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 فضائل امام علي 

 مفھوم شخصیت 

از نظر فلسفى مجموعھ نفسانیات ھر كسى شخصیت او را تشكیل میدھد ولى در اصطالح عموم، شخصیت 
اشخاص در نتیجھ ظھور و بروز صفت خاصى مشخص و تعیین میگردد مثال كسى كھ شم قوى در امور سیاسى 

تھ باشد شخصیت سیاسى نامیده شده و اگر عالم و دانشمند باشد بعنوان شخصیت علمى از وى نام مى برند و داش
چون در روانشناسى ثابت شده است كھ نفسانیات و صفات جسمانى در ھمدیگر اثر دارند لذا براى معرفى كامل 

ى نمودشخصیت ھر فردى باید صفات جسمانى و خصوصیات روحى و اخالقى او را بررس .  

از طرفى براى مطالعھ صفات جسمى و خصال روحى اشخاص باید از روش معمول در علوم طبیعى یعنى از 
مشاھده و تجربھ استفاده نمود زیرا حقیقت نفسانیات مانند خود نفس غیر قابل شناخت و مجھول است و فقط از آثار 
  .آنھا میتوان بوجودشان پى برد

ا درباره شخصیت اشخاص اعم از اینكھ این شناسائى سطحى و یا علمى باشد منوط موضوع دیگر اینكھ شناسائى م
بدارا بودن صفات مشابھى از صفات صاحب شخصیت است بعبارت دیگر انسان از طریق حاالت درونى خود 

كھ بكیفیات نفسانى دیگران نیز پى مى برد و ھمین روش در مورد آالم و لذایذ جسمانى نیز صادق میباشد ھنگامی
آدمى از فوت نزدیكان خود متأثر میشود و یا از درد عضوى نالھ میكند تأثر و درد سایرین نیز براى او قابل ادراك 
  .میباشد

از طرفى كیفیات نفسانى ھر كسى منحصر بخود او بوده و تشكیل یك سلسلھ واحدى را میدھند كھ در اصطالح 
مان محفوظ مانده و ھویت شخص را نشان میدھدروانشناسى آنرا وحدت گویند و این وحدت در طول ز .  

با در نظر گرفتن نكات معروضھ اگر ما بخواھیم شخصیت على علیھ السالم را چھ از نظر صفات جسمانى و چھ 
از لحاظ ملكات نفسانى مورد مطالعھ قرار دھیم بیك اشكال مھم و ال ینحلى برخورد خواھیم نمود زیرا سجایاى 

و عالیھ على علیھ السالم كھ در روح بزرگ او نھفتھ بود براى ما مجھول است اخالقى و صفات خجستھ .  

على علیھ السالم بشر بود ولى خصوصیات وجود او در ھیچ بشرى دیده نشده است، كارھاى آنحضرت شبیھ سایر 
ایب بود كھ تمام افراد مردم نبود تا مردم بتوانند او را از مقایسھ با نفس خود بشناسند بلكھ او مظھر العجایب و الغر

  !بشر را در گذشتھ و آینده مبھوت نموده و خواھد نمود



اعمال و افعال او كال خارق العاده و عجیب بود، كسى كھ زورمند و توانا باشد تسلیم دیگرى نمیشود و در برابر 
على علیھ السالم در اجحاف دیگران صبر و تحمل نمیكند زیرا صبر در برابر عجز است نھ در برابر توانائى اما 

 كمال قدرت و نیرو نھایت صبر و حلم را داشتھ است و این عمل را جز اعجاز بچھ میتوان تعبیر نمود؟ 

ھمچنین كسى كھ ادیب و خوش قریحھ باشد فاقد صفت رزمجوئى بوده و بدرد صحنھ كار زار نمیخورد اما على 
دل و زھره شجعان عرب در میدانھاى جنگ از ترس  علیھ السالم ادیب و خطیب منحصر بفرد بود و در عین حال

  .و ھیبت او ذوب میگردید

در مقدمھ نھج البالغھ میگوید اگر كسى در خطبھ ھا و كلمات على علیھ السالم بدون " رحمة هللا علیھ"سید رضى 
ن باید كسى باشد كھ اینكھ آنحضرت را بشناسد تأمل و اندیشھ نماید یقینا چنین تصور خواھد كرد كھ گوینده این سخنا

از مردم كناره گرفتھ و جز عبادت و توجھ بامور معنوى و اخالقى بچیز دیگرى اھتمام نورزد، و ھرگز تصور 
نخواھد كرد گوینده این سخنان كسى است كھ از شمشیرش خون چكیده و چھ بسا كھ یكتنھ در میان امواج خروشان 

جیبھ آنحضرت است كھ جمع بین اضداد نموده استدریاى سپاه غوطھ ور بوده است و این ازفضائل ع .  

ھمچنین ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ مینویسد كھ ما ھرگز شجاع بخشنده اى ندیده ایم، آنگاه طلحھ و زبیر و 
عبد هللا بن زبیر و عبد الملك بن مروان را نام مى برد كھ اینھا شجاع بودند ولى بخل و حرص داشتند اما شجاعت و 
سخاوت امیر المؤمنین على علیھ السالم معلوم است كھ بچھ مقدار بوده است و این از احوال عجیبھ و اوصاف 
  .مخصوصھ آنحضرت است

بر ھمگان معلوم است كھ اشخاص فروتن و متواضع فاقد ھیبت و وقار بوده و بعلت تواضعشان كسى مرعوب آنھا 
شكستھ نفسى كھ حتى روى خاكھا نشستھ و ابو ترابش میگفتند  نمیگردد ولى على علیھ السالم با كمال تواضع و

چنان ھیبت و رعب و شكوھى داشت كھ دل شیر را آب میكرد چنانكھ روزى معاویھ بقیس بن سعد گفت خدا رحمت 
كند ابوالحسن را بسیار خندان و خوش طبع بود، قیس گفت بخدا سوگند با آن شكفتگى و خندانى ھیبتش از ھمگان 

بود و آن ھیبت تقوى بود كھ آنجناب داشت نھ مثل ھیبتى كھ اراذل و اوباش شام از تو دارند فزون تر .  

این مطلب نیز بدیھى و مسلم است كھ ھر كس در صفتى و یا در حرفھ اى متخصص باشد در آن حرفھ و فن 
جحیت دارد مثال مخصوص بر كس دیگرى كھ اطالعات كلى و عمومى در چند فن و حرفھ داشتھ باشد فضیلت و ار

یك پزشك متخصص در بیماریھاى قلبى در مورد معالجھ آن عضو نسبت بھ یك پزشك عمومى كھ در سایر 
دستگاھھاى بدن من جملھ قلب ھم اطالعات كلى دارد مھارت و برترى خواھد داشت بعبارت دیگر ھر ذو فنونى 
  .مغلوب ذو فن است چنانكھ گویند

ز ذوفنون بسى بھ  ھر چند كھ ذو فنونى اما ذو فن ·  
 ذو فن ز ذوفنون بسى بھ ذو فن ز ذوفنون بسى بھ  ·

ولى فقط على علیھ السالم بود كھ با وجود دارا بودن كلیھ صفات كمالیھ و فضائل نفسانى در ھر یك از آنھا نیز 
  .سرآمد ھمگان بوده واحدى را یاراى برابرى و مقابلھ در ھیچیك از صفات مزبور با او نبوده است

رو و انرژى بدن در اثر جذب مواد غذائى صورت میگیرد و اگر نیرو و كالرى حاصلھ از غذا كمتر از انرژى نی
مصرف شده بدن باشد تن آدمى ضعیف و رنجور گردد وبشھادت عموم مورخین خوراك على علیھ السالم منحصر 

خیبر را از بیخ و بن بر كند و  بنان جوینى بود كھ سھ لقمھ بیشتر نمیخورد ولى نیروى بازوى او توانست درب
  :مرحب خیبرى را با ضربتى بخاك افكنده و ھمگان را بتحیر و تعجب وادارد چنانكھ خود آنحضرت فرماید

آنكس كھ نان جوین مرا در سفره دید تعجب كرد كھ چگونھ با این نان جوین بر لشگرى انبوه حملھ میكنم و سپاھى 
  !را بتنھائى در ھم میشكنم



كسانى كھ شجاع و خونریز و مرد جنگ و شمشیر باشند فاقد غریزه ترحم و عاطفھ بوده و قلب آنان را و باز 
تیرگى و قساوت فرا میگیرد جز على علیھ السالم كھ ابطال و شجعان عرب را طعمھ شمشیر خود میكرد و در عین 

د و از دیدن طفل یتیمى اشگ چشمش حال چنان رقت قلب و عاطفھ داشت كھ از مشاھده حال بینوایان اندوھگین میش
  :جارى میگشت، چھ خوب گفتھ گوینده این شعر

 اسد هللا اذا صال و صاح ابو االیتام اذا جاد و بر  ·
 ابو االیتام اذا جاد و بر ابو االیتام اذا جاد و بر  ·

  ."موقعى كھ حملھ میكرد و صیحھ میزد شیر خدا بود و ھنگام جود و احسان پدر یتیمان بود"

از اینجا است كھ آنحضرت را اعجوبة العجایب گفتھ اند كھ وجود مباركش مجمع اضداد و صفات متباین بوده و  و
  .این خود معجزه بزرگى است زیرا كھ بظاھر از نظر منطق اجتماع ضدین و نقیضین محال است

عقالت بوده و چنانچھ بناحیھ دانشمندان طبیعى و علماى علم النفس ثابت كرده اند كھ مغز آدمى مركز اداركات و ت
اى از آن آسیب برسد در طرز تعقل و ادراك و بخصوص در قوه حافظھ و بایگانى ذھن اختالالتى پدید میآید كھ 
منجر بفراموشى و ھذیان و پرت گوئى و امثال آنھا میشود، با قبول این مطلب چھ اعجازى از این باالتر كھ وقتى 

شمشیر زھر آلود ابن ملجم علیھ اللعنة شكافتھ گردید مغز متالشى و مسموم شده و فرق مبارك على علیھ السالم از 
اصال مغزى باقى نمانده بود تا مركز ادراكات و تعقالت باشد ولى آنحضرت با ھمانحال میفرمود سلونى قبل ان 

خطبھ ھاى دیگر و سخنان گھربارى كھ در وصیت ھاى خود فرمود حاوى نكات علمى و اخالقى بوده وبا ! تفقدونى
او كھ در حال سالمت و تندرستى ایراد نموده است كوچكترین فرقى ندارد و باز عجب اینكھ ضمن موعظھ و 
وصیت گاھى بحالت اغماء و بیھوشى میافتاد و پس از بھوش آمدن دنبالھ مطلب را بیان میفرمود بدون اینكھ 

معانى و مضامین آنھا بوجود آمده باشد كوچكترین تغییرى در اسلوب كلمات و الفاظ و یا در ارتباط !!  

بنابراین ھمچنانكھ در مقدمھ این فصل اشاره گردید شرح و توصیف شخصیت على علیھ السالم از عھده تقریر 
لذا بقول مولوى باید كار پاكان را قیاس از . ھمگان خارج بوده و اعمال و رفتار او باقیاسات ما قابل تفھیم نمیباشد

بلكھ بعجز و ناتوانى خود از درك ھویت و شخصیت على علیھ السالم اقرار كنیم كھ افكار كوچك ما خود نگیریم و 
  .قابلیت درك واقعیت آنرا نخواھد داشت

مطالبى كھ در فصول آینده براى معرفى و نمایاندن شخصیت آنحضرت با توجھ بمناقب و مكارم اخالقى او نگاشتھ 
 درباره شخصیت واقعى على علیھ السالم نھ زبان را یاراى گفتن است و نھ قلم میشود براى اقناع ذھن ما است و اال

را توانائى نوشتن زیرا آنجناب در تمام فضائل اخالقى و ملكات نفسانى وارث نبى اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بوده و 
س ژرفى است كھ غواص اندیشھ بآن كوه مرتفع و بلندى ماند كھ طایر خیال بقلھ آن پرواز نتواند نمود و چون اقیانو

را قدرت رسیدن بقعر آن نخواھد بود بدینجھت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بعلى علیھ السالم خطاب فرمود كھ خدا 
  :را سزاوار معرفتش كسى جز من و تو نشناخت و ترا نیز چنانكھ باید و شاید كسى جز خدا و من نشناخت

مناقب ابن شھر آشوب [ و غیرك و ما عرفك حق معرفتك غیر هللا و غیرى یا على ما عرف هللا حق معرفتھ غیرى 
51. ص 2جلد  . ]  

  :و مناسب این مقال سخن یكى از متكلمین مشھور بنام نظام است كھ در حق آنحضرت چنین میگوید

ام سخن كار امیر المؤمنین علیھ السالم سخت مشكل است چھ اگر بخواھیم در مدح و ثناى او باقتضاى حق و مق
گوئیم غالى میشویم، و اگر قصور ورزیم كافر گردیم، و یك حالت میانھ میان این دو حال است كھ بسیار لطیف و 

127. ص 7ناسخ التواریخ زندگانى امام باقر علیھ السالم جلد [ دقیق، و ادراك آن منوط بتوفیق است  . ]  

 



 

 ایمان و عبادت على 

سالمعلى علیھ ال. "لم اعبد ربا لم اره "  

حقیقت عبادت تعظیم و طاعت خدا و چشم پوشى از غیر اوست، بزرگترین فضیلت نفس ستایش مقام الوھیت و 
تقرب جستن بساحت قدس ربوبى است، عبادت اگر با شرایط خاص خود انجام شود مقام بسیار بزرگ و افتخار 

عبد تجلیل شده و قبل از عنوان رسالت عبودیت آمیزى است چنانكھ از پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بوسیلھ كلمھ 
  :او قید گردیده است

  .اشھد ان محمدا عبده و رسولھ

براى سیر مراتب كمال بھترین وسیلھ پیشرفت، تھذیب و تزكیھ نفس است كھ راه عملى آن با عبادت حقیقى صورت 
موجب تعدیل و تنظیم قواى وجودى است انجام عبادت تنھا براى رفع تكلیف نیست بلكھ وسیلھ نمو عقل، و . میگیرد

كھ نفس را از آلودگیھاى مادى باز میدارد، بھترین وجھ عبادت انجام امرى است كھ بدون ریا و سمعھ بوده و صرفا 
  .براى خدا باشد و در این شرایط است كھ صفت تقوى ظھور میكند و بدون آن انجام عبادات مقبول نیفتد

مادى و فانى بوده و توجھ بعالم روحانیت و بقاء است و ایمانیكھ بزیور تقوى آراستھ تقوى و ورع انحراف از جھان 
  .شود ایمان حقیقى است و در اثر اخالص در عبادات، شخص را بمرحلھ یقین میرساند

با توجھ بنكات معروضھ، على علیھ السالم در ایمان و تقوى و زھد و عبادت و یقین منحصر بفرد بود در اینمورد 
لو ان السموات و االرض وضعتا فى كفة و وضع ایمان على فى كفة لرجح : غمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمودپی

191. ص 1ـ فضائل الخمسھ جلد  509غایة المرام طبع قدیم ص [ ایمان على  . ]  

ایمان على بر آنھا یعنى اگر آسمانھا و زمین در یك كفھ ترازو و ایمان على در كفھ دیگر گذاشتھ شوند بطور حتم 
  .فزونى میكند

على علیھ السالم با عشق و حب قلبى خدا را عبادت میكرد زیرا عبادت او براى رفع تكلیف نبود بلكھ او محب 
  .حقیقى بود و جز جمال دلرباى حقیقت چیزى در نظرش جلوه گر نمیشد

رم صلى هللا علیھ و آلھ در پاسخ كسانى كھ از على علیھ السالم در تقواى دینى و عبادت چنان كوشا بود كھ پیغمبر اك
شیعھ در [ على را مالمت نكنید زیرا او شیفتھ خدا است : تندى على علیھ السالم در نزد وى گلھ میكردند فرمود

2. ص 1ـ تلخیص الریاض جلد  92اسالم نقل از مناقب خوارزمى ص  . ]!  

ز میشد گوشش نمى شنید و چشمش نمیدید و زمین و آسمان، على علیھ السالم ھنگامیكھ مناجات میكرد و مشغول نما
دنیا و مافیھا از خاطرش فراموش میشد و با تمام وجود توجھ خود را بمبدأ حقیقت معطوف میداشت چنانكھ مشھور 
 است در یكى از جنگھا پیكان تیرى بپایش فرو رفتھ و بقدرى دردناك بود كھ نمیتوانستند آنرا بیرون بیاورند وقتیكھ
  !بنماز ایستاد بیرون كشیدند و او متوجھ نشد

على علیھ السالم ھنگام وضو گرفتن سراپا میلرزید و لرزش خفیفى وجود مباركش را فرا میگرفت و چون در 
محراب عبادت میایستاد رعشھ بر اندامش میافتاد و از خوف عظمت الھى اشگ چشمانش بر محاسن شریفش جارى 

شاعر گوید، ! بود و سجده گاھش ھمیشھ از اشگ چشم مرطوب میشد، سجده ھاى او طوالنى  

 ھو البكاء فى المحراب لیال ھو الضحاك اذا اشتد الضراب  ·



 ھو الضحاك اذا اشتد الضراب ھو الضحاك اذا اشتد الضراب  ·

ابو درداء كھ یكى از اصحاب پیغمبر صلى . یعنى او در محراب عبادت بشدت گریان و در شدت جنگ خندان بود
 علیھ و آلھ است گوید در شب تاریكى از نخلستانى عبور میكردم آواز كسى را شنیدم كھ با خدا مناجات میكرد هللا

چون نزدیك شدم دیدم على علیھ السالم است و من خود را در پشت درخت مخفى كردم و دیدم كھ او با خوف و 
گریھ مینمود و بخدا پناه برده و طلب عفو و خشیت تمام با آھنگ حزین مناجات میكرد و از ترس آتش سوزان جھنم 

گفتم شاید خوابش برده است نزدیكش رفتم چون چوب ! بخشش مینمود و آنقدر گریھ كرد كھ بى حس و حركت افتاد
خشگى افتاده بود او را تكان دادم حركت نكرد گفتم حتما از دنیا رفتھ است شتابان بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را 

ھا السالم رسانیدم فرمود مگر او را چگونھ دیدى؟ من شرح ما وقع گفتم، فاطمھ علیھا السالم بحضرت زھرا علی
امالى صدوق مجلس [ گفت او نمرده بلكھ از خوف خدا غش نموده است  با تلخیص عبارات 9حدیث  18 . ]  

آنحضرت ترك نمیشد على علیھ السالم عالوه از نمازھاى واجبى نوافل را نیز انجام میداد و ھیچوقت نماز شب 
حتى در موقع جنگ نیز از آن غفلت نمى نمود، در لیلة الھریر نزدیكى ھاى صبح بافق مینگریست ابن عباس پرسید 
مگر از آنسو نگرانى داراى آیا گروھى از دشمنان در آنجا كمین كرده اند؟ فرمود نھ میخواھم ببینم وقت نماز رسیده 
  !است یا نھ

یھما السالم كھ از كثرت عبادت و سجده ھاى طوالنى بكلمھ سجاد و زین العابدین ملقب حضرت على بن الحسین عل
  :شده بود در برابر سؤال دیگران كھ چرا اینقدر مشقت و رنج بر خود روا میدارى فرمود

 و من یقدر على عبادة جدى على بن ابى طالب؟ 

 كیست كھ بتواند مثل جدم على علیھ السالم عبادت كند؟ 

بى الحدید بنحو دیگرى این مطلب را بیان كرده و مینویسد بعلى بن الحسین علیھما السالم كھ در مراسم عبادت ابن ا
بنھایت رسیده بود عرض كردند كھ عبادت تو نسبت بعبادت جدت بچھ میزان است؟ فرمود عبادت من نسبت بعبادت 

ناسخ التواریخ زندگانى امام باقر علیھ [ ھ است جدم مانند عبادت جدم نسبت بعبادت رسول خدا صلى هللا علیھ و آل
98. ص 7السالم جلد  . ]  

 از ام سعید كنیز آنحضرت پرسیدند كھ على علیھ السالم در ماه رمضان بیشتر عبادت میكند یا در سایر ماه ھا؟ 

گر اوقات كنیز گفت على علیھ السالم ھر شب با خداى خود بھ راز و نیاز مشغول است و براى او رمضان و دی
  .یكسان است

وقتى كھ آنحضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد بخانھ مى بردند نگاھى بمحل طلیعھ فجر افكند و فرمود اى 
"صبح تو شاھد باش كھ على را فقط اكنون  دراز كشیده مى بینى" بحكم اجبار !  

یرا او اغلب روزھا روزه دار بود و ابن ابى الحدید گوید عبادت على علیھ السالم بیشتر از عبادت ھمھ كس بود ز
تمام شبھا مشغول نماز حتى ھنگام جنگ نیز نمازش ترك نمیشد، او عالمى بود با عمل كھ نوافل و ادعیھ و تھجد را 
  .بمردم آموخت

 على علیھ السالم موقع نماز در برابر مبدأء وجود با دل پاك و توجھ تام میایستاد و براز و نیاز مشغول میشد عبادت
و پرستش او مانند اشخاص دیگر نبود زیرا ھر كسى بنا بھدف خاصى كھ دارد خدا را عبادت میكند چنانكھ خود 
  :آنحضرت فرماید

ان قوما عبدوا هللا رغبة فتلك عبادة التجار، و ان قوما عبدوا هللا رھبة فتلك عبادة العبید، و ان قوما عبدوا هللا شكرا 
الغھ كلمات قصارنھج الب ] فتلك عبادة االحرار . ]  



بامید نعمتھاى بھشت"یعنى گروھى از مردم خدا را از روى میل و رغبت  بندگى كردند پس این نوع عبادت  "
خدا را عبادت كردند این ھم عبادت بندگان است و گروھى " آتش دوزخ"عبادت تاجران است، عده اى ھم از ترس 

عبادت آزادگان استدیگر خدا را براى سپاسگزارى عبادت كردند و این  .  

  :و خود آنحضرت بھ پیشگاه خداى تعالى عرض میكند

  .الھى ما عبدتك طمعا للجنة و ال خوفا من النار بل وجدتك مستحقا للعبادة

  .خدایا من ترا بطمع بھشت و یا از ترس جھنم عبادت نمیكنم بلكھ ترا مستحق و سزاوار پرستش یافتم

ریزه حب ذات ھمیشھ در صدد دفع ضرر و جلب منفعت است و تنھا على علیھ ھر فردى حتى ھر ذیر وحى بنا بغ
بھشت"السالم بود كھ عبادت را بدون جلب نفع  و اینگونھ ! صرفا براى خداوند بجا میآورد" دوزخ"و دفع ضرر  "
بمرحلھ  خلوص در عبادت از یقین او سرچشمھ میگرفت یقینى كھ باالتر از آنرا نمیتوان پیدا نمود زیرا آنجناب

اگر پرده برداشتھ شود من چیزى بیقین ! لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا: نھائى یقین رسیده بود چنانكھ خود فرماید
  !خود نمیافزایم

على علیھ السالم خود را مانند موجى در اقیانوس حقیقت مستغرق ساختھ بود و تمام فكر و ذكر و حركات و سكنات 
كایت میكرداو ھمھ از حقیقت خواھى وى ح .  

على علیھ السالم در تزكیھ و تھذیب نفس، و سیر مراتب كمالیھ وجود یگانھ و بى نظیر و لوح ضمیرش چون جام 
  :جھان نما بود، او بھ ھر چھ نگاه میكرد خدا را میدید چنانكھ فرمود

  .ما رایت شیئا اال رایت هللا قبلھ و معھ و بعده

از آن و با آن و پس از آن مشاھده كردم چیزى را ندیدم جز اینكھ خدا را پیش .  

پرسیدند چگونھ خدا را دیدى؟ ! عبادت نكردم بخدائى كھ او را ندیدم. لم اعبد ربا لم اره: على علیھ السالم میفرمود
  .فرمود با چشم دل و بصیرت، نھ باغ دیده ظاھرى

 بچشم ظاھر اگر رخصت تماشا نیست نھ بستھ است كسى شاھراه دل ھا را  ·
ھ بستھ است كسى شاھراه دل ھا را نھ بستھ است كسى شاھراه دل ھا را ن ·  

على علیھ السالم در مقابل عظمت خدا و مبدء ھستى خود را ملزم بخضوع و خشوع میدید و دعاھا و مناجاتھاى او 
  .روشنگر این مطلب است

شاھكارھاى روح بلند و ایمان قوى تعلیم فرموده است یكى از " كمیل بن زیاد"دعاى كمیل كھ بیكى از اصحاب خود 
و یقین ثابت آنحضرت است كھ در فقرات آن معانى عالى و بدیع در قالب الفاظى شیوا و عباراتى كامال رسا ریختھ 
شده است، گاھى در برابر رحمت واسعھ حق سر تا پا امید گشتھ و زمانى قدرت و جبروت خدا چنان بیم و ھراسى 

ھمچنین دعاى صباح و نیایشھاى دیگر وى . اختیار بحال تضرع و خشوع افتاده است در دل او افكنده است كھ بى
  .كھ ھر یك حاوى مراتب سوز و گداز بیم و امید، توجھ و خلوص او میباشد

ضرار پس از آنكھ شمھ اى از ! وقتى ضرار بن ضمره بر معاویھ وارد شد معاویھ گفت على را برایم وصف كن
را براى معاویھ بیان نمود گفت شبھا بیدارى او بیشتر و خوابش كم بود در اوقات خصوصیات اخالقى آنحضرت 

شب و روز تالوت قرآن میكرد و جانش را در راه خدا میداد و در پیشگاه كبریائى او اشك میریخت و خود را از ما 
كاران تند خوئى  مستور نمیداشت و كیسھ ھاى طال از ما ذخیره نمى نمود، براى نزدیكانش مالطفت و بر جفا

نمیكرد، موقعیكھ شب پرده ظلمت و تاریكى میافكند و ستارگان رو بافول مینھادند او را میدیدى كھ در محراب 



" از خوف خدا"عبادت دست بریش خود گرفتھ و چون شخص مار گزیده بخود مى پیچید و مانند فرد اندوھگینى 
داده و مرا مشتاق خود میسازى؟ ھیھات مرا بتو نیازى نیست و  آیا خود را بمن جلوه! گریھ میكرد و میگفت اى دنیا

سپس میفرمود آه از كمى توشھ و دورى سفر و سختى ! ترا سھ طالق داده ام كھ دیگر مرا بر تو رجوعى نیست
! [ معاویھ گریھ كرد و گفت اى ضرار بس است بخدا سوگند كھ على چنین بود خدا رحمت كند ابو الحسن را! راه

2. حدیث 91صدوق مجلس امالى  . ]  

عبادت على علیھ السالم منحصر بنماز و روزه و انجام سایر فرایض مذھبى نبود بلكھ تمام حركات و سكنات او 
"عبادت بود زیرا در حدیث آمده است كھ  و چون نیت آنجناب در تمام حركات و سكناتش " انما االعمال بالنیات

ل و اقوال او در ھمھ حال عبادت خدا محسوب میشود و این خود یكى از ابتغاء مرضات هللا بود لذا تمام اعما
  .موجبات تفوق و فضیلت وى بر ھمگان میباشد

 علم و حكمت على 

على علیھ السالم"ان ھھنا لعلما جما  "  

ل در مورد علم امام و پیغمبر عقاید مردم مختلف است گروھى معتقدند كھ علم آنان محدود بوده و در اطراف مسائ
شرعیھ دور میزند و جز خدا كسى از امور غیبى آگاه نمیباشد زیرا آیاتى در قرآن وجود دارد كھ مؤید این مطلب 
  :است من جملھ خداوند فرماید

  "و عنده مفاتح الغیب ال یعلمھا اال ھو

و : "چنین فرمایدو ھم" كلیدھاى خزائن غیب نزد خدا است و جز او كسى بدانھا آگاه نیست. ] 59سوره انعام آیھ  ]
در برابر این " و خداوند شما را بر غیب آگاه نسازد. ] 179. سوره آل عمران آیھ ] "ما كان هللا لیطلعكم على الغیب

گروه جمعى نیز آنھا را بر ھمھ امور اعم از تكوینى و تشریعى آگاه دانند و عده اى ھم كھ مانند اھل سنت بعصمت 
نند دیگر پیشوایان دانستھ و گویند ممكن است او چیزى را نداند در حالیكھ اشخاص امام قائل نمى باشند امام را ما

كلكم افقھ من عمر حتى " .دیگر از آن آگاه باشند ھمچنانكھ عمر در پاسخ زنى كھ او را مجاب كرده بود گفت
دانشمندترید حتى ھمھ شما از عمر . ] نقل از تفاسیر و كتب عامھ 852شبھاى پیشاور ص " [ المخدرات فى الحجال

  ."زنھاى پشت پرده

بحث در این موضوع از نظر فلسفى مربوط است بشناسائى ذھن و دانستن ارزش معرفت آدمى و اینكھ علم از چھ 
علم را بحضورى و [ مقولھ اى میباشد و خالصھ آنكھ علم انكشاف واقع است و بدو قسم ذاتى و كسبى تقسیم میشود 

علم ذاتى . ] لى آنچھ بمقصود ما نزدیك است ھمان تقسیم علم بذاتى و كسبى استحصولى نیز تقسم كرده اند و
مختص خداوند تعالى است و ما را بتصور حقیقت و كیفیت آن ھیچگونھ راھى نیست، و علم كسبى مربوط بافراد 

لم لدنى و و شق سیم ع. بشر است كھ ھر كسى میتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از دیگرى دانشى تحصیل نماید
الھامى است كھ مخصوص انبیاء و اوصیاء آنھا میباشد و این قسم علم مانند علم افراد بشر كسبى و تحصیلى نیست 
و باز مانند علم خدا ذاتى ھم نیست بلكھ علمى است عرضى كھ از جانب خدا بدون كسب و تحصیل بھ پیغمبران و 

دا میتوانند از حوادث گذشتھ و آینده خبر دھند و در برابر ھر نوع اوصیاء آنھا افاضھ میشود و آنان با اذن و اراده خ
سوره " [ و علمناه من لدنا علما: "پرسش دیگران پاسخ مقتضى گویند چنانكھ خداوند درباره حضرت خضر فرماید

م كھ و ھمچنین حضرت عیسى علیھ السال" و ما او را از جانب خود علم لدنى و غیبى تعلیم دادیم [ .65 .كھف آیھ
  :از جانب خدا علم لدنى داشت بقوم خود گوید

" 49. سوره آل عمران آیھ" [ و انبئكم بما تأكلون و ما تدخرون فى بیوتكم . ]  

  " .شما را خبر میدھم بدانچھ میخورید و آنچھ در خانھ ھایتان ذخیره میكنید"



علم ذاتى است كھ مختص ذات احدیت است و بنابر این آیاتى كھ در قرآن علم غیب را از غیر خدا نفى میكند منظور 
كیفیت وحى و الھام از نظر [ در جائیكھ آنرا براى دیگران اثبات میكند علم لدنى است كھ بوسیلھ وحى و الھام 

"فالسفھ و دانشمندان بجھات مختلفھ تعبیر شده است براى توضیح مطلب بكتاب  تألیف نگارنده " ماھیت و منشاء دین
جانب پروردگار بدانھا افاضھ میشود و آنان نیز با اراده خدا از امور غیبى آگاه میگردند چنانكھ  از. ] مراجعھ شود

  :فرماید

" خداوند داناى غیب است . ] "26. سوره جن آیھ... [ عالم الغیب فال یظھر على غیبھ احدا اال من ارتضى من رسول
مبرى پسندیده باشدو ظاھر نسازد بر غیب خود احدى را مگر كسى را كھ براى پیغ . "  

با توجھ بمفاد آیات گذشتھ، رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ كھ سر حلقھ سلسلھ عالم امكان و بساحت قرب حق از 
ھمھ نزدیكتر است مسلما علم بیشترى از جانب خداوند باو افاضھ شده و برابر نص صریح قرآن كریم كھ فرماید 

آنحضرت برمز وجود و اسرار كائنات بیش از ھر كسى آگاه بوده است و . ] 5. سوره نجم آیھ[ علمھ شدید القوى "
علم على علیھ السالم ھم كھ مورد بحث ما است مقتبس از علوم و حكم آنجناب است زیرا على علیھ السالم دروازه 
  :شھرستان علم پیغمبر بود، و برابر نقل مورخین و اھل سیر از عامھ و خاصھ نبى اكرم فرموده است

 221ص  58ـ كفایة الطالب باب  80مناقب ابن مغازلى ص [ انا مدینة العلم و على بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب 
18ـ فصول المھمھ ابن صباغ ص  . ]  

  :ھمچنین نقل كرده اند كھ فرمود

33ـ كشف الغمھ ص  77ذخائر العقبى ص [ انا دار الحكمة و على بابھا  . ]  

ھ السالم فرمودخود حضرت امیر علی :  

176ص  2خصال صدوق جلد [ لقد علمنى رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ الف باب كل باب یفتح الف باب  . ]  

  .یعنى رسول خدا مرا ھزار باب از علم یاد داد كھ ھر بابى ھزار باب دیگر باز میكند

فرمود شیخ سلیمان بلخى در كتاب ینابیع المودة مینویسد كھ على علیھ السالم .  

69ص  14ینابیع المودة باب [ سلونى عن اسرار الغیوب فانى وارث علوم االنبیاء و المرسلین  . ]  

" و باز نوشتھ اند كھ پیغمبر صلى " درباره اسرار غیب ھا از من بپرسید كھ من وارث علوم انبیاء و مرسلین ھستم
ء آن بعلى اعطاء گردیده و یك جزء بھ بقیھ مردم و هللا علیھ و آلھ فرمود علم و حكمت بده جزء تقسیم شده نھ جز

33ـ كشف الغمھ ص  70ص  14ینابیع المودة باب [ على در آن یك جزء ھم اعلم مردم است  . ]  

على بن ابى طالب اعلم امتى، و اقضاھم  :و از ابن عباس روایت شده است كھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود
یعنى على بن ابیطالب دانشمندترین امت . ] 1حدیث  1فصل  2باب  1ارشاد مفید جلد [ فیما اختلفوا فیھ من بعدى 

  .من است و در مورد آنچھ پس از من اختالف كنند داناترین آنھا در داورى كردن است

ى ابن ابى الحدید كھ از دانشمندان بزرگ اھل سنت بوده و نھج البالغھ را شرح كرده است گوید كھ كلیھ علوم اسالم
از على علیھ السالم تراوش نموده است و آنحضرت معارف اسالم را در سخنرانیھاى خود با بلیغ ترین وجھى ایراد 
  .نموده است

و از این ! بپرسید از من پیش از آنكھ از میان شما بروم. سلونى قبل ان تفقدونى: على علیھ السالم صریحا فرمود
زیرا موضوع علم را قید نكرده و دائره سؤاالت را محدود ننموده است  جملھ كوتاه میزان علم آنجناب روشن میشود



بلكھ مردم را در سؤال از ھر نوع مشكالت علمى آزاد گذشتھ است و این سخن دلیل احاطھ آنحضرت برموز 
در آفرینش و اسرار خلقت است و چنین ادعائى بغیر از وى از كسى دیده و شنیده نشده است چنانكھ ابن ابى الحدید 

شرح نھج البالغھ گوید ھمھ مردم اجماع كردند بر اینكھ احدى از صحابھ و علماء نگفتھ سلونى قبل ان تفقدونى مگر 
ص  2شرح نھج البالغھ جلد  673كفایة الخصام ص [ على بن ابیطالب  277. ]  

فقدونى ـ از من بپرسید نوشتھ اند كھ على علیھ السالم فرمود سلونى قبل ان ت" از عامھ و خاصھ"علماء و مورخین 
پیش از آنكھ مرا نیابید بخدا سوگند اگر بر مسند فتوى بنشینم در میان اھل تورات باحكام تورات فتوى دھم در میان 
اھل انجیل بانجیل و در میان اھل زبور بھ زبور و در میان اھل قرآن بقرآن بطوریكھ اگرخداوند آن كتابھا را بسخن 

گفت و شما را بآنچھ در ما نازل شده فتوى داد و باز فرمود بپرسید از من پیش از آنكھ در آورد گویند على راست 
بشكافت و انسان را آفرید اگر از یك یك آیھ ھاى قرآن از من بپرسید " در زیر خاك"مرا نیابید سوگند بآنكھ دانھ را 

از خاص و عام و محكم و  شما را از زمان نزول آن و ھمچنین در مورد شأن نزولش و از ناسخ و منسوخ و
 2باب  1ـ ارشاد مفید جلد  74ینابیع المودة ص [ متشابھش و اینكھ در مكھ یا در مدینھ نازل شده است خبر میدھم 

ـ مناقب خوارزمى 1حدیث  55ـ امالى صدوق مجلس  4حدیث  1فصل  . ]  

ه بود و مردم جز تنى چند از خواص على علیھ السالم با آنھمھ علم و دانش در میان اشخاص جاھل و نادان افتاد
  :اصحابش از علم او بھره مند نمیشدند و مصداق سخن سعدى را داشت كھ گوید

 عالم اندر میانھ جھال شاھدى در میان كوران است مصحفى در سراى زندیقان  ·
 مثلى گفتھ اند صدیقان مصحفى در سراى زندیقان مصحفى در سراى زندیقان  ·

آرزومند بود كھ صاحب كمالى پیدا كند تا از مشكالت علوم و اسرار آفرینش با او بازگو  على علیھ السالم ھمیشھ
ان ھھنا لعلما جما ـ در سینھ من دریاى خروشان علم در تموج است ولى : كند و اشاره بسینھ خود كرده و میفرمود

  .افسوس كھ كسى استعداد فھم آنرا ندارد

مورد تحقیق دانشمندان اروپا قرار گرفتھ است در سخنان و خطبھ ھاى  قوانین كلى طبیعى و اصول مسلمھ اى كھ
على علیھ السالم كامال ھویدا است و خطبھ ھاى آنحضرت مشحون از حقائق فلسفى و معارف اسالمى است كھ 
  .دانشمندان و فالسفھ بزرگ مانند صدر المتألھین و غیره استفاده ھاى شایانى از آنھا نموده اند

سال مسند خالفت را اشغال كرده بودند چنانكھ سابقا اشاره شد در رفع مشكالت علمى و  25ھ كھ مدت خلفاى ثالث
  .قضائى از آنجناب استمداد میكردند

در زمان خالفت آنحضرت دو فیلسوف یونانى و یھودى بخدمت وى مشرف شدند و پس از اندكى گفتگو از خدمتش 
بتمام جھات : را از سقراط و ارسطو بھتر میداند، حكیم یھودى گفت فلسفھ: مرخص گردیدند، فیلسوف یونانى گفت

نقل از كتاب افكار امم ـ باید دانست كھ ارسطو و امثال او را نمیتوان با على علیھ السالم قابل  ] فلسفھ احاطھ دارد
اكتسابى است و قیاس دانست زیرا بطوریكھ گفتھ شد علم امام لدنى و الھامى است ولى علم دانشمندان تحصیلى و 

  [ .گفتھ آن فیلسوف ھم از این نظر بوده كھ او دانشمندتر از سقراط و ارسطو كسى را سراغ نداشت

شریفترین علوم علم مبدأ و معاد است كھ در كالم على علیھ السالم بھ بھترین وجھى بیان شده است بطوریكھ اسرار 
دھد و رموز آنرا كسى جز آنحضرت نتوانستھ است شرح و توضیح .  

حدیث نفس و حدیث حقیقت كھ در برابر سؤال كمیل بن زیاد بیان فرموده مورد تفسیر علماى حكمت و عرفان قرار 
ھنوز براى عالم بشریت زود است كھ بتوانند سخنان آن بزرگوار را چنانكھ  .گرفتھ و در شرح آنھا كتابھا نوشتھ اند

غرر و درر آمدى و متفرقات جوامع "ود یازده ھزار كلمات قصار على علیھ السالم در حد. باید و شاید ادراك كنند
در فنون مختلفھ عقلى و دینى و اجتماعى و اخالقى بیان فرموده و اول كسى است كھ در اسالم درباره فلسفھ " حدیث

سفھ الھى غور كرده و بسبك استدالل آزاد و برھان منطقى سخن گفتھ است و مسائلى را كھ تا آنروز در میان فال
جھان مورد توجھ قرار نگرفتھ بود طرح كرده است و گروھى از رجال دینى و دانشمندان اسالمى را تربیت نموده 



كھ در میان آنان جمعى از زھاد و اھل معرفت مانند اویس قرنى و كمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید ھجرى وجود 
20شیعھ در اسالم ص [ ه اند داشتند كھ در میان عرفاء اسالمى مصادر عرفان شناختھ شد . ]  

على علیھ السالم در ادبیات عرب كمال تبحر و مھارت را داشت و قواعد علوم عربیھ را او دستور تنظیم داد و علم 
نحو را بوجود آورد، در مسائل غامضھ و مشكلھ جواب فورى میداد و معانى بزرگ و عالیھ حكمت را در قالب 

گونھ سؤالى را درباره علوم مختلفھ اعم از ریاضى و طبیعى و دیگر علوم بدون تأمل  كلمات كوتاه بیان مینمود، ھر
و اندیشھ پاسخ میگفت و ھرگز راه خطاء نمى پیمود، كسى از حضرتش كوچكترین مضرب مشترك اعداد را از یك 

اضرب ایام اسبوعك فى ایام سنتك: تا ده سؤال كرد فورا فرمود .  

بدست خواھد آمد " 2520"ضرب كن كھ عدد منظور " 360"را در روزھاى سال " 7"یعنى شماره روزھاى ھفتھ 
  .كھ از یك تا ده بدون كسر بھ آنھا قابل تقسیم است

یا : سرعت ادراك و انتقال، و تیز ھوشى آنجناب بقدرى بود كھ ھمھ را متحیر و متعجب میساخت چنانكھ عمر گفت
ى و قضائى و فقھى احاطھ دارى نیست بلكھ تعجب من از اینست كھ على تعجب من از اینكھ تو بر تمام مسائل علم

! تو ھرگونھ سؤال مشكلى را در ھر موردى كھ باشد بالفاصلھ و فورى و بدون اندیشھ و تأمل جواب میدھى
فرمود پس چرا تو در پاسخ این . حضرت فرمود اى عمر این دست من چند انگشت دارد؟ عرض كرد پنج انگشت

كردى؟ عرض كرد این واضح و معلوم است احتیاجى باندیشھ ندارد، على علیھ السالم فرمود كلیھ سؤال اندیشھ ن
  !مسائل در نظر من مانند پنج انگشت دست در نظر تست

على علیھ السالم در اسرار ھستى و نظام طبیعت حكیمانھ نظر میكرد و سخنانى در توحید و الھیات و كیفیت عالم 
است كھ در نھج البالغھ و سایر آثار او مندرج است نامرئى بیادگار گذاشتھ .  

 

 

 

 

 

 شجاعت و ھیبت على 

  .انا وضعت فى الصغیر بكالكل العرب و كسرت نواجم قرون و ربیعة و مضر

  "نھج البالغھ خطبھ قاصعھ"

صفت شجاعت یكى از اركان اصلى فضائل نفسانى است و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور خطیره و 
ولناك، و مظھر تام و مصداق حقیقى آن وجود على علیھ السالم بودھ .  

اگر چھ در فصول پیشین ضمن شرح خدمات نظامى آنجناب چھ در غزوات رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و چھ 
شمھ اى از ھیبت و شجاعت او نگارش گردید لیكن " جنگھاى جمل و صفین و نھروان"در جنگھاى دوران خالفتش 

ھ در اینمورد گفتھ و نوشتھ شود اندكى از بسیار و یكى از ھزار بیشتر نخواھد بودھر چ .  



گندمگون، چشمان مباركش درشت و جذاب، ابروانش پیوستھ و پر پشت، " ع"بنا بنقل مورخین رنگ على 
محكم و در  دست و بازو و ساعد بى نھایت قوى و گوشت آن پیچیده و. دندانھایش محكم و سفید و چون مروارید بود

تمام عرب بسطبرى بازو و محكمى عضالت مشھور بود چنانكھ گوئى گوشت و پوست و استخوان آنرا كوبیده و 
  .آنگاه دست بازو و ساعد ساختھ اند

على علیھ السالم متوسط القامھ بود و تمام گوشت بدن او ورزیده و محكم و چون آھن صلب بنظر میآمد و بطور 
مورخین عموما معتقدند كھ شجاعت و . مزاج و رشد جسمانى و در نھایت نیرومندى بود كلى آنحضرت در اعتدال

زورمندى على علیھ السالم در تمام عرب منحصر بفرد بود، پدرش ابو طالب او را با جوانان عرب بكشتى وا 
. بر زمین میزدمیداشت و آنحضرت با اینكھ از جھت سن خیلى كوچكتر از آنان بود ولى با سرعت عجیبى آنھا را 

از زبیر بن عوام نقل كرده اند كھ قسم یاد كرد و گفت در ھیچیك از جنگھا از ھیچ شجاعى نترسیدم مگر در مقابل 
و این تنھا زبیر نبود كھ از مقابلھ با او وحشت مینمود بلكھ . على علیھ السالم كھ از شدت وحشت خود را گم میكردم

از تصور مقابلھ با او بوحشت افتاده و در برابرش عرض اندام نمیكردند چھ تمام قھرمانان نیرومند و مردان رزم 
  :خوب گفتھ شاعر

 اغمد السیف متى قابلھ كل من جرد سیفا و ش  ·
 ھركل من جرد سیفا و ش كل من جرد سیفا و شھر  ·

  [ .تمام مردان شمشیركش ھنگام برخورد با او شمشیر خود را غالف میكردند ]

م بحدى بود كھ چون چشم مبارزى باو میافتد رعب و وحشت سراسر وجودش را فرا میگرفت ھیبت على علیھ السال
و در اثر ھیبت آنحضرت نیروى ھر گونھ مقاومت و تھاجم از وى سلب شده و با كمال درماندگى طعمھ شمشیر او 

سى را مالقات میگشت چنانكھ خود آنجناب در پاسخ این سؤال كھ بچھ چیزى بر مبارزان غلبھ كردى فرمود ك
سید رضى علیھ الرحمة دنبال كالم امام فرماید مقصود حضرت "نكردم جز اینكھ او مرا علیھ جان خود كمك نمود 

] "تمكن ھیبت او در دلھا است ما لقیت احدا اال اعاننى على : باى شى ء غلبت االقران؟ فقال علیھ السالم: قیل لھ
یؤمى بذلك الى تمكن ھیبتھ فى القلوب. نفسھ .  

رشادتھا و جانفشانیھاى او در غزوات پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ ھمھ را متحیر و .] نھج البالغھ ـ كلمات قصار
متعجب نمود و خوابیدن وى در شب ھجرت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ در فراش آنحضرت از یك قلب قوى و 

حنھ ھاى كارزار در برابر حمالت عمومى روح بزرگ حكایت میكند، ثبات و پایدارى على علیھ السالم در ص
معاویھ براى اینكھ لشگر آرائى خود را بگوش على علیھ السالم . دشمن براى مردم دیگر محال و غیر ممكن است

برساند در یكى از نامھ ھاى خود بھ آنحضرت نوشت كھ سپاھى عظیم براى جنگ او آماده نموده است، طرماح 
را از زیادى و انبوھى سپاه مثل ترسانیدن مرغابى است بزیادى آببمعاویھ گفت ترسانیدن تو على  !  

حضرت سجاد علیھ السالم در مجلس یزید ضمن ایراد خطبھ اى كھ خود را معرفى میكرد بپاره اى از اوصاف و 
ده من پسر كسى ھستم كھ از ھمھ قوى تر و شجاع تر و در عزم و ارا: فضائل على علیھ السالم اشاره نمود و فرمود

از ھمھ استوارتر و چون شیر دلیرى بود كھ در ھنگام جنگ و كشیده شدن نیزه ھا و نزدیك شدن سواران آنھا را 
 45بحار االنوار جلد [ مانند آسیاب نرم میكرد و مانند تند بادى كھ در گیاه خشگیده بوزد آنھا را پراكنده میساخت 

138ص  . ]  

جد بزرگوارش نموده از نظر عالقھ و رابطھ خانوادگى نبوده است بلكھ  این توصیفى كھ امام چھارم درباره شجاعت
یك حقیقت غیر قابل انكارى است كھ یك امام از امام دیگر كھ مقام و منزلت او بھتر از ھمھ آشنائى داشت آنرا بیان 
  .نموده است

ه اى دیده نشده است كھ ھیچ جنگجوى كار آزمود: شیخ مفید شجاعت آنحضرت را نوعى اعجاز دانستھ و مینویسد
ھمیشھ در جنگ پیروز شود بلكھ گاھى بر دشمنش غلبھ كرده و گاھى نیز شكست خورده است و ھمچنین ضربت 
شمشیر ھیچ دالورى ھمیشھ چنان نبوده است كھ دشمن در اثر زخم آن جان سپرد بلكھ گاھى فوت كرده و گاھى ھم 



بقھ ندارد مگر امیر المؤمنین علیھ السالم كھ با ھر ھماوردى بھبودى یافتھ است و چنین امرى در طول تاریخ سا
بمبارزه برخاست بر او چیره گشت و بھر رزمجوئى ضربتى زد او را بھالكت رسانید و این ھم از موجباتى است 
كھ او را از ھمگان ممتاز میكند و خداوند جریان عادى امور را در ھر جا و زمان بوسیلھ او بھم زده و وجود وى 
56. فصل 3باب  1ارشاد مفید جلد  ] یكى از نشانھ ھاى روشن خداى تعالى میباشد . ]  

قوت قلب على علیھ السالم كھ از ایمان و یقین وى سر چشمھ مى گرفت در ھیچ بشرى دیده نشده است، روزى در 
پس از آنكھ  جنگ صفین بچھره خود نقاب زده و بصورت یك فرد ناشناس در جلو صفوف شامیان مبارز میطلبید

این شجاع قویدل كیست؟ : گروھى از مبارزان شام را بخاك ھالكت افكند معاویھ بعمرو عاص گفت  

و یا خود على است معاویھ گفت چگونھ میتوان تشخیص داد؟ ! عمرو گفت یا عبد هللا ابن عباس است  

ھى نمیتواند مقاومت كند تمام ابن عباس مرد شجاعى است ولى در مقابل حملھ عمومى سپاه باین انبو: عمرو گفت
كھ از جاى بجنبند و باین جنگجو حملھ كنند اگر رو گردانید ابن عباس است و اگر ثابت . سپاھیان را فرمان حملھ بده

خود [ و پا بر جا ماند على است زیرا على از تمام عرب اگر بمقابلھ اش برخیزند رو نمیگرداند چھ رسد بسپاه تو 
و هللا لو تظاھرت العرب على قتالى : م نیز در نامھ اى كھ بعثمان بن حنیف نوشتھ میفرمایدحضرت امیر علیھ السال

لما ولیت عنھا ـ بخدا سوگند اگر تمام عرب بھ پشتیبانى یكدیگر بجنگ من برخیزند من از آنھا رو گردان نمیشوم ـ 
45نھج البالغھ نامھ  . ]  

مام سپاه او بحركت در آمد اما آن مبارز چون كوه آھنین در جاى معاویھ براى آزمایش فرمان حملھ عمومى داد و ت
  .خود ثابت و بر قرار بود آنگاه فھمیدند كھ على علیھ السالم است پیكار میكند لذا فرمان عقب نشینى دادند

 وقتى صداى على علیھ السالم در میدانھاى جنگ بلند میشد دل و زھره قھرمانان آب میگردید و لرزه بر اركان
در جنگھاى جمل و صفین غالب اوقات یك تنھ خود را بر سپاھیان مخالف میزد و صفوف آنھا را . وجود آنھا میافتاد

  .متالشى كرده و پراكنده میساخت

بتصدیق دوست و دشمن على علیھ السالم كرار غیر فرار و اسد هللا الغالب و غالب كل غالب بود، زره آنحضرت 
د مانند پیشبندى فقط با چند حلقھ در شانھ ھاى او بھم وصل میشد و بكلى فاقد قسمت كھ بمنزلھ لباس جنگ او بو

من ھرگز پشت بدشمن نخواھم نمود در اینصورت احتیاجى : پشت بود علت این امر را از وى سؤال كردند فرمود
مردى كھ در مصاف زره پیش بستھ بود : سعدى گوید. بھ پشت بند زره ندارم  

ند پشت بر غزادر یكى از جنگھا فرماندھان على علیھ السالم از آنحضرت پرسیدند كھ اگر جنگ تا پیش دشمنان نك
مغلوبھ شد و صفوف ما از ھم پاشیده شد ما بعدا شما را كجا پیدا كنیم خوبست قبال نقطھ الحاقى تعیین شود تا ھمھ 

من در ھمانجا خواھم بود و از جاى خود  على علیھ السالم فرمود شما مرا در ھر كجا رھا كنید. بآن نقطھ گرد آیند
افكار امم[ تكان نخواھم خورد  . ]  

یكى از اصحاب على علیھ السالم خدمت آنحضرت عرض كرد كھ براى میدانھاى جنگ اسبى تندرو و چاالك ابتیاع 
دشمن فرار كنید كھ چنین اسبى صاحب خود را در مھلكھ ھا نجات میدھد على علیھ السالم فرمود من ھرگز از جلو 

نخواھم كرد تا با اسب تند رو از ورطھ خطر دور شوم و دشمن فرارى را نیز تعقیب نخواھم نمود تا بخواھم زودتر 
4حدیث  32امالى صدوق مجلس  ] باو برسم بنا بر این مركب من ھر چھ باشد اھمیتى ندارد . ]  

ن را محو كرد و محلى براى آیندگان باقى على علیھ السالم شجاعى بود كھ نام گذشتگا: ابن ابى الحدید گوید
نگذاشت، در قوت ساعد و نیروى بازو نظیرى نداشت و یكضربت او براى قوى ترین شجاعان مرگ و ھالكت را 
پیش میآورد چنانكھ ھیچ مبارزى از دست او جان سالم بدر نبرد و شمشیرى نزد كھ احتیاج بدومى داشتھ باشد و ھر 

رسید و معلوم گردید كھ  523شت تكبیر میگفت و در لیلة الھریر شماره تكبیراتش بھ رزمجوى دالورى را كھ میك
در جنگ احد پس از آنكھ . ] 73كشف الغمھ ص [ نفر از ابطال نامى را در آنشب بدیار عدم فرستاده است  523

و صواب نام داشت مردان رزمى قبیلھ بنى عبد الدار بدست آنحضرت كشتھ شدند غالمى از آن قبیلھ كھ حبشى بود 



در حالیكھ بسیار خشمگین و دھانش كف زده بود سوگند یاد كرد كھ بجاى كشتھ شدگان قبیلھ خود شخص محمد 
این غالم ضمن اینكھ شجاع بود جثھ بزرگى ھم داشت لذا مسلمین از او ! صلى هللا علیھ و آلھ را خواھم كشت

السالم چنان ضربتى بر او زد كھ او را از كمردو نیم نمود ترسیدند و جرأت مبارزه با او را نداشتند، على علیھ 
بطوریكھ باال تنھ اش بزمین افتاد و نیم پائین در حال ایستاده ماند ھر دو لشگر متعجب و مبھوت شده و مسلمین 

نقل بمعنى 44ص  1منتھى االمال جلد [ میخندیدند  . ]!  

یشانى مسلمین با وجود وى زائل میگشت، وقتى دست بقبضھ ذو در تمام جنگھا مجاھد فى سبیل هللا بود و اندوه و پر
الفقار میبرد پیروزى مسلمین محرز و مسلم میشد و ھنگامیكھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ را از طرف مشركین غم 
و اندوھى میرسید و سپاھیان مخالف براى قتل او تصمیم میگرفتند وجود على علیھ السالم باعث بر طرف شدن غم 

اندوه پیغمبر میگردید و بھمین جھت او را الكاشف الكرب عن وجھ رسول هللا گفتند و .  

شجاعت و نیروى بازوى على علیھ السالم اظھر من الشمس بود و مخالفین و دشمنانش نیز او را بشجاعت 
الد نعره زد و میستودند، مشھور است كھ با دو انگشت سبابھ و وسطى گردن خالد بن ولید را فشار داد بطوریكھ خ

در غزوات پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بسیار اتفاق افتاده بود كھ على علیھ السالم در مقابل . نزدیك بھالكت بود
  .دشمنان ایستادگى كرده بود و اگر آنحضرت نبود كار مسلمین یكسره میشد

جنگ میترسید و نھ از مرگ  در قاموس زندگانى على علیھ السالم كلمھ ترس معنى و مفھومى نداشت او نھ از
و هللا البن ابیطالب آنس : وحشت میكرد در سراسر زندگانى خود با مرگ و خطر ھماغوش بود و بارھا میفرمود

بالموت من الطفل بثدى امھ ـ بخدا سوگند پسر ابیطالب بمرگ بیشتر از طفل شیر خوار بھ پستان مادرش مأنوس و 
5. نھج البالغھ كالم[ مشتاق است  . ]  

در جنگ صفین بدون زره در میان دو لشگر میگشت، امام حسن علیھ السالم عرض كرد این عمل در موقع جنگ 
 2ص  41بحار االنوار جلد [ یا بنى ان اباك ال یبالى وقع على الموت او وقع الموت علیھ : بى احتیاطى است فرمود

عده اى از . " و بمرگ رود یا مرگ بسوى او آیدپسر جانم پدرت باكى ندارد كھ ر. ] "نقل از مناقب آل ابیطالب
یاران على علیھ السالم از این دلیرى و بى باكى او احتیاط میكردند كھ مبادا از طرف دشمن غافلگیر شود لذا نزد 
آنحضرت آمدند و عرض كردند یا امیر المؤمنین شما در مواقع جنگ ھیچگونھ احتیاط نمیكنید و از ھیچ پیشامدى 

د در پاسخ آنان این رباعى را فرمودھراس نداری :  

 اى یومى من الموت افر یوم ما قدر ال اخشى الوغا یوم قد قدر ال یغنى الحذر  ·
 یوم ما قدر ام یوم قدر یوم قد قدر ال یغنى الحذر یوم قد قدر ال یغنى الحذر  ·

  :شاعر فارسى زبان مضمون رباعى فوق را بفارسى چنین سروده است

 

دو روز روا نیست روزى كھ قضا ھست روزى كھ قضا نیست روزى كھ قضا نیست  از مرگ حذر كردن ·
 در آن مرگ روا نیست 

روزى كھ قضا ھست كوشش ندھد سود روزى كھ قضا نیست در آن مرگ روا نیست روزى كھ قضا  ·
 نیست در آن مرگ روا نیست 

شت و افراد قبیلھ از تقابل مقتول ھر شجاعى كھ در جنگ بدست آنحضرت كشتھ میشد موجب افتخار قبیلھ خود میگ
با آن شیر بیشھ شجاعت مباھات مینمودند چنانكھ در غزوه خندق عمرو بن عبدود كھ بدست وى كشتھ شد خواھرش 
گفت اگر جز على كھ حقا لیاقت آنرا دارد كھ قاتل برادرم باشد دیگرى عمرو را كشتھ بود تمام عمر میگریستم لكن 

جھان نظیرى نیست و كشتھ شدن بدست او عین افتخار و اعتبار استعلى را در شجاعت در تمام  .  



كھ ھر "ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ مینویسد روزى معاویھ خفتھ بود پس از بیدار شدن عبد هللا بن زبیر را 
ھ گفت اگر در پایین پایش دید كھ بر تخت او نشستھ بود، عبد هللا از روى شوخى بمعاوی" دو از شجاعان بودند

عبد هللا گفت براى چھ ! معاویھ گفت بعد از ما اظھار شجاعت كن. غفلتا میكشتم" در خواب كھ بودى"میخواستم ترا 
معاویھ گفت اگر چنین جرأت ! شجاعت مرا انكار میكنى با اینكھ من در جنگ برابر على بن ابیطالب بایستادم

و دست راستش بیكار میماند و دنبال دیگرى میگشت كھ بقتل میكردى یقینا على تو و پدرت را با دست چپ میكشت 
بارى على علیھ السالم ضیغم الغزوات و اسد هللا الغالب بود كھ وقتى پا . ] 143ص  41بحار االنوار جلد [ رساند 

بمیدان محاربھ مى گذاشت نفس ھاى دلیران و شجاعان در سینھ ھا تنگ میشد و بھر فرقھ حملھ میكرد عفریت 
رباعى زیر منسوب بآنحضرت است. با صورت ھولناكى بر آنگروه نمایان میگشتمرگ  :  

 

و ثعالب و اذا ركبت فصیدى االبطال عند الوغاء لغضنفر قتال  1صید ال ·  
 صیدى الفوارس فى اللقاء و اننى عند الوغاء لغضنفر قتال عند الوغاء لغضنفر قتال  ·

شكار . ھنگامیكھ من سوار میشوم شكار من شجاعان عرب استشكار پادشاھان خرگوشھا و روباه ھا است ولى  ]
  [ .من در موقع جنگ سواران و دلیران است و من ھنگام جنگ شیرى بسیار كشنده ام

سفیان ثورى گوید كھ على علیھ السالم در میان مسلمین كوه آھنینى بود و براى كفار و منافقین حریفى نیرومند، 
ذلت و خوارى مشركین را بدست او قرار داده بود خداوند عزت و احترام مسلمین و .  

ثمره شجاعت و مجاھدت على علیھ السالم رواج دین حنیف اسالم و پیشرفت احكام الھى و محو كفر و بت پرستى 
  .گردید

 صبر و حلم على 

على علیھ "ره ان عضك الدھر فانتظر فرجا فانھ نازل بمنتظره او مسك الضر و ابتلیت بھ فاصبر فان الرخاء فى اث
  "السالم

صبر و حلم از صفات فاضلھ نفسانى است و از نظر علم النفس معرف علو ھمت و بلندى نظر و غلبھ بر امیال 
  .درونى است و تسكین دردھا و آالم روحى بوسیلھ صبر و شكیبائى انجام میگیرد

تحمل بر خوردارى از ارتكاب معاصى و صبر، تحمل شداید و نا مالیمات است و یا شكیبائى در انجام واجبات و یا 
  .محرمات است و در ھر حال این صفت زینت آدمى است و ھر كسى باید خود را بزیور صبر آراستھ نماید

على علیھ السالم از ھر جھت صبور و شكیبا و حلیم بود زیرا رفتار او خود مبین حاالت او بود حتى در جنگھا نیز 
ابتداء بیشرمى و تجاوز را آشكار مینمودصبر و بردبارى میكرد تا دشمن  .  

على علیھ السالم در حلم و بردبارى بحد كمال بود و تا حریم دین و شرافت انسانى را در معرض تھاجم و تجاوز 
معاویھ را نیز . نمیدید صبر و حوصلھ بخرج میداد ولى در مقابل دفاع از حقیقت از ھیچ حادثھ اى رو گردان نبود

اما حلم معاویھ تصنعى و ساختگى بوده و از روى سیاست و حیلھ گرى و براى حفظ منافع مادى بود  بحلم ستوده اند
در حالیكھ حلم على علیھ السالم فضیلت اخالقى محسوب شده و براى احیاء حق و پیشرفت دین و ھدایت گمراھان 
  .بود

مل نمود و از آن بزرگوار حمایت كرد و در تمام غزوات پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ رنج و مشقت كارزار را تح
  .ھر گونھ سختى و ناراحتى را درباره اشاعھ و ترویج دین با كمال خوشروئى پذیرفت



رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ از فتنھ ھائى كھ پس از رحلتش در امر خالفت بوجود آمد او را آگاه كرده بصبر و 
سال در نھایت سختى صبر  25لحة براى حفظ ظاھر اسالم مدت تحمل توصیھ فرمود، على علیھ السالم نیز مص

یعنى من مانند كسى صبر كردم كھ گوئى خارى . فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجى: نمود چنانكھ فرماید
  .در چشمش خلیده و استخوانى در گلویش گیر كرده باشد

حفظ دین مأمور بصبر بود و این بزرگترین على علیھ السالم براى استرداد حق خویش قدرت داشت ولى براى 
بارھا تصمیم گرفتم كھ یكتنھ "میفرماید ! مصیبت و مظلومیتى است كھ ھیچكس را جز خود او یاراى تحمل آن نیست

با این قوم ستمگر بجنگ برخیزم و حق خود باز ستانم ولى بخاطر وصیت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و براى حفظ 
چھ صبرى باالتر از این كھ اراذلى چند مانند مغیرة بن شعبھ و خالد بن ولید . " نظر كردم دین از حق خود صرف

بخانھ اش بریزند و بزور و اجبار او را براى بیعت با ابو بكر بمسجد برند در حالیكھ اگر دست بقبضھ شمشیر 
لسالم را كشان كشان براى گویند وقتى حضرت امیر علیھ ا! میبرد مخالفى را در جزیرة العرب باقى نمیگذاشت

بیعت با ابو بكر بمسجد مى بردند یك مرد یھودى كھ آن وضع و حال را دید بى اختیار لب بتھلیل و شھادت گشوده و 
مسلمان شد و چون علت آنرا پرسیدند گفت من این شخص را میشناسم و این ھمان كسى است كھ وقتى در میدانھاى 

ب كرده و لرزه بر اندامشان میافكند و ھمان كسى است كھ قلعھ ھاى مستحكم جنگ ظاھر میشد دل رزمجویان را ذو
خیبر را گشود و در آھنین آنرا كھ بوسیلھ چندین نفرباز و بستھ میشد با یك تكان از جایگاھش كند و بزمین انداخت 

فظ دین اوست اما حاال كھ در برابر جنجال یكمشت آشوبگر سكوت كرده است بى حكمت نیست و سكوت او براى ح
و اگر این دین حقیقت نداشت او در برابر این اھانتھا صبر و تحمل نمیكرد اینست كھ حق بودن اسالم بر من ثابت 
  .شد و مسلمان شدم

باز چھ مظلومیتى بزرگتر از این كھ از لشگریان بیوفاى خود بارھا نقض عھد میدید و آنھا را نصیحت میكرد اما 
و چنانكھ گفتھ شد آرزوى مرگ میكرد تا از دیدار " ھن سرد آنھا مؤثر واقع نمیشددم گرمش در آ"بقول سعدى 

  .كوفیھاى سست عنصر و ال قید رھائى یابد

على علیھ السالم پس از رحلت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ دائما در شكنجھ روحى بود و جز صبر و تحمل چاره اى 
ھلم : را شنید كھ نالھ میكرد و میگفت من مظلوم شده ام فرمود نداشت بنقل ابن ابى الحدید آنحضرت صداى كسى

یعنى بیا با ھم نالھ كنیم كھ من ھمیشھ مظلوم بوده ام. فلنصرخ معا فانى ما زلت مظلوما !  

" در دوران خلفاء ثالثھ"درباره مظلومیت و شكیبائى على علیھ السالم پس از رحلت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ 
قشقیھ ذیال نگاشتھ میشود تا صبر و تحمل آنجناب از زبان خود وى شنیده شودترجمھ خطبھ ش :  

كھ خیاط ازل بر اندام موزون من دوختھ بود بر پیكر "پیراھن خالفت را " ابو بكر"بدانید بخدا سوگند كھ فالنى 
سط آسیاب است پوشانید و حال آنكھ میدانست محل و موقعیت من نسبت بامر خالفت مانند میلھ و" منحوس خود

" من در فضائل و معنویات چون كوه بلند و مرتفعى ھستم كھ. "نسبت بسنگ آسیاب كھ آنرا بگردش در میآورد
سیالبھاى علم و حكمت از دامن من سرازیر شده و طایر بلند پرواز اندیشھ را نیز ھر قدر كھ در فضاى كماالت 
  .اوج گیرد رسیدن بقلھ من امكان پذیر نباشد

خالى كرده و آنرا رھا نمودم و در این دو كار اندیشھ " در آن شرایط نا مساعد"ال شانھ از زیر بار خالفت با اینح
حملھ آرم یا اینكھ بر تاریكى كورى " بدون داشتن كمك براى گرفتن حق خود بر آنان"كردم كھ آیا با دست تنھا 

" كرد و مؤمن در آنوضع رنج مى برد تا كھ شدت آن پیران را فرسوده و جوانان را پیر می" گمراھى مردم
" از نظر مصلحت اسالم"پروردگارش را مالقات مینمود شكیبائى كنم؟ پس دیدم صبر كردن بر این ظلم و ستم 

بعقل نزدیكتر است لذا از شدت اندوه مثل اینكھ خار و خاشاك در چشمم فرو رفتھ و استخوانى در گلویم گیر كرده 
تا اینكھ اولى راه خود را بپایان رسانید و عروس ! را غارت زده میدیدم صبر كردمباشد در حالیكھ میراث خود 

عجبا با ھمھ اقرارى كھ در حیات خویش بھ بى لیاقتى خود و شایستگى من ! خالفت را بآغوش پسر خطاب انداخت
در حالیكھ على در میان ـ مرا رھا كنید كھ بھترین شما نیستم . اقیلونى و لست بخیركم و على فیكم: و میگفت"میكرد 

واگذار نمود و این دو " عمر"بیش از چند روز از عمرش باقى نمانده بود كھ مسند خالفت را بدیگرى " شما است



تن دو پستان شتر خالفت را دوشیدند، خالفت را در دست كسى قرار داد كھ طبیعتش خشن و درشت و زخم زبانش 
و عذرش از آن خطاھا بیشتر بودشدید و لغزش و خطایش در مسائل دینى زیاد  .  

او چون شتر سركش و چموشى بود كھ مھار از پره بینى اش عبور كرده و شتر سوار را بحیرت افكند كھ اگر زمام 
ناقھ را سخت كشد بینى اش پاره و مجروح شود و اگر رھا ساختھ و بحال خود گذارد شتر سوار را بھ پرتگاه 

" براى بار دوم"در زمان او دچار اشتباه شده و از راه راست بیرون رفتند من ھم ھالكت اندازد، سوگند بخدا مردم 
براه خود رفت و خالفت را در میان جمعى " عمر نیز"در طول اینمدت با سختى محنت و اندوه صبر كردم تا اینكھ 

مانند یكى از آنھا ھستم قرار داد" در رتبھ و منزلت"كھ گمان كرد من ھم  .  

برابر دانستھ و درباره من " ابو بكر"رماى و در این شورا نظرى كن، چگونھ این مردم مرا با اولى خدایا كمكى ف
صبر كردم و در فراز و " بمصلحت دین"بشك افتادند تا امروز در ردیف این اشخاص قرار گرفتم و لكن باز ھم 

بسابقھ حقد و " سعد وقاص"مردى  پس" سابقا گفتھ شد كھ اعضاء شورا شش نفر بودند"نشیب با آنھا ھماھنگ شدم 
بعلت " عبد الرحمن بن عوف"كینھ اى كھ داشت از راه حق منحرف شد و قدم در جاده باطل نھاد و مرد دیگرى 

زشت " طلحھ و زبیر كھ از پستى آنھا"اینكھ داماد عثمان بود از من اعراض كرده و متمایل باو شد و دو نفر دیگر 
دو پھلویش باد " مانند چھار پایان از كثرت خوردن"در حالیكھ " عثمان"رتیب سیمى بدین ت. است نامشان برده شود

نیز با او ھمدست شده و مانند شترى كھ با " بنى امیھ"كرده بود زمام امور را در دست گرفت و فرزندان پدرش 
بافتھ بود باز شد حرص و ولع گیاھان سبز بھارى را خورد، مشغول خوردن مال خدا گردیدند تا اینكھ طنابى كھ 

و كردارش موجب قتل او گردید" مردم بیعتش را شكستند" .  

بترس و وحشت نینداخت مگر اینكھ مردم مانند یال كفتار بسوى من ھجوم آورده و " پس از قتل عثمان"چیزى مرا 
و طرف جامھ ام از ھمھ طرف در میانم گرفتند بطوریكھ از ازدحام و فشار آنان حسنین در زیر دست و پا مانده و د

  .پاره گردید

دور من جمع شدند و چون بیعت آنان را پذیرفتم " براى بیعت"مردم چون گلھ گوسفندى كھ در جاى خود گرد آیند 
از زیر بار بیعت من بیرون رفتند و " خوارج"بیعت خود را شكستند و گروه دیگرى " مانند طلحھ و زبیر"گروھى 

"برخى نیز  ما : سوى جور و باطل گرائیدند مثل اینكھ آنان كالم خدا را نشنیدند كھ فرمایدب" معاویھ و طرفدارانش
سراى آخرت را براى كسانى قرار میدھیم كھ در روى زمین اراده سركشى و فساد نداشتھ باشند و حسن عاقبت 
  .مخصوص پرھیزكاران است

ظر آنان جلوه كرد و زینت ھایش آنھا را فریب بلى بخدا سوگند این آیھ را یقینا شنیده و حفظ كردند و لكن دنیا در ن
  .داد

در زیر زمین براى روئیدن"بدانید سوگند بدان خدائى كھ دانھ را  بشكافت و بشر را آفرید اگر حضور آن جمعیت  "
انبوه و قیام حجت بوسیلھ یارى كنندگان نبود و پیمانى كھ خداوند از علماء براى قرار نگرفتن آنان در برابر تسلط 

تمگر و خوارى ستمدیده گرفتھ است وجود نداشت ھر آینھ مھار شتر خالفت را بر كوھان آن انداختھ و رھا س
در نزد من بى " با تمام زرق و برقش"میكردم و از آن صرف نظر مى نمودم و شما در مى یافتید كھ این دنیاى شما 

3. نھج البالغھ خطبھ[ ارزشتر از آب بینى بز است  . ]  

السالم در این خطبھ در اثر ھیجان ضمیر و فرط اندوه شمھ اى از صبرو تحمل خود را درباره على علیھ 
مظلومیتش اظھار داشتھ و بر ھمھ روشن نموده است كھ تحمل چنین مظلومیتى چقدر سخت و طاقت فرسا است 

و معاویھ و امثال آنھا  زیرا آنجناب كھ مستجمع تمام صفات حمیده و سجایاى عالیھ اخالقى بود در مقابل سعد وقاص
قرار گرفتھ بود كھ تقابل آنھا از نظر منطق درست تقابل ضدین است چنانكھ خود آنحضرت فرماید روزگار مرا 

تحمل اینھمھ نا مالئمات در راه دین بود و بھمین جھت ! بپایھ اى تنزل داد كھ معاویھ ھم خود را ھمانند من میداند
الكعبةوقتى ضربت خورد فرمود فزت و رب  .  

 



 

 

 

 

 

 سخاوت و ایثار على 

اذا جادت الدنیا علیك فجد بھا على الناس طرا انھا تتقلب فال الجود یفنیھا اذا ھى اقبلت و ال البخل یبقیھا اذا ھى تذھب 
على علیھ السالم" "  

داشتھ  سخاوت از طبع كریم خیزد و محبت و جاذبھ را میان افراد اجتماع برقرار میسازد، شخص سخى ھر عیبى
  .باشد در انظار عموم مورد محبت است

على علیھ السالم در سخاوت مشھور و كعبھ آمال مستمندان و بیچارگان بود ھر كسى را فقر و نیازى میرسید دست 
حاجت پیش على علیھ السالم مى برد و آنحضرت با نجابت و اصالتى كھ در فطرت او بود حاضر نمیشد آبروى 
  .سائل ریختھ شود

ث حمدانى دست نیاز پیش على علیھ السالم برد، حضرت فرمود آیا مرا شایستھ پرسش دانستھ اى؟ حار  

عرض كرد بلى یا امیر المؤمنین، على علیھ السالم فورا چراغ را خاموش كرد و گفت این عمل براى آن كردم كھ 
  .ترا در اظھار مطلب خفت و شكستى نباشد

د شد و وجھى تقاضا كرد، على علیھ السالم بعامل خود فرمود او را ھزار روزى مستمندى بعلى علیھ السالم وار
دینار بدھد عامل پرسید از طال باشد یا نقره؟ فرمود براى من فرقى ندارد ھر كدام كھ بدرد حاجتمند بیشتر میخورد 
  .از آن بده

از كجا میآئى؟ : معاویھ كھ دشمن سرسخت آنحضرت بود روزى از یكى پرسید  

معاویھ گفت واى بر تو از على سخى تر كسى ! از راه تملق گفت از پیش على كھ بخیل ترین مردم استآن شخص 
  .بدنیا نیامده است اگر او را انبارى از كاه و انبارى از طال باشد طال را زودتر از كاه میبخشد

در آمد خود را بفقراء تقسیم یكى از مباشران على علیھ السالم عوائد ملك او را پیش وى آورده بود آنحضرت فورا 
نمود عصر آنروز ھمان شخص على علیھ السالم را دید كھ شمشیرش را میفروشد تا براى خانواده خود نانى تھیھ 
  .كند

اگر من احساس كنم كھ كسى از من چیزى خواھد خواست : على علیھ السالم ھیچگاه سائل را رد نمیكرد و میفرمود
عوتش پیشدستى میكنم زیرا حقیقت جود نا خواستھ بخشیدن استپیش از اظھار او در اجابت د .  



على علیھ السالم میفرمود حاجتمندان حاجت خود را روى كاغذ بنویسند تا خوارى و انكسار سؤال در چھره آنھا 
م على علیھ السالم چھار درھم پول داشت یكى را در موقع شب انفاق نمود و یكى را در روز و یكدرھ. نمایان نشود

  :آشكارا و یكدرھم در نھان آنگاه این آیھ نازل شد كھ مفسرین شأن نزول آنرا در مورد انفاق آنحضرت نوشتھ اند

سورة [ الذین ینفقون اموالھم باللیل و النھار سرا و عالنیة فلھم اجرھم عند ربھم و ال خوف علیھم و ال ھم یحزنون 
274بقره آیھ  . ]  

و روز، نھانى و آشكارا انفاق میكنند براى آنھا نزد پروردگارشان پاداشى است و كسانیكھ اموال خود را در شب 
280ـ مناقب ابن مغازلى ص  92ـ ینابیع المودة ص  93كشف الغمھ ص [ ترس و اندوھى بر آنھا نباشد  . ]  

نوع  پس از قتل عثمان كھ على علیھ السالم بمسند خالفت نشست عربى نزد آنحضرت آمد و عرض كرد من بسھ
على علیھ السالم فرمود مرض را باید بطبیب رجوع ! بیمارى گرفتارم، بیمارى نفس، بیمارى جھل، بیمارى فقر

  .كرد و جھل را بعالم و فقر را بغنى

  !آن مرد گفت شما ھم طبیب ھستید و ھم عالم و ھم غنى

درھم براى معالجھ بیمارى و حضرت دستور داد از بیت المال سھ ھزار درھم باو عطاء كردند و فرمود ھزار 
162جامع االخبار ص [ ھزار درھم براى رفع پریشانى و ھزار درھم براى معالجھ نادانى  . ]  

علماء و مفسرین عامھ و خاصھ نقل كرده اند على علیھ السالم در مسجد نماز میخواند و در ركوع بود كھ سائلى در 
نگشتر خود را كھ در دست داشت با اشاره باو بخشید، سائل حالیكھ سؤال میكرد از كنار او گذشت و آنحضرت ا

وقتى از او دور شد با رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ برخورد نمود حضرت پرسید چھ كسى این انگشتر را بتو 
كھ  ...انما ولیكم هللا و رسولھ: داد؟ سائل اشاره بعلى علیھ السالم نمود و گفت این شخص كھ در ركوع است آنگاه آیھ

ـ كفایة الطالب  313مناقب ابن مغازلى ص [ آیھ والیت بوده و ضمنا اشاره بخاتم بخشى آنحضرت است نازل شد 
در بخش پنجم در ترجمھ و تفسیر آیھ مزبور بحث خواھد شد. ] "و كتب دیگر 250ص  "  

ثار نمود، در شب ھجرت على علیھ السالم تنھا بھ بخشش مال اكتفاء نمیكرد بلكھ جان خود را نیز در راه حق ای
بخاطر پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ از جان خود دست شست و باستقبال مرگ رفت، معنى پر مغز ایثار ھمین است 
  .كھ جز على علیھ السالم كسى بدان پایھ نرسیده است

ال و جان خود را ایثار مقدم داشتن دیگران است بر نفس خود و كسى تا تسلط كامل بر نفس نداشتھ باشد نمیتواند م
بدیگرى بدھد، این صفت از سجایاى اخالقى و صفات ملكوتى است كھ در ھر كسى پیدا نمیشود، على علیھ السالم 
با زحمت و مشقت زیاد نانى تھیھ كرده و براى فرزندان خود مى برد در راه سائلى رسید و اظھار نیازمندى كرد 

ت، روزى با غالم خود قنبر ببازار رفت و دو پیراھن نو و كھنھ حضرت نان را باو داد و با دست خالى بخانھ رف
  .خرید كھنھ را خود پوشید و نو را بقنبر داد

ھل اتى"محدثین و مورخین، ھمچنین مفسرین ذیل تفسیر آیات سوره دھر  ھر یك با مختصر تفاوتى در الفاظ و  "
اند كھ حسنین علیھما السالم مریض شدند پدر و عبارات در مورد ایثار على علیھ السالم بطورخالصھ چنین نوشتھ 

مادر آنھا و حتى خود حسنین نذر كردند كھ پس از بھبودى سھ روز بشكرانھ آن روزه بگیرند فضھ خادمھ منزل نیز 
  .از آنھا پیروى نمود

الم سھ صاع چون خداوند لباس عافیت بآنھا پوشانید بنذر خود وفا كرده و مشغول روزه گرفتن شدند، على علیھ الس
جو از شمعون یھودى كھ ھمسایھ شان بود قرض كرد و بمنزل آورد حضرت زھرا علیھا السالم روز اول یكصاع 

پنج گرده نان پخت، شب اول موقع افطار سائلى پشت در صدا زد اى " بتعداد افراد خانواده"از آنرا آرد نموده و 
د مرا اطعام كنید كھ خدا شما را از طعامھاى بھشتى خانواده پیغمبر من مسكین و گرسنھ ام از آنچھ میخوری

  .بخوراند، خاندان پیغمبر ھر پنج قرص را بمسكین داده و خود با آب افطار كردند



روز دوم فاطمھ علیھا السالم ثلث دیگر جو را آرد كرد و پنج گرده نان پخت شامگاه موقع افطار یتیمى پشت در 
. ار كرد باز ھر پنج نفر قرصھاى نان را باو داده و خود با آب افطار كردندخانھ حرفھاى مسكین شب پیشین را تكر

روز سیم فاطمھ علیھا السالم بقیھ جو را بصورت نان در آورد و موقع افطارى اسیرى پشت در آمد و سخنان 
د روز چھارم سائلین دو شب گذشتھ را بزبان آورد باز خاندان پیغمبر نانھا را باو دادند و خودشان فقط آب چشیدن

حسنین علیھما السالم چون جوجھ میلرزیدند وقتى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ آنھا را دید فرمود پناه مى برم بخدا كھ 
در شأن " 22تا آیھ  5از آیھ "آیھ از سوره ھل اتى را  18شما سھ روز است در چنین حالید جبرئیل فورا نازل شد و 

ر بھشت برین برسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ قرائت كرد كھ یكى از آیات آنھا و توضیح مقامات عالیھ شان د
  :مزبور اشاره بانفاق و اطعام سھ روزه آنھا است آنجا كھ خداوند تعالى فرماید

8. سوره دھر آیھ[ و یطعمون الطعام على حبھ مسكینا و یتیما و اسیرا  . ]  

ان ھذا كان لكم جزاء و كان سعیكم : آنھا قدردانى كرده و فرماید و در آخر آیات نازلھ ھم از عمل بیریا و خالصانھ
پاداش عمل شما است " مقامات و نعمتھاى بھشتى كھ در آیھ ھاى پیش آنھا را توضیح داده"یعنى البتھ این . مشكورا

ـ  11حدیث  44ـ امالى صدوق مجلس  300ص  2شواھد التنزیل جلد [ و سعى شما مورد رضایت و قدردانى است 
و كتب دیگر 88كشف الغمھ ص  . ]  

 فصاحت و بالغت على 

امام الفصحاء و سید البلغاء و عن كالمھ قیل دون كالم الخالق و فوق كالم " على علیھ السالم"اما الفصاحة فھو 
  .المخلوقین

  "ابن ابى الحدید"

كمت بالغھ خویش آنرا وسیلھ نطق آدمى از نظر علم منطق فصل ممیز انسان از حیوانات دیگر است كھ خداوند بح
3. سوره الرحمن آیھ[ خلق االنسان علمھ البیان : امتیاز او قرار داده است چنانكھ فرماید . ]  

  :گوھر نفس كھ حقیقت آدمى است با سخنورى تجلى كند و بقول سعدى

 تا مرد سخن نگفتھ باشد عیب و ھنرش نھفتھ باشد  ·
ھ باشد عیب و ھنرش نھفتھ باشد عیب و ھنرش نھفت ·  

یعنى مرد در زیر زبانش نھفتھ است، و ھر قدر شیوائى . المرء مخبوء تحت لسانھ: و بھمین جھت خود امام فرماید
  .و رسائى سخن بیشتر باشد تأثیرش در شنونده بطور مطلوب خواھد بود

سحر انگیز در دوران جاھلیت مقارن ظھور اسالم در عربستان فصحائى مانند امرء القیس و غیره كھ اشعار 
میسرودند وجود داشتند ولى فصاحت كالم على علیھ السالم ھمھ فصحاى عرب را بتحیر و تعجب وا داشت و 
  .باالتفاق در برابر كالم او درمانده شده و او را امیر سخن نامیدند

فروتر و از سخن ابن ابى الحدید گوید او پیشواى فصحاء و استاد بلغاء است و در شأن كالمش گفتھ اند از سخن خدا 
مردمان فراتر است و تمام فصحاء فن خطابھ و سخنورى را از سخنان و خطب او آموختھ اند و اضافھ میكند كھ 
براى اثبات درجھ اعالى فصاحت و بالغت او ھمین نھج البالغھ كھ من بشرحش اقدام مینمایم كافى است كھ ھیچ 

شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید [ مى توانند تدوین كنند یك از فصحاى صحابھ یك عشر آن حتى نصف عشر آنرا ن
12. ص 1جلد  . ]  

  :باز در جاى دیگر درباره فصاحت و بالغت كالم على علیھ السالم گوید



عجبا كسى در مكھ متولد شود و در ھمان شھر بزرگ گردد و بدون تماس و مالقات با حكیم و دانشمند و ادیبى 
شتھ باشد كھ گوئى عالم الفاظ تسخیر شده اوست و ھر چھ را اراده كند بفصیح ترین بقدرى در سخنورى مھارت دا

  .وجھى بیان میكند

كھ تحت عنوان نھج البالغھ چیست؟ بفارسى " ما ھو نھج البالغة؟ "عالمھ فقید سید ھبة الدین شھرستانى در كتاب 
  :ترجمھ شده چنین مینویسد

خواست كھ چند كلمھ از سخنان على علیھ السالم را برگزیند تا وى " نخلھامین "شخصى از یك دانشمند مسیحى بنام 
  :در كتابى گرد آورده و منتشر سازد دانشمند مزبور در پاسخ وى چنین نوشت

را انتخاب كنم تا تو آنرا در كتابى " ابو الحسن"از من خواستھ اى كھ صد كلمھ از گفتار بلیغ ترین نژاد عرب 
دسترس بكتابھائى كھ چنین نظرى را تأمین كند ندارم مگر كتابھائى چند كھ از جملھ نھج  منتشر سازى، من اكنون

  .البالغھ است

با مسرت تمام این كتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نمیدانم چگونھ از میان صدھا كلمات على علیھ السالم فقط صد 
را از كلمھ دیگر جدا سازم این كار درست باین میماند كلمھ را انتخاب كنم بلكھ باالتر بگویم نمیدانم چگونھ كلمھ اى 

سر انجام من این كار را كردم و در حالیكھ دستم یاقوت ھاى ! كھ دانھ یاقوتى را از كنار دانھ دیگر بر دارم
  !درخشنده را پس و پیش میكرد دیدگانم از تابش نور آنھا خیره میگشت

ردانى با چھ سختى كلمھ اى را از این معدن بالغت بیرون آوردم باور كردنى نیست كھ بگویم بواسطھ تحیر و سرگ
بنا بر این نو این صد كلمھ را از من بگیر و بیاد داشتھ باش كھ این صد كلمھ پرتوھائى از نور بالغت و غنچھ ھائى 

و جامعھ آرى نعمتھائى كھ خداوند متعال از راه سخنان على علیھ السالم بر ادبیات عرب ! از شكوفھ فصاحت است
28نھج البالغھ چیست ص [ عرب ارزانى داشتھ خیلى بیش از این صد كلمھ است  . ]  

از سخنان مستر گرنیكوى انگلیسى استاد ادبیات عرب در دانشكده : ھمچنین شھرستانى در كتاب دیگر مینویسد
از قرآن از او علیگره ھندوستان كھ در محضر استادان سخن و ادبائى كھ در مجلس او حاضر بود و از اعج

قرآن را برادر كوچكى است كھ نھج البالغھ نام دارد آیا براى كسى امكان : پرسیدند اینست كھ در پاسخ آنان گفت
و امكان آوردن نظیر " قرآن كریم"دارد كھ مانند این برادر كوچك را بیاورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ 

؟ . ]6. نھج البالغھ چیست ص[ آن باشد   

لى علیھ السالم در گفتار خود پایبند قواعد فصاحت و بالغت نبود بلكھ سخن او خود بخود شیرین و گیرا است و ع
  .قواعد فصاحت را باید از سخنان وى استخراج نمود نھ اینكھ سخن او را با قواعد فصاحت سنجید

كند اجزاء سخنان او ھمھ سخنان على علیھ السالم با شور و حرارت مخصوص، حقیقت و واقعیت را بیان می
متناسب و بھم پیوستھ است و جمال صورت و كمال معنى بھم مرتبطند، استدالالت آن محكم و منطقش با نفوذ و 
  .مؤثر است

معاویھ گفت راه فصاحت و بالغت را در قریش كسى غیر از على نگشود و قانون سخن را غیر از او كسى تعلیم 
ده اند كھ آیین دادرسى و فرمان نویسى از خطبھ ھاى او بدست آمده استادباى نامى عرب اقرار كر. نكرد .  

الزمھ بالغت قوت فكر وجودت ذھن است كھ مرد سخنور بتواند فورا دقایق معانى را در مخزن حافظھ خود 
حاضر كند، این قوت فكر و كثرت ذكاء در على علیھ السالم بحد اعال وجود داشت و وقتى متوجھ بغرنج ترین 

طلبى میشد تمام زوایاى تاریك آنرا از فروغ اندیشھ خود روشن میساختم .  



كالم على علیھ السالم بطورى است كھ ارتباط منطقى بین جملھ ھاى آن برقرار است ھر مطلبى كھ بخاطر 
آنحضرت خطور میكرد فورا بھ بھترین وجھى در قالب كلمات شیوا بر زبانش جارى میشد و روى كاغذ نقش مى 

بدون اینكھ در گفتن و بوجود آوردن آن بخود زحمتى بدھدبست  .  

على علیھ السالم در تعبیھ كالم و فن سخنورى كار را باعجاز رسانید و ھمھ را متعجب نمود، بنا بنقل ابن شھر 
آشوب عده اى از اصحاب پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ در مسجد نشستھ و مشغول گفتگو در مورد مسائل علمى و 

بودند، در این ضمن گفتھ شد كھ حرف الف در اغلب كلمات داخل شده و كمتر كالمى گفتھ میشود كھ در آن  ادبى
على علیھ السالم كھ در آنجا حاضر بود چون سخن آنھا را شنید بپا خاست و فى البدیھھ خطبھ . حرف الف نباشد

ف الفى وجود داشتھ باشد، ھمچنین خطبھ غرائى خواند كھ در حدود ھفتصد كلمھ بود بدون اینكھ در كلمات آن حر
دیگرى دارد كھ در كلمات آن حرف نقطھ دارى وجود ندارد و چنین شروع میشود ـ الحمد 涐 الملك المحمود المالك 

كھ براى پرھیز از اطالھ كالم از نوشتن خطبھ ھاى مزبور خود دارى گردید.... الودود و مصور كل مولود .  

واجب چیست و واجب تر از آن كدام است، و امر عجیب چیست و عجیب تر كدام  كسى از حضرتش پرسید امر
است، و چھ چیزى سخت و مشكل و چھ چیزى سخت تر است، و چھ نزدیك و چھ نزدیكتر است؟ على علیھ السالم 
  :فورا پاسخ او را منظوما چنین فرمود

نائبات صعب وجب على الناس ان یتوبوا و غفلة الناس فیھ اعجب و الصبر فى ال  

 و الموت من كل ذاك اقرب و الدھر فى صرفھ عجیب و كل ما یرتجى قریب و الموت من كل ذاك اقرب  ·
 لكن ترك الذنوب اوجب لكن فوت الثواب اصعب و الموت من كل ذاك اقرب و الموت من كل ذاك اقرب  ·

روزگار در گردش خود . ر استتوبھ كنند، ولى ترك گناه از آن واجب ت" از گناھان"بر مردم واجب است كھ  ]
شكیبائى در برابر حوادث و نامالئمات مشكل . عجیب است، و غفلت و بى خبرى مردم در روزگار عجیب تر است

و ھر چھ را كھ بدان امید میرود نزدیك است كھ . را از دست دادن از آن مشكلتر است" صبر"است، ولى پاداش 
از دیوان منسوب بآنحضرت" .برسد، ولى مرگ از ھمھ آنھا نزدیكتر است ". ]  

البتھ واضح و روشن است كسى كھ بداھة چنین پاسخى گوید و یا فورى و بیسابقھ خطبھ بى نقطھ و یا خطبھ ھفتصد 
كلمھ اى ایراد كند كھ یك حرف الف در كلمات آن نباشد چھ نفوذى در فصاحت و بالغت و چھ تسلطى بر ادبیات 

بركا در خاتمھ كتاب بشمھ اى از سخنان گھربار آنحضرت ضمن ترجمھ آنھا عرب خواھد داشت و ما تیمنا و ت
  .اشاره خواھیم نمود

 

 

 

 

 خوراك و پوشاك على 

45نھج البالغھ از نامھ . "أال و ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ و من طعمھ بقرصیھ "  



را نمیتوان یافت كھ در اینمورد ھمانند او  اگر على علیھ السالم را در خوراك و پوشاك با دیگران قیاس كنند كسى
باشد، زیرا خوراك آنحضرت بسیار ساده و كم و بطور كلى نان جوینى بود كھ سبوس آنرا پاك نمیكردند و در مدت 
  .خالفتش حتى مقدار سابق ھم بحد اقل خود رسید

ترش ام كلثوم كھ براى او على علیھ السالم ھرگز دو خورشت یكجا صرف نكرد چنانكھ در شب شھادتش نیز بدخ
نان و شیر و نمك فراھم كرده بود فرمود مگر نمیدانى پدرت تا كنون بیش از یك غذا نخورده است؟ شیر را بردار و 

حضرت باقر علیھ السالم فرمود بخدا سوگند شیوه على علیھ السالم چنان بود كھ مانند ! ھمین نان و نمك كافى است
ن مى نشست، دو پیراھن سنبالنى میخرید و غالمش را مخیر مینمود كھ بھترین آنھا بندگان غذا میخورد و بر زمی

در مدت پنج سال . را بردارد و خود آندیگرى را مى پوشید و اگر آستین و یا دامنش بلندتر بود آنرا قطع میكرد
د و خود بمنزلش خالفتش آجرى روى آجر نگذاشت و طال و نقره اى نیندوخت بمردم نان گندم و گوشت میخورانی

میرفت و نان جو با سركھ میخورد و ھر گاه با دو كار خدا پسند روبرو میشد سخت ترین آنھا را انتخاب میكرد و 
ھزار بنده از دسترنج خود آزاد كرد كھ در آن دستش خاك آلود و صورتش عرق ریختھ بود و كسى را تاب و توان 

حدیث 47امالى صدوق مجلس [ كردار او نبود  ابن جوزى مینویسد روزى عبد هللا بن رزین بخانھ على علیھ  [ 14 .
عبد هللا عرض ! السالم رفت و دید آنحضرت كمى گوشت و آرد جو با آب مخلوط كرده و در كاسھ اى میجوشاند

ا كرد یا امیر المؤمنین این چھ غذائى است كھ شما میخورید؟ شما خلیفھ مسلمین ھستید و تمام بیت المال در دست شم
على علیھ السالم فرمود براى والى مسلمین . است و شما مجازید كھ باندازه سد جوع از اغذیھ قوى طعام بخورید

  !بیش از این جائز نیست

عبد هللا بن ابى رافع گوید روز عید بخدمت على علیھ السالم رفتم انبانى كھ مھر شده بود نزدش آوردند و در داخل 
دیدم كھ آنحضرت از آن تناول فرمود، عرض كردم یا امیر المؤمنین این انبان را آن نان جوین خشگ و كوبیده ب

خفت ھذین الولدین ان یلینا بسمن او زیت: براى چھ مھر میكنید؟ فرمود یعنى براى آن مھر میكنم كھ میترسم این دو  .
حسنین علیھما السالم"فرزندم    !آنرا با روغن و یا زیت نرمش كنند "

خورشى خواستى بسركھ و یا نمك اكتفاء كردى و اگر از این برتر خواستى بسبزى و یا كمى شیر  و ھر وقت نان و
ال تجعلوا بطونكم مقابر الحیوان ـ شكمھایتان را : شتر قناعت نمودى و گوشت بسیار كم میخورد و میفرمود

ص  41 ـ بحار االنوار جلد 150ص  51ینابیع المودة باب [ گورستان حیوانات قرار میدھید  148. ]  

در كتاب ذخیرة الملوك است كھ على علیھ السالم در مسجد كوفھ معتكف بود موقع افطار عربى نزد آنحضرت آمد 
على علیھ السالم از انبان نان جو كوبیده شده در آورد و مقدارى بعرب داد عرب آنرا نخورد و بگوشھ عمامھ اش 

ھا غذا خورد و گفت در مسجد مرد غریبى دیدم كھ جز این نان كوبیده بست و آمد بخانھ حسنین علیھما السالم و با آن
حسنین علیھما السالم گریھ كردند ! جو چیزى نداشت و دلم برایش سوخت كمى از این غذا براى او ببرم كھ بخورد

 51الموده باب ینابیع [ و گفتند او پدر ما امیر المؤمنین علیھ السالم است كھ با این ریاضت با نفسش مجاھدت میكند 
147. ص . ]  

از سوید بن غفلھ نقل شده است كھ گفت روزى خدمت على علیھ السالم مشرف شدم دیدم شیر ترشیده اى كھ بویش 
بمشام من میخورد در ظرفى جلو آنحضرت نھاده شده و قرص نان خشگیده پر سبوسى ھم در دست مباركش میباشد 

ا زانویش میشكست و در آن شیر ترشیده نرم میكرد و میخورد و بمن و آن نان بقدرى خشگ بود كھ آنجناب آنرا ب
فرمود نزدیك بیا و از این غذاى ما بخور عرض كردم من روزه دار ھستم فرمود از حبیبم رسول خدا صلى هللا 

او علیھ و آلھ شنیدم كھ ھر كس روزه دار باشد و میل بطعامى كند و براى خدا نخورد خداوند از طعامھاى بھشتى ب
  .بخوراند و از شرابھاى آن بنوشاند

سوید گوید دلم بحال آنحضرت سوخت بفضھ كھ خادمھ منزل بود گفتم از خدا نمیترسى كھ سبوس جو را نمیگیرى؟ 
حضرت متوجھ صحبت ما شد و فرمود ! گفت بخدا سوگند خودش دستور فرموده كھ سبوسش را نگرفتھ نان بپزم

م چرا سبوس غلھ را نمیگیرد فرمود پدر و مادرم فداى رسول خدا صلى هللا بفضھ چھ گفتى؟ عرض كردم باو گفت
[ علیھ و آلھ باد كھ سبوس طعامش را نمیگرفت و از نان گندم سھ روز سیر نشد تا خداوند او را قبض روح فرمود 

ـ تاریخ طبرى و كتب دیگر 47كشف الغمھ ص  . ]  



ضرت مشغول غذا خوردن است، چون بغذاى او دقت نمود دید عدى بن حاتم نزد على علیھ السالم رفت و دید آنح
  !!یك كاسھ آب و مقدارى تكھ ھاى نان جوین و كمى نمك است

عرض كرد یا امیر المؤمنین شما روزھا اینھمھ زحمت میكشید و شبھا را در عبادت خدا بسر مى برید و غذاى شما 
بریاضیت عادت داد تا طغیان نكند آنگاه فرمودھم ھمین است على علیھ السالم فرمود نفس سركش را باید  :  

  .علل النفس بالقنوع و اال طلبت منك فوق ما یكفیھا ·
  .طلبت منك فوق ما یكفیھا .طلبت منك فوق ما یكفیھا ·

 40بحار االنوار جلد [ یعنى نفس را بوسیلھ قناعت بیمار و ضعیف گردان و اال از تو بیش از استحقاقش طلب كند 
345. ص . ]  

یكى از رجال ثروتمند حلوائى پختھ و مقدارى از آنرا بعنوان تحفھ نزد على علیھ السالم فرستاده بود آنحضرت 
روپوش ظرف حلوا را برداشت و دید رنگ و بوى خوبى دارد فرمود از رنگ و بویت معلوم است كھ طعم خوبى 

لمرو خالفت من كسى پیدا شود كھ شب را ھم دارى ولى ھیھات كھ من ذائقھ خود را بطعم تو آشنا كنم شاید در ق
  !گرسنھ خوابیده باشد

از احنف بن قیس روایت كرده اند كھ میگفت روزى نزد معاویھ بودم چون موقع غذا شد براى معاویھ سفره رنگینى 
ز چیدند كھ در آن انواع غذاھا وجود داشت و چون معاویھ مرد اكولى بود در خوراك خود دقت بیشترى مینمود كھ ا

  .نظر كم و كیف بطور مطلوب باشد

احنف از دیدن سفره عریض و طویل معاویھ گریھ كرد، معاویھ علت گریھ را پرسید احنف گفت بحال على علیھ 
السالم گریھ میكنم زیرا روزى در خدمت او بودم موقع افطار كھ شد مرا در منزل خود نگھداشت تا باتفاق حسنین 

ون غذاى مخصوص آنحضرت را آوردند دیدم انبانى است كھ بمھر خود او ممھور شده علیھما السالم افطار كنیم، چ
است على علیھ السالم مھر از او برگرفت و تكھ اى از آن نان خشگ را با سركھ خورد و مجددا سر كیسھ را مھر 

مھر میكنید؟ گفتم مگر غیر از شما كس دیگرى ھم میتواند از این نان بخورد كھ انبان را ! كرد و بفضھ داد  

على علیھ السالم فرمود مھر این كیسھ از نظر بخل و امساك نیست بلكھ براى اینست كھ در غیاب من فرزندان من 
این نان ھا را بروغن یا بزیت آغشتھ میكنند و من براى اینكھ آنھا باحترام این مھر بآن دست نزنند سر انبان را مھر 

نف احدى نمیتواند مثل على علیھ السالم باشد و باز كسى نمیتواند منكر معاویھ گفت راست میگوئى اى اح! میكنم
لباس آنحضرت ھم متناسب با خوراك او بود شلوارش زبر و خشن و پیراھنش ھم كرباس بود در . فضیلت او باشد

  .حالیكھ بغیر از شام بتمام بالد اسالمى فرمانروا بود

نامیده شد فرش خانھ اش ھم حصیر بود كفش خود را وصلھ اغلب روى خاك مى نشست و بھمین جھت ابو تراب 
میفرمود بخدا سوگند این رداى من آنقدر وصلھ خورده است كھ از  .میزد و سایر كارھایش را ھم خودش انجام میداد

159نھج البالغھ خطبھ [ و هللا لقد رقعت مدرعتى ھذه حتى استحییت من راقعھا ! وصال آن خجالت میكشم . ]  

من كھ امام شما ھستم بدو جامھ كھنھ و دو قرص : اى كھ بعثمان بن حنیف والى بصره نوشتھ است فرماید در نامھ
نان اكتفاء كرده ام در صورتیكھ میتوانم از جامھ ھاى حریر لباسى فاخر بپوشم و از عسل مصفى و مغز گندم غذاى 

آیا بھمین قناعت كنم كھ گویند من امام ! مایدلذیذ و مقوى تناول كنم ولى ھیھات كھ ھوى و ھوس نفس بر من غلبھ ن
و خلیفھ ھستم اما در اندوه و پریشانى فقراء شركت نكنم؟ أاقنع من نفسى بان یقال امیر المؤمنین و ال أشاركھم فى 

؟ على علیھ السالم مى فرمود من در خوراك و پوشاك . ]بعثمان بن حنیف 45نھج البالغھ نامھ [ مكاره الدھر 
كھ اگر فقیرترین مردم مرا ببیند میتواند در برابر فقر و فاقھ خود صبور و شكیبا باشد زیرا وقتى امام  طورى ھستم

  .خود را چنین ببیند از وضع و حال خود راضى میشود



و باز میفرمود من میدانم كھ كسى مثل من نمیتواند زندگى كند اما آیا بین امام و مأموم نباید وجھ تشابھى وجود 
اشد؟ پس تا میتوانید از روش من پیروى كنیدداشتھ ب .  

 عدالت و حقیقت خواھى على 

15نھج البالغھ ـ از كالم "فان فى العدل سعة و من ضاق علیھ العدل فالجور علیھ اضیق  "  

على علیھ السالم مرد حق و عدالت بود و در این امر بقدرى شدت عمل بخرج میداد كھ فرزند دلبند خود را با سیاه 
ى یكسان میدید، آنحضرت از عمال خود باز جوئى میكرد و ستمگران را مجازات مینمود تا حق مظلومین را حبش

حكومت . بینوایان ضعیف در نظر من عزیز و گردنكشان ستمگر پیش من ضعیفند: مسترد دارد بدینجھت فرمود
مسند قضا جز بحق حكم نمیداد و  على علیھ السالم بر پایھ عدالت و تقوى و مساوات و مواسات استوار بود و در

على  .ھیچ امرى و لو ھر قدر خطیر و عظیم بود نمیتوانست رأى و اندیشھ او را از مسیر حقیقت منحرف سازد
علیھ السالم خود را در برابر خدا نسبت برعایت حقوق بندگان مسئول میدانست و ھدف او برقرارى عدالت 

محال بود كوچكترین تبعیضى را حتى در باره نزدیكترین كسان خود  اجتماعى بمعنى واقعى و حقیقتى آن بود و
اعمال نماید چنانكھ برادرش عقیل ھر قدر اصرار نمود نتوانست چیزى اضافھ بر سھم مقررى خود از بیت المال 

ى و هللا الن ابیت عل: مسلمین از آنحضرت دریابد و ماجراى قضیھ آن در كالم خود آنجناب آمده است كھ فرماید
حسك السعدان مسھدا و اجر فى االغالل مصفدا احب الى من القى هللا و رسولھ یوم القیامة ظالما لبعض العباد و 
  ...غاصبا لشى ء من الحطام

بھ بیدارى بگذرانم و مرا " كھ بھ تیزى مشھور است"بر روى خار سعدان " تا صبح"بخدا سوگند اگر شب را 
ى آن خارھابكشند در نزد من بسى خوشتر است از اینكھ در روز قیامت خدا و در زنجیرھا بر رو" دست و پا بستھ"

ستم كرده و از مال دنیا چیزى غصب كرده باشم و " خدا"رسولش را مالقات نمایم در حالیكھ بھ بعضى از بندگان 
د بكسى چگونھ بخاطر نفسى كھ با تندى و شتاب بسوى پوسیدگى برگشتھ و مدت طوالنى در زیر خاك خواھد مان

 ستم نمایم؟ 

  ...و هللا لقد رأیت عقیال و قد املق حتى استماحنى من بركم صاعا

شما را از من " از بیت المال"عقیل را در شدت فقر و پریشانى دیدم كھ مقدار یكمن گندم " برادرم"بخدا سوگند 
تیره و گوئى با نیل سیاه شده  تقاضا میكرد و اطفالش را با مویھاى ژولیده و كثیف دیدم كھ صورتشان خاك آلود و

خواھش خود را تأكید میكرد و تقاضایش را تكرار مینمود و من ھم " عقیل ضمن نشان دادن آنھا بمن"بود و 
گمان میكرد دینم را بدو فروختھ و از او پیروى نموده و روش خود را رھا كرده " او نیز"بسخنانش گوش میدادم و 

  !ام

ا من جسمھ لیعتبر بھافاحمیت لھ حدیدة ثم ادنیتھ !...  

سرخ كرده و نزدیك تنش بردم كھ عبرت گیرد" در آتش"پس قطعھ آھنى را  از درد آن مانند بیمار شیون و فریاد  !
"زد و نزدیك بود كھ از حرارت آن بسوزد  گفتم اى عقیل مادران در عزایت گریھ كنند آیا تو " چون او را چنین دیدم

ا براى بازیچھ و شوخى گداختھ است نالھ میكنى ولى مرا بسوى آتشى كھ خداوند جبار از پاره آھنى كھ انسانى آنر
 آنرا براى خشم و غضبش افروختھ است میكشانى؟ آیا تو از این درد كوچك مینالى و من از آتش جھنم ننالم؟ 

یھ اى كھ در ظرفى شبانگاه با ھد" اشعث بن قیس كھ از منافقین بود"و شگفت تر از داستان عقیل آنست كھ شخصى 
و آن ھدیھ"نھاده بود نزد ما آمد  حلوائى بود كھ از آن اكراه داشتم گوئى بآب دھن مار و یا باقى آن خمیر شده بود  "

بدو گفتم آیا این ھدیھ است یا زكوة و صدقھ است؟ و صدقھ كھ بر ما اھل بیت حرام است گفت نھ صدقھ است و نھ 
  !زكوة بلكھ ھدیھ است



م مادرت در مرگت گریھ كند آیا از طریق دین خدا آمده اى كھ مرافریب دھى؟ آیا بخبط دماغ دچار گشتھ پس بدو گفت
؟ "كھ براى فریفتن على آمده اى"اى یا دیوانھ شده اى یا ھذیان میگوئى   

تھو هللا لو اعطیت االقالیم السبعة بما تحت افالكھا على ان اعصى هللا فى نملة اسلبھا جلب شعیرة ما فعل ...  

بخدا سوگند اگر ھفت اقلیم را با آنچھ در زیر آسمانھاى آنھا است بمن بدھند كھ خدا را درباره مورچھ اى كھ پوست 
جوى را از آن بگیرم نا فرمانى كنم ھرگز نمیكنم و این دنیاى شما در نظر من پست تر از برگى است كھ ملخى آنرا 

دنیا و لذتى كھ پایدار نیست چكار است؟ ما لعلى و لنعیم یفنى و لذة در دھان خود میجود، على را با نعمت زودگذر 
عبد هللا بن ابى رافع در زمان خالفت آنحضرت خازن بیت المال بود یكى از . ] 215. نھج البالغھ كالم[ ال تبقى 

ھ از عبد دختران على علیھ السالم گردن بندى موقة براى چند ساعت جھت شركت در یك مھمانى عید قربان بعاری
هللا گرفتھ بود، پس از خاتمھ مھمانى كھ مھمانان بمنزل خود رفتند على علیھ السالم دختر خود را دید كھ گردن بند 
مروارید بیت المال در گردن اوست فى الفور بانگ زد این گردن بند را از كجا بدست آورده اى؟ دخترك با ترس و 

چند ساعت بعاریھ گرفتھ ام عبد هللا گوید امیر المؤمنین علیھ السالم لرز فراوان عرض كرد از ابن ابى رافع براى 
مرا خواست و فرمود اى پسر ابى رافع در مال مسلمین خیانت میكنى؟ عرض كردم پناه بر خدا اگر من بمسلمین 
  !خیانت كنم

عاریھ داده اى؟  فرمود چگونھ گردن بندى را كھ در بیت المال بود بدون اجازه من و رضایت مسلمین بدختر من  

عرض كردم یا امیر المؤمنین او دختر شما است و آنرا از من بامانت خواستھ كھ پس بدھد و من خود ضامن آن 
گردن بند ھستم كھ آنرا محل خود باز گردانم، فرمود ھمین امروز آنرا بمحلش برگردان و مبادا براى بار دیگر 

ھى شد و اگر او گردن بند را بعاریھ مضمونھ نگرفتھ بود چنین كارى مرتكب شوى كھ گرفتار عقوبت من خوا
اولین زن ھاشمیھ بود كھ دستش را مى بریدم، دخترش وقتى این سخن را شنید عرض كرد یا امیر المؤمنین من 
دختر توام چھ كسى براى استفاده از آن از من سزاوارتر است؟ حضرت فرمود اى دختر على بن ابیطالب ھواى 

اه حق بدر نبرد آیا تمام زنھاى مھاجرین در عید چنین گردن بندى داشتند؟ آنگاه گردن بند را از او نفست ترا از ر
طلحھ و زبیر در زمان خالفت على علیھ السالم با . ] 377. ص 40بحار االنوار جلد [ گرفت و بمحلش باز گردانید 

فرمود دلیل اینكھ شما خودتان را برتر از  على علیھ السالم. اینكھ ثروتمند بودند چشمداشتى از آنحضرت داشتند
 دیگران میدانید چیست؟ 

عرض كردند در زمان خالفت عمر مقررى ما بیشتر بود حضرت فرمود در زمان پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ 
 مقررى شما چگونھ بود؟ 

ردم است آیا من از روش عرض كردند مانند سایر مردم على علیھ السالم فرمود اكنون ھم مقررى شما مانند سایر م
 پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ پیروى كنم یا از روش عمر؟ 

على علیھ السالم فرمود خدمات و سوابق من بنا ! چون جوابى نداشتند گفتند ما خدماتى كرده ایم و سوابقى داریم
تیازى میان خود و بتصدیق خود شما بیشتر از ھمھ مسلمین است و با اینكھ فعال خلیفھ ھم ھستم ھیچگونھ ام

  .فقیرترین مردم قائل نیستم، باالخره آنھا مجاب شده و نا امید برگشتند

على علیھ السالم عدالت را در ھمھ جا مستقر میكرد و از ظلم و ستم بیزارى میجست، او پیرو حق بود و ھر چھ 
رستانھا نوشتھ شده است حاوى حقیقت اقتضاء میكرد انجام میداد دستورات وى كھ بصورت فرامین بفرمانداران شھ

تمام نكات حقوقى و اخالقى بوده و حقوقدانان جھان از آنھا استفاده ھاى شایانى برده و در مورد حقیقتخواھى 
ما كھ على : چنین مینویسد" تاریخ تمدن اسالم"جرجى زیدان در كتاب معروف خود . آنحضرت قضاوت نموده اند

را ندیده ایم چگونھ میتوانیم آنھا را از ھم تفكیك كنیم و بمیزان ارزش وجود آنھا بن ابیطالب و معاویة بن ابى سفیان 
 پى ببریم؟ 



ما از روى سخنان و نامھ ھا و كلماتى كھ از على و معاویھ مانده است پس از چھارده قرن بخوبى میتوانیم درباره 
شتر ھدفش اینست كھ آنھا بر مردم مسلط معاویھ در نامھ ھائى كھ بعمال و حكام خود نوشتھ بی. آنھا قضاوت كنیم

شوند و زر و سیم بدست آورند سھمى را خود بردارند و بقیھ را براى او بفرستند ولى على بن ابیطالب در تمام نامھ 
ھاى خود بفرمانداران خویش قبل از ھر چیز اكیدا سفارش میكند كھ پرھیزكار باشند و از خدا بترسند، نماز را 

خود بخوانند و روزه بدارند، امر بمعروف و نھى از منكر كنند و نسبت بزیر دستان رحم و  مرتب و در اوقات
مروت داشتھ باشند و از وضع فقیران و یتیمان و قرض داران و حاجتمندان غفلت نورزند و بدانند كھ در ھر حال 

3. نھج البالغھ چیست ص[ ت خداوند ناظر اعمال آنان است و پایان این زندگى گذاشتن و گذشتن از این دنیا اس . ]  

اجتماع را با حكام دولتى مانند . ھیچیك از علماى حقوق روابط افراد و طبقات را با ھم و ھمچنین مناسبات
آنحضرت بیان ننموده اند، على علیھ السالم جز راستى و درستى و حق و عدالت ھدفى نداشت و از دسیسھ و حیلھ 

خالفت رسید و عمال و حكام عثمان را معزول نمود عده اى از یارانش عرض موقعیكھ ب. و نیرنگ بر كنار بود
كردند كھ عزل معاویھ در حال حاضر مقرون بصالح نیست زیرا او مردى فتنھ جو است و بآسانى دست از امارت 

ت مسلمین شام بر نمیدارد، على علیھ السالم فرمود من براى یكساعت ھم نمیتوانم اشخاص فاسد و بیدین را بر جماع
  .حكمروا بینم

گروھى كوتھ نظر را عقیده بر اینست كھ على علیھ السالم بسیاست آشنائى نداشت زیرا اگر معاویھ را فورا عزل 
نفرى عمر اگر موقة سخن عبد الرحمن بن عوف را  6نمیكرد بعدا میتوانست او را معزول كند و یا در شوراى 

مرو عاص را در جنگ صفین رھا نمیساخت بمعاویھ غالب میشد و میپذیرفت خالفت بعثمان نمیرسید و اگر ع
سخنان و اعتراضات این گروه از مردم در بادى امر صحیح بنظر میرسد ولى ... جریان حكمیت پیش نمیآید و و

باید دانست كھ على علیھ السالم مردم كریم و نجیب و بزرگوار و طرفدار حق و حقیقت بود و او نمى توانست 
امثال او را بر مسلمین والى نماید زیرا حكومت او كھ ھمان خالفت الھیھ بود با حكومت دیگران فرق  معاویھ و

داشت، حكومت الھیھ با توجھ بمبانى عالیھ اخالقى و فضائل نفسانى مانند عدل و انصاف و تقوى و فضیلت و 
ر میگیرد و آنچھ بر خالف حق و حكمت و امثال آنھا پى ریزى شده و مصالح فردى و اجتماعى مسلمین را در نظ

عدالت است در چنین روشى دیده نمیشود، على علیھ السالم مظھر صفات خدا و نماینده او در روى زمین است و 
  .اعمالى كھ انجام میدھد باید منطبق با حقیقت و دستور الھى باشد

براى على علیھ السالم انجام این  سیاست و دسیسھ و گول زدن شیوه اشخاص حیلھ گر و نیرنگ باز و فریبكار است
و هللا ما : اعمال شایستھ نبود نھ اینكھ او نمیتوانست مانند دیگران زرنگى بخرج دھد چنانكھ خود آنحضرت فرماید

بخدا سوگند معاویھ از من زیركتر و با ھوش تر نیست و لكن او مكر میكند . معاویة بادھى منى و لكنھ یغدر و یفجر
بفرض محال من تقوى "یعنى اگر تقوى نبود . لو ال التقى لكنت ادھى العرب: و باز فرمود. رددو مرتكب فجور میگ

ولى تجلى حق سراپاى على را فرا گرفتھ بود او حق میگفت و حق میدید و . از تمام عرب زرنگتر بودم "نداشتم
  .حق میجست و از حق دفاع میكرد

وده دختر عماره ھمدانى پس از شھادت آنحضرت براى شكایت از درباره عدالت على علیھ السالم نوشتھ اند كھ س
كھ ظلم و ستم روا میداشت بنزد او رفت و معاویھ او را كھ در جنگ صفین مردم را " بسر بن ارطاة"حاكم معاویھ 

بطرفدارى على علیھ السالم علیھ معاویھ تحریك میكرد سرزنش نمود و سپس گفت حاجت تو چیست كھ اینجا آمده 
  اى؟

سوده گفت بسر اموال قبیلھ ما را گرفتھ و مردان ما را كشتھ و تو در نزد خداوند نسبت باعمال او مسئول خواھى 
بود و ما براى حفظ نظم بخاطر تو با او كارى نكردیم اكنون اگر بشكایت ما برسى از تو متشكر میشویم و اال ترا نا 

سوده لختى سر بزیر انداخت و آنگاه گفت سپاسى كنیم معاویھ گفت اى سوده مرا تھدید میكنى؟ :  

 صلى االلھ على روح تضمنھا قبر فاصبح فیھا العدل مدفونا  ·
 قبر فاصبح فیھا العدل مدفونا قبر فاصبح فیھا العدل مدفونا  ·



 معاویھ. یعنى خداوند درود فرستد بر روان آنكھ قبرى او را در بر گرفت و عدالت نیز با او در آن قبر مدفون گردید
 گفت مقصودت كیست؟ 

سوده گفت بخدا سوگند او امیر المؤمنین على علیھ السالم است كھ در زمان خالفتش مردى را براى اخذ صدقات 
بنزد ما فرستاده بود و او بیرون از طریق عدالت رفتار نمود من براى شكایت پیش آنحضرت رفتم وقتى خدمتش 

و میخواست تكبیر بگوید چون مرا دید با كمال شفقت و مھربانى رسیدم كھ آنجناب براى نماز در مصلى ایستاده 
پرسید آیا حاجتى دارى؟ من جور و جفاى عامل او را بیان كردم چون سخنان مرا شنید سخت بگریست و رو 
بآسمان كرد و گفت اى خداوند قاھر و قادر تو میدانى كھ من این عامل را براى ظلم و ستم بھ بندگان تو نفرستاده ام 
و فورا پاره پوستى از جیب خود بیرون آورد و ضمن توبیخ آن عامل بوسیلھ آیات مباركات قرآن بدو نوشت كھ 
بمحض رؤیت این نامھ، دیگر در عمل صدقات داخل مشو و ھر چھ تا حال دریافت كرده اى داشتھ باش تا دیگرى 

دست حاكم ستمگر از تعدى و تجاوز بمال را بفرستم كھ از تو تحویل گیرد، و آن نامھ را بمن داد و در نتیجھ 
  .دیگران كوتاه گردید

معاویھ چون این سخن شنید بكاتب خود دستور داد كھ نامھ اى بھ بسر بن ارطاة بنویسد كھ آنچھ از اموال قبیلھ سوده 
50. كشف الغمھ ص ] گرفتھ است بدانھا مسترد نماید . ]  

بحكام و فرمانداران خود مینوشت ھمچنانكھ جرجى زیدان نیز تصریح بارى على علیھ السالم در تمام نامھ ھائى كھ 
كرده راه حق را نشان میداد و عدل و داد و تقوى و درستى را توصیھ میفرمود، اگر دوران حكومت آنحضرت 
بطول میانجامید و ھرج و مرج و جنگھاى داخلى وجود نداشت بال شك وضع اجتماعى مسلمین طور دیگر میشد و 

ین و دنیا نصیب آنان میگشت زیرا روش على علیھ السالم در حكومت، مصداق خارجى عدالت بود كھ از سعادت د
تقوى و حقیقتخواھى او سرچشمھ میگرفت و براى روشن شدن مطلب بفرازھائى از عھد نامھ آنجناب كھ بمالك 

ادم كھ پیش از تو فرمانروایان اى مالك ترا بكشورى فرست: اشتر نخعى والى مصر مرقوم فرموده ذیال اشاره میشود
دادگر و ستمكار در آنجا بوده اند و مردم در كارھاى تو بھمانگونھ مینگرند كھ تو در كارھاى حكمرانان قبیل 
مینگرى و ھمان سخنان را درباره تو گویند كھ تو در مورد پیشینیان گوئى و چون بوسیلھ آنچھ خداوند درباره نیكان 

اى . "د میتوان آنھا را شناخت لذا باید بھترین ذخیره ھا در نزد تو ذخیره عمل نیك باشدبر زبان مردم جارى میكن
مھار ھوى و ھوست را بدست گیر و بنفس خود از آنچھ برایت مجاز و حالل نیست بخل ورز كھ بخل " مالك

ردم مھربان باش و با ورزیدن بنفس در مورد آنچھ خوشایند و یا نا خوشایند آن باشد عدل و انصاف است، قلبا با م
آنھا با دوستى و مالطفت رفتار كن و مبادا بآنان چون حیوان درنده باشى كھ خوردن آنھا را غنیمت داند زیرا آنان 

با اینكھ در عصر حاضر [ مانند تو مخلوق خدا ھستند " اگر ھمكیش تو نیستند"دو گروھند یا برادر دینى تواند و یا 
ھنوز میان ملل مترقى دعواى نژاد پرستى و سیاه و سفید وجود دارد ولى على سخن از رعایت حقوق بشر است 

قرن پیش چنین امتیازاتى را موھوم شمرده و میفرماید مردم از ھر كیش و طبقھ اى كھ باشند در  14علیھ السالم در 
ى اطالعى نداشت برابر عدالت اجتماعى برابرند گفتن چنین سخنى در چنان زمانى كھ كسى از حقوق طبیعى انسان

مؤلف. خود نوعى معجزه است كھ از آنھا لغزشھا و خطایائى سر میزند و دانستھ و ندانستھ مرتكب عصیان و نا  [ .
فرمانى میشوند بنا بر این آنھا را مورد عفو و اغماض خود قرار بده ھمچنانكھ دوست دارى كھ تو خود از عفو و 

و رئیس آنھائى و آنكھ ترا بدانھا فرمانروا كرده ما فوق تست و  گذشت خداوند برخوردار شوى زیرا تو ما فوق
خداوند نیز از كسى كھ ترا والى آنھا نموده ما فوق و برتر است و از تو رسیدگى بكارھاى آنھا خواستھ و آنرا 
  .موجب آزمایش تو قرار داده است

" برابر خشم و قھر او قدرتى دارى و نھ  مبادا خود را در معرض جنگ با خدا قرار دھى زیرا تو نھ در" اى مالك
از عفو و رحمتش بى نیاز ھستى، و ھرگز از عفو و گذشتى كھ درباره دیگران كرده اى پشیمان مباش و بكیفر و 
عقوبتى ھم كھ دیگران را نموده اى شادمان مشو و بھ تند خوئى و غضبى كھ از فرو خوردن آن در نفس خود 

بگوئى كھ بمن امارت داده اند و من دستور میدھم باید اجراء نمایند زیرا این روش وسعتى یابى شتاب مكن و نباید 
  .سبب فساد دل و موجب ضعف دین و نزدیكى جستن بحوادث و تغییر نعمت ھا است

" زمانیكھ این حكومت و فرمانروائى براى تو بزرگى و عجب پدید آورد بعظمت ملك خداوند كھ باالتر از " اى مالك
رت و توانائى او نسبت بخودت بدانچھ از نفس خویش بدان توانا نیستى نظر كن و بیندیش كھ این نگاه تست و بقد



كردن و اندیشیدن كبر و سر كشى ترا از تندى باز دارد و آنچھ در اثر عجب و كبر از عقل و خردت نا پیدا گشتھ 
برابر گیرى و یا خویشتن را در جبروت و بسوى تو باز میگردد، و از اینكھ خود را با خداوند در بزرگى و عظمت 

قدرت ھمانند او قرار دھى سخت بر حذر باش زیرا خداوند ھر گردنكشى را خوار كند و ھر متكبرى را پست و 
  .كوچك نماید

" خدا را انصاف ده و درباره مردم نیز از جانب خود و نزدیكانت و ھر كسى كھ از زیر دستانت دوست " اى مالك
رفتار كن كھ اگر چنین نكنى ستمكار باشى، و كسى كھ بھ بندگان خدا ستم كند خداوند بعوض  دارى با انصاف

بندگان با او دشمن میشود و خداوند ھم با كسى كھ مخاصمھ و دشمنى كند حجت و برھان او را باطل سازد و آنكس 
چیز مانند پایدارى بر ستم در  با خدا در حال جنگ است تا موقعیكھ دست از ستمكارى بكشد و بتوبھ گراید، و ھیچ

تغییر نعمت خدا و زود بغضب آوردن او مؤثر نیست زیرا خداوند دعاى ستمدیدگان را میشنود و در كمین 
  .ستمكاران است

" باید كھ دورترین و دشمن ترین زیر دستانت نزد تو آنكسى باشد كھ بیش از ھمھ در صدد عیبجوئى مردم " اى مالك
را عیوب و نقاط ضعفى میباشد كھ براى پوشانیدن آنھا والى و حاكم از دیگران شایستھ تر  میباشد زیرا كھ مردم

است پس مبادا عیوب پنھانى مردم را كھ از نظر تو پوشیده است جستجو و آشكار سازى چونكھ تو فقط عیوبى را 
بر این تا میتوانى زشتى مردم را  كھ آشكار است باید پاك كنى و خداوند بدانچھ از نظر تو پنھان است حكم میكند، بنا

  .بپوشان تا خداوند نیز از تو آنچھ را كھ از عیوب تو دوست دارى از مردم پوشیده باشد بپوشاند

" گره ھر گونھ كینھ اى را كھ ممكن است مردم از تو در دل داشتھ باشند با حسن سلوك و رفتار خوش از " اى مالك
و دشمنى را در باره دیگران از خود قطع كن و خود را از ھر چیزى كھ  دل مردم بگشاى و رشتھ ھر نوع انتقام

بنظر تو درست نباشد نادان نشان ده و در گواھى نمودن گفتھ ھاى سخن چین عجلھ مكن زیرا كھ سخن چین ھر چند 
از خود را بھ نصیحت گویان مانند كند خیانتكار است، و در جلسھ مشورت خود شخص بخیل را راه مده كھ ترا 

فضل و بخشش باز گرداند و از فقر و تھیدستى میترساند وھمچنین شخص ترسو را داخل مكن كھ ترا از انجام 
كارھاى بزرگ نا توانت سازد و نھ حریص و طمعكار را كھ شدت حرص را توأم با ستمگرى در نظر تو جلوه دھد 

آنھا را گرد آورد زیرا كھ بخل و جبن و حرص غرایز مختلفى ھستند كھ بد گمانى بخداوند .  

" تا میتوانى بپارسایان و راستان بچسب و آنھا را وادار كن كھ در مدح تو مبالغھ نكنند و بعلت كار نا " اى مالك
صوابى كھ نكرده اى شادمانت نگردانند زیرا اصرار و مبالغھ در مدح، انسان را خود بین و خود پسند كرده و كبر 

نیكو كار و بدكار در نزد تو بیك درجھ و پایھ باشند زیرا این روش، نیكوكاران را  و نباید كھ. و سر كشى پدید آورد
بھ نیكو كارى دلسرد و بى میل میكند و بدكاران را بھ بدكارى عادت دھد، و ھر یك از آنان را بدانچھ براى خود 

نیكوكاران را پاداش بده و بدكاران را بكیفر رسان"ملزم نموده اند الزام كن  ید اقامھ فرائضى كھ انجام آنھا و با "
براى خدا است در موقع مخصوصى باشد كھ بوسیلھ آن دینت را خالص میگردانى، پس در قسمتى از شب و روز 
خود تنت را براى عبادت خدا بكار بینداز و بدانچھ بوسیلھ آن بخدا نزدیكى جوئى كامال وفا كرده و آنرا بدون عیب 

ر بدن ترا برنج و تعب افكندو نقص انجام ده اگر چھ این كا .  

با طول دادن ركوع و "و موقعیكھ با مردم بنماز جماعت برخیزى نھ مردم را متنفر كن و نھ نماز را ضایع گردان 
سجود و قنوت مردم را خستھ مكن و در عین حال از واجبات نماز ھم چیزى فرو مگذار تا موجب تباھى آن نشود 

زیرا در میان مردم كسانى ھستند كھ علیل و بیمار بوده و یا " رز صحیح بپردازیعنى فقط باداى واجبات نماز بط
  .كارھاى فورى دارند

" از خود بینى و خود خواھى و از اعتماد بچیزى كھ ترا بخود پسندى وادارت كند و از اینكھ بخواھى " اى مالك
ن فرصت ھاى شیطان است كھ بوسیلھ دیگران ترا زیاد بستایند سخت بپرھیز زیرا این صفات زشت از مطمئن تری

آنھا ھر گونھ نیكى نیكو كاران را باطل و تباه سازد، و بپرھیز از اینكھ در برابر نیكى و احسانى كھ بمردم زیر 
فرمانت نموده اى براى آنان منتى نھى و یا كارى را كھ براى آنھا انجام داده اى براى افتخار آنرابزرگ شمارى و 

دھى و یا وعده اى بآنان دھى و وفا نكنى زیرا كھ منت نھادن احسان را باطل میكند و كار را زیاده از حد جلوه 



بزرگ وانمود كردن نور حق را مى برد و خلف وعده در نزد خدا و مردم موجب خشم و دشمنى است چنانكھ خداى 
خداوند سخت دشمن دارد اینكھ بگوئید آنچھ را كھ نمیكنید"تعالى فرماید  ".  

تعجیل و شتابزدگى در انجام كارھا پیش از رسیدن موقع آنھا و یا سخت كوشیدن در ھنگام دسترسى بدانھا و یا و از 
از لجاجت و ستیزگى در كارى كھ راه صحیح آنرا ندانى و ھمچنین از سستى بھنگامى كھ طریق وصول بدان 

ش بگذارروشن است بپرھیز، پس ھر چیزى را بجاى خود بنھ و ھر كارى را بجاى خوی .  

و بر تو واجب است كھ آنچھ بر پیشینیان گذشتھ مانند احكامى كھ بعدل و داد صادر كرده و یا روش نیكى كھ بكار 
بستھ اند و یا حدیثى كھ از پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ نقل نموده و یا امر واجبى كھ در كتاب خدا بدان اشاره شده و 

اه بدانچھ از این امور مشاھده كردى كھ ما بدان رفتار كردیم تو ھم از ما اقتداء آنھا انجام داده اند بیاد آرى و آنگ
كرده و رفتار كنى و در پیروى كردن آنچھ در این عھد نامھ بتو سفارش كردم كوشش نمائى و من با این پیمان 

گر "نداشتھ باشى  حجت خود را بر تو محكم نمودم تا موقعیكھ نفس تو بسوى ھوى و ھوس بشتابد عذر و بھانھ اى
بجز خداى تعالى ھرگز كسى از بدى نگھ نمیدارد و بھ نیكى توفیق نمیدھد، و آنچھ رسول خدا صلى هللا علیھ و " چھ

آلھ در وصایاى خود بمن تأكید فرمود ترغیب و كوشش در نماز و زكوة و مھربانى بر بندگان و زیر دستان بود من 
قید سفارش آنحضرت خاتمھ میدھم و ال حول و ال قوة اال با涐 العلى العظیمنیز عھدنامھ خود را كھ بتو نوشتم با  .  

بطوریكھ مالحظھ میشود تمام دستورات على علیھ السالم از تقوى و عدالت و حقیقتخواھى، و عطوفت و مھربانى 
امینى مشابھ او نسبت بمردم حكایت میكند و این دستورات تنھا براى مالك نبود بلكھ براى كلیھ حكام خود فر

  .دستورات گذشتھ صادر فرموده است

 

 

 

 

 

 عواطف على 

29سوره فتح آیھ . "و الذین معھ اشداء على الكفار رحماء بینھم "  

بقاى ھر اجتماعى بمحبت و جاذبھ افراد وابستھ است، محبت و عاطفھ در قلب پاك و نفس سلیم پرورش یابد و كسى 
على علیھ . دیگران بوده و حتى آسایش آنھا را براحتى خود ترجیح میدھد كھ واجد چنین صفات عالیھ باشد در فكر

السالم مظھر محبت و عاطفھ بود او رنج میكشید و كار میكرد و سر انجام مزد كار خود را صرف بیچارگان و 
  .درماندگان مى نمود

فریاد رس بیوه زنان و دستگیر  على علیھ السالم براى نیازمندان و ستمكشان پناھگاه بزرگى بود او پدر یتیمان و
درماندگان و یاور ضعیفان بود، در زمان خالفت خود شبھا از خانھ بیرون میآمد و در تاریكى شب خرما و نان 
براى مساكین و بیوه زنان مى برد و بصورت مرد نا شناس از در خانھ آنھا آذوقھ و پول میداد بدون اینكھ كسى 

رور كیست؟ بشناسد كھ این مرد خیر و نوع پ  



على علیھ السالم ھر كجا یتیمى میدید مانند پدرى مھربان دست نوازش بسر او میكشید و برایش خوراك و پوشاك 
آنحضرت روزى در كوچھ میرفت زنى را دید كھ مشك آب بر دوش گرفتھ و بخانھ مى برد و از سنگینى . میداد

بمنزل وى رسانید و از طرز معیشت زن جویا شد، مشك ناراحت بود، على علیھ السالم مشك را از زن گرفت و 
آنزن بدون اینكھ او را بشناسد گفت شوھرم از جانب على بمأموریت جنگى رفت و بشھادت رسید و من از روى 

على علیھ السالم از شنیدن این سخن خاطر . ناچارى براى تھیھ معاش خود و بچھ ھایم بخدمتگزارى مردم پرداختم
د و شب را با ناراحتى بسر برد چون صبح شد زنبیلى از آرد و خرما برداشت و بخانھ آنزن مباركش دیگر گونھ ش

رفت و گفت من ھمان كسى ھستم كھ در آوردن مشك آب بتو كمك كردم زن آذوقھ را گرفت و از او تشكر نمود و 
سالم وارد خانھ شد و فرمود گفت خدا میان من و على حكم كند كھ فرزندان من یتیم و بى غذا مانده اند على علیھ ال

من براى خدمت تو و كسب ثواب حاضر ھستم من كودكان ترا نگھ میدارم و تو نان بپز آن زن مشغول پختن نان 
شد و على علیھ السالم ھم كودكان یتیم را روى زانوى خود نشانید و در حالیكھ اشك از چشمان مباركش فرو 

مود اى بچھ ھاي من، اگر على نتوانستھ است بكار شما برسد او را حالل میغلطید خرما بدھان آنھا میگذاشت و میفر
كنید كھ وى تعمدى نداشتھ است، چون تنور روشن شد و حرارت آن بصورت مبارك آنجناب رسید پیش خود گفت 
اى على گرمى آتش را بچش و از حرارت آتش دوزخ بیمناك باش اینست سزاى كسى كھ از حال یتیمان و بیوه 

بى خبر باشدزنان  !  

در اینموقع زن ھمسایھ وارد شد و حضرت را شناخت و بصاحب خانھ گفت واى بر تو این على است كھ تو او را 
آنزن پیش على علیھ السالم شتافت و عرض كرد چقدر زن بیشرم باشم كھ چنین گستاخى نموده و ! بكار وا داشتھ اى

على علیھ السالم فرمود ترا در اینكار تقصیرى نیست بلكھ . در گذر امیر المؤمنین را بكار وا داشتھ ام از تقصیر من
52ص  41بحار االنوار جلد [ وظیفھ من است كھ باید بكار یتیمان و بیوه زنان رسیدگى كنم  . ]  

على علیھ السالم در حسن سلوك و رفتار با مردم چنان فروتن و مھربان بود كھ حدى بر آن نمیتوان تصور نمود او 
و نجیب و اصیل و با عاطفھ بود و بزرگواریش زبان زد خاص و عام بود و دشمنانش نیز او را بدارا بودن كریم 

  .چنین خصال كریمھ میستودند

 شھد االنام بفضلھ حتى العدى و الفضل ما شھدت بھ االعداء  ·
 و الفضل ما شھدت بھ االعداء و الفضل ما شھدت بھ االعداء  ·

آنست كھ دشمنان بدان گواھى دھند" حقیقى"ضل و برترى او گواھند و فضل تمام مردم حتى دشمنان بف ] . ]  

معاویھ كھ از دشمنان سر سخت او بود میگفت اگر من شكست بخورم و على بر من دست یابد باكى ندارم زیرا 
  .كافى است كھ من از او تقاضاى عفو كنم و او مرد بزرگوار و كریمى است مرا مورد عفو خویش قرار دھد

على علیھ السالم ھمیشھ بھ سپاھیان خود میفرمود كھ دنبال دشمن فرارى نروید و مجروحین را مداوا نموده و با 
اسیران مدارا كنید، در جنگ جمل كھ پیروزى یافت عایشھ را محترمانھ بمدینھ فرستاد و عبد هللا بن زبیر و مروان 

ظھ اى داشتند آزاد نمودبن حكم را كھ در بر پا كردن آن فتنھ سھم قابل مالح .  

على علیھ السالم ھمھ را از عطوفت و محبت خود بھره مند میكرد و بعفو و ترحم توصیھ میفرمود و حتى در باره 
بارى چنین احساسات عالیھ و عواطف بى نظیر فقط . قاتل خود فرمود با او مدارا كنید و گرسنھ و تشنھ اش نگذارید

یگیر شود و چنانكھ اختصارا اشاره گردید على علیھ السالم در تمام ملكات نفسانى در قلب پاك آنحضرت میتواند جا
! یك فرد و اینھمھ فضایل؟! سبحان هللا: و سجایاى اخالقى منحصر بفرد بوده است بدینجھت ابن ابى الحدید گوید

شتھ در مورد توضیح و بیان شخصیت على علیھ السالم بر ھیچكس مقدور نیست و مطالبى كھ طى چند فصل گذ
عنقا شكار كس نشود دام باز "صفات عالیھ آن بزرگوار نگاشتھ شده در خور فھم و ادراك ما است و اال باید گفت 

در پایان این بخش بھ ابیاتى از قصیده مال مھر على خویى كھ در مدح على علیھ السالم سروده جھت تأیید و ". چین
اره میگرددتتمیم مطالب معروضھ در فصول پیشین ذیال اش :  



ھا على بشر كیف بشر و لھ ابدع ما تعقلھ ما رمى رمیة اال و كفى اسد هللا اذا صال و صاح ھو فى الكل  ·
امام الكل كل من مات و لم یعرفھ خلھ بشره هللا و لو عنھ دیوان علوم و حكم و ھو النور و اما الشركاء اذ 

و ھل یجحد من مدعى حب على و عداه ربھ فیھ اتى احمد فى خم غدیر قبل تعیین وصى و وزیر آیة هللا 
تجلى و ظھر من عقول و نفوس و صور ما غزا غزوة اال و ظفر ابو االیتام اذا جاد و بر من ابو بكر و من 
فیھ طومار عظات و عبر كظالم و دخان و  !كان عمر؟ موتھ موت حمار و بقر رب الخمر و غنى و فجر

ت نبى و ھجر؟ خصھ هللا بآى و سور؟ اوجب هللا علینا و امرشرر بعلى و على الرحل نبر ھل ترى فا .  
علة الكون و لواله لما فلك فى فلك فیھ نجوم اغمد السیف متى قابلھ حبھ مبدء خلد و نعم لیس من اذنب یوما  ·

بامام خصمھ ابغضھ هللا و لو من لھ صاحبة كالزھراء بو تراب و كنوز العالم ایھا الخصم تذكر سندا قال من 
ت انا مواله من اتى فیھ نصوص بخصوص وده اوجب ما فى القران مثل من انكر حقا و اقركن كان للعالم  .

عین و اثر صدف فى صدف فیھ درر كل من جرد سیفا و شھر بغضھ منشاء نار و سقر كیف من اشرك 
ص و خبر دھرا و كفر؟ حمد هللا و اثنى و شكر او سیل كشبیر و شبر عنده نحو سفال و مدر متنھ صح بن

  .اوجب هللا علینا و امر .فعلى لھ موال و مفر ھل باجماع عوام ینكر؟ اوجب هللا علینا و امر

  :ترجمھ و معنى ابیات

ـ بدان كھ على بشر است، اما چگونھ بشرى است؟ بشرى است كھ آثار قدرت پروردگارش در وجود او آشكار و  1
  .نمایان شده است

خداوند بخاطر او عالم را . "است كھ اگر او نبود براى عالم واقعیت و اثرى نبودـ آنحضرت علت غائى آفرینش  2
  "بوجود آورده است

عوالم سھ گانھ خلقت كھ در طول ھم قرار گرفتھ و عبارتند از "ـ و آنچھ را كھ تو از عالم عقول و نفوس و صور  3
شده اندتعقل و اندیشھ كنى براى وجود او ابداع " عالم عقل و مثال و ماده .  

ـ فلكى است در داخل فلكى و داراى ستارگان است و صدفى است در داخل صدفى و داراى گوھرھاى درخشانى  4
آنحضرت محاط در اوصاف پیغمبر اكرم است و ائمھ دیگر ھم از وجود او پدید آمده اند"است  ".  

د نشد جز اینكھ از آن پیروز در آمدـ تیرى نینداخت جز اینكھ آن تیر براى ھالك دشمن كافى شد و بجنگى وار 5 .  

شمشیر خود را غالف " براى اینكھ عرض اندام نكنند از ترس وى"ـ تمام شمشیر كشان موقع مقابلھ با او  6
  .میكردند

  .ـ موقعیكھ حملھ میكرد و صیحھ میزد شیر خدا بود و در موقع بخشش و احسان پدر یتیمان بود 7

شمھ بھشت و نعمتھاى بھشت است و دشمنى او منشاء آتش دوزخ و جھنم ـ محبت و دوستى آنحضرت سر چ 8
  .است

ـ او در تمام عالم پیشواى ھمھ پس از رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ است ابو بكر و عمر كیستند كھ با او الف  9
 برابرى زنند؟ 

آنمقام باشد كسى كھ یك عمر در ـ كسى كھ یكروز ھم مرتكب گناه شود شایستھ امامت نیست پس چگونھ شایستھ  10
امام باید معصوم و منتخب از جانب خدا باشد"شرك و كفر بوده است  ".  

مانند زمان جاھلیت مرده و این سخن "ـ ھر كسى كھ مرد و او را نشناخت مرگ او مانند مرگ خر و گاو است  11
  ." ....اشاره است بحدیث من مات و لم یعرف امام زمانھ



ضرت مبغوض خدا است اگر چھ خدا را ستایش كند و ثنا گوید و سپاسگزار باشدـ دشمن آنح 12 .  

ـ دوست و محب او را از خداوند مژده بھشت داده اگر چھ شرب خمر كرده و آواز خوانده و مرتكب فجور  13
سق و البتھ این مطلب احتیاج بتوضیح دارد و چنین نیست كھ ھر كسى بھواى دوستى آنحضرت ھر گونھ ف. "باشد

فجورى را مرتكب شود و بعد ھم در انتظار بھشت باشد، دوستى باید دو جانبھ باشد كسى كھ على علیھ السالم را 
دوست دارد باید دید آیا آنجناب ھم او را دوست دارد یا نھ و مسلما على علیھ السالم كسى را كھ بر خالف احكام خدا 

یقى آنحضرت مرتكب فسق و فجور نشود و اگر ھم در اثر رفتار كند دوست نخواھد داشت بنا بر این محب حق
نادانى چنین اعمالى را انجام دھد خداوند توفیق توبھ باو میدھد و در نتیجھ از كرده خود نادم و تائب گردد و خداوند 
  " .غفور و رحیم نیز او را مورد آمرزش قرار دھد

فرزندانى مانند حسین علیھما السالم داشتھ باشد؟  ـ جز على كیست كھ زوجھ اى چون زھرا علیھا السالم یا 14  

  .ـ دیوان علوم و حكمتھا از آنحضرت است و طومار موعظھ ھا و پندھا در نزد اوست 15

در نزد او بمنزلھ " شمش ھاى طال"گنجھاى عالم " اعتنائى بدنیا نداشت بطوریكھ"ـ آنجناب خاك نشین بود و  16
  .سفال و كلوخ بود

ر خالص است و اما شركاى خالفت او مانند ظلمت و دود و شرر میباشندـ و او نو 17 .  

كھ متن آن بنابروایات و اخبار شما ھم " در غدیر خم"ـ ایكھ مخالف امامت او ھستى بیاد آر، سند آن روایتى را  18
  .صحیح است

ـ و . باال رفت" عوض منبر"ن ـ موقعیكھ در غدیر خم پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ على را آورد بر جھاز شترا 19
  .فرمود من بر ھر كس از نفس او اولى بتصرف ھستم این على بر او اولى بتصرف و پناھگاه است

 ـ ھیچ پیغمبرى را دیده اى كھ پیش از تعیین وصى و جانشین وفات یابد و یا ھجرت كند؟  21

وان با اجماع مشتى عوام الناس منكر او ـ كسى كھ در شأن او نص ھا و روایات مخصوصى آمده باشد آیا میت 22
 شد؟ 

ـ على علیھ السالم آیت عظماى خدا است آیا انكار كرده میشود كسى كھ خداوند براى او آیھ ھا و سوره ھائى  23
 اختصاص داده است؟ 

  .ـ دوستى آنحضرت واجب ترین امرى است كھ در قرآن آمده و خداوند او را بما واجب فرموده است 24

كسیكھ ادعاى دوستى آنحضرت و مخالفین او را دارد مانند كسى است كھ حقى را انكار كند و ھم بدان اقرار ـ  25
  .نماید

 بحثى در امامت 

لزوم وجود امام پس از رحلت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بمنظور جانشینى آنحضرت براى رھبرى ملت اسالم 
باشد مورد تأیید فریقین خاصھ و عامھ است زیرا ھیچ سازمان و بطوریكھ اطاعت او بر تمام امت الزم و واجب 

اجتماعى بدون ریاست و رھبرى نمیتواند ببقاء خود ادامھ دھد ولى بحث در اینست كھ چھ كسى باید جانشین پیغمبر 
صلى هللا علیھ و آلھ شود و چھ شرایط و خصوصیاتى را داشتھ باشد و چھ كسى او را بدین مقام منصوب سازد؟ 
اھل سنت ھر حكومتى را كھ بوسیلھ یك فرد مسلمان مستقر گردد خالفت اسالمى دانستھ و جانشین پیغمبر صلى هللا 



علیھ و آلھ را ھم منتخب از طرف مردم میدانند در نتیجھ بعصمت خلیفھ قائل نبوده و خالفت اسالمى را در ردیف 
چگونگى اعمال آنھا نظر دارند كھ با مردم بعدل و حكومتھاى بشرى بشمار میآوردند و فقط بطرز رفتار خلفاء و 

  !داد رفتار نمایند

اما بعقیده شیعھ امامت منصب الھى بوده و تالى نبوت است و ھمچنانكھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ از جانب خدا 
مردم در كلیھ مبعوث شده است امام نیز باید از ناحیھ خدا تعیین گردد و عالوه بر داشتن افضلیت نسبت بقاطبھ 

سجایاى اخالقى و فضائل نفسانى، عصمت او ھم در درجھ اول شرایط الزمھ است و این مقام فوق تشخیص مردم 
است بنا بر این اجماع و انتخاب مسلمین شرط امامت نیست و قبول و یا تسلیم مسلمین نیز دلیل امامت نمیباشد اگر 

بیعت باشد چھ امام براى حفظ اساس دین بظاھر مجبوربتقیھ و .  

حتى بھ پیشوایان كفر نیز " در نماز"البتھ لفظ امام را بمعنى لغوى آن بھر پیشوائى میتوان گفت مانند امام جماعت 
سوره توبھ آیھ [ فقاتلوا ائمة الكفر انھم ال ایمان لھم : اطالق میشود چنانكھ خداوند در قرآن كریم فرماید ـ بكشید  12

ھا سوگندھائى نیست كھ رعایت شودپیشوایان كفر را كھ براى آن . ]  

ولى امامت در اصطالح علم كالم و بمعنى مخصوص آن كھ جانشینى پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ است عبارت 
از ریاست عمومى الھیھ است بر ھمھ مردم در امور دنیا و دین كھ بر تمام افراد امت متابعت از صاحب چنین 

بارت دیگر امام و جانشین پیغمبر باید ریاست و رھبرى جامعھ اسالمى را در سھ مقامى الزم و واجب است، بع
بعھده بگیرد و پر واضح " از لحاظ حكومت ـ بیان معارف و احكام دینى ـ رھبرى و ارشاد حیات معنوى"جھت 

چنانكھ براى است كھ چنین كسى باید از جانب خداوند تعیین و منصوب گردد و مؤید بالھامات ربانى باشد زیرا ھم
بوجود آمدن دینى پیغمبرى از طرف خداوند تعالى مبعوث میشود براى حفظ و بقاى آن دین نیز تعیین و نصب امام 
  .از جانب خدا الزم و ضرورى میباشد

از جملھ استدالالت شیعھ بر صحت عقیده خود دلیلى است معروف بدلیل لطف كھ چون نظام اجتماع بدون وجود 
، و میان افراد آن جامعھ ھرج و مرج پیدا میشود لذا براى تعیین روابط افراد با یكدیگر و ھمچنین قانون الھى مختل

براى تعیین وظایف و تكالیف دینى و اخالقى آنھا كھ نتیجھ اش رسیدن بسعادت جاودانى است خداوند از راه لطف 
مادى و معنوى ھدایت نماید چنانكھ در قرآن پیغمبرى را بسوى آنان مبعوث میكند تا افراد جامعھ را در مسیر تكامل 

لقد من هللا على المؤمنین اذ بعث فیھم رسوال من انفسھم یتلوا علیھم ایاتھ و یزكیھم و یعلمھم الكتاب و  :كریم فرماید
164. سوره آل عمران آیھ[ الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضالل مبین  . ]  

سان و اكرام نمود كھ در میان آنھاپیغمبرى را بر انگیخت كھ بر آنان اح" از راه لطف"یعنى خداوند بر مؤمنین 
تزكیھ نموده و كتاب و حكمت یادشان میدھد و اگر " از شرك و پلیدى و رذائل اخالقى"آیات او را میخواند و آنھا را 

  .چھ قبال در گمراھى آشكارى بودند

در مورد امام آنرا نمى پذیرند در صورتیكھ لطف خدا  دلیل لطف را اھل سنت نیز در باره پیغمبر قبول دارند اما
كامل است و ھرگز ناقص و نا تمام نمى ماند بنا بر این امام نیز باید پس از رحلت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ از 
جانب خدا منصوب شود و پیغمبر در حال حیات او را بمردم معرفى كند چنانكھ نزول آیھ تبلیغ در غدیر خم 

این مطلب بوده و در فصول گذشتھ بدان اشاره گردیده است، خواجھ نصیر الدین طوسى در كتاب تجرید  روشنگر
شرح تجرید االعتقاد المقصد الخامس فى [ االمام لطف فیجب نصبھ على هللا تعالى تحصیال للغرض  :االعتقاد گوید
  [ .االمامة

ابت میكنند امامت و خالفت الھیھ موھبت و منصب خدائى عالوه بر دلیل لطف آیاتى در قرآن كریم وجود دارند كھ ث
  :است و امام نیز بوسیلھ خداوند منصوب میگردد از جملھ آنھا آیھ ھاى زیر است

30سوره بقره آیھ [ اذ قال ربك للمالئكة انى جاعل فى االرض خلیفة  ھنگامیكھ پروردگار تو بفرشتگان گفت  ..[ .
دھممن در روى زمین خلیفھ اى قرار می ...  



[ و اذا بتلى ابراھیم ربھ بكلمات فاتمھن قال انى جاعلك للناس اماما قال و من ذریتى قال ال ینال عھدى الظالمین 
124سوره بقره آیھ  . ]  

مانند افكندن او در آتش بدستور نمرود و ھجرت از وطن و "چون ابراھیم را پروردگارش بسخنانى آزمایش نمود 
عالوه بر "و ابراھیم آماده انجام و اتمام آنھا گردید خداوند باو فرمود كھ من ترا " و امثالھممأمور شدن بذبح اسمعیل 

براى مردم امام قرار میدھم عرض كرد این امامت را ببعضى از اوالد من ھم قرار بده خداوند فرمود " مقام نبوت
كھ نصب امام و خلیفھ بدست خدا است و در این دو آیھ خداوند تصریح میكند . بستمكاران نمیرسد" امامت"عھد من 

این امامت ھم بر اشخاص ظالم و ستمگر نمیرسد و عدم ظلم امام عصمت او را میرساند و اگر بعقیده اھل تسنن 
 قرار باشد امام از طریق شورا و اجماع انتخاب شود جواب آیات فوق چیست؟ 

  :صاحب تفسیر المیزان در ذیل تفسیر آیھ مزبور چنین مینویسد

آنچھ از آیات مختلفھ قرآن در این زمینھ استفاده میشود اینست كھ ھر كجا نامى از امامت برده شده ھدایت ھم بعنوان 
  :تفسیر بدنبال آن ذكر گردیده است مثال در داستان ابراھیم فرماید

73و  72انبیاء آیھ  سوره[ و وھبنا لھ اسحق و یعقوب نافلة و كال جعلنا صالحین، و جعلناھم ائمة یھدون بامرنا  . ]  

بخشیدیم و ھمھ آنھا را از نیكان و شایستگان قرار دادیم " كھ فرزند اسحق بود"و ما بابراھیم اسحق را و یعقوب را 
  .و آنان را امامانى قرار دادیم كھ بامر ما مردم را ھدایت نمایند

24. سوره سجده آیھ[ و كانوا بایاتنا یوقنون و جعلنا منھم ائمة یھدون بامرنا لما صبروا : و در جاى دیگر فرماید . ]  

بسختى ھاى ناشى از نا فرمانى "امامانى قرار دادیم كھ بفرمان ما ھدایت میكردند چون " بنى اسرائیل"و از آنھا 
معجزات"صبر كردند و بایات " قوم   .ما یقین داشتند "

د از امامت ذكر شده و سپس آنرا مقید بامر كرده بعنوان توضیح بع" ھدایت"بطوریكھ مالحظھ میشود در این موارد 
و فرموده است یھدون بامرنا یعنى پیشوایان كھ بامر ما ھدایت میكنند و از اینجا معلوم میشود كھ مقام امامت مقام 
ھدایت مخصوصى است كھ عبارت از ھدایت بامر خدا بوده و یكنوع والیت بر اعمال مردم است از نظر باطن كھ 

دایت میباشد و منظور از ھدایت در اینجا ایصال بمطلوب یعنى رسانیدن بمقصد است نھ تنھا راھنمائى و توأم با ھ
ارائھ طریق كھ كار پیغمبران و رسوالن بلكھ عموم مؤمنانى است كھ از راه موعظھ و نصیحت مردم را بسوى خدا 

طلوب و دیگرى راھنمائى و ارائھ طریق در اینجا كلمھ ھدایت دو نوع قید شده كھ یكى ایصال بم[ دعوت میكنند 
میباشد براى توضیح مطلب گوئیم كھ اگر كسى در كوچھ و خیابانى آدرس محلى را از دیگرى بپرسد و آن شخص 
فقط راھھائى را كھ بمحل مزبور میرسد بشخص اولى بگوید آنرا راھنمائى و ارائھ طریق گویند و اما چنانچھ خود 

و او را بمحل مزبور برساند آنرا ایصال بمطلوب گویند ھدایت پیغمبران از نوع اول  بھمراه شخص اولى براه افتد
و این ھدایت بطور اجبار نیست بلكھ با حفظ اصل " ایصال بمطلوب"و ھدایت امام از نوع دوم " ارائھ طریق"

ب روئیدن گیاه اختیار و داشتن شایستگى نفوس است ھمچنانكھ آفتاب و باران در زمینھاى قابل و شایستھ موج
  [ .میباشند

لما صبروا "بموضوع دیگرى كھ باید توجھ نمود اینست كھ خداوند دلیل اعطاء مقام امامت را چنین بیان كرده است 
بنا بر این، علت اعطاء آن صبر در راه خدا آنھم " و كانوا بایاتنا یوقنون ـ چون صبر كردند و بآیات ما یقین داشتند

پیش از صبر"م امتحانات و دارا بودن مقام یقین صبر مطلق كھ شامل تما   :است چنانكھ در باره ابراھیم فرماید "

75سوره انعام آیھ [ و كذلك نرى ابراھیم ملكوت السموات و االرض و لیكون من الموقنین  . ]  

باید داراى مقام یقین  پس امام. یعنى و بدینگونھ ملكوت آسمانھا و زمین را بابراھیم نشان میدھیم تا از اھل یقین گردد
  .بوده و عالم ملكوت بر او مكشوف باشد



ھمچنین كسى میتواند مقام با عظمت امامت را دارا شود كھ ذاتا سعادتمند بوده باشد زیرا اگر ذاتا سعادتمند نباشد و 
د محتاج در بعضى اوقات ظلم و شقاوت از او سر بزند در اینصورت صالحیت احراز چنین مقامى را نداشتھ و خو

ص  2اقتباس از تفسیر المیزان ترجمھ جلد  ] بھدایت دیگرى خواھد بود و این معنى با مقام ھدایت سازشى ندارد
96. الى 93 . ]  

ممكن است كسى بگوید حضرت امیر علیھ السالم كھ فقط مقام امامت را داشت چگونھ از پیغمبران پیشین مانند 
امامت را داشتھ است افضل و برتر است؟ پاسخ اینست كھ مقام امامت داراى ابراھیم كھ ھم پیغمبر بوده و ھم مقام 

و آنحضرت مرحلھ كاملتر امامت را دارا " ھمچنانكھ پیغمبران در نبوت ھمھ یكسان نبوده اند"مراتب مختلفى است 
ند میفرماید ملكوت و چنانكھ اشاره شد امام باید داراى مقام یقین باشد و خداو. ] 314ص  1تفسیر نمونھ جلد [ بود 

آسمانھا و زمین را بابراھیم نشان دادیم تا از اھل یقین گردد اما یقینى كھ حضرت امیر علیھ السالم داشت فوق یقین 
ابراھیم بود در نتیجھ مرتبھ امامتش ھم قوى تر از مرتبھ امامت او خواھد بود زیرا ابراھیم با آنھمھ یقینى كھ داشت 

خدایا بمن نشان بده كھ چگونھ مردگان "؟ . ]260سوره بقره آیھ [ ى كیف تحى الموتى رب ارن: بخداوند عرض كرد
یعنى اگر . ]! غرر الحكم[ لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا : ولى حضرت امیر علیھ السالم فرمود" را زنده میكنى؟ 

  !تمام حجابات از میان برداشتھ شود من ذره اى بھ یقینم نمیافزایم

لب معروضھ ثابت میشود كھ مقام امامت منشأ الھى دارد و مردم بھیچ عنوانى صالحیت انتخاب كسى با توجھ بمطا
را بچنین سمتى ندارند زیرا مردم ھر اندازه ھم بصیر و موشكاف باشند باز انتخاب كسى بمنصب امامت از حدود 

ى بود از میان تمام قوم خود درك و تشخیص آنان خارج است چنانكھ حضرت موسى كھ پیغمبر بزرگ و اولو العزم
فقط ھفتاد نفر واجد شرایط و صالحیت دار را انتخاب كرده و بھ طور برد ولى آنان كھ زبده و منتخب بنى اسرائیل 

پس " خدا را آشكارا بما نشان بده"ارنا هللا جھرة . بودند حدود فھم و دركشان تا بدانجا بود كھ بھ آنحضرت گفتند
ینگونھ باشد انتخاب دیگران معلوم است كھ بچھ نحوى خواھد بودجائى كھ انتخاب موسى ا .  

و باز بر ھمگان واضح و معلوم است كھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ ترجمان علوم الھى و گنجینھ اسرار حق 
ن وى نیز تا بنا بر این جانشی. ] 5. سوره نجم آیھ[ علمھ شدید القوى . بوده و در باره اش خداوند در قرآن فرماید

مظھر و وارث چنین صفاتى نباشد نمیتوانددر مسند او نشستھ و امت وى را رھبرى نماید بعبارت دیگر امام نیز 
مانند پیغمبر داراى روح قدسى است و تشابھ و سنخیتى میان آنان وجود دارد كھ میتواند جانشین آنحضرت گردد و 

یر نباشد براى توضیح مطلب بیك مثال عامیانھ اشاره این شرایط و خصوصیات براى اشخاص دیگر امكان پذ
  .میشود

فرض كنید پزشكى كھ متخصص بیماریھاى قلبى است اگر براى مدتى بمسافرت رود و بخواھد در غیابش مطب او 
براى رجوع بیماران قلبى دائر باشد باید پزشك دیگرى را كھ در ھمان رشتھ تخصص دارد بجاى خود گذارد نھ 

لى را حتى پزشك غیر متخصص مثال دندان پزشكى را ھم نمیتواند جانشین خود قرار دھد، یا چنانچھ اشخاص معمو
آھنگرى بخواھد موقتا دیگرى را در جایش گذارد باید كسى را پیدا كند كھ مانند خودش صاحب آن حرفھ باشد و اال 

ده و بر ھمھ واضح و آشكار است نمى تواند مثال قصابى را در جاى خود بنشاند و این مطلب از بدیھیات بو
نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف المالئكة و معادن العلم و : بدینجھت حضرت امیر علیھ السالم فرماید

یعنى ما . ] 108نھج البالغھ خطبھ [ ینابیع الحكم  " از شجره نبوتیم و از خاندانى ھستیم كھ رسالت " ائمھ اثنى عشر
نازل شده و رفت و آمد فرشتگان در آنجا بوده است ما معدن ھاى علم و چشمھ ھاى حكمتھا  و پیغام الھى در آنجا

  .میباشیم

نھج [ اال ان مثل ال محمد صلى هللا علیھ و آلھ كمثل نجوم السماء، اذا خوى نجم طلع نجم : و در خطبھ دیگر فرماید
99. البالغھ خطبھ . ]  

آلھ مانند مثل ستارگان آسمان است، زمانیكھ ستاره اى ناپدید شد ستاره بدانید كھ مثل آل محمد صلى هللا علیھ و 
با فوت یا شھادت ھر امام امامى دیگر بجاى او مى نشیند"دیگرى طلوع میكند  . "  



این الذین زعموا انھم الراسخون فى العلم دوننا؟ كذبا و بغیا علینا، ان رفعنا هللا و : ھمچنین در خطبھ دیگر فرماید
اعطانا و حرمھم و ادخلنا و اخرجھم، بنا یستعطى الھدى و یستجلى العمى، ان االئمة من قریش غرسوافى  وضعھم و

144نھج البالغھ خطبھ  ] ھذا البطن من ھاشم، ال تصلح على سواھم و ال تصلح الوالة من غیرھم . ]  

دروغ و ستم بر ما " ادعاى آنھا: "دكجا ھستند كسانى كھ بجز ما اھل بیت گمان میكنند آنھا در علم راسخ و استوارن
بما عطاء فرموده و آنانرا بى بھره " مقام امامت را"است زیرا خداوند ما را برترى داده و آنھا را فرو گذاشتھ و 

داخل نموده و آنھا را خارج كرده است، بوسیلھ ما ھدایت و راھنمائى طلب میگردد " در آنمقام"ساختھ است و ما را 
كورى برداشتھ شود، زیرا پیشوایان دین از قریش و از نسل ھاشم بوجود آمده اند " و گمراھى و پرده نادانى"و 

" بر غیر ایشان سزاوار نیست و خلفاى غیر ایشان براى جانشینى " امامت و خالفت " " پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ
  .صالحیت ندارند

میخواند بھ پیشگاه خداوند چنین عرضھ میداردحضرت سجاد علیھ السالم نیز در دعائى كھ پس از ختم قرآن  :  

اللھم انك انزلتھ على نبیك محمد صلى هللا علیھ و آلھ مجمال و الھمتھ علم عجائبھ مكمال، و ورثتنا علمھ مفسرا، و 
  .فضلنا على من جھل علمھ و قویتنا علیھ لترفعنا فوق من لم یطق حملھ

[ برحمتك شرفھ و فضلھ فصل على محمد الخطیب بھ و على آلھ الخزان لھ اللھم فكما جعلت قلوبنا لھ حملة و عرفتنا 
42. صحیفھ سجادیھ دعاى . ]  

بر پیغمبرت محمد صلى هللا علیھ و آلھ بطور مجمل فرو فرستادى و علم عجائب آنرا " قرآن را"بار خدایا تو آنرا 
كسى كھ علم قرآن ندارد برترى بخشیدى و  تماما باو الھام فرمودى، و تفسیر آنرا بما بمیراث دادى و ما را بر

  .نیروى ما را از او فزون كردى و رتبھ مانرا واالتر از او گردانیدى كھ تاب تحمل این علم را نداشت

بار الھا ھمچنانكھ دلھاى ما را براى نگاھدارى قرآن شایستھ دیدى و از نظررحمت شرف و فضل آنرا بما 
و آلھ كھ بدان گویا بود و بر اوالد او كھ گنجوران علم اویند درود بفرستشناساندى بر محمد صلى هللا علیھ  .  

از مضمون این بیانات چنین نتیجھ بدست میآید كھ براى قرآن كریم مبین و مفسرى الزم است كھ از جانب خدا ملھم 
در ھنگام رحلت و مؤید باشد و ھر كسى شایستگى احراز چنین مقامى را ندارد و از اینجا بطالن سخن عمر كھ 

رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ گفت حسبنا كتاب هللا معلوم میشود زیرا تنھا وجود كتاب خدا بدون مفسر و مبین آن 
نتیجھ مطلوبھ را بدست نمى دھد فرضا كتابى اگر در علم طب نوشتھ شده و در اختیار مردم قرار بگیرد آنكتاب 

یكند بلكھ طبیب حاذقى باید وجود داشتھ باشد تا بتواند از آن كتاب استفاده بیماران را از مراجعھ بطبیب بى نیاز نم
نماید و یا آنرا بدیگران تدریس كند بھمین جھت پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ نیز در حدیث ثقلین كھ در نزد 

ھرگز از ھم جدا عامھ و خاصھ مسلم و قطعى است قرآن را ھمدوش عترت خود بمردم توصیھ كرده و فرمود آندو 
ـ در فصول بعد  16ذخائر العقبى ص  ] نشوند تا كنار حوض بر من وارد شوند، و لن یفترقا حتى یردا على الحوض

و عمال نیز ثابت شد كھ عمر در زمان خالفتش حل مسائل مبھم و . ] تمام حدیث شرح و توضیح داده خواھد شد
و ناچار بعلى علیھ السالم پناه برده و گفت لو ال على لھلك  مشكالت قضائى را نتوانست از كتاب خدا بدست آورد

و آنحضرت چون ملھم بافاضات ربانى و خود قرآن ناطق بود فورا رفع مشكل نموده و عمر را از بن بست . عمر
  .رھائى مى بخشید

اه ناخواه تفسیر آیات متشابھ و تفصیل مجمالت و توضیح احكام مبھم و حل معضالت علمى و مشكالت قضائى خو
چنین شرایطى را براى امام ایجاب میكند زیرا فتواى امام مانند فتاوى فقھاء روى استنباط نیست بلكھ متكى بعلم 
امامت است كھ لدنى و الھامى است و ھمیشھ دیده شده است كھ ھر گونھ سؤال مشكل و بغرنجى كھ از ائمھ اطھار 

ا ملزم باستنباط آن حكم از سایر احكام مشابھ آن بدانند فورا بدون تأمل علیھم السالم نموده اند آنان بدون اینكھ خود ر
و درنگ جواب داده اند ھمچنین ھر كجا ابھامى در آیات قرآن بوده امام آنرا تفسیر نموده و مقصود خداى تعالى را 

موازین علمى دیگرى باشد از نزول آن آیھ بیان فرموده است بدون اینكھ مقید بتطبیق آن با قواعد ادبى و یا ھر گونھ 



اھل خانھ بھتر "بھمین دلیل مقام امامت از نظر شیعھ تالى مقام نبوت است و بحكم ـ اھل البیت ادرى بما فى البیت 
ائمھ اطھار نیز با علم لدنى و الھامى خود مقصود خدا و پیغمبر را دریافتھ اند" میدانند كھ در خانھ چھ ھست .  

ر این فصل بخالصھ حدیثى كھ كلینى و شیخ صدوق علیھما الرحمة بوسیلھ عبد براى تكمیل مطالب معروضھ د
  .العزیز بن مسلم از حضرت رضا علیھ السالم در مورد امامت نقل كرده اند ذیال اشاره میشود

عبد العزیز بن مسلم گوید موقعیكھ حضرت رضا علیھ السالم تازه بمرو آمده بود من خدمت آنحضرت رسیده و 
امت را كھ مورد اختالف بسیارى از مردم بوده و در پیرامون آن گفتگو میكردند بخدمتش عرض كردمموضوع ام .  

حضرت تبسم كرد و فرمود اى عبد العزیز مردم نفھمیده اند و از آراء خود گول خورده اند زیرا خداوند عز و جل 
ھ بیان ھر چیزى از حالل و حرام و پیغمبرش را قبض روح نفرمود تا دین را برایش كامل كرد و قرآن را ھم ك

حدود و احكام و كلیھ نیازمندیھاى بشر در آنست نازل فرمود و امر امامت را ھم از كمال دین قرار داد و پیغمبر 
صلى هللا علیھ و آلھ ھم رحلت نفرمود تا براى امتش معالم دینشان را بیان فرموده و راھشان را كھ راه حق است 

علیھ السالم را بسمت پیشوا و امام منصوب فرمود و چیزى از احتیاجات امت را فرو گذار روشن گردانید و على 
نكرد در این صورت كسى كھ معتقد باشد خداوند عز و جل دینش را كامل نكرده است كتاب خدا را رد نموده و آنكھ 
  .كتاب خدا را رد كند بدان كافر گشتھ است

ن امت میشناسند تا تعیین و انتخاب امام باختیار آنان گذاشتھ شود؟ مقام امامت آیا مردم قدر و منزلت امام را در میا
خود " ناقص"بسى قدرش بزرگتر و شأنش عظیم تر و مكانش عالیتر و عمقش فروتر از آنست كھ مردم با عقول 

منصب امامت مقام  بدان برسند یا با آراء خود آنرا درك كنند و یا بمیل و اختیار خود امامى را انتخاب كنند زیرا
شامخى است كھ خداوند عز و جل آنرا پس از نبوت و خلت در مرحلھ سیم بحضرت ابراھیم اختصاص داده و 

انى جاعلك للناس اماما قال : فضیلتى است كھ او را بدان مشرف نموده و نامش را بلند گردانیده است آنجا كھ فرماید
. ] ـ بترجمھ آیھ در چند صفحھ پیش اشاره شده است 124ه بقره آیھ سور[ و من ذریتى قال ال ینال عھدى الظالمین 

پس این آیھ تصدى مقام امامت را براى ستمكاران تا روز قیامت باطل نموده و آنرا در میان برگزیدگان و پاكان 
  .نھاده است

رمودسپس خداوند ابراھیم را گرامى داشت و امامت را در اوالد پاك و برگزیده او قرار داد و ف :  

و وھبنا لھ اسحق و یعقوب نافلة و كال جعلنا صالحین و جعلناھم ائمة یھدون بامرنا و اوحینا الیھم فعل الخیرات و 
73و  72سوره انبیاء آیھ [ اقام الصلوة و ایتاء الزكوة و كانوا لنا عابدین  . ]  

و آنھا را امامانى قرار دادیم كھ بامر  یعنى اسحاق و سپس یعقوب را باو بخشیدیم و ھمھ را صالح و شایستھ نمودیم
ما رھبرى كنند و انجام كارھاى نیك و ھمچنین اقامھ نماز و دادن زكوة را بدانھا وحى كردیم و آنھا از پرستش 

او بود و در طول قرن ھا از ھمدیگر ارث " پاك و برگزیده"بنا بر این امامت ھمیشھ در فرزندان . كنندگان ما بودند
اینكھ خداى تعالى آنرا بھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ ارث داد و فرمودمى بردند تا  :  

68. سوره آل عمران آیھ[ ان اولى الناس بابراھیم للذین اتبعوه و ھذا النبى و الذین آمنوا و هللا ولى المؤمنین  . ]  

این پیغمبر و ایمان آورندگانند و  سزاوارترین و نزدیكترین مردم بابراھیم كسانى ھستند كھ پیروى او را نموده و
  .خداوند ولى مؤمنان است

پس امامت مخصوص رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بوده و آنحضرت بدستور خداى تعالى و برسم آنچھ خداوند 
واجب نموده بود آنرا بعھده على علیھ السالم گذاشت و سپس در میان فرزندان برگزیده او كھ خداوند بآنان علم و 

و قال الذین اوتوا العلم و االیمان لقد لبثتم فى كتاب هللا الى یوم : ایمان داده است جارى گشت چنانكھ خداوند فرماید
56. سوره روم آیھ[ البعث  . ]  



كھ مراد از اھل علم و ایمان در این آیھ شریفھ ائمھ ھدى میباشند بنا بر این امامت تا روز قیامت مخصوص اوالد 
م است زیرا پس از محمد صلى هللا علیھ و آلھ پیغمبرى نیست پس این نادانان از كجا براى خود امام على علیھ السال

 اختیار میكنند؟ 

امامت در حقیقت مقام انبیاء و میراث اوصیاء است زیرا امامت خالفت خدا و رسول صلى هللا علیھ و آلھ و مقام 
ستامیر المؤمنین و میراث حسن و حسین علیھم السالم ا .  

  .امامت زمام دین و مایھ نظام مسلمین و موجب صالح دنیا و عزت مؤمنین است

  .امامت ریشھ نمو كننده اسالم و شاخھ بلند آنست

كامل شدن نماز و زكوة و روزه و حج و جھاد و زیاد شدن غنائم و صدقات و اجراى حدود و احكام و صیانت حدود 
  .و ثغور ممالك اسالمى با وجود امام است

امام حالل خدا را حالل و حرامش را حرام داند، در اجراى حدود الھى قیام كند و از حریم دین دفاع نماید و مردم 
  .را با حكمت و پند و موعظھ نیكو و برھان قاطع براه پروردگار دعوت میكند

دستھا و دیدگان بدان امام مانند خورشید طالع و درخشانى است كھ نورش گیتى را فرا گیرد و در افقى است كھ 
امام چون ماه چھارده شبھ نورانى و مانند چراغ فروزان و مشعشع است و ستاره ھدایتى است كھ در . نرسد

  .تاریكیھاى شب و عبور از شھرھا و بیابانھا و در امواج دریاھا موجب راھنمائى مردم است

لت كننده بر طریق راستى و نجات دھنده از و دال" معارف الھیھ"امام مانند آب شیرین و گوارا براى تشنگان 
  .ھالكت است

امام امین خدا است در میان خلقش، و حجت اوست بر بندگانش، و جانشین اوست در شھرھایش و بسوى خدا 
  .دعوت كننده و از حقوق او دفاع كننده است

م را شعار خود ساختھ استامام از گناھان پاك و از عیوب منزه و بر كنار است و بعلم و دانش مخصوص، و حل .  

  .امام موجب نظام دین و باعث عزت مسلمین و خشم براى منافقین و سبب ھالك كافرین است

امام یگانھ روزگار خویش است كسى با او ھمطراز نشود و ھیچ دانشمندى با او برابرى نكند و او را مانند و 
بدون اینكھ محتاج بطلب و اكتساب از غیر بوده  نباشد تمام فضیلت مخصوص اوست" غیر از امام دیگر"نظیرى 

  .باشد بلكھ این مواھب از جانب خداى بخشنده باو عطاء شده و اختصاص یافتھ است

 پس كیست كھ بتواند بمقام معرفت امام برسد و یا امكان اختیار و انتخاب امام را داشتھ باشد؟ 

ھا بیراھھ رفتھ و عقل ھا سرگردان مانده و دیدگان بیفروغ ھیھات، ھیھات، در این كار خردھا گمراه گشتھ و بردبار
گشتھ و بزرگان كوچك شده و حكماء متحیر و سخنوران در محصور و خردمندان در نادانى و شعراء و ادبا عاجز 
 بوده و سخندانان در مانده اند كھ بتوانند شأنى از شئون و اوصاف امام و یا فضیلتى از فضائل او را توصیف كنند و
ھمگى بعجز و قصور خود معترف گشتھ اند در اینصورت چگونھ میشود كھ تمام فضائل امام بتوصیف در آید یا 
 مطلبى از كار امام فھمیده شود و یا كسى پیدا گردد كھ جایگزین او گشتھ و اظھار بى نیازى كند؟ 

ت كھ افق حقیقتش از دسترس مردم نھ، چگونھ و از كجا چنین چیزى ممكن است در حالیكھ امام مانند ستاره اى اس
و توصیف وصف كنندگان بسى بلندتر است پس اختیار مردم كجا و امام كجا و عقول مردم كجا و او كجا و مانند او 
 كجا پیدا میشود؟ 



آیا گمان میكنند كھ امام را در غیر خاندان رسالت میتوان پیدا نمود؟ بخدا كھ خودشان را گول زده اند و امر باطل و 
یا گردنھ بلند و لغزنده اى كھ قدم ھا در آن میلغزند و بپایین "بیھوده اى را آرزو كرده اند و بھ نردبان لغزنده اى 

خدا ! باال رفتند و خواستند با عقول حیرت زده و ناقص و با آراء گمراه كننده خود نصب امام كنند" سقوط میكنند
ساختند و بگمراھى دو رو شدیدى " از خود"اده كردند و دروغى آنان را بكشد بكجا منحرف شدند كار مشكلى را ار

دچار شدند و در حیرت و سرگردانى افتادند كھ با چشم بینا امام را رھا كردند و شیطان كردارھاى آنھا را در 
چنانكھ خداوند فرماید"نظرشان جلوه داد و از راه بدر برد در حالیكھ اھل بصیرت ھم بودند  ":  

38سوره عنكبوت آیھ [ یطان اعمالھم فصدھم عن السبیل و كانوا مستبصرین و زین لھم الش . ]  

از اختیار خدا و اختیار پیغمبر و خاندانش رو گردان شده و بانتخاب خود گرائیدند در صورتیكھ قرآن كریم آشكارا 
68سوره قصص آیھ [ و ربك یخلق ما یشاء و یختار ما كان لھم الخیرة : بآنان میفرماید . ]  

  .و پروردگارت ھر چھ بخواھد میآفریند و اختیار میكند و اختیار در دست آنھا نیست

36سوره احزاب آیھ [ و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى هللا امرا ان یكون لھم الخیرة من امرھم : و باز فرماید . 
]  

ى آنان فرمان دادند حق اختیار امرى و براى ھیچ مرد مؤمن و زن مؤمنھ اى زمانیكھ خدا و پیغمبرش چیزى را برا
و ھمچنین فرموده است. نیست :  

ما لكم كیف تحكمون، ام لكم كتاب فیھ تدرسون، ان لكم فیھ لما تخیرون، ام لكم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان 
سوره قلم آیات  [لكم لما تحكمون، سلھم ایھم بذلك زعیم، ام لھم شركاء فلیأتوا بشركائھم ان كانوا صادقین  41. ـ 36 . 

]  

شما را چھ شده است چگونھ حكم میكنید؟ یا كتابى دارید كھ در آن درس میخوانید تا آنچھ خواھید براى شما در آن 
از آنان " اى پیغمبر ما"كتاب باشد؟ یا شما را تا روز قیامت باما پیمان محكمى است كھ ھر چھ خواستید حكم كنید؟ 

حكم ضامنند؟ آیا براى آنان در اینكار شریكانى ھست؟ پس اگر راست میگویند شریكانشان  بپرس كھ كدامشان بدان
  .را بیاورند

[ أفال یتدبرون القران ام على قلوب اقفالھا؟ ام طبع هللا على قلوبھم فھم ال یفقھون : و باز خداى عز و جل فرمود
؟ . ]24سوره محمد آیھ   

ا مگر بر دلھا قفل زده شده است؟ یا خداوند بر دلھاى آنھا مھر زده و آنان قوم آیا در قرآن تدبر و اندیشھ نمیكنند ی
  :بیدانشند؟ و یا

قالوا سمعنا و ھم ال یسمعون، ان شر الدواب عند هللا الصم البكم الذین ال یعقلون، و لو علم هللا فیھم خیرا السمعھم و 
23ـ  21سوره انفال آیات [ لو اسمعھم لتولوا و ھم معرضون  . ]  

گفتند شنیدیم و در حالیكھ نمى شنیدند، حقیقة بدترین جانداران در نزد خدا مردم كر و اللند كھ اندیشھ و تعقل نمیكنند 
و اگر خداوند در وجود آنان خیرى میدید بآنھا شنوائى میداد و اگر ھم شنوائى میداد حتما رو گردان شده و اعراض 

گفتند شنیدیم و نافرمانى كردیم. ] 93. سوره بقره آیھ[ قالوا سمعنا و عصینا : مینمودند و یا .  

" بلكھ آن فضل خداوند است كھ بھر كس خواھد میدھد و خداوند " بنا بر این مقام امامت اختیارى و انتخابى نیست
  .صاحب فضل بزرگى ست ـ بل ھو فضل هللا یؤتیھ من یشاء و هللا ذو الفضل العظیم



امام را انتخاب كنند در حالیكھ امام عالمى است كھ ساحتش از لوث نادانى مبرا بوده  پس چگونھ جائز باشد كھ آنان
. و مانند شبانى است كھ از رمھ روگردان نشود و معدن قدس و طھارت و طاعت و زھد و دانش و عبادت است
 دعوت پیغمبر مخصوص اوست و از نسل پاك زھراى بتول است، دودمانش جاى طعن و غمز نیست و ھیچ

بدو نمیرسد" در علو حسب و نسب"صاحب نسبى  .  

از قبیلھ قریش و خاندان ھاشم و عترت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بوده و مورد رضاى خداوند عز و جل است، 
شرافت اشراف از اوست و از اوالد عبد مناف است علمش نمو كننده و حلمش كامل و در امامت قوى و در امور 

اعتش واجب و بامر خداى عز و جل قائم است بندگان خدا را خیر خواه و دین خدا را حافظ و سیاست آگاه است، اط
  .نگھبان است

خداوند پیغمبران و امامان را توفیق داده و از گنجینھ علم و حكمت خود آنچھ را كھ بدیگران نداده بدانھا بخشیده 
كھ خداوند تعالى فرمایداست در نتیجھ علم آنان فوق دانش اھل زمانشان بوده است چنان :  

؟ . ]35سوره یونس آیھ [ افمن یھدى الى الحق احق ان یتبع امن ال یھدى اال ان یھدى فما لكم كیف تحكمون   

آیا كسى را كھ بسوى حق ھدایت میكند شایستھ است كھ مردم پیروى كنند یا كسى را كھ ھدایت پیدا نمیكند مگر 
ده است چگونھ حكم میكنید؟ اینكھ خود ھدایت شود پس شما را چھ ش  

259سوره بقره آیھ [ و من یؤت الحكمة فقد اوتى خیرا كثیرا : و باز فرموده است . ]  

  :بھر كسى كھ حكمت داده شده خیر زیادى داده شده است و باز در باره طالوت فرماید

. سوره بقره آیھ[ و هللا واسع علیم ان هللا اصطفیھ علیكم و زاده بسطة فى العلم و الجسم و هللا یؤتى ملكھ من یشاء 
247. ]  

بر شما برگزید و بعلم و قدرت جسمانى او افزود و خداوند ملكش را بھر كھ خواھد " طالوت را"خداوند او را 
و انزل هللا علیك الكتاب و : و بھ پیغمبر خود صلى هللا علیھ و آلھ فرمود. میدھد و خداوند وسعت بخش و دانا است

سوره نساء آیھ [ مك ما لم تكن تعلم و كان فضل هللا علیك عظیما الحكمة و عل 113. ]  

و خداوند بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و آنچھ را كھ نمیدانستى تعلیم داد و فضل و كرم خداوند بر تو بزرگ 
و در باره امامان از اھل بیت پیغمبر و عترت و ذریھ او فرمود. است :  

تاھم هللا من فضلھ فقد آتینا آل ابراھیم الكتاب و الحكمة و اتیناھم ملكا عظیما، فمنھم من ام یحسدون الناس على ما ا
54. ـ 53سوره نساء آیھ [ امن بھ و منھم من صد عنھ و كفى بجھنم سعیرا  . ]  

م را یا بمردم نسبت بدانچھ خداوند از فضل و كرم خود بدانھا داده است رشگ مى برند، پس یقینا ما خاندان ابراھی
كتاب و حكمت دادیم و بدانھا ملك بزرگى بخشیدیم پس كسانى از آنھا بدان گرویدند و كسانى ھم از آن روى 
  .گردانیدند و جھنم براى آنان بس افروختھ آتشى است

و بنده اى را كھ خداوند براى اصالح امور بندگانش اختیار كند حتما براى انجام آنكار سینھ اش را منشرح سازد و 
مھ ھاى حكمت در قلبش جارى كند و باو دانشى الھام نماید كھ پس از آن در پاسخ ھیچ سؤالى عاجز نماند و از چش

است و توفیق یافتھ و استوار گشتھ و از ھر " از جانب خدا"راه صواب منحرف نشود، در نتیجھ او معصوم و مؤید 
اده تا براى بندگانش حجت و بر خلقش شاھد لغزش و خطائى در امان است، خداوند او را بدین صفات اختصاص د

آیا مردم  .باشد و این فضل و كرم خداوند است كھ بھر كھ خواھد میدھد و خداوند داراى فضل و كرم بزرگى است
براى اختیار چنین امامى توانائى دارند؟ و یا كسى را كھ انتخاب كرده اند اینگونھ امتیازاتى داشتھ است كھ او را 

ازند؟ پیشواى خود س  



بخانھ خدا سوگند كھ این مردم از حق تجاوز كردند و كتاب خدا را پشت سرگذاشتند مثل اینكھ نمیدانند، در 
صورتیكھ ھدایت و شفاء در كتاب خدا است، اینھا كتاب خدا را كنار نھادند و از ھوى و ھوس خود پیروى كردند و 

نمود چنانكھ فرمایدخداوند ھم آنھا را مذمت نموده و دشمن داشت و تباھشان  :  

50سوره قصص آیھ [ و من اضل ممن اتبع ھواه بغیر ھدى من هللا ان هللا ال یھدى القوم الظالمین  . ]  

چھ كسى گمراه تر و ستمكارتر از كسى است كھ ھوى و ھوس خود را بدون ھدایت خدا پیروى كند یقینا خداوند 
  .گروه ستمكاران را ھدایت نمیكند

اعمالشان را نابود " خدا"پس بر آنھا تباھى باد و . ] 8سوره محمد آیھ [ تعسا لھم و اضل اعمالھم ف: و باز فرمود
  .ساخت

35سوره مؤمن آیھ [ كبر مقتا عند هللا و عند الذین امنوا كذلك یطبع هللا على كل قلب متكبر جبار : و باز فرمود . ]  

نین بر دل ھر گردنكش و متكبرى مھر میزند و صلى هللا دشمنى بزرگى است در نزد خدا و مؤمنان، خداوند این چ
اصول كافى كتاب الحجة باب نادر جامع فى فضل االمام و صفاتھ ـ [ على النبى محمد و الھ و سلم تسلیما كثیرا 

20. ـ عیون اخبار الرضا باب 97امالى صدوق مجلس  . ]  

انى و معنوى است كھ منشأ الھى دارد و امام عالوه بر چنانكھ از این روایت نیز استفاده میشود امامت یك مقام روح
اداره امور مسلمین از نظر حكومت اسالمى و بیان معارف الھیھ در حیات صورى و مادى، در مرحلھ حیات 
معنوى نیز عھده دار رھبرى و ھدایت است و حقائق اعمال با رھبرى او سیر میكند بدینجھت از نظر شیعھ معرفت 

شرط اصلى ایمان و متمم دین بوده و بدون معرفت امام دین و ایمان را چندان ارزشى نخواھد بود و و شناسائى امام 
من مات و لم یعرف : در اینمورد حدیثى از پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ نقل شده است كھ آنحضرت فرمود

كفایة الخصام باب [ مات میتة الجاھلیة " امام زمانھ"امامھ  ھر كس بمیرد . ] "483ینابیع المودة ص ـ  6حدیث  403
  ."و امامش را نشناسد بمردن دوران جاھلیت مرده است

مطلب دیگرى كھ در پایان این فصل ذكر آن الزم بنظر میرسد اینست كھ بعضى از مغرضین و بى خبران و 
از رحلت پیغمبر صلى ھمچنین پاره از مستشرقین بى اطالع چنان گمان كرده اند كھ تشیع یك اقلیتى است كھ پس 

هللا علیھ و آلھ بوجود آمده و از اسالم اصلى كھ تسنن است منشعب شده است و حتى گروھى پا فراتر نھاده و گفتھ 
  !!اند كھ شیعھ در زمان صفویھ بوجود آمده است

و اسالم ولى این قبیل اشخاص اگر كمى بھ تتبع و تحقیق پردازند خواھند دانست كھ قضیھ كامال بر عكس بوده 
اصلى و حقیقى ھمان تشیع میباشد و این تسنن است كھ پس از رحلت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ حزب سقیفھ 
آنرا بوجود آورده است زیرا خود رسول اكرم در زمان حیاتش بارھا على علیھ السالم و شیعیانش را ستوده است و 

تلفھ نوشتھ اند كھ ھنگام نزول آیھ ان الذین آمنوا و كتب معتبر اھل سنت نیز شاھد این مطلب است و بطرق مخ
98سوره بینھ آیھ [ عملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة  . ]  

پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بحضرت امیر  "كسانیكھ ایمان آوردند و اعمال نیك انجام دھند آنھا بھترین مردمند"
یا على ھم انت و شیعتك: فرمود آنھا تو و شیعیان تو . ] "94ـ غایة المرام باب  361ص  2جلد شواھد التنزیل  ] 

  ."ھستند

على و شیعتھ ھم الفائزون یوم القیامة: ھمچنین در جاى دیگر فرمود . 92فضائل الخمسھ نقل از كنوز الحقائق ص  ] 
كرم صلى هللا و چنانكھ در فصول پیشین گذشت موقعیكھ پیغمبر ا". على و شیعیانش در روز قیامت رستگارانند] "

علیھ و آلھ در یوم االنذار اقوام و خویشان خود را براى پذیرش اسالم دعوت میكرد فقط على علیھ السالم دعوت او 
را پذیرفت و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ نیز در ھمان مجلس آنحضرت را بسمت خالفت و وراثت و وصایت 



ت خود توأما اعالم فرمود و در اواخر عمر نیز برابر آیھ تبلیغ در خود بدیگران معرفى نموده و خالفت او را با نبو
  .غدیر خم بطور رسمى و علنى ھمگان را از موضوع والیت و خالفت آنجناب آگاه گردانید

و اما مغرضین و نادانانى كھ پیدایش شیعھ را بزمان صفویھ نسبت میدھند باید بدانند كھ از صدر اسالم تا كنون 
در اینمورد تألیف شده و در ھیچ موضوعى مانند امامت بحث و تحقیق بعمل نیامده است و چون  كتابھاى زیادى

  :ذكر تمام آنھا باعث اطناب كالم است فقط براى اطالع بذكر اسامى چند جلد از كتب مزبور اكتفاء میشود

تألیف خلیل بن احمد بصرى متوفى قرن دوم ھجرى. االمامة .  

الحسینى كھ از اصحاب حضرت صادق بوده است تألیف احمد بن. االمامة .  

تألیف عبد هللا بن جعفر الحمیرى متوفى قرن سوم ھجرى. االمامة .  

تألیف فضل بن شاذان متوفى قرن سوم ھجرى. االمامة .  

محمد بن ابى عمیر از اصحاب حضرت رضا بوده است. االمامة .  

ده استتألیف محمد بن عیسى از اصحاب امام جواد بو. االمامة .  

تألیف یحیى بن محمد متوفى قرن پنجم ھجرى. االمامة .  

كتابھائى ھم كھ در عھد صفویھ نوشتھ شده خارج از حدود تبلیغات آنان بوده است مانند كتاب احقاق الحق قاضى 
مد نور هللا كھ معاصر شیخ بھائى و در اكبر آباد ھند زندگى میكرده است و كتاب عبقات االنوار تألیف میر حا

حسینى ھندى است كھ این اشخاص در ھندوستان یعنى خارج از قلمرو سیاست و حكومت صفویھ بوده اند البتھ 
  .صفویھ نیز در ترویج و تبلیغ و بزرگداشت تشیع اقداماتى نموده اند اما نھ اینكھ آنرا بوجود آورده باشند

یت و امامت على علیھ السالم نگارش یافتھ بھ تنھائى با اینكھ در این كتاب ھر یك از دالئلى كھ تا كنون در باره وال
براى اثبات مطلب كافى میباشد ولى چون دالئل زیادى نیز در اینمورد باستناد آیات و اخبارى كھ از طریق عامھ و 
خاصھ نقل شده در دست است لذا در فصول آتى بھ ترتیب بپاره اى از آنھا اشاره نموده و در صورت لزوم بحث 

نیز در پیرامون آنھا بعمل خواھد آمدمختصرى  .  

و در اینجا ممكن است بنظر بعضى چنین برسد كھ اگر امامت منصب الھى است پس چرا خود حضرت امیر در 
نھج [ انھ بایعنى القوم الذین بایعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بایعوھم علیھ : نامھ اى بمعاویھ مینویسد كھ

  [ .البالغھ نامھ ششم

بیعت كرده بودند بھمان روش با من نیز بیعت كرده و " در امر خالفت"عنى كسانى كھ با ابو بكر و عمر و عثمان ی
 مرا بسمت خالفت انتخاب كردند و در واقع آنحضرت مالك خالفت خود را انتخاب مردم دانستھ است؟ 

بنص پیغمبر بخالفت الھیھ منصوب شده  پاسخ اینست كھ على علیھ السالم ھمچنانكھ سابقا اشاره شد از جانب خدا و
از قبول آن امتناع داشتند و پس از قتل عثمان چون ظاھرا مردم آماده قبول " جز عده معدود"بود و لكن مردم 

سال ركود و وقفھ بیعت آنھا را پذیرفت و اما نامھ  25خالفت آنحضرت شده و شتابان بسوى او رفتند او نیز پس از 
اھل منطق از طریق جدل بوده است یعنى بمعاویھ میگوید تو كھ خالفت مرا بنص پیغمبر وى بمعاویھ باصطالح 

قبول ندارى و خالفت ابو بكر را كھ مردم انتخاب كرده اند قبول دارى اگر در نظر تو مالك خالفت انتخاب مردم 
تو بپذیرى و با من بیعت كنى است پس ھمان مردم مرا ھم بخالفت انتخاب كرده اند كھ اگر از این راه ھم باشد باید 

و امام علیھ السالم با این نامھ خواستھ است راه ھر گونھ عذر و بھانھ را بمعاویھ بستھ باشد نھ اینكھ خالفت خود را 
  .صرفا مستند بانتخاب مردم بداند



 

 

 آیات نازلھ در باره على 

55سوره مائده آیھ "تون الزكوة و ھم راكعون انما ولیكم هللا و رسولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤ "  

بیش از سیصد آیھ"بنا بنقل مفسرین و مورخین عامھ و خاصھ آیات زیادى  در باره والیت على علیھ السالم و  "
فضائل و مناقب آنحضرت در قرآن كریم آمده است كھ نقل ھمھ آنھا از عھده این كتاب خارج است لذا ما در اینجا 

مورد از كتب معتبره اھل سنت اشاره مینمائیم كھ جاى چون و چرا براى آنان باقى نماندفقط بنقل چند  .  

 ـ آیھ تبلیغ 1

ـ ابو اسحق ثعلبى در تفسیر خود و طبرى در كتاب الوالیة و ابن صباغ مالكى و ھمچنین دیگران نوشتھ اند كھ آیھ 
در باره على علیھ السالم نازل شد و ... لیك من ربكسوره مائده یا ایھا الرسول بلغ ما انزل ا 67تبلیغ یعنى آیھ 

.... [ من كنت مواله فعلى مواله اللھم و ال من وااله: رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ دست على را گرفت و فرمود
27ـ فصول المھمھ ص  189ص  1شواھد التنزیل جلد  . ]  

یكم توضیحات كافى داده شده لذا در اینجا از  چون در باره نزول این آیھ و جریان غدیر خم در فصل ششم بخش
  .تكرار آن صرفنظر میشود

 ـ آیھ والیت 2

ـ عموم مفسرین و محدثین مانند فخر رازى و نیشابورى و زمخشرى و دیگران از ابن عباس و ابوذر و سایرین نقل 
لیھ السالم كھ مشغول نماز و كرده اند كھ روزى سائلى در مسجد از مردم سؤال نمود و كسى چیزى باو نداد، على ع

در حال ركوع بود با انگشت دست راست اشاره بسائل نمود و سائل متوجھ شد وآمد انگشتر را از دست او خارج 
سوره مائده آیھ [ نمود و آیھ انما ولیكم هللا و رسولھ و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزكوة و ھم راكعون 

ولى و صاحب اختیار شما فقط خدا و رسول او و مؤمنینى ھستند كھ نماز را بر پا میدارند و  نازل گشت یعنى. ] 55
اگر چھ مؤمنین را بصیغھ جمع آورده كھ در حال ركوع صدقھ میدھند ولى در خارج . "در حال ركوع زكوة میدھند

چون ائمھ دیگر نیز داراى مقام مصداق واقعى آن منحصر بفرد بوده و على علیھ السالم میباشد، بعضى ھم گفتھ اند 
  ." .والیت بوده و اوالد معصومین على علیھ السالم میباشند لذا بصیغھ جمع قید شده است

در آنحال رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ از سائل پرسید آیا كسى بتو چیزى داد؟ سائل ضمن اشاره بعلى علیھ 
ـ تفسیر طبرى  178ـ مناقب خوارزمى ص  250یة الطالب ص كفا[ السالم عرض كرد این انگشتر را او بمن داد 

و كتب دیگر 431ص  3ـ تفسیر رازى جلد  165ص  6جلد  . ]  

علماى اھل سنت با اینكھ بنزول این آیھ در باره والیت على علیھ السالم اقرار دارند اما بعضى از آنھا مانند ابن 
ى بمعنى دوست و ناصر است نھ بمعنى اولى بتصرف در حجر و غیره در اینجا طفره رفتھ و میگویند كلمھ ول

صورتیكھ از ظاھر كالم كامال معلوم است كھ ولى بمعنى زعیم و صاحب اختیار است زیرا آیھ شریفھ با انما كھ 
افاده حصر میكند شروع شده است یعنى صاحب اختیار و اولى بتصرف شما فقط خدا و رسول او و كسى است كھ 

داده است اگر ولى بمعنى دوست باشد انحصار آن بخدا و رسول او و شخص راكعى كھ  در حال ركوع صدقھ
صدقھ داده است بى معنى و دور از منطق خواھد بود چون در اینصورت مؤمنین جز خدا و رسول و على علیھ 

ت كھ السالم دوست دیگرى نخواھند داشت در حالیكھ مؤمنین ھمھ دوست و ناصر یكدیگرند و دوستى چیزى نیس



خداوند آنرا در انحصار خود و اولیائش قرار دھد، در این مورد حسان بن ثابت حضرت امیر علیھ السالم را مدح 
  :كرده و چنین گوید

 فانت الذى اعطیت اذ كنت راكعا فانزل فیك هللا خیر والیة و بینھا فى محكمات الشرایع  ·
یع و بینھا فى محكمات الشرایع فدتك نفوس القوم یا خیر راكع و بینھا فى محكمات الشرا ·  

88كشف الغمھ ص  ] . ]  

یعنى تو آن كسى ھستى موقعیكھ در ركوع بودى بخشش نمودى پس جانھاى مردم فداى تو باد اى بھترین ركوع 
خداوند ھم در شأن تو بھترین والیت را نازل كرد و آنرا در قرآن كریم ضمن شرایع محكم دین بیان فرمود و . كننده

واضح است كھ مقصود از بھترین والیت ھمان زعامت و رھبرى است نھ یارى و دوستى و معانى دیگر معلوم و .  

59سوره نساء آیھ [ و اولى االمر منكم . ـ آیھ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول 3 . ]  

" مان بلخى و دیگران نوشتھ اند كھ شیخ سلی". اى مؤمنین خدا و رسول او صاحبان امر از خودتان را اطاعت كنید
ینابیع المودة . [ این آیھ در باره امیر المؤمنین نازل شده و منظور از اولى االمر ائمھ علیھم السالم از اھل بیت اند

58ـ غایة المرام باب  149ص  1ـ شواھد التنزیل جلد  114ص  . ]  

باشد اولو ـ االمر گویند و اطاعت او را بموجب اھل سنت ھر رئیس و زعیمى را كھ نسبت بمسلمین ریاست داشتھ 
این آیھ واجب میدانند ولى این قول بھیچوجھ صحیح نمیباشد زیرا در اینصورت باید اطاعت معاویھ و یزید و عبد 
الملك و متوكل عباسى و امثال آنھا كھ ستمگر و فاسق بودند بر مردم واجب باشد در صورتیكھ آیات دیگرى ھست 

و ال تطیعوا امر المسرفین، الذین یفسدون فى : اطاعت چنین اشخاصى نھى فرموده است چنانكھ فرماید كھ خداوند از
152ـ  151سوره شعراء آیھ [ االرض و ال یصلحون  . ]  

" بنا بر این اطاعت آن اولوا " امر اسراف كنندگان را كھ در روى زمین فساد نموده و اصالح نمیكنند اطاعت نكنید
ست كھ پاك و معصوم بوده و دستورات وى ھمان اوامر و نواھى خدا و پیغمبر باشد و چنین كسانى االمرى واجب ا

و یازده فرزندش كھ جانشینان پیغمبر اكرم اند كس دیگرى نمیباشد چنانكھ رسول خدا صلى هللا علیھ " ع"جز على 
445ینابیع المودة ص [ عصومون انا و على و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین مطھرون م: و آلھ فرمود . ]  

  .یعنى من و على و حسن و حسین و نھ تن از فرزندان حسین پاك و معصوم ھستیم

 ـ آیھ مباھلھ 4

ـ گروھى از نصاراى نجران در مدینھ خدمت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ آمده و در باره موضوعات متفرقھ و 
لبى پرسیدند و چون در مباحثھ راه مغالطھ مى پیمودند آیھ مباھلھ خلقت حضرت عیسى علیھ السالم از آنجناب مطا

  :نازل شد كھ

فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم و نساءنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم 
61سوره آل عمران آیھ [ نبتھل فنجعل لعنة هللا على الكاذبین  . ]  

مبر ھر كس با تو در امر عیسى پس از آنكھ ترا در باره او علم و اطالعى حاصل شد مجادلھ كند بگو یعنى اى پیغ
بیائید تا ما و شما پسران و زنان و نزدیكان خود را كھ بمنزلھ خود ما ھستند بخوانیم و سپس بدرگاه خدا نالھ و 
  .نفرین كنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دھیم

ل اكرم صلى هللا علیھ و آلھ آنھا را بمباھلھ دعوت فرمود و فرادى آنروز نصارا با علماى خود بدینطریق رسو
زیرا "بیرون آمده و اسقف نصارا بدانھا گفت اگر محمد صلى هللا علیھ و آلھ با نزدیكان و اقوامش بیاید مباھلھ نكنید 



و اگر با اصحاب و مسلمین بیاید مباھلھ كنید در " اگر او بر حق نباشد نزدیكانش را در معرض نفرین و بال نمیآورد
آنحال پیغمبر اكرم با على و فاطمھ و حسنین علیھم السالم حاضر شد اسقف پرسید اینھا كیستند؟ گفتند آن جوان پسر 

اسقف گفت بخدا . عم و داماد اوست و آن زن یگانھ دختر مورد عالقھ اوست و آندو كودك ھم نواده ھاى او ھستند
من چھره ھائى مى بینم كھ اگر از خدا بخواھند كوھھا را از جا میكند خوبست از مباھلھ خود دارى كنید و با سوگند 

  .او مصالحھ نمائید لذا گفتند یا ابا القاسم ما مباھلھ نمیكنیم و حاضر بمصالحھ ھستیم حضرت نیز پذیرفت

ابنائنا حسنین و مقصود از نسائنا فاطمھ و منظور از ابن ابى الحدید و ابن مغازلى و دیگران نوشتھ اند كھ منظور از 
8ـ فصول المھمھ ص  309ـ كفایة الخصام ص  263مناقب ابن مغازلى ص [ انفسنا على علیھ السالم میباشد  . ]  

نفس پیغمبر " البتھ بطور مجاز"بنا بر این در این آیھ خداوند حضرت امیر را از شدت اتحاد نفسانى با پیغمبر 
ستخوانده ا .  

 ـ آیھ تطھیر 5

انما یرید هللا لیذھب : ـ در تفسیر طبرى و فخر رازى و ھمچنین در كتب دیگر اھل سنت نقل شده است كھ آیھ تطھیر
ـ اراده خدا است كھ از شما اھل بیت پلیدى را  33سوره احزاب آیھ [ عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا 

در خانھ ام سلمھ بر پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ نازل شده و . ] ردانددور كند و شما را بتطھیر خاصى پاك گ
اللھم ھؤالء اھل بیتى فاذھب عنھم الرجس : آنحضرت فاطمھ و حسنین و على علیھم السالم را جمع كرد سپس گفت

ام " پاكشان فرماخدایا اینھا اھل بیت من ھستند پلیدى را از اینھا دور گردان و بتطھیر خاصى "و طھرھم تطھیرا 
اما مقام اھل "سلمھ گفت یا رسول هللا من ھم جزو آنھا ھستم؟ حضرت فرمود تو جاى خود دارى و زن خوبى ھستى 

783ص  6ـ تفسیر فخر رازى جلد  372كفایة الطالب ص . " [ بیت مرا ندارى . ]  

زنان پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و برخى از علماى اھل سنت مانند زمخشرى و غیره گفتھ اند كھ این آیھ در مورد 
  !آلھ نازل شده است زیرا صدر و ذیل آیھ در باره آنھا است

پاسخ اینست كھ اگر این آیھ در باره زوجات پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بود ضمیر مخاطب بصیغھ جمع مؤنث 
یغھ مذكر در جمع مؤنث بر میآمد و آیھ چنین میشد لیذھب عنكن الرجس و یطھركن تطھیرا زیرا بكار بردن ص

خالف قواعد زبان عرب و بكلى غلط است و علت اینكھ با وجود حضرت زھرا علیھا السالم در آن انجمن ضمیر 
سوره ھود نیز با اینكھ مخاطب زن  73مخاطب را جمع مذكر آورده است از جھت تغلیب است ھمچنانكھ در آیھ 

ن قرار گرفتھ از نظر تغلیب ضمیر جمع مذكر آمده است ـ قالوا ولى چون ابراھیم در رأس آن خاندا" ساره"است 
و گذشتھ از این ھمھ جا منظور از اھل بیت، على و ... اتعجبین من امر هللا رحمة هللا و بركاتھ علیكم اھل البیت

خطاب  فاطمھ و حسنین علیھم السالم اند نھ كسان دیگر زیرا رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فقط بآنھا اھل بیت
میكرد چنانكھ در كتب معتبره از انس بن مالك نقل شده است كھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ براى نماز صبح كھ 
میرفت مدت ششماه از در خانھ فاطمھ علیھا السالم عبور میكرد و آنھا را صدا میزد و میفرمود الصلوة یا اھل 

11ص  2شواھد التنزیل جلد ... [ هللالبیت و آنگاه این آیھ را تالوت میفرمود انما یرید  . ]  

ھمچنین پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود كھ این آیھ در باره پنج نفر نازل شده است در باره من و على و حسن و 
5ص  22تفسیر ابن جریر طبرى جلد [ حسین و فاطمھ  . ]  

ور علماء عامھ گفتھ اند زنان پیغمبر در كتاب قاموس الصحیفھ از صاحب ریاض السالكین نقل شده است كھ جمھ
از ابن " الجامع الصغیر"صلى هللا علیھ و آلھ جزو اھل بیت او میباشند و من بحدیثى برخوردم كھ سیوطى در كتاب 

عساكر از واثلھ نقل كرده كھ مضمونش صراحت دارد بر عقیده مذھب امامیھ كھ زنھاى آنحضرت در شمار اھل 
فرمود نخستین كسى كھ از اھل بیت من بمن ملحق میشود توئى اى " بدخترش"و است كھ بیتش نیستند و آن گفتار ا

ـ این كتاب اخیرا بوسیلھ  25قاموس الصحیفھ ص [ فاطمھ و اول كسى كھ از زنانم بمن ملحق میشود زینب است 
تألیف شده و جناب حجة االسالم حاجى سید ابو الفضل حسینى بسبك جالب و زیبا در شرح لغات صحیفھ سجادیھ 



تعلیقات او اضافاتى نیز از نظر نقل حدیث و مطالب سودمند با استفاده از منابع ارزنده در آن منظور گردیده است 
  [ .مطالعھ این كتاب نفیس براى محققین و اھل علم توصیھ میشود

نازل گردید رسول  ـ بنقل علماء و مورخین فریقین چون آیات سوره برائت در مورد عھد شكنى و مذمت مشركین 6
اكرم صلى هللا علیھ و آلھ آیات اوائل سوره مزبور را بابو بكر داد كھ بمكھ برده و در موسم حج بمشركین ابالغ 
نماید، پس از آنكھ ابو بكر براه افتاد و قدرى راه رفت جبرئیل نازل شد و ضمن ابالغ سالم خداوند بھ پیغمبر صلى 

فرمایدهللا علیھ و آلھ عرض كرد خداوند  یعنى كسى از جانب تو اداء رسالت . ال یؤدیھا عنك اال انت او رجل منك :
  .ننماید مگر خودت یا مردى كھ از خودت باشد

رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فورا على علیھ السالم را طلبید و فرمود شتر مرا سوار شو و دنبال ابو بكر برو ھر 
بمكھ ببر و بمشركین قرائت كن، حضرت امیر فورا حركت كرد و در راه كجا باو رسیدى آیات را از او بگیر و 

بابوبكر رسید و آیات را از او گرفتھ و بمكھ برد و ابو بكر خدمت پیغمبر مراجعت نمود و در حالیكھ از این امر 
محزون و متأسف بود عرض كرد یا رسول هللا مگر در باره من چیزى نازل شده حضرت فرمود خداى تعالى 

[ ستور داد كھ آیات را كسى ببرد كھ از خود من باشد و من ھم على را براى انجام این مأموریت اعزام نمودم د
ـ ینابیع الموده ص  242ـ كفایة الطالب ص  69ذخائر العقبى ص  17فصل  2باب  1ـ ارشاد مفید جلد  88 . ]  

  :در اینجا سھ مطلب مورد توجھ و بررسى است

لسالم از خود پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ است و ابو بكر چنین خصوصیتى را ندارداول اینكھ على علیھ ا .  

دوم اینكھ خداى تعالى ابو بكر را براى ابالغ چند آیھ در یك شھر شایستھ ندید و بھ پیغمبرش دستور داد كھ براى 
اى جانشینى پیغمبر انتخاب اینكار على علیھ السالم را بفرستد در اینصورت چگونھ حزب سقیفھ چنین كسى را بر

 كردند كھ با تمام احكام قرآن در تمام شھرھاى اسالمى خالفت نماید؟ 

بجاى وى براى اثبات و نشاندادن " ع"سوم اینكھ اعزام ابو بكر در وھلھ اول و عزل او در وھلھ ثانى و نصب على 
مأموریتى منصوب میشد بنظر ھمھ فضیلت و شایستگى على علیھ السالم بود زیرا اگر از اول آنحضرت بچنین 

عادى میآمد و چندان اھمیتى نداشت ولى وقتى ابو بكر براه افتاد و سپس على علیھ السالم بدان سمت گمارده شد این 
  .امر دلیل بر فضیلت و شایستگى على علیھ السالم براى جانشینى پیغمبر و انجام وظائف او میباشد

 ـ آیھ مودت 7

23سوره شورى آیھ [ اجرا اال المودة فى القربى  ـ قل ال اسألكم علیھ . ]  

" بگو من از شما اجر و مزدى نمیخواھم مگر دوستى نزدیكانم را" اى پیغمبر در برابر زحمات تبلیغ رسالت بمردم .  

زمخشرى در تفسیر كشاف و گنجى شافعى در كفایة الطالب و دیگران نوشتھ اند كھ چون آیھ مزبور نازل شد بھ 
و من قرابتك ھؤالء الذین وجبت علینا مودتھم؟ قال على و فاطمة و : صلى هللا علیھ و آلھ گفتند یا رسول هللا پیغمبر

ـ ذخائر العقبى ص  339ص  2ـ تفسیر كشاف جلد  91كفایة الطالب ص [ ابناھما  25. ]  

و دو پسرشان یعنى نزدیكان شما كھ دوستى آنھا بر ما واجب است چھ كسانى اند؟ فرمود على و فاطمھ .  

13سوره رعد آیھ [ ـ آیھ قل كفى با涐 شھیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب  8 . ]  

كافران رسالت پیغمبر اكرم را انكار كرده و گفتند تو پیغمبر نیستى این آیھ در پاسخ آنان بحضرتش نازل شد كھ بگو 
شھادت میان من و شما كافى است و دیگرى كسى  خدا است كھ براى" من براى رسالت خود دو شاھد دارم یكى"



ثعلبى در تفسیر آیھ مزبور مینویسد آنكھ علم كتاب در نزد اوست على بن ابیطالب . است كھ علم كتاب در نزد اوست
126غایة المرام باب [ است  . ]  

در نزد اوست كیست؟  ھمچنین ابو سعید خدرى گوید از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ پرسیدم آنكس كھ علم كتاب
307ص  1شواھد التنزیل جلد  ] فرمود آنكس برادرم على بن ابیطالب است . ]  

شیخ سلیمان بلخى از ابن عباس نقل میكند كھ گفت آنكھ علم كتاب در نزداوست على علیھ السالم است زیرا او 
104ینابیع المودة ص [ بتفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ آن عالم بود  . ]  

17سوره ھود آیھ ... [ ـ آیھ افمن كان على بینة من ربھ و یتلوه شاھد منھ 9 . ]  

حجتى " رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ براى صحت گفتار خود"آیا كسیكھ  " از طرف پروردگار خود داشتھ " قرآن
  ....و پشت سر او شاھد و گواھى از خود او باشد

صھ نوشتھ اند كھ منظور از شاھد و گواھى از خود پیغمبر على علیھ در این آیھ نیز مفسرین و مورخین عامھ و خا
99تفسیر ابو الفتوح رازى ـ ینابیع المودة ص [ السالم است  . ]  

ابراھیم بن محمد حموینى در كتاب فرائد السمطین از ابن عباس نقل میكند كھ این آیھ در شأن على علیھ السالم است 
خوارزمى ھم در مناقب خود مینویسد كھ عمرو عاص در نامھ اى كھ بمعاویھ  و احدى با او در آن شریك نیست و

غایة المرام باب [ نوشتھ بود اشاره بآیاتى در شأن على علیھ السالم كرده بود كھ از جملھ آنھا آیھ مزبور بوده است 
128. ]  

[ ربھم و ال خوف علیھم و ال ھم یحزنون  ـ آیھ الذین ینفقون اموالھم باللیل و النھار سرا و عالنیة فلھم اجرھم عند 10
274سوره بقره آیھ  . ]  

كسانیكھ اموالشان را در شب و روز و نھانى و آشكارا انفاق میكنند براى آنان در نزد پروردگارشان پاداشى است و 
  .آنان خوف و اندوھى ندارند

اند كھ على علیھ السالم چھار درھم داشت خوارزمى و ثعلبى و مالكى و ابو نعیم و دیگران از ابن عباس نقل كرده 
صدقھ داد و یكى را روز و یكى را پنھانى و یكى را آشكارا آنگاه این آیھ در باره او نازل " در راه خدا"یكى را شب 

88ـ ذخائر العقبى ص  280مناقب ابن مغازلى ص [ گردید  . ]  

و از مردم كسى ھست كھ جان . ] 207ه بقره آیھ سور[ ـ آیھ و من الناس من یشرى نفسھ ابتغاء مرضات هللا  11
در راه بدست آوردن رضاى خدا" بذل میكند"خود را میفروشد  .  

ثعلبى در تفسیر خود از ابن عباس روایت میكند كھ در شب ھجرت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ على علیھ السالم در 
239ـ كفایة الطالب ص  92ابیع المودة ص ین[ فراش وى خوابید و این آیھ در شأن آنحضرت نازل گردید  . ]  

8سوره بینة آیھ [ ـ آیھ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة  12 . ]  

  .كسانیكھ ایمان آورده و اعمال نیكو انجام دادند آنان بھترین مردمند

ن على علیھ السالم و اھل بیت او نازل مقاتل بن سلیمان از ضحاك از ابن عباس نقل كرده است كھ این آیھ در شأ
حدیث  94غایة المرام باب [ شده است  9. ]  

آنھا را نگھدارید كھ مورد سؤال خواھند بود. ] 24سوره و الصافات آیھ [ ـ وقفوھم انھم مسئولون  13 .  



یت على بن ابیطالب ابو سعید خدرى از پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ نقل میكند كھ آنچھ مورد سؤال خواھد بود وال
89ـ صواعق المحرقھ ص  107ص  1شواھد التنزیل جلد [ است  . ]  

كسانى كھ ایمان آورده و . ] 96سوره مریم آیھ  ] ـ آیھ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا 14
دعمل ھاى نیك انجام دادند بزودى خداوند دوستى آنھا را در دلھاى مردم قرار میدھ .  

گنجى شافعى از قول خوارزمى مینویسد كھ على علیھ السالم فرمود مردى مرا مالقات كرد و گفت یا ابا الحسن 
بدانكھ بخدا من ترا در راه خدا دوست دارم على علیھ السالم فرمود من برسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ مراجعھ 

 علیھ و آلھ فرمود شاید در باره او احسان و نیكى نموده پیغمبر اكرم صلى هللا. كرده و سخن آنمرد را باو خبر دادم
اى، گفتم بخدا من در باره او احسانى نكرده ام، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود خدا را سپاس كھ دلھاى 

ـ  188ـ مناقب خوارزمى ص  249كفایة الطالب ص [ مؤمنین را بدوستى تو واد داشتھ است آنگاه آیھ باال نازل شد 
56ص  2الغدیر جلد  . ]  

و ھمگى بریسمان خدا چنگ زنید. ] 103سوره آل عمران آیھ [ ـ آیھ و اعتصموا بحبل هللا جمیعا  15 .  

صاحب كتاب مناقب الفاخرة از عبد هللا بن عباس روایت كرده است كھ ما در خدمت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ 
شنیدم كھ میفرمودى اعتصموا بحبل هللا حبل خدا كدام است كھ باو تمسك بودیم عربى آمد و عرض كرد یا رسول هللا 

جوئیم؟ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ دست خود را بر دست على علیھ السالم زد و فرمود باین شخص تمسك 
343كفایة الخصام ص [ جوئید كھ این حبل المتین است  . ]  

ھر آینھ تو بیم دھنده اى و براى ھر قومى ھدایت كننده . ] 7رعد آیھ  سوره[ ـ آیھ انما انت منذر و لكل قوم ھاد  16
از طریق اھل سنت ھفت حدیث نقل شده است كھ مقصود از منذر پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و از ھادى . اى است

ا صلى هللا على علیھ السالم میباشد از جملھ مالكى در فصول المھمھ مینویسد كھ چون آیھ مزبور نازل شد رسول خد
انا المنذر و على الھادى و بك یا على یھتدى المھتدون: علیھ و آلھ فرمود .  

فصول المھمھ ص [ یعنى من انذار كننده ام و على ھدایت كننده و بوسیلھ تو یا على ھدایت یافتگان ھدایت مى یابند 
122. ]  

زمانیكھ . ] 35سوره ابراھیم آیھ [ نى ان نعبد االصنام ـ آیھ و اذ قال ابراھیم رب اجعل ھذا البلد امنا و اجنبنى و ب 17
محل امن قرار بده و من و فرزندانم " مكھ"و گفت پروردگارا این شھر را " بدرگاه خداى تعالى دعا كرد"ابراھیم 

  .را از بت پرستى دور گردان

 علیھ و آلھ فرمود دعاى ابن مغازلى شافعى بسند خود از عبد هللا بن مسعود نقل میكند كھ رسول خدا صلى هللا
ابراھیم كھ عرض كرد پروردگارا من و فرزندانم را از بت پرستى دور گردان بمن و على منتھى شد كھ ھیچیك از 

276مناقب ابن مغازلى ص [ ما ھرگز بھ بت سجده نكردیم در نتیجھ خداوند مرا نبى و على را وصى قرار داد  . ]  

4سوره تحریم آیھ [ ریل و صالح المؤمنین و المالئكة بعد ذلك ظھیر ـ آیھ فان هللا ھو مواله و جب 18 . ]  

ھستند و فرشتگان پس از نصرت " پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ"البتھ خدا و جبرئیل و صالح مؤمنین یارى كننده او 
و آلھ فرمود در آیھ مفسرین و علماى بزرگ اھل سنت نوشتھ اند كھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ . خدا پشتیبان اویند

ص  2شواھد التنزیل جلد [ مزبور منظور از صالح المؤمنین على بن ابیطالب است  ـ صواعق محرقھ ص  255
144. ]  

یعنى . ] 20سوره حشر آیھ [ ـ آیھ ال یستوى اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة ھم الفائزون  19
آنانند كھ رستگار ھستنددوزخیان با بھشتیان برابر نیستند اصحاب بھشت  .  



موفق بن احمد بسند خود از جابر روایت كرده است كھ گفت ما در خدمت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ بودیم كھ 
على علیھ السالم داخل شد رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود قسم بآنكھ جان من در دست اوست كھ این مرد و 

422كفایة الخصام ص [ ند شیعھ اش در روز قیامت رستگاران . ]  

و نگھدارد، آن پند را گوش نگاھدارنده. ] 12سوره الحاقة آیھ [ ـ آیھ و تعیھا اذن واعیة  20 .  

طبرى و سیوطى در تفسیر خودشان نوشتھ اند كھ وقتى آیھ مزبور نازل شد پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ عرض 
[ على علیھ السالم فرمود از آنگاه چیزى نشنیدم كھ فراموش كرده باشم كرد خدایا آنگوش را گوش على قرار بده و 

265مناقب ابن مغازلى ص  . ]  

سوره سجده آیھ [ ـ آیھ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال یستون  21 آیا كسى كھ مؤمن است مانند كسى است  [ .18
در نزد خدا یكسان نیستند" این دو"كھ فاسق است  .  

در شرح نھج البالغھ و ابن كثیر در تفسیر خود و خطیب بغدادى در تاریخ بغداد و دیگران نوشتھ اند  ابن ابى الحدید
كھ ولید بن عقبھ در مقام مفاخره بعلى علیھ السالم گفت من از تو زبانم گویاتر و نیزه ام تیزتر و در جنگ شجاع 

[ كالم آنحضرت آیھ مزبور را نازل فرمود  آنگاه خدا بتصدیق. على علیھ السالم فرمود ساكت شو اى فاسق! ترم
ـ مناقب ابن مغازلى ص  152غایة المرام باب  324. ]  

بیفكنید در دوزخ ھر نا سپاس ستیزه جو را. ] 24سوره ق آیھ [ ـ القیا فى جھنم كل كفار عنید  22 .  

صلى هللا علیھ و آلھ فرمود  حاكم حسكانى در شواھد التنزیل بسند خود از ابو سعید خدرى نقل میكند كھ رسول خدا
چون روز قیامت شود خداى تعالى بمن و على میفرماید ھر كس دشمن شما است او را در آتش بیفكنید و ھر كھ 

شواھد [ دوست شما است او را داخل بھشت گردانید و اینست فرموده خداى تعالى القیا فى جھنم كل كفار عنید 
190ص  2التنزیل جلد  . ]  

موفق بن احمد و ابو نعیم . و ركوع كنید با ركوع كنندگان. ] 43سوره بقره آیھ [ اركعوا مع الراكعین ـ آیھ و  23
اصفھانى باسناد خود از ابن عباس نقل كرده اند كھ این آیھ در خصوص پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و على علیھ 

176غایة المرام باب [ ردند السالم نازل شده و آنھا اول كسى بودند كھ نماز گزاردند و ركوع ك . ]  

آنگاه در آنروز از نعمتھا پرسیده شوند. ] 8سوره تكاثر آیھ [ ـ آیھ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم  24 .  

ابو نعیم و حاكم حسكانى بسند خود از حضرت صادق علیھ السالم نقل كرده اند كھ فرمود مقصود از نعیم در این آیھ 
368ص  2ـ شواھد التنزیل جلد  48غایة المرام باب [ است كھ از آن پرسیده خواھد شد والیت امیر المؤمنین و ما  . 

]  

خواست سؤال كننده اى عذابى را كھ واقع شد. ] 1سوره معارج آیھ [ ـ آیھ سأل سائل بعذاب واقع  25 .  

و آلھ على علیھ  ذیحجھ رسول خدا صلى هللا علیھ 18ثعلبى و ابن صباغ و دیگران نوشتھ اند كھ چون در روز 
حارث بن نعمان پس از شنیدن این . السالم را بجانشینى خود منصوب نموده و فرمود من كنت مواله فھذا على مواله

خبر خدمت آنحضرت آمد و گفت ما را بشھادت یگانگى خدا و نبوت خود از جانب خدا امر كردى قبول نمودیم و 
ر دادى پذیرفتیم باینھا قناعت نكردى در آخر كار این جوان را كھ سپس بھ نماز و زكوة و حج و جھاد و روزه دستو

پسر عموى تست بوالیت نصب كردى آیا این كار از جانب تست یا بدستور خدا است؟ رسول اكرم فرمود قسم 
بخدائى كھ جز او خدائى نیست كھ این امر بدستور خدا است حارث بن نعمان در حالیكھ بسوى ناقھ خود میرفت 

ایا اگر این مطلب صحیح است بر ما از آسمان سنگ بفرست یا بعذابى دردناك معذب گردان ھنوز بناقھ اش گفت خد
نرسیده بود كھ سنگى از آسمان بر سرش افتاد و فورا ھالكش نمود آنگاه این آیھ نازل شد كھ سأل سائل بعذاب واقع 

488ـ كفایة الخصام ص  26فصول المھمھ ص [  . ]  



 25ه والیت و فضائل على علیھ السالم نازل شده خیلى بیش از اینھا است و ما براى نمونھ فقط بھ آیاتى كھ در بار
آیھ از آنھا اشاره نمودیم و بطوریكھ مفسرین و محدثین نوشتھ اند متجاوز از سیصد آیھ در باره امامت و مناقب 

ن عباس نقل كرده اند كھ نزلت فى على آنحضرت در قرآن وجود دارد چنانكھ گنجى شافعى و ثعلبى بسند خود از اب
126ـ ینابیع المودة ص  76ـ صواعق محرقھ ص  231كفایة الطالب ص  ] بن ابى طالب اكثر من ثالثمائة آیة . ]  

پرسید با وجود اینھمھ آیات كھ داللت بر والیت و برترى على علیھ السالم دارد و " اھل سنت"اكنون باید از آقایان 
مراجعھ بكتب معتبره ـ تان صحت این مطلب را خواھید پذیرفت چگونھ ابو بكر را بجاى على خود شما در صورت 

 علیھ السالم خلیفھ میدانید آیا سخن و عقیده شما در اینمورد موضوع كوسھ و ریش پھن نیست؟ 

صریحا  در خاتمھ این فصل از تذكر این مطلب ناگزیر است كھ ممكن است بنظر بعضى چنین برسد كھ خداوند چرا
 نام على علیھ السالم را در قرآن نیاورده كھ او جانشین پیغمبر است تا مسلمین دچار اختالفات نشوند؟ 

پاسخ این اشكال یا اعتراض اینست كھ اوال موضوع والیت على علیھ السالم مورد آزمایش است و بایستى مردم 
لب است آیھ شریفھ الم أحسب الناس ان یتركوا ان بوسیلھ آن آزمایش شوند چنانكھ از جملھ آیاتى كھ مؤید این مط

آیا مردم چنین پندارند كھ با گفتن اینكھ ایمان آوردیم رھا كرده "؟ . ]1سوره عنكبوت آیھ [ یقولوا امنا و ھم ال یفتنون 
كھ كھ بنا بنقل علماء و مفسرین عامھ و خاصھ والیت على علیھ السالم است " شوند و آنان آزمایش نخواھند شد؟ 

ص  1شواھد التنزیل جلد [ مورد آزمایش مسلمین قرار گرفتھ است  125. ـ غایة المرام باب 438 . ]  

ثانیا بفرض اینكھ نام على علیھ السالم نیز در قرآن ذكر میشد باز مردم از روى حب جاه و طمع دنیوى با آن 
فصول آتى بدین مطلب اشاره خواھد شدمخالفت میكردند ھمچنانكھ با برخى از آیات قرآن مخالفت نمودند كھ در  .  

ثالثا قرآن كریم شامل احكام كلى است و جزئیات آن بوسیلھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ توضیح داده شده است 
و اصل والیت و امامت ھم چنانكھ در این فصل گذشت در چندین آیھ با قرائن روشن گفتھ شده و نبى اكرم نیز طبق 

و مفاد آنھا را كھ بر على علیھ السالم تطبیق میكرد بمردم ابالغ نموده است و این مطلب را علماء بیاناتى مضمون 
  .و مفسرین اھل سنت نیز قبول دارند ولى عمال با آن مخالفت میكنند

 احادیث نبوى در باره على 

  .انت اخى و وزیرى و وارثى و خلیفتى من بعدى

حدیث نبوى" 205كفایة الطالب ص  "  

چنانكھ در فصل گذشتھ آیاتى كھ در باره والیت و برترى على علیھ السالم نازل شده از كتب عامھ استخراج و ھم
ثبت گردید در این فصل نیز اغلب باحادیث نبوى از كتب معتبره اھل سنت اشاره میگردد تا ھر گونھ راه عذر و 
  .بھانھ اى براى آنان مسدود باشد

 :ـ حدیث غدیر 1

ین از عامھ و خاصھ نوشتھ اند كھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ موقع مراجعت از حجة الوداع در علماء و مفسر
غدیر خم توقف نموده و پس از ایراد خطبھ بمردم فرمود آیا من نسبت بشما اولى بتصرف نیستم؟ عرض كردند چرا 

ختیار او ھستم این على موالى او یعنى ھر كس كھ من موال و صاحب ا. فرمود من كنت مواله فھذا على مواله
ـ مناقب ابن  67ذخائر العقبى ص [ خواھد بود و بدین ترتیب او را بوالیت و پیشوائى مردم منصوب گردانید 

26ـ  16مغازلى ص  . ]  



 :ـ حدیث منزلت 2

و آلھ بعلى علیھ احمد بن حنبل و شیخ سلیمان بلخى و ابن صباغ مالكى و دیگران نوشتھ اند كھ پیغمبر صلى هللا علیھ 
انت منى بمنزلة ھارون من موسى اال انھ ال نبى بعدى: السالم فرمود ـ فصول المھمة ص  50ینابیع المودة ص  ] 

125. ]  

یعنى تو از من بمنزلھ ھارونى از موسى جز اینكھ پس از من پیغمبرى نخواھد بود، بحرانى در كتاب غایة المرام 
21. و 20غایة المرام باب [ از خاصھ دراینمورد نقل كرده است یكصد حدیث از عامھ و ھفتاد حدیث  . ]  

 :ـ حدیث یوم االنذار 3

رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ در اوائل بعثت بفرمان خداى تعالى اقوام نزدیك خود را جمع نموده و رسالت 
یرفتن دعوت من سبقت جوید او خویش را بآنان ابالغ فرمود و در ھمان مجلس اعالم نمود كھ ھر كس از شما در پذ

پس از من جانشین من خواھد بود، از میان تمام آنان فقط على علیھ السالم دعوت آنحضرت را پذیرفت و رسول 
ص  1تاریخ ابى الفداء جلد [ انت اخى و وزیرى و وارثى و خلیفتى من بعدى : اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود

تو برادر و وزیر و وارث من و جانشین من پس . ] "217. ص 2طبرى ج  ـ تاریخ 205ـ كفایة الطالب ص  216
این حدیث از مھمترین احادیثى است كھ در مورد خالفت على علیھ السالم ھر گونھ عذر و بھانھ را " از من ھستى

ود در ھمان از میان بر میدارد زیرا پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ خالفت على علیھ السالم را توأم با نبوت خ
موقع ابالغ فرموده است و این مطلب تقریبا در تمام كتب تاریخ و تفسیر و حدیث اھل سنت ذكر شده است و در 
  .فصل سوم بخش یكم كتاب تا حدى در اینمورد توضیحات الزمھ داده شده است

  :ـ حدیث ثقلین 4

شده است كھ ھنگامیكھ رحلت رسول اكرم  در كتب معتبره عامھ و خاصھ با اختالف كوچكى در كلمات و الفاظ نقل
[ انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى اھل بیتى و انھما لمن یفترقا حتى یردا على الحوض : نزدیك شد فرمود

من در میان شما دو چیز بزرگ و وزین . ] "109ص  3ـ مستدرك صحیحین جلد  234مناقب ابن مغازلى ص 
ا و آندو ھرگز از یكدیگر جدا نشوند تا در كنار حوض بر من وارد گردندمیگذارم كتاب خدا و عترتم ر . "  

حدیث ثقلین از احادیث مسلم و قطعى است كھ بسندھاى بسیار و عبارات مختلفى روایت شده و سنى و شیعھ 
  :بصحتش اعتراف و اتفاق دارند و از این حدیث و امثال آن چند مطلب مھم استفاده میشود

قرآن تا قیامت در بین مردم باقى میماند عترت پیغمبر نیز تا قیامت باقى خواھد ماند یعنى ھیچ زمانى  ـ ھمچنانكھ 1
  .از وجود امام و رھبر حقیقى خالى نمیگردد

ـ پیغمبر اسالم بوسیلھ این دو امانت بزرگ تمام احتیاجات علمى و دینى مسلمین را تأمین نموده و اھل بیتش را  2
و دانش بمسلمین معرفى كرده و اقوال و اعمالشان را معتبر دانستھ استبعنوان مرجع علم  .  

ـ قرآن و اھل بیت نباید از ھم جدا شوند و ھیچ مسلمانى حق ندارد از علوم اھل بیت اعراض كند و خودش را از  3
  .تحت ارشاد و ھدایت آنان بیرون نماید

مسك جویند گمراه نمیشوند و ھمیشھ حق در نزد آنھا استـ مردم اگر از اھل بیت اطاعت كنند و باقوال آنھا ت 4 .  

ـ جمیع علوم الزمھ و احتیاجات دینى مردم در نزد اھل بیت موجود است و ھر كس از آنھا پیروى نماید در  5
ضاللت واقع نمیشود و بسعادت حقیقى نائل میگردد یعنى اھل بیت از خطاء و اشتباه معصومند و بواسطھ ھمین 

وم میشود كھ مراد از اھل بیت و عترت تمام خویشان و اوالد پیغمبر نیست بلكھ افراد معینى میباشند كھ از قرینھ معل



جھت علوم دین كامل باشند و خطاء و عصیان در ساحت وجودشان راه نداشتھ باشد تا صالحیت رھبرى داشتھ 
از دیگرى بامامت منصوب شده اندباشند و آنھا عبارتند از على علیھ السالم و یازده فرزندش كھ یكى پس  شیعھ  ] 

تألیف عالمھ طباطبائى 116در اسالم پاورقى ض  . ]  

 :ـ حدیث سفینة 5

مثل اھل بیتى مثل سفینة نوح من : از ابن عباس و دیگران نقل شده است كھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود
یعنى مثل خاندان من . ] 20. ـ ذخائر العقبى ص 306ص  4حلیة االولیاء جلد [ ركبھا نجا و من تخلف عنھا غرق 

  .داستان كشتى نوح است ھر كھ سوار آن شد نجات یافت و ھر كھ تخلف نمود غرق گردید

  :محمد بن ادریس شافعى ضمن اشعار خود باین حدیث اشاره كرده و گوید

ھل بیت المصطفى خاتم الرسل و لما رأیت الناس قد ذھبت بھم ركبت على اسم هللا فى سفن النجا و ھم ا ·  
 مذاھبھم فى ابحر الغى و الجھل و ھم اھل بیت المصطفى خاتم الرسل و ھم اھل بیت المصطفى خاتم الرسل  ·

227. شبھاى پیشاور ص ] .و امسكت حبل هللا و ھو والءھم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل . ]  

نام خداى تعالى در كشتیھاى نجات كھ آنھا خاندان رسالت یعنى چون مردم را غرق دریاھاى گمراھى و نادانى دیدم ب
و اھلبیت خاتم االنبیاء صلى هللا علیھ و آلھ ھستند تمسك جستم و بحبل خدا كھ دوستى آن خاندان است تمسك جستم 
  .ھمچنانكھ بما امر شده است كھ بآن حبل هللا تمسك جوئیم

 :ـ حدیث حق 6

على مع الحق و الحق : كرده اند كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمودعلماى عامھ و خاصھ بطرق مختلفھ نقل 
بحرانى در غایة المرام پانزده حدیث از عامھ و " على ھمیشھ ھمراه با حق بوده و حق ھم با على است. "مع على

361. ـ 360غایة المرام باب  ] یازده حدیث از خاصھ در اینمورد نقل كرده است . ]  

كنوز الحقایق ص [ منى و انا منھ و ھو ولى كل مؤمن بعدى ـ ان علینا  7 على از من . ] 68. ـ ذخائر العقبى ص 37
  ."و من ھم از او ھستم و او ولى ھر مؤمنى است

نقل از فضائل الخمسھ 178ص  2الریاض النضرة جلد [ ـ لكل نبى وصى و وارث و ان علیا وصیى و وارثى  8 . ]  

وارثى است و البتھ جانشین و وصى من ھم على است براى ھر پیغمبرى جانشین و .  

ـ من اطاعنى فقد اطاع هللا و من عصانى فقد عصى هللا، و من اطاع علیا فقد اطاعنى و من عصى علیا فقد  9
126. ص 3مستدرك صحیحین جلد [ عصانى  . ]  

نافرمانى كرده است، و كسیكھ  ھر كس مرا اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و ھر كھ مرا نافرمانى كندخدا را
  .على را اطاعت كند مرا اطاعت كرده و ھر كھ على را نا فرمانى كند مرا نافرمانى كرده است

43. كنوز الحقائق ص[ ـ انا و على حجة هللا على عباده  10 . ]  

  .من و على حجة خداوندیم بر بندگانش

74صواعق ابن حجر ص [ یردا على الحوض  ـ على مع القرآن و القران مع على ال یفترقان حتى 11 . ]  



  .على با قرآن و قرآن با على است آندو از ھم جدا نمیشوند تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند

408ص  6كنز العمال جلد [ ـ ما انا سددت ابوابكم و فتحت باب على و لكن هللا فتح باب على و سد ابوابكم  12 . ]  

" انھ ھاى ابو بكر و عمر و عباس بن عبد المطلب و دیگران را كھ بمسجد باز میشد رسول اكرم فرمود درب خ
مسدود كردند و فقط درب خانھ حضرت امیر را باز گذاشتند، عباس بن عبد المطلب علت این امر را از حضرتش 

لى را باز نگذاشتم من درھاى خانھ ھاى شما را نبستم و در خانھ ع" پرسید پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ چنین فرمود
  .و لكن خداوند درھاى شما را مسدود كرد و در خانھ على را باز گذاشت

ـ  223ص  2فیض القدیر جلد [ ـ ان هللا جعل ذریة كل نبى فى صلبھ و جعل ذریتى فى صلب على بن ابیطالب  13
49مناقب ابن مغازلى ص  . ]  

ـ یا على . اد و ذریھ مرا در صلب على بن ابیطالب گذاشتخداوند نسل و اوالد ھر پیغمبرى را در صلب او قرار د
شرح نھج البالغھ ابن ابى [ انت اول المؤمنین ایمانا و اول المسلمین اسالما و انت منى بمنزلة ھارون من موسى 

258ص  3الحدید جلد  . ]  

ھ اسالم آوردى و نسبت یا على تو اولین كسى ھستى از مؤمنین كھ ایمان آوردى و اولین كسى از مسلمین ھستى ك
  .تو بمن بمنزلھ ھارون است بموسى

194ـ كفایة الطالب ص  37مناقب ابن مغازلى ص [ ـ انت اخى فى الدنیا و اآلخرة  15 . ]  

رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ میان ھر دو نفر از اصحابش عقد اخوت بست على علیھ السالم در حالیكھ "
رض كرد یا رسول هللا میان اصحاب عقد اخوت برقرار كردى و مرا با كسى چشمانش اشگ آلود بود آمد و ع

تو در دنیا و آخرت برادر منى" برادر ننمودى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود .  

ـ انا سید النبیین و على سید الوصیین و ان اوصیائى بعدى اثنى عشر اولھم على و آخرھم القائم المھدى علیھ  16
445ابیع الموده ص ین[ السالم  . ]  

من سرور انبیاء و على سرور اوصیاء است و البتھ اوصیاى من پس از من دوازده نفرند كھ اولى آنھا على و 
در این حدیث عالوه بر خالفت على علیھ السالم بخالفت ائمھ دیگر نیز اشاره شده . "آخرشان قائم مھدى میباشد

  " .است

[ ـ من احب علیا فقد احبنى و من ابغض علیا فقد ابغضنى و من اذى علیا فقد اذانى و من اذانى فقد اذى هللا  17
166ص  2ریاض النضرة جلد  . ]  

ھر كھ على را دوست بدارد مرا دوست داشتھ و ھر كھ على را دشمن بدارد با من دشمنى كرده است و كسیكھ على 
ـ حب على بن ابیطالب یأكل . ھر كھ مرا آزار رساند خدا را آزار نموده استرا اذیت كند مرا آزار رسانده و 

194ص  4تاریخ بغداد جلد [ السیئات كما تأكل النار الحطب  . ]  

میسوزاند"ھمچنانكھ آتش ھیزم را میخورد " از بین مى برد"دوستى على بن ابى طالب بدیھا را میخورد  ".  

ـ جامع الصغیر سیوطى جلد  83مناقب ابن مغازلى ص [ فمن اراد العلم فلیأت الباب ـ انا مدینة العلم و على بابھا  19
374ص  1 . ]  

  .من شھرستان علم ھستم و على ھم دروازه آنست پس ھر كھ علم را بخواھد باید از در آن وارد شود



نھا فمن تعلق بغصن منھا ـ یا على خلقت انا و انت من شجرة، فانا اصلھا و انت فرعھا و الحسن و الحسین اغصا 20
318كفایة الطالب صفحھ [ ادخلھ هللا الجنة  . ]  

رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بعلى علیھ السالم فرمود من و تو از یكدرختى آفریده شده ایم كھ من ریشھ آندرخت 
بیاویزد خداى آن ھستى و حسن و حسین شاخھ ھاى آن میباشند پس ھر كس بیكى از آنشاخھ ھا " تنھ"و تو فرع 

  .تعالى او را داخل بھشت گرداند

ـ انت سید فى الدنیا و سید فى اآلخرة، من احبك فقد احبنى و حبیبى حبیب هللا و عدوك عدوى و عدوى عدو هللا  21
103مناقب ابن مغازلى صفحھ  ] عز و جل، ویل لمن ابغضك من بعدى . ]  

تو در دنیا سرورى و : و آلھ بعلى بن ابى طالب نگاه كرد و فرمودعبد هللا بن عباس گوید نبى اكرم صلى هللا علیھ 
در آخرت سرورى، ھر كس ترا دوست دارد مرا دوست داشتھ و دوست من دوست خداوند است و دشمن تو دشمن 
  .من است و دشمن من دشمن خداوند عز و جل است، واى بحال آنكھ پس از من ترا دشمن بدارد

مناقب ابن مغازلى [ ى الحوض ال یدخل الجنة اال من جاء بجوازمن على بن ابى طالب ـ على یوم القیامة عل 22
119صفحھ  . ]  

على در روز قیامت كنار حوض است : مجاھد از ابن عباس نقل میكند كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود
  .كسى بھ بھشت داخل نمیشود مگر اینكھ از على بن ابى طالب جوازى آورده باشد

177صفحھ  2ریاض النضرة جلد [ ـ ال یجوز احد الصراط اال من كتب لھ على الجواز  23 . ]  

قیس بن حازم گوید ابو بكر و على بن ابى طالب بھم برخورد كردند ابو بكر تبسم نمود على علیھ السالم فرمود چھ 
احدى از صراط نمیگذرد : ھ میفرمودشده كھ تبسم كردى؟ ابو بكر گفت از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ شنیدم ك

  .مگر كسى كھ على براى او جواز نوشتھ باشد

فصول المھمھ صفحھ [ ـ حبك ایمان و بغضك نفاق و اول من یدخل الجنة محبك و اول من یدخل النار مبغضك  24
127. ]  

و ایمان و دشمنى تو نفاق ابو سعید خدرى گوید رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ بعلى علیھ السالم فرمود دوستى ت
  .است و اول كسیكھ داخل بھشت میشود دوستدار تو و اول كسیكھ داخل دوزخ گردد دشمن تست

ـ ستكون بعدى فتنة، فاذا كان ذلك فالزموا على بن ابى طالب فانھ اول من امن بى و اول من یصافحنى یوم  25
 5اسد الغابة جلد [ بین الحق و الباطل و ھو یعسوب الدین  القیامة و ھو الصدیق االكبر و ھو فاروق ھذه االمة یفرق

82. ـ ینابیع المودة صفحھ 287صفحھ  . ]  

بزودى پس از من فتنھ اى بر پا خواھد بود، پس زمانیكھ چنین شد مالزم على بن ابى طالب باشید زیرا كھ او اول 
مصافحھ میكند، او صدیق اكبر و فاروق  كسى است كھ بمن ایمان آورد و اول كسى است كھ در روز قیامت با من

این امت است كھ میان حق و باطل جدائى افكند و او بزرگ و پیشواى دین است" جدا كننده" .  

86. ـ ینابیع المودة صفحھ 75صواعق ابن حجر صفحھ [ ـ یا على انت قسیم الجنة و النار یوم القیامة  26 . ]  

ر روز قیامتیا على توئى تقسیم كننده بھشت و دوزخ د .  

. على حبھ جنة ـ قسیم النار و الجنة ـ وصى المصطفى حقا ـ امام االنس و الجنة: شافعى در اینمورد چنین گوید
ھمچنین در باره این روایت كھ على علیھ السالم قسمت كننده بھشت و دوزخ است از احمد بن حنبل پرسیدند احمد 



ى هللا علیھ و آلھ براى ما روایت نشده است كھ بعلى فرمود ترا گفت چرا منكر آن میشوید مگر از نبى اكرم صل
دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق؟ گفتند چرا، احمد گفت مؤمن كجا است؟ گفتند در بھشت، گفت 

 1 االمام الصادق و المذاھب االربعة جلد[ منافق كجا است؟ گفتند در دوزخ، قال احمد فعلى قسیم الجنة و النار 
327صفحھ  . ]  

20ذخائر العقبى صفحھ [ ـ ان هللا حرم الجنة على من ظلم اھل بیتى او قاتلھم او اغار علیھم او سبھم  27 . ]  

خداوند بھشت را بر كسى كھ بخاندان من ستم كند یا با آنھا مقاتلھ نماید یا بآنھا ھجوم بیاورد و یا دشنامشان دھد 
  .حرام كرده است

مناقب [ وجھ على بن ابى طالب عبادة و ذكره عبادة و ال یقبل ایمان اال بوالیتھ و البرائة من اعدائھ ـ النظر الى  28
5صفحھ  2ابن شھر آشوب جلد  . ]  

نگاه كردن بصورت على عبادت است و : عمار و معاذ و عایشھ از پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ نقل میكنند كھ فرمود
پذیرفتھ نمیشود مگر بوالیت او و تبرى جستن از دشمنانش ذكر او عبادت است و ایمان كسى .  

. ـ مناقب ابن مغازلى صفحھ 145صفحھ  2جامع الصغیر جلد [ ـ عنوان صحیفة المؤمن حب على بن ابیطالب  28
دیباچھ و عنوان نامھ عمل مؤمن حب على بن ابیطالب است. ] 243 .  

ا و لن تھلكوا؟ قالوا بلى یا رسول هللا، قال ھو ذا و اشار الى على ـ أال ادلكم على من اذا استرشد تموه لن تضلو 30
مناقب ابن  ] بن ابیطالب علیھ السالم ثم قال و اخوه و ازروه و اصدقوه و انصحوه فان جبریل اخبرنى بما قلت لكم

245مغازلى صفحھ  . ]  

آیا شما را راھنمائى نكنم : ھ بودیم فرمودزید بن ارقم گوید ما ھنگامیكھ در خدمت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ نشست
فرمود آنكس  !بكسى كھ چون از او استرشاد كنید ھرگز گمراه نشوید و ھرگز بھالكت نیفتید؟ گفتند چرا یا رسول هللا

اینست و اشاره بعلى بن ابیطالب نمود و سپس فرمود با او برادرى كنید و یاریش نمائید و او را محب صادق و 
باشید زیرا آنچھ را كھ دوست راستین  " بشما گفتم جبرئیل بمن خبر داد" در باره وى .  

ـ ھذا على بن ابیطالب لحمھ لحمى و دمھ دمى و ھو منى بمنزلة ھارون من موسى اال انھ ال نبى بعدى یا ام سلمة  31
السنام اال على یقتل  ھذا على امیر المؤمنین و سید المسلمین و وصیى و عیبة علمى و بابى الذى اوتى منھ و معى فى

38. و 6حدیث  8غایة المرام باب [ القاسطین و الناكثین و المارقین  . ]  

این على بن ابیطالب : حموینى از ابن عباس نقل كرده است كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بام سلمھ فرمود
رون از موسى است جز اینكھ پس از است كھ گوشت او گوشت من و خون او خون من است و او از من مانند ھا

من پیغمبرى نخواھد آمد، اى ام سلمھ این على است كھ امیر مؤمنین و سرور مسلمین و وصى من بوده و گنجینھ 
علم من و باب علم من است كھ كسى بمن نرسد مگر از آن باب و در درجات عالیھ بھشت با من خواھد بود و با 
"قاسطین و ناكثین و مارقین  ـ قیل یا رسول هللا من صاحب لواك . خواھد جنگید" یھ و اصحاب جمل و خوارجمعاو

. ـ مناقب خوارزمى ص 200مناقب ابن مغازلى ص [ صاحب لواى فى الدنیا على بن ابیطالب : فى اآلخرة؟ قال
250. ]  

لب كھ در دنیا جابر بن سمرة گوید گفتھ شد یا رسول هللا صاحب پرچم تو در آخرت كیست؟ فرمود على بن ابیطا
  .حامل لواى من است

48. ـ مناقب ابن مغازلى ص 399ص  5لسان المیزان جلد [ ـ حق على على المسلمین كحق الوالد على ولده  23 . ]  

  .حق على علیھ السالم بر مسلمین مانند حق پدر بر فرزندش است



اما علمت ان هللا اطلع الى اھل : ال لفاطمةـ عن ابى ایوب انصارى ان رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ق 34
كفایة الطالب  ] االرض فاختار منھم اباك فبعثھ نبیا، ثم اطلع الثانیة فاختار بعلك فاوحى الى فانكحتھ و اتخذتھ وصیا

296. ص . ]  

خداوند بمردم  آیا نمیدانى كھ: ابو ایوب انصارى گوید كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ بفاطمھ علیھا السالم فرمود
روى زمین نگریست و از میان ھمھ آنھا پدرت را انتخاب كرده و بھ پیغمبرى مبعوث فرمود، آنگاه بار دوم 

قرار دھم" خود"نگریست شوھرت را اختیار كرد و بمن وحى فرستاد كھ ترا باو تزویج نموده و او را جانشین  .  

الحسین تتلوه تسعة ائمة من صلب الحسین، قال یا محمد  ـ ان وصیى على بن ابیطالب و بعده سبطاى الحسن و 35
فسمھم لى، قال اذا مضى الحسین فابنھ على، فاذا مضى على فابنھ محمد، فاذا مضى محمد " صلى هللا علیھ و آلھ"

فابنھ جعفر فاذا مضى جعفر فابنھ موسى، فاذا مضى موسى فابنھ على، فاذا مضى على فابنھ محمد فاذا مضى محمد 
ینابیع المودة [ ھ على، فاذا مضى على فابنھ الحسن، فاذا مضى الحسن فابنھ الحجة محمد المھدى فھؤالء اثنا عشر فابن

441ص  . ]  

شیخ سلیمان بلخى در كتاب ینابیع المودة از كتاب فرائد السمطین نقل میكند كھ یك یھودى خدمت رسول اكرم 
وصى من على بن : د پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمودشرفیاب شد و ضمن سؤاالتى از اوصیاى آنحضرت پرسی

  .ابیطالب است و پس از او دو نواده من حسن و حسین و دنبال آن نھ امام از صلب حسین ھستند

براى من آنھا را نام ببر، فرمود چون حسین بگذرد پسرش على " صلى هللا علیھ و آلھ"یھودى عرض كرد یا محمد 
حمد و چون محمد بگذرد پسرش جعفر و چون جعفر بگذرد پسرش موسى و چون و چون على بگذرد پسرش م

موسى بگذرد پسرش على و چون على بگذرد پسرش محمد و چون محمد بگذرد پسرش على و چون على بگذرد 
در این . پس اوصیاى من این دوازده نفرند" علیھم السالمند"پسرش حسن و چون حسن بگذرد پسرش حجت مھدى 

بر تعداد أئمھ اطھار علیھم السالم صریحا نام آنان نیز ذكر شده است حدیث عالوه .  

بارى در اینمورد احادیث زیاد است كھ اگر بیش از این نوشتھ شود مثنوى ھفتاد من كاغذ شود و ما بھمین مقدار از 
است كھ ما چیزى از كتب معتبره عامھ اكتفا كردیم در صورتیكھ كتب حدیث و تاریخ امامیھ پر از این قبیل احادیث 

  .آنھا ننوشتیم

 

 

 نظر رجال عامھ و دیگران در باره على 

شافعى"لو ان المرتضى ابدى محلھ لخر الناس طرا سجدا لھ  در دو فصل گذشتھ آیات و احادیثى چند در مورد  "
ك امامیھ بعمل والیت و فضیلت على علیھ السالم از كتب معتبره عامھ نقل گردید و ھیچگونھ استنادى بكتب و مدار

نیامد تا حقیقت امر بر ھمگان روشن شود و جاى مناقشھ و مغالطھ بر كسى باقى نماند در این فصل نیز بعقیده و 
  .نظر شخصى بعضى از رجال و علماى اھل سنت در باره على علیھ السالم اشاره مینمائیم

ین میگویدابن ابى الحدید دانشمند بزرگ معتزلى در اوائل شرح نھج البالغھ چن :  

چھ گویم در باره مردى كھ دشمنانش بفضل و برترى او اقرار كردند و نتوانستند فضائل او را كتمان كنند و كوشش 
كردند كھ بھر حیلھ و تدبیرى آن نور ایزدى را خاموش سازند لذا دست بتحریف حقائق زده و در صدد عیب جوئى 

داحان آنحضرت را ارعاب نموده و بلكھ محبوس و مقتول ساختند و در آمدند و در تمام منابر او را لعن كردند و م
اما ھر كارى كردند بر عظمت ! از نقل ھر گونھ حدیث و روایتى كھ متضمن فضیلت و بلند آوازى او بود مانع شدند



 و علو مقام او افزوده گشت ھمچنانكھ مشك را ھر قدر پوشیده دارند عطرش آشكار گردد و آفتاب را با كف دست
در اثر نابینائى"نتوان مستور نمود و روز روشن را اگر چشمى  و چھ گویم . نبیند چشمھاى دیگر آنرا ادراك نمایند "

در حق مردى كھ ھر گونھ فضیلتى بدو منسوب و او رئیس فضائل و چشمھ جوشان آنھا است و تمام مناقب را 
ب كرده باشد از خرمن علوم او خوشھ چینى زینت و شرافت باو است و ھر كس ھر چھ از علوم و دانشھا اكتسا

كرده است و معلوم است كھ اشرف علوم و دانشھا علم الھى است زیرا شرف علم بشرف معلوم است و این علم 
  .الھى از كلمات حكیمانھ آنحضرت اقتباس شده و نقل گردیده و ابتداء و انتھایش از او است

ظرند بزرگانشان مانند و اصل بن عطا شاگرد ابو ھاشم است و ابو گروه معتزلھ كھ اھل توحید و عدل و ارباب ن
ھاشم نیز شاگرد پدرش محمد حنفیھ بوده و محمد نیز پسر على علیھ السالم است كھ از دریاى بیكران علوم آنجناب 

و ھم و اما طائفھ اشعریھ این گروه نیز در علوم خود منسوب بھ ابو الحسن اشعرى بوده و ا. استفاده كرده است
شاگرد ابو على جبائى است كھ خود یكى از مشایخ معتزلھ است و در ھر حال ھر دو فرقھ از آنحضرت كسب دانش 
  .كرده اند و امامیھ و زیدیھ ھم كھ انتسابشان بھ آنحضرت ظاھر و آشكار است

قھاى حنفى مانند و از جملھ علوم علم فقھ است و ھر فقیھى كھ در اسالم است خوشھ چین خرمن فقاھت او است، ف
ابو یوسف و محمد و غیر آنھا از ابو حنیفھ اخذ فقھ كرده اند و اما شافعى كھ فقیھ بزرگى است فقھ را از محمد بن 
  .حسن آموختھ و فقھ او نیز بابو حنیفھ برگشت میكند

و ابو حنیفھ خود از  و اما احمد بن حنبل فقھ را از شافعى آموختھ و در اینصورت فقھ او نیز بابو حنیفھ بر میگردد
  .شاگردان حضرت صادق علیھ السالم است و فقھ آنجناب نیز بوسیلھ پدرانش بعلى علیھ السالم منتھى میشود

و اما مالك بن انس از ربیعة الرأى و او نیز از عكرمھ، عكرمھ ھم از عبد هللا بن عباس اخذ فقھ نموده است و ابن 
و ھنگامیكھ باو گفتند علم تو " كھ او را حبر امت گویند"مذ نموده است عباس خود در خدمت على علیھ السالم تل

مانند قطره . نسبت بعلم پسر عمویت على علیھ السالم بچھ میزان است گفت كنسبة قطرة من المطر الى البحر المحیط
م را از نظر علم ابن ابى الحدید كھ خودش معتزلى است ضمن اینكھ على علیھ السال[ بارانى نسبت بدریاى بى پایان 

میستاید منشأ علوم فرقھ ھاى معتزلھ و اشعریھ و حنفیھ و دیگران را نیز غیر مستقیم بھ آنحضرت نسبت میدھد و 
چنین وانمود میكند كھ آنھا ھم بر حق میباشند ولى باید دانست كھ این گروھھا بعدا راه غیر مستقیم پیموده و از 

ابن ابى الحدید پس از مدح و توصیف فراوان على علیھ السالم از نظر فضائل . ]! طریقھ حقھ امامیھ خارج شده اند
نفسانى چون شجاعت و سخاوت و عبادت و دیگر صفات عالیھ انسانى و سجایاى اخالقى مینویسد چھ بگویم در 

م مردم باره مردى كھ بر تمام مردم بھدایت سبقت جست و بخدا ایمان آورده و او را پرستش نمود در حالیكھ تما
ھیچكس جز رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بر آنحضرت . روى زمین سنگ را مى پرستیدند و منكر خالق بودند

در توحید سبقت نگرفت و اكثر اھل حدیث معتقدند كھ او اول كسى است كھ از پیغمبر تبعیت كرده و ایمان آورده 
ود فرمود انا الصدیق االكبر و انا الفاروق االول اسلمت است و جز عده قلیلى در این امر اختالف نكرده اند و او خ

یعنى من صدیق اكبر و فاروق اولم كھ پیش از اسالم مردم اسالم آوردم و . قبل اسالم الناس و صلیت قبل صلواتھم
14. ـ 7ص  1نقل از شرح نھج البالغھ جلد  41بحار االنوار جلد . [ پیش از نماز آنھا نماز خواندم . ]  

فال ریب عندنا ان علیا علیھ السالم كان وصى رسول : ى الحدید چند صفحھ پس از نوشتن این مطالب میگویدابن اب
26. ص 1شرح نھج البالغھ جلد [ هللا صلى هللا علیھ و آلھ و ان خالف فى ذلك من ھو منسوب عندنا الى العناد  . ] 

لى هللا علیھ و آلھ بوده است اگر چھ كسى كھ یعنى در نزد ما شكى نیست كھ على علیھ السالم وصى رسول خدا ص
ھمچنین ابن ابى الحدید در مدح على علیھ السالم ھفت قصیده . در نزد ما از اھل عناد باشد با این امر مخالف باشد

طوالنى و غرا سروده است كھ بھ القصائد السبع العلویات معروف است در قصیده اولى كھ مربوط بفتح خیبر است 
یخین چنین گویدضمن مذمت ش :  

و ما انس ال انس اللذین تقدما و للرایة العظمى و قد ذھبا بھا یشلھما من ال موسى شمر دل یمج منونا سیفھ  ·
و سنانھ عذرتكما ان الحمام لمبغض لیكره طعم الموت و الموت طالب دعا قصب العلیا یملكھا امروء یرى 

زا جواد عال ظھر الجواد و اخشب و اصلت فیھا ان طول الحرب و البؤس راحة فللھ عینا من راه مبار
شریب . مرحب القوم مقضبا فاشربھ كأس المنیة احوس من الدم طعیم و للدم  



و فرھما و الفرقد علما حوب مالبس ذل فوقھا و جالبیب طویل نجاد السیف اجید یعبوب و یلھب نارا غمده  ·
و الموت مطلوب بغیر افاعیل الدنائة مقضوب و  و االنابیب و ان بقاء النفس للنفس محبوب فكیف یلذ الموت

ان دوام السلم و الخفض تعذیب و للحرب كأس بالمنیة مقطوب تزلزل منھ فى النزال االخاشیب جرازا بھ 
شریب . شریب من الدم طعیم و للدم. حبل االمانى مقضوب من الدم طعیم و للدم  

القصائد السبع العلویات ـ القصیدة االولى[ پ  . ]  

جمھ ابیاتتر : 

ـ و آنچھ را كھ فراموش كنم فرار كردن این دو نفر را فراموش نمیكنم با اینكھ میدانستند كھ فرار از جنگ گناه 
  .است

لباس ذلت و خوارى بدان پوشانیدند" در اثر گریختن"ـ پرچم بزرگ و با افتخار پیغمبر را با خود بردند ولى  .  

ندو را راند در حالیكھ تیغ تیز و بلندى در دست داشت و بر اسبى چاالك آ" مرحب"ـ قھرمان قویدلى از آل موسى 
  .سوار بود

آنھا چون مرحب را چنین دیدند فرار "ـ شمشیر و نیزه او مرگ میریخت و از غالف تیغش آتش زبانھ میكشید 
  ."كردند

را دشمن داشتھ و  مى پذیرم زیرا ھر كسى مرگ" كھ از ترس مرحب فرار كردید"ـ من عذر شما دو نفر را 
  .دوستدار زندگى است

ـ با اینكھ ھر وقت مرگ بسراغ شما میآید آنرا دوست ندارید آنوقت چگونھ ممكن است خود بسراغ مرگ روید و از 
على علیھ "آنرا ترك گوئید و بگذارید راد مردى " دو تن مرد این میدان نیستید بھتر كھ"آن لذت ببرید؟ ـ شما 

شود كھ ھرگز گرد ننگ و مذلت بر دامن مردانگیش ننشستھ استآنرا مالك " السالم .  

ـ او چنان كسى است كھ طول جنگ و سختى را راحتى میداند و دوام مسالمت و گوشھ نشینى را رنج و عذاب 
  .میشمارد

  .ـ خوشا بحال چشمى كھ او را در حال جنگ و مبارزه بیند با اینكھ در جنگ كاسھ مرگ لبریز است

بلرزه در آیند" از ترس او"قویدلى كھ سوار بر اسب تیز دو بوده و بھنگام جنگ كوه ھا  ـ بخشنده .  

در اثر كشتھ شدن آرزو "ـ و مرحب در آنجنگ شمشیر برنده اى را كشیده بود كھ ریسمان آرزوھا بوسیلھ آن 
قطع میشد" كنندگان .  

بسیار رزمنده " براى احیاى حق"و او در جنگھا  كاسھ مرگ را باو نوشانید" على علیھ السالم"ـ پس شجاع پر دلى 
ھمچنین در قصیده خامسھ كھ در وصف آنحضرت سروده چنین گوید. و كشنده بود :  

ھو النبأ المكنون و الجوھر الذى و وارث علم المصطفى و شقیقھ اال انما االسالم لو ال حسامھ اال انما  ·
لھدى تعالیت عن مدح فابلغ خاطب اذا طاف قوم فى التوحید لو ال علومھ ھو االیة العظمى و مستنبط ا

المشاعر و الصفا و ان ذخر االقوام نسك عبادة و ان صام ناس فى الھواجر حسبة نصرتك فى الدنیا بما 
 استطیعھ فكن شافعى یوم المعاد و ناصرى 

كعرضة ضلیل تجسد من نور من القدس زاھر اخا و نظیرا فى العلى و االواصر كعفطة عنز او قالمة حافر  ·
و نھبة كافر و حیرة ارباب النھى و البصائر بمدحك بین الناس اقصر قاصر فقبرك ركنى طائفا و مشاعرى 



فحبك اوفى عدتى و ذخائرى فمدحك اسنى من صیام الھواجر فكن شافعى یوم المعاد و ناصرى فكن شافعى 
 یوم المعاد و ناصرى 

  [ .القصائد السبع العلویات ـ القصیدة الخامسة ]

  :ترجمھ ابیات

و چنان ذاتى كھ از نور تابان عالم قدس در این دنیا قبول تن " كھ جز خدا سر آنرا كس نداند"ـ اوست خبر مكنون 
  .نموده است

  .و وارث علم پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و برادر اوست و در علو مقام و اخالق كریمھ نظیر و مانند اوست

اگر جانفشانى او در "بود اسالم از بى ارزشى مانند آب بینى بز و یا مثل تراشیده سم بود ـ بدانكھ اگر شمشیر او ن
  ."غزوات نبود اسالم رواج نمیگرفت و در نظر مشركین ھمچنان بى اھمیت و بى ارزش بود

  .ـ بدانكھ اگر علوم او نبود علم توحید در معرض شخص گمراه قرار گرفتھ و غارت شده كافر بود

ت بزرگ خدا و استنباط كننده ھدایت است كھ صاحبان عقل و بصیرت در وجود او بحیرت افتاده اندـ او آی .  

  .ـ تو از مدح و توصیف باالترى و بلیغ ترین خطیب موقع مدح تو در میان مردم عاجزترین درماندگان است

عر من است كھ آنجا طواف ـ زمانیكھ گروھى بھنگام حج در مشاعر و صفا طواف میكنند قبر تو ھم ركن و مشا
  .میكنم

ـ و اگر گروھھائى از مردم براى آخرت خود عبادتى ذخیره میكنند پس بھترین و كافى ترین توشھ و ذخیره من 
  .محبت تست

  .و اگر مردم در شدت گرما براى رضاى خدا روزه میگیرند پس مدح تو باالتر از روزه روزھاى گرم است

یارى نمودم پس تو ھم در روز رستخیز شفیع و كمك من " با مدح و تمجید"دنیا ترا ـ بآنچھ استطاعت داشتم در 
و باز در قصیده فتح مكھ چنین گوید. باش :  

طلعت على البیت العتیق بعارض و اظھرت نور هللا بین قبائل رقیت باسمى غارب احدقت بھ بغارب خیر  ·
ھ تیم بن مرة و ال كان معزوال غداة برائة و ال المرسلین و اشرف فسبح جبریل و قدس ھیبة فتى لم یعرق فی

كان یوم الغار یھفو جنانھ حلفت بمثواه الشریف و تربة الستنفدن العمر فى مدحى لھ و ان ال منى فیھ العذول 
 فاكثرا 

یمج نجیعا من ظبى الھند احمرا من الناس لم یبرح بھا الشرك نیرا مالئك یتلون الكتاب المسطرا االنام و  ·
اعل وطأ الثرى و ھلل اسرافیل رعبا و كبرا و ال عبد الالت الخبیثة اعصرا و ال عن صلوة ام فیھا ازكى ن

مؤخرا حذارا و ال یوم العریش تسترا احال ثراھا طیب ریاه عنبرا و ان ال منى فیھ العذول فاكثرا و ان ال 
 منى فیھ العذول فاكثرا 

  [ .القصائد السبع العلویات ـ القصیدة الثانیة ]

  :ترجمھ ابیات

وارد مكھ گردیدى" بدون اطالع قبلى"ـ با لشگرى انبوه كھ از تیزى شمشیرھایشان خون میچكید  .  



خدا را ظاھر و آشكار نمودى" دین"ـ و در میان طوائفى از مردم كھ ھنوز مشرك و بت پرست بودند نور  .  

باال رفتى و در حالیكھ فرشتگان كتاب " شكستن ھبل بدوش پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ براى"ـ بھ بلندترین شانھ اى 
  .مسطور را میخواندند نظاره میكردند

و پاكیزه ترین كفش پوشى كھ راه رفتھ بر خاك" كائنات"ـ بدوش بھترین پیغمبران و اشراف مردمان  .  

از روى رعب  جبرئیل از ھیبت و شكوه تو تسبیح كرد و تقدیس نمود و اسرافیل ھم" براى بت شكنى تو"ـ پس 
مدخلیت ندارد و ھرگز در تمام " قبیلھ ابو بكر"ـ جوانمردى كھ در نسب او تیم بن مرة . تھلیل و تكبیر گفت

  .روزگارش الت خبیثھ را پرستش نكرده است

از بردن سوره برائت معزول شد و نھ از امامت نماز جماعت كھ قصد شروع آنرا كرده بود " مانند ابو بكر"ـ و نھ 
ار گردیدبر كن .  

دلش بلرزد و یا در سایبان بدر " با اینكھ پیغمبر در كنارش بود از ترس مشركین"ـ او مانند ابو بكر نبود كھ در غار 
  .پنھان شود و جنگ نكند

  .ـ سوگند میخورم بجایگاه شریف آنحضرت و بخاكى كھ بوى خوش آن مثل عنبر است

كنم اگر چھ مرا مالمت كند كسى كھ بسیار مالمت كننده باشدـ ھر آینھ عمر خود را در مدح آنحضرت تمام می .  

  :شافعى ھم كھ یكى از پیشوایان چھار فرقھ اھل سنت است در باره حضرت امیر علیھ السالم چنین گوید

قیل لى قل فى على مدحا قلت ال اقدر فى مدح امرء و النبى المصطفى قال لنا و ضع هللا بكتفى یده و على  ·
فى محل وضع هللا یده واضع اقدامھ .  

ذكره یخمد نارا مؤصده ضل ذو اللب الى ان عبده لیلة المعراج لما صعده فاحس القلب ان قد برده فى محل  ·
  .فى محل وضع هللا یده .وضع هللا یده

  :ترجمھ ابیات

را خاموش میكند" دوزخ"ـ بمن گفتھ شد كھ در باره على مدح بگو كھ ذكر او آتش شعلھ ور  .  

م توانائى مدح كسى را ندارم كھ در باره او شخص صاحب عقل بگمراھى افتاده تا جائیكھ او را پرستش نموده ـ گفت
  !است

  .ـ و پیغمبر برگزیده صلى هللا علیھ و آلھ بما فرمود كھ در شب معراج چون باال رفت

  .ـ خداوند دست خود را بدوش او نھاد كھ قلب وى احساس آرامش نمود

اشاره است بباال رفتن على "خود را در محلى گذاشت كھ خداوند دست عنایتش را در آنجا نھاده بود ـ و على پاى 
  ."علیھ السالم روى دوش پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ براى شكستن بت ھبل

  :ھمچنین شافعى در باره آنحضرت گوید

اكتمھ، اكتمھ الى متىاحب علیا ال ابالى و ان فشا انا عبد لفتى انزل فیھ ھل اتى الى متى  · .  
  .الى متى اكتمھ، اكتمھ الى متى .و ذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء الى متى اكتمھ، اكتمھ الى متى ·



باك ندارم اگر چھ آشكار شود و این دوستى فضل خدا است كھ بھر كھ " و از دشمنان"ـ على را دوست دارم 
  .خواست میدھد

و . ھل اتى در شأن او نازل شده تا كى آنرا پنھان كنم و تا كى آنرا بپوشانمـ من بنده آن جوانمردى ھستم كھ سوره 
  :باز در مدح خاندان پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ گوید

اذا فى مجلس ذكروا علیا فھذا من حدیث الرافضیة و شبلیھ و فاطمة الزكیة على ال الرسول صلوة ربى و  ·
 لعنتھ لتلك الجاھلیة 

اناس یقال تجاوزوا یا قوم ھذا یرون الرفض حب الفاطمیة و لعنتھ لتلك الجاھلیة و  ھربت الى المھیمن من ·
 لعنتھ لتلك الجاھلیة 

  .ـ زمانیكھ در مجلسى على و حسنین و فاطمھ علیھم السالم ذكر میشوند

  .ـ گفتھ میشود كھ اى قوم از این سخنان بگذرید كھ اینھا از سخنان رافضى ھا است

من میگریزم از مردمى كھ دوستى اوالد فاطمھ را رفض مى بینندـ بسوى خداوند مھی .  

  .ـ درود پروردگار من بر اوالد رسول صلى هللا علیھ و آلھ باد و لعنت او برچنین جاھلیتى

عمرو عاص نیز در مدح على علیھ السالم قصیده اى دارد معروف بجلجلیھ كھ در آن بماجراى روز غدیر اشاره 
رت را تصدیق و تأیید كرده است و جریان امر بدینقرار بوده كھ پس از آنكھ عمرو عاص كرده و والیت آنحض

چنانكھ سابقا اشاره شد از جانب معاویھ بحكومت مصر منصوب گردید معاویھ از او تقاضاى خراج مصر را نمود 
قصیده غرائى سروده  عمرو اعتنائى نكرد معاویھ براى بار دوم و سیم قضیھ را تعقیب كرد عمرو در پاسخ معاویھ

و باو ارسال نمود عالمھ امینى آنرا در جلد دوم الغدیر آورده و دانشمند محترم محمد على انصارى نیز قصیده 
  :مزبور را بصورت نظم ترجمھ كرده است و ما ذیال ھمان ترجمھ را مینگاریم

م شام بدانھا گفتمى ھر معاویھ ھال اى مرد جاھل مگر كردى تو مكر من فراموش گروھى سوى تو از مرد ·
فرض و واجب تمام، این گفتھ را از من شنفتند ز من پرسان ھمھ جھال شامى بگفتم باید آرى برگزیدن 
على چون خون عثمان ریخت بر خاك چو جیش شام از من این شنیدند ھمھ بند كمر را تنگ بستند على 

عورت یاد دادم بھ پیش نیش تیغ شیر چون اژدھاى مردم او بار مصاحف بر سنان نیزه بستم بلشگر كشف 
یزدان معاویھ مگر كردى فراموش چو عجل سامرى آن اشعرى مرد مرا دانست ھمچون خویش نادان 

بنرمیھا چنانش بردم از راه على را از خالفت خلع كردم ترا پوشاندم آن جامھ بھ پیكر پس از مأیوسى از 
ام مشھور آفاق بدان اى زاده ھند جگر خوار اگر  كار خالفت ترا من بر سر منبر نشاندم ترا من كرده

نیرنگ و مكر من نمى بود بدل كردم بدنیا دین خود را مگر ما، در غدیر خم نبودیم بفرمان خدا با ساربان 
گفت سریرى از جھاز اشتران ساخت كمرگاه على را چنگ بر زد على را گفت میر مؤمنان است ھر 

ھد ما را در شكستھ است عمر آن كوترا شیخ و دلیل است بجان و دل آنكس را منم موال و آقا ھر آنكس ع
على را دست بوسید من و تو ھر دو، با كارى كھ كردیم كجا با خون عثمان میتوان رست على در حشر 
فردا دشمن ما است نمیدانم چھ عذر آریم فردا بمن بستى تو عھد اى زاده ھند ز شیران حجازى بستھ شد 

استاندارى مصر ز دین بگذشتھ كوشیدم كھ تا آنك بتو گردید صافى عرصھ ملك روان دست مرا بخشى تو 
شد از تو فرمان در ممالك كنون از من خراج مصر خواھى؟ بیاد آور ھمان شب را كھ چون سگ ز دست 
حیدر صفدر فتاده ز تیغ مالك اشتر طپیده ز ترس و بیم مردان عراقى تو چون مرغى كھ سخت افتاده در 

دان وسعت فضا بر سینھ ات تنگ بذیل من زدى دست و من از مكر كنون یكسو نھى شرم و حیا را دام ب
شنیدستم كھ تا با عتبھ گفتى بحق حق شنیدم گر كھ زین بعد چنان فرعون آرى یاد از مصر یكى لشگر 

روان سازم سوى شام ز او رنگ خالفت بر سر خاك على شایستھ او رنگ شاھى است كجا آنكرمك شب 
 تاب و خورشید معاویھ است مركز بر بدیھا على مجموعھ و كان فضائل 



نقاب جھل را از رخ فرو ھل بصفین در چنان غوغاى ھائل نھاده رو بدستور تو مایل بدون حب تو كارى  ·
است باطل ز حق گرداند روى آن جیش غافل كھ آیا ما ببریم از على دل؟ چنان مفضول بر آن مرد فاضل 

ن چون دمع ھاطل بجنگ و كینھ گردیدند شاغل كھ جویند از غضنفر خون نعثل چو دیدم از او ریزید خو
پاره كرد از ما سالسل برایت كردم آسان كار مشكل كھ چون باید عقب زد شیر مقبل بروى خاك، خود 

كردم شل و ول نمودم دومة الجندل چو منزل ابو موسى سفیھ و غیر عاقل چنان گاوى مرا بد در مقابل كھ 
مقصودم ھمھ زو گشت حاصل بسان خلع خاتم از انامل چنان نعلى كھ پوشانى بناعل شدى از من تو سر 
خیل قبائل ھمھ رنج تو از من گشت زایل خر و بار است مشھور از اوائل اعالى نیز دانند و اسافل نمى 

ال یا ناقگى محمل بودى خالفت را تو شامل فكندم خود بچاھى گود و ھائل محمد نزد طفل و پیر و كامل ا
فرو ھل كھ بینندش ھمھ خیل و قوافل ھمھ دیدیم از او دست و انامل بدان جبریل از عرش است نازل على 

موال است گر دانا و جاھل خدا زو بشكند بند و مفاصل بھ بخ بخ على را گشت قائل بھ بیعت او از اول 
تست مخجل ز ما كیفر كشد خالق گشت داخل بدوزخ ھر دو خود كردیم داخل از آن موقف كھ بس سخ

عادل چھ باید گفت پاسخ در مقابل كھ چون آن جنگ و كین گردید زایل كشیدى رخت از آن دریا بساحل 
شوم سیراب از آن شیرین مناھل ترا بر تخت بنشاندم بباطل ھمھ شیران كشیدى در سالسل بسویت آمد از 
ى فریاد ھائل بچرخ چارمین بانگ زالزل بخون سپاھت میزد !ھر سو قوافل زھى سوداى خام و فكر باطل
سر لشگرانت ھمچو بسمل بگردت لشگرت نوح ثواكل رھائى خواستى زان دام مشكل بچشمت كوه و تل 
چون حب فلفل از آن آشوب كردم راحتت دل دھى تشكیل دور از من محافل كھ بنماید بمصر و نیل منزل 

بم كواھل شرائینت بر آرند از مفاصل كشانندت نشانندت نشینى بین اقران و اماثل چنان ھامان ز تو كو
بمعزل نھ تو اى مرد رذل و پست و جاھل بسیمرغى مگس كى شد معادل على مجموعھ و كان فضائل 

 على مجموعھ و كان فضائل 

367. محمد صلى هللا علیھ و آلھ پیغمبر شناختھ شده جلد اول ص ] . ]  

ھ السالم مطالبى مى پرسید عقیل جریان حدیده محماة را بمعاویھ شرح داد معاویھ روزى از عقیل در باره على علی
نقل از ابن ابى  42بحار االنوار جلد [ رحم هللا ابا حسن فلقد سبق من كان قبلھ و اعجز من یاتى بعده : معاویھ گفت

ده نمودخدا رحمت كند على را كھ برپیشینیانش سبقت گرفت و آیندگان را عاجز و در مان. ] "الحدید ".  

جار هللا زمخشرى كھ از فحول علماء و مفسرین اھل سنت بوده و بھ تعصب موصوف است میگوید در حدیث 
  :قدسى وارد است كھ خداى تعالى فرماید

داخل بھشت میكنم آنكس را كھ . "ال دخل الجنة من اطاع علیا و ان عصانى، و ادخل النار من عصاه و ان اطاعنى
اگر چھ مرا نا فرمانى كند، و داخل دوزخ میكنم كسى را كھ على را نافرمانى كند اگر چھ مرا  اطاعت على را نماید

  "اطاعت كرده باشد

آنگاه زمخشرى میگوید این رمزى نیكو است چھ دوستى و حب على علیھ السالم ایمان كامل است و با وجود ایمان 
یفرماید اگر چھ بمن عصیان نماید او را میآمرزم براى كامل اعمال سیئھ بایمان زیان نمیرساند و اینكھ خداوند م

و اینكھ فرمود بآتش در افكنم آنكس را كھ با على عصیان ورزد اگر چھ مرا . اكرام مقام على علیھ السالم است
اطاعت كند براى اینست كھ ھر كس دوستدار على نباشد او را ایمانى نیست و طاعت دیگرش از راه مجاز است نھ 

را كھ سایر اعمال وقتى حقیقى خواھند بود كھ بدوستى على علیھ السالم مضاف گرددحقیقت زی پس ھر كس دوست  .
بدارد على را البتھ اطاعت كرده است خدا را و ھر كس مطیع خدا باشد رستگار گردد بنا بر این حب على اصل 

مردم از این دو بیرون نیست  ایمان و بغض على اصل كفر بوده و در روز قیامت جز حب و بغض نیست یعنى حال
كھ یا دوستدار على ھستند و یا دشمن او، دوستدار آنحضرت را سیئھ و حسابى نیست و ھر كس را حسابى نباشد 
بھشت منزل و سراى او است و دشمن او را ایمانى نیست و ھر كس را ایمان نباشد خداوندش بنظر رحمت نگردد و 

پس دشمن على را ھرگز از گزند عذاب رھائى نیست و دوست . م استطاعتش عین معصیت باشد و جایش در جھن
فطوبى الولیائھ و سحقا العدائھ. او را در عرصھ محشر توقف و درماندگى نباشد .  

127ص  7نقل از ناسخ التواریخ امام باقر جلد [ خوشا بحال دوستانش و بدا براى دشمنانش  . ]  



[ ما جاء الحد من اصحاب رسول هللا من الفضائل ما جاء لعلى : گویداحمد بن حنبل كھ پیشواى فرقھ حنبلى است 
یعنى آنچھ از فضائل براى على علیھ السالم آمده بھیچیك از اصحاب رسول خدا صلى هللا . ] 48كشف الغمھ ص 

  .علیھ و آلھ نیامده است

ماه مشھورتر و از سنگریزه بیشتر ابن جوزى در تذكره خود مینویسد فضائل امیر المؤمنین علیھ السالم از آفتاب و 
ناسخ التواریخ [ است و آن بر دو قسم است یكقسم از قرآن استنباط شده و قسم دیگر از سنت طاھره مفھوم میشود 

بعضى از محققین خارجى و مستشرقین نیز ضمن اظھار نظر در باره شخصیت على . ] 134ص  7امام باقر جلد 
فصل آنحضرت ھم اشاره كرده اند چنانكھ جان دیون پورت دانشمند انگلیسى در علیھ السالم بوالیت و خالفت بال 

مینویسد كھ پیغمبر در پایان كالم این جمالت را با فصاحت و بالغت " كھ شرحش سابقا گذشت"باره یوم االنذار 
ست آن مردى كھ بیان كرد كھ از میان شما كدام كس مرا یار و یاور خواھد بود كھ این بار را بر دوش گذارد؟ كی

 خلیفھ و وزیر من باشد ھمانطور كھ ھارون براى موسى بود؟ 

افراد حاضر در آن مجلس ھمھ در حال بھت و سكوت ماندند و ھیچكدام جرأت نكردند این عطیھ خطیر را بپذیرند 
ر عھده تا اینكھ على جوان و چاالك پسر عم پیغمبر برخاست و گفت من این دعوت را مى پذیرم و وزارت ترا ب

محمد صلى هللا علیھ و آلھ پس از شنیدن این بیانات، على جوان و جوانمرد را در آغوش گرفت و او را . میگیرم
عذر تقصیر بھ پیشگاه محمد و قرآن جیبى ص [ گفت برادر و وزیر مرا ببینید " بحاضرین"بسینھ اش چسباند و 

27. ]  

ان قھرمانان بفارسى ترجمھ شده است مینویسد ما چاره نداریم توماس كارالیل انگلیسى در كتاب االبطال كھ بعنو
جز اینكھ او را دوست داشتھ باشیم بلكھ باو عشق بورزیم زیرا او جوانمردى شریف و بزرگوار بود دلش از مھر و 
عطوفت سرشار و در عین حال از شیر شجاع تر بود، او عادل بود و در این امر بقدرى افراط كرد كھ حتى جان 

االبطال ص [ د را نیز در راه عدالت فدا نمود خو 128. ]  

شبلى شمیل با اینكھ شخص مادى است میگوید امام على بن ابیطالب بزرگ بزرگان و تنھا نسخھ منحصر بفردى 
بارون كارادیفو . است كھ شرق و غرب، گذشتھ و آینده نتوانستھ است صورتى كھ با این اصل تطبیق كند بیرون دھد

على مولود حوادث نبود بلكھ حوادث را او بوجود آورده بود اعمال او مخلوق فكر و عاطفھ : رانسوى گویددانشمند ف
و مخیلھ خود او است پھلوانى بود كھ در عین دلیرى دلسوز و رقیق القلب، و شھسوارى بود كھ در ھنگام رزم 

در راه حقیقت جان خود را فدا نمود روحى آزمائى زاھد و از دنیا گذشتھ بود بمال و منصب دنیا اعتنائى نداشت و 
  .بسیار عمیق داشت كھ ریشھ آن ناپیدا بود و در ھر جا خوف الھى آنرا فرا گرفتھ بود

بارى عظمت و حقانیت على علیھ السالم بر تمام محققین و علماى جھان اعم از اھل سنت و دیگران ثابت و روشن 
فا كردیماست و ما براى نمونھ بنگارش این مختصر اكت .  

 در نفى امامت از غیر على 

 لیس من اذنب یوما بامام كیف من اشرك دھرا و كفر؟  ·
 كیف من اشرك دھرا و كفر؟ كیف من اشرك دھرا و كفر؟  ·

  "از قصیده مال مھر على خویى"

سد چنانكھ در فصل یكم این بخش بثبوت رسید موضوع امامت موھبت و منصب الھى است و این مقام بظالمین نمیر
ال ینال : زیرا خداوند در برابر تقاضاى حضرت ابراھیم كھ عرض كرد از ذریھ من ھم امامانى قرار بده فرمود

بظالمین نمیرسد و منظور از ظلم در این آیھ تنھا " امامت"یعنى عھد من . ] 124. سوره بقره آیھ[ عھدى الظالمین 
آن بكار رفتھ است ھمچنانكھ در تعریف عدل میگویند  ستم بدیگرى نیست بلكھ ظلم در برابر عدل و بمعناى وسیع



قرار دادن ھر چیزى در جاى خود او ظلم نیز قرار دادن ھر چیزى در جاى غیر خود میباشد و باالترین درجھ آن 
ان الشرك لظلم عظیم و ھمچنین فرماید: شرك بت پرستى بجاى توحید و خدا پرستى است كھ خداوند فرماید :  

و چون خلفاى ثالثھ پیش از اسالم كافر و بت پرست بودند لذا جزو ظالمین محسوب شده و . ظالمونالكافرون ھم ال
شایستگى امامت را نداشتھ اند بر خالف على علیھ السالم كھ ایمان او از فطرت بوده و لحظھ اى بت را سجده 

در كوچكى بتھا را نپرستید و نكرده بود چنانكھ شیخ سلیمان بلخى از ابن سعد روایت میكند كھ آنحضرت ھرگز 
ینابیع [ بھمین جھت در باره او گویند كرم هللا وجھھ ـ لم یعبد االوثان قط فى صغره و من ثمة یقال فیھ كرم هللا وجھھ 
280. المودة ص . ]  

م ھمچنین ابن مغازلى شافعى بسند خود از عبد هللا بن مسعود نقل میكند كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سل
و من و . ] "35. سوره ابراھیم آیھ[ و اجنبنى و بنى ان نعبد االصنام : فرمود دعاى ابراھیم كھ بخداوند عرض كرد

شامل حال من و على شد كھ ھیچیك از ما بت را سجده نكردیم در نتیجھ " فرزندانم را از بت پرستى دور گردان
ممكن است اعتراض گردد و گفتھ شود . ] 276. زلى صمناقب ابن مغا[ خداوند مرا نبى و على را وصى قرار داد 

  .كھ خلفا پس از تشرف بدین اسالم از كفر و شرك خارج شده و موحد گشتند و در اینصورت جزو ظالمین نمیباشند

پاسخ اینست كھ اوال صیغھ ال ینال در آیھ ال ینال عھدى الظالمین فعل مستقبل منفى است و شامل تمام اوقات و 
ده است و اگر استثنائى در كار باشد دخول آن در حكم مستثنى منھ واجب است چنانچھ از كفر زمان پیش ازمنھ آین

ال ینال عھدى الظالمین اال بعد : از اسالم خلفاء صرف نظر شود در اینصورت آیھ مباركھ بدین ترتیب گفتھ میشد
یك لحظھ ھم كافر و ظالم باشد عھد خدا ولى چون استثنائى بر آن وارد نشده است بنا بر این كسى . ترك الظلم

باو نمیرسد ھمچنانكھ شاعر گوید" امامت" :  

 لیس من اذنب یوما بامام كیف من اشرك دھرا و كفر  ·
 كیف من اشرك دھرا و كفر كیف من اشرك دھرا و كفر  ·

وره مائده فرمایدثانیا خلفاء پس از تشرف باسالم ھم مرتكب ظلم بمعنى وسیع و عمومى آن شدند زیرا خداوند در س :  

ھمچنین در آیھ قبل از این آیھ مى فرماید. و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك ھم الظالمون :  

و باز در ھمان سوره میفرماید. و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك ھم الكافرون :  

47. و 44و  45سوره مائده آیھ [ و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك ھم الفاسقون  . ]  

اگر چھ این آیات در مورد یھود و نصارا نازل شده ولى چون تقییدى بكار نرفتھ لذا مطلقیت آنھا براى ھمیشھ 
محفوظ است و از مضمون آیات مزبور استنباط میشود كھ ھر كس بر خالف دستورات خدا حكم كند او ظالم و كافر 

ال عھدى الظالمین شایستگى احراز مقام امامت یعنى خالفت و فاسق خواھدبود و در نتیجھ با توجھ بمفاد آیھ ال ین
الھیھ را نخواھد داشت زیرا فاقد عصمت خواھد بود بعضى از علماى عامھ نیز مانند بیضاوى و زمخشرى باین 
  .عقیده ھستند كھ امامت بمشرك و فاسق نمیرسد

قرآن حكم كرده و عقیده و نظر خود را خلفاى ثالثھ در زمان تصدى مقام خالفت علنا در مواردى بر خالف آیات 
در صحیح . بر گفتھ خدا و پیغمبر مقدم داشتند و بعبارت دیگر اجتھاد در برابر نص نمودند كھ آنرا بدعت گویند

مسلم و صحیح بخارى كھ از كتب معتبر اھل سنت است وارد شده است كھ پس از رحلت پیغمبر اكرم صلى هللا 
مقصود استرداد [ مھ علیھا السالم پیش ابو بكر رفت و مطالبھ ارث پدرش را نمود علیھ و آلھ و سلم دخترش فاط

در اینمورد توضیحات " خالفت ابوبكر"فدك بود كھ ابوبكر آنرا متصرف شده بود و ما در فصل سوم بخش دوم 
  [ .الزمھ را داده ایم



ركنا فھو صدقة یعنى ما گروه پیغمبران ارث نحن معاشر االنبیاء ال نورث ما ت: ابو بكر گفت پیغمبر فرموده است كھ
  .نمیگذاریم و ھر چھ از ما باقى بماند صدقھ است

از تجزیھ و تحلیل مضمون این حدیث جعلى كھ سخن ابو بكر بود مخالفت او با قرآن و ھمچنین عدم شایستگى وى 
  :براى جانشینى پیغمبر اكرم واضح و آشكار میگردد زیرا

سوره نمل آیھ [ و ورث سلیمان داود : كریم فرمایداوال خداوند در قرآن  16. ] " و " سلیمان از پدرش داود ارث برد
زكریا بخداوند . ] "6سوره مریم آیھ [ فھب لى من لدنك ولیا یرثنى و یرث من ال یعقوب : باز از قول زكریا فرماید

ول ابو بكر پیغمبران ارث باقى اگر بق". عرض میكند كھ بمن فرزندى عطا كن كھ از من و آل یعقوب ارث برد
نمیگذارند جواب این آیھ ھا چیست؟ اكنون میگوئیم مطلب از سھ حال خارج نیست یا باید بگوئیم ابو بكر این حدیث 
را جعل نمود و عمال با قرآن مخالفت كرد در اینصورت باستناد مفاد آیات سوره مائده كھ گذشت ظالم و كافر 

یا باید بگوئیم ابو بكر حدیث را جعل نكرد و در قول خود صادق بود در . اردمحسوب شده و حق امامت را ند
باید خود پیغمبر بر خالف قرآنى كھ بر او وحى شده سخنى فرموده باشد و این ھم كھ محال " نعوذ با涐"اینصورت 

ات قرآن منافات شق ثالث اینست كھ بگوئیم ابو بكر حدیث را جعل نمود ولى نمیدانست كھ این حدیث با آی. است
در اینصورت نیز ابو بكر ھم تھمت و دروغ بھ پیغمبر بستھ كھ حدیث " یعنى عمدا مخالفت قرآن را ننمود"دارد 

جعلى را باو نسبت داده است و ھم عدم شایستگى خود را براى جانشینى آنحضرت ثابت كرده است زیرا كسیكھ از 
را كھ در مورد پیغمبران است نداند چگونھ چنین كسى در مسند قرآن این قدر بى اطالع باشد كھ چنین آیھ ھائى 

 پیغمبر نشستھ و در كلیھ احكام و مسائل شرعى حكومت میكند؟ 

ثانیا وقتى حضرت زھرا علیھا السالم با احتجاج كوبنده خود او را محكوم و مجاب كرد كھ چرا بھ پدر من تھمت 
دعوى خویش شاھد خواست این امر نیز دلیل دیگر بر مخالفت ابو مى بندى ابو بكر از آن علیا مخدره براى اثبات 

بكر با قرآن است زیرا شاھد از كسى خواستھ میشود كھ بصحت قول او اعتماد نشود در حالیكھ فاطمھ علیھا السالم 
  .بحكم آیھ تطھیر معصومھ بوده و رد دعوى او رد قول خدا و تكذیب و انكار آیھ تطھیر است

ھود فاطمھ خود على علیھ السالم بود ولى شھادت آنحضرت بعلت اینكھ شوھر فاطمھ است مورد ثالثا یكى از ش
چون على علیھ السالم نیز "قبول ابو بكر واقع نشد در اینجا نیز ابو بكر عالوه بر اینكھ رد آیھ تطھیر را نمود 

سوره ھود مخالفت كرده است  17آیھ  سوره رعد و 43با آیات دیگرى نیز مانند آیھ " مشمول مفاد آیھ مزبور میباشد
زیرا ھمچنانكھ در فصل دوم این بخش اشاره شد خداوند در آیات مزبور على علیھ السالم را شاھد رسالت پیغمبر 
اكرم صلى هللا علیھ و آلھ معرفى نموده است كھ ما ھم در نقل روایات مربوط بآن آیات بمنابع اھل سنت استناد كرده 

امر را كھ ابو بكر بچھ جرأتى شاھدى را كھ از طرف خدا تعیین گردیده قبول نكرده است جز ایم حاال علت این 
  !مخالفت با خدا و قرآن چیز دیگرى نمیتوان گفت

یكى دیگر از مخالفت ھاى ابو بكر با قرآن حذف المؤلفة قلوبھم در آیھ ـ ایست كھ براى محل ھاى مصرفى زكوة 
ریم فرمایدتعیین شده است خداوند در قرآن ك :  

انما الصدقات للفقراء و المساكین و العاملین علیھا و المؤلفة قلوبھم و فى الرقاب و الغارمین و فى سبیل هللا و ابن 
60سوره توبھ آیھ [ السبیل فریضة من هللا  . ]  

ن باسالم الفت یعنى زكوة را باید منحصرا براى فقرا و مساكین و جمع آورى كنندگان آن و براى كسانى كھ دلھایشا
كھ از اداى آن "و براى آزاد كردن بندگان و براى قرض داران " تا در نتیجھ دلگرم شده و قبول اسالم نمایند"گیرد 

و براى ھر كارى در راه خدا و براى ابن السبیل مصرف نمود و این فریضھ اى است از جانب خدا" عاجزند .  

كھ در فقھ حنفى تدوین شده نقل گردیده است كھ ابو بكر برھنمائى  در كتب عامھ من جملھ در كتاب الجوھرة النیرة
عمر المؤلفة قلوبھم را كنار گذاشت و سنیان آنرا حكم اسقاط گویند یعنى اگر كسى زكوة را بدین مصرف رساند ذمھ 
  !اش برى نمیشود



ـ  24سوره نساء آیھ [ ریضة را طى آیھ شریفھ فما استمتعتم بھ منھن فاتوھن اجورھن ف" صیغھ"خداوند عقد منقطع 
را بدھید كھ واجب است" مھرشان"پس از آنكھ از آنھا تمتع بردید مزد آنھا  . ]  

جائز و حالل فرموده است ولى عمر در دوران خالفت خویش متعھ زن و متعھ حج را با اینكھ خود بوقوع آنھا در 
رد و مرتكب را ھم بكیفر و عقوبت تھدید نمود و این زمان پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ اعتراف مینمود تحریم ك

مطلب در كتب عامھ با مختصر اختالفى در كلمات و الفاظ وارد گشتھ است در صحیح مسلم از جابر بن عبد هللا نقل 
متعتان كانتا على عھد رسول هللا محللتان فانا انھى عنھما و اعاقب  :شده است كھ عمر باالى منبر رفت و گفت

یعنى دو متعھ در زمان رسول خدا حالل بودند من از آندو ممانعت میكنم و مرتكب . متعة الحج و متعة النساء علیھما
  .آنرا بكیفر میرسانم آندو، متعھ حج و متعھ زن است

در سنن بیھقى از مسلم بن ابى نضره روایت شده است كھ بجابر گفتم ابن زبیر از متعھ نھى میكند و ابن عباس امر 
ید جابر گفت ما با رسول خدا تمتع كردیم ابو بكر ھم با ما بود عمر كھ بخالفت رسید گفت پیغمبر ھمین پیغمبر مینما

و قرآن ھمین قرآنست ولى دو متعھ كھ در زمان پیغمبر بود من از آنھا نھى میكنم و ھر كھ مرتكب آنھا شود مورد 
كند دست نیابم جز اینكھ سنگسارش میكنم و دیگرى كیفر قرار میدھم یكى متعھ زن است بر كسى كھ نكاح منقطع 

  .متعھ حج

در صحیح ترمذى نقل شده كھ كسى از پسر عمر متعھ حج را پرسید پاسخ داد حالل است، سائل گفت پدرت از آن 
 گفت بگو ببینم اگر پدرم از چیزى نھى كرد ولى رسول خدا آنرا انجام داد تو از كدام آندو پیروى میكنى؟! نھى كرده

سائل گفت از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ پسر عمر گفت پس رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ آنرا بجا آورده 
2تفسیر المیزان جلد [ است  . ]  

ما در اینجا از اھل سنت مى پرسیم مگر احكام شریعت مقدسھ اسالم تا ابد پایدار نیست؟ و مگر حالل و حرام 
حرام نیست؟ مگر واضع قوانین در ادیان الھیھ خود خداوند نیست؟ پیغمبر تا روز قیامت حالل و   

اھل تشیع كھ امام را معصوم و نماینده الھى میدانند چنین اختیارى را براى او قائل نیستند كھ احكام شرع را تغییر 
ھل سنت كھ بعصمت دھد و یا نسخ و جعل كند بلكھ او را مبین و مفسر و مترجم احكام دین و آیات قرآن میدانند اما ا

خلیفھ ھم معتقد نبوده و آنرا من در آورى و باجماع مشتى عوام الناس میدانند چگونھ چنین اختیارى را براى او 
جائز میدانند كھ ھر چھ خاطر مباركشان خواست در احكام شریعت دخل و تصرف كنند و حتى پارا فراتر گذاشتھ 

؟ .صراحة اقرار بمخالفت پیغمبر نمایند  

قل ما یكون لى ان ابدلھ من تلقاء نفسى ان اتبع اال ما یوحى الى انى اخاف : ند در قرآن كریم بھ پیغمبرش فرمایدخداو
اى پیغمبر بآنھا بگو من مجاز نیستم كھ از پیش خود . ] "15سوره یونس آیھ  ] ان عصیت ربى عذاب یوم عظیم

ود و من از عذاب روز بزرگ میترسم كھ پروردگارم قرآن را تبدیل كنم من پیروى نمیكنم مگر آنچھ بمن وحى میش
پس جائیكھ خود پیغمبر نتواند وحى الھى را تغییر و تبدیل كند و در اینمورد از عذاب روز . " را نافرمانى كنم

 قیامت بترسد جناب خلیفھ چگونھ بخود این اجازه را داده است؟ 

در یك مجلس كھ گفت مردم استعجال دارند و خوبست از مخالفتھاى دیگر عمر با قرآن سھ طالقھ كردن زن است 
طلقتك ثالثا كافى است كھ او را سھ طالق داده باشد در : فاصلھ میان آنھا نباشد یعنى اگر مردى بزنش بگوید

صورتیكھ اگر مردى ھم بدانگونھ گفتھ باشد این سخن یك طالق بیشتر محسوب نمیشود چنانكھ در تفسیر الدر ـ 
رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ از مردى كھ زنش را طالق داده و محزون بود پرسید او را المنثور است كھ 

چگونھ طالق دادى؟ عرض كرد او را در یك مجلس سھ طالق دادم فرمود این یك طالق است اگر میخواھى باو 
229. سوره بقره آیھ[ و آیھ الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان . رجوع كن داللت دارد كھ این  [ .

  .طالقھا باید متفرق و از ھم فاصلھ داشتھ باشند

  .عمر در آیھ مربوط بوضوء نیز مخالفت كرده و دستور داده است كھ بجاى مسح پا آنرا بشویند



اما در باره مخالفتھاى عثمان با دستورات الھى و سنت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ نیازى بتوضیح نیست و این مرد 
ار را بجائى رسانید كھ خود مسلمین بخانھ اش ریختھ و مقتولش ساختندك .  

مخالفتھاى خلفاء با احكام قرآن در كتب عامھ و خاصھ بطور تفصیل نوشتھ شده و ما فقط بذكر این چند فقره اكتفا 
یند كھ در آنكتاب كردیم و طالبین میتوانند بكتاب نفیس النص و االجتھاد تألیف عالمھ سید شرف الدین مراجعھ نما

اجتھاد در مقابل نص"تمام مخالفتھاى اھل بدعت تفصیال قید شده و تحت عنوان    .بفارسى نیز ترجمھ شده است "

بعضى از علماى تسنن را مانند ابن حجر عقیده بر اینست كھ چون صحابھ پیغمبر من جملھ خلفاء مجتھد بوده اند لذا 
اعى بعمل آمده و بفرض اینكھ اجتھاد آنان بر خالف دستورات شرع باشد این تغییر و تبدیل بمقتضاى شرایط اجتم

  !!چون خطایشان عمدى نبوده معذور میباشند

پاسخ اینست كھ اوال ھیچ دلیلى در دست نیست كھ ھمھ صحابھ مجتھد باشند و بفرض صحت مطلب آن صحابى 
كھ در مذمتشان سوره اى نازل شده در میان مورد اكرام است كھ تابع دستورات پیغمبر باشد و اال منافقین نیز 

ثانیا از شرایط اجتھاد داشتن ملكھ عدالت است و آن با ظلمى كھ از ناحیھ خلفاء سر زده است  .صحابھ بوده اند
ثالثا اجتھاد در مواردى است كھ نصى نباشد و یا نص اجمال و اطالق داشتھ و بر اساس . تناقض و منافات دارد

ج باظھار نظر شود و این اجتھاد ھم در صورتى صحیح است كھ بر وفق كتاب خدا و سنت قواعد مسلمھ احتیا
و " قرآن"پیغمبر بوده و در جھت مخالف نص صریح نباشد و منظور از نص در اصطالح فقھ گفتار صریح خدا 
جتھاد در سنت سنیھ و سخنان روشن پیغمبر است كھ توسط راویان احادیث بدست مردم رسیده است بنا بر این ا

مقابل نص مقدم داشتن نظر شخصى است بر فرمان خدا و دستور پیغمبر و این ھمان بدعت است كھ شرعا و عقال 
سوره مائده كھ در اول این فصل بدانھا اشاره  47و  45و  44بطالن آن روشن و چنین مجتھدى مشمول مفاد آیات 

  .گردید خواھد بود

میآید اینست كھ خلفاء چھ در دوران جاھلیت بعلت بت پرستى و چھ پس از نتیجھ اى كھ از مباحث این فصل بدست 
تشرف باسالم بعلت نا فرمانى و مخالفت با دستورات خدا بمدلول آیھ ال ینال عھدى الظالمین شایستگى مقام امامت 

رى صورى و را كھ یك موھبت الھى و توأم با عصمت و طھارت است نداشتھ اند و خالفت آنان مانند حكومتھاى بش
ظاھرى بوده است و چنین خالفتى ربطى بامامت كھ ھمان خالفت الھیھ بوده و مخصوص ائمھ اثنى عشر علیھم 
  .السالم است ندارد

 

 

 

 

 رد دالئل اھل سنت 

 أفمن یھدى الى الحق احق ان یتبع امن ال یھدى اال ان یھدى فما لكم كیف تحكمون؟ 

" 35سوره یونس آیھ  "  

استدالالت گذشتھ در فصول پیشین براى اثبات خالفت بال فصل على علیھ السالم كافى بنظر  اگر چھ ھر یك از
میرسد ولى براى اتمام حجت و تكمیل مباحث قبلى در این فصل نیز برد پاره اى از دالئل اھل سنت كھ سست تر از 
  .تار عنكبوت است اشاره میشود تا حقیقت امر براى طالبان حق روشن گردد



كم ـ چون ابو بكر نسبت برسول خدا فداكارى كرده و ھنگام ھجرت با او سفر كرده و مصاحب او و رفیق دلیل ی
  .غار بود لذا از روى در قرآن نام برده شده و این فضیلت دلیل شایستگى او بر خالفت میباشد

ا منشأ الھى دارد و امام رد دلیل فوق ـ اوال چنانكھ در فصل یكم این بخش بثبوت رسید امامت و جانشینى رسول خد
باید از جانب خدا تعیین شده و بوسیلھ پیغمبر بمردم ابالغ گردد ھمانطوریكھ برابر آیھ تبلیغ در غدیر خم تعیین و 
  .ابالغ گردیده است

ثانیا مسافرت ابو بكر با آنحضرت طبق قرار قبلى نبوده بلكھ تصادفا در راه باو برخورد كرده بود و طبرى در 
تاریخ خود مینویسد كھ ابو بكر از عزیمت پیغمبر اطالعى نداشت جزء سیم .  

ثالثا نفس مصاحبت دلیل فضیلت نمیشود زیرا حضرت یوسف نیز در زندان عزیز مصر با دو نفر كافر كھ بارباب 
ر ام یا صاحبى السجن ءارباب متفرقون خی: انواع قائل بودند مصاحب بود كھ در اینمورد خداوند از قول او فرماید

پس " بھترند یا خداى یكتاى قاھر؟ " كھ شما قائلید"هللا الواحد القھار؟ اى دو مصاحب و رفیق من آیا خدایان متفرق 
  .ممكن است دو نفر ھم كھ با ھم تضاد عقیده دارند با ھم یار و مصاحب شوند

لیل بر فضیلت او زیرا آیھ شریفھ رابعا این سخن كھ از ابو بكر در قرآن یاد شده دلیل بر مذمت و طعن او است نھ د
. فقد نصره هللا اذ اخرجھ الذین كفروا ثانى اثنین اذ ھما فى الغار اذ یقول لصاحبھ ال تحزن ان هللا معنا: چنین است

رسول "بیرون میكردند یارى نمود و یكى از آندو تن " از مكھ"یعنى خداوند پیغمبرش را موقعیكھ كافران او را 
ودند برفیق و ھمسفر خود كھ در غار ب" خدا " گفت " بابو بكر كھ از ترس مشركین مكھ پریشان و مضطرب بود

  .اندوھگین مباش كھ خدا با ما است

از بیان آیھ معلوم میشود كھ ابو بكر از این مصاحبت و مرافقت اتفاقى پشیمان بوده با اظھار عجز و بیم پیغمبر اكرم 
و اینجا سؤالى پیش میآید كھ آیا حزن و . و آنحضرت او را دلدارى میدادصلى هللا علیھ و آلھ را ناراحت مینمود 

 اندوه ابو بكر براى خدا بوده و عمل نیكى محسوب میشد یا بر عكس صرفا از ترس جان خود اندوھگین بود؟ 

اگر حزن او در راه خدا بود چرا پیغمبر او را از عمل نیك منصرف میكرد و اگر از ترس جان خود بود در 
ینصورت این آیھ نھ تنھا بر فضیلت او داللت ندارد بلكھ بز دلى و ترسوئى او را میرساند كھ در نتیجھ این جبن و ا

ضعف پیغمبر را نیز ناراحت میكرده است و خداوند ھم در آن غار مخوف پیغمبر را مورد لطف و توجھ قرار داده 
فانزل هللا سكینتھ علیھ و : دنبالھ آیھ مزبور فرماید و ھیچگونھ ارزشى بمصاحبت ابو بكر قائل نشده است زیرا در

پس خداوند آرامش خاطر بر پیغمبرش نازل فرمود و او را با سپاھھاى غیبى كھ شما ندیده اید . ایده بجنود لم تروھا
طرفداران ابو بكر میگویند خداوند آرامش و سكون خاطر را بابو بكر فرستاد نھ برسولش زیرا . تأیید نمود

رت احتیاجى بآرامش نداشت در پاسخ میگوئیم دنبالھ آیھ میفرماید و او را بلشگرھاى غیبى تأیید كرد و چون آنحض
مؤید بلشگرھاى غیبى پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ است بنا بر این نزول سكینھ ھم در باره آنحضرت است 

از مكھ ھم فقط پیغمبر مورد نصرت خدا بوده نھ ابو چنانكھ در اول آیھ ھم میفرماید فقد نصره هللا یعنى موقع خروج 
  .بكر

اما اینكھ میگویند پیغمبر احتیاجى بآرامش نداشت خداوند در ھمان سوره صریحا نزول سكینھ را در جنگ حنین بھ 
و ثم انزل هللا سكینتھ على رسولھ و على المؤمنین آنگاه خداوند سكون : پیغمبر بیان فرموده است آنجا كھ فرماید

پس ھمچنانكھ در این آیھ عالوه بر رسول خدا بر مؤمنین ھم . " آرامش را بر رسول خود و مؤمنین نازل فرمود
سكینھ نازل شده است در آنجا نیز اگر ابو بكر ھم مشمول مفاد آن آیھ بود از او ھم نام برده میشد و آیھ چنین نازل 
  :میگشت

ولى مى بینیم ضمیر تثنیھ در كار ... انزل هللا سكینتھ علیھما و ایدھمافانزل هللا سكینتھ علیھ و على صاحبھ و یا ف
نیست در نتیجھ نزول سكینھ و آرامش، و تأیید بوسیلھ لشگرھاى غیبى فقط در باره رسول اكرم است و ابو بكر ھم 

است كھ شما با ھمان حالت ترس و لرز در غار باقى مانده است و ما از برادران سنى مى پرسیم این چھ فضیلتى 
براى ابو بكر تراشیده اید و اگر ھم فضیلت را مالك خالفت میدانید باز ھم در داستان ھجرت قھرمان این صحنھ پر 



آشوب على علیھ السالم بوده است كھ در ھمان شب مرگ حتمى را از جان و دل استقبال كرد و در فراش پیغمبر 
علماى بزرگ عامھ آیھ و من الناس من یشرى نفسھ ابتغاء مرضاة هللا  بیتوتھ نمود و بنا بگفتھ ابن ابى الحدید و سایر

  !فتدبروا یا اولى االبصار .در شأن او نازل گشت

دلیل دوم میگویند چون پیغمبر در روزھاى آخر زندگانى خود كھ بحالت بیمارى در منزل عایشھ بسترى بود ابو 
بر این در واقع با ھمین مأموریت پیشوائى او را بر مسلمین  بكر را براى نماز خواندن با مسلمین بمسجدفرستاد بنا

  !محرز و مسلم نمود

رد دلیل فوق ـ اگر نماز خواندن كسى با مسلمین دلیل خالفت او باشد باید قبول كرد كھ شایستھ تر از ابو بكر ھم 
و مغرب پیشنماز مسلمین  وجود داشتھ و او عتاب بن اسید بود كھ ھنگام فتح مكھ براى خواندن نماز صبح و عشاء

بود در حالیكھ براى پیغمبر ھم ھیچگونھ رادع و مانعى وجود نداشت پس كسیكھ در مكھ یعنى در شریفترین مكانھا 
با وجود خود پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ با مسلمین نماز بخواند شایستھ تر از ابو بكر است كھ ھنگام ضرورت و 

واندن بمسجد رفتھ باشدبیمارى رسول خدا بمنظور نماز خ .  

از طرفى ابو بكر را پیغمبر نفرستاده بود بلكھ موقعى كھ بالل اذان گفت حال آنحضرت خوش نبود عایشھ بمؤذن 
گفت كھ بپدرم بگو برود با مردم نماز بخواند و چون حال رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بجا آمد پرسید چھ كسى 
 براى نماز خواندن رفتھ است؟ 

یشھ گفت چون شما حال نداشتید من بمؤذن گفتم كھ ابو بكر با مردم نماز بخواند حضرت براى اینكھ مبادا ابو بكر عا
ھمین نماز خواندن را دستاویز خالفت خود كند با ھمان حالت بیمارى در حالیكھ بعلى علیھ السالم و فضل بن عباس 

اول نماز گفتھ شده بود كھ رسول خدا وارد محراب گردیده و تكیھ داده بود وارد مسجد شد و در اینموقع فقط تكبیر 
ابو بكر را پشت سر گذاشت و خود مشغول نماز خواندن شد و باین قسمت اخیر كھ پیغمبر از نماز خواندن ابو بكر 
  :با جماعت ممانعت فرمود خود اھل تسنن اعتراف دارند چنانكھ ابن ابى الحدید در قصائد سبعھ خود گوید

ان معزوال غداة برائة و ال عن صلوة ام فیھا مؤخرا و ال ك ·  
 و ال عن صلوة ام فیھا مؤخرا و ال عن صلوة ام فیھا مؤخرا  ·

یعنى على علیھ السالم مثل ابو بكر نھ از بردن سوره برائت معزول شد و نھ از امامت نماز جماعت كھ قصد آنرا 
  .كرده بود بر كنار گردید

شھ براى نماز خواندن بمسجد فرستاده بود نھ پیغمبرزیرا اگر آنحضرت چنین مأموریتى نتیجھ اینكھ ابو بكر را عای
  .بابو بكر میداد دنبال او نمیشتافت و با حال بیمارى بمسجد نمیرفت و او را از اینكار بر كنار نمیكرد

  .دلیل سیم میگویند رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرموده است

اقتداء كنید" ابو بكر و عمر"یعنى پس از من باین دو نفر . بعدى ابى بكر و عمر اقتدوا باللذین من !  

رد دلیل فوق ـ اگر خبر باال صحیح باشد پس تكلیف اینھمھ احادیث وارده در باره والیت على علیھ السالم از خود 
او شوند؟ و اگر حضرت اھل سنت چیست؟ مگر میشود ھم ابو بكر و ھم على علیھ السالم پس از پیغمبر جانشین 

رسول صلى هللا علیھ و آلھ آندو تن را مقتداى مردم قرار داده پس غوغاى سقیفھ كھ باسم شورا بوجود آمد چھ صیغھ 
اى بود و چرا گفتند پیغمبر براى خود جانشینى تعیین نكرده است و باید انتخاب خلیفھ از طریق شوراى مسلمین 

دیگرى نقل میكنند كھ كار را بغرنجتر میكند و آن اینست كھ عالوه بر ابو  انجام گیرد؟ از طرفى اھل سنت حدیث
ان اصحابى كالنجوم بایھم : بكر و عمر تمام صحابھ را مقتداى مردم قرار میدھند و میگویند پیغمبر فرموده است

ایت مى یابیدیعنى اصحاب من مانند ستارگان آسمان ھستند كھ بھر كدامشان اقتداء كنید ھد. اقتدیتم اھتدیتم .  



اگر این حدیث صحیح باشد دیگر چھ لزومى دارد كھ مردم بابو بكر بیعت كنند ھمھ اصحاب قابل اقتداء بوده و 
ھمگى امام و جانشین پیغمبر میباشند و در اینصورت اصال مأمومى وجود نخواھد داشت و مسلم است كھ چھ ھرج 

ینى با ھم مخالف بودند سعد بن عباده با ابو بكر و عمر، و مرجى بوجود خواھد آمد زیرا اصحاب از نظر مشى د
طلحھ و زبیر با آنان، على علیھ السالم نیز در جبھھ واحد بوده و با ھمھ آنھا مخالف بود و با این ترتیب تكلیف 
مسلمین سرگردان آنروز چھ بوده است؟ فساد این حدیث جعلى بقدرى آشكار است كھ بعضى از علماى اھل سنت 

نرا مجعول و ضعیف دانستھ و دو تن از راویانش را مجھول الحال و كذاب گفتھ اندنیز آ .  

دالئل دیگرى نیز از ھمین قماش در باره خلفاء گفتھ شده است كھ ذكر آنھاباعث كسالت خوانندگان و موجب اطناب 
  .كالم خواھد بود

والیت على علیھ السالم مشھور است و تقریبا  مباحثھ مأمون الرشید با علماى كالم و فقھاى عامھ در مورد خالفت و
بتمام دالئل سست و بى اساس اھل سنت پاسخ داده شده است از نظر مزید اطالع بخالصھ مباحثات مزبور ذیال 
  .اشاره میشود تا حقیقت امر كامال روشن و آشكار گردد

 :مباحثھ مأمون با دانشمندان عامھ

ر الرضا و احمد بن عبد ربھ كھ از علماى اھل سنت است در كتاب عقد این مباحثھ را شیخ صدوق در عیون اخبا
مأمون دستور داده است كھ : الفرید حكایت كرده است كھ اسحاق بن حماد گفت یحیى بن اكثم ما را جمع نمود و گفت

مأمون  جمعى از اھل كالم و حدیث را نزد او ببرم و من در حدود چھل نفر از علماى ھر دو صنف را جمع كردم و
  :را نیز خبر دادم مأمون بر آنھا وارد شد و گفت

اى جماعت علماء من معتقدم كھ على علیھ السالم پس از رحلت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ جانشین وى بوده است 
 اگر سخن و عقیده مرا قبول دارید و آنرا صحیح میدانید شما نیز اعتراف كنید و اگر بنظر شما این سخن من اشكال
و ایرادى دارد با دلیل و برھان آنرا رد كنید ضمنا حشمت و مقام من بھیچوجھ مانع حق گوئى شما نشود فقط تقوى 
  .را پیشھ كنید و از عذاب خدا بترسید و سخن بحق گوئید

أمون م. گفتند ما سؤال میكنیم. اكنون میل شما است یا شما از من سؤال كنید و یا اجازه بدھید من از شما سؤال كنم
گفت شما یك نفر را انتخاب كنید كھ با من سخن گوید و چنانچھ در جائى بخطا رفت شما كمك كنید و از او پشتیبانى 
  :نمائید پس یكى از آن گروه چھل نفرى بسخن در آمد و گفت

ھ تمام اعتقاد ما اینست كھ پس از پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ ابو بكر بھترین مردم است زیرا روایتى ھست ك
ابو بكر و عمر"صحابھ آنرا نقل نموده اند كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود پس از من باین دو نفر  اقتداء  "

  !كنید بنا بر این باید آن دو نفر بھترین خلق باشند تا مردم بآنھا اقتداء كنند

یا ھمھ اخبار صحیح است، یا ھمھ  مأمون گفت روایات و احادیث زیاد است و ھمھ آنھا از سھ صورت خارج نیست
  .آنھا جعلى و باطل است و یا بعضى صحیح و برخى باطل است

اگر تمام اخبار و روایات صحیح باشد پس این اختالفات از كجا ناشى شده است و چرا بعضى اخبار ناقض بعضى 
ره، پس بعضى از روایات و دیگرند و اگر تمام آنھا باطل باشد الزم میآید بطالن دین و كھنھ شدن شریعت مطھ

اخبار صحیح و پاره اى ھم باطل است و آنكھ صحیح است باید متكى بدلیل و برھان باشد و اال باطل و جعلى خواھد 
  .بود

حال در مقام تجسس دلیل بر میآئیم و چون بمضمون این حدیثى كھ شما گفتید نگاه میكنیم مى بینیم صدور چنین 
 علیھ و آلھ كھ اعقل عقالء است شایستھ نیست زیرا كھ اقتداء كردن بدو نفر در خبرى از شخص پیغمبر صلى هللا

یكوقت محال است و آن دو نفر یا من جمیع الجھات متحد بودند و یا با ھم اختالفاتى داشتند در صورت اول الزم 
ورت دوم اگر اقتداء میآید كھ آندو تن از نظر شكل و جسم و شعور و فكر یكى باشند كھ آنھم محال است و در ص



بیكى شود بدیگرى نشده است و چگونھ ھر دو بر حق میباشند در حالیكھ از نظر عقیده با ھم اختالف داشتند عمر 
بابو بكر گفت خالد بن ولید را بجھت قتل مالك بن نویره عزل كن و گردنش بزن ابو بكر قبول نكرد عمر متعھ زن 

و بكر بعد از خود خلیفھ معین كرد و عمر را بجا گذاشت ولى عمر خالفت و حج را تحریم نمود و ابو بكر نكرد اب
لو كنت : دیگرى گفت از رسول خدا روایت شده است كھ فرمودند... را در شوراى شش نفرى محصور نمود و ھكذا

رار میدادماگر براى خود دوستى اختیار میكردم یقینا ابو بكر را دوست خود ق. "متخذا خلیال التخذت ابا بكر خلیال . 
".  

مأمون گفت این روایت نیز شایستھ نیست كھ از رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ صادر شده باشد زیرا مشھور بین 
الفریقین است كھ آنحضرت عقد اخوت و برادرى در میان صحابھ انداخت و على علیھ السالم را با خود برادر نمود 

اال ببین كدامیك از این دو روایت حق و كدامیك باطل است؟ دیگرى از و فرمود من ترا براى خود برادر نمودم، ح
 علماى حدیث گفت كھ على علیھ السالم باالى منبر گفت بھترین امت بعد از پیغمبر ابو بكر و عمر بودند؟ 

دا مأمون گفت محال است كھ آنحضرت چنین سخنى گفتھ باشد زیرا اگر این دو نفر از ھمھ بھتر بودند چرا رسول خ
صلى هللا علیھ و آلھ عمرو عاص را امیر آنھا كرد و اسامة بن زید را بر آندو فرمانده نمود و باز چرا على علیھ 
السالم پس از پیغمبر میگفت من براى جانشینى پیغمبر بھتر و سزاوارترم و اگر بیم آن نبود كھ عده كثیرى از دین 

گر فرمود من باین امر احقم زیرا كھ خدا را بندگى و پرستش برگردند حق خود را از آنھا میگرفتم و در جاى دی
خبرى بما رسیده است كھ پیغمبر فرمود ابو : دیگرى گفت. میكردم در حالیكھ این دو نفر كافر و بت پرست بودند

  !!بكر و عمر دو آقاى پیران بھشت ھستند

بھشت پیرى وجود ندارد و پیغمبر با  مأمون گفت این حدیث از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ نیست زیرا در
شجعیھ كھ زن پیرى بود فرمود عجوزه داخل بھشت نمیشود بلكھ پیران جوان میشوند و این آیات را تالوت فرمود 

بنا بر این، حدیث در شأن حسنین علیھما السالم است كھ فریقین . انا أنشاناھن انشاء، فجعلناھن ابكارا، عربا اترابا
تند كھ پیغمبر فرمودمتفق بصحت آن ھس   .الحسن و الحسین سیدا شباب اھل الجنة :

اگر من مبعوث نمیشدم عمر بھ پیغمبرى مبعوث میشد: دیگرى گفت پیغمبر فرموده است !!  

و اذ اخذنا من النبیین : مأمون گفت این خبر كامال ساختگى است و محال است كھ از پیغمبر باشد زیرا خداوند فرماید
یعنى ما پیش از فرستادن ھر پیغمبرى از او میثاق . و من نوح و ابراھیم و موسى و عیسى بن مریممیثاقھم و منك 

در اینصورت چگونھ كسى كھ از او میثاق نبوت گرفتھ نشده بھ پیغمبرى مبعوث میشد؟ دیگرى . نبوت را گرفتھ ایم
ت نیابدگفت رسول خدا فرموده است اگر عذاب خدا نازل شود جز عمر بن خطاب كسى نجا !  

  :مأمون گفت این خبر بر خالف آیھ قرآن است زیرا خداوند بھ پیغمبرش فرماید

یعنى اى پیغمبر تا تو در میان امت ھستى خداوند آنھا را عذاب نمیكند و از مفاد آیھ . ما كان هللا لیعذبھم و انت فیھم
نع نزول عذاب است در اینصورت بفرض چنین نتیجھ بدست میآید كھ وجود شریف پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ ما

دچار عذاب شوند" من جملھ عمر"اینكھ عذاب نازل شود فقط خود آنحضرت نجات یابد و دیگران  .  

دیگرى گفت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ شھادت دادند كھ عمر جزو ده نفر صحابھ میباشد كھ آنھا اھل بھشت 
  .اند

ذیفھ را سوگند داد كھ آیا من ھم جزو منافقین ھستم؟ اگر رسول خدا صلى هللا مأمون گفت اگر چنین باشد عمر چرا ح
علیھ و آلھ عمر را تزكیھ كرده و بھ بھشت شھادت داده باشد معلوم میشود كھ عمر بقول پیغمبر اعتماد نداشتھ است 
  .و این خود دلیل بر كفر عمر میباشد و كفر و بھشت با ھم جمع نمیشوند



ر فرمود كھ من در یك كفھ ترازو قرار گرفتم و تمام امت در كفھ دیگرش من از ھمھ آنھا سنگین دیگرى گفت پیغمب
تر بودم سپس ابو بكر بجاى من نشست او نیز مثل من از آنھا سنگین تر بود بعد از او عمر قرار گرفت او نیز 
  .بھمین افتخار نائل گردید

نكھ مسلم دروغ است و بفرض محال صحیح ھم باشد فضیلت مأمون گفت یا از نظر وزن بدن سنگین تر بودند ای
نیست و یا از نظر اعمال نیك بر تمام امت برترى داشتھ اند اینھم بشھادت ھمگان از اولى دروغ تر میباشد زیرا 
میزان برترى در اسالم اعمال نیك و صالحھ است و بشھادت تمام علماء و مورخین ھیچكس در زھد و ورع و 

و اخالص مانند على علیھ السالم نبوده است بنا بر این افضل امت على علیھ السالم خواھد بود نھ ابو  تقوى و عبادت
  .بكر و عمر

دانشمندان عامھ سر بزیر افكنده و سخنى نگفتند مأمون كھ آنھا را بدین حالت دید گفت چرا ساكت شدید؟ گفتند تا 
  .آنجا كھ توانائى داشتیم كوتاھى ننمودیم

گر چھ آنھا را ساكت دید ولى مطالبى را كھ احتمال میداد از نظر آنھا رفتھ باشد پیش كشید و با سؤال و مأمون ا
  .جوابھاى كوتاه مقصود خود را ثابت نمود

مأمون پرسید پس از بعثت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ نیكوترین اعمال چھ بود؟ گفتند پیشدستى و سبقت در ایمان 
زودتر از على علیھ السالم بھ پیغمبر ایمان آورده است؟ مأمون گفت آیا كسى   

گفتند ابو بكر زیرا آنروزیكھ على علیھ السالم زودتر از ابو بكر ایمان آورد ھنوز كودك و نا بالغ بود ولى ابو بكر 
ددر سن رشد و چھل سالگى ایمان آورده است و روى این حساب ابو بكر از نظر ایمان آوردن بر على سبقت دار !  

مأمون گفت على علیھ السالم بنا بدعوت پیغمبر ایمان آورده است دعوت پیغمبر ھم بنا بحكم قرآن ان ھو اال وحى 
یوحى جز وحى الھى چیز دیگرى نبوده است و بطور حتم تا خداوند على را در خور این تكلیف نمیدید پیغمبر صلى 

على ھم در طفولیت یا بالھام خدا بود و یا بدعاى پیغمبر، اگر هللا علیھ و آلھ را بدینكار مأمور نمى نمود و اسالم 
اسالم او بالھام بود پس على علیھ السالم افضل از ھمھ است كھ از ھمان سن كودكى شایستھ الھام خداوند بوده است 

ز جانب خدا و اگر اسالم وى بدعاى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بود باز پیغمبر بنا بمضمون آیھ فوق ھر چھ گوید ا
گوید و على علیھ السالم برگزیده خدا و پیغمبر بوده است و رسول خدا اسالم على را بجھت وثوق و اعتمادى كھ 
  .باو داشت و میدانست كھ او مؤید من عند هللا است پذیرفتھ است

  .باز مأمون پرسید پس از ایمان افضل اعمال چیست؟ گفتند جھاد در راه خدا

تمام امت جھاد كسى بپایھ جانفشانى و فداكارى على علیھ السالم در صحنھ ھاى كارزار رسیده  مأمون گفت آیا از
 است؟ آیا در جنگ بدر اغلب دشمنان را او از پاى در نیاورد؟ 

یكى از حاضرین گفت در جنگ بدر اگر على چنین بود در عوض ابو بكر ھم پھلوى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ 
مأمون پرسید آیا ابو بكر بتنھائى تدبیر مینمود یا بشركت پیغمبر و یا اینكھ پیغمبر صلى هللا ! مودنشستھ و تدبیر مین

  !علیھ و آلھ بتدبیرات وى نیازمند بود؟ آنشخص گفت من پناه مى برم بخدا اگر یكى از این سھ حالت را بپذیرم

ان چھ فضیلتى دارد؟ اگر تخلف از جنگ و مأمون گفت پس این كناره گرفتن ابو بكر از جنگ و نشستن او در سایب
گوشھ نشستن موجب فضیلت و افتخار باشد پس خداوند چرا در قرآن از جانبازان و مجاھدین فى سبیل هللا تمجید 

سوره نساء آیھ [ كرده و فرموده است و فضل هللا المجاھدین على القاعدین اجرا عظیما  95. ]  

اسحاق سوره ھل اتى را قرائت كن اسحاق سوره را خواند تا رسید بآیھ و بعد مأمون باسحاق رو نمود و گفت اى 
مأمون پرسید این آیات در تعریف . ] 9و  8سوره ھل اتى آیھ [ یطعمون الطعام على حبھ مسكینا و یتیما و اسیرا 

بمسكین و  مأمون گفت آیا على علیھ السالم موقعیكھ. كیست؟ اسحاق گفت در حق على علیھ السالم نازل شده است



سوره ھل اتى [ یتیم و اسیر اطعام مینمود بآنھا گفتھ است كھ انما نطعمكم لوجھ هللا ال نرید منكم جزاء و ال شكورا 
9و  8آیھ   ؟ [ .

اسحاق گفت چنین خبرى بما نرسیده است مأمون گفت پس مى بینید كھ خداى تعالى بھ نیت و سریرت على علیھ 
اندن آنحضرت بمردم از یك امر پنھانى و فضیلت باطنى وى خبر میدھدالسالم آگاه بوده و بجھت شناس .  

مأمون گفت اى اسحاق آیا خبر مرغ بریان كھ براى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ آورده بودند و آنحضرت بدرگاه خدا 
در اینوقت عرض كرد خدایا محبوبترین بندگان خود را پیش من بفرست تا در خوردن این مرغ با من شركت كند و 

مأمون گفت قضیھ از چھار صورت خارج نیست. على علیھ السالم سر رسید صحیح است؟ اسحق گفت بلى :  

ـ دعاى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ مستجاب شد و على كھ محبوب تر از ھمھ بوده بال فاصلھ خداوند او را  1
  .حاضر گردانید

صادفا آنجا آمدـ دعاى پیغمبر مردود شد و على علیھ السالم ت 2 .  

  .ـ خدا با اینكھ كسانى را بھتر از على داشت مع الوصف على علیھ السالم را فرستاد 3

  .ـ خدا فاضل و مفضول نمى شناخت و ھمینطور بیحساب على علیھ السالم را فرستاد 4

را جرأت دارى و اى اسحاق اگر احتمال اول را بپذیرى كھ مقصود ما حاصل است و از سھ احتمال دیگر ھر كدام 
حدیث مرغ بریان در كتب عامھ من جملھ در مناقب ابن مغازلى ص  ] از كفر و گمراھى آن نمیترسى انتخاب كن

نقل شده است 56ـ و ینابیع المودة ص  156 . ]  

[  اسحاق مدتى سر بزیر افكند و سپس ھمان آیھ ثانى اثنین اذ ھما فى الغار اذ یقول لصاحبھ ال تحزن ان هللا معنا
را پیش كشید و از اینكھ خدا ابو بكر را رفیق و ھمصحبت پیغمبر خوانده است خواست . ] 40سوره توبھ آیھ 

  .فضیلتى براى ابو بكر بتراشد

مأمون با چھره تعجب آمیز گفت سبحان هللا تا چھ اندازه پایھ دانش و اطالع تو بلغت، سست و ضعیف است؟ مگر 
در ردیف ھم صحبت خود یا ھمعقیده با او یا از نظر شخصیت از سنخ او باشد؟ حتما صاحب بكسى گفتھ میشود كھ 

  :مگر قرآن از رفاقت یك نفر كافر با مؤمن خبر نمیدھد آنجا كھ فرماید

سوره كھف آیھ [ قال لھ صاحبھ و ھو یحاوره اكفرت بالذى خلقك من تراب  مصاحب او در حالیكھ با او  [ .37
یا كافر شدى بآنكسى كھ ترا از خاك آفرید؟محاوره و جدال میكرد گفت آ  "  

اما جملھ ان هللا معنا كھ براى دلدارى ابو بكر گفتھ شده است در اثر حزن و اندوه او بوده است اكنون : سپس گفت
 بگو ببینم این حزن و پریشانى ابو بكر عمل خوب و طاعت بود یا عمل بدو معصیت؟ 

 علیھ و آلھ از آن ممانعت میكرد و اگر معصیت و بد بود پس چھ اگر طاعت و خوب بود چرا پیغمبر صلى هللا
فضیلتى در این مصاحبت براى ابو بكر میتوان قائل شد؟ گذشتھ از این خداوند در غار آرامش خود را بر كھ 
  .فرستاد؟ اسحاق گفت بر ابو بكر زیرا پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ از آن بى نیاز بود

و یوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیكم : م آنجا كھ خداوند فرمایدمأمون گفت بگو ببین
26و  25سوره برائت آیھ [ االرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، ثم انزل هللا سكینتھ على رسولھ و على المؤمنین  . ]  

" سودى بشما نبخشید و زمین با آن  روز حنین وقتى كھ از زیادى عده خودتان خوشتان آمد ولى آن زیادى ھیچ
پھناورى بر شما تنگ شد و شما از پیش دشمن فرار كردید و بعد از آن خدا آرامش خود را برسول خود و بر 



اوال فراریھا چھ كسانى بودند و باز ماندگان چھ كسانى، ثانیا سكون و آرامش بر چھ . " مؤمنین فرو فرستاد
 اشخاصى نازل شد؟ 

ابو بكر و عمر جزو فراریھا و على و عباس و پنج نفر دیگر با پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ باز  مگر نھ اینست كھ
مانده بودند و على علیھ السالم بھ تنھائى شمشیر میزد و عباس ھم مھار مركب رسول خدا را گرفتھ و آن پنج نفر 

فرماید آرامش خود را بھ پیغمبر و مؤمنین نیز اطراف پیغمبر پروانھ وار دور میزدند؟ مگر نھ اینست كھ خداوند می
كھ ھمین ھفت نفر بودند فرو فرستادم پس چطور رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ در آنجا از سكون و آرامش الھى 
بى نیاز نبود و چرا ابو بكر شایستگى این آرامش را پیدا نكرد؟ اكنون بگو ببینم كسى كھ در چنان معركھ اى بدون 

لرزى یكتنھ با آن گروه انبوه بجنگد و لطف و آرامش الھى شامل حالش شود افضل است یا كسیكھ كمترین ترس و 
 در غار با وجود پیغمبر شایستگى بھره مند شدن از آرامشى كھ بآنحضرت نازل شده است نداشتھ باشد؟ 

ى سالمت و نجات آیا كسى كھ شب ھجرت را در بستر پیغمبر خوابید و با كمال میل و اخالص جان خود را برا
آنحضرت بخطر انداخت افضل است یا كسى كھ در غار با وجود اینكھ رسول خدا در كنارش بود میترسید و 
 اندوھگین بود؟ 

قبول دارى؟ " من كنت مواله فعلى مواله"باز مأمون گفت اى اسحاق آیا حدیث والیت را   

ابو بكر و عمر اولویت پیدا نمیكند؟  مأمون پرسید در اینصورت على علیھ السالم بر! اسحاق گفت بلى  

  !اسحق گفت مردم میگویند این جملھ بوسیلھ زید بن حارثھ گفتھ شده است

  .مأمون پرسید پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ كجا این خبر را گفتھ است؟ اسحاق پاسخ داد در حجة الوداع

ر جنگ موتھمأمون پرسید زید كجا كشتھ شده است؟ اسحاق گفت سال ھشتم ھجرى د .  

  .مأمون پرسید مگر جنگ موتھ پیش از حجة الوداع نبود؟ اسحاق گفت چرا

 مأمون گفت پس چگونھ ممكن است این جملھ بوسیلھ زید بن حارثھ گفتھ شود؟ 

را صحیح میدانى؟ اسحاق ... " انت منى بمنزلة ھارون من موسى"سپس مأمون گفت اى اسحاق آیا حدیث منزلت 
  !گفت بلى

گفت آیا ھارون برادر پدر و مادرى موسى نبود؟ اسحاق گفت چرا مأمون !  

 مأمون گفت على ھم ھمینطور بود؟ 

اسحاق گفت نھ زیرا پدر على علیھ السالم ابو طالب و مادرش فاطمھ بنت اسد بود یعنى پدر و مادرش غیر از پدر 
  .و مادر پیغمبر بود

لسالم نیز پیغمبر بود؟ اسحاق گفت نھمأمون گفت ھارون پیغمبر ھم بود آیا على علیھ ا .  

 مأمون گفت در اینصورت على از چھ راھى مانند ھارون بود آیا ھارون خصوصیت دیگرى ھم داشتھ است؟ 

اسحاق گفت موسى ھارون را در زمان حیات خود یعنى ھمان وقتى كھ بمیقات میرفت بر تمام پیروان خود جانشین 
علیھ السالم را فقط بر عده اى از ناتوانان و زنان و كودكان كھ در مدینھ مانده  نمود ولى پیغمبر در جنگ تبوك على

  !بودند جانشین خود نمود



 مأمون گفت آیا موسى ھنگام رفتن بمیقات گروھى را نیز ھمراه خود برد یا نھ؟ 

  .اسحاق گفت بلى عده اى را برد

آنھا كھ برده بود جانشین قرار نداده بود؟ اسحاق مأمون گفت مگر موسى ھارون را براى تمام پیروان خود حتى ب
  .گفت چرا

مأمون گفت ھمین مسألھ در باره على علیھ السالم نیز صادق است او جانشین پیغمبر براى ھمھ مسلمین بود چھ نزد 
  .عده اى كھ در مدینھ بودند مانده باشد و چھ دور از عده اى كھ ھمراه رسول خدا بودند قرار گیرد

اجز و درمانده شد و مأمون تا اینجا تمام فقھا و علماى حدیث را از ھر دلیلى تھیدست نمود و اشتباه آنانرا اسحاق ع
از مغز و ذھنشان بیرون آورد آنگاه با دانشمندان كالم وارد گفتگو شد و در اینجا نیز اختیار پرسش را بدست آنھا 

نند سایر واجبات بما نرسیده است؟ آیا امامت على علیھ السالم ما: داد یكى از آنھا پرسید  

مأمون گفت چرا آنشخص پرسید پس چرا اختالف فقط در امامت على است و در سایر واجبات اختالفى مشاھده 
 نمیشود؟ 

مأمون گفت براى اینكھ ھیچیك از واجبات مثل خالفت مورد توجھ و رغبت نبوده و بود نبود سایر واجبات بسود و 
اما خالفت ریاست و فرمانروائى است و ھر نفسى طالب آنست و بسیار فرق است بین نماز زیان كسى تمام نمیشود 

  .گزاردن و رئیس قومى بودن

اجماع مسلمین ھر چھ را نیك بدانند : دیگرى گفت از رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ روایت شده است كھ فرمود
شت استنزد خدا نیك است و ھر چھ را بد و زشت بدانند نزد خدا ز !  

  .مأمون گفت مقصود پیغمبر در این حدیث باید یكى از دو احتمال زیر باشد

منظور از اجماع یا اتفاق كل مسلمانان است كھ البتھ چنین امرى غیر ممكن است زیرا ھر كسى باختالف ذات خود 
اختالف میان  با دیگرى یكنوع سلیقھ و فكرى دارد و یا مراد عقیده گروھى از مسلمین است در اینصورت

باز [ گروھھاى مختلفھ وجود خواھد داشت چنانكھ شیعھ على علیھ السالم را موال و مقتدا میداند و شما دیگران را 
ھم حقانیت و استحقاق على علیھ السالم براى جانشینى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ از سخن آنان اثبات میشود زیرا 

بر او اتفاق كرده اند على علیھ السالم است ولى دیگران فقط مورد " عھ و سنىاعم از شی"تنھا كسى كھ تمام مسلمین 
  [ .قبول اھل سنت بوده و شیعیان آنھا را قبول ندارند

 دیگرى گفت اى خلیفھ آیا میتوان معتقد بود باینكھ اصحاب محمد صلى هللا علیھ و آلھ ھمگى خطا كرده باشند؟ 

عقیده شما آنھا امامت را نھ از جانب خدا میدانستند و نھ از جانب پیغمبر مأمون گفت اینجا محل خطا نیست چون ب
" زیرا پیغمبر ھم كھ خلیفھ معین نكرده"و نھ سنت " زیرا حكم خدا نیست"در اینصورت امامت نھ واجب خواھد بود 

خطا جاى عفو پس چیزى كھ نھ واجب است و نھ سنت آنرا جز بدعت نمیتوان نامید كھ بدتر از خطا است زیرا در 
  .است ولى در بدعت جاى عفو نیست

یكى دیگر از اصحاب كالم گفت اگر تو مدعى امامت على ھستى شاھد بیاور چون مدعى باید گواه و بینھ داشتھ 
  .باشد

مأمون گفت من مدعى نیستم بلكھ مقر و معترف بامامت على علیھ السالم ھستم مدعى كسانى ھستند كھ خود را در 
خلیفھ صاحب اختیار میدیده اند آنھا باید شاھد بیاورند ولى چون بعقیده شما ھمھ صاحب اختیار و در نصب و عزل 



نتیجھ ھمھ مدعى بوده اند و از طرفى شاھد باید غیر از مدعى باشد از اینرو باید از غیر امت پیغمبر صلى هللا علیھ 
  .و آلھ شاھد بیاورند و متأسفانھ این كار عملى نیست

دیگرى نیز میان مأمون و دانشمندان كالم واقع شده است كھ مأمون ھمھ را پاسخ داده و باالخره ھمھ  مباحثات
125ص  2ـ عقد الفرید جلد  44عیون اخبار الرضا باب [ علماى حدیث و كالم را مجاب و محكوم ساختھ است  . ]  

اھل سنت است اگر چھ در پاره موارد دانشمند معتزلى ابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كھ از علماء و محققین 
مانند ابن ابى الحدید طرفدارى از شیخین نموده است ولى رسالھ جداگانھ اى نوشتھ و دالئلى آورده است كھ پس از 
رحلت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ جانشین او على بن ابیطالب است نھ ابو بكر، و على بن عیسى اربلى آنرا در 

آورده است و ما براى تكمیل مباحث این فصل ذیال بطور اختصار آنرا مینگاریم " كشف الغمھ"كتاب خود   

با ھم اختالف داشتھ یكى از آنھا میگوید " سنى و شیعھ"خالصھ سخنان جاحظ چنین است كھ میگوید دو فرقھ اسالم 
تیار داد كھ ھر كھ را چون پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ رحلت فرمود جانشینى براى خود تعیین نكرد و امت را اخ

خواستند براى جانشینى انتخاب كنند و مردم ھم ابو بكر را انتخاب كردند و گروه دیگر معتقدند كھ رسول اكرم 
صلى هللا علیھ و آلھ على را بجانشینى خود تعیین كرد و او را براى پس از خود پیشواى مسلمین قرار داد و ھر یك 

را میكنند و چون ما چنین دیدیم ھر دو فرقھ را نگھداشتیم تا با آنھا بحث كنیم و  از این دو گروه ادعاى حقانیت خود
حق را از باطل باز یابیم و از ھمھ آنھا پرسیدیم آیا مردم از داشتن یك والى براى اداره كردن امورشان و جمع 

اد حق مظلوم از ظالم و آورى زكوة اموال و تقسیم آن میان مستحقین و ھمچنین براى قضاوت میان آنھا و استرد
  .اقامھ حدود و بطور كلى براى حفظ دین ناچارند یا خیر؟ ھمھ گفتند بلى ناچارند

باز از آنھا پرسیدیم كھ آیا مردم مجازند كھ بدون نظر و توجھ بكتاب خدا و سنت پیغمبرشان كسى را براى خود 
  .والى كنند؟ گفتند خیر مجاز نیستند

م آن اسالمى كھ خداى تعالى بقبول آن دستور داده است كدام است؟ آنگاه از ھمھ آنھا پرسیدی  

گفتند اسالم اداى شھادتین است و اقرار بدانچھ از جانب خدا بھ پیغمبر آمده و نماز و روزه و حج بشرط استطاعت 
  .و عمل بقرآن و حرام دانستن حرام آن و حالل دانستن حالل آن

گان نیكى در میان مخلوقاتش ھست كھ آنھا را برگزیند و اختیار كند؟ باز از آنھا پرسیدیم آیا خدا را بند  

و ربك یخلق ما یشاء و یختار ما كان لھم الخیرة من : پرسیدیم بچھ دلیل؟ گفتند خداوند در قرآن فرماید. گفتند بلى
د فرمایش خداوند است گفتم بچھ دلیل؟ گفتن. سپس از آنھا پرسیدیم نیكان چھ كسانى اند؟ گفتند پرھیزكارانند. امرھم

ان اكرمكم عند هللا اتقیكم: كھ .  

گفتیم آیا خدا را میرسد كھ از میان پرھیزكاران ھم بھترین آنھا را برگزیند؟ گفتند بلى مجاھدین را كھ با مال و 
دین درجةفضل هللا المجاھدین باموالھم و انفسھم على القاع: جانشان جھاد میكنند بدلیل قول خداوند تعالى كھ فرماید .  

سپس گفتیم آیا خدا را نیكانى از مجاھدین ھم ھست؟ ھمھ گفتند بلى كسانى از مجاھدین كھ بجھاد سبقت گیرند از بقیھ 
ال یستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل: برترند بدلیل آیھ .  

تا اینجا دانستیم كھ بھترین مردم ما این سخنان را از آنھا قبول كردیم زیرا ھر دو گروه در آنھا وحدت نظر داشتند و 
  .سبقت كنندگان در جھادند

 باز از آنھا پرسیدیم كھ آیا خدا را فرقھ اى ھم ھست كھ بھتر از آنھا باشد؟ 



گفتند بلى آنھائى كھ در جھاد رنج و تعب زیاد تحمل كردند و طعن و ضرب و قتلشان در راه خدا بیشتر از دیگران 
قال ذرة خیرا یرهبود بدلیل آیھ فمن یعمل مث .  

ما ھم این سخن را از آنھا قبول كردیم و دانستیم و شناختیم كھ بھترین نیكان كسانى اند كھ رنج و تعب آنھا در جھاد 
از آنھا در باره " این مطلب كھ معلوم شد. "فزونتر و جانفشانیشان در راه خدا بیشتر و از دشمنان زیاد كشنده باشند

ابى طالب و ابو بكر پرسیدیم كھ كدامیك از آندو تن رنج و تعبش در جنگ بیشتر و بالء و  این دو مرد یعنى على بن
گرفتاریش در راه خدا فزون تر بود؟ ھر دو فرقھ اجماع كردند كھ على بن ابیطالب طعن و ضربش بیشتر و جنگش 

فتیم ثابت شد كھ باجماع ھر دو شدیدتر بود و او ھمیشھ از دین خدا و از پیغمبر دفاع میكرد بنا بر این از آنچھ گ
  .گروه و بداللت كتاب و سنت على علیھ السالم افضل است

: باز از آنھا سؤال كردیم كھ از متقین كدام بھتراند؟ گفتند آنھا كھ از پروردگارشان میترسند چنانكھ خداوند فرماید
یترسند؟ اعدت للمتقین الذین یخشون ربھم سپس از آنھا پرسیدیم چھ كسانى از خدا م  

باز از آنھاپرسیدیم كھ داناترین مردم كیانند؟ گفتند آنكھ داناتر . انما یخشى هللا من عباده العلماء: گفتند علماء بدلیل آیھ
باشد بعدل، و ھدایت كننده تر باشد بسوى حق و سزاوارتر باشد باینكھ متبوع باشد نھ تابع بدلیل فرمایش خداى 

كھ حكومت را بصاحبان عدل قرار داده استیحكم بھ ذوا عدل منكم : تعالى .  

ما این سخن را نیز از آنھا قبول كردیم و سپس پرسیدیم كھ داناترین مردم بعدل كیست؟ گفتند آنكھ بیشتر داللت كند 
پرسیدیم چھ كسى از مردم بعدل بیشتر داللت میكند گفتند آنكھ بیشتر بحق ھدایت میكند و شایستھ تر باشد كھ . بعدل

آیا آنكھ . "افمن یھدى الى الحق احق ان یتبع امن ال یھدى اال ان یھدى: گردد نھ تابع بدلیل قول خداى تعالى متبوع
  ."بسوى حق ھدایت میكند براى متابعت سزاوارتر است یا آنكھ خود راه را نمیداند مگر اینكھ ھدایت شود

یكنند بر اینكھ افضل امت پس از پیغمبر صلى هللا بنا بر این كتاب خدا و سنت پیغمبر و اجماع ھر دو فرقھ داللت م
علیھ و آلھ على بن ابیطالب است زیرا كھ جھادش از ھمھ بیشتر است در نتیجھ از ھمھ اتقى است و چون اتقى است 
پس اخشى است و چون اخشى است لذا از ھمھ اعلم است و چون اعلم است پس، از ھمھ بیشتر بعدل داللت میكند و 

ت پس بیشتر از ھمھ، امت را بسوى حق دعوت مینماید و در نتیجھ سزاوارتر است كھ متبوع و حاكم چون اعدل اس
13ـ  12كشف الغمھ ص . [ باشد نھ تابع و محكوم . ]  

 دو دلیل عقلى و اصولى 

  .قل ھذه سبیلى ادعو الى هللا على بصیرة انا و من اتبعنى

" 108سوره یوسف آیھ  "  

لیھ مباحث گذشتھ در باره والیت على علیھ السالم و بدون استناد بآیات و روایات در این فصل صرف نظر از ك
 وارده فقط بھ بحث عقلى و استداللى پرداختھ و نتیجھ را بمعرض قضاوت بى طرفانھ میگذاریم؟ 

  :دلیل یكم

و اولین شخصیت  در اینكھ خود پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ صاحب وحى و قرآن بوده و عالم برموز آفرینش
  .بشرى از نظر كمال و اخالق بود میان تشیع و تسنن اختالفى نیست

. اكنون میگوئیم جانشین پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ پس از آنحضرت ھر كسى باشد ال اقل باید آدم درستكارى باشد
فقط درستكارى را مالك  براى اینكھ بنفع حریف سخن گفتھ باشیم از كلیھ شرایط الزمھ امامت صرف نظر كرده و

عمل قرار میدھیم زیرا كسى كھ درستكار ھم نباشد اصال شایستگى دخالت در ھیچ كار مردم را ندارد چھ رسد 



باینكھ در مسند پیغمبر بنشیند و البتھ این سخن مورد قبول تمام مردم روى زمین خواھد بود بدلیل اینكھ اصل بر 
اشخاص عادى فاقد صفت مزبور شدند چندان مھم نیست اما بر خلیفھ  اینست كھ ھمھ مردم درستكار باشند حال

مسلمین یعنى بر كسى كھ ادعاى جانشینى پیغمبر را داشتھ و مسند آنحضرت را اشغال كرده است فرض و حتم 
است كھ امین و درستكار باشد و این امانت و درستكارى تنھا در مورد خلیفھ بال فصل نیست بلكھ شرط دائمى و 

ى خالفت است كھ تمام جانشینان پیغمبرباید صدیق و امین باشند، از نشانھ ھا و عالئم درستكارى اینست كھ اصل
از طرفى اگر چیزى یا مقام و عنوانى تماما و فى . شخص امین بحق خود قانع بوده و بحقوق دیگران تجاوز نمیكند

ماع ضدین نمیتوان ادعاى ھر دو نفر را صحیح نفسھ مورد ادعا و تصاحب دو نفر قرار گیرد نظر بمحال بودن اجت
  .دانست

ھر یك جداگانھ ادعاى مالكیت ششدانگ خانھ اى را داشتھ باشند و یا ادعاى " در زمان واحد"مثال اگر دو نفر 
ریاست یك كارخانھ و یا مدیریت شركتى را بكنند نمیتوان سخن ھر دو را صحیح دانست زیرا ششدانگ خانھ یا مال 

و یا متعلق بدومى است و رئیس كارخانھ و مدیر شركت نیز یكى از آندو تن خواھد بود و ھر دو نفر در  اولى است
ممكن است ھر دو نفر در ادعاى خود دروغگو باشند یعنى خانھ بھیچیك تعلق نداشتھ [ ادعاى خود صادق نمیباشند 

باشد اما صادق بودن ھر دو محال است و  و رئیس و مدیر كارخانھ و شركت ھیچیك از آنھا نباشد بلكھ شخص ثالثى
  [ .این ھمان ضدین است كھ از نظر منطق اجتماعشان محال و ارتفاعشان امكان پذیر میباشد

  .اكنون پس از تمھید این مقدمات بھ بیان مطلب مى پردازیم

زمان حیات اگر چھ این اختالف در "اختالفى كھ پس از رحلت رسول اكرم در میان امت اسالم بوجود آمد 
مسألھ خالفت و جانشینى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بود بعقیده تشیع خلیفھ " آنحضرت نیز بالقوه وجود داشتھ است

بال فصل على علیھ السالم است و بعقیده تسنن ابو بكر اولین جانشین پیغمبر است یعنى على علیھ السالم مدعى بود 
رم صلى هللا علیھ و آلھ بامر الھى مرا بجانشینى خود تعیین و معرفى كھ مقام امامت منصب الھى است و رسول اك

و ما قبال ضمن تمھید ! نموده است ابو بكر نیز بنا بعقیده خود و بحكم اجماع سقیفھ این مقام را حق خود میدانست
یكى از آن دو  مقدمات ثابت كردیم كھ بنا بمحال بودن اجتماع ضدین نمیشود ادعاى ھر دو نفر صحیح باشد و ناچار

در ادعاى خود كاذب بوده و در نتیجھ خالفت بال فصل حق او نخواھد بود و این مسألھ مانند یك مسألھ ریاضى حل 
شده است كھ دو جواب مختلف پیدا كرده است یعنى بعقیده تشیع خلیفھ بال فصل على علیھ السالم بوده و ابو بكر در 

آنانكھ اندك اطالعى از ریاضیات . كر بحكم اجماع خلیفھ اول میباشددعوى خود كاذب است و بعقیده تسنن ابو ب
مقدماتى دارند میدانند كھ در حل مسائل ریاضى براى حصول اطمینان از صحت حل آن پس از بدست آوردن 
جواب مسألھ آنرا با مفروضات مسألھ تطبیق و عمل میكنند اگر درست در آمد حل آن مسألھ صحیح بوده و اال غلط 

اشدمیب .  

  .براى روشن شدن مطلب یك مسألھ ساده اعمال اربعھ را ذیال حل نموده و سپس بتوضیح مى پردازیم

  :مسألھ

لایر فروخت تعیین كنید  45متر آنرا مترى  20لایر، موقع فروش  40متر پارچھ خرید از قرار مترى  50بزازى 
 لایر سود برد؟  340بقیھ پارچھ را مترى چند بفروشد تا جمعا 

لایر در آورده است  60لایر و دیگرى  48حال فرض كنید دو نفر محصل این مسألھ را حل كرده و جواب آنرا یكى 
و چنانكھ گفتھ شده مسلما نمیشود ھر دو صحیح باشد و حتما یكى از این دو جواب غلط است و براى تعیین صحت 

تا ھر كدام از آندو با مفروضات مزبور وفق داد  و سقم آنھا باید ھر دو جواب را با مفروضات مسألھ آزمایش كنیم
  .صحیح بوده و اال آن جواب غلط خواھد بود

متر پارچھ خریده و  50لایر را آزمایش كنیم با مفروضات مسألھ وفق میدھد زیرا بزاز  48اگر جواب اولى یعنى 
 340میباشد و چون قرار است " 50*2000 40"لایر پول داده پس جمع پرداختى بزاز دو ھزار لایر  40ھر مترى 

  .بفروشد "2000+2340 340"لایر ھم سود برد پس باید تمام پارچھ را بمبلغ دو ھزار و سیصد و چھل لایر 



 45"لایر فروختھ است پس پولى كھ از این بابت گرفتھ نھصد لایر  45متر از آن پارچھ را مترى  20از طرفى 
باید از بقیھ " 2340ـ  1440 900"ار و چھار صد و چھل لایر است میباشد حال بقیھ پول را كھ یكھز" 20*900

متر  30پارچھ كھ   :48 30"لایر بفروشد زیرا  48است بدست آورد در اینصورت باید مترى " 50ـ  30 20"
لایر را حساب كنیم پول فروش بقیھ  60اما اگر جواب دومى مسألھ یعنى . پس این جواب كامال درست است "1440

30*1800 60"كھزار و ھشتصد لایر پارچھ ی متر اولى دو ھزار و ھفتصد لایر  20میشود كھ با پول فروش  "
"900 2700+1800 میشود و چون پرداختى بزاز را از آن كم كنیم سود بزاز بدست میآید كھ ھفتصد لایر  "

 340ود كھ بزاز لایر غلط است زیرا فرض بر این ب 60میشود و این جواب دومى یعنى " 2700ـ  700 2000"
لایر 700لایر سود كند نھ  .  

اكنون جواب تشیع و تسنن را در حل مسألھ خالفت بال فصل كھ مانند مسألھ ریاضى حل شده است با مفروضات آن 
  .مسألھ كھ در مقدمھ این فصل گفتھ شد آزمایش میكنیم تا ببینیم كدامیك از این دو جواب صحیح میباشد

على و ابو "ریم با مفروضات مسألھ وفق میدھد زیرا بعقیده تشیع از دو نفر مدعى خالفت اگر عقیده تشیع را بپذی
على علیھ السالم راست میگفت و خالفت حق او بود و ابو بكر اجحاف میكرد و در نتیجھ آدم درستكارى نبود " بكر

ابو بكر را در ادعاى خود كاذب و كھ جانشین پیغمبر باشد لذا تشیع على علیھ السالم را بخالفت بال فصل پذیرفتھ و 
  .او را غاصب میداند

اما چنانچھ عقیده تسنن را كھ جواب دوم مسألھ است بپذیریم با مفروضات آن وفق نمیدھد زیرا بعقیده اھل سنت اگر 
ابو بكر در ادعاى خود راستگو و صدیق بود در اینصورت باید بگویند على علیھ السالم دروغ میگفت و میخواست 

ق ابو بكر تجاوز كند در نتیجھ على علیھ السالم آدم درست كار و امین نبود كھ جانشین پیغمبر باشدبح .  

ما از اھل سنت مى پرسیم در صورتیكھ على علیھ السالم درستكار و امین نبود و میخواست بحق ابو بكر تجاوز كند 
او را خلیفھ كردند؟  چرا پس از خلفاى ثالثھ بسراغ او رفتند و با ھزار البھ و التماس  

مگر در مقدمھ نگفتیم كھ جانشین پیغمبر باید درستكار باشد و چنین جانشینى باید ھمیشھ و در ھر مقام درستكار 
پس مى بینیم كھ جواب اھل سنت با مفروضات مسألھ . باشد چھ خلیفھ اول شود چھ خلیفھ چھارم چھ خلیفھ دھم

علیھ السالم را بدرستكارى و در نتیجھ بخالفت پذیرفتھ اند و در جانشینى وفق نمیدھد و از طرفى چون على 
  .اینمورد با شیعھ اشتراك نظر دارند لذا ابو بكر خواه نا خواه از امر خالفت مردود و بر كنار خواھد بود

با  بعضى از اھل سنت براى رھائى از این بن بست گفتھ اند كھ خود على علیھ السالم بخالفت ابو بكر راضى شد و
  !او بیعت نمود

ما در پاسخ آنان گوئیم كھ اوال بطالن این سخن بسیار واضح و آشكار است زیرا برابر اخبار وارده از اھل سنت 
على علیھ السالم را چند مرتبھ اجبارا نزد ابو بكر بردند و حتى مدتى كھ حضرت زھرا علیھا السالم در قید حیات 
  .بود آنجناب بیعت نكرد

باجبار دلیل رضایت نمیشود و از كالم آنحضرت معلوم میشود كھ این بیعت باجبار بوده و چاره اى جز  ثانیا بیعت
این نداشتھ است چنانكھ سابقا در خطبھ شقشقیھ بیان گردید كھ چگونھ از خلفاى ثالثھ شكایت و تظلم نموده است و 

: فرماید 215شتھ است كما اینكھ در خطبھ ھمچنین در خطبھ ھاى دیگر نیز نا رضایتى خود را از آنھا اظھار دا
اللھم انى استعدیك على قریش فانھم قد قطعوا رحمى و اكفؤا انائى و اجمعوا على منازعتى حقا كنت اولى بھ من 

یعنى خدایا از تو یارى میطلبم بر قریش كھ رحم مرا قطع كردند و اساس خالفتم را بر ھم زدند و براى . غیرى
نمودند و حقى را كھ من از دیگران بآن سزاوارتر بودم بردند منازعھ با من اجماع .  

ال یقاس بال محمد صلى هللا : و باز در خطبھ اى كھ پس از بیعت با آنحضرت باالى منبر ایراد كرده است فرماید
الیھم یفى ء علیھ و آلھ من ھذه االمة احد و ال یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ ابدا، ھم اساس الدین و عماد الیقین، 

الغالى و بھم یلحق التالى، و لھم خصائص حق الوالیة و فیھم الوصیة و الوراثة، اآلن اذ رجع الحق الى اھلھ و نقل 



" علم و ھدایت"یعنى كسى از این امت بآل محمد علیھم السالم مقایسھ نمیشود و آنانكھ پیوستھ از نعمت . الى منتقلھ
برى نمیكنند، آنھا اساس و پایھ دین و ستون ایمان و یقین مى باشند، افراط گران باید آنھا بھره مند میشوند با آنان برا

بسوى آنھا برگردند و عقب ماندگان و وا ماندگان بدانھا ملحق شوند، خصایص امامت حق ایشان است و وصیت و 
و بمحل خود نقل گردیده  حق بسوى اھلش برگشتھ" كھ من بخالفت رسیده ام"وراثت پیغمبر در باره آنھا است، االن 

2خطبھ . "است "  

  :دلیل دوم

فرض كنیم بنا بعقیده اھل سنت امامت موھبت و منصب الھى نیست پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ ھم براى ملت اسالم 
  .جانشینى معین نكرده بود لذا انتخاب خلیفھ باجماع مسلمین در سقیفھ بنى ساعده واگذار شده بود

جانشین پیغمبر مربوط بكلیھ مسلمین بود بایستى تمام قبائل مسلمان عرب در آن شورى شركت  اوال چون انتخاب
میكردند تا عقیده و نظریھ اكثریت معلوم میگردید در صورتیكھ قبیلھ خزرج و بنى ھاشم و مسلمین سایر شھرھاى 

نیز با ابو بكر بیعت نكردند  اسالمى مانند مكھ و نجران و یمن و غیره از آن بى خبر بودند و گروھى از صحابھ
قد تخلف عن بیعة ابى بكر قوم من المھاجرین و االنصار و مالوا مع على بن : چنانكھ یعقوبى در تاریخ خود مینویسد

گروھى از مھاجرین و انصار از بیعت ابوبكر تخلف كردند و بعلى علیھ السالم رو آوردند، آنگاه از عده  ] ابیطالب
خود حضرت امیر . ] یر و عمار و اباذر و مقداد و عباس بن عبد المطلب و دیگران نام مى برداى مانند سلمان و زب

  :علیھ السالم در اینمورد بابو بكر خطاب كرده و فرماید

 

 فان كنت فى الشورا ملكت امورھم فكیف بھذا و المشیرون غیب  ·
 فكیف بھذا و المشیرون غیب فكیف بھذا و المشیرون غیب  ·

در شوراى سقیفھ صاحب امور مردم شدى این چھ جور شورائى بود كھ مشورت كنندگان غایب بودند یعنى اگر تو .  

جریان امور در سقیفھ بھ بلوا و توطئھ و تبانى بیشتر شبیھ بود تا بیك شوراى حقیقى زیرا ابو بكر و عمر و ابو 
رج سازند و بھ ترتیب آنرا تصاحب نمایند عبیده قبال نقشھ آنرا طرح كرده بودند كھ خالفت را از دست بنى ھاشم خا

چنانكھ عمر ھنگامیكھ شوراى شش نفرى را تشكیل میداد گفت اگر ابو عبیده زنده بود خالفت حق او بود و این قول 
تنھا از محققین شیعھ نیست بلكھ علماى معتزلھ مخصوصا ابن ابى الحدید بدین مطلب اشاره كرده حتى پرفسور 

نیز پس از تحقیقات زیاد وجود چنین قرار داد محرمانھ قبلى را تأیید كرده است بنا بر این المیس مستشرق معروف 
اسم این اجماع را كھ دستاویز اھل سنت است نمیتوان شورا گذاشت كھ عده معدودى در یك محل سر پوشیده جمع 

خواستند بوسیلھ آراء مردم كسى شوند و با جدال و ھیاھو یكى را بخالفت انتخاب كنند در صورتیكھ اگر ھم واقعا می
را انتخاب نمایند الزم بود ھمچنانكھ در عصر حاضر در كشورھاى جھان مرسوم است قبال روز تشكیل شورا را 
باطالع ھمگان میرسانیدند اگر چھ اصل موضوع یعنى انتخاب امام از اختیار و صالحیت شوراى حقیقى ھم خارج 
  .است

، شوراى حقیقى بود و واقعا ھم بارى انتخاب خلیفھ تشكیل شده بودثانیا فرض كنیم كھ این اجتماع !  

آیا كسى كھ براى این امر خطیر و مھم انتخاب میشود نبایستى نسبت بسایر مسلمین از نظر صفات روحى و ملكات 
 نفسانى و سجایاى اخالقى امتیاز و فضیلتى داشتھ باشد؟ 

امت بود؟ ما از اھل سنت مى پرسیم چھ كسى افضل و بھتر   

آیا در شجاعت و سخاوت و قضاوت و حكمت و علم و عدل و تقوى و سایر صفات عالیھ مقدم بر على علیھ السالم 
اعلمكم على، : كسى وجود داشت؟ مگر مورخین و محدثین عامھ نقل نمیكنند كھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود



پس با بودن تمام این صفات در وجود على علیھ ... ھكذا افضلكم على، اعدلكم على، اقضاكم على، اتقیكم على و
السالم چرا دیگرى را انتخاب كردند؟ مگر خود ابو بكر بروایت غزالى و ابن ابى الحدید و دیگران باالى منبر 

یعنى مرا رھا كنید در حالیكھ على در میان شما است من بھترین شما . اقیلونى و لست بخیركم و على فیكم: نگفت
منیست .  

بفرض اینكھ براى جانشینى آنحضرت نصى ھم وجود نداشت افضلیت او بر تمام مسلمین كافى بود كھ از طریق 
كان اولى " على علیھ السالم"انھ : شورا ھم كھ باشد او را براى خالفت انتخاب كنند چنانكھ ابن ابى الحدید گوید

افضل البشر بعد رسول هللا و احق بالخالفة من جمیع باالمر و احق ال على وجھ النص بل على وجھ االفضلیة فانھ 
شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید جلد اول[ المسلمین  . ]  

یعنى على علیھ السالم بامر خالفت سزاوارتر و احق بود نھ از جھت نص بلكھ از نظر افضلیت زیرا او پس از 
الفت از تمام مسلمین احق بودرسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ افضل تمام بشر بوده و بمقام خ .  

"حال در این قضیھ عقل سلیم چھ حكم میكند؟ آیا كسى را باید انتخاب كرد  كھ میگوید اگر در گفتار و " ابو بكر
كردارم خطا كردم مرا رھنمائى كنید یا على علیھ السالم را كھ میفرماید من در میان شما باحكام قرآن فتوا میدھم و 

حكام انجیل و در بین یھود باحكام توراة بطوریكھ اگر خداوند این كتابھا را بنطق آورد حكم و در میان مسیحیان با
74ینابیع المودة ص [ فتواى مرا تصدیق میكنند  . ]  

خلیفھ مسلمین باید در درجھ اول یك رھبر و فرمانده خوبى باشد و عجز و ترس و لرز در دل و قلب او وجود 
ا ابو بكر و عمر را باید انتخاب كرد كھ بقول ابن ابى الحدید و سایر علماى عامھ در نداشتھ باشد در اینصورت آی

احد و خیبر و حنین و سایر جنگھا فرار كردند یا على علیھ السالم را كھ یكتنھ در برابر سیل دشمن ایستادگى كرده 
را بر پا نمود و مسلما اگر و صدھا قھرمان رزمنده را بخاك و خون كشید و با شمشیر آتشبار خود دین اسالم 

  :آنحضرت نبود اسالم با شكست قطعى مواجھ میشد چنانكھ ابن ابى الحدید گوید

 اال انما االسالم لو ال حسامھ كعفطة عنز او قالمة حافر  ·
 كعفطة عنز او قالمة حافر كعفطة عنز او قالمة حافر  ·

لى نگاشتھ شده استترجمھ این بیت و ابیات دیگرى از قصیده خامسھ در صفحات قب ] . ]  

در غزوه خندق عمر اصرار داشت كھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ با مشركین مكھ صلح كند و میگفت عمرو بن 
عبدود فارس یلیل است و با او نمیتوان جنگید و بجاى اینكھ در صدد دفع دشمن باشد از ترس عمرو بمدح او مى 

م على علیھ السالم نھ تنھا آن فارس یلیل را بخاك ھالكت افكند بلكھ پرداخت و روحیھ مسلمین را ضعیف میكرد اما
خلوص نیتى از خود نشان داد كھ پیغمبر فرمود پاداش ضربت على در روز خندق از اجر عبادت ثقلین افضل 
  .است

د بن و عجب اینكھ خود عمر بھ ترسوئى خود و شجاعت على علیھ السالم اقرار كرده و در حضور چند نفر بھ سعی
عاص كھ پدرش در جنگ بدر بدست حضرت امیر كشتھ شده بود اعتراف میكند كھ من در آنروز میخواستم پدرت 
را بكشم ولى دیدم او چنان براى قتل و كشتار تالش میكند مثل اینكھ گاوى با شاخش حملھ مى نماید و از شدت خشم 

ل دیدم ترسیدم و از پیش او گریختم و او بمن گفت دو طرف دھانش مانند قورباغھ كف كرده بود چون او را بدینحا
اى پسر خطاب كجا میگریزى؟ در اینحال على بر او حملھ كرد و بخدا سوگند ھنوز از جایم تكان نخورده بودم كھ 

باز ھم از اھل تسنن مى پرسیم كھ آیا براى . ] 4حدیث  20فصل  2باب  1ارشاد مفید جلد [ او را بقتل رسانید 
باید " و میگوید ھمھ شما از من داناترید حتى زنھاى پرده نشین"غمبر كسیكھ مثل عمر بیسواد است جانشینى پی

سلونى قبل ان تفقدونى ـ ان ھھنا لعلما جما: انتخاب شود یا، على علیھ السالم كھ میفرماید علماء و مفسرین عامھ  ] .
كس مھر زنان را زیادتر از چھار صد مانند زمخشرى و سیوطى و دیگران نوشتھ اند كھ روزى عمر گفت ھر 

درھم بكند آن زیادتى را میگیرم و بھ بیت المال میدھم زنى از پشت پرده صدا زد اى عمر سخن تو خالف قول 
. فرماید و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتیتم احدیھن قنطارا فال تأخذوا منھ شیئا" در سوره نساء"خداست كھ 



در سایر صفات و شرایط الزمھ . ] شد و گفت كلكم افقھ من عمر حتى المخدرات فى الحجالعمر درمانده و مبھوت 
نیز احدى را با آنحضرت یاراى مقایسھ و برابرى نیست و این خود دلیل بر خالفت و والیت اوست چنانكھ خلیل بن 

یعنى نیازمندى ھمگان باو و بى . احتیاج الكل الیھ و استغنائھ عن الكل دلیل على انھ امام الكل: احمد بصرى گوید
  .نیازى او از ھمھ، دلیل بر اینست كھ او امام و پیشواى ھمھ مردم است

اھل سنت در اینجا از پاسخ در مانده شده و ھیچگونھ راه فرارى ندارند جز اینكھ میگویند على علیھ السالم جوان 
نزمان مخالف با خالفت او بود اما ابو بكر مرد بود و چون عده زیادى را در غزوات كشتھ بود لذا افكار عمومى آ

حقیقة چھ سخن مضحكى است؟ . مسنى بوده و مردم نیز از او راضى بودند  

اوال كثرت سن كھ دلیل امتیاز نیست ثانیا اگر زیادى سن را مالك خالفت بدانیم اشخاص دیگرى ھم بودند كھ از ابو 
ر قید حیات بود و نوشتھ اند كھ وقتى خالفت ابو بكر را بابى قحافھ بكر مسن تر بودند حتى پدر ابو بكر ابو قحافھ د

تبریك گفتند گفت چگونھ پسر من از میان ھمھ صحابھ پیغمبر خلیفھ شده است؟ گفتند براى اینكھ سنش بیشتر از 
  !دیگران بود گفت با این حساب من كھ پدر او ھستم بدینكار از او سزاوارترم

د كھ خود ابو بكر بپدرش كھ در آنموقع در مكھ بود نامھ اى باین عنوان نوشت كھ از بعضى از مورخین نوشتھ ان
ابى بكر خلیفھ رسول خدا بسوى پدرش ابى قحافھ بدان كھ مردم جمع شدند و مرا بعلت زیادى سن بخالفت 
  !!برگزیدند

ول اینكھ نوشتھ اى خلیفھ ابو قحافھ در جواب نوشت پسرم تو در این یك سطر نامھ سھ جا لغزش پیدا كرده اى ا
دوم نوشتھ اى مردم مرا بخالفت برگزیدند و این سخن با . رسول خدا در حالیكھ رسول خدا ترا خلیفھ نكرده است

گفتار اولى تو تناقض دارد، سوم نوشتھ اى كھ این انتخاب بجھت زیادى سن من بوده است در اینصورت من 
نقل بمعنى 110ص  1پیغمبر شناختھ شده جلد [ ر تو ھستم بخالفت از تو سزاوارترم چون از نظر سن پد . ]  

ثالثا شخص جوان براى این مورد توجھ براى خالفت نیست كھ در اثر كمى سن و عدم تجربھ ترسو میشود، خام و 
  .ناپختھ است، حریص مال و نادان است، گرم و سرد روزگار را نچشیده و آن تجربھ و دانائى پیر را ندارد

صورتیكھ خود اھل سنت اقرار میكنند كھ على اعلم و اشجع و اسخى و اتقى است دیگر چھ جاى نقص باقى اما در 
میماند؟ در اینصورت جوانى نھ تنھا براى على علیھ السالم نقص نبود بلكھ موجب اولویت خالفت وى ھم میباشد 

یادترى بكند یعنى اگر ھمان صفاتى زیرا آنحضرت جوان بود انرژى و نیروى بیشترى داشت و میتوانست فعالیت ز
را كھ على علیھ السالم داشت بفرض محال ابو بكر ھم دارا بود باز حق تقدم با على علیھ السالم بود زیرا فعالیت و 
  .مبارزه و پشتكار او بعلت جوانى بیشتر بود و امت اسالمى را بھتر میتوانست رھبرى كند

ل و كشتار على علیھ السالم در جنگھا موافق با خالفت او نبود حرفى است رابعا این سخن كھ افكار عمومى بعلت قت
بسیار پوچ و بى منطق زیرا آنحضرت كسى را بخاطر اغراض شخصى نكشتھ بود بلكھ قتل و كشتار او در غزوات 
  .صرفا در راه خدا و براى پیشرفت دین و اعالى كلمھ توحید بود

در آن شوراى كذائى پس از گفتگو و بحث و جدال قرابت و مصاحبت خامسا علت انتخاب ابو بكر را بخالفت 
پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ دانستند و مھاجرین با این استدالل انصار را پاسخ گفتند اگر مالك خالفت قرابت پیغمبر 

ابت سببى بود باز جاى این سؤال است كھ چرا على علیھ السالم را انتخاب نكردند كھ ھم جزو صحابھ بود ھم قر
داشت و ھم نسبى و ھم بحكم آیھ السابقون السابقون اولئك المقربون اول كسى است كھ دعوت پیغمبر را پذیرفتھ و 

. سبحان هللا اتكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابة: باسالم گرویده است چنانكھ خود آنجناب فرماید
  :آنگاه بابو بكر خطاب كرده و فرماید

ان كنت فى القربى حججت خصیمھم فغیرك اولى بالنبى و اقرب  و ·  
 فغیرك اولى بالنبى و اقرب ·



 

 

 

 سخنى چند با اھل سنت 

  .فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنھ اولئك الذین ھدیھم هللا و اولئك ھم اولو االلباب

" 18سوره زمر آیھ  "  

تقاضا مینمائیم كھ ذھن خود را از ھر گونھ اندیشھ و ایده اى خالى ما در این فصل از برادران محترم اھل سنت 
ساختھ و سپس بحكم عقل و منطق مانند شخص بى طرفى بھ نحوه استدالالت ما كھ در فصول مختلفھ كتاب بدانھا 

تبعون فی"اشاره شده است توجھ نموده و از روى عقل سلیم در اینمورد قضاوت فرمایند و چنانكھ آیھ شریفھ فرماید 
اگر سخنان ما مورد پسند آنان واقع گردید آنھا را بدون اعمال تعصب بپذیرند و یقینا میتوان گفت كھ چنانچھ " احسنھ

حضرات سنیان تعصب خشگ و تقلید بیجا را كنار گذاشتھ و در رد و قبول مطالب عقل و منطق را جایگزین آن 
استقبال كرده و در افكار و عقاید خود تجدید نظر خواھند گردانند بطور حتم از مندرجات این كتاب با حسن نیت 

نمود و منظور نگارنده از شرح عقاید فریقین تشدید اختالف و یا ایجاد تفرقھ و پراكندگى میان مسلمین نیست بلكھ 
ھدف و مقصود اصلى توضیح و بیان حقیقت امر و راھنمائى و نصیحت برادران محترم است و در ھر حال فریقین 

د وحدت خود را در برابر ملل غیر اسالمى و غیر مذھبى كامال حفظ نمایند كھ از وصایاى پیغمبر اكرم حفظ و بای
  .نگھدارى كلمة التوحید و توحید الكلمة است

  :برادران عزیز

ھ در اینكھ ھر كسى باید معتقدات خود را محترم شمارد شكى نیست ولى باید دانست كھ چھ بسا برخى از معتقدات پای
علمى و منطقى نداشتھ و از دوران كودكى در اثر تربیت محیط خانواده و اجتماع در مغز اشخاص جایگزین 
میگردد و مسلما تغییر چنین افكارى در اثر عادت و استمرار كھ براى انسان طبیعت ثانوى میباشد بآسانى صورت 

ماھیت ایدئولوژى ھاى مختلف و انتخاب نگرفتھ بلكھ مستلزم جھد و كوشش در كشف حقیقت و تحقیق و تتبع در 
منطقى ترین نظریات خواھد بود و در این راه باید ھر گونھ تعصب خشگ و غیر منطقى كھ آدمى را از رسیدن 
  .بحقایق و واقعیات باز میدارد كنار گذارده شود

ش بقدرى كھ بحث و تحقیق در باره امامت و خالفت اسالمى در این كتاب مخصوصا در فصول گذشتھ این بخ
كسالت آور نباشد بعمل آمد و تمام مطالب آن كھ مورد استدالل ما بود از كتب معتبره اھل سنت روایت شد و از 
منابع تشیع چیزى نقل نگردید اكنون نیز بدون حب و بغض از شما مى پرسیم كھ اگر بعقیده شما خالفت باید بشورا 

ین خلیفھ نكرد بلكھ او بوصیت ابو بكر خلیفھ شد؟ و اجماع گذارده شود پس چرا عمر را اجماع مسلم  

شما میفرمائید پیغمبر خلیفھ اى تعیین نكرده بود و ابو بكر را اجماع مسلمین خلیفھ نمود ما مى پرسیم چرا ابو بكر 
 از پیغمبر تبعیت نكرد و خالفت را پس از خود بشورا واگذار ننمود؟ 

ابو بكر خلیفھ رسول خدا پس اگر پیغمبر خلیفھ معین نكرده بود ابو  ابو بكر در نامھ ھاى خود مى نوشت از جانب
 بكر چرا خالفت خود را منسوب بھ پیغمبر میدانست؟ 

جریان انتخاب خلیفھ پس از عمر بشكل تازه اى در آمد او خالفت را در شوراى شش نفرى محدود نمود و مخالفین 
  .از آنھا را محكوم بقتل دانست



و شورا حاصل میشود باید ھمھ مردم در آن شركت كنند تشكیل شوراى شش نفرى چھ معنى اگر خالفت باجماع 
 داشت؟ گذشتھ از این آراء اكثریت در ھر شورائى معتبر و قابل اجراء است دیگر كشتن اقلیت و مخالفین یعنى چھ؟ 

و شورا انتخاب نمود و در فصول پیشین ثابت شد كھ امامت منصب الھى است و امام را نمیتوان از طریق اجماع 
چنانچھ این امر باجماع ھم واگذار میشد اجماع حقیقى فقط در باره خالفت على علیھ السالم بوقوع پیوست كھ عموم 

: مردم برضایت و میل خود بخانھ وى ھجوم كرده و باصرار زیاد با آنحضرت بیعت نمودند چنانكھ خودش فرماید
شار آنھا دو طرف جامھ و رداى من پاره شدانبوه مردم چون یال كفتار بود و از ف .  

رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ موقع رحلت كاغذ و دواتى میخواست تا چیزى بنویسد عمر ضمن اھانت 
  !بآنحضرت گفت احتیاجى بوصیت نیست كتاب خدا ما را كافى است

عمر در موقع وفاتشان بر خالف  ما مى پرسیم اگر وصیت الزم نبود و كتاب خدا كافى بود پس وصیت ابو بكر و
این قول بود و معنى قرآن و علم آنرا كسى بھتر از على علیھ السالم نمیدانست زیرا قرآن بھ پیغمبر نازل شده و 

انا مدینة العلم و على بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب: آنحضرت نیز فرموده بود ص  1جامع الصیغر سیوطى جلد  ] 
ـ فصول المھمھ و كتب دیگر 83ازلى ص ـ مناقب ابن مغ 374 . ]  

و باز از برادران محترم سنى مى پرسیم اگر شما براى امامت و خالفت منشاء الھى قائل نبوده و جانشین پیغمبر را 
معصوم و مؤید از جانب خدا نمیدانید در اینصورت خلفاى ثالثھ چھ امتیازى بصحابھ و مردم دیگر داشتھ اند كھ 

در صدد دفاع از آنھا ھستید و چھ بسا علماى عامھ از نظر سواد و معلومات بر خلفاء ترجیح دارند و  اكنون نیز شما
یقینا سواد و معلومات فخر رازى و زمخشرى و ابن ابى الحدید و امثالھم در امور دینى خیلى بیشتر از عثمان و 

جانشین پیغمبر رھبرى ملت اسالمى را  خلفاى دیگر بوده است و بطوریكھ در فصل یكم این بخش گفتھ شد امام و
بعھده بگیرد و اگر كسى از جانب " از لحاظ حكومت ـ بیان معارف و احكام ـ ارشاد حیات معنوى''باید در سھ جھت

خدا پشتیبانى نشود و معصوم نباشد از انجام چنین مأموریتى عاجز و در مانده خواھد شد حتى صرف نظر از بیان 
اد حیات معنوى از نظر حكومت ظاھرى و حل و فصل اختالفات مردم نیز نخواھد توانست معارف و احكام، و ارش

وظیفھ اش را انجام دھد ھمچنانكھ خلفاء نتوانستند و دست نیاز بدامن حالل مشكالت مرتضى على زدند و در ھر 
 26خین عامھ عمر در مطلب بغرنج و معضلى از نظر صائب و واقع بین او استفاده كردند و بنا بنقل علماء و مور

مورد گفت لو ال على لھلك عمر و ھمچنین در جنگھاى ایران و روم كھ مضطرب و درمانده شده بود از على علیھ 
: السالم جویاى راه حل منطقى شد و آنحضرت او را ارشاد و ھدایت نمود و بھمین سبب است كھ خداوند فرماید

؟ آیا كسى كھ بسوى حق ھدایت . ]35سوره یونس آیھ [ اال ان یھدى  افمن یھدى الى الحق احق ان یتبع امن ال یھدى
 میكند براى متابعت سزاوار است یا آنكھ خود راه را نمیداند تا اینكھ ھدایت شود؟ 

الحمد 涐 الذى قدم : و جاى تعجب است كھ ابن ابى الحدید با آنھمھ تحقیق و تتبع، در مقدمھ شرح نھج البالغھ گوید
در . ترجیح داد و مقدم شمرد" ابو بكر را بر على"سپاس خدایرا كھ مفضول را بر افضل . االفضلالمفضول على 

صورتیكھ پاسخ این سخن در آیھ مزبور داده شده است كھ خداوند افضل را براى متابعت و پیروى سزاوار میداند نھ 
حضرت احدیت داده است زیرا مفضول را و این كالم ابن ابى الحدید نسبت ناروائى است كھ او بساحت قدس 

نھ تنھا بر خالف حكمت الھى است حتى در میان مردم نیز " چھ رسد بر افضل"ترجیح و تقدم مفضول بر فاضل 
چنین ترجیحى بر خالف عقل و منطق شمرده میشود و این حزب سقیفھ بود كھ چنین تصمیمى را اتخاذ كرد و 
  !مفضول را بر افضل مقدم شمرد

مالحظھ میفرمایند كھ استدالالت ما ھمگى متكى بعقل و منطق بوده و مداركى ھم كھ براى اثبات  برادران سنى ما
مطالب خود در تمام فصول این كتاب ارائھ میدھیم عموما مستند بكتب معتبره عامھ میباشد و با اینكھ در اینمورد 

گونھ عذر و بھانھ اى از نقل آنھا  كتب امامیھ پر از دالئل محكم و متقن است مع الوصف براى جلوگیرى از ھر
البتھ حقیقت امر نزد محققین معلوم است و امروز حفظ صورت ظاھر براى صالح اسالم و . صرف نظر نمودیم

  .مسلمین است و رفتار خود على علیھ السالم نیز با خلفاء بھمین نظر بوده است



دانست كھ خالفت حقیقى الھیھ یعنى والیت منصب  اگر خالفت ظاھرى باجتماع چند قبیلھ در سقیفھ تحقق یافت باید
الھى است و على علیھ السالم بوالیت منصوب شده و باتفاق كل فرق اسالمى افضل و اعلم و اعدل و اشجع و 
  :اقضى و اتقاى كل صحابھ بوده است ھمچنانكھ شاعر گوید

 

 ھو فى الكل امام الكل من ابو بكر، و من كان عمر؟  ·
كان عمر؟ من ابو بكر، و من كان عمر؟  من ابو بكر، و من ·  

پس الزم و واجب است كھ عموم فرقھ ھاى اسالمى وصیت رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ را در مورد قرآن و 
ـ مناقب ابن  109ص  3مستدرك صحیحین جلد [ انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى : عترت خود كھ فرمود

بپوشانند و از تفرقھ و پراكندگى در راه ھاى مختلف خود دارى نموده و ھمگى بیك  جامھ عمل. ] 234مغازلى ص 
شاھراه اصلى و مستقیم كھ والیت ائمھ معصومین علیھم السالم است قدم گذارند تا بسعادت دارین نائل گردند 

ا فاتبعوه و ال تتبعوا و ان ھذا صراطى مستقیم: ھمچنانكھ گفتار خداى تعالى شاھد و مؤید این مطلب است كھ فرماید
153سوره انعام آیھ [ السبل فتفرق بكم عن سبیلھ ذلكم وصیكم بھ لعلكم تتقون  . ]  

و البتھ اینست راه راست من پس شما از آن متابعت كنید و راھھاى دیگر را پیروى مكنید كھ آن راھھا شما را از 
ید پرھیزكار باشیدراه حق متفرق سازد خداوند شما را براه خود سفارش كرد تا شا .  

  :نگارنده نیز در پایان این فصل بھ برادران اھل سنت گوید برادر جان

  .من آنچھ شرط بالغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل ·
  .تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل .تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل ·

 اوالد آن حضرت 

ثبت كرده اند " دختر 18پسر و  18"داد اوالد على علیھ السالم را مختلف نوشتھ اند و تا سى و شش تن مورخین تع
اوالد براى آنحضرت ذكر كرده اند و ما ذیال بطور اختصار بدانھا اشاره مینمائیم 27شیخ مفید و عالمھ طبرسى  .  

اى دانستن شرح حال و تاریخ زندگانى او ـ حسن بن على علیھما السالم بزرگترین اوالد آنحضرت بوده و بر 1
این كتاب تا كنون دو مرتبھ بوسیلھ انتشارات فراھانى بقطع [ بكتاب حسن كیست؟ تألیف نگارنده مراجعھ شود 

  [ .وزیرى و جیبى چاپ شده است

زندگانى او  ـ حسین بن على علیھما السالم دومین اوالد على علیھ السالم بوده و براى دانستن شرح حال و تاریخ 2
این كتاب چھار مرتبھ بوسیلھ انتشارات فروغى بطبع رسیده [ بكتاب حسین كیست؟ تألیف نگارنده مراجعھ شود 

  [ .است

در سال ششم ھجرى بدنیا آمد و در حبالھ نكاح پسر عم خود عبد هللا بن جعفر بود" عقیلھ"ـ زینب كبرى  3 .  

  .ـ زینب صغرى كھ كنیھ اش ام كلثوم بود 4

ادر این چھار تن فاطمھ زھرا دختر رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و اولین زوجھ على علیھ السالم بود و تا م
ـ محمد حنفیھ كھ كنیھ اش ابو . فاطمھ علیھا السالم در قید حیات بود آنحضرت زوجھ دیگرى در اختیار نداشت

  .القاسم و مادرش خولھ دختر جعفر بن قیس حنفیھ است



بدنیا آمدند و مادرشان ام حبیب دختر ربیعھ است" دو قلو"مرو رقیھ كھ توأم ـ ع 7و  6 .  

و جعفر و عثمان و عبد هللا كھ ھر چھار تن در كربال بدرجھ " حضرت ابو الفضل"ـ عباس  11و  10و  9و  8
نش گویدرفیعھ شھادت نائل آمدند و مادرشان ام البنین دختر حزام بن خالد كالبى است كھ در رثاء فرزندا :  

 

یا من راى العباس كر على جماھیر النقد و وراه من ابناء حیدر كل لیث ذى لبد ویلى على شبلى امال برأسھ  ·
 ضرب العمد 

انبئت ان ابنى اصیب برأسھ مقطوع ید ویلى على شبلى امال برأسھ ضرب العمد ویلى على شبلى امال  ·
 برأسھ ضرب العمد 

رھنمائى عقیل تزویج نمود چون عقیل بانساب عرب آشنا بود حضرت باو فرمود كھ و على علیھ السالم ام البنین را ب
براى من زنى اختیار كن تا فرزند شجاعى آورد عرض كرد ام البنین كالبیھ را تزویج كن كھ از پدران او شجاعتر 

دران دیگرش در كسى در قبائل عرب نبوده است و مقصود على علیھ السالم وجود حضرت ابو الفضل بود كھ با برا
ركاب با سعادت حسین علیھ السالم در كربال شربت شھادت نوشیدند سید جعفر حلى ضمن قصیده غرائى در مورد 
  :شجاعت عباس علیھ السالم كھ از پدرش ارث برده بود گوید

 

بطل تورث من ابیھ شجاعة قسما بصارمھ الصقیل و اننى و بكفھ الیمنى الحسام المخذم فى غیر صاعقة  ·
لسماء ال اقسم ا  

فى كفھ الیسرى السقاء یقلھ فیھا انوف بنى الضاللة ترغم فى غیر صاعقة السماء ال اقسم فى غیر صاعقة  ·
 السماء ال اقسم 

اسماء قبال . ـ یحیى كھ مادرش اسماء بنت عمیس بود و یحیى در كودكى پیش از شھادت پدرش از دنیا رفت 12
ت جعفر در جنگ موتھ ابو بكر او را تزویج كرد و محمد از او بوجود آمد زوجھ جعفر بن ابیطالب بود پس از شھاد

  .پس از وفات ابو بكر على علیھ السالم اسماء را بحبالھ نكاح خود در آورد

ـ ام الحسن و رملھ مادرشان ام سعید دختر عروة بن مسعود ثقفى است 14و  13 .  

رشان لیلى دختر مسعود دارمیھ و ھر دو در كربال بشھادت ـ محمد اصغر مكنى بابو بكر و عبد هللا ماد 16ـ  15
  .رسیدند

ـ نفیسھ، زینب صغرى، رقیھ صغرى، ام ھانى، ام كرام، جمانھ، امامھ، ام سلمھ، میمونھ، خدیجھ، فاطمھ  27تا  17
ھما السالم و كھ از زنان دیگر آنحضرت بودند و اعقاب على علیھ السالم فقط از پنج تن از اوالد او یعنى حسنین علی

ـ اعالم الورى 4باب  1ارشاد مفید جلد [ محمد حنفیھ و حضرت ابو الفضل و عمر میباشد  . ]  

 

 

 

 



 

 اصحاب على 

على علیھ السالم. "و 涐 در مالك و ما مالك لو كان من جبل لكان فندا و لو كان من حجر لكان صلدا "  

كھ در ھمھ حال در راه محبت و طاعت او از بذل جان  على علیھ السالم را اصحاب خاص و شیعیان فداكارى بود
مضائقھ ننموده و ھمواره مورد لطف و عنایت آنحضرت قرار گرفتھ بودند ذیال بطور اختصار بشرح حال بعضى 
  .از آنان اشاره میشود

  :ـ مالك اشتر نخعى 1

میفرماید یكى از بندگان . ائیمتعریف و توصیف مالك خارج از آنست كھ در این چند سطر نوشتھ است اشاره مینم
براى حكومت"خدا را بسوى شما  روانھ كردم كھ در روزھاى خوفناك نمیخوابد و در ساعات وحشت و اضطراب  "

از برابر دشمن بر نمیگردد و بیمناك نشود و بر بدكاران از سوزاندن آتش سخت تر است و او مالك بن حارث از 
فرمانش را در آنچھ با حق مطابقت دارد اطاعت كنید فانھ سیف من سیوف  قبیلھ مذحج است پس سخنش را بشنوید و

نھج البالغھ از نامھ [ هللا زیرا او شمشیرى از شمشیرھاى خدا است كھ تیزى آن كند نشود و ضربتش بى اثر نباشد 
38. ]  

مینمود و مقام شامخى آرى مالك سیف هللا المسلول بود كھ با شمشیر آتشبار خود خرمن ھستى منافقین را خاكستر 
لقد كان لى كما كنت لرسول هللا یعنى مالك براى من چنان بود كھ من : داشت كھ على علیھ السالم درباره اش فرمود

  .نسبت برسول خدا بودم اگر باین كالم امام توجھ دقیق شود آنوقت میزان عظمت و علو منزلت مالك روشن میگردد

غھ میگوید اگر كسى سوگند یاد كند كھ خداى تعالى در میان عرب و عجم كسى را ابن ابى الحدید در شرح نھج البال
مانند مالك خلق نكرده است مگر استادش على بن ابیطالب را گمان نمیكنم كھ در سوگند خود گناھى كرده باشد 
  .زندگى مالك اھل شام و مرگ وى اھل عراق را پریشان نمود

ل توصیف است و معاویھ او را دست راست على مینامید، پس از مراجعت رشادتھاى مالك در جنگ صفین غیر قاب
از صفین على علیھ السالم او را بفرماندارى مصر اعزام نمود و بطوریكھ قبال شرح داده شد در قلزم بوسیلھ نافع 
  .مسموم گردید

یار گریھ نمود و فرمود خدا خبر شھادت وى على علیھ السالم را بیاندازه متأثر نمود و براى آن شجاع بى نظیر بس
رحمت كند مالك را و سپس فرمود مالك اگر كوه بود كوھى عظیم بود و اگر سنگ بود سنگى صلب و سخت بود 
  .مرگ او اھل شام را عزیز و اھل عراق را ذلیل نمود پس از این دیگر مثل مالك را نخواھم دید

  :ـ اویس قرنى 2

از زھاد ثمانیھ شمرده اند در یمن شتربانى مینمود و نفقھ مادرش را بعھده  اویس بسیار عابد و عارف بود و او را
داشت براى زیارت پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ از مادرش اجازه خواست كھ بمدینھ سفر كند مادرش گفت برو 
  !ولى زیاده از نیم روز توقف منما

مدینھ حضور نداشت اویس پس از چند ساعت  اویس كھ بمدینھ رسید بخانھ رسول خدا رفت ولى آنحضرت در
توقف در حالیكھ بزیارت رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ ھم موفق نشده بود بیمن بازگشت، چون رسول خدا بمدینھ 
آمد و وارد خانھ شد فرمود این نور كیست كھ در اینجا مینگرم؟ گفتند شتربانى بنام اویس از یمن آمده بود و پس از 



195ناسخ التواریخ كتاب صفین ص [ مراجعت نمود فرمود این نور را در خانھ ما بھدیھ گذاشتھ است مدتى توقف  . 
]  

در مجالس المؤمنین است كھ پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ او را نفس الرحمن مینامید و میفرمود من از جانب یمن 
خصا یقال لھ اویس القرنى یحشر یوم ان بالیمن ش: بوى خدا میشنوم سلمان عرض كرد این شخص كیست؟ فرمود

154منتخب التواریخ ص  ] القیامة واحدة یدخل فى شفاعتھ مثل ربیعة و مضر، اال من راه منكم یقرءه منى السالم . ]  

یعنى در یمن شخصى است كھ او را اویس قرنى گویند روز قیامت تنھا محشور شود و در شفاعت او باندازه قبیلھ 
یشوند، ھر كھ از شما او را دید سالم مرا باو برساندربیعھ و مضر داخل م .  

اویس در صفین بخدمت على علیھ السالم رسیده و بیعت نمود و در ركاب وى جنگ كرد و در ھمان جنگ بدرجھ 
  .شھادت نائل آمد

 :ـ محمد بن ابى بكر 3

رمود محمد پسر من بوده از اصحاب مخصوص على علیھ السالم بلكھ بجاى فرزند آنحضرت است كھ درباره اش ف
ولى از صلب ابو بكر است، در جنگھاى جمل و صفین در ركاب على علیھ السالم رشادتھا نمود و پس از صفین از 
طرف على بحكومت مصر منصوب شد و چنانكھ سابقا اشاره گردید بدستور معاویھ و حیلھ عمرو عاص مردم 

كم االغ مرده اى گذاشتھ و آتش زدندمصر بر او شوریدند و پس از كشتن وى جسدش را در ش .  

خبر شھادت او على علیھ السالم را بى نھایت پریشان نمود زیرا عالوه بر اینكھ محمد از یاران با وفاى على علیھ 
سال داشت و یك طفل ھفت  28السالم بود مادرش اسماء بنت عمیس ھم زوجھ آنحضرت بود، محمد ھنگام شھادت 

اشتھ بودسالھ از خود بیادگار گذ .  

سروده است" ابو بكر"اشعار زیر از محمد بن ابى بكر است كھ در حقانیت على علیھ السالم و مذمت پدرش  :  

 

یا ابانا قد وجدنا ما صلح انسیت العھد فى خم و ما ما ترى عذرك فى الحشر غدا یا بنى الزھراء انتم عدتى  ·
لك الویل اذا الحق اتضح و بكم فى الحشر میزانى خاب من انت ابوه و افتضح قالھ المبعوث فیھ و شرح یا 

 رجح ال ابالى اى كلب قد نبح 
انما اخرجنى منك الذى فیك وصى احمد فى یومھا و علیك الخزى من رب السماء و اذا صح والئى لكم  ·

 اخرج الدر من الماء الملح ام لمن ابواب خیبر قد فتح كلما ناح حمام او صدح ال ابالى اى كلب قد نبح ال
 ابالى اى كلب قد نبح 

  [ .از كتاب تحفھ ناصرى ]

پیدا كردیم، زیانكار و رسوا است " در نتیجھ پیروى از على علیھ السالم"ـ اى پدر آنچھ راه صالح و درستى بود ما 
  .كسى كھ پدرش تو باشى

بیرون آورد" دریا"كھ مروارید را از آب شور " خدائى"ـ مرا از صلب تو بیرون آورد آن  .  

فرمود و شرح داد " درباره على علیھ السالم"عھد خالفت را كھ پیغمبر مبعوث در غدیر خم " باین زودى"ـ آیا تو 
 فراموش كردى؟ 

 ـ آیا در آنروز پیغمبر احمد مختار درباره تو وصیت كرد یا در مورد آنكھ درھاى خیبر را گشود؟ 



واى بر تو چون حق آشكار شود" را غصب كردىكھ خالفت "ـ فرداى قیامت در محشر عذرت را چھ میبینى  .  

براى ھمیشھ"ـ و از پروردگار آسمان بر تو رسوائى و خوارى باد ھر زمانیكھ كبوترى نوحھ كند و یا بخواند  ".  

  .ـ اى اوالد فاطمھ شمائید پناھگاه من و بوسیلھ والیت شما در محشر میزان اعمال نیك من سنگینى خواھد كرد

از مخالفت ابو بكر "و اخالص من براى شما سالم و بى عیب باشد باكى ندارم چھ سگى پارس كند  ـ و چون دوستى
  ."چھ ضرر میرسد

 :ـ میثم تمار 4

از خواص اصحاب على علیھ السالم بوده و مورد توجھ آنحضرت قرار گرفتھ بود و در دوستى و محبت خود نسبت 
در راه محبت آنجناب بدستور عبید هللا بن زیاد بدار آویختھ شد و آن  بعلى علیھ السالم ثابت وپایدار بود و باالخره

  .ملعون میثم را با وضع فجیعى بدرجھ شھادت رسانید

على علیھ السالم قبال شھادت او را بدست ابن زیاد بوى خبر داده و حتى درخت خرمائى را كھ میثم بتنھ آن بدار 
ت كنار خانھ عمرو بن حریث بود از اینرو میثم گاھگاھى میآمد بآن آویختھ شده بود باو نشان داده بود و آن درخ

درخت آب میداد و در پاى آن نماز میخواند و بعمرو بن حریث میگفت من ھمسایھ تو خواھم بود حق ھمسایگى را 
اف با من خوب بجا بیاور عمرو از سخنان میثم چیزى نمیفھمید و گمان میكرد او قصد دارد یكى از خانھ ھاى اطر

منزل او را خریدارى كند ولى پس از آنكھ میثم بدستور ابن زیاد بچوب آندرخت دار زده شد عمرو بن حریث 
ارشاد مفید[ متوجھ مقصود میثم شد و دانست كھ منظور او از گفتن آن سخنان چھ بوده است  . ]!  

 :ـ كمیل بن زیاد 5

رفا او را صاحب سر امیر المؤمنین گویند چنانكھ از كبار تابعین و از اصحاب خاص على علیھ السالم بود و ع
الست صاحب سرك؟ : خودش ھنگام سؤال از حقیقت بآنحضرت عرض میكند  

  .دعاى كمیل مشھور است كھ على علیھ السالم بوى تعلیم داده است

جاج وقتى حجاج بن یوسف والى كوفھ شد كمیل را طلبید و كمیل كھ میدانست حجاج او را خواھد كشت گریخت ح
عطایاى طایفھ و قوم كمیل را قطع نمود كمیل كھ چنین دید گفت من پیر شده ام و عمر من تمام میشود سزاوار 
نیست كھ قوم و خویشان من از دریافت عطایاى خود ممنوع شوند لذا خود را بحجاج تسلیم نمود حجاج گفت خیلى 

نمانده لكن موعد خداوند است و پس از قتل ھم مایل بودم كھ بتو دست بیابم كمیل گفت از عمر من چیزى باقى 
حساب است و امیر المؤمنین علیھ السالم نیز بمن خبر داده است كھ تو قاتل من ھستى حجاج گفت تو در قتل عثمان 

[ شریك بوده اى و بدین بھانھ دستور داد سرش را از بدن جدا نمودند و كمیل در نود سالگى بدرجھ شھادت رسید 
  [ .ارشاد مفید

  :ـ عبد هللا بن عباس 6

" ابن عباس در علم . پسر عموى على علیھ السالم و از اصحاب و محبین آنحضرت بوده است" معروف بابن عباس
انساب و فقھ و تفسیر مھارت داشت و این افتخارات را در اثر شاگردى على علیھ السالم بدست آورده بود، مرد 

بود بدینجھت ھنگام انتخاب حكمین در صفین على علیھ السالم او را  موقع شناس و بصیر و یكى از رجال ممتاز
  .تعیین نمود ولى مورد قبول سپاھیانش واقع نشد



ابن عباس از دوستداران و شیعیان حقیقى على علیھ السالم بود و ھنگام شھادت آنجناب خیلى متأثر و محزون بود و 
مان وضع از دنیا رفتدر اثر گریستن زیاد در اواخر عمر نابینا شد و بھ .  

  :ـ قنبر 7

غالم مخصوص على علیھ السالم بود و حجاج بن یوسف او را دستگیر كرد و گفت تو بنده على بن ابیطالب ھستى؟ 
حجاج گفت از دین على تبرى و بیزارى بجوى قنبر گفت . قنبر گفت من بنده خدا ھستم و على ھم ولینعمت من است

ھ بھتر از دین على باشدتو مرا راھنمائى كن بدینى ك .  

. حجاج گفت حال كھ از دین او تبرى نمیجوئى پس ھر گونھ كشتن را اختیار میكنى بگو تا ترا بدانقسم بقتل برسانم
بقتل میرسانم و " در روز قیامت"قنبر گفت اختیار با خود تست بھر قسم كھ تو مرا بكشى من ھم ترا بھمان قسم 

سیدباالخره بدستور حجاج بشھادت ر .  

از حضرت صادق علیھ السالم روایت شده است كھ قنبر على علیھ السالم را خیلى دوست داشت و موقعیكھ 
حضرت از منزل خارج میشد قنبر ھم با شمشیر پشت سر او بیرون میشد یكشب على علیھ السالم فرمود قنبر چرا 

و وارد شود فرمود تو از اھل آسمان پشت سر من میآئى؟ عرض كرد بجھت آنكھ مبادا صدمھ اى بوجود مبارك ت
مرا حراست میكنى یا از اھل زمین؟ عرض كرد بلكھ از اھل زمین فرمود بدون اذن خدا اھل زمین نمیتوانند بمن 

122ص  42بحار االنوار جلد [ صدمھ اى برسانند پس قنبر برگشت  . ]  

 :ـ رشید ھجرى 8

على علیھ السالم باو فرمود اى رشید صبر تو چگونھ  از اصحاب و محبان خاص على علیھ السالم بود و روزى
ترا بخواھد و دستھا و دو پا و زبان ترا قطع كند؟ عرض كرد یا امیر " ابن زیاد"خواھد بود كھ زنا زاده بنى امیھ 

و در روایت است . المؤمنین عاقبت آمرزش و بھشت است؟ فرمود اى رشید تو در دنیا و آخرت با من خواھى بود
وز امیر المؤمنین علیھ السالم با اصحابش بنخلستانى رفتھ و در زیر نخلھ اى نشستند و اصحاب قدرى از آن كھ یكر

  !رطب چیدند و خدمت حضرت گذاردند رشید عرض كرد یا امیر المؤمنین چقدر رطب خوبى است

شید روزھا نزد آندرخت على علیھ السالم فرمود اى رشید ترا بھمین درخت آویزان میكنند از آن تاریخ بھ بعد ر
میرفت و او را آب میداد روزى كھ رشید بكنار درخت رفت دید شاخھ آنرا بریده اند گفت حتما اجل من نزدیك شده 
است تا اینكھ غالم ابن زیاد پیش رشید آمد و گفت امیر را اجابت كن رشید نزد عبید هللا بن زیاد رفت آنملعون گفت 

رشید گفت بخدا من دروغ نمیگویم و موالیم ھم دروغ نفرموده و بمن خبر ! ل كناز دروغھاى موالیت براى من نق
  .داده كھ دستھا و پاھا و زبان مرا قطع خواھى نمود

عبید هللا گفت بخدا االن ما او را تكذیب میكنیم آنگاه دستور داد دستھا و پاھاى او را قطع كنند ولى زبانش را نبرند 
ه میان بازار آوردند و او از امور عظیمھ مردم را خبر میداد تا اینكھ ابن زیاد دستور پس او را با دست و پاى برید

160منتخب التواریخ ص  ] داد زبانش را ھم قطع كردند و بھمان شاخھ نخلھ بدار آویختند . ]  

 :ـ سھل بن حنیف 9

مراجعت از صفین در كوفھ از دوستداران مخلص على علیھ السالم بود و در صفین جنگھاى سختى نموده و پس از 
وفات نمود، سھل در زمان رسول اكرم نیز در غزوات شركت جستھ و جزو چند نفرى است كھ در احد از پیغمبر 
صلى هللا علیھ و آلھ حمایت نموده است شخص مورد اطمینانى بود و على علیھ السالم در موقع حركت ببصره براى 

بود جنگ جمل او را در مدینھ بجاى خود گذاشتھ .  



ـ صعصعة بن صوحان و زید بن صوحان 11و  10 : 

موقعیكھ معاویھ بكوفھ آمده  .این دو برادر ھم از اصحاب خاص على علیھ السالم بودند زید در جنگ جمل شھید شد
بود صعصعھ روزى در كوفھ بمعاویھ گفت دلم نمیخواست ترا خلیفھ ببینم معاویھ گفت حاال كھ مرا خلیفھ میدانى 

ى منبر و على را سب كنبرو باال !  

صعصعھ بمنبر رفت و گفت اى مردم معاویھ بمن چنین گفتھ است ولى من لعن میكنم معاویھ را و كسى را كھ على 
  .را لعن كند حاضرین مسجد نیز آمین گفتند

  :ـ عمار یاسر 12

ت چون عمر این خبر را عمار در زمان عمر والى كوفھ بود و در كوفھ بنشر فضائل على علیھ السالم مى پرداخ
شنید او را معزول نمود عمار بمدینھ آمد عمر از وى پرسید آیا از اینكھ معزول شدى غمگینى؟ عمار گفت مسرور 
نبودم بمنصوب شدن از جانب تو در اینصورت چگونھ محزون مى شوم بمعزول شدن؟ عمار در صفین پس از 

نش متجاوز از نود سال بود و على علیھ السالم از مرگ او جنگھاى سختى كھ نمود بشھادت رسید و در آنھنگام س
  .بسیار اندوھناك شد

على علیھ السالم اصحاب دیگرى نیز مانند حجر بن عدى و قیس بن سعد و عدى بن حاتم و امثالھم داشتھ است كھ 
  .در ھمھ حال مورد اطمینان و اعتماد وى بوده اند

 

 

 

 

 

 از سخنان على 

 از نھج البالغھ 

  .ـ التوحید ان ال تتوھمھ و العدل ان ال تتھمھ 1

 :ترجمھ

و عدل آنست كھ او " خداوند منزه از تجسم در وھم و خیال است"توحید آنست كھ خدا را در وھم و اندیشھ نیاورى 
از اعمال ناشایست او را مبرا بدانى" را متھم نسازى ".  

و من قصر عنھ خاطر بزوال نعمتھـ ان 涐 تعالى فى كل نعمة حقا فمن اداه زاده منھا  2 .  



 :ترجمھ

شكر "پس ھر كھ آن " كھ باید در برابر آن سپاسگزارى كرد"البتھ براى خداى تعالى در ھر نعمتى حقى است 
را بجا آورد خداوند آن نعمت را بر او زیاد گرداند و كسى كھ در اینمورد كوتاھى نماید خداوند نعمتش را " نعمت

  .در خطر زوال اندازد

  .ـ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنھ شكرا للقدرة علیھ 3

 :ترجمھ

پیروزى از او در گذر" نعمت"ھر گاه بر دشمنت ظفر یافتى بشكرانھ  .  

  .ـ من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملھوف و التنفیس عن المكروب 4

 :ترجمھ

م و اندوه را زدودن از جملھ كفارات گناھان بزرگ بیچاره و ستمدیده اى را بفریاد رسیدن و از شخص اندوھگین غ
  .محسوب مى شود

  .ـ یابن ادم اذا رأیت ربك سبحانھ یتابع علیك نعمھ و انت تعصیھ فاحذره 5

 :ترجمھ

" بجاى سپاسگزارى"اى فرزند آدم زمانى كھ دیدى پروردگار پاكت نعمتھاى خود را پشت سر ھم بتو میبخشد و تو 
زیرا این آمدن نعمت پشت سر ھم موجب . "او بترس" عذاب و عقوبت"انى میكنى پس از او را معصیت و نافرم

  ."گناه بیشتر و در نتیجھ باعث زیادى عذاب و شكنجھ خواھد بود

  .ـ اذا كنت فى ادبار و الموت فى اقبال فما اسرع الملتقى 6

 :ترجمھ

در اثر گذشتن ایام عمر"زمانیكھ تو  تو رو " ھم بسوى"و مرگ " رف مرگ نھاده اىو رو بط"پشت بدنیا كرده  "
مالقات خواھد بود" میان تو و مرگ"میآورد پس چھ زود  .  

  .ـ افضل الزھد اخفاء الزھد 7

 :ترجمھ

است" از انظار مردم"برترین زھد پنھان داشتن آن  .  

  .ـ اشرف الغنى ترك المنى 8



 :ترجمھ

  .شریفترین توانگرى و بى نیازى رھا كردن آرزوھا است

ـ ایاك و مصادقة االحمق فانھ یرید ان ینفعك فیضرك، و ایاك و مصادقة البخیل فانھ یقعد عنك احوج ما تكون الیھ،  9
و ایاك و مصادقة الفاجر فانھ یبیعك بالتافھ، و ایاك و مصادقة الكذاب فانھ كالسراب یقرب علیك البعید و یبعد علیك 
  .القریب

 :ترجمھ

زیان میرساند، و از " ولى بعلت بیخردى"اش زیرا كھ او میخواھد بتو سودى رساند از دوستى احمق بر حذر ب
خود را از تو نیازمندتر نشان میدھد، و از دوستى بدكار " كھ اگر از او چیزى بخواھى"دوستى بخیل دورى كن 

ترا "است  سخت بپرھیز كھ ترا ببھاى ناچیزى میفروشد، و از دوستى دروغگو دورى گزین كھ او مانند سراب
دور را بتو نزدیك و نزدیك را از تو دور گرداند" میفریبد .  

  .ـ لسان العاقل وراء قلبھ و قلب االحمق وراء لسانھ 10

 :ترجمھ

خردمند ابتداء تأمل و اندیشھ كند آنگاه سخن گوید و "زبان خردمند پشت قلب او است و قلب احمق پشت زبان او 
بفكر و اندیشھ افتداحمق و نادان اول سخن گوید بعد  ".  

  .ـ سیئة تسوءك خیر عند هللا من حسنة تعجبك 11

 :ترجمھ

ترا اندوھگین كند در نزد خدا بھتر از كردار نیكى است كھ ترا بعجب و " كھ از تو سر زند و"گناه و عمل بدى 
  .خودبینى وا دارد

  .ـ الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرأى، و الرأى بتحصین االسرار 12

 :ترجمھ

باحتیاط و دور اندیشى است و حزم و احتیاط بكار انداختن نیروى فكر و اندیشھ است و " در كارھا"پیروزى یافتن 
  .رأى و اندیشھ بمحكم نگاھداشتن اسرار است

  .ـ احذروا صولة الكریم اذا جاع و اللئیم اذا شبع 13

 :ترجمھ

و از حملھ و سلطھ لئیم موقعیكھ سیر شودبترسید از صولت و سطوت كریم ھنگامیكھ گرسنھ شود  .  

  .ـ اولى الناس بالعفو اقدرھم على العقوبة 14



 :ترجمھ

تواناتر باشد بعفو و بخشیدن او سزاوارتر است" دشمن یا خطا كار"ھر كھ بكیفر رسانیدن  .  

  .ـ ال غنى كالعقل و ال فقر كالجھل و ال میراث كاالدب و ال ظھیر كالمشاورة 15

 :ترجمھ

  .ھیچ بى نیازى مانند عقل و ھیچ فقرى مانند جھل و ھیچ میراثى ھمچون ادب و ھیچ پشتیبانى مانند مشورت نیست

  .ـ اھل الدنیا كركب یسار بھم و ھم نیام 16

 :ترجمھ

و موقعیكھ مرگشان فرا رسید و بزندگى "مردم دنیا مانند كاروانیانى ھستند كھ آنھا را در حال خواب سیر میدھند 
ا خاتمھ داد از خواب بیدار مى شوند و این بیدارى بحال آنان سودى ندھدآنھ ".  

  .ـ العفاف زینة الفقر و الشكر زینة الغنى 17

 :ترجمھ

  .پاكدامنى زینت تھیدستى و سپاسگزارى زیور توانگرى است

  .ـ اذا تم العقل نقص الكالم 18

 :ترجمھ

پر حرفى دلیل بیخردى است" كمال یابد سخنش نقصان پذیرد" آدمى"ھر گاه عقل  ".  

  .ـ نفس المرء خطاه الى اجلھ 19

 :ترجمھ

  .ھر نفسى كھ انسان میكشد یكقدم بسوى مرگش بر میدارد

ـ من اصلح ما بینھ و بین هللا اصلح هللا ما بینھ و بین الناس، و من اصلح امر اخرتھ اصلح هللا لھ امر دنیاه، و من  20
یھ من هللا حافظكان لھ من نفسھ واعظ كان عل .  

 :ترجمھ

"ھر كھ آنچھ را كھ میان او و خدا است  اصالح كند خداوند آنچھ را كھ میان او و مردم است بصالح " بوسیلھ تقوى
آورد، و كسیكھ كار آخرتش را اصالح كند خداوند براى او كار دنیایش را درست كند، و ھر كھ را از خویشتن 

نب خدا براى او محافظى خواھد بودبراى خود پند دھنده اى باشد از جا .  



  .ـ مثل الدنیا كمثل الحیة لین مسھا و السم النافع فى جوفھا، یھوى الیھا الغر الجاھل و یحذرھا ذو اللب العاقل 21

 :ترجمھ

داستان دنیا بداستان مار گزنده اى ماند كھ دست سودن بدان نرم و در اندرونش زھر كشنده است، نادان فریب 
وى آن رود ولى خردمند دانا از آن دورى گزیندخورده بس .  

عمل تذھب لذتھ و تبقى تبعتھ و عمل تذھب مؤونتھ و یبقى اجره: ـ شتان ما بین عملین 22 .  

 :ترجمھ

مانند لذایذ "یكى عملى كھ لذتش رفتھ و زیان و رنج آن باقى بماند  :چقدر اختالف و دورى است بین دو كار
رنج آن رفتھ و مزد و پاداشش باقى ماند" مانند اعمال عبادى"و دیگرى عملى كھ " شھوانى .  

  .ـ عظم الخالق عندك یصغر المخلوق فى عینك 23

 :ترجمھ

  .عظمت آفریدگار در نزد تو مخلوق را در چشم تو كوچك گرداند

لدوا للموت و اجمعوا للفناء وابنوا للخراب: ـ ان 涐 ملكا ینادى فى كل یوم 24 .  

 :ترجمھ

زاد و ولد كنید براى مردن و جمع كنید براى فانى " اى مردم"د را فرشتھ اى است كھ ھر روز فریاد میزند خداون
  .شدن و بنا كنید براى خراب شدن

فى نكبتھ و غیبتھ و وفاتھ: ـ ال یكون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه فى ثالث 25 .  

 :ترجمھ

در شدت و گرفتارى او، و در غیبت وى و پس از : یستدوست اگر در سھ مورد دوستش را حمایت نكند دوست ن
  .مرگش

من اعطى الدعاء لم یحرم االجابة، و من اعطى التوبة لم یحرم القبول، و من : ـ من اعطى اربعا لم یحرم اربعا 26
  .اعطى االستغفار لم یحرم المغفرة، و من اعطى الشكر لم یحرم الزیادة

 :ترجمھ

بكسى كھ توفیق دعا داده شد از استجابت آن محروم : د از چھار چیز محروم نماندكسى را كھ چھار چیز بخشیدن
توبھ نشان دادند از قبول شدن آن بى نصیب نماند، و آنرا كھ استغفار دادند از آمرزش " راه"نگردید، و كسى را كھ 

از نعمتھا"نا امید نگشت، و كسى را كھ سپاسگزارى  یدبخشیدند از فزونى آن محروم نگرد " .  

  .ـ استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطیة 27



 :ترجمھ

پایین آورید و كسى كھ بباز یافتن عوض یقین نمود در " از آسمان رحمت و كرم خدا"بوسیلھ صدقھ دادن روزى را 
  .بخشیدن سخى مى شود

اجره ـ ینزل الصبر على قدر المصیبة، و من ضرب على فخذه عند مصیبتھ حبط 28 .  

 :ترجمھ

" كم طاقتى نموده و دست خود را"صبر و شكیبائى باندازه مصیبت داده مى شود، و كسى كھ ھنگام گرفتاریش 
  .برانش زند اجرش ضایع گردد

  .ـ المرء مخبوء تحت لسانھ 29

 :ترجمھ

تا مرد سخن نگفتھ باشد ـ عیب و ھنرش نھفتھ باشد"مرد در زیر زبانش نھفتھ است  "  

ك امرؤ لم یعرف قدرهـ ھل 30 .  

 :ترجمھ

  .كسى كھ قدر و قیمت خود را نشناخت تباه گشت

  .ـ ال یعدم الصبور الظفر و ان طال بھ الزمان 31

 :ترجمھ

بر او طوالنى شود" شكیبائى"شخص صبور و شكیبا پیروزى را از دست ندھد اگر چھ زمان  .  

اثم العمل بھ، و اثم الرضا بھ: خل فى باطل اثمانـ الراضى بفعل قوم كالداخل فیھ معھم، و على كل دا 32 .  

 :ترجمھ

آنكھ بكار گروھى راضى شود مانند اینست كھ با آنان در انجام آن كار شركت داشتھ است، و بھر كسى كھ در كار 
یكى گناه انجام عمل و دیگرى گناه رضایت بدان عمل: باطلى داخل شود دو گناه است .  

هللا الذى ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم، و بادروا الموت الذى ان ھربتم منھ ادرككم و ان ـ ایھا الناس، اتقوا  33
  .اقمتم اخذكم و ان نسیتموه ذكركم



 :ترجمھ

"اى مردم بترسید از خداوندى كھ اگر  با تھیھ توشھ براى "گوئید بشنود و اگر در دل پنھان داشتید بداند، و " سخن
اگر از آن بگریزید شما را دریابد و اگر بایستید شما را میگیرد و اگر فراموشش  بر مرگ پیشدستى كنید كھ" آخرت

  .كنید شما را یاد میكند

  .ـ من وضع نفسھ مواضع التھمة فال یلومن من اساء بھ الظن 34

 :ترجمھ

یدھر كھ خود را در محل ھاى مورد تھمت قرار دھد نباید كسى را كھ نسبت بوى بدگمان شده است سرزنش نما .  

  .ـ من استبد برأیھ ھلك و من شاور الرجال شاركھا فى عقولھا 35

 :ترجمھ

  .ھر كھ خود رأى باشد بھالكت افتد و كسى كھ با مردان مشورت كند در عقلھاى آنھا شركت جوید

  .ـ ترك الذنب اھون من طلب التوبة 36

 :ترجمھ

  .ترك گناه از طلب توبھ آسانتر است

جعل فیھ اال وعاء العلم فانھ یتسع بھ ـ كل وعاء یضیق بما 37 .  

 :ترجمھ

كھ وسیع تر " عقل و ذھن"مگر ظرف علم " حجمش كاھش یابد"ھر ظرفى بوسیلھ آنچھ در آن نھند تنگ گردد 
  .گردد

  .ـ من حاسب نفسھ ربح و من غفل عنھا خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فھم و من فھم علم 38

 :ترجمھ

" از خدا"از خود حساب كشید سود برد و ھر كھ از آن غفلت نمود زیان كرد و كسیكھ " پیش از مرگ"ھر كھ 
در امور "ایمن گشت و آنكھ پند گرفت بینا گرید و ھر كھ بینا گردید فھمید و آنكھ فھمید " از عذاب آخرت"ترسید 

دانا شد" دین .  

  .ـ فى تقلب االحوال علم جواھر الرجال 39

 :ترجمھ

دیگر گونیھاى روزگار گوھر مردان دانستھ شوددر  .  



  .ـ بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد 40

 :ترجمھ

بد توشھ اى است براى روز رستاخیز" خدا"ستم كردن بر بندگان  .  

  .ـ من اشرف افعال الكریم غفلتھ عما یعلم 41

 :ترجمھ

كارھاى اوستتغافل و چشم پوشى كریم از آنچھ میداند از شریفترین  .  

  .ـ االیمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل باالركان 42

 :ترجمھ

  .ایمان شناختن و معتقد بودن از روى قلب و اعتراف و اقرار بزبان و عمل نمودن با اعضاء و جوارح بدن است

عبادة العبید، و ان قوما عبدو هللا  ـ ان قوما عبدو هللا رغبة فتلك عبادة التجار، و ان قوما عبدوا هللا رھبة فتلك 43
  .شكرا فتلك عبادة االحرار

 :ترجمھ

بندگى كردند كھ این عبادت تاجران است و قومى خدا را از " بثواب و پاداش آخرت"گروھى خدا را از روى میل 
"ترس  راى ب" سزاوار پرستش دیده و"بندگى نمودند این ھم عبادت غالمان است و گروه دیگر خدا را " جھنم
  .سپاسگزارى بندگى اختیار كردند این عبادت آزادگان است

  .ـ یوم المظلوم على الظالم اشد من یوم الظالم على المظلوم 44

 :ترجمھ

ستمدیده بر ستمگر سخت تر از روز ستمگر بر ستمكش است" دادخواھى"روز  .  

رق ـ اتق هللا بعض التقى و ان قل، و اجعل بینك و بین هللا سترا و ان 45 .  

 :ترجمھ

  .از خداوند اگر چھ بمقدار كم ھم باشد بترس و میان خود و خداوند پرده اى ھر چند كھ نازك ھم باشد قرار ده

  .ـ ان 涐 تعالى فى كل نعمة حقا فمن اداه زاده منھا و من قصر عنھ خاطر بزوال نعمتھ 46



 :ترجمھ

"خداى تعالى را در ھر نعمتى حقى است  پس ھر كھ آنرا ادا كند خداوند آن " عمت را بجا آوردكھ باید شكر آن ن
  .نعمت را باو زیاد گرداند و ھر كھ در این باره كوتاھى ورزد خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد

  .ـ یابن ادم ال تحمل ھم یومك الذى لم یأتك على یومك الذى قد اتاك فانھ ان یك من عمرك یات هللا فیھ برزقك 47

 :ترجمھ

فرداى نیامده اندوھگین مباش زیرا اگر آن روز از عمر تو باشد و تو زنده " رزق"فرزند آدم امروز براى  اى
  .بمانى خداوند در آنروز روزى ترا میرساند

  .ـ من ظن بك خیرا فصدق ظنھ 48

 :ترجمھ

در باره "راست گردان  پس گمان او را" انتظار احسان و انفاق ترا داشتھ باشد"كسى كھ در باره تو گمان نیك برد 
  "اش نیكى كن

  .ـ عرفت هللا بفسخ العزائم و حل العقود 49

 :ترجمھ

شناختم" مشكالت"خدا را از بھم خوردن تصمیمات و اراده ھا و بگشوده شدن گرھھا  .  

  .ـ مرارة الدنیا حالوة االخرة و حالوة الدنیا مرارة االخرة 50

 :ترجمھ

آخرتست و شیرینى دنیا " سعادت و راحتى"شیرینى " برابر انجام تكالیف عبادى تحمل رنج و زحمت در"تلخى دنیا 
آخرتست" عذاب و عقوبت"تلخى " لذایذ نامشروع كھ از ھواى نفس سرچشمھ میگیرد موجب" .  

  .ـ یابن ادم كن وصى نفسك و اعمل فى مالك ما تؤثر ان یعمل فیھ من بعدك 51

 :ترجمھ

باش و آنچھ را كھ میخواھى از مال و دارائى تو پس از مرگ در باره ات انجام اى فرزند آدم تو خود وصى خود 
  .دھند تو خود پیش از مرگ انجام بده

  .ـ اذا املقتم فتاجروا هللا بالصدقة 52



 :ترجمھ

تا در كار روزى شما گشایشى حاصل "آنگاه كھ تنگدست و نیازمند شدید بوسیلھ صدقھ دادن با خداوند تجارت كنید 
  ."شود

  .ـ من تذكر بعد السفر استعد 53

 :ترجمھ

خود را آماده سازد" تا اجل نرسیده است با توشھ تقوى و اعمال صالحھ"را بیاد آرد " آخرت"كسى كھ دورى سفر  .  

  .ـ لو لم یتوعد هللا على معصیتھ لكان یجب ان ال یعصى شكرا لنعمھ 54

 :ترجمھ

بوسیلھ پیغمبران مردم را"اگر خداوند  براى سپاسگزارى از " باز ھم"معصیت و نافرمانى خود نترسانیده بود  از "
  .نعمتھاى او واجب بود كھ او را نافرمانى نكنند

  .ـ ما اكثر العبر و اقل االعتبار 55

 :ترجمھ

  .عبرت ھا و پندھا چھ بسیارند و عبرت گرفتن و پند پذیرى چقدر كم است

ل على حب امھـ الناس ابناء الدنیا و ال یالم الرج 56 .  

 :ترجمھ

ولى دوستى دنیا آنقدر نباید باشد كھ انسان را |. مردم پسران دنیا ھستند و شخص بر دوستى مادرش مالمت نشود
  |وادار بگناه كند

  .ـ ان المسكین رسول هللا فمن منعھ فقد منع هللا و من اعطاه فقد اعطى هللا 57

 :ترجمھ

فرستاده خدا است پس ھر كھ او را رد كند و باز دارد خدا را " چیزى خواھدكھ پیش كسى رود و "مسكین و نیازمند 
  .رد كرده است و ھر كھ باو چیزى بخشد بخدا داده است

  .ـ ال یصدق ایمان عبد حتى یكون بما فى ید هللا سبحانھ اوثق منھ بما فى یده 58

 :ترجمھ

خداوند سبحان است بیشتر باشد از آنچھ در دست  "قدرت"ایمان بنده اى درست نیست تا اعتمادش بدانچھ در دست 
  .خود اوست



  .ـ اتقوا معاصى هللا فى الخلوات فان الشاھد ھو الحاكم 59

 :ترجمھ

  .از انجام گناھان و نافرمانیھاى خدا در خلوت ھا و پنھانیھا بپرھیزید زیرا كھ شاھد و بیننده خود داور و حاكم است

ان ال تستعینوا بنعمھ على معاصیھ ـ اقل ما یلزمكم 涐 سبحانھ 60 .  

 :ترجمھ

  .كمترین چیزى كھ شما براى خداوند سبحان الزام دارید اینست كھ از نعمتھاى او براى انجام گناھان یارى نطلبید

  .ـ الغنى االكبر الیأس عما فى ایدى الناس 61

 :ترجمھ

انگرى استبى اعتنائى و امید نداشتن بدانچھ در دست مردم است بزرگترین تو .  

  .ـ لو رأى العبد االجل و مصیره ال بغض االمل و غروره 62

 :ترجمھ

مرگ خود و جاى باز گشتش را ببیند یقینا آرزو و فریب آن را دشمن دارد" با دیده دل"اگر بنده  .  

الوارث، و الحوادث: ـ لكل امرى ء فى مالھ شریكان 63 .  

 :ترجمھ

یكى ارث برنده و دیگرى حوادث روزگار: وجود داردبراى دارائى و مال ھر كسى دو شریك  .  

  .ـ اشد الذنوب ما استھان بھ صاحبھ 64

 :ترجمھ

گناھى است كھ مرتكب آن آنرا سبك و كوچك شمارد" در نزد خدا"سختترین گناھان  .  

  .ـ اكبر العیب ان تعیب ما فیك مثلھ 65

 :ترجمھ

نى آنچھ را كھ مانند آن در وجود تو باشدعیب بدا" در باره دیگران"بزرگترین عیب آنست كھ  .  

  .ـ البخل جامع لمساوى العیوب و ھو زمام یقاد بھ الى كل سوء 66



 :ترجمھ

ـ ما . بسوى ھر بدى كشیده شود" انسان بوسیلھ آن"بخل جمع كننده بدیھا و زشتى ھا است و آن مھارى است كھ 
نعیم دون الجنة محقور و كل بالء دون النار عافیةخیر بخیر بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة و كل  .  

 :ترجمھ

ھر خیر و خوشى كھ بدنبال آن آتش باشد خیر و خوشى نیست و آن شر و رنجى كھ بعدش بھشت باشد شر و رنج 
نیست و ھر نعمتى نسبت بھ بھشت بسیار حقیر و كوچك است و ھر بالء و محنتى در برابر آتش دوزخ عافیت و 
  .آسایش است

و احسن منھ تیھ الفقراء على االغنیاء اتكاال على هللا! ـ ما احسن تواضع االغنیاء للفقراء طلبا لما عند هللا 68 .  

 :ترجمھ

و از ! است" براى این عمل"چھ نیكو است فروتنى توانگران بدرویشان براى بدست آوردن پاداشى كھ در نزد خدا 
ست بجھت اعتماد و توكلى كھ بر خداوند دارندآن نیكوتر بى اعتنائى فقراء بر توانگران ا .  

  .ـ من اصلح سریرتھ اصلح هللا عالنیتھ، و من عمل لدینھ كفاه هللا امر دنیاه 69

 :ترجمھ

ھر كس باطن خود را اصالح كند خداوند ظاھر او را نیكو گرداند، و ھر كھ براى دین و آخرتش كار كند خداوند 
  .كارھاى دنیاى او را كفایت میكند

  .ـ كفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غیك من رشدك 70

 :ترجمھ

" از عقل تو برایت كافى است كھ راھھاى گمراھى را از راه راست و ھدایت برایت آشكار سازد" این سود و فایده .  

  .ـ الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحملك و قاتل ھواك بعقلك 71

 :ترجمھ

رده اى است پوشاننده و عقل شمشیرى است برنده، پس عیوب اخالقى خود را با بردبارى پ " حلم بپوشان و " پرده
عقلت بكش" شمشیر"ھواى نفس را با  .  

العافیة و الغنى، بینا تراه معافى اذ سقم و بینا تراه غنیا اذ افتقر: ـ ال ینبغى للعبد ان یثق بخصلتین 72 .  

 :ترجمھ

در اثنائى كھ او را سالمت بینى ناگاه " زیرا"كھ بدو خصلت عافیت و توانگرى اعتماد كند براى بنده شایستھ نیست 
  .بیمار شود و در اثنائى كھ توانگرش بینى ناگھان نیازمند گردد



ـ ان اعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل كسب ماال فى غیر طاعة هللا فورثھ رجل فانفقھ فى طاعة هللا سبحانھ  73
لجنة و دخل االول بھ النارفدخل بھ ا .  

 :ترجمھ

مالى را از راه حرام بدست آورد و مرد " در دنیا"در روز قیامت بزرگترین حسرتھا حسرت مردى است كھ 
در نتیجھ مرد دومى بوسیلھ این عمل"دیگرى آنرا بارث برده و در راه خدا انفاق نماید  داخل بھشت گردد و اولى  "

  .داخل دوزخ شود

ا انقطاع اللذات و بقاء التبعاتـ اذكرو 74 .  

 :ترجمھ

" بیاد تمام شدن لذتھا و باقیماندن عقوبات آنھا باشید" ھنگام عیش و نوش و انجام منھیات .  

  .ـ من عظم صغار المصائب ابتاله هللا بكبارھا 75

 :ترجمھ

  .ھر كھ مصیبت ھاى كوچك را بزرگ شمارد خداوند او را بمصیبت ھاى بزرگ گرفتار كند

  .ـ من كرمت علیھ نفسھ ھانت علیھ شھواتھ 76

 :ترجمھ

  .ھر كھ عزت نفس داشت شھوات و تمایالتش نزد او پست و بیمقدار گردند

طالب علم و طالب دنیا: ـ منھومان ال یشبعان 77 .  

 :ترجمھ

ھر چھ بدست "و طالب دنیا " كھ ھر چھ یاد گیرد بیشتر شیفتھ علم گردد"جوینده علم : دو حریصند كھ سیر نشوند
  ."آرد حریص تر شود

  .ـ ال یرى الجاھل اال مفرطا او مفرطا 78

 :ترجمھ

كارھایش از روى نظم و حساب نیست"نادان دیده نمیشود مگر در حال افراط یا تفریط  ".  

  .ـ ما اخذ هللا على اھل الجھل ان یتعلموا حتى اخذ على اھل العلم ان یعلموا 79



 :ترجمھ

ن براى یاد گرفتن پیمان نگرفت تا اینكھ از دانشمندان براى یاد دادن پیمان گرفتخداوند از نادانا .  

  .ـ ضع فخرك و احطط كبرك و اذكر قبرك 80

 :ترجمھ

گورت را بیاد آور" تنگى و تاریكى"فخر و نازت را كنار گذار كبرت را بشكن و  .  

 از غرر الحكم 

سرار و ترى من الكلم القصار جوامعا یغنیك عن سفر من حكم كامثال النجوم تبلجت من ضوء ما ضمنت من اال
 االسفار 

  .ـ الولھ بالدنیا اعظم فتنة 1

 :ترجمھ

  .بدنیا شیفتھ شدن بزرگترین گرفتارى است

  .ـ العلم كنز عظیم ال یفنى 2

 :ترجمھ

  .علم و دانش گنجینھ بزرگى است كھ فانى نشود

  .ـ الدین شجرة اصلھا التسلیم و الرضا 3

جمھتر : 

است" بر مقدرات الھى"دین درختى را ماند كھ ریشھ اش تسلیم و رضا  .  

  .ـ الجھاد عماد الدین و منھاج السعداء 4

 :ترجمھ

ستون دین و روش نیكبختان است" در راه خدا"جھاد  .  

  .ـ الرضاء بقضاء هللا یھون عظیم الرزایا 5



 :ترجمھ

گ را آسان گرداندبقضاى الھى راضى بودن مصائب و گرفتاریھاى بزر .  

  .ـ االمل یقرب المنیة و یباعد االمنیة 6

 :ترجمھ

مرگ را نزدیك گرداند و انسان را از مقصد خود دور سازد" دراز"آرزوى  .  

  .ـ العاقل ال یتكلم اال لحاجتھ او لحجتھ و ال یشتغل اال بصالح اخرتھ 7

 :ترجمھ

سخن نگوید و جز باصالح امور " بر مطلب حقش" خردمند جز براى حاجتش و یا براى حجت و دلیل آوردن
  .آخرتش اشتغال نجوید

  .ـ الخشیة من عذاب هللا شیمة المتقین 8

 :ترجمھ

  .از عذاب خدا ترسیدن روش و خوى پرھیزكاران است

  .ـ المؤمن حذر من ذنوبھ یخاف البالء و یرجو رحمة ربھ 9

 :ترجمھ

  . و گرفتارى خوفناك و برحمت پروردگارش امیدوار استاز گناھانش بیمناك است از بال" ھمیشھ"مؤمن 

  .ـ البكاء من خیفة هللا للبعد عن هللا عبادة العارفین 10

 :ترجمھ

  .گریھ از ترس خدا براى دور ماندن از درگاه خدا عبادت عارفان است

11 涐ـ الجبن و الحرص و البخل غرائز سوء یجمعھا سوء الظن با.  

 :ترجمھ

بخل خویھاى زشتى ھستند كھ بدگمانى بخدا آنھا را یكجا گرد  ترس و حرص و  

  .آورد

  .ـ العاقل اذا سكت فكر و اذا نطق ذكر و اذا نظر اعتبر 12



 :ترجمھ

  .خردمند چون خاموشى گزیند میاندیشد و چون سخن گوید یاد خدا كند و زمانیكھ نگاه نماید عبرت گیرد

الثواب فاحسن ـ السعید من خاف العقاب فامن و رجا 13 .  

 :ترجمھ

بترسد در نتیجھ ایمن گردد و بپاداش امیدوار باشد و كار نیك انجام دھد" آخرت"نیكبخت كسى است كھ از عقوبت  .  

  .ـ الزھد تقصیر االمال و اخالص االعمال 14

 :ترجمھ

است" براى خدا"زھد كوتاه كردن آرزوھا و خالص نمودن اعمال  .  

، العلم یحرسك و انت تحرس المالـ العلم خیر من المال 15 .  

 :ترجمھ

  .علم و دانش بھتر از مال و دارائى است علم ترا نگھدارى كند در حالیكھ مال را تو باید نگھداریش كنى

  .ـ الصبر عن الشھوة عفة و عن الغضب نجدة و عن المعصیة ورع 16

 :ترجمھ

م بزرگوارى است و از معصیت و گناه پارسائى صبر كردن از شھوتھاى نفسانى پاكدامنى است و از اعمال خش
  .است

  .ـ المتقون اعمالھم زاكیة و اعینھم باكیة و قلوبھم و جلة 17

 :ترجمھ

ترسان است" از خوف خدا"اعمالشان پاكیزه و چشمانشان گریان و دلھایشان " كسانى ھستند كھ"پرھیزكاران  .  

العقل ـ الطمأنینة الى كل احد قبل االختبار من قصور 18 .  

 :ترجمھ

  .خاطر جمع شدن بھر كسى پیش از آزمایش از كم خردى است

  .ـ الصبر صبران، صبر فى البالء حسن جمیل و احسن منھ الصبر فى المحارم 19



 :ترجمھ

نیكو و زیبا است و بھتر از آن صبر در " چنین صبرى"صبر دو گونھ است یكى صبر در موقع بال و گرفتارى كھ 
محرمات است" عدم ارتكاب" .  

  .ـ البكاء من خشیة هللا ینیر القلب و یعصم عن معاودة الذنب 20

 :ترجمھ

  .از خوف خدا گریستن قلب را نورانى كرده و از بازگشت بارتكاب گناه باز دارد

  .ـ الكالم فى وثاقك ما لم تتكلم بھ فاذا تكلمت بھ صرت فى وثاقھ 21

 :ترجمھ

ھ آنرا تكلم نكرده اى پس چون آنرا تكلم نمودى تو در بند آن در آمدىسخن در اختیار و بندتست مادامیك .  

  .ـ التوبة ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترك بالجوارح و اضمار ان ال یعود 22

 :ترجمھ

باعضاء و جوارح، و نیت بعدم " عمل بد"توبھ و بازگشت بخدا بدل پشیمان شدن و بزبان آمرزش خواستن و ترك 
است" بسوى گناه"بازگشت  .  

الزوجة الموافقة، و الولد البار، و االخ الموافق: ـ االنس فى ثالثة 23 .  

 :ترجمھ

زن سازگار، و فرزند نیك رفتار، و دوست موافق: آرامش و انس در سھ چیز است .  

  .ـ العدل انك اذا ظلمت انصفت و الفضل انك اذا قدرت عفوت 24

 :ترجمھ

م كردى از خودت داد خواھى و فضل و برترى آنست كھ چون قدرت یافتى عفو عدل آنست كھ چون تو خود ست
  .كنى

  .ـ الخوف من هللا فى الدنیا یؤمن الخوف فى االخرة منھ 25

 :ترجمھ

  .در دنیا از خدا ترسیدن شخص را از ترس خدا در آخرت ایمن گرداند

  .ـ احسن الى من اساء الیك و اعف عمن جنى علیك 26



 :ترجمھ

كھ بتو بدى كرده نیكى كن و از كسى كھ بتو ستم كرده در گذر بكسى .  

  .ـ الزم الصدق و االمانة فانھا سجیة االخیار 27

 :ترجمھ

  .مالزم راستى و امانت باش كھ آنھا روش و خوى نیكان است

  .ـ اد االمانة الى من ائتمنك و ال تخن من خانك 28

 :ترجمھ

و بكسى كھ بتو خیانت كند خیانت مكنامانت را بكسى كھ بتو سپرده رد كن  .  

  .ـ اكرم ضیفك و ان كان حقیرا و قم عن مجلسك البیك و معلمك و لو كنت امیرا 29

 :ترجمھ

مھمانت را گرامى دار اگر چھ شخص حقیرى باشد و براى احترام پدر و معلمت از جاى خود برخیز اگر چھ امیر 
  .باشى

مفارق و ال تنظر الیھا نظر العاشق الوامقـ انظر الى الدنیا نظر الزاھد ال 30 .  

 :ترجمھ

  .بدنیا مانند نگاه شخص زاھد و كناره گیر نگاه كن و مانند نگاه عاشق دلباختھ نگاھش مكن

ـ اجعل نفسك میزانا بینك و بین غیرك و احب لھ ما تحب لنفسك و اكره ما تكره لھا و احسن كما تحب ان یحسن  31
ب ان ال تظلمالیك و ال تظلم كما تح .  

 :ترجمھ

خودت را میان خود و دیگران میزان سنجش قرار بده آنچھ بر خود پسندى بدیگرى نیز بپسند و آنچھ بر خود 
ناخوشایند دانى بر او نیز ناخوشایند بدان و نیكى كن ھمچنانكھ دوست دارى با تو نیكى كنند و ستم مكن ھمچنانكھ 
  .دوست دارى بتو ستم نكنند

من نفسك على نفسك رقیبا و اجعل الخرتك من دنیاك نصیبا ـ اجعل 32 .  

 :ترجمھ

  .از خودت بر خویشتن نگھبان و مراقبى قرار ده و از دنیاى خود براى آخرتت بھره بردارى كن



  .ـ اتعظوا بمن كان قبلكم قبل ان یتعظ بكم من بعدكم 33

 :ترجمھ

سعدى از این كالم الھام گرفتھ و گوید. ا عبرت گیرنداز پیشینیان عبرت بگیرید قبل از آنكھ آیندگان از شم :  

 

  .نرود مرغ سوى دانھ فراز چون دگر مرغ بیند اندر بند تا نگیرند دیگران ز تو پند ·
  .تا نگیرند دیگران ز تو پند .پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند ·

جسادكم، ففیھا اختبرتم و لغیرھا خلقتمـ اخرجوا الدنیا من قلوبكم قبل ان یخرج منھا ا 34 .  

 :ترجمھ

محبت دنیا را از دلتان خارج كنید پیش از آنكھ بدن ھاى شما از دنیا بیرون شوند، شما در دنیا آزمایش میشوید و 
آفریده شده اید" آخرت"براى غیر دنیا  .  

  .ـ استدیموا الذكر فانھ ینیر القلب و ھو افضل العبادة 35

 :ترجمھ

بیاد خدا باشید كھ ذكر خدا دل را روشن نماید و آن برترین عبادتھا است ھمیشھ .  

  .ـ اعملوا لیوم تدخر لھ الذخائر و تبلى فیھ السرائر 36

 :ترجمھ

اندوختھ شود و پنھانیھا در آنروز آشكار گردد" قیامت"كار كنید براى روزى كھ ذخیره ھا براى آنروز  .  

احبھ استحیى منھ و انكرهـ احذر كل عمل اذا سئل عنھ ص 37 .  

 :ترجمھ

  .بترس از ھر كارى كھ چون صاحب آنكار مورد سؤال از آن واقع شود شرمنده گردد و آنرا انكار نماید

  .ـ احذر كل امر یفسد االجلة و یصلح العاجلة 38

 :ترجمھ

  .بترس از ھر كارى كھ آخرت را تباه كند و دنیا را آباد سازد

ساق و الفجار و المجاھدین معاصى هللاـ احذر مصاحبة الف 39 .  



 :ترجمھ

  .از مصاحبت فاسقان و فاجران و كوشش كنندگان در راه نافرمانیھاى خداوند بر حذر باش

  .ـ احذر الدنیا فانھا شبكة الشیطان و مفسدة االیمان 40

 :ترجمھ

 از دنیا بترس كھ آن دام شیطان و خراب كننده ایمان است، 

القبیح فانھ یقبح ذكرك و یكثر وزركـ ایاك و فعل  41 .  

 :ترجمھ

  .از كار زشت دورى گزین كھ آن نامت را زشت سازد و گناھت را زیاد گرداند

  .ـ ایاك و النمیمة فانھا تزرع الضغینة و تبعد عن هللا و عن الناس 42

 :ترجمھ

مردم دور گرداند میكارد و شخص را از خدا و" در دلھا"از سخن چینى اجتناب كن كھ آن كینھ را  .  

  .ـ ایاك و الظلم فانھ اكبر المعاصى و ان الظالم لمعاقب یوم القیامة بظلمھ 43

 :ترجمھ

  .از ظلم و ستم دورى كن كھ آن بزرگترین گناھان است و ستمگر در روز قیامت براى ستمكاریش معذب خواھد بود

  .ـ ایاك و حب الدنیا فانھا رأس كل خطیئة و معدن كل بلیة 44

 :ترجمھ

  .از دوستى دنیا بدور باش كھ آن سر آمد تمام خطاھا و مجمع ھمھ بالھا است

  .ـ اال و انى لم ار كالجنة نام طالبھا و ال كالنار نام ھاربھا 45

 :ترجمھ

  .بدان كھ من چیزى مثل بھشت ندیدم كھ خواھان آن بخوابد و نھ مثل دوزخ كھ گریزنده از آن خواب باشد

اخوف ما اخاف علیكم اتباع الھوى و طول االملـ اال ان  46 .  



 :ترجمھ

پیروى ھواى نفس و طول آرزو است" دو چیز است"بدانید كھ ترسناكترین چیزى كھ من بر شما از آن میترسم  .  

  .ـ اال و انكم فى ایام امل من ورائھ اجل فمن عمل فى ایام املھ قبل حضور اجلھ نفعھ عملھ و لم یضرره اجلھ 47

مھترج : 

بدانید كھ شما در روزھاى امید و آرزو بسر مى برید كھ بدنبال آن مرگ است پس ھر كھ در روزھاى امید و 
انجام دھد عملش او را سود بخشد و اجلش باو زیان نرساند" نیكى"آرزویش پیش از رسیدن اجلش اعمال  .  

  .ـ افضل الناس انفعھم للناس 48

 :ترجمھ

ا است بمردمبرترین مردم سودمندترین آنھ .  

  .ـ افضل العبادة عفة البطن و الفرج 49

 :ترجمھ

است" از حرام"برترین عبادت پاك نگھداشتن شكم و فرج  .  

  .ـ اقوى الناس من قوى على نفسھ 50

 :ترجمھ

  .قوى ترین مردم كسى است كھ بر نفس خود چیره شود

  .ـ اكثر الناس امال اقلھم للموت ذكرا 51

 :ترجمھ

ى از مردم بیشتر است كھ كمتر در یاد مرگ باشندآرزوى كسان .  

  .ـ احمق الناس من ظن انھ اعقل الناس 52

 :ترجمھ

  .سفیھ ترین مردم كسى است كھ گمان كند كھ خردمندترین مردم است

  .ـ افضل الحكمة معرفة االنسان نفسھ و وقوفھ عن قدره 53



 :ترجمھ

ر و منزلت خویش برترین حكمت استمعرفت انسان نسبت بخود و آگاه بودن وى از قد .  

  .ـ اقوى الناس ایمانا اقواھم توكال على هللا سبحانھ 54

 :ترجمھ

  .قوى ترین مردم از نظر ایمان كسى است كھ توكلش بخداوند سبحان قوى تر باشد

  .ـ اشقى الناس من باع دینھ بدنیا غیره 55

 :ترجمھ

نیاى شخص دیگرى بفروشدبدبخت ترین مردم كسى است كھ دینش را بخاطر د .  

  .ـ احق الناس بالرحمة عالم یجرى علیھ حكم جاھل و كریم یستولى علیھ لئیم و بر یسلط علیھ فاجر 56

 :ترجمھ

و شخص كریمى " محكوم حكم جاھل باشد"سزاوارترین مردم بترحم عالمى است كھ حكم نادانى بر او جارى باشد 
یكوكارى است كھ بدكارى بر او مسلط گردداست كھ آدم پستى بر او مستولى شود و ن .  

  .ـ اغنى االغنیاء من لم یكن للحرص اسیرا 57

 :ترجمھ

  .غنى ترین توانگران كسى است كھ اسیر حرص و آز نباشد

  .ـ اعقل الناس من كان بعیبھ بصیرا و عن عیب غیره ضریرا 58

 :ترجمھ

یگران نابینا باشدخردمندترین مردم كسى است كھ بعیب خود بینا و از عیب د .  

  .ـ اسعد الناس بالدنیا التارك لھا و اسعدھم باالخرة العامل لھا 59

 :ترجمھ

نیك بخت ترین مردم دنیا كسى است كھ دنیا را رھا كند و خوشبخت ترین آنھادر آخرت كسى است كھ براى آخرت 
  .كار كند

  .ـ ان انفاسك اجزاء عمرك فال تفنھا اال فى طاعة تزلفك 60



رجمھت : 

  .نفس ھاى تو اجزاء عمرتست پس آنھا را تمام مكن مگر در طاعتى كھ ترا بخدا نزدیك گرداند

ـ ان النفس المارة بالسوء الفحشاء فمن ائتمنھا خانتھ و من استأمن الیھا اھلكتھ و من رضى عنھا اوردتھ شر  61
  .الموارد

 :ترجمھ

پس ھر كھ آنرا امین بداند نفس نسبت باو خیانت كند و ھر كس از یقینا نفس آدمى بسیار ببدى و فحشاء فرمان میدھد 
  .آن ایمنى خواھد او را ھالكش كند و ھر كھ از آن خرسند و راضى شود نفس او را ببدترین جایگاه وارد سازد

  .ـ ان دعوة المظلوم مجابة عند هللا سبحانھ النھ یطلب حقھ و هللا تعالى اعدل من ان یمنع ذا حق حقھ 62

 :ترجمھ

البتھ دعاى ستمدیده در نزد خداوند سبحان مستجاب است زیرا كھ او حق خود را میخواھد و خداى تعالى عادلتر از 
  .آنست كھ صاحب حقى را از حقش باز دارد

  .ـ ان هللا سبحانھ یعطى الدنیا من یحب و من ال یحب و ال یعطى الدین اال من یحب 63

 :ترجمھ

دین را نمیدھد مگر بكسى كھ " اما"كسى كھ دوست دارد و بآنكھ دوست ندارد عطاء میكند خداوند سبحان دنیا را ب
  .دوستش دارد

  .ـ ان العاقل من نظر فى یومھ لغده و سعى فى فكاك نفسھ و عمل لماال بد لھ و ال محیص عنھ 64

 :ترجمھ

و كار كند براى روزى كھ راه  عاقل كسى است كھ در امروز فردایش را بنگرد و در آزاد كردن نفسش كوشش كند
  .چاره و فرارى از آنروز ندارد

  .ـ ان افضل الناس عند هللا من احیا عقلھ و امات شھوتھ و اتعب نفسھ لصالح آخرتھ 65

 :ترجمھ

زنده بدارد و شھواتش را بمیراند و براى اصالح " با علم و تقوى"برترین مردم در نزد خدا كسى است كھ عقلش را 
خود نفسش را بزحمت افكند امور آخرت .  

  .ـ اذا اكرم هللا عبدا شغلھ بمحبتھ 66



 :ترجمھ

  .چون خداوند بنده اى را گرامى دارد او را بمحبت و دوستى خویش سر گرم سازد

  .ـ اذا سألت فسأل تفقھا و ال تسأل تعنتا فان الجاھل المتعلم شبیھ بالعالم و ان العالم المتعنت شبیھ بالجاھل 67

ھترجم : 

بپرسى براى دانستن بپرس نھ براى خرده گیرى زیرا كھ نادان یاد گیرنده شبیھ عالم است و عالم " مطلبى"ھر گاه 
  .خرده گیر شبیھ نادان

  .ـ بادروا الموت و غمراتھ و مھدوا قبل حلولھ و اعدوا لھ قبل نزولھ 68

 :ترجمھ

با اعمال صالحھ "شوید و قبل از اینكھ فرود آید  بر مرگ و سختى ھاى آن پیشدستى كنید و پیش از رسیدنش مھیا
ـ بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد. آماده شوید" براى آخرت .  

 ـ بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد  69

 :ترجمھ

  .ستم كردن بر بندگان خدا بد توشھ ایست براى روز رستاخیز

ھ فانھ ابلغ العبرـ تدبروا آیات القران و اعتبروا ب 70 .  

 :ترجمھ

  .آیات قرآن را تدبر كنید و بآن پند گیرید زیرا كھ آن رساترین پندھا است

  .ـ تجنبوا البخل و النفاق فھما من اذم االخالق 71

 :ترجمھ

  .از بخل و نفاق دورى گزینید كھ آندو از نكوھیده ترین خلقھا میباشند

جھل فاذا فعلت ذلك علمت ما جھلت و انتفعت بما علمتـ تعلم علم من یعلم و علم علمك من ی 72 .  

 :ترجمھ

علم دانشمند را فراگیر و علم خود را بنادان بیاموز پس چون چنین كردى بدانچھ نادانى دانا شوى و بوسیلھ آنچھ 
  .آموختھ اى سود مى برى

  .ـ ثمرة التقوى سعادة الدنیا و االخرة 73



 :ترجمھ

وشبختى دنیا و آخرت استنتیجھ تقوى و پرھیزكارى خ .  

  .ـ ثالثة ھن زینة المؤمن تقوى هللا و صدق الحدیث و اداء االمانة 74

 :ترجمھ

از خدا ترسیدن و راستگوئى و اداى امانت: سھ چیزند كھ آنھا زینت مؤمن اند .  

  .ـ جانبوا الكذب فانھ مجانب االیمان 75

 :ترجمھ

ن استاز دروغ دورى گزینید كھ آن دور كننده ایما .  

  .ـ جالس اھل الورع و الحكمة و اكثر مناقشتھم فانك ان كنت جاھال اعلموك و ان كنت عالما ازددت علما 76

 :ترجمھ

با پارسایان و حكماء ھمنشینى كن و با آنھا زیاد بھ بحث و گفتگو بپرداز كھ اگر تو نادان باشى یادت دھند و اگر 
  .دانشمند باشى علمت را زیاد میكنى

حسن توكل العبد على هللا سبحانھ على قدر یقینھ بھ ـ 77 .  

 :ترجمھ

  .حسن توكل بنده بر خداوند سبحان باندازه یقین او بخداوند است

  .ـ حسن الظن ان تخلص العمل و ترجو من هللا ان یعفو عن الزلل 78

 :ترجمھ

لغزشھا در گذرد اینست كھ عمل را خالص گردانى و بخدا امیدوار باشى كھ از" بخدا"خوشگمانى  .  

  .ـ حسن الخلق یورث المحبة و یؤكد المودة 79

 :ترجمھ

  .خوشخلقى تولید محبت مى كند و رشتھ دوستى و مودت را محكم نماید

  .ـ حب الدنیا یفسد العقل و یصم القلب عن سماع الحكمة و یوجب الیم العقاب 80



 :ترجمھ

ز شنیدن حكمت كر میكند و موجب عذاب دردناك گرددقلب را ا" گوش"دوستى دنیا عقل را فاسد نموده و  .  

  .ـ حالوة الظفر تمحو مرارة الصبر 81

 :ترجمھ

  .شیرینى پیروزى تلخى صبر را از بین مى برد

  .ـ حصلوا االخرة بترك الدنیا و ال تحصلوا بترك الدین الدنیا 82

 :ترجمھ

ا تحصیل نكنیدبا ترك دین دنیا ر" اما"با ترك دنیا آخرت را بدست آورید  .  

  .ـ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و وازنواھا قبل ان توازنوا 83

 :ترجمھ

بسنجید پیش از آنكھ شما را بسنجند" اعمال خود را"از خودتان حساب بكشید پیش از آنكھ از شما حساب كشند و  .  

  .ـ خیر الناس من اخرج الحرص من قلبھ و عصى ھواه فى طاعة ربھ 84

 :ترجمھ

  .بھترین مردم كسى است كھ حرص را از دلش خارج سازد و در راه طاعت پروردگارش با ھواى نفس مخالفت كند

  .ـ خذ من قلیل الدنیا ما یكفیك ودع من كثیرھا ما یطغیك 85

 :ترجمھ

د صرفنظر از دنیا بمقدار كمى كھ ترا كفایت میكند بگیر و از مقدار زیاد آن كھ ترا بسركشى و طغیان و ادارت میكن
  .كن

  .ـ خف ربك و ارج رحمتھ یؤمنك مما تخاف و ینیلك ما رجوت 86

 :ترجمھ

  .از پروردگارت بترس و برحمتش امیدوار باش تا ترا از آنچھ میترسى امان دھد و بدانچھ امیدوارى برساند

  .ـ ذكر هللا مسرة كل متق و لذة كل موقن 87



 :ترجمھ

لذت ھر صاحب یقین استیاد خدا موجب سرور ھر پرھیزكار و  .  

  .ـ رحم هللا امرء قصر االمل و بادر االجل و اغتنم المھل و تزود من العمل 88

 :ترجمھ

خدا رحمت كند مردى را كھ آرزو را كوتاه كند و بمرگ پیشدستى نموده و مھلت ھا را غنیمت شمارد و از اعمال 
توشھ بگیرد" نیك و شایستھ براى آخرتش" .  

ان حسن الخلق و التحلى بالصدقـ رأس االیم 89 .  

 :ترجمھ

  .سر آمد ایمان خوشخلقى و آراستھ شدن براستى و درستى است

  .ـ ردع النفس عن الھوى ھو الجھاد االكبر 90

 :ترجمھ

  .نفس را از ھوى و ھوس باز داشتن جھاد اكبر است

  .ـ زلة العالم كانكسار السفینة تغرق و یغرق معھا غیرھا 91

 :ترجمھ

غرق میشود و دیگران نیز با آن غرق شوند" در دریا"ش دانشمند مانند شكستن كشتى است كھ لغز .  

  .ـ زاد المرء الى االخرة الورع و التقى 92

 :ترجمھ

  .توشھ انسان در سفر بآخرت پارسائى و تقوى است

  .ـ سنة االخیار لین الكالم و افشاء السالم 93

 :ترجمھ

آشكار كردن سالم است روش نیكان بنرمى سخن گفتن و .  

  .ـ سرور المؤمن بطاعة ربھ و حزنھ على ذنبھ 94



 :ترجمھ

  .شادى مؤمن بطاعت پروردگارش و اندوھش بر گناھش مى باشد

  .ـ سھر اللیل فى طاعة هللا ربیع االولیاء و روضة السعداء 95

 :ترجمھ

تان استو بوستان پر گل نیك بخ" خدا"بیدارى شب در طاعت خدا بھار دوستان  .  

  .ـ صن ایمانك من الشك فان الشك یفسد االیمان كما یفسد الملح العسل 96

 :ترجمھ

  .ایمانت را از شك و شبھھ محفوظ دار زیرا كھ شك و تردید ایمان را تباه میسازد ھمچنان نمك عسل را فاسد میكند

  .ـ صمت یكسبك الوقار خیر من كالم یكسوك العار 97

 :ترجمھ

براى تو وقار كسب كند بھتر از سخنى است كھ ترا لباس ننگ بپوشاند آن خاموشى كھ .  

  .ـ طوبى لمن الزم نفسھ مخافة ربھ و اطاعھ فى السر و الجھر 98

 :ترجمھ

  .خوشا بحال كسى كھ از خوف پروردگارش مالزم نفس خود باشد و در پنھانى و آشكار خدا را اطاعت نماید

علمھ و حبھ و بغضھ و اخذه و تركھ و كالمھ و صمتھـ طوبى لمن اخلص 涐 عملھ و  99 .  

 :ترجمھ

عمل و علم و حب و بغض و گرفتن و واگذاردن و سخن گفتن و خاموشیش ھمھ " تمام كارش"خوشا بحال كسى كھ 
  .را براى خداوند پاك و خالص گرداند

  .ـ طوبى لمن استشعر الوجل و كذب االمل و تجنب الزلل 100

 :ترجمھ

كھ ترس از خدا را شعار خود قرار دھد و آرزو را دروغ پندارد و از لغزشھا دورى گزیند خوشا بكسى .  

  .ـ طاعة الھوى تفسد العقل 101



 :ترجمھ

  .ھوى پرستى عقل را تباه گرداند

  .ـ طول القنوت و السجود ینجى من عذاب النار 102

 :ترجمھ

نجات بخشد" دوزخ"قنوت و سجود را در نماز طول دادن شخص را از عذاب آتش  .  

  .ـ ظلم نفسھ من رضى بدار الفناء عوضا عن دار البقاء 103

 :ترجمھ

  .كسیكھ بعوض خانھ جاودانى آخرت بسراى فانى دنیا راضى و خرسند باشد بر خویشتن ستم كرده است

  .ـ عند حضور الشھوات و اللذات یتبین ورع االتقیاء 104

 :ترجمھ

تھا پارسائى پرھیزكاران روشن میشودھنگام حاضر بودن شھوتھا و لذ .  

  .ـ عجبت لمن نسى الموت و ھو یرى من یموت 105

 :ترجمھ

  .در شگفتم از كسى كھ مرگ را فراموش میكند در حالیكھ كسانى را كھ میمیرند مى بیند

  .ـ غرى یا دنیا من جھل حیلك و خفى علیھ حبائل كیدك 106

 :ترجمھ

و اال با تمام "ھاى تو نادان است و ریسمانھاى مكر تو از نظر او پوشیده است  اى دنیا كسى را بفریب كھ بحیلھ
  ."زرق و برقت على را ھرگز نمیتوانى فریب دھى

  .ـ قصر االمل فان العمر قصیر و افعل الخیر فان یسیره كثیر 107

 :ترجمھ

  .آرزو را كوتاه گردان كھ عمر كوتاه است و نیكى كن كھ اندكش ھم بسیار است

  .ـ كم من لذة دنیة منعت سنى درجات 108



 :ترجمھ

  .چھ بسا خوشى پست و ناچیزى آدمى را از درجات باال باز دارد

  .ـ كیف یصلح غیره من لم یصلح نفسھ 109

 :ترجمھ

  .چگونھ دیگرى را اصالح میكند كسى كھ خودش را اصالح نكرده است

  .ـ كفى بالرجل غفلة ان یضیع عمره فیما ال ینجیھ 110

 :ترجمھ

  .در غفلت و بى خبرى مرد ھمین بس كھ عمرش را در چیزى ضایع كند كھ او را رھائى نبخشد

  .ـ كن بالمعروف امرا و عن المنكر ناھیا و بالخیر عامال و للشر مانعا 111

 :ترجمھ

" شبمعروف امر كن و از منكر باز دار و خود بخیر و نیكى عمل كن وشر و بدى را مانع با" مردم را .  

  .ـ كما ان الشمس و اللیل ال یجتمعان كذلك حب هللا و حب الدنیا ال یجتمعان 112

 :ترجمھ

با ھم جمع نمیشوند محبت خدا و دوستى دنیا ھم با یكدیگر جمع " تاریك"و شب " روز روشن"ھمچنانكھ آفتاب 
  .نشوند

  .ـ للمؤمن ثالث عالمات الصدق و الیقین و قصر االمل 113

 :ترجمھ

سھ عالمت دارد راستگوئى و یقین و كوتاھى آرزو مؤمن .  

  .ـ لن یحوز الجنة اال من جاھد نفسھ 114

 :ترجمھ

  .ھرگز ببھشت نخواھد رسید مگر كسى كھ با نفس خود مجاھده كند

  .ـ لو ان السموات و االرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى هللا لجعل لھ مخرجا و یرزقھ من حیث ال یحتسب 115



 :ترجمھ

اگر آسمانھا و زمین بر بنده اى تنگ گیرند و او از خداوند تقوى داشتھ باشد خدا راه خروج از این بن بست را براى 
  .او قرار دھد و از جائیكھ بگمانش نرسد او را روزى رساند

  .ـ من توكل على هللا سبحانھ كفى و استغنى 116

 :ترجمھ

كفایت كند و بى نیازش گرداند" او راامور "ھر كھ بر خداوند سبحان توكل كند خدا  .  

  .ـ من اكثر من ذكر الموت نجا من خداع الدنیا 117

 :ترجمھ

  .ھر كس بیشتر بیاد مرگ باشد از حیلھ ھا و فریب ھاى دنیا رھائى یابد

  .ـ ینبغى للعاقل ان یكثر من صحبة العلماء االبرار و یجتنب مقاربة االشرار و الفجار 118

 :ترجمھ

است كھ شخص خردمند با علماء نیكو كردار زیاد ھمنشینى كند و از نزدیكى بدان و بد كاران اجتناب نماید سزاوار .  

  .ـ ال یدرك احد ما یرید من االخرة اال بترك ما یشتھى من الدنیا 119

 :ترجمھ

  .ھیچكس از آخرت آنچھ را كھ میخواھد بدست نیاورد مگر بترك آنچھ از دنیا میل و دلخواه اوست

  .ـ ال تفرح بالغنى و الرخاء و ال تغتم بالفقر و البالء فان الذھب یجرب بالنار و المؤمن یجرب بالبالء 120

 :ترجمھ

بتوانگرى و آسایش شادمانى مكن و بفقر و گرفتارى اندوھگین مباش زیرا كھ طال بوسیلھ آتش آزمایش شود و 
  .مؤمن بگرفتارى امتحان گردد

 

 

 



نسوب بھ آنحضرتم"از سخنان منظوم  "  

على علیھ . "الھى انت ذو فضل و من و انى ذو خطایا فاعف عنى و ظنى فیك یا ربى جمیل فحقق یا الھى حسن ظنى
  "السالم

 

ایا من لیس لى منك المجیر فان عذبتنى فالذنب منى و انت السید الصمد الغفور و ان تغفر فانت بھ  ·
 جدیرفصل 

ن عذابك استجیر و ان تغفر فانت بھ جدیرفصل و ان تغفر فانت بھ انا العبد المقر بكل ذنب بعفوك م ·
 جدیرفصل 

 ترجمھ 

  .ـ اى كسیكھ غیر از تو مرا پناه دھنده اى نیست، از عذاب و عقوبت تو بعفو و بخشش تو پناه مى برم

اى ـ من آن بنده اى ھستم كھ بتمام گناھانم اقرار میكنم، و تو ھم خداى بزرگ و بى نیاز و آمرزنده .  

" بآمرزیدن"و اگر بیامرزى در اینصورت تو " و تو عادلى"ـ پس اگر مرا عقوبت فرمائى گناه از من است 
  .سزاوارترى

فال تجزع اذا اعسرت یوما و ال تیأس فان الیاس كفر و ال تظنن بربك ظن سوء رأیت العسر یتبعھ یسار و  ·
 قول هللا اصدق كل قیل 

 یغنى عن قلیل فان هللا اولى بالجمیل و قول هللا اصدق كل قیل و قول هللا فقد ایسرت فى دھر طویل لعل هللا ·
 اصدق كل قیل 

 :ترجمھ

  .ـ اگر روزى دچار سختى و مشكالت شدى بى تابى مكن كھ در یك دوران طوالنى در فراخى بوده اى

زمانى بى نیاز كند كفر است، شاید خداوند ترا باندك" از رحمت خدا"ـ از لطف خداوند مأیوس مباش كھ یأس  .  

بنیكوئى كردن سزاوارتر است" مھربان"ـ بپروردگار خود گمان بد مبر زیرا كھ خداوند  .  

اشاره است بایھ شریفھ ان مع "ـ سختى را دیدى كھ بدنبال آن فراخى است و قول خدا راست تر از ھر قولى است 
  ."العسر یسرا و آیھ و من اصدق من هللا قیال

 

اس میزتھم و واحد دنیاه محمودة و واحد من بینھم ضایع تتبعھ آخرة فاخرة قد جمع الدنیا مع اربعة فى الن ·
 االخرة لیس لھ الدنیا و ال االخرة 

فواحد دنیاه مقبوضة و واحد فاز بكلتیھما احوالھم مكشوفة ظاھرة لیس لھ من بعدھا آخرة لیس لھ الدنیا و ال  ·
 االخرة لیس لھ الدنیا و ال االخرة 



مھ ترج  

بطور كلى مردم چھار . "ـ چھار نفر را من در میان مردم تشخیص داده ام كھ احوال آنھا واضح وآشكار است
  ."نوعند

  .ـ یكى از آنھا امور دنیایش بسختى و تنگى است ولى بدنبال آن آخرت نیكوئى دارد

آن دیگر آخرتى براى او نخواھد  ولى پس از" دنیا را بخوشى و راحتى میگذراند"ـ و یكى ھم دنیایش پسندیده است 
آخرتش خراب است. "بود . "  

  .ـ و یكى ھم بر ھر دو موفق و فائز گشتھ و او دنیا را با آخرت جمع كرده است

  .ـ و یكى ھم از میان آنھا تبھكارى است كھ نھ دنیا دارد نھ آخرت

 

مثال و نصف النصف یمضى لیس اذا عاش امرء ستین حوال و شغل بالمكاسب و العیال و قسمتھ على ھذا ال ·
 یدرى و باقى العمر اسقام و شیب فحب المرء طول العمر جھل 

لغفلتھ یمینا عن شمال و ھم بارتحال و انتقال فنصف العمر تمحقھ اللیالى و ثلث النصف امال و حرص  ·
 فحب المرء طول العمر جھل فحب المرء طول العمر جھل 

 ترجمھ 

نصف آنرا شبھا از بین مى برندـ چون كسى شصت سال زندگى كند  .  

  .ـ و نصف باقیمانده ھم در غفلت و نادانى میگذرد كھ انسان چپ و راستش را نمیشناسد

  .ـ و یك سیم نصف عمر نیز صرف آرزوھا و حرص و اشتغال بكسب و اھل و عیال میگردد

فانى استـ و باقیمانده عمر ھم بیماریھا و پیرى و قصد كوچ كردن و انتقال از دنیاى  .  

  .ـ پس دوست داشتن شخص طول عمر را نادانى است و قسمت او بر این مثال است

 

صن النفس و احملھا على ما یزینھا یعز غنى النفس ان قل مالھ جواد اذا استغنیت عن اخذ مالھ و لكنھم فى  ·
ال الفقر عنك بخیل النائبات قلیل عسى نكبات الدھر عنك تزول اذا الریح مالت مال حیث یمیل و عند احتم  

و ان ضاق رزق الیوم فاصبر الى غد و ال خیر فى ود امرء متلون فما اكثر االخوان حین تعدھم تعش سالما  ·
و القول فیك جمیل و یغنى غنى المال و ھو ذلیل و عند احتمال الفقر عنك بخیل و عند احتمال الفقر عنك 

 بخیل 

 ترجمھ 

رش كن بر آنچھ او را زینت دھد تا بسالمت زندگى كنى و در باره تو نیكو نگاھدار و وادا" از آالیش"ـ نفس را 
  .گویند



ـ اگر امروز روزى بر تو تنگ شده تا فردا صبر كن كھ شاید نكبت ھا و گرفتاریھاى روزگار از تو بر طرف 
  .شوند

خوار و ذلیل " اما"ست بى نیاز ا" بوسیلھ مال"ـ شخص غنى النفس عزیز است اگر چھ مالش ھم كم باشد و توانگر 
  .است

  .ـ در دوستى شخص متلون خیرى نیست چون بھر طرف كھ باد میوزد او ھم بدان طرف میل میكند

موقعى بخشنده است كھ تو از گرفتن مال او بى نیاز باشى ولى موقع برداشتن بار فقر از دوش تو " چنین شخصى"ـ 
  .بخیل است

نھا را میشمارى و لكن آنان در موقع گرفتاریھا و حوادث كم اندـ پس چقدر زیادند دوستان موقعى كھ آ .  

 

و من كرمت طبائعھ تحلى فان غدرت بك االیام فاصبر و ان اوالك ذو كرم جمیال باداب مفضلة حسان و  ·
 كن با涐 محمود المعانى فان الذل یقرن بالھوان 

لق اللسان من الدنیا با ثواب االمان فان و من قلت مطامعھ تغطى و ال تك ساكنا فى دار ذل كن بالشكر منط ·
 الذل یقرن بالھوان فان الذل یقرن بالھوان 

 ترجمھ 

  .ـ ھر كسیكھ سرشت ھاى او شریف و عزیز باشد باداب فاضلھ و نیكو آراستھ میگردد

  .ـ و كسیكھ حرص و طمعش از دنیا كم باشد لباسھاى امن و امان را مى پوشد

و غدر كند صبر كن و باستعانت از خداوند خوى و روش نیكو داشتھ باشـ پس اگر روزگار بتو حیلھ  .  

  .ـ و در خانھ ذلت و خوارى ساكن مباش كھ ذلت قرین و ھمراه پستى و كوچكى است

  .ـ و اگر صاحب كرمى ترا عطاى نیكو كند پس با زبان خوش و شیرین از او سپاسگزارى كن

 

ال یوما و ال تجزع اذا ما ناب خطب یدق خفاه عن فھم الزكى و كم 涐 من لطف خفى اذا ضاقت بك االحو ·
 فثق بالواحد الفرد العلى یھون اذا توسل بالنبى 

و كم یسراتى من بعد عسر توسل بالنبى فكل خطب فكم 涐 من لطف خفى ترجمھ و فرج كربة القلب الشجى  ·
 یھون اذا توسل بالنبى یھون اذا توسل بالنبى 

پوشیده اى است كھ مخفى بودن آن از فھم شخص زیرك پوشیده است ـ چھ بسا براى خدا لطف .  

  .ـ و چھ بسا گشایشى كھ پس از سختى میآید و گرفتگى و اندوه را از دل محزون بر طرف میكند

  .ـ اگر روزى راه چاره جوئیھا بر تو تنگ گردید پس بخداى یگانھ و فرد و بلند مرتبھ اعتماد كن



لیھ و آلھ متوسل شو كھ ھر كار سخت و بزرگ موقعیكھ بھ پیغمبر توسل جستھ شود آسان ـ بھ پیغمبر صلى هللا ع
  .گردد

  .ـ موقعیكھ امر بزرگى پیشامد میكند بى تابى مكن چھ بسا كھ خداوند را لطفھاى پوشیده اى باشد

 

 تجوع فان الجوع من عمل التقى فان صغار الذنب یوما سیجمع و ان طویل الجوع یوما سیشبع  ·
 و جانب صغار الذنب ال تركبنھا و ان طویل الجوع یوما سیشبع و ان طویل الجوع یوما سیشبع  ·

 ترجمھ 

ـ خود را گرسنھ نگھدار زیرا كھ گرسنگى از عمل پرھیزكارى است و آنكھ گرسنگى طوالنى كشد بزودى روزى 
  .سیر گردد

و گناه بزرگ "وچك روزى جمع شوند ـ و از گناھان كوچك دورى گزین و مرتكب آنھا مباش زیرا گناھان ك
  ."گردند

 

تؤمل فى الدنیا طویال و ال تدرى و كم من فتى یمسى و یصبح امنا اذا جن لیل ھل تعیش الى الفجر و كم من  ·
 مریض عاش دھرا الى دھر 

فكم من صحیح مات من غیر افة و قد نسجت اكفانھ و ھو ال یدرى و كم من مریض عاش دھرا الى دھر و  ·
مریض عاش دھرا الى دھر كم من   

 ترجمھ 

  .ـ در دنیا آرزوى دراز میكنى در حالیكھ نمیدانى چون تاریكى شبى فرا رسدآیا تا طلوع فجر زنده میمانى یا نھ

  .ـ پس چقدر اشخاص تندرست بدون آفت مردند و چقدر بیمارانى سالھاى سال زندگى كردند

یكند در حالیكھ كفن ھاى او بافتھ شده و او نمى داندـ و چھ بسا جوانى كھ با امن و امان شب و صبح م .  

 

لك الحمد یا ذا الجود و المجد و العلى الھى لئن جلت و جمت خطیئتى الھى اجرنى من عذابك اننى الھى  ·
ذنوبى بذت الطود و اعتلت الھى لئن خیبتنى او طردتنى الھى فانشرنى على دین احمد و صل علیھ ما دعاك 

من تشاء و تمنع فعفوك عن ذنبى اجل و اوسع اسیر ذلیل خائف لك اخضع و صفحك  موحد تباركت تعطى
 عن ذنبى اجل و ارفع فما حیلتى یا رب ام كیف اصنع منیبا تقیا قانتا لك اخضع شفاعتھ الكبرى فذاك المشفع 

اقلنى الھى و خالقى و حرزى و موئلى الھى ترى حالى و فقرى و فاقتى الھى لئن عذبتنى الف حجة الھى  ·
عثرتى و امح حوبتى الھى حلیف الحب باللیل ساھر و ال تحرمنى یا الھى و سیدى و ناجاك اخیار ببابك 
ركع الیك لدى االعسار و الیسر افزع و انت مناجاتى الخفیة تسمع فحبل رجائى منك ال یتقطع فانى مقر 

فاعتھ الكبرى فذاك المشفع خائف متضرع یناجى و یدعو و المغفل یھجع شفاعتھ الكبرى فذاك المشفع ش  



 ترجمھ 

ـ حمد و ستایش مخصوص تست اى صاحب جود و بزرگى و علو كھ پاك و منزھى تو بھر كھ خواھى عطا كنى و 
  .یا منع نمائى

ـ اى خداى من اگر . ـ اى معبود و آفریننده و نگھدارنده و پناھگاه من، در ھر سختى و آسانى بسوى تو پناه مى برم
ن بزرگ و بسیار است عفو تو از گناه من بزرگتر و وسیعتر استخطا و گناه م .  

  .ـ اى خداى من تو حال مرا و فقر و فاقھ مرا مى بینى در حالیكھ تو مناجات آھستھ و پنھانى مرا میشنوى

  .ـ اى خداى من مرا از عذاب خود پناھم ده كھ من اسیر و خوار و خائفى ھستم كھ براى تو خضوع و فروتنى میكنم

  .ـ اى معبود من اگر ھزار سال مرا عذابم كنى رشتھ امید من از تو بریده نخواھد شد

  .ـ اى خداى من گناھان من از كوه گذشت و باال گرفت و عفو و گذشت تو از گناه من بزرگتر و بلندتر است

خائف و زارى " ه توبدرگا"ـ اى خداى من لغزش مرا ببخش و گناھم را پاك كن كھ من بگناه خود اقرار دارم و 
  .كننده ام

 ـ اى معبود من اگر مرا ناامید كنى و از خود برانى اى پروردگار من چاره ام چیست و چكار بكنم؟ 

ـ اى خداى من كسیكھ پیمان دوستى با تو بستھ در شب بیدار است با تو راز گوید و ترا میخواند در حالیكھ شخص 
  .غافل خوابیده است

بدین احمد صلى هللا علیھ و آلھ مبعوث كن در حالیكھ توبھ كننده و پرھیزكار و براى تو ـ اى خداى من مرا 
  .فرمانبردار و خاضع باشم

  .ـ اى خداى من و اى موالى من مرا از شفاعت كبراى او محروم مكن كھ این شفاعت مقبول تو است

ضوع و تواضع كنند براى او درود بفرستـ و تا موحدى ترا میخواند و نیكان بدرخانھ تو با تو راز گویند و خ .  

 

 لیس الجمال با ثواب تزینھا ان الجمال جمال العلم و االدب بل الیتیم یتیم العقل و الحسب  ·
 لیس الیتیم الذى قد مات والده بل الیتیم یتیم العقل و الحسب بل الیتیم یتیم العقل و الحسب  ·

 ترجمھ 

فاخر آنرا زینت دھى ھر آینھ زیبائى، زیبائى علم و ادب است ـ زیبائى و جمال آن نیست كھ با لباسھاى .  

یتیم عقل و حسب است" حقیقى"ـ یتیم آنكسى نیست كھ پدرش مرده باشد بلكھ یتیم  .  

 



محمد النبى اخى و صنوى و بنت محمد سكنى و عرسى سبقتكم الى االسالم طرا انا الرجل الذى ال تنكروه  ·
لمالئكة ابن امى فایكم لھ سھم كسھمى مقرا بالنبى فى بطن امى رسول هللا فویل ثم ویل ثم ویل یطیر مع ا

 یوم غدیر خم لمن یلقى اال لھ غدا بظلمى 
و جعفر الذى یمسى و یضحى و سبطا احمد ولداى منھا و صلیت الصلوة و كنت طفال و اوجب لى والیتھ  ·

بلغت او ان حلمى لیوم كریھة او یوم  علیكم و حمزة سید الشھداء عمى مسوط لحمھا بدمى و لحمى غالما ما
 سلم لمن یلقى اال لھ غدا بظلمى لمن یلقى اال لھ غدا بظلمى 

معاویھ نامھ اى بعلى علیھ السالم نوشتھ بود كھ من داراى فضائل زیدى ھستم پدرم در جاھلیت رئیس قریش بود و  ]
لى علیھ السالم در پاسخ نامھ او اشعار فوق ر من خال المؤمنین و كاتب وحى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بودم، ع

براى وى فرستادم وقتى معاویھ آنرا خواند گفت این نامھ را از اھل شام مخفى دارید تا بھ پسر ابیطالب مایل نشوند ـ 
ص 1احتجاج طبرسى جلد  . 266. ]  

 ترجمھ 

ھداء عم من استـ محمد پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ برادر و قرین من است و حمزه سید الش .  

ـ و فاطمھ دختر پیغمبر صلى هللا علیھ و . با فرشتگان پرواز میكند برادر من است" در بھشت"ـ و جعفر طیار كھ 
  .آلھ زوجھ من است كھ گوشت و خون او آمیختھ بگوشت و خون من است

ز فاطمھ اند پس كدام یك از شما دو فرزند من ا" حسنین علیھما السالم"ـ و نواده ھاى پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ 
 مانند من ھستید؟ 

  .ـ بر ھمھ شما در اسالم آوردن سبقت گرفتم در حالیكھ نوجوانى بودم كھ ھنوز بحد بلوغ نرسیده بودم

نماز خواندم و در حالیكھ در شكم مادرم بودم بنبوت او اقرار " با پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ"ـ و من در كودكى 
  .نمودم

انكار كنید چھ در روز جنگ و چھ در موقع صلح" خدمات او را"ن آنمردى ھستم كھ نمیتوانید ـ م .  

  .ـ و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ در غدیر خم براى من والیتش را بر شما واجب نمود

باره من ـ پس واى بحال كسى و باز واى بحال كسى و واى بحال كسى كھ فرداى قیامت خدا را مالقات كند و در 
  .ستم كرده باشد

 خاتمھ 

ـ نگارنده با عرض ھزاران پوزش و معذرت بھ پیشگاه موالى متقیان و امیر مؤمنان بنگارش كتاب خاتمھ داده و 
اقرار و اعتراف مى " كما ھو حقھ"بار دیگر با زبان عجز و البھ بعدم توانائى خود در مورد معرفى حضرتش 

با كرم و فتوت مخصوصھ خود این اثر ناچیز را مورد قبول قرار داده و اعتذار نماید و انتظار دارد كھ آنجناب 
مؤلف عاصى را نیز پذیرفتھ و از شفاعتشان بى نصیب نفرمایند چھ نگارنده با وجود خطاھا و گناھان فراوانى كھ 
"دارد بنا بمفاد حدیث شریف نبوى  نین موھبت بخود نوید میدھد كھ از چ" حب على حسنة ال تضر معھا سیئة

عظیمى و امتیازى كھ خداوند منان براى تكریم و تعظیم مقام شامخ موالى متقیان بآنجناب و دوستانش عطاء فرموده 
است برخوردار شود لذا با استفاده از ابیات قصیده نیر مرحوم بحضرتش چنین عرضھ میدارد یا ابا الحسن یا امیر 
  :المؤمنین



 


