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فصل اول 

فضايل امام على در قرآن

امام صادق فرمود:

»النور والیة علی 

صلوات الله و سالمه علیه«

مقصود از کلمه »نوراً« در آیه 

 174 سوره نساء حرضت علی

است.

تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه296





   1. مثالى بى مثال      

در تفسير صافى از امام حسن عسگرى روايت شده كه فرمودند: مقصود از قريه در 
آيه شريفه: »واذ قلنا ادخلوا هذه القرية«.

شــهر اريحا )در فلسطين اشغالى( از شهرهاى شــام است و وقتى كه بنى اسرائيل از 
بيابان خارج شد، به شهر آمدند به آن ها گفته شد: از نعمت هاى شهر )قريه( استفاده كنيد 
و در آســايش باشيد و چون از در قريه وارد مى شويد سجده كنيد )و علت سجده اين بود 
كه( خداوند بر در آن قريه مثال محّمد 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 از جهت تعظيم مثال ها مى باشد و 

اعتقاد ما به واليت آن ها سبب پاك شدن از گناه است. 
خداوند به آن ها فرمود: اگر چنين كرديد گناهان گذشته شما را مى بخشيم و به كسانى 
كه اهل گناه نبــوده و بر عهد واليت محمد و على باقى مانده اند ثواب افزوده ولى 
ســتمكاران آن ها به جاى استفاده از اين وسيله و وعده آمرزش خداوند )از روى مسخره( 
ســخن ديگرى را گفتند آن ها از پشت وارد شدند و به جاى گفتن حطة چيزى گفتند كه 
معناى آن عبارت بود از اين كه اگر حنطه و گندم ســرخ را بخوريم و از خود دفع كنيم 
نزد ما بهتر از گفتن اين سخن و انجام اين كار است در قرآن كريم آيات زيادى در شأن 

واال و پر شميم مولى الموحدين على بن ابيطالب و ساير ائمه اطهار نازل شده است. 
چنان كه مرحوم سيد هاشم بحرانى در كتاب اللوامع النورانية صفحه 1154 با عنوان 

على و اهل بيت او، در قرآن مطالبى ذكر نموده است. 

   2.   نهايت آرزوى مؤمنان   

خزيمــه به امام على نگاه كرد امــام على به او فرمود: اى  خزيمه! آيا نمى بينى 
مردم نسبت به فضل خداوند بر من و موقعيت من نسبت به رسول خدا و آنچه خداوند 

از علم و دانش به من عطا فرموده چگونه حسد مى ورزند؟ 
خزيمه گفت: 

عليــــك وفضالً بارعـا التنازعه  راوا نعمة الله  ليســــت عليـــهم    

وفـــوق املنى اخالقه وطبايعه من الّدين والّدنيا جميعا لك املنى    

عليك ومن مل يرض فالله  خادعه  فعّضوا من الغيظ الطويل اكّفهم    
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ـ نعمت خدا و فضل او را بر تو ديدند و چنين نعمت و تفضلى به آن ها عطا نشده بود. 
ـ و چــون ديدند كه تو از جهت دين و دنيا در منتهاى آرزوى هر كســى و فوق آن 

قرار دارى.
ـ از ناراحتى و حسد انگشت به دهن جويدند و چون از داده خداوند نسبت به تو راضى 

نشدند خداوند آن ها را مؤاخذه خواهد نمود.1

   3. سعادتمندى در آخرت      

از ســلمان فارسى نقل شــده كه گفت: بيش از ده بار از رسول خدا شنيدم كه به 
على فرمود: 

يــا على! تو و اوصياء از فرزنــدان تو در قيامت در اعراف بين بهشــت و دوزخ قرار 
خواهيد گرفت و كســى به بهشت نخواهد رفت مگر آنكه شما را شناخته باشد و شما نيز 
او را پذيرفته باشــيد و كسى به دوزخ نخواهد رفت مگر آن كه منكر شما بوده و شما او 

را نپذيرفته باشيد.2

   4. صراطى پر نور   

بل فتفرق بكم عن  در تفســير آيه شريفه: وان هذا رصاطى مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السُّ
سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون.

از رســول خدا نقل شده كه فرمود: سالت الله  ان يجعلها لعىل ففعل؛ من از خداى 
خود خواستم كه على را صراط مستقيم قرار دهد و او اجابت فرمود.3

       5. اخالص على   

مرحوم مجلســى در بحاراالنوار از عمربن خطاب آورده كه او گفت: به خدا سوگند من 
چهل انگشتر در حال ركوع صدقه دادم تا آنچه درباره ى على بن ابيطالب نازل شد براى 

من نيز نازل شود ولى چيزى نازل نشد. 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 144.
2. ينابيع املودة، ص 102.

3. روضة الواعظني، ص 106 ـ انعام / 153.
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»والله  لقد تصّدقت باربعني خامتا وانا راكع لينزل ىف ّما نزل ىف عىل بن ابيطالب فام نزل«.1وليكن 

در شــأن امام على آيه: »امنا وليكم الله  ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون 
الزكوة وهم راكعون« نازل شــده اســت حتى ايــن مطلب در كتب اهل ســنت نيز آمده 

ابن مغازلى شــافعى در مناقب آورده اين آيه در شــأن على نازل شــده است. حضرت 
امير مى فرمايد: من در مســجد در حال ركوع بودم سائلى از من در خواست كرد و من 

انگشترم را به او دادم و آن گاه خدا اين آيه را نازل فرمود.

   6.   با نور برهان نجاتم ده      
در تفسير آيه شريفه: »يا ايها الناس قد جائكم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا«.2

 امــام صادق فرمود: مقصود از برهان محمد اســت و مقصــود از نور و صراط 
مستقيم در اين آيه على مى باشد.3

 فرمود: مقصود از نور، واليت على در تفسير شريف مجمع البيان نيز امام صادق
است »النور والية عىّل صلوات الله  وسالمه عليه«.

   7.   مالقات آخرين انسانها      

در تفســير عياشى از امام باقر در تفسير آيه »وان من اهل الكتاب اال ليومّنن به  قبل 
موته...«4 فرمــود: احدى از اولين و آخرين نبوده و نخواهد بود جز اين كه در وقت مرگ 

خود، رسول خدا و اميرالمؤمنين را خواهد ديد. 

      8. صديق نبى اكرم   

انس بن مالك گويد: رسول خدا روزى نماز را با ما خواند آن گاه روى مبارك خود را 

1. بحاراالنوار، ج35 ، ص 183 ـ روضه الواعظني، ص 102 ـ تفسري نورالثقلني، در ذيل آيه 55 مائده.

در كتاب تفسيرى شيعه و سنى ماجراى خاتم بخشى سيد الموحدين على بن ابيطالب آمده است.
2. نساء/ 174.

3. تفسري عياىش، ج 1، ص 296.
4. نساء / 159.
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به ما نمود، من عرض كردم: يا رسول اهلل  ممكن است آيه شريفه: »فاولئك مع الذين انعم 
الله ...«1 را براى ما تفسير بفرماييد؟

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

فاطمه و فرزندان او حسن و حسين هستند. 
انس گويد: وقتى اين سخنان را عباس عموى پيامبر شنيد از جاى خود بلند شد و 
در مقابل آن حضرت نشســت و عرض كرد: يا رســول اهلل  آيا ما و شما و على و فاطمه و 

حسن و حسين از يك منبع نيستيم؟
رسول خدا فرمود: چطور اى عمو؟ 

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

پيامبر تّبسمى نمود و فرمود: اما اينكه گفتى ما از يك منبع و ريشه هستيم راست 
مى گويى وليكن خداوند من و على و فاطمه و حســن و حســين را قبل از آدم خلق 
نمود كه هنوز آســمان و زمين و نور و ظلمت و بهشت و دوزخ و خورشيد و ماه... آفريده 

نشده بود.2

   9. حبل اهلل  در قرآن كريم      

ابن عباس گويد: خدمت رسول خدا بوديم كه يك نفر از اعراب باديه نشين وارد شد 
و عرض كرد: يا رسول اهلل  از شما شنيدم كه فرموديد: »واعتصموا بحبل الله  جميعا والتّفرقوا« 

پس حبل اهلل  كدام است كه ما به آن تمسك جوييم و به آن چنگ زنيم؟
رسول خدا دست مبارك خود را بر دست على زد و فرمود: »متّسكو بهذا هو حبل الله  

املتني؛ به اين تمسك جوئيد كه او حبل اهلل  متين و ريسمان محكم خداوند است«.3

1. نساء / 69.
2. مصابيح االنوار شيخ طوىس ـ مصباح الهدايه، ص 157 ـ بحاراالنوار، ج 54 ص 92. نساء / 69.

3. ينابيع املودة، ص 119 ـ نهج السعادة، ج 7، ص 201.
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   10.   ايثار، سيرى سريع      

امام صادق فرمود: 
علــى مصداق عالى و افضل اين آيه: »ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله  

وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة...« است.1

و او از كسانى بود كه مال خود را براى جلب خشنودى خداوند در راه او مى بخشيد.2
 و در تفســير عياشى نيز از امام باقر روايت شده كه اين آيه در شأن على نازل 

شده است. 

   11.   نشانه اى قرآنى      

امام باقر درباره »سلّم« در آيه 208 سوره ى بقره: »يا ايها الذين آمنوا ادخلوا ىف الّسلم...« 
واليت على بن ابيطالب و واليت اوصياى بعد از اوست.3

   12.   قرآن ناطق      

وقتى رسول خدا خبر شــهادت جعفربن ابيطالب را به اميرالمؤمنين على داد امام 
على آيه: »انالله  وانا اليه راجعون« را خواند و به دنبال آن آيه 156 بقره نازل شد.4

مرحوم مجلســى در بحار از ابن عباس روايت كرده كه وقتى خبر شــهادت حمزه در 
جنگ احد به اميرالمؤمنين رســيد حضرت اين آيه فــوق را قرائت و به دنبال آن آيه 

نازل گشت.5

1. بقره / 265.
2. تفسري نورالثقلني، ج 1، ص 263.

3. اماىل شيخ طوىس، ج 1، ص 306 ـ مناقب ابن شهر آشوب مازندراىن، ج 3، ص 96.
4. تفسري برهان، ج 1، ص 168.

5. بحاراالنوار، ج 9، ص 120.
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   13. خاشعين آن ها هستند      

ابن عبــاس گويد: مقصود از خاشــعين در آيه 45 بقره: »واستعينوا بالصرب والصلوة وانها 
لكبرية اال عىل الخاشعني«.1

همانا آن ها رســول خدا و اميرالمؤمنين هستند كه در نماز خود اقبال و خشوع و 
ذلت در پيشگاه خداوند را رعايت مى نمودند. 

  14. حزب پيروز خدا      

محدث و مفسر حسين بن حكم حبرى در كتاب »ما نزل من القرآن ىف عىل« از سلمان 
فارسى روايت كرده كه: سلمان هميشه به مردم مى گفت: اى مردم دلهاى خود را نسبت 
به محبت و واليت على بررسى كنيد زيرا هر وقت من خدمت رسول خدا مى رسيدم 
و على وارد مى شد رســول خدا دست بر شانه من مى زد و مى فرمود: »يا سلامن هذا 
و حزبه هم املفلحون؛ اى ســلمان تنها على و حزب او رستگارند«. »... اال انَّ حزب الله  هم 

املفلحون«.2

   15. حديثى جامع      

عبدالــرزاق بن قيس رحبى مى گويد: با على بن ابيطالــب جلوى در داراالمارة كوفه 
نشسته بوديم تا اينكه نور آفتاب حضرت را وادار كرد تا كنار ديوار زير سايه نشيند همين 
كه از جا برخاســت مردى از همدان دامن حضرت را گرفت و گفت: اى اميرمؤمنان يك 

حديث جامعى برايم بازگو تا خداوند به وسيله آن سودى به من رساند. 
امام فرمود: مگر اين سود در بسيارى از احاديث نهفته نيست؟ عرض كرد: چرا وليكن 

حديث جامعى برايم بازگو. 
امام فرمود: دوستم رسول خدا برايم باز گفت: »كه من و شيعيانم كه چهره آن ها از 
ســپيدى مى درخشد سيراب بر سر حوض كوثر وارد مى شويم و دشمنان ما با روئى سياه 

عطشان و لب تشنه بر آن وارد مى گردند«. 

1. ما نزل من القرآن ىف عىل، حسين بن حكم حبرى، ص 238.
2. ما نزل من القرآن ىف عىل ، ص 231، بحاراالنوار، ج 68، ص 40 مجادله، 22.
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ســپس امام فرمود: اين را بگير كه نمونه اى از خروار است تو با آن كسى هستى كه 
دوستش دارى و براى توست آنچه به دست آورده اى مرا رها كن اى برادر همدانى سپس 

امام داخل داراالماره شد.3

   16. تقسيم كننده بهشت و دوزخ      

ابوبصيــر از امام باقر از پدرانش روايت كند كه رســول خدا فرمود: اى على! 
حال تو چگونه است آن گاه كه صراط بر روى دوزخ كشيده شود و تو بر لب پرتگاه دوزخ 

ايستاده باشى و به مردم گفته شود: »عبور كنيد«.
 آن گاه تو به دوزخ مى گويى: اين شــخص از آن من و اين شخص از آن تو. على
عرض كرد: اى رســول خدا اينان )كه من براى خود بر مى گزينم( چه كســانى هستند؟ 

فرمود: آن ها شيعيان تو هستند و هركجا كه باشى با تو خواهند بود.

   17. پاكان پاك سيرت      

حــارث مى گويد: على بن ابيطالب فرمود: رســول خدا هر روز صبح نزد ما مى آمد و 
مى فرمود: نماز ـ خدا شما را رحمت كند ـ نماز )به درستى كه خداوند اراده كرده كه فقط 

از شما خانواده هر گونه پليدى را بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند«(.4 

   18. پيشروان به سوى بهشت      

ابن عباس گويد: از تفســير قول خداونــد: »السابقون السابقون اولئك املقربون ىف جنات 
النعيم«.

از رسول خدا پرسيدم؛ فرمود: جبرئيل به من گفته: ايشان على و شيعيان او هستند 
آنانند كه به بهشت پيشى گيرند و به جهت كرامتى كه خداوند به آنان نمود مقربان درگاه 

خداى متعال مى باشند.5

3. اماىل مفيد، ص 387.
4. احزاب / 33 ـ اماىل شيخ مفيد، ص 363.

5. اماىل مفيد، ص 339 ـ واقعه / 12.
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   19. كوثر چيست؟    

عبداهلل  بن عباس گويد: وقتى سوره كوثر نازل شد على بن ابيطالب عرض كرد: اى 
رسول خدا كوثر چيست؟ 

فرمود: نهرى است كه خداوند به من كرامت نموده است. 
علــى عــرض كرد: اين نهر گرانقدر اســت پس آن را براى مــا توصيف كن اى 

رسول خدا؟
پيامبر فرمود: آرى اى على! كوثر نهرى اســت كه از زير عرش الهى جارى است 
آبش از شــير سفيدتر و از عسل شــيرين تر و از كره نرم تر است سنگريزه هايش زبرجد و 
ياقوت و مرجان و گياهش زعفران و خاكش مشــك خوشــبو و پايه هايش به زير عرش 

خدا استوار است.
آن گاه رســول خدا دست به پهلوى اميرالمؤمنين زد و فرمود: »اى على! اين نهر از 

آن من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود«.1

   20. اجابت سه درخواست    

امام صادق فرمود: وقتى رســول خدا درسرزمين قديد جايى در نزديكى شهر مكه 
فرود آمد به امام على فرمود: اى على! من از خدا خواسته ام كه ميان من و تو دوستى 
برقرار ســازد و ساخت و از او خواســتم كه ميان من و تو برادرى افكند كه افكند و از او 

خواستم كه تو را وصى و جانشين من قرار دهد و داد. 
مردى از آن قوم گفت: به خدا ســوگند يك صاع خرما در مشكى پوسيده بهتر از آن 
چيزى اســت كه محمد از پروردگار خود خواسته است چرا او ُملك و سلطنتى درخواست 
نكرده كه او را بر دشــمنش يارى دهد يا گنجى كه به وسيله آن بر فقر و تهيدستى خود 
چيره گردد پس خداى متعال آيه 12 سوره هود را نازل فرمود: »فلعلّك تارك بعض ما يوحى 
اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لو ال انزل عليه كنز ا و جاء  معه ملك امنا انت نذير والله  عىل كل 

ىش وكيل«.2

1. اماىل مفيد، ص 334.

2. اماىل مفيد، ص 315.
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   21. صراط مستقيم چه راهى است؟    

امام عسگرى در تفسير »رصاط الذين انعمت عليهم« چنين فرمود: يعنى گويند 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 حّقشان فرموده است: »ومن يطع الله  والرسول 
فاولئك مع الّذين انعم الله  عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والّصالحني وحسن اولئك رفيقا« 

)كســانى كه خدا و پيغمبرش را اطاعت نمايند همراه با اشــخاصى هستند كه پروردگار 
نعمت خود را به آنان مرحمت فرموده اســت؛ يعنى پيغمبران، درســتكاران، شهيدان، و 

نيكان، آنان چه خوب دوستان و همراهانى هستند(.1
از اميرالمؤمنين اين مطلب روايت شده است و سپس امام افزود: اين نعمت، ثروت 

دنيا و يا تندرستى بدن نبوده است. 
گرچه تمامى اينها از نعمت هاى آشــكار خداوند اســت مگر نمى بينى گاهى كافران 
بى دين داراى اين نعمت ها هســتند ولى شما را تشويق نفرموده است كه دعا كنيد تا راه 
آن ها را به شــما نشان دهد، بلكه فقط دستور داده شــده كه بخواهيد راه اشخاصى كه 
نعمت ايمان و تصديق پيامبر خدا و واليت خاندان پاكيزه پيامبر به آنان عطا گشــته، 
هدايت شويد و تّقيه نيك، شما را راهنمايى كند كه بدان وسيله از گزند بندگان خدا ايمن 

شويد. 
تّقيه اى كه با آن از افزودن گناهان و كفرورزى دشمنان خدا جلوگيرى مى شود به اين 
گونه با آن ها مدارا كنيد و آن ها را به مرزى نكشانيد كه تحريك شده و به تو و مؤمنين 
آزار رســانند، و همچنين مأمور گشته ايد تا از خدا بخواهيد كه شما را به شناختن حقوق 

برادران مؤمنتان راهنمايى فرمايد. 
بنابراين هيچ بنده، مرد يا زنى نيست كه محمد و آل محمد را دوست 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 باشد و نيز هركس از بندگان، مردان و زنان كه با 
مردمان به بهترين وجه سازش و مدارا كند از اين كار به باطل مبتال نگردد و از مرز حق 
گام بيرون ننهد تا آنجا كه پروردگار هر نفس او را تسبيحى قرار داده، و عملش را پاكيزه 

گرداند و بينشى به او دهد كه بتواند راز ما را پوشيده نگه دارد. 

1. نساء / 271.
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و خشــم خود را فرو برد و به هرچه از دشمنان مى شنود بردبارى كند اگر چنين باشد 
خداوند پاداش كســى را به او مى دهد كه در راه خدا در خون خود غوطه ور گشته است و 
هيچ بنده اى نيست كه خود را موظف به اداى حقوق برادرانش بداند و با كوشش خويش 
حقوق آنان را به طور كامل و يا به اندازه اى كه برايش مقدور باشــد بپردازد و عفو آنان 

مايه خشنودى او گردد. 
و لغزش هاى ايشــان را جستجو و كنجكاوى نكند و آن ها را ناديده بگيرد و درگذرد 
مگر اين كه خداوند در روز قيامت به او بگويد: اى بنده من تو حقوق برادرانت را پرداختى 

و در حق هايى كه به سود تو و زيان آن ها بود پى جويى نكردى. 
پس من كه بخشنده ترم و بزرگواريم بيشتر است شايسته است همان گونه كه تو كرم 
و گذشــت كردى با تو مسامحه و بزرگوارى نمايم، بنابراين امروز نه تنها آنچه را كه به 
تو نويد داده ام مى دهم بلكه از بخشــش و فضل بى پايانم بيشتر از آنچه وعده داده بودم 

خواهم داد و كوتاهيت را در برخى از حقوقم پيگيرى نخواهم كرد. 
امام فرمود: پــس 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 دشــمنى و جنگ و آشــتى ات را براى رضاى خدا و در راه خدا كن زيرا 
واليت خدا شامل حال تو نخواهد گرديد مگر از اين رهگذر، و هيچكس 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؛ آن شخص عرض كرد: يا رسول اهلل ! چگونه مى توانم بدانم كه دوستى و دشمنى 

و كينه ورزيم در راه خداست يا نه؟!
و ولّى خدا كيست تا دوستدار او باشم؟ و دشمن وى كيست تا با او ستيز كنم؟

پيامبر خدا به على اشاره كرد و فرمود: آيا او را مى بينى؟
 گفت: بلى! فرمود: دوســتدار و مطيع  او مّحب و فرمانبردار خداوند است پس على
را دوست بدار و دشمن وى را دشمن دار و با هركس كه دوست على بود دوستى كن 
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حتى اگر چنين شــخصى قاتل پدر و يا قاتل فرزندت باشــد؛ و با دشمن او دشمن باش 
اگرچه پدر يا پسرت باشد.1

   22. كشتى نجات بخش   

عبادبن عبداهلل  گويد: مردى خدمت اميرالمؤمنين آمد و عرض كرد: اى اميرمؤمنان 
مــرا از معنى فرمايش خداوند متعــال كه فرمود: »افمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه«.2 خبر ده؟ امام فرمود: رســول خدا آن كسى اســت كه بر دليلى روشن از جانب 

خداى خود است و من گواه او و از او هستم. 
ســوگند به آن كه جانم در دســت اوســت احدى از قريش نيست كه تيغ سرتراشى 
بر ســرش كشيده شده باشــد؛ جز اين كه خداوند درباره ى او مطلبى در كتاب خود فرو 

فرستاده است. 
و سوگند به آن كه جانم در دست اوست اگر بدانند آنچه را كه خداى متعال درباره ى 
ما خانواده بر زبان پيامبر اّمى خود جارى ســاخته )اين دانســتن آن ها( نزد من محبوبتر 
است از اين كه به اندازه ظرفيت اين صحن )صحن مسجد كوفه( برايم طال باشد به خدا 
سوگند َمَثِل ما در ميان اين امت جز همانند كشتى نوح و باب ِحّطه در ميان بنى اسرائيل 

چيز ديگرى نيست.3

   23. دست خدا، حزب خدا    

رســول خدا فرمود: يا على! اين دين با شــما شــروع شــده و به دست شما پايان 
پذيرد صبر را پيشــه سازيد كه سرانجام امور از آِن پرهيزكاران است شما حزب خدائيد و 

دشمنانتان حزب شيطان. 
خوشا به حال آنكس كه از شما فرمان برد....4

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 78.
2. هود / 17.

3. اماىل مفيد، ص 160.

4. اماىل مفيد، ص 170.
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   24. آرامش قيامت در كنار كوثر    

رسول خدا به امام على فرمود: 
»يا عىل انت وشيعتك عىل الحوض تسقون من احببتم و متنعون من كرهتم وانتم االمنون 

يوم الفزع االكرب ىف ظّل العرش ويفزع الناس وال تفزعون و يحزن الّناس وال تحزنون وفيكم نزلت 

هذه االية: ان الذين سبقت لهم مّنا الحسنى...! يا على! تو و شــيعيان تو در كنار كوثر، هركه 

را خواهيد آب مى دهيد و هركه را خواهيد منع مى كنيد و شــماييد كه در آن روز كه روز 
فزع اكبر اســت زير سايه عرش خداوند جاى داريد در حالى كه مردم در شدت و سختى 
و هراس هســتند و شما در امن و آرامش به سر مى بريد و اين آيه: »ان الّذين سبقت لهم 

مّنا الحسنى....«.1

درباره شما نازل شده است.2

   25. ياد على در قرآن    

امام باقر در تفسير »ولقد رصّفنا للناس ىف هذه القرآن ان ليذكروا وما يزيدهم اال نفورا«3 
فرمود: 

مقصود اين است كه ما على را در همه جاى قرآن ياد كرديم و او نزد ما ذكر است 
با وجود اين مردم از او فاصله گرفتند. 

»ولقد ذكرنا عليا ىف كل القرآن وهو الذكر وما يزيدهم نفورا«.4

   26. تفسيرى جامع    

ابن حجر عسقالنى در لســان الميزان از مغيره بن سعيد آورده كه مى گويد: مقصود از 
»بالعدل« در آيه شريفه: »ان الله  يامر بالعدل واالحسان...«.5

1. انبياء / 101.
2. بحاراالنوار، ج 39، ص 307.

3. اسراء / 41.
4. تفسري فرات كوىف، ص 241 ـ شواهدالتنزيل، ج 1، ص 456.

5. نحل / 90.
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على بن ابيطالب اســت و مقصــود از »االحسان« فاطمه اســت و مقصود از »وايتاه 
ذى القرىب« حسن و حسين هستند.1

   27. راه خدا   

امام باقر فرمود: »عىل بن ابيطالب يامر بالعدل وهو عىل رصاط مستقيم«. 
 يعنى: فرمان دهنده به عدل و كســى كه در صراط مستقيم اســت على بن ابيطالب

مى باشد.2

    28. عالم امت محمد   

امــام باقر فرمود: »ومن عنده علم الكتاب« درباره ى على نازل شــده و او عالم اين 
اّمت است.3

 انّه عامل هذه االّمة«.  »هذه االية نزلت ىف عىّلً

يعنى: اين آيه نازل شد در شأن واالى امام على چرا كه اوست عالم اين امت.

   29. برترين شاهد خدا   

شخصى از امام على پرسيد: بهترين فضيلت شما كدام است؟ 
امام اين آيه را تالوت فرمود: »ومن عنده علم الكتاب«.4

و فرمود: مقصود از اين آيه من هستم.5
سئل امرياملؤمنني عىل »عن افضل منقبة له فتال هذه االية )افمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه 

شاهد منه«....6

وقال: »انا الّشاهد من رسول الله  از امام على ســؤال شد: بهترين منقبت و فضيلت 

شما كدام است؟ 

1. لسان امليزان، ج 6، 76، چاپ حيدرآباد.
2. توضيح الدالئل، ص 163 ـ تأويل االيات، ج 1، ص 258 ـ كشف الغمه اربىل، ج 1، ص 324.

3. رعد/ 43 ـ ينابيع املودة، ص 104.
4. رعد / 43.

5. كاىف، ج 1، ص 257.
6. هود / 17.
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امام اين آيه را تالوت نمود و فرمود: مقصود از شاهد در اين آيه من هستم.1

   30. فضلى عظيم    
امام باقر درباره ى آيه شريفه: »ويوت كّل ذى فضٍل فضله...«.2

يعنــى: خداوند به هر صاحب فضيلتــى فضل او را )به تناســب كمالش( عطا كند. 
فرمودند: مقصود از اين آيه على بن ابيطالب است.3

   31. حق آشكار   

امام باقر مى فرمايد: منظور از آيه شــريفه: »ويستنبئونك احقُّ هو قل اى ورىّب انه لحق 
وما انتم مبعجزين«.4

فضايلى است كه رسول خدا براى على بيان فرمود؛ اى رسول من اين مردم از تو 
مى پرسند آيا آنچه درباره ى على مى گويى حق است؟ به آن ها بگو: بلى! به پروردگارم 

كه حق است و شما نمى توانيد از آن جلوگيرى كنيد.5

   32. واليت راه صعود به آسمان    

زيدبن على بن الحسين گويد: مقصود از آيه شريفه: »ويهدى من يشا اىل رصاط مستقيم« 
واليت على بن ابيطالب است.

)جالب اين كه حاكم حســكانى در شــواهدالتنزيل نيز اين روايــت را آورده و بر آن 
تصريح و تأكيد كرده كه »ويهدى من يشا اىل رصاط مستقيم« واليت على اســت، ج 1، 

ص 263(.

1. احتجاج، ج 1، ص 232 ـ تفسري صاىف ـ كاىف، ج 1، ص 190.
2. هود / 3.

3. توضيح الدالئل، ص 161 ـ ارجح املطالب، ص 86 ـ تفسري قمى، ج 1، ص 321 ـ دالئل الصدق، ج2، ص 260 
ـ مناقب ابن شهر آشوب مازندراىن، ج 3، ص 98.

4. يونس / 53.
5. اصول كاىف، ج 1، ص 430 ـ تفسري رشيف نورالثقلني، ج 2، ص 306 ـ اماىل صدوق، ص 771.
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   33. صفتى مخصوص    

اميرالمؤمنين امام على در زمان خالفت عثمان به مهاجرين و انصار فرمود: شما را 
به خدا سوگند مى دهم آيا به ياد داريد كه چون اين آيه »يا ايها الذين آمنوا اتقواالله  وكونوا مع 
الصادقني«1 نازل شــد سلمان فارسى از رسول خدا پرسيد: يا رسول اهلل  اين آيه به عموم 

مردم مربوط است يا به عده اى خاص؟ 
رسول خدا به او فرمود: صادقين در اين آيه، مخصوِص برادرم على و جانشينان بعد 
از او تا قيامت است اما كسانى كه مؤظف به پيروى از آن ها هستند همه مؤمنين هستند؟ 

گفتند: آرى به ياد داريم.2

   34. مجاهد اكبر    

در تفسير صافى نقل شده كه امام باقر فرمود: »نزلت هذه االية ىف عىل بن ابيطالب«. 
يعنى: اين آيه درباره على ابن ابيطالب نازل شده است كه:

»اجعلتم سقاية الحاّج وعامرة املسجد الحرام كمن آمن بالله  واليوم االخر وجاهد ىف سبيل الله ...«.3 

يعنى: آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مســجدالحرام را مانند )كار( كســى قرار 
داده ايد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟ اين دو يكسان 

نيستند.
امام باقر فرمود: اين آيه درباره على بن ابيطالب نازل شده است. 

   35. شأنى شريف    

امام صادق درباره ى شــأن نزول آيه 64 انفال: »يا ايها النّبى حسبك الله  ومن اتّبعك 
من املؤمنني«.

1. توبه / 119.
2. كامل الدين مرحوم صدوق، ص 278.

3. توبه / 19 )حاكم حسكانى نيز در شواهد التنزيل همين راى را داده، ج 1، ص 250(.
در تفسير بزرگ نورالثقلني نيز همين مطلب تصريح شده است، ج 2، ص 194 و در ينابيع املودة ص 93 و در الدر 

املنثور سيوطى و تفسير القرآن ابن كثير دمشقى و ثمار القلوب ثعالبى و ربيع االبرار زمخشرى.
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يعنى: اى پيامبر! خداوند و مؤمنانى كه از تو پيروى كرده اند تو را بس اســت فرمود: 
اين آيه در شأن على نازل شد.

وترمــذى در مناقب ص 54 و عالمه مظفر در دالئل الصدق ج 2 ص 185 آورده كه 
اين آيه در شــأن واالى اميرموحدان عالم، حضرت سيدالكونين على بن ابيطالب نازل 

شده است.1

   36. حديث كساء    

حاكم حســكانى كه از علماى بزرگ اهل ســنت اســت در شــواهد التنزيل ج 2 از         
ص 10 تا 92 را به بيان روايات متعدد در خصوص حديث كساء به طرق مختلف اختصاص 
ا  داده و تصريح و تأكيد كرده كه اصحاب كســاء همان كسانى هستند كه آيه شريفه: »امِنَّ
يريدالله  عنكم الرجس....«2؛ دربــاره ى آن ها نازل شــده و آن ها عبارتند از على و فاطمه و 

. حسن و حسين

   37. عهدى نورانى    

امام على در سخن خود با مردى يهودى فرمود: »ولقد كنت عاهدت الله  ورسوله انا 
وّعمى حمزة واخى جعفر و...«؛ من و عمويم حمزه و برادرم جعفر و پسر ّعمم عبيده از قبل 

با خدا و رســول او عهد و پيمانى بستيم و به آن وفا نموديم و خدا خواسته بود كه آن ها 
قبل از من به لقاى او برسند و به اين جهت خداوند آيه »من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهد وا 

الله  عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديالً«3 را در شأن ما نازل نمود.4

1. احقاق الحق، ج 3، ص 196.
2. احزاب / 33.
3. احزاب / 23.

4. خصال، ج 2، ص 14.
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   38. دستگيره اى محكم    

قال رسول الله  : »انت العروة الوثقى الّتى الانفصام لها« رسول خدا به على فرمود: 

تويى عروه الوثقى و دستگيره محكم رسيدن به خدا كه هرگز گسسته نمى شود.1
سپس فرمود: »معارش الناس من اّحب ان متّسك بالعروه الوثقى الّتى ال انفصام لها فليتّمسك 
لوالية عىل بن ابيطالب فاّن واليته واليتى وطاعته طاعتى« اى مردم هركس كه دوست دارد 

به عروة الوثقى ودســتگيره محكمى كه هرگز گسســته نخواهد شد چنگ بزند بايد به 
واليت على بن ابيطالب چنگ بزند كه همانا واليت او واليت من و پيروى از او پيروى 

از من است.2

   39. وعده اى بزرگ    

از امام صادق نقل شده كه فرمود: مقصود از آيه »وعدناه وعدا حسنا«.
اميرالمؤمنين است كه خداوند به او وعده داده است كه در دنيا از دشمنان او انتقام 

بگيرد و در آخرت او و دوستانش را به بهشت ببرد.
»... وعده الله  ان ينتقم له من اعدائه ىف الدنيا ووعده الّجنة له وال وليائه ىف االخرة«.3

   40. سلسله اى از نور    

ابوســعيد خدرى از رســول خدا نقل كرد كه فرمود: به جبرئيــل گفتم مقصود از 
»ازواجنا« )در آيه 74 ســوره فرقان( كيســت؟ گفت: خديجه، گفتم: مقصود از »ذريّاتنا« 

كيست؟ گفت: فاطمه. 
گفتم: مقصود از »قرة اعني« كيست؟ گفت: حسن و حسين. 

گفتم: مقصود از »واجعلنا للمتقني اماما« كيست؟ گفت: على است.4

1. مناقب خوارزمى، ص 35.
2. ماة منقبة ال امرياملؤمنني شيخ فقيه محمدبن احمدبن شاذان قمى، ص 71 وبحاراالنوار، ج 27، ص 79.

3. تأويل االيات، ج 1، ص 422 ـ قصص / 61.
4. تفسري فرات كوىف، ص 291 ـ شواهدالتنزيل، ج 1، ص 538.
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   41. اصحاب نور    

الّصالحات«؛  وعملوا  آمنوا  »الذين  فقال«:  االية  هذه  عن  سئل  انه   عن الصادق »القمى 

اميرالمؤمنيــن واصحابــه و »كاملفسدين ىف االرض«؛ حبتر و زريــق )كناية عن االول والّثاىن( 
واصحابهما و »ام نجعل املتقني«؛ اميرالمؤمنين و »كالفجار« حبتر ودالم واصحابهما )وهذه 

االلفاظ كنايات عن الثلثة(.

شــيخ بزرگوار قمى در تفسير خود از امام صادق نقل كرده كه آن حضرت فرمود: 
مقصود از »الذين آمنوا وعملوا الصالحات« اميرالمؤمنين و اصحاب او هســتند و مقصود از 
»كاملفسدين ىف االرض« اولى و دومى و ياران آن ها مى باشند. چنان كه مقصود از »ام نعجل 

املتقني« نيز اميرالمؤمنين و اصحاب او هستند و مقصود از »كالّفجار« آن دو نفر و ياران 

آن ها هستند.5

   42. يگانه اى شريف   

ابن عبــاس گويــد: »جمع الله  هذه الخصال كلّها ىف كل عىل« »اال الذين آمنوا وعملوا 
الّصالحات...« »كان والله  اول املؤمنني اميانا وعملوا الصالحات وكان من صىّل وعبدالله  من اهل االرض 

مع رسول الله  ...« خداوند متعال همه خصلت هاى ياد شــده در اين آيه )سوره عصر( را 

در على جمع نموده زيرا او نخستين كسى بود كه ايمان آورد و با رسول خدا عبادت 
نمود به نماز ايســتاد و رســول خدا او را سفارش نمود كه او را غسل دهد و ديون او را 
ادا كند و اطراف قبر او ديوارى قرار دهد كه زن ها با نشســتن بر قبر او، او را اّذيت نكنند 

و او را سفارش نمود به حفظ حسن و حسين  و اين است معناى »وتواصوا بالّصرب«.6

   43. على در قيامت    

حسكانى از بزرگان اهل سّنت در كتاب شواهدالتنزيل آورده؛ كه ابن عباس گفت: اول 
كسى كه روز قيامت كفه حســنات او در ميزان سنگين مى شود على بن ابيطالب است 
زيرا در ميزان او جز حســنات و اعمال خير چيزى وجود ندارد و كفه ســئيات او خالى از 

5. ص / 28 ـ تفسري قمى، ج 2، ص 207.
6. دالئل الصدق، ج 2، ص 374 ـ شواهدالتنزيل، ج 2، ص 483.
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گناه است چون او به اندازه يك چشم بر هم زدن هم نافرمانى خدا را نكرده است؛ سپس 
 فرمود: و اين است معناى آيه شريفه: »فاّما من ثقلت موازينه...«؛ يعنى ميزان اعمال على

از عبادات و حسنات او سنگين تر است و او در بهشت زندگى شادمانى خواهد داشت.1

   44. صاحب عصر   

فى تفسير نورالثقلين ج 5 ص 666 »عن االحتجاج باسناده اىل الباقر عن النبى قال«: 
»وىف عىٍل والله  نزلت سوره العرص »بسم الله  الرحمن والرحيم والعرص« اىل آخره ورواة ىف البحار جلد 

24 صفحه 214«.

در تفســير شريف نورالثقلين از كتاب احتجاج و در بحاراالنوار عالمه مجلسى از امام 
باقر از رسول خدا نقل شده كه فرمود: به خداى سوگند اين سوره )والعصر( درباره ى 

على نازل شد.

   45. صورت هاى نورانى بر لب كوثر   

حســكانى در شواهد التنزيل از شراحيل االنصارى كاتب امام على نقل كرده كه او 
گفت: از على شنيدم كه مى فرمود: وقتى كه رسول خدا بر من تكيه نموده بود و من 

او را به سينه گرفته بودم به من فرمود: آيا اين آيه را شنيدى؟
»اّن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خري الرّبيه«2 سپس فرمود: مقصود از اين آيه 

تو و شــيعيان تو هستند و چون در قيامت امت هاى ديگر براى حساب جمع شوند شما با 
صورت هاى نورانى در كنار حوض كوثر با من خواهيد بود.3

   46. شمس و قمرم آمد   

از ابومحمد نقل شــده كه گويد: از امام صادق درباره ى سوره شمس سؤال كردم 

1. شواهد التنزيل، ج 2، ص 367.
2. بينة / 7 )چه زيباســت كه گلى چون پيامبر تكيه گاه انســان باشد و جالب تر اينكه موالى ما شاهد وحى الهى 
بوده و چه ويژگى ممتازى؛ و عجيب تر اين كه اين روايت در بســيارى از منابع اهل ســنت من جمله در شــواهد 

التنزيل نقل شده(. 

3. شواهد التنزيل، ج 2، ص 356.
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فرمود: مراد از »والشمس وضحاها« رســول خدا مى باشــد كه خداوند به واسطه او براى 
مردم دين خود را روشن نمود و مقصود از »والقمر اذا تالها« اميرالمؤمنين است كه بعد 
از رســول خدا او هادى و راهنماى مردم بوده و رســول خدا علوم خود را به او تعليم 

نموده است...1

   47. على به آن ها مى خندد    

امام ســجاد مى فرمايد: چون روز قيامت شود دو تخت مزّين از بهشت خارج و در 
كنار دوزخ قرار گيرد، سپس اميرالمؤمنين بر آن ها قرار گيرد و وقتى بخندد جهنم زير 
و رو شود و آن دو نفر )اولى و دومى( را از دوزخ خارج كنند و مقابل اميرالمؤمنين قرار 
 دهند. و چون مقابل آن حضرت قرار گيرند گويند: اى اميرمؤمنان اى وّصى رسول خدا

آيا به ما ترحم نمى كنى و براى ما در نزد پروردگار خود شفاعت نمى نمايى؟ 
امام سجاد مى فرمايد: سپس على به آن ها مى خندد و آن گاه از جاى خود حركت 
مى كند و داخل بهشــت مى شود و آن دو تخت باال مى روند و اولى و دومى نيز به دوزخ 
باز مى گرداند سپس فرمود: اين است معناى آيه 34 سوره مطففين: »فاليوم الّذين آمنوا من 

الكّفار يضحكون عىل االرائك ينظرون هل ثّوب الكّفار ما كانوا يفعلون«.2

   48. ابرار در قرآن كريم   

امام حسن فرمود: »وكلاّم ىف كتاب الله  عّزوجّل من قوله؛ »اّن االبرار«، »فوالله  ما اراد به االّ 
عىل بن ابيطالب وفاطمة وانا والحسني النا نحن االبرار...«.

به خدا ســوگند هرچه كلمه ابرار در قــرآن كريم آمده جز على بن ابيطالب و فاطمه و 
من و حســين اراده نشده است چرا كه ماييم نيكان از فرزندان پدر و مادرهاى خود و 
دل هاى ما به واسطه طاعت ها و اعمال نيك رشد و آگاهى يافته و از دنيا و محبت به آن 
بيزار شــده است و ماييم كه خداى خود را در همه واجبات اطاعت نموديم و به وحدانيت 

او ايمان آورديم و رسول او را تصديق كرديم.3

1. كاىف، ج 8، ص 50.
2. دالئل الصدق، ج 22، ص 339 ـ بحاراالنوار، ج 36، ص 66.

3. تفسري نورالثقلني، ج 2، ص 326.
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   49. بزرگ ترين نشانه خدا    

از امام هشــتم درباره ى آيه: »عم يتسالون« ســؤال شــد؟ حضرت فرمود: كه امام 
على فرموده است: »مالله  بنا اعظم مّنى ومالله  آية اكرب مّنى وقد عرض فضىل عىل االمم املاضية 
عىل اختالف السنتها فلم تّقر لفضىل«؛ هيچ خبر و آيه اى نزد خدا بزرگ تر از من نيست و چون 

واليت من بر امت هاى گذشته عرضه شد آن ها به فضل من اعتراف نكردند.1

   50. داناى اسرار كتاب اهلل  العظيم    

وقتى على به كوفه آمد تا چهل روز در نمازهاى خود سوره »سبح اسم ربك االعىل« 
را قرائت مى نمود تا اين كه منافقان گفتند: به خدا سوگند على چيزى از قرآن را حفظ 

ندارد وااّل سوره ديگرى را مى خواند. 
اصبغ بن نباته گويد: چون اين سخنان به امام رسيد؛ فرمود: واى بر آن ها من قرآن را 
خوب مى شناســم و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و فواصل و حروف و معانى آن را 
مى دانم به خدا ســوگند هيچ كلمه اى به رســول خدا نازل نشد مگر آن كه من دانستم 

درباره ى چه كسى و در چه روزى و در چه محلى نازل شده است. 
واى بر آن ها مگر آيه »اّن هذا لفى الصحف االوىل...« را نخوانده اند؟ به خدا سوگند همه 

صحف ابراهيم و موسى  را من از رسول خدا به ارث بردم و به آن ها آگاه هستم. 
ســپس فرمود: واى بر آن ها به خدا ســوگند اين آيه »وتعيها اذٌن واعيه« درباره ى من 
نازل شــده و چون آيه اى نازل مى شود همه اصحاب مى شنيدند من حفظ مى كردم ولى 
آن ها فراموش مى نمودند وقتى كه از نزد رسول خدا خارج مى شدند به يكديگر مى گفتند: 

رسول خدا چه گفتند؟2

    51. تهمت به رسول خدا   

رسول خدا فرمود: »ما من مومٍن خلص وّدى اىل قلبه االّ وقد خلص وّد عىٍل اىل قلبه كذب 

1. تفسري قمى، ج 2، ص 401 ـ شواهدالتنزيل، ج 2، ص 417.
2. مصباح الهدايه عالمه بهبهاىن، ص 131 ـ حاقه / 12.
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يا عىل من زعم انه يحبّنى ويبغضك« هر بنده اى كه از روى اخالص مرا دوست داشته باشد 

على را نيز دوست خواهد داشت. 
سپس فرمود: يا على دروغ مى گويد كسى كه فكر مى كند مرا دوست دارد در حالى 

كه با تو دشمن است. 
امام باقر مى فرمايد: بعد از اين ســخن رســول خدا ، دو نفــر از منافقان گفتند: 
رســول خدا فريب اين جوان را خورده اســت پس درباره ى آن ها اين آيه نازل شــد: 

»فستبرص ويبرصون بايّكم املفتون«.1

   52. مابين دو پيامبر   

ســعيدبن جبير از ابن عباس نقل كند كه گويد: نخســتين كسى كه لباس هاى زيباى 
بهشــتى را بر تن مى كند حضرت ابراهيم خليل الرحمن و محمد صفى اهلل  هستند 

سپس على است كه بين آن دو پيامبر با عزت به بهشت وارد خواهد شد.
ســپس ابن عباس اين آيه را تالوت نمود و گفت: مقصود از آيه شريفه: »والذين آمنوا 

معه« على و اصحاب او هستند.2

   53. خبر بزرگ    

».. عن روضه الكاىف قال امرياملؤمنني ىف خطبة الوسيلة: »واىّن الّنبا العظيم والّصديق االكرب«. 

از روضه كافى نقل شده كه اميرالمؤمنين در خطبه وسيله فرمود: نباء عظيم و صديق 
اكبر من هستم.3

   54. دو درياى ربانى و نورانى   

»عن الصادق قال: عىل وفاطمة صلوات الله  عليهام بحران عميقان اليبغى احدهام عىل 

صاحبه »يخرج منهام اللّولؤ ومرجان«4 قال: الحسن والحسني. امام صادق فرمود: مقصود 

1. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 392، ذيل آيه 5، سوره قلم.
2. النوراملشتعل، ص 262 ـ تحريم / 8.

3. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 243.
4. بحاراالنوار، ج 37، ص 96.
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از ايــن آيه )الرحمن آيه 19( على و فاطمه  هســتند كــه دو درياى عميق )از علم و 
معرفت( مى باشــند و به يكديگر ظلم نمى كنند و از آن ها لؤلؤ و مرجان يعنى حســن و 

حسين به وجود آمده است. 

   55. مرد با ايمان   

اميرالمؤمنين على فرمود: آگاه باشيد كه در قرآن نامهايى است كه مخصوص من 
است پس بپرهيزيد از اينكه خود را به آن ها بناميد كه گمراه خواهيد شد و از جمله آن ها 
قول خداوند اســت كه فرمود: »ورجالً سلام لرجٍل«1 كه مقصود از آن من هستم كه تسليم 

رسول خدا بودم.2

   56. جنب اهلل  عليست    

ابن شهر آشوب از امام ســجاد و امام باقر و امام صادق نقل كرده كه فرمودند: 
»ىف هذه االية: جنب الله  عىل و هو حجه الله  عىل الخلق يوم القيامة«3؛ در آيه شريفه جنب اهلل  

على است كه در روز قيامت حجت خدا بر مردم خواهد بود.4

   57. راهى به آسمان    

القمى عن الصادق انه ذكر خطر امرياملؤمنني وقال: »وانه لعلم للّساعة فال مترتّن بها 

 در تفســير قمى از امام صادق ، واتّبعون هذا رصاط مستقيم« قال: يعنى اميرالمؤمنين

نقل شــده كه آن حضرت عظمت مقام اميرالمؤمنين را ذكر كرد و ســپس اين آيه را 
تالوت كرد و فرمود: مقصود از صراط مستقيم اميرالمؤمنين است.5

1. زمر / 29.
2. بحاراالنوار، ج 24، ص 163.

3. زمر / 57.
4. بحاراالنوار، ج 24 / 191.

5. تفسري قمى ذيل آيه فوق زخرف / 61.
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   58. نشانه قيامت    

امام باقر فرمود: مقصود از آيه شريفه: »وانّه لعلم للّساعة«1 على است او نشانه ى 
قيامت است براى تو و قوم تو، در قيامت در مورد محبت على بن ابيطالب از شما سؤال 

خواهد شد.2

   59. صاحب كره زمين    

عبايه بن ربعى گويد: به عبداهلل  بن عّباس گفتم: چرا پيغمبر خدا على رابه ابوتراب 
ُكنيه داد؟ گفت: زيرا او مالك و صاحب كره زمين مى باشد و بعد  از پيغمبر حّجت خدا 
بر ســاكنان زمين است و بقاى زمين به او و آرامش زمين از بركت وجود اوست از پيامبر 
خدا شــنيدم كه فرمود: روز قيامت چون شــخص كافر نعمت هايى را كه از خداوند به 
عنوان پاداش و كاميابى براى شيعه على فراهم آورده است بنگرد، گويد: »يا ليتنى كنت 
ترابا«؛ اى كاش من هم شــيعه على بودم و اين است كه خداوند فرموده: »ويقول الكافر يا 

ليتنى كنت ترابا« كافر در آن روز مى گويد: اى كاش خاك بودم. )نباء: 40(.

)از روى حسرت مى گويد: اى كاش خاك بودم تا به عذاب آتش نمى سوختم(.3

   60. اولين مفسر حروف و معانى آن     

روزى شخصى يهودى خدمت رسول خدا آمد و پرسيد به كار بردن حروف الفبا چه 
ســودى دارد؟ در آن وقت على در محضر آن بزرگوار حضور داشــت پيغمبر خدا به 

على فرمود: پاسخ او را بده! پس دست به دعا برداشت و چنين گفت: 
پروردگارا! او را يارى فرما و اســتوارش بدار، آن گاه على فرمود: هريك از حروف، 

نامى از نام هاى خداوند است پس چنين ادامه داد: 
اّمــا »الف« ـ اهلل  ـ معبود به حّقى نيســت جــز او كه زنده كننــده و برپا دارنده و 
نگهدارنده همه موجودات اســت. بقره: 255 »با« باقى جاودانه اى است كه پس از نابود 
شــدن آفريدگانش پايدار خواهد بود »تا« تّواب )هشــت جاى قرآن آمده است( خداوند 

1. زخرف / 61.
2. بحاراالنوار، ج 32، ص 291.

3. معاىن االخبار، ج 1، ص 278.
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پس توبه پذير و مهربان اســت بازگشت از گناه را از بنده اش مى پذيرد »ثا« ثابت و پايداِر 
هميشگى است »يثبُت الله  الّذين آمنوا بالقول الّثابت« خدا آنان را كه ايمان آوردند به سبب 
ســخن راست و محكمى كه در دل هاى ايشان جاى گرفته است ثابت مى دارد )ابراهيم: 
27( »رجيم« ـ جّل ـ بس باشــكوه و منّزه اســت نام هاى او و »حا« حّق وجودى ثابت 
و زنده و بردبار اســت »خا« ـ خبير ـ آگاه به كردار بندگان »دال« ّديان، جزا دهنده روز 
رســتاخيز »ذال« داراى شــكوه و بزرگوارى »را«ـ  رأفتـ  نسبت به بندگان خود بسيار 
مهربان »زا« زينت پرستش كنندگان »سين« سميع شنوا و بينا »شين«شاكر سپاسگزار 

بندگان مؤمن خويش »صاد« صادق يعنى در نويد و وعيدش راستگو.
»ضاّد« آسيب رســانى كه به خاطر بهره مند ساختن اســت »طا« طاهر پاك سازنده 
بندگان از گناه و خود نيز از هر پااليشى پاكيزه است »ظا«ـ  ظاهرـ  آشكار در آينه جهان 
آفرينش كه نشــانگر عظمت او اســت »عين« عالم و آگاه به حال بندگان خود »غين« 
غيــاث فريادرِس درماندگان و دادخواهان »فا« شــكافنده دانه و هســته »قاف« قادر و 
تواناست بر تمامى آفريدگانش »كاف« بى نياز كننده اى است كه همتايى برايش نيست نه 
زائيده شده و نه زائيده است »ل« لطيِف مهربان و رساننده نيكى ها به بندگانش و »ميم« 
مالك پادشاه اقليم وجود اســت »نون« نور و روشنى آسمان ها است و زمين شّمه اى از 
فروغ عرش و عظمت او مى باشــد »واو« واحِد يكتاى بزرگوارى كه نه زائيده است و نه 
خود زائيده شــده از چيزى است »ها« هدايتگر و راهنماى بندگان خود »الم« هيچكس 
سزاوار پرستش نيســت جز ذات پروردگار يگانه اى كه شريكى برايش نيست »يا« ـ يد 
ـ دســت قدرت خدا بر سر آفريدگانش گسترده است وقتى سخن على به اينجا رسيد 
پيامبــر خدا فرمود: اين همان گفتارى اســت كه خداوند بــراى خود آن را از بنده اش 
پسنديد و در نتيجه با اين موشكافى و دقت اميرالمؤمنين، مرد يهودى اسالم را پذيرفت.1

   61. بزرگ ترين مرد زمينى    

روزى مردى به نزد ابن عباس آمد و پرســيد معناى »انزُع البطني« چيست؟ زيرا مردم 
در اين مورد نظرات گوناگونى دارند وى چنين پاسخ داد: 

 اى مرد به خدا سوگند كه از شأن و مقام كسى سؤال كردى كه بعد از پيغمبراكرم

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 99.
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هيچكس بر روى ريگ هاى زمين پا ننهاده كه در فضيلت برتر از او باشــد و بى شك او 
برادر رســول خدا و پســر عموى او و خليفه او بر امّتش مى باشد او شرك را از خود دور 
ساخت همانا او شرك ستيز و سينه اش از دانش پر بود و از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: 
هركــس مى خواهد فرداى قيامت نجات يابد چنگ بــر دامن اين »انزع« بزند، يعنى 

1. على

   62. همكالم با كره زمين    

اســماء بنت عميس نقل مى كند حضرت فاطمه زهرا فرمودند: شــبى كه به خانه 
على رفتم در بســترم مرا فزع گرفت و شــنيدم كه زمين با على صحبت مى كند و 

على نيز با زمين حديث مى فرمود. 
صبح اين واقعه را به رســول خدا خبر دادم پدرم وقتى آن را شنيد سجده طوالنى 
كرد ســپس سر برداشــت و فرمود: يا فاطمه! تو را بشارت باد به طيب نفس كه خداوند 
همسر تو را بر ساير خلق برترى داده و زمين را امر كرده كه با او صحبت كند و خبرهاى 

خود را و آنچه بر زمين جارى مى شود در شرق و غرب عالم به او خبر دهد.2

   63. مفسرى بزرگ و بى همتا    

 سليمان بلخى از ينابيع المودة نقل مى كند كه ابن عباس گفت: »اخذ بيدى االمام عىل
ىف ليلة مقمرة فخرج ىب اىل البقيع بعد العشاء وقال: اقرا يا عبدالله  فقرات: بسم الله  الرحمن الرحيم 

فتلكم ىل ىف ارسار البا اىل بزوغ الفجر«.

در شب مهتابى على دست مرا گرفت و به سوى قبرستان برد بعد از نماز عشا فرمود: 
بخوان من بسم اهلل  الرحمن الرحيم را قرائت كردم آن گاه از اسرار »با« بسم اهلل  براى من 

سخن گفت تا طلوع فجر.

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 145.
2. طرائف سيدبن طاووس، ص262.
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   64. قلب شب قدر    

مردى به امام محمدتقى عرض كرد: پســر پيامبر بر من خشــم مكن امام فرمود: 
براى چه چيزى؟ عرض كرد: براى آنچه مى خواهم از شما بپرسم.

امــام فرمود: بگو عرض كرد: خشــم نمى كنى. امام فرمود: خشــم نمى كنم. عرض 
كرد: بفرمائيد اين كه راجع به شــب قدر معتقديد كه فرشتگان و جبرئيل به سوى اوصيا 
نازل مى شــوند آيا براى آن ها امر عامى آورند؟ كه پيغمبر آن را نمى دانسته يا امرى را 
 آن را مى دانســته است با آن كه شما مى دانيد كه وقتى پيغمبر مى آورند كه پيغمبر
وفات كرد على تمام علوم او را فرا گرفته بود؟ امام فرمود: اى مرد مرا با تو چكار است؟ 
چه شخصى تو را نزد من آورد؟ عرض كرد: سرنوشت مرا براى طلب اين مطلب نزد 

شما آورد. 
 آن گاه امام فرمود: پس آنچه را به تو مى گويم خوب بفهمم همانا چون رســول خدا
را بــه معــراج بردند فرود نيامد تا اين كه خداوند علم گذشــته و آينده را به او آموخت و 
مقدار زيادى از آن علم مجمل و سربسته بود كه تفسير و توضيحش در شب قدر مى آمد 
على بن ابيطالب نيز هم مانند پيغمبر بود علوم مجمل را مى دانســت و تفسيرش در 

شب هاى قدر مى آيد مانند آنچه براى پيغمبر بود. 
عرض كرد: يابن رسول اهلل  مگر در آن علوم مجمل و سربسته تفسيرى نبود؟ 

امام فرمود: چرا ولى در شــب هاى قدر از طرف خداى تعالى به پيغمبر نســبت به 
آنچه مى دانند دســتور مى آيد كه چنين و چنان كن و در آن شــب دستور مى گيرند كه 

نسبت به آنچه مى دانند چگونه رفتار كنند....1

   65. قبله ليله القدر    

امام صادق مى فرمايد: على غالبــا و مكرر مى فرمود: هرگاه كه تيمى و عدوى 
)ابوبكر و عمر( خدمت رســول خدا بودند و آن حضرت ســوره قدر را با خشوع و گريه 
تالوت مى نمود مى گفتند: چقدر در تالوت اين ســوره دلت مى سوزد پيغمبر مى فرمود: 

1. كاىف، ج 1، ص 249.
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براى آنچه چشمم ديده و دلم فهميده و نيز براى آنچه دل اين شخص )على ( پس از 
من در مى يابد. آن ها مى گفتند: مگر شما چه ديده اى و او چه مى بيند؟ 

حضرت براى آن ها روى خاك مى نوشــت »تنزل املالئكة والروح فيها باذن ربهم من كل 
امر«.

ســپس مى فرمود: پس از اين كه خداى عزوجل فرمايــد: »هر امرى« ديگر چيزى 
باقى مى ماند؟ 

مى گفتند: نه. 
مى فرمود: مى دانيد آنكه هر امرى بر او نازل مى شود كيست؟ مى گفتند تو هستى اى 

. رسول خدا
مى فرمود: آرى اما شــب قدر بعد از من هم مى باشــد؟ مى گفتند: آرى، مى فرمود: در 
شب هاى قدر پس از من هم آن امر نازل مى شود؟ مى گفتند: آرى. مى فرمود: به چه كسى 
نازل مى شــود؟ مى گفتند: نمى دانيم پيغمبر دست بر سر من مى گذاشت و مى 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 به واسطه هراس سختى كه در دل آن ها مى افتاد.1

   66. معجزه علوى    

در تفسير منسوب به امام حسن عسگرى نقل است كه فرموده اند: 
چون يهوديان با على درباره نّبوت مناظره كردند و زير بار حق نرفتند.

حضرت به شــتران آن ها دستور داد: اى شتران گواهى دهيد براى محمد و وّصى 
او، ناگهــان همه شــتران و لباس هاى يهوديان به نطق آمدند و گفتند: يا على! راســت 
فرمودى كه محّمد رسول خداست و تو وصى اويى به حق، 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 رســول خدا نازل شد »امل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني« كتاب در اين آيه 

اميرالمؤمنين و متقين شيعيان اويند.

1. كاىف، ج 1، ص 364.
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   67. بزرگ ترين نشانه خدا    

ابوحمزه گويد: به امام باقر عرض كردم: قربانت گردم شــيعيان از شما تفسير اين 
آيه را مى پرســند »عّم يتسالون عن النبأ العظيم« يعنى از چه از يكديگر مى پرســند از خبر 

بزرگى مى پرسند؟ 
امام فرمود: اختيار با من است اگر خواهم به آن ها بگويم و اگر نخواهم نگويم. 

سپس فرمود: ولى من تفسيرش را براى تو مى گويم عرض كردم: »از چه از يكديگر 
مى پرســند؟ عّم يتســالون« امام فرمود: اين آيه درباره ى اميرالمؤمنين صلوات اهلل  عليه 
است؛ آن حضرت مى فرمود: خدا را آيه اى بزرگ تر از من نيست خدا را خبرى بزرگ تر 

از من نيست.1

   68. وسيله نجات در قيامت    

اميرالمؤمنين على فرمود: چگونه است حال مردمى كه سنت پيامبر را دگرگون 
ساختند و از وصى او رو گردان شدند آيا آن ها نمى ترسند كه عذاب بر آن ها نازل شود؟ 
ســپس اين آيه را تالوت فرمود: »امل تر اىل الذين بّدلوا نعمة الله  كفرا واحلوا قومهم دار 
البوار جهنم«؛ يعنى مگر آن كســانى را كه نعمت خدا را به ناسپاسى تغيير دادند نديدى و 

قوم خويش را به دوزخ كه سراى هالكت است در آوردند. 
ســپس امام فرمود: ما هستيم آن نعمتى كه خدا به بندگانش انعام فرمود هركس در 

روز قيامت كامياب شود به وسيله ما است.2

   69. تيزبين و باريك بين    

اميرالمؤمنين على درباره ى آيه 75 سوره حجر: »ان ىف ذلك اليات للمتوسمني«؛ يعنى: 
به يقين در اين براى هوشياران عبرت هاست، فرمود: رسول خدا باريك بين و تيزهوش 

بود و پس از او من و امامان از ذريه من باريك بين و بافراست هستيم.3

1. كاىف، ج 1، ص 297.

2. كاىف، ج 1، ص 315.

3. كاىف، ج 1، ص 418.
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   70. مؤمنى بى نظير    

امام باقر آيه 105 ســوره توبه: »فسريى الله  عملكم ورسوله واملؤمنون« را ياد نمود و 
فرمود: به خدا كه آن مؤمن على بن ابيطالب است.1

   71. ماء غدق    

حضرت ابوجعفر درباره ى آيه 16 سوره جن: »وان لو استقاموا عىل الطريقة السقيناهم 
ما غدقا«؛ اگر بر آن روش استوار شوند آبى فراوانشان نوشانيم.

فرمود: اگر بر واليت على بن ابيطالب اميرمؤمنان و اوصيا از فرزندان او استوار شوند و 
اطاعت آن ها را در امر و نهى شــان بپذيرند آب فراوانى به آن ها نوشانيم به اين معنى كه 
ايمان را در دلشــان جايگزين كنيم و مقصود از طريق و راه همانا ايمان به واليت على 

و جانشينان اوست.2

   72. خبر پر خير    

ابان بن تغلب روايت كرده از امام محمدباقر در مورد تفســير النباء العظيم پرسيدم؟ 
امام فرمود: مقصود از نباء عظيم على بن ابيطالب اســت كه مردم در شــأن او اختالف 

دارند.3

   73. على در قرآن كريم    

در قرآن كريم مكرر كلمه طيبه »عليا« آمده براى نمونه: »فان اطعنكم فال تبغوا عليهن 
سبيال ان الله  كان عليا كبريا«.4

»ووهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق عليا«.5

1. كاىف، ج 1، ص 318.

2. كاىف، ج 1، ص 320.
3. تفسري منهج الصادقني، ج 10، ص 120.

4. نساء / 34.
5. مريم / 50.
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»انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا1ـ  وال يوده حفظهام وهو العىل العظيم«.2

»وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله  هو العىل الكبري«.3

»ان الله  هو العىل الكبري«.4

»وهو العىل الكبري«.5

»وان يرشك به تومنوا فالحكم للّه  العىل الكبري«.6

»له ما ىف السموات وما ىف االرض وهو العىل العظيم«.7

»انه عىل حكيم«.8

»وانه ىف ام الكتاب لدينا لعىل حكيم«.9..

العىل: به طورى كه در آيات گذشته اشاره شد در قرآن بيشتر از اين ها آمده و خداوند 

متعال خود را به اين صفت وصف فرموده است على از اسماء صفات خداوند است كه در 
هفت جاى قرآن »العىل« و در يك مورد )على( و در سه جا )عليا( نازل شده است نمى دانم 
چرا بعضى ها در ختم تالوت قرآن كريم وحشــت دارنــد صدق الله  العىل العظيم بگويند 
مرحوم مالهادى سبزوارى در شرح االسماى خود على را مطابق اسم اعظم دانسته است 

)ص 89( فأفهم و تأّمل.

    74. راهنماى امت محّمد   

از رســول خدا روايت شده كه دست بر سينه خود گذاشت و فرمود: »انا منذر ولكل 
قوم هاد واو ما بيده اىل االمام عىل«.

يعنى: من بيم دهنده اين امتم و براى هر قومى هدايتگرى اســت ســپس خود را به 
سمت على برد و فرمود: اين مرد هدايت كننده شماست.

1. مريم / 57.
2. بقره / 255.

3. حج / 62.
4. لقمان / 30.

5. سبأ / 23.
6. غافر / 12.
7. شورى / 4.

8. شورى / 51.
9. زخرف / 4.
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»فقال: انت الهادى يا عىل بك يهتدى املهتدون بعدى«. 

آن گاه فرمــود: يا على! تو راهنما هســتى پس از من؛ هدايت نشــده ها با تو هدايت 
مى شوند و راه راست را در پيش مى گيرند.1

   75. قدر واليت    

اصبغ بن نباته از حضرت على بن ابيطالب روايت نموده كه رسول خدا به من فرمود: 
يا على آيا مى دانى معنى شب قدر چيست؟ عرض كردم: نه يا رسول اهلل . پيغمبر فرمود: 
خداوند تبارك و تعالى در آن شــب به تقدير و سرنوشــتى كه در روز قيامت خواهد بود 
قضا و حكم و اندازه گيرى نموده و در آنچه خداى عزوجل فرمان داد واليت تو بود و نيز 

واليت امامان از نژاد تو تا روز قيامت.2

   76. شاهد و مشهود    

عبدالرحمن هاشــمى از امام صادق در مورد آيه شريفه: »وشاهٍد ومشهود«.3 يعنى: 
 و اميرالمؤمنين سوگند به شاهد و مشهود، روايت كرده كه فرمود: مقصود پيغمبر اكرم

است.4

   77. نامى آسمانى    

حارث نصرى مى گويد: از امام صادق از تفســير آيه 3 ســوره توبه: »واذان من الله  
ورسوله اىل الناس يوم الحج االكرب«؛ پرسيدم؟ فرمود: نامى است كه خداوند از آسمان اختصاص 

به على داده است زيرا اوست كه از جانب رسول خدا بيزارى از مشركين را اعالم كرد 
پيغمبر نخست آن را به ابوبكر داده بود. 

جبرئيــل فرود آمد و گفت: اى محمد! خدا به تــو مى فرمايد: خودت يا مردى كه از 
 خودت باشد و ديگرى حق ابالغ آن را از جانب تو ندارد بعد از آن فرمان، پيغمبر على
1. مستدرك صحيحني، ج 3، ص 129 ـ كنزالعامل، ج 6، ص 157 ـ فخررازى و سيوطى و طبرسى هر يك در 

تفسير آيه 55 مائده اين روايت را در تفسير خود آورده اند.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 250.

3. بروج / 3.
4. معاىن االخبار، ج 2، ص 217.
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را فرستاد و او به ابوبكر رسيد و صحيفه را از دستش گرفت و برد و به ديوار كعبه نصب 
نمود از اين جهت خداوند او را »اَذان« ناميد همانا آن نامى اســت كه خداوند از آســمان 

اختصاص به على داده است.1
مفّضل بن عمر مى گويــد: در محضر امام صادق از آيــه مباركه: »انا انزلناه ىف ليلة 
القدر«.... سخن به ميان آمد امام فرمود: چقدر برترى آن بر سوره هاى ديگر آشكار است 

گويد: عرضه داشتم: برترى آن چه مى باشد؟ 
فرمود: در آن شــب واليت اميرالمؤمنين نازل شده گفتم: در شب قدرى كه ما آن 

را در ماه رمضان اميد داريم.
فرمود: آرى شــبى كه در آن شــب آســمان ها و زمين اندازه گيرى شــده و واليت 

اميرالمؤمنين در آن تقدير و معين شده است.2

   78. قرآن ناطق    

يعقوب بن جعفر روايت كرده كه در مكه با امام على بودم مردى به امام عرض كرد: 
همانا تو از كتاب خدا چيزى را كه نشنيده اى تفسير مى كنى؟ 

امام به او فرمود: كتاب خدا قبل از مردم بر ما نازل شــده و پيش از آن كه در ميان 
مردم تفســير شود براى ما تفسير شده ما حالل و حرام و ناسخ و منسوخ و سفرى )نازل 
شــده در سفر( و حضرى )نازل شــده در وطن( آن را مى شناسيم و مى دانيم در چه شبى 

چقدر آيه درباره ى چه كسى و درباره ى چه چيزى نازل شده است.3..

   79. عالم به علوم قرآن   

رسوِل خدا فرمود: 
»ان الله  عزوجل انزل عىّل القرآن وهو الَّذى من خالفه ضلَّ ومن ابتغى علمه عند غري عىلٍّ هلك«.

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 214.

2. معاىن االخبار، ج 2، ص 251.
3. بصائر الدرجات، ص 198، جزء 4، باب 8، حديث 4.
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همانا خداوند قرآن را بر من نازل كرده اســت كه هركس با آن مخالفت كند گمراه است 
و هركس علم آن را در نزد غير على طلب كند هالك مى شود.1

   80. بى همتا در شناخت قرآن    

رســول خدا فرمود: »فمن عمى عليه من علمه شيٌى مل يكن علمه مّنى والسمعه فعليه 
ومتشابهه«.  ومحكمه  وباطنه  ظاهره  علمته  كام  علم  قد  فانّه  عليه الّسالم  بعىل بن اىب طالب 

هركس كه علم قرآن برايش پوشــيده اســت و از من ياد نگرفته و نشنيده است بايد به 
على بن ابيطالب رجوع كند زيرا او ظاهر و باطن و محكم و متشــابه آن را همان گونه كه 

من مى دانم مى داند.2

   81. دستش را گرفته و باال آوردم    

رســول خدا فرمود: »معارش الناس! تّدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا اىل محكامته وال 
تبتعوا متشابهه! فوالله  لن يبني لكم زواجره وال يوضح لكم تفسريه اال الّذى انا آخذ بيده ومصعده اىّل 

وشائل بعضده ومعلمكم انَّ من كنت مواله فهذا )عىل( مواله وهو عىل بن اىب طالب اخى ووصّيى...3؛ 

اى مردم! در قرآن تدبر كنيد و آيات آن را بفهميد و به محكمات آن نظر كنيد و از متشابه 
آن پيروى نكنيد. 

به خدا سوگند! 
هرگز نواهى آن را براى شما تبيين نمى كند و تفسير آن را براى شما توضيح نمى دهد 
مگر كســى كه دســتش را گرفته و به نزد خــود باال آورده و بازويــش را باال گرفته ام 
به شــما اعالم مى كنم كه هركس من موالى اويم اين شــخص موالى او اســت و او 

على بن ابيطالب برادر و وصى من است....

1. بحاراالنوار، ج 38، ص 94، حديث 10.
2. بحاراالنوار، ج 22، ص 316.
3. بحاراالنوار، ج 37، ص 209.
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   82. كتاب نورانى كماالت    

عياشــى از حضرت صادق روايت نموده كه فرمود: »ال ريب فيه هدى للمتقني كتاب 
عىٍل الريب فيه«؛ 

يعنى على كتابى است كه شكى در او نمى باشد زيرا كماالت آن امام منصوب از خدا 
و رسول اوست.4

   83. علمدار عمل به قرآن    

حضرت اميرمؤمنان فرمود: در كتاب خدا آيه اى است كه هيچ كس قبل از من به آن 
عمــل نكرده و هيچ كس پس از من نيز به آن عمل نخواهد كرد و آن آيه »يا أيها الذين 

آمنوا اذا ناجتيم الرسول...« است.5

   84. معناى واقعى ايمان    

امام باقر مى فرمايد: ايمان در قرآن، على بن ابيطالب است.

   85. هفت حرف نورانى    

ابن عباس روايت كرده است. 
بيشــتر آنچه از تفســير قرآن آموخته ام از على بن ابيطالب است همانا قرآن بر هفت 
حرف نازل شــده اســت و هيچ حرفى از آن حروف نيست مگر اين كه براى آن ظاهر و 

باطنى است و به راستى على آن ظاهر و باطن را مى داند.6

    86. ظاهر و باطن قرآن نزد علی   

رســول خدا فرمود: »اّن القرآن انزل عىل سبعة احرف ما منها حرف اال له ظهر وبطن وان 
عىل بن اىب طالب عنده علم الظاهر والباطن« همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هيچ 

4. تفسري صاىف، ج 1، ص 91.
5. تفسیر طربی، ج14، ص20 ـ مناقب خوارزمی، ص277، حديث262.

6. مرآة االنوار، ص 5.
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حرفى از آن حروف نيســت مگر اين كه ظاهر و باطنى دارد و به راستى كه علم ظاهر و 
باطن قرآن تنها در نزد على است.1

   87. قارى ملكوتى    

حاكم حسكانى از دانشمندان اهل سنت با سند متصل از حضرت على روايت كرده 
كــه: »ما ىف القرآن آيه اال وقد قراتها عىل رسول الله  صىل الله  عليه وآله وسلم وعلّمنى معناها«؛   
هيچ آيه اى در قرآن نيســت مگر اين كه آن را بر رسول خدا قرائت كردم و معناى آن 

را به من تعليم داد.2
 در بسيارى از روايات شيعه و سنى آيه »ومن عنده علم الكتاب«3... به حضرت على
تفســير و تطبيق شده اســت از علماى اهل سنت حاكم حســكانى هفت روايت بر اين 
مطلب آورده4 و از علماى شــيعه سيدهاشم بحرانى در تفسير برهان در تفسير اين كلمه 
25 روايت آورده است5 كه در هفده حديث اين كلمه به امام على اطالق شده و در 7 

مورد به همه امامان معصوم تفسير شده است كه به تبع على نيز يكى از آن هاست. 

   88. قمر عالم تاب   

رسول خدا فرمود: »اذا فقدتم الشمس فاتوا القمر واذا فقدتم القمر فاتوا الزّهرة فاذا فقدتم 
الزّهرة فاتوا الفرقدين«؛ اگر خورشيد را از دست داديد به سوى ماه بشتابيد و اگر ماه پنهان 

شد به جانب زهره برويد اگر به زهره نتوانستيد دست پيدا كنيد به جانب فرقدين رويد. 
فردى سؤال كرد يا رسول اهلل ! شمس و قمر و زهره و فرقدان چيستند؟ 

آن حضرت فرمود: شــمس آسمان هدايت، من هستم. قمر عالم تاب آسمان، واليت 

1. حلية اولياء، ج 1، ص 65 )يكى از وجوه تقديم خبر بر مبتدا افاده حصر است به اين جهت تقديم )عنده( بر علم 
الظاهر و الباطن در حديث باال داللت بر اختصاص علم ظاهر و باطن قرآن به امام على دارد(.

2. بحاراالنوار، ج 25، ص 235 و ج 26 ص 111، ج 69، ص 81، و ج 93، ص 57.
3. رعد / 43.

4. شواهد التنزيل، ج 1، ص 400، حديث 422.
5. تفسري برهان، ج 2، ص 302 ـ 304.
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على بن ابيطالب اســت ستاره زهره در شب تاريك و ظلمانى، فاطمه است و فرقدان 
دو فرزندم حسن و حسين  هستند.1

   89. عابد شب زنده دار   

ابن عباس در توضيح آيه 17 ذاريات »كانوا قليالً من اللّيل ما يهجعون...« گفت: 
اين آيه در حق على و حسن و حسين و فاطمه نازل شد. 

على بن ابى طالب چنان بود كه دو ثلث آخر شب را به نماز و مناجات و تالوت قرآن 
مشغول بود و ثلث اول شب را استراحت مى كرد. 

چون سحرگاهان فرا مى رسيد آن حضرت به دعا و استغفار مبادرت مى كرد. در سيره 
امام على وارد شــده است كه در هر شب هفتاد ركعت نماز و يك ختم قرآن در پايان 

آن نماز انجام مى داد.2

   90. خورشيد خورشيدها    

  عبداهلل  بن عباس در تفسير آيه كريمه بيان كرد، »والّشمس وضحيها« يعنى رسول اهلل
كه شمس و آفتاب در بين مردم است. »والقمر اذا تليها« يعنى على بن ابى طالب كه قمر 

و مهتاب در كنار خورشيد است. 
»والّنهار اذا جلّها« در آيه شريفه حسن و حسين  هستند.

»واللّيل اذا يغشاها« يعنى بنى اّميه كه شب تاريك و ظلمانى هستند و در ظلمات جهل 

و گمراهى ماندند.3

   91. آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى   

روزى پيامبراكــرم در كنار قبرســتان بقيع براى نماز حاضر شــد و على او را 
همراهى مى كرد جعفربن ابى طالب هم به آن حضرت پيوســت، رســول اكرم فرمود: يا 

جعفر! در كنار برادرت على بايست. 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص42.
2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 364.
3. شواهد التنزيل، ج 2، ص 432.
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هر سه به نماز ايستادند در پايان نماز رسول خدا به جعفربن ابى طالب فرمود: يا جعفر! 
هم اكنون جبرئيل از جانب رّب العالمين خبر آورد كه براى تو در بهشــت دو بال ســبز 
رنگ از زبرجد و ياقوت قرار داده اســت كه در صبح و شــب به هر مكانى كه بخواهى 

مى توانى پرواز كنى. 
امام على گفت: يا رســول اهلل ! اين كرامت براى برادرم جعفر است اما براى من چه 

چيزى است؟ 
رســول اهلل  فرمود: يا على! خداى عزوجل طايفه اى از امتم را خلق كرده كه تا روز 

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

پيامبر فرمود: خداى رحمان در كتاب ُمْنَزل فرمود: »والّذين جاؤا من بعد هم يقولون 
ربّنا اغفرلنا وال خوننا الّذين سبقونا باالميان وال تجعل ىف قلوبنا غال للّذين آمنوا ربنا انك رؤف ّرحيم«؛ 

يا على! آيا احدى در ايمان از تو ســبقت گرفته اســت نه تنها تو سابق درايمان واسالم 
هستى بلكه مؤمنان تا قيامت براى تو دعا و استغفار مى كنند.4

    92. صبر على   

رسول اكرم در تفسير ســوره عصر فرمودند: »والعرص اّن االنسان لفى خرس« قسم به 
عصر كه انسان در خســران و زيان است و باالخص ابوجهل بن هشام كه زيان بارترين 

آنان است. 
»وتواصوا بالّصرب« بدانيــد توصيه كننده به صبر على بن ابيطالب اســت و اين آيه در 

شأن آن بزرگوار است.5

   93. محبتى واجب   

درباره آيه شــريفه »قل ال اسالكم عليه اجر اال املودة ىف القرىب«6 بيشــتر مفسرين منظور 
از )قربى النبى( را خويشــاوندان پيغمبر مى دانند كه عبارتند از على و فاطمه و حســن 

4. شواهد التنزيل، ج 2، ص 333 ـ حشر / 10.
5. شواهد التنزيل، ج 2، ص 480.

6. شورى / 23.
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و حسين زمخشرى در تفســير كشاف خود در اين باره مى نويسد: پس از نازل شدن آيه 
فوق الذكر از پيغمبراكرم پرسيدند: 

اين اقوام تو كه محبتشان بر ما واجب است چه كسانى هستند؟ 
پيامبراكرم فرمود: على ، فاطمه و پسرانشان.

و در كتاب مســند احمد حنبل نيز روايت شده كه از پيامبر درباره كسان ذكر شده 
در اين آيه پرسيدند؟ 

پيامبر فرمود: على و فاطمه و ابناهها فخر رازى در تفســير كبير نيز همين روايت را 
آورده است. 

   94. نشانه نفاق   

صاحب كتاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه شــريفه »ولتعرفنهم ىف لحن القول )محمد30(« 
آورده كه؛ اينكه منافقان در لحن قول شناخته مى شوند يعنى لحن كينه آميز آن ها نسبت 

به على منظور مى باشد.1

   95. مفسرى ممتاز و اعلم    

امام على مى فرمايد: از من هر آنچه در مورد آيات الهى مى خواهيد بپرسيد چه اين 
كه تمام آيات الهى را مى دانم كه كى و كجا نازل شده است. 

در فرازها و يا فرودها در روز و يا شب، خداوند به من قلبى فهميم و زبانى گويا عنايت 
كرده است.2

و در فرمايشى ديگر فرمود: به خداوند سوگند تمام آيات الهى را مى دانم درباره چه و 
كجا نازل شده است پروردگار به من قلبى فهيم و زبانى پرسنده بخشيده است.3

   96. امير بى رقيب   

امام على مى فرمايد: 

1. تنبيه الغافلني، ص 177.
2. غررالحكم، حديث 5632.

3. بحاراالنوار، ج 40، ص 157.
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تمام آيات الهى را بر رسول خدا خواندم و پيامبر معانى آيات را به من تعليم داد.1
و در روايتــى ديگــر فرمود: خداوند از ميان اصحاب محمد مرا به دانش ناســخ و 
منســوخ و محكم و متشــابه و خاص و عام ويژه ســاخت و اين مّنتى بود بر من و بر 

2. رسول خدا

   97. نشانه هاى علم در دست اوست    

امام على مى فرمايد: هر آيه اى را كه خداوند به رسول خدا فرو فرستاد آن را جمع 
كردم و تمام آيات را رسول خدا بر من فرو خواند و تأويلش را به من آموخت.3

   98. ريشه اى ربانى   
همه بر اين نكته تصريح و تأكيد دارند كه مصداق آيه شريفه: »من عنده علم الكتاب«.4
امام على بن ابيطالب است چنانچه رسول خدا بر اين نكته نيز تأكيد ورزيده اند.5

اصحاب و آشــنايان با قرآن مانند ابن عباس، ســلمان فارســى، ابوســعيد خدرى، 
قيس بن سعد، محمدبن حنفيه و زيدبن على نيز اين گونه گفته اند.6

   99. صاحب اسرار وحی   

امام على مى فرمايد: هر آيه اى كه نازل مى شــد پيامبر شيوه قرائت آن را به من 
مى آموخت. آن گاه امال مى كرد و من مى نوشــتم سپس تأويل ـ تفسير ـ ناسخ و منسوخ 
ـ 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.7

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 43.
2. الخصال، ص 578.

3. كتاب سليم بن قيس هالىل، ج 2، ص 581.
4. رعد / 43.

5. شواهد التنزيل، ج 1، ص 400، غايةاملرام، ص 358، باب 60، حديث 112.
6. ينابيع املودة، ج 1، ص 307 و احقاق الحق، ج 3، ص 280 و )مرحوم عالمه طباطبائى در ج 11، ص 386 

نيز نظر بلندى در اين باره دارند(.
7. كاىف، ج 1، ص 64ـ  الخصال، ص 257ـ  تفسري عياىش، ج 1، ص 14ـ  تحف العقول، ص 196ـ  كامل الدين، 

ص 284 ـ شواهد التنزيل، ج 1، ص 48.
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   100. مخزن اسرار الهى   

امام على مى فرمايد: »ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخربكم عنه: اال ان فيه علم 
ما يأىت والحديث عن املاىض ودواء دائكم ونظم ما بينكم... فلو سالتموىن عنه لعلّمتكم...«.

آن قرآن اســت از آن بخواهيد تا سخن بگويد و هرگز سخن نگويد اما من شما را از 
آن خبر مى دهم بدانيد در قرآن علم آينده و ســخن از گذشــته ها و درمان درد شما و راه 

سامان دادن كارتان در آن است. 
كه اگر از آن همه بپرسيد شما را آگاه مى كنم.1

   101. درياى عميق، على است   

عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين نوشته است. 
على پس از رحلت رســول خدا قرآن را بر اساس نزول جمع كرد و در آن به عام 
و خاص، مطلق و مقيد محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ آيات اشاره كرد و اسباب نزول 

آيات را گزارش كرد و برخى از مواردى كه فهم آن دشوار بود را توضيح داد....
بدين سان آنچه آن بزرگوار گرد آوردند به تفسير قرآن شبيه تر بود.2

   102. آزمايش فراگير   

امام على فرمود: وقتى آيه 2 سوره عنكبوت »امل احسب الناس ان يرتكوا ان يقولوا امّنا 
وهم ال يفتنون« بر پيامبر نازل شــد از آن حضرت پرسيدم: يا رسول اهلل ! اين چه فتنه و 

آزمايشى است كه در كالم خداوند سبحان ذكر شد؟
فرمود: »يا عىّل! انّك ُمبتىل وُمبتىل ِبَك« تو مورد آزمايش واقع مى شــوى و مردم هم به 

سبب تو آزمايش مى شوند و در فتنه مى افتند و مفتون مى شوند.3

1. نهج البالغه، خطبه 158.
2. اين مصحف كه به مصحف امام على مشــهور است اولين تفسير مكتوبى است كه در تاريخ اسالم آن هم 

توسط شخصى شخيص مانند امام على گردآورى شده است. املراجعات، ص 411.
3. شواهد التنزيل، ج 1، ص 565.
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   103. طريق الجنة   

 فرمود: رسول خدا ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس هاللى نقل كرده كه امام على
درباره آيه 59 نساء »اطيعوا الله  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم« به من فرمود: اولى االمر 
كه خداى متعال او را در كنار نام خويش و رســولش در آيه »يا أيها الذين آمنوا اطيعواالله  
واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم« قرار داده اســت و در منازعات، خداوند مردم را به آن ها 

رجوع داده آيا مى دانى چه كسانى هستند؟
عرض كردم: يا رسول اهلل  آن ها چه كسانى هستند؟ 

فرمود: يا على! تو اولين نفر از آن ها هستى.1

   104. صفاتى ملكوتى   

 شــنيدم كه فرمود: روزى رسول خدا اصبغ بن نباته مى گويد: از اميرالمؤمنين على
دســتم را گرفت و گفت: اى برادرم! آيا معنى كالم خداوند متعال )195 آل عمران(: »ثوابا 

من عندالله  والله  عنده حسن الثواب« و 198 آل عمران »ما عندالله  خري لالبرار« را مى دانى؟ 

عرض كردم: بفرمائيد تا بدانم. 
رسول خدا فرمود: 

»انت الثواُب وشيعتك االبرار« تو ثواب هســتى و شــيعيانت ابرارند.2 و نيز فرمود: يك 

چهارم قرآن درباره ما )اهل بيت( نازل شده است.

   105. بحر پر گوهر   

تسنيم نهرى بهشتى است كه مخصوص محبين امام على است و امام على نيز 
صاحب تسنيم مى باشد. و در روايتى رسول خدا فرمود: اگر درياها مركب، درختان قلم، 
جنيان حســابگر و انسان ها نويسنده باشند نمى توانند فضايل على بن ابيطالب را شماره 

كنند و نيز فرمود: على را جز من و خدا نشناختيم.

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 189.

2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 151.
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   106. صراط سعادت   

سالم بن مســتنير جعفى مى گويد: روزى در منزل امام باقر خدمت امام رســيدم و 
عرض كردم فدايت شوم سؤالى دارم. 

حضرت فرمود: از هرچه دوست دارى سؤال كن.
گفتم: اجازه مى فرمايى از مسائل قرآن بپرسم.

فرمود: سؤال كن پرسيدم معنى آيه شريفه: »هذا رصاط عىّل مستقيم«1 چيست؟
فرمود: آن صراط، على بن ابى طالب است.

پرسيدم: آيا صراط، على بن ابيطالب منظورتان است؟ 
 اســت.2 و در روايتى ديگر امام صادق فرمود: بلــى آن صراط، على بن ابيطالب

فرمود: صراط مستقيم وجود مقدس اميرالمؤمنين على مى باشد.

   107. صراط صعود   

حضرت باقر روايت كرده اند كه روزى رســول اكرم براى وضو گرفتن خود آب 
وضو طلب كردند و چون از وضو گرفتن فارغ شدند دست اميرالمؤمنين على را گرفته 
و به دست خود محكم چسبانيدند و گفتند: امنا انت منذر، يعنى من دعوت كننده به سوى 
خدا هستم و سپس آن دست را به سينه اميرالمؤمنين برگردانده و گفتند: ولكل قوم هاد؛ و 
براى هر دســته اى از جانب خدا هادى و رهبرى است و بعد فرمودند: اى على تو اصل و 
پايه دين خدا هستى و كانون تابش انوار ايمان و نهايت درجه هدايت و پيشواى مردمان 
مؤمِن متقِى ســپيد پيشانى و نورانى چهره كه آثار نورانيت از صورت و دست ها و پاهاى 
آن ها در روز قيامت مشهود است مى باشى و من اين مطالب را درباره تو گواهى مى دهم. 
ثم قال: يا عىل! »انت اصل الدين ومنار االميان وغاية الهدى وقائد الغر املحجلني اشهد لك 

بذلك«.3

1. فجر / 40.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 78.

3. غاية املرام، ص 236، حديث نهم.
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   108. شاهدى بى بديل   

امام على در پاســخ به مردى كه از برترين منقبت حضرت پرسيده بود فرمود: آن 
چيزى كه خداوند در كتابش نازل فرموده است.

آن مرد پرسيد: چه چيزى درباره تو نازل شده است.
امــام فرمود: آيه »افمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه شاهد منه« فرمود: من هســتم آن 

1. شاهد رسول خدا

   109. عملى نورانى   

خوابيدن امام على در بستر پيامبر به هنگام تهديد جان آن حضرت به دفعات از 
جمله در شب ليلة المبيت انجام شد و آيه 207 سوره بقره در شأن اين عمل نورانى امام 

المتقين على نازل شد و مورد تحسين كالم حق تعالى قرار گرفت.2
قال الله  تعاىل ىف سوره يوسف : »ادعوا اىل الله  عىل بصرية اناو من اتبعنى«، بگو اين است 

راه من كه دعوت مى كنم به سوى خدا از روى بصيرت؛ من و آن كه متابعت كرد مرا.3
يعنى: امرياملؤمنني »وىف الصاىف اِى الدعوة اىل التوحيد: وعن الباقر عىٌل اتبعه«.4

يعنى ان قوله: »ادعوا اىل الله  بيان لقوله: هذه سبيىل وان املراد من املوصول امرياملؤمنني « و 

در تفســير صافى است؛ يعنى دعوت به توحيد و از امام باقر است كه على از او پيروى 
نمود يعنى اين كالم خدا كه »به سوى خدا« توضيحى است براى اين سخنش كه »اين 

راه من است« و مراد از موصول اميرالمؤمنين است.

   110. آيه محبت و دوستى   

در شــواهد التنزيل روايات متعددى از براءبن عازب و ابورافع و جابربن عبداهلل  انصارى 
و ابن عباس و ابوســعيد خدرى و محمدبن حنفيه5 به طرق مختلف نقل شــده است كه 

1. بحاراالنوار، ج 35، ص 387.
2. بحاراالنوار، ج 41.

3. يوسف / 108.
4. تفسري صاىف مالمحسن فيض كاشانى ذيل آيه 109 سوره يوسف.

5. شواهد التنزيل، ج 1، ص 365، حديث هاى 504 ـ 489 ـ 490 ـ 505 تا 509.
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اشاره كرده آيه شريفه »ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وّدا«1 درباره ى 
على بن ابيطالب است و خداوند محبت او را در دل هر فرد با ايمانى جاى داده است.

ابوسعيد خدرى مى گويد: 
پيامبراكرم به اميرالمؤمنين على فرمود: اى ابوالحسن! بگو خداوندا براى من نزد 
خــودت عهد و پيمانى قرار ده و محبت مرا در دل هاى مؤمنان بيفكن در اين هنگام آيه 
»ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات...« نازل شد سپس افزود: به همين جهت فرد با ايمانى را 

مالقات نمى كنيم مگر اين كه در دل او محبت على بن ابيطالب است.
زمخشــرى در تفسير كشــاف ج 3 ص 47 و ابن جوزى در تذكرة ص 20 و گنجى و 
شــافعى و قرطبى2 در تفســير خود و طبرى در ذخائر العقبى ص 89 و ابن صباغ مالكى 
در فصول المهمه ص 106 و ســيوطى در تفســير ُدرالمنثور ج 4 ص 287 و هيثمى در 
صواعق ص 170 و ثعلبى در تفسير خود طبق نقل احقاق الحق ج 3 ص 83 و ابن صبان 
در اصعاف الراغبين ص 118 و ابوعلى فضل بن حســن طبرسى در تفسير جوامع الجامع 

ج 4 ص 66 اين حديث را آورده اند. 
در حديث ديگرى از امام صادق روايت شــده كه پيامبراكرم در آخر نماز خود با 
صداى بلند به طورى كه مردم مى شنيدند در حق اميرمؤمنان على چنين دعا مى كرد: 
خداونــدا محبت على را در دلهاى مؤمنان بيفكن و هم چنين هيبت و عظمت او را در 

دل هاى منافقان، در اين هنگام آيه محبت نازل شد.3

   111. آيه انفاق   

ابن عباس مى گويد: آيــه 274 بقره: »الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار رسا وعالنية« 
درباره ى امام على نازل شده است. پيامبراكرم به على فرمود: »ما حملك عىل هذا؟« 

يعنى: چه چيز تو را بر اين كار وا داشت؟!
امام على عرض كرد: »حملنى عليها رجاء ان استوجب عىل الله  ما وعدىن«؛ يعنى براى 

اين بود تا استحقاق وعده اى كه خدا به من داده است را پيدا كنم.

1. مريم / 96.
2. تفسري قرطبى، ج 4 ص 420.

3. تفسري نورالثقلني، ج 3، ص 363.

89



پيامبراكــرم فرمود: »اال ذلك لك«؛ يعنــى آگاه باش كه آن وعده درباره ى تو تحقق 
يافت در اين هنگام آيه انفاق نازل شد حديث فوق را حاكم حسكانى در شواهدالتنزيل ج 
1 ص 109 به اضافه هفت حديث ديگر به همين مضمون از طرق مختلف آورده است و 
ســيوطى در تفسير الدر المنثور ج 1 ص 363 همين مضمون را از ابن عباس نقل مى كند 
اين روايت در ذخاير العقبى ص 88 و در نور االبصار ص 105 و قندوزى در ينابيع المودة 
ص 92 و ابن اثير در اســدالغابه ج 4 ص 25 و ابن حجر در الصواعق المحرقه ص 78 و 
واحدى در اسباب النزول ص 64 و در كفاية الطالب عالمه گنجى ص 108 و قرطبى در 

تفسيرش ج 2 ص 115 و ابن جوزى در تذكرة الخواص ص 17 جملگى آورده اند. 

   112. نور زمين و آسمان    

 در تفســير آيه شــريفه »يجعل لكم نورا متشون« در ســوره حديد آيه 27 امام باقر
مى فرمايند: »من متسك بوالية عىل فله نور« كسى كه به واليت على تمسك جويد نور و 

روشنايى )دنيا و آخرت( دارد.1
و در تكميل مطلب، ابوســعيد خدرى نقل مى كند كــه پيامبر اكرم فرمود: به خدا 
سوگند هيچ بنده اى اهل بيت مرا دوست نمى دارد مگر اين كه خداوند عزوجل در قيامت 

نورى به او مى دهد تا در كنار حوض كوثر نزد من آيد.2

   113. شعله شوق   

در تفســير آيه »يوتكم كفلني من رحمته« از ابن عباس روايت شــده منظور حســن و 
حســين  هســتند كه خداوند آن ها را به على مرحمت فرموده است و منظور از آيه 
»يجعل لكم نورا متشون« امام على بن ابيطالب اســت و او نور اّمت اسالم و مايه هدايت 

آن ها است.3 

1. شواهد التنزيل، ج 2، ص 228.

2. شواهد التنزيل، ج 2، ص 228.
3. حديد / 27.
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اين روايت از جابربن عبداهلل  نيز نقل شده كه گفت: پيامبراكرم به همان شكل اين 
آيه را تفسير كرده اند.1

   114. پيشگامان سعادت خواه   

ابن عباس از رســول خدا تفسير آيه شريفه: »والسابقون السابقون اولئك املقربون...«2 
پرسيد: رسول خدا فرمود: آن اشاره به على و شيعيان او دارد كه پيشگام در رفتن به 

بهشت هستند.3..
و در تفسير نورالثقلين در ادامه اين حديث آمده است و »آن ها« مقربان درگاه خدايند 

به خاطر احترامى كه خدا براى آن ها قائل شده است.4

   115. اقرارى به حق    

كتاب ابطال نهج الحق نوشــته قاضى روزبهان است كه در رد كتاب نهج الحق نوشته 
عالمه حلى مى باشــد و نويسنده اين كتاب در مسائل مربوط به امامت و خالفت تعصب 
خاصى دارد ليكن هنگامى كه او در مقام پاســخ گويى به عالمه كبير حلّى در مورد آيه 
»والسابقون السابقون اولئك املقربون« بــر مى آيد، )عالمه حلى در كتاب خود از طريق اهل 

سنت از ابن عباس نقل مى كند: سابق هذا االمة عىل بن ابيطالب، پيشگام اين امت در ايمان 
على بن ابيطالب است( در همان كتاب مورد اشاره چنين مى نويسد: اين حديث در روايات 
اهل ســنت آمده اســت ولى به عبــارت: سباق المه ثالثه: مؤمن آل فرعون و حبيب النجار 
وعىل بن ابيطالب؛ سپس مى افزايد شك نيســت كه على پيشقدم در اسالم بود و سابقه و 

فضايل بى شمارى داشت ولى اين ها دليل بر امامت او نمى شود!!!

1. شواهد التنزيل، ج 2، ص 278، حديث 944.
2. واقعه / 10.

3. شواهد التنزيل، ص 215، ج 927.
4. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 206 و تفسري الدر املنثور، ج 6، ص 154 و همين روايت در كتاب العمده ابن مغازلى 
و سبط بن جوزى در كتاب تذكره و ابن كثير در تفسير خود و ابن حجر در صواعق و عالمه شوكانى در فتح القدير و 

شيخ سليمان قندوزى در ينابيع املودة و در احقاق الحق، ج 3، ص 114 اين روايت را آورده است.
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   116. فضيلتى استثنائى   

تقريبا تمام مفســران و مورخان اتفاق نظر دارند كه در سال نهم هجرى هنگامى كه 
آيات برائت نازل شد و پيمان هاى اين گروه از مشركان را نقض كرد پيامبراكرم ابوبكر 
را براى ابالغ اين فرمان انتخاب نمود تا به هنگام حج در مكه آن را براى مردم بخواند. 
اما احمد حنبل، امام معروف اهل سنت در كتاب مسند خود )كه يكى از كتب معروف 
حديثى نزد آن ها اســت( چنين آورده: پيامبراكرم سوره برائت را با ابوبكر به سوى اهل 
مكه فرســتاد تا اعالم كند كه بعد از آن ســال هيچ مشركى حق حج خانه خدا را ندارد و 
هيچ كس نبايد به صورت عريان و برهنه طواف خانه خدا كند. ولى پس از آن كه ابوبكر 
به راه افتاد پيامبر خدا به على فرمود: خود را به ابوبكر )در وســط راه مكه و مدينه( 
برســان و ابوبكر را به ســوى من باز گردان و خود سوره برائت را ابالغ كن وقتى ابوبكر 
نزد رسول خدا رســيد عرض كرد: آيا چيزى بر عليه من نازل شده كه من نبايد سوره 

را ابالغ كنم.
پيامبر اكرم به او فرمود: »امرت ان ال يبلغه اال انا او رجل منى« من مأمور شــده ام كه 

اين سوره را ابالغ نكنم مگر خودم يا مردى از اهل خودم.5
اما ترمذى در سنن خود همين حديث را در بحث تفسيرالقرآن از انس بن مالك به نحو 

ديگرى نقل مى كند كه پبامبر به ابوبكر فرمود: 
»ال ينبغى الحد ان يبلّغ هذا اال رجًل من اهىل مذعا عليا قاعطاه اياه«. ســزاوار نيســت بر 

احدى كه اين سوره برائت را ابالغ كند مگر مردى از خاندانم سپس على را فرا خواند 
و سوره را به او داد.6

اين روايت را ســيوطى در الدر المنثور از عبداهلل بن احمد حنبل و ابن مردويه و سعدابى 
وقاص و ابوســعيد خدرى و ابورافع از على نيز نقل مى كند و مى آورد كه رســول خدا 
فرمود: »انه ال يؤدى عنى اال انا او رجل منى« كســى از سوى من اداى مطلب نمى كند مگر 

من با مردى از خاصان من.7
اما حاكم حســكانى در شــواهدالتنزيل حدود دوازده روايت در مورد همين مطلب از 

5. مسند احمد حنبل، ج 1، ص 3.
6. سنن ترمذى، ج 5، ص 275، حديث 3090.

7. تفسري الدر املنثور، ج 3، ص 209 و 231.
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انس بن مالك و ابن عباس و ســعد و ابوسعيد خدرى و ابوهريره وغيره از آن ها نقل  كرده 
است1 و مرحوم عالمه امينى فرهنگبان شيعى بزرگ در كتاب شريف و وزين الغدير آورده 
كه اين حديث )ابالغ ســوره برائت( متواتر، بلكه نزد بعضى مافوق حد تواتر است آن گاه 
نام 73 نفر از دانشــمندان اهل سنت كه اين حديث را در كتب خود ذكر كرده اند به طور 

مشروح و با ذكر نام كتب آن ها بر مى شمارد.2
اما آلوســى در تفسير روح المعانى هنگامى كه اين حديث را ذكر مى كند مى گويد اين 

خبر به طور خالصه داللت بر فضيلت على ... دارد.3

   117. مؤذن خدا   

امام باقــر نقل مى كند كه اميرالمؤمنين على به هنگام بازگشــت از ميدان جنگ 
نهروان مطلع شد معاويه آشكارا او را دشنام مى دهد و يارانش را به قتل مى رساند. 

حضرت برخاســت و خطبه اى ايراد كرد و در ضمن آن فرمــود: ندا دهنده در دنيا و 
آخرت منم همان گونه كه در ســوره اعراف آيه 44 خداوند مى فرمايد: »فاذن مؤذن بينهم 
ان لعنته الله  عىل الظاملني؛ به هنگام حج بايد از طرف خدا و پيامبر اين صدا به گوش مردم 

برسد...« آن مؤذن نيز من بودم.4

   118. مهرويان عرشى نسب   

در شواهدالتنزيل از سلمان فارسى در تفسير آيه شريفه: »مرج البحرين يلتقيانـ  بينهام 
برزخ اليبغيانـ  فباى اال ربكام تكذبانـ  يخرج منهام اللؤلؤ واملرجان«.5

چنين نقل شــده اســت كه منظور، على و فاطمه زهرا اســت سپس مى افزايد؛ 
پيامبراكرم فرمود: منظور از »يخرج منهام اللؤلؤ واملرجان« حسن و حسين  است.6

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 232 تا 243، حديث 309 تا 325.
2. الغدير، ج 6، ص 341 به بعد.

3. روح املعاىن، ج 1، ص 47. )آلوسى در تفسير خود شديدا فضايل امام على را نفى مى كند ولى در اينجا به 
اقرار آمده و اين فضيلت امام را بيان نموده است(.

4. تفسري برهان، ج 2، ص 17.
5. الرحمن / 19 تا 22.

6. شواهد التنزيل، ج 2، ص 209، حديث 919.
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   119. خيرالبريه   

على مى فرمايد: در حالى كه ســر مبارك پيامبر نزد گوش من قرار گرفته بود )در 
حين ارتحال(... به من فرمود: يا على! ســخن خداوند متعال را مى بينى؟ »ان الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات اولئك هم خري الربيه«؛ 

يعنى كســانى كه ايمان آورده انــد و كارهاى نيك انجام دادنــد اينان بهترين خلق 
هستند. 

سپس پرســيد يا على! آيا مى دانى آن ها چه كسانى هستند؟ )اشاره شد در آيه فوق( 
عرض كردم: خدا و پيامبرش داناتر است.

فرمود: آن ها شــيعيان و ياران تو هستند وعده گاه من و وعده گاه آنان در روز قيامت 
كنار حوض كوثر است. 

وقتى كه امت ها به زانو در مى آيند )در قيامت( و مردم به خدا عرضه مى شوند و مردم 
به ســوى چيزى كه ناچارند خوانده مى شوند خداوند تو و شــيعيانت را مى خواند شما با 

نورانيت مواضع وضو1 مى آئيد در حالى كه سير و سيراب هستند.2

   120. ويژگى ربانى   

در ينابيع المــودة از ثعلبــى و ابن مغازلــى از عبــداهلل  بن عطا روايــت مى كند كه با 
محمدبن على در مســجد بودم فرزند عبداهلل  بن سالم را ديدم، گفتم: اين فرزند كسى 

است كه علم الكتاب نزد اوست؟3
امام فرمود: اين آيه درباره على بن ابيطالب است.4

 1. مواضع وضو يعنى صورت و دســت ها و جاى مســح و سر و پا؛ اين اشــاره به يكى از القاب حضرت على
است قائد غرالمحجلين، به اين معنى كه: قائد يعنى رهبر، غر: به گاوى مى گويند كه تمام بدنش سياه است ولى 
پيشانى اش سفيد است و محجل به اسبى گفته مى شود كه دستهايش سفيد مى باشد و اين كنايه اى است به اين 

كه امام على رهبر كسانى كه اهل وضو گرفتن هستند. 
2. بحاراالنوار، ج 22، ص 498.

3. بعضى معتقدند كه عبداهلل  بن سالم صاحب اين فضيلت است.
4. دراملنثور، ج 4، ص 69.
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   121. مظهر رحمت خداوند   
در تفسير آيه 105 بقره: »والله  يختص برحمته من يشاء«.1

 روايت شــده كه مختص رحمت خدا؛ رســول خدا و جانشنيان او از امام صادق
هستند. 

ســپس حضرت فرمودند: به راســتى كه خداوند رحمتش را به صد قســمت تقسيم 
فرموده و نود و نه قسمت آن را نزد خود براى محمد و على و عترت آن ها ذخيره 

فرموده و يك قسمت ديگر را بين تمام موجودات گسترانيده است.2

   122. عامل آيه نجوا   

درباره وجــوب صدقه قبل از نجوا كردن با پيامبر اكرم آيه اى در قرآن كريم نازل 
شده است پيامبراكرم درباره تعيين مقدار اين صدقه با على مشورت كرد.3

پيامبــر فرمود: دينار را چگونه مى بينى؟ على عــرض كرد: مردم توانايى آن را 
ندارند. 

فرمود: نصف دينار چطور؟ 
عرض كرد: توانايى آن را هم ندارند. 

فرمود: پس چه اندازه باشد خوب است.
عرض كرد: شعيرة )به اندازه وزن يك جو طال(.

پيامبراكرم فرمود: انك لزهيد؛ يعنى مقدار آن را كم گفتى.
چيزى نگذشت كه آيه شريفه »اشفقتم...«4 نازل شد.

و حكم سابق نسخ شد.
حضرت على مى فرمايد: به وســيله من خداوند به اين امت تخفيف داد و بار آن ها 

را سبك كرد.5

1. بقره / 105.
2. تأويل االيات، ج 1، ص 77.

3. مجادله / 12.

4. مجادله / 13.
5. الدراملنثور، ج 6، ص 185.

95



اين روايت را زمخشــرى در كشــاف ج 4 ص 494 و همچنين قرطبى در تفسير اال 
جامع الحكام القرآن ج 9 و طبرسى در مجمع البيان ج 9 و در تفسير روح المعانى آوردند.

   123. كشفى عرفانى   

عارف كبير شــيخ جعفر مجتهدى مى فرمايد: در ايام اقامت در نجف اشرف يك روز 
كه مشــغول تالوت قرآن بودم به اين آيه برخــورد نمودم: »كل نفس مبا كسبت رهينه اال 

اصحاب اليمني«.

به فكر افتادم كه اصحاب اليمين چه كســانى هستند كه در روز قيامت همه در گرو 
اعمالشان مى باشند اال آن ها؟ 

هرچه جســتجو كــردم و مراجعه نمودم متوجه اين مطلب نشــدم تا اين كه خدمت 
حضرت موال على رســيدم به آقا عرض كردم موالى من! اصحاب يمين چه كسانى 

هستند كه در گرو عملشان نمى باشند؟
حضرت فرمود: شــيخ جعفر شما كه اهل حســاب و عدد )ابجد( هستيد چطور كلمه 

يمين را حساب نكرديد؟ 
ســپس هنگامى كه كلمه يمين را حســاب كردم متوجه شدم كه عدد 110 حاصل 
است در آن موقع فهميدم كه »كل نفس مبا كسبت رهينه« اال شيعيان حضرت على يعنى 
در قيامت همه گرفتار حســاب و كتاب اعمالشان هستند مگر شيعيان و پيروان حضرت 

اميرالمؤمنين كه به عنايت و شفاعت حضرت موال حساب و كتابى بر آن هاست.1

   124. حبل اهلل  كيست؟    

روزى پيامبر در مسجد ميان اصحاب نشسته بود، رسول خدا فرمود: اكنون كسى 
از در وارد مى شــود كه اهل بهشت است پس از چند لحظه مرد بلند قامتى كه به اهالى 

مصر شبيه بود وارد شد و عرض كرد: يا رسول اهلل  اين كه خداوند مى فرمايد: 
»واعتصموا بحبل الله  جمعيا وال تفرقوا« مقصود از حبل اهلل  كيست؟ حضرت با دست مبارك 

1. الله اى از ملكوت، ص 54.
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خود به على اشــاره نمود و فرمود اين است حبل اهلل  هركه بدين شخص تمسك جويد 
در دنيا و آخرت گمراه نگردد آن مرد على را بغل نمود و بوسيد و از مسجد خارج شد.1

   125. سخنگو با زمين   

حسين بن على فرمود: سوره »اذا زلزلت االرض« را مى خواندم چون به اين آيه رسيدم 
»وقال االنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها« پدرم فرمود: آن انسانى كه از زمين سؤال مى كند 

و زمين با او ســخن مى گويد منم. و در روايتى ديگر در تفســير نورالثقلين ج 5 نيز اين 
گونه آمده است.

   126. دليل پاكى ها    

جابر جعفى روايت كرده كه او گفت: من از امام باقر در تفســير آيه 11 سوره انفال 
»وينزل عليكم من السامء ماء ليطهركم به...« پرسيدم؟ 

امام فرمود: مراد از »ســماء« در باطن آيه حضرت رســول است و مراد از »ماء« 
على بن ابيطالب است...

»ليطهركم به« اين اســت كه پاك مى گرداند خدايتعالى به ســبب على بن ابيطالب دل 

كسى را كه به جان و دل قبول واليت آن حضرت كرده باشد...2

   127. لطف جارى و جاويد   

عبداهلل بن ابان كه در نزد حضرت امام رضا اعتبار تام داشــت نقل كرده: من از آن 
حضرت التماس دعا براى خود و براى اهل بيت خود كردم.

امام فرمود: بدون اســتدعاى تو، من تو را دعا مى كنم به خدا قسم كه اعمال شما در 
هر شــب و روز بر من عرضه مى شود عبداهلل  گفت: من اين كالم را عظيم دانستم پس 
حضرت فرمود: آيا تو كتاب خداى تعالى را نخوانده اى كه فرموده: »وقل اعملوا فسريى الله  

1. تفسري جامع، ذيل آيه مذكور.
2. تفسري رشيف الهيجى، ج 2، ذيل آيه مذكور.
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عملكم ورسوله واملؤمنون« وبعد از اين فرمودند:... اولين مؤمن حضرت اميرالمؤمنين است 

1. و ديگر فرزندان او

   128. ابراز و اظهار كن   

سعيدبن جبير از ابن عباس چنين نقل مى كند: 
هنگامى كه آيه »قل الاسئلكم عليه اجرا اال املودة ىف القرىب...«.2

بر پيامبر خدا نازل شد اصحاب به پبامبر عرض كردند: اى رسول خدا اين ها چه 
كسانى هستند كه خداوند ما را به محبت آن ها امر مى فرمايد؟ 

پبامبراكــرم فرمــود: آن ها حضرت علــى و فاطمه زهــرا و فرزندان آن دو 
مى باشند.3

   129. رعايت حق اهل بيت   

سيوطى در تفسير الدرالمنثور از ابن عباس نقل مى كند كه پيامبراكرم در تفسير آيه 
23 شورى فرمود: 

»ان ىف اهل بيتى وتودوهم ىب« منظور اين اســت كه حق مرا در اهل بيتم حفظ كنيد و 

آن ها را به خاطر من دوست داريد.4
احمد حنبل در فضائل الصحابه از ســعيدبن جبير از عامر نقل مى كند: هنگامى كه آيه 
23 شــورى نازل شد پيامبر در پاســخ به سؤال مردم فرمود: »عىل وفاطمه وابناهام وقالها 

ثالثه« آن ها على و فاطمه و دو پسر او هستند و اين سخن را سه بار تكرار كرد.5

   130. اولين حق و آخرين حقيقت   

حاكم حســكانى در شــواهدالتنزيل چندين روايت از محمدبن فرات و محمدبن سهل 

1. اصول كاىف ـ توبه / 105.
2. شورى / 23 )مودة از ماده ُود مى باشد و آن محبت و دوستى را گويند كه بايد به زبان آيد و ابراز شود به محبتى 

كه صرفا در قلب انسان پنهان باشد »ود« گفته نمى شود(.
3. شواهد التنزيل حاكم حسكاىن، ج 2، ص 130 تا 135.

4. دراملنثور، ج 6، ص 7.
5. احقاق الحق، ج 3، ص 2.
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و على بن عباس از جعفربن الصادق نقل مى كند كه در تفســير آيه شــريفه: »وقليل من 
االخرين«.1 

فرمود: منظور از اين آيه شخص اميرالمؤمنين على بن ابيطالب است.2

   131. ركن اعظم   

ابن عباس مى گويد: »ما نزل ىف احٍد من كتاب الله  ما نزل ىف عىل« براى هيچ كســى به 
اندازه على در قرآن آيه نازل نشده است.3

   132. سرور مومنان   

عكرمه از ابن عباس چنين آورده: »ما ىف القرآن آية »الذين آمنوا وعملوا الصالحات« اال وعىلٌّ 
امريها ورشيفها...« در قــرآن كريم هر آيه اى با عنــوان الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر 

 امير آن مؤمنان و شريف ترين آن صالحان است و از اصحاب محمد شده است على
كســى نيست كه مورد عتاب خداى سبحان قرار نگرفته باشد مگر على بن ابيطالب كه 

هميشه به خير و نيكويى توصيف شده است.4

   133. حقيقت عالم   

از عبداهلل بن مسعود روايت شده كه گفت: 
پيامبرخدا فرمود: اى عبداهلل  فرشــته اى نزد من آمد و گفت: يا رسول اهلل : »سل من 
ارسلنا من قبلك من رسلنا«5 بپرس از پيامبرانى كه قبل از تو فرستاديم به چه دليلى مبعوث 

شده اند؟ گفتم: به چه دليلى فرستاده شدند؟ 
6. گفت: براى واليت تو و واليت على بن ابيطالب

1. واقعه / 14.
2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 218، حديث 932 تا 935.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 52.
4. شواهد التنزيل، ج 1، ص 30.

5. زخرف / 43.
6. مائة منقبه، حديث 73 و ترجمه امام على ابن عساكر، ج 2، ص 97.
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   134. باطن قرآن   

روزى مردى از امام حســين از معناى »كهيعص« ســؤال كرد حضرت در پاسخ او 
فرمود: اگر آن را براى تو تفسير كنم بر آب راه روى1 و آن حضرت در تفسير آيه شريفه 
»تراهم ركعا سجدا2؛ آنان را در حال ركوع و سجود بسيار مى بينى« فرمود: اين آيه شريفه 

در شــأن على بن ابيطالب نازل شده اســت3 و در روايتى ديگر حارث بن عبداهلل  اعور به 
امام حســين عرض كرد: اى فرزند رسول خدا از تفسير كالم خدا كه فرمود: سوگند 
به آفتاب و تابش هنگام بر آمدنش »والشمس وضحيها« مرا آگاه فرما! حضرت فرمود: اى 
حارث! منظور از آفتاب محمد پيامبر خداســت گفت: عرض كردم فدايت شــوم قسم 
بــه ماه آن گاه كه از پــى آفتاب بر آيد »والقمر اذا تالها« فرمود: مــراد از ماه اميرمؤمنان 

على بن ابيطالب است كه از پى محمد مى آيد. 
گويد: عرض كردم سوگند به روز هنگامى كه جهان را روشن سازد »والنهار اذا جليها« 
فرمود: مراد از روز قائم آل محمد اســت كه گستره زمين را پر از روشنايى عدل و داد 

مى سازد. 
عالمه مجلســى افزوده است كه ســوگند به شب وقتى كه جهان را در سياهى كشد 

»والليل اذا يغشها« فرمود: بنى اميه است.4

   135. حقيقت قرآن   

عن عبدالرحمن بن اىب ليىل قال: »نزلت ىف عىل مثانون آيه صفوا ىف كتاب الله  عزوجل ما رشكه 

فيها احد من هذه االّمة« عبدالرحمن بن ابى ليلى گويد: درباره ى على هشــتاد آيه خالص در 

قرآن نازل شده كه هيچ كس از امت در آن ها با على شركت نداشت. 
و مجاهــد گويد: هفتاد آيه درباره على فرود آمد كه هيچ كس در فضيلت آن ها با 

او شريك نيست.5

1. احقاق الحق، ج 11، ص 432.
2. فتح / 29.

3. بحاراالنوار، ج 38، ص203.
4. بحاراالنوار، ج 24، ص 79.

5. خصال، ص 702 و 715.
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   136. آئينه ايزدنما   

اميرالمؤمنين فرمود: بدانيد و آگاه باشيد علمى را كه خداوند به آدم و تمام پيغمبران 
 الهــى تا حضرت خاتم االنبياء از آســمان نازل فرمود در نزد من و عترت رســول خدا

مى باشد.1

   137. امام، مظهر اسم اعظم    

در ذيل آيــه 108 يوســف »قل هذه سبيىل ادعوا اىل الله  عىل بصرية انا و من اتبعنى...« 
 روايت كرده كه فرمود: مراد از كلمه انا، نفس پيغمبراكرم ابى جــارود از حضرت باقر

است و منظور از »من اتبعنى« على بن ابيطالب و آل محمد است.2

   138. برتر از انبياء   

 صاحب كتاب بصائر الدرجات به ســند خود از عبداهلل بن بكير و او از حضرت صادق
روايت كرده گفت: در حضور آن حضرت راجع به حضرت سليمان و سلطنت و مقام علمى 

و منزلتش بحث و مذاكره شد. 
امام فرمود: خداوند به ســليمان فقط يك حرف از اسم اعظم را عطا فرموده بود ولى 
مصاحب شــما )يعنى خود آن حضرت( كسى است كه خداوند درباره اش مى فرمايد: »قل 
كفى بالله  شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب«3؛ سپس فرمود: به خدا قسم علم كتاب 

نزد اميرالمؤمنين و ما ائمه مى باشد عرض كردم: فدايت شوم راست فرموديد.4

   139. افضل اول و اعلم   
در كافى ذيل آيه شريفه: »قل كفى بالله  شهيدا«.5

1. تفسري جامع، ج 3، ص 416.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، 373.

3. رعد / 43.
4. بصائرالدرجات، ص 213.

5. رعد / 43.
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از امام باقر روايت كرده كه فرمود: در اين آيه خداوند به ما نظر داشــته ولى بعد از 
پيغمبراكرم على اميرالمؤمنين اول و افضل و اعلم و بهتر از ماست.

   140. ركن علم نبى   

ابن شــهر آشوب از تفسير وكيع و تفسير سفيان و تفسير سدى و تفسير ابى صالح كه 
هر چهار تفســير از منابع اهل سنت اســت روايت كرده كه عبداهلل بن عمر اين آيه1 را در 

حضور اميرالمؤمنين قرائت كرد و به امام عرض كرد: 
شــما ركن مهم علم و دانش هستيد و با وفات شــما ركن ايمان ناقص خواهد شد. 
خداوند در آيه 43 همين سوره مى فرمايد: كافران مى گويند كه تو پيامبر نيستى بگو خدا 
و هركسى كه از كتاب آگاهى داشته باشد به شهادت ميان من و شما كافى است، خداوند 
در اين آيه در حالى كه امام على 13 ســاله است امام را شاهد نبوت رسول خدا قرار 
داده و روايات زيادى است آن كسى كه تمام علم كتاب در نزد اوست امام على ناميده 
 شــده است لذا با توجه به اين كه اين سوره مكى است و در مكه نازل شده امام على
در آن وقــت صاحب همه علم كتاب بوده و خداوند او را شــاهد نبوت نبى خود معرفى 

مى نمايد.

   141. زمين خبر مى دهد    

امام باقر فرمود: در حضور اميرالمؤمنين تالوت شــد: »اذا زلزلت االرض زلزالها« امام 
فرمود: منم آن انسان و زمين خبرهايش را به من مى دهد.2

   142. داراى علم الهى    

امام على فرمود: اگر نبود آيه شــريفه »ميحوالله  ما یشاء ويثبت وعنده ام الكتاب«3 در 
قرآن، هر آينه خبر مى دادم به هرچه واقع خواهد شد تا روز قيامت.4

1. اومل يروا انا ناىت االرض ننقصها من اطرافها والله  يحكم المعقب لحكمه وهو رسيع الحساب. رعد / 41.
2. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 649.

3. رعد / 39.
4. تفسري جامع، ج 3، ص 413.
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   143. كالمى كه به خشم پيامبر انجاميد   

ابن 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 عمربن خطاب در حضور رسول خدا از جاى خود برخاست و عرض كرد: 

اى رسول خدا! شــما هميشه درباره ى على بن ابيطالب مى فرماييد: »انت منى مبنزلة 
هارون من موىس اال انه النبى بعدى« تو اى على! به منزله هارون نســبت به موسى در نزد 

من هستى جز آن كه پس از من نبوت وجود نخواهد داشت. 
ســپس ادامه داد كه مقام هارون و موسى در قرآن بيان گرديده ولى براى على در 

قرآن ذكرى نشده است. 
رسول خدا از گفتار عمر سخت غضبناك شد و فرمودند: اى عرب خشن، اى غليظ! 

سخن خداوند را كه در قرآن مى فرمايد: »هذا رصاط عىل مستقيم«1 را نشنيده اى؟2

   144. كسب رضايت خداوند   

امام على فرمود: من نخســتين كسى هســتم كه زير درخت با رسول خدا بيعت 
كرد و خدا فرمود: خداوند از مؤمنان آن گاه كه زير درخت با تو بيعت مى كردند خشــنود 

شد3 »لقد رىض الله  عن املؤمنني اذا يبايعونك تحت الشجره«.

   145. عابد بى بديل   

 امام حسين » تراهم ركّعا سجدا«4 نزلُت فى على بن ابيطالب« : قال االمام الحسني

فرمود: اين آيه درباره على بن ابيطالب نازل شد.
يعنى على را همواره در ركوع و سجود مى نگريد كه در شبانه روز هزار ركعت نماز 

مى خواند.5

1. حجر / 41.
2. بحاراالنوار، ج 35، ص 59.

3. تفسري نورالثقلني، ج 4، ص 494.
4. فتح / 29.

5. مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص 15 ـ بحاراالنوار، ج 38، ص 203.
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   146. در ده آيه، مؤمن خوانده شده   

امام حسين به وليدبن عقبه لعنه اهلل  عليه فرمود: تو چه كسى هستى اى وليدبن عقبه؟! 
ســوگند به خدا تو را ســرزنش نمى كنم كه چرا نسبت به على بغض و كينه دارى 
زيرا على تو را هشــتاد و پنج تازيانه زد1 و پدرت را در جنگ بدر با دســت خودش به 

شكيبايى كشت. 
تو چگونه على را دشــنام مى دهى در حالى كه خداوند در ده آيه از قرآن او را مؤمن 
ناميد و تو را در قرآن فاسق معرفى فرمود: »ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة 

فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني«.2

    147. شأن انبيائى على   

روزى رســول خدا در حالى كه سوار بر اسب بود از شهر مدينه خارج شد ناگاه ديد 
كه امام على پياده به دنبال او روان است. 

پيامبر فرمود: على جان! يا با من سوار شو و يا به خانه برگرد همانا خداوند به من 
دستور داده كه اگر سواره ام تو نيز سوار شوى و اگر پياده راه مى روم تو نيز پياده راه روى 

و اگر نشستم تو نيز بنشينى جز آن كه براى اجراى حدود الهى برخيزى.
خداوند مرا به كرامت و ارزشــى بزرگ نداشت جز آن كه آن را به تو نيز عطا فرمود: 
خداوند مرا به نبوت برگزيد و تو را نيز جانشين من قرار داد كه در اجراى حدود الهى قيام 

كنى و مشكل ترين كارها را به انجام رسانى. 
ســوگند به خدايى كه محمد را به حق براى رسالت برگزيده آن كس كه تو را انكار 
كند به من ايمان نياورده و آن كس كه تو را نشناسد به رسالت من اقرار نكرده است آن 

كس كه امامت تو را باور ندارد به من نيز ايمان نياورده است. 
فضيلت و ارزش هاى تو از ارزش هاى من و ارزش هاى من از خداست و سخن خداوند 

متعال است كه فرمود: »قل بفضل الله  وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مام يجمعون«.3

1. وليد در زمانى كه در كوفه بود شراب خورد او را عثمان حاكم آنجا كرده بود و مايل نبود كه او شالق خورد تا 
اينكه گرفتار دستان خيبر كشاى مرتضى على شد و حضرت به او حد جارى كرد.

2. حجرات / 6 ـ تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 82، حديث 11.
3. يونس / 58.
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معناى اين آيه اين اســت كه فضل خدا؛ يعنى نبــوت پيامبرتان، و رحمت پروردگار، 
يعنى امامت على بن ابيطالب؛ از اين رو فرمود: با نبوت و واليت شادمان باشيد...

سوگند به خداى على! تو آفريده نشدى جز براى پرستش پروردگار و براى آن كه به 
وسيله تو احكام و مسائل دين را مردم بياموزند و به وسيله تو راه هاى كهنه شده هدايت 
آبادان مى شــود. همانا گمراه شد آن كسى كه نسبت به تو آگاهى ندارد و گمراه است و 
به راه خدا هدايت نشــد آن كســى كه نسبت به تو و واليت تو هدايت نشده است و اين 

سخن خداوند بزرگ است كه فرمود: 
»واىّن لغّفار ملن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى«.1

يعنى: واليت تو را بپذيرد، خداوند مبارك و بزرگ آنچه از حق مرا واجب شــمرد حق 
تو را نيز واجب كرد. 

حق تو بر آن كس كه به من ايمان آورد واجب است. 
على جان! اگر تو نبودى حزب خدا شــناخته نمى شــد كه به وسيله تو دشمنان خدا 
شناســايى شــوند و كســى كه به واليت تو عالقه اى ندارد به چيزى عالقه اى نخواهد 

داشت....
ســپس فرمود: من چيزى نمى گويم جز آنچه را كه پروردگار بزرگ من فرمود: امروز 

آنچه را كه درباره تو گفتم از طرف پروردگار بزرگ بود كه در حق تو نازل فرمود.2

   148. نور واليت   

ابوجعفر در توضيح آيه »يا ايها الّذين آمنوا اتقوالله  وآمنوا برسوله يوتكم كفلني من رحمته 
ويجعل لكم نورا متشون به«.

فرمود: هركســى به واليت على بن ابيطالب تمسك كند برايش نورى حاصل شود 
و قلبش نورانى گردد.3

1. طه / 82.
2. تفسري برهان، ج 1، ص 488، حديث 2.

3. شواهد التنزيل، ج 2، ص 308.
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فصل دوم 

امام على در كتب شيعه

حضرت علی فرمود:

»ایها الناس! انا امام الربیة...«

ای مردم! منم امام مردم...

بحاراالنوار، جلد39، صفحه335، حدیث4.





   149. بنده ممتاز در همه اعصار   

امــام صادق فرمود: »اّن عليا كان عبدا ناصحالله ِ عّزوجّل فنحصه واحبَّ الله  عّزوجّل 
فاحبُّه«؛ على بنده اى خيرخواه براى خداى عزوجل بود و خداوند هم خيرخواه او شــد و 

خداى عزوجل را دوست مى داشت و خدا هم دوستدار او گرديد.1

   150. علی راهنمای حق   

 ىف حديث طويل وفيه يقول: وقد ذكر عليا ىف كتاب االحتجاج باسناده اىل اىب جعفر الباقر«

فهو الذى يهدى اىل الحّق ويعمل به يزهق الباطل وينهى عنه وال تاخذه ىف الله  لومة الئم«؛ از امام 

 ضمن حديث مفصلى آمده كه آن حضرت بعد از ذكر نام على از رســول خدا باقر
فرمود: 

تنها على راهنماى حق و عمل كننده به حق است و اوست كه باطل را از بين مى برد 
و از آن نهى مى كند و از مالمت احدى هراس ندارد.2

   151. چه کسي حبل اهلل است   

امام كاظم فرمود: »عىل بن ابيطالب حبل الله  املتني« حبل اهلل  متين و ريسمان محكم 
خدا على بن ابيطالب است.3

   152. دو ضلع عرش در زمين   

پيامبراكرم فرمود: من در ميان شــما دو چيز گرانقدر بــه جاى مى گذارم قرآن و 
عترتم كه اهل بيت من هســتند و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شــد تا اين كه بر 
حوض كوثر بر من وارد گردند مانند اين دو و ميانه دو انگشت شهادت و اشاره را به هم 
چسباند؛ آن گاه جابربن عبداهلل  انصارى برخاست و عرض كرد: يا رسول اهلل ! عترت تو چه 
كسانى هستند؟ فرمود: على و حسن و حسين و امامان از نسل حسين تا روز رستاخيز... 

1. كاىف، ج 8، ص 146.
2. احتجاج، ج 1، ص 74.
3. اماىل صدوق، ص 264.
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مرحوم صدوق مى گويد: عترت به فرزند مرد و نوه هاى او كه از صلبش باشند گويند 
 بوده اند عترت محمد  كه از على و فاطمــه و بــه همين جهــت فرزندان محمد

ناميده شده اند. 
ثعلــب گفت: بــه ابن اعرابى گفتم پس معناى گفته ابوبكر كه در ســقيفه گفت: »ما 

عترت پيغمبر هستيم« چيست؟ 
پاســخ داد: منظورش شهر و محل زندگيش بود و عترت محمد بى ترديد فرزندان 
فاطمه اند و دليل آن برگردانيدن ابوبكر اســت به هنگام مأموريت ابالغ ســوره برائت و 
فرستادن على جهت خواندن ســوره برائت بر مشركين و طبق فرموده پيغمبر »به 
من دســتور داده شــد كه خودت و يا مردى از خودت اين كار را بكند« و آن را از ابوبكر 
گرفت پس كســى كه از خودش محسوب مى شد ابوبكر نبود اگر ابوبكر از حيث نسب از 
عتــرت پيامبر بود نبايد پيغمبر ســوره برائت را از او مى گرفت و اين مأموريت را به 

على مى داد.1

   153. علی رايت حق   

پيامبراكــرم فرمود: خداوند عزوجل درباره ى علــى پيمانى به عهده من نهاد و 
عرض كردم: پروردگارا! آن را برايم آشــكار ساز فرمود: بشنو گفتم: آماده شنيدنم، فرمود: 
على پرچم هدايت و امام دوســتان مخلص من و روشــنگر راه كسى كه فرمانبردار من 
اســت مى باشد و او كلمه اى است كه پرهيزكاران پيوسته مالزم اويند »حضرت اشاره به 
آيه 26 از سوره فتح نمود«؛ كسى كه او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و شخصى كه 

فرمانبردارى او را بكند مرا اطاعت نموده است.2

   154. قاضى بى بديل   

امام صادق فرمود: نديدم على قضاوتى نموده باشد جز اين كه اصل و ريشه اى 
براى آن در سنت يافتم. 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 217 ـ 216 ـ 215.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 290.
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و على مى فرمود: اگر دو مرد نزد من به مخاصمه حاضر شوند و من در ميان آن ها 
داورى كنم بعد از آن سال هاى زيادى بگذرد و دوباره راجع به همان منازعه نزد من آيند 
همانا ميان آن دو يــك نوع داورى مى كنم زيرا حكم و قضاوت هيچ گاه تبديل و تغيير 

نمى يابد.1

   155. معناي اهلل   

امام صادق فرمود: »الف« يكى از حروف »اهلل « است كه خدا با آن تو را به گفتن 
اهلل  داللت كرده اســت »الم« نشانگر گفته تو است؛ كه خداوند پادشاه بزرگ، و بر همه 
آفريدگان چيره است؛ و »ميم« تو را خاطر نشان ساخته بر اين كه: او در تمامى كردارش 
بزرگوار و ســتوده اســت و اين گفته را بر يهود حجت قرار داده بود و آن چنين است كه 
چون خداوند خواســت موســى بن عمران و پيامبران بعد از او را به سوى بنى اسرائيل به 
پيغمبرى مبعوث كند بدون اســتثناء بر گردن ايشــان عهد و پيمان هايى نهاد كه الزمه 
بعثت شــما آن اســت كه ايمان آورديد به محمد كه داراى اين مشخصات مى باشد: 
از نژاد عرب بوده و نزد كســى علمى نياموخته اســت در مكه مبعوث مى گردد و بعد به 
مدينه هجرت مى نمايد همچنين كتابى بر او نازل مى شود كه سرآغاز برخى سوره هايش 
حروف جدا از هم مى باشد و اّمتش كالم آن را بر صفحه خاطر نقش مى كنند و در همه 
حال چه ايســتاده و چه نشســته و چه در حال راه رفتن مى خوانند خداوند به دليل حفظ 
كردن آن، به خاطر ســپردن آن را بر آن ها آسان مى كند و آن ها على بن ابيطالب را كه 
برادر و جانشــين محمد است با وى يار و همتا مى دانند؛ آرى على سينه اش كانون 
 دانش هايى مى باشد كه وى به او آموخته است و او امانتدار و شمشير برنده آن حضرت
است تا هركس كه با پيامبر گرامى خداوند در افتد بر خاك مّذلت افكند و با بيان و برهان 
روشــن خود هر شخصى را كه با وى كشمكش لفظى نمايد ساكت كرده و بر جاى خود 
بنشاند و براى پيشرفت اسالم بر طبق فرمان ظاهر قرآن با دشمنان آن قدر پيكار نمايد 
كه خواسته و نخواسته در برابر كتاب خدا سر تسليم فرود آرند سپس هنگامى كه حضرت 

1. اماىل مفيد، ص 324.
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محمد دار فانى را وداع گويد و به سراى جاودانه بهشت خداوند بشتابد بسيارى از آنان 
كه فقط از ظاهر ايمان بهره ور گشته اند روى گردان و مرته مى گردند. 

و تأويل هاى آن را تحريف و جابجــا مى كنند معنايش را دگرگون و چهره حقايقش 
را برخالف آنچه هســت جلوه گر مى ســازد در همان هنگام اســت كه بنابر تأويل قرآن 
على بن ابيطالــب با آن ها نبرد خواهد كرد و به حدى با آن ها خواهد جنگيد كه شــيطاِن 

فريبنده آنان خوار، رانده و به غل و زنجير كشيده شود.1

   156. باب قضاوت   

محمدبن ســلم از امام باقر روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: آگاه باشيد در نزد 
هيچ يك از مردم مطلب حق و درســتى نيست مگر آن كه آن چيز را از ما اهل بيت فرا 
گرفته اند و هيچ يك از مردم به حق و عدالت قضاوت و حكم نكند جز آن كه كليد و در 

و آغاز و راه اصلى آن قضاوت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب است. 
پس هرگاه كه امور بر آنان متشــبه شــود و خطا كنند خطا از جانب خود آن هاست و 
اگر به حق رسند و درست قضاوت كنند آن درستى از جانب على بن ابيطالب مى باشد.2

   157. محو كننده باطل   

از امــام باقر ضمن حديث مفصلــى كه در آن خطبه غدير را ذكر مى فرمايدـ  نقل 
شده: رسول خدا فرمود: »معارش الناس التضلّوا عنه وال تنفروا منه وال تستنكفوا من واليته فهو 
الذى يهدى اىل الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه«؛ اى مردم از راه على منحرف نشويد 

و از او فاصله نگيريد و از قبول واليت او روى گردان نشــويد زيرا اوست راهنماى حق و 
عامل به آن و محو كننده باطل و باز دارنده آن.3

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 57 و 56.
2. اماىل مفيد، ص 108.

3. بحاراالنوار، ج 38، ص 208.
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   158. ريشه اى شريف   

امام باقر فرمود: »مثلنا اهل البيت كمثل شجرٍة قامئٍة عىل ساٍق من تعلق بغصن من اغصانها 
 .كان من اهلها« قلت: من الّساق: قال: عىل

مثل ما اهل بيت مثل درختى اســت كه پابر جا باشد و هركه به شاخه اى از آن تعلق 
پيدا كند اهل آن خواهد بود. 

عرض كردم: مقصود از ساقه درخت كيست؟ فرمود: على است.1

   159. برترين و شريف ترين ها   

وفى الكافى ج 8 ص 80 باســناده الى اىب عبدالله  »حديث طويل وىف آخره يقول: كان 
عىل افضل الناس بعد رسول الله  واوىل الناس حتى قالها ثالثا«.

در كتاب روضه كافى از امام صادق در حديثى مفصل نقل شــده كه در پايان آن 
امام مى فرمايد: على بعد از رســول خدا افضل مردم بود و او سزاوارتر به مردم بود از 

خود آن ها...
تا اين كه گويد: امام صادق سه مرتبه اين سخن را تكرار نمود. 

   160. ماه شب چهاردهم   

رسول خدا فرمود: يا عىل! تخرج انت وشيعتك من قبوركم ووجوهكم كالقمر ليله البدر وقد 
فرجت عنكم الشدائد وذهب عنكم االحزان تستظلون تحت العرش يخاف الناس وال تخافون ويحزن 

الناس وال تحزنون وتوضع لكم مائدة والناس ىف املحاسبة.

يعنــى: يا على! تو و شــيعيانت از ميــان قبرهاى خود بيرون مى آييــد در حالى كه 
چهره هايتان مثل ماه شــب چهاردهم مى درخشد سختى ها از شما برطرف شده و غم ها 
و غصه ها از شــما زايل گشــته است عرش الهى بر شما ســايه مى افكند مردمان ديگر 
مى ترســند و شما نمى ترسيد آن ها غمناكند و شــما هيچ گونه غمى نداريد و براى شما 

سفره بگسترانند در حالى كه مردم مشغول حسابرسى هستند.2

1. كاىف، ج 4، ص 41.
2. القطره، ج 1، ص 305.
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   161. حسرت حسودان   

از امام باقر درباره تفســير آيه »سَيئت وجوه الذين كفروا...«1 ســؤال شد فرمودند: 
مخالفان و منكران فضايل على در روز قيامت چون مقام و منزلت او را در نزد خداوند 
مشــاهده كنند به خاطر ظلم ها و حق كشــى هايى كه نســبت به او داشته اند از حسرت 

دست هاى خود را به دندان گيرند.2

   162. معناى موال   

ابواســحاق گويد به امام ســجاد عرض كــردم: مقصود از »مــوال« در فرمايش 
پيامبراكرم »هركس من موالى اويم على نيز موالى اوست« چيست؟ فرمود: به مردم 

اعالم كردم كه على بعد از او صاحب منصب امامت و رهبرى است.3

   163. احاديث قدسى   

عالم جليل القدر مرحوم شيخ حر عاملى در كتاب نورانى جواهرالسنية احاديثى را نقل 
كرده اســت كه از خداوند متعال صادر شده است به اين دســته از احاديث كه در قرآن 
نيامده اســت وليكن از طرف ذات ربوبى خداوند صادر شــده است احاديث قدسى گفته 
مى شــود او در كتابش فصلى را به احاديث قدسى درباره اميرالمؤمنين على اختصاص 

داده كه داراى احاديث زياد و جالبى است. 
در اينجا صرفا به يك مورد از آن اشــاره مى شود: جبرئيل بر رسول خدا وارد شد و 
فرمود: يا محمد! خداوند به تو ســالم مى رساند و مى فرمايد: هفت آسمان و هر آنچه را 
كه در آن هاســت آفريدم و در هفت زمين و آنچه كه بر روى آن است جايى عظيم تر از 
ركــن و مقام نيافريدم اگر بنده اى از روزى كه آســمان ها و زمين را آفريدم در آنجا مرا 

1. ملك / 27.
2. تفسري فرات كوىف، ص 187.

3. معاىن االخبار، ج 1، ص 151.
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بخواند ولى منكر واليت على باشد روزى كه مرا مالقات كند او را به صورت در جهنم 
خواهم انداخت.1

   164. واضح تر از خورشيد   

ابــان گويد: از امام باقر درباره ى گفتــه پيامبر كه فرمود: »هركه را من مواليم 
على نيز موالى اوست« پرســيدم فرمود: اى ابوسعيد مطلِب به اين روشنى سؤال دارد؟ 
رسول خدا به ايشان )به اصحابش( فهماند كه در ميان آنان على قائم مقام او خواهد بود.2

   165. امام مبين   

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

آشكار ـ يس / 12( در سوره حجر آيه 79 نيز فرموده: »انهام لبامام مبني« ابوبكر و عمر از 
جايگاه خود برخاســتند و گفتند: اى پيامبر خدا آيا امام مبين كه همه چيز در آن آورده 
شــده تورات است؟ فرمود: نه، امام حسين فرمود: در همين هنگام بود كه على وارد 
شــد و رسول خدا در حالى كه با دست او را نشــان مى داد فرمود: اين امام مبين است 

بى ترديد او امامى است كه خداوند علم همه چيز را به او داده و احصا فرموده است. 
مرحوم صدوق رضى اهلل  عنه گويد: در شــهر مدينه از ابوبشر پرسيدم: امام يعنى چه؟ 
در پاسخم گفت: امام در زبان عرب پيشرو و پيشواى مردم در فضايل است و امام شاقول 
يا ريســمان كار اســت كه بّنايان با آن اندازه مى گيرند تا ديوار راست در آيد و امام مثل 
همان طالى نابى اســت كه در كارگاه سكه ســازى براى نمونه بردارى و ضرب سكه از 
آن استفاده مى شــود تا عيار سكه هاى مضروب بر طبق آن واقع شود و امام رشته نخى 
است كه مهره هاى گردنبند به آن كشيده مى شود و امام راهنمايى است كه مسافران در 

1. جواهرالسنية شيخ حرعامىل، باب اميرالمؤمنين، ص 449.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 151.
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تاريكى شب در پى او راه را طى مى كنند و تيرى است كه به  عنوان نمونه در كارگاههاى 
اسلحه سازى مورد استفاده قرار مى گيرد تا ديگر تيرها مانند آن ساخته شوند.1

   166. عذرى براى نبود راهنما نيست   

انس بن مالــك 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 هركس كه از ماه نيز محروم شــد فورا به ســتاره 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.
آن گاه پيامبر فرمود: من خورشــيدم و على ماه و فاطمه زهره و حســن و حسين  
فرقــدان )دو برادران( كه با كتاب خدا از هم جدا نگردند تا اين كه بر لب حوض كوثر بر 

من وارد گردند.2

   167. اسم اعظم پروردگار   

از امام على روايت شد كه فرمود: حضرتش در راهى مى رفت و مردى از اهل خيبر 
با او همراه شــد عبورشان به رودى افتاد كه آب فراوانى داشت آن مرد يهودى بر عباى 
خود نشســت و جمله اى گفت و از آن آب عبور كرد سپس اميرالمؤمنين را خطاب كرد و 

گفت: اى مرد اگر تو نيز مانند من شناخت داشتى همانند من عبور مى كردى!!
امام على فرمود: در جاى خود باش ســپس با دست مبارك به آب اشارتى كرد آن 

منجمد شد و 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؟

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 225 ـ 224.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 267.
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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 تو بر حق هستى سپس مسلمان شد.

   168. بيم رسان امت   

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

و آن سوره سرور دين شماست...
اى گروه شــيعه: خداى متعال مى فرمايد: »هيچ اّمتى نيست مگر آن كه بيم رسانى 

در ميان آن ها بوده است«.1
شخصى عرض كرد: اى اباجعفر! بيم رسان امت، محمد رسول اهلل  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 فرستاده پيامبر، بيم رسان او نيست چنان 
كه پيغمبر فرستاده خداى عزوجل و بيم رسان او بود؟

گفت: چرا؟ 
فرمود: پس همچنين پيامبر براى پس از مرگ خود هم فرستاده و بيم رسان دارد 
اگر بگويى ندارد پس آن هايى 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 تفســير نفرموده اســت. فرمود: چرا تنها براى يك نفر 

تفسير كرد و شأن آن مرد را كه على بن ابيطالب است به امت خود گفت. 

1. فاطر / 2.
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عرض كرد: اى اباجعفر! اين مطلبى است خصوصى كه عامه مردم زير بار آن نمى روند. 
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 نهان پرستش خدا را 
مى كردند تا آن زمانى كه مأمور به اعالن آن شد. آن مرد گفت: آيا صاحب اين دين بايد 
آن را نهان دارد فرمود: مگر على بن ابيطالب از روزى كه با رســول خدا اســالم آورد 

نهان نكرد تا آن زمانى كه امرش ظاهر گشت؟ 
كار ما نيز همچنين است تا نوشته خدا مدتش برسد...1

   169. مرز عشق   

امام حســن عســگرى از پدرش از پدران بزرگوارش روايــت نموده كه روزى 
پيغمبر خدا به يكى از ياران خود فرمود: اى بنده خدا در راه خدا دوســتى كن و در راه 
رضاى خدا دشــمنى نما و براى خدا دوست بدار و در راه او ستيز كن! حقيقت اين است 
كه كســى واليت خدا را درك نخواهد كرد، جز به آن طريق، و هيچ كس مزه ايمان را 
نخواهد چشيد تا چنين نشــود؛ اگرچه نماز و روزه اش بسيار باشد و مسلما برادرى مردم 
امروز بيشترش درباره ى دنياست و بر اساس آن به يكديگر اظهار دوستى مى نمايند و بر 
همان اســاس به يكديگر خشم و كينه مى ورزند و آن از پروردگار بى نيازشان نسازد و در 
اين موقع آن مرد عرض كرد: اى پيامبر خدا! چگونه ميســر خواهد شد كه بفهمم يقينا و 
مطمئنا در راه خدا دوســتى و دشمنى كرده ام و ولى خداى عزوجل كيست تا دوستدار و 

فرمانبردار او باشم؟ و دشمن خدا چه كسى است تا به او كينه و دشمنى ورزم؟
پيغمبرخدا در حالى كه اشاره به على مى نمود به او فرمود: آيا اين مرد را مى بينى 
و مى شناســى عرض كرد: بلى، فرمود: اين مرد ولى و سرپرست، از جانب خداست پس 
فرمان بردار او باش! و دشمن اين )على ( دشمن خداست پس با دشمن او دشمنى نما 
و با دوســتدارش پيوستگى و دوستى كن! اگرچه او قاتل پدر و فرزند تو باشد و با دشمن 

اين »على « دشمنى كن اگرچه حقيقتا او پدر و اوالد تو باشد.2

1. كاىف، ج 1، ص 364.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 422.
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   170. مثالى رسا   

جابــر جعفى گويد: از امــام پنجم حضرت باقر معنى اين قــول خداى عزوجل را 
پرسيدم: »كشجرٍة طيبٍة اصلها ثابت وفرعها ىف السامء توىت اکلها كل حنٍي باذن ربها«.

»مانند درخت پاكى كه ريشــه آن در زمين محكم و پا برجا باشد و شاخه آن از بس 
بلند اســت، سر به جانب آسمان كشــيده، در هر زمان كه خدا حكم نموده به ثمر دادن، 
ثمــر خود را مى دهد و به اراده و تكوين آفريدگار ميوه خود را مى دهد.1 ايشــان فرمود: 
اما آن درخت پيامبر خدا و شــاخه آن على و جوانه شــاخه آن درخت فاطمه دخت 
رســول خدا و ميوه آن اوالد او و برگش شيعيان ما هستند آن گاه فرمود: هرگاه مؤمنى 
از شــيعيان ما بميرد از آن درخت برگى مى افتد و چون نوزادى از شــيعيان ما متولد شود 

آن درخت برگى آورد.2

   171. توصيف مؤمن    

حفص ُكناســى گويد: به امام صادق عرض كردم: كمترين چيزى كه به سبب آن 
بنده به درجه ايمان مى رســد چيســت؟ فرمود: گواهى بدهد بر اين كه جز اهلل  معبود بر 
حّقى نيست و محمد بنده و پيامبر اوست و به فرمانبرى او اقرار كند و امام زمانش را هم 

بشناسد؛ پس هرگاه اين گونه اقرار و عمل كرد او مؤمن است.3

   172. توصيف مردان عهدشكن   

عبداهلل بن حسن گويد: مادرم فاطمه دخت گرامى امام حسين فرمود: چون بيمارى 
جده ام حضرت فاطمهدختر بزرگوار پيامبر خدا به وخامت گرائيد و گلشــن جوانيش 
پژمــرده، چند تن از زنان مهاجر و انصار به قصد عيادت به خانه آن حضرت آمدند و گرد 
بســتر وى حلقه زدند و عرضه داشتند: اى دختر نازنين پيامبر، شب را با مريضى چگونه 

به صبح رساندى و اكنون حالت چطور است؟ 

1. ابراهيم / 25.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 425.
3. معاىن االخبار، ج 2، ص 412.
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زهراى مرضيه كه خود را در آستانه انتقال به ابديت مى ديد در پاسخ آنان به جاى اين 
كه از درد و درمان خود ســخن گويد با لحنى غم آلود اما جّدى و طوفانى، از درد كشنده 
اجتماع ســخن گفت و زنگ خطر در گوش مســلمين نواخت تا شــايد بتواند در آخرين 
لحظات زندگى خود با آگاهى دادن، آنان را از نابودى حتمى برهاند آن گاه فرمود: به خدا 
سوگند شبم را به صبح رساندم در حالتى كه از طعم ناگوار ميوه دنياى شما سخت متنفر 
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 نيات بد و خويهاى ناهنجار آنان باخبر شــدم 

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 ســقوط بر مى دارند. آه كه چه كار نكوهيده اى دســت زدند و چه بد توشه اى 
پيشاپيش براى خود فرستادند و با كنار زدن حق از مقر خود و گذاشتن ناحق به جاى آن 

خود را مستوجب خشم خداوند كرده و به عذاب هميشگى دوزخ گرفتار ساختند...
واى به حالشــان چگونــه خالفت را جابجا كردند و آن را از بنيان اســتوار كوههاى 
ثابت خاندان رســالت برگردانيده و دور ساختند و از پايه هاى استوار نبوت و منزلگاه وحى 
جبرئيل امين جدا كردند و آن كس »على « را كه در امر دنيا و دين ماهر و متخصص 
بود كنار زدند و از حقش محروم نمودند؟! آگاه باشيد اين كار زيانى است آشكارا! اين چه 
انتقامى بود كه از ابوالحســن كشيدند و با اين كيفر خون بهاى مشركين را كه به دست 

او ريخته شده بود پرداختند؟!
به خدا سوگند على را دستخوش انتقام و كينه توزى نساختند مگر از ترس شمشير 
بّرانش كه صاعقه وار بر فرق دشــمنان خدا كوبيده بود... به خدا ســوگند اگر دســت باز 
مى داشــتند و زمام خالفت را كه پيغمبر خدا به دســت او نهاده بــود از وى باز پس 
نمى گرفتند و در اختيارش باقى مى گذاشــتند كاروان )ره گم كرده( بشــريت را با كمال 
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آرامش با سيرى ماليم به سوى سعادت و حق رهبرى مى نمود... آرى حق على را غصب 
كردند ولى ديرى نخواهد پاييد كه خداوند آنان را به كيفر دســت آوردهاى ناپسندشــان 
مبتال خواهد ساخت... اى تباه باد )چنين مردمى( و دماغ چنين مردمى به خاك ماليده باد 
كه اين گونه كوته بين هســتند و گمان دارند كار خوبى انجام داده اند متوجه باشيد اينان 

مفسد و تباه كارند و به دقايق و عاقبت امر توجه ندارند....
دريغ و افســوس! هيچ نمى دانيد كه در چه مســير خطرناكى افتاده ايد سر رشته، گم 
شده و از عواقب زيان بار آن بى اطالعيد بى گمان، كوركورانه خود را به ظلمت انداخته ايد 
و باالخره ِكشــته خويش را درو خواهيد كرد مگر ما كه حامى حقوق شــمائيم مى توانيم 
شما را ملزم و مجبور سازيم كه به راه هدايت باز گرديد در حالى كه خود از آن بيزاريد؟!1

   173. جامع صفات ملكوتى   

ابن مغازلى شــافعى نقل مى كند از اصبغ بن نباتــه كه: امام على در خطبه هاى خود 
  مى فرمود: »ايها الناس انا امام الرّبية ووىص خري الخلقه وابوالعرتة الطاهره الهادية انا اخو رسول الله
ووصّيه وولّيه وصفّيه وحبيبة انا امرياملؤمنني وقائد الغر املحجلني وسيد الوصني حرىب حرب الله  

وسلمى سلم الله  وطاعتى طاعه الله  وواليتى واليه الله  واتباعى اولياءالله  وانصارى انصارالله «؛ اى 

مــردم منم امام مردم و وصى بهترين مخلوقات و پــدر عترت طاهره، هاديه منم، برادر 
رســول خدا ووصى او و ولى او وصفى او و حبيب او منم، اميرالمؤمنين و پيشواى دست و 
پا و پيشانى سفيدان و آقا و سيد اوصيا، 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. 

   174. مردي ممتاز   

الف  اعتق  »وانّه«  االرضني...  باملّر ويستخرج  يرضب   امرياملؤمنني كان   االمام الصادق«

مملوك من ماله وكّذيده«.2

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 334 تا 328.
2. كاىف، ج 5، ص 74.
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امام صادق فرمود: اميرالمؤمنين بيل مى زد و كشاورزى و نهال كارى مى كرد آن 
حضرت هزار بنده را از مال و دسترنج خود مى خريد و آزاد مى كرد. 

   175. مردى ناشناخته   

ىف كتاب البشائر: انَّ عمر دخل مسجد رسول الله يوما وعىلٌّ بن اىب طالب واقفا بني يدى 

النبى وقال عمر.... 

يعنى: روزى عمر به مسجد رسول خدا وارد شد و ديد على رو در روى رسول اهلل  
نشسته اســت، به پيامبر عرض كرد: من از ابوذر سراغ شــما را گرفتم. گفت: پيامبر در 
مســجد است. پرسيدم: چه كسى نزد ايشان است؟ گفت: مردى نزد پيامبر بود كه من او 
را نشــناختم ولى اينك مى بينم على نزد شماست. پيامبر فرمود: ابوذر راست گفته است 
اى عمر! به خدا سوگند اين على مردى است كه جز خدا و پيامبرش كسى او را نشناخته 

است.

   176. اتاقى مخصوص عبادت   

امام صادق فرمود: امام على اتاقى داشت كه در آن چيزى جز يك فرش و يك 
شمشير و يك قرآن نبود كه در آن جا نماز مى خواند.

و در روايتى ديگر فرمودند: على در منزل خود اتاقى را كه نه كوچك بود نه بزرگ 
مخصوص نمازش قرار داده بود.1

   177. باب اهلل اكبر   

امــام صادق فرمود: »...كان امرياملؤمنني باب الله  الذى اليوىت اال منه وسبيله الذى من 
سلك بغريه هلك....« اميرالمؤمنين باب منحصر به فرد خداشناســى است و راه به سوى 

خداست هركه جز آن را بپويد هالك شود.2

1. بحاراالنوار، ج 76، ص 161 و ج 84، ص 244.
2. كاىف، ج 1، ص 280.
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   178. مرز توحيد و كفر   

امــام باقر فرمود: فضيلت اميرالمؤمنين اين اســت كه هرچه آورده به آن عمل 
مى كنم و از هرچه نهى كرده 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 عزوجل رســد و همچنين اســت اميرالمؤمنين و پس از وى ائمه اطهار يكى 
پــس از ديگرى كه 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 شود...1

   179. مثل پيامبران و شهيدان   

امام باقر از رسول خدا نقل فرمودند: 
»من احّب ان يحيى حياة تشبه حياة االنبياء وميوت ميتة تشبه متية الشهدا ويسكن الجنان الّتى 

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 خواهد كه مانند پيغمبران زندگى كند و مانند شهيدان بميرد و در بهشتى كه 
خداى رحمن كاشــته ساكن شود بايد از على پيروى كند و با دوست او دوستى كند و به 
امامان پس از وى اقتدا كند زيرا ايشان عترت منند و از طينت من آفريده شده اند. خدايا 
فهم و علم مرا به ايشان روزى كن پس واى بر آن ها از امت من كه مخالف ايشان باشند 

خدايا شفاعت مرا به آن ها نرسان.2

1. كاىف، ج 1، باب حجت، ص 284.
2. كاىف، ج 1، ص 298.
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    180. مثل رسول خدا   

امام صادق از رســول خدا نقل مى فرمايد: كسى كه مى خواهد زندگى و مرگش 
مانند زندگى و مرگ من باشــد و به بهشت برينى كه خداوند به دست قدرت خود كاشته 
در آيد بايد از على بن ابيطالب پيروى كند و با دوســتش دوستى و با دشمنش دشمنى 
نمايد و نســبت به اوصيا پس از وى تسليم باشد زيرا ايشان از خاندان من و از گوشت و 
خون منند و خدا فهم و علم مرا به ايشــان 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. 
به خدا سوگند كه دو فرزندم را مى كشند خدا شفاعتم را به آن ها نرساند.1

   181. مرز ديندارى   

از ســعيدبن جبير روايت شده است كه گفت: رسول خدا فرمود: جحود نعمةالله  كفر 
وجحود نبوىت كفر وجحود والية عىل كفر الن التوحيد اليبنى اال عىل الوالية.

يعنى: انكار نعمت خداوند كفر اســت و انكار نبوت و رســالت من كفر است و انكار 
واليت على نيز كفر مى باشد زيرا بنيان توحيد بر واليت است.2

   182. حصنى حصين   

على بن بالل گويد: 
حضرت رضــا از پدر خود موســى بن جعفر از جعفربن محمــد از محمدبن على از 
على بن الحسين از حسين بن على از على بن ابيطالب از پيغمبر از جبرئيل از ميكائل از 
اسرافيل از لوح و آن از قلم گفت: خداوند تبارك و تعالى مى فرمود: »والية عىل بن ابيطالب 

ـ صلوات الله  عليهـ  حصنى فمن دخل حصنى امن نارى«.

يعنى: واليت على حصار محكم و نفوذناپذير من است هركس داخل حصار من شود 
از آتش جهنم من ايمن خواهد شد.3

1. كاىف، ج 1، ص 299.
2. مشارق االنوار، ص81.

3. معاىن االخبار، ج 2، ص 368.
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   183. نور خدا در زمين    

اسماءبن خزرج روايت كرده اســت كه رسول خدا فرمود: يا عىل! اليتقدمك بعدى اال 
كافر....

يعنى: يا على! بعد از من جز كافر بر تو مقدم نمى شــود و جز كافر از تو روى گردان 
نمى شــود تو نور خدا در ميان بندگان اويى و تو حجت خدا در ســرزمين هاى اويى و تو 
شمشــير تيز خدا عليه دشــمنان اويى يا على تو وارث علوم انبيــاء و كلمه اهلل  برتر او و 
بزرگترين آيــه از آيات پــروردگارى، خداوند جز به واليت تو ايمان كســى را نخواهد 

پذيرفت.1

   184. لوح عرشى   

حضرت امام صادق مى فرمايد: پدرم امام باقر به جابربن عبداهلل  انصارى فرمودند: 
من با تو كارى دارم چه وقت برايت آسان تر است كه تو را تنها ببينم و از تو سؤال كنم؟ 
جابر گفت: هر وقت شما بفرماييد. پس روزى با او در خلوت نشست و به او فرمودند: 
درباره آن لوحى كه آن را در دســت مادرم فاطمه دختر رســولخدا ديده اى و آنچه 

مادرم به تو فرمود كه در آن لوح نوشته شده به من خبر ده.
جابر گفت: خدا را گواه مى گيرم كه من در زمان حيات رسول خدا به خدمت مادرت 
فاطمه رفتم و او را به والدت حســين تبريك گفتم؛ در دستش لوح سبزى بود كه 

گمان كردم از زمرد است و مكتوبى سفيد در آن ديدم كه چون خورشيد درخشان بود. 
عرض كردم: اى دخت رســول خدا پدر و مادرم فداى شــما باد اين لوح چيست؟ 
فرمود: لوحى اســت كه خدا آن را به رسولش اهدا نمود كه در او اسم پدرم و شوهرم 
على و اسم و دو پسرم و اسم اوصيا از فرزندانم در آن نوشته است و پدرم آن را به عنوان 

چشم روشنى به من داد. 
جابر گفت: پس مادر شــما فاطمه آن را به من داد من آن را خواندم و رونويســى 

كردم پدرم به او گفت: اى جابر! آن را بر من عرضه مى دارى عرض كرد: آرى.
آن گاه پــدرم همراه جابر به منزل او رفت جابــر ورق صحيفه اى را بيرون آورد پدرم 

1. اثبات الهداة، ج3،ص219.
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فرمــود: اى جابر! تو در نوشــته ات نگاه كن تا من برايت بخوانم جابر در نســخه خود 
نگريست و پدرم قرائت نمود حتى حرفى با حرفى اختالف نداشت. 

آن گاه جابر گفت: خدا را گواه مى گيرم كه اين گونه در آن لوح نوشته ديدم.
به نام بخشنده مهربان.

اين نامه از جانب خداوند عزيز و كريم اســت براى محمد پيامبر او و نور و ســفير و  
دربان )واســطه ميان خالق و مخلوق( و راهنماى به سوى او، كه جبرئيل امين از جانب 

خداوند عالم بر او نازل مى شود. 
اى محمد! اسماء مرا بزرگ بشمار و نعمت هاى مرا سپاسگزار باش و الطاف مرا انكار 
مكن همانا منم خدايى كه جز من سزاوار پرستش نيست منم درهم شكننده زورگويان و 

به دولت رساننده مظلومان و پاداش دهنده روز رستاخيز.
همانا منم خدايى كه جز من سزاوار پرستش نيست هركه جز فضل مرا اميدوار باشد و 
از غير عدالت من بترسد او را عذابى خواهم نمود كه هيچ كدام از جهانيان را نكرده باشم 
پس تنها مرا پرستش كن و تنها بر من توكل بنما. من هيچ پيامبرى را مبعوث نكردم كه 

دورانش تمام شود و مدتش سر آيد جز اين كه براى او وصّى و جانشينى معين نمودم.
و مــن تــو را بر پيامبران برترى دادم و وصى تو را بر ديگر اوصيا برترى دادم و تو را 
گرامى داشــتم به دو شيعه زاده و نوه ات حسن و حسين  را بعد از سپرى شدن روزگار 
پدرش، كانون علم خود قرار دادم و حســين را خزانه دار وحى خود ســاختم و او را به 

شهادت گرامى داشتم و پايان كارش را به سعادت رسانيدم.1

   185. صبر عجيب فاطمه   

در روزى كه امام على را به ســوى مســجد مى بردند و حضرت فاطمه زهرا آن 
امت گوساله پرست نافرمان را تهديد به نفرين كرد و به سوى مرقد رسولخدا روانه شد 
وقتى پيام امام على را كه فرموده بود »اين ها را نفرين نكن« شنيد فرمود: على جان! 

جانم فداى تو باد، و جان و روح من سپر بالهاى جان تو!!

1. اصول كاىف، ج 2، ص 470، حديث 3603.
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يا اباالحسن! همواره با تو خواهم بود اگر تو در خير و نيكى به سر مى برى با تو خواهم 
زيست و يا اگر در سختى و بالها گرفتار شدى باز هم با تو خواهم بود.1

   186. صراط راست   

ابن ابى الحديد از ســليم بن قيس از رسول خدا نقل كرده است كه آن بزرگوار فرمود: 
لوال انا و عىل ما عرف الله  ولوال انا وعىل ما اعبدالله  ولوال انا وعىل ما كان ثوابا وال عقابا....؛ 

يعنى: اگر من و على نبوديم هيچ كس خداى را نمى شناخت و اگر من و على نبوديم 
هيچ كس خدا را عبادت نمى كرد و اگر من و على نبوديم ثوابى و عذابى در كار نبود....

   187. بهترين و برترين همسر   

روزى رسول خدا درباره على از حضرت فاطمه سؤال كرد آن حضرت فرمود: 
»يا اَبَْه! خري زوجٍ«؛ پدرجان! على بهترين همسر است.2

   188. طرفدار حق   

روزى رسول خدا در يكى از جلسات به ارزش هاى على پرداخته و شدت محبت 
و عالقه قلبى خود نسبت به على را براى دخترش حضرت فاطمه زهرا بيان فرمود. 
فاطمــه در حالى كه به عظمت امام خود اعتراف مى كرد فرمود: پدرجان! ســوگند 
به خدايى كه تو را به رســالت انتخاب كرد و براى هدايت انسان ها برگزيد، تو را هدايت 
 كرده و امت اســالمى را به وسيله تو هدايت نمود تا زنده ام همواره به ارزش هاى على

اعتراف خواهم داشت.3

   189. امام حق   

يحيى بن ســعيد از امام صادق و آن حضرت از پدرش بيان فرمود: »ويستنبونك احق 

1. كوكب الّدرى، ج 1، ص 196.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 3، ص 257.

3. بحاراالنوار، ج 43، ص 38.
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هو«1 يعنى اى محمد ! اهل مكه درباره ى على بن ابيطالب مى پرســند آيا امام است يا 

نه؟ در پاسخ آنان بگو: به خدا سوگند امامت او حق است.2

   190. كلماتى عرشى   

امام على مى فرمايد: امكان ندارد كه هوا و هوس بر من پيروز شود و حرص و طمع 
مرا بر سر سفره هاى رنگارنگ بكشاند. 

ـ من بر راه هاى آسمان داناتر از راه هاى زمين هستم.
ـ اگر پرده برداشته شود چيزى به يقين من نمى افزايد.3

ـ من به طور قطع مشــتاق لقاء خدايم. خدايا من تو را به خاطر بيم از كيفرت و يا به 
خاطر طمع در بهشــت پرستش نكرده ام من تو را بدان جهت پرستش كردم كه شايسته 

پرستش يافتم.
ـ به خدا سوگند باكى ندارم كه من وارد مرگ شوم يا مرگ به من روى بياورد...

ـ به خدا سوگند فرزند ابى طالب به مرگ مأنوس تر است از كودك شيرخوار به پستان 
مادر.

   191. راه بهشت   

بارها رسول خدا فرمود: آنان كه از على پيروى كنند اهل نجات و بهشتند.
و در روايتــى ديگر فرمــود: اگر از على تبعيت كنيد و با او بيعت كنيد او شــما را به 

بهشت مى برد. 

   192. جوشن كبير   

امام حســين مى فرمايد: روزى على به من فرمــود: فرزندم آيا رازى از رازهاى 
خداوند را به تو بياموزم؟ 

1. يونس / 53.
2. تفسري عياىش، حديث 364.

3. ترجمه و تفسري نهج البالغه، ج 1، محمدتقى جعفرى.
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عرض كردم: آرى پدرجان فدايت گردم.
آن گاه امام فرمود: روز يكشــنبه در جنگ احد جبرئيل بر پيامبر نازل شــد آن روز 
بســيار روز سخت و گرمى بود و بر تن رســول خدا زرهى بود كه بر اثر شدت گرماى 
آفتاب در آن روز گرم شده بود به واسطه داغ شدن زره، پيامبر توان حمل آن را نداشت. 
پيامبر فرمود: سرم را به آسمان بلند كردم و خداوند را خواندم آن گاه ديدم درهاى 

آسمان گشوده شد و جبرئيل در هاله اى از نور بر من نازل شد و گفت: 
سالم بر تو اى رسول خدا گفتم: سالم بر تو اى جبرئيل؛ سپس گفت: خداوند به تو 
سالم مى رســاند و مى فرمايد: زره را از تن خارج كن و اين دعا را بخوان )دعاى جوشن 
كبير( اگر آن را بخوانى و آن را همراه خود كنى همچون آن اســت كه زره در تن دارى 

و تو را محافظت خواهد كرد. 
ســپس امام حسين فرمود: پدرم اميرمؤمنان على بن ابيطالب نسبت به اين دعا و 
حفظ آن به من سفارش مؤكد كرده و فرمود: فرزندم اين دعا را بر كفن من بنويس من 

نيز همان گونه كه پدرم دستور داده بود آن را انجام دادم.1

   193. وجودى عجيب   

رسول خدا فرمود: يا عىل! ما عرفك اال الله  وانا وما عرفنى اال الله  وانت وما عرف الله  اال انا 
وانت؛ 

يعنــى: يا على! تو را نشــناخت مگر خداوند و من و مرا نشــناخت مگرا خدا و تو و 
نشناخت خدا را كسى مگر من و تو.2

   194. اسالم يعنى   

ابودعامــه مى گويــد: روزى به محضر امام دهم حضرت هــادى براى عيادت آن 
حضرت رفتم در بســتر بيمارى بود هنگامى كه تصميــم گرفتم از محضرش بروم امام 
فرمود: اى ابو دعامه حق تو واجب شــد )به من حق پيدا كردى( آيا مى خواهى تو را به 

1. خصائص الكربى، ج 2، ص 124.
2. مشارق انوار الیقین، ص173.
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چيزى كه به وســيله آن خوشــحال گردى خبر دهم؟ عرض كرد: بسيار به چنين خبرى 
نيازمندم؟

امام فرمود: پدرم از پدرش تا اميرالمؤمنين على فرمود: روزى رســول خدا به من 
فرمود: بنويس. گفتم: چه بنويســم؟ فرمود: بنويس »بسم الله الرحمن الرحيم االميان ما وقرته 
القلوب وصدققه االعامل واالسالم ما جرى به اللسان وحلت به املناكحة«؛ به نام خداوند بخشنده 

مهربان، ايمان آن اســت كه در دل ها جاى گيرد و كردار انســان آن را تصديق كند اما 
اسالم آن است كه در زبان جارى مى گردد و داشتن اسالم براى ازدواج كافى است....

ســپس فرمود: اين مطلب در صحيفه اى به خط على با امالى رسولخدا نوشته 
شد و پس از آن نسل ها براى ما ارث مانده است.1

   195. مولود با بركت   

 بودند و حسين در منزل فاطمه مى فرمايد: وقتى كه رسول خدا امام صادق
در دامانش بود ناگهان گريســتند و به حال سجده بر روى زمين افتادند. آن گاه فرمودند: 
اى فاطمه! اى دختر محمد! خداوند بزرگ خودش را به بهترين صورتى و نيكوترين شكل 

در همين خانه تو و در همين ساعت به من نشان داد. 
به طورى كه در نظر داشــت او را ببينم و به من گفت: اى محمد! آيا تو حســين را 

دوست دارى؟!
گفتم: اى پروردگار من! او موجب طراوت و تازگى و خنكى چشم من )نور چشم من( 
است و نوگل خوشبوى بوستان من! دل من و پوست نازك در ميان دو چشمم )كه حيات 

و ديدن چشم بسته با او است( مى باشد!
 ! گذارده بود گفت: اى محمد خداوند در حالى كه دســت خود را بر ســر حسين
چقدر به اين مولود بركت داده شــده است... اما نقمت من و لعنت من و غضبم و خارى 
و نكال من براى كســى است كه او را مى كشد و او را دشمن مى دارد و از سر عداوت با 
او بر مى خيزد و با او منازعه و جنگ مى كند آگاه باش كه او سيد و ساالر شهيدان است 

1. سفينةالبحار، ج 1، ص 643.
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از پيشــينيان و پسينيان در دنيا و آخرت و سيد و ساالر جوانان اهل بهشت است از ميان 
جميع خالئق و پدرش از او افضل و برتر و بهتر است. 

به پدرش سالم مرا برسان! و بشارت بده: كه اوست پرچم هدايت و كانون نوربخش 
اولياى من و نگهدارنده و پاســدار من و گواه من بر خلق من و گنجينه علم من و حجت 
من بر اهل آســمان ها و اهل زمين ها و بر دو چيز ســنگين و پر اهميت كه جن و انسان 

باشند.1

   196. جلوه اى از رخ ساقى   

ســعيدبن كلثوم مى گويد: خدمت حضــرت صادق بودم ســخن از وجود مقدس 
اميرالمؤمنين به ميان آمد امام ششم آن چنان كه حق على بود از آن جناب تمجيد 

كرد و حضرتش را به بهترين صورتى كه لياقت داشت ستود سپس فرمود: 
به خدا قســم هرگز حرامى نخورد تا عمرش پايان گرفت و از دو برنامه اى كه رضاى 
 خداوند در آن بود سخت ترينش را براى عمل انتخاب مى كرد حادثه اى براى رسول خدا
پيش نيامد مگر اين كه آن حضرت را به عنوان تكيه گاه براى رفع حادثه خواســت؛ جز 

او كسى همانند رسول خدا طاقت عبادت نداشت...
ثواب حق را اميد داشت و از عذابش خائف بود در راه رضاى خداوند و دورى از عذاب 
فردا، از كاركرد و دســتمزد كار روزانه اش هزار بنــده در راه خدا خريد و آزاد كرد غذاى 

اهلش روغن و سركه و خرماى بهم انباشته بود لباسى جز لباس كرباس نداشت...2

   197. دعاى استثنايى   

رســول خدا درباره امام على به درگاه خداوند متعال اينگونه دعا كرده اند: اللهم ال 
تخف عن عىلٍّ شيئا من الدنيا حتى تجعلها كلها بني عينيه مثل املائدة الصغرية بني يديه.

1. كامل الزيات، ص147.
2. بحاراالنوار، ج 46، ص 75.
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يعنى: خدايا! چيزى از دنيا را از على پنهان مدار تا همه دنيا پيش چشم او مانند سفره 
كوچك گسترده اى باشد كه در پيش روى او قرار داده اى.1

   198. قطعه اى از آتش جهنم   

امام باقر همسرى را اختيار كرده بودند و به آن نيز شديدا عالقمند بودند ولى پس 
از مدتى او را طالق داده و از او جدا شدند. 

افرادى علت اين كار را از آن امام ســؤال كردنــد، امام باقر فرمود: روزى من نام 
على را نزد او بردم او ناراحت شــد و فهميدم كه او در دل با على دشــمنى دارد از 

اينرو او را طالق دادم و نخواستم سنگى از سنگ هاى جهنم با بدن من تماس بگيرد.

   199. ساده پوشى   

امام باقر فرمود: به خدا سوگند شيوه اميرالمؤمنين على بن ابيطالب اين گونه بود 
كه چون بندگان خوراك مى خورد و بر زمين مى نشســت و دو پيراهن سنبالنى مى خريد 
و خدمتكار او با اختيار خود جامه بهتر را بر مى داشــت و خود ديگرى را مى پوشــيد اگر 
آستين لباسش از انگشت هايش بلندتر بود آن را قطع مى كرد و اگر دامنش از روى پايش 
مى گذشــت آن را مى چيد؛ پنج سال خليفه مسلمين بود نه آجرى گذاشت و نه خشتى بر 

خشتى و نه دهى را مالك شد و نه پول نقره يا طالئى به جا گذاشت. 
به مردم نان گندم و گوشــت مى خوراند ولى وقتى خود به منزل بر مى گشت نان جو 
با ســركه مى خورد هرگاه با دو كار خداپسند مواجه مى شد آن كه سخت تر بود را انتخاب 

مى كرد. 
هزار بنده را با دســترنج خود آزاد كرد؛ كه در زحمت آن كارها دستش خاك آلود و از 
چهره اش عرق ريخته مى شــد. او در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواند و نزديك ترين 
مردم در عبادت به او همانا على بن الحســين سيدالساجدين بود و كسى بعد از او توان 
كار او را نداشــت و در روايتى ديگر آمده كه2 ساده پوشى امام على در خوراك و لباس 

1. غيبت نعامىن، ص 216.
2. الغارت، ص44.
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و زندگى به حدى بود كه مخالفان و دشــمنان آن حضرت را متعجب مى ساخت و بعضا 
مورد اعتراض آنان قرار مى گرفت. 

   200. زاهد دهر   

زيدبن وهــب مى گويد: پس از جنگ جمل گروهــى از مردم بصره كه در ميان آن ها 
مردى از سركردگان گروه گمراه خوارج به نام »جعده بن نعجة« بود خدمت امام رسيدند. 
لذا وقتى كه لباس ســاده امام را ديدند )جعــده( با پوزخند و تعجب گفت: چه چيزى 

باعث شده كه از پوشيدن لباس خوب خوددارى كنى؟
امام در پاســخ به او فرمود: اين لباس ســاده مرا از غرور زدگى دور مى كند و بهترين 

روشى است در ساده پوشى، جعده به امام گفت: از خدا بترس تو روزى خواهى ُمرد.
امام فرمود: به خدا سوگند با ضربتى كه بر سرم فرود مى آيد به شهادت خواهم رسيد 
و اين عهد الهى اســت كه واقع مى شــود اما سياه روى كسى است كه به مردم تهمت و 

افترا مى زند.3

   201. اسماء سمائى   

امــام على فرمود: نــام من در انجيل به »اليا« و در تــورات به »برى« و در زبور 
»ارى« آمده است....

مادرم مرا »حيدره« ناميد و پدرم به »ظهير« نام نهاد...4
نام هاى ديگر امام عبارت اســت از: صفدر ـ عين اهلل  ـ اســداهلل  و القاب آن حضرت 
مرتضىـ  اميرالمؤمنينـ  اخ الرســولـ  زوج البتول مى باشــد مرحوم ميرزا جواد آقاملكى 
تبريزى در كتاب المراقبات ص 146 براى حضرت 104 اسم و لقب و صفت آورده است 

كه 23 مورد اين اسماء با رسول خدا مشترك مى باشد. 

3. بحاراالنوار، ج 8، ص 622.

4. بحاراالنوار، ج 35، ص 54.
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   202. معلم عرشيان   

  عرض كرد: يابن رسول اهلل حبيب بن مظاهر )شهيد ميدان عاشورا( به امام حسين
پيش از آن كه خدا آدم را بيافريند شما اهل بيت چگونه بوديد؟ 

امام فرمود: ما اشــباح نورى بوديم كه پيرامون عرش الهــى طواف مى كرديم و به 
فرشتگان سبحان الله  وال اله اال الله  والحمدللّه  مى آموختيم.1

   203. عاقبت منكران واليت   

روزى عده اى از مردم به حضور امام على رســيدند و عرض كردند: يا اباالحسن در 
بازار مسلمانان مارماهى مى فروشند؟

حضرت تبســمى كرد و فرمود: برخيزيد همراه من بياييد تا مطلب عجيبى را به شما 
نشان دهم تا درباره ى وصى بالفصل پيامبر خود جز خير و نيكى نگوييد.

ســپس به كنار شط فرات آمدند و امام آب دهان مبارك خود را داخل فرات انداختند 
و سخنانى چند فرمودند )دعا كردند(.

ناگاه مارماهى را ديديم كه از آب سر بيرون آورد. 
على به او فرمود: تو كيستى و از چه طايفه مى باشى...

آن حيوان در پاســخ عرض كرد: ما به شكل مردم شــهرى هستيم كه در كنار دريا 
ســكونت داشتند واليت تو را به آن ها عرضه داشــتند ولى عده اى از بنى اسرائيل )مردم 
آن شــهر( قبول واليت نكردند؛ لذا خداوند بعضى از آن ها را در دريا به شكل مارماهى و 
عده اى از آن ها را در خشكى به صورت سوسمار مسخ فرمود: آن گاه امام به ما توجه كرد 

و فرمود: آيا حرف هاى اين مارماهى را شنيديد؟ 
عرض كرديم: بلى. فرمود: به خدائى كه محمد را به راستى مبعوث كرد اينها مانند 

زنان شما دچار عادت مى شوند.2

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 183.
2. تفسري جامع، ج 2.
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   204. كائنات جمله به بوى تو زنده اند    

امام على فرمود: به خدا ســوگند اگر بخواهم به هر فردى از شــما خبر دهم كه از 
كجا بيرون مى رود و از كجا داخل مى شود و همه حاالتش را بيان كنم اين كار را مى كنم.

اما مى ترسم كه به پيامبرخدا كافر شويد )و مرا پيامبر بدانيد(.
بدانيــد كه من اين اخبار را به خاصگان خود كه بيم چنين انحرافى در آن ها نمى رود 

مى رسانم.1

   205. صراط سقوط   

از امام باقر در رابطه با اين آيه: »ويوم القيامه ترى الذين كذبوا عىل الله  وجوههم مسودة 
اليس ىف جهنم مثوى للمتكربين«.

يعنى: روز قيامت خواهى ديد كســانى كه به خدا دروغ بسته اند صورت هايشان سياه 
شــده آيا در جهنم جايگاهى براى متبكران نيســت؟ سؤال شد امام فرمود: منظور كسى 

است كه خود را امام مى پندارد و واقعا امام نيست.2

   206. نكته اى خوش از عالم اسرار   

رســول خدا فرمودند: بگيريد ميان )جايى كه كمر بسته مى شود( اين مرد انزع3 را 
زيرا او صديق اكبر بوده و تابعين خود را هدايت مى كند و كســى كه بر او سبقت گيرد از 

دين خارج شود. 
آن كس كه او را مخذول كند خداوند نابودش مى نمايد و كسى كه به او متوصل شود 
به خدا وصل شده و آن كسى كه به واليتش اخذ نمايد خدا هدايتش نموده و هركس كه 
واليت او را ترك نمايد خداوند گمراهش كند، دو ســبط امت من حسن و حسين  از 
ايشــان است و آن ها امام و پيشوايان امتند و مهدى از فرزندان حسين است پس ايشان 

1. امام على نحوه شهادت بعضى از اصحاب خود را به آن ها فرموده اند از جمله كميلـ  ميثم تمار نهج البالغه ابن اىب الحديد.
2. غيبت نعامىن، ص 162.

3. انزع به كسى مى گويند كه موهاى دو طرف باالى پيشانيش ريخته باشد.
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را دوست بداريد و با دشمنانشان دوستى نكنيد كه در اين صورت غضب پروردگار متوجه 
شما خواهد شد و در زندگى دنيا خوار و ذليل خواهيد شد.1

   207. پايه هاى دين   

امام باقــر از پدرش از جدش روايت مى كند كه رســول خدا به على بن ابيطالب 
فرمود: اى على من و تو و دو فرزندت حســن و حسين و نه نفر از اوالد حسين پايه هاى 
دين و اســتوانه هاى اسالم هستيم هركس از ما پيروى كند نجات و هركس از فرمان ما 

سر پيچيد راهش به سوى آتش خواهد بود.2
و در روايتى ديگر رســول خدا فرمود: هر كســى را كه خداوند متعال به معرفت و 

واليت اهل بيت من ممنون ساخت همه خوبى ها را برايش فراهم كرده است.3

   208. حقى روشن   

رسول خدا فرمود: »الحق مع عىلٍّ وعىّل مع الحقٍّ يدوُر الحق مع عىلٍّ كيف ما دار«. 
يعنى: حق با على اســت و على با حق اســت حق با على مى گــردد بدانگونه كه او 

بگردد.4

   209. خوبروتر از آفتاب و ماه    

ابن عباس گفت: وقتى از حجه 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. 
آن گاه فرمودنــد: بدانيد كه خداوند بر اهل دين منت گذاشــت آن زمان كه آن ها را 
به وســيله من هدايت كرد و من بر اهل دين منت گذاشــتم آن وقتــى كه آن ها را به 

1. كامل الزيارات.
2. اماىل صدوق، ص 474.

3. اماىل مفيد، ص 239.
4. مناقب خوارزمى، ص 223.
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على بن ابيطالب كه پسر عمويم و پدر فرزندانم است هدايت كردم آگاه باشيد كسى كه 
به واســطه اين ها هدايت شود نجات يافته و كسى كه از فرمان اينها تخلف نمايد گمراه 

شده و سرگردان ونابود مى گردد. 
ســپس فرمود: اى مردم! خدا را، خدا را، در مورد عترت و اهل بيت من مراعات كنيد 
فاطمه پاره اى از من اســت و دو فرزندش دو عضو من هستند و من و شوهرش همانند 
نورى از يك نور هســتيم، بار خدايا! مهربان باش با كســى كه به اين ها مهربان باشد و 

نيامرز كسى را كه به اين ها ستم روا دارد.1

   210. ستارگان اهل زمين   

عثمان بن عفان گفت: شــنيدم رسول خدا فرمود: اهل بيت من ستارگان اهل زمين 
هســتند خود را بر آن ها مقدم نداريد بلكه آن هــا را بر خود مقدم داريد آنان ولى امر بعد 
از من بر شــما هســتند. در اين هنگام مردى برخاست و به رسول خدا عرض كرد: اى 
رســول خدا اهل بيت شما چه كسانى هســتند؟ آن حضرت فرمود: على و فرزندان 

پاك او.2

    211. دوست واقعى پيامبراسالم   

امام على فرمود: دوست من رســول خدا چيزى )از بيت المال( را براى فردا نگه 
نمى داشــت و ابوبكر نيز چنين مى كرد اما عمر به فكــر افتاد كه در اين زمينه ها دفترها 
ترتيب دهد و اموال را از ســالى تا ســال ديگر ذخيره مى كرد ليكن من همان كارى را 
مى كنم كه دوســتم رسول خدا مى كرد راوى ضحاك بن مزاحم مى گويد: على جمعه به 

جمعه عطا مى داد و مى فرمود: 
اين ميوه اى اســت كه من چيده ام و خوب هايش هم در ميان آن هاست در حالى كه 
هر ميوه چين دستش به سوى دهان خودش مى رود )و آنچه مى چيند خودش مى خورد(.3

1. احقاق الحق، ج 9، ص 198.
2. اماىل صدوق، ص 229.

3. وسايل الشيعه، ج 11، ص 83.
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   212. عامل استقرار هستى   

ابن عباس گويد: رســول خدا فرمود: ســوگند به آن خدايى كه مرا به حق، بشارت 
دهنده به رحمت خود قرار داد. 

عرش و كرسى استقرار نيافت و فلك به گردش نيفتاد و آسمان و زمين استوار نگرديد 
مگر به واسطه آن كه روى آن ها نوشته شد. 

»ال اله اال الله  محمد رسول الله  عىل امرياملؤمنني...«.1

   213. نوشته عرشى   

پيامبراكرم فرمود: در شــب معراج ديدم بر ساق عرش الهى نوشته شده است: »اىن 
اناالله  ال اله غريى، خلقت جنة عدن بيدى، محمد صفوىت من خلقى، ايدتة بعىل، نرصته عىل«؛ 

يعنى: منم خداى بى همتا، بهشــت جاويدان را به دســتم آفريدم و محمد را از ميان 
مردم برگزيدم و او را بواسطه على مدد كردم و به وسيله او ياريش نمودم.

   214. خدا على را تأييد كرد   

ابن عباس نقــل نموده كه روزى عباس بن عبدالمطلب اظهــار فضيلت خود مى نمود 
مى گفت: من از على بن ابيطالب افضل هســتم زيرا اقرب به رسول خدا هستم چرا كه 
 پســرعّم او مى باشد و نيز سقايت حجاج با من است و على من عّم پيغمبرم و على

اين منصب را ندارد. 
طلحه بن شــيبه گفت: شــرف و فضيلت از آن من است كه صاحب بيت اهلل  و كليددار 
آن و عامر مســجدالحرام مى باشم هيچ كس از قريش در مرتبه من نيست هر دو در اين 
ســخن بودند كه على بن ابيطالب وارد شد و فرمود: »انا افضل منكام انا املجاهد ىف سبيل الله  

»وفضل الله  املجاهدين عىل القاعدين اجرا عظيام««.2

يعنى: من افضل و اشــرف از شما هســتم زيرا من در ترويج دين پيامبر و نصرت او 
كوشيده ام و خداى متعال تفضيل داده مجاهدين را بر قاعدين...

1. غايةاملرام، ص 620.
2. نساء / 95.
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و چون ايــن تنازع بين آن ها واقع شــد حق تعالى براى تجليــل و تعظيم حضرت 
على بن ابيطالب آيه شريفه »اجعلتم سقاية الحاج وعامرة املسجدالحرام كمن امن بالله  واليوم 

االخر وجاهد ىف سبيل الله  اليستوؤن عندالله  والله  اليهدى القوم الظاملني«.1

   215. قرآن ناطق ميان مردم    

امام على فرمود: »انا كالم الله  الناطق2 انا الكتاب الناطق«.3
يعنى: منم كالم ناطق و گوياى خداى بزرگ و منم كتاب گوياى خداى متعال.

   216. صاحب رازهاي الهي    

امام على مى فرمايد: به خدا سوگند تمام آيات الهى را مى دانم درباره چه موضوعى 
و در مورد چه كسى نازل شده است پروردگارم به من قلبى فهيم و زبانى پرسنده بخشيده 

است.4

   217. شمس و قمرجنان   

در روضــه كافى از حضرت امام باقر روايت كرده كه خداوند مثال زده محمد را 
به آفتاب و وصى او على مرتضى را به ماه كه البته وصى كســب علوم و حقايق را از 

پيغمبر مى كند چنانچه قمر كسب نور خود را از شمس مى نمايد. 

    218. نفس پيامبر اكرم   

روزى مأمون عباســى به حضرت امام رضا عرض كرد: يا اباالحســن بزرگ ترين 
فضيلتى كه قرآن درباره ى على گفته است را بفرماييد؟

حضرت فرمود: آن آيه مباهله اســت كه خداوند على را نفس پيامبر خوانده زيرا 

1. منهج الصادقني، ج 4 ـ توبه / 19.
2. بحاراالنوار، ج 79، ص 199.
3. بحاراالنوار، ج 39، ص 272.
4. بحاراالنوار، ج 40، ص 157.
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مسلم است كه ابناء )فرزندان( كه با پيغمبراكرم همراه بودند حسن و حسين  بودند 
و نساء حضرت فاطمه است و كسى ديگر كه »انفسنا« بر آن صدق كند جز خود پيغمبر 
و علــى نبــوده مأمون گفت: لفظ جمع در اين آيه به دو نفر )ابناء( و يك نفر )نســاء( 
اطالق شده است پس ممكن است كه مراد از )انفس( يك نفر و آن شخص پيغمبر باشد. 
امام رضا فرمود: اين نشــايد زيرا آيه مى گويــد: »ندع« )مى خوانيم( و اين صحيح 
نيست كه دعوت شونده عين دعوت كننده باشد و چنان كه آمر نتواند با مأمور يكى باشد 
 دعوت ننموده پس مدعو همان على كســى را جز علــى داعى نيز با پيغمبراكرم

باشد.1

   219. چهره هاى نورانى   

در ماجراى مباهله رســول خدا با مســيحيان آمده است كه وقتى اسقف مسيحيان 
 را ديد به دوستان خود گفت: من صورت هايى را مى بينم »على اهل بيت پيامبراكرم
و حســنين و فاطمه زهرا «كه اگر از خداوند تقاضا كنند كوه ها را از جا بر كند، چنين 
خواهــد كرد هرگز بــا آن ها مباهله نكنيد كه هالك خواهيد شــد و يك نصرانى تا روز 
قيامت بر صفحه زمين نخواهد ماند و حتى مرغان كه بر شاخه هاى درختان شما هستند 

هالك خواهند شد.2
در روايتى ديگر پيامبر اكرم فرمود: قســم به آن كه جانم در قبضه قدرت او است 
هالك آنان نزديك شــده بود و اگر مباهلــه مى كردند همگى به صورت بوزينه و خوك 

مسلح مى شدند و بيابان بر آن وادى آتش مى شد.3

   220. نورى واحد   

روزى رسول خدا به خانه فاطمه زهرا آمد در حالى كه او زير ديگى آتش روشن 
كرده بود تا براى فرزندانش غذا آماده كند و حســن و حسين در كنارى خوابيده بودند 

1. معارف و معاريف، ج 9، ص 62.
2. عىل و قرآن، ص 11.

3. تفسري جوامع الجامع، ج 1، ص 427.

140



رســول خدا در حالى كه با دختر خود مشغول صحبت بود امام حسن از خواب بيدار 
شد و خدمت رسول خدا آمد و عرض كرد: يا رسول اهلل  من آب مى خواهم.

پيامبر او را در آغوش كشــيد و برخاست و به سوى شتر خود رفت و با دست خود 
شــير از شتر دوشيد و آن را نزد حســن آورد تا بياشامد؛ در اين هنگام حسين بيدار 
شد و عرض كرد »يا ابت اسقنى« پدر من آب مى خواهم پيامبر فرمود: فرزندم! برادرت 
از تو بزرگ تر اســت او پيش از تو آب خواســته؛ حسين عرض كرد: بايد مرا قبل از او 

سيراب كنى. 
پيامبر با نرمى از او خواست تا ابتدا حسن بياشامد ولى امام حسين نمى پذيرفت 
حضرت فاطمه عرض كرد: پدرجان! شايد حسن را بيشتر دوست دارى؟ حضرت فرمود: 
او را بيشــتر دوســت ندارم هر دوى آن ها در نزد من برابرند ولى حسن بود كه اول آب 
مى خواســت؛ سپس فرمود: دخترم من و تو و حســن و حسين و اين كه در خواب است 

)على ( جملگى در بهشت در يك جا و در يك درجه هستيم.1

   221. دو هزار قبل از...   

رســول خدا فرمــود: »مكتوب عىل باب الجنة ال اله اال الله  محمد رسول الله  عىلُّ اخو 
رسول الله  قبل ان يخلق الله  الساموات واالرض بالفى عام«.

دو هزار سال پيش از آن كه خداوند آسمان ها و زمين را بيافريند به در بهشت نوشته 
شد نيست معبودى جز خدا و محمد فرستاده خداست و على برادر رسول خداست.2

   222. چهل و سه دليل   

امــام صــادق مى فرمايد: چــون در كار ابوبكر و بيعت مردم بــر او و كارى كه با 
على بن ابيطالب كردند و آنچه شــدنى بود انجام گرفت ابوبكر همواره به على روى خوش 
نشان مى داد ولى از على گرفتگى مشاهده مى نمود و اين موضوع براى ابوبكر سنگين 

بود. 

1. بحاراالنوار، ج 37، ص 86.
2. خصال صدوق، ج 2، ص 779.
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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... ســپس به امام عرض كرد: چرا تو از من چيزى را 

كه مستحق اش نيستم به دل گرفته اى؟ 
و در اين كار كه براى من روى داده از خود كراهت نشان مى دهى؟ و به چشم بدبينى 

به من نگاه مى كنى؟ 
امام ششم فرمود: حضرت به او فرمود: اگر حرصى به اين كار ندارى و به خويشتن 
اطمينانــى ندارى كه بتوانى بــه اين امر قيام كنى و رفــع نيازمندى هاى آن را در خود 

نمى بينى براى چه زير اين بار رفتى...؟
آن گاه امام على چهل و سه دليل بر عليه او اقامه كرد كه همه آن ها نشان دهنده 
فضايل بى مثال امام على مى باشــد و در همه آن ها امام ابوبكر را قسم مى داد و او نيز 

به آن ها اقرار كرد. 
آن گاه حضرت اشاره به قضيه غدير و آيه تطهير و اين كه فاطمه همسر اوست نمود 
ســپس امام فرمود: تو را به خدا قسم مى دهم آن تو بودى كه پيش از همه با رسول خدا 

خويشاوندى داشت يا من؟ 
عرض كرد: البته تو بودى....

امام فرمود: تو را به خدا قسم مى دهم آن تو بودى كه خداى عزوجل به هنگام نيازش 
يــك دينار به او مرحمت فرمود جبرئيــل آن را به تو فروخت و تو محمد و فرزندانش را 

طعام كردى؟
راوى گفت: ابوبكر را گريه دست داد و عرض كرد: البته تو بودى...
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در آخر اين گفتگو او از امام مهلت خواســت تا خالفت را به امام برگرداند آن گاه او با 
عمر روبرو شد و عمر از ابوبكر خواست تا فريب جادوگرى بنى هاشم را نخورد...1

   223. حديثى عجيب   

قال االمام الحسني : )اّن دفع الزاهد العابد لفضل عىٍل عىل الخلق كلهم بعد النبى ليصري 

كشعلة ناٍر ىف يوم ريح عاصٍف وتصري سائر اعامل الدافع لفضل عىّل كالحلفاء وان امتالت منه 

الصحارى واشتعلت: فيها تلك النار وتخشاها تلك الريح حتى تاىت عليها كلها فال 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 وجود او مثل شعله آتشى در روز طوفانى 
است و ديگر اعمال او هرچند فراوان باشد چون علف هاى خشك بيابان است )يعنى آن 
آتش آن علف ها را مى سوزاند( هرچند سراسر بيابان را فرا گرفته باشد اما آن گاه كه شعله 
آتش در آن زبانه كشد و باد وزيدن گيرد همه آن علف ها خواهند سوخت و چيزى از آن 

باقى نخواهد ماند.2

   224. مظلومى تنها   

، انت املظلوم بعدى فويل ملن قاتلك، وطوىب ملن قاتل معك، يا عىلٌّ  قال رسول الله  : يا عىلٌّ

 ، انت الذى تنطق بكالمى وتتكلم بلساىن بعدى فويل ملن رد عليك وطوىب ملن قبل كالمك، يا عىلٌّ

انت سيد هذه االمة بعدى، وانت امامها وخليفتى عليها، من فارقك فارقنى يوم القيامة، ومن كان 
معك كان معى يوم القيامة...3

اى على! تنها مظلوم پس از من تويى، واى به حال آن كه عليه تو بجنگد و خوشــا 
بــه حال آن كس كه در ركابت بجنگد، اى علــى! پس از من، تو به كالم من و از زبان 
من ســخن مى گويى؛ پس واى به حال كسى كه سخن تو را نپذيرد و خوشا به حال آن 
كه ســخنت را بپذيرد. اى على! تو پس از من ســرور اين امت، امام آنان و خليفه ى من 

1. خصال صدوق، ص 655 )امام على در روز شورا انتخاب خليفه نيز به اين گونه فضايل و خصايل منحصر 
به فرد خوداشاره فرموده اند(.

2. بحاراالنوار، ج 39، ص 302، حديث 113.
3. عيون اخبارالرضا ج1 ،ص 302.
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در ميان ايشــان هستى؛ هركس از تو جدا شد در رستاخيز از من جدا باشد و آن كه با تو 
باشد در قيامت با من خواهد بود...

جماعت جمل كه به جنگ با امام على برخاستند و منشاء به شهادت رسيدن 5000 
نفر از اصحاب اميرالمؤمنين و باعث كشــته شدن 13 هزار نفر از اصحاب و طرفداران 
طلحه و زبير شدند در فرداى قيامت به رسول خدا چه پاسخى خواهند داد. فأفهم و تأمل.

  225. 4 دوست برگزيده   

بريده گويد: رســول خدا فرمود: خداى عزوجل مرا به دوستى چهار نفر از يارانم امر 
فرموده و مرا خبر داده كه خداوند نيز آن ها را دوست مى دارد. 

عرض كرديم: يا رسول اهلل ! آن ها چه كسانى هستند؟ فرمود: هشدار كه على يكى از 
آن هاست سپس لحظه اى سكوت كرد و مجدد فرمود: هشدار كه على يكى از آنان است 

و ابوذر و سلمان فارسى و مقدادبن اسود.1

    226. كشتى نجات امت محمد   

رسول خدا فرمود: »لكل اّمة صّديق وفاروق وصّديق هذه االّمة وفاروقها عىل بن ابيطالب ان 
عليا سفينة نجاتها وباب حطّتها...«.

 در هر اّمتى را صّديق و فاروق بوده است و صديق و فاروق اين امت على بن ابيطالب
است على كشتى نجات اين امت و باب حطه آن ها )يعنى وسيله آمرزش امت من( است.2

   227. اولين اسم خدا على عظيم است    

محمدبن سنان گفت: از حضرت رضا پرسيدم: آيا خداوند قبل از آفرينش پديده هاى 
خلقت خود را مى شناخت؟ فرمود: بلى عرض كردم: نفس خود را مى ديد و صداى خويش 
را مى شــنيد؟ فرمود: نيازى به اين كارها نداشت زيرا از نفس خود سؤالى نمى كرد و از او 
درخواســتى نداشــت او خودش و خودش نيز او بود قدرتش رسا و مؤثر است پس نيازى 
نداشــت كه اســمى بر خود بگذارد البته به اين خاطر كه ديگــران بتوانند او را بخوانند 

1. خصال صدوق، ج 1، ص 280.
2. عيون اخبار الرضا، ج2، ص13 ـ بحاراالنوار، ج 38، ص112.
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نام هايى براى خويشــتن انتخاب كرد؛ زيرا اگر به نامى نخوانندش، شناخته نخواهد شد و 
نخســتين نامى كه براى خود اختيار كرد »علّى عظيم« بود چون  او برتر از همه چيزها 
اســت بنابراين ماهيت و حقيقــت او »اهلل « و نامش »علّى عظيم« اســت و اين اولين 

اسم هاى اوست زيرا برتر از فهم و وهم و انديشه مى باشد.1

   228. كانون دانش    

اميرالمؤمنيــن على فرمود: ما خانواده درخت نبوت و محل رســالت و آمد و شــد 
فرشتگان و خانه رحمت و كانون دانشيم.2

   229. محبت علی گنج بي پايان    

عنعلىبنابيطالب : »اّن رسول الله  قال: يا عىل ان لك كنزا ىف الجنة وانت ذو قرينها...«.
ابوالطفيــل از اميرالمؤمنين روايت نمود كه رســول خدا فرمود: يا على! براى تو در 

بهشت گنجى است و تو مالك دو سوى آن هستى...3

   230. بزرگ ترين وصى عالم    

رســول خدا : خداوند عّزوجّل يكصد و بيســت و چهار هزار پيامبر آفريد كه من ـ 
خودستايى نباشد ـ گرامى ترين آنان نزد خداوند هستم. 

و خداى عزوجل يكصد و بيست و چهار هزار وصى آفريد كه على گرامى ترين آن ها 
نزد خداوند و برترين ايشان است.

»خلق الله  عزوجل مائة الف نبى واربعة وعرشين الف نبى انا اكرمهم عىل الله  وال فخر وخلق الله  
عزوجل مائة الف وىص واربعة وعرشين الف وىص فعىل اكرمهم عىل الله  وافضلهم«.4

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 6.
2. كاىف، ج 1، ص 321.

3. معاىن االخبار، ج 2، ص 26.
4. اماىل صدوق، ص 196.
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فصل سوم 

 شباهت هاى انبيائى امام على

رسول خدا  به حضرت علی فرمود:

»کنت مع جمیع االنبیاء رساً و 

معی جهراً«

»ای علی! تو با همه پیامربان همراه 

نهانی بودی و با من همراه آشکار«

نفحات االزهار، جلد 5، صفحه 305.





    231. دانش انبيائى امام على   

شيخ قمى در تفسير خود از امام صادق روايت كرده كه مقصود از »ومن عنده علم 
الكتاب«1 على است، سپس مى گويد: از آن حضرت سؤال شد: فرق بين »ومن عنده علم 

من الكتاب« و آيه »من عنده علم الكتاب« در چيست؟ 

امام فرمود: دانش كسى كه علم بعض كتاب را داراست )مانند عاصف بن برخيا وصى 
حضرت ســليمان( در مقابل عالم به جميع كتاب )كه امام على است( مانند آبى است 

كه پشه با بال خود از دريا بگيرد در مقابل دريا!!!
آن گاه امام صادق از اميرالمؤمنين نقل فرموده است: دانش حضرت آدم و جميع 

انبياء تا حضرت خاتم االنبياء در عترت اين پيامبر جمع است...

   232. عهد و پيمانى بزرگ و نورانى   

ابن عباس مى گويد: وقتى خداوند آيه »واوفو ابعهدى اوف بعهدكم...« و شما 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. 
پيامبراســالم فرمود: به خدا سوگند حضرت آدم از دنيا رفت در حالى كه با قومش 
پيمان بسته بود تا به فرزندش شيث وفادار بمانند و به آن وفا نكردند و حضرت نوح چشم 
از جهان پوشــيد و با قومش براى وصيش سام وفادارى خواست اما، امتش وفا نكردند و 
حضرت ابراهيــم دار دنيا را ترك نكرد تا اين كه از قومش بر وفادار بودن به وصيش 

اسماعيل پيمان گرفت. 
اما امتش انجام ندادند و حضرت موسى از دنيا رفت در حالى كه با مردمش عهد بسته 
بود كه به وفاى وصيش يوشــع بن نون امتش وفادار بمانند و حضرت عيســى بن مريم به 
آسمان باال برده نشد مگر ميثاق بست با قومش تا وفادار بمانند به وصيش شمعون بن حمون 

صفا ولى امتش وفا نكردند.
)اى مردم( من نيز به زودى از شــما جدا خواهم شــد و از ميان شــما مى روم... و به 
تحقيق عهد كردم با امتم درباره ى على بن ابيطالب و او هم به سرنوشــت اوصيا پيامبران 

1. رعد / 43.
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پيشين از جانب اّمتشان دچار خواهد شد و با وصى من مخالفت خواهند كرد و نافرمانيش 
خواهند كرد. 

آگاه باشــيد عهدم را درباره ى على بار ديگر به شما ابالغ مى كنم »فمن نكث فامنا 
نيكث عىل نفسه.... پس هركس كه آن را بشــكند 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 شــما و قائم مقام من بر شــما است و او 
وصى من و مددكار و برادر و ياورم و همسر دخترم و پدر فرزندان من است و اختيار دار 
شفاعت من و صاحب حوض من و حمل كننده درفش من خواهد بود هركس او را ناديده 
گيرد مرا ناديده گرفته و هركس كه مرا انكار نمايد تحقيقا خداى عزوجل را انكار نموده و 
ناديده گرفته و آن كس 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 اوصيا و پيشواى دست و رو سپيدان و پرهيزكاران و 
موالى مؤمنان است...

اى مردم به پيمانى كه خدا درباره ى على از شــما گرفته شــده وفا كنيد خدا هم روز 
قيامت براى شما در بهشت وفا خواهد كرد.2

    233. نتيجه دعاى ابراهيم خليل   

ابن مسعود از رسول خدا نقل مى كند كه فرمود: من نتيجه دعاى ابراهيم هستم. 
عبداهلل  مسعود گويد: به آن حضرت عرض كردم چگونه شما نتيجه دعاى پدرتان ابراهيم 

هستيد؟
رسول خدا فرمود: خداوند به ابراهيم وحى نمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار 

دادم.

1. فتح / 10.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 372.

150



ابراهيم خشنود شد و گفت: آيا از ذريه من نيز امام خواهند بود؟ 
خطاب شد: اى ابراهيم من عهد و پيمانى كه قابل انجام نباشد با تو نمى بندم. ابراهيم 

عرض كرد: آن عهد چيست؟ 
خطاب شد: عهد امامت را به افراد ظالم و ستمگر از اوالد تو نخواهم داد. 

در اين هنگام ابراهيم دعا نمود و گفت: پروردگارا مرا و فرزندانم را از بت پرســتى 
دور فرما كه آن ها )بت ها( مايه گمراهى بسيارى از مردم هستند. 

پس رسول خدا فرمود: بعد از دعاى ابراهيم مقام امامت و دعوت به من و على داده 
شــد كه هيچ كدام از ما در مقابل بت ســجده نكرديم و خداوند مرا به پيامبرى و على را 

به وصايت و جانشينى من برگزيد.1

   234. سواران قيامت   

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 رســول خدا آن سواران چه كسانى هستند؟ 
فرمود: من بر براق خود سوارم و برادرم صالح بر همان شترى كه قومش آن را پى كردند 
و دخترم فاطمه به شــتر غضباى من و على بن ابيطالب بر اشترى از اشتران بهشتى سوار 
است كه افســار آن از مرواريد آبدار و چشمانش از ياقوت سرخ و شكمش از زبرجد سبز 
اســت بر روى آن شتر قبه اى است از مرواريد سپيد كه درون آن از شفافى نمايان است 
بيرونش از رحمت سرشار و درونش از عفو خدا انباشته است وقتى مركب حركت مى كند 

آن قبه مى درخشد وتاللوى ويژه اى دارد و او )على( در جلوى من در حركت است. 
او تاجى از نور بر ســر دارد كه براى اهل محشــر نورافشانى مى كند و آن تاج هفتاد 
پايه دارد كه هر پايه اى چون ستاره درخشانى در افق آسمانى مى درخشد و پرچم حمد به 

دست اوست و در قيامت ندا كند: 
»ال اله اال الله  محمد رسول الله « او از نزد هيچ دسته اى از فرشتگان الهى عبور نمى كند 

مگر اين كه آن ها مى گويند او پيامبر مرســلى اســت و بر هيچ پيامبر مرسلى نمى گذرد 

1. اثبات الهداية، ج 2، ص 332 ـ مصباح الهداية، ص 61.
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مگر آن كه آن ها گويند او فرشــته مقربى اســت پس آواز دهنده اى از اندرون عرش ندا 
مى دهد: اى مردم اين مرد نه فرشــته مقرب اســت و نه پيامبر مرسل و نه حامل عرش 

بلكه او على بن ابيطالب است 
آن گاه پس از او شــيعيان و پيروانش مى آيند پس منادى به آن ها مى گويد: شما چه 

كسى هستيد؟ 
آن ها مى گويند: ما علويان )پيروان على( هستيم. 

پس ندا رسيد: اى علويان شــما همگى در امانيد بنابراين با هركس كه او را دوست 
مى داشتيد در بهشت وارد شويد.1

   235. سنت ايوبى   

عبايه اســد مى گويد: از على شنيدم كه مى فرمود: »انا سيد الشيب وىف سنة من ايوب 
والله  ليجمعن الله  ىل اهىل كام جمعوا ليعقوب«.

من آقا و ســرور كهن ساالنم و در من ســنتى از ايوب است، به خدا سوگند هر آينه 
خداوند اهل و خانواده ام را گرد من جمع آورد، همان گونه كه خاندان يعقوب گرد او جمع 

آمدند )مقصود هنگام ظهور امام مهدى و رجعت خود امام مى باشد(.2

    236. اولين مطيع رسول خدا   

رســول خدا فرمود: »ان الله  عزوجل خلق االرواح قبل االجساد بالفى عاٍم وعلقها بالعرش 
وامرها بالتسليم عىّل والطاعة ىل وكان اّول من سلّم عىلَّ واطاعنى من الرجال روح عىل بن ابيطالب«؛ 

خداوند ارواح را دو هزار ســال پيش از اجساد آفريد و آن ها را به عرش آويخت و به آنان 
فرمان داد تا بر من سالم و درود فرستاده و از من فرمان برند. 

نخســتين كســى كه از مــردان بر من ســالم كــرد و از من اطاعــت نمود روح 
على بن ابيطالب بود.3

1. اماىل مفيد، ص 306.

2. اماىل مفيد، ص 160.

3. اماىل مفيد، ص 124.
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    با امام على 237. گفتگوى وصى عيسى   

»عن قيس موىل عىل بن ابيطالب قال: ان عليا امرياملؤمنني كان قريبا من الجبل بصفني 

فحرضت صالة املغرب فامعن بعيدا ثم اذن فلّام فرغ من اذانه اذا رجل مقبل نحو الجبل ابيض الراس 

والليحة والوجه فقال: السالم عليك يا امرياملؤمنني ورحمه الله  وبركاته مرحبا بوىص خاتم الّنبيني وقائد 

الغر املحجلني واالغر املامون...«.

قيس غالم على بن ابيطالب مى گويد: در صفين امام على نزديك كوه ايستاده بود 
كه هنگام نماز مغرب شــد حضرت به مكان دورى رفت و اذان گفت وقتى از اذان فارغ 
شــد مردى با سر و روى سفيد به سوى كوه روى آورد و گفت: سالم و رحمت و بركات 
خدا بر تو باد! آفرين بر وصى خاتم پيامبران و پيشــواى سپيد رويان و گرامى مرد بى آزار 

و فاضل و رستگارى كه به پاداش راستگويان فائز آمده و سيد اوصيا.
امام على فرمود: سالم بر تو حالت چطور است؟ 

عرض كرد: خوب اســت من منتظر روح القدس هســتم و من كسى را كه امتحان و 
گرفتاريش در راه خداوند بيشــتر و پاداشش نكوتر و مقام و منزلتش نزد خدا باالتر از تو 

باشد سراغ ندارم.
برادرم!

»بر اين همه گرفتارى ها صبر كن تا به ديدار دوست بشتابى...«
آن گاه آن مرد با دســت خود به سوى اهل شام و اصحاب معاويه اشاره كرد و گفت: 
اگر اين چهره هاى بدبخت و زشت مى دانستند چه عذاب و عاقبت شومى كه در جنگ با 

تو در انتظار آن هاست هر آينه در اين كار كوتاه مى آمدند. 
آن گاه اشــاره اى به اصحاب امام كرد و گفت: »و اگر اين چهره هاى ســفيد و نورانى 
مى دانســتند از آن پاداشــى كه به جهت اطاعت آن ها بر تو مهيا شــده هر آينه دوست 

مى داشتند كه با قيچى ريز ريز شوند، درود و رحمت و بركات خداوند بر تو باد!«.
سپس آن مرد از جايى كه بود از ديده ها پنهان و غايب شد. 

در اين هنگام عماربن ياســر و ابوالهيثم بن تيهان و ابو ايوب انصارى و عباده بن صامت 
و خزيمه بن ثابت و هاشم مرقال در ميان جمعى از شيعيان امام كه همه آن ها سخنان آن 

مرد را شنيده بودند برخاستند و گفتند: اى اميرمؤمنان اين مرد چه كسى بود؟ 
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حضرت فرمود: او شــمعون وصى عيسى اســت خداوند او را بر انگيخته تا مرا در 
جنگ بر دشمنانش صبر و دلدارى دهد. 

 عرض كردند: پدر و مادرمان فدايت به خدا سوگند ما به همان صورت كه رسول خدا
را يارى داديم تو را يارى خواهيم داد...

اميرالمؤمنين به آنان سخن نيكى فرمود و از آن ها تشكر نمود.1

   238. روى آفتاب از تو خجل   

ابوهريره از رســول خدا نقل كرده: خداوند بندگانى دارد كه پيامبران الهى غطبه و 
حســرت آن ها را مى خورد... )كه( صورت هاى آن ها نورانى اســت و چون مردم هراس و 
ترس و يا غم و اندوهى داشــته باشــند آن ها نه هراسى دارند و نه غم و اندوهى. سپس 

فرمود: آيا مى دانيد آن ها چه كسانى هستند؟ 
عرض كرديم: نه. فرمود: آن ها على بن ابيطالب و حمزه بن عبدالمطلب و جعفر و عقيل 
هستند سپس رسول خدا اين آيه را قرائت نمود: »اال ان اولياء الله  الخوف عليهم وال هم يحزنون«.2

   239. انكار انبياء الهى   

»عن ابن عباس انّها ملا نزلت قال النبى : من ظلم عليا مقعدى هذا بعد وفاىت فكامّنا...«؛ 

ابن عباس نقل كرده كه اين آيه 25 از سوره مباركه انفال: »واتقوا فتنة التصينّب الذين ظلموا 
 نازل شــده و رسول خدا منكم خاصة واعلموا اّن الله  شديد العقاب«؛ درباره ى امام على

فرمــود: هركس در حق على و خالفــت او بعد از من ظلم كند و جاى او را غصب نمايد 
همانند اين است كه پيامبرى من و پيامبران قبل از من را انكار كرده باشد.3

1. اماىل مفيد، ص 117.
2. يونس / 62 )شواهد التنزيل، ج 1، ص 270(.

3. بحاراالنوار، ج 27، ص 60 ـ شواهد التنزيل، ج 1، ص 206 ـ تأويل االيات، ج 1 / 192 / 193 ـ تفسري برهان، 
ج 2، ص 72 و احقاق الحق، ج 3، ص 546.
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    240. دوستدار على   

ابن مردويه در مناقــب از امام صادق نقل نموده كه فرمود: حضرت ابراهيم دعا 
كرد؛ خدايا! على را از ذريه ى من قرار ده و خداوند دعاى او را مستجاب نمود.

    برادر رسول خدا 241. على   

انس بن مالك بعد از سخنانى از رسولخدا پرسيد: آيا على برادر شماست؟ 
رسول خدا فرمود: آرى او برادر من است. 

انس گويد: گفتم: اى رسول خدا چگونه على برادر شماست؟ 
رسول خدا فرمود: »انّ الله  عزوجل خلق ماًء، تحت العرش قبل ان يخلق آدم بثلثة آالف عام 
واسكنه ىف لؤلؤ فاجراه ىف صلب آدم اىل ان قبضه الله  تعاىل ثم...«؛ خداوند عزوجل سه هزار سال 

قبل از خلقت آدم آبى را خلق نمود و آن را در ظرفى از لؤلؤ سبز زير عرش خود قرار داد 
كه علــم آن مخصوص به ذات مقدس او بود و چون آدم را آفريد آن آب را در صلب 
او جارى نمود و چون آدم را قبض روح نمود آن را به صلب وصى او شيث منتقل كرد 
پــس در هر زمانى از صلبى به صلب ديگر منتقل شــد تا اين كه در صلب عبدالملطلب 
قــرار گرفت و بعد از عبدالمطلب آن را دو نصف نمود نصف آن در صلب پدر من عبداهلل  
و نصف ديگر آن در صلب ابوطالب قرار گرفت و من از نصف آن آفريده شــدم و على از 

نصف ديگر از آن پس على برادر من مى باشد در دنيا و آخرت...1

   242. على در بين دو خليل الهى   

حذيفه مى گويد: رسول خدا فرمود: »انّ الله  اتخذىن خليالً كام اتخذ ابراهيم خليال فقرصى 
ىف الجنه وقرص ابراهيم ىف الجنة متقابلني وقرص عىل بن ابيطالب بني قرصى وقرص ابراهيم فياله من 

حبيٍب بني خليلني«.

خداوند مرا خليل خود قرار داد، چنان كه ابراهيم را خليل خود قرار داد پس قصر من 
در بهشــت مقابل قصر ابراهيم خواهد بود و قصــر على بن ابيطالب بين قصر من و 

1. بحاراالنوار، ج 17، ص 362.
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قصر ابراهيم مى باشــد و چقدر زيبا و عالى است مقام على كه خداوند او را بين دو 
خليل خود قرار داده است.1

   243. شبيه عيسى پيامبر   

از سلمان فارسى نقل شده كه گفت: روزى رسول خدا در بين اصحاب و ياران خود 
نشســته بود آن گاه به آن ها فرمود: »انّه يدخل عليكم الساعة شبيه عيىس بن مريم«؛ يعنى: 
در اين لحظه كســى كه شبيه به عيسى بن مريم است نزد شما خواهد آمد پس بعضى 
از آن مجلس خارج شــدند تا اين كه اول كسى باشــند كه بر آن حضرت وارد مى شوند 
ولى موفق نشــدند و على بن ابيطالب وارد شد پس آن مرد )عمر( به رفقاى خود گفت: 
محمد راضى نشد به برترى دادن على بر ما تا اين كه او را به عيسى بن مريم تشبيه نمود. 
آن گاه عمر گفت: به خدا ســوگند بت هايى را كه ما در زمان جاهليت مى پرستيديم بهتر 

از على است..2..

   244. على امير انبياء است   

سيوطى در كتاب اكليل ص 98 و صاحب كتاب اللوامع ج 9 ص 272 كه از كتب اهل 
سنت است نقل نموده اند كه رسول خدا فرمود: »لو يعلم الناس متى سمى عىل امرياملؤمنني 
ما انكروا فضله سمى امرياملؤمنني وآدم بني الروح والجسد قال عزوجل واذا اخذ ربك من بني آدم... 

قالت املالئكة: بىل فقال الله  تعاىل: انا ربكم ومحمد نبيكم وعىل امريكم«.

اگر مردم مى دانستند چه زمانى على اميرالمؤمنين ناميده شده هرگز مقام او را انكار 
نمى كردند؛ او در حالى اميرالمؤمنين ناميده شد كه آدم بين روح و جسد بود و هنوز به 

عالم جسمانى وارد نشده بود.
ســپس فرمود: خداوند چون در عالم ّذر به مقتضاى آيه »واذا اخذ ربك من بنى آدم«؛ از 

1. احقاق الحق، ج1، ص682.
2. بحاراالنوار، ج 9، ص 236.
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بنى آدم و مالئكه ميثاق گرفت و مالئكه به ربوبيت خداوند اعتراف نمودند خطاب شــد: 
من پروردگار شمايم و محمد پيامبر شماست و على امير شما خواهد بود.1

    245. وصى موسى نزد امام على   

از عبايه بن ربعى اســدى روايت شده اســت كه گفت: بر اميرالمؤمنين وارد شدم و 
ديدم كه در نزد آن حضرت مردى با صورتى شكســته و لباس ژنده نشسته و حضرت با 
او مشــغول گفتگو بودند. چون آن مرد برخاست عرض كرد: يا اميرالمؤمنين اين مرد كه 

2. بود؟ فرمود: يوشع بن نون وصى حضرت موسى

   246. شأنى شريف و بى بدليل   

يوسف بن ابى سعيد گفت: من روزى خدمت امام صادق بودم و حضرت به من گفتند 
چــون روز قيامت برپا گردد و خداوند تبارك و تعالى خالئق را در آن روز گرد آورد اولين 

كسى كه او را بخوانند نوح است پس به او گفته مى شود آيا تبليغ نمودى؟ 
نوح مى گويد: آرى به او گفته مى شود: شاهد بر گفتارت كيست؟ 

نــوح مى گويد: محمدبن عبداهلل  پس نوح از مكان خود بر مى خيزد و مى آيد و از 
مردم ســبقت مى گيرد تا به نزد پيامبر مى آيد و او بر روى تلى از مشك قرار دارد و با 

او مى باشد. 
نوح به محمد مى گويد: اى محمد: خداوند تبارك و تعالى از من سؤال نموده است: 

كه آيا تبليغ نمودى!؟ گفتم: آرى! گفت: گواه تو كيست؟ 
گفتم: محمد، پس محمد مى گويد: اى جعفر و اى حمزه برويد و شهادت دهيد كه 

او تبليغ خود را كرده است. 
پس حضــرت صادق گفتند: جعفر و حمزه دو نفر گواهى هســتند كه براى تبليغ 

پيامبران گواهى مى دهند. 
پس من عرض كردم: فدايت شوم پس على در آن موقع كجاست؟!

1. بحاراالنوار، ج 36، ص 178.
2. بصائرالدرجات، ص 80.
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حضرت فرمود: منزله و درجه على از اين باالتر است.1

   247. هم كالم خضر   

 محمدابن حنفيه روايت كند كه گفت: همين طور كه اميرالمؤمنين على بن ابيطالب
بــه دور خانه كعبــه در حال طواف بود به مردى برخورد كه دســت به پرده كعبه زده و 

مى گفت: 
»يا من اليشغله سمع عن سمع يا من اليغلطه السائلون يا من اليربمه الحاح امللحني اذقنى برد 

عفوك وحالوة رحمتك«؛ امام على به او فرمود: اين دعاى توست؟ 

او پاسخ داد مگر آن را شنيدى؟ امام فرمود: آرى. گفت: در پايان هر نمازى اين دعا را 
بخوان به خدا سوگند هيچ مؤمنى اين دعا را در پايان نمازش نخواند جز اين كه خداوند 
گناهان او را بيامرزد هرچند به شــمار ســتارگان آسمان و قطرات باران و به تعداد ريگ 

ريگزارها و ذره هاى خاك زمين باشد. 
اميرالمؤمنين به او فرمود: علم آن نزد من است و خداوند وسعت دهنده و كريم است 

آن مرد كه حضرت خضر بود گفت: به خدا سوگند راست گفتى اى اميرمؤمنان...2

   248. همراه همه انبياء   

پيامبرخدا فرمودند: من و على نور آفريده شــديم، دو هزار ســال قبل از آفرينش 
حضرت آدم؛ ما در ســمت راست عرش به تسبيح خدا مشغول بوديم آن گاه كه پروردگار 
آدم را آفريد آن نور را در صلب او نهاد و وقتى كه در بهشــت ماوى گزيد در صلب او و 
هنگامى كه به آن ترك اولى دســت يازيد باز هم در صلب او بوديم و زمانى كه نوح بر 
عرصه كشــتى قرار گرفت ما در پشت وى بوديم چون ابراهيم را در آتش افكندند ما در 
پشــت او جاى داشتيم همواره خداى بزرگ ما را از پشت هاى پاكيزه پدران به رحم هاى 
پاك مادران منتقل مى ســاخت تا پشت عبدالمطلب سپس آن را دو نيم كرد مرا در پشت 
عبداهلل  و على را در صلب ابوطالب وديعه نهاد و براى من پيامبرى و رشــد زياد، و براى 

1. روضه كاىف، ص 267.
2. اماىل مفيد، ص 104.
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على خوش بيانى و تيزهوشــى و دالورى را قرار داد و براى هر يك از ما از دو نام خود 
نامى اقتباس كرد پس خداوند مالك عرش محمود اســت و من محمد و پروردگار اعلى 

است و در حالى كه به اميرالمؤمنين اشاره نمود فرمود: نام او على است.1

   249. نور نبوت و امامت از خداست   

محمدبن حرب هاللى چنين گويد: از امام صادق ســؤال نمودم و عرض كردم: اى 
پسر پيامبر خدا، از نزد خود سؤالى دارم كه مى خواهم از تو بپرسم فرمود: اگر مايلى قبل 
از آن كه تو از من چيزى بپرسى آنچه كه در نظر دارى برايت مطرح مى سازم در غير اين 
صورت خودت بپرس من به آن بزرگوار عرض كردم: اى پســر پيامبر خدا، چگونه سؤال 

مرا قبل از آن كه خود بگويم از البالى پرده هاى دلم دريافتيد؟! 
فرمود: به دقــت و زيركى. مگر فرموده خداى عزوجل »ان ىف ذلك اليات للمتوسمني«؛ 
)همانا در هالك نمودن قوم لوط، نشــانه هايى اســت براى عبــرت دقت كنندگان كه 
بفطانت در نگرند و حقيقت ايشــان را به نشانه ها و عالمات بشناسند حجر / 75(؛ و نيز 
فرمايش پيامبر خدا »از زيركى مؤمن بپرهيزيد چون او به وسيله نور خدا مى نگرد« را 
نشــنيده اى؟ به او عرض كردم: اى فرزند پيغمبر خدا پس مرا از مسأله اى كه دارم باخبر 
كن. فرمود: قصد كرده اى از من بپرسى درباره ى پيغمبر كه چرا هنگامى كه او بت هاى 
بام كعبه را فرو ريخت على توان بلند كردن پيغمبر را نداشت با همه نيرو و توانش، و 
بــا آن قدرتى كه در موقع كندن در »قموس« در قلعه خيبر و پرتاب آن به فاصله چهل 
ذراع پشت سر خود، در صورتى كه چهل مرد نتوانستند آن را از جاى بلند نمايند، از خود 
نشــان داد، در حالى كه رســول خدا وزنى نداشت و سوار بر شتر ماده و اسب و قاطر و 
االغى مى گشــت و شب معراج بر براق سوار شد و همه اين ها نيرو و توانشان از حضرت 

على كمتر بود. 
عرضه داشتم: 

به خدا ســوگند قصد كرده بودم همين را از تو بپرسم اى فرزند رسول خدا پس مرا 
از پاسخش آگاه فرما!

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 128.
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فرمود: همانا على به واســطه پيامبر شــرافت يافت و بلند مرتبه شد و به سبب 
پيغمبر آتش شــرك و دوگانه پرستى را خاموش كرد و بر هر معبودى جز خداى عزوجل 
خط بطالن كشــيد، و اگر رســول خدا براى فرو افكندن بت ها بر دوش على باال رفته 
بود، هر آينه به ســبب على رفيع و شــرافتمند و موفق به فرو افكندن بت ها مى گشت و 
اگر چنان مى شد على برتر از او مى بود مگر نمى بينى على را كه فرمود: چون بر پشت 
پيامبرخدا باال رفتم شرافتمند گشتم و آن چنان باال رفتم كه اگر مى خواستم به آسمان 

دست يابم مى توانستم.
مگر ندانسته اى چراغ چيزى است كه در تاريكى به وسيله آن راهنمايى گردى، قدرت 
پرتو افشــانى آن چراغ از روغن آن است و شاخ و برگ درخت از ريشه برانگيخته شود و 

نيرو گيرد و على فرمود: نسبت من به احمد همانند نورى است از يك نور.
مگر ندانســته اى محمد و على در پيشــگاه خداى جل و جالله دو هزار سال پيش از 
اين كه مخلوقات آفريده شوند، هر دو يك نور بودند و فرشتگان وقتى آن نور را مشاهده 
كردند ريشــه اى برايش ديدند كه شعاع درخشانى از آن منتشر شده، پس عرض كردند: 
اى معبود و بزرگ ما اين نور چيســت؟ خداوند به ايشان وحى فرستاد: اين فروغى است 
از نور من كه ريشــه آن نبوت و شــاخه اش امامت مى باشــد و اما »نبوت« براى بنده و 
فرســتاده ام محمد است و »امامت« براى حجت و ولى من على است و اگر به خاطر آن 

دو نبود آفريدگانم را پديد نمى آوردم. 
آيــا نمى دانى كه پيغمبر در غديرخم دو دســت على را چنان بلند كرد كه مردم تا 
ســفيدى زير بغل على را ديدندو او را موالى مســلمين و امام ايشان قرار داده و روز 
حظيره بنى نجار پيغمبر حســن و حســين  را به دوش برداشــت و چون بعضى از 

يارانش به او عرض كردند: 
يا رسول اهلل ! يكى از آن دو را به ما بده. فرمود: چه خوب حامالن و چه خوب سوارانى 
و پدرشــان از اينها بهتر و در خبر ديگرى روايت شده: كه پيامبرخدا حسن را برداشت 

و جبرئيل حسين را بدين جهت فرمود: چه خوب دو بردارنده اى! 
يك بار كــه پيغمبر همراه يارانش نماز را با جماعت مى خواند يكى از ســجده ها 
به طول كشــيد چون نماز را سالم داد عرضه داشــتند: اى رسول خدا! چرا اين سجده را 
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طوالنى نمودى؟ فرمود: آرى دو پســرم بر من ســوار شده بودند و كراهت داشتم از اين 
كــه عجله كنم تا آنان زود فرود آيند و قطعا حضرت با آن، عمل واالئى و شــرافتمندى 
آنان را قصد نموده، پس پيامبر رســوِل مردم اســت، و على امام آن ها است، ايشان 
)امام على ( نه پيامبر نه رسول مى باشد، بنابراين او توان برداشتن مسئوليت هاى گران 

نبوت را نداشته است. 
محمدبن حرب هاللى گويد: به امام صادق عرض كردم: اى فرزند پيامبر خدا برايم 
بيشــتر بگو. فرمود: تو شايســتگى بيش از اين را دارى قطعا پيامبر خدا به اين دليل 
علــى را بر دوش خود حمل كرد كه با اين كار به مــردم بفهماند او پدر فرزندانش و 
پيشــواى امامان از صلب اوســت چنان كه در نماز استسقاء رداى خود را وارونه كرد تا با 
آن كار به صحابه خود بفهماند: زمين هايى كه بر اثر بى بارانى تفتيده و گياهانش خشك 

شده بود دگرگون شده و به زمين هاى پر گياه و محصول مبدل گرديد. 
گويد: عرضه داشــتم: اى فرزند پيامبر خدا! بيشــتر برايم بفرماييد؟ فرمود: وقتى كه 
پيغمبرخدا على را به پشــت خود برداشت مقصودش آن بود كه به قومش بفهماند 
اوســت كه بــا پرداخت وام ها و وعده ها و بــاز پس دادن )امانت ها( پس از درگذشــت 

پيامبرخدا از اين جهان پشت او را خواهد داشت. 
گويد: عرض كردم: اى پسر پيامبرخدا بيشتر به من بياموزيد؟ فرمود: او را برداشت 
تا به خود على بفهماند كه وى او را برداشــت و با آنچه بر دوش دارد، زيرا او معصوم 
است و بار سنگين گناه را به دوش نخواهد كشيد پس كردارش نزد مردم حكمت است و 
درست، و پيغمبر به على فرمود: اى على! همانا خداى تبارك و تعالى گناهان شيعه  
تو را بر دوش من نهاد آن گاه به خاطر من آنان را بخشيد و آن است قول خداوند عزوجل 

»ليغفرلك الله  ما تقدم من ذنبك وما تأخر«.1

يعنى: از ذنوب گذشته و اكنون تو در گذريم.2

1. فتح / 2.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 323تا 318.
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   250. عيد غدير   

حضرت رضا فرمودند: هنگامى كه قيامت شود چهار روز را زينت مى دهند.
شخصى پرسيد: اين چهار روز كدام هستند؟ 

حضرت فرمود: روز عيد قربان، فطر، جمعه و روز عيد غدير، اما روز غدير در اين بين 
تابنده تر است. 

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. 
ـ روز عيد غدير روزى اســت كه جبرئيل كرسى مخصوصى را كه خداوند كرامت 
كــرد، را در مقابل بيت المعمور قــرار داده و باالى آن رفته و بــر محمد درود و تهنيت 

مى فرستند و براى شيعيان على و اوالد او 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 غدير روزى اســت كه خداوند در آن روز دين اســالم را كامل كرد 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 هركس در اين روز با برادران ايمانى خود با چهره 
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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 هركس در اين روز خــود را زينت كند خداوند گناهان او را 
مى آمرزد و فرشتگان را مبعوث مى كند تا براى او حسنات بنويسند. 

امــام صادق نيز در اين باره مى فرمايــد: و اين )روز غدير( بزرگ ترين عيد خداوند 
است و خداى عزوجل هيچ پيامبرى را مبعوث نكرده جز اين كه اين روز را عيد داشته و 

حرمت آن را شناخته است. 

   251. على امام اهل تقوا   

يكى از شعراى عرب اشعارى در مدح على مى گويد: 
حبه يحمد نارا موصده قيل ىل قل لعىل مدحا    

حارذ واللب اىل ان عبده قلت ال اقدم ىف مدح امر    

ليلة املعراج ملا صعده والنبى املصطفى قال لنا    

فاحس الربد ان قد ملسه وضع الله  بكتفى يده    

ىف محل وضع الله  يده وعىل واضع اقدامه    

)به من گويند مدحى از على كن از آقائى كه عقال حيرانند در مقام او تا اين كه عده اى 
گفتند على خدا اســت و رســول اهلل  خبر داد كه در ليله المعراج خدا دست لطفش را بر 
كتف من گذاشت و خنكى آن را احساس نمودم آن وقت در بت خانه )كعبه قبل از فتح( 
على پا بر كتف رسول اهلل  گذاشت و بت ها را شكست و على پا گذاشت جاى دست 
خدا )يعنى محل ظهور رحمت خدا(؛ پس از آن كه ســينه رســول اهلل  خنك شد و از حال 
 ! غشوه ئى كه از مشاهده عظمت الهى به او دست داده بود بيرون آمد ندا رسيد محمد

تو بندگان ما را امتحان كرده اى در بين بندگان ما كيست كه تو را مطيع تر باشد؟
رســول اهلل  عرض كرد: پروردگارا! على را يافتم. فرمود: درســت گفتى پس ندا 
رسيد آيا جانشــين براى خود معين كرده اى؟ عرض كرد: خدايا خودت انتخاب فرما، امر 
شــد كه على را وصى خود قرار ده، على است بيرق هدايت، على است امام اهل 
تقوا، امر شد بايد اين بشارات را كه به تو داديم به على برسانى و رسول اهلل  چنين كرد و به 
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على فرمود: در سدره المنتهى خدا احوال تو را پرسيد و تو را امام قرار داد، على فرمود: 
»انا عبدالله  وىف قبضته ان يعذبنى فبذنوىب ومل يظلمنى شيئا وان يتم ىل ما وعدىن فالله  اوىل ىب«؛ 

مــن بنده خدايم اگر مرا عذاب كند به عــدل رفتار نموده و اگر براى من آنچه را كه 
وعده داده است به انجام رساند پس او اولى به فضل و كرم است.1

در اين هنگام پيغمبر دســت خود را بلند كرد و دو دعا براى على كرد »اللهم اجالء 
قلبه واجعل ربيعه اميانه بك...«؛ خدايا روشن كن قلب او را و خوشى او را در ايمان به خودت، 

برايش قرار ده، اين دو دعا را كه رسول خدا براى على كردند، ايشان برايش بلند شدند 
»قد فعلت ذلك به«؛ يعنى: داديم به او، اما قرار داديم براى او )على ( باليى را كه مبتال 

شــود كه هيچ يك از انبياء به اين شــكل از بال مبتال نشده اند، رسول اهلل  عرض كرد: 
خدايا! او وصى و برادر من اســت بال را از او دور كن. فرمود: گذشته است در علم من و 

قضاى حتمى است و عالج ندارد اين بال 25 سال خانه نشينى با آن مصائب بود.

   252. مرز حزب خدا و حزب شيطان   

مرحوم صدوق در امالى آورده كه رســول خدا فرمود: خداوند در آن شــب )معراج( 
چنــد مطلب را امر فرمود يكى از آن ها اين بود كه فرمود: يا محمد! خضوعت فقط براى 
ما باشــد ديگر آن كه جز به خدا به چيز ديگرى اتكا نداشته باشى همانا ما راضى شديم 

كه تو بنده ما باشى..
ســپس فرمود: على را به خالفت و واليت بر خلق پســنديده ايم و به واسطه ى او 
ائمه از نســل على خواهد بود، به واسطه او به امت و بندگان خود رحم خواهيم كرد و 

به واسطه على حزب شيطان را از حزب رحمان تميز خواهيم داد...

1. بحاراالنوار، ج 98، ص 303. )از آنجايى كه روز عيد غدير بنابر نقلى در روز نوروز بوده شايســته اســت هر 
ســال پس از سال تحويل بخشى يا همه ى زيارت مخصوص امام على در روز غدير مندرج در مفاتيح الجنان 
كه اشــارات بسيار زيادى به فضايل آن حضرت دارد خوانده شــود، اميدواريم در تنها كشور شيعى اين سنت 

فرهنگ سازى شود(.
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   253. حزب همه انبياء   

حضرت ابوالحســن فرموده است. »والية عىّل مكتوبٌه ىف جميع صحف االنبياء ولن 
 .» ووصية عىل يبعث الله  رسوالً اال بنبوة محمد

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

   254. منشاء اثر در نبوت انبياء   

رسول خدا فرمود: »والذى نفىس بيده ما استوجب آدم ان يخلقه الله  وينفخ فيه من روحه 
و اين يتوب عليه ويرّده اىل جنته اال بنبّوىت والوالية لعىل بعدى والذى نفىس بيده ما...«.

قسم به آن كه جانم در دست اوست 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 بعد از من و قسم به آن كه جانم به دست اوست. 
به حضرت ابراهيم ملكوت آســمان و زمين را ارائه نــداد و او را خليل خود نكرد 
مگر به نبوت من و اقرار براى على بعد از من قسم به آن كه جانم در دست اوست. خدا 
با موســى با كالم خاصى سخن نگفت و حضرت عيسى آيه اى براى جهانيان اقامه 
نكرد؛ مگر به نبوت من و معرفت على بعد از من و قسم به آن كه جانم در دست اوست 

هرگز پيامبرى به نبوت نرسيد جز به معرفت او و اقرار به واليت ما.2

   255. قارى صحف انبياء گذشته   

 مرحوم شــيخ طوسى در امالى از ابى عمر و ابى ســعيد الخدرى از قول رسول خدا
روايت آورده كه امام على وقتى در بغل رسول خدا قرار گرفت. امام على صحفى 
كه آدم و شــيث به آن قيــام نمود را از حرف اول تا حرف آخر آن تالوت كرد ســپس 
صحف نوح و صحف ابراهيم و تورات موسى و زبور داود و انجيل عيسى را خواند كه اگر 

عيسى حاضر بود اقرار مى نمود كه على از او بهتر انجيل را در حفظ دارد. 

1. كاىف، ج 1، ص 437، حديث 6.
2. تفسري قمى، ج 1، ص 243 ـ معاىن االخبار، ص 54.
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سپس امام على سوره مؤمنون را قرائت نمود...

   256. نور اهل اطاعت   

رسول خدا فرمود: »وما عرج ىب اىل السامء، وكلمنى رىب اال قال: يا محمد اقرامنى عليا السالم 
وعرفه انه امام اولياىئ و نور 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.1

   257. لحن كالم خداوند در شب معراج   

عبداهلل  بن عمر از رســول خدا پرسيد كه خداوند در شــب معراج با چه لحنى با تو 
سخن گفت؟ حضرت فرمود: »خاطبنى بلغة عىل بن ابيطالب...«. يعنى: خداوند خطاب كرد با 
من با صداى على .... سپس خداوند به رسولش فرمود: اى پيامبر تو را از نور خودم 

خلق كردم و على را از نور تو.2

   258. اساس دعوت انبياء گذشته چه بود؟    

رســول اهلل  در شب معراج در آسمان پنجم صورت نورانى على بن ابيطالب 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.
يكى از عجائبى كه خدا در شــب معراج پيامبر، نشــان رسول اكرم داد ارواح انبياء 
بود مجمع انبياء در مســجد اقصى بود كه انبياء جمع شدند جبرئيل هم در مسجد اقصى 

1. اماىل صدوق، ص 272.
2. ارشادالقلوب، ج 2، ص 28.
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اذان گفت و بازوى رســول خدا را گرفت و عرض كرد: يا رســول اهلل  جلو بايســت 
رسول خدا فرمود: تو بايست.

جبرئيل عرض كرد: از روزى كه خدا نور تو را خلق كرد ما تقدمى بر تو نداريم و اين 
آيه نازل شد: »سئل من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا لهم الهة من دون الرحمن آلهًة يعبدون«؛ اى 
پيغمبر از اين انبياء كه قبل از تو برگزيديم بپرس كه اساس دعوت آن ها چه بوده است؟ 
رســول خدا پرسيد: آن ها گفتند: اساس دعوت ما ال اله اال اهلل  بود و گرفتن عهد از 

امت راجع به تو و برادرت على.1

   259. امام هستى   

خالدبن ســعيدبن عاص روايت كرده كه با امام على از كوفه بيرون رفتيم تا رسيديم 
بــه مزرعه اى كه در آنجا پنجاه مرد يهودى آمدند و گفتند: تويى على بن ابيطالب كه امام 
اســت. حضرت فرمود: آرى منم. گفتند ما در كتاب هاى خود خوانده ايم كه سنگى داريم 
كه اســم شش پيامبر بر او نقش بسته است و هرچه آن سنگ را مى جوئيم نمى يابيم اگر 

شما امام هستى آن سنگ را به ما نشان بده.
حضرت فرمود: همراه من بياييد آن گروه پشــت ســر حضرت رفتند تا ميان بيابانى 
رســيدند نزد كوهى بزرگ از ريگ ســپس امام فرمود: اى باد به حق اسم اعظم خداوند 

ريگ ها را از روى سنگ كنار بزن.
آن گاه باد با حركت خود ريگ ها را از روى آن ســنگ كنار زد و سنگ بزرگى ظاهر 

شد. حضرت فرمود: اين همان سنگ مورد نظر شماست. 
گفتند: بله! وطبق آنچه شــنيده ايم اســم شش پيامبر بر آن نقش بسته است ولى آن 

را نمى بينيم.
حضرت فرمود: آن اســم ها بر آن طرف سنگ نقش بسته است كه روى زمين است 

سنگ را برگردانيد تا آن را ببينيد همگى جمع شدند و نتوانستند سنگ را تكان دهند. 
حضرت فرمود: كنار رويد آن گاه دســت مبارك را بر آن ســنگ زد و آن را به راحتى 

1. تأويل اآليات، ص 547.
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برگردانيد و ديدند اسم شش پيغمبر صاحب شريعت بر آن نوشته شده است: آدم ـ نوح ـ 
ابراهيم ـ موسى ـ عيسى ـ محمد صلوات اهلل  عليهم.

آن پنجاه نفر يهودى همه با هم گفتند: »اشهد ان الاله اال الله  وان محمدا رسول الله  وانك 
امرياملؤمنني وسّيد الوصيني وحجه الله  ىف ارضه من عرفك سعد ونجا ومن خالفك ضلَّ وغوى واىل 

الجحيم هوى جلَّت مناقبك عن التحديد وكرثت آثار نعتك عن التعديد«.1

   260. راز دار هستى   

نقل اســت كه بعضى از ياران به امــام على عرض كردنــد: گروهى از اصحاب 
موســى و وصى عيسى دالئل به آيات به امت خود نشان مى دادند تو نيز اگر به ما 
معجزه و آيتى نشــان مى دادى دل ما به آن مطمئن مى گرديد حضرت فرمودند: دل شما 

نمى تواند علم و برهان و آيات عالَم را تحمل كند. 
آن ها اصرار كردند حضرت آن ها را برد تا آن كه به خانه هاى هجريين رســيدند و بر 
شوره زار مشرف شدند. آن گاه حضرت دعايى پنهانى خواند و فرمود: اى زمين! پرده خود 
را باز كن ناگهان بهشــت ها و نهرها در يك جانب و آتش ها در حال زبانه كشــيدن در 
جانب ديگر مشاهده كردند گروهى از آن جماعت گفتند: اين سحر است و گروهى ديگر 

تصديق كردند و ثابت ماندند.2

   261. وصى كيست؟   

انس بن مالك گفت: به ســلمان فارســى گفتم: از رســول خدا سؤال كن وصى او 
كيست؟ 

فقال:  موىس؟  وىص  كان  من  سلامن  يا   فقال وصيك؟  من  رسول الله   يا  سلامن  »فقال 

يوشع بن نون قال: اّن وصيى ووارىث يقىض دينى وينجز موعدى عىل بن ابيطالب«. سلمان عرض 

كرد: يا رسول اهلل  وصى شما كيست؟ 
فرمود: اى سلمان! وصى مؤمن كه بود؟ 

1. كشف اليقني، عالمه حلى، ص 403 ـ باب 146 و بحاراالنوار، ج 41، ص 257.
2. بحاراالنوار، ج41، ص258.
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عرض كردم: يوشــع بن نون. )وصى حضرت موسى ( فرمود: وصى من و وارث من 
و ادا كننده دين من و وفا كننده به وعده من على بن ابيطالب است.1

    262. دعاى مخصوص رسول خدا   

رسول خدا براى امام على اينگونه دعا كرده اند: اللهم اعطه جالدة موىس واجعل ىف 
نسله شبيه عيىس ؛ اللهم انك خليفتى عليه...؛ 

يعنى: خدايا صالبت موســى را به او عطا كن و در نســل او كسى مثل عيسى قرار 
ده، خداونــدا تو خليفه منى بر او و عترت و تبار پاك او كه از آنان هر پليدى و آلودگى را 

برده اى....2

   263. خير االوصياء كيست؟   

رسول اكرم فرمود: »ان الله  تعاىل جعل لكّل نبى وصّيا، جعل شيث وىص آدم ويوشع وىص 
موىس وشمعون وىص عيىس وعليا وصيى ووصيى خري االوصياء ىف البداء وانا الداعى وهو املضيى«؛ 

به درســتى كه خداوند متعال براى هر پيغمبرى جانشين و وصيى قرار داد شيث را وصى 
آدم و يوشــع را وصى موســى و شمعون را وصى عيسى و على را وصى من و وصى من 
بهترين اوصياء مى باشد منم دعوت كننده حق و على است روشن كننده )حق و حقيقت(.3

   264. بزرگى بى مانند   

ابن ابى الحديد در نهج البالغه خود داليل ابوجعفر اسكافى را كه از بزرگان اهل سنت 
مى باشــد را در رد شبهات ابوعثمان جاحظ در اثبات افضليت على بر ابوبكر خليفه اول 

آورده و مى گويد: 

1. تذكرة الخواص ابن جوزى، ص 26.
2. غيبت نعامىن، ص 217.

3. مودة القرىب، ميرســيد على همدانى شافعى و بحاراالنوار، ج 38، ص 18 و مناقب ابن شهر آشوب مازندراىن،        
ج 3، ص 47.
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»قال علامء املسلمني اّن فضيلة عىٍل تلك الليلة النعلم احدا من البرش نال مثلها اال ما كان من 

اسحق وابراهيم عند استسالمه للذبح«. 

يعنى: اتفاق و اجماع علما 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 است كه ذبيح اسماعيل بوده نه اسحاق(.1

   265. عجب اقرار عجيبى   

روزى عمربن خطاب گفت: 
 وا گذاريد على را )يعنى آنقدر از على غيبت نكنيد( زيرا من شــنيدم از رســول خدا
كه فرمود: در على ســه خصلت اســت كه اگر يكى از آن ها براى من كه ُعمر هستم بود 

دوست تر مى داشتم از هرچه آفتاب بر او مى تابد.
آن گاه گفت: »كنت انا وابوبكر وابوعبيده بن الجراح ونفر من اصحاب رسول الله  وهو متىك عىل 
عىل بن ابيطالب حتى رضب بيده منكبيه ثم قال: انت يا عىل اول املؤمنني اميانا واولهم اسالما ثم قال 

انت منى مبنزلة هارون من موىس وكذب عىل من زعم انه بجبنى ويبغضك«.

 يعنى: من و ابوبكر و ابوعبيدة جراح و عده اى اصحاب حاضر بوديم كه رســول خدا
به على بن ابيطالب تكيه داده بود آن گاه بر شــانه او زد و فرمود: يا على تو اول مؤمنى 
هســتى از حيث ايمان و اول مسلمانى كه به اسالم ايمان آوردى؛ آن گاه فرمود: يا على! 
تو براى من به منزله هارونى براى موسى و دروغ گفته كسى كه گمان مى كند مرا دوست 

دارد در حالى كه تو را دشمن مى دارد.2

   266. مالئكه و انبياء به چه اقرار كردند؟   

امام صادق فرمود: اميرالمؤمنين بسيار مى فرمود: »انا قسيم الله  بني الجنة والنار وانا 
الفاروق االكرب وانا صاحب العصاء وامليسم لقد اقرب ىل جميع املالئكة والروح والرسل؛ مبثل ما اّقر 

.»... وابه ملحمد

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 3، ص 269 ادامه اين گفتار بسيار زيباتر و شنيدنى تر است.
2. فصول املهمه، ص 125.
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من از طرف خدا قســمت كننده بهشت و دوزخم و من بزرگ ترين فرق گذارم و من 
صاحب عصا و ميسمم تمام مالئكه و روح القدس و پيغمبران به فضيلت من اقرار نمودند، 

چنان كه به فضيلت محمد اقرار كردند. 
مرا بر مســندى مانند مسند او نشانيده اند و آن مسند )هدايت و خالفت( خدايى ست 
همانا رسول خدا )در قيامت( خوانده شود و جامه در بر شود من هم خوانده شوم و جامه 

در بر شوم او بازپرسى شود و من هم بازپرسى شوم و طبق گفته او سخن گويم. 
به من خصلت هايى عطا شده كه هيچ كس نسبت به آن ها بر من پيش نگرفته است: 
مرگ مردم و بالها و نژادها و فصل الخطاب را مى دانم آنچه پيش از من بوده از دســتم 
نرفته و آنچه نزدم حاضر نيست )از امور آينده( بر من پوشيده نيست با اجازه خدا بشارت 
مى دهم و از جانب او اداى وظيفه مى كنم همه اين ها از طرف خداست كه او به علم خود 

مرا نسبت به آن ها توانا ساخته است.1

   267. صاحب سنت انبياء   

فضيل بن سيار مى گويد: از امام صادق شنيدم كه فرمود: »اّن ىف عىٍل سنة الف نّبى من 
االنبياء...« در على سنت هزار پيغمبر بود.2

   268. مثل وصى موسى   

امام صادق مى فرمايد: روزى اميرالمؤمنين على در مســجد كوفه نشســته بود 
عده اى را خدمت امام آوردند كه در ماه رمضان غذا مى خورند!!

امام از آن ها ســؤال كرد: شــما در ماه رمضان افطار كرديد، گفتند: آرى. امام فرمود: 
شما يهودى هستيد. گفتند: خير. فرمود: از اهل نصارى هستيد؟ 

عرض كردند: خير. 
فرمــود: اهل كدام ملل و اديان مخالف اســالميد؟ گفتند: ما از فرقه ى اســالم و از 

جماعت مسلمانانيم!!

1. كاىف، ج 1، ص 280.

2. كاىف، ج 1، ص 322.

171



امام فرمود: شما مسافريد. عرض كردند: خير.
فرمود: شايد مريض مى باشيد؟ عرض كردند: خير.

امام تبســمى كرد و فرمود: آيا شما شــهادت به وحدانيت خدا مى دهيد و به رسالت 
حضرت محمد معترفيد؟

گفتنــد: ما وحدانيت خدا را قبول داريم ولى نبــوت محمد را هرگز، و ما او را مردى 
اعرابى مى دانيم كه مردم را به سوى خود دعوت مى كرد. 

حضرت فرمود: اگر منكر نبوت باشيد شما را به قتل مى رسانم. گفتند: اگر اين كار را 
هم كنى باز عقيده ى ما همين اســت. حضرت آن ها را به شرطه الخميس1 سپرد تا آن ها 
را در پشت كوفه بردند، سپس فرمود: دو حفره اى كندند در كنار هم و از يكى به ديگرى 

راهى قرار داد. 
آن گاه به آن ها فرمود: اگر اقرار به نبوت محمد ننمائيد شما را در اين حفره خواهم 

كشت. گفتند: آنچه مى خواهى انجام ده!!
حضرت دستور داد تا در يك حفره آتش و در حفره ى بعدى آن جماعت را قرار دهند 

تا از سوراخ وسط دو حفره آن جماعت به واسطه دود آن آتش خفه شوند. 
وقتــى دود آن ها را گرفــت امام مجدد تا چند مرتبه آن ها را از اين كار نهى فرمود تا 
اينكه آن ها خفه شــدند وقتى اين خبر به قبائل كوفه و نواحى و شــهرهاى ديگر رسيد 
روزى جماعتــى از يهود كه از مردم يثرب بودنــد و تمامى قبايل يهود به اعلميت آن ها 
اذعان داشتند خدمت امام رســيدند آن ها پس از ورود به مسجد شخصى را خدمت امام 

فرستادند كه ما جماعتى از يهود يثرب آمده ايم و به شما حاجتى داريم؟ 
حضرت وقتى آن ها را ديد فرمود: حاجت شما چيست؟ 

عرض كردند: اى پسرابوطالب اين چه بدعتى است كه در دين محمد گذارده اى؟
حضرت فرمود: كدام بدعت؟ 

گفتند: به ما خبر رسيده كه شما جماعتى كه مى گفتند اشهد ان الاله اال الله ، ولى اقرار 
به نبوت محمد نداشته اند را با دود خفه كرده اى؟ 

1. نيروهاى مخصوص و وفادار امام بودند.
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حضرت فرمود: شــما را قســم به آيات نه گانه اى كه خداوند متعال به موسى در طور 
سينا نازل فرمود...

آيــا مى دانيد كه يوشــع بن نون جماعتى را بعد از وفات موســى به نزدش آوردند كه 
شهادت به وحدانيت خداوند مى دادند ولى اقرار به نبوت موسى نداشتند؛ پس يوشع آن ها 

را همين طورى كه من اين ها را كشتم به قتل رساند. 
جماعــت يهود گفته امام را تصديق كردند... ســپس آن مرد يهودى در زير قبا خود 
كتابــى بيرون آورد و بــه آن حضرت داد حضرت به كتاب نظرى كرد و گريســت. مرد 
يهودى گفت: شــما را چه شد تا به اين كتاب نظر كرديد گريستى؟ مگر مى توانى آن را 
بخوانى؟ اين كتاب به زبان ســريانى اســت و زبان شما عربى. امام فرمود: اين اسم من 
اســت كه در اينجا مكتوب است و چون آن را ديدم گريستم. يهودى گفت: آن را به من 

نشان ده؟
حضرت نام خود را به او نشان داد و فرمود: نام من به سريانى ايليا است؛ مرد يهودى 

چون نام آن حضرت را در آن صحيفه ديد گفت: 
»اشهد ان الاله االالله  محمد رسول الله  واشهد انك وىص محمد واشهد انك اوىل الناس بالناس 

.»من بعد محمد

سپس با آن حضرت بيعت كرد و با آن حضرت داخل مسجد كوفه شد.1

   269. همانند عيسى بن مريم   

امام على فرمودند: روزى پيامبراكرم مرا فرا خواند و گفت: يا على! شــخصيت 
وجودى تو مثل عيسى بن مريم است، يهوديان او را دشمن شدند و در دشمنى و بغض 
و كينه تا آنجا پيش رفتند كه به مادرش مريم بهتان زدند و افترا بســتند از طرف ديگر 

نصارى چنان در دوستى به او افراط كردند تا او را به جايگاه خدايى نشاندند. 
امام على در ادامــه فرمودند: »وانه يهلك ىف محب مطرى يقرظنى مبا ليس ىف ومبغض 
مفرتى يحمله شناىن عىل ان يبهتنى اال واىن لست بنبى وال يوحى اىل ولكن اعمل بكتاب الله  ما 

1. اصول كاىف، ج 4، ص 180.
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استطعت فام امرتكم به من طاعه الله  فحق عليكم طاعتى فيام احببتم وكرهتم وما امرتكم به او 

غريى...«.

دو طايفه به واســطه ى من هالك شــدند محبى كه افراط كرد و دشــمنى كه عناد 
بى اندازه ورزيد، اى دوســتان آگاه باشــيد كه من پيامبر مرسل و نبّى مكرم نيستم ولى 
عامل به كتاب خداوند بزرگ هســتم اطاعت و پيروى من در آنچه اكراه يا اشتياق داريد 

بر شما واجب شد پس با امر و نهى من مخالفت نكنيد.1

   270. صاحب سيره انبيائى   

اصبغ بن نباتــه مى گويد: وقتى على به خالفت رســيد و مردم بــا او بيعت كردند 
حضرت به مسجد آمد عمامه رسول خدا را بر سر داشت و بُرد او را در تن كرد و نعلين 
پيامبر را در پا و شمشير او را بر كمر بست و بر باالى منبر رفت و با تحت الحنك بر 
آن نشست و انگشتان خود را درهم نمود و زير شكم نهاد سپس فرمود: »اى گروه مردم 
از من بپرســيد پيش از آن كه مرا نيابيد... از من بپرســيد كه علم اولين و آخرين نزد من 
اســت اگر بنشينم، با اهل تورات از كتابشان فتوى دهم، تا جايى كه تورات به سخن آيد 
و گويد )درســت گفت على و دروغ نگفت به راســتى كه على شما را به همان فتوى داد 
كه در من نازل شده( و با اهل انجيل از انجيل خودشان فتوا دهم تا جائى كه انجيل نيز 
به سخن آيد و گويد )على درست گفت و دروغ نگفته به راستى على شما را به همان كه 
فتوا داد در من نازل شده( و اهل قرآن را با قرآن فتوا دهم تا قرآن به سخن آيد و گويد 
)على راســت گفته و دروغ نگفته هر آينه على شــما را فتوائى داده كه در من نازل شده 
است( اى مردم شما كه شب و روز قرآن مى خوانيد در ميان شما كسى است كه بداند چه 
در آن نازل شــده؟ اگر اين آيه در قرآن نبود )رعد / 39( شما را خبر مى دادم به آنچه در 

گذشته بود و هست و خواهد بود تا روز قيامت«.
آن گاه امام مجدد فرمود: از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد..

ابتدا مردى به نام ذعلب كه مردى تيز زبان و ســخنور و پر دل بود بلند شد و گفت: 
پســر ابوطالب به جاى بسيار بلندى قدم نهادى من امروز او را به واسطه سؤالم شرمسار 

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 228.
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مى كنــم آن گاه گفت: يا على! آيا پررودگار خود را ديده اى؟ )جواب اين ســؤال قباًل در 
داســتانى نقل شده اســت( على جواب او را كامل و جامع داد؛ سپس مجدد حضرت 

فرمود: بپرسيد از من قبل از آن كه مرا نيابيد. 
بعد اشــعث بن قيس كندى ســؤالى نمود كه حضرت جواب او را نيز داد باز حضرت 

فرمود: از من بپرسيد پيش از آن كه مرا از دست بدهيد. 
آن گاه مردى از دورترين نقطه مسجد بر عصاى خود تكيه كرده و گام بر مى داشت تا 
نزديك آن حضرت رســيد آن گاه عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! مرا به كارى رهنمائى كن 
تا به انجام آن از دوزخ رهايى يابم؟ حضرت جواب او را مفصل دادند؛ ســپس آن مرد از 
نظرها غائب شــد و ما او را نديديم مردم به دنبالش گشتند او را نيافتند على از باالى 

منبر لبخندى زد و فرمود چه مى خواهيد. 
او بــرادرم خضر بود. ســپس فرمود: بپرســيد قبل از آنكه مرا نيابيد؟ آن گاه كســى 
برنخاســت سپس امام خدا را حمد كرد و صلوات بر پيغمبر فرستاد و فرمود: اى حسن بر 
منبر آى و ســخن بگو مبادا قريش پس از من تو را نشناسند و گويند حسن خطبه نتواند 

بخواند. 
امام حسن عرض كرد: پدرم چگونه با حضور شما باالى منبر رفته و سخن بگويم 
و تو در ميان مردم مرا ببينى و ســخنم را بشــنوى؛ امام علــى فرمود: پدر و مادرم به 
قربانت من خود را از تو پنهان مى كنم و ســخن تو را مى شــنوم و تو را مى بينم ولى تو 

مرا نمى بينى.
امام حسن بر منبر رفت و خدا را ستايش كرد و صلوات بر پيامبر فرستاد. سپس 
فرمود: اى مردم! من از جدم رســول خدا شــنيدم كه مى فرمود: من شهر علمم و على 

در آن است. 
آيا مى توان وارد شهر شد جز از دِر آن؟ سپس از منبر پايين آمد، آن گاه امام على او 
را به سينه خود چسبانيد سپس به حسين فرمود: پسر جانم برخيز و به منبر برو تا قريش 
به حال تو نادان نماند تو دنبال ســخن برادرت حسن را بگو، امام حسين به منبر رفت 

و حمد خدا كرد و ستايش الهى را نمود و صلوات مختصرى بر پيامبر فرستاد. 
ســپس فرمود: اى مردم! از رسول خدا شنيدم كه فرمود: على پس از من شهر علم 
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است و هركه در آن در آيد نجات يابد و هركه از او تخلف كند هالك شود، آن گاه از منبر 
پايين آمد و امام على او را نيز در آغوش كشيد و بوسيد و فرمود: اى گروه مردم گواه 
باشيد كه اين دو فرزندان رسول خدا هستند و دو امانتى كه به من سپرده شده اند و من 
آن ها را به شما مى ســپارم و رسول خدا از شما و رفتار شما نسبت به آن ها بازپرسى و 

سؤال خواهد كرد.1

    271. مالزم نبى اكرم   

از امّ ســلمه نقل است كه رســول خدا در حالى كه على بن ابيطالب بر او داخل شد 
فرمود: اى امّ سلمه آيا او را مى شناسى؟ 

پس گفت: اين على بن ابيطالب است. 
ســپس پيامبر فرمود: بلى گوشت او گوشــت من است، خون او خون من است، و او 
از من اســت و من از او؛ به منزله هارون اســت از موسى، ولى حتما؛ بعد از من پيامبرى 

نيست اى امّ سلمه!
گوش كن و گواه باش اين على اســت اميرالمؤمنين و سيد مسلمين و كيف )خزانه( 

علم من است...
بعد از من خليفه ى من اســت و مالزم من است در قيامت و او با من است در مرحله 

بسيار عالى، گواه باش او مى كشد بى وفاها و پيمان شكنى ها را و از دين برگشته ها را.2

   272. او را دوست بدار   

رسول خدا در مورد شب معراج خود اين گونه فرمود: يا على! در شب معراج بر بال 
راست جبرئيل نشسته بودم و او در حالى كه مرا به سوى آسمان سير مى داد در مسيرى 
آوازى شنيدم كه به من گفت: يا محمد! چه كسى را جانشين خود در زمين قرار دادى؟ 
گفتم: »خري اهلها لها اهالً؛ عىل بن ابيطالب اخى وحبيبى وصهرى وابن عّمى«. بهترين اهل 

زمين على بن ابيطالب حبيب و داماد و پسر ّعم خويش را جانشين خود قرار دادم. 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 344.
2. غايةاملرام، ص 111، باب 30.
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آن گاه خداى تعالى به من فرمود: يا محمد! آيا او را دوست دارى؟ 
گفتم: بلى يا رب العالمين! او را بسيار دوست دارم. 

خداى سبحان فرمود: »احّبه ومراّمتك بحّبه فاىّن انا العىل اال عىل اشتقت له من اسامىئ اسام 
فسّميته علّيا«.

يا محمد! او را دوست بدار و امت را امر كن او را دوست بدارند من على اعلى هستم 
و نام او را از نام خويش مشتق كردم و او را على ناميدم.

ســپس جبرئيل به نزدم آمد و گفت: يا رســول اهلل  خدايت سالم فرستاد و فرمود: 
بخوان. گفتم: چه چيز را بخوانم.

جبرئيــل آيه »وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا«؛ را قرائت كرد و گفت 
اين آيه را بخوان.1

   273. وزير نبى   

ابن عباس نقل مى كند: 
روزى از روزها پيامبراكرم دست من و على را گرفته به ثبير برد. ابتدا دو ركعت 
نماز گزارد ســپس دستش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت: خدايا! موسى بن عمران از 
تو خواهشى كرد و من محمد كه برگزيده توأم از تو مى خواهم به من شرح صدر عنايت 
فرمايى و كارهايم را آسان گردانى و زبانى گويا و ناطق به من مرحمت فرمايى تا عرب و 
عجم سخنم را بفهمند بعد فرمود: »واجعل ىل وزيرا من اهىل عىل بن ابيطالب اخى اشدد به 
ازدى وارشكه ىف امرى«؛ خدايا! وزير و معاونى مثل على بن ابيطالب كه از اهل بيت و برادر 

من است برايم قرار ده تا پيشتوانه 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 داد: يا محمد! آنچه خواستى به 
تو عطا كردم آن گاه پيامبراكرم به على فرمود: يا اباالحسن! دستت را به آسمان بلند 

كن و از خدايت درخواست كن تا آنچه را خواسته باشى به تو عنايت فرمايد.
على دست را به سوى آسمان بلند كرد و گفت: »اللهم اجعل ىل عندك عهدا واجعل ىل 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 462.
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عندك وّدا« وخداى سبحان آيه شريفه »اّن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحامن 

وّدا« را نازل كرد سپس پيامبراكرم آن آيه را براى اصحاب خويش تالوت كرد. 

وقتى اصحاب از اين صحنه تعجب كردند، رسول اهلل  فرمود: اى ياران! از چه چيزى 
تعجب مى كنيد بدانيد آيات قرآن چهار قســمت اســت، يك قسمت مختص ما اهل بيت 
اســت و يك قسمت اختصاص به مذمت دشــمنان دارد و يك چهارم درباره ى حالل و 
 حرام و يك چهارم باقى مانده در واجبات و فرايض اســت خداى رحمان درباره على

كرائم قرآن را نازل فرمود.1

    274. پدر و مادرم فداى على   

ابان بن تغلب از انس بن مالك خدمتكار رســول اهلل  نقل كرد در يك ســرزمينى كه 
عده اى به تجاوز و نافرمانى پرداختند آن حضرت عده اى از اصحاب را به فرماندهى فردى 
به نام مصدق براى ســركوبى آنان فرستاد آن متجاوزان مّصدق را به قتل رساندند چون 
 رسيد خيلى متأثر و ناراحت شد. بالفاصله على مرتضى  خبر كشــتن او به رسول اهلل

را به فرماندهى عده اى از اصحاب به سركوبى و تنبيه آنان اعزام كرد. 
على مثل صاعقه بر سر آن ياغيان فرود آمد جنگجويان آنان را كشت و فرزندانشان 

را اسير گرفت و به سوى مدينه بازگشت. 
وقتى خبر پيروزى به پيامبراكرم رسيد بسيار مسرور و دلشاد شد. 

حضرت على چون به نزديك مدينه رسيد پيامبراكرم به استقبال وى آمد و او را 
در آغوش گرفت و ميان دو چشم او را بوسيد و فرمود: 

»باىب انت وامى َمن َشَد َعُضدى ِبِه كاَم َشّد َعُضَد موىس بهارون«. پدر و مادرم فداى آن يار و 

ياورى كه خداى تعالى بازوان مرا به وسيله ى او تقويت كرد همان طور كه بازوى موسى 
را به وسيله ى هارون محكم كرد.2

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 56 ـ كشف الغمه، ج 1، ص 314.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 561.
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   275. باطن همه هستى   

رســول خدا به امام على مى فرمايد: »كنت مع جميع االنبياء رسا ومعى جهرا«؛ تو با 
همه پيامبران همراه نهانى بودى و با من همراه آشكار.1

   276. بزرگ ترين آيه الهى   

اميرالمؤمنين فرمود: »والله ، مالله  آية اكرب منى«؛ يعنى: خداى متعال آيت و نشانه اى 
بزرگ تر از من ندارد.2

   277. صاحب صفت يحيوى   

در روايتى از رسول اكرم وارد شد... كه هركس مى خواهد به زهد يحيى و هيبت و 
قدرت موسى نگاه كند به على بن ابيطالب نگاه كند.3

امام حســن بعد از شــهادت امام على خطبه اى خواند و در آن خطبه فرمود: به 
خدا قسم )امام على( در همان شبى وفات كرد كه موسى بن عمران درگذشت و عيسى به 

آسمان برده شد و قرآن نازل شد. 

   278. مايه مباهات مالئكه   

رســول خدا به على فرمود: اى علــى! تو امام مســلمانان و اميرمؤمنان و قائد 
الغرالمحجلين و پس از من حجت خدايى بر همه خلق، تو ســيد اوصياء و وصى ســيد 
انبيائى، اى على! چون مرا به آســمان هفتم باال بردند و از آنجا به سدره المنتهى رسيدم، 
پروردگارم مرا گرامى داشت به مناجات خود و فرمود: اى محمد! گفتم: »لبيك رىب وسعديك 
تباركت وتعاليت« گفت: به درســتى كه على امام اولياء من و نور اســت براى هركه مرا 

اطاعت كرده اســت... هركه او را اطاعت كند مرا اطاعت كرده هركه او را نافرمانى كند 
مرا نافرمانى كرده، او را بدين مژده ده، على عرض كرد: يا رســول اهلل  مقام من به 

1. االسفاراالربعه، ج 9 ص 372 ـ نفحات االزهار، ج 5، ص 305.
2. تفسري قمى، ج 1، ص 309.
3. بحاراالنوار، ج 49، ص 98.
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آنجا رسيده كه در آن مقام ذكر شوم؟ فرمود: آرى على! پروردگارت را شكر كن على رو 
بر خاك نهاد و سجده كرد به شكرانه اين نعمتى كه خدا به او داده، رسول خدا فرمود: 

اى على سر بردار كه خدا به تو بر مالئكه خود مباهات دارد.1

    279. در سه محل همراه پيامبر   

روزى رسول خدا به على فرمود: يا على! همانا من در سه جا اسم تو را همراه اسم 
خود ديدم و با نظر بر آن انس يافتم: هنگامى كه در معراجم به آســمان، به بيت المقدس 
رســيدم بر صخره آن يافتم كه »خدايى جز اهلل  نيست و محمد فرستاده ى خداست؛ او را 

به وسيله وزيرش تأييد كرده ام و به وسيله وزيرش يارى نموده ام«. 
به جبرئيل گفتم: وزير من كيست؟ گفت: على بن ابيطالب و بار دوم هنگامى بود 
كه به سدره المنتهى رســيدم ديدم بر آن نوشته است »منم خداوند يكتا كه معبودى جز 
من نيست، محمد برگزيده من از آفريدگانم مى باشد، او را به وسيله وزيرش تأييد كرده ام 

و به وسيله وزيرش يارى نموده ام«. 
پس بــه جبرئيل گفتم: وزير من كيســت؟ گفــت: على بن ابيطالــب. و چون از 
سدره المنتهى گذشــتم به عرش پروردگار جهانيان جل جالله رسيدم ديدم بر پايه ى آن 
نوشته است »منم خداوند يكتا كه معبودى جز من نيست محمد حبيب من است، او را به 

وسيله وزيرش تأييد كرده ام و به وسيله وزيرش يارى نموده ام«.2

   280. امين خدا در زمين    

در روايتى در امالى مرحوم صدوق آمده: رسول خدا به على بن ابيطالب فرمود: اى 
علــى! تو صاحب حوض منى، پرچمدار منى، و بر آورنده ى وعده هاى منى، دوســت دل 
منى، وارث علم منى، امانت دار مواريث پيغمبرانى، تويى امين اهلل  در زمينش، تويى حجت 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 300.
2. نصايح، ص 471.
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بر خلق خدا، تويى ركن ايمان، تويى چراغ هدايت، تويى.... هركه تو را پيروى كند نجات 
يافته و هركه از تو تخلف كند هالك مى شود. 

تويى راه روشــن، تويى راه راســت، تويى قائد الغرالمحجلين، تويى سرور هركه من 
ســرور او هستم و من ســرور هر مؤمن و مؤمنه هستم، تو را دوست دارد انسان پاكزاد و 

دشمن دارد انسان بدزاد. 
پروردگارم هيچ گاه مرا به آســمان باال نبرد و با من سخن نگفت جز اين كه فرمود: 
اى محمد! ســالم مرا به على برسان و به او اعالم كن كه امام اولياء و نور اهل اطاعت 

من است گوارا باد تو را اى على اين كرامت.

   281. حق آشکار    

در منابع اهل سنت آمده است. 
حضرت رسول اكرم به على فرمود: اى على! من در چهار مقام اسم تو را نزديك 

به اسم خود ديدم.
وقتى مرا به ســوى آســمان به معراج مى بردند همين كه به بيت المقدس رسيدم در  
روى صخره آن اين جمالت بود: نيســت معبودى مگر خدا، محمد است رسولخدا، او را 

تأييد كردم به على كه وزير اوست. 
وقتى كه به سدره المنتهى رسيدم بر آن ديدم اين كلمات را: نيست معبودى مگر من، 
محمد اســت برگزيده از ميان آفريده هاى من، من او را تأييد كردم به على وزير او، او را 

به على يارى كردم. 
و چون به عرش خداوند رســيدم ديدم بر پايه هاى آن نوشــته بود: من خداى هستم 
هيچ معبودى نيست جز من، محمد است حبيب من از ميان بندگان من، او را تأييد كردم 

به على وزير او و او را به على يارى نمودم. 
و چون به بهشت رسيدم ديدم بر در بهشت نوشته بود نيست معبودى مگر من، محمد 

181



اســت حبيب من از ميان مخلوقات من، او را تأييد كردم به على وزير او و او را به على 
نصرت دادم.1

   282. نشانه رحمت حق تعالي    

رسول خدا فرمود: 
شــبى كه مرا به معراج بردند هرچه از خداى خود طلــب كردم به من عطا فرمود و 
شنيدم كه كســى از پشت سر من مرا صدا مى زد و مى گفت: اى محمد! تو منذر هستى 
و براى هر امتى يك راهنمايى اســت من گفتم: من دعوت كننده و منذر هستم راهبر و 

راهنما كيست؟ 
گفت: آن على بن ابيطالب است كه او هادى و مهتدى است، يعنى راهبر و راه رفته 
اوست كه امت تو را به سمت بهشت من مى رساند »قال: عىل الهادى املهتدى القائد امتك اىل 
جنتى غرا محجلني برحمتى« و امت تو ســپيد چهره و نورانى صورت با عالئم و نشانه هاى 

توحيد به رحمت من خواهند پيوست.2

    283. اولين سالم کننده به رسول اهلل   

در روايتى آمده است كه ابوالهيثم بن تيهان انصارى مى گويد: رسول خدا فرمود: 
خداوند ارواح را دو هزار سال پيش از اجساد آن ها آفريد و آن ها را به عرش آويخت و 
به آنان دستور داد تا بر من سالم و درود بفرستند و از من اطاعت كنند بعد پيامبر فرمود: 
 اولين كســى كه از مردان بر من سالم كرد و از من اطاعت كرد روح على بن ابيطالب

بود. 

1. ينابيع املودة، ص 256 ـ موده القرىب، ج 2، ص 51.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 296.
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   284. حقيقتى كه قابل انكار نيست   

قاطبه محدثان و مؤرخان شــيعه و دانشمندان علم انساب در كتاب هاى خود والدت 
حضرت امير در كعبه را نقل كرده اند.

كه در اين ميان كثيرى از دانشــمندان اهل سنت نيز به اين حقيقت تصريح كرده اند 
و آن را يك فضيلت بى نظير خوانده اند. 

اين بزرگى از اول خلقت تا آخر هستى فقط اختصاص به موالى پاكان على است 
حضرت على در پاســخ به ســؤال صعصعة بن صوحان در شب شهادت خود نيز به اين 

امتياز برجسته اشاره مى نمايند.
. وقتى صعصعة از امام سؤال مى كند كه شما بهتر و برتر هستيد يا حضرت عيسى

امام مى فرمايند: من، چرا كه مادر عيســى در حين زايمان طبق فرمان خدا از مسجد 
اقصى خارج شد اما مادر من بيرون كعبه بود كه به داخل آن دعوت شد. 

   285. امام همه امم و فرمانرواى جهان   

يكى از اصحاب على گويد: روزى سلمان ـ رضى اهلل  عنه ـ به حضور اميرالمؤمنين 
شرفياب شد و درخواست كرد كه آن حضرت راجع به شخصيت خود بياناتى فرمايد. 

امام فرمود: اى سلمان! من آنم كه همه امم 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 سلمان! به تحقيق به تو بگويم كه هيچ كس نيست كه حق مرا بشناسد مگر آن 
كه در مال اعلى در كنار من خواهد بود، ســلمان گويد: در اين هنگام حســنين  وارد 
شدند اميرالمؤمنين فرمود: اى سلمان! اين دو گوشواره هاى عرش پروردگارند و بهشت 
به نور ايشان روشن مى شود و مادرشان بهترين زنان عالم است، خداوند از همه مردمان 
بر واليت من پيمان گرفته گروهــى تصديق و گروهى تكذيب كردند و در آتش معذب 
شــدند منم حجت بالغه و كلمات جاودانه و منم ســفير سفيران، سلمان عرضه داشت: يا 
اميرالمؤمنين! من نيز تو را در كتب آســمانى تورات و انجيل به همين اوصاف خوانده ام 

183



پدر و مادرم فداى تو! اى كشــته ديار كوفه، اگر مردم را تحمل شنيدن بود و نمى گفتند 
خدا رحمت كند قاتل سلمان را، دوباره سخنى به زيان مى آورم كه نفس ها از آن بيزارى 
مى جوينــد زيرا كه تو آن حجت خدايــى كه توبه آدم به خاطر تو مورد قبول حق افتاد و 
يوســف به واســطه ى تو از آن چاه نجات يافت و تويى داستان ايوب و توئى سبب تغيير 

نعمت بر او على فرمود: سلمان آيا تو داستان تغيير نعمت او را مى دانى؟ 
عرضه داشــت: خداوند و تو يا اميرالمؤمنين بهتر از من مى دانيد؟ حضرت فرمود: در 
عالم ّذر كه جمله مخلوقات براى اذعان ربوبيت برانگيخته شدند ايوب در فرمانروايى من 
بر جهان دچار ترديد گشــت و گفت: اين امرى بس گران و بزرگ است خداوند عزوجل 
فرمــود: اى ايــوب! در عظمت چيزى كه خود به عنايت خويش بر پاى داشــته ام ترديد 
مى كنى؟ آن گاه كه آدم به باليى آزموده و مبتال ســاختم به خاطر آن كه نسبت به على 
به عنوان اميرمؤمنان، ســر تسليم فرود آورد از گناهش درگذشتم و او را بخشودم سپس 

سعادت به سراغش باز آمد.1

   286. شجره طيبه   

جابر مى گويد: 
رسول خدا فرمود: خداى متعال ذريه هر پيغمبرى را از تبار و نسل خود قرار داد ولى 

ذريه ى محمد را از نسل على قرار داده است.2

   287. سيد شعيب پيغمبر   

اميرالمؤمنين على فرمود: 
من سيد شعيب هستم و روشى از ايوب در من وجود دارد خداوند خاندان مرا در يك 
جا جمع مى كند؛ همان طور كه كســان يعقوب را براى او جمع كرد و آن زمانيســت كه 

فلك مدار شود و بگويد او )امام زمان ( ُمرد و يا كشته شد...

1. بحاراالنوار، ج 26، ص 292، باب 6.
2. كشف اليقني، ص 516.
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   288. على شبيه به ده نفر از پيامبران است   

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 ى على مانند چهره ى 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.
و در روايتى ديگر روزى نگاه رســول خدا به على افتاد كه در حلقه ى ياران خود 

به سوى پيامبر پيش مى آمد و فرمود: 
هركه دوســت دارد يوسف را در آئينه جمالش و ابراهيم را در آئينه سخاوتش و 
ســليمان را در آئينه شادابى اش و داوود را در آئينه حكمتش ببيند به اين شخص ـ 

على  بنگرد.1

    امام على 289. خصائص انبيائى   

رسول خدا فرمود: 
 موى سر على همانند موى سر آدم

 و پيشانى او پيشانى نوح
 و پوستش پوست موسى

 و چشم و ابرويش چشم و ابروى يوسف
و دماغش دماغ يعقوب است.

1. اماىل صدوق، ص 124.
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و در روايتى ديگر فرمودند: 
 صبر على همانند صبر ايوب

 همانند بكاء يعقوب و بكاء و گريه على
 و زهد او زهد موسى
و حب او حب من است.

ابى الحمــراء روايت مى كند نزد پيامبر بوديم كه در اين حين على به ســوى ما 
آمد رسول خدا با ديدن امام فرمود: كسى كه خشنود مى شود به آدم در علمش و به 
نوح در فهمش و به ابراهيم در مقام خليل اللهيش، پس بنگرد به على بن ابيطالب كه 

همه اين صفات در او جمع است.1
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 ابيطالب 

نگاه كند.2

   290. ذوالقرنين امت    

روزى ابن كواء از امام على پرســيد چه كسانى بودند كه نعمت خدا را به كفر بدل 
كردند؟ 

امام به او فرمود: آنان را در گمراهيشان واگذار، آن ها قريش بودند.
او پرسيد: ذوالقرنين كيست؟ 

امــام فرمود: او مردى بود كه خدا او را بر قومش مبعوث كرد مردم دعوتش را دروغ 
شمردند و ضربتى بر يك طرف سرش زدند و او از آن ضربت بمرد. 

خداوند بار ديگر او را زنده كرد و بار ديگر به ســوى قومش به رسالت فرستاد اما باز 
هم دعوتش را دروغ شمردند و ضربتى بر طرف ديگر سرش زدند و او از آن ضربت بمرد 

سپس خداوند او را زنده كرد. 
اين پيامبر ذوالقرنين نام گرفت زيرا بر دو جانب سرش ضربت آمده بود. 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، حديث 116.
2. شواهد التنزيل، ج 1، حديث 147.
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و در روايتى ديگر امام على فرمود: در ميان شما هم كسى هست كه چنين باشد1 
)منظور خود امام على است(.

    291. سئواالت صعصعة از على   

در روز بيستم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرت وقتى كه آثار شهادت بر حضرت 
على ظاهر شد امام به فرزندش امام حسن فرمود: به شيعيانى كه بر در خانه اجتماع 
نموده اند اجازه دهيد بيايند مرا ببينند وقتى آمدند اطراف بســتر امام را اصحاب گرفتند و 

آهسته به حال آن حضرت گريه مى نمودند؛ حضرت با ضعف فراوان فرمود: 
»سلوىن قبل ان تفقدوىن ولكن حففوا مسائلكم«2 اصحــاب هــر يك ســؤالى نمودند و 

جواب هايى از امام شنيدند از جمله ســؤال كنندگان صعصعة بن صوحان بود كه از رجال 
بزرگ شيعه و از خطباء معروف كوفه و از روات بزرگ است صعصعة عرض كرد: »اخربىن 
انت افضل ام آدم«؛ مرا خبر دهيد شما افضل هستيد يا حضرت آدم؟ فرمودند: قبيح  است 

كــه مرد از خــود تعريف بنمايد ولكن از بــاب »واما بنعمة ربك فحدث«3 مى گويم من از 
حضرت آدم افضل هستم، عرض كرد: به چه دليل افضل از آدم هستى؟ حضرت بياناتى 
فرمود: خالصه آن بيانات اين اســت كه براى آدم همه جور وســايل رحمت و راحت و 
نعمت در بهشت فراهم بود فقط از يك شجره گندم منع گرديد ولى از آن شجره خورد و 
از بهشت و جوار رحمت حق خارج شد؛ ولى خداوند مرا از خوردن گندم منع ننمود من به 
ميل و اراده ى خود چون دنيا را قابل توجه نمى دانســتم از گندم آن نخوردم، عرض كرد: 
شما افضل هستيد يا حضرت نوح؟ فرمود: من افضل هستم از نوح، زيرا نوح قوم خود را 
دعوت كرد به سوى خدا آن ها اطاعت نكردند به عالوه اذيت و آزار بسيارى به آن پيامبر 

نمودند تا آنجا كه درباره آن ها نفرين كرد.4
اما من بعد از خاتم االنبياء با آن همه صدمات و اذّيت هاى بسيار فراوانى كه از اين 

1. الغارات.
2. سؤال كنيد از من هرچه مى خواهيد قبل از آن كه مرا نيابيد ولكن سؤال هاى خود را سبك و مختصر كنيد.

3. نعمت هاى خدا داد خود را نقل كن.
4. رب التذر عىل االرض من الكافرين ديارا.
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امت ديدم ابدا درباره ى آن ها نفرين نكردم و كاماًل صبر نمودم، عرض كرد: شــما افضل 
هســتيد يا ابراهيم؟ فرمود: من افضل از ابراهيم هســتم. عرض كرد: چرا شما افضل از 
ابراهيم هســتيد؟ حضرت فرمود: زيرا ابراهيم به خدا عرض كرد: پروردگارا به من نشان 
بــده كه چگونه مردگان را زنده خواهى كرد. خداونــد به او فرمود: آيا باور ندارى عرض 
كرد: آرى باور دارم لكن مى خواهم به مشاهده آن دلم آرام گيرد1 ولى ايمان من به جايى 

رسيده كه گفتم: اگر پرده ها باال رود و كشف حجاب گردد يقين من زياد نخواهد شد.2
عرض كرد: شما افضل هســتيد يا حضرت موسى؟ فرمود: من افضل هستم. عرض 
كرد: به چه دليل شــما افضل از موسى هستيد؟ حضرت فرمود: وقتى خداوند او را مأمور 
كرد تا با دعوت از فرعون به مصر برود موسى عرض كرد: اى خدا من از فرعونيان يك 
نفر را كشــته ام مى ترســم مرا به قتل رســانند با اين حال  اگر از رسالت ناگزيرم برادرم 
هارون كه نطق اش از من فصيح تر اســت با من يار و شــريك در كار رسالت فرما تا مرا 
تصديق كند مى ترســم آن ها تكذيب رسالتم كنند! اما من وقتى رسول اكرم از جانب 
خدا مأمورم كرد كه بروم در مكه معظمه باالى بام كعبه آيات اول سوره برائت را بر كفار 
قريش قرائت نمايم با آن كه كمتر كســى در مكه بود كه برادرم يا پدر يا عم يا خال يا 
يكى از اقارب و خويشــانش به دست من كشــته نشده باشد »مع ذلك ابدا« خوف نكردم 
اطاعت امر خدا و رسولش را نموده تنها رفتم كه مأموريت خود را انجام دادم و آيات سوره 

برائت را بر آن ها خواندم و مراجعت نمودم.
عرض كرد: شما افضل هستيد يا حضرت عيسى؟ فرمود: من افضل از عيسى هستم. 
عرض كرد: براى چه شــما افضل هستيد؟ فرمود: پس از آن كه مريم به واسطه دميدن 
جبرئيل در گريبان او به قدرت خدا حامله شــد همين كه موقع وضع حمل او رسيد وحى 
شــد اى مريم! از خانه بيت المقدس بيرون رو؛ زيرا كه اين خانه محل عبادت اســت نه 
زايشــگاه و محــل والدت و زاييدن، فلذا از بيت المقدس بيــرون رفت و در ميان صحرا 
پاى نخله خشــكيده اى عيسى را به دنيا آورد اما وقتى مادر من فاطمه بنت اسد را درد 

1. بقره / 262.
2. لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
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زاييدن گرفت در حالى كه وســط مسجدالحرام بود به مستجار كعبه متمسك گرديده و 
عرض كرد: 

الهى به حق اين خانه و به حق آن كسى كه اين خانه را بنا كرده اين درد زاييدن را 
بر من آســان گردان همان ساعت ديوار خانه كعبه شكافته شد و مادرم فاطمه را با نداى 
غيبى دعوت به داخل خانه نمودند، آن گاه فاطمه مادرم وارد خانه خدا شد و من در همان 

خانه كعبه به دنيا آمدم.1

   292. پدران امت   

رسول خدا فرمود: 
»يا عىل! انا وانت ابوا هذه االمة«؛ اى على! من و تو پدران اين امتيم.2

به غير از امام على و محمد در ميان خلفاء كسى نبود كه پدر و مادرش )هر دو( 
هاشمى باشد.3

    293. همدست نبى   

روزى مردى نزد ابى بكر آمد و گفت: اى جانشــين پيامبر، رسول خدا به من وعده 
فرموده كه سه مشت خرما به من بدهد، ابوبكر گفت: على را نزد من بخوانيد على آمد 
ابوبكر گفت: يا اباالحســن! اين مرد مى گويد كه رسول خدا به او وعده فرموده كه سه 

مشت خرما به او بدهد پس شما به او بدهيد!!
حضرت ســه مشت خرما به او داد. ابوبكر گفت: تعداد آن خرماها را به شماريد وقتى 

شمردند ديدند كه هر مشت خرما شصت عدد بوده است. 
ابوبكر گفت: راســتى كه پيامبر درست فرموده در شب هجرت كه از مكه به سوى 

1. و من الحوار اکتشفت الحقیقه، هشام آل قطیط،ص111.
2. اسفار، ج 9، ص 379.

3. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 446.
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مدينه بيرون مى شــديم مى فرمود: اى ابوبكر! كف من و كف )دســت( على در عدل )يا 
عدد( برابر است.1

   294. اولين مخلوقات قبل از مالئكه   

 نزد رسول خدا نشسته بوديم كه على ابن عباس مى گويد: روزى با رســول خدا
وارد شــد آن حضرت فرمود: خوش آمد آنكه پيش از پدران خود چهل هزار ســال قبل 

خلق شد. 
از رســول خدا سؤال شد يا رســول اهلل  آيا مى شود پسرى پيش از پدرش خلق شده 
باشــد؟ پيامبر فرمود: بلى! به درســتى كه خدا خلق كرد مرا و على را از يك نور پيش از 
آفريدن آدم به آن مدتى كه گفتم و بعد از آن نور را تقسيم كرد و همه مخلوقات را خلق 
كرد از نور من و نور على، آن گاه ما را در طرف راســت عرش قرار داد ســپس مالئكه را 

آفريد...2

   295. نورى واحد   

على بن ابيطالب مى فرمايد: رسول خدا فرمود: من و على از يك نور آفريده شديم.3

   296. گوش و چشمى واحد   

امام على در خطبه قاصعه مى فرمايد: وقتى وحى الهى آمد صداى ناله اى شنيدم... 
از رســول خدا پرسيدم يا رسول اهلل  اين صدا چيست؟ رسول خدا فرمود: تو مى شنوى 

آنچه را كه من مى شنوم و تو مى بينى آنچه را كه من مى بينم.

1. اماىل شيخ مفيد، ص333، مجلس35.
2. بحاراالنوار، ج 25، ص 24.

3. اماىل شيخ صدوق، ص 236.
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   297. دو دستى واحد   

ابوهريــره نقل مى كند روزى خدمت پيامبر رســيدم ديدم مقدارى خرما مقابل آن 
حضرت اســت ســالم كردم جوابم را داد و يك مشــت از خرماها را به من داد آن ها را 
شمردم 73 عدد بود، سپس نزد على رفتم سالم كردم جوابم را داد و يك مشت خرما 
به من داد، 73 عدد بود پس از آن به محضر رســول خدا برگشتم و گفتم امروز مشت 
 بــه من داد تعجب كردم پيغمبر خرمايــى كه به من داديد به مقدارى بود كه على

لبخندى زد و فرمود: »يا اباهريره! اما علمت ان يدى عىل بن ابيطالب ىف العدل سواء«.
اى اباهريره! مگر نمى دانى دست من و دست على در عدالت برابر است.1

   298. دو عمل واحد   

على مى فرمايد: روزى رســول خدا از من خواست كه دســت خود را بر پستان 
گوســفندى كه از شير خشك شده بود بكشم تا بدان وسيله شير در پستان حيوان آيد به 
رسول خدا عرض كردم: يا رسول اهلل  ! شما چنين كنيد كه اين كار از شما سزاوارتر است 
حضرت فرمود: اى على!كار تو كار من است، پس من دست بر پستان آن حيوان كشيدم 
فورا شير در رگ هاى پســتان گوسفند جريان يافت قدرى از شير آن دوشيدم و حضرت 
ميل فرمود در اين بين پيرزنى سر رسيد كه اظهار تشنگى مى كرد از همان شير او را هم 
سيراب كردم آن گاه رسول خدا به من فرمود: من در مقام دعا از خداى متعال خواسته ام 

كه دست تو را مبارك گرداند و خدا نيز چنين كرده است.2

    299. همراه و همراز و همخوى پيامبر   

موقعى كه على را نزد پيامبراكرم آوردند رســول خدا به مادر على ، فاطمه 
  باخبر كن. فاطمه بنت اســد گفت: يا رســول اهلل فرمود: برو حمزه را از والدت على
اگر من بروم چه كســى على را شير مى دهد؟ رسول اكرم فرمود: تو برو من على را 

سيراب خواهم كرد. 

1. لعاىل سيوطى، ص 54.
2. خصال، ص 688.
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و پيغمبــر زبان مبارك خود را در دهان على گذاشــت وقتى كه فاطمه بنت اســد 
 را نظير كودكان ديگر در ميان جامه اى پيچيد و بست پيغمبر اسالم برگشــت على
فرمــود: گهواره على را نزديك رختخواب من بگذاريد رســول خدا شــخصا تربيت 
اميرالمؤمنين را بر عهده گرفت. على را شستشــو مى داد شير در گلوى آن حضرت 
مى ريخت در وقت خواب گهواره على را به سينه خود مى چسبانيد آن حضرت را براى 
گردش به كوههاى مكه، شــكاف كوهها، رودها و جاده ها مى برد و علوم و اسرار الهى را 

به گوش آن بزرگوار مى خواند.

   300. برتر از هستى   

پيامبرخدا فرمود: من و على از نورى واحد آفريده شــديم و 14 هزار سال پيش از 
خلقت آدم، ســپس آدم آفريده شــد آن گاه پروردگار نور ما را در صلب او قرار داد و اين 
صلب به صلب مى گشــت تا اين كه در صلب عبدالمطلب از هم جدا شــد نبوت در من 
مستقر شد و خالفت در على 1 پيامبرخدا فرمود: اگر آسمان و زمين در كفه اى ترازو 
و ايمان در كفه ى ديگر آن باشد كفه ى ايمان على از آسمان و زمين سنگين تر خواهد 

بود.2

    301. امتيازات على   

پيامبرخدا فرمود: ســه امتياز به من داده كه على در آن ها شــريك است و سه 
امتياز به على داده كه من در آن ها شريك ندارم.

پرسيدند: سه امتياز مشترك شما و على در چيست؟ فرمود: يكى پرچم حمد است 
كه على علمدار آن اســت ديگرى حوض كوثر است كه على ساقى آن است سوم اختيار 

بهشت و دوزخ است كه على قسمت كننده ى آن ها است. 

1. غايةاملرام، ص 7.
2. فضايل الخمسه، ج 1، ص 161.
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اما ســر امتياز مخصوص على : پدر زنى چون مــن دارد و زنى چون فاطمه و 
فرزندانى چون حسن و حسين كه من هيچ يك از آن ها را ندارم.1

   302. ظرف پر آب   

على مى فرمايد: در برخى از جنگ ها در حالى كه آب تمام شده بود رسول خدا مرا 
 مأمور ســاخت و فرمود: اى على! ظرفى برايم بياور وقتى آن ظرف را براى رسول خدا
آوردم دســت راست خود را به همراه دســت من در ظرف گذاشت آن گاه فرمود: بجوش 

آن گاه آب از ميان انگشتان ما جوشيد و بر آمد و ظرف پر از آب شد.2

    303. صاحب سّر پيامبر   

روزى على بن ابيطالب ســوار بر مركب رســول خدا از محلــى عبور مى كرد كه 
گذرش بر گروهى افتاد كه سلمان فارسى در ميان آنان نشسته بود سلمان به آن ها گفت: 

آيا بر نمى خيزيد تا دامان اين مرد را بگيريد و از او پرسش كنيد؟ 
به خدايى كه دانه را شــكافت و جانداران را آفريد هيچ كس شما را به راز پيامبرتان 
خبر ندهد جز او و همانا كه او عالم روى زمين و موجب قوام و استوارى آن است و زمين 
با اوست كه آرامش مى يابد و اگر او را از دست بدهيد هر آينه علم را از دست داده ايد....3

   304. هفتاد نيك نامى و نيك بختى   

مكحول روايت كرده است كه اميرمؤمنان على بن ابيطالب فرمودند: بزرگان از ياران 
پيامبر جملگى مى دانند كه در ميانشــان مردى نيست كه فضيلتى داشته باشد جز آن 
كه من در آن با او شريكم و بر او برترى دارم و براى من هفتاد نيك نامى است كه هيچ 

يك از آنان در آن شريك من نيستند. 

1. نصايح، ص 113.
2. نصايح.

3. اماىل شيخ مفيد، ص152، مجلس17.
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عرض كردم: اى اميرمؤمنان مرا از آن ها آگاه فرماييد. 
فرمود: اولين فضيلت من اين اســت كه به يك چشــم به هم زدن به خدا شــريك 

نورزيده و پرستش الت و عزى را نكرده ام. 
دوم: آن كه من هرگز شراب نياشاميدم.

ســوم: آن كه رسول خدا مرا در كودكى از پدرم گرفت و من همسفر و هم كاسه و 
هم دم و هم زبان او بودم.

چهارم: آن كه من قبل از همه مردم ايمان آوردم و اسالم را پذيرفتم...
ديگر آنكه من آخرين نفر از مردم هســتم كه از پيامبر جدا شــدم و من او را در 

آرامگاهش نهادم.
رســول خدا به من هزار باب از علم آموخت كه از هر باب هزار باب گشوده مى شد 
و آن را به هيچ كس جز من نياموخت برادرم جعفر در بهشــت با فرشتگان پرواز مى كند 

و به دو بال تزئين شده كه از ُدر و ياقوت و زبرجد  است. 
عمويم حمزه سرور شهيدان در بهشت است. 

و آن كه من هرگز از جنگ با دشــمن نگريختم و هيچ كس به مبارزه من نيامد جز 
آن كه زمين را از خونش آبيارى كردم. 

و آن كــه من با رســول خدا در همــه صحنه ها و جنگ ها همراه بــودم و پرچم 
رســول خدا در دســت من بود من عمروبن عبدود را كه با هزار نفــر برابرى مى كرد 

كشتم.... 
شصت و ششم: آن كه خداى متعال دو بار آفتاب را براى من برگرداند و جز من براى 

هيچ كس از امت محمد آن را برنگردانده است. 
شــصت و هفتم: آن كه رســول خدا فرمان داد كه در حيات و مرگ او من عنوان 

اميرالمؤمنين خوانده شوم و اين عنوان را به هيچ كس جز من اطالق نفرمود.1

1. بحاراالنوار، ج 31، ص 433. )همان طورى كه مالحظه مى فرمائيد امام تا 68 مورد از برترى هايش اشاره 
مى فرمايد، البته اين روايات طوالنى تر است از آنچه كه آمده است(.
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   305. صاحب نور حكمت الهى   

روزى رسول خدا دست مبارك خود را بر سينه على نهاد و چنين دعا كرد خدايا! 
قلب على را از علم و شــناخت و حكم و نور پر كن على مى فرمايد من به حضرت 
عــرض كردم: اى پيامبر خدا! پدر و مادرم به قربانت از زمانى كه آن دعا را درباره ى من 
كردى چيزى را فراموش نكردم و هر آنچه كه ننوشــتم از يادم نرفت اكنون با اين حال 

ترس آن هست كه فراموش كنم؟ 
پيامبر فرمود: »ال لست اتخوف عليك النسيان والجهل«؛ نه، در مورد تو ترس فراموشى و 

نادانى ندارم.1

   306. راهنما عليست   

»ومنها ذكر الرىض ىف كتاب خصائص االمئه باسناده عن ابن عباس قال كان رجل عىل عهد عمر 

وله ابل بناحيه آذربايجان...«. در زمان عمربن خطــاب مردى از منطقه آذربايجان نزد عمر 

رفت و براى اهل شــدن و رام شدن حيواناتش درخواست ذكرى كرد عمر نيز ذكرى به 
او داد مرد آذربايجانى وقتى به شــهر خود برگشــت ذكر مورد نظر را در طويله به گوش 
حيواناتش خواند همه چهارپايانش رميده و به او حمله كردند و او را شديدا زخمى كردند 

تا اين كه با سختى و كمك ديگران از دست حيوانات خالصى يافت. 
او راهى مدينه شــد و از اثر نامطلوب ذكر به عمر شكايت كرد و عمر از او نپذيرفت 
او سپس نزد امام على رفت حضرت به او فرمود: وقتى به شهر خود رسيدى به گوش 

حيوان خود بخوان.
»اللهم اىن اتوجه اليك نبيك نبى الرحمة واهل البيته الذين اخرتتهم عىل علم عىل العاملني اللهم 

فذلل ىل صعوبتها وحزونتها واكفنى رشها فانك الكاىف املعاىف والغالب القاهر« قال ابن عباس قال 

امرياملؤمنني: »كل من استصعب عليه ىش من حال او اهل او ولد او فرعون الفراعنه فليبتهل بهذا 

1. اصول كاىف، ج 1، ص64.
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الدعا«؛ حضرت فرمود: براى خالصى از شــر اهل يا فرزند شــرور يا فرعون و طاغى اين 

دعا را بخوانيد.1

   307. مردم شرور   

در بصره مردى را براى جارى كردن حد شــرعى نزد اميرالمؤمنين على آوردند در 
اين هنگام جماعتى از مردم به طرف آن حضرت به راه افتادند.

امام فرمود: اى قنبر ببين اين جمعيت كيستند؟ 
چون آن عــده نزديك آمدند حضرت به صورت آن ها نگاه كرد و فرمود: ناخوش باد 
چهره هايى كه جز در صحنه هاى بد و ناخوشــايند ديده نمى شوند اينان جماعتى فضول 

هستند اى قنبر آنان را از من دور كن.2

   308. بزرگ ترين و با فضل ترين ها    

قال: »خلق الله  عزوجل مائة الف نبى واربعة وعرشين الف نبى انا اكرمهم   عن النبى

عىل الله  وال فخر وخلق الله  عزوجل مائة الف وىص واربعة وعرشين الف وىص فعىل اكرمهم عىل الله  

وافضلهم«. 

رسول خدا فرمود: خداوند عزوجل 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 
عزوجل يكصد و بيست و چهار هزار جانشين براى پيغمبران آفريد و على از همه آنان 

نزد خداوند گرامى تر و با فضيلت تر است. 

   309. قتل انبياء الهى   

عبدالرحمن ابن ملجم لعنه اهلل ، از باقيمانده هاى خوارج نهروان بود، او كه از كوفه فرار 
كرده بود، طبق توطئه اى كه با همدســتان خود، در مّكه، طرح آن را به عهده گرفته بود 

1. بحاراالنوار، ج 92، ص 284، باب 108.
2. تهذيب، ج 10، ص 150.
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مخفيانه به كوفه آمد، و ســرانجام صبح نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرت، ضربت 
خود را بر فرق مقّدس على وارد ســاخت )كه على بســترى شــد و شب 21 همان 
سال به شهادت رسيد(؛ ابن ملجم لعنت اهلل  پس از ضربت زدن پا به فرار گذاشت، يكى از 
مســلمانان كه از قبيله همدان، او را دنبال كرد، به او رسيده لباس را كه در دست داشت، 
بر ســر او افكنده، و سپس او را به زمين انداخت و شمشيرش را از دستش گرفت و او را 

نزد اميرمؤمنان آورد. 
وقتى كه چشم على به ابن ملجم لعنت اهلل  افتاد فرمودند: النفس بالنفس )اين جمله 

در آيه 45 سوره مائده آمده و منظور قصاص قاتل است كه قاتل بايد به قتل برسد(. 
سپس فرمودند: اگر من از دنيا رفتم، همان گونه كه او مرا كشت او را به قتل برسانيد 
و اگر از اين ضربت ســالم ماندم رأى خود را خواهم داد. ابن ملجم لعنت اهلل  )اين خبيث 
ناپاك( گفت: )سوگند به خدا، من اين شمشير را به هزار )دينار( خريده ام و با هزار )درهم( 
زهر، آن را مسموم نموده ام در اين صورت اگر اين شمشير به من خيانت كند )يعنى باعث 

قتل نشود( نفرين بر آن باد. 
مردم او را از كنار بســتر على دور كردند، از شــدت ناراحتى به او مى گفتند: »اى 
دشمن خدا، اين چه كارى بود كه كردى؟ تو امت محمد را به عزا نشاندى تو بهترين 

انسان ها را كشتى«.
او خامــوش بود، ســخنى نمى گفت، او را به زندان افكندند. ســپس مردم به حضور 
اميرمؤمنان آمده و با احساسات پر شور عرض كردند: »ما گوش به فرمان شما هستيم، 
هرگونه فرمان دهى، همان را در مورد اين دشمن خدا )ابن ملجم لعنت اهلل ( اجرا مى كنيم، 

چرا كه او باعث هالكت امت و تباهى دين شده است«.
على فرمود: )اگر زنده ماندم، رأى خود را خواهم گفت و اگر از دنيا رفتم، با او همان 
گونه رفتار كنيد، كه با قاتل پيامبر، رفتار مى شــود. نخست او را بكشيد، سپس بدنش را 
با آتش بســوزانيد. پس از شهادت على به امر امام حسن او را كشتند و سپس »اُم 

هيثم« )كه از زنان قهرمان طايفه نََخع بود( پيكر ناپاك او را به آتش كشيد.1

1. اعالم الورى، ص 201 ـ 202.
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فصل چهارم

 با رسول خدا شباهت هاى امام على

رسول خدا  به حضرت علی فرمود:

»من آذی شعرة منک فقد 

آذانی...«

هر کس به اندازه یک رس مو تو را 

اذیت کند مرا اذیت کرده است...

انساب االشراف، بالذری، جلد2، صفحه146.





   310. ولى خدا در زمين   

در حديثى قدسى خداوند متعال مى فرمايد: »... وحجتى ىف السموات واالرضني عىل جميع 
من فيهن من خلقى ال اقبل عمل عامل منهم اال باالقرار بواليته مع بنوة احمد رسوىل«.

من 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.1

   311. ده ويژگی ممتاز   

امام صادق از پدرش از جدش روايت كند كه اميرالمؤمنين على بن ابيطالب روزى 
بر فراز منبر كوفه فرمود: اى مردم ده خصلت از رسول خدا به يادگار دارم كه در نزد من 

از آنچه كه خورشيد بر آن مى تابد بهتر و محبوب تر است. 
ـ رسول خدا به من فرمود: اى على! تو در دنيا و آخرت برادر منى.

ـ در روز قيامت در پيشگاه خداوند تو نزديك ترين آفريدگان به من هستى.
ـ جايگاه تو در بهشت مقابل جايگاه من است. همچنان كه منازل دوستان در راه خدا 

در مقابل هم قرار دارد. 
ـ تو وارث منى و تو پس از من در مورد وعده ها و كارهايم وصى من خواهى بود.

ـ تو حافظ و سرپرست خانواده من در هنگام غيبت من هستى.
ـ تو پيشواى امت منى.

ـ تو به پا دارنده ى عدالت در ميان امت منى.
ـ تو دوست منى و دوست من دوست خداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن 

من دشمن خداست.2

   312. سعادتمندى ابدى   

سلمان فارسى گويد: رســول خدا در روز عرفه )نهم ذى حجه( بيرون شد و فرمود: 

1. عيون اخبار الرضا ، ص 212.
2. اماىل مفيد، ص 192.
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خداوند در اين روز به شما افتخار و مباهات كرد تا همگى شما را عموما و على را خصوصا 
مورد رحمت و بخشايش خود قرار دهد. 

آن گاه فرمــود: اى على! نزديك من بيا نزديك رفت. پيامبر دســت او را گرفت و 
فرمود: همانا ســعادتمند كسى اســت كه پس از من اطاعت تو كند و تو را دوست بدارد 

و همانا بدبخت كسى است كه پس از من با تو مخالفت كند و با توبه دشمنى پردازد.1

   313. خداوند فرموده   

رســول خدا فرمود: »احّبوا عليا لحبى واكرموه لكرامتى والله  ما قلت لكم هذا من قبىل 
ولكن الله  تعاىل امرىن بذلك ويا معرش العرب من ابغض عليا من بعدى حرشه الله  يوم القيامة اعمى 

ليس له حّجة«.

على را به خاطر من دوســت بداريد و براى من به او احترام بگذاريد؛ ســپس فرمود: 
به خدا ســوگند آنچه گفتم از طرف خدا بود و او مرا به آن امر فرمود، اى مردم هركس 
بعد از من با على دشــمنى ورزد خداوند در قيامت او را كور محشور خواهد نمود و راه 

نجاتى نخواهد داشت.2

   314. فضل و رحمت خداوند   

در تفسير مجمع البيان در تفســير آيه شريفه: »قل بفضل الله  وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خري مام يجمعون«3 از امــام باقــر روايت شــده كه فرمــود: »فضل الله ، رسوله و 

رحمته، عىل بن ابيطالب«؛ يعنــى: مقصود از فضل اهلل  رســول خدا و مقصود از رحمته 

على بن ابيطالب است.

   315. امام مهربانى ها    

حضرت رضا در وصف امام فرموده اند: 

1. اماىل مفيد، ص 177.
2. بحاراالنوار، ج 40، ص 32.

3. يونس / 58 ـ در شواهد التنزيل از ابن عباس در تفسير همين آيه همان حديث فوق آمده است، ج 1، ص 268.
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االمام االنيس الرفيق والوالد الشفيق واالخ الشقيق واالم الربة بالولد الصغري.... 

يعنى: امام مونســى است با رفق و مدارا و پدرى است دلسوز و برادرى است تنى )از 
يك پدر و مادر( و همچون مادرى است نيكوكار نسبت به فرزند خردسالش و او پناهگاه 

بندگان در مصيبت هاى بزرگ.1

   316. عزيز دل و قلب نبى   

صاحب كتاب غايه المرام از كتاب فضائل اميرالمؤمنين نُه روايت از طريق اهل سنت 
نقل كرده و سپس گويد: يكى از آن ها روايتى است كه ذربن حبش از على بن ابيطالب نقل 
كرده كه فرمود: رســول خدا مرا به آغوش گرفت و فرمود: خداوند مرا امر كرده كه به 
تو نزديك شوم و از تو دورى نكنم و چنان كه گوش من شنوا و نگهدارنده ى علوم است 

بر خداست كه گوش تو را نيز شنوا و نگهدارنده ى علوم قرار دهد...2

   317. شانی شريف   

در تفســير صافى نقل شده كه رســول خدا به امام على فرمود: يا على اين آيه 
»القيا ىف جهنم كّل كفاٍر عنيد مّناعٍ للخري معتد مریب الذى جعل مع الله  الها اخر فالقياه ىف العذاب 

الشديد«.

ترجمه: )به آن دو خطاب شود( هر كافر سر سخت و هر باز دارنده از خير و هر متجاوز 
شــكاكى كه با خداوند، خدايى ديگر شــريك قرار داده را در دوزخ و عذاب ســخت فرو 

افكنيد3 اين آيه درباره ى من و تو نازل شده است. 

   318. زاهد بي نظير   

امام على مى فرمايد: »كان فراش رسول الله  عباة وكانت مرفقته ادم حشوها ليف فثينت 
له ذات ليلة فلام اصبح قال: لقد منعنى الفراش الليلة الصالة فامر ان يجعل بطاق واحد«.

1. غيبت نعامىن، ص 356.
2. غايةاملرام، ص 367 ـ بحاراالنوار، ج 35، ص 327.

3. ق / 23.
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بستر رسول خدا يك عبا بود و بالِش او پوستى پر شده از ليف خرما يك شب آن را 
براى پيامبر دوال كردم صبح كه شد پيامبر فرمود: اين بستر ديشب مرا از نماز باز داشت. 

امام دستور داد آن را يك ال كردند.1

   319. او مثل پيامبر مى بيند   

امام على فرمود: »كنت مع النبى مبكة فخرجنا ىف بعض نواحيها فام استقبله جبل وال 
مدر وال شجر اال وهو يقول السالم عليك يا رسول الله «.

در مكه با پيامبراســالم بودم و با هم به يكى از نواحى اين شــهر بيرون رفتيم آن 
حضرت با هيچ كوه و كلوخ و درختى روبرو نمى شــد اال اينكه مى گفتند: سالم بر تو اى 

رسول خدا.2

   320. تربيت شده خدا   

رسول خدا فرمود: »انا اديُب الله ِ وعىلٌّ اديبى« من تربيت شده خدا هستم و على تربيت 
شده من.3

   321. همو اوست   

در تفســير مجمع البيان از على نقل شــده كه آن حضرت در حالى كه دســت به 
محاسن شريف خود گرفته بود فرمود: رسول خدا در حالى كه محاسن خود را به دست 
گرفته بود به من فرمود: »من آذى شعرة منك فقد آذاىن ومن آذاىن فقد آذى الله  ومن آذى الله  

فعليه لعنه الله «.

هركس به )اندازه( يك مــوى تو را اذيت كند مرا اذيت كرده و هركه مرا اذيت كند 
خدا را اذيت كرده و هركه خدا را اذيت نمايد لعنت خدا بر او خواهد بود.4

1. بحاراالنوار، ج 216، ص 5.
2. كنزالعامل، حديث 35370.

3. مكارم االخالق، 1 / 51 / 19.
4. بحاراالنوار، ج 27، ص 206 ـ و ىف انساب االرشاف، ج 2، ص 146.
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   322. بازار صورتگران   

اميرالمؤمنين نقل فرمودند از رســول خدا : در بهشــت بازارى است كه در آنجا 
هيچ خريد و فروشــى نيســت مگر صورت هائى از مردان و زنان هركس ميل و اشتهاى 
صورتى را داشــته باشــد در آن بازار داخل مى شود و در آنجا مجتمع حوارالعين است كه 
به صورتى خوش و دلكش چنان مى خوانند كه خاليق چنان صدائى را نشــنيده اند و اين 

كلمات را مى خوانند.
ما هميشــه خوش و خرم هســتيم و هيچ وقت غصه دار و اندوهگين نمى شويم و ما 
پيوسته سير و شاداب هستيم و هيچ وقت گرسنه نمى گرديم و ما هميشه با لباس هستيم 
و هيچ گاه عريان نمى شــويم و ما پيوسته و جاودان زنده هستيم و هيچ وقت نمى ميريم 
و ما هميشــه خرسند هستيم و هيچ وقت خشمگين نمى شويم و ما پيوسته اقامت داريم 
و ما هيچ وقت كوچ نمى كنيم پس خوشــا به حال كسى كه ما براى او هستيم و او براى 
ماســت ما زنان نيكو سيرت و نيكو صورت هستيم شوهرهاى ما مردمى بزرگوار و كريم 

مى باشند.1

   323. ديندار اقليم دنيا   

عن اىب صادق قال: »سمعت امرياملؤمنني عىل بن ابيطالب يقول دينى دين رسول الله  و 

حسبى حسب رسول الله  فمن تناول دينى وحسبى فقد تناول دين رسول الله  وحسبه«. 

يعنى: دين من همان دين رسول خداســت و فخر و شــرف نژادى من همان فخر و 
شــرف نژاد رسول خداست پس هركس به دين و نژاد من ناسزا گويد البته كه دين و نژاد 

رسول خدا را ناسزا گفته است.2

    324. استاد على بن ابيطالب   

حسن بن فضال گويد: 
به حضرت رضا عرض كردم: چرا كنيه پيغمبر »ابوالقاسم« است فرمود: زيرا پسرى 

1. جامع االخبار ، 202.
2. اماىل مفيد، ص 101.
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به نام »قاســم« داشت و از اين جهت به او كنيه ابوالقاسم دادند. گفتم: اى فرزند پيامبر 
آيا مرا شايسته مى دانيد تا بيش از اين برايم توضيح فرمائيد؟ 

فرمــود: بلى! مگر نمى دانى كه پيامبــر خدا فرمود: من و على هر دو پدر اين امت 
هستيم؟ گفتم: آرى، مى دانم. 

فرمــود: آيا پيغمبر خدا پدر همه امت و على هم يكى از افراد امت ايشــان نبوده 
است كه پس از او جانشين وى مى باشد؟ عرض كردم: بلى بوده اند. فرمود: على قسيم 

بهشت و جهنم است؟
جــواب دادم: آرى! فرمود: بنابرايــن، پيامبر را بدين جهت ابوالقاســم گويند كه 
ايشان پدر قســيم دوزخ و بهشت است، عرض كردم: پدر بودن ايشان چه معنايى دارد؟ 
فرمود: او براى امتش همانند پدرى مهربان بر فرزندان خويش بوده اســت و همين طور 
على بن ابيطالب كه شايسته ترين امت او بود؛ پس از وفات رسول اكرم وصى و جانشين 
وى و رهبــر امت قرار گرفــت او نيز براى امتش همانند پدرى مهربان و شــفيق عمل 
مى كرد، ســپس سخن خود را اين چنين ادامه داد: روزى پيغمبر در باالى منبر فرمود: 
هركس از دنيا برود و در حالى كه ِدين و عائله تهيدســتى به جاى گذارد بر عهده ى من 
اســت كه ِدينش را ادا كنم و مخارج خانواده او را بپردازم )از بيت المال( و اما هركس از 

دنيا برود و ثروتى بر جاى گذارد ثروتش از آِن بازماندگانش خواهد بود. 
ســپس امام رضا فرمود: به اين جهت است كه گفته مى شود پيامبراكرم نسبت 
به امت خود از پدران و مادرانشان دلسوزتر و اختيارات وى نيز از خود ايشان بيشتر بوده 
است. چنان كه خدا فرموده است: »الّنبى اوىل باملؤمنني من انفسهم« و همچنين اميرالمؤمنين 
بعــد از آن بزرگوار اولى بود بر امت از جانهايشــان )همان گونــه على عهده دار تمام 

وظايف و مناصب پيغمبر بود بايد داراى اختيارات او نيز باشد(.1

    325. ذكر دم مرگ رسول خدا   

ابن عباس مى گويد: هنگام وفات رسول خدا در كنار بستر آن بزرگوارم بودم كه حال 
احتضار به آن حضرت روى آورد من متوجه شــدم كه لب هاى آن وجود مقدس متحرك 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 119.
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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 عىل بن ابيطالب

من متوجه شــدم كه آن حضرت داراى چه مقام و عظمتى است كه رسول خدا از 
خداوند براى نزديكى به واليت على متوسل مى شود.1

    326. حبيب رسول خدا   

سلمان فارسى نقل مى كند روزى خدمت رسول خدا بودم يك نفر اعرابى بر شترى 
ســوار بود نزديك شد و سالم كرد و گفت: كدام يك از شما محمد است اشاره كردند 
به رسول خدا آن مرد عرض كرد: يا محمد به من خبر ده آنچه را كه در شكم شتر من 
است تا بدانم آنچه آورده اى حقيقت است و به خداى تو ايمان آورم و از تو پيروى كنم. 

رسول خدا رو به او كرد و فرمود: حبيبم على تو را خبر مى دهد.
على افســار شتر را گرفت و دست بر گلويش كشيد سپس چشم به آسمان كرد و 
گفــت: »اللُهم اىن اَسئلك ِبحق محمد واهل بيت محمٍد وباسامئك الحسنى وبكلامتك الّتاّمات ملا 

انطقت هذه الّناقة حتى تخرب مبا ىف بطنها«.

آن گاه به اراده خداوند شتر رو به امام على كرد و گفت: يا اميرالمؤمنين! روزى اين 
مرد بر من ســوار شــد تا به ديدار پسر عمويش برود اما با من جمع شد و من از او حامله 

هستم.
اعرابى گفت: اين پيغمبر اســت يا آن؟ گفتند: اين پيغمبر اســت و اين برادر و پســر 

2.»...  عمش. اعرابى گفت: »اشهد ان ال اله اال الله  وانك رسول الله

   327. تفسير واليت   

سلمان از رسول خدا سؤال كرد كه واليت على چگونه است؟ 
فرمود: »َوالٌء عىل كوالىئ َمن كُنت اَوىل بِه من نَْفسه فّعىل اوىل بِه ِمْن نَْفسِه«.

. 1. ارسار معراج پيامرباسالم
2. بحاراالنوار، ج 17، ص 414.
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يعنى: واليت على مثل واليت من اســت هركس را من اولى به تصرف هستم به او 
از نفس او، پس على اولى به تصرف است به او از نفس او.

   328. دو كف نورانى و بى همتا   

مرحوم راوندى در خرائج از انس بن مالك روايت نموده كه روزى رسول خدا مشتى 
سنگريزه برداشت و آن سنگريزه ها در دست مباركش تسبيح گفتند سپس آن ها را بر كف 
دست امام على ريخت سنگريزه ها در دست مبارك آن حضرت نيز تسبيح گفتند و ما 

تسبيح سنگريزه ها را شنيديم اما وقتى آن ها را در دست هاى ما ريخت تسبيح نگفتند.

   329. ناظر حاضر و همراه   

شــبى كه رســول خدا به معراج تشــريف بردند اول صبح امام على حضور آن 
حضرت مشــرف شــد و عرض كرد: يا رســول اهلل  اگر اجازه دهيد از آنچه كه امشب در 

آسمان ها سير كرده ايد شما را خبر دهم.
حضرت فرمودند: يا على! مى دانم كه تو مطلعى به آنچه امشب در آسمان ها مشاهده 
كرده ام و به هر كجا قدم گذاشــته ام تو ناظر احوال من بودى؛ زيرا در مقام قرب حق كه 
خداوند خواست با من سخن گويد به كالم تو ايجاد سخن مى فرمود و اول سخن كه به 

من فرمود سفارش واليت تو بود.1....

   330. مرز كفر و اسالم    

رسول خدا فرمود: من اكرم عليا فقد اكرمنى ومن...؛ هركس على را اطاعت نمايد مرا 
اطاعت كرده و كســى كه مرا اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و كســى كه على را انكار 

نمايد مرا انكار كرده و كسى كه مرا انكار نمايد خدا را انكار كرده است. 

1. ارشاد القلوب ديلمى، ج 2، ص 233.
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   331. صلوات مالئك   

رســول خدا فرمود: »صلّت املالئكه عىّل وعىّل عىل سبع سنني وذلك انّه مل ترفع شهادة ان 
الاله اال الله  اىل السامء اال مّنى ومن عىّل«.

هفت سال مالئكه بر من و على صلوات فرستادند زيرا كه در اين مدت كلمه شهادت 
از احدى به آسمان برنخواست مگر از من و على.1

   332. نور محمد و على قبل از آدم   

رســول خدا فرمود: »خلق انا وعىل من نور واحد قبل ان يخلق الله  تعاىل آدم باربعة آالف 
عام فلاّم خلق الله  تعاىل آدم ركب ذلك النور ىف صلبه فلم يزل ىف ىش واحداً حتى افرتقنا ىف صلب 

عبداملطلب ففى النبوة وىف عىل الوصیة«.

من و على از يك نور آفريده شــديم قبل از ايجاد آدم به چهارده هزار ســال پس از 
خلقت 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.2

    با رسول خدا 333. شباهت امام على   

امام على شبيه و نظير رسول خداست در طهارت و پاكى به دليل آيه شريفه تطهير 
كه نازل شده است. 

شــبيه و نظير و همتاى رسول خدا است از حديث واليت بر امت به دليل آيه »امنا 
وليكم الله ...«.

و نظير آن حضرت است در اداء رسالت و تبليغ دين به دليل موضوع سوره برائت كه 
جبرئيل نازل گرديد و عرض كرد: 

يا رسول اهلل ! 
اداء رسالت نمى تواند بنمايد مگر خودت يا كسى كه از تو باشد پس آن حضرت آيات 

1. ينابيع املودة، باب 12.
2. ینابیع املودة، ج2، ص307.
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ســوره برائت را بر حسب دستور خداوند و رسول خدا از ابى بكر گرفت تا در موسم حج 
آن را اداء نمايد.

و نظيــر آن حضرت اســت در موالى امت بودن به دليل فرمايش رســول خدا در 
ماجراى غديرخم كه فرمود: هركس را كه من اولى به تصرف در امر او هســتم پس اين  

على نيز اولى به تصرف در امر او مى باشد. 
و همتــا و نظير رسول خداســت در اتحــاد نفس چرا كه نفس علــى مثل نفس 
رســول خدا است. چنانچه خداوند در آيه مباهله على را به منزله نفس آن حضرت قرار 

داده است. 
و نظير آن حضرت اســت در فتح باب او در مســجد پيامبر به امر رسول خدا تمام 
درهاى خانه ها كه به مســجد پيامبر باز بود بســته شد اال در خانه امام على و جواز 
ورود در مســجد در حال جنابت مانند رســول خدا چنانچه در صحيح مسلم و صحيح 

بخارى آمده كه رسول خدا فرمود: 
»الينبغى الحد ان يجنب ىف املسجد اال انا وعىل«. 

سزاوار نيست براى احدى كه جنب وارد شود در مسجد مگر من و على.1

    334. اهل بيت نبى   

عبداهلل  بن عمربن خطاب گفت: زمانى اصحاب پيامبر را مى شمرديم لذا گفتيم: ابوبكر 
و عمر و عثمان اما مردى در پاســخ به ما گفت: »يا اباعبدالرحمن فعىّل ما هو؟ قال: عىل 

من اهل البيت اليقاس به احد هو مع رسول الله  ىف درجته«؛ 

اى ابا عبدالرحمن )كنيه عبداهلل  بن عمر بود( نام على را چرا از بيان انداختى او جواب 
گفت: على از اهل بيت رســالت است كه احدى را نتوان با او مقايسه كرد او با رسول خدا 

و در درجه آن حضرت مى باشد.2

1. مناقب خوارزمى ص 261 )در اين خصوص روايتى نيز از عمربن خطاب نقل شده است(.
2. ینابیع املودة، ج2، ص297.
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   335. باب اهلل    

امام على در خطبه اى فرمود: ماييم خاصان و اصحاب )رســول خدا( و خزانه داران 
و درها. 

به هر خانه اى جز از در آن نشــايد وارد شــد و هركه جز از آن درها وارد گردد دزد 
ناميده شود.1

   336. راه روشن خدا   

ســعيد اعراج مى گويد: من و سليمان بن خالد خدمت امام صادق رسيديم امام آغاز 
ســخن نمود و فرمود: اى ســليمان هر امرى كه از اميرالمؤمنين على رسيده بايد اخذ 
شود و از هرچه نهى فرموده بايد ترك شود، همانا براى على همان فضيلت است كه براى 

رسول خدا است و رسول خدا را بر تمام مخلوق خدا فضيلت است. 
كســى كه نســبت به چيزى از احكام او )على( عيب گيرد مانند كســى است كه بر 
رســول خدا عيب گرفته و هركه او را در امرى كوچك يا بزرگ رد كند در مرز شــرك 

به خدا قرار گرفته است. 
اميرالمؤمنين درى است كه از غير آن به خدا نتوان رسيد و راهى به سوى خداست 

كه هركسى جز آن را پويد هالك شود...2

   337. حقيقتى بزرگ و روشن   

امام باقر نقل مى فرمايد از اميرالمؤمنين : من در ميان بهشــت و دوزخ مقســم 
خدايم كســى جز طبق تقسيم من به بهشــت يا دوزخ نرود... كسى جز احمد 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؛

1. نهج البالغه، خطبه 154.
2. كاىف، كتاب حجت، ج 1، ص 197.
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2. علم بالها؛
3. علم وصايا )آنچه اوصيا پيامبران مى دانند(؛

4. فصل الخطاب )قرآن يا داورى ميان حق و باطل(؛
5. ومن صاحب كّرات )حمله هاى مكرر و مشــهور در ميدان جنگ يا عالم به حوادث 

گذشته و آينده(؛
6. و من صاحب عصا و ميســم و جنبده اى كه با مردم ســخن گويد مى باشم )عصا 
چوب دستى مخصوصى است كه از پيامبران به اوصيائشان رسيده و آن به كنايه از قدرت 
و تصرف اســت و اما ميسم در لغت به معنى آلت نشانه گذارى است و آهنى است كه به 
وســيله آن گوسفندان را داغ مى كنند تا با گوســفندان ديگر اشتباه نشود صاحب عصا و 
ميســم يعنى او چوپان وگله دار امت اســت بعد از رسول خدا و عصا و ميسم از وسايل 

چوپانست(.
از رواياتى اســتفاده مى شــود كه اميرالمؤمنين در قيامت ابزارى در دست دارد كه 
ميان دو چشم اهل ايمان عالمت مؤمن و ميان دو چشم كفار عالمت كافر را مى گذارد.1

   338. شمشير حق تعالى   

روزى رســول خدا در جمع اصحاب و ياران خود فرمود: كدام يك از شــما در شب 
گذشــته مردى را براى خشــنودى خدا و رسول او كشته اســت و غضب او براى خدا و 

رسول بوده؟ 
اميرالمؤمنين على عرض كرد: يا رســول اهلل  من و اكنون اوليا مقتول خدمت شما 

مى آيند؛ حضرت به امام فرمود: ماجراى خود را بگو.
عرض كرد: يا رســول اهلل  ديشب دو نفر با هم مشــاجره داشتند كه هر دو بر من 

وارد شدند. 
يكــى از آن ها فالن يهودى و ديگــرى مردى از انصار بود. مــرد يهودى گفت: يا 
اباالحسن! من با اين مرد از انصار دعوائى داشتيم خدمت پسر عمت محمد رفتيم او به 
نفع من حكم فرمود آن گاه اين مرد مســلمان گفت: من به حكومت محمد راضى نيستم 

1. كاىف، ج 1، ص 284.
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چرا كه او از راه حق خارج شــده و طرفدارى تو را نموده بيا برويم نزد كعب بن اشرف )از 
بزرگان قوم يهود( ولى من راضى نشــدم اكنــون نزد تو آمديم تا در ميان من و او حكم 

كنى؟ 
حضــرت فرمود: به آن ها گفتم اكنون من ميان شــما به حق حكم خواهم كرد؛ پس 
داخل خانه شــدم و شمشير خود را برداشــتم بيرون آمدم و گردن آن مرد انصارى را به 
يك ضربه جدا كردم در اين ســخن بودند كه اولياء مقتول نزد رســول خدا آمدند و به 
رسول خدا عرض كردند: يا رسول اهلل ! على پسر عمت صاحب ما را به قتل رسانيده بايد 
او را قصاص نمايى. حضرت فرمود: مقتول شما قصاص ندارد. گفتند: پس ديه او را به ما 
بپردازيد. فرمود: ديه هم ندارد؛ مقتول خود را ببريد و در ميان قبرستان يهود دفن بنمائيد 
كســى را كه على به قتل رســاند جهنم مى رود. وقتى اقوام مقتول جسد آن مقتول را 

برداشتند گويا بدن او از پوست خوك پوشانده بودند. 
امام على آن مرد مسلمان رابه قتل رساند چون او مكذب رسول خدا بود.1

   339. رسول خدا زنده است   

دو نفر شخصى را نزد امام على آوردند و گفتند: 
اين مرد دزدى كرده اســت و زرهى را از ما سرقت كرده است در حالى آن مرد قسم 
ياد مى كرد كه هرگز دزدى نكرده، ســپس گفت: به خدا قسم اگر رسولخدا زنده بود، 

هرگز دست من بريده نمى شد. 
امام به او فرمود: 

بــراى چه؟ آن مرد گفت: چــون خداوند متعال او را از ماوقع خبر مى داد و او مرا آزاد 
مى كرد. 

حضرت آن دو نفر شــاهد را طلبيد و فرمود: از خدا بترســيد و ســبب نشويد كه مرد 
مسلمانى دستش قطع شود...

حضرت آن ها را قسم داد، سپس فرمود: شما اگر مى دانيد او دزدى كرده بايد هر دوى 

1. الفني ىف امامة امرياملؤمنني نوشته عالمه حلى متوفاى 726 هجرى قمرى، ص 971.
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شــما او را برده و در آن محلى كه دســت ها را قطع مى كنند يكى دستش را نگه دارد و 
ديگرى آن را قطع كند.

آن دو مرد شــاهد دســت آن مرد را گرفته و وقتى كه به محل اجراء حكم رسيدند 
در ميان جمعيت متوارى شــدند آن مرد به خدمت امام على آمد و عرض كرد: اكنون 
معلوم شــد كه اين دو نفر به من ظلم كرده و در حق من شــهادت دروغ داده اند و اگر 
راست مى گفتند مرا رها نمى كردند و فرار نمى كردند حضرت نيز براى مجازات آن دو نفر 

شاهد دروغ اقدام فرمود. 

   340. مشكل گشاء جز على كيست؟   

شــافعى در تاريخ خالصه الوفا از عايشه حديث مى كند كه وقتى رسول خدا از دنيا 
رفت درباره ى محل دفن آن حضرت مردم دچار اختالف شدند. 

اميرالمؤمنين على حكم فرمود: 
در همان مكانى كه رســول خدا قبض روح شــده است پيامبر را دفن كنيد چرا كه 
زمينى كه رســول خدا در آن قبض روح شود گرامى ترين قطعه ها در نزد خداوند متعال 

مى باشد. 

   341. رسول خدا برادر خود را برگزيد   

از سيره نگاران نقل شده كه رســول خدا بين برخى از اصحابه برادرى برقرار كرد 
سپس دست على را گرفت و گفت: اين است برادر من. 

با اين قرار پيامبر خدا برادر على شــد و پيامبر در مناســبت هاى بسيار، على را 
برادر خطاب مى كرد از جمله وقتى كه فاطمه زهرا را به طرف خانه شــوهر در حركت 

بود پيامبر اكرم به امّ ايمن فرمود: برادر مرا صدا زن.
ام ايمن او را صدا زد امام على نزد رسول خدا آمد. 

وقتى نيز رســول خدا در حال احتضار بود گفت: برادِر مرا حاضر كنيد آن ها على را 
صدا زدند و او آمد پيامبر فرمود:
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بيا نزديك من و على اين كار را كرد پيامبر به على تكيه داد و شــروع كرد با او 
صحبت كردن، تا روح از تن مباركش خارج شد.1

   342. خدا فرمان داده تا به تو نزديك شوم   

واحدى در اســباب النزول از جمعى از راويان روايت كرده كه: »ان رسول الله  قال لعىل: 
انَّ الله  اََمْرىن اَْن اُدنيَك وال اقصيك واَْن اُعلمَك وان تعی وحقٌّ َعىَل الله  اَْن تعى فنزلت: و تعیها اذن 

واعية«.

پيغمبــر فرمود: اى على! خدا به من فرمان داده كه به تو نزديك گردم و از تو دور 
نباشم چيزهايى را يادت بدهم تا هشيار گردى خدا نيز هشيارى تو را مى خواهد...2

   343. شافع بزرگ   

.»فرمودند: »اال ان شفاعتى الهل الكبائر ِمن اّمتى االّ َمن َقَتل عىل بن ابيطالب رسول خدا
 شفاعت من شامل گناهكاران و اهل كبائر از امتم مى شود مگر قاتل على بن ابيطالب

كه هرگز مورد عفو و شفاعت قرار نمى گيرد.3

   344. گوش و ديده اى بينا   

امام على فرمودند: هنگامى كه آيه شريفه: »َوتَعيها اُُذن وَعية« نازل شد. 
پيامبراكــرم مرا به حضور طلبيد و فرمود: يا على! از خداى حكيم مســئلت كردم 

گوش هاى تو را »اُُذن واعية« قرار دهد.4

  345. ُاُذن اهلل   

امام على فرمودند: روزى رســول اكرم مرا به سينه اش چسبانيد و فرمود: »امرىن 

1. امام عىل برادر رسول خدا نوشته محمدجواد شيرى، ص 102.
2. الصواعق املحرقه، ص 96 ـ نوراالبصار شبلنجى، ص 70 ـ دراملنثور سيوطى، ذيل آيه 12 از سوره حاقه.

3. شواهد التنزيل، ج 2، ص 443.

4. شواهد التنزيل، ج 2، ص 377.
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رىب ان ادنيك وال اَقِصيَك واَن تَسَمع َوتَِعى وحقَّ َعىَل الله  اَن تَِعَى«؛ خــداى بزرگ مرا فرمان داد 

تو را به خويشــتن نزديك سازم و از خود دور نسازم تا سخنان مرا بشنوى و شنوا گردى 
و بر خداوند مقرر گرديد كه گوش تو را شنوا گرداند. 

آن گاه آيه شريفه: »َوتَعيَها اُُذن واعيه« نازل شد.1

   346. اولين نمازگزاران   

صاحب كتاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه شــريفه: »ان الله  ومالئكة يصلون عىل النبى«2 
آورده كه رســول خدا فرمود: هفت سال مالئكه بر من و على صلوات مى فرستادند زيرا 

به غير او مرد ديگرى با من نماز نمى خواند.3

    347. سايه پيامبر   

امام على مى فرمايد: من همچون ســايه دنبــال آن حضرت بودم هر روز از خوى 
پســنديده اش چيزى به من آموخت و مرا بر آن مى داشت كه در كارها از او پيروى كنم. 
آن حضرت هر ســاله مدتى را در كوه حرا به سر مى برد در آن مدت من او را مى ديدم و 

غير از من كسى نمى ديد.4

   348. آيه اى در شأن دو انسان متعالى   

ابن عباس مى گويد: روزى در طواف كعبه رســول خدا فرمود: آيا على بن ابيطالب در 
ميان شماست؟ عرض كرديم: بلى يا رسول اهلل !

آن حضرت او را به خود نزديك كرد و با دست بر كتف آن حضرت زد و فرمود: طوىب 
لك يا عىل! هم اكنون آيه اى برايم نازل شــد كه نام من و تو در آن به طور مســاوى ذكر 

شده است. 

1. شواهد التنزيل، ج 1، از صفحه 363 تا 377 )12- حاقه(
2. احزاب / 56.

3. تنبيه الغافلني، ص 153.
4. نهج البالغه، ص 146. هرچه اخبار درباره احواالت رسول خدا در قبل از بعثت آورده شده از امام على بود، 

چون كسى قبل از بعثت در همه احواالت همراه نبى اكرم نبوده است.
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و آن آيه: »اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتى...« است.
خداوند فرمود: دين را با نبى اكرم كامل كردم و با على نعمت را به پايان رساندم 

و بهترين آئين را كه اسالم است برايتان برگزيدم.1

   349. صديق در قرآن عليست    

حذيفه مى گويد:  
روزى كه آيه شريفه: »اولئك الذين انعم الله  عليهم من الّنبيني والصديقني والشهداء والصالحني 

وحسن اولئك رفيقا« نازل شد حضور آن حضرت شرفياب شدم...

از رسول خدا پرسيدم: يا رسول اهلل  اينها چه كسانى هستند كه خداوند اسامى آن ها 
را در كنار هم آورده است؟ 

فرمود: اى حذيفه؟ من آن نبى هستم كه خداى متعال فرمود: »من النبني الذين انعم الله  
 عليهم«؛ اول آنان در نبوت و آخرشــان در بعثت هســتم و از صديقين على بن ابيطالب

اســت چون زمانى كه خداوند مرا به رســالت برگزيد او اولين كســى بود كه رسالت مرا 
تصديق كرد و از شــهدا حمزه سيدالشــهداء و جعفر طيار هستند. و از صالحين حسن و 

حسين  سيد جوانان اهل بهشت هستند. 
و »وحسن اولئك رفيقا« مهدى زمان خويش است.2

   350. نوشته زرين بر عرش   

انس بن مالك مى گويد: كه رسول خدا فرمود: در شب معراج بر ساق عرش مكتوبى 
ديدم كه روى آن نوشته شده است. 

 ايدته بعىل نرصته بعىل«؛ خدايى جز اهلل  نيست محمد  ال اله اال الله  محمد رسول الله«

رسول من است او را به على تأئيد كردم و يارى دادم.3

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 200 تا ص 207.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 198، نساء / 69.

3. شواهد التنزيل، ج 1، ص 293.
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   351. بزرگ ترين نعمت توئى   

ابن عباس مى گويــد: در دارالندوه در حضور پيامبر بوديــم كه آن حضرت از امام 
على پرسيد: يا على نخستين نعمتى كه خداى متعال به تو عنايت فرموده كدام است؟ 

على گفت: يا رسول اهلل  اين كه مرا مرد خلق كرد. 
رسول خدا فرمود: نعمت دوم كدام است.

على گفت: نعمت هدايت و مسلمانى را به من عنايت فرمود. 
رسول خدا فرمود: نعمت سوم چيست؟ 

على آيــه »وان تعدوا نعمه الله  التحصوها«1 را قرائت كرد )يعنى خداوند نعمت هاى 
بى شمارى به من عنايت فرموده است(.

رسول خدا دستش را بر كتف على گذاشت و فرمود: احسنت بر تو يا على! دشمن 
تو جز منافق نيست.2

   352. ملك اقليم راستى   

امام مجتبى فرمود: چون خداوند متعال قلب پيغمبر اكرم را بزرگ تر از قلب هاى 
ديگر ديد او را به پيغمبرى برگزيد. 

و رسول خدا نيز فرمود: على باب علم من است و على به منزله ى سر من نسبت به 
 بدن من اســت و دهها و صدها توصيف ديگر؛ در لسان پر نور ائمه اطهار از امام على

به عمل آمده كه دليل برترى او و افضليت آن امام ملك و ملكوت مى باشد.

   353. پيامبر براى على قربانى كرد   

ابن اسحاق گويد: رسول خدا امام على را )جهت اخذ جزيه از مسيحيان( به سوى 
نجران فرستاد. 

ســپس در بازگشت آن حضرت را در مكه مالقات كرد از اين جهت قبل از همراهان 
خود احرام بسته و براى ديدار رسول خدا به مكه آمد و آن حضرت را در حالى كه احرام 

1. نحل / 18.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 427.
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داشــت مالقات كرد ولى هنگامى كه به نزد همســرش فاطمه دختر رسول خدا رفت 
ديد فاطمه از احرام بيرون آمده از اين رو پرســيد اى دختر رسول خدا چه شده از احرام 

بيرون آمده اى؟ 
پاســخ داد: براى آن كه رسول خدا به ما دســتور داده نيت عمره كنيم و از احرام 

خارج شويم. 
على بن ابيطالب به سوى رســول خدا بازگشت و پس از فراغت از گزارش اخبار 
سفر خويش رسول خدا به او فرمود: اكنون برخيز و به مسجد برو و طواف كن و سپس 

مانند ديگران از احرام بيرون آى.
عرض كرد: يا رســول اهلل  هنگامى كه من مى خواستم احرام ببندم گفتم: بارخدايا! به 
همان نحو كه پيغمبر و بنده و رســولت محمد احرام بســته من هم به همان نحو احرام 

مى بندم.
رسول خدا از او پرسيد: آيا قربانى با خودت آورده اى؟ گفت: نه. 

پس رســول خدا او را در قربانى خود شــريك ساخت و مانند آن حضرت تا هنگام 
فراغــت از حــج بر احرام خويش باقى ماند و رســول خدا شــترانى را بــراى خود و 

على بن ابيطالب قربانى كردند.1

   354. محبوب ترين خلق   

ابن مغازلــى در مناقب مى نويســد: انس بن مالك مى گويد: چند پرنــده را به حضور 
رســول خدا آوردند و به آن حضرت هديه دادند پيامبراســالم آن ها را بين همسران 
خود تقســيم كرد و به هر يك از آن ها ســه پرنده رسيد يكى از همسران آن حضرت دو 
پرنده )قطاة( از سهميه خود را پخته و آماده كرده بود و به حضور پيامبر آورد و خود به 

همان يك پرنده قناعت كرد. 
رسول خدا چنين دعا كرد: خدايا! محبوب ترين خلق در پيشگاه خود و در نزد من را 

به اينجا بفرست تا از غذائى كه از اين پرنده آماده شده با هم بخوريم...
امام على حاضر شد و پيامبر با آن حضرت از آن غذا ميل كردند.

1. سريةابن هشام، ج 4، ص 602.
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    355. دوستدار على   

از اميرالمؤمنين نقل شده اســت كه فرمود: براى رسول خدا شاخه موزى هديه 
آوردند حضرت موز را با دســت خود پوســت مى كند و در دهان من مى گذارد گوينده اى 

گفت: اى رسول خدا تو على را دوست مى دارى؟ 
حضرت فرمود: آيا نمى دانى كه على از من است و من از على هستم.1

   356. خدا فرمود نوش جانت   

روزى رسول خدا آب خواست در آن وقت على فاطمه و حسن و حسين  در 
محضرش بودند و ظرف آب آوردند پيامبر ظرف آب را نخســت به حســن و بعد به 
حســين ؛ و سپس به فاطمهداد هر كدام كه از آن ها آب مى آشاميدند پيامبر به او 

فرمود: »هنيئا مريئالك...«؛ يعنى »گوارا باد و نوش جانت باد اى...«.
ولــى وقتى كه ظرف آب را به على داد و از آن آب نوشــيد پيامبر به او فرمود: 
»هنيئا مريئالك يا وليى وحجتى عىل خلقى«؛ »گوارا و نوش جانت باد اى ولى و حجت من بر 

 از رسول خدا مخلوقاتم«؛ آن گاه به ســجده رفت و سجده خدا را به جا آورد. فاطمه
پرسيد: يا رسول اهلل ! راز سجده شما چه بود؟ پيامبر فرمود: هنگامى كه هر كدام از شما 
آب نوشــيديد و من گفتم »گوارا باد و نوش جانت باد...« با گوشــم شنيدم كه فرشتگان 
و جبرئيل نيز با من هم صدا شــده و همين سخن را گفتند ولى هنگامى كه على آب 
آشاميد و گفتم »هنيئا مريئالك« صداى ذات پاك خدا را شنيدم كه همين سخن را فرمود 

از اين رو خدا را به عنوان شكر در برابر نعمت هايش سجده كردم.2

    357. آرام جان رسول خدا   

روايت اســت روزى رسول خدا مريض شــده بود اميرالمؤمنين على بر بالين آن 
حضرت حاضر شد آن گاه دست خود را بر سينه مبارك رسول خدا گذاشت و فرمود: »يا 

1. ينابيع املودة، ص 54.
2. بحاراالنوار، ج 76، ص 75.
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ام ملدم اخرجى عن رسول الله «؛ اى تب از رســول خدا بيرون برو كه در همان لحظه تب از 

بدن رسول خدا بيرون رفت و آن حضرت برخاست و نشست.1

    358. هميشه با رسول   

حضرت على هر روز يك نوبت و هر شــب يك نوبت به حضور پيامبر مى رفت. 
پيامبر با او خلوت مى كرد و در هر موضوعى على را به رموز و اسرار آن آگاه مى نمود 
و هيچ چيز را از على پنهان نمى كرد اصحاب پيامبر مى دانســتند كه پيامبر جز با 

على اين گونه خصوصى نبود. 
اگر على در خانه ى خود بود پيامبر به نزد على مى رفت و بيشترين همنشينى 
 به خانه پيامبر در خانه ى او صــورت مى گرفت، گاهى كه على با على پيامبــر
مى رفت پيامبر زنان خود را از خانه بيرون مى كرد و تنها با على هم ســخن مى شد 
ولى وقتى كه پيامبر به خانه على مى آمد فاطمه و پســران فاطمه يعنى )حسن 
و حســين ( را از خانه بيرون نمى كرد على هر سؤالى مى كرد پيامبر پاسخ مى داد 
وقتى كه ســؤالش تمام مى شد و سكوت مى كرد پيامبر آغاز سخن مى كرد هيچ آيه اى 

بر رسول خدا نازل نشد مگر اين كه آن را براى على مى خواند و امال مى فرمود.
پيامبر همه احكام از حالل و حرام و امر و نهى گذشــته و آينده و كتابى را كه بر 
پيامبران قبل نازل شد را به على آموخت و على همه آن ها را به خاطر خود سپرد و 

حتى يك حرف از آن را فراموش نكرد. 

   359. سؤاالت آخرين    

وقتــى رســول خدا  »عليه االف التحيه والثناء«ـ  لحظه هــاى آخــر عمر مبارك را 
مى گذراندنــد عده اى گريه مى كردند حضرت فرمودند: چرا گريه مى كنيد؟ عرض كردند: 

براى چند جهت. 
اول آن كه شما را از دست مى دهيم، و محبوب را از دست دادن گريه دارد. 

دوم: وحى از اين به بعد قطع مى شــود و اخبار آسمان ديگر به زمين نمى رسد. سوم: 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 210 باب 110.
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براى اين گريه مى كنيم كه نمى دانيم بعد از شــما تكليف چه خواهد شد و كار به دست 
كه مى افتد و ما از آينده نگران هستيم.1

در آنجا رســول خدا عليه آالف التحية والثناءـ  به امرياملؤمننيـ  مى فرمايد: يا على! »اذا 
اناّمت فغّسلنى...«.2 

يا على! بعد از آن كه من رحلت كردم من را غسل بده و وقتى تجهيز تمام شد و كفن 
كردى اطراف كفنم را بگير و مرا بنشان. 

وقتى اطراف كفنم را گرفتى و مرا نشاندى هرچه خواستى از من بپرس و من هرچه 
گفتم يادداشت كن.

     360. پرورده رسول اهلل   

وقتى فاطمه بنت اســد مادر گرامى حضرت امير آن حضرت را به دنيا آورد از عمر 
مبارك رسول خدا ســى سال مى گذشــت. پيامبراكرم آن كودك را سخت دوست 
مى داشــت از اين رو به مادرش فاطمه بنت اســد گفت: گهواره على را در كنار بستر من 

بگذار! 
از آن پس رســول خدا تربيت و پرورش بيشتر على را به عهده گرفت، به هنگام 
شستشو خودش على را مى شست و شير به دهانش مى ريخت و در موقع خواب گهواره اش 
را مى جنبانيد و در بيدارى با او سخن مى گفت و او را بر سينه خود مى فشرد... و هميشه 

او را به دوش مى گرفت و در كوه ها و دره ها و بيابان هاى مكه او را به گردش مى برد.3

   361. انار بهشتى   

در روايت اســت كه روزى جبرئيل دو انار را براى رسول خدا آورد پيامبر يكى از 
آن انارهــا را خورد و انار ديگر را دو نصف كرد نيمى از آن را خود خورد و نيم ديگر را به 
على داد و آن حضرت آن را خورد سپس پيامبر به على فرمود: برادرم! آيا مى دانى 

1. اماىل شيخ مفيد مجلس 5، حديث 3 و مجلس 6، حديث 6 و 15 و مجلس 12، حديث 4.
2. كحل البرص، محدث قمى، ص 180.

3. بحاراالنوار، ج 35، ص 9.
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ايــن دو انار چه بود؟ على عرض كرد: نه نمى دانم. پيامبر فرمود: انار اولى نبوت بود 
كه مخصوص من اســت و تو از آن بهره اى ندارى ولى ديگرى علم و دانش بود كه تو 

در آن با من شريك هستى.1

   362. شيفته اى بى قرار   

رسول خدا مى فرمايد: على شيفته و بى قرار ذات الهى است.2

   363. صاحب علمى بى انتها   

امام على مى فرمايد: »ما ىف القرآن آية االّ وقد قراتها عىل رسول الله  وعلّمنى معناها«؛ در 
قرآن هيچ آيه اى نيست مگر اين كه آن را براى رسول خدا قرائت كردم و آن حضرت 

معنا و تفسيرش را به من تعليم داد.3

   364. پدران امت    

اصبغ بن نباتــه مى گويد: وقتى آن ضربت بر ســر مطهــر على بن ابيطالب اثر كرد 
عده اى از اصحاب آمدند و ديدند صداى گريه از درون خانه به گوش مى رســد آن ها هم 

بى تابى و گريه كردند. 
حســن بن على از خانه بيرون آمدند و فرمودند: چه خبر است اصحاب و شاگردان 
گفتند: ما صداى گريه را از درون خانه شــنيديم و نتوانستيم تحمل كنيم، مشتاق زيارت 
موالئيم. امام حسن فرمود: حضرت در حالتى نيست كه شما بتوانيد با او مالقات كنيد 
برويد، اصبغ بن نباته مى گويد: وقتى حســن بن على دستور داد برويد زيرا امام مالقاتى 
ندارد همه رفتند اما من ماندم صداى گريه از درون خانه حضرت بلند شد و من هم گريه 
كردم باز حسن بن على از منزل بيرون آمده و فرمود: مگر نگفتم برويد؟ اصبغ مى گويد: 
من عرض كردم، دســتور داديد »والله  يابن رسول الله  تتابعنى نفىس«، قسم به خدا نمى توانم 

1. اصول كاىف، ج 1.
2. ترجمه و تفسري نهج البالغه، ج 1، ص 201.

3. شواهدالتنزيل حسكاىن، ج 1، ص 43.

223



بروم قلبم اين جا اســت بايد على بن ابيطالب را ببينم. امام حســن فرمود: صبر كن 
مــن بروم ببينم اجازه مى دهند يا خير. اصبغ بن نباته مى گويد: من چند لحظه صبر كردم. 
حســن بن على رفتند از درون اجازه گرفتند و به من فرمودند: بيا، من رفتم وقتى وارد 
شدم ديدم على بن ابيطالبـ  سالم اهلل  عليهـ  يك پارچه زردى را به سر مباركشان بسته اند 
و خون هم مرتب از ســر ريخته و رخسار شريفشان هم زرد شده است كه من نتوانستم 
بين آن پارچه با رنگ مبارك صورتشان فرق بگذارم: من نمى دانم آن پارچه زردتر بود يا 
صورت مبارك حضرت آن گاه خودم را به دامان حضرت انداختم و بوسيدم و گريه كردم. 
حضرت به من فرمود: »التبك يا اصبغ فانّها والله  الجنة«؛ اصبغ گريه نكن قســم به خدا من 

به بهشت مى روم. 
اصبغ بن نباته گفت: يا اميرالمؤمنين! من هم مى دانم كه شــما اهل بهشت هستيد اما 
گريه من براى آن است كه ما شما را از دست مى دهيم تكليف ما چيست؟ »اىن اعلم والله  

انك تصري اىل الجّنة«.

اصبغ بن نباتــه عرض كــرد: »حدثنى بحديث سمعته من رسول الله  فقال: نعم«؛ يك 
حديثى از پيامبر بفرمائيد چون ديگر من حديثى از شما نمى شنوم. امام فرمود: يك روزى 
پيامبــر من را خواند؛ فرمود: يا على! به مســجد مى روى و مردم را دعوت مى كنى به 
طرف خودت بيايند خدا را حمد مى كنى و بر من درود مى فرســتى. بر خدا ثناء و بر من 
صلوات مى فرســتى وقتى خطبه ات با اين مقدمه شــروع شد به مردم بگو: »ايها الّناس اىّن 
رسول الله  اليك«؛ من پيام آور خدايم رسول خدا مرا فرستاد كه پيام او را به شما برسانم و 

پيام رسول خدا اين است: »ان لعنه الله  ولعنة مالئكته املقربني وانبيائه املرسلني ولعنتى عىل من 
انتمى اىل غري ابيه او ادعى اىل غري مواليه او ظلم اجريا اجره«؛ لعنت خدا و فرشتگان و انبياء بر 

كسى كه به غير پدرش انتساب پيدا كند و به غير مواليانش ارتباط پيدا كند و اين رابطه 
را قطع كند. لعنت خدا بر كســى كه مزد اجير را ندهد اين چند چيز را به من فرمود من 
هم آمدم به مردم گفتم. آن گاه كســى در بين جمعيت برخاســت و گفت: اين را توضيح 
بدهيد يعنى چه اينكه لعنت خدا و رســول و مالئكه بر كســى كه به غير پدرش انتساب 
داشــته باشد يا به غير امواليانش بپيوند و ادعاى غير آن ها را در سر بپروراند يا حق اجير 

را ندهد و به اجير ظلم كند. 
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منظور چيست و كيست؟ اميرالمؤمنين فرمود: من اين جريان را به پيامبر مى گويم 
تا تفسيرش را از حضرت دريافت كنم و به شما بگويم به حضور پيامبر آمدم و جريان را 
گفتم. حضرت فرمودند: برو به مســجد اين كلمات را تفسير بكن و بگو »ايّها الّناس ما كّنا 
لنجيئكم بىش ٍء االّ وعندنا تأويله وتفسريه«؛ مردم ما حرفى را نگفتيم كه گنگ و مبهم باشد 

بلكه اين سخن نيز تأويل و تفسيرش پيش ما است اين كه ما گفتيم بر كسى كه بر غير 
پدرش انتساب داشته باشد »االّ واىّن انا ابوكم«؛ من پدر شما هستم هركسى به پيامبر ارتباط 
نداشته باشد يعنى به پدرش ارتباط ندارد و بعد هم در اين جريان »انا وعىل ابو هذه االمة« 
مطرح شــد هركسى به اين پدر ارتباط نداشته باشد و فرزند اين پدر نباشد مشمول لعنت 

خدا و فرشتگان خواهد بود.1

   365. ايمن از عذاب الهى   

سلمان روايت مى كند كه گفت: ما در نزد رسول خدا نشسته بوديم كه در اين حال 
على بن ابيطالب به رســول خدا وارد شــد پيامبر يك دانه ريگ به دست او داد چون 
ريگ در دســت على قرار گرفت شروع به سخن گفتن كرد و گفت: »الاله االالله  محمد 

رسول الله  رضيت بالله  ربا ومبحّمد نبيا وبعىل بن اىب طالب وليا«.

   366. ايمن از عذاب   

حضرت رســول فرمود: كســى كه روزگار خود را بگذراند و راضى باشد به واليت 
على بن ابيطالب از عذاب الهى ايمن است.2

    باب علم نبى 367. على   

 سؤاالتى نموده و با رسول خدا روزى ده نفر يهودى قصد كردند كه از پيامبراكرم
از در مجادله وارد شــوند وقتى حضور پيامبر آمدند، عربى بيابانى كه سوســمارى نيز در 

عباى خود پنهان كرده بود رسيد به پيامبر عرض كرد: اى محمد سئوالى دارم؟ 

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 204.
2. اماىل شيخ طوىس، ص 283، مجلس 10.
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حضرت فرمود: اين يهودى ها قبل از تو آمده اند و بر تو مقدم هستند. 
عرب عرض كرد: من غريب و رهگذر هستم و آن ها اهل همين شهر هستند. 

پيامبر فرمود: تو چون غريب هستى مقدم مى باشى.
اعرابى سئوال خود را گفت: پيامبر فرمود: على بن ابيطالب كجاست؟

همين كه على شــرفياب شــد عرب گفت: اى محمد! من بــا على كارى ندارم و 
سئوالى از شخص شما داشتم، رســول خدا فرمود: سئوال خود را بكن بين من و على 
جدائى نيســت و على داراى بيان كافى است من شــهر علمم و على در آن است هركه 

بخواهد به شهرى وارد شود بايد از دروازه ى آن داخل شود. 
آن گاه پيامبــر با صداى بلنــد فرمود: اى بنده خدا! هركــس بخواهد نظر كند در 
جاللت آدم و به حكمت شيث و هيبت ادريس و به شكرگذارى نوح و به درستى و وفاى 
ابراهيم و در بغض موسى به دشمنان خدا و به محبت و دوستى و ُحسن معاشرت عيسى 

و معجزات او پس نظر كند به على بن ابيطالب.1

   368. صيحه اى به حق   

عن عىل قال: »خرجت مع رسول الله  ذات يوم منىش ىف طرقات املدينه اذ مررنا بنخل من 

نخلها فصاحت نخلة...«. على فرمود: روزى با رسول خدا در مدينه راه مى رفتيم در آن 

هنگام از بين درختانى گذشتيم، هر درختى به ديگرى خطاب مى كرد اين پيامبر برگزيده 
و او على مرتضى است، دومى به سومى فرياد مى زد اين موسى و برادرش هارون است، 
از آن ها عبور كرديم ســومى بــه چهارمى گفت: اين نوح و ابراهيم اســت، چهارمى به 

پنجمى گفت: اين محمد سرور پيامبران و اين على سرور اوصياء است.
سپس پيامبر لبخندى زد و فرمود: من اين درختان را درختهاى فرياد زن مى نامم چرا 

كه به ويژگى هاى من و تو فرياد زدند.2

1. تفسري جامع، ج 1.
2. فرائد السمطني، ج 1، ص 137.
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    369. صديق اكبر در امت محمد   

على مى فرمايد: 
منم بنده خدا و برادر رســول خدا و منم صديق اكبر و اين ســخن را بعد از من )جز 
من( كسى نمى گويد مگر دروغگوى افترا زننده و من بودم كه هفت سال قبل از مردم با 

رسول خدا نماز مى خواندم.1

    370. از سرشت محمد   

پيامبراكرم فرمود: در معراج خداوند متعال به او فرمود: يا محمد! چه كســى را به 
خالفت بعد از خود بر امت انتخاب كرده اى؟ عرض كردم: پروردگارا! تو داناترى.

فرمود: اى محمد! من تو را به رسالت مبعوث كردم و براى خود انتخاب كردم... و پس 
از تو آن صديق اكبر و آن پاكيزه نهادى است كه او را 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 را نيز از سرشت شما ساختم چه اگر گردن هاى آنان را شمشير بزنند 

بر مهر و محبتشان نسبت به شما )خاندان( مى افزايد.
عرض كردم: پروردگارا! صديق اكبر كيست؟ فرمود: برادرت على بن ابيطالب است.2

   371. ترغيب ابوطالب   

ابن اســحاق گويد: ابوطالب به على گفت: پســرم! اين چگونه دينى است كه پيرو 
آن شده اى؟ 

جواب داد: پدرم، به خدا و پيامبر او ايمان آورده ام و تصديق كرده ام آنچه را كه آورده 
است و با او نماز مى گزارم.

1. كنزالعامل، ج 13، ص 122، حديث 36389.
2. شمس االخبار، ص 32.
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ابوطالب فرمود: او تو را به درستى و خير دعوت مى كند و از او تبعيت كن.1

   372. فضيلتى بزرگ   

 آن است كه متصدى غسل و كفن رسول خدا يكى از بزرگ ترين فضايل امام على
بود و متولى دفن بدن پاك و مطهر رسول خدا آن امام همام بوده است.

   373. عملى بى مانند   

در احاديث معتبر ذكر شــده كه شيطان چهار مرتبه متمثل شد به صورت مردان كه 
همه او را ديدند از جمله در روز دارالندوة.2

در اين جلسه شيطان نظريات نظر دهندگان را حك و تنقيح مى كرد او در اين جلسه 
مشــورتى در پاسخ به سخن عتبه و شيبه و ابوســفيان كه گفتند: محمد را از بالد خود 

بيرون مى كنيم...3
گفت: اگر او را زنده بيرون كنيد از همه كس خوشــروتر و خوش زبان تر اســت و به 
حالوت لســان و فصاحت بيان خود جميع قبايل عرب را فريفته مى كند و لشكرهائى از 

پياده و سواره بر سر شما مى آورد.
در اينجا بود كه از او پرســيدند پس چه كنيم؟ شيطان گفت: از هر قبيله اى از قبايل 
قريش يك نفر را بگيريد و بر ســر او برويد و يك دفعه او را بكشــيد آن وقت بنى هاشم 

نمى تواند طلب خون او را بكند زيرا كه با همه قبايل برابرى نمى توانند بكنند.
در اينجا خداوند آيه ى 30 ســوره ى انفال را نازل كرد و پيامبر را از مكر آن ها مطلع 

ساخت. 
»واذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك...« پس از محاصره، ابولهب اجازه حمله شبانه را نداد 

و گفت به جهت مالحظه زن و فرزند بايستى تا صبح صبر كنيم. 

1. تاريخ طربى، ج 1، ص 539.
2. اماىل طوىس، ص 176.

3. تفسري عياىش، ج 2، ص 53.
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شيخ طوسى به سندهاى معتبر از هندبن ابى هاله و عماربن ياسر آورده كه چون جبرئيل 
خبر تدبير قريش را آورد و پيامبر مأمور به هجرت شد. 

پيامبر به على فرمــود: كه در جاى من بخواب تا ندانند من رفته ام. پيامبر از 
على ســؤال كرد چه مى كنى؟ على گفت: يا نبى اهلل ! آيا تو به سالمت خواهى بود؟ 
 خندان شد و براى اين مطلب سجده شكر به جا آورد. پيامبر فرمود: بلى! پس على
فرمود: خدا شــباهت مرا بر تو خواهد افكند، پس بر فــراش من بخواب و بُرد حضرمى 
مرا به روى بينداز... ســپس فرمود: اى برادر! خدا تــو را امتحان كرده و مرا درباره ى تو 
امتحان كرده اســت، همانند امتحانى كه بــراى ابراهيم خليل اهلل  كرد چرا كه خوابانيدن 
تو در زير تيغ دشــمنان با آن كه تو از جان من گرامى ترى برايم عظيم تر، از خوابانيدن 
اسماعيل در زير تيغ پدر مهربان بود، پس صبر نيكو كن اى برادر كه رحمت خدا نزديك 

به نيكوكاران است.1
پس حضرت او را در بر گرفت و بسيار گريست. 

پيامبر با قرائت آيه »وجعلنا من بني ايديهم سدا«؛ در حالى كه دستش در دست جبرئيل 
بود از خانه خارج شــد و على در جاى رســول خدا خوابيد: »مفرس معروف اهل تسنن 
ابواسحاق ثعلبى«؛ نيز بــر اين مطلب همانند احمدبن حنبل و غزالــى چنين آورده اند. در 

احاديث متواتره از طريق خاصه و عامه وارد شــده اســت كه: اين آيه2 در شأن حضرت 
على نازل شده است كه در اين شب جان خود را سپر بالى رسول خدا كرد.3

   374. على همانند اسماعيل ذبيح اهلل  است   

ابن ابى الحديد  مى نويسد: ابوطالب بر جان پيامبر مى ترسيد چه بسا شب هنگام نزد 
بستر رسول خدا مى رفت و او را بر مى خيزاند و على را به جاى او مى خواباند. 

شبى على به پدر گفت: من كشته خواهم شد. 
ابوطالب در چند بيت بدو چنين گفت: »پســرم شكيبا باش كه شكيبايى خردمندانه تر 

1. اماىل شيخ طوىس، ص 176.
2. آيه ليلة المبيت: »ومن الناس من يرشى نفسه ابتغاء مرضات الله ...« ـ بقره / 207.

3. مجمع البيان، ج 1، ص 301 ـ تفسري فخررازى، ج 5، ص 223 و 224 ـ تاريخ طربى، ج 2، ص 99 تا 101.
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است و هر زنده اى مى ميرد اما خدا خواسته دوستى فداى دوستى شود واال گهر، كريم و 
نجيب، اگر مرگى رسيد تنها براى تو نيست هر زنده اى مى ميرد«.

على در پاسخ به ابوطالب مى گويد: »مرا در يارى احمد به شكيبايى امر مى فرمايى؟ 
به خدا آنچه گفتم از ترس نبود من دوســت مى دارم يارى مرا ببينى و بدانى من پيوسته 
فرمانبردار تو هســتم من احمد را كه در كودك و جوانى ســتوده است براى رضاى خدا 

يارى مى كنم.

   375. السالم عليك يا اميرالمؤمنين   

در روز عيد غدير پيامبراكرم به مهاجران و انصار و به همسران خود دستور دادند بر 
اميرالمؤمنين على بن ابيطالب وارد شوند و چنين فضيلتى بى همتا را به او تبريك گويند. 
زيدبن ارقــم مى گويد: از مهاجران »ابوبكر ـ عمر ـ عثمان ـ طلحه ـ زبير« جز اولين 

كسانى بودند كه با على بن ابيطالب دست بيعت دادند. 
اين مراسم و تبريك و بيعت تا غروب ادامه داشته است.1

   376. ديد ملكوتى   

امام على مى فرمايد: جز من كســى وى را نمى ديد... روشنايى وحى و پيامبرى را 
مى ديدم و بوى نبوت را مى بوئيدم من هنگامى كه وحى بر او فرود آمد صداى شــيطان 

را شنيدم.
گفتم: اى فرســتاده ى خدا اين آوا چيست؟ فرمود: اين شيطان است براى اين كه او 
را نپرســتند نوميد و نگران است. سپس پيامبر فرمود: همانا تو مى شنوى آنچه را من 
مى شــنوم و مى بينى آنچه را من مى بينم، جز اين كه تو پيامبر نيستى و وزيرى و به راه 

خير مى روى و مؤمنان را اميرى.

1. الغدير، ج 1، ص 270.
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   377. وارث علم انبياء   

عياشــى در تفســير خود از ابى حمزه ثمالى از حضرت صادق در باب جفر روايت 
كرده كه: 

وقتى الواح را خداوند به موسى داد و در آن الواح بيان هر چيزى از گذشته و آينده تا 
روز قيامت درج شــده بود در وقت اجل موسى وحى آمد كه الواح را كه از زبرجد بهشت 
بر تو نازل كرده ام در فالن كوه به وديعه بسپار )در احاديث ديگر آن كوه در يمن بوده و 
ذكر شــده( موسى به كنار آن كوه آمد و به قدرت خداوند كوه شكافت و موسى آن الواح 

را در آن شكاف نهاد سپس كوه سر به هم آورد. 
تا زمان بعثت رســول خدا قومى از اهل يمــن اراده مالزمت آن حضرت را كردند 
وقتى به نزديكى آن كوه رســيدند شكافى در آن پيدا شد و الواح حضرت موسى از آنجا 
بيرون افتاد آن مردم آن ها را برداشته كه در اين وقت از عالم غيب سروشى به آن ها رسيد 

كه نظر در آن الواح نيندازيد تا وقتى كه نزد رسول خدا حاضر شديد. 
جبرئيل خبر الواح را به پيامبر رســاند وقتى آن مردم نزد رســول خدا حاضر شدند 
پيامبر از آنچه آن ها يافته بودند ســؤال كرد آن ها از روى تعجب گفتند: كه شــما از كجا 

اين را دانستيد. 
حضرت فرمود: پروردگار من مرا به آن خبر داد و آنچه شما يافته ايد لوحى چند است 
آن جماعت پس از اين كالم رســول خدا ايمان آورده و شــهادت به رسالت آن وجود 
مبارك دادند؛ ســپس آن الواح را خدمت حضرت گذاشتند. حضرت نظر كرد ديد خطوط 
آن عبرانى اســت سپس رسول خدا اميرالمؤمنين را به حضور خواستند و فرمودند: يا 
على! اين الواح را بگير كه در آن ها علم اولين و آخرين مندرج اســت و اين الواح موسى 
اســت خداوند مرا امر كرده كه آن را به تو بدهم. اميرالمؤمنين گفتند: من خوب خط 

آن را نمى توانم بخوانم.
حضــرت فرمود: كه جبرئيل مرا امر كرده كه من تــو را امر كنم تا تو آن الواح را در 
همين شب در زير سر خود بگذارى تا عالم شوى؛ پس اميرالمؤمنين مطابق امر، آن الواح 
را در زير ســر مبارك خود نهاد خداوند در آن شــب او را تعليم داد هر آنچه را كه در آن 
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الواح بود، ســپس پيامبر به امام فرمود: از آن نســخه اى بردار، پس آن الواح را در 
جلدى )پوست( نوشتند. 

پس امام فرمودند: كه مرا از جفر همين جلد است... كه در آن جفر علم اولين و آخرين 
مكتوبست و آن جفر نزد ماست...

   378. فضيلتى در بدر   

در كتاب خصال در مناقب اميرالمؤمنين از آن حضرت روايت اســت كه در روز بدر 
حضرت رســول فرمود: اى على! به من يك كف سنگريزه بده كه جمع شده باشد در 
مكان واحد، پس من آن ســنگريزه ها را برداشتم و از آن رائحه مشك استشمام نموده و 
به حضرت دادم و حضرت آن را بر چهره مشــركين افشــاند و آن چهار سنگريزه بود كه 
هر كدام را از جائى در يك جا جمع كرده بودند؛ ســنگريزه اى از فردوس و سنگريزه اى 
از مغرب و ســنگريزه اى از مشــرق و ســنگريزه اى از تحت عرش و با هر كدام از آن 
سنگريزه ها صد هزار فرشته بودند تا امداد ما كنند و اين فضيلتى بود كه خداوند پيش از 

ما و بعد از ما به كس ديگرى اكرام نكرده بود.

   379. صاحب نعمتى ويژه   

امام على در كودكى به رســول خدا ايمــان آورد طبرى آورده كه: على وقتى 
اسالم آورد هفت سال داشت.1

و تربيت امام على از بچگى نزد رسول خدا و در خانه رسول خدا انجام گرفته است 
چنانچه طبرى اين گونه آورده...

از نعمت هايى كه خداوند به او داده بود اين كه على بن ابيطالب قبل از اسالم در كنار 
رسول خدا زندگى كرده بود.2

1. تاريخ طربى، ج 1، ص 538.

2. تاريخ طربى، ج 1، ص 538.
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   380. حق با عليست   

ابــوذر گفت: كه عمربن خطــاب امر كرد كه علــى و عثمان و طلحــه و زبير و 
عبدالرحمن بن عوف و ســعدبن ابى وقاص بعد از مرگ او در خانه اى بروند و در آن خانه را 
بر روى خود ببندند و در امر خالفت مشورت كنند و سه روز آنان را مهلت داد كه چنانچه 
پنج نفر از آن ها بر خالفت يكى متفق القول شــدند و يك نفر از آن ها مخالفت كرد بايد 
آن يك نفر كشــته شــود و اگر چهار نفر از آن ها برخالفت يكى مّتفق شدند و دو نفر از 

آن ها مخالف بايد آن دو نفر كشته شوند. 
وقتى همه آن ها بر راى واحدى اتفــاق كردند على بن ابيطالب به آن ها گفت: من 
دوســت دارم آنچه را كه مى گويم از من بشنويد پس اگر حق بود قبول كنيد و اگر باطل 

بود رّد كنيد. 
همگى گفتند: بگو، اميرالمؤمنين ، امام يكايك از فضايل خود را بر شــمرد و آنچه 

كه رسول خدا درباره ى او فرموده بود را بازگو كرد و همگى تصديق مى نمودند. 
تــا اين كه فرمود: »اتعلمون ان رسول الله  قال الحق بعدى مع عىل وعىل مع الحق يزول 
الحق معه حيث زال؟ قالوا: نعم«؛ آيا مى دانيد كه رسول خدا فرمود: بعد از من حق با على 

اســت و على با حق اســت و هركجا على برود حق به دنبال او مى گردد، همگى گفتند: 
آرى.1

   381. درخواست از خداى متعال   

رســول خدا به خداوند عرض كــرد: »اللهم اىن اسالك مبا سالك اخى موىس ان ترشح ىل 
صدرى و ان تّيرسىل امرى و ان تّحل عقدة من لساىن يفقهوا قوىل واجعل ىل وزيرا من اهىل عليا اخى 

اشدد به ازدى وارشكه ىف امرى ىك نسبحك كثريا ونذكرك كثريا انك كنت بنا بصريا«.2

خدايا! آنچه را برادرم موسى از تو خواست من نيز مى خواهم اين كه سينه ام را گشاده 
گردانى و كارم را آســان كنى و گره از زبانم بگشــايى تا سخنم را بفهمند و از اهل من 
وزيرى برايم قرار بده كه او برادرم على است پشتم را به او استوار كن و او را در امر من 
شريك گردان تا اين كه تو را فراوان تنزيه كنم و ذكر تو را بسيار بگويم چرا كه هر آينه 

تو به حال ما بينا هستى.
1. امام شناىس، ج 6، ص 19.
2. دّراملنثور، ج 5، ص 566.
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   382. معيار قبولى اعمال بندگان    

رسول خدا فرمود: ســوگند به آن كه مرا به حق به پيامبرى برگزيد خداوند متعال 
 هيــچ كار نيكى را از بنده نمى پذيرد تا اين كه در مورد محبت حضرت على بن ابيطالب

از او سؤالى كند.1

   383. مرز ديندارى    

ابن عباس مى گويد: روزى رسول خدا فرمود: واليت على بن ابيطالب واليت خداست 
و دوســتيش دوســتى خدا و پيرويش فريضه ى خدا و اوليائيش اولياء خدا و دشــمنانش 

دشمنان خدا، نبرد با او نبرد با خدا و سازش با او سازش با خداى عزوجل است.2

   384. مسلمان مقدم   

ابوذر مى گويد: روزى به حضور نورانى رســول اكرم وارد شديم و عرض كرديم: يا 
رسول اهلل ! چه كسى نزد شما دوست داشتنى تر است تا پيش از تو اگر امرى باشد ما با او 

باشيم و اگر مصيبتى باشد از جانب او باشيم.
رسول خدا در پاسخ فرمود: اين على است كه از همه شما در اسالم و مسلمانى مقدم تر است.3

   385. سه عنوان عرشى   

پيامبراكرم فرمود: شــبى كه خداوند مرا به اوج آسمانها باال برد در مقام معراج به 
لقاى پروردگارم نائل شــدم خداوند درباره ى على بن ابيطالب با ســه عنوان به من وحى 

فرستاد: »انه سيد املسلمني و وىل املتقني وقائد الغر املحجلني«.4

   386. فضايل بى حد و شمار   

رســول خدا مى فرمايد: به درســتى كه خداى متعال قرار داده اســت براى برادرم 

1. الثاقب ىف املناقب، ص 143.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 32.
3. مناقب ابن مغازىل، ص 210.

4. كنز العامل، ج11، ح33011.
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على فضايل بســيارى كه از زيادى قابل احصاء نيست و از شمارش بيرون است پس 
كســى كه ياد كند فضيلتى از آن فضايل را و معترف و معتقد به آن باشــد خداى متعال 
گناه هاى گذشته و آينده او را مى آمرزد و كسى كه بنويسد فضيلتى از فضايل او را همانا 
مالئكه دائما براى او اســتغفار كنند تا اين كتاب و نام و اثر آن باقى باشــد و كســى كه 
گوش بدهد به فضيلتى از فضايل او خداوند گناه هايى را كه او از راه گوش كرده مى آمرزد 
و كســى كه نظر كند به كتاب فضايل او خداوند گناه هايى را كه او از راه ديده و چشــم 

كرده مى آمرزد. 
ثم قال: »النظر اىل اخى عىل بن ابيطالب عبادة وذكره عبادة وال يقبل الله  اميان عبد اال بواليته  

والربائة من اعدائه«؛ نظر كردن به ســوى برادرم على بن ابيطالب و ياد او عبادت اســت و 
خداوند قبول نمى كند ايمان بنده اى را مگر به واليت او و برائت از دشمنان او.1

   387. به گل نظرى كن تا گل شوى   

مردى در كنار كعبه به ابوذر گفت: اى ابوذر! چرا به چهره ى على زياد نگاه مى كنى؟
ابوذر در جواب گفت: حضرت رسول فرمودند: »النظر اىل عىل بن ابيطالب عبادة والنظر 

اىل الوالدين برافة ورحمة عبادة«.2

يعنى: نگاه به چهره على بن ابيطالب عبادت است و نظر رأفت به والدين نيز عبادت است.

   388. نشانه محبت   

ابوبرده نقل مى كند كه روزى در كنار رســول خدا نشسته بودم آن حضرت فرمود: 
قســم به كسى كه جانم در دســت قدرت اوست بنده اى پا در روز قيامت نمى گذارد مگر 
اين كه خداوند راجع به چهار مطلب از او ســؤال مى نمايد: اول اين كه عمرش را در چه 
راهى مصرف نموده، دوم از بدنش كه چگونه اســتفاده كرده، ســوم از مالش كه چگونه 

تهيه كرده است، چهارم از محبت ما اهل بيت.
فقال له عمربن خطاب: »فام آيه حبكم من بعدكم« قال »فوضع يده عىل رأس عىل وهو اىل 

جانبه، وقال: ان حّبنى من بعدى حب هذا«. پس عمربن خطاب پرسيد: يا رسول اهلل ! چه چيزى 

بعد از شما نشانه ى محبت به شماست؟ 
1. كفايت الطالب، ص 24.

2. بحاراالنوار، ج 74، ص 45.
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پيامبر دســت خود را بر ســر على نهاد در حالى كه على در كنار آن حضرت بود 
1.) آن گاه فرمود: همانا محبت به من بعد از من دوست داشتن اين است )اشاره به على

   389. عنايتى ويژه   

پيامبراسالم هنگامى كه در جمع اصحاب خود بودند به چپ و راست خود به طور 
مســاوى نگاه مى انداختند و با آن ها صحبت مى كردنــد، اما وقتى كه على وارد جمع 
ايشان مى شد رسول خدا فرمايشــات خود را قطع مى كردند و ادامه صحبت نمى دادند 
و تنهــا به على نگاه مى كردند تا هنگامى كه امام على جلوس مى نمودند و اين نوع 
رفتار صرفا اختصاص به على داشــت و بقيه اصحاب بدون استثناء از اين عنايت ويژه 

بهره اى نداشتند. 

   390. درخت طوبى   

»ىف تفسري الربهان عن اىب جعفر قال: سئل رسول الله  عن طوىب فقال: شجره ىف الجنه اصلها 

ىف دار عىل وفرعها عىل اهل الجنه فقالوا: يا رسول الله  سلناك فقلت اصلها ىف دارى وفرعها عىل 

اهل الجنة فقال دارى ودار عىل واحدة ىف الجنة مبكان واحد«. 

 فرمود: درباره درخت طوبى از رسول خدا در تفســير برهان اســت كه امام باقر
ســؤال شده رسول خدا در پاسخ فرمود: طوبى درختى است در بهشت كه ريشه آن در 

خانه اميرالمؤمنين على و شاخسار آن بر بهشتيان سايه گستر است عرض كردند. 
يا رسول اهلل  درباره درخت طوبى از شما پرسيدم فرموديد كه ريشه ى آن در خانه من 
 است و شاخه هاى آن بر اهل بهشت سايه افكنده است؟ فرمود: خانه من و خانه على

در بهشت يكى است و در يك جا مى باشد.2

   391. على را فرا بخوان   

در جنگ اُحد رســول خدا براى غلبه بر كفار از خداوند كمك خواست جبرئيل از 
طرف خداوند پيغام آورد. 

1. مناقب خوارزمى، ص 77.
2. امليزان، ج 11، ص 406.
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»ناد علينا مظهر العجائب تجده عونا لك ىف النوائب«؛ سپس پيامبر در دنباله آن فرمودند: 

»كل هم وغم سينجىل بواليتك يا عىل يا عىل يا عىل!«.

يعنى: بخوان اى رســول خدا على را كه او ظاهر كننده امور عجيب است مى يابى او 
را از براى خود كمك در امور مهمه، ســپس حضرتش فرمودند: هر بالى نيامده و آمده 

مرتفع مى شود به سبب واليت تو يا على يا على يا على!1

   392. خير البريه   

جابر روايــت مى كند كه در حضــور پيامبراكرم بوديم كــه على بن ابيطالب بر 
رسول خدا وارد شد پيامبر فرمود: برادرم به جانب شما آمد سپس روى بر جانب كعبه 
نمود و با دســتش به ديوار كعبه كوبيد آن گاه فرمود: به آن كس كه جان من در دســت 
قدرت اوست اين شخص و شيعيان او رستگاران روز قيامتند. سپس فرمود: او نخسين نفر 

از شما است به جهت ايمان و وفادارترين شما است نسبت به پيمان پروردگار...
جابر مى گويد در اين هنگام آيه »ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خري الربيه«؛ 
نازل شــد لذا ياران پيامبر عادت كرده بودند كه هــرگاه على را مى ديدند گفتند: خير 

البريه آمد.2

   393. نورى درخشان   

روزى امام على در حالى كه امام حســن و امام حســين در محضر مبارك او 
بودند ســوره قدر، را قرائت فرمود: امام حسين عرض كرد: پدرجان! گويا شنيدن اين 

سوره از دهان مبارك تو شيرينى خاصى دارد؟
حضرت در پاسخ او فرمود: اى فرزند رسول خدا و فرزندم! من از اين سوره خاطره اى 
دارم كه تو خبر ندارى وقتى اين سوره نازل شد جد تو مرا به حضور طلبيد و آن را براى 
من قرائت كرد ســپس دست به شانه راســت من زد و فرمود: اى برادر من، وصى من، 
سرپرســت امت من، پس از من و ستيزگر با دشــمنان من تا روزى كه برانگيخته شوند 
اين ســوره پس از من براى توســت و سپس در شــأن فرزندان تو همانا برادرم جبرئيل 
رويدادهاى امتم را در روشهايش برايم بازگو كرد و او آن ها را همانند حوادث نبوت براى 

1. بحاراالنوار، ج20، ص73.
2. الغدير، ج 3، ص 96.
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 تو بازگو مى كند اين سوره در قلب تو و اوصياء تو تا هنگام طلوع فجر قائم آل محمد
نورى درخشان دارد.1

   394. حديث منزلت   

رسول خدا هنگامى كه قصد حركت به سوى تبوك را داشت امام على را جهت 
سرپرســتى خانواده و عياالت خود در مدينه گذارده و به او دســتور داد تا نزد آن ها بماند 

منافقين در اين باره به ياوه سرايى پرداخته و گفتند: 
بدين خاطر پيامبر على را همراه خود نبرد چرا كه همراهى على را بر خود سنگين 
مى دانست و مى خواست از دست او آسوده باشد على ـ رضوان اهلل  عليه ـ كه اين سخنان 
را شــنيد سالح خود را برداشــته و به دنبال پيامبر حركت كرد و در ناحيه جرف بر آن 
حضرت وارد شــد و به آن حضرت گفت: اى نبى خداوند، منافقين پندارند كه چون بودن 

من در اين سفر بر شما گران بوده مرا در مدينه گذارده اى؟
رسول خدا اين موضوع را تكذيب نمود و فرمود: من تو را براى رسيدگى به كارهاى 
خود و آنچه به جاى نهادم در مدينه گذاردم پس به ســوى شهر برگرد و در خانواده خود 

جانشين من باش.
آيا خشــنود نيســتى اى على كه مقام تو نســبت به من مانند مقام هارون نسبت به 

موسى باشد جز اين كه پس از من پيامبرى نيست. 
على كه اين سخنان را شنيد به مدينه بازگشت و پيامبر نيز سفر خود را ادامه داد.2

   395. نام بسيار مقدس   

در روايت است كه هر روز پيغمبرخدا به منزل على تشريف مى آورند. 
و در هنگام ورود بر آن، حضرت امام على را به اسم صدا مى فرمودند. 

يك روز در بدو ورود وقتى وارد منزل شــدند حضرت على را با ُكنيه صدا فرمودند 
يعنى فرمودند: يا اباالحسن!

حضرت على علت اين كه پيامبر حضرت را با كنيه خطاب كردند را سئوال كردند. 
رسول خدا فرمودند: امروز هنگام ورود وضو نداشتم نخواستم نام تو را بدون وضو ببرم.

1. بحاراالنوار، ج 25، ص 70.
2. سريةابن هشام، ج 4، ص 519.
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   396. از او جدا مشو   

ابن هشــام در تاريخ خود معروف به سيره نبويه آمده است در آغاز اسالم هنگامى كه 
وقت نماز فرا مى رسيد پيامبراكرم براى اداى نماز به بعضى از دره هاى مكه مى رفت و 

تنها على بن ابيطالب به صورت پنهانى همراه او بود...
روزى پدرش ابوطالب گفت: فرزندم اين چه دينى است كه تو بر آن هستى؟
گفت: اى پدر من به خدا و رسول خدا ايمان آوردم و با او نماز مى خوانم...

ابوطالب گفت: آگاه باش كه او تو را جز به خير و نيكى فرا نخوانده است هرگز از او جدا مشو.1

   397. قضم امت   

حضرت على پيش از آغاز بعثت پيامبراكرم ده ســال سن داشتم زيرا آن هنگام 
كه موال على به دنيا آمد بيش از سى سال از عمر پيامبر نگذشته بود و پيامبر در سن 
40 سالگى به رسالت مبعوث شد، بنابراين على به هنگام بعثت بيش از ده سال نداشت. 
در اين دوران نيز امام على به سبب دفاع از حريم پيامبر در مقابل اذيت و آزار و 
ســنگ پرانى هاى كودكان مشركين كه به توسط پدرانش مأمور اذيت كردن پيامبر شده 
بودند به لقب قضم مشهور گشت، چرا كه على با مشت بر بينى اين كودكان مى كوبيد 

و به اين شكل از حريم پيامبر دفاع مى نمود. 

   398. وارث و جانشين   

جابر از امام باقر نقل مى كند كه اميرمؤمنان هنگام بازگشت از نهروان در كوفه 
خطابه اى ايراد كرد اين در زمانى بود كه امام شــنيده بود معاويه او را دشــنام مى دهد و 
 اصحاب او را به شــهادت مى رساند آن حضرت پس از حمد خدا و درود بر رسول اكرم

فرمود: 
اگر نبود آيه »واما بنعمة ربك فحدث«2؛ در كتاب خدا فضايل خود را بر نمى شمردم.

آن گاه فرمود: اى مردم خبرهايى به من رســيده و مى دانم اجلم نزديك شده است... 

1. سريةابن هشام، ج 1، ص 263.
2. ضحى / 11.
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و من در ميان شــما وا مى گذارم آنچه را كه رســول اكرم در ميان امت خود بر جاى 
گذاشت و آن كتاب و عترت من است. 

»ايها النبى انه بلغنى واىن ارى قد اقرتب اجىل... واىن تارك فيكم ما تركه رسول الله  كتاب الله  

  وعرتىت«؛ آن گاه در شــمار فضايل خود فرمود: »انا باب مدينة العلم وخازن علم رسول الله
ووارثه«؛ من دروازه شهر علم و خزانه دار علم رسول خدا و وارث آن هستم.1

   399. على ولى خداست   

شــيخ عبــداهلل  المراغــى از بــزرگان اهــل ســنت در قــرن هفتم هجــرى در 
كتــاب الســالفة فى امــر الخالفة نقــل مى كند كــه روزى ســلمان فارســى اذان 
گفــت بعــد از اذان صحابــه او را نــزد رســول خدا بردنــد و عــرض كردنــد: 
كه سلمان در هنگام اذان »اشهد ان عليا وىل الله « را زياد كرده است پيغمبرخدا آن ها 

را مورد توبيخ و سرزنش قرار داد و كار سلمان را مورد تأييد قرار دادند. 
اباذر غفارى نيز بعد از بيعت غدير در اذان خود كلمه ى »اشهد ان عليا وىل الله « را اضافه 
كرد اصحاب با ناراحتى او را نزد رســول خدا بردند. پيامبر فرمودند: آيا شــما خطبه 
مرا درباره ى واليت حضرت على در روز غدير نشــنيده ايد يا فراموش كرده ايد؟ سپس 

پيامبر بر اين امر تأكيد فرمودند.

   400. همه اسالم محبت اهل بيت است   

مرد عربى خدمت رسول اكرم رسيد و عرض كرد: اى محمد! اسالم را بر من عرضه كن. 
پيامبراكرم فرمود: شهادت مى دهى به اين كه معبودى جز اهلل  نيست، يگانه است 

و شريكى ندارد و اين كه محمد بنده و رسول او است.
عرض كرد: آيا از اين جهت اجر و پاداشى در برابر آن از من مى طلبى؟ 

پيامبر فرمود: ال، اال املودة ىف القرىب، نه، تنها دوستى ذوى القربى را مى خواهم.
عرض كرد: ذوى القرباى تو يا بستگان من؟ 

رسول خدا فرمود: بستگان من. 
عرض كرد: دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم.

1. بحاراالنوار، ج 33، ص 283.
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»فعىل من ال يحبك وال يحب قرباك لعنه الله «؛ پس بر هركس كه تو را دوســت ندارد و 

نزديكانت را دوست ندارد لعنت خدا باد. 
پيامبرخدا فرمود: آمين!1

 فخر رازى شواهد و قرائن فراوانى اقامه مى كند كه على و فاطمه و حسن و حسين
قطعا در آيه شريفه قربى داخل هستند و محبت آن ها منظور نظر است.2

   401. بر چهره خورشيد لبخند زد   

فاطمه بنت اسد بعد از خروج از كعبه رهسپار خانه ى خود شد او در اولين خطبه فرزند 
 گذاشــت على خــود را كه تا آن هنگام چشــمانش را باز نكرده بود در بغل پيامبر

چشمانش را باز كرد و به چهره نورانى محمد نگريست!
پيامبر دهان على را بوسيد آن گاه در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش 
اقامه، سپس على شروع به خواندن سوره مؤمنون نمودند و تا آخر سوره قرائت كردند. 

ابوطالب نيز به شكرانه اين مولود در روز عيد قربان وليمه داد. 

   402. راه جهنم   

رسول خدا فرمود: 
هركس به على حســد برد بر من حسد كرده و هر آن كه بر من حسد ببرد داخل 

جهنم شود.3

   403. شجره طيبه   

جابــر مى گويــد: پيامبــر در عرفه بود و علــى روبروى آن حضرت قرار داشــت 
رسول خدا فرمود: 

اى على! نزديك من آى و پنجه ات را در پنجه من گذار.
اى على! من و تو از يك درخت آفريده شده ايم.4

1. احقاق الحق، ج 3، ص 2.
2. تفسري كبري فخر رازى، ج 27، ص 166 تا 167.

3. تفسري جامع، ص 311، ج 3.
4. تاريخ دمشق ، ج 1، ص 129.
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فصل پنجم 

 خصوصيات يگانه امام على

رسول خدا به حضرت علی فرمود:

»یا علی! بابی انت و امی«

»علی جان! پدر و مادر من به فدای تو«

شواهد التنزیل ،ج1، ص561.





   404. پرچم پاكى   

قال الله  تعاىل: عىل راية الهدى وامام من اطاعنى ونور اولياىئ وهو الكلمة التى الزمتها املتقني؛ 

يعنى: حضرت على پرچم هدايت اســت و پيشواى هركس كه از من پيروى كند 
او نور و روشــنايى بخش دوستان من و كلمه ايست كه بر پرهيزكاران واليت او را واجب 

ساختم.1

   405. اولين راه يافته   

مؤلف كتاب »ميزان الحق در فصل فضايل امرياملؤمنني«؛ آورده كه على اولين كسى 
بود كه با رسول خدا نماز خواند. 

   406. مردى استثنائى   

عبدالرحمن بن ابى ليلــى نقل مى كند: كه على بن ابيطالــب فرمود: پيامبر مرا فرا 
خواند و چشــمم درد مى كرد پس آب دهان مبارك خود را در چشــمم افكند و عمامه بر 
ســرم بست و عرض كرد: »اللهم اذهب عنه الحر والربد«؛ يعنى: خداوندا! گرما و سرما را از 

وى دور ساز.
و من از آن پس هرگز گرما و سرما را در خود احساس نكردم.2

   407. حق در دستان من است    

اشعث بن قيس كندى ـ لعنه اهلل  عليه ـ برخاست و به امام عرض كرد: 
اى اميرمؤمنــان چرا به آن گونه كه عثمان رفتار مى كــرد رفتار نمى كنى؟ حضرت 

فرمود: اى رئيس دوزخيان.
واى بر تو همانا كار پســر عفان موجب خوارى آن كسى است كه دين ندارد و دليلى 

با او نيست. 

1. اماىل طوىس، ص 343.
2. اماىل مفيد، ص 362.

245



من چگونه آن طور باشــم در حالى كه بر دليلى روشن از جانب خداى خود هستم و 
حق به دست من است.1..

   408. باعث شرافت دين توئى   

رســول خدا به امام على فرمود: »يا عىل! ما خلقت اال لتعبد ربك ويرشف بك معامل 
الدين ويصلح بك دارس السبيل ولقد ضل من ضل عنك ولن يهتدى اىل الله  من مل يهتد اىل واليتك...«؛ 

يا على! تو آفريده شــدى كه پروردگار خود را عبادت كنى و معالم دين به وسيله تو 
شــرافت يابد و آنچه از دين كهنه شده برقرار شود و هركه از راه تو منحرف شود گمراه 

خواهد بود و هركه واليت تو را نپذيرد به خدا نخواهد رسيد.2..

   409. جنگ با شيطان    

جابربن عبداهلل  انصارى نقل كرده همراه رســول خدا بوديم كه آن حضرت مردى را 
در حال ركوع و سجود ديد كه به درگاه خداوند تضرع و زارى مى نمود. 

عرض كرديم: يا رسول اهلل ! چه نيكوست نماز اين مرد؟!
پيامبر فرمود: اين همان كســى اســت كه پدر شــما آدم را از بهشت بيرون نمود 
)شــيطان است( در اين هنگام اميرالمؤمنين بدون هراس طرف او رفت و او را زمين زده 
و استخوان هاى او را درهم فشرد و فرمود: »القتلك ان شاالله « با خواست خدا تو را خواهم 

كشت.
شــيطان به امام گفت: »مرا در نزد خداوند مهلتى اســت... براى چه مى خواهيد مرا 

بكشيد؟«.
سپس به امام فرمود: »فوالله  ما ابغضك احد اال سبقت نطفتى من رحم اّمه قبل ان تسبق 

نطقه ابيه«.

به خدا سوگند تو را دشمن ندارد مگر كسى كه من قبل از پدر او نطفه خود را در رحم 
مادر او ريخته ام؛ سپس گفت: همانا من در اموال و اوالد دشمنان تو شركت مى كنم...

1. اماىل مفيد، ص 162.
2. بحاراالنوار، ج 27، ص 197.
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آن گاه رسول خدا به اميرالمؤمنين على فرمود: 
»صدقك والله  يا عىل! اليبغضك من قريش اال سفاحيا وال من االنصار اال يهوديا وال من العرب 

اال دعيا وال من سائر الناس اال شقيا«؛ 

به خدا سوگند! اى على او راست گفت همانا از قريش دشمن تو نيست مگر زنازاده و 
از انصار مگر يهودى و از عرب مگر حرام زاده و از ساير مردم مگر شقى و پست.1

   410. نشانه هاى حالل زادگى    

ابوذر غفارى گويد: ديدم رســول خدا با دست مبارك به پشت على بن ابيطالب زد 
و فرمود: 

اى على! هركس ما را دوســت بدارد از عرب است و هركس ما را دشمن بدارد كافر 
عجمى است. 

شــيعيان ما از خانواده ها و قبايل شــريف و صحيح النسب و حالل زاده اند و كسى بر 
آئين ابراهيم جز ما و شيعيان ما نيست. 

ســاير مردم از آئين وى بدورند و همانا خدا را فرشتگانى است كه گناهان شيعيان ما 
را فرو ريزند، همان گونه كه كلنگ و تيشه ساختمان را ويران مى كند.2

   411. رمز پاكى   

رسول خدا به على فرمود: 
»ال يحّبك اال طاهر الوالدة وال يبغضك اال خبيث الوالدة«؛ تو را دوست نمى دارند مگر افراد 

پاك طينت )حالل زاده( و دشمن نمى دارند مگر افراد ناپاك )حرام زاده(.3

1. علل الرشايع صدوق، ج 1، ص 142 ـ اين روايت را نيز حاكم حسكانى در شواهد التنزيل، ج 1، ص 343 عينا 
آورده است.

2. اماىل مفيد، ص 187.
3. بحاراالنوار، ج 38، ص 100.
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   412. محور پاكى   

انس بن مالك گويد: »كان الرجل من بعد يوم خيرب يحمل ولده عىل عاتقه ثم يقف عىل طريق 
عىل واذا نظر اليه يوّجهه تلقائه واو ما باصبعه: اى بنى تّحب هذا الرجل املقبل؟ فاّن قال الغالم: 

نعم. قبلّه وان قال: ال، حرف به اىل االرض وقال له: الحق بامك وال تلحق بابيك فال حاجة ىل فيمن 

.»اليحب عىل بن ابيطالب

يعنى: بعد از جنگ خيبر مردم فرزندان خود را بر دوش مى گرفتند و در مسير حركت 
على مى ايستادند و چون على عبور مى فرمود آن ها به فرزندان خود اشاره مى كردند 

كه آيا اين آقا را دوست مى دارى؟ 
اگر آن فرزند پاسخ مثبت مى داد او را مى بوسيدند و او را فرزند خود مى دانستند و اگر 
مى گفت على را دوســت نمى دارم او را كنــار مى انداختند و مى گفتند تو فرزند مادرت 

هستى و ما را به فرزندى كه على را دوست نمى دارد نيازى نيست.1

   413. دشمنان على چه كسانى هستند؟   

رســول خدا فرمــود: »ال يبغض عليا اال منافق او فاسق او صاحب دنيا«؛ دشــمن على 
نمى شود جز منافق يا فاسق يا دنياپرست.2

   414. راه شناخت منافقان   

»وسئل عن جابر عن عىٍل فقال: ما كنا نعرف منافقى هذه االمة اال ببغضهم عليا«؛ جابــر 

گفت: 
مــا منافقان اين امت را در زمان رســول خدا فقط به وســيله ى دشــمنى با على 

مى شناسيم.3
و در روايتى ديگر ابوســعيد خدرى مى گويد: »انا كنا لنعرف املنافقني نحن معرش االنصار 

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 263.

2. بحاراالنوار، ج 39، ص 310.

3. بحاراالنوار، ج 39، ص 310.
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ببغضهم عىل بن ابيطالب«. ما جماعت انصار هميشه منافقان را به وسيله دشمنى آن ها با 

على مى شناختيم.1
ابن عباس نيز مى گويد: »كنا نعرف املنافقني نحن معرش االنصار ببغضهم عىل بن ابيطالب« ما 

در زمان رسول خدا منافقان را به وسيله ى دشمنى آن ها با على مى شناختيم.2

   415. شناخت منافقان   

ابوذر غفارى مى گويد: در زمان رسول خدا ما منافقان را به سه عالمت مى شناختيم 
3. تخلف از نماز جماعت، دشمنى با على بن ابيطالب ، تكذيب كردن خدا و رسول او

   416. عاقد بهشتيان   

ابوحمزه ثمالى مى گويد: امــام باقر فرمود: اباحمزه! على را فروتر از آن مقامى كه 
خداونــد قرارش داده نياوريد و او را فراتر از آنجا كه خدايش گذارده ننهيد همين فضيلت 
براى على بس كه با مرتدان و افراد از ايمان برگشته به مقاتله پردازد و اهل بهشت را با 

هم پيوند دهد »وان يزوج اهل الجنة«.4

   417. پنج سجده عجيب   

امام صادق فرمود: روزى رســول خدا در ســفرى از مركب خود پياده شد و پنج 
مرتبه به سجده رفت وقتى سوار مركب شد يكى از اصحاب عرض كرد: ما كارى از شما 

ديديم كه تاكنون چنان نكرده بوديد؟ 
فرمود: آرى! جبرئيل نزد من آمد و مرا بشــارت داد كه على اهل بهشت است و من 

به شكرانه ى اين نعمت به پيشگاه خداى متعال سجده كردم. 
چون سر برداشتم گفت: فاطمه هم اهل بهشت است من به شكرانه ى آن نيز سجده 

1. مناقب آل اىب طالب، ج 2، ص 7.
2. بحاراالنوار، ج 36، ص 177.

3. الرياض النرضه طربى، ج 2، ص 214.
4. اماىل شيخ مفيد، ص 20.
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آوردم چون ســر برداشتم گفت: حسن و حسين دو ســرور جوانان بهشتى اند باز هم به 
شكرانه سجده آوردم، چون سر برداشتم گفت: هركس هم كه ايشان را دوست بدارد اهل 

بهشت خواهد بود و من به شكرانه ى آن سجده كردم.
چون سر برداشتم گفت: هركس هم كه دوست دوستان ايشان باشد اهل بهشت است 

و من به شكرانه ى آن نيز سجده نمودم.1

   418. دواى درد اهل باطل   

امام على فرمود: اگر از عدل و داد امتناع كنند لبه شمشــير بر آنان عرضه خواهم 
كرد اين شمشير دواى شفابخش بيمارى باطل گرايان است و ياور حق...

من بر مبناى يقين از پروردگارم و بدون اشتباه در دينم حركت مى كنم.2

    419. همدم امام على   

ميثم تمار گفت: 
شــبى از شب ها موالى من اميرالمؤمنين مرا با خود از كوفه به خارج آن برد و به 
ســوى صحرا مى رفتيم تا آن كه چون به مســجد ُجعّفى رســيد رو به قبله نمود و چهار 
ركعت نماز گذارد و چون ســالم داد و تسبيح گفت دست هاى خود را براى دعا گشود و 

چنين گفت: 
»الهى كيف ادعوك وقد عصيتك وكيف ال ادعوك وقد عرفتك وحبك ىف قلبى مددت اليك يدا 

بالذنوب مملوة وعينا بالرجاء ممدودة.الهى انت مالك العطايا وانا اسري الخطايا ومن كرم العظامء 

الرّفق باالرساء الهى انا االسري بجرمى املرتهن بعمىل الهى ما اضيق الطّرق عىل من مل تكن انيسه....«.3

و ســپس صداى خود را كوتاه كردند... و آن گاه ســجده نمودند و چهره ى خود را به 
خاك مى ماليدند و صد مرتبه در آن حال العفو العفو گفتند و بعد برخاســتند و از مســجد 

جعفى بيرون آمدند و راه صحرا را در پيش گرفتند و من به دنبالش مى رفتم.

1. اماىل مفيد، ص 33.
2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ص 101.

3. بحاراالنوار، ج 9، ص 93.
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در اين حال به جائى رســيديم كه حضرت خطى بر روى زمين كشــيدند و فرمودند: 
مبادا از اين خط تجاوز كنى!

من توقف كردم و آن حضرت به تنهايى رهســپار شــدند و آن شب، شب تاريك و 
ظلمانى بود.

من با خود گفتم: آقاى خودت و موالى خودت را با وجود اين دشــمنان بسيارى كه 
دارد تنها به دســت بال سپردى چه عذرى در نزد خدا خواهى داشت؟ و در نزد رسول خدا 
چه خواهى گفت؟ ســوگند به خدا هم اينك به دنبال او روان مى گردم و از حال او جويا 

مى شوم گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد. 
من به دنبال او رفتم تا رســيدم به جايى كــه ديدم آن حضرت تا نصف بدن خود را 
در چاهى ســرازير كرده و مشغول گفتگو با چاه اســت او با چاه سخن مى گفت و چاه با 
آن حضرت، حضرت احســاس كرد كه من آمده ام و ملتفت به من شد و فرمود: كيستى؟ 
عرض كردم: من ميثم هســتم! فرمود: اى ميثم! مگر من به تو امر نكردم كه از آن خط 

تجاوز ننمايى؟ 
ســپس فرمود: آيا از آنچه من در اينجا گفته ام چيزى شــنيده ام؟ عرض كرد: نه، اى 

موالى من چيزى نشنيدم حضرت فرمود: اى ميثم!
»وىف الصدور لبانات، اذا ضاق لها صدرى، نكت االرض بالكف، وابديت لها رسى، فمهام تنبت 

االرض، فذاك النبت من بذرى«.1

يعنى: در ســينه من حاجت ها و خواهش هائى است كه چون سينه من به جهت آن ها 
تنگى كند و خســته شود با دســت خود زمين را مى كاوم و مى كنم و آن راز و سّر درون 
خود را براى زمين ظاهر مى كنم و بازگو مى نمايم؛ پس هر وقتى كه زمين سبز شود و از 

آن دانه برويد آن دانه از آن كشت اسرارى است كه من در زمين نموده ام. 
بايد دانســت كه مراد از كندن زمين با كف دســت و پنهان كردن سّر در آن و انبات 
زمين از آن سّر، با كنايه و استعاره از نداشتن همراز كه انسان درد دل خود را به او بگويد 
مى باشــد و يا واقعا اراده ى حضرت اين بوده است كه با نفس قدسيه خود آن اسرار را در 

1. بحاراالنوار، ج 4، ص 200.
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درون خاك و روح و ملكوت زمين بســپارند تا آن كه بعدا از آن زمين اســرار نباتى چون 
اولياى خدا كه صاحب سّر حضرت باشند پديدار گردد. 

   420. مهمان عزيز كعبه   

يزيدبن قعنــب گويد: مــن و عباس بن عبدالمطلب و چند تــن از طايفه عبدالعزى در 
گوشه اى از مسجدالحرام نشسته بوديم كه مشاهده كرديم فاطمه دخت گرامى اسد مادر 
على كه آخرين روزهاى حاملگى على را مى گذرانيد به آنجا آمد و ناگاه درد زايمان 
او را گرفت به گونه اى كه مجال بيرون رفتن از مســجد برايش نبود كنار كعبه ايستاد و 
دست به طرف آسمان برداشت و گفت: پروردگارا! به تو ايمان دارم و به آنچه از جانب تو 
آمده است و پيامبران و كتاب هايى را كه از سوى تو آورده اند تصديق دارم و به گفته جدم 
ابراهيم خليل: »كه بنابر آيه شريفه »رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنى وبنى ان نعبد االصنام«1 
از خدا خواســته بود كه اين بلد را امن و ذريه اش را از شــرك حفظ نمايد«. دل سپرده ام 
و او بود كه اين خانه پر ارج را بنا نهاد پس به حق آن پيغمبرى كه اين خانه را ســاخته 

است و به حق فرزندى كه درون من جا دارد زايمانم را آسان گردان. 
راوى گويد: همگى ديديم كه ديوار از پشــت خانه از طرف درون گشــوده گرديد و 
فاطمه به اندرون رفت و از ديد ما پنهان شد؛ سپس شكاف ديوار بهم آمده ما به سرعت 
دويديم و هرچه تالش كرديم كه قفل در كعبه را بگشاييم نتوانستيم فهميديم كه در آن 
ّســر و حكمتى بوده است او از جانب خداوند عزوجل چهار روز در آنجا ماند سپس بيرون 
آمد در حالى كه اميرالمؤمنين را بر روى دســت داشت و مى گفت مقام من بر زنان پيش 

از خودم برترى يافته است. 
زيرا آسيه دختر مزاحم )همسر فرعون( مخيفانه خداوند را عبادت مى كرد در جايى كه 
جز مواقع ناچارى خدا دوست نداشت در آنجا پرستش شود زيرا امت موسى و انبياى قبل 
از او فقط مى توانســتند در معابد و كنيسه ها عبادت كنند و مريم دختر عمران تنه درخت 
خرماى خشــكيده را با دســت خود تكان داد تا از آن خرماى تازه افتاد و ميل كرد ولى 
من وارد بيت اهلل  الحرام شــدم و از ميوه ها و اطعمه بهشتى خوردم و هنگامى كه خواستم 

1. ابراهيم / 35.
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خارج شوم، هاتفى گفت: اى فاطمه! نوزادت را »على« نام بگذار زيرا او بلند مرتبه است، 
خداوند على اعلى مى فرمايد: من نام او را از نام خود اقتباس كردم و به ادب و اخالق او 
را پرورش داده ام و او را بر مشــكالت علم خود توانا ساختم و اوست كه در خانه ام بت ها 
را بشــكند و در بام خانه ام اذان گويد و مرا به پاكى و بزرگوارى ياد نمايد، خوشا به حال 
كســى كه او را دوســت بدارد و واى بر آن كس كه او را دشمن دارد و بر او كينه ورزد و 

فرمانش نبرد.1

   421. بيست و دو هزار سال قبل از آدم   

امام كاظم فرمود: 
روزى پيامبرخدا نشسته بود و فرشته اى به محضر آن جناب شرفياب گرديد كه داراى 
بيســت و چهار چهره بود پيغمبر به او فرمود: اى دوســت من جبرئيل تاكنون تو را به 
چنين صورتى نديده بودم؟ عرضه داشت: من جبرئيل نيستم )نام من محمود است و( خدا 
به من مأموريت داد كه خدمت برسم و نورى را به نورى همسر نمايم. فرمود: كدام را با 

كدام؟ جواب داد: فاطمه را به على. 
همين كه فرشته برگشــت تا برود حضرت ديد ميان دو شانه او اين دو جمله نوشته 
اســت )محمد فرستاده خدا و على وصى اوســت(. حضرت به او فرمود: چند وقت است 
اين عبارت ميان دو شــانه ات نگاشته شده؟ پاسخ داد بيست و دو هزار سال قبل از آنكه 

پروردگار آدم را بيافريند.2

   422. برپا كننده دين   

رســول خدا فرمود: »اّن الله  تبارك تعاىل ايّد هذا الدين بعىل«؛ خداى تبارك و تعالى 
اسالم را به واسطه على پا بر جا نمود.3

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 145 ـ 144 ـ 143.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 246.

3. نوراملشتعل، ص 82 ـ حلية االولياء، ج 3، ص 26.
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   423. همه اقرار دارند   

قضيه هم غذايى امام على با رسول خدا كه رسول خدا دعا كرد: خدايا بهترين 
خلق خود را بفرست كه با من از اين پرنده بخورد.

از جمله وقايعى اســت كه صاحب كتاب غايه المرام از منابع اهل سنت با سى و پنج 
طريق نقل نموده است.1

   424. فضيلتى عرشى و بى بديل   

در بين صحابى رســول خدا احدى را نمى توان پيدا كرد كه در تفســير قرآن كريم 
 باشد اين معنا در كالم خيلى از صحابى رسول خدا همپاى حضرت اميرالمؤمنين على
آمده كه توانايى تفســير قرآن كريم از اختصاصات آن سرور بوده است و در كتب مختلف 
علماى اهل سنت اين توانايى منحصر بفرد امام على آمده است چنانچه عمربن خطاب 

مى گويد »عىل اعلم الناس مبا انزل الله  عىل محمد«؛ 
يعنى: على آگاه ترين مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل كرده است.2

   425. روزه و عبادت بى ثمر   

از جابر نقل شــده كه گويد: رسول خدا به على فرمود: يا عىل! لو اّن اّمتى صاموا حتى 
صاموا كاالوتاد وصلّوا حّتى صاروا كالحنايا ثم ابغضوك الكّبهم الله  عىل مناخر هم ىف النار.

يــا 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 دشــمن باشند خداوند آن ها را با 

صورت به آتش خواهد افكند.3

1. بحاراالنوار، ج 38، ص 355 ـ غايةاملرام. 
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 29 روايات تفسيرى امام على نيز درباره قرآن كريم در مجموعه اى مستقل توسط 

مؤلف تدوين گرديده است.
3. شواهد التنزيل، ج 1، ص 426.
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   426. فرزندان صالح   

قال امرياملؤمنني عىل: »والله  ما سالت رىّب ولدا نضري الوجه وال سالت ولدا حسن القامة ولكن 

سالت رىّب ولدا مطيعني للّه  خائفني وجلني منه حّتى اذا نظرت اليه وهو مطيع للّه  قرّت به عينى«.

امام على مى فرمايد: بخدا سوگند من ازخداى خود فرزند نيكو صورت و نيكو قامت 
نخواســتم بلكه از خداى خود خواستم كه فرزندانى مطيع و ترسا به من عطا فرمايد كه 

وقتى به آن ها نگاه كنم و آن ها را مطيع خداوند ببنيم چشمم روشن شود. 

   427. او را امام متقين معرفى كرد   

رسول خدا فرمود: »معارش الّناس ما من علم اال علّمينه رىب وانا علّمنته علّيا وقد احصاه الله  
ىف وكل علم علّمت فقدا حصيته ىف امام املتقني وما من علم اال علّمته عليا«.

اى مردم هيچ علم و دانشــى نبود مگر آن كه خدا آن را به من آموخت و من آن را 
بــه على آموختم و خداوند همه علوم را در مــن جمع نمود و من آن ها را در امام متقين 

على جمع نمودم.1

   428. هميشه اولين ها علی بود   

عن ابن عباس انه قال: »و اول من قام الليل معه عىل واول من بايع معه عىل واّول من هاجر 

.»معه عىل

ـ نخستين كسى كه با رسول خدا در شب زنده دارى به عبادت برخاست على بود.
ـ نخستين كسى كه با او بيعت نمود على بود. 

ـ نخستين كسى كه از مكه با رسول خدا به مدينه هجرت كرد على بود.2

1. تفسري نورالثقلني، ج 4، ص 379 ـ ىف االحتجاج، ج 1، ص 74.
2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص387.
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   429. اولين پيشتاز   

حضرت اميرالمؤمنين على در زمان خالفت عثمان بن عفان در خطبه اى خطاب به 
مهاجران و انصار اينگونه ايراد سخن فرمود: 

شــما را به خدا ســوگند، آيا مى دانيد وقتى آيات »وپيشتازاِن نخستين از مهاجران و 
انصار« و »پيشــتازان مقدم اند. آنان همان مقربان الهى« نازل شد، از رسول خدا درباره 

اين پيشتازان در آيات فوق پرسيده شد آن حضرت فرمود: 
خداوند متعال آن را درباره پيامبران و اوصياى آنان فرستاده و من برترين پيامبرانم و 

على بن ابيطالب وصّى من و برترين اوصياست.1

   430. نور زمين و آسمان   

امام على در پاســخ به سلمان و ابوذر كه از امام درباره معرفت او به نورانيت سؤال 
كرده بودند. 

فرمود: »معرفتى بالّنورانيه معرفه الله  عّزوجّل ومعرفه الله  عّزوجّل بالّنورانّية هو الّدين الخالص« 
معرفت و شناخت من به نورانيت همان معرفت خداى بزرگ است و معرفت خداى بزرگ 

به نورانيت همان دين خالص است.2

   431. راه پذيرش عمل بندگان   

شيخ صدوق در مجلس 39 امالى از امام رضا از پدرانش از رسول خدا روايت 
مى كند كه از حضرت جبرئيل از ميكائيل از اسرافيل 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 هر 
يك از بندگانم را كه دوســت بدارم واليت و معرفت او را به وى مى شناســانم و هر يك 
از بندگانم را كه دشمن بدارم به جهت انصرافش از معرفت و واليت او دشمن داشته ام. 

1. التحصني، ص 632.
2. بحاراالنوار، ج 26، ص1.
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   432. منبر هزار پله   

روايتى از رســول خدا است كه در روز قيامت منبرى از نور كه هزار پله دارد در پله 
اول رســول خدا قرار داد و در پله دوم اميرالمؤمنين على و در ساير پله ها بقيه انبياء 
به حســب مراتبشان قرار دارند و در پاى منبر نيز مؤمنين قرار دارند در اين مقام محمود 
رســول خدا حمد و ثناى خدا را مى كند به طرز بى ســابقه اى. آن گاه ملكى به بهترين 
صورت و هيات در مقابل پيامبر آمده و عرض مى كند يا رســول اهلل  من خازن بهشت 

هستم آن گاه كليد آن را به رسول خدا تقديم مى كند. 
ســپس ملكى در مهيب ترين صورت ها مى آيد و عــرض مى كند: من مالك دوزخم 
و مأمورم كه كليد دوزخ را تقديم شــما كنم ســپس مى رود. آن گاه رسول خدا به امام 

على مى فرمايد: يا على كليد را بردار كه تقسيم بهشت و دوزخ به دست تو است.

   433. باطن تاريك   

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 اى بســيار تلخ است حضرت از آن ميل 
نكرد و فرمود: از رسول خدا شــنيدم كه فرمود: خداوند واليت مرا به جميع موجودات 
عالم عرضه كرد پس هر آب و ميوه اى كه واليت مرا قبول نمود شــيرين گشــت و هر 
ميــوه اى و آبى كه واليت مرا قبــول ننمود تلخ گرديد و اين ميوه چون واليت مرا قبول 

نكرده پس من از او نخواهم خورد.

   434. امام زمين و زمان   

امام على در خطبه البيان فرمود: »انا الّذى اعلم ما يحّدث آنا بعد آن وساعة بعد ساعة انا 
الّذى اعلم خطرات القلوب وملح العيون وما تخفى الصدور...«.

»انا الّذى اعلم عدد الّنمل ووزنها وحّفتها ومقدار الجبال ووزنها وعدد قطرات االمطار...«.1

يعنى: من آنم كه حوادث را لحظه به لحظه و ساعت به ساعت مى دانم من خطورات 

1. بحراملعارف، ج 2، ص 630.
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دل ها، نگاه چشــم ها و آنچه را كه در سينه ها پنهان مى كنند مى دانم... من آنم كه تعداد 
مورچگان و وزن و سبكى آن ها و مقدار و وزن كوهها و تعداد قطرات باران ها را مى دانم. 

   435. خطبه هاى خرد بخش   

در بين صحابى رســول خدا احدى را نمى بينيم كه داراى دعاهاى بلند توحيدى و 
عرفانى و خطبه هاى خردبخش باشــد جزء امام على سيدرضى همه خطبه هاى امام را 
 در نهج البالغه نياورده اســت لذا سطر اول 2 خطبه بدون نقطه و بدون الف امام على

را در اينجا مى آوريم.
سطر اول خطبه بدون الف: »حمدت و عظمت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت 

رحمته غضبه ومتت كلمته ونفذت مشيئته وبلغت قضيته....«.

سطر اول خطبه بدون نقطه: »الحمدللّه  اهل الحمد وماواه وله اوكد الحمد واحاله وارسع 
الحمد وارساه واطهر الحمد واسامه واكرم الحمد واواله الحمدللّه  امللك املحمود واملالك الودود مصور 

كل مولود ومال كل مطرود....« هر دو خطبه طوالنى هستند كه بخشى از آن آورده شد.

   436. ذوالفقار عدل   

عمارياســر مى گويد: خدمت امام على بودم كه صدايى بلند شــد كه به واسطه آن 
مسجد پر شد و حضرت فرمود: اى عمار ذوالفقار مرا بياور كه برنده عمرهاست. وقتى آن 
را آوردم فرمــود: بيرون رو و آن مرد را منع كن از ســتم كردن بر آن زن بيچاره، و اگر 

سخن تو را گوش نكرد با ذوالفقار منعش خواهم كرد. 
عمار مى گويد: بيرون رفتم مرد و زنى را ديدم كه به مهار شــترى چســبيده اند و زن 
مى گويد: شتر از من است و مرد نيز همين را مى گويد، گفتم: اى مرد! اميرالمؤمنين تو را 

از ستم كردن به اين زن نهى فرمود. 
آن مرد گفت: على به كار خودش باشــد و دســتش را از خون مسلمان بصره بشويد 

كه آن ها را كشت....
عمار گفت: برگشتم كه به امام مطلب را عرض كنم ديدم امام در حالى كه اثر غضب 
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در صورت مباركش آشــكار است بيرون آمد فرمود: واى بر تو شتر اين زن را رها كن و 
برو. 

گفت: شتر از من است على فرمود: در جلوى چشم من دروغ مى گويى.
گفت: اين زن شاهدى ندارد امام فرمود: كسى گواهى مى دهد كه احدى از اهل كوفه 

نتواند تكذيبش كند. 
مرد گفت: اگر چنين شاهدى باشد و راست بگويد شتر را به او مى دهم. 

على فرمود: اى شــتر ســخن بگو مال كيســتى؟ شــتر به زبان فصيح گفت: يا 
اميرالمؤمنين و خير الوصيين من نوزده ســال اســت كه از آن اين زن هســتم، آن گاه 

حضرت ضربتى بر آن مرد زد كه او را دو نيمه كرد.1

   437. اهل دنيا نيستم   

روزى امام على با اصحاب و ياران خود در مســجد كوفه نشسته بودند كه مردى 
عرض كرد: 

من تعجب مى كنم از اين كه اين دنيا در دســت اين گروه )معاويه و يارانش( است و 
نزد شما چيزى نيست.

امام فرمود: گمان مى كنى ما دنيا را مى خواهيم و به ما نمى دهند؟ 
ســپس امام مشتى سنگريزه برداشت و آن ها به جواهر تبديل شد، سپس به آن مرد 

فرمود: اين چيست؟ عرض كرد: جواهر. 
حضرت فرمود: اگر بخواهيم هست اما نمى خواهيم و سنگريزه ها را ريخت و سنگ ها 

به حالت اول برگشت.2

   438. معجزه علوى   

حارث اعور مى گويد: با اميرالمؤمنين در راهى مى رفتيم تا رســيديم به عاقول آنجا 
تنه درختى بود خشكيده و پوست هايش ريخته و چوبش مانده بود حضرت دست مبارك 

1. كشف اليقني عالمه حلّى.
2. جلوه های اعجاز معصومین  نوشته راوندی، ص509.

259



خــود را به آن درخت خشــكيده زد و فرمود: اى درخت به اذن خداوند برگرد و ســبز و 
ميوه دار شو.

حارث مى گويد: درخت حركت كرد و شــاخه هايش سبز و ميوه دار شد كه ميوه آن به 
فارسى امرود مى باشد پس از آن ميوه چيديم و خورديم و با خود نيز مقدارى برديم تا اين 

كه فردا صبح نيز آمديم، ديديم درخت سبز بود و امرود داشت.1

   439. تفسير ناقوس   

در دير ديلم به اسقفى كه از عمرش 120 سال مى گذشت گفتند كه مردى ناقوس را 
تفسير مى كند و مقصود آن ها امام على بود اسقف گفت: مرا به حضور او ببريد و من او 
را نزد امام على بردم چون به مالقات حضرت رسيد حضرت صداى ناقوس را براى او 
تفسير كردند، اسقف عرض كرد: من صفت او را در انجيل يافته ام و من شهادت مى دهم 

كه او وصى پسر عموى خودش است. 
حضرت به او فرمودند: 

تو اگر آمدى كه ايمان بياورى من كارى كنم كه موجب تقويت ايمان تو شود. 
اســقف گفت: آرى. حضرت فرمودند: مدرعه2 خود را از تنــت خارج كن و به ياران 
خودت نشان بده آن خالى را كه در ميان دو كتف توست. اسقف گفت: »اشهد ان ال اله اال 

الله  وان محّمدا عبده ورسوله«؛ آن گاه صيحه اى زد و جان داد. 

اميرالمؤمنين فرمودند: »عاش ىف االسالم قليالً ونعم ىف جوارالله  كثريا«. 
زندگيش در اسالم كم بود ولى در جوار رحمت خداوند مدت بسيارى متنعم است.3 

    راهنماى ائمه 440. كتاب على   

امام باقر مى فرمايد: در كتاب على نگاه كردم در آن يافتم كه ارزش هر انســان 
و منزلت او به اندازه معرفتش است.4

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 248.
2. لباسى است از كتان كه راهبه هاى بزرگ مى پوشند.

3. حضرت تفســير ناقوس را در طى اشــعارى تحت عنوان اشعار ناقوســيه تفسير كرده اند كه شرح آن در كتاب 
1001 داستان از زندگى امام على آمده است مناقب ابن شهر آشوب مازندرانى، ج 1، ص 426.

4. بحاراالنوار، ج 1، ص 186.
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و در تاريخ نگارستان از شرح مواقف نقل مى كند: »اّن الجفر والجامعة كتابان لعىل قد ذكر 
فيهام عىل طريقه عىل الحروف الحوادث اىل انقراض العامل واوالده يحكمون بهام«.

به درســتى كه جفر و جامعه دو كتاب اســت، مخصوص على كه در آن دو كتاب 
جميع حوادث تا انقراض عالم به طريق علم حروف )يعنى به طريق رمز( ذكر شده و اوالد 

آن حضرت حكم مى كنند به آن كتاب. 

   441. سينه اى پر علم    

گاهى با دســت اشــاره به ســينه نموده مى فرمود: در اينجا علم فراوانى است بياييد 
بپرســيد گاهى مى فرمود: صحيفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه كه علوم گذشــته و 
آينده در آن هاســت نزد ماست بياييد و بپرسيد... و مى فرمودند: ممكن نيست كه از امام 

چيزى بپرسند و او بگويد نمى دانم.1

   442. وصى به حق نبى   

وقتى رســول خدا از دنيا رفت على دستور داد تا اين كه در مدينه منادى ندا كند 
هر كسى از پيغمبر خدا طلبى دارد يا اين كه رسول خدا به او وعده اى داده بيايد و از 
من بخواهد و همچنين امر فرمود تا اين كه سه سال در سرزمين منى در موقع حج بانك 
زنند تا هر كس كه از رسول خدا طلبى دارد يا اين كه پيامبر به او وعده اى داده جهت 
مطالبه خدمت امام على وصى او بيايد اگر راستگو بود حضرت على گوشه مصالى 
خود را كه بر مى داشت همان مقدار وجه در زير مصال بود به او مى داد واال چيزى در زير 

مصال ديده نمى شد.
عمربن خطاب نزد ابوبكر آمد و گفت از على به واسطه اداى ديون پيامبر مى ترسم 
تا با اين كار مردم را متوجه خود كند و خالفت را از ما بگيرد، ابوبكر گفت چاره چيست؟ 
عمــر گفت: فردا امــر مى كنيم تا اين كــه منادى در مدينه صــدا بزند هر كس از 
پيغمبرطلبى دارد از خليفه مسلمين و جانشين او ابوبكر مطالبه كند، ابوبكر گفت: مى ترسم 
از عهده كار بر نيايم، عمر گفت: چاره اى نيســت و اميد است كه مبتال نشويم لذا فرداى 

1. كاىف، ج1، ص301.
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آن روز دستور دادند تا آن كه منادى در مدينه ابوبكر را وصى رسول خدا معرفى كند و 
بگويد هركس طلبى از رسول خدا دارد از خليفه او ابوبكر مطالبه كند تا او نيز به وعده 

رسول خدا وفا كند. 
ســلمان اين مطلب را به اطالع امام على رســاند امام فرمود: زود است كه از اين 
عمل پشيمان شوند چند روزى نگذشت كه شخصى به نام صمصام به قصد زيارت پيامبر 
اســالم وارد مدينه شد به او گفتند: پيامبر از دنيا رفت او از وصى او سؤال كرد، گفتند، 
در مسجد باالى منبر است وقتى وارد مسجد شد ابوبكر را در باالى منبر ديد از او پرسيد 
تو وصى پيامبرى؟ گفت: آرى. گفت: ديون و وعده هاى او را تو وفا مى كنى؟ گفت: آرى. 
گفت: من شــخص فقيرى از طايفه ى بنى ســليم مى باشم و در ميان آن قبيله از من 
فقيرتر كســى نيســت و در زمان پيغمبرخدا وارد مدينه شدم و سوسمارى را در ميان 
مســجد انداختم و گفتم اگر تو پيامبر خدايى امر كن تا اين سوسمار شهادت به پيغمبرى 
تو دهد ناگاه آن حضرت سوسمار را صدا زد و آن سوسمار آمد و به كلمات روشن شهادت 
به پيغمبرى ايشــان داد من هم گفتم در شعور و ادراك نبايد عقب تر از سوسمار باشم و 
مسلمان شدم آن گاه پيامبراكرم به من احسان فراوانى نمود و به من وعده دادند اگر من 
برگردم و تمام قبيله خود را مســلمان نمايم آن حضرت هشتادناقه سرخ موى سياه چشم 

يك قد و يك ميزان بمن مرحمت فرمايد.
پس از آن به ســوى قبيله خود رفتم و با زحمت هاى فراوان همه آن ها را مســلمان 
كردم، اكنون به مدينه آمده ام تا پيامبر به وعده خود وفا كند و اگر تو خليفه پيامبرى بايد 
بــه وعده آن حضرت وفا كنى واال چرا ادعاى باطل مى كنى و مردم مســلمان را گمراه 
مى گردانى. ابوبكر گفت: اى مرد آيا از پيامبر در اين ادعايى كه مى كنى شاهد گرفته اى؟ 
صمصام گفت: مگر من پيامبر را دروغگو مى دانستم كه شاهد براى خود بگيرم ابوبكر 
عاجز شــد و رو به عمر كرد كه چه بايد كرد عمر ديد ابدا از براى آن ها تهيه هشتاد شتر 
به اين مشخصات ممكن نيست لذا با آن مرد عرب تندى نمود كه چنين وعده اى را ابدا 
پيامبر به تو نداده زيرا از عهده او هم خارج بوده كه هشــتاد شــتر به اين وصف براى تو 

تهيه كند چرا خليفه پيامبر را به زحمت مى اندازى؟ 
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ســپس دســتور داد صمصام را از مســجد بيرون نمودند صمصام با چشم گريان در 
كوچه هاى مدينه مى گشت و مى گفت: اَيَْن وىص رسول الله ؛ وصى رسول اهلل  كجاست؟

ســلمان با او برخورد كرد و فرمود: بيا تو را حضور وصى رسول خدا ببرم آن گاه او 
را به حضور امام على آورد چون چشم حضرت به او افتاد فرمود: اى صمصام آيا تمام 
قبيله خود را مســلمان كرده اى كه اكنون در پى وفــا و وعده اى كه پيامبر به تو داده 

آمده اى؟ 
 عرض كرد: آرى به خدا قســم تو وصى پيامبرى حضرت به فرزند خود امام حسن
فرمود: با سلمان و اين مرد عرب در فالن وادى در كنار آن سنگ بزرگ كه در آن صحرا 
است برو و بگو يا صالح چون جواب تو را داد بگو پدرم على مى فرمايد: آن هشتاد ناقه اى 

را كه خداوند در توبه وديعه گذاشته تا به وعده پيغمبر وفا شود تحويل بده.
چون حضرت امام حســن پيغام پدر را رساند صدايى بلند شد كه: )سمعا وطاعة( و 
از سنگ صيحه اى بلند شد و شكافى در آن پيدا شد و از آن مهار ناقه بيرون آمد حضرت 
امام حســن آن را گرفت و به دست صمصام داد چون آن مهار را كشيد هشتاد ناقه با 
همان شــكل كه آن مرد عرب مى خواست بيرون آمد ناقه ها را برداشت و به طرف قبيله 
خــود حركت كرد و مدح على را مى كرد و مى گفت: »اى مردم گمراه نشــويد وصى 

پيامبر على است«.1

   443. صاحب همه زمين   

وقتى كه فضه خادمه به خانه حضرت صديقه كبرى وارد شد به جز شمشير و زره 
و آســياب چيزى در خانه نديد فضه كه خود دختر پادشاه هند بود و از علم اكسير قدرى 
مطلع بود قطعه مســى را برداشت و آن را به طال تبديل كرد وقتى امام على به منزل 

آمد آن را خدمت حضرت نهاد حضرت فرمود: احسنت يا فضه.
اما اگر جســم آن مس را آب كرده بودى رنگش بهتر و قيمتش گران تر مى شد فضه 

عرض كرد: اى سيد من شما اين علم را مى دانيد. 
.) حضرت فرمود: اين كودك هم مى داند )اشاره به امام حسين

1. حديقه الشيعة و مدينه املعاجز.
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امام حســين همانند پدرش ايــن كالم را فرمود: ما از اين بزرگ تر هم مى دانيم و 
اشــاره فرمود با دست مبارك خود به سوى زمين و زمين تمامى گنج هاى خود را آشكار 
نمود. سپس رو به فضه فرمود: طالى خود را در آن طالها انداز و فضه نيز اطاعت كرد.1

   444. بندگان بزرگ پروردگار   

در خرايج راوندى نقل شــده كه روزى اميرالمؤمنين به خانه اش آمد و به حضرت 
زهرا فرمود: آيا از خوردنى چيزى دارى؟ 

حضرت زهرا پاســخ دادند: يا على چيزى در منزل نداريم و دو روز است كه حسن 
و حســين را وعده طعام مى دهم. حضرت على گليمى از همسرش گرفت تا آن را نزد 
كسى گرو گذارد و طعامى تهيه كند آن گاه امام به نزد يكى از همسايگان خود كه مردى 
يهــودى بود رفت گليم را به او داد و يك صاع جو گرفت همين كه حضرت چند قدم از 

يهودى دور شد او به امام گفت: تو را قسم مى دهم و بايستى با تو سخنى بگويم. 
يهودى به امام عرض كرد: پســر عمت مدعى اســت كه حبيب خداست و او اشراف 
رســل نزد خداوند است از او درخواســت كن از خدا بخواهد تا شما را از فقر بى نياز كند. 
حضرت ســكوت فرمود: و در حالى كه با انگشت خود به زمين مى زد فرمود: اى يهودى 
به خدا ســوگند خداوند بندگانى دارد كه اگر پروردگار را قسم بدهند كه اين ديوار را طال 

گرداند مى گرداند در اين لحظه ديوار آنا طال شد. 
حضــرت به ديــوار فرمود: اى ديوار مقصودم نبود كه تو طال شــوى به تو مثل زدم 

يهودى چون چنين ديد شرمسار شد و با اين معجزه مسلمان شد. 

   445. ضيافتى ظريف   

حافظ برسى در كتاب مشارق االنوار آورده كه ابن عباس مى گويد: مردى خدمت امام 
على آمد و درخواست كرد كه حضرت او را مهمانى كند حضرت گرده نان جو طلبيد و 
قدحى آب و قطعه نان سخت را جدا كرده و آن ها را در آب انداخت و به ميهمان فرمود: 

ميل نما. 

1. بحاراالنوار، ج41، ص273.
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چون ظرف غذا را نزد ميهمان آورد ران مرغ بريان بود سپس حضرت پاره ديگرى در 
ظرف انداخت هلو شــد آن مرد گفت: اى موالى من پاره هاى نان خشك مى گذارى در 
آب مبدل به انواع طعام ها مى شــود حضرت فرمود: اين ظاهر است و آن باطن و به خدا 

قسم همه كارها همچنين است.

   446. تكلم با استخوانى   

هنگامى كه امام على اراده جنگ با معاويه را نمود در بين راه عبور حضرت به سر 
پوســيده اى كه واقع در يك طرف رود فرات بود افتاد كه ســال ها از مرگش مى گذشت. 
حضرت توجهى به سر پوسيده كرد و آن را فرا خواند هركه آنجا حاضر بود مشاهده كرد 
كه ســر پوسيده حضرت را اجابت نمود و به طرف ايشان به حركت آمد و با زبان فصيح 
با امام على تكلم نمود، سپس امام فرمود: به جاى خود برگرد آن سر نيز به جاى خود 

برگشت.1

   447. مرگ حق است   

محمدبن عبدالحميد از قول شخصى كه اين حديث را برايش نقل نموده گويد: مردى 
از خاندان ابوطالب مرده بود على در مراسم او حضور نداشت وقتى كه آمد كسانى كه 
در آنجا بودند درباره بينوايان و مرگ سخن مى گفتند با آمدن حضرت ابوالحسن چنان 
سكوتى بر مجلس حكمفرما شد كه گويا بر سر آنان پرنده اى نشسته )و از ترس آنكه به 

پرواز در نيايد دم نمى زدند(.
پس چون نشســت بدون اين كه شخصى سؤالى نموده باشد سخن را اين گونه آغاز 
كرد: پيامبرخدا فرمود: ميان شــصت تا هفتاد سالگى عمر بشر ميدان كار زار زندگى و 

مرگ است آن گاه فرمود: نيازمندان وسيله آزمايش اسالمند.2

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 215.
2. معاىن االخبار، ج 2، ص 429.
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   448. تکلم در عرش   

عبداهلل  بن عمر از رســول خدا پرســيد كه خداوند در شب معراج به كدام لغت با تو 
1.»سخن گفت: حضرت فرمود: »خاطبنى بلغة عىل بن ابيطالب

خداوند با زبان على بن ابيطالب مرا خطاب كرد.

   449. قضاوتى بى مانند   

در زمان خالفت اميرالمؤمنين علــى مردى وصيت كرده بود به مردى هزار دينار 
داده تا هر آنچه را از اين هزار دينار دوســت دارد صدقه دهد و الباقى را براى خود نگه 

دارد. 
آن مرد از دنيا رفت آن شخص نيز از هزار دينار نهصد دينار را براى خود نگه داشت 

و صد دينار آن را انفاق كرد. 
ورثه به او ايراد گرفتند و گفتند پانصد دينار براى تو باشد و پانصد دينار ديگر را صدقه 
بــده او قبول نكرد؛ لذا آن ها داورى را خدمت امام آوردند امام به آن مرد فرمود: به آنچه 

ورثه مى گويند عمل كن ولى آن مرد قبول نكرد.
حضرت فرمود: پس بدان كه بر تو واجب اســت كــه 900 دينار صدقه دهى و 100 
دينار براى خود نگه دارى زيرا كه آنچه دوســت مى دارى آن 900 دينار است و آن مرد 
وصيــت كرده به تو كه آنچه را دوســت مى دارى صدقه كنــى و البته تو نهصد دينار را 

دوست مى دارى.2

   450. راهنماى بى مانند   

مردى خدمت امام على رسيد و عرض كرد خرمايى در پيش روى من بود زن من 
دانه خرما را در دهن خود گذاشــت من قسم خوردم كه آن را نبايد بخورد و نبايد بيرون 

بياندازد و پرسيد حال بايد چه كنم تا از كفاره آن خالصى يابم. 

1. ارشاد القلوب، ج 2، ص 28.
2. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 18.
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امام فرمود: نصف آن خرما را بخورد و نصف ديگر آن را بيرون اندازد.1

    451. راهنماى بشر على   

مــردى خدمت حضرت على آمد و عرض كرد: اين غالم من بدون اذن من عيال 
گرفته حضرت فرمودند: ما بين آن ها جدايى بينداز. 

آن مــرد به غالم خود گفــت: »يا خبيث طلق امراتك« امام على به آن غالم فرمود: 
اكنــون اگر مى خواهى عيال خود را طالق ده و اگــر نمى خواهى آن را نگه دار صاحب 
غــالم گفت: چرا؟ امام فرمود: تو بــه غالم خود گفتى: »طلق امراتك« و اين رضاى تو به 
ترويج است و اكنون طالق به دست عبد  است مى خواهد طالق مى دهد نمى خواهد نگه 

مى دارد.2

   452. قرآن شناس بزرگ   

روزى مردى نذر كرد كه من يك حين روزه خواهم گرفت و براى آن زمانى را تعيين 
ننمود، سپس دچار ترديد شد كه اين حين چه مدت است. 

اين مطلب را به امام على عرض كرد امام فرمود: بايد شش ماه روزه بگيرى سپس 
امام اين آيه 25 سوره ابراهيم را تالوت نمود »توىت اكلها كل حني باذن ربها«؛ سپس در ادامه 

فرمود: اشجار از روزى كه شكوفه مى نمايند تا به ثمر برسند شش ماه طول مى كشد.3

   453. عارفى بى همتا   

امام على به پيشگاه الهى عرض مى كند: »الهى ليس تشبه مسالتى مسالة الّسائلني الن 
الّسائل اذا منع امتنع عن الّسوال وانا الغناء ىب عاّم سالتك عىل كل حال...«.

خداونــدا! خواهش من چون خواهش گدايان نيســت زيرا كه اگر گدا را به او چيزى 

1. ارشاد القلوب ديلمى.
2. مستدرك الوسايل، ج 15، ص 16.

3. كاىف، ج 4، ص 142.
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ندهند ديگر دســت از خواهش خود بر مى دارد اما من در هيچ حال بى نياز از دراز كردن 
دست خواهش و نياز به سوى تو نيستم...1

   454. تنها راه شناخت اسالم واقعى   

رسول خدا فرمود: »... يا عىل ما عرف االسالم بعدى اال بك لقد جعل الله  نسل كل نبىٍّ من 
صلبه ونسىل من صلبك فانت اعّز الخلق لّدى واكرمهم لّدى ومحبوك اكرم عىل من اّمتى«.

يا على! 
اســالم بعد از من فقط به وسيله تو شناخته مى شود و خداوند نسل هر پيامبرى را از 
صلب آن پيامبر قرار داد و نســل مرا صلب تو قرار داد، پس تو عزيزترين و گرامى ترين 

مخلوق خدا در نزد من هستى و دوستان تو نيز عزيزترين امت من نزد من هستند.2

   455. كلمه اى جاويد و جاودان   

رســول خدا در بخشــى از خطبه غدير فرمود: كسى كه با على بيعت مى كند در 
حقيقت با خدا بيعت نموده زيرا دســت خداوند بر فراز دست آن هاست، سپس فرمود: اى 

مردم از خدا بترسيد و با على و حسن و حسين و امامان بعد از آن ها بيعت نماييد. 
آن ها كلمه طيبه جادوانه هســتند كسى كه در بيعت با آن ها وفادار باشد مورد رحمت 

خداوند است و كسى كه بيعت خود را بشكند و خيانت كند هالكت خواهد شد.3

   456. راهگشاى تيزبين   

روزى شــش كودك براى شنا در رود فرات به بازى پرداختند يك نفر از آن كودكان 
غرق شــد سه تن از آن ها شــهادت دادند، كه دو نفر از آن ها او را غرق كردند و دو نفر 
 شهادت دادند كه آن سه نفر او را غرق كردند آن ها جهت حل اين مطلب نزد امام على

1. بحاراالنوار، ج 91، ص 104 )يكى از ممتازترين وجه شخصيتى امام على دعاهاى آن حضرت مى باشد كه 
تقريبا بخشى از آن در صحيفه علويه جمع شده است(.

2. بحاراالنوار، ج 37، ص 272.

3. بحاراالنوار، ج 37، ص 216.
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حاضر شدند آن حضرت فرمود: ديه آن كودك پنج قسمت مى شود53 آن را اولياء آن دو 
كودك بايد بدهند و 52 آن را اولياء آن سه نفر بدهند.1

   457. علی رحمت واسعه   

در كافى به سند خود از ابراهيم بن ابى البال از بعضى از اصحاب خود نقل كرده كه در 
زمــان امام على زنى به نام ام قيان بود روزى يكى از اصحاب اميرالمؤمنين بر او وارد 

شد و او را در حزن و اندوه ديد از او پرسيد: اى ام قيان به چه علت ناراحتى؟ 
او گفت: آن زنى كه مرا آزاد كرده بود از دنيا رفته اســت وقتى او را به خاك ســپردم 
زميــن بــدن او را بيرون انداخت و هرچند او را داخل قبر مى گذاشــتم بــاز او را بيرون 

مى انداخت!!!
راوى گفــت: وقتى خدمت امام على رســيدم ماجــراى آن زن را با امام در ميان 
گذاشتم امام فرمود: زمين اجساد يهود و نصارا را قبول مى كند، اين نيست مگر يك نوع 
عذابى براى اين ميت، ولى اگر از خاك قبر مرد مسلمانى مقدارى در قبر او بريزند ديگر 

آن جسد را بيرون نمى ندازد.
راوى گفت: آمــدم و فرمايش امام على را به ام قيان گفتم او مقدارى خاك از قبر 
مسلمانى گرفت و در ميان قبر آن زن ريخت ديگر آن جسد را بيرون نينداخت من سؤال 
كردم اين زن مگر چه عملى مى كرده كه دچار اين نوع عذاب شده، گفت: او اهل زنا دادن 

بود و وقتى كه حامله مى شد بعد از وضع حمل بچه خود را در تنور آتش مى سوزاند!!!.

   458. آئينه دار حق   

مردى را از قبيله كنده خدمت امام على آوردند امام به واســطه دزدى دســتور داد 
تا دســت او قطع كنند آن گاه امام به او فرمود: واى بر تو حيف نبود با اين چنين صورت 

زيبايى و پاكى لباس و نسب بلند تو در ميان عرب دست به دزدى زدى؟ 
مرد كندى ســر به زير انداخت و گفت: يا اميرالمؤمنين من تا به حال دزدى نكرده ام 

و اين مرتبه اول است. 

1. وسايل، ج 5، ص 47.
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حضرت به او فرمود: واى بر تو خداوند متعال تو را به گناه اول رسوا و گرفتار نمى كند 
تو چند مرتبه دزدى كرده اى تا اين كه گرفتار شدى.

مردى كندى گفت: يا اميرالمؤمنين من ســيزده نفر عيــال را بايد نان دهم اينها به 
غير من ولى و سرپرســتى ندارند حضرت مدتى را سر به زير انداخت، سپس فرمود: بايد 

دستش را قطع كنيد. 
مــردى كندى دامن حضرت را محكم گرفت و التماس كرد حضرت باز ســر به زير 
انداخــت، آن گاه پس از مدتى فرمود: راهى نمى بينم مگر آن كه دســت او را قطع كنيد 
وقتى دست او را قطع كردند آن مرد گفت: به خدا قسم 99 مرتبه دزدى كردم و خداوند 
متعال مرا رســوا نكردند و اين مرتبه صدم بود كه من دزدى كرده بودم وقتى اين خبر را 
به امام دادند امام فرمود: هّم و غّم من برطرف شد چرا كه او اصرار داشت من يك مرتبه 
دزدى كردم و خداوند حكيم و كريم است و به واسطه گناه اول تعجيل در عقوبت بندگان 

نمى نمايد. مردم از هر طرف برخاستند و دست و پاى امام را بوسه زدند.1

   459. روشناى كبريا   

سيد رضى در نهج البالغه آورده كه امام على مى فرمايد: 
ســوگند به خداـ  ســوگندى كه در آن مشيت خدا را مستثنى مى دانمـ  نفس خود را 
چنان رياضت دهم كه اگر گرده نانى برايش فراهم آوردم شاد گردد و به نانخورش نمك 

بسازد. 
و چشم خانه خود را واگذارم كه همچون چشمه اى كه آبش تهى مى شود اشك هايش 

خالى گردد. 
مگر نه اين كه اشــتران بيابان جز وقتى از جويدن سير شدند مى آرمند و گوسفندان 

وقتى چوپانشان آن ها را از علف سير كرد در خفتنگاه خود مى خسبند؟
آيا على هم چون قوت و غذاى خود را خورد همچون حيوانات بياسايد؟ خشكيده باد 
چشــمش اگر پس از ســاليان دراز )جهاد و عبادت( به چارپايان بيابان بدون چوپان و به 

گوسفندانى كه چوپان به چرايشان مى برد اقتدا كند )روحى فداك موالى من(.

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 286.
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   460. مردى بى تكرار   

عمربن خطاب نقل كرده كه رسول خدا فرمود: 
»لو اّن الرياض اقالم والبحر مداد والجن حّساب واالنس كتاب ما احصوا فضايل عىل بن ابيطالب«؛ 

اگر درختان قلم شــوند و دريا مركب و جنيان حســاب كننده و آدميان نويســنده، 
نمى توانند فضايل على بن ابيطالب را شمارش كنند.1

   461. برترين ايمان   

ٍ َعىل  عمربن خطاب از رسول خدا نقل كرد: »لَْو ُوزَن امياُن عىلٍّ بامياِن اُّمتى لَرَجَح امياُن َعىلِّ
امياِن اُّمتى اىِل يَوِم الْقيمة«؛ 

اگر ايمان على را با ايمان اّمت من بسنجند ايمان على بر ايمان امت من تا روز قيامت 
بيشتر و برتر خواهد بود.2

   462. سه نور درخشان   

رسول اكرم فرمود: »سباق االمم ثالثه مل يرشكوا بالله  طرفة عني عىل بن ابيطالب وصاحب 
ياسني ومؤمن آل فرعون فهم الصديقونـ  حبيب النجار مؤمن آل ياسني وحزقيل مؤمن آل فرعون 

وعىل بن ابيطالب وهو افضلهم«.

ســبقت گيرنــدگان از جميع مردم ســه نفر بودند كه شــرك به خداونــد نياورند 
على بن ابيطالب و صاحب ياســين و مؤمن آل فرعون كه ايشــانند راست گويانـ  حبيب 

نجار مؤمن آل ياسين و حزقيل مؤمن آل فرعون و افضل آن ها على بن ابيطالب بود.3

   463. موالى هفت آسمان   

 ثعلبى در تفســيرش نقل كرده عمربن خطاب گفت: شهادت مى دهم از رسول خدا

1. كفايه الطالب،ص251 ـ مناقب خوارزمى، ص328، ح341.
2. حلیة االبرار، ج2، ص53.

3. كفايه الطالب باب 24 و تفسير ثعلبى و تفسير كشاف نوشته زمخشرى.
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شنيدم كه فرمود: »لو اّن السموات الّسبع واالرضني الّسبع ىف كّفة ميزاٍن وُوضَع امياُن عىلٍّ ىف كفٍة 
«؛  ميزاٍن لرجَح امياُن عىلٍّ

اگر هفت آسمان و زمين را در يك كفه ترازو قرار دهند و ايمان على را در كفه ديگر 
هر آينه ايمان على برتر و سنگين تر است بر آن ها.1

   464. حبی عجيب   

رســول خدا فرمــود: »حّب عىّل حسنة ال يرّض معها سيئة«؛ دوســتى و محبت على 
حسنه ايست كه هيچ گناهى به او ضرر نمى رساند.2

   465. پاك بى همتا   

در نزديكى ارتحال رسول خدا ايشان به دخترش فرمود: »اّن الكرامة الله  ايّاك زوّجك 
من هو اقدمهم سلام واكرثهم علام«.

يعنى: از جمله كرامت هاى خداوند به تو آن است كه تزويج كرد تو را به كسى )على( 
كه جلوتر از مردم است در اسالم و عالم ترين آن ها از حيث علم و دانش.

آن گاه فرمود: 
خداونــد متعال نظر كرد بر اهل زمين پس مرا بــه پيغمبرى اختيار نمود آن گاه نظر 
ديگرى فرمود على را برگزيد به وصايت بعد از من ســپس وحى نمود كه تو را به ازدواج 

او در آورم و او را وصى خود قرار دهم.3

   466. رستگاران دنيا و آخرت   

جابربن عبداهلل  نقل نمود: خدمت رســول خدا بوديم كه امام على به سوى ما آمد 
حضرت فرمود: 

1. موده القرىب و مودة هفتم و العمدة نوشته ابن طريق متوفاى سال 600 هجرى قمرى.
2. نهج الحق، ص 259 نوشته عالمه حلى.

3. ينابيع املودة باب 73 ـ جواهر العقدين ـ صواعق املحرقه ـ طبرانى در اوسط و كفايه الطالب با مختصر تفاوتى 
در الفاظ و عبارات اين حديث را آورده اند. 
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»قد اتاكم اخى«؛ يعنى: به ســوى شما آمد برادر من آن گاه رسول خدا به سوى كعبه 

نگاه كرد و دســت على را گرفت و فرمود: »والذى نفىس بيده ان هذا وشيعته هم الفائزون 
يوم القيمة«؛ 

يعنى: به آن خدايى كه جان من در دســت اوســت اين على و شيعيان او رستگارانند 
در روز قيامت.1

   467. درياى اسرار و حكمت   

عبداهلل بن مسعود نقل كرد كه اميرالمؤمنين بر باالى منبر فرمود: »أيها الناس سلوىن 
قبل ان تفقدوىن فان بني جوانحى علام جام فسلوىن فاّن عندى علم االولني واالخرين«؛ 

اى مردم ســؤال كنيد از من قبل از آن كه مرا نيابيد پس به درستى كه در سينه من 
علم فراوانى است سؤال كنيد از من كه در نزد من است علم اولين و آخرين.2

   468. روحی واحد   

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه آورده كه امام فرمود: »ولقد قبض رسول الله  واّن 
راسه لعىل صدرى ولقد سألت نفسه ىف كّفى فامررتها عىل وجهى«؛ 

هر آينه به تحقيق رســول خدا قبض روح شد در حالى كه سر مباركش روى سينه 
من قرار داشــت و روح آن حضرت از دســت من خارج شد و من دستهايم را بر صورتم 

كشيدم3.

   469. نسلی نورانی   

اجداد و آباء امام على برخالف ديگران تا آدم ابوالبشــر همگى موحد و خداپرست 
بودنــد و در صلب و رحم ناپاكــى، آن نور پاك قرار نگرفت و بعد از رســول خدا اين 

طهارت و پاكى اختصاص به على دارد. 

1. مناقب خوارزمى فصل نهم ـ شواهدالتنزيل، ج 2، ص 467.
2. ينابيع املودة ـ بحاراالنوار، ج 51، ص 57.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 561.
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   470. غمخوار امت   

امام على مى فرمايد: »فصربت وىف العني قذى وىف الحلق شجى«؛ صبر كردم مانند كسى 
كه در چشمش خار و خاشاك و در گلويش استخوانى مانده باشد.1

    به على 471. پرخاش دشمن پيامبر   

ام سلمه به عايشــه فرمود: يادت بيايد كه من همراه رسول خدا به حجره تو آمديم 
در آن بين على وارد شــد و با رســول خدا نجوى مى كرد و آن صحبت به طول كشيد 
تو خواســتى بر آن حضرت پرخاش كنى من منعت كردم امــا تو گوش ندادى و به آن 
بزرگوار گفتى، در هر نه روز يك روز نوبت من است آن هم تو آمدى و پيامبر را مشغول 
نموده اى و رسول خدا وقتى اين حركت تو را با على ديد در حالى كه صورت مباركش 
سرخ شده بود به تو فرمود: »ارجعى وراك والله  اليبغضه احد من اهل بيتى وال من غريهم من 

الناس اال وهو خارج من االميان«؛ 

يعنى: برگرد به عقب به خدا قســم احــدى از اهل بيت من و نه غير آن ها از مردم با 
على دشمنى نكند اال اين كه او از ايمان بيرون رفته است پس تو پشيمان برگشتى...2

   472. برترين ها   

رسول خدا فرمود: »انا خاتم النبيني وانت يا عىل خاتم الوصّيني امى يوم الدين«؛ 
رســول خدا من خاتم االنبياء الهى هســتم و تو يا على خاتم اوصياء هستى تا روز 

قيامت.3

   473. كفو فاطمه   

 مى رفت پيامبراكرم در روايتى آمده است كه هرگاه كسى به خواستگارى فاطمه
عذر مى خواســت و مى فرمود: »مل ينزل القضاء بعد«؛ هنوز حكــم و فرمانى در اين باره بر 

1. نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج1، ص151.
2. ابن اىب الحديد، ج6، ص217.

3. عيون اخبارالرضا ، ج 2، ص 74.
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من نازل نشده است.1 تا اين كه امام على به خواستگارى آمد و ايشان را طبق فرمان 
خداوند متعال پذيرفت.

    474. آئينه سرور نبى   

ام ســلمه روايت كرده است: آن هنگامى كه رســول مكرم غضبناك مى شد هيچ 
احدى جز على جرأت سخن گفتن با حضرت را نداشت.2

    475. ثمره رسول خدا   

رسول خدا فرمود: »ان الله  جعل ذريه كل نبى ىف صلبه وجعل ذريتى ىف صلب هذا، يعنى: 
عليا«؛ 

خدا نســل هر پيغمبرى را از پشت او به ثمر رسانده به جز نسل مرا كه از پشت على 
به ثمر مى رساند.3

   476. فرمان خداوند است   

رسول خدا به امام على فرمود: خداوند به من فرمان داده تا فاطمه را به همسرى 
تو در بياورم با چهارصد مثقال نقره اگر تو راضى باشــى. گفت: راضى هســتم اى پيامبر 

خدا.
آن گاه انس بن مالك به نقل از پيامبر مى گويد: خداى بزرگ هر دو شــما را به هم 
برســاند و تالشتان را به سوى خوشبختى رهنمون سازد و بركت به زندگيتان اندازد و از 

شما نيز نوه و فرزندان بسيار و نيكو تكثير سازد.4

1. ذخائر العقبى، ص 30.
2. ينابيع املودة، ص 338، االتحاف بحث االرشاف شافعى، ص 154ـ  تاريخ الخلفاء، ص 66ـ  صواعق املحرقه 
ص 73 ـ االوسط طرباىن ـ كنوز الحقايق، ص 467 ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 116 ـ مناقب سيدنا عىل، ص 42 ـ 
مستدرك حاكم و تلخيص املستدرك، ج 3، ص 130 ـ الرساج امليزان، ص 143 ـ الرشف املؤيد، ص 113 ـ الكواكب 

الدريه، ج 1، ص 39 ـ مناقب املرتضوى، ص 155.

3. دخائر العقبى ىف مناقب ذوى القرىب ـ طبرى، ص 67.
4. ذخائر العقبى ىف مناقب ذوى القرىب طربى، ص 30.
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   477. فريادرس غمديده گان   

در زمان عمر پس از حمله به ايران اســيران خانواده يزدگرد سوم را به مسجد آوردند 
تا خليفه آن ها را ببيند تعداد آن ها 45 نفر بود و بين آن ها مردى وجود نداشت و همه زن 
و كودك بودند عمر به دنبال امام على فرســتاد امام على وارد مسجد شد مشاهده 

كرد كه عده اى در آنجا جمع شده اند. 
عمر گفت: يا على بيا ببين اين زن چه مى گويد؟ 

على كنار عمر بر زمين نشست و از زنى كه مقابل ايستاده بود پرسيد چه مى گويى؟ 
آن زن با زبان عربى مخلوط گفت: من تقاضا كردم كه با يك نفر فارس زبان صحبت 

كنم تا بتوانم منظورم را به او بفهمانم على از او پرسيد تو كه هستى؟
زن جواب داد: من دختر پادشاه ايران هستم.

امام على به زبان فصيح پهلوى ساســانى از او پرســيد: نامت چيست؟ زن گفت: 
شهربانو و پس از اين گفته به گريه افتاد. 

امام على به زبان فارسى به او فرمود: اى شهربانو گريه نكن.
دختر پادشــاه ايران گفت: من از اين جهت گريه مى كنم كه تخت نشــين بودم و بر 
سرير ســلطنت جاى داشــتم و اينك پاى افزار ندارم و پاهاى من از سنگ و خار بيابان 

مجروح شده. 
امام على به زبان فارســى گفت: تو كفاره گناه جد خود خسروپرويز را مى دهى كه 

نامه پيغمبر اسالم را پاره كرد.1
زن جوان سر به زير انداخت عمر از على پرسيد اين زن چه مى گويد؟ 

امام على آنچه را به زبان پهلوى ساسانى به شهربانو گفته و شنيده بود براى عمر 
ترجمه كرد و آن گاه به شهربانو فرمود: تو درخواست كرده بودى شخصى كه زبان فارسى 
را بداند اينجا بيايد كه تو بتوانى منظور خود را به او بگويى اكنون هرچه مى خواهى بگو.

شهربانو قبل از اين كه منظور خود را بگويد اظهار كرد: من نام تو را شنيدم و دانستم 
كه نامت على است اما نمى دانم بين مسلمين داراى چه مرتبه اى هستى؟ 

1. به قول مرحوم سعدى از مكافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برويد جو زجو= اين فرمايش امام ريشه قرآنى 
دارد آنجا كه به خاطر صالح بودن آن مرد خداوند دستور به ترميم ديوار فرو ريخته توسط خضر و موسى داد.

276



على فرمود: من مردى هستم مانند ساير مسلمين و مرتبه اى ندارم. 
شــهربانو گفت: اگر تو داراى مرتبه اى نيستى چرا خليفه نسبت به تو با احترام رفتار 

مى نمايد. 
امام على فرمود: علتش اين است كه من جزو مسلمين اوليه هستم. 

شــهربانو گفت: اگر من و ساير زن هاى اسير گناهكاريم، اين كودكان را كه مى بينى 
گناهــى ندارند و مع هــذا در راه به آن ها تازيانه زدند و چون پاى افزار ندارند پاى همگى 

آن ها مجروح و خون آلود است. 
عمر گفت: مسلمين به كودكان تازيانه نمى زنند و اگر اين اطفال تازيانه خوردند البد 

بر اثر عدم اطاعت بوده است. 
در اين جا عمر از على درباره كودكان اســير پرسيد على برخاست و به كودكان 
خانواده سلطنتى ايران كه همه الغر و گردآلود بودند و پاهاى مجروح داشتند نزديك شد 
و با زبان پارســى با كودكان صحبت كرد اطفال كه مشاهده كردند كسى با زبان پارسى 
با آن ها محبت مى كند خوشــحال شدند و على ضمن صحبت با كودكان يتيم ايرانى 
دست بر سرشــان مى كشيد و آنان را نوازش مى كرد عمر و ديگران كه در مسجد بودند 
ديدند قطرات اشك از چشــم امام على جارى گشت و روى گونه هاى مباركش فرود  

آمد!!
عمر گفت: يا على! چرا گريه مى كنى؟ 

علــى فرمود: چون بيت المال براى نگهدارى اين كودكان بى سرپرســت مجوزى 
ندارد خود من از آنان نگاهدارى مى كنم. 

عمر گفت: يا على! تو پدر يتيمان هستى. 
در همين ماجرا بود كه ماجراى ازدواج شهربانو با امام حسين اتفاق افتاد.1

   478. تسويه حساب هاى سياسى   

عمربن خطاب در روزهاى آخر عمرش گفته بود كه با كشــته شــدن ابولولو )فيروز( 

1. امام عىل در روايت اهل سنت، ص 5.
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نهاوندى1 انتقام خونش گرفته شــده اســت اما در اين ميان عده اى كه واهمه داشتند با 
توجــه به توصيه او، به حضرت علــى روى آوردند تا او را به خالفت برگزينند، در اين 
ميان طلحه بيش از سايرين فعاليت داشت او مى كوشيد عداوت و كينه شخصى ابولولو به 
شــخص خليفه را نوعى توطئه قلمداد كند و با بهانه خونخواهى عمربن خطاب به كشتار 

كسانى بپردازد كه از صميم قلب به حضرت على ارادت داشتند.
ايرانيانى كه در مدينه سكونت داشتند هيچ گونه دخالتى در توطئه قتل خليفه نداشتند 
حتى در اين ميان يكى از موبدان زرتشــتى ســاكن شهر مدينه نهايت تالشش را به كار 
برد تا با اســتفاده از داروهاى ايرانى به معالجــه و مداواى عمر مبادرت كند اما طلحه با 
بى توجهى به اين مســائل، افكار عمومى را عليه ايرانيان ســاكن شهر مدينه شورانيد و 
گروهى از اعراب را با خود همدست كرد و به قتل ايرانيان پرداخت در اين ميان تنها آن 

عده از ايرانيان كه توانستند به بيت المال پناهنده شوند جان سالم بدر بردند. 
طلحه به ســراغ اين دســته نيز رفت او هنگامى كه قصد داشــت افرادى را كه به 
بيت المــال پناه برده بودنــد را از محوطه بيت المال خارج و آن ها را به قتل رســاند امام 
على سر رسيد و به طلحه يادآور شد كه ايرانيان مدينه در پناه قوانين اسالم قرار دارند 

و اسالم هيچ گاه نمى پذيرد كه قتل يك فرد موجب انتقام گرفتن از جماعتى گردد. 
در اين ميان يكى از ايرانيان كه مورد ســتم طلحه قرار گرفت سلمان فارسى بود او 
خاطر مســلمان بودنش به قتل نرسيد اما زندانى شد تا اين كه امام على او را از زندان 

آزاد ساخت.2

   479. يعسوب المومنين   

امام على فرمود: »انا يعسوب املؤمنني واملال يعسوب الظلمة واملال اليروس امنا يراس به«. 
من مهتر مؤمنان هستم و ثروت، رئيس ستمكاران به ثروت خود نمى بالد بلكه به آن 

خودنمايى و برازندگى مى شود.3

1. مرقد فيروز در شهر مقدس كاشان مى باشد.
2. عىل از ديدگاه اهل سّنت، ص 2.

3. معاىن االخبار، ج 2، ص 247.
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   480. راه رسيدن به مقامات معنوى   

قال: رسول الله : »من احّب ان يتمسك بالعروة الوثقى الّتى الانفصام لها فليتمسك بوالية اخى 

ووصيى عىل بن ابيطالب 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 وصى من 

على بن ابيطالب بپيوندد.
پس كسى كه او را دوست بدارد و حلقه واليتش را از دست ندهد تباه نگردد و فردى 

كه با وى كينه توزى و دشمنى كند از سقوط در لجنزار سيه روزى نجات نيابد.1

   481. زهدى بى نظير   

امام على در نامه اى به عثمان بن حنيف مى فرمايد: »اال وان امامكم قد اكتفى من ديناه 
بطمريه ومن طعمه بقرصيه االوانكم التقدرون عىل ذلك ولكن اعينوىن بورع واجتهاد وعفة وسداد 

فوالله  ماكنزت من ديناكم تربا...«.

بدان امام شــما از دنيايش به همين دو جامه كهنه و از غذاها به دو قرص نان اكتفا 
كرده اســت آگاه باش! شــما توانايى آن را نداريد كه چنين باشيد اما مرا با ورع تالش، 

عفت، پاكى و پيمودن راه صحيح يارى دهيد. 
به خدا ســوگند من از دنياى شما طال و نقره اى نيندوخته ام و از غذايم و ثروت هاى 
آن مالى ذخيره نكرده ام و براى اين لباس كهنه ام بدلى مهيا نساخته ام و از زمين آن حتى 
يك وجب در اختيار نگرفته ام و از اين دنيا بيش از خوراك مختصر و ناچيزى برنگرفته ام.2

   482. عدالتى همه گير در كوفه   

امــام على بعد از اينكه به حكومت رســيد عدالتى را در مركز حكومت خود جارى 
ساخت كه همه گير و همه جانبه بود.

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 363.
2. نهج البالغه، نامه 45.
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حضرت خود را در توصيــف كوفه اين چنين مى فرمايد: »ما اصبح بالكوفه اال ناعام اّن 
ادناهم منزلة لياكل الرب ويجلس ىف الظل ويرشب من ماء الفرات«.

هيچ كس در كوفه نيست كه زندگى او سامانى نيافته باشد پايين ترين افراد نان گندم 
مى خورند و خانه دارند و از بهترين آب آشاميدنى استفاده مى كنند.1

    483. جانشين رسول اكرم   

على 13 ســاله بود كه خداونــد به پيغمبر فرمان داد تا خويشــان نزديك خود را 
از نافرمانــى خداوند بيم دهد و دعوت خود را آشــكار ســازد و »وانذر عشريتك االقربني«2 
رســول خدا به على فرمود: به خديجه بگو غذايى تهيه كند سپس چهل مرد از اوالد 
عبدالمطلب )پســرى و دخترى( را خبر كن كه دعــوت مرا براى صرف غذا اجابت كنند 
مردان بنى هاشــم آمدند و بر سفره پيغمبر نشستند، بعد از صرف غذا رسول خدا سه بار 
برخاست و طى ســخنانى دعوت خود را آشكار ساخت و فرمود: خداوند مرا به پيغمبرى 
برانگيخته و هركس از شما زودتر برخيزد و مرا تصديق كند جانشين بالفصل من خواهد 

بود در هر سه بار غير از على آن پسر بچه 13 ساله كسى برنخاست. 
پيغمبر فرمود: بدانيد كه جانشــين بالفصل من على است از او شنوايى داشته باشيد 

از وى فرمان ببريد. 
با اداى اين سخن حاضران كه همه مشرك بودند برخاستند و در حالى كه مى خنديدند 
و بيرون مى رفتند به ابوطالب كه حامى رسول خدا بود به طعنه گفتند: محمد تو را بر آن 

داشت تا از فرمان پسرت على پيروى كنى و اطاعت او را به گردن بگيرى.3

   484. كرم اهلل  وجهه   

جالل الدين دوانى مى نويسد: دانسته بودم كه نفس شريف ايشان )على ( قدسى و 
علم ايشان لدنى است به حدى كه وقتى در مشيمه مادر خود )در شكم( فاطمه بنت اسد 

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 327.
2. بقره / 214.

3. بحاراالنوار، ج 35، ص 174.
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بودند چون حضرت سيدالبشر رســول خدا فاطمه را مى ديدند فاطمه بى اختيار براى 
احترام از جاى خود برمى خاســت و چون از حقيقت حال او ســؤال  نمودند  فرمود: هرگاه 
حضرت سيدالبشــر را مى بينم جنينى كه در مشيمه)شــكم( دارم حركت مى كند كه بلند 
شــود)لذا من نيز مجبورم بلند شــوم( و چون آن حضرت از طرفى به طرف ديگر حركت 
مى كنــد جنين من نيز حركتى مى كند كه مى دانــم روى به آن طرف كه حضرت توجه 

كرده اند آورده است!!
و مى افزايد: 

اكثــر علماى اهل ســنت وجه آن كه ايشــان را »كرم الله  وجهه«؛ يعنــى: گرامى باد 
رخسارش مى خوانند، همين معنى نوشته اند پس دانستم كه ايشان را حالت و مرتبه جناب 
نبوى منكشف بوده، در حالتى كه تولد نيافته بودند، و اين از خواص نفس قدسى است.1

   485. اولين رتبه ها از اوست   

جابربن عبــداهلل  انصــارى گفــت روزى در حضور رســول اكرم نشســته بوديم 
على بن ابيطالب به خدمت آن حضرت رسيد هنگامى كه چشم پيامبر اكرم به رخسار 
على افتاد فرمود: برادرم على به نزد شــما آمد ســپس رو به كعبه كرد و گفت: به 

خداى اين خانه سوگند اين مرد و شيعيانش در قيامت از فائزان و رستگاران اند. 
آن گاه رو بــه ما كرد و فرمود: اى يــاران بدانيد: »انه اولكم اميانا بالله  واقومكم بامرالله  
واوفاكم بعهدالله  واقضاكم بحكم الله  واقسمكم بالسويه واعدلكم ىف الرعيه واعظمكم عندالله  

مزية«.

على اولين مؤمن و پايدارترين شــما در امراهلل  و بــا وفاترين در عهداهلل  و عالم ترين 
در حكم اهلل  با انصاف ترين در تقســيم بيت المال و عادل ترين در حفظ حقوق رعيت و با 

مزاياترين شخص در نزد خداست. 
بعد از اين بيانات آيه شــريفه »اّن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خري الربيه«؛ بر 

پيامبراكرم نازل شد. 
سپس جابربن عبداهلل  ادامه داد و گفت: هرگاه در جمعى بوديم و على از راه مى رسيد 

1. نورالهدايه ىف االمامه، پيوست شرح زندگانى جالل الدين دوانى، ص 13.
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اصحاب پيامبراكرم مى گفتند: اى مردم بهترين بندگان خدا بعد از پيامبراســالم به 
سوى شما مى آيد.1

   486. حركتى عجيب   

صاحب كتاب الغارات2 از استادش نقل مى كند و مى گويد: من بچه بودم پدرم مرا به 
مسجد جامع كوفه برد و على بن ابيطالب در حال ايستاده در روز جمعه مشغول خواندن 
خطبه بود و من ديدم على بن ابيطالب با آســتينش خود را باد مى زند مسجد پر از جمعيت 

بود و من هم بچه بودم پدرم مرا روى گردنش نشاند كه من آن صحنه ها را ببينم.
من اين صحنه را ديدم كه اميرالمؤمنين با آســتين، خود را خنك مى كند به پدرم 

گفتم: پدر چون هوا گرم است اميرالمؤمنين با آستين لباسش خود را خنك مى كند؟
پدرم به من فرمود: اين چنين نيست على بن ابيطالب احساس گرما و سرما نمى كند 
نــه گرما على را آزار مى دهد و نه ســرما و علتش هم آن اســت كه در يك جريانى 
رســول خدا نسبت به اميرالمؤمنين دعا كرد و عرض كرد: خدايا اثر برودت و حرارت 
را به على نچشــان بعد از آن دعا ديگر على نه در تابستان ها از گرما رنج مى برد و نه 

در زمستان ها از سرما رنج مى برد. 
پســرجان! على بن ابيطالب براى اين آســتين لباسش را حركت مى دهد زيرا كه او 
بيش از يك پيراهن ندارد و چون اين لباس را شســته و خشــك نشــده است آستين را 

حركت مى دهد كه خشك بشود. 
پسرم! على از اين كار لذت مى برد چون به غير حق دل نمى بندد و اين را هم هنر 

نمى داند و به حساب كمال نمى آورد. 

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 467.
2. الغارات، ج 1، ص 98ـ  بحاراالنوار، ج 8، ص 739 »الغارات تقريبا يك قرن قبل از نهج البالغه نوشته شده 
است اين كتاب به اين مناسب الغارات نامگذارى شده است كه در آن به غارت هايى كه بنى اميه در زمان حكومت 

امام در قلمرو حكومت حضرت روا داشتند در اين كتاب اشاره شده است«.
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   487. ياورى يگانه   

صاحب كتاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه شريفه: »يا ايها النبى اذا جاءك املؤمناك يبايعنك«1 
آورده كه فاطمه بنت اســد )مادر على( نخســتين زنى بود كه با رسول خدا بيعت كرد 
و نخســتين زنى بود كه هجرت كرد و با پيغمبر بســيار مهربان بــود و پيغمبر براى 
دشــوارهاى محشــر براى او دعا فرمود.... و زمانى كه درگذشت پيغمبر بسيار اندوهگين 
شد و فرمود: تو مرا سير مى كردى در حالى كه عقيل و جعفر و على گرسنه بودند خدايت 

بيامرزد.2

    488. حلم على   

معاويه نامه اى براى امام على نوشــت كه متن نامه اشاره عميقى به آن گفته موال 
دارد كه فرمود: خار در چشــم و اســتخوان در گلو تحمل كرده آنچه را كه ديدم و اينك 

متن نامه: 
يادت مى آورم ديــروز را ـ روزى كه مردم با ابوبكر بيعت كردند ـ كه بانوى خانه ات 
را بر دراز گوشــى سوار كرده بودى و دست بچه هايت حسن و حسين را در دست گرفته 
بودى احدى را از بّدريين و ســابقين در اسالم را فرو گذار نكردى مگر اين كه به سوى 
خويش دعوت كردى و خود با زن و بچه ات به سوى آن ها رفتى و از آنان يارى طلبيدى 
كه يار رســول اهلل  بوده اى و يارى ات كنند اما جز چهار نفر يا پنج نفر تو را جواب نگفتند 
و به جان خودم اگر حق بودى جوابت گفته بودند اما تو ادعاى باطلى داشــتى و آنچه را 
حّقت نبود مى خواســتى و طلب مى كردى و آنچه را نمى رسيدى قصد كرده بودى و اگر 
فراموش كرده باشــى من از ياد نبرده ام كه وقتى ابوسفيان تحريكت مى كرد گفتى: اگر 

چهل نفر يار با عزمى مى داشتم مقاومت مى كردم.3
)اين قضيه تا 40 شب ادامه داشت و كسى جز چند نفر كه طبق دستور امام سرهاى 

خود را تراشيده بودند اعالم آمادگى نكردند(.

1. ممتحنه / 12.
2. تنبيه الغافلني، ص 190.

3. کتاب سلیم بن قیس، ص358.
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طبــرى مى گويد: على را تا فاطمه بــود حرمتى مى نهادند و چون فاطمه رخ بر 
نقاب خاك كشيد همه از او روى بر تاختند.4

لذا ابن ابى الحديد مى گويد: صبر على مانند معجزه است. 

   489. دو بال نبوت   

روزى ابوطالب ديد كه امام على در ســمت راست پيامبراكرم نماز مى گزارد در 
آن حال رو كرد به فرزند ديگرش جعفر )جعفرطيار كه از امام على بزرگ تر بود( فرمود: 
 فرزندم تو هم آن طرف پسر عمويت بايست و نماز بگزار جعفر هم آمد و با رسول خدا
نمــاز گزارد پــس از آن ابوطالب قصيده اى در مدح پيامبراكرم ســرود و على و جعفر 

فرزندانش را مورد وثوق خود قرار داد.5

   490. منافق شناس بزرگ   

محمدبن حنفيه بيان مى كند: روزى پدرم اميرالمؤمنين على با اصحابش ســلمان 
فارســى عمار، صهيب، مقداد و ابوذر از بيرون وارد شهر مدينه شدند كه با عبداهلل بن ابى 

سر كرده منافقين مدينه و پيروانش روبرو شدند. 
چون على نزديك شــده عبداهلل  بن ابى زبان نفاق گشــاد و گفت: مرحبا به ســيد 
 بنى هاشــم »وىص رسول الله  واخيه وختنه واىب السبطني الباذل له ماله ونفسه«؛ امــام على

فرمود: واى بر تو اى ابن ابى! ولى من گواهى مى دهم تو منافقى بى دين هستى.
ابن ابى گفت: يا على! آيا اين سخنان را درباره من مى گويى به خدا سوگند من مؤمنى 

مثل تو و يارانت هستم.
امام على فرمود: اى ابن ابى! مادرت به عزايت بنشــيند به يقين مى دانم تو منافق 
 آمد و از آنچه بين او و پدرم على بى دينى هســتى، عبداهلل  بن ابى به نزد پيامبراكرم

گذشته بود اظهار ناراحتى كرد. 

4. تاريخ طربى، ج 3، ص 208 ـ صحيح بخارى، ج 3، ص 202.
5. الغدير، ج 3، ص 221.
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ابن ابى هنوز در مجلس رســول خدا بود كه آيه شريفه: »واذا القوا الّذين آمنوا« نازل 
شد. 

يعنى: ابن ابى هرگاه اميرالمؤمنين على را كه مؤمن و تصديق كننده قرآن اســت 
مالقات كند مى گويد: »قالوا آمنا« يعنى به محمد و قرآن عظيم ايمان راستين داريم. 

همين ها وقتى دوستان منافق و شياطين خود را مى بينند اظهار مى دارند ما در كفر و 
شرك با شما هستيم »وامّنا نحن مستهزون« ما على و يارانش را استهزا مى كنيم.

خداوند فرمود: »والله  يستهزى بهم« خداى تعالى در پاســخ استهزا به على و يارانش 
آنان را در آخرت عذابى دردناك و مجازاتى سخت مى نمايد.1

   491. پيامبر عزا دار شد   

 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 مانند اين است كه مادر من فوت شده است او فرزندان 
خود را گرســنه مى داشت و مرا سير مى كرد سپس برخاست و به دنبال تجهيز او رفت و 
پيراهن مبارك خود را داد تا او را كفن كنند و در تشــييع جنازه او با پاى برهنه آهســته 
قدم بر مى داشــت 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 شــهادت 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 ابيطالب.

مردم گفتند: 
يا رسول اهلل  درباره اين جنازه چند كار انجام داده ايد كه در جنازه هاى ديگر نكرده ايد؟ 

حضرت فرمود: 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 94.
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اين كه من آهســته گام بر مى داشتم براى كثرت و ازدحام مالئكه بود و هفتاد تكبير 
گفتن از براى آن بود كه هفتاد صف از مالئكه بر او نماز خواندند. 

و امــا اين كه در لحدش خوابيدم براى آن بود كــه در حال حيات روزى براى او از 
فشــار قبر گفتم و او گفت واى از ضعف در آن روز پس در لحدش خوابيدم كه زمين بر 

او فشار نياورد. 
و امــا او را كفن كردم به پيراهن خــودم چون روزى در حال حيات برايش از قيامت 

گفتم كه مردم عريان محشور مى شوند گفت: 
واى از آن روز لذا او را به پيراهن خود كفن كردم تا در آن روز پوشيده محشور گردد 
و اما اين كه به او گفتم فرزندت براى اين بود كه دو ملك آمدند و از او از خدايش سؤال 

نمودند 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 ابيطالب و خداوند ديده اش را به اين روشن 

نمود.1

   492. حق نزد اوست   

عبدالرحمن بن عمره مى گويد: از رســول خدا پرسيدم: مرا براى دستيابى به نجات 
راهنمايى كن؟ 

پيامبراكرم فرمود: هان! پســر سمره آن گاه كه آهنگ ها گونه گون شود و انديشه ها 
پراكنده تو، همراه على بن ابيطالب باش كه او پيشواى امت من وظيفه آنان در بعد از من 

خواهد بود. 
او است فاروق كه حق را از باطل جدا كرده، مى شناساند آنكه پرسد، او را پاسخ خواهد 
داد و آنكه راه جويد او را هدايت خواهد كرد آن كه جوياى حق اســت بداند كه حق نزد 

اوست و آن كه هدايت را جستجوگر است بداند كه هدايت را در على خواهد يافت.2

1. حق اليقني، ص 398.
2. كامل الدين، ص 257.
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   493. سخن گوى قرآن كريم   

امــام على مى فرمايد: »وهذا القرآن امنا هو خط مستور بني الدفتني الينطق بلسان والبد 
له من ترجامن«.

اين قرآن خطى اســت نوشته شده كه از دو طرف در ميان دو جلد قرار گرفته و اين 
خطوط نوشته شده زبانى ندارد كه سخن بگويد و چاره اى جز اين نيست كه بايد مفسر و 

ترجمانى باشد كه قرآن را تفسير كند.1

   494. كسى چون من نمى يابيد   

امام على مى فرمايد: هان اى مردم! دانش به سرعت دامن بر مى چيند به زودى مرا 
از دســت خواهيد داد پس از من بپرسيد و بدانيد كه هرگز از هيچ آيه اى نخواهيد پرسيد 
مگر آن كه حقايق آن را بيان خواهم نمود. بى گمان شــما هرگز كســى چون من را كه 

بدين سان از قرآن سخن گويد نخواهيد يافت.2

    495. پرورش يافته رسول اكرم   

رســول خدا بعضا به مادر امام على فاطمه بنت اســد مى فرمود: گهواره على را 
در كنار بســتر من بگذار و سعى داشــت كه مراقبت از وى را خود به عهده داشته باشد3 
رســول خدا موقع شستشــوى، او را تطهير مى كرد و در وقت خوردن به دهان او شير 
مى گذاشت و چون مى خوابيد گهواره اش را تكان مى داد و موقعى كه بيدار مى شد با وى 
بازى مى كرد او را به سينه مى چسبانيد و پيوسته بغل مى كرد و در كوهها و دره هاى مكه 

او را مى گردانيد.4

1. نهج البالغه، ص 125.
2. تاريخ دمشق، ج 42، ص 397.

3. بحاراالنوار، ج 35، ص 31 و 34.
4. كشف اليقني عالمه حلى، ص 6 )امام على به بخشى از نزديكى و هم نشينى ها با رسول خدا در خطبه 

قاصعه اشاره فرموده اند(.
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   496. قدردانی خدای بزرگ   

ابن عبــاس گفــت: خداونــد متعال بــا دو آيــه از قرآن كريم از كارهــاى با ارزش 
على بن ابيطالب تشــكر و قدردانى فرمود: يكى در آيــه 144 آل عمران: »وسيجزى الله  

الشاكرين« وديگرى در آيه »وسنجزُى الشاكرين«.1

   497. اسماء با بركت   

سليمان جعفر مى گويد: از حضرت موسى بن جعفر شنيدم: در خانه اى كه اسم محمد 
يا على يا حســن يا حسين يا جعفر يا عبداهلل  و از زنان اسم فاطمه باشد فقر و تنگدستى 

وارد آن خانه نخواهد شد.2

   498. فضايل منحصر به فرد   

هجرى از عمويش نقل مى كند از امام على شــنيدم كه فرمود: من سخنى به زبان 
جارى مى كنم كه هركس بعد از من آن را تكرار كند بسيار دروغگو است. 

من بنده خدا و برادر رسول خدا و وارث پيامبر رحمت مى باشم و سرور زنان امت را به 
همسرى خود برگزيدم و من بهترين اوصياء مى باشم.3

    499. مايه افتخار امام على   

در شعرى منسوب به امام على آمده كه آن حضرت فرموده است:
من به فاطمه و فرزندانش مباهات مى كنم آن گاه به رسول خدا افتخار مى كنم در آن 

هنگام كه فاطمه را به همسرى من در آورد.4

1. شواهد التنزيل، ج 1 ـ آل عمران / 145..
2. سفينةالبحار، ج 4، ص 295.
3. اعالم الورى، ج 1، ص 298.

4. ديوان امام عىل بن ابيطالب محمد عبدالرحمن عوض، ص 65.
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   500. سربلندي ويژه   

امام على در جريان شــوراى شــش نفره كه به توصيه خليفــه دوم براى انتخاب 
جانشــين دوم تشكيل شــده بود و امام على نيز يكى از آن ها محسوب مى شد خطاب 

به ساير اعضاء فرمود: 
شــما را به خدا سوگند مى دهم! آيا در بين شما به جز من كسى هست كه همسرش 

بانوى زنان جهان باشد؟ همگى پاسخ دادند: نه.1

   501. اولين گرد آورنده قرآن   

ابن ابى الحديد درباره گرد آورى قرآن توســط علــى مى گويد: »واما قراءته القرآن 
القرآن عىل عهد  يحفظ  كان  انه  الكّل عىل  اتفق  الباب  اليه ىف هذا  املنظور  فهوا  به  واشتغاله 

رسول الله  ومل يكن غريه يحفظه ثم هو اول من جمعه نقلوا كلهم انّه تاّخر عن بيعة ابوبكر...«.

همه علماى اسالم اتفاق نظر دارند كه در زمان پيامبر على تمام قرآن را حفظ كرد 
آن گاه او نخستين كسى است كه قرآن را گرد آورد. 

همه علماء مى گويند: 
او در بيعت ابى بكر تأخير كرد محدثان به گفته هاى شيعه مبنى بر اين كه تأخير وى 
به منظور مخالفت با ابوبكر بود قائل نيســتند بلكه مى گويند حضرت به گردآورى قرآن 

مشغول بود. 
پس اين داللت مى كند بر اين كه على اولين كســى است كه قرآن را گردآورى كرد 
زيرا اگر قرآن در حيات پيامبر گردآورى شده بود نياز نبود كه بعد از وفات آن حضرت به 

گردآورى قرآن مشغول شوند.2

1. احتجاج، ج 1، ص 321.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 27.
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   502. قرآن نويس   

ابن سعد در طبقات الكبرى در روايت مسندى از محمد گويد: همه مسلمانان را اعتقاد 
بر اين بود كه على قرآن را به ترتيب نزول آن نوشته است.1

و محدث ابوعمر يوسف بن عبداهلل  در كتاب االستيعاب در روايت مسندى از ابن سيرين 
مى گويد: على قرآن را به ترتيب نزول آن نوشت.2

    503. مصحف على   

محدثان شيعه و سنى با اتفاق نظر مى گويند: مصحف على )قرآن جمع آورى شده 
توسط على ( داراى تأويل، تفسير، تنزيل، ناسخ و منسوخ و متشابهات و... بود. 

لذا سليم بن قيس در كتاب خود مى آورد: چون على قرآن را جمع آورى كرد به دست 
خودش تنزيل تأويل ناسخ و منسوخ آن را نوشت.3

    504. قرآن نازل در دست اهل بيت   

عن جابر قال ســمعت اباجعفر يقول: »ما من احد من الناس يقول ان جمع القرآن كله 
كام انزل الله  اال كذاب وما جمعه وما حفظ كام انزل الله  اال عىل بن ابيطالب واالمئه من بعده«.

جابر روايت كند كه شــنيدم امام باقر فرمود: هركــس بگويد قرآن را آن طور كه 
خداوند نازل كرده است من گردآورى كرده ام دروغگوست. 

قــرآن را جز على بن ابيطالــب و ائمه پس از او هيچ كس ديگر به ترتيب نزول آن 
حفظ و گردآورى نكرده است.4

   505. اولين مصنف   

ابن شــهر آشوب از علماى شيعه در قرن پنجم در كتاب معالم العلماء مى نويسد: »بل 
الصحيح اّن اّول من ّصنف فيه امرياملؤمنني عىل جمع كتاب الله  جل جالله« 

1. طبقات الكربى، ج 2، ص 338.
2. االستيعاب حاشيه االصابه، ج 2، ص 252.

3. بحاراالنوار، ج 92، ص 52.
4. اصول كاىف ج 1، ص 228 و الربهان ىف تفسري القرآن، ج 1، ص 15.
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بلكه درست اين است كه اولين كسى كه در اسالم كتاب تصنيف كرد على بن ابيطالب 
اميرالمؤمنين است كه كتاب الهى »قرآن« را گردآورى كرد. 

   506. فضيلت واقعى    

درباره آيه 19 سوره مباركه توبه »اجعلتم سقاية الحاج وعامرة املسجدالحرام كمن آمن بالله  
واليوم االخرو جهد ىف سبيل الله  اليستون عندالله  والله  اليهدى القوم الظاملني«.

آيا ســيراب كردن حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام را همانند كسى پنداشته ايد كه 
به خدا و روز قيامت ايمان آورده اســت و در راه خدا جهاد مى كند؟ )نه اين دو( نزد خدا 

يكسان نيستند و خدا ستمكاران را هدايت نخواهد كرد. 
امام حسن مجتبى فرمود: همانا پدرم مؤمن راستين به خدا و روز قيامت و مجاهد 

در راه خدا بود و اين آيه درباره وى نازل شده است.5 
در روايــت ديگر امــام باقر نيز درباره همين آيه شــريفه فرمود ايــن آيه درباره 

على بن ابيطالب نازل شده است.6

   507. افتخاری استثنايی   

طبرى نيز در تفســير خــود از محمدبن كعب قرظى نقل كرده كه طلحه بن شــيبه از 
بنى عبدالدار و عباس بن عبدالمطلــب و على بن ابيطالب بر هم افتخار مى كردند. طلحه 
گفت: من متولى خانه خدا هستم وكليد خانه خدا در دست من است اگر بخواهم شب را 

در آن به سر خواهم برد. 
عباس بن عبدالمطلب نيز گفت: من مســئول آب دهى به زائران خانه خدا هستم و اگر 
بخواهم شــب را در مســجدالحرام به ســر خواهم برد. امام على به آن ها فرمود: من 
نمى دانم شما چه مى گوييد ولى من شش ماه پيش از ديگران به سوى قبله نماز خواندم 

و اهل جهاد در راه خدا هستم.
آن گاه خداوند آيه فوق را نازل فرمود. 

5. اماىل طوىس، ص 563.
6. الدراملنثور، ج 4، ص 154.
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و در نقل ديگر كه از تاريخ دمشــق آمده اســت كه عباس و شيبه متوليان خانه خدا 
نشسته بودند و بر يكديگر فخرفروشى مى كردند عباس به وى گفت: 

من برتر از توأم من عموى پيامبرخدا و وصّى پدرش و ســاقى حاجيانم، شــيبه به او 
گفت: من از تو برترم من امين خانه خدا هستم آيا اينگونه كه من مورد اعتمادم تو مورد 

اعتماد قرار گرفته اى؟ 
در ايــن اثناء امام على به جمع آن ها پيوســت. عباس به امام گفت: پســر برادرم 
لحظه اى صبر كن! على ايستاد. عباس ماجراى گفتگوى خود را گفت. امام على به 

او فرمود: عموجان شما به او چه گفتيد؟ 
عباس: جواب خود را به شيبه گفت: 

امام ســپس به شيبه فرمود تو چه گفتى؟ شــيبه نيز جوابش را گفت. امام على به 
آن ها فرمود: همانا من از هر دو نفر شــما برترم، من از بين مردان اين اّمت اولين كسى 
هستم كه ايمان آورد و در راه خدا مهاجرت و در راه دين او به جهاد فى سبيل اهلل  پرداخته 
اســت. همه آن ها به خدمت رســول خدا رســيدند و هر يك از افتخارات خود گفت. 
پيامبراكرم چيــزى جواب نفرمود و همه رفتند، بعد از چند روز وحى درباره آن ها نازل 

شد. پيامبر هر سه نفر آن ها را خواست و براى آن ها آيه فوق را خواندند.

   508. معيار شناخت   

در دعــاى ندبه آمده: ثم قال: »انت اخى ووصّيى ووارىث لحمك من لحمى ودمك من دمى 
وسلمك سلمى وحربك حرىب واالميان مخالط لحمك ودمك كام خالط لحمى ودمى وانت غدا عىل 

الحوض خليفتى وانت تقىض دينى وتنجز عداىت وشيعتك عىل منابر من نور مبيّضة وجوههم حوىل 

ىف الجنة وهم جرياىن ولوال انت يا عىل مل يعرف املؤمنون بعدى...«.

رسول خدا فرمود: يا على تو برادر و جانشين و وارث منى، گوشت تو همانند گوشت 
من و خون تو مانند خون من است آشتى با تو آشتى من و پيكار با تو پيكار با من است، 
آن چنان نيروى ايمان با گوشت و خون تو در آميخته كه گويى با گوشت و خون من در 
آميخته است تو فرداى قيامت جانشين من در حوض كوثر خواهى بود و آنچه را كه من 
به شيعيان تو وعده داده ام ادا خواهى كرد و ايشان بر منابرى از نور با چهره هايى تابناك 
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در كنار من در بهشــت قرار دارند و همسايگان منند و اگر تو نبودى ـ اى على ـ پس از 
من مؤمنان شناخته نمى شدند. 

   509. صاحب لوای حمد   

قندوزى در ينابيع المودة، صفحــه113 روايت نقل كرده كه لواى حمد در قيامت در 
دســت على اســت. اقرار به اين فضيلت منحصر به فرد موال اميرالمؤمنين على در 

كتب اهل سنت بسيار به چشم مى فرود.

   510. صديق اكبر   

  عبادبن عبداهلل  گفت: شنيدم كه على بن ابيطالب فرمود: من بنده خدا و برادر رسول اهلل
و صديق اكبرم كه هركس پس از من اين ســخن را بگويد دروغگو باشــد كه من هفت 

سال پيش تر از ديگران با رسول اهلل  نماز گزاردم.1

   511. كاتبى امين   

مصحف امام على همان قرآنى است كه در زمان رسول خدا در حين نزول آيات 
با دســتور و امالى پيامبر آن حضرت )امام على ( مى نوشــت و آن نوشته ها تا هنگام 
ارتحال رســول خدا نزد آن حضرت نگهدارى مى شد و در حين وفات به على سپرده 

شد تا آيات نوشته شده و پراكنده را به ترتيب اسباب نزول گردآورى نمايد. 
در اخبار ابى رافع است كه پيامبر در بيمارى خود به على فرمود: يا على! اين كتاب 
الهى است پس بگير در نزد خود، على آن را در جامعه اى پيچيد و به خانه خود برد چون 
پيامبــر رحلت نمود على كه آگاه به قرآن بود در خانه خود نشســت و آن را به ترتيب 

نزول جمع كرد.2
ســليم بن قيس هاللى مى گويد: از على شنيدم كه مى فرمود: آيه اى از قرآن بر پيامبر 

1. تاريخ طربى، ج 1، ص 537.
2. بحاراالنوار، ج 92، ص 51.
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نازل نمى شــد مگر اين كه بر من مى خواند و امال مى كرد و من با خط خود مى نوشتم و 
تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ آن را به من آموخت...1

جبله بن سحيم از پدرش از اميرالمؤمنين روايت كند كه فرمود: اگر كرسى براى من 
گذاشته شود و قلم براى من معرفى شود هر آينه قرآنى را )براى مسلمانان( برون مى كنم 

كه پيامبر بر من امالء كرد و من با خط خود نوشتم.2

   512. کاتب وحی   

در منبع اهل ســنت نيز به مصحف امام على اشاره شده است: چنانچه جالل الدين 
سيوطى در االتقان روايتى را از ابوداود از ابن سيرين به شرح زير ياد مى كند!

على فرمود: چون پيامبر وفات كرد من ســوگند ياد كردم كه تا قرآن را جمع نكنم 
جز براى نماز ردايم را بر دوش نيندازم و اين گونه بود كه قرآن را جمع كردم.3

   513. نوشتن قرآن به ترتيب نزول   

ابن سيرين گويد:... به من خبر داد كه على قرآن را به ترتيب نزول نوشت و اگر آن 
قرآن در مجامع مسلمانان حضور مى داشت علم زيادى در آن يافته مى شد. 

طبرسى در احتجاج روايتى را به شرح زير نقل كرده است. 
چون على بى وفايى مردم را ديد در خانه خود نشســت و به قرآن رو آورد تا آن را 
گــردآورى كند پس از خانه بيرون نيامد تا همه قرآن را گرد آورد و به ترتيب نزول آن را 

نوشت...
آن گاه آن را در جامه اى پيچيد و مهر كرد ســپس على در حالى كه مردم با ابوبكر 
در مسجد پيامبر اجتماع كرده بودند مردم را با آواز بلند خطاب كرد و فرمود: اى گروه 

مردم!
از نخستين لحظه وفات پيامبر من به تغسيل و تكفين او مشغول بودم آن گاه به قرآن 

1. كامل الدين، ص 284، باب 24، ج 37.
2. بحاراالنوار، ج 92، ص 510.

3. جالل الدين سيوطى االتقان منشورات الرشيف الرىض، ج 1، ص 204.
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رو آورم و همه آن را گرد آورده و در جامه گرد آورى كرده ام و آيه اى نازل نشد مگر اين 
كه پيامبر بر من قرائت مى كرد و تأويل آن را بر من مى آموخت.1

مرحوم مجلســى در كتاب بحاراالنوار مطالب ياد شده را به طرق گوناگون از شيعه و 
سنى نقل مى كند.2

پس از آن كه امام على مصحف را به مردم ارائه نمود. 
فرمود: من بدين جهت اين قرآن را به شما عرضه كردم كه فرداى قيامت نگوييد ما 

از آن غافل بوديم...
آن گاه عمــر گفت: ما بى نيازيم و ما قرآنى را كه تو به آن دعوت كردى با خود داريم 
حضرت فرمود: به خدا سوگند بعد از اين روز آن را هرگز نخواهيد ديد و بر من واجب بود 

كه بعد از گردآورى آن را به شما خبر دهم. 
سپس على به خانه خود برگشت.3

    514. ثواب يك تنفس على   

عالمــه امينى درباره خوابيدن امام على در بســتر پيامبر يــا همان ليله المبيت 
مى گويد: در قيامت عده اى حسناتشــان روشــن است به بهشــت مى روند و عده اى نيز 

سيئاتشان روشن است به جهنم مى روند. 
اما عده اى هســتند كه حسنات و سيئاتشــان برابر است راهى براى نجات ندارند، به 
امام على گفته مى شــود ثواب يك نََفِس خوابيدن در بستر پيامبرت را بده تا اين ها به 

بهشت بروند على فورا آن ثواب را مى دهد آنان وارد بهشت مى شوند.4

   515. عقل و حكمت را ببين   

 از رسول خدا بودم كه درباره حضرت على عبداهلل  بن عباس مى گويد: نزد پيامبر

1. احتجاج طربىس، ج 1، ص 82.
2. بحاراالنوار، ج 92، ص 52.

3. كتاب سليم بن قيس، ج 2، ص 582 اين مصحف شريف فى الحال در دست امام عصر است كه بعد از ظهور، 
آن كريم بزرگوار آن را به مردم ارائه مى دهند.

4. عالمه امينى »ره« از كتاب اهل سنت.
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سؤال شد پيامبراكرم فرمود: »قسمت الحكمة عرشة اجزاء فاعطى عىل تسعة اجزاء واعطى 
الناس جزء واحدا«؛ 

دانش و حكمت به ده قســمت تقسيم شده 9 قســمت آن به على داده شده و يك 
قسمت باقى آن به همه مردم.1

   516. ايثار عاشقانه   

در شــب ليلة المبيت وقتى كه قريش در رختخواب رسول خدا امام على را ديدند 
يكــى از كفــار قريش گفت: على را رهــا كنيد كه مجنون محمد اســت )قريب به اين 

مضامين(.
امام على در پاســخ به او فرمود: عقلى كه به من داده شــده اگر بين تمام مجانين 
دنيا تقســيم شود همه شان عاقل مى شوند و اين اشاره ايست به همان روايت فوق االشاره 

فانهم و تأمل.

   517. سخنان امام حسن درباره پدرش   

چون على وفات كرد حســن به خطبه ايســتاد و خدا را ستود و بر او ثنا گفت و بر 
پيامبر درود فرســتاد و سپس گفت: هان امشــب مردى در گذشت كه پيشينيان به او 

نرسيده اند و آيندگان هرگز مانند او را نخواهند ديد. 
كســى كه نبرد مى كرد و جبرئيل در طرف راســت و ميكائيل در طرف چپ او بودند 
به خدا قسم در همان شبى وفات كرد كه موسى بن عمران در گذشت و عيسى به آسمان 

برده شد و قرآن نازل گرديد. 
بدانيد كه او زر و سيمى به جا نگذاشت مگر هفتصد درهم كه از مقررى او پس انداز 

شده بود و مى خواست با آن مبلغ براى خانواده اش خادمى بخرد.2

1. شواهدالتنزيل، ج 1، حديث 146.
2. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 140.
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   518. برادرى در شأن خاتم االنبياء   

ابن اسحاق مى گويد: 
از جمله كارهايى كه رســول خدا در ابتداى ورود به مدينه بين اصحاب خود چه از 
مهاجريــن و يا انصار انجام داد ايجاد پيمــان برادرى در بين آن ها بود و به آن ها فرمود: 
»تاخوا ىف الله  اخوين«؛ پس دست خود را در دست على بن ابيطالب نهاد و فرمود: اين برادر 

من اســت، پس پيامبر كه سرور همه انبياء و پيشواى پرهيزكاران و فرستاده پروردگار 
جهانيان است و در بين بندگان براى او مثل و مانندى وجود ندارد با على بن ابيطالب عقد 

برادرى بست.1

   519. قوت ربانى   

شــيخ جليل ابوجعفر محمدبن على بن محمد آملى معروف به عمادالدين طبرى كه از 
اعالم اماميه قرن ششــم هجرى است در كتاب شريف بشاره المصطفى شيعه المرتضى2 
به اسنادش روايت كرده است »عن اصبغ بن نباتة« قال: »كتب امرياملؤمنني ىف ما كتب اىل سهل 

بن حينف والله  ما قعلت باب خيرب وقذفت به اربعني ذراعا مل يحّس به اعضاىئ بّقوة جسّدية والحركة 

غذائّية ولكّنى ايّدت بقّوة ملكوتّية ونفس بنور ربّها مضيئة فانا من احمد كالضوء من الضوء...«.

اميرالمؤمنين امام على در نامه اى كه به ســهل بن حنيف نوشت فرمود: به خداوند 
ســوگند من به قوت جســدى و حركت غذايى در خيبر را نكنده ام و آن را به چهل ذراع 
دور نيفكنده ام ولكن آن در را كندم به واســطه قوت ملكوتى و نفسى كه به نور رب خود 

مستضى ء است. 
و بــه عبارت ديگر: ســوگند به خداوند من به تأييد و قّوت ملكوتى و نفســى كه به 
نور رب خود مستضى ء اســت در خيبر را كنده ام و به چهل ارش دور افكنده ام چنان كه 
اعضايم بدان احســاس نكرده است )سنگينى و فشــارى برايم نداشته است( نه به قّوت 

جسدى و حركت غذايى.3

1. سريةابن هشام، ج 2، ص 504.
2. بشارة املصطفى، ص 235، چاپ نجف.

3. هزار و يك كلمه، ص 167 ـ 166.
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   520. همراه همه انبياء الهى   

امام على مى فرمايد: من با پيامبران خدا در باطن بودم و به همراه رسول اهلل  در 
ظاهر بودم.1

   521. حامل قرآن   

سليم بن قيس مى گويد: كه امام على فرمود: »ما نزلت عىل رسول الله  آية اال اقرانيها 
-او امالها- عىل فاكتبها بخطى وعلمنى تأويلها وتفسريها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابه ها 

ودعاالله  ان يعلمنى فهمها وحفظها«.

آيــه اى نازل نمى شــد مگر اين كه رســول خدا آن را بر من مى خوانــد و من آن را 
مى نوشــتم آن حضرت تأويل و تفســير و ناسخ و منسوخ محكم و متشابه آن آيات را به 
مــن آموخت و به بركت دعاى او حتى يك حــرف را فراموش نكردم و بر اثر دعاى آن 

حضرت خداى سبحان فهم و حفظ و ضبط قرآن را به من عنايت كرد.2

   522. پاك و برگزيده   

در دعاى ندبه آمده: »وزّوجه ابنته سيده نساء العاملني واحل له من مسجده ماحل له وّسد 
االبواب اال بابه ثم اودعه علمه وحكمته«.

ودختر خود بانوى بانوان جهانيان را به همســرى او برگزيد و حالل گردانيد آنچه را 
كه بر خود او در مسجد حالل بود.3

و همه درها را به روى مسجد خويش بست جز در خانه على را سپس علم و حكمت 
خود را به او سپرد. 

1. مصباح الهداية اىل الخالفة والواليه، ص 196.
2. شواهدالتنزيل، ج1، ص48.

3. آنچه براى امام على حالل بود اين بود كه در حال جنابت مى توانست وارد مسجد پيامبر شود.
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   523. سيدة  نساء العالمين   

يكى از فضايل بزرگ حضرت على داشــتن همسرى چون فاطمه زهرامى باشد. 
چنانچه حضرتش مكرر به اين برترى و امتياز اشاره مى فرمودند. 

در جريان ســقيفه امام على ضمن بر شمردن فضايل و كماالت خود و اين كه او 
بايد بعد از پيامبر رهبرى جامعه را عهده دار شــود به ابوبكر فرمود: تو را به خدا ســوگند 
مى دهم آيا آن كســى كه رســول خدا او را براى همســرى دخترش برگزيد و فرمود: 

خداوند او را به همسرى تو )على( در آورد، من هستم يا تو؟
ابوبكر پاسخ داد: تو هستى.1

   524. پدر زنى چون من دارى   

امام رضا از پدر و اجداد گراميش نقل مى كند: كه رســول خدا به على فرمود: 
يا على! سه فضيلت به تو داده شد كه به من داده نشده است. 
على عرض كرد: چه چيزهايى به من داده شده است؟ 

فرمــود: تو پدر زنى همچون من دارى كه من چنين پدر زنى ندارم همســرى چون 
فاطمه به تو داده شــده كه به من داده نشده است حسن و حسين به تو داده شده كه به 

من داده نشده است.2

   525. صراط مبين   

عبداهلل بن نجى مى گويد: از على شــنيدم كه فرمود: واهلل  تا به حال نه دروغ گفتم 
و نه دروغ شــنيدم، هرگز در شبهه نيفتادم و هيچ گاه فراموشى بر من عارض نشد. بدانيد 
من بّينه اى هســتم كه خداى تعالى براى پيامبر اكرم بيان فرمود من بر طريق آشكار 

و صراط مبين هستم.3

1. بحاراالنوار، ج 29، ص 11.
2. مسندالرضا، ج 1، ص 119، حديث 81.

3. شواهد التنزيل، ج 1، حديث 38.
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   526. چهره شناس قيامت   

اصبغ بن نباته مى گويد: روزى در كنار امام على نشســته بودم كه ابن كواء سر دسته 
گروه گمراه خوارج وارد مســجد شــد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين مرا از معناى »وعىل 

االعراف رجال يعرفون كال بسيامهم« با خبر كن. 

امــام فرمود: واى بر تو اى ابن ّكواء »نحن نوقف يوم القيامه بني الجنه والنار فمن ينرصنا 
عرفناه بسيامه فادخلناه الجنه ومن ابغضنا عرفناه بسيامه فادخلناه النار«.

آن مردان ما هســتيم كه در قيامت بين بهشــت و جهنم مى ايستيم هر بنده اى ما را 
نصرت كرده باشد او را به چهره مى شناسيم و به بهشت مى بريم و هر كسى با ما دشمنى 

داشت او را نيز از سيمايش مى شناسيم و در جهنم داخل مى كنيم.1

   527. تحت تعليم خاتم االنبياء   

علــى همراهى خويش با پيامبر را و تحت تعليم و تربيت بودن خود را مكرر در 
نهج البالغه بيان داشته اند از جمله در خطبه مشهور فاصعه و در خطبه 19 نيز مى فرمايند: 

»من همچون نوزاد شترى كه به دنبال مادرش مى رود پيرو و دنباله رو پيامبر بودم«. 
در خطبه 195 نيز مى فرمايند: حتى لحظه اى در مقابل خدا و رسولش اظهار مخالفت 

نكردم.
در خصوص جنبه هاى علمى و رفع شبهات، امام على مى فرمايند: به نكته مجهولى 
برنخوردم جز آنكه درباره آن از رســول خدا ســئوال كردم و پاسخ آن را در خاطرم نگه 
داشتم. و به تعبير پيامبراكرم على تا آنجا اوج گرفت كه به باب شهر علم لقب يافت. 

   528. صاحب اسرار عالم   

عصر خالفت ابوبكر بود تاجرى مى خواســت از مدينه به مسافرت طوالنى برود هزار 
دينار به ابوبكر ســپرد سفر او طول كشيد و وقتى به مدينه بازگشت دريافت كه ابوبكر از 
دنيا رفته اســت نزد خليفه دوم رفت و جريان خود را گفت او اظهار بى اّطالعى كرد نزد 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 263.
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عايشه دختر ابوبكر رفت او نيز اظهار بى اّطالعى كرد تاجر با سلمان آشنايى داشت نزد او 
 رفت و پريشانى خود را در مورد هزار دينار بيان كرده سلمان او را به حضور امام على

برد و جريان را گفت. 
امام على به مسجد آمد و فرمود: امانت تاجر در فالن مكان است كه ابوبكر آن را 
در آنجا پنهان نموده است به دستور آن حضرت آن مكان را شكافتند و هزار دينار را كه 

در آنجا بود بيرون آوردند. 
عمر به على گفت: البــد ابوبكر اين راز را به تو گفته بود امام فرمودند: نه، نگفته 

بود و اگر بناى گفتن بود به تو كه رازدار محرم او هستى مى گفت، نه به من. 
عمر گفت: پس تو از كجا دانستى؟

امــام على فرمود: »خداوند بر زميــن فرمان داده تا هر حادثه اى را كه بر روى آن 
پديد مى آيد به من خبر دهد.1

    529. برگشت آفتاب براى على   

 است مى گويد: با حضرت اميرالمؤمنين جويريه بن مسهر كه از ياران با وفاى على
از قتال با خوارج نهروان مى آمديم تا رسيديم به سرزمين بابل.2

هنگام نماز عصر رســيد على و تمام مردم كه با حضرت بودند از اسب پياده شدند 
على فرمود: »اى مردم! اين سرزمين ملعون و از رحمت خدا به دور است و به تحقيق 
در روزگار ســه بار و يا به روايتى دو مرتبه اهل آن معذب شــدند و خداوند بر آنان عذاب 
نازل كرد و اين سرزمين يكى از شهرهاى قوم لوط است كه زمين، اهل خود را با شكافته 

شدن َخسف از بين برد. 
و اولين ســرزمينى است كه در او بت پرستيده شد براى هيچ پيامبر و يا وصى پيامبر 

حالل و جايز نيست كه در روى آن زمين نماز بخواند. 
اى ياران من هر كدام از شما خواستيد در اين سرزمين نماز بگزاريد مانعى نيست پس 

1. مناقب مرتضوى، ص 273. 
2. محلى است در عراق فعلى نزديك منطقه حله و االن مسجد ردالشمس در آنجاست. 
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مردم در حاشــيه جاده به نماز ايستادند و نماز خويش را به جا آوردند و اميرمؤمنان بر 
استر رسول خدا سوار شد و از آن سامان تشريف برد جويرية گفت: 

واهلل  اميرالمؤمنين را تبعيت خواهم كرد و از آن حضرت نمازم را تقليد خواهم نمود و 
پشت سر آن حضرت به راه افتادم پس سوگند به خدا از جسر ُسورا در ارض بابل نگذشته 
بوديم كه آفتاب غروب كرد پس من شك كردم كه آيا نماز ما بايد فوت شود؟ و آيا نبايد 
حضرت على نماز بخواند؟ پس ناگهان امام متوجه شد و فرمود: يا جويريه آيا شك 
نمــودى؟ عرض كردم: بلى يا اميرالمؤمنين! حضرت در ناحيه اى پياده شــد آن گاه وضو 
ساخت و برخاست و به كالمى و دعايى سخن گفت كه من نفهميديم چه مى گويد گويا 

عبرانى سخن گفت سپس ندا سر داد »الصالة«. 
نظر كردم به سوى آفتاب، سوگند به خدا ديدم كه از بين دو كوه خارج شد.1

و از براى او صوت و صداى شديدى بود. 
آن گاه حضرت به نماز عصر ايستاد و من نماز را با آن حضرت گزاردم. 

وقتى كه از نماز فارغ شديم فورا شب شد همچنان كه بود. 
پــس آن هنگام حضرت رو به من كرد و فرمود: اى جويريه بن مســهر همانا خداوند 
عزوجــل به حبيبش مى فرمايد: اى پيامبر! به نام عظيم پروردگار خود تســبيح گوى اى 
جويرية من خداوند را به اسم اعظمش خواندم آفتاب را براى من برگرداند جويرية وقتى 
كــه اين معجزه را از آن حضرت ديد گفت: به پروردگار كعبه ســوگند كه تو وّصى نبى 

هستى.2

   530. گفتگوى على با خورشيد   

محمدبن عبــاس از جابر انصارى روايت كرده گفت: عمــار را در يكى از كوچه هاى 
مدينه مالقات نمودم پرسيدم پيغمبر اكرم كجاست؟ جواب داد: با جمعى از اصحاب در 
 مسجد مى باشند به مسجد رفته به حضورش شرفياب شدم در آن اثناء على بن ابيطالب

1. مســئله برگشت خورشيد براى، حضرت سليمان در قرآن به آن اشاره شده است سوره ص آيه 30 تا 33 و در 
روايت ديگرى اســت كه خداوند براى حضرت يوشع بن نون وصى حضرت موسى نيز آفتاب را برگردانيد البته در 

روايات ديگرى مسئله برگشت خورشيد به شكلهاى ديگر براى حضرت بيان شده است. 
2. من اليحرضه الفقيه، ج 1، ص 203. 
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نيز تشــريف آورد پيغمبر از جاى خود به احترام آن حضرت بلند شد و ميان ديده هاى او 
را بوسيد و پهلوى خود نشاند پس از آن فرمود: يا على از جا برخيز و با خورشيد صحبت 
كن پاسخ تو را خواهد داد آن حضرت به خورشيد خطاب كرد: اى مخلوق با عظمت خدا 
چگونه صبح كردى؟ عرض كرد: به خير و خوشــى اى اول و اى آخر و اى ظاهر و اى 
باطن و اى كســى كه به هر چيزى توانايى دارى و به اسرار نهايى جهانيان آگاه هستى، 
اى برادر و وصى پيغمبر آخر زمان؛ تمام مردم از اين جواب خورشــيد مضطرب و حيران 
گشــتند حضور پيغمبر رسيدند و عرض كردند چگونه اســت كه خورشيد على را با اين 

اوصاف الهى خطاب نمود؟!
پيغمبر فرمود: 

مراد از اول آنســت كه على اول كســى اســت كه به خدا ايمان آورد و منظور از 
آخرين، كسى است كه مرا روى تخته مغتسل مشاهده مى كند و اولين وصى پيغمبر آخر 
زمان اســت و بعد از من ديگر پيغمبرى نيست و مراد از ظاهر آن است كه او بر مخزون 
سّر خداوند و من آگاه مى باشد و مقصود از باطن، بطون علم من باشد و اما علم خداوند: 
همانا نازل نكرده اســت علمى از حالل و حرام و واجب و مســتحب و تنزيل و تأويل و 
محكم و متشابه و مشكل را، مگر آنكه على به همه آن ها داناست و اگر ترس آن نبود كه 
طايفه اى در حق او مى گفتند آنچه را كه نصارا در حق عيسى گفته اند درباره على منقبتى 
مى گفتم كه عبور نمى كرد از جايى مگر آنكه مردم خاك زير قدم او را بر مى داشتند و از 

آن طلب شفا مى نمودند!1

   531. تو به منزله خود من هستى   

... اميرالمؤمنين فرمودند: آن گاه پس از خطبه خواندن حضرت رسول در فضيلت 
ماه رمضان من از جا برخاستم و پرسيدم: اى رسول خدا بهترين كارها در اين ماه چيست؟ 
حضرت فرمودند: اى ابوالحسن! بهترين كارها در اين ماه ورع و پرهيزكارى از محرمات 
خداوند عزوجل، ســپس گريستند من پرسيدم: يا رســول اهلل  چه چيزى شما را به گريه 
واداشت؟ حضرت فرمودند: اى على! از حادثه اى كه در اين ماه بر سر تو خواهد آمد گويى 

1. تفسري جامع، ج 7. 
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من هستم و تو مشغول نمازگزاردن براى پروردگارت و شقى ترين كس در بين گذشتگان 
و آيندگان بدتر از پى كننده شتر قوم ثمود از جا برمى خيزد و ضربتى بر فرق سرت مى زند 

كه رويت از خون آن رنگين مى شود. 
اميرالمؤمنين فرمودند: آن گاه پرسيدم: اى رسول خدا آيا اين حادثه در هنگامى رخ 
مى دهد كه دين من سالم اســت؟ حضرت فرمودند: آرى در زمان سالمت دينت خواهد 
بود، آن گاه حضرت فرمودند: اى على هر كس تو را بكشــد مرا كشته است و هركس 
با تو كينه ورزد با من كينه ورزيده اســت و هركس به تو ناســزا 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 
مــن، خداونــد عزوجل مرا آفريد و تو را، و مرا برگزيد و تو را، مرا به نبوت برگزيد و تو را 
به امامت لذا هركس كه امامت تو را انكار كند نبوت مرا انكار كرده اســت 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 
مبعــوث كرد و بهترين موجوداتم كرد تو حجت خدا بر آفريدگان و امين او بر ســّرش و 

خليفه او در بين بندگانش هستى. 

   532. شأنى پر شميم   

صاحب كتاب تنبيه الغافلين دربــاره آيه »امنا وليكم الله ...ويؤتون الزكاة وهم راكعون«1 
بــه تأكيد تصريــح كرده كه اين آيه در شــأن پر شــميم موالى ملــك ملكوت امام 
على بن ابيطالب اســت زيرا او بود كه در حال ركوع زكات داد و اينكه على يكى از 
افراد مشمول اين عموم باشد اختالفى نيست ولى در مورد ديگران اختالف هست و اهل 
بيت متفق بوده اند كه اين آيه درباره على نازل شده است و مراد از ولّى صاحب واليتى 

از سنخ خدا و رسول است.2

1. مائده/ 55. 
2. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 59. 
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   533. لقب خدايى است    

روزى مردى خدمت على آمد و عرض كرد: يا على به شما اميرالمؤمنين مى گويند 
چه كسى تو را بر مؤمنين امير كرده؟ 

حضرت فرمود: خداوند متعال مرا اميرالمؤمنين كرده آن مرد نزد رســول خدا رفت 
و عرض كرد: يا رســول اهلل  آيا على راست مى گويد كه خدا او را امير خلقش كرده؟ 
پيامبر از سخن آن مرد خشمگين شد و فرمود: به راستى على به واليت از خداى عزوجل 
امير بر خلق شــده است در باالى عرش خود آن را منعقد نموده و مالئكه را گواه بر آن 
گرفته اســت كه على خليفه اهلل  و حجت اهلل  و امام مســلمانان است اطاعتش اطاعت 
خداست و نافرمانى او نافرمانى از خداست هركه او را نشناسد مرا نشناخته و هر كه او را 
بشناسد مرا شناخته هر كه منكر امامت او شود 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 دشنام داده زيرا او از 
من است و از گل من خلق شده و او شوهر فاطمه دختر من است و پدر دو فرزندم حسن 
و حســين است ســپس فرمود: من و على و فاطمه و حسن و حسين و نه فرزند حسين 
حجت هاى خدا هســتيم بر خلق او، دشمنان ما دشمن خداست و دوستان ما از دوستان 

خدا هستند.1

   534. عبادتى بزرگ و عجيب    

 روايت شــده است كه شخصى نزد رسول خدا در مجالس صدوق از امام صادق
آمد و عرض كرد: شــخصى با سفر به چين مال زيادى به دست آورده لذا مورد حسادت 
دوســتان و خويشان واقع شده اســت پيامبر به او فرمود: مال دنيا هر چه زيادتر شود 
زحمت صاحبش بيشتر مى شــود... غبطه به حال ايشان نخوريد مگر كسى كه مالش را 

در راه خدا بذل كند. 
ســپس فرمود: آيا مى خواهيد به شما خبر دهم از كسى كه مال او كم ولى غنيمت او 

1. اماىل شيخ صدوق، ص132. 
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از همه بيشتر است و آنچه او مهيا كرده از خيرات، در خزانه عرش رحمان محفوظ است؟ 
اصحاب عرض كردند: بلى رسول اهلل . 

فرمود: پس نظر كنيد به اين مردى كه مى آيد. 
اصحاب چــون نظر كردنــد: ديدند مردى از انصار اســت با لباســى كهنه، آن گاه 
رسول خدا فرمود: در اين روز آنقدر طاعات و خيرات از اين مرد باال رفته است كه اگر 
بر همه اهل آســمان ها تقسيم شود نصيب آن كه از همه كمتر باشد آن است كه جميع 

گناهان او آمرزيده شود و بهشت به او واجب شود. 
عرض كردند: او به واسطه چه عملى به اين همه درجات و ثواب ها نايل گشته است. 

پيامبر فرمود: از خود او سؤال كنيد. 
پس اصحاب جملگى متوجه او شــدند و فرمايش رسول اكرم را به او خبر دادند و 
به او مرحبا گفتند و آن گاه از عمل او پرســيدند؟ او در پاســخ گفت: امروز از خانه بيرون 
آمدم چون دير شــد گفتم به حاجت امروز نمى رسم با خود گفتم امروز از پى آن خواسته 
 نظر مى كنم تا اينكه على نمــى روم و در عوض آن به روى و چهره على بن ابيطالب
را پيدا كرده و به او نگريســتم. زيرا من از پيامبر شنيدم كه فرموده بود نظر كردن به 

روى على بن ابيطالب عبادت است. 
قال رسول الله  »النظر عىل وجه عىٍل عبادة و اىُّ عبادة« در ايــن جــا پيامبر به آن مرد 

انصارى فرمود: اى مرد انصارى به جهت تهيه غذاى عيال خود اقدام كردى و چون ميسر 
نشــد آن را بدل كردى به نظر كردن به روى على بن ابيطالب در حالتى كه دوستى او 

در دل تو جا داشت و اعتقاد به فضل او نموده اى....
آن گاه حضرت فرمود: اين نظر كردن به روى على بهتر اســت از براى تو از اين كه 
به اندازه دنيا زر ســرخ داشته باشى و همه از تو باشد و همه آن را در راه خدا انفاق كرده 
باشى و بدان كه به عدد هر نفسى كه در رفتن به سوى على كشيده اى شفاعت هزار نفر 
را در قيامت خواهى كرد پس به شــفاعت تو حق تعالى چندين هزار هزار نفر را از آتش 

جهنم آزاد خواهد كرد.1

1. غاية املرام عالمه بحراىن، باب 91، حديث اول. 
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   535. عملی سعادت بخش   

در روايتى آمده است كه: رسول خدا فرمود: خدا براى برادرم على بن ابيطالب فضائل 
بى شــمارى مقرر كرده هر كه يك فضيلت او را ذكر كنــد با اعتراف به آن خدا گناهان 
گذشته و آينده اش را بيامرزد گرچه با گناه جن و انس به محشر آيد و هر كه يك فضيلت 
از او بنويســد تا آن نوشــته بماند فرشتگان برايش آمرزش جويند و هر كه به فضيلتى از 
او گوش دهد خدا گناهائى كه به گوش كرده بيامرزد و هركه به فضيلتش نگاه كند خدا 
 فرمود: نگاه به على بن ابيطالب گناهائى كه با چشــم كرده بيامرزد سپس رسول خدا
عبادتســت و ياد آوريش عبادتست و ايمان بنده پذيرفته نيست جز به واليت او و برائت 

از دشمنان او.1

   536. توصيفى شايسته   

در متن زيارتنامه اى كه امام هادى براى امام عصر روايت كرده اند در بخشى از 
اين زيارتنامه امام هادى اينگونه از امام على ياد فرموده اند. 

خداوندا! پروردگارا!
بــر ولى خود و رهبر دينت و برپا دارنده قســط پس از پيامبرت على بن ابيطالب، امير 
مؤمنان، پيشواى اهل تقوا، سرور وصى ها، فرمانده دين، رهبر و پيشواى سپيد رويان روز 

قيامت، قبله عارفان... درود فرست.2

   537. اسمى برگزيده   

جابــر گفت: به امام باقر عرض كردم: كه چرا على را اميرالمؤمنين گفته اند ولى 
بقيه ائمه اطهار به اين نام خطاب نشدند؟ 

امــام فرمود: خداى متعال در روز ميثــاق اين نام را بر على نهاد و آيه ميثاق را در 
كتاب خود نازل كرده كه: 

آيا من پروردگار شــما نيستم و محمد فرستاده من و على امير مؤمنان؟ و چون حق 

1. اماىل شيخ صدوق، ص138.
2. مصباح الزائر، ص 477. 
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تعالــى آن حضرت را به اين نام ناميده اند لذا اطالق اين نام به آن حضرت مى كند نه به 
ديگرى.1

   538. قدمت نام اميرالمؤمنين   

رسول خدا فرمود: »لو يعلم الناس متى سمى عىل امرياملؤمنني...«.
اگر مردم مى دانســتند كه على چه موقع به لقب اميرالمؤمنين ناميده شد فضايل او را 
منكر نمى شــدند زمانى كه آدم بين روح و جسد بود او اميرالمؤمنين ناميده شد آن زمان 

كه خداوند از انسانها سؤال كرد: آيا من پروردگار شما نيستم؟ 
گفتند: آرى. 

خداوند فرمود: 
من پروردگار شما هستم و محمد پيامبر شما و على امير شماست.2

لذا سالم غالم على نقل مى كند در مزرعه اى در خدمت حضرت بودم كه ابوبكر و 
عمر نزد امام آمدند و گفتند: السالم عليك يا امرياملؤمنني ورحمة الله  وبركاته عده اى گفتند: شما 

در زمان رسول خدا هم همين طور مى گفتيد؟
عمر گفت: »قد امرنا رسول الله  وآله بذلك« پيامبر اين طور به ما دستور داده بود.3

   539. قهرمان ميدان ايمان و جهاد و شهادت    

حضــرت على در طول زندگانى پر بارش مدال هاى فــراوان و ارزنده اى از خدا و 
رسولش دريافت كرد كه تنها سينه فراخ و دوش مقاوم او توانست وسعت و توان حملشان 
را داشــته باشــد قهرمان ايمان و جهاد وقتى با غاصبين خالفت تنها براى اداى تكليف 
درباره شايستگى اش به بحث مى نشيند و تعدادى از اين نشانهاى افتخار را بر مى شمارد 

و مى فرمايد: 
ـ من اولين كسى بودم كه دعوت رسول خدا را اجابت كردم. 

1. تفسري رشيف الهيجى، ج2، ص 126. 
2. فردوس اخبار و كشف الحق و اليقني، نوشته سيدبن طاووس، ص 235.

3. مناقب ابن مردويه. از منابع و كتب اهل سنت. 
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ـ سوره برائت را من به مشركين ابالغ كردم. 
ـ در يوم المبيت در بستر رسول خدا خوابيدم و خطر را به جان خريدم.

ـ آيه زكات براى من نازل شده است. 
ـ در غديرخم پيامبر مرا موالى مسلمين خواند. 

ـ حديث منزلت و تشبيه رابطه من با پيامبر به موسى و هارون براى من آمده است. 
ـ رسول خدا من و فرزندانم را براى مباهله با مشركين برد. 

ـ آيه تطهير در مورد من و اهل بيتم نازل شده است. 
ـ در روز كساء من و فرزندانم مورد دعاى رسول خدا بوديم. 

ـ در ســوره »هل اىت« صاحب آيــه »يوفون بالنذر ويخافون يوما كان رشه مستطريا« من 
مى باشم و آيه براى من نازل شده است.

ـ در روز احد مرا از آسمان جوانمرد »الفتى اال عىل السيف اال ذوالفقار« خواندند. 
ـ در روز خيبر رســول خدا پرچمش را به دســت من داد و به وسيله من قلعه خيبر 

را گشود. 
ـ من بودم كه با كشتن »عمروبن عبدود« غم را از چهره مسلمين زدودم.

ـ رســول خدا دخترش فاطمه را به عقد من در آورد و فرمود: خدا او را در آســمان 
براى تو ترويج كرده است. 

ـ منم پدر حســن و حســين دو نواده و ريحانه پيغمبر آنجا كه فرموده: آن دو ســّيد 
جوانان اهل بهشتند و پدرشان بهتر از آن هاست. 

برادر من جعفرطيار است كه در بهشت به وسيله دو بال با فرشتگان پرواز مى كند.
ـ رسول خدا مرا به علم قضا و فصل الخطاب داللت نمود.

ـ رسول خدا دستوردادكه اصحاب به عنوان اميرمؤمنين به من سالم دهند.
ـ من از نظر قرابت به رسول خدا بر همگان سبقت دارم.

ـ رسولخدا براى شكستن بت هاى طاق كعبه مرا روى دوش مبارك خود قرار داد. 
ـ رسول خدا به من فرمود: »تو در دنيا و آخرت صاحب لواى من هستى«.

ـ پيامبر وقتى دِر خانه جميع اهل بيت و اصحابش را به مســجد مســدود كرد در 
خانه مرا باز گذارد. 
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   540. 13 نحس نيست عيد است    

روز جمعه سيزدهم رجب سى ام عام الفيل )23 سال پيش از هجرت( چهار روز بانوى 
بزرگ، فاطمه بنت اسد در درون كعبه بود آن بانو وقتى از خانه خدا بيرون آمد كودكى را 

در آغوش داشت...
او گفت: پيامى از غيب شنيدم كه گفت: نامش را على بگذار.

   541. هفتاد ويژگى ويژه    

براى شــناخت امام على مى توان به خطبه 197 نهج البالغه مراجعه كرد اگرچه در 
ايــن خطبه تنها 5 خصلت نورانى امام آمــده ولى مرحوم عالمه خويى در منهاج به ذكر 

روايتى كه مشتمل بر 70 خصيصه از آن حضرت مى باشد پرداخته است.1

   542. حّب حيدر كرار    

ســلمان فارسى مى گويد: رســول خدا را ديدم كه در حال دعا بود و در دعاى خود 
مى گفت: »يا الهى و سيدى اِّن حب حيدر الكرار جنة، يا رب خفف به اوزارى« يعنى: اى خداى 
من واى موالى من دوستى حيدر كرار بهشت است تخفيف بده به خاطر او گناهان امت 
مــرا، گفتم پدر و مادرم به فداى تو باد يا رســول اهلل ، من نيز به همين نحو دعا مى كنم 
ولكن در مناقب حضرت امير چيزى به من بفرمائيد كه هميشه باعث فخر من باشد. 
فرمود: اى ســلمان اگر اين را مى خواهى برو به قبرستان 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؟ 

در راحتى يا در عذاب؟ 
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 
دوســت داشتم و نمى خواســتم يك دقيقه از او مفارقت كنم ولكن توفيق اسالم نصيب 
من نشــد و به دين يهود ُمردم پس مرا در ميان اشرار به قعر جهنم انداختند و در عذاب 

1. منهاج الرباعة، ج 12، ص 258 به بعد.
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بــودم كه نــاگاه در همان جهنم خيمه اى از نور به مــن احاطه كرد كه طول و عرضش 
به قدر چشــم انداز بود و خدا مرا به ســبب او از حرارت آتش حفظ نمود سلمان خدمت 
رســول خدا آمد پيامبر به او فرمود: اى سلمان از من روايت كن هر كه يهودى و نصرانى 
و مجوسى كه در دل او محبت حيدر كرار باشد خدا به او نيز در جهنم قبه اى از نور مثل 

بندار كرامت مى كند.1

   543. عبادتى بى بديل    

رســول خدا در روز خندق فرمــود: »رضبة عىّل يوم الخندق افضل من عبادة الثقلني«. 
ارزش اين مبــارزه على بن ابيطالب در روز خندق از تمام اعمــال امت من تا روز قيامت 

باالتر است.2

   544. هفت گنج نورانى    

معاذبن جبل مى گويد: از پيغمبراكرم شنيدم كه به على فرمود: »تخصم الناس بسبع 
وال يحاجك فيه احد من قريش انت اولهم اميانا بالله ...«. 

تــو با مردم به هفــت چيز مّحاجه مى كنى و هيچ كــس از قريش در آن هفت چيز 
نمى تواند به گفت و گو با تو برخيزد )و ادعاى برابر با تو را بكند( تو نخستين كسى هستى 

كه به خدا ايمان آوردى...3

    545. بهترين مردم بعد از پيامبر   

 نافع مى گويد: روزى از پسر عمربن خطاب سؤال كردم: چه كسى بعد از رسول خدا
بهترين مردم است؟ 

پسر عمر جواب نداد سپس گفت: تو را به اين سؤال چه كار؟ 
 آن گاه از عمل خود اســتغفار كرد و گفت: بهترين مردم كسى است كه پيامبراكرم

1. ارسار الشهادة، ص 390. 
2. مستدرك، ج 3، ص 23.

3. توضيح الداليل، ص 171.
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آنچه را كه بر او حالل بود بر او نيز حالل و آنچه را كه بر او حرام بود براى او نيز حرام 
نمود. گفتم: او كيست؟ 

گفت: او على است همه درهاى مسجد را پيامبر بست به جز در خانه على و پيامبر 
به او فرمود: »لك ىف هذا املسجد ماىل و عليك فيه ما عىل و...«.

براى تو در اين مسجد حقى است كه براى من است و تو وارث و وصى من هستى، 
دين مرا ادامى كنى ووعده مرا عملى مى سازى و بر سنت من مى جنگى.1

    546. فدائى پيامبر   

آزار مشــركان تا آنجا پيش رفت تا اين كه پيامبر تصميم به هجرت گرفت پيامبر 
به علت حمله توريســتى مشركان به سوى غار ثور رهســپار شد، على در رختخواب 

پيامبر آرميد. 
تا آن هايى كه قصد جان پيامبر را داشتند به اين وسيله به اشتباه بيفتند؟

على در هنگام خروج پيامبر به آن حضرت عرض كرد: »ســر و جانم به فداى 
شــما! جان چه ارزشــى دارد كه فداى شــما گردد«.2 بعد از چند روز امام على نيز به 

پيامبر در مدينه ملحق شد. 

   547. احدى با او قابل مقايسه نيست    

 گفت: اى رســول خدا به رســول خدا ) روزى فاطمه در حضور من )امام على
فدايت شوم در مورد من چه فكر مى كنى؟ 

پيامبر فرمود: تو بهترين زنان جهانى. فاطمه گفت: اى رســول خدا پسر عمويم چه 
طور؟ فرمود: در ميان مخلوقات خدا احدى با او قابل مقايسه نيست.3

1. مسند احمدبن حنبل، ج 2، ص 26، ذخائر العقبى، ص 77.
2. مناقب، ج 2، ص 58.

3. الحافظ محمدبن ابى الفوارس، كتاب االربعني، ص 43.
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   548. راه رفتن حرام    

عبداهلل بن مســعود نقل كرده اســت كه رســول خدا فرمود: اى على! همانا خداوند 
فاطمه را به تزويج تو در آورد و زمين را مهريه او قرار داد و هركس با دشــمنى تو بر 

روى آن راه رود حرام است.1

   549. زيارتگاه فرشتگان    

انس مى گويد: از رســول خدا شــنيدم كه فرمود: در آن شــبى كه به آسمان ها پا 
گذاشــتم فرشته اى را ديدم بر منبرى از نور نشســته و فرشتگان ديگر گرداگرد او جمع 

شده اند؟ به جبرئيل گفتم: اين فرشته كيست؟ 
گفت: او را از نزديك ببين به او نزديك شــدم و بر او درود فرســتادم ديدم او برادرم 
و پســرعمم على بن ابيطالب است با شگفتى از جبرئيل پرسيدم مگر على پيش از من به 
آســمان چهارم رفته است؟ گفت: نه ولى چون فرشتگان عالقه فراوانى به ديدن صورت 
على داشتند خداوند فرشته اى را از نور به صورت و سيماى على آفريد و مالئكه در هر 
شب و روز جمعه هفتاد هزار بار در حالى كه خداوند را تسبيح و تقديس مى كنند به زيارت 
او مى روند و ثواب اين اعمال خود را به دوستان و محبان على بن ابيطالب اهداء مى كنند.2

   550. اسالم شناس    

على مى فرمايد: »النسنب االسالم نسبة الينسبه احد قبىل... االسالم هو التسليم...«.
اســالم را آن چنان معرفى مى كنم كه كسى پيش از من با اين جامعيت و خوبى آن 

را تعريف ننموده باشد اسالم همان تسليم است.3..

   551. اولين كسى كه به بهشت مى رود    

امام على فرمود: رســول خدا به من فرمود: اى على! تو نخســتين كسى هستى 

1. ينابيع املوده، ص 180 ـ نزهه املجالس، ج2، ص225.
2. كشف اليقني، ج 299.

3. كاىف، ج 2، ص 45 ـ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 18، ص 313 اين تعريف از اسالم منحصر به فرد است.
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كه وارد بهشت مى شوى امام على فرمود: از رسول خدا پرسيدم: اى رسول خدا آيا 
پيش از شما وارد بهشت مى شوم؟ 

پيامبــر خدا فرمود: آرى! زيرا تو پرچمدار من در آخرتى همچنان كه در دنيا پرچمدار 
من هستى و پرچمدار پيشرو است.1

   552. 3 ستاره بهشتی   

در تفسير روح البيان از عبداهلل بن عمر خطاب نقل مى كند كه گفت: على سه فضيلت 
داشت كه اگر يكى از آن ها براى من بود بهتر از گروه شتران سرخ مى بود. 

. توسط پيامبراكرم با على نخست: تزويج فاطمه زهرا
دوم: دادن پرچم به دستش در روز جنگ خيبر.

سوم: آيه نجوا.

   553. تكلم فى المهد به القرآن    

امام على قبل از نزول قرآن )قبل از ده سال( قرآن را مى خواند. 
و به همان كه خواند عمل كرد. 

»قد افلح املؤمنون« و اين امتياز ويژه امام على اســت كه در مهد قرآن تكلم كرد؛ 

البته حضرت مسيح نيز در مهد تكلم كرد ولى قرآن نخواند.2

   554. خواسته هاى پيامبر از خداوند    

پيامبر اســالم به على فرمود: اى على! پنج چيز درباره تو از خدا خواســتم كه 
خداوند همه را به من عطا كرد: 

1. اين كه من اول كســى باشم كه از قبر بر مى خيزم و غبار از چهره مى افشانم و تو 
هم با من باشى.

2. خداوند اجازه دهد كه من و تو در محل سنجش اعمال بايستيم.

1. علل الرشايع، ص 173.
2. اماىل طوىس، ص 708، مجلس 42.
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3. تو را در قيامت پرچمدار من قرار دهد. 
4. امت مرا به دست تو از حوض كوثر سيراب كند. 

5. هنگام رفتن به بهشت تو را پيشرو امت قرار دهد. 
شكر خداى را كه بر من منت نهاد و همه اين تقاضاها را پذيرفت.1

   555. بر دوش جبرئيل    

اميرمؤمنان از جنگ جمل فارغ شــد آن گاه منادى را امر كرد تا اعالم دارد مردم 
از فردا به مدت ســه روز در نمازها حاضر شــوند و هيچ كس بدون عذر، حق سرپيچى و 

تخلف از آن را ندارند و كارى نكنيد كه با شما برخورد شود. 
چون روز معين فرا رســيد مردم اجتماع نمودند آن گاه امام در آن مكان حضور يافت 
و نماز صبح را در مسجد جامع بصره با مردم به جماعت گذارد بعد از پايان نماز حضرت 
ايســتاد و در حالى كه پشــت به قبله و به ســمت راســت مصال تكيه زده بود مردم را 
مخاطب قرار داد و بعد از حمد و ســتايش خدا آن طور كه شايسته مقام اوست و درود بر 
پيامبر و طلب آمرزش براى مردان و زنان مؤمن و مســلمان چنين آغاز سخن فرمود: 
اى مردم بصره اى اهالى شهرى كه تاكنون سه مرحله اهل خود را به كام مرگ فرستاده 
اســت. خداوند متعال مرحله چهارم را نيز محقق ســاخته و كامل مى نمايد اى لشكريان 
زن )عايشــه( و اى طرفداران آن مركب )شتر عايشه( كه چون فرياد زد اجابت كرديد و 
زمانى كه پى شــد شكســت خورديد )و گريختيد( زود مى رنجيد، آيين شما نفاق است و 
آب آشــاميدنى تان تلخ و غيرقابل استفاده، خاك شهر شما بدبوترين خاك هاى شهرهاى 
خداست و دورترين آن ها از رحمت خداوندى در اين شهر نسبت شر و بدى نه دهم )يعنى 
از هر ده نفر نه نفر تبهكار و شرور هستند( كسى كه در آن شهر بماند در اثر گناه اوست 
و آن كس كه از آن خارج شود رحمت خداى وى را شامل شده است گوئيا مى بينيم شهر 
شما را )بصره( آب پوشانده است به گونه اى كه غير از كنگره هاى مسجد كه مانند سينه 

پرنده اى در وسط دريا آشكار است چيز ديگرى ديده نمى شود. 

1. نصايح، ص 214.
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در اين هنگام احنف بن قيس ايســتاد و عرض كــرد: اى اميرمؤمنان اينها چه زمانى 
اتفاق مى افتد؟ 

حضرت فرمود: اى ابابحر تو آن زمان را هرگز درك نخواهى كرد...
حضرت متوجه سمت راست خود شد و فرمود: چقدر فاصله بين شما و اَبُلَّه است؟ 

منذربن جارود عرض كرد: پدر و مادرم فداى تو باد چهار فرسخ. 
حضرت به او فرمود: راســت گفتى به خداى كه پيامبراسالم حضرت محمد را 
به پيامبرى برانگيخت و او را به مقام نبوت كرامت بخشــيد و رســالت را مخصوص وى 

گردانيد.
و مرغ روحش را شتابان در بهشت جاودان جايگزين فرمود از آن بزرگوار شنيدم اين 
گونه كه شــما هم اكنون از من مى شــنويد كه فرمود: اى على! آيا مى دانى فاصله بين 
مكانى كه بصره نام دارد و بين منطقه اى كه آن را اُبُلَّه مى نامند چهار فرســخ است و به 
زودى اين منطقه محل اســتقرار خراج گيران خواهد شــد در آن مكان هفتاد هزار نفر از 

امت من شهيد خواهند شد كه به منزله شهداى بدر مى باشند. 
منذر عرض كرد: اى اميرمؤمنان پدر و مادرم به قربانت چه كسى آنان را مى كشد 
حضرت فرمود: آنان به وسيله كسانى كه مانند شياطين سياه چهره و بد بو هستند كشته 

مى شوند...
ســپس چشمان حضرت پر از اشــك گرديد و فرمود: واى بر تو اى بصره از لشكرى 

كه نه صدا دارد و نه گرد و غبار.
منــذر بار ديگر عرض كرد: آنچه فرموديد كــه از ناحيه غرق براى اهل بصره پيش 

مى آيد كدام است؟ 
حضــرت فرمود: اين لفظ )واى( داراى دو درب اســت يكى در رحمت و ديگرى در 
عذاب،آرى اى پســر جارود! خونخواهانى بزرگ كه گروهى از آنان بعض ديگر را به قتل 
مى رسانند و از آن جمله فتنه و آشوبى است كه تخريب خانه ها و شهرها و غارت و اموال 
را به دنبال خواهد داشــت و اســارت زنانى كه با وضع بسيار بدى سر بريده مى شوند اى 

واى كه تا چه اندازه سرگذشت آنان عجيب است! 
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و از جمله آن نشــانه ها دجال بزرگ يك چشم است كه چشم راست او ناپيدا است و 
در چشم ديگرش چيزى مانند گوشت جويده شده ديده مى شود كه آميخته به خون است. 
چشــم وى مانند دانه انگورى كه روى آب در گردش باشد از حدقه بيرون آمده است 
گروهى از مردم بصره كه تعدادشــان به اندازه شــهداى اُبُلَّه مى رسد و انجيل ها حمايل 

دارند از او پيروى مى كنند. 
در آن زمان عده اى كشــته مى شــوند و عده اى فرار مى كننــد و پس از آن لرزش 
زمين، به اطراف پرتاب شدن، فرو رفتن، و به صورت ديگر در آمدن قيافه هاست، آن گاه 

گرسنگى در اثر قحطى و بعد از آن مرگ سرخ يعنى غرق شدن مى باشد. 
اى منذر! شــهر بصره در كتب آسمانى داراى سه نام ديگر غير از بصره است كه جز 
دانشــمندان و علماء آن ها را كســى نمى داند از آن جمله، خريبه، تَْدمر و موتفكه است تا 
اين كه فرمود: يكى از روزها پيامبراســالم مطلبى را به من فرمود و كسى غير از من 

با آن حضرت نبود آن گاه فرمود: 
جبرئيل روح االمين مرا بر شــانه راســتش حمل نمود تا زمين و آنچه را كه بر روى 
آن وجود دارد را ببينم كليدهاى آن را به من ســپرد و به آنچه كه در زمين بود و تا روز 
قيامت خواهد بود مرا آگاه نمود آشــنايى و آگاهى اين امر برايم دشوار نبود همان طورى 
كه بر پدرم آدم ســخت نيامد، همه نام ها را به وى آموخت اما مالئكه آن ها را ندانستند 
آن گاه من در كنار دريا شهرى را مشاهده نمودم كه بصره ناميده مى شد آن شهر دورترين 
قســمت زمين نسبت به آسمان بود و نزديك ترين شــهرها به آب، آن سرزمين از ساير 
مكان ها زودتر خراب مى گردد و داراى نامرغوب ترين خاك و شديدترين عذاب ها خواهد 
بود كه در قرون گذشته، چندين بار به زمين فرو رفته و ديگر بار نيز چنين خواهد شد. 

اى اهل بصره و اى روستاهاى اطراف!
آن روزى كه آب آنجا را فرا مى گيرد براى شما، از نظر بال و مصيبت روز بس بزرگى 
خواهد بود من محل فوران و جوشــش آب در شــهر شما )بصره( را مى دانم و قبل از آن 
حوادثى بزرگ و غيرمنتظره به شما روى مى آورد كه از ديدگان شما پنهان است لكن ما 
به آن آگاهيم كسى كه نزديك غرق شدن آن شهر آن را ترك گويد رحمت خداى او را 
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شــامل شده است و كســى كه در آن بدون توجه باقى بماند در گرو گناه خويش است و 
خداوند نسبت به بندگانش ستم نمى كند.1

   556. عشقی عجيب   

وقتى پيشــانى امام على بر اثر كار و كوشــش يا گرما به عرق مى نشســت اگر 
پيامبراكرم در آنجا حاضر بود عرق پيشــانى امام را با دست خود مى گرفتند و به بدن 

خود مى كشيدند. 
و ايــن از خصائــص و فضايل خاص حضــرت مولى المؤحدين حضرت ابالحســن 
على بن ابيطالب اســت چنانچه فقط آن حضرت بود كه مى توانســت با حالت جنابت 
وارد مســجد پيامبر بشود اينها از فضائلى است كه منحصرا اختصاص به وجود پر بركت 

اميرمؤمنان دارد. 

   557. چراغ دل هستى    

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.2

    558. مطيع محمد   

امــام على فرمود: ياران رازدار محمد مى دانند كه من حتى لحظه اى دســت رد 
به ســينه خدا و پيامبر او نزدم در جاهايى با جان خود پيامبر را يارى رســاندم كه دليران 
مى گريزنــد و گام ها وا پس مى رود اين شــجاعت و مردانگــى را خداوند به من ارزانى 

داشت...3

1. بحاراالنوار، ج 32، ص 256،ب4.
2. غررالحكم، حديث 3883.
3. نهج البالغه، خطبه 197.
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و در روايتى ديگر فرمود: هيچ گاه دروغ نگفته ام و )از پيامبر( دروغ به من گفته نشده 
است و گمراه نشده ام و كسى هم به واسطه من گمراه نشده است.1

   559. من مظلومم    

امام على فرمود: 
از زمانــى كه خداوند جان پيامبر خود را ســتاند تا روزگار ايــن مردم همواره مظلوم 

بوده ام.2
و در روايتى ديگر هيچ كس به اندازه من سختى نديده است.

   560. رهايم كردند    

امام على فرمود: 
ـ من همان يادى هستم كه به فراموشى سپرده شده.

ـ همان راهى هستم كه از آن منحرف شده اند. 
ـ همان ايمانى هستم كه بدان كفر ورزيده شده. 

ـ همان قرآنى هستم كه مهجور مانده. 
ـ همان دينى هستم كه تكذيبش كرده اند. 

ـ همان صراطى هستم كه از آن روى گردانده اند.3

   561. كوه انديشه و تفكر    

امام على فرمــود: من پرچم هدايتم و پناهگاه پرهيزگارى و جايگاه ســخاوت و 
درياى جود و جوانمردى و كوه خرد.4

1. كنز العامل، حديث 36387.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 9، ص 305 و ج 4، ص 103.

3. نورالثقلني، ج 4، ص 494.
4. نهج السعادة، ج3، ص79.
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امــام على فرمود: همانا من با آرزوى خود در جنگ و پيكارم و چشــم به راه اجل 
خود هستم.1

   562. دنيا گريز بى همتا    

امام على فرمود: منم كه دنيا را خوار و بى مقدار شمردم.2
و در روايتى ديگر فرمود: 

مــن دنيا را به رو در افكنده ام و آن را چنان كه در خور اســت ارج نهاده ام و با ديده 
خودش )به ديده پستى( بدان نگريسته ام.3

   563. راه يافته است    

پيامبرخدا فرمود: اگر على را به واليت و سرپرستى گيريد خواهيد ديد كه رهنما و 
راه يافته است و شما را به راه راست مى برد.4

   564. عدالت پيشه بزرگ    

امــام على فرمود: اى مردم، آدم نــه بنده اى به دنيا آورد و نه كنيزى بلكه همه 
مردم آزادند....

بدانيد كه مالى رسيده و ما آن را ميان سياه و سفيد به يكسان تقسيم خواهيم كرد.
مروان به طلحه و زبير گفت: منظورش كسى جز شما دو نفر نيست. 

پس امام به هر كسى 3 دينار داد به مردى از انصار سه دينار پرداخت بعد از او غالم 
ســياهى آمد حضرت به او نيز ســه درهم داد مرد انصارى گفت: اى اميرالمؤمنين اين 

غالمى است كه ديروز او را آزاد كردم حاال من و او را يكسان قرار مى دهى؟ 

1. غررالحكم، 3774.
2. تاريخ دمشق ، ج 3، ص 202.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 8، ص 125.
4. تاريخ دمشق ، ج 2، ص 260.
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امام فرمود: من در كتاب خدا نگريســتم اما براى فرزندان اسماعيل برترى نسبت به 
فرزندان اسحاق نيافتم.1

   565. هفتاد صفت برتر    

 مى گويد: از اصحاب رســول خدا مكحول به نقل از اميرالمؤمنين على بن ابيطالب
آنان كه مطالب را نيكو به خاطر مى ســپارند مى دانند كه در ميان آنان كســى نيست كه 
داراى فضايلى باشــد مگر اين كه من شريك او بوده ام و بر او برترى داشته ام ولى هفتاد 

منقبت و فضيلت براى من است كه هيچ يك از آنان را در آن شراكتى نيست.
»...وفضلّته وىل سبعون منقبة مل يرشكنى فيها احد منهم«. عرض كردم: يا اميرالمؤمنين مرا 

از آن فضايل آگاه فرما؟ 
امام فرمود: نخســتين فضيلت براى من آن اســت كه من به يك چشم به هم زدن 

براى خدا شريك نگرفتم والت و عزا را نپرستيده ام. 
ـ اين كه هرگز شراب نياشاميده ام. 

ـ رســول خدا مرا در كودكى از دامان پدرم گرفت و من شريك نان و آب آن حضرت 
و مونس و هم صحبتش بودم...

ـ رســول خدا به من فرمود: يا على در قيامت چيزى به من داده نمى شود اال اين كه 
همانند آن را براى تو درخواست كرده ام. 

ـ رسول خدا به من دستور فرمود كه دست خود را به پستان گوسفندى كه شيرش 
خشــك شده بود بكشم، عرض كردم: يا رسول اهلل  شما دست بكشيد فرمود: يا على! كار 
تو كار من است پس من دست خود را بر آن كشيدم شيرش جوشيدن گرفت و جرعه اى 
از آن را به رسول خدا دادم... سپس رسول خدا فرمود: همانا من از خداى عزوجل خواستم 

دست تو را مبارك گرداند و خدا نيز چنين كرد.
ـ رســول خدا به من وصيت كرد و فرمود: يا على جز تو كســى نبايد مرا غسل دهد 
و جــز تو ديگرى نبايد كفن بر من بپيچد كه اگر كســى جز تو همه جاى بدن مرا ببيند 

ديده هايش از كاسه سر بيرون خواهد آمد....

1. كاىف، ج 8، ص 69.
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ـ.... رســول خدا به من فرمود: يا على تو از من هستى و من از تو، همچون دست 
راست من نسبت به دست چپم و من از تو در دنيا و آخرت بى نياز نيستم.

»يا عىل وانت مّنى وانا منك كيمينى من شامىل الاستغنى عنك ىف الدنيا واالخرة«.

 ـ رسول خدا در حيات خود در حضور همه ياران و عموى من عباس كه افتخار داشتند 
انگشتر خود و زره و كمربندش را به من عطا فرمود و شمشيرش را به كمر من بست پس 

خداى عزوجل مرا به اين شرافت مخصوص گردانيد نه آن ها را. 
ـ.... رســول خدا به من فرمود: يا على! همانا خداى تبارك و تعالى بشارتى مرا داده 
اســت كه آن بشــارت را به هيچ پيغمبرى پس از من نداده است و آن اين كه تو سرور 

اوصيائى، و دو فرزند تو حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشتند در روز قيامت. 
ـ اين كه جعفر برادر من با فرشتگان در بهشت پرواز مى كند و با دو بال از ُدر و ياقوت 

و زبرجد آراسته است. 
ـ اين كه عمويم حمزه در بهشت سرور بهشت است. 

ـ اين كه رسول خدا دهان بر گوش من نهاد و آنچه واقع شده تا روز قيامت را به من 
آموخت و خداوند اين علم را از براى من به زبان پيغمبرش جارى كرد. 

ـ خداى تبارك و تعالى مرا از ميان اصحاب محمد مخصوص گرداند كه علم ناســخ 
و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام را به من عطا كرد...

ـ رســول خدا مرا جائى فرســتاد و دعاهايى براى من كرد و مرا بر آنچه پس از آن 
حضرت واقع خواهد شــد آگاه ساخت بعضى از ياران حضرت از اين افتخارى كه نصيب 
من گرديد ناراحت شــدند و گفتند: اگر محمد مى توانست پسر عموى خود را پيغمبر كند 
مســلما همين كار را مى كرد و خداى عزوجل شــرافت آگاهى از اين جريان را به وسيله 

زبان پيغمبرش به من عطا فرمود...
ـ و اما چهلم: اين كه رســول خدا در يكى از جنگ ها مرا بر ســر چاهى فرستاد و در 
آن چاه آبى نبود من بازگشــتم و جريان را به عرض رساندم به من فرمود: آيا در آن چاه 

ِگل بود؟ 
عرض كردم: بلى. فرمود: از آن گل براى من بياور؟ 

پس من از چاه مقدارى گل آوردم حضرت كالمى در آن فرمود؟
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ســپس فرمود: اين گل را در ميان چاه بينداز و من انداختم كه ناگاه آب جوشــيدن 
گرفت تا اطراف چاه پر شد. 

پس آمدم و خبرش را به حضرت دادم حضرت به من فرمود: »موفق باشــى يا على 
كه جوشيدن آب از بركت تو بود«.

و اين منقبت مخصوص من گرديده نه اصحاب پيامبر.
ـ اين كه شــنيدم رسول خدا مى فرمود: يا على مژده باد تو را كه خانه تو در بهشت 

روبروى خانه من است و در آنجا با من در باالترين مقامات خواهى بود. 
عرض كردم: يا رسول اهلل  باالترين مقامات چيست؟ 

فرمود: گنبدى اســت از ُدر سفيد كه هفتاد هزار در دارد و جايگاه مخصوص من و تو 
مى باشد. 

ـ... پس كســى كه مرا دوست بدارد او خوشبخت است و در گروه پيغمبران محشور 
خواهد شد. 

ـ اين كه شنيدم رسول خدا فرمود: يا على در آينده نزديك بنى اميه تو را لعن خواهد 
كرد و فرشــته اى براى هر لعن، هزار لعن بر خود آن ها بر مى گرداند و چون حضرت قائم 

قيام كند چهل سال لعن بر آن ها را رواج دهد.
ـ... )رسول خدا فرمود(... به خدايى كه مرا برانگيخته سوگند اگر تو قرآن را به طور 
اساســى جمع آورى نكنى هرگز جمع نخواهد شــد پس خداى متعال مرا به اين افتخار 

مخصوص كرد نه ديگر اصحاب را. 
ـ اين كه رســول خدا در يكى از جنگ ها كه دچار بى آبى شد به من فرمود: »يا على 
برخيز و به ســوى اين سنگ برو و بگو من فرســتاده رسول خدا هستم از خود براى من 

آب بيرون بده«.
پس قسم به خدايى كه او را به پيغمبرى گرامى داشت من پيام را به آن سنگ رساندم 

و در سنگ همچون پستان گاوى پديد آمد و از هر پستانش آب روان شد...
پس خداوند تنها مرا به اين فضيلت مخصوص كرد نه ساير اصحاب را. 

ـ اين كه رســول خدا در يكى از جنگ ها كه آب تمام شــده بود مرا دســتور داد و 
فرمود: يا على كاسه اى براى من بياور من آوردم پس آن حضرت دست راست خود را با 

323



دست من ميان آن كاسه گذاشت و فرمود: بجوش پس آب از ميان انگشتان ما جوشيدن 
گرفت. 

ـ اين كه من بودم كه عمروبن عبدود1 را كه با هزار مرد برابر بود كشتم.
ـ اين كه رســول خدا فرمود: يا على َمَثِل تو در امت من مثل سوره قل هوالله  احد 

است...
ـ اين كه من هرگز از ميدان جنگ فرار نكردم و كســى با من به نبرد نپرداخت مگر 

اين كه زمين را از خونش سيراب كردم. 
ـ اين كه خداوند دو بار آفتاب را براى من باز گردانيد و به جز من براى هيچ كس از 

امت محمد آن را باز نگردانده است. 
ـ اين كه شنيدم رسول خدا فرمود: اگر تو نبودى منافقين از مؤمنين شناخته نمى شد...2

   566. مير ميدان سختى ها   

محمدبن حنفيــه در جنگ جمل همراه پدر در ميدان كارزار وارد شــد او از صحنه اى 
اينگونه روايت مى كند. در حالى با ســپاه جمل رو در رو شديم كه آن ها بر ما پيشدستى 
كردند و يك باره به ما حمله كردند. امام على به من فرمود: پسرم محمد حركت كن!

محمد حنفيه مى گويد: 
طبق فرمان امام در پيشــاپيش ياران خود به راه افتادم ولى به جهت فشار دشمن و 

بارش تيرهاى آنان گام هاى كوتاه بر مى داشتم. 
محمد حنفيه مى گويد: در لحظه اى امام على را پشــت ســرم يافتم كه مى فرمود: 
فرزندم! حمله كن ولى من توان جلو رفتن در خود را نمى ديدم و پدرم همواره مى فرمود: 

پسرم حمله كن. 
عرض كردم: من راهى به جلو نمى بينم مگر اينكه بر سر نيزه ها بروم. 

امام على خشمگين شد و فرمود: من به تو مى گويم به پيش برو تو مى گويى بر سر 
نيزه ها بروم. فرزندم بر خدا توكل و اعتماد كن و پيشاپيش من در برابر نيزه ها به پيش بيا. 
1. اين پيرمرد ميادين جنگ به قدرى قدرت داشــت كه در بعضى از جنگ ها بچه شــتر را بلند مى كرد و آن را 

سپر خود مى نمود.
2. خصال صدوق، ج 2، ص 68. در اين روايت به 70 فضيلت اشاره شده كه به ذكر تعدادى از آن ها اكتفا شد.
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محمد حنفيه مى گويد: امام پرچم را از من گرفت و به پيش تاخت و صفوف دشمن را 
شــكافت و جلو مى رفت خود را به پدرم رساندم امام پرچم را به من داد و فرمود: حركت 

كن و در اين لحظه بود كه دانستم پدرم از من چه مى خواهد.1

   567. عالمى بى بديل    

شخصى از امام على پرسيد: ما اكرب الكبائر؟2
بزرگ ترين گناهان كبيره چيست؟ 

آن حضرت در پاسخ فرمود: 
اال من مكر الله  والياس من روح الله  والقنوط من رحمه الله . 

يعنى: 
1. خود را ايمن دانستن از عذاب مخفى خدا )عذاب مهلت دادن خدا(.

2. نوميدى از لطف خدا.
3. نااميدى از رحمت خدا.

 

1. الكامل ىف التاريخ، ج 2، ص 339.
2. ميزان الحكمة، ج 3 )ســؤاالت متعدد و متنوع از باب علم نبى اهلل  االعظم، اميرالمؤمنين در كتابى مجزا 
تحت عنوان 1001 پرسش و پاسخ از امام على جمع گرديده است كه خود از علم بى كرانه آن سرور حكايت 

مى نمايد(.
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فصل ششم 

رابطه امام على با مالئكه الهى 

رسول خدا به حضرت علی فرمود:

»بخ بخ یابن ابی طالب اصحبت 

و خادمک جربئیل...«

مرحبا! مرحبا! ای پرس ابی طالب 

تو به مقامی رسیده ای که جربئیل 

خدمتکار و خادم توست...

بحاراالنوار، جلد39، صفحه115.





   568. يكه تاز ميدان ايمان   

ســلمه بن اكوع گويد: رسول خدا با اميرالمؤمنين على در بقيع بودند كه وقت نماز 
رسيد وقتى خواستند مشغول نماز شــوند جعفربن ابيطالب برادر اميرالمؤمنين به آن ها 

برخورد نمود، رسول خدا به او فرمود: براى نماز كنار برادر خود بايست. 
و رســول خدا نماز خود را با على و جعفر  خواند چون از نماز فارغ شــد به جعفر 
فرمود: هم اكنون جبرئيل از طرف خداوند به من خبر مى دهد كه خدا دو بال سبز مزين 

به زبرجد و ياقوت به تو عطا خواهد فرمود كه با آن ها هركجا كه خواستى پرواز كنى. 
اميرالمؤمنين مى فرمايد: من به رسول خدا گفتم: اين پاداش جعفر بود براى من 

چه پاداشى است؟ 
رســول خدا فرمود: يا على مگر نمى دانى خداوند كسانى را از امت من خلق نموده 

كه تا قيامت براى تو طلب آمرزش مى كنند؟ 
على عرض كرد: يا رســول اهلل  آن ها چه كســانى هستند؟ رسول خدا آيه 10 
سوره حشر را تالوت نمود. سپس فرمود: يا على آيا كسى در ايمان به خدا و رسالت من 

از تو سبقت گرفته است؟1

   569. مايه مباهات مالئكه    

»وروى: انّه لّام نام عىل فراشه قام جربئيل عند راسه وميكائيل عند رجليه وجربئيل ينادى: بخٍّ 

بخٍّ من مثلك يابن ابيطالب يباهى الله  تعاىل بك املالئكة: روايت شده كه وقتى على در بستر 

رســول خدا خوابيــد در )ليله المبيت( جبرئيل باالى ســر او و ميكائيل نزديك پاى او 
ايستادند و جبرئيل صدا زد آفرين بر تو اى پسر ابوطالب كه خدا به واسطه تو بر مالئكه 

مباهات مى كند.2

   570. صاحب بهشت و دوزخ    

رســول خدا فرمود: هرگاه از پروردگار خويش براى من درخواســتى نموديد از او 

1. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 248.
2. تفسري نورالثقلني، ج 1، ص 171.
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وســيله بخواهيد: از آن حضرت پرسيدم وسيله چيست؟ فرمود: آن نردبان و 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 پله هاى آن از انواع گوهرهاى گرانبهاست پله اى از زبرجد )يك قسم 
آلومين رنگين مانند زمرد به رنگ زرد يا سبز( پله اى از ياقوت و پله اى از طال و پله اى از 
نقره، روز رستاخيز آن را مى آورند كه در كنار نردبان ساير پيامبران برپا سازند و آن در بين 
نردبان هاى ايشــان همچون ماه در ميان اختران است و در آن روز هيچ پيغمبر و انسان 
نيكوكار مخلص و شهيدى نيست كه نگويد خوشا به حال شخصى كه اين نردبان از آن 
اوســت آن گاه 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 
ســلطنت و ديهيم بزرگوارى بر سر دارم به صحراى محشــر گام نهم و على بن ابيطالب 
پرچم مرا كه پرچم »حمد« است و نشان »ال اله اال الله  املفلحون هم الفائزون بالله « معبود به 
حقى نيست جز خداوند يكتا رستگاران آنانند كه به وصل خدا كامياب شدند.بر آن نوشته 
شــده، در پيشاپيش من برافراشته دارد هنگامى كه از مقابل پيامبران بگذريم گويند اين 
دو فرشته مقربند تا به حال اينان را نشناخته و نديده ام و چون از صفوف مالئكه بگذريم 
گويند: اين دو پيامبر مرســلند همچنان به پيش مى رويم تــا به محل نصف آن نردبان 
برســيم آن گاه من بر آن نردبان باال روم و على نيز از پى من آيد تا بر باالترين پله اش 
برســم و در آنجا مستقر گردم و على يك پله پايين تر از من قرار گيرد و در آن روز هيچ 
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 آن گاه از طرف خدا آواز بلندى رسيد كه همه 
پيامبران و درستكاران و شهدا و ايمان آوردگان بشنوند كه: اين يار من محمد است و اين 
على ولى من اســت خوشا به حال آن كسى كه دوستدار او بوده و واى بر كسى كه كينه 

او را در دل پرورانده و دروغش پنداشته است. 
سپس پيامبرخدا فرمود: يا على: 

در آن روز احدى از دوستداران تو نخواهد ماند مگر اين كه از شنيدن اين پيام شادمان 
و رو ســفيد و خشــنود گردد و كسى كه تو را دشمن داشــته و يا نيرويى عليه تو بسيج 
كرده و حقى از تو را انكار نموده باشــد رو سياه و گامهايش لرزان گردد در اين ميانه دو 
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فرشته نزد من آيند يكى رضوان، خزانه دار بهشت است و ديگرى مالك و انباردار دوزخ، 
رضوان پيــش آمده گويد: درود بر تو اى محمد من در پاســخش گويم: درود بر تو اى 
فرشته كيستى؟ چه زيبا و معطرى جواب دهد: من رضوان كليددار بهشتم و كليدهايى را 
ارائه نمايد و گويد: اين ها كليدهاى بهشت است كه پروردگار گرامى برايت فرستاده است 
اى احمد آن ها را از من بســتان من خواهــم گفت: آن را از خداى خودم پذيرفتم و او را 
سپاسگزارم بر نعمتى كه به سبب آن مرا ارجمند داشت آن ها را به برادرم على بن ابيطالب 
تحويل بده )رضوان كليدهاى بهشت را به 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 فرشته عجب 
زشت رو و بد منظرى تو كيستى؟ گويد: من مالك سرايدار دوزخم و اينها كليدهاى جهنم 
است من گويم: آن ها را به على برادرم بده و بعد مالك باز مى گردد آن گاه على مى آيد تا 
به درب زندان جهنم مى رســد آنجا توقف مى كند جرقه ها و توده هايى 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 كه 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 بگيرد و دوستم را رها كن و جهنم در آن روز براى على 
از برده هر يك از شما براى آقاى خود فرمانبرتر 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

   571. همراه على در غسل پيامبر    

امام على مى فرمايد: ».. والله  مل اخالف رسول الله  قط ومل اعصه ىف امرقط اقيه بنفىس 
ىف املؤاطن التى تنكص فيها االبطال وترعد منها الفرائض بقوة اكرمنى الله  بها فله الحمد ولقد قبض 

النبى وان راسه لفى حجرى ولقد وليت غسله بيدى تقلبه املالئكه املقربون معى...«؛ 

يعنى: به خدا ســوگند من هرگز با رسول خدا مخالفت نورزيدم و هرگز در كارى از 
وى ســر نپيچيدم جان خود را در مواردى سپر او ساختم كه زورمندان و شجاعان از آن 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 269 ـ 273.
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عقب مى نشستند و بندهاى بدن ها از آن مى لرزيد، البته به نيرويى بود كه خداوند به من 
كرامت نموده بود، بر اين بخشــش او را سپاس مى گزارم و پيامبر در حالى قبض روح 
شد كه سر مباركش در دامن من بود و خودم با اين دستهايم غسل او را به عهده گرفتم 

و فرشتگان مقرب الهى در اين كار ياريم مى دادند...1

   572. سرور دل آسمانيان    

رسول خدا فرمود: 
وقتى مرا به آســمان باال بردند و به سدره المنتهى رسيدم ندائى به من رسيد كه، اى 

محمد سفارش مرا به نيكى درباره على بپذير. 
»فانه سّيد املسلمني وامام املتقني وقائد الغر املحجلني يوم القيامة«. 

او سرور مسلمين و پيشواى متقين و در قيامت پيشواى دست و پا و پيشانى سپيدانى 
است كه در غرفه هاى بهشتى آرميده اند. 

   573. فرشته خدمتگزار   

على به رسول خدا گفت: يا رسول اهلل  ديشب من جنب شدم و براى غسل كردن 
به جســتجوى آب رفتم ولى آب نيافتم پس حســن و حســين  را به جستجوى آن 
فرســتادم آن ها نيز آبى نيافتند... ناگهان شنيدم كه هاتفى در تاريكى صدا مى زند »قم يا 

عىل وخذا السطل واغتسل« يا على برخيز و سطل آب را بگير و غسل كن.

پس ديدم ســطلى پر از آب با حوله اى از سندس حاضر شد سطل را گرفتم و غسل 
نموده و با آن حوله خود را خشكاندم و آن را بر روى سطل انداختم پس سطل به آسمان 

باال رفت و از آن جرعه اى بر سر من ريخت كه دل من از آن خنك شد.
پس رسول خدا فرمود: »بخ بخ يابن ابيطالب اصبحت وخادمك جربئيل اما املاء فمن الكوثر 

واما السطل واملنديل فمن الجنة...«.

يعنى: مرحبا مرحبا اى فرزند ابوطالب.

1. اماىل مفيد، ص 261.
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تو به مقامى رسيده اى كه جبرئيل خادم تو است بدان كه جبرئيل به من خبر داد آن 
آب از كوثر بود و سطل و حوله آن از بهشت آمده بود.1

   574. على در جمع فرشتگان    

امام باقر فرمود: وقتى رســول خدا قبض روح شد جبرئيل و مالئكه و روح ـ كه 
اعظم مالئكه اســت و در شب هاى قدر فرود مى آيند ـ به زمين آمدند و جبرئيل پرده 
از مقابل چشــم اميرالمؤمنين برطرف نمود و آن حضرت صف هاى مالئكه را از زمين 
تا انتهاى آســمان مشاهده نمود كه مشغول غسل دادن رسول خدا و درود فرستادن بر 
 آن حضرت هســتند و قبر آن حضرت را حفر مى نمايند و به خدا سوگند قبر رسول خدا
را تنها فرشــتگان حفر كردند و چون بدن مبارك آن حضــرت با كمك مالئكه در قبر 
گذارده شــد رسول خدا سخن گفت و پرده از مقابل گوش على برطرف شد و شنيد كه 

رسول خدا به فرشتگان درباره او سفارش مى كند. 
پس اميرالمؤمنين گريان شــد و شنيد كه فرشتگان به رسول خدا مى گويند: »ال 
يالونه جهدا وامنا هو صاحبنا بعدك اال انه ليس يعايننا ببرصه بعد مرتنا هذه«؛ ما بعد از شما على 

را تنها نخواهيم گذاشــت و دشــمنان به او آسيبى نمى توانند برسانند جز آن كه او بعد از 
اين ما را به چشم )سر( نخواهد ديد...2

   575. در حريم قدس    

رســول خدا در حالى كه به امام على اشاره مى كرد به عمر و ابوبكر فرمود....»ان 
مل تدريا فادريا هو هذا من بعدى« اگر نمى دانســته ايد بدانيد كه بعد از من مالئكه )در شب 

قدر( بر اين على نازل خواهند شد....3

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 115.
2. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 640.

3. نورالثقلني، ج 5، ص 633.
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   576. فرشتگان به چه قسم مى خورند    

در تفسير امام عسگرى نقل شده كه فرمود: روزى رسول خدا در بين ياران خود 
بود و مجلس پر از جمعيت بود پس به اصحاب خود فرمود: كداميك از شما امروز در راه 

خدا انفاق كرده است؟ 
و چون همه آن ها ســاكت شــدند على گفت: امروز من از خانه خود خارج شدم و 
دينارى با خود داشتم كه مى خواستم با آن براى اهل خود طعامى تهيه كنم و چون مقداد 

را ديدم كه اثر گرسنگى در صورت او ظاهر بود دينار را به او دادم.1
آن گاه رسول خدا به على فرمود: بهشت براى تو واجب شد. 

پس ديگرى از اصحاب برخاســت و گفت: من امروز بيش از على انفاق نموده ام و 
آن اين بود كه هر مرد و زنى قصد سفر داشتند ولى چون هزينه سفر خود را نداشتند من 

دو هزار درهم به آن ها دادم.
رسول خدا ساكت شد و پاسخى به او نداد....

ســپس رسول خدا فرمود: كداميك از شما امروز با نيروى خود از برادران خود دفاع 
...  گفت: من يا رسول اهلل كرده است؟ على

رســول خدا فرمود: كداميك از شــما امروز با آبروى خــود از برادران خود حمايت 
كرده؟ على گفت: من چنين كرده ام...

رسول خدا فرمود: كداميك از شما امروز زكات مال خود را پرداخته است؟
على عرض كرد: من چنين كرده ام...

سپس رسول خدا فرمود: »اتدرى ما سمعت من املالء اال عىل فيك ليلة ارسى ىب يا عىل!؟ 
سمعتهم يقسمون عىل الله  تعاىل بك ويستقضونه حوائجهم ويتقربون اىل الله  تعاىل مبحبتك ويجعلون 

ارشف ما يعبدون به الصالة عىّل وعليك«

يا على! آيا مى دانى من در شــب معراج از اهل آســمان ها درباره تو چه شــنيدم؟ از 
آن ها شــنيدم كه خدا را به حق تو سوگند مى دادند و حوايج خود را طلب مى نمودند و با 
محبت به تو به خداى خود تقرب مى جســتند و بهترين عبادت خود را صلوات بر من و 

تو مى دانستند...

1. براى مطالعه اين بخش از ماجرا به فصل دوم از كتاب هزار و يك داستان از زندگاىن امام عىل مراجعه شود.
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تــا اين كه فرمود: مــن از خطيب مالئكه در بزرگ ترين مجالس آن ها شــنيدم كه 
مى گفت: على جامع همه خوبى ها و شــرافت هاى انسانى است و در او خوبى هايى جمع 

شده كه در ديگران پراكنده است پس صلوات و بركات و تحيات خداوند بر او باد.
سپس فرمود: و از همه مالئكه آسمان ها و حجب و عرش و كرسى و بهشت و دوزخ 
شنيدم كه در پايان ســخن خطيب كه آمين مى گفت: آن ها نيز مى گفتند: خدايا ما را به 

وسيله صلوات بر على و آل پاك او پاكيزه فرما.1

   577. دو نام نورانى در كنار هم    

اســماء بنت عميس نقل مى كند كه وقتى آيه: »ان تتوبا اىل الله  فقد صغت قلوبكام وان 
تظاهرا عليه فان الله  هو مواله وجربئيل وصالح املؤمنني امللئكة بعد ذلك ظهري«.2

نازل شد رسول خدا به امام على فرمود: »االّ ابرّشك انّك قرنت بجربئيل؟!«.
آيا تو را بشارت بدهم كه نام تو با نام جبرئيل قرين شده است سپس اين آيه را قرائت 
نمود و فرمود: »تو و مؤمنان از اهل بيت تو صالحان و شايستگان از مؤمنان هستيد«.3

    578. سالم فرشته بر على   

حذيفه گويد: پيامبر روزى به من فرمود: اى حذيفه اين شخصى را كه با من برخورد 
كرد ديدى؟

 . عرض كردم: آرى رسول خدا
فرمود: او فرشــته اى است كه پيش از اين ساعت به زمين نيامده بود از خداوند اجازه 
خواســته كه )به زمين فرود آيد( و بر على ســالم دهد و خداوند او را اجازه فرمود: او آمد 

و سالم داد. 
او به من نيز بشارت داد كه حسن و حسين دو سرور جوانان بهشتى هستند و فاطمه 

سرور زنان اهل بهشت است.4

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 18، حديث 21.
2. تحريم / 4.

3. ينابيع املودة، ص 93.
4. اماىل مفيد، ص 34. 
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   579. دو ُگل در محفل فرشتگان    

روزى رســول خدا نشسته بود اُمّ ايمن وارد شد و در زير چادر و روپوش خود چيزى 
داشــت رســول خدا فرمود: اى اُمّ ايمن! در زير عباى خود چه دارى؟ اُمّ ايمن گفت: اى 

رسول خدا!
دختر شــخصى را تزويج كردند و بر او نثار كردند )نُقل يا ُگل بر سر عروس ريختند( 

و من مقدارى از نثار او را برداشتم و پس از آن اُمّ ايمن گريه كرد. 
رســول خدا فرمود: چرا گريه مى كنى؟ اُمّ ايمــن گفت: فاطمه را تو تزويج كردى و 
چيزى بر او نثار نكردى رســول خدا فرمود: گريه مكن! سوگند به آن كسى كه مرا به 
حق پيامبر بشــيرو نذير قرار داده است كه بر تزويج فاطمه جبرئيل و مكائيل و اسرافيل 
در ميان هزاران نفر از فرشتگان حضور داشتند و خداوند از درخت طوبى و از دُّر و زّمرد و 
ياقوت و عطر خود بر آن ها )على و فاطمه( نثار كردند و آن فرشتگان بقدرى از آن نثارها 
برداشــتند كه ندانســتند با آن چه كار كنند و خداوند طوبى را به عنوان مهريه فاطمه به 

فاطمه بخشيد و طوبى در خانه على بن ابيطالب است.1

   580. دوست برگزيده خدا   

جابر جعفــى از امام باقر از جابربن عبداهلل  انصــارى روايت كند كه گفت: جبرئيل 
بر پيامبر فرود آمد و گفت: خداوند ترا دســتور فرمود: در يك ســخنرانى براى يارانت 
فضيلــت و برترى على بن ابيطالب را بيان كنى تــا آن را از جانب تو به آيندگان خود 

برسانند و تمامى فرشتگان را دستور داده تا به آنچه مى فرمايى گوش فرا دهند. 
و خداوند به تو وحى فرستاده كه هر كس درباره او با تو مخالفت ورزد در آتش خواهد 

بود و هركس در اين زمينه تو را فرمان برد در بهشت خواهد بود. 
رسول خدا فرمود: تا بانك دهند همگى جمع شوند وقتى همه جمع شدند پيامبر بر 
منبر آمد و فرمود: »از شــيطان رانده شده به خدا پناه مى برم بسم اهلل الرحمن الرحيم: اى 
مردم! منم بشــارت دهنده و منم پيامبر اّمى من از ســوى خداوند پيامى براى شما مردم 
دارم درباره كســى كه گوشتش از گوشت من خونش از خون من است و او گنجينه علم 

1. تفسري عياىش، ج2، ص211.
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من اســت و او كسى اســت كه خداوند وى را از ميان اين امت برگزيده و انتخاب نموده 
و دوســت خود گرفته و هدايتش فرموده اســت و من و او را از يك سرشت آفريده پس 
مرا به رســالت برترى داده و او را به تبليغ من افزونى بخشيده مرا شهر علم قرار داده و 
او را دِر آن و او را خزينه دار دانش من و آن كسى كه احكام از او دريافت شود جانشين 
مخصوص من قرار داده و امرش را آشــكار نموده و از دشمنى با او بيم داده و دوستيش 

را واجب شمرده.
و تمام مردم را به فرمان بردارى از او دســتور فرموده است، خداوند متعال مى فرمايد: 
)هركس او را دشــمن بدارد مرا دشمن داشته و هركس دوستش بدارد مرا دوست داشته 
و هركس با او ستيز كرده...و هر كس او را بيازارد مرا آزرده و هركس به او كينه ورزد به 
من كينه ورزيده... و هركه رضاى او را جويد مرا راضى ساخته و هركس مقامش را پاس 

بدارد مقام مرا پاس داشته... و هر كس به او نيرنگ كند به من نيرنگ زده(.
اى مردم! آنچه را به شــما امر مى كنم بشنويد و فرمان بريد كه من شما را از عذاب 
خدا بيم دهم...آن گاه دســت اميرالمؤمنين را گرفت و فرمود: اى مردم! اين شــخص 
سرپرست مؤمنان و كشنده كافران و حجت خدا بر جهانيان است، خداوندا من ابالغ كردم 

و پيام را رساندم. 
اينان بندگان تو هســتند و تو بر اصالح آن هــا توانايى پس به مهر و رحمت خود به 
صالحشان درآور... سپس از منبر فرود آمد جبرئيل نزد او آمد و گفت: اى محمد خداوند 
به تو ســالم مى رساند و مى فرمايد: از اين كه اين پيام را رساندى خدا جزاى خيرت دهد 
به راســتى كه پيام هاى پروردگارت را رســاندى و براى امت خود دلسوزى و خيرخواهى 

نمودى و مؤمنان را خشنود و كافران را خشمگين ساختى. 
اى محمد! همانا پسر عموى تو )على( آزمايش خواهد شد و ديگران نيز به وسيله او 
مورد آزمايش قرار خواهند گرفت »و به زودى آنان كه ستم كردند خواهند دانست كه به 

كدامين سرانجام شومى دچار مى شوند )شعراء 227(«.1

1. اماىل مفيد، ص 90. 
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   581. مجوز عبور    

پيامبــر خدا به علــى فرمودند: اى على هرگاه روز قيامــت بپا گردد من و تو و 
جبرئيل بر صراط مى نشــينيم و حق عبور از آنجا به هيچ كس داده نمى شــود مگر اين 
كه برگه عبورى داشــته باشد كه تبرئه و رهائى او به سبب واليت تو در آن ثبت گرديده 

باشد.1

   582. محبوب تر از آن ها كسى نيست     

روزى پيامبراكرم و على و فاطمه و حســن و حســين در محلى نشسته بودند 
ســپس پيامبر فرمود: بــه خدايى كه مرا مژده دهنده مبعوث نموده ســوگند كه هيچ 
مخلوقــى بر روى زمين نزد او محبوب تر و گرامى تر از ما نيســت؛ زيرا خداوند تبارك و 
تعالى براى من از اســماء خود نامى اقتباس كرده اســت نام او محمود و نام من محمد 
است براى تو نيز اى على نامى از نام هاى خود گرفت يعنى او »على االعلى« است و تو 
را على ناميد و اى حسن نام تو را هم از يكى از اسماء خود برگرفت زيرا نام او »محسن« 
اســت و تو را حسن نام نهاد و براى تو نيز اى حسين از نام هاى خود نامى جدا كرد و او 
»ذواالحسان« است و نام تو حسين و براى تو هم اى فاطمه از اسامى خود نامى در آورد 
نام او »فاطر« اســت و تو فاطمه، سپس دســت به دعا برداشته و گفت: پروردگارا! تو را 
گواه مى گيرم كه من با كســى كه با اينان موافق باشــد موافقم و با هركس كه با ايشان 
به دشــمنى برخيزد در ستيزم دوستدار آنان را دوست مى دارم و بر دشمنشان خشمگينم 

دوستم با دوستشان به اين جهت است كه اينان از من و من نيز از آنانم.2

   583. جبرئيل اسم را آورد    

جابر گويد: وقتى دوران حاملگى حضرت زهرا به حســن سپرى شد و نوزاد به 
دنيا قدم نهاد قباًل پيامبر دســتور داده بود كه او را در پارچه سپيد بپيچند ولى خانم ها 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 77. 
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 127.

338



نــوزاد را در لباس زرد رنگى1 قنداق كردند. آن گاه فاطمه به همســرش گفت: يا على 
بــراى اين نوزاد نامى انتخاب فرما. اميرالمؤمنين فرمود: من در نامگذارى او بر پيامبرخدا 
پيشــى نخواهم گرفت اندكى بيش نگذشت كه پيامبر آمد نوزاد را چون دسته گلى به 
دســت گرفت و بوسه اى بر رخسار او زد و زبان مباركش را به دهان او گذارد نوزاد آن را 
مكيد، سپس روى به ايشان نموده و فرمود: مگر پيش از اين به شما نگفته بودم كه نوزاد 

را در پارچه سفيد بپيچيد؟
آن گاه دستور داد پارچه سفيدى آوردند و كودك را در آن پيچيد و آن پارچه زرد رنگ 
را به دور افكند و آن گاه به گوش راســت نــوزاد اذان و به گوش چپش اقامه گفت، بعد 
 نمود و فرمود: نامش را چه نهاده ايد؟ عرض كرد: منتظر شــمائيم پيامبر رو به على
فرمود: من هم از خداوند در نامگذارى او پيشــى نمى گيرم خداوند به جبرئيل وحى كرد 
براى محمد پسرى متولد شده به سوى او شو و از جانب من و خودت سالم و شاد باش 
ابالغ كن و بگو چون على از براى تو همانند هارون اســت نسبت به موسى بدين جهت  
اين نوزاد را با پسر هارون هم نام كن، جبرئيل خدمت رسول خدا شد و از جانب خدا و 

خود تهنيت و مباركباد گفت و فرمان خدا كه: 
پســرت را همنام فرزند هارون ســاز را ابالغ نمود، پيغمبر پرسيد: نام پسر هارون 

چه بود؟ 
جبرئيل گفت: شبر. فرمود: زبان من عربى است. گفت: او را حسن نام كن! لذا حسن 
ناميده شد و چون حســين قدم به دنيا نهاد پيامبر نزد ايشان آمد و همان كارهايى 
را كه وقت تولد »فرزندش« حســن انجام داده بود تكرار نمود. آن گاه جبرئيل بر او نازل 
شد و عرض كرد: خداوند ـ عّزوجّل ذكره ـ تو را سالم مى رساند و مى فرمايد: چون على 
نسبت به تو نظير هارون است نسبت به موسى لذا نام اين كودك را نيز به نام پسر ديگر 
هارون بگذار. پرســيد: نامش چه بود؟ گفت: شــبير. فرمود: من عرب زبانم، گفت: او را 

حسين نام نِه. لذا پيغمبر اسم او را حسين نهاد.2

1. دقت رســول خدا به رنگ ها بسيار جالب اســت؛ چنانچه هم اكنون با گذشت بيش از هزار سال هم اكنون 
امروز به مســئله روانشناسى رنگ ها رو كرده و آن را مؤثر در روح و روان آدمى مى داند و اين مبحث رنگ ها در 

اين علم )روانشناسى( جايگاه ويژه و عميقى دارد.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 131.

339



   584. شمشير آسمانى    

امام صادق فرمود: شمشــير على را بدين جهت »ذوالفقار« ناميدند كه در ميانه 
قبضه آن خطى به درازا بود شــبيه به مهره هاى تيره كمر همان شمشيرى كه جبرئيل از 
آسمان آورد و دسته اش از نقره بود آن شمشيرى كه ندا كننده اى از آسمان فرياد بر آورد 

»ال سيف اال ذوالفقار وال فتى اال عىل«.1

   585. جبرئيل او را صدا كرد    

روزى عرب باديه نشــينى نزد پيغمبر خدا آمد و آن حضرت با عبايى مّمشق )با گل 
سرخى كه در رنگ آميزى به كار گرفته مى شود رنگين شده( پيش وى آمد، اعرابى گفت: 
اى محمــد! همچون جوانى نزد من آمده اى؟ فرمود: آرى! من جوانمرد فرزند جوانمرد و 
برادر جوانمرد هســتم. عرض كرد: اى محمد! جوانمردى خودت درست اما چگونه پسر 
جوانمرد و برادر جوانمردى؟ فرمود: مگر قول خداوند عّزوجّل را نشنيده اى كه مى فرمايد 
»قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم« گفتند: شنيديم جوانمردى آنان را ياد مى كند به 

نام ابراهيم، )انبياء آيه 60(. و من فرزند ابراهيم هستم و اما برادرم جوانمرد است چون در 
روز جنگ احد صدا زننده اى از فراز آسمان فرياد بر آورد كه نيست شمشيرى جز ذوالفقار 

و نيست جوانمردى مگر على و من برادر اويم.2

   586. ذكر نام على در معراج    

پيامبراكرم فرمود: 
چون به آسمان برده شدم به ستونى رسيدم كه در دو سر آن دو دايره موازى يكديگر 
قرار داشت كه بن آن از نقره سپيد و ميانه اش از ياقوت و زبرجد و باالى آن از طالى سرخ 
بود به جبرئيل گفتم: اين چيست؟ گفت: اين آيين تو است كه سفيد و آشكار و درخشان 

است. پرسيدم در ميانه اش چيست؟ 
گفت: جهاد. 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 146.

2. معاىن االخبار، ج 1، ص 276.
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 ســؤال كردم: پس اين طالى ســرخ چه مى باشد؟ پاسخ داد: هجرت و چون على
)واجد همه اين ها بود( درجه ايمان او بر ايمان همه مؤمنين برترى دارد.1

روزى جبرئيــل به پيامبر نازل گرديد و عرض كرد: اى محمد! خداوند تو را ســالم 
مى رساند و مى فرمايد: من آتش جهنم را ممنوع ساختم بر پشتى كه تو را آورد و شكمى 
كــه تو را حمل كرد و دامنى كه سرپرســت تو گرديد. فرمــود: اى جبرئيل اين را برايم 
توضيح بده؟ جبرئيل گفت: اما پشتى كه تو را آورد عبداهلل  فرزند گرامى عبدالمطلب است 
و شكمى كه تو را حمل كرد آمنه دخت وهب مى باشد و دامنى كه تو را سرپرستى نمود 

ابوطالب پسر عبدالمطلب و فاطمه دختر اسد مى باشد.2

   587. همنوا با صوت على كيست؟    

انس به مالك گويد: در آن ماه رمضان كه على شربت شهادت نوشيد در خدمتش 
بودم پسرش حسن را احضار كرد و به او فرمود: اى ابامحمد! باالى منبر برو و خداوند 

را فراوان حمد و ثنا گوى و بهترين ياد از جّدت پيامبرخدا بنما و بگو: 
لعنت خدا بر فرزندى باد كه والدينش از او ناراضى شوند و اين جمله را سه بار تكرار 
نما! لعنت خدا بر برده اى كه از آقاى خود فرار كرده اســت و خداوند از رحمت خود دور 
گرداند گوسفندى را كه از صاحب خود دور افتد و از منبر فرود آى! امام حسن فرمان پدر 
را انجام داد چون سخنرانى او به پايان رسيد و به زير آمد مردم دور او گرد آمدند و گفتند: 

اى فرزند اميرالمؤمنين ، زاده دخت پيامبر، مقصودت از اين چند جمله كلى چه بود؟
ما را آگاه ساز! فرمود: پاسخ بر عهده اميرالمؤمنين است به خدمت اميرالمؤمنين آمدند 
فرمود: زمانى در خدمت پيامبر بودم كه نمازى را خوانده بودم دســت راست خود را به 
دست من زده و آن را كشيد و محكم به سينه مبارك خود چسبانيد آن گاه به من فرمود 
اى على گفتم: بلى! يا رسول اهلل . فرمود: من و تو دو پدر اين امت هستيم خدا لعنت كند 
شــخصى را كه موجب ناخشــنودى ما گردد. بگو »آمين«. گفتم: آمين خدايا مستجاب 
گــردان، بعد فرمود: من و تو دو موالى اين امتيم خدا لعنت كند آن كس را كه فرار كند 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 265.

2. معاىن االخبار، ج 1، ص 318.
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از ما، بگو: آمين. گفتم: آمين. سپس فرمود: من و تو سرپرست اين امتيم خدا دور گرداند 
از رحمتش فردى را كه از ما فاصله بگيرد بگو: آمين. گفتم: آمين. 

اميرالمؤمنين فرمود: صداى دو گوينده را شــنيدم كه همنوا با من مى گفتند: آمين. به 
پيغمبر خدا عرض كردم: اين دو كه با من آمين گفتند: چه كسانى بودند؟ فرمود: جبرئيل 

و ميكائيل بودند.1

   588. على چه كسى است؟    

على كسى است كه چشمه هاى بهشت از زير قدم هاى او جارى مى شود و نقطه زير 
باء بســم اهلل  الرحمن الرحيم، او روشنايى بهشت است و او كسى است كه هزار كتاب از 
كتب انبياء نزد اوســت و نامش در صحف جميع انبياء آمده و عيسى روح اهلل  به واليت او 
مرده را زنده كرد و كسى است كه جميع حوادث را از ازل تا صبح قيامت مى داند و اسامى 

دوزخيان و بهشتيان نزد اوست. 
و اوست كه فرمود: »انا اقمت الساموات السبع بنور رىب و قدرته«؛ من آنم كه آسمان هاى 

هفتگانه را به نور و قدرت پروردگارم به پا داشتم.2

   589. اسم عرشى    

وقتى امام على به دنيا آمد فاطمه بنت اســد دوست داشت اسم فرزندش را به نام 
پدر خود اسد بگذارد ولى حضرت ابوطالب بدين اسم راضى نبود و به فاطمه گفت: بيا با 
هم در شــب تاريك از كوه ابوقبيس باال رويم و خداوند را بخوانيم تا خودش ما را از اين 
اسم آگاهى دهد چون شب فرا رسيد هر دو از منزل خارج شدند و از كوه قبيس باال رفتند 

و هر دو خدا را خواندند و حضرت ابوطالب اين ابيات را انشاء كرد.
»يارّب يا ذاالغسق الّدّجى  والفلق املبتلج املىّض   

مبا نّسمى ذلك الّّصبى«  بني لنا عن امرك املغىض   

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 275 ـ 274.
2. خطبه البيان، بحراملعارف.

342



يعنى: اى پروردگار من اى صاحب اين شب تار و اى صاحب صبح روشن از امر خود 
كه در قضاى تو گذشته ما را مطلع فرما كه نام اين پسر را چه بگذاريم. 

در اين حال صداى خش خشى باالى سر آن ها در آسمان پيدا شد ابوطالب سر خود 
را بلند كرد ديد لوحى سبز فام است مثل زبرجد و در او چهار سطر نوشته شده با دو دست 

خود او را گرفته، محكم به سينه خود چسبانيد در روى آن لوح نوشته بود. 
خّصصتام بالولد الزىّّك    والطّاهر املنتجب الرىّض   

عىلٌّ اشتّق من العىّل واسمه من قاهٍر عىٍل    

يعنى: من شــما دو نفر را اختصاص دادم به يك فرزند پاكيزه و طاهر و اختيار شده و 
پسنديده و اسم او را از مقام رفيع و با عظمت، على گذاردم كه على مشتق از اسم خودم 

اعلى است.
ابوطالب بســيار مسرور شد و سجده نمود و ده شتر عقيقه كرد و اين لوح را در خانه 
كعبه آويزان نمود و بنى هاشم به او فخر مى نمودند تا زمان هشام بن عبدالملك كه حجاج 

با ابن زبيد جنگ كرد و آن لوح غايب شد.1

   590. همنشين فرشتگان در شب قدر    

مردى به امام محمدتقى عرض كرد: پسر پيامبر بر من خشم مكن. 
امام فرمود: براى چه چيزى؟ عرض كرد: براى آنچه مى خواهم از شما بپرسم. 

فرمود: بگو عرض كرد: خشــم نمى كنى. فرمود: خشم نمى كنم. عرض كرد: بفرمائيد 
اين كه راجع به شب قدر معتقديد كه فرشتگان و جبرئيل به سوى اوصياء نازل مى شوند 
آيا براى آن هــا امرى مى آورند كه پيغمبر آن را نمى دانســته يا امرى را مى آورند كه 
پيغمبر آن را مى دانســته است با آن كه شــما مى دانيد كه چون پيغمبر وفات كرد 
على تمام علوم او را فرا گرفته بود امام فرمود: اى مرد مرا با تو چكار است چه شخصى 

تو را نزد من آورد؟
عرض كرد: سرنوشت مرا براى طلب اين نزد شما آورد. 

فرمود: پس آنچه را به تو مى گويم خوب بفهم همانا چون رســول خدا را به معراج 

1. غايةاملرام سيد هاشم بحراىن، ص 13 ـ مودة القرىب شيخ سليمان قندوزى.
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بردند فرود نيامد تا اين كه خداوند علم گذشته و آينده را به او آموخت و مقدار زيادى از آن 
 علم مجمل و سر بسته بود كه تفسير و توضيحش در شب قدر مى آمد، على بن ابيطالب
نيز هم مانند پيغمبر بود علوم مجمل را مى دانست و تفسيرش در شب هاى قدر مى آيد. 
مانند آنچه براى پيغمبر بود، عرض كرد: يابن رســول اهلل  مگر در آن علوم مجمل و 

سربسته تفسيرى نبود؟
امام فرمود: چرا ولى در شــب هاى قدر از طرف خداى تعالى به پيغمبر نســبت به 
آنچه مى داند دستور مى آيد كه چنين و چنان كن و در آن شب دستور مى گيرند كه نسبت 

به آنچه مى دانند چگونه رفتار كنند.1

  591. جلوه جبرئيل در غديرخم    

عمربن خطاب گفت: »نصب رسول الله  عليا علام«؛ رسول خدا على راتعيين و نصب 
كرد، او را به راهنماى امت بعد از خود، به مواليى جامعه معرفى نمود. 

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

در آن هنگام جوانى زيبا و با حسن صورت و بوى خوش پهلوى من نشسته بود او به 
من گفت: »لقد عقد رسول الله  عقدا اليحلّه 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. 

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 با 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.2

1. كاىف، ج 1، ص 368.
2. مودة القرىب، فصل 5.
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   592. عهد الهى     

»انزل الله  ّجل وعال صىل الله  عليه وآله من السامء كتابا مسجال نزل به جربئيل مع امناء املالئكة«؛ 

يعنى: جبرئيل با امناء مالئكه كتاب مسجلّى از طرف خداوند براى رسول خدا آورد 
سپس عرض كرد: اشــخاصى كه در نزد شما حاضرند از مجلس خارج شوند مگر وصى 

شما تا كتاب وصّيت را تقديم كنم. 
 فامر رسول الله  من عنده ىف البيت بالخروج ما خال امرياملؤمنني وفاطمة والحسن والحسني«

فقال جربئيل يا رسول الله ...«. 

پس امر فرمود: رســول خدا به حاضرين كه همگى از حجره بيرون روند به استثناء 
 . على و فاطمه و حسن و حسين

آن گاه جبرئيــل عرض كرد: خداوند به شــما ســالم مى رســاند و مى فرمايد: اين 
عهدنامه ايست كه با تو پيمان بستم و مالئكه الهى گواهى دادند. 

)كالم جبرئيل كه به اينجا رســيد( بدن آن حضرت به لرزه در آمد و فرمود او سالم 
است و از او است سالم و به طرف او است بازگشت سالم، آن گاه آن كتاب را از جبرئيل 
گرفت و به على داد... سپس فرمود: اين عهد پروردگار من است به سوى من و امانت 
من و امانت اوســت همانا رساندم و ادا نمودم پيام خداوند را اميرالمؤمنين على عرض 
كرد: منهم شــهادت مى دهم با گوش و چشــم و گوشت و خون خود، پدر و مادرم فداى 

تو باد. 
آن گاه حضــرت به امام على فرمود: اين وصيت من اســت از طرف خداوند آن را 

قبول كن و ضمانت كن براى خداوند تبارك و تعالى...
على عرض كرد: به ضمانت قبول نمودم و بر خداوند است كه مرا يارى كند.

و در آن كتاب شــرط شده بر امام اميرالمؤمنين كه: دوستى با دوستان خدا و دشمنى 
با دشمنان خدا و برائت و بيزارى از آن ها...

آن گاه جبرئيــل و ميكائيل و مالئكه مقربين را بر اميرالمؤمنين شــاهد و گواه گرفت 
و به حســن و حســين و فاطمه رسانيد آنچه را به على رسانيده بود و تمام وقايع را براى 
آن ها شــرح داد سپس آن را مهر كرد به مهرهايى از طال كه آتش نديده و آن را به امام 

على داد. 
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   593. ياوران على در جنگ ها    

رســول خدا فرمود: »ما بعث عىّل ىف رّسية اال رايت جربئيل عن ميينه وميكائيل عن يساره 
والسحابة تظله حتى يرزقه الله  الظفر«.

على به هيچ جنگى تنها فرستاده نشد مگر ديدم جبرئيل از راست و ميكائيل از طرف 
چپ او، ابرى سايه براوافكنده تا آنكه فتح و پيروزى نصيب او مى گرديد.1

   594. خدا او را بيشتر از من دوست دارد    

عبداهلل بن عباس مى گويد: روزى با پدرم عباس خدمت رســول خدا نشســته بوديم 
على وارد شــد و سالم كرد آن گاه پس از رد سالم رسول خدا از جا برخاست و على را 

درآغوش گرفت و بين دو چشمش را بوسيد و در طرف راست خود نشاند. 
پدرم عباس عرض كرد: يا رسول اهلل  آيا او را دوست مى دارى؟

حضرت فرمود:
»والله  والله  اّشد ّحبا له مّنى« يعنى! به خدا قســم محبت و دوستى خداوند به او بيشتر 

از من است.2

   595. آدمى زادى در ابعاد خدا    

جنبى گويد: از اميرالمؤمنين شنيدم كه مى فرمود: »انا عني الله  و انا يدالله  وانا جنب الله  
وانا باب الله «.

منم چشم خدا، منم دســت خدا، منم جنب خدا )يعنى به خدا نزديكم 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.

1. كفاية الطالب، محمد بن يوسف گنجى شافعى باب 27. 
2. كفاية الطالب، باب 7. 
3. كاىف، ج 1،ص 199. 
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   596. باعث بعثت انبياء    

روزى رسول خدا به عبداهلل بن عباس فرمود: يا عبداهلل ! جبرئيل به نزدم آمد و گفت: 
يا محمد! »وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا عىل مابعثوا«؟!

اى پيامبر از رســوالن گذشته و پيامبران پيشين از رسالتى كه بر آن مبعوث شدند 
بپرس تا بيان كنم؟

به جبرئيل گفتم: انبياى گذشته بر چه رسالتى مبعوث و مأمور شدند؟
گفت: بر واليت تو و و اليت على بن ابى ابيطالب مبعوث شدند؟1

   597. هميشه همراه او جبرئيل بود      

در همه جنگ هاى امام على جبرئيل و مكائيل در ســمت چپ و راست )به فصل 
فضايل اختصاصى امام على در اين كتاب مراجعه شود( امام على مى جنگيده اند و در 
حين غســل دادن، رسول خدا نيز كمك امام كردند، جنگ احد و گفتار جبرئيل )الفتى 
االعلى( نمونه اى از آن هاســت و حتى در شب تشيع بدن مطهر و معطر آن امام قسمت 
جلوى تابوت امام مظلوم ما، در دســتان جبرئيل و مالئكه الهى بوده اســت و همه مردم 
صداى جبرئيل را پس از ضربت خوردن امام شــنيدند كه فرمود: اركان دينتان خراب شد 
در همين كتاب نيز داســتانى آورده شده كه امام بر دوش جبرئيل در آسمان ها سير كرده 

است.2

    598. جبرئيل در مراسم عقد على   

امام حســين مى فرمايد: زمانى كه رســول خدا در خانه ام سلمه بود صرصائيل 
)يكى از فرشتگان الهى( نزد پيامبر آمد و عرض كرد: يا رسول اهلل  نور را به عقد نور درآور.

رسول خدا فرمود: چه كسى را براى چه كسى؟ 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص255.
2. براى مطالعه در اين خصوص به داســتانهاى شــماره 120 ـ 152 و.. در كتاب 1001 داستان از زندگانى امام 

على مراجعه شود. 
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عرض كرد: دخترت فاطمه را براى على بن ابيطالب، سپس پيامبر در حضور جبرئيل و 
مكائيل و صرصائيل فاطمه را به عقد على در آورد.1

   599. تابوت امام على بر دوش جبرئيل    

محمد حنفيه مى گويد: چون برادرانم مشــغول غسل پدر شــدند امام حسين آب 
مى ريخت و امام حســن غســل مى داد و احتياجى به اين نبود كه كسى بدن مطهر و 
معطر را جابه جا كند بلكه بدن پدرم هنگام غسل، خود از اين سو به آن سو مى شد و بوئى 
خوشتر از مشك و عنبر از بدن مطهرش به مشام مى رسيد چون كار غسل تمام شد امام 
حسن فرمود: اى خواهرم حنوط جدم رسول خدا را بياور آن گاه زينب حنوط باقى 
مانده اى كه ســهم امام بود را آورد و آن همان كافورى بود كه جبرئيل آن را از بهشــت 

براى پيامبر و فاطمهو امام على آورده بود.
وقتى حنوط پدرم را باز كردند شهر كوفه از بوى خوش آن معطر شد آن گاه پدرم را در 
پنج جامه كفن كردند و در تابوت نهادند و بر اساس وصيت پدرم حسنين عقب تابوت 
را برداشــتند و جلوى تابوت را )جبرئيل و ميكائيل آن هم رزمان امام در ميادين جنگ( 
برداشتند و به جانب نجف شتافتند بعضى از مردم مى خواستند بدنبال تابوت آيند كه امام 
حســن آن ها را به مراجعت فرمان داد و برادرم امام حسين مى گريست و مى گفت: »ال 
حول و ال قوة اال بالله  العىل العظيم« اى پدر بزرگوار پشــت ما را شكســتى من گريه را از 

جهت تو آموخته ام.2 

   600. باب علم و باب وحى    

ظريفى مى فرمود از كسى پرسيدند: جبرئيل چند بار بر پيامبر نازل شد گفت: 12000 
بار و در ادامه تأكيد كرده بود كه جبرئيل به على 24000 بار وارد شده است بعد دليل 
ادعاى خود را اين چنين اظهار داشــته بود كه پيامبراكرم فرمود: من شهر علم و على 

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 123، حديث 31. 
.2. منتهى االمال، فصل زندگى امام على
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باب آن پس براى ورود بايد از درب وارد شد و از درب خارج شد به اين جهت جبرئيل بر 
على 24000 بار وارد شده است. 

لذا مى بينيم در روايات يكى از القاب امام على معلم جبرئيل اســت مضافا اين كه 
جبرئيل و ميكائيل در جنگ هاى حضرت در سمت چپ و راست امام مى جنگيده اند.1

   601. استاد جبرئيل على است    

روزى رســول خدا نشســته بود و جبرئيل در نزد او بود حضرت امير وارد شــد 
جبرئيل براى احترام حضرت امير به تمام قامت برخاســت رسول خدا فرمود: براى اين 

جوان بر مى خيزى؟ 
عرض كرد: يا رسول اهلل ! على بر من حق استادى دارد. 

رســول خدا فرمود: آن چگونه بوده است؟ جبرئيل عرض كرد: يا رسول اهلل  چون 
خداوند متعال مرا آفريد از من سؤال كرد كه: تو كيستى و نام تو چيست و من كيستم و 

نام من چيست؟ 
من در جواب متحير بودم و در آن حال اين جوان در عالم انوار حاضر شــد و به من 

گفت: بگو: »انت رىب الجليل وانا العبد الذليل واسمى جربئيل«.
يعنى: تو رب جليلى و من بنده ذليل هستم و اسمم جبرئيل است. 

رسول خدا فرمود: اى جبرئيل عمر تو چقدر است؟ عرض كرد: يا رسول اهلل  ستاره اى 
از عرش هر ســى هزار سال يك مرتبه طالع مى شود و من آن ستاره را سى هزار مرتبه 

ديده ام.2

   602. صداى تسليت ملكوتيان    

محمد حنفيه مى گويد: شــبى كه تابوت پدرم را از كوفه به نجف حركت مى داديم به 
خدا ســوگند من مى ديدم كه جنازه آن حضرت بر هر ديوار و يا خانه اى و يا درختى كه 
مى گذشــت آن ها خم مى شدند و خشوع مى كردند وقتى تابوت به موضع قبر رسيد فرود 

1. خطبه 208.
2. حمله ها و جنگ هاى حرضت امري ، ص 202.
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آمد و امام حسن با جماعت همراه بر آن حضرت نماز خواند و هفت تكبير گفت و بعد 
از نماز جنازه را برداشتند و موضع را حفر كردند كه ناگاه قبر از پيش ساخته اى نمايان شد 
و چون خواستند پدرم را داخل قبر نمايند صداى هاتفى1 شنيدم كه مى گفت: فرو بريد او 
را به سوى تربت طاهر كه حبيب به سوى حبيب خود مشتاق گرديده است و نيز منادى 
صدا زد كه حق تعالى شما را صبر نيكو كرامت فرمايد در مصيبت سيد شما و حجت خدا 

بر خلق خويش.2

   603. پران تر از جبرئيل    

جمعيت زيادى در محضر امام على بودند على رو به آن ها كرد و فرمود: »سلوىن 
قبل ان تفقدوىن سلوىن عن علم السامء فاىن اعلمها زقاقا زقاقا وملكا ملكا«؛ قبل از آن كه از ميان 

شــما بروم از من مسائل خود را بپرسيد، سئوال كنيد از من در مورد خبرهاى آسمان چرا 
كه من به كوچه ها و راه ها و به فرد فرد فرشــتگان اهل آســمان آگاهى دارم و در جايى 
ديگر فرمود: »سلوىن عن ارسار الغيوب فاىن وارث علوم االنبياء واملرسلني«؛ درباره اســرار غيب 
از من بپرســيد كه من ميراث دار دانش هاى پيامبران و رسوالن هستم مردى از حاضران 
گفت: اى پســر ابوطالب آن گونه كه ادعا مى كنى بگــو بدانم در اين لحظه جبرئيل در 

كجاست؟ 
امام على اندكى سرش را پايين انداخت و در اسرار فرو رفت و سپس سربلند نمود 
و فرمود: همه آسمان ها را گشــتم جبرئيل را در آنجا نيافتم، گمانم اى پرسنده، جبرئيل 
خودت هستى؟ پرسنده گفت: »بخ بخ من مثلك يابن ابيطالب وربك يباهى بك املالئكة«؛ مرحبا 
به تو، كيســت مثل تو اى پسر ابوطالب كه پروردگارت به وجود تو به فرشتگان مباهات 

مى كند.3

1. امام باقر مى فرمايد: حضرت اميرالمؤمنين را پيش از طلوع دفن كردند.
2. منتهى االمال.

3. احقاق الحق، ج 7، ص 631.
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   604. فرشتگان خدمتكار ما هستند    

امــام رضا از پــدران بزرگوارش و آنــان از حضرت على نقــل مى فرمايند كه 
رسول خدا فرمود: خداى تعالى آفريده اى از من برتر نيافريد و هيچ آفريده اى نزد خداى 
تعالى از من گرامى تر نيســت على مى گويد: من عرض كردم: يا رســول اهلل  آيا تو 

برترى يا جبرئيل؟ 
فرمــود: يا على! همانا كه خداى تبارك و تعالى پيامبران مرســلش را بر فرشــتگان 
مقربش برترى داد و مرا بر همه پيامبران و مرســلين برترى بخشيد و پس از من برترى 
از آن تو و امامان پس از تو اســت و همانا كه فرشــتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران 

دوستان ما هستند. 
اى على! آنان كه حامالن عرشــند و آنان كه در گرد عرش اند به ثناى پروردگارشان 
تسبيح مى گويند و از براى كسانى كه به واليت ما ايمان آورده اند آمرزش مى طلبند، اى 
على اگر ما نبوديم خداى تعالى نه آدم را مى آفريد و نه حوا را و نه بهشت و دوزخ را و 
نه آسمان و زمين را، پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشيم و حال آن كه ما پيش از آنان 
پروردگار خود را شــناختيم و او را تسبيح گفتيم و تهليل و تقديس كرديم زيرا نخستين 

چيزى كه خداى تعالى آن را آفريد ارواح ما بود....1

   605. جاى جبرئيل مى نشيند!    

على مى فرمايد: روزى رســول خدا در بستر بيمارى بود كه من به قصد عيادت 
حضرتش رفته بودم در آنجا مردى را حضور پيامبر ديدم كه از حيث حســن و جمال 
بى نظير بود آن مرد سر مبارك پيامبر خدا را در دامن خود داشت و پيامبر نيز خواب بود 
وقتى من داخل شدم آن مرد مرا به نزد خود خواند و گفت: نزديك عموزاده خود شو كه 
تو از من بر او سزاوارترى! على مى فرمايد: جلو رفتم و آن مرد برخاست و جاى خود را 
به من داد و رفت من نشســتم و سر مبارك رسول خدا را در دامن خود گرفتم، ساعتى 
گذشت پيامبرخدا بيدار شد و از من پرسيد: مردى كه سر بر دامن او داشتم كجا رفت؟ 

عرض كردم: وقتى من داخل شدم جايش را به من داد و رفت. 
1. عيون االخبار الرضا، ج1، ص266. .
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حضرت فرمود: او را شناختى؟ عرض كردم: نه پدر و مادرم فداى شما. حضرت فرمود: 
او جبرئيل بود من سر بر دامن او نهاده بودم و به سخنانش گوش مى دادم تا اين كه دردم 

سبك شد و خواب بر چشمانم غلبه كرد.1

   606. جبرئيل با او معامله مى كند    

روزى على وارد خانه خود شــد و ديد حســن و حســين نزد فاطمه زهراگريه 
مى كنند. 

حضرت سؤال كرد: چرا روشنايى چشمان من و ميوه دل و سر و جان من مى گريند؟ 
فاطمه زهرا گفت: اينها گرسنه اند و يك روز است كه چيزى نخورده اند! على پرسيد: 

پس اين ديگ بر سر آتش چيست؟ 
گفت: در ديگ تنها آب اســت كه براى دل خوشــى فرزندانم بر ســر آتش نهاده ام! 
على دلتنگ شد عبايى داشت به بازار برد و فروخت و با شش درهم آن خوراكى تهيه 
كرد و آن گاه به سوى خانه باز مى گشت كه فقيرى به حضرت گفت: آيا كسى در راه خدا 
وام مى دهد كه چند برابر گردد؟ على همه آن خوراكى را به او داد و چون به خانه رسيد 
فاطمه پرســيد: يا على! توفيق يافتى و چيزى آماده كردى؟ گفت: آرى! ليكن همه آن 

را به بينوايى دادم. فاطمهگفت: چه خوب كردى تو هميشه توفيق كار خير مى يابى!
على برگشت تا براى نماز به مسجد رود در راه كسى را ديد كه گفت: يا على اين 
شتر را من مى فروشم. على گفت: من فعاًل پولى ندارم. آن شخص گفت: به تو فروختم 
تا هر وقتى كه پولى به تو رســيد به من باز دهى! على آن شــتر را به 60 درهم خريد 
و حركت كرد كه ناگهان شخص ديگرى رسيد و عرض كرد: يا على! اين شتر را به من 
بفروش. على گفت: فروختم به چه قيمتى مى خرى؟ گفت: 120 درهم. على شتر را 
داد و پول را گرفت و نيمى از آن را به برگشت وام و نيم ديگر را به كار خود برد، در اين 
وقت رســول خدا رسيد و ماجرا را از على شنيد و فرمود: فروشنده جبرئيل و خريدار 

ميكائيل بود و اين آن وامى بود كه به آن فقير بخشيدى.2

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 270.
2. كشف االرسار، ج 1، ص662.
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   607. زمان ظهور نبوت رسيد    

پيامبراسالم مى فرمايد: هنگام والدت على جبرئيل بر من نازل شد و چنين پيام 
آورد. 

»اى حبيب خدا! خداوند على اعلى بر تو سالم مى رساند و براى والدت برادرت على 
بــه تو تبريك مى گويد و مى فرمايد: اكنون زمان ظهور نبوت تو و اعالم وحى تو و پرده 
بردارى از رســالت تو نزديك شده اســت چرا كه تو را به برادرت و وزيرت و دامادت و 
جانشينت مؤيد داشته ام كسى كه با او كمر تو را محكم نمودم و ذكر تو را علنى ساختم«.

اكنون برخيز و به اســتقبال او برو و او را با دست راست در آغوش بگير چرا كه او از 
اصحاب يمين است و شيعيان او پيشانى سفيدان نشانه دار هستند.1

   608. هديه اى مقدس   

احمدبن عماره از امام حســين نقل كرد كــه من در كنار فرات همراه پدرم بودم او 
پيراهــن خود را در آورد تا در آب فرو رود موجى آمــد و پيراهن را با خود برد آن گاه كه 
اميرمؤمنان على بيرون آمد ناگهان هاتفى صدا زد: اى اميرمؤمنان آنچه را كه در طرف 
راست توست بردار سپس ديدم دستمالى است كه پيراهن تا شده اى در آن است حضرت 
پيراهــن را پوشــيد آن گاه از جيب آن رقعه اى افتاد كه در آن نوشــته بود به نام خداوند 
بخشنده مهربان اين هديه اى است از جانب خداى مقتدر حكيم به على بن ابيطالب اين 

پيراهن هارون بن عمران است )اين چنين آن را به ارث قوم ديگر داديم(.2

   609. اهداف شيطان   

مطرف فرزند مغيره نقل مى كند روزى با پدرم نزد معاويه رفتيم پدرم هميشــه نزد او 
مى رفت و با او سخن مى گفت و وقتى به نزد من باز مى گشت از معاويه سخن مى گفت 
و از خردمندى هاى او ياد مى كرد تا اينكه شــبى باز آمد و از غذا خوردن خوددارى كرد 

1. روضة الواعظین، ص143.
2. الثاقب ىف املناقب، ص 273.
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وقتى ديدم كه ناراحت اســت ساعتى درنگ كردم و از او پرسيدم: پدر چرا تو از سر شب 
تا االن ناراحتى؟

گفت: فرزندم! من از نزد پليدترين مردم آمده ام. 
به او گفتم: چرا؟

پدرم گفت: وقتى با معاويه خلوت كرده بودم به او گفتم: اى امير مؤمنان! تو به آنچه 
از ما خواســته بودى رسيدى حاال اگر عدالت را آشــكار كنى و خوبى ها را نشان دهى و 
اگر به برادرات از بنى هاشم نظرى كنى و صله رحم بجا آورى بجاست چرا كه تو به سن 
پيرى رسيده اى بخدا قسم بنى هاشم امروز ديگر چيزى ندارد كه تو از آن ترس و واهمه 

داشته باشى. 
او به من گفت: هرگز! آن برادر يتيمى )يعنى ابوبكر( به حكومت رسيد به عدالت رفتار 
كرد و انجام داد آنچه انجام داد بخدا سوگند جز اين اتفاق نيافتاد كه او ُمرد و يادش هم 

از ميان رفت و فقط اسم او باقى است. 
ســپس برادر َعَدوى )يعنى عمر( به حكومت رسيد ده سال دامن به كمر زد و به خدا 

قسم وقتى از دنيا رفت يادش هم از ميان رفت مگر آنكه كسى بگويد: عمر.
آن گاه برادرمان عثمان به حكومت رســيد مردى به حكومت رسيد كه در نسب مانند 
نداشــت كارهايش را انجام داد و در پايان با وى چنان كردند به خدا سوگند جز اين نشد 
كه او ُمرد و ياد او و ياد كارهايى كه انجام داد نيز از ميان رفت ولى بنى هاشم آنگونه اند 

كه هر روز 5 مرتبه فرياد برآورده مى شود »اشهد ان محمدا رسول الله «.
اى بى مادر!

با اين اعالم عمومى »اشهد ان محمدا رسول الله « چه كارى باقى ماند؟ به خدا ســوگند! 
جز دفن كردن نام آن چاره اى نيســت؟ و نابودى او را رقم خواهم زد و در اين راه تالش 

خواهم نمود.1

1. مروج الذهب، ج 4، ص 41 ـ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 5، ص 129.
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   610. على در آغوش جبرئيل    

على مى فرمايد: 
در جنگ احد وقتى شــانزده زخم عميق برداشــتم از شدت جراحت چهار مورد از آن 
زخم ها نقش بر زمين شــدم هر بار مرد خوش صورتى كه گيسوانى زيبا بر گوش هايش 
آويخته بود و بوى خوش از او به مشــام مى رسيد باالى سرم حاضر مى شد و بازوان مرا 
مى گرفت و از زمين بلند مى كرد و مى گفت: »برخيز و بر مشــركان و دشمنان حمله كن 

چه اين كه تو در طاعت خدا و رسول او هستى و آن دو پيوسته از تو خشنودند«.
هنگامى كه خدمت رســول خدا رســيدم و ماجراى آن مرد را باز گفتم آن حضرت 

فرمود: »على! چشمانت روشن باد او جبرئيل بوده است«.1
البته نكته مهم تر اين كه على مى فرمايد: من هر شمشيرى را كه مى زنم اول فكر 
مى كنم ببينم كجا وارد مى شــود گذشته و آينده آن فرد را در نظر مى گيرم و اگر بناست 

يك روزى اين فرد انسان خوبى از كار در آيد شمشيرم را وارد نمى كنم.

   611. حقيقتى واقعى   

در ســال 284 هجرى قمرى معتضدعباســى خليفه وقت تصميــم گرفت. لعن بر 
معاويه بن ابوســفيان را بر منبرها جارى كند و فرمان به نوشــتن نامه اى در اين خصوص 
داد تا براى مردم خوانده شــود و از مردم بخواهد كه بر معاويه لعنت كنند معتضد دستور 
نامه اى را كه مأمون عباســى در آن دســتور لعن بر معاويه را داده بود را از دارالحكومة 
بيرون كشــند آن نامه را از ديوان حكومتى بيرون آوردند در نامه مأمون عباســى پس از 

حمد و ثنا بر پيامبر خدا چنين آمده بود: 
او )پيامبرخدا ( كسى بود كه بيشتر قبيله اش با او دشمنى ورزيده و مخالفت كردند 
و تكذيبش نمودند و با او پيكار كردند و بيشتر مردم او سرزنش و آزار و تهديد نمودند و 
با او دشمنى آغاز كردند و رو در روى او به جنگ پرداختند و پيروانش را شكنجه كردند. 
از آن جمله كســى كه در دشــمنى و مخالفت با او از همه سرسخت تر بود و در هر 

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2 ـ بحاراالنوار، ج 20، ص 93.
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جنگى بر عليه او پيشــقدم بود و هر پرچمى كه بر ضد اســالم برافراشته مى شد از آِن او 
بود و در همه جنگ ها از بدر و احد و خندق و فتح مكه شركت داشت ابوسفيان و پيروان 
او در قبيله بنى اميه بودند كه در قرآن كريم آن ها لعنت شــده اند و بر زبان پيامبرخدا نيز 

چندين مرتبه لعنت شده اند....
و از آن جمله اســت كه پيامبرخدا فرمود: از ايــن دره يكى از امت من مى آيد كه 
بر غيِر دين من محشــور مى گردد كه ناگاه مردم ديدند معاويه اين ابوســفيان از آن دره 

بيرون آمد....
طبرى پس از نقل نامه فوق كه بخشــى از آن آورده شــد مى نويســد كه اطرافيان 
معتضد عباســى حيله اى به كار گرفتند و در درج و نشــر اين نامه و اعالم عمومى لعن 
معاويه ابن ابوسفيان در منابر جلوگيرى كردند و در عملى نشدن اين اقدام معتضد عباسى 
موفق شــدند بايد توجه داشت كه اين نامه از طرف كسانى نوشته شده است كه خود نيز 
در عين الحاد و كفرى كه نســبت به خداوند متعال داشتند ولى معاويه را به مراتب بدتر و 

پليدتر از خود مى پنداشتند.1

   612. همواره همراه و هميار    

در آن شــب كه على در رختخواب رســول خدا خوابيد در بين مكه و مدينه اين 
آيه فرود آمد )آيه 207 سوره بقره(: ومن الناس من يرشى نفسه ابتغاء مرضات الله  والله  رؤف 
 و ميكائيل در پايين پاى على بالعباد«؛ نقل شــده كه جبرئيل در باالى ســر على

ايســتاده بودند و جبرئيل فريــاد مى زد آفرين آفرين بر مثل تو بــاد كه خداوند به تو بر 
مالئكه مباهات كرد.2

1. تاريخ طربى، ج 10، ص 54.

2. مجمع البيان، ج 2، ص 268.
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   613. شايسته خالفت على است    

عتبه بن ابى لهب برخاست و گفت: گمان نمى كردم كه امر )خالفت( از بنى هاشم 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 
آخرين كســى كه پيامبر را ديد و كسى كه در غسل دادن و كفن كردن )پيامبر( جبرئيل 
ياورش بود كســى كه آنچه در آن ها است در او هســت و خود آنان را در اين شهبه اى 

نيست ليكن آنچه از نيكى در اوست در ديگران نيست.1

   614. نجوا با قدسيان    

حمران بن اعين يكى از شــاگردان امام باقر و امام صادق  است مى گويد: روزى از 
امام باقر شنيدم كه فرمود: »ان عليا كان محدثا«؛ همانا على محدث بود.2

او مى گويد: من نزد دوســتانم آمدم و به آن ها گفتم خبر عجيبى براى شما آورده ام. 
آن ها گفتند: آن خبر چيست؟ حمران گفت: از امام باقر اين مطلب را شنيدم دوستان او 
گفتند تا از آن حضرت نپرســى كه چه كسى اخبار آسمانى را به على گزارش مى دهد 
كارى نكرده اى. حمران مى گويد: به حضور امام باقر بازگشــتم و عرض كردم: سخن 
شما را براى دوستان خود نقل كردم. آن ها گفتند: اگر نپرسى كه چه كسى اخبار آسمانى 

را به على مى گويد كارى نكرده اى اكنون آمده ام از شما اين را بپرسم. 
امام فرمود: »يحدثه ملك« فرشــته اى با او حديث مى گويــد. حمران عرض كرد: آيا 
منظورتان اين است كه على پيغمبر بود؟ امام دست خود را باال نمود )يعنى نه او پيامبر 
نبود(، ســپس فرمود: على در اين مورد همانند همدم سليمان )آصف بن برخيا( و همدم 
موسى خضر يا مانند ذوالقرنين3 بود )كه فرشته به آن ها نيز حديث مى گفت( آيا اين خبر 

1. تاريخ يعقوىب، ج 1، ص 523.
2. محدث: يعنى خداوند اخبار آسمانى را به وسيله فرشته يا صدا به او مى رساند.

3. در بعضــى روايات آمده كه على روزى مقام و اوصاف ذوالقرنين را براى اصحاب خود ذكر كرد و ســپس 
فرمود: »در ميان شما نيز مانند او هست«.
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به شــما نرسيده كه پيامبر فرمود: »وفيكم مثله« او )على( در ميان شما مانند ذوالقرنين 
هست.1

   615. صاحب ليلة القدر    

عصر پيامبر بود هرگاه عمر و ابوبكر به حضور رســول خدا مى آمدند و مى ديدند 
آن حضرت سوره قدر را با خشوع و گريه قرائت مى كند و آن را با حالى جانسوز مى خواند 

عمر و ابوبكر عرض مى كردند: 
اى پيامبر! چقدر دلت هنگام قرائت اين سوره مى سوزد چرا؟ 

پيامبر فرمود : براى آن كه در شــب قدر چشــمم فرشتگان را ديده و دلم فهميده 
است و نيز براى آنچه كه دل اين شخص )اشاره به على ( پس از من در شب قدر آن 

را مى فهمد و درمى يابد. 
عمر و ابوبكر عرض كردند: مگر شما در شب قدر چه ديده ايد؟ و او )على ( در آن 
شــب چه مى بيند؟ پيامبر روى زمين براى آن ها نوشت »تنزل املالئكة والروح فيها باذن 
ربهم من كل امر«؛ آن گاه فرمود: پس از آن كه خداوند مى فرمايد: »براى تقدير هر كار« آيا 

ديگر چيزى باقى مى ماند؟ عمر و ابوبكر عرض كردند: نه چيزى باقى نمى ماند. 
پيامبر فرمود: آيا مى دانيد كه شــخصى كه هر امرى بر او نازل مى شــود كيست؟ 
آن ها عرض كردند: او تو هســتى اى رســول خدا ، پيامبر فرمود: آرى! ولى آيا بعد از 
رحلت من نيز شــب قدر وجود دارد؟ آن ها گفتند: آرى! وجــود دارد. پيامبر فرمود: آيا 
بعد از من باز در شــب هاى قدر آن امر )تقدير كارها( نازل مى شود؟ عمر و ابوبكر گفتند: 
آرى. پيامبر فرمود: بنابراين بعد از من نزول هر چيزى در شب قدر بر چه شخصى است؟ 
 دســت مبارك خود را بر سر على عمر و ابوبكر گفتند: نمى دانيم. آن گاه پيامبر
نهاد و فرمود: »ان مل تدر يا فادر يا هو هذا من بعدى«؛ اگر نمى دانيد اينك بدانيد آن شخص 

بعد از من اين )اشاره به على ( است.2

1. بصائر الدرجات، ج1، ص366.
2. اصول كاىف، ج 1، ص 249.
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   616. َمحرم ملكوتيان است    

امام صادق فرمود: جبرئيل براى ابالغ اذان بر پيامبر نازل شد در اين هنگام سر 
مبارك پيامبر بــر روى زانوى على بود آن گاه جبرئيل فصل هاى اذان و اقامه را به 
پيامبــر آموخت هنگامى كه آن حضرت از آن حالت بيرون آمد به على فرمود: »آيا 

كلمات اذان و اقامه را شنيدى؟« امام على عرض كرد: آرى. 
فرمود: ياد گرفتــى؟ امام عرض كرد: آرى. پيامبر همــان دم فرمود: »ادع ىل بالالً 

نعلمه«؛ بالل حبشى را نزد من بطلب تا اذان را به او بياموزيم.

حضرت على بالل را طلبيد و كلمات اذان و اقامه را به او ياد داد.1

    617. چهار فرشته مقرب كمك كار على   

علــى مى فرمايد: هنگامى كه وصيت نامه رســول خدا را مطالعه كردم ديدم در 
بخشى از آن چنين نوشته شده است. 

»اى على! جز تو كسى در كار غسل و كفن و دفن من شركت نجويد«.
به آن حضرت گفتم: پدر و مادرم به فدايت آيا انجام دادن آن به تنهايى برايم ممكن 

است؟!
حضرت فرمود: دستور جبرئيل است كه بى شك از جانب پروردگار آمده است. پرسيدم: 

در صورت عجز آيا از كسى كمك بخواهم؟ فرمود: جبرئيل گفته است كه: 
»ســّنت ديرينه الهى چنان بوده اســت كه پيامبران را جز جانشــينان آنان غســل 

نمى داده اند اكنون نيز بايد تداوم اين سنت به دست على انجام يابد...«.
آن گاه فرمود: براى انجام دادن غسل من محتاج به يارى كسى نخواهى شد چه اين 

كه تو را نيكو ياوران و نيكو برادرانى است! 
پرســيدم: پدر و مادرم به فدايت آن ها چه كسانى هستند؟ فرمود: جبرئيل ـ ميكائيل 

1. فروع كاىف، ج 3، ص 302.
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ـ اســرافيل ـ ملك الموت و اسماعيل و فرشــته اى كه امور آسمان دنيا به او واگذار شده 
است.1

   618. فرشتگان تو را دوست دارند    

على مى فرمايد: يك روز به آب نياز داشتم به قصد تطهير به منزل آمدم هرچه صدا 
كردم حســن و حســين، فضه هيچ كس جوابم را نداد دريافتم كه كسى در منزل نيست 
به ناگه صدايى از پشت سرم شنيدم كه مرا به نام خواند: يا اباالحسن عموزاده پيامبر من 
ســر برگرداندم اما چيزى نديدم يك مرتبه متوجه شدم سطلى از طال كه پر از آب زالل 
بود در دست مى باشد و حوله اى نيز بر آن آويخته بود نخست حوله را برداشتم و بر دوش 
راســتم گذاشتم، آن گاه دستى بر آن رساندم كه ناگهان آب در دستانم جارى شد و از آن 

وضوى كاملى ساختم. 
همين كه نياز به آبم برطرف شــد سطل نيز ناپديد شد و من نفهميدم چه كسى آن 
را پس گرفت شــگفتا! كه آب در نرمى مانند كره و در طعم و شــيرينى همچون عسل 
در خوش بويى همانند مشــك بود در اينجا رسول خدا تبسمى فرمود و آن حضرت را در 

آغوش كشيد و ميان ديدگانش را بوسيد. 
آن گاه فرمــود: اباالحســن مژده باد بر تو آن ســطل و آب و حوله كه ديدى همه از 
بهشــت و فردوس برين بود... در شــگفتم از مردمى كه مرا به خاطر محبت و عالقه اى 
كه به تو دارم ســرزنش مى كنند در حالى كه خداى متعال و فرشتگان او بر فراز آسمان 

تو را دوست دارند.2

    619. سالم جبرئيل به على   

على به اصحاب شــوراى فرمايشى كه عمر دستور داده بود فرمود: آيا در بين شما 
كســى هست مانند من باشد تا در يك ساعت سه هزار ملك كه جبرئيل و ميكائيل هم 

1. بحاراالنوار، ج 22 ، ص 546.
2. بحاراالنوار، ج 39، ص 16.
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در ميانشــان بودند بر او ســالم كند، در آن شــبى كه به چاه بدر رفتم تا در اجراى امر 
رسول خدا از چاه آب بياورم؟ همه گفتند: نه.

اما شرح ماجرا: 
در شــب جنگ بدر رســول خدا به اصحاب خود فرمود: كيست امشب براى ما آب 
بياورد اصحاب ســكوت كردند حضرت على مشــك آبى برداشت و به طرف چاه بدر 
حركت كرد آن شــب شبى ســرد و تاريك بود كه باد نيز مى آمد پس آن حضرت به چاه 
آب رســيد و آن چاهى بود بســيار گود و تاريك، آن حضرت دلوى نيافت تا از چاه آب 
بكشــد الجرم به درون چاه رفت و مشــك را پر از آب كرد و بيرون آمد وقتى به سمت 
رســول خدا مى رفت ناگهان باد سختى در گرفت كه حضرت از شدت آن نشست تا باد 

شديد برطرف شد. 
ســپس برخاست و حركت كرد مجدد باد سختى همانند آن باد قبلى آمد، آن حضرت 
نشســت تا آن نيز رد شود، ديگر باره برخاست برود كه باز همان باد رسيد و آن حضرت 
نشســت و چون باد رد شد حضرت برخاســت و خود را به حضرت رسول خدا رساند. 
حضرت پرسيد: يا اباالحسن براى چه دير آمدى؟ عرض كرد: سه مرتبه باد تندى وزيدن 
گرفت كه بســيار ســخت بود و مكث من به جهت برطرف شدن آن بادها بود. حضرت 

فرمود: يا على مى دانى آن ها چه بود؟ عرض كرد: شما بفرماييد. 
حضرت فرمود: اولين باد جبرئيل بود با هزار فرشته كه بر تو سالم كردند و پس از آن 

اسرافيل با هزار فرشته بود كه بر تو سالم كردند اينها براى كمك به ما فرود آمده اند.1

   620. شرط كلمه توحيد    

 در حالى كه در ميان عده اى از ياران خود كه على بن ابيطالب روزى رســول خدا
نيز يكى از آن ها بود نشســته بود و فرمودند: كســى كه بگويد ال اله اال اهلل  وارد بهشت 

مى شود. دو نفر از ياران او گفتند: ما نيز مى گوييم ال اله اال اهلل .
رسول خدا فرمود: 

1. اعمال شب هفدهم ماه رمضان مفاتيح الجنان.
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گواهى به ال اله اال اهلل  فقط از اين )يعنى على بن ابيطالب( و شــيعيانش كه پروردگار 
از آنان پيمان گرفته است پذيرفته مى شود. 

آن دو نفر دوباره گفتند: ما نيز مى گوئيم ال اله اال اهلل .
در اين هنگام رســول خدا دست خود را بر ســر على گذاشت فرمود: نشانه آن 
)گفتن(ـ  پيروى از على بن ابيطالبـ  اين است كه پيمان او را نشكنيد در جايگاه او ننشنيد 

و سخن او را تكذيب نكنيد.1

   621. ياوران على در ميدان نبرد   

 فرمود: »والذى نفىس بيده ما وجهت عليا قط ىف رسية اال ونظرت اىل جربئيل رسول خدا
ىف سبعني الف من املالئكة عن ميينه...«.

به خداى كه جانم به دســت قدرت او اســت على را هرگز به جبهه جنگى نفرستادم 
مگر آن كه ديدم جبرئيل با هفتاد هزار فرشــته در ســمت راست او و ميكائيل در سمت 
چپ اش با هفتاد هزار فرشــته و فرشته مرگ )ملك الموت( پيشاپيش او و ابرى بر سرش 

سايه افكنده تا بهترين پيروزى نصيب او گردد.2

    622. نيروى جبرئيل در بازوان على   

رســول خدا فرمود: روزى جبرئيل خندان نزد من آمد، به او گفتم اى دوســت من 
جبرئيل با اين كه هميشــه شاد هستى مقام برادرم و پســر عمم على بن ابيطالب در نزد 

پروردگارش چگونه است؟ 
جبرئيل گفت: به آن خدايى كه تو را به پيغمبرى و به رســالت برگزيده در اين وقت 
فرود نيامدم مگر براى همين مطلب. سپس گفت: اى محمد! خداوند به شما دو نفر سالم 
رساند و فرمود: محمد پيغمبر رحمت من است و على بر پا دارنده حجت من، كسى كه او 

1. ثواب االعامل صدوق، ص 17.
2. بحاراالنوار، ج 39،ص95.
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را دوســت بدارد عذابش نكنم... و كسى كه او را دشمن بدارد اگرچه فرمان مرا برد رحم 
به او نخواهم كرد. 

ابن عباس گويد: ســپس رســول خدا فرمود: وقتى روز قيامت شود جبرئيل نزد من 
مى آيد و پرچم حمد با اوســت و آن پرچم هفتاد شــقه دارد كه هرتكه اش از آفتاب و ماه 
پهن تر است و من بر يكى از كرسى هاى رضوان باالى منبرى از منبرهاى قدس مى نشينم 
پس من آن پرچم را گرفته به على بن ابيطالب مى سپارم، در اين وقت عمربن خطاب از جا 
برخاست و پرسيد: يا رسول اهلل  شما فرموديد كه آن پرچم هفتاد شقه دارد و هر شقه اش 

از خورشيد و ماه پهن تر، با اين حال على چگونه نيروى برداشتن آن پرچم را دارد؟ 
رســول خدا فرمود: وقتى روز قيامت شود خداوند به على نيروى جبرئيل را دهد 
و نورى مانند نور آدم و حلمى هم چون بردبارى رضوان و جمالى چون زيبايى يوســف و 
صدايى نزديك به صداى داود عطا مى فرمايد و اگرنه اين بود كه داود سخن گوى بهشت 
است مانند صداى داود را هم به على مى داد و همانا على نخستين كسى است كه از نهر 

سلسبيل و زنجبيل مى آشامد. 
على گامى بر صراط بر نمى دارد مگر اين كه به جاى آن گام ديگرش پا برجا اســت 
و به راســتى كه براى على و شيعيانش در نزد خداوند مقامى است كه اولين و آخرين بر 

آن رشك برند.1

    623. صداى جبرئيل در عزاى على   

يكى از ياران امام على به نام حجربن عدى در نيمه شب 19 ماه رمضان در مسجد 
كوفه مشــغول عبادت بود كه صداى صحبت آهسته اشعث و ابن ملجم را شنيد و فهميد 
كه قصد تــرور امام را دارند. حجر با عجله به طرف خانــه ام كلثوم كه حضرت در آنجا 
مهمان بود رفت تا امام را از قصد شــوم آن ها مطلع كند ولى در آن شــب حضرت از راه 

ديگرى به مسجد آمد و وقتى حجر به مسجد بازگشت كار تمام شده بود. 

1. خصال، ص 704.
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روايت شــده كه حضرت در آن شب اين جمالت را زياد تكرار مى كرد »انا للّه  وانا اليه 
راجعونـ  الحول وال قوة اال بالله  العىل العظيمـ  اللهّم بارك ىل ىف املوتـ  استغفرالله ـ  و...«.

و مرتب از اتاق بيرون مى رفت و به آسمان نگاه مى كرد و مى فرمود: به خدا قسم اين 
آن شــبى است كه وعده شهادت در آن داده اند. حضرت براى نماز صبح به سوى مسجد 
رفت. ام كلثوم از امام خواست تا شخص ديگرى را براى اقامه نماز به مسجد بفرستد ولى 
حضرت فرمود: از قضاى الهى نمى توان فرار كرد. هنگام خروج امام از خانه چند مرغابى 

كه در منزل بودند جلوى حضرت آمده و به سر و صدا پرداختند. 
حضرت سفارش رسيدگى به آن ها را به دخترشان نمود و چون خواست از خانه خارج 
شود قالب در خانه به لباس حضرت گير كرد، حضرت كمر خود را محكم بست و گفت: 

اى على كمرت را ببند و براى مرگ آماده شو!. 
امام به مســجد آمد چند ركعتى نماز خواند، سپس بر بام مسجد آمد و اذان گفت. 

آن گاه به صحن مسجد آمد و خفتگان را براى نماز بيدار كرد. 
ابن ملجــم بيدار بود ولى به رو خوابيده و خود را به خواب زده بود و شمشــير را زير 

جامه خود پنهان كرده بود. 
حضرت به او فرمود: برخيز براى نماز و اين گونه نخواب كه اين خواب شيطان است. 
بعد فرمود: قصدى در خاطر دارى كه نزديك است آسمان ها از قصد تو فرو ريزد، حضرت 

به محراب رفت. 
ابن ملجم كنار ســتونى در كنار محراب ايســتاد و چون حضرت در ركعت اول سر از 
ســجده برداشت ابتدا شبيب شمشيرش را باال برد تا فرود آورد ولى به سقف محراب گير 
كرد اما فورا ابن ملجم با بيان شــعار خوارج للّه  الحكم يا عىل ال لك وال الصحابك؛ يعنى حكم 
 براى خداســت نه براى تو و اصحابت، شمشير را بر فرق حضرت زد. صداى امام على

بلند شد و فرمود: 
بسم الله  و بالله  و عىل ملة رسول الله  فزت ورب الكعبة و بعد فرياد زد بگيريد ابن ملجم را 

كه مرا كشت. 
در همين حال صدايى بين زمين و آسمان از جبرئيل به گوش رسيد كه: تهدمت والله  
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اركان الهدى وانطمست اعالم التقى وانفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم املصطفى قتل الوىص 

املجتبى قتل عىل املرتىض قتله اشقى االشقياء. 

يعنــى: به خدا پايه هاى هدايت خراب شــد نشــانه هاى تقوا فرو ريخت، ريســمان 
نجات پاره شــد، پسر عموى پيامبر و جانشين او كشته شد، آرى على مرتضى كشته شد، 

بدفرجام ترين انسان ها او را كشت، اهل كوفه شيون كنان به سوى مسجد دويدند. 
على ديگر توان نماز خواندن با مردم را نداشــت. امام حسن به جاى پدر به نماز 
ايســتاد و خود حضرت نشسته نماز خواند. ابن ملجم را در حالى كه مردم آب دهان بر او 

مى انداختند به حضور امام آوردند. 
امام با صداى ضعيفى به او فرمود: امر بزرگى مرتكب شــدى آيا من امام بدى براى 
تو بودم... آيا به تو احسان نكردم... ابن ملجم گريه كرد و گفت: اَفانت تنفذ من النار؛ آيا تو 

نجات مى دهى كسى را كه اهل آتش است.
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فصل هفتم 

امام على در ميادين نبرد

امام صادق فرمود:

آیه25 سوره احزاب:

»و کفی الله املومنین...«

 در شان امیراملؤمنین علی

نازل شده که در جنگ خندق 

عمرو بن عبدود به دست آن 

حرضت کشته شد.

تفسیر روح المعانی نوشته مفسر بزرگ 
اهل سنت آلوسی، جلد21، ص156.





   624. سخنى كه بر ايمان او افزود   

در تفسير شريف عياشى و قمى از جابربن عبداهلل  انصارى از امام باقر نقل شده كه 
فرمود: وقتى رسول خدا امام على و عمارياسر را بعد از جنگ احد با داشتن جراحات 

متعدد به تعقيب لشكر كفار و ابوسفيان فرستاد منافقان گفتند: 
»ايــن بچه را به مكه فرســتاد، اى كاش غير او را مى فرســتاد در حالى كه در مكه 

بزرگان و رجال قريش وجود دارند«.
سپس گفتند: »به خدا سوگند كفر براى ما بهتر از ديدن اين وضعيت است«. 

و در اين ميان عده اى از آن ها خود را به على و جناب عمار ياســر رساندند و سعى 
كردند آن ها را از خطر سران مكه سخت بترسانند. 

ولى على در پاســخ همه گفتار آن ها فرمود: »حسبناالله  ونعم الوكيل« و به راه خود 
ادامه دادند و چون وارد مكه شــدند خداوند سخن آن ها را به پيامبر خود رساند و اين آيه 

نازل شد. 
»امل تر اىل الذين قال لهم الناس...«؛ آيا نديدى اولى و دومى را كه با على و عمار مالقات 

كردند و گفتند: ابوســفيان و عبداهلل  بن عامر و اهل مكه در كمين شــما هستند از آن ها 
بترسيد. 

و اين ســخن بر ايمان على و عمار افزود و آن ها گفتند: خدا بهترين وكيل براى ما 
است و او ما را كفايت خواهد نمود.1

   625. سرپرست همه على است    

يكى از ياران رسول خدا گفت: در جنگ حنين با رسول خدا بودم كه صفيه دختر 
َحىَ بن اخطب كه در جنگ خيبر اسير شد و پيامبر او را به عنوان سهم خود گرفت و آزاد 
 آمد و عرض كرد: اى رسول خدا نمود، سپس به همسرى خود در آورد نزد رسول خدا
من مثل زنان ديگر شــما نيســتم پدر و برادر عموى مرا كشــته ايد )من كسى را ندارم( 

بنابراين پس از وفات شما به چه كسى رجوع كنم؟ 

1. بحاراالنوار، ج 35، ص 294.
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حضرت فرمود: به اين شخص ـ و با دست به على بن ابيطالب ـ اشاره نمود.1

   626. غمخوار امت    

وقتى امام على از بصره وارد كوفه شدند حضرت بر باالى منبر رفت و به ستايش 
خداوند روى آورد...

مالك بن حبيــب تميمــى يربوعى كه يكى از نيروهاى امام بــود عرض كرد: به خدا 
ســوگند بد گفتن و سخن ناپسند و زننده گفتن به آنان )اهل بصره( را من اندك مى دانم 

به خدا اگر فرمان دهى همه آنان را بكشيم. اميرالمؤمنين در پاسخ به او فرمود: 
اى مالك از اندازه گذشتى و پا را از حد فراتر نهادى و كمان كين را تا آخر كشيدى.

عرض كرد: اى اميرمؤمنان اندكى ســتم در پاره اى از امور كه به شما رسيده از كوتاه 
آمدن و مصالحت با دشمنان كار سازتر است. 

اميرالمؤمنين فرمود: اى مالك خداوند چنين فرمانى نداده و فرمان او چنين نيســت 
خداى متعال فرموده: يك تن را به جاى يك تن بايد كشت...2

   627. سوز جان گداز   

وقتــى امير ُملك و ملكوت يعســوب المؤمنين على بن ابيطالب قصد ميدان در جنگ 
خندق كرد. 

رسول خدا عرض كرد: »اللهم احفظه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن شامله ومن 
فوق راسه ومن تحت قدميه«.

خدايا على را از من مگير و او را از پيش او و پشت سر و طرف راست و طرف چپ و 
باالى سر و زير قدم محافظت فرما. 

وقتى امام، عمروبن عبدود را ُكشــت آيه شريفه: )هو الذى ايّدك بنرصه وباملؤمنني( نازل 
شد.3

1. اماىل مفيد، ص 304.

2. اماىل مفيد، ص 141.
3. انفال / 62 ـ ينابيع املودة، ص 95 ـ الدر املنثور، ج 2، ص 199 ـ حليه االوصياء، ج 3، ص 26 ـ احقاق الحق، 

ج 3، ص 194.
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   628. نابود كننده باطل    

امام صادق فرمود: اين آيه »وكفى الله  املؤمنني القتال وكان الله  قويا عزيزا« در شــأن 
اميرالمؤمنين نازل شده كه در جنگ خندق به دست آن حضرت شّر عمروبن عبدود از 

سر مسلمانان كوتاه شد و با كشته شدن او دشمن شكست خورد.1

   629. شمشير هدايتگر و پيروز    

رسول خدا فرمود: »هذا هو الذى يرضب الناس بالسيف عىل الحق بعدى«؛ على كسى 
است كه بعد از من براى دين خدا با شمشير خود گردن هاى مردم را مى زند.2

    630. صاحب سّر رسول خدا   

عبداهلل  بن مســعود نقل مى كند كه صبحگاهى وارد مســجد النبى شــدم و وقتى 
خدمت رســول خدا رسيدم ديدم مردم آن چنان به سخنان رسول خدا توجه دارند كه 

گويا بر سر آن ها پرنده اى نشسته است. 
ناگهان ديدم على بن ابيطالب وارد شــد و به رسول خدا سالم كرد پس بعضى از 

اصحاب به يكديگر اشاره كردند و از على عيب جويى نمودند. 
پس رســول خدا به آن ها نظر نمود و فرمود: »اال تسالوىن عن افضلكم؟«؛ آيا نمى خواهيد 

بدانيد افضل و برتر از شما كيست؟ عرض كرد: آرى.
پس رسول خدا فرمود: »افضلكم عىل بن ابيطالب اقدمكم اسالما...«.

افضل و برتر از همه شــما على بن ابيطالب اســت او از جهت تقدم در اسالم و از 
جهت ايمان قويتر از شــما و از جهت علم و دانش باالتر از شــما و از جهت خشم در راه 

خدا سخت تر از شما و در مقابل دشمنان قويتر از شما مى باشد. 

1. تفســير مجمع البيان ذيل آيه 25 از سوره احزاب )البته ماجراى جنگ حضرت با عمروبن عبدود و نزول اين آيه 
در منابع اهل سنت نيز به چشم مى خورد( تفسري الدر املنثور سيوطى، ج 6 ص 590ـ  تفسري روح املعاىن آلوسى، 

ج 21، ص 156 ـ البحر المحيط البى حيان، ج 7 ص 224، شواهد التنزيل، ج 2، ص 3.
2. كاىف، ج 1، ص 294.
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او بنده خدا و برادر رســول اوست من دانش خود را به او آموختم و اسرار خود را نزد 
او سپردم پس او امين من بر اين امت خواهد بود.1

    631. مخزن اسرار الهى على   

رسول خدا در جنگ طائف على را نزد خود فرا خواند و با او گفتگويى پنهان كرد 
آن گاه رو به اصحاب خود كرد و فرمود: »ايها الناس انكم تقولون: اىن انتجيت عليا...« شــما 
گمان مى كنيد تنها اين منم كه با على راز مى گويم خداوند نيز با او راز مى فرمايد كه هر 

انسانى بايد خود را به آن برساند.2

   632. ولى مثل نبى    

چند نفر از منافقين قصد كردند تا وقتى امام على به قصد قضاء حاجت مى روند به 
دنبال او رفته و او را تماشا كنند.

حضــرت به قنبر فرمود: اى قنبر نزد آن درختها )درختى در يك فرســخى( برو و به 
آن ها بگو كه وصى محمد شما را امر كرده كه بهم بچسبيد.

قنبر عرض كرد: آيا صداى من به آن ها مى رســد حضرت فرمود: خدايى كه چشم تو 
را به آســمان مى رساند و حال آنكه ميان تو و آسمان پانصد سال راه مى باشد صداى تو 

را به آن دو درخت خواهد رساند. 
قنبر رفت و ندا كرد و يكى از آن درختها به سوى ديگرى روانه شد و بهم چسبيدند.
گروهى از منافقين لشــكر گفتند: على به پسر عمش رسول خدا در سحر شباهت دارد 

همانا نه او رسول خدا بود و نه اين امام بلكه هر دو ساحرند.
ســپس منافقين گفتند: حال كه چنين شد ما دور مى زنيم و از طرف ديگر مى رويم و 
به اندام على نظر مى كنيم باد به امر خداوند ســخنان منافقين را به گوش حضرت رساند 
حضــرت به قنبر فرمود: منافقين اراده كيد با وصى پيامبر نمودند پس به اين درختها بگو 
به جاى خود برگرداند دفعتا آن درختها از جا كنده شــدند و چون منافقين نزديك شدند 

1. شواهد التنزيل، ج 2 ص357. 
2. شواهد التنزيل، ج 2، ص 424. 
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تــا اندام حضرت را ببينند خداوند آن ها را كور كرد به طورى كه وقتى از حضرت صورت 
برمى گرداندند بينا مى شــدند و هنگامى كه قصد نگاه به حضرت را داشتند كور مى شدند 
اين ادامه داشــت تا امام از آن محل حركت كــرد منافقين وقتى اين معجزه را ديدند به 

كفر و عناد خود افزودند...1

   633. رهبر دلسوز    

امام على روزى در ميان جمعى فرمود: اگر كسى را امين بيابم مالى را به او مى دهم 
تا براى شيعيانم در مدائن ببرد. 

مردى آنجا بود در دل خود گفت به امام مى گويم كه آن مال را به من بدهد تا براى 
شيعيانش در مدائن ببرم و وقتى مال را گرفتم به سوى شام نزد معاويه مى روم. 

سپس رو به امام كرد و گفت: يا اميرالمؤمنين آن مال را به من بده تا به مدائن ببرم.
حضرت ســر بلند نمود و فرمود: از من دور شو و راه شام را به سوى معاويه در پيش 

گير.2

   634. قدرت يداللهى    

3. فرمود: اسالم قوت نگرفت مگر به شمشير على رسول خدا

   635. همراهانی ممتاز    

 با عمامه ســياه در مقابل مردم آمد و ضمن بيان اوصاف امام على امام حسين
فرمــود: در جنگ خيبر وقتى على رو به قلعه خيبر رفت »يقاتل جربئيل عن ميينه و ميكائيل 

عن يساره« 

يعنى: جبرئيل و ميكائيل در راست و چپ او مى جنگيدند.4

. 1. تفسري امام حسن عسگرى
2. خرايج راوندى.

3. شبهاى پيشاور، ص 420. 
4. خصايص علوى نساىئ، حديث 202.
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   636. محافظ نبى اهلل     

قضم لقب امام على بود، بچه هاى قريش اين اسم را به امام نسبت مى دادند قريش 
بعد از ارتحال جناب ابوطالب تصميم گرفتند تا به وسيله بچه ها و كودكان رسول خدا را 
سنگ باران و اذيت و آزار نمايند. امام على كه خود در آن زمان كودكى كم سن بود به 
 پرداخت و با مشت به بچه ها مى زد و نمى گذاشت رسول خدا دفاع از حريم رسول خدا
را آزار دهند و آن ها وقتى به سوى پدران خود بر مى گشتند مى گفتند: على ما را گوشمالى 

داد قضم به اين معناست.
در شعب جناب ابوطالب اواخر شب مى آمد و پيغمبر را به جاى ديگر مى برد و فرزندش 
على و گاهى هم جعفر را به جاى او مى خوابانيد تا اگر از طرف كفار قريش خطرى متوجه 
جان پيغمبر شــود آن حضرت سالم بماند در آن مدت على هم با احساس خطر جدى 

فداكارى مى كرد و خطر را به جان مى خريد در آن زمان على 17 تا 20 ساله بود...1
رســول خدا در سفرى به طائف به سراغ فرد فرد اشراف شهر رفت و دعوت خود را 
به آن ها اعالم داشــت و آن ها را از نافرمانى خداوند بيم داد ولى هيچ كدام پاســخ مثبت 
بــه آن حضرت ندادند بلكه تهديد كردند و گفتند از شــهر ما بيرون برو آن گاه جوانان و 
ســفيهان خود را تحريك كردند كه هر جا پيغمبر را ديدند سنگ بارانش كنند جوانان و 

سفيهان هم در دو صف ايستادند و به طرف حضرت سنگ مى پراندند. 
در آن هنگام على به دفاع از پيغمبر برخاست و تا آن جا كه توانست جلو سفيهان 

را گرفت تا جايى كه سنگ به سرش اصابت كرد و مجروح شد.2

   637. توصيف يار بى نظير    

امام حســين مى فرمايد: امام على در هنگام جنگ با معاويه در صحن مســجد 
كوفه بود و مردم گرداگردش حلقه زده بودند...

در اين هنگام مردى از ياران او پرسيد؟

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 13، ص 256. 
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 127. 
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اى اميرالمؤمنين اوصاف رســول خدا را آنگونه براى ما بگو كه گويى او را ما مى بينيم 
چرا كه شما بيشتر از ما او را به خاطر دارى؟

حضرت در حالى كه ياد پيامبر او را منقلب كرده بود سر مباركش را پايين انداخت 
و به خاطر يادآورى رسول خدا دلش سوخت و در خود فرو رفت و اشكهايش جارى شد 
سپس ســر مبارك خود را بلند كرد و فرمود: رسول خدا رنگ رخسارش سفيد آميخته 

به سرخى بود چشمانى سياه و درشت و موهايى صاف و نرم و دماغى باريك داشت.1

   638. سد بى خلل    

ابن عباس روايت كرد: امام على وقتــى به نبرد مى پرداخت چون بنيان مرصوص 
و سد آهنين بود و خداى سبحان آيه »ان الله  يحب الذين يقاتلون ىف سبيله صفا كانهم بنيان 

مرصوص« را در تحسين و تمجيد او نازل كرد.2

   639. بخشش بزرگ    

عوانه مى گويد: وقتى جنگ جمل با شكست سپاه عايشه به پايان رسيد اميرالمؤمنين 
على به عايشه فرمود: اى حميرا كار خدا را با خود چگونه ديدى؟ پاسخ داد: اكنون كه 

بر ما تسلط يافتى »فاسجح« يعنى جوانمردى نما و مرا ببخش.3

   640. اشداء على الكفار   

صاحب كتاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه »واثابهم فتحا قريبا )فتح/ 18(« آورده مراد فتح، 
خيبر است كه به دست على انجام پذيرفت. 

1. مسندزيد، ص 427. 
2. شواهد التنزيل، ج 1. 

3. معاىن االخبار، ج 2، ص 227. 
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   641. مرد خدايي    

در ذيل آيه ســوم از سوره حجرات آورده است كه قريش نزد پيامبر آمدند و گفتند 
بردگان ما به تو پيوسته اند آن ها را به ما باز گردان. 

حضرت خشمگين شد و فرمود: »بس مى كنيد يا آنكه خدا مردى از شما برمى انگيزد 
كه گردنتان را براى دين بزند« و مرادش على بود.1

   642. امام المجاهدين    

صاحب كتــاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه: »ال يستوى القاعدون... واملجاهدون«2 مى آورد 
كه امت متفق اند على در رأس مجاهدان بود و هيچ كس به درجه جهاد به او نرســيد 
و انــدوه پيامبر را او برطرف مى كرد و پيش روى آن حضرت شمشــير مى زد و همين 
خصلت باعث شــد كه عده اى دشمن او و فرزندانش شدند. لذا »فضل الله  املجاهدين عىل 
القاعدين«3؛ در شــأن على است و اگر بگويند كه غير از على مبارزان و دالورانى چون 

ابودجانه نيز بوده اند، گوييم خصال ديگر على را آن ها نداشــتند و بحث اصلى بر ســه 
خليفه اســت كه شجاعتى از آنان نقل نشده است و اگر بگويند آن ها )سه خليفه( صاحب 
رأى بودنــد مگر پندارى كه على صاحب رأى نبود... او در ذيل آيه »الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اميانا وقالوا حسبناالله  ونعم الوكيل«4 آورده كه آنكه 

بر عليه اســالم و مســلمين جمعيت جمع كرد5 ابوســفيان بود و آن كسى كه نترسيد و 
ايمانش فزود على بن ابيطالب بود و در ذيل آيه: »لقد نرصكم الله  ىف مواطن كثريه ويوم حنني 

اذا اعجيتكم...«.6

آورده آن كــس كه در جنگ حنيــن )و حمله هوازن( فرار نكــرد و به دفاع از جان 
پيامبراكرم اقدام كرد به طور مشخص على بود. 

1. تنبيه الغافلني، ص 183 و 171. 
2. نساء / 95.
3. نساء / 95.

4. آل عمران / 173.
5. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 42 و 54.

6. تنبيه الغافلني، ص 83 آيه 25 توبه.
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   643. ذکر صبح    

در ذيل آيه »وامر اهلك بالصالة«1 آورده ابوسعيد خدرى روايت كرده كه بعد از نزول اين 
آيه تا 9 ماه رســول خدا در اوقات نماز به در خانه على و فاطمه مى آمد و مى فرمود: 

»الصالة رحمكم الله « چهل صباح نيز نوشته اند.2

   644. همه جا رهبر عليست    

امام على در هر ســّريه اى امير بود و هيچ گاه رسول خدا كسى را بر او امير قرار 
نداد و در تمامى غزوات حامل لواى پيامبراكرم بود.3

  645. معراج على و سير تا عرش    

روزى جابر گفت: همراه رسول اكرم در فتح مكه حضور داشتم به اتفاق آن حضرت 
وارد بيت اهلل الحرام شديم سيصد و شصت بت و صنم در داخل و بيرون خانه كعبه آويزان 

بود. 
به دستور رسول اكرم همه آن بت ها را با صورت روى زمين انداختيم. 

 در داخل بيت اهلل  الحرام بتى بزرگ و طويل به نام ُهَبل وجود داشــت، پيامبراكرم
به امام على نگاهى كرد و سپس فرمود: يا على يا بر دوش من بايست يا من بر دوش 
تو مى ايستم تا آن بت را سرنگون كنيم. وقتى پيامبراكرم بر دوش امام على ايستاد 
على گفت: يا رســول اهلل  سنگينى رســالت و نبوت تاب و تحمل مرا گرفته است و 

ديگر توانايى مقاومت ندارم.
 فرمود: يا على! پس تو بر دوش من بايســت و با خنده از دوش على پيامبراكرم

فرود آمد. 
امام على گفت: چون بر دوش آن حضرت ايســتادم چنان جايگاه رفيعى يافتم به 

1. طه / 132.
2. تنبيه الغافلني / 118.

3. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني نوشته حاكم ابوسعد محسن بن محمدبن كّرامه جُشمى متوفى 494، ص 9. اين 
كتاب در حدود 1000 سال پيش نوشته شده است و نمى توان به روايات آن نگاه ترديدآميز داشت.
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آن خدايى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد اگر اراده مى كردم كه آسمان را لمس 
كنم مى توانستم با دســتم آن را لمس كنم آن گاه بت هبل را سرنگون كردم و بر پشت 
كعبــه انداختم بالفاصله خداى با عظمــت آيه »وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا«1 يعنى شــعار توحيد الاله اال اهلل  و نام محمد رسول اهلل  را به صحنه آورد. »وزهق 

الباطل« يعنى بت پرستى از ميان رفت »وان الباطل كان زهوقا« يعنى باطل را ثباتى نيست و 

از بين رفتنى است. سپس پيامبراكرم داخل بيت اهلل  شد و دو ركعت نماز شكر گزارد.2

   646. اسالم شناس بزرگ    

در ســيره ابن هشام حديث كوتاهى است مبنى بر اين كه وقتى رسول خدا طائف را 
محاصره كرد بعد از 26 روز معطلى موفق بر فتح آنجا نشد....

بعد از چند ماه شــش نفر وارد مدينه شدند و عرض كردند: يا رسول اهلل  ما نمايندگان 
مردم طائف هستيم آمديم اسالم بياوريم اما اسالم مشروط، به نحوى كه قراردادى بين 

ما و شما نوشته شود امضاء كنيم ما اسالم مى آوريم. 
رسول خدا به امام على فرمود: شما قرارداد را بنويس و بياوريد براى من بخوانيد 
هنگامى كه اميرمؤمنان شروع به نوشتن كرد ديد اين ها خواسته هاى ديگرى دارند اسالم 

را مى خواهند اما اسالم منهاى نماز اين ها اسالم با رباخورى مى خواهند. 
امام على از نوشتن خوددارى فرمود: و گفت اصاًل من نمى نويسم. 

 سراغ شخص ديگرى رفتند او نوشت هنگامى كه آوردند و بندها را بر پيامبراسالم
خواندند حضرت در ّرد هر يك از بندها آيه اى خواندند هنگامى كه به نماز رســيد فرمود: 

»الخري ىف دين الصلوة معه«.3

   647. صاحب تأويل قرآن    

ابوسعيد خدرى روايت كرده كه نشسته بوديم و منتظر رسول خدا بوديم رسول خدا 

1. اسرا / 81.
2. شواهدالتنزيل، ج 1 ص453.

3. سريه ابن هشام.
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 از يكى از خانه هاى زنانشان بيرون آمد به پا خاستيم و همراه شديم پاشنه كفش پيامبر
پاره شد، على ماند تا آن را بدوزد پيامبر حركت كرد و ما هم همراه او به راه افتاديم. 
پس از آن ايســتادند و منتظر على شــدند ما هم با او ايستاديم پس در اين حال 
فرمودند: در ميان شــما كسى است كه براى تأويل قرآن نبرد كند همان طورى كه من 

براى تنزيل آن جنگيدم! ما گردن كشيديم ابوبكر و عمر در ميان ما بودند.
پيامبر فرمودند منظورم كسى است كه در حال دوختن كفش است.

گفت آمديم و على را بر اين خبر مژده داديم گويى كه از پيش آن را شنيده بود.1

   648. عملى برتر از اعمال همه مردم    

روزى پيامبر رو به امام على كرد و فرمود: »يا عىل فلو وزن اليوم عملك بعمل امة 
محمد لرحج عملك بعملهم وذلك انه مل يبق بيت من بيوت املرشكني اال وقد دخله وهن بقتل 

عمرو ومل يبق بيت من بيوت املسلمني اال وقد دخله عز بقتل عمرو«.

اگر عمل امروز تو با اعمال امت محمد مقايســه و موازنه شود همين يك عمل تو 
برتر و با فضيلت تر از همه اعمال امت من است. 

چون هيچ خانه اى از مشركان و هيچ قلبى از آنان نيست كه با كشتن عمروبن عبدود 
سستى و يأس و نوميدى در آن راه نيافته باشد. 

و از طرف ديگر هيچ خانه اى از مســلمانان نيست كه با كشتن عمروبن عبدود شادى 
و سرور و عزت در آن داخل نشده باشد. 

پس عمل واحد تو بر همه اعمال امت من رحجان و برترى دارد.2

   649. نور عمل، خورشيد ربانى    

پيامبراكرم فرمودند: »ملبارزة عىل بن ابيطالب لعمروبن عبدود يوم الخندق افضل من 
عمل اّمتى اىل يوم القيامة«.

1. مسند احمدبن حنبل، ج 3، ص 501 ـ حلية االولياء، ج 1، ص 67 و منابع بسيارى ديگر.
2. شواهدالتنزيل، ج 2 ص 12.
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پاداش مبارزه و فضيلت نبرد على با عمروبن عبدود در جنگ خندق از همه اعمال 
امتم تا روز قيامت با فضيلت تر و برتر است.1

   650. عمل و فضلى بزرگ    

امام على فرمود: اما بعد »ايها الناس فانافقات عني الفتنة ومل يكن ليجرا عليها احدى غريى 
بعد عن ماج غيهبا واشتد كلبها«؛ اى مردم بعد از آن كه موج تاريكى فتنه برخاســته بود و 

گزند آن همه جا را فرا گرفته بود هيچ كس غير از من جرأت اين را نداشت كه اين فتنه 
و را فرو نشاند و اين من بودم كه چشم اين فتنه )خوارج( را از جا در آوردم.2

   651. پاك رو و پاك خو، على است   

عبداهلل  بن زبير )خواهرزاده عايشــه( از دشمنان سرسخت امام على بود و در مالء 
عــام به امام ناســزا مى گفت و در جريــان جنگ جمل همين كه امــام در صحنه نبرد 
حاضر شــد رو به سپاه عايشــه جمله اى راجع به امام گفت كه از گفتنش من شرم دارم 
)ابن ابى الحديد( ولى با شكســت سپاه، او اسير شده و او را نزد امام آوردند امام تنها يك 

جمله به او فرمود: برو كه نبينمت.3

   652. رحمت الهى از مظهر العجائب    

پس از شكســت سپاه عايشه در جنگ جمل عايشه و مجروحان و فراريان جنگ به 
خانه عبداهلل بن خلف كه از بزرگ ترين منازل بصره بود پناهنده شــدند صاحب خانه يعنى 
عبداهلل  نيز جزء ســپاه عايشه بود كه در جنگ كشته شده بود و برادر صاحب خانه يعنى 

عثمان در سپاه امام بود او نيز شهيد شده بود. 
وقتى كه امام فهميد عايشــه در اين خانه اســت براى ديدن عايشه به اين خانه آمد 
هنــگام ورود، امام ديد صداى شــيون و گريه از خانه بلند اســت صفيه زن عبداهلل  كه 

1. شواهدالتنزيل، ج 2 ص 14.
2. نهج البالغه، خطبه 93.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 23.
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شوهرش در ركاب عايشه كشته شده بود با ديدن امام جلو آمد به امام گفت: اى كشنده 
دوســتان، اى تفرقه آفرين ياران، خدا فرزندانت را يتيــم كند همان طورى كه فرزندان 

عبداهلل  را يتيم كردى!
امام على اصاًل به او و ســخنانش توجهى نكرد و سپس وارد اتاقى شد كه عايشه 

بود عايشه سالم كرد و نشست سپس امام به عايشه فرمود: 
صفيه در برابر من ايســتاد ولى من از آن وقتى كه بچه ســال بود تاكنون او را نديده 
بودم، چون امام از اتاق خارج شــد دوباره صفيه جلو آمد و همان سخنان را به امام گفت: 
امام با دســت اشاره به اتاقى كرد كه فراريان و مجروحان در آن پنهان شده بودند آن گاه 

فرمود: مى توانم اين در را بگشايم و همه كسانى كه در آن هستند را بكشم.
صفيه چون اين ســخن را شنيد چيزى نگفت، امام از خانه خارج شد يكى از يارانش 

كه سخنان زشت صفيه را شنيده بود به امام على پيشنهاد برخورد با صفيه را داد؟!
امام على فرياد زد: 

آرام باش اسرار مردم را فاش نكن، وارد خانه اى نشويد و اگر زنان به شما و رهبرتان 
ناسزا گفتند با آنان برخورد نكنيد.1

   653. چهار صفت عرشى    

ابن عباس مى گويد: براى على چهار خصلت وجود دارد كه براى احدى ذكر نشــده 
 نماز گزارد، على نخســتين عرب و عجمى است كه با پيامبر است. اين كه على
تنها كسى اســت كه در همه جنگ ها پرچم پيامبر را پيروزمندانه در دست داشت، در 
جنگ احد تنها كســى كه پيامبر را تنها نگذاشت و فرار نكرد على بود على تنها 

صحابى بود كه پيامبر را غسل داد و او را در قبر گذاشت.2

1. كامل ابن اثري، ج 3، ص 256 )ابن ابى الحديد پس از نقل اين رفتار امام مى گويد: اگر اسم اين موارد را گذشت 
مى نهى براى اثبات حسن رفتار كاىف است و اگر اسم آن را ديندارى مى گذارى پس امام على شايسته ترين 

فرد است كه اين گونه رفتار مى كند شرح ابن ابى الحديد، ج 1، ص 24(.
2. شواهدالتنزيل، ج 1.
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   654. مقاوم شجاع   

حكم بن عتيبة نقل مى كند آيه شريفه »ثم انزل الله  وسكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني«. 
بى شك اين آيه شريفه براى چهار تن از ثابت قدمان در جنگ حنين نازل شد كه در 

جنگ ايستادگى كردند و على بن ابيطالب مقاوم ترين آن چهار تن است.1

    655. نور هدايت در قلب على   

ربعى بن حراش مى گويد: 
 نشسته بودم فرزند طلحه وارد مجلس شد بر امام على روزى در حضور امام على
سالم كرد. حضرت بعد از پاسخ سالم به او خوش آمد گفت، آن گاه فرزند طلحه گفت: يا 

على! تو پدرم را كشتى و اموالم را مصادره كردى؟ 
على فرمود: 

اموال تو را به بيت المال ملحق كردم برخيز و برو دارايى خويش را بســتان اما درباره 
كشتن پدرت چاره اى در نابوديش نبود. 

اميــدوارم خداوند من و پدرت را از مصاديق اين آيه قــرار دهد كه در قرآن فرمود: 
»ونزعنا ما ىف صدور هم من غل...«.2

مردى از قبيله همدان گفت: يا على! خداوند عادل تر است كه تو را مصداق اين كالم 
قرار دهد. 

على چنان فريادى بر سرش كشيد كه داراالماره به لرزه در آمد آن گاه فرمود: واى 
بر تو اگر ما آن كسان نباشيم كه غّل از سينه هايشان برچيده شود، پس آنان چه كسانى 

خواهند بود.3

1. شواهدالتنزيل، ج 1ص 331 ـ  توبه / 26.
2. حجر / 47.

3. شواهدالتنزيل، ج 1 ص 413.
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   656. فاتح خيبر    

ابن اثير مى گويد: ســيره نويسان و محدثان، كشنده مرحب خيبرى را على مى دانند 
و روايات متواتر در اين باره نقل شده است. 

حلبى ســيره نويس معروف مى گويد: در اين كه مرحب به دســت على از پاى در 
آمد شكى نيست.1

و در اين جنگ است كه يكى ديگر از فضايل امام على در آسمان تاريخ تشيع چون 
نورى از افق اعمال عرشى على مى تابيد آنجا كه رسول خدا فرمود: وليس بفرار؛ يعنى 
او فرماندهى اســت كه هرگز فرار نمى كند و اين نشان مى دهد كه آن دو نفر قبلى پا به 

فرار گذارده باعث تضعيف جبهه حق شده اند.2

    657. يارى دهنده رسول خدا   

ابوجعفر گويد: زمانى كه رسول خدا )از جنگ احد( به خانه بازگشت شمشير خود را 
به فاطمه داد و گفت: خون آن را بشوى و على نيز شمشيرش را به او داد و گفت: اين 

را بشوى كه امروز به خوبى كار كرد.3

   658. صالح المؤمنين    

صاحب كتــاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه »فان الله  هو مواله وجربئيل وصالح املؤمنني«4؛ 
آورده اســت كه صالح المؤمنين را به على تفسير كرده اند كه نسبت به همه جدى تر و 

صميمى تر از پيغمبر دفاع مى كرد و مالزم سفر و حضر پيغمبر بود.5

1. سريه حلبى، ج 3، ص 44.
2. تاريخ طربى ـ بحاراالنوار ج 21 ص11 باب 22.

3. تاريخ طربى، ج 2، ص 74.
4. تحريم / 4.

5. تنبيه الغافلني، ص 192.
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   659. همه جا صاحب پرچم است    

ابن هشــام گويد: به دستور رســول خدا »منيله بن عبدالله  اللثيى«؛ به نيابت در مدينه 
گمارده شــد و آن حضرت در جنگ با يهود خيبر پرچم جنگ كه بيرق سفيدى بود را به 

على بن ابيطالب سپرد.1

   660. دو ضربه بيشتر نزدم    

على در شــوراى انتخاب خليفه بعد از عمربن خطاب به جمع حاضر فرمود: شما را 
به خدا ســوگند آيا در ميان خود فردى را جز من مى شناســيد كه آن 9 مبارز تنومند از 
تيره »نبى عبدالدار« كه همگى از سران و پرچمداران قوم خود بودند را به خاك و خون 

كشيده باشد؟!
آيا به ياد داريد »صواب حبشى« برده آن مقتوالن را كه چگونه ديوانه وار و خشمگين 
به ميدان جنگ آمد و دائم فرياد مى زد و مى گفت: من به انتقام ســروران و دالورانى كه 

از دست داده ام به قتل شخصى جز محمد خرسند و راضى نخواهم شد. 
چشمانش كاسه خون شده بود و دهانش كف آلود شده بود و شما مردم وحشت زده از 
برابر او فرار مى گرديد ولى در اين حال اين من بودم كه به مقابله و مبارزه با او برخاستم. 
هنگامى كه صواب آن غالم وحشى به من نزديك مى شد گويى هيواليى جلو مى آمد 
نبرد بين ما آغاز شد اما بيش از دو ضربه بين ما رد و بدل نشد سرعت شمشير من چنان 
برق آســا بود كه در يك لحظه او را به دو نيم ساخت تيغه شمشيرم به پهلواى او اصابت 
كرد و قســمت پايين بدن او روى زمين باقى ماند و باالى تنه او به جانبى ديگر افتاد و 

مسلمانان مى نگريستند و به او مى خنديدند.2

   661. على در جنگ حنين    

جابربن عبداهلل  نقل كرده اســت: در بين هوازن مردى قدرتمند و شجاع بود او پرچم 
ســياه رنگى داشت كه آن را بر ســر نيزه بلندى قرار داده بود اين مرد در جلو هوازن به 

1. سريةابن هشام، ج 3، ص 328.
2. خصال، ص 668.
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جنگ مشــغول بود كه در اين هنگام امام على با مردى از انصار به جهت كشتن او به 
جلو رفتند امام على از پشت سر حمله كرد و پاهاى شتر او را قطع كرد به گونه اى كه 
شتر او از عقب به زمين نشست و آن مرد انصارى هم پيش آمد و شمشيرى به پاى آن 
مرد زد كه از وســط ســاق پا قطع گرديد و ساير مسلمانان نيز از پشت سر حمله سختى 
كردند سپس ســوگند به خدا هنوز گريختگان از مسلمانان برنگشته بودند كه گروهى از 

هوازن اسير گشته و آن ها را به صورت اسير و دست بسته به نزد رسول خدا آوردند.1

   662. قتل مرحب خيبرى    

على مى فرمايد: مرحب دالور نامى عرب به ميدان مبارزه با من آمد و شعار مى داد 
و مى گفت: »من آن كس هســتم كه مادرم او را مرحــب ناميد آماده كارزارم و تكاورى 

آزموده، گاه با نيزه مى جنگم و زمانى با شمشير«.
من به مصاف او رفتم. مرحب به منظور حفاظت هرچه بيشتر از خود قطعه سنگى را 
تراشيده بود و آن را به سر خود نهاده بود و از آن به جاى كاله ُخود استفاده مى كرد چرا 
كه هيچ كاله ُخودى نمى توانســت براى ســر بزرگ او پوشش ايجاد كند من ضربتى بر 
سر او فرود آوردم آن گاه آن سنگ شكافته شد و تيغه شمشير من بر فرق سرش اصابت 

كرد و او را به قتل رسانيد.2

    663. اقرار زبير به برترى امام على   

امام على فرمود: زبير براى چه )به جنگ( آمده اى؟ 
گفت: تو را شايسته خالفت نمى دانم و حق تو از ما بيشتر نيست... 

امــام على فرمود: آيا به خاطر دارى روزى را كــه پيامبر از قبيله بنى غنم عبور 
مى كرد، رســول اهلل  به من نگريست و خنديد و من نيز خنديدم و تو به پيامبر گفتى 

على از غرور خود دست بر نمى دارد. 

1. سريةابن هشام، ج 4، ص 445.
2. تاريخ طربى، ج 3، ص 37.
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و رســول خدا به تو گفت: به خدا ســوگند تو اى زبير با او مى جنگى و در آن حال 
ستمگر مى باشى.

زبير گفت: صحيح است و اگر اين ماجرا را به خاطر داشتم هرگز به اين راه نمى آمدم 
به خدا سوگند با تو نبرد نمى كنم.1

   664. نبرد با يهوديان فدك    

رســول خدا امام على را با لشكرى به فدك فرســتاد چرا كه خبر يافت در آنجا 
گروهى مى خواهند به يهود خيبر كمك دهند پس على بن ابيطالب شــب راه پيمود و روز 

پنهان ماند تا بامداد بر آنان تاخت و آن ها را كشت.2

   665. فاتح بزرگ    

على مى فرمايد: وقتى كه فتح يكى از قلعه هاى خيبر دشــوار شد رسول خدا به 
ترتيب ابوبكر و عمر را براى فتح آنجا فرستاد اما فتح قلعه صورت نگرفت.3

روز بعد پيامبر مرا در حالى كه مبتال به چشــم درد بودم خواست سپس حضرت با 
آب دهان خود درد چشمم را معالجه كرد و برايم اين چنين دعا كرد: »پروردگارا! )سوزش 

و سختى( گرما و سرما را از او برطرف كن«.
به بركت دعاى آن حضرت تا اين ساعت رنج و گرما و سرما از من برطرف شده است 
آن گاه پرچم را به دست گرفتم و به قلعه يهود يورش بردم و خداى متعال آنان را شكست 

داد و فتح و پيروزى را با دست من نصيب مسلمانان كرد. 
در اين جنگ بود كه من 25 جراحت برداشــتم با همان وضع نزد رسول خدا آمدم، 
حضرت وقتى مرا ديد گريست سپس مقدارى اشك از ديدگانش را برگرفت و بر زخم هايم 

ماليد كه در جا آرام گرفت و از سوزش و درد راحت شدم.4

1. تاريخ طربى، ج 3، ص 37.
2. تاريخ يعقوىب، ج 1، ص 438.

3. تاريخ پيامرباسالم / 504 به نقل از ابن اسحاق و ابن اثير و ابن حزم.
4. بحاراالنوار، ج 21 ـ خصال ص 659 ـ اثبات الهداة، ج 1 ـ احقاق الحق، ج 8.

386



   666. شصت نگين زخم بر تن دارد    

در جنگ احد پيامبراكرم با ســپاه خود به منطقه جنگى كه در حاشيه كوه احد بود 
وارد شدند پيامبر براى جلوگيرى از حمله دشمن از پشت عبداهلل  بن جبير را به همراه 50 
نفر از تيراندازان ماهر مأمور حفاظت از دهانه شــكاف كوه كرد و تأكيد فرمودند به هيچ 
وجه تنگه را رها نكنند، بعد از اين كه جنگ شروع شد و لشكر دشمن رو به فرار گذاشت 
مســلمين به جمع آورى غنائم پرداختند و محافظين كوه به جز 10 نفر پست هاى خود را 

براى جمع آورى غنائم ترك كردند. 
ابوســفيان قباًل خالدبن وليد را مأمور اين كار كرده بود تا در موقع مقتضى از پشــت 
حمله نمايد؛ لذا او با حمله به عبداهلل  آن ها را كشت و از پشت به لشكر اسالم حمله كرد 
در همين موقع ســردار رشيد اســالم حضرت حمزه و بعضى ديگر از ياران پيامبر شهيد 
شــدند و عده اى نيز پروانه وار پيامبر را مراقبت مى كردند بيشــتر از همه على بود كه 
هر حمله اى را از جانب دشمن دفع مى كرد پيامبر آن قدر جنگيد و شمشير خود را كه 
به ذوالفقار معروف بود به على داد و خود در جايى سنگر گرفت على از آن حضرت 
دفاع مى كرد آن چنان كه بيش از 60 زخم بر ســر و صورت و بدنش وارد شــد در اين 

هنگام جبرئيل نازل شد و گفت: اى محمد! معناى مواسات همين است. 
پيامبر فرمود: 

على از من اســت و من از اويم. جبرئيل گفت: من هم باهر دوى شــما هستم و نيز 
جبرئيل در همان وقت گفــت: »الفتى اال عىل السيف اال ذوالفقار«؛ به طورى كه همه اين 

صدا را شنيدند.1

   667. شير کوه احد    

على در جنگ احد شــصت و يك زخم برداشــت پيامبر دستور داد تا ام سلمه و 
ام عطيــه به معالجه جراحات آن حضرت بپردازند چيزى نگذشــت كه آن ها با نگرانى به 
خدمت پيامبر رسيده و عرضه داشتند كه وضع بدن على طورى است كه ما هر زخمى 
را مى بنديم ديگرى گشوده مى شود و زخم هاى تن او آن چنان زياد و خطرناك است كه 

1. تفسري منونه، ج 3 ـ مشارق االنوار ـ بحاراالنوار ج 21 ص40.
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ما از ادامه حيات او نگرانيم. پيغمبراســالم با جمعى از مســلمانان به عنوان عيادت به 
 وارد شدند در حالى كه بدن او يك پارچه زخم و پر از جراحت بود پيامبر منزل على
با دست مبارك خود بدن او را مسح مى كرد و مى فرمود: كسى كه در راه خدا اين چنين 
شــود آخرين درجه مســئوليت خود را انجام داده است و زخم هايى كه پيامبر با دست 
روى آن ها مى كشيد به زودى التيام مى يافت على در اين هنگام گفت: الحمدهلّل  كه با 

اين همه، فرار نكردم و پشت به دشمن ننمودم.
 فرمود: در جنگ خيبر 25 جراحت برداشــتم با همان وضع نزد پيامبر امام على

آمدم آن حضرت همين كه مرا به آن حال ديد گريست.1

   668. شيرمرد ميدان ديندارى    

على مى فرمايد: اگر تمام عرب پشت به پشت يكديگر بدهند و به جنگ من بيايند 
من فرار نمى كنم و اگر فرصت پيدا كردم گردن تمام آن ها را مى زنم.2

و در جنگ خندق عمربن عبدود 80 ســاله جنگجوى جبهه احزاب با گذشتن از خندق 
به دست امام على جنگجوى جوان جبهه توحيد كشته شد.

قريش بعد از بدر با 3000 هزار شــتر و 200 اســب و 5000 هزار سرباز به جنگ با 
پيامبر آمد. 

در احد على دليران جبهه كفر را به خاك مذلّت افكند طلحه بن ابى طلحه و معصب 
برادر وى و صواب را يكى پس از ديگرى به قتل رساند. 

در پى حفاظت از جان پيامبر در جنگ احد و كشــتن عمروبن عبدود در جنگ خندق 
رسول خدا فرمود: »رضبة عىل يوم الخندق...«؛ پيكار على بن ابيطالب با عمر و پسر عبدود 

در روز خندق برتر از عمل امت من است تا روز رستاخيز.3

1. اثبات الهداة، ج 1، ص 276.
2. بحاراالنوار، ج 41، ص 68.

3. جامع االخبار، ص14.
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   669. سردار هميشه سرافراز    

 صاحب پرچم پيامبر ابن سعد در طبقات از قتاده روايت مى كند كه على بن ابيطالب
در روز بدر و در هر پيكار و نبردى بود.1

و پيامبر خدا او را در هر جنگى كه حاضر بود فرماندهى مى داد و كســى را امير بر 
او قرار نمى داد...2

   670. ُمبلغ بزرگ    

واقدى مى نويسد: پيامبراسالم در سال دهم هجرى على را دوبار به يمن فرستاد 
و در اين ســفر در منطقه نجران اختيارات تبليغى، قضايى، نظامى و مالى در جمع آورى 
جزيــه غنايم خمس و زكات و تصرف در آن ها و رياســت و امامت بر ديگر فرماندهان 
رسول اهلل  را داد و طبرى مى نويسد: حضرت على در منطقه اى بين شهرهاى نجران و 

صنعا حكومتى مستقل تشكيل مى دهد. 
حركت غلط و نادرست خالدبن وليد و عبدالرحمن بن عوف در قبيله جذيمة بن عامر كار 
را به آنجا رساند كه پيامبراكرم على را براى جبران ضايعات اين دو نفر به آن منطقه 

اعزام كرد و تنها او بود كه رضايت كامل و قلبى رسول خدا را تأمين كرد. 

   671. جانباز پر جرأت    

امــام على فرمودند:»ولقد علم املستحفظون من اصحاب محمد اىن مل ارد عىل الله  وال 
عىل رسوله ساعة قط واسيته به نفىس ىف املواطن التى تنكص فيها االبطال و تتاخر فيها االقدم نجدة 

اكرمنى الله  بها«؛ 

بزرگان از اصحاب محمد كه نگهبانان دين و سنت او هستند به خوبى مى دانند كه 
من هرگز لحظه اى از اجراى فرمان خدا و پيامبراكرم دور نبوده ام و در موارد حساســى 
كه قهرمانانـ  از ترسـ  سســت شــده و از ميدان جنگ عقب گرد مى كردند من در راه 

1. طبقات ابن سعد، ج 3، ص 25.
2. امرياملؤمنني اسوه وحدت، ص 119.
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آن حضرت جانبازى و از خودگذشتگى مى كردم و اين شجاعت و شهامتى است كه خدا 
به من عنايت كرده و مرا به آن گرامى داشته است.1

   672. عامل شكست سپاه اسالم    

در جنگ حنين لشــكريان اسالم دوازده يا بنا به نقلى شانزده هزار نفر بودند و لشكر 
مشــركان چهار هزار نفر، ابوبكر چون كثرت لشكر مســلمانان و قلت كفار را ديد گفت: 
ما مغلوب نخواهيم شــد، اين سخن به سمع مبارك حضرت رسيد و آن را نپسنديد و به 
سبب اين ُعجب و غرور در حمله اول شكست به لشكر اسالم وارد شد و همه مسلمانان 

از جنگ فرار كردند. 
و براى پيامبر كسى نماند مگر نه نفر از بنى هاشم حضرت على و عباس بن عبدالمطلب 

و هفت نفر ديگر. 
حضرت امير جلو پيامبر َعلَم را به دســت داشت و قتال مى نمود و باقى در اطراف 
پيامبر و آن حضرت سوار بر استر بود وقتى دشمنان به طرف آن حضرت حمله آوردند 

حضرت استر خود را نهيب زد و به دشمن حمله نمود و مى فرمود: 
انا ابُن عبداملطلب انا النبىُّ الكذب     

عباس عموى پيامبر لجام در ركاب حضرت را گرفته بود و نمى گذاشتند تا حضرت 
در ميان دشمنان رود.2

   673. آينه كردار خدا    

حضرت در پاســخ به كسى كه از امام على پرسيد: درب قلعه خيبر را چگونه از جا 
كنديد؟ فرمود: »ما قلعتها بقوة برشية ولكن قلعتها بوقه الهية ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية«؛ 

يعنى: من هرگز آن در را با نيروى بشــرى از جا نكندم بلكه در پرتو نيروى خداداد و 
با ايمانى راسخ به روز بازپسين آن را كندم.3

1. نهج البالغه، خطبه 188.
2. منهج الصادقني، ج 4، ص 247.

3. بحار، ج 21، ص 21.
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امام در فتح خيبر تنها با مرحب نجنگيد بلكه عده اى بعد از مرحب تن به تن به ميدان 
نبرد با امام آمدند كه هر يك از آن ها دالوران يهود بودند آن هايى كه پس از كشته شدن 
مرحب با على جنگيدند و كشته شده اند عبارتند از: داودبن قابوس ـ ربيع بن ابى الحقيق 

ـ ابوالبائت ـ مره بن مروان ـ ياسر خيبرى ـ ضجيح خيبرى.

   674. شمشير بران رسول عربى    

 مرحوم صدوق در كمال الدين آورده كه ســلمان فارسى روايت كرده كه رسول خدا
به اميرالمؤمنين على فرمود: اى برادر من! تو شمشير من خواهى بود بعد از من، و زود 
باشــد كه قريش را ببينى با تو در مقام عداوت در آيند و در حق تو ســتم كنند و خالفت 
را كه حق توست از تو بگيرند پس اگر در آن وقت تو را يار و ياورى بود به مدد آن ها با 

قريش مقاتله كن و اگر مددكارى براى تو نبود صبر كن...

   675. به فداى آن همه مهربانى    

اميرمؤمنــان پيش از ورود به بصــره در محلى به نام زاويه فرود آمد... و چهار ركعت 
نماز گذارد. 

آن گاه صورت بر خاك نهاد و قطرات اشكش سرازير شد. 
سپس دستهايش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت:... پروردگارا!

اين گروه سرپيچى كرده و بر من ستم نمودند و بيعت مرا شكستند. 
خداوندا! تو خود خون مسلمانان را حفظ فرما!

»اللهم احقن دما املسلمني«.1

   676. قاصم جبارين    

امام على فرمودند:»انا وضعت ىف الصغر بكالكل العرب وكرست نواجم قرون ربيعة ومرض«.

1. مروج الذهب، ج 2، ص 361.
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من در آغاز نوجوانى ســينه هاى قهرمانان عرب را بر زمين نهادم و شاخه هاى نوو بر 
آمده و بلند )دليران و بزرگان( قبيله ربيعه و مضر را درهم شكستم.1

     677. اجراى فرمان رسول اهلل   

واقدى گويد: به ماه ذى القعده چند روز مانده بود كه رسول اهلل  به جنگ بنى قريظه 
رفت و چون تسليم شــدند الباقى آنانى كه ايمان نياوردند را فرمود: گودالى كنده سپس 

على و زبير در حضور رسول خدا همه آنان را گردن مى زدند.2

   678. پرچم دار ُاحد    

معصب بن عمير پرچمدار مسلمانان در جنگ احد پس از آنكه كشته شد چون شباهتى 
با رســول خدا داشت ابن قمئه خيال كرد كه رســول خدا را كشته است از اين رو با 
شــتاب به سوى قريش رفت و فرياد زد: محمد را كشتم پس از او رسول خدا پرچم را 
به دست امام على داد و تا پايان جنگ نيز پرچم به دست امام بود و مردانه از آن دفاع 
كرد وقتى آتش جنگ شعله ور شد رسول خدا على را مأمور كرد تا پرچم را پيش برد 

و خود نيز به زير پرچم انصار رفت. 
على به ميدان آمد و گفت: منم ابوالقضم.

سعدبن ابى طلحه كه پرچم مشركين را در دست داشت جلو آمد و گفت: اى ابوالقضم 
حاضرى با هم بجنگيم؟
امام على فرمود: 

آرى! و بــه دنبــال آن به جلو رفت آن دو ميان هر دو لشــكر با هم جنگيدند و امام 
علــى او را با ضربتى بــه زمين انداخت ولى به همان حال رهايش كرد و بازگشــت، 
اصحاب از او پرســيدند چرا نيمه  ديگر جانش را نگرفتى؟ فرمود: زمانى كه به ســوى او 
رفتم عورتش را آشــكار نمود و خويشــاوندى من با او مرا مانع شد و دانستم كه خداوند 
او را نابود خواهد كرد و گفته شــده اســت كه شخصى به نام ابوسعدبن ابى طلحه از بين 

1. نهج البالغه، خطبه 234.
2. تاريخ طربى، ج 2، ص 104.
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ســپاهيان قريش بيرون آمد و مبارز طلبيد اما كسى به مبارزه با او حاضر نشد پس فرياد 
زد: اى ياران محمد شــما عقيده داريد كه كشته گان شما به بهشت مى روند و كشته گان 
ما به جهنم. سوگند به الت و عزى كه دروغ مى گوييد و اگر عقيده به اين سخن داشتيد 
يكى از شــما به جنگ با من مى آمد، امام على در حالى كه زخم هاى متعددى بر بدن 

داشت به سوى او رفت و او را با ضربتى از پاى در آورد.1

   679. صاحب پرچم توحيد    

ابوجعفر گويد: هنگامى كه رســول خدا عازم غزوه بنى نضير بود ابن ام مكتوم را در 
مدينه جانشين خود نمود و پرچمدار او در اين جنگ على بن ابيطالب بود.2

علــى مى فرمايد: مرحب جنگجوى خيبرى به منظور حفاظت هرچه بيشــتر خود 
قطعه سنگى تراشيده و آن را به سر نهاده بود و از آن به جاى كاله خود استفاده مى كرد. 

چرا كه هيچ كاله خودى نمى توانست براى سر بزرگ او پوشش ايجاد كند. 
من با ضربتى كه بر ســر او فرود آوردم آن سنگ شكافته شد و تيغه شمشير بر فرق 

سرش خورد و او به قتل رسيد3 )...ووصل السيف اىل رأسه فقتله(.
سپس على مى فرمايد: به خدا سوگند! كندن در خيبر و پرتاب آن تا مسافت چهل 
مترى به قدرت بشرى و توان جسمانى نبود بلكه به تأييد الهى و نيروى ملكوتى و نفسى 
كه به روشــنايى نور پروردگارش )مى بيند( صورت گرفت »والله  ما قلعت باب خيرب ورميت 

به...«.4

1. قضم لقب امام على بود بچه هاى قريش اين اسم را به امام نسبت مى دادند قريشان بعد از ارتحال حضرت 
  را سنگ باران و اذيت و آزار نمايند امام على تصميم گرفتند تا به وسيله فرزندانشان رسول خدا ابوطالب
كه خود در آن زمان كودكى كم ســن و ســال بود به دفاع از حريم رسول خدا پرداخت و با مشت به بچه هاى 
مهاجم به رســول خدا مى زد و نمى گذاشــت آن ها رسول خدا را آزار دهند و آن ها وقتى به سوى پدران خود بر 

مى گشتند مى گفتند: على ما را گوشمالى داد )قضم به اين معنى است.(
2. تاريخ طربى، ج 2، ص 85.

3. خصال، ص 670.
4. اماىل صدوق، ص 45.
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   680. پرچم دار جنگ بدر    

ابن اســحاق مى گويد: نزد رسول خدا در جنگ بدر دو پرچم سياه رنگ بود يكى را 
به على بن ابيطالب سپرد كه عقاب نام داشت و ديگرى را در دست برخى از انصار داد.1

   681. كشتگان مشرك    

ابن اسحاق مى گويد: 
از جمله مشــتركينى كه در راه مدينه و در وادى صفرا به دســتور رسول خدا و به 

دست على بن ابيطالب كشته شد نضربن حارث بود. 
عاص بن سعيد بن اميه نيز به دست على بن ابيطالب به قتل رسيد به گفته ابن هشام: 

عقبه بن ابى معيط نيز به دست على بن ابيطالب كشته شد.
از بنى نوفل، حليمه بن عدى بن نوفل نيز به دســت امام على به قتل رسيد و به قولى 
حمزه او را كشــت و از بنى اسد، عقيل بن اسودبن مطلب كه حمزه و امام على هر دو در 

قتلش شركت داشتند. 
 و نوفل بن خويلدبن اســد كه از اشرار دشمنان اسالم بود نيز به دست پر بركت على

كشته شد. 
و از بنى عبدالدار، نضربن حارث كه در محل صفرا و به دســت على به قتل رسيد 
از بنى تميم بن مره، عميربن عثمان كه ابن هشــام گفته است به دست على كشته شد و 

مسعودبن ابى اميه بن مغيره نيز به دست امام على كشته شد. 
و ابوقيس بن فاكه بن مغيره و عبداهلل بن منذر به دست امام على به قتل رسيدند. و از 

بنى سهم، حاجز بن السائب بود كه امام على او را به قتل رساند. 
و عاص بن منبه و ابوالعاص بن قيس به دست امام على كشته شدند. 

از بنى جمع، نيز اوس بن معير توسط امام على كشته شد. 
و از بنى عامر، معاويه بن عامر به دست امام على كشته شد.2

جبرئيل در ســتايش جوانمردى و قدرت رزم امام على در روز ســخت احد فرمود: 

1. سريةابن هشام، ج 2، ص 612.
2. سريةابن هشام، ج 2، ص 713 ـ 709 ـ 710 ـ 711.
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»الفتى اال عىل السيف اال ذوالفقار« جوانمردى مانند على نيست و در همه تاريخ شمشيرى 

مانند ذوالفقار او در راه خدا به كار گرفته نشده است.1

   682. محور جنگ ها در اسالم على است    

تمامى جنگ ها اســالم بر بازوى پر قدرت حيدر كرار مى چرخيد محور ميدان نبرد و 
يكــه تاز ميدان جانبازى در راه اهداف نورانى پيامبراكرم اميرالمؤمنين بود اين ادعا 
تنها از ناحيه راويان و محدثان شــيعه مطرح نشــده بلكه علماى اهل ســنت نيز بر اين 

مطلب تصريح و تأكيد دارند كه على شير بيشه نبرد با كفاران بوده است. 
براى نمونه به جنگ احزاب كه در شــوال ســال پنجم هجرت در اوضاع نامناســب 
جوى )سرما و طوفان( اتفاق افتاد اشاره مى نمائيم يهوديان با قبايل و طوايف متعدد مثل 

قريش، بنى سليم، بنى اسد، غطفان و... متحد شدند. 
تا با حمله نهايى خود مسلمانان مدينه را نابود كنند البته يهوديان بنى قريظه نيز بعدا 
با پيمان شكنى به اين مجموعه پيوستند، مجموع سپاهيانى كه از سوى اتحاديه يهوديان 
)احزاب( براى هجوم به مدينه آماده شــده بود ده هــزار نفر بود البته مورخانى همچون 
مسعودى تا 24 هزار نفر را نيز نوشته است و فرماندهى كل آن ها نيز به عهده ابوسفيان 

بود حدود يك ماه مسلمانان مدينه در محاصره كفار بودند. 
تــا اين كه چنــد نفر از ســواران و قهرمانان نامدار عرب همچــون عمروبن عبدود، 
عكرمه بن ابى جهــل، هبيره بن ابى وهــب، وضراربن خطاب با اســبان خويش از نقاط كم 

عرض تر خندق گذشتند و به ميدان آمدند. 
عمروبن عبدود به صورت تحقيرآميــزى رجز مى خواند و مبارز مى طلبيد و خطاب به 

مسلمانان مى گفت: 
آن قــدر مبارز طلبيدم كه ديگر گلويم درد مى كند... عمروبن عبدود چنان زورمند بود 
كه بعضا در جنگ ها بچه شترها را بلند مى كرد و از آن ها به عنوان سپر استفاده مى كرد. 
على با كشــتن عمروبن عبدود چنان وحشــتى در دل اين چند نفر ايجاد كرد كه 
جملگى آن ها پا به فرار گذاشــتند در اين ميان يكى از اين چند نفر كه اســبش در ميان 

1. مناقب ابن مغازىل، ص 198.
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خندق گير كرده بود نيز به دست على كشته شد و در اين مرحله بود كه جنگ احزاب 
با وحشت كفار به اتمام رسيد و آن ها به سوى مكه باز گشتند. 

    683. قاطعيت امام على   

از گروه بنى االمصطلق در جنگ بنى المصطلق تعداد زيادى كشته شدند از جمله كشته 
شدگان آن ها مالك و پسرش بود كه توسط امام على به قتل رسيدند.1

   684. پرچمدار فتح مكه    

ابن اسحاق گويد: يكى از مهاجرين شنيد كه سعدبن عباده هنگام داخل شدن به مكه 
رجــز مى خواند و مى گويد: »اليوم يوم امللحه اليوم تستحل الحرمه«؛ امروز روز جنگ و پيكار 

است و امروز آن روزى است كه به حرمت مردم حرم مبادرت نكنيم. 
شخصى از مهاجرين اين مطلب را به اطالع رسول خدا رسانيد ابن هشام گفته است 
كه گوينده عمر بوده است او به رسول خدا گفت: مى شنويد سعد چه مى گويد: ما خوف 

از آن داريم كه امروز سعد به قريش يورش ببرد. 
رسول خدا امام على را مأمور كرد تا نزد سعد رفته و پرچم را از دست او بگيرد و 

خود او به عنوان پرچمدار سپاه اسالم وارد شهر مكه شود.2

   685. مظهر خشم الهى     

ســلمه مى گويد: در جنگ خيبر على پرچم را از رســول خدا گرفت و به سرعت 
به ســوى قلعه خيبر حركت كرد و من نيز به دنبال او بودم پس همچنان هروله كنان تا 
پاى قلعه آمد و پرچم را در وسط سنگ هايى كه پاى قلعه بود در زمين فرو برد مردى از 

يهوديان از باالى ديوار قلعه سر كشيد و گفت: تو كيستى؟ 
على پاسخ داد: من على بن ابيطالب هستم.

1. تاريخ طربى، ج 2، ص 111.
2. سريةابن هشام، ج 4، ص 406.
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آن مرد يهودى فرياد زد: ســوگند به آنچه به موســى نازل شــد مغلوب شــديد و 
على بن ابيطالب از آنجا باز نگشت تا اين كه خداوند قلعه را به دست او گشود...1

   686. فاتح هميشه پيروز    

ابورافع غالم آزاده رسول خدا مى گويد: 
مــن در روز جنگ خيبر همراه على بودم وقتى به در قلعه رســيد يهوديان بيرون 
آمده با او به جنگ پرداختند پس مردى از يهوديان به دســت او ضربتى زد كه ســپر از 
دســتش افتاد در اين هنگام ديدم على دســت برد و در قلعه خيبر را از جاى كند و آن 
را به دســت گرفت و آن را سپر خود قرار داد و تا پايان جنگ آن در دست او بود و چون 
قلعه را فتح كرد در را به يك ســو افكند در آن هنگام من و هفت نفر ديگر كه روى هم 
هشت نفر بوديم به نزد در رفته به هم كمك داده هرچه كرديم كه آن در را از جا حركت 

دهيم نتوانستيم.2

   687. منزلت رخشنده خورشيدى علوى    

وقتى رســول خدا عازم جنگ تبوك بود امام على را در مدينه جانشين خود نمود 
 خود را به رسول خدا و پس از آن كه منافقان بر عليه امام ســخنانى گفتند امام على

رساند و حديث منزلت را فرمودند. 
امام على مجددا به مدينه بازگشت منافقين وقتى از بازگشت آن حضرت به مدينه 
مطلع شدند درصدد قتل امام بر آمدند و در مسير راه حضرت چاهى پنجاه ذراعى را حفر 
كردند و روى آن را از حصير و ديگر وســايل پوشاندند تا حضرت هنگام عبور در آن افتد 

از طرف ديگر طبق نقشه جملگى حضرت را سنگسار كنند و به قتل رسانند. 
وقتى كه اســب امام به كنار چاه رســيد به عقب برگشــت و به امام عرض كرد: يا 
اميرالمؤمنيــن چاهى در اين مكان حفر كردند تا شــما را نابود كنند حضرت در حق آن 
حيوان دعا كرد و فرمود: به اذن خداوند حركت كن كه او حافظ اســت... وقتى حضرت 

1. سريةابن هشام، ج 2، ص 235.
2. سريةابن هشام، ج 2، ص 334 ـ تاريخ طربى، ج 2، ص 137 طبرى نيز اين واقعه را همين طور نقل كرده است.
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عبــور كرد آن حيوان عرض كرد: چه قدر عزيز و گرامى هســتى در نزد پروردگار عالم، 
اى سيد من. 

آن گاه امام دستور داد تا روى آن چاه را برداشته تا حيله منافقين آشكار گردد و همين 
كه اصحاب چاه را مشاهده كردند تعجب كردند....

آن حضرت به آن ها فرمودند: آيا مى دانيد چه كسانى اين كار را انجام داده اند. 
عرض كردند: داناى اسرار ما نيستم.

فرمود: اين اســب مى داند و با اعجاز امام اسب به سخن آمد و با زبان فصيح عرض 
كــرد: آن ها ده نفــر بودند و با همراهى 24 نفر از منافقان كــه در ركاب پيامبر به جهاد 
رفته اند اين كار را كردند آن ها نيز تصميم گرفته اند تا پيغمبر را در عقبه به قتل رسانند و 
خداونــد پيغمبرش را حفظ خواهد كرد، اصحاب عرض كردند: يا اميرالمؤمنين نامه اى 
حضور رسول خدا بنويســيد و آن حضرت را از توطئه منافقين آگاه سازيد، امام فرمود: 
پيك خداوند زودتر از نامه من به حضورش مى رسد و در همان زمان جبرئيل نازل شد و 

جريان توطئه را به پيامبر اسالم خبر داد...1

   688. هركس از ُمهره ِمهر توبه نقشى مشغول    

از اســيدى و محمدبن مبشر منقول است كه عبداهلل  بن نافع ازرق مى گفت: اگر بدانم 
كه از شرق تا غرب عالم كسى وجود دارد تا با من بحث كند كه على نهروانيان )خوارج( 

را به حق كشت و در حق آن ها ستم نكرد بر مركب خود نشسته و پيش او مى روم. 
به او گفتند: اگر فرزند على باشد چه؟ 

گفت: مگر در ميان فرزندان او عالمى هســت؟ گفتند: اين اولين نشانه نادانى توست 
مگر مى شود در ميان آنان عالم وجود نداشته باشد؟ 

گفت: در حال حاضر عالم آن ها كيست؟ گفتند: محمدبن على او به قصد ديدار امام 
راهى مدينه شد.... تا به حضور امام رسيد.

در آن جلسه ابتداء امام ضمن حمد و ستايش خداوند متعال فرمود: اى گروه فرزندان 

1. تفسري جامع، ص 126، ج 3.

398



مهاجران و انصار هر يك از شما منقبت و فضيلتى از على بن ابيطالب مى داند برخيزد و 
بگويد: مردم برخاستند و يكايك آن مناقب را بازگو كردند. 

عبــداهلل  گفت: من خود اين مناقب را از قــول اينان روايت مى كنم اما على بعد از 
واگذاردن حكميت به دو حكم كافر شد. 

حضار همچنان مناقب و فضايل امام على را بر شمردند تا به حديث خيبر رسيدند 
كه رسول خدا فرمود: فردا اين پرچم را به دست مردى مى سپارم كه او خدا و رسول را 

دوست مى دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست مى دارند...
امام باقر به او فرمود: درباره اين حديث چه مى گويى؟ 

عبداهلل  گفت: حقيقت دارد و ترديدى در آن نيست، اما على بعدا كافر شد: امام فرمود: 
مادرت به عزايت نشــيند و به من بگو در آن روزى كه خداوند على بن ابيطالب را دوست 

مى داشت مى دانست كه او نهروانيان را خواهد كشت يا نمى دانست؟ 
عبــداهلل  گفت: دوباره بپرس؟ امام مجدد فرمود: عبداهلل  عرض كرد: اگر بگويم نه كه 

كافر شده ام. لذا گفت: مى دانست. 
حضرت فرمود: در اين صورت آيا خدا او را دوســت داشــت براى اين كه به طاعتش 

عمل كند يا براى اين كه به معصيت و نافرمانى او؟ 
گفت: براى اين كه به فرمان او عمل كند. 

حضرت باقر فرمود: پس برخيز كه شكست خوردى...1

   689. با نور خدا جلو رفتم    

امام على در بيان فضايل خود بعد از جنگ نهروان فرمود: »فقمت باالمر حني فشلوا 
وتطلّعت حني تقبّعو ونطقت حني تعتوا ومضيت بنورالله  حني وقفوا«.

زمانى كه مســلمانان ناتوان بودند من به يارى اسالم برخاستم و آن گاه كه همه سر 
در الك خود فرو داشــتند من سر برداشتم و آن زمان كه همه الكن بودند من به سخن 

آمدم و در آن وقت كه همه ايستادند من با نور خدا پيش رفتم.2

1. كاىف، ج 8، ص 349. براى اين مظلوميت نبايد گريست.
2. نهج البالغه، خطبه 37.
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فصل هشتم 

فضايل امام على در روايات اهل سنت 

رسول خدا به حضرت علی فرمود:

»یا علی! بابی انت و امی«

»علی جان ! پدر و مادرم به فدای تو«

شواهد التنزیل ، جلد1، صفحه561.





درآمد

در اين فصل ســعى شده بيشتر از احاديث و كتب برادران اهل سنت استفاده شود لذا 
آدرس منابع اهل سنت در پاورقى با عالمت * مشخص شده است، در كل اين مجموعه 
از كتب علماى ممتاز اهل ســنت اســتفاده شده است ولى شايسته بود فصلى مستقل در 
اين خصوص تدوين گردد. البته در فصل هاى قبلى نيز از اين كتاب ها استفاده شده است.

   690. زحمتى بزرگ از عالمى سترگ   

در گذشــته با توجه به امكانات ابتدايى و نبود وســايل مورد نياز، تأليف كتاب كارى 
بسيار سخت و سنگين به حساب مى آمد، البته در اين ميدان، عالم بزرگ و محقق مّدقق 
جناب حاكم حسكانى حدود 900 سال قبل اقدام به تأليف كتابى وزين و استثنايى نموده 
كه از حيث نگارش كارى منحصر بفرد به نظر مى رســد؛ اگرچه در بيشــتر كتب برداران 
اهل سنت به كرات به فضايل اميرالمؤمنين در مقياسى وسيع برخورد مى كنيم وليكن 
اين عالم ســنى با تأليف شــواهدالتنزيل گوى ســبقت و ممتازى را از ساير علماى اهل 
ســنت ربوده و در قله ممتازى ايســتاده اســت اين عالم بزرگوار اهل سنت علت تأليف 
كتاب شــواهدالتنزيل را در مقدمه كتابش اينگونه آورده اســت: روزى يكى از دشمنان 
خداوند متعال را ديدم كه مى گفت: به غير از ســوره هل اتى، آيه ديگرى در قرآن كريم 
در حق اميرالمؤمنين على نازل نشده است او مى گويد: من مدتى منتظر ماندم تا علما 
و مدافعان اهل ســنت نبــوى به گفته او اعتراض كنند و جــواب قاطعى به او بدهند 
ولى انتظارم به ســر آمد لذا بر خود واجب ديدم كه او را بى جواب نگذارم، بنابراين كتاب 
)شواهدالتنزيل( را نوشتم اين عالم سنى در كتاب خود با استناد به 1163 حديث از طريق 
 اهل ســنت اثبات كرده است كه 210 آيه قرآن كريم صرفا در شأن اميرالمؤمنين على

و اهل بيت آن حضرت نازل شده است.
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   691. راه نجات    

رسول خدا فرمود: »اذا جمع الله  االولني واالخرين يوم القيامة نصب الرصاط عىل جهنم مل 
.»يجز عنها احد اال من كانت معه برائة بوالية عىل بن ابيطالب

وقتى خداوند اولين و آخرين را در روز قيامت حاضر كند صراط را بر دوزخ نصب نمايد 
و در آن روز احدى از صراط عبور نخواهد نمود جز آن هايى كه در دســت خود گذرنامه 

واليت على بن ابيطالب را داشته باشند.1

   692. دوستى پر سعادت   

قــال جبرئيل و للّنبى : »والّذى بعثك بالحّق نبيا لو اّن اهل االرض يحبون عليا كام تُحُبه 
اهل السامء ما خلق الله  النار«.

جبرئيل به پيامبراكرم فرمود: قسم به كسى كه تو را به نبوت برگزيد اگر اهل زمين 
على را چون آسمانيان دوست مى داشتند خداوند هرگز جهنم را خلق نمى كرد.2

   693. هم شأن و هم دست    

ابوبكر مى گويد: از رسول خدا شــنيدم كه فرمود: »يا ابابكر كّفى وكّف عىّل ىف العدل 
سواء«؛ اى ابوبكر كف من وكف على در عدل )يا عدد( برابر است.3

   694. آب دهان شيطان بر صورت    

رسول خدا فرمود: »الّشاك ىف فضل عىل بن ابيطالب يحرش يوم القيامة من قربه و ىف عنقه 
طوق من نار فيه ثالمثائة شعبة عىل كّل منها شيطان يكلح ىف وجهه ويتفل فيه«.

ترديد كننده درباره على بن ابيطالب در روز قيامت از قبر خود برانگيخته مى شــود در 

1. ينابيع املودة، ص 112.* 
2. احقاق الحق، ج 7، ص 152.

3. اماىل مفيد، ص 332.
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حالى كه طوقى از آتش در گردن اوســت كه ســيصد زبانه دارد و بر هر زبانه اى از آن 
شيطانى است كه او را به ترس و هراس اندازد و به رويش آب دهان بيفكند.1

   695. مرز خير و سو عاقبت    

عمار نقل كرده از رسول خدا شنيدم كه به على فرمود: 
»يا عىل! طوىب ملن احّبك وصدق فيك وويل ملن ابغضك وكذب فيك«.

طوبى براى كسى است كه تو را دوست مى دارد و درباره تو راستگو است و ويل براى 
كسى است كه با تو دشمن است و درباره تو و اقرار به حق، دروغ مى گويد.2

   696. صاحب گنج بى پايان    

امــام على مى فرمايد: ».. والله  الن تعلمون ما خّصنا الله  عزوجل به اهل البيت احّب اىل 
مام عىل االرض من ذهبة او فضة بيضاء«.

به خدا ســوگند اگر شما مى دانســتيد خداوند عزوجل ما را به چه فضايلى مخصوص 
نموده آن براى ما از طال و نقره هاى سفيد روى زمين بهتر بود.3

   697. رزقى از جنس نور    

قال رسول الله : »يا عىل من احبك ثم مات فقد قىض نحبه ومن احبك ومل ميت فهو ينتظر وما 

طلعت شمس وال غربت اال طلعت عليه برزق واميان )ونور(«.

رســول خدا فرمود: يا على كسى كه با دوستى تو بميرد به پيمان خدا وفا نموده و 
كســى كه دوست تو باشــد و نمرده باشد منتظر لقاى خداست و خورشيد طلوع و غروب 

نمى كند مگر آنكه از طرف خداوند روزى او همراه با ايمان و نور مى رسد.4

1. اماىل مفيد، ص 159.
2. تاريخ بغداد، ج 9، ص 71 حديث طوبى در منابع اهل سنت زياد آمده از جمله در رياض النرضه طربى، ص 25 
و صواعق املحرقه ابن حجر، ص 148 و تفسري الدر املنثور سيوطى، ج 4، ص 59 ـ قرطبى در تفسيرش، ج 9، ص 

317 و كنزالعامل، ج 5، ص 34*.
3. مناقب ابن مغازىل، ص 270 ـ فرائد السمطني، ج 1، ص 338 و ثعلبى در كتاب كشف و البيان*.

4. كاىف، ج 8، ص 306.
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   698. راه نجات    

قال رسول الله  : »من اّحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى«.

هركس على را دوست بدارد به دستگيره محكم خدا در آويخته است.1

   699. ستون دين    

رسول خدا فرمود: »عىل عمود الدين« على ستون اصلى دين است.2

   700. صاحب بهشت و دوزخ    

رسول خدا فرمود:»يا عىل! انت قسيم الجنة والنار فیوم القیامة تقول النار هذا ىل وهذا لك«.
يا على تويى قســمت كننده بهشــت و دوزخ و تويى كه به آتش مى گويى اين از آِن 

من و اين از آِن توست.3

   701. سرور دو دنيا    

عبداهلل  بن عباس مى گويد: رسول خدا نگاهى به على بن ابيطالب انداخت و فرمود: 
»سيٌد ىف الدنيا و سيٌد ىف االخرة«.

اين مرد آقا و سرور است در دنيا و آخرت.4

   702. به مرگ جاهلى    

انــس بن مالك گويد: پيامبراكرم بــه على بن ابيطالب نظرى افكند و فرمود: اى 
على هركس تو را دشــمن دارد خداوند وى را به مرگ جاهليت بميراند و روز قيامت به 

حساب اعمالش رسيدگى نمايد.5

1. الفائق ىف اللفظ الرائق، ابوالربكات، عبدالمحسن الحنفى*.
2. كاىف، ج 1، ص 294.

3. صواعق املحرقه ، ص126*.
4. اماىل مفيد، ص 31.

5. اماىل مفيد، مجلس هشتم.
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   703. مرز دوستى با خدا عليست    

شهربن حوشب گويد از اباامامه باهلى شنيدم كه مى گفت: به خدا بزرگى و شكوه مقام 
معاويه مرا از گفتن حق درباره على باز نمى دارد از رســول خدا شنيدم كه مى فرمود 
على از همه شــما برتر است و داناترين شما در دين و بيناترين شما به سنت من است و 
از همه شــما بيشــتر و بهتر آن چنان كه سزاوار است كتاب خدا را قرائت مى كند. سپس 
گفت: »اللهم اىن احب عليا فاحبه اللهم اىّن اّحب عليا فاحبه«. خدايا! من على را دوست دارم تو 

نيز دوستش بدار. بارخدايا! من على را دوست دارم تو نيز دوستش بدار.1

   704. حامدان عالم ازل     

پيامبرخدا بــه على بن ابيطالب مى فرمود: وقتى خداوند عزوجّل آدم را آفريد و از 
روح خود در كالبد او دميد و فرشــتگان را فرمان داد تا وى را ســجده نمودند و او را در 
بهشــت ماوى داد و كنيز خود، حوا را همســر او نمود پس آدم سر برداشت و نگاهى به 
گوشــه عرش افكند و در آنجا پنج سطر نوشــته ديد و گفت: بارالها اينان كه نامشان را 
مى نگرم چه كســانى هســتند؟ خداوند عزوجل فرمود: ايشان شخصيت هاى برجسته اى 
هستند كه هرگاه آفريدگانم از آنان درخواست شفاعت كنند من بى دريغ، وساطت آنان را 
خواهم پذيرفت آدم عرض كرد: پروردگارا! به منزلت و مقامى كه در پيشــگاهت دارند تو 

را سوگند مى دهم چگونگى نام آنان را برايم بيان فرما؟ 
خداوند تعالى فرمود: اما نخســتين آنان، من محمود و او محمد اســت و دوم ايشان، 
من عاليم و او على اســت و سومى، من فاطرم و او فاطمه است و چهارم من محسنم و 
او حســن است و پنجم من صاحب احسانم و او حسين است همگى آنان مشغول حمد و 

ستايش من هستند.2

1. اماىل مفيد، ص 102.
2. معاىن االخبار، ج 1، ص 129.
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   705. باب علم نبى باب بهشت    

رسول خدا فرمود: »انا مدينة الجنة وعىل بابها«.1 من بهشتم و على در بهشت.

   706. ُگل ُگفتى   

امام على مى فرمايند: »انا صديق االكرب آمنت قبل ان يومن ابوبكر«.2
يعنى: همانا منم راستگو و صديق بزرگ و ايمان آوردم به رسول بزرگ قبل از آن 

كه ابوبكر ايمان آورد.

   707. همدم بهشتى نبى    

رسولخدا فرمود: »يا عىل... انت رفيقى ىف الجنة«.3 يا على! تو در بهشت همراه و همدم منى.

   708. حد قبولى عمل    

امام على در خطبه البيان مى فرمايد: »انا الّذى ليس ىش من عمل عامل اال مبعرفتى«. من 
آنم كه عمل هيچ عمل كننده اى جز با معرفت من )قبول( نيست.

   709. توحيدگرى بى بديل    

امام على مى فرمايد: »ما رأيت شئيا اال ورأيت الله  بعده«.4 يعنى: نديدم چيزى را مگر 
اين كه ديدم خدا را بعد از آن.

1. غايةاملرام، ص 520.
2. تنبيه الغافلني، ص 164.

3. تنبيه الغافلني من فضائل الطالبني، ص 28.
4. نقدالنقود ىف معرفه الوجود، سيدحيدر آملى، ص 701 ـ جواهر االرسار، ج 1، ص 54.
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   710. صاحب يقينى بى مثال    

امــام على مى فرمايد: »لو كشف الغطاء و ما از ددت يقينا« اگر پرده برافتد يقين من 
زياد نشود.1

   711. عقل مجرد   

رسول خدا فرمود: »يا عىل اذا تقرب الناس اىل خالقهم ىف ابواب الرب فتقرب اليه بانواع العقل 
تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس وعندالله  ىف االخرة«.2

يعنى: يا على! هنگامى كه مردم نزديك شــوند به خداوند به وســيله نيكى ها تو به 
خدايت نزديك شــو با انواع خردمندى تا پيشى بگيرى از آن ها با درجات آن، تا نزديك 

شوى به مردم در دنيا و در آخرت به خداوند.

   712. صاحب يقين بى بديل    

امام على مى فرمايد: »ماكنت اعبد ربا مل اره«3؛ خدايى را كه نبينم عبادت نمى كنم. 

   713. صاحب علم نبى    

امــام على فرمود: به آن خدايى كه دانه را شــكافت و بنــده را آفريد اگر بخواهم 
بنمايم به مردم آنچه را كه رســول خدا به من آموخته از نشانه ها و عجايب آن، همانا 
مردم به كفر بر مى گردند4 و در كالمى ديگر فرمود: من داراى علوم پوشــيده اى هستم 
كه اگر اظهارش كنم شما همچون طناب آويزان در چاه هاى عميق به اضطراب و لرزش 

در مى آييد.5

1. الفني، ص 191.
2. حلية االولياء اىب نعيم، ج 1، ص 108 ـ احيا علوم الدين، ج 1، ص 64*.

3. مراه العقول، ج 1، ص 337.
4. كشف اليقني عالمه حلى »ره«.

5. نهج البالغه، خطبه 5.
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   714. مرز اسالم و كفر    

عامربن يارس قال: »قال رسول الله  اوىص من آمن ىب وصدقنى بوالية عىل بن ابيطالب فمن 

تواله فقد توالىن ومن توالىن فقد توىل الله  ومن احبه فقد احبنى ومن احبنى فقد احب الله  ومن 

ابغضه فقد ابغضنى ومن ابغضنى فقد ابغض الله  عّزوجّل«.1

 گفت: به من ايمان بياور و واليت على بن ابيطالب عمار ياسر به نقل از رسول خدا
را تصديــق كن پس هركس واليت او را پذيرد واليــت مرا پذيرفته و هركه واليت مرا 
پذيرفته واليت خداوند را پذيرفته و هركس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هركس 
مرا دوســت دارد خدا را دوســت دارد و هركس على را دشمن بدارد مرا دشمن داشته و 

هركه مرا دشمن بدارد دشمن خداست.

   715. راه على حق است    

حــروف مقطعه قرآن كريم اگر بدون تكرار كنار هم جمع شــود اين جمله درســت 
مى شود: »رصاط عىل حق منسكه« راه على حق است و پيروى مى كنيم از آن.

   716. على امام شماست    

ابوجعفــر محمدبن جرير طبرى متوفى ســال 310 هجرى در كتــاب الوالية خطبه 
رســول خدا را در روز غدير آورده ســپس نقل نموده كه رسول خدا فرمود: »اسمعوا 
واطيعوا فان الله  موالكم وعىل امامكمـ  ثم االمامة ىف ولدى من صلبه اىل يوم القيامةـ  معارش الناس 

هذا اخى ووصّيى وواعى علمى وخليفتى عىل من آمن ىبـ  وعىل تفسري كتاب رىّب«. 

يعنى: بشــنويد و اطاعت كنيد ـ پس همانا خداوند موالى شماســت و على امام بر 
شما مى باشد ـ پس امامت تا قيامت در اوالد من است 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. 

1. كنزالعامل، حديث 257، ج 6*.
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   717. وصى نبى    

رســول خدا فرمــود: »لكل نبى وىص ووارث واّن عليا وصيى ووارىث« براى هر پيامبرى 
وصى و وارثى بوده به درستى كه على وصى و وارث من است.1

   718. يهودى مذهب در قيامت    

رســول خدا فرمــود: »من آذى عليا فقد آذاىن ايها الناس من آذى عليا بعث يوم القيمة 
يهوديان او نرصانيا«.

كســى كه اذيت كند على را مرا اذيت كرده اســت، اى گروه مردم كسى كه على را 
اذيت كند در قيامت يهودى يا نصرانى محشور شود.2

   719. دو جسم واحد    

امام على فرمود: رســول خدا قســمتى از موى مبارك خود را به دست گرفت و 
فرمود: 

»يا عىل من آذى شعرة منك فقد آذاىن ومن آذاىن فقد آذى الله  ومن آذى الله  فعليه لعنه الله «.

يــا على! هركس به اندازه مويى تــو را اذيت كند مرا اذيت كرده و هركس مرا اذيت 
كند خدا را اذيت كرده پس هركس خدا را اذيت كند بر او لعنت خدا باد.3

   720. عمل جهنميان    

رسول خدا فرمود: »انّ الله  قد عهد اىل من خرج عىل عىّل فهو كافر ىف النار«.
خداوند عهد نموده با من كه بدانيد هركس بر على خروج كند كافر اســت و جايگاه 

او در آتش مى باشد.4

1. كفايه الطالب، ص 131، باب 62*.
2. مناقب ابن مغازلی، ص52، ح76*.

3. مناقب خوارزمی، ص328*.
4. محاکامت الخلفاء و اتباعهم، ص20.
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   721. ميدان دار دائمى حق    

شهرســتانى در كتاب ملل و نحل مى نويســد: رسول خدا فرمود: »لقد كان عىلٌّ عىل 
الحق ىف جميع احواله يدور الحق معه حيث دار«؛ على در جميع احوال بر حق است و حق با 

على دور مى زند.

   722. خبر عظيم    

رسول خدا فرمود: »... من شهر علم هستم و على دروازه اوست براى خدا خبرى و 
آيتى بزرگ تر از على نيســت، او امام خلق و بهترين مردم و امين خدا و نگهدار علم او و 

اوست اهل ذكرى كه خدا فرموده: از اهل ذكر سؤال كنيد اگر شما علم نداريد«.1

   723. منبع نور علم    

رســول خدا من خزانه علم هســتم و على كليد آن خزانه اســت، هركس خزانه 
را مى خواهــد پس بايد كليد را بيابــد »انا خزانه العلم وعىل مفتاحها فمن اراد الخزانه فليأت 

املفتاح«.2

   724. دوازده نور عرشى    

رسول اكرم فرمود: »انا سيد النبيني وعىّل سيد الوصيني وان اوصياىئ بعدى اثنا عرش اولهم 
عىّل وآخرهم القائم املهدى)عج(«.

من آقا و بزرگ انبياء و على ســيد اوصياء مى باشد و به درستى كه اوصياء بعد از من 
دوازده نفر هستند، اول آن ها على و آخرشان مهدى مى باشد.3

1. در قرآن كريم.
2. اثبات الهداة بالنصوص و املعجزات، ج3، ص34.

3. فرائد السمطني، باب 77*.
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   725. منفعت عمل در گرو عشق است    

جابر روايت مى كند كه رســول خدا فرمود: »الزموا مودتنا اهل البيت فان من اتقى الله  
وهو يودنا دخل الجنه معنا والذى نفس محمد بيده الينفع عبدا عمله اال مبعرفة حّقنا«.

يعنى: در دوســتى ما اهل بيت ثابت قدم باشــيد، به درستى كه اهل تقوى كه ما را 
دوســت دارند با ما نيز داخل بهشت خواهند شــد به آن خدائى كه جان محمد در دست 

اوست هيچ عملى به بنده اى نفع نمى رساند مگر به شناختن دوستى ما اهل بيت.

   726. در رحمت خدا بودن    

خالدبن معدان روايت نموده كه رســول خدا فرمــود: »من احب ان ميىش ىف رحمه الله  
ويصبح ىف رحمه الله  فال يدخلن قلبه شّك باّن ذّريتى افضل الّذريات 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 اين كه ذريه و اوالد من بهترين ذرارى هستند، وصى من )على( 

بهترين اوصياء مى باشد. 

   727. مزد رسالت    

رسول خدا فرمود: »ال اسئلكم عىل ما ادعوكم اليه اال ان تحفظوىن ىف قرابتى عىل وفاطمة 
والحسن والحسني وابنائهام«.

من براى ارشــاد شما به سوى خداوند مزدى نمى خواهم مگر آنكه حفظ نمائيد مقام 
مرا در نزديكان و خويشــان من، يعنى به خاطر من آن ها را احترام كنيد و آن ها على و 

فاطمه و حسن و حسين و اوالد و ذريه آن دو مى باشند.1

   728. تو دنبال على باش    

رسول خدا به عمار ياسر فرمود: »يا عامر... و ان سلك الناس كلهم واديا وسلك عىل واديا 
فاسلك وادى عىل وخل عن الناس...«.

1. تفسري تبرصه، كواشكى* ـ تفسیر جامع البیان نوشته طربی، ج25، ص31*.
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اى عمار! 
اگر تمام مردم دنيا به راهى مى روند و على تنها از راه ديگرى مى رود پس تو به راهى 

برو كه على مى رود و مردم را رها كن. 
اى عمار! على تو را از هدايت برنگرداند و تو را به ســوى هالكت نمى برد. اى عمار 

اطاعت على اطاعت از من است و اطاعت من، اطاعت خداست.1

   729. شوق آتش سوز    

رسول خدا فرمود: »حب عىل بن ابيطالب يأكل الذنوب كل تأكل النار الحطب«.
دوستى على بن ابيطالب مى خوردگناهان را آن چنان كه آتش هيزم را مى خورد.2

   730. به راه على رو    

رسول خدا فرمود: »ستكون من بعدى فتنة فاذا كان ذلك فالزموا عىل بن ابيطالب انّه اّول من 
يراىن من يصافحنى يوم القيمة وهو معى ىف السامء العليا وهو الفاروق بني الحق والباطل«.

زود اســت بعد از من فتنه اى برپا شــود پس اگر چنين شد شــما ملزم هستيد كه با 
على بن ابيطالب باشــيد چون او اول كســى اســت كه مرا مى بيند و با من در روز قيامت 
مصافحه مى نمايد و او با من و در مرتبه من است و اوست جدا كننده بين حق و باطل.3

   731. برترين مرد عالم    

رسول خدا فرمود: »افضل رجال العاملني ىف زماىن هذا عىل«؛ افضل مردان عالميان در 
زمان من على است.4

1. ينابيع املودة، باب 43* ـ مناقب خوارزمی، ص193، ح232*.
2. ينابيع املودة، باب 56، حديث 33*.

3. ينابيع املودة، باب 61*.
4. مناقب مرتضویه نوشته محمد صالح کشفی حنفی، ص113 ـ ینابیع املودة ، ج2، ص298*.
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   732. سرور برگزيده    

رسول خدا به على فرمود: »انه الينبغى ان اذهب االّ وانت خليفتى وانت اوىل باملؤمنني 
من بعدى«.

ســزاوار نيســت كه من از ميان مردم بروم مگر آن كه تو )يا على( خليفه و اولى به 
مؤمنين باشى بعد از من.1

   733. خوشبخت واقعى    

»رسول الله  المرياملؤمنني ان السعيد حق السعيد من احبك واطاعك«؛ رسول خدا به 

اميرالمؤمنين فرمود: خوشبخت حقيقى كسى است كه تو را دوست بدارد و اطاعتت كند.2

   734. از جهان تا جنان    

رسول خدا فرمود: هركه را خوش آيد كه چون من زندگى كند و چون من بميرد و 
در بهشــتى كه خدا مرا وعده داد در آيد و به شاخه اى كه پروردگارم به دست قدرت خود 
كاشــته دست آويزد بايد على بن ابيطالب و جانشينانش را اطاعت كند زيرا آن ها شما را به 
هيچ وجه در گمراهى وارد نمى كنند، و از هيچ در هدايت خارج نكنند شــما به ايشان ياد 
ندهيد كه آن ها از شــما داناترند من از پروردگارم خواستم كه ميان آن ها و قرآن جدائى 
نيندازد تا ســر حوض بر من وارد شوند اين چنين )سپس رسول خدا دو انگشت خود را 

به هم چسبانيد(.
پهناى آن حوض به مســافت ميان صنعا تا ايله اســت و به تعداد ستارگان، جام هاى 

زرين دارد.3

1. مناقب ابن مغازىل شافعى* ـ مسند ابن حنبل، ج1، ص708، ح3062*.
2. اماىل طوىس، ص 426.

3. كاىف، ج 1، ص 300 )مقصود از جدا نشدن ائمه از قرآن آن است كه ايشان هميشه حافظ قرآن و مفسر 
قرآن و عمل كننده به قرآن و دعوت كننده مردم به سوى قرآن هستند(.

415



   735. نسيم آسودگى    

امام باقر مى فرمايد: »واّن الّروح والرّاحة والفلج والعون والّنجاح والربكة والكرامة واملغفرة 
واملعافاة واليرس والبرشى والرضوان والقرب والّنرص والتمكّن والرّجاء واملحبة من الله  عّزوجّل ملن توىّل 

علّيا وائّتم به وبرى من عّدوة وسلّم لفضله ولالوصياء من بعده حقا عىل ان ادخلهم ىف شفاعتى وحق 

عىل رىّب تبارك وتعاىل ان يستجيب ىل فيهم فانّهم اتباعى ومن تبعنى فانّه مّنى«.

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 عزوجل 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.1

   736. عالم امت   

امام باقــر فرمود: علمى كه با آدم فرود آمده بــاال نرفت و علم به ارث منتقل 
مى شود و على عالم اين امت بود. 

»وكان عىل عامل هذه امة«.

وهيچ گاه عالمى از ما خانواده نمى ميرد جز اين كه از خاندانش جانشين او شود كسى 
كه مانند علم او يا آنچه خدا خواهد بداند.2

   737. از على جدا مشو    

»عن اىب ذر )رض( قال النبى يا عىل: من فارقنى فقد فارق الله  ومن فارقك يا عىل فقد 

فارقنى«.3

1. كاىف، ج 1، ص 300.

2. كاىف، ج 1، ص 322.
3. احقاق الحق، ج 6، ص 395.
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يعنى: يا على! هركس از من جدا شد حقيقتا از خدا جدا شده است و هركس از تو جدا 
شود از من جدا شده است. 

   738. حب محبوب خدا حب خداست    

معاذبن جبل قال، قال رسول الله  »حب عىل حسنة اليرض معها سيئة وبغضه سيئة التنفع 

معها حسنة«.1رسول خدا فرمود: 

دوســت داشتن على نيكويى و ثوابى اســت كه هيچ گناهى نتواند آن را از بين ببرد 
و هيچ گناهى را باقى نمى گذارد و دشــمنى با او گناهى اســت كه هيچ خيرى را باقى 

نمى گذارد.

   739. راه خدای بزرگ    

»ىف العيون عن الرضا عن ابيه عن آبائه عن الحسني بن عىل قال، قال رسول الله  لعىل يا 

عىل! انت حجه الله  وانت باب الله  وانت الطريق اىل الله  وانت البنا العظيم وانت الرصاط املستقيم«.2

رســول خدا فرمود: اى على! تو حجت خدايى و باب پروردگار و توئى راه به سوى 
خدا و توئى خبر بزرگ و صراط مستقيم.

   740. توقف و سؤال از واليت    

.»وقفوهم انهم مسئولون، عن والية عىل بن ابيطالب« : ابوسعيد خدرى عن النبى
»وروى عن عىل صلوات الله  عليه، جعل املواالة اصال من اصول الدين من طريق العامة مثانية 

احاديث ومن طريق الخاصه فيه ثالثة عرش حدثيا«.3

يعنى: ابوســعيد خدرى از رسول خدا نقل كرد كه: وقفوهم انهم مسئولون، در سوره 
صافات، يعنى: بازخواســت مى كنند در قيامت از نحوه پذيــرش يا عدم پذيرش واليت 

. على بن ابيطالب

1. ينابيع املودة، ص 201*.
2. تفسري صاىف ذيل آيه نباء از سوره نباء.

3. غايةاملرام، ص 256.
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   741. خبر حق    

انس بن مالك روايت كرده كه پيامبرخدا به امام على فرمود: تو به امت من درباره 
حقيقت و آنچه كه آن ها درباره آن نزاع دارند بعد از من خبر مى دهى.1

   742. هفت سال صلوات     

پيامبراكرم فرمودند: 
.» »صلت املالئكة َعىلَّ وَعىل َعىلٍّ سبع سنني وذلك انّه مل يرفع شهادة ان ال اله االّ الله  اال مّنى وِمْن عىلٍّ

فرشــتگان الهى مدت هفت ســال بر من و على درود و صلوات مى فرســتادند، 
آن هنگام كه شعار توحيد و كلمه الاله االاهلل  جز از خانه من و على بر نمى خاست.2

   743. پر نورترين در قيامت     

.»فرمود: »اكرثكم نورا يوم القيامة اكرثكم حبا الل محمد رسول خدا
 نورانى ترين شــما در روز قيامت آن كسى است كه عاشق ترين افراد به آل محمد

باشد.3

   744. امين امت     

پيامبراكــرم فرمودنــد: »عىلٌّ اقدمكم اسالما واوفركم اميانا واكرثكم علام وارجحكم حلام 
واشدكم ىف الله  غضبا علمته علمى واستودعته رسّى ووكلته بشأىن فهو خليفتى ىف أهىل وامينى ىف 

أمتى«.

على ســابقه دارترين و برترين مؤمن و عالم ترين انسان و حليم ترين شماست در حق 
اهلل  ســخت گير، وارث علم من و محرم اسرارم، وكيل در كارم است خليفه و جانشين در 

اهل و عيالم و در ميان امتم امين من است.4

1. حاكم مستدرك، ج 3، ص 122*.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 7، ص 219 ـ شواهد التنزيل ج 2 ص 184*. 

3. شواهدالتنزيل، ج 2 ص 310*.
4. شواهد التنزيل، ج 2 ص 356*.
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   745. سعادتمند ابدى    

حضرت فاطمه مى فرمايد: »ان السعيد كل السعيد حق السعيد من احب عليا ىف حياته 
وبعد موته«.

همانا خوشبختى و سعادت و رستگارى براى كسى است كه على را در دوران زندگى 
و پس از مرگ دوست داشته باشد.1

    746. اطاعت رسول خدا   

رسول خدا به امام على فرمود: »من اطاعك فقد اطاعنى«.2
يعنى: هركه از تو اطاعت كند مرا اطاعت كرده است.

   747. حق قطعی   

صاحب كاب تنبيه الغافلين در ذيل آيه 119 سوره توبه روايتى مى نويسد مبنى بر اينكه 
»علی مع الحق و القرآن و الحق و القرآن مع علی«

   748. روحى واحد    

ســعيدبن جيبر از رسول خدا روايت كرده كه فرمود: من و على روح واحديم و از 
زمان آدم در اصالب منتقل شــديم تا روح من به صلب عبداهلل  و روح على به صلب 

ابوطالب منتقل شد پس على از من است و من از على...3

   749. عمل كافران   

رسول خدا فرمود: »من آذى عليا فقد آذىن ومن ّسب عليا فقد سبنى«.4

1. ينابيع املودة، ص 213 ـ مناقب خوارزمى، ص 47*.
2. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 44.

3. تنبيه الغافلني من فضايل الطالبني، ص 130.
4. تنبيه الغافلني، ص 154 )معاويه لعنه اهلل  عليه الٍف الٍف الٍف، كسى بود كه عمل لعن بر امام در شام را برپا كرد(.
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يعنى: كســى كه على را آزار دهد مرا آزرده و كســى كه على را ســب كند مرا سب 
كرده است. 

   750. هميشه در راه راست    

جابربن عبداهلل  انصارى مى گويد: 
از رسول خدا شنيدم كه فرمود: »اهتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس فاهتدوا بالقمر فاذا 
غاب القمر فاهتدوا بالزهره فاذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدين« با نور خورشيد دنبال هدايت 

و مطلوب خود باشــيد اگر خورشيد غايب شد به وســيله ماه هدايت يابيد، اگر ماه پنهان 
شــد به وسيله ســتاره زهره راه را بيابيد، اگر زهره ناپديد شد به وسيله فرقدين به دنبال 

هدايت باشيد. 
سؤال شد يا رسول اهلل ! شــمس ـ قمر ـ زهره و فرقدان را نمى شناسيم بيان فرماييد 
تا بدانيم اينان كيســتند؟ حضرت فرمود: من خورشيد هدايتم على قمر عالمتاب است، 
فاطمهســتاره نورانى در شب ظلمانى اســت حسن و حسين هم فرقدان اين جهان 

هستند.1

   751. على باب اهلل  است    

رسول خدا فرمودند: »من رسه )من اراد( ان يجوز عىل الرّصاط كالّريح العاصف ويلج الجّنة 
بغري حساب فليتوّل ولّيى ووصّيى وصاحبى وخليفتى عىل اهىل عىّل بن ابيطالب ومن اراد ان يلج 

الّنار...«.

هر كسى مشتاق است كه از پل صراط مثل باد تند پاييزى بگذرد و خود را بدون حساب 
 به بهشت جاويدان برساند واليت ولّى و وّصى و مصاحب و خليفه من على بن ابيطالب
را بپذيرد و بر دل بســپارد و هركســى مى خواهد در آتش جهنم سرنگون شود، واليت 

على بن ابيطالب را رها كند. 
به عزت و جالل پروردگارم ســوگند على باب اهلل  اســت هيچ كسى وارد نمى شود 

1. شواهدالتنزيل، ج 1،ص 77.*
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مگر از آن باب و او صراط مستقيم است، على آن كسى است كه خداوند در روز قيامت 
از واليت او سؤال خواهد كرد.1

   752. سفينه سعادت    

رسول خدا فرمود: »يا عىل مثلك ىف امتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها 
غرق«؛ 

يعنى: اى على تو در امت من همانند كشــتى نوح هستى كه هركس بر آن سوار شد 
نجات يافت و هركس تخلّف ورزيد غرق شد.2

   753. عمل هفتاد پيامبر    

رسول خدا فرمود: »والذى نفىس بيده لو عمل احد عمل سبعني نبيا مل يدخل الجنة حتى 
يحب هذا اخى عليا«.

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

   754. حقش اداء نشد    

رسول خدا فرمود: يا على! كسى خدا را نشناخت مگر من و تو و كسى مرا نشناخت 
مگر خدا و تو و كسى تو را نشناخت مگر خدا و من.4

   755. صاحب هزار باب علم    

امام صادق فرمود: »َعلّم رسول الله ِ َعلّيا اَلَف باب يُفَتُح كُّل باب اَلَف باب«.

1. شواهد التنزيل، ج 1،ص74.*
2. خصال، ج 2، ص 356.

3. بحاراالنوار، ج 74، ص 196.
4. خزينه الجواهر، ص 581.
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رســول خدا به على هزار باب علم آموخت كه از هــر بابى هزار باب علم ديگر 
گشوده مى شود.1

   756. امير حكمت    

رسول خدا به امام على فرمود: 
اى علــى! به مردم خاور و باختر به عرب و عجم افتخار كن كه تو گرامى ترين اجداد 

را دارى...
و در روى آوردن به اســالم پيشتاز هستى و »اقرئهم لكتاب الله « آگاه ترين همگان به 

كتاب الهى....2

   757. ِعْدِل قرآن    

ام سلمه مى گويد: رسول خدا فرمود: »عىل مع القرآن والقرآن مع عىل لن يفرتقا حّتى يردا 
عىل الحوض«.

على همگام قرآن و قرآن با على اســت اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا در واپسين 
روزگار در كنار حوض در پيش من حاضر شوند.3

    758. مقام و شأن قرآنى على   

اميرالمؤمنيــن على فرمود: »علٌم ما كاَن وما يكُوُن ىِف القرآِن َوِعلُم القرآِن كُلُّه ىِف الفاتحة 
وِعلُم الفاتحة ىف بسم الله  الرحمِن الرّحيم وِعلُم البسملِة كُلُّه ىف بارئها وانا النُّقطُة تَحَت الباء«.

همه علوم در قرآن است و تمام علوم قرآن در سوره حمد و آنچه در اين سوره است 
در بسم اهلل  الرحمن الرحيم جمع است و آنچه در بسم اهلل  است در باء آن است و آنچه در 

باء آن است در نقطه زير باء است و من نقطه زير باء هستم.4

1. خصال صدوق، ص 791.
 2. احقاق الحق، ج 4، ص 331، ج 4ـ   احقاق الحق صرفا به بيان اوصاف و برترى هاى شخصيت امام على

اختصاص دارد كه از رسول خدا مى باشد.
3. احقاق الحق، ج 5، ص 639.

4. خزينه الجواهر، ص 581.
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   759. سبب سعادت    

رسول اكرم فرمود: »ان الله  خلق االنبياء من شجر شّتى وخلقنى وعليا من شجره واحدة فانا 
اصلها وعىل فرعها والحسن والحسني مثارها واشياعنا اوراقها فمن تعلق بغصن من اغصانها نجى ومن 

زاغ هوى ولو ان عابدا عبدالله  الف عام ثم الف عام ثم الف عام ثم مل يدرك محبتنا اهل البيت اكّبه 

الله  عىل منخريه ىف الّنار«.

 خداى سبحان پيامبران را از درخت هاى مختلف و پراكنده خلق كرد اما من و على
را از درخت واحد خلق كرد من اصل شــجره هســتم و على فرع آن اســت حسن و 
حسين ميوه هاى اين درخت هستند شيعيان ما برگ هاى سبز اين درخت اند، هركسى 
به شاخه اى از شاخه هاى اين درخت بچسبد و آويزان شود نجات مى يابد و هركسى از آن 
جدا شــود و فاصله گيرد هالك گردد اگر عابدى سه هزار سال عبادت كند در حالى كه 
محبت ما اهل بيت را درك نكند خداى رحمان او را با صورت در آتش جهنم ســرنگون 

كند.1

   760. امير حماسه    

رســول خدا فرمود: به زودى پس از من فتنه ســر بر خواهد آورد در چنين وضعى 
همراه على بن ابيطالب باشــيد بى گمان او اولين كسى اســت كه مرا خواهد ديد و اولين 
كسى كه در قيامت دست در دست من خواهد نهاد او صديق اكبر و فاروق اين امت است 

كه حق را از باطل باز مى شناساند.2 
او پيشوا و راهبر مؤمنان مى باشد و منافقين را حب دنيا رهبرى و هدايت مى كند.3

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص554*.
2. امام على نيز همانند قرآن مى باشــد چرا كه از جمله صفات قرآن كريم عنوان فرقان اســت به معناى جدا 
كننده حق از باطل و در اين حديث رســول خدا امام على را با اين صفت مى ســتايند كلمه فرقان در قرآن 
هفت بار آمده اســت البته وجه  اشــتراك امام على با قرآن بيشتر از اينهاست كه در جاى خود در اين كتاب 

آورده شده است.
3. اسدالغابه، ج 4، ص 265 ـ  اماىل طوىس،ص 250 ـ  املعجم الكبري،ج 6، ص 269*.
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   761. حامل دانش قرآن     

امام على مى فرمايد: »انا كالم الله  الناطق«.1
مرحوم عالمه مجلســى در توضيح آن نوشــته اند: بدان جهت كه على حامل دانش 

قرآن و دارنده اخالق قرآن و تبلور عينى آموزه هاى قرآن است...
چرا كه هر آن كه ويژگى عمل در او به كمال رسد و حالتى در او به اوج آن فراز آيد 

به واقع تبلور آن ويژگى و حالت و تجسد و متجسد آن است.2

   762. جان نبوی    

امام على مى فرمايد: رســول خدا به من فرموده: گوشت على گوشت من و خون 
او خون من است على مانند پوست و استخوان و خون و عروق من است و مى فرمود: يا 
على! تو از من هستى، گوشت تو گوشت من و خون تو از خون من و روح تو از روح من 

و سرشت تو از سرشت من است.

   763. راه صعود    

رسول خدا فرمود: »َمن اََحّب اَن يَركَب سفينُة النجاة ويَسَتمسك ِبالعروة الوثقى َويَعَتصِم 
ِبَحِبل الله  املَتني َفلُيوال علّيا َولياتّم ِبالْهداة ِمن ُولدِة«.

هركســى دوســت دارد به كشتى نجات در آيد و به دســتگيره محكم در آويزد و به 
ريسمان محكم الهى اعتصام جويد واليت على و امامت فرزندان او را بپذيرد تا گمراه 

نشود.3

   764. امنيت در دو دنيا    

فرزنــد عمربن خطاب از رســول خدا چنيــن روايت كرد كه جبرئيــل امين براى 
رســول خدا خبر آورد: »واليت عىل بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذاىب« 

1. بحاراالنوار، ج 79، ص 199.

2. بحاراالنوار، ج 79، ص 199.
3. شواهد التنزيل، ج 1 ص 168*.
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واليت على پناهگاه امن من اســت هركسى داخل اين پناهگاه شود از عذاب محفوظ 
خواهد ماند.1

   765. طريق آشكار    

سعيدبن جبير از ابن عباس نقل كرده كه رسول خدا فرمود: 
»يا عىل انت طريق الواضح وانت الرصاط املستقيم وانت يعسوب املؤمنني«.

يا على! تو طريق آشكار و راه مستقيم و سرور مؤمنان هستى.2

   766. شيوه انبيائى    

ابن حمــراء نقل مى كند: با جماعتى در كنار رســول خدا نشســته بوديم تا اين كه 
على وارد مجلس شــد رسول خدا خوشحال شد و فرمود: »َمن رسُّه اَن يَنظُر اىِل آدم ىِف 

.»ِعلمِه ونوح ىف َفهِمه وابراهيم ىف ِحلمِه َفليُنظر اىِل عىل بن ابيطالب

هركــس مى خواهد كه به آدم در علمش و به نوح در فهمش و به ابراهيم در حلمش 
نگاه كند به على بن ابيطالب نگاه كند.3

   767. منكر انبياى قبل    

ا َجَحَد نُُبوىتَّ و نُبَّوَة ااَلنِبياَء  رسول خدا فرمود: »َمْن ظَلََم علّيا َمقَعدِى َهذا بَعد َوفاىت َفكامنَّ
قبىل«.

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.4

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص170 *.
2. شواهد التنزيل. ج 1، ص 75، يعسوب به ملكه زنبور عسل گفته مى شود*.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 100*. 
4. شواهد التنزيل، ج 1، ص 271*.
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   768. سبب هدايت ره جويان    

رســول خدا فرمود: يا على! »بك يهدى املهتدون بعدى« يا على به وســيله تو طالبان 
حقيقت هدايت مى يابند.1

   769. راه ورود به بهشت    

جابربن عبداهلل  انصارى مى گويد: در ســرزمين عرفات در كنار رسول خدا بودم كه 
على دورتر از پيامبر ايســتاده بود رسول خدا فرمود: يا على نزديك بيا و خمس خود را 
در خمس من درآميز آن گاه فرمود: يا على! »ُخلِقُت اَنَا واَنت ِمن شجرة انا اَصلُها واَنَت فرُعها 

والحسُن والحسنُي اغصانُها يا عىل من تعلّق ِبُغصن ِمنها اَدَخلَهُ الله  الجنة«. 

يا على! من و تو از درخت واحدى هســتيم من اصل و تو فرع آن هســتى حسن و 
حســين شاخه هاى آن درخت اند، اى على هر كســى به شاخه اين درخت چنگ زند 

خداى بزرگ او را وارد بهشت مى كند.2

   770. شجره طيبه    

رسول خدا فرمود »ُخلَِق النَّاُس ِمن اَشجار شتَّى وُخلِقُت اَنَا وَعىّل ِمن َشَجرة واحدة َفانا اَصلُها 
وعىّل َفرُعها فطوىب ملِن اسَتمسَك ِباَصلها واكََل ِمن فَرعها«. 

مردم از اشــجار مختلف و معتّددند اّما من و على از درخت واحدى هستيم من اصل 
درختم و على فرع آن، خوشا به حال كسى كه به اصل چنگ زند و از فرعش تناول كند.3

   771. همنشين رسول خدا در بهشت    

رســول خدا به عمربن خطاب فرمود: »اما علمت ان منزىل ومنزل عىل ىف الجنة واحدة 
وقرصى وقرص عىل ىف الجنة واحد ورسيرى ورسير عىل ىف الجنة واحد«.

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 400*. 
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 378*. 
3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 376*. 
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 آيا نمى دانى منزل من و على در بهشت در مكان واحد است و قصر من و كاخ على
در جاى واحد و تخت من و تخت على در مكانى واحد است.1

   772. امير زاهدان    

عمارياسر گفت: رسول خدا فرمود: »يا عىل! ان الله  زينك بزينة مل يزين العباد باحسن منها 
بغض اليك الدنيا وزهدك فيها وحبب اليك الفقرا فرضيت بهم اتباعا ورضوا بك اماما«؛ 

يا على! خداى متعال تو را به زينتى نيكو آراســته كرد كه احدى را آنگونه نياراســته 
بغض و كينه دنيا نسبت به تو و زهد تو نسبت به دنيا از جمله آن است. 

قلب فقراء جايگاه توست و قلب تو راضى به اطاعت و متابعت آنان است امامت تو را 
به جان خريدارند و به آن رضايت كامل دارند.2

   773. از واليت با محبت تا اطاعت    

رسول خدا فرمود: »ِواليُة عىل بن ابيطالب واليهُ الله  ُوُحبُة ِعباده الله ِ واتَّباُعُه َفَريضهُ الله «.3 
واليت على بن ابيطالــب واليت الهى و محبت او عبادت الهى و پيروى از او واجب الهى 

است. 

   774. واليتی از جنس بهشت     

رسول اكرم از قول خداوند متعال 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.4

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 398*. 
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 459*. 

3. بشاره املصطفى، ص 16.
4. اماىل صدوق، ص 523.
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   775. درخت طوبى    

از طريق اهل بيت روايت شده كه: »انَّ شجرة طوىب اُصلها ىف داِر عىل بن ابيطالب َولَْيَس 
ُمومن االّ وىف داره ُغصن من اغصانها«.

درخت طوبى اصلش در خانه على بن ابيطالب است و مؤمنى نيست مگر آن كه در 
خانه او شاخه اى از شاخه هاى آن درخت وجود دارد. 

   776. انا عين اهلل     

از امام على پرسيدند: كيف اصبحت؟
حضرت فرمودند: »اصبحت انا الصديق االكرب والفاروق االعظم وانا وىص خري البرش وانا االول 
وانا االخر وانا الباطن وانا الظاهر وانا بكل ىش عليم وانا عني الله  وانا جنب الله  وانا امني الله  عىل 

املرسلني بنا عبدالله  ونحن خزان الله  ىف ارضه وسامئه وانا احيى وانا اُميت وانا حى الاموت«.1

يعنــى: از امام پرســيدند: چگونه صبح كرديد؟ فرمود: صبح كــردم در حالى كه من 
صديق اكبر و فارق اعظم هســتم و وصى رسول اكرم، منم اول و منم آخر و منم باطن 

و ظاهر...

   777. شاهدان ازدواج فاطمه     

روزى در محضر رسول خدا نشســته بوديم كه فاطمه در حالى كه دو فرزندش 
 آمده رسول خدا حســن و حســين را بر دوش گرفته بود گريه كنان نزد رســول خدا

فرمود: اى فاطمه! سبب گريه ات چيست، خدايت نگرياند؟ 
عرض كرد: يا رســول اهلل ! چگونه گريــه نكنم كه زنان قريش مرا ســرزنش كرده 
مى گويند: پدرت، تو را به مردى شــوهر داد كه مالى در دســت ندارد؟ رســول خدا به او 
فرمود: »التبىك يا فاطمه فوالله  ما زوجتك انا بل الله  زوجك به من فوق سبع سامواته وشهد عىل 
ذلك جربئيل وميكائيل وارسافيل ثم اّن الله  عزوجّل اطلع اىل اهل االرض فاختار من الخالئق اباك 

فبعثه نّبيا ثم اطلع اىل االرض ثانية فاختار من الخالئق عليا فزوجك الله  اباه وتخذته وّصيا فعىّل مّنى 

1. بحاراالنوار، ج 39، ص 347.
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وانا منه فعىل اشجع الناس قلبا واعلم الّناس علام واحلم الناس حلام واقدم الناس سلام واسمحهم 

كّفا خلقا...«.1

اى فاطمه! گريه مكن كه به خدا ســوگند من تو را به همســرى او در نياوردم بلكه 
خداوند تو را به همسرى او در آورد، از فراز هفت آسمان خود، و گواهى داد بر آن جبرئيل 
و ميكائيل و اســرافيل سپس خداى عزوجل توجهى به زمينيان فرمود و از ميان خالئق 
پدرت را برگزيده و به نبوت مبعوث فرمود، سپس براى بار دوم توجهى فرموده و از ميان 
آن هــا على را برگزيد و خداى تعالى بود كه تو را به همســرى او در آورد و من نيز او را 
وصى خود گرداندم پس على از من اســت و من از اويم و على در دل شجاع ترين مردم 
است و در علم عالم ترين مردم و در حلم و بردبارى بردبارترين مردم و در اسالم جلوترين 

آن ها و در سخاوت سخاوت ترين و در اخالق نيكوترين آن ها است. 

   778. از من بپرس    

رسول خدا به اميرالمؤمنين مى فرمايد: »يا عىل! اذا اناّمت فاستق ىل ست قرب من برئ 
غرس فغلسنى وكفنى وحنطّنى فاذا فرغت من غسىل فخذ مبجامع كفنى واجلسنى ثم سلنى عام 

شئت فوالله  التسألنى عن ىش اال اجبتك«.2

يا على! بعد از آن كه رحلت كردم من را غســل بده وقتى تجهيز تمام شــد و كفن 
كردى، اطراف كفنم را بگير و مرا بنشــان وقتى اطراف كفنم را گرفتى و مرا نشــاندى 

هرچه خواستى از من بپرس و من هرچه گفتم يادداشت كن.

   779. از نور چهره او    

رسول خدا فرمود: »خلق الله  من نور وجه عىل بن ابيطالب سبعني الف ملك يستغفرون له 
وملحبية يوم القيامة«.

خداوند از نور روى على هفتاد هزار ملك آفريد كه براى او و دوستانش تا روز قيامت 
طلب آمرزش مى كنند.3

1. احقاق الحق، ج 5، ص 19 ـ 22.
2. كحل البرص محدث قمى، ص 181.

3. مناقب خطيب، ص71*.
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   780. صداى على در معراج    

رسول خدا فرمود: 
»خاطبنى بلغة عىل بن ابيطالب« خداوند در معراج با صداى على با من سخن گفت.1

    781. جان نبى   

رســول خدا فرمود: »عىل منى كنفىس«؛ يعنى: نسبت على با من مثل جان خود من 
است.2

   782. حب و شوق جهنم سوز    

ابن عباس از پيامبراكرم نقل مى كند كه فرمود: »حب عىل بن ابيطالب يأكل الذنوب كام 
تأكل النار الحطب«.

دوستى على همانند آتش كه هيزم را مى خورد گناهان را از بين مى برد.3

    783. پدر امت محمد   

رسول خدا فرمود: »حق عىل بن ابيطالب عىل هذه االمة كحق الوالد عىل ولده«؛ 
حق على بن ابيطالب بر مردم مثل حق پدر بر فرزندانش مى باشد.4

   784. شجره ای از نور    

رسول خدا فرمود: »انا الشجرة وفاطمة فرعها وعىل لقاحها والحسن والحسني مثرتها وشيعتنا 
ورقها واصل الشجرة ىف جنة عدن وسائر ذلك ىف سائر الجنة«.5

من درخت توحيد هستم و فاطمه شاخه اوست و على پيوند او و حسن و حسين ميوه 

1. مناقب خطيب، ص 78*.
2. ينابيع املودة، ص 53، باب هفتم* / رصاط مسقیم، ج1ص252 / جامع االخبار، ص51، ح56، بشارة املصطفی، ص19.

3. كنزالعامل، ج 6، ص 158*.
4. فردوس االخبار،ج2، ص132، ح2674 ـ  كفايه الطالب، ص 134*.

5. مستدرك الحاکم، ج 3، ص 160 ـ تاريخ ابن عساكر، ج 4، ص 318 ـ الرياض النرضة محب الدين طربى، ج 2*، 
ص 253 ـ الفصول املهمة ابن صباغ مالىك، ص 11 ـ نزهه املجالس صفورى، ج 2، ص 222*.
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او و شــيعيان ما برگ هاى او و اصل و ريشــه اين درخت در بهشــت عدن و ساير اجزاء 
درخت در ساير بهشت ماست. 

   785. خلقتى بزرگ    

قال رسول الله  : »عىل بن ابيطالب يزهر ىف الجنة ککوکب الصبح الهل الدنيا«.

پيامبراســالم فرمود: على بن ابيطالب در بهشت مانند ستاره صبحى است كه براى 
مردم دنيا مى درخشد و روشنى مى بخشد.1

   786. چراغ هدايت    

امام على مى فرمايد: »امنا مثىل مثل الرساج ىف الظلمه يستىض به من ولجها«.2
همانا من مثل چراغى پر فروغ در تاريكى هستم كه راه گمشدگان را روشن مى كند. 

   787. حديثى پر ُدر و گوهر    

پيامبراكرم فرمود: »يا عىل! لو ان عبدا عبدالله  عزوجل مثل ما قام نوح ىف قومه وكان له 
مثل احد ذهبا فانفقه ىف سبيل الله  ومد ىف عمره حتى حج الف عام عىل قدميه ثم قتل بني الصفا 

واملروة مظلوما ثم مل يوالك يا عىل! مل يشم رائحة ومل يدخلها«.

يا على! اگر كسى به اندازه عمر نوح خدا را عبادت كند و به اندازه كوه احد طال داشته 
باشد و در راه خدا آن را انفاق كند و به اندازه اى عمرش طوالنى باشد كه بتواند هزار بار 
پياده به حج برود آن گاه در مكه بين كوه صفا و مروه مظلومانه كشته شود ولى واليت تو 
را نداشته باشد بوى بهشت به مشام او نخواهد رسيد و هرگز وارد بهشت نخواهد گشت.3

   788. بهترين مردان    

عبداهلل  پســر عمربن خطاب از رســول خدا نقل مى كند كه فرمــود: »خري رجالكم 

1. کنزالعامل، حدیث32917*.
2. ورکبت السقیفه، ص 444*.

3. مناقب خوارزمی، ص68  ـ  میزان االعتدال ذهبی، ح7757*.
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الصالة  الحسن والحسني وخري نسائكم فاطمة بنت محمد عليه  عىل بن ابيطالب وخري شبابكم 

والسالم«.

بهترين و نيكوترين مردان شــما على بن ابيطالب است و برترين و بزرگ ترين جوانان 
شــما حسن و حسين هســتند و واالترين و پاك ترين زنان شما فاطمه زهرا عليه الصالة 

والسالم هستند.1

   789. پيشواى اهل تقوا   

پيامبراكــرم به حضرت على چنين خطــاب فرمودند: »مرحبا سيد املسلمني وامام 
املتقني«.2 

خوش آمدى اى سرور مسلمانان و اى پيشواى اهل تقوا.

   790. همه جا سرور اوست    

رسول خدا فرمودند: »عىل سيد املسلمني وامام املتقني وقائد الغر املحجلني«.3 
على سرور مسلمانان و پيشواى تقوا پيشگان و رهبر نورانى صورتان است. 

   791. عمود بهشت    

عمروبن حمق مى گويد: 
در نزد پيامبراكرم نشسته بودم كه فرمودند: »يا عمرو اتحب ان اريك عمود الجنة«.

اى عمرو مى خواهى ستون بهشت را ببينى؟ 
عــرض كردم: آرى اى رســول خدا در ايــن هنگام بود كه حضــرت على نزد 
پيامبراكرم آمد آن گاه رســول خدا فرمود: »هذا واهل بيته عمود الجنة« او و خاندانش 

ستون بهشت مى باشند.
و در روايت ديگريســت كه صداى كوبه درب بهشــت يا على مى باشد؛ لذا بهشتيان 

درب بهشت را وقتى مى زنند صداى درب يا على مى باشد.

1. ينابيع املودة، ص 247*.
2. حلية االولياء، ج 1، ص 66*.

3. مناقب ابن مغازلی، ص65، ح93*.
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   792. على صاحب اللواء    

محمدبن عباس از جابر انصارى روايت كرده اســت كــه گفت: حضور پيغمبر ذكر 
بهشت شد و فرمود: اول كسى كه داخل بهشت مى شود على است. 

ابودجانه عرض كرد: اى رســول خدا آيا بهشــت حرام اســت بــر پيغمبر تا آنكه 
اميرالمؤمنين داخل آن شود؟ فرمود: بلى.

مگر نمى دانى كه از براى خداوند پرچم و عموديســت از نور كه خلق نموده آن را دو 
هزار سال قبل از آن كه آسمان ها و زمين را بيافريند و بر آن نوشته شده: 

»الاله اال الله  محمد رسول الله ، آل محمد خريالربيه وعىل صاحب اللواء وامام القوم«.

در اينجا امام على گفت: »الحمدللّه  الذى هذا نابك يا رسول الله  و رشفنا بك«.
پيامبر فرمود: يا على به دوســتانت بشــارت ده كه كسى نيست تو را دوست بدارد 

مگر آنكه خداوند او را در قيامت با ما محشور نمايد...1

    793. قدرت قلبى امام على   
على فرمود: »والله  البن ابيطالب انس باملوت من الصبى بثدى امه«.2
و فرمود: »اللف رضبة عىل هامة رأىس احب اىل من املوت عىل الفرش«.

يعنى: واهلل  پســر ابوطالب انسش به مرگ بيشتر است از انس طفل به پستان مادر و 
هزار ضربت بر فرق من آيد و در راه خدا شــهيد شوم بهتر است از اين است كه در ميان 

رختخواب بميرم.3

   794. سلسله اى نورانى    

قال ابوذر غفارى: قال رسول الله  : »االمر )من( بعدى لعىل بن ابيطالب ثم من بعده النبى 

)منه( الحسن والحسني ثم لطاهرين من ذريتى«.

 فرمود: امر پس از من به دست على بن ابيطالب ابوذر غفارى گفت: رســول خدا
است پس از او دو فرزندم حسن و حسين سپس پاكان از نسل من.4

1. تفسري جامع، ج 6، ص503.
2. نهج البالغه، خطبه 5 و خطبه 123.
3. نهج البالغه، خطبه 5 و خطبه 123.

4. احتجاج طبرسى، ص 198.
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   795. صديق اكبر عليست     

از معاذ عدويه نقل شده است كه مى گويد: از امام على بن ابيطالب در حالى كه بر منبر 
بصره بود شنيدم كه مى فرمود: 

»انا الصديق االكرب آمنت قبل ان يومن ابوبكر واسلمت قبل ان يسلم«؛ 

منم صديق اكبر و ايمان آوردم قبل از آنكه ابوبكر ايمان آورد و اســالم آوردم قبل از 
آنكه دو مسلمان شوند.1

   796. كفو فاطمه    

قال رسول الله  : »لو مل يخلق عىل ما كان لفاطمة كفو«؛ 
اگر خدا على را خلق نمى كرد كسى همتاى فاطمه )براى ازدواج( نبود.2

   797. صراط رستگاری    
حديث متواتر از موافقين و مخالفين است كه: عىل وشيعة هم الفائزون.3

يعنى: على و شيعيانش فائزون در دو دنيا هستند. 

   798. دستور خداست    

در ينابيع المودة از انس بن مالك روايت نمود كه »بعث النبى بالربائة مع اىب بكر الصديق 
ثم دعاة...«.

يعنى: رســول خدا ابالغ آيات اول سوره توبه را ابتدا جهت ابالغ به ابوبكر داد ولى 
بعد از آنكه جبرئيل نازل شــد و گفت: سزاوار نيســت اين آيات را ابالغ كند مگر مردى 
از اهل بيت تو حضرت رســول اكرم على را فرا خواند و فرمود برو و آن آيات را از 

ابوبكر بگير و به مردم مكه ابالغ كن.

1. كنزالعامل، ج 13، ص 146، حديث 36497*.
2. بحاراالنوار، ج 43، ص 107.

3. منهج الصادقني، ج 4، ص 242.
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   799. غفران حق تعالى را بخوان    

پيامبراكرم فرمود: »ومن نظر اىل كتاب من فضائله غفرالله  الذنوب التى اكتسبها بالنظر«. 
وهركه نظر كند به سوى كتاب فضائل على بن ابيطالب خدا بيامرزد گناهانى كه به 

چشم كرده باشد.1

   800. پيشرو ممتاز    

قال عىل : »ايها الناس اىن والله  ما احثكم عىل طاعة اال واسبقكم اليها وال انها كم عن معصية 

اال واتناهى قبلكم عنها«.

اى مردم! به خدا من شــما را به طاعتى بر نمى انگيزم جز اين كه خود پيش از شــما 
در گزاردن آن بر مى خيزم و شما را از معصيتى باز نمى دارم جز آن كه خود پيش از شما 

آن را فرو مى گذارم.2

   801. طنين يا على    

رسول خدا فرمود: 
»ان حلقه باب الجنة من ياقوتة حمراء عىل صفائح الذهب فاذا دقت الحلقه عىل الصفحة طنت 

وقالت: يا عىل«.

بر روى در بهشــت حلقه اى از ياقوت سرخ است بر صفحه اى زرين، هنگامى كه آن 
حلقه بر صفحه زرين كوفته شود صدا و طنين آن »يا على« است.3

   802. امام اول هميشه اولين است    

سلمان فارســى مى گويد: پيامبراكرم فرمود: »اولكم ورودا عىل الحوض اولكم اسالما 
.»عىل بن ابيطالب

1. بحاراالنوار، ج 38، ص 196، حديث 4.
2. نهج البالغه، ص 250.

3. بحاراالنوار، ج 39، ص 235. چرا صداى در بهشت يا على است؟ مرحوم عالمه طباطبايى فرمود: چون 
صاحب بهشت را صدا مى كند.
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نخســتين كسى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد مى شود نخستين كسى است كه 
اسالم را پذيرفته و او على بن ابيطالب است.1

   803. خورشيد ربانى    
قال رسول الله : »عىل خري من طلعت عليه الشمس وغربت بعد«.2

على بهترين كسى است كه خورشيد بر او تابيده و غروب كرده است.

   804. برترين ها   

قال رسول الله : »عىل بن ابيطالب خري هذه االمة من بعدى وفاطمة والحسن والحسني فمن 

قال غري هذا فعليه لعنه الله «.

على بن ابيطالب و فاطمه و حســن و حســين بعد از من بهترين افراد اين امتند، پس 
هركس غير از اين را بگويد لعنت خدا بر او باد.3

   805. بى قياس بى مانند    

روى عن النبى قال لفاطمة: »بعلك المقايس عليه احد من الناس«.
پيامبرخدا به فاطمه فرمود: هيچ كس با شوهر تو قابل مقايسه نيست.4

   806. خيرالبريه    
قول رسول الله : »عىل خريالربيه«؛ على بهترين مردم است.5

رسول خدا فرمود: »عىل مع القرآن والقرآن مع عىل لن يفرتقا حتى يردا عىل الحوض«؛ على 
همگام با قرآن و قرآن همراه و قرين على است اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا در كنار 

حوض بر من وارد شوند.6

1. الجوهره، ص 8.
2. الحقاق الحق، ج4 ، ص250.

3. كنزالفوائد، ص 63.
4. احقاق الحق، ج 31/17.

5. احقاق الحق، ج3، ص 287.
6. الصواعق املحرقه، سيوطى، ص 75*.
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   807. باب بيت الحكمة    

پيامبراكرم فرمود: »انا دار الحكمة وعىل بابها« من خانه علم و حكمتم و على در آن 
خانه است.1

همان گونه كه قرآن دســتور فرموده هركس بخواهد وارد خانه اى شود بايد از در آن 
وارد شود. 

»واتوا البيوت من ابوابها«.2

   808. صاحب حكمت    

عبداهلل بن عباس مى گويد: نزد پيامبر بودم كه درباره امام على از حضرت ســؤال 
شــد. پيامبر فرمود: »قسمت الحكمة عرشة اجزاء فاعطى عىل تسعة اجزاء واعطى الناس جزء 

واحدا«.

دانش و حكمت ده قســمت شده 9 قسمت آن به على داده شده و يك قسمت باقى 
آن به همه مردم.3

   809. فهميديد موال كيست؟    

رســول خدا در فراز آخر خطبه غدير در روز عيــد غديرخم خطاب به مردم فرمود: 
»معارش الناس قدبينت لكم وافهمتكم وهذا عىل يفّهمكم بعدى«.

اى مردم! شــاهد باشــيد كه من همه حقايق را در اين خطبه برايتان بيان كردم و به 
شــما تفهيم نمودم و اين على بن ابيطالب است كه پس از من به شما حقايق را تفهيم 

خواهد نمود.

   810. راه تشخيص    

پيامبر خطاب به على فرمود: »اليحبك اال مؤمن وال يبغضك اال منافق«.
يعنى: تو را دوست نمى دارد اال مؤمن و دشمن تو نيست مگر منافق.

1. صحيح ترمذى، ج 5، ص 637، حديث 3723*.
2. بقره / 189.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، حديث 146*.
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   811. صراط راست    

رسول خدا خطاب به على فرمود: »لوالك ما عرف املؤمنون من بعدى«.
يعنى: اگر تو نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمى شدند.1

و در روايتى ديگر پيامبر به على مى فرمايد: »لو ال انت يا عىل مل يعرف املؤمنون بعدى«.

   812. اعالم جنگ با خدا    
قال رسول الله  : »من ناصب عليا حارب الله  ومن شك ىف عىل فهو كافر«.2

يعنى: كســى كه على را صب كند به خدا اعالم جنگ كرده و كســى كه در مقام او 
شك كند كافر است.

   813. نشانه بزرگي    

قال رسول الله  »لوال ان تقول فيك طوائف من امتى ما قالت انصارى ىف عيىس بن مريم...«.

يــا على! اگر خــوف آن نبود كه گروهى از امت من مطلبى را كه مســيحيان درباره 
مسيح گفته اند درباره تو نيز بگويند )اين كه تو پسر خدايى( در حق تو سخنى مى گفتم 
كــه از جايى عبور نمى كردى مگر اينكه خاك زير پاى تو را براى تبرك بر مى گرفتند و 

از آب وضوء و طهارتت استشفاء مى نمودند...3
پيامبــر خطاب به على فرمــود: »هذا واهل بيته عمود الجنة« او على و خاندانش 

ستون بهشت مى باشند.4

   814. اميرالمؤمنين ازلى است    

رسول خدا فرمود: »لو يعلم الناس متى سمى عىل امرياملؤمنني...«. اگر مردم مى دانستند 

1. عمدة عيون صحاح االخبار، ج 1، ص 271*.
2. بحاراالنوار، ج 27، ص233 .
3. بحاراالنوار، ج 38، ص 247.
4. مناقب، ص 97، فصل 14*.
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كه على چه موقع به لقب اميرالمؤمنين ناميده شد فضايل او را منكر نمى شدند زمانى كه 
آدم بين روح و جسد بود او اميرالمؤمنين ناميده شد.1

   815. آقاى بهشتيان   

»عن انس ان رسول الله  قال: يا عىل انت سيد شهاب اهل الجنة«.

به روايت انس رسول خدا به على فرمود: يا على! تو سيد و مهتر جوانان بهشتى 
هستى.2

   816. صفات انبيائى على   

قال رسول الله  لعىل بن ابيطالب »يا عىل انت منى مبنزلة هبه الله  من آدم ومبنزلة سام من 

نوح وبه منزلة اسحق من ابراهيم ومبنزلة هارون من موىس ومبنزلة شمعون من عيىس اال انه النبى 

بعدى يا عىل انت وصّيى وخليفتى فمن جحد وصيتك وخالفتك فليس منى ولست منه وانا خصمه 

يوم القيامة يا عىل انت افضل اّمتى فضالً واقدمهم سلام واكرثهم علام واوفرهم حلام واشجعهم قلبا 

واسخاهم كفا يا عىل انت االمام بعدى واالمري وانت الصاحب بعدى والوزير ومالك ىف امتى من 

نظري يا عىل انت قسيم الجنة والنار مبحبتك بعرف االبرار من الفجار ومييد بني االرشار واالخبار وبني 

املؤمنني والكفار«.

رســول اكرم به اميرالمؤمنين فرمود: يــا على تو در نزد من جايگاه هبه اهلل  را در 
پيشــگاه آدم و منزلت ســام در نزد نوح و منزلت اسحق در نزد ابراهيم و منزلت 
هارون نزد موســى و منزلت شمعون را در نزد عيسى دارى جز آن كه پيغمبرى 

پس از من نيست. 
يا على! تو وصى و جانشــين من مى باشــى هركس انكار وصيت و خالفت تو كند از 
من نيســت و من از او نيستم و من در روز قيامت خصم او خواهم بود يا على تو برترين 
امت من از حيث فضل مى باشــى اســالم تو از همه بيشتر و علم تو از همه بيشتر و حلم 
و بردباريت از همه فزون تر و قلبت از همه شجاع تر و دستت از همه بخشنده تر است، يا 
علــى تو پس از من امام و فرمانروايى و تو پس از من صاحب اختيار و وزيرى و در امت 

1. فردوس االخبار ـ ینابیع املودة، ج2، ص243*.
2. االمام عىل من تاريخ دمشق ابن عساكر، ج 2، ص 261*.
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من نظير ندارى، يا على تو قسمت كننده بهشت و دوزخى به وسيله محبت و دوستى تو 
نيكان از تبهكاران باز شــناخته مى شوند و ميان بدان و نيكان و مؤمنين و كافران امتياز 

داده مى شود.1

   817. روايت پيامبر بعد از خيبر   

قال عىل قال ىل رسول الله  يوم فتحت خيرب: »لوال ان تقول فيك طوائف من امتى ما قالت 

النصارى ىف عيىس بن مريم لقلت اليوم فيك مقاال المتر عىل مال من املسلمني اال اخذ وامن تراب 

رجليك وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك ان تكون منى وانا منك ترثنى وارثك...«.

علــى مى فرمايد: روزى كه قلعه خيبر را فتح كردم رســول خدا به من فرمود: يا 
على! اگر خوف آن نبود كه گروهى از امت من مطلبى را كه مســيحيان درباره حضرت 
مسيح گفته اند درباره تو نيز بگويند )اينكه تو پسر خدايى(...در حق تو سخنى مى گفتم 
كــه از جايى عبور نمى كردى مگر اينكه خاك زير پاى تو را براى تبرك بر مى گرفتند و 

از زيادى آب وضو و طهارتت استشفاء مى نمودند. 
اما براى تو همين افتخار بس كه تو از منى و من از توأم و تو ميراث بر من هســتى 

و من نيز از تو ارث مى برم...2

   818. اذان حق    

 .»عىل بن ابيطالب فرمود: »املوّذن يومئذ عن الله  ورسوله به امام على رسول خدا
تويى آن كسى كه خداوند اين آيه را درباره او نازل فرمود: »واذان من الله  ورسوله اىل الناس 

يوم الّحج االكرب«.3 

يعنى: و اين اعالنى اســت از طرف خدا و رســول او به مــردم در روز حج اكبر كه 
خدا و رســولش از مشــركان بيزارند، البتــه در ابتدا قرار بود اين آيــات را ابوبكر براى 
مردم مكه بخواند ولى جبرئيل نازل شــد و به پيامبر فرمود: يا رسول اهلل  آيات فوق را 

1. اماىل صدوق، ص 46.
2. بحاراالنوار، ج 38، ص 247 ـ اعالم الورى، ج 1، ص 186.

3. توبه / 3، مناقب خوارزمى، ص 24 ـ مانزل من القرآن ىف عىل ، ص 269 ـ حاكم حسكانى نيز در شواهد 
التنزيل، ج 1، ص 231 روايتى از امام سجاد آورده كه مقصود از اذان در آيه مذكور على است*.
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على ابن ابيطالب ابالغ نمايد لذا امام خود را به ابوبكر رســاند و آيات را از او گرفت و خود 
حضرت آن را به مردم مكه ابالغ كرد.

   819. بهترين و برترين خانه ها   

وقتى آيه شريفه: »ىف بيوت اذن الله  ان ترفع ويذكر فيها اسمة االية«.1 به پيامبر نازل شد 
مردى برخاست و پرسيد: يا رسول اهلل  اينها چه خانه هايى است؟ 

  فرمود: خانه هاى پيامبران است آن گاه ابوبكر به خانه على و فاطمه رســول خدا
اشــاره نمود و عرض كرد: يا رســول اهلل ! اين خانه نيز از آن ها محسوب مى شود؟ پيامبر 

فرمود: »نعم من افضلها؛ بلى از بهترين آن هاست«.2

   820. صالح مؤمنين كيست؟    
»فان الله  هو موالة وجربئيل وصالح املؤمنني«.3

رســول خدا درباره آيه فوق فرمود: صالح المؤمنين در اين آيه على پسر ابوطالب 
است.4

   821. زديكان محمد چه كسانى هستند؟    

ابن المنذور و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و طبرانى در المعجم الكبير از ابن عباس روايت 
كرده اند كه فرموده اســت: هنگامى كه آيه 23 ســوره شورى »قل ال اسألكم عليه اجرا اال 
املودة ىف القرىب«؛ نازل شد و گفتند: اى پيغمبر خدا! نزديكانى كه در اين ذكر شده و محبت 

و عشق آنان بر ما واجب گشته چه كسانى هستند؟ 
پيامبر فرمود: عىل و فاطمة ولداهام: على و فاطمه وپسرانشان.5

1. نور / 36.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 409 ـ آلوسى در تفسري روح املعاىن، ج 18، ص 157 ـ تأويل االيات، ج 1، ص 361*.

3. تحريم / 4.
4. سيوطى در تفسير الدراملنثور ـ كنزالعامل متقى هندى، ج 1، ص 231 ـ عسقالنى در فتح البارى، ج 3، ص 27 

و هيثمى در مجمع الزوائد، ج 9، ص 194*.
5. اين روايت در اين كتب آمده است: تفسير الدراملنثور سيوطى، ج 6، ص 7 ـ املعجم الكبري طرباىن ـ مسند االمام 
الحسن، ج 1، ص 125 هيثمى ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 168 ـ اسباب النزول واحدى ـ تفسير كشاف زمخشرى 

ـ الجامع االحكام القرآن، ص 21، ج 16*.
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   822. على با قرآن است    

روايتى در كتب شــيعه و سنى با سندهاى متصل از رسول خدا نقل شده كه فرمود: 
»عىل مع القرآن والقرآن مع عىّل لن يفرتقا حتى يردا عىل الحوض«. 

على با قرآن و قرآن با على است هرگز از هم جدا نمى شوند تا در كنار حوض بر من 
وارد شوند.1

حاكم حســكانى يكى از دانشمندان اهل سنت در كتاب شــواهدالتنزيل ضمن نقل 
حديث فوق آن را صحيح دانســته و در آن كتاب فصلى را در يگانه بودن امام على در 
شناخت قرآن و معانى آن و علم به آنچه در آن است آورده و 22 روايت را با سند در اين 

مورد آورده است.2
و مرحــوم صدوق نيز نظير اين روايت را با ســند صحيــح و متعدد در خصال آورده 

است.760. خدا به من امر كرد تا...
روزى پيامبراكرم به امام على فرمود: »يا عىل! ان الله  امرىن ان ادنيك وال اقصيك وان 

احب من يحبك و ان اعلمك وتعى وحق عىل الله  ان تعى«.

يا على! خداى بزرگ به من فرمان داد تو را به خويشــتن نزديك سازم و لحظه اى از 
خود دور نكنم دوســتدار 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. 
پس خداى سبحان آيه شريفه: »وتعيها اذن واعية« را نازل كرد. 

آن گاه پيامبراكرم خطاب به على بن ابيطالب فرمود: يا على! از پروردگارم خواستم 
گوش تو را از گوش هاى شنوا و »اذن واعيه« قرار دهد. 

از آن پس على پيوســته مى گفت: »ما سمعت اذناى شيئا من الخري والعلم والقرآن اال 
واعيته وحفظتة« 

يعنى پس از نزول آيه شــريفه و دعاى خيــر پيامبراكرم در حّق من، هر چيزى از 
علم قرآن به ســمع و گوش من اصابت كرد همه را ضبط و ثبت كردم و هرگز فراموش 

نكردم.3

1. بحاراالنوار، ج 22، ص 223، حديث 2ـ جامع االخبار، ج 1، ص 64.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 39، حديث 28 ـ 49*.

3. شواهد التنزيل، ج 1 ـ حاقه/ 12*.
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   823. محبت جارى در دل هاى پاك   

روزى رسول خدا به على فرمود: 
يا على بگــو: »اللهم اجعل ىل عندك عهدا واجعل ىل ىف قلوب املؤمنني مودة« خدايا از نزد 

خودت عهد و در قلوب مؤمنان مودت را برايم قرار ده. 
پس از اين دعا خداوند آيه شريفه: »ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
وّدا« را در شأن على نازل و آنچه امام على از خدا خواسته بود به آن حضرت عنايت 

فرمود.1

   824. اعلم الناس   

جالل الدين ســيوطى مى گويد: از ميان صحابيان ده نفر به تفســير قرآن مشهورند: 
خلفــاى چهارگانه )ابوبكر، عمــر، عثمان، امام على بن ابيطالب ( عبداهلل بن مســعود ـ 
ابن عباس ـ ابى بن كعب ـ زيدبن ثابت ـ ابوموســى اشعرى ـ عبداهلل بن زبير ـ از ميان خلفا 
بيشترين روايات تفسيرى از آِن على بن ابيطالب است اما روايات تفسير از آن سه ديگر 

اندك است.2

   825. صفات آسمانى    

فضايل امام على در آيات قرآن كريم تا آن جا وارد شــد كه حدود ســيصد آيه از 
آيات الهى برترى ها و فضايل امام را بيان كرده است و بيشتر علماء شيعه و سنى بر اين 
نكتــه تصريح و تأكيد دارند. چنانچه در كتاب الصواعق المحرقه ص 127 و كفايه الطالب 
ص 231، احقاق الحق ج 3، ص 480، ينابيع المودة ج 2، ص 406، و تفسير نورالثقلين ج 
2، ص 521، بحاراالنوار ج 40، ص 1، تفســير صافى ج 3، ص 77 وكتاب سليم بن قيس 

هاللى ج 2، ص 903، بر اين مطلب اذعان واضحى دارند.

   826. دو خورشيد عرشى   

قال النبى »ايها الناس يوشك ان اقبض رسيعا وقد قّدمت اليكم القول معذره اليكم اال اىن 

1. شواهد التنزيل، ج 1 ـ مريم / 96*.
2. االتقان، ج 4، ص 233*.
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مخلّف فيكم الثقلني كتاب الله  عزوجل وعرتىت اهل بيتى ثم اخذ بيد عىل فقال«.»هذا عىل مع 

القرآن والقرآن مع عىل وال يفرتقا حتى يردا عىل الحوض فاسالكم ما تخلفوىن فيهام«.

پيامبــر فرمودند: اى مردم نزديك اســت كه از دنيا بروم در ميان شــما دو چيز 
گران قيمت مى گذارم كتاب خدا و عترتم سپس دست على را گرفتند و فرمودند:

اين على با قرآن است و قرآن با على است و از همديگر جدا نمى شوند تا اين كه وارد 
حوض من شوند ببينم چگونه با آن ها رفتار خواهيد كرد.1

   827. فضلى پر نور    

در جز دوم صحيح نسائى از محمدبن كعب آمده كه طلحه و عباس على در گفتگو 
بودند طلحه گفت: 

مــن كليددار خانه خدا هســتم؛ عباس گفت: من صاحب ســقايه ام )به حاجيان آب 
مــى دادم(. على فرمود: من نماز خواندم به قبله شــش مــاه پيش از تمام مردم و من 
صاحب جهاد هســتم پس آيه شريفه: »اجعلتم سقاية الحاج...«.2 درباره آنكه جهاد در راه 
خدا باالتر از كليددارى خانه و آب دادن به حاجيان اســت در شأن جهادگر ممتاز جهان 

اسالم حضرت اميرالمؤمنين على نازل شد.
»ابن املغازىل وحموينى وابونعيم حافظ و مالىك در فصول املهمة« نيــز اين حديث را ذكر 

كرده اند.3
وقتى عباس عموى پيامبر اســير شد مســلمانان او را به شرك و قطع رحم سرزنش 
كردنــد عباس به آن ها گفت: شــما از خوبى هاى ما نمى گوئيد و فقــط از بدى هاى ما 

مى گويند. 
حضرت اميرالمؤمنين على به او فرمود: شــما چه چيز داريد كه آن را از محاســن 

مى توان شمرد؟ 
عباس گفت: ما به عمارت مسجدالحرام قيام مى نمائيم و خانه كعبه را تعظيم مى كنيم 

و سقايت حاج و اسيران را از قيد مى رهانيم.

1. ينابيع املودة، ص 18*.
2. ينابيع املودة، ص 93، باب 22، حديث اول آيه 19 از سوره مباركه توبه*.

3. فصول املهمة، ص 124 )صاحب كشاف ـ فخررازى ـ بيضاوى ـ ثعلبى ـ شعبى ـ حسن بصرى ـ محمدبن كعب 
و حاكم ابوالقاســم حسكانى به اســناد خود از ابن بريده و او از پدرش روايت نموده اند كه هر سه آيه 19 و 20 و 
21 در شــأن على نازل شده اســت كه تفصيل آن در متن باال آمده است و همه اين ها از علماى ممتاز اهل 

سنت هستند(*.
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آيه شــريفه 17 از سوره توبه نازل شد كه مشــركان را عمارت مسجدالحرام سزاوار 
نيست. 

    828. روايات عايشه درباره امام على   

 وارد شد رسول خدا بودم كه على از عايشــه روايت شده روزى نزد رسول خدا
فرمود: اين مرد آقاى عرب است.1

ترمذى به ســند حسن غريب از عايشــه روايت كرده هنگامى كه از عايشه پرسيدند 
چه كسى از انسان ها نزد رســول خدا محبوب تر بود فرمود: فاطمه. سؤال كردند: از 
مردان؟ پاســخ داد: شــوهرش تا آن جا كه من مى دانم او مردى مى باشد كه پيوسته در 

روزه و نماز است!!2
و در روايتى ديگر عايشه مى گويد: رسول خدا فرمود: بهترين برادرانم على و بهترين 

عموهايم حمزه و ياد على عبادت است.3

   829. شأنى روشن   

بايد توجه داشــت كه امام على نه تنها امام ملك و ملكوت است بلكه براى اثبات 
اين كه آن حضرت واجد مقام نبوت بوده حديث شريف منزلت بهترين دليل است كه در 

منابع اهل سنت4 به دفعات نقل شده است. 
 لــذا در اين بخش بــه بيان فضايل انبيايى امام عرشــى نســب على بن ابيطالب

مى پردازيم.
چرا كه رسول خدا فرمود: عىل منى مبنزلة هارون من موىس.

يا على! تو براى من مثل هارونى براى موسى.
و در روايتى ديگر فرمود: اى على! آيا راضى نيســتى كه از براى من به منزله هارون 

از موسى باشى اال آن كه بعد از من پيغمبرى نخواهد بود.

1. صحيح ترمذى، ج 2، ص 475 ـ الرياض النرضة، ج 2، ص 213*.
2. ينابيع املودة، ص 281، بحاراالنوار، ج 38، ص 199*.

3. صواعق املحرقه، ص 74 ـ ينابيع املودة، ص 340 ـ فيض القدير، ج 3، ص 483*.
4. صحيح بخارى، ج 3، ص 54 ـ تاريخ خلفا سيوطى، ص 65 ـ نوراالبصار شبلنجى، ص 68 ـ مطالب السئول، 
ص 17 ـ فصول املهمه ابن صباغ، ص 23 و ص 125 ـ سريه الحلبيه، ج 2، ص 26 ـ مروج الذهب مسعودى، ج 
2، ص 49 كنزالعامل، ج 6، ص 152 اين روايت را بخارى و مسلم و ترمذى ـ ابن ماجه و ابن مغازلى و خوارزمى 

و حموينى جملگى نقل كرده اند*. 
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    830. جانشينى و وصى محمد   

رسول اكرم فرمود: »اّن الله  تبارك وتعاىل اصطفاىن واختارىن وجعلنى رسوالً وانزل عىل سّيد 
الكتب فقلت الهى وسيدى انك ارسلت موىس اىل فرعون فسالك ان تجعل معه اخاه هرون وزيرا 

تشدُّ به عضده...«.

خداونــد متعال مرا برگزيــد و مرا پيغمبر قرار داد و بهتريــن كتاب ها را بر من نازل 
گردانيد پس من عرض كردم: خدايا موســى را فرســتادى به سوى فرعون پس او از تو 
خواســت تا اين كه برادرش هارون را وزير او قــرار دهى و بازوى او را محكم نمايى به 
وجود او و به وســيله او تصديق نمايند دعوت او را ـ اينك من از تو درخواست مى نمايم 
كــه از اهل من قرار دهى بــراى 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 و هيبتى 

در مقابل دشمنان به او مرحمت كن...
آن گاه فرمود: من اين درخواست را كه از خداوند نمودم او به من عطا نمود پس على 

آقاى اوصيا مى باشد.1
مقصود رسول خدا از اين حديث شريف آن بود كه به امت برساند كه همان طورى 
كه هــارون واجد مقام نبوت بود ولى تابع پيغمبر اولوالعزمى مانند حضرت موســى بود؛ 
 هم واجد مقام نبوت مى باشــد منتها در اطاعت شــريعت رســول خدا حضرت على
، ابن ابى الحديد در شــرح نهج البالغه خود در ذيــل حديث منزلة آورده كه پيامبر با اين 
حديث و بيان شريف اثبات كرد كه براى على بن ابيطالب جميع مراتب و منازل هارونى 

داراست...
و اگر حضرت محمد خاتم االنبياء بود هر آينه شــريك در امر پيغمبرى او را داشت 
ولى با جمله »انه النبى بعدى« مى رساند كه اگر بنا بود پيامبرى بعد از من بيايد على واجد 

آن مقام بود. 

   831. گل فردوس برين   

پيامبراسالم فرمود: 
آن هنگام كه خداوند آدم و حوا را آفريد آنان در بهشت به خود مباهات مى كردند آدم 

1. ينابيع املودة، باب 12*.
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به حوا گفت: خداوند هيچ مخلوقى بهتر از ما نيافريده است خداوند به جبرئيل گفت: اين 
دو بنده ام را به فردوس برين ببر.

زمانى كه وارد فردوس شدند چشمانشان به بانويى افتاد كه جامه اى زيبا از جامه هاى 
بهشتى در برداشــت و تاجى نورانى بر سر گذاشته و دو گوشواره ى درخشان به گوشش 

آويخته بود و بهشت از پرتو نور چهره اش درخشان بود. 
حضرت آدم به جبرئيل گفت: حبيبم جبرئيل! اين بانو كه از زيبايى چهره اش بهشــت 

نورانى شده كيست؟ 
گفت: او فاطمه دختر محمد، پيامبرى است كه از نسل تو در آخرالزمان خواهد آمد. 
گفت: اين تاجى كه بر سر دارد چيست؟ پاسخ داد: شوهرش على بن ابيطالب است. 
گفت: اين دو گوشــواره كه بر دو گوش او است چيست؟ گفت: دو فرزندش حسن و 

حسين مى باشد. 
آدم گفت: حبيبم آيا اينان پيش از من آفريده شدند؟ گفت: بلى! اينان در علم مكنون 

خداوند چهار هزار سال قبل از آن كه تو آفريده شوى وجود داشتند.1

   832. دعاى مستجاب   

در روايتى آمده اســت كه رســول خدا وضو گرفت سپس آب وضوى دست خود را 
به صورت على و فاطمهپاشــيد و فرمود: »اللهم بارك هام ىف نسلهام«؛ خدايا! رحمت و 

بركت بر سر اينان و نوه هايشان بباران.2

    833. اثر دعای رسول اهلل   

امام على درباره خود مى فرمايد: »فام سمعت شيئا من رسول الله  فنسيته«؛ هر چيزى 
را كه از رسول خدا شنيده ام در ذهنم مانده و فراموش نكرده ام.3

1. لسان امليزان، ج 3، ص 346*.
2. االتحاف بحث االرشاف، ص 21*.

3. شواهد التنزیل، ج2، ص365ـ   ابن جرير طربى در تفسيرش، ج14، ص55ـ  زمخرشى در تفسيرش، ج4، ص134 
ـ هيثمىـ  سيوطىـ  متقى الهندى و فخر رازی در تفسيرش، ج30،ص107ـ  تفسیر ابن کثیر، ج8، ص238 اين 

حديث را در كتب خود آورده اند*. 
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   834. تو اليق نبوتى    

 ! فرمود: يا على روزى به هنگام دريافت وحى به امام على رسول خدا
اگر من خاتم پيغمبران نبودم پس از من تو شايســتگى مقام نبوت را داشتى ولى تو 

وصى و وارث من و سرور اوصياء و پيشواى متقيان هستى.1

    835. وحى الهى براى تزويج فاطمه   

پيامبراكرم به حضرت صديقــه كبرى فرمود: دخترم آيا نمى دانى كه خداوند بر 
روى زمين نظر كرد و از بين آن ها پدرت را به نبوت برگزيد و آن گاه 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

   836. َمحرم سّراهلل     

رســول خدا در غزوه طائف على را فرا خواند و ســاعتها با او به صحبت و نجوا 
پرداخت به طورى كه اعتراض بعضى از اصحاب به گوش پيامبراكرم رسيد آن حضرت 

فرمود: 
»انكم تقولون اىن انتجيت عليا ما انا انتجيته ان الله  انتجاه وىف ذلك فليتنا املتنافيسون« سخن 

شما اين است كه من با على به نجوا پرداختم ولى بدانيد من تنها با او نجوا نمى كردم 
بلكه خداى رحمان نيز با على نجوا مى كرد و به اين كار هر مشــتاق و راغبى ميل و 

عالقه دارد.3

   837. هميشه به فكر توأم    

على مى فرمايد: روزى مريض شده بودم كه رسول خدا به ديدنم آمد من در بستر 
بودم كه آن حضرت كنارم نشســت و جامه اى از خود را بر رويم كشيد ولى چون شدت 
بيمارى مرا ديد برخاســت و به مسجد رفت و در آنجا لحظاتى را به دعا و نماز پرداخت؛ 
ســپس نزد من بازگشت و جامه ام را پس زد و فرمود: على برخيز كه بهبودى خود را باز 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 13، ص 210*.
2. ذخايرالعقبى، ص 32*.

3. شواهد التنزيل، ج 2، ص424*. 
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يافتى من از بستر برخاستم در حالى كه هيچ دردى احساس نمى كردم، آن گاه فرمود: من 
هيچ گاه از خداوند درخواستى نكردم مگر آن كه بر آورده كرده و هرگاه چيزى براى خود 

خواستم براى تو نيز طلب كردم.1

   838. عالم غرق خون شد    

صبحگاه روزى كه اميرالمؤمنين كشته شدند هر ريگى را كه از هر نقطه زمين بر 
مى داشتند در زير آن خون تازه بود.2

   839. مأموريت به سرزمين طى    

در ســال نهم هجرت در ماه ربيع االول رســول خدا امام علــى را با جمعى به 
ســرزمين طى اعزام نمود تا به آن ها حمله برد و آن ها را اســير كند و دو شمشير مشهور 
را كه در بت خانه آنجا بود و يكى رسوب و ديگرى مخذم نام داشت و حارث بن ابى شمر 

براى آنجا نذر كرده بود را بياورد و از جمله اسيران وى خواهر عدى بن حاتم بود.3

   840. كاتب صلح نامه حديبيه    

رســول خدا از امام على خواســت و به او فرمود: پيمان و صلح نامه حديبيه را 
بنويسيد.4

   841. تنها يك نفر به اين آيه عمل كرد   

از ابن عباس نقل شده كه گفت: اميرالمؤمنين على يك دينار داشت و آن را به ده 
درهم فروخت و قبل از هر ســؤالى كه از رســول خدا مى نمود يك درهم آن را صدقه 
مى داد )جهت عمل كردن به آيه شريفه 12 و 13 سوره مجادله كه خداوند جهت مكالمه 
 دستور فرمود: كه قبل از آن صدقه دهند( تا اين كه ده چيز از رسول خدا با رسول خدا

1. مناقب خوارزمى، ص 143*.
2. خصائص الكربى، ج 2، ص 124*.

3. تاريخ طربى، ج 2، ص 186*.
4. سريةابن هشام، ج 3، ص 317*.
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پرســيد و سپس آيه فوق نسخ شــد در حالى كه جز امام على كسى به آن آيه عمل 
نكرده بود.1

و اما سؤاالت على از رسول خدا كه قبل از آن صدقه داد ده سؤال بود. 
على از رســول خدا پرسيد وفا چيست؟ رســول خدا فرمود: وفا عبارت از است 

توحيد و شهادت به يگانگى خداوند متعال.
پرسيد: فساد چيست؟ فرمود: فساد كفر و شرك به خداوند عزوجل است. 

پرسيد: حق چيست؟ فرمود: حق، اسالم و قرآن و واليت است. 
پرسيد: حيله چيست؟ فرمود: حيله در حيله نكردن است. 

پرسيد: تكليف من چيست؟ فرمود: تكليف تو اطاعت از خدا و رسول اوست.
پرسيد: خدا را چگونه بخوانم؟ فرمود: خدا را با صدق و يقين بخوان. 

پرسيد: براى نجات خود چه كنم؟ فرمود: براى نجات خود حالل بخور و راست بگو. 
پرسيد: سرور و شادى چيست؟ فرمود: سرور و شادى بهشت است. 

پرسيد: راحت چيست؟ فرمود: راحت در لقاى خداست.2

   842. گوهر فشان معركه عشق   

رســول خدا فرمــود: »ما ىف القرآن آيه فيها يا أيها الذين آمنوا اال عىل رأسها وقائدها« هر 
آيه اى كه در قرآن كريم با جمله »اى اهل ايمان« آغاز گرديده على در باالترين مرتبه 

و در مقام پيشوايى آنان است.3

    843. روايات ام سلمه درباره امام على   

از امّ ســلمه روايت شــده كه رســول خدا فرمود: على و پيروانش در روز رستاخيز 
فيروزند4 و در روايتى ديگر فرمود: مؤمنى تو را دشــمن نمى دارد و منافقى تو را دوســت 

نمى دارد.5

1. ينابيع املودة، ص 100*.
2. نظم دررالسمطين، ص 90 )نوع سؤاالت نيز داللت بر بزرگى سائل دارد چرا كه مى توان از نوع سؤال به بخشى 

از ّهم و توجه سائل پى برد كه چه موضوعى براى او مهم است( و ينابيع املودة ص 100*.
3. مناقب خوارزمى، ص 179*.

4. مسند احمد، ج 4، ترمذى 3719 ـ ينابيع املودة، ص 281*.
5. رشح نهج البالغه   ابن ابی الحدید، ج4، ص83*.
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و در روايتى ديگر فرمود: على از من و من از على هســتم هيچ كس ذمه مرا نپردازد 
1. مگر خودم يا على

و در روايتى ديگر فرمود: خدا براى هر پيامبرى جانشينى برگزيد و على جانشين من 
است بعد از من، در عترت و اهلبيت امت من.2

و در روايتى ديگر فرمود: كسى كه على را دشنام دهد مرا دشنام داده است.3

    844. بر پشت نبى   

عبداهلل بن مســعود مى گويد: روزى رسول خدا حسن و حسين  را بر پشتش سوار 
كرده نشسته به راه افتاد و گفت: »نعم املُطى مطيعكام ونعم الراِكبان اَن َوابُوكام خريٌ ِمْنكام«؛ 
بهترين مركب، مركب شماست و بهترين سواره شما دو نفر هستيد اما پدرتان از شما دو 

تن برتر و بهتر است.4

   845. ستاره اى بدرخشيد و ماه مجلس شد   

محمدبن يزيد از پدرش نقل كرد كه پدرش از ابوجعفر درباره تفســير آيه شــريفه 
»وبالنجم هم يهتدون«5 سؤال كرد منظور از نجم چيست؟ 

امام فرمود: منظور از نجم اميرالمؤمنين على اســت زيرا مانند ستاره نجم در ميان 
خاليق مى درخشد.6

   846. يار عرشى   

رســول خدا فرمود: هنگامى كه در مسير معراج مرا به آسمان هفتم هدايت كردند 
جبرئيل به من گفت: اى محمد! پيش از من به حركت خود ادامه بده به خدا ســوگند تا 
به حال هيچ پيغمبر مرســلى به اين موقعيت و كرامت كه تو در حال حاضر به آن نايل 
شــده اى دست نيافته بود در همين هنگام مطالبى از طرف خداوند به گوش من رسيد و 

1. ينابيع املودة، الباب السادس و الخمسون به نقل از مستدرك حاكم و اوسط طبرانى*.
2. طبقات الكربى ـ سنن ترمذى ـ ينابيع املودة الباب الخامس عشر، ص 90*.

3. كنزالعامل، ج 6، ص 157 ـ ينابيع املودة الباب السادس ص 339 تمامى روايات از ام سلمه روايت شده است*.
4. شواهد التنزيل، ج 1، ص 455*.

5. نحل / 16.
6. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 425*.
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هنگامى كه مى خواســتم برگردم از پشت حجاب ندائى رسيد كه: ابراهيم براى تو خوب 
پدرى و على هم براى تو نيكو برادرى مى باشد. 

اى محمد! پس از بازگشت از معراج، بزرگى و عظمت على را براى مردم يادآورى كن.1

   847. قارى مصحف انبياء   

در حالــى كه نوزاد كعبه در آغوش پيامبر بود رو به آن حضرت كرد و پرســيد: يا 
رســول اهلل  بخوانم؟! حضرت فرمود: بخوان، اميرالمؤمنين سينه صاف كرد و شروع به 
خواندن كتب انبياء گذشته نمود، ابتدا از صحف حضرت آدم كه به دست پسرش شيث 
نگهدارى شده بود آغاز كرد و آن ها را چنان خواند كه اگر حضرت شيث حاضر بود اقرار 
مى كرد كه على آن ها را از او بهتر مى داند، سپس صحف حضرت نوح و بعد صحف 
حضرت ابراهيم را خواند و بعد از آن تورات حضرت موســى را خواند؛ ســپس زبور 
 را طورى خواند كه اگــر آن حضرت حاضر بود اقرار مى كرد كه على حضــرت داود

زبور را بهتر از او مى داند و سپس انجيل را خواند.2

   848. نشانه بزرگی   

رسول خدا فرمود: 
»يا عىل! ان فيك مثال من عيىس بن مريم ابغضة اليهود حتى بهتوا امه واحبه النصارى حتى انزلوه 

باملنزلة التى ليس بها«.

يا على! تو مانند عيســى بن مريمى كه يهوديان او را دشــمن داشــتند تا آنجا كه به  
مادرش بهتان زدند و مسيحيان آنقدر او را دوست داشتند كه مقامش را فراتر از آنچه بود 

رساندند؛ يعنى او را به درجه الوهيت رساندند.3

1. كنزالعامل، ج 6، ص 161*.
2. روضة الواعظین، مجلس8، ص144.

3. صواعق املحرقه ابن حجر، ص 123ـ  تاريخ الكبري بخارى، ج 2، ص 281ـ  تاريخ دمشق ابن عساكر، ج 2، ص 234*.
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   849. مقام جمع الجمعى   

رســول خدا فرمود: هركس مى خواهد دانــش آدم را ببيند و بينش نوح و بردبارى 
ابراهيم و پارسايى يحيى بن زكريا را و خشم موسى بن عمران را به على بن ابيطالب بنگرد.1

   850. حرفى عرشى   

 جيش بن جنادة روايت كرد كه در ســفر حجه الوداع در صحراى عرفات رسول خدا
فرمود: »عىّل مّنى وانا من عىّل وال يوّدى عّنى اال انا او عىّل«.

على از من است و من از على؛ از من كسى دين و بدهى اداء نمى كند مگر خودم يا على.2

   851. دو گل هستى   

ثعلبى در تفسيرش و عالم فاضل سيداحمد شهاب الدين از بزرگان اهل سنت در كتاب 
توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل آورده كه: »والتخفى ان موالنا امرياملؤمنني قد شابه النبى 
ىف كثري بل اكرث الخصال الرضية والفعال الزكية وعاداته و عباداته واحواله العلية وقد صح ذلك له 

باالخبار الصحيحة واالثار الرصيحة وال يحتاج اىل اقامة الدليل والربهان وال يفتقر اىل ايضاح حجة 

وبيان وقد عد بعض العلامء بعض الخصال المرياملؤمنني عىل التى هو فيها نظري سيدنا النبى االمى«.

يعنى: پوشــيده و پنهان نمى باشــد اين كه موالى ما اميرالمؤمنين شباهت دارد به 
رســول اكرم در بيشــتر خصال رضيه و افعال زكيه از عــادات و عبادات و احوال آن 
حضرت و اين معنا را اخبار صحيحه به اثبات رسانده كه احتياجى به دليل و برهان ندارد 
و احتياج به توضيح و بيان ندارد و عده اى از علماء بعضى از آن خصال حميده را به شمار 

آورده اند كه در آن خصائل على همانند و نظير رسول خدا مى باشد...
و اگر كسى تتبع و تفحص در احوال آن حضرت كند مى بيند كه در بسيارى از فضايل 
مخصوصه و شمائل منصوصه شباهت تام با رسول خدا دارد كه غير از او احدى افتخار 

اين خصائص را ندارد.

1. تاريخ دمشق، ج 2، ص 280*.
2. سنن ابن ماجه، ص 92 جزء اول و ابن حجر در حديث ششم از چهل حديثى كه در فضائل اميرالمؤمنين در 

صواعق املحرقه نقل نموده ـ مسند احمدبن حنبل، ج 4، ص 164 ـ كفايه الطالب، باب 67*.
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فصل نهم 

برترى هاى امام على در كالم اصحاب و علماء

ابن ابی الحدید شارح نهج البالغه 

می نویسد:

ولوال ابـــوطالب و ابنـه

ملا مثل الدین شخصاً فقاماً

»اگر ابوطالب و پرسش علی نبودند 

دین اسالم قدرت و قوامی نداشت«

شرح نهج البالغه  ابن ابی الحدید، 
جلد3، صفحه 318.





   852. قلب قبله    

شــعبى نقل مى كند و مى گويد: در بصره نزد حجاج ثقفى لعنه اهلل  عليه رفتيم و حسن 
بصرى آخرين نفر بود كه وارد شــد پس حجاج مشــغول مذمت و توهين به على شد 
ما هم از ترس با او همراهى نموديم و به آن حضرت توهين كرديم در حالى كه حســن 
بصرى ساكت بود و انگشت به دهن مى جويد حجاج به او گفت: چرا تو ساكت مانده اى؟ 
حســن بصرى گفت: نمى دانم چه بگويم، حجاج گفت: نظر خود را درباره على بگو؟ 
حســن بصرى گفت: من از خداوند شنيده ام كه در قرآن مى فرمايد: )اى رسول ما قبله را 
تغيير نداديم جز اين كه مى خواستيم پيروان شما از ديگران كه بر جاهليت باقى مانده اند 
معلوم شوند و پذيرفتن اين قبله كعبه براى مردم سنگين آمد جز كسانى كه خداوند آن ها 

را هدايت نموده بود(. 
»وما جعلنا القبلة التى كنت عليها اال لنعلم من يتبع الرسول...«.

ســپس گفت: على از كســانى بود كه خداوند او را هدايت نموده بود و از اهل ايمان 
بود او پســر عموى رسول خدا و داماد او و محبوب ترين مردم نزد او بود على داراى 
سوابق نيك و مباركى از ناحيه خداوند بود كه تو هرگز نمى توانى، بلكه هيچ يك از مردم 

نمى توانند آن ها را انكار كنند.1

   853. على هدايتگر بشر    

عبداهلل  بن عامر نقل مى كند: كه زنى از شــيعه به نام زقاء كوفى را نزد معاويه آوردند 
وقتى داخل شد معاويه به او گفت: درباره موالى مؤمنين على چه مى گويى؟ 

زقاء كوفى گفت: 
صىل االله عىل قرب تضّمنهنور فاصبح فيه العدل مدفونامن حالف العدل واالميان مقرتنافصار 

بالعدل واالميان مقرونا.

يعنــى: درود خدا بــر آن قبرى كه او را در بر گرفتهـ  در آن قبر عدل خداوند مدفون 
است ـ او كسى بود كه از عدل و ايمان جدا نبود ـ و عدل و ايمان نيز از او جدا نمى شد. 

معاويه گفت: براى چه اينقدر به او افتخار مى كنى؟ 
1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 93 ـ 95.
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زقاء گفت: شنيدم كه خداوند در قرآن به پيامبر فرمود: اى رسول من، تو منذر اين 
امتى و هر قومى هدايتگرى دارد و ســخن رسول اهلل  اســت كه: على هدايتگر و ولى 

خداست.1

   854. شمس آسمان دين    

عبداهلل  پسر عمربن خطاب مى گويد: ما چون مى خواهيم رهبران و بزرگان خود را نام 
ببريم مى گوييم. 

ابوبكر ـ عمر ـ عثمان. 
از او پرسيدند: چرا نام على را نبردى؟ 

قال: ابن عمر: »ويحك عىل من اهل البيت اليقاس بهم عىل مع رسول الله  ىف درجة 

.»ىف درجة وعىل معهام  ان الله  يقول: »والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم« ففاطمة مع رسول الله

 با آن ها مقايسه نمى شود او از اهل بيت پيامبر عبداهلل  بن عمر گفت: واى بر تو! على
مى باشد. 

سپس گفت: 
على در درجه و رتبه رسول خدا است و خدا فرموده: »والذين آمنوا...« يعنى: فاطمه 

و على در قيامت در درجه رسول خدا هستند.2

   855. ممتازى بى بديل    

عروه بن الزبري: »كّنا جلوسا ىف مسجد النبى فتذاكرنا احوال اهل بدر...« عروة بن زبير گويد: 

در مســجد پيامبر نشســته بوديم و از احوال اهل بدر و بيعــت رضوان ياد مى كرديم 
ابودرداء گفت: اى جماعت دوســت داريد از كم مال ترين ولى در عين حال ثروتمندترين 
مردم و پارساترين و سخت كوش ترين آن ها در عبادت به شما خبر دهم؟ گفتند: آرى او 

3. كيست؟ گفت: على بن ابيطالب

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 303.

2. شواهدالتنزيل، ج 2، ص 197.
3. تنبيه الخواطر، ج 2، ص 156.

458



   856. شمه اى از شميم يار    

سالم بن ابى جعد مى گويد: از جابربن عبداهلل  انصارى در حالى كه از كثرت پيرى ابروان 
او روى چشــمانش افتاده بود سؤال شد و به او گفته شد: شمه اى از شخصيت على را 

براى ما بازگو كن؟ 
وى با دســت خود ابروانش را باال زد و گفت: او بهترين آفريدگان خداست جز منافق 

دشمنى ندارد و جز كافر درباره وى شك و ترديد نورزد.1

   857. افضل بشر    

ابن ابى الحديــد در ج اول ص 4 نهج البالغه مى گويــد: »انّه عىل افضل البرش بعد 
رسول الله  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.

امام على قباًل خبر شــهادت قنبر و كميل بن زياد و حجربن عدى و رشيد هجرى و 
عمروبن حمق خزاعى و جويريه بن مسهر عبدى را به آن ها داده بود.

   858. خبری پر غصه    

كنيز حضرت على روايت مى كند كه او گفت: من بر روى دســت هاى على آب 
مى ريختم كه ناگهان ســرش را بلند كرد و محاسنش را گرفت و تا بينى خود باال برد و 

فرمود: »واها لك لتخضنب بدم«؛ اى واى بر تو حقا با خون رنگين مى شوى. 
اُم جعفر گفت: پس در روز جمعه حضرت را ضربت زدند.2

     859. حاميان رسول اهلل   

ابن ابى الحديد در شعرى چنين سروده: 

1. اماىل مفيد، ص 75.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 9، ص 118.
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ملا مثل الدين شخصا فقاما  ولوال ابوطالب وابنه    

وهذا بيرثب جّس الحامما فذاك مبكة اوى وحامى   

اگر ابوطالب و پسرش على نبودند دين اسالم تشخص و قوامى نداشت. 
ابوطالــب در مكه آن حضرت را يافت و حمايت نمــود، على در مدينه نبوت را با 

تجسس به دست آورد و حمايت كرد.1

   860. على مظلوم است    

ابوالفــرج اصفهانى در آخر مقاتل الطالبين آورده كه: »ملا ان جاء عايشه قتل امرياملؤمنني 
عىل سجدت«.

وقتى خبر قتل و شهادت امام على بر عايشه رسيد سجده شكر كرد. 

   861. عالمى مؤمن    

ابوعبدالرحمن احمدبن على نســائى عالم سنى مذهب و صاحب خصائص العلوى در 
قرن ســوم به دســت متعصبان به جهت بيان فضايل امام على كشته شد او در سال 
303 قمرى وارد دمشــق شد و متوجه شد كه اهالى آن شهر در اثر تبليغات سوء بنى اميه 
علنى بعد از هر نماز حتى در خطبه هاى نماز جمعه امام على را سب و لعن مى نمايند، 
لذا احاديثى را با سلســله اسناد خود از رســول خدا در فضايل اميرالمؤمنين على به 

تحرير در آورد. 
بنابرايــن كتاب خصائص العلوى را در اثبات مقامــات عاليه و فضايل بى همتاى آن 
امام نوشــت و بر روى منبر آن كتاب و احاديث را براى مردم مى خواند تا به اين طريق 
فضايل امام را نشــر دهد. در يكى از روزهايى كه باالى منبر مشــغول فضايل امام بود 
عده اى متعصب ســنى مذهب او را از منبر به زير كشــيده، و مورد ضرب و شتم شديد و 
بسيار زشت و زننده اى قرار گرفت كه بعد از چند روز فوت كرد و طبق وصيت جنازه اش 

را در مكه دفن نمودند. 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 3، ص 318.
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   862. على اعلى مى تواند   

حافظ ابن عبدالبر مغربى در كتاب اســتيعاب فى معرفة االصحاب مى گويد: »ان كلمه 
سلوىن قبل ان تفقدوىن ما قالها احد غري عىل بن ابيطالب اال كان كاذبا«؛ كلمه سلونى را احدى غير 

از على بن ابيطالــب نگفته مگر آن كــه كاذب و دروغگو بوده )يعنى به جهت همان ادعا 
رسوا و مفتضح گرديده(.

   863. چه اقرار زيبايى    

فخررازى سنى مذهب در ج 7 تفسيركبير خود در ذيل آيه شريفه: »قل الاسئلكم عليه 
اجرا اال املودة ىف القرىب«؛ اين شعر را از امام شافعى سنى مذهب آورده است. 

واهتف بساكن خيفها والناهض  يا راكبا قف باملحصب من منى     

فيضا كلتطم الفرات الفائض  سحرا اذا فاض الحجيج اىل منى    

فليشهد الثقالن اىن رافض ان كان رفضا حب آل محمد    

يعنى: اى سوار رونده به سوى مكه بايست و در ريگ زار ِمنى به ساكنين مسجد خيف 
در وقت سحر كه حجاج به سوى منى مى آيند )بدون تّقيه و علنى( بگو اگر رفض دوستى 

آل محمد است پس شهادت بدهند جن و انس كه من )امام شافعى( رافضى هستم. 

   864. يار و معين پيامبر على است    

ابن سبع مغربى در شفاء الصدور در بيان شجاعت امام على مى گويد: 
»علامء العرب اجمعوا عىل اّن نوم عىل عىل فراش رسول الله  وسلم افضل من خروجه معه 

وذلك انه وطن نفسه عىل مفاداته لرسول الله  وآثر حياته واظهر شجاعته بني اقرانه«.

 در ليله الهجرة در فراش رسول خدا اتفاق علماء عرب آن است كه خوابيدن على
افضــل بود از بيرون رفتن او با حضرت، زيرا كــه خود را در جاى آن حضرت قرار داد و 
زندگانى خود را فداى آن حضرت نمود و به اين وســيله شجاعت خود را بين همه ظاهر 

نمود.
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   865. على از اهل بيت است    

ميرســيد على همدانى در كتاب موده القربى در فصل مودت هفتم از احمدبن الكرزى 
نقــل كرده كــه گفت: شــنيدم از عبداهلل بن احمد حنبل كه گفت: ســؤال كردم از پدرم 
احمدبن حنبل )رئيس الحنابله( از درجه و مقام فضل صحابه رســول خدا و نام ابوبكر و 

عمر و عثمان را آورد آن گاه ساكت شد. 
»فقلت: يا ابت اين عىل بن ابيطالب قال هو من اهل البيت ال يقاس به هوالء«.

يعنى: پس گفتم: پدر على بن ابيطالب را نام نبردى؟ 
پدرم گفت: او از اهل بيت رســالت است و نمى توان اين ها )ابوبكر و عمر و عثمان( را 

با او قياس نمود. 

   866. على برتر است چون عالم است    

ابن ابى الحديــد از جاحظ نقل مى كند كه ايمان ابى بكر افضل از ايمان على بوده! 
آن گاه جوابى را كه ابوجعفر اسكافى از بزرگان علماء معتزله بر ّرد او داده به طور مفّصل 
آورده تا آنجا كه مى نويســد »انّنا الننكر فضل الصحابة وسوا بقهم ولكّننا ننكر تفضيل احد من 

.»الصحابه عىل ىب ابيطالب

يعنى: ما انكار فضل صحابه و سوابق آن ها را نمى نماييم وليكن انكار مى كنيم، برترى 
1. احدى از صحابه را بر فضايل على بن ابيطالب

   867. گنج نهان    

ســؤاالت حضرت على از رســول خدا كه در فرازهاى مختلف در بين كتب نقل 
شــده در باب مصلحتى انجام مى گرفته موالى ما اميرالمؤمنين و امام كشــف و يقين از 
 اين جهت سؤال مى كرده اند تا اين حقايق در نظر ديگران مكشوف افتد وگرنه خود او
 حقايق علوم و رازهاى پنهانى را در همان مقام عقلى و شأن غيبى كه دارد از رسول خدا
اســتفاده مى فرمود پيش از آن كه به عالم مثال و نشــئه خيال قدم بگذرد تا چه رسد به 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 13، ص 274.
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آنكه اســتفاده آن حضرت منوط به اين باشد كه آن حقايق به شكل الفاظ و كالم تنزيل 
نمايد تا مورد اســتفاده شــأن قرار گيرد و مؤيد مطلب حديث نبوى است كه فرمود: من 

شهر علمم، على اّم در است.1

   868. حرف بوعلى    

بوعلى سينا در رساله معراج نامه آورده است اكمل انبياء صلوات اهلل  عليه درباره مدينه 
علم و مركز عقل گفت: يا على »اذا تقرب الناس اىل خالقهم بانواع الرّب تقرب اليه بانواع العقل«.

و اين چنين خطابى، جز با چنان بزرگى كه در ميان مثل معقول در ميان محســوس، 
بود جزء اين صواب نبود و معنى اين حديث آن اســت كه فرمود: اى على چون مردم در 
كثرت عبادت رنج برند تو در ادراك معقوالت مجتهد شــو تا بر همه سابق شوى. الجرم 
چون به گوش قبول بشــنيد و به حسب اســتعداد اجتهاد نمود تا به ديده بصيرت مدرك 
اســرار گشــت و حقايق اشــياء را دريافت و تمام معقوالت را ادراك كرد گفت كه: »لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقينا« و به حقيقت، هيچ سعادت آدمى را زياده از ادراك معقوالت 

نيست...2

    869. پرده دار كعبه عشق على   

قيس بن ابوحزيم روايت كرده اســت كه سعدبن ابى وقاص به مردى از اهل دمشق در 
حالى كه على بن ابيطالب را لعن مى كرد و گفت: مرد چرا على را لعن مى كنى؟ 

آيا او اول كسى نبود كه اسالم را پذيرفت. 
آيا او اول كسى نبود كه با رسول خدا نماز خواند؟ 

آيا عالم ترين مردم در ميان آنان نبود. 
سپس گفت: خدايا! اين مرد يك نفر از پرهيزگارترين بندگان تو را لعنت مى كند من 

1. مصباح الهدية امام خمينى»ره«.
2. معراج نامه، ص 134.
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از تو مى خواهم كه نگذارى اين گروه اين جا را ترك كنند مگر قدرتت را به آنان نشــان 
دهى!

آن مرد دمشــقى خود را از باالى اسب بر روى سنگى انداخت و سرش شكافت و در 
دم جان داد.1

   870. اى اصل همه آبادى    

ابن ابى الحديد در مقدمه شــرح نهج البالغه خود مى نويسد: وقتى محفن بن ابى محفن 
به معاويه گفت: من از نزد ناتوان ترين مردم در سخن گفتن به نزد تو آمده ام؟ 
معاويه به او گفت: واى بر تو! چطور على ناتوان ترين سخن گويان است؟ 

به خدا او بود كه فصاحت و سخنورى را در قريش معمول ساخت.2

   871. مرتضاى پاك دين    

حسابن ثابت در روز غدير گفت: 
بخم فاسمع بالرسول مناديا  يناديهم يوم الغدير نبيهم     

فقالوـ  ومل يبدوا هناك التعاميا  يقول: فمن موالكم ووليكم    

ومل ترمنا ىف الوالية عاصيا  الهك موالنا وانت ولينا    

رضيتك من بعدى اماما وهاديا  فقال له قم يا عىل فاننى    

فكونوا له انصار صدق مواليا  فمن كنت مواله فهذا وليه    

وكن للذى عادا عليا معاديا هناك دعا اللهم وال وليه    

در روز غدير پيامبرشان آنان را ندا مى كند و نداى رسول را شنيدن چه شايسته است 
و مى فرمايد: موال و ولى شــما كيست؟ بى آنكه غفلت ورزند مى گويند: خداى تو موالى 

ما و تو خود ولى ما هستى، و كسى در ميان ما نيست، كه از واليت تو سرپيچى كند. 
پــس پيامبر به على فرمود: يــا على! برخيز كه همانا بعد از من تو امام و هادى 

1. مستدرك الحاكم، ج 3، ص 499.
2. ص / 23.
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هستى پس هركه من موالى اويم اين على موالى اوست، پس همگى يار و دوستدار او 
باشيد و اينگونه دعا فرمود: 

خدايا دوست بدار دوستدارش را و دشمن بدار دشمنش را. 
فضل حيدر شير يزدان مرتضاى پاك دين. فهم كن گر مؤمنى فضــل اميرالمؤمنين

فضل آن ركن مســلمانى امــام المتقين.فضل آن كس كز پيمبر بگذرى فاضل تر است

   872. واليت معنوى    

روايت اســت كه »ان شجرة طوىب اصلها ىف دار عىل بن ابيطالب وليس مؤمن اال وىف داره 
غصن من اغصانا«.

يعنى: درخت طوبى اصلش در خانه على بن ابيطالب است و هيچ مؤمنى نيست مگر 
آن كه در خانه او شاخه اى از شاخه هاى آن درخت وجود دارد. 

پس تأويل اين روايت در رابطه با علم آن اســت كه كليه معارف الهيه خصوصا آنچه 
به احوال آخرت و آنچه كه خردها با فكر ناتوان خود به آن نمى رسند همانا از چراغ نبوت 
خاتم االنبياء و نور واليت ايشــان كه در رسالت ايشان است اقتباس ميگردد و شعاع هاى 
ايــن نور از واليت افضل اوصياء آن حضرت على در جان كســانى كه قابليت هدايت و 
ايمان را دارند و براى علم و عرفان مســتعدند منتشــر مى گردد چه ميوه هاى علوم الهى 
نورهايى هســتند و معارف حقيقى در دل عارفان اين امــت بهره مند از رحمت و از بذر 

واليت و ستاره هر آيت آن حضرت على منتشر شده است. 
همان گونه فرمايش رســول خدا اين نكته را به روشنى بيان مى كند كه فرمود: »انا 
مدينة العلم وعىل بابها« ونســبت ذات مقدس رســول خدا با ساير اولياء و علماء در واليت 

معنوى مانند نســبت آدم ابوالبشر است با ساير مردم در واليت ظاهرى و براى همين از 
رســول خدا روايت شده كه فرمود: »يا عىل انا وانت ابو هذه االمة« اى على! من و تو پدران 

اين امتيم.1

1. اسفار، ج 9، ص 379.
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   873. به بلوغ بالغت رسيدم    

عبدالحميدبن يحيى عامرى را درباره اش گفته اند كه: 
هنر كتابت به او آغاز شــده است وقتى از او مى پرســند كه فصاحت را از چه كسى 

آموختى؟ 
مى گويد: هفتاد خطبه از خطبه هاى اصلع1 )على ( را از بر كردم و اين خطبه ها در 

ذهن من چون چشمه اى جوشيد.2

   874. غير قابل وصف    

امام خمينى»ره« مى فرمايد: مولود امروز وصف كردنى نيست آنچه وصف كرده اند از 
او، درون شأن اوست و آنچه شعراء و عرفا و فالسفه و ديگران درباره او گفته اند شمه اى 
از آن چيزى اســت كه او هست غالبا مســائلى كه درك مى كرده اند و مى كنند راجع به 
موال على بن ابيطالب عرضه مى داريم آن چيزهايى را كه ما نمى توانيم درك كنيم و دست 
عرفا و فالســفه و ديگران از آن كوتاه هســت آن چيز قابل ذكر نيست انسان تا نشناسد 
نمى تواند بگويد و آن مقدارى هم كه در دســترس اســت آن قدر زياد است كه گفتن او 

محتاج به زمان هاى طوالنى است. 
و لهذا ما بايد در پيشــگاه مبارك ايشان عذرخواهى كنيم و عذر تقصير بخواهيم كه 

ما قاصريم و نمى توانيم بيان كمال شما را بكنيم. 
آن چيزى كه موجب تأسف است اين است كه نگذاشتند حضرت امير سالم اهلل  عليه 

آن طور كه بايد و دلخواه اسالم است جلوه پيدا كند.3

   875. درياى بى كرانه    

از علقمه روايت شده به ابن مسعود گفت: آيا على را مالقات كرده اى؟ 

1. اصلع به كســى مى گويند كه جلوى ســرش مو ندارد و اين اصلع را عمر گاهى به امام على مى گفت چون 
حضرت كمى در جلوى سر مباركش مو نداشت.

2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد ترجمه مهدوى دامغانى، ج 1، ص 20.
3. صحيفه نور، ج 14، ص 225.
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گفت: بلى او را مالقات كردم و از او علم قرآن را فرا گرفته ام و از او اســتفاده كرده 
و بر او قرائت كرده ام بهترين و داناترين مردم بعد از رســول خدا هموست و او را مانند 

دريايى جارى ديدم.1
و در روايتــى ديگر ابن عباس مى گويد: علم پيامبر از علم خداســت و علم على از 
علم پيامبر و علم من از علم على و علم من و اصحاب محمد در برابر علم على مانند 

قطره اى در برابر هفت دريا است.2

   876. جامعيتى عجيب    

استاد محمدتقى جعفرى در كتاب خالفت و واليت مى نويسد. 
على اســالم مجسم است آن حضرت فرمود: »ماييم موازين عدل در قيامت« اعمال 
همه امت با اعمال او و ائمه بعد از او ســنجيده مى شود كه: »يوم ندعوا كل اناس بامامهم... 

ونضع املوازين القسط ليوم القيامة«.

على در همه مراحل زندگى خود سرمشــق اســت و جميع طبقات بايد به او اقتدا 
كنند. 

فردى از خانواده كارگر و و سرباز و افسر ارتش و فرمانده كل و امام جماعت و خطيب 
دينى و سخنور سياســى و اجتماعى و معلم دين و اخالق و سرپرست خانواده و مجتهد 
و عالــم و عابد و عارف و زارع و مالك و قاضــى دادگاه و هر يك از دو طرف دعوى تا 
زمامدار مملكت همگى مى توانند از رفتار و كردار على سرمشق بگيرند چون او در همه 

اين مشاغل و مناقب بوده است. 
و صاحب اين قلم گويد: على امام عشــق و اشك و پيشواى شب روان است اوست 
كه با همه هســتى با لحن عاشقى تكلم مى نمايد و دنياى سرد انسانى ما، عاطفه منجمد 
و پوچ ما را روح و معنا بخشــيد و اگر او نمى بود كســى چه مى دانست عشق چيست و 
شيوه عاشقى چگونه، صاعقه چشمان آسمانى پر نگاهش را بر همه ُملك ملكوت تابانيد 

تا كسى بى بهره از عشق نباشد. 

1. بحاراالنوار، ج 92، ص 105.

2. بحاراالنوار، ج 92، ص 105.
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اگر او نبود ما در اين دنيا با چه واژه اى محبت را معنا مى كرديم عشق چگونه تجسم 
مى يافت و هستى چنان به پستى مى گراييد كه تحمل زيستين را از همه سلب مى نمود. 
على قرآن مجسمى است كه هر روز و هر لحظه در جان من و تو جاريست و همچون 
قرآن جاويد؛ خدا را سپاســمنديم از اين وجود ملكوتى كه با دســتانش ما را از عفن دنيا 

رهانيد. 
دست ما گيرد و در آن مجلس كشان                    گز رحيقت مستند آن سر خوشان.  

   877. مرتبط با عالم ملکوت   

و ابودرداء روايت كرده كه عالمى در شــام هســت )يعنى خودش( و عالمى در كوفه  
)يعنى ابن مسعود( و عالمى در مدينه )يعنى امام على ( سپس مى گويد: آن كه در شام 

است از آنكه در كوفه است مى پرسد اما آنكه در مدينه است از احدى سؤال نمى كند.1

   878. آگاه ترين مردم    

در روايتى عمربن خطاب تأكيد كرده است: 
»عىل اعلم الناس مبا انزل الله  عىل محمد«؛ يعنى: على آگاه ترين مردم اســت به آنچه خدا 

بر محمد نازل كرده است.2

   879. حبی جان فزا   

ابن عباس از پيامبراكــرم نقل مى كند كه فرمود: »حب عىل بن ابيطالب ياكل الذنوب 
كام تأكل النار الحطب«؛ دوســتى على همانند آتش كه هيزم را مى خورد گناهان را از بين 

مى برد.3

1. تنبيه الغافلني...، ص 13 ـ 19.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 29.

3. كنزالعامل، ج 6، ص 158.
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   880. پر زن ديار قدس    

ابن عبد ربّه اندلسى )328 ه .( گفته است. 
»كان ابوبكر شاعرا وعمر شاعرا وعىل اشعر الثالثه«.1

ابوبكر شاعر بود و عمر شاعر بود و على شاعرترين اين سه تن بود. 
البته ابن ســالم در طبقات، ابوطالب را نيز از شــاعران پيش رو و سرآمد روزگار خود 

مى داند. 
و قلقشندى )ت 821 ق .( گفته است: »...عن سعيدبن املسيب انه قال: كان ابوبكر وعمر 
وعىل يجيدون الشعر وعىل اشعر الثالثه«... به نقل از سعيدبن مسيب كه او گفته: ابوبكر و عمر 

و على خوب شعر مى گفتند و على شاعرترين اين سه تن بود.2

   881. رهبر مذهب عشق    

عبداهلل بن خراش در مقام على از عوام و او از مجاهد چنين روايت كرده است.
»كّل ىش ء ىف القرآن )يا ايّها الّذين آمنوا( فاّن لعىّل سبقه وفضله«، هرجا آيه »يا ايّها الذين آمنوا« 

در قرآن نازل شده على را سبقت و فضيلت بر همه آن مؤمنان است.3

   882. سايه لطف تو بود    

ســفيان ثورى مى گويد: على در ميان مسلمانان و مشركان چونان قله فرازمندى 
است كه خداوند با او مسلمانان را عزت بخشيد و مشركان را بر خاك خوارى نشاند.4

   883. ناله هاى دل يك مسيحى    

سليمانى كتانى نويسنده مسيحى لبنانى مى گويد: 

1. العقد الفريد، ج 3، ص 88، چاپ قاهره، 1316 ق .
2. صبح االعىش، ج 1، ص 272. )ديوان اشــعار امام على تحت عنوان انوارالعقول نوشته كيدرى جمع آورى 

شده است(.
3. شواهدالتنزيل، ج 1،ص72.

4. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 125.
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اى ســرور من! 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 آنگه 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 مشخص كرده و بر وجود نامتناهى تو حد و مرزى قائل گشتند؟!
كلمه اى كه از دو لبت فرو غلطيد هنوز كه چهارده قرن مى گذرد شرم 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

   884. ريشه رسالت در واليت    

مرحوم استاد محمدتقى شريعتى مى گويد: 
من بارها با خود مى انديشــيدم كه در بين آيات نازل شــده 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 ايها الرسول بلّغ ما انزل اليك فان مل 

تفعل فام بلّغت رسالته والله  يعصك من الناس«.2 مهم تر از همه است.

زيرا خداوند مى فرمايد: اى پيغمبر آنچه به سوى تو فرود آمده به مردم برسان كه اگر 
نكردى وظيفه رســالتت را انجام نداده اى و خداوند تو را از مردم نگهدارى مى كند. چنين 
تهديد عجيبى كه اگر پيغمبر دستورى 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 سراسر قرآن 
نظير ندارد آن هم در حجه الوادع كه اصول دين از توحيد و نبوت و معاد و فروع آن تماما 
به مردم تبليغ شــده و خمس و زكات پرداخته و مناســك حج را با پيغمبر انجام داده اند 
غــزوات بدر و خندق و اُحد را گذرانده اند يعنى به وظيفه جهاد نيز عمل كرده اند آن وقت 

1. امام عىل مشعىل و دژى، سليمان كتانى، مترجم: جالل الدين فارسى، ص 12.
2. مائده / 3.

470



چه دســتور مهمى اســت كه آن را از ترس مردم تبليغ نكرده و آن مردم كيستند كه آن 
حضرت از آن ها بيمناك اســت 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 باشد كه مطابق عقيده شرط قبول همه طاعات است بنابراين تمام دين 
بدون اين شــرط 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 مفسيرين نقل نموده اند ديگر جاى تأمل و 
ترديد نبود حال مالحظه بفرماييد كه اواًل على در برابر خداوند شــاهد قرار داده شــده و 
ثانيا صدق پيغمبر در ادعاى رســالت و حقانيت ديانت و شــريعت اسالم به شهادت على 
اثبات گرديده اســت و از آن حضرت به كســى 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

   885. خورشيد جهان آراى هستى    

ابن عباس مى گويد: مصداق »من عنده علم الكتاب«؛ على بن ابيطالب است و نه جز او، 
چون او است كه تفسير و تأويل و ناسخ و منسوخ و حالل و حرام اين قرآن را مى داند.2

   886. واقِف سّر كتاب    

ابوعبدالرحمن ســلمى 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. 
ابن شبرمه نيز مى گويد: هيچ كس بر فراز منبر كسى اين سخن بر زبان نراند كه: از قرآن 

هر آنچه خواهيد بپرسيد جز على بن ابيطالب.3

1. چشمه كوير، ص 326.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 405، ينابيع املودة، ج 1، ص 307.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 42 و 48.
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   887. مولوى علوى منش    

مولوى در مثنوى 6 جلدى خود كه شــامل 26000 بيت مى باشد شديدا با عالقه اى 
وافر از امام على توصيفات بسيار بلندى دارد او در دو بيتى زيبايى به عربى مى گويد: 

ان تغب جاء القضا ضاق الفضا  مرحبا يا مجتبى يا مرتىض     

قدردى كال لنئ مل ينتهى انت موىل القوم من اليشتهى    

او طوالنى ترين مثنوى اش در دفتر اول صحنه مواجهه امام على را در جنگ احزاب 
با عمربن عبدود آورده: 

شير حق را دان منزه از دغل از على آموز اخالص عمل    
اين شــعر بيشــتر از 200 بيت است كه توصيف شــادمانه مولوى از موالى متقيان 

على مى باشد. 
مولوى در دفتر دوم مثنوى نيز با ذكر نام شمشير امام على اشاره كرده و مى گويد: 

ذوالفقار شمشير پيغمبر بود كه به على بخشيد. 
زان نمايد شير نر چون گربه اى  زان نمايد ذوالفقارى حربه اى    

مولــوى در مثنــوى دفتر دوم به كندن در خيبر نيز اشــاره مى كند و از آن نتيجه اى 
عرفانى مى گيرد. 

تو على وار اين در خيبر بكن يا تبر برگير و مردانه بزن   
مولوى در مثنوى به شهادت موالعلى نيز اشارات بسيارلطيف ظريفى دارد.

او حتى در مثنوى دفتر ششــم اشاره به مســئله غدير خم نيز مى نمايد و به توصيف 
زيباى آن مى پردازد. 

استاد مطهرى در كتاب حماسه حسينى آورده: مولوى اين داستان )جنگ امام على با 
عمروبن عبدود( را خيلى عالى به نظم آورده است. 

 آن گاه مى گويــد: اين نظم دو بيت دارد كه به نظر مــن بهتر از اين در مدح على
گفته نشده است. 

تو ترازوى اُحدخو بوده اى   بل زبانه ى هر ترازو بوده اى   
در شجاعت شير ربا نيستى   در مروت خود كه داند كيستى1  

1. حامسه حسينى شهيد مطهرى، ج 1، ص 148.
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شــايد روى همين دليل باشد كه مرحوم قاضى اهلل  شوشــترى در مجالس المؤمنين 
موالنا را شيعه مى داند. 

و در آخر چه زيبا سرود كه گفت: 
هركو را منم موال و دوست   ابن عم من على موالى اوست   
كيست موال؟ آن كه آزادت كند   بند رقيّت زپايت بر كند1  

   888. سجده به نهج البالغه    

ابن ابى الحديد گويد: اگر تمام فصيحان در مجلســى گــرد آيند و اين خطبه )خطبه 
221( براى آن ها خوانده شود شايسته است به آن سجده كنند....

ســپس مى گويد: به آنچه تمام امت ها سوگند ياد مى كنند، سوگند ياد مى كنم كه از 
پنجاه سال پيش تاكنون بيش از هزار بار اين خطبه را خوانده ام و هرگاه خواندم قلبم تپيد 

اعضاى بدنم لرزيد ولرزش و ترس وجودم را فرا گرفت و از آن پند گرفتم.
هرگاه در آن تأمل كردم مردگان از خويشــان و نزديكان و دوستانم را به ياد آوردم و 

يقين كردم او كه در اين جمله ها وصف مى شود من هستم....2

   889. سرچشمه دانش تفسير قرآن   

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

   890. بى مقدار بى عقل، بى هويت    

وليدبن عقبه در مقام خودســتايى در مقابل امام على بــر آمده و با آن حضرت به 
مناظره و مشــاجره پرداخت و گفت: »يا عىل! انا احد منك سنانا واسلط منك لسانا وامالمنك 

1. مثنوى دفرت ششم، بيت 4539.
2. نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 11، ص 153.

3. رشح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 19.
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حشوا ىف الكتبية«؛ يا على! نيزه من از نيزه تو برنده تر، فصاحت من از تو بيشتر و قوت من 

از تو افزون تر است. 
على فرمود: خاموش باش اى فاســق! واى بى مقدار! تو را نرسد كه خود را با من 

مقايسه يا برتر بدانى!1

   891. پيشتاز دانش تفسير    

محمدبن طلحه شافعى مى گويد: پيشوايى ابن عباس در تفسير قرآن ميان امت شهره 
اســت او پيشتاز دانش تفسير است... و روشــن است كه ابن عباس شاگرد على و پيرو او 

است و تفسير را از او گرفته و از على بهره ها برده است.2

   892. خورشيد محراب انديشه    

از عبداهلل بن مســعود نقل كرده اند كه گفت: در ميان اهل مدينه على آگاه ترينشان 
بود به قرآن.3

اين ســخن را نيز عايشــه گفته كه: على آگاه ترين اصحاب رسول اهلل  به قرآن 
مى باشــد. و عمربن خطاب نيــز مى گفت: على بن ابيطالب از همــه ما به معارف قرآن 

آگاه تر بود.

   893. در سايه سار سرو هستى    

ابن عبــاس مى گويد: آنچه را كه على مى گفت: فــرا گرفتم آن گاه در اندوخته ها و 
 آموخته هاى خود انديشيدم و دريافتم كه دانش من به قرآن در سنجش با دانش على

مثل بركه اى است ُخرد در برابر دريايى موج خيز.4

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص572.
2. مطالب السئول، ج 1، ص 135.

3. شواهدالتنزيل، ص 43، ج 1 و ص 47 و 35.
4. قاموس الرجال، ج 6، ص 448.
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    894. معجزه رسول خدا   

محمدبن عمــر واقدى مــورخ بزرگ قــرن دوم هجرى مى گويــد: على بن ابيطالب 
از معجزه هــاى پيامبر بود چونان عصا براى موســى و زنده كــردن مردگان براى 

. عيسى بن مريم

   895. بزرگ روزگار    

ابورافع مى گويد: هنگام تبعيد اباذر به ربذه، آنجا حاضر شــدم چون وقت وداع آمد به 
من و كسانى كه در آنجا بودند گفت: به زودى فتنه اى سر بر خواهد آورد تقوا پيشه كنيد 
و با بزرگ اين روزگار على بن ابيطالب باشــيد و از او پيروى كنيد از پيامبر شــنيدم كه 
به او مى فرمود: اى على! تو اولين كســى هستى كه به من ايمان آورده اى و اولين كسى 
خواهى بود كه در قيامت دســت در دست من خواهى نهاد تو صديق اكبر و فاروق امت 

هستى كه حق را از باطل جدا خواهى كرد...1

   896. مورد حسد حاسدان    

عباس بن هشــام از قول پدرش چنين نقل كرده است: روزى خزيمه بن ثابت به چهره 
على نگاه مى كرد كه امام على به او فرمود: اى خزيمة! آيا مى بينى چگونه به جهت 
جايگاهى كه پيش رســول خدا و علمى كه خداوند روزيم كرد مورد حسد حاسدان قرار 

گرفتم.2

   897. زيور زمين    

عبداهلل  بن مسعود: در شرح آيه شريفه: انا جعلنا ما عىل االرض زينة لها.
گفــت: زيور و زينــت زمين به مردان روى آن اســت و زينت مــردان روى زمين 

على بن ابيطالب است.3

1. ذخائر العقبى، ص 108، رجال كىش، ج 1، ص 113.
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص79.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 458 ـ كهف / 7.

475



  898. سّر جميع انبياء    

شــيخ اكبر محى الدين عربى مى گويد: او )پيامبراكرم ( ســيد عالم است به تمام 
هســتى و اول ظاهر در عالم وجود است و وجودش از آن نور الهى و از هباء و از حقيقت 
كلى بود و در هباء عين او و عين عالم به همگى آن ظاهر و نمايان گشت و نزديك ترين 

مردم به او على بن ابيطالب بود و امام عالم و او سّر جميع انبياء است. 
»واقرب الناس اليه عىل بن ابيطالب رىض الله  عنه امام العامل ورّس االنبياء اجمعني«.1

   899. كليد هر چيز    

قعقاع بن زراره بر سر قبر على ايستاد و گفت: خشنودى خدا بر تو باد اى اميرالمؤمنين 
كه به خدا ســوگند زندگانى ات كليد هر چيز بــود و اگر مردم تو را مى پذيرفتند از باالى 
ســر و زير پاى خود مى خوردند ليكن اينان نعمت را ناســپاس كردند و دنيا را بر آخرت 

برگزيدند.2

   900. جلوه جمال او در هستى    

عمربن خطاب به ابن عباس گفت: آيا على را هم شايسته خالفت مى بينى؟ 
پس گفتم: با فضيلت و ســابقه و خويشــاوندى پيامبر و دانشى كه دارد چرا شايسته 

نباشد؟ 
عمر گفت: بخدا ســوگند او چنان اســت 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 درانجمن، استعبداددررأى وبى اعتنايى به مردم در عين جوانى.
ابن عباس گفت: چرا روز خندق او را كم ســن نشمرديد... در روز بدر هنگامى كه سر 

از تن دشمنان برگرفت پس چرا در اسالم از او پيش نيفتاديد...
عمر گفت: 

اى پسر عباس به خدا سوگند كه پسر عمويت على از همه مردم به خالفت سزاوارتر 

1. فتوحات مكيه، ج 1، باب 6، بحث هباء، به تحقيق عثمان يحيى، ص 119.
2. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 140.
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است ليكن قريش زير بار او نمى رود و اگر بر مردم حكومت يابد البته ايشان را به امر حق 
وا مى دارد... و اگر چنين كند البته بيعت او شكسته شود و سپس با او بجنگند.1

   901. از واليت مى پرسند    

آلوسى بغدادى عالم متعصب سنى در تفسير خود.2 در ذيل آيه شريفه: »وقفوهم انهم 
مسؤولون«؛ نگاه داريدشان كه مسئولند.3

آورده: نزديك تريــن اين اقوال به صحت اين اســت كه در آن روز )قيامت( از عقايد 
و اعمال )انســان( مى پرســند و در رأس اينها همه »الاله اال الله « است و مهم ترين آن ها 

واليت على ـ كرم اهلل  وجهه ـ است.

   902. محبوب ترين مخلوقات در نزد خداوند    

انس خادم معروف پيامبراكرم بعد از آن حضرت عمر طوالنى داشــت روزى بيمار 
شد محمدبن حجاج به اتفاق گروهى به عيادت او رفتند سخن از هر درى به ميان آمد تا 
به نام مبارك حضرت على رســيد، فرزند حجاج نسبت به آن حضرت اهانت كرد انس 

بر آشفت گفت: اين مرد كيست؟ مرا بنشانيد او را نشاندند. 
انــس گفت: اى فرزند حجاج! چرا عيب جويى و اهانت نســبت بــه على بن ابيطالب 
 ) را به حق مبعوث كرد من خادم آن حضرت )پيامبر مى كنى قسم به كسى كه محمد
بودم و هر روز يكى از جوانان انصار به آن حضرت خدمت مى كردند در آن روز نوبت من 
بود، اُم ايمن مرغ بريانى براى آن حضرت آورد و در برابر او گذاشــت پيامبر فرمود: اى 

اُم ايمن اين پرنده را از كجا آورده اى؟ 
گفت: من خودم اين پرنده را صيد كردم و براى شــما درســت نمودم، آن گاه پيامبر 

دعا كرد: 
خداوندا! محبوب ترين خلقت در نزد خود را نزد من بياور تا با من اين پرنده را بخورد.

1. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 47.
2. روح املعاىن، ج 23، ص 74.

3. صافات، آيه 37، )تعجب دارد كســى كه شــيوه اش انكار بديهيات واليت امام على است چگونه در تفسير 
خود به واليت امام على تصريح و تأكيد مى نمايد.
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در اين هنگام، در خانه به صدا آمد. رسول خدا فرمود: اى اَنَْس ببين چه كسى پشت 
در اســت؟ من پيش خود گفتم: خدايا او را يكى از انصار قرار بده ولى هنگامى كه در را 

گشودم ديدم على پشت در است. 
به او عرض كردم: 

رسول خدا فعاًل مشغول انجام كارى است و برگشتم چيزى نگذشت كه باز صداى 
در آمد، رسول خدا فرمود: اى انس برو و هركس هست وارد شود تو اولين كسى نيستى 

كه عالقه به قوم خود دارى آن شخص از انصار نيست. 
من رفتم و او را وارد كردم پيامبر فرمود: اى انس پس مرغ را به او نزديك كن من 

آن را نزد پيامبر و على گذاشتم و هر دو از آن خوردند.
پسر حجاج گفت: اى انس خودت حاضر بودى و اين جريان را ديدى؟ 

انس گفت: 
آرى، سپس فرزند حجاج گفت: من با خدا عهد مى كنم كه بعد از اين به على خرده 

نگيرم و هرگاه بدانم كسى به او خرده مى گيرد صورت او را زشت مى كنم.1

   903. امير مسلمانان عليست    

روزى امام على در اطراف كعبه مشــغول طواف بود در اين هنگام مردى در حال 
طواف به زن نامحرمى نگاه كرد. امام على چشــم چرانــى اين مرد را ديد؛ لذا بعد از 
طواف آن مرد را به حضور طلبيد و به عنوان تأديب چند سيلى بر صورت او زد آن مرد در 
حالى كه صورتش را با دستش گرفته بود، با آه و ناله به عنوان شكايت نزد عمربن خطاب 
رفت و چنين شــكايت كرد: اى امير مسلمانان! على به صورتم زده بايد قصاص شود 

چرا مرا زده است... 
عمر على را خواســت و سؤال كرد: يا اباالحسن به اين مرد سيلى زده اى؟ حضرت 
فرمود: در طواف ديدم اين شــخص چشــم چرانى مى كند و به زن نامحرم نگاه مى كند، 
عمر به آن مرد گفت:براى خدا چشم هايى در زمين است...»قد رأى عني الله  ورضب يدالله «؛ 

1. مستدرك عىل الصحيحني، ج 3، ص 131.
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چشم خدا ديده و دست خدا زده است همانا على چشم بيناى خداست و با اين تعبير چشم 
چران را محكوم كرد.1

   904. صاحب فضايل بى حد    

روزى مردى از ابن عباس درباره على بن ابيطالب پرسش كرد؟ ابن عباس در پاسخ او 
گفت: على بن ابيطالب بر دو قبله )منظور قبله اول مسلمين بيت المقدس و كعبه مى باشد( 
نماز خواند و در هر دو بيعت )بيعت قبل از هجرت و بيعت رضوان( شركت جست و هرگز 
بت نپرســتيد و قمارى نباخت او بر آيين پاك توحيد به دنيا آمد و به اندازه چشــم به هم 

زدنى شرك نياورد. 
آن مرد گفت: ســؤال من از اين ها نبود سؤال من از اين است كه او شمشير بر دوش 

نهاد و با حالت تبختر و تكبر به بصره وارد شد و چهل هزار نفر را در آنجا كشت.2
آن گاه به ســوى شــام رفت و در برخورد با سران و بزرگان عرب چنان آنان را درهم 
كوفت تا همه را كشت؛ سپس به سوى نهروان رفت و با اين كه آنان مسلمان بودند همه 

آن ها را تا آخرين نفر به قتل رساند. 
ابن عبــاس گفت: على نزد تو داناتر اســت يا من؟ او گفت: اگر علــى را از تو داناتر 

مى دانستم از تو پرسش نمى كردم!
ابن عباس به خشــم آمد تا حدى كه خشمش شدت گرفت و گفت: مادرت به عزايت 
بنشــيند على به من علم آموخته اســت، علم او از جانب رسول خداست و رسول خدا را 
خداوند از باالى عرش خود آموزش داده است، بنابراين علم پيامبر از جانب خدا و علم 
على از جانب پيامبر و علم من از جانب على اســت و علم تمام ياران محمد در 

برابر على همچون قطره اى است در برابر هفت دريا.3

1. مناقب آل اىب طالب، ج 3، ص 64. 
2. تعداد كشته شدگان اين جنگ به اين اندازه نبوده بلكه هميشه كار طرف مقابل خود را بزرگ جلوه مى دهد.

3. اماىل شيخ مفيد، ص262.
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   905. او اساس اسالم است    

مردى نزد عمر امام على را به خودخواهى متهم كرد خليفه دوم رو به آن مرد كرد 
و گفت: 

مانند على كســى حق دارد كه تكبر ورزد به خدا ســوگند اگر شمشير او نبود اساس 
اسالم استوار نمى شد عالوه بر آن او داناترين فرد اين امت است قضاوت، و با سابقه ترين 

و شريف ترين آنان است.1
 لــذا خليفه دوم براى دريافت خراج از پيــروان اديان ديگر طبق نظر حضرت على

عمل كرد.2 
بارها عمر در نزد مردم مى گفت: زنان عاجزند تا كسى چون على را به دنيا آورند.3

   906. شاعرى كه تمام فضايل او را به شعر آورد    

سيدحميرى شاعر بزرگ اهل بيت روزى سوار بر اسب در كناسه كوفه ايستاد و خطاب 
به مردم گفت: هر كســى كه يك فضيلتى از على نقل كند كه من درباره آن فضيلت 

شعرى نگفته باشم اين اسب را همراه آنچه با من است به او پاداش مى دهم. 
پس هر يك از حاضرين شروع كردند به نقل فضايل اميرالمؤمنين و سيد حميرى 

نيز اشعار خود را كه متضمن آن فضيلت بود انشاد مى كرد. 
 تــا اين كه به ناگه مردى از ابوالوعل مرادى نقل كرد و گفت: من در خدمت على
بودم كه او مشــغول تطهير وضو شد براى نماز لذا كفش خود را از پاى بيرون آورد ناگاه 
مارى داخل كفش آن حضرت شد پس زمانى كه حضرت مى خواست كفش خود را بپوشد 
كالغى به سرعت از هوا فرود آمد و كفش آن حضرت را ربود و باال برد، آن گاه آن را از 

باال انداخت تا آن مار از كفش خارج شد.
سيد حميرى تا اين فضيلت را شنيد آنچه را كه وعده كرده بود به وى عطا كرد آن گاه 

درباره آن فضيلت شعرى را به نظم آورد و گفت: 

1. رشح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 3، ص 115.
2. الخراج، ابويوسف، ص 29.
3. خوارزمى، املناقب، ص 10.
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لخف اىب الحسني وللحباب  اال يا قوم للعجب العجاب     

بعيد ىف املرارة من صواب   عدو من عداة الجن عبد    

حديد الناب ازرق ذو لعاب1 كريه اللون اسود ذو بصيص    

دوســت و دشمن درباره شــجاعت، عبادت و زهد و علم و... على زبان به ستايش 
گشوده اند كه در اينجا به چند نمونه آن اشاره مى شود. 

   907. روايتى عجيب   

عثمان بن عفان مى گويد: از عمر و او از ابوبكر و او از پيامبر شــنيد كه فرمود: همانا 
كه خدا از نور صورت على بن ابيطالب فرشــتگانى آفريد كه خداوند را تســبيح و تقديس 

گويند و ثواب آن را براى دوستان على و دوستان فرزندانش ثبت و ضبط كنند.2
و معاويه ابن ابى ســفيان وقتى خبر شــهادت امام على را شنيد گفت: »ذهب الفقه 

والعلم مبوت ابن اىب طالب«؛ يعنى: با مرگ على فقه و علم از ميان رفت. 

و عمربن خطاب مى گويد: به خدا سوگند اگر شمشير على نبود هرگز اسالم پا برجا 
نمى شد و او بعد از چنين موقعيتى باالترين و برترين قاضى و پيشگام در اسالم و صاحب 

شرف است. 
و ابوبكر مى گويد: اى مردم بر شما باد دوستى و پيروى از على بن ابيطالب پس همانا 
من از رســول خدا شنيدم كه فرمود: على بعد از من بهترين كسى باشد كه خورشيد بر 

او تابيده و غروب كرده است. 
ضراربن ضمــره ضيايى مى گويد: به خدا قســم على نيرومنــد و بلند همت بود از 
دنيا و زرق و برق آن در وحشــت، اما با شــب و تاريكى هاى آن مأنوس، گريه اش زياد و 

انديشه اش طوالنى بود...
عمربن خطــاب يــك روزى بر منبر گفت: مرا رها كنيــد و در حالى كه على در بين 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 243، اغاىن، ج 7، ص 15. )از اين داستان اين گونه دريافت مى شود كه فضايل امام 
على در جامعه اسالمى جارى بوده است(.

2. خوارزمى، مقتل الحسني، ص 97.
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شماســت.1 وعمربن خطاب گويد: از رسول خدا شــنيدم كه فرمود: »حب عىل براءة من 
النار«؛ دوستى على مايه رهايى از آتش دوزخ است.2

و در جائى ديگر عمر مى گويد: »عىل اعلم الناس مبا انزل الله  عىل محمد«.
على آگاه ترين مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل كرده است.3

   908. كعبه در زنجير    

عروه بن زبير از جدش نقل مى كند كه مردى در حضور عمربن خطاب به على بن ابيطالب 
جسارت كرد، عمر به او گفت: صاحب اين قبر را مى شناسى )اشاره به قبر پيامبراسالم( او 
محمدبن عبداهلل  بن عبدالمطلب اســت و على نيز پسر ابيطالب بن عبدالمطلب است جز به 
نيكى نام على را مبر كه اگر او را عيب جويى كنى و جسارت و بدگويى او را كنى اين را 

)اشاره به قبر شريف پيامبراسالم( در قبرش آزار كردى.4

   909. خاتم واليت    

از هنگامى كه فاطمه بنت اســد به اميرالمؤمنين حامله شد زيبايى چهره اش افزون 
گشت فاطمه صداى فرزندش را از درون مى شنيد كه مى گفت: 

»الاله االالله  محمد رسول الله  به تختم النبوة وىب تختم الوالية« خدايى جز اهلل  نيست محمد 

پيامبر خداست با او نبوت و با من واليت ختم مى شود. 
گاهى حضرت از شــكم مادر با مردم بيرون سخن مى گفت، حتى روزى با برادر خود 
جعفر ســخن گفت، كه جعفر با شــنيدن صداى على از درون شــكم فاطمه بنت اسد 

بى هوش روى زمين افتاد.5

1. رّسالعاملني.
2. فردوس االخبار، ج 2.

3. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 29.
4. اماىل شيخ صدوق، ص389.

5. مناقب ابن شهر آشوب، ص 358.
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   910. عارف بى همتا    

عروه بن زبير مى گويد: ما در مســجد رسول خدا با ساير اصحاب نشسته بوديم و در 
مورد اهل بدر و بيعت رضوان گفتگو مى كرديم كه ابودرداء گفت: اى مردم من شــما را 
آگاه نكنم از كسى كه مالش از همه كمتر است و تقوا و ورع او از همه بيشتر و كوشش 

او در عبادت از همه افزون تر است؟ 
همه گفتند: او كيســت؟ گفت: على بن ابيطالب . تا او اين حرف را زد همه اعضاى 
جلسه از او روى گردانيدند، آن گاه مردى از انصار به او گفت: اى ابودرداء تو سخنى گفتى 
كه كسى با تو موافق نبود، ابودرداء گفت: اى مردم! من آنچه را ديدم مى گويم و شما هم 
بايد آنچه را كه ديديد بگوييد، من خود شــبى على را در شويحطات نجار ديدم كه از 
جمع ما جدا شد و پشت نخل هاى خرما رفت من كه به دنبال او مى رفتم او را گم كرده 
بودم به حدى كه پنداشــتم على به خانه خود رفته اســت اما به ناگه صداى حزين و 
آهنگى دلگدازى را شــنيدم كه مى گفت: »معبودا! چه بسيار جرم بزرگى كه از من ديدى 
ولى به عوض آن به من نعمت دادى... الهى كم من موبقة حملت عنى فقابلتها بنعمتك وكم 

من جريرة تكرمت...«.

اين آواز مرا به خود جلب كرد و به دنبال آن رفتم ديدم على بن ابيطالب است خود را 
از آن حضرت پنهان كردم و آرام حركت نمودم، آن حضرت در آن نيمه شب چند ركعتى 
نماز بجا آورد. ســپس به درگاه خدا مشغول گريه و زارى و دعا شد... ابودرداء گفت: اين 

حالت را به خدا قسم در هيچ يك از اصحاب رسول خدا نديدم.1

   911. جمع بين اضداد    

به شافعى )رئيس يكى از چهار مذهب اهل سنت( گفتند: درباره على چه مى گويى؟2
جواب داد: چه گويم در حق كسى كه سه صفت در وجودش با سه صفت ديگر جمع 

شده بود كه در هيچ آدمى جمع نشود: فقر و سخاوت، شجاعت و عقل، علم و عمل.3
1. اماىل صدوق، ص78.

2. شافعى در وصف حضرت على اشعار بسيار بلند و بااليى دارد. او امام را عاشقانه ستوده و سروده و اشعارش 
در اين زمينه بسيار مشهور است.

3. نصايح، ص 169.
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   912. عاشقى دلباخته    

اينكه رســول خدا قبل از بعثت چگونه زندگــى مى كرد و چگونه عبادت مى كرد و 
احواالت شخصى آن بزرگوار را قبل از بعثت فقط على مى داند چون بيشترين كسى است 
 مى فرمايد: رسول خدا كه با آن حضرت همدم و همراه بوده است. چنانچه امام على
شــب ها مرا در آغوش خود مى خوابانيد و در جايى ديگر مى فرمايد: رسول خدا هر روز 

مرا باال مى برد.1

   913. باب آسمان ها   

ابن ابــى الحديد مى گويد: درهاى غيب براى پيامبر زمانى باز شــد كه على به دنيا 
آمد. 

   914. تو با من وفا نكنى    

بعد از ايــن كه امام على به حكومت رســيد حبيب بن منتخب كه فرماندار و والى 
اطراف يمن از جانب عثمان بود را بر رياســتش ابقا كرد و طى نامه اى به او سفارش تقوا 
كرد و خواست تا از مسلمانان آنجا بيعت بگيرد، حضرت نامه خود را مهر زد و با يك مرد 
عرب فرســتاد، حبيب وقتى نامه امام را گرفت مردم را به بيعت امام فرا خواند، مردم آن 

ديار نيز اطاعت كردند.
آن گاه گفت: 

من مى خواهم ده تن از سران و شجاعان شما را به جانب آن حضرت روانه كنم آن ها 
پذيرفتند در ابتدا صد نفر را انتخاب كرد و از جمع آن ها هفتاد تن و از هفتاد تن، سى نفر، 
ســپس ده نفر را انتخاب كرد و به جانب امام فرستاد، بعد از اين كه آن ده نفر به حضور 
امام رســيدند و به امام تبريك گفتند امام نيز به آن ها خوشــامد گفت در آن جمع ده نفر 
ابن ملجم ـ لعنه اهلل  عليه ـ حركت كرد و در مقابل امام ايســتاد و گفت: ســالم بر تو اى 
امام عادل، بدر كامل، شــير بزرگوار، قهرمان دالور، سوار بخشنده، و كسى كه خداوند او 

1. اين باال بردنى كه امام به آن اشاره فرمود مخصوص امام على بوده و معلوم است اين باال بردن چه صعود 
و تعالى داشته است.
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را بر بقيه مردم فضيلت داد صلوات و درود خدا بر تو و خاندانت شــهادت مى دهم كه تو 
به حق و حقيقت اميرالمؤمنين هســتى و تو وصى رسول خدا خليفه او و وارث علم او 
مى باشى خداوند لعنت كند كسى را كه حق و مقام تو را منكر شود!... حضرت امير به 
جانب ابن ملجم خيره شد و پس از آن به گروه اعزامى نظر كرده آن ها را مقرب داشت... 
حضرت دســتور داد كه به هر نفر از آن ها حله اى يمنى و عبايى عدنى بخشيدند فرمان 

داد كه مورد احترام قرار بگيرند. 
هنگامى كه حركت كردند ابن ملجم در مقابل حضرت ايســتاد و مجدد اشــعارى را 

انشاد كرد: 
تــو گواه پاك، صاحب خير و نيكى و فرزند شــيران طراز اول مى باشــى اى وصى 

محمد....1

    915. عجائب على   

سيدرضى مؤلف نهج البالغه مى فرمايد: از عجائب على كه منحصر به خود او است 
چنانچه احدى با او در اين جهت شــريك نيســت اين است كه وقتى انسان در آن گونه 
ســخنانش كه در زهد و موعظه و تنبه است تأمل مى كند، موقتا از ياد مى برد كه گوينده 
اين سخن خود شخصيت اجتماعى عظيمى داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالك الرقاب 
عصر خويش بوده اســت شك نمى كند كه اين ســخن از آن كسى است كه جز زهد و 
كناره گيرى چيزى را نمى شناسد و كارى جز عبادت و ذكر نمى شنود گوشه خانه يا دامنه 
كوهى را براى انزواء اختيار كرده جز صداى خود چيزى نمى شــنود و جز شــخص خود 
كســى را نمى بيند و از اجتماع و هياهوى آن بى خبر اســت كسى باور نمى كند سخنانى 
كه در زهد و تنبه و موعظه تا اين حد اوج دارد از آن كســى است كه در ميدان جنگ تا 
قلب لشــكر فرو مى رود شمشيرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن است دليران 

را به خاك مى افكند. 

1. بحاراالنوار، ج 42، ص261، باب 127.
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و از دم تيغش خون مى چكد و در همين حال اين شخص زاهدترين زهاد و عابدترين 
ُعباد است...1

   916. اعتراف عايشه    

وقتى روز حركت عايشه )از بصره به مدينه( رسيد على پيش وى آمد اشخاص نيز 
حضور يافتند عايشــه بيرون شــد و افرادى با او وداع كردند و او نيز با آن ها خداحافظى 

نمود و گفت: 
فرزندانم! برخى از ما بر برخى ديگر پرخاش مى كند ولى اين كار باعث تعدى نشــود 
به خدا ســوگند ميان من و على جز آنچه ميان زن و بستگان او رخ مى دهد چيز ديگرى 

نبود و اگرچه مورد خشم من قرار گرفت )ولى( از بزرگان و نيكان است.2

   917. در ديندارى تو برترى    

ثابت بن قيس بن شماس انصارى در حين بيعت با امام على گفت: سوگند به خدا اى 
اميرمؤمنان اگر در زمامدارى و حكومت عده اى از تو پيش افتادند پس در دين از تو پيش 
نرفتند و اگر ديروز بر تو سبقت گرفتند امروز به آنان رسيدى و آنان و تو چنان بوديد كه 
شــأنت پنهان و مقامت ناشناخته نبود )يعنى مردم تو و آن ها را نمى شناختند( همانا آن ها 

آنچه نمى دانستند به تو نياز داشتند و تو با دانشت به كسى نياز نداشتى...3

   918. از ياد تو مستند    

عارف اهل سنت شيخ مكى )قرن 9 و 10( مى نويسد: خاتم نوع اول از واليت محمدى 
كه جامع اســت ميان تصرف صورى و معنوى و مقرون به خالفت باشد على بن ابيطالب 

است. 

1. ترجمه بخشى از مقدمه سيدرضى بر نهج البالغه.
2. تاريخ طربى، ج 3، ص 60.

3. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 76.
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او آن گاه حديثــى از پيامبراكرم نقل مى كند كه مؤيد واليت علوى اســت: »من 
خاتم االنبياء هستم و تو يا على خاتم اولياء«.1

   919. مزد واليت، شهادت    

حجربن عــدى گفت: اى امير مؤمنان خدا به بهشــت نزديك نگرداند كســى را كه 
نزديك شدن به تو را دوست ندارد...

پس على شادمان شد و حجر را نيكو ستود و گفت: »ال حرمك الله  الشهادة فاىن اعلم انك 
من رجالها«؛ خدا تو را از شهادت محروم نسازد چه من مى دانم كه تو از مردان شهادتى.2

    920. حق مدار ميدان خشم و خشنودى على   

پس از شــهادت امام على مردم جمع شدند و با حســن بن على بيعت كردند و 
حســن بن على به مســجد رفت و خطبه اى طوالنى ايراد كــرد و عبدالرحمن بن ملجم را 

خواست. پس عبدالرحمن گفت: پدرت به تو چه فرموده است؟ 
گفت: فرموده است كه جز كشنده اش را نكشم و شكمت را سير گردانم و بسترت را 
نرم، تا اگر زنده ماند قصاص كند يا ببخشــد و اگر مرد تو را به او ملحق كنم. ابن ملجم 

گفت: راستى پدرت در حال خشم و خشنودى حق مى گفت و به حق حكم مى كرد.3

   921. على اهل اهلل  است    

مالصــدرا در كتاب مفاتيح الغيب امام على را جزء اهل اهلل  خوانده و در وصف اهل 
اهلل  مى نويسد. 

اهل اهلل  آن كسانى اند كه دائم و پيوسته چه در دنيا و چه در آخرت در مشاهده عيانى 
و هميشگى اند.4

1. شيخ مىك، الجانب الغرىب به كوشش مايل هروى، ص 73.
2. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 103.
3. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 140.

4. مفاتيح الغيب، صدرالدين شيرازى، ترجمه محمد خواجوى، نشر مولى، ص 401.
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عبدالرحمان بن ملجم مرادى ده روز مانده به آخر شعبان سال 40 به كوفه آمد و چون 
على از رســيدنش خبر يافت گفت: »وقد واىف؟ اما انه مابقى عىل غريه هذا اوانه«؛ آيا رسيد؟ 
هان! به درســتى كه به عهده من چيزى غير از او نيســت )ابن ملجم( و اكنون هنگامه 

اوست.1

    922. گفتار ابومريم قرشى مكى به على   

ابومريم قرشى مكى كه دوست على بود بر او وارد شد پس چون امام را ديد فرمود: 
»ما اقدمك يا ابا مريم« به چه منظور آمده اى اى ابا مريم؟

گفت: به خدا ســوگند براى حاجتى نيامده ام ليكن ديرى اســت كه تو را نديده ام و 
خواستم تو را ببينم و اگر مردم زمين بر تو فراهم شده بودند آنان را به راه مى داشتى. 

امام فرمود: اى ابا مريم به خدا ســوگند من همان امام توام كه مى دانى لكن گرفتار 
بدترين خلق شده ام جز آنكه خدا رحم كند، مرا مى خوانند پس ايشان را رد مى كنم سپس 

به ايشان پاسخ مى دهم پس از من پراكنده مى گرداند...2

   923. صاحب اسفار   

امام خمينى مى فرمايد: بدان اى عزيز! كه ســفرهاى چهارگانه عرفانى براى اولياى 
كّمل نيز دســت مى دهد حتى ســفر چهارم چنانچه براى موال اميرالمؤمنين و فرزندان 

معصومش نيز دست داده است.3

   924. عشق چاره ساز   

نســائى عالم بزرگ اهل سنت و صاحب سنن نسائى كه از صحاح سته است در سال 
303 هجرى وارد دمشق شد و حديثى درباره فضيلت امام على نقل كرد گفتند: حديثى 

در فضايل معاويه نقل كن گفت: 

1. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 138.
2.  تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 121. 

3. مصباح الهداية اىل الخالقة و الوااليه، ص 212. 
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از فضايلــش چيزى نمى دانم جزآنچه پيامبر درباره اش فرمود كه: خداوند هيچ گاه 
شكم او را سير نكند.

مردم شــام بر سرش ريختند و آنقدر او را زدند تا اينكه بر اثر ضربات در زير دست و 
پاى آن ها كشته شد. 

   925. معقول به محسوس   

شــيخ الرئيس بوعلى ســينا گويد: على در ميان خلق آنچنان بود كه معقول در ميان 
محسوس.1

   926. نور قيامت عليست   

روزى سلمان فارسى به امام على عرض كرد: 
يا على هرگاه خدمت رســولخدا مى رسيدم آن حضرت دست بر كتفم مى گذاشت 

و مى فرمود: 
»يا سلامن هذا و حزبه هم املفلحون« اى ســلمان ايــن مــرد )علــى ( و حزبش از 

رستگارانند.2

    927. صاحب علم رسول اكرم   

ابن ابى الحديــد در كتــاب نهج البالغه ج 1 در چند جا به مناســباتى نقل مى كند كه 
عمربن خطاب بارها به على گفته اســت كه يا على من نسبت به شما در شگفتم زيرا 
در مورد هر مشكلى كه از شما سوال شود كلمه نمى دانم به زبان خود جارى نمى كنى و 

بدون تأمل پاسخ سؤال كننده را مى گوئى. 
حضرت على پنج انگشــت دست خود را به عمر نشان داد و فرمود: عمر اينها چند 

انگشت است؟ 

1. هزار و يك كلمه آيت اهلل  حسن حسن زاده آملى، ج 1، ص 312. 
2. شواهد التنزيل، ج 1، ص 89. 
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عمر فورا در جواب عرض كرد: پنج انگشت، آن گاه حضرت على فرمود: آگاه باش 
تمام علوم و پاسخ هر مشكل و سؤالى در نزد من به همين آسانى است. 

   928. هفتاد مدال درخشان   

مجاهــد در مناقب على گفــت »ان لعىل سبعني منقبه ما كانت الحد من اصحاب 
النبى مثلها وما من ىش ء من مناقبهم اال وقد رشّكهم فيها«. 

براى على بن ابيطالــب هفتاد فضيلت و منقبت وجود دارد كه هيچ يك از اصحاب 
مصطفــى در آن ها ســهمى و نصيبى ندارند اما منقبتى كــه اصحاب محمد دارند 

على در آن مناقب شريك است.1

   929. صد ويژگى   

محمدبن معتمر از جدش نقل كرده است كه: 
»كان لعىلّ بن ابيطالب عرشون ومائة منقبه مل يشرتك معه فيها احدمن اصحاب محمد وقد 

اشرتك ىف مناقب الّناس«.

على را يكصد و بيســت منقبت از مناقب مخصوص اســت كه احدى از اصحاب 
محمد را در آن مناقب نصيب و ســهمى نيست اما على در مناقب ديگران شريك 
اســت يعنى هر منقبتى را كه اصحاب مصطفى داراســت على نيز همان فضيلت و 

منقبت را دارد.2

   930. برترين فضل او عاشقى است   

ابن عباس شاگرد اميرالمؤمنين على در بيان فضايل حضرت گفته است: 
»لقد كان لعىل بن ابيطالب مثانية عرش منقبة لو مل يكن له االّ واحدة لنجابها ولقد كانت له 

ثالث عرشة منقبة مل تكن الحد من هذه االّمة«. 

براى على هجده منقبت وجود دارد كه حتى اگر كســى يكى از اين هجده منقبت 

1. شواهد التنزيل، ج1، ص24.
2. شواهد التنزيل، ج1، ص24. 
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را مى داشت اهل نجات بود همچنين سيزده منقبت از اين هجده كرامت مختص آن سّيد 
و سرور است واحدى را در آن نصيبى نيست.1

   931. ذكر حين وفات   

»لاّم عبدالله  بن عباس الوفاة قال: اللهم اىن اتقرب اليك بوالية عىل بن ابيطالب.2

ابن عباس در حين فوت اين دعــا را خواند: خدايا من با واليت على بن ابيطالب به تو 
تقرب مى جويم.

   932. شيطان و راه توسل   

روزى مؤمنى شــيطان را ديد در وسط دريا سرش را باال كرده و مى گويد: »الهى بحق 
عىل بن ابيطالب« مرا عذاب نكــن. راوى جريان را براى امام صادق تعريف كرد و به 

امام عرض كرد: يابن رسول اهلل  من به شيطان گفتم: تو را چه به على ؟
شيطان به من گفت: شش هزار سال قبل از خلقت آدم در عالم اعالء در بين مالئكه 
بودم پس اطالع دارم از همان اول تا االن در تمام عوالم وجود تنها كسى كه محبوب و 

عزيز و آبرومند نزد خداست اسداهلل  الغالب على بن ابيطالب مى باشد.
من مى دانم كه هر كس خدا را به حق او قسم بدهد خدا او را ميامرزد من هم خدا را 

 . قسم مى دهم به على بن ابيطالب
امام نكته اى فرمود: »حاصل روايت شريفه« اين است كه فرمود: درخواست شيطان 
به زبان بود نه به دل، لذا شيطان بهره اى از على نمى برد اگر بدل بود براى آدم سجده 
مى كرد ولى باالخره نكته درستى گفته است مى گويد: بعد از اينكه اين جمله را از شيطان 

شنيدم به شيطان گفتم: اى ابليس تو معلم مالئكه بوده اى به من نصيحتى كن. 
شيطان گفت: يك كلمه براى دنياى تو و يك كلمه براى آخرتت مى گويم: اينكه در 

1. شواهد التنزيل، ج 1، ص 21، 
2. ورواة عنه ىف الرياض النرضة، ج 2 ص 227. 
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دنيا هميشه قناعت كن تا در دنيا راحت باشى و نكته اى براى آسايش آخرتت، اينكه على 
را دوست داشته و واليت او را در دل.1

   933. شيطان هم نپسنديده است    

 ســلمان فارسى مى گويد: روزى شــيطان با چند نفر برخورد كرد كه به امام على
جسارت مى كردند او در مقابل آن ها ايستاد. 

آن ها پرسيدند تو كيستى اى مرد؟
شــيطان گفت: من ابومره ام؟2 گفتند: آيا سخن ما را شنيده اى؟ شيطان گفت: خوشى 

نبينيد.
آيا به سرور و موالى خود على بن ابيطالب جسارت مى كنيد؟

آن ها گفتند: تو از كجا فهميدى كه على سرور و موالى ماست؟
شــيطان گفت: از گفتار پيغمبرتان كه فرمود: »من كنت مواله فعىل مواله اللهم وال من 

واالة وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خزله«.

يعنى: هر كه من موالى او هستم على نيز موالى اوست، خدايا دوست بدار كسى را 
كه او را دوستش دارد و دشمن بدار هر كه را كه على را دشمن مى دارد، خدايا يارى كن 

هر كس را كه او را يارى مى كند.
آن ها گفتند: اى ابومره تو از شيعيان على هستى؟

شيطان گفت: نه ولى او را دوست دارم و هر كه با او دشمن باشد من در مال و فرزند 
او شريكم.

گفتند: اى ابومره درباره على چيزى براى ما نقل كن؟
شــيطان گفت: اى جماعت ناكثان و قاسطان و مارقان... من در ميان فرشتگان بودم 
و با آن ها مشــغول بوديم و خداى متعال را تقديس و تسبيح مى كرديم يك نور پرطلعت 
از مقابل ما گذشــت كه به واسطه آن نور همه فرشتگان در برابر آن نور، صورت خود را 
بر زمين نهادند و گفتند: سبوح قدوس. سپس گفتند: اين نور يا نور فرشته مقرب است يا 

1. آيت الله  شهيد دستغيب، برگرفته از بحاراالنوار مجلسى رحمة اهلل عليه.
2. ابومره كينه شيطان است.
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نور پيغمبرى مرسل، در اين موقع صدايى از طرف خداوند رسيد كه اين نور نه از فرشته 
مقرب و نه از پيغمبر مرسل است.

بلكه اين نور طينت على بن ابيطالب است.1

   934. شيطان آب دهان بر چهره او انداخت   

شــيخ صدوق روايت كرده از ابن عباس و او از حضرت رســول خدا كه آن حضرت 
فرمود: شــّك كننــده در فضل على بن ابيطالــب در روز قيامت در حالــى از قبر خود 
برانگيخته مى شــود كه در گردن او حلقه اى از آتش باشــد و در آن حلقه ســيصد شعبه 
وجود دارد كه بر هر شعبه اى از آن شيطانى وجود دارد كه در روى او آب دهن مى افكند.2

 تصريح شده است و در روايتى پيامبر لذا در روايات متعدد بر اعتقاد افضليت على
مى فرمايد: »عىل خري البرش و من ابا فقد كفر«.3

   935. تمام فضايل به او ختم مى شود   

ابن ابى الحديد مى گويد: من نمى دانم درباره بزرگ مردى كه دشــمنانش اعتراف به 
فضائلش كردند و نتوانستند مناقبش را ناديده بگيرند يا آن هارا كتمان كنند چه بگويم؟!

بنى اميه در شــرق و غرب عالم اســالم حاكميت اسالمى را قبضه كردند و در قلمرو 
حكومت خودبا نيرنگهاى گوناگون سعى در خاموش ساختن نور على نمودند.

آن ها حقايق را تحريف كردند و به جاى آن روايات دروغ در نكوهش او ســاختند در 
منبرها زبان به لعن او گشــودند و كسانى را كه از وى به نيكى ياد مى كردند با تهديد و 

حبس و قتل كيفر دادند.
 كه بيانگر فضيلت و يا برترى بخشيدن نام اميرالمؤمنين از انتشار روايات پيامبر
بود جلوگيرى به عمل آوردند حتى از نامگذارى نوزادان مســلمان به نام على جلوگيرى 

كردند.

1. اماىل شيخ صدوق، ص 347.
2. بحاراالنوار، ج 7، ص 211. 

3. من الیحرضه الفقیه، حديث4744.
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ولــى با اين وصف همه اين مخالفتها و كارشــكنيها جز با باال بردن مقام و نام على 
تأثير ديگرى نداشت. 

نام على و ياد او مانند مشــك بود كه هر چه آن را مى پوشــاندند باز بوى عطر آن 
به مشــام جان انسان ها مى رسيد او همچون خورشــيد تابان بود كه با كف دست پنهان 
نمى شــد و مثل روز روشن بود كه اگر چشمى آن را نبيند چشم هاى ديگرى آن را ديده 
يا خواهند ديد من نمى دانم درباره مردى كه تمام فضايل انســانى به او منتهى مى شود و 

كليه فرقه هاى اسالمى خود را به وى منسوب مى دارند چه بگويم؟
على ســر آمد همه فضايل و سرچشــمه آن هاســت و كماالت هيچ كس به پاى او 
نرســيده است هركس بعد از وى در علم و فضيلت به مقامى رسيده علوم و فضايل خود 

را از او گرفته و از وى پيروى نموده و به روش او رفتار كرده است...1

   936. سرآمد همه علوم   

پيامبراكرم فرمود: 
»قسمت الحكمة عىل عرشة اجزاء فاعطى عىل تسعه اجزاء والناس جزءا واحدا« حكمــت ده 

قســم است كه نه قسمت آن به على داده شــده است و يك قسمت بقيه بين تمامى 
مردم تقسيم شده است.2 

و عجيب تر آنكه در روايتى عمربن خطاب تأكيد كرده اســت كه: »عىل اعلم الناس مبا 
انزل الله  عىل محمد«؛ يعنى: على آگاه ترين مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل كرده 

است.3

   937. صبر على عجيب است    

قال رسول اهلل  »لو كان الحلم رجال لكان عليا«.4 
اگر شكيبايى به شكل مردى در مى آمد هر آينه آن مرد على بود. رسول گفت: 

1. رشح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج1، ص 16.
2. حلية االولياء، ج 1، ص 65. 

3. شواهد التنزيل، ج 1، ص 29.
4. مقتل خوارزمى، ج 1، ص60.
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1 پس از من بسوز و لب مگشا    بدين نشانه گلو گير شد صداى على

   938. فرزند نازنين ابى طالب    

مرحــوم عالمه محمدتقى جعفرى مى فرمايد: از امثــال عالم)هاى( بزرگ الهى )از( 
محمد عبده گرفته تا امثال شــبلى شميل ماترياليست )همه شان( فرياد مى زنند كه، اى 

چراغ به دستها بيائيد آن گمشده را كه مى جوييد ما پيدا كرده ايم. 
اين گمشده فرزند نازنين ابى طالب است. 

و جناب عالمه عســگرى مى فرمايد: من تصورم اين است كه اگر حضرت على به 
خالفت نمى رسيد خداوند بايد يك پيامبر ديگر مى فرستاد...

   939. خورشيد بى غروب و بى افق   

از خليل بن احمد نحوى نظرش را درباره فضايل امام على پرســيدند؟ او در پاسخ 
گفت: »چه بگويم درباره مردى كه دوســتانش از ترس و دشــمنان از روى حسد و كينه 
فضائلش را كتمان كردند ولى با وجود اين، فضائلش بين شرق و غرب را پر كرده است.2

   940. صاحب حوض   

ابان بن عياش مى گويد: ابوالطفيل را در خانه اش مالقات كردم او هم درباره مســئله 
رجعت حديث هايى از اهل بدر و سلمان و مقداد... نقل كرد. 

ابالطفيــل مى گويــد: حديث هايى را كــه از آن ها شــنيده بــودم در كوفه خدمت 
اميرالمؤمنين عرض كردم، حضرت به من فرمود: اين علم مخصوصى اســت كه اگر 
امت آن را ندانند مانعى ندارد و علم به خدا واگذار شده است سپس همه روايت را تصديق 

فرمود...
او مى گويد: 

1. مهدى سهيلى.
2. خليل بن احمد نحوى عروضى متولد سال 100 هجرى در بصره و متوفاى 160 تا 170 هجرى است او صاحب 
تأليفات متعدد اســت او داراى سخنان حكيمانه و اشعارى نغز است او مبتكر علم عروض است و كتاب العين در 

موضوع لغت از اوست. 
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از جمله ســؤاالتى كه از امام كــردم اين بود گفتم: يــا اميرالمؤمنين درباره حوض 
پيامبر به من خبر بده آيا در دنيا است يا در آخرت؟

فرمود: در دنيا )يعنى مقدمات آن در دنيا فراهم مى شود( پرسيدم: چه كسى از آن كنار 
مى زند؟ فرمود: من با همين دستم. 

دوستانم بر آن وارد مى شوند و دشمنانم از آن بازگردانده مى شوند.1

   941. الگوئى براى جهانيان    

امروز بشريت معاصر از ما سؤال مى كند: 
اين اسالمى كه شما از آن دم مى زنيد و فكر مى كنيد رسالت آن جهانى است درصدد 

ساختن چگونه انسانى است؟ 
براى پاسخ چه كســى را بهتر و زيباتر و جامع تر و واالتر از على بن ابيطالب مى توان 

نشان داد؟ و چهره على بن ابيطالب در هيچ جا مانند نهج البالغه آشكار نمى شود.2

   942. آفتاب آمد دليل آفتاب   

مرحــوم عالمه بزرگ حضرت آيت اهلل  امينى )رضوان اهلل  عليه( در جلد ســوم كتاب 
وزين و با ارزش الغدير كه ما حصل زحمات طاقت فرســاى معظم له اســت بحث بسيار 
مشــروحى را در مورد اول ايمان آورنده به پيامبراكرم آورده و حضرت مولى الموحدين 
 را به عنوان نخســتين نفر از مــردان بعنوان ايمان آورنده به پيامبر على بن ابيطالب
آورده است و مدارك بسيار گسترده اى از معروف ترين كتب اهل سنت در آنجا جمع كرده 

و حتى اشعار زيادى از شعراى اسالمى نيز در اين زمينه آورده اند.3

   943. رخ چهره خورشيد جهان   

حاكم حسكانى از ابن عباس در شواهد التنزيل نقل مى كند: كه پيشگامان )در ايمان( 

1. ارسار آل محمد ، ص 153. 
2. مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهلل  خامنه اى / 1360.

3. الغدير، ج 3، ص 221. 
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ســه نفرند »يوشع« پيشگام نســبت به ايمان )ايمان به( موسى بود و صاحب ياسين 
)حبيب نجار( نسبت به عيسى و على نسبت به رسولخدا پيشگام بود.1

سيدحميرى سروده: 
ليــس هذا امراللّه   يا بايع الدين بدنياه     

واحمد قد كان يرضاه   من اين ابغضت عىل الرىض    

يوم غدير الخم ناداه   من الذى احمد من بينهم     

وهم حواليه فسامه   اقامه من بني اصحابه    

موىل قد كنت مواله   هذا عىل بن ابيطالب    

وعاد من قد كان علداه فوال من واله يا فاالعىل     

اى آن كه دين خود را به دنيا فروخته اى، بدان كه اين دستور خداوند نبوده است كه 
چنين كنى، چگونه است كه با رضى )على( كينه ورزيدى، حال آن كه احمد از وى راضى 

و خشنود بوده است. 
كيســت آن كس كه احمد از ميان حاضران در روز عيد غديرخم او را فرا خواند و در 
ميان يارانش كه گرداگرد او را احاطه كرده بودند او را به پا داشت و آن كه به نامش خواند 
و فرمود: اين على پسر ابوطالب است و موالى هر آن كس كه من موالى اويم پس اى 

خداوند بلند مرتبه دوست دارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن دار.2

   944. سوره شفاء    

در جنگ صفين يك دســت هشــام بن عدى قطع شــد حضرت على دست او را 
برداشــت و با قرائت جمله اى كه هشــام آن را نشنيد او را به بازويش متصل كرد. هشام 

عرض كرد: يا على! چه چيزى قرائت فرمودى؟ 
امام فرمود: فاتحه الكتاب را خواندم.3 

هشام از روى تعجب و انكار گفت: فاتحه الكتاب؟

1. شواهد التنزيل، ج 2، ص 213، حديث 924. 
2. از اشعار سيدحميرى.

3. سوره حمد داراى هفت نام مى باشد كه يكى از نام هاى با بركت اين سوره شفاء مى باشد و در روايات به قرائت 
اين سوره در بيماريها تصريح و تأكيد شده است.
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ناگاه دست او از محل قطع شدن آن جدا و حضرت نيز او را رها كرد و رفت.1
حاكم حســكانى در شواهد التنزيل از ربيع بن خيثم نقل مى كند: كه روزى نام مقدس 

اميرالمؤمنين على را پيش او ذكر كردند. 
او گفــت: »مل ارهم يجدون عليه ىف حكمه والله  تعاىل يقول ومن يوت الحكمة فقد اوىت خريا 
كثريا«؛ نديدم كســى از مردم بتواند ايرادى بر حكم و داورى آن حضرت بگيرد و خداوند 

متعال مى گويد: كسى كه دانش به او داده شده است خير فراوانى به او داده شده است.2

   945. كلمات، شادمانه اسير او شدند    

ابن ابــى الحديد مى گويد: فصاحت را ببين كه چگونه افســار خود را به دســت امام 
على داده و مهار خود را به او سپرده است نظم عجيب الفاظ را تماشا كن كه يكى پس 

از ديگرى با زيبايى خاص مى آيند و در اختيار او قرار مى گيرند....
ســبحان اهلل ! جوانى از عرب در شــهرى مانند مكه بزرگ مى شــود با هيچ حكيمى 
برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظرى باال دست سخنان افالطون و ارسطو 

قرار نگرفته است...
ميان شجاعان تربيت نشــده اما شجاع ترين شجاعان شد كه بر روى زمين راه رفته 

است.

   946. حركتى سخيف    

روزى معاويه كه رويه سياسى اش در ضديت با امام على به آنجا انجاميد تا دستور 
داد حضرت موال را در منابر لعن نمايند به عنوان اعتراض به ســعد ابى وقاص گفت: چرا 

به على ناسزا نمى گويى؟ 
او در پاســخ وى چنين گفت: من هر موقع به ياد سه فضيلت از فضايل على مى افتم 

آرزو مى كنم اى كاش من يكى از اين سه فضيلت را مى داشتم. 
1. روزى كه پيامبر او را در مدينه جانشــين خود قرار داد و خود به جنگ تبوك رفت 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 210.
2. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 107، حديث 150.
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به على چنين گفت: تو نســبت به من همان منصب را دارى كه هارون نسبت به موسى 
داشت جز اين كه پس از من پيامبرى نخواهد آمد. 

2. روز خيبر فرمود: فردا پرچم را به دست كسى مى دهم كه خدا و پيامبر او را دوست 
 دارنــد همه در آن روز با آرزوى نيل به چنين مقامى بودند كه در فرداى آن روز پيامبر

پرچم را به على داد و خدا در پرتو جانبازى على پيروزى بزرگى نصيب ما نمود.
3. روزى كه قرار شد پيامبر با سران نجران به مباهله بپردازد پيامبر دست على 
و فاطمه و حسن و حسين را گرفت و گفت: »اللهم هوالء اهىل« لذا به او ناسزا نخواهم 

گفت.1
امــام على پولى كه از كار كردن خود به دســت مى آورد را صدقه مى داد و آيه اى 

شريفه: 
»الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار... « درباره ســخاوت آن حضرت نازل شده تا جائى 

كه دشمنان او نيز به سخاوتمندى اش اقرار نموده اند از جمله كه گفته: 
اگر على دو خانه پر از طال و كاه داشــته باشــد خانه طال را بيش تر صدقه مى كند تا 

تمام شود.2

   947. رئوف بى مانند   

مادام ديوالفوآ مى نويسد: چه خاندانى را پاك تر از خاندان على مى توان سراغ گرفت... 
چه كسى رئوف تر از او مى شناسيد؟3

   948. طبيب عاشقان    

دو نفر نصرانى نزد عمر آمدند و از او پرســيدند: بين حب و بغض چه فرقى اســت با 
آنكه جايگاه آن ها يكى است و هر دو در قلب است؟ به ما بگو حفظ و فراموشى چه فرقى 

1. صحيح مسلم، ج 7، ص 120.
2. منتهى االمال، شيخ عباس قمى، ص 177. 

3. ســفرنامه مادام ديوالفوا فرانسوى كه در ســال 1887 ميالدى در فرانسه به چاپ رسيده است، براى مطالعه 
گزيده راجع به اين ســفرنامه و انديشه هاى اين زن فرانسوى نســبت به امام على به مجله پر طنين معرفت 

شماره 47 مراجعه شود .

499



دارند با اينكه جايگاه آن ها نيز يكى اســت؟ چه فرقى است بين خوابهاى راست و دروغ 
است با اينكه محل آن ها نيز يكى است؟

عمر در پاسخ ماند و اشاره به امام على كرد. 
حضرت فرمود: اما مســئله حب و بغض خداوند متعال ارواح را دو هزار ســال قبل از 
اجســاد خلق كرد پس در عالم ذرهرگاه )دو نفر( با هم شناســايى و الفت پيدا كردند در 
اين عالم نيز قلب آن ها خود به خود بهم مايل مى شود و محبت و دوستى بين آن ها پيدا 
مى شــود و هرگاه در عالم ذر اين شناسايى و الفت حاصل نشده در اين عالم نيز حاصل 

نخواهد شد. 
اما حفظ و فراموشــى براى اين است كه خداوند هنگاميكه فرزندان آدم را خلق كرد 
براى قلب او پرده اى قرار داد و هرگاه آن پرده باال زده مى شــود هرآنچه بشنود و بخواند 
او حفظ مى كند و هرگاه آن پرده قلب را بپوشاند او را دچار فراموشى مى كند و اگر چيزى 
را بخوانــد يا بشــنود نمى تواند حفظ كند. اما روياى صادقــه و كاذبه، خداوند روح را كه 
خلق كرد براى آن ســلطانى قرار داد كه به آن نفس مى گويند هنگاميكه كسى مى خوابد 
روح از بدن بيرون مى رود ولى ســلطان او كه نفس مى باشــد در مركز خود حضور دارد 
هرگاه روح به جمعى از مالئكه برخورد كرد آنچه را در خواب ببيند راست است و هرگاه 
به دسته اى از شــياطين واجنه مواجه شود آنچه را در خواب ببيند همه آن ها دروغ است 
آن دو نفر مســلمان شــدند تا اينكه در جنگ صفين در ركاب با صفاى موالى متقيان 

على بن ابيطالب به شهادت رسيدند.1

   949. دابة االرض   

مردى به عمار ياسر گفت: آيه اى در قرآن است كه فكر مرا پريشان ساخته و مرا در 
شك انداخته است؟ عمار گفت: كدام آيه؟ او گفت: »و اذا وقع القول عليهم اخرجنا*مل دابة من 
االرض«...2 عمار گفت: به خدا ســوگند من روى زمين نمى نشينم غذايى نمى خورم و آبى 

نمى نوشــم تا دابة االرض را به تو نشان دهم سپس همراه آن مرد خدمت على آمد و 

1. كنزالعامل، ج 7، ص 26. 
2. نمل / 82. 
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در حالى كه آن حضرت مشغول خوردن غذا بود به محضرش رسيدند هنگامى كه چشم 
امام به عمار افتاد فرمود: بيا، عمار آمد نشســت و با امام غذا خورد، آن مرد سخت در 
تعجب فرو رفت و با ناباورى به اين صحنه مى نگريســت زيرا عمار به او قول داده بود و 
قسم خورده بود كه تا به وعده اش وفا نكند غذا نخورد گويى قسم و قول خود را فراموش 
كرده بود هنگامى كه عمار برخاســت و با على خداحافظى كرد آن مرد رو به او كرد 
و گفت: عجب اســت تو سوگند ياد كردى كه غذا نخورى و... تا اينكه دابة االرض را به 
من نشــان دهى؟ عمار گفت: من او را به تو نشــان دادم اگر مى فهميدى، يعنى: منظور 

على است.

   950. لذت عشق تو در جان من است   

هيچ ضعفى از هيچ طرف در شــخصيت اميرالمؤمنين نيست در عين حال يكى از 
مظلوم ترين چهره هاى تاريخ اســت مظلوميت در همه بخشهاى زندگيش بود در دوران 
نوجوانى مظلوم واقع شــد در دوران جوانىـ  بعد از پيامبر  مظلوم واقع شــد در دوران 

كهولت و خالفت مظلوم واقع شد. 
بعد از شــهادت هم تا ســالهاى متمادى بر ســر منبرها از او بدگويى كردند و به او 

نسبت هاى دروغ دادند شهادت او هم مظلومانه است.1

   951. قصه مستى    

يا  السفر، فقال:  فاتاه رجل عليه زى   قال كنت عند عىل ام هاىن  ناجية موىل  اىب  »عن 

 اىن اتيتك من بلدة ما رأيت لك بها محبا قال: من اين اتيت؟ قال: من البرصة قال امرياملؤمنني

: اما انهم لو يستطيعون ان يحبوىن ال حبوىن اىن وشيعتى ىف ميثاق الله  اليزاد فينا رجل والينقص اىل 

يوم القيمة«.

يعنى: از ابن ناجيه آزاد شده اُم هانى نقل است كه گفت: نزد امام على بودم ناگهان 
مردى از سفر به خدمتش آمد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! من از شهرى نزد تو آمده ام 

كه در آن هيچ دوستدارى از تو ديده نمى شد. 

1. مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهلل  خامنه اى. 
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حضرت فرمود: از كجا آمده اى؟ 
گفت: از بصره، امام فرمود: آن ها هم اگر مى توانســتند دوست مى داشتند كه دوستدار 
من باشند اما من و شيعيان تا روز قيامت در ميثاق خداييم نه يك نفر به ما افزوده مى شود 

و نه يك نفر كم خواهد شد.1

   952. اميرمؤمنان راستين هستى    

زمانى كه اميرمؤمنان على از جنگ نهروان بر مى گشــت در منطقه اى به نام بُراثا 
فرود آمد در آن منطقه راهبى به نام حباب در صومعه خويش به ســر مى برد همين كه 
هياهوى لشكريان را شــنيد از جايگاه ويژه خود به بيرون نگريست و نظاره گر سپاهيان 
اميرمؤمنان شد وى با مشاهده اين وضع سراسيمه بيرون آمده و سؤال كرد: اين شخص 
كيســت؟ و فرمانده اين لشكر چه كسى اســت؟ گفتند: اميرمؤمنان است كه از جنگ 
نهروان بر مى گردد، حباب با شتاب خود را به آن حضرت رسانده و در حضور وى ايستاد 
و آغاز ســخن نمود و عرضه داشــت، درود بر تو اى پيشواى راستين مؤمنان كه به حق 
اميرمؤمنان هســتى، حضرت فرمود: چگونه دانستى كه من اميرمؤمنان راستين و بر حق 

هستم؟ 
عرض كرد: دانشــمندان و عالمان دينى ما چنين به مــا آموخته اند، حضرت فرمود: 
اى حباب راهــب، حباب عرض كرد: چگونه نام مرا مى دانى؟ حضرت فرمود: حبيب من 
پيامبر مرا آموخت، در اين لحظات بود كه حباب به آن حضرت عرض كرد: دســتت را 

بده من شهادت مى دهم كه خدايى جز خداى يكتا نيست و...
اميرمؤمنان از او ســؤال كرد: كجا زندگى مى كنى؟ گفت: در صومعه خويش حضرت 
به او فرمود: از امروز به بعد در آن ســكونت مكن اما در اينجا مسجدى بنا بگذار و آن را 

به نام بانى و صاحب اين منطقه نام گذارى كن. 
بدين ترتيب مســجدى را در آنجا ســاخت و نام آن را بُراثا گذاشــت سپس حضرت 

فرمود: اى حباب از كجا آب مى نوشى؟ عرض كرد: همين جا از دجله. 
فرمود: چرا چشــمه و چاهى حفر نمى كنى؟ عرض كرد: اى اميرمؤمنان هر وقت به 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 4، ص 94. 
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حفر چاه مبادرت نموديم آب آن شــور و غير گوارا بود حضرت اشاره فرمودند: در اين جا 
چاهى بكن و او حفر كرد تا به ســنگى سخت برخوردند كه توان از جاى كندن آن نبود 
آن ســنگ را امام از جاى بر كنده كه از آن چشــمه آبى جوشيد كه شيرين تر از عسل و 

لذيذتر از كره بود. 
حضرت فرمود: اى حباب آيا آبى آشــاميدنى تر از اين چشــمه اســت؟ به زودى در 
مجاورت اين مســجد تو شهرى )بغداد( بنا خواهد شد كه ستمگران در آن افزون و بال و 
مصيبت هاى بزرگى به وجود خواهد آمد تا جائى كه در هر شــب جمعه هفتاد هزار عمل 
منافى عفت انجام مى شــود وقتى كه بال و گرفتارى ها به آنان رو مى آورد به مســجد تو 

هجوم مى آورند و آن را منهدم مى سازند...1

   953. راه رستگارى    

فخرالدين رازى درباره امام على آورد: هركس در دين، پســر ابوطالب را پيشواى 
خود قرار دهد همانا رستگار شده است چون پيامبر درباره اش فرمود: خدايا! على هر گونه 

باشد حق را بر محور وجودش بچرخان.2

   954. سجده بر حق تعالى    

حضــرت آيت اهلل  جوادى مى فرمايند: حضرت على خطبــه اى در نهج البالغه دارد 
كــه ابن ابى الحديد مى گويد: من از 50 ســال قبل تاكنون بيش از هزار بار اين خطبه را 

خوانده ام و هر بار كه خواندم براى من تازگى داشت. 
بعد ابن ابى الحديد مى گويد: همان طورى كه در قرآن آياتى اســت اگر تالوت شود 
سجده واجب دارد على بن ابيطالب نيز خطبه ها و سخنانى دارد كه برخى از آن سخنان را 
اگر بخوانند ادبا و حكما در برابر آن خطبه بايد ســجده كنند. اين مطلب را در يك جلسه 
خصوصى به عرض اســتادعالمه طباطبائى»ره« رساندم كه مگر مى شود در برابر كالم 

1. بحاراالنوار، ج 52، ص 217.
2. تفسري كبري فخرالدين رازى، ص 211.
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غير خدا ســجده كرد؟ مگر مى شود در برابر غير قرآن كسى سجده كند؟ اين چه حرفى 
است كه ابن ابى الحديد درباره خطبه مى زند؟ 

ايشان فرمودند: 
تعجب نكنيد اين دقيقا سجده براى قرآن است منتهى از كانال نهج البالغه بيان شده 
اســت همان سخنان قرآن را على بن ابيطالب كه سخنگوى وحى است بيان فرموده و 

اين سجده در حقيقت براى كالم خدا است.1

   955. منت خداى متعال بر بندگان   

صاحب اين قلم گويد: 
خداوند در اعطاء و بخشــش همه نعمت هايش به بندگان چه نعمت هاى مادى و چه 
نعمت هاى معنوى هيچ منتى بر ســر بندگان خود نمى گذارد و اساسا خداوند كريم اهل 
منت گذاردن بر ســر كسى نيست در سراســر قرآن فقط يك جا است كه خداوند بر سر 
مؤمنان منت مى گذارد و آن هم صرفا در جريان بعثت پيامبراكرم است مى فرمايد: »لقد 

من الله  عىل املؤمنني اذ بعث فيهم رسوالً من انفسهم«.2

خداوند براى ظهور رسولش بر سر مردم منت مى گذارد پيامبر مبعوث شد تا دستورات 
الهى را به مردم برســاند و دين آن هــا را تدوين و تبين نمايــد در آيه اى ديگر خداوند 

مى فرمايد: »اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتى«.3
دين را با واليت اميرمؤمنان كامل مى نمايد و فى الواقع تكميل دين را همانى مى داند 
كه رســول خاتم براى آن مبعوث شــد كه تا دين كامل شده اى را به دست مردم برساند 
اساس رســالت در امامت است و امامت است كه رســالت را حفظ مى كند، پس واليت 

جايگاه رفيعى نسبت به بعثت دارد. 

. 1. بيانات حضرت آيت اهلل  جوادى آملى در خصوص منزلت امام على
2. آل عمران / 164.

3. قصص / 5.
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   956. خباثتی از جنس ابليس   

عامر فرزند ســعدبن ابى وقاص نقل مى كند: كه روزى معاويه به پدرم سعد گفت: چرا 
سّب على بن ابيطالب را نمى كنى؟

او در جواب گفت: من هرگاه ســه چيز را كه رسول اكرم درباره او فرمود: به خاطر 
مى آورم از سّب و دشنام او خوددارى مى كنم همان سه چيزى كه اگر يكى از آن ها براى 

من بود نزد من محبوب تر بود از شتران گران قيمت سرخ موى!
معاويه از آن ســه چيز سؤال كرد. ســعدبن ابى وقاص نخست اشاره به جريان حديث 
 شريف كساء كرد، سپس اشاره به حديث منزلت در داستان جنگ تبوك كه پيامبراكرم
به على فرمود: »انت منى منزلة هارون من موىس«؛ و سرانجام اشاره به جنگ خيبر نمود 
كه پيامبراكرم فرمود: »العطني الراية رجالً يحب الله  ورسوله ويفتح الله  عىل يديه«؛ پرچم را 
به دست كسى مى سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند با دست او قلعه هاى 
خيبر را خواهد گشود سپس سراغ على را گرفت و با آب دهان مباركش چشم او را شفا 
داد پرچم را به او ســپرد من هرگاه يكى از اين سه حديث را به خاطر مى آورم نمى توانم 
او را ّســب و دشنام دهم به خدا سوگند معاويه سكوت كرد و يك كلمه به او نگفت تا از 

مدينه خارج شد.1

   957. روزگار بى وفا   

روزى عــده اى نزد ابن عباس تعبيرهاى نامناســبى درباره على كردند او ســخت 
عصبانى شــد و گفت: اُف بر آن مردمى باد كه درباره مردى اينگونه سخن مى گويند كه 

بيش از دوازده فضيلت دارد كه براى هيچ كس مانند آن نيست. 
ســپس فضايل على را يك به يك بر شمرد و نخستين مطلب ابن عباس داستان 

پرچم دادن رسول خدا به دست على در روز جنگ خيبر است.2

1. تلخيص املستدرك ذهبى.
2. مستدرك، ج 3، ص 132.
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    958. پدر دو سبط پيامبر   

به ابن عباس گفتند: نظرت درباره على چيست؟ 
او گفت: »ذكرت والله  احد الثقلني سبق بالشهادتني وصىل بالقبلتني...«؛ على كسى است كه 
قبل از ديگران شــهادتين را به زبان جارى كرد و بــه دو قبله نماز گزارد و با پيغمبر دو 
بيعت كرد به او سبطين عطا شد او پدر حسن و حسين  است او كسى است كه دو بار 

خورشيد بعد از آن كه از ديده جن و انس نهان شد براى او بازگشت.1

    959. پسرعموى رسول خدا   

روزى عمربن خطاب ســراغ امام على را گرفت گفتند: به سوى زمين مزروعى اش 
رفته، گفت: ما را نزد او رهبرى كنيد او على را مشــغول كار در روى زمين ديد، سپس 

ساعتى با امام به كار پرداخت. 
آن گاه نشسته و با آن امام گفتگو كرد در ميان سخن، امام على به عمر فرمود: اى 
عمر! اگر گروهى از بنى اســرائيل نزد تو آيند و يكى از آن ها به تو بگويد من پسر عموى 

موسى مى باشم آيا او را بر يارانش ترجيح مى دهى؟ 
عمر گفت: آرى يا اباالحسن.

امام على به او فرمود: پس به خدا سوگند من برادر رسول خدا و پسر عموى اويم، 
عمر فورا برخاست و عبايش را از دوشش برگرفت، سپس آن را روى زمين انداخت و به 
على گفت: »ال والله  اليكون لك مجلس غريه حتى نفقرق«؛ بخدا سوگند غير از اينجا نبايد 

بنشينى تا از هم جدا شويم. 
امام على روى عباى عمر نشسته بود تا از هم جدا شدند.2

   960. انتقال ماده در عالم    

دانشــمندان در حال حاضر مبحثى تحت عنوان انتقال ماده در عالم را مطرح كرده اند 
آن ها به عنوان آخرين دانش، پيگير آن هستند و گفته اند شايد تا 500 سال ديگر بخشى 

1. مناقب خوارزمى، ص 260.

2. الصواعق املحرقه، ص 107.
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از آن را به دســت آوردند اين موضوع در زمره دانشى است به نام جفر كامل و جامع كه 
همه آن نزد حضرت على است و همه دانشمندان هم به اين موضوع اشاره كرده اند و 
خود حضرت هم در فرازهايى به اين موضوع اشاره مى كند دانش جفر يك دانش حقيقى 
است كه رموز حروف مقطعه و رموز حروف اعداد در آن قرار دارد كه حتى نهضت حروفيه 
در برهه اى از زمان كه عمادالدين نســيمى و جــاراهلل  و... هم از رهبران آن بودند دنبال 
كســب و كشف اين دانش بودند اين ها يك چشــمه از صدها و هزاران اقيانوس علم و 

عظمتى است كه در وجود اميرالمؤمنين متجلى است.1

   961. شعر ی پر نور   

جابربن عبداهلل  انصارى مى گويد: 
شنيدم كه على اين شعر را خود مى خواند و رسول خدا در حال شنيدن آن بود: 

معه ربيت وسبطاه هام ولدى  انا اخو املصطفى الشك ىف نسبى    

وزوجتى فاطمه القول ذى فند  جدى وجد رسول اللّه  منفرد    

من الضاللة واالرشاك والنكد  صدقته وجميع الناس ىف بهم     

الرب بالعبد والباقى بال احد الحمدللّه  شكرا الرشيك له    

يعنى: من برادر مصطفايم ترديدى در نســبم نيســت با او تربيــت يافته ام و فرزند 
زادگانش فرزند منند، جد من و جد رســول خدا يكى است و همسر من فاطمه است اين 
ســخنى غير قابل ترديد، وقتى مردم همه در گمراهى و شرك و بدبختى بودند من او را 
تصديق كردم، سپاس خداى بى شريكى است كه بر بنده نيكى مى كند و بى نهايت پايدار 

2. فرمود: راست گفتى يا على است. پيغمبراكرم

1. مجله غدير، ص 26، دكتر محفوظى، شماره 29، جهت مطالعه در خصوص جفرجامع به كتاب هزار و يك 
داستان از زندگاىن امام عىل ، ص 91 مراجعه شود.

2. كنزالعامل، ج 6، ص 398.
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   962. اولين تصديق كننده    

 اصبغ بن نباته مى گويد: روزى حارث همدانى با گروهى از شــيعيان بر اميرمؤمنان
وارد شدند حارث به آن حضرت عرض كرد: 

مردم درباره شــما و ســه خليفه پيشين با هم اختالف و دشــمنى دارند امام پس از 
سخنانى فرمود: يا حارث! »اال اىن عبدالله  واخو رسوله وصديقه االول قد صدّقته وآدم بني الروح 

والجسد ثم اىن صديقه االول ىف امتكم حقا«.1

يعنى: اى حارث! آگاه باش كه من بنده خدا و برادر رسولش و اولين تصديق كننده او 
هســتم و در حالى پيامبر را تصديق كردم كه هنوز آدم بين روح و جسد بود پس من در 

ميان امت به حق اولين تصديق كننده ام. 

   963. اقرار مأمون عباسى    

مأمون عباســى با يكى از علماى معروف اهل ســنت در عصر خود به نام اســحاق 
مباحثه اى دارد مبنى بر اين كه اولين كسى كه به پيامبراكرم ايمان آورد على است. 
مأمون به اســحاق گفت: آن روزى كه پيامبراكرم مبعوث شد از تمام اعمال كدام 

. عمل افضل بود؟ اسحاق گفت: اخالص در شهادت به توحيد و بعثت پيامبراكرم
مأمون گفت: آيا كسى را سراغ دارى كه بر على در اسالم پيشى گرفته باشد؟

اسحاق گفت: على اسالم آورد در حالى كه سن و سال كمى داشت لذا احكام الهى 
بر او جارى نمى شد. 

مأمون گفت: آيا اسالم على به دعوت رسول خدا نبود؟ 
آيا پيامبراكرم اسالم على را نپذيرفت؟ 

چگونه ممكن است پيامبراكرم كسى را به اسالم دعوت كند در حالى كه اسالمش 
پذيرفته نباشد؟ 

اسحاق از پاسخ دادن در ماند.2

1. بحاراالنوار، ج 6، ص 179.
2. عقدالفريد، ج 3، ص 43.
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   964. نام على را به بدى نبريد    

ابن عباس مى گويد: از عمربن خطاب شنيدم كه گفت: نام على را به بدى نبريد من 
از رسول خدا درباره او امورى را شنيده ام كه اگر يكى از آن ها در »آل خّطاب« بود براى 

من محبوبتر است از آنچه آفتاب بر آن طلوع مى كند سپس افزود: 
روزى مــن و ابوبكر و ابوعبيده با جمعى از ياران رســول خدا بوديم كه به در خانه 
ام سلمه رســيديم و على بر در خانه ايستاده بود گفتيم پيامبر اسالم را مى خواهيم: 

على فرمود: االن بيرون مى آيد. 
پيامبراكرم بيرون آمد به سوى او رفتيم تكيه بر على بن ابيطالب كرد و با دست بر 
شــانه او زد و فرمود: اى على! با تو به مخاصمه برمى خيزند اما تو نخستين كسى هستى 
كه ايمان آوردى و از همه به ايام اهلل  داناترى و نســبت به عهد الهى با وفاترى از همه 
بهتر تقســيم عادالنه مى كنى و نسبت به رعّيت »مردم« از همه مهربان ترى و مصيبت 

تو نيز از همه بزرگتر است.1

    965. بى نيازترين امت محمد   

خليل بن احمدبصرى، نحــوى و واضع علم عروض متوفى 175 ه .  ق . بزرگ ترين 
دليل امامت و پيشــوايى على را در بى نيازى او از مردم مى داند: بى نيازى پسر ابوطالب 

از ديگران و نياز همه به او دليل اين است كه او امام همگان است. 
»احتياج الكل اليه واستغناوه عن الكل دليل عىل انه امام الكل«.2

   966. ستاره آسمان نبوت    

ابوبكر مى گويد: اى مردم بر شــما باد دوستى و پيروى از على بن ابي طالب همانا من 
خود از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: على بعد از من بهترين كسى باشد كه خورشيد 

آسمان بر او تابيده و غروب كرده است. 

1. كنزالعامل، ج 13، ص 117*.
2. روضات الجنات للخوانسارى، )هزار يك كلمه، ص 311. در تأكيد حرف احمد بصرى، سواالت متعدد علمى در 

علوم متعدد از امام على به عمل آمده شاهد ادعاست.
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و عمربن خطاب در اين خصوص مى گويد: ما در زمان پيامبر چنان به على مى نگريستيم 
كه بر ستارگان نگاه مى كرديم. 

   967. علی پيشوای شريف   

رسول خدا فرمود: »عىل امري الربرة وقاتل الفجرة منصور من نرصه مخذول من خذله اال وان 
الحق معه يتبعه فميلوا معه« على پيشــواى نيك مردان است و نابود كننده نابكاران كسى 

كه او را يارى كند از ســوى خدا نصرت مى يابد و اگر كسى او را خوار كند، خوار مى شود 
و حق همراه اوست و از او پيروى مى كند پس بايد با او همراه شويد.1

   968. دلسوز واقعى   

ابن عباس مى گويد: روزى تعدادى از شــيعيان ساكن شام نامه اى از وضعيت خود به 
امام على نوشتند. 

حضــرت را ديدم وقتى نامه آن ها را مطالعه كرد در گوشــه اى از رختخواب ناراحت 
نشســته است به حضرت عرض كردم: »مالك يا امرياملؤمنني الليلة«؛ يا على! شب را چگونه 

گذراندى؟
فرمود: »ويحك يابن عباس«؛ سلطان جوارح بدن تو قلب است. 

وقتى كه به تو چيزى نازل شد خواب از سرت بيرون مى رود من از اول شب تا االن 
كه مى بينى از فكر و ناراحتى بيدارم. 

ابن عباس مى گويد: 
در اين لحظه بود كه مؤذن اذان گفت: حضرت فرمود: »الصلوة يابن عباس«.2

   969. امام شرق و غرب عالم    

ابوالفرج ابن جوزى عالم بزرگ اهل سنت و نويسنده كتب متعدد در شعرى مى گويد: 
الـيـه الـقـی بـها ربـی                 اقسمت بالله  و آالئه

1. کنز العامل، ح32909.
2. كتاب يقني، سيدبن طاووس، ص321.

510



ان عىل بـــن ابيــــطالـب امام اهل الرشق والغرب            

فـانه  انـجس مـن كلب                 من مل يكن مذهبه مذهبى

  يعنى: قســم مى خورم به خداوند و نعمت هاى او به درستى كه على بن ابيطالب امام اهل 
شرق و غرب عالم اســت هر كس كه نباشد مذهب او مذهب من پس به درستى كه او 

نجس تر از سگ من.1

   970. نام مقّدس   

معاويه در مدينه مروان بن حكم را به فرماندارى خود برگزيد و به او دستور داد تا براى 
جوانــان قريش از بيت المال حقوقى را معين كند و به آن ها ماهانه بپردازد مروان جوانان 
 قريش را يك به يك خواســت و براى هر يك حقوقى را معين كرد على بن الحســين

مى گويد: من نيز نزد او رفتم مروان از من پرسيد: نامت چيست؟
گفتم على بن الحسين. 

گفت: نام برادرت چيست؟ 
گفتم: على.

گفت: على، على، پدر تو نمى خواهد فرزندان خود را جز نام على بنامد؟
على بن الحسين مى گويد: وقتى نزد پدرم آمدم ماجرا را به او عرض كردم. 

حضرت فرمود: واى بر فرزند آن زن زاغ چشم، دباغ پوستها!
اگر صد فرزند داشته باشم هر آينه دوست دارم كه هيچ يك را جز على نام ننهم.2

   971. عارف بر آيات الهى   

در مناقب خطيب آمده اســت كه زيدبن صوحان3 در جنگ جمل با ضربه اى از پشت 
اسب به زمين افتاد حضرت امير بر بالين او آمد و فرمود: 

»يا زيد رحمك الله  كنت خفيف املوئة عظيم املعونة...«؛ آن گاه زيــد خطــاب به حضرت 

1. بحاراالنوار، ج104، ص18.
2. وسايل الشيعه، ج 15، ص 128. 

3. زيد در جنگ جمل شــهيد شــد روايت است كه حضرت رسول به او فرمود: كه عضوى از تو پيش از تو به 
بهشت خواهد رفت پس در جنگ نهروان دست چپ او قطع گرديد مسجد زيد يكى از مساجد شريفه كوفه است.
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عــرض كرد: خــدا بر تو رحمت كند من تو را عالم خدا و عــارف بر آيات الهى يافتم به 
خدا قسم اين سخن را از سر جهل نگفتم بلكه از حذيفه بن يمان1 شنيدم كه مى گفت: از 
رسول خدا شنيدم كه فرمود: »عىل امري الربرة وقاتل الفجرة منصور من نرصه مخذول من خذله 
اال وان الحق معه و يتبعه اال فميلوا معه«؛ على پيشــواى نيك مردان و نابود كننده نابكاران 

است كسى كه او را يارى كند از سوى خدا نصرت مى يابد و اگر كسى او را خوار كند خوار 
مى شود و حق همراه اوست و از او پيروى مى كند پس بايد با او همراه شويد.2 

   972. موالى همه مؤمنان    

دو نفر عرب براى محاكمه و قضاوت نزد عمر آمدند او از حضرت على خواســت 
كه بين آن دو قضاوت نمايد بعد از اتمام محاكمه يكى از آن دو كه محكوم شده بود به 

حالت اعتراض به عمر گفت: »اين كيست كه بين ما قضاوت مى كند؟«. 
عمر از جا برخاســت و گريبان او را گرفت و گردنش را پيچاند و او را بر زمين كوفت 
و گفــت: »اما تدرى من هذا، هذا موالى و موىل كل مؤمن ومؤمنة ومن مل يكن هذا مواله فليس 

مؤمن«؛ 

يعنى: هيچ مى دانى اين شــخص كيست؟ او سرور من و تمامى زنان و مردان مؤمن 
است و كسى كه بر واليت او نباشد ايمان ندارد.3

   973. تالش گر موحد    

عبداهلل بن حسن مى گويد: على هزار برده و بنده را آزاد كرد و بهاء و قيمت آن ها را 
از پينه دست و عرق پيشانى خود پرداخت كرد.4

 نيز بود، او كســى بود كه پيامبرخدا بود و از دوســتان خاص على 1. حذيفه از ياران حضرت رســول
احواالت منافقين صحابه را به او خبر داده بود.

2. الطرائف، سید بن طاووس، ج1، ص104.
3. مناقب، ص 97، فصل 14.

4. ارشاد شیخ مفید، ج2، ص142.
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   974. زاهدی عاشق    

ابواالشعث عنزى از پدرش روايت مى كند كه گفت: على را ديدم كه روز جمعه در 
فرات غســل كرد ســپس جامه اى از كرباسى خريد به سه درهم و با مردم نماز گزارد در 

حالى كه هنوز گريبان جامه خود را ندوخته بود.1

   975. عمل کننده به آيات قرآن    

امام صادق مى فرمايد: براى على طعامى آوردند از خرما و مويز و روغن. 
على از آن نخورد، عرض كردند: آقا حرام اســت؟ فرمود: خير ولى بيم آن دارم كه 
نفس مشتاق آن شود. سپس تالوت كرد: »در زندگى دنيوى از چيزهاى پاكيزه و خوش 

بهره مند شويد«.2

    976. كثرت تأليفات درباره امام على   

 عالمــه طباطبائى»ره« مى فرمايد: بحث هايى كه درباره شــخصيت اميرالمؤمنين
انجــام گرفته و كتاب هايى كه پيروان مذاهب و كنجكاوان در اين باره نوشــته اند درباره 

هيچ يك از شخصيت هاى تاريخ اتفاق نيفتاده است.3

   977. داناى به معارف    

رســول خدا فرمود: على در قول و فعل خود از معصيت به دور است هر سخنى 
كــه مى گويد و هر كارى كه كند با دعوت دينى مطابقت دارد و داناترين مردم به معارف 

و شرايع اسالم است.4

1. الغارات، ص43.
2. الغارت، ص42.

3. شيعه در اسالم، ص 128.
4. شيعه در اسالم، عالمه طباطبايى، ص 5.
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    978. امانتدار امين، پرورده محمدامين   

حضرت على در نامه اى خطاب به زيادبن ابيه كه در بصره به خدمت مشــغول بود 
مى نويســد: ».... و همانا من به خداوند سوگند مى خورم سوگندى راست كه اگر خبر به 
من برســد كه تو نسبت به اموال مســلمين در چيزى چه كم و چه زياد خيانت كرده اى 
هر آينه با چنان شــدتى با تو برخورد خواهم كرد كه تو را با مالى كم و پشتى سنگين و 

بى مقدار و پست منزوى شوى. والسالم«.1

   979. عادل و عارف آگاه    

از ابواسحاق همدانى نقل شده است كه روزى دو زن نزد على آمدند يكى از آن ها 
عرب بود و ديگرى كنيز آزاد شــده امام چند درهم و مقدارى غذا به طور مساوى به هر 
كدام داد زن عرب اعتراض كرد و گفت: من عرب هســتم و اين زن از عجم است، چرا 

به من بيشتر ندادى؟
امام فرمود: سوگند به خدا من در تقسيم بيت المال، فرزندان اسماعيل را بر فرزندان 

اسحاق نيز برتر نمى بينم.2
ابولعيناى شــاعر گفته است: اگر من بخواهم فضايل تو را باز گويم چنان است كه به 

هنگام ظهر از روشنى روز خبر دهم كه بر هيچ كس پوشيده نيست.3

   980. عابد عادل دلسوز    

ضرار بن ضمره ضبابى موقعى كه وارد شد بر معاويه و او درباره امام على از ضراره 
پرسيد؟ 

او گفت: گواهى مى دهم كه در شــب تاريك او را ديدم در محراب عبادت ريش هاى 
مبارك را روى دســت گرفته بود و مانند مار گزيده به خود مى پيچد و همانند شــخصى 

1. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 15، ص 138، نامه 20.
2. بحاراالنوار، ج 41، ص 137.

3. رشح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 18.
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داغدار گريه مى كرد و مى فرمود: اى دنيا! از من دور شــو! آيا براى من نقشــه دارى و يا 
عالقه به من پيدا كرده اى! 

وقت تو نيايد.
افسوس! ديگرى را گول بزن! من نيازى به تو ندارم! تو را سه طالقه ات كردم.

و ديگر رجوعى به تو نمى كنم. زندگى تو كوتاه و ارزش تو كم و آرزويت پست است 
آه از كمى توشه سفر و از راه طوالنى و سختى قرارگاه.1

   981. هميشه همراه    

خواجه نصيرالدين طوســى در كتاب تجريداالعتقاد از اميرالمؤمنين على چنين ياد 
 داناتر از همگان بود او حدســى نيرومند داشــت هميشه همراه رسول مى كند: على
بود. بخشش او از همه افزون بود و پس از پيغمبر پارساترين و فرزانه ترين مردم به شمار 

مى آمد. 
ايمانش بر همه مقدم و سخنش از همه فصيح تر و انديشه اش از همه محكم تر بود او 

سرچشمه فياضى بود كه دانشمندان دانش هاى خود را به او استناد مى دادند.2
ابن عباس مى گويد: 

چون بعد از شش روز كه از رحلت رسول خدا گذشت ابوبكر و على براى زيارت 
قبر رســول خدا آمدند، على به ابوبكر گفــت: بفرما )حضرت براى ورود به او تعارف 

كرد( ابوبكر گفت: 
من هيچ گاه جلوتر از مردى قدم نمى گذارم كه از رســول خدا شنيدم كه درباره او 

مى فرمود: 
»عىل منى كمنزلتى من رىب«؛ يعنى: نســبت على با من مثل منزلت من است نسبت 

به خداى من.3

1. نهج البالغه ابن اىب الحديد ج 18، ص 224 قصار 75.
2. فاتح خيرب، ص 101.

3. الصواعق املحرقه، ص 108.
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   982. شير بيشه شرف    

19 رمضان برابر با 9 بهمن سال 39 هجرى شمسى فرا رسيد:1 
وقتى خبر شــهادت موال امام على به عمروعاص رسيد با اشتياق به پيش معاويه 

رفت و گفت: اى معاويه مژده! 
معاويه: چه مژده اى؟ 

عمروعاص گفت: آن شيرى كه سرزمين عراق را زير چنگال خود داشت از دنيا رفت. 
معاويه گفت: به خرگوش ها بگو هركجا مى خواهند براى چرا بروند...2

   983. زيبا فرموده    

احمدبن حنبل شيبانى معروف به ابن حنبل مى گويد: 
درباره هيچ يك از صحابه رسول خدا به اندازه على بن ابيطالب فضايل نقل نشده 
اســت و در صحيح مسلم آمده است كه: دوست داشــتن على نشانه ايمان و دشمن 

داشتن او نشانه نفاق است.3

   984. پيرو رسول خدا هستم    

امام وقتى به طلحه و زبير فرمود: به چه علتى شما با من مخالفت مى كنيد مگر شما 
نبوديد كه از من خواستيد زمام امور را به دست گيرم؟ 

آن ها گفتند: ... عاملى كه ما را رنجانده است مخالفت تو با روش عمربن خطاب است 
او در تقسيم بيت المال سابقه افراد را در نظر مى گرفت ولى تو امتياز ما را ناديده گرفته و 

ما را در رديف بقيه مسلمانان قرار دادى....

1. اين تاريخ برابر با سال 661 ميالدى و برابر 9 بهمن ماه سال 39 هجرى شمسى است.
2. بحاراالنوار، ج 41، ص 69.

3. آن گاه كه هدايت شدم، ص 232، به نقل از صحيح مسلم، ج 1، ص 48.
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امام على به آن ها فرمود: ... در زمان رسول خدا ديديم كه او بيت المال را به طور 
مساوى تقسيم مى كرد.1

   985. نخستين وفادار    

مرحوم عالمه امينى در ج 3 الغدير روايات بســيارى از كتب معروف اهل سنت آورده 
است كه پيامبراسالم پس از بعثت تا 3 سال فرمان نيافت تا اسالم را آشكار كند. 

در اين مدت تنى چند به او ايمان آوردند و نخستين كس از مردان على بود.

   986. تشنه حكمت    

نرسيســيان يكى از فضالى مسيحى مى گويد: اگر امروزه اين خطيب بزرگ بر منبر 
كوفه پاى مى نهاد مى ديديد كه مسجد كوفه با آن پهناوريش از سران و بزرگان اروپا موج 

مى زد آنان مى آمدند تا روحشان را از درياى بى انتهاى دانش او سيراب سازند.2

    987. اولين ها و برترين ها على   

مرحوم عالمه امينى در كتاب شــريف و عزيز الغدير نام بيش از ده هزار نفر شاعر را 
ذكر كرده كه در البالى اشعارشــان به اين نكته كــه امام على بن ابيطالب جزء اولين 

نفرى بود كه به رسول خدا ايمان آورده و روزه گرفته و الاله اال اهلل  گفته است.3
و در هميــن جلد مرحوم عالمه بيش از يكصد حديــث از پيامبراكرم و على و 
صحابه و تابعيــن و مورخان و محدثان ديگر نقل مى كند كه همگى گواهى مى دهند بر 

اين كه على نخستين نفر از مردان بوده كه به رسول منجى ايمان آورده است. 
خداونــد دربــاره قــرآن فرمــود: »لو انزلنا هذا القرآن عىل جبل لرأيته خاشعا متصدعا 

1. رشح نهج البالغه: ابن ابى الحديد، ج 7، ص 42.
2. حساس ترين فراز تاريخ، ص 282.

3. الغدير، ج 3، ص 231.
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من خشيته الله «1؛ يعنــى: 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 
اّحبتى جبل لتهافت..«2 اگر طاير انديشه 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

   988. سى هزار ويژگى و برترى    

نويسنده كتاب تذكره الخواص كه خود از نويسندگان حنفى اهل سنت است مى نويسد: 
»مردى از ابن عباس پرســيد: راستى كه چقدر فضائل على زياد است فكر مى كنم كه 

به سه هزار فضيلت رسيده باشد؟«.
ابن عباس در جواب گفت: »فضائل على به ســى هزار نزديك تر اســت تا به سه 

هزار«. 
سپس در ادامه گفت: اگر درخت ها قلم گردند و درياها مركب و جن و انس نويسنده 

و حسابگر آن شوند نمى توانند فضائل على را شمارش كنند.4

   989. پرچم دار مؤمنان در قرآن   

طبرى در ذخائرالعقبى پس از ذكر 9 آيه درباره على مى نويسد: 
»در آيات قرآن هر كجا كلمه اى »آمنوا« باشــد على رهبر و پرچمدار و بزرگ ترين 

نمونه آن است«.5

   990. گوی سبقت از همه ربود    

ابوجعفر اســكانى معتزلى متوفاى ســال 240 در رســاله خود مى نويسد: همه مردم 

1. حشر / 21.
2. حكمت، ص 111.

3. گفتارى از عالمه بزرگوار حضرت آيت اهلل  جوادى. 
4. تذكره الخواص، ص 13.
5. ذخائر العقبى، ص 89.

518



مى دانند كه على افتخار پيشگامى در اسالم دارد. پيامبراكرم در روز دوشنبه مبعوث 
شد و على روز سه شنبه به او ايمان آورد. 

لذا مى فرمود: من نخستين كسى هستم كه اسالم آوردم. 
اين مسأله از هر مشهورى مشهورتر است و ما كسى را در گذشته نيافته ايم كه اسالم 
على را سبك شمارد يا بگويد او اسالم آورد در حالى كه كودك خردسال بود عجب اينكه 
افرادى مثل عباس و حمزه براى پذيرش اســالم منتظر عكس العمل ابوطالب بودند ولى 

فرزند ابوطالب هرگز منتظر پدر ننشست و ايمان آورد.1

    991. نورانى ترين بخشش زندگى على   

درخشــيدن امام على در ماجراى »انذر عشريتك االقربني وليلة املبيت«؛ )خوابيدن در 
رختخواب پيامبر ( از نورانى ترين بخش زندگى آن حضرت مى باشــد كه علماى اهل 

سنت نيز به آن اشاره كرده اند.2
نويسنده كتاب ينابيع المودة كه خود از مذهب اهل سنت مى باشد درباره اميرالمؤمنين 
على مى نويسد: من درباره مردى كه اهل ذمه )يهود و نصارى( در عين اينكه پيغمبرى 

محمد را قبول ندارند ولى به على احترام مى گذارند چه بگويم؟.... 
درباره شــخصيتى كه پادشــاهان فرنگ و روم صورتش را در عبادتگاه خود نقاشى 

كرده... و عكس او را بر روى شمشيرهاى خود نيز نقاشى كرده بودند چه بگويم؟
من درباره كســى كه وى روى شمشــير عضدالدولة بن بويه و فرزندش ركن الدوله و 
آلپ ارسالن و فرزندش ملكشاه ديده مى شد چه بگويم؟ درباره كسى كه پادشاهان ترك 
و ديلم به شمشــيرى كه عكس آن حضرت را داشــت تبرك مى جستند و آن را وسيله 

پيروزى و فتح خود مى دانستند چه بگويم؟...3

   992. گفتارى حكيمانه از سر انصاف   

 ايلياپا وليج مورخ و خاورشــناس روســى در كتاب اسالم در ايران درباره امام على

1. به نقل از كتاب شريف الغدير، ج 3، ص 237.
2. سريه ابن هشام، ج 1، ص 483.

3. ينابيع املودة، ص 178.
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مى نويسد: على پرورده محمد و عميقا به وى و امر اسالم وفادار بود على تا سر حد 
شور و عشق پاى بند دين بود صادق و راستكار زيست...

هم سلحشــور بود و هم شــاعر و همه صفات الزمه اولياءاهلل  در وجودش جمع شده 
بود.1

   993. راه انحراف    

از عبدالرحمن بن ســلمى كه از قراء بزرگ كوفه بود پرسيده شد: تو را به خدا سوگند 
چرا از على رو گردان شدى و كناره گرفتى؟ آيا از زمانى كه على در تقسيم اموال كوفه 

سهمى ويژه به تو و خاندانت نداد از او جدا نشدى؟ 
وى پاســخ داد: حال كه به خدا ســوگند دادى، آرى.2 اما معاويه اين طور نبود روزى 
معاويه با يارانش در كنار شاه راهى به تفرج نشسته بود كه كاروانى از زر و سيم و غالم و 
كنيز از آِن او، از برابرش مى گذشت او گفت: خدا ابوبكر را رحمت كند كه با دنيا پيوندى 
نداشــت اما عمر دنيا به ســراغش آمد ولى او نرفت، ولى دنيــا در پى عثمان رفت و او 
استقبال كرد، ولى ما و دنيا به هم در آميختيم، به خدا سوگند اين قدرتى است كه خداوند 

آن را به ما ارزانى داشته است.3

   994. على در ميان شماست    

ابوبكر )خليفه اول( مى گويد: مرا به خود واگذاريد و از من دســت بكشيد من بهترين 
شما نيستم در حالى كه على در ميان شماست. 

»اقيلوىن لست به خري منكم وعىل فيكم«؛ و در جــاى ديگر مى گويد: على نزديك ترين 

مردم به خدا، و بهترين فرد از نظر منزلت و باالترين كس از خدمت فداكارى و مجاهدت 
است. 

و عمربن خطــاب مى گويد: ما در زمــان پيغمبر چنان به على مى نگريســتيم كه بر 
ستارگان نگاه مى كنيم. 

1. رشح نهج البالغه، عالمه جعفرى، ج 1، ص 176.
2. بحاراالنوار، ج 296/34.

3. تاريخ امم و امللوك، ج 4، ص 247.
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   995. صاحب روح كلى جهان عليست    

جبران خليل جبران نويسنده پر شور مسيحى مى گويد: به عقيده من فرزند ابى طالب 
نخســتين كســى بود از عرب كه با روح كلى جهان ارتباط برقرار كرد و با آن همنشين 

شد....
مرگ على مانند مرگ پيامبران روشن بين بود همان پيامبرانى كه به شهرى روى 

مى آوردند و با مردمانى مى زيستند كه هرگز شايسته آنان نبودند.1

 996. 18 شرف و شايستگی   

»عن ابن عباس قال: كانت لعىل مثاىن عرشة منقبة لو مل يكن له اال واحدة لنجا ولقد كانت له 

مثاىن عرشة منقبة مل تكن الحد من هذه االمة«.

ابن عباس مى گويد: على را هيجده افتخار و بزرگى داشــت كه اگر كســى يكى از 
آن ها را نيز داشــت نجات مى يافت در حالى كه )به جاى يكى( هجده افتخار و فضيلت 

داشت كه در هيچ يك از اين امت نبود.2

  997. اولين بار كه به منبر نشست   

عمربن خطاب بعد از آنكه ابوبكر از دنيا رفت و به خالفت رسيد در اولين منبر خود در 
حضور مردم به مســجد رفت و گفت: اى مردم! براى على بن ابيطالب دوازده ويژگى و 
برترى هست كه ديگران داراى آن فضايل نيستند و احدى همانند او آن ويژگى ها را ندارد. 

1. تولد او در خانه خدا؛ 2....  

  998. 2 نكته عجيب   

نكته 1: در قرآن كريم آيات زيادى در شأن واالى عزيز دو جهان حضرت زهرا در 
كتب تفسيرى اهل سنت و شيعه وجود دارد كه عبارتند از: 

بقره 31 ـ 32 ـ 37 ـ 124 ـ 136 ـ 137 ـ 238 و آل عمران 61 ـ 195 ـ رعد 29 ـ 

1. حساس ترين فراز تاريخ، ص 296.
2. خصال صدوق، ج 2، ص 605.
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ابراهيم 24 و 25 حجر 47 ـ نحل 43 ـ اسراء 26 ـ 28 ـ 57 ـ طه 115 ـ 132 ـ انبياء ـ 
102 ـ 103 ـ مؤمنون 1 و 2 و 23 نور ـ 10 و 35 ـ 36 ـ فرقان 20 ـ 54 ـ 74 ـ روم 4 
ـ 5 ـ 30 سجده 16 ـ 24 ـ احزاب 33 ـ 41 ـ 57 ـ 58 فاطر 34 ـ ص 35 ـ زمر 65 ـ 
شورى 23 ـ دخان 1 ـ 3 ـ جاثيه 21 ـ احقاف 15 ـ محمد)ص( 11 ـ ذاريات 17 ـ طور 
17 ـ 21 ـ الرحمن 19 ـ حشــر 9 ـ تحريم 8 ـ 12 ـ مزمل 9 ـ مدثر 35 و 36 ـ دهر 8 
ـ 13ـ  عبــس 38ـ  39ـ  مطففيــن 22ـ  28ـ  طارق 15ـ  فجر 1ـ  4ـ  ليل 3ـ  ضحى 
5 ـ قدر 1 ـ بينه 5 ـ عصر 3 ـ كوثر. )تفســير اين آيات در كتاب 1001 نكته از زندگانى 

حضرت زهراء آمده است.(
 نكته 2: ســيدبن طاووس مى فرمايد: اين كه مكرر در مكرر مولى على بن ابيطالب
براى حفظ جان سرورمان رسول خدا خود را سپر بالى ايشان قرار دادند غيرقابل انكار 

است براى مثال: 
حضرت امير در بســتر رســول خدا خوابيد تا آن حضرت بتواند هجرت كند و در 
جنگ احد با اين كه همه فرار كردند جان مباركشــان را ســپر رسول خدا كرد و بعد از 
هجــرت رســول خدا امام على تك و تنها 3 روز در مكــه ماند تا افراد تحت تكفل 
ســرورمان رسول خدا را به مدينه ببرد اين در حالى بود كه ايشان كاماًل در خطر بودند 
و ساير فداكارى هاى امير يكتاپرستى حضرت على به تواتر در كتب اهل سنت و شيعه 

آمده است كه اصاًل جاى انكار نيست. 
نتيجه آنكه: تمامى نتايجى كه بر اثر نبوت رسول خدا در عالم به وجود آمد و همه 
آن خيرات و ثواب ها و پاداش ها و زنده ماندن دين خدا و باقى ماندن مســلمانان تا االن 
به واسطه رشادت هاى آن عزيز يعنى امام على است لذا اميرالمؤمنين على در همه 

اين خيرات و نيكى ها و ثواب ها شريك رسول اهلل  هستند.

   999. حديثى از حضرت معصومه  

 بنت حضرت موسى بن جعفر حضرت فاطمه معصومه محدثه و عالمه آل محمد
با سندى متصل از مادرشان حضرت زهراى بتول نقل مى كنند كه: رسول خدا فرمود: 
وقتى مرا در معراج به آســمان بردند داخل بهشت شدم در آنجا قصرى از دُّر سفيد ديدم 
كه آن با ياقوت و دُّر زينت شده بود و بر آن در پرده اى بود بر آن در نوشته است: »الاله 
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اال الله ، محمد رسول الله ، عىّل وىّل القوم« و بر پرده آن نوشــته شده بود: »عجبا! كيست مثل 

شيعيان على؟«.
وقتى داخل آن شــدم قصرى از عقيق سرخ ديدم كه در آن از نقره و آن در با زبرجد 

سبز زينت شده بود و بر آن در نيز پرده اى بود، بر در نوشته شده بود: 
»محمد رسول خداســت و علّى وصّى اوست« و بر پرده آن بود: »بشارت بده شيعيان 
علــى را به حالل زادگى«.... و بر پرده قصر بعدى نوشــته شــده بود: »شــيعيان على 

رستگارند«.1

   1000. سبع العلويات    

                                                ابن ابى الحديد سنى مذهب هفت قصيده طوالنى در ستايش پيامبر و موالى 
متقيان دارد كه به سبع العلويات معروف است و قصيده عينيه او در 80 بيت بهترين 

قصيده او نيز محسوب مى شود. 
اين قصائد در مجموعه اى به نام الروضه المختاره در دمشــق بارها به چاپ رســيده 

است. 

   1001. موحبتی وسيع    

پيامبر اسالم فرمود: جبرئيل با برگ سبزى از طرف خدا نزد من آمد كه در آن برگه 
با خط سفيد نوشته شده بود: به درستى كه دوستى و محبت على بن ابيطالب را بر همه 

مخلوقاتم واجب كرده ام)اى رسول( اين پيام من را به همه ى آنها برسان.2
عثمان به حضرت على عرض كرد: يا على! گناه من چيســت كه قريشــيان تو را 
دوســت ندارندـ  چرا كه تو 70 نفر از مردانشــان را كه چهره هايشان مانند شمشيرهاى 

طاليى بود را كشته اى.3

1. بحاراالنوار، ج 68، ص 76، حديث 136.
2. امالی طوسی، ح 1376.

3. معرفة الصحابة، احمد بن حنبل، ج 1، ص 86، ح 328.
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فصل دهم 

اشعار شعراء در باب واليت و امامت 

استاد علی موسوی گرمارودی:

»علی جویی ما، حق جویی ماست.«

منبع: خط خون.





  اشاره اى ّبشار   

به راستى مى توان شعرى كه در مدح حضرت اميرالمؤمنين على سروده شده است 
را دليلى بر برترى و اثبات امامت حضرتش محسوب كرد؟ 

شــاعران پارســى زبان به جهت ارتقاء و القاء مفاهيم بلند اشــعار خود مجبورند به 
شــكل تلميح از آيات و روايات اســتفاده كنند پس به طور طبيعى بايســتى به مطالعه 
قرآن و تفاســير و احاديث، آن هم به شــكل عميق اقدام نمايند آن ها پس از بررسى و 
درك حقيقتــى به نام واليت و امامت به مدح موال اميرمؤمنان على پرداخته اند و اين 
ســروده ها از بررسى  دقيق شعراء در اين زمينه حكايت دارد؛ لذا در اينجا اشعارى در باب 

امامت حضرتش آورده شده است.

  شادباش اى دل   

مرحــوم عارف بزرگ آقاى آيةاهلل  ســيدعلى قاضى بــراى روز غدير آمادگى زيادى 
را تدارك مى ديدنــد لباس هاى فاخر در برمى كردند و با شــيرينى از ميهمانان پذيرائى 
مى نمودند و هميشــه به يكى از دوستان يا فاميل تكليف مى نمودند كه خطبه روز غدير 
حضرت پيامبر را با صداى رســا قرائت نماينــد. در يكى از همين روزها بود كه حالت 
وجد و نشــاط بر او مستولى گشــته و فى البداهه به گفتن اين قصيده پرداختند و يكى از 

حاضرين در مجلس آن را يادداشت كردند. 
هم مخور انــدوه كه آيــد دير دير شــاد باش اى دل كه شاد آمد غدير

بى نظير روزهايــت زو چو نوروز اســت عيد  اســت شــب ها  القدر  ليلــة 
يا كه گــردد لطف يزدان دســتگير كــى توانى مدح ايــن فرخنده گفت 
بگــوى  اول  كــردگار  درود  تــا شــود مــدح و ثنايــت دلپذير پــس 
چشم خود ســرمه نكردستى تو دير گفتمش اين جادوئى از جادوئيســت 
مســتديربس غدير اى جان در او اسرارهاست  بگردش  عالــم  او  نقطــه 
كــه فــرو مانــد در او عقــل دبير مــدح مداحــان عالــم آن اوســت 
شــادى عشــاق جــان و دل اســيرروز فضل و فصل و اصل روزهاســت 
فرشى از ســندس لباســى از حريرروز الطــاف اســت از يــزدان پاك 
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سلســبيل جــارى از عــرش كبيــر روز جنات اســت و غلمــان و قصور
ســاخته  حــق  قــدرت  از  مهريــرباغهــا  ز  او حروه منــدش  در  نــه 
اندكــى گــر گفتــه آيــد از كثيرگــر بگويــم تا ابــد مــن روز روز 
از چه از شــادى نتابى گشــت سير بازگــو آخر چــه بود اى جــان دل 
اى عجب سور و ســرور از كهنه پيركه پس از پيــرى تو خندانى و خوش 
تا يكــى وردى كنى موى چو شــيررو تــو خــاك خويش آمــاده بكن 
پــس پيمبــر احمــد و حيــدر وزير گفت از آن شادم كه اللهم خدا است 
مى رســد در ســر بشــارات بشــير از چــه پژمان كردم و آشــفته رنگ 
كــور بودم گشــتم از نــورش بصير پيــر بودم گشــتم از يوســف جوان 
مى زيــم بــه از كيــان وارد شــير بس بــه ملك فقــر عين ســلطنت

حوروش آن به كه باشــد در ســتيرســر بنهفتــه همــان ناگفتــه بــه 
الحمير بانــگ ناى و چنگ و گوش گاو و خر  نيايد صوتشــان صــوت  خــوش 
هســت از لوز و شــكر بى ميل و سير همچوكركس كو بمردارى خوش است
كه شــد از صوت حسن در دارو گيرلوز و شكر طوطى خوش لهجه راست 
بشــنوى تا شــر شــر شــر شــريرشــرح نهــج و آن حكايتهــا ببيــن 
بــا علــى كارى نــدارد ايــن نفير يــا پيامبــر يــا كــه قــرآن مجيد 
پيش اينــان خورده تــر از يك فقير جملــه عالمهــاى جاويــد خــداى 
حيف ميدان ياد ســگ در نزد شــيرخويش را مسكين رها كن زين مقال 
حســبك الرحمن ذوالعــرش الكبيرخويــش را مى كــن فــداى خاندان 

  على قرآن جامع   

چكامه غديرخم، كه در سال 1356 ه . ق . توسط حضرت آيةاهلل آقاسيدعلى قاضى)ره( 
سروده شده است: 

مَيتاُز عن َغريِِه كالخِط ىف الكتِب وكـــــلُّ فرٍد لُه َوْجــــه يَِبنُي ِبـــِه    

و هر عالِمى داراى صورتى است كه بدان صورت مشخص مى شود و از ديگران ممتاز 
مى گردد، همچون خط در كتاب ها. 

الَريَْب يَْعرُِض ىف قرآننا الَعَجِب َوَهُو الكتاُب الذى الَريَْب فيِه كام    
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اين عوالم كتابى اســت كه نشانه هاى عظمت خداوند است و نشانه صفات و معناى 
اسماء و دالئل اعجاز او مى باشد، و شكى هم در آن نيست. »ذلك الكتاب ال ريب فيه و اين 

كتاب بى هيچ ريب و شك است( )آيه 2 بقره(.
النُكَْربَْيَنُهمـــا فأقرأهام تُِصـِب هـــام كتابـــــان البل واحد ابدا    

قرآن و جهان هســتى دو كتاب آفرينش هستند و اختالفى در آن دو هم وجود ندارد 
پس در آن دو تدبر كن. 

لألنبياء َمَدى األعصاِر والِحَقِب يَْهِدى اىل الرشد منها كلام نزلت     

اين قرآن راهنماى هدايت اســت، همچنان كه همه آنچه براى پيامبران ديگر نازل 
شده است، در دوران هاى مختلف، براى هدايت بوده است. 

مخلوِق روحا عىل جسٍم ِبَغرْي أِب كُصُحِف موىس وابراهيم والَولِداك    

چون كتاب موسى و ابراهيم و فرزند آفريده شده از روح و در بدن فرود آمده كه پدر 
ندارد. 

ما جاء وحيا وما يَدريِه كُلُّ نبى ما أُوىَت األنبياء من َربهم وكذا    

آنچه از طرف خداوند به پيامبران عطا شده است، و نيز آنچه بر آنان به صورت وحى 
نازل شده و آنچه همه پيامبران از آن آگاه بوده اند. 

ُمَهْيِمُن الكتب ىف تبيانه العجب وكــل علم ففى القرآن أَْجَمُعــُه    

قرآن جامع همه دانش ها است و با بيان عربى خود در برگيرنده همه كتب است. قرآن 
در عين حالى كه كمترين الفاظ را دارا است شامل همه معانى است. 

ىف سورِة الحمِد َسْبٌع نخبُة النَُّخِب وكـــلام فيه مجمــــوٌع ِبُجْملَِتـه     

و هر آنچه در ســوره حمد است، خالصه اى است از معانى بسيار كه در قرآن موجود 
اســت و اين از آنچه در اهميت و فضيلت اين ســوره آمده اســت و اينكه اين سوره در 

بردارنده مطالب همه قرآن است معلوم مى گردد. 
قِد اُحتَوتُْه كأِم األُِم ىف الَنسِب وكـــلام قد َحوتُه الحمُد بَْسَملـٌة     

بسم اهلل در برگيرنده كل معانى حمد است، و اين زاييده آن و آن مادر اين است.
تحوى الجميَع َفَسبِّح فيه واقرَتِِب والبــابها كــل ما فيهـا ونُقطَتهـا     

همچنين است در مورد باء و نقطه آن، پس تسبيح و تقرب بجوى. 
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أكــرم ِبقاِعِدهم فيهــا وُمْنَتَصــِب  َفْهـَى الواليُة فيهم قائٌم أبـدا    

آنان كسانى هستند كه واليت در ايشان برقرار است و گرامى باد آنان كه هم اكنون 
منصوب بوده اند. 

فالفضُل ىف ِسرْتِها عن جاهٍل َوَغبٍى يا صاحِ دَْع يُوموٍز انت قاصُدها     

اى دوســت من پوشيده بودن حقايق بهتر از آشكار كردن آن ها است و براى شخص 
خواهان اشاره اى مختصر كفايت مى كند. زيرا همين مقدار اشاره براى اشخاصى كه مورد 

عنايت قرار گرفته اند كافى است تا او را به جستجو و حركت وا دارد. 
منجاَة َخلٍق َمْن األوصاِب والنََّصِب  ْوحِ آيَتـُه   َفــأنزَل اللّه ُ يَـوَم الدَّ  

پس خداوند روز درخت تنومند )يعنى روزى كه زير درخت تنومند و در كنار آب غدير 
مستتر شد( آيه خود را نازل نمود، آيه اى كه نجات خلق از سستى و رنج در آن بود.

لُِيعرفوهـــا كمــا هم يعرفونــك ىب أظِهر من البالهذا الخلق نُْقطََتها     

آشــكار كن براى خاليق رمز نقطه »ب« را تا آن ها هم آن را بشناسند، همچنان كه 
تو را بوسيله من شناختند. در حديث دعا آمده است كه: »اللهم عرفنى نبيك...«

فــال تََخّيْل لخريٍ الَْخلِْق مـن َعَتــِب  آيا بايّاك اعنى واسمعى نَزَلَْت     

حقائقى را بر ما آشــكار كــن و آيه هايى مانند ضرب المثل عربى »اياك اعنى واسمعى 
يا جارة )به در مى گويم ديوار بشــنود«، نازل شده است و جاى گله گذارى از پيامبر باقى 

مگذار. 
َواللّه  عــاِصُمُه من رشِّ ذى الَنَصـِب بَــلِّْغ وااِلّ َفلَْم تُْبــلِْغ رِسالَُتـه     

ابــالغ كن كه در غير اين صورت رســالت را ابالغ نكرده اى و خداوند تو را از شــّر 
بدخواهان حفظ مى كند. 

مــن الحجـارِة واالحداج والَقَتـــِب َفــُهّيَئْت لرســولِ اللّه  َمرَْقَبـٌة    

پس جاى بلندى براى رسول خدا آماده شد از سنگ و مكانى و جايى. 
بخطبــِة هى حقا احسُن الُخطَــِب وقام سيُد من ىف الكون يَْخِطُبُهْم     

سرور كائنات برخاست و خطبه اى ايراد نمود كه از بهترين خطبه ها است. 
وأىُّ َسْمعٍ ترى لِلْجاِهِل الَوِغــــِب؟! َفقال ما قال ىف هذا واْسَمَعُهْم     

پس در اين باره آنچه را بايد بگويد بگفت اما نادان و پست كجا و گوش شنوا كجا.
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قالوا: بىَل، قال: هذا السيُد ابُْن أىب أَلَْسُت أُْوىل ِبكم ِمنكم النُْفِسكُْم     

آيا ولى و سخنگوى شما نيستم؟! گفتند: بلى، فرمود: اين بزرگوار فرزند پدر من است. 
كَِمْثلِِه ىف الُعىل َوالَْفضِل والنَّسِب  بعدى َوليُّكُُم ما فيكُُم أََحٌد    

پس از من كه در مرتبت و فصل در بين شــما كســى با او همتا نيست ولى امر شما 
است. 

َفْضـالً من اللّه ِ أعطاه بـال طَلَِب َمـن ذا يدانِْيِه ىف ِعزٍّ يَُخصُّ بـه    

چه كســى تواند در مرتبه بزرگى كه خداوند به او اختصاص داده به او نزديك شود. 
اين برترى را خداوند به او بدون تقاضائى از جانب او اختصاص داده است.

البتوُل ِصْنُوله ىف الِديِن والَحَسِب  نَفُس الرسوِل ابوالِسطَني بَْضَعُتُه     

خــود پيامبر و پدر دو نوه و پاره تن او و كســى كه فقط حضرت فاطمه در دين و 
بزرگى با او هم طراز است. 

شمِس الظهريِة لكن أعجُب العِجب دَْع يا وىلُّ فإن األمُر أظهُر ِمن    

اى دوســت من رها كن سخن را )در اين زمينه( كه اين مسأله امرى بسيار واضح و 
آشكار است حتى آشكارتر از آفتاب در ميانه ظهر و من در شگفتم.

من يفرتى الرِشَك اللرْحمِن ِبالكَِذِب اال قليٌل أَُووا للكَهف حني رأوا     

مگــر يــاران كهف زمانى كه ديدنــد و دريافتند كه آنان راه افتــرا و دروغ در پيش 
گرفته اند. 

يَروَن كَْهَفُهُم ىف الَصلِب َوالَسلَِب ُهْم ِفْتَيٌة ُدوَن اَْهِل الكهِف ِعَدتُّهم     

اينان كه عده آن ها كمتر از تعداد اهل الكهف بود )منظور ياران حضرت على7 اســت 
كه پنج نفر بودندـ  مترجم( مى دانســتند كه سرنوشــت ايشان صليب )چوبه دار( و غارت 

شدن است. 
لِلمــؤمنني وعيٌد َغرْيُ ُمْعَتَقـِب  َفــُهو الَوىِلُّ َوهذا يَُوُمُه طََربــأ    

پس او ولّى است و امروز روز شادمانى مؤمنين براى او  است و امروز روزى است كه 
شادمانى )و طرب: خارج شدن از وضع معمولى( بازخواستى ندارد.

يوَم الغدير َومن يَْخُبث َفلَْم يَِطِب َمْن طاب َمولُِدُه َفالعيُش طاَب لَه     
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در روز غدير اين مردم پاك نســب هستند كه شادمانى مى كنند، اما ناپاكان شادمانى 
نمى كنند، اشاره به حديثى از حضرت پيامبر9است كه در اين مورد صادر شده است. 

ُر االرَض من رِشٍك َومن نََصِب يُطَهُّ أو أَْن يَُقـــوُم ِبأمرِاللّه  قـــامئُُة     

تا اين كه به دســتور خداوند قائم بالحق پهنه زمين را از شــرك و كينه توزى نسبت 
به خاندان عصمت پاك گردانى

و أنت أدرى مبا فيهـا ومل تَِغب يا صاحَب الداِر أنت املُرتَجى أبدا    

اى صاحب خانه تو آرزوى هميشــگى ما هســتى و تو بهتر مى دانــى كه بر ما چه 
مى گذرد )پس در ميان ما درآى( و تو بر اين حوادث آگاهى و غايب نبودى.

بالَعْجِز معرتٍف والجهِل مكَتِسِب يا صاِحَب الداِر أَنِْجْح حاَج ُمَمِتدحٍ     

اى صاحب خانه )دنيا( نياز اين ثناگوى را كه به ناتوانى خود معترف است و جز نادانى 
چيزى ندارد بر آورده ساز. 

للفضل مرتِِقب بالباِب منِتصِب يا لذل ُمْقرَتٍِب بالِقل ُمْنَتِسٍب    

با حقارت روى به شــما آورده و به حرمت و عطاى شــما اميد دارد و در درگاه شما 
انتظار مى كشد.

ِمــن أملَنبَّأ من أنبائِِه الُحُجــِب فالِعلْم والكشُف وااليقاُن قد ظَهرَْت    

هرچه بدانيم و هر يقينى كه براى ما حاصل شود همه و همه از خزائن اسرار خداوندى 
است)كه به وسيله شما نصيب ما مى شود(. )اين شعر به طور تقطيع آورده شده است(.

  سروده حسان  بن ثابت  

حسان  بن ثابت اولين كسى است كه حادثه بزرگ غدير را به شعر در آورد او بالفاصله 
پس از خطبه رسول اكرم9در غديرخم ونصب امام على7 به امامت مسلمين به پا خواست 

و خواند:
بخُم والسمع بالرسول مناديا يناديهم يوم الغدير نبّيهم     

رضيتك من بعدى اماما و هاديا فقال له: قم يا عىل فانّنى    

فكونوا له اتباع صدق مواليا1 فمن كنت مواله فهذا اولّيه     

1. الغدير، ج 2، ص 34، ص 180، ص 350. 
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كميت اسدى نيز چنين شعرى را گفته است: 
ابان له الواليه لو أطيعا و يوم الدوح دوح غديرخم     

واقومهم لدى الحدثان ربعا1 اضاعوا امر قائدهم فضلّوا    

و دعبل خزاعى نيز اين گونه سروده است:
بدعوى تراث ىف الضالل نتاب  وما قيل اصحاب السقيفة جهرة     

لزّمت مبامون عن العرثات2 ولو قلّدوا املوىص اليه امورها     

  سروده اى از امام شافعى  

امام شافعى طى اشعارى مى گويد: 
ما الرفض دينى والاعتقادى قالوا ترّفضت قلت كالً     

خري امام و خري هاد  لكن تولّيت غري شك     

فانّنى ارفض العباد ان كان حّب الوىّص رفضا    

يعنى: به من گفتند رافضى )شيعه( شدى گفتم ابدا، رفض دين من نيست و نه اعتقاد 
من، ليكن دوســت مى دارم بدون شــك بهتر`ين امام و بهترين هادى، اگر معنى رفض 
)شيعه( دوستى وّصى3 پيغمبر است پس بدرستى كه من رافضى تر از همه مردم هستم.4

  واليت و مثال آن در فيه ما فيه موالنا  

عقل در تن آدمى همچون اميرى اســت مادام كه رعاياى تن مطيع او باشــند همه 
كارها به اصالح باشد اما چون مطيع نباشند همه به فساد آيند...

پس وقتى كارها به صالح باشــند كه در آن ده )روستا( ساالرى باشد و ايشان مطيع 
باشند اكنون عقل وقتى انديشه اصالح اين رعايا )مردم( كند كه به فرمان او باشند مثاًل 

فكر كرد كه »بروم« وقتى برود كه پاى به فرمان او باشد و گرنه اين فكر را نكند...

1. الغدير، ج 2، ص 34، ص 180، ص 350. 
2. الغدير، ج 2، ص 34، ص 180، ص 350. 

3. جناب وصى در كتب قديم به القاب امام على گفته مى شــد چرا كه وصى رسول خدا بود معاويه تالش 
بسيارى كرد تا اين لقب و صفت زيبا را كه صرفا اختصاص به امام على را دارد را در تاريخ و احاديث حذف كند.

4. ينابيع املودة، ص 355. 
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اگر سايه عقل  بر آدمى نباشد همه اعضاى او معطل شوند دست به هنجار نگيرد پاى 
در راه راست نتواند رفتن 

چشم چيزى نبيند... و در حقيقت آن همه كارها از عقل مى آيد اعضا آلتند.
... خليفه وقت، او همچون عقل كل است عقول مردم همچون اعضاى وى اند، هرچه 
كنند از ســايه او باشــد واگر از ايشان )مردم( كرده اى بيايد، از آن باشد كه آن عقل كل، 

سايه از سر او برداشته باشد. 
همچنان كه مردى چون ديوانگى آغاز كند معلوم گردد كه عقل او از سر برفته است1

  سروده اى از حكيم وفايى شوشترى  

هى شعله زن به جانم وهى بر دل آذرا ساقى بريز باده مرا هى به ساغرا  
خم خــم بياور بــاده نخواهيم ســاغرا هى هى كنون عيد غديرخم است ُقم  
نبوديش مطهرا تو  گر شــخص كامل  در حيرتم خدا به چه مى شد شناخته   
خواندن تو را به يــارى از هرچه بهترا يا مظهرا العجائب يا مرتضى على   

  شعر استاد علي موسوي گرمارودي  

جناب آقاى على موسوى گرما رودى اين شعر را سروده اند. 
برخيــز و از آن شــراب برتر مى ريز ساقى زمى زالل كوثر مى ريز  
از خم غدير پر كن و پى در پى   بــا يــاد رخ علــى حيدر، مــى ريز

البته ايشــان شعرى بسيار پر مغز و زيبا با نام حماســه بان غدير براى عالمه امينى 
نويسنده كتاب الغدير سروده اند

  شعر استاد اخوان ثالث  

از ميان همه شــعرهايى كه در رثاى عالمه گرانقدر مرحوم حاج شــيخ عبدالحسين 

1. فيه ما فيه، موالنا جالل الدين بلخى.
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امينى صاحب كتاب گران ســنگ الغدير سروده شده يكى نيز قصيده مرحوم اخوان ثالث 
شاعر نامدار معاصر نيز مى باشد كه از نوع خود زيبائى خاص دارد. 

اگر صياد را باشد دل از صيدى و دامى خوش 
وگر آهو به دشتى ايمن از خّرم خرامى خوش

  سروده اى از ابن يمين  

اميرمحمود فريومدى معروف به ا بن يمين يكى از معروف ترين شــعراى قطعه سراى 
ايران است و در حالى كه سنش از 80 سال گذشته بود در 8 جمادى االخر، 769 هجرى 

درگذشت. و شعرى درباره امامت امام على آورده است كه: 
باشــد به حق وّصى زپى مصطفى على است گر بود مستحق زسلف يك وجود كو   
با عفت و شجاعت و جود و سخا على است  وز حجت نبوت امامت عدالت است   
براعتماد آن كه مرا پيشــوا على است  دارم اميد عفو كرم هست صد گناه   
ساقى حوض كوثر دار البقاء على است  اى دل ز تشنگى قيامت مترس از آنك   

او در قصيده اى ديگر چنين آورده كه: 
نــزد خــداى منّزلتى بس علــى بود  آن را كه پيشواى دو عالم على بود   

در قصيده اى ديگر آورده كه: 
مرتضا  علــى  رادان  ا بن عم مصطفــى  مقتداى اهل عالم چون گذشت از مصطفا   
تا نمــاز بــا نيــاز او نيفتــد در قضا آن كه از مغرب به مشرق كرد رجعت آفتاب   

مرســلى بودى على افضل ز كل انبياء گر نكردى در نبـوت را نبى اللّ  مهر   
جز على را كــس نمى دانم به نص انما  آن كه در حين صالت از مال خود دادى زكات   

ور بگرداند فلك بر ســر بخونم آسيا در والى او نمايم پايدارى همچو قطب   

  سروده اى از فياض الهيجى  
ســزاى امانــت به صــورت بــه معنى

علــّى ولــى آن كــه شاهســت و مولى 
جهان همچو چشم است و او همچو مردم 

جهان همچو لفظ اســت و او همچو معنى 
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وصايــت وصــّى  واليــت  ولــّى 
هــدّى هدايــت هــم اعلــى هــم ادنى

نبــودى ميانــه  در  او  نــور  اگــر 
بمانــدى دو عالــم چــو عينيــن اعمى 

نقــش پايش بــود  بــود گــرد راهش 
موســى  دســت  و  مريــم  عيســى  دم 

عالــم ايجــاد  ســّر  او  نــور  بــود 
تعالــى حــق  قــدرت  او  ذات  بــود 

بــه فــرض محــال ار دهد زهــر قاتل
بود بــه كه غيــرش دهد مّن و ســلوى 

چو او حمله آرد چه رســتم چه دســتان
چو او معجز آرد چه موســى چه عيســى

بيــا بــر ســر كــوى جــاه و جاللــش
ببيــن ريختــه بــر ســر هــم تجلّــى

را او  پــاك  روضــه  اگــر  ببينــى 
كم آيد به چشــم تــو خورشــيد اعلى 

مجــّرد عقــول  خادمانــش  همــه 
معلّــى نفــوس  چاكرانــش  همــه 

چه بدبخت باشــد كه در حشــر گردد
تســلّى جنّــت  بــه  او  در  از  جــدا 

نبــودى پيمبــر  بــا  او  قــرب  اگــر 
نمى گشــت واجــب مــوّدت بــه قربى 

تنــّزل بى واليــش  بــود  ترّقــى 
ترّقــى واليــش  بــا  بــود  تنــّزل 

بى زوالــش حضــرت  عشــرتگه  بــه 
تمنّــى بــر  ريختــه  فــرو  تمنّــى 

امامت كســى را ســزا شــد كــه دارد
تحلّــى بــه فضــل از رذايــل تخلّــى 

قــوى بــازو، از خاطــر اوســت، دانش
گرانمايــه از صحبــت اوســت تقــوى 

زنــده اوســت  گفتــه  از  مــرده  دل 
احيــاى موتى؟ بهتــر  ازين  باشــد  چه 

فــداى ره او چــه دانــش چــه بينــش
طفيــل در او چــه دنيــا چــه عقبــى 

شــهى كز شــرف كرده اوصــاف او را
املــى جــاى  تنزيــل صــد  خداونــد 

كالم الهــى چــه ســابق چــه الحــق
همــه مدحت اوســت حق كرده اِنشــى

536



نبينــى بــه قــرآن نه ســوره نــه آيه
كــه نبــود در او از كمــال وى اِنهــى 

چــه تدبيــر كردنــد اربــاب عــدوان
كه قــدرش كنند از جهــان جمله اِخفى

وليكــن ز مشــت غبــارى چــه خيزد
مخفــى خورشــيد  آفــاق  در  نمانــد 

بدگــو حســودان  ســرد  زدم هــاى 
تــوارى  نقــاب  در  او  نــور  نشــد 

درخشــان آفتــاب  مشــعل  بلــى 
ز بــاد نفــس كــى تــوان كــرد اِطفى 

پيمبــر از  بعــد  خلــق  افضــل  بــود 
جهــات فضايل چــو در اوســت مطوى 

هــم از علــم وافر هــم از حكــم ظاهر
هــم آداب زهــد و هــم آييــن تقوى

هــم از ســبق اســالم و قــرب پيمبــر
چــه از روى صورت چــه از روى معنى 

شــجاعت به حــّدى كه تا روز محشــر
هــم از بــازوى اوســت ديــن را تقّوى

اّمــت پيشــوايان  مســتند  او  بــه 
فتــوى آداب  در  دانــش  انــواع  در 

به او ُجســته نســبت چه قارى چه واعظ
بــدو كرده نازش چــه صرفى چه نحوى

بــه تفســير آيــات، او بــوده مرجــع
بــه تأويــل تنزيــل، او بــوده مــأوى

تعلــم فنــون  علمــش  تعليــم  بــه 
لدنّــى علــوم  ســّرش  ارشــاد  بــه 

بــه هــر واقعــه عقــل او بوده مرشــد
بــه هــر مســأله علــم او بــوده مفتى

امامــت شــروط  وى  در  جمــع  بــود 
الهــى كالم  صريــح  نــّص  بــه 

اســتقامت بــرد  عصمــت  ز  امامــت 
بــه نّص امــر عصمــت پذيــرد تمامى 

نصــوص طهــارت بــر او هســت وارد
براهيــن عصمــت در او هســت جارى

تواثــر حــّد  بــه  بالــغ  احاديــث 
هــم از روى لفــظ و هــم از روى معنى 

مطلــب اثبــات  اّول  كنــم  زقــرآن 
دعــوى اتمــام  احاديــث  از  دگــر 

»لِيُذهب« به شــان كه بــود و »يُّطهر«
ز »يتلوه« شــاهد به ســوى كــه ايمى
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به تنزيل شــد »هل اتــى« از چه منزل
ُعتبــى  كــرد  چــرا  بلّــغ  ز  را  نبــى 

ايــزد مقصــود  بــود  »انّمــا«  از  كــه 
به ســايل كــه انگشــترى كــرد اِعطى 

كــه بــود آن كه بــا او به فرمــان ايزد
بــه قــوم نصارى  نبــى شــد مباهــل 

بــه رد برائــت كــه گرديــد مأمــور
اِنهــى  كراكــرد  رايــت  اعطــاى  بــه 

اخــّوت فضــل  بــود  نبــى  بــا  كــرا 
تســاوى  حــّد  اولوالعــزم  بــا  كــرا 

به شــأن كــه جبرئيــل شــد الفتى گو
پيمبــر بــراى كــه گفــت انــت منّى

بــه روز غديــر از بــراى كــه مى گفت
بــه بــاالى منبــر نبــى اســت اولــى 

براى كــه بود ايــن كه گرديــد صادر
حديثى كه نقل اســت در طير مشــوى 

امامــت ســالم  امــر  كــرد  چــرا 
چــرا اجــر تبليــغ شــد حــّب قربــى 

كســى كاين فضايل مر او راســت ثابت
كســى كاين داليل در او هســت مجرى 

بــود در امامــت ز هــر غيــر ســابق
بــود در خالفــت ز هــر غيــر اَحــرى 

يقين محض جهل اســت و عين شقاوت
مســاوى  را  ديگــرى  او  بــه  نمــودن 

چــه جــا دارد اين كــز ره علــم گويد
كســى اين كه غيــرى ازو هســت اولى 

مرا نيســت بــاور كــه از اهــل دانش
به دل كرده باشــد كســى ايــن تجّرى

مگــر اين كــه در نيــل جــاه و مراتب
دنيــى اربــاب  بــه  تقــّرب  نمايــد 

خدايــا تــو دانــى كــه فيّاض مجــرم
نــدارد بــه جــز درگــه شــاه ُملجى

بــه وى بخــش دانســته تقصيــر او را
بــه وى بخــش چندين گناهــان عظمى

زمــن كــم مكــن نعمــت مهــر او را
كــه درهر دو عالم مــرا اين بس اجرى1

1. ديوان فّياض الهيجى، به كوشش دكتر امير بانوى كريمى، انتشارات دانشگاه تهران 1372، ه ش، تهران صص 
.26 / 25 / 24 / 23
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  ســروده اى از عالــم بــزرگ مالمحســن فيــض كاشــانى  

علــى ثنــاى  ســر  بــر  اى دل و جــان مــن فــداى علــى آمــدم 
اســت الهــوت  كبريــاى  چــون كنم وصــف كبريــاى على؟ مظهــر 
وســّر خدا اســت  پيغمبــر  چــه تــوان گفــت در ثنــاى على نفــس 
كونيــن از  اســت  برتــر  او  كــى ثنايــى بــود ســزاى علــى؟!قــدر 
نمى دانــد او  قــدر  خــدا  بــه خــداى مــن و خــداى علــى جــز 
على؟در حــق غيــر، كــى فــرود آمد؟ اى  َّمــا«  »اِن نــّص  زآســمان 
كــرد مى توانــم  شــرح  كجــا  آنچــه حــق گفــت در وفــاى على از 
كردنــد چهــا  بيگانــگان  كــه  علــى وه  آشــناى  نبودنــد  چــون 
علــى آن جماعــت كــه حــق او بردنــد جفــاى  در  كردنــد  ســعى 
نشــود هيــچ كس بــه جــاى على به خــدا در جهــان پــس از احمد
اهل البيــت باقيــان  آن  از  علــى بعــد  اوصيــاى  و  حــق  ُحَجــج 
شــهيد حســين  مجتبــى،  علــى حســن  دلگشــاى  فرزنــد  دو  آن 
علــم باقــر  و  عابديــن  صــادق و كاظــم و رضــاى علــى ســيد 
مهــدى زكــى،  و  هــادى  و  علــى تقــى  تــاى  بتــول  دودمــان 
ايشــان بــر  درود  مــا  از  علــى بــاد  بقــاى  جنــان  در  بــود  تــا 
ايشــان اســت هــر دو َكــْون آمــد از بــراى على هــر دو عالم طفيل 
علــى روز محشــر حســاب جــن و بشــر بــراى  خــدا  گــذارد  وا 
ايــن خبــر آمــد از خــداى علــى او قســيم بهشــت و دوزخ ماســت
يــا كه باشــم ســخن ســراى على مــن كيم تــا زنــم از ايشــان دم؟
گويــم كيســتى؟  بپرســند  علــى گــر  هــواى  در  محــو  ذره اى 
او محبــت  جــز  هيــچ  نيــم  علــى يــا  والى  همــه  تــا ســر  پــاى 
را او  نيــم  بندگــى  جــان پاكــم به خــاك پــاى على اليــق 
ده حشــرم  روز  بــه  الهــى  علــى يــا  لــواى  ســايه  در  جــاى 
گــردان مــن  شــفيع  را  او  علــى مهــر  لقــاى  از  ســازم  بهــره ور 
توفيقــم نقــد  بــه  ده  علــى حاليــا  هــداى  تابــع  شــوم  تــا 
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گــردان چنــان  مــرا  كــه بــود جملــه در رضــاى على كارهــاى 
علــى يافتــم ره بــه ســوى درگــه تــو جانفــزاى  ســخنهاى  از 
علــى ديده روشــن شــد از غبــار رهش توتيــاى  بــه  ديــدم  راه 
نيســتم مــن ولــى ســزاى علــى با من آن كرد، كان ســزاى وى است
هم تــو از مــن بــده جــزاى على من ندانم چه ســان كنم شــكرش؟
علــى شــكر آن كــور هــم نمود بــه تو ُعــالى  بــر  بيفــزاى  تــو 
علــى گنهم گرچه هســت بى حــد و حصر زاوليــاى  هســتم  ليــك 
علــى نامــه ام گر تهى اســت از حســنات والى  از  دارم  پُــر  دل 
مــى روم ســوى حــق به پــاى على مهــر او مى بــرد مــرا بــه بهشــت
مــى رود »فيــض« در قفــاى على1همچو ســايه كــه مى رود پــى مهر

  سروده اى از حزين الهيجى  

ــالم منَك على تابع الهدىآمد سحر زكوى تو دامن كشان صبا اَهدَى السَّ
گفتم به صــد نياز كه اهــاًل ومرحباشد زان ســالم زنده عظام رميم من
باز آمدم به خويش از آن ُسكر دلگشاآن خوش نسيم كرد چو آهنگ بازگشت
گفتم به او نهفته كه: روحى لك الفدايك دامن اشك در قدمش ريختم به عجز
چون مى رسى به درگه آن كعبه صفاچون مى كنى زيارت آن خاك آستان
گــردد اگر قبــول، زهى عــّز واعتالاز من بكن به خاك درش عرض سجده اى
كاين خسته نيست بى تو دمى از غمت جداپس بعد ازين زمين ادب بوسه ده بگو
پايــم همين به دامن خود بود آشــناروزى كه بود در كف من دامن وطن
بگرفــت ذره ذره كف خاك من هواآشــوب دهر زد ســرپا بر بساط من
افكند هر طرف خس و خاشاك من جدابرداشت َصرَصر از سر شاخ آشيان من
شرمندگى است حاصلم از خويش و آشنااكنون چوبيد با كف خالى نشســته ام

1. ديوان مالمحمد محسن فيض كاشاىن، با تصحيح مصطفى فيض كاشانى، ج 1، از انتشارات اسوه وابسته به 
سازمان اوقاف تهران 1371 ه . ش . ، ص 423.
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  فضل اميرالمؤمنين   

حكيم ابوالحسن كسايى مروزى )ت: 341 ه . ( شاعر شهير خراسان در عصر سامانيان 
و غزنويان بوده كه قصيده ســراى بزرگ ايران مى باشد وى در عصر فردوسى مى زيسته 
اين قصيده از او در موزه توپقاپو سراى استانبول وجود دارد كه به سال 380 قمرى سروده 

شده است.
اميرالمؤمنين فهم كن گر مؤمنى فضــل 

فضل حيدر، شير يزدان مرتضاى پاكدين 
فضل آن كس كز پيمبر بگذرى فاضل تر اوست

فضل آن ركن مســلمانى، امــام المتقين 
فضــل زين االصفيــا دامــاد فخــر انبيا

كافريدش خالق خلــق آفرين از آفرين 
اى نواصب، گر ندانى فضل سّر ذوالجالل

آيت »قربى« نگه كن و آن »اصحاب اليمين«1
»قل تعالوا ندع« بر خوان، ور ندانى گوش دار

لعنت يزدان ببين از »نبتهل« تا »كاذبين«2
»الفتى اال على«3 بر خوان و تفســيرش بدان

يا كه گفت و يا كه داند گفت جز روح االمين؟ 
آن نبى، وز انبيا كس نى به علم او را نظير

وين ولى، وز اوليا كس نى به فضل او را قرين 
آن چــراغ عالم آمد، وزهمــه عالم بديع

وين امام امت آمــد، وز همه امت گزين 
آن قوام علم و حكمت چون مبارك پى قوام

ويــن معين دين و دنيا، وز منازل بى معين 
از متابع گشــتن او حور يابى با بهشــت

وز مخالف گشــتن او ويل يابــى با انين 
اى به دســت ديو ملعون سال و مه مانده اسير

تكيه كرده بر گمان، برگشــته از عين اليقين 
گر نجات خويش خواهى، در سفينه نوح شو

چند باشى چون رهى تو بينواى دل رهين 
دامــن اوالد حيدر گير و از طوفان مترس

گرد كشــتى گير و بنشان اين فزع اندر پسين 
گر نياسايى تو هرگز، روزه نگشايى به روز

وز نماز شب هميدون ريش گردانى جبين 

1. سوره حديد، آيه 90.
2. آل عمران، آيه 61.

3. حديث مشهور.
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بــى توال بر على وآل او دوزخ تو راســت
خوار و بى تسليمى از تسنيم و از خلد برين 

هركسى كو دل به نقص1 مرتضى معيوب كرد
نيست آن كس بر دل پپغمبر مّكى مكين 

اى به كرسى بر، نشسته آيت الكرسى به دست
نيش زنبــوران نگه كن پيش خان انگبين 

گر به تخت و گاه و كرسى غّره خواهى گشت خيز
سجده كن كرسيگران را در نگارستان چين 

سيصد و هفتاد سال از وقت پيغمبر گذشت
سير شد منبر زنام و خوى سكين و تگين2

منبرى كآلوده گشت از پاى مروان و يزيد
حق صادق كى شناسد و آن زين العابدين؟ 

مرتضى و آل او با مــا چه كردند از جفا
ما چه خلعت يافتيم از معتصم يا مستعين 

كان همه مقتول و مسموم اند و مجروح از جهان
وين همه ميمون و منصورند اميرالفاسقين 

اى »كسايى« هيچ منديش از نواصب وز عدو
تا چنين گويى مناقب، دل چرا دارى حزين؟

  سروده اى از سنائى غزنوى3  
كار عاقل نيســت در دل مهر دلبر داشتن

جان نگين ُمهر ِمهر شــاخ بى برداشــتن 
از پى ســنگين دل نامهربانى روز و شب

بــر رخ چون زر نثار گنج گوهر داشــتن 
چون نگردى گرد معشوقى كه روز وصل او

بر تو زيبد شــمع مجلس مهر انور داشتن 
هركه چون كركس به مردارى فرو آورد سر

كى تواند همچو طوطى َطْمِع شّكر داشتن؟ 
رايت همت زســاق عرش بربايد فراشت

تــا تــوان افالك زير ســايه پرداشــتن 
تا دل عيســى مريم باشــد انــدر بند تو

كى روا باشد دل اندر سّم هم خر داشتن؟! 

1. عيب گرفتن.
2. نام فرمانروايان آن روز خراسان. 

3. سلطان سنجر بن ملك شاه در باب مذهب از حكيم سؤال كرد: سنائى جواب او بدين قصيده فرستاد.
از شعرهاى سنائى غزنوى شاعر قرن ششم.
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يوسف مصرى نشســته با تو اندر انجمن
زشت باشد چشم را در نقش آزر داشتن 

احمد مرسل نشســته كى روا دارد خرد
دل اســير ســرت بوجهل كافر داشتن؟ 

بحر پر كشتى است ليكن جمله در گرداب خوف
بى ســفينه نوح نتوان چشــم معبر داشتن 

مــن ســالمت خانه نــوح نبــى بنمايت
تا توانى خويشــتن را ايمن از شر داشتن 

شو مدينه علم را در جوى و پس در وى خرام
تا كى آخر خويشتن چون حلقه بر در داشتن 

چون همى دانى كه شهر علم را حيدر دراست
خوب نبود جز كه حيدر مير و مهتر داشتن 

كى روا باشد به ناموس وحيل در راه دين
ديــو را بر مســند قاضى اكبر داشــتن 

از تو خود چون مى پسندد عقل نابيناى تو
پارگين را قابل تســنيم و كوثر داشــتن 

مرمرا بــارى نكــو نايــد ز روى اعتقاد
حق حيدر بــردن و دين پيمبر داشــتن 

آن كه او را بر سر حيدر همى خواند امير
كافــرم گر مى تواند كفش قنبر داشــتن 

تا سليمان وار باشد حيدر اندر صدر ملك
زشت باشد ديو را بر تارك افسر داشتن 

گر همى خواهى كه چون ُمهرت بود مهرت قبول
ِمهــر حيدر بايدت با جان برابر داشــتن 

جز كتاب اللّ  و عترت زاحمد مرسل نماند
يادگارى كان توان تا روز محشر داشتن 

از گذشــت مصطفاى مجتبى جز مرتضى
عالم ديــن را نيارد كس معّمر داشــتن 

از پس سلطان ملكشه چون نمى دارى روا
تاج و تخت پادشاهى جز كه سنجر داشتن 

از پى سلطان دين پس چون روا دارى همى
جز على و عترتش محراب و منير داشتن؟ 

هشت پســتان را كجا هرگز توانى يافتن
جز به حّب حيدر و شــبّير و شبّر داشتن 

علم دين را تا نيابى چشم دل را عقل ساز
تا نبايد حاجتت، بر روى معجر داشــتن 

تا تو را جاهل شمارد عقل سودت كى كند
مذهب سلمان و صدق و زهد بوذر داشتن 
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علم چبودك فرق دانستن حقى از باطلى
نى كتاب زرق شــيطان جمله از برداشتن 

اى »سنائى« وارهان خود را كه نازيبا بود
دايه را بر شــيرخواره مهر مادر داشــتن 

بندگى كن آل ياسين را به جان تا روز حشر
همچو بى دينان نبايد روى اصفر داشــتن 

زيور ديوان خود ساز اين مناقب را از آنك
چاره نبود نوعروســان را ززيور داشتن1

  2 آن ولى نازنين يعنى على  

علــى يعنــى  اميرالمؤمنيــن  علــى آن  يعنــى  المتقيــن  امــام  وان 
الفتــى آســمان  علــىآفتــاب  يعنــى  العالميــن  رب  نــور 
ســرور ُخلــد بريــن يعنــى علــىشــاه مــردان پادشــاه ملــك دين

نــام بهــر  از  او روح القــدس  مى نويســد بــر جبيــن يعنــى علىنــام 
و پاك بايدت معصــوم  امامــى  مى طلــب شــاهى چنين يعنــى علىگر 
انبيــا گشــته بر خانــم نگين يعنــى علىگــر محمــد هســت ختــم 
مصطفــى را جانشــين يعنــى علــىســاقى كوثــر امــام انــس و جان
بــر يســار و بــر يمين يعنــى علىفتح و نصــرت داشــت در روز غزا
اين چنين شــاهى گزيــن يعنى علىپيشــوايى گــر گزينــى اى عزيــز!
الــه اســماى  علىمخزن االســرار  يعنــى  خيرالمرســلين  نفــس 
رازدار و هــم قريــن يعنــى علــىبــود بــا ســّر نبــوت روز و شــب
ايــن يعنــى علــىديــن و دنيا رونقى دارد كه هســت كارســاز آن و 
دايمــا ميگــو هميــن يعنــى علــىايــن نصيحت بشــنو از مــن ياددار
اوليــا جميــع  بــر  دارد  علــىنــاز  يعنــى  نازنيــن  ولــى  آن 
معنى اش در »يا« و »سين« يعنى علىصورتش در طا وها مى جو كه هســت
يعنــى علــىدســت بــرده از يــد بيضا بــه روز معجــزه در آســتين 

1. ديوان سناىئ غزنوى، به سعى و اهتمام مدّرس رضوى انتشارات سنائى، 1354 ه . ش ، تهران، ص 467 قصيده 
به اختصار نقل شد.

2. شاه نعمت اهلّل  ولى 731 ـ 834 ه ..
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بى خــالف لّدنــى  علــم  علــىمعنــى  يعنــى  مبيــن  لــوح  عالــم 
اوليــا اوليــن  واليــت  در خالفــت آخريــن يعنــى علــىدر 
خرمنش خوشــه چين  دلنــواز خوشــه چين يعنــى علــى1»نعمــت اللّ « 

  بى قرارى هاى موالنا در اشعار ستايشى اش  

ستايش هاى موالنا از پيشواى تقوا پيشگان هم در ديوان شمس تبريزى فراوان است 
و هم در مثنوى معنوى. اگرچه برخى در صحت انتســاب چند شــعر ستايشى او از امام 
على به موالنا ترديد كرده و آن اشــعار را از الحاقات دوره صفويه به ديوان شــمس و 
مقدمه چينى براى شيعه پندارى موالنا دانسته اند، كه اگر چنين هم باشد، چيزى از ارادت 
 ،نمى كاهد. از معروف ترين ســتايش نامه هاى موالنا از امام على موالنا به امام على
غزل قصيده اى است كه در مجموعه ها و جنگ ها و بياض ها بسيار آورده اند و در محافل 

و مجامع بسيار مى خوانند: 
تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود تا صورت پيوند جهــان بود، على بود 
بركند به يك حمله و بگشود، على بودآن قلعه گشــايى كــه در قلعه خيبر
 تا كار نشــد راست نياسود، على بودآن گرد ســرافراز كه اندر ره اسالم
 برخوان جهــان پنجه نيالود، على بودآن شــير دالور كه بــراى طمع نفس

 تا هست، على باشد و تا بود، على بوداين كفر نباشد، سخن كفر نه اين است 
 سلطان ســخا و كرم وجود، على بودشاهى كه ولى بود و وصى بود، على بود

 هم صالح و پيغمبر و داوود، على بودهم آدم و هم شيث و هم ادريس و هم الياس 
 هم يوسف و هم يونس و هم هود، على بودهم موسى و هم عيسى و هم خضر و هم ايوب 
 آدم چو يكى قبله و ســجود، على بودمسجود ماليك كه شد آدم، ز على شد

 بر كنگــره عرش بيفــزود، على بودآن عارف سجاد، كه خاك درش از قدر 
 هم عابد و هم معبد و معبود، على بود هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن
 آن يار كه هم نفس نبى بود، على بودآن لحمك لحمى، بشــنو تا كه بدانى

 در مصر به فرعون كه بنمود، على بودموســى و عصــا و يد بيضــا و نبوت 

1. ديوان شاه نعمت اللّه  وىل، به سعى دكتر جواد نوربخش.
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 از روى يقين در همه موجود، على بودچندان كه در آفاق نظر كردم و ديدم 
 آن نور خدايى كه بر او بود، على بودخاتم كه در انگشت سليمان نبى بود 
 بــا احمد مختار يكى بــود، على بود آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج 
 كردش صفت عصمت و بستود، على بودآن كاشف قرآن كه خدا در همه قرآن 

عالوه بر اين، در ديوان شمش سه غزل قصيده، با رديف اهلل  موالنا على آمده است.
»اى شــاه شــاهان جهان، الل  موالنا على 

 اى نور چشــم عاشــقان، الل  موالنا على 
حمد است گفتن نام تو، اى نور فرخ نام تو 

 خورشــيد. مه هندوى تو، الل  موالنا على 
خورشــيد مشــرق خاورى، در بندگى بسته كمر

 ماهت غــالم نيك پــى، الل  موالنا على 
خورشيد باشد ذرهّ اى، از خاكدان كوى تو 

 درياى عمــان شــبنمى، الل  موالنا على 
موسى عمران در غمت، بنشسته بد در كوه طور

 داوود و مى خواندت زبور، الل  موالنا على 
آدم كه نور عالم است، عيسى كه پور مريم است 

 در كوى عشقت در هم است، الل  موالنا على 
داوود را آهن چون موم، قدرت نموده كردگار

 زيرا بــه دل اقرار كــرد، الل  موالنا على 
آن نور چشــم انبيا، احمد كه بُد بدر ُدجا

 مى گفــت در قرب دنــى، الل  موالنا على 
قاضى و شيخ و محتسب، دارد به دل بغض على 

 هر سه شدند از دين برى، الل  موالنا على 
گر مقتداى كاهلى كرده است در دين جاهلى 

 تــو مقتــداى كاملــى، الل  موالنــا على 
شاهم علّى مرتضى، بعدش حسن نجم سما

 خوانــم حســين كربــال، الل  موالنا على 
آن آدم آل عبــا، دانم علــى زين العباد

 هم باقــر و صادق گــوا، الل  موالنا على 
موســى كاظم هفتمين، باشد امام و رهنما

 گويد على موســى الرّضا، الل  موالنا على 
سوى تقى آى و نقى، در مهر او عهدى بخوان 

 با عســگرى رازى بگــو، الل  موالنا على 
مهدى سوار آخرين، بر خصم بگشايد كمين 

 خــارج رود زير زميــن، الل  موالنا على 
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تخم خوارج در جهان، ناچيز و ناپيدا شود
 آن شاه چون پيدا شــود، الل  موالنا على 

ديــو و پرى و اهرمن، اوالد آدم مرد و زن 
 دارند اين ســر در دهن، الل  موالنا على 

اقرار كن، اظهار كن موالى رومى اين سخن 
 هر لحظه ســر من لــدن، الل  موالنا على 

اى شمس تبريزى بيا، بر ما مكن جور و جفا
 رخ رابــه موالنــا نمــا، الل  موالنا على« 

»اى مرغ خوش الحان بخوان، الل  موالنا على
 تســبيح خود كن بر زبان، الل  موالنا على

خواهى كه يابى زندگى، بشتاب اندر بندگى 
 تا بخشــدت زيبندگــى، الل  موالنا على

اسمش عظيم و اعظم است، غفران فرد و عالم است 
 موال و حــق آدم اســت، الل  موالنا على

خواهى كه يابى زو نشان، جان در ره او برفشان 
 كاو جان ده است و جان ستان، الل  موالنا على

سبحان حّى الينام، پيدا زتو هر صبح و شام 
 حج و نماز اســت و صيام، الل  موالنا على

رّزاق رزق بندگان، مطلوب جمله طالبان 
 مأمــور امر »كن فــكان« الل  موالنا على

سلطان بى مثل و نظير، پروردگار بى وزير
 دارنــده برنــا و پيــر، الل  موالنــا على

در جاى جاى ديوان شمس ابياتى در ستايش امام على هست: 
اى عشق خندان همچو ُگل، وى خوش نظر چون عقل كل 

خورشــيد را در كش بــه جل، اى شهســوار »هل اتى« 
امروز ما مهمان تو، مســت رخ خندان تو

چــون نــام رويــت مى بــرم، دل مــى رود واللّ  زجــا
كــو بام غير بام تو؟ كو نــام غير نام تو؟ 

كــو جــام غير جــام تــو؟ اى ســاقى شــيرين ادا؟«
ســتايش امام على در مثنوى معنوى بازتاب بيشترى دارد و اين از آن روست كه 
سيماى انسان كامل در اين كتاب، همه جانبه تر و دقيق تر است. بنابراين، ستايش موالى 
متقيان در اين شــعر به يقين بر آمده از جان موالنا و در راســتاى تصوير و ويژگى هاى 
انســان كامل است. اين ابيات حدود 280 بيت مى باشــد و طوالنى ترين شعر موالنا در 
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 مثنوى اســت. به راستى چرا موالنا طوالنى ترين شــعر خود را از مثنوى به امام على
اختصاص داده است.

 شــير حقــى، پهلوانــى، پــر دلــى »گفــت پيغمبــر علــى را كاى على 
اميــد ليــك بر شــيرى مكن هــم اعتميد  نخــل  ســايه  آدر  انــدر   
عاقلــى  آن  ســايه  آدر  ناقلــى انــدر  ره  از  بــرد  نتانــد  كــش   
 روح او ســيمرغ بــس عالــى طواف ظّل او انــدر زمين چــون كوه قاف 
 هيــچ آن را مقطــع و غايــت مجوگــر بگويــم تــا قيامــت نعــِت او

 فهــم كــن والل  اعلــم بالصــّواب در بشــر روپوش كرده است آفتاب 
راه طاعــات  جملــه  از  علــى   برگزيــن تــو ســايه خــاص اله«يــا 

و نيز: 
عمــل  اخــالص  على آمــوز   شــر حــق را دان منــزه از دغــل »از 
 زود شمشــيرى برآورد و شــتافت در غــزا بــر پهلوانى دســت يافت 
ولــى او خــدو انداخــت بــر روى علــى  هــر  و  نبــى  هــر  افتخــار   
 ســجده آرد پيش او در ســجده گاه او خــدو انداخــت بر رويــى كه ماه 
انــدر غزايــش كاهلــى در زمــان انداخت شمشــير آن على  او   كــرد 
 از چــه افكنــدى، مرا بگذاشــتى؟ گفــت: بــر من تيــغ تيز افراشــتى 
 تا شدى تو سســت در آشكار من؟ آن چــه ديــدى بهتر از پيــكار من 
 تا چنــان برقى نمود و باز جســت؟ آن چه ديدى كه چنين خشمت نشست 
 در دل و جان شــعله اى آمد پديد؟ آن چه ديدى كه مرا زان عكس ديد 
 كه به از جان بود و بخشيديم جان؟ آن چه ديدى برتــر از كون و مكان 
نيســتى  ربّــا  شــير  شــجاعت   در مــرّوت خود كه داند كيســتى؟ در 
 كامــد از وى خوان و نان بى شــبيه در مــرّوت ابــر موســايى بــه تيه

...
 شــّمه اى و اگــو از آنچــه ديده اى اى على كــه جمله عقــل و ديده اى 
 آب علمــت خاك مــا را پاك كرد تيغ حلمــت جان مــا را چاك كرد 
 زان كه بى شمشير كشتن كار اوست باز گو دانم كه اين اســرار هوســت 
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بى جارحــه و  آلــت  بــى  رابحــه صانــع  هديه هــاى  ايــن  واهــب   
 كــه خبر نبود دو چشــم و گوش را صد هــزاران مى چشــاند هــوش را 
 تا چه ديــدى اين زمان از كردگار؟ باز گــو اى باز عرش خوش شــكار 
 چشــم هاى حاضــران بــر دوختــه چشــم تــو ادراك غيــب آموختــه 
مرتضــى  علــّى  اى  بگشــا   اى پس از ســوء القضا حســن القضاراز 
 يــا بگويم آنچه بر من تافته اســت يــا تو وا گو آنچه عقلت يافته اســت 
 چــون شــعاعى آفتــاب حلــم را چون تــو بابــى آن مدينــه علم را

 تــا رســد از تو قشــور انــدر لُباب بــاز باش اى بــاب بر جويــاى باب 
أحــد«بازبــاش اى بــاب رحمــت تــا ابد  لــه كفــوا  »مــا  بــارگاه   

....
 اژدها را دســت دادن راه كيست؟« در محل قهر اين رحمت زچيســت؟ 
تنــم گفــت: »من تيغ از پــى حق مى زنم  مأمــور  نــه  حقــم،  بنــده   
هــوا  شــير  نيســتم  حقــم،   فعل مــن بر ديــن من باشــد گواشــير 
 مــن چو تيغــم و ان زننــده آفتاب »مــا رميــت اذ رميــت« در ِحراب 
 غيــر حــق را مــن عدم انگاشــتم رخت خــود را مــن زره برداشــتم 
 حاجبــم مــن، نيســتم او را حجاب ســايه ام مــن، كدخدايــم آفتــاب 
فتى بن الفتــى پيــش مــن اين تــن نــدارد قيمتى  خويشــم  بى تــن   
 مرگ من شــد بزم و نرگسدان من خنجر و شمشــير شــد ريحــان من 
 حرص ميــرى و خالفت كى كند؟«آن كه او تن را بدين ســان پى كند 
 تــا اميــران را نمايــد راه و حكــم زان به ظاهر كوشــد اندر جاه و حكم 
 تــا دهــد نخــل خالفــت را ثمر« تــا اميــرى را دهــد جانــى دگــر 

....
 كــه: »به هنــگام نبــرد، اى پهلوان گفــت: اميرالمؤمنيــن بــا آن جوان 
 نفــس جنبيــد و تبه شــد خوى من چــون خــدو انداختى بــر روى من 
 شــركت انــدر كار حق نبــود روانيــم بهــر حــق شــد و نيمــى هوا

 مــن تــو را نوعــى دگر پنداشــتم گفــت: »من تخــم جفا مى كاشــتم 
 بــل زبانــه هــر تــرازو بــوده اى تــو تــرازوى احــد خــو بــوده اى 
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 تــو فروغ شــمع كيشــم بــوده اى تــو تبار و اصــل و خويشــم بوده اى 
 كــه چراغت روشــنى پذيرفت از او مــن غــالم آن چــراغ چشــم جو
 كه چنيــن گوهر بــر آرد در ظهور مــن غــالم مــوج آن دريــاى نور 
 مر تــو را ديــدم ســرافراز زمن« عرضه كن بر من شــهادت را كه من 
 عاشــقانه ســوى ديــن كردند روقرب پنجه كس ز خويــش و قوم او 
 وا خريــد از تيــغ چنديــن خلق را او بــه تيــغ حلــم چنديــن حلق را 
 بــل زصــد لشــكر ظفــر انگيزتر« تيــغ حلــم از تيــغ آهــن تيزتــر 

....
 نــام خــود واِن علــى مــوال نهــاد»زيــن ســبب پيغمبــر بــا اجتهاد
 اين عــّم من، على، موالى اوســت«گفت: »هر كاو را منم موال و دوســت 
كنــدكيســت موال؟ آن كــه آزادت كند  بــر  زپايــت  رقيّــت  بنــد   
اســت چون بــه آزادى نبوت هادى اســت  آزادى  زانبيــا  را  مؤمنــان   
 همچو سرو و سوســن آزادى كنيد«اى گــروه مؤمنــان، شــادى كنيــد

  سروده اى از حضرت آيت اهلّل  الهى قمشه اى1  

ســروش غيبم بــه پرده دل ســرايد از عشــق داســتان ها 
كــه جز به مهــر على فــروزان نگردد انوار آســمان ها

چو حســن او ماه دلربايــى چو طلعتش جلــوه خدايى 
چو قامتش ســرو با صفايى نديده چشــمى به بوستان ها 

به هــر دل افتد زمهر نورش بنوشــد از بــاده طهورش 
به جامى از كوثر حضورش شــود مجــرد تن و روان ها 

شــنيده نيروى ســنانش، فكندن عمرو و صد چو آتش 
نديــده اى قــدرت روانش به كشــور ملــك المكانها

به ملك جان شاه كشور است او، به شهر علم نبى در است او 
به گنج حق پاك گوهر است او، خراج يك جلوه اش جهان ها 

زحــق مجيــب دعــاى آدم به امــر ايزد وصــّى خاتم 
فــروغ الل  و نــور عالــم، فــداى او جان جــان جان ها 

1. الهى قمشه اى، و: 1352 ه . ش . .
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ظهــور عيــن الكمال ايــزد شــهود كل الجمــال ايزد
به قهر و ســطوت جالل ايزد خدا نمايى به چشم جان ها 

خرد به كار على است حيران كه چيست اين سّرسّر سبحان 
مثالــى از بى مثال يزدان، دراواز آن بى نشــان نشــان ها 

او اســت  آدم  روح  معلــم  او،  اســت  اعظــم  خليفــه الل  
امير پاكان عالم اســت او امام مطلق بــر انس و جان ها 

كتــاب ناطــق امام بر حــق معيــن طاها ولــى مطلق 
خالفتــش بر جهــان محقق حكومتش بر تــن و روان ها 

علــى عالــى اميــر ايمان ولــى ايــزد خديــو امكان 
وصــّى احمد ســّمى ســبحان جاللتش برتــر از بيان ها 

دو ديده اش بر جمال سرمد دو نرگسش مست حسن ايزد
بهشــتيان را به نــص احمد دو گوهرش ســيد جوان ها 

هزار يــك از صفاتــت نكرده وصــف اى اميــر عالم 
اگر فرســتد هــزار دفتر، فرشــته وحى از آســمان ها 

تــو ظّل خورشــيد ال يزالى، تــو ذات بى مثــل را مثالى 
تو ســاقى جرعه وصالى بــه باغ رضوان به بوســتان ها 

تــو جوهر قــدرت خدايــى تخلّــق وصــف كبريايى 
زمهر حق در مثل ضيايى تو را ســزد قدر و عّز و شان ها 

تــو در غدير از خــداى قادر امير باطن شــدى و ظاهر 
كه تاجدارى شــرع اطهر تو راســت شايسته نى فالن ها 

به ملك دين جز تو شه نزيبد بر اين فلك جز تو مه نزيبد
شهى به هر دل سيه نزيبد تويى گل و خارت اين و آن ها

تــو بســمل دفتر خدايــى، به كشــتى شــرع ناخدايى 
شهنشــه تــاج انّمايــى ثناى حســن تــو بــر زبان ها 

تو خســرو َهْل اَتى مقامى بشير رحمت به خاص و عامى 
 زكوثر عشــق يا رجامى به عاشقان بخش و تشنه جان ها 

تويى كه شمشــير آبدارت فكند ســرها به خاك ذلّت
 بس آتش قهر و اقتدار زمشــركان ســوخت دودمان ها
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زامر بلّغ به حكم ايزد شــدى تو چون جانشــين احمد
 رقيب گشت از حســد مخلّد به نار محرومى از جنان ها 

به شــكر اعزاز پادشــاهى به شــيعيان از كــرم نگاهى 
 مخواه ما را بدين تباهى نظر كن اى شــه به پاســبان ها

تــو پــرده دار ظهــور ذاتــى تو آينــه جلــوه صفاتى 
 تو كشــتى نــوح را نجــات فراتر از گــردش زمان ها 

چو خوانمــى دفتــر و كتابت فصاحــت بى حد كالمت 
 فزايــدم معرفــت پيامــت زدايدم شــبهت و گمان ها 

تبارك آن خــوش كتاب ايمان مفســر مجمالت قرآن 
 فصاحتش نور چشــم َسحبان مسخرش عقل نكته دان ها 

به خيل خوبــان تو پيشــوايى بر اهل دل شــاه اوليايى 
 غرض زمعــراج مصطفايى كــه آرد از غيبت ارمغان ها 

شــبى كه راز كميل خوانم چو شــمع روشن شود روانم 
 زشوقت از ديده خون فشــانم زدل كشم ناله و فغان ها 

صبــاح اگر خوانمــى دعايت بــه پيشــگاه ازل ثنايت
 به چشــم دل بينمى صفايت در آن حقايق وز آن بيان ها 

زعلم و عقل و سخا و قدرت به زهد و حلم و تقى و همت 
 نديد چشــم جهان مثالت نه در زمين نى در آسمان ها

به ســجده گه ســر نهــادى زجــور ابن ملجــم مرادى 
 به گلشن قدس پر گشــادى برستى از جور سرگران ها 

بــه تيغ زهر آبداده ناگاه شــكافت آن جبهــه به از ماه 
 فرشــته فرياد زد كــه الل  بر آمد از قدســيان فغان ها 

منم )الهى( گداى كويت زهر طرف چشــم دل به سويت 
 كه افتدم يك نظر به رويت به وقت رحلت زجسم جان ها 

الهيــم بنده تو شــاهم به كوى عشــقت فتــاده را هم 
 كه بخشــد از غرقه در گناهم محبتت زآتشــم امان ها1

1. كليات ديوان حكيم الهى قمشه اى.
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  سروده اى از استاد شهريار1  

واُّمىيا على نام تو بردم نه غمى ماند و نه هّمى اَنْــَت  بَِأبــى    
واُّمىگوييا هيچ نه هّمى به دلم بوده، نه غّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    
حاجــات تو كه از مرگ و حيات اين همه فخرى و مباهات  قبلــه  اى  علــى   
واُّمىگويى آن دزد شقى تيغ نيالوده به سّمى اَنْــَت  بَِأبــى    
دِر ايــن غــم نگشــوده اســت گويى آن فاجعه دشت بال هيچ نبوده است   
واُّمىسينه هيچ شهيدى نخراشيده به ُسّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    
كان نه ســهل است و نه آسان حق اگر جلوه با وجه اتَم كرده در انسان   
واُّمىبه خوِد حق كه تو آن جلوه با وجه اتَّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    
كــر و كور اســت و َعزازيلمنكر عيد غديرخم و آن خطبه و تنزيل   
واُّمىبا كر و كور چه عيد و چه غديرّى و چه خّمى اَنْــَت  بَِأبــى    
اف بــر ايــن شــّم فقاهت در توالّ هم اگر سهو واليت! چه سفاهت؟   
واُّمىبى والى على و آل، چه فقهى و چه شّمى!  اَنْــَت  بَِأبــى    
ثريّــاتو كم و كيف جهانّى و به كمبود تو دنيا بــه  تــا  ثَــرى  از   
واُّمىشر و شور است و دگر هيچ نه كيفى است و نه كّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    
گــر به معنــاى اعّم اســت آدمى جامع جمعيت و موجود اتّم است  
واُّمىتو بهين مظهر انسان و به معناى اعّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    

آدم چون بود آدم كامل غرض از خلقت عالم  ذّريّــه  بــه  پــس   
واُّمىجز شــما مهد نبوت نبود چيز مهمى  اَنْــَت  بَِأبــى    
ذمعاشق توست كه مستوجب مدح است و معّظم  مســتحق  منكــرت   
واُّمىوزتو بيگانه نيازد نه به مدحى نه به ذّمى اَنْــَت  بَِأبــى    
شــيطان بى تو اى شير خدا َسبحه و دستار مسلمان  بازيچــه  شــده   
واُّمىاين چه بوزينه كه سرها همه را بسته به دّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    
دريالشكر كفر اگر موج زند در همه دنيا همــه  طوفــان  همــه   
واُّمىچه كند با تو كه چون صخره صّما و اصّمى  اَنْــَت  بَِأبــى    

1. محمدحسين شهريار، ت: 1283 ه.ش و: 1367 ه.ش.
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هم بــدو كفــر سرافشــان يا على خواهمت آن شعشعه تيغ زرافشان   
بَِأبــى اَنْــَت واُّمى1بايدم اين لََمعاْن ديده، ندانم به چه لِّمى    

  سروده اى از ميرزا حبيب خراسانى2  

خــودكام دلفريــب  گلــرخ  آراماى  دل  دلكــش  دلبــر  وى 
ايــام دور  بــاز  كــه  وقــت  كام شــد  موافــق  بزنــد  گامــى 
وار آســمان  نيــز  تــو  گام برخيــز  بــزن  مــا  كام  بــه  يكــروز 
ســرودى بگــو  بــده  و  جــام بســتان  بــزن  بيــا  بــرو  و  برخيــز 
چــون ســرو روان به جلــوه بخرام چون خرمن گل به عشــوه بنشــين
وز صبــح بــه طيــش باش تا شــام از شــام به عيــش كوش تــا صبح
بــه اكرامامــروز بگــو مگــر چه روز اســت اين ســخن  تا گويمــت 
امــروز بــراى  از  شــد  انجــام موجــود  بــه  تــا  وجــود  آغــاز 
قــرآن نــص  زروى  اســالم امــروز  ديــن  كمــال،  بگرفــت 
حــق حضــرت  امــر  بــه  شــد نعمــت حق بــه خلــق اتمامامــروز 

امروز وجود، پرده برداشت
رخساره خويش جلوه گر داشت

مــى ده كــه پيالــه دلپذير اســت امــروز كــه روز دار و گيــر اســت
اول بــه فلــك بــده كه پير اســت چــون جام دهــى بــه مــا جوانان
كارم گذشــت  ســبو  و  جــام  وقــت خــم و نوبــت غدير اســت از 
خلــق همــه  دل  نگهــى  از  آهوى تو ســخت شــير گير اســت بــرد 
چشــم آهــوى  دو  آن  عشــوه  گــر شــير فلك بود، اســير اســت در 
زلــف هنــدوى  دو  آن  چنبــر  استدر  دســتگير  ســپهر،  خورشــيِد 
از ســاغر خــور پيالــه گير اســتمى نــوش كــه چــرخ پيــر امروز
حــق حضــرت  امــر  بــه  بــر خلــق جهان علــى امير اســتامــروز 

1. غدير در شعر فارىس، صص 106، 107، 108.
2. حاج مريزا حبيب خراساىن، ت: 1266 ه و: 1327 ه.ق.
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آن ســّر نهــان كه در ضمير اســت امــروز بــه خلــق گــردد اظهــار
جــود ممالــك  پادشــه  در ملــك وجــود بر ســرير اســتآن 

چندان كه به مدح او سروديم
يك نكته زصد نگفته بوديم1

  2 درباره واليت و امامت مولى الموالى على  

هله شــمع بزم صفوت ُدر بــرج الفتايى 
گل گلشــن واليــت مه برج هــل اتايى 

كه وســيله نجاتــى و صحيفــه وجودى 
خدايــى  لطيفــه  و  رســولى  خليفــه  و 

همه خلعت و صفايى كه خليل را ســليلى 
همــه رفعت و عالئى كــه على مرتضايى 

هله برفراز شــاها! به فلــك لواى دولت 
كه خدا پس از پيمبر به تو داده كدخدايى 

بفــراز چتر ميــرى بفروز تخت شــاهى 
كه به جز تو كس نزيبد به بزرگى و كيايى 

بگذار شــهر غربت بــدر آز چاه عزلت 
بنشين به تخت عّزت كه عزير مصر مايى 

تو شهاب ديو سوزى بســتان زديو خاتم 
پادشــايى به ســرير  نشــيند  تا  مگذار 

بشكن شكوه ديوان بنشين به صدر ايوان 
به فراز چــرخ كيوان بفروز چتر شــايى 

زفلك فرشــته آيد به تــو تهنيت بگويد
كه خجســته باد اميرا به تو منصب كيايى 

همه شب به چرخ ناهيد سرايد اين ترانه 
كه مبارك است تشريف جناب كبريايى 

ززالل عمر بخشــت قدحى به تشنگان ده 
 نه ره است تشنه مردن چو تو مى كنى سقايى 

نه عجب بود كه نَسَريْن فلك شكار سازم 
چو كبوتر دلم شــد به هــواى تو هوايى 

نه زموج بحر ترســم نه زانقــالب دريا
به سفينه اى نشستم كه در او تو ناخدايى 

1. ديوان حاج مريزا حبيب خراساىن، به سعى و اهتمام على حبيب، كتابفروشى زّوار، تهران، چ 4، 1361 ه . ش 
. ، صص 324، 325.

2. فرهنگ شيرازى چهارمين فرزند وصال شيرازى، )1242 ـ 1309 ه . (.
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چو نداى فقر و فخرى بشــنيدم از پيمبر
ندهم به ســلطنت دولت فقــر و بينوايى 

به همه ديــار رفتم زهمه نشــان گرفتم 
نه كس از توام نشان داد و نگفت از كجايى

زكست نشان چه جويم كه تو در ميان جانى
زدلم ســراغ گيرم كه تو با دل آشــنايى 

ِمِس كم بهاى »فرهنگ« چگونه زر توان شد
نكنــد اگر عيــار قــدم تــو كيميايى1

  در تهنيت غدير2  

شراب پاك خورم زين سپس زُخّم غديرشراب تاك ننوشــم دگر زخّم عصير
كه ُدرد ساغر او خاك را كند اكسيربه مهر ساقى كوثر از آن شراب خورم
خبيراز آن شراب كز آن هر كه قطره اى بچشد كاينات  ســّر  زماحصل  شــود 
كه آيــد از دهنم جاى باده بوى عبيربه جان خواجه چنان مست آل ياسينم
كه مست تر شوم اصال نمى كند توفيردو صد قرابه شراب اربيك نفس بخورم
كه صد هزارم درياست در درون ضميرعجب مدار كه گوهر فشان شوم امروز 
زقل اَعــوُذ بربِّ الفلــق دمد زنجيردميده صبح جنونم چنان كه بر وى دم 
بر آن نگر كه جهان را دهم لباس حرير3بر آن مبين كه چو خورشيد چرخ عريانم 
كه گنج نقره نيرزد برش به نيم نقيرنهفته ِمهر نبى، گنــج فقر در دل من 
ولى عالج ندارد چو گنج گشت فقيرفقير را به زر و سيم و گنج چاره كنند
ببخشد از كرم خويش كردكار قدير اگرچه عيد غديرست و هر گنه كه كنند

كه نعــت حيدر كــّرار را كنم تقريروليك با دهن پاك وقلب پاك اوليست 
خديو پادشهان پادشاه عرش سرير...نسيم رحمت يزدان قسيم جنت و نار 
برابر حق  آينه يى هســت در  كه هرچه هست سراپا دروست عكس پذيربزرگ 

كه نقش بند ازل صورتش كند تصويرنبــد زلوح مشــيّت بزرگ تــر لوحى 
همان دم از همه اشيا برون رود تأثيردمى كه رحمتش از خلق سايه برگيرد

1. گلشن وصال، روحانى وصال، تهران، 1319 ه . ش . ، ص 412.
2. سروده حكيم قاآنى شيرازى 1222 ـ 1270 ه ..

3. غدير در شعر فارسى، سيد مصطفى موسوى گرمارودى، دفتر نشر الهادى، قم، 1374 ه ش .، ص 85.
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زهى به ربقه حكم تو ممكنات اســيرزهى به درگه امر تــو كاينات مطيع
به عرش زلزله افتد چو بركشى تكبيرچه جــاى قلعه خيبر كه روز حمله تو 
كه كرده يى ِگل او را چهل صباح خميرتويى يدالل و آدم صنيع رحمت تُست
كه عفو عام تو آخر ببخشدش تقصير1گمانــم افتد كابليس هــم طمع دارد

  ســروده اى از آيت اهلّل   محمدحســين اصفهانــى )مفتقر(2  

چنگ بــزن مطربا، ولى بــه ياد امير بــاده بده ســاقيا، ولــى ز ُخم غدير 
 داِد مســّرت بده، ساغر عشرت بگيرتــو نيز اى چرخ پير، بيــا زباال به زير 
 كه زهره در آسمان به نغمه دمساز شدبلبل نطقــم چنان، قافيه پرداز شــد

الكبيرمحيط كون و مكان، دايره ســاز شد  هوالعلــىُّ  روحانيان،  ســروَر   
 نهال حكمــت دميد، پر زگل ارغوان نسيم رحمت وزيد، دْهِر كهن شد جوان 
 حجاب ظلمت دريــد، زآفتاب منيرمسند حشمت رسيد، به خسرو خسروان 
 يا زكــف عقل پير، تجلّى طور شــدوادى خــّم غديــر، منطقه نور شــد
 يا شده در يك سرير، قران شاه و وزيريا كه بيانى خطير، زســّر مستور شد
 تا افق لم يَزْل روشن از آن شمع شدشــاهد بزم ازل، شــمع دل جمع شد
 چه شاه كيوان محل، شد به فراز سرير ظلمت ديو و دغل، زپرتوش َقْمع شد
 به تارِك مهر و ماه، ظّل عنايت فكندچو بر سر دست شاه، شير خدا شد بلند
 شــاه واليت پناه، به امر حق شد امير به شوكت فّر و جاه، به طالعى ارجمند
 به هّمت پير عشق، اساس وحدت درست مژده كه شد مير عشق، وزير عقل نخست 
 به زير زنجير عشق، شير فلك شد اسير به آب شمشير عشق، نقش دوئيّت بشست 
 يا به ســپهر وجود، نيّر اعظم نشست فاتح اقليم جود، به جاى خاتم نشست 
 روى حسود عنود، سياه شد همچو قيريا به محيط شهود، مركز عالم نشست 
 مسند ايوان عشق، زيب و شرافت گرفت صاحب ديوان عشق، عرش خالفت گرفت 
 نغمه دســتان عشق، رفت به اوج اثيرگلشن خندان عشق، حسن و لطافت گرفت 

1. ديوان كامل حكيم قاآىن شريازى، با مقدمه و تصحيح ناصر هيرى.
2. شيخ محمدحسين اصفهانى مفتقر )1296 ه ـ 1361 ه.ق(.
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 پــرده زرخ باز كرد، بــدر منير ُظلَم جلوه به صد ناز كرد، ليلِى حسن قدم 
 يا سخن آغاز كرد، عن اللّطيف الْخبير؟نغمه گرى ساز كرد، معدن كلِّ ِحكم
 نسخه اسما منم، على است صغراى اوبه هركه موال منم، على است موالى او
 محيط انشــا منم، على مدار و مدير ســّر معّما منم، على است َمجالى او

 سّر اناالل  منم، آيت كبرى على است طور تجلّى منم، سينه سينا على است 
 شــافع عقبى، على ُمشــار و مشــير دّره بيضــا منم، لؤلؤ الال على اســت 
 قاعده خاك را، اساس و بنيان على استحلقه افالك را، سلسله جنبان على است 
 ســيّد لوالك را، علــى وزير و ظهيردفتر ادراك را، طراز و عنوان على است
 عرصه كون و مكان، خّطه رزم على استدايره ُكْن فكان، مركز عزم على است
 روى زمين و زمان، به نور او مســتنيردر حرم المكان، خلوت بزم على است
 كعبه اهل وصول، خاك سر كوى اوست قبله اهــل قبول، ُغّره نيكوى اوســت
 نقِد نفوس و عقول، به بارگاهش حقيرقوس صعود و نزول، حلقه ابروى اوست 
 لعل گَهرزاى او، مصدر كاف است و نون طلعت زيباى او، ظهــور غيب مصون 
 صورت و معناى او، نگنجد اندر ضمير سّر ســويداى او، منّزه از چند و چون 
 خضر بيابان عشق، تشنه گفتار اوست يوسف كنعان عشق، بنده رخسار اوست 
 كيست سليمان عشق؟ بر در او يك فقيرموسِى عمران عشق، طالب ديدار اوست 
 »مفتقر« خوش مقال، مانده به وصف تو الل اى به فــروغ جمال، آينــه ذوالجالل
 ولى زآب زالل، تشــنه بــَود ناگزير1گرچه بُراق خيال، در تو ندارد مجال 

  غديرّيه2اى از عمان سامانى  

 صالى سر خوشى اى صوفيان ُدرد آشام بريخت صاف و نشاط از خم غدير به جام 

 شــكوفه طرب از هر كنار شد بّسام چه خوش نسيم است الل  كه از تبّسم او 

 زجاى خيزد، خيز اى بهشْت روى غالم غالم روى كسى ام كه بر هواى بهشت 

 به ساغر اى بت طاووس چهر كبك خرام بريز خون كبوتر زحلق بط به نشــاط

1. ديوان شيخ محمدحسني غروى اصفهاىن، دارالكتب اسالمّيه، 1338 ه . ش . ، تهران، صص 26، 27، 28.
2. عمان سامانى، وفات ـ 1322 ه . .
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 زســدره صدره برتر نهــاد بايد گام نه پاى عشرت بايد به بام گردون كوفت 

 محمد عربى، شــاه دين، رسول انام همين همايون روز است آن كه ختم ُرُسل

 چراغ سعى و صفا، آفتاب ركن و مقام شعاع يثرب و بطحا، فروغ خيف و منا

 بــه اتفاق كرام عــرب پس از احرام فرو كشــيد زبيت الحرام رخت برون 

 يســبّحون لــه ذوالجــالل و االكرام طواف خانه حق كرده كآدمى و ملك 

 عنان كشيده به »خّم غدير«، ساخت مقام زبعد قطع منــازل درين همايون روز 

 كه اى رسول به حق، حق تو را رساند سالم رسول شد زخدا، زى رسول، روح القدس

 بكوش كامد نصــب خليفه را هنگام كه اى به خلق من از من خليفه منصوب 

 ازين زياده منــه ماهتاب را به غمام ازين زياده منه آفتاب را به كســوف 

 يكى است محرم راز تو، ديگران نّمام يكى است همدم ساز تو، ديگران غّماز

 كه تا پديد كند هرچه شد به او الهام بساخت ســيّد دين منبر از جهاز شتر 

 بلنــد كرد على را بديــن بلند كالم بر آن بر آمد و اسرار حق هويدا ساخت 

 زدند نعره كــه: نعم النبى نعم االمام كه من نبّى شمايم، على امام شماست

 مــدام آب در آيد به ديــده اوهام تبارك الل  ازين رتبه كز شــرافت آن 

 ور او نه هادى دين خدا شدى به حسام گر او نه حامى شرع نبى شدى به سنان 

 كه فرق كردى مصحف كدام و زند كدام؟كه باز جستى مسجد كجا و دير كجا؟

 هنــوز كعبه حق بُــد، مدينه االصنام گــر او ز روى صمد پرده باز نگرفتى 

 كه با خدايى همراز و همدم و همنام زهى امام همــام اى امير پاك ضمير

 به درگه ملــك را همى قعود و قيام به خرگه تو فلك را همى سجود و ركوع

 كه از والى تو بيرون نمى گذارد گام تفّقدى زكرامت به سوى »عمان« كن 

 به جز ثناى تو شغليش نى به صبح و به شام به جز مديح تو كاريش نى به سال و به ماه 

 عدوى جاه تو را ز هر حسرت اندر جام1محّب راه تو را شهد عشرت اندر كاس 

1. گنجينه االرسار، اثر طبع عّمان سامانى، موسســه مطبوعاتى مجاهدى، 1345 ه . ش . ، چاپخانه حكمت قم، 
ص 79.
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  سروده اى از فردوسى1  

نهاد دريــا  چــو  گيتــى  تندبــادخردمنــد  او  از  مــوج  برانگيختــه 
برافراختــهچــو هفتاد كشــتى بــر او ســاخته  بادبان هــا  همــه 
خروس ميانــه يكى خــوب كشــتى عروس  چشــم  همچــو  برآراســته 
علــى  بــا  انــدرون  بــدو  وصــىپيمبــر  و  نبــّى  اهل بيــت  همــه 
نهــى چــه گفــت آن خداوند تتريــل و وحى  خداونــد  و  امــر  خداونــد 
ُدّرست اين سخن گفت پيغمبر است كه من شــهر علمــم عليم در اســت
بنــزد نبــّى و وصــى گيــر جــاى اگــر خلــد خواهى به ديگر ســراى
نبــى و  اهل بيــت  بنــده  وصــى منــم  پــاى  خــاك  ســتاينده 

  گنجينه اسرار2  

شــد نام تو از نام خدا، نامى و مشتَقآثــار ربوبيت، از ارشــاد تو منشــق 
يعنى كه ترا خواند على قادر مطلق 

تو مؤســس  سلطان دو عالم توئى اى ذات مقدس معمــوره كونين زحكم 
گوى خم چوگان تو نُه چرخ مقرنس در پنجه تو ضبط جهت هاى مســّدس 

گرد ره جوالن تو هفت ارض مطبق 
همجنــس رســولّى وِمــن الل مؤيدنــور تو بُــَود نــور خداونــد محمد
در شــأِن تو گفت اول من آمنه احمدايمــان تــو از بدو ازل هســت مؤبد

ايماِن تو سابق بود و ذات تو اَسبق
بخشــيده از آن منصب عالّى امامت هم شاه ُرسل مرحمتت كرده وزارت

زيــن مرتبــت و رتبــه واالى واليت حــق داده ترا مرتبه خــاص وكالت 
بر تخت خالفت تو سزاوارى و ذيحق 

بر كنگره عرش پر خويش كشــاندى تو توســن تقويم بر افــالك جهاندى 
يعنى شب معراج شدى شير و ستاندى خود را به مقامى كه ترا بودى رساندى 

1. فردوسى.
2. سروده يغماى جندقى.
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انگشتر دستور زپيغمبر بر حق 
در حرب زشمشير تو شد عمرو دو پيكردر طفلى و گهواره، دريدى زهم اژدر
كندى تو زســر پنجه قدرت دِر خيبركردى تو جدا سر زتن مرحب و عنتر

اى وصف شكن بدر و حنين فاتح خندق
هســتى نمك نعمت خــوان اَنَا اَملحكس نيست زتو در فحصاى عرب اَفصح

افعال توچــون فعل نبّى و همه اصّححفصل تو صريح است و كماالت تو اصرح 
اقوال تو چون قول نبّى و همه اصدق

اجــداد تــرا پايــه واال نســبى بود آبــاى تــرا رتبــه واال َحَســبى بود 
تو جان نبى بــودى و جان تو نبى بودا بن علــم و كفو تو رســول عربى بود 

اين مسئله از لحمك لحمى است محّقق
هرچند كند گريه به همچشمى عّمان طوفان زده معصيت، از كثرت عصيان 
كش غيــر والى تو بود قلــزم امكان تا مى شــود آن غرفه درياى گناهان 

تو بحر نجاتّى و بَُود حّب تو زورق 
آتش چه كند با تــن بيجان گنهكارواندم كه گدازد چو مس، اجزاء گل وخار
)يغمــا( بزند نعره ى يــا حيدر كراراز كثرت اكسير تو حالى تو به گفتار

آتش پَرد از وحشت نام تو چو زنبق

  كوه وقار1  

نبــى رســول و وليعهد حيــدر كرارنوشــته بر در فــردوس كاتبان قضا
ز ذات اوست مطبق زمين بدين هنجار زنام اوست معلّق سما و كرسى و عرش 
على امين و على ســرور و على سردارعلــى امام و على ايمــن و على ايمان 
على حكيم و على حاكم و على مختارعلى عليــم و على عالــم و على اعلم 
على مظفــر و غالب على سپهســاالرعلــى نصير و على ناصر و على منصور

علــى لطيف علــى انور و علــى انوارعلى عزيــز و على عزت و على افضل 
عليست بحر سخا و عليست كوه وقارعلسيت فتح فتوح و عليست راحت روح 

1. حافظ شيرازى.
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على قسيم قصور و على است قاسم نازعلى ســليم و على سالم و على مسلم 
على وفى و على صفــدر و على كّرارعلى صفّى و على صافى و على صوفى 
الكفارعلى نعيم و علــى نعمت و على منعم  قاتــل  اســدالل   بــود  علــى 

  سروده اى از عبدالرحمن جامى  

ـد كند َعلَم  داراى روم بــاز گــذارد ســرير جم چون شــاه زنگ تيغ ُمهنَـّ
چون يوســف نهار فتد در چــِه ُطلَميعقوب ليل از مژه گوهر فشــان شود
ثعبان غرب ضيغم خود را كشد به دمماهّى شــرق يونس مــه را برافكند

ماننــد ســبزه زار ارم در صبــاح نم نيلوفرى شــود فلك از شــبنم نجوم 
ريزد نقود ثابت و ســيّاره چون درم صــّراف صبح بــر زبر نطــع نيلگون 
چون ديده بان صبح برآرد َسر از عدم دوشيزگان پرده ى شب رخ نهان كنند 
عّطــار صبح جمــع كنــد دوده ظلم بازار شــام را چو فــروزان بود چراغ 
مدح و ثناى شــاه واليــت على رقم وانگه مداد ســازد از آن دوده و كند 
اين اســت فى الحقيقــه يدالل  فوقهم الل  شــكل پنجه قدرت نماى تســت 
بــر وى ترحمــى بكــن اى قبله امم از عاصيــان اّمت احمد كمينه اســت 

  قصر جالل1  
النجف  اَصبحــُت زيرا لــك يا شــحنًة 

 بهــر نثــار مرقد تــو نقد جــان بكف 
را  نيــاز  اهــل  و  دعائــى  قبلــه  تــو 

 روى اميــد ســوى تو باشــد زهر طرف 
مى بوســم آســتانه قصــر جــالل تــو 

 در ديده اشــك عذر زتقصير ما ســلف 
گر پرده هاى چشــم مرّصع بــه گوهرم 

 فــرش حريم قبر تو گردد زهى شــرف 
خوشــحالم از تالقــى خــّدام روضه ات 

 باشــد كنم تالفى عمرى كه شــد تلف 
تو  رو كــرده ام زجملــه اكناف ســوى 

 تا گيريــم زحادثــه ى دهــر در كنَف 

1. عبدالرحن جامى.
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دارم توّقــع اينكــه مثــال رجــاى من 
 يابــد زكلك فضــل تو توقيــع التحف 

مه بى كلَف نديده كسى وين عجب كه هست 
 خورشــيد وار مــاه جمال تــو بى كلَف 

بر روى عارفان زتو مفتوح گشــته است 
 ابــواب ُكنــُت كنز به مفتــاح من عرف 

جــز گوهــر والى تــرا پــرورش نداد
 هركس كه با صفاى درون زاد چون صدف

خصم تو ســوخت در تب تبّت چو بولهب 
 ناديــده از زبانــه قهــرت هنــوز تف 

رفت از جهان كسى كه نه پى بر پى تو رفت 
 لب پــر نفير با اســفا دل پر از اســف 

مخالفــت  در  نبــود  آدمــى  اوصــاف 
 ســّر پــدر كه يافــت زفرزنــد ناخلف 

زان پايــه برتــرى تو كه كنــه كمال تو 
 داند شــدن ســهام خيــاالت را هدف 

  سروده اى ناب از خواجوى كرمانى  

مرحبــا اى نكهــت عنبر نســيم نوبهار 
جان فداى نفحه ات باد اى شميم مشكبار 

سنبل اندر جيب دارى ياسمن در آستين 
عود و صندل در ميان يا مشك و عنبر در كنار 

دوش هنگام سحر بر كوفه افكندى گذر
يا ز راه شــامت افتادست بر يثرب گزار

القــرار آورده اى  يا نســيم روضــه دار 
كز تــو مى آيد نســيم نافه مشــك تتار

شاه مردان چون خليل الل  به صورت بت شكن 
شــير يزدان از رســول الل  بمعنى يادگار 

االعلــى  الفتــى  آســمان  از  او  مهــر 
تيــغ او از گوهــرى الســيف اال ذوالفقار 

عالم او را گر اميرالمؤمنين خواند رواست 
او را گر امــــام المتقين داند ســزاست 

غّره مــاه منّور بيــن كه غــّرا كرده اند 
شــاميان را طّره مشــكين مطّرا كرده اند 
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بــر اميــد آنكه ســازندش قبــا آل عبا
اطلس زربفت را پيروزه ســيما كرده اند 

چون بر آمد جوش جيش شاه مردان در مصاف 
از غبــار تازيان چــرخ معــاّل كرده اند 

روشــنان قصر كحلى گرد خاك پاى او 
ســرمه چشــم جهان بين ثريــا كرده اند 

با وجود شمســه گردون عصمت فاطمه 
زهره را اين تيره روزان نام زهرا كرده اند 

خون او را تحفه سوى باغ رضوان برده اند 
تا از آن گلگونه رخســار حورا كرده اند

آنكه طاوس ماليك پاى بند دام اوست 
هفت اندام نُه گردون سه حرف نام اوست 

باز ديگر بر عروس چرخ زيور بســته اند 
پرده زربفت بــر ايوان اخضر بســته اند 

چرخ كحلى پوش را بند قبا بگشــوده اند 
كوه آهن چنگ را زّرين كمر دربسته اند 

اطلس گلريز اين ســيمابگون خرگاه را 
نقش پردازان چينى نقش شوشتر بسته اند 

مهد خاتــون قيامت مى برنــد از بهرآن 
ديده بانــان فلك را ديده ها بر بســته اند 

يــا زبهــر حجه الحق مهــدى آخر زمان 
نقره خنگ آسمان را از زمين در بسته اند

دانــه ريــزان كبوتــر خانــه روحانيان 
نــام اهل البيــت بر بال كبوتر بســته اند 

دل در آن تازى غازى بند كاندر غز و روم 
تازيانش شــيهه اندر قْصر قيّصر بسته اند 

عصمت احمد زمطرودان بوجهلى مجوى 
قصه حيدر به مردودان مروانى مگوى 

العمستغفرين صلّوا على خيرالورى  معشر 
زمره المســترحمين حيّوالوفــى المرتضى 

قلعه گير كشــور دين حيــدر درنده حى 
دســته بند اللــه عصمت وصــى مصطفى 

كاشــف ســّر خالفت رازدار لو كشــف 
قاضــى دين نبــى مسندنشــين هل اتى 
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مالك ملك ســلونى باب شهرستان علم 
ســالك اطوار لــم اعبد شــه تخت رضا

ســرو بســتان امامت دّر دريــاى هدى
شــمع ايــوان واليت نــور چشــم اوليا

معنــى درس الهــى خاتم دســت كرم 
گوهــر جام فتــوت روح شــخص الفتى 

مقتداى ســروران ملك دين جفت بتول 
پيشــواى رهــروان راه حــق شــير خدا

ديگر از برج امامت مثل او اختر نتافت
بحر در درج كرامت همچو او گوهر نيافت

ديشب از آهم حمايل در بر جوزا بسوخت
وز نفير ســوزناكم كلّه خضرا بســوخت

چون نسوزم كز غم سبطين سلطان رسل
جان منظوران اين ته گنبد مينا بســوخت 

آتش بيداد آن سنگين دالن چون شعله اى 
ماهى اندر بحر و مه بر غرفه باال بسوخت 

چون چراغ ديده زهرا بكشتندش به زهر
زهره را دل بر چراغ ديده زهرا بسوخت 

چون روان كردنــد خون از قره العين نبى 
چشم عيسى خون بباريد و دل ترسا بسوخت 

ديده تر دامن آن روزش بيفكندم زچشم 
كان نهال باغ پيغمبر زاستســقا بسوخت

كوهه دريا ناله كرد از حسرت آن تشنگان 
گوهر سيراب را جان بر دل دريا بسوخت 

ديو طبعان بين كه قصد خاتم جم كرده اند
بغض اوالد على را نقش خاتم كرده اند

در قيامت كافرينش خيمه بر محشر زنند
ســكه دولت به نــام آل پيغمبــر زنند

تشــنگان وادى ايمان چو در كوثر رسند
از شعف دست طلب در دامن حيدر زنند

شهســواران در ركاب راكب ُدلدل روند
خاكيان الف از هــواى صاحب قبنر زنند
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هركه او چون حلقه نبود بر در حيدر مقيم 
رهروان راه دين چون حلقه اش بر در زنند

مؤمنان حيدرى را مى رســد كز بهر دين 
حلقــه نامــوس حيدر بــر در خيبر زنند

ره به منزل برد هركو مذهب حيدر گرفت 
آب حيوان يافت آنكو خضر را رهبر گرفت 

  از سروده هاى حافظ شيرازى  
طالــع اگر مدد كنــد دامنش آورم بكف 

گر بكشم زهى طرب ور بكشد زهى شرف 
طرف كرم زكس نبست اين دل پر اميد من 

گرچه سخن همى برد قصه من بهر طرف 
چنــد بنــاز پــرورم مهر بتان ســنگدل 

ياد پــدر نمى كنند اين پســران ناخلف 
از خــم ابروى توأم هيچ گشايشــى نبود

وه كه درين خيال كج عمر عزيز شد تلف 
ابروى دوست كى شود دستكش من ضعيف 

كس نزدست ازين كمان تير مراد بر هدف 
من به خيال زاهدى گوشه نشين و طرفه آنك

مغبچه اى بهر طرف مى زندم به چنگ ودف
بى خبرنــد زاهدان نقش بخــوان والتقل 

مست رياست محتسب باده بنوش وال تخف 
صوفى شهربين كه چون لقمه شبه مى خورد

پار دمش دراز باد آن حيوان خوش علف 
»حافظ اگر قدم زنى در ره خاندان بصدق 

بدرقه رهــت كنم همت شــحنه النجف 

  سروده اى از محتشم كاشانى  
اى نثار شــام گيسويت خراج مصر و شام 

 هندوى خال ترا صد يوسف مصرى غالم 
چهره ات افروخته، ماه درخشــان را عذار 

 جلوه ات آموخته، كبك خرامان را خرام 
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كاكلت بر آفتاب از ساحرى افكنده ظّل
 سنبلت بر روى آب از جادوئى گسترده دام 

طوبى از قدت پياپى مى كند رفتار، كسب 
 طوطى از نطقت دمادم مى كند گفتار، وام 

گل ببويت گرچه مى باشد، نمى پايد بسى 
 مــه برويت گرچه مى ماند نمى ماند تمام 

گر نسازم َسر فدايت، بر تو خون من حالل 
 ور نميرم در هوايت، زندگى بر من حرام 

كوكــب اوج جاللى باد حســنت اليزال 
بــاد ظلّت مســتدام   آفتــاب بى زوالى 

شاه خوبانى چو جوالن مى كنى بر پشت زين 
 ماه تابانى چو طالع مى شوى از طرف بام 

صد هزاران شيوه دارد، آن پرى در دلبرى 
 من ندارم جز دلى، آيا نهم دل بر كدام؟ 

يافتم دى، رخصت طوف رياض عارضش 
 زد صبا زان گلستان، بوى بهشتم بر مشام 

روضه اى ديدم چو جنت، جنت از وى برده فيض 
 چشمه اى ديدم چو كوثر، كوثر از وى ُجسته كام 

بر لب آن چشمه، از خالش نشسته هندويى 
 چون ســواد ديده مردم، بعيــن احترام 

مانع لب تشنه ها زان چشمه زمزم صفات 
 ناهى دلخسته ها زان شــربت عنّاب فام 

غيرتم زد در دل آتش، كزچه باشد بى سبب 
 هندوى شيرين مذاق، از دلير ما تلخ كام 

  جمال يزدان1  

يــزدان جمــال  آينــه  يــزدان اى  كمــال  زرخــت  پيــدا 
زآســمان ها مهــر،  چــو  يــزدان تابنــده  جــالل  تــو  چهــره  از 
گشــوده پــر  كمــال  عــرش  بــال يــزدان تــا  بــا قــوت عشــق و 
آفرينــش ز  تــو  توئــى  يــزدان مقصــود  بى مثــال  حكمــت  از 

1. مهرداد اوستا.
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بنــدم خيــال  آينــه  يــزدان در  جمــال  از  تــو  رخســار 
يــزدان جلــوه تــو كنى بــه چشــم خاطر خيــال  كنــد  وهــم  گــر 

چون دل دّر معنى از خرد سفت
عشق آمد و مدحت على گفت 

وى مهــر بــه چرخ ســر كشــيده اى چــرخ بــه مهــر بــر كشــيده
آســمانيت پــّر  ســايه  كشــيده در  پــر  زكــوه  خورشــيد 
كشــيده تــا برتــو بــرد نمــاز، هــر صبــح زر  طــراز  بــه  دامــن 
تــو مقــدم  يمــن  بــه  كشــيده اســالم  فــر  و  بشــكوه  رايــت 
كشــيده خورشــيد بــه ســوى روى تو َســر ســحر  روزنــه  از 
كــرده طلــوع  ديــن  خــاور  كشــيده از  باختــر  بــر  از  ســر 

اى از بر چرخ بارگاهت
سر منزل عشق شاهراهت 

قــرآن رازگــوى  آيــت  قــرآن اى  پــوى  عــرش  رايــت  وى 
صــاف مــى  آن  و  درد  قــرآن باقــى،  ســبوى  در  تــو  ز  تابــان 
مويــت شــميم  پيشــرو  قــرآن دل  نكــوى  رايحــه  از 
هــم آيــت ديــن بــه روى قــرآن هــم رايــت حق بــه دســت احمد
اســالم آبــروى  تــو  چهــر  قــرآن اى  آبــروى  تــو  مهــر  وى 
هســتى رازگــوى  تــو  قــرآنتحريــر  بازگــوى  تــو  تقريــر 

تو بوالحسنى تو مرتضائى
تو جلوه حق تو مصطفائى 

هســتى اى جــان جهــان و جــان هســتى روان  تــو  بــه  زنــده  وى 

دلفريبــت نــور  هســتى جوالنگــه  بى كــران  جوالنگــه 
ســخنگوى بمدحتت  اســت  هســتى هستى  ترجمــان  تــو  گفتــار 
هســتى جاويــد شــده بــه يمــن بــودت جــاودان  هســتى  ايــن 
گيتــى شــامگاه  بــه  مــاه  هســتى اى  آســمان  بــه  مهــر  اى 
خدائــى عنايــت  بــه  هســتى روشــن  اختــران  تــو  چهــر  از 
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اى مشغل دلفروز ايمان
شمشير خدا بدست يزدان 

محمــد واليــت  شــمع  محمــد اى  آيــت  و  دل  نــور 
آســمانى شــكوه  و  فــّر  محمــدبــا  رايــت  تــو  دســت  در 
گويــد دلپذيــر  چــه  كــه  وه  محمــدوه  حكايــت  تــو  لعــل 
پيــدا تــو  نهايــت  و  محمــدزآغــاز  نهايــت  و  آغــاز 
پريشــان دل  زخــدا  محمــدخواهــد  حمايــت  تــو  مهــر 
تــو حمايــت  كنــف  در  محمــدهــم  عنايــت  ذيــل  در 

اى امر تو چيره بر شب و روز
وى خيل تو بر ستاره پيروز

گرفتــه پــر  ســدره  بــر  از  گرفتــه اى  نظــر  زهمــه  حــق  جــز 
تــا شــاهد حــق بــه بــر گرفتــه يكســر همه حق شــده همه عشــق
ايمــان دســت  و  خــدا  گرفتــه شمشــير  در  شــرك  خرمــن  بــر 
گرفتــه و آن تيــغ درخــش بــار گلگــون ســحر  زكــف  دم  هــر 
گرفتــه چــون مهــر كشــيده َســر زخاور باختــر  آنســوى  تــا 
تــو رايــت  بــراى  چــرخ  گرفتــه از  پــر  زيــر  بــه  آفــاق 

اى صبح فروغ بخش اسالم
با ذكر توايم بام تا شـــام 

واليــت گوهــر  گوهــر  واليــت اى  منــّور  خورشــيد 

اســالم بخــش  فــروغ  مهــر  واليــت اى  انــور  مشــعل  وى 
قــرآن روح  و  حــق  آيــت  واليــت اى  افســر  و  رايــت  وى 
ايمــان و  عقــل  ســرير  واليــت ســلطان  ور  هنــر  والــى 
واليــت اى گوهــر عشــق و جــان عرفــان مفخــر  و  َســر  تــاج 
نبــوت مجّســم  جــان  واليــت اى  مصــّور  روح  وى 

مقصـــود نبى زالفتائى
ممدوح خدا زهل اتائى
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  حافظ شيرازى اين گونه سروده است  

 اگر تو مؤمن پاكى بكن بر اين اقرار على زبعد محمد زهر كه هست به هست 
 امــام غيــر على بعد احمــد مختار1كه نيست دين هدى را به قول پاك رسول 

  ســروده اى از شــيخ فريدالديــن عطــار نيشــابورى   

راســتين پيشــواى  حــق  كان علــم و بحر حلــم و قطب دين خواجــه 
رهنمــا امــام  كوثــر  خــداســاقى  شــير  مصطفــى  ا بن عــّم 
بتــول جفــت  مجتبــى  خواجــه معصــوم و دامــاد رســول مرتضــاى 
آمــده رهنمونــى  بيــان  آمــده در  َســلونى  ســّر  صاحــب 
اوســت اســتحقاق  به  دين  اوســت مقتداى  االطالق  على  مطلــق،  معنى 
عقل را در پيش او خود كى شكيست چون على از عين هاى حق يكيســت
او بــدم دســت بريده كرد راســت از دم عيســى چو مرده زنده خاست
بت شــكن بر پشــتى دوش رســول گشــته اندر كعبــه آن صاحب قبول
زان بــرآوردش يــد بيضــا زجيبدر ضميــرش بــود مكنونــات غيب
قرار گــر يــد بيضــا نبــودش آشــكار آنجــا  ذوالفقــار  گرفتــى  كى 
گــه فرو گفتى به چه اســرار خويش گاه در جوش آمــدى از كار خويش

در هـــــمه آفاق همــدم مى نيافت
در درون مى گشت و محرم مى نيافت 

   غزلى پر مغز از وحشى بافقى  
دلم دارد به چين كاكلش صد گونه حيرانى 

 به عالم هيچكس يارب نيفتد در پريشانى 
زما صد جان نمى گيرى كه دشنامى دهى زان لب 

به سوداى سبك روحان مكن چندين گرانجانى 
چو كان در سينه دارم رخنه ها از تيغ بدخوئى

 زپيكان هــاى خون آلود او پر لعل پيكانى 

1. حافظ، نسخه قدسى. 
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به صدجان گرامى آن لب دلجوست ارزنده 
 عجب لعليست پر قيمت، به صاحب باد ارزانى 

برآنم تــا برآيد جان و از غم وراهانم دل 
 ولى بى تيغ جانان بر نمى آيد به آســانى

فغان كز آتش غم استخوانم گشت خاكستر 
 نماند آنهم كه مى كردم سگش را برگ مهمانى 

منم زآن يوسف گل پيرهن نوميده افتاده 
 حزين در گوشه بيت الحزن چون پير كنعانى 

زدور چرخ دوالبى به چــاه غم فرو رفته 
 زاحكام قضاى آســمانى گشــته زندانى 

بهار و هركسى با الله رخسارى، به گلزارى 
 من و داغ دل و كنج فراق و صد پشيمانى 

به روى الله در صحرا غزاالن در قدح نوشى 
 به بوى غنچه در گلشن هزاران در غزلخوانى

حريم دشت گشت از سبزه تر، كان فيروزه 
 چمن گرديد از گلنــار پر ياقوت رّمانى 

زگل گل هاى آتشناك سر برزد زهر جانب 
 عيان شد باغ را داغى كه بر دل بود پنهانى 

عديم خاك عطرآميز گرديد از سهيل گل
 حريم و بوستان گشت از چراغ الله نورانى 

نفيــر ناله بلبل بلند آوازه شــد هر ســو 
 به تخت بوستان زد گل دگر ره كوس سلطانى 

سرى پيوسته دارد با عصا در بوستان نرگس 
 مگر بر درگه گل نصب كردندش به دربانى 

نمى دانم كه پيك باد صبحى از كجا آمد
 كه پيشش سبزه و گل بر زمين سودند پيشانى 

مگر آمد زدرگاه شــريف آسمان قدرى 
 كه دارد خاك راهش صد شرف بر تاج سلطانى 

امام انس و جن، شاه واليت، سرور غالب 
 كه مى زيبد گداى آســتانش را سليمانى 

اگر در بيشه گردون زصيت عدل او باشد 
 اسد در هم دراند ثور را چون گاو قربانى 

نسيمى كز حريم روضه اش آيد عجب نبود
 اگر بخشــد به طفالن نباتى روح حيوانى 
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زراح روح بخــش مهــر او خصم اســت بى بهره 
 بلــى كى بهره ور باشــد جماد از روح انســانى 

به ســلطانى نشــان مهرش ار آبــاد خواهى دل 
 كه بى والى چو باشــد، ملــك رو آرد به ويرانى 

دل ســخت عدو خون مى شود از تاب شمشيرش
 شــعاع مهر ســازد ســنگ را لعل بدخشــانى 

اگــر يابــد خبر از ريزش دســت گهــر بارش
 صــدف ديگر ندارد كاســه پيش ابر نيســانى 

كجا كان الف بخشــش با كف جودش تواند زد
 چه داند رســم لطف و شــيوه بخشش قهستانى 

عجب نبود كه دارد گرگ پاس گله اش چون سگ 
 اگــر ســكبان درگاهش كند آهنگ ســلطانى 

بــه روز رزم اگر ســازد علم تيغ درخشــان را
 دواند بر ســر خصم ســيه دل رخــش جوالنى 

نهــد رو در بيابــان گريــز از تاب شمشــيرش
 چنــان كــز شــعله آتش رمــد غــول بيابانى 

شها در شــيوه مدحت ســرايى آن فسون سازم 
كه چــون ره آورد هاروت فكرم در فســون خوانى 

به افســون ســخن بنــدم زبــان نكته گيرى را 
 كــه خــود را بى نظير عصر داند در ســخندانى 

نيــم آن كس كه دزدم گوهــر مضمون مردم را
 چو بحــر طبع دربــار آورم در گوهر افشــانى 

به ملك نظم بعضى مى كنند از خســروى دعوى 
 كه شــعر شــاعران كهنــه را ســازند ديوانى 

سراســر دزد ناشــاعر تمامــى پيش خــود برپا
 برابــر مونــس خاطر پس ســر دشــمن جانى 

جمــادى چند اما كوه دانــش پيش خود هر يك 
 نشســته گــوش بــر آواز چــون دزدان تاالنى

كه دردم بــر تو خوانند از طريق خودپســنديها
چــه مضمونى زنظم خود بر آن ســنگين دالن خوانى 
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زكافــر ماجرائــى طبعشــان را كى قبــول افتد
 اگــر خوانــى بــر آن ناقابــالن آيــات قرآنى 

ناشــاعر  بى انصــاف  نامــوزون  دزدان  آن  از 
 شــد آن مقدارهــا بيقــدر آئيــن ســخندانى 

كه هرجا ســحر ســاز نكته پردازيست در عالم 
 زعريانــى بــود در جامــه رنــدان چوپانــى 

دال »وحشــى« صفت يك حرف بشنود در لباس از من 
 مكش ســر در گريبــان غم از انــدوه عريانى 

ببيــن آب روان را بــا وجود آن روان بخشــى
 كــه از عريان تنى مى لــرزد از باد زمســتانى 

خــوش آنكو بــر در دونان نريــزد آبروى خود
 بــه كنج فقر اگــر جانش برون آيــد زبى نانى 

زبــان خامــه را كوتــاه ســازم از ســر نامــه 
 كه در عرض شــكاياتم حكايت گشت طوالنى 

الهــى نامه نــو كشــتى خــود را نگــون بيند
 درين دريا كه از طوفان دورش نوح شــد فانى 

خســى كز بهر مهرت در كنارى مى كشد خود را 
چو كشــتى باد ســرگردان در اين دريــاى طوفانى 

   بو علی سينا در شعری زيبا گفته است  

خداوند متعال آنقدر على بن ابطالب را دوســت دارد كه در پيشانى و چهره هر فردى 
)چه زن چه مرد( نام دو على را به شــكل معكوس و بالعكس نوشــته است. )چشم)ع(، 

دماغ)ل( دو ابرو )ى بالعكس((.
معكوس نوشته شده است نام دو علىبــر چهــره هــا به خــط لــم يزلى
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      نكته هاى آخر      
1. در مســاجد ايران اسالمى و در تنها كشور شــيعى امام عصر در موقع كه اذان 
گويــان نام نورانى امام المتقين و يعســوب الدين على بن ابيطالب را مى خوانند كســى 

صلوات نمى فرستد. 
امام على در احاديث در مقام مقايســه با رســول اهلل  با تعابيرى مثل: من و على 
از يك نوريم، از يك درختيم، گوشــت او گوشت من، خون او خون من، همانند سر من 
نســبت به تنم، جان من، مثل بازو براى شانه، هم ريشه و همانند رسول خدا ، توصيف 

شده اند و در آيه شريفه مباهله به منزله جان پيامبر آمده است. 
پس شايسته اســت در موقع اذان مستعمين و شنوندگان مثل نام رسول خدا براى 

نام مقدس امام على نيز صلوات بفرستند. 
اميدواريم جوانان شيعى واليى بتوانند اين نقص را از مساجد ما براندازند.

2. مؤلف به جهت مالحظات و ضرورت هايى كه در نظر داشته تكرار بعضى از فضايل 
حضرت موال را الزم مى دانسته لذا يكى از علت هاى آن اهميت خود مطلب بوده است. 
3. اســتفاده منقطع روز به روز براى كتبى كه حجيم مى باشند مثل قرآن خوانى جزء 
جزء در ماه مبارك رمضان بهترين شــكل بهره بردن از كتب حجيم مى باشد لذا شايسته 

است در استفاده از اين كتاب از همين روش استفاده كرد. 
4. در اين مجموعه روايت و حديث بسيارى از كتب كهن و معتبر برادران اهل سنت 
استفاده شده است. البته وسعت فضايل اميرالمؤمنين على در كتب مذكور خيلى بيشتر 

از آنست كه آمده است. 
5. هر انسان منصفى مى پذيرد كه هر يك از فضايل درخشنده و بى بديل اميرالمؤمنين 
علــى در جاى خود به منزله دليلى بر برترى و اثبات امامت و واليت آن ســرور عزيز 

محسوب مى شود. 
و به راســتى اين حجم وسيع احاديث كه در كتب برادران اهل سنت و شيعه موج آن 
تا آســمان حقيقت ارتفاع گرفته است را چگونه بعضى ناديده مى گيرند و حقيقت نورانى 

آن امام همام را انكار مى نمايند!!؟
6. وسعت فضايل و برترى مردى بى همتا و استثنايى همانند اميرالمؤمنين على كه 
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نور باطن او در مجموعه هستى نمى گنجد با چند خط و صفحه به پايان نمى رسد در اين 
مجموعه به همه فضايل آن امام در موضوعات و صحنه هاى مختلف اشــاره نشده است 
بلكــه صرفا به 5 جنبه از اضالع و ابعاد آن وجود نورانى نامتناهى پرداخته ايم و بعضى از 
موارد آن مثل تفســير آيات قرآن كريم توسط امام و جنبه هاى علمى و پاسخ به سؤاالت 
آن بزرگوار هر يك در مجموعه اى مســتقل تدوين گرديده اســت، كه به زودى توسط 

همين مؤسسه به چاپ مى رسد.
لذا در پايان يادآورى مى نمايد كه رســول ممتــاز زيبا، اكرم خاليق محمد فرمود: 
 .»لو ان الرياض اقالم والبحر مداد والجن حساب واالنس كتاب ما احصوا فضايل عىل بن ابيطالب«

يعنى: اگر تمامى باغ ها قلم و درياها ُمركب و همه جنيان حســابگر و همه انســان ها 
نويسنده باشند قادر به شمارش فضايل على بن ابيطالب نخواهند بود«.1

7. نظر به اينكه بعضى از داســتان ها و روايات اين كتاب بيشتر از يك فضيلت را در 
خود جاى داده است اعداد هر فضيلت به طور تفكيكى 1001 نشده است وليكن با جمع 
آندســته از روايات و داستان هايى كه فضايل بيشترى را با خود دارند جمع كل فضايل به 
1001 رســيده است براى نمونه به سر تيترهايى مثل: على در قرآن كريم ـ شأن انبيائى 
على -كلمات عرشــى ـ على شــبيه به ده نفر از پيامبران، هفتــاد صفت بزرگ و.... 

مى توان اشاره نمود. 
 8. در پايان اين كتاب شايســته است اين مجموعه به نام حضرت فاطمه معصومه
به اتمام رسد و لذا در اينجا به مكاشفات و كلمات بعضى از عرفاء باهلل  درباره حرم نورانى 

اين بانوى عرشى نسب اشاره مى نمايد. 
الف: حضرت امام خمينى قدس ســره مى فرمايند: ما مى خواهيــم مردم در پناه امام 

زادگان آرامش يابند. 
ب: جنــاب عارف واصل حضرت ميرزا اســماعيل دوالبى مى فرمايند: من هيچ وقت 
از قم سير نشــدم هميشه وقتى از قم خارج مى شوم يك نگاهى به پشت سرم دارم اين 

سرزمين همه اش حرم است. سرزمين امن و امنيت است.
ج: عارف بزرگ جناب حاج سيدهاشــم حداد از شــاگردان حضرت آيت اهلل  سيدعلى 

1. ینابیع املودة، قندوزی، ج2، ص254.
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قاضى مى فرمايند: قبر مطهر حضرت معصومه فضاى قم و اطراف را باز و گســترده و 
سبك و نورانى كرده است و به واسطه بركات آن حضرت است كه گويا خشكى از زمين 

قم و خاك آن برداشته شده است. 
د: مرحوم آيت اهلل  عالمه حاج ســيد محمدحســين طباطبايى صاحب تفســير بزرگ 
الميزان را ديدند در موقع ورود به حرم حضرت معصومه  از خاك اطراف درهاى صحن 
حرم به چشــمانش مى كشد وقتى علت اين كار را پرســيدند فرمود: ما كه لياقت نداريم 
از گرد و غبارى كه به ضريح مقدس اين خانم نشســته به چشــممان بكشيم. و مرحوم 
آيت اهلل مرعشــى نجفى نيز هميشــه لباس هاى نو خود را به ضريح حضرت مى كشيد تا 

متبرك شد بعد آن را مى پوشيد.
هـــ : عارف واصل جنــاب حاج آقاجعفر مجتهدى مى فرمــود: صفاى صحن و حرم 

حضرت معصومه را در هيچ جايى نديده ام.
و : حضرت آيــت اهلل مصباح فرمود: اگر مردم قــدر و منزلت حضرت معصومه را 
مى دانســتند آنقدر از اطراف حرم ايشــان خاك به عنوان تبرك بر مى داشتند تا آنجا كه 

بواسطه خاك بردن مردم اطرف حرم خندق درست مى شد.
*)خدايا! بهره هاى ما را از اين بانوى بزرگ در دنيا و برزخ و قيامت دائمى مستمر بگردان(

اميد آنســت كه در كشور ما روزى را به عنوان گراميداشت مقام و منزلت امامزادگان 
مدفون در ايران اســالمى اختصاص يابد تا مردم در هر شــهرى به تكريم و توسل اين 

مراكز نورانى و معنوى اقدام نمايند. 

اللهم عجل لوليك الفرج  والحمدللّه  رب العاملني كثريا   

محمدرضا رمزی اوحدی    

قم مقدس   
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