
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اميرالمؤمنين با ابوبكر بن ابى قحافه یشرحى بر مناظره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حسين اسكندرى
 

 



 

 
 

 





 

 
 

 
 شمارگاد: 
 قيم : 
 شابك: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه                ان عنو

 9 ..................................................................................................... فهرست

 12 .............................................................................................. گــفـتــار ـشیپــ

 19 .................................................................................................... مــقــدمــه

 19 ...........................................................................  على و ما:   اول مطلب

 43 ...............................................................  پيامبر يا  على:  دوم مطلب

 43 ......................................................................................  یعــلـــ دادگــاه در

 43 ............................................................................. مناشدة حديث كامل متن

ح  39 .................................................................................. مـنــاشــده حــديــث شــر

 12 ................................................................................. ـــايدر بــه ــايدر از  اول فصل

 11 ............................................................................................... النصيحة

 11 ...................................................................................................الوفاء

 فهرست 
 



 

 
 

 من علی ام 01

 11 .......................................................................................... المداهنه رفع

 14 ............................................................................................... المحاباة

 14 .......................................................................................... السيرة حسن

 13 ........................................................................................... العدل اظهار

 13 ................................................................................ السنة و تاببالك العلم

 15 ......................................................................................... الخطاب فصل

 15 .................................................................................................... زهد

 13 ....................................................................................... المظلوم انصاف

 19 ........................................................................... ...است على يا آواى لبم بر

 56 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 56 ............................................................................. پژوهش براى پيشنهادى

 52 ...................................................................................... مانيا منار  دوم فصل

 54 ................................ اهللرسول به ايمان در  اميرالمؤمنين گرفتن سبقت و قرآن

كبر ديقالص   هذا  51 ............................................................... طالب ابى بن على   األ

 55 .................................................................................. آن پاسخ و شبهه يك

 56 ..................................................................... عشق از جويدمى على راز جهان

 59 ............................................................................. يادآورى براى پرسش چند

 59 ............................................................................. پژوهش براى پيشنهادى

 32 ................................................................................. یوحـــ ــنیامــ  سوم فصل



 

 

 فهرست  00

 31 ........................................................ شودمى تسليم فضيلت اين شنيدن با خليفه

 33 ..............................................................................................على غالم

 31 ............................................................................. يادآورى براى پرسش چند

 31 ............................................................................. پژوهش براى پيشنهادى

 33 ....................................................................... ینب خوابگاه در  چهارم فصل

 36 ............................................................................................. ماجرا اصل

 66 ..................................................................................... كوفه هاىكوچه در

 62 ............................................................................. يادآورى براى پرسش چند

 62 ............................................................................. پژوهش براى پيشنهادى

 64 ............................................................................... ــــتيوال یهــمــا  پنجم فصل

 63 ......................................................................................... قرآن در واليت

 65 ........................................................................................ روايتى نكته يك

 63 ......................................................................................... رحمت سحاب

 66 ............................................................................. يادآورى براى پرسش چند

 66 ............................................................................. پژوهش براى پيشنهادى

وز  ششم فصل  69 .................................................................................... خــــــدا ر

 96 ............................................................................................ الوداع حجة

 91 ............................................................................................... غديرخم

 94 ................................................................... فرشتگان یِعمامه چون اىِعمامه

 93 ............................................................ گذشت  على واليت اعالن از بعد آنچه



 

 
 

 من علی ام 01

 91 ................................................................................ گفت  جبرئيل آنچه

 95 ...................................................................................... گفت ابليس آنچه

 96 .............................................................................. گويدمى غدير از  على

 99 ................................................................................................... هنكت

 262 ...................................................................................... ... غدير خاطره

 263 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 263 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 261 ................................................................................ یمن ریوز تو   هفتم فصل

 265 ........................................................................................ بود؟ كه هارون

 266 ..................... هارون و   موسى به نسبت   على و  پيامبر منزلت از ديگر وجهى

 269 ............................................................................. منزلت حديث كامل متن

 222 .................................................................................................. نكته

 221 .............................................................................................. امير مدح

 224 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 224 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 221 ......................................................................... لـتیفــضــ کــمــال  هشتم فصل

 225 ...................................................................... مباهله یدرباره مختصر سخنى

 225 .................................................... نجران نصاراى با پيامبر یمباهله راىماج

ح چگونگى  223 ..............................................  پيامبر جانب از مباهله پيشنهاد طر



 

 

 فهرست  03

 226 ........................................................................... مدينه در نجران نمايندگان

 216 ..................................................................... مباهله در پيامبر همراهان

 212 ................................................................... شوندمى تسليم نجران مسيحيان

 211 ................................................................... مباهله آيه در ینكته چند توضيح

ترين و سند برترين  211 .......................................................................... مقام باال

 213 .....................................................................................  على مدح در

 216 ............................................................................ يادآورى راىب پرسش چند

 216 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 219 .............................................................................. ـــتيهــدا پـــرچــم   نهم فصل

 246 ............................................................................................. تطهير آيه

 246 .................................................................................. آيه هاىواژه توضيح

 241 ............................................................................... تطهير یآيه نزول شأن

 241 ....................................................................................... داروصله جامه

 245 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 245 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 243 ..............................................................................عــشـق ــثيحــد  دهم فصل

س  249 ..............................................  زهرا حضرت روايت اساس بر كسا حديث ُمَخم َ

 231 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 231 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

وش  ازدهمی فصل  233 ............................................................................. ـــايدر خــر



 

 
 

 من علی ام 01

 216 .................................................................................................. نكته

 212 .................................................................................. ... اتى َهل   شايسته

 211 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 211 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 214 ....................................................................... مردان جوان فخر  دوازدهم فصل

 213 .......................................................................... احد یغزوه یدرباره اندكى

 211 ......................................................................................... نبرد نخستين

 219 ............................................................................................ اتقيا سردار

 256 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 256 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 252 ............................................. او از دیتاب فلک دیخورش که یماه آن نازم   زدهمیس فصل

 251 ...................................................................وجود شمس براى ديگر شمسى رد  

 253 ............................................................................................... نكته دو

 251 ....................................................................................... على ستايش در

 256 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 256 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 259 ................................................................................. اهلل ــــــد  ي    چهاردهم فصل

 236 .............................................................................. خيبر یدرباره مختصرى

 232 .................................................................................... خيبر فتح چگونگى



 

 

 فهرست  05

 234 ......................................................................................... خيبر درِ  كندن

 233 .................................................................................................. نكته

 231 ................................................................................... ... ايمان یسرمايه

 235 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 235 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 233 ................................................................................. اســــــداهلل  پانزدهم فصل

 236 ......................................................................... خندق جنگ یدرباره اندكى

 239 ................................................................ عبدَودعمروبن با  على رويارويى

 261 .................................................................................................. نكته

 263 ................................................................................. ... القضا ُحسُن  آيِت 

 263 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

ة و ااِلنِس  امام       شانزدهم فصل  269 .................................................................. الِجن  

 296 .................................................................................... جن   یدرباه اندكى

 296 ................................................................................. جن   یمسئله و قرآن

 293 ........................................................... جن سوى به پيامبر رسوِل  على

 291 .............................................................. على امام خدمتگذار جنيان، رئيس

 295 .................................................................................................. نكته

 296 ......................................................................................... غربت سكوت

 299 ............................................................................ دآورىيا براى پرسش چند

 299 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى



 

 
 

 من علی ام 01

ــا  هفدهم فصل  162 .......................................................................... ــخيتــار یمـعــم 

 161 ................................................................................... اسد بنت «فاطمه»

 164 .............................................................................................. ابوطالب

 165 ................................................................ على اميرالمؤمنين حضرت ادأجد

ورِ  َحديُث   163 ........................................................................................... الن ُ

 166 ........................................................................................... ... بود على

 169 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 169 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 122 ..............................................................................  ــــــــــــايدر دو  هجدهم فصل

 123 ................................................................................... دريا دو وصاِل  شب

 125 ..........................................................................................  زهرا كفو

 123 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 123 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 129 ........................................................................ مـــرجـــان و لـــؤلـــؤ   نوزدهم فصل

 116 ................................................................................. بهشت اهل ساالر دو

 112 ................................................................................  حسنين دوستى

ر   َاُبوُهما ُهما َخي   111 ..................................................................................... ِمن 

 114 ............................................................ نداشت محورى على مهر بدون دنيا

 111 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند



 

 

 فهرست  07

 111 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 113 ....................................................................... بــــال دو بــــا یبــرادر   ستمیب فصل

 116 ......................................................................................... يست؟ك جعفر

 119 ....................................................................................... حبشه در جعفر

 146 .............................................................................. جعفر پرواز و مؤته جنگ

 142 ...............................................................................  اهللرسول گزارش

 144 .......................................................................................... آفتاب وصف

 143 ............................................................................ آورىياد براى پرسش چند

 143 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 141 .................................................................. یمــــرتــــضــــــ مــهــر  کمی و ستیب فصل

 149 .................................................................................. ىعل لسان من ىعل

 132 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 132 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 134 ................................................................... هـــمــه از بــــهــــتـــر   دوم و ستیب فصل

 135 .............................................................................................. علم شهر

 133 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 133 ............................................................................ پژوهش براى هادىپيشن

ِة  قاِئد    سوم و ستیب فصل ر  ر  ِة  قاِتل   و   اْلب  ر  ف   139 .......................................................... الك 

كثان  116 ........................................................ بودند كسانى چه مارقان و قاسطان و نا

 112 ...................................................... جمل جنگ در كنندگانشركت یدرباره روايتى



 

 
 

 من علی ام 01

 111 .................................................................... على و اسالم پيامبر نظر از معاويه

 114 ..................................................................................... روايات در خوارج

 115 .................................................................................... ... خونين محراب

 113 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 113 ............................................................................ پژوهش براى يشنهادىپ

 119 ................................................................ مــظــلـــوم عــدالـــت چهارم و ستیب فصل

 151 .................................................................................................. نكته

 153 ........................................................................................... على و شب

 155 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 155 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 153 ........................................................................ اهلل ــنیعــــ   پنجم و ستیب فصل

م عدل  159 .......................................................................................... ُمَجس 

 136 ......................................................................... على قضاوت از اىنمونه

 132 .............................................  اميرالمؤمنين به سوم و دوم و اول خلفاى مراجعه

 134 ...................................................................................... المالبيت چراغ

 133 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 133 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 131 .....................................................................اعــظــم ی  ولـــ   ششم و ستیب فصل

 136 ................................................................................... سؤال يك به پاسخ



 

 

 فهرست  09

 139 .......................................................................................... يزدان جمال

 161 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 161 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

د جان   هفتم و ستیب فصل  164 ................................................................ محم 

 165 ................................................................................. بشر فيك بشر ىعل ها

 166 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 166 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 169 .............................................................. ــنیــیعلــ طـــاووس  هشتم و ستیب فصل

 191 ......................................................................................... ... عالم فروغ

 193 ............................................................................ يادآورى براى پرسش چند

 193 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 191 ....................................................................... کـعـبـه ـنینـگـ  نهم و ستیب فصل

 195 ........................................................................................ مكه شكن بت

 193 ................................................................... گويدمى خويش گذشته از على

 199 .............................................................................................. دعا جان

 466 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 466 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 462 ....................................................................... ــانیبــهــشــتــ امــــام   ما یس فصل

 463 .............................................................................................. اقيانوس

 469 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند



 

 
 

 من علی ام 11

 469 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 422 ................................................................. تــهبــســ هـــمــه درهـــا،   کمی و یس فصل

ع خورشيد  423 .................................................................................... ... شر

 421 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 421 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 423 ........................................................................ عـــشـــق شـــور   دوم و یس فصل

 429 ......................................................................................... عشق زبان از

 416 ....................................................................................... ... عشق چراغ

 411 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 411 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 414 ...................................................................... اکــبــر ـــقيصــد     سوم و یس فصل

 415 ........................................................................................... الست جام

 413 ........................................................................... يادآورى براى پرسش چند

 413 ............................................................................ پژوهش براى پيشنهادى

 419 .............................................................................................. ـــوســـــــتیپـــ

 419 ........................................................................................... حديث متن

 446 ............................................................................................. ـــــهی  ــــــانـــيپــــــا

 446 ......................................................................................... نــــــــامـــهکــــــتــــاب

           



 

 
 

 ارــتـفــش گـیــپ 
 

 

  

 
 
 
 

 

 

  

 

ِ مي ِِاللب سم  ِاْلعال  ب   ِر  ه  ِل ل  ْمُد ْلح  حیمِا  حمنِالر  لىالر   ِع  لاُم ِالس َ ِو  لاُة ِالص َ ِو  ِِن  ُسول  ِِاللر  ِال ه  ِو  ٍد م   ُِِمح  بين  ی   ِالط  
لیُلِ ِخ  ِو  ة  م   ئ  بوْالا  ِأ  ى ٌّ ل  مـاِع  ی ُ ِس  ْعُصومين  ِاْلم  رين  اه  ة ِالن ُِِالط  اْلُأُخو   ْخُصوُصِب  ِاْلمـ  ِو  ة  ُِِبو   ِو  ِْالايمان  ِو  دين 

ْعُسوُبِال   ي 
ِ ِو  ْحمن  ُةِالر   م  ل  ِِميزاُنِك  لال  ىِاْلج  َِسْیُفِذ  ِو  ْحوال  ُبِْالا  ل   ُِمق  ِو  ْعمال  ِِْالا  لال  ِالز ُ ْلَسبيل  ِساقىِالس َ ُدِِو  َِِسی   ين  صی  اْلو 

ِ ِو  ين  صی  ِاْلو  ُد َِسی   ِو  نين  ْيُراْلُمْؤم  ِخ  ِو  ين  ِالد  ْوم  اُنِي  ي  ِد  مين  ِاْلعال  ب   ميُنِر  ِا  ِِو  ْنُِسلال ة  ِم  ُة ْفو  ِِالص َ ين  بي  ِباُبِِالن   و 
ِ ِو  ه  ْلم  ُةِع  ْیب  ِع  ِو  ه  ْحی  ُنِو  ِخاز  مين  ِاْلعال  ب   ِر  ة  ْكم  ِِح  ِو  ُسول ه  ر  الىِل  ِالت  ِو  ه  ي   ب  ِن  ة  لُام    ِ ُح اص  ِِالن  ِو  ه  ْفس  ن  اْلُمواسىِل ُهِب 

اعى ِالد  ِو  ه  ت  ُحج   ُقِب  اط  ِِالن  نين  ُحِاْلُمْؤم  ِصال  ه  لىُِسن  ت  ِاْلماضىِع  ِو  ه  ت  لىَِشريع  ُمِِا  ِاْلحاك  ِو  ين  ي  ب  ِالن   ْلم  ُثِع  ِوار  ِو 
ِ ين  ِالد  ْوم  ِِ،ي  ُة ْجوىُِحج   ِالن   ِو  ر   ِالس   ُع ِسام  ْقوىِو  ِالت   ُة ر  ِِاللَشج  ِو  ة  غ  اب  ِالس  ُتُه ْعم  ِن  ِو  ة  غ  ِِاْلبال  ِو  ة  غ  ام  ِالد  ُتُه ْقم  ن 

ْجُمِاللاِ  ِالن   ُحِو  راُطِاْلواض  لص   ِا  ِاْلُبْرهاُنِاْلُمنيُر، ُحِو  اص  ِالن  ماُم ِْالا  ُحِو  يُقِِئ  د  ِالص   ظیُمِو  ِاْلع  ُأ ب  ِالن   ُح ِاْلقاد  ناُد الز  
ِ جة  ر  ُزِد  ِحائ  باء  ج  ِالن ُ ناء  ِْالُأم  ة  م   ئ  شیُدِوال ُدِْالا  َِسلیُلِِالر   ِو  ْنوار  ُِنوُرِْالا  ِو  ار  ب  ُةِاْلج  ُِحج   ْجر  ِْالا  ظیم  ع  ِب  زٌّ ِفائ  ِو  ْبر  الص َ

ِ ِو  ْطهار  ناُصُرِِْالا  ْخیارِ ِع  ِاللِ،ْالا  ْبُل ُقِِح  اط  ِالن  ِو  ه  ين  د  ِب  ْلُمقیُم ِا  ِو  ه  ْمر  ا  ِب  ُم ْلحاك  ِا  كيُن ِاْلم  ْنُبُه ِج  ِو  تيُن ِاْلم 
ِ ه  تاب  ك  ِب  ُل ِاْلعام  ِو  ه  ت  ْكم  ح  َِسْیُفِِ،ب  ِو  ُتول  ِاْلب  ُِزْوُج ِو  ُسول  ِالر   ُخ ِِاللا  ْسُلول  ُبِِ،اْلم  ِِصاح  ِو  لالات  ِِالد   ْالايات 

ِ كات  ل  ِاْله  ن  ِاْلُمْنجىِم  ِو  رات  ِاْلقاه  زات  ِاْلُمْعج  ِو  رات  ُهِِاْلباه  َكر  ل  ذىِذ  ِا  ب  ناق  ِاْلم  ِو  ق  واب  ُبِالس َ فىِِاللِصاح 
عالىِ ِت  قال  ِف  ِْالايات  م  ُهِفى»ُمْحك  ن   ِا  يِِْو  ِل د  تاب  ِاْلك  ُِام   كیمٌّ ِح  ى ٌّ ل  ع  ُهِ«ِناِل  ِِاللآي  ميُنِِاْلُعْظمىِو  ُتُهِِاللا  ُِعْرو  ْوفىِو  ِْالا 
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ِ رِاْلُوْثقىِو  ْكب  يُقُهِْالا  د  ِص  رىِو  ىِاْلو  ل  ُتُهِع  ُِحج   ُتُهِاْلُحْسنىِو  م  َِكل  ْعلىِو  ْنُبُهِْالا  ِج  ُدُهِاْلُعْلیاِو  ُدِِ،ي  َِِسی   یاء  ْوص  ْالا 
ِ یاء  ْصف  ماُدِْالا  ِع  ِو  یاء  ْول  ُِرْكُنِْالا  نيِ،و  ميُراْلُمْؤم  ُدِا  ِقائ  ِو  قين  ماُمِاْلُمت   ِا  ِو  ُةِِن  ُِقْدو  ِو  لين  ج   الُمح  ِِِاْلُغر   ِو  حين  ال  الص 

ماُمِ ِِِا  صين  ِ،اْلـُمْخل  ُبِِ ذ   ه  ِاْلم  ِو  ل  ل  ِاْلخ  ن  ِم  ْعُصوُم ْلم  ِِا  ل ل  ِالذ ُ ن  ُلِِ،م  و   ِا  يْب  ِالر   ن  ِم  ُه ز   ِاْلُمن  ِو  ْیب  ِاْلع  من   ِ ُر ه   اْلُمط 
ِاِ  ِو  دين  ِاْلعاب  ِو  دين  اه  ُدِالز  یاُثِِْزه  ِغ  ِو  دين  ح   ْيُنِاْلُمو  ِِز  ْكُروبين  ِِ،اْلم  ساء  ِالن   ة  د  َسی   ْخُصوُصِب  ِاْلـم  ِو  ء  لا  خ  ُصِاْلأ  ِخال 

َسُدِ ِا  ماء  ُجِف ىِالس َ و   ْلُمز  ِا  ة  ْعب  ْلُموُلوُدِف ىِاْلك  ِِاللا  ُةِو  ك   ِم  ه  ْتِب  ف  ل  ذىُِشر  غىِا  نىِف ىِاْلو  ُبِِ،م  ِِصاح  ِو  ْوض  ُلِِاْلح  حام 
ِ ِو  ى   ب  ِالن   راش  لىِف  لبائ ُتِع  ِا  باء  ِاْلع  ْهل  ُسِا  ِخام  وء  ِف ىِِال ل  ه  احىِب  ِالد  ِو  ر  ْیب  ِخ  ُعِباب  ِقال  عداء  ْلا  ْنِا  ِم  ه  ْفس  ن  ِب  ُمْفديه 

ِ ضاء  ِِ،اْلف  ى ُ ك  ماُمِالز   لا  ِِ،ا  َِشريُكِاْلُقران  ادات  ُدِالس  َِسی   ْحراب  لیُفِاْلـم  ِح  ِو  زات  ُبِاْلُمْعج  ِصاح  ميُراْلُجُیوش  ِا 
ُِنوُرِ وات  ز  ىِاللاْلغ  ذ  ْخُصوُصِب  ْلـم  ِا  ُلمات  ِف ىِالظ ُ ْوض  ْنِح  ِم  ه  یائ  ْول  ِساقىِا  قار  ِِاْلف  ِو  ة  ن   سیُمِاْلج  ِق  ِاْلـُمْختار  ى   ب  الن  

ِ ِاْلُقْران  ِو  ْنجیل  ِْالا  ِو  ورية  ِالت   ِف ى نُعوُت ْلم  ِا  ار  ِِالن  ْبُدِاْلح  ِع  . ميُنِِاللكیم  ُهِِاللا  ِِاللُحج   ُة لیف  ل ُىِِاللخ  ِاللو 
راُطِ ِِاللرُوُحِِاللَسفيُرِِاللديُنِِاللُنوُرِِاللص  ر ُ َسُدِِاللس  ْيُنِِاللا  ُدِِاللع  ِِاللَسْیُفِِاللي  ُسول  ِر  ى ُ ص  ِاللو 

ُعِ اْلُمْست ْشف  ِِو  لى  ِا  ه  ل ِِاللِب  َكم  ديرِ ِالُلِال  ذىِا  ِاْلغ  وم  ِي  ه  ت  لاي  و  ِب  ين  ِِ،الد  ن  ِاْلعافىِع  ِو  ْیظ  ُمِل ْلغ  ْلكاظ  ُرِِا  اب  لص  ِا  اس  الن 
ُمِ ِاْلعال  ِو  ة  عی   ِالر   ُلِفى  ِاْلعاد  ِو  ة  ي   و  الس َ ُمِب  ْلقاس  ِا  اء  ر  ِالض َ ِو  ْأساء  ِاْلب  ُحُدود ِِفى  ْلب ِِاللب  ِا  میع  ْنِج  ِم  ة  ي   ْخُصوُصِِ،ر  ْلـم  ا 

ِ ص   ِن  ِو  ْأويل  ِالت   ُِحْكم  ِو  ْنزيل  ِالت   ْلم  ع  ِِب  ُسول  ِِالر   ام  ي  ِْالا  ِو  ة  ْشُهور  ِاْلم  قامات  ِاْلم  ِو  ة  ْشُهود  ِاْلم  ف  واق  ْخُصوُصِل ْلم  ْلـم  ا 
ِ ة  ْذُكور  ِِاْلم  ْوم  ِي  ِو  ق  ْند  ِاْلخ  ْوم  ِي  ِو  ْحزاب  ِْالا  ْوم  ِي  ْدٍرِو  ِب  ْوم  ِِ،ُاُحٍدِِي  يات  ِاْلعاد  ة  ُبُِسور  ْسُمُهِف ىِِصاح  ْكُتوُبِا  ْلم  ا 
لى ِع  ماء  ِِالس َ ِو  ْولانا ِم  ِْالايات  ِو  جائ ب  ِاْلع  ُر ْظه  ِم  قات  راد  ه ِِالس ُ ْولاد  ِا  لى ِع  ِو  ٍب بىِطال  ِا  ِْبُن لى ُ ِع  ماُم لا  ِا  ُدنا َِسی  

ِ ة  م   ئ  ِْالا  ِو  بين  ج  ِِاْلُمْنت  ِال  ذين  دين  اش  ِاِ ِالر  ر  ِاْلُمْنك  ن  ْواِع  ه  ِن  ِو  ْعُروف  اْلم  ُرواِب  .5ِم  عين  ْجم  ْمِا  ْیه  ل  لاُمِع  ِالس َ لوُةِو  ِالص َ و 
 

 

 

                                                           
 اخذ شد  اس ـمفاايح الجناد كتاب  خطبه از زیاراساى مختل  ایشاد دردر این  بوط به امام علی( همه القاب و اوصاف مك5
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كه به ادبیك  مسلمين جساد، حضكت  امك رهبك معظم انقالب اسالمی و ولی   یحكيمانهدر سالی 
گكفته اس ؛ یاميكالمؤمنين امام عل العالی، سالاى، مد لهخامنه امام اهلل العظمیآی   5نام 

كوچك، در آشنایى بیش حقيك بك آد شد اا با احكیك این اك عاشقاد و شيفتگاد مختصك، سسمی هك چند 
كه از خكمن فضایل آد مقتداى عالموالی  با امام عزیزشاد داشته مقام و آدم بكاى را   باشدـ اميد 

كامل یمزندگی خویش بسك  بكگيك یپكمخاطك  كنودـ ییمل امسك جوكما و به آد الگوى  با بیاد چند  ا
 ییم:گشانكته دفتك سخن را می

یابى به دس  ، به عنواد امام و پیشواى مؤمناد و متقياد، را شناخ  اميكالمؤمنين (5
كه خداى سبحاد كمالی اس   ككد  اس ؛ زیكا هدف آفكینش و حكك  در مسيك  گك  بكاى انساد اختيار  ا

كه به استناد ما می ِماِگوییم  ْقُتِو  ل  ِِخ  ْعُبُدون  ی  ِل  لا  ْنَسِا  ِْالا  ِو  ن   كه شد  بكاى عبادت آفكید  2اْلج  ایم، 
گك ْقُتِ اس ؛ عبودی  و بندگی خدا آمد  همه هستی بكاى انساد و انساد بكاى چنين اس ، و ا ل  خ 

ْجلى لأ   ِ ْقُتَك ل  ِخ  َكِو  ْجل  لأ   ِ ْشیاء  مِ) نيس  ـشناخِ  امام پذیكفته بى گف  عبادت   باید 4ْالا  ِل  نِماَتِو م 
ِ ة  ی   ل  ِالجاه  ة  یت  ِماَتِم  ه  مان  ِز  مام  فِا  عر  كه الزمه پیكوى و (3ي  اواد و بدود آد نمی ابعي  از اوس  شناختی 

گم امام و رهبكمأموم آد امام بود؛ و فكد بى كه فكمود نيز در  راهی و ااریكی و خسكاد خواهد بودـ این 
كه عباعبادت خلق شد  به  انساد بكاى كه  ت جوهك  و اساس دین اس ; و اینداین دليل اس  

كه امام نماد ن و سخن و مظسك و مبي ِ  گفتيم عبادت بى شناخ  امام پذیكفته نيس  به این دليل اس  
لزوم شناخ  امام به محمد  یحدیثی دربار  در حضكت امام باقك ـ گو و بلكه صاحب دین اس 

كه با عبادای در بكابك خداى خود سك زحم فكمایند: االش وبن مسلم می  آورد و اسليم اومیفكو   آد 
ككد  اس  بكاى خود قكارمی كه خدا او را معين  دهد مكدود اس ؛ و او نمی شود، ولی امام و پیشوایى 

سزاى اعمالش )عبودیِ  بدود امام( دشمن اوس ـ َمَثل او چود  سكگكداد خواهدبود؛ و خداوند به
كه ا گوسفندى گلهاس   باشد و چود  خود دور افتد و امام روز سكگكداد در رف  و آمد یز چوپاد و 

گلهااریكی شب او را دربكمی ها شود و شب آد یسوى آد رود و فكیفته اى با شباد را بیند پس بهگيكد، 

                                                           
كه میرو داریم؛ و همادسال جدیدى را در پیش( »5 دو عيد  5423دانيد امسال هم در آغاز و هم در پایاد مزین به عيد مبارك غدیك اس ـ سال طورى 

كه ما این بدانيم و بناميم و خودماد را به آد بزرگوار  طالبابىبنسال را به این مناسب  سال اميكالمؤمنين علی  غدیك داردـ خيلی مناسب اس  
كنيمـ  ـ5423بخشی از پیام مقام معظم رهبكى به مناسب  نوروز « نزدیك 

 ـ16(: 15( ذاریات )3
كاشانی، مالمحسن،  -( )حدیث قدسی(ـ4  ـ485، ص5( هـ ش، ج 5418م، بیدار، قم شارات )قانت 485فصل سوم ص  1باب  علم اليقين،فيض 
كافی ج3  )هككس بميكد و امام زماد خویش را نشناخته باشد مكد  اس  به مكدد جاهلي ( 426ص  5( 
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كه گله بگذراند پس زمانی  گمشد  ]به سبب  را با آد  گوسفنِد  گله را حكك  دهد،  صبح شود و چوپاد 
كند و حاضك به یشناخ  و معكف  دربار  داشتنن گله را رد  گله او[ چوپاد و  همكاهی با آناد  چوپاد و 

گله  خویش باشد پس در آد حال، شبانی ینشود پس بار دیگك سكگكداد در جس  و جوى شباد و 
گله دیگك كه ب یباختهدل اش ببيند به سویشاد بكود ورا با  یا به چوپاد آناد شود پس شباد فكیاد زند 
گله گله ـاو پكیشاد و سكگكدانی! خود ملحق شو یو  كه چوپاد و   خویش را یو باز او به این عل  
كند و یا او رانمی كه او را رهبكى  كه چوپانی  اش بكگكداند به خانه شناسد، سكگكداد بماند در حالی 
گكگ ـنيابد به محمد بن     امام باقكگابخوردـ آد را فكص  را غنيم  شمكد او ،و در همين حال 

كه از ام  اسالم مسلم فكمود: اى محمد بن مسلم، به كسی  امام و پیشواى السی آشكار و  ،خدا قسم، 
گم گم گوسفنِد شباد امام  خویش بكنگزیند و والی  او را نپذیكد این چنين ]مانند عادل را به ككد [ 
گم كفكگشته و  گك با این حال بميكد، با  اس ؛ و بداد اى محمد بن مسلم،  و نفاق مكد  را  اس ؛ و ا

گمااز دین خدا بككنار ،كارى و پیكوانشادپیشوایاد معصي  و ستم گمرا ند و  را  اند و مكدماد را نيز 
كهمی كه اندبادى درانجام می كنند و از اعمالی  كستكى   روزى طوفانی به آد بوزد، دهند، همچود خا

گم  5دورـراهی بسك  نبكندـ این اس  
كه شكط اسالم اس ؛ و (3 آد مسلمانی پذیكفته بى شناخ  امام نه انسا شكط قبولی عبادت، 

كهنيس ؛ و انساد بى لُلِ امام از والی  خدا بیكود اس ،  ل ىِا  ِا  ُلمات  ِالظ ُ ن  ُجُهْمِم  ُنواُِيْخر  ِام  ذين 
ِال   ل ى ُ ِو 

یاُئُهُمِ ْول  رُواِا  َِكف  ِال  ذين  ِو  ور  اُغوُتِِالن ُ .ِالط  ُلمات  ِالظ ُ لى  ِا  ور  ِالن ُ ن  ُهْمِم  ُجون   3ُيْخر 
شناخ  همه  ،اميكالمؤمنين، امام علی گف : شناخ  درس  اوادنيز میاز منظكى دیگك 

                                                           
َسُه َو ال ِاما عن محمد بن مسلم قال: سمع  اباجعفك»( 5 َسُد فيسا َنف  ُكل ُ َمن  داَد اهلل َعز َ َو َجل َ ِبِعباَدٍة َیج  ُبوٍل َو ُهَو یقول:  ُك َمق  ُعُه َغي  َم َلُه ِمَن اهلل َفَسي 

َكَمَثِل شاٍة َضل َ   َعن  راعيسا َو َقطيِعسا، َفَسَجَم   ذاِهَبًة  ماِلِه َو َمَثُلُه  ِ اَلع  كٌّ َو اهلل شانیءٌّ  ُمَتَحي ِ
ُل َبَصَكت  ِبَقطيِع َغَنٍم َمَع ضال ٌّ ي  َسا الل َ ا َجن َ َمسا، َفَلم   َو جاِئَيًة َیو 

كاعی َقطيَعُه  ا َاد  ساَق ال  ِبِضسا َفَلم  ت  ِبسا، َفباَا   َمَعسا فی َمك  َتك َ سا َو اغ  ُلُب راعيسا َو َقطيَعسا  راعيسا َفَحن َ   ِاَلي  َكًة َاط  َكَكت  راعيسا َو َقطيَعسا َفَسَجَم   ُمَتَحي ِ َان 
َتك َ  سا َو اغ  َكًة َعن  راعيِك َو َقطيِعِك، َفَسَجَم َفَبَصَكت  ِبَغَنٍم َمَع راعيسا َفَحن َ   َاَلي  ِ  ااِئَسًة ُمَتَحي ِ ِحقی ِبكاعيِك َو َقطيَعِك َفَان 

اعی: َال     َذِعَكًة ااِئَسًة ت  ِبسا َفصاَح ِبَسا الك 
ُب ضيَعتَ  ئ  ِ َتَنَم الذ  َكذِلَك ِاذا ِاغ  ناِهَی  ها، َفَبي  عاها َاو  َیُكد ُ ِشُدها ِالی ِمك  َكذِلَك ال راِعَی َلسا ُیك  َكَلسا، َو 

َ
ِة ال ِاماَم َلُه ِمَن  سا، َفأ اُلم َ َبَح ِمن  هِذِ  ا  ُد َمن  َاص  َواهلل یا ُمَحم َ

ٍك َو ِنفاٍق َو ا ُكف  حاَلِة ماَت ميَتَة  َبَح ضاال  ااِئسا، َو ِاد  ماَت َعلی هِذِ  ال  ، َاص  ُد ِاد َ اَ اهلل َعز َ َو َجل َ  اِهكٌّ عاِدلٌّ َلم  یا ُمَحم َ ِزُلوَد َعن  دیِن ع  باَعُسم  َلُمع  ِر َو َاا  َجو  َة ال  ِئم َ
ِد  ٍم عاِصٍ  الَیق  یُح فی َیو  ت  ِبِه الك  َتد َ َكَكماٍد ِاش  َمُلوَنسا  تی َیع  ماُلُسم  ال َ وا َفَاع  وا َو أَضل ُ َكَسُبوا َعلی َشی  اهلل َقد  َضل ُ ا  َبعيُدـرُوَد ِمم  الُل ال   «ٍء ذِلَك ُهَو الض َ

 ـ584، ص 5ج، ج  8، 5464دارالكتب االسالمية،  الكافی،نی، الكلي
كه ایماد آورد 3 كسانی اس   كافك شدند اولياى آناد طاغوتبیكود می ها به سوى نورـ آناد را از  لم اند( خداوند ولی و سكپكس   كه  كسانی  ها بكدـ 

كه آناد را از نور به سوى ااریكی  ـ312(: 3بقك  ) -بكندـ ها بیكود میهستند 
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كه اماماد هدایتگك  و همگی بكپادارند  فكماد خداوند و  5همه آناد از یك نور واحدند  اس ، چه این 
گواهاد راس  و استوار خداو آناد همگی را   3خلق به سوى اویند كنندگاد در در دنيا و شفاع  و 

 4اندـآخكت و همگی رحم  پیوسته حق
كه علیامام ،آرى، علی شناس كسی   و حسين و مسدى شناسد حسنرا می شناس اس ـ 

 راستيِن امام عصك خویش اس ـ ی امام را پذیكفته و مأمومسال شناسدـ او والیِ  را می

گذشته، ،فضایل امام علی ( دربار  شخصي  و4 كنود و چه در  زیادى از  یعد  چه ا
كتابشخصي  ككد  اندها نوشتههاى غيكشيعی و حتی غيكمسلماد  اند؛ اما باید و احقيقات وسيع 

كه در ااریخ اسالم، جز در عصك  معاویه، در هيچ زمانی مانند عصك ما با این شدت به شيعه حمله گف  
كتابفكهنگی نشد  ا ابليغی و گذشته پنج هزار عنواد  كه در بیس  سال   3ضد شيعه س ؛ به طورى 

كه رمز حيات و  یرو دفاع از مكتب حقهدر دنيا ادوین و منتشك شد  اس ـ از این نماد و  شيعه، 
اس ، بك همگاد الزم و حضكت امام علی ،اهللرسول بدیلمقتداى آد، بعد از شخصي  بى

 فكض اس ـ

كه استدالل در مقابل ( با اوجه به آنچه4 ككد  مخال  جز به آنچه مورد  در بند قبل آمد، باید اضافه 
كه با حفظ اختصار، مطالب را به مدارك معتبك  قبول اوس  صحيح نيس ـ لذا سعی نگارند  بك آد بود  

كه اواًل سند این روایات نزد آناد صحيح اس ، بلكه -كند اهل سن  مستند از طكق  معتبك از این جس  
كه موجب وثوق به آد و اعتبار آدم اواد به می شود؛ ثانيا عادااً می ختل  و متعدد نقل شد  اس  

كه از ایشاد دربار  مناقب اهلاینصح   اكدید آناد آمد  اس ، و بكاكى بىبی  گونه روایات، 
ككد، خطكهاى  نه ازاند و راویاد نه در پى جا  و مقام بود  ،گونه احادیثزیكا در بیاد این قطع پیدا 

كه در بیاد این در واقع  اندخبك بود داشته اس  بى زمانه، وجود گونه روایات، با اوجه به جو  احتمالی 
گونه روایات به خطك انداخته  ،ها، روایات شيعه؛ و مضاف بك ایناندخود و موقعي  خود را با نقل این 

ككد  اس ـ سخن آناد را  اأیید 
گفتن سخن بسيار اس ، اما انصافاً  لیشخصي  امام ع ی( دربار 1 دشوار اس ـ  سخن 

                                                           
ـ (5 واَحُكم  َو ُنوَرُكم  َوطيَنَتُكم  واِحَدةٌّ كبيك  امام هادى  -َاد َ َار   در زیارت جامعه 
دى ِاَلی اهللـ»نعيم: ابىبنخطاب به حكم( امام باقك 3 نا َنس  ُكل ُ ِكاهلل َو  نا قائمٌّ ِبَام  ُكل ُ  ـ146، ص 5، ج -الكافیمناالصول« یا َحَكُم 
ُتم  الص ِ »( 4 ُصوَلُة َان  َمو  َمُة ال  ح  َبقاِء َو الك َ َفناِء َو ُشَفعاُء داِر ال  َوُم َو ُشَسداُء داِر ال  اَلق  كبيك ـ در امام هادىـ« كاُط ا   زیارت جامعه 
كنند  همایش امام علی3 گكو  معارف اسالمی دانشگا  فكودسی مشسد بكگزار   ـ32/4/23به ااریخ  ( اطالعيه 
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هایى چود اند، شخصي فكمود  دربار  ایشادو ائمه هدىنظك از آنچه پیامبكصكف
گفتههمام سخن در مدح و منقب  آد امام 5الحدیدابىابن شكح  یاندـ او در مقدمههاى ماندگار 

 اى از بزرگی و عظم  ول آد حضكت به مكابهفضای»چنين نوشته اس :  البالغهنسجبیس  جلدى 
كه سخ  اس  آد گوید: حضكت می گا  خطاب بهآدـــ« ها را بازگفتن شسكت و انتشار رسيد  

كه بك هيچ  اوصي  فضایل او مانند خبكدادد در روز از روشنایِى روز» و در شب از نور ما  اس ، 
اند كه دشمنانش به بكاكى او بك دیگكاد معتكفدربار  مكدى  اى پوشيد  نيس ـ من چه بگویمبینند 

ككدد عمناقب او بكاى آناد ممكن نيس ـ حتی بنی و مخفی  كه زمانی سلطاد بالمناز شكق و  اميه، 
كنند و ككدند اا نور او را خاموش  هایى را به او نسب  عيوب و زشتی غكب عالم اسالم شدند، االش 

ككدند؛ اما ه ها جز به رفع  مقام و علو مكان  او منتسی نشدـ این االش یمهدهند و بك منابك او را لعن 
كه هكچه شكیاو چود ُم  كند  می هم اس   كنند بوى خوشش پكا روشنایى  شود؛ و مانندآد را مخفی 

گك یك چشم را از او ببندند، چشم كه ا  گوید: ادامه می او در 3«خواهد دیدـ هاى بسيارى آد راروز اس  
ِفضیلةِوِوِماِاقولِفىِرجل» ِطائفةِفهوِرئيسُِِتْعزىِالیهِكل ُ تنتهىِالیهِكلِفرقةِوِتتجاذبهِكل ُ

ِمنِبزغِفیهاِبعدهِفمنهِاخذِوِلهِاقتفىِِالفضايلِوِينبوعهاِوِابوُعذرها ْبتهاُِكل ُ ل  ِح  وِسابقِمضمارهاِوُِمجلى 
كه فضيل  یمن چه بگویم دربار  4«مثالهِاحتذى.ِوِعلى  ید؛ همهیابمیاسكين  و ها در نزد او آرامشمكدى 

ها در او نمایاد خوبى یهاس ـ همهیس آدیفضایل و ر یدـ او منشأ همهشومیسجایاى اخالقی به او منتسی 
كه در صف  نيكی مشسور اس ؛ و نسای  صفات كسی  ككدـ هك  باشد از او  واالى انسانی را باید در او مشاهد  

ككد  اس ـ  گكفته و به او اقتدا 

گفتهد   ر  علیآرى، دربا زیباس  وص  روى خورشيد  اند، اما چهها و صدها عبارت مثل این 
كتاب، بنابكاین اس    علی را از زباد را از خورشيد شنيدد و علی  شناختن و شنيدد؛ و در این 

 و شخصيتش را از زباد خود او بشناسيمـ نگا  علی  را ازكه علی
 1مناشد  مجادله، به حدیث یسور  54، در ذیل آیه 3ك القكآدالبكهاد فی افسي( در خالل مطالعه 6

                                                           
ق اس ـ او از بزرگاد علماى اهل سن  و از مورخاد آناد ا 611كه متوفی  البالغهشكح معكوف نسج ( مؤل 5 كه از ادبا و لغویاد و شعكا وهــ حكما نيز  س  

 شودـمحسوب می
 ـ52-56، ص 5ج، ج  36م(، 5361)بیكوت، داراالحياء التكاث العكبى، شكح نسج البالغه، (ابن ابى الحدید، 3
 ـ52( هماد، ص 4
 هـق(ـ 5356)قم، بعث ،  البكهاد فی افسيك القكآد،الحسينی البحكانی، ( السيدهاشم 3
كه شخصی بكاى مطالبه حقش دیگكى را به خداوند سوگند دهد و از او شسادت بگيكدـ1  ( مناشد  این اس  
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در مياد این همه فضيلتی  نيز یافتم؛ و چود امام علی 5شيخ صدوق خصالبكخوردم؛ و بعد آد را در 
ككد  كه بكاى حضكاش بكایم  اند، به اهمي  این حدیث پى بكدم وثاب  اس  چند مورد آد را بیاد 

در  مناسب  ميالد حضكت اميك پى دعوت مؤسسه فكهنگی صلحاء، بهبسيار جالب نمودـ لذا در 
آموزاد و معلماد ارجمند، ساعتی به شكح اولياى محتكم دانش هجكى قمكى، در جمع 5336رجب 53

و  بكادر عزیز پكداختم؛ و در پى پیشنساد دوستاد عزیز، خصوصا مدیكی  محتكم مؤسسه، این حدیث
كنم و آد را به حيممعلم فكزانه جناب استاد حاج ر  آقاى بنكدار، مصمم شدم اا این حدیث را شكح 

آموزاد طالب محتكم و دانش زبانی ساد  و رواد، اما مستند و محكم، در اختيار جواناد و دانشجویاد و
 امام  بگذارمـ منداد به مقام شامخ والی  وعالقه یعزیز و همه
كه در این روای  شكی  حضكت علی2 اول در قالب اقكار و اعتكاف  در مقابل خليفه  ( نظك به این 

ِشُدَك با عبارت  ه با او پكداخته و سی و سه بار او راگكفتن به ُمحاج   كتاب با 3قسم داد  اس  ِباهلِل ُان  ، این 
ُمناَشَد ادوین شد  اس ـ البته  فصل 44حفظ اختصار در   ، با اندكی اختالف در مضمود، در َحدیُث ال 
كتاب به  را به كه ما آدر مدارك شيعه و سنی آمد  اس ؛ روای  دیگكى د عل  شسكاش در پایاد این 

 ایمـعنواد پیوس  آورد 

بكاى جساد اسالم حفظ وحدت و یكپارچگی  و اولوی  اساسی اكین امكاكدید امكوز مسم( بى8
ك مسلماناد در بكابك دشمناد، بكاى رسيدد به آرماد مقدس و واالى ، یعنی كماسالم و پیامبك ا

ككیم و اعاليم  رسيدد به حكوم  واحد جسانی اسالم و بكقكارى عدال  اجتماعی با محوری  قكآد 
كشورهای اسالم  عتكت طاهكین ورسول خدا ككدد خطك دشمناد اسالم از ام  و  و دور 

اى ااریخی اس ، آد هم مستند به واقعه ؛ و طكح این حدیث هم فقط بكاى بیاد حق در پكاو اس 
اك مذاهب اسالمی و ااریخ مشسور اسالمـ لذا نگارند ، با اعتقاد بیش یات قكآد و روایات متوااك و مقبولآ

كيد بك و التزام صكفا بكاى بیاد  مذاهب اسالمی، ميادوجود مشتككات فكاواد  به امك مسم وحدت و اأ
 داراد امام علیمسلماناد و دوس  یحق و اقوی  بنياد اعتقادى و اعميق معكف  و ارادت همه

ككد  كتاب را األي    اس ـ  به آد حضكت این 

كتاب مورد اوجه و استفاد  جواناد( چود نگارند  عالقه3 كه این  به ویژ  دانشجویاد و  مند بود 

                                                           
كمك  خصال،( شيخ صدوق، 5  ـ431(، ص 5422اى، )كتابچی، اكجمه محمد باقك 
فلم یزل یعد عليه مناقبه التی جعل اهلل عزوجل له دونه ـــ ( اما آنچه در این »ت پیش از این بود  )به دليل عبارت ی حضك( البته  اهكًا اصل مناشد 3

 منابع روایى آمد  همين اعداد بود  اس ـ
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گيكد و آموزشیطالب و دانش گكامی، قكار  مطالب  یباشد، در پایاد هك فصل چند پكسش دربار  آموزاد 
اس ـ این امك عالو  بك ادوین شد  موضوع آد  یص بكاى پژوهش دربار مشخ آد فصل و پیشنسادى

كه كار را بكاى مسئوالد فكهنگی در بكگزار این  ككدد آزمود و مسابقه  آزمونی فكدى بكاى خوانند  اس ، 
كتاب آساد می  كندـبك اساس مطالب این 

كه بیاد شعكى، عالو  بك زیبایى، در روح56 جاد خوانند  اأثيك عميق  و ( همچنين با اوجه به این 
بوستاد ادب فارسی به محضك دوستاد و محباد  و ماندگار دارد؛ در پایاد هك فصل، قطعه شعكى از

 ، اقدیم شد  اس ـحضكت علی اميكالمؤمنين، امام علم و ادب

االسالم و المسلمين مستطاب حجه محقق عالی مقام حضكت( در پایاد از محضك استاد بزرگوار، 11
كهاد دامدوجا ب آقاى حاج شيخ محمد علیجنا گكد خود را یارى  عز  ،  كتاب شا از ابتداى ادوین این 

ككدند، سپاسگزارى و اشكك و در پایاد كند و با اقكار می نيز با دقتی ستودنی بك محتواى مطالب نظارت 
كوااهی و نااوانی خویش، عالو  كه از درگا  به ضع  و  ضكت مولی السی و ساح  مقدس ح بكاین 

كوچك را دارد، از بكادراد و خواهكاد ایمانی،  ، امناى قبولیالموالی، اميكالمؤمنين و پذیكش این اثك 
اصالح دریغ  كند اا از ارشاد ونظكاد و اندیشمنداد، با احتكام و ادب درخواس  میصاحب خصوصاً 
 نفكمایندـ

ْغِايمانالله ل   ِب  ِو  ِال ه  ٍدِو  م   لىُِمح  ِع  َِصل   ْفَضل ِم   قینىِا  ْلِي  ِاْجع  ِو  ِْالايمان  ل  ْكم  لىِِىِا  تىِا  ي   ن  ِب  ه  ِاْنت  ِو  قين  اْلی 
ِ ْعمال  ِْالا  ْحَسن  لىِا  لىِا  م  ع  ِب  ِو  ات  ي  ِالن   ْحَسن   5ا 

      
 

 

 

 

                                                           
كامل دعاى بیستم در مكارم اخالقـصحيفه سجادیه، ( 5 بكساد و باورم را بستكین یقين  اكین ایمادبارخدایا، بك محمد و آل او درود فكس  و ایمانم را به 

ككدارها بكسادـ قكار د  و ني  مكا به نيكواكین ني  ككدارم را به بستكین   ها و 
 

 آمين یارب العالمين
 حسين اسكندرى

 اسكاد -هجكى قمكى  5335رمضاد المبارك 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  پكدازیم:در مقدمه به بیاد دو مطلب می
 

  ما و على :  مطلب اول

كه خواهد آ البته به شكل  مد با بخش اعظم فضایل و امتيازات امام علیطی  سی و سه فصلی 
شویم اما بكاستی طكح این فشكد  و خالصه آد هم به انداز   كف وجودى و معكفتی خویش آشنا می

كه از آد امام همام به دس  می  آید آیا بسك  دیگكى هم دارد؟فضایل عالو  بكشناخ  و معكفتی 
كه علی را نمیآیا علی شناس در زندگی امكوز   كسی اس   شناسد؟ آیا اساسًا خویش موفق اك از 

در سعادت دنيایى و نيك و ااثيكی  نقشخواندد و شنيدد فضایل و معكف  به اماماد معصوم
گك پاسخ بختی آخكت  شود؟ها مثب  اس  چگونه این امك محقق میدارد؟ ا

گف  بله معكف  امام  گكفتارىسبب نجات ا و سایك معصوماد علیباید  هاى نساد از 
گك غيك از این بود این همه اش میدنيایى و سعادت او در زندگی فكدى و خانوادگی و اجتماعی شود و ا

شد در حدیث اس    آناد متكاب نمیو محب  امام علی ثواب و فضيل  بك شناخ  اماماد خصوصاً 
آد حضكت را  فضایل ككسهسوزد را با قلم بنویسد دس  او به آاش نمی هككس فضایل علی»كه 

كس فضایل علی با زباد گوش  بگوید زبانش از آاش محفوظ اس  و هك  را با چشم بخواند یا با 
گوش او از عذاب و آاش دوزخ مصود می بشنود گك بكاى نشك فضایل علی و ماندچشم و  قدم  ا

 مــقــدمــه 
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 «5بكدارد پاهایش درآاش نخواهد سوخ ـ

كه شناخ  فضایل كند و بزرگواراد هموار می را  را بكاى پیكوى از آد آنچه مسلم اس  این اس  
هاى هاى آناد را شخصي شخصي  ـها اس محبوب اى بكاى هم شكل شدد با آدمحب  وسيله
 گكداندـابعي  و اطاع  و الگوپذیكى از آناد را بكاى ما آساد می دهد وعينی قكار می

مگك پیشوا  ،خواهدنمی مگك رهبك ام  ،اهدخومگك امام مأموم نمی ،به راستی مگك او امام نيس 
 ز شخصي  او بكاى امكوز خویش الگوبشناسيم و ا خواهد نخس  باید او راآرى می ؛خواهدپیكو نمی
 گيكیمـ

اس  و نيازهاى اساسی او  هاى امكوز  رنگ و لعابى دیگك دارد اما انساد هماد انسادالبته زندگی
پس  ها؛نسلعصكها و  یآناد الگو بكاى همه و ؛هماد نيكوها همهماد نيازها و نيكوهاى درونی او 

 ابعي  اس ـ ،شناخ  بكاى پیكوى و الگوبكدارى اس  و غای  شناخ  و محب 
كه مگك می نمایاندمیاما در این بخش پكسشی دیگك خود  معصوماد  و علی شود ازو آد این 

كنيم مانند و آسمانی بكاى ما وجود دارد؟ در هاى بىشخصي  مگك امكاد الگو بكدارى از آد ؟پیكوى 
گف : بله كه قكآد شخصي  ابكمكد عالم امكاد، پدر و مكبى و معلم پاسخ باید   چكا نشود در حالی 

كه میرا اسو  معكفی مییعنی رسول اهلل علی ِ فكماید:كندـ آد جا  ُسول  ُكْمِفىِر  ِل  ْدكان  ق  ِاللل 
ِ ةٌّ َسن  ِح  ةٌّ شما  بكاى یعنی در اعمال و اقوال رسول خدا ـق و مقتدااسو  یعنی سكمش 2ُاْسو 

 سكمشق خوبى اس ـ
گك شخصي  پیامبك او را اسو  معكفی  دس  یافتنی و قابل شبيه سازى نبود هكگز قكآدا

كه ما به صالح و عتكت آمد  قكآد و شود اساساً از این بیاد قكآد معلوم می ـككدنمی اند بكاى این 
كنيم سعادت بكسيم به آناد ْنِكه: امسك  ُِيْؤم  ِو  ُغوت  الط  ْكُفْرِب  ْنِي  م  ِف  الل  ِاْلُوْثقىِب  ة  اْلُعْرو  ْمَسَكِب  ِاْست  د  ق  ِف 

ها ِل  صام  كافك شود و به خدا ایماد آورد به دستگيك » 4لاِاْنف  كه به طاغوت   محكمی چنگ یكسی 
كه كنيم  «گسستن بكاى آد نيس ـ زد  اس   ْنِكه: و از آناد پیكوى و ابعي   ُِِكْنُتْمُِقْلِا  ون  ب ُ ُِتح  ِالل 

ْبُكُمِ ب  ُعونىُِيح  ب  ات   ُكْمِِاللف  ُكْمُِذُنوب  ْرل  ْغف  ِي  گك خدا را» 4و  كنيد اا خدا دوس  می بگو ا دارید از من پیكوى 
                                                           

كفایة الطالب 3( اخطب خوارزم المناقب، ص 5 طين و  م   و نيز فكائد الس ِ
كلمه اسو  سه بار آمد  اس  یكی در همين آیه و دو مورد  35(: 44( احزاب )3 كه ابكاهيم 6و  3ی آیههم در سور  ممتحنه البته در قكآد  را به  آد جا 
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 316(: 3(بقك  )4
 45(: 4( آل عمكاد )3



 

 

 مقدمه     30

گناهانتاد را قیماًِاِ : و «ببخشدـ شما را دوس  بدارد و  راطىُِمْست  ص  ِهذِا ت ِ ِن   لاِت  عُوُهِو  ب  ات   ِف  ق  ر   ف  ت  ِف  ُبل  الس ُ بعوِا
ْنِ ُكْمِع  ِِب  ه  كند  پیكوى» 1َسبيل  كنيد و از راهساى پكا كه  این را  مستقيم من اس  از آد پیكوى  نكنيد 

 «سازدـمی او جداشما را از طكیق 

كه معصوم اس  و آسمانی و آرى، شخصي  علی ا نظيك،بى در عين این  ككدد و  قابل اقتداء ام 
كه باید هك یك از ماپیكوى نمودد ا علی باشيم و علی شویم البته علی در ابعاد و  كفي   س  و به حق 

كه او داش  باید دارا شویم اما در انداز  خودماد یعنی امام آنچه نمونه  باید ؛ كف وجودیماد یرا 
 شویمـ كوچك شد  علی

 هاىنمونه نمایش او مياد در بزرگ هاىشخصي  این دادد قكار و انساد خلق  از خداوند هدف
 اوادنمی آناد از پیكوى و شناخ  با جز و اس  بود  هاانساد یقاطبه بكاى رفتارى الگوهاى و عملی
 ـشد آنادهمچود  و نمود ابعي  آناد از و ككد امسك ایشاد به

 اوس ؟ شبيه ما چيزِ  چه ایم؟كد ك  پیدا علی به شباهتی چه حال به اا بپكسيم خود از جا دارد
 اخالق ها،بتكد  و هاب  شكستن و غيكخدا عبودی  نفی را  در یمبارز  خدا، به ایمانماد ما، عبادت
 چودبى و محض اطاع  خدا، بكاى هستی ایثار مال، انفاق خدا، دشمناد با جساد اجتماعی، و فكدى
 مانيم؟می او به چيزى چه در نبوت؟ و والی  مقام از چكا و

 بگو ؟مانیمی چه پیغمبك به او               بدو ماند همی بچه را شيك
 

 چند حديث
 نام گكوهی از ،شيعياد بندى دسته ضمن مكوَع  بن لفض َ ُم  به خطاب حدیثی در صادق امام 
ُظواِ»...ِ :دنفكمایمی بیاد گونه این را آناد اوصاف اندواقعی دوستداراد كه بكدمی ف  ِح  وناِو  ب ُ ح  ِأ  ةٌّ ْرق  ِف  و  ْولِ  ُفواق  ْمُِيخال  ِل  ناِو  مر  طاُعواِا  ِا  ْنُهْمِِناِو  ْحُنِم  ِن  اِو  ن  َكِم  ُاولئ  نا،ِف  ْعل   گفتارماد دارند دوس  را ما كه گكوهی» 3«ف 
كار ما مخالف  و فكماد ما را پی بشنوند را كنند و با   «كنندـ آناد از مایند و ما از آنانيمـنكوی 

ْلِ :علی قال ْعم  ْلی  ناِف  ب   ح  ْنِا  ِم  ع  ر  ِاْلو  ب  ْلب  ج  ت  ْلی  ناِو  ل  م  ع   ما شبيه باید بدارد، دوس  را ما كه هك» 4ب 
 «ـدهد قكار خود پوشش و هجام همچود را پكهيزكارى و كند عمل
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نا :اهلل رسول قال ْعمال  ِفىِا  نا ع  ب  ِت  ِو نا ع  َِشی   ْن ِم  نا ت  ِشیع  ن    در كه اندكسانی ما پیكواد یقينا» 5ِا 
 «ـكنندمی پیكوى و تابع م ما از كارهایماد
كه بزرگانی همچود شيخ صدوق )ر ( مجموعه اس  فكاواد ببا این در احادیث البته ای اا جایى 
 ـپكدازیممی عبارت چند ذكك به مطلب این پایاد در كه اندـنگاشته« صفات الشيعه»به نام 

ِامامِصادق ِفرمودند: ،ِو  هاد  ْجت  ِاْلا  ِو  ع  ر  ْهُلِاْلو  ُتناِا  ة ِِشیع  باد  ِاْلع  ِو  ْهد  ْهُلِالز ُ ِا  ِو  ة  مان  ِاْلا  ِو  فاء  ِاْهُلِاْلو 
ُهْمِ موال  ِا  ون  ك ُ ُِيز  هار  الن   ِب  ُمون  ائ  ِالص  ة  ْیل  ِالل   ِو  ْوم  ِف ىِاْلی  ًة ْكع  ِر  ْمسين  ِخ  ْحدىِو  ِا  ْصحاُب ِِا  ِو  ْيت  ِاْلب  ون  ج ُ ح  ِي  و 

ٍم. ر   ُِمح  ُِكل   ُبون  ن  ْجت  3ي 

 15  روزشبانه و عبادت اهل و زاهدند و امانتدارى و وفاء اهل و اندكوشش و وااق اهل ما پیكواد
 هك از و روندمی خدا خانه حج به دهندمی را اموالشاد زكات و دارند روز  را روزها خوانندمی نماز ركع 
 ـكنندمی دورى حكامی

ْنُفِ لىِا  ُهْمِع  ْخوان  ِا  ُرون  ُِيْؤث  ُِهُمِال  ذين  ى ٍ ل  ُةِع  ِشیع  صاَصةٌّ ْمِخ  ه  ِب  ِكان  مِو  ه   كسانی  علی پیكواد 4ِس 
 ـنيازمنداكند خود كه این با دهندمی اكجيح بكخویش را دیگكاد كه هستند

ِب ِ ُفون  ِاْلعار  ُِهْم ُتنا ْمرِ ِاللشیع 
أ  ِب  ُلون  ِِاللالعام  واب  الص َ ِب  ُقون  اط  ِالن  ل  ضائ  ِاْلف  ْهُل ِِا  ِو  ِاْلُقوُت ْأَكُلُهُم م 

ْلب ُسُهِ واُضُعِم  ْشُیُهْمِالت   ِم  صاُدِو  ْقت   و اندفضایل اهل و او از فكمانبكداراد و خدا با آشنایاد ما پیكواد 3ُِمِاْلا 
 ـفكوانی آناد ی شيو و ميانه لباسشاد و اس  گذراد و معاش انداز  به غذایشاد و صواب سخنشاد
 

 شبيه پدر باشيد
 ملجم ابن دس  به طالبابى بن علی اميكالمؤمنين كه زمانی: گویدمی بدىَع  هبااَ نُ  بُن  غصَب اَ 
 درود از چود و نشستيم امامماد خانه بكدر دیگك گكوهی و ةغفل بن سوید و حارث و من خورد، ضكب 
 و آمد بیكود خانه از علی بن حسن حضكتـ شدیم گكیاد نيز ما شنيدیم، یگكیه صداى حضكت خانه
 و من؛ جز رفتند، همه ـبكوید خود هاىخانه به و بكخيزید: فكمایدمی شما به اميكالمؤمنين: فكمود
 حسن حضكت دیگك بارـ ككدم گكیه نيز من شد، بلنداك حضكت آد یهخان اهل یهگكی صداى چود
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 پاهایمـ بكوم اوانمنمی پیغمبك، پسك اى قسم خدا به: گفتم من بكوید؟ نگفتم مگك: فكمود و آمد بیكود
 اندكی: فكمود من به حسن حضكتـ ببينم را اميكالمؤمنين كه این مگك كند،نمی حكك  رفتن بكاى
 پسـ شو داخل: فكمود من به و آمد؛ بیكود لحظه چند بعداز و شد؛ خانه داخل خود پسـ كن احمل
 زخم از و بودند پیچيد  زردى یهعمام حضكت آد یدید  ضكب   سكِ  به ؛رفتم اميكالمؤمنين نزد من
 به بود، شد  زرد ،شمشيك زهك اأثيك و ضع  اثك بك نيز بزرگوار آد یسك چ و بود جارى خود حضكت آد

 و انداختم حضكت آد روى بك را خودـ او یهعمام یا اس  زرداك ایشاد ی چسك نفسميدم كه طورى
ُغ.»: فكمود من به حضكت آد پسـ ككدم گكیه و بوسيدم را ایشاد صب  ِياِا  ْبك   ـاصبغ اى نكن گكیه «لاِت 

ن ِ » ا  ِف  ُة.ِاللهاِو  ن    خدا بهـ دانممی را این شوم، فدای : گفتم من پس ـبسشتم در من كه قسم خدا به «اْلج 
الُمؤمنين.» روید؛می بسش  به شما قسم مير  ِا  ِيا اَك ِاي  ْقدانى ف  ِل  ْبكى ِا  ما ن   ِا   شما كه این بكاى من «..و 
 از دیگك كه بینممی گویاـ كنيد نقل بكایم كپیامب از حدیثی شوم، فدای  ـكنممی گكیه دهممی دس  از را

 خواند خود سوى به مكا خدا رسول روزى ـاصبغ اى بله،: فكمود علیـ شنيد نخواهم حدیثی شما
 حمد را خدا پسـ بخواد خود سوى به را مكدم و بكو باال من منبك از و بكو مسجد به علی، اى: فكمود و
ِ: بگو گا  آدـ فكس ب احي   و درود بسيار من بك و كن ثنا و

«ِ ُسول  ِر  ُسوُل ن ىِر  اُسِا  اِالن  ُيه  ِِاللِا  ة  ْعن  ِل  ن   لاِا  ِأ  ُكْم ِل  ُقوُل ِي  ُِهو  ْیُكْمِو  ل  ِا  ِِالل  ِو  بين  ر   ِاْلُمق  ه  ت  ك  لائ  ِم  ة  ْعن  ِل  و 
ِ ه  يائ  ْنب  عىِِا  د   ْوِا  ِا  بيه  ِا  ْير  لىِغ  هىِا  ْنت  ْنِا  لىِم  تىِع  ْعن  ِل  ِو  ِاْلُمْرَسلين  م  ل  ْوِظ  ِا  والیه  ِم  ْير  لىِغ  ُهِِا  ْجر  جيراِا   . «ا 
 فكشتگاد و خدا لعن : گویدمی شما به او شمایم سوى به خدا رسول ی فكستاد من مكدم، اى
 غيك كسانی به و باشد منتسب پدرش از غيك كسی به كه بككسی من لعن  و او مكسل پیامبكاد و مقكب
 خواسته پیامبك كه گونه هماد و رفتم مسجد به من پس ـندهد ار اجيك مزد و باشد مكابط دوستانش از
 و چيس  پدر از منظور: بدهيد اوضيح را این گف  و بكخاس  مكدم بین از كسی گا  آدـ ككدم عمل بود

 بهـ بكگكد مسجد به: فكمود حضكتـ رساندم پیامبك به را او یهخواست من: فكمایدمی علی كيس ؟
اِال» :بگو آناد ه  ي ُ لاا  ُبوُكْمِا  اِا  ن  ن ىِا  ِا  لاِو  ْفسيُرُهِا  ِت  أويُلُهِو  ناِت  ْند  ِع  اِو  ل  َشٍىِا  ُنجیُئُكْمِب  اِل  اُسِماُِكن  ْولاِِن  اِم  ن  ن ىِا  ِا  و 

جيُرُكْم. اِا  ن  ن ىِا  ِا  لاِو   نيز آد افسيك و اأویل كه این مگك آوریم،نمی شما بكاى را چيزى ما مكدم، اى «ُكْمِا 
گا  ـباشد ما نزد گا ـ هستم شما پدر من كه بدانيد و باشيد آ  شما دوس  من كه بدانيد و باشيد آ

گا ـ هستم ُلُكْمِ شكیفه آیه به اشار ) 5 هستم شما اجيك من كه بدانيد و باشيد آ ْسئ  ْجراًُِِقْلِلاِا  ِا  ْیه  ل  اِِع  ل  ا 
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ِف ىِ ة  د   و   (5.اْلُقربىاْلم 
 

  يا پيامبر  على: مطلب دوم 
 وقتی كوچك هاىآدم ؟علی یا بكاكاس اهللرسول كه شودمی مطكح سؤال ینا بسيار
ككم پیامبك از او كنندمی گماد خوانندمی و شنوندمی را علی فضایل  بكرسی در! اس  بكاكا
 :گف  باید فكك طكز این

 لیعم فاید  هيچ و نيس  مقایسه مقاِم  ،مقام اساسا و اس  غيكمنطقی سؤالی سؤال این اواًل،
  نيس ؛ متكاب بكآد

 حتی و كندمی معكفی اهلل رسول شد  اكبی  را خود اميكالمؤمنين كه جایى در ،ثانياً 
دٌّ  َاَنا: فكمایدمی ٍد  َعبيِد  ِمن   َعب  دم بندگاد از اىبند  من» 3ُمَحم َ  آیا اوس ، اوامك محض مطيع و ،«محم 
  ماند؟می سخناد این طكح بكاى جایى دیگك

و به دليل پیامبك زباد از شد  نقل ما بكاى اميكالمؤمنين فضایل از آنچه اكبیش ،ثالثاً 
 اس ، منزل  حدیث صاحب علی یعنی اس ؛امبك صاحب این امتيازات شد  یانتساب و قكب به پ

 امك به  پیامبك غدیك، در چود خداس ، ولی علی و اس ؛پیامبك خليفه و وصی و بكادر چود
 وـــ  و اای هل یآیه و والی ی آیه و قكبىی آیه و مباهله یهآی باالخك  و كند؛یم معكفی را او خداوند
 ااصال از ها،آد یهمه بلكه حضكت، آد فضائل از بسيارى و شمس رد   طيك، ،ةمؤاخا الدار، یوم احادیث

  ؟اس  بكاكپیامبك از علی كه پنداش  چنين شودمی چطور حالـ اس اهلل رسول به
 آفكید  ریشه و درخ  یك از علی و من كه بكاین مبنی رسيد پیامبك از متعددى روایات ،اً رابع
 شد  روای علی ازـ اس  بود  واحد آناد یهاولي و نورى خلق  كه اس  این آد معنی ایم؛شد 
ِ»ـ فكمود كه شنيدم پیامبك از كه اِو  ن  ْقُتِا  ُِخل  ْشجاٍرَِشت ىِو  ْنِا  اُسِم  ِالن  ق  ُِِخل  ى ٌّ ل  ْصُلهاِِع  اِا  ن  ا  ٍةِف  د  ٍةِواح  ر  ْنَِشج  م 

ِ هاِو  ْصل  ا  ْمَسَكِب  ْست  ْنِا  م  ُطوبىِل  ْرُعهاِف  ِف  ى ٌّ ل  ِع  ها.ِو  ْرع  ْنِف  ِم  َكل   4«ا 
 علی و آنم یهریش منـ درختيم یك از علی و من و اند؛شد  خلق مختل  هاىدرخ  از مكدم»

                                                           
 ـ34(: 33( شورى )5
 ـ523، ص 4( شيخ صدوق، اوحيد، جامعه مدرسين حوز  علميه قم، ج 3
كك،  (4  ـ543، ص 5ج ااریخ دمشق ابن عسا



 

 

 مقدمه     35

 ـ«بخورد آد هاىشاخه از و آویزد  دس آد یهریش به كه كسی حال به خوشاـ آد یهشاخ

  :گفته بار  این در «عطار شيخ»
 آساد اسكار او به گكدد اا كه   داد یكی حيدر و احمد نور او

 :گفته نيز «سنایى حكيم» و
 بودند شكف پیكایه هكدو          بودند صدف یك ز ُدر یك دو هك

 : فكمود خود كه اس اهلل رسول با مطلق بكاكى و فضيل  مادى عالم و دنيا یهنشئ در اام  
«ِ ن   ِِاللا  ِو  لين  ِاْلُمْرســـــَ ِو  ين  ي  ب  ِالن   میع  لىِج  نىِع  ل  ضـــــ َ ِف  ِو  بين  ر   ِاْلُمق  ه  ت  ك  لائ  لىِم  ِع  لين  ُهِاْلُمْرســـــَ يائ  ْنب  ِا  ل  ضـــــ َ ِف 

َك. ْعد  ْنِب  ِم  ة  م   ئ  ْلأ  ِل  ِو  ى ٌّ ل  ْعدىِل َكِياِع  ْضُلِب   5«اْلف 
 و پیامبكاد جميع بك مكا و داد بكاكى مقكبش یمالئكه بك را خویش كســـــلم پیامبكاد خداوند»

 ـ«او بعداز اماماد بكاى و علی اى اواس  بكاى بكاكى این، بعداز و داد بكاكى خویش فكستادگاد
 سطح یك در و مساوى نفسانی یهفاضل غكایز و معنوى اكامل و عصـم  نظك از ائمه یههم البته
 اقتضاى حسـب بك صـف  چند یا یك در یك هك عالم این عملی سـيك و طبيع  ئهنشـ در فقط و اندبود 
 ـاندداد  بكوز اكروشن و ساخته  اهك بیشتك را خود درونی نيكوى ،مكاد و زماد
 

                                                           
ك5  133، ص 53نز الدقائق و بحك الغكائب ج ( 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

كامل حديث مناشدة  متن 
انِقالِحدثناِعبدالرحمنِبن» الِحدثناِمحمدِالحسنىِقِابنِبابويهِقال:ِحدثناِاحمدِبنِالحسنِالقط 

الحسنِبنِعبدالواحدِقال:ِحدثناِاحمدِبنِثعلبىِقالِحدثناِِابوجعفرِمحمدِبنِحفصِالخثعمىِقال:ِحدثنا
اقِعنعبدالحمیدِقالِحدثناِحفصِبنِمنصورِالعطِأحمدِبن ابيهِعنِجعفرِبنِِارِقالِحدثناِابوسعیدِالور 

ه طالبِماكانِابىبنبعلىِلهِوِفعلهمِالناسِبكرِوِبيعةقال:ِلماِكانِمنِامرِابىِمحمدِعنِابيهِعنِجد 
ِلقاءهِوِاستخراجِماعندهِ،ِفكبرِذلكِعلىِابىاًِضيرىِمنهِانقباِلمِيزلِابوبكرِيظهرِلهِالانبساطِو بكرِفاحب 

اهِامرِالامةِوِقلةِرغبتهِفىِو ذلكِوِزهدهِفیه،ِفاتاهِفىِِالمعذرةِالیه،ِلماِاجتمعِالناسِعلیهِوِتقلیدهمِاي 
ِهِالخلوةِوِقالِله:وقتِغفلةِوِطلبِمن

: كندمی نقل حسين امام از ایشاد و صادق امام از خود اسناد سلسله با وراق ابوسعيد
 روى پیوسته ابوبكك ككدند، نشينخانه را علی و ككدند بیع  او با مكدم و شد خليفه ابوبكك كه زمانی
 و آمد؛ گكاد ابوبكك بك امك اینـ 5دیدمی زد غم و گكفته را حضكت آد اما داد؛می نشاد علی به خوش
 به را خود و كند خواهیمعذرتًا  اهك اندگكفته را او گكد مكدم كه این از اا شد حضكت با دیدار خواهاد
ِ:گف  ایشاد به و ككد؛ طلب حضكت از خلوای رواین ازـ دهد نشاد ميلبى خالف 

                                                           
 و انحكاف بزرگ ام ـ گكفته و غم زد  به سبب رحل  رسول خدا  (5

 در دادگــاه عــلـــی  
 



 

 
 

 من علی ام 31

ِالامرِمواطأةِمن ىِولاِرغبًةِ حرصاِعلیهِوِلاِثقًةِِفیماِوقعتِفیهِوِلاوالل،ِياِابالحسن،ِماكانِهذا
رِعلىِِبنفسىِفیماِتحتاجِالیهِالامةِولاقوةِلىِبمالِوِلاكثرة العشيرةِولاِابتزازِلهِدونِغيرى،ِفمالكُِتضم 

ِل هِعلى،ِفماِفیماتظهرلىِالكراهةِِمالااستحقهِمنكِو قال  ِبعينِالسأمةِمن ى؟ِف  حملكِِصرُتِالیهِوِتنظرِالى 
ِلاوثقتِبنفسكِفىِالقیامِبهِوعلیهِاذالمِترغ ِفقالِِبِفیهِولاحرصتِعلیهِو ِيحتاجِمنكِفیه؟ بما

ِِ:اللابوبكر:ِحديثِسمعتةِمنِرسول ن   بعتِحديث5ِِامتىِعلىِضلالِلايجمعِاللإ  ،ِوِلمارأيتِاجتماعهمِات 
ِيتخلفِاجتماعهمِعلىِخلافِالهدى،ِواعطیتهمِقودِالاجابةِولوِعلمتِانِاحداِاحلتِانِيكونِالنبىِو

ِلامتنعت.
 خود به مكدم نياز ككدد بكطكف بكاى و نداشتم طمعی خالف  به اباالحسن، اى قسم، خدا به
 بینم؟می او در ناخشنودى آثار چكاـ ندارم پشتيبانی نيز خانداد و دارایى جس  از و نداشتم اعتماد
گك: فكمود حضكت كنی؟می نگا  من به ميلبى و خسته چشمانی با چكا  به و نداشتی طمع و ميل ا
 خدا رسول از كه بود حدیثی آد عل : گف  ابوبكك رفتی؟ خالف  بار زیك چكا پس ندارى، اعتماد نيز خود
 اجماع من پیشوایى بك ام  یههم كه دیدم چود من و ؛«كنندنمی اافاق اهیمكگ بك امتم»: شنيدم
 رواین از كنند،اجتماع كاهیگم بك كه ككدمنمی خيال چود و ككدم؛ پیكوى پیامبك حدیث از ،3اندككد 
گك و گفتم؛ پاسخ را آناد دعوت ِ!4پذیكفتمنمی هكگز دارد، مخالف  احدى دانستممی ا
ِ

ِانِ اِماذكرتِمنِحديثِالنبى: ِام  ِفقالِعلى، منِالامةِاولمِِضلالِافكنُتِِلايجمعِامتىِعلىِاللقال:
ِسِوِكذلكِالعصابةِالممتنعةِعلیكِمنِقالِاكن؟ِقالِبلى وِابنِعبادةِوِِوالمقدادِلمانِوِعمارِوِابىِذر 

فقالِعلى،ِفكیفِتحتجِبحديثِالنبىِوِامثالِهولاءِقدتخلفواِِمنِمعهِمنِالانصار.ِقال:ِكلِمنِالامة،
علمتِبتخلفهمِالاِِللامةِفیهمِطعنِوِلافىِصحبةِالرسولِوِنصیحتهِمنهمِتقصير؟ِقال:ِماِعنكِوِليس

ينِوِكانِالىِانِيرجعِالناسِمرتدينِعنِفعتِعن ىِالامرِانِيتفاقممنِبعدِابرامِالامرِوِخفتِانِد الد 
ِانِاجبتمِاهون ينِوِابقىِلهِمنِضربِالناسِبعضهمِببعضِفيرجعواِكفاراِِممارستكمِالى  مؤونةِعلىِالد 

ِعلمتِانكِلستِبدونىِفىِالابقاءِعلیهمِوِعلىِاديانهم.ِِو
                                                           

 ـ23، ص 5ج  العدة،؛ 418ص امسيد االصول، ؛  668و  156الذریعة الی اصول الشكیعة، ( 5
كه خليفه بك آد پافشارى می3  ككدـ(این حكف ادعایى بیش نبود 
كه حضك4  شود این حكف نيز ادعایى بیش نبود  اس ـگيكد معلوم میت از او می(با اقكارهایى 
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 ام  از من آیا ،«د اهلل ال یجمع امتی علی ضاللا»: گفتی پیامبك از كه حدیثی اما: فكمود حضكت
 قيس و مقداد و ابوذر و عمار و سلماد من، یاراد: فكمود حضكتـ بودى ام  از بله،: گف  نه؟ یا بودم
 حدیث به چگونه پس: فكمود حضكتـ بودند ام  از همه: گف  چطور؟ انصار، از او یاراد و ةعباد بن

 اصحاب از و نيستند كسهيچ انتقاد مورد كه بزرگانی - ایناد مانند كه حالی در ،كنیمی پیامبكاستناد
 من با آناد دانستمنمی آغاز در من: گف  ابوبكك ؟بودند مخال  او با - شوندمی محسوب پیامبك
 از مكدم من، گيكىكنار  با كه اكسيدم اما فسميدم؛ خالف ، استقكار و مكدم بیع  از بعدـ اندمخال 
 شوید همكا  من با كه این بكاى مخالفاد شما اعقيب و گيكىپى دیدم رواین ازـ 5ندبكگكد دین اصل
 عالقه و اس ؛ بستك دین حفظ بكاى نقشه این و بیفتند؛ هم جاد به مسلماناد كهاین از اس  خطكاككم
 ـنيس  اككم من عالقه از قطعا دین حفظ به او

ِ
ِاالامرِبماِيستحقةِفقالِابوبكر:ِبالنصیحةِوِالوفاءاخبرنىِعنِالذىِيستحقِهذِ:ِاجل،ِولكنعلىِفقال

السنةِوِفصلِالخطابِمعِالزهدِِالسيرةِوِاظهارِالعدلِوِالعلمِبالكتابِووِرفعِالمداهنةِوِالمحاباةِوِحسن
ِمنِالظالمِالقريبِوِالبعید.ِثمِسكت.ِِفىِالدنياِوِقلةِالرغبةِفیهاِوِانصافِالمظلوم

 كند؟می مقام این احكاز شایسته را شخص صفاای چه بدانم گوب من به ولی آرى،: فكمود حضكت
 را عدل باشد؛ داشته نيكو روش و رفتار و باشد آناد به وفادار و مسلماناد خيكخوا  باید: گف  ابوبكك
گا  پیامبك سن  و خدا كتاب به و كند  اهك  اكینكم و باشد زاهد دنيا در باید ها،این بك عالو ـ باشد آ
 باشد او خویش  الم چه بستاند،  الم از را بیگانه مظلوم داد ،منصفانه و باشد داشته آد به را ميل
ك  و گف  را هااین ابوبككـ بیگانه چه ِـشد سا
ِ

؟ِقالِبلِفیك،ِياِاباالحسنِفقالِعلى:ِانشدكِبالل،ِياابابكر،ِأِفى ِنفسكِتجدِهذهِالخصالِاوِفى 
 اى اس ، او در: گف  ابوبكك من؟ در یا اس  او در اتصف این خدا، به دهممی  َم َس قَ  :فكمود علی
 ـابوالحسن

ِقال:ِبلِانت.ِقبلِذكرانِالمسلمينِامِانت؟اللقال:ِانشدكِبالل،ِاناِالمجیبِلرسول»
                                                           

كه فكدى چود او در مقابل اولين مؤمن و مسلماد5 سوزى رسول اهلل، بكاى اسالم ادعاى دل صاحب اسالم و بكادر و وصی و داماد و جانشين ( عجيب اس  
 !كندرا متولی دین مكدم معكفی می ككد  خود

 



 

 
 

 من علی ام 11

 ككدم اجاب  را پیامبك دعوت و آوردم اسالم من ،مكداد همه از پیش خدا، به را او: فكمود حضكت
 ـاو البته: گف  ابوبكك او؟ یا

 
ِانت؟ِقال:ِبلِانت.ِقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِالاذانِلاهلِالموسمِوِلجمیعِالامةِبسورةِبراءةِام»

 را بكائ  ی سور حاضكادی همه بكاى حج موسم در كه بودم من خدا، به را او: فكمود حضكت
 ـاو: گف  ابوبكك او؟ یا ككدم اعالم و خواندم
 
ِانت.ِبنفسىِيومِالغارِامِانت؟ِقال:ِبلاللِقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِوقیتِرسول»

 جاد با ،ثور غار به پیامبك هجكت روز در كه بودم من آیا دهم،می سوگند خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو البته: گف  ابوبكك او؟ یا ككدم حفا   حضكت آد از خود
 
ِالولايةِمنِاللِمعِولايةِرسول» ِالخاتمِامِلك؟ِقال:ِبلِلك.ِةفىِآيةِزكاِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِالى 

 بكاى خداوند شد، نازل انگشتكى بخشش مناسب  به كه اىآیه در خدا، به را او: فكمود حضكت
 ـاو بكاى البته: گف  ابوبكك او؟ بكاى یا قكارداد رسولش والی  پیوس  به والیتی خویش جانب از من
 
ِامِانت؟ِقال:ِبلِانت.ِنبىِيومِالغديرقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِالمولىِلكِوِلكلِمسلمِبحديثِال»

 هك اختيارصاحب و موال من غدیك، حدیث مقتضاى به دهم،می سوگندت خدا به: فكمود حضكت
 ـاو البته: گف  ابوبكك او؟ یا مسلمانم زد و مكد
 
ِالوزارةِمنِرسول» ِامِلك؟ِقال:ِبلِلك.ِوِالمثلِمنِهارونِمنِموسىِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِالى 

 هارود چود او بكاى و خدارسول جانشينی و وزارت دهم،می سوگند خدا به را او: فكمود كتحض
 ـاو بكاى البته: گف  ابوبكك من؟ یا اوس  آد از بودد موسی بكاى
 
ِبرزِرسول» المشركينِمنِالنصارىِامِبكِوِِوِباهلِبيتىِوِولدىِفىِمباهلةِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِاب ى 

ِال:ِبلِبكم.باهلكِوِولدك؟ِق
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 او یا داد قكار مشككاد با مباهله معكض در مكا فكزنداد و خانواد  و من اهللرسول آیا: فكمود حضكت
 ـرا خاندانتاد و او: گف  ابوبكك را؟ او فكزنداد و اهل و

 
لاهلِبيتك؟ِقال:ِبلِلكِوِِلىِوِلاهلىِوِولدىِآيةِالتطهيرِمنِالرجسِامِلكِوأقال:ِفانشدكِبالل،ِ»
ِلِبيتك.لاه

 و من یدربار  آلودگی و شكك از اطسيك و عصم  آیه دهم،می سوگند خدا به را او: فكمود حضكت
 ـخاندان  و او دربار : گف  ابوبكك خاندان ؟ و او دربار  یا شد نازل من فكزنداد و خانواد 
 
همِهولاءِاهلىِالیكِلاِوِاللِالكساءِوِاهلىِوِولدىِيوماللقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِصاحبِدعوةِرسول»

ِالىِالنار،ِامِانت؟ِقال:ِبلِانتِوِاهلكِوِولدك.
 طلب فكزندانم و خانواد  و من بكاى كسا زیك در اجتماع روز پیامبك قسم، خدا به را او: فكمود حضكت

 یا «آاش سم  به نه بخواد خویش سوى به را ایشاد ـاندمن بی اهل ایناد خدایا»: فكمود و ككد خيك
 ـفكزندان  و خانواد  و او بكاى: گف  ابوبكك ككد؟ دعا خاندان  و او بكاى
 
شرهِمستطيرا،ِامِانت؟ِقال:ِِيوفونِبالنذرِوِيخافونِيوماِكانِ:قال:ِفانشدكِبالل،ِاناِصاحبِالايةِ»

ِبلِانت.
 در] قيام  در السی عذاب از اكسيدد و نذر به ككدد وفا آیه سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت

 ـاوس  به مكبوط البته :گف  ابوبكك او؟ یا اس  من به مكبوط [دهك ر سو
 
ذوالفقارِوِلافتىِالاعلى،ِامِانا؟ِِقالِفانشدكِبالل،ِانتِالفتىِالذىِنودىِمنِالسماءِأنِلاسیفِالاِ »

ِقال:ِبلِانت.
 و ارذوالفق جز شمشيكى هيچ» كه آمد ندا بكایش آسماد از كه جوانی خدا، به را او: فكمود حضكت

 ـاو البته: گف  ابوبكك من؟ یا بودى او «نيس  علی جز مكدى جواد هيچ
 
هاِثم» تِلهِالشمسِلوقتِصلاتهِفصلا  ِتوارتِامِانا؟ِقال:ِبلِانت.ِقال:ِفأنشدكِبالل،ِانتِالذىِرد 
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 وق  در او بكاى ككدد، غكوب بعداز خورشيد كه بودى او خدا، به دهممی قسم : فكمود حضكت
 ـبود او بكاى البته: گف  ابوبكك من؟ یا ككد ادا وق  در را نماز و بكگش  شنماز خواندد
 
ِاللِلهِامِانا؟ِقال:ِبلِانت.ِيومِفتحِخیبرِرايتهِففتحِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِحباكِرسول»

 داوندخ و داد او به خيبك روز در را لشككش پكچم اهللرسول كه بودى او خدا، به را او: فكمود حضكت
 ـبودى او البته :گف  ابوبكك من؟ یا بخشيد پیكوزى او دس  به

 
عبدودِامِبقتلِعمروبنِكربتهِوِعنِالمسلمينِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِنفستِعنِرسول»
ِقال:ِبلِانت.ِانا؟

 رسول از را مشق  و اندو  دبدَو َع  عمكوبن كشتن با كه بودى او سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو البته: گف  ابوبكك من؟ یا ككدى بكطكف مسلماناد از و خدا
 
ِفاجابتِامِانا؟ِقال:ِبلِانت.ِقال:ِفانشدكِباللِانتِالذىِائتمنكِرسولِاللِعلىِرسالتهِالىِالجن»

 داد قكار خود امين را او اسالم به جنياد دعوت بكاى خدا رسول قسم خدا به را او: فكمود حضكت
 ـرا او: گف  ابوبكك مكا؟ یا پذیكفتند را اسالم آناد و

 
ابيكِبقولهِاناِوِانتِمنِنكاحِلاِِمنِالسفاحِمنِآدمِالىِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِطهركِرسول»

ِبلِانت.ِمنِسفاحِمنِآدمِالىِعبدالمطلب،ِامِانا؟ِقال:
 پدرت اا آدم از او اجداد» :فكمود اتبار  در پیامبك كه بودى او سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت

 عفتیبى از نه نكاحيم از عبدالمطلب اا آدم از او و من» :گف  و «اندبود  مبكا و پاك زنا و  عفتیبى از همه
 ـاو البته: گف  ابوبكك بودم؟ من یا «زنا و

 
قال:ِبلِِامِانت؟ِقال:ِاللِزوجكِوِزوجنىِابنتهِفاطمةِوِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِالذىِاختارنىِرسول»
ِانت.

 من ازویج به را فاطمه دختكش و ككد انتخاب مكا اهللرسول سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
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 ـرا او البته: گف  ابوبكك را؟ او یا درآورد
 
دِاشبابِاهلِالجنةِِالذينريحانتيهِقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِوالدِالحسنِوِالحسينِ» ِفیهماِوِهذانِسی  قال 
ِانت.ِماِخيرِمنهما،ِامِانت؟ِقال:ِبلوِابوه

 خدا، رسول بوىخوش گل دو حسين، و حسن پدر من خدا، به دهممی قسم : فكمود حضكت
 او یا «اس  بستك ایشاد از آناد پدر و اندبسشتياد آقاى دو این»: فكمود دو آد دربار  پیامبك كه هستم
 ـاو: گف  ابوبكك هستی؟ دو این پدر
 
ِالملائكةِامِاخى؟ِقال:ِبلِاخوك.ِ،ِاخوكِالمزينِبجناحينِفىِالجنةِيطيربهماِمعقال:ِفانشدكِبالل»

 پكواز فكشتگاد با و اس  شد  بال دو صاحب بسش  در او بكادر سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو بكادر البته: گف  ابوبكك من؟ بكادر یا كندمی
 
ينِرسول» ِامِانت؟ِقال:ِبلِانت.موعدهِالموسمِبانجازوِناديتِفىِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِاناِضمنتِد 

 ككدم اعالم حج موسم در و شدم خدا رسول دیود ضامن من سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو البته: گف  ابوبكك شدى؟ ضامن او یا كنممی وفا پیامبك هاىوعد  به كه

 
اللهمِائتنىِباحبِخلقكِِطيرِعندهِيريدِاكلهِفقالوِالِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِاناالذىِدعاهِرسول»

ِالیكِيأكلِمعى،ِامِانت؟ِقال:ِبلِانت.
 ميل را( بكیاد) پكند  آد خواس می كه هنگامی اهللرسول خدا، به دهممی قسم : فكمود حضكت

ككد  بودبعد از اینكه این خواند مكا كند  اا كس بف من سوى به را بندگان  بستكین خدایا،»: گونه دعا 
 ـخواند را او البته: گف  ابوبكك خواند؟ را او یا «شود غذا هم من با

 
اناِالذىِبشرنىِرسول» فانشدكِباللِ، المارقينِعلىِتأويلِالقرانِِبقتالِالناكثينِوِالقاسطينِوِاللقالِ:

ِامِانت؟ِقال:ِبلِانت.
كثاد كشتن به مكا اهللرسول سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت  اأویل بك مارقاد و قاسطاد و نا
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 ـرا او البته: گف  ابوبكك را؟ او یا داد مژد  قكآد
 

ِامِانت؟ِقال:ِبلِانت.ِدفنهِوِولیتِغسلهِوِاللقال:ِفانشدكِباللِاناالذىِشهدتِآخرِكلامِرسول
 و دادم غسل را او و بودم خدا رسول سخناد آخكین شاهد من سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت

 ـاو البته: گف  ابوبكك او؟ یا ككدم ندف
 
ِِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِاناالذىِدلِعلیهِرسول» اقضاكم،ِامِانت؟ِقال:ِبلِِبعلمِالقضاءِبقوله:ِوِعلى 
ِانت.

: فكمود و داد ارجاع من سوى به را قضاوت دانش پیامبك قسم، خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو سوى به البته: گف  ابوبكك او؟ سوى به یا «اس  علی شما اكینقاضی»

 
ِاناالذىِامرِرسول» ِفانشدكِبالل، ِبلِِاصحابهِبالسلامِعلیهِبالامرةِفىِاللقال: حیاتهِامِانت؟ِقال:
ِانت.

 عنواد به حيااش زماد در اا داد فكماد را اصحابش اهللرسول قسم، خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو بك البته :گف  ابوبكك ؟او بك یا كنند سالم من بك اميكالمؤمنين

 
ِانت.ِامِانا؟ِقال:ِبلِاللقال:ِفانشدكِالل،ِانتِالذىِسبقتِلهِالقرابةِمنِرسول»

 البته: گف  ابوبكك من؟ یا جلواكى پیامبك با خویشاوندى در او سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
 ـاو

 
باعكِجبرئيلِوِاضفتِمحمداِِعندِحاجتهِوقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِحباكِاللِعزِوِجلِبدينارِ»

ِبلِانت.ِوِاطعمتِولدهِامِانا؟ِقالِفبكىِابوبكرِوقال:
 عطا او به دینارى نيازمندی  هنگام خداوند كه بودى او خدا، به دهممی قسم : فكمود حضكت

 حسين امام بودم؟ من یا ككدى مسماد را فكزندانش و محمد آد با او و خكید او از را آد جبكئيل و ككد
 ـبودى او: گف  و ككد گكیه ابوبكك: فكمایدمی
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الكعبةِوِكسرهِحتىِلوشاءِِهِفىِطرحِصنمیعلىِكتفِاللالذىِحملكِرسولقال:ِفانشدكِبالل،ِانت»
ِانِينالِافقِالسماءِلنالهاِامِانا؟ِقال:ِبلِانت.

 كعبه هاىب  اا ككد وارس هایششانه بك را او پیامبك كه بودى او قسم، خدا به را او: فكمود حضكت
گك كه اىگونه به شكس  را هاآد و كند سكنگود را  من یا رسيدمی آینه هك بكسد آسماد به خواس می ا

 ـاو البته: گف  ابوبكك بودم؟
 
ِالدنياِوِالاخرةِامِانا؟ِقالِبلِانت.ِانتِصاحبِلوائىِفىِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِقالِلهِرسول»

 بودم؟ من یا «آخكای و دنيا در من پكچمدار او»: فكمود اتدربار  پیامبك كه بودى او: فكمود حضكت
 ـبودى او البته: گف  ابوبكك
 
بسدِجمیعِابوابِاصحابهِوِِبفتحِبابهِفىِمسجدهِحينِامرِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِامرِرسول»

ِانت.ِِاهلِبيتهِوِاحلِلهِفیهِماِاحلِاللِلهِامِانا؟ِقال:ِبل
 همه خانه درِ  اا بود فكمود  كه آد بعداز خدا، رسول كه بودى او سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
 او بكاى و باشد باز او مسجد به اشخانه رِ د داد فكماد ببندند، مسجد طكف به را خویشانش و اصحاب
 ـبودى او: گف  ككابوب بودم؟ من یا بود ككد  حالل او خود بكاى راخداوند آنچه دانس  روا

 
مِبينِيدىِنجواهِلرسول» فناجاهِامِاناِاذِعاتبِاللِعزوجلِِصدقةِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِقد 

شفقتمِانِتقدمواِبينِيدىء»قوماِفقالِ ِقال:ِبلِانت.«ِصدقاتِ...ِآلاية؟ِنجوايكمِأ 
 و دادى صدقه خداسولر با گفتن راز از پیش كه بودى او خدا، به دهممی قسم : فكمود حضكت

 كه این از) آیا»: فكمود و ككد سكزنش را مكدم از گكوهی خداوند كه هنگامی بودم؟ من یا ككدى نجوا او با
 ـبودى او البته: گف  ابوبكك «بدهيد صدقه ككدد نجوا از پیش اكسيدید( شوید فقيك
 
الناسِايماناِوارجحهمِاسلاماِِوللفاطمة،ِزوجتكِاِاللقال:ِفانشدكِبالل،ِانتِالذىِقالِفیهِرسول»

ِفىِكلامِلهِامِانا؟ِقال:ِبلِانت.
 به را او»: فكمود فاطمه به او یدربار  اهللرسول كه بودى او سوگند، خدا به را او: فكمود حضكت
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 بودم؟ من یا «اس  بكاك همه از او اسالم و بود  مكدم اولين من به آوردد ایماد در كه ككدم ازویج كسی
 ـبودى او البته: گف  ابوبكك
 

ِبلِانت.ِقالِفبهذاابوبكر:ِِدونهِوِدونِغيرهِوِيقولِلهِلهِفلمِيزلِيعدِعلیهِمناقبهِالتىِجعلِاللِعزوجل
كِعنِاللِوِعنِرسولهِوِعنِدينهِوِانتِِوِشبههِيستحقِالقیامِبامورِامةِمحمد.ِفقالِلهِعلى،ِفماِالذى غر 

ِخلومماِيحتاجِالیهِاهلِدينه؟
 اصدیق و اقكار او و شمكدمی او بك بود داد  قكار او بكاى فقط خداوند كه را مناقبی  علی پیوسته و
 ـشودمی محمد ام  رهبكى شایسته و سزاوار شخصی اختصاصات و هافضيل  این با علی كه ككدمی

 كه حالی در بكگكدى، او دین و رسولش و خدا از كه ككد مغكور را او چيز چه پس: فكمود   علی
ِندارى؟ او اندمتوقع خود زمامدار از و محتاج آد به مسلماناد كه را نچهآ

ِ
فادبرِما» ِاناِفیهِوِماِسمعتِمنك.ِفقالِقال:ِفبكىِابوبكرِوِقال:ِصدقت،ِياابالحسن،ِانظرنىِيومىِهذِا

ِِله ِ:ِلكِذلكِ،ِياِابابكر.على 
 آد در و خود كار در اا بد  سل م مكا امكوز ـگفتی راس  اباالحسن، اى: گف و  5 ككد گكیه ابوبكك پس
 ـپذیكف  حضكت و بیندیشم؛ گفتی او چه
 

فىِالناسِلماِبلغهِمنِخلوتهِِمرِيترددفرجعِمنِعندهِوِخلاِبنفسهِيومهِوِلمِيأذنِلاحدِالىِاللیلِوُِعِ
ىِوجهه،ِفىِمجلسهِفقامِالیهِابوبكرِليسلمِعلیه،ِفولِ ِلهِمتمثلاِفىِمنامهِاللبعلىِفباتِفىِلیلتهِفرأىِرسول

ِهلِامرتِبامرِفلمِافعل؟ِاللرسولِفقالِابوبكر:ِيا
ـ نپذیكف  خود نزد به را كسی و بگذراند خلوت در را روز امام و بكگش  حضكت آد نزد از ابوبكك
 در سكاسيمه اس ، گفته سخن  علی با خلوت در خليفه بود شنيد  كه( دوم خليفه) رفيقش
ـ دهد سالم اا بكخاس : دید خواب در را  اهلل رسول روز آد شب در ابوبكك ـبود او جوى و جس 

                                                           
ككد ( البته از آد چه 5 كه جز علی اند معلوم میكه حضكت در ابتداى خطبه شقشقيه بیاد  كسی سزاوار خالف  و حكوم  نيس   شود او به این 

كه خوب میعلم داشته اس ـ حضكت در آد خطبه می ككد در حالی  گكدش حكوم  اسالمی فكماید: به خدا قسم او رداى خالف  را بكان  دانس  من در 
كه بدود آد آسيا نمیهاى هم چود محور سنگ  چكخدـآسيایم 
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ِندادم؟ انجام من كه دادى فكماد چيزى به آیا خدا، رسول اى: گف  ابوبككـ بكگكدانيد او از روى حضكت
ِ

ِالسلامرسولِاللِفقال ِالحقِالى:ِأرد  ِاهله.ِعلیكِوِقدِعاديتِمنِوالاهِاللِوِرسوله،ِرد 
ِفقلت:ِمنِاهله؟

 را او رسول و خدا كه كسی و رسول و خدا با كه حالی در خواهیمی سالم جواب من از: فكمود پیامبك
ِكيس ؟ اهلش: گف  ابوبككـ بكگكداد اهلش به را حق اى؟ككد  دشمنی دارند دوس 
ِ

ِقال:ِمنِعاتبكِعلیهِوِهوِعلى.
ِـِبامرك.ِاللقال:ِفقدِرددتِعلیهِـِياِرسول

مِالیهِالامر.ابسِفاصبحِوِبكىِوِقالِلعلى ِطِيدك؛ِفبايعهِوِسل 
لیلتىِوِماجرىِبينىِوِبينكِفاخرجِنفسىِِفاخبرِالناسِبماِرأيتِفىِالل:ِأخُرجِالىِمسجدِرسوللهِوِقال

مِعلیك ِبالأمرة.ِمنِهذاالامرِوِاسل 
ِفقالِلهِعلى:ِنعم.

 احبص علی(ـ  علی حضكت مناشد  به اشار ) ككد عتاب بكاو امكوز كه كسی: فكمود حضكت
  علی نزد به شد، صبح چود پسـ گكدانمبكمی او به را حق: گف  پیامبك به خواب درـ اس  خالف  حق
گذار او به را خالف  امك و ككد بیع  او با و كن؛ باز را دست : گف  و آمد  پیامبك مسجد به: گف  و ككد؛ وا
 این از را خود و گذارممی مياد در آناد با گذش  او و من بین را آنچه و دیدم خواب در را آنچه و روممی
ِـپذیكف  حضكتـ كنممی سالم اميكالمؤمنين عنواد به بكاو و كنممی رها كار

ِ
؟ِفاخبرهِاللخلیفةِرسولِ:ِماِحالكِيالهِلونهِفصادفهِعمرِوِهوِفىِطلبهِفقالِفخرجِمنِعندهِمتغيراًِ

ياِخلیفةِرسولفقالِلهِعمرِبماِكانِمنهِوِماِرأىِوِماجرىِبينهِوِبينِعلى. ِبسحرِِالل:ِانشدكِباللِِـ تغتر  ِـ
ِهذاِباولِسحرِمنهم.ِهاشمِفليسبنى
ِ
ِ

 كه رفيقش به را ، درـ رف  بیكود علی نزد از بود شد  متغيك صوراش رنگ كه درحالی ابوبكك پس
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 رسول خليفه اى دارى، كه اس  حالی چه این: گف  او به رفيقشـ بكخورد بود، او جوى و جس  در
 رفيقش ـداد خبك رفيقش به بود دید  كه را خوابى و بود گذشته علی و او بین چه آد از ابوبكك پس دا؟خ
 آناد كه نيس  بار اول این ـاس  ككد  اثك او در هاشم بنی سحك قسم، خدا به خليفه، اى: گف  او به
ِـكنندمی سحك
ِ

هِعنِرأيهِوِصرفهِعنِعزمهِوِرغبهِفیماِهو ِبالثباتِعلیهِوِالقیامِبه.ِفیهِوِامرهِفماِزالِبهِحت ىِرد 
ِبهِاللفقعدِالىِقبرِرسولِقال:ِفاتىِعلىِالمسجدِللمیعادِفلمِيرِفیهِمنهمِاحداِفاحسِبالشرِمنهم ر   م  ف 

5ِ«فعلمِبالامرِوِقامِوِرجعِالىِبيته.ِعمرِفقالِله:ِياِعلىِدونِماِترومِخرطِالقتاد
 خالف  كار در پایدارى به را او و ككد منصكف رأیش از را او كه این اا بود او با رفيقش پیوسته پس
 ـ ككد اشویق

 ندید جا آد در را كسی اما رف ، پیامبك مسجد به بود داد  ابوبكك كه اىوعد  طبق بك علی حضكت
 علی، یا »: گف  و گذش  حضكت كنار از عمكـ نشس  اهلل رسول قبك كنار در گا  آدـ ككد اوطئه احساس و

 ـاس  اكسخ  دس  با 3قتاد درخ  بكگ كندد از كار این « ـالقتاد خكط مااكوم دود
 ـرف اشخانه به و بكخاس پیامبك قبك كنار از و شد  چه كه دانس  بیاد این با حضكت

                                                           
 ـ445اا  431، ص 3ج  خصال،؛ و 431اا  436، ص 1، ج البكهاد فی افسيكالقكآد( 5
گك شاخه خا3 كه ا ك  دس  بگيكند و آد را ِبكشند  كه شاخه درخ  را در وسط  ر ( قتاد نام درختی اس  پك از خارهایى مثل سوزد؛ و خكط این اس  

كار ممك كار مشكل و پكمانع را به آد مثل میداشته باشد این   زندـن نخواهد بودـ عكب 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

ح حــش  دهــاشــنـث مــديــر
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ِ ىٌّ ل  ِع  قال  ِاِْف  ا ِهذ  ق ُ ح  ِال  ذىِي ْست  ن  ْرنىِع  ْخب  ِ:ِا  ْمر  ُهِِلا  ق ُ ح  ماِي ْست  ب 
ِ ِو  ، فاء  اْلو  ِو  ، ة  صیح  الن   ِب  ْكٍر: ُبوب  ِا  قال  ِِف  ِو  ، ِالُمحاباة  ِو  ، ة  ن  ِاْلُمداه  ْفع  ر 

ْظهارِ  ِا  ،و  ة  ير  ِالس  ُِِحْسن  ْصل  ِف  ،ِو  ة  ن   ِالس ُ ِو  تاب  اْلك  ِب  ْلم  ِاْلع  ،ِو  ْدل  اْلع 
، طاب  ل ِ ِاْلخ  ِق  ِو  ْنيا ِالد ُ ِفى  ْهد  ِالز ُ ع  ِم  ْنصاف  ِا  ِو  ِفیها، ة  ْغب  ِالر   ِة 

ِ ت  َِسك  ُِثم   ، عید  ِاْلب  ِو  ريب  ِاْلق  م  ال  ِالظ  ن  ِم  ْظُلوم  ِفِ اْلم  .ِ: ى ٌّ ل  ِع  قال
ُدَكِب ِ ُدِِاللُاْنش  ج  َكِت  ْفس  فىِن  ْكٍرِأ  باب  :ِِياِا  ؟ِقال  ْوِف ى   ،ِا  صال  ِاْلخ  ه  هذ 

ِ َسن  ااْلح  ب  ْلِفیَك،ِياِا  ِ.ب 
ِ

پیامبك و  كه از وى دربار  شكایط خليفه، ابوبكك در پاسخ امام
بكشمكد:  امام جامعه پكسيد  بود، د  خصل  و ویژگی را
گویى، ككدد،  خيكخواهی، وفادارى، رفع چاپلوسی و املق  گذش  

ككدد عدل، علم به قكآد وداشتن روش نيكو سن  پیامبك،  ، آشكار 
بكابك  عادالنه در اصميم قاطع و استوار، بى ميلی به دنيا، و رفتار

كه از مظلوم، امام گكف  از او پكسيد:  در اولين اقكارى  ابوبكك 
كه نام بكدى در اواین ویژگی گف : در  ها را  اس  یا در من؟ او 

 اوس ، اى اباالحسنـ
 

ي  لفصل او  يــا بــاز در  اـــه در
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 اینك شرح اين خصال
 النصيحة
 اسالمی جامعه آحاد بكاى   اميكالمؤمنين مقتدانا و موالنا خيكخواهی و نصيح  از گفتن سخن
 چود اوـ روشن روز در اس  ازخورشيد گفتن سخن الحدید، ابى ابن قول به ها،انساد همه بلكه
ِما :گویدمی او دربار  قكآد كه اس  اهللرسول یه  ل  ِع  زيزٌّ ُكْمِع  ْنُفس  ْنِا  ِم  ُسولٌّ ُِكْمِر  ْدِجاء  ق  ِِل  ريصٌّ ْمِح  ت ُ ن  ع 

ِ حیمٌّ ِر  ءُوفٌّ ِر  نين  اْلُمْؤم  یُكْمِب  ل   بكاو شما هاىرنج كه آمد سویتاد به شما خود از رسولی یقين به ؛5ع 
َكِ: فكمایدمی نيز و اس  مسكباد و رئوف مؤمناد با و دارد؛ شما هدای  بك اصكار و اس ؛ سخ  ل   ع  ل  ف 

لىِاثاب ْفَسَكِع  ِن  عٌّ َسفااخ  ِا  ديث  اْلح  ِا هذ  نواِب  ْمُِيْؤم  ْنِل  ْمِا  ه   خود ناد،آ اعمال سبب به خواهیمی گویى   3.ر 
گك كنی هالك اندو  و غم از را  ـنياورند ایماد گفتار این به ا

 4خطبه 335 و شد ، ذكك دىآُم  دررالكلم و الحكم غكر كتاب در فقط كه روای ، 56343 این، بك عالو 
مكحوم  هم  به البالغه نسج در كه آميز،وحكم  كواا  عبارت 386 و عسدنامه و نامه 23 و
 حضكت خيكخواهی گویاى همه دیگك خطبه و حدیث هزاراد و اس ، شد  ىآور جمع "رضیشكی "

 گذر در كه بینيممی لذاـ اعصار همه بلكه عصكخویش، هاىانساد انسا نه هم آد هاس ؛انساد بكاى
 ـ اس  بود  اثك و بسك  منشأ و گكفته قكار اوجه مورد بیانات این چقدر ااریخ
 
 الوفاء
كم كه اس  خصایصی از یكی كندمی زندگی آد در كه اىجامعه و مكدم و خداوند به وفادارى   حا

 ـ كندمی افتخار آد داشتن به حدیث دراین حضكت و ؛ باشد آد واجد باید اسالمی
 

 رفع المداهنه
ق بكاى هم كه چاپلوسی، و املق بكدد بین از یا رفع مداهنه ق بكاى هم و متمل ِ  و فساد باعث متمل َ

 آد دادد انجام به خود عصك در حضكت كه بود بزرگی كار اس ، عدالتی بى رطهو در افتادد و اباهی
                                                           

 ـ538(: 3( اوبه )5
كس  )3  ـ6(: 58( 
گذارى دیگكى 4  خطبهـ 343( در شمار  
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ْیَكِ»: اس  ككد  نكوهش را آد خویش بیانات در اككار به و شد موفق ل  ُِيْثنىِع  ُقَكِو  ل   م  ت  نِلاي  َكِم  ب ُ ماُِيح  ن   ا 
ْنِ ُحَك.ِم   ـنگوید ثنا را او تحضور در و نكند چاپلوسی دارد دوس  را او واقعا كه كسی  5«لاي ْسم 

 
 المحاباة

گذش ـ   هك ذهن آد شنيدد با كه اس  گستكد  و داردامنه قدر آد حضكت گذش محاباة یعنی 
 یا خویش جاد از گذش  یا اس  خویش مال از حضكت گذشِ   ،منظور آیا: رودمی سویى به كس

گك دیگكاد؟ خطاى از گذش  یا و آد هاىسختی و دنيا از گذش   فقط و ميكن محدود ار آد معناى ا
 وجودـ اس  ككد  ثاب  عمل در را آد ،اككار به حضكت كنيم، لحاظ را دیگكاد خطاى از گذش 
 دشنام من به نامم با ككدم عبور پستی مكد كنار از: فكمایدمی اوس  به منسوب كه شعكى در مقدسش

 و عفو گف  باید اساسًا  و د؛باش دیگكى علی با شاید اس  نككد  قصد مكا گفتم و گذشتم جا آد ازـ داد
ِ»: یدفكمامی عبارای در ایشادـ اس  بود  حضكت دائمی سيك  گذش  َكِو  ْفو  ْنِع  ِالناَسِم  ْعط  َكِِا  َصْفح 

َكِ ی  ْنُِيْعط  ِا  ب ُ ِماُِتح  ْثل  ُه.الُلِم   كه باشد گونه هماد مكدم خطاى از او پوشی چشم و گذش   3«ُِسْبحان 
 اكینبخشند  و بود مكدم اكینگذش  با او راستی به آرى ـببخشد ار او سبحاد خداى دارى دوس 
 ـككدندمی بدى او به كه كسانی بخشِش  در آناد
 

 حسن السيرة
 از بستك انتخاب كه اىگونه به اس ، ممتاز و پسندید  روش صاحب خود امور یههم در علی 
 مختل  هاىموقعي  و اجتماعی و شخصی زندگی به ككدد نظك باـ ندارد امكاد كس هيچ بكاى را  آد
 حيات زماد در حضكت، آد یهسال سه و سی زندگی دورادـ نمایاندمی خود اكبیش امك این جناب آد

 و پیامبك حيات بعداز در سكوت، و نشينی خانه یساله پنج و بیس  دوراد و اهلل رسول
ـ اس  علی پیشگاد، وااق امام سيك  حسن دهند  نشاد حضكت آد حكوم  یهسال پنج دوراد
 معاویه ایشاد اوز كينه دشمناد جمله از اس ؛ امك این بك واضح بكهانی خود نيز دشمناد اعتكاف البته

                                                           
 ـ3343/3، ح 333، ص 3غكرالحكم و درر الكلم، ج ( آمدى، 5
 ـ6144/36، ح 543، ص 3(هماد، ج 3
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 !زایندنمی علی مثل فكزندى دیگك هازد هيسات،: گویدمی حضكت فضایل شنيدد بعداز كه اس ،
 

 اظهار العدل
 این گوییممی جا این در آنچه اما ایم،هگفت سخن علی عدال  از چسارم و بیس  فصل در ما
 همه و چيز همه یدربار  و جا همه درـ بود عدل ا سار امور یههم در حضكت آد مكام و سن  كه اس 
گك حتی و كس،  عدال  نشدد اجكا نگكاد دائماً  اوـ ككدندمی انتخاب را عدل شد،می امام ضكرشاد به ا
 آورد  را مشسور واقعه این «بشك حقوق و علی» كتاب در مسيحی كداقُج  جورجـ بود  آد به اوجسی بى و

 :اس 
 را مخاصمه طكفين خليفه ـبكد شكای  خليفه نزد به علی از شخصی دوم، خليفه زماد در»
گسادـ بایس  خصم  كنار در اباالحسن، اى: گف  علی به و ككد احضار  نارضایتی و ناراحتی آثار نا
 اىایستاد  خصم  كنار در كه این از علی، اى: گف  او به فهخليـ شد آشكار علی سيماى در

 نيهكُ  به مكا نككدى، بكقكار را عدال  او و من بین كه ناراحتم این ازـ نه :داد پاسخ علی ناراحتی؟
 !«نككدى رفتار چنين او با و گذاشتی احتكام من به و زدى صدا
 

 العلم بالكتاب و السنة
 دانشمنداد كه طورى به بود؛ الطبيعه ماوراء و طبيع  و ابداد و دادیا علوم جميع جامع علی 

 ككانه بى اقيانوس چود او دانشـ گكفتند فكا او از را علم مختل ، هاىرشته در عالم سكاسك در بسيارى
 علم از كه جا آد الحدید ابى ابنـ اس  ككد  سيكاب را معكف  و علم اشنگاد هموار  كه بود
 :گویدمی منصفانه و زیبایى هب راندمی سخنعلی
ِالِْ» ُِهو  ِاْلُعُلوم  ف  ْشر  ِا  ن   ِا  ف  َِشر  ن   ا  ِل  ى  له  ْلُمِاْلأ  ْعُلُوُمهِع  ِم  ِو  ْعُلوم  ِاْلم  ف  َشر  ِب  ْلم  ِِاْلع  كان  ِف  ُفِاْلُمْوُجودات  ْشر  ا 

ِ یه  ل  ِا  ِو  ل  ْنُهُِنق  ِع  ب َسِو  ْقت  ِا  ه  ْنَِكلام  ِم  ِو  ُفِاْلُعُلْوم  ْشر  ِا  .ُِهو  أ  ْنُهِاْبُتد  ِم  هىِو  ْنت  «ا 
 معلوم بزرگی به علم بزرگی زیكا اس ، اوحيد و السی علم هادانش بزرگتكین و اكینشكاف  با همانا

 و شد  آغاز او از كه اس  علوم اشكف اوحيد علم پسـ اس  هستی اشكف علم این معلوم و اس ؛ آد
 ـشودمی منتسی حضكت آد به و س ا گكدید  نقل ایشاد از و شد  گكفته حضكت آد سخن از
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«ِ ُِهو  ِو  ْقه  ْلُمِاْلف  ِع  ِاْلُعلُوم  ن  ِم  ِِو  ُهو  ِف  ْسلام  قیٍهِفىِاْلا  ِف  ُكل ُ ساُسُهِو  ِا  ْصُلُهِو  ْنِِا  ِم  فیدٌّ ُِمْست  ِو  ْیه  ل  ِع  یالٌّ ع 
. ه  ْقه  ِ«ف 
 اسالم رد فقيسی هك و اس  آد یهپای و ریشه و سكچشمه علی و ؛ اس  فقه دانشسا از یكی و
گكد و فكزند  ـاندبكد  بسك  او فقه از وـ اوس  فقاه  شا
ْرباَبِ» ِا  ن   ِا  ْفت  ر  دِع  ِق  ِو  ف  َصو  ِالت  حوال  ِا  ِو  ة  قیق  اْلح  ِو  ة  ريق  ْلُمِالط  ِع  ِاْلُعُلوم  ن  ِم  ِِو  لاد  ِب  میع  ِفىِج  ن   اْلف  هذا 

. ُهون  ْنت  ِي  ْیه  ل  ِا  اْسلام  «ال 
 سكاسك در فن این صاحباد كه دانیمی او و اس  عكفاد و اصوف و سلوك و سيك علِم  دانشسا از یكی و
 ـشوندمی منتسی حضكت آد به اسالم عالم
«ِ ِو  ه  ع  د  ْبت  ِال  ذىِا  ُهُِهو  ن   ًةِا  اُسِكاف   ِالن  م  ل  ْدِع  ِق  ِو  ة  ِبي   ر  ِاْلع  ِو  ْحو  ْلُمِالن   ِع  ِاْلُعُلوم  ن  ِم  ب ىِِو 

لىِا  ْملىِع  ِا  ِو  ْنَشأ  ا 
ُِاُصول ُه.الِْ ُهِو  ع  وام  لىِج  ؤ  ِالد ُ د  ْسو  «ا 

 او و ؛ اس  آد مبتكك و عبِد ُم  علی كه دانندمی مكدم همه و اس ؛ عكبى نحو هادانش از یكی و
 ـككد ءامال وئلیدد ابواالسو به را علم این قواعد و اساس كه بود
ِ» :گویدمی اس  وحی با آشنایى و قكآد افسيك علم از سخن كه هنگامی و ْفسيُرِاْلُقران  ِت  ِاْلُعُلوم  ن  ِم  و 

. ع  ُِفر   ْنُه ِم  ِو  ذ  ُِاخ  ْنُه ِع   او به و اندگكفته او از را آد مفسكاد یهمه كه اس  قكآد افسيك علوم از یكی «و 
  ـكندمی بازگش 
گك: نویسدمی ادامه در او  زیكا كنی؛می اصدیق مكا سخن صح  كنی، مكاجعه افسيك هاىكتاب به ا
 عباس ابن و اس  ،اهللرسول صحابى و او عموى پسك عباس، بن اهللعبد از و او از افسيكى روایات شتكبی

گكد َك؟»پكسندمی او از كه هنگامی و اس   علی شا م   ِع  ْبن  ِا  ْلم  ْنِع  ْلُمَكِم  ِع  ْين   مقابل در او دانش «ا 
ْسب تِ »: گویدمی پاسخ را او اس ؟ چگونه علی عموی  پسك ن  ْحرِ ك  ل ىِاْلب  ِا  ر  ط  ِاْلم  ن  ٍةِم  ْطر  ِق  .ِه   مانند 5«اْلُمحیط 

  ـاس  ككادبى دریاى با باراد قطك  یك نسب 
گا  پیامبكش سن  و كتاب به   علی از كه كيس  حقيق  به آرى،  اس  شخصيتی اوـ باشد اكآ

 ككدمی سؤال و شدمی شكفيابخدا رسول حضور به گش ،می بك مأموری  و مسافكت از وقتی كه
گك یا و چيس ؟ افسيكش و آد موضوع و شد  نازل اىآیه چه  سفك از و بود غایب پیامبك ا
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 من علی ام 51

 بهـ بكساند حضكت به آد افسيك با بود شد  نازل كه را اىآیه اا فكستادمی  علی پى در گش بكمی
اِ»بگوید او دربار    خدارسول یعنی وحی، و قكآد صاحبكه  علی چود كيس  حقيق  ن  ا 

ِ لى ٌّ ِع  ِو  ْلم  ُةِاْلع  دين  ها.ِم  ْنِباب  هاِم  ْأت  ْلی  ِف  ة  ْكم  اْلح  ِو  ة  دين  ِاْلم  راد  ْنِا  ِم  ـ اس  آد درِ  علی و علمم شسك من 5؛«باُبهاِو 
: فكمود   علی به دیگك بیاد درِ  و ؛شود وارد درش از باید خواهدمی را حكم  و علم شسك هككس پس

ُةِ» دين  اِم  ن  ْكِِا  ُةِاْلح  ن   ِاْلج  ى  ِه  ِو  ة  ىِباُبها.ِم  ل ُ ِياِع  نْت  ِا   و اس ؛ بسش  حكم  این و ماحكم  شسك من 3«و 
 ـبسشتی این رِ َد  او علی، اى

 شقشقيه خطبه در كه جا آد بكیممی پایاد به حضكت آد خود از عبارای با موضوع این در را كالم
ْرِ»: فكمایدمی ِلاِي  ْیُلِو  ن ىِالس َ ِع  ُر د  ْنح  ْيُرِي  ِالط   لى    همچود من فيض یسكچشمه از فضيل  و علم 4 «قىِا 
 ـیاف  نتوانند را  من بلند افكار به هااندیشه پكواز دور مكغاد و شودمی سكازیك سيل

 فصل الخطاب
 اصميم از اجتماعی و فكدى زندگی در همعلیـ نسایى و قاطع اصميم یعنی الخطاب فصل
 الحدید ىبا ابنـ بود فصيح ،دیگك اعبيك به و محكم و استوار ،سخن و تارگف در هم و بود بكخوردار قاطع
ا» :گویدمی م   ِا  ِِِو  ُهو  ُةِف  صاح  ِِاْلف  ِو  ق  ِاْلخال  َِكلام  ُِدون  ِقیل  ه  ِفىَِكلام  ِو  غاء  ُدِاْلُبل  َِسی   ِو  ماُمِاْلُفَصحاء  ِِا  ْوق  ف 

لِْ اُسِا  ِالن  م  ل   ع  ْنُهِت  ِم  ِو  ْخُلوق  ِاْلم  لام  .ك  ة  تاب  ِاْلك  ِو  ة  طاب   و فصيحاد پیشواى  حضكت آد فصاح ، در اما  3 «خ 
 و خالق سخن از اكپایین كالمش: اندگفته حضكت آد سخن ی دربار و اس ؛ گویاد سخن شيوا سكور
 ـاندآموخته نوشتن و كانینسخ او از مكدم و اس ؛ مخلوق سخن از باالاك
 

 زهد
ْرُكِ ِت  ة  غ  ْهُدِف ىِال ُ لز ُ ل ىِالَشىِا  ِا  ْیل  ِاْلم  ِو  ِِء  ِقیل  ْنهاِو  ْعراُضِع  ِالإ  ْنياِو  ُِبْغُضِالد ُ ُِهو  ة  قیق  ِاْلح  ْهل  ِا  ْصطلاح  ف ىِا 

ِ ة  ْرُكِراح  ِت  .ُِهو  ة  ر  ِاْلاخ  ة  راح  باِل  ل  نياِط   اصطالح، در و چيزى؛ به يِل م ككدِد  رها یعنی لغ  در «زهد» 1«الد ُ
                                                           

كنوزالحقایق و الصواعق المحكقة نيز  ( عالو  بك5 كنزالعمال، ریاض النضكة، ااریخ بغداد و  منابع شيعی در مدارك اهل سن  مانند مستدرك الصحيحين، 
 ( 385ص  3آمد  اس ـ )فضایل الخمسه ج 
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 ـ16ص ب التعكیقات، كتا (جك جانی،1
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 ـگویند را آخكت راح  به رسيدد اميد به آد در راح  اكك و آد از دروگكداند و دنيا بهو دشمنی  ضغب
ا»: اس  ككد  اوصي  گونه این را حضكت آد زهد الحدید ابى ابن ِِام  اد  ه  ُدِالز ُ َِسی   ُهو  ْنياِف  ْهُدِف ىِالد ُ الز ُ

ِ ِو  ْبدال  ِالا  ُل د  ِب  ُضِِو  ُِتْنق  ُه ْند  ِع  ِو  حال  ِالر   ِِالیهِت ُشد ُ ْحلاُسِما ِاْلأ  اس  ِالن  ْخَشن  ِا  ِكان  ِو  ط ُ ِق  عاٍم ْنِط  ِم  ع  َشب 
ْلب سا. ِم  ْأَكلًاِو   زانو نزدش به و دارند او سوى به را  همگادـ اس  پارسایاد و زاهداد سكور علی 5«م 

كش و خوراك و نخورد سيك غذایى از هكگزـ زنندمی  ـبود اكخشن مكدم همه از پوشا
ـ رفتم علی حضور به عيدى روز كه كندمی حدیث عفرا بن هللعبدا قول از الحدید ابى ابن گا  آد
 یا: گفتم او بهـ خورد و آورد بیكود خشكی بسيار جوین ناد آد، مياد از و آورد؛ شد  مسك انبانی

 این بك زیتونی روغن یا چكبى پسكم دو كه اكسممی: فكمود اى؟زد  مسك را انباد این چكا اميكالمؤمنين،
 و خكما؛ لي  با یا بود خورد  وصله پوستی قطعه به یا هایشجامه: نویسدمی ادامه در او ـبمالند ناد
 بلند پیكاهنش آستين هكگا  پسـ ككدمی بكان خشن ككباس پیوسته و بود؛ خكما لي  از هایش كفش
كثك یا افزودمی نانش به كه بود اىسككه یا نمك او خورشـ بكیدمی را آد بود؛  ذاىغ و زمينی؛ گياهی حدا
 حيوانات مقبك  را خود هاىشكم: فكمودمی و كم؛ بسيار مگك خورد،نمی گوش ـ بود شتك شيك او بستك
 او نيكوى از چيزى مداوم گكسنگیـ بود مكدم اكینپنجه قوى و نيكومنداكین حال عين درـ ندهيد قكار
 او به اسالمی هاىكزمينس از زیادى هاىسكمایه كه حالی در وـ بود داد  طالق را دنيا اوـ كاس نمی
 ـككدنمی اصكف هاآد در خود و بخشيدمی و ككدمی اقسيم را همه رسيد،می

 انصاف المظلوم
ـ اس  امام آد اوسط عدل ا سار از دیگك وجسی او دربار  ككدد رفتار عدال  به و مظلوم از دادرسی

 و ستيزى  لم و خواهی ل عدا آشناس  او اوصاف با و شناسدمی راعلی كسی هك كه گف  باید و
ـ شمكدمی حضكت آد اوصاف اكینبكجسته از اس  جوانمكدى و فتوت هماد كه را مظلوم از ككدد یارى
 خصوصاً  مكدم منافع جس  در دارد آد  اهكى موقعي  و دنيا از كه را چه آد هك همام امام آد آرى
 از دارد، اهتمام آناد به رسانی خيك و نيازها رفع در كه انداز  هماد به و گيكدمی كار به مظلوماد و ضعفا
 ـاس  هكاس در آناد به ككدد ستم و رساندد آزار

 از عبارای در اوادمی را علی امام عادالنه رفتار و دادرسی و جوانمكدى و فتوت روحيه این اوج
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 ـیاف  ،جویدمی ىك  َب اَ  جور و  لم از كه جا آد البالغه نسج  351 خطبه
 كند، مطكح را عقيل كادرشب جاىناب درخواس  و گداخته آهن داستاد كه آد از بلق خطبه، آد در
گك خدا، به سوگند»: فكمایدمی داد خارهاى بكروى را شب امام ا  زنجيكها و هاغل در یا و بمانم بیدار 5َسع 

 حالی در قيام  روز در را رسولش و خدا كه این از اس  محبوبتك بكایم شوم كشيد  و بسته زنجيكها
 كه آد بعداز و «ـباشم ككد  غصب را دنيا اموال از چيزى و ككد  ستم بندگاد از بعضی به كه كنم اتمالق

 آویز  باید حقيقتاً  كه گویدمی اىجمله كند،می بیاد امام زیبایى به را گداخته آهن و عقيل داستاد
 :فكمایدمی اوـ شود جوانمكداد یههم و جساد آزادگاد یههم گوش
«ِ ْوِِاللو  ِِل  ى  ْعص  ْنِا  لىِا  هاِع  ْفلاِك  ِا  ْحت  ماِت  ِب  ة  ْبع  ِالس َ قالیم  ٍةِِاللُاْعطیُتِاْلا  ْمل  ٍةِماِِفىِن  َِشعير  ْسُلُبهاُِجْلب  ا 

ْلُتُه. ع  گك سوگند، خدا به «ف   اا دهند من به هاس آسماد زیك در چه آد با را گانه هف  هاىاقليم ا
 ـككد نخواهم هكگز كنم، نافكمانی اىمورچه دهاد از جویى پوس  گكفتن با را خداوند
كم بكاى و زیبا همه بكاى شد، گفته كه ها،ویژگی این  موجب همه بكاى زیبااكاس ، اسالمی حا
 ابوبكك كه این بعداز حضكت رو این ازـ اس  ضكورى و واجب اهلل رسول یخليفه بكاى و كمال
كم هاىویژگی  بدین و من؛ در یا ،اس  او در هااین كه گيكدمی اقكار فوراً  شمكد،بكمی را اسالمی حا
  ـكندمی امام بكهمگاد و بكاو را حج  وسيله
 هس  كه گونه آد را علی اواندنمی كسی :معصوماد و پیامبك جز گف  باید البته
 كه ككد  روای  عباس ابن از اس  سن  اهل نزد معتبك منابع از كه المناقب در 3خوارزمی ـبشناسد
 :فكمودند علی به داخ رسول
ْحَصْوا» ِماِا  ابٌّ ُِحس  ن   ِاْلج  ِو  ابٌّ ْنَسُِكت  ِاْلا  ِو  ْقلامٌّ یاَضِا  ِاْلغ  ِو  دادٌّ ِم  ْحر  ِالب  ن   ْوِا  َكِياِاباالحسنِِل  ل  ضائ   «ف 
گك  را او فضایل اوانندنمی شوند، حسابگك جنياد و نویسند  هاانساد و قلم جنگلسا و مككب دریاها ا

 ـاالحسناب اى بنویسند،
 

 

                                                           
 اى اس  خاردارـ(بواه5
، حنفی مذهب بود  و معكوف به اخطب خوارزم اس ـ او در قكد ششم «الحافظ ابوالمؤید الموفق بن احمدبن محمد الكبكى المكی»ناِم خوارزمی ( 3
 شودـ میزیسته و از علما و شعكاى بزرگ عالم اسالم محسوب ق می ــه
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 بر لبم آواى يا على است...
 

 

 

 مانككد  والی  شا  ثناى گفتی
 

 خداس  ككد  ثنا كه كنم؟ ثنا چونش
 

 مكاب  دارند حوصله به بسی شاهاد
 
 حق كبكیاى یهزمكاب بگذرى گك
 

  ولی رود خطاماد به هاحكم بسيار
 
 بس ثناش اینم خود به گك و خودمبى گك
 

 اس  علی ثنا حد   و ستایش هك ز بیكود 
 
 اس علی خدا نگویم غالت چود چند هك
 

 اس  علی پادشا نگكى در نيك چو ليكن
 
             اس  علی كبكیا گذر دور صدر بك
 
 اس  علی خطا بى رود حكم كه آد حق در
 
 اس  علی یا آواى لبم بك مقام هك در
 

                   
 

 «نيما یوشيج»
 
 

 

 



 

 
 

 من علی ام 11

 ورى:چند پرسش براى يادآ 
 ـدهيد اوضيح چيس ؟ اميكالمؤمنين خيكخواهی بك دليل اكینروشن( 5
 اس ؟ كدام علی بیاد در واقعی دوس  هاىمشخصه( 3
 ـبنویسيد دانش و علم در علی امام بكاكى ی دربار را الحدید ابى ابن هاىعبارت از عبارت دو( 4
 ـبنویسيد قكآد آیات با یىآشنا در را علی حضكت اهتمام و جدی  روایتی ضمن در( 3
 كند؟می اوصي  چگونه را علی بالغ  و فصاح  الحدید ابى ابن( 1
 گوید؟می سخن علی امام زهد از چگونه الحدید ابى ابن بنویسيد و كنيد؛ اعكی  را زهد( 6
 ـبنویسيد را اميكالمؤمنين جوانمكدى و فتوت و دادرسی از اىخالصه( 2
 

 

 

 

 

 وهشپيشنهادى براى پژ 
 در اىمقاله االســالم فيض البالغه نسج از 56 ینامه و 543 و 562 حكم  ،523 و 545 خطبه یمطالعه با
كماد و اماماد اوصاف یدربار  صفحه پنج  ـبنویسيد حق حا

 

 

 

 

 

 

 

 




