان را مى آمرزد. 
مرحوم حاج شيخ عباس قمى در مفاتيح آورده كه اين زيارتى است به سندهاى معتبره 
از حضرت امام على النقى نقل شده كه آن امام زيارت كردند حضرت اميرالمؤمنين را در 
روز غدير در همان ســالى كه معتصم آن حضرت را طلبيده بود و كيفيت آن چنان است 
كه چون اراده زيارت نمائى بايست بر در قّبه منوره و رخصت طلب نما سپس بگو: )يا از 

راه دور شروع به خواندن بنما(.
ترجمه زيارت: 1. ســالم بر محّمد فرستاده خدا كه خاتم پيغمبران و سّيد رسوالن و 
بنده خاّص خالص پروردگار عالم اســت و امين خدا بر اسرار وحى اوست و عزيمت هاى 
فرمان و خاتم گذشــته و فاتح آينده و عالى تر و بلند مقام تر از همه، ســالم و رحمت و 
بركات خدا و درودها و تحّيات حّق بر او باد  ســالم بر پيغمبران و رســوالن الهى و بر 

فرشتگان مقّرب و بندگان شايسته خدا.
2. سالم بر تو اى امير مؤمنان و سّيد اوصياء و وارث علم انبياء و ولّى پروردگار عالمين 
و موالى من و ســرور اهل ايمان سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد، سالم بر تو اى 
آقاى من، اى امير اهل ايمان، اى امين اســرار خدا در روى زمين و سفير خدا بر خلق و 
حّجت بالغه الهى بر بندگان، سالم بر تو اى دين محكم و استوار و راه مستقيم خدا، سالم 
بر تو اى خبر بزرگ عالم كه اّمت در آن راه اختالف پيمودند و مسئول حق خواهند بود، 
ســالم بر تو اى امير مؤمنان، اى آن كه تو به خدا وقتى ايمان آوردى كه اّمت همه هنوز 
مشــرك بودند و هنگامى كه تو حّق را تصديق كردى آن ها همه تكذيب نمودند و تو در 
راه دين خدا با كمال شــجاعت جهاد مى كردى و آن ها همه ترسان و گريزان بودند و تو 
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خدا را پرستش مى كردى با اخالص كامل در دين با شكيبايى و بردبارى، تا آنكه به مقام 
شهادت نايل شدى اال اى اهل عالم لعنت خدا بر ستمكاران عالم باد. 

3. سالم بر تو اى سّيد ملّت اسالم و پيشواى اهل ايمان و امام صاحبان تقوى و قائد 
روســفيدان و آبرومندان و نيكويان عالم، ســالم و رحمت و بركت خدا بر تو باد، گواهى 
مى دهم كه تو برادر رســول خدايى و وّصى و وارث علم رسول خدا و امين پر حفاظ شرع 
او و خليفه رســول در ميان اّمت او و اّول كســى كه به دعوت او به خدا ايمان آورد و به 
آن چــه بر پيغمبرش نازل فرمود تصديق كرد و گواهى مى دهم كه او رســانيد از جانب 
خدا آن چه را بايد درباره تو به خلق برســاند پس امر خدا را به صداى بلند رســانيد و بر 
اّمــت لزوم طاعتت و محّبتت را فرض و واجب گردانيد و بر بيعت و امامت عقد و پيمان 

از اّمت گرفت... 
4. ســالم بر تو اى امير اهل ايمان، تو بندگى خــدا را با خلوص تاّم بجاى آوردى و 
در راه خدا با شــكيبايى و حلم مجاهده فرمودى و به فرمان حّق جان خود را فدا ساختى 
و طبق كتاب خدا عمل و از ســّنت رســول پيروى كردى و نماز را بپا داشــتى و زكوة 
مستحّقان ادا كردى و تا حّد قدرت و توانايى امر به معروف و نهى از منكر كردى و همه 
را براى طلب رضا و نعم الهى و شــوق و رغبت به وعده هاى رحمت حّق، انجام دادى و 
در نوايب و سختى هاى روزگار باك نداشتى و سست نگشتى و از جنگ ها باز نايستادى و 
هركه غير از اين اوصاف سخنى درباره تو گفت دروغ و بهتان باطل و بى حقيقت است و 
اليق دشــمنان و معاندان توست تو همانا در راه دين خدا به حّق مجاهدت فرمودى و بر 
آزار اّمت صبر و شــكيبايى را رعايت كردى و تويى اول شخص كه به خدا ايمان آورد و 
نماز او را به پاداشتى و مجاهده كردى و روى آوردى و عرض اندام كردى در ديار شرك 
و بت پرســتى كه از كفر و ضاللت مشحون بود و شيطان روشن و آشكار معبود مردم آن 
ســرزمين بود و تو آنى كه فرمودى نه اجتماع مردم به گرداگرد من موجب عّزت و تكّبر 
من شــود و نه تفّرق مردم از دور من مرا به وحشــت و اضطراب آرد اگر تمام مردم مرا 
تســليم كنند ابدا زار و ناالن نخواهم بود، تو از خدا عصمت و نگهبانى طلب كردى كه 
عّزت يافتى و آخرت را بر دنيا اختيار كردى از دنيا زهد ورزيدى و خدا تو را مؤّيد فرمود و 
هدايت به سوى خود كرد و اخالص كامل در توحيد عطا فرمود، تو را از تمام اّمت برگزيد، 
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نه هرگز اعمالت تناقض و نه گفتارت اختالف داشت ونه احوالت دگرگون و متغّير گشت 
و نه هرگز اّدعايى در دين خدا كردى و نه دروغ و افترا بستى... 

5. تو اى امير مؤمنان موالى من و موالى تمام اهل ايمانى و تو به حقيقت بنده خدا 
و ولّى خدا و برادر رســول خدا و وّصى او و وارث او هســتى و تويى آنكس كه رسول در 
حّقــت گفت به آن خدايى كه مرا به حّق مبعوث گردانيد ايمان به من نياورده آنكس كه 
به تو كافر شــود و اقرار به خدا نداشته آنكس كه تو را انكار كند و محّققا گمراه است آن 
كه اّمت را از تو باز داشــت و به خدا و رســالت من هدايت نيافته آنكس كه به سوى تو 
هدايت نيافت و اين سخن پروردگار عّزوجّل من است كه فرمود من البّته آمرزنده گناهان 
آن كسم كه توبه كند و ايمان آورده و عمل صالح كند و سپس به واليت و امامت على 
هدايت يابد اى موالى من فضيلت و برترى تو پنهان و نور تو خاموش شــدنى نخواهد 
بود و البّته آنان كه تو را انكار كردند ســتمكار و شقى ترين خلق بودند و تويى كه حّجت 

خدا بر بندگان و هادى خلق به راه رشاد و دوستيت ذخيره روز معاد است....
6. خداى عالمين به او )رسول خدا ( وحى فرستاد كه اى رسول آنچه از پروردگارت 
بر تو نازل شد به اّمت برسان كه اگر نرسانى رسالت خدا را ابدا تبليغ نكرده اى كه خدا تو 
را از شــّر مردم حفظ خواهد كرد پس از نزول آيه رسول خدا زحمت مسير سفر را بر خود 
نهاد و در بيابان ريگزار و گرماى ســخت قيام كرد خطبه اى آغاز فرمود و با نداى بلند به 
همه اّمت شنوانيد و حكم خدا را ابالغ كرد و پس از ابالغ از اّمت سؤال كرد كه اى مردم 
آيا من امر خدا را به شما ابالغ كردم؟ همه عرض كردند: بارالها بلى يا رسول الل ! پس از 
آن عرض كرد: خدايا! تو گواه باش ســپس باز گفت: آيا من بر مؤمنان اولى از خودشان 
نيســتم؟ مردم همه عرض كردند: بلى يا رسول الل ! رســول آنگاه دست تو را بگرفت و 
فرمود: من كنت مواله فهذا عىّل مواله  بارالها دوست دار هركه على را دوست دارد و دشمن 
دار هركه على را دشــمن دارد و يارى كن هر كه على را يارى كند و خوار گردان هركه 
على را خوار خواهد و باز اى امير اهل ايمان با آنچه خدا در حّق تو برسولش نازل فرمود 
جز اندكى مردم باز ايمان نياوردند و اكثرشــان جز زيان بر خود نيفزودند و همانا خدا از 
ايــن پيش درباره تو آياتى نازل فرمود و اكثر اّمت كراهت و نفرت از قبول آن داشــتند 
پس به زودى آورد خدا آن قومى را كه خدا آن ها را دوســت دارد و آن ها خدا را و نسبت 
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به اهل ايمان خوار و متواضع هستند و نسبت به كافران با عّزت و مناعتند و در راه دين 
جهاد كنند و از مالمت خلق باك ندارند و اين آيه در شأن على است و باز مانند اين آيه 
»امّنا ولّيكم اللّه  و رسوله والّذين امنوا الّذين يقيمون الصلوة ويؤتون الّزكوة و هم راكعون 

و من يتول اللّه  و رسوله و الّذين امنوا فاّن حزب اللّه  هم الغالبون ربّنا اّمنا مبا انزلت و اتّبعنا 

الّرسول فاكتبنا مع الّشاهدين ربّنا التزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انّك 

... انت الّوهاب« خدايا البّته ما مى دانيم كه اين آيات حّق و از نزد توست و در شأن على

7. اى مــوالى من تويى حّجت بالغه خدا و طريق واضح حّق و نعمت واســعه الهى 
و برهان روشــن، پس تو را آن همه فضل و بر ترى كه از جانب خدا عطا شــده گوارا باد 
و محــروم باد آنكس كه از جهل با تو عناد و شــماتت كــرد، تويى يا على كه در جميع 
جنگ هــا بــا پيغمبر كه درود خدا بر او و آلش باد حاضر بــودى و به اتفاق او در راه خدا 
جهاد مى كردى و پرچم اســالم را پيشــاپيش پيغمبر مى بردى و در جلو او شمشير به 
فرق دشــمنان مى زدى و چون حزم و تدبير و بصيرتت در امور مشــهود بود تو را پيغمبر 
در بســيار مواطن فرمانده كرد و هيچ كس بر تو امير نبود و چه بســيار امورى كه تقوى 
تو را از عزم و اقدام در آن امور بازداشت و غير تو، ديگران در آنكار به هواى نفس اقدام 
مى كردند آنگاه مردم جاهل مى پنداشتند تو از آن عاجز بودى و البّته هر كه چنين پندارد 

عقلش گمراه است...
8. و باز حال تو در شبى كه به جاى پيغمبر به بستر او خفتى شبيه به حال اسمعيل 
ذبيح الل  اســت كه چون پدرش به او گفت: اى پسر عزيز من در خواب مأمور به ذبح تو 
گرديده ام رأى تو در اين كار چيســت؟ در پاســخ گفت: اى پدر! هرچه مأمورى از جانب 
خدا انجام ده مرا انشاءالل  از صابران خواهى يافت همچنين تو را نيز چون رسول خدا كه 
درود خدا بر او و آلش باد مأمور كرد كه در بستر او بخوابى رسول خدا را بزودى اجابت 
كردى و خود را به جاى رســول براى كشته شــدن آماده ساختى خدا هم طاعتت را 
پاداش داد و كار نيكوى تو را بر امت آشــكار كرد با آيه »و من الناس ِمن يشــرى نفسه 
ابتغــاء مرضاة الل «، باز رنج و محنتت در جنگ صفين بســيار بود در حالى كه به مكر و 
حيله معاويه قرآن ها را بر سر نيزه بلند كردند و مردم را به شك و شبهه انداختند و آيين 
حقّ را به بازى گرفتند و گمان خود را پيروى كردند آن هنگام غصّه تو شــبيه به هارون 
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برادر موســى بود كه او را بر اّمت امير گردانيد و مردم از گردش متفّرق شــدند و هرچه 
هارون آنان را ندا كرد و گفت: شــما به اين گوســاله سامرى امتحان مى شويد پروردگار 
شما خداى رحمان است پيرو من باشيد و امر مرا اطاعت كنيد قوم موسى به هارون گفتند 
ما بر پرســتش گوساله ثابت مانيم تا موســى به سوى ما باز گردد، همچنين بود حال تو 

هنگامى كه قرآن ها را باالى نيزه كردند و تو فرمودى: 
اى مــردم! اين فتنه و خدعه و امتحان شماســت، آنان با تــو راه مخالفت پيموده و 
عصيــان امر تو كردند و از تو تقاضاى نصــب دو حاكم كردند، پس تو از نصب حكمين 
ابا كردى و از فعل زشــت آن ها به سوى خدا بيزارى جســتى و كار را به ناچار به آن ها 

واگذاردى...
9. پروردگارا اولين ظالم و غاصب حّق آل محّمد را و هركس تا قيامت ســّنت ظالم 
را پيروى كرد مخصوص به لعن خود بگردان پروردگارا بر محّمد خاتم رســوالن خود و 
بر ســيّد اوصياء و اميرالمؤمنين على و آل اطهار او درود و رحمت فرســت و ما را از 
آنان كه رشته عهدشان را محكم نگهداشت و به واسطه واليت و محّبت آن ها به فوز و 
ســعادت ابدرسيد و ايمن از عذاب دوزخ گرديد كه ديگر ابدا هيچ خوف و اندوهى در دل 

ندارد مقّرر فرما.1

 290. اتفاقات بعد از اتمام خطبه عرشــى غديرخم 

  پس از پايان فرمايشان عرشى رسول نجات بخش هستى حضرت محمدبن عبدالل
آيه شــريفه: اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا نازل 

شد. 
در اين هنگام در حالى كه پيامبرخدا خوشحال و مسرور بودند. 

فرمودند: »الل اكبر از اكمال دين و اتمام نعمت، خداوند به رســالت من و واليت على 
بعد از من خشنود گرديد«.

آنگاه پيامبر در خيمه مخصوص به خود نشست و به اميرمؤمنان على ا بن ابي طالب 

1. متن اين زيارت نامه بســيار زيبا در اين مجموعه به طور تقطيع و كوتاه جهت اطالع خوانندگان آورده شــد. 
اميدواريم در اعياد مبارك غدير اين زيارت نامه در تمامى مســاجد ايران اســالمى بــه طور جمعى قرائت گردد. 

انشاءالّل  تعالى. متن ترجمه زيارت نامه تكه بردارى شده و همه آن آورده نشده است.
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 امر فرمود در خيمه ديگرى بنشــيند سپس به مردم دستور فرمود تا بر خيمه امام على
وارد شوند و به او تبريك گويند. 

ســپس رســول خدا بعد از اتمام تبريك مردم به همسران خود نيز همين دستور را 
ابالغ فرمود و آن ها نيز به امام وارد شدند و به ايشان تبريك گفتند.

طبق منابع مهم و معتبر تاريخى يكى از كسانى كه به اميرالمؤمنين على  تبريك 
گفت عمر بن خطاب بود و به ايشان عرض كرد: هنيئا يا بن اىب طالب!

»گواراى وجودت باد اى پســر ابى طالب تو موالى من و موالى همه مردان و زنان 
مؤمن شدى«.

  291. كفران نعمت ربانى  

 حاكم حسكانى حنفى در كتاب خود شواهدالتنزيل از ابوحمزه ثمالى و او از امام باقر
نقل كرده فرمود: مقصود از كفورا در آيه 89 سوره اسراء كفران نعمت واليت على است 
كه رسول خدا در غديرخم وى را معرفى نمود و در همان كتاب از آن حضرت نقل نمود 
 كه در تفســير آيه »ولقد رصفنا للناس ىف هذا القرآن«1 فرمود: مراد اين است كه ما على
را در همه جاى قرآن ياد كرديم و او نزد ما ذكر است )ياد او و ذكر فضايل او ذكر خداى 

متعال است( با اين وجود مردم از او فاصله گرفتند.2

  292. عذاب منكر واليت بعد از واقعه غدير   

از حذيفه نقل شــده كه گويد: وقتى كه رســول خدا در غديرخم فرمود: هركه من 
موالى اويم اين على نيز موالى اوست. 

نعمان  بن منذر فهرى برخاست و گفت: آيا اين سخن را از نزد خود گفتى و يا پروردگارت 
تو را به آن امر نمود؟ 

رسول خدا فرمود: بلكه پروردگارم مرا به آن امر نمود. 

1. اسراء، 89.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 352.
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پس حارث نتوانست تحمل نمايد و گفت: خدايا سنگى از آسمان و يا عذابى بر ما فرو 
فرست تا ما را نابود كند. 

حذيفه گويد: 
هنوز حارث به محل خود نرســيده بود كه ســنگى بر سر او فرود آمد و هالك شد و 

سپس اين آيه نازل شد: »سأل سائل بعذاب واقع...«.1

  293. معاويه هم خطبه غدير را شنيد  

در تفســير نورالثقلين از تفسير قمى نقل شده كه سبب نزول اين آيه: »فال صدق وال 
صىل ولكن كذب وتوىل ثم ذهب اىل اهله يتمطى اوىل لك فاوىل ثم اوىل لك فاوىل«2؛ اين بود 

كه رســول خدا در غديرخم مردم را به بيعت با على  دعوت نمود و آن ها را به آنچه 
از طرف خداوند درباره على رسيده بود آگاه نمود. 

پس مردم پراكنده شدند و معاويه در بازگشت به مغيره و ابوموسى اشعرى تكيه كرده 
و مى گفت: »ما هرگز واليت على  را نخواهيم پذيرفت و محمد را در گفتار او نسبت 

به على تصديق نخواهيم كرد«. پس اين آيات درباره او نازل شد. 
و چون رســول خدا بر منبر رفت و خواســت از او بيزارى جويد اين آيه نازل شــد 

»التحرك به لسانك لتعجل به«؛ پس رسول خدا ساكت شد و او را نام نبرد.3

  294. غدير روز نشر ايمان  

حصرت رضا فرمودند: هنگامى كه قيامت برپا شود چهار روز را زينت مى دهند. 
پرسيد: اين چهار روز كدام ايام هستند؟ 

حضــرت فرمود: روز عيدقربان، فطر، جمعه و روز عيد غدير، اما روز غدير در اين بين 
تابنده تر است. 

1. شــواهدالتنزيل حاكم حســكانى از علماى اهل ســنت، ج 2، ص 288؛ براى مطالعه در منابع شيعه به تفسري 
نورالثقلني در ذيل آيه شريفه و بحاراالنوار، ج 37، ص 136 و كاىف ،ج 1، ص 422 مراجعه شود.

2. قيامت، 31 ـ 34.
3. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 463 و تفسري قمى، ج 2، ص 397.
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روز عيد غدير روزى اســت كه حضرت ابراهيم از آتش )نمرود( نجات پيدا كرد و 
براى شــكرگزارى آن روز را روزه گرفت، روز عيد غدير روزى اســت كه خداوند دين را 

كامل گردانيد و حضرت رسول على را به خالفت و حكومت براى مردم برگزيد. 
ســپس فرمود: روز غدير روزى است كه جبرئيل كرسى مخصوصى را كه خداوند 
كرامــت كــرده و در مقابل بيت المعمور1 قرار داده و بــاالى آن رفته و بر محّمد درود و 

تهنيت مى فرستند و براى شيعيان على و اوالد استغفار مى كنند.
ـ غدير روزى اســت كه خداوند كاتبان اعمال مردم را فرمان مى دهد كه از نوشــتن 

اعمال )منهى( دوستان اهل بيت و شيعيان آن ها خوددارى كنند. 
ـ روز غدير روزى اســت كه خداوند آن را براى محمد و آل او مخصوص گردانيد و 
كسانى كه در آن عبادت كنند و يا بر اهل و عيال خود انفاق نمايند مورد لطف و احسان 

پروردگار قرار گرفته اند خداوند در آن روز سعى و كوشش شيعيان را تقدير مى كند. 
ـ غدير روزى است كه در آن علم و فضيلت نشر مى گردد و روز مژده و بشارت و عيد 

اكبر است و در آن دعا مستجاب مى باشد. 
ـ غدير روزى اســت كه در آن بايد جامه نيكو پوشــيد و آن روزى است كه غم ها در 

آن زدوده مى شود. 
ـ غديــر روزى اســت كه خداوند در آن روز دين اســالم را كامل كــرده و روز عيد 

آل  محمد مى باشد. 
ـ غدير روز دوستى و رسيدن به رحمت خداوند است روزى كه بايد خداوند را عبادت 

كرد و روزه داران را افطار داد. 
ـ غدير روز تبريك و تهنيت است هر كس در اين روز با برادران ايمانى خود با چهره 
خندان روبرو شــود خداوند نيز روز قيامــت با نظر رحمت به وى نگاه خواهد كرد و هزار 

حاجتش را روا خواهد نمود. 
ـ غدير روز زينت اســت هر كس در اين روز خود را زينت كند خداوند گناهان او را 

مى آمرزد و فرشتگان را مبعوث مى كند تا براى او حسنات بنويسند. 

1. بيت المعمور محل طواف مالئكه الهى است كه باالى كعبه در آسمان چهارم مى باشد.
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  295. على ميدان دار سخنورى و جنگ و جهاد  

امــام على در جمله كوتاه مفاهيمى بلند و وســيع و عميق فرمايش مى فرمودند از 
جمله آن كه: »من امَن اَِمْن«؛ يعنى: هركس ايمان آورد ايمن شد.1

محمدحنفيه مى گويد على هرگاه ســخن مى گفت پيشــتاز و پيــروز بود و هرگاه 
ضربه اى مى زد مى بريد و نابود مى كرد.2

  296. حق طرفداران اندكى دارد  

در تفسير عياشى از صفوان نقل شده كه گويد: امام صادق فرمود: 
دوازده هزار نفر در غديرخم شاهد مقام على  بن ابي طالب بودند و على  نتوانست 
حق خود را از غاصبان بگيرد. در حالى كه يكى از شما با داشتن دو شاهد مال خود را از 

ديگرى مى گيريد...3
در روايتى ديگر آمده كه فرمودند: من تعجب مى كنم كه شــما مسلمانان اگر ادعايى 
داشته باشــيد مى توانيد با دو شاهد عادل در محكمه قضاى اسالمى حق خود را بگيريد 
ولى جد ما اميرالمؤمنين با داشتن يكصد و بيست هزار شاهد نتوانست حق خود را بگيرد. 

   297. پرده بردارى از غم هاى دل حضرت زهرا  

 حضرت فاطمه زهرا محمود بن لبيد )و يا اســيد( مى گويد: پس از وفات رسول خدا
را در كنــار قبر حمزه در احد مالقات كردم در حالى كه به شــدت اشــك مى ريخت و 
مى گريست كمى صبر كردم تا آرام گرفت آنگاه عرض كردم: اى بانوى من سؤالى برايم 

پيش آمده كه مى خواهم با شما در ميان بگذارم؟ 
فرمود: بپرس. 

1. مناقب آل ايب طالب، ج 2، ص 48.
2. نثالدر، ج 1، ص 407.

3. وسايل الشيعه، ج 18، 174 ـ بحاراالنوار، ج 37، ص 140. 
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عرض كردم: آيا رســول خدا قبل از وفات خود تصريحى بر امامت على  داشته 
است؟ و آيا از طرف ايشان نّصى بر اين موضوع وجود دارد؟ 

حضرت فرمود: 
واعجباه انسيتم يوم غديرخم، شگفتا آيا روز غديرخم را فراموش كرده ايد؟ 

عرض كردم: روز غدير را مى دانم از آن اســرارى كه رســول خدا با شما در ميان 
گذاشته مرا آگاه كنيد. 

آنگاه فرمود: 
اشهداللّه  تعاىل لقد سمعته يقول: عىل خري من اخلفه فيكم وهو االمام والخليفة بعدى 

وسبطاى وتسعة من صلب الحسني امئة ابرار لئ اتبعتمو هم وجدمتوهم هادين مهديني، ولئ 

خالفتموهم ليكون االختالف فيكم اىل يوم القيامة. 

خدا را شاهد مى گيرم كه شنيدم رسول خدا فرمود: 
على بهترين كســى است كه او را جانشين خود در ميان شما قرار مى دهم على امام 
و خليفه بعد از من اســت و او و فرزندم )حســن( و نه تن از فرزندان حسين پيشوايان و 
امامانى پاكند و اگر از آن ها اطاعت كنيد شما را هدايت خواهند نمود و اگر مخالفت ورزيد 

تا روز قيامت اختالف در ميان شما خواهد شد. 
پرسيدم: سرورم پس چرا على سكوت كرد و براى گرفتن حق خويش قيام نكرد؟ 
حضرت فرمــود: يا اباعمر! لقد قال رسول اللّه  مثل االمام مثل الكعبة اذتوىت والتاىت ـ 
او قالت: مثل عىّل ـ ثم قالت: اما واللّه  لو وتركوا الحق عىل اهله واتبعوا عرتة نبّيه ملا اختلف 

ىف اللّه  اثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قامئنا التاسع من ولد الحسني 

ولكن قدموا من اخره اللّه  واخروا من قدمه اللّه  حتى اذا الحدوا املبعوث واو دعوه الجدث  

تبا لهم اومل يسمعوااللّه  يقول: وربك يخلق ما  با رائهم  املجدوث اختاروا بشهوتهم وعملوا 

يشاء ويختار ما كان لهم الخرية.1

1. قصص، 68.
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بل سمعوا ولكنهم كام قال اللّه  سبحانه: فانها ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب التى 

ىف الّصدور.1

هيهات بسطوا ىف الدنيا آمالهم ونسوا آجالهم فتعسا لهم واضل اعاملهم اعوذ بك يا رب 

من الحور بعد الكور. 

اى اباعمر! رســول خدا فرمود: مثل امام همانند كعبه اســت كه مردم به سراغ آن 
مى روند نه آنكه كعبه به سراغ مردم بيايد. 

ســپس فرمود: آگاه باشيد به خدا ســوگند اگر حق را به اهلش واگذار مى كردند و از 
عترت رسول خدا اطاعت مى نمودند. 

دو نفــر هم )در حكم خداوند( با يكديگر اختالف نمى كردند و امامت همان گونه كه 
پيامبر خدا معرفى فرمود از على تا قائم ما فرزند نهم حسين از جانشينى به جانشينى 
ديگر به ارث مى رسيد اما كسى را مقدم داشتند كه خدا او را كنار زده بود و كسى را كنار 
زدند كه خدا او را مقدم داشــته بود، نتيجه آن شد كه محصول بعثت را انكار كردند و به 

بدعت ها روى آوردند. 
آن ها هواپرســتى را برگزيدند و بر اســاس رأى شــخص خود عمل كردند، هالكت 
و نابــودى بر آنان باد. آيا نشــنيديد كالم خدا را كه فرمود: پــروردگار تو هرچه بخواهد 

مى آفريند و هرچه بخواهد بر مى گزيند آنان اختيارى ندارند؟
آرى شــنيدند اما همان گونه كه قرآن فرمود: چشــم هاى ظاهر نابينا نمى شود بلكه 

دل هايى كه در سينه هاست كور مى شود.
افســوس كه آنان آرزوها و هوس هاى خود را تحقق بخشــيدند و از مرگ و قيامت 

غافل ماندند خدا نابودشان گرداند و آنان را در كارهايشان گمراه كند. 
پروردگارا! به تو پناه مى برم از كمى ياران پس از فراوانى آنان.2

1. حج، 46.
2. الرصاط املستقيم، ج 2، ص 123، عالمه زين الدين على  بن يونس بناطى بياضى كتابخانه حيدريه، نجف اشرف، 
چــاپ اول، 1384 قمرى، متوفى 877 هجرى قمــرى ـ بحاراالنــوار، ج 36، ص 353 ـ كفايه االثر، ص 198 ـ 

منتخب االنوار، ص 89.
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  298. كالمى در  حد خطبه غدير   

كالمى در  حد خطبه غدير ، كه حجت را بر انسان تمام مى كند:
آيا با اين فرمايش رسول خدا درباره شمايل پر شميم مولى اميرمؤمنان على جاى 

عذرى باقى خواهد ماند.
رسول خدا فرمود: »لوال ان تقول فيك طوائف من امتى ما قالت النصارى ىف عيىس  بن مريم 
لقلت فيك قوالً المتر مبالء من الناس اال اخذوا الرتاب من تحت قدميك يلتمسون بذلك الربكة«.

اگر بيم آن را نداشتم كه گروه هايى از امت من درباره تو آنچه را كه مسيحيان درباره 
حضرت عيسى  بن مريم گفتند بگويند ســخنى درباره تو مى گفتم كه به گروهى از مردم 

نگذرى مگر اين كه خاك زير قدم تو را به عنوان تبرك بردارند.1
نبايد پنداشــت كه توصيف رسول خدا از شمايل پر شميم اميرملك و ملكوت امام 
على صرفا به خطبه غدير ختم مى شود، روايات زيادى در منابع اهل سنت و كتب روائى 
شيعه وجود دارد كه حجت را بر انسان تمام مى كند و از همان روايات نيز مى توان فهميد 
كه راه امام على حق و مورد پسند رسول خدا است على اى حال در اين كتاب در دو 

فصل مجزا پيرامون روايات اهل سنت و شيعه، حديث آورده شده است. 

  299. جاى هيچ عذرى باقى نماند   

پس از غصب فدك، حضرت زهرا در مسجد مدينه خطبه اى خواند و در آن خطبه 
از حقايق بسيارى سخن گفت. حضرت چنان محكم و وسيع و دقيق سخن راند كه خليفه 

1. آدرس در منابع و مدارك اهل ســنت. )شايســته است به تاريخ فوت نويسندگان توجه شود تا به سابقه قديمى 
روايات مذكور و سنديت آن بهتر پى برده شود(.

الف. مجمع الزوائد هيثمى، ج 9، ص 131، متوفى 807 ـ املعجم الكبري، 20 جلدى نوشته طبرانى، ج 1، ص 320، 
متوفى ســال 360 هجرى قمرى ـ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد معتــزىل، ج 18، ص 282، متوفى 656 هجرى 
قمرى ـ شواهدالتنزيل حاكم حسكانى، ج 2، ص 233 ـ مناقب خوارزمى، ص 129 ـ ينابيع املودة نوشته قندوزى، 

ج 1، ص 200 و 389 و 391 و 393، متوفاى 1294 هجرى قمرى.
ب. آدرس منابع و مدارك روايت كتب شيعه: 

خصــال صــدوق، ص 557، اماىل شــيخ صــدوق ، ص 156 و 709ـ  روضه الواعظني، ص 112ـ  خامته املســتدرك 

ميــرزاى نــورى ج 4، ص 330 ـ كتاب ســليم  بن قيس هــالىل، ص 412، الغــارات، ج 1، ص 62 و 64 ـ مناقب 
اميرالمؤمنين محمد بن ســليمان كوفى، ج 1، ص 249 و 459 و 494، ج2، ص 615 ـ املسرتشــد، ص 634 ـ 
رشح االخبار قاىض نعامن مغرىب، ج 2، ص 411 ـ ارشاد شيخ مفيد، ج 1، ص 117 و 165 ـ اختصاص، ص 150.
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اول نتوانســت در مقابل منطق نورانى آن بانو مقاومت كند لذا دســتور داد تا فدك را به 
ايشــان باز گردانند و اگرچه او با فاصله كمى از نظــر خود عدول كرد وليكن نكته حائز 
اهميت آنجاســت كه وقتى حضرت از مسجد به خانه باز مى گشت رافع  بن رفاعه به دنبال 

حضرت آمد و خطاب به ايشان عرض كرد: 
»يا سيدة النساء لو كان ابوالحسن تكلم ىف هذا االمر وذكر للناس قبل ان يجرى هذا العقد 

ما عدلنا به احد«.

اى ســرور زنان! اگر على قبل از اين كه مردم با ابوبكر بيعت كنند با آنان ســخن 
مى گفت ما از او روى گردان نمى شديم و با فرد ديگرى بيعت نمى كرديم. 

حضرت عذر به ظاهر منطقى او را نپذيرفت و در پاســخ به او فرمود: »اليك عنى فام 
جعل اللّه  الحد بعد غديرخم من حجة والعذر«.

يعنــى: مرا به حال خود بگذار كه خداوند بعد از جريان غديرخم براى هيچ كس عذر 
و بهانه اى قرار نداده است.1

اگرچه سخنرانى حضرت در دفاع از حقوق از دست رفته خود در فدك بود ليكن خطبه 
از حيث محتوا چنان روشــنگر است كه مردم با شنيدن آن، مسئله واليت امام على را 
 مى فهمند و ســعى پنهان حكومت كه تالش مى كرد مسئله دفاع حضرت از امام على
را بر سر مسائل و دنيوى در اذهان مردم جلوه دهد نقش بر آب كرد و حكومت نتوانست 
اختالف خود را با خاندان رســول خدا بر سر مســئله ارث و ميراث و مال و منال دنيا 
متمركز كند و مســئله اصلى يعنى واليت امام على را به موضوعى فرعى تبديل كند 

اين  نقشه با سخنان غرا حضرت زهرا نقش بر آب شد. 
  حضــرت در فــرازى از آن خطبه فرمــود: »ايها الناس اعلموا اىن فاطمه واىب محمد
 الأقول ما أقول غلطا وال أفعل شططا«؛ اى مردم بدانيد! من فاطمه همان و پدرم محمد

است گفتار و رفتارم جز حق نيست.2

1. دالئل االمامة، ص 37 ـ خصال، ج 1، ص 173، بحاراالنوار، ج 30، ص 124.
2. قسمتى از خطبه حضرت زهرا كه در مسجد پيامبر در حضور انصار و مهاجرين.
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  300. خليفه دوم از دختر پيامبر مى گويد  

اين فاطمه همان است كه دستور محبت و دوست داشتن او در روايات كتب اهل سنت 
موج مى زند پس چه شد قبر مخفى او چرا خليفه رسول خدا بر او نماز نتوانست بخواند.

در اين روايات دشــمن و دوســت را مى توان شــناخت و حد محبت صحابى پيامبر 
بــه حضرت زهرا را مى توان شــناخت. حضرت زهرا در منابع و كتب اهل ســنت فرد 
ناشــناخته اى نيست با علم به وجود نازنين ايشــان ظلم كردند، به اشاراتى كه در وصف 
حضرت زهرا در بعضى از تفاســير اهل سنت در اين فصل آمده توجه فرمائيد تا بدانيد 

كه صحابى رسول خدا جايگاه دختر رسول خدا را مى شناخته اند. 
چنان كه خليفه دوم بارها ابن عباس گفت: 

واللّه  ان وليها ان يحملهم عىل كتاب ربهم وسنة نبيهم لصاحبك اما ان وىل امرهم حملهم 

عىل املحجة البيضاء والرصاط املستقيم.

به خدا سوگند! پر جرأت ترين اين گروه كه بتواند مردم را به احكام كتاب  پروردگارشان 
و سنت پيامبرشان راه ببرد ساالر تو )على ( است، همانا اگر او عهده دار حكومت ايشان 

شود آنان را به راه راست و شاهراه روشن مى برد.1

  301. جايگاه و منزلت فاطمه زهرا در تفاسير  اهل سنت   

وقتى آيه »قل ال أسئلكم عليه أجرا اال املودة ىف القرىب«؛ نازل شــد، عده اى پرسيدند: يا 
رسول الل ! قربى چه كسانى اند كه محبت آن ها بر ما واجب است؟ 

آن حضرت فرمود: فاطمه و فرزندان او.2
فخررازى در معرفى مصداق اين آيه چنين آورده: 

آل پيامبر كســانى هســتند كه امر آنان به پيامبر برگشــت مى كند و هركس كه 
بازگشتش به پيامبر شديدتر و كامل تر باشد آل محسوب مى شود شكى نيست كه فاطمه 

1. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 12، ص 52.
2. شواهدالتنزيل نوشته حسكانى، ج 1، ص 193 متوفاى قرن پنجم و تفسري كشاف نوشته زمخشرى، ج 4، ص 

219، متوفاى 538 هجرى قمرى.
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و على و حسن و حسين شديدترين تعلق و وابستگى را نسبت به پيامبر  داشته اند پس 
آنان آل پيامبر هستند.1

فخــر رازى براى اثبات وجوب محبت نســبت به حضرت فاطمه و على و حســن و 
 چنين آورده، وقتى اين چهار نفر يعنى فاطمه و على و حســن و حســين حســين
مصداق اهل بيت پيامبر هستند پس الزم مى آيد كه از عظمت ويژه اى برخوردار باشند 

و بر اين جايگاه رفيع و ويژه چند مطلب داللت دارد: 
1. همين آيه مودت... »اال املودة ىف القرىب«.

2. شكى نيســت كه رسول خدا حضرت فاطمه را دوســت مى داشت و فرمود: 
»فاطمه بضعة منى يوذينى ما يوديها«.

3. نقل متواتر داللت مى كند كه حضرت رسول على و حسن و حسين را دوست 
مى داشــت وقتى اين مطلب ثابت شد بر امت اســالمى واجب است مانند پيامبر اين 
شخصيت هاى معنوى را دوست بدارند زيرا قرآن مى فرمايد: »واتبعوه لعلكم تهتدون...«.

فخر رازى در ادامه آورده كه دعا براى آل پيامبر منصب بزرگى است و از اين رو در 
پايان تشــهد نماز براى آل پيامبر دعا قرار داده شده است. »اللهم صل عىل محمد وعىل 
آل محمد ارحم محمدا وآل محمد؛ واين تعظيم و بزرگداشــت در حق هيچ كس غير از آل 

پيامبر يافت نمى شود همه اين ها داللت مى كند كه محبت آل محمد واجب است«.2

  302. نشانه راه يافتگان  

زمخشرى در تفسير كشاف در مورد سوره مباركه دهر و در ذيل آيه شريفه »وجزاهم 
مبا صربو اجنة وحريرا« آورده كه »بصربهم عىل االيثار« و آنگاه ماجراى روزه گرفتن فاطمه 

و على و فضه و حسن و حسين را به تفصيل آورده است. 
آلوسى در تفسير روح المعانى خود آورده: از لطايفى كه داللت دارد اين سوره در مورد 

1. تفسري كبري، ص 27 و ص 166.
2. تفسري كبري، ج 27، ص 166 ذيل آيه مودت.

)هر انسان آگاهى مى داند و مى فهمد اگر كسى فرزند شما را اذيت كند شما نيز به خاطر اين اذيت و آزار ناراحت 
و آزرده خاطر خواهيد شــد، يقينا اذيت حضرت زهرا ناراحتى رســول خدا را به همراه دارد و ناراحت كردن 

رسول الّل  به صراحت در قرآن كريم نهى شده است(.
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فاطمه و همســر و اوالدش نازل شده اين اســت كه خداى متعال در اين سوره نامى از 
حورالعني نبرده و به ولدان مخلدين تصريح فرموده و اين به آن جهت اســت كه رعايت 

حرمت بتول و نور چشم رسول خدا فاطمه زهرا مى باشد.1
 او همچنين آورده: چه مى توان گفت جز آنكه على موالى مؤمنان، وصى رسول خدا
است و فاطمه پاره تن احمد و جزء محمدى است و حسن و حسين روح و ريحان و سيد 

جوانان اهل بهشتند. 
آنگاه تصريح مى كند: وليس هذا من الرّفض بل ما سواه عندى هو الغى.

يعنى: اين كه مى گويم عالمت رافضى بودن من نيست بلكه غير از اين گفتن غّى و 
گمراهى محسوب مى شود. 

  303. نام و ياد او ابدى است  

فخر رازى در سبب نزول سوره كوثر چنين آورده است كه: 
ابن عباس، مقاتل، كلبى و عامه اهل تفسير گفته اند كه عاص  بن وائل همواره مى گفت: 

اّن محمدا ابرت الا بن له يقوم مقامه بعده فاذا مات انقطع ذكره واسرتحتم منه.2

سدى مى گويد: 
خداوند )در اين سوره( بيان كرده است كه دشمنان رسول خدا ابتر و بى دنباله اند ما 
كه مى بينيم نسل اين كفار منقطع شده است ولى نسل رسول خدا  هر روز، به ازدياد و 

رشد است و اين چنين خواهد بود تا روز قيامت.3
فخر رازى آنگاه آورده كه كوثر اوالد پيامبراكرم اســت چون اين ســوره به عنوان 
رد بر گفتار كســانى نازل شــده كه مى گفتند: پيامبر فرزند ندارد... پس معناى اين سوره 
آن اســت كه خداوند متعال به رسول خدا نســلى عطا مى كند كه در طول زمان باقى 

خواهند بود. 
فانظر كم قتل من اهل البيت ثم العامل ممتىل منهم... ثم انظركم كان فيهم من االكابر من 

العلامء كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وامثالهم.

1. تفسري روح املعاىن آلوىس، ج 29، ص 158، متوفاى 1270 قمرى.
2. تفسري كبري نوشته فخررازى، ج 32، ص 132 ـ 133، متوفاى 606 هجرى قمرى.

3. تفسري كبري، ج 32، ص 132، ص 133.
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يعنى: بنگريد كه چقدر از اهل بيت را كشته اند ولى جهان پر است از آنان و از بنى اميه 
احدى كه قابل ذكر باشد باقى نمانده است آنگاه بنگر كه در بين اهل بيت چقدر از بزرگان 

علما وجود داشته اند مثل باقر، صادق، كاظم، رضا و نفس الزكيه و امثال آنان.

  304. پنج نكته باريك تر از مو  

ـ حضــرت زهــرا با آن وصيت خود كــه فرمود: قبر مرا مخفــى كنيد چه چيز را 
مى خواست به نسل هاى آتى و آينده برساند اين حركت چه پيامى از خود دارد چطور شد 

كه دختر پيامبر اسالم اين گونه وصيت كرد؟
اگر اين حركت حضرت زهرا نبود معلوم نمى شــد مطلب از چه قرارى اســت اين 
بهترين مدرك نارضايتى دختر رســول خدا از سيره و روش و منش همان كسانى است 

كه ما مى گوئيم صحابى رسول خدا هستند. 
لذا اين مطلب مســلمانى بعضى را روشن و اثبات مى كند با اين راه و روش، حضرت 

نشان داد كه اين ها در مسير رسول خدا نيستند؟ 
ـ آيا مى توان تصور كرد كه رســول خدا دستور پيروى از كسى را بدهد بعد او خطا 

و بيراهه رود و يا نتواند امور مردم و حكومت را درست هدايت كند؟ 
ـ كدام يك از نزديكان رسول خدا چنين جايگاهى در روايت اهل سنت و شيعه براى 
او بر شــمرده شده اســت؟ چرا معاويه كه بعضى او را جزء صحابى رسول خدا مى داند 

دستور داد بعد از هر نماز در منابر امام على را لعن كنند.
ـ اهل بيت كسانى هستند كه بايد با اجازه وارد خانه آن ها شد تا چه برسد به اينكه به 
منزل ايشان حمله شود، 1200 سال قبل نويسنده و عالمى محقق به نام ابن قتيبه كتابى به 
نام االمامة والسياسة نوشته اين عالم بزرگوار ُسنى دقيقا و مفصاًل به ماجراى حمله به خانه 
حضرت فاطمه زهرا توسط قنفذ و آتش زدن خانه اشارات مبسوطى دارد. )فأفهم و تأمل(. 
ـ اگر مودة اهل بيت را رســول خدا از ما خواسته در مثل اين مودة پس اندازى است 
كه براى خود ذخيره كرده ايم اين به نفع خود ماســت معنا ندارد خداوند ما را دســتور به 

محبت كسى بدهد ولى راه آن ها را مورد تأييد قرار ندهد. 
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  305. غدير در منابع روائى اهل سنت   

بعد از معرفى و جانشينى امام على و اتمام خطبه غدير رسول خدا به همراه امام 
على به طرف خيمه اى كه برايش ســاخته بودند و محل اجراى مراســم بيعت مردم 
بود حركت كردند آنگاه مردم دســته دسته جهت بيعت به حضور امام شرفياب مى شدند 
روساى قبايل، سران عشاير، بزرگان مهاجر و انصار و... امامت و پيشوايى امام را تبريك 
مى گفتنــد و از بيعت با آن حضرت اظهار شــادمانى مى كردند از جمله افرادى كه با آن 
حضرت بيعت كردند و به امام تبريك گفتند ابوبكر و عمر بودند كه به چند مورد از منابع 

و مآخذ مهم اهل سنت در خصوص بيعت آن ها با امام على اشاره مى شود. 
1. كتاب رياض النضره جلد 2، ص 170 سه روايت در اين خصوص آمده كه در يك 
روايت عمر امام على را موال و ســرور خود و تمام مســلمين خطاب كرده است و در 
روايت ديگر موال و سرور خود و در روايت آخر آن حضرت را موال و سرور كسانى عنوان 

مى كند كه حضرت رسول موال و سرور آن هاست. 
2. فيض القدير، نوشته المناوى جلد 6، ص 317 متوفاى 1031 هجرى قمرى ابوبكر 

و عمر آن حضرت را موال و سرور تمام مؤمنين و مؤمنات ياد مى كنند. 
3. احمد بن حنبل در مسند خود جلد 4، ص 218 سلسله راويان خود را به براء بن عازب 
 رســانده و چنين آورده كه براء ا بن عازب روايت مى كند كه در ســفر حج با رسول خدا
بوديم چون به غدير رســيديم اعالم نماز گرديد و زيــر دو درخت را تميز و آماده كردند 
و پيامبــر نماز ظهر را به جاى آورد و آنگاه دســت حضرت على را گرفت و فرمود 
آيا نمى دانيد كه من نســبت به مؤمنين از خود آن ها سزاوارترم؟ گفتند: آرى! آنگاه دست 
حضرت على را گرفت و فرمود: هركس من موال و سرپرســت او هستم على هم موال 
و سرپرست اوست خدايا! دوست بدار هركه على را دوست دارد و دشمن بدار هركه على 
را دشــمن دارد. راوى گفت: در اين هنگام عمر حضرت على را مالقات كرد و گفت: 
خوشــا به حال تو اى پسر ابى طالب كه صبح و شام كردى در حالى كه موال و سرپرست 

تمام مؤمنين و مؤمنات گرديدى. 
4. فخر رازى در تفسير كبير ذيل همين آيه »اليوم اكملت« واقعه غدير را آورده و در 
پايان از تبريك عمر به امام على نيز ســخن گفته است )عالمه امينى در كتاب الغدير 
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به 60 مورد درباره نحوه تبريك خلفا و مردم به امام على اشــاره كرده اســت جلد 1 
الغدير، ص 270 تا 283(.

5. خطيب بغدادى از علماى معروف اهل ســنت در كتاب خود تاريخ بغداد جلد 8 ص 
290 روايتى نقل كرده كه هركــس روز 18 ذى الحجه )روز عيد غديرخم( را روزه بدارد 
براى او ثواب شــصت ماه روزه خواهد بود آنگاه تأكيد مى كند كه: آن روز عيد غديرخم 
است كه پيامبر دست حضرت على را گرفت و فرمود: آيا مى دانيد كه من نسبت به 
مؤمنين از خود آن ها ســزاوارتر هستم. گفتند: آرى. فرمود: هركس من موال و سرپرست 
او هســتم. على هم موال و سرپرســت اوســت. آنگاه عمر بن خطاب گفت: »بخ بخ لك 
يا بن ايب طالب اصبحت موالى وموىل كل مسلم«، به به! اى پسر ابى طالب موالى و سرور من 

و هر مسلمانى گرديدى سپس اين آيه نازل گرديد »اليوم اكملت لكم دينكم«.1
6. عالمه جالل الدين ســيوطى اديب و مورخ و مفسر بزرگ اهل سنت در تفسير خود 
الدرالمنثور ذيل آيه غدير )ســوره مائده، آيه 67( مى گويــد: ابن ابى حاتم و ابن مردويه و 
ابن عساكر از ابوسعيد خدرى نقل مى كنند كه آيه »يا ايها الرسول بلغ ما انزل« در غديرخم 
درباره على  بن ابي طالب بر رســول خدا نازل شــده است وى در حديث بعد چنين آورده 
كه »ا بن مردويه عن ا بن مسعود قال: كنا نقرا عىل عهد رسول اللّه  يا أيها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ربك ان عليا موىل املؤمنني وان مل تفعل فام بلغت رسالته واللّه  يعصمك من الناس...« 

ا بن مردويه از ابن مســعود نقــل كرده كه وى گفت: در زمان رســول خدا آيه را چنين 
مى خوانديم: اى رسول خدا ابالغ كن، آنچه را از سوى پروردگارت بر تو نازل گرديده است 
اينكه على موال و ســرور مؤمنين است و اگر اين فرمان را ابالغ نكنى رسالت خود را 

انجام نداده اى و خداوند تو را حفظ خواهد كرد. 

  306. قياسى عجيب  

حضرت آيةالل  العظمیبهجت مى فرمايند: اهل تســنن مى گويند: چون حديث غدير2 
را بخارى نقل نكرده پس ثابت نيست...

1. مائده، 3.
2. من كنت مواله فعىل مواله... 
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پاسخ ما اين است كه: ُمسلم در صحيح خود آن را نقل كرده و افراد ديگر از عامه در 
كتاب هاى خود آن را نقــل نموده اند1 چگونه روايات را مى بينيم و نمى بينيم و جمع بين 

نقيضين مى كنيم. 
مگر در عمل به روايت در ميان خودتان شرط است كه حتما بايد مسلم و بخارى هر 

دو نقل كنند؟
آيا اگر مسلم به تنهايى روايتى را نقل كند كفايت نمى كند؟ انصاف بدهيد! چرا براى 
اثبات حديث غدير به نقل مســلم اكتفا نمى كنيد ولى بــراى رد آن به عدم نقل بخارى 

تمسك  مى كنيد.

  307. راه عرفه   

جابر بن ارقم از قول برادرش زيد بن ارقم مى گويد: 
جبرئيل امين در بعدازظهر روز عرفه در سرزمين عرفات خبر واليت على  بن ابي طالب 

را به رسول خدا اعالم كرد تا آن حضرت هم به مردم آن را برساند.2

  308. واقعا شبهه اى وجود ندارد  

مسئله غدير و خطبه نورانى رسول خدا در تعيين امام على به عنوان رهبر جامعه 
اســالمى در كتب اهل سنت آن چنان طرح شده كه جاى هيچ انكارى را باقى نمى گذارد 
و بــه راحتى مى توان با منابع اهل ســنت واليت و امامت و رهبــرى امام على بعد از 

رسول خدا به اثبات رساند.
و اما اين كه بعضى از علماى بزرگوار اهل ســنت آورده انــد كه ماجراى غدير صرفا 
براى دوســت داشتن على بوده نه مسئله امامت و واليت او، بايد گفت اين يك حرف 

1. فضائل الصحابه، صفحه 14 ـ مسند احمد، ج1 ص 84، ص 118 و 119 ص 152 و ص 323 و....
سنن ا بن ماجة، ج1 ص 45 ـ سنن ترمذى، ج5، ص 297 ـ مستدرك حاكم، ج 3، ص 109 و 110 و 134.

و تعجب اســت كه خود بخارى حديث غدير را در كتاب التاريخ الكبري، ج1، ص 375 و ج4، ص 194 و ج6، ص 
241 ذكر كرده است. 

ـ براى تحقيق بيشتر به الغدير ج 1، ص 8 مراجعه شود در محرض حرضت آيت اللّه  العظمى بهجت، نوشته حضرت 
آيت اللّ  محمدحسين رخشاد، ص 290.

2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 356.
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انحرافى اســت و به قول مرحوم مطهرى اين حــرف انحرافى او از مصاديق لوث تاريخ 
تلقى مى شود در تاريخ و سيره رفتارى رسول خدا محبت به امام على و توصيه به آن 
 و توجه اصحاب به اين احترام و محبت بوده لذا جايگاه امام در گفتار و كردار رسول خدا
قباًل متجلى شده بود پس در غدير مسئله غير از آن خواهد بود. مرحوم عالمه كبير جناب 
آيت الل  امينى در كتاب شريف الغدير نام 350 نفر از بزرگان و علماى اهل سنت را آورده 
كه ماجراى غدير را نقل كرده اند و نام 20 كتاب را نيز كه به طور مستقل به موضوع غدير 

پرداخته و در اين خصوص نوشته شده است را در كتاب خود آورده است. 

  309. 4 بار پيامبر تكرار كرد  

و رسول خدا در خطبه غدير فرمودند:
... اى مردم! 

چه كســى حتى از خود مؤمنان به آنان اولى است گفتند: خدا و رسول بهتر مى دانند 
فرمود: خدا موالى من اســت و من موالى مؤمنين و من به مردم اوالى از خودشــان 
هســتم، پس هركه من موالى اويم على موالى اوست آنگاه سه مرتبه فرمودند )جالب 
اين كه به قول احمد حنبل چهار مرتبه( خدايا )رفتار( دوســت و مهربان باش با هر كه با 
على چنين رفتارى داشته باشد و... شيعيان عموما معتقدند كه آيه )اليوم أكملت كلم...( 
در روز 18 ذىحجة ســال 10 هجرى )مشهور به روز غدير( و به مناسبت اعالم واليت 
و ســرورى على  بن ابى طالب از ســوى پيامبر در غدير خم نازل شــده است. عالوه 
برشــيعيان، جمعى كثير از محدثان و مورخان بزرگ اهل ســنت نيز )كه ذياًل به اسامى 
برخى از آنان اشــاره مى شــود( در آثار خويش به احاديثى كه داللت بر اين امر مى كند 

اشاره كرده اند:
1. حافــظ ابوجعفر محمد بن حرير طبرى )متوفــى 310 ق .( در كتاب الوالية فى طرق 

حديث الغدير، به نقل از زيدبن ارقم. 
2. حافظ ابوبكربن َمرَدويه اصفهانى )م . 410( به نقل از ابوسعيد خدرى.1

1. تفســري ا بن كثري، ج 2، ص 14، الدراملنثور ســيوطى، ج 2، ص 259، االتقان سيوطى، چاپ 1360 هجرى قمرى 
ج1، ص 31، ر.ك، مفتاح النجاى ميرزامحمد بدحشى و كتاب الفرقة الناجيه نوشته قطيفى.
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3. حافــظ ابونَُعيم اصفهانــى )م . 430( در كتــاب ما نزل من القرآن فى علٍّى، به نقل از 
ابو سعيد خدرى.

4. حافظ ابوبكر خطيب بغدادى )م . 463( درتاريخش، به نقل از ابوهريره.
5. حافظ ابوسعيد سجستانى )م . 477( دركتاب الوالية، به نقل از ابوسعيد خدرى.
6. ابوالحسن ابن َمغازلى شافعى )م . 483( در كتاب مناقب، به نقل از ابوهريره.

7. حافظ ابوالقاسم حسكانى، به نقل از ابو سعيد خدرى، متوفاق قرن پنجم در كتاب 
شواهدالتنزيل.

8. خطيب خوارزمى )م . 568( در كتاب مناقب به نقل از ابوسعيد خدرى.
9. حافظ ابن عساكر شافعى دمشقى )م . 571( به نقل از ابن مردويه.

يــة، به نقل از ابوســعيد خدرى و  10. ابوالفتــح نطنزى در كتــاب الخصائص العلوّ
جابر بن عبدالل  انصارى. 

11. سبط ابن جوزى حنفى بغدادى )م . 654( در تذكره الخواص، به نقل از ابوهريره. 
12. شيخ االسالم َحَموينى )م . 722( در فرائدالسمطين، به نقل از ابوسعيد خدرى.

13. عمادالدين ابن كثير دمشقى شافعى )م . 774( در تاريخ خويش، به نقل از ابوهريره.
14. جالل الدين سيوطى شافعى )م . 911( در تفسير الّدرالمنثور، به نقل از ابن مردويه، 
و نيز در االتقان، در بخش آيات ســفريه قرآن، ذيل )اليوم أكملت لكم( به نقل از عمر و 

با تصريح به صحت و اعتبار سند روايت.1

  310. دو متن مستند  

براى نمونه، به نقل طبرى و حســكانى در اين زمينه اشاره مى كنيم. طبرى در كتاب 
الوالية فى طرق الحديث الغدير، به طور مســتند از زيد بن ارقم نقل مى كند كه گفت: زمانى 
كه پيامبر در بازگشــت از حّجة الوداع به غديرخم رســيد، توقــف فرمود و نداى نماز 
جماعت در داد. پس ما اجتماع كرديم و حضرت خطبه اى بليغ ايراد نمود و سپس گفت:  
خداى متعال اين آيه را بر من فرو فرســتاده اســت كه »بلغ ما أنزل اليك من ربك...«2؛ و 

1. الغدير، عالمه امينى )چاپ پنجم، دارالكتب العربى، بيروت 1403 ق( 231ـ 236.
2. مائده، 67.
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همانــا جبرئيل از ناحيه پروردگار به من فرمان داده كه در اين محل توقف كنم و به هر 
مسلمان سفيد و سياهى اعالم كنم كه على  بن ابي طالب برادر، وّصى، خليفه و امام بعد از 

من بر مسلمانان است...
هان اى مردم، بدانيد كه خداوند على را ولى و امام شما قرار داده و اطاعت از وى را 

بر همگان واجب ساخته است...
بشــنويد و اطاعت كنيد. خداوند موالى شما و على امام شماست و پس از وى نيز تا 
روز قيامت سلســله امامت در فرزندان من از ُصلب على استمرار خواهد داشت... هركس 
كه من موالى اويم اين على نيز موالى اوســت و امارت بر مؤمنان پس از من بر كسى 

)جز او( به روا نيست...
طبرى سپس مى افزايد: 

در روايت ديگر آمده است كه رسول خدا فرمود: بار پروردگارا، دوست بدار هر كه وى 
را دوست مى دارد و دشمن بدار هر كه با وى دشمنى مى كند... پروردگار، هنگامى كه اين 

حقيقت درباره على بيان گشت آيه )اليوم اكملت لكم دينكم( را نازل فرمود...
حافظ ابوالقاسم حســكانى، نيز، به سند متصل، از ابوسعيد خدرى نقل كرده است كه 
گفت: رســول خدا زمانى كه آيه )اليوم اكملت لكم دينكم( نازل شد فرمود: اللّه  اكرب بر 
اكمــال دين و اتمام نعمت و رضايت پروردگار به رســالت من و واليت على  بن ابي طالب 

پس از من...1
از مالحظه مجموع روايات فوق، كه پاره اى از آن ها از حيث سلســله ســند در كمال 
اتقان و اعتبارند،2 برمى آيد كه آيه 3 مائده )اليوم اكملت لكم دينكم...( در روز غدير و به 
مناسبت اعالم »واليت و امارت على  بن ابي طالب بر كاّفه مسلمانان پس از پيامبر« نازل 

شده است.

  311. حديثى نورانى  

ابوالخير محمد جزرى شــافعى )متوفاى 833 ق .( در كتاب اســنى المطالب فى المناقب 

1. براى مطالعه متن كامل حديث طبرى و حسكانى، ر.ك، همان 214/1 ـ 216 و 218 ـ 219. 
2. همان: 236/1 ـ 237.

291



ســيدنا على  بن ابي طالب ص 50 حديث غدير را از حضرت فاطمه چنين آورده: فاطمه 
دختر امام على بن موســى الرضا از عمه هايش فاطمه1، زينب و ام الكلثوم دختران امام 
موســى بن جعفر نقل مى كند كه آنان فرمودند: فاطمه دختر امام صادق از عمه اش 
فاطمه، دختر امام محمد باقر و او از عمه اش فاطمه دختر امام زين العابدين نقل مى كند 
 از عمه اش ام الكلثوم دختر اميرالمؤمنان على كه فاطمه و سكينه دختران امام حسين
نقــل مى كند كه مادرش فاطمه زهرا دختر عزيز رســول خدا خطاب به مردم2 فرمود:

انسيتم قول  رسول اللّه  يوم غديرخم: من كنت موالة فعىّل موالة و قوله: انت منى 

مبنزلة هارون من موىس.3

آيا كالم و فرمايش رســول خدا را فراموش كرده ايد كــه در روز غديرخم فرمود: 
هركس من موالى او باشــم پس على نيز موالى اوست؟ و يا كالم ديگر پيامبرخدا  را 
 كه فرمود: يا على! جايگاه تو نســبت به من همانند موقعيت هارون نســبت به موسى

مى باشد. 

  312. مدرك كافى وجود دارد  

آيه مباركه يا أيها الرسول ما انزل اليك...؛ در روز هجدهم ذى الحجه در محل غدير خم 
بر رسول خدا نازل شد و آن حضرت مأموريت يافت كه فرمان اكيد خداوند را در مورد 

واليت و امامت امام على به تمامى مردم ابالغ كند. 
در غاية المرام 89 روايت از مآخذ مهم اهل سنت در اين مورد نقل شده است و عالمه 
امينى نيز در كتاب سترگ غدير نام 350 نفر از مورخين و مفسرين و محدثين اهل سنت 
را نام برده كه در واقعه غديرخم حاضر بودند و اين حديث را بدون واسطه نقل كرده اند و 
84 نفر از تابعين )آن هايى كه شخص پيامبر را درك نكردند اما برخى از اصحاب پيامبر 

1. منظور حضرت فاطمه معصومه در قم مى باشد.
2. نكتــه جالب آنكه معصومين اهتمام جدى و بارزى در انتخاب نام فاطمه در خاندان عصمت و طهارت 

داشته اند كه اين هم نشانه اى نورانى بر اين سعى و هدف جارى در عترت رسول خدا است.
3. سعى ديگرى كه مورد اهتمام ائمه اطهار بوده حفظ كردن حديث غدير بوده كه در فرزندان ايشان سينه به 
سينه جارى گشته چرا در كشور شيعى ما همانند حفظ قرآن كريم نبايستى خطبه غدير نيز براى حفظ و مسابقه 

مفاهيم آن و يا اشعار با صبغه غدير در مدارس كشور قرار گيرد.
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را درك و مالقــات كردند( نيز حديث غدير را نقل كرده اند و در كتاب الغدير نام 26 نفر 
از علماى بزرگ اســالم را كه مستقاًل درباره واقعه غدير كتاب نوشته اند ذكر شده است. 

  313. تهمتى بزرگ به رسول خدا زدند  

عجيب ترين حرفى كه بعضى اظهار مى كنند آن اســت كه مى گويند رسول خدا  از 
دنيا رفت در حالى كه كسى را تعيين نكرده بود. 

اين حرف با توجه به سوابق تاريخى سيره پرنور رسول خدا انطباق ندارد. 
در تاريخ آمده كه هرگاه قبيله اى مســلمان مى شدند رسول خدا براى آن ها حاكم 
تعيين مى فرمود و وقتى لشــكرى را براى جنگ اعزام مى كرد براى آنان فرمانده تعيين 

مى فرمود. 
و وقتى از مكه به مدينه هجرت كرد در مكه براى خود جانشين تعيين فرمود و...

كجا در تاريخ نمونه اى را مى توان يافت كه رســول خدا جماعت بســيار كوچك را 
بى سرپرست و رها كرده باشند. 

  314. حرف آخر  

شــخصى خدمت امام صادق عرض كرد يا بن رسول الل  من براى يكى از مخالفين 
شما با آيات مباهله و تطهير به واليت استدالل كردم ولى او با وجود اين كه جوابى ندارد 

زير بار نمى رود چه بايد كرد؟ 
امام فرمود: با او مباهله كن ســه روز، روزه بگير. روز ســوم به او بگو بيا يكديگر را 

نفرين كنيم تا خداوند هر كس را كه باطل است نابود كند. 
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فصل ششم 

واليت امام على در كتب اهل سنت

رسول خدابه علی و 

فاطمه و حسنین فرمود:

»انا حرب ملن حاربتم وسلم ملن 

ساملتم«

»من با کسی که با شام دشمنی 

کند دشمنم و با آن کسی که با 

شام دوستی کند دوستم«

سنن ترمذی، جلد5، صفحه699





درآمد
به جهت دلگرمى و ايجاد يقين از درســتى مطالــب، كليه روايات اين فصل از كتب 
قديمى و از علماى ممتاز و برجســته برادران عزيز اهل ســنت در قرن ها پيش حتى در 

مواردى بيش از 1000 سال قبل استفاده شد. 
شايســته اســت عزيزانى كه اقدام به مطالعه مى نمايند به تاريخ و سابقه زمانى آن 
كتب و نويســنده توجه نمايند تا ترديد و شك و دو دلى به دلگرمى و ايقان تبديل گردد. 

بعون الل  تعالى.
بــراى فهميدن و پيدا كردن راه حق و حقيقت گاهى يك دليل هم كفايت مى نمايد، 
البته تقريبا در همه 12 فصل اين كتاب از منابع و كتب كهن دانشمندان بزرگ اهل سنت 
روايت و حديث بعنوان دليل آورده شده است و در همين بخش نيز در بيش از 145 بار از 
كتب علماى بزرگوار اهل سنت استفاده شده است و حتى جهت اطمينان به شرح مختصر 

زندگى آن ها اشاره شده است. 
امــا بعضى در مواجه با داليل موجود در اين كتاب شــايد بگويند ما با اين مســائل 
)واليت امام علــى ( كارى نداريم هرچه علماى ما فهميدند گفته اند و ما از تصميم و 

فهم آن ها تبعيت مى كنيم.
واقعيت آنست كه در فهم يك حقيقت و يك اصل واضح كه ريشه اى قرآنى و داراى 
روايتى محكم در منابع اهل سنت مى باشد نمى توان در قيامت خداوند را اين گونه جواب 
داد كه در فهم مسايل بارز و عقلى از عقل خود استفاده نكرديم و تابع علماى خود بوديم. 
ما فقط در مسايل فقهى اين اجازه را داريم اما در ساير مسائل  جارى  زندگى روزمره خود 
مثل خريدخانه و ماشين و.... عقل خود را تعطيل نمى كنيم و تابع علماى خود نيستيم. و 

مسائل اعتقادى مثل امامت نيز اينگونه اند كه خود فرد بايد به درستى مطلب پى ببرد. 
مثالى گوياتر: پيامبراكرم به پيرزنى كه مشــغول ريســيدن نــخ بود فرمود: خدا را 

چگونه شناختى؟ 
زن گفت: همان طورى كه اين چرخ نخ ريسى را من مى گردانم خدايى هم هست كه 

عالم را مى چرخاند.
پيامبر فرمود: 

از اين پيرزن مســائل توحيد را ياد بگيريد، نبــوت و امامت نيازى به تبعيت از علماء 
ندارد و آنقدر واضح است كه افراد عادى هم مى توانند موضوع را بفهمند.
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  315. اثر قطعى واليت   

وفى شــواهد التنزيل، جلد 1، ص 426 و 427 بسند، عن جابر قال: قال رسول اللّه : يا 
عىل! لو اّن امتى صاموا حتى صاروا كاالوتاد وصلّوا حتى صاروا كالحنايا ثم ابغضوك الكبهم 

اللّه  عىل مناخرهم ىف النار.

رســول خدا به امام على فرمود: يا على! اگر امت من آنقدر روزه بگيرند كه مانند 
ميخ ها باريك شــوند و آنقدر نماز بخوانند كه مانند كمان خميده گردند و پس از آن با تو 

دشمن باشند خداوند آن ها را با صورت به آتش خواهند افكند.1

   حامی رسول خدا 316. علی  

از مســند احمدبن حنبل از عبادبن عبدالل  اســدى از على نقل شده كه فرمود: چون 
اين آيه: »وانذر عشريتك االقربني«؛ نازل شــد رســول خدا اهل بيت خود كه آن روز سى 
نفر بودند را دعوت نمود و تا ســه روز آن ها را اطعام نمود و سپس به آن ها فرمود: كدام 
يك از شــما وعده من و ديون مرا ضمانت مى كند كه خليفه من در دنيا و هم نشين من 

در بهشت باشد؟ پس على گفت: من ضمانت مى كنم.2

  317. حسنه اى بزرگ   

در كتاب ينابيع المودة از ابونعيم اصفهانى و حموينى و ثعلبى نقل شده آن ها همگى از 
ابوعبدالل  جدلى نقل كرده اند كه گويد: 

على به من فرمود: آيا به تو خبر ندهم از آن حســنه اى كه هركه در قيامت با خود 
داشته باشد خداوند او را به بهشت وارد مى كند و از سيئه و گناهى كه هركس در قيامت با 
خود داشته باشد خداوند او را با صورت به آتش مى افكند و از او هيچ عملى را نمى پذيرد؟ 

1. مثالى واضح اگر كسى در پاكت نامه ارسالى خود به شهرى پول قابل توجهى بگذارد ولى روى پاكت آن تمبر يا 
آدرس ننويسد اين پول و سرمايه به آن شهر فرستاده نمى شود اداره پست هم كارى ندارد شما چه كسى هستيد 
يا چه عنوان و مسئوليت بزرگى در شهر داريد. پست مى گويد شما تمبر روى پاكت بزنيد پاكت مى رود اعمال ما 

نيز با تمبر واليت امام على قبول خواهد شد.
2. ينابيع املودة، ص 105 ـ خصائص نســاىئ، ص 18 ـ طبرى در تفســري جامع البيان، ج 19، ص 68، ابن جوزى در 

تذكرة، ص 42.
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گفتم: آرى. 
فرمود: حسنه محبت ما خانواده و سيئه عداوت و دشمنى با ما است.1

  318. راه راهنما مى خواهد   

مالقطب شيرازى كه يكى از بزرگان علماى اهل سنت است مى گويد: 
راه بى راهنما نمى توان رفت و گفتن به اين كه كتاب خدا و ســنت رســول خدا  در 
ميان هســت به راهنما نيازى نيست مثل آن مى ماند كه مريضى بگويد چون كتاب طبى 

كه اطباء نوشته اند هست نياز به طبيب نداريم. 
اين سخن خطا است براى اينكه نه هركس را فهم كتب طب ميسر است و استنباط 

از آن مى توان كرد بلكه بايد مراجعه به اهل استنباط نمود.2

   319. دشمن پيامبر  

: ترمذى در كتب صحيح خود از زيدبن ارقم روايت مى كند كه رسول خدا
به على و فاطمه و حسن و حسين فرمود: »انا حرب ملن حاربتم و سلم ملن ساملتم«؛ 
من دشــمن خواهم بود با كســى كه با شما اهل بيت دشمن باشد و دوست خواهم بود با 

كسى كه شما را دوست داشته باشد.

  320. غدير چشمه اى نورانى  

در فصل پنجم همين كتاب به ماجراى غديرخم و خطبه رســول خدا اشــاره شده 
است. 

در فصــل مذكور  از كتب بزرگ دانشــمندان محترم اهل ســنت كــه قرن ها پيش 
مى زيســته اند و به خطبه غدير در كتب خود اشاره داشته اند آدرس هاى الزم آورده شده 
است، لذا ضرورت دارد عالقمندان به منابع اهل سنت در اين بخش كه درباره غدير است 

مراجعه نمايند. 

1. شواهدالتنزيل حاكم حسكاىن، ج 1، ص 428 و ص 425.
2. معرفه الحق واليقني، ص 23.
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  321. روسياهان صحنه قيامت   

عمروبن ابى بكار از امام باقر نقل كرده كه فرمود: 
دشمنان على و كسانى كه مقام او را در دنيا انكار مى كردند چون در قيامت منزلت 

او را نزد رسول خدا ببينند صورت هايشان سياه مى گردد....1

  322. هشتاد حديث   

از ابن عســاكر در بيان احواالت اميرالمؤمنين در كتاب تاريخ دمشــق نقل شــده 
كه: بيش از 80 حديث با ســندهاى صحيح و متواتر كه منتهى به بزرگان صحابه، مثل 
ابن عباس، انس، ســلمان، ابوذر، ابوايوب، ابورافع و ابوبكر و غير آن ها مى شود نقل شده 

كه على نخستين كسى بود كه اسالم را پذيرفت و ايمان آورد و نماز خواند.2

  323. آخرين واجب الهى   

حضرت باقر فرمود: فرايض به تناوب از طرف خداوند نازل گرديد و آخرين فريضه 
واليــت على  بن ابي طالب بود و پــس از آن، فريضه ديگرى نازل نگرديد و خداوند در آن 
روز )روز غدير( آيه نازل فرمود كه امروز فرايض را كامل ساختم و دين را تمام نمودم. 

  324. روز کامل شدن شريعت   

ابوالقاسم عبدالل بن حسكانى از ابى هارون و ابونعيم از ابى سعيد خدرى روايت كرده اند 
كه رســول خدا در وقت نزول آيه ابــالغ درحجة البالغ فرمود: اللّه اكرب عىل اكامل الدين 

وامتام النعمة ورضا الرب برسالتى وبوالية عىل بعدى.

1. شواهدالتنزيل حاكم حسكانى از علماى اهل سنت، ج 2، ص 265.
2. تاريخ دمشق، ج 1، ص 41.
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  325. وضعيتى وخيم   

حاكم حسكانى در كتاب خود در شواهد التنزيل از ابن عباس در تفسير آيه: ومن اعرض 
عن ذكرى فان له معيشه ضنكا ونحرشه يوم القيامة اعمى«.1

نقل كرده كه گويد: 
هركــه واليت على را رها كند كر و گنگ وارد قيامت مى شــود و در همان كتاب 
از جابر نقل شــده كه گويد رسول خدا در ضمن خطبه اى فرمود: هركه با اهل بيت من 

دشمنى ورزد خداوند در قيامت او را با يهود محشور خواهد نمود.2 

  326. حقى واجب   

رسول خدا فرمود: على را براى من دوست بداريد و براى من به او احترام بگذاريد، 
سپس فرمود: به خدا سوگند آنچه گفتم از طرف خدا بود و او مرا به آن امر نموده بود اى 
مردم هركه بعد از من با على دشمنى ورزد خداوند در قيامت او را كور محشور خواهد 

نمود و راه نجاتى نخواهد داشت.3
چنانچه ابوذر در تفسير آيه 82 سوره طه گفته: خداوند غفار است نسبت به كسى كه 
فرموده هاى رســول خدا را حق بداند و واجبات خدا را انجام دهد و محبت و واليت آل 
محمد را دارا باشــد اين روايت را عده اى از بزرگان اهل سنت مانند شهاب الدين شافعى 
در توضيح الدالئل ص 163 و شــهاب الدين حنفى مصرى در تفسير آيه مودت، ص 31 و 

ابوبكر حضرى در رشفه الصادى ص 80 آورده اند.4

  327. واليت امام على در معراج رسول خدا در منابع اهل سنت   

 حاكم حســكانى عالم بزرگ اهل سنت در كتاب خود شواهد التنزيل از حضرت رضا
 فرمود: شبى كه براى معراج مرا به آسمان بردند و جبرئيل روايت كرده كه رسول خدا

1. طه، 124.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 379.
3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 378.
4. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 375.
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مرا بر بال راست خود قرار داده بود از طرف خداوند عّزوجّل به من خطاب شد چه كسى 
را به جاى خود بر اهل زمين خليفه خود قرار دادى؟

گفتم: بهترين اهل زمين على  بن ابي طالب را كه برادر و حبيب و داماد و پسر عم من 
است. پس خطاب شد اى محمد! آيا او را دوست دارى؟ 

گفتم: آرى اى پروردگار عالميان!
فرمود: او را دوست بدار و امت خود را نيز امر كن كه او را دوست بدارند زيرا من علّى 

اعلى هستم و از نام خود نام او را برگرفتم و او را على نام نهادم. 
سپس جبرئيل بر من هبوط نمود و گفت: خدايت به تو سالم مى رساند و مى فرمايد: 

بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: اين آيه را بخوان.
»ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا«.1

  328. معدن تفسير قرآن کريم   

در كتاب شــواهد التنزيل از حارث نقل مى كند كه گويد: از على از تفســير آيه »... 
فسئلوا اهل الذكر...«2 پرسيدم؟ 

حضرت فرمود: به خدا ســوگند ماييم اهل ذكر و ماييم اهل علم ماييم معدن تأويل 
و تنزيل قرآن. 

سپس فرمود: 
از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: من شهر علم و دانش هستم و على در آن شهر 
اســت پس هركس كه طالب علم و دانش است بايد از دِر آن وارد شود3 در همان كتاب 

نيز از جابر نقل كرده كه امام باقر فرمود: ما اهل ذكر هستيم.

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 357 ـ آيه 50 سوره مباركه مريم.
2. نحل، 43.

3. طبقات ابن سعد، ج 6، ص 167 ـ تفسري الدراملنثور و مجمع الزوائد، ج 9، ص 116 ـ الرياض النرضه، ج 2، ص 
209، كنزالعامل، ج 6، ص 156.
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  329. ارزشى عرشى   

محمدبن الفضيل عن الرضا قال: قلت: قل بفضل اللّه  وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري 

مام يجمعون. قال: بوالية محمد وآل محمد هو خري مام يجمع هؤالء من دنياهم.

از محمد بن فضيل نقل شده كه مى گويد: به حضرت رضا عرض كردم: مقصود از »قل 
بفضل اللّه  ورحمته...«1 چيست؟ 

فرمود: 
واليت محمد و آل محمد اســت كه ارزشــمندتر از خواسته هاى دنيايى اين مردم 

مى باشد. 
 حســكانى حنفى نيز در كتاب شواهد التنزيل از ابن عباس نقل كرده كه گويد مقصود 
از بفضل اللّه ، رســول خدا و مقصود از وبرحمته على است. سپس گويد: اين روايت از 

امام باقر نيز نقل شده است.2

  330. حقى قابل تصور   

مرحوم قاضى نورالل  تســترى در كتاب خود آورده اســت كه مفسران اسالمى اجماع 
و اتفــاق نظر دارند كه آيه مباركه تطهيــر )امنا يريداللّه  ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
 و امام حسن و حضرت زهرا و حضرت على ويطهركم تطهريا( درباره پيامبراسالم

و امام حسين نازل گرديده است. 
عالمان اهل ســنت نيز به اين حقيقت واضح تصريح دارنــد از قبيل احمدبن حنبل و 

علماى شيعه روايت زيادى در تأييد مطلب فوق نقل كرده اند.3
بعضى گفته اند چون قبل از اين آيه آياتى درباره زنان پيامبراكرم و وظايف ايشــان 
قرار دارد پس اين آيه نيز مربوط به همســران پيامبر اســت ولى بايد توجه داشت كه 
گرچه صدر آيه شــريفه مربوط به زنان پيامبر اســت و با ضميــر جمع مؤنث آنان را در 
مخاطــب قرار داده و مى فرمايد: وقرن ىف بيوتكن؛ ولى ذيل آيه با ضمير جمع مذكر يعنى 

1. يونس، 58.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 268.

3. احقاق الحق، ج 2، ص 548.
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ليذهب عنكم الرجس آمده و نفرموده ليذهب عنكن الرجس اين خود آشكاترين گواه است 

كه آيه تطهير صرفا به رســول خدا، على، فاطمه و حسن و حسين اختصاص دارد نه زنان 
پيامبراسالم اين مطلب توسط علما و مفسران اهل سنت نيز تأكيد شده و صاحب كتاب 
احقاق الحق اســامى 78 نفر از بزرگان و محدثان و علماى ايشــان را نام مى برد كه در 
كتاب هــاى خود به صراحت بيان كرده اند كه آيه مبارك تطهير در حق اهل بيت بوده 

است و نه زنان ايشان.1
امام باقر مى فرمايد: رجس به معناى شــك اســت و هرگز ما )اهل بيت( در دين 

خودمان شك و ترديد نمى كنيم.2

   331. رکن قيامت علی  

ـ قال رسول اللّه : عىل! قسيم الجنة والنار يوم القيامة.
رسول خدا فرمود: على! در قيامت تقسيم كننده بهشت و جهنم است.3

  332. همراه و هم عقيده على باش  

ـ عن اىب ليىل الغفارية قال سمعت رسول اللّه  يقول: سيكون من بعدى فتنة فاذا كان 

فالزموا عىل بن ايب طالب فانه اول من امن ىب واول من يصافحنى يوم القيامة وهو الصديق االكرب 

وهو فاروق هذه االمة...

رســول خدا فرمود: بعد از من فتنه اى رخ مى دهد تو همــراه على باش همانا اول 
كسى است كه به من ايمان آورده....4

1. احقاق الحق، ج 30، ص 3.
2. احقاق الحق، ج 3، ص 310.

3. صواعق املحرقة ابن الحجر، ص 75 ـ كنزالعامل، ج 6، ص 402 ـ كنزالحقايق منادى، ص 92.
4. اصابه ا بن حجر، قســم 1، ص 167ـ  اســتيعاب، نوشــته ا بن عبدالبر ج 2، ص 657ـ  اسدالغابة، ج 5، ص 287 
ـ تاريــخ طــربى، ج 2، ص 56 و ريــاض النــرضه، ج 2، ص 155 ـ مجمع زوائد، نوشــته هيثمى ج 9، ص 102 ـ 

كنزالعامل، ج 2، ص 152.
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   333. برادر رسول خدا  

ـ قال رسول اللّه : لعىل انت اخى ىف الدنيا واالخرة.

يعنى: رسول خدا به على فرمود: يا على! تو در دنيا و آخرت برادر منى.
و با تفصيل بيشــتر در كتاب تاريخ طبرى و صحيح ترمذى جلد 2، ص 299 طبقات 
ابن سعد جلد 8، ص 114 ـ مستدرك صحيحين،ج3، ص 14 ـ مسند احمد بن حنبل، جلد 

1، ص 159.

  334. بشارتی سرورآفرين   

ىف سورة يونس آية 2 قال سبحانه )وبرش الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم(. 

 .وىف دالئل الصدق للشيخ املظفر جلد 2، ص 290: انها نزلت ىف والية عىٍل

ترجمه: و به كسانى كه ايمان آورده اند مژده ده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقه 
نيك است.

در كتــاب دالئل الصدق، مرحوم عالمه مظفر نقل نمــوده كه اين آيه مبارك درباره 
واليت على نازل شــده و پاداش آخرت ازآنِ پيروان على است. چنان كه اهل سنت 
مانند: االمر تسرى در ارجح المطالب و شهاب الدين شافعى در توضيح الدالئل اين روايت را 

نقل كرده اند و در احقاق الحق جلد 3، ص 422 ـ و در كافى جلد 1، ص 549.

   335. جانشينان رسول خدا  

شيخ ســليمان قندوزى حنفــى در كتاب ينابيع المــودة بعد از نقل روايــات وارده از 
رسول خدا كه فرمود: جانشينان من دوازده نفر هستند. 

از بعضى از محققين اهل سنت نقل مى كند كه گويد: امكان ندارد مقصود از جانشينان 
خلفا باشد چون خلفا دوازده نفر نيستند و نمى توان گفت مقصود ملوك اموى و يا عباسى 
هســتند، چرا كه آن ها بيش از 12 نفر بوده اند و ظلم آن ها نسبت به اهل بيت و ساير 
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مسلمانان بى گناه نيز معلوم است و لذا راهى جز اين باقى نمى ماند كه بگوئيم مقصود آن 
حضرت دوازده امام از اهل بيت مى باشد.1

  336. نقش عشق بر هستى زدند  

شيخ سلميان قندوزى حنفى در ينابيع المودة ص 178 نيز آورده است. 
من درباره مردى كه اهل ذمه )يهود و نصارى( در حين اين كه پيغمبرى محمد را 

قبول ندارند ولى به على احترام مى گذارند چه بگويم؟....
درباره شــخصيتى كه پادشــاهان فرنگ و روم صورت او را در عبادتگاه خود نقاشى 
كرده اند... و عكس او را بر روى شمشــيرهاى خود نقاشــى كرده بودند چه بگويم؟ من 
درباره كســى كه عكس وى روى شمشــير عضدوالدولة بن بويه و فرزندش ركن الدوله و 

آلپ ارسالن و فرزندش ملك شاه ديده مى شد چه بگويم؟
درباره كسى كه پادشاهان ترك و ديلم به شمشيرى كه عكس آن حضرت را داشت 

تبرك مى جستند و آن را وسيله پيروزى و فتح خود مى دانستند چه بگويم؟...

  337. سى هزار فضيلت بى همتا  

مردى از ابن عباس پرسيد: 
به راســتى چقدر فضايل على زياد اســت فكر مى كنم كه اين فضايل به سه هزار 

رسيده باشد؟
ابن عباس در جواب او گفت: فضايل على به ســى هزار نزديك تر اســت تا به سه 

هزار.
ســپس در ادامه گفت: اگر درخت ها قلم شوند و درياها مركب و جن و انس نويسند. 

نمى توانند فضايل على را شمارش كنند.2

1. ينابيع املودة، ص 445، )فخررازى نيز در تفســير خود مفاتيح الغيب، ج 12، ص 50 آورده است كه: »عىل موىل 
من كان رسول اللّه  مواله؛ هركس كه پيغمبر بر او واليت دارد على نيز بر او واليت دارد«(.

2. تذكرةالخواص، نوشته ابن جوزى، ص 13.
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  338. مشعل هدايت   

طبرى در كتاب ذخائرالعقبى پس از ذكر 9 آيه از قرآن كريم درباره على  مى نويسد: 
»در آيات قرآن كريم هركجا كلمه آمنوا باشد على رهبر و پرچمدار و بزرگ ترين نمونه 
آن اســت«1 و ا بن ابى الحديد در نهج البالغه نقل مى كند كه رسول خدا به عنوان تبرك 
دســت به عرق پيشــانى امام على مى كشيد آنگاه دســت خود را به بدن شريف خود 

مى كشيد.

  339. ابوبكر روايت كرد  

  از دو طريق كه در يكى از روايت هاى آن ابوبكر مســتقيما از حضرت رسول اكرم
روايت مى كند كه: »منزلة عىل منى كمنزلتى من رىب«.

مقام و منزلت على نسبت به من همانند منزلت من نسبت به پروردگارم مى باشد.2
حضرت آيةالل بهجت مى فرمايند اين حديــث از لحاظ متن از حديث منزلت3 باالتر 

است، هرچند حديث منزلت از حيث سند از او باالتر و متواتر است.

  340. سندى قديمى از عالمى محقق  

ابن قتيبه در كتاب االمامة والسياسة و ديگر مؤرخان آورده اند كه عمر بن خطاب دستور 
داد هيزم و آتشــى فراهم كنند و قســم ياد كرد كه اگر امام على از منزل خارج نشود 

خانه را به آتش خواهد كشيد.4
عده اى به او اعتراض كردند كه در اين خانه فاطمه دختر رســول خدا و حســن و 
حسين فرزندان رسول خدا و يادگارهاى ايشان وجود دارند چگونه اين خانه را به آتش 

مى كشى؟ 

1. ذخائرالعقبى، ص 89.
2. ميزان االعتدال ذهبى، ج 3، ص 540 ـ لسان امليزان ا بن حجر، ج 5، ص 161 ـ صواعق املحرقه ا بن حجر عسقالىن. 
3. حديث منزلت: انت منى مبنزلة هارون من موىس ؛ تو ـ على  نســبت به من به منزله هارون نســبت به 
حضرت موسى هستى. صحيح مسلم، ج 7، ص 120ـ  سنن ترمذى، ج 5، ص 302ـ  كنزالعامل، ج 7، ص 603.
4. كتاب ابن قتيبه مربوط به 1200 سال قبل است او از علماى صاحب قلم اهل سنت است كه به طور مفصل به اين 
رويداد مهم اشاره كرده است، او در دوران خود از محققين مورد موثق بوده و داراى تأليفات متعدد ديگرى مى باشد.
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]شايد اينجا اين سؤال به ذهن بعضى متبادر شود كه چه اصرارى بود كه حتما از امام 
على بيعت گرفته شــود چرا كه تنها امام علــى نبود كه با خليفه وقتى بيعت نكرده 
بود تعدادى از اصحاب رسول خدا نيز از بيعت امتناع كردند اين كه چه حساسيتى روى 
بيعت امام على بود به آن لحاظ بود كه بيعت امام على نگرانى اصحاب ســقيفه را 
به عنوان يك مخالف برجســته و بزرگ به آرامش مبدل مى ساخت در ثانى آن ها يقين 
داشتند كه با بيعت امام على بقيه معترضان نيز به تبع آن تسليم خواهند شد لذا اصرار 

عمر بر گرفتن بيعت روى اين مبنا بود[.
عمر كه اعتراض عمومى را ديد گفت: شــما به راستى گمان كرديد من چنين كارى 
را انجــام مى دهم مقصود من تهديد بود در اين لحظه حضرت فاطمه به پشــت درب 
منزل آمد و خطاب به آن جماعت كه در بيرون منزل بودند و فرمود: »العهد ىل بقوم اسوء 
محرٍض منكم تركتم رسول اللّه  جنازة بني ايدينا وقطعتم امركم فيام بينكم ومل تستامرونا 

ومل ترّدوا لنا حقا كانكم مل تعلموا ما قال يوم غديرخم واللّه  لقد عقدله يومئذ الوالء ليقطع 

منكم بذلك منها الرجاء ولكنكم قطعتم االسباب بينكم وبني نبيكم واللّه  حسيب بيننا وبينكم 

ىف الدنيا واالخرة«.

»من قومى همانند شما سراغ ندارم كه اين چنين عهدشكن و بد برخورد باشند پيكر 
رســول خدا را بر روى دستان ما گذاشــته و رها كرديد و عهد و پيمانى را كه در ميان 
خود داشــتيد قطع كرديد و برخالف عمل نموديــد واليت و رهبرى ما اهل بيت را انكار 
كرديد و زمام امر را از دست ما خارج ساختيد و هيچ حقى را براى ما قائل نشديد گويا از 

سخنان رسول خدا در روز غديرخم آگاهى نداشتيد. 
به خدا سوگند!

رســول خدا در آن روز واليت و رهبرى را براى على تعيين كرد تا اميد و طمع 
شما را از خالفت قطع نمايد ولى شما رشته هاى پيوند ميان خود و پيامبر  را پاره كرديد 
بدانيد كه خداوند در دنيا و آخرت بين ما و  شــما داورى خواهد كرد«. واضح اســت كه 
غصب فدك نيز به خاطر حمايت هاى شــديد و جدى حضرت زهرا از امام على بود 
آن ها با غصب فدك قصد داشتند موضوع واليت را در اذهان عمومى مردمى به اختالف 
مالى و مســائل دنيوى ابوبكر با حضرت زهــرا منحرف كنند تا در اذهان اين موضوع 
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پديدار شود كه نعوذبالل  حضرت زهرا بر سر مسائل دنيوى با حكومت اختالف دارد لذا 
مســئله امام على را بهانه قرار داده است البته اين موضوع به قول مرحوم مطهرى از 

موارد لوث تاريخ است شيوه اى انحرافى براى جلوه حق دادن به باطل. 
با كمى تأمل مى يابيم كســى كه 3 روز غذاى خود و فرزندان خود را به فقير و اسير 
و يتيم مى بخشــد تا آنجا كه ســوره مباركه انسان به واسطه اين عمل ملكوتى و نورانى 
آن ها نازل مى شود به خاطر مال دنيا با كسى سرجنگ نخواهد داشت بلكه موضوع مسئله 

واليت امام على است. 
البته حضرت زهرا دنبال گرفتن فدك نيز بودند چون آن را حق غصب شــده خود 
مى دانســتند ليكن فهم نوع حركت حكومت در مسئله فدك مسئله مهم ترى بود كه به 

آن اشاره شد.1

  341. از شروط مهم امامت   

اهل سنت براى امامت )امارت( و حكومت هشت شرط را قائل شده اند: 
اول: اجتهاد در اصول و فروع. 

دوم: حضور در جنگ. 
سوم: شجاعت. 

1. ضرورت دارد ما نيز در جامعه وســايل و اسباب يادآورى غدير را بيش از پيش فراهم نمائيم از آنجائى كه روز 
عيد غدير و مراســم معرفى امام على توســط رســول خدا در بعضى از نقل ها برابر با اول فروردين و سال 
تحويل ايرانيان بوده ضرورت دارد در مساجد و منابر و صدا و سيما و حرم مطهر امام زادگان جليل القدر در سرتاسر 
ايران اســالمى زيارت اميرالمؤمنين به نقل از امام على النقى در روز غدير كه در مفاتيح الجنان آورده شــده را 
همچو دعاى عرفه و زيارت عاشورا و دعاى ندبه و دعاى توسل و دعاى كميل علنى و عمومى نمود، چرا كه اين 
مراسم و زيارت ياد آورد و گرامى داشت يكى از ايام الّل  است اين گرامى داشت ايام الّل  در قرآن مورد تأكيد قرار 
گرفته اســت كه فى الحال متأســفانه در تنها كشور شيعه از اين مسئله به اين مهمى غفلت شده است و شايسته 
است با اين زيارت سال خود را با عطر غدير معطر و مطهر نمائيم و در تكميل اين مراسم معنوى مى توان بخشى 

از خطبه نورانى غدير را نيز در صدا و سيما بعد از سال تحويل به ياد غدير قرائت نمود. 
زيــارت اميرالمؤمنين به نقل از مفاتيح الجنان در فصل پنجم اين كتاب به همراه خطبه غدير به طور كامل آورده 
شده است. رسول خدا فرمود: خداى متعال از ميان بندگان خود دو گروه را برگزيده است از ميان عرب قريش 

و از عجم فارس را برگزيد )پس شايسته است به مقتضاى اين برگزيدگى عمل نمود(. 
قــال رســول الّل  : للّه  تعاىل من عبادة خريتان فخريته من العرب قريش ومن العجم فارس؛ وفيــات االعيــان، ج 3 

ص267 ـ اكامل تهذيب الكامل ُمغلطاى، ج 9، ص 308.
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چهارم: عدالت. 
پنجم: كمال عقل. 

ششم: مرد بودن و بالغ بودن.... 
ليكن شيعيان بنابر داليل قرآنى و روايات و دريافت عقل و انديشه نامداران دانشمند 
خود آورده كه: معصوم بودن امام از همه گناهان و عالم و شــجاع بودن در تمام امور و 
كامل بودن از ديگران در ساير صفات كمالى و داشتن معجزه و افضليت و هاشمى بودن 

و....از شروط امامى خواهد بود كه اطاعتش را خدا واجب شمرده است. 

  342. از انبياء باالتر است   

فخر رازى از دانشمندان و مفسران اهل سنت در تفسير خود در ذيل تفسير آيه مباهله 
آورده كه پيرمردى در شهر رى به من برخورد كرد و مدعى بود كه على از انبياء گذشته 

برتر و باالتر است از او پرسيدم: با چه دليل و استداللى؟ 
او در پاســخ آيه مباهله را قرائت كرد، ســپس با اين كيفيت استدالل كرد كه قرآن 

مى گويد: »ندع ... انفسنا« دعوت كنيم... جان هايمان را.
در يك دعوت طبيعتا دعوت شونده غير از دعوت كننده مى باشد، پس قطعا منظور از 
»انفسنا« در آيه مباهله خود پيامبر نيســت زيرا كه رسول خدا در مقام دعوت كننده 

است. 
مدعوينى كه قرآن نقل مى كند سه دسته اند: 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 كننده است و سه گروهى را كه دعوت كرده است 
 غير از خود دعوت كننده اســت طبيعتا پسرها عبارت بودند از امام حسن و امام حسين
و بانوان هم غير از حضرت زهرا كســى نبود »وانفسنا« كه در وجود امام على تبلور 

يافته است. 
چرا تعبير »انفسنا« را مى آورد؟ اين به آن معناســت كه بايد كســى باشــد كه تمام 
خصوصيت هاى او مانند پيامبراكرم را دارا باشد وااّل نمى گويد »انفسنا« يعنى خودمان. 
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  اين لفظ )خودمان( نشان مى دهد كه شخصى كه اين عنوان را داراست با پيامبراكرم
هيچ تفاوتى ندارد وااّل به كار بردن اين لفظ صحيح به نظر نمى آيد ولى تنها يك بُعد او از 

پيامبر استثناء شده و آن مسئله نبوت است كه او ندارد. 
پس على تمام كماالت و شؤونى را كه خداوند به پيامبراكرم داده منهاى نبوت 
همه را داشته اســت وااّل خود پيامبر مى شد و آن خودى كه رسول خدا در خارج به  

 .عالم و جهانيان معرفى كرده است كسى نيست جز وجود مبارك اميرمؤمنان على
بنابراين هر شأن و ارزش و فضيلتى را كه خداوند متعال به رسول خدا داده همه را 
يك جا به على نيز داده است منهاى جنبه نبوت ... و چون رسول خدا  اشرف واكمل 

خاليق و افضل انبياى سلف است پس على نيز از انبياى سلف افضل است. 
فخر رازى مى گويد: من در مقابل استدالل او هيچ جوابى نداشتم.

  343. شروط ورود به بهشت   

طبرى در كتاب اوســط از طريق ابى ليلى از حســين  بن على از پيامبراكرم  نقل 
مى كنــد كــه: »الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقى اللّه  عّزوجّل وهو يودنا دخل الجنة 

بشفاعتنا والذى نفىس بيده الينفع عبدا عمله اال مبعرفة حقنا«.

مالزم مودِت ما خاندان باشيد كه هركس با مودت ما خدا را مالقات كند به شفاعت 
ما وارد بهشت مى شود سوگند به آن كه جانم در دست اوست عمل كسى برايش سودمند 

نيست مگر با شناخت حق ما.1

  344. به چهره پيامبر نگاه كرد  

عايشه مى گويد: 
پدرم ابوبكر را ديدم كه بسيار به چهره على  بن ابي طالب نگاه مى كند. گفتم: اى پدر! 

چرا تو زياد به چهره على نگاه مى كنى؟ 

1. اين روايت در رشفه الصادى، ص 43 و در مجمع الزوائد، ج 9، ص 172 و صواعق ابن حجر آمده است.
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گفت: دخترم از رســول خدا شــنيدم كه فرمود: نظر كردن بــه چهره على عبادت 
است.1

  345. عثمان روايت كرد  

روزى امام على به عثمان فرمود: تو را چه شــده اســت كه اين گونه به من خيره 
شــده و نگاهم مى كنى؟ عثمان گفت: از رسول خدا شــنيدم كه فرمود: نگاه كردن به 

على عبادت است.2

  346. على حجت خداست   

در كتاب السالفة فى امرالخالفه آمده است كه: روزى اباذر غفارى بعد از بيعت غدير در اذان 
خود جمله »اشهد ان علياً وىل اللّه « را اضافه كرد اصحاب با ناراحتى او را نزد رسول خدا بردند. 
پيامبرخدا فرمودند: »آيا شما خطبه مرا درباره واليت حضرت على در روز غدير 

نشنيده ايد و يا فراموش كرده ايد؟«. 
ســپس پيامبر تأكيد فرمودند: »آيا شما ســخن مرا درباره اباذر نشنيده ايد كه هيچ 
درخت يا كوهى بر صاحب ســخنى راســتگوتر از اباذر سايه نيفكنده است به درستى كه 

شما بعد از من دوباره به كفر خودتان باز مى گرديد«3.

  347. جايگاهی که رسول خدا نمی پسنديد 

امام على فرمود: »... ورصنا سوقة بطمع فينا الضعيف وتيعّزز علينا الذليل«.
در جامعه موقعيت ما چنان شــد كه هر فرو دســتى براى ربودن حق ما بر ما طمع 

مى كرد و هر ذليلى بر ما عزت مى فروخت.4

1. تاريخ الخلفاء سيوطى، ص 172.
2. البدايه والنهاية ا بن كثري، ج 7، ص 358. ) كسى كه نگاه كردن به چهره اش عبادت است نافرمانى از دستوراتش 

معصيت محسوب نمى شود؟(
3. نويسنده كتاب علماى اهل سنت در قرن هفتم بود كه بعداً شيعه شد.

4. نهج الصباغه، ج 6، ص 264.
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لذا عايشه مى گويد: على را تا فاطمه بود حرمتى مى نهادند و چون فاطمه رخ 
بر نقاب خاك كشيد همه از او روى بر تافتند.1

  348. داناترين انسان ها به قرآن كريم  

رســول خدا فرمود: »اعلم امتى من بعدى عىل  بن ايب طالب«؛ پس از من داناترين فرد 
امتم على  بن ابي طالب است.2

  349. احاديث مشهور   

در مجامع روائى يك ســرى از روايات به لحاظ اهميــت و غيرقابل انكار بودن آن 
جنبه تيتر و بزرگى خود را دارند و از امهات احاديث جوامع روائى محسوب مى شوند اين 

احاديث ذياًل ارائه مى شود و در كتب روائى برادران اهل سنت نيز آمده است. 
حديث منزلت ـ حديث على منى ـ حديث مواخاة ـ حديث حب على ـ حديث شجره 

ـ حديث قرآن ـ حديث آزار ـ حديث ّسب ـ حديث نظر ـ حديث بغض على و...3

  350. علت بعثت انبياء  

روزى رسول خدا به عبدالل  بن عباس فرمود: يا عبدالل ! جبرئيل به نزدم آمد و گفت: 
يا محمد! »وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا عىل ما بعثوا«؛ اى پيامبر! از رسوالن گذشته 

و پيامبران پيشين از رساتلى كه بر آن مبعوث شدند بپرس تا بيان كنند. 
به جبرئيل گفتم: انبياى گذشته بر چه رسالتى مبعوث و مأمور شدند؟ 

گفت: بر واليت تو و واليت على  بن ابي طالب مبعوث شدند.4

1. تاريخ طربى، ج 3، ص 208 و صحيح البخارى، ج 3، ص 202 و تاريخ االحمدى، ص 134.
2. كنزالعامل، حديث: 32977.

3. همه اين روايات در كتاب وزين تاريخ الخلفاى سيوطى آمده است.
4. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 255.
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  351. معرفى بهترين هاى امت  

عبدالل  بن مسعود مى گويد: 
روزى رســول خدا حسن و حسين را بر پشتش سوار كرده به طور نشسته به راه 

افتاد و گفت: 
نعم املطى مطيكام ونعم الراكبان انتام و ابوكام خريٌ منكام. بهتريــن َمركــب، مركــب 

شماست و بهترين سوار، شما دو نفر هستيد اما پدرتان از شما دو تن برتر و بهتر است.1

  352. خيلى ها راضى نشدند  

در ميــان بــزرگان، عباس  بن عبدالمطلب عمــوى حضرت رســول اكرم در جمع 
مســلمانان از موقعيت بااليى برخوردار بود و بايد بــه طريقى او را به امر بيعت با خليفه 

متقاعد مى ساختند. 
بنابرايــن دو شــب پس از رحلت رســول خدا ابوبكر به همراه عمــر و ابوعبيده و 
مغيره  بن شــعبه راهى خانه عباس شدند و ابوبكر ماجراى خالفت خويش را بيان كرد و از 

او خواست كه از سايرين تبعيت كند... سپس به او نيز وعده ها داد. 
ولى عباس در اين ماجرا متقاعد و راضى نشد و به آن ها چنين گفت:

....تو اى ابوبكر، اگر اين امر را به واســطه نزديكى به پيامبر به دست آوردى؟ كه 
در واقع حق ما را تصاحب كرده اى! اگر با رأى و اجماع مسلمانان به خالفت رسيدى كه 
ما نيز از مؤمنان هســتيم و ما به خالفت تــو رضا نداديم و اما آنچه را كه مى خواهى به 
من و فرزندانم بدهى، اگر حق خالفت به تو اختصاص دارد كه براى خود نگهدار، اما اگر 
حق مؤمنان است كه مسلما تو را در بخشش آن حقى نيست. آنان كه چنين ديدند از نزد 

عباس نااميدانه خارج شدند.2

  353. جاى هيچ عذرى نمانده؟   

حضــرت فاطمه زهرا فرمــود: »فام جعل اللّه  الحد بعد غديرخم من حجة والعذر«؛ 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 455.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 220.
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يعنى: خداوند پس از حادثه عظيم غديرخم براى هيچ كس عذر و بهانه اى باقى نگذاشته 
است.1

  354. بهترين دليل اثبات واليت اهل بيت  

اين مسأله ثابت و محرز است كه در همه كتب روائى شريف اهل سنت و شيعه آماده 
كه مرجع احكام و فقه بعد از رحلت رسول خدا كسى غير از اهل بيت  نبوده و آن ها 
مجتهد و صاحب فتوا و عالم به كتاب و ســنت بوده اند، چرا كه ائمه اطهار مى گويند: 

همه چيز را مى دانيم ولى ديگران مى گويند نمى دانيم.
و قرآن مى فرمايــد: »هل يستوى الذين يعلمون والذين اليعلمون«؛2 آيا كســانى كه 
مى دانند با كســانى كه نمى دانند يكسان هســتند؟ آيا مى شود غير اعلم را از انسان اعلم 

برتر دانست؟!!.
لذا در طول 250 سال زندگى 12 امام شيعه يك مورد اشتباه در رفتار و گفتار امامان 

پيدا نمى شود.

  355. آيا نمى دانست   

اعضاى شــورائى كه عمر بن خطاب براى تعيين خليفه تعييــن كرد هيچ يك با امام 
على قابل مقايسه نبودند. 

ابن ابى الحديد مى نويسد: على داراى دو نعمت بر امت است كه احدى آن را ندارد: 
يكى جهاد اســت كه اگر شمشير على نبود مشركان همگان را تسليم خود مى كردند... 
و ديگرى دانش آن حضرت است كه اگر بيان نمى كرد مردم در بسيارى از احكام به غير 

حكم خدا حكم مى كردند. 
و عمر خود معترف به اين معناست كه گفت: »لوال عىل لهلك عمر«.3

1. دالئل االمامة محمد بن جرير بن رستم الطربى، ص 39.
2. زمر، 9.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 141.
يكى از برترى هاى خيره كننده امام على كه ســاير صحابى فاقد آن مى باشــند بيان خطبه هاى بليغ و دقيق 
توحيدى و تبين انديشــه هاى ناب موحدانه در عصر بعد از رسول خدا است كه احدى را همانند ايشان در اين 
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اين بنــده اضافه بر آنچه جناب ابن ابى الحديد فرموده مــى آورم و مى دانم كه او نيز 
آن ها را مى دانســته آيا عمر ماجراى ليلة المبيت امام على را نمى دانست آيا اين را هم 
نمى داســنت كه او مولود كعبه است، آيا نمى دانســت مصداق آيه تطهير على است، آيا 
نمى دانســت او كفو فاطمه بود، آيا نمى دانســت او برادر رسول خداست، آيا اينها كافى 

نبود تا عمر على را به عنوان خليفه معرفى كند. 

  356. مغايرت هاى عجيب در انتخاب خليفه 

نحوه انتخاب چهار خليفه )ابوبكر ـ عمر ـ عثمان و على( يكســان نبود. ابوبكر با 
بيعت دو مرحله اى در سقيفه بنى ساعده و مسجدالنبى گزينش شد. عمر بنا به وصيت 
مكتوب خليفه اول سركار آمد و انتخاب عثمان نتيجه شورا و تركيب چند نفره اى بود كه 

عمر آن را تشكيل داده بود. 
على نيز از روى خواســت مردم و مســتقيما با رجوع و بيعــت مردم به حكومت 
رسيد. از حيث شكلى انصافا بايد ديد كدام يك از اين انواع انتخاب سالم تر بوده و شائبه 
قدرت طلبى در آن به چشم نمى خورد اگرچه ما بنا به اعتقاد حديث پر سند و متقن غدير، 
على را بعد از رسول خدا همه كاره جهان اسالم مى دانيم ولى حاال از حيث شكلى و 
سياسى آن كداميك سالم تر و بهتر و بدون قتل و ارعاب و تهديد به حكومت رسيدند ما 
ماجراى قتل مالك  بن نويره1 و... در تاريخ به چه علتى رخ داده اســت )براى روشن شدن 

بهتر متن بعدى را مطالعه فرمائيد(. 

  357. تشخيِص ضرورتى مهم   

ابن قتيبه مى نويســد: عايشه همسر رسول خدا به وسيله عبدالل  بن عمر پيامى براى 
عمر بن خطاب فرستاد كه: 

خصــوص نمى توان يافت براى نمونه مى توان به خطبه بدون نقطه و خطبه بدون الف ايشــان و ادعيه هاى ناب 
عرفانى و مناجات هاى بلند ربانى امام على كه در جايگاه خود يك كتاب مفصل از شــخصيت نورانى ايشــان 

محسوب مى شود اشاره نمود و اين خود نكته اى برجسته و استثنايى محسوب مى شود. 
1. مالك  بن نويره پس از قضيه انتخاب خليفه اول، بعلت عدم بيعت با ابوبكر به دســتور او توســط خالد بن وليد به 

طرز فجيعى كشته شد.
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»مبادا امت محمد را بدون شــبان )چوپان( رها كنى الزم اســت هرچه زودتر براى 
تعيين جانشين پس از خود اقدام كنى«.1

پســر عمر بن خطاب نيز به پدر خود )عمر( گفت: در ميان مردم چنين شايعه است كه 
تو قصد ندارى جانشينى براى خود معرفى كنى؟ 

اگر تو چوپانى داشته باشى كه گوسفندان را رها كند مى گويى چرا كوتاهى كرده؟ 
حال مى خواهى امت را بدون چوپان بگذارى؟ 

در حالى كه »رعية الناس اشد من رعية االبل والغنم؛ نياز مردم به رهبر بيش از نياز يك 
گله به چوپان است« اگر چنين كنى جواب خدا را چه خواهى داد؟!2

 عمــر گفت: اگر ابوعبيده جراح زنده بود او را معرفى مى كردم، چرا كه رســول خدا
درباره وى فرموده بود: »امني هذه االمة« اما او از دنيا رفته است و اگر سالم مولى حذيفه 

زنده بود او را برمى گزيدم چرا كه رسول خدا درباره او گفته بود: شديد الحب للّه .3
امــا: ضرورتى كه عايشــه و عبدالل  بن عمر و ديگران براى معرفى جانشــين خليفه 
احساس كردند و تشخيص دادند كه رعايت حال و هدايت امت مهم تر از رعايت يك گله 
گوسفند يا شتر است، آيا در زمان رسول خدا وجود نداشت و آن زمان احساس نمى شد؟ 

يا اين كه »معاذاللّه « رسول خدا نتوانست اين ضرورت را تشخيص دهد؟
آيا كســى برترى امام على را در ميان صحابى نمى دانســت و به راستى ابوعبيده 
جــراح كه عمر نام او را برده از امام على با آن همه احاديث كه در شــأن آن حضرت 
آمده باالتر بود كه اقدام به تشكيل شورا نمودند برادران اهل سنت در كتب خود آورده اند 
كــه پيامبر براى خود خليفه انتخاب نكرده و آن را بر عهده خود مردم گذارده اســت 
ولــى جناب ابوبكر اين گونه عمل نكرد و او بعد از خود عمر بن خطاب را به عنوان خليفه 

انتخاب كرد. 
ابن اثير مى نويسد: 

ابوبكــر به هنگام مرگ، عبدالرحمن بن عوف را بــه حضور طبيد و از وى درباره عمر 
پرســيد او در پاســخ گفت: او بهتر از آن اســت كه تو مى گويى مگر اين كه تا اندازه اى 

1. االمامة والسياسة، ج 1، ص 22.
2. همان مدرك.

3. كامل ا بن اثري، ج 3، ص 65 و تاريخ طربى ج 3، ص 292.
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تند اســت. ابوبكر گفت: او در مقايســه با من چنين است ولى وقتى مسئوليت قبول كند 
رفتارش تغيير مى كند.

ســپس عثمان را طلبيد و راي خود را درباره عمر جويا شــد عثمان گفت: باطنش از 
ظاهرش بهتر اســت و در ميان ما همانند او نيست. ابوبكر به عثمان گفت: اين جريان را 
به كسى بازگو نكن سپس در فرصتى مناسب دستور داد كه عهدنامه اى بنويسند )عثمان 

آن را نوشت( و براى مردم قرائت كنند. 
يعقوبى متن نامه را اين چنين نقل مى كند: 

»وصيت ابوبكر ـ جانشين رســول خدا به مؤمنان و مسلمانان: با سپاس از خداوند 
من عمر بن خطاب را به عنوان جانشين خود بر شما منصوب كردم گوش سپاريد و اطاعت 

نماييد به درستى كه من هيچ نصيحتى را از شما دريغ نورزيدم.«
به راستى چگونه مى شود تصور كرد پيامبرخدا كه مرتبط با وحى الهى بود و طبق 
آيات متعدد در قرآن كريم گرفتارى هاى مردم براى او ســخت و دشوار بود و حريص به 
رفع مشــكالت آن ها بــود: »عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم«؛ مردم را بدون رهبر رها 
كند و در انديشــه تعيين جانشين پس از خود نباشد آيا معاذالل  پيامبر به اندازه ابوبكر 
قوه تشــخيص نداشت؟!! ابوبكر بعد از خود خليفه تعيين كند ولى رسول خدا چنين امر 

واضحى را ناديده بگيرد و جانشين براى خود انتخاب نكند.

  358. حكايت عجيبى در انتخاب خليفه   

عمر بن خطاب براى انتخاب خليفه بعد از خود اعضاى شــورا را تعيين كرد ســپس به 
»صهيب« دســتور داد كه پس از من تا سه روز براى مردم نماز بخوان و بايد روز چهارم 
خليفه تعيين گردد او به ابوطلحه )زيد بن ســهل( انصارى فرمان داد با 50 نفر شمشير به 
دست اعضاى شورا را دور هم جمع كند و آنان را وادار كند تا خليفه اى را انتخاب كنند. 
بعد گفت: پســرم عبــدالل  نيز به عنوان ناظر )بدون حــق رأى( بر كار آن ها نظارت 

مى نمايد. 
سپس تأكيد كرد: تو شمشير به دست باالى سر اين شورا مى ايستى تا خليفه انتخاب 
شود اگر 5 نفر موافق شدند و يكى را برگزيدند كه هيچ ولى اگر يكى يا دو نفر مخالفت 
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كردند گردنشان را بزن و اگر مساوى شدند ابن عمر َحكم باشد و به هر گروهى كه ُحكم 
كرد آن گروه خليفه را انتخاب كند اگر به حكميت او گردن ننهادند با گروهى باشــيد كه 

عبدالرحمن  بن عوف در آن قرار دارد بقيه را نيز بكشيد.1
و اما چند ســؤال: واقعا اين سؤال را به خاطر اين كه شيعه هستم نمى پرسم از همه 

عقال و اهل انصاف مى پرسم از شيعيان يا برادران اهل سنت.
1. به راســتى ايــن ديگر چه نحوه انتخاب كردن جانشــين خليفه پيامبر اســت 
حكومت هاى ياغى و كمونيســتى امروز نيز اينگونه عمل نمى كنند؛ به راســتى اسم اين 

انتخاب را چه بايد گذشت آيا اين انتخاب مشروع است؟ 
2. براى انتخاب يك خليفه الهى بايد پيرو دســتور خداوند يا پيامبر او بود و اگر اين 
انتخاب سياســى يا يك مقام اجتماعى هم باشــد بايد به شكل منطقى و رجوع به افكار 
عمومى انتخاب حاصل شــود اين شيوه خيلى جديد و بدون ســابقه است؟ آيا در تاريخ 

بشريت اينگونه كسى را انتخاب كرده اند؟ 
3. طبيعى بود كه نتيجه تركيب شــورا و نحوه خط دهى به انتخاب گزينشى عثمان 
منتهى مى شــود معلوم اســت كه اكثر اعضاى شــوراى انتخابى با على رابطه خوبى 
نداشــتند و از طرفى قرار دادن عبدالرحمن  بن عوف كه خود شــوهر خواهر عثمان بود به 
عنوان كســى كه حرف آخر را خواهد زد و تحت عنــوان فصل الخطاب نتيجه را معلوم 

مى كرد كه خليفه مورد نظر عمر چه كسى است! راى به نفع عثمان خواهد بود.
4. در اين تركيب شــورا عجيب تر اين كه ســعد بن ابى وقاص وعبدالرحمن  بن عوف و 

عثمان هر سه با هم ارتباط سببى و نسبى داشتند. 
5. كشتن اقليت در شورا روى چه اساسى بايد انجام مى پذيرفت يعنى هركس مخالف 
بود بايد آن را كشت و اساسا در مشورت با عدد زوج مشكلى پيش خواهد آمد چرا عمر بر 

شش نفر تأكيد داشت آيا نمى توانست شورا را به عدد فرد تنظيم كند 5 يا 7؟!
6. با اين چنين وضعى با صرف نظر از مطالب عجيب ترى كه در داخل شورا گذشت2 

1. تاريخ طربى، ج 2، ص 294 ـ تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 160 ـ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديدى، ج 6، ص 21.
2. تاريــخ طــربى ج 3، ص 292ـ  مخترص حياه الصحابــه، ص 230ـ  رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 10، ص 65 

و ج 1، ص 65.
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خليفه منتخب برگزيده خدا و پيامبر است يا برگزيده مردم!! شما براى آن اسمى پيدا كنيد 
واقعا مردم انتخاب كردند؟!

7. يادتان باشــد عمر كســى بود كه در ماجراى وصيت رســول خدا گفت: حسبنا 
كتاب اللّه ، كتاب خدا براى ما كافى اســت آيا اين روش انتخاب خليفه در كجاى قرآن يا 

تاريخ سياسى جهان آمده است؟
8. پس از انتخاب عثمان وقتى على از شورا خارج مى شد اصحاب شورا به او گفتند 
بيعت كن واال با تو مى جنگيم. عبدالرحمن نيز گفت: راهى جز شمشير نيست و حكومت 

145 ماه و 19 روز عثمان شروع شد.1
9. هركسى نظرش برخالف نظر خليفه بود بايد او را نابود كرد و از هستى اش ساقط كرد؟ 

  359. نزديكان نيز اعتراض داشتند  

وقتى كه طلحه از قصد ابوبكر مبنى بر تعيين عمر به عنوان جانشــين خود آگاه شد 
نــزد وى رفت و گفت: مى خواهى عمر را جانشــين خود نمايى؟ در حالى كه تو مى دانى 

او چگونه است تو هستى و مى بينى كه او چه مى كند اگر تنها شود چه ها خواهد كرد؟ 
اى ابوبكر اگر خدا از تو بازخواست كند كه چرا چنين كارى كردى چه مى گوئى؟ 

ابوبكر ناراحت شد و گفت: مرا تهديد به عذاب مى كنى؟ اگر خدا بپرسد خواهم گفت: 
»استخلفت عىل اهلك خري أهلك؛ بهترين فرد را براى جانشينى خود برگزيده ام«.2

ابن ابى الحديد نيز مى نويسد طلحه گفت: آيا عمر بهتر از من است؟ 
ابوبكر پاسخ داد: آرى! »واللّه  هو خريهم وانت رشهم«.3 

آيا واقعا عمر براى خالفت از همگان بهتر بود؟ آيا شايســتگى خاصى براى خالفت 
داشــت؟ با رجوع به رجال سياسى و تاريخى آن زمان مى فهميم كه اين طور نبوده بلكه 

اسرار ديگرى در انتخاب وى مورد نظر ابوبكر بوده است. 

1. ابوبكر 26 ماه و 20 روز و عمر 126 ماه و 5 روز حكومت كردند عثمان در 18 ذى الحجه كشته شد و مردم با 
يك هفته حضور دائمى و اصرار به امام على در 25 ذى الحجه با امام بيعت كردند، و حضرت در ماجراى بيعت 
خود كســى را وادار به بيعت نكرد حتى عبدالّل  بن عمر كه حاضر نشد با امام بيعت كند را رها كرد و اجازه نفرمود 

كه مالك اشتر به او تندى كند و فرمود آزاد باشند.
2. كامل ابن اثري، ج 2، ص 425.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 6، ص 12.
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حضــرت آيةالل العظمىبهجت مى فرمايند: چرا همه خلفاء و حكام و ســالطين حق 
تعيين خليفه را داشتند و دارند و كردند، چنان كه عايشه به خليفه پيام داد كه: 

»التدع امة محمد بال راع«1؛ يعنى: امت محمد را بدون سرپرست رها مكن، ولى تنها 

رسول خدا حق تعيين خليفه را نداشت!!2
طبرى3 و ابن ابى الحديد4 هر دو مى نويسند: وقتى ابوبكر به عثمان دستور داد عهدنامه 
تعيين جانشين بعد از ابوبكر را بنويسد بخشى از نامه را ننوشته بود كه ابوبكر از حال رفت 
عثمان خود نام عمر را نوشت وقتى ابوبكر به هوش آمد گفت: آنچه را كه نوشتى بخوان. 
عثمان خواند ابوبكر گفت: اين را كه من نگفتم. عثمان جواب داد مى دانســتم همين را 

مى خواهى بگويى ابوبكر نيز آن را تأييد كرد. 

  360. سؤالى بدون حب و بغض   

مى گوييم: چه طور شد كه شما درهم و دينار را وارث شديد و علم و حكمت و امارت 
و خالفــت را گرفتيد ولى اهل بيت رســول خدا وارث درهم و دينار و علم و حكمت و 
حكومت نبايد باشــند. يعنى فقط صحابى رسول خدا صالحيت و لياقت اين مطالب را 
داشتند و آن ها كه در زير عباى رسول خدا هم خون و هم خانواده و همراه و همقدم و 

همراز و همدل رسول خدا بودند اعلم نبودند؟
اين حرف واقعا باور كردنى اســت كه خانواده وحى فاقد صالحيت خالفت و امارت 
و حكمت و علم باشــند و ديگران از آن ها اعلم تر و به خالفت سزاوارتر؟!! و ديگران حق 
انتخاب جانشــين براى خود را دارند ولى رسول خاتم حق چنين انتخابى را ندارد و يا 

اينكه بگوييم: انتخاب جانشين رسول خدا به عهده مردم است؟!!

  361. عبدالّل  بن عمر نقل كرده است  

احمد بن حنبل مى گويد: 

1. االمامة والسياسة، ج 1، ص 28.
2. در محرض حرضت آيه اللّه  العظمى بهجت، ص 155.

3. تاريخ طربى، ج 2، ص 618.
4. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 6، ص 11.
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»ما جاء الحد من اصحاب رسول اللّه  من الفضايل ما جاء لعىل  بن اىب طالب«؛ آن قــدر 

كه براى على  بن ابي طالب فضيلت وارد شده است براى هيچ يك از صحابه پيامبر وارد 
نشده است.1

 و عبدالل  بن عمر بن خطــاب مى گفت: اگر مى خواهيد كه موقعيت على را نزد پيامبر
بدانيد به موقعيت خانه او نسبت به خانه پيامبر نگاه كنيد.2

وزيد بن ثابــت نيز به امام على گفت: »انت من رسول اللّه  باملكان الذى اليعدله به 
احد«؛ موقعيت تو را نسبت به پيامبر هيچ احدى ندارد. 

هيچ جاى انكار نيست كه اگرچه امام على در زمان حكومت خلفاء رهبرِى سياسى 
را به عهده نداشــت و به عمد او را از صحنه حذف نمودند ولى رهبرى علمى و فكرى و 
قضايى و نظامى و... با امام على بود و تنها دســت گره گشاى على معضالت جامعه 

اسالمى را مى گشود. 
مشــاوره ابوبكر با على درباره جنگ روميان، مشــهور كتب شيعه و سنى است3 و 
مشورت خواستن عمر از امام على در فتح ايران و درخواست مشورت عمر از امام براى 
فتح بيت المقدس4 و پاســخ هاى علمى امام به ساير اديان و نمايندگان علمى و سياسى 

ساير بالد چيزى نيست كه بشود آن را از البالى صفحات تاريخ اسالم حذف نمود.

  362. آيا دنبال كسب رضايت بودند؟  

در كتاب االمامة والسياسة اثر ابن قتيبه دينورى متوفاى 276 هجرى قمرى5 كه خود 
از علماى بزرگ اهل سنت اســت آمده است كه: عمر به ابوبكر )بعد از ماجراى حمله به 
خانه امام على ( گفتند: فاطمه از ما غضبناك است به عيادت او رفته و كسب رضايت 
كنيم از فاطمه اجازه خواستند به آن ها اجازه نداد باالخره وارد شدند آن حضرت روى خود 

1. االمام عىل رحامىن همداىن، ص 134.
2. حيات فكرى، ص 49.

3. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 136.
4. عمر در پاســخ به سؤال فرماندهانش كه شــام را فتح كرده بودند آن ها را تشويق به فتح بيت المقدس نمود و 

تأكيد كرد پسرعموى پيامبر به ما بشارت فتح مى دهد.
5. شايســته است عالقمندان مبحث امامت براى كشف واقعى ماجراهاى اوايل خالفت خليفه اول و اتفاقات آن 

به اين كتاب مستند قديمى مراجعه نمايند.
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را به ديوار برگرداند و به ســالم آن دو جواب نداد )در صورتى كه جواب ســالم مسلمان 
واجب است حضرت جواب آن ها را نداد(. 

ابوبكر گفت: اى دختر رسول خدا از ما ناراحت هستى...
حضرت فرمودند: شــما دو نفر را به خدا ســوگند مى دهم كه شــهادت دهيد آيا از 
پيامبر نشــنيديد كه فرمودند: »رضاى فاطمه رضاى من و ســخط فاطمه سخط من 

است هر كس فاطمه را بيازارد مرا آزرده است«. 
گفتند: چرا شنيده ايم؟

آنگاه حضرت فرمود: من خدا و مالئكه را شــاهد مى گيرم كه شما دو تن مرا آزرده و 
من از شما راضى نيستم و اگر پيامبر را مالقات كردم از شما دو تن به ايشان شكايت 

خواهم كرد.1
اينجــا اين ســؤال پيش مى آيد كــه: آيا غضب و رضاى او همــان غضب و رضاى 

رسول خدا نيست؟ 

  363. تناقض عجيب   

در منابع و كتب تاريخى شيعه و اهل سنت آمده كه ابوبكر مكرر خود را از خالفت بر 
مردم معاف مى كرد و تصريح و تأكيد مى داشــت كه بهتر از مرا بيابيد ولى جاى تعجب 
اينجاســت او كه از مردم مى خواهد تا او را از خالفت معاف بدارند چگونه است كه براى 

بعد از مرگ خود تعيين تكليف مى كند و خليفه نصب مى كند.2

  364. سوالی بی پاسخ  

ابن ابى الحديد از يكى معاصرين مورد اعتماد خودش معروف به ابن عاليه نقل مى كند 
كه: در محضر اســماعيل بن على حنبلى امام حنابله بودم كه مســافرى از كوفه مراجعت 
كرده بود و اســماعيل از مسافرتش و از آنچه او را در كوفه ديده بود مى پرسيد او ضمن 

1. االمامة والسياسة، ج 1، ص 13. 
2. در كتب تاريخى اهل سنت آمده كه ابوبكر و عمر مكرر به اين مسئله اذعان و اقرار كرده اند كه اهل تشخيص 

نيستند.

323



نقل وقايع با تأســف زياد جريان انتقادهاى شديد شيعيان را در روز غدير از خلفاء اظهار 
مى كرد. 

فقيه حنبلى گفت: تقصير آن مردم چيست؟ اين در را خود على باز كرد.1
آن مرد گفت: پس تكليف ما در اين ميان چيست؟

آيا اين انتقادها را صحيح و درست بدانيم يا نادرست؟
اگر صحيح بدانيم يك طرف را بايد رها كنيم )يعنى: شــيخين( و اگر نادرست بدانيم 

 .) طرف ديگر را بايد رها كنيم)يعنى امام على
اسماعيل با شنيدن اين پرسش از جا حركت كرد و مجلس را به هم زد وگفت كه اين 

پرسشى است كه خود من هم تاكنون پاسخى براى آن پيدا نكرده ام.2

  365. قهر فاطمه مسئله ای مهم است   

در صحيح بخارى آمده كه رسول خدا فرموده است: 
»فاطمه بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى«.3

فاطمه پاره تن من است و هركس او را غضبناك كند مرا غضبناك كرده است. 
و در همان كتاب آمده است كه: 

»فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت«.4

فاطمه از ابوبكر قهر كرد و تا از دنيا رفت با او سخن نگفت نتيجه كار معلوم است با 
كمى تأمل واضح مى شود كه چه شده است. 

در كتاب صحيح بخارى كه از معتبرترين منابع روائى اهل سنت است آمده كه: 
»فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه  فهجرت ابابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت«.

پس فاطمه دختر رسول خدا به ابوبكر غضب نمود و از او قهر كرد و تا از دنيا رفت 
نيز با او آشتى ننمود.5

1. منظور اعتراضات زياد و علنى و مكرر امام على و حضرت زهرا و ياران آن امام به مسأله غصب خالفت 
مى باشد. 

2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 9، ص 307. 
3.  صحيح بخارى، ج 4، ص 83، رقم 232 و ص 96، رقم 278. 

4. صحيح بخارى، كتاب الفرائض، ج 9، ص 551، رقم 1574. 
5. صحيح بخارى كتاب الخمس، ج 4، ص 504، رقم 1265. 
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مگر غضب فاطمه غضب خداى متعال نيست؟!!

  366. مردى از جنس نور  

احمد حنبل در مسند خود در كتاب فضايل الصحابه و ابو نعيم حافظ1 در كتاب حليةاالولياء 
نقل كرده اند كه: حضرت رسول خدا على را مخاطب به يعسوب المؤمنين مى نمود )و 
يعسوب امير و رئيس زنبور است( و مراد اين است كه آن حضرت امير و پيشواى مؤمنان 

است.2

  367. انكار قرآن كريم  

علماى اهل ســنت از رسول خدا نقل كرده اند كه فرمود: كسى كه به على ظلم كند 
بعد از وفاتم، در جانشينى من، گويا انكار نبوت من و ساير انبياء را كرده است.3

    368. دوازده امام بعد از رسول الّل  

بسيارى از اهل سنت از مسروق روايت كرده اند كه گفت: 
با جمعى نزد عبدالل  بن مســعود نشسته بوديم كه جوانى در آنجا حاضر بود پرسيد: آيا 

پيامبرتان از شما عهدى گرفت كه بعد از او چند خليفه خواهد بود؟
عبدالل  بن مسعود به او گفت: 

تو بسيار كم سنى و اين مسئله ايست كه تا حال كسى از من سؤال نكرده است بلى 
پيامبر از ما عهد گرفت كه بعد از او دوازده خليفه خواهند بود به عدد نقباء بنى اسرائيل.4

1. از اكابر محدثين و علماى اهل سنت كه در سال 430 ه وفات يافته است. 
2. ا بن ابى الحديد نيز در شرح نهج البالغه خود يعسوب المؤمنين را از كتاب حلية االولياء نقل كرده است. ج1، ص 12.

و سيد بن طاووس در كتاب اليقني چاپ نجف به طرق متعدد از روايات اهل سنت اختصاصى بودن لقب اميرالمؤمنين 
را به امام على ثابت نموده و در زمان رسول خدا با آن لقب مبارك مخاطب شده است. 

و جالب تر آنكه عمر بن خطاب امام على را ستون دين مى داند و گفته: 
لوال سيفه القام عمود االسالم؛ اگر شمشير على نمى بود ستون دين اسالم بر پا نمى شد. )كفاية ملوحدين، ج 2، ص 188.( 

3. حسكانى در شواهد التنزيل از ا بن عباس و...نقل كرده است و عالمه طبرى در ج 2، ص 283، حديث 24 كفاية 
املؤحدين نيز به آن اشاره كرده است مؤلف اخبارى را كه داللت بر خالفت امام على دارد به چند دسته تقسيم 

كرده و تفضياًل نقل نموده و استدالل فرموده است.
4. سيوطى در تاريخ الخلفاء، ص 12 و ا بن كثير در البداية و النهاية، ج 6، ص 250. 
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  369. به 105 طريق حديث غدير را نقل كرده است 

ابن عقده حافظ احمد بن محمد بن ســعيد همدانى كوفى ابوالعبــاس از اكابر محدثين و 
حفاظ جليل القدر است در سال 249 ه . بدنيا آمد و در سال 333 ه . در كوفه فوت كرد از 
تأليفات وى كتاب الوالية است كه در طرق حديث غديرخم تأليف كرده است ابن عقده در 
ميان شيعه و سنى بسيار عظيم الشأن و مورد اعتماد و اعتبار است او از علماى اهل سنت 
است و حديث غدير را به 105 طريق روايت كرده است طبرى به 75 طريق روايت كرده 
و ا بن مغازلى شــافعى در مناقب به 12 طريق نقل كرده و بعد از آن گفته اســت كه اين 
حديثى است صحيح  از رسول خدا و من در آن هيچ عيبى و علتى نمى بينم و اين فضيلتى 
است كه خدا على را به آن ممتاز كرده است. اين روايت در ساير كتب اهل سنت نيز آمده 

از جمله در تفسير ثعلبى، صحيح مسلم و بخارى.... 

  370. رسول خدا چند بار بايستى على را معرفى مى كرد  

حافظ ابونعيم از اكابر اهل سنت در كتاب حلية االولياء از اَنَس روايت كرده كه او گفت:
روزى پيغمبر به من فرمودند كه: آبى برايم حاضر كن كه وضو بسازم آب را حاضر 

كردم و آن حضرت وضو ساخت و دو ركعت نماز بجا آورد سپس فرمود: 
اول كســى كه بر تو داخل شــود از اين در، امام متقيان و سرور مسلمانان و پادشاه 

مؤمنان و پيشواى دست و پا سفيدان است ديدم على از آن در داخل شد.

  371. جاى ترديد و شك باقى نمانده است 

خوارزمى در كتاب مناقب خود آورده كه رسول خدا فرموده است: 

نقطه تفكيك اينجاست چنانچه ابن كثير در البدايه آورده كه حذيفه فرمود: يكون بعد عثامن اثنا عرش ملكا من بنى 
اميه قيل لهك خلفاء؟ 

قالك البل ملوك.

حذيفه اشــاره فرموده كه دوازده خليفه را حمل بر آن دوازده ملوك ستمكار جبار و خونخوار بنى اميه ننمائيد زيرا 
آن ها مملوكند نه خلفا رســول الّل  چرا كه تا توانستند انسان هاى بى گناه و زنان مسلمان را مورد قتل و تجاوز 

قرار دادند.
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كسى كه بعد از من در امر خالفت با على منازعه كند كافر است و محارب با خدا 
و رسول است. 

  372. تو به راه على برو  

 شيخ فقيه عمادالدين طبرى در كتاب بشارة المصطفى شيعة المرتضى از رسول خدا
نقل كرده كه رسول خدا به عمار فرمود: 

يقتل  وحتى  بينهم  فيام  السيف  يختلف  حتى  امتى  ىف  بعدى  سيكون  عامر!  »يا 

االصلع عن ميينى  بهذا  فعليك  ذلك  رايت  فاذا  بعض  بعضهم من  يتربا  بعضا وحتى  بعضهم 

.»..عىل  بن ايب طالب

يعنى: يا عمار! اگر ببينى على به راهى برود و همه مردم براهى ديگر پس تو از آن راه 
برو كه على مى رود بدرستى كه او تو را در گمراهى نخواهد افكند و ترا از حق و هدايت 
بيرون نخواهد برد. اى عمار اطاعت على اطاعت من است و اطاعت من اطاعت خدا است. 

  373. جبرئيل از او تعهد گرفت  

از عمر بن خطاب روايت شــده كه گفت رسول خدا على را اعلم و بزرگ قرار داد و 
فرمود: »من كنت مواله، فعىل مواله« پروردگارا دوســت او را دوســت بدار و دشمن او را 
دشــمن بدار و كسى كه او را ذليل كند ذليل كن و كســى را كه ياور اوست يارى فرما 

خدايا تو گواه من بر آنان باش. 
عمر مى گويد: در اين هنگام رسول خدا اين جمالت را مى فرمود در كنار من جوان 

خوش سيما و خوش بويى بود كه به من گفت: 
اى عمر! به درســتى كه رســول خدا پيمان و بيعتى انجام داد كه جز منافق آن را 

نقض نمى كند پس بر حذر باش كه مبادا تو آن را نقض كنى. 
عمر گفت: عرض كردم: يا رســول الل  وقتى كه شما در مورد على سخن مى گفتى در 

كنارم جوان خوش سيما و خوش بويى بود كه به من اين چنين گفت:
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حضرت فرمود: بله اى عمر! او جبرئيل بود و خواســت تا بر شما در مورد آنچه را كه 
من در مورد على گفتم تأكيد كند.1

  374. برترى و نورانيت او را اقرار كرده است 

شــعبى گويد: روزى ابوبكر در جايى نشسته بود على بن ابي طالب از دور نمايان شد 
چون ابابكر او را ديد گفت: هر كس خوش دارد بنگرد به كســى كه بزرگترين مردم در 
مقــام و منزلت و نزديكترين مردم به پيامبر و برترين مردم به نام و نشــان و بزرگترين 
مردم در بى نيازى از مردم به از جهت رســول خدا به دســت آورده، به اين كسى كه از 

دور نمايان شد بنگرد.2

  375. رسول خدا کسی را بر علی امير نکرد 

ابوهريره روايت كرده كه رسول خدا دو گروه را براى مأموريت جنگى اعزام نمود و 
على  بن ابي طالــب را فرمانده گروهى قرار داد و خالد بن وليد را فرمانده گروه ديگر و چنين 

فرمود: 
اگر اين دو گروه با هم و در كنار هم شــدند على بر همه، امام و امير است و اگر جدا 

از هم شدند هريك فرمانده گروه خود هست. 
ابوهريره گويد: 

ما با بنى زبير درگير شــديم و هر دو گروه در كنار هم جنگيديم و بر دشــمن پيروز 
شــديم و آنان را اسير نموديم على  بن ابي طالب يكى از اســراء را براى خويشتن انتخاب 
كرد خالد مرا نزد پيامبر فرســتاد تا او را از اين كار على با خبر ســازم وقتى كه خدمت 
رسول خدا رسيدم و قضيه را به اطالع حضرت رساندم رسول خدا  فرمود: درباره على 
حرف و ســخنى نگوئيد زيرا كه او از من و مــن از اويم و او ولى و وصى من بعد از من 

است.3

1. تاريخ دمشق، ج 2، ص 80. 
2. مناقب خوارزمى، فصل 14، ص 98. 

3. مســند احمد بن حنبــل، ج 5، ص 350 )ابوهريره يكى از افراد موثــق و از روايان مورد اطمينان در نزد علماى 
اهل سنت است(.
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  376. ابوبكر نقل كرده است  

رسول خدا به ابابكر فرمود: »يا ابابكر! كفى وكف عىل ىف العدل سواء«.
از ابوبكر نقل شده كه رسول خدا فرمود: اى ابابكر! كفه عدالت من و على برابر است.1

  377. مرز ديندارى  

رسول خدا فرمود: »عىلٌّ منى وانا منه وهو وىلٌّ كّل مؤمن ومؤمنة بعدى«.
يعنى: على از من و من از او و او بعد از من ولى هر مؤمن و مؤمنه است.2

  378. او صاحب همه اسرار نبوت بود  

در فردوس االخبار آمده است كه رسول خدا فرمود: 
براى هر پيامبرى صاحب راز و اسرارى است و صاحب راز و اسرار من على  بن ابي طالب 

است.
و در روايتى ديگر فرمود: اعلم و داناترين امت پس از من على  بن ابي طالب است.3

  379. محبت علي ايمانی کامل  

رسول خدا فرمود: 
على دروازه علم من اســت و او بعد از من بيان كننده هر چيزى است براى اّمتم كه 
من رسالت آن را داشتم محبت به او ايمان و بغض او نفاق و نگاه به او رافت و مهربانى 

و مودت او عبادت است.4
و در روايتى ديگر فرمود: نظر كردن به صورت على عبادت است.5

1. مناقــب خوارزمــى، ص 205، تاريــخ الخلفاء، ج 1، ص 37، مناقب، ابــى المغازلى، ص 129 و فردوس االخبار 
ديلمى.

2. صحيــح ترمــذى، ج 2، ص 297، صحيح ابن ماجه، ج 1، ص 57، مســند احمد بن حنبل، ج 4، ص 437، خصائص 
نساىئ، ص 23، كتاب التاج، ج 3، ص 335، و فردوس االخبار ديلمى. 

3. كنوز الحقائق املطبوع بها مش جامع الصغري، ص 34. 
4. جامع الصغري، ج 2، ص 19، مناقب ا بن املغازىل، ص 207 و نقل عن تاريخ بغداد، ج 2، ص 51 و ميزان االعتدال، 

ج 3، ص 484 و ينابيع املودة، ص 90، طبع بصريىت. 
5. مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 292.
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   380. موازى پيامبر  

»عن عامر بن يارس رىض اللّه عنه قال: قال  رسول اللّه  اوىص من آمن ىب وصدقنى بوالية 

عىل  بن اىب طالب من تواله فقد توالىن ومن توالىن فقد توىل اللّه «.

عمار بن ياسر روايت كرده كه رسول خدا فرمود: سفارش مى كنم هر كسى را كه به 
مــن ايمان آورده و مر اتصديق نموده به واليت على بن ابي طالب، پس هر كس كه او را 

دوست داشته و واليتش را بپذيرد واليت مرا پذيرفته است.1

  381. حجت بالغه خدا  

عن انس  بن مالك رىض الله  عنه قال: رايت رسول الله  جالسا مع عىل فقال: انا و هذا حجة 

اللّه  عىل خلقه.

انس گويد: رسول خدا را با على بن ابي طالب در حالى كه نشسته بودند ديدم پس آن 
حضرت فرمود: من و اين )امام على ( حجت خدا بر خلق او هستيم.2

  382. اولين لطمه بزرگ به دين خدا 

رسول خدا : »اول ثلمة ىف االسالم مخالفة عىل«.
اول رخنه و شكافى كه در ريشه اسالم پديد آمد مخالفت با على است.3

  383. اولين مرد باايمان  

طبرى با اســناد خود از محمد بن ســعد نقل مى كند كه4: از پدرم پرســيدم آيا ابوبكر 
نخستين كسى بود كه اسالم آورد؟ پدرم گفت: نه. 

بلكه بيش از 50 نفر پيش از او اسالم آورده بودند. و اين در حالى است كه روايت از 

1. مناقب ا بن املغازىل، ص 231، صحيح مسلم كتاب االميان، ج 1، ص 61، صحيح ا بن ماجه، ج 1، ص 42. 
2. ينابيع املودة، ص 248.

3. مودة القرىبـ  ميرســيد على  بن ســهاب الهمدانى، ص 91، ينابيع املودةـ  قندوزى، ص 157، مناقب مرتضوية، 
ترمذى، ص 115. 

4. تاريخ االمم وامللوك تاريخ الطربى، ج 2، ص 60.
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 نقل شده كه: »اول من صىل معى عىل«؛ اول كسى با من نماز خواند على رســول خدا
بود.1

  384. چگونه مى شود اين مطلب را نپذيرفت! 

فسأله  وصيه  من  وسلم   النبى سل  لسلامن  قلنا  قال:  رىض الله  عنه  انس  بن مالك  عن 

االمام  رواة  عىل  بن ايب طالب  وعدى  ومنجزه  دينى  ومقىض  ووارىث  وصيى  سلامن  يا  فقال: 

احمد بن حنبل ىن مسنده.2

انس  بن مالك گويد: به ســلمان فارسى گفتيم: از پيامبراسالم سؤال كن چه كسى 
وصى اوســت؟ سلمان پرسيد و آن حضرت در جواب فرمود: اى سلمان! وصى و وارث و 

اداءكننده دين و عمل كننده به وعده هاى من على  بن ابي طالب است. 

  385. انتخاب خدا در زمين  

عن عبداللّه  بن عامر رىض اللّه  عنه قال: قال رسول اللّه  لفاطمة: يا فاطمة اما ترضني ان اللّه  

عّزوجّل اطلع عىل أهل االرض فاختار باك وزوجك. 

 فرمود: اى فاطمه به فاطمه زهرا عبدالل  بن عامــر روايت كرده كه پيامبراكرم
آيا خشــنود و راضى نيســتى كه پروردگار توجه به اهل زمين فرمود و پدر و شوهرت را 

انتخاب كرد؟3

  386. اذيت ولى خدا  

عن سعد بن اىب وقاص قال: قال رسول اللّه  : من آذى عليا فقد آذاىن، قالها ثلثا.4

1. الجامع الكبري، ج 1، ص 342، كنزالعامل، ج 11، ص 616، ينابيع املودة، ص 62. 
2. مستدرك حاكم نيشابورى، ج 3، ص 129ـ  كنزالعامل، ج 6، ص 153ـ  اسدالغابه، ج 4، ص 42ـ  ميزان االعتدال 

ذهبى، ج 1، ص 14 ـ ينابيع املودة، ص 232.

3. كشــف الغمه، ج 1، ص 367 ـ ج 3، ص 129 ـ كنزالعامل، ج 6، ص 153 و اســدالغابه، ج 4، ص 42 وميزان 
االعتدال ذهبى، ج 1، ص 14 ـ ينابيع املودة، ص 232.

4. رواة صاحب الفردوس االخبار، متوفى 558.
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سعد بن ابى وقاص گويد: رســول خدا فرمود: هركس على را بيازارد مرا آزرده و اين 
جمله را سه بار فرمود.

  387. راهى به سوى سعادت  

 : عن اىب ذر الغفارى رىض الله  عنه قال: قال رسول اللّه

الحق  بني  الفاروق  فانه  عىل  بن اىب طالب  فالزموا  ذلك  كان  فان  فتنة  بعدى  من  سيكون 

والباطل.

ابوذر غفارى رضى الل  عنه روايت كرده كه رسول خدا فرمود: پس از من فتنه اى برپا 
خواهد شد اگر چنين زمانى آمد شــما مالزم و همراه على  بن ابي طالب باشيد زيرا اوست 

فرق گذارنده ميان حق و باطل.1

  388. مؤذن حق  

قندوزى حنفى در كتاب ينابيع المودة از اميرالمؤمنين على در تفســير آيه 44 سوره 
اعــراف: »ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار...« و آيه شــريفه »واذان من اللّه  ورسوله يوم 
الحج االكرب ان اللّه  برى من املرشكني ورسوله« نقــل كــرده كه امام فرمود: مقصود از مؤذن 

من هستم.2

  389. اولين نور هدايت  

حســكانى در شواهدالتنزيل 5 حديث از رســول خدا آورده كه آن حضرت فرموده 
است: شركاى من كسانى هستند كه خداوند نام آن ها را با نام خود و نام من قرين نموده 

و فرموده: اى اهل ايمان از خدا و رسول او و اولى االمر اطاعت كنيد.
على مى فرمايد: به رسول خدا عرض كردم: آن ها كيانند؟ 

1. االصابة، ج 7، ص 167 ـ اسدالغابة، ج 5، ص 287 ـ االستيعاب، ج 4، ص 169 اين روايت را ديلمى در فردوس 
االخبار نيز آورده است.

2. ينابيع املودة، ص 101 ـ معاىن االخبار، ص 59 در روايتى ديگر در تفسري عياىش از امام رضا  نقل شده كه 
مقصود از مؤذن در اين آيه اميرالمؤمنين على است و در كاىف ج 1، ص 426 ـ مناقب، ص 101.
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رسول خدا فرمود: تو اول آن ها هستى.1

   390. راه رسيدن به رسول خدا  

امام حسين فرمود: من واالنا فلجدى واىل ومن عادانا فلجدى عادى.
هركس با ما دوســتى كند با رسول خدا دوستى كرده است و هركس با ما دشمنى 

كند با رسول خدا دشمنى ورزيده است.2

  391. اسناد حديث غدير  

حديث غدير را احمد بن حنبل از 40 طريق و طبرى از 70 و چند طريق و ابن عقده از 
105 طريق و ابوسعيد سجستانى از 120 طريق آورده است. 

مرحوم عالمه امينى در كتاب شــريف الغدير در همين زمينه نام 110 نفر از صحابه 
رسول خدا را آورده است كه جريان غدير را به اجمال يا تفصيل نقل و گزارش كرده اند. 
مهم تر اين كه در هيچ از وقايع و سخنان رسول خدا نمى توان يافت كه اين تعداد از 
صحابه حضرت آن را بازگو نموده باشند چنانچه بعد از گذشت 25 سال از روز غديرخم در 
جريان ورود امام على به كوفه ماجراى رحبه پيش آمد كه امام در آن جلسه 30 نفر بنا 
به نقل احمد بن حنبل كه از بزرگ حنبليان است به ماجراى غدير صحه مى گذارند در اين 
30 نفر جمعى از آن ها جزء مبارزان جنگ بدر بودند از مورخين ديگر اهل سنت ابن قتيبه 
دينورى در كتاب خود ـ معارف ـ ص 194 به ماجراى مسجد جامع رحبه و اجابت دعاى 

امام على در مورد آن 3 نفرى كه انكار موضوع غدير را كردند را آورده است. 
سؤال: پس به چه چيزى از غديرخم و به كجاى آن بايد شك كرد؟

   392. علت دوستى و پيروى از على  

زمخشــرى كه خود از علماى بزرگ اهل سنت است در كتاب ربيع االبرار در باب 41 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 148.
2. ينابيع املودة، ص 330.

333



نقل مى كند در سالى كه معاويه به حج رفت كسى را سراغ زنى كه نامش دارمية حجونية 
بود فرستاد اين زن از شيعيان امام على بود. 

معاويه پس از روبرو شــدن با وى از او پرسيد: از تو مى خواهم بپرسم كه چرا على را 
دوست دارى و مرا دشمن و با او دوستى كردى و با من دشمنى؟ 

او گفت: آيا مرا از پاسخ دادن معاف مى دارى؟ 
گفت: نه.

گفت: حاال كــه نپذيرفتى پس مى گويم كه من على را به خاطر عدالتش در مردم و 
تقسيم يكسانش دوست داشتم و با تو به خاطر مبارزه ات با كسى كه از تو براى حكومت 

سزاوارتر بود و پى جويى تو نسبت به چيزى كه براى تو نيست دشمنى ورزيدم. 
با على دوستى و مواالت نمودم به خاطر آن واليتى كه رسول خدا در روز غديرخم 
در مقابل چشم تو براى او قرار داد. به خاطر محبتش نسبت به بيچارگان و بزرگداشتش 
نســبت به دين مداران و با تو دشمنى كردم به خاطر خون ريزى هايت و به خاطر تفرقه 
اندازى و پاره كردن صفوف يك پارچه مسلمانان و به خاطر ستم كارى تو در قضاوت و 

داورى ات بر اساس هواى نفس....  

  393. زنان حاضر در غديرخم  

در نقــل جريان غدير خم با حضور زنانى مواجه مى شــويم كه جزء راويان غدير قرار 
گرفته اند و علماء اهل ســنت نيز به حضور اين زنان در كتابشــان اشاره كرده اند در ميان 
زنانى كه جزء صحابــه پيامبرند و حديث غدير را نيز روايت كرده اند مى توان به حضرت 
فاطمه زهرا  اســماء بنت عميس ـ ام سلمه ـ ام هانى خواهر امام على  فاطمه دختر 
حمزه سيد الشــهداءـ  عايشــه دختر ابوبكر و در ميان تابعين به زنانى مانند: عايشه دختر 

سعدابى وقاص ـ عميرة بنت سعد بن مالك اشاره كرد. 

  394. هارون نبى الّل  االعظم  

شــمس الدين محمد بن محمد معروف به ا بن الجزرى از علماى شافعيه است در سال 
833 ق . وفات نمود. از كتابى درباره فضايل امام على نوشته به نام »اسنى املطالب«.
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او در اين كتاب روايت غدير را به طرق گوناگونى آورده است كه از جمله او حديث را 
از استادش احمد بن عبدالرحمن نقل مى كند و او حديث را با چند واسطه كه در كتاب آمده 
 به بكر بن احمد مى رســاند بكر بن احمد حديث را از 3 نفر و از دختر امام موسى بن جعفر

به نام هاى فاطمه زينب و ام كلثوم نقل مى كند. 
و آن هــر ســه حديث را از عمه خويش فاطمه دختر امــام صادق و او نيز از عمه 
خويــش فاطمه دختر امام باقر و او حديث را از عمه خويش از دختر امام ســجاد و 
او حديث را از دو عمه خويش فاطمه و ســكينه دختران امام حســين  و آنان از عمه 
خويش ام كلثوم دختر حضرت زهــرا نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: »انسيتم قول 
رسول اللّه  يوم غديرخم: من كنت مواله فعىل مواله؟ وقوله: انت منى مبنزلة هارون من 

موىس؟«.

يعنى: آيا فراموش كرده ايد گفته رســول خدا را در غديرخم كه فرمود هر كسى را 
من موالى اويم على موالى اوست؟ 

و گفته او را كه تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى  هستى؟
چنانچه مالحظه شد سلسله سند اين روايت همه از بانوان، آن هم از خانواده اهل بيت 

مى باشند 5 فاطمه كه هر يك عمه ديگرى...

  395. سخن اهل هفت آسمان  

احمد بن حنبل از عطيه عوفى نقل مى كند كه از زيد بن ارقم ســؤال كردم پسر من از 
شما حديثى در شــأن على در روز غديرخم حكايت مى كند، من دوست دارم خودم از 
شــما آن روايت را بشنوم، زيد گفت: شــما اهل عراق با خاندان رسالت بغض و كينه در 
دل داريد، و ذكر آن براى من خالى از خطر نيســت عطيه در جواب او گفت من ســاكن 
جحفه هستم، از من باك نداشته باش زيد بعد از اطمينان خاطر از عطيه جريان غديرخم 

را چنين نقل كرد. 
من با رسول خدا در سفرحجة الوداع بودم كه بدستور پيغمبر نداى: »الصلوة جامعة« 
از طرف منادى در ميان قافله حجاج بلند شد و همه در مكان غديرخم فرود آمديم و نماز 
جماعت در مقابل هواى گرم و سوزان غدير با حضور جمعيت انبوه مسلمانان با جالل و 
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عظمت خاصى برگزار گرديد و بعد از اقامه نماز ظهر رسول اكرم دست على را گرفته 
در جلو جمعيت نگاه داشــت و چنين فرمود: »الستم تعلمون اىن اوىل باملؤمنني من انفسهم؟ 
قالوا بىل قال الستم تعلمون اىن اوىل من كل مؤمن من نفسه؟ قالوا بىل فأخذ بيد عىل فقال: 

من كنت مواله فعىل مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاده«: 

»آيا تصديق مى كنيد كه من سزاوارترم كه بر مسلمين واليت داشته و اختياردار امور 
آن ها باشم؟ همه با هم گفتند: آرى، بعد فرمود: آيا من سزاوارتر نيستم كه واليت  بر هر 
مســلمانى داشته و حاكم بر سرنوشت او باشم؟ جواب دادند: بلى، سپس دست على را 

گرفته فرمود: هركس من واليت بر او دارم على نيز بر او واليت دارد...«.
عمر بالفاصله بعد از خاتمه ســخنان پيغمبر به سوى على شتافته چنين سخن 
آغاز كرد: »هنيئا لك يا بن اىب طالب اصبحت وامسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة«. همين روايت 
را ا بن ماجه در »سنن«1 و نسائى در »خصائص« از سعد2 و زيد بن ارقم با مختصر فرقى در 

مضمون، نقل مى كنند.3

  396. راه كسب اين فضايل و نيك بختى ها چيست؟ 

»زمخشرى« در »كشــاف« حديثى نقل كرده كه فخر رازى و قرطبى نيز در تفسير 
شأن از او اقتباس كرده اند: حديث مزبور به وضوح مقام آل محمد و اهميت حّب آن ها 

را بيان مى دارد، مى گويد: 
رســول خدا فرمود: »من مات عىل حّب آل محمد مات شهيدا«؛ هركس با محبت آل 

محمد بميرد شهيد مرده است. 
»اال من مات عىل حّب آل محمد مات تائبا«؛ هركــس با محبت آل محمد  بميرد 

با توبه از دنيا رفته است. 

1. سنن ا بن ماجه، ج 1، ص 52.
2. خصائص، ص 22.

3. متــن روايتى كــه زيد بن ارقم نقل مى كند چنين اســت: قام رسول اللّه  فحمداللّه  واثنى عليه ثم قال:»الستم 
تعلمون اىن اوىل بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بىل نشهد النت اوىل لكل مؤمن من نفسه قال فاىن »من كنت مواله فهذا 

عىل مواله« واخذ بيد عىل الخ«.
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»اال من مات عىل حّب آل محمد مات مؤمنا مستكمل االميان«؛ هركس با محبت آل 

محمد بميرد مؤمن با ايمان كامل از دنيا رفته. 
»اال من مات عىل حّب آل محمد برشه ملك املوت بالجنة ثم منكر ونكري«؛ هركــس 

با محبت آل محمد بميرد فرشــته مرگ ســپس نكير و منكر او را به بهشت بشارت 
مى دهند. 

»اال من مات عىل حّب آل محمد يزف اىل الجنة كام تزف العروس اىل بيت موجها«؛ او 

را با احترام به سوى بهشت مى برند آن چنان كه عروس به خانه داماد. 
»اال من مات عىل حّب آل محمد فتح له ىف قربه بابان اىل الجنة«؛ در قبــر او دو در به 

سوى بهشت گشوده مى شود.
»اال من مات عىل حّب آل محمد جعل اللّه  قربه مزار مالئكة الرحمة«؛ قبر او را زيارتگاه 

فرشتگان رحمت قرار مى دهد.
»اال من مات عىل حّب آل محمد مات عىل السنة والجامعة«؛ بــه ســنت و جماعت 

اسالم از دنيا رفته.
من  ايس  عينيه  بني  مكتوب  القيامة  يوم  جاء   محمد آل  بغض  عىل  مات  ومن  »اال 

رحمه اللّه «؛ آگاه باشــيد هركس با عداوتشان از دنيا رود روز قيامت در حالى وارد عرصه 

محشر مى شود كه در پيشانى او نوشته مأيوس از رحمت خدا. 
»اال ومن مات عىل بغض آل محمد مات كافرا«؛ هركــس با بغض شــان از دنيا برود 

كافر از دنيا رفته. 
»اال من مات عىل بغض آل محمد مل يشم رائحة الجنة«؛ هركس با بغض شــان از دنيا 

برود بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد. 
جالب اين كه فخر رازى بعد از ذكر اين حديث شــريف كه صاحب كّشــاف آن را به 
صورت ارســال مسلم ذكر كرده است مى افزايد: آل محمد كسانى هستند كه بازگشت 
امرشان به اوست كسانى كه ارتباطشان محكم تر و كامل تر باشد »آل« محسوب مى شوند 
 و شــك نيست كه فاطمه و على و حسن و حســين محكم ترين پيوند را با رسول خدا

داشتند و اين از مسلمات و مستفاد از احاديث متواتر است. 
بنابراين الزم اســت كه آن ها را »آل پيامبر بدانيم. ســپس مى افزايد: گروهى در 
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مفهــوم »آل« اختالف كرده اند، بعضى آن ها را خويشــاوندان نزديك پيامبر مى دانند و 
بعضى گفته اند آن ها امت پيامبرند، اگر اين واژه را بر معنى اول حمل كنيم آل پيامبر تنها 
آن ها هســتند و اگر به معنى امت كه دعوت او را پذيرفتند بدانيم، باز هم خويشــاوندان 
نزديك رسول خدا آل او محسوب مى شوند، بنابراين به هر تقدير آن ها آل هستند و اما 

غير آن ها در لفظ »آل« داخلند يا نه؟ محل اختالف است. 

  397. معرفی خويشاوندان  

فخر رازى از صاحب كّشاف چنين نقل مى كند: »وقتى اين آيه )آيه 23 سوره شورى( 
نازل شد عرض كردند: اى رسول خدا ! خويشاوندان تو كيانند كه مودتشان بر ما واجب 

است؟ فرمود: على و فاطمه و دو فرزندشان«.
بنابراين ثابت مى شــود كه اين 4 تن ذى القربــاى پيغمبرند و هنگامى كه اين معنى 

ثابت شد واجب است از احترام فوق العاده اى برخوردار باشند. 
فخر رازى مى افزايد: دالئل مختلفى بر اين مسأله داللت مى كند: 

جمله »اال املودة ىف القرىب«؛ كه طرز استدالل به آن بيان شد. 
شك نيست كه پيامبر فاطمه را دوســت مى داشت و درباره او فرمود: »فاطمة بضعٌة 
مّنى يؤذينى ما يؤذيها« فاطمه پاره تن من اســت، آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده است. 

و با احاديث متواتر از رســول خدا ثابت شــده كه او على و حســن و حسين را دوست 
مى داشت و هنگامى كه اين معنا ثابت شود محبت آن ها بر تمام امت واجب است، چون 

خداوند فرموده: »واتبعوه لعلك تهتدون«؛ از او پيروى كنيد تا هدايت شويد. 
و نيز فرموده: 

»فليحذر الذين يخالفون عن امره«؛ كســانى كه او را مخالفت مى كنند از عذاب الهى 

بترسند و نيز فرموده: »قل ان كنتم تحبون اللّه  فاتبعوىن يحببكم اللّه «؛ بگو اگر خدا را دوست 
مى داريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد. 

 و نيز فرموده: »لقد كان لكم ىف رسول اللّه  اسوة حسنة«؛ براى شما در زندگى رسول خدا
سرمشقى نيكويى بود. 
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  398. بزرگترين خطر  

رســول خدا فرمود: »انَّ اخوف ما اخاف عىل امتى االمئة املضلون«؛ وحشــتناك ترين 
چيزى كه بر امتم مى ترسم پيشوايان گمراه كننده است.1

  399. نامش در همه عوالم نقش بسته  

 : قال الخوارزمى.. قال رسول اللّه

اتاىن جربئيل وقد نرش جناحيه فاذا فيهام مكتوب الاله اال اللّه  محمد النبى مكتوب عىل 

االخر: ال اله اال اللّه  عىل الوىص.2

خوارزمى نقل مى كند كه رسول خدا فرمود: 
جبرئيل نزد من آمد و بال هايش را گشــود پس بر آن نوشــته بود: الاله اال اللّه  محمد 
النبى و بر ديگرى نوشــته بود الاله اال اللّه  عىل الوىص )خدايى جز خداى يگانه نيســت و 

على وصى است(.

  400. دستورى مكتوب  

قال الخوارزمى.. قال رسول اللّه : جاءىن جربئيل من عنداللّه  بورقة آٍس خرضاء مكتوب 

فيها ببياض اىن افرتضت محبة عىل  بن ايب طالب عىل خلقى فبلغهم ذلك عنى.3

رسول خدا فرمود: جبرئيل از جانب خداى متعال نزد من آمد با ورقى سبز و خوشبو 
و معطر كه در آن با خط سفيد نوشته شده بود. من محبت على  بن ابي طالب را بر مخلوقاتم 

واجب نمودم پس اين خبر را به مردم برسان. 

   401. اثر قيامتى نافرمانى از امام على  

زمحشرى صاحب تفسير كشــاف آورده كه خداوند متعال فرموده است كه: به يقين 
كسى را كه از على اطاعت نمايد داخل بهشت مى كنم اگرچه مرا نافرمانى نموده باشد 

1. كنزالعامل، حديث 28986.
2. كشف الغمه، ج 1، ص 297 ـ دعائم االسالم، ج 1، ص 119.

3. مناقب، ج 3، ص 197.
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و حتما كســى كه نافرمانى على كرده باشــد داخل آتش مى كنم ولو را از من اطاعت 
نموده باشد. 

  402. نقش درب بهشت   

در كتاب فردوس آمده كه رســول خدا فرمود: بر درب بهشت نوشته است الاله اال 
اللّه ، محمد رسول اللّه ، على برادر محمد و بنده پاك و منزه خداست واليتش را چند هزار 

سال قبل از خلقت آسمان و زمين بر مردم در عالم ذّر الزم نمودم. 
كسى كه مى خواهد خدا را مالقات كند در حالى كه خدا از او خشنود باشد بايد دوست 
على و اوالد على باشــد چون آن ها برگزيدگان بندگان پاك و منزه، جانشــينان و 

دوستان من هستند.

   403. اثر حب على  

: قال رسول اللّه

قال اللّه : لو اجتمع الناس كلهم عىل والية عىٍل ما خلقت النار. 

رســول خدا فرمود: خداوند فرمود: اگر تمام مردم بر گرد واليت على حلقه مى زدند 
و حول محور واليت او اجتماع مى نمودند آتش جهنم را نمى آفريدم.1

  404. در قيامت و برزخ مورد بازخواست خواهند بود 

و در روايتى ديگر آمده: رســول خدا فرمود: لو اجتمع الناس عىل حّب ابن اىب طالب ملا 
خلق اللّه  ـ عّزوجّلّ ـ النار.2

  405. از آن ها پرسيده می شود  

ديلمى )همان طور كه در كتاب صواعق آمده( از ابوســعيد خدرى نقل كرده است كه 
پيامبراكرم فرمود: آن ها )مردم( در مورد واليت على بازپرســى مى شوند و واحدى 

1. جواهرالسنية، ص 467.
2. فردوس االخبار، ج 3، ص 419.
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)نيــز آن طور كه در كتاب صواعق آمده( در مورد آيــه )وقفوهم انهم مسئولون؛ آن ها را 
 متوقف ســازد كه بايد بازپرســى شــوند(1 روايت كرده كه از واليت على و اهل بيت

بازپرسى مى شوند. 
و اضافــه نموده كه خداوند پيامبرش را امــر فرموده، تا به مردم بفهماند كه در تبليغ 
رســالت از آن ها اجرى نمى خواهد جز دوستى و مودت اهل بيت و مى افزايد كه معنى آيه 
اين است كه بازپرسى مى شوند كه آيا آن طور كه بايد و آن چنان كه پيامبر  توصيه و 
ســفارش كرده است اهل بيت را دوست داشته و رفتار كرده اند يا آن ها را به دست اهمال 

سپرده اند كه طبعا كيفر آن را خواهند ديد.

  406. شجره طيبه توحيد  

جابر بن عبدالل  انصارى مى گويد: در ســرزمين عرفات در كنار رسول خدا بودم كه 
على دورتر از پيامبر ايستاده بود. رسول خدا فرمود: يا على! نزديك تر بيا و خمس 
خود را در خمس من درآميز )دست خود را به دست من بده( آنگاه فرمود: يا عىل! خلقت 
انا وانت من شجرة انا اصلها وانت فرع ها والحسن والحسني اغصانها، يا عىل! من تعلّق بغصٍن 

منها ادخله اللّه  والجنة. 

يا على! من و تو از درخت واحد هســتيم من اصل و تو فرع آن هســتى حســن و 
حسين شــاخه هاى آن درخت اند اى على! هركسى به شــاخه اين درخت چنگ زند 

خداى بزرگ او را وارد بهشت مى كند.2

  407. با اين همه روايات نمى توان انكار كرد 

مطابق بســيارى از روايات در كتب و منابع اهل سنت آمده است رسول خدا  عالوه 
بر بيان مقام بى همتاى امام على ، مقام امام حســن و امام حسين را نيز براى مردم 

بيان كرده است. 
چنانچــه در مســند احمد حنبل جلــد 4، ص 132ـ  كنزالعمــال جلد 13، ص 658 

1. صافات، 24.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 379.
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)فضل الحســين ( ـ الجامع الصغير بشــرح فيض القدير، جلد 3، ص 145 ـ الترمذى 
195/13 فى باب مناقب الحسن و الحسينـ  ا بن ماجه كتاب المقدمه باب 11 حديث 144 
ـ مســند احمد جلد 4، ص 172ـ  مســتدرك حاكم جلد 3، ص 177ـ  معالم المدرستين 

جلد 1، ص 538.
لذا از مجموع اين روايات به دست مى آيد كه رسول خدا در روايات زيادى بر امامت 
امام على و حتى ســاير ائمه اطهار تأكيد فرموده اســت و اين مسأله حتى در منابع 
 اهل ســنت به راحتى قابل دسترسى اســت. چنانچه عبدالل  بن عباس گفت رسول خدا
فرمود: من سيد انبياء و على  بن ابي طالب سيد اوصياء و اوصياء بعد از من 12 نفرند كه اول 

آن ها على  بن ابي طالب و آخر آن ها مهدى است.1

  408. آمار عددى روايات و راويان حديث در منابع اهل سنت  

كتب صحيح هاى شــش گانه كتاب هاى حديثى است كه در نظر اهل سنت از اعتبار 
بااليى برخوردار اســت و احاديث آن ها را معتبر مى دانند اين كتاب ها به وســيله بزرگان 
اهل ســنت تأليف شــده و عبارتند از: ]صحيح بخارى، صحيح مســلم، صحيح ترمذى، 

صحيح ابوداود صحيح نسائى و صحيح ابن ماجه[. 
عايشــه يكى از 7 راوى صحابى2 است كه با عنوان راويان ُمكّثر3 معرفى شده است 
كه تعداد روايات او را 2210 روايت شمارش كرده اند كه از اين تعداد 174 روايت از هر دو 
صحيح مسلم و بخارى آمده هم چنين تعداد زيادترى از روايات او در مسند احمد بن حنبل 
آمده اســت و مسندى كه توسط ابن حجر عسقالنى )773 ـ 852 ق .( به نام عايشه تهيه 

شده است تعداد 1081 روايت او در دسترس قرار گرفته است. 
ام سلمه همسر ديگر پيامبر با 378 روايت و اسماء بنت يزيد با 81 روايت و ميمومه 
همســر ديگر پيامبر با 76 روايت و حفصه و اســماء بنت عميس هر كدام با 60 روايت 

اسماء دختر ابوبكر با 58 و ام حبيه همسر پيامبر با 56 روايت. 

1. فرائدالسمطني، ص 160، حديث 1164.
2. اسامى 6 نفر ديگر چنين است ـ ابوهريره با 5374 روايت عبدالّل  بن عمر با 2630 روايت انس  بن مالك با 2286 
روايت عبدالّل  بن عباس با 1660 روايت جابر بن عبدالّل  انصارى با 1540 روايت و ابوسعيدخدرى با 1540 روايت.

3. روايانى كه بيش از هزار حديث نقل كرده باشند مكّثر گفته مى شود.
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  409. عبادتي پذيرفته شده  

  در جامع الصغير روايت شده است كه عايشه ـ رضى الل  عنها ـ گفت: »قال رسول اللّه
ذكر عىل عبادة«؛ رسول خدا فرمود: ذكر و ياد على عبادت است1 و او مى گويد: پدرم 

ابوبكر بسيار به چهره على  بن ابي طالب نگاه مى كرد، روزى به او گفتم: پدر! چرا اينقدر به 
چهره على نگاه مى كنى؟

پدرم گفت: دخترم من از رســول خدا شــنيدم كه فرمود: نظر كردن به چهره على 
عبادت است.2

   410. نور چهره علي  

عثمان از عمر بن خطاب و او نيز از ابوبكر نقل مى كنند كه رسول خدا  فرمود: همانا 
خداوند از نور چهره على  بن ابي طالب فرشتگانى را آفريد كه خداوند را تسبيح مى گويند و 

ثواب آن را براى دوستان على و دوستان فرزندانش مى نويسند.3

  411. چه عناد بزرگى  

جابر بن عبدالل  انصارى گفت از ابوجعفر در شــرح آيه شــريفه »ولقد رصّفنا ىف هذا 
القرآن للّناس..«4 سؤال كردم آن بزرگوار فرمود: 

 را در هر آيه اى ذكر كردم اما از واليت على خداونــد متعال مى فرمايد: نام على
ابا كردند و گريزان شدند »فام يزيدهم اال نفورا« و فايده اى جز فرار براى آنان نداشت.5

   412. آزار دهندگان رسول خدا  

يك دسته از كسانى كه در قرآن مورد لعن خداى متعال قرار گرفته اند آزار دهندگان 
خدا و رسول خدا هستند و دسته ديگر ظالمين. 

1. جامع الصغري، ج 2، ص 19، چاپ مصر.
2. تاريخ الخلفاء، نوشته سيوطى، ص 172.

3. مقتل الحسني، خوارزمى، ص 97.
4. اسراء، 89.

5. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 191.
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در يك نگاه تاريخى مى توان يافت چه كسانى رسول خدا را مورد اذيت و آزار خود 
قرار داده اند. 

مگر رسول خدا درباره دخترش و ميزان عالقه او به دخترش چه سخن ها كه نگفت 
پــس چرا بعد از رحلت آن عزيز عده اى عالمانه به خانه او حمله كردند آيا اين اجر نبوت 

رسول خدا بود؟ 
مگر در كتاب روائى اهل سنت نيامده كه رسول خدا فرمود: 

فاطمــه پاره تن من اســت هركه او را بيازارد مــرا آزرده و هركس مرا بيازارد خدا را 
آزرده است.1

مگر در كتب اهل ســنت ماجراى به آتش كشيدن خانه نبوت نيامده مگر دفن شبانه 
دختر رسول خدا در منابع روائى اهل سنت نيامده است.2 

مگر نه اين است كه در روايات اهل سنت آمده كه: 
حضرت فاطمه از دنيا رفت در حالى كه ســخت از ابوبكر و عمر غضبناك بود3 به 
راستى مگر فاطمه به غير مسأله واليت ناراحتى ديگرى داشت چرا زهراى اطهر به 

ابوبكر فرمود: بعد از هر نمازى تو را نفرين مى كنم.4
آيا فاطمه با ابوبكر بر ســر مســائل شــخصى اختالف داشته يا مســأله فراتر از 
اين هاســت آن ها واليت مردى را غصب كردند كه رســول خدا بر آن تأكيد داشت و 

دختر رسول خدا نيز در دفاع از آن پايدارى نمود. 

  413. دوازده نفر امام بر حق   

مطابق نقل صحاح و مســندهاى اهل سنت پيامبراكرم عدد امامان را بيان فرموده 
اســت: از جمله در صحيح مسلم در كتاب االمارة از جابر بن سمره نقل كرده كه گفت: با 

پدرم بر پيامبراكرم وارد شديم و شنيديم كه رسول خدا فرمود: 

1. صحيح بخارى، ج 5، ص 96.
2. تاريخ طربى، ج 2، ص 443 ـ سري اعالم النبالء، ج 15، ص 578 و صحيح بخارى ج 5، ص 252.

3. صحيح مسلم و بخارى و نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 6.
4. االمامة والسياسة، ص 20، نوشته ابن قتيبه اين عالم سنى در كتاب خود به ماجراى حمله كردن به خانه دختر 

پيغمبراسالم مفصل اشاره كرده است. اين كتاب مربوط به 1200 سال قبل است.
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اين دين پيوسته پابرجا خواهد بود تا قيامت برپا شود تا دوازده نفر بر شما خليفه باشند 
همه آن ها از قريش هستند. 

و در روايتى گويد: كه رسول خدا فرمود: 
اين امر )امامت امامان( زايل نمى شود تا در ميان امت دوازده نفر خليفه بگذرند آنگاه 

سخنى گفت كه من آن را دريافت نكردم ولى از پدرم پرسيدم چه فرمود؟ پدرم گفت: 
فرمود: همه آن ها از قريش هستند.

و در روايتى ديگر فرمودند: پيوسته امر مردم مى گذرد مادامى كه دوازده نفر بر آن ها 
واليت نمايند... كه همه آن ها از قريش هستند... 

و طبق روايتى ديگر فرمود: اسالم پيوسته عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه... كه همه 
آن ها از قريش هستند... و تعبيرات متعدد بسيارى ديگر به همين مضمون.1

در كتاب تورات كه هم اكنون نيز در دست اهل كتاب است آمده است كه: 
خداوند متعال بشارت داد ابراهيم را به فرزندش اسماعيل و اين كه او را نمو مى دهد 
و زياد مى كند و از ذريه او دوازده نفر شخصيت عظيم مى سازد و ابن كثير از علماى بزرگ 

اهل سنت در قرن هفتم هجرى قمرى اين را آورده است.2

  414. اى رسول، واليت را هم تفسير كن   

شيخ االســالم ابواســحاق ابراهيم  بن ســعدالدين ابن الحمويــه با اســناد خويش در 
فرايدالسمطين در سمط اول در باب 58 روايت كرده كه از تابعى كبير جناب سليم  بن قيس 
هاللــى كه او گفت: على  بن ابي طالب را ديدم كه در عهد خالفت عثمان در مســجد 
رسول خدا حضور داشــت و جمعيتى حدود 200 نفر افتخارات خود را بر مى شمردند و 
على هم چنان ســاكت بود آن ها از سخنان رســول خدا در فضيلت قريش صحبت 
مى كردنــد مثل آن كــه فرمــود: »االمئة من قريش« و »الناس تبع لقريش« و »قريش امئة 

1. صحيح مسلم، ج 12، ص 201ـ  203 و سنن اىب داود نوشته ابن االشعث السجستاىن، متوفاى 275 هجرى قمرى، 
ج 4، ص 106 و فتح البارى نوشته ابن حجر متوفاى 852 هجرى قمرى، ج 16، ص 338 و مستدرك الصحيحني ج 3، 
ص 617 به نقل از معامل املدرســتني ج 1، ص 535 و 538 و ســنن ابن ماجه نوشته محمد بن يزيدالقزوينى، متوفاى 

273 هجرى قمرى، ج 2، حديث 4087 و 4086 و 4085 و 4082.
2. صحاح 17 شماره 18 تا 20 = معامل املدرستني، ج 1، ص 538.
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العرب« در ميــان آن 200 نفر افرادى از قبيل: ســعد بن ابى وقاص، وعبدالرحمن بن عوف 

و طلحه و زبير و مقداد و ابن عباس و محمد بن ابى بكر و ابن عمر و حســن و حسين و 
عبدالل  جعفر و.... بودند. 

بعد از پايان صحبت ها و ســكوت امام على آن ها از او خواستند كه امام نيز سخن 
بگويد...

حضرت با آن ها مفصل ســخن گفت و آن ها اقــرار نمودند كه تمام فضايل آن ها از 
ناحيه رسول خدا است... آنگاه امام به آيات و شواهد بسيارى توجه داد كه جايگاه خاص 
او را نسبت به پيامبر بيان كرده است از جمله فرمود: شما را به خدا سوگند مى دهم آيا 

مى دانيد اين آيه درباره چه كسى نازل شده: 
»يا أيها الذين آمنوا اطيعوااللّه  واطيعواالرسول واوىل االمر منكم«1 و اين آيه: »ومل يتخذوا 

من دون اللّه  والرسوله والاملؤمنني وليجة«.2

سپس امام على فرمودند: مردم از رسول خدا پرسيدند: اى رسول خدا  آيا اينها 
)مؤمنين در آيه( گروه خاصى از مؤمنان هســتند يا عموم مؤمنان هســتند؟ پس خداوند 
هــم به پيغمبر امر فرمود كه »والة امر« را به مردم معرفى كند و همان طور كه نماز و 
زكاة و حج را براى مردم تفســير كرده واليت را هم تفسير و بيان كند و مرا براى مردم 
منصوب نمايد و بعد از اين دستور رسول خدا در غديرخم خطبه خواند و گفت: اى مردم! 
به درســتى كه خداوند مرا به ابالغ پيامى مأمور فرمود كه سينه ام را تنگ نموده و گمان 
كردم كه مردم مرا تكذيــب مى كنند پس خداوند مرا تهديد نمود كه يا آن را ابالغ كنم 

يا مرا عذاب مى نمايد. 
ســپس امر فرمود: كه جمعيت را ندا دهند و به نماز جمعى فرا خوانند ســپس خطبه 
ايراد كرد و گفت: اى مردم آيا مى دانيد كه خداوند موال و صاحب اختيار من و من موال و 

صاحب اختيار مؤمنان هستم و من از نفس مؤمنان بيشتر بر آن ها واليت دارم؟ 
همگان گفتند: آرى اى رسول خدا! پس گفت: يا على! برخيز!

1. نساء، 60.
2. توبه، 16.
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پس من برخاســتم پس پيامبر گفــت: »من كنت مواله فعىل مواله اللهم وآل من وااله 
وعاد من عاداه«.

در اينجا ســلمان فارسى برخاست و گفت: اى رسول خدا چگونه واليتى براى على 
است؟ 

پيامبر پاســخ گفت: واليتى مثل واليت من بر كسانى كه من از نفسشان بر آن ها 
بيشتر واليت داشتم سپس خداوند اين آيه را نازل فرمود: »اليوم اكملت لكم دينكم...«.

ســپس رســول خدا تكبير گفت و فرمود: »اللّه اكرب« از اتمام نبوت و اتمام دين خدا 
به واليت على بعد از من«. سپس عمر و ابوبكر برخاستند و گفتند: اى رسول خدا اين 

آيات مخصوص على است؟ 
فرمود: بلى مخصوص على و اوصياء من تا روز قيامت است. 
آن ها گفتند: اى رسول خدا! آن اوصياء را براى ما بيان فرما...

پيغمبر فرمود: على برادر من و وزير من و وارث من و وصى من و خليفه من در ميان 
امت من و ولى هر مؤمنى بعد از من است، سپس دو پسرم حسن و حسين سپس نه نفر 
از اوالد فرزندم حســين يكى پس از ديگرى مى باشند قرآن با آن هاست و آن ها با قرآنند 
از آن جدا نمى شوند و قرآن هم از آن ها جدا نمى شود تا در حوض كوثر بر من وارد شوند. 
پس از اين ســخنان همه حاضران و شــنوندگان ســخنان على در مسجد رسول  
خدا گفتند: خدايا! آرى همه اين ها را از پيغمبران شــنيده ايم و همان طور كه مى گوييد 

شهادت مى دهيم.1

  415. واليت علت قبولى اعمال   

ابن حجر عســقالنى در فصل اول باب 11 كتاب صواعــق خود پس از آنكه آيه 82 
ســوره طه مى آورد: )واىن لغفار ملن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؛ من غفارم در مورد 
كســى كه باز گشته ايمان آورده و عمل شايسته انجام داده و سپس هدايت يافته باشد( 
را مورد بحث قرار داده و چنين مى گويد: ثابت بنانى گفته است: منظور از »اهتدى« يعنى 

1. الغدير، ج 1، ص 163 تا 166.
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به واليت اهل بيت پيامبر هدايت يافته باشد و نيز ابن حجر مى گويد: اين معنى از امام 
باقر نيز رسيده است. 

سپس رواياتى در مورد نجات كسى كه به واليت آن ها هدايت يافته باشد نقل نموده 
اســت ا بن حجر در نقل خود از امام باقر به ســخنى كه آن حضرت به حارث  بن يحيى 

فرموده اشاره كرده است. 
چون كه امام باقر به او فرمود: اى حارث مگر نمى بينى كه خداوند شــرط پذيرش 
توبه و ايمان و عمل صالح را هدايت به واليت ما و معرفت به حق ما قرار داده اســت و 

بدون آن هيچ كدام از ايمان و عمل صالح و توبه به حال او نفع نمى بخشد. 
ســپس آن حضرت از جد خود اميرمؤمنان نقل فرموده كه: اگر شخصى توبه كند 
ايمان آورد و عمل شايســته انجام دهد ولى به واليت ما هدايت نشده باشد اين كارها او 

را بى نياز نخواهند ساخت و نفعى به او نخواهد رسيد.1

  416. مثالى ارزنده  

حضرتحجة االسالم قرائتى فرمود: 
)نقل به معنا( اگر شما اول شخص مملكت باشيد بخواهيد نامه اى مهم را در صندوق 
پســت بيندازيد پستچى كارى به مقام و موقعيت شــما ندارد اول نگاه مى كند و مى بيند 
كه شما تمبر روى پاكت نامه خود را زده ايد يا نه، اگر تمبر داشت، نامه را مى برد و قبول 
مى كند اگر نداشته باشد آن را برمى گرداند، اعمال به واسطه ُمهر واليت امام على باال 

برده مى شود و مقبول مى شود. 
و چه زيبا سروده استاد ارجمند جناب آقاى موسوى گرمارودى شاعر قهرمان شيعى: 

فراهــم بگــو ِمهر علــى، ُمهرى ســت خاتم بــى آن  نامــه ات  نگــردد 

1. پرونده اى كه در دادگاه قرار مى گيرد اگر اســم و آدرس نداشــته باشد مورد بررسى قرار نمى گيرد، بلكه آن را 
كنار مى گذارند اين روش در همه جاى دنيا وجود دارد و در كار آخرت و قيامت نيز همانند دنيا بايستى پرونده ها 
داراى اسم و رسم باشد تا مورد بررسى قرار گيرد طبق روايات متعدد پرونده انسان بدون واليت مجهول مى باشد 

و غيرقابل بررسى.
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  417. برترى در همه امور امرى ضرورى است  

هرگاه تعيين داناترين فرد امت براى هدايت و مسئله رهبرى بر رسول خدا  الزم و 
ضرورى باشــد بايد دانست كه آن حضرت چه كسى را داناتر مى شناخت به اعتقاد ابوبكر 

اعلميت شرط رهبرى نيست. 
وى در نخستين روز خالفت خالفش بر فراز منبر گفت: 

مردم من در حالى عهده دار زمامدارى شما شدم كه فرد برتر شما نيستم.1
حلبى شافعى مى نويسد: ابوبكر اعتقاد داشت كه داللت و فرمانروايى شخص غير برتر 

بر فرد برتر از خود، جايز است.2

  418. بيست و نه جلد كتاب درباره سند حديث غدير  

شيخ سليمان حنفى كه يكى از دانشــمندان معروف اهل سنت در قرن 13 و متوفاى 
ســال 1294 اســت از اســتادان ابوالمعالى جوينى ـ ابوحامد غزالىـ  نقل مى كند كه او 
مى گفت: من در شگفتم از اينكه در شهر بغداد در دست صحافى كتابى ديدم درباره اسناد 

حديث غديرخم كه روى جلد آن نوشته شده بود. 
»جلد 28 از طرق و اسناد حديثى كه از پيامبر اكرم نقل شده است كه فرمود: »من 

كنت مواله فهذا عىل مواله«.

و بعد از آن نوشته شده بود: بعد از اين مجلد، ج 29 مى آيد.3

  419. كسب توبه واقعى  

ابن مغازلى شــافعى از ا بن عباس راجع به آيه »فتلقى آدم من ربه كلامت...« نقل كرده 

1. كامل ىف التاريخ نوشته ابن اثير متوفاى سال 630 هجرى قمرى، ج 2، ص 331. 
2. سرية الحلبية، حلبى ج 3، ص 386. 

3. ينابيع املودة، ص 36، الباب الرابع شيخ سليامن حنفى، چاپ اسالمبول، مطبعة اختر سال 1301. 
شايســته است عالقمندان به منابع و كتب اهل ســنت كه در قديم االيام به مسئله غدير پرداختند به آدرس هاى 
مفصلى كه در قبل از خطبه غدير در همين كتاب آورده شــده است مراجعه كنند تا بدانند قرن ها قبل اين خطبه 
در منابع معتبر اهل سنت وجود داشته است و در فصل خطبه غدير اين كتاب در جاى جاى آن به منابع متعددى 

و بسيارى در اين خصوص اشاره شده است.
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كه از پيامبر ســؤال شد كلماتى كه آدم دريافت داشــت و در اثر آن ها توبه آدم قبول 
شد چه بوده؟ 

 فرمود: آدم خداوند را به حق محمد و على و فاطمه و حســن و حســين پيامبر
خواند پس خداوند توبه اش را پذيرفت و او را بخشــيد )اين حديث از طريق شــيعه نيز 

رسيده است(.1

  420. اجماعى واقعى  

همه مفســران اجماع و اتفاق نظر دارند ـ همان طورى كه قوشچى كه خود از ائمه 
و بزرگان اشــاعره است در شرح تجريد خود در مبحث امامت نيز اعتراف كرده ـ كه آيه 

شريفه: 
»امنا وليكم اللّه  ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون«2 

درباره على در آن هنگام نازل شــده كه آن حضرت در حال ركوع صدقه داد و نسائى 
از علماى اهل ســنت در كتاب صحيح خود نزول آن را درباره على از عبدالل  بن سالم 

نقل كرده است.

  421. تفسير صراط مستقيم  

ثعلبى در تفســير خود در تفسير سوره فاتحه از ابى بريده نقل كرده كه مراد از صراط 
مستقيم راه محمد و آل او است و از تفسير وكيع  بن جراح از سفيان ثورى، از سدى، از 

اسباط و مجاهد از ابن عباس نقل كرده است كه: 
معنى »ما را به راه راســت هدايت كن« يعنى ما را به حب و دوســتى محمد و آل او 

ارشاد نما، است. 

1. بقره، 37. 
2. مائده، 55. 
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  422. اهل ذكر اهل بيتند  

ثعلبى در تفســير خود از جابر آورده كه وقتى آيه شــريفه: )فسئلوا اهل الذكر ان كنتم 
التعلمون؛ اگر نمى دانيد از اهل ذكر بپرسيد(1 نازل شد على گفت: 

ما اهل ذكر هستيم اين معنى از ساير ائمه هدى نيز نقل شده، عالمه بحرينى در 
غاية المرام باب 35 بيش از 20 حديث صحيح به همين مضمون نقل كرده است.

  423. ريسمانى از نور  

ثعلبى از علماى اهل ســنت در تفسير خود با سند از ابان بن تغلب از امام صادق نقل 
كرده كه مــراد از »حبل اللّه « در آيــه »واعتصموا بحبل اللّه  جميعا وال تفرقوا«؛ به حبل و 
ريســمان خدا چنگ زنيد و متفرق نشويد(2 ائمه اطهار  هستند امام شافعى آن طور كه 

در كتاب رشفة الصادى آمده گفته است: 
مذاهبهم ىف ابحر الغى والجهل وملا رايت الناس قد ذهبت بهم   

آنگاه كه ديدم مردم در مسئله مذهب در درياى گمراهى قرار گرفته اند. 
       ركبت عىل اسم اللّه  ىف سفن النجا    وهم اهل بيت املصطفى خاتم الرسول

من با نام خدا به كشــتى نجات سوار شدم كه همان اهلبيت مصطفى خاتم پيامبران 
باشد. 

كام قد امرنا بالتمسك بالحبل وامسكت حبل اللّه  وهو والئهم   

و به حبل الل  متمســك شــدم كه همان واالى آن ها اســت بدان گونه كه مأمور به 
تمسك به آن شده ايم.3

1. نحل، 43 و انبياء، 7. 
2. آل عمران، 103. 

3. ابن حجر عسقالنى كه از علماى بزرگ اهل سنت است اين آيه را از آياتى شمرده كه در مورد آنان نازل شده و 
اين آيه پنجمين است كه در فصل اول باب 11 كتاب صواعق آورده است و در تفسير آن، مطلب باال را از تفسير 
ثعلبى نقل كرده است. )المراجعات نامه دوازدهمـ  بحث هاى اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده و به 
گونه اى است كه هر سؤال با پاسخ پرسش قبلى به شكل زنجير دار در ارتباط است عالمه بزرگ سيد عبدالحسين 
شــرف الدين در سفرى كه به كشور مصر مى نمايد با رئيس جامع االزهرا شيخ سليم بشرى آشنا مى شود آن ها از 
طريق مكاتبة ســؤاالتى كه درمقوله امامت براى طرفين مطرح بوده، وارد بحث شــده اند و بحث آن ها طى 112 

نامه سلسله وار مطرح و پاسخ داده شده است.( 
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  424. درس سحر  

در سنن نسائى و ابن ماجه و مسند احمد آمده است كه: امام على فرمود: من در نزد 
رســول خدا جايگاهى داشتم كه هيچ يك از مردم نداشتند، من هميشه در سحرگاهان 
به نزد او مى رفتم و مى گفتم: درود بر تو اى نبى خدا! اگر ـ تنحنح ـ شبه سرفه مى فرمود 

به خانه باز مى گشتم وگرنه وارد مى شدم.1
شيعيان و منصفان عالم چه كسى اين گونه همراز و همراه و هم قدم و همدل و هم 

سخن و هم نشين رسول خدا بوده است. 
اگر معناى اين معنى پيدا شــود معلوم خواهد شــد چه كســى امام اســت لذا آنچه 
 گرفت هيچ كســى نگرفت روى همين اصل امام صادق از رســول خدا امام على

مى فرمايد: 
آگاه باشــيد به خدا سوگند نزد ما چيزى است كه از مردمان ما را بى نياز مى كند ولى 

مردم نيازمند ما هستند. 
نزد ما كتابى اســت كه از امالى رســول خدا و دســتخط علــى تأليف گرديد. 

صحيفه اى به درازاى هفتاد ذراع كه همه حالل ها و حرام ها در آن است.2

  425. ليله المبيت   

خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايــد: »و من الناس من يرشى نفسه ابتغاء مرضات 
اللّه  واللّه  رؤف بالعباد؛ بعضى از مردم جان خود را در برابر خشــنودى خدا مى فروشند و 

خدا نسبت به بندگانش مهربان است«.3
عالم سنى حاكم نيشابورى در صفحه 4 جزء 3 از كتاب مستدرك از ابن عباس آورده كه:

على جان خويش را به معرض فروش درآورد و لباس پيامبر را به تن پوشيد حاكم 
تصريح به صحت اين حديث مى كند حتى طبق آنچه بخارى و مســلم در صحت حديث 
شرط مى دانند، گرچه خودشان آن را نقل نكرده اند و ذهبى در كتاب تلخيص مستدرك به 

1. مسند احمد، ج 1، ص 107 و 85، سنن نساىئ، ج 1، ص 178. باب تنحنح در نماز.
2. كاىف، ج 1، ص 241، خيلــى از اصحــاب ائمه اطهار در طول مدت امامان شــيعه اين صحيفه را كه بنام 

. جامعه« است را ديده اند از آن جمله ابوسعيد و محمد بن مسلم شاگرد امام باقر«
3. بقره، 207.
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 صحت اين مطلب اعتراف نموده حاكم در همان صفحه از مستدرك از على  بن الحسين
نقل كرده: نخستين كسى كه جان خويش را به خاطر رضاى خدا در معرض فروش قرار 
 خوابيد ســپس اشعارى را از على بود كه در رختخواب پيامبر داد على  بن ابي طالب

نقل مى كند كه اول آن اين است:
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر وقيت بنفىس خري من وطى الحصا   

يعنى: 
با جان خود بهترين كسى كه كعبه را طواف كرده و حجر را لمس نموده و روى زمين 

قدم گذارده را حفظ كردم. 

  426. حرفى با سند محكم  

در صواعق ابن حجر عســقالنى فصل 2 باب 9 آمده كه على به شــش نفرى كه 
خالفت را عمر به شــورا در ميان آن ها گذارده بود در ضمن سخنى طوالنى فرمود: شما 
را به خدا سوگند مى دهم آيا در ميان شما غير از من كسى هست كه پيامبراكرم به او 
فرموده باشد كه: تو در قيامت تقسيم كننده بهشت و آتشى؟ گفتند: خدا مى داند كه نه. 

 ابن حجر عســقالنى مى گويد: معنى اين سخن، حديثى است كه عنتره از امام رضا
نقل كرده اســت كه رســول خدا به على فرمود: اى على! تو تقسيم كننده بهشت و 

آتشى. روز قيامت به آتش مى گويى اين يكى از من است و آن يكى از تو. 

  427. چگونه از صراط بگذريم  

 ابن حجر عســقالنى در صواعق مى گويد: ا بن سماك نقل كرده كه ابوبكر به على
گفت: از پيامبر شــنيدم كه فرمود: هيچ كس از صراط نمى گذرد جز اين كه على جواز 

آن را برايش بنويسد.

  428. نشانه يهوديان  

پيامبراكرم در خطبه اى فرمود: »من ابغضنا اهل البيت حرشه اللّه  يوم القيامة يهوديّا«.
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هركسى از روى عناد نسبت به اهل بيت من بغض و كينه در دل پرورد، خداى سبحان 
او را در روز قيامت يهودى برانگيزد.1

  429. حق غيرقابل انكار  

ابطال نهج الحقّ نوشــته قاضى روزبهان دليل خوبى اســت بر اينكه نويسنده آن در 
مســايل مربوط بــه امامت و خالفت تعصب خاصى دارد ليكــن هنگامى كه او در مقام 
پاســخگويى به عالمه كبير حلّى در مــورد آيــه »والسابقون السابقون اولئك املقربون« 
برمى آيد ]عالمه حلى در كتاب خود از طريق اهل سنت از ا بن عباس نقل مى كند: پيشگام 
اين امت در ايمان على  بن ابي طالب اســت[ در همان كتاب خود چنين مى نويســد: اين 
حديث در روايات اهل ســنت آمده اســت ولى به اين عبارت: »سباق المة ثالثه: مؤمن آل 
فرعون و حبيب النجار و عىل  بن ايب طالب« ســپس مى افزايد: شك نيست كه على پيشقدم 

در اسالم بود و سابقه و فضايل بى شمارى داشت ولى اين ها دليل بر امامت او نمى شود!!!

   430. دليل وراثت على  

در حواشى شواهدالتنزيل اين حديث از عبدالل  بن عباس و همچنين از ابو رافع نيز نقل 
شــده است و از خصائص نسائى نقل مى كند كه ربيعه بن ناجذ مى گويد: مردى به حضرت 
على عرض كرد به چه سبب تو وارث پيامبر اكرم شدى؟ نه عموى تو كه قاعدتا بر 

تو )از نظر سن و سال( مقدم تر است؟ 
على در پاسخ به او داستان يوم االنذار را نقل فرمود تا آنجا كه مى فرمايد:

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 496.
اهل تحقيق بدانند حافظ عبيداللّ  حســكانى در قرن 5 هجرى قمرى اين گونه آورده اســت كه: يكى از دشمنان 
خدا را ديدم كه مى گفت: هرگز احدى از مفســران قرآن كريم نگفته اند كه به غير از ســوره هل أتى، آيه اى در 
قرآن براى امام على نازل شــده باشــد. او مى گويد: من مدتى منتظر ماندم تا علما و مدافعان اهل سنت نبوى 
به گفته او اعتراض كنند ولى چون اقدامى نشــد بر خود واجب ديدم كه او را پاسخ دهم و جواب دندان شكنى به 
او بدهم؛ لذا كتاب شــواهدالتنزيل را نوشــتم در اين كتاب اين عالم زحمت كش سنى به استناد 1163 حديث از 
طريق اهل ســنت اثبات كرده كه 210 آيه قرآن كريم در شــأن اميرمؤمنان على و اهل بيت او نازل شده است 
و بسيار جاى تعجب است كه در حدود 1000 سال قبل اين عالم بزرگوار با آن امكانات محدود چگونه به تأليف 

اين كتاب دست زده است.
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پيامبراكــرم فرمود: »فايكم يبايعنى عىل ان يكون اخى وصاحبى ووارىث« كداميك از 
شــما با من بيعت مى كند كه برادر و دوســت و وارث من باشد. هيچ كس برنخاست من 

برخاستم در حالى كه من از همه كوچكتر بودم. 
رسول خدا فرمود: 

بنشــين تا مرتبه سوم شد و كســى جز من هر بار جواب رسول خدا را نداد پيامبر 
اكرم دســتش را به دست من زد سپس فرمود: به اين سبب پسر عمويم را وارث خود 
ســاختم نه عمويم را1 طبرى مورخ معروف نيز همين حديث را به طور كامل و مبســوط 
آورده و نقل مى كند كه رسول خدا به على اشاره كرد و فرمود: »ان هذا اخى و وصيتى 
و خليفى فيكم فاسمعوا له واطيعوه« ايــن بــرادر من و وصــى من و خليفه من در ميان 

شماست سخنان او را بشنويد و از او اطاعت كنيد...

  431. ورودى مبارك  

 عالمه گنجى در كتابش كفاية الطالب مى نويسد: ابى ذر غفارى روايت كرد رسول خدا
فرمود: »ترد عىل الحوض راية عىل امرياملؤمنني وامام الغراملحجلني و الخليفة من بعدى«. 

وارد شود بر من در كنار حوض كوثر پرچم على اميرالمؤمنين و پيشواى روى و دست 
و پا سفيدان و خليفه بعد از من.

  432. تو امام و جانشينى  

ا بن مغازلى در مناقب مى نويسد: رسول خدا به على فرمود: 
»انه الينبغى ان اذهب االّ و انت خليفتى و انت اوىل باملؤمنني من بعدى«. سزاوار نيست 

كه من از ميان مردم بروم مگر آنكه تو )يا على( خليفه و اولى به مؤمنين باشى بعد از من.

  433. سرشتى مشترك  

»قال رسول اللّه  لعىل: انت وىل كل مؤمن بعدى«.2

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 423. 
2. سنن ترمذى، باب 19 ـ مسند احمد بن حنبل جزء اول ص 330 و جزء رابع ص 437 و جزء خامس ص 356. 
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يعنى: يا على! تو سرپرست و پيشواى هر مؤمنى بعد از من.

  434. معرفى دشمن خدا  

اوىص من آمن ىب وصدقنى بوالية عىل بن ايب طالب    عامر بن يارس قال: »قال  رسول اللّه

فمن توال، فقد توالىن ومن توالىن فقد توىل اللّه  ومن احبه فقد احبنى ومن احبنى فقد احب اللّه  

ومن ابغضه فقد ابغضنى و من ابغضنى فقد ابغض اللّه  عّزوجّل«.1

و عمار ياسر مى گويد: رسول خدا به من وصيت فرمود: به من ايمان آور و به واليت 
على هركس او را ولى بداند مرا ولى خود كرده و هركه به واليت من باشــد از واليت 
خداست و هركس على را دوست بدارد مرا دوست داشته وهركه مرا دوست بدارد خدا 
را دوســت داشته است و هركه او را دشــمن بدارد مرا دشمن داشته و هركه مرا دشمن 

بدارد دشمن خداست.

  *** .435  

رســول خدا در اوايل خطبه مبارك غديرخــم فرمود: »و قد امرىن جربئيل عن رىّب ان 
اقوم ىف هذا املشهد و اعلم كّل ابيض و اسود اّن عىل  بن ايب طالب اخى و وصّيى و خليفتى و 

االمام بعدى«.

آنگاه فرمود: 
»معارش الناس ذلك فان اللّه  قد نصبه لكم وليا واماما وفرض طاعته عىل كل احد ماض 

حكمه جائز قوله ملعون من خالفه مرحوم من صدقه«.

يعنــى: جبرئيل از طــرف خداوند مرا امر نموده كه در اينجا مــردم را آگاه كنم تمام 
ســفيدان و ســياهان را كه على  بن ابي طالب برادر من و وصى من و خليفه من و امام 

بعد از من است. 
اى جماعت مردم، خداوند على را ولى و امام شــما قرار داد و واجب كرد اطاعت او را 

1. كنزالعامل، متقى هندى متوفاى 975 هجرى قمرى، حديث 257، ج 6. 
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بر هر فردى و حكم او نافذ و جارى اســت ملعون است كسى كه با او مخالفت كند و در 
رحمت خداست آنكه او را تصديق كند.1

  436. عمر بن خطاب روايت كرد  

خوارزمى در مناقب: عمر بن خطاب نقل كرده كه رســول خدا فرمود: »لو اّن الرياض 
اقالم والبحر مداد والّجن حساّب واالنس كّتاب ما احصوا فضايل عىل  بن ايب طالب«.

اگر درختان قلم شوند و دريا مركب و جنيان حساب كننده و آدميان نويسنده نمى توانند 
فضايل على  بن ابي طالب را شمارش كنند.

  437. تعهد گرفتند  

 علّيا علام، يعنى: تعيين و نصب كرد رسول خدا  عمر بن خطاب گفت: نصب  رسول اللّه
على را كه بزرگترين راهنما است كه بعد از او به موالئى جامعه معرفى نمود. 

سپس رســول خدا بعد از دعا درباره دوستان و دشمنان آن حضرت به خداوند عرض 
كرد: »اللهم انت شهيدى عليهم؛ خدايا! تو گواه منى بر ايشان«.

در آن هنگام جوانى زيبا و با حســن صورت و بوى خوش پهلوى من نشسته بود به 
من گفت: »لقد عقد رسول اللّه  عقدا ال يحلّه اال املنافق فاحذر ان تحلّه«.

يعنى: عهد بست پيامبر عهدى محكم كه نمى شكند اين عهد را مگر منافق پس حذر 
كن اى عمر تو ناقض اين عهد محكم باشى. سپس عمر مى گويد:

به رسول خدا عرض كردم وقتى شما درباره على سخن مى گفتيد پهلوى من جوان 
خوش رو و خوشبوئى بود و با من چنين گفت:

حضــرت فرمــود: »انه ليس من ولد آدم لكّنه جربئيل اراد ان يوكّد عليكم ما قلته ىف 
.»عىّل

يعنى: او از اوالد آدم نبود بلكه جبرئيل امين بود كه به اين صورت جلوه گر شــد تا 
تأكيد كند بر شما آنچه را كه من گفتم درباره على.2

1. كتاب الواليه ـ طبرى متوفى ـ 310 هجرى. 
2. مودة القرىب، فصل 5. 

357



  438. بهترين پيامبر برترين كتاب و پاك ترين ولى 

رسول اكرم فرمود:»ان اللّه  تبارك وتعاىل اصطفاىن و اختارىن وجعلنى رسوال وانزل عىّل 
سّيد الكتب فقلت الهى وسيدى انك ارسلت موىس اىل فرعون فاسئلك ان تجعل معه اخاه 

هرون وزيرا يشّدبه عضده...«.

خداوند متعال مرا برگزيد و مرا پيغمبر قرار داد و بهترين كتابها را بر من نازل گردانيد 
پس من عرض كردم: خدايا! موســى را فرستادى به سوى فرعون پس او از تو خواست 
تــا اين كه برادرش هارون را وزير قرار دهى و بازوى او را محكم نمائى به وجود او و به 
وســيله او تصديق نمايند دعوت او را، اينك من از تو درخواست مى نمايم كه از اهل من 
قرار دهى براى من وزيرى كه به وجود او محكم گردد بازوى من، پس قرار ده براى من 
على را به مقام وزارت و اخوت و شجاعت را در قلب او قرار ده وهيبتى در مقابل دشمنان 

به او رحمت كن. 
آنگاه فرمود: من اين درخواســت را كه از خداوند نمودم او به من عطا نمود پس على 

آقاى اوصيا مى باشد.1

  439. چهارده حرف نورانى  

»رصاط عىّل حق منسكه؛ راه على حق است و مى چسبيم او را«.

كليه حروف جمالت فوق از حروف مقطعه قرآن كريم اســت اگر حروف مقطعه قرآن 
را )بدون تكرار( ســرهم كنيم متن باال به دست مى آيد. كليه حروف مقطعه قرآن كريم 

بدون تكرار 14 حرف مى باشد. 

  440. چهارده هزار سال قبل از آدم  

احمد حنبل در مســند خود مى نويسد كه: رســول خدا فرمود: »خلقت انا وعىّل من 
نور واحد قبل ان يخلق اللّه  تعاىل آدم باربعة عرش الف عام فلاّم خلق اللّه  تعاىل آدم ركّب 

ذلك النور ىف صلبه فلم يزل ىف ىش واحد حتى افرتقا ىف صلب عبداملطلب ففّى النّبوه وىف عىل 

1. ينابيع املودة، باب 12. 
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الخالفة«. يعنى: من و على از يك نور آفريده شديم قبل از ايجاد آدم به چهارده هزار سال 

پــس از خلقــت آدم، خداوند آن نور را در صلب آدم قرار داد پس با هم بودند تا در صلب 
عبدالمطلب از هم جدا شديم پس در من نبوت و در على خالفت مقرر گرديد.

  441. وصی رسول آسماني  

احمد حنبل در مســند مى نويسد كه: رســول خدا به امام على فرمود: »انت اخى 
ووصّيى وخليفتى وقاىض دينى«؛ تو برادر و وصى و خليفه و اداء كننده دين منى.

   442. شش روز بعد از ارتحال رسول خدا  

 در روز ششم آن روزى ابوبكر و على ابن عباس مى گويد: بعد از رحلت رسول خدا
بــراى زيارت قبر نورانى پيامبرخدا آمدند. على به ابوبكر گفت: بفرما )حضرت براى 

ورود او تعارف كرد(.
 ابوبكر در پاسخ گفت: من هيچ گاه جلوتر از مردى قدم نمى گذارم كه از رسول خدا

درباره او شنيدم كه فرمود: »عىل منى كمنزلتى من رىب«.
يعنى: نسبت على با من مثل منزلت و جايگاه من است نسبت به خداى من.1

  443. اعترافى به حق  

در نقل است كه ابوبكر گفت: اى مردم بر شما باد دوستى و پيروى از على  بن ابي طالب 
همانا من خود از رسول خدا شنيدم كه فرمود: على بعد از من بهترين كسى مى باشد 

كه خورشيد آسمان بر او تابيده و غروب كرده است.
و در جاى ديگر مى گويد: 

علــى نزديك ترين مردم به خدا و بهترين فرد از نظر منزلت و باالترين فرد از جهت 
خدمت و فداكارى و مجاهدت است. 

و عمر نيز مى گويد: ما در زمان پيغمبر چنان به على مى نگريستيم كه بر ستارگان 

1. الصواعق املحرقه، ص 108 ـ السريه الحلبيه، ج 3.
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 را بهترين مردم بعد از رسول خدا نگاه مى كرديم و در نقلى عبدالل  بن عمر، امام على
نام برده است.1

  444. خليفه خالق هستی  

احمد حنبل در مســند مى نويسد: رســول خدا فرمود: »يا عىل! انت تربء ذّمتى وانت 
خليفتى عىل اّمتى«.

يا على! تو دين و ذمه مرا ادا مى كنى و تو خليفه منى بر امت من.

  445. دوازده گوهر پاك  

رســول اكرم فرمــود: »انا سيد النبّيني وعىل سيد الوصّيني واّن اوصياىئ بعدى اثناعرش 
.»اولهم عىّل وآخرهم القائم املهدى

من آقا و بزرگ انبياء و على ســيد اوصياء مى باشد و به درستى كه اوصياء من بعد از 
من دوازده نفر هستند اول آن ها على و آخرشان مهدى مى باشد.2

  446. فضلى آسمانى  

در نزديكى ارتحال رسول خدا ايشان به دخترشان فرمود: »اّن لكرامه اللّه  اياك زوجك 
من هو اقدمهم سلام واكثهم علام«.

يعنى: از جمله كرامتهاى خداوند آن اســت كه تزويج كرد تو را به كســى )على( كه 
جلوتر از مردم است در اسالم و عالم ترين آن ها از حيث علم و دانش. 

آنگاه فرمود: خداوند متعــال نظر كرد بر اهل زمين پس مرا به پيغمبرى اختيار نمود 
آنگاه نظر ديگرى فرمود على را برگزيد به وصايت بعد از من سپس وحى نمود كه تو را 

به ازدواج او در آورم و او را وصى خود قرار دهم.3

1. مسندامام احمد بن حنبل، ج 2، ص 26 در نقل روايت از نافع ـ ذخائرالعقبى، ص 77.
2. فرائد السمطني، باب 77 )روايت به اين سبك و سياق خيلى زياد مى باشد(.

3. ينابيع املودة باب 73، جواهر العقدين ـ صواعق املحرقه ـ طبرانى متوفاى ســال 360 هجرى قمرى در كتاب 
المعجم اواسط 9 جلدى با مختصر تفاوتى در الفاظ و عبارات اين حديث را آورده اند. اين عالم سنى معجم صغير 

در 2 جلد و معجم كبير در 20 جلد نيز دارد. 
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  447. كتاب الوالية  

ابوجعفــر محمد بن جرير طبرى متوفى ســال 310 هجرى در كتــاب الواليه خطبه 
رسول خدا را در روز غدير آورده سپس نقل نموده كه رسول خدا فرمود: 

»اسمعوا واطيعوا ّفان اللّه  موالكم و عىّل امامكم ـ ثم االمامة ىف ولدى من صلبه اىل يوم 

الناس هذا اخى ووصّيى و واعى علمى وخليفتى عىل من آمن ىب ـ وعىل  ـ معارش  القيامة 

تفسري كتاب رىّب«. 

يعنى: بشنويد و اطاعت كنيد ـ پس همانا خداوند موالى شماست و على امام بر شما 
مى باشــد ـ پس امامت تا قيامت در اوالد من اســت از صلب على ـ اى جماعت مردم! 
على برادر من و وصى من و حافظ علم من و خليفه من اســت بر كســى كه ايمان به 

من آورده ـ و بر تفسير كتاب پروردگار من. 

  448. جايگاه جهنمى  

رسول خدا فرمود: »انّ اللّه  قد عهد اىّل من خرج عىل عىّل فهو كافر ىف النار«.
خداوند عهد نموده با من كه بدانيد هر كس بر على خروج كند كافر اســت و جايگاه 

او در آتش مى باشد.1

  449. دوازده خورشيد  

عدد ائمه اطهار و تعداد آن ها در روايات زيادى در منابع اهل ســنت وارد شده و هم در 
منابع شيعى. 

چنانچه رسول خدا فرمود: »الخلفاء بعدى اثنا عرش بعدد نقباء بنى ارسائيل« و در خبر 
عبدالملك است كه فرمود: »كلهم من بنى هاشم«.2

1. مودة القرىب،ج 2، فصل سوم، ص 275. 
2. مودة القرىب، فصل 12 و در صحيح بخارى، ج 9، ص 147 و در صحيح مسلم، ج 3، ص 1452.
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  450. راه گمراهى و كفر  

»عتبة بن عامر الجهنى نقل مى كند كه گفت: بايعنا رسول اللّه  عىل قول ان ال اله االّاللّه  

وحده ال رشيك له واّن محمدا نبّيه وعلّيا وصّيه فاّى من الثالثة تركناه كفرنا«.

با رسول خدا بيعت نموديم بر اين كه شهادت دهيم به وحدانيت خداوند كه شريكى 
براى او نيست و اين كه محمد پيغمبر اوست و على وصى او، پس هر يك از اين سه را 

ترك نمائيم كافر شده ايم.1

  451. نشانه پاكى  

رسول خدا فرمود: 
»من مل يعرف حّق عرتىت من االنصار والعرب فهو الحد ثالث اّما منافق واّما ولدزانية و اّما 

امرو حملت به اّمه ىف غري طهر«.

كســى كه حّق عترت مرا از انصار و عرب نشناسد پس او يكى از سه چيز خواهد بود 
يا منافق است يا ولدالزنا است يا ولد حيض است.2

  452. بهترين وصی  

رسول خدا به دختر خود فرمود: »يا فاطمة! منا خرياالنبياء وهو ابوك ومنا خري االوصياء 
وهو بعلك...«. يا فاطمه! از ماســت بهترين انبياءواو پدر تو مى باشــد و از ماست بهترين 

اوصياء او شوهر تو است...3

  453. ستاره اى بدرخشيد  

ابن مغازلى شــافعى مذهب روايت كرده از ابن عباس كه وى مى گويد شبى اصحاب 
پيامبر در خانه ايشان جمع بودند تا اين كه پيامبر فرمودند امشب در نزديكى سحر كوكبى 

1. مودة القرىب، فصل چهارم، ص 16 و ینابیع املودة، ج2، ص 280.
2. صواعق املحرقه، ص 172 و ینابیع املودة، ج2، ص 459.

3. ينابيع املودة، ج3، ص 269 ، نوشــته قندوزى، متوفاى 1294 هجرى قمرى و فرائدالســمطين، ج 1، ص 92، 
حديث، 61.
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از آسمان فرود مى آيد پائين در خانه هركه فرود آمد آن شخص ولى من است همان شب 
همه اصحاب نخوابيدند از همه مشتاق تر عباس پدرم بود )چون عباس عموى رسول الل  
بود( ناگهان اصحاب ديدند كه كوكبى روشن از آسمان پائين آمد تا در خانه على فرود 
آمــد البته پس از اين واقعه اصحاب گفتند محمد درباره ا بن عمش على در گمراهى 

است او مى خواهد پسر عموى خود را ولى خود كند. 

  454. از چه چيزی سوال می کنند  

آلوسى بغدادى عالم سنى در تفسير خود )روح المعانى( جلد 23، ص 74. در ذيل آيه 
شريفه: وقفوهم انهم مسؤولون، نگاه داريد شان كه مسئولند.1

آورده: نزديك ترين اين اقوال به صحت اين اســت كه در آن روز )قيامت( از اعمال 
)انسان( مى پرسند و در رأس اين ها »ال اله اال اللّه « است و از مهمترين آن ها واليت على 

ـ كرم الل  وجهه ـ است.2

  455. تفسير دين با رسول اوست  

ابابصير مى گويد: از ابوجعفر درباره معناى آيه شــريفه: »اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول 
واوىل االمر منكم« پرسيدم: 

حضرت فرمود: آيه فوق براى اطاعت از على  بن ابي طالب نازل شده است. 
گفتم: مردم مى گويند چه چيزى باعث شــده تا خداى متعال اسم على و اهل بيت 

او را بطور صريح وروشن در قرآن بيان نكند. 
امــام فرمود: به مردم بگوئيد خداوند متعال امر به نماز فرمود اما بيان تعداد ركعت ها 

كه 3 ركعت باشد يا 4 ركعت را به اختيار رسول خدا گذارد. 
 خداوند امر به مناســك حّج فرمود اما تفسير و بيان تعداد اشواط3 به اختيار پيامبر

گذاشته شد. 

1. صافات، 37.

2. صافات، 37.
3. به حركت از صفا به مروه و طواف به دور كعبه شوط گفته مى شود. 
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خداى متعال فرمود: »اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم«.
و اين كالم خداوند در شأن على و حسن و حسين نازل شد. 

و رســول خدا فرمود: »اوصيكم بكتاب اللّه  واهل بيتى اىن سألت اللّه  ان اليفرق بينهام 
حتى يورد هام عىل الحوض فاعطاىن ذلك«. 

يعنى: شما را به كتاب خدا و اهل بيت خود سفارش مى كنم بين آن ها جدايى نيندازيد 
تا در حوض كوثر بر من وارد شويد چون خداى متعال آن دو ثقل را به من عطا فرمود.1

  456. راهنمايي بر حق  

فضيل  بن زبير از زيد بن على در تفسير آيه »و يهدى من يشاء اىل رصاط مستقيم« نقل 
مى كند كه خداوند بندگانش را به واليت على بن ابي طالب هدايت و راهنمايى مى كند.2

  457. نشانه گمراهان راه حق  

ابان  بن تغلب مى گويد: امام صادق در تفســير آيه »ادعواىل اللّه  عىل بصرية« فرمود: به 
خدا سوگند منظور از آيه، واليت ما اهل بيت مصطفى است كه جز گمراهان و ضالّين 
كسى واليت ما را منكر نمى شود. و على را جز گمراهان كسى عيب جويى نمى كند.3

  458. دشمن دنيا  

عمار ياسر گفت: رسول خدا فرمود: »يا عىل! ان اللّه  زينك بزينة مل يزين العباد باَحسن 
منها، بغض اليك الدنيا وزهدك فيها وحّبب اليك الفقراء فرضيت بهم اتباعا ورضوا بك اماما«. 

يا على! خداى متعال تو را به زينتى نيكو آراسته كرد كه احدى آن گونه نيآراسته كه 
بغض و كينه دنيا نسبت به تو و زهد تو نسبت به دنيا از جمله آن است قلب فقراء جايگاه 
توســت و قلب تو راضى به اطاعت و متابعت آنان اســت امامت تو را به جان خريدارند و 

به آن رضايت كامل دارند.4

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 191. 
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 347. 

3. شواهد التنزيل، ج 1. 
4. شواهد التنزيل، ج 1، ص 459. 
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  459. هادى امت  

رسول خدا فرمود: »يا عىل انت الهادى بعدى يا عىل بك يهتدى املهتدون«. 
اى على! تو هادى امت بعد از من هســتى به سبب تو تشنگان هدايت و جويندگان 

حقيقت هدايت مى يابند.1

  460. سقوط به جهنم  

سعداسكاف از اصبغ  بن نباته نقل كرد كه اميرالمؤمنين على در شرح آيه كريمه »اّن 
الذين اليؤمنون باالخرة عن الرصاط لناكبون« فرمود: كسانى كه به واليت ما ايمان و اعتقاد 

نداشته باشند از صراط سقوط مى كنند.2

  461. راه رضوان   

پيامبراكرم فرمود: 
»ان تولّوا عليا ـ ولن تفعلوا ـ تجدوه هاديّا مهديا يسلك بكم الطريق املستقيم«.

اگــر واليت على  بن ابي طالب را بپذيريد ـ كــه نمى پذيريد ـ او را هادى و مهدى 
مى يابيد، شما را به طريق مستقيم سير مى دهد، كه هرگز گمراهى در آن نباشد.3

  462. شب زنده دار بزرگ  

ابن عباس در تفســير آيه كريمــه »ومن يعرض عن ذكر ربّه...« گفت: »ذكر رّب؛ يعنى 
واليت على  بن ابي طالب و واليت اوالد گرامى اش«.

و هركســى از واليت على  بن ابي طالب روى بگرداند؛ او را عذابى شديد فرا خواهد 
رسيد و در روايتى ديگر گفت: 

»اّن ربك يعلم انك«؛ يعنــى يا محمــد! خداى تو مى داند كه براى اقامه نماز و تالوت 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 381.
2. شواهد التنزيل، ج 1، نوشته حاكم ابوالقاسم حسكانى، ص 524، او با استناد به 1163 حديث و روايت از طريق 
اهل سنت اثبات كرده كه 210 آيه از آيات قرآن كريم در شأن اميرمؤمنان على و اهل بيت او نازل شده است.

3. شواهد التنزيل، ج 1، ص 83.

365



قرآن كمتر از نصف يا يك سوم يا دو سوم شب را بيدار مى مانى و همچنين خدا مى داند 
»طائفٌة من الذين معك«؛ يعنى: على  بن ابي طالب كه هميشــه و پيوسته همراه تو است 

مثل تو شب زنده دارى مى كند. 
ســپس ابن عباس ادامه داد و گفت: نخستين كسى كه با پيامبراكرم به نماز ايستاد 
 بود نخستين كسى كه با پيامبراكرم بود نخستين كسى كه اسالم آورد على على
 على بود نخســتين مهاجر فى ســبيل الل  همراه پيامبراكرم بيعت كرد امام على
بود. نخســتين كسى كه همراه پيامبراكرم شــب ها بيدار بود و به نماز و تالوت قرآن 

مى پرداخت، على بود و اين آيه شريفه براى او نازل شد.1

   463. حکيم امت محمد  

ابن عباس در تفسير و توضيح آيه »هو الذى بعث ىف االمني رسوالً منهم يتلوا عليهم ءايته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة« بيان كرد. 

»الكتب يعنى: قرآن، والحكمة يعنى: واليــت على  بن ابي طالب«، معناى آيه چنين 

مى شود: رسالت پيامبر تعليم كتاب خدا و تعليم واليت على به بندگان خداست.2

  464. پايه هاى رضوان   

عمرو بن حمق مى گويد: 
نزد رســول خدا نشسته بودم كه فرمود: يا عمرو! اتحب ان اريك عمود الجنة. يعنى: 

اى عمرو! مى خواهى ستون بهشت را ببينى؟
عرض كردم: آرى!

در اين هنگام على نزد رسول خدا آمد، آنگاه رسول خدا فرمود: 
»هذا واهل بيته عمود الجنة؛ او و خاندانش )فرزندان( ستون بهشت مى باشند.

و در روايتى آمده است كه صداى كوبه )درب( بهشت كلمه طيبه يا على مى باشد لذا 

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 387.

2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 340.
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وقتى بهشتيان درب بهشت را مى زنند صداى درب يا على مى باشد1 و در روايتى ديگر 
فرمود: عىل عمود الدين؛ على ستون دين است.

  465. )چهارده حديث عجيب( شمس المعارف قرآنى 

پيامبرخدا درباره امام على به گونه اى ســخن فرموده كــه درباره هيچ كدام از 
اطرافيانش اين گونه ســخن نفرموده اســت. همه رواياتى كه در اين فصل يا فصل هاى 
بعدى اين كتاب در برترى اميرمؤمنان على و اثبات واليت و امامت اســت يك طرف 

ولى اين 14 روايت كه در اينجا مى آوريم جنبه اى ديگرى دارد. 
در بين ياران پيامبراســالم كداميك از آن ها با تأييد رســول خدا حامل معناى 
عميق و دقيق قرآن كريم و مفســر بى بديل آن بوده است؟ آيا اين شخص به غير از امام 

على كس ديگرى است؟2
در اينجا به 14 روايت از ده ها روايتى كه رسول خدا ، امام على را مفسر قرآن كريم 
معرفى كرده اشاره مى نمائيم. همه اين روايات از منابع اهل سنت مى باشد در كتاب 1001 
فضايل از اميرالمؤمنين على نيز رواياتى در خصوص اين موضوع مستقاًل آورده ايم. به 
راستى اين برترى ها را چگونه مى توان انكار كرد كه تنها فرد مطلع از كتاب خدا در زمان 

خلفاء اميرالمؤمنين على بود.
عمر بن خطاب كه گفت: كتاب خدا براى ما كافى اســت و به اين بهانه خالفت را به 
ابوبكر رساند آيا او در خصوص شــناخت كتاب خدا مورد تأييد رسول خدا  قرار گرفته 
بود و روايتى در اين خصوص درباره او و يا ساير صحابى از رسول خدا صادر شده است. 
 نقل هاى مســتند تاريخى و سؤاالت خلفاء درباره ابهامات قرآنى آن ها از امام على
در منابع اهل سنت موجود است كه ثابت مى كند آن ها از ابتدائى ترين مسائل قرآنى اطالع 
نداشــتند و در كتاب 1001 پرسش و پاسخ از اميرالمؤمنين على سؤاالت متعدد ايشان 

در اين خصوص آورده شده است. و اما روايات:
1. رســول خدا فرمــود: »اّن عليا مع القرآن والقرآن مع عىل اليفرتقان حتى يردا عىل 

1. مناقب، فصل 14، ص 97.
2. املعجم الصغري، نوشته طبرانى، ج 1، ص 255 و تفسري الحربى، مقدمه، ص 154 و الصواعق املحرقه، ص 75 و 

جامع الصغري، ج2، ص 66 و املستدرك، ج 3، ص 134 با الفاظ و طرق ديگر.
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الحوض«؛ همانا على با قرآن است و قرآن با على مى باشد، اين دو هرگز از هم جدا نشوند 

تا در كنار حوض در كنار من حاضر شوند. 
2. مرحوم مجلســى حــدود 19 حديث درباره اين كه مصداق آيــه »ومن عنده علم 
الكتاب«؛ امام على اســت، با استناد به منابع متعدد و گوناگون فريقين و اهل سنت در 

جلد 35 بحاراالنوار آورده است. 
3. محقق سترگ اهل سنت سيوطى كه بيشتر كارهاى تحقيقى او درباره قرآن1 است 

در كتاب اتقان خود آورده: 
همان گونه كه قرآن نازل شــده است امام على آن را جمع كرده و حتى آورده كه 
احــدى در اين كار بر او پيشــى نگرفته و داليل اين ادعاى خــود را نيز محققانه مطرح 

كرده است.2
او اين روايت را آورده كه وقتى رسول خدا از دنيا رفت على فرمود: »آليت اال اخذ 
ردايى اال الصلوة جمعة حق اجمع القرآن«؛ ســوگند ياد كردم كه جز براى نماز جمعه ردا 

برنگيرم و از خانه بيرون نروم تا آنگاه كه قرآن را جمع كنم. 
جمع آورى قرآن كريم توســط امام على بعد از ارتحال رسول خدا امر قطعى و از 
واضحات ثابت شده تاريخى است كه مدافعان زيادى در بين حضرات علماى اهل سنت دارد.3

براى مطالعه بيشــتر به سنن ترمذى جلد 13، ص 200 و مسند امام احمد حنبل جلد 
3، ص 14 و 17 و مسند دارمى، متوفاى 255 هجرى، جلد 2، ص 431 و الجامع الصغير، 
جلد 1، ص 402 و المعجم الكبير نوشته طبرانى متوفاى 360 هجرى و المستدرك حاك 
نيشــابورى جلد 3، ص 109 متوفاى 405 هجرى قمرى طبقات ابن ســعد، جلد 2، ص 
338 والصواعق المحرقه، ص 126، االتقان، جلد 1، ص 59 و مناهل العرفان، جلد 1، ص 
247 والمحرر الوجير، جلد 1، ص 47، التفسير والمفسرون نوشته ذهبى، جلد 1، ص 90، 

طبقات مفسرين سيوطى مراجعه شود.

1. تفسري الدراملنثور، در 6 جلد، و لباب النقول و كتاب طبقات املفسريين از وى است.
2. االتقان، ج 2، ص 204.

3. حلية االولياء، ج 1، ص 67 نوشته ابونعيم احمد بن عبدالّل  اصفهانى، ت 430 هجرى قمرى.
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4. ابن مســعود مى گفــت: »ما رأيت أحدا اقره من عىل  بن اىب طالب للقرآن« احدى را 
نمى يابم كه آگاه تر از على  بن ابي طالب در قرائت قرآن باشد. 

 ،شــعبى در فضائل عكبرى مى گويد: آگاه ترين افراد به كتاب خدا بعد از رسول خدا
على اســت و درحليه االولياء، جلد 17 ص 165 و در اتقان ســيوطى، جلد 4، ص 233 
والتفســير والمفسرون ذهبى، جلد 1، ص 89 متوفاى 748 هجرى قمرى آمده است كه 

ابن عباس مى گفت: 
»جلُّ ما تعلمت من التفسري من عىل  بن اىب طالب وا بن مسعود ان القرآن انزل عىل سبعة 

احرف ما منها وله ظهر وبطن وان عىل بن اىب طالب علم الظاهر والباطن«؛ آنچه از تفسير فرا 

گرفتم سراسر آن از على  بن ابي طالب و ا بن مسعود است قرآن بر هفت حرف و بخش نازل 
شــده هر حرفى از آن داراى ظاهر و باطن است و على  بن ابي طالب داراى علم و آگاهى 

به ظاهر و باطن است. 
ذهبى در تفسير والمفسرون جلد 1، ص 89 آورده كه سعيد بن جبير مى گفت: »اذا ثبت 
لنا الىش ء عن عىل مل تعدل عنه اىل غريه«؛ وقتى چيزى براى ما به نقل از على  به ثبوت 

مى رسيد از آن به ديگرى عدول و مراجعه نمى كرديم«. 
عمق اطالعات امام على در باب تفســير و علــوم و دانش قرآن و علم قرائت آن 
چنان وســيع است كه همه به اين موضوع اقرار دارند لذا سيوطى در كتاب اتقان خود از 

امام على روايتى آورده است كه: 
»واللّه  ما نزلت آية اال وقد علمت فيام نزلت واين نزلت ابليل ام بنهار نزلت ىف سهل او 

جبل ان رىب وهب ىل قلبا عقوالً ولسانا سؤوالً«.

يعنى: سوگند به خداوند آيه اى نازل نشده است مگر آن كه به حق و صواب مى دانم 
درباره چه امرى و در كجا، چه در شــب و چه در روز، در دشــت و سرزمين هموار يا در 
كوهساران نازل شده است چرا كه خداوند به من قلب و دلى پر خرد و زبانى بس پرسان 

ارزانى داشته است.1
سيوطى آورده كه: 

1. االتقان، نوشته سيوطى، ج 4، ص 233.
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روايات تفسيرى از سه خليفه )ابوبكر و عمر و عثمان( جدا اندك است و از ابى بكر در 
تفســير جز آثارى كه جدا اندك است به خاطر ندارم كه از 10 حديث فراتر نمى رود ولى 

از امام على روايات تفسيرى فراوان نقل شده است. 
در جلد دوم كنزالعمال نوشــته متقى هندى كه جزء علماى اهل ســنت در قرن دهم 

مى باشد حديث تفسيرى از امام على آمده است. 
... لكتاب اللّه  اقروكم«. آن چنان كه در حديثى رسول خدا فرمود: »َعىلٌّ

5. امام على مى فرمايد: هر آيه اى كه نازل مى شــد پيامبر خدا شيوه قرائت آن 
را به من مى آموخت، آنگاه امالء مى كرد و من مى نوشــتم سپس تأويل، تفسير، ناسخ و 
منسوخ، محكم و متشابه آن را مى آموخت و دعا مى كرد كه آن حقايق را دريابم و حفظ 

كنم و من پس از آن هيچ گاه آنچه را كه دريافتم فراموش نكردم.1
6. ابوعبدالرحمن سلمى مى گويد: من كسى را آگاه تر از على به قرآن نديدم او همواره 
مى گفت از من بپرسيد به خدا سوگند درباره هر آنچه از قرآن بپرسيد پاسخ خواهم گفت. 
وا بن شــبرمه نيز مى گويد: هيچ كس بر فراز منبر اين ســخن را بر زبان نياورد كه: از 

قرآن هر آنچه خواهيد بپرسيد جز على  بن ابي طالب.2
7. رسول خدا فرمود: »ان اللّه  عّزوجّل انزل عىل القرآن...«.

همانا خداوند قرآن را بر من نازل كرده است هركس با آن مخالفت كند گمراه است 
و هركس علم آن را در نزد غير على طلب كند هالك مى شود.3

لذا روى همين اصل شعبى مى گويد: 
روزى ابوبكر نشســته بود كه على از دور ظاهر شــد ابوبكر به جمع حاضر گفت: 
اگر كسى طالب خوشــحالى است نگاه كند به فردى كه بيشترين منزلت و نزديك ترين 
قرابت را نســبت به رسول خدا دارد و باالترين راهنمايى ها و بزرگ ترين بى نيازى ها را 
از رســول خدا كسب كرده اســت، )يعنى به امام على نگاه كند(4 و عالمه امينى در 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 48 از منابع اهل سنت، متوفاى قرن 5.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 42.

3. بحاراالنوار، ج 38، ص 94، حديث 10.
4. تاريخ بغداد، ج 3، ص 54 نوشته ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى، در 14 جلد متوفاى 463 هجرى قمرى.

370



جلد 6 الغدير خود ده ها روايت از كتب برادران اهل سنت آورده است كه عمر بن خطاب به 
فضيلت و برترى على در علم وفقه اعتراف نموده است. 

8. امــام باقر فرمود: هيچ كس از مــردم جمع كردن همه قرآن را آنگونه كه نازل 
شــده اســت ادعا نكند مگر آن كه كذاب است و قرآن را آن طورى كه نازل شده كسى 

حفظ و جمع نكرد مگر على  بن ابي طالب و ائمه بعد از وى.
لذا محمد بن طلحه شــافعى كه از علماى بزرگ اهل ســنت است مى گويد: پيشوايى 
ابن عباس در تفسير قرآن ميان اّمت شهره است او پيشتاز تفسير است... ولى روشن است 
كه ابن عباس شــاگرد على و پيرو اوست و تفسير را از او گرفته و از على  بهره ها برده 

است.1
9. امام على مى فرمايد: هان اى مردم!

دانش به سرعت دامن بر مى چيند به زودى مرا از دست خواهيد داد پس از من بپرسيد 
و بدانيد كه هرگز از هيچ آيه اى نخواهيد پرسيد مگر آن كه حقايق آن را بر خواهم نمود 
بى گمان شما هرگز كسى كه چون من بدين سان از قرآن سخن گويد نخواهيد يافت.2

لــذا ابن عباس مى گويد: آنچه را كه على مى گفت فرا گرفتم آنگاه در اندوخته ها و 
آموخته هاى خود انديشيدم دريافتم كه دانش من به قرآن در سنجش با دانش على مثل 

برگه اى ُخرد در برابر دريايى موج خيز.3
و عبدالل  بن مسعود نيز مى گويد: در ميان اهل مدينه على آگاه ترينشان به قرآن بود.4

اين ســخن را نيز عايشــه گفته كه: على آگاه ترين اصحاب رســول الل  به قرآن 
مى باشد.5

و عمر بن خطاب نيز مى گفت: على  بن ابي طالب از همه ما به معارف قرآن آگاه تر بود.6

1. مطالب السئول، ج 1، ص 135 نوشته محمد بن طلحه شافعى متوفاى 652 هجرى قمرى.
2. تاريخ دمشــق ج42، ص 397 تاريخ ابن عساكر: ابولقاسم على  بن حسين بن هبه اللّ  شافعى معروف به ابن عساكر 

متوفاى 573 هجرى قمرى اين كتاب 70 جلد مى باشد.
3. قاموس الرجال، ج 6، ص 448.

4. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 43.

5. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 47.

6. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 35.
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10. حاكم حســكانى از دانشمندان اهل ســنت و صاحب كتاب شواهدالتنزيل با سند 
متصل از حضرت على روايت كرده كه امام على فرموده اســت: »ما ىف القرآن آية اال 
وقد قرأتها عىل رسول اللّه  وعلمنى معناها«؛ هيچ آيه اى در قرآن نيست مگر اين كه آن 

را بر رسول خدا قرائت كردم و آن حضرت معناى آن را به من تعليم داد، اين عالم سنى 
ضمن نقل حديث مشهور: »عىل مع القرآن والقرآن مع عىل« اين حديث را صحيح دانسته 
و در كتاب خود فصلى براى يگانه بودن امام على در شناخت قرآن و معانى آن و علم 

به آنچه در قرآن است اختصاص داده و در اين زمينه 22 روايت با سند آورده است.1
11. رســول خدا فرمــود: »ان القرآن انزل عىل سبعة احرف ما منها حرف اال له ظهر 

وبطن وان عىل  بن ايب طالب عنده علم الظاهر والباطن«.

يعنى: همانا قرآن بر هفت حرف نازل شــده است و  هيچ حرفى از آن حروف نيست 
مگــر اين كه ظاهر و باطنى دارد و به راســتى كه علم ظاهــر و باطن قرآن تنها در نزد 

على است.2
و ابن عباس مى گويد: 

»ان القرآن انزل عىل سبعة احرف ما منها حرف اال وله ظهر وبطن وان عليا علم الظاهر 

والباطن«؛ يعنى: همانا كه قرآن بر 7 حرف نازل شــد و از آن ها هيچ حرفى نباشــد مگر 

ايــن كه برايش ظاهريســت و باطنى و على  بن ابي طالب ظاهــر و باطن آن را مى داند و 
در جايى ديگر نيز ابن عباس گفته اســت كه: بيشــتر آنچه از تفســير قرآن آموخته ام از 
على  بن ابي طالب اســت همانا قرآن بر هفت حرف نازل شــده است و هيچ حرفى از آن 
حروف نيســت مگر اين كه براى آن ظاهرى و باطنى است و به راستى على آن ظاهر و 

باطن آن را مى داند.3

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 39.
2. حليه االولياء، ج 1، ص 65 )اهل تحقيق مى دانند كه يكى از وجوه قديم خبر بر مبتداء افاده حصر است به اين 
جهــت تقديم كلمه »عنده« بر علم الظاهر والباطن در اين حديث داللت بر اختصاص علم ظاهر و باطن قرآن به 

امام على دارد.
3. مرآة االنوار، ص 5.
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و در بيانى ديگر گفته است كه: تنها على  بن ابي طالب تفسير و تأويل و ناسخ و منسوخ 
و حالل و حرام اين قرآن را كسى مى داند.1

12. امام على مى فرمايد: تمام آيات الهى را بر رسول خدا خواندم و پيامبر معانى 
آيات را به من تعليم داد.2

اديب و مورخ بزرگ و صاحب كتاب نهج البالغه عبدالحميد بن هبة الدين.... مدائنى از 
علماى بزرگ اهل سنت مشهور به ابن ابى الحديد مى گويد: 

دانش تفسير از او )على ( سرچشمه گرفته و از تعاليم او دامن گشوده است اگر به 
كتاب هاى تفسير مراجعه كنى استوارى اين سخن را در مى يابى چرا كه بيشترين نقل ها 

در تفسير از اوست.3
13. رســول خدا فرمود: »فمن عمى عليه من علمه شيى ٌء مل يكن علمه مّنى والسمُعه 
ومتشابهه«؛  ومحكمه  وباطنه  ظاهره  علمته  كام  علم  قد  فانه   بعىل  بن ايب طالب فعليه 

هركس كه علم قرآن برايش پوشــيده اســت و از من ياد نگرفته و نشنيده است بايد به 
على  بن ابي طالب رجوع كند؛ زيرا او ظاهر و باطن و محكم و متشابه آن را همان گونه كه 

من مى دانم، مى داند، لذا ابونعيم نقل مى كند كه ابن مسعود گفت: 
قرآن داراى معانى ظاهرى و باطنى است و على  بن ابي طالب علم هر دو را داراست.4

14. ابوجعفر محمد بن جرير طبرى متوفى ســال 310 هجرى در كتاب الواليه خطبه 
غدير رسول خدا را آورده و سپس نقل مى كند كه رسول خدا فرمود: 

»اسمعوا واطيعوا فان اللّه  موالكم وعىل امامكم...«.

يعنى: بشــنويد و اطاعت كنيد پــس همانا خداوند موالى شماســت و على امام بر 
شماست پس امامت تا قيامت در اوالد من است از صلب على. اى مردم! على برادر من و 
وصى من و حافظ علم من و خليفه من است بر كسى كه ايمان آورده و بر تفسير كتاب 

پروردگار من....)آگاهى دارد(.

1. ينابيع املودة، ج 1، ص 307 نوشته قندوزى حنفى متوفاى 1294 هجرى قمرى در 3 جلد.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 43.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 19، متوفاى 656 هجرى قمرى.
4. مستدرك حاكم نيشابورى، ج 3، ص 127، متوفاى 405 هجرى قمرىـ  كنزالعامل متقى هندى، ج 15، ص 13.
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و از علقمه روايت شده كه به ا بن مسعود گفت: آيا على را مالقات كرده اى؟
او گفت: بلى و از او علم قرآن را فرا گرفتم و از او استفاده كرده و بر او قرائت كرده ام، 
همانا بهترين و داناترين مردم بعد از رسول خدا اوست و او را مانند دريايى جارى ديدم 

و در روايتى ديگر نيز ابن عباس مى گويد: 
علم پيامبر از علم خداست و علم على از علم پيامبر و علم من از علم على و علم 

من واصحاب محمد در برابر علم على همانند قطره اى در برابر هفت درياست.

  466. دوستدار تو را دوست دارم  

! انَّ اللّه  امرىن ان ادنيك والاقصيك وان احبُّ من بحبك وان  پيامبــر فرمــود: »يا عىلٌّ
اعلِّمك وتعى وحق َعىَل اللّه  ان تعى«.

يا على! خداى بزرگ به من فرمان داد، تو را به خويشتن نزديك سازم و لحظه اى از 
خود دور نكنم، دوستدار تو را دوست بدارم، تو را علم و حكمت بياموزم تا گوش تو شنوا 

گردد و خداى توانا نيز چنين كرد و گوش تو را شنوا گردانيد.1

  467. دستوري آسمانی  

ابوعبدالل  در تفســير و توضيح آيه كريمــه »فاذا فرغت فانصب« نقل كرد: خداى 
 چون فراغت يافتى، على  بن ابي طالب !  فرمود: يا رسول الل ســبحان به پبامبراكرم

را براى واليت منصوب كن.2

  468. هدايت يافته ابدى  

ابن عباس گفت: در محفلى در حضور رســول الل  با عده اى از جوانان بنى هاشــم 
نشسته بوديم، ستاره اى از جاى خود حركت كرد، پيامبراكرم فرمود: اين ستاره در منزل 
هركس فرود آيد او وصى و جانشين من است، جوانى از بنى هاشم برخاست و به تماشاى 

1. شواهدالتنزيل، ج 3، ص 372.

2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 452.
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آن كوكب درخشــان پرداخت تا اين كه آن ســتاره در خانه على فرود آمد. عده اى از 
آن جماعت گفتند: يا رســول الل  ! عالقه فراوان تو نسبت به على تو را به گمراهى 
كشــانده و در شأن او مبالغه مى كنى! بالفاصله آيه شريفه »والنجم اذا هوى... وهو باالفق 

االعىل« بر پيامبر نازل شد.1

  469. بدون رهبر و امام به مقصد نمى رسند 

از رســول خدا روايت شده كه دست بر سينه خود گذاشت و فرمود: »انا منذر ولكل 
قوم هاد واو ما بيده اىل االمام عىل، فقال: انت الهادى يا عىل بك يهتدى املهتدون بعدى«. 

يعنى: من مى ترســانم و هر قومى نيز راهنمايى دارند، آنگاه به سوى امام على اشاره 
كرد و فرمود: يا على! پس از من تو راهنما هستى، هدايت نشده ها با تو هدايت مى شوند 

و راه راست را در پيش مى گيرند.2

  470. عامل سرنگوني و سقوط  

اصبغ  بن نباته نقل كرد: على  بن ابي طالب فرمــود: »واّن الذين اليؤمنون باالخرة عن 
الرصاط لناكبون« يعنى كســانى كه از واليت ما دورند از صراط منحرف شده و به مقصد 

نمى رسند.3

   471. مثالى عجيب از حضرت امام خمينى  

حضرت امام خمينى در مثالى و تشبيهى زيبا مى فرمايند:  
اگر شــما جايى نشسته باشــيد و كودك 3 يا 4 ساله اى در روبرويتان باشد و به شما 
بگويد خزنده اى كوچك پشــت محل نشستن شــما رفت فورا از جا بر مى خيزيد چرا كه 

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 276.
2. مستدرك صحيحني، ج 3، ص 129 ـ كنزالعامل، ج 6، ص 157 ـ فخررازى و سيوطى و طبرى هر يك در تفسير 

آيه 55 مانده اين روايت را آورده اند. 
3. شواهدالتنزيل، ج 1.
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احتمــال خطر مى دهيد و پيش خود نمى گويد به حــرف يك بچه نبايد توجه كرد، بلكه 
سريع اقدام كرده و محل نشستن خود را وارسى مى كنيد. 

حضرت امام در ادامه مى فرمايند: 
چرا حرف رســول خدا و امامــان در نزد بعضى از ما انســان ها از حرف يك بچه 
بى اعتبارتر و كم ارزش تر است و به فرمايشات رسول خدا درباره امورى كه بعد از مرگ 

براى ما رخ خواهد داد توجه نمى كنيم....
لذا شايسته است عزيزانى كه فصل 8 اين كتاب را كه درباره آثار عدم پذيرش واليت 
امام على در قبر و برزخ و قيامت است با تأمل بيشترى و با توجه به مثال حضرت امام 

خمينى مطالعه نمايند و عالج واقعه را قبل از وقوع بنمايند. 
به راســتى با حجم و تعداد زياد اين دسته از روايات مى توان از كنار آن به سادگى و 
بى توجه گذشــت؟ انســان قبل از آن كه وارد قبر و گور خود شود راه چاره و تجديد نظر 

دارد. 

  472. استدالل ناحق  

بعضى مى گويند: 
اســم امام على در قرآن به صراحت نيامده است لذا نمى توان به خالفت ايشان به 

عنوان خليفه پيامبراسالم حكم كرد. 
حاال اين ســؤال پيش مى آيد كه مگر اسم ابوبكر و عمر و عثمان در قرآن به عنوان 
خليفه آمده است كه آن ها را خليفه كرديد واقعيت ديگر آنكه درباره كداميك از 3 خليفه 

به اندازه امام على روايات برترى و ممتازى وارد شده است. 
  در همين فصــل رواياتى آمده كه همگى داللت بر افضليــت و برترى امام على
برخالفــت و واليت دارد در ثانى مؤلف قصد نداشــته همه اين روايات برترى امام را در 
اين فصل بياورد وليكن براى عالقمنــدان كتاب 1001 فضيلت از امام على در كتب 

اهل سنت را معرفى مى نمائيم. 
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  473. 193 كشور مستقل در دنياى امروز وجود دارد 

امروز كه در دنياى ما 193 كشور وجود دارد اگر دقت كنيم راز موفقيت ملت ها در يك 
نكته كليدى نهفته است و آن مسئله رئيس يا انتخاب رهبر و پيشوا در آن كشور است اگر 
پيشوا و رهبر يك كشــور، انسانى كامل و برتر بود كشور روى پيشرفت و خوشبختى را 
مى بيند لذا در همه انتخابات، مردم دنيا سعى مى كنند كسانى را به عنوان رئيس حكومت 

خود برگزينند كه كامل تر و بهتر باشد تا سعادت كشور خود را به دست آورند. 
هيچ ملتى نمى پذيرد كه جامعه و مردمش فاقد حكومت و رئيس باشــد و هيچ كس 
هم نمى پذيرد كه در رأس حكومت كسى قرار گيرد كه نتواند پويايى شتابدار را در كشور 
ايجاد كند لذا كســى را در رأس حكومتى قرار مى دهند كه اطالعات و توانايى هاى او از 
بقيه مردم بيشتر باشد تا بتواند جامعه را از بن بست ها و بحران ها و مشكالت نجات دهد 
اگر در اين كتاب راجع به برترى هاى امام على به عنوان پيشوا و رهبر جامعه اسالمى 
سخن به ميان آمده است به خاطر آنست كه جامعه دينى ما به خاطر عدم پذيرش امامت 
ايشــان از پويايى و تمركز الزم برخوردار نبوده در عصر بعد از رسول خدا مردم به اين 
نكات نوشــته شده در اين چند ســطر دقت نكردند لذا حقيقتى از مدار حق خارج شد و 
بشــريت به دره هاى سقوط اخالقى كشيده شد و طايفه 73 فرقه اى با اسم اسالم شكل 
گرفت پس يكى از رمزهاى بزرگ موفقيت در همه امور، انتخاب راه درســت و صحيح 

است وگرنه تا ثريا اين ديوار كج خواهد رفت. 
) در ســاير فصل هاى اين كتاب نيز از منابع و كتب علماى اهل ســنت به تناســب 

موضوع در آن فصل استفاده شده است.(

  474. ذكر دم مرگ  

حضــرت فاطمه زهرا مى فرمايد: »اّن السعيد، كّل الّسعيد، حّق السعيد من احب عليا 
ىف حياته و بعد موته«؛ همانا خوشبختى و سعادت، و رستگارى در كسى است كه على را 

در دوران زندگى و پس از مرگ او، وى را دوست داشته باشد.1

1. ينابيع املودة، ص 213 ـ مناقب خوارزمى، ص 47. 
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   475. پدر معنوى امت پيامبراكرم  

حق عىل  بن ايب طالب عىل هذه    قال رسول الله قال:  الله  عنه  عن جابر بن عبدالله  رىض 

االمة كحق الوالد عىل ولده.

جابر بن عبدالل  انصارى روايت كرده است كه رسول خدا فرمود: حق على  بن ابي طالب 
بر اين امت همانند حّق پدر بر فرزند است.1

  476. مقامى كه خداوند داده است  

وجعل  فاطمة  زوجك  اللّه   ان  عىل!  »يا  لعىل:    رسول اللّه قال  قال:  عبداللّه  بن مسعود 

صداقها االرض فمن مىش عليها مبغضا لك مىش حراما«.

عبدالل  بن مسعود نقل كرد كه رسول خدا به امام على فرمود: 
اى علــى! همانــا خداوند فاطمه را به تــو تزويج كرد و زمين را مهريــه او قرار داد 
و هركــس با دشــمنى تو بر روى آن )زميــن( راه رود حرام اســت2 و در روايتى ديگر 

رسول خدا فرمود: 
دوستى و محبت على  بن ابي طالب گناهان را مى خورد همانند آتشى كه هيزم را.3

  477. محبتى پر ثواب  

عن ابن مسعود ـ رىض الله  عنه ـ قال: قال رسول اللّه  حب آل محمد يوما خريٌ من عبادة 

سنة. 

ابن مسعود روايت كرد كه رسول خدا فرمود: يك روز محبت آل محمد از عبادت 
يك سال بهتر است.4

1. مناقب ا بن املغازىل ص 47 ـ حلية االولياء، ج 1، ص 66 ـ لسان امليزان، ج 4، ص 399 ـ ميزان االعتدال، ج 2، 
ص 313 ـ فردوس االخبار ديلمى. 

2. ينابيع املودة، ص 180.
3. كنوزالحائق، ص 117 ـ املطبوع ىف حاشــيه الجامع الصغري ـ كنزالعامل ج 6، ص 158 ـ تاريخ بغداد، ج 4، ص 

194 ـ فضايل الخمسة، ج 2، ص 219.
4. فردوس االخبار ديلمى ـ موده القرىب، ص 245 ـ ينابيع املودة. هر 3 كتاب از منابع روايى قديمى اهل سنت است.
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  478. نظر كرده خداى بزرگ  

رســول خدا خطاب به دختر ملكوتى و نورانــى صفت خود حضرت صديقه بتول ـ 
صلوات الل  عليهاـ  فرمود: »اما علمت ان اللّه  تعاىل اطلع اىل اهل االرض فاختار منهم اباك...«.

مگر نمى دانــى كه خداوند متعال توجهى به اهل زمين نمود و پدرت را از ميان آنان 
برگزيد و او را به پيامبرى برانگيخت يك بار ديگر توجهى فرمود و همســرت را برگزيد 
و به من وحى فرمود كه تو را به همسرى او در آورم و  او را به جانشينى خود برگزينم.1

1. ايــن روايت را هيثمى با تفاوتــى جزئى نيز آورده مجمع الزوائد و منبع الفوائــد، ج 9، ص 165 واملعجم الكبري 
طبرانى، ج 4، ص 171. )هر دو كتاب از منابع قديمى اهل سنت(.
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فصل هفتم 

اثرات واليت امام على در دنيا

رسول خدا فرمود:

»)یاعلی( انه یحبک اال مومن و 

ال یبغضک اال منافق«

»ای علی! تو را دوست منی دارد 

مگر مومن و با تو دشمنی منی کند 

مگر منافق«

مسند احمد حنبل، ج1، ص127





  479. پيرو واقعى واليت  

امام ســجاد مى فرمايــد: »ان ابغض الناس اىل اللّه  عّزوجّل من يقتدى بسنة امام و ال 
يقتدى باعامله«.

يعنى: مبغوض ترين افراد نزد خداى متعال كسى است كه با گفتار به روش امامى اقتدا 
مى كند ولى عماًل از او تبعيت نمى كند.1

  480. اركان ايمان به خدا  

عيسى بن سرى به امام صادق عرض كرد: پايه هاى ايمان را براى من بيان فرمائيد 
كه با رعايت آن ها عمل من مقبول افتد و ندانستن چيزهاى ديگر به من آسيبى نرساند. 
امام فرمود: پايه هاى اســالم: شــهادت به يگانگى خداوند و رسالت محمد و اقرار 
بــه حقانيت آنچه اين پيامبر از طرف خداوند آورده و پرداخت زكات و اقرار به واليت آل 

محمد است كه خداوند امر به آن فرموده است.2 

  481. سخت ترين زمانى كه انسان به كمك امام نياز دارد  

رسول خدا فرمود: كسى كه بميرد و امام خود را نشناخته باشد مردن او مردن زمان 
جاهليت است. 

 خداوند عّزوجّل فرمود: خدا و رسول و اولى االمر را اطاعت كنيد3 و اولى االمر على
مى باشــد و سپس حسن و حسين و على  بن الحسين و محمد بن على و اين چنين ادامه 
خواهد يافت و زمين بدون امام برقرار نمى ماند و كســى كه بميرد و امام خود را نشناخته 

باشد مثل زمان جاهليت مرده است. 
ســپس فرمود: سخت ترين جايى كه يكى از شما نياز به معرفت امام دارد وقتى است 

كه جان او به گلو مى رسد. سپس با دست مبارك اشاره به سينه خود نمود.4

1. بحاراالنوار، ج 71، ص 178. 
2. بحاراالنوار، ج 1، ص 381.

3. نساء، 59. 
4. ينابيع املودة، ص 117. 
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   482. دوستان آل محمد  

يكى از اهالى كرمند )قريه اى بين راوند و اصفهان( در سفرى كه امام رضا به سوى 
خراسان مى رفتند، شتربان آن حضرت بود، او از اهل سنت بود. 

چون مى خواســت از خراسان بازگردد به حضرت عرض كرد: اى پسر رسول خدا، مرا 
به مقدارى مختصر از خّط مباركت مشّرف گردان تا به آن تبرك جويم.

حضرت برايش چنين نوشــتند: دوســتدار آل محمد باش اگر چه فاسق باشى! و 
دوستدار دوستان ايشان باش اگر چه آن ها فاسق باشند. 

رواندى مى گويد: آن نامه و خط حضرت در نزد بعضى از اهالى كرمند موجود است.1

  483. اثر وضعى واليت در كل هستى  

در روايتى حضرت امام رضا مى فرمايند: 
»اذا كان يوم القيامة زفت اربعة ايام اىل اللّه  كام نزف العروس اىل خدرها، قيل: ما هذا 

االيام؟ قال: يوم االضحى ويوم الفطر ويوم الجمعه ويوم الغدير...و ىف يوم الغدير عرض اللّه  

الوالية عىل اهل الساموات السبع فسبق اليها اهل السامء السابعه فزينها بالعرش ثم سبق 

اليها اهل السامء الرابعه فزينها بالبيت املعمور..

يعنى: 
وقتــى كه روز قيامت فرا رســد چهار روز مثل عروس هايــى خواهند بود كه خود را 

بياراسته و خرامان سوى حجله مى روند. 
سؤال شد: اين چهار روز كدامند؟

امام فرمود: عيد قربان، عيدفطر، جمعه و غدير...تا آنجا كه فرمود:
در روز عيد غدير واليت بر اهل هفت آســمان عرضه شد وقتى اهل آسمان هفتم در 
پذيرش واليت پيشــتاز شدند خداوند آن را به عرش آراست آنگاه اهل آسمان چهارم به 
ســوى آن شــتافتند پس خداوند آن را به بيت المعمور آرايش داد سپس اهل آسمان دنيا 

پيشتاز شدند خداوند آن را به ستارگان آراست. 
سپس آن را به زمين )و نقاط مختلف آن( ارائه كرد مكه در پذيرفتن آن پيشقدم شد 

1.  به نقل از سفينة البحار، ج 1، ص 199 ـ ماده حب.
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لذا به كعبه آراسته شد مدينه پيش آمد كه به )مدفن ومزار( محمد مصطفى زيباگر شد 
و سپس كوفه پيشقدم شد كه به على آرايش يافت. 

همچنين آن را بر كوه ها ارائه كرد اولين كوههايى كه اقرار به واليت كردند سه كوه 
عقيق و فيروزه و ياقوت بودند كه معدن آن ها شدند و از برترين جواهرات گرديدند سپس 
كوههاى ديگر به واليت گردن نهادند كه معدن طال و نقره شــدند و هر كوهى كه اقرار 

به واليت نكرد لم يزرع شد. 
آنگاه واليت در اين روز به آب ها عرضه شــد هر آبى آن را پذيرفت شــيرين و گوارا 
شــد و هر كدام كه انكار واليت كرد تلخ و شور شد و در اين روز بر رستنى ها نيز واليت 
عرضه شــد هر كدام پذيرفت شيرين و خوشمزه شــد و هر كدام نپذيرفت تلخ و ناگوار 
گرديد سپس خداوند واليت را بر پرندگان عرضه كرد هر يك پذيرفت آواز خوان خوش 
سخن شد هر كدام نپذيرفت الل و شوم و بد آواز شد و َمَثِل مؤمنان در پذيرش ايمان و 
واليت اميرمؤمنان على در روز غدير مَثَلِ مالئكه اســت در سجده شان بر آدم و كسى 
كه از واليت اميرالمؤمنين در روز غدير ســرباز زده اســت مانند ابليس است. و در چنين 

روزى بود كه آيه »اليوم اكملت لكم دينكم« نازل شد.
خداوند متعال پيامبرى را مبعوث نكرد مگر آنكه روز بعثت او همچون غدير در نظرش 
بوده و حرمت آن را از آنجا مى دانســت كه در چنين روزى جانشين و وصى پس از خود 

را براى امت خويش منصوب مى كرد.1

  484. اثر عدم پذيرش امام و رهبر  

 :قال الحسني

»ان دفع الزاهد العابد لفضل عىل عىل الخلق كلهم بعد النبى ليصري كشعلة نار ىف 

.».... يوم ريح عاصف وتصري سائر اعامل الدافع لفضل عىل

شخصى كه زاهد و عابد است اما فضيلت و برترى امام على را بر ديگر انسانها پس 
از رســول خدا باور ندارد انكار واليت در وجود او مثل شعله آتشى در روز طوفانى است 
و ديگر اعمال او هرچند فراوان باشــد چون علف هاى خشك بيابان است هر چند سراسر 

1. املراقبات مرحوم ميرزا جوادآقا ملكى تبريزى، ج 1، ص 48. 
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بيابان را فرا گرفته باشــد اما وقتى كه شــعله آتش در آن افتد و باد وزيدن گيرد همه آن 
علف ها خواهند سوخت و چيزى از آن نخواهد ماند.1

  485. وضعيت اعتقادى انسان بدون امام على  

ابوذر غفارى گويد: 
ديدم رســول خدا با دست مبارك به پشــت على بن ابي طالب زد و فرمود: اى على! 
هركس ما را دوست بدارد از عرب است و هركس ما را دشمن بدارد كافر عجمى است. 
شــيعيان ما از خانواده ها و قبايل شريف و صحيح الّنســب و حالل زاده اند و جزء ما 
و شــيعيان ما بر آئين ابراهيم هســتند و ســاير مردم از آئين وى بدورند و همانا خدا را 
فرشــتگانى اســت كه گناهان شــيعيان ما را فرو ريزند همانگونه كه با كلنگ و تيشه 

ساختمان را ويران مى كنند.2

  486. راهى پر نور  

ابوجعفر در توضيح آيــه »يا ايها الّذين آمنوا اتقواللّه  وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني مّن 
رحمته ويجعل لكّم نورا متشون به«.

فرمود: هر كسى به واليت على  بن ابي طالب تمّسك كند برايش نورى حاصل شود 
و قلبش نورانى گردد.3

  487. روايتى عجيب از 3 عالم بزرگوار اهل سّنت 

زمخشــرى در تفسير كشــاف مى آورد اين كه در آيه مباهله، ابناء ونساء را بر انفس 
مقدم داشــته براى اين اســت كه مكانت و منزلت آنان را روشن سازد و اين قوى ترين 
دليل بر فضل اصحاب كســاء اســت و طبرى متوفاى 310 قمرى در تفسير 30 جلدى 

جامع البيان فى تأويل القرآن آورده است كه: 

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 302، حديث 113. 
2. اماىل مفيد، ص 187. 

3. شواهد التنزيل، ج 2، ص 308. 
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وقتى آيه مباهله نازل شد پيامبر به دنبال حضرت على و فاطمه و حسن و حسين 
فرستاد تا به نزد حضرت آيند زمخشرى در تفسير خود در ذيل آيه مودة پس از آنكه اثبات 
مى كند مراد از قربى آل حضرت فاطمه و همسر و فرزندانش هستند ادامه مى دهد كه 

رسول خدا فرمود: 
من مات عىل حب آل محمد مات شهيدا اال ومن مات عىل حب آل محمد مات مغفورا 

له اال و من مات عىل حب آل محمد مات تائبا اال ومن مات عىل حب آل محمد مات مؤمّنا 

مستكمل االميان اال و من مات عىل حب آل محمد برّشه ملك املوت بالجنة ثم منكر ونيكر اال 

ومن مات عىل حب آل محمد يزف اىل الجنة كام تزف العروس اىل بيت زوجها اال ومن مات 

عىل حب آل محمد فتح له ىف قربه بابان اىل الجنة اال ومن مات عىل حب آل محمد جعل اللّه  

قربه مزار مالئكة الرحمة اال و من مات عىل حب آل محمد مات عىل السنة والجامعة اال ومن 

مات عىل بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رحمه اللّه  اال ومن مات 

عىل بغض آل محمد مات كافرا اال ومات عىل بغض آل محمد مل يشّم رائحة الجنة.1

يعنى: 
آگاه باشيد! هركس با محبت آل محمد بميرد شهيد مرده است.

آگاه باشيد! هركس با محبت آل محمد بميرد بخشيده و آمرزيده مرده است.
آگاه باشيد! هركس با محبت آل محمد بميرد با توبه از دنيا رفته است. 

آگاه باشــيد! هركس با محبت آل محمد بميرد مؤمن و با ايمان كامل از دنيا رفته 
است. 

آگاه باشيد! هركس با محبت آل محمد بميرد فرشته مرگ او را بشارت به بهشت 
مى دهد و سپس نكير و منكر به او بشارت دهند.

آگاه باشــيد! هركس با محبت آل محمد بميرد او را با احترام به ســوى بهشــت 
مى برند آن چنان كه عروس را به خانه داماد مى برند. 

1. تفســري كشــاف زمخشرى، ج 4 ص 220 و ثعلبى متوفاى 427 قمرى در تفسير 10 جلدى خود درذيل آيه قل 
الاسئلكم عليه اجرا اال املودة ىف القرىب اين روايت را در 1000 سال قبل آورده است. 

بايد توجه داشــت كه اين 3 عالم بزرگوار اهل سنت در چندين قرن پيش اين گونه روايات را آورده اند كه در اين 
كتاب در جاى جاى مختلف از منابع بسيار قديمى علماى محترم اهل سنت احاديث الزم آورده شده است.
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آگاه باشــيد! هركس با محبت آل محمد بميرد در قبر او دو در به ســوى بهشت 
گشوده مى شود. 

آگاه باشــيد! هركس با محبت آل محمد بميرد قبر او زيارتگاه، فرشــتگان رحمت 
قرار مى گيرد. 

آگاه باشــيد! هركس با محبت آل محمد بميرد بر ســنت و جماعت اسالم از دنيا 
رفته است. 

و هركس با دشــمنى آل محمد بميرد در روز قيامت در حالى به محشر آيد كه در 
پيشانى او نوشته شده مأيوس از رحمت خدا. 

و هركس با دشمنى آل محمد بميرد كافر از دنيا رفته است. 
و هركس با دشمنى آل محمد بميرد بوى بهشت استشمام نخواهد كرد. 

)اين روايت نورانى در كتب روايى شــيعه نيز مكرر آمده اســت حتى يكى از راويان 
اين حديث حضرت فاطمه معصومه اســت كه مزار نورانى آن بانوى بزرگوار زيارتگاه 

مشتاقان و ارادتمندان اهل بيت پيامبر در قم است(.

   488. ذكر ارتحال پيامبر  

ابن عباس مى گويد: هنگام وفات رسول خدا در كنار بستر آن بزرگوار بودم كه حال 
احتضار به آن حضرت روى آورد من متوجه شــدم كه لب هاى آن وجود مقدس متحرك 
مى باشــد نزديك رفتم و گوش دادم تا بشــنوم آن حضرت در حال احتضار چه مى گويد 

شنيدم كه مى گويد: »اللهم اىّن اتّقرب اليك بوالية عىلّ بن ايب طالب«. 
من متوجه شــدم كه آن حضرت داراى چه مقام عظيمى اســت كه رسول خدا از 

خداوند براى نزديكى به واليت على متوسل مى شود.1

  489. واليت نفع دنيايى دارد  

مرحوم عارف حكيم و فقيه كامل مولى نظر على طالقانى در كتاب شــريف و وزين 
كاشف االسرار آورده است كه...

1. فضایل الصحابة، نوشته احمد بن حنبل، ج 2، ص 662، حديث 1129. 
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هبه الل  بن ابى منصور گفت: مردى نصرانى بنام يوسف بن يعقوب با پدرم آشنائى داشت 
روزى گفت مرا متوكل عباســى لعنه الل  عليه احضار كرده نمى دانم با من چه كار دارد و 
من خود را به صد تومان كه نذر امام على النقى كردم خريدم. سپس عازم شد و پس 

از چند روزى با خوشحالى كامل برگشت پدرم ماجرا را از او پرسيد. 
او گفت: وقتى به ســامرا رســيدم با خود گفتم خوب است پيش از ديدن متوكل صد 
تومان را كه نذر حضرت كردم به حضرت برســانم ولكن گفتم خر خود را سوار مى شوم 
و اختيار را به او مى گذارم تا هرجا كه مى خواهد برود شــايد سؤال نكرده به حاجت خود 
برسم پس پول را به كاغذى پيچيده و در آستين خود مخفى كردم و بر خر سوار شدم و 
او مى رفت تا رسيدم به در خانه اى حمار ايستاد هر چند سعى كردم حركت نكرد به غالم 

گفتم بپرس كه خانه از كيست. 
كسى گفت: خانه على  بن محمد بن رضا است. 

ناگاه غالم سياهى بيرون آمد و گفت: توئى يوسف بن يعقوب؟ گفتم: آرى گفت: فرود 
آى پائين آمدم و تعجب كردم كه اســم مرا از كجا دانست پس داخل خانه شد و بيرون 
آمد و گفت: صد تومانى كه در ميان كاغذ در آســتين دارى بده دادم باز رفت و برگشت 

گفت داخل شو. 
وقتى داخل شدم حضرت در مجلس خود تنها بود سپس فرمود: »اى يوسف! جماعتى 
گمان مى كنند كه واليت و دوستى ما به مثل تو نفع نمى دهد والل  دروغ گفتند به درستى 
كه واليت ما به امثال تو هم نفع مى دهد حاال برو كه آنچه مى خواهى خواهى ديد و زود 

است كه از براى تو پسر مباركى متولد شود«.
گفت رفتم و به متوكل گفتم آنچه خواستم و برگشتم هبه الل  گفت: من پسرش را ديدم 
بعد از فوت پدرش كه شيعه پاكى بود و خبر داد مرا كه پدرش به دين نصرانى از دنيا رفته 
اســت و او بعد از پدرش مسلمان شد و فخر مى كرد كه من بشارت موالى خود هستم. 

  490. مرگى مبارك و حياتى باطراوات  

رســول خدا : »من احب ان يحيى حياة تشبه حياة االنبياء و ميوت ميتة تشبه ميتة 
الشهداء«.
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فرمود: هركس بخواهد مانند پيغمبران زندگى كند مانند شهيدان بميرد و در بهشتى 
كه خداوند رحمان آن را بوجود آورده اســت ساكن باشــد بايد على را پيروى كرده و 
دوست داشته باشد و با دوستان او نيز دوستى نمايد و به امام بعد از او اقتداء كند بدرستى 

كه آنان عترت من هستند و از طينت من آفريده شده اند.1...

  491. شاعر بزرگ شيعى  

از حسين  بن عون روايت شده كه گفت وارد شدم بر سيد بن محمد حميرى براى عيادت 
او در همان مرضى كه با آن از دنيا رحلت كرد ديدم در حال جان دادن اســت و عده اى 

همسايگان او كه همه عثمانى مذهب بودند گرداگرد بستر او جمع شده بودند. 
سيد حميرى بسيار زيبا و جميل بود پيشانى باز و گشاده و گردن زيبا و بلندى داشت 
در آن حال يك نقطه ســياه مانند بر صورتش پيدا شد و كم كم رو به زيادتى گذاشت تا 

آنكه تمام صفحه صورت او را سياه كرد. 
افرادى از شــيعيان كه در نزد او بودند بســيار محزون شدند وليكن در آن نواصب و 
عثمانى مذهبان ســرور و شادى پيدا شد و شــروع كردند به شماتت و سرزنش شيعيان 
مدتى بسيار كوتاه گذشت از همان جائى كه در آغاز نقطه سياه ظاهر شده بود يك نقطه 
ســفيد و نورانى و درخشان پديدار گشت و دائما رو به فزونى رفت تا آنكه تمام صورتش 

سفيد شد و درخشيد. 
سيد حميرى لبان خود را با تبسم گشود و با حال سرور و شادى لبخند زنان اين شعر 

را انشاء كرد.
لن ينجى محبه من هنات  كذب الزاعمون ان عليا    

وعفاىل اال له عن سيئاىت قد و رىب دخلت جنة عدن     

وتولوا عىل حتى املامت  فابرشوا اليوم اولياء عىل     

واحدا بعد واحد بالصفات  ثم من بعده تولوا بنيه    

يعنى:

1. كاىف، ج1، ص 208.
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ـ دروغ مى گويند كســانى كه گمان مى كنند كه على  بن ابي طالب دوســتان خود را از 
گرفتارى ها و شدائد نجات نمى دهد. 

ـ آرى سوگند به خدا چنين است من داخل بهشت عدن شدم و پروردگار من از همه 
گناهان من درگذشت. 

پس مواليان و محبين على  بن ابي طالب را بشارت دهيد كه در تحت واليت على باشند 
تا وقت مردن. 

ـ و از على گذشته، فرزندان او را يك به يك با صفات خاصه آن ها كه از لوازم امامت 
است ولّى خود انتخاب كنيد... و پس از سرودن اين اشعار به ديار حّق شتافت چون سيد 
فوت كرد تمام شــيعيانى كه در بغداد بودند و اصل آن ها از كوفه بود جمع شــدند و او را 

تشيع كردند.1

  492. نوح نجات بخش  

 لعىل: يا عىل مثلك »ومثل االمئة من ولدك بعدى مثل سفينة نوح   قال رسول اللّه

من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق ومثلكم كمثل النجوم كلام غاب نجم طلع نجم اىل يوم 

القيامة«.2

رســول خدا به على فرمود كه: اى على! مثل تو و امامان از نســل تو بعد از من 
مانند كشــتى نوح هست كه هر كس سوار آن شــد نجات يافت و هر كس مخالفت 
ورزيد غرق گرديد و مثل شما مانند ستارگان مى باشد وقتى يكى غائب شد ديگرى طلوع 

مى كند و تا قيامت چنين مى باشد. 
و در روايتى رسول خدا فرمود: اى مردم على و فرزندان او دو گوهر گرانبها هستند، 
آنان ثقل اصغر و قرآن اكبر هســتند و هريك از آن ها رهنما و خيردهنده مى باشد و آنان 
هرگز از همديگر جدا نمى شــوند تا اين كه در كنار حوض پيش من آيند. اى مردم! على 

و اوالد او امينان خداوند و فرمانروايان روى زمينند. 

1. كشف الغمه، 124. 
2. كامل الدين مرحوم صدوق، ج 1، ص 241 باب 22.
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  493. راه كسب امن و ايمان  

رسول خدا فرمود:كسى كه على را چه در حال حيات و چه بعد از مرگ او دوست 
بدارد خداوند تا زمانى كه آفتاب طلوع و غروب مى كند براى او امن و امان مى نويســد و 
كسى كه آن حضرت را در زمان زندگى و مرگش دشمن داشته باشد مرگ او چون مرگ 

زمان جاهليت است و اعمالش محاسبه خواهد شد. 
رســول خدا فرمود: كسى كه على را در زندگى و بعد از مرگ )آن حضرت( دوست 

داشته باشد خداوند امنيت دنيا و امان آخرت را براى او مى نويسد. 
»من احب عليا ىف حياته ومامته كتب اللّه  عّزوجّل له اال من واالمان...«.1

  494. منصور و پيروز  

جابر بن عبدالل  نقل كرده است كه رسول خدا بازوى على را گرفت و فرمود: اين 
امام و پيشواى نيكوكاران و ابرار و قاتل كفار و فجار است. 

خوار و ذليل اســت آن كســى كه على را خوار نمايد و منصور و پيروز است هر كس 
كه او را يارى نمايد. 

پس از آن با صداى بلند فرمود: من شهر علمم و على دروازه آن است هر كس اراده 
و آرزوى علم دارد بايد از در آن آيد.2

  495. نشانه مؤمن  

قال رسول اللّه  عىل  بن ايب طالب باب الدين من دخل فيه كان موقتا ومن خرج منه 

كان كافرا.

عبدالل  بن مسعود نقل كرده كه رســول خدا فرمود: على  بن ابي طالب دروازه دين 
است و هركس داخل آن شود مؤمن است و اگر از اين در بيرون باشد كافر خواهد بود.3

1. اماىل صدوق، ص 583.
2. تاريــخ بغــداد، ج 4، ص 219 ـ ينابيع املــودة، ص 284 ـ جامع الصغــري، ص 66 ـ مناقب ابن املغازىلص 80 ـ 

احقاق الحق، ج 4، ص 235. 

3. كتاب السبعني ىف فضايل امرياملؤمنني، نوشته ميرسيد على كبير همدانى، متوفى 678.
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  496. مورد خطاب خداوند  

امام صادق فرمود: ما نخســتين خانواده اى هســتيم كه خداوند متعال آن ها را به 
نام هايشــان صدا زد: خداوند عّزوجّل وقتى آســمان ها و زمين را آفريد دستور داد منادى 
سه بار ندا كند: »اشهد اّن الاله اال اللّه ، اشهد ان محمدا رسول اللّه ، اشهد ان عليا امرياملؤمنني 

حقا«.1

  497. صد حديث معتبر  

در كتاب ايضاح دقائق النواصب كه صد حديث در فضيلت امام على در آن از طريق 
اهل سنت روايت شده آمده كه رسول خدا فرمود: 

قســم به آن خدايى كه مرا به حق مبعوث كرد تا بشارت دهم و برحذر نمايم، عرش 
و كرسى و افالك مستقر نشد آسمان ها و زمين استوار نگرديد مگر اين كه در آن نوشته 

 .شد: الاله اال اللّه  محمد رسول اللّه ؛ عىل امرياملؤمنني
در شب معراج خداوند با لطف به من گفت:... اى محمد! من على را پيشواى مسلمين 
قرار دادم كســى را كه بر او پيشــى گيرد گرفتار ننگ و عار مى كنم نافرمان او را نابود 
مى نمايم همانا على آقاى اوصياء و رهبر پيشانى و روسفيدان و حجت من بر تمام خاليق 

است. 

  498. محبت به همراه پيروى سود مى دهد 

در فصل 4 كتاب كنزالفوائد از قول ابن عباس روايت شده كه: 
 آيا دوستى على  بن ابي طالب !  آمد و گفت: يا رسول الل مردى نزد رســول خدا

براى من سودى دارد؟ 
حضرت فرمود: باش تا از جبرئيل بپرســم پس از جبرئيل پرسيد. جبرئيل گفت: اجازه 
دهيد از اسرافيل سؤال كنم بعد جبريل باال رفت و از اسرافيل سؤال نمود، او گفت: بگذار 

با پروردگار توانا در ميان بگذارم، سپس خداوند به اسرافيل وحى  نمود كه: 
به جبرئيل بگو به محمد سالم برساند و به او بگويد: تو پيش من همان طورى هستى 

1. امالی صدوق، ص 604.
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كه من مى خواهم، من و على نزد تو همان گونه ايم كه تو در نزد من هســتى و دوستان 
على نزد او همانند على در نزد تو مى باشند. 

  499. نوروز ستان عشاق آل الّل   

عالمه مجلســى در كتاب زادالمعاد از قــول معلى بن خنيس نقل كرده كه امام جعفر 
صادق در فضيلت نوروز به حق خانه كعبه ســوگند ياد كرده و عيد نوروز را تفســير و 

اهميت آن را چنين بيان داشته اند: 
در عيد نوروز خداوند در روز الســت از ارواح بندگان پيمان گرفته اســت كه او را به 

يگانگى بپرستند و براى او شريكى قرار ندهند. 
ايــن روز اولين روز طلوع آفتاب و اولين روز وزيدن بادها و رويش گياهان مى باشــد 
در اين روز جبرئيل بر حضرت رســول وحى الهى را آورد و بعثت از اين روز آغاز شد و 

رسول خدا در چنين روزى بت هاى كافران را نابود كرد. 
عيد نوروز روز عيد غديرخم و روز واليت اميرالمؤمنين به امر الهى مى باشــد و در 
اين روز پيامبر اسالم به ســر كرده هاى صحابه خود امر فرمود كه به اميرالمؤمنين با 
اين نام ســالم دهند و نيز به خالفت رســيدن اميرالمؤمنين على  به درخواست مردم 
در اين روز بوده اســت نوروز روز ظهور حضرت مهدى و روز رجعت امامان به دنيا 

خواهد بود و روز انتظار فرج مى باشد. 

  500. امام و رهبر، حاكم بر آسمان و زمين است 

امام على مى فرمايد: قســم به خداوندى كه آسمان را بدون ستون برافراشته است 
اگر يكى از فرشــته ها اراده نمايد از محل خودش به اندازه يك نفس كشيدن جابجا شود 
من بايد به او اجازه دهم و هم چنان مى باشــد بعد از من حال فرزندانم حسن و حسين و 

نه نفر از فرزندان حسين كه نهمين آن ها قائم ايشان است.1
»والذى رفع السامء بغري عمٍد لو ان أحدهم )املالئكة( رام ان يزول من مكانه بقدر نفس 

 ما زال حتى اذن له وكذلك تصري حال ولدى الحسن وبعده الحسني وتسعة من ولد الحسني

تا سعهم قامئهم«. 

1. مدينه املعاجز، ص 92.
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  501. به واليت او معتقدم   

اعمش روايت كرده: در مدينه زنى ســياه چهره و نابينا را ديدم كه به تشــنگان آب 
مى داد و مى گفت: »به عشق و حّب على بنوشيد؟«

پــس از مدتى مجدد به مكه رفتــم او را در حالى بينا ديدم كه به مردم آب مى داد و 
مى گفت: »به عشق على بنوشيد همان كسى كه چشمم را بينا كرد«.

  نــزد او رفتم و گفتم اى خانم تو در مدينه نابينا بودى و مى گفتى: به عشــق على
بنوشيد و اكنون تو را بينا مى بينم ماجراى تو چيست؟ 

او گفت: مردى را ديدم نزد من آمد و گفت: اى بانو! تو كنيز آزاد شــده على و از 
دوستان آن حضرت هستى؟ 

گفتم: آرى.
گفت: خدايا اگر اين زن راست مى گويد او را بينا فرما، به خدا سوگند كه به دعاى او 

بينا شدم، به سؤال كننده گفتم تو كيستى؟ 
 گفت: »انا الخرض وانا من شيعة عىل  بن ايب طالب، من خضر هســتم، ومن شيعه على

مى باشم«.1

  502. امام وسيله نزول رحمت  

مرحوم شــيخ حر عاملى در جواهر مى نويسد: رســول خدا فرمود: جبرئيل از طرف 
خداونــد متعال به من خبر داد كه خداوند فرموده اســت: على  بن ابي طالب حجت من بر 
خلقم و حاكم و داور دينم مى باشــد از صلب او امامانى به وجود مى آورم كه اجراء كننده 
دســتورات من هستند و مردم را به راه من مى خوانند به واسطه آن ها عذاب را از بندگانم 

برطرف مى كنم و به خاطر آن ها رحمتم را نازل مى نمايم.

  503. باطنى آتشين  

مرحوم فيض كاشــانى در جلد ســوم محجة البيضاء مى نويسد: امام باقر همسرى 

1. بحاراالنوار، ج 42، ص 9.
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را به ازدواج خود در آوردند و به اين همســر خود عالقمند بودند ولى پس از مدتى او را 
طالق داده و از او جدا شدند. 

افرادى از نزديكان امام علت اين كار را از ايشان سؤال كردند. 
امام باقر فرمود: روزى من نام امام على را در نزد او بردم ديدم او ناراحت شد و 
فهميدم كه او در دل با على دشمنى دارد از اين رو او را طالق دادم و نخواستم سنگى 

از سنگ هاى جهنم با بدن من تماس بگيرد.

  504. پيوسته اى كه به هم اتصال دارند 

امــام صادق فرمود: زمانى كه يكى از شــماها به وحدانيــت و يگانگى خداوند و 
پيامبرى و رسالت نبى اكرم شهادت داد بايد بعد از آن به رهبرى و واليت على مرتضى 

هم شهادت دهد.1

  505. راه قبولى اعمال  

قال رسول اللّه : »والذى بعثنى بالحق نبيا اليَْقَبُل اللّه  من عبٍد حسنة حتى يسأله عن 

 .»حب عىل  بن ايب طالب

رســول خدا فرمود: به آنكه مرا به راســتى به رسالت برانگيخت سوگند كه خداوند 
حسنه اى را از بنده نمى پذيرد تا اين كه از دوستى على  بن ابي طالب از او پرسش نمايد.2 

  506. دانشمندان عذرى ندارند  

فضل  يكتمون  الذين  العلامء  بذنوب  اال  الخلق  هذا  »اليعذب اللّه    : رسول اللّه قال 

.»عىل  بن ايب طالب

رســول خدا فرمــود: خداوند مردم را معذب نمى ســازد و كيفــر نمى دهد مگر به 
گناهان دانشــمندان آن، دانشــمندانى كه خوددارى مى نماينــد از بيان فضائل و مناقب 

3. على  بن ابي طالب

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 1.
2. بشارة املصطفی، ج 2، ص 42.

3. دمعه الساكبه، ص 82.
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  507. كسب باالترين عمل ها   

قال االمام الصادق: »فوق كل عبادة عبادٌة وُحبُّنا اهل البيت افضل العبادة«.

امام صــادق فرمود: باالتر از هر عبادت عبادتى اســت اما دوســتى و واليت ما 
باالترين عبادت ها است.1

  508. حيات معنوى  

قال رسول اللّه : »واما فضل اهل بيتى عىل غري هم كفضل املاء عىل كل شيى ء وبه حياُة 

كل شيى ء«.

رسول خدا فرمود: 
هم چنان كه حيات و هســتى هرچيز بســتگى به وجــود آب دارد حيات معنوى هر 

شخصى بلكه حيات خارجى و هستى هر فردى بستگى به وجود اهل بيت دارد.2

  509. راه شناخت منافقين  

امام حســين فرمود: در زمان رســول خدا ما منافقان را جز از راه دشمنى آنان با 
على و فرزندان على نمى شناختيم.3

  510. دستگيره ای محکم  

رسول خدا فرمود: هركه دوست دارد بر كشتى نجات بنشيند و به دستگيره محكم 
تمســك جويد و به ريسمان استوار خداوند بياويزد بعد از من با على  دوستى ورزد و با 
دشمنش دشــمنى كند و از امامان هدايت گر نسل او پيروى نمايد زيرا كه آنان جانشين 

و وصى من هستند.4

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 123.
2. بحاراالنوار، ج 36، ص 36.

3. موسوعه امام حسني ، ص 655.
4. عيون اخبارالرضا ، ج 1، ص 292.

397



  511. نشانه علم  

صاحب كتاب جواهر السنية مى نويسد: رسول خدا فرمود: 
خداوند متعال فرمود:... آگاه باش كه من على را علم و نشان هدايت قرار دادم پس 
هركس او را پيروى كرد هدايت شــد و هركس او را رها كرد گمراه گرديد او را دوســت 

ندارد مگر مؤمن و دشمن او نيست مگر منافق.

  512. پاداش 1000 شهيد  

امام ســجاد فرمود: هركه در روزگار غيبت حضرت مهدى بر واليت ما اســتوار 
ماند خداوند پاداش هزار شهيد مانند شهيدان بدر و اُحد را به وى عطا فرمايد.1

  513. خير دنيا و آخرت  

رسول خدا فرمود: »من رزقُه اللّه  حب االمئة من اهل بيتى فقد أصاب خريُ الدنيا واالخرة 
فال يشكن انه ىف الجنة«.

يعنى: هركس كه خداوند متعال محبت و دوستى اماماِن از خاندان مرا روزيش فرمايد 
به خير دنيا و آخرت دست يافته و بدون شك بهشتى است.2

  514. دژ امن الهى  

حضرت رضا از پدرانش و آن ها از رســول خدا و او از جبرئيل و او از ميكائيل 
و او از اسرافيل و او از لوح و قلم نقل كرده اند كه: 

»يقول اللّه  عّزوجّل: والية عىل  بن ايب طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من نارى«.

خداونــد عزّوجلّ فرمود: واليــت على  بن ابي طالب قلعه و دژ محكم من اســت و 
هركس داخل آن شود از آتش دوزخ من در امان است.3

1. بحاراالنوار، ج 52، ص 125.
2. مشكاه االنوار، 81.

3. جواهرالسنية، ص 516.
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  515. اگر على در ميانتان بود گمراه نمى شديد  

در كافى از حســين  بن خالد نقل مى كند كه از ابوالحسن اميرالمؤمنين پرسيدم. در 
زناى محصنه اگر مرد از گودال فرار كند آيا برگردانده مى شود براى مجازات يا نه؟ 

فرمود: اگر خود او اقرار كرده باشــد به زنا و پس از اصابت تعدادى از ســنگ ها بر او 
فرار نمايد او را ديگر بر نمى گردانند ولى اگر شاهد بر گناهكارى او اقامه شده باشد و او از 
گودال فرار كند باز او را بر مى گردانند و حكم رجم بر او جارى مى شود زيرا ماعز بن مالك 
نزد پيامبر به گناه زناى خود اقرار كرد و آن حضرت دســتور اجراى حد صادر كردند ولى 
ماعز از گودال فرا كرد و زبير بن عوام با اســتخوان شترى او را هدف قرار داد و استخوان 
بر او خورد و افتاد سپس مردم او را كشتند وقتى قضيه به پيغمبر گزارش شد فرمود: چرا 
او را پس از فرار تعقيب كرديد؟ مگر او خود اقرار نكرده بود؟ ســپس رسول خدا فرمود: 
اگر على در ميان شــما بود به گمراهــى نمى رفتيد »لو كان عىل معكم ملا ظلمتم«. بعد 

رسول خدا دستور داد از بيت المال ديه او را پرداخت نمايند.1

  516. خداوند در قرآن از واليت امام على دفاع كرده است؟   

حذيفه  بن يمان مى گويد: وقتى پيامبراكــرم على را در روز غديرخم به امامت و 
واليت برگزيد و فرمود: »من كنت مواله فهذا مواله«.

نعمان  بن منذر فهرى به پيامبر عرض كرد: اين گفته و فرمان شماســت يا دستور 
خداوند؟ 

پيامبر فرمود: امر خداوند است او اين مطلب برايش سنگين آمد و در اعتراض اين 
دعا را كرد. 

نعمــان گفت: »اللهم انزل علينا حجارة من السامء«؛ در روايتى ديگر آمده »ان كان هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السامء وائتنا بعذاب اليم«.

ســنگى از آســمان آمد و در دم جان داد، آنگاه آيه شــريفه سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين ليس له دافع نازل شد.2

1. كاىف، ج 7، ص 185 وسايل الشيعه، ج 18، ص 376.
2. شواهدالتنزيل، نوشته حاكم حسكانى از علماى برجسته اهل سنت در قرن پنجم هجرى قمرى، ج 1، ص 302.
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  517. بهترين كسى كه بين شماست  

محمود بن لبيد به حضرت فاطمه زهرا عرض كرد: ســرورم من از مسأله اى از شما 
سؤال مى كنم كه سينه ام نسبت به آن آرام نمى گيرد. 

فرمود: بپرس. 
گفتم: آيا رسول خدا قبل از وفاتش به صراحت على را به امامت منصوب كرد؟ 

فرمود: واعجبا آيا روز غديرخم را فراموش كرديد؟
عرض كردم: درســت است كه در غديرخم چنين بود ولى من مى خواهم يكى از آن 

سخنان خصوصى كه رسول خدا در اين باره به شما فرموده است را بگوئيد.
حضرت فرمود: 

خدا را شاهد مى گيرم كه شنيدم رسول خدا مى فرمود: على بهترين كسى است كه 
به جاى خودم در ميان شــما باقى مى گذارم و اوســت امام و خليفه بعد از من و نيز دو 

فرزندم )حسن و حسين(....
اگــر از آنان پيروى نموديد آنان را هدايت كننده و هدايت شــده خواهيد يافت و اگر 
به خالف آنان حركت كنيد و مخالفت نمائيد تا روز قيامت بين شما اختالف خواهد بود. 

عرض كردم: سرورم پس چرا على حق خود را نگرفت؟ 
فرمود: اى اباعمر! بدان رســول خدا فرمود: مثل امام مثل كعبه است كه بايد مردم 

به سراغ او بروند نه آنكه او به سراغ مردم برود....1

  518. امام خورشيد هدايت بشرى 

امام صادق مى فرمايد: امام همانند خورشــيد فروزان است جهان را با نور خويش 
روشن مى فرمايد او در افقى قرار دارد كه دست ها و ديده ها به او نمى رسد.

امام باقر فرمود: به خدا ســوگند خداوند زمين را از آن هنگام كه آدم را قبض روح 
فرموده وا نگذاشــته مگر آن كه در آن امامى بوده اســت كه مردم به وسيله او به سوى 
خدا هدايت مى شدند و او حجت خدا بر مردم مى بود و زمين بدون امامى كه حجت خدا 

بر مردم باشد باقى نمى ماند.2

1. عوامل، مجلد فاطمه الزهراء، ص 594، حديث 55.
2. كاىف، ج 1، ص 178، حديث 8.
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  519. علت بقاء هستی  

امام على مى فرمايد: اگر زمين به قدر يك ســاعت بــدون امام بماند اهل خود را 
مــورد غضب قرار مى دهد اگرچه گاهــى حجت خدا به خاطر ظلم و جور مردم مخفى از 

نظرها باشد.1

  520. علی خير برکت  

امام صادق نيز مى فرمايند: خداوند به وســيله ما درختان را به بار نشانيد و آب ها را 
جارى كرد و باران را نازل فرمود و گياهان را رويانيد.2

و در حديث است كه سبزى درختان نيز از بركت وجود ائمه اطهار است.3 

  521. خورشيد دل هاى مؤمنان  

ســليمان  بن مهران اعمش از امام صادق : تا قيام قيامت زمين از حجت خدا خالى 
نمى ماند و اگر چنين نبود خداوند پرستش نمى شد. 

ســليمان مى گويد: به حضرت صادق عرض كــردم: مردم چگونه از حجت غايب 
پنهان بهره مند مى شوند؟ 

فرمود: همچنان كه از خورشيد پس ابر بهره مند مى شوند.4

  522. دليل نجات بخش  

واليت و امامت امرى ضرورى اســت كه الزم اســت آن را در جامعه و خانواده خود 
نيز جارى كنيم. چنانچه  در روايت آمده سليمان  بن خالد به حضرت امام صادق عرض 
كرد: من اهل بيتى دارم كه ســخنانم را مى پذيرند آيا آنان را با شما اهلبيت و امام زمانم 

آشنا كنم؟ 

1. بحاراالنوار، ج 51، ص 113.
2. كاىف، ج 1، ص 144.

3. خرائج، ص 98.
4. اماىل صدوق، ص 157.
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امام فرمود: بلى! خداوند مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و اهلتان را از 
آتشى كه هيزمش مردم و سنگ ها هستند حفظ نمائيد.1

  523. دليل گوارائی  

أهل  وتعاىل عرض واليتنا عىل  تبارك  اللّه   ان  قنرب!  يا  فقال:   امرياملؤمنني اىل  »فالتفت 

الساموات واهل االرض من الجن واالنس والثمر وغري ذلك فام قبل منه واليتنا طاب وطهر 

وعذب وما مل يقبل منه خبث و ردى ونت«.2

  524. امام و رهبر عالم بر همه هستى  

و در روايتى ديگر امام صادق به هشام مى فرمايد: ...واى بر تو اى هشام خداى تبارك 
و تعالى براى خلقش حجتى مقرر نمى دارد كه همه احتياجات مردم نزد او نباشد.

و در روايتى امام باقر نيز مى فرمايد: ... خداوند واالتر از آن اســت كه فرمانبرى از 
بنده اى را واجب كند كه علم آسمان و زمينش را از او نهان داشته است.3

  525. اثرات ُمردن بى شناخت امام  

حضرت على وقتى كه به دنبال دســته اى از خوارج مى گشــتند چون به ســاباط 
رســيدند مردى نزد امام آمد و عرض كرد: يا على! من از شــيعيان تو هستم من برادرى 

داشتم كه خيلى او را دوست مى داشتم. 
عمر بن خطاب او را با لشــكر ســعد بن ابى وقاص براى جنگ به مدائن فرستاد، او در 
جنگ كشته شد دوست داشتم مرا از احواالت او مطلع فرمائى و قبر و محل كشته شدن 

او را به من نشان بدهى؟ 
حضرت در حالى كه سوار بر اسبى بود با نيزه خود به قبرى اشاره كرد ناگهان مردى 

1. كاىف، ج 2، ص 211، حديث 1.
2. بحاراالنوار، ج 27، ص 283، باب 17.

3. كاىف، ج1، ص 391.
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غبارآلود از قبر بيرون آمد با زبان فارسى با حضرت صحبت كرد. امام از او پرسيد: چرا با 
اين كه زبان تو عربى بود عجمى صحبت مى كنى؟ 

او گفت: من در زمان حيات خود تو را دشــمن مى داشتم و دشمناِن تو را دوست خود 
مى دانستم به اين خاطر پس از مرگم مرا به آتش كشيدند و زبانم نيز تغيير كرد. 

آن مرد به امام عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! برادرم را به همان جايى كه بود برگردان 
كه مرا به او حاجتى نيســت. آنگاه امام فرمود: به ســوى قبر خود برگرد پس آن مرد به 

حال اول خود برگشت.

  526. امام شناسى ضرورتى عقلى است  

ا بن شهرآشــوب در كتابش مى نويســد: روزى امام على در محراب مســجد كوفه 
نشســته بود مردى برخاســت و تا رحبه كوفه براى گرفتن وضو رفت كه ناگهان افعى 
بزرگى ســر راهش آمد و قصد بلعيدن او را نمود او فرار كرد و آمد در مسجد خدمت امام 

على و ماجراى خود را به عرض امام رساند. 
حضرت با او به راه افتاد تا به محلى كه مار در آنجا بود رسيدند آنگاه امام سر شمشير 
 خود را بر ســر سوراخ النه مار نهاد و فرمود: اى شمشــير! اگر همانند عصاى موسى
داراى معجزه اى، افعى را بيرون آور! ناگهان افعى بيرون آمد و آهسته به حضرت مطلبى 

گفت. 
حضرت رو به آن مرد عرب نمود و فرمود: وقتى از نزد من در مســجد برخاســتى تا 
بيرون آئى در خيال خود گفتى كه من خليفه چهارم هســتم؟ آن مرد گفت: آرى )علت 
حمله مار به او به جهت اين انديشه ناصواب او بوده است( سپس از كار خود توبه كرد و 

به امامت و خالفت اميرالمؤمنين على اقرار كرد.

  527. معجزه اى علوى  

امام حســين فرمود: روزى در خدمت پدر نشسته بوديم، در حياط منزل ما درخت 
خشــك شده انارى وجود داشــت كه تعدادى مهمان همراه با سلمان فارسى بر ما وارد 
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شدند در آن جمع برخى از دوستان پدرم على و برخى از دشمنان ما وجود داشتند پس 
از سالم پدرم همه آنان را به نشستن دعوت فرمود كه همگى نشستند. 

ســپس امام على فرمود: امروز نشانه اى از حقانيت خود را به شما نشان خواهم داد 
همانند مائده اى كه در قوم بنى اسرائيل نازل شد و خدا فرمود: 

»من آن را بر شما نازل مى كنم اما اگر كسى پس از آن بر كفر خود باقى ماند من او 
را عذاب خواهم كرد عذابى كه ديگران را آن گونه عذاب نكرده باشم«.1

سپس امام به همه حاضران فرمود به درخت خشك انار نگاه كنيد درخت خشك بود 
ولى يك دفعه درخت رشــد كرد و سبز شد، سپس برگ در آورد و شاخه هاى آن باال آمد 
تا اينكه باالى سرما قرار گرفت و پر از ميوه انار شد آنگاه على به دوستان خود فرمود: 

دست دراز كنيد و ميوه ها را بخوريد. 
ما و دوستان ما ميوه ها را چيديم و گفتيم به نام خداوند بخشنده مهربان و آنگاه آن ها 

را خورديم، انارى به آن شيرينى و گوارائى نخورده بوديم. 
سپس امام به دشمنان ما فرمود: شما هم دست دراز كنيد و از آن ميوه ها بخوريد.
اما آن ها هرچه دست ها را باال مى بردند شاخه ها باالتر مى رفتند و مانع مى شدند. 

عرض كردند: يا اميرالمؤمنين! همراهان ما توانستند ميوه هاى انار را بچينند و بخورند 
اما ما هرچه تالش كرديم نتوانستيم از اين ميوه ها بچينيم؟ 

امام پاسخ داد: در بهشت هم اين گونه است به بهشت نمى رسند جز ياران و دوستداران 
ما و از بهشــت دور نمى شوند اال دشــمنان ما. وقتى كه جمعيت از منزل ما خارج شدند 

آن ها كه از دشمنان ما بودند گفتند: حادثه امروز از سحر على بود. 
سلمان به آن ها پاسخ داد: آيا اين حادثه سحر بود يا شما آگاهى نداريد؟!!2

  528. امام نگين كعبه  

....در مواجه خوارج با امام على آنان به سؤاالت متعددى پرداختند و در سؤال ششم 
خود اين گونه گفتند كه: 

1. مائده، 115.
2. بحاراالنوار، ج 41، ص 241، ح 4.
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يا على! تو وصى رسول خدا بودى و حق وصيت را ادا نكردى و آن را ضايع گذاشتى؟
حضرت فرمود: 

اى جماعت شــما كافر شــديد و بر من پيشى گرفتيد و امر را از دست من بدر برديد 
و بر اوصياء الزم نيســت كه مردم را به خويشتن دعوت كنند چرا كه اين كار انبياست و 

اوصيا بى نياز از دعوت مى باشند. 
زيرا كه ايشــان را انبياء منصوب داشته اند و هركه به خدا و رسول ايمان دارد ايشان 

را اطاعت مى كند. 
»وللّه  عىل الناس حج البيت من استطاع اليه سبيالً«.1

يعنى: از طرف خداســت بر مردم حج، آن خانه هركس كه توانايى رســيدن و رفتن 
به آنجا را داشــته باشــد، پس اگر مردم حج را ترك گويند به بيت الل  زيانى نرساند بلكه 
خويشتن كافر شوند زيرا كه خداوند بيت الل  را براى مسلمين عالمتى قرار داد و همچنان 
كه رســول خدا مرا در ميان امت عالمت قرار داد و فرمود: »يا عىل! انت مبنزلة الكعبة 
توىت والتأىت«.2 يعنى: تو مانند خانه كعبه مى باشــى كه مردم به ســوى تو مى آيند و تو به 

سوى كسى نمى روى. 
ســپس حضرت فرمود: »نحن اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف املالئكة وعنرص 

الرحمة معدن العلم والحكمة... والينا ترجع التائب ايها القوم«.3

يعنى: 
ما خاندان نبوتيم، خاندان ما محل نزول رسالت و مالئكه ها مى باشد خاندان ما مركز 
رحمت و معدن علم و حكمت مى باشد.... اى مردم، توبه كننده ها بايد به سوى ما بيايند.

  529. شناخت امام اثر هويتى دارد  

روزى امام على درهمى به بالل داد و فرمود: اى بالل خربزه اى براى من خريدارى 
نما چون بالل خربزه اى خريد حضرت ديد خربزه بســيار تلخ اســت، حضرت از آن ميل 
نكرد و فرمود: از رسول خدا شــنيدم كه فرمود: خداوند واليت مرا به جميع موجودات 

1. آل عمران، 97.
2. الرصاط املستقيم، ج 3، ص 111 ـ املناقب، ج 3، ص 242 ـ وسايل الشيعه، ج 11، ص 23، باب 7.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 284 ـ بحاراالنوار، ج 33، ص 355، باب 23.
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عالم عرضه كرد پس هر آب و ميوه اى كه واليت مرا قبول نمود شــيرين گشــت و هر 
ميــوه اى و آبى كه واليت را قبول ننمود تلخ گرديــد و اين ميوه چون واليت مرا قبول 

نكرده پس من از او نخواهم خورد.

  530. حقيقت جاری در جهان  

در تفسير منسوب به امام حسن عسگرى نقل است كه فرموده اند: چون يهوديان با 
على درباره نبوت مناظره كردند و زيربار حق نرفتند حضرت به شتران آن ها دستور داد: 
اى شــتران گواهى دهيد براى محمد و وصى او در اين وقت همه شتران و لباس هاى 

يهوديان به نطق آمدند و گفتند: 
يا على! راســت فرمودى كه محمد رسول خداســت و تو وصى بــه حق اويى چون 
يهوديان چنين ديدند اكثر آن ها ايمان آوردند و بعضى از آن ها نيز بر كفر خود باقى ماندند 

در همين بين آيات زير بر رسول خدا نازل شد: 
»امل، ذلك الكتاب الريب فيه هدى للمتقني«؛ »كتاب در اين آيه اميرالمؤمنين و متقين 

شيعيان اويند«.1

   531. همراه اهل بيت  

رسول خدا فرمود: 
هركه دوســت دارد مانند من زندگى كند و چون من بميرد و در بهشــتى كه خدا مرا 
وعده داده در آيد و به شــاخه اى كه پروردگارم به دست قدرت خود كاشته دست آويزد، 
بايــد على  بن ابي طالب و جانشــينانش را اطاعت كند زيرا آن ها شــما را به هيچ وجه در 
گمراهى وارد نمى كنند و از هدايت خارج نمى كنند شــما به ايشان ياد ندهيد كه آن ها از 
شما داناترند من از پروردگارم خواستم كه ميان آن ها و قرآن جدائى نيندازد تا سر حوض 
بر من وارد شوند اين چنين ـ سپس رسول خدا دو انگشت خود را به هم چسبانيد2.... 

1. تفسیر اما حسن عسکری، ص 66.
2. كاىف، ج 1، ص 300 )مقصود از جدا نشــدن ائمه از قرآن آن اســت كه: ايشان هميشه حافظ قرآن و مفسر 

قرآن و عمل كننده به قرآن و دعوت كننده مردم به سوى قرآن هستند(.
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  532. همه رحمت خداوندى براى كسى است كه... 

امام باقــر مى فرمايــد: »وانَّ الروح والّراحة والفلج والعون والنجاح والربكة والكرامة 
واملغفرة واملعافاة واليس والبرشى والرضوان والقرب والّنرص والتمكّن والرّجاء واملحبة من اللّه  

عّزوجّل ملن توىّل علّيا وائتّم به وبرى من عدّوه وسلم لفضله ولالوصياء من بعده حقا عىّل 

ان ادخلهم ىف شفاعتى وحّق عىل رىب تبارك وتعاىل ان يستجيب ىل فيهم فانّهم اتباعى ومن 

تبعنى فانّه مّنى«.1

امام باقر از قول رسول خدا فرمود: 
همانا نســيم رحمت و آسودگى و پيروزى و كمك و كاميابى و بركت و بزرگوارى و 
آمرزش و ايمنى و توانگرى و مژده و رضوان و تقرب و يارى و توانايى و اميد و دوســتى 
خداى عّزوجّل براى كســى اســت كه على را دوست بدارد و اطاعتش كند و از دشمنش 
بيزارى جويد و به فضيلت او و جانشــينانش معترف باشــد بر من است كه ايشان را در 
شفاعتم در آورم و بر پروردگار من است كه شفاعت مرا نسبت به ايشان بپذيرد زيرا آن ها 

پيرو منند و هركه پيروى من كند از آن من است.

  533. راه آسماني  

قال رسول اللّه : »من احّب ان يتمسك بالعروة الوثقى التى الانفصام لها فليتمسك بوالية 

اخى ووصيى عىل  بن ايب طالب فانّه اليهلك من احّبه وتواله وال ينجو من ابغضه وعاداه«.

رسول خدا فرمود: شخصى كه دوست دارد جهت صعود به مقامات معنوى به دست 
آويــزى گرانبها و مطمئن چنگ زند كه بريده نگردد بايد بــه واليت برادر و وصّى من 
على  بن ابي طالب بپيوندد. پس كســى كه او را دوست بدارد و حلقه واليتش را از دست 
ندهد تباه نگردد و فردى كه با وى كينه توزى و دشــمنى كند از ســقوط در لجنزار سيه 

روزى نجات نيابد.2

1. كاىف، ج 1، ص 300.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 363.
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  534. صفات امام و رهبر الهى  

حضرت سيدالساجدين زين العابدين در ضمن دعاى عرفه كه دعاى 47 از صحيفه 
كامله است عرض مى كند: »اللهم انك ايدت دينك ىف كل اوان بامام...«.

حضرت على  بن الحسين در اين فقرات مقام امام را به چهار صفت توصيف مى كند. 
اول: عصمه الالئذين: يعنى براى امام هيچ دافع و مانعى نيســت كه پناه آورندگان به 
ســوى خود را در راه مســتقيم رهبرى كند و از ورطه هالكت در جانب افراط و تفريط 

حفظ نمايد. 
دوم: كهف المؤمنين يعنى ملجأ و پناه تمام مؤمنان است. 

ســوم: عروة المتمســكين يعنى افرادى را كه به او تمسك نمايند و از اوامر او پيروى 
كنند از فرو افتادن در چاه هاى مهلكه و سقوط در نعمت برهاند. 

چهارم: بهاءالعالمين يعنى نظام امور جهان و طراوت و زيبائى مناظر عالم به او بسته است.

  535. نشانه ها و صفات برتر  

ابن مغازلى شــافعى نقل مى كند از اصبغ  بن نباته كــه گفت امام على در خطبه هاى 
خود مى فرمود: 

»أيها الناس... انا امام الربية ووىص خري الخليفة وزوج سيدة نساء هذه االمة وابوالعرتة 

الطاهرة واالمئة الهادية انا اخو رسول اللّه  ووصيه ووليه ووزيره وصاحبه ووصفيه وحبيبه 

الوصيني حرىب حرب اللّه  وسلمى سلم اللّه   الغر املحجلني وسيد  انا امرياملؤمنني وقائد  وخليله 

وطاعتى طاعه اللّه  وواليتى واليه اللّه  واتباعى اولياءاللّه  وانصارى انصاراللّه «.1

اى مــردم منم امام مردم و وصى بهتريــن مخلوقات و پدر عترت طاهرة هاديه منم 
برادر رســول خدا و وصى او و ولى او و صفى او و حبيب او منم اميرالمؤمنين و پيشــواى 
دســت و پا و پيشانى سفيدان و آقا و سيد اوصياء، جنگ با من، جنگ با خداست و صلح 
با من صلح با خداســت اطاعت از من اطاعت خداست و دوستى من دوستى با خداست و 

پيروان من دوستان خدا هستند.

1. اماىل صدوق، ص 605 ـ من اليحرضه الفقيه، ج 4، ص 420 ـ مناقب، ج 3، ص 387.
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  536. شرط بهره مندی از ايمان  

جابر روايت مى كند كه رسول خدا فرمود: »الزموا موّدتنا اهل البيت فانّه من لقى اللّه  
عّزوجّل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذى نفس محمد بيده الينفع عبدا عمله اال مبعرفة 

حّقنا«.1

در دوستى ما اهل بيت ثابت قدم باشيد به درستى كه اهل تقوى كه ما را دوست دارند 
با ما نيز داخل بهشت خواهند شد به آن خدائى كه جان محمد در دست اوست هيچ عملى 

به بنده اى نفع نمى رساند مگر به شناختن دوستى ما اهل بيت.

  537. شب و روز در سايه رحمت الهی  

خالد بن معدان روايت نموده كه رســول خدا فرمود: »من احّب ان ميىش ىف رحمه اللّه  
ويصبح ىف رحمه اللّه  فال يدخلن قلبه شك باّن ذريتى افضل الذّريات ووصيى افضل االوصياء«.

كسى كه دوست دارد شب كند در رحمت خداوند و صبح كند در رحمت او پس داخل 
 )نكند در قلبش شكى به اينكه ذريه و اوالد من بهترين ذرارى هستند وصى من )على

بهترين اوصياء مى باشد.2 

  538. توصيف اركان دين خدا  

عيسى  بن سّرى مى گويد: به امام صادق عرض كردم: اركان اسالم را به من خبر ده 
آن اركانى كه كوتاهى در شناسايى آن ها براى هيچ كس روا و شايسته نيست و آن كس 
كه در معرفت آن ها كوتاهى كند دين خود را تباه ســاخته و خداوند كردار او را نمى پذيرد 
و اركانى را به من بياموز كه هركس آن ها را بشناســد و به آن ها عمل كند دين دارى او 

شايسته و اعمالش نزد خدا پذيرفته مى شود... 
حضرت در پاســخ فرمود: اركان اسالم اينهاست: گواهى دادن به يگانگى خدا و اين 
كه حضرت محمد فرســتاده خداست و اعتراف و باور به آن چه او از جانب خدا آورده 

1. مجمع الزوائد، ج 9، ص 172 ـ الطرائف، ج 1، ص 287، حديث 538.
2. ینابیع املودة، ج 2، ص 268.
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است و اين كه زكات مال و ثروت حق است و واليت كه خداوند به آن امر فرموده واليت 
محمد و آل محمد است. 

به امام عرض كردم: 
آيا در رابطه با واليت دليل مخصوصى براى كسى كه ادعاى آن را داشته باشد هست 

كه به آن شناخته شود؟ 
فرمود: آرى! خداوند فرموده: اى مؤمنان از خدا و رسول خدا و از اولى االمر كه متوليان 

امور هستند اطاعت و پيروى كنيد. 
سپس امام فرمود كه رسول خدا فرمود: 

)هركس بميرد و امام خود را نشناســد به مرگ دوران جاهليت از دنيا رفته است( در 
ادامه امام صادق)ع( فرمودند: پيشــواى مردم پيامبر بود اميرالمؤمنين اما ديگران ـ 
يعنى مخالفان شــيعه ـ گفتند: معاويه پيشوا است و سپس امام حسن امام است بعد از 
او امام حســين، باز مخالفان گفتند: يزيد بن معاويه، حسين  بن على و يزيد برابر نباشد ـ 
پر روشن است كه معاويه و يزيد شايستگى پيشوائى را ندارد ـ سپس امام سكوت كرد و 

سپس فرمود: برايت زيادتر بگويم؟
يكى از اصحاب كه در مجلس حاضر بود عرض كرد: آرى قربانت گردم. 

امام فرمود: 
 بود و بعد از او ابوجعفر محمد بن على حضرت على  بن الحسين بعد از امام حسين
شيعيان قبل از ابوجعفر مناسك حّج و حالل و حرام خود را نمى دانستند چون ابوجعفر 
آمد باب دانش را گشود مناسك و احكام حالل و حرام را براى مردم بيان كرد تا آنجا كه 
مردمى كه شيعه به آنان در امر مناسك و حالل و حرام نيازمند بود خود محتاج به شيعه 
شــدند مسئله امامت اينگونه است كه زمين بدون امام معصوم باقى نمى ماند هر كس 
بميرد و امامش را نشناسد مانند اين است كه در روزگار شرك و جاهليت از دنيا رفته است. 
بيشترين احتياج تو به واليت اهل بيت  با دست به گردنش اشاره فرمود ـ هنگامى 
كه دنيا از تو بريده شــود خواهى گفت: عقيده و باور خوبى داشتم و در هنگام جان دادن 

ارزش و فضيلت واليت را خواهى فهميد.1

1. اصول كافى، ج 3، ص 32.
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  539. نورى از عرش  

از امام باقر نقل شده كه فرمود: 
هركه به واليت على تمســك جويد خداوند براى او نورى قرار مى دهد »من متسك 

بوالية عىل فله نور«.1

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 228.
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فصل هشتم 

اثرات واليت امام على در قبر و قيامت 

رسول خدامی فرماید:

یا علی!... فانت قسیم الجنة و 

انت قسیم النار

ای علی تو تقسیم کننده بهشت و 

تقسیم کننده جهنمی.

نیابی ع المودة، قندوزی،جلد1، 

صفحه249، حدیث 1.





يادآورى

خوانندگان عزيزى كه توفيق مطالعه اين فصل را پيدا مى نمايند بايستى توجه نمايند 
كــه طبق فرمايش حضرت آيةالل  بهجت يك روايت )يا يك دســته روايت( را ديدن و 
مابقى روايات را كنار گذاشــتن مثل تنها به قاضى رفتن است )يعنى كسى كه اين گونه 

باشد راضى از نزد قاضى برمى گردد(. 
آيا به راستى كســى كه هيچ يك از صفات ائمه اطهار را ندارد و در بخش صفات 
و رفتار و كردار به بدترين افراد و بزرگ ترين دشــمنان اهل بيت شبيه است به صرف 

محبت امام على اهل بهشت خواهد بود؟
دســتورات اكيد قرآن كريم و روايات متعدد اخالقى و تأليف كتاب هاى اخالقى پس 
براى چه موقع مى باشد اگر كار به صرف محبت درست مى شد روايات متعددى كه راجع 
به محاســبه اعمال روزانه مان در دستورات امامان در ساير ابعاد زندگى آمده است به چه 

معنايى است؟ 
معلوم مى شود محبتى نافع حال انسان مى باشد كه ساير شروط الزم آن همراه باشد 
چطور ممكن اســت كســى ادعا كند كه امام على را دوست دارد ولى به هيچ يك از 
صفات و رفتارهاى آن امام توجه نداشته و آن رفتارها را الگوى زندگى خود نكرده باشد. 
لذا بايد توجه كرد كه با مطالعه روايات اين فصل شــيطان كســى را مغرور و غافل 

ننمايد.
در ثانى آنانى كه امام على را بعنوان خليفه چهارم قبول دارند با اين دسته روايات 
كه اثرات واليت و امامت على را بعد از مرگ نشان مى دهد چه خواهند كرد اگر كسى 
علــى را امام بر حق و اولين خليفه بعد از پيامبر خدا نداند تأملى كند تا بداند بعد از 
مرگ چه عاقبتى خواهد داشت. پس اى دوست تا دستت مى آيد كارى كن و به حال خود 

و عاقبت خود چاره اى بينديش.
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  540. ثمره 1000 حج بدون واليت  

رســول خدا فرمود: يا على! اگر بنده اى به اندازه عمر نوح عبادت كند و به اندازه 
كوه احد طال داشــته باشــد و در راه خداوند انفاق نمايد و عمر او طوالنى شود تا اين كه 
هزار مرتبه حّج برآورد و ســپس بين صفا و مروه در راه خدا كشــته شود و بعد از اين ها 
واليت و محبت تو را نپذيرفته باشــد هرگز داخل بهشــت نخواهد شد بلكه بوى بهشت 

هم به او نخواهد رسيد...1

  541. كسب نور باطنى  

در تفســير مجمع البيان از امام صادق در تفسير آيه »يوم ال يخزى اللّه  النبى والذين 
آمنوا معه نورهم يسعى بني ايديهم و...« نقل شده كه فرمود:

مقصود از نور، امامان هســتند يعنى آن ها در قيامت مؤمنان را رهبرى مى كنند تا به 
بهشت وارد كنند و در منازل خود ساكن كنند.2

و در تفسير صاقى از امام باقر نقل شده كه فرمود: هركه در قيامت نور داشته باشد 
اهل نجات است و هر مؤمنى در آن روز نور خواهد داشت. 

  542. نور عرش در سينه مؤمن  

در شواهدالتنزيل جلد 2، از سالم نقل شده كه گويد رسول خدا به من فرمود: 
هركه در دنيا محبت بيشــترى به آل محمد داشــته باشد روز قيامت نور بيشترى 

خواهد داشت.

  543. محروم از بهشت  

ابوسعيد خدرى از رسول خدا نقل كرده كه فرمود: 
آگاه باشيد به خدا سوگند هيچ بنده اى اهل بيت مرا دوست نمى دارد مگر آنكه خداوند 
عّزوّجــل نورى به او عطا خواهد فرمود تا اين كه در قيامت نزد كوثر مرا مالقات نمايد و  

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 280. 
2. مجمع البيان، ذيل آيه 8 سوره تحريم.
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هيچ بنده اى با اهل بيت من دشــمنى نورزد جز آنكه خداوند او را از رحمت خود محروم 
خواهد نمود.1

  544. با صورت وارد آتش مى شود  

رسول خدا به امام على فرمود: يا على! اگر امت من آن قدر روزه بگيرند كه مانند 
ميخ ها باريك شــوند و آن قدر نماز بخوانند كه مانند كمان خميده گردند و پس از آن با 

تو دشمن باشند خداوند آن ها را با صورت به آتش خواهد افكند.2

  545. اثر حسنه دائمى  

ابوعبدالل  جدلى نقل كرده على به من فرمود: 
آيا به تو خبر ندهم از آن حســنه اى كه هر كســى در قيامت با خود داشته باشد او را 
به بهشــت وارد مى كند و از سيئه و گناهى كه هر شخصى در قيامت با خود داشته باشد 
خداونــد او را با صورت به آتش مى افكند و از او هيــچ عملى را نمى پذيرد؟ گفتم: آرى! 

فرمود: حسنه محبت ما خانواده و سيئه عداوت و دشمنى با ماست.3

  546. نابيناى صحراى محشر  

ابوبصيــر از امام صــادق نقل كرده كه آن امام فرمود: مقصــود از اين آيه: »ومن 
اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا و نحرشه يوم القيامة اعمى« اعــراض از واليــت 

اميرالمؤمنين اســت ابوبصير گويد عرض كردم: مقصود از »ونحرشه يوم القيامة اعمى« 
 چيســت؟ فرمود: كورى چشم در آخرت كه به دنبال كورى دل از واليت اميرالمؤمنين
است و ســپس فرمود: او )يعنى كســى كه منكر واليت على است( در قيامت كور و 
متحير اســت و مى گويد: خدايا! چگونه مرا كور محشــور نمودى در حالى كه بينا بودم؟ 
خطاب شود تو آيات و نشانه هاى ما را )كه امامان هستند( ناديده گرفتى و آن ها را رها 

1. شواهد التنزيل، ج 2، ص 228 از منابع قديمى اهل سنت نوشته حاكم حسكانى.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 426. )از منابع اهل سنت(

3. ينابيع املودة، ص 97. )از منابع اهل سنت(
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نمودى و بدين سبب امروز نيز تو ناديده گرفته مى شوى و در آتش رها خواهى شد چنان 
كه در دنيا امامان خود را رها كردى و به فرموده آن ها توجه نكردى.1

  547. نشانه قلب سليم و پاك  

امام باقر به ابوخالد فرمود: 
اى ابوخالد! به خدا ســوگند هيچ بنده اى به محبت و واليت ما دســت نمى يابد مگر 
آن كه خداوند قلب او را پاك مى كند و خداوند قلب كســى را پاك نمى كند مگر اين كه 
تســليم ما شده باشد و چون تسليم ما شــود خداوند او را از حساب سخت قيامت آسوده 
و از تــرس آن روز ايمــن فرمايد2 و در كتاب كافى از ابوحمزه از امام باقر نقل شــده 
كه فرمود: مقصود از )فالدين كفروا(3 انكار واليت على اســت كه منكران واليت او در 

قيامت لباسى از آتش مى پوشند.4

  548. علت ورود به دوزخ  

 نقل شده كه مى فرمايد: ا بن الكواء سر دسته گروه خوارج نزد امام على از امام باقر
آمد و از اين آيه سؤال نمود. »وعىل االعراف رجال يعرفون كالً بسيامهم«.)اعراف/46( امام 
فرمود: اعراف ما هســتيم كه ياران و شــيعيان خود را به سيمايشان مى شناسيم. سپس 
فرمــود: ماييم كه خداوند جز از ناحيه ما شــناخته نمى شــود و ماييم صاحب اعراف كه 
خداوند ما را در قيامت بر صراط خواهد گماشــت و احدى به بهشــت نخواهد رفت مگر 
آنكه ما را شناخته باشد و ما او را پذيرفته باشيم و هيچ كس به دوزخ نخواهد رفت مگر 

آنكه منكر مقام ما بوده باشد و ما او را نپذيرفته باشيم.5
و صاحــب كتاب ارجــح المطالب ص 84 چنان كه در كتــاب دالئل الصدق جلد 2، 
ص 337 كه از كتب اهل ســنت اســت. آمده، از ا بن مردويه از اميرالمؤمنين على نقل 

1. كاىف، ج 1، ص 435. 
2. تفسري نور الثقلني، ج3، ص 462. 

3. حّج، 19. 
4. كاىف ج 1، ص 422. 

5. مناقب، ص 102. 
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نموده كه در تفســير اين آيه فرمود: اصحاب اعراف ما هستيم كه مردم را به سيمايشان 
مى شناسيم و آن ها را وارد بهشت مى نماييم.

  549. حرفى واضح  

در بيست حديث و از 20 نفر صحابى آمده است كه رسول خدا فرمود: 
»الخلفاء بعدى اثنى عرش كلهم من قريش«؛ خلفــاء و جانشــينان بعد از من دوازده نفر 

هستند كه همگى از قريش مى باشند. 
ـ همين روايت را ابوبكر و عمر و عثمان نيز نقل كرده اند.1

  550. ُحبى سعادت بخش  

رسول خدا فرمود: لو اجتمع الناس عىل حب عىل  بن ايب طالب ملا خلق اللّه  عّزوجّل النار؛ 
اگر همه آدميان حضرت على  بن ابي طالب را دوست مى داشتند خداى عّزوجّل آتش جهنم 

را نمى آفريد.2

  551. اثر تمرد از امام  

امام صادق فرمود كه رسول خدا فرمود: 
ـ يَجُئ كل غادٍر باماٍم يوم القيامِة مائالً شدقُه حتى يدخل النار؛ يعنــى: هركــس كه با 

امامى بى وفائى و عهدشكنى كند با دهن كج وارد محشر مى گردد تا به دوزخ رود.3

  552. محروم از رحمت خداوند  

ابوخالــد كابلــى مى گويد: روزى همــراه يحيى  بن ام طويل به محضــر نورانى امام 
زين العابدين شرفياب شدم حضرت جامه هاى رنگارنگ و زيبا در بر داشت و بر فرشى 
پر نقش و زيبا جلوس كرده بودند و ديوار اطاق امام با گچ ســفيد آراســته بود و من با 

1. مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 87 و 108، صحيح مسلم، ج 6، ص 3 و 4 و.... )از منابع اهل سنت(
2. مناقب خوارزمى، ص 28. )از منابع اهل سنت(

3. كاىف، ج 2، ص 337.
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مشــاهده آن لباس ها و فرشــى زيبا و خانه اى رنگارنگ در فكر فرو رفتم... امام فرمود: 
ابوخالد فردا در اينجا نزد من بيا. 

وقتى از خانه امام خارج شديم به يحيى  بن ام طويل گفتم: مرا نزد كسى آوردى كه 
دستگاهش چنين پر زرق و برق و زيباست آنگاه با خود عهد كردم ديگر به آن خانه قدم 
نگذارم وقتى بامداد رسيد با خود فكر كردم كه رفتن به خانه امام كه زيانى براى من ندارد 
بنابراين فرداى آن روز قصد منزل حضرت را نمودم لحظه اى در آنجا ايستادم و كسى را 
نديدم از جاى خود برخاستم تا برگردم. ناگهان كسى مرا صدا زد به گمان اين كه ديگرى 

را مى خواند. جواب نگفتم صدا ديگر بار بلند شد... در پى صدا وارد خانه اى ِگلى شدم. 
امام سجاد در حالى كه كرباسى بر تن داشت بر حصير نشسته بود، پس از لحظه اى 
امام فرمود: اى ابوخالد در اين مدت همسرى اختيار كرده بودم و عروسى در خانه داشتم 
حجره اى كه ديروز ديدى حجله عروسى بود و جامه هاى فاجر را به تقاضاى وى پوشيده 

بودم. 
روش زندگى من اين است كه امروز مى بينى آنگاه دست من و يحيى را گرفت و به 
كنار بركه اى برد آنگاه فرمود: شــما در اين مكان بمانيد آنگاه دو بسم الل  گفت و قدم بر 
آب نهاد و به آرامى پيش رفت در شــگفتى فرو رفتم. گفتم: الل  اكبر الل  اكبر، تو حجت 

بزرگ خداى متعالى، درود پروردگار بر تو.
امام به ما نگاه كرد و فرمود: ســه گروه رســتاخيز از عنايت و رحمت و لطف خداى 

متعال محروم خواهند شد.
1. كسانى كه شخص ديگرى را به جاى اهل بيت پيامبر و امام شناسند؛ 2. كسانى 
كه امام برگزيده )توسط رسول خدا ( را انكار نمايند و شخص ديگرى را امام خوانند1...

  553. بعثت واليت  

 ابراهيم  بن عباس صولــى مى گويد: روزى در محضر حضرت على  بن موســى الرضا
بوديم؛ و آن حضرت گفتند: در دنيا نعيم حقيقى نيســت. بعضى از فقهائى كه در محضر 

1. عوامل العلوم، ج 8، ص 138.
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ايشــان بودند، چنين گفتند كه: خداوند عزوّجل مى فرمايد: »ثُمَّ لتسئلن يؤمئذ عن النعيم« 
و البته همين نعيم در دنيا است، و آن آب خوشگوار است. 

حضرت رضا در حالى كه صداى خود را بلند كردند، گفتند: شــما اينطور تفســير 
مى كنيد!

و آن را به اقسامى تقسيم مى نمائيد، به نحوى كه بعضى مى گويند: آب خنك است، 
و بعضى مى گويند: غذاى لذيذ اســت، و بعضى مى گويند: خواب راحت است! اّما پدر من 
روايت كــرد براى من، از پدرش، از حضرت ابى عبــدالل  جعفر بن محمد الصادق ، كه 
چون اين اقوال شما در محضر او بيان شد، درباره تفسير آيه ثم لتسئلن يؤمئذ عن النعيم 
خشمگين شد و گفت: خداوند عزوّجل، از تفّضلى كه به بندگان خود نموده است پرسش 
نمى كنــد، و بر اين مّنت نمى گذارد، و مّنت گذاردن در مقابل نعمتى كه مردم به يكديگر 
مى دهند قبيح اســت، تا چه رســد اين كه به خداى عزوّجل نسبت داده شود، و چگونه 

مى توان نسبت به خدا داد چيزى را كه خداوند براى مخلوقان خود نمى پسندد؟ 
وليكن نعمت، محّبت ما اهل بيت و مواالت ماســت كه خداوند بعد از توحيد و نّبوت 
از آن سؤال مى نمايد؛ زيرا چون بنده خدا به اين مهّم وفا كند؛ او را به بهشت و سعادتى 

كه زايل شدنى نيست مى رساند.1

  554. در امانى اى دوست خدا  

امام صــادق مى فرمايند: وقتى مؤمن به حال احتضــار در مى آيد پيامبراكرم و 
على و امامان و جبرئيل و مكائيل و ملك الموت نزد محتضر مى آيند. 

جبرئيل به رسول خدا عرض مى كند: اين شخص شما اهل بيت را دوست داشت او 
را دوســت بداريد پيامبر نيز به جبرئيل مى فرمايند: اين فرد خدا و رسولش و اهل بيت 
را دوســت مى داشت او را دوست داشته باش سپس جبرئيل به ملك الموت مى گويد: اين 

شخص خدا و پيامبر و ائمه را دوست مى داشت او را دوست بدار و با وى مدارا كن. 
ملك الموت نزديك محتضر مى آيد و مى پرسد: اى بنده خدا، آيا امان خود را گرفتى؟

خداوند وى را موفق كند و مى گويد: آرى.

1. به نقل از محاسن 399/2.
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عزرائيل مى پرسد: امان نامه چه بود؟
. جواب مى دهد: واليت على  بن ابي طالب

ملك الموت مى گويد: راســت گفتى، از آنچه مى ترســيدى خدا تو را امان دارد و به 
آرزويت رســيدى بشارت باد تو را به رفاقت از گذشــتگان نيكو، رسول خدا  على و 

امامان از اوالد او.1

  555. علت عبور از صراط  

مرحوم شــيخ طوسى در امالى از انس  بن مالك از رســول خدا نقل مى كند كه آن 
حضرت فرمود: هنگامى كه روز قيامت مى شــود و صراط بر روى جهنم نصب مى گردد 
هيچ كس نمى تواند از روى آن عبور كند مگر اين كه جوازى در دســت داشته باشد كه 
در آن واليت على  بن ابي طالب باشــد و اين همان است كه خداوند مى فرمايد: »وقفوهم 

انهم مسؤولون«.2

  556. راه رهايى  

رسول خدا فرمود: »معرفة آل محمد برائة من النار وحّب آل محمد جواز عىل الرصاط 
والوالية آل محمد امان من العذاب«.3

يعنى: شــناخت آل محمد آزادى از آتش و حب آن ها جــواز گذر از صراط و واليت 
ايشان امان از عذاب خداوند است.

  557. سيراب تشنگان قيامت  

رســول خدا فرمود: يا على! تو و شــيعيانت بر حوض قرار مى گيريد و تو دوستان و 
محبان خود را ســيراب مى كنى و دشمنانت را از آن منع مى نمايى تو و شيعيانت روز درد 

و رنج و هنگام فزع اكبر در سايه عرش الهى آرامش و آسايش خواهيد داشت. 

1. فروع كاىف، ج 3، ص 131.
2. تفسري نورالثقلني، ج 4، ص 401.
3. كتاب شفا، ص 40، قسم الثانى.
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و در روايتى ديگر فرمودند: تو و شيعيان تو در امنيت كامل در روز قيامت خواهيد بود 
و اميدوار )به رحمت خدا( طلب شفاعت مى كنيد و مورد پذيرش پروردگار قرار مى گيرد.1

   558. ظهور ثمره محبت اهل بيت  

امام صادق فرمود: محبت ما اهل بيت در هفت جا ثمر بخشد: 
1. در نزد خداوند؛ 2. در وقت مرگ؛ 3. در قبر؛ 4. در روز رستاخيز؛ 5. در كنار حوض 

كوثر؛ 6. در وقت ميزان؛ 7. در هنگام عبور از صراط.2

   559. فريادرس شيعه على  

امام باقر مى فرمايد: چون روز قيامت شــود خدا مردم را عريان و پا برهنه در زمين 
هموارى جمع مى كند و آن ها را در راه محشــر به قدرى متوقف مى دارند كه همگى سرا 

پا غرق در عرق مى شوند. 
در اين حال منادى ندا مى دهد: پيامبر اّمى كجاست؟! 

مــردم مى گويند: آن پيامبر را با اســمش صدا كن منادى مى گويــد: پيامبر رحمت 
محمد بن عبدالل  كجاست؟

رســول خدا از همه مردم جلوتر مى آيد تا اين كه به حوض كوثر مى رسد و در كنار 
آن حوض مى ايستد. 

آنــگاه امام على را فرا مى خواننــد او هم جلوتر مى آيــد و در برابر مردم در كنار 
رسول خدا مى ايستد بعد به مردم اجازه داده مى شود آنان به حركت در مى آيند و به دو 
گروه تقســيم مى گردند عده اى بر حوض كوثر وارد مى شــوند و تعدادى را از حوض دور 

مى كنند. 
پيامبر اكرم وقتى مى بيند كه از محبان اهل بيت كســى را از حوض كوثر دور كنند 

گريه مى نمايند و مى فرمايند: »اى پروردگار من شيعه على!...شيعه على!...«

1. بحاراالنوار، ج 7، ص 179 و ص 264.
2. محاسن برقى، ج 1، ص 152.
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در اين حال خداوند فرشــته اى را مى گمارد كه از آن حضرت بپرسيد اى محمد سبب 
گريه شما چيست؟ 

رسول خدا مى فرمايد: چگونه نگريم بر جماعتى كه از شيعيان برادرم على هستند و 
من آنان را مى بينم كه از حوض دور شده و به طرف دوزخ مى روند؟!

خداوند مى فرمايد: اى محمد! من از گناهان آن ها گذشــتم و همه را به تو بخشيدم... 
و آن ها را در حوض تو وارد كردم و شفاعت تو را درباره آنان پذيرفتم1

  560. طريق نجات و راه قرب   

مرحوم محدث قمى در هدية االحباب در ضمن بيان حاالت مقدس اردبيلى مى نويسد: 
وى بعد از اين كه از دنيا رفت يكى از شاگردانش وى را در خواب ديد و از ايشان سؤال 
كرد كه: در آن جهان بر شما چه گذشت؟ ايشان در پاسخ فرمودند: »انا وجدنا سوق العمل 
كاسدا«. بازار عمل را كساد يافتم. هر عملى را قبول نمى كنند و چيزى مرا نجات نداد مگر 

. حّب و محبت حضرت اميرالمؤمنين

  561. بى نظيرترين نوع عبادت  

حضــرت امام صادق در روايتى مى فرماينــد: »ان فوق كل عبادة وحبنا اهل البيت 
افضل عبادة«؛ يعنى باالتر از هر عبادت، عبادتى است و محبت ما خاندان برترين عبادت 

است.2
روى همين اصل رسول خدا فرمود: »ادبوا اوالدكم عىل حبى...«. فرزندانتان را بر پايه 

محبت من و محبت خاندان من و قرآن تربيت كنيد.3

1. مجالس مفيد، ص 170. 
2. محاسن، ج 1، ص 247.

3. احقاق الحق، ج 18، ص 497.
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  562. سنگين ترين عمل در ترازوى قيامت 

»ما ىف امليزان شيى ء اثقل من الصلوات عىل محمد وآل محمد«؛ در ميزان چيزى سنگين تر 

از صلوات بر محمد و آل محمد نيست.1

  563. عامل ريزش گناهان  

و امام ســجاد نيــز در روايتى مى فرماينــد: »ان حبنا اهل البيت يساقط عن العباد 
الذنوب كام يساقط الريح الورق من الشجر«؛ يعنى: محبت ما خاندان گناهان را از بندگان 

مى ريزد همان گونه كه باد برگ را از درخت فرو مى ريزد.2

  564. شافع روز جزاء  

رســول خدا مى فرمايند: »اىن شافع يوم القيامة الربعة اصناف، ولو جاؤا بذنوب اهل 
ذريتى  احب  )ورجل(  املضيق  عند  لذريتى  ماله  بذل  )رجل(  و  ذريتى  نرص  )رجٌل(  الدنيا: 

باللسان والقلب )ورجل( سعى ىف حوائج ذريتى اذا طودوا او ترشدوا«.3

چهار دســته را روز قيامت شــفاعت كنم، هرچند با گناه اهل دنيا به صحراى محشر 
حاضر شوند: آنكه اوالد مرا يارى كند، آن كه از اموالش به اوالد تنگدست من كمك كند، 
كسى كه با زبان و قلب آنان را دوست بدارد، آنكه تالش كند در انجام حوايج و نيازهاى 

اوالد تبعيد شده و رانده شده من.

  565. نورانى ترين افراد صحراى محشر  

.»فرمود: »أكثُكم نورا يوم القيامة أكثكم حّبا آلل محمد رسول خدا
 نورانى ترين شــما در روز قيامت آن كسى است كه عاشق ترين افراد به آل محمد

مى باشد.4

1. كاىف، ج 2، ص 494.
2. بشاره املصطفى، ص 3.

3. وسايل الشيعه، ج 11، ص 556.
4. شواهدالتنزيل، ج 1، اين كتاب از منابع معتبر برادران اهل سنت است كه در 900 سال قبل نوشته شده است.
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  566. آزادى از آتش  

ســلمان فارسى مى گويد: رســول خدا را ديدم كه در حال دعا بود و در دعاى خود 
مى گفت: »يا الهى وسيدى ان احب حيدر الكرار جنة يا رب خفف به اوزارى«؛ يعنى: اى خداى 
من و اى موالى من دوســتى حيدر كرار بهشــت است تخفيف بده به گناهان، امت مرا. 

گفتم پدر و مادرم به فداى تو باد. 
يا رسول الل ! من نيز به همين نحو دعا مى كنم ولكن در مناقب حضرت امير  چيزى 

به من فرما كه هميشه باعث فخر من باشد. 
فرمود: اى ســلمان! اگر اين را مى خواهى برو به قبرســتان يهود و بگو اى بندار بيا 
همين كه آمد بپرس از او كه به دين اسالم مرده اى يا به دين يهود و كجا منزل دارى؟ 
ســلمان گفت: رفتم و ندا كردم بندار آمد پرسيدم. گفت: به دين يهود مرده ام ولكن 
االن به جهت محبتى كه با اميرالمؤمنين داشــتم در راحت و نعمتم من او را بســيار 
دوست داشتم و نمى خواستم يك دقيقه از او مفارقت كنم ولكن توفيق اسالم نصيب من 
نشد و به دين يهود ُمردم پس مرا در ميان اشرار به قعر جهنم انداختند و در عذاب بودم 
كــه ناگاه در همان جهنم خيمه اى از نــور به من احاطه كرد كه طول و عرضش به قدر 
 چشم انداز بود و خدا مرا به سبب او از حرارت آتش حفظ نمود سلمان خدمت رسول خدا
آمد. پيامبر به او فرمود: اى ســلمان! از من روايت كن به هركسى كه يهودى و نصرانى 
و  مجوســى مى باشد اگر در دل او محبت حيدر كرار باشد خدا به او نيز در جهنم قبه اى 

از نور مثل بندار كرامت مى كند.1

  567. راه نجات از كورى قيامت 

رسول خدا فرمود: »احبوا عليا لحبى واكرموه لكرامتى واللّه  ما قلت لكم هذا من قبىل 
ولكن اللّه  تعاىل امرىن بذلك...«.

على را به خاطر من دوســت بداريد و براى من به او احترام بگذاريد سپس فرمود: به 
خدا سوگند آنچه را كه گفتم از طرف خدا بود و او مرا به آن امر فرمود: اى مردم هركس 

1. ارسار الشهادة، ص 390.
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بعد از من با على دشــمنى ورزد خداوند در قيامت او را كور محشور خواهد نمود و راه 
نجاتى نخواهد داشت.1

  568. در امان خدايند  

رســول خدا فرمود: اى مردم ما تنها چهار نفريم كه در قيامت ســواره ايم و سواره 
ديگرى جز ما نيست. 

مردى عرض كرد: پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا آن سواران چه كسانى هستند؟ 
فرمود: من بر بُراق خود ســوارم و برادرم صالح بر همان شترى كه قومش آن را پى 
كردند و دخترم فاطمه به شتر غضباى من و على  بن ابي طالب بر اشترى از اشتران بهشتى 
ســوار است كه افسار آن از مرواريد آبدار و چشمانش از ياقوت سرخ و شكمش از زبرجد 

سبز است. 
بر روى آن شــتر قبه اى است از مرواريد ســپيد كه درون آن از شفافى نمايان است 
بيرونش از رحمت سرشــار ودرونش از عفو خدا انباشته است وقتى مركب حركت مى كند 
آن قبه مى درخشد و تاللوى ويژه اى دارد و او )على ( در جلوى من در حركت است. 

او تاجى از نور بر سر خود دارد كه براى اهل محشر نورافشانى مى كند و آن تاج هفتاد 
پايه دارد كه هر پايه چون ســتاره درخشــانى در افق آسمان مى درخشد و پرچم حمد به 

دست اوست و در قيامت ندا مى كند: »الاله اال اللّه  محمد رسول اللّه «.
او از نزد هيچ دســته اى از فرشتگان الهى عبور نمى كند مگر اينكه آن ها مى گويند او 
پيامبر مرسلى اســت و بر هيچ پيامبر مرسلى نمى گذرد، مگر آنكه آن ها گويند او فرشته 
مقربى است پس آواز دهنده اى از اندرون عرش ندا مى دهد: اى مردم! اين مرد نه فرشته 
مقرب است و نه پيامبر مرسل و نه حامل عرش بلكه او على  بن ابي طالب است، آنگاه پس 
از او شيعيان و پيروانش مى آيند پس منادى به آن ها مى گويند: شما چه كسى هستيد؟ 

آن ها مى گويند: ما علويان )پيروان على ( هستيم. 
پس ندا رســد: اى علويان شــما همگى در امانيد بنابراين با هركس كه او را دوست 

مى داشتيد در بهشت وارد شويد.2

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 495 ـ بحاراالنوار، ج 39، ص 32.
2. اماىل مفيد، ص 306.
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  569. اثر عشق ورزى   

امام صادق فرمود: 
كســى كه دل او از براى مصيبت ما به درد آيد در وقت مردن خوشــحال مى شود و 
شــادى به او مى رسد كه هرگز از دل او بيرون نمى رود تا در حوض كوثر بر ما وارد شود 

و كوثر نيز خوشحالى مى كند وقتى كه دوست ما بر او وارد مى شود...
بوى خوش آن )آب كوثر( از هزار ســال راه احســاس مى شــود و كســى كه از آن 
مى آشــامد هر بوى خوشى به روى او مى گشايد تا آن كه )آن شخص( گويد: چه مى شد 
كه مرا در همين جا )كنار كوثر( جا مى گذاشتند من به عوِض آن، چيز ديگرى نمى خواهم 
و هر ديده اى كه در مصيبت ما بگريد البته شاد و خوشحال گردد به نظر كردن به كوثر و 
آب مى دهند از كوثر به همه دوستان ما اما به قدر محبت و متابعت ما از آن لذت مى برند 
و بر كوثر حضرت اميرالمؤمنين حيدر موكل است و در دست او عصائى است كه از چوب 
درخت عوسج اســت و به روايت ديگرى از چوب درخت طوبى و درهم مى شكند به آن 

عصا دشمنان ما را پس محروم بر مى گردند.1

  570. محرمان حوض كوثر  

امام على فرمود: 
به همين دو دســت خود از حوض رسول خدا دشــمنان خود را دور مى كنم و وارد 

خواهند شد بر آن دوستان ما.2
و رسول خدا فرمود: 

على كســى را كه از شيعيان او نيست از حوض كوثر دور مى كند چنان كه عرب، 
شتر صاحب جرب )شتر مريض( را از ميان شترهاى خود دور مى كند.3

1. حق اليقني، ص 455.

2. حق اليقني، ص 453.
3. حق اليقني، ص 453، و سجده، 17.
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  571. اهل عذاب نيستند  

در امالى و خصال به چندين ســند از ابن عباس روايت كرده كه رسول خدا  فرمود: 
كه جبرئيل نزد من آمد در حالى كه خوشــحال بود و گفت يا محمد! خداوند متعال تو را 
و على را ســالم مى رســاند و مى گويد محمد پيغمبر رحمت من است و على بر پا دارنده 
حجت من اســت كسى را كه با على دوســتى كند عذاب نمى كنم هرچند معصيت كرده 

باشد و كسى را كه با او دشمنى ورزد رحمت نمى كنم هرچند اطاعت مرا كرده باشد. 
پس رسول خدا فرمود: 

جبرئيــل در روز قيامت  نزد من خواهد آمد با لواى حمد كه آن 70 شــقه دارد و هر 
يك وسيع تر از ماه و آفتاب است و من بر كرسيى از كرسى هاى رضوان خدا مى نشينم بر 
باالى منبرى از منبرهاى قدس پس مى گيرم آن علم را و به على  بن ابي طالب مى دهم. 
عمر بن خطاب عرض كرد يا رسول الل  چگونه على قدرت بر داشتن آن علم را دارد در 

حالى كه بى شقه است و هر شقه آن بزرگ تر از آفتاب و ماه است؟ 
حضــرت غضب كرد و فرمود: چون روز قيامت شــود خداوند على را نيروئى كرامت 
فرمايــد مثل قوت جبرئيل و از نورى مثل نور آدم و از حلم مثل حلم رضوان و از جمالى 
مثل جمال يوسف و از صدايى نزديك به صداى داود و اگر نه آن بود كه داود خطيب اهل 
بهشــت است هر آينه على را مثل آن صوت مى داد و على اول كسى است كه از چشمه 
سلسبيل و زنجبيل مى آشامد و على و شيعيان او را نزد خدا منزلتى است كه پيشينيان و 

آيندگان آن را آرزو مى كنند.1

  572. امام تو كيست؟  

برقى و عياشــى و كلينى و ديگران به سندهاى بسيار روايت كرده اند كه در تفسير 
آيه شــريفه: »يوم ندعوا كل اناس بامامهم«2؛ روزى كه بخوانيم هر عده اى را با امام آن ها 
يعنــى محمد را با اصحابش و اميرالمؤمنين را و امام حســن و امام حســين را با 
اصحابش و هر امامى را با اهل زمانش بطلبند پس هركس از آن ها امام خود را شناسد و 

1. امالی صدوق، ص 658.
2. اسراء، 71.
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متابعت از امام خود كرده باشــد نامه او را به دست راست او دهند و به سوى بهشت برند 
و هركه امام خود را نشناسد او را به جهنم برند پس در آن وقت آن ها كه پيروى رهبران 
ضاللت را كرده اند از پيشــوايان خود بيزارى جويند و پيشوايان از آن ها بيزارى جويند و 

يكديگر را لعنت كنند.1

  573. سوء عاقبت   

امام صادق فرمود: مؤمن شــفاعت مى كند براى دوست و خويش خود مگر آن كه 
ناصبى باشــد و اگر جميع مالئكه مقربين و پيغمبران مرسلين براى ناصبى شفاعت كنند 

از ايشان قبول نگردد.2

  574. گناه بزرگ تر از ترك نماز  

 كلينى به سند معتبر از عبدالحميد روايت كرده كه گفت: عرض كردم به امام باقر
همسايه اى دارم كه همه محرمات را به عمل مى آورد حتى آنكه نماز را نيز ترك مى كند 

عالوه بر كارهاى ديگر. 
حضرت فرمود: سبحان الل  و بسيار بزرگ شمرد اين را. 

سپس فرمود: مى خواهى خبر دهم تو را به كسى كه از اين بدتر است؟ 
عرض كردم: بلى يا بن رسول الل !

فرمود: كسى كه عداوت به ما كند از اين بدتر است....3

  575. اثر دشمنى اهل بيت  

صدوق از امام صادق روايت كرده است كه بهشت هشت در دارد ... تا آنكه فرمود: 
و شــفاعت كند هر مرد از شيعيان من و كسى كه محبت من را داشته باشد و يارى من 
را كرده باشــد و با دشمنان من جنگ نموده باشد با گفتار و كردار در هفتاد هزار كس از 

1. حق اليقني مجلىس، ص 450. 
2. حق اليقني مجلىس، ص 459.
3. حق اليقني مجلىس، ص 461.
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همسايگان و خويشان خود؛ و از آن يك دِر ديگر بهشت ساير مسلمانان داخل شوند كه 
شهادت به وحدانيت و رسالت دهند و در دل آن ها ذره اى از بغض ما اهل بيت نباشد.1

  576. پذيرفته شدن الاله اال الّل    

رسول خدا در ميان ياران خود بود و امام على نيز در آن جمع نشسته بود تا اين 
كه رسول خدا فرمود: كسى كه بگويد: الاله اال الل  وارد بهشت مى شود دو نفر از ياران 

او گفتند: ما نيز مى گوئيم: ال اله اال اللّه .
رسول خدا فرمودند: 

گواهى به »ال اله اال اللّه « فقط از اين )اشاره به امام على فرمودند( و شيعيانش كه 
پروردگار از آنان پيمان گرفته است پذيرفته مى شود آن دو نفر دوباره گفتند: 

ما نيز مى گوئيم »ال اله اال اللّه «.
در اين هنگام رسول خدا دست خويش را بر سر امام على نهاد و فرمود: »نشانه 
آن اين است كه پيمان او را نشكنيد و در جايگاه او ننشينيد و سخن او را تكذيب نكنيد«.2

  577. راه رسيدن به بهشت  

.»لكل ىش ء جواز وجواز الرصاط حب عىل  بن ايب طالب« :رسول خدا

فرمود: براى هر چيزى جوازى و اجازه اى الزم اســت و جواز صراط، دوســت داشتن 
على  بن ابي طالب است. و در روايتى ديگر فرمودند: از صراط كسى نمى گذرد مگر كسى 

كه على را بشناسد على نيز او را بشناسد.3
رســول خدا فرمود: از امت من هفتاد هزار بدون حساب داخل بهشت خواهند شد، 

آنگاه رسول خدا نگاه التفات آميزى به على كرده و فرمود: 
يا على! آن ها شيعيان و پيروان تو هستند و تو پيش روى آنان خواهى بود... 

1. حق اليقني، ص 459 )هشت همراه حرف باء مى شود بهشت و واضح است كه نقطه تحت الباء كيست؟ هشت 
در بهشت بر روى پيرو على باز است(.

2. رياض الصالحني، ص 542.
3. بحاراالنوار، ج 39، ص 193.
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  578. آرزوى ديدار  

 : قال رسول اللّه

ان  قبل  الدنيا  وهم ىف   وتشتد ضووئها الحباء عىل  لتشتاق الحباء عىل الجنة  »ان 

يدخلوها وان النار تتغيظ وتشتد زفريها عىل اعداء عىل وهم ىف الدنيا قبل ان يدخلوها«.

فرمود: به راستى كه بهشت سخت آرزومند ديدار دوستان على است و پرتو نورش 
به سرعت هرچه تمام تر محبان و دوستان على را پيش از آنكه داخل بهشت شوند در 
همين دنيا فرا گيرد و هر آينه آتش نيز با خشم و غيظ و با شراره هاى خروشانش دشمنان 

على را در اين دنيا پيش از آنكه وارد دوزخ شوند فرا مى گيرد.1

  579. بشارتى شريف  

قال رسول اللّه : »يا عىل! برش شيعتك وانصارك بخصاٍل عرش... رابعها الفتحة ىف قبورهم 

خامسها النور عىل الرصاط بني اعينهم...«.

پيامبر خدا فرمودند: يا على! بشارت ده به پيروان و ياران خود 10 خصلت را... 
چهارم بگشايش قبرشان كه فراخ و وسيع مى شود. 

پنجم: به نورى كه در صراط در پيش ديدگانش خواهد بود.2

  580. اثر حّب قلبى  

ُحبِّ  من  خردٍل  حبة  مثقال  قلبه  وىف  ميوت  امة  وال  عبد  من  »ما   : رسول اللّه قال 

عىل  بن ايب طالب ااِلّ ادخله اللّه  عّزوجّل الجنة...«.3

فرمود: هيچ مرد و زنى نيســت كه از دنيا برود و در قلب او به اندازه يك حبه خردل 
دوســتى على  بن ابي طالب باشد مگر اين كه خداى عّزوجّل او را به بهشت برين داخل 

مى گرداند.

1. ثواب االعامل، ص 207.
2. خصال صدوق، ج 2، ص 430 و جامع االخبار، ص 35.

3. كشف الغمه، ج 1، ص 398.
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   581. 21 رحمت خاص محب على  

رسول خدا فرمودند: 
به درستى كه نسيم روح افزا و رحمت و راحتى و نجات و پيروزى و كمك و كاميابى 
و بركت و بزرگوارى و آمرزش و مغفرت و ايمنى و عافيت و آسودگى و بشارت و رضوان 
و تقرب و يارى و توانايى و اميدوارى و دوســتى خداى عّزوجّل براى كســى اســت كه 
على را دوســت داشــته باشد فرمانش را اطاعت كند و از دشــمنانش بيزارى جويد و 
معترف به فضيلت او و جانشــينان او باشد پس بر من الزم است كه چنين كسانى را در 
نزد خداوند شفاعت كنم و بر خداى متعال است كه شفاعت مرا درباره آن ها بپذيرد، زيرا 

آنان پيروان و تابعان من هستند و از منند. 

  582. خورشيد صحراى محشر  

 : رسول خدا
»يا عىل! انت وشيعتك وموعدى وموعدكم الحوض اذا جثت االمم للحساب تدعون غّرا 

محجلني...«. يا على! تو و شيعيان تو در ميعادگاه ما سر حوض خواهيد بود وقتى كه همه 

امت ها براى حســاب جمع مى شوند تو چون خورشيد همه دوستان خود را دور خودت در 
آنجا جمع خواهى كرد.1

  583. دژ محكم  

اللّه   القلم يقول:  الوح عن  عن جربائيل عن ميكائيل عن ارسافيل عن    قال رسول اللّه
عّزوجّل والية عىل  بن ايب طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذاىب«.2

رسول خدا فرمود: كه خبر داد بر من جبرئيل از ميكائيل و او از اسرافيل و او از لوح 
و آن از قلم كه در آن خداى عّزوجّل مى فرمايد: 

واليت على  بن ابي طالب حصار محكم من اســت و هركسى به حصار من وارد شود از 
عذاب و عقاب من در امان خواهد بود. 

1. بحاراالنوار، ج 35، ص 344 و شواهدالتنزيل، ج 2، ص 459.
2. شــواهدالتنزيل، ج 1، ص 170. از منابع برادران اهل ســنت، اين حديث نورانى در كتب و منابع شيعه نيز آمده 

است.
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  584. چهار سؤال بزرگ  

شــيخ صدوق به طريق اهل بيت روايت كرده كه حضرت رســول فرمود: روز 
قيامت قدم هاى بنده برداشته نشود مگر از او چهار سؤال كنند: 

ـ از عمر او كه در چه چيز فانى و تمام كرده؟ 
ـ از جوانى كه در چه چيزى مصرف كرده؟ 

ـ و از مالش كه از كجا آورده و در چه راهى خرج كرده؟ 
ـ و از محبت ما اهل بيت.1

  585. ظهور باطن واليت آل محمد در قبر 

عالمه مجلسى فرموده: 
در محاسن به سند صحيح از حضرت صادق يا حضرت باقر روايت كرده است كه 

وقتى مؤمن مى ميرد با او شش صورت در قبرش داخل مى شود. 
كه يكى از آن ها از مابقى خوشروتر و خوشبوتر و پاكيزه تر است. 

پس يكى از آن ها به طرف راســت مى ايستيد و ديگرى در طرف چپ و آن يكى در 
پيش رو و ديگرى در پشت سر و يكى از آن ها در پائين و آنكه خوش صورت تر است در 

باالى سر قرار مى گيرند. 
پس اگر ســؤال يا عذاب از هر جهتى كه آيد آنكه در آن ســمت ايستاده آن را مانع 
مى شــود. آنگاه آنكه از همه خوش صورت تر است به ساير صورتها مى گويد: خدا شما را 

جزاى خير دهد كيستيد؟ 
صاحب جانب راســت گويد: من نمازم و جانب چــپ گويد: من زكاتم آنكه در پيش 
روســت گويد: من روزه ام و او كه  در عقب ســر است مى گويد من حّج و عمره ام و آنكه 

پائين پا است گويد من نيكى و احسان به برادران مؤمنم. 
پس آن ها گويند: تو كيستى كه از همه ما بهتر و خوشروتر و خوشبوترى؟ 

گويد: من واليت آل محمد هستم.2

1. بحاراالنوار، ج 7، ص 258، حديث 1.
2. بحاراالنوار، ج 6، ص 136 و به نقل از منازل االخره شيخ محدث كبير، عباس قمى. 
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  586. مقبول ترين اعمال  

از رسول خدا روايت است كه فرمود: در رويا عمويم حمزه و برادرم جعفر بن ابي طالب 
را ديدم در حالى كه در پيش آن ها طبقى بود از ســدر پس يك ساعتى از آن ميل كردند 
پس از آن، ســدر مبدل به انگور شد پس يك ساعتى از آن نيز خوردند پس از آن انگور 
رطب شد و پس از ساعتى از آن ميل كردند من نزديك ايشان رفتم و گفتم: پدرم فداى 

شما باد چه عملى را از همه اعمال بهتر يافتيد؟ 
گفتند: پدران و مادران ما فداى تو باد. 

همانا افضل اعمال را صلوات بر تو و سقايت آب و محبت على  بن ابي طالب  ديدم.1

  587. شيطان صحراى محشر  

شيخ صدوق روايت كرده از ا بن عباس از حضرت رسول خدا كه آن حضرت فرمود: 
شــك كننده در فضل على  بن ابي طالب برانگيخته شود روز قيامت از قبر خود در حالى 
كه بر گردن او طوقى از آتش باشد كه در آن سيصد شعبه باشد كه بر هر شعبه اى از آن 

شيطانى باشد كه رو ترش كند در روى او و آب دهن افكند در صورت او.2

  588. عذابى ويژه و استثنايى  

به سند معتبر از امام صادق روايت شده كه فرمود: 
در جهنم چاهى اســت كه اهل جهنم از آن استعاذه و دورى مى نمايند و آن جاى هر 
متكبر جبار و معاند است و هر شيطان متمرد و هر متكبرى كه ايمان به روزقيامت نداشته 

باشد و هر كه عداوت و دشمنى با آل محمد داشته باشد. 
و فرمود: كسى كه در جهنم عذابش از ديگران سبك تر باشد كسى است كه در درياى 
آتش باشــد و دو نعل از آتش در پاى او باشــد و بند نعلينش از آتش باشــد كه از شدت 
حرارت آن مغز دماغش مانند ديگ در جوش باشــد و او گمان مى كند كه از جميع اهل 

1. بحاراالنوار، ج 94، ص 70. 
2. بحاراالنوار، ج 7، ص 211. 
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جهنم عذابش بدتر و بيشــتر مى باشد و اين در حالى است كه عذاب او از همه آسان تر و 
سبك تر است.1

  589. پاداش عشق ورزى  

امام صادق غالمى داشت هرگاه امام به مسجد مى رفت آن غالم استر امام را نگاه 
مى داشــت تا آن حضرت مراجعت كند روزى چند نفر مسافر از اهل خراسان بر آن غالم 

در حالى كه استر امام را بر در مسجد نگه مى داشت وارد شدند. 
يكى از آن ها رو به او كرد و گفت: اى غالم آيا مى خواهى از امام بخواهى كه مرا در 
جاى تو قرار دهد تا من غالم او باشم و من به جاى تو بمانم و من به عوض، همه مالم 

را به تو بدهم و تو بروى و آن مال ها را بردارى و من به جاى تو اينجا بمانم؟
غالم گفت: از آقاى خود مى پرســم پس خدمت امام رفت و عرض كرد: فدايت شوم 
خدمت مرا نســبت به خودت مى دانى پس هرگاه خداوند خيرى را براى من مقرر فرمايد 

شما آن را منع مى نمائيد؟
امام فرمود: هرگز! من آن را به تو خواهم داد...

پــس غالم قصه آن مرد خراســانى را به امام عرض كرد حضــرت فرمود: اگر تو از 
خدمت به ما بى ميل شــده اى و آن مرد رغبت به خدمت ما كرده پس ما قبول كرديم او 

را و تو را آزاد كرديم. 
وقتــى غالم قصد رفتن كرد امــام او را طلبيد و فرمود: به جهت طول خدمت در نزد 
مــا يك نصيحتى تو را بكنم آن وقت آزادى در كار خود و آن اين اســت كه وقتى روز 
 به نور خدا متصل باشد و اميرالمؤمنين به رسول خدا و ائمه قيامت شود رســول خدا
به اميرالمؤمنين و شــيعيان ما به ما، پس داخل شوند در جائى كه ما داخل شويم و وارد 
شــوند آنجائى كه ما وارد شــديم غالم چون اين را شنيد عرض كرد من از خدمت شما 
جايى نمى روم. ســپس نزد مرد خراسانى رفت و سخن امام را براى او گفت و از پيشنهاد 

او انصراف داد...2

1. بحاراالنوار، ج 8، ص 295. 
2. بحاراالنوار، ج5، ص 87، حديث 3.
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  590. تأثير واليت در قبر  

در حكايت تشرف حاج على بغدادى به خدمت موالى ما امام عصر و سؤاالت او از 
آن حضرت نقل شده كه عرض كرد: 

گفتم: به آن حضرت سيدنا صحيح اســت كه مى گويند هركس زيارت كند حضرت 
حسين را در شب جمعه پس براى او امان است؟ 

فرمود: آرى والل  و اشك از چشمان مباركش جارى شد و گريست. 
گفتم: سيدنا! مسألةٌ. 

فرمود: بپرس.
گفتم: در سنه 1269 حضرت امام رضا را زيارت كرديم و در ورود، يكى از عرب هاى 
شروقّيه كه از باديه نشينان طرف شرقى نجف اشرف بود را مالقات كرديم و او را مهمان 

كرديم و از او پرسيديم كه چگونه است واليت رضا ؟
  گفت: بهشــت است من امروز 15 روز اســت كه از مال موالى خود حضرت رضا
خورده ام چه حق دارد منكر و نكير كه در قبر نزد من بيايند، گوشــت و خون من از طعام 

حضرت روييده آن هم در مهمانخانه آن جناب. 
آيا اين صحيح است كه امام رضا مى آيد او را از منكر و نكير خالص مى كند؟

فرمود: آرى والل  جّد من ضامن است. 

  591. در بهترين مكان زمين برترين عبادت ها  

امام صادق به يكى از ياران خود به نام ميسر فرمود: 
اى مّيسر! كدامين نقطه روى زمين از همه نقاط آن شريف تر است؟ 

عرض كرد: خدا و رسول او داناتر است. 
امام فرمود: بين ركن و مقام )مســجدالحرام( روضه اى از روضه هاى بهشتى است و 
ميان قبر رســول خدا و منبر آن حضرت )مسجدالنبى( روضه اى از روضه هاى بهشتى 

است. 
سپس امام فرمود: اگر خداوند به كسى عمر دراز عطا كند و او هزار سال در ميان ركن 
و مقام و در ميان قبر و منبر رســول خدا، خدا را پرستش كند آنگاه در بسترش مظلومانه 
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كشــته شود ولى خدا را بدون واليت ما مالقات كند بر خداوند شايسته است كه او را به 
روى دماغش در آتش افكند.1

  592. فريادرس على ست   

مرحوم عالم عزيز حضرت محدث كبير شــيخ عباس قمى»ره« در كتاب شــريف و 
وزيــن و گرانقدر منازل االخرة حكايتــى را در باب اثر وضعى واليت اميرالمؤمنين در 

قيامت آورده كه: 
سيد بزرگ بهاءالدين سيد على  بن سيدعبدالكريم نيلى نجفى كه مناقبش بسيار است 
و او شــاگرد شيخ شهيد و فخرالمحققين اســت در كتاب انوارالمضيئة در ابواب فضايل 
حضرت اميرالمؤمنين على به مناسبتى اين حكايت را از پدرش نقل كرده كه در قريه 
نيله كه روستاى خودشان بود شخصى زندگى مى كرد كه توليت مسجد آن روستا با او بود 
روزى از خانه بيرون نيامد او را طلبيدند عذر آورد كه نمى توانم وقتى تحقيق كردند معلوم 
شد كه بدن او به آتش سوخته منهاى دو طرف ران هاى او تا طرف زانوها كه از سوختن 
محفوظ مانده و ديدند كه درد سوختگى او را بى قرار كرده سبب آن را از او پرسيدند گفت: 
در خواب ديدم كه قيامت برپا شــده و مردم در گرفتارى بزرگى هستند و بسيارى به 
آتش مى روند و من از آن كسانى بودم كه به بهشت فرستاده شدم همين كه رو به بهشت 
مى رفتم به پلى رسيدم كه عرض و طول آن بزرگ بود گفتند كه اين صراط است پس ما 
از آن عبور كرديم و هرچه از آن را طى مى كرديم عرضش كم و طول آن بســيار مى شد 
تا اين كه مثل تيزى شمشير شد نگاه كردم در زير آن ديدم كه وادى بسيار بزرگى است 
و در آن آتش ســياهى اســت و در آن جمره هايى مثل قله كوه ها و مردم بعضى نجات 
مى يابند و بعضى در آتش مى افتند و من پيوســته ميل مى كردم از طرفى به طرف ديگر 
مثل كســى كه بخواهد بيفتد تا اين كه خود را به آخر صراط رسانيدم به آنجا كه رسيدم 
نتوانســتم خود را نگه دارم و در آتش افتادم و فرو رفتم در ميان آن پس خود را رساندم 
به كنار وادى هرچه دست انداختم دستم به جايى بند نشد و آتش مرا به پايين مى كشيد 
و من اســتغاثه و فرياد مى كردم، عقل از سر من پريده بود، بعد ملهم شدم به آنكه گفتم: 

1. وسايل الشيعه، ج 1، ص 94.
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يا على  بن ابي طالب پس نظر كردم ديدم مردى به كنار وادى ايســتاده در دلم افتاد كه او 
. است عرض كردم: اى آقاى من يا اميرالمؤمنين على  بن ابي طالب

حضرت فرمود: 
دست خود را بياور نزديك، پس دست خود را به طرف آن حضرت دراز كردم حضرت 
دســت مرا گرفت و كشيد، و مرا به بيرون پرتاب كرد، آنگاه آتش را از دو طرف ران من 
دور كرد و من وحشــت زده از خواب پريدم و حال خود را اين گونه ديدم و ببينيد ســالم 
نمانده بدن من مگر آنجائى را كه امام دست ماليده پس مدت سه ماه مرهم و دوا كارى 

كردند تا سوخته ها بهتر شد. 
و اگر اين حكايت را براى كســى تعريف مى كردند شنونده را تب )حرارت( مى گرفت 

مگر عده اى قليل.

  593. سندى پر از حسنه  

قال رسول اللّه  : »اذا كان يوم القيامة يقعد عىل  بن ايب طالب عىل الفردوس وهو جبل 

قد عال عىل الجنة...«.1

فرمودند: زمانى كه قيامت برپا شــود، على بر فردوس برين كه مثل كوهى باالتر 
بر بهشــت است و در زير عرش پروردگار اســت روى كرسى از نور مى نشيند و از پيش 
روى او چشمه ها در جريان است كه به هر طرف باغ بهشت روان باشند و نسيم معطر و 
دل انگيزى آنجا مى وزد )بدانيد( هرگز كسى از صراط نمى گذرد مگر آن كه سند واليت و 
دوستى على و اهلبيت او را داشته باشد پس دوستان على و آل على داخل بهشت 

مى شوند و دشمنان آن ها داخل جهنم. 

  594. هفتاد و دو فرقه گمراه  

رســول خدا فرمود: پس از من فتنه اى بر پا خواهد شــد وقتى كه چنين شد شما از 
على پيروى كنيد و در روايتى ديگر فرمودند: به زودى امت من به هفتاد و ســه فرقه 

1. كشف الغمه اربىل، ج 1، 103 ـ بحاراالنوار، ج 27، ص 116 ـ مئه منقبة، ص 85.
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پراكنده خواهند شــد همگى آن ها در آتشــند مگر يك فرقه كه آنان شــيعيان و پيروان 
على و فرزندان آن حضرتند.1 

و در حديثى ديگر فرمودند: يا على! امت من به زودى سه فرقه مى شوند. دسته اول: 
فرقه اى از تو پيروى و اطاعت كرده و تو را دوســت مى دارند، آنان مؤمنان هستند. دسته 
دوم: فرقه اى كه با تو دشمنى مى كنند آنان ناكثين و مارقين و قاسطين مى باشند. دسته 

سوم: درباره تو غلّو كرده، آنان گمراهانند، تو و پيروانت در بهشت برين خواهيد بود. 

  595. دعايي جامع   

قال االمام عىل  بن الحسني: »اللهم التسلبنى عّنى ما انعمت عىلَّ به من واليتك ووالية 

.»محمد وآل محمد

امام ســجاد به خداوند عرض مى نمايد: خداوندا! آن نعمت واليت و دوستى خود و 
دوستى و واليت محمد و آل محمد كه بر من ارزانى داشتى را از من مگير.2

  596. عبادت 1000 ساله بى ارزش   

مســير بن عبدالعزيز كه يكى از ياران و شيعيان راستين است مى گويد: به حضور امام 
صادق رفتم و عرض كردم: 

در همســايگى ما مردى زندگى مى كند كه من شب براى نماز بيدار نمى شوم مگر از 
صداى او كه گاهى مشغول قرائت قرآن است و آيات آن را مكرر مى خواند و زار زار گريه 
مى كند و گاهى به مناجات و دعا مشغول است من از حال او به جستجو پرداختم گفتند: 
او شــخصى است كه از همه گناهان پرهيز مى كند، امام فرمود: آيا آنچه را كه تو به آن 

اعتقاد دارى )قبول واليت و امامت( او نيز اعتقاد دارد؟
عرض كردم: تحقيق نكرده ام خدا بهتر مى داند. 

1. کتاب سلیم بن قیس هاللی، ص 621.
2. الصحيفه الرابعه للنورى، ص 132، جهت خواندن در قنوت نمازها دعاى مناسبى است.

.» اللهم اخرج حبَّ الدنيا من قلوبنا وزْد ىف قلوبنا محّبة امرياملؤمنني«
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پس از اين مالقات ســال بعد موسم حج فرا رسيد قبل از رفتن به مكه از احوال آن 
مرد همسايه خود جويا شدم، دريافتم كه او اعتقادى به مسئله امامت ائمه اطهار ندارد. 
به حج رفتم، و در مكه به حضور امام صادق رســيدم و پس از احوال پرسى باز از 
همسايه خود تعريف كردم و گفتم: همواره به تالوت قرآن و دعا و مناجات مشغول است. 

امام فرمود: آيا آنچه تو به آن معتقدى او نيز اعتقاد دارد؟ 
عرض كردم: نه! 

امام فرمود: اى مسير احترام كدام سرزمين از سرزمين هاى ديگر بيشتر است؟ 
گفتم: خدا و پيامبر و فرزندان او بهتر مى دانند. 

فرمود: 
بهترين زمين ها ركن و مقام )بين حجراالســود و مقام ابراهيم( اســت كه گلشنى از 
گلشن هاى بهشــت مى باشد و همچنين ميان قبر رســول خدا و منبر آن حضرت كه 
گلستانى از گلستان هاى بهشت است سوگند به خدا اگر كسى عمر بسيار كند و بين ركن 
و مقام و قبر و منبر رسول خدا هزار سال به عبادت مشغول شود و سپس او را مظلوم و 
بى گناه در بسترش مانند گوسفند زاغ چشم سر ببرند و خدا را با آن حال مالقات نمايد ولى 
داراى اعتقاد به واليت ما نباشــد »لكان حقيقتا عىل اللّه  ان يكبه عىل منخريه ىف نار جهنم«. 

بر خداوند روا باشد كه او را به رو در آتش دوزخ بيفكند.1

  597. 5 خصلت ناب  

ابوســعيد خدرى روايت كرده كه رسول خدا فرمود: خداوند به من درباره على پنج 
خصلت داده كه براى من از دنيا و آنچه كه در آن هست خوش تر است. 

اول اين كه: در روز قيامت نزد پروردگارم است تا مردم از حساب فارغ شوند. 
دوم اين كه: پرچم حمد در دست اوست. 

ســوم اين كه: او در كنار حوض من اســت هركس از امت من را كه بشناسد سيراب 
مى كند. 

چهارم اين كه: اوست كه مرا تسليم و تحويل قبرم مى دهد.

1. عقاب االعامل شيخ صدوق، ص 470.
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پنجم اين كه: هرگز از ايمان به كفر و از عصمت و خويشتن دارى و عفت و پاكى به 
ناپاكى بر نمى گردد.1

    598. برادر رسول الل  

جابر بن عبدالل  انصارى روايت كرده كه رسول خدا فرمود: دو هزار سال پيش از آن 
كه پروردگار زمين و آسمان را بيافريند بر در بهشت نوشته شده بود: محمد رسول خداست 

و على هم برادر اوست.2

  599. ستاره صبِح درخشنده  

عــن انس  بن مالك ـ رضى الل  عنــه ـ قال: قال رسول اللّه : »عىل  بن ايب طالب يزهر ىف 
الجنة لكوكب الصبح الهل الدنيا«.

انس گويد كه رســول خدا فرمود: على  بن ابي طالب در بهشت مانند ستاره صبحى 
است كه براى مردم دنيا مى درخشد و روشنى مى دهد.3

  600. آماده ورود به بهشت   

عبدالل  بن مسعود گويد: 
رسول خدا فرمود: »قل ملن احب عليا یتهیأ لدخول الجنة«.

بگو به كسى كه على را دوست مى دارد آماده رفتن به بهشت گردد.4

1. كنزالعــامل، ج 6، ص 403 ـ ريــاض النظــرة، ج 2، ص 203 ـ حليه االوليــاء، ج 1، ص 211 ـ مســند امــام 
احمد بن حنبل.

2. مناقب ا بن املغازىل الشافعى، متوفى 483، ص 91.
3. فــردوس االخبــار ديلمــىـ  كنزالعامل، ج 6، ص 153ـ  فيض القديــر، ج 4، ص 358ـ  ينابيع املودة، ص 284ـ  

مناقب ا بن املغازىل، ص 140 حديث 184 و صواعق ا بن حجر.

4. ينابيع املودة، ص 180.
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  601. راه هموار   

عن مقداد بن االسود ـ رىض اللّه  قال ـ : قال رسول اللّه  معرفة آل محمد براة من النار 

وحب آل محمد جواز عىل الرصاط والوالية آلل محمد امان من العذاب«.

مقداد روايت كرده كه رســول خدا فرمود: شناخت آل محمد برات آزادى از آتش 
جهنم اســت و دوســتى آل محمد جواز عبور از صراط و واليت آل محمد امان از عذاب 

است.1

  602. اولين دادخواهى  

رسول خدا فرمود: »اول من يختصم من هذه االمة بني يدى الرب تعاىل عىل ومعاويه«؛ 
اول مخاصمه اى كه از اين امت در پيشــگاه پروردگار متعال مطرح مى شــود مخاصمه 

على با معاويه )عليه الهاويه( است.2

  603. نشانه منافقين  

رسول خدا خطاب به امام على فرمود: 
»حبك اميان وبغضك نفاق واول من يدخل الجنة محبك واول من يدخل النار مبغضك«.

يا على! 
دوســتى تو ايمان و دشمنى تو نفاق است دوستدارانت اولين كسانى هستند كه وارد 

بهشت مى شوند و دشمنانت نخستين افرادى هستند كه به دوزخ وارد مى شوند.3

    604. همراه ابدى رسول الّل  

رسول خدا به امام على فرمود: »يا عىل! انت... اول من يقرع معى باب الجنة«؛ اى 
على!... تو نخستين كسى هستى كه همراه من دِر بهشت را مى كوبد.4

1. كتاب السبعني حديث التاسع والستون، ص 84.
2. الفردوس مباثور الخطاب، ديلمى، ج 1، ص 56.

3. الفصــول املهمــة ىف معرفة احوال االمئة از ا بن صباغ المالكــى على  بن محمد بن احمد ص 127 ونور االبصار ىف 
مناقب آل النبى املختار از الشبلنجى مؤمن بن حسن مؤمن، ص 74. )از اهل سنت(

4. تفسري فرات الكوىف، ج 2، ص 394 و تفسري عىل  بن ابراهيم، تفسري القمى، ج 2، ص 337.
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  605. نشانه بى دينى  

رسول خدا فرمود: »يا ايها الناس من آذى علينا فقد آذاىن...«.
هان! اى مردم هركس على را بيازارد مرا آزرده است. هان اى مردم! هركس على 

را بيازارد در روز قيامت يهودى و يا نصرانى محشور مى شود.1
 و در روايتى ديگر فرمودند: هركس بميرد در حالى كه در دل او كينه على  بن ابي طالب

باشد يهودى و يا نصرانى از دنيا برود. 

  606. غذاى بهشتى مخصوص  

رسول خدا فرمود: »ان ىف الجنة لطريا مثل البخت...«.
در بهشــت پرنده اى است شبيه بخت2 كه گوشــتش از كره نرم تر و از عسل مصفى 

شيرين تر است، اول كسى كه آن را تناول مى كند على  بن ابي طالب است.3

  607. قسم خداوند را باور كن  

رسول خدا به امام على فرمود: »ياعىل! انت اول من يجوز الرصاط معى...«.
اى على! تو نخستين كسى هستى كه همراه من از صراط عبور مى كند خداوند متعال 
به عزت خود سوگند ياد كرده كه از گردنه صراط احدى عبور نكند جز اينكه مجوز واليت 

تو و امامان از نسل تو را همراه داشته باشد.4

  608. همراه على باش  

رســول خدا فرمود: »ستكون من بعدى فتنة فاذا كان ذلك فالزموا عىل  بن ايب طالب فانه 
اول من يراىن واول من يصافحنى يوم القيامة وهو معى ىف السامء االعىل وهو الفارق من 

الحق والباطل«.

1. الفردوس مبا ثور الخطاب، ج 4، ص 153. )از اهل سنت(
2. بخت به اشــتران خراســانى گفته مى شــود و در اصل واژه اى است فارســى كه وارد لغات عربى شده است، 

لسان العرب، ج 1، ص 328.

3. مناقب عىل  بن ايب طالب ـ الواسطى الشافعى عىل  بن محمد ا بن مغازىل، ص 138. )از اهل سنت(
4. بحاراالنور، ج 38، ص 140.
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زود اســت كــه بعد از من فتنه )ســقيفه( پديــد آيد هنگامى كه واقع شــود مالزم 
على  بن ابي طالب باشــيد و از او جدا نشويد زيرا او نخستين كسى است كه با من ديدار 
مى كند و نخســتين كسى است كه با من مصافحه مى كند و در روز قيامت او در آسمان 

باال نيز همراه من است و او جدا كننده حق از باطل است.1

  609. عبورى آنى  

رسول خدا فرمود: »من رسّه ان يجوز عىل الرصاط كالريح العاصف ويلج الجنة بغري حساب...«. 
يعنى: هركه دوســت داشته باشــد مانند تند باد از صراط بگذرد و بدون حساب وارد 
بهشــت شود بايد واليت ولى و وصى و صاحب و خليفه من على  بن ابي طالب را بپذيرد و 
هركه دوست دارد در دوزخ فرو رود واليت او را رها كند سوگند به عزت و جالل پروردگارم 
كه على دِر رحمت الهى است كه جز با قبول واليت او بر كسى گشوده نخواهد شد و او 
صراط مستقيم دين است و اوست كه خداوند در قيامت از واليت او سؤال خواهد نمود.2

  610. هم نشين پيامبران و صديقين است  

در تفســير عياشى از حضرت رضا نقل شــده كه فرمود: حق اين است كه خداوند 
)شيعه( و ولى ما را هم نشين پيامبران و صديقين و شهدا و صالحين قرار دهد آن ها نيكو 

هم نشينانى هستند.3

  611. پدران اين امت  

امام حسين فرمود: 
»من عرف حق ابويه االفضلني: محمد و عىل واطاعهام حق طاعته قيل له: تبحبح ىف اى 

الجنان شئت«.

 و حضرت على يعنــى: هركس حق برترين و بهترين پدران خود حضرت محمد

1. ا بن عســاكر على  بن حســن بن هبه اللّ  بن عبداللّ  الشــافعى ـ تاريخ مدينه دمشــق، ج 3، ص 122 و ا بن منظور 
محمد بن مكرم ـ مختصر تاريخ دمشق، ج 18، ص 45.

2. ينابيع املودة، ص 112 ـ شواهدالتنزيل، ج 1، ص 57. )از اهل سنت(
3. بحاراالنوار، ج 23، ص 307.
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را بشناسد و به شايستگى از آن ها اطاعت كند در روز قيامت به او گفته مى شود گوارا باد 
بر تو انتخاب هر كدام از منازل بهشت برين.1

  612. پايبندى و اطاعت  

مرحوم شيخ حر عاملى در كتاب جواهر مى نويسد: رسول خدا در حديثى طوالنى از 
قول خداى سبحان نقل فرمود كه: هركس از شما مرا مالقات كند در حالى كه گواهى دهد 
خدايى جز خداى يكتا نيست و شريكى ندارد، و محمد بنده و فرستاده اوست، در گفتارش 
راستگو و در اعمالش بر حق باشد و على  بن ابي طالب را برادر پيامبر و وصى بعد از او بداند 
 و آن حضرت ولى او باشــد و اطاعتش را ملتزم شود همان طور كه اطاعت رسول خدا
الزم اســت و بعد از او امامان برگزيده پاك كه با برهان و دليل روشــن معرفى شده اند 
را اطاعت نمايد او را داخل بهشــتم مى نمايم اگرچه گناهانش به اندازه كف دريا باشد.2

  613. بدترين عذاب دوزخ  

قال رسول اللّه : »انَّ النار الشدُّ غضبا عىل مبغض عىلٍّ منهم عىل من زعم انَّ للّه  ولدا«. 

فرمود: همانا آتش سخت گيرتر است بر دشمنان على از افرادى كه گمان مى برند 
براى خداوند فرزندى هست.3

  614. راه نجات  

رسول خدا فرمود: 
يا على! ســوگند به خداوند، پس سوگند به خداوند، پس سوگند به خداوند، اگر مردى 
وارد قيامت شــود در حالى كه گناهان او از برگ درختان و قطره هاى باران و همچنان از 
ســنگ ريزه ها و كلوخ ها، بيشتر باشد سپس مالقات نمايد خداوند را با دوستى و محبت 

تو و اهل بيت تو خداوند او را وارد بهشت خواهد نمود. 

1. تفسري امام عسگرى ، ص 330 حديث 193 و تفسري برهان ج 3، ص 245 حديث 3.
2. جواهرالسنية.

3. بحاراالنوار، ج 39، ص 160.
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قال رسول اللّه : »واللّه  ثم واللّه  ثم واللّه  لو انَّ الرجل جاء يوم القيامة وذنوبه اكث من 

ورق الشجر وقطر املطر وما ىف االرض من حجر او مدر ثم لقى اللّه  محبا لك...«.1

  615. كسب سعادتمندى  

امام صادق فرمود: 
به خدا ســوگند اگر بت پرســتى موقع جان دادن بگويد و اقرار نمايد آنچه را كه شما 

مى گوييد و اقرار داريد به واليت، آتش به پيكر و جسم او طمع نخواهد كرد.2

  616. كسب امان ابدى و دائمى  

قال رسول اللّه : »من احب عليا ىف حياته وبعد موته كتب اللّه  عّزوجّل له اال من واالميان ما 

طلعت شمس او غربت ومن ابغضه ىف حياته وبعد موته مات ميتة جاهلية وحوسب مبا عمل«.

رسول خدا فرمود: 
هركــس على را در زمــان حيات آن حضرت و بعد از وفاتش دوســت بدارد خداوند 
عزوّجل تا زمانى كه خورشــيد طلوع و غروب مى كند براى او ايمنى )از عذاب( و )ثبات( 
ايمان مى نويسد و هر كس در زمان حيات على و يا بعد از وفاتش نسبت به آن حضرت 
بغــض و كينه ورزد به مــرگ جاهليت خواهد مرد و همه كردار و رفتارش حسابرســى 

مى شود.3

  617. راه قبولى اعمال  

امام صادق فرمود: هنگامى كه بنده در برابر خداوند متعال بايستد اولين سؤالى كه 
از او مى شــود درباره نمازهاى واجب، زكات واجب، روزه واجب، حّج واجب، و واليت ما 
اهل بيت اســت. پس اگر با اعتراف به واليت ما از دنيا رفته باشــد نماز و روزه و زكات و 

حّجش پذيرفته مى شود.4

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 248. ) اهل سنت(
2. كتاب طهارة محقق همداىن، ص 347.

3. اماىل صدوق، ص 182.
4. اماىل صدوق، 212، 10. 

447



  618. در جوار رحمت خداوند  

امام صادق فرمود: خداوند متعال به مؤمن تضمين داده اســت كه اگر به خدائى او 
و پيامبــرى محمد و امامت على اعتراف كنــد و تكاليف او را به جا آورد وى را در 

جوار خود ُسكنا دهد.1

  619. شفاعت مقبول  

رسول خدا فرمود: روز قيامت من شفاعت مى كنم و شفاعتم پذيرفته مى شود و على 
شفاعت مى كند و شفاعتش پذيرفته مى شود و اهل بيتم نيز شفاعت مى كنند و شفاعتشان 

پذيرفته مى شود.2

  620. اثر وضعى محبت  

حارث همدانى در ظهر يكى از روزها به نزد اميرالمؤمنين امام على رفت. حضرت 
پرسيد: چه چيز باعث شد كه به اينجا بيايى؟
عرض كرد: به خدا قسم عالقه به شما. 

حضرت فرمود: اگر راست بگويى بى گمان مرا در سه جا خواهى ديد: 
1. يكى آنجا جانت به گلويت رسد. 

2. هنگام عبور كردن از صراط. 
3. و در كنار حوض كوثر.3

  621. به وسيله پيامبراكرم بخشيده مى شوند 

على بن عيسى از كتاب كفاية الطالب نقل مى كند كه امام باقر فرمود:
در روز قيامت وقتى رســول خدا مى بيند شــيعيان و دوســتان ما را از حوض كوثر 

برمى گردانند گريه مى كند و مى گويد: پروردگارا شيعيان على را درياب. 

1. توحيد صدوق، ص 19. 
2. مجمع البيان، ج 1، ص 223.

3. الدعوات الراوندى، 249.
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خداوند فرشــته اى را نزد رســول خدا مى فرستد و مى پرســد: چرا گريه مى كنى؟ 
رسول خدا عرض مى كند: پروردگارا چگونه گريه نكنم براى گروهى از شيعيان برادرم 

على  بن ابي طالب كه آن ها به حوض من راه نمى يابند. 
پس خداوند متعال مى فرمايد: من آن ها را به تو بخشــيدم و از گناهانشــان گذشتم 
و  آن هارا به تو و دوســتداران فرزندان تو ملحق نمودم و در زمره تو قرار دادم و آن ها را 
وارد )حوض كوثر نمودم( و شفاعت تو را پذيرفتم و به اين وسيله تو را گرامى داشتم.1 

  622. على را دوست بدار  

من كتــاب ابى ابكر احمد بن مردويه الثقه الحافظ عند اصحاب المذاهب االربعه... عن 
صالح  بن ميثــم عن ابيه عن ا بن عباس قــال: »قلنا له يا بن عباس اينفع حب عىل  بن ايب طالب 

ىف االخرة؟«...

ابوصالح مى گويد: به ا بن عباس گفتيم: ا بن عباس آيا دوســتى على  بن ابي طالب  در 
آخرت فايده دارد؟

او گفت: اصحاب رســول خدا درباره دوســتى على اختالف نمودند تا اين كه از 
رســول خدا پرســيديم؟ آن حضرت فرمود: بگذار از طريق وحى مسأله را بپرسم پس 
وقتى كه جبرئيل فرود آمد حضرت ســؤال را مطرح نمــود جبرئيل گفت: به زودى اين 
را از پروردگارم مى پرســم به باال رفت و برگشــت و گفت: اى محمد خداوند بر تو سالم 

مى رساند و مى فرمايد: 
على را دوست بدار هركس او را دوست بدارد همانا مرا دوست داشته است و هر كس 
با او دشــمنى كند با من دشمنى نموده است اى محمد هر جا تو باشى على هم هست و 

هر جا على باشد دوستداران على هم هستند اگر چه گناهكار باشند.2 

  623. ريسمان محكم خداوند  

مرحوم شــيخ حر عاملى در جواهر مى نويســد: رســول خدا وقتى روز قيامت شود 

1. جواهرالسنیة، ص 518.
2. مناقب علی بن ابی طالب، نوشته ابى بكر احمد بن موسى ا بن مردويه، ص 71.
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منادى از جانب خداوند سبحان ندا مى دهد اى اهل محشر اين على بن ابي طالب خليفه و 
جانشين خدا در روى زمين و حجت او بر بندگانش مى باشد پس هر كس در دنيا ريسمان 

واليت او را گرفته امروز نيز متعلق به اوست. 
بدانيد هركس از هر امامى كه پيروى نمود امروز هم پيرو و تابع اوســت او هر كجا 

رفت اين هم مى رود.

  624. عامل رستگارى در دنيا و آخرت   

سلمان فارسى مى گويد: من و رســول خدا نشسته بوديم كه على به ما پيوست 
در اين هنگام پيامبر خدا مشــتى ريگ به كف دست حضرت گذاشت و حضرت آن ها 
را در دست خود نگاه داشت و به محض اين كه ريگ ها را به كف گرفتند ريگها به صدا 

آمدند و گفتند: 
»ال اله اال اللّه ، محمد  رسول اللّه ، رضيت باللّه  ربا و مبحمد نبيا و بعىل وليا«.

ســپس پيامبر فرمود: هركس از شما صبح كند و به واليت على راضى باشد از 
خوف خداوند عذاب او در امان مى باشد.1

  625. قسيم الجنه و النار  

يكى از اصحاب على گويد: روزى ســلمان رضى الل  عنه بــه حضور اميرالمؤمنين 
شرفياب شد و درخواست كرد كه آن حضرت راجع به شخصيت خود بياناتى فرمايد. امام 
على فرمود: اى سلمان! من آنم كه همه مردم به اطاعت از فرمان من خوانده شده اند 
و چون ســر به كفر برداشتند، در آتش دوزخ گرفتار گرديدند و اينك من خازن و نگهبان 
جهنم و عذاب آنانم. اى ســلمان به تحقيق به تو بگويم كه هيچ كس نيســت كه حق 
مرا بشناســد، مگر آنكه در مأل اعلى در كنار من خواهد بود. سلمان گويد: در اين هنگام، 
حســنين وارد شــدند. اميرالمؤمنين فرمود: اى ســلمان، اين دو، گوشواره هاى عرش 
پروردگارند و بهشت به نور ايشــان، روشن مى شود و مادرشان بهترين زنان عالم است. 
خداوند از همــه مردمان بر واليت من، پيمان گرفته. گروهى تصديق و گروهى تكذيب 

1. مناقب آل ابی طالب، نوشته مرحوم ا بن شهر آشوب مازندرانى، ج 2، ص 326.
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كردند و در آتش معذب شــدند. منم حّجت بالغه و كلمات جاودانه و منم سفير سفيران. 
ســلمان عرضه داشــت يا اميرالمؤمنين من نيز تو را در كتب آسمانى تورات و انجيل به 
هميــن اوصاف خوانده ام پدر و مادرم فداى تو اى كشــته ديار كوفه، اگر مردم را تحمل 
شنيدن بود و نمى گفتند خدا رحمت كند قاتل سلمان را درباره تو سخنى به زبان مى آوردم 
كه نفســها از آن بيزارى مى جويند، زيرا كه تو آن حجت خدايى كه توبه آدم به خاطر تو 
مورد قبول حق افتاد و يوسف به واسطه تو از آن چاه نجات يافت و تويى داستان ايوب و 
تويى سبب دگرگونى نعمت بر او! اميرالمؤمنين فرمود: آيا داستان ايوب و تغيير نعمت 
او را مى دانى؟ عرضه داشــت: خداوند و تو يا اميرالمؤمنين بهتر از من مى دانيد. حضرت 
فرمودند: در عالم ذّر كه جمله مخلوقات براى اذعان ربوبيت برانگيخته شــدند. ايوب در 
فرمانروايى من بر جهان دچار ترديد گشــت و گفت: اين، امرى بس گران و بزرگ است، 
خداونــد عّزوجّل فرمود: اى ايوب، در عظمت چيزى كــه خود به عنايت خويش بر پاى 
داشــته ام، ترديد مى كنى؟ آنگاه كه آدم را به بالئى آزموده و مبتال ساختم، به خاطر آنكه 
نسبت به على به عنوان اميرالمؤمنان سر تسليم فرود آورد، از گناهش در گذشتم و او را 

بخشودم سپس، سعادت به سراغش باز آمد.1

  626. سه سؤال در قيامت  

ثوير بن ابى فاخته مى گويد: در راه مكه به مدينه به عمر بن ذر و ابن قيس وصلت  بن بهرام 
برخــورد كردم: آنان مى گفتند: چهار هزار مســئله آماده كرده ايم كه در مدينه از ابوجعفر 

)امام محمد باقر ( پرسش نمائيم. 
ثوير كه هنوز به مقام امام و احاطه او بر جميع مشكالت و علوم اطالع نداشت، فكر 
مى كرد امام باقر نمى تواند جواب مســائل اين دانشــمندان را بدهد او مى گويد من از 
شــنيدن گفتار آن ها خيلى غمگين شدم و زود خودم را به مدينه رسانيدم و خبر آن ها را 
به آن حضرت عرضه داشــتم. امام فرمود: چرا غمناك شــدى؟ وقتى آمدند اجازه بده به 

منزل من وارد گردند...
صبح روز بعد بود كه عمر بن ذر با رفقايش به منزل آن حضرت وارد شــدند ســالم 

1. ترجمه جلد هفتم بحاراالنوار، ج 4، ص 220.
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كردند و نشســتند و مدتى ساكت بودند، چون ســكوت آنان طول كشيد امام مقدارى با 
آن ها ســخن گفت و آن ها گوش مى دادند، ســپس آن بزرگوار دستور داد غذا آوردند و 
فرمــود: »حمد مى كنم خدا را كه براى هر چيزى حــدود و مقرراتى قرار داده كه به آن 

برگشت مى كند حتى براى اين غذا هم حدودى قرار داده كه بايد رعايت شود«. 
عمر بن ذر گفت: مقررات آن چيست؟

فرمود: وقتى گذاشته مى شود بايد بســم الل  گفت و وقتى برداشته مى شود بايد حمد 
پروردگار عالم نمود. 

پس از آن دســتور داد آب آوردند، وقتى كوزه آبرا بدست آن حضرت دادند باز همان 
جمله را كه درباره غذا فرموده بود تكرار كرد. عمر بن ذر گفت: دســتورات آب آشاميدن از 
اين كوزه چيست؟ امام باقر فرمود: موقع آشاميدن بسم الل  گفته شود و پس از آشاميدن 

شكر و حمد خدا شود و از محل دسته و جاى شكسته آن نبايد آب آشاميد. 
ســپس فرمود: اى ابن ذر، تو هم سخنى بگو. عمر بن ذر كه سخت تحت تأثير حقيقت 
واليت و بيانات آن حضرت قرار گرفته بود و جرأت نمى كرد چيزى بگويد )چون مى ترسيد 
باعث رسوائى او شود( از روى ناچارى از رسول اكرم كه آن حضرت در آخرين مجلسى 
در مسجد با يارانش حديثى را بيان فرموده بود، خواند كه: »اىن تارك فيكم الثقلني احدهام 
اكرب من اخذ كتاب اللّه  واهل بيتى ان متسكتم لن تضلوا« يعنى: من از ميان شما مى روم و دو 

وزنه با عظمت را در ميان شــما مى گذارم كه يكى بزرگ تر از ديگرى است، كتاب خدا، 
قرآن و اهل بيت و فرزندانم كه اگر پيرو آن ها باشيد گمراه نمى شويد. 

امام فرمود: 
وقتى رســول خدا را مالقات كرديد )اگر از شما سؤال كرد چرا پيرو آن ها نشديد( چه 

جواب مى دهيد؟
عمر كه خوب متوجه اشتباه خود شده بود بى اختيار گريان شد و گفت: آن كه بزرگتر 
بود )قرآن( پاره كرديم و آنچه كوچكتر بود را كشــتيم. امام باقر فرمود: خيال مى كنى 

اين پاسخ درست و قانع كننده است؟ به خدا سوگند نه. 
پــس امام براى آنكه خوب آن ها را متوجه كج رويشــان كنــد فرمود: »ال تزول قدم 
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يوم القيامة حتى يسئل عن ثالثة عن عمره ىف ما افناه و عن ماله اين اكتسبه و فيام انفقه 

وعن حبّنا اهل البيت«. 

يعنى: 
روز قيامت پيش از آن كه انســان قدم از جاى خود بردارد ســه مطلب از او پرسش 

مى شود: اول: از عمر او كه آن را در كجا و در انجام چه اعمالى صرف كرده است؟ 
دّوم: از مالش سؤال مى شود كه از كجا آورده و در كجا خرج نموده است؟ 

سوم: از دوستى و پيروى ما خاندان پيغمبر از او پرسش مى شود. عمر بن ذر پس از 
شنيدن اين سخنان با همراهانشان از منزل آن حضرت بيرون رفتند. رفقايش به عمر كه 

بزرگ آن ها بود گفتند: چرا مسائل را سؤال نكردى؟ 
گفت: ســاكت باشيد خداوند از امامت او از ما بازخواست خواهد كرد كه چرا معتقد و 
پيرو او نبوديم؟ من از چه سؤال كنم او آن چنان احاطه و اطالع از مسائل علمى و احكام 

خداوند دارد كه حتى به احكام و دستورات غذا خوردن و كوزه آب هم آگاهى دارد.1

   627. آثار بيعت با على  

مالك  بن ضمره مى گويد: روزى از اميرالمؤمنين على شنيدم كه فرمود: 
آگاه باشــيد كه شما در معرض لعن گفتن من و در معرض دروغگو شمردن من قرار 
خواهيــد گرفت2 پس هركس مرا از روى كراهت و عدم رضايت قلبى لعن كند و خداوند 
ناراضى بودن او را به اين كار از دلش بداند من و او با هم بر محمد  وارد مى شويم، و 
هركس زبانش را نگه دارد و مرا لعن نكند به اندازه زمان پرتاب يك تير يا يك چشم به 
هم زدن از من زودتر به مالقات آن حضرت برود و هركس كه با رضايت و خوشــحالى 
مرا لعن كند حجابى ميان او و )عذاب( خداوند نخواهد بود و حجت و دليلى به پيشــگاه 

محمد ندارد. 
هــان! بدانيد كه روزى محمد دســت مرا گرفت و فرمــود: »هركس با اين پنج 

1. بحاراالنوار، ج10، ص 159. 
2. حضرت به حوادث بعد از شــهادت خود مبنى بر ترويج ســب و لعن ايشان توسط معاويه اشاره نموده كه اين 
گمراهى تا زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز در جامعه مسلمين ادامه داشت و لعن بر حضرت توسط عمر بن عبدالعزيز 

بعد از حدود نيم قرن در جامعه اسالمى بر چيده شده است.
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)انگشت( بيعت كند، و در حالى كه تو را دوست مى داشته بميرد حقا به عهد و به تكليف 
خود عمل نموده و هركس در حالى كه تو را دشــمن بدارد و بميرد همانا به مرگ دوران 
جاهليت مرده اســت.... و اگر در حالى كه تو را دوست مى دارد پس از تو زنده بماند، آن 
وقت كه خورشــيد طلــوع و غروب مى كند خداوند كارهاى او را بــه امن و ايمان پايان 

خواهد داد.

  628. بزرگ ما على است  

مرحوم عالمه طباطبائى مى فرمايند: 
در كربال، واعظى بود به نام ســيد جواد كه ســاكن آن ديار با صفا بود، ولى در ايام 
محرم و ســوگوارى در قصبات و نواحى دور دست به تبليغ مى پرداخت، مسائلى دينى را 

براى مردم مى گفت و نماز جماعت اقامه مى نمود. 
در يكى از روســتاها كه همه اهالى آن مذهب ســنى داشــتند، با پيرمرد نورانى كه 
محاسن ســفيد داشت برخورد نمود، يك روز باب گفتگو را با اين كهنسال نيكو سرشت 
باز كرد و از او پرســيد: شيخ شما كيست؟ پيرمرد در پاسخ گفت: شيخ ما مرد قدرتمندى 
اســت كه چقدر خَدم و َحشم و قبيله و عشيره و تيرانداز دارد، سيدجواد گفت: بَه، بِه اين 
شــيخ و رئيس قبيله شما، چه مرد متمكنى اســت! پيرمرد بعد از اين گفتگوى كوتاه رو 
كرد به ســيدجواد و گفت: شيخ شما كيست؟ او پاســخ داد: شيخ ما يك آقايى است كه 
هركس هر حاجتى داشــته باشد برآورده مى كند اگر در مشرق عالم باشى و او در مغرب 
و يا برعكس اگر گرفتارى يا پريشــانى برايت پيش آيد و او را فراخوانى به سراغت آمده 

و مشكل تو را حل مى كند. 
پيرمرد گفت: به به! عجب شــيخى است، شيخ خوب اســت اين طور باشد، اسمش 

چيست؟ 
ســيدجواد گفت: شيخ على )شــيخ در نزد مردم عادى عرب، بزرگ طايفه را گويند و 
منظور شيخ جواد از لفظ شيخ على، حضرت اميرالمؤمنين بوده است( ديگر در اين باره 
ســخنى به ميان نيامد و آن ها از هم جدا شدند و سيدجواد هم به كربال بازگشت؛ اما آن 
پيرمرد از لفظ شيخ على خيلى خوشش آمده بود و مدام در انديشه اش بود. پس از مدت ها 
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ســيدجواد بار ديگر به آن آبادى رفت و تصميم گرفت با شــور و اشــتياق وصف ناپذير، 
پيرمرد مزبور را در سلك شيعيان در آورد و با خود چنين نجوا كرد، ما آن روز سنگ زير 
بنا را نهاديم و حاال بنا را تمام مى كنيم  و اين انســان روشــن ضمير را به مقام واليت 
اميرالمؤمنيــن هدايت مى نمائيم ولى وقتى وارد روســتاى مزبور شــد و از احوال آن 
كهنسال طالب حقيقت جويا شــد، گفتند: به دار بقاء شتافته است، سيدجواد خيلى متأثر 
شــد و گفت: حيف كه آن مرحوم بدون واليت از دنيا رفت و از اين نور معنوى محروم 
شــد؛ و افزود: به ديدن فرزندانش رفتم و به آن ها تســليت گفتم و تقاضا كردم، مرا سر 
قبر او ببريد، فرزندانش مرا به ســر تربت او بردند آنجــا گفتم: خدايا به اين پيرمرد اميد 
داشتم، خيلى به آستانه تشّيع نزديك بود افسوس كه ناقص و محروم از دنيا رفت. از سر 
مزار پيرمرد كه بازگشــتيم و همراه فرزندان به منزلش آمديم، شب را همان جا استراحت 
كردم. چون خوابيدم در عالم رؤيا ديدم، دريست وارد شدم بعد از آن داالن طويلى هويدا 
گرديد و در يك طرف اين داالن نيمكتى بلند اســت كه روى آن دو نفر نشسته اند و آن 
پيرمرد با صفا در مقابل آن هاســت، پس از ورود سالم كرده و احوالپرسى كردم، ديدم در 
انتهاى داالن درب شيشه اى و از پشت آن باغى بزرگ ديده مى شود، از پيرمرد پرسيدم: 

اينجا كجاست؟ 
گفت: عالم برزخ من است! و باغ انتهاى داالن متعلق به قيامت من است! گفتم: چرا 

در آن باغ نرفتى؟ 
گفت: اول بايد داالن طى شــود؟ گفتم: چرا طى نمى كنى و نمى روى؟ گفت: اين دو 
معلم من هستند، دو فرشته آسمانى يند كه واليت را به من تعليم مى دهند؛ وقتى واليتم 

كامل شد مى روم. پيرمرد در ادامه صحبت هايش گفت:
آقا ســيدجواد گفتى و نگفتى! به خدا همين كه صدا زدم شــيخ على به فريادم رس، 

همين جا حاضر شد، گفتم: ماجرا چيست؟ 
گفت: چون از دنيا رفتم نكير و منكر به سراغم آمده و از خدا و رسول و امام من سؤال 
كردند و چون دچار اضطراب شدم نتوانستم جواب آن ها را بدهم خواستند مرا عذاب كنند  
كه ناگهان ماجراى آن روز به يادم آمد كه شيخ على را به من معرفى كرديد؛ وقتى او را 
فرا خواندم، فورا آن حضرت اينجا حاضر شدند و به آن دو نكير و منكر گفتند از اين مرد 
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دست برداريد كه معاند نيست و اين طور تربيت شده است و دستور دادند دو فرشته ديگر 
بيايند و عقايد مرا كامل كنند و اين دو نفرى كه روى نيمكت نشسته اند همان دو فرشته 

مى باشند؛ وقتى عقايد اصالح شد اجازه دارم وارد آن باغ شوم.1

  629. پيشروان اهل بهشت  

ابن عباس از رسول خدا تفسير آيه شريفه »والسابقون السابقون اولئك املقربون...«2 
را پرسيد: رســول خدا فرمود: آن اشاره به على و شيعيان او است كه پيشگام در رفتن 

به بهشت هستند.3
در روايتــى از امام صادق آمده اســت كه به جمعى از پيــروان خود خطاب كردند 
و فرمودنــد: »انتم السابقون االولون والسابقون االخرون والسابقون ىف الدنيا اىل واليتنا وىف 
االخرة اىل الجنة«. يعنى: شما سابقون نخستين و سابقون آخرين هستيد در دنيا پيشگام در 

واليت ما بوديد و در آخرت پيشگام در بهشتيد.4

  630. راه تقرب  

ابن عباس مى گويد: هنگام وفات رسول خدا در كنار بستر آن بزرگوار بودم كه حال 
احتضار به آن حضرت روى آورد من متوجه شــدم كه لب هاى آن وجود مقدس متحرك 
مى باشــد نزديك رفتم و گوش دادم تا بشــنوم آن حضرت در حال احتضار چه مى گويد 

شنيدم كه مى گويد: »اللهم اىن اتقرّب اليك بوالية عىلّ  بن ايب طالب«. 
من متوجه شــدم كه آن حضرت داراى چه مقام عظمتى اســت كه رسول خدا از 

خداوند براى نزديكى به واليت على متوسل مى شود.5

1. معادشناىس، ج 3، صص 118 ـ 113.
2. واقعه، 10.

3. شواهدالتنزيل، ص 215، ح 927.
4. تفسري صاىف ذيل آيه 10 از سوره واقعه.

5. فضائل الصحابة، نوشته احمد بن حنبل، ج 2، ص 662، حديث 1129.
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  631. عاقبت بخيرى  

در تفسير عياشى در ذيل آيه شــريفه: »عىس ان يبعثك ربك مقاما محمودا« از خيثمه 
 جعفى روايت كرده كه او گفت: من و مفّضل  بن عمر شبى را در خدمت حضرت صادق
بوديم و غير از ما كســى نبود مفضل جعفى گفت: فدايت شوم حديثى براى ما نقل كن 

كه ما به آن شاد گرديم.
حضــرت فرمود: آرى! چون روز قيامت شــود خداوند خالئــق را در زمين هموارى 

محشور كند كه جملگى آن ها پابرهنه و عريان و ختنه نكرده هستند. 
مفضل گفت: فدايت شوم مراد از )غير مختون( چيست؟!

حضرت فرمود: همچنان كه در ابتداء آفرينششــان خلق شده اند و در آن بيابان هموار 
همگى وقوفشان بقدرى به طول مى انجامد كه از كثرت عرق كردن عرق آن ها تا گردن 
و دهانشــان مى رسد و چون لجام مانع از ســخن گفتنشان مى شود مى گويند: اى كاش 
خداوند به حســاب ما رسيدگى مى كرد و زودتر حكم ما را صادر مى نمود گرچه به سوى 

آتش باشد چون از شدت آن حالى كه دارند آتش را براى خود محل راحتى مى دانند. 
در اين هنگام به نزد آدم مى آيند و مى گويند: تو پدر ما هســتى و تو پيغمبر خدائى 

از پروردگارت بخواه گرچه به سوى آتش باشد حكم ما را صادر كند. 
آدم مى گويد: من چنين كســى نيستم... وليكن من شــما را داللت بر فرزند صديق 

خودم مى كنم كه در ميان مردمش نهصد و پنجاه سال درنگ كرد... و آن نوح است. 
خالئــق نزد نوح مى آيند و مى گويند: از پروردگارت بخواه كه گرچه به ســوى آتش 

باشد حكم ما را صادر كند. 
نوح مى گويد: من چنين كسى نيستم... وليكن من شما را راهنمايى مى كنم به سوى 

كسى كه خداوند با او سخن گفت و او موسى است. 
خاليق به نزد موســى مى آيند... )و همان گويند( و موســى خاليق را نزد عيســى 
مى فرســتد )و او نيز همان گويد(... و مردم را به سوى رسول خدا مى فرستد مردم نزد 
رسول خدا مى آيند و مى گويند يا محمد از پروردگارت بخواه كه اگر شده ما را به آتش 

بفرستد، ولى حكم ما را بنمايد؟ 
رسول خدا مى گويد: آرى! من چنين كسى هستم و به سوى دارالرحمن كه بهشت 
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عدن اســت و وسعت آن به قدر فاصله مشرق تا مغرب است مى آيد و يكى از حلقه هاى 
در آن را حركت مى دهد. 

و در حالى كه خداوند داناتر اســت به رســولش گفته مى شــود اين چه كسى است؟ 
رسول خدا مى گويد: منم. گفته مى شود در را به روى او باز كنيد در را باز مى كنند. 

رســول الل  مى گويند چون نظرم به پروردگارم افتد چنان تمجيدى از او نمايم كه 
هيچ يك از كسانى كه قبل از من آمده اند چنين نكرده باشند... پس از اين به حال سجده 

مى افتم روى خاك. 
خداوند مى فرمايد: 

سرت را بردار هرچه بخواهى بخواه كه گفتارت قبول است و شفاعت كن كه شفاعت 
تو پذيرفته اســت و سؤال كن كه هرچه بخواهى به تو عنايت خواهد شد. و چون سر از 
ســجده بردارم چنان تمجيدى نمايم كه از مرتبه اول بهتر و شايســته تر باشد و باز براى 

بار ديگر به سجده بيفتم. 
خداوند مى فرمايد: سرت را بردار و هرچه مى خواهى بخواه كه....

و چون من ســر از ســجده دوم بردارم چنان تمجيدى نمايم كه از مرتبه اول و دوم 
شايسته تر است و باز به سجده بيفتم. 

خداوند مى فرمايد: سرت را بردار و هرچه مى خواهى بخواه كه...
چون سر از ســجده بردارم مى گويم: بار پروردگارا! در ميان بندگانت گرچه به سوى 

آتش هم شده حكمت را صادر فرما. 
خداوند مى فرمايد: 

آرى اى محمد و در اين حال ناقه اى را مى آورند كه خودش از ياقوت سرخ و زمامش 
از زبرجد سبز است من سوار مى شوم و در مقام محمود مى آيم تا در آنجا قضاوت و حكم 

كنم...
و پس از اين ابراهيم را مى خواند و او نيز بر روى چنين ناقه اى سوار مى شود و مى آيد 

تا در طرف راست رسول خدا مى ايستد. 
در اين حال رســول خدا دست خود را بلند كرد و بر كتف على  بن ابي طالب  زد و 
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فرمود: ســوگند به خدا كه مثل همان ناقه را مى آورند و تو را بر آن ســوار مى كنند و آن 
ناقه مى آيد تا ميان من و ميان پدرت ابراهيم مى ايستد. 

در ايــن حال يك منــادى از طرف خداوند مى آيد و مى گويــد: اى مردم آيا از عدل 
پروردگار شما اين نيست كه ولّى هر قومى قرار دهد همان كسى را كه در دنيا ولّى خود 

قرار مى داده اند؟ 
خالئق مى گويند: آرى!

آنگاه شــيطانى كه جماعتى از مردم را گمراه كرد تا اينكه پنداشتند عيسى همان الل  
است و پسر الل  است مى ايستد و تمام آن جماعت به دنبال او حركت مى كنند تا به آتش 

بروند. 
و شــيطانى كه دســته اى از مردم را گمراه نمود تا اينكه پنداشتند عزيز همان پسر 

خداست مى ايستد و تمام آن جمعيت به دنبال او به آتش روند. 
و هر شــيطانى كه باعث گمراهى جمعيتى شــده مى ايستد و پيروان خود را به دنبال 

خود به آتش وارد مى كند. 
همه و همه به ســوى آتش مى روند و فقط اين امت )امت پيامبر اســالم ( باقى 

مى ماند در اين هنگام از جانب خداوند منادى مى آيد و مى گويد: 
»يا معرش الخالئق«.

آيا از عدل پروردگار شما نيست كه بر هر جماعتى واليت دهد همان كسى را كه در 
دنيا واليت او را به عهده گرفته بودند؟ 
خالئق از اين امت مى گويند: آرى.

شيطانى مى ايستد و هركسى كه در دنيا از او پيروى كرده به دنبال اوست و شيطانى 
ديگر مى ايســتد و هركه در اين دنيا از او پيروى مى كرده به دنبال اوســت و پس از آن 

شيطان سوم مى ايستد و هركه در اين دنيا از او پيروى مى كرده به دنبال او مى رود. 
ســپس معاويه مى ايســتد و به دنبــال او پيــروان و متابعان او مى روند و ســپس 
  مى ايســتد و به دنبال او مواليان و پيروان او مى روند سپس حسن على  بن ابي طالب

مى ايستد و بعد از او حسين و پيروان آن ها. 
آنگاه مروان  بن حكم و عبدالملك  بن مروان مى ايستند و به دنبالشان پيروانشان مى روند. 
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و بعد از آن على  بن الحسين مى ايستد...
و سپس وليد بن عبدالملك مى ايســتد و به دنبال او پيروان او مى روند در آتش و بعد 
محمد بن على مى ايســتد و به دنبال او پيروان او مى روند و پس از آن مى ايســتم و به 
دنبــال من پيروان من مى روند و گويا مى بينم كه شــما دو نفر )مفّضل  بن عمر و خيثمة 

جعفى( با من هستيد...1
»اللهم ارزقنى شفاعة الحسني يوم الورود«.

  632. وسيله اى براى نيك بختى  

رســول خدا فرمود: هرگاه از پروردگار خويش براى من درخواســتى نموديد از او 
وســيله بخواهيد؛ از آن حضرت پرسيدم وسيله چيست؟ فرمود: آن نردبان )مقام و مرتبه( 
من در بهشــت اســت كه هزار پله دارد و بين هر پله آن به اندازه يك ماه دويدن اسب 
فاصله مى باشــد، و پلّه هاى آن از انواع گوهرهاى گرانبهاست پله اى از زبرجد )يك قسم 
آلومين رنگ مانند زمّرد به رنگ زرد يا سبز( پله اى از ياقوت، و پله اى از طال و پله اى از 
نقره، روز رســتاخيز آن را مى آورند كه در كنار نردبان ساير پيامبران بر پا سازند، و آن در 
بين نردبان هاى ايشــان همچون ماه در ميان اختران است در آن روز هر پيغمبر و انسان 
نيكوكار مخلص و شــهيدى حتمًا مى گويد: خوشا به حال شخصى كه اين نردبان از آن 
اوســت، آنگاه از جانب خدا آوازى آيد كه آن را تمامى پيامبران و همه آفريدگان بشنوند 
و مى گويد: اين درجه )حضرت( محمد اســت. و من در حالى كه لباسى از نور در بر، و 
تاج سلطنت و ديهيم بزرگوارى بر سر دارم به صحراى محشر گام نهم و على  بن ابي طالب 
درفش مرا كه پرچم »حمد« اســت و نشان »ال اله اال اللّه ، املفلحون هم الفائزون باللّه «؛ 
)معبود به حقى نيســت جز خداوند يكتا، رستگاران آنانند كه به وصل خدا كامياب شدند( 
بر آن نوشته شده در پيشاپيش من بر افراشته دارد هنگامى كه از مقابل پيامبران بگذريم 
گويند: اين دو فرشــته مقربند تا به حال، اينان را نشــناخته و نديده ايم و چون از صفوف 
مالئكه بگذريم گويند: اين دو پيامبر مرسلند همچنان به پيش مى رويم تا به محل نصب 
آن نردبان برسيم، آنگاه من بر آن نردبان باال روم و على نيز از پى من آيد تا بر باالترين 

1. تفسري عياىش، ج 2، ص 310 تا 313.
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پله اش برســم و در آنجا مستقر گردم و على يك پله پايين تر از من قرار گيرد در آن روز 
پيغمبر و انســان نيكوكار و يا شهيدى نيست مگر آن كه بگويد چه كاميابند اين دو بنده 
خدا كه تا اين اندازه در پيشــگاه او گراميند! آنگاه از طرف خدا آواز بلندى رســد كه همه 
پيامبران و درستكاران و شهدا و ايمان آوردگان بشنوند: اين يار من »محمد« است و اين 
على ولّى من اســت خوشا به حال آن كس كه دوستدار او بوده و واى بر كسى كه كينه 

او را در دل پرورانده و دروغش پنداشته است. 
ســپس پيامبر خدا فرمود: يا على! در آن روز احدى از دوستداران تو نخواهد ماند 
مگر اين كه از شــنيدن اين پيام شــادمان و روسفيد و خوشــنود گردد و كسى كه تو را 
دشــمن داشــته و يا نيرويى عليه تو بسيج كرده و حقى از تو را انكار نموده باشد، روسياه 
و گام هايش لرزان گردد، در اين ميانه دو فرشــته نزد من آيند، يكى رضوان كه خزانه دار 
بهشت است و ديگرى مالك انباردار دوزخ، رضوان پيش آمده گويد: درود بر تو اى احمد، 
من در پاســخش گويم: درود بر تو اى فرشــته، كيستى؟ چه زيبا و معطرى! جواب دهد: 
من رضوان كليددار بهشتم و كليدهائى را ارائه نمايد، و گويد: اينها كليدهاى بهشت است 
كه پروردگار گرامى برايت فرســتاده اســت اى احمد! آن ها را از من بستان، من خواهم 
گفت: آن را از خداى خودم پذيرفتم و او را سپاســگذارم بر نعمتى كه به ســبب آن مرا 
ارجمند داشت آن ها را به برادرم على  بن ابي طالب تحويل بده ]رضوان كليدهاى بهشت 
را بــه على مى دهد[ بعد رضوان باز مى گردد و مالك نزديك مى آيد، و مى گويد: درود 
بر تو اى احمد، من گويم: درود بر تو باد اى فرشــته، عجب زشــت رو و بد منظرى )تو 
كيستى؟( گويد: من مالك، سرايدار دوزخم و اينها كليدهاى جهنم است. من گويم آن ها 
را بــه على بــرادرم بده و بعد مالك باز مى گردد، آنگاه علــى مى آيد تا به درب زندان 
جهنم مى رســد آنجا توقف مى كند جرقه ها و توده هائى از آتش آن به هوا پرتاب مى شود  
و شــعله اش باال آمده آژير وحشتناكى مى كشد حرارتش تندتر مى شود و على مهار آن را 

مى گيرد پس جهنم به او مى گويد: 
يا على! مرا واگذار و بگذر نسيم نور تو شراره سركش مرا خاموش كرد، على مى فرمايد: 
آرام گير اى دوزخ! اين كس را بگير، اين ديگر را رها كن، دشمن مرا را بگير و دوستم را 
رها كن و جهنم در آن روز براى على، از برده هر يك از شــما براى آقاى خود فرمانبرتر 
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است. اگر بخواهد آن را به چپ و راست مى كشاند، دوزخ در آن هنگام از تمامى مخلوقات 
از على بيشتر فرمانبردارى مى كند، و هرچه به او فرمان دهد اجرا مى نمايد.1

  633. شناخت مؤمن و كافر  

امام باقر مى فرمايد:... اميرالمؤمنين فرمود: من در ميان بهشــت و دوزخ از طرف 
خدا ُمقّسم هستم و كسى جز طبق تقسيم من به بهشت يا دوزخ نرود من پيشواى مردم 
 مى باشم كسى جز احمد ) پس از خود و رســاننده از جانب پيش از خود )رسول خدا

بر من پيشى ندارد و من و او در يك روش هستيم.
جز اين كه نبوت تنها به نام اوست. 

به من شش فضيلت عطا شده است: 
1. علم آجال و مرگ ها؛ 2. علم بالها؛ 3. علم وصايا )آنچه اوصياء پيامبران مى دانند(؛ 
4. فصل الخطاب )قرآن يا داورى ميان حق و باطل(؛ 5. و من صاحب كّرات )حمله هاى 
مكرر و مشــهور در ميدان جنگ يا عالم به حوادث گذشــته و آينده(؛ 6. و من صاحب 
عصا و ميسم و جنبده اى كه با مردم سخن گويد مى باشم )عصا چوب دستى مخصوصى 
است كه از پيامبران به اوصيائشان رسيده و آن كنايه از قدرت و تصرف است و اماميسم 
در لغت به معنى آلت نشــانه گذارى اســت و آهنى است كه به وسيله آن گوسفند را داغ 
مى كنند تا با گوسفندان ديگر اشتباه نشود صاحب عصا و ميسم يعنى او چوپان و گله دار 

امت است بعد از رسول خدا (. و عصا و ميسم از وسايل چوپانست. 
از بعضى روايات اســتفاده مى شــود كه اميرالمؤمنين در قيامت ابزارى در دســت 
دارد كه ميان دو چشــم اهل ايمان عالمت مؤمن و ميان دو چشم كفار عالمت كافر را 

مى گذارد.2

  634. شفاعت مرا از آن ها دور كن  

امام باقر فرمود: كه رسول خدا فرموده است: 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 269 تا 273.
2. كاىف، ج 1، ص 284.
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»من احبَّ ان يحيى حياة تشبه حياة االنبياء وميوت ميتة تشبه ميتة الشهداء ويسكن 

الجنان التى غرسها الرحمن فليتولَّ عليا وليوال وليه وليقتد باالمئة من بعده فانهم عرتىت خلقوا 

من طينتى اللهم ارزقهم فهمى وعلمى وويل للمخالفني لهم من اّمتى اللهم التنلهم شفاعتى«.

هركس مى خواهد كه مانند پيغمبران زندگى كند و مانند شهيدان بميرد و در بهشتى 
كه خداى رحمن كاشته ساكن شود بايد از على پيروى كند و با دوست او دوستى كند 
و به امامان پس از وى اقتدا كند؛ زيرا ايشان عترت  هستند و از طينت من آفريده شده اند. 
خدايا فهم و علم مرا به ايشــان روزى كن، پس واى بر آن ها كه از امت من مخالف 

ايشان باشند خدايا شفاعت مرا به آن ها مرسان.1
و در روايتى امام صادق فرمود كه رسول خدا مى فرمايد: 

كسى كه مى خواهد زندگى و مرگش مانند زندگى و مرگ من باشد و به بهشت برينى 
كه خداوند به دســت قدرت خود كاشته در آيد بايد پيروى از على  بن ابي طالب كند و با 
دوســتش دوستى و با دشمنش دشمنى نمايد و نسبت به اوصياء پس از وى تسليم باشد 
زيرا ايشــان از خاندان من و از گوشــت و خون هســتند و خدا فهم و علم مرا به ايشان 
عطا فرموده اســت به خدا شكايت مى كنم از حال آن دسته از مردم كه فضيلت ايشان را 
منكر شود و پيوند مرا با آن ها قطع كنند و به خدا سوگند كه دو فرزندم را مى كشند خدا 

شفاعتم را به آن ها نرساند.2

  635. خدا ديده اش را روشن كرد  

  از دنيــا رفت حضرت على وقتى كه فاطمه بنت اســد مــادر اميرالمؤمنين على
گريان به خدمت خاتم االنبياء آمد حضرت فرمودند: يا على! چرا گريه مى كنى؟ خدا هرگز 

ديده هاى تو را گريان نسازد؟
حضرت عرض كرد: مادرم فوت شده است. 

رســول خدا فرمودند: البته فوت ايشــان مانند اين است كه مادر من نيز فوت شده 
اســت او فرزندان خود را گرسنه مى داشت و مرا سير مى كرد سپس برخاست و به دنبال 

1. كاىف، ج 1، ص 298.

2. كاىف، ج 1، ص 299.
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تجهيز او رفت و پيراهن مبارك خود را داد تا او را كفن كنند و در تشــيع جنازه او با پاى 
برهنه آهسته قدم برمى داشت و در نماز او هفتاد تكبير گفت و در قبر او خوابيد و بعد از آن 
به دست مباركش او را در لحد گذارد و شهادت و تلقين نمود و چون قبرش را پوشاندند 

و مردم خواستند برگردند سه مرتبه فرمود: پسر تو نه جعفر و نه عقيل!! 
پسر تو على  بن ابي طالب!

مردم گفتند: يا رسول الل  درباره اين جنازه چند كار انجام داده ايد كه در مورد جنازه هاى 
ديگر نكرده ايد؟ 

حضرت فرمود: اين كه من آهســته گام بر مى داشــتم براى كثرت و ازدحام مالئكه 
بــود و هفتاد تكبير گفتــن از براى آن بود كه هفتاد صف از مالئكه بر او نماز خواندند. و 
اما اين كه در لحدش خوابيدم براى آن بود كه در حال حيات ايشــان روزى فشار قبر را 
برايــش گفتم و او گفت واى از ضعف در آن روز پس در لحدش خوابيدم كه زمين بر او 
فشــار نياورد و اما اين كه او را كفن كــردم به پيراهن خودم، چون روزى در حال حيات 
برايش از قيامت گفتم كه مردم عريان محشــور مى شــوند گفت: واى از آن روز لذا او را 
به پيراهن خود كفن كردم تا در آن روز پوشــيده محشور گردد و اما اين كه به او گفتم: 
فرزندت، براى اين بود كه دو ملك آمدند و از او در مورد خدايش ســؤال نمودند و گفت: 

خداوند پروردگار من است. گفتند: پيامبر تو كيست؟ 
گفت: محمد پيامبر من است گفتند: امام تو كيست؟ او شرم نمود از اين كه بگويد 
فرزندم على پس به او گفتم بگو: فرزند تو على  بن ابي طالب و خداوند ديده اش را به 

اين روشن نمود.1

  636. تنها راه نجات  

ىف مجالس الصدوق عليه الرحمة

مسندا اىل اىب جعفر محمد بن عىل الباقر عن ابيه، عن جده، قال؛ قال: رسول اللّه   من 

فليتول وليى ووصيى  بغري حساٍب  الجنة  ويلج  العاصف  كالريح  الرصاط  ان يجوز عىل  رسّه 

وصاحبى وخليفتى عىل أهىل واّمتى عىل  بن ايب طالٍب ومن رسّه ان يلج النار فليرتك واليته فو 

1. حق اليقني، ص 398.
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عزّة رىب جالله انّه لباب اللّه  الذى اليوىت اال منه وانه الرصاط املستقيم وانه الذى يسئل عن 

واليته يوم القيمة. 

رســول خدا فرمود: هركه را خوش آيد كه بر صــراط عبور كند همانند باد وزنده و 
داخل بهشت شود بدون حساب، پس پيروى كند از ولى من و وصى و دوست و جانشين 
من بر اهل و امتم على  بن ابي طالب و هركه را خوش آيد وارد آتش شــود پس ترك كند 
واليت او را پس قسم به عزت پروردگارم كه على درب الهى اين است كه فقط از آن 
راه بايد پيمود و همان صراط مســتقيم است و واليت آن حضرت همان چيزى است كه 

در روز قيامت از آن سؤال مى شود.1

  637. سيد سعادت بخش  

از ام ســلمه روايت شده است كه رسول خدا در حالى كه على  بن ابي طالب  داخل 
مى شد فرمود: اى ام سلمه آيا او را مى شناسى؟ 

او گفت: اين شخص على  بن ابي طالب است. 
پيامبر سپس فرمود: بلى گوشت او گوشت من و خون او خون من است و او از من و 

براى من به منزله هارون است براى موسى ولى بعد از من پيامبرى نيست. 
اى ام ســلمه! گوش كن و گواه باش اين على امير مؤمنين و سيد مسلمين و )خزانه( 

علم من است.... 
او بعد از من خليفه است و در قيامت مالزم من است، گواه باش او بى وفاها و پيمان 

شكن ها و از دين برگشتگان را مى كشد.2

  638. خيرالبريه اصحاب على هستند  

پيامبراكرم به امام على فرمود: 
القيامة راضني مرضنّي! وياىت عدّوك  يوم  انت وشيعتك  تاىت  انت وشيعتك  يا عىل! »هو 

غضابا مقمحني«.

1. مجالس صدوق، ص 288، حديث 4.
2. غايه املرام، ص 111، باب 30.
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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 

غضبناك و سركوب شده مى باشند.1

  639. اجازه ورود  

ابوجعفر در تفســير آيه كريمه »يوم يقوم الروح واملالئكة صفا اليتكلمون االّ من اذن 
له الرحمن وقال صوابا« بيان كرد: 

چون روز قيامت فرا رسد شعار »الاله اال اللّه  ومحمد رسول اللّه « از قلب ها همه محو 
مى گردد مگر كســانى كه اقرار به واليت على  بن ابي طالب داشته باشند و اين به سبب 
قول خداى ســبحان »اال من اذن له الرحمن« است كه خداى رحمان به آن كسانى كه به 

واليت على اقرار داشته باشند اجازه دخول به بهشت مى دهد.2

  640. خنده رويان بهشتى نسب  

پيامبراكرم در تفسير آيه »وقفوهم انهم مسؤلون« فرمود: چون روز قيامت و رستاخيز 
فرا رســد من و على بر صراط مى ايســتيم و هركس كه از مقابل ما عبور كند واليت 
على  بن ابي طالب از او ســؤال مى كنيم، اگر با واليت على زيسته باشد، نجات يابد و 
خندان بگذرد و اگر با واليت على بيگانه يا منكر و معاند باشد اجازه عبور نخواهد يافت 

و در آتش جهنم سرنگون خواهد شد.3

  641. معرفى علنى  

روزى اميرالمؤمنين در ســمت راست رســول خدا يك پله پايين تر روى منبر قرار 
داشــت. رســول خدا بعد از حمد خداوند و... در مورد فضايل اميرالمؤمنين صحبت 

فرمودند. سپس فرمودند: 

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 460.

2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 420.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 277.
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اى مردم! من كوتاهى نكردم در تبليغ آنچه خدا بر من نازل كرده زيرا جبرئيل ســه 
بار بر من نازل شــده تا در اين مكان اعالم كنم على  بن ابي طالب وصى و جانشــين و 

امام بعد از من است. 
بعد بازوى على را گرفت و على دســتان مباركش را به طرف حضرت بلند كرد 
و رســول خدا دست آن حضرت را باال برد و فرمود: هركه من مولى و صاحب اختيار او 

هستم پس از من على مولى و صاحب اختيار اوست...
منابع مربوط به ماجراى غدير در كتب شــيعه زياد مى باشــد كه از جمله غايه المرام 
عالمه بحرانى، اثبات الهداة شيخ حر عاملى، عبقات االنوار عالمه ميرحامد حسين هندى 
از جمله آن ها و در كتب اهل ســنت نيز تفســير كبير رازى ذيل آيه ابالغ و تفســير الدر 
المنثور سيوطى و خصائص نسائى و اسباب النزول واحدى و نوراالبصار شبلنجى از جمله 

آن هاست.
به محل غدير، جحفه، خّرار و ُغربَه نيز مى گويند منطقه غدير در ســال هاى كم آب 
عربســتان نيز خشك نمى شود كه به اين جهت به آن عين الغدير نيز مى گويند. سه قلعه 
 مخروبــه در اطــراف غدير وجود دارد كه بنابر كتب موجود بعد از شــهادت امام على
فرزندان و شيعيان و اصحاب آن حضرت در مكان هاى مختلف متفرق شدند كه از جمله 

اين اماكن در كنار غديرخم بوده است. 
اســامى زيادى براى روز غدير وجود دارد )حدود 80 اســم( كه از آن جمله: يوم العهد 
المعهود، عيد الل اكبر، يوم الفضل، يوم دحر الشيطان، يوم البشاره، يوم عيد شيعتنا، افضل 

االعياد، يوم العطيه، يوم التبسم، يوم النبأالعظيم، يوم نشرالعلم، اشرف االعياد مى باشد.
روز عيدغدير برابر با عيد نوروز ايرانيان اســت و بــا روز بيعت مردم با اميرالمؤمنين 
پس از 25 ســال نيز يكى بوده است. و با روزهاى نجات دادن خداوند ابراهيم را از آتش 
نمرود يكى بوده اســت. و در اين روز حضرت عيسى وصايت شمعون صفا وصى خود را 
علنى كرد و به يوم ادريس و يوم هود و يوم شــعيب و روزى كه رسول خدا بين اصحاب 
خود عقد اخوت بست و روز پيروزى موسى  بن عمران بر فرعون و ساحران نيز مى باشد. 
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  642. حق نزد ماست  

امام حســن فرمود: به راســتى كه ابوبكــر و عمر تمام توجه خــود را در اين امر 
)خالفت( به كار بردند )و آن را از دســت ما ربودند( و حال آن كه تمامى اختيارات آن از 

آِن ما است. 
پس بدون دخالت دادن ما، آن را به دســت گرفتند و براى ما سهمى مانند سهم جده 

)كه در نظر ابى بكر به خالف نص قرآن اصاًل سهمى ندارد( قرار دادند.
هان به خدا ســوگند در آن روزى كه مردم شفاعت ما را مى طلبند آنان شديدا در گير 

نجات خود از غم و اندوهى هستند كه آن ها را احاطه كرده است.1

  643. راه روشن خداوند  

جابر گويد: از حضرت باقر پرســيدم درباره تفسير اين آيه »ولئ قتلتم ىف سبيل اللّه  
اومتم« و اگر در راه خدا كشــته شــويد، يا بميريد...2 فرمود: آيا تو مى دانى راه خدا كدام 

است؟ 
گويد: عرض كردم، نه به خدا قســم مگر آن كه آن را از شما بشنوم. فرمود: راه خدا 
و »سبيل اللّه « على و فرزندان او مى باشــند، كســى كه در راه واليت او كشته شود، در 
راه خدا مقتول گرديده و هركس كه در واليت على بميرد در راه خدا جان داده است.3

  644. حامل پرچم حمد على است  

وقتى رســول خدا مسلمانان را با هم برادر ساخت و بين آن ها صيغه برادرى جارى 
كرد و به على فرمود: اى على! تو برادر منى و تو نسبت به من همچون هارونى نسبت 

به موسى جز اين كه بعد از من پيغمبرى نمى آيد. 
اى على! اول كســى كه در روز قيامت خوانده شــود منم، كه در سمت راست عرش 
مى ايســتم و حله سبزى از حله هاى بهشتى مى پوشم و پس از آن پيغمبران الهى را يك 
به يك دنبال هم فرا مى خوانند و آن ها در دو صف، ســمت راست عرش خداوند در زير 

سايه آن مى ايستند و جامه هاى سبز بهشتى بر تن مى كنند. 
1. اماىل مفيد، ص 61.

2. آل عمران، 157.
3. معاىن االخبار، ج 1، ص 373.
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آگاه بــاش اى على! به تو خبر مى دهم كه امت من اولين امتى اســت كه در قيامت 
خداوند آن ها را محاســبه مى كند و تو را بشــارت مى دهم كه تو اول كســى هستى كه 
دعوت مى شــوى سپس پرچم مرا كه پرچم حمد اســت به تو مى دهند و ميان دو صف 
آن را برافراشــته مى نمايى و آدم و همه مردم روز قيامت در ســايه پرچم من هستند كه 
درازى و بلندى اين پرچم برابر با هزار ســال راه است نوك پرچم از ياقوت سرخ كه سه 
شــعبه نور دارد يكى در مشرق و ديگرى در مغرب و سومى در وسط دنيا و سه جمله بر 

آن نوشته شده است. 
اللّه  محمد  اال  العاملني؛ سوم: الاله  الحمدللّه  رب  الرحيم، دوم:  الرحمن  اللّه   بسم  اول: 
رسول اللّه ؛ طول هر ســطر از اين جمالت هزار ســال مسافت و پهناى اين جمالت هزار 

ســال مسافت مى باشــد. يا على! تو پرچم را بر مى گيرى و حسن سمت راست توست و 
حسين سمت چپ... 

آنگاه جامه سبزى از جامه هاى بهشتى را بر تن مى كنى،... على جان، به تو مژده دهم 
كه تو با من دعوت مى شوى و با من جامه در تن كنى و با من زنده مى شوى.1

  645. نورانى ترين منبر در قيامت  

اصبغ  بن نباته در آخرين لحظات عمر شريف امام على در نزد امام حاضر شد اصبغ 
مى گويد: 

امام بيهوش شــد وقتى آن حضرت به هوش آمد فرمود: اى اصبغ هنوز نشســته اى 
گفتم: بلى اى موالى من! آنگاه امام فرمود: اى اصبغ مى خواهى براى تو حديث ديگرى 

بگويم عرض كردم بلى يا على!
حضــرت فرمود: اى اصبغ! روزى پيامبر در يكى از راه هاى مدينه مرا ديد در حالى 
كه بســيار غمگين بودم حضرت به من فرمود: اى ابوالحســن تو را غمگين مى بينم آيا 
مى خواهــى حديثى برايت بگويم تا ديگر غمناك و هرگز ناراحت نشــوى عرض كردم: 

.  بلى! يا رسول الل
حضرت فرمود: 

هرگاه قيامت شــود خداوند منبرى را كه از منبر پيغمبران و شــهيدان، بلندتر است 
نصب مى نمايد سپس خداوند تو را امر مى كند كه بر منبر روى و يك پله پايين تر از من 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 324.
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بايســتى بعد امر مى فرمايد به دو ملك كه آن ها بنشــينند پايين تر از تو، پس وقتى ما بر 
منبر مى رويم خلق اولين و آخرين حاضر شوند. 

آنگاه ملكى كه پايين تر از تو نشســته ندا سر مى دهد اى مردم هركه مرا مى شناسد 
كه مى شناسد، اما هركه مرا نمى شناسد بداند كه من نگهبان بهشتم همانا خداوند به من 
امر كرده كه كليدهاى بهشــت را به محمد بدهم و محمد مرا امر فرموده كه آن ها 
را بدهم به على  بن ابي طالب پس مردم شما را شاهد مى گيرم در اين مورد سپس نگهبان 
جهنم كه پايين تر از آن ملك بهشــت است همانند ملك بهشت همان گويد و عمل كند 
على فرمود: پس من مى گيريم كليدهاى بهشت و دوزخ را. سپس رسول خدا فرمود: 
يا على! تو متوســل به من مى شــوى و اهلبيت تو متوسل به تو خواهند شد و شيعيان تو 

متوسل به اهلبيت تو مى شوند. 
اميرالمؤمنين فرمود: 

اصبغ من دســت هاى خود را بر هم زدم و گفتم يا رسول الل  پس ما به سوى بهشت 
مى رويم. حضرت فرمود: به خداى كعبه ســوگند بله به بهشت مى رويم. اصبغ گفت: اين 

آخرين حديثى بود كه از موالى خود على شنيدم آنگاه او به شهادت رسيد.1

  646. سيئاتى كه به حسنات تبديل مى شود 

پيغمبراكرم لشكرى را به فرماندهى حضرت على براى يكى از غزوات فرستاد، 
پس از پيروزى در جنگ و در موقع تقســيم غنائم اميرالمؤمنين قصد داشت كنيزى را 

با سهمى از غنائم كه نصيب حضرتش مى شد خريدارى نمايد. 
حاطب  بن ابى بلتعه و بريده اسلمى حيله كردند و قيمت كنيز را زياد كردند و در موقع 
برگشت به مدينه آن دو نفر به حضور پيغمبراسالم آمدند و شروع به سعايت و بدگوئى 
علــى كردند و به پيامبر عرض كردند: على كنيزى را خريدارى كرده و قيمت آن 

را از غنايم مسلمانان پرداخت كرده است. 
پيغمبر اسالم ســخت خشمناك شــد و رنگ چهره مباركش تغيير كرد و اعضاء 
بدنــش به لرزه افتاد، آنگاه فرمود: اى بريده! چگونه رســول خدا را اذيت مى كنى و حال 
آن كه امروز شــنيدى آيه »ان الذين يؤذون اللّه  ورسوله« بعد حضرت تا آخر آيه را قرائت 

فرمود.

.1. منتهى االمال، فصل زندگى اميرالمؤمنين على
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بريده عرض كرد من قصد آزار شــما را نداشــتم يا رسول الل  حضرت فرمودند: تو 
قصد آزار على را داشــتى و على نفس من اســت، مگر نمى دانى من از على، و على از 
من است و هركه على را بيازارد مرا آزرده و هركه مرا بيازارد خدا را اذيت نموده و به خدا 

حتم است كه آزار كننده را به عذاب دردناكى در آتش جهنم معذب بدارد. 
اى بريده! 

تــو بهتر مى دانى يا خداوند، تــو بهتر مى دانى يا خوانندگان لــوح محفوظ، تو بهتر 
مى دانى يا فرشــتگان ارحام، تو بهتر مى دانى يا فرشتگان محافظ على . بريده عرض 
كــرد: همه اين ها از من بهتر مى دانند؛ آنگاه پيامبــر فرمود: چگونه على را تخطئه 
و بدگويى مى نمايى و او را ســرزنش مى كنى و در كارهايش خرده و ايراد مى گيرى اين 
جبرئيل است كه مرا خبر داده كه فرشتگان حافظ على  هرگز از زمان كودكى تاكنون 
گناهى را بر او ننوشته اند و اين فرشتگان ارحام مى باشند كه گواهى مى دهند پيش از آن 
كه على از شــكم مادر متولد مى شود و بعد از آن هرگز مرتكب لغزش و گناهى نشده 
و اين قرائت كنندگان لوح محفوظ هستند كه در شب معراج به من خبر دادند كه در لوح 

محفوظ نوشته شده كه على معصوم است. 
اى بريــده! برخالف آنچــه خداوند درباره علــى فرموده معترض او نشــو! على 
اميرالمؤمنين و بزرگ نيكوكاران و يكتا ســوار مسلمين و پيشــرو سفيدرويان و تقسيم 
كننده بهشــت و دوزخ است هيچ يك از مســلمانان حق ندارند و نبايد درباره او مكر و 
حيله به كار برند، قدر و منزلت على در پيشــگاه خداوند باالتر از قدر و منزلت تمامى 
مسلمانان است آيا مى خواهى كه تو را خبر دهم مطلبى را تا موجب روشنى ديده و قوت 

قلب تو و تمام مؤمنين شود!! عرض كرد: بلى! 
حضرت فرمود: در روز قيامت در مقام ســنجش اعمال، سيئات اعمال عده اى باعث 
ســنگينى ميزان گناهان مى شود از آن ها مى پرسند پس حســنات اعمال شما كجاست 
آن ها در كمال شرمندگى عرضه مى دادند كه ما حسنانى نداريم. خطاب مى رسد اگر شما 
براى خود حســناتى قائل نيستيد، ما حسنات شما را مى شناسيم آنگاه به باد امر مى شود 
رقعه كوچكى آورد و در كفه حســنات آن ها بگــذارد آنگاه چنان برترى بر گناهان آن ها 
حاصل مى شــود كه فاصله ميزان آن ها در بدى و خوبى به اندازه فاصله زمين و آسمان 
مى شــود آنگاه به آن ها گفته مى شود دست پدر و مادر و برادر و خواهر و خاصان خود را 
گرفته و داخل بهشت شويد اهل محشر فرياد بر آورند. پروردگارا سيئات و بدى هاى اين 
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جمع را مى دانســتيم ولى حســنات و خوبى هاى آن ها را نفهميديم خطاب مى رسد اينها 
دوستداران على بودند، چون آن ها على را دوست داشتند ما هم ايشان را به دوستى 
خود پذيرفتيم و به دوستى و محبت على گناهان ايشان را بخشيديم و سيئات آن ها را 

به حسنات تبديل كرديم و بهشت را به آن ها واجب كرديم.1

  647. هفت حجت بالغه  

روزى رســول خدا بــه على فرمود: يا على! من براى تــو حجت مى آورم و حجتم 
نبوت من است و تو براى مردم خويش حجت مى آورى و حجتت براى آنان هفت حجت 
خواهد بود، برپا داشــتن نماز، پرداخت زكوة، نيكى كردن و از بدى باز داشتن و دادرسى 
در ميان رعايا و تقســيم بيت المال به طور مساوى و اطاعت خداى عّزوجّل و رها نكردن 

دستور خداوند. 
اى علــى! مگر نمى دانى كه در روز قيامت ابراهيــم به نزد ما مى آيد و طبق دعوتى 
كه مى شــود بر جانب عرش مى ايستد سپس جامه اى بهشتى بر تنش مى كنند و با زيور 
بهشتى اش بيارايند ناودانى زرين از بهشت براى او روان گردد كه آبى شيرين تر از عسل 
و سفيدتر از شير و سردتر از يخ از آن فرو مى ريزد و من نيز دعوت شوم و بر جانب چپ 
عرش مى ايســتم و رفتارى كه با ابراهيم شــد با من نيز همان شــود سپس تو اى على 

خوانده شوى و با تو نيز چنين كنند. 
يا على! آيا راضى نيســتى كه همزمان با دعوت من تو نيز دعوت شــوى و چون مرا 
بپوشــانند تو را نيز بپوشانند و چون مرا بيارايند تو را نيز كه خداى عّزوجّل به من دستور 
داده كه تو را به خود نزديك كنم و از خود دورت نســازم و بى دريغ به تو دانش بياموزم 
و بر تو است كه نيكو فرا گيرى و بر من الزم است كه فرمان پروردگارم را گردن نهم.2

  648. دوستان خدا  

مرحوم شيخ مفيد در اختصاص مى نويســد: اصبغ  بن نباته روايت كرده: روزى داخل 
منزل اميرالمؤمنين شدم و منتظر ورود و تشريف آوردن آن حضرت بودم كه ناگاه وارد 
منزل شــدند به پا ايستاده و سالم كردم جواب سالم مرا داده و با دست مبارك به كتف 

1. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 212.
2. خصال صدوق، ص 409.
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من زده و فرمودند: اى اصبغ! عرض كردم: بلى! فدايت شوم. فرمود: دوستان ما دوستان 
خدا هســتند و چون بميرند از افق اعلى شــربتى به آن ها بنوشانند كه از شير سفيدتر و 
از عســل شيرين تر و از برف سردتر است. اصبغ گفت: حضورش عرض كردم اگرچه آن 
دوســتان شــما معصيت كار باشــند؟ فرمود: بلى! آيا در قرآن نخوانده اى كه مى فرمايد: 
»اولئك يبدل اللّه  سيئاتهم حسنات«؛ اى اصبغ! اگر دوســتان ما با محبتى كه به ما خاندان 

رسالت دارند خدا را مالقات نمايند خداوند گناهان ايشان را مى آمرزد.1

  649. جايگاهى غيرقابل تصور  

يوسف  بن ابى ســعيد گفت: روزى خدمت امام صادق رســيدم حضرت به من گفت: 
چون روز قيامت شود خداوند تبارك و تعالى خالئق را در آن روز گرد آورد اولين كسى كه 
او را فرا بخوانند حضرت نوح است پس از او سؤال شود آيا تبليغ نمودى. نوح مى گويد: 
آرى! به او گفته مى شود شاهد بر گفتارت كيست؟ نوح مى گويد: محمد بن عبدالل  پس 
نــوح از مــكان خود بر مى خيزد و به نزد محمد مى آيد و او بر روى تلى از مشــك 
به همراه على قرار دارد. نوح به محمد مى گويد: اى محمد خداوند از من ســؤال 

نموده كه آيا تبليغ نمودى؟ گفتم: آرى. 
گفت: گواه تو كيســت؟ گفتم: محمد. پــس محمد مى گويد: اى جعفر و اى حمزه 
برويد و شهادت دهيد كه او تبليع خود را كرده است. پس حضرت صادق  فرمود: جعفر 

و حمزه دو نفر گواهى هستند كه از براى تبليغ پيامبران گواهى مى دهند. 
يوســف مى گويد: من عرض كردم فدايت شــوم پس على در آن موقع كجاست؟ 

حضرت فرمود: درجه و منزلت على از اين باالتر است.2

  650. مرز كفر و ايمان  

يك روز رسول خدا به اصحاب خود فرمود: اى اصحاب من، به درستى كه خداوند 
دســتور مى دهد شما را به واليت على  بن ابي طالب و پيروى و اطاعت از او چرا كه او امام 

و ولى شما است؟
پس از من با على مخالفت نكنيد كه كافر مى شــويد و از او جدا نشــويد كه گمراه 

1. تفسیر فرات کوفی، ص 108، ذیل آیه 70 سوره فرقان.
2. روضه كاىف، ص 267.
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مى شــويد به راستى خداوند على را نشانه ميان نفاق و ايمان قرار داده است هركس او را 
دوست دارد مؤمن است و هركه دشمن بدارد منافق است به راستى خداوند على را وصى 
و نوربخش شــما قرار داده، پس از من؛ او ســر نگهدار و گنجينه علم من و خليفه بعد از 

من است، به خداوند از ظالمان در حق على شكايت مى كنم؟1
هركس مى خواهد چون برق جهنده از صراط بگذارد و بى حســاب وارد بهشت شود 
بايــد واليت او را بپذيرد... به دوزخ رود هركه تــرك واليت او را كند به عزت و جالل 
پروردگار سوگند على باب الل  است كه جز از آن نيابند و او است صراط مستقيم و او است 

كه در روز قيامت از واليتش پرسش مى شود.2

  651. ديدار يار آشنا  

حارث كه از اصحاب حضرت على اســت شبى سراسيمه به خدمت على  رفت 
آن حضرت از حارث پرســيد: اى حارث تو را چه بر آن داشــته كه در اين موقع شب نزد 

من آيى؟ 
حارث گفت: والل  دوستى و عشقى كه در جان من است مرا پيش تو آورده. 

آنگاه حضرت به او فرمود: بدان اى حارث كه نمى ميرد آن كســى كه مرا دوســت 
مــى دارد اال اينكه در وقــت جان دادن مرا مى بيند و با ديدن مــن اميدوار رحمت الهى 
مى شود و همين طور كسى كه مرا دشمن مى دارد و مرا مى بيند در وقت مردن، اما عرق 

نااميدى در صورت او مى نشيند.3

  652. تعريف واقعى مرگ  

امام حســين فرمود: روزى شــخصى به اميرالمؤمنين على عرض كرد: يا على! 
مرگ را برايم وصف كن. حضرت فرمود: با مرد آگاهى روبرو شــده ايد مرگ يكى از سه 
امرى است كه بر آدمى وارد مى شود يا نويد به نعمت هاى جاودان است و يا خبرى است 
به عذاب هميشــگى و يا اندوهگين نمودن و ترســانيدن است، كار شخص »محتضر« 
مبهم مى باشــد؛ زيرا نمى داند جزو كداميك از اين ســه گروه خواهد بود اما انسانى كه 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 285.

2. اماىل شيخ صدوق، ص 288.
.3. منتهى االمال، فصل زندگى امام على
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دوســتدار و مطيع ما باشد به نعمت هاى جاودان نويد داده شده و دشمنانى كه با ما ستيز 
دارند عذاب ابدى در پيش خواهند داشت و اما آنكس كه وضعش معلوم نيست و نمى داند 
ســرانجامش چه خواهد شد مؤمنى اســت كه به زيان خود زياده روى نموده و مشخص 
نيست سرانجامش به كجا خواهد كشيد خبر مبهم و ترسناكى به او مى رسد ولى خداوند 
هرگز او را با دشــمنان ما برابر نخواهد كرد و به شفاعت ما او را از جهنم بيرون مى آورد 
پس كار نيك انجام دهيد و خدا را اطاعت كنيد مطمئن نباشيد )در مورد عاقبت به خيرى( 
و سزاى گناه را از طرف خدا ناچيز مشماريد زيرا شفاعت شامل حال مسرفين نخواهد شد 

مگر بعد از سيصد هزار سال.1

  653. غنى قيامت  

 درباره حديث ذيل سؤال شد كه روايت مى شود مردى به اميرمؤمنان از امام صادق
عرض كرد: من تو را دوســت دارم و حضرت به او فرمود: پس تن پوشى براى فقر)يعنى 

براى قيامت( آماده كن.
حضرت فرمود: 

اميرالمؤمنين چنين نفرموده بلكه فرموده است: براى نيازمنديت ـ يعنى روز قيامت ـ 
تن پوشى فراهم آورده اى.2

  654. نتيجه بيعت شكنى  

على به ياران خود فرمود: در جهنم آسيايى است كه مى چرخد، آنگاه فرمود: از من 
نمى پرسيد چه چيزى را خرد مى كند؟ 

عرض كردند يا ابالحسن چه چيزى را خرد مى كند؟ 
فرمــود: عالم فاجر، فقير فاســق، فرمانرواى ظالم، وزير خائــن و عريف )كدخداى( 
دروغگو. آنگاه حضرت فرمود: در جهنم شــهرى اســت به نام »حصينه«. آنگاه فرمود: 

نمى پرسيد از من در آن شهر چيست؟ 
گفتند: يا على چيست؟ فرمود: ايادى بيعت شكنان.3

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 144.
2. بحاراالنوار، ج 72، ص 40.

3. ثواب االعامل مرحوم صدوق، ص 499.
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  655. نامه امان  

در امالــى از پيغمبراكرم روايت كــرده كه فرمود: روز قيامت كه پل صراط را روى 
جهنم نصب مى كنند، هيچ كســى از صــراط عبور نمى كند مگر ايــن كه جواز واليت 

اميرالمؤمنين على را با خود داشته باشد و از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت: 
رســول اكرم فرمــود: روز قيامت پروردگار امر مى كند به دو فرشــته كه بر صراط 
بايســتند و نگذارند كســى از آن عبور كند مگر اين كه از اميرالمؤمنين على برات و 
جواز عبور داشته باشند، و هركسى كه جواز نداشته باشد او را به صورت در آتش افكنده؛ 
 عرض كردم: فدايت شوم معناى برات اميرالمؤمنين ابى سعيد مى گويد: به رسول خدا
چيســت؟ حضرت فرمود: نامه اى است كه در آن نوشته شده است: »ال اله اال اللّه ، محمد 
رسول اللّه  وامرياملؤمنني عىل  بن ايب طالب وىص رسول اللّه  وحجه اللّه  عىل خلقه واقبل بعضهم 

عىل بعض يتسائلون«.1

  656. آيه اميدواری  

على از پيامبراكرم نقل فرمودند كه: روز قيامت من در موقف شفاعت مى ايستم 
و آنقدر گنهكاران را شفاعت كنم كه خداوند گويد: آيا راضى شدى اى محمد؟! مى گويم 
راضى شدم، راضى شدم. سپس على فرمود: اميد بخش ترين آيات قرآن اين آيه است 

»ولسوف يعطيك ربك فرتىض«.2

  657. با پيشوايان خود محشور مى شويد  

امام صادق فرمود: چون روز قيامت شــود آواز دهنده اى از اندرون عرش ندا دهد: 
خليفه خداوند در زمينش كجاست؟ پس حضرت داود بر مى خيزد، از جانب خداوند ندا 

دهد: منظور ما تو نيستى، هرچند كه خليفه خداوند بوده اى. 
 بار دوم ندا رسد: خليفه خداوند در زمينش كجاست؟ پس اميرالمؤمنين على  بن ابي طالب
بر مى خيزد، از جانب خداوند ندا مى رسد: »اى آفريدگان، اين على  بن ابي طالب خليفه خدا 
در زمين او، و حجتش بر بندگان او اســت، پس هركه در دنيا به ريســمان )واليت( او 

1. تفسري جامع، ج 5.
2. شواهدالتنزیل، ص 324، الّضحى، 5.
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آويخته امروز نيز به ريسمان او بياويزد، تا از نور او روشنى گيرد، و به دنبال او به درجات 
بلند بهشــتى راه يابد« پس مردمى كه در دنيا به ريســمان امــام على آويخته بودند 

برخاسته و به دنبال آن حضرت به بهشت مى روند. 
ســپس از جانب خداوند ندا مى رسد: هان! هركس در دنيا از پيشوائى پيروى مى كرده 

راه افتاده )امروز نيز( به دنبال او به هرجا كه مى خواهد و او مى رود، راه بيفتد....1

  658. ديدار روز الست  

روزى جمعى گــرد پيامبر حلقه زده بودند آن حضرت فرمــود: »خداوند امت مرا 
در جهان طينت و سرشــت به من نشــان داد و نام هاى آن ها را به من آموخت چنان كه 
بــه آدم آموخت آنــگاه رهبران و زمامداران از كنار من گذشــتند، من براى على و 

شيعيانش از درگاه خدا طلب آمرزش كردم«.
خداوند يك مطلب را درباره شــيعيان على به من وعده داد. شخصى پرسيد: »اى 

رسول خدا! آن مطلب چيست؟« 
پيامبر فرمود: آن مطلب چنين بود: آمرزش براى مؤمنان شيعه و عفو از گناهانشان 

و تبديل گناهان آن ها به پاداش و نيكى ها.2

  659. آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى 

على  بن ابي طالب روايت كرده است كه رسول خدا در فتح خيبر فرمود: 
اگــر انديشــه نمى كردم از ايــن كه مردم در حــق تو آنچه را كه نصــارى در حق 
عيســى  بن مريم گفتند بر زبان بياورند هر آينه امروز در فضل تو ســخنى مى گفتم كه بر 
هيچ گروهى از مســلمانان نگذرى مگر اين كه به خاك كفش تو تبرك جويند و به آب 
رضوى تو استشــفاء نمايند لكن در فضل تو كافى است كه تو از من باشى و من از تو... 
و تو اول كسى هستى كه وارد حوض من مى شوى و اول كسى هستى كه داخل بهشت 
مى شــوى از امت من و شيعه تو بر منبرهائى از نور مى باشند همه سيراب و خوشحال با 

رويهاى سفيد بر دور من هستند و من از آن ها شفاعت مى كنم... 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 322.
2. اصول كاىف.

477



خداوند مرا امر فرموده است كه تو را بشارت دهم به اين كه تو و عترت تو در بهشت 
خواهند بود و دشمن تو در جهنم است و دشمن تو وارد حوض من نشود...

على فرمود: من به ســجده افتادم و خداى تو را حمد كردم به آنچه به من احسان 
فرموده از اسالم و قرآن و از اينكه مرا دوست خاتم النبيين گردانيد.1

  660. على اعلى واال  

ابن عباس مى گويد: روزى رسول خدا دســت على  بن ابي طالب را گرفت و از منزل 
خارج شــد و مى فرمود: اى گروه انصار و اى گروه بنى هاشم و اى فرزندان عبدالمطلب! 
من محمدم و فرستاده خدا، همانا من از گل رحمت به همراه چهار كس ديگر از خاندانم 

 .آفريده شديم خودم، على و حمزه و جعفر
يكى گفت: يا رسول الل  اين ها روز قيامت با تو سوار مى باشند؟ حضرت فرمود: مادرت 
به عزايت بنشــيند در آن روز كسى سوار نباشد جز چهار تن من و على و فاطمه و صالح 
پيغمبر، من بر براق ســوارم و فاطمه دخترم بر ناقه عضبا، و صالح پيغمبر بر آن شــترى 
كه پى شــد و على بر يكى از ناقه هاى بهشتى كه مهارش ياقوت است و او ميان بهشت 
و دوزخ مى ايستد، در آن روز مردم خيس عرق هستند كه بادى از طرف عرش مى وزد و 
عرق آن ها را خشك مى كند فرشتگان مقرب و صديقان مى گويند اين ملكى است مقرب 
يا پيغمبرى است مرســل اما منادى از طرف عرش ندا مى كند او على  بن ابي طالب برادر 

رسول خداست در دنيا و آخرت.2

  661. ده نشانه برترى  

روزى رســول خدا به على  بن ابي طالب فرمود: اى على! به شــيعيان و يارانت ده 
امتياز را بشــارت بده. 1. حــالل زادگى؛ 2. ايمان صحيح؛ 3. دوســتى خدا با آن ها؛ 4. 
گشادى قبر؛ 5. روشــنى پل صراط؛ 6. نترسيدن از فقر و بى نيازى قلب؛ 7. دشمنى خدا 

با دشمنانشان؛ 8. ايمنى از خوره؛ 9. آمرزش گناهان؛ 10. همنشينى با من در بهشت.3

1. مناقب خوارزمى، ص 75.
2. اماىل صدوق، 207.

3. ترجمه ج7 بحاراالنوار، ج 7، ص 134.
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  662. مژده اى پر عطر  

سلمان فارسى مى گويد: 
روزى نزد رســول خدا نشســته بودم كه على  بن ابي طالب آمد رسول خدا  به 

على فرمود: يا على! به تو مژده ندهم؟
على عرض كرد: بله يا رسول الل .

پيامبر فرمود: جبرئيل از طرف خداوند به من خبر مى دهد كه به دوستان و شيعيان 
تو هفت خصلت داده اند. 

1. راحتــى در هنگام مــرگ؛ 2. آرامش در هنگام ترس؛ 3. روشــنى در تاريكى؛ 4. 
آسودگى به هنگام هراس؛ 5. عدالت به وقت ميزان؛ 6. عبور از صراط؛ 7. ورود به بهشت 

قبل از ساير مردم و امت هاى گذشته...1

  663. خبرى روح افزاء  

روزى رســول خدا به على  بن ابي طالب فرمود: آيا به تو بشــارت ندهم، آيا تو را 
مژده ندهم؟ 

على عرض كرد: بله يا رسول الل ! 
حضرت فرمود: 

اى على! 
من و تو از يك سرشت آفريده شديم و مقدارى از آن سرشت زياد آمد و شيعيان ما از 
آن آفريده شدند پس چون روز قيامت شود همه مردم به نام مادرانشان خوانده شوند جز 
شــيعيان تو كه به نام پدرانشان خوانده مى شوند آن هم به جهت آن است كه والدتشان 

پاك است )يعنى نسبت آنان به پدران خود حتمى و صحيح است(.2

  664. مقسم روز جزاء  

روزى رسول خدا به على فرمود: اى على! حال تو چگونه است آنگاه كه صراط بر 
روى دوزخ كشــيده شود و تو بر لب پرتگاه دوزخ ايستاده باشى و به مردم گفته مى شود: 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 336.
2. اماىل شيخ مفيد، ص 354، مجلس 37.
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 عبور كنيد و تو به دوزخ گويى اين شــخص از آن من و اين شــخص از آِن تو؟ على
عرض كرد: اى رســول خدا اينان )كه من براى خود بر مى گيريم( چه كسانى هستند؟ 

حضرت فرمود: آنان شيعيان تواند و هركجا كه باشى با تو خواهند بود.1

  665. نشانه هاى بت پرست ها  

ابى مسلم مى گويد: من با حسن بصرى و انس  بن مالك به در خانه ام سلمه آمديم انس 
بر در خانه نشســت و ما وارد خانه شديم حســن به ام سلمه گفت: درود بر تو اى مادرم، 
ام سلمه پاسخ داد و پرســيد تو كيستى؟ گفت: من حسن بصريم. پرسيد: براى چه اينجا 
آمده اى؟ گفت: آمده ام حديثى از پيغمبر درباره على  بگويى. ام ســلمه گفت: به خدا 
برايت حديثى گويم كه با اين دو گوشــم از رسول خدا شنيدم وگرنه هر دو كر شوند و 
با اين دو چشــمم ديدم وگرنه كور شوند و دلم آن را حفظ كرده وگرنه مهر بر آن نهاده 

شود والل شوم. 
رسول خدا به على فرمود: 

اى على! هر بنده اى كه خدا را مالقات كند و منكر واليت تو باشد همچو بت پرست 
خدا را مالقات كرده اســت، آنگاه حســن بصرى گفت: الل اكبر گواهى مى دهم كه على 

موالى من و موالى هر مؤمن است...2

  666. اندكى كه بسيار بود!   

حضرت على به حارث فرمود: اى حارث! بشــارت مى دهم تو را كه مرا در هنگام 
مرگ و در هنگام عبور از پل جهنم و در كنار حوض كوثر در وقت مقاســمه بشناســى... 

سپس على دست حارث را در دست خود گرفت و گفت: 
اى حارث! 

 روزى من از آزار و حسادت قريش و منافقان اين امت بر خودم، خدمت رسول خدا
شكايت كردم رسول خدا دســت مرا گرفت و در دست خود قرار داد همين طورى كه 
من دست تو را در دست خود گذارده ام. آنگاه فرمود: چون قيامت برپا گردد من دست به 
دامان عصمت پروردگار تعالى صاحب عرش خواهم زد و تو اى على دست به دامان من 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 375.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 316.
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مى زنى و ذريه و اوالد تو دســت به دامان تو مى زنند و شيعيان شما به دامان شما دست 
مى زننــد بگو ببينم در آن حال خدا با پيغمبر چــه معامله اى خواهد نمود؟ و پيغمبرش با 
وصى خود چه معامله خواهد كرد؟ اى حارث اين را كه گفتم بگير و به دل خود بســپار 
اندكى بود از بسيار آن وقت حضرت سه مرتبه فرمود: تو يگانه و متحد هستى با هركسى 
كه او را دوســت دارى ]هركه را دوست داشته باشــى با آن محشور مى گردى[ و براى 
توســت تمامى اعمالى كه اكتساب كردى چون حارث اين سخنان را شنيد از جاى خود 
برخاســت و حركت كرد و چنان مست و مدهوش كالم حضرت بود كه ردايش به روى 
زمين كشــيده مى شــد و مى رفت و با خود مى گفت پس از استماع اين كلمات من ديگر 

باك ندارم كه مرگ به سوى من آيد يا من به سوى مرگ بروم.1

  667. با صورت به آتش افتد   

امام جعفر صادق از پدرش و او از پدرانش نقل نمود كه: 
جبرئيل بر رسول خدا نازل شد و گفت: اى محمد! 

خداوند به تو سالم مى رساند و مى فرمايد: همانا آسمان هاى هفت گانه و آنچه در آن 
است را آفريدم و هم چنين زمين هاى هفت گانه و آنچه در آن هاست را خلق نمودم ولى 

مكانى با عظمت تر از ركن و مقام نيافريدم. 
اگر بنده اى در آن مكان به اندازه عمر هفت آســمان و زمين مرا بخواند سپس بدون 

واليت على مرا مالقات كند او را به رو در آتش جهنم مى اندازم. 
»...ولو ان عبدا دعاىن هناك منذ خلقت السموات واالرضني ثم لقینی جاحدا لوالية عىٍل 

ال كببته ىف سقر«.2

   668. عاقبت انکار حق علي  

مرحوم حاج ميرزا على آقا قاضى فرمود: »نزديك منزل ما، زنى از سنى هاى عثمانى 
كه به "افنــدى" معروف بودند، از دنيا رفت. افندى ها از طــرف دولت عثمانى بر عراق 

حكومت داشتند و متصدى امور مملكتى بودند. 

1. ارشاد القلوب، ج 2، ص 173.
2. جواهر السنية، ص 457.
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اين زن، دختر جوانى داشت كه در مرگ مادرش، خيلى بى تابى مى كرد، او چنان ناله 
مى زد، ضجه مى كرد و اشك مى ريخت كه در تشييع جنازه، همه را متأثر نموده بود. 

جنازه را كنار قبر نهادند و قبر را آماده كردند، اما وقتى خواســتند جسد را دفن كنند، 
اين دختر كه بى نهايت به مادر دل بســته بود، خود را بر روى پيكر مادرش انداخت و با 

گريه و شيون گفت: هرگز از مادرم جدا نمى شوم، مادرم را رها نمى كنم. 
هرچه خواســتند او را آرام ســازند و از جنازه مادرش جدا كنند، نتوانســتند. دخترك 
مصيبت زده چنان اضطرابى داشــت و طورى بدن مادر را آغوش گرفته بود كه ديدند اگر 
بخواهند با خشــونت جدايش كنند و او را به دور شــدن از جنازه مجبور سازند، قطعا از 

غصه جان مى سپارد. 
ســرانجام به اين نتيجه رســيدند كه جنازه را در قبر بگذارند، اما روى قبر را با خاك 
نپوشــانند، فقط روى آن را تخته اى كه دريچه كوچكى براى جريان هوا داشــته باشد، 
بگذارند تا دخترك قدرى پهلوى جســد مادرش بنشيند و وقتى به وضع عادى برگشت، 

خود از درون قبر خارج شود. 
به اين ترتيب ميت را در گور نهادند، دختر مادر مرده هم شيون زنان و اشك ريزان، 
كنار بدن ســرد ميت نشست، آنگاه روى قبر تخته اى قرار دادند كه روزنه اى براى تنفس 

داشت. 
آن شب، كه شب اول قبر ميت بود، دختر در ميان گور، پهلوى جسد مادرش ماند.

ســپيده دم بســتگانش آمدند كه از حال دختر باخبر شوند، وقتى تخته را از روى قبر 
برداشتند و دخترك را بيرون آوردند، مشاهده كردند تمام موهاى سرش، سفيد شده است. 

آنان حيرت زده پرسيدند:
چه شده؟! چرا موهايت يكباره سفيد شده است؟! 

دختر گفت: ديشــب كه در كنار مادرم ماندم، ديدم مردى بزرگوار به همراه دو فرشته 
بر سر مادرم حاضر شدند. 

آن دو فرشــته كه مأموران بازپرسى و ســوال از اعتقادات بودند، شروع به پرسش از 
مادرم نمودند. 

پرسيدند: پروردگارت كيست؟ 
مادرم جواب داد: خداى واحد. 

سؤال كردند: به كدام پيامبر اعتقاد دارى؟
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. مادرم گفت: به محمد بن عبدالل
آنگاه پرسيدند: امام تو كيست؟

مادرم ساكت ماند و به آن مرد نگاه كرد. 
در اين هنگام، آقاى بزرگوارى كه ميان آن دو فرشته ايستاده بود، به آنان فرمود: من 
امام او نيستم. به محض اينكه فرشتگان اين جمله را شنيدند، چنان با گرز آتشين بر سر 

مادرم كوبيدند كه شعله هاى آتش، به طرف آسمان زبانه كشيد. 
من از مشــاهده حال مادرم، چنان وحشــت كردم كه از شدت ترس، يكباره جسم و 

جانم منقلب گرديد و به اين وضعى كه مى بيند، دچار شدم1.
بواســطه اين حادثه تعدادى زيادى از افندى ها و اقوام سنى آن زن به مذهب شيعه 

روى آوردند و شيعه شوند.

1. معادشناىس، ج 1، ص 108. 

483





فصل نهم 

 احاديث تمثيلى در باب واليت و امامت امام على

امام صادقفرمود:

»ان الله جعل و الیتنا اهل بیت 

قطب القرآن«

»خداوند والیت ما اهل بیت را 

محور و رکن قرآن قرار داده است«

بحاراالنوار ، ج97، ص27





  669. امام ناظم هستى  

امام على مى فرمايد: »االمامة نظام االمة«؛ امامت نظام دهنده امت است.1

  670. امام نشانه خدا در زمين  

امام صادق فرمود: امام نشــانه اى است ميان خداوند عّزوجّل و مردم، كسى كه او 
را شناخت مؤمن و هركس او را انكار كند كافر است.2

  671. سرنوشت مردم از چند گوسفند كمتر نيست 

امام صادق مى فرمايد: 
...انســانى كه امام خود را نمى شناسد مانند گوسفندى اســت كه چوپان و گله خود 
را گم كرده گوســفند در روز ســرگردان و در رفت و آمد اســت تا اين كه در شب گله 
غريبى مى بيند به آن متمايل شده و فريب مى خورد و با آن گوسفندان شب را در آغلش 
مى گذارند و وقتى كه چوپان گله خود را حركت مى دهد گوســفند احســاس بيگانگى و 
غريبى از آن چوپان و گله مى كند و ســرگردان به دنبال گله خود مى گردد كه گله اى با 
چوپانش را مى بيند و به دنبال آن رفته كه شبان به او بانك مى زند تو به گله چوپان خود 
بپيوند كه تو از شــبان و گله ات جدا افتادى و گم شده اى گوسفند هراسان و ناآرام بدون 
چوپان تا او را به چراگاه رهبرى كند و يا باز گرداند در اين ميان گرگ فرصت را غنيمت 

شمرده و او را مى خورد، سپس امام مى فرمايد: 
»وكذلك واللّه  يا محمد! من اصبح من هذه االمة ال امام له من اللّه  جل وعز ظاهرا عادالً 

اصبح ضاال...«. 

اى محمد بن مســلم! به خدا سوگند شرح حال كسى از امت اين گونه است كه صبح 
كنــد در حالى كه امام و رهبرى ظاهر و عادل از طرف خداوند جّل و عّز نداشــته و اين 

1. غررالحكم، حديث 7752.
2. بحاراالنوار، ج 23، ص 88.
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در صورتى اســت كه او صبح كرده و در گمراهى و سرگردانى و اگر با چنين حالى بميرد 
مرگش مرگ كفر و نفاق است...1

  672. زمام دين در دست امام  

امام رضا فرموده انــد: »ان االمامة زمام الدين ونظام املسلمني«؛ تحقيقا امامت مهار 
دين و نظام دهنده مسلمين است.2

  673. واليت محور قرآن   

امام صادق فرمود: »ان اللّه  جعل واليتنا اهل البيت قطب القرآن«؛ خداوند واليت ما 
اهل بيت را محور قرآن قرار داده است.3

  674. عبورى مثل تند باد  

رســول خدا فرمودند: »من رسُّه )من اَراد( ان يجوز عىل الرصاط كالريح العاصف ويلج 
الجنة بغري حساب فليتول ولّيى ووصّيى وصاحبى وخليفتى عىل اهىل عىل  بن ايب طالب ومن 

اراد ان يلج الّنار...«.

هركسى مشتاق است كه از پل صراط مثل باد تند پاييزى بگذرد و خود را بدون حساب 
 به بهشت جاويدان برساند، واليت ولى و وصى و مصاحب و خليفه من، على  بن ابي طالب
را بپذيرد و بر دل بســپارد و هركســى مى خواهد در آتش جهنم سرنگون شود، واليت 

على  بن ابي طالب را رها كند. 
به عزت و جالل پروردگارم ســوگند على باب الل  است، هيچ كسى وارد نمى شود 
مگر از آن باب، و او صراط مستقيم است على آن كسى است كه خداوند در روز قيامت 

از واليت او سؤال خواهد كرد.4

1. كاىف، ج 1، باب فيمن دان الل  عّزوجّل بغير امام من الل  عّزوجّل.
2. كاىف، ج 2، ص 300.

3. بحاراالنوار، ج 97، ص 27.
4. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 76.
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  675. شيطان بر سر راه راست  

ابوبصير نقل مى كند از ابى عبدالل  پرســيدم، صراطى را كه ابليس گفت: »القعدن 
لهم رصاطك املستقيم«؛ منظور كدام راه و صراط است. آن حضرت فرمود: منظور از صراط 

مستقيم، صراط على است.5

  676. نشانه راه مستقيم  

عبدالل  بن ســليمان نقل مى كند، از ابى عبدالل  سؤال كردم منظور از برهان و نور در 
كالم خداوند: »قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا« )نساء/ 174( چيست؟

آن بزرگوار فرمود: منظور از برهان محمد و منظور از نور على  بن ابي طالب  است 
و همچنين منظور از صراط مستقيم على است.6

  677. ستاره آسمان هدايت  

محمد بن يزيد از پدرش نقل كرد كه پدرش از ابوجعفر درباره تفســير آيه شــريفه 
»وبالنجم هم يهتدون«7 سؤال كرد كه منظور از نجم چيست؟ 

امام فرمود: 
منظور از نجم اميرالمؤمنين على اســت كه مانند ســتاره نجــم در ميان خاليق 

مى درخشد.8

  678. در رهايى بخش از عذاب  

و روى القندوزى ىف ينابيع املودة ص 495 باسناده عن اىب بصري عن الصادق قال، قال 

امرياملؤمنني: انا باب حطة.

ابوبصير از امام صادق نقل نموده كه امام صادق مى فرمايد:

5. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 79.
6. روايت شماره 94 شواهد التنزيل از قول ابى جعفر نقل شد كه آل محمد صراط مستقيم الهى هستند كه 

خداوند بندگانش را به اين صراط راهنمايى كرده است.
7. نحل، 16.

8. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 425.
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اميرالمؤمنين فرمود: من باب حطة هستم.

  679. معرفی حبل الل  

ابن عباس گويد: خدمت رســول خدا بوديم كه يك نفر از اعراب باديه نشــين وارد 
شــد و عرض كرد: يا رسول الل ! از شما شــنيدم كه فرموديد: »واعتصموا بحبل اللّه  جميعا 
والتفرقوا«؛ پس حبل اللّه  كدام اســت كه ما به آن تمســك جوييم و به آن چنگ زنيم؟ 

رسول خدا دست مبارك خود را بر دست على زد و فرمود: »متّسكوا بهذا هو حبل اللّه  
املتني«؛ به اين تمسك جوئيد كه او حبل الل  متين و ريسمان محكم خداوند است.1

   680. شبيه پيامبر  

قال رسول اللّه : من رسه ان يحيا حياىت وميوت مامىت ويسكن جنة عدن غرسها رىب فليوال 

عليا من بعدى...

پيامبرخدا فرمود: هركس مى خواهد مانند من زندگى كند و مثل من از دنيا برود و 
در بهشــت جاى گيرد على  بن ابي طالب را پس از من ولى )خود( قرار دهد و بعد از من 
به اهل بيتم اقتدا كند و همانا عترت من از خاك من آفريده شده اند و علم و درك من به 
آن ها عطا شــده است و واى بر منكر فضائلشان از امت من »فويل للمكذبني بفضلهم من 

امتى القاطعني فيهم صلتى ال انا لهم اللّه  شفاعتى«. 

)و واى( بر آنانى كه پيوندشــان را از من قطع كنند كه هرگز شــفاعت من به آنان 
نمى رسد.2

  681. روشنى بخش جان ها   

رسول خدا فرمود: 
»ان رب العاملني عهد ىف عىل الی عهدا انه راية الهدى و منار االميان وامام اولياىئ ونور 

جميع من اطاعتى«.

1. ينابيع املودة، ص 119 ـ نهج السعادة، ج 7، ص 201.
2. كنزالعامل، 217/6.
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پروردگار جهانيان درباره على به من ســفارش فرمود: كه على پرچم هدايت و 
جايگاه روشــن ايمان و پيشــواى بندگان پاك و روشنى بخش همه كسانى است كه مرا 

پرستش مى نمايند.1

  682. باب رهايي   

عن اىب سعيد الخدرى ـ رىض الله  عنه ـ قال: قال رسول اللّه  مثل اهل بيتى فيكم مثل باب 

حطة من دخل غفر له«. 

ابوسعيد روايت كرده كه رسول خدا فرمود: َمَثِل اهل بيت من در ميان شما مثل باب 
حطة )در بنى اسرائيل( است پس هركس داخل شود او آمرزيده است.2

  683. كفه علم الهى  

قال رسول اللّه : »انا ميزان العلم وعىل كفتاه والحسن والحسني خيوطه وفاطمة عالقته«. 

عبدالل  بن مسعود گويد: رسول خدا فرمود: من ميزان و ترازوى علم هستم و على دو 
كفه آن است و حسن و حسين بند و ريسمان آن و فاطمه واسطه ارتباط و عالقه اوست.3

  684. تمسكى سعادت بخش  

امام فخررازى در عظمت موالى متقيان على مى نويسد: »من اتخذ عليا اماما لدينه 
استمسك بالعروة الوثقى ىف دينه ونفسه«.

هركــه على را به عنوان پيشــواى دينى خود برگزيند همانا به ريســمان محكم 
تمسك جسته كه خودش و دينش را حفظ مى كند. 

و نيز آورده كه: 
ادر  اللهم   فقد اهتدى والدليل عليه قوله  اقتدى ىف دينه بعىل  بن ايب طالب »و من 

الحق مع عىل حيث الدار«.

1. نهج البالغه، ا بن ابی الحدید، ج 9، ص 168.
2. فردوس االخبار ديلمى ـ جامع الصغري، ص 67 ـ ينابيع املودة، ص 284.

3. فردوس االخبار ديلمى ـ ينابيع املودة، ص 245.

491



هركــس در دينش بــه على  بن ابي طالب اقتــدا كند هدايت مى شــود چنان كه 
رسول خدا فرمود: خداوندا! هرجا كه على هست حق را با او قرار بده.1

  685. امام ريشه اسالم است  

امام رضا فرمود: »ان االمامة اسُّ االسالم الناهى وفرعة السامى«؛ امامت اساس اسالم 
و شاخه سربلند آن است.2

  686. چنين تعبيرى را براى كسى جزء او نگفته است  

ابى الحمراء روايت مى كند كه ما نزد پيامبر بوديم كه در اين حين على به سوى 
ما آمد رسول خدا با ديدن امام فرمود: كسى كه خشنود مى شود به آدم در علمش و 
به نوح در فهمش و بــه ابراهيم در مقام خليل اللهيش، بنگرد به على  بن ابي طالب كه 

همه اين صفات در او جمع است.3
ابن عباس روايت مى كند كه رســول خدا فرمود: كسى كه مى خواهد به ابراهيم در 
حلمش و به نوح در حكمتش و به يوسف در مردم داريش نگاه كند پس به على  بن ابي طالب 

نگاه كند.4

  687. ستاره پر نور در آسمان دين  

انس  بن مالك گويد: چون رســول خدا نماز صبح و تعقيباتــش را انجام داد، چهره 
آبرومنــدش به درگاه خدا را به جانب ما نموده، فرمود: مردم )افراد بشــر جهت حركت و 
راه يابى( از خورشــيد استفاده مى نمايند و هركسى كه خورشيد را از دست داد بايد فورا به 
نور ماه بپيوندد، و هركســى كه از ماه نيز محروم شد فورا به ستاره ناهيد تمسك جويد و 
اگر ستاره زهره نيز از ديدش نهان گرديد بايد به فرقدين )ستاره نزديك قطب شمال كه 

در فارسى به آن دو برادران گويند( چشم بدوزد. 

1. تفسري كبري، ج 1، ص 205 و ص 207.
2. كاىف، ج 1، ص 200.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، حديث 116.
4. شواهدالتنزيل، ج 1، ح 147.
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آنگاه پيامبر فرمود: من خورشــيدم، و على ماه و فاطمه زهره و حســن و حسين 
فرقدان )دو بــرادران( كه با كتاب خدا از هم جدا نگردند تا اين كه بر لب حوض )كوثر( 

بر من وارد گردند.1

  688. حّجت خدا   

اسود بن ســعيد گويد: خدمت امام باقر بــودم كه خود آن حضرت بدون آن كه من 
چيزى بپرســم فرمود: ما حجت خدائيم ما باب خدائيم ما زبان خدائيم ما وجه خدائيم ما 

ديده خدا در ميان خلقش هستيم مائيم سرپرستان امر خدا در ميان بندگانش.2

  689. امام صفات خدايى دارد  

جنبى گويد: از اميرالمؤمنين شــنيدم كــه مى فرمــود: »انا عني اللّه  وانا يداللّه  وانا 
جنب اللّه  وانا باب اللّه «؛ منم چشــم خدا، منم دســت خدا، منم جنــب خدا )يعنى به خدا 

نزديكــم و مردم بايد از ناحيه من به خدا نزديك شــوند( منم باب خدا )هركه معرفت و 
خشنودى خدا را مى طلبد بايد از طريق من داخل شود(.3

  690. مثالى بى نظير آورد تا بفهمند  

عثمان  بن عفان گفت: شنيدم كه رسول خدا فرمود: 
اهل بيت من ســتارگان اهل زمين هستند، خود را بر آن ها مقدم نداريد بلكه آن ها را 

بر خود مقدم داريد آنان ولى امر بعد از من بر شما هستند. 
در اين هنگام مردى برخاست و به رسول خدا عرض كرد: اى رسول خدا  اهل بيت 

شما چه كسانى هستند؟ آن حضرت فرمود: على و فرزندان پاك او.4

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 267.
2. كاىف، ج 1، ص 199.
3. كاىف، ج 1، ص 199.

4. اماىل صدوق، ص 229.
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  691. پيروی از او واجب است.   

ابن عبــاس مى گويد: روزى رســول خدا فرمود: واليــت على  بن ابي طالب، واليت 
خداست و دوستيش، دوستى خدا و پيرويش فريضه خدا و اوليائيش اولياء خدا و دشمنانش 

دشمنان خدا، نبرد با او نبرد خدا، و سازش با او سازش با خداى عّزوجّل است.1

  692. اكثريت، مالك حقانيت نيست  

روزى عمار ياسر بر رسول خدا وارد شد و سالم كرد رسول خدا به عمار خوش آمد 
گفت و به او فرمود: اى عمار! بعد از من در ميان امت من حوادث سخت و ناگوارى پديد 
خواهد آمد تا به جايى كه بر روى يكديگر شمشــير بكشند و بعضى يك ديگر را بكشند 
پــس چون چنين وضعى پيش آمد »فعليك بهذا االصلع عن مينيـ  يعنى على  بن ابي طالبـ  
فان سلك الناس كلهم واديا وسلك عىل واديا فاسلك وادى عىل ودخل عن الناس يا عامر...«.

بر تو باد )پيروى كردن( از اين مردى كه جلوى ســر او مو ندارد و در ســمت راست 
من است. 
يعنى: 

على  بن ابي طالــب! پس اگر تمام مردم همگى در راهى بــه راه افتادند و على به راه 
ديگــر افتاد تو آن راه را برو كه على مى رود! و مردم را ترك كن، اى عمار! على تو را از 
هدايــت بر نمى گرداند و به ضاللت رهبرى نمى نمايــد، اى عمار! اطاعت كردن از على 
اطاعت كردن از من است و اطاعت نمودن از من اطاعت نمودن از خداوند عّزوجّل است.2

  693. بعضى از افراد اين امت اينگونه اند 

مســلم مى گويد از امام باقر شنيدم كه مى فرمود: هركس كه بخواهد بدون داشتن 
برنامــه از امام زمانى كه خداوند بــراى او تعيين فرموده به خدا نزديك گردد اگر خود را 
به رنج و مشــقت هم بيندازد خداوند تالش او را نمى پذيرد و او گمراهى متحير اســت و 
خداوند اعمالش را دشمن مى دارد و َمثل او َمثل گوسفندى است كه از گله و چوپان خود 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 32.
2. غايه املرام، ص 540.
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جدا و منحرف شــده و آن روز خود را به زحمت انداخته و اين طرف و آن طرف مى دود 
كه ناگهان صداى آن چوپان بلند مى شود كه اى گوسفند به نزد گله و چوپان خود برو، تو 
سرگردان و متحيرى و چوپان و گله خود را گم كرده اى )ِمثل افرادى كه جذب دسته اى 
مى شــوند و بين خود و آن دســته در انتخاب حق جدائى مى بينند و سرگردان مى مانند 

حرف چه كسى حق است(.
در اينجا اســت كه اين گوســفند )وقتى به بن بست رســيد( با اضطراب و نگرانى به 
طرفى مى دود )آن شــخص بدون آن كه حق را بشناسد و نور معرفت امام زمان را در 
قلبش پذيرا باشــد( و هيچ چوپانى نيست تا او را به گله و چوپان اصلى او رهنمون شود 
كــه ناگهان در چنين حالتى گرگ فرصت را غنيمت شــمرده و او را مى خورد )در دامن 

افكار باطل شخصى خود يا گروه خاصى مى افتد كه راهشان راه امام زمان  نيست(.
سپس امام باقر فرمود: اى محمد! )محمد بن مسلم كه از اصحاب خاص آن حضرت 
بود( به خدا قســم بعضى افراد اين امت چنين اند، كسانى كه امام زمان معصوم از جانب 
خدا را باالى ســر خود نمى شناسند اينان گمراه و سرگردانند و اگر چنين بميرند به مرگ 
كفر و نفاق مرده اند و بدان اى محمد كه پيشــوايان ستم و پيروان آنان جدا شده از دين 
خدا هســتند كه هم خود گمراهند و هم ديگران را گمراه كرده اند اينان اعمالشان )نماز، 
روزه، حج، زكات و...( مانند خاكســترى است كه در روز طوفانى روى زمين قرار گرفته و 
باد به شدت آن را در هوا پراكنده مى سازد در نتيجه ذره اى از آن را نمى توانند براى خود 

حفظ نمايند و اين همان گمراهى دور افتاده از راه حق است.1

  694. از اول خلقت پرچم هدايت بود  

 جماعتى از شيعيان در مورد جانشينى و امامت بعد از حضرت امام حسن عسگرى
اختــالف پيدا كردند لذا در اين مورد نامه و عريضه اى توســط يكى از نواب خاص امام 

عصر به محضر امام نوشتند امام در پاسخ آن ها چنين فرمود: 
اى شيعيان! 

چه چيزى باعث شــده است كه در وجود ما شــك و ترديد كنيد و در حيرت باشيد؟ 

1. مكيال املكارم، ج 1، ص 11 ـ عن اصول كاىف، ج 1، ص 375 باب فيمن دان بغير امام، حديث 2.
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»او ما سمعتم اللّه  عّزوجّل يقول: يا ايها الذين آمنوا اطيعوااللّه  واطيعواالرسول واوىل االمر 

منكم«؛ اى ايمان آوردندگان! فرمان خداوند و رسول او و صاحبان امر را اطاعت كنيد...

آيــا نديديد خداوند متعال چگونه از بدو خلقــت آدم پناهگاه و معقل و پرچم هاى 
هدايتى براى شما قرار داد؟ هرگاه يكى از پرچم هاى هدايت به زمين افتاد پرچم ديگرى 
به اهتزاز در مى آمد و هر زمان كه يكى از ســتارگان درخشــان آسمان توحيد و نبوت و 
امامت غروب مى كرد ستاره فروزان ديگرى به جاى او طلوع مى نمود پس آنگاه كه پدرم 
از دنيا رفت گمان كرديد كه خداوند دين خود را باطل و بى سرپرست گذاشته.... نه چنين 

است. 
نه در گذشته اين طور شده و نه در آينده اين طور خواهد شد... »واجعلوا قصدكم الينا 
باملودة عىل السنة الواضحة...«؛ يعنى: »هدف و مقصد خود را بر اساس دوستى و محبت با 

ما قرار دهيد و راه روشن را دنبال كنيد آنچه الزم محبت و نصيحت بود به شما گفتيم«، 
آن ســتمگرى كه در مقابل خداوند سركشــى كرده و مدعى مقامى شد كه براى او نبود 

)ادعاى امامت كرد( آن نادان به زودى نتيجه عمل پست خود را خواهد ديد.1

  695. مثالى استثنايى براى مردى بى نظير 

در كتاب خصال ضمن شمارش فضايل اميرالمؤمنين على آمده: 
و اما فضيلت بيستم از فضايل آن حضرت اين است كه حضرت على فرمود: »فاىن 
اّمتى مثل باب حطّة ىف بنى ارسائيل فمن دخل ىف  يقول ىل: مثلك ىف    سمعت رسول اللّه

واليتك فقد دخل الباب كام امره اللّه  عّزوجّل«.

از رسول خدا شنيدم كه فرمود: يا على مَثَل تو در اين امت، باب حطّه در بنى اسرائيل 
اســت )كه هركس بر آن وارد مى شد آمرزيده بود( پس هركه در واليت تو داخل شود به 

باب حّطه اين امت وارد شده است.2

1. غيبت طوسی، ص 172.
2. بحاراالنوار، ج 22، ص 225.

496



  696. صحرايى پر از آتش  

 عىل الخلق كلهم بعد النبى اّن دفع الزاهد العابد لفضل عىل« :قال االمام الحسني

 كالحلفاء وان  ليصري كشعلة نار ىف يوم ريح عاصف وتصري سائر اعامل الدافع لفضل عىلٍّ

امتالت منه الصحارى واشتعلت: فيها تلك النار وتخشاها تلك الريح حتى تاىت عليها كلها تبقى 

لها باقية«.

شــخصى كه زاهد و عابد است اما فضيلت و برترى امام على را بر ديگر انسان ها 
پس از رســول خدا باور ندارد انكار واليت در وجوداو مثل شعله آتشى در روز طوفانى 
اســت و ديگر اعمال او هرچند فراوان باشــد چون علف هاى خشك بيابان است )يعنى 
آتش آن علف ها را مى سوزاند( هرچند سراسر بيابان را فرا گرفته باشد اما آنگاه كه شعله 
آتش در آن زبانه كشد و باد وزيدن گيرد همه آن علف ها خواهند سوخت و چيزى از آن 

باقى نخواهد ماند.1

  697. پنج رکن رکين   

حضرت باقر مى فرمايند: »بُنى االسالم عىل خمس: عىل الصالة والزكاة والصوم والحج 
والوالية ومل يناد بىش ٍء كام نودى بالوالية«.

اســالم بر پنج پايه استوار اســت: نماز، زكات، روزه، حّج و واليت و هيچ يك از آن 
اركان به پاى واليت نمى رسد.2

زراره مى گويــد: پس از اينكه امام باقر اركان پنجگانه اســالم را بيان كرد از آن 
حضرت پرسيدم كدام يك از اين اركان برتر است؟

امام فرمود: »الوالية افضل النهامفتا حهّن والو اىل هو الدليل عليهن«.3
واليت برترين پايه اســت زيرا واليت در ميــان اركان دين نقش كليدى دارد و امام 

راهنماى دين است. 
در ادامــه امام فرمود: بلنداى امــر و قله بلند و كليد آن و در هر چيز، رضايت خداوند  

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 302، حديث 113.
2. بحاراالنوار، ج 65، ص 329. 
3. بحاراالنوار، ج 65، ص 332. 
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پس از شــناخت امام پيروى از اوست و خداوند فرموده: هر كس از رسول پيروى كند 
از خدا پيروى كرده است...1

سپس امام تأكيد فرمودند: اگر كسى تمامى شبها به نماز ايستد و همه روزها را روزه 
بدارد و همه اموالش را صدقه بدهد هر ساله حّج بيت الل  كند ولى، واليت ولى خدا )امام( 
را نشناسد تا آن را بپذيرد و همه كارهايش را با راهنمايى او انجام دهد از طرف خدا هيچ 

ثوابى ندارد و از اهل ايمان نيست »...و ال كان من اهل االميان«.2

  698. تشبيهى بى اغراق  

رسول خدا روزى خطاب به اميرالمؤمنين على فرمود: 
اى على! 

تو در بين امت من همانند »قل هو اللّه « در قرآن مى مانى اگر كســى تو را دوســت 
داشــته باشد و با زبان به آن اقرار كند يك سوم ايمان را دارا است و هر وقت كه زبان و 
قلب او آغشته به عشق تو باشد دو سوم ايمان را دارد و چون با زبان و قلب دوست داشته 

باشد، با قلم، قدم و عمل تو را يارى كند تمامى ايمان را دارا خواهد بود. 
چنان كه خواندن يك بار »قل هو اللّه  احد« برابر با قرائت ثلث قرآن اســت و دو بار، 

دو سوم آن و سه بار تمامى قرآن.3

  699. هر انسان عادى نمى تواند در جايگاه امام بنشيند  

در حديثى از امام رضا به فلسفه امامت و ويژگى ها و جايگاه نورانى امام اشاره شده 
است در اينجا به بخشى از آن حديث نورانى اشاره مى شود: 

حضــرت فرمود: آيا مــردم ارزش و منزلت امامت و جايگاه آن را در امت اســالمى 
مى شناسد؟ تا به انتخاب آن دست بزنند ارزش امامت بيشتر و شأن آن واالتر و جايگاهش 
بلندتر و درون آن ژرف تر از آن اســت كه خرد و عقل انسانها به آن راه يابد و بشر بتواند 

1. نساء، 80. 
2. بحاراالنوار، ج 65، ص 333. 

3. اماىل مفيد، ص 402. 
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با عقل و درك خويش امام را برگزيند بلندى مقام امامت چنان است كه خداوند، ابراهيم 
خليل را پس از نبوت و دوستى به آن مفتخر ساخت. 

ـ امامت، زمام دين، نظام مهين، صالح دنيا و عزت مؤمنان اســت امامت بنياد بالنده 
و فرع نمايان اســت تماميت نماز، زكات، روزه، حّج و جهاد، تقسيم عادالنة سرمايه هاى 
عمومى اجراى احكام و حدود شرعى، پاسدارى از مرزهاى مملكت اسالمى با امام تحقق 

مى پذيرد. 
ـ امام همانند خورشيد است كه با نور خود جهان را روشن مى سازد و كسى را به آن 
دسترسى نيست امام آب گوارايى است كه تشنگان هدايت را سيراب مى سازد امام داللت 
كننده به هدايت و رهاننده از گمراهى است امام چونان آتشى است بر بلندى كه هم راه 
را به راهروان مى نماياند و هم به كســانى كه از او گرمى بخواهند گرما مى بخشــد و هر 

كسى از او جدا شود نابود مى شود.
ـ امام امين خداوند در ميان مردم و حجت پروردگار بر بندگان و جانشين او در جهان 

است امام ما را به سوى خداوند فرا مى خواند و از حرمت هاى الهى پاسدارى مى كند. 
ـ امام از گناهان پاكيزه از عيب ها پيراسته و از علم و حلم ويژه برخوردار است. 

ـ امام يگانه عصر خويش اســت در دانش و فضايل انســانى نظير ندارد او فضيلت و 
دانش را از كسى نياموخته است بلكه خداوند وهاب به او ارزانى كرده است. 

پس چه كســى مى تواند مقام و منزلت امام را بشناســد تا انتخاب او برايش ممكن 
باشد.1

  700. هر مطلبى راه ورود خود را دارد  

امام صادق فرمود: 
»....انه من اىت البيوت من ابوابها اهتدى و من اخذ ىف غريها سلك طريق الردى و صل اللّه  

طاعة وىل امره بطاعة رسوله و طاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة والة االمر مل يطع اللّه  وال 

رسوله«.

همانا هركس از درهاى خانه ها وارد شــود اهل هدايت است و آن كه از غير در بيايد 

1. كاىف ج 1، كتاب الحجة، حديث 1. 
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راه هالكت 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 هركس اطاعت از اولياى 

امر را ترك كند از خدا و رسول او اطاعت نكرده است.1

  701. هدف رسيدن به قله هدايت است  

امام باقر مى فرمايد: 
»ذروة االمر وسنامه ومفتاحه وباب االشياء ورضا الرحمن الطاعة لالمام بعد معرفته...«.

بلندترين نقطه و قله دين و كليد آن در همه چيزها و مايه خشــنودى خداى مهربان 
اطاعت كردن از امام پس از معرفت نســبت به او اســت خداى عّزوجّل مى فرمايد: »من 

يطع الرسول فقد اطاع اللّه  ومن توىل فام ارسلناك عليهم حفيظا«.2

  702. اين محبت دستور خداست  

)ىف  الحطب  النار  تأكل  كام  السيأت  يأكل   عىل  بن ايب طالب »حّب   : رسول اللّه قال 

حديث آخر( حّب عىل  بن ايب طالب يأكل الذنوب كام تأكل النار الحطب«.3

پيامبر فرمود: دوست داشتن على  بن ابي طالب زشتى ها و بدى ها را مى خورد و از 
بين مى برد چنانچه آتش هيزم را مى خورد و مى سوزاند. 

و در حديثى ديگر آمده كه آن حضرت فرمود: 
دوســتى و محبت على  بن ابي طالب گناهان را مى خورد و محو مى كند آن گونه كه 

آتش هيزم را مى خورد. 

  703. اين جايگاه نورانى را خدا تعيين كرده است 

رســول خدا فرمود: منشأ خوشــحالى دل من، فاطمه است و دو پسرانش )حسن و 

1. كاىف، ج 1، ص 181، بــاب معرفه االمــامـ  رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 181 و ج 3، ص 205 و ج 
12، ص 16.

2. نساء، 80، كاىف كتاب ايمان والكفر.
3. مناقب، ج 3، ص 198ـ  بحاراالنوار، ج 39، ص 257، باب 87 و ص 304، باب 87ـ  الرصاط املستقيم، ج 1، ص 198.
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حســين( ميوه دل من هستند و همسرش على ا بن ابي طالب نور چشم من است و بقيه 
اوالدش از ائمه طاهرين امينان خداى من هستند.1

  704. ريشه دين  

رســول خدا فرمود: هر چيزى بنياد و ريشه اى دارد و بنياد اسالم دوست داشتن ما 
اهل بيت است.2

   705. توصيف امام در نگاه رسول خدا  

حضرت رسول فرمودند: اى على! هركس تو را بكشد مرا كشته است، و هركس با 
تو كينه ورزد با من كينه ورزيده است و هركس به تو ناسزا گويد به من ناسزا گفته است 
چرا كه تو به منزله خود من هستى. روح تو از روح من است و سرشت تو از سرشت من. 
خداونــد عّزوجــّل مرا آفريد و تو را، و مرا برگزيد و تو را. و مرا به نبوت برگزيد و تو را به 

امامت. لذا هركس كه امامت تو را انكار كند نبوت مرا انكار كرده است! 
اى على! تو وصى من و پدر فرزندانم و همسر دختر من و جانشين منى در بين امتم، 
هم در زندگانى و هم در مرگم. امر تو امر من است و نهى تو نهى من. قسم به آن كسى 
كه مرا به نبوت مبعوث كرد و بهترين موجوداتم كرد، تو حجت خدا بر آفريدگان و امين 

او بر سّرش و خليفه او در بين بندگانش هستى.3

  706. كارى حسرت انگيز و معامله اى پر ضرر  

به حضرت رضا عرض شد: آيا مى خواهيد كسى را كه تجارت بسيار پر زيانى نموده 
و خود را بيچاره كرده به شما معرفى كنيم؟ 

فرمود: چه كسى؟ 

1. بحاراالنوار، ج 23، ص 110.
2. املحاسن: 286/1.

3. بخشى از خطبه رسول خدا در فضيلت ماه رمضان.
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گفتنــد: فالنى ده هزار دنيار طال را با ده هزار درهم نقره معاوضه نموده و ثروتش از 
ده هزار سكه طال به ده هزار درهم سكه نقره كاهش يافته است. 

حضرت فرمودند: آيا اگر يك بدره )ده هزار ســكه نقره( را با هزار سكه نقره معاوضه 
نمايد از اين بدتر و حسرت انگيزتر نيست؟ 

گفتند: آرى!
فرمود: مى خواهيد از اين زيانبارتر و حسرت انگيزتر به شما خبر دهم؟ 

گفتند: بلى!
فرمود: اگر كسى هزار كوه طال داشته و آن را با هزار حبه طالى قالبى معاوضه نمايد 

از اين زيانكارتر و تأسف بارتر نيست؟ 
گفتند: بلى!

فرمود: آيا مى خواهيد از اين هم زيانكارتر و حسرت بارتر به شما خبر دهم؟ 
گفتند: بلى!

فرمود: 
كســى كه در نيكى نمــودن به پدر و مادر بدنى را بر پــدر و مادر دينى خود ترجيح 
مى دهد و پدر و مادر دينى انســان حضرت محمد و على هســتند. زيرا فضيلت و 
برترى پدر و مادر دينى حضرت محمد و على بر پدر و مادر بدنى بيشتر از برترى هزار 

كوه طال بر هزار حّبه طالى قاّلبى است.

  707. ضرورت شناخت واليت   

»عن اىب جعفر : اما لو ان رجال قام ليله وصام نهاره وتصدق: بجميع ماله وحج جميع 

دهره مل يعرف والية وىل اللّه  فيواليه ويكون جميع اعامله بداللته اليه ما كان له عىل اللّه  حق 

ىف ثوابه وال كان من أهل االميان«.

اما اگر كسى شبهايش را به نماز بپردازد و روزها روزه بگيرد و همه اموالش را  صدقه 
دهد و همه عمر در طواف كعبه باشد اما واليت ولى خدا را نشناسد تا از وى تبعيت كند 
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و جميع اعمالش را به واليت و هدايت  او متمركز ســازد از انجام اين اعمال پاداشــى از 
جانب حق تعالى نصيب او نخواهد شد و از زمره اهل ايمان شمرده نمى شود.1

  708. اساس كامل دين خدا  

امام صادق: »اثاىف االسالم ثالثة: الصلوة والزكوة والوالية التصح واحدة منهن اال بصا 

جتيها«. 

سنگ هاى زير بناى اسالم سه چيز است نماز، زكات، و واليت كه هيچ يك از آن ها 
بدون ديگرى درست نمى شود.2

  709. امام براى هدايت جامعه يك ضرورت عقلى است  

در زمان حكومت امام على يك ســال روز عيد غديرخم با روز جمعه مصادف شد 
لذا حضرت طى خطبه اى مهم در آن روز فرمودند: ...امروز روز ســقوط شيطان و روشن 

شدن حق است. 
امروز روز عهد و پيمان است. امروز روز گشايش است. 

من راه خدا، حجت خدا، رمز هدايت و شرافت امت اسالمى هستم. در قيامت بهشت 
و دوزخ به واسطه من تقسيم مى شود...3

  710. چراغ راهيابى  

امام على فرمود: همانا من در ميان شــما مثل چراغ در تاريكى هستم كه هركس 
به حريم آن در آيد از نور آن روشنايى گيرد.4

1. وسايل الشيعه، ج 1، ص 7.
2. كاىف، ج 2، ص 18.

3. مستدرك نهج البالغه اين خطبه بسيار طوالنى مى باشد.
4. غررالحكم، حديث 3883.
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  711. در بيابان گمراهى امام راهبر است  

ابن بابويه از عبدالل  بن عباس روايت كرده كه رســول خدا فرمود: هركس دوســت 
داشــته باشد به ريسمان محكم خدا تمسك جويد كه هرگز بريده نشود بايد توسل جويد 
به واليت برادرم و وصيم على  بن ابي طالب زيرا هالك نشــود كسى كه دوست داشته 

باشد او را و نجات نيابد هركس كه على را دشمن بدارد.1

  712. پيامبر سرنوشت امت را به دست امام داد 

ىف العيون عن الرضا عن ابيه عن آبائه عن الحسني  بن عىل قال، قال رسول اللّه  لعىل 

يا عىل! انتحجــة اللّه  وانت باب اللّه  وانت الطريق اىل اللّه  وانت النبأ العظيم وانت الرصاط 

املستقيم.2

يعنــى: پيامبر فرمود: يا على تو حجت خدا و باب خدا و راه خدايى و تويى آن خبر 
بزرگ و تويى صراط راست و مستقيم خدا.

  713. چهره خورشيد  

»احمد بن اسحاق« كه از بزرگان شيعه و پيروان ويژه امام عسگرى است مى گويد: 
»خدمت امام عسگرى شرفياب شدم3، مى خواستم در مورد جانشين پس از او پرسش 
كنم، آن گرامى بدون آنكه ســؤال كنم فرمود: اى احمد، همانا خداى متعال از آن هنگام 
كــه آدم را آفريد زمين را از حجت خدا خالى نگذاشــته و نيز تــا قيامت خالى نخواهد 
گذاشــت، به واســطه حجت خدا از اهل زمين بال دفع مى شود و باران مى بارد و بركات 

زمين خارج مى گردد.
عرض كردم: اى پسر رسول خدا ، امام و جانشين پس از شما كيست؟ 

1. تفسري جامع، ج 1، ص 371.
2. تفسري صاىف ذيل آيه نباء از سوره نباء.

 3. مزار نورانى اين يار صديق امام در شــهر ســرپل ذهاب ايران اسالمى است ايشان به دستور امام عسگرى
قبل از ســاخته شدن مسجد جمكران مسجدى در قم ســاختند به نام مسجد امام عسگرى اين مسجد از جهت 
قداســت يكى از بزرگ ترين مساجد قديمى ايران اسالمى است كه در زمان امام عسگرى بنا شد و هم اكنون از 

مساجد مهم شهر قم محسوب مى شود.
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آن حضرت با شــتاب به درون خانه رفت و بازگشت در حالى كه پسرى سه ساله كه 
رويى همانند ماه تمام داشــت بر دوش خويش حمل مى كرد فرمود: اى احمد بن اسحاق، 
اگر نزد خداى متعال و حجت هاى او گرامى نبودى اين پســرم را به تو نشــان نمى دادم، 
همانا او هم نام رسول خدا و هم كينه اوست، او كسى است كه زمين را از عدل و داد پر 
مى سازد همچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد. اى احمد بن اسحاق َمَثل او در اين امت 
مثل »خضر « و ذوالقرنين اســت، سوگند به خدا غايب مى شود به طورى كه در زمان 
غيبت او از هالكت نجات نمى يابد مگر كســى كه خداوند او را بر اعتراف به امامت وى 

ثابت قدم بدارد و موفق سازد كه براى تعجيل فرج او دعا كند.
عرض كردم: 

سرور من! 
آيا نشانه اى دارد كه دل من به آن اطمينان )بيشترى( پيدا كند؟ 

)در اين هنگام( آن پســر به عربى فصيح گفت: »منم بقيةالل  در زمين، همان كه از 
دشمنان خدا انتقام مى گيرد، اى احمد بن اسحاق پس از مشاهده عينى دنبال اثر نگرد...«.

  714. راه تقرب به خدا چيست؟  

سيد  وجربئيل  االنبياء،  سيد  انا  سيدا،  له  وجعل  اال  خلقا  خلق اللّه   ما   : رسول اللّه قال 

املالئكة، وعىل سيد االوصياء، حبى وحبُّ عىلٍّ سيد ما تقرب به املتقربون. 

رســول خدا فرمود: خداوند هيچ چيزى را نيافريد مگر براى او ســرور و آقائى قرار 
داد، مرا ســرور و آقاى پيامبران، جبرئيل را ســرور و آقاى فرشتگان، على را سرور و 
آقاى جانشينان پيامبران، دوستى من و دوستى على را سرور و آقاى هر چيزى كه وسيله 

نزديك شدن به خدا مى شود قرار داده است.1

  715. هيچ عذرى پذيرفته نيست  

عبدالحميد بن ابى العالء معروف به »ابومحمد« كه از شيعيان مخلص بود مى گويد: در 
مكه كنار كعبه بودم يكى از غالمان امام صادق را ديدم به ســوى او رفتم تا جوياى 

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 127.
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حال امام صادق شــوم، ناگاه چشــمم به خود امام افتاد كه در مســجدالحرام در حال 
سجده بود. 

منتظر شــدم تا سر از ســجده بردارد، ولى سجده آن حضرت طول كشيد برخاستم و 
چند ركعت نماز خواندم و هنوز ديدم آن حضرت در سجده است، به غالمش گفتم: امام 
از چه وقت به ســجده رفته اســت؟ گفت: قبل از آن كه ما به اينجا بيائيم، امام سخن ما 
را شنيد و سجده را به پايان رسانيد و سر از سجده برداشت و به من فرمود: اى ابامحمد 
نزد من بيا. نزديك رفتم و سالم كردم و جواب سالمم را داد، در اين هنگام صداهائى از 

پشت سر شنيد، فرمود: اين صداها از كيست؟ 
گفتند: صداى »عبادت« گروهى از ُمرجعه و َقَدرّيه و معتزله )سه گروه منحرف زمان 

امام ( مى باشد. 
امــام صادق فرمود: آن ها قصد دارند با من مالقات كننــد، برخيز از اينجا برويم، 
برخاســتم و امام برخاست، آن سه گروه نزد امام آمدند، امام به آن ها فرمود: »از من دور 
شويد و مرا نيازاريد، من فتوا دهنده به شما نيستم« سپس دستم را گرفت و از آن ها جدا 
شــد و با هم حركت كرديم و از مســجدالحرام بيرون آمديم، آنگاه امام صادق به من 

فرمود: 
»اى ابامحمد! ســوگند به خدا اگر ابليس پس از آن كه از فرمان خدا در مورد سجده 
كردن آدم ســرپيچى كرد، تمام عمر دنيا را براى خدا ســجده كند سودى به حال او 
نخواهد داشــت و خدا از او نمى پذيرد مگر اين كه او آدم را ســجده كند همچنين اين 
امت گنهكار و ســركش و اغفال شــده كــه بعد از پيامبر امام بر حق و نصب شــده 
پيامبر )يعنى على ( را ترك كرده اند، هرچه عبادت و كار نيك كنند، خداوند از آن ها 
نمى پذيرد، مگر اين كه امامت على را بپذيرد و مطابق فرمان خدا، زير پوشش واليت 

علوى در آيند و وارد آن درى گردند كه خدا به رويشان گشوده است.
اى ابامحمد! خداوند پنج فريضــه را بر امت محمد واجب كرد: 1. نماز؛ 2. زكات؛ 
3. روزه؛ 4. حــج؛ 5. واليــت و رهبرى ما؛ در مورد چهار فريضــه اول در بعضى موارد 
رخصتى  داد ولى به خدا ســوگند به احدى از مسلمين در مورد ترك واليت ما، در هيچ 

مورد رخصتى نداد.1

1. جزاءاالعامل جزائرى، ج 1، ص 880.
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   716. راه ورود به حريم پيامبرخدا  

امام صــادق مى فرمايد: منظور از اهل البيت در آيه تطهيــر، ائمه اطهار و واليت 
 آن هاســت هركس در واليت اهل بيت داخل شود مانند آن است كه در خانه پيامبرخدا

داخل گرديده است.1

  717. اين مقايسه معقول نيست  

حضرت ولى عصر در پاســخ به ســؤالى كه امام على باالتر است يا ابوبكر )طى 
داستانى مفصل كه در همين فصل كل داستان را آورده ايم( فرمودند: 

متى اقل موالى افضل منهام

 اكن للذى فضلته متنقصا
امل تر ان السيف يرزى بحده

 مقالك هذا السيف احدى من العصا
هرگاه بخواهم در مقايســه ميان مواليم على و آن دو نفر بگويم مواليم از آن ها 
برتر اســت منزلت و مقام او را پايين آورده ام آيا نمى بينى كه اگر بگوئى شمشير از عصا 

برنده تر است شمشير با برندگيش تو را به خاطر اين مقايسه سرزنش خواهد كرد.2

  718. كتاب خدا را رد كردند  

عبدالعزيز ابن مسلم نقل مى كند كه: 
مــا گروهى بوديم در زمان واليت و امامت حضرت على ا بن موســى الرضا در مرو، 
روزى در خصــوص امر امامت بين ما اختالف افتاد همه به اتفاق به مســجد جامع نزد 
حضرت امام رضا رفتيم و او را از قضيه كه مورد اختالف مردم بود راجع به امر امامت 

اطالع داديم حضرت تبسم فرمودند و گفتند: 
اى عبدالعزيــز! مردم جاهل و نادان، به دين خود خيانــت و خدعه مى كنند خداوند، 
پيغمبــر آخرالزمان خــود را از دنيا نمى برد مگر آن كه دين او را كامل نمود و قرآن براى 

1. احقاق الحق، ج 3، ص 309.
2. العبقرى الحسان، ج 2، ص 86.
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وى نازل كرد و تمام امور حالل و حرام و حدود احكام و جميع مايحتاج بشر را در كتاب 
خود بيان كرد.  

در آخر عمر پيغمبر در حجة الوداع كه عبارت از حجى باشــد كه در موقع مراجعت از 
مكه، داستان غديرخم در بين آمد خداوند آيه: 

»اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا« )مائــده/3( 

را نازل فرمود. 
امر امامت هم جزء تمامّيت دين است، الشك و بدون شبهه و ترديد بايد بيان نمايد 
چنانچه پيامبر بيان كرد و خود از دنيا نرفت مگر آن كه كليه امورى كه مربوط به مصالح 

و مفاسد امت خود بود را تبيين نمود و راه را براى آنان معين نمود. 
على  بن ابي طالب را براى آنان امام و پيشوا و خليفه خود ساخت و هيچ يك از امور را 

فرو گذار ننمود. 
چنانچه كسى گمان كند كه خداوند دين خود را كامل ننموده است كتاب خداى را رد 

كرده است و قبول نكرده و كسى كه رد كند كتاب خدا را كافر است. 
آيا مى دانيد كه امامت چيست و محل و قدر امام در امامت چه هست؟ 

مقام امام بزرگ تر و شايسته تر و مكان و درجه او بلندتر از اين است كه مردم بتوانند 
فكرى در اطراف آن بنمايند و غور و تأمل و انديشه در آن كنند و به عقل و فكر ناقص 
خــود بفهمند و دريابند مقام او را يا از خود اختيارى در انتخاب و برگزيدن امام داشــته 
باشــند. زيرا مرتبه امامت مقام خاصى اســت كه تازه پس از برگزيــدن خداوند ابراهيم 
خليل را به پيغمبرى و مرحله دوســتى در مرتبه سوم امامت را به ابراهيم خليل از جهت 
فضيلت و شــرف به او عطا مى كند و اشــاره به ذكر آن مى نمايد چنانچه هم خداوند در 
قرآن مى فرمايد: »اىن جاعلك للناس اماما؛ در اين مقام ابراهيم خليل با خوشحالى و فرح از 
خداوند درخواســت مى كند كه در ذريه و اوالد و اعقاب من نيز امر امامت را مقرر فرماى 

در جواب خليل فرمايد: »قال الينال عهدى الظاملني«. )بقره/124(
به موجب اين آيه فرمود خداوند امامت هر شــخص ظالم و ســتمكارى باطل است 
تا روز قيامت، زيرا كه اين حكم نســخ نشده اســت و امامت را مخصوص به اشخاصى 
برگزيده از طرف خود كه شايسته مقام امامت را دارند و از هر جهت پاك و منزه از عيوب 

و نقايص هستند.

508



و تفضل و مرحمت درباره خليل نمود به اين كه در ذريه و اوالد او اشخاصى برجسته 
و پاكيزه و منزه از عيوب قرار داده، چنانچه فرمود: 

»ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صالحني وجعلناهم امئة يهدون بامرنا واوحينا 

اليهم فعل الخريات واقام الصلوة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين«؛ داديم به ابراهيم اسحق و 

يعقوب را كه همه آنان از اشخاص صالح و درستكار بودند و آنان را امام و پيشوا ساختيم 
كه راهنماى ديگران باشند و مردم را هدايت كنند و دستور و قوانين و اوامر ما را به آنان 

برساند. 
اين امامت در نســل و اعقاب اســحق و يعقوب به ارث باقى ماند و همين طريق از 
قرنى به قرنى و از نســلى به نسلى به ارث رسيد با اين كه حضرت رسول، پيغمبر گرديد 

و اين امر را به ارث از آنان آورد. 
خداوند فرمود: 

»ان اوىل الناس به ابراهيم للذين اتبعوه هذا النبى والذين آمنوا له وىل املؤمنني«.

به تحقيق كه شايســته ترين مردم نسبت به ابراهيم از اين كه متابعت او را نمايند و 
پيرو او باشــند اين نبى است )پيغمبر آخرالزمان( و كسانى كه به اين پيغمبر ايمان آوردند 

ولى و آقا و بزرگ مؤمنين خواهند بود. 
مقام برجستگى و شايستگى را به پيغمبر خاتم خود عطا كرد، پس پيغمبر اين مقام را 
طبق دســتور خداوند و به موجب قاعده اصفياء به حضرت على  بن ابي طالب كه خداوند 
به او علم و ايمان و ســاير امور كماليه عطا فرموده بود برگزار نمود چنانچه فرمود »وقال 

الذين اوتوا العلم واالميان لقد لبثتم ىف كتاب اللّه  اىل يوم البعث«. )روم/56(

كسانى كه علم و ايمان به آنان داده شد تا روز قيامت برقرار خواهند بود پس صاحبان 
علم و ايمان على و فرزندان او خواهند بود زيرا بايد اهل )صفوة( باشند كه برگزيده از 
طرف خداوند باشند به واسطه پاك بودن از عيب و نقص و چون پيغمبرى بعد از حضرت 
رسول نباشد ناگزير بايد صاحبان علم و ايمان على و اوالدهاى او باشند و مخصوص به 

اين جماعت باشد تا روز قيامت. 
وقتى كه حال به اين طريق شد تعجب و شگفت است كه مردم امر امامت را اختيارى 
دانسته و به اختيار خود هركس را بخواهند انتخاب كنند و اين از نهايت جهالت و نادانى 
و غايت گمراهى آنان مى باشد؛... امامت و خالفت از طرف خداست و خليفه و جانشين از 
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طرف حضرت رسول مى باشد، شخص امام بايد كسى باشد كه بتواند زمام دين و نظام 
امور مسلمين را در دست گيرد و اصالح مسلمين را تشخيص بدهد. 

امام اساس اسالم و در حقيقت پايه و بناى اسالم است. 
امام كســى است كه بايد حالل خداوند را حالل بداند و حرام خداوند را حرام و اقامه 
حــدود الهى كند و طرفدارى از دين كند و مردم را از روى حكمت و موعظه حســنه و 

حجت بالغه و كامله دعوت نمايد. 
امام مانند آفتابى اســت براى عالم كه در افق و در جاى بلندى جلوه كند و افهام و 

عقول مردم به كنه آن نمى رسد و عاجز از ادراك آن باشد. 
امام بدر تابان و چراغ پر نور و ســتاره درخشــانى است كه در شب تاريك نور آن به 
زمين تابيده و به واســطه نور ســتاره ها ظلمت و تاريكى شب تخفيف يافته و در اثر نور 
ســتاره ها ـ مى توان راه را تشخيص داد، به اين معنى چنانچه ستاره ها در شب تاريك به 
واسطه نور خودشان راهنماى مردم مى شوند امام هم از همين طريق به واسطه نور علم 
خود مردم را از گمراهى و بدبختى و تيرگى جهالت و نادانى نجات مى بخشــد. امام مانند 

ابر بارنده و بارانى است كه الينقطع مى بارد. 
امام امين مردم و رفيق و مهربان و مانند برادر است با ديگران و نجات دهنده بندگان 

است از آتش آخرت. 
امــام امين خداوند در روى زمين و حجت كامله يــزدان بر بندگان و راهنماى مردم 

است به طرف خداوند. 
امام كسى اســت كه پاكيزه است از گناهان و مبراســت از عيوب و نقائص در علم 
مخصــوص و در حلم منحصر و در نظام خلق يگانه عصر و ســبب عزت و ســربلندى 

مسلمين و از بين برنده دشمنان و هالك كننده كافران و بى دينان است.
امام يگانه دهر خودش اســت كه كســى در علم و دانش و حلم و شــجاعت، جود، 
ســخاوت با او برابرى نكند و مانند او مثل و مانندى نباشــد كه در اين امور بايد باشد به 
اين معنى كه عالم به جميع علوم باشــد بدون اكتســاب كه درس بخواند و مدرسه برود 

تحصيل علم و دانش كند، نه بلكه بايد علم او لدنى و از طرف خداوند باشد. 
اى عبدالعزيز! گمراه گرديد عقول از انديشــه مردم و سرگردان شدند، صاحبان خرد 
و فهم عاجز شــدند بزرگان حيران شد، حكما و فالسفه و عاجز ماندند خطبا و گويندگان 
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خسته شــدند و ناتوان شدند ادباء و اقرار به عجز خود كردند از اين كه بتوانند يك مقام 
امامت را بيان و يا يك شأنى از شئون وى را تشريح دهند يا يك فضيلتى از فضايل آن 
را توضيح دهند، چگونه مى توانند توصيف و تعريف امام را طورى كه بايد و شايد بنمايند 

و طورى كه بايد امام را بشناسند. 
چگونه مى توانند فضال و دانشمندان با اقرار به عجز و قصور خودشان و نشناختن امام 

را طورى كه بايد مقام امامت را تعريف بنمايند. 
چطور مى توانند امام را از طرف خودشــان انتخاب كنند در صورتى كه صالحيت اين 
امر را ندارند آيا مى توانند امامى را كه بايد واجد جميع امور مذكوره باشد غير از اهل بيت 

پيغمبر و آل على پيدا نمايند سوگند به خدا دروغ مى گويند. 
وقتــى مراجعه به باطن خود نماينــد وجدان آنان گواهى مى دهد كه خودشــان به 
خودشــان دروغ گفتند و خيال باطل و آرزوى خام نمودند و به جاى بلند رفته و پرواز به 
مكانى كه در خــور لياقت آنان نبود، نمودند و يك مرتبه از مقام بلند به پرتگاه عميق و 

ژرف افتادند و به دّره بدبختى و جهالت و پرتگاه مذلت دچار گرديدند. 
زيرا امام را از پيش خود قرار و انتخاب نمودند در صورتى كه عقول آنان ناقص و فهم 
آنان قاصر و گمراه و افكار و انديشــه آنان باطل و فاسد بود، نتيجه از افكار خود نگرفته 

مگر آن كه گمراه شدند خداى آنان را نابود كند. 
قدم در كار مشكلى نهادند و از خود دروغ ها گفتند و پيش خود هركس را مى خواستند 
امام نمايند تا اين كه كاماًل گمراه شــدند و از راه راست منحرف و دور افتادند و در وادى 

حيرت و نادانى رهسپار شدند. 
زيرا امام خود را ترك نمودند و از روى بصيرت و بينائى باطن در اين امر نگاه نكردند 
شــيطان هم اعمال باطل آنان را در نظر آن ها جلوه گر ســاخت تا اين كه آنان را از اين 
راه راست برگرداند و گمراه ساخت به خيال خودشان كه بينا هستند و كار حق نمودند و 

اعمالشان درست و صحيح است در صورتى كه دروغ و باطل و غير حق بود. 
از اختيار خداوند و دستور رسول خداوند اعراض و دورى نمودند و از امر الهى سرپيچى 
نمودند و عمل نكردند تا به اين سيه روزى و بدبختى و گمراهى دچار شدند با وجودى كه 
قرآن در ميان آن ها داد مى زند و آن را مخاطب مى ســاخت »وربك يخلق ما يشاء ويختار 

ما كان لهم الخريه«.)قصص/68(
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پروردگار شــما جميع امر را براى شــما فراهم و ايجاد نموده است و هر چيزى را كه 
براى شما مصلحت مى ديد انتخاب كرد و از خودتان اختيار نداريد.

در جاى ديگر فرمــود: »ما كان ملؤمن والمؤمنة اىل آخر«)احزاب/36( از براى مؤمنين 
اختيارى نيست. 

پس از دســتور دادن خداوند و بيان كردن رســول خدا در كارهاى خودشان برخالف 
گفتار خدا و رسول رفتار نمايند و اختيار داشته باشند تغيير و تبديلى در امور بدهند. 

در جــاى ديگر فرمود: از روى چه مأخذ و برهانى چنين حكمى مى كنيد آيا در كتابى 
ديده ايد و يا درســى خوانده ايد؟ آيا داراى عقل بوديد يا ايمان كامل داشــته ايد كه تا روز 

قيامت همراه شما باشد. 
در جاى ديگر فرمود: 

»سلهم ایهم بذلك زعيم«)قلم/40( و يا »ام لهم رشكاء فليأتوا برشكائهم ان كانوا صادقني«.

)قلم/ 41( از اين ها ســؤال نمائيد كه عقيده مند شدند و پيش خود كارهائى انجام دادند و 
بدون دستور الهى رفتار نمودند بگوييد جواب بدهند كه چرا چنين كارى كردند آيا دستور 
داشته يا شريك و رفيقى داشته اند آن را بياوريد تا گواهى بدهند اگر راست مى گوييد.... 
اساســا خداوند آنان را شايسته و سزاوار نديد با آن حالت و اوصافى كه داشتند تا  به 
آنان بگويد آن وقت فرمان برند و در صورتى كه اعراض و دورى مى نمودند زيرا به ظاهر 

گفتند كه گوش كرديم ولى باز عمل نكردند و معصيت خداوند را به جاى آوردند. 
»بل هو فضل اللّه  يؤتيه من يشاء« امامت از رحمت و فضل خداوندى است، به هركسى 

كه اليق باشد تفضل مى كنند چگونه اختيار در انتخاب امام خواهند داشت. 
امام بايد عالم به مقام امور باشد و نسبت به هيچ امرى جاهل نباشد. 

امام كسى اســت كه مردم را به طرف خداوند بخواند و راهنمايى كند بدون اين كه 
ترسى داشته باشد. 

امام بايد معدن طهارت و پاكيزگى عبادت و زهد و تقوى باشد. 
امام بايد از نســل مطهر بتول باشد و كسى در حســب و نسب به پاى او نرسد و از 
ذريه هاشــم و از عترت رسول الل  شــريف ترين مردم باشد رواج دهنده علم و عالم به 
امامت و واجب اطاعت و قائم به امراله منصوب از طرف خداوند و ناصح بندگان و حافظ 
دين خداوند باشد و انبياء و ائمه كليه علوم خود را به او بياموزند بدون اين كه به ديگران 
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بياموزند و بايد علم و دانش امام در هر زمانى مافوق كليه اهل زمان باشــد زيرا خداوند 
در قرآن خود مى فرمايد: 

»افمن يهدى اىل الحق احق ان يتبع ا من اليهدى اال ان يهدى فاملكم كيف تحكمون«.)يونس/35(

كســى كه از طرف خداوند هدايت يافته اســت و از طرف خداوند به او مدد و كمك 
مى شود و تمام امور را به وسيله حق مى فهمد و تمام امور را عالم است سزاوار و شايسته 
اســت كه متابعت و پيروى از او بنمايد و فرمان او را بپذيرند و مطيع گفتار او باشــند يا 
كســى كه خود هدايت نيافته اســت و عالم نيســت و بايد در امورى كه اطالع ندارد از 

ديگران سؤال كند. 
آيا چنين شخصى شايسته اطاعت است »فاملكم كيف تحكمون« )يونس/35( چه شده 
اســت كه چنين حكمى مى كند چرا از روى فكر و عقل و انديشه و شعور كار نمى كنند. 
هرگاه كسى را خداوند انتخاب كند و او را امام قرار دهد سينه او را گشاده كرده اند و قلب 
او را منبــع علم و حكمت قــرار مى دهند و كليه امور را به او الهام مى كند عاجز از جواب 
هيچ ســؤالى نشود و هيچ وقت از راه راســت منحرف نگردد و هيچ گاه گناهى مرتكب  
نشود و معصوم و مؤيد و موفق از طرف خداوند است مأمون از خطا و لغزش است خداوند 

اين اوصاف را در آن جمع كرده است تا آن كه حجت بر بندگان باشد. 
آيا مردم مى توانند يك چنين كســى را انتخاب نمايند يا كسى را پيدا كنند كه داراى 
چنين اوصافى باشــد مردم كه عالم نيســتند و خودشان گمراه هســتند و نادان جاهل 

مى باشند و به اين وصف چگونه مى توانند امام را خودشان انتخاب كنند.1

  719. اتصالى ملكوتى  

امام باقر فرمود: َمَثل ما اهل بيِت مثل درختى اســت كه پا برجا باشــد و هركه به 
شاخه اى از آن تعلق پيدا كند اهل آن خواهد بود. 

عرض كردم: مقصود از شاخه درخت كيست؟ فرمود: على است.2

1. اماىل صدوق ـ عيون اخبارالرضا  اكامل الدين.
2. كاىف، ج 4، ص 41.
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  720. صفات امام  

طارق ا بن شهاب از حضرت امير روايت نمود كه به من فرمود: اى طارق امام كلمه 
خدا و حجت و آيه و عالمت خداوند است كه خداوند او را برگزيده و انتخاب نموده است 
و هرچيز كه الزم باشــد به او مى دهد و مردم را فرمان مى دهد كه از او متابعت و پيروى 

نمايند و او را ولى و پيشواى خود قرار دهند. 
امام ولى آســمان و زمين اســت و خداوند از جميع بندگان خود عهد و ميثاق گرفته 

است كه پيروى از او نمايند و مطيع و فرمانبردار او باشند. 
امام فعال ما يشــاء اســت و هرچيز كه خداوند مى خواهد او مى خواهد غير از دستور 

خداوند عمل نمى كند. 
امام نفس راستى و درستى است و از طرف خداوند درباره وى گفته شده است »ومتت 
كلمة ربك صدقا وعدالً«؛ كلمه خداوند به تو اختتام پذيرفت و از حيث راستى و درستى. 

امام كسى است كه هيچ چيز بر وى پوشيده و مخفى نيست و بر تمام امور جميع عالم 
از مشرق و مغرب اطالع دارد و عالم به زبان حيوانات و موجودات و تمام درندگان است. 
امام كســى اســت كه خداوند او را برگزيده و به او علم غيب داده و حكمت را به او 
تلقى و قلب او را معدن مشــيت و اراده خود قرار داده و از تمام مردم نسبت به امامت او 
اقرار گرفته و فرمان صادر نمود كه بايد مطيع او باشند و به دستور و گفتار او عمل نمايند. 
امام وارث پيغمبران و جانشين برگزيدگان و خليفه خداوند و جانشين رسول خدا است 
در امامت عصمت و واليت و سلطنت و آقائى و هدايت و راهنمائى جمع است براى اين 

كه امام تمام دين است و دين به واسطه امامت تمام مى گردد. 
امام مثل چراغ درخشانى است و راهنما و نجات دهنده است. 

امام مانند چشمه ايســت زاينده و درياى مواج و آفتاب تابان و مانند آسمانى كه تمام 
موجودات در زير سايه او باشند و مانند دريائى است كه هيچ وقت خالى نشود. 

امام مانند طبيب حاذق و پدر مشــفق و خيرخواه نجات دهندگان بندگان از بالها و 
بدبختى و حاكم امر و نهى و جهت خداوندى اســت نســبت به بندگان پاكيزه از گناهان 
مبرا از عيوب و نقائص بر عيوب و امور خفى و پنهان ظاهر امامت امر اليوصف و باطنش 
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غيب اليدرك اســت يگانه دهر وحيد عصر كه مانند او يافت نشــود و از براى او ثانى و 
جانشين نباشد. 

چگونــه مى تواند معرفت و انديشــه ما بدو راه يابد صاحبان عقل و خرد ســرگردان 
گرديدند و خود را كوچك تر از اين دانسته كه بتوانند توصيف كنند. 

آيا مى توان پى برد يا توصيف كرد يا دانســت يا فهميد يا درك كرد و اطالع حاصل 
نمود از كسى كه او شعاع شكوه كبريائى و جلوه ذات ذوالجاللى و شرف آسمان و زمين 

است. 
مقام محمد و آل محمد بزرگ تر و باالتر از اين اســت كه واصفينى توصيف آنان 
را نمايند و ناعتين تعريف كنند و بتوانند كســى را مقايســه مقام آنان نمايند زيرا ائمه و 
پيشــوايان كلمه عليا و جلوه وحدانيت و مظهر احديت و نشــانه جالل كبريائى خداوند 
هســتند، كسى اعراض و دورى از آنان ننمود مگر به وادى ضاللت و گمراهى رهسپار و 
مورد غضب و ســخط خداوند واقع گرديد. با بيان كردن چنين مقام و رتبه و درجه براى 

امامت چگونه مى توان در اين كار قضاوت نمود و آن را امر اختيارى بندگان دانست. 
چقدر تفاوت است بين عقل امام با عقول ساير مردم، و )مردم( با اين ضعف و عجز و 
ناتوانى از توصيف و ادراك شأنى از شئون امامت و دانستن درجه اى از درجات آن گمان 
مى كنند مى توانند اين امور را كه جهت امام و ائمه و پيشوايان ذكر شد در غير آل محمد 
به دســت آورند، دروغ گفتند و خود را فريب دادند و در وادى بدبختى و نادانى افتادند و 
از راه راســت منحرف شدند. مانند طايفه بنى اســرائيل كه گوساله اى را خداى خود قرار 
دادند و شيطان را رئيس خود و فرمان شيطان را بردند اين اشخاص هم در اين كار و در 
انتخاب نمودن امام و پيشوايى غير از آل محمد و مانند همان گوساله پرستان هستند كه 

حق را از باطل و درست را از نادرست تشخيص ندادند. 
اين كارها را نكردند مگر براى بغض و كينه و عداوتى كه با اصفياء و حسد و حقدى 
كه با انبياء و پيغمبران داشتند شيطان هم در اين موقع فرصت را غنيمت شمرده و اعمال 

زشت آنان را در نظر آن ها خوب و زيبا جلوه گر ساخته است. 
با اين حال چگونه مدعى امامت مى شــود كســى كه جاهل و نادان است و اطالعى 

ندارد. 
و در مواردى كه گير مى كند محتاج ديگران اســت و قبل از اســالم موحد نبوده و 
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بت پرســت بود و بت ها را عبادت و ســتايش و پرستش مى نمود، در موقع جنگ ترسو و 
جبان است و راه عزيمت و فرار را اختيار مى كند. 

امام بايد عالم باشد به تمام امور و به هيچ يك از احكام جاهل نباشد. اما بايد شجاع 
و دلير و در هيچ موقع ترس و بيم نداشته باشد. 

امام بايد در حسب و نسب كسى با او برابر نكند. 
امام بايد از ذريه و اوالد قريش باشد. 

امام بايد شرافت حسبى و نسبى از اوالد هاشم داشته باشد. 
امام بايد از نسل و اعقاب ابراهيم باشد. 

امام بايد منبع كرم و سخاوت باشد. 
امام بايد نفس رســول الل  و تالى مرتبه پيغبمر خداونــد و راضى به رضاى خداوند و 

كردار و گفتارش از طرف خداوند باشد. 
امام بايد اشرف ناس و شريف تر از تمام مردم باشد. 

اما بايد عالم كيفيت امور سياســت و قائم به رياســت و واجب االطاعه تا روز قيامت 
باشد. 

امام بايد قلبش وديعه اسرار الهى و لسان و نطقش در نهايت درجه فصاحت و بالغت 
باشد. 

امام بايد معصوم و پاك از كليه عيوب و نقائص و نه ترس و بيم داشــته و نه جاهل 
و نادان باشد. 

اى طــارق! چنين امامى كه اوصاف او را ذكر كردم مــردم ترك نمودند و صرفنظر 
كردند و متابعت هواى نفســانى خويش كردند و گمراه شدند و خود را به ورطه هالكت 

انداختند و بدون دستور و گفتار خداوندى رفتار كردند و »ذلك هو الخسان املبني«.
اى طارق! امام بايد بشــر ملكوتى و انسان آسمانى و طاير قدسى و مقام علوى و نور 

جلى و سرخفى باشد. 
امام بايد داراى نفس ملكوتى و صفات الهى و داراى كليه محسنات و عالم به مغيبات 

و مخصوص از طرف خداوند و منصوص از طرف خدا و رسول باشد. 
اى طارق! كليه اين امور كه راجع به شــرائط امامت ذكر گرديد همه آن در آل على 
و اهل بيت رسول الل  اســت و ديگران هيچ يك در اين امور شريك با آل رسول نيستند 
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زيرا: آل رســول معدن تنزيل و عالم به تأويل و مخصــوص از طرف پروردگار و مهبط 
وحى و الهام از طرف خداوند و برگزيده خدا و سّر خدا و كلمه خدا و شجره نبوت و معدن 
عصمت و غايه القصوى و بيان كننده رســالت و احكام و نور جالل عظمت الهى و وديعه 
دســتور پروردگار و منبع حكمت و نعمت و راهنماى طريقه توحيد و رســاننده مردم به 
شاهراه هدايت و راستى جانشينان پيغمبر و انتخاب شدگان و امين درگاه خداوند هستند. 
كســى كه آنان را بشناسد و مطابق دستور آنان رفتار نمايد از آنان خواهد بود از اين 
جهت اســت كه رسول خدا فرموده »ومن تبعنى فانه منى« هركس متابعت و پيروى از 

من نمايد از من خواهد بود.
خداوند ائمه و پيشــوايان را از نور عظمت خود خلــق و ايجاد نمود و آنان را والى و 

فرمانرواى امور مملكت خويش ساخت. 
امام علم انبياء و ســر اوصياء و عصمت و عزت اولياء است در مجد و شرف و آسمان 
و زمين در نزد امام مانند دســت خود اوســت كه عالم به ظاهر و باطن و خوب را از بد و 

خشك را از تر تميز مى دهد و اطالع به ظاهر عالم و آسمان و زمين دارد زيرا: 
خداوند پيغمبر خود را به علوم اولين و آخرين و علم ما كان و ما يكون مطلع نمود و 
به او تعليــم داد از پيغمبر اوصيائى كه از طرف خداوند برگزيده گرديدند وارث اين علوم 
گرديدند و از پيغمبر به آنان يكى بعد از ديگرى بدون كم و زياد و نقصان رسيد و كسى 

كه انكار اين امر نمايد ملعون و شقى است و خداوند و رسولش او را لعن مى نمايند. 
اين قسمت واضح است زيرا صحيح نيست كه خداوند بندگان خود را فرمان دهد كه 
اطاعت و پيروى از شخصى بنمايند كه عالم به امور او نباشد و جاهل و نادان باشد محال 
و ممتنع اســت كه خداوند چنين فرمان و دستورى به بندگان خود بدهد. هر آيه در قرآن 
كه اسمى از عين، وجه، يد، جنب، برده شده باشد مانند عين الل  يا جنب الل  يا وجه الل  همه 
آنان و مقصود از وجه الل  و عين الل  و جنب الل  ائمه خواهند بود براى آن كه اينان وجه الل  
حق الل  و جنب الل  و صراط مســتقيم و وسيله و واســطه نبوى خداوند و وسيله از براى 
عضو خداوند ائمه هستند كه سّر خدائى هستند از اين جهت است كه هيچ كس را نتوان 
با اينان مقايســه نمود. پس اينان بندگان مخصوص و خالص خداوند هستند و راهنمايان 
طريقه توحيد و نجات دهنده بندگان و فضل و رحمت خدا و عين اليقين و حقيقت صراط 
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مستقيم و مبدأ الوجود و غايت الوجود و قدرت پروردگار و مشيت حق و ام الكتاب و خاتمه 
و دليل خداوند و منبع و خزينه وحى و معدن تنزيل و نهايت تأويل هستند زيرا: 

اين طايفه بهترين نيكوكاران و ائمه طاهرين و عترت معصومين و بهترين افراد بشر 
و خلفاء راشدين و بزرگان راستگويان و متقين و پرهيزكاران و راهنماى گمراهان و نخبه 
آل طه و ياســين اهل بيت نبوت و عصمت حجج و براهين خداوند براى اولين و آخرين  
هســتند كه اسامى هر يك در روز ازل و مشيت الهى در كليه موجودات از شجر و حجر 

و مدر ثبت و ضبط شده است. 
از علم ازل گذشــته كه اين عده مخصوص درگاه حضرت احديت و راهنما و هادى 
عالم بشريت از بدو عالم تا انقراض وى پس از ختمى مرتبت و دوره پيغمبرى يكايك تا 

انقراض دنيا در روى زمين باقى و پايدار باشند.
اين است كه فرموده )لوال الحجة لساقط االرض أهلها؛ اگر حجت و امام در روى زمين 

نباشد زمين اهل خود را فرو برد(.
اى طارق خداوند هيچ مخلوقى را نيافريد مگر آن كه از آن مخلوق اقرار وحدانيت و 
احديت خود و واليت آن عترت و خاندان نبوت و عصمت و دورى و بيزارى از دشــمنان 
آل رسول الل  را گرفت پس از اقرار مخلوقات بيگانگى خداوند و واليت اهل بيت عترت و 

خاندان نبوت آن وقت مخلوقات را خداوند ايجاد نمود. 
اى طارق اين است معنى امامت و واليت و خالفت.1

  721. يك دليل قانع كننده كافى است 

روزى عــده اى از اصحاب امــام صادق مانند حمران  بن اعيــن و محمد بن اعين و 
محمد بن نعمان و هشام  بن ســالم و طيار و عده اى ديگر كه در بين آن ها هشــام  بن حكم 
ـ خدمت امام صادق حاضر بودند، ســپس امام صادق به هشام  بن حكم فرمود: اى 
هشــام! آيا قّصه خود را با عمرو بن عبيد )عالم ســنى مذهب معروف شهر بصره( تعريف 

نمى كنى؟ 
هشام عرض كرد: از جاللت و بزرگى شما حيا مى كنم چيزى عرض كنم. 

1. بحاراالنــوار مرحــوم مجلســى، ج 25، ص 169، باب 4 ـ رشح نهج البالغــه ابن اىب الحديــد، ج 12، ص 36 ـ 
شواهدالتنزيل حسكانى، ج 1، ص 139.
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امام فرمود: اگر به شما دستور بدهيم بايد انجام دهيد.
هشام عرض كرد: شــنيده بودم عمرو بن عبيد در مسجد بصره كرسى تدريس دارد و 
اين براى من گران آمد تا اين كه روز جمعه اى وارد بصره شدم و ديدم جمعيتى اطراف او 
نشسته اند و او شمله اى از پشم را به خود پيچيده، پوستينى ديگر را به دوش خود انداخته 
اســت و مردم از او سؤاالتى دارند من از بين آن جمعيت خود را به او رساندم تا مرا جاى 
دادند وقتى نشســتم به او گفتم: اى مرد دانشــمند! من مرد غريبى هستم و براى كسب 

علم خدمت شما آمده ام آيا اجازه سؤال به من مى دهيد؟ 
عمرو بن عبيد گفت: بلى! سؤال خود را بگو. 

به او گفتم: آيا تو چشم دارى؟ 
عمرو گفت: اى پســر اين چه سؤالى است كه مى پرسى؟ مگر چشمان مرا نمى بينى؟ 

به او گفتم: سؤاالت من اين گونه است. 
عمرو گفت: پسر جان سؤال كن ولو اين كه سؤال تو احمقانه باشد. 

گفتم: پاسخ اينگونه سؤاالت را مى دهى.
عمرو گفت: بپرس. 

پرسيدم: آيا چشم دارى؟ 
گفت: بلى! گفتم: با آن چه مى كنى؟

عمرو گفت: رنگ ها و اشخاص مختلف را مشاهده مى كنم. 
پرسيدم: آيا بينى دارى؟ 

عمرو گفت: بلى!.
پرسيدم: آن را براى چه مى خواهى؟ 

عمرو گفت: با آن بوها را استشمام مى كنم.
پرسيدم: آيا دهان دارى؟ 

گفت: بلى.
پرسيدم: با آن چه مى كنى؟ 

گفت: طعم غذاها را مى فهمم. پرسيدم: آيا گوش دارى؟ 
گفت: بلى! 

پرسيدم: با آن چه مى كنى؟ 
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گفت: با آن صداها را مى شنوم. 
پرسيدم: آيا قلب دارى؟ 

گفت: آرى! 
پرسيدم: قلب را براى چه مى خواهى؟ 

عمرو گفت: با قلب خود صحت و سقم حركت اعضاى ديگر را تشخيص مى دهم. 
پرسيدم: آيا اعضاء جوارح ديگر، تو را از قلب بى نياز نمى كنند؟ 

عمرو گفت: هرگز. 
به او گفتم: چگونه از قلب بى نياز نمى شوى در حالى كه اعضاى ديگر بدن تو سالم است؟ 
عمرو گفت: پسرجان! اعضاى ديگر اگر در چيزى كه مى بيند و يا مى بويد و يا مى چشد 
و يا مى شــنود شــكى پيدا كند مراجعه به قلب مى كند تا شــك او مبدل به يقين شود. 
هشــام مى گويد: پس به او گفتم: بنابراين خداوند در بدن تو قلب را راهنماى جوارح 

ديگر تو قرار دارد. 
گفت: آرى! 

گفتم: به نظر شما قلب براى راهنمايى و نياز جوارح الزم است؟ 
گفت: آرى!

بــه او گفتم: اى ابامروان! )كنيه عمرو بن عبيد اســت( آيا خدايى كه جوارح و اعضاى 
بــدن تو را بــدون راهنما قرار نداده و براى آن ها امام و رهبــرى معين نموده تا اين كه 
جوارح تو متحير نباشند و در شك و ترديد باقى نمانند اين مردم را بدون امام و رهبر در 
حيرت و شــك و اختالف رها مى كند و امامى از طرف خود براى آن ها قرار نمى دهد كه 

نادانى ها و اختالفات خود را به وسيله او برطرف كنند. 
و در اين جهان كوچك بدن تو امامى را براى تو معين كرده كه حيرت و شك جوارح 

تو را برطرف كند. 
پس عمرو بن عبيد ساكت ماند و پاسخى به من نداد، سپس نگاهى به من كرد و گفت: 

تو هشام  بن حكم نيستى؟. 
گفتم: خير!

گفت: از شاگردان او نيستى؟ 
گفتم: خير!
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گفت: پس اهل كجائى؟ 
گفتم: اهل كوفه هستم.

عمرو گفت: پس تو حتما هشــام هستى و مرا در آغوش گرفت و در جاى خود نشاند 
و از جاى خود برنخاســت و ســخنى نگفت تا اين كه من از مجلس او خارج شدم. امام 
صادق چون اين ســخنان را شنيد خوشحال و خندان شد و به هشام فرمود: اين ها را 

از كجا آموختى؟ 
هشام عرض كرد: اين ها چيزهايى بوده كه از شما ياد گرفتم و آن را مرتب نموده ام. 
امــام صادق فرمود: به خدا ســوگند آنچه گفته اى در مصحف ابراهيم و موســى 

مكتوب است.1

  722. خسران بزرگ  

از جابر نقل شده كه گويد: رسول خدا به على فرمود: 
يا على! 

اگــر امت من آنقدر روزه بگيرند كه مانند ميخ ها باريك شــوند و آنقدر نماز بخوانند 
كه مانند كمان خميده گردند پس از آن با تو دشــمن باشند خداوند آن ها را با صورت به 

آتش خواهد افكند.2

  723. نام همه امامان و رهبران را پيامبر تعيين فرمود  

جابر بن يزيد جعفى گفت كه از جابر عبدالل  انصارى شــنيدم كــه گفت موقعى كه آيه 
»اطيعوااللّه  واطيعواالرسول واوىل االمر منكم«؛3 نازل شــد به رســول خدا گفتم كه مراد از 

اولى االمر كيان هستند؟ 
در جواب فرمودند: اينان خلفاء و جانشينان من و ائمه مسلمين مى باشند. 

اول آنان على  بن ابي طالب و بعد از آن حسن و حسين و بعد از او على  بن حسين و پس 

1. بحاراالنوار، ج 23، ص 6ـ تفسري نورالثقلني، ج 3، ص 70 ـ كاىف، ج 1، ص 378.
2. شواهدالتنزیل، ص 227.)اهل سنت(

3. نساء، 59.
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از او محمد بن علــى كه در تورات به باقر معروف اســت و تو اى جابر او را درك خواهى 
نمود و وقتى او را مالقات نمودى از قول من به او سالم برسان. 

بعــد از ايشــان جعفر بن محمد و موســى  بن جعفر و على  بن موســى و محمد بن على 
على  بن محمد، حســن  بن على، و بعد از ايشــان كسى كه هم اســم و هم كنيه و حجت 
خداوند و بقيةالل  در روى زمين اســت و فرزند حسن  بن على مى باشد امام خواهد بود كه 

خداوند اسم او را به تمام عالم شرق و غرب مشهور خواهد ساخت. 
او كسى است كه پس از ظهور غيبت خواهد نمود و از نظر شيعيان پنهان مى شود و 
در زمان غيبت وى كســى به امامت او قايل نشود مگر آن كه خداوند قلب او را آزمايش 

و امتحان مى كند. 
جابر گفت: كه از رســول خدا ســؤال كردم كه آيا شــيعيان در ايــام غيبت از فرزند 
حســن  بن محمد استفاده خواهند كرد رســول خدا در جواب من سوگند به خدا ياد نمود و 
گفت كه شــيعيان در ايام غيبت به واســطه نور و ضياء فرزند دوازدهمى من و وجود او 

بهره مند مى شوند. 
از واليت او اســتفاده خواهند كرد مانند استفاده مرد از آفتاب اگرچه آن آفتاب در زير 

ابر پنهان باشد. 
اى جابر! 

اين خبر كه از اســرار مكنونه اســت كاماًل او را محفوظ دار و اظهار نكن مگر براى 
كسانى كه صالحيت داشته باشند.1

  724. با هدايت امام عادل راه خدا پيدا مى شود 

امــام صادق فرمود: مثل مــا در كتاب خدا مثل قنديلى اســت كه در آن چراغى 
نمى باشــد پس ما به منزله آن قنديل هستيم و محمد به منزله آن چراغ است او مانند 
ستاره اى درخشان مى باشد كه از شجره مباركه افروخته شده باشد و فرمود: شجره مباركه 

1. تأويل االيات مرحوم مقدس اردبيلى، ص 141.
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على اســت. »يهدى اللّه  لنوره من يشاء؛1 يعنى خداوند با نور واليت ما هركه را خواهد 
هدايت مى فرمايد«.2

  725. پذيرش رهبرى امام عادل، سعادتمندى است 

در تفسير مجمع البيان و تفسير عياشى از امام باقر نقل شده كه فرمود:
....به خدا ســوگند اگر كســى در تمام عمر بين ركن و مقام، خدا را عبادت كند ولى 

سرانجام با واليت ما از دنيا نرود خداوند او را با صورت به آتش افكند.3

  726. عمود زمين و آسمان  
در روايت از امام صادق آمده: »عىل عمود الّدين؛ على ستون اصلى دين است«.4

1. نور، 35.
2. تأويل االيات، ج 1، ص 359 ـ تفسري برهان، ج 3، ص 133 و احقاق الحق، ج 3، ص 458.

3. بحاراالنوار، ج 24، ص 149.
4. كاىف، ج 1، ص 294.
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فصل دهم 

واليت امام على در كالم علماء  

صاحب بن عباد گوید:

»انا و جمیع من فوق الرتاب 

فداء تراب نعل ابی تراب«

»من و متام انسان های روی زمین 

فدای خاک زیر پای علی شویم«

بحاراالنوار، ج47، ص45





  727. شيخ مفيد مردى استثنايى   

يكى از علماى بســيار برجسته شيعه، محمد بن محمد نعمان معروف به »شيخ مفيد« 
است، وى در 11 ذيقعده سال 336 يا 338 ه . ق . در روستاى »سوبقه« از توابع »ُعْكَبرا« 
)ده فرسخى شمال بغداد( به دنيا آمد، او با پدرش كه معلم بود، به بغداد آمد و به تحصيل 
پرداخت، تا اينكه از علماى بزرگ شيعه، و مورد قبول همه فرقه هاى مسلمين شد، عالّمه 
حلّى درباره شيخ مفيد)ره( مى گويد: »او از بزرگترين مشايخ شيعه، و رئيس و استاد آن ها 

است، هر كه پس از او آمد، از علم او بهره مند شده است.«1
ا بن كثير شــامى در كتاب »البداية و النّهايه« مى گويد: »شــيخ مفيد، بزرگ شيعه و 
مصنف و مدافع ايشــان بود، در مجلس درس او، بســيارى از علماى مذاهب گوناگون، 

شركت مى نمودند«.2
شيخ مفيد»ره« متجاوز از دويست كتاب در فنون مختلف، تأليف كرد، نجاشى نسب 

شناس معروف، متجاوز از 170 كتاب از تأليفات شيخ مفيد»ره« را نام مى برد.3
شيخ مفيد»ره« در شب جمعه، سوم ماه رمضان سال 413 ه . ق . در بغداد درگذشت، 

و قبر شريفش در كاظمين، كنار قبر امام جواد است.
شيخ مفيد)ره( در فّن مناظره، بسيار قوى بوده، پاره اى از مناظرات پر محتوا و مستدل 
او در كتابها نقل شده در اينجا به ذكر يكى از مناظرات او مى پردازيم، كه به قول عده اى 

به خاطر همان مناظره، لقب »شيخ مفيد« به او داده شده:
در عصر شــيخ مفيد»ره« يكى از علماى بزرگ اهل تسّنن، در بغداد مجلس درسى 
داشــت، او به نام »قاضى عبدالّجبار« خوانده مى شد، روزى قاضى عبدالّجبار، در مجلس 
درس خود نشسته بود، شاگردانش از سنّى و شيعه حاضر بودند، در آن روز شيخ مفيد»ره« 
نيز به آن مجلس وارد شد و نزديك درنشست، قاضى تا آن روز شيخ مفيد را نديده بود، 
ولى وصفش را شــنيده بود. پس از لحظه اى، شــيخ مفيد به قاضى رو كرد و گفت: »آيا 

اجازه مى دهى، در حضور اين دانشمندان سؤالى از شما كنم؟«. 

1. رجال نجاىش، ص 311 ـ كاىف، ج 1، ص 293 ـ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 17، ص 5 باب 47 و ص 34 
در شواهدالتنزيل، ج 1، ص 209 تعبير عمودالجنة آمده است. 

2. البداية و الّنهايه، ج 12، ص 15. 
3. مقّدمه اوائل املقاالت. 
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قاضى: بپرس. 
شيخ مفيد: اين حديثى كه شيعيان روايت مى كنند پيامبر در صحراى غدير، درباره 
 فرمود: »من كنت مواله فعىل مواله؛ هركس كــه من موالى اويم، پس على علــى

موالى اوست«.
آيا صحيح است و يا اين كه شيعه آن را به دروغ ساخته است؟ 

قاضى: اين روايت صحيح است. 
شيخ مفيد: منظور از كلمه »مولى« در اين روايت چيست؟ 

قاضى: منظور، آقائى و اولوّيت است.
شــيخ مفيد: اگر چنين اســت پس طبق فرموده پيامبر ، على آقائى و اولوّيت بر 

ديگران دارد، بنابراين، اين همه اختالف و دشمنى ها بين شيعه و سّنى براى چيست؟ 
قاضــى: اى برادر! اين حديث )غدير را به روايت دو مطلب نقل شــده(، ولى خالفت 
ابوبكر، »درايت« و امرى مســلّم اســت، و آدم عاقل، به خاطــر روايتى، درايت را ترك 

نمى كند!!
شيخ مفيد: شما درباره اين حديث چه مى گوئيد كه پيامبر در شأن على  فرمود: 
يا َعىلُّ َحْربَُك َحْرىِب َوِسلُْمَك ِسلِْمى: »اى على! جنگ تو، جنگ من است، و صلح تو، صلح 

من است«. 
قاضى: اين حديث صحيح است. 

شيخ مفيد: بنابراين آنان كه جنگ جمل را به راه انداختند مانند طلحه و زبير و عايشه 
و... و با على جنگيدند، طبق حديث فوق، و اعتراف شما به صّحت آن، بايد با شخص 

رسول خدا جنگيده باشند و كافر باشند. 
قاضى: اى برادر! آن ها )طلحه و زبير...( توبه كردند. 

شــيخ مفيد: جنگ جمل، درايت و قطعى است، ولى در اين كه پديد آورندگان جنگ  
توبه كرده اند، روايت و شنيدنى است و به گفته تو نبايد درايت را فداى روايت كرد، و مرد 

عاقل به خاطر روايت، درايت را ترك نمى كند. 
قاضى، در پاســخ اين ســؤال فرو ماند، پس از درنگ سرش را بلند كرد و گفت:»تو 

كيستى؟«. 
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شيخ مفيد: من خادم شما محّمد بن محمد بن نعمان هستم. 
قاضى هماندم برخاســت و دست شــيخ مفيد را گرفت و بر جاى خود نشانيد و به او 

گفت: اَنَْت الُْمفيُد َحّقا: »تو در حقيقت، مفيد )فايده بخش( هستى«.
علماى مجلس از رفتار قاضى رنجيده خاطر شــدند و همهمه كردند، قاضى به آن ها 
گفت: من در پاســخ اين شــيخ )مفيد( درمانده شــدم، اگر هر يك از شما پاسخى دارد، 

برخيزد و بيان كند. 
هيچ كس برنخاســت، به اين ترتيب، شيخ مفيد، پيروز شــد و لقب »مفيد« در اين 

مجلس، براى او بر سر زبانهاى مردم افتاد.1

  728. شش نكته بديع  

در آيه 40 سوره توبه آمده. 
»اال تنرصوه فقد نرصه اللّه  اذا خرجه الذين كفروا ثاىن اثنني اذهام ىف الغار اذ يقول لصاحبه 

التحزن ان اللّه  معنا فانزل اللّه  سكينته عليه و ايده بجنود مل تروها...«؛ »اگــر پيامبــر را 

يارى نكنيد، خداوند او را يارى خواهد كرد )همان گونه كه در ســخت ترين ساعات، او را 
تنها نگذارد( آن هنگام كه در جريان هجرت كافران او را )از مّكه( بيرون كردند، در حالى 
كه دومين نفر بود )و يك نفر همراه او بيش نبود( در آن هنگام كه آن دو، در غار بودند، 
و او به همسفر خود مى گفت: غم مخور، خدا با ما است، در اين موقع خداوند آرامش خود 

را بر او )پيامبر( فرستاد، و با لشكرهائى كه آن ها را نمى ديديد او را تقويت نمود«. 
علماى اهل تسّنن، نكات اين آيه را از دالئل معروف فضائل ابوبكر مى دانند، و ابوبكر 
را به عنوان »يار غار« خوانده، و براى تأييد خالفت او به آن تكيه مى نمايند، و شــعراى 
 آن ها با يادآورى همين عنوان، او را مى ســتايند در اين قســمت به مناظره شيخ مفيد

مى پردازيم:
عالمه طبرسى در كتاب احتجاج و كراجكى در كنزالفوائد، از شيخ ابوعلى حسن  بن محمد 

رقّى نقل مى كنند كه شيخ مفيد»ره« فرمود:
شــبى در خواب ديدم گويا به راهى مى روم، ناگاه چشمم به جمعيتى افتاد كه به گرد 

1. مجالس املؤمنني، ج 1، ص 200 و 201 مجلس پنجم.
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مردى حلقه زده بودند، و آن مرد براى آن ها قّصه مى گفت، پرسيدم آن مرد كيست؟ پاسخ 
دادند:»عمر بن خطاب« است. 

من نزد عمر رفتم ديدم مردى با او سخن مى گويد، ولى من سخن آن ها را نمى فهميدم، 
سخنشــان را قطع كرده و به عمر گفتم: بگو دليل برتــرى ابوبكر، در آيه غار )ثاىن اثنني 

اذهام ىف الغار...(1 چيست؟ 

عمر گفت: شش نكته اى كه در اين آيه وجود دارد بيانگر فضيلت ابوبكر است. 
آنگاه آن شش نكته را چنين برشمرد. 

1. خداونــد در قرآن )آيه 40 توبه( از پيامبــر ياد كرده، و ابوبكر را دومين نفر قرار 
داده است. )ثانى اثنين(

2. خداوند در آيه فوق، آن دو )پيامبر و ابوبكر( را در كنار هم، در يك مكان ياد كرده، 
و اين بيانگر پيوند آن دو است )اذهام ىف الغار(. 

3. خداونــد در آيه مذكور، ابوبكر را بــه عنوان صاحب )رفيق( پيامبر ياد نموده كه 
حاكى از درجه باالى ابوبكر است )اذا يقول لصاحبه(. 

4. خداوند از مهربانى پيامبر به ابوبكر خبر داده، آنجا كه طبق آيه مذكور، پيامبر به 
ابوبكر مى گويد »وال تحزن: غمگين نباش«.

5. پيامبر به ابوبكر خبر داده كه خداوند ياور هر دو ما به طور مســاوى، و مدافع ما 
است. )ان الله  معنا(. 

6. خداوند در اين آيه از نازل شــدن ســكينه و آرامش به ابوبكر خبر داده است، زيرا 
پيامبر هميشــه داراى آرامش بود و نيازى به فرود آمدن آرامش نداشــت )فانزل اللّه  

سكينة(.

اين شش نكته از آيه مذكور، بيانگر برترى ابوبكر است، كه براى تو و ديگران قدرت 
بر رّد آن نيست. 

شيخ مفيد»ره« مى گويد: 
مــن به او گفتم: براســتى حّق رفاقت با ابوبكر را ادا كــردى، ولى من به يارى خدا 

1. توبه، 40.
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به همه آن شــش نكته پاســخ مى دهم، مانند باد تندى كه در روز طوفانى، خاكســتر را 
مى پراكند، و آن اين است: 

1. دوميــن نفر قرار دادن ابوبكر، دليل فضيلت او نيســت، زيــرا مؤمن با مؤمن، و 
همچنين مؤمن با كافر، در يكجا قرار مى گيرند، وقتى كه انسان بخواهد يكى از آن ها را 

ذكر كند مى گويد دومين آن دو )ثانى اثنين(.
2. ذكر پيامبر و ابوبكر در كنار هم، نيز داللتى بر فضيلت ابوبكر ندارد، زيرا چنانكه 
در دليل نخست گفتيم ـ در يكجا جمع شدن، دليل بر خوبى نيست، چه بسا مؤمن و كافر 
در يكجا جمع مى شــوند، چنانكه در مسجد پيامبر كه شرافتش از غار ثور بيشتر است، 
مؤمــن و منافق... مى آمدند و در آنجا كنــار هم اجتماع مى كردند، از اين رو در قرآن آيه 

36 و 37 معارج آمده: 
»فامل الذين كفروا قبلك مهطعني، عن اليمني وعن الشامل عزين«؛ »ايــن كافران را چه 

مى شود كه با سرعت نزد تو مى آيند، از راست و چپ، گروه گروه« و همچنين در كشتى 
نوح هم پيغمبر بود و هم شيطان و حيوانات، پس اجتماع در يك مكان، دليل فضيلت 

نيست. 
3. اما در مورد مصاحبت، اين نيز دليل فضيلت نيســت، زيرا مصاحب به معنى همراه 
اســت و چه بسا كافر با مؤمنى همراه باشد چنان كه خداوند در قرآن مى فرمايد: »قال له 

صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذى خلقك من تراب...«.

»دوســت )با ايمان( او )ثروتمند مغرور و بى ايمان( كه بــا او به گفتگو پرداخته بود، 
گفت: آيا به خدائى كه تو را از خاك آفريده كافر شدى«.1

4. اما اين كــه پيامبر به ابوبكر فرمود: »ال تحزن« محزون مباش اين دليل خطاى 
ابوبكر اســت نه دليل فضيلت او، زيرا حزن ابوبكر، يا اطاعت بود يا گناه، اگر اطاعت بود، 

پيامبر از آن نهى نمى كرد، پس گناه بود كه پيامبر از آن نهى كرد. 
5. اما اين كه پيامبر فرمود: »ان اللّه  معنا« )خدا با ماست( دليل، آن نيست كه منظور 
هر دو باشــند، بلكه منظور شخص پيامبر به تنهايى مى باشد، و پيامبر خودش تعبير به 

1. كهف، 37.
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جمــع مى كند، چنانكه خداوند در قرآن از خود بالفظ جمع ياد كرده و مى فرمايد: »انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون« )ما ذكر )قرآن( را فرو فرستاديم و ما قطعا آن را نگهبانيم(.1 

6. اما اين كه گفتى ســكينه و آرامش بر ابوبكر نازل شده، با ظاهر سياق آيه مخالف 
اســت، زيرا سكينه بر آن كس نازل شــد كه طبق قسمت آخر آيه، لشكر نامرئى خدا به 
يارى او شتافت، كه پيامبر مى باشد، اگر بخواهى بگوئى هر دو يعنى: سكينه و يارى و 
لشكر نامرئى براى ابوبكر بود، بايد پيامبر را در اينجا از نبوت خارج سازى، پس سكينه 
بر پيامبر فرود آمد، زيرا او در اين مورد )در غار( تنها كســى بود كه شايستگى آرامش 
 را داشت، ولى در قرآن در مورد ديگر كه مؤمنين در شمول سكينه و آرامش، با پيامبر
شــركت داشتند، نام هر دو آمده اســت، چنان كه در قرآن مى خوانيم: »فانزل اللّه  سكينته 
عىل رسوله وعىل املؤمنني«: »خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد«.

بنابراين اگر به اين جمله )آيه غار( براى رفيقت استدالل نكنى بهتر است.2
شــيخ مفيد گويد: او )عمر( ديگر نتوانست، پاسخ مرا بدهد، و مردم از دورش پراكنده 

شدند و من از خواب بيدار شدم.3

  729. داليلى قانع كننده   

ابوالهذيل، دانشمند معروف اهل تســنن عراق مى گويد: در سفرى وارد شهر »رقه« 
)يكى از شهرهاى سوريه كنونى( شدم، در آنجا شنيدم كه مردى ديوانه ولى خوش كالم 
در »معبد زكى« زندگى مى كند. براى ديدار او به آن معبد رفتم، ديدم در آنجا يك پيرمرد 
با جمال و خوش قامتى بر روى زيراندازى نشسته و موى سر و روى خود را شانه مى زند 

بر او سالم كردم، جواب سالم را داد، آنگاه بين من و او چنين گفتگو شد: 
ناشناس هوشمند: اهل كجا هستى؟ 

ابوالهذيل: اهل عراق هستم. 
ناشــناس هوشــمند: آرى! پس اهل تجربه ها و هنرهاى زندگى و آداب هستى، بگو 

بدانم در كدام نقطه عراق زندگى مى كنى؟

1. حجر، 9.
2. فتح، 26.

3. احتجاج طربىس، ج 2، ص 326 تا 329. 
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ابوالهذيل: در بصره.
ناشناس هوشمند: پس از اهل تجربه ها و علم هستى چه نام دارى؟ 

ابوالهذيل: من »ابوالهذيل عاّلف« هستم.
ناشناس هوشمند: همان متكلم معروف!

ابوالهذيل: آرى!
در اين هنگام آن ناشناس هوشمند برخاست و مرا در كنارش روى فرش نشاند و پس 

از گفتگوئى به من گفت: نظر تو درباره امامت چيست؟ 
ابوالهذيل: منظورت كدام امامت است؟ ناشناس هوشمند: منظورم اين است كه شما 

چه كسى را بعد از رحلت رسول خدا )به عنوان جانشين آن حضرت( مقدم داشتيد؟
ابوالهذيل: همان را كه پيامبر مقدم داشت.

ناشناس هوشمند: او كيست؟ 
ابوالهذيل: او ابوبكر است.

ناشناس هوشمند: چرا او را مقدم داشتيد؟
ابوالهذيل: زيرا پيامبر فرمــود: »بهترين و برترين فرد خود را مقدم بداريد و رهبر 

خود كنيد« همه مردم به مقدم داشتن ابوبكر راضى شدند.
ناشناس هوشمند: »اى ابوالهذيل! در اينجا خطا نمودى!«

امــا اين كه گفتى، پيامبر فرمود: »بهترين و برترين خــود را مقدم بداريد و رهبر 
خود كنيد« انتقاد من به تو اين اســت كه خود ابوبكر، باالى منبر گفت: »وليتكم ولست 
بخريكم«؛ »رهبرى شما را به عهده گرفتم با اينكه بهترين فرد شما نيستم«.1 اگر مردم به 

دروغ ابوبكر را برتر دانسته و او را رهبر خود كردند، با سخن پيامبر  مخالفت نموده اند، 
و اگر خود ابوبكر به دروغ مى گويد: من برترين فرد شــما نيستم، شايسته نيست كه افراد 

دروغگو بر باالى منبر رسول خدا روند. 
و اما اين كه مى گوئى همه مردم به رهبرى ابوبكر، راضى شــدند، نادرست است زيرا 
بيشــترين افراد انصار )مسلمين مدينه( مى گفتند: »منا امري ومنكْم امريٌ«؛ يك نفر از ميان 

ما، امير باشد و يك نفر از ميان شما )مهاجران( امير باشد. 

1. العقدالفريد، ج 2، ص 347.
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امــا در مورد مهاجــران، همانا »زبير« گفت: من غير از علــى با هيچ كس بيعت 
نمى كنم، شمشــير او را شكستند، ابوســفيان نزد على آمد و گفت: »اگر بخواهى همه 
مردم را جمع كرده )و با تو بيعت مى كنيم( و سلمان بيرون آمد و گفت: »كردند و نكردند 
و ندانند كه چه كردند« )كارهائى كه در مورد بيعت با ابوبكر انجام شــده برخالف اصول 
صورت گرفته( و همچنيــن مقداد و ابوذر اعتراض نمودند، اين بود وضع مهاجران ]پس 

همه مردم به رهبرى ابوبكر رضايت نداده اند[.
اى ابوالهذيل! اكنون چند سؤال از تو دارم، پاسخ اين سؤال ها را به من بده: 

1. به من بگو بدانم مگر نه اين است كه ابوبكر باالى منبر رفت و گفت: اى مردم!...
»انَّ ىل شيطانا يعرتينى، فاذا رأيتموىن مغضبا فاحذروىن؛ همانــا! در وجود من شــيطانى 

هســت كه مرا غافلگير كرده و بر من چيره مى شود وقتى كه مرا خشمگين يافتيد از من 
دورى كنيــد« 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، كســى كه معتقد است پيامبر كسى را جانشين خود نكرد ولى 
ابوبكر، عمر را جانشين خود نمود و عمر كسى را جانشين ننمود، در رفتار آن ها يك نوع 

تناقض ديده مى شود جواب اين ايراد چيست؟ 
3. به من بگو بدانم، وقتى كه عمر خالفت بعد از خود را به عهدة شوراى شش نفرى 
گذاشــت و گفت آن ها از اهل بهشت مى باشند، پس چرا بعدا گفت: اگر دو نفر از آن ها با 
چهار نفر ديگر مخالفت كردند، آن دو نفر را بكشيد و اگر سه نفر با سه نفر ديگر مخالفت 
نمودند آن سه نفر را كه عبدالرحمن  بن عوف در ميانشان است بكشيد؟ آيا چنين دستورى 

از ديانت است كه فرمان قتل اهل بهشت را صادر نمايد؟!
4. اى ابوالهذيل به من بگو بدانم: ماجراى مالقات ابن عباس و عمر و گفتگوى آن ها 
را چگونه با عقيده خود سازگار مى دانى؟ آن هنگام كه عمر بن خطاب بر اثر ضربه بسترى 
شــد و عبدالل  بن عباس نزد او رفت ديد بى تابى مى كند، پرسيد: »چرا بى تابى مى كنى؟«  
عمر در پاســخ گفت: بى تابى من براى خودم نيســت، بلكه از اين رو است كه بعد از من 
چه كســى عهده دار مقام رهبرى مى گردد، سپس بين او و ابن عباس چنين گفتگو شد: 

ابن عباس : طلحة  بن عبيدالل  را رهبر مردم كن. 
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عمر: او تندخو اســت، پيامبر او را اين چنين مى شــناخت، من مقام رهبرى را به آدم 
تند خو نمى سپرم. 

ابن عباس: زبير بن عوام را رهبر مردم كن. 
عمر: او مرد بخيل اســت، ديدم درباره مزد همســرش در مورد مقدارى از پشمى كه 
رشته بود، ستيز و سخت گيرى مى كند، مقام رهبرى مسلمين را به شخص بخيل واگذار 

نمى كنم.
ابن عباس: سعدوقاص را رهبر مردم كن.

عمر: ســعد، با اسب و تير، ســر و كار دارد )و فردى نظامى است( چنين فردى براى 
اداره امور رهبرى شايسته نخواهد بود. 

ابن عباس: عبدالرحمن  بن عوف را رهبر كن. 
عمر: او از اداره خانواده خود عاجز است.

ابن عباس: عبدالل  پسرت را رهبر كن.
عمر: نه به خدا، مردى را كه از طالق دادن همســرش، درمانده است عهده دار مقام 

رهبرى نمى كنم.
ابن عباس: عثمان را رهبر كن.

عمر: سه بار گفت: سوگند به خدا اگر عثمان را رهبر كنم، طايفه بنى معيط )تيره اى از 
بنى اميه( را بر گرده مسلمانان سوار مى كند و با اين وضع جا دارد كه او را بكشند. 

ابن عباس مى گويد: ســپس ساكت شدم، و به خاطر دشمنى و عداوتى كه بين عمر و 
على بود، نام اميرمؤمنان على را متذكر نشدم ولى خود عمر به من گفت: »اى پسر 

عباس! رفيقت را نام ببر!«.
گفتم: پس على را رهبر مردم كن.

عمر: سوگند به خدا! پريشان و بى تاب نيستم مگر به خاطر اين كه حق را از صاحبش 
گرفتيم، »واللّه  لئ ولّيته ليحملنهم عىل املحجة العظمى وان يطيعوه يدخلهم الجنة؛ سوگند 
به خدا! اگر على را رهبر مردم قرار دهم، او قطعا آن ها را به جاده بلند ســعادت روانه 

مى كند و اگر مردم از او پيروى كنند او آن ها را به بهشت وارد مى سازد«.
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عمر، اين مطالب را گفت در عين حال مســأله خالفت بعد از خود را به شوراى شش 
نفرى واگذار نموده، واى بر او از ناحيه پروردگارش. 

ابوالهذيل مى گويد: آن مرد خوش قامت و خوش كالم )ناشــناس هوشمند( وقتى كه 
ســخنش به اينجا رسيد، حالش منقلب شد و همانند ديوانگان گرديد )براى تقيه، خود را 
بــه ديوانگى زد(. ماجراى او را به مأمون )هفتمين خليفه اموى( گفتم، مأمون او را طلبيد 
و درمــان كرد و او را همدم خود در امور قــرار داد، مأمون بر اثر همين گفتار منطقى او 

شيعه شد. )به طور ظاهرى(.1

  730. برترى واالى ولى الّل   

عباس محمود عقاد، شاعر و نويسنده و مورخ و ناقد بزرگ و برجسته مصرى مى باشد 
 به رشــته تحرير در آورده به نام شــخصيت حضرت على او كتابى درباره امام على

اين كتاب 12 فصل دارد. 
او فصــل دهم را به نام برترى على بر ســايرين ناميــده و با ذكر مثل معروف عرب 
»زبان مردم قلم حق است« به داليل برترى امام اشاره مى كند از جمله آن كه لقب امام 
را صرفا مختص امام على دانســته و هيچ يك از خلفاى راشــدين را داراى اين لقب 
ندانسته او حلقه هاى اتصال علماى علم كالم را به امام منتهى دانسته و امام را در زندگى 
 و مرگ داراى نشــانه هاى شــهداء ذكر كرده و تمام علوم اسالمى و قديمى را به امام
منتســب دانســته بيانات امام را در نهج البالغه سيل فيض و نشانه هاى توحيد و حكمت 
الهى بر شــمرده و امام را در فقه و كيفيت قضاوت، افقه و افضل از تمام مردم آن دوره 
و مقتدرترين فرد در اســتنباط احكام الهى از قرآن و ســنت نبوى و عرف معرفى نموده 
نحو عربى را به امام مى رســاند و فن بالغت او را ستايش كرده و برترى ادبى امام را بر 
ســايرين  با ذكر سخنانى از او يادآورى كرده دانش و فنون جنگى و قشون كشى او را بر 

شمرده و به تاكتيك ها و دليرهاى امام اشاره كرده است.2

1. احتجاج به طبرسى، ج 2، ص 151 تا 154 ـ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 6، ص 18 و ج 17، ص 159.
2. شخصيت عىل نوشته عباس محمود عقاد، ص 248.
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  731. خورشيد مشرق و مغرب  

جارالل  زمخشرى مفسر و نحوى بزرگ اهل سنت مى گويد: 
چه بگويم درباره مردى كه دشمنان از حسد و طمع، فضل او را انكار كردند و دوستان 
از ترس و بيم فضائل او را انكار كردند و از ميان اين دو آن قدر مناقب منتشــر شــد كه 

بين مشرق و مغرب را پر كرد.1

  732. جامع همه فضايل  

جبران خليل جبران شــاعر نامدار عــرب مى گويد: به عقيده مــن على  بن ابي طالب 
نخســتين فرد قوم عرب است كه جامع همه فضايل كامله بود و روح فضيلت را در قوم 
خويش آورد و آهنگ آن را به گوش مردم رســاند كه پيش از آن ماننِد آن نشنيده بودند 
در بين تاريكى هاى جاهليت از روش روشن او متحير ماندند آن كس كه طريقه على را 
پسنديد به فطرت سليم باز گشت و از نهاد پاك خود رأى گرفت و آن كه از در خصومت 

بيرون شد جاهليت را ترجيح داد.2

  733. جوانمردى شريف  

لوتاس كاراليل، حكيم برجسته اسكاتلندى مى گويد: اّما على، ما چاره نداريم جز اين 
كه او را دوســت بداريم بلكه عاشق او باشيم چون جوانمردى شريف و بزرگوار بود دلش 
سرشــار از مهر و عطوفت و دليرى و عظمت، از شير شجاع تر بود اما شجاعتش آميخته 

با مهر و لطف و احسان و محبت. 
سزاوار بود كه جنگجويان صليبى در قرون وسطى چنين باشند او را در كوفه ناگهان 

كشتند و اين جنايت را او خود براى خود خريد از آنكه نيك و عادل بود...3

1. امام عىل نداى عدالت انسانيت، نوشته جورج جرداق مسيحى، ترجمه مرحوم آيت اللّ  عالمه ابوالحسن شعرانى، 
ص 412.

2. امام عىل نداى عدالت انسانيت، نوشته جورج جرداق مسيحى، ترجمه آيت اللّ  ابوالحسن شعرانى، ص 417.
3. امام عىل، نداى عدالت انسانيت، جورج جرداق مسيحى ترجمه آيت الل ابوالحسن شعرانى، ص 424.
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  734. معرفی کتابی جامع  

1.حجة االسالم و المسلمين آقاى شيخ احمد دورودى نقل كردند: يكى از نواده هاى 
آيةالل  ميالنى كه در درس آيةالل  وحيد خراســانى شركت مى نمودند به اين حقير اظهار 
داشــتند كه شبى در عالم خواب ديدم بيمارم و مبتال به ِدل درد شده ام به طبيب مراجعه 
نمودم و آيةالل  حاج شــيخ مرتضى حايرى»ره« هم در آن مجلس حضور داشتند، طبيب 

هم مشغول معالجه شد كه از خواب بيدار شدم. 
روزى خدمت حضرت آيةالل  حائرى»ره« رســيدم چند نفر از طلبه ها نيز آنجا بودند. 
بنده اظهار داشتم چنين خوابى ديده ام، بفرماييد تفسير آن چيست؟ قبل از آن كه معظم له 
خواب را تعبير كنند يكى از طلبه ها گفت: تعبير خواب شــما اين است كه در درس آقاى 
حايرى شــركت مى كنيد آنگاه مجهوالت شــما برطرف مى شود، به مجرد اين كه آقاى 
حايرى اين تعبير را از آن طلبه شــنيدند عصبانى شده به من فرمودند: شما كتاب اثبات 
الهداة شــيخ حّر عاملــى را داريد؟ عرض كردم: آرى! فرمودنــد: آن كتاب را بخوانيد تا 
مجهوالت شــما برطرف شود. در ضمن اضافه نمودند، من )آقاى حايرى( تا چند صفحه 

از آن كتاب را در شب نخوانم نمى خوابيم. 
2. باز ايشان )آقاى شيخ محمد دورودى( اظهار داشتند روزى طلبه اى فاضل به منزل 
مــا آمد گفتگو از كتاب هاى حديث به ميان آمد. ايشــان فرمودند كه: به حضرت آيةالل  
حايرى»ره« عرض كردم: گاهى شــك و شــبهه اى در مورد اصول و عقايد دينى برايم 
پيدا مى شــود. فرمودند: كتاب اثبات الهداة شيخ حّر عاملى را مطالعه كنيد تا شبهات شما 

برطرف شود. 
3. همچنيــن بنابــر قول يكــى از موثقيــن، قضيه ديگــرى را نقــل نمودند كه 
آيةالل حائرى»ره« در مســجد امام حســن باالى منبر فرمودند: بهترين كتابى كه در 

اثبات واليت كلى نوشته شده كتاب اثبات الهداة مرحوم شيخ حّر عاملى»ره« است.

  735. معراج معنوى  

خداوند در آيه 104 سوره مباركه انعام مى فرمايد: 
»قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابرص فلنفسه ومن عمى فعليها...«.

538



يعنى: پروردگارتان به شــما ادراك داده است هركه از روى بصيرت مى نگرد به سود 
اوست و هركه چشم بصيرت برهم نهد به زيان اوست....

و در آيه 97 همان سوره مى فرمايد:
»وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدو بها ىف ظلامت البحر والبحر....«.

اوست خدايى كه ســتارگان را پديد آورد تا به وسيله آن ها در تاريكى هاى خشكى و 
دريا راه خويش را بيابيد...

به راســتى چگونه مى توان با چشــم بصيرت و ادراكى ولو مختصر محاسبه كرد كه 
خداوند متعال براى هدايت انسان در راه هاى دنيا ستارگان را خلق فرمود. 

وليكن براى صراط مســتقيم و نشــان دادن راه حق فقط پيامبراسالم را مبعوث 
فرموده و امامى بعد از او به جانشينى برنگزيده باشد تا در همه زمان ها انسان ها به معراج 

معنوى خود واصل شوند. 

  736. ره پويان راه روشن   

آقاى دكتر احمد راسم النفيس مصرى پزشك داخلى، استاد دانشكده پزشكى دانشگاه 
منصوره از شــخصيت هاى علمى مصرى اســت كه بر اثر مطالعات فراگير درباره مذهب 
اهل بيت به تشــيع گراييده و تأليفات گرانبهايى در اين زمينه دارد كه به برخى اشاره 

خواهد شد. 
در ديدارى كه بينآيةالل  ســبحانى و دكتر احمد راسم النفيس بود. آيةالل  سبحانى از 
ايشان پرسيد: عامل گرايش شما به تشيع چه بود؟ آيا تحت تأثير فردى قرار گرفته ايد؟ 

وى در پاســخ گفت: من از طريق مطالعــه پى گير، به اين حقيقت پى برده ام و برايم 
روشن شــد كه بعد از درگذشت رسول خدا فعاليت هايى براى عقب زدن اهل بيت و 
سر پوش نهادن بر حقايق آغاز شد كه سرانجام حقيقت براى بسيارى از مسلمانان مخفى 

ماند. از آثار وى: 
 1. كتاب نفخات من السيرة مى باشــد كه به صورت فشرده زندگانى رسول گرامى
و امامان معصوم را با مدارك آورده اســت و اين كتاب در 227 صفحه نشر داده شده 

است. 
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2. كتاب على خطى الحسين مى باشــد كه مفاسد روى كار آمدن بنى اميه را تشريح 
كرده هم چنين راز نهضت حسين  بن على را به خوبى بيان كرده و انگشت روى تناقض 
گويى هاى گروهى از مورخان خودفروش مانند ابن كثير نهاده اســت اين كتاب در 153 

صفحه منتشر گشته است. 
3. كتاب الشيعة والثورة.

4. الجماعات االسالمية ـ محاولة استمساخ االمة االسالمية.
5. الجمل وفقه الطابور الخامس.

6. التحكيم.
7. المصريون والشيع الممنوع.

8. شرح دعاء السحر البى حمزه الثمالى.
9. على  بن ابي طالب والعدالة االجتماعية.

10. المهدى المنتظر ومعركة تحرير القدس.
وى در اين كتاب درباره حضرت مهدى و وعده هايى كه رسول خدا  درباره او داده 
و بحث نموده اميدوار اســت كه قدس به وسيله حضرت مهدى از چنگال صهيونيست ها 

خارج شود و قسمتى از عاليم ظهور را مورد بحث و بررسى قرار داده است. 

  737. نشر مجله النداء   

اين فصلنامه اسالمى و سياسى است، نخستين شماره آن در زمستان 2001  در مصر 
منتشــر شده است. در اينجا نويسندگانى درباره فلسطين مقاالتى دارند، و مقاله اى درباره 
سياســت امام به قلم احمد صبرى درج گرديده است و معرفى زيبايى از امام سجاد به 

قلم احمد راسم انجام گرفته است. 

  738. سعادتمندان ديار سرورى   

جناب آقاى دكتر احمد الحيارى از شــخصيت هاى علمى و تربيتى كشور اردن است 
كه سال هاست به مذهب اهل بيت گرويده است. او نه تنها تشيع را پذيرفته بلكه در خود 

دانشگاه از طريق مذاكره علمى گروهى را نيز با اين مكتب آشنا ساخته است. 
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وى در دانشگاه يرموك اردن، در بخش مديريت و علوم تربيتى فعاليت دارد و به يك 
معنا رييس گروه است از آثار علمى اوست: 

1. معالم فى الفكر التربوى فى المجتمع االسالمى )نشر داراألمل، 2001 م .(.
يكى از مدارك وى در اين كتاب نهج البالغه ســيد رضى، والميزان عالمه طباطبايى 

والمدرسة القرآنية مرحوم آيةالل صدر است. 
او براى معرفى مظلوميت اهل بيت و تسلط ظالمان بر مسند حكومت در آغاز كتاب 
از يكى از دعاهاى صحيفه ســجاديه بهــره گرفته كه آن حضرت تنفر خود را از ظالمان 

چنين بيان مى كند: 
»اللهم ان الظلمة جحدوا آياتك وكفروا بكتابك وكذبوا رسلك...«.

2. اسرارالوجود و انعكاساتها التربوية )چاپ اردن، 1994(. 
در اين كتاب اسرار وجود را با مسايل تربيتى گره زده است. 

برخى ديگر آثار ايشان عبارتند از: 
3. التصور االسالمى للوجود كه در »إربد« اردن كه در سال 1989 منتشر شده است.

4. اصول التربية اســالمية و فلســفية كه در اربد اردن در سال 1993 به چاپ رسيده 
است. 

وى يادآور شــد كه من كتابى در دســت تأليف دارم به نام مدرسه النبى و آل بيته 
االطهار كه اگر اين كتاب منتشــر شــود، مردم اردن با مكتب اهل بيت آشــنايى 

بيشترى پيدا خواهند كرد.

  739. مقايسه مقام نبوت و امامت  

بخشــى از ســؤاالت مربوط به مبحث امامت كه در محضر عالمه بزرگوار حضرت 
آيةالل  سيدمحمد حسين طباطبايى جمع آورى گرديده در اينجا آورده مى شود. 

سؤال: آيا امامت باالتر است يا نبوت؟ 
جواب: امامت از نبوت باالتر است؛ زيرا حضرت ابراهيم عبد، نبى، رسول اولوالعزم 
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و خليــل بود ولى بعد از اين همه مقامات خداونــد متعال به او فرمود: »اىن جاعلك للناس 
اماما«1؛ من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم. 

ســؤال: در بعضى از كتاب هايتان مرقوم فرموده ايد: توحيد بــدون اعتراف به امام و 
ولى درست نيست2 دليل آن چيست؟ 

جواب: چون توحيد، اعتراف به ذاِت موصوف به صفاِت حميده مانند عالم و قادر است 
و از جمله صفات حميده كه جزو توحيد است اين است كه خداوند داراى اولياء است. 

ســؤال: اگر واليت جزء توحيد است بايد از واليت نيز اخذ ميثاق شده باشد آيا چنين 
است؟ 

جواب: بله! رواياتى نيز در اين باره وارد شده است.3
سؤال: آيا مى توان بدون شناخت امام به شناسايى خدا راه پيدا كرد؟ 

جواب: شناســايى خداوند بدون شناســائى امام صورت نمى گيرد زيرا امام به منزله 
مصب، محل ريزش، آبشــار و جايگاه افاضه فيض از باالست پس نخست امام كه از 

همه كامل تر است فيض مى گيرد و بعد بقيه موجودات از امام فيض مى گيرند.4

  740. بررسی تاريخی  

 خوب اســت برويم بررســى كنيم تاريخ را ببينم بزرگانى كه در محضر رسول خدا
بودند و حضرت از دســت آن ها ناراحت شد و بنا به نقل خودشان آن ها را طرد نمود و به 

آن ها فرمود: 
»قوموا عنى«؛ برخيزيد و از نزد من برويد.5 چه كســانى بوده اند كه رســول خدا در 

زمــان حيات خود آن ها را از خــود راند و دور نمود چرا كه قرآن مى فرمايد: »آنچه را كه 
رسول خدا براى شما آورده بگيريد و آنچه از آن نهى مى كند خوددارى كنيد«.6

1. بقره، 124.
2. شيعه در اسالم، ص 227 نوشته حضرت استاد عالمه طباطبايى رحمه الّل  عليه.

3. بحاراالنوار، ج 3، ص 277، روايت 30 و 9 و 18 و 20.
4. در محرض عالمه طباطبايى، نوشته حضرت آيت اللّ  محمدحسين رخشاد.

5. مســند احمــد، ج 1، ص 325 ـ صحيــح بخــارى، ج 1، ص 37، ج 7، ص 9، ج 8، ص 161 ـ رشح نهج البالغه 
ابن اىب الحديد، ج 12، ص 87 ـ بحاراالنوار، ج 22، ص 474، ج 30، ص 531، ص 536، ص 538، ص 545.

6. حشر، 7.
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  741. نماز خواندن يعنى خليفه بودن  

اهل تســنن مى گوينــد: پيغمبراكرم در بيمارى آخر خود كــه منجر به رحلت آن 
حضرت شــد به ابى بكر امر فرمود كه برو به جاى من با مردم نماز بخوان و اين فرمان 
را دليل بر برترى ابى بكر بر خالفت مى دانند مى گوييم آيا معناى اين ســخن كه تو برو 
نماز بخوان اســتخالف و تعيين جانشين و رهبرى است؟ از آن گذشته اگر حضرت به او 
دســتور داده بود پس چرا خود با آن حال كسالت تشــريف برد و او را كنار زد و خود به 

نماز ايستاد؟...1

  742. صحابى عجيب   

چرا اينقدر بر صحابى رســول خدا تأكيد و پاكى و پيــروى را اصرار مى كنند مگر 
صحابى رســول خدا صاحب مقام عصمت هستند كه در كتب اهل سنت اين همه روى 
آن هــا حرف مى زنند و در بعضى مواقع حركات آن هــا را محور حق بودن موضوع تلقى 

مى نمايند. 
   در فاصله چهل روز كه حضرت موسى بايد بدانيم كه عقالى قوم حضرت موسى

ميان آن ها نبود از دين خود برگشتند و گوساله پرست شدند.2
بايد بدانيم عقال و خواص اصحاب و حواريين حضرت عيســى بودند كه از توحيد 

برگشته و گفتند: 
»املسيح ابن اللّه ، مسيح پسر خداست؟«.3

آرى بايد پذيرفت كه صحابى كه برخالف راه روشــن رســول خدا گام بر مى دارد 
صحابى نيست زيرا نزديكان رسول خدا و فرزندان او را به هزاران شكل مى آزارد.

چرا شهادت حضرت اميرالمؤمنين و امّ ايمن و سوگند حضرت صديقه كبرى در 
ماجراى فدك پذيرفته نمى شــود؟ مگر نگفتند: حسبنا كتاب اللّه ؛ كتاب خدا براى ما كافى 

است پس چرا قسم حضرت زهرا به كتاب خدا را نمى پذيرند؟ 

1. در محرض حرضت آية الله اللّه  العظمى بهجت، ص 323 با كمى تلخيص.
2. بقره، 51 و اعراف، 142.

3. توبه، 30.
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آيا اين كار در واقع مخالفت با آيه شريفه تطهير )سوره احزاب، آيه 33( نيست كه در 
شــأن آن ها نازل شده و بيانگر مقام عصمت آن ها مى باشد و نيز رد رواياتى كه در شأن 

آن ها نازل شده است؟!!

  743. علت مسلمانى  

عالمه ذى فنون حضرت آيةالل  حسن زاده آملى مى فرمايد: مرحوم عالمه طباطبايى 
رحمه الل  عليه فرمود: 

ميهمانى از پاريس داشــتم كه فرانســوى بود وى دانشمند و اهل مطالعه بود روزى 
گفت: من مســلمانم از او پرســيدم پدر و مادرتان مسلمان بوده اســت گفت: نه خودم 

مسلمان شدم از او پرسيدم به چه سبب مسلمان شدى؟
گفت: 

انسان ساخته پروردگار عالم و حكيم است و بدون برنامه و آئين نيست همان طورى 
كه مصنوعات بشــرى بدون دين و آئين و برنامه نيســت من هم به دنبال برنامه بودم 
اوســتا، عهد جديد، عهد عتيق و تلمود را مطالعه كردم ديدم كتاب همين اســت »ذلك 
الكتاب الريب فيه« و به آن معتقد شــدم بعد كه مســلمان شدم ديدم در بين مسلمانان 

چقدر اختالف اســت از مطالعه به اين حقيقت رسيدم كه راهى جز ائمه اثنى عشر نيست 
لذا شيعه اثنى عشرى شدم و به سّر آنان هم معتقد شدم گفتم سّر آنان چيست؟ 

گفت وجود مبارك حضرت بقية الل  ارواحنا فدا بعد حضرت آيت الل  حسن زاده آملى 
فرمودند:

... اگر كتاب هاى شــيعه را كنار بگذاريم مذهب شيعه از كتب عامه قابل اثبات است 
و نيازى به كتب شــيعه نداريم گرچه آنان ســعى در حذف مناقب آل محمد  داشته و 
دارند كشــكول شيخ بهائى را كه در مصر چاپ شده با چاپ هاى سنگى آن تطبيق كنيد 
مى بينيد كه مناقب حضرت فاطمه زهرا را كه از مدارك خودشــان در آن كتاب آورده 
شده حذف كرده اند كتابدار كتابخانه عبدالعزيز در عربستان خودش گفته بود ما چند صد 
از كتاب هاى خطى مربوط به شــيعه را سوزانديم ا بن ابى الحديد از كتابى به نام ا بن متويه 
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اين مطلب را نقل مى كند كه: كسى در بين صحابه جز على  معصوم نبود اما اين كتاب 
يافت نمى شود و هر چه كوشش شده هنوز يافت نشده است.1

  744. خليفه بايد جزء برترين ها باشد  

آنان كه در حكومت بودند و به مشــورت امام على نيازمند بودند از انديشــه هاى 
نورانى او راه درســت را مى جســتند و خود را به واسطه نظريات امام از ورطه هالكت و 
نابودى حكومت مى رهانيدند پس چرا از رأى امام در ســاير موارد استفاده نكردند و او را 

از حكومت و خالفت حذف نمودند؟
در كتب تاريخى آيا كسى را سراغ داريد كه با امام مشورت كرده باشد و او به صراط 
مستقيم راه نيافته باشد پس چرا با امام همدم و همقدم و همراه نمى شويم مگر از طريق 
قرآن به ما مودت ذى القربى امر نشــده چرا او را دربست قبول نكنيم آيا نبايستى بر اين 

موضوع دقيق تر بنگريم؟!
خيلى عجيب است كه انسان از كسى كه عالم به راه و حقايق و مسلط به امور است 
ســؤال نكند انسان نبايد به سراغ كســى برود كه خود اقرار دارد كه نادان است علماى 
عامه مانند مســلم در كتاب خود )صحيح و مســلم( تصريح مى كنند و مى گويند چرا اين 
همه روايات آيات منقول از امام باقر را هيچ كدام از شــيوخ روايت و ناقلين احاديث ، 

ذكر نكرده اند. 

  745. امامت امرى بديهى و ضرورتى بزرگ 

امام خمينى  در مثالى در باب مســئله ضرورت امامت در كتاب كشف االسرار خود 
آورده اند كه: يك رئيس كارخانه كه پنجاه نفر كارمند دارد يا يك سرپرست كه عائله ده 
نفر افراد را به عهده دارد، اگر بخواهد دو ماه مســافرت كند نه آن كارخانه را بى تكليف 
مياندازد و نه اين عائله خود را بى سرپرســت مى گذارد اينك پيغمبر اسالم  كه هزاران 
قانون بزرگ آســمانى و دســتورات محكم الهى آورده و يك نظــام بزرگ خردمندانه و 
يــك حكومت خدائــى عادالنه بر پا كرده مى خواهد از ميان اّمت براى هميشــه برود و 

1. روزنه هايى از عامل غيب، ص 348. 
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خيانت كاراِن منافق آن را كه چهل ســال با آن ها معاشــرت كرده مى شناســد و خداى 
او، اكنون خــود مى گويد: بايد اين كار آخر را )انتخاب ولى و سرپرســت( كه بزرگترين 

كارهاست، براى بقاء اساس توحيد و عدالت انجام دهد.

  746. نشانه ايمان  

  ادعاى اســالم داشتن دليل بر ايمان شخص نيست بلكه قبول كردن واليت على
دليل قبول كردن پيامبر اكرم و هركس رسول خدا را قبول كرد بايد على بن ابى طالب 
را بپذيرد و اگر كســى على را رد كرد رســول خدا را رد كرده و اين يعنى پذيرفتن 
رســالت و نپذيرفتن رسالت يعنى ادعاى ظاهرى اســالم را داشتن و اين دليل بر ايمان 

نخواهد بود. 

  747. قانونى بديهى در دنياى امروز  

واضح ترين حرف در باب واليت آنســت كــه در دنياى امروز اگر پدر و مادرى يا هر 
يك از آن ها صالحيت عهده دارى و فرزنددارى را نداشــته باشــد حكومت با سلب اين 
اختيار، فرزندان را بواسطه عدم صالحيت والدين از ادامه حضانت محروم مى نمايد چطور 
ممكن اســت ما بپذيريم هر كسى از راه رسيد عهده دار و سرپرست جامعه اسالمى باشد 
آيا جامعه اســالمى حد و اهميتش كمتر از يك يا چند فرزند است چرا بايستى به مسأله 
امامت و رهبرى جامعه اســالمى اين قدر كم اهميت نگاه كرد مگر هر كســى مى تواند 
بعد از رســول خدا عهده دار بار سنگين ادامه نبوت گردد اگر مى توانستند پس چرا مكرر 

مى گفتند اگر على نبود و به فرياد ما نرسيده بود نابود شده بوديم. 

  748. نقش واليت 

امام براى اهل عالم مثل قلب است براى اعضاء، واليت يعنى همان طور كه قلب تو 
بر دست تو واليت دارد و نمى شود كه دستت يك جايش خار فرو برود و نفهمى، در تمام 
اعضايت جاى چند تا ســر سوزن وجود دارد؟بگو، ميلياردها، حاال يك خار بردار فرو كن 

546



به انگشت پايت، فورى دلت مى فهمد يعنى يك سلولش را زخم مى كند فورى اطالع به 
قلب داده مى شود. 

اين انســانها همه شــان به امام زمانشان وصل اند هر انســانى تحت واليت است تو 
خودت يك سلول از مجموعه مؤمنين هستى كه امام قلب آن هاست.1

  749. قرآن ناطق ياسخنگوئى بالحن قرآن 

رســول خدا فرمود: شــما چيزى 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. 

احدى نمى تواند براى اهل بيت پيامبر اســالم مطلــب جديدى بياورد همه عقول 
وامدار ايشــانند امام على در جنگ صفين فرمود من قرآن ناطقم و رســول خدا نيز 
اهل بيت خود را قرين قرآن خواندند و آن ها را تفكيك ناپذير دانســته اند آن هم در روايتى 

به نام ثقلين كه عامه نيز به نقل آن پرداخته اند. 
در اين اشتراك يعنى قرين بودن قرآن و اهل بيت رسول الل  معنايى بسيارى نهفته  
است اول اين كه اين ها مكمل هم ديگرند دوم همان طورى كه نمى توان مثل و مانندى 
بــراى قرآن آورد چنانچه در آيات متعددى خداوند در قــرآن كريم آورده كه مثل قرآن 
 نمى توانيد بياوريد حتى سوره يا آيه اى هم نمى توانيد بياوريد2 براى اهل بيت رسول خدا
نيز نظير و مثلى وجود ندارد قرآن اگر به كوه نازل شــود متالشى مى شود )سوره حشر( و 
امام على نيز فرمودند: اگر كسى مرا دوست داشته باشد همانند كوه هم كه باشد از هم 
متالشــى مى شود )نقل به معنا( اين سخنان داللت بر اشتراك و تفكيك ناپذيرى قرآن و 
اهل بيت است به يك معنا روح و باطن و هويت كلى قرآن كريم، اهل بيت هستند قرآن 

1. متثيالت، ص 155 نوشته آيت الّل  حائرى شيرازى. 
2. در اين باره به آياتى چند اشــاره مى شــود الف(: بقره آيه 23: و ان كنتم فى ريب ممــا نزلنا على عبدنا فاتوا 
بســورة... و اگر در آنچه بر بنده خويش نازل كرديم در ترديد هســتيد سوره اى همانند آن بياوريد... ب(: هود آيه 
13: ام يقولون افترله قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الّل .... يا آنكه مى گويند كه 
از خود برمى بافد و به خدا به دروغ نســبت مى دهد بگو اگر راســت مى گوئيد جز خدا هر كه را كه مى توانيد يارى 
بطلبيد و ده ســوره ماننــد اين قرآن بياوريد. ج(قل لئن اجتمعت االنس و الجن علــى ان يأتوا بمثل هذا القرآن 
الياتون بمثله اسراء 88، بگو اگر جن و انس گردآيند تا همانند اين قرآن را بياورند نمى توانند همانند آن را بياورند 
هــر چند كه يكديگر را يارى دهند. د( طور آيه 34: فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين، اگر راســت مى گويند 

سخنى مانند آن را بياورند. 
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كريــم روحى نورانى دارد كه بدون آن روح نورانى، نمى تــوان از آن كتاب بهره برد لذا 
اهل بيت رسول خدا قرآن ناطق و روح معنوى قرآن كريم هستند چه آيه اى بزرگ تر از 
امام على وجود دارد در جايى حضرت فرمود: من بزرگترين آيه خدا هســتم چه آيه اى 

بزرگ تر از حسين بن على فأفهم و تأمل.

  750. سؤالى حكمت آميز  

بعضى از برادران مسلمان كه منصفانه قضاوت مى كنندمى گويند: مسأله غديرو ساير 
داليلى را كه خالفت على را به ثبوت مى رســاند نمى توان انكار كرد ولى چرا حضرت 

على پس از مرگ پيامبر از حق مسلم خويش دفاع نكرد؟ 
در صورتى كه در زمان خالفتش با آنانى كه بر ضد امام قيام كردند و مى خواســتند 

حكومت او را غضب كنند به نبرد )جمل و صفين و نهروان( پرداخت؟
پاســخ: على حكومت ابوبكر را به رســميت نمى شــناخت...و از مردم نيز كمك 
مى خواســت تا حق از دســت رفته خود را باز پس گيرد حتى آن حضرت شبانه، همراه 
فاطمه دختر پيامبر به در خانه اى انصار رفت و از آنان خواست او را يارى كنند تا حق 
خــود را بگيرد ولى انصار به او گفتند: ما با اين مرد بيعت كرده ايم و كار از كار گذاشــته 

است.1
انصار تازه به اســالم گرويده بودند و هنــوز اخالق و كردار جاهليت در عمق جان و 
دلشــان وجود داشت لذا نتوانســتند از بيعت نابجاى با ابوبكر صرف نظر كنند و على را 

نصرت و يارى دهند. 
واضح اســت كه على پس از رسول خدا ياورى نداشت تا بتواند قيام كند وگرنه 
حق خود را مى گرفت و جهان اسالم را رهبرى مى كرد چنان كه وقتى مردم از حكومت 
عثمان به ســتوه آمدند و او را به قتل رساندند سراسيمه به نزد على  رفتند و دستهاى 
خود را براى بيعت با او دراز كردند آن حضرت فرمود: اكنون كه كمك و پشــتيبان پيدا    

1. شرح نهج البالغه، ا بن ابى الحديد، ج 6، ص 13. 
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كردم چاره اى جز اين ندارم كه حكومت اســالمى را قبول كنم لذا زمام امور را به دست 
گرفت و جهان اسالم را رهبرى كرد.1

ليكن امام على پس از مرگ پيامبر مى ديد اگر بخواهد با نداشــتن كمك دست 
به شمشــير برد و قيام كند اختالفات داخلى زياد مى شــود و اين به صالح اسالم نيست 
زيرا دشمنان اسالم در كمين بودند تا به اسالم حمله كنند و خطر جهان اسالم را تهديد 
مى كرد على به خاطر حفظ اســالم كه آن را بيشتر از جان خود دوست مى داشت قيام 
نكرد تا نهال اســالم ريشــه بگيرد لذا امام صالح ديد كه دســت از جنگ بشويد و در 
تلخيهاى زندگى شكيبا باشد امام در پى آن نبود كه رياست كند و آن هم به هر قيمتى، 
وگرنه اين مالحظات را نمى كرد و از هر راهى كه مى شــد مى رفت تا به منافع شخصى 
برسد ولى مى بينيم وقتى كه ابوسفيان به او گفت: دستت را بده تا با تو بيعت كنم سوگند 
به خدا اگر بخواهى مدينه را از ســواره و پياده پر خواهم ســاخت آن حضرت نپذيرفت و 
فرمود به خدا سوگند تو خير خواه اسالم نيستى و جز فتنه و فساد نظر ديگرى ندارى.2

  751. معيارى دقيق در تشخيص صحابى واقعى 

حضرت آيةالل  العظمبهجت مى فرمايند: به يكى از علماى عامه گفته شــد: اختالف 
 است ولى لزوم مودت و محبت و دوستى اهل بيت ما با شــما بر سر صحابه پيغمبر
مورد توافق فريقين )شيعه و سنى( است بنابراين ما مى گوئيم: اگر صحابه در واقع مودت 
و دوستى اهل بيت را دارا باشند ما با شما در احترام به آن ها )صحابه( موافقيم و اگر در 
واقع مخالف با اهل بيت باشند و مودت آن ها را نداشته باشند شما نيز بايد مثل ما مخالف 

هركس باشيد كه مودت ذى القربى را ندارد.3

1. نهج البالغه فيض االسالم، ص 43. 
2. كامل ا بن اثري، ج 2، ص 326. 

3. در محرض آيه اللّه  العظمى بهجت كتاب دوم نوشــته آيت اللّ  محمدحســين رخشاد )البته در تاريخ آمده چه در 
مدارك شــيعه و چه در منابع اهل ســنت كه بعضى از صحابى رســول خدا با اهل بيت او همانند كفار برخورد 
كرده اند معلوم اســت اين عمل آن ها خالف قرآن است حق مودت القربى كجاست؟ پس با آيه 7 سوره حشر چه 
كنيم و اين ها چه اصحابى هســتند؟!!( اگر كسى آن ها را سب يا لعن كند فورا مى گويند كه رسول خدا فرمود: 
التســّبوا اصحابى: به صحابى من ناســزا نگوييد آيا نبايد به اين موضوع دقيق شد كه اينها واقعا صحابى هستند 

آيا پسر نوح هم با نوح است يا مردود است؟!
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  752. سؤالى عجيب اما بى پاسخ   

حضرت آيــةالل  العظمبهجت مى فرمايد: آيا امكان دارد كه رســول خدا اول نايب 
تعيين كند كه به جاى او نماز بخواند ولى بعد خودش با آن حالت بيمارى و تب شديد و 
در حالــى كه بر دوش عمويش عباس و ديگرى ـ كه حضرت امير  بود و نمى خواهند 
نام او را ذكر كنند ـ تكيه كرده بود و زير بغل آن حضرت را تا مســجد گرفته بودند تا به 

مسجد برود و نايب خود را كنار بزند و خود به نماز بايستد؟؟!
آيا چنين چيزى متصور اســت كه خود به او امر كرده باشد و او را تعيين نموده باشد 

ولى بعد با آن حالت برود و او را به كنار بزند و به جاى او بايستد؟!1
 لذا اصل جريان به سه صورت از عايشه نقل شده است )جالب است كه رسول خدا
در زمان حيات پر بركت خود از دســت بعضى از اين صحابى ناراحت مى شوند و به نقل 
منابع اهل ســنت آن ها را طرد مى نمودند و به آن ها مى فرمودند: »قوموا عنى«؛ برخيزيد و 

از نزد من برويد.2

  753. دليل برترى   

ما در افضليت على بر ســاير صحابه شك نداريم ولى اين مطلب را نمى شود انكار 
كرد كه افراد بســيارى الى ماشاءالل  بوده اند و هســتند كه مى گويند على الل  است ولى 

درباره هيچ يك از ساير صحابه يك نفر نيز قايل به الوهيت آن ها نشده اند. 
وقوع الشك فيه انه اللّه 3 كفى ىف فضل موالناعىلٍّ    

در فضيلت مواليمان على همين بس كه عده اى در اين كه آيا او خداســت يا نه، 
ترديد دارند؛ البته دليل على اللهى ها اين است كه على كارهاى خدايى مى كرد ولى ما 
 نيز كارهاى خدايى داشته است و اساسا »ال يقاس بآل محمد مى گوئيم حضرت رسول
من هذه االمة احد«4؛ هيچ يك از افراد اين امت را نمى توان با آل محمد مقايسه نمود. 

1. در محرض حرضت آيه اللّه  العظمى بهجت، نوشته حضرت آيت اللّ  محمدحسين رخشاد.
2. مسند احمد، ج 1، ص 325 ـ صحيح بخارى، ج 1، ص 37.

3. االربعني قمى شريازى، ص 380.
4. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 138.
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درباره هيچ يك از صحابى چنين مواردى نبوده...1

  754. يک بام و دو هوا  

حضرت آيةالل  العظمبهجت مى فرمايند: خليفه ثانى در برابر حجراالســود مى ايستد 
و مى گويــد: »واللّه  يا حجر انا لنعلم انك حجر الترض وال تنفع اال انا رأينا رسول اللّه  يحبك 

فنحن نحبك«.2

اى سنگ به خدا سوگند ما مى دانيم كه تو سنگى و هيچ سود و زيان نمى رسانى جز 
اين كه ديده ايم پيامبراكرم تو را مى بوسد لذا ما نيز تو را مى بوسيم.

چه طور در اين جا از آن حضرت متابعت كردى )و حجراالســود را بوسيدى( و در 
آن جا كه رسول خدا فرمود: »ايتوىن بدواة وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا«.3

دوات و اســتخوان شــانه اى )كاغذى( براى من بياوريد تا چيزى در آن بنويسم كه 
هرگز بعد از من گمراه نشويد. 

البد آن جا يقين داشتى كه ـ نعوذبالل  ـ هذيان است.4

  755. مثالى به همين روشنى  

مرحوم مطهرى در كتاب امامت و رهبرى آورده: 
گوســفندان را با يك چوپان بى سواد نمى توان به مرتع برد )چوپان بايد اطالعاتى در 
مورد گوســفنددارى داشته باشــد( چوپان حتما بايد مانع گرگ باشد و بايد مرتع شناس 
باشد آبخورها را بشناسد، گوسفند كه دنياى مرموز روحى ندارد گوسفند كه قوانين پيچيده 
روحى ندارد گوســفند كه خليفه الل  و مظهر اســماء و صفات الهى و داراى احسن تقويم 
نيست، به همين دليل بيش از آنچه گوسفند نيازمند به چوپان دارد انسان نيازمند به رهبر 

دارد.

1. با تصرف به نقل از كتاب در محرض حرضت آيت اللّه  بهجت.
2. علل الرشايع، ج 2، ص 426.

3. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 6، ص 51.
4. در محرض آيت اللّه  العظمى بهجت، نوشته حضرت آيت اللّ  محمدحسين رخشاد.
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  756. سؤالى و جوابى شنيدنى  

ابن تيميه كه بوســيدن ضريح و توسل به اولياى خدا را شرك و حرام مى داند به خود 
اشــكال مى كند كه اگر به ما بگويند پس چه طور شما اســتالم حجراالسود و تقبيل و 
بوسيدن و تبرك به آن در حج و نيز طواف كردن برگرد بيت الل  الحرام را انجام مى دهيد 
چه بگوئيم؟! ســپس خود در جواب مى گويد: ]در شــريعت[ چنين وارد شده است. آيا در 
قرآن توســل جســتن فرزندان يعقوب پيغمبر به او براى بخشش گناهان آن ها نيامده 
اســت. آن ها شفاء گرفتن چشــمان يعقوب به واسطه پيراهن يوســف را چگونه تحليل 

مى كنند.

  757. بيت المال و حق الناس  

به نقل از مروج الذهب آمده اســت كه: وقتى طلحه و زبير بصره را از دســت استاندار 
امام على گرفتند وارد بيت المال شــدند همين كه طال و نقره هاى انباشــته در آنجا را 
ديدند به يكديگر گفتند: اين ها )طالها و نقره ها( همان غنيمت هايى اســت كه خداوند ما 

را به آن ها وعده داده است. 
 ابواالســود گويد: اين سخن را از آن دو نفر شنيديم اما پس از آن ماجرا امام على
وقتى بصره را از دست آن دو نفر گرفت و وارد بيت المال شهر بصره شد وقتى آن طالها 

و نقره ها را ديد فرمود: اى زرد )طال( و اى سفيد )نقره ها( ديگرى را بفريبيد.
ابواالسود مى گويد: به خدا سوگند! على به آنچه در بيت المال بود اصاًل توجهى نكرد 

بلكه ثروت ها نزد او مثل خاك بى ارزش بود.1

  758. وجود دعاها دليلى بر افضليت ائمه اطهار  

كسى كه مى گويد: حسبنا كتاب الله  »كتاب خدا براى ما كافى است«.
حداقل بايســتى بتواند مفاهيم آن را استخراج كند نه اين كه در واضحات آيات قرآن 

1. الجمل، ص 285.
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دچار ترديد و يا شــك شــود. براى اثبات حقانيت روش روشن اهل بيت پيامبر همين 
رجوع به قرآن و تفسير آن بر حقانيت ائمه اطهار كافى است. 

دعاهاى معنوى و عرفانى و عرشــى كه از اهل بيت به دست ما رسيده و در كتب 
روائى ما موج مى زند دليل بر بى بديلى ايشان است پاى بندى اهل بيت پيامبر به سنت 
نبوى نيز دليلى ديگر بر داليل قبلى، به راســتى آيا پرسيده ايم كه سنت نبى اكرم در 

دست كيست؟

  759. غصب خالفت از ديدگاه پدر ابوبكر  

 مرحوم شيخ مفيد در امالى مى نويسد: سعيد بن مسيب مى گويد: چون پيامبر اسالم
رحلت نمود شهر مكه از اين خبر ناگوار به لرزه افتاد، ابوقحافه)پدر ابوبكر( گفت: چه خبر 

است؟ 
گفتند: رســول خدا وفات يافته اســت. گفت: چه كسى زمام امور خالفت را بدست 

گرفته؟ گفتند: پسر تو ابوبكر!!!
گفــت: آيا بنى شــمس و بنى مغيره )دو قبيله از عرب( بــه اين امر )خالفت( راضى 
شدند؟ گفتند: آرى، گفت: براى آنچه خدا بخشيده جلوگيرى نيست، و نسبت به آنچه خدا 
باز داشته بخشيده اى نباشد، چه عجيب است اين امر، شما )بنى عبد شمس و بنى مغيره( 
در امر نبوت نيز با پيامبر خدا به نزاع و جنگ برخاستيد و در امر خالفت )كه به ناحق 

غضب شده( با مسالمت عمل كرديد و آن را پذيرفتيد!!
البته كه اين از مشكالت روزگار است كه گريزى از آن نيست.

  760. مصيبت بزرگ تر   

امام خمينى: مصيبت وارده بر امير المؤمنين و بر اســالم باالتر است از آن مصيبتى 
كه بر سيدالشهداء ـ سالم الل  عليه ـ وارد شد. 

  761. اقرارى عجيب  

ابوجعفر محمد بن عبدالل  اسكافى از علماى بزرگ اهل سنت )م . 240 قمرى( در كتاب 
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خود نقض عثمانيه كه در ّرد كتاب العثمانيه )نوشــته( جاحظ نوشــته آورده اگر جهل و 
نادانى بر مردم حكومت نمى كرد نيازى به رد ســخنان جاحظ نداشتيم ولى همه مى دانند 
كه قدرت همواره به دســت ارباب هاى آن ها بود هركس در فضيلت ابوبكر حديثى جعل 

مى كرد به او جايزه مى داند.
ولى آن ها با تمام قدرت تالش مى كردند كه اميرالمؤمنان را گمنام نشــان دهند و 
نور او را خاموش كنند و فضايلش را مخفى نمايند بر فراز منبرها به او ناســزا مى گفتند 
و از شمشــير بنى اميه خون مى چكيد ياورانش بســيار كم و دشــمنانش بى شمار بودند 
فرزندان على همواره مقتول، اســير، فرارى و مخفى بودند كار به جايى رسيده بود كه 
فقيــه و محدث و متكلم ناگريز بودند چيزى از فضايل آن حضرت را نقل نكنند وگرنه با 
شــديدترين مجازات كيفر داده مى شدند و اگر محدثى مى خواست روايتى از اميرمؤمنان 

على نقل كند مى گفت.
مردى از قريش چنين گفت.1

  762. فصل گريه و غصه  

بيشــتر از آنچه كه از فضايل امام على جمع شــده در طول تاريخ به جهت سعى 
هدفدار بنى اميه از بين رفته اســت وگرنه ابوحفص عمر بن شاهين )م 385 ق .( مى گويد: 
مــن فضايل مخصوص امير مؤمنان علــى را در يك هزار جلد گرد آوردم.2 و در كتاب 
ســوزى كتابخانه مدينه منوره به دستور ا بن ســعود 4000 هزار جلد كتاب خطى نفيس 

طعمه حريق شد.3

  763. برترين فضايل  

ابن ابى الحديد در نهج البالغه خود داليل ابوجعفر  اســكافى كه از بزرگان اهل ســنت 

1. رشح نهج البالغه ا بن اىب الحديد، ج 13، ص 219 ـ 295. 
2. اعالم الورى با عالم الهدى، ص 184. 

3. تاريخ آل سعود، ص 180. 
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مى باشــد را در رد شــبهات ابوعثمان جاحظ در اثبات افضيلت على بر ابوبكر آورده و 
مى گويد: 

»قال علامء املسلمني ان فضيلة عىل تلك الليلة النعلم احدا من البرش نال مثلها اال ما 

كان من اسحق وابراهيم عند استالمه للذبح«.

اتفاق و اجماع علماء مسلمين بر آن است كه احدى از بشر به فضيلت خوابيدن على 
در فراش پيامبر نرسيده است مگر اسحاق و ابراهيم در تسليم به قربانى شدن در راه خدا. 

)عقيده اكثر مفسرين آن  مى باشد كه ذبيح اسماعيل بوده نه اسحاق(.1

  764. شايسته خالفت على است  

عتبه  بن ابى لهب بعد از ماجراى سقيفه و انتخاب ابوبكر برخاست و گفت: 
گمان نمى كردم كه امر )خالفت( از بنى هاشــم و در ميان ايشان از ابوالحسن بگذرد 
از كســى كه از همه مردم در ايمان و سابقه پيش تر و به قرآن و سنت ها داناتر است آخر 
كســى كه پيامبر را ديد و كسى كه در غسل دادن و كفن كردن )پيامبر( جبرئيل ياورش 
بود كسى كه آنچه در آن ها است در او هست و خود آنان را در اين شبهه اى نيست ليكن 

آنچه از نيكى در اوست در ديگران نيست.2
نكته: واضح اســت كه كســى كه مدعى است جانشــين پيامبراكرم است بايد به 
ســؤاالت مردم در امور دين و دنيا دقيقا احاطه و آگاهى كامل داشته باشد و قعطى است 
كه خلفاى بعد از رســول اكرم تا قبل از امير ملك ملكوت على  بن ابي طالب اين گونه 
نبوده انــد و در بديهيات به وجود حضرت اميرمؤمنــان  نيازمند بودند و آن چنان اين 
مســئله )نيازمندى و بى اطالعى آنان از امور دينى و دنيايى( در كتب شيعه و عامه آمده 

كه جاى هيچ گونه انكارى را باقى نمى گذارد.

  765. خاک پاي شاه عشق  

صاحب  بن عباد مى گويد: 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 3، ص 269 ادامه اين گفتار بسيار زيباتر و شنيدنى تر است.
2. تاريخ يعقوىب، ج 1، ص 523.
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فداُء تراِب نعِل اىب تراب اناوجميع من فوق الرّتاِب    

من و تمامى انســان هايى كه در كره زمين زندگى مى كنند جملگى فداى خاك زير 
كفش امام على گرديم.1

  766. پانزده نكته ناب   

آيا مى دانيد كه ولى و سرپرســت با توجه به طبع و عقل بشرى براى كسى است كه 
بايد بهترين ها و ممتازترين ها باشد يك نفر از آن برترين ها، عبارت است از ولى بى همتا 

امام على  بن ابي طالب چرا كه: 
ـ او داراى زيباترين والدت هاست زيرا كه در كعبه زاده شد. 

ـ داراى بهترين و زيباترين نام هاست كه بنابر روايت مشتق از نام خداوند است. 
ـ او داراى زيباترين معلم هاســت حدود 30 ســال اولين و آخرين كسى بوده كه به 
پيامبراسالم نزديك بوده و امام در اين باره خود را همانند بچه شتر نسبت به مادرش 

تشبيه فرموده اند. 
ـ او داراى زيباترين نوع ايثارگرى است او در جاى رسول خدا خوابيد و خود را سپر 

بالى او كرد. 
ـ بزرگ ترين و قوى ترين مدافع رسول خدا در جنگ ها. 

ـ او داراى زيباترين و كامل ترين نوع اخالص هاســت چنانچه سوره هل اتى در شأن 
پر شميم او نازل شد. 

ـ او داراى زيباترين نوع بندگى هاســت در بعضى شب ها 1000 ركعت تا صبح اقامه 
نماز مى كردند. 

ـ او داراى زيباترين نوع انفاق هاست در ركوع انگشترى خود را بخشيد تا آنجا كه در 
شأن اينكار آيه اى نازل گشت. 

ـ او داراى زيباترين دعاهاى عرفانى است. 
ـ او داراى زيباترين كلمات اســت كتاب شريف نهج البالغه و خطبه هاى بدون نقطه 

و بدون الف از او مى باشد. 

1. بحاراالنوار، ج 47، ص 45، باب 4 ـ مناقب، ج 3، ص 112.
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ـ او داراى زيباترين نوع صبرهاست. 
ـ او داراى زيباترين نوع عفوهاســت با قاتل خود به عدل و انصاف و برابرى برخورد 

كرد. 
ـ او داراى زيباترين و كامل ترين نوع انتخابات است همسرى انتخاب نمود كه همانند 

او كسى نيست. 
ـ او داراى زيباترين وصيت هاست. 

ـ او داراى زيباترين مرگ هاست در شب قدر و در مسجد به شهادت رسيد.

  767. چه احسان زيبايى  

حاتم طائى يك دختر داشــت اين دختر بعد از فوت پدر به خدمت پيغمبراكرم  آمد 
و حضرت به احترام پدر كافر او كه به احســان كردن معروف بود به نقل از كتب روائى 
اهل ســنت يك گله گاو و يك گله گوســفند و شــتر به او هديه داد.1 اما درباره دختر 
پيامبراسالم اين گونه عمل نشده به حدى كه وصيت فرمود مزار او مخفى بماند و اين 
داللت بر عدم رضايت ايشــان مى نمايد و البته اگر كسى به فرزند ما بى احترامى كند به 

خود ما نيز بى احترامى كرده است.
آيا اين است معناى موده القربى كه در قرآن خداوند به صراحت دستور فرموده است.

   768. جبران نيکی های علی  

شــما در بين اصحاب امام على اشخاصى مثل بُســر بن ارطاة و يا عمروعاص و يا 
زياد بن ابيه را نمى بينيد. 

ابن ابى الحديد درباره زياد بن ابيه مى گويد: خدا خير و صالح را از زياد دور گرداند! زيرا 
احســان و تعليم و تربيت على را نســبت به خود تالفى كرد و اعمالى مرتكب شد كه 
نيازى به ذكر نيست نسبت به پيروان و دوستان على كارهاى بس زشتى انجام داد...

1. درباره اكرام رسول اكرم به دختر حاتم طايى و بررسى جزئيات ماجرا به كتاب تاريخ مدينه دمشق ا بن عساكر، 
ج 38، ص 137 و ج69، ص 204 و كتــاب فتــح البــارى، ج 8، ص 80 و كتاب الطبقات الكربى، ج 1، ص 322 

مراجعه شود.

557



معاويه به كمتر از اين اعمال هم راضى بود ولى او بر اســاس سرشت پست خود اين 
كارها را انجام داد، ســپس فرزندش عبيدالل  آمد و كارهاى بد پدر را با شهيد كردن امام 

حسين تكميل كرد.1
او در كوفه دوســتان امام على را كشت و دست و پاى آن ها را بريد و عده زيادى 

از آن ها را به جرم محبت امام على كور كرد.

  769.   معرفى عمر و عاص   

ابوالقاسم بلخى استاد ابن ابى الحديد معتزلى شارح نهج البالغه درباره عمروعاص رفيق 
غار معاويه مى گويد: او همواره در حالت الحاد و كفر بود و معاويه نيز در اين جهت مانند او 
بود2 و به دســتور معاويه بود كه بُسر بن ارطاة به جهت تحكيم خالفت معاويه زنان طايفه 
همدان را به اســارت گرفت و آنان را در بازار مســلمين براى فروش عرضه كرد و آن ها 
را به فروش رســاند و آنان اولين مســلمانانى بودند كه در مملكت اسالمى اسير شدند3 
البته بُسر بن ارطاة جنايات زيادى كرده كه بهتر است به كتب و منابع مراجعه شود تا اين 

شخص بهتر شناخته شود.4

  770. تحريفات نويسنده مصرى معاصر   

وزير معارف مصر نويســنده مشهور محمدحســنين هيكل در كتاب خود به نام حياة 
محمد قضيه اطعام رســول خدا در خانه خود و اينكه ايشان فرمود: كيست از شما تا 
قبول كند وزير و خليفه من باشد بعد از من... )قضيه انذر عشريتك( را نقل كرد تا اين كه 
پس از نشر كتاب در مصر چاپ اول آن هياهو به پا خاست كه اين قضيه را چرا در كتاب 
خود نقل كرده زيرا اين واقعه )انذر عشريتك( ادعاى شــيعه را در خالفت اميرالمؤمنين به 

طور صريح ثابت مى كند. 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 15، ص 139، ذيل نامه 21.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 64.

3. االستيعاب ىف معرفه االصحاب، ج 1، ص 160.
4. در حياه االمام الحســن  بن عىل ، ج 2، ص 191 آمده كه بُســر 30 هزار مسلمان را كشت و عده اى را نيز در 

آتش سوزاند.
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باالخره هيكل را مجبور كردند تا در چاپ هاى بعدى كتاب آن جمالت و روايت را كه 
در منابع اهل سنت نيز به آن تصريح شده حذف كند و مرحوم عالمه شهرستانى و آقاى 
ســيد محمدعلى هبه الدين در اين باره دو بيتى سروده و براى هيكل فرستادند و مرحوم 

عالمه امينى در كتاب الغدير نيز به اين موضوع اشاره فرموده اند. 

  771. حرفى معقول  

نجم الدين رازى )متوفاى 654 قمرى( در كتاب مرصاد العباد مى گويد: 
سعادت عظمى و دولت كبرى در آن است كه صاحب همتى را سلطنت دين و كرامت 
 كننــد كه به خالفت ـ ان لالخرة واالوىل ـ متصرف هر دو مملكت گردد چنان كه داود
را اين مرتبه ارزانى داشــتند كه در ســوره ص، آيه 26 آمده »يا داود انا جعلناك خليفة ىف 

االرض...«.

نويســنده گويد: دين و دنياى مردم بايســتى در دست كسى باشد كه بتواند هر دوى 
آن را بر اســاس فرهنگ نبوت و دســتورات كتاب خدا تدبير كند نه اين كه در بديهيات 

مسائل مبتالبه ناتوان بماند. 

  772. امام الحكماء   

ابن ابى الحديد شارح معتزلى نهج البالغه در جلد 6، ص 370 مى نويسد: 
»واما الحكمة والبحث ىف االمور االلهية فلم يكن من فن أحد من العرب والنقل ىف جهاد 

واساطني  الحكامء  واوائل  اليونان  كانت  فن  وهذا  اصالً  ذلك  من  ىش ء  واصاغرهم  اكابرهم 

الدقيقة ىف  ولهذا تجد املباحث   الحكمة نيفردون به واول من خاص فيه من العرب عىل

التوحيد والعدل...«.

امــا حكمــت و بحث از امور الهــى در توان هيچ يك از اعراب نبود و در كوشــش 
بزرگان و كهتران عرب چيزى در اين باب نقل نشــده است بلكه اين فن در يونان و در 
نزد نخســتين حكيمان بود و اساطين حكمت منفرد به اين فن بود. و اولين كسى كه از 
اعراب در اين فن وارد شــد على بود و از همين روى مباحث دقيق در توحيد و عدل 
را در ظاهر كالم و خطبه هاى او آشــكار مى يابى و در كالم هيچ يك از صحابه و تابعين 
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كلمه اى واحد ازاين عبارات نمى يابى و آن ها توان تصور اين معانى را نداشــتند و اگر به 
آن ها تفهيم مى شد از فهم آن در مى ماندند عرب كجا ميتوانست به اين مباحث راه برد...

او در ذيل خطبه هشــتاد و چهار پس از ذكر نكات ظريفى كه به خطبه آن حضرت 
اشاره دارد آورده: 

»واعلم ان التوحيد والعدل واملباحث الرشيفة االلهية ما عرفت اال من كالم هذا الرجل...«.

بدان كه توحيد، عدل و مباحث شــريف الهى جز از كالم اين مرد شــناخته نمى شود 
و كالم بــزرگان صحابه چيزى از اين امور را برندارد آن ها از تصور اين امور عاجز بودند 
زيــرا اگر تصور مى كردند آن را بيان مى نمودند به نظر من اين فضيلت على بزرگترين 

فضائل او است. 

  773. مرد ميدان توحيد  

نويسنده مى گويد: خليفه رســول خدا بايستى در امور توحيدى و مباحث غامض و 
ســخت و سنگين الهيات صاحب يدى بلند باشد و اين را همه اقرار و اذعان كرده اند كه 

مرد اين ميدان نيز جز على كسى نيست. 
و اين مطلب در اشعار و خطب و احاديث و دعاهاى بسيار پيچيده حضرتش به كثرت 

ديده مى شود.

  774. بو علی سينا در معراج  

 ا بن ســينا در رساله معراجيه ص 94 پس اشاره به اين كه اكثر مخاطبان رسول خدا
اهل ظاهر بوده و دل به جوال خيالى خويش داشتند و از آستانه وهم در نگذاشته اند امام 
على را به عنوان خزانه عقل معرفى كرده و او را در بين ديگران چون معقول در ميان 

محسوس معرفى مى نمايد. 
»و براى اين بود كه شــريف ترين انسان و عزيزترين انبياء و خاتم رسل به مركز 

دايره حكمت و ملك حقيقت و خزانه عقل، اميرالمؤمنين على گفت كه: 
»يا عىل اذا رايت الناس يتقربون اىل خالقهم بانواع الرب تقرب اليه بانواع العقل تسبقهم به«. 
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و اين چنين خطابى جز چون او بزرگى، راســت نآمدى كه اندر ميان خلق هم چنان 
بود كه معقول اندر ميان محسوس. گفت: اى على!

چــون مردمان اندر كثرت عبادت رنج برنــد، تو اندر ادراك معقول رنج بر، تا بر همه 
سبقت گيرى الجرم چون به ديده بصيرت عقلى، مدرك اسرار گشت، همه حقايق را اندر 
يافت و معقول را اندر يافت و ديدنى يكى حكم دارد و براى آن بود كه گفت: »لو كشف 

الغطاء ما ازددت يقينا«.

  775. صاحب سّر انبياء  

ابن عربى در باب 6 از كتاب فتوحات مكّيه پس از آن كه از نبى خاتم به عنوان اولين 
ظاهر در وجود ياد مى كند درباره نزديك ترين آدميان به او آورده: 

»واقرب الناس اليه عىل  بن اىب طالب امام العامل ورّس االنبياء اجمعني«. 

نزديك ترين انسان ها به او على  بن ابي طالب كه امام عالم و سّر همه انبياء مى باشد.1

  776. نياز همه به امام نشانه اى آشكار  

از خليل  بن احمــد2ـ  كه نزد شــيعه و ســنى مقبول اســتـ  از مخلصين شــيعيان 
اميرالمؤمنين است سوال شد.

»ما الدليل عىل ان عليا امام كل ىف الكل؟ يعنى: دليل بر اين كه على پيشواى همگان 

در تمام مسايل است چيست؟«.
ايشــان پاسخ دادند: »افتخار الكل اليه ىف الكل واستغفاره وعن الكل ىف اللكل دليل عىل 

انه امام الكل ىف الكل«؛ 

يعنى؟ احتياج همه )صحابه( به او در تمام مســايل و بى نيازى او از همگان در همه 
مسايل دليل بر اين است كه او امام و پيشواى همه در تمام مسايل است. 

1. ا بن عربى: الفتوحات املكية، تحقيق و تقديم: عثمان يحيى، السفر ثانى، ج 3، ص 227. 
2. ابو عبدالرحمان خليل  بن احمد فراهيدى ؟ ـ 175 از پيشوايان لغت و نحو و صاحب كتاب العين )و مقدمه كتاب 

تربيت العين ص 28( در محرض آيت اللّه  بهجت، ص 116. 

561



  777. حرفى نورانى  

خداوند درباره قرآن فرمود: 
»لو انزلنا هذا القرآن عىل جبل الرايته خاشعا مصتدعا من خشيته اللّه «.1

يعنى: 
اگر قرآن بر كوه نازل شــود كوه متالشــى مى گردد وقتى به اميرالمؤمنين عرض 

كردند سهل بن حنيف در كوفه رخت بربست )فوت كرد(.
امام فرمود: كوه اگر بخواهد محبت و واليت مرا تحمل كند متالشــى مى شود: »لو 

احبنى جبل التهافت«.2

اگر طاير انديشــه متفكرى بخواهد به اوج مقام على بار يابد پرش مى ســوزد كوه 
مرتفع پرنده را خسته مى كند. فرمود: فكر هيچ كسى به مقام واالى من نمى رسد...3

  778. چه پاسخى بايد داد  

خداوند متعال در سوره مباركه يونس آيه 35 مى فرمايد: »آيا كسى كه هدايت مى كند 
مردمان را به حق، ســزاوارتر اســت كه پيروى كرده شــود يا كسى كه خود هم هدايت 
نمى شــود تا اينكه ديگرى او را هدايت كند؟ پس چه شود كه شما نمى فهميد و چگونه 

حكم مى كنيد«.
به راســتى چه جوابى براى اين آيه شريفه بايد گفت كسى مى تواند امام هستى باشد 
كه همه چيزى براى او شدنى باشد و ذره اى جهل بر او وارد نگردد با مطالعه كتب روائى 
در منابع شــيعه و سنى مى يابيم كه كسانى كه ادعاى جانشــينى پيامبر را داشتند در 

بديهى ترين امور دچار ناتوانى و نادانى شده اند: تو خود بخوان مابقى آن را!!!

  779. گفتار و اقرارى عجيب  

در كتب تاريخى آمده كه ابوبكر در وقت مردن شك كرد كه آيا شايسته خالفت بوده 

1. حشر، 21. 
2. حكمت 111. 

3. گفتارى از عالمه بزرگوار حضرت آيت اللّ  جوادى.
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اســت يا نه و گفت: كاش از پيغمبر سؤال كرديم كه خالفت حق كيست و با اهل آن 
منازعه نمى كرديم. 

و در جمله اى ديگر گفته اســت كه: از براى من شيطانى است كه مرا فريب مى دهد 
پس اگر صواب بكنم مرا اعانت بكنيد و اگر خطا بكنم مرا از او دور كنيد.1

  780. نصب امام بدست خداست  

اگر نصب امام در دست اختيار مردم باشد پس عزل او هم در دست آن ها خواهد بود 
پس طبيعى است كه هر وقت خالف توقع مردم عملى از اماِم منصوب مردم انجام پذيرد 
مردم مى توانند او را عزل كنند پس در اينجا معناى رهبرى الهى و جانشــينى پيامبران و 
اهداف پيامبران مخدوش مى گردد و با بسيارى از آيات قرآن اين روش در تعارض است 

بلكه اين روش با منش عقالنى نيز مغاير است. 
آيا امامى كه تابع توقع مردم باشد را مى توان امام خواند؟

و اگــر بگوئيــم »العياذ باللّه « پيامبر تعيين خليفه را بعــد از خود به انتخاب مردم 
گذاشــت پس بايد گفت: خود پيامبر »العياذ باللّه « ـ باعث فتنه و آشوب و اختالف در 
ميان امت خود شــد و باعث گرديده كه امت وى به 73 فقره متفرق شوند و اگر اينگونه 
است پس چرا انتخاب پيامبر بدست مردم نباشد وقتى تعيين جانشين پيامبر را عده اى 
مى گويند عهده مردم است اين حرف را درباره خود پيامبران نيز مى توان زد و اين حرف 

غلط با آيات قرآن كريم در تعارض جدى است و اين انديشه بسيار ناصواب مى باشد. 

  781. باورى ناباورانه  

هيچ انســان ذى شعورى باور نمى كند كه رســول خدا بدون تعيين جانشين از دنيا 
رحلت فرموده و امام بعد از خود را معين نكرده اگر اين گونه بود پس دين تكميل نشده 

و ناقص است و حال آن كه خداوند مى فرمايد: 
»اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دنيا«.2

1. سقیفه، نوشته عالمه بزرگوار عسگرى)رحمة الل عليه(
2. مائده، 3.
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از اين آيه متوجه مى شويم كه: 
1. تعيين جانشين به عهده شخص رسول خدا و خداوند متعال بوده چنانچه اگر اين 

امر محقق نشده بود پس چگونه نعمت خداوندى به اتمام رسيده است.
2. و امر نصب جانشين رسول خدا اتفاق افتاده و به دست مردم نبوده كه اگر اينطور 

مى بود نعمت خداوند به اتمام نرسيده. 
3. اين كه مسلمانان بى سرپرست و بدون امام گذاشته نشده اند و با توجه به آيه فوق 

معلوم مى گردد اين موضوع در زمان حيات رسول خدا محقق گرديده است. 
4. خداوند مى فرمايد: »اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم«.1

امام فخر رازى مى گويد: »اوىل االمر« بايد معصوم باشد و علماى اهل سنت كه بعد از 
وى آمده اند نيز عموما بر اين موضوع و نظر اذعان و تأكيد دارند. 

  782. سيره انبياء گذاشته چگونه بوده است؟ 

آيا مى توان پذيرفت كه رسول خدا مسلمين را بى جانشين گذاشته، پيامبرى كه تمام 
جزئيات احكام شــرع ر ا براى مســلمانان بيان فرموده آيا موضوعى كه ساير موضوعات  
منوط به اوست و جنبه ركنى دارد را رها مى كند و مسئله امامت و جانشين بعد از خود را 
بيــان نمى نمايد و با وجود آن همه منافقين كه قرآن كريم نيز بر وجود آن ها و فتنه آن ها 
اشــاره دارد موضوع خالفت و هدايت جامعه مســلمين را پيامبر اسالم مطرح ننموده 

است؟ 
آيا چنين موضوعى در ســيره انبياء گذشته ديده شده است كه پيامبر خاتم نيز همانند 

ساير انبياء گذشته عمل كند. 
آيا انبياء گذشته تعيين امر جانشين خود را به مردم و رأى آن ها واگذار كرده بودند. آيا 
انبياء گذشته اساسا در روش آن گونه بوده اند كه جانشين خود را تعيين نمى كرده اند و اگر 
رأى مردم مالك بوده در انتخاب خليفه رســول خدا پس چرا در دنياى امروز يعنى به 
سال 1420 در بالد اسالمى كه مسئله انتخاب پادشاه در كشورهاى اطراف ايران مطرح 

1. نساء، 52.
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اســت و مردم هيچ كاره به كنارى هســتند و حتى در بعضى از بالد شاهد عدم مجلس 
قانون گذارى هستيم!!

  783. شانى انبيائى  

رسول خدا فرمود: اى على تو نســبت به من بمنزله هارونى نسبت به موسى مگر 
اين كه پيغمبرى بعد از من نيست. 

اين حديث در كتب اهل سنت آمده كه بعضى از آن ها عبارت است از صحيح بخارى و 
مسلم ـ مسند احمد حنبل ـ مناقب ا بن مغازلى شافعى ـ تفسير مجاهد ـ خصائص طبرى 

كتاب تحقيق ابونصر حربى ـ تاريخ تلعكبرى و كتاب تنوخى. 

  784. نامه اى قابل تأمل  

وقتى كه ابوبكر خليفه شد نامه اى به پدر خود ابوقحافه نوشت به اين مضمون كه:
»اين نامه ايست از خليفه رسول خدا به سوى ابى قحاقه«!

اّما بعد: 
به درستى كه مردم راضى به خالفت من شدند پس امروز من خليفه خدايم و اگر تو 

به سوى من بيائى از براى تو خوب خواهد بود. 
پــس ابى قحافه نامه را خواند و به آورنده گفت: چه موضوعى باعث شــد تا مردم از 

خالفت على سرباز زنند؟
آورنده نامه گفت: على كم سن بود و بسيارى از بزرگان قريش و غير قريش را كشته 

بود و ابوبكر بزرگ تر از على بود به اين جهت او را خليفه كردند. 
ابوقحافه گفت: اگر امر امامت و خالفت به ســن است من در سن بزرگترم از ابوبكر 

پس من سزاوارترم. 
همانا كه ظلم بر على كرده اند و حق او را غصب كرده اند.... رســول خدا امر كرد ما 

را كه با على بيعت كنيم سپس ابوقحافه به نامه ابوبكر پاسخ داد: 
نامه تو به من رسيد و مضمون آن نامه را يافتم. اى مرد احمق!
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بعضى از آن نامه نقيض بعض ديگر اســت يكبار مى گوئى خليفه خدا و يكبار خليفه 
رسول و يكبار مى گوئى كه مردم به من راضى شده اند...1

  785. كشتى نجات  

رســول خدا فرمود: َمَثل اهل بيت من َمَثل كشتى نوح است هر كسى بر آن چنگ 
زد نجات يافت و هركس از آن تخلف نمود به هالكت رسيد. 

شرح: واضح است كه اهل بيت رسول خدا چه كسانى هستند.2 

  786. قدرت امام مافوق هستى  

حضرت عالمه كبير، مفســر واال مقام، عالمه طباطبائى رضــوان الل  تعالى عليه در 
بحثى كوتاه درباره علم امام ص 4 مى فرمايد: 

»امام به حقايق جهان هســتى در هر گونه شرايطى كه وجود داشته باشند به اذن 
خدا واقف اســت اعم از آن ها كه تحت حّس قرار دارند و آن ها كه بيرون از دائره حس 

مى باشند مانند: موجودات آسمانى و حوادث گذاشته و وقايع آينده.3

  787. افصح جميع فصحاء على است  

عزالدين عبدالحميد بن محمد بن محمد بن الحسين  بن ابى الحديد مدائنى از اكابر علماى 

1. احتجاج طربى، ج 1، ص 115. 
2. مستدرك على الصحيحين، ج 2، ص 343. )اهل سنت(

3. روى همين اصل اســت كه روايــات زيادى درباره حوادث آينده جهان و افراد مختلف در احاديث شــيعى از 
ناحيه امامان ديده مى شود و اين فرمايشات كه مجال پرداختن به آن هانيست صرفا از طرف امامان ديده 
مى شــود و از ساير خلفائى كه ادعاى جانشينى پيامبر اكرم را مى نمودند ذره اى و مطلبى ديده نشده است لذا 

امام صادق در روايتى فرمود: 
من مى دانم مانند اينكه نظر مى كنم به كف دســت خودم چنانچه ا بن ابى الحديد از علماى اهل سنت درباره امام 

على مى گويد: 
هر كه بهره اى از فضيلتى داشته از او داشته و هر كه حكومتى يافته از او يافته و هر كه لواى معرفتى را برافراشته 
از ميان او برافراشته و هر كه مبدأ و معاد را شناخته از كالم او شناخته و هر كه چراغى از عرفان روشن نموده از 
مشعل معارف او روشن نموده منع همه فضايل و همه كماالت او بوده و گويى سبقت از ميادين فنون معارف او 

بوده. رشح نهج البالغه ا بن اىب الحديد، ج 1، ص 17. 
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اهل سنت معتزلى مذهب كه در سال 586 ه . متولد در سال 655 ه . در بغداد فوت نمود 
شــارح كتاب شريف نهج البالغه اســت او مى فرمايد: فضايل آن جناب )امام على ( به 

حدّى است كه معترض ذكر و بيان او گرديدن سماجت است. 
او در جواب شخصى از اهل ســنت كه طعن بر آن حضرت زده است1 پاسخ مى دهد 
اتفاق همه فصحاء است كه آن حضرت )على ( افصح جميع فصحاء و بلغاء عالم بوده 
اســت و هرگاه جميع فصحاء عالم جمع شوند قدرت ندارند كه عشرى از اعشار فضايل 

آن را بيان كنند. 

  788. عبادتى بى نظير  

عن عايشه رىض الله  عنها قالت: قال رسول اللّه  ذكر عىل عبادة عايشه روايت كرده كه 

رسول خدا فرمود: ذكر و ياد على كردن عبادت است.2

  789. علت تأليف كتاب شواهدالتنزيل  

حافظ عبيدالل  حســكانى از علماى بزرگ اهل سنت در قرن پنجم هجرى مى گويد: 
يكى از دشمنان خدا را مشاهده كردم كه مى گفت: هيچ يك از مفسران نگفته اند كه جزء 

سوره هل اتى آيه ديگرى در حق امير مؤمنان نازل شده است. 
حسكانى مى گويد: 

مدتى منتظر ماندم كه علما و مدافعان اهل ســنت نبوى بر او و گفته او اعتراض كنند 
و جواب دندان شكنى به او بدهند ولى انتظارم به جايى نرسيد و بر خود فرض ديدم كه او 
را بى جواب نگذارم و لذا اين كتاب )شــواهد التنزيل( را نوشتم3 حسكانى در كتاب شواهد 
به استناد 1163 حديث و روايت از طريق اهل سنت اثبات كرده كه 210 آيه از آيات قرآن 

كريم در شأن اميرمؤمنان و اهل بيت طاهرينش نازل شده است. 

1. رشح نهج البالغه ا بن اىب الحديد، ج 1، ص 16. 
2. روايات از اين دست از عايشه كم نيست بلكه زياد هم آمده است ـ مناقب ا بن املغازىل، متوفى 483، ص 206 
ـ خوارزمى ىف املناقب، ص 252 و ا بن كثري ىف البداية، ج 7، ص 357 و ىف جامع الصغري، ج 2، ص 19 طبع مصر. 

3. الحسكانى الحنفى حافظ عبيدالّل  بن عبدالّل  شواهد التنزيل، ج 1، ص 14. 
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  790. هنگام سؤال چه مى كنى  

بعــد از اين كه ابوبكر خليفه شــد 12 نفر در مســجد بر عليه ابوبكــر و به دفاع از 
اميرالمؤمنان على پرداختند ســلمان فارســى دومين نفرى بود كــه در حضور خليفه 
برخاســت و گفت: »كرديد و نكرديد و ندانيد چه كرديد... اى ابابكر هنگامى كه براى تو 

جريانى پيش آيد كه حكم آن را ندانى به چه چيز تكيه خواهى كرد؟
هنگامى كه از تو سؤالى شود كه نمى دانى، به چه كسى پناه خواهى برد؟1

چه عذرى دارى كه خود را بر داناتر از خود و نزديكترين افراد به پيامبر و دانا به تأويل 
كتاب خدا و سنت پيامبر مقدم مى دارى؟

كســى كه پيامبر او را در زمان حياتش مقدم داشته و هنگام وفاتش درباره او به شما 
توصيه كرده است. 

شما كسانى هســتيد كه فرمان پيامبر را فراموش كرده و وصيت او را از ياد برديد و 
وعده او را مخالفت كرديد و...2

سلمان فارسى در خطبه اى كه پيرامون واليت دارد گفته است:
آگاه باشيد:... اگر از نخست واليت امر را به على واگذاشته بوديد از آسمان و زمين 

و از باالى سر و زير پا روزى مى خوريد...
پس منتظر بال باشيد!!

من رابطه والى خود را با شــما قطع مى كنم. آگاه باشــيد اگر وظيفه من دفع ستم و 
قيام به وظيفه و يارى دين باشد شمشير خود را به دوش نهاده قدم به قدم شمشير مى زنم 

و مى شكافم و پيش مى روم. 
اى مردم... هرگاه فتنه ها را ديديد كه همچون پاره هاى ظلمت در شــب تار به سراغ 
شما مى آيد و قصد نابودى تان را دارد آن زمان حتى تك سواران و سخنوران و پيشگامان 

را هم از آن ايمنى نيست. 

 1. در دراز مدت معلوم شــد كه عمالً به چه كســى پناه برد آن ها هميشه دســت به دامن اميرالمؤمنان على
مى شــدند و آن امام نيز با اينكه حقش را غصب كرده بودند با اينحال آن ها را راهنمايى مى كرد نشــانه و مدرك 

درماندگى هاى آن ها در كتاب هزار و يك پرسش و پاسخ از امام على آمده است.
2. احتجاج طربىس، ج 1، ص 208. 
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 باشيد كه آنان قافله ساالران بهشتند و پيوسته ملزوم على پس مالزم آل محمد
باشيد به خدا سوگند ما در زمان پيامبر بر او به عنوان واليت سالم داديم. 

آگاه باشيد ... كه من امر خود را آشكارا بيان كردم و به خداوند ايمان آورده و تسليم 
پيامبر هستم و به تبعيت از موالى خودم كه موالى هر مسلمان است افتخار مى كنم.1

  791. استنادى با سند  

ا بن عبدربه صاحب كتاب عقدالفريد از علماى اهل ســنت در جلد 3، ص 38 آورده كه 
 به اين كالم رسول خدا مأمون عباسى در مجلس فقهاء براى اثبات برترى امام على

استناد كرد. »من كنت مواله فعىل مواله...«.2

   792. صلوات بر على  

عالمان حسود در دربار سلطان اكبر شاه در زمان عالم بزرگ قاضى نورالل  شوشترى 
مكرر او را در نزد ســلطان اكبر شــاه به استيضاح كشــاندند تا به نحوى سبب قتل او را 

فراهم نمايند. 
حاسدان در پى فرصتى بودند كه به سعايت اقدام كنند تا اين كه روزى شنيدند قاضى 
نورالل  شوشترى كلمه »عليه الصالة والسالم« را در وصف اميرالمؤمنين على آورده است. 
 آن ها اين عمل را بدعت دانســته و بكار بردن اين كلمات را صرفا براى رسول خدا
مى دانستند و فتوى به حالل بودن خون او دادند در اين خصوص حكمى را تهيه و امضاء 

كرده و نزد اكبر شاه فرستادند. 
آن ها همه جملگى اين فتوى را امضاء كردند مگر يكى از بزرگان ايشــان كه با اين 

فتوا مخالفت كرد و بيتى را به اين مضنون نوشت و به نزد اكبر شاه فرستاد. 

بى ادبى هىگر لحمك لحمــى بحديث نبوى هى نــام علــى  بى صل على 

1. رجال كىش، ص 20. 
2. فخرالدين رازى در تفسري خود مفاتيح الغيب، ج 12، ص 50 نيز در اين خصوص مطلب آورده است و طبرى 
در رياض النرضه، ج 2، ص 170، از عمر نقل كرده كه او گفت: عىل موىل من كان رسول اللّه  مواله، يعنى: هركس 

كه پيغمبر بر او واليت دارد على نيز بر او واليت دارد. 
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»اگر چنين اســت كه پيامبر درباره حضرت على فرموده است اى على گوشت تو 
گوشــت من است پس نام بردن از على بدون صلوات بر على بى ادبى نسبت به پيامبر 

است«.
اكبرشاه پس از ديدن اين شعر از كشتن قاضى نورالل  صرف نظر كرد.1

ليكن چند سال بعد در سال 1019 به جرم شيعه بودن در حالى كه حدود هفتاد سال 
عمر داشــت در زير شالق به دستور جهانگيرشــاه و با تبانى علماى دربارى و حسود به 

شهادت رسيد و بدن نورانى او را در آگره هند به خاك سپردند.2

  793. معارف ربانى در نهج البالغه  

حضرت آيةالل  بهجت مى فرمايد: 
...بايد ملتفت باشيد ديگر چاره اى نيست اال اينكه خودتان را به خدا بسپاريد و متوسل 
شويد يك دست شما قرآن و دست ديگر عترت باشد عترت معارفش در مثل نهج البالغه 

است، اعمالش در مثل صحيفه سجاديه است....
از اين ها شما را خارج نكنند بلكه امتياز ما ـ در مسلمين و غير مسلمين ـ همين است 
كــه دو اصلى داريم كه براى دنيا و آخرتمان نافع اســت براى دنياى ما، هم اگر مريض 
شديم اگر باليى بر سر ما آمد به اينها كه متوسل شديم براى ما فرج مى رسد اين امتياز 

در خصوص شيعه است در اهل سنت اين مطلب نيست...3

  794. امتياز مخصوص از آِن ماست  

حضــرت آيةالل  بهجت مى فرمايد: بايد بدانيد اين كه ما مســلمان ها امتيازى از غير 
مســلمان ها نداريم اال به قرآن و عترت واال ما هم مثل غير مســلمانها مى شويم اگر ما 
قرآن نداشــته باشيم مثل غير مســلمان ها هســتيم اگر ما عترت را نداشته باشيم مثل 

مسلمان هايى كه اهل ايمان نيستند هستيم.

1. احقاق الحق، ج 1، ص 159. 
2. فوائد الرضويه، ص 679. 
3. به سوى محبوب، ص 66. 
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بايد ملتفت باشــيم روز به روز در اين دو امر ترقى بكنيم همچنان كه سن ما به باال 
ميرود معلومات ما هم در همين دو امر )قرآن و عترت( باال برود. 

  795. جلوه جمال حق  

  امام خمينى: آن چيزى كه موجب تاسف است اين است كه نگذاشتند حضرت امير
آن طور كه بايد و دلخواه اسالم است جلوه پيدا كند.

   796. نظر شيخ كبير مفيد1 در اثبات واليت و امامت على  

مقدمه: 
»يك دوره اصول دين و عقايد اســتداللى را مرحوم شــيخ مفيــد در كتاب النكت 

االعتقاديه آورده است.
مرحوم شيخ مفيد اين كتاب را به شكل پرسش و پاسخ بيان نموده است چندى پيش 
فصلنامــه وقف اقدام به چاپ آن در 5 فصل )توحيد، عــدل، نبوت، امامت، معاد( نموده 
اســت اين متن را مرحوم شيخ مفيد در 107 سوال طرح نمود. و سپس اين عالم بزرگوار 
خود اقدام به پاســخگوئى سؤاالت نموده است. اين متن توسط دكتر محمدجواد مشكور 

ترجمه شده است«.
ـ اگر گويى: دليل برانگيختن پيغمبران در حكمت خدا چيست؟ 

دليل بر آن، لطف است و لطف در حكمت واجب. 
ـ اگر گويى: آيا حكمت خداوند مقتضى برانگيختن پيغمبران و فرستادگان است يا نه؟ 

گويم: آرى حكمت او مقتضى اين كار است و آن را ايجاب مى كند. 
ـ اگر گويى: تعريف لطف چيست؟ 

گويم: لطف چيزى اســت كه مكلف بدان به فرمانبردارى نزديك و از گناهكارى دور 
مى گردد نه تا بدانجاى كه در تمكين مكلف دخيل بود و به حد اجبار رسد. 

ـ اگر گويى: دليل بر واجب بودن لطف در حكمت چيست؟ 

1. شــيخ مفيد با امام عصر مكاتباتى داشــته و مورد توجه خاص و شديد امام عصر بوده اند قبر نورانى اين 
بزرگ مرد در كاظمين مى باشد.
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گويم: دليل وجوبش آن اســت كه غرض و مقصــود از تكليف مردم، موقوف بر آن 
است، پس لطف، واجب در حكمت مى باشد و اين مطلوب ماست. 

ـ اگر گويى: تعريف عصمت چيست؟ 
گويم: لطفى اســت كه خداى تعالى درباره مكلف كند تا او را از كردن گناهى و ترك 

طاعتى، با اينكه به كردن آن دو تواناست باز دارد. 
ـ اگر گويى: دليل بر معصوم بودن پيغمبر از آغاز تا پايان عمرش چيست؟ 

گويم: دليلش آن اســت كه اگر سهو و نســيانى از او سر زند وثوق و اعتماد مردمان 
در خبرهايى كه مى دهد از او سلب مى شود و اگر گناه و لغزشى ورزد خردها از پيروى او 

روى گردانند و برانگيخته شدن او بيهوده ماند. 
ـ اگر گويى: آيا حكمت اقتضا و ايجاب مى كند كه امامى گمارده و منصوب گرد يا نه؟

گويم: آرى حكمت، نصب امام را اقتضا و ايجاب مى كند.
ـ اگر گويى: تعريف امام چيست؟

گويم: امام كسى اســت كه در كارهاى دين و دنياى جانشين پيغمبر بوده و رياست 
عامه داشته باشد. 

ـ اگر گويى: دليل بر اينكه امام الزمه حكمت )خداوند( است چيست؟ 
گويم: دليل آن لطف است و لطف )خداوند( الزمه حكمت است؟ 
ـ اگر گويى: آيا شرط است در امام كه حتما معصوم باشد يا نه؟ 

گويم: چنان كه در پيغمبر، شــرط عصمت ضرورى اســت در امام هم عصمت شرط 
است. 

ـ اگر گويى: دليل بر اينكه امام بايد معصوم باشد چيست؟
گويم: دليل آن چند وجه دارد: نخست اينكه اگر خطائى بر او روا باشد هرآينه به امام 
ديگرى نياز پيدا مى كند. تا او راه نمايد و درباره آن يكى هم همين ســخن پيش مى آيد 

اين رشته به درازا مى كشد و تسلسل پيدا مى شود يا اينكه مطلوب به ثبوت مى رسد. 
دوم: اين كه اگر خطاكارى بر او روا باشــد يا بايد آن كار را بر وى زشــت شمرد و يا 
نبايد، پس اگر واجب باشد كه آن كار را بر وى زشت شمارند از پايگاهى كه در دلها دارد 
فــرو افتد و ديگر از او پيروى نكند و چون منظور از نصب وى پيروى از او اســت، پس 
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نقض غرض مى شــود، و اگر زشت شمردن آن كار او واجب نباشد، وجوب نهى از منكر 
برداشته مى شود و اين باطل است. 

ســوم: اين كه امام نگهبان شــرع است و اگر معصوم نباشــد، كسى از افزودن او بر 
شريعت و يا كاستن وى از آن ايمن نيست. 

ـ اگر گويى: پس از پيغمبر خدا، امام و پيشواى اين امت كيست؟
گويم: على پسر ابوطالب.

ـ اگر گويى: به چه چيز دانستيد كه او امام است؟ 
گويم: از نص هاى متواترى كه از خدا و پيغمبر او رسيده است. 

اما از آنچه از خدا رســيده يكى اين اســت كه فرمايد: »امنا وليكم اللّه  ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون«.1 يعنى: همانا ولى شما خداست و 

پيغمبر او و كسانى كه ايمان آوردند و نماز مى گزارند و زكوة دهند در حال ركوع باشند.
و ديگر سخن اوست كه فرمايد: »اليوم اكملت لكم دينكم و امتمت عليكم نعمتى«.2

يعنى: امروز دين را براى شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم3...
اما از چيزهايى كه از پيغمبر خدا در اين باره رســيده اين اخبار اســت: »انت الخليفة 
من بعدى، وانت وصيى وقاىض دينى وسلموا عليه بامرة املؤمنني واقضاكم عىل، تعلموا منه 

له واطيعوه، من كنت مواله فعىل مواله وانت منى مبنزلة هرون من  اسمعوا  تعلموه،  وال 

موىس...«.

يعنى: اى على! تو پس از من جانشــين منى، تو وصى و وام گزار من هستى، او را به 
اميرى مؤمنان سالم دهيد، بهترين قاضى در ميان شما على است، از او بياموزيد و به او 
نياموزيد، از او بشنويد و فرمان بريد، هركه را من موالى او هستم على نيز موالى اوست، 

تويى در پيش من مانند هارون در پيش موسى...
ـ اگر گويى: پس از على امام كيست؟ 

1. مائده، 55. 
2. مائده، 3. 

3. مرحوم شيخ مفيد در ادامه متن به ايات 67 سوره مائده و آيه 4 سوره تحريم و آيه 61 سوره آل عمران اشاره 
كرده است كه به جهت اختصار از آوردن آن خوددارى شد.
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گويم: پســرش حســن و پس از او پسر ديگرش حســين و پس او على پسر حسين 
)زين العابدين(...

ـ اگر گويى: دليل بر امامت هر يك از نامبردگان چيست؟ 
گويم: دليلش آن اســت كه پيغمبر آن اســت كه پيغمبر آنان را به تواتر به جانشينى 

خود نامزد كرده است. 
چنان كه درباره حســين فرمــود: »ابنى هذا، امام ا بن امام اخو امام ابواالمئة تسعة 

تاسعهم قامئهم ميال االرض قسطا وعدالً بعد ما ملئت جورا وظلام«.

يعنى: اين پسرم امام است، پسر امام و برادر امام و پدر نُه امام ديگر، كه نهمين آن ها 
قائم آنان اســت و آن گاه كه زمين از ســتم و بيداد آكنده شود آن را از برابرى و داد پر 

مى كند....
ـ اگر گويى: امام اين زمان كيست؟ 

گويم: قائم آل محمد، مهدى... كه درود بر او باد. 
ـ اگر گويى: دليل بر وجود او )مهدى ( چيست؟ 

گويم: دليلش آن است كه در هر زمانى ناگزير بايستى امام باشد، وگرنه زمان از امام 
تهى ماند، با اين كه وجود او لطف است و لطف بر خداى تعالى در هر زمانى واجب.

ـ اگر گويى: چنان كه در پيش گذشــت، وجود امام لطف اســت و لطف هم بر خدا 
واجــب، پس هرگاه امام پنهان بود الزم آيد كــه خداى تعالى اخالل در امر واجب كرده 

باشد و خداى از چنين كارهايى برتر و بزرگ تر است؟
گويم: لطفى كه در مســاله امام بر خداوند واجب است آن است كه او را بدان كار بر 
گمارد و مكلف به امامت سازد و خداى تعالى نيز اين كار را كرده و در امر واجب اخالل 
نكرده است. همانا اخالل به واجب از رعيت اوست و بر آنان واجب است كه از وى پيروى 
كرده و امرها و نهى هاى امام را اطاعت كنند و او را اختياردار خود سازند و چون اين كارها 

را نكنند اخالل در امر واجب كرده هالكشان به دست خودشان است. 
امام و تعيين امام به داليل عقلى زياد اواًل بايســتى معصوم باشد و همه بر اين اتفاق 
رأى دارند كه امام عالم آراى هستى على  بن ابي طالب معصوم و به دور از هرگونه گناه 
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بوده است و حتى شش امامى ها و هفت امامى ها و اهل سنت نيز بر اين قول واحد هستند 
كه على اهل معصيت و ظلم جور نبوده است و سابقه معصيت نداشته است. 

و در ثانى بايستى امام جامعه شيعى حتما مورد تأييد فعلى و قولى رسول اكرم باشد 
و ثالثا اين كه امام عهده دار جامعه بايســتى داراى علوم خاص امامت باشــد و ذره اى به 
مطالب جهل نداشته باشد و حال آن كه در كتب موثق وارد شده حتى در كتب اهل سنت 
و امام دلســوز ما على  بن ابي طالب خود را از آن ها دريــغ نمى فرمود و آن ها را راهنمايى 
مى فرمود و دليل آن سؤاالت متعددى است كه از آن امام در باب علوم مختلف شده است 
كه به توفيق خداوند متعال مجموعه اى كوچك با عنوان هزار و يك پرســش و پاسخ از 
امام على در اين خصوص توسط اين فقير حقير جمع گشته است. و رابعا اينكه انتخاب 
امام داليل قرآنى مى خواهد كه در جاى خود در اين كتاب به آن ها اشــاره شــده است و 
خامســا شجاعت و جنگ آورى امام در موقع به خطر افتادن دين بايستى احراز شده باشد 
چه كســى انكار مى كند كه تمامى جنگ هاى اسالم بر حول بازوى امير شجاعان عالم 
على  بن ابي طالب مى چرخيده اســت آيا ماجــراى جنگ حضرت با اجنه را كه احدى از 

اصحاب توان جنگ آن را نداشتند را مى توان انكار كرد.1

  797. خليفه در همه ملك آسمان ها و زمين ها 

حضرت امام خمينى در كتاب خود آورده است: 
خليفه پيامبر كسى است كه در همه عوالم صاحب واليت باشد...2

  798. لطافتى در كالم مالى رومى  

چراغ )گرد سوز(  اگر بااليى طلب كند براى خود طلب نكند غرض او منفعت ديگران 
باشد تا ايشان از نور او حظ يابند واگرنه هرجا كه چراغ باشد خواه زير، خواه باال او چراغ 

است... 

1. در جنگى حضرت پس از كشتن سران اجنه، زعفر جنى به دست امام مسلمان شده و امام نام او را زعفر نهادند.
2. مصباح الهدايه اىل الخالفة والوالية.
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او را چه زير، چه باال هرجا كه هســت چراغ منور اســت اال مى خواهد كه نور او به 
ديگران برسد اين آفتاب كه بر باالى آسمان است اگر زير باشد همان آفتاب است...1

  799. جزء نيكى نام او را مبر  

عروة  بن زبير از جدش نقل مى كند كه مردى در حضور عمر بن خطاب به علىِ  بن ابي طالب 
جســارت كرد عمر به او گفت: صاحب اين قبر را مى شناسى )اشاره به قبر پيامبر اسالم( 
او محمد بن عبدالل  بن عبدالمطلب اســت و على نيز پسِر ابي طالب  بن عبدالمطلب است جز 
به نيكى نام على را مبر كه اگر او را عيب جويى كنى و جسارت و بدگوئى او را كنى اين 

را )اشاره به قبر شريف پيامبر اسالم( در قبرش آزاد كردى.2

  800. سؤال رسا  

چند ســؤال اساسى درباره واليت و امامت در منظر چشم مشتاقان قرار داده تا اصل 
واليت به وضوح روشن شود. 

ـ آيا در طول مدت رســالت نبى اكــرم و با توجه به آيات متعــدد قرآن احدى از 
ياران رســول خدا درباره لزوم مسئله رهبرى و مسئله مهم سرنوشت جامعه اسالمى از 

رسول خدا سؤال نكرده است. 
ـ آيا رسول خدا نيز به اين مسئله مهم عنايتى نفرمودند و در طول بعثت خود نسبت 
به اين مســئله كه باالخره كسى را به عنوان آن كه از همه اصحاب برتر و باالتر است، 

مطرح نكرده اند تا در دشوارى هاى دين به آن رجوع كنند.
ـ بر فرض اين كه بپذيريم كه رسول خدا درباره جانشينى خود، امتش را به اطاعت 
و پيروى از فرد مشــخص امر نكرده باشد حداقل بايد از راهنمايى آنان در اين باره دريغ 

ننموده و فرد برتر و شايسته تر امت را كه خود مى شناخت به مردم معرفى نمايد. 

1. فيه ما فيه موالنا ، )يعنى: چراغ هاى نفتى را كه در قديم روشــن مى كردند چراغ با زبان باطنش مى گويد اگر 
مى خواهى از نور بيشــترى اســتفاده كنى مرا باالتر بگذار منظور آن  اســت كه تو واليت امامان را بپذيرى نور 

بيشترى در سرزمين جانت روشن كرده اى.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 388.
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ـ آيا رســول خدا چنين فرد شايسته اى از امت خود را مى شناخت و به مردم معرفى 
نكرده يا نمى شناخته است؟

ـ رســول خدا كه از بيان كوچك ترين مسائل دينى و احكام الهى دريغ نمى ورزيد 
آيا به راســتى موضوع بدان اهميت را كه امتش پس از او نيازمند رهبرى مى باشند بيان 

نفرموده است؟ 
و تشخيص و انتخاب اين مسئله مهم را به عهده مردم واگذار نمود؟ 

ـ آيا در سقيفه نمايندگان مردم جمع شده بودند اساسا چه كسى آن ها را نماينده خود 
دانســته و به سقيفه فرستاد براى انتخاب خليفه؟ و آيا در آن جمع نظر اكثريت جلب شد 
)كه نشــد( اگر اعتبار خليفه رأى بزرگان اســت پس خليفه دوم و سوم را چگونه توجيه 

كنيم؟ 
ـ چگونه اســت كه حضرت در ســفرهاى كوتاه مدت خود در شهر جانشين انتخاب 

مى فرمود؟ آيا شدنى است كه امت خود را بدون رهبر رها كند؟ 
ـ رســول خدا مدت ها قبل پيش از رحلت خود نزديكى وفات خود را مى دانســت و 
پيروان خود را به اين مسئله خبر داده بود آيا از مسئله رهبرى و سرنوشت جامعه اسالمى 

در بعد از خود و مسائل آن بى خبر بوده است؟ 
ـ بر فرض اين كه رسول خدا كار تعيين خليفه را به مردم واگذار كرد پس چرا هيچ 

يك از خلفاى ثالثه از همين شيوه هم پيروى نكردند.
ـ آيا رحلت رســول خدا يكباره رخ داد تا اصحاب موفق نشوند شخص مشخصى را 
از حضرت سؤال كنند؟ و يا سؤال شد و حضرت لب فرو بست و اقدامى نكرد تا اصحاب 

سقيفه با رأى خود رهبر برگزيند. 
ـ آيا اصحاب ســقيفه فرد مورد نظر رســول خدا را نمى شناختند؟ يا مى شناختند و 

دست رد بر گفته رسول خدا زدند و ديگرى را برگزيند.1
ـ چرا خليفه دوم در تعيين جانشــين خود نه به شــيوه پيامبر عمل كرد و نه به شيوه 
خليفه اول؟ و اساسا چرا خليفه اول در تعيين خليفه دوم نظر خود را بر اكثريت رأى مردم 

تحميل كرد.

1. نگاهى تاريخ به مسأله خالفت ـ يوسف غالمى با اندك تصرف.
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»تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل«

  801. پذيرفتنى نيست  

عزالدين ابوحامد معتزلى مى نويســد: روزى به اســتادم گفتم: براى من بسيار دشوار 
است كه بپذيرم رســول خدا در معرفى پيشواى بعد از خود كوتاهى كرد و پيروانش را 
بدون سرپرست رها كرد در حالى كه شيوه آن حضرت چنين بود كه هرگز مدينه را بدون 

تعيين جانشين ترك نمى نمود. 
چگونه در وقتى كه فاصله چندانى با مدينه نداشــت و خود زنده بود شــهر را بدون 
سرپرست نمى گذاشت، ولى زمانى كه مطمئن است مى خواهد رحلت كند و حوادث آينده 

را نمى بيند تا خود درباره آن تصميم گيرد جانشين برنمى گزيند؟ 
مســلمانان همه او را داراى فكر و عقل كامل مى دانســتند غير مسلمانان هم وى را 
فردى دورانديش مى شــناختند كه انديشه اى بسيار نيرومند داشت به طورى كه توانست 

امتى را تشكيل دهد و آيينى پايه گذارى نمايد...
استادم در پاسخ من فرمود: 

البته مطلب همان طور اســت كه تو مى گويى رسول الل  براى مردم جانشين تعيين 
نمــود و مردم را هــم به پيروى از او فرمان داد اما چون صحابيان اطاعت از آن جناب را 

در اين نوع موضوعات، بر خود واجب نمى دانستند پيروى اش ننمودند.1

  802. قرآن فرمود: اى مردم به خدا و رسولش خيانت نكنيد  

محيى الدين عربى در كتاب نورانى فتوحات تكيه مى فرمايد: 
كســى كه به اهل بيت خيانت كند به رسول الل  خيانت كرده هركس به آنچه را 
كه رســول الل  به عنوان سنت قرار داده خيانت كند به درستى كه در سنت آن حضرت 
خيانت ورزيده اســت )ســنت از ديدگاه محيى الدين چنان كه او آورده مودت و دوستى 

ذوى القربى و اهل بيت رسول الل  است(.2

1. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 12، ص 83.
2. فتوحات مكيه، ج 4، باب 502، ص 139.
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  803. زيور زبور على است  

روزى على در مســجد كنار عمر نشسته بود و جمعى نيز حضور داشتند وقتى امام 
از آنجا بيرون رفت شخصى امام را به متكبر بودن نكوهش كرد. 

عمر در پاســخ به او گفت: اگر او خود را بستايد و به فضايلش مباهات كند حق دارد 
سوگند به پرودرگار اگر شمشير او نبود ستون اسالم استوار نمى گرديد او سابقه و شرافت 

دارد و داناترين مردم به امور قضايى است. 
مردى برخاســت و گفت: اگر چنين اســت كه مى گويى به چه عذر خالفت را تسليم 

وى نساختيد؟ 
عمر در پاسخ گفت: چون او جوان بود و به فرزندان عبدالمطلب عالقه فراوان داشت، 

)لذا( دوست نداشتيم خالفت به او برسد.1

  804. حق دار ابدی  

روزى خليفه دوم به ابن عباس گفت: آيا هنوز پسر عمويت )على  بن ابي طالب( مى پندارد 
كه رسول خدا درباره خالفت او سخنى گفته است؟... 

ســپس افزود: البته رســول خدا در حق او فزون از حــد، مطالبى را اظهار مى كرد، 
ولى از آن همه گفتار مى خواســت امتش را درباره پذيرش خالفت او بيازمايد آن حضرت 
مى خواست در روزهاى بيمارى اش نام او را به صراحت بيان كند ولى من براى شفقت بر 
امت و حفظ اسالم از آن جلوگيرى كردم آنگاه رسول خدا دانست كه من به چيزى كه در 

خاطرش مى گذرد پى بردم به همين دليل از دنبال كردن هدف خود باز ايستاد. 
ابن عباس در گفتگوى ديگر خود به خليفه مى گويد: پسر عمويم على معتقد است كه 

رسول خدا خالفت را فقط شايسته او مى دانست. 
عمر گفت: اين خواســته پيامبر چه نتيجه اى داشت با آن كه خداوند چنين نخواسته 
بود؟ رســول خدا چيزى را مى خواست و خدا غير آن را سرانجام نيز خواسته رسول خدا 

انجام نشد مگر هرچه رسول خدا خواست بايد خدا هم بخواهد. 

1. ايرادات عمر به امام على در باب عدم واگذارى خالفت را مى بينيد؟!!
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  805. جاى فكر و تعقل دارد؟  

بنى اميه و عباســيان در ترويج اين انديشه كه »اوىل االمر« الزم نيست معصوم باشد و 
اطاعت از آن ها واجب نيســت را قرن ها تقويت و تبليغ كردند و بر اساس همين انديشه 

بود كه امام حسين را به شهادت رساندند چرا كه بر خليفه اى شراب خوار قيام كرد.
آن ها مى گويند كه پيشوا و رهبر اگر مفسد و ستمگر و معصيت كار و بى توجه به حدود 

الهى، از خالفت عزل نمى شود و پيوسته اطاعتش واجب و قيام بر ضد او حرام است. 
وجه اشــتراك انديشه شــيعى و علماى اهل سنت صرفا در داشــتن خليفه است هر 
دو دســته اعتقاد به وجود خليفه و رهبر دارند اما شــيعه مى گويــد خليفه يا »اوىل االمر« 
ويژگى هايــى دارد و آن ويژگى ها در قرآن و وحى ريشــه دارد، ولى اهل ســنت به آن 

ويژگى هائى كه شيعه اعتقاد دارند قائل نيستند. 
يك سؤال اساسى اينجاست و آن اين كه: كسى كه بر ضد اهداف قرآن و خاتم انبياء 

عمل مى كند مى تواند جانشين خاتم پيامبران باشد و بر طبق قرآن حكم كند؟ 

  806. رشد روحى  

برخى از غرايز و اميال گوناگون و متفاوتى كه خداوند حكيم به انسان ها ارزانى داشت 
به طور طبيعى رشد مى كنند اما احتياج به رهبرى و امامت و هدايت ندارند مانند شهوت 
برخى ديگر براى رشــد و كمال نيازمند به كار و تالش مدام هستند و خود به خود رشد 

نمى كنند. مانند غريزه علم جويى.
اميرالمؤمنين على مى فرمايد: در زمانى كه اكثر مردم پيمان خدا را فراموش كرده 
بودند و حق او را نمى شــناختند... پيامبرانش را در ميان آن ها مبعوث ســاخت و پى در 
پى رســوالن خود را به سوى آنان فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان مطالبه نمايند )رشد 

فطرت خود به خود نيست و نيازمند امام و پيامبر است(.1

1. مرحوم حجة االسالم والمسلمين دشتى، مترجم نهج البالغه.
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  807. افضل بشر  

ابن ابى الحديد در جلد اولT ص 4 نهج البالغه مى گويد: 
»انّه افضل البرش بعد رسول اللّه  واحّق بالخالفة من جميع املسلمني«.

به درســتى كه على بعد از رسول خدا افضل بشر و اولى به امر خالفت از جميع 
مسلمانان بوده است.

  808. زينت زمين آسمان ها  

صعصعة  بن صوحان يكى از پيروان دائمى على بود او هنگامى كه على به خالفت 
رســيد خطاب به آن حضرت گفت »زينت الخالفة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك وهى اليك 
احوج منك اليها« يعنى تو با قبول خالفت به آن زينت بخشيدى و جال دادى اما خالفت 

تو را زينت نبخشــيد و جالل نداد تو به خالفت رفعت دادى و مقامش را باال بردى ولى 
خالفــت به تو رفعت و مقام نداد و تو را باال نبرد خالفت به تو نيازمندتر اســت از تو به 
خالفت، همين صعصعة  بن صوحان وقتى كه حضرت ضربت خورده بود و در بستر آرميده 
بود به عيادت امام آمد و خطاب به آن حضرت عرض كرد »يرحمك اللّه  يا امرياملؤمنني حّيا 
وّميتا، فواللّه  لقد كان اللّه  ىف ـ صدرك عظيام ولقد كانت بذات اللّه  عليام«؛ اى اميرمؤمنــان، 

خدايت در زندگى و پس از مرگ رحمت كند، زيرا به خدا سوگند كه خدا در نزد تو بزرگ 
بود و تو بشناسائيش كامالً دانا بودى على خطاب به صعصه  بن صوحان فرمود: »وانت 
يرحمك فلقد كنت خفيف املوونة كثري املعونة« تــو را نيز خداوند رحمت كند كه مردى كم 

خرج و سبك بار و بسيار يارى كننده و كمك كار بودى.1 
صعصعة جزء افراد معدودى بود كه در شــب شهادت اميرالمؤمنين در تشييع جنازه 
آن حضرت و مراســم تدفين او در دل تاريك شب شــركت كرد. صعصعة پس از پايان 
تدفين كنار قبر مطهر على ايســتاد و يك دســت روى قلب پر تپش خود گذاشت و با 
دستى ديگر مشتى از خاك قبر برداشت و بر سر خود ريخت و خطابه اى پر شور در جمع 
خاندان و ياران خاص على ايراد كرد كه دو جمله زيباى آن را در اينجا ذكر مى نمائيم.

1. بحاراالنوار، ج 42، ص 234، ص 259.
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»فأسال اللّه  ان مّمن علينا باقتفائنا اثرك والعمل بسريتك«؛ از خداوند تقاضا مى كنم كه بر 

ما منت نهد و توفيق دهد كه پيرو تو باشيم و به سيره تو عمل كنيم.
»فواللّه  لقد كانت حياتك مفاتح الخري ومفالق للرش«؛ به خدا ســوگند زندگى تو درهاى 

خير را گشود و راه هاى شر و بدى را بست.1

  809. برداشتى لطيف  

اميرملك و ملكوت يعسوب المؤمنين على  بن ابي طالب فرمود: ومن علمنى حرفا فقد 
صريىن عبدا؛ اگر كسى كلمه اى به من بياموز مرا بنده خود كرده است. 

حجة االســالم حاج ســيدعباس شيخ االسالمى از اســاتيد بزرگوار حوزه مقدسه قم 
مى فرمود: »قبل از خلقت آســمان و زمين و در ملت هاى گذشــته احدى اين قدرت را 
نداشته تا كالمى به امام بياموزد و حتى تا قيامت كسى را نمى توانى پيدا كنى كه كلمه اى 

به امام ياد داده باشد«.
لــذا حضرت اميرالمؤمنين على امام بر حق ماســت و آن ها كه دائما مى گفتند اگر 

على نبود هالك شده بودم قطعا امام و شايسته پيشوائى امت محمد را نداشته اند.

  810. فرمايشات حضرت آيت الّل  بهجت درباره مسئله امامت   

...اگر كســى بگويد ما قرآن را مى خواهيم و مى گيريم، اهل بيت را كار نداريم يا چه 
كار داريم به اهل بيت، حسبنا كتاب اللّه .

آيا اين كتاب الل  كه اال مودة ذى القرىب... درش هست او را مى گويى؟ 
مى شود آن وقت بگويم كه كارى به اهل بيت نداريم؟ 

كتاب الل  كه درش مى گويد: اكملت لكم دينكم... آن را مى گوئى؟ 
آن قرآن را مى گويد امنا وليكم اللّه  ورسوله.... آن را مى گوئى يانه! در قرآن شــما اين 

آيات نيست. 
بله! اگر در قرآن شما اين آيات نباشد ممكن است بگويد ما قرآن را مى گيريم...

...از محبت اين ها )اهل بيت( بايد دست بر نداشت همه چيز توى محبت است ما اگر 

1. بحاراالنوار، ج 42، ص 234، ص 259.
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خدا را دوســت مى داشتيم آيا ممكن بود دوستانش را دوست نداشته باشيم آيا ممكن بود 
اعمالى كه او دوست دارد دوست نداشته باشيم.1

يكى از معانى واليت به معنى اطاعت اســت كه در زندگــى روزمره ما نيز اين نوع 
واليت ها در شؤون مختلفى ديده مى شود لذا كسانى كه مدعى هستند ما واليت را اصاًل 

قبول نداريم. 
خواســته و يا ناخواســته در تبعيت واليت حركت مى كنند، براى روشن شدن مطلب 
وقتــى ما به دكتر مراجعه مى نمائيم و دكتر ما را به چيزى امر و از مطلبى نهى مى نمايد 
در حقيقت ما واليت پزشــك را قبول كرده ايم اينجا كســى نمى گويد من اختيار خود را 

دارم و كارى به نظر دكتر ندارم. 
بلكه به عكس چون قبول داريم مصلحت ما را دكتر بهتر تشــخيص مى دهد نظر او 
را اطاعت مى كنيم و اختيــار خود را به او مى دهيم تا هرچه بگويد ما اطاعت كنيم حتى 
بعضا خود امضاء مى دهيم تا زير تيغ او رفته و او بدن ما را جراحى كند پس ما از واليت 
در شــؤون مختلف زندگى بى بهره نيستم حال ما مى گوئيم خداوند به واسطه قائده لطف 
انبياء و رســوالن و امامان را فرســتاده و قبول داريم آن ها مصلحت ما را بهتر از ما 
مى دانند و تشــخيص مى دهند؛ لذا بر اساس اين كه عقل حكم مى كند ما حرف آن ها را 

بر نظر خود ارجح و برتر مى دانيم. 

  811. تفسيرى لطيف  

در روايــات ما از ايــن عيد به ـ عيدالل  االكبر ـ بزرگ ترين عيد الهى ـ تعبير شــده 
اســت يك وقت مسأله اين است كه شــخصيت وااليى مثل اميرالمؤمنين كه از همه 
خصوصيات و جهات منحصر به فرد است در مراسمى به حكومت برگزيده شده است... 
ليكن مســأله ى غدير از اين ها باالتر است مسأله ى غدير فقط از اين جهت شرافت 
ندارد كه در آن شخصى مثل اميرالمؤمنين كه هم طراز او در عالم وجود كسى نيست 
به حكومت و خالفت و واليت منصوب شده است بلكه عالوه بر اين جهت مهم ديگرى 

1. اين سخنرانى در جمع مداحاِن اهل بيت ايراد شده بود.
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در غدير هست و آن عبارت از اصل مسأله ى واليت است مضمون ويژه اى كه در مسأله 
واليت در اسالم است....

شايد بشود گفت كه اساس و پايه حقيقى اسالم در اين بخش از قضيه است مضمون 
حقيقى غدير اهميتش چنان اســت كــه آيه قرآن مى فرمايــد: »فان مل تفعل فام بلغت 

رسالتك«.1

  812. دوازده نور پر نور  

شبى عده اى در نزد عبدالل  بن مســعود نشسته بودند و او به آن ها قرآن تعليم مى داد 
مردى از او پرســيد: اى ابا عبدالرحمن هيچ از رسول خدا پرسيديد كه اين مردم بعد از 

او چند جانشين و خليفه دارد؟ 
عبدالل  گفت: از وقتى كه به عراق آمده ام تاكنون كســى اين سؤال را از من نكرده! 
آرى من از رســول خدا پرسيدم و ايشان فرمودند: خلفا، بعد از من دوازده نفرند به عدد 

نقباء بنى اسرائيل.2

  813. دليل برترى ها   

روايت اســت كه پيامبراكرم لشــكرى را به جنگى فرستاد يك به يك افراد را نزد 
خود مى خواند و مى فرمود: از قرآن چه مى دانى؟ 

عرض مى كرد: فالن ســوره تا اين كه جوانى پيش آمد كه در ســن و سال از همه 
كوچك تر بود.

عرض كرد: فالن و فالن و سوره بقره. 
پيامبر فرمود: بيرون رويد كه اين جوان امير شما مى باشد. 

گفتند: يا رسول الل  جوانى را كه از همه كوچك تر است بر پيرمردان امير مى سازى؟ 
فرمود: او سوره بقره را مى داند؟3

1. مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّ  خامنه اى. 
2. صواعق املحرقه، نوشته ا بن حجر، ص 113، و ینابیع املودة، باب 77، ص 444، نوشته قندوزى.) اهل سنت(

3. تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 32.
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از فرمايــش حضرت به دســت مى آيد كــه منصب حكومت و رياســت و امامت بر 
مسلمانان به كثرت علوم و فضايل است نه به زيادى سن. 

پــس بنابراين حضــرت اميرالمؤمنين على كه جامع همه علــوم نبوى و عالم به 
مغيبات و حاّلل مشكالت بود مسلما مقدم است بر ديگران.

  814. 250 سال دانايى و توانايى  

مؤلف گويد: متجاوز از دويســت و پنجاه ســال ائمه اطهار در ميان مردم بودند با 
آن ها معاشرت كردند ولى احدى نتوانست لغزشى ـ العياذ بالل  ـ از آن ها ببيند و به عكس 
خلفاى مقابل ائمه اطهار دچار ناتوانايى هاى علمى، سياســى، حكومتى، تفســيرى و 
جنگى بوده اند. در هيچ جــاى تاريخ و روايات و نقل ها، كلمه اى وجود ندارد تا داللت بر 
عدم توانايى امامان وجود داشته باشــد حتى در كتب اهل سنت. چنانچه روايت است 

مى فرمايند: ممكن نيست كه از امام چيزى بپرسند و او بگويد نمى دانم. 

  815. عاشق بى تاب  

سليمان كتانى نويسنده مسيحى لبنانى مى گويد: اى سرور من! على آيا اين روا و سزا 
است كه به جاى فراهم آمدن به خدمتت، درباره ات اختالف پيدا كنند؟!

بعضى از آن ها تو را از دســت دادند و تو را نيافتند... گروهى تو را از دســت دادند و 
يافتند... و فرقه اى تو را يافتند آن گه از دست دادند... 

بى شك اين شگفت حيرت زايى است!...
و اين از مســخره هاى روزگار است كه حتى آنان كه تو را يافتند چگونه شخصيت تو 
را مشــخص كرده و بر وجود نامتناهى تو حد و مرزى قائل گشــتند؟! كلمه اى كه از دو 
لبت فرو غلطيد هنوز كه چهارده قرن مى گذرد شــرم دارد تا به اقليم زمان يا مكانى در 
آيد، زيرا كه از ارزش هاى انديشــه و تپش هاى قلب زندگى باردار است و بسى دورتر از 

آن كه در محدوده اى بگنجد.1

1. امام عىل مشعىل و دژى، سليمان كتانى، مترجم، جالل الدين فارسى، ص 12.
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  816. مقصود پيامبر واليت بود  

حضرت آيةالل  بهاءالدينى مى فرمايد: 
حال كه رحمت و نعمت واليت نصيب ما شده است، بايد آن را تقويت كنيم، نيروى 
واليت اســت كه نيروى هاى شيطانى را از بين مى برد و تا نيروهاى شيطانى از بين نرود 
حكومت حق برقرار نمى شــود. فقط حركت و قدرت واليى است كه مى تواند قدرت هاى 
شــيطانى شرق و غرب را نابود كند. اســالم حتى در برخورد با نباتات و اشجار هم آداب 
دارد. آداب اسالم سلطه گرى و غارتگرى نيست، روش اسالم عدالت اجتماعى است، لكن 
هنوز آن طور روشن نيست، بالخره يك روز بايد مرد الهى در اين جهان حكومت كند و 
شما آثار حكومت الهى را مشاهده كنيد. تمام قدرت ها بايد جمع شوند و قدرت واليى را 

تأييد كنند، تا همه قدرت هاى شيطانى نابود شوند. 
و اين معنايى اســت كه پيامبر خدا از اول به آن اهتمام داشــت پيامبرخدا و ائمه و 
اولياء كار خود را كردند، لكن اجتماع نتوانســت قدرت الهى را حس كند. مردان الهى و 
حق پرســت بايد اين حكومت را به دست گيرند، تا بشر تكامل پيدا كند، مبدأ هر كمال 
علم و دانش اســت و مبدأ هر سعادت علم و دانش است. بايد از اين مبدأ حركت كرد تا 
انسان شناس و خداشناس شد بايد دستگاه خدا را فهميد و با آن آشنا شد. خليفة الل  كسى 

است كه صفات و علم و كارهايش خدايى باشد.1

  817. ما خود شاهد ماجرا بوديم  

آيةالل  حسن زاده آملى مى نويسد: جناب استاد ما عالمه طباطبائى صاحب تفسير قّيم 
و عظيم »الميزان« ـ رضوان الل عليه ـ فرموده اســت كه: »استاد ما مرحوم آقا سيد على 
قاضى حكايت كرد كه كســى از جن پرسيده اســت )و فرموده است شايد آن كس خود 

مرحوم قاضى بوده است( طائفه جن به چه مذاهب اند؟ 
آن جن در جواب گفت: »طائفه جن مانند انس داراى مذاهب گوناگون اند، جز اين كه 
ســّنى ندارد براى اين كه در ميان ما كسانى هستند كه در واقعه غديرخم حضور داشتند 

و شاهد ماجرا بوده اند«.2

1. نردبان آسامن، ص 23 و 22.
2. هزار و يك كلمه، ج 301/3، چاپ دفتر تبليغات اسالمى ـ قم.
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  818. حرفى بكر از بوعلى سينا  

شيخ الرئيس ابوعلى سينا گفته: »واالستخالف بالنص اصوب فاّن ذلك اليودّى اىل التشعب 
والتشاغب واالختالف«.

يعنى: تعيين جانشين و انتخاب خليفه به نص و نصب )كه مذهب شيعه دارد( صواب تر 
است براى آن كه منجر به تفرقه و اختالف و شر و فتنه نمى شود. 

  819. به سوى على بشتاب  

صله  بن زفــر مى گويد: چون رحلت حذيفه نزديك شــد در همــان لحظات آخر كه 
مى خواست جان تسليم كند و پارچه سراسرى را به روى او كشيدند من سر خود را به زير 
پارچــه بردم و به حذيفه گفتــم: »ان هذه الفتنة قد وقعت؛ فام تامرىن قال: اذا انت فرغت 
من دفنى فشّد عىل راحلتك والحق بعىل فانه عىل الحق والحق اليفارقة؛ ايــن فتنــه واقع 

شــد حال تو مرا به چه امر مى كنى؟ حذيفه گفت: چون از دفن كردن من فارغ شدى بر 
مركبت سوار شو و با سرعت خود را به على برسان و به او ملحق شود زيرا كه او بر حق 

است و حق از او مفارقت نمى كند«.1

  820. از رسول خدا شنيدم  

ابوسخيله مى گويد: من و سلمان فارسى حج به جا آورديم آنگاه بر ابوذر غفارى وارد 
شــديم پس از مدتى در نزد او بوديم هنگامى كه حركتمان نزديك شد. گفتم: اى ابوذر! 
من امورى مى بينم كه حادث شده و مى ترسم در ميان مردم اختالف واقع شود اگر چنين 

شود چه دستورى به من مى دهى؟ 
ابوذر گفت: از كتاب خداوند ـ عّزوجّل ـ و على  بن ابي طالب جدا مشو. 

من گواهى مى دهم كه از رسول خدا شنيدم كه فرمود: على اول كسى است كه 
به من ايمان آورده و نخســتين كسى اســت كه روز قيامت با من مصاحفه مى كند و او 

صديق اكبر و فاروق يعنى جدا كننده حق از باطل است.2

1. غايه املرام، ص 541، حديث دوم.
2. احقاق الحق، ج 20، ص 472.
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  821. اطاعت تو واجب است  

امام صادق مى فرمايد: روزى محمد بن ابى بكر به حضرت اميرالمؤمنين عرض كرد: 
اى على جان! دســتت را بده تا با شــما بيعت كنم و سپس با آن حضرت بيعت كرد و 
آنگاه گفت: »اشهد انك امام مفرتض طاعتك....«. گواهى مى دهم كه تو امامى هســتى كه 
اطاعتت واجب است....؛ لذا على مى فرمود: »محمد ابنى من صلب اىب بكر«؛ محمد! فرزند 

من است از صلب ابوبكر.1
محمد بن ابى بكر در پايان جنگ جمل خطاب به خواهرش عايشه گفت: مگر نشنيدى 

كه »الحق مع عىل وعىل مع الحق«.

  822. معناى واقعى موال  

در برخى نقل ها روايت شده كه رسول خدا فرمود: »من كنت ولّيه فعىّل ولّيه«.
در اين روايت سخن از مولى نيست تا برخى بتوانند آن را توجيه كرده و بگويند: مولى 

به معناى ناصر و دوست است نه رهبر. 
اينــان گفته اند به قرينه ذيل اين حديث كه مى گويــد: »اللهم وال من وااله وعاٍد من 

عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله«.

واژه مولى در صدر حديث نيز به معناى دوست و ياور است نه رهبر، غافل از اين كه 
استشهاد به سياق، صدر ســخن معيار است و زمام ظهور سخن به دست صدر آن است 

نه ذيل. 
تابلو نشان دهنده و هدف اصلى كالم، صدر آن است و در صدر سخن بحث از اشهاد 
و استشهاد بر واليت و رهبرى پيامبراكرم است زيرا آن حضرت بر اساس ششمين آيه 
سوره احزاب »النبى اوىل باملؤمنني من انفسهم«2 از مردم اقرار گرفت كه نسبت به آنان از 
خودشان اولى و شايسته تر است. آنگاه فرمود: اگر من اواليم هركس واليت مرا پذيرفته 

بايد واليت على را نيز بپذيرد.3

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 52.
2. احزاب، 6.

3. گفتارى است از حضرت آيت اللّ  جوادى آملى.
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  823. كدام درست است؟  

اساســا اين سؤال مطرح اســت كه چرا پس از خليفه سوم امام على را به خالفت 
انتخاب كردند؟ آيا امام على سزاوار خالفت بود يا نبود، اگر بود چرا اول مجالش ندادند 

و اگر نبود چرا بعد با اصرار فراوان با او بيعت كردند؟

  824. سؤالى بى پاسخ  

ما مى گوييم چطور ممكن است كه رسول خدا تمامى احكام اسالمى را از طهارت تا 
مسائل ديات را از ابتداء تا انتها به تفصيل بيان فرمود اما به قول »اهل سنت« وصى خود 
را معين نكرد؟ و اين در حالى است كه قوام و دوام تمامى احكام دين منوط به امام است 
كه حد و حدود آن را بعد از رســول خدا پاســدارى نمايد. و چگونه ممكن است خليفه 
اول وصى خود و خليفه بعد از خود را معين كرد ولى رسول خدا اين كار را نكرده باشد؟

و عجيب اين كه خليفه دوم امر خالفت را به شورا گشانده كه اين مطلب نه در رويه 
رسول خدا بود و نه پيروى از خليفه اول؟ چرا؟ 

  825. امرى مشترك است اما...  

اهل ســنت هم قائل به آن هستند كه حكومت سرپرســت مى خواهد اما در انتخاب 
شخص آن نظر متفاوتى دارند آن ها امام على را انتخاب نكردند بلكه ابوبكر را انتخاب 
كردنــد. پس به واليت اعتقاد دارند، منتها شــيعه مى گويد خليفه و امام به نص و نصب 
رسول خداست كه به خالفت و امامت مى رسد اما آن ها مى گويند هركه انتخاب كرديم و 
رسول خدا نمى تواند انتخاب كند امت هستند كه انتخاب مى كند، خوب حاال اين سؤال 
اســت كه اگر انتخاب وابسته به امت است پس چرا خليفه اول خليفه دوم را به وصيت، 
نص و نصب خود تعيين كرد و شــما هم پذيرفتيد وصيت رسول خدا درباره على كه 

امام خليفه است پذيرفته نيست ولى از خليفه اول پذيرفته است.

  826. شما باور كنيد  

وقتى رسول خدا فرمود: كاغذى بياوريد تا بنويسم برايتان، تا گمراه نشويد عمر در 
پاســخ ضمن توهين به پيامبراكرم گفت: »حسبنا كتاب اللّه « ، نيازى به نوشــته نيست 
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كتاب خدا براى ما كافى است اما وقتى خود در بستر مرگ افتاد نگفت: »حسبنا كتاب اللّه «؛ 
بلكه دستور داد شورايى شش نفره تعيين كنند تا خليفه بعد او را انتخاب كنند. 

شما باور مى كنيد كه رسول خدا صراط مستقيم و راه راست را بر مردم باز ننمايد و 
دين حق را از خود ســاقط كند و به امت واگذارد تا آن ها خود امام و ولى را انتخاب كنند 

آيا اين منطقى است. 

  827. قرآن چه فرموده؟  

 طبق آيات متعدد در قرآن كريم خداوند دستور مى فرمايد كه مسلمانان امر رسول خدا
را اطاعــت كنند و آن را واجب و امرى از طرف خداوند محســوب نمايند وليكن عده اى 
مصالح سياســى خود را در نظر داشتند و در مقابل فرمايش رسول خدا كه فرمود كاغذ 
بياوريد تا بنويســم بعد از من گمراه نشويد مانع شدند و گفتند: »الرجل فانه ليهجر حسبنا 

كتاب اللّه «.

مگر كتاب خدا نفرموده. 
»اطيعوااللّه  واطيعواالرسول...«.1

به راســتى آن ها در مقابل اين آيه چه جوابى دارند و اما درباره اين كه گفت: »الرجل 
فانه ليهجر«؛ قرآن كريم مى فرمايد: »وما ينطق عن الهوى«،2 و يا آيه شــريفه »وما اتيكم 

الرسول فخذوه«؛3 اگر كتاب خدا فقط كافى بود چرا خداوند فرموده اســت: »فاسئلوا اهل 

الذكر ان كنتم التعملون«4 اگر شما نادانيد از اهل ذكر سؤال كنيد.

  828. كمى دقت كنيد واقعيت معلوم است 

عمر بن خطاب از وصيت كردن ابوبكر در حال مردن جلوگيرى نكرد چنانچه ابوبكر در 
وقت مردن به عثمان  بن عفان گفت بنويس آنچه من مى گويم كه اين عهدنامه من است 
براى اين مردم و او نوشــت آنچه ابوبكر تقرير كرد و عمر و ديگران آنجا حاضر بودند و 
عمر اينجا نگفت »حسبنااللّه  كتاب اللّه « ولى به بهانه كتاب خدا نگذاشــتند پيامبراســالم 

وصيت كند. 

1. آل عمران، 32.
2. نجم، 3.
3. حشر، 7.

4. نحل، 43؛ انبيا، 7.
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  829. حرفى منصفانه و معقول  

بيضاوى مفسر معروف اهل سنت در كتاب منهاج االصول درباره امامت آورده: 
»اّن االمامة من اعظم مسائل اصول الدين الّتى مخالفتها توجب الكفر والبدعة«.

به درستى كه امامت از بزرگ ترين اصل از اصول دين است كه مخالفت با آن موجب 
كفر و بدعت مى باشــد. در اين ميان جالب توجه است كه از قاضى روز بهان نيز در باب 

معناى امامت جمله بياوريم او مى گويد: 
»االمامة عند االشاعرة هى خالفة الرسول ىف اقامة الدين وحفظ حوزة امللّة بحيث يجب 

اتباعه عىل كافة االّمة«.

يعنى: امامت نزد اشاعره خالفت رسول الل  است در برپا نمودن دين و حفظ حوزه ملت 
اسالم به نحوى كه واجب است متابعت امام بر همه مردم. 

  830. يعقوبى مورخ بزرگ اهل سنت مى نويسد 

عمر بن خطاب به ابن عباس گفت: آيا على را هم شايسته خالفت مى بينى؟ 
به او گفتم: با فضيلت و ســابقه و خويشــاوندى پيامبر و دانشى كه دارد چرا شايسته 

نباشد؟ 
عمر گفت: به خدا سوگند كه او چنان است كه گفتى و اگر بر مردم حكومت يابد آنان 
را به راه راســت برد و راه روشــن را در پيش گيرد، جز اين كه در او خصلت هايى است، 

شوخى كردن در انجمن، استبداد در رأى، بى اعتنايى به مردم در عين جوانى. 
ابن عباس گفت: 

چرا روز خندق او را كم ســن نشمريد... در روز بدر هنگامى كه سر از تن دشمنان بر 
گرفت چرا در اسالم از او پيش نيفتاديد؟... 

عمر گفت: اى پســر عباس! به خدا ســوگند كه پســر عمويت على از همه مردم به 
خالفت ســزاوارتر است ليكن قريش زير بار او نمى رود و اگر بر مردم حكومت يابد البته 
ايشــان را به امر حق وا مى دارد و اگر چنين كند البته بيعت او شكسته شود و سپس با او 

بجنگند.1

1. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 47.
 عمر در جلسه و شوراى انتخاب خليفه به هريك از حاضرين در جلسه ايراداتى گرفت سپس رو به امام على(
كرد و گفت: اما اى على! اگر شوخ طبعى و خنده رويى تو نبود، والّل  اگر تو واليت  اين مردم را به عهده مى گرفتى 

هر آينه آن ها را به راه روشن و حق واضح هدايت مى كردى( رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 185.
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  831. او حقيقت را پيدا كرد  

در زمان سلطنت با لجايتو )محمدشاه خدابنده( برادر غازان خان، مورخ معروف شافعى 
همدانى در تاريخ خود آورده كه بر اثر مناظره اى كه بين مرحوم عالمه حلى )كه از عراق 
به ايران آمده بود( و خواجه نظام الدين عبدالملك مراغى قاضى القضاة شــافعى كه افضل 

و اعلم علماى اهل سنت در زمان خود بود شيعه شد. 
در آن مناظــره مبحث امامت مورد گفتگو قرار گرفت و عالمه حلى با دالئل بســيار 
قوى امامت و خالفــت اميرالمؤمنين على را اثبات كرد تا جائى كه خواجه نظام الدين 
گفت: ادله جناب عالمه بسيار روشن و قوى است ولى چون گذشتگان ما راهى را رفته اند 
ما هم بايد براى آرام نگه داشــتن مردم و جلوگيرى از تفرقه در اســالم آن راه برويم و 

پرده درى نكنيم. 
در اين مجلس شــاه مذكور چون تعصبى نداشــت حقانيت شيعه بر او ظاهر شد لذا 
مذهب اماميه را اختيار كرد و اعالم آزادى مذهب شيعه را در تمام بالد ايران صادر كرد. و 
در همان مجلس به تمام حكام و فرمانداران خود اعالم كرد كه در تمام مساجد و مجامع 
خطبــه به نام اميرالمؤمنين و ائمه اطهار بخوانند و امر كرد بر روى دينارها كلمه طيبه 
»ال اله اال اللّه  محمد رسول اللّه  عىل وىل اللّه «  را در ســه سطر موازى نقش كردند و عالمه 

حلى را در نزد خود نگاهداشــت و براى او مدرسه اى سيار تهيه و طالب علوم در اطراف 
آن عالم جمع شدند.1

  832. آخرت را رها كردند  

قعقاع  بن زراره بر ســر قبر امام على ايســتاد و گفت: خشــنودى خدا بر تو باد اى 
اميرمؤمنان كه به خدا سوگند زندگانى ات كليد هر خير بود و اگر مردم تو را مى پذيرفتند 
از باالى ســر و زير پاى خود مى خوردند ليكن اينان نعمت را ناسپاسى كردند و دنيا را بر 

آخرت برگزيدند.2

1. احقاق الحق )در احقاق الحق عكس آن دينارها مى باشد(.
2. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 140.
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  833. االمام اصله دائم  

روزى به حضر مبارك اســتادم جناب آيةالل  محمد آقــاى غروى آملى ـ رضوان الل  
تعالى عليه ـ تشّرف حاصل كرده بودم، به من فرمود: 

ايــن عبارت را در جائى ديده ايد كه »االمام اصله دائم، ونسله دائم« عرض كردم: خير 
در جائى نديده ام، چه جمله شگفت و شيوا و شيرين و دلنشين است كه خود اصلى استوار 
و قانونى پايدار است، حضرتعالى از كجا نقل مى فرمائيد؟ فرمود من از جائى نقل نمى كنم. 

آنگاه انگشتان دست راستش را جمع كرد و در حالى كه بر گرد لبانش دور مى داد. 
فرمود: ديروز كه از خواب بيدار شــدم اين جمله را بر ســر زبان دارم و بدان گويايم. 

راقم گويد: در اصطالح عرفان اينگونه القاءات سبوحى را در حديث برزخى گويند.1

  834. كدام آيه در باب امامت از همه مهم تر است؟ 

مرحوم استاد محمدتقى شريعتى مى گويد: 
من بارها با خود مى انديشــيدم كه در بين آيات نازل شده در شأن موال، كداميك از 
همه مهم تر اســت و عظمت مقام او را بهتر مى شناســاند چند بار در اين خصوص تغيير 
عقيده دادم عقيده ماقبل آخرم اين بود كه آيه كريمه: »يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل اليك من 

ربک و ان مل تفعل فام بلّغت رسالته واللّه  يعصمك من الناس«.2 

مهم تر از همه اســت زيرا خداوند مى فرمايد: اى پيغمبر! آنچه به سوى تو فرود آمده 
به مردم برســان كه اگر نكردى وظيفه رسالتت را انجام نداده اى و خداوند تو را از مردم 

نگهدارى مى كند. 
چنين تهديد عجيبى كه اگر پيغمبر دســتورى را تبليغ نكند اصاًل به وظيفه پيغمبرى 
عمل نكرده و مثل اين اســت كه هيچ يك از عقايد و احكام را ابالغ نفرموده باشــد، در 
سراســر قرآن نظير ندارد، آن هم درحجة الوداع كه اصول دين از توحيد و نبوت و معاد و 
فروع آن تماما به مردم تبليغ شــده و خمس و زكات پرداخته و مناسك حج را با پيغمبر 

انجام داده اند. 
غــزوات بدر و خندق و احــد را گذارنده اند يعنى به وظيفه جهاد نيز عمل كرده اند آن 
وقت چه دســتور مهمى است كه آن را از ترس مردم تبليغ نكرده و آن مردم كيستند كه 

1. هزار و يك كلمه، ص 53.
2. مائده، 3.
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آن حضرت از آن ها بيمناك است در صورتى كه مشركين مغلوب شده و فتح مكه، اسالم 
را بر همه نيروها و طوايف پيروز گردانيده است. 

بســيار روشــن اســت كه اين امر مهم جز واليت و نصب اميرالمؤمنين به امامت و 
خالفت نمى تواند باشــد كه مطابق عقيده شيعه شــرط قبول همه طاعات است بنابراين 
تمام دين بدون اين شرط مقبول نيست.... در اين جا براى آنكه ديگر دچار اشتباه نشوم به 
تفاسير هم رجوع كردم خوشبختانه ديدم خود اميرالمؤمنين نيز اين آيه را مهم تر از همه 
مى دانند چنانچه فيض و ابوالفتوح و بســيارى ديگر از مفسرين نقل نموده اند ديگر جاى 
تأمل و ترديد نبود حال مالحظه بفرمائيد كه اواًل على در برابر خداوند شــاهد قرار داده 
شــده و ثانيا صدق پيغمبر در ادعاى رسالت و حقانيت ديانت و شريعت اسالم به شهادت 
على اثبات گرديده اســت و از آن حضرت )امام على ( به كسى كه علم الكتاب را دارا 
است تعبير فرموده است يعنى چنين مقام شامخ و عظمت بى مانندى را به سبب اين علم 

پيدا كرده است.1
آرى من اين آيه )ســوره مائده، آيه 3 »يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك«( را مهم ترين 
آيه نازل شده در شأن على مى پنداشتم به ويژه اين كه اين آيه در سوره مائده است و 
اين ســوره به طورى كه من تصور مى كنم سراسرش مربوط به همين است... ديدم پس 
از رحلت رسول اكرم و خيانت اصحاب و پيمان شكنى آن ها به صورت تاريخ امت هاى 
گذشــته )در سوره مائده( بيان گرديده است و خيال مى كردم چنين سوره اى بايد مشتمل 

بر بزرگ ترين آيه اى باشد كه عظمت على را كامل تر نشان بدهد...2

  835. ابن عباس مى گويد  

عبايه اســدى مى گويد: ابن عباس گفت: به زودى فتنه و آشوبى خواهد آمد، كه اگر 
 فردى از شــما دچار آن گرديد، بر او باد به دو خصلــت كتاب خدا و على  بن ابي طالب
چون من از پيغمبر خدا در حالى كه دســت على را گرفته بود شــنيدم كه فرمود: اين 
نخستين فردى است كه به من ايمان آورده، و اول كسى است كه در روز رستاخيز دست 
به دســت من خواهد نهاد و اوســت فاروق اين امت كه حق و باطل را از هم جدا خواهد 
ساخت و او رئيس و بزرگ دين و ثروت، رئيس ستمگران است و قطعا او عدالت گستر و 

1. چشمه كوير، نوشته محمدتقى شريعتى، ص 326.

2. چشمه كوير، نوشته محمدتقى شريعتى، ص 326.
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دوســت وفادار بزرگ مى باشد و او در )علم( من است كه از جانب او مى آيد و او جانشين 
من است بعد از درگذشتم.1

  836. على افضل بشر است  

ابن ابى الحديد در جلد اول ص 4 نهج البالغه خود مى گويد: 
»انّه افضل البرش بعد رسول اللّه  واحّق بالخالفة من جميع املسلمني«. 

به درســتى كه على بعد از رسول خدا افضل بشر و اولى به امر خالفت از جميع 
مسلمانان بوده است. 

  837. دو رجال الهى  

حضــرت آيةالل  بهاءالدينى مى فرمايد: كتاب بــه تنهايى ضمان جلوگيرى از حوادث 
ناگوار در جامعه مسلمين نيست. بعد از رحلت پيامبرگرامى با وجود كتاب آن حوادث رخ 
داد. كتاب احتياج به صاحب و مفسر و متولى دارد و اين عترت پيامبر بودند كه صاحبان 
و مفســران كتاب خدا محسوب مى شــدند. فهم كتاب از خصايص عترت و مقام واليت 
است ـ فهم كتاب خدا، فهم لغات و عبارات نيست، فهم جنبه ادبى جمالت نيست. درك 
حقيقت كتاب مخصوص صاحبان كتاب يعنى واليت معصوم اســت نه كسانى كه صرفا 

جنبه ادبى مى دانند يا آشنا به اصطالحات علمى هستند. 
فهم كتاب نزد مقام واليت با قدرت تفكر نيســت بلكه به نورانيت است. استدالالت 
و سخنان ائمه از سنخ اســتدالالت و حرف هاى متفكران و انديشمندان نيست نور و 

رشد و كمال محض است. 
واليت امرى اســت كه به جعل الهى تحقق پيدا مى كنــد نه به انتخاب مردم. بيان 
پيامبراكرم در معرفى و نصب اميرالمؤمنين كشــف واقع اســت. لذا نصب حضرت 
امير از طرف پيامبر جعل الهى اســت شــخصيت حضرت امير  تالى شــخصت 

حضرت پيامبر است هر دو رجل الهى بودند. 
برنامه شــيعه، انسان ها را به حركت در مى آورد. رضاى ولى الل  در پيشرفت و حركت 
ما به سوى انســانيت است ائمه دست انسان ها را مى گيرند و به سوى هدايت و مبدأ 

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 428.
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نور مى برند و معناى هدايت اين اســت كه بشر از ظلمت هايى كه دارد از پستى هايى كه 
گرفتار آن است رها شود و به سوى نور راه پيدا كند.1

  838. مناظرات و مكاتبات علمى امرى رايج و صحيح است  

شهرســتانى در ملل و نحل آورده است: مهم ترين اختالف و درگيرى در امت درباره 
امامت و رهبرى بوده و براى هيچ موضوعى چون امامت شمشيرها بر كشيده نشده است. 
در طــول تاريخ عده زيادى مزدور كه به خاطر تيرگى باطنشــان تحمل نور پر فروغ 
امامت و واليت را نداشــته براى آلوده ساختن انديشــه مردم كتاب ها نوشتند و علماء و  
بزرگان نيز در پاسخ به آن ها براى جلوگيرى از انحراف ها در صدد پاسخ گوئى بر آمدند2 
يكى از اين نوشــته ها العثمانيه جاحظ است كه به گفته مسعودى جاحظ آن را به انگيزه 

ميراندن حق و درگيرى با اهل آن نوشته است اما »واللّه  متم نوره ولوكره الكافرون«.3
سيدمرتضى علم الهدى در قرن پنجم كتاب عظيم، الشافى فى االمامه را در نقد بخش 
امامت از كتاب المغنى قاضى عبدالجبار معتزلى نوشت. در قرن ششم نيز اثرى با عنوان 
بغض فضائح الروافض نوشــته مى شود كه پاســخ آن را نصيرالدين عبدالجليل القزوينى 

الرازى به عنوان بعض مثالب النواصب كه اينك به النقض مشهور است نوشت. 
عالمه حلى نيز در دفاع از واليت بخش زيادى از كتاب نهج الحق و كشــف الصدق 
خود را به اين موضوع اختصاص داده و كتاب منهاج الكرامة را در اثبات امامت نگاشــت 
و اثرى ديگر به نام الفين را نيز در همين راســتا تدوين كرده است كه در نوع خود اثرى 

پر قوت تحليل مى گردد. 
البته فضل  بن روزبهان در پاســخ ردى بر كتاب نهج الحق به نام ابطال الباطل خود را 

در ورطه اشتباهات انداخته است. 
از جملــه كتب ديگر مى توان به الصوارم المهرقه كه بــه انگيزه رد الصواعق المحرقه 
ابن حجر نوشــته شده است اشــاره كرد و كتاب بزرگ احقاق الحق جناب عالمه قاضى 
نورالل  شوشــترى نيز از آن جمله است و منهاج الكرامة نيز در زمره كتب بسيار گرانقدرى 

است كه زحمات زيادى براى آن نوشته كشيده شده است. 
و از كتب ديگرى كه در اين زمينه نوشــته شــده كتاب عبقات االنوار مرحوم عالمه 

1. نردبان آسامن، صص 252 ـ 251.
2. الغدير ىف الرتاث االسالمى در اين كتاب به آثار مرتبط غدير آورده شده است.

3. مروج الذهب، ج 3، ص 237، صف ، 8.
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ميرحامد حســين هندى عبقات است اين كتاب فارسى نگاشته شده چرا كه كتاب تحفه 
اثنى عشــر به فارسى بوده، كتاب تحفه اثنى عشر توسط عبدالعزيز دهلوى هندى نوشته 
شــده كه در باب هفتم آن به مســئله امامت و واليت اشاره كرده و بر اين نظريه شيعى 
رد مى نويسد: مرحوم مير حامد حسين هندى كتاب عبقات االنوار را به فارسى نگاشت تا 

پاسخ كتاب تحفه اثنى عشر داده شده باشد. 
عالمه شــيخ آقا بزرگ تهرانى در جلد دوم اثر جاويدانش الذريعه از شــماره 1261 
تــا شــماره 1363 كتاب هاى امامت را بر مى شــمارد اين فهرســت از كتــاب االمامة 
الصغير و االمامة الكبيــر تأليف ابراهيم  بن محمد بن ســعيدثقفى )283 م .( از عموزادگان 

مختار بن ابى عبيد مى آغازد. 
در اين جا تنها كتاب هايى آورده شــده است كه در موضوع امامت است با همين نام 
يا بدون نام مخصوصى اما كتاب هايى كه در اين موضوع است و نام ديگرى دارد از اين 
جا پى گيرى علمى شيعى درباره اين اصل روشن و حياتى به خوبى نمايان مى شود براى 
پيگيرى عميق تر مى توان به كتاب اهل البيت فى المكتبية العربية كه موسســه آل البيت 

الحياء التراث به نشر آن همت گماشته مراجعه كرد.1
اما اثر بلند المراجعات نوشــته عالمه بزرگوار مرحوم سيدعبدالحســين شــرف الدين 
»المراجعات، مجموعه 112 نامه است كه بين سيد عبدالحسين شرف الدين و شيخ االسالم 
ســليم بشــرى مفتى و رئيس جامع االزهر مبادله شده است اين دو عالم اسالمى در اين 
نامه ها حقايق بســيارى را مورد بحث و نظر قرار داده اند بيان نامه ها ادبى زبيا و محكم 

است و مطالب مطرح شده در آن ها غنى و سرشار«. 
به گفته سليم بشرى »شرف الدين در اين نامه هاى پر مغز و خوش سبك و محكمش 

بسان سيلى است كه از قله هاى كوه خيزد يا ابرى كه از آن ژاله ريزد«.
از نامه هاى شيخ سليم بشرى نيز پيداست كه دانشمندى عميق و حق جو و منصف و 
پر اطالع است وى در نوشته هايش حقايق مهمى را از مسائل اعتقادى شيعه تصديق كرده 
اســت كه از جمله، اهميت اساسى فقه شيعه و صحت عمل به آن است.2 كتاب خالفت 
و واليت نيز از كتبى است كه در مورد آن مى توان گفت بسيار سودمند و با ارزش است. 

چنانچه مرحوم عالمه شوشترى در نامه اى به حسينيه ارشاد مى نويسد: 

1. آينه پژوهش، ص 64.
2. رشف الدين، ص 129.
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كتاب خالفت  و واليت از انتشــارات آن حسينيه مقدسه كه انصافا بهتر كتابى است 
كه در عصر حاضر در باب امامت نوشته شده...1

مرحوم اســتاد شــهيد مرتضى مطهرى به چاپ اول اين كتاب وزين مقدمه اى زيبا 
نوشــته اند و در ضمن آن مقدمه از زندگى مرحوم استاد محمدتقى شريعتى و جايگاه وى 

در تاريخ معاصر به عنوان مدافع جدى و خستگى ناپذير انديشه اسالمى ياد كرده اند. 

  839. تعريف امام  

صاحب كتاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه »يوم ندعو كل اناس بامامهم«2 آورده است: امام 
را به نامه اعمال و كتاب آسمانى، پيشوا و دين و معبود و مادر معنى كرده اند... و البته امام 
3.... و خاندان پيغمبر هدايت على و ائمه از اوالد او هستند و امام ضاللت دشمنان على

ابوحفص صانع حكايت كرد، عبدالل  بن حسن در توضيح آيه كريمه »لُتسئلن يومئذ عن 
النعيم« بيان كرد؛ اى اباحفص! به خدا سوگند در قيامت از شما درباره واليت ما اهل بيت 

سؤال مى كنند كه در حق ما چگونه رفتار كرديد....4

  840. حفظ وحدت ضرورى است  

اهل فرقه تبريه مى گويند: پس از پيامبراســالم علــى فاضل ترين مردم بود و به 
خالفت از همه اليق تر اما او خالفت را به خاطر وحدت مسلمين به ابوبكر و عمر واگذار 

نمود.5

  841. يار نزديك دو امام   

َعمرو بن َحِمق خزاعى از شرطه الخميس و از خواص اصحاب اميرالمؤمنين على بود 
ابن شهر آشوب او را از نزديك ترين ياران امام على و امام حسن مى داند.

برخى نقل كرده است كه عمر بن حمق روزى رو به على كرد و عرض كرد: 
»يا اميرالمؤمنين! به خدا ســوگند، من تو را دوست نداشتم و با تو بيعت نكردم براى 

1. خالفت و واليت، چاپ دوم، ص 6.
2. اسراء، 71.

3. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 107 و 108.
4. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 477.

5. مقاالت االسالميني.
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اين كه خويشــاوندى بين مــن و تو وجود دارد و نه براى گرفتن پولى و يا درخواســت 
مقامى از تو بلكه به اين خاطر واليت تو را پذيرفتم كه تو را پنج خصلت اســت: تو پسر 
عموى رســول خدا و اولين كسى هستى كه به او ايمان آوردى و تو همسر سرور زنان 
امت، فاطمه زهرا دختر رســول خدا هســتى و تو پدر ذريه پيامبراكرم مى باشى و تو 
عظيم ترين مرد از مهاجرين هســتى كه در جهاد خدا واالترين سهم را دارا هستى، پس 
اگر به من دستور داده شود كه كوه هاى سنگين را از زمين بر كنم و به جائى ديگر منتقل 
نمايم و يا درياهاى مواج را از آب خالى ســازم تا ايــن كه بتوانم به نحوى در هر امرى 
دوســتان و اوليايت را تقويت نموده و دشمنانت را منكوب سازم، گمان نمى كنم توانسته 

باشم حقى را كه بر گردنم دارى ادا نمايم«. 
حضرت امير در پاســخ او فرمود: بارالها! قلبش را به نور تقوى منور ساز و او را به 

صراط مستقيم هدايت كن. اى كاش در سپاه من صد نفر مانند تو وجود داشت. 

  842. حقايقى كه نمى توان رد كرد  

يكى از شيعيان به اتّفاق »فّضال بن حسن كوفى« در شهر حركت مى كردند تا اين كه 
رســيدند به مسجدى كه »ابوحنيفه« امام سنّيان در آنجا تدريس مى كرد؛ فّضال بن حسن 
به دوســتش گفت: »من از اينجا نمى روم مگر اين كه ابوحنيفه را به قبول مذهب شيعه 

ملزم كنم«.
سپس نزد ابوحنيفه رفت و به او گفت: 

»اى ابوحنيفه، مرا برادرى است كه از جهت سن از من بزرگ تر است ولى شيعه مذهب 
است؛ هرچند به او مى گويم بعد از پيغمبراكرم فاضل تر از همه اصحاب و بهتر از همه 
ابوبكر است، او مى گويد: بهتر از همه آن ها على  بن ابي طالب است، تقاضامندم شما دليلى 
بر افضيلت ابوبكر براى من بياوريد تا به او تذكر بدهم بلكه او هم مثل من سّنى شود«.

ابوحنيفــه گفت: »به برادرت بگو، چگونــه على را بر ابوبكر و عمر مقدم مى دارى در 
حالــى كه در غزوات و جنگ ها، پيغمبر، ابوبكر و عمر را نزد خود مى نشــاند و على را به 
 ميدان جنگ و مبارزه مى فرستاد و اين خود دليل است كه پيغمبر آنان را بيشتر از على

دوست مى داشته است«.
فّضال  بن حســن گفت: »اتفاقا اين سخن را به برادرم تذكر دادم ولى او گفت: خدا در 
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قرآن در ســوره نســاء مى فرمايد: »فضل اللّه  املجاهدين عىل القاعدين اجرا عظيام«1؛ يعنى 
پروردگار برترى داده است مجاهدين را بر كسانى كه در گوشه اى خزيده اند به اجرومزدى 

بزرگ پس بموجب اين آيه على افضل است نه آن دو«.
ابوحنيفه گفت: »به برادرت بگو چگونه على را بر آن دو ترجيح مى دهى در حالى كه 
عمر و ابوبكر در كنار پيغمبر مدفونند و على فرســنگ ها دورتر است و اين خود فضيلتى 

است از براى آن ها«.
فضال  بن حســن گفــت: »اتفاقا روزى با برادرم در اين خصوص هم صحبت شــد و 
من همين ســخن را به او گفتم ولى او در پاســخ گفت: مگر قرآن نخوانده اى؟ خداوند 
مى فرمايد: »يا ايها الذين آمنوا التدخلوا بيوت النبى اال ان يؤذن لكم«2 اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد داخل نشــويد در خانه هاى پيغمبر مگر آن كه به شما اجازه داده شود و معلوم 
است كه بدن شريف پيغمبر در خانه شخصى خودش مدفون است و مسلما آن حضرت 
در زمــان حياتش اجازه نــداده بود تا آن دو را در خانه اش دفن كند و وارثين حضرت نيز 
راضــى به دفن آن دو در نزد پيغمبــر نبودند، پس آن دو در مكان غصبى مدفونند و اين 

هرگز فضيلت نيست«.
ابوحنيفه گفت: »به برادرت بگو عايشــه و حفصه )دختران ابوبكر و عمر( اجازه دادند 

كه در مقابل صداق و مهريه آنان ايشان را در آنجا دفن نمايند.
فّضال  بن حسن گفت: اتفاقا اين سخن را نيز مطرح كردم ولى او در جواب گفت: مگر 
خداوند در قرآن كريــم نفرموده: »يا أيها النبى انا احللنا لك ازواجك الالىت آتيت اجورهن«؛ 
يعنــى: اى پيغمبر! ما حالل كرديم بر تو زن هايى را كه صداق و مهريه آن ها را داده اى، 

پس معلوم مى شود كه صداق آن ها در ذمه پيغمبر نبوده است. 
ابوحنيفه ســر به زير انداخت و مدتى در فكر فرو رفــت. آنگاه گفت: »اى جوان! به 
برادرت بگو كه منزل پيامبر به عايشــه و و حفصه به ارث رســيده و آن دو ابوبكر و عمر 
را در منزلى كه به ايشــان به ارث رسيده است دفن كرده اند؛ در اين صورت غصبى هم 

صورت نگرفته است«.
فّضال  بن حســن گفت: »اين ســخن را نيز به برادرم گفتم، ولى او گفت: شما سّنى 
مذهبان معتقديد كه پيغمبر پس از رحلت خود براى كسى ارث نگذاشته و روى همين 
نظر فدك را از فاطمه زهرا گرفتيد و نســبت داديد به پيغمبر كه فرموده: »نحن معارش 

1. نساء، 97.
2. احزاب، 49.
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االنبياء النورث فام تركناه صدقة« )ما گروه پيغمبران ارث نمى گذاريم، پس آنچه از ما باقى 

مى ماند صدقه است( و در صورتى كه دختر پيغمبر خود ارث نبرد، همسران او چگونه ارث 
مى برند؟! و به فرض اين كه ارث هم ببرند پيغمبراكرم نه زن داشته و سهم همسر )چه 
يك نفر باشد و چه بيشتر( يك هشت است حال اگر بخواهيم اين مقدار را بين همسران 
تقسيم كنيم به حفصه و عايشه به هر كدام بيش از يك وجب ارث نمى رسد پس چگونه 
به مقدار دو قبر تصرف كرده اند؟ ابوحنيفه كه خود را مغلوب مى ديد رو به جانب شاگردان 
خود كرده و گفت: »اخرجوه فانّه افىّض والخ له«؛ او را بيرون كنيد زيرا او شــيعه اســت و 

اصاًل برادرى ندارد.1

  843. حرفى رسا   

عالم بزرگ اهل سنت محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعيه در سى ام رجب 
ســال 204 قمرى در مصر دار فانى را وداع گفت. او در ديوان اشــعارش اينگونه سروده 

است: 
فرٌض من اللّه  ىف القرآن انزله يا آل بيت رسول اللّه  حبكم    

من مل يصل عليكم الصالة له كفاكم من عظيم الفضل انكم    

يعنى: اى اهل بيت رسول خدا دوستى و محبت شما را خداوند در قرآنى كه نازل كرده 
واجب فرموده اســت در عظمت و بزرگى شــما همين قدر بس است كه هركسى كه در 

نماز خود بر شما صلوات نفرستد نمازش درست نيست.

1. خزائن، ص 109، احتجاج طربىس، ج 2، ص 382.
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فصل يازدهم 

 و امامت امام على امام مهدى

نقش عشق:

ال اله اال الله 

محمد رسول الله 

علی ولی الله

)کلمات فوق نقش سکه نقره ای است که 

امام عصر در قم به کسی هدیه دادند(





  844. وقتى امام معصوم زنده باشد مشكلى نداريم 

جمعــى از موثقين نقل كردند: مدتى بحرين تحت نفوذ خارجيان بود. آن ها مردى از 
مســلمانان را حاكم بحرين كردند تا شايد با حكومت كردن شخص مسلمان، آنجا آبادتر 

شود و براى آن ها مفيدتر باشد. 
آن حاكم كه از ناصبيان )كسانى كه با اهل بيت پيامبر اكرم دشمنى مى ورزند( بود. 
او وزيرى داشــت كه در عداوت و دشــمنى از خود حاكم شديدتر بود و پيوسته نسبت به 
اهل بحرين، به خاطر محبتشــان به اهل رســالت دشمنى مى نمود و هميشه در فكر 

حيله و مكر براى كشتن و ضرر رساندن به آن ها بود.
روزى وزير بر حاكم وارد شــد در حالى كه انارى در دســت داشــت، آن را به حاكم 
داد، حاكم دّقت كرد، ديد بر آن انار اين جمالت نوشــته شده است: »ال اله اال اللّه  محمدا 
رسول اللّه  وابوبكر وعمر وعثامن وعىّل خلفاء رسول اللّه « اين نوشته به طور طبيعى بر پوست 

انار نقش شده بود، نه آنكه كسى با دست نوشته باشد.
حاكم از اين امر، تعجب كرد و به وزير گفت: اين انار نشــانه اى روشن و دليلى قوى 
بر ابطال مذهب رافضه )نام شــيعيان نزد اهل سنت( اســت! حال نظر تو درباره شيعيان 

بحرين چيست؟
وزير گفت: اينها جمعى متعصب هســتند كه دالئل و براهين را انكار مى كنند، سزاوار 
اســت كه ايشان را حاضر كنى و انار را به آن ها نشان دهى، اگر قبول كردند و از مذهب 
خود دست كشيدند، براى تو ثواب و اجر اخروى عظيمى خواهد داشت و اگر سرباز زدند و 
بر گمراهى خود باقى ماندند، يكى از اين كارها را با آن ها انجام بده يا با ّذلت جزيه بدهند 
يا جوابى بياورند يا آنكه مردان ايشــان را بكش و زنان و اوالدشــان را اسير كن و اموال 
آن ها را به غنيمت بردار! حاكم نظر وزير را تحســين نمود و به دنبال علما و دانشمندان 
و نيكان شيعه فرستاد و ايشان را حاضر كرد. انار را به آن ها نشان داد  و  گفت: اگر جواب 
كافى در اين زمينه نياورديد، مردان شــما را مى كشم و زنان و فرزندانتان را اسير مى كنم 

و اموال شما را مصادره مى كنم و يا آنكه بايد جزيه بدهيد. 
وقتى شيعيان اين مطلب را شــنيدند، متحّير گشتند و هيچ جوابى نداشتند، لذا رنگ 
چهره هايشــان تغيير كرد و بدنشان به لرزه درآمد، با اين حال گفتند: اى امير! سه روز به 
ما مهلت بده شــايد جوابى بياوريم كه تو به آن جواب راضى شوى اگر نياورديم آنچه را 

مى خواهى، انجام بده حاكم هم تا سه روز ايشان را مهلت داد. 
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آن ها با ترس و تّحير از نزد او خارج شدند و در مجلسى جمع شدند تا شايد راه حلى 
پيدا كنند. در آن مجلس، بر اين موضوع نظر دادند كه از صلحاء بحرين ده نفر را انتخاب 
كنند. اين كار را انجام دادند، آنگاه از بين ده نفر، ســه نفر را انتخاب نمودند. بعد به يكى 
از آن ســه نفر گفتند: تو امشــب به طرف صحرا برو و خدا را عبادت كن و به امام زمان 
حضرت صاحب االمر استغاثه نما زيرا او حّجت خداوند عالم و امام زمان ما است شايد 

آن حضرت راه چاره اى به تو نشان دهند.
آن مرد از شــهر خارج شد و تمام شب، خدا را عبادت كرد و گريه و تّضرع نمود و به 
حضرت صاحب االمر اســتغاثه نمود تا صبح شد، ولى چيزى نديد به نزد شيعيان آمد 

و ايشان را خبر داد. 
شب دوم، ديگرى را فرستادند، او هم مثل نفر اول، تمام شب را دعا و تضرع نمود اما 

چيزى نديد و برگشت، لذا ترس و اضطرابشان زيادتر شد.
ســومى را احضار كردند. او مردى پرهيزگار به نام »محمد بن عيسى« بود شب سوم 
با ســرو پاى برهنه به صحرا رفت آن شب، شبى بسيار تاريك بود ايشان به دعا و گريه 
مشــغول و به حق تعالى متوســل گرديد و درخواست كرد كه آن بال و مصيبت را از سر 

مؤمنين رفع كند و به حضرت صاحب االمر استغاثه نمود. 
وقتى آخرشب شد، شنيد كه مردى با او صحبت مى كند و مى گويد: اى محمد بن عيسى! 
چــرا تو را به اين حال مى بينم؟ و چرا به اين بيابان آمده اى؟ گفت: اى مرد! مرا رها كن 
كه براى امر عظيمى بيرون آمده ام و آن را جز به امام خود نمى گويم و جز نزد كسى كه 

قدرت بر رفع آن داشته باشد، شكايت نمى كنم. 
فرمود: اى محمد بن عيسى! من صاحب االمر هستم، حاجتت را ذكر كن. محمد بن عيسى 
گفت: اگر تو صاحب االمرى، قصه ام را ميدانى و احتياج به گفتن من نيست. فرمود: بلى 
راســت مى گويى. تو به خاطر باليى كه در خصوص آن انار بر شما وارد شده است و آن 

تهديداتى كه حاكم نسبت به شما انجام داده است، به اينجا آمده اى. 
محمد بن عيسى مى گويد: وقتى اين سخنان را شنيدم، متوجه آن طرفى شدم كه صدا 
مى آمد. عرض كردم: بلى اى موالى من! تو مى دانى كه چه باليى به ما وارد شده است. 

تويى امام و پناهگاه ما و تو قدرت برطرف كردن آن بال را دارى. 
حضرت فرمودند: اى محمد بن عيسى! در خانه وزير لعنة الل ، درخت انارى هست وقتى 
كه آن درخت بار گرفت، او از ِگل قالب انارى ساخت و آن را به دو نيم كرد. در ميان هر 
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يك از آن دو نيمه، بعضى از آن مطالبى را كه االن روى انار هســت نوشت در آن وقت 
هنوز انار كوچك بود، لذا همان طورى كه بر درخت بود آن را در ميان قالب ِگل گذاشت 
و بســت انار در ميان قالب بزرگ شــد و اثر نوشته در آن ماند و به اين صورت كه االن 

هست، درآمد. 
صبح كه به نزد حاكم مى رويد، به او بگو: من جواب را با خود آورده ام ولى جز در خانه 
وزير نمى گويم. وقتى كه وارد خانه وزير شدى، در طرف راست خود، اتاقى خواهى ديد. 
به حاكم بگو: جواب را جز در آن اتاق نمى گويم، در آن هنگام وزير مى خواهد از وارد 
شدِن تو به آن اتاق ممانعت كند، ولى تو اصرار كن كه به اتاق او بروى و نگذار كه وزير 
تنها و زودتر داخل شود، يعنى تو اول داخل شو. در آنجا طاقچه اى خواهى ديد كه كيسه 
ســفيدى روى آن هست كيســه را باز كن. در آن كيسه، قالب ِگلى هست كه آن ملعون 
)وزير( نيرنگش را با آن انجام داده اســت. آن انــار را در حضور حاكم در قالب بگذار، تا 

حيله وزير معلوم شود. 
اى محمد بن عيســى! عالمت ديگر، اينكه به حاكم بگو: معجزه ديگر ما آن است كه 
وقتى انار را بشــكنيد، غير از دود و خاكســتر چيزى در آن مشاهده نخواهيد كرد و بگو: 
اگر مى خواهيد صدق اين گفته معلوم شــود، به وزير امر كنيد كه در حضور مردم انار را 
بشكند وقتى اين كار را كرد آن خاكستر  و دود بر صورت و ريش وزير خواهد نشست. 

محمد بن عيســى وقتى اين ســخنان را از امام مهربان و فرياد رس درماندگان شنيد 
بسيار شاد شد و در مقابل حضرت زمين را بوسيد و با شادى به سوى شيعيان بازگشت. 
صبح شــيعيان نزد حاكم رفتند و »محمد بن عيســى« آنچه را كــه امام به او امر   
فرمــوده بودند، انجام داد و آن معجزاتى كه حضرت به آن ها خبر داده بودند ظاهر شــد 
حاكم رو به »محمد بن عيسى« كرد و گفت: اين مطالب را چه كسى به تو خبر داده است؟

گفت: امام زمان و حجت خدا بر ما. گفت امام شــما كيســت؟ او هم ائمه را يكى 
پس از ديگرى نام برد، تا آن كه به حضرت صاحب االمر رســيد. حاكم گفت: دســت 
دراز كن تا با تو بر اين مذهب، بيعت كنم: گواهى مى دهم كه نيســت خدايى جز خداوند 
يگانه و گواهى مى دهم كه محمد بنده و رســول اوســت و گواهى مى دهم كه خليفه 
بالفصل آن حضرت اميرالمؤمنين على  بن ابي طالب  است بعد هم به هر يك از امامان 
دوازده گانه، اقرار نمود و ايمان آورد. سپس دستور قتل وزير را صادر كرد و از اهل بحرين 
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عذرخواهى نمود. اين قضيه و قبر محمد بن عيســى نزد اهل »بحرين« مشــهور است و 
مردم او را زيارت مى كنند.1

  845. شبهه در امر امامت و پاسخ امام زمان  

بعد از شــبهاتى كه جعفر كذاب بعد از شهادت امام عسگرى بوجود آورد و پس از 
ادعــاى دروغين او و با توجه به اينكه امام زمــان در انظار عمومى به غير از يكى دو 
مرتبه آن هم كوتاه رؤيت نشد امر امامت بر عده اى سست عقيده مشتبه شده بود كه آيا 

جانشينى براى امام عسگرى وجود دارد يا خير؟
اين عده شبهه خود را به نزد نائب امام زمان سمرى بردند كه توقيعى از ناحيه امام 
صادر گرديد امــام در آن توقيع فرمودند: من بر تمامى اين اختالفها واقفم و به خدا پناه 
مى برم از كورى بعد از روشــنايى و از گمراهى و ضاللت بعد از هدايت، همچنين به خدا 
پناه مى برم از فتنه هاى نابود كننده و از اعمالى كه باعث هالكت انســان مى شود همان 
گونه كه خداوند فرمود: آيا گمان مى بريد كه شــما را بدون آزمون رهايتان مى كنيم2 چه 
شــده كه اينها در فتنه فرو رفته و در حيرت ســرگردان و بى هدف به اين سو و آن سو 
مى روند آيا دينشان را ترك گفته اند يا اينكه در آن به ترديد افتاده اند يا با اينكه حق براى 
آن ها آشكار است عناد مى ورزند يا روايات صادق و صحيحى نمى دانند؟ يا مى دانسته ولى 
فراموششان شده كه زمين هيچ گاه بدون حّجت چه آشكار و چه پنهان باقى نخواهد ماند. 
آيــا نمى دانند بعد از پيامبر يكى بعد از ديگرى )امامان( مردم را به ســوى هدايت 
رهنمون مى كرده اند و به ترتيب عهده دار اين ســمت مى شده اند اگر خداوند اذن مى داد 
آنچنان حق براى عموم روشــن مى شد كه هيچ گونه ابهامى براى كسى باقى نماند لكن 

قضا و قدر الهى قابل مخالفت نيست. 
پس مى بايست پيروى از هواهاى نفسانى را فرو گذاريد و بر همان مبناى پيشين باقى 
بمانيد و بايد بدانيد كه حق با ما و در ميان ماســت جز ما هيچ كس )در موضوع امامت( 
چيزى نمى گويد مگر آنكه دروغگوى تهمت زننده است و مدعى آن نمى شود مگر گمراه 

و گمراه كننده، پس آنچه را به صورت سر بسته براى شما گفتم بپذيريد.3
1. بــركات حــرضت وىّل عرص 34 ـ العبقرى الحســان، ج 2، ص 193 ـ النجم الثاقب، ص 556 ـ مالقات با امام 

زمان، ج 1، ص 209. 

2. مضمون آيات اول سوره كهف.
3. كامل الدين، ج 2، ص 511. 
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  846. ناراحتى امام عصر درباره عدم توجه به مسأله واليت  

بين جماعتى از شــيعيان در مورد جانشينى حضرت امام حسن عسگرى  اختالف 
پيش آمد؛ لذا در اين خصوص نامه و عريضه اى توسط يكى از نواب خاص امام به محضر 

پر نور ايشان نوشته شد امام در پاسخ نوشتند: 
روح  ولكم  لنا  وهب  والفت  الّضاللة  من  واياكم  عافانااللّه   الرحيم  الرحمن  »بسم اللّه  

اليقني...«.

به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند همه ما و شما را از گمراهى و فتنه ها با عافيت 
نجات دهد و به ما و شما روح يقين عنايت فرمايد...

»انه انهى اىلَّ ارتياب جامعة منكم ىف الدين وما دخلهم من الشك والحرية ىف والة امورهم 

منا ذلك...«. َفغَّ

به من خبر رسيد كه گروهى از شما درباره ولى امر و امام زمان خويش دچار شك و 
حيرت شده ايد از اين جهت غمگين شدم ولى نه براى خود بلكه براى شما«

اى شــيعيان! چه چيزى باعث شــده است كه در وجود ما شــك و ترديد كنيد و در 
حيرت باشيد؟ »او ماسمعتم اللّه  عّزوجّل يقول: يا ايها الذين آمنوا اطيعواللّه  واطيعوا الرسول 
و اوىل االمر منكم؛ اى ايمان آورندگان! فرمان خداوند و رسول او و صاحبان امر را اطاعت 

كنيد..«.1
آيــا نديديد خداوند متعال چگونه از بدو خلقــت آدم پناهگاه و معقل و پرچم هاى 

هدايتى براى شما قرار دارد؟ 
هــرگاه يكى از پرچم هاى هدايت به زمين مى افتاد پرچم ديگرى به اهتراز درمى آمد 
و هر زمان كه يكى از ســتارگان درخشان آسمان توحيد و نبوت و امامت غروب مى كرد 

ستاره فروزان ديگرى به جاى او طلوع مى نمود. 
پــس آنگاه كه پــدرم از دنيا مى رفت گمان كرديد كه خداونــد دين خود را باطل و 
بى سرپرســت گذاشته...نه چنين است. نه در گذشته اين طور شده و نه در آينده اين طور 
خواهد شد...»واجعلوا قصدكم الينا باملودة عىل السنة الواضحة...؛ يعنى: هدف و مقصد خود 
را بر اساس دوستى و محبت با ما قراردهيد و راه روشن را دنبال كنيد آنچه الزمه محبت 
و نصيحت بود به شــما گفتم« آن ستمگرى كه در مقابل خداوند سركشى كرد و مدعى 

1. غيبت طوىس، ص 172. 
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مقامى شــد كه براى او نبود )ادعاى امامت كرد(...آن نادان به زودى نتيجه عمل پست 
خود را خواهد ديد...

   847. داليل امامت در نامه امام عصر  

احمد بن اســحاق مى گويد: از جعفر نامه اى به دســت من رسيد كه در آن نامه او ادعا 
كــرده بود بــه اين كه دين و نيز كليه علوم و آنچه را كه مردم به آن نيازمندند را آگاهى 

دارد. 
وقتــى آن نامه را خواندم عريضه و نامه اى خدمت حضرت ولى عصر نوشــتم و نامه 
جعفر را نيز همراه آن فرســتادم حضرت ولى عصر در پاســخ چنين جوابى را مرقوم 
فرمودند: »بسم اللّه  الرحمن الرحيم«: »اتاىن كتابك ابقاك اللّه  والكتاب الذى انغدته درجه...«.

خداوند تو را پايدار بدارد نامه شــما و ضميمه آن )نامه جعفر( به من رسيد از مضمون 
آن كه با اختالف الفاظ و اشتباهات بسيار توأم بود مطلع شدم و اگر شما هم دقت كرده 

بوديد برخى از آن ها را آگاه مى شديد...
اى احمد بن اسحاق!...

خداوند خاليق را بيهوده نيافريده.... براى رسيدن به كمال واقعى اسباب تكامل را به 
آنان مرحمت فرموده از جمله براى شــنيدن حقايق گوش و براى ديدن آيات الهى چشم 

و براى درك حقايق و تميز باطل از حق قلب و عقل عنايت فرمود.
سپس انبياء را مبعوث كرد تا به نعمتهاى خداوند در آخرت و الطاف وى در اين دنيا 
بشــارت دهند و مردم را از عذاب او بترساند... و از ديگر الطاف بزرگ الهى فرو فرستادن 
قرآن كريم اســت كه تمام داليل و موجبات خوشبختى و سعادت و همه عوامل شقاوت 

و بدبختى را در آن بيان مى دارد...
ســپس حضرت محمد را به رســالت مبعوث فرمود و به وسيله او نعمت را تمام و 
نبوت و پيامبرى را به او ختم نمود و وجود اقدسيش را براى همه جهانيان رحمت واسعه 

الهى قرار داد...
و پــس از او امر اســالم و خالفت امامــت را به برادر، پســرعّم، وّصى و وارث وى 
على  بن ابي طالــب و پس از آن حضــرت به فرزندانش يكى پس از ديگرى ســپرد تا با 

تعليمات ائمه معصومين دين خود را زنده و نور خود را تمام كند...
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اين پيرو باطل و دروغگو )جعفر و ادعاى امامت او( بر خداوند افترا بســته است، اين 
شخص با اميد به چيزى مى خواهد اين ادعاى عارى از حقيقت خود را ثابت كند؟ 

آيا با اطالعاتى كه در احكام الهى دارد؟ به خدا قســم اين فرد آنقدر بى اطالع است 
كه حالل و حرام را نمى شناسد و ميان بد و خوب فرق نمى گذارد آيا به دانش خود تكيه 

دارد؟ او به قدرى تهيدست است كه حق و باطل را نمى شناسد...
خداونــد تو را توفيق دهد آنچه برايت گفتيم از اين ســتمكار بپرس و او را آزمايش 
كن از يكى آيات قرآن و تفسير آن از او بپرس و يا از نماز و شرايط آن از او بپرس تا به 

معايب و كمبودهاى او پى ببرى و حال او را بدانى...1
حضرت ولى عصر در جواب ســعد بن عبدالل  اشــعرى قمى كه از امام پرسيد: چرا 

مردم نمى توانند براى خود امام انتخاب كنند؟ 
فرمود: پيشواى مصلح يا مفسد؟ 

گفت: مصلح. 
فرمود: با اين كه هر يك از آنان از باطن ديگرى و نيت او ناآگاه است آيا ممكن است 

مفسد را انتخاب كنند؟ 
عرض كرد: بله ممكن است. 

امام فرمود: فهى العلة: اين اســت علت آنكه مردم نمى توانند امام را خودشان انتخاب 
كنند.

حضرت موســى از بيان هزاران دانشمند بنى اســرائيل 70 نفر را روى حسن ظواهر 
انتخاب نمود )چون انبياء مأمور به ظاهر هستند و به باطن اشخاص نظر نمى كردند(. 

آن ها را به طور ســينا برد در موقع امتحان همگى فاســد در آمدند و هالك شدند و 
معلوم شــد كه از اول صاحباِن عقيده صحيح قلبى نبودند و وقتى امتحان شــدند پرده ها 
باال رفت و باطن آن ها آشكار شد چنانچه در قرآن به اين معنى اشاره شد.2 پس هر كسى 
نمى تواند كه امام باشــد و انتخاب امام به عهده امام نمى باشــد چرا كه با اينكه حضرت 
موسى نخبگان بنى اســرائيل را انتخاب نمود ولى آن ها بعد از ديدن معجزه موسى به 
انــكار آن ها پرداختند و فقط 5 نفر از آن ها عين ماجرائــى را كه ديدند بيان كردند امام 

عصر به اين موضوع اشاره دارند.

1. كتاب غيبت طوىس، ص 174. 
2. اعراف، 154.
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  در اثبات واليت امام على 848. داليل امام مهدى  

ســعد بن عبدالل  قمى اشــعرى گويد: روزى مرا با يكى از نواصــب )لعنة الل  عليه( و 
دشمنان سرســخت حضرت اميرالمؤمنين اتفاق صحبت و مناظره افتاد تا بحث ما به 
جايى رسيد كه به من گفت: مرگ بر تو و اصحاب تو! شما رافضى ها )شيعيان( مهاجران 
را نكوهش مى كنيد و محبت حضرت رســول اكرم را نســبت به آن ها انكار مى كنيد و 
حال آن كه ابوبكر به جهت ســبقت در اســالم و افتخار همراهى با آن حضرت در غار، 
از همه ديگر اصحاب آن حضرت برتر اســت و پيامبر بزرگ همان گونه كه بر جان خود 
مى ترســيد در مورد او هم نگران بود، زيرا مى دانســت كه ابوبكر پس از او خليفه امت 
اســالمى خواهد شد و اگر زنده باشد امر اســالم منظم و در صورتى كه كشته شود امر 
اسالم مختل خواهد شــد در حالى كه همان شب على  را در رختخواب خود خواباند، 
زيرا مى دانســت اگر على كشــته شود امر اسالم مختل نمى شــود و در ميان صحابه 

كسانى كه جانشين او باشند، هستند.
سعد بن عبدالل  مى گويد: البته به او جواب هايى دادم، ولى ساكت نشد.

ســپس آن مرد ناصبى به من گفت: شما رافضيها)شــيعيان( مى گوئيد اولى و دومى 
)ابوبكر و عمر( منافق اند و در اين مورد به ماجراى شب »عقبه« استدالل ميكنيد. آيا به 
نظر شما اسالم آن دو نفر از روى رضا و رغبت بوده و يا با اكراه و اجبار ايمان آورده اند؟

ســعد بن عبدالل  اضافه مى كند كه از پاسخ بدين سؤال احتراز كرده، با خود گفتم اگر 
بگويــم آندو با رضــا و رغبت ايمان آوردند، خواهد گفت پــس نمى توان آن ها را منافق 
دانست و اگر بگويم در نتيجه ترس و اجبار دين مقدس اسالم را پذيرفته اند در آن زمان 

اسالم چنين قدرتى كه كسى به اكراه و اجبار به آن ايمان بياورد نداشت. 
به هر صورت، در حالى كه نزديك بود. قلبم از حركت باز ايستد از وى فاصله گرفتم 
و متعاقبا طّى نامه اى تعداد چهل و چند مســأله را كه جوابى براى آن ها نداشتم و بر من 
 مشكل شده بود، نوشته، با خود گفتم از جناب احمد بن اسحق نماينده حضرت عسگرى
ســؤال خواهم كرد، و پس از اين كه براى مالقات با ايشان رفتم معلوم شد كه به سوى 
ســامراء حركت كرده اند. من نيز به راه افتادم و در بين راه ايشان را ديده، ماجرا را با وى 

در ميان گذاشتم. 
فرمودند: با من به ســرّ من رأى )ســامراء( بيا تا اين مسائل را از مواليمان حضرت 
عسگرى بپرســيم. من نيز همراه ايشان به سرّ من رأى )سامراء( رفتم و چون بدانجا 
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رســيديم به خانه حضرت عسگرى رفتيم و پس از كسب اجازه توفيق شرفيابى دست 
داد...

احمد بن اســحق با خود ظرفى )خورجين و مانند آن( داشت كه در آن يكصد و شصت 
 بدره طال بود و به كسانى تعلق داشت كه به ايشان داده بودند تا به امام حسن عسگرى

برساند و بر سر هر يك مهر صاحب پول منقوش بود. 
هنگامى كه وارد منزل حضرت امام حســن عســگرى شــديم، جمال مبارك آن 
حضرت را كه چون ماه شــب چهارده مى درخشــيد و پسر كوچكى كه در ُحسن و جمال 
همانند ســتاره مشترى و روى زانوى حضرتش نشسته بود، زيارت كرديم. بر سر مبارك 
آن حضــرت و در جلوى ايشــان يك گــوى طالئى كه به جواهرات قيمتى آراســته و 
يكى از بزرگان بصره به آن حضرت هديه كرده بود، قرار داشــت. حضرت امام حســن 
عســگرى قلمى در دست مباركشــان بود و بر روى كاغذ چيزى مى نوشتند و گاهى 
كه اراده مى فرمودند مطلبى را بنويســند و فرزند عزيزشــان قلم را از دست پدر بزرگوار 
مى گرفتنــد، امام آن گوى را به طرفى مى انداختند و چون وجود عزيز حضرت مهدى 
روحى له الفداء براى بازگرداندن آن گوى تشــريف مى بردند، پدر عاليقدرشان از فرصت 

استفاده فرموده، آنچه كه مى خواستند مى نوشتند.
 ســپس احمد بن اسحق سر پوش را عقب زده، كيسه ها را خدمت حضرت عسگرى
نهاد. آن حضرت به فرزند دلبندشــان فرمودند: عزيزم! از هداياى شــيعيانت ُمهر بردار و 
آن ها را باز كن. حضرت مهدى ]خطاب به پدر بزگوارشــان[ فرمودند: اى موالى من! 
آيا درســت است كه دست پاك ]ولى خدا [به ســوى اموال ناپاك و غيرحالل دراز شود؟ 
آنگاه فرمودند: اى احمد بن اســحق! آنچه در اين ظرف است بيرون بياور تا اين كه حالل 
و حرام را از يكديگر جدا كنند. سپس احمد بن اسحق كيسه اى را بيرون آورد. امام مهدى 
روحى له الفداء فرمودند: اين كيســه مربوط به فالن شخص از فالن محله قم و هفتاد و 
دو دينار در آن است. چهل و پنج دينار آن مربوط به فروش خانه است كه از ارث پدر به او 
رسيده و چهارده دينار آن از فروش هفت دست لباس و سه دينار آن از كرايه دكانها است. 
در اين هنگام حضرت عســگرى فرمودند: راست مى گوئى فرزندم! اين مرد را به 
آنچه در اين مال، حرام است راهنمائى فرما. حضرت مهدى روحى له الفداء فرمودند: در 
اين مال، دينارى هســت كه ســكه رى بر آن نقش شده و نيمى از آن نقش از بين رفته 
است و سه قطعه ديگر در اين كيسه وجود دارد كه حرام است، زيرا صاحب آن در فالن 
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ســال و فالن ماه در نزد نّســاج )بافنده( اى امانتى داشت و آن شخص در همسايگى او 
زندگى مى كرد: مدتى مديد گذشــت و در نتيجه اينكه دزدى دستبرد زد آن امانت ربوده 
شد و با اينكه آن شخص به صاحب امانت اطالع داد كه امانتش ربوده شده است او باور 
نكــرد و بيش از ارزش آن امانت از او غرامت گرفت و از همان جنس پيراهنى دوخت و 
اين پول از بهاى آن پيراهن است. كيسه را چون گشودند همان گونه كه حضرت بقيةالل  

روحى له الفداء فرموده بودند، عينا همان طور بود. 
سپس كيسه ديگرى را بيرون آوردند و به محض اينكه چشم مبارك حضرت بقيةالل  
امام مهدى روحى له الفداء به آن كيســه افتاد فرمودند: در اين كيســه پنجاه دينار است 
و شايســته نيست كه دست ما به سوى آن دراز شــود. احمد بن اسحق عرض كرد: چرا؟ 
فرمودند: زيرا اين پول بهاى گندمى اســت كه ميان صاحب آن و زارع مشــترك بوده و 
در وقت تقسيم، صاحب گندم ها سهم خود را به طور كامل برداشته و سهم زارع را كمتر 

داده است. 
امام حسن عسگرى فرمودند: اى احمد بن اسحق! اين كيسه ها و ظرف هاى پول را 
ببر و صاحبانشان تســليم نما و سعى كن كه به صاحبانشان برسد، زيرا ما نيازى به اين 
گونه پولها نداريم. ســپس فرمودند: پيراهن آن پير زن را بده. احمد بن اســحق مى گويد: 
آن پيراهن را در منزل فراموش كرده بودم. و در نتيجه براى آوردن آن راهى منزل شد. 
سعد بن عبدالل  ادامه داد: ســپس مواليم حضرت عسگرى نگاهى به من افكنده، 
ســؤال فرمودند: براى چه به اينجا آمده اى؟ عرض كردم: احمد بن اسحق مرا تشويق كرد 
تا به زيارت مواليم نائل شــوم. فرمودند: مســائلى را كه مى خواستى سؤال كنى و بدان 
خاطر به اينجا آمده اى چه شد؟ عرض كردم: به همان صورت باقى است. فرمودند: از نور 
چشــمم ]حضرت مهدى [ بپرس. آنگاه عرض كردم: اى موال و پســر موالى من! به 
طورى كه براى ما روايت شده است، جّد شما حضرت خاتم االنبياء موضوع طالق زنان 
خويــش را به اميرالمؤمنين واگذار نمودند و در جنگ جمل اميرالمؤمنين طّى پيامى 
به عايشــه فرمودند: در نتيجه خطائى كه مرتكب شده اى، امت اسالمى را به هالكت و 
فرزندان اســالم را به وادى جهالت و نادانى كشيده اى و اگر از اين عمل دست برندارى 
تــو را طالق مى دهم. بنابرايــن بفرمائيد معنى طالقى كه پيامبــر بزرگ ما به حضرت 

اميرالمؤمنين تفويض فرمود، چيست؟
امام عصر روحى له الفداء در پاســخ ســعد بن عبدالل  فرمودنــد: خداوند بزرگ، مقام 
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رسول اكرم را بسيار واال و معّظم قرار داده و به منظور حفظ كيان و شخصيت آن سرور، 
مقام همســران آن حضرت را نيز گرامى داشــته و آن ها را به مقام »اّمهات المؤمنين« 
مفتخر ســاخته است. رسول معظم اسالم به اميرالمؤمنين فرمودند: يا على! اين شرف و 
افتخار براى همســران من تا وقتى كه آنان بندگى خداوند را ترك نكرده، به مخالفت با 
شما برنخيزند، باقى است و در غير اين صورت شما آن ها را طالق بده و از مقام »اّمهات 

المؤمنين« خارج كن و اين شرف و افتخار را از آنان بگير. 
سعد بن عبدالل  مى گويد: عرض كردم »فاحشه مبيّنه« چيست كه اگر زن مرتكب آن 

گردد شوهرش در ايام عّده مى تواند او را از خانه اش بيرون كند؟
حضرت مهدى فرمودند: اين »فاحشه« زنا نيست و »مساحقه« است، زيرا اگر زنى 
زنا كند حّد شــرعى را بر او جارى مى كنند و اگر كســى بخواهد با او ازدواج كند مانع از 
اجراى عقد نيســت، در حالى كه حّد شرعى مساحقه، رجم )سنگباران( است و كسى كه 
خداوند امر فرموده است او را رجم كنند گرفتار خزى )خوارى( دنيا و آخرت خواهد بود و 

كسى نمى تواند با او ازدواج كند. 
ســپس عرض كردم: اى پس رســول خدا ! از فرمايش خداوند متعال به حضرت 
موســى )َفاْخلَْع نَْعلَْيَك...(1 ما را با خبر كن، زيرا فقهاى شــيعه و ســنى مى گويند نعلين 

حضرت موسى از پوست حيوان حرام گوشت )ميته( بوده است. 
امام عصر روحى له الفداء در جوابش فرمودند: كســى كــه اين را بگويد به حضرت 
موســى افتراء زده و او را در نبّوتش جاهل دانسته اســت )از نظر علم به احكام(، زيرا از 
دو حال خارج نيســت: يا نماز خواندن حضرت موسى در آن نعلين جايز است يا خير. در 
صورتيكه جايز باشد موســى مى توانست آن كفش را در آن مكان نيز بپوشد اگر چه آن 
بارگاه پاك و پاكيزه باشد. و اگر نماز خواندن در آن براى حضرت موسى جايز نبود الزم 
مى آيد كه موســى به حالل و حرام آگاهى نداشــته باشد و نداند كه نماز خواندن در اين 
نعلين جايز نيست ـ همچنانكه جايز هم نيست ـ و اين كفر است. )نسبت دادن جهل به 

پيامبر و اين كه حالل و حرام الهى را از هم تميز نمى دهد، كفر است.( 
عرض كردم: پس موالى من تأويل آيه چيست؟

حضــرت بقيةالل  روحى له الفداء فرمودند: موســى بن عمران كه به وادى مقدس آمد 
عرض كرد: »خداوندا! من محبتم را نســبت به تو خالص كرده )اختصاص به تو داده( و 

1. طه، 12.
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خانه دلم را از غير تو پاك نموده ام.« در حالى كه خاندانش را بســيار دوســت مى داشت. 
لذا خداوند به او فرمود: »َفاْخلَْع نَْعلَْيَك« يعنى محبت و عالقه شــديد خانواده ات را از دل 
بيرون كن اگر محبت تو نســبت به من خالص و از ميل بجز من دلت پاك است. )چون 

جايگاه من است، بايد محبت اهل و عيال خود را از دل بيرون كنى(.
)سپس عرض كردم: از تأويل »كهيعص« مرا مطلع فرمائيد.

حضرت امام عصر در جواب فرمودند: اين حروف از اخبار غيبّته اســت كه خداوند 
زكرّيا را از آن مطلع نمود؛ سپس داستان را براى حضرت محمد بيان فرمود و خالصه 
ماجرا اين است كه زكريا از خداوند درخواست نمود كه اسامى پنج تن را به او ياد دهد و 

جبرئيل فرود آمده، اسامى پنجگانه( را به ايشان تعليم نمود. 
هر زمان كه زكريا نام هاى محمد، على، فاطمه و حسن را مى برد، شاد مى شد، ولى 
آنگاه كه نام مقدس امام حســين را مى برد دلش شكسته و اشكش جارى مى گشت. 
روزى گفــت: خدايا! مرا چه مى شــود كه هرگاه نام چهار تن باال را مى برم دلم تســلّى 
مى يابد و هرگاه نام مبارك امام حسين را مى برم اشكم جارى مى شود و نفسم در سينه 

گره مى خورد؟ خداوند از حادثه مربوط به امام حسين  بدين گونه خبر داد.
امام عصر روحى له الفداء فرمودند كه: 

»كاف« اســم كربال و »هاء« اشاره به شهادت و كشته شدن عترت طاهره )خاندان 
مكرم حضرت رسالت( است »ياء« اشاره به يزيد است كه بر حسين ظلم نمود، »عين« 
اشــاره به عطش و تشــنگى حسين و ياران عزيز اوســت و »ص« اشاره به صبر آن 
حضرت است در مقابل مصائب و شدائد. زكريا چون اين بشنيد در مسجد خويش سه 
روز اعتكاف نمود و از معاشــرت با مردم خوددارى كرد و پيوسته مشغول گريه زارى بود 

و مرثيه سرائى مى كرد كه: 
بــار خدايا! آيا بهترين بنده ات و مخلوقت را به مــرگ فرزندش با اين كيفيت مبتال 

مى كنى؟
بارالها! آيا اين بلّيه را با شهادت حسين بر حبيبت خاتم انبياء نازل مى فرمائى؟

خداوندا! آيا بر على و فاطمه لباس اين مصيبت را مى پوشانى؟
پروردگارا! آيا آثار اين مصيبت بزرگ را در چهره على و فاطمه ظاهر مى سازى؟

آنــگاه زكريا عرض كرد: خداوندا! به من فرزنــدى عنايت فرما و او را در پيرى مايه 
روشــنائى چشمم قرار ده و مرا به وســيله او امتحان فرما و در مرگ او دل مرا بسوزان، 
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چنانكه حبيبت خاتم انبيــاء را به مصيبت فرزندش مبتال مى كنى. خداوند به او يحيى را 
مرحمت فرمود كه شهيدش كردند و مدت حمل او نيز ماند امام حسين شش ماه بود. 
سپس سعد بن عبدالل  مى گويد: عرض كردم موالى من! علت اينكه مردم نمى توانند 

براى خودشان امام انتخاب كنند چيست؟ 
امام در جوابم فرمودند: امام مصلح يا مفسد؟

عرض كردم: مصلح. 
امام عصر فرمودند: آيا ممكن اســت مردم در انتخاب اشتباه كنند و به جاى پيشوا 

و امام پرهيزگار و مصلح يك فرد غير مصلح را اختيار نمايند يا خير؟ 
عرض كردم: آرى، امكان اين اشتباه هست. 

امام زمان روحى له الفداء فرمودند: علت اينكه مردم نمى توانيد براى خود امام انتخاب 
كنند اين است و من براى تو دالئلى ذكر مى كنم كه عقلت بپذيرد. 

عرض كردم: بفرمائيد.
امام ]در مقابل بيان استدالل و دليل بر اثبات مدعى[ فرمودند: به من بگو آيا انبياء 
و فرســتادگان الهى كه راهنمايان مردمند و با 1. نزول كتابهاى آســمانى؛ 2. فرستادن 
وحى به وســيله جبرئيل؛ 3. مجهز بودن به نيروى عصمت، مؤيد هستند و بزرگانى مانند 
موسى و عيسى با آن عقل و كمالى كه داشته اند ممكن است انتخابشان غلط بوده باشد 

و در حالى كه خيال مى كردند برگزيدگان آن ها مؤمن هستند، از منافقين بوده باشند؟
عرض كردم: خير، اى موالى من!

امام عصر فرمودند: 
با اين وصف موســى كليم الل  با آن فراوانى عقل و كمال علمى و برخوردار بودن از 
نيروى وحى از ميان بزرگان قوم و لشــكريانش هفتاد نفر را از همه طبقات اختيار كرد؛ 
آن هم كســانى را كه در اخالص و ايمان آن ها شّك و ترديد نبود و ديديم كه چه شد.1 

و خداوند بزرگ فرموده است: »و موسى هفتاد مرد از قوم خود براى وعدگاه برگزيد«.
امام عصر فرمودند: پس هنگامى كه مشاهده كرديم كه انتخاب و اختيار برگزيدگان 
خداوند از سلسله جليله انبياء به اين صورت درآمد و افراد فاسد به جاى مردم صالح قرار 
گرفتند، نتيجه مى گيريم افرادى كه از درون اشخاص آگاهى ندارند حّق اختيار و انتخاب 
1. اين هفتاد نفر به همراه حضرت موســى براى اين كه شاهدى باشند براى قوم حضرت موسى مبنى بر 
اينكه بعد از ديدن معجزه، شهادت دهند كه موسى پيامبر خدا مى باشد وقتى آن هفتاد نفر به پائين كوه براى 

شهادت به آنچه ديده بودند آمدند جزء چند نفر جملگى نبوت موسى را انكار كردند. 
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از آن ها گرفته شــده اســت و پس از اينكه انتخاب انبياء بر افراد مفسد پياده شد، ديگر 
اعتبارى براى اختيار و انتخاب مهاجرين و انصار پس از رســول اكرم باقى نمى ماند تا 

براى پيامبر بزرگ اسالم وصّى و جانشين انتخاب كنيد. 
سپس امام عصر روحى له الفداء فرمودند: اى سعد! در مورد ادعاى دشمن تو راجع به 
اينكه پيامبر منتخب امت )ابوبكر( را با خود به غار بردند، زيرا ترســيدند. اگر او كشته 
شــود امر اسالم مختّل گردد چون مى دانستند كه او پس از آن حضرت خليفه مى شود و 
رعايت اختفاء ايجاب مى نمــود كس ديگرى را به غار نبرند و على را در رختخواب خود 
بخواباندند، زيرا مى دانســتند كه اگر على كشته شود اختاللى در اسالم پيدا نخواهد شد 
و اين كه كســانى كه بتوانند جاى على را بگيرند و امور اســالم و مردم را منظم نمايند 

وجود داشتند. 
درباره اين ســؤال و ادعاى اين شخص چرا جواب نقضى ندادى؟ چرا نگفتى كه مگر 
نه اين اســت كه شــما در رواياتتان از قول رســول اكرم نقل كرده ايد كه آن حضرت 
فرمودند خالفت پس از من ســى سال خواهد بود و بقاى عمر آن به وجود اين چهار نفر 

)ابوبكر و عمر و عثمان و على( بستگى دارد؟
بنابراين، اين چهار نفر بر اساس مذهب شما جانشينان رسول الل  هستند. قطعا دشمن 
تو چاره اى جز اينكه بگويد »درست است«، ندارد )يعنى گفته تو را قبول كند ندارد(. پس 
از اين امر به دشمن مى گوئى با توجه به اين موضوع همان گونه كه ابوبكر خليفه پيامبر 
است، اين سه نفر هم بوده اند؛ پس چرا پيامبر يكى از اين چهار نفر )ابوبكر( را با خود به 
غار برد و آن سه نفر ديگر را نبرد؟ ]در حالى كه از نظر مقام و آثار وجودى، هر چهار نفر 
بايد يكى باشند.[ در اين صورت، پيامبر اسالم نسبت به آن سه نفر استخفاف ورزيده و 
ترك محبت نموده و از شفقتى كه نسبت به ابوبكر روا داشته آنان را محروم كرده است. 
امام فرمودند: اما در مورد ســؤال ديگر دشمن ـ درباره اسالم اولى و دومى كه آيا 
از روى اختيــار بود و يا به اكراه و اجبار اســالم آورده اند. ـ چرا در جوابش نگفتى كه آن 
دو نفــر به جهت »طمع« ايمان آورده بودند و علت طمع آنــان نيز اين بود كه آن ها با 
يهوديان معاشرت داشتند و در نتيجه اين معاشرت از اينكه حضرت محمد به پيامبرى 
مبعوث خواهند شد و بر عرب استيال پيدا مى كنند، با خبر شده و از تورات و كتب مقدسه 
ماجراى آن حضرت را شنيده بودند و به اين دو نفر گفته شده بود همچنانكه بخت الّنصر 
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بر بنى اسرائيل مسلط شد حضرت محمد  نيز بر عرب استيال مى يابد، با اين تفاوت كه 
حضرتش دعوى پيامبرى دارد. 

بنابراين، آنگاه كه موضوع رســالت حضرتش ظاهر شد، اين دو تن در مورد شهادت 
»ال اله اال اللّه  ومحمدا رسول اللّه « با پيامبر اســالم مســاعدت كردند تا شايد به مقامى 

دست يابند و پس از قدرت يافتن و استقرار حضرت رسول ، در حكومت شريك باشند. 
ولى آنگاه كه از دســتيابى به مقامى مأيوس شــدند، با دوستان ديگرشان در شب عقبه 
سعى كردند مركب سوارى حضرت رسول را منحرف نمايند تا در دّره اى سقوط كند و 
پيامبر كشته شود؛ ولى خداوند پيامبرش را حفظ فرموده و او را از اين توطئه نجات داد. و 
نظير و مانند اين دو نفر طلحه و زبيرند كه با اميرالمؤمنين به طمع دستيابى به مقامى 
بيعت كردند و چون با توجه به عدالت اميرالمؤمنين ، مأيوس شــدند، بيعت خود را با 
حضرتش شكســتند و نتيجه امرشان مانند ديگر بيعت شكنان شد، يعنى به ارتداد آنان از 

دين منجر گشت. 
سعد بن عبدالل  مى گويد: سپس مواليم حضرت عسگرى براى اقامه نماز برخاستند 
و حضرت قائم نيز با ايشــان برخاستند و من از خدمتشــان مرخص شدم و به دنبال 
احمد بن اســحق رفتم. در راه، ايشان را ديدم كه به ســمت من مى آمد و مى گريست. از 
علت تأخير و گريه اش ســؤال كردم. پاســخ داد: پيراهنى را كه مواليم از من خواســته 
بودند گم كرده ام. به ايشــان گفتم: تقصيرى ندارى و موضوع را به مواليمان اطالع بده. 
احمد بن اســحق حضور امام مشّرف شد و در حالتى كه خنده بر لب داشت و بر محمد 
و آل طاهرين وى صلوات مى فرســتاد مراجعت نمود. از موضوع استفســار كردم، گفت: 

مواليمان بر روى آن لباس مشغول نماز خواندن بودند. 
ســعد بن عبدالل  مى گويد: خداى را بدين جهت سپاس گفتيم و تا وقتى كه در سامراء 
بوديم مكرر خدمت موالى عزيزمان حضرت عســگرى شرفيات مى شديم، ولى ديگر 
موفق به زيارت حضرت مهدى روحى له الفداء نشديم. احمد بن اسحق در پيشگاه حضرت 
عســگرى ايستاده، عرضه داشت: اى فرزند رسول خدا! هنگام جدائى فرا رسيده و بايد 
از خدمت شــما مرخص شويم. از خداوند درخواســت مى كنيم كه بر جّدت خاتم انبياء و 
پدرت على مرتضى و مادرت سّيدة النساء زهراى مرضيه و بر آقايان اهل بهشت، عموى 
عزيزيت حضرت مجتبى و پدرت سّيدالشــهداء و ائمه پس از ايشان پدران گرامى شما، و 
نيز بر حضرتت و فرزند عزيزت ]حضرت مهدى روحى له الفداء[ ســالم و درود بى پايان 
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فرستد و عظمت شما را فزونى بخشد و دشمنانت را منكوب و خوار نمايد و اين مالقات 
را آخرين ديدار ما قرار ندهد. 

ســعد بن عبدالل  مى گويد: چون سخن احمد بن اســحق بدينجا رسيد، امام  منقلب 
شدند و اشك از ديدگان مباركشان روان گشت و فرمودند: احمد بن اسحق! تا مى توانى در 

دعا كردن كوشش كن، زيرا بزودى به مالقات خداوند خواهى رفت. 
احمد بن اسحق با شــنيدن اين مطلب ]يعنى خبر مرگ خويش[ غش كرد و بر زمين 
افتــاد و چون به هوش آمد عرض كرد: موالى من! شــما را به خدا قســم و به احترام 
جدتــان ]خاتم انبيــاء[ پارچه اى به من مرحمت فرمائيد كه بــراى خود كفن نمايم ]و به 
آن تبرك جويم[، حضرت دســت مبارك به زير بساط بردند و مبلغ سيزده درهم بيرون 
آورده، فرمودند: اين پول را بگير و از پول ديگرى مخارج زندگى را تأمين ننما و آنچه كه 

خواستى )كفن( داده خواهد شد و خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى سازد. 
ســعد بن عبدالل  مى گويد: چون از حضور مبارك حضرت عسگرى مرخص شديم و 
به سه فرســنگى حلوان رسيديم، احمد بن اسحق دچار تب شديدى شد كه او را از حيات  
و زندگى مأيوس كرد و چون وارد حلوان شــديم در يكى از كاروان ســراها منزل كرديم. 

احمد بن اسحق از ما خواست كه او را تنها بگذاريم و ما نيز به اطاقهاى خود رفتيم. 
سعد مى گويد: نزديك صبح كه به ياد احمد بن اسحق بودم چون چشم باز كردم كافور، 
خادم حضرت عســگرى را ديدم كه مى گويــد: خداوند در مورد مصيبت و مرگ برادر 
مقرب و محبوبتان به همه شــما پاداش نيكو مرحمت فرمايد. ما از غســل و كفن كردن 
دوســت شما فارغ شــديم، برخيزيد و او را دفن نمائيد. با گفتن اين جمله، كافور خادم از 

نظر ما پنهان شد.1

  849. امام عصر پاسخ فرمودند  

عالم جليل القدر ،ابوالقاسم محمد بن ابى القاسم حاسمى با يكى از علماى اهل سنت به 
نام رفيع الدين حســين، رفاقتى قديمى داشت، به طورى كه در اموال، شريك بود و اكثر 
اوقات حتى در ســفر با هم بودند و هيچ يك مذهــب و عقيده خود را از ديگرى مخفى 
نمى كرد و گاهى به شــوخى يكديگر را ناصبى و رافضى مى گفتند، اما در اين مدت بين 

آن ها بحث مذهبى نشده بود.

1. احتجاج طربىس، ج2، ص 268.
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تا آن كه اتفاقا در مسجد شهر همدان كه آن را مسجد عتيق مى گفتند، بحث مذهبى 
ميــان اين دو پيش آمد. در اثناى صحبت، رفيع الديــن، فالن و فالن لعنة الل  عليها را بر 
اميرالمؤمنين برترى داد، ابوالقاســم، گفتار رفيع الدين را ّرد كرد و حضرت على را بر 
فالن و فالن لعنه الل  عليها برترى داد او براى مذهب خود به آيات و احاديث بســيارى 
استدالل كرد و مقامات و كرامات و معجزات بسيارى را كه از اميرالمؤمنين صادر شده 
است ذكر نمود؛ ولى رفيع الدين، مطلب را عكس نمود و براى برترى ابى بكر، به مصاحبت 
او با پيامبر در غار استدالل كرد و همچنين گفت: ابوبكر از بين مهاجرين و انصار، اين 
ويژگيها را داشــت كه: اواًل پيامبر اكرم داماد او بود؛ ثانيا خليفه و امام مسلمانان شد! و 
باز ادامه داد و گفت: دو حديث از پيامبر اكرم در شــأن ابى بكر صادر شده است: يكى 
آن كه تو به منزله پيراهن منى الى آخر! دوم اين كه: پيروى كنيد دو نفرى را كه بعد از 

من هستند: ابوبكر و عمر را! 
ابوالقاســم حاســمى بعد از شنيدن اين ســخنان گفت: به چه دليل ابوبكر را برترى 
مى دهى بر ســيد اوصياء و ســند اولياء و حامل لواء )صاحب پرچم هدايت( و امام انس 
و جّن و تقســيم كننده بهشــت و جهّنم و حال آنكه تو مى دانى ايشــان صديق اكبر و 
 راســتگوى بزرگ( و فاروق اَزهر )جدا كننده حق از باطل( اســت و برادر رسول خدا(
همســر حضرت زهرا اســت و نيز مى دانى كه هنگام هجرت رســول خدا به سوى 
مدينه، اميرالمؤمنين در جاى ايشــان خوابيد. او با آن حضرت در حاالت فقر و فشــار، 
شــريك بود و رســول خدا در خانه صحابه را به مسجد بست جز در خانه آن جناب، و 
على را براى شكســتن بتهاى كعبه بر كتف شريك خود گذاشت و پروردگار متعال او 
را به صديقه طاهره فاطمه زهرا در آسمان ها تزويج فرمود: با »عمرو بن عبدود« جنگ 
كرد و خيبر را فتح نمود. به خداى تعالى به قدر چشم بهم زدنى شرك نياورد به خالف آن 
 على سه نفر )كه به تصريح خود اهل سنت ده ها سال بت پرستى كرده اند( رسول خدا

را به چهار نفر از پيامبران تشبيه نمود آن جا كه فرمود: 
هركه مى خواهد به آدم در علمش و نوح در حلمش و موســى در شدتش و عيسى در 
زهدش نظركند، به على  بن ابي طالب بنگرد با وجود اين همه فضايل و كماالت آشكار و 
با نسبتى كه با رسول خدا داشت و همچنين با برگردانيدن آفتاب براى او چطور برترى 

دادن ابى بكر بر على جايز است؟ 
چون رفيع الدين اين صحبت را از ابوالقاســم شنيد كه على را براى ابوبكر برترى 
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مى دهد دوستيش با او سست شد و بعد از گفتگوى زياد به ابوالقاسم گفت: صبر مى كنيم، 
هر مردى كه به مسجد آمد آنچه را حكم كرد، چه به نفع مذهب من يا مذهب تو، همان 
را قبول مى كنيم. چون ابوالقاســم عقيده اهل همدان را مى دانست؛ يعنى مى دانست كه 
همه ســنى هستند از اين شرط مى ترســيد، ولى به خاطر كثرت مجادله، شرط مذكور را 
قبول كرد و با كراهت راضى شــد. بالفاصله بعد از شرط مذكور، جوانى كه از رخسارش 
آثار جاللت و نجابت ظاهر بود و معلوم بود كه از ســفر مى آيد، داخل مسجد شدودر آنجا 

گشتى زد و نزد ايشان آمد.
رفيع الدين با كمال ســرعت و اضطراب از جا برخاست و بعد از سالم و تحّيت، از آن 
جوان ســؤال كرد كه واقعا بگويد: على باالتر است يا ابوبكر؟ جوان بدون معطلى اين 

دو شعر را فرمود:
اكن للذى فضلته متنقصا متى اقل موالى افضل منها    

مقالك هذا السيف احدى من العصا؟1  امل تر ان السيف يزرى بحده     

وقتى جوان از خواندن اين دو بيت فارغ شــد، ابوالقاســم و رفيع الدين از فصاحت و 
بالغتش تعجب كردند؛ لذا براى اين كه از حاالت او بيشــتر جويا شــوند، از او خواستند 
كه با ايشــان صحبت كند اما ناگهان از پيش چشمانشان غايب شد و ديگر او را نديدند. 
رفيع الدين چون اين امر عجيب و غريب را مشاهده كرد، مذهب باطل خود را ترك گفت 

و مذهب حق اثنى عشرى را پذيرفت.2

  850. جمال چهره تو حجت موجه ماست  

مرحوم آيةالل  اصفهانى»ره« از آيات و مراجعى بود كه بى واســطه به فيض مالقات 
حضرت مهدى، صاحب الزمانـ  ارواحنا له الفداءـ  مشــرف شــده بود، يكى از آن موارد، 
قضيه شگرفى است كه دانشمندان معاصر آقاى حاج شيخ محمد رازى»ره« در جلد اول 

كتاب گنجينه دانشمندان نقل كرده است. 
او مى نويسد: عالمه متتبع آقا حاج ســيد محمدحسن ميرجهانى طباطبايى صاحب 
تأليفات مفيد كه از خواص اصحاب ايشــان بودند حكايت كرده اند كه: »يكى از علماى 
1. يعنى هرگاه بخواهيم در مقايســه ميان مواليم على و آن دو نفر بگويم: مواليم از آن ها برتر است، منزلت 
و مقام او را پائين آورده ام. آيا نمى بينى كه اگر بگويى: شمشــير از عصا برنده تر است ؛ شمشير با برندگيش تو را 

به خاطر اين مقايسه سرزنش خواهد كرد؟!
2. النجم الثاقب، ص 579 ـ بركات حرضت وىل عرص، ص 220 ـ العبقرى الحسان، ج 2، ص 86. 

622



زيديه به نام ســيد بحرالعلوم يمنى وجود حضرت ولى عصر را انكار مى كرد و با علما 
و مراجــع شــيعه آن روز، مكاتبه كرده و براى اثبات وجــود و حيات آن حضرت، برهان 
مى خواســت و آقايان از كتب اخبار و تواريخ عامه و خاصــه اقامه دليل مى كردند؛ ولى 
وى قانع نمى شــد و مى گفت: من هم اين كتب را ديده ام تا اين كه براى مرحوم آيةالل  
اصفهانى نامه نوشــت و جواب قاطعى خواست سيد در جواب مرقوم فرمود: جواب شما را 

بايد حضورى بدهم شما طى سفرى به نجف مشرف شويد. 
بحرالعلــوم با فرزندش ســيد ابراهيم و چند تن از مريدان خاصش به نجف اشــرف 
مشــرف و همه علما از جمله مرحوم آيةالل  اصفهانى از وى ديدن كردند سيد بحرالعلوم 
عرض كرد: من به جهت دعوت شــما به اين مســافرت آمدم؛ جوابى كه وعده فرموديد 

بدهيد. 
ايشــان فرمودند: شب بعد به منزل من بياييد. شب بعد به منزل سيد آمدند و پس از 
صرف شــام و رفتن اكثر ميهمان ها و گذشتن نيمى از شب، نوكر خود، مشهدى حسين 

چراغ دار را طلبيده و فرمودند: به سيد بحرالعلوم و فرزندش بگوييد بيايند.
ما نيز تا در منزل رفتيم، اما به ما فرمودند: شــما نياييد و خودشــان به اتفاق سيد و 
فرزندش رفتند و ما ندانســتيم كجا رفتند روز بعد كه سيد ابراهيم يمنى، فرزند بحرالعلوم 

مزبور را مالقات كردم، از جريان ديشب پرسيدم. 
ســيد ابراهيم گفت: الحمدالل  )بحمدالل ( ما مســتبصر واثنى عشــرى شديم. گفتم: 
چطور؟! گفــت: براى اينكه آقاى اصفهانى حضرت ولى عصــر امام زمان را به پدرم 
نشان داد. تفصيل آن را پرسيدم. گفت: ما كه از منزل بيرون آمديم نمى دانستيم به كجا 
مى رويم تا اينكه از شهر خارج و وارد وادى السالم شده و در وسط وادى، جايى كه آن را 
مقام مهدى مى گفتند. چراغ را از مشهدى حسين گرفته و خود ايشان به اتفاق پدرم و 
من وارد آن محيط شــديم، پس آقاى اصفهانى از چاه آنجا آب كشيد و وضو تجديد كرد 
در حالى كه ما به عمل او مى خنديديم آنگاه وارد مقام شــد و چهار ركعت نماز خواند و 
كلماتى گفت؛ ناگاه ديديم آن فضا روشن گرديد، پس پدرم را طلبيد. وقتى وارد آن مقام 
شــد، طولى نكشــيد كه صداى گريه پدرم بلند شد و ضجه اى زد و بيهوش شد؛ نزديك 
رفتم ديدم آقاى اصفهانى شانه هاى پدرم را مالش مى دهد تا به هوش آمد و وقتى از آنجا 
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برگشــتيم، پدرم گفت: حضرت ولى عصرحجة  بن الحسن العسگرى را مشافهة زيارت 
كردم و با ديدنش مستبصر و شيعه اثنى عشرى شدم«.1

  851. امام، ياور مؤمنين است  

شــهيد ثانى، قاضى نورالل  شوشــترى مى فرمايد: بين اهل ايمان معروف است كه 
يكى از علماى اهل ســنت كه در بعضى از فنون علمى استاد عالمه حلى  است؛ كتابى 
در رّد مذهب شــيعه اماميه نوشــت و در مجالس و محافل آن را براى مردم مى خواند و 
آنان را گمراه مينمود و از ترس آن كه مبادا كســى از علماى شيعه كتاب او را رّد نمايد؛ 

آن را به كسى نمى داد كه نسخه اى بردارد. 
عالمه حلى هميشــه به دنبال راهى بود كه كتاب را به دســت آورد و رّد كند. ناگزير 
رابطه استاد و شاگردى را وسيله قرار داد و از عالم سّنى درخواست نمود كه كتاب را به او 
امانت دهد. آن شــخص چون نمى خواست كه دست رد به سينه عالمه حلى بزند، گفت: 
سوگند ياد كرده ام كه اين كتاب را بيشتر از يك شب پيش كسى نگذارم. مرحوم عالمه 
همان يك شب را غنيمت شمرد. كتاب را از او گرفت و به خانه برد كه آن شب تا جايى 
كه مى تواند از آن كتاب استنساح كند وقتى به نوشتن مشغول شد و شب به نيمه رسيد، 
خواب بر ايشــان غلبه نمود. همان لحظه حضرت صاحب االمر )ارواحنا فداه( حاضر شدند 
و به او فرمودند: كتاب را به من واگذار و تو بخواب. عالمه حلى خوابيد. وقتى بيدار شد، 

نسخه كتاب را از كرامت و لطف حضرت صاحب االمر تمام شده بود. 
البته اين قضيه را به صورت هاى ديگر هم بيان كرده اند؛ از جمله در كتاب قصص العلما 
اين طور بيان شده است؛ عالمه حلى كتاب را توسط يكى از شاگردان خود كه نزد آن 
عالم مخالف درس مى خواند، براى يك شــب به عنوان عاريه به دســت آورد و مشغول 
نسخه بردارى از آن شــد، همين كه نصف شب گذشت، عالمه بى اختيار به خواب رفت 
و قلم از دســتش افتاد، وقتى صبح شد و وضع را چنين ديد، اندوهناك گرديد ولى وقتى 
كتاب را مالحظه كرد، ديد تمامش نوشته و نسخه بردارى شده است و در آخر آن نسخه 
اين جمله نوشــته شده اســت: »كتبه م ح م د ا بن الحسن العســكرى صاحب الزمان« و 

1. شيفتگان حرضت مهدى، ج 1، ص 122 ـ مالقات با امام زمان عج، ج 1، ص 264 ـ اين قضيه مفصاًل در كتاب 
مجالس حضرت مهدى از زبان عالمه مير جهانى نقل شده است. 
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)اين نســخه راحجة بن الحسن العسگرى صاحب الزمان نوشته است( عالمه فهميد كه 
حضرت تشريف آورده و نسخه را به خط مبارك خود تمام نموده اند.1

در تشــرفى خدمت حضرت ولى عصر كه براى آقاى شيرازى در مسجد جمكران 
پيش آمده اســت طى اين ماجرايى مســتند و مفصل حضرت امام عصر  به ايشــان 
سكه اى را هديه مى دهند كه در يك طرف آن سكه »بسم اللّه  الرحمن الرحيم وان يكاد«؛ 
نقش بســته و جالب اين كه در روى ديگر آن ســكه »ال اله االاللّه  محمد رسول اللّه  عىل 
وىل اللّه « به طور برجســته كنده شده است شده است قطر اين سكه 2/5 سانتى مى باشد 

كه شــرح كل اين تشرف در مجله خورشيد مكه شماره آبان ماه 82 به طور مفصل آمده 
است. 

  852. حرف آخر پيامى روح بخش  

امام صادق فرمود: به خدا ســوگند من شــما و روح هاى تــان و بوى خوش تان را 
دوست مى دارم ما را در اين جهت با پرهيزگارى و تالش خود يارى كنيد هرگز به واليت 
ما نمى رســيد جز با كوشــش و تقوا و كسى كه ديگرى را به عنوان امام و اسوه برگزيده 

است بايد عملش مطابق با عمل او باشد.2

  853. نكته هايى برجسته   

در پايان اين مجموعه ضرورت دارد چند مطلب تذكر داده شود.
1. به راســتى يك انســان متعادل و معقول با مطالعه اين همه روايات كه مربوط به 
واليت امام على اســت باز مى تواند خــود را از حيطه رحمت الهى خارج نمايد و انكار 

واليت على را بنمايد؟!!
رســول خدا در طى 23 سال مگر چند بار بايستى مسئله امامت امام على  را به 

1. بركات حرضت وىل عرص ص 134 ـ العبقرى الحسان، ج 2، ص 98 ـ النجم الثاقب، ص 452 به نقل از »مجالس 
املؤمنني« و »كشكول على بن ابراهيم مازندارانى« با اندكى اختالف ـ مالقات با امام زمان عج، ج 1، ص 312.

ـ شيفتگان حرضت مهدى، ج 2 ص 260 به نقل از »فوائد الرضويه« ص 127 ـ عنايات حرضت موعود، ص 55. 
2. ارشاد القلوب ديلمى، ص 101. 

625



صحابى گوشــزد مى كرد طى يك شمارش حداقلى رســول خدا 25 بار اين كار را در 
مقياس وسيع تكرار كردند و آخرين بار درحجة البالغ اين كار را انجام دادند.1 

2. شايســته اســت برادران عزيز اهل ســنت بدانند كه هيچ يك از حضرات مراجع 
بزرگوار تقليد شــيعه در قديم االيام و در زمان حال اهانت به مقدســات ديگران را شرعا 
جايز نمى دانند و سيره عملى امامان شيعه نيز همين گونه بوده است ليكن در خصوص 
موضوع امامت بحث و تبادل نظر امرى راجح عقلى است. پس آنچه بايستى اتفاق بيفتد 
بحث هاى علمى روشــن با داليل قرآنى و عقلى است تا بتوان راه درست و انديشه برتر 
را پيدا كرد و در اين معركه فحش و توهين و ســب طبق فتاواى متعدد حضرات علما و 

مراجع بزرگوار تقليد شيعه مخصوصا مقام معظم رهبرى امرى حرام تلقى مى شود. 
3. در اين مجموعه از كتب برجســته و مورد اعتماد علماى معظم اهل ســنت )كتب 

روايى، تفسيرى و رجالى و تاريخى( استفاده شده است.
4. عزيزانــى كه مايلند عميق تر مطالب را پى گيرى كننــد مطالعه 1001 فضيلت از 
امام على  در كتب اهل ســنت و كتاب 1001 پرســش و پاسخ از امام على و تفسير 
1001 آيه قرآن كريم از امام على را پيشــنهاد مى نمايد تا با شــخصيت محيرالعقول و 

مظهر العجايب اميرالمؤمنين امام على  بن ابي طالب بيشتر آشنا شوند. 
5. تكرار بعضى از مطالب اين مجموعه از ســر غفلت رخ نداده اســت بلكه به لحاظ 
اهميت موضوع و ساير مواردى كه مورد نظرمؤلف بوده اتفاق افتاده است به فضل خداى 
عزيز اين مجموعه در سال هاى 79 تا 81 تنظيم يافته كه در مراحل مختلف كار به ندرت 
آدرس بعضى از روايات از دســت رفته است وليكن اين روايات از منبع متقن آورده شده 

است. 
6. شايسته اســت عزيزانى كه توفيق مطالعه اين مجموعه را يافتند در مناسبت هاى 
منســوب به امام على احاديث مربوط را به عنوان تبليغ و گسترش فرهنگ علوى در 
مساجد و مدارس و ادارات و خيابان ها و دانشگاه ها نصب نمايند و ضرورت دارد به زائران 
اعزامــى به حرم الهى و حرم نبوى كه در شــهر مدينــه و مكه مورد هجمه فرهنگى 
عده اى وهابى در كوچه و بازار قرار مى گيرند و انديشــه هاى ضد امامت و واليت را ارائه 

1. در ســيره ابن هشام كه پيراسته شــده سيره ا بن اسحاق است و در پايان قرن 2 نوشته شده است آمده است كه 
حجة الوداع را حج ابالغ نيز مى گويند چرا كه رسول خدا در اين حج واليت را ابالغ كرد و در كتب قديمى نيز 

اين حج به اسم حج ابالغ مكرر آمده است.
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مى كنند اين كتاب معرفى شــود تا آن ها نيز بتوانند در مقابل مطالب اين افراد ســخنى 
قرآنى و معقول براى گفتن داشته باشند. 

7. خوانــدن كتب پر حجم، روش خاص خود را دارد عزيزانى كه به مطالعه اين گونه 
كتاب ها توفيق مى يابد بدانند كه خواندن اين كتب را بايستى به شيوه ختم قرآن كريم در 
ماه رمضان خواند يعنى هر روزى مقدارى از آن را مطالعه كرد تا مطالب آرام آرام در ذهن 
جاى بگيرد و خواندن پيوسته آن ضمن خستگى باعث محو مطالب از ذهن نيز مى گردد. 
8. اين قطعه آخر از آسمان پر نور و بركت واليت حضرت اميرالمؤمنين على  است 

كه به عنوان هديه به دوستداران آن عزيز تقديم مى گردد. 
در روايت اســت كه هركس بعد از نماز مغرب يك بــار بگويد: »الاله اال اللّه ، محمد 
رسول اللّه  عىلٌّ وىل اللّه  حقا حقا« مثل آنســت كــه 70 ركعت نماز خوانده و در هر ركعتى 

تورات و انجيل و زبور و قرآن را ختم كرده اســت و خداوند به واســطه آن عذاب قبر را 
از او دفع مى نمايد. )چقدر اعمال ســاده اى كه از ديده ما مخفى اســت و ما چقدر به اين 

راه هاى ميان بر محتاجيم(.
9. شــماره تيترهاى اين كتاب به عدد 1001 نرسيده است وليكن خوانندگان محترم 
عنايت داشته باشند كه در بعضى از عناوين اين كتاب در يك شماره و تيتر چندين دليل  
و نكته تحت عنوان يك تيتر آمده است لذا مى توان به عناوين تيترهاى شماره 23 ـ 54 

ـ 213 ـ 214 ـ 248 ـ 234ـ 465ـ720ـ762ـ766 و.... اشاره نمود.
10. حفــظ 40 حديث طبق روايــات متعدد اثرات خاصى در برزخ و قيامت انســان 
برجاى خواهد گذاشــت و چه زيباســت كه فرزندانمان 40 حديث از اين كتاب را كه در 
خصوص واليت و امامت امام على آمده است ياد دهيم تا در گسترش فرهنگ علوى 

و بهره مندى از نورانيت معنوى آن خود را بهره مند نمائيم.

  854. حسن ختام  

توسلى است به كوچك ترين فرزند سيد كربال و بزرگ ترين مظلوم قيام كربال حضرت 
 باب الحوائج الى الل ، سرباز ممتاز لشكر عشق حضرت على اصغر

قرآن عشــقى، كتاب اشكى به ديده خلق
 عقل به ِگل نشست، معناى سرخى در فلق 

ناخداى بحر غم، به گرداب غمت افتاده ايم 
 بر صدف دل، ُدر اشك از غمت ريخته ايم 
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به ديــار ترديد، قبله نماى قلب عشــاق 
 تشنه دشت شــور و عشاقى امان از نفاق 

اى ُگل! غمت چهار ركن هستى خراب كرد
 روح هســتى و جان عشــاق كباب كرد

1. مرحوم عالم بزرگ جناب ميرزاى قمى صاحب كتاب قوانين كه مزار نورانى او در 
قبرســتان شيخان قم مى باشــد در زمان خود در منزلشان روضه هفتگى و يا ماهانه برپا 

مى كرده اند. 
  ايشان هميشه به روضه خوان ها مى فرمودند: روضه حضرت باب الحوائج على اصغر
را بخوانند، وقتى علت اين كار ســؤال را مى كردند مى فرمود: "در كربال هركسى از خود 
به شكلى دفاع مى كرد اما اين عزيز در نهايت مظلوميت بدون دفاع از خود شهيد شد".

2. حضرت آيةالل  شــيخ عبدالكريم حق شــناس در يك اربعين متوســل به حضرت 
سيدالشهدا مى شوند تا مشكل ايشان به واسطه خواندن زيارت عاشورا حل گردد. 

 در روزهاى آخر اين توسل چهل روزه، ايشان حضرت سيدالكونين اباعبدالل  الحسين
را در خواب مى بينند، امام به ايشــان مى فرمايند مى توانســتى همان روز اول يك بار به 
فرزندم حضرت على اصغر توســل كنى و حاجت خــود را بگيرى الزم نبود چهل روز 

معطلل شوى.
لذا در پايان اين مجموعه ضرورت داشت با قطعه شعرى كوچك به آن عزيز مظلوم 

توسل پيدا كنيم.

والحمدللّه  رب العاملني كثريا      

      محمدرضا رمزى اوحدى
             قم المقدس
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472 ,469 ,408

اصحاب كهف: 187

اُمّ اسلم: 162

 ,99 ,97 ,84 ,74 ,68 ,53 ,44 ,41 :امــام باقر
 ,203  ,173  ,158  ,156  ,140  ,134  ,117  ,101
 ,335  ,304  ,303  ,302  ,300  ,274  ,225  ,207
 ,407  ,402  ,400  ,396  ,395  ,371  ,352  ,348
 ,452  ,451  ,448  ,430  ,423  ,418  ,416  ,411
545 ,523 ,513 ,500 ,497 ,495 ,494 ,493 ,462

527 ,179 ,152 :امام جواد

 ,495 ,406 ,99 ,66 ,60 :امام حسن عسگرى
614 ,613 ,609

 ,165 ,163 ,162 ,94 ,44 ,43 :امــام حســن
598 ,538 ,468 ,410 ,303 ,166

 ,133 ,106 ,103 ,82 ,56 ,46 :امــام حســني
 ,202  ,201  ,163  ,159  ,158  ,157  ,151  ,146
 ,403  ,397  ,335  ,333  ,303  ,292  ,220  ,210

617 ,616 ,580 ,558 ,474 ,445 ,410

375 : امام خمينى

 ,163 ,108 ,101 ,100 ,95 ,87 :امــام رضــا
 ,488  ,437  ,384  ,332  ,219  ,179  ,174  ,166

507 ,498 ,492

 ,383 ,335 ,165 ,163 ,155 ,47 :امام سجاد
540 ,440 ,425 ,420 ,398

 ,88 ,87 ,80 ,75 ,68 ,63 ,43 :امــام صــادق
 ,125 ,123 ,119 ,107 ,106 ,103 ,102 ,98 ,96
 ,151  ,148  ,140  ,138  ,137  ,135  ,133  ,126
 ,177  ,175  ,173  ,172  ,160  ,159  ,158  ,157
 ,226  ,225  ,210  ,209  ,206  ,202  ,197  ,194
 ,393  ,364  ,352  ,351  ,335  ,293  ,292  ,277
 ,419  ,417  ,416  ,409  ,401  ,400  ,397  ,396
 ,437  ,436  ,435  ,430  ,428  ,424  ,423  ,421

راهنام فهرست 

اشخاص
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 ,476  ,475  ,463  ,456  ,448  ,447  ,441  ,440
 ,518  ,507  ,506  ,505  ,503  ,499  ,488  ,487

625 ,588 ,566 ,523 ,522 ,521

ام سلمه: 169, 170, 206, 334, 342, 465, 480

ام هاىن: 334

بنى ارسائيــل: 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 131, 
 ,584  ,515  ,496  ,491  ,404  ,361  ,325  ,179

619 ,611

بو علی سينا: 560

بيضاوى: 591

ثعبان: 158

جابر بن ارقم: 288

جابر بن عبداللــه : 77, 107, 209, 290, 341, 343, 
442 ,392 ,378

جربئيل: 67, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 
 ,156  ,155  ,149  ,145  ,130  ,106  ,88  ,87  ,86
 ,247  ,244  ,243  ,211  ,201  ,177  ,170  ,160
 ,357  ,356  ,339  ,328  ,327  ,313  ,291  ,288
 ,449  ,433  ,429  ,421  ,398  ,395  ,394  ,393

617 ,616 ,555 ,505 ,481 ,479 ,471 ,467

جوادى: 115, 116, 562, 588

حارث همداىن: 178, 448

حســكاىن: 68, 140, 274, 275, 280, 282, 290, 
 ,372  ,365  ,354  ,332  ,325  ,300  ,299  ,291

567 ,518 ,417 ,399

حسني  بن عون: 390

 ,281 ,280 ,277 ,217 ,82 :حــرضت زهــرا
 ,310 ,309 ,308 ,303 ,292 ,285 ,284 ,283 ,282
621 ,600 ,544 ,543 ,400 ,334 ,331 ,324 ,314

 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,41 ,5 :حرضت عىل
 ,64 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,53 ,51 ,50 ,49
 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,68 ,67 ,66 ,65
 ,94  ,93  ,91  ,88  ,87  ,86  ,85  ,84  ,83  ,82  ,81
 ,107 ,105 ,104 ,103 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95
 ,121  ,119  ,117  ,116  ,113  ,111  ,110  ,109
 ,131  ,130  ,129  ,126  ,125  ,124  ,123  ,122
 ,139  ,138  ,137  ,136  ,135  ,134  ,133  ,132
 ,151  ,150  ,149  ,148  ,147  ,146  ,145  ,143
 ,162  ,161  ,160  ,158  ,157  ,156  ,155  ,154
 ,171  ,170  ,169  ,168  ,167  ,166  ,165  ,164
 ,180  ,179  ,178  ,177  ,175  ,174  ,173  ,172
 ,192  ,191  ,189  ,188  ,187  ,186  ,183  ,182

 ,200  ,199  ,198  ,197  ,196  ,195  ,194  ,193
 ,212  ,211  ,210  ,209  ,207  ,205  ,204  ,202
 ,248  ,247  ,245  ,243  ,224  ,223  ,222  ,217
 ,273  ,272  ,269  ,255  ,254  ,252  ,250  ,249
 ,281  ,280  ,279  ,278  ,277  ,276  ,275  ,274
 ,295  ,292  ,289  ,288  ,287  ,286  ,285  ,282
 ,305  ,304  ,303  ,302  ,301  ,300  ,298  ,297
 ,313  ,312  ,311  ,310  ,309  ,308  ,307  ,306
 ,325  ,324  ,322  ,320  ,319  ,317  ,316  ,315
 ,334  ,333  ,332  ,331  ,330  ,328  ,327  ,326
 ,345  ,343  ,342  ,341  ,340  ,339  ,336  ,335
 ,354  ,353  ,352  ,351  ,350  ,348  ,347  ,346
 ,365  ,364  ,363  ,361  ,360  ,359  ,356  ,355
 ,373  ,372  ,371  ,370  ,369  ,368  ,367  ,366
 ,386  ,385  ,383  ,378  ,377  ,376  ,375  ,374
 ,396  ,395  ,394  ,393  ,392  ,391  ,390  ,388
 ,404  ,403  ,402  ,401  ,400  ,399  ,398  ,397
 ,417  ,415  ,413  ,411  ,409  ,408  ,406  ,405
 ,431  ,428  ,427  ,423  ,422  ,421  ,419  ,418
 ,446  ,444  ,443  ,440  ,439  ,438  ,433  ,432
 ,457  ,456  ,454  ,453  ,450  ,449  ,448  ,447
 ,468  ,467  ,466  ,465  ,464  ,463  ,462  ,461
 ,476  ,475  ,474  ,473  ,472  ,471  ,470  ,469
 ,490  ,489  ,488  ,487  ,480  ,479  ,478  ,477
 ,503  ,502  ,498  ,497  ,496  ,494  ,492  ,491
 ,523  ,521  ,514  ,509  ,507  ,506  ,505  ,504
 ,545  ,537  ,536  ,535  ,534  ,528  ,527  ,524
 ,555  ,554  ,552  ,550  ,549  ,548  ,547  ,546
 ,567  ,566  ,562  ,560  ,559  ,558  ,557  ,556
 ,581  ,580  ,579  ,575  ,571  ,570  ,569  ,568
 ,594  ,592  ,591  ,589  ,588  ,587  ,585  ,582
 ,622  ,621  ,612  ,605  ,600  ,599  ,598  ,595

627 ,626 ,625

حمزه سيد الشهداء: 334

 ,329  ,328  ,321  ,305  ,286  ,226  ,175 حنبــل: 
456 ,442 ,419 ,388 ,360 ,355 ,342 ,335 ,333

حوا: 63, 64

خدرى: 287, 290, 291, 340, 416, 441, 476

خطيب بغدادى: 226, 287, 370

خليل  بن احمد: 561

خوارزمی: 357

 ,195 ,190 ,179 ,115 ,81 ,54 :رســول اكرم
 ,360  ,358  ,336  ,314  ,307  ,221  ,208  ,197
618 ,615 ,612 ,594 ,575 ,557 ,555 ,476 ,452
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 ,204 ,151 ,100 ,55 ,51 ,47 ,43 : رسول اللّه
 ,322  ,309  ,308  ,305  ,304  ,298  ,287  ,278
 ,340  ,339  ,336  ,335  ,332  ,331  ,326  ,325
 ,397  ,396  ,392  ,391  ,378  ,372  ,355  ,343
 ,446  ,443  ,442  ,439  ,433  ,432  ,408  ,407
 ,504  ,500  ,496  ,491  ,490  ,466  ,464  ,447

619 ,595 ,581 ,569 ,567 ,551 ,505

 ,54 ,53 ,51 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 :رسول خدا
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,69 ,68 ,64 ,59 ,58 ,55
 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78
 ,106 ,105 ,104 ,103 ,98 ,97 ,95 ,94 ,93 ,91
 ,116  ,114  ,113  ,111  ,110  ,109  ,108  ,107
 ,131  ,130  ,127  ,126  ,125  ,124  ,120  ,117
 ,156  ,155  ,150  ,139  ,138  ,134  ,133  ,132
 ,165  ,164  ,162  ,161  ,160  ,159  ,158  ,157
 ,176  ,175  ,174  ,173  ,171  ,170  ,169  ,166
 ,188  ,186  ,184  ,182  ,181  ,180  ,179  ,177
 ,200  ,199  ,197  ,195  ,194  ,193  ,192  ,190
 ,209  ,207  ,206  ,205  ,204  ,203  ,202  ,201
 ,224  ,223  ,222  ,221  ,220  ,213  ,212  ,210
 ,277  ,275  ,274  ,272  ,271  ,252  ,249  ,244
 ,285  ,284  ,283  ,282  ,281  ,280  ,279  ,278
 ,298  ,293  ,292  ,291  ,289  ,288  ,287  ,286
 ,307  ,305  ,304  ,303  ,302  ,301  ,300  ,299
 ,315  ,314  ,313  ,312  ,311  ,310  ,309  ,308
 ,325  ,324  ,323  ,321  ,320  ,318  ,317  ,316
 ,333  ,332  ,331  ,330  ,329  ,328  ,327  ,326
 ,341  ,340  ,339  ,338  ,337  ,336  ,335  ,334
 ,352  ,349  ,347  ,346  ,345  ,344  ,343  ,342
 ,361  ,360  ,359  ,358  ,357  ,356  ,355  ,353
 ,369  ,368  ,367  ,366  ,365  ,364  ,363  ,362
 ,378  ,377  ,376  ,375  ,374  ,373  ,372  ,370
 ,391  ,389  ,388  ,387  ,386  ,385  ,383  ,379
 ,399  ,398  ,397  ,396  ,395  ,394  ,393  ,392
 ,417  ,416  ,410  ,409  ,407  ,406  ,405  ,400
 ,426  ,425  ,424  ,423  ,422  ,421  ,420  ,419
 ,437  ,436  ,435  ,433  ,431  ,429  ,428  ,427
 ,447  ,446  ,445  ,444  ,443  ,442  ,441  ,439
 ,462  ,460  ,458  ,457  ,456  ,450  ,449  ,448
 ,473  ,472  ,470  ,468  ,467  ,466  ,465  ,463
 ,490  ,488  ,481  ,480  ,479  ,478  ,477  ,476
 ,500  ,498  ,497  ,496  ,494  ,493  ,492  ,491
 ,539  ,533  ,528  ,521  ,517  ,505  ,504  ,501
 ,550  ,549  ,548  ,547  ,546  ,543  ,542  ,540
 ,565  ,564  ,563  ,560  ,558  ,556  ,553  ,551
 ,581  ,579  ,578  ,577  ,576  ,569  ,567  ,566

 ,615  ,599  ,595  ,590  ,589  ,588  ,587  ,584
626 ,625 ,621

روزبهان: 354

زبري: 186, 328, 346, 528, 534, 552

زمخرشى: 282, 283, 333, 336, 386, 387, 537

زيد بن ارقم: 288, 290, 335, 336

ســلامن: 43, 55, 56, 93, 107, 117, 120, 171, 
 ,347  ,331  ,300  ,209  ,195  ,186  ,180  ,178
587 ,568 ,534 ,479 ,451 ,450 ,426 ,404 ,403

سليامن كتاىن: 585

55 ,45 ,43 :سليامن

سليم برشى: 351, 597

سيد بحرالعلوم: 623

سيد بن طاووس: 225, 325

ســيوطى: 226, 227, 287, 289, 312, 313, 325, 
467 ,375 ,369 ,368 ,343

شبري: 178

شعراىن: 537

55 :شعيب

شيث: 49, 54, 69

شــيخ مفيد: 80, 84, 109, 164, 172, 179, 280, 
 ,532  ,530  ,529  ,528  ,527  ,480  ,479  ,477

573 ,571

طرباىن: 280, 360, 367, 368, 379

عايشــه: 194, 311, 316, 317, 321, 334, 342, 
614 ,601 ,600 ,588 ,567 ,550 ,528 ,371 ,343

عبدالحسني رشف الدين: 597

عبدالله  بن مســعود: 47, 55, 84, 194, 314, 325, 
584 ,491 ,442 ,392 ,378 ,371

 ,312  ,190  ,189  ,188  ,156  ,120  ,46 عثــامن: 
 ,345  ,343  ,326  ,321  ,320  ,319  ,318  ,316

618 ,561 ,548 ,535 ,419 ,376 ,370

عثامن  بن عفان: 493, 590

عالمــه امينــى: 218, 219, 286, 290, 292, 333, 
559 ,370

عالمه حىل: 354, 527, 592, 596, 624

عالمه شهرستاىن: 559

عالمه شوشرتى: 569, 596, 597

عالمه شيخ آقا بزرگ تهراىن: 597
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عالمه طباطباىئ: 454, 566, 586

عالمه مجلىس: 225, 394

 ,79 ,77 ,57 ,56 ,48 ,44 :عىل  بن ايب طالــب
 ,131  ,130  ,127  ,126  ,123  ,104  ,94  ,86  ,80
 ,205  ,204  ,171  ,156  ,155  ,150  ,146  ,135
 ,345  ,327  ,313  ,311  ,277  ,212  ,208  ,207
 ,374  ,369  ,366  ,365  ,363  ,357  ,356  ,353
 ,407  ,398  ,396  ,393  ,392  ,386  ,378  ,375
 ,449  ,445  ,444  ,439  ,435  ,432  ,431  ,422
 ,467  ,466  ,465  ,464  ,463  ,461  ,459  ,458
 ,492  ,490  ,489  ,488  ,479  ,478  ,477  ,476
 ,575  ,574  ,561  ,556  ,555  ,509  ,504  ,500

626 ,621 ,607 ,599 ,594 ,582

عامر: 107, 195, 327, 356, 364, 494

عمربن خطــاب: 73, 111, 132, 274, 287, 307, 
 ,357  ,343  ,327  ,325  ,318  ,317  ,316  ,315
591 ,590 ,576 ,534 ,530 ,429 ,402 ,371 ,367

 ,138  ,126  ,119  ,103  ,102  ,101  ,96 عيــاىش: 
523 ,460 ,457 ,445 ,429 ,332 ,277

543 ,163 ,162 ,60 ,55 ,49 ,48 :عيىس

فاطمه بنت اسد: 167, 463

 ,282 ,210 ,197 ,157 ,146 ,145 ,53 :فاطمــه
548 ,387 ,344 ,331 ,316 ,313 ,308 ,292 ,283

فخــر رازى: 53, 283, 284, 286, 310, 311, 336, 
564 ,338 ,337

قندوزى: 103, 280, 306, 330, 362, 373

قنفذ: 285

مأمون: 101, 108, 166, 167, 513, 536, 569

مالك  بن نويره: 316

محمد بن عيىس: 606, 607, 608

معاويــه: 94, 156, 158, 188, 272, 275, 285, 
558 ,459 ,453 ,443 ,410 ,334

معاويه  بن عامر: 138

معزالدوله: 217

مغريه : 314

مقداد: 107, 117, 178, 186, 346, 443, 534

213 ,161 ,153 ,145 :موىس  بن جعفر

543 :  موسی

موالنا: 576

ميثم: 170, 171

مريحامد: 467, 597

ميمونه: 178

نســاىئ: 226, 298, 329, 336, 342, 350, 352, 
467 ,354

531 ,492 ,473 ,416 ,391 ,55 ,49 :نوح

هــارون: 51, 53, 66, 124, 132, 156, 162, 243, 
573 ,465 ,358 ,335 ,334 ,307 ,292 ,273 ,272

هارون الرشيد: 161

يزيد: 156, 410, 616

يعقوىب: 318, 319, 322, 555, 591, 592

55 ,45 :يوسف

يوشع  بن نون: 49, 52, 56, 97, 171, 194, 199

اماکن

بحرين: 605, 606, 607, 608

حبشه: 200

حجراالسود: 172, 441, 551, 552

خيرب: 46, 477, 621

سامراء: 612, 619

سقيفه: 186, 207, 308, 316, 445, 555, 577

عــرش: 58, 63, 69, 71, 75, 78, 79, 80, 83, 85, 
 ,439 ,427 ,422 ,416 ,411 ,393 ,384 ,165 ,88

480 ,478 ,476 ,472 ,468 ,450

عرفات: 288, 341

غدير خم: 98, 115, 122, 289, 292, 334

 ,385  ,363  ,353  ,316  ,279  ,276  ,172 كعبــه: 
621 ,556 ,505 ,502 ,470 ,405 ,404 ,400 ,394

كوفه: 56, 158, 159, 171, 323, 326, 333, 385, 
562 ,558 ,537 ,521 ,451 ,403 ,391

مدينه: 50, 80, 117, 133, 153, 156, 188, 189, 
 ,451 ,445 ,395 ,385 ,371 ,293 ,280 ,224 ,219
626 ,621 ,578 ,557 ,554 ,549 ,533 ,470 ,469

مسجدالحرام: 43, 437, 506

مسجد پيغمرب: 188

مسجد غدير: 225

مسجد قبا: 159, 164

همدان: 558, 621, 622
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