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 غدیر در سیره امام صادق علیه السالم

 مشخصات کتاب

 سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی )ص(

 عنوان و نام پدیدآور:غدیر در سیره امام صادق علیه السالم/محمدرضا شریفی

 مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

 امام صادق علیه السالم -موضوع: غدیر 

 1ص: 

 بیان واقعه غدیر 

 راوی غدیر

و قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سعید الهاشمی عن فرات بن إبراهیم الکوفی عن محمّد 

بن ظهیر عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمی عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه 

یاد خم أفضل أععلیهم الّسالم قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یوم غدیر 

أمتی و هو الیوم الذی أمرنی اللّه تعالی ذکره فیه بنصب أخی علی بن أبی طالب علما 

ألمتی، یهتدون به من بعدی و هو الیوم الذی أکمل اللّه فیه الدین و أتم علی أمتی فیه 

لیا ع النعمه، و رضی لهم اإلسالم دینا، ثم قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: معاشر الناس إن

منی و أنا من علی، خلق من طینتی و هو إمام الخلق بعدی، یبین لهم ما اختلفوا فیه من 

سنتی؛ و هو أمیر المؤمنین، و قائد الغر المحجلین، و یعسوب المؤمنین و خیر الوصیین و 

زوج سیده نساء العالمین؛ و أبو األئمه المهدیین؛ معاشر الناس من أحب علیا أحببته، و من 

علیا أبغضته، إلی أن قال: و الذی بعثنی بالنبوه و اصطفانی علی جمیع البریه، ما أبغض 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

نصبت علیا ألمتی فی األرض حتی نوه اللّه باسمه فی سماواته، و أوجب والیته علی مالئکته 

. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین عیدهای امتم روز عید غدیر خم است و 

دای تعالی مرا فرمان داد برادرم علی بن ابی طالب علیه السالم را آن روزی است که خ

نصب کنم برای امامت امتم تا پس از من باو رهبری شوندو آن روزی است که خدا دین 

را در آن کامل کرد و تمام کرد در آن نعمت را بر امتم و اسالم را دین پسندیده آنها 

از من است و من از علی از گل من  ساخت سپس فرمود ای گروهان مردم براستی علی

خلق شده و بعد از من امام خلق است آنچه از سنت مورد اختالف شود برای آنها بیان 

کند و او امیر مؤمنان و پیشوای دست و روسفیدانست و یعسوب مؤمنین و بهتر وصیین و 

ت ا دوسشوهر سیده زنان عالمیانست و پدر امامان رهبر است، گروهان مردم هر که علی ر

دارد دوستش دارم و هر که علی را دشمن دارد دشمنش دارم هر که بعلی پیوندد باو 

پیوندم و هر که از علی ببرد از او ببرم هر که بعلی جفا کند باو جفا کنم و هر که با علی 

دوست داری کند با او دوستی کنم و هر که با علی عداوت ورزد با او عداوت ورزم ای 

شهر حکمتم و علی بن ابی طالب در آنست و بشهر نیایند مگر از درش گروهان مردم من 

دروغگوید هر که گمان دارد مرا دوست داشته و با علی دشمن است، ای گروهان مردم 

بدان که مرا مبعوث بنبوت کرده و بر همه خلق برگزیده من علی را برای امتم در زمین 

ها بلند کرد و والیتش را بر مالئکه بخالفت نگماردم تا آنکه خدا نامش را در آسمان

 واجب نمود .

 102، ص: 2إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج 

 121األمالی )للصدوق( / ترجمه کمره ای، متن، ص: 

 بیان واقعه غدیر 
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أمر رسول  -عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد اهلل علیه السالم لما نزلت هذه اآلیه بالوالیه

علیه و آله بالدوحات دوحات غدیر خم فقمت ثم نودی الصاله جامعه، ثم اهلل صلی اهلل 

قال: أیها الناس أ لست أَوْلی بِالْمُؤْمِِنینَ مِنْ أَنْفُِسهِمْ قالوا: بلی، قال: فمن کنت مواله فعلی 

و بایعه الناس ال یجی ء  -مواله، رب وال من وااله و عاد من عاداه، ثم أمر الناس ببیعته

ایعه، و ال یتکلم حتی جاء أبو بکر، فقال: یا با بکر بایع علیا بالوالیه، فقال: من اهلل أحد إال ب

]أ[ و من رسوله فقال: من اهلل و من رسوله ثم جاء عمر فقال: بایع علیا بالوالیه به، فقال: من 

لشد ی بکر: فقال ألب -اهلل ]أ[ و من رسوله فقال: من اهلل و من رسوله، ثم ثنی عطفیه فالتقیا

ثم خرج هاربا من العسکر، فما لبث أن رجع إلی النبی صلی اهلل  -ما یرفع بضبعی ابن عمه

فرأیت  -علیه و آله فقال: یا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله إنی خرجت من العسکر لحاجه

 -رجال علیه ثیاب بیض لم أر أحسن منه، و الرجل من أحسن الناس وجها و أطیبهم ریحا

د رسول اهلل ص لعلی عقدا ال یحله إال کافر، فقال: یا عمر أ تدری من ذاک فقال: لقد عق

قال: ال، قال: ذاک جبرئیل فاحذر أن تکون أول من تحله فتکفر ثم قال أبو عبد اهلل ع: لقد 

یشهدون لعلی بن أبی طالب علیه السالم، فما قدر علی  -حضر الغدیر اثنا عشر ألف رجل

له المال و له شاهدان فیأخذ حقه، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُوَن أخذ حقه، و إن أحدکم یکون 

 ( 2فی علی علیه السالم .)

 2ص: 

از امام صادق علیه السالم شنیدم که می فرمود: چون »صفوان بن مهران جمّال گوید: 

والیت امیرالمؤمنین علیه السالم نازل شد، مردی از میان مردم برخاست و گفت: این 

یامبر، برای این مرد، به گونه ای والیت را محکم کند که پس از او جز کافر آن را نمی پ

گشاید. دومی نزد آن مرد آمد و گفت: ای بنده خدا، تو کیستی؟ آن مرد ساکت شد و 

دومی نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا، مردی را میان 

: حقا این پیامبر برای این مرد، به گونه ای والیت را مردم دیدم در حالی که می گفت
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محکم کند که جز کافر آن را نمی گشاید. پیامبر خدا فرمود: فالنی، او جبرئیل بود. پس 

  «بترس از این که از کسانی باشی که این والیت محکم شده را بگشاید و برگردد.

 1000ص: ، 00(منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعه(، ج 1)

 023، ص: 1(تفسیر العیاشی، ج 2)

 حضور جبرئیل در واقعه غدیر

لَمَّا نَزَلَتِ الْوَلَایَهُ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَامَ رَجُلٌ مِنْ جَانِبِ النَّاسِ فَقَالَ: لَقَْد »قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: 

لَا یَحُلُّهَا بَعْدَهُ إِلَّا کَافِرٌ، فَجَاءَهُ الثَّانِی فَقَالَ لَهُ: یَا عَبْدَ اللَّهِ، عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ لِهََذا الرَّجُلِ عُقْدَهً 

 مَنْ أَنْتَ؟ فَسَکَتَ.

ا فِی فَرَجَعَ الثَّانِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّی رَأَیْتُ رَجُلً

الَ: یَا قَجَانِبِ النَّاسِ وَ هُوَ یَقُولُ: لَقَدْ عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ عُقْدَهً لَا یَحُلُّهَا إِلَّا کَافِرٌ. فَ

 فُلَانُ، ذَلِکَ جَبْرَئِیلُ، فَإِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ مِمَّنْ یَحُلُّ الْعُقْدَهَ.

 « فَنَکَصَ

 0ص: 

از امام صادق علیه السالم شنیدم که می فرمود: چون »صفوان بن مهران جمّال گوید: 

ن : ایوالیت امیرالمؤمنین علیه السالم نازل شد، مردی از میان مردم برخاست و گفت

پیامبر، برای این مرد، به گونه ای والیت را محکم می کند که پس از او جز کافر آن را 

نقض نمی کند. دومی نزد آن مرد آمد و گفت: ای بنده خدا، تو کیستی؟ آن مرد ساکت 

شد و دومی نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا، مردی را 

لی که می گفت: حقا این پیامبر برای این مرد، به گونه ای والیت میان مردم دیدم در حا
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را محکم کند که جز کافر آن را نقض نمی کند. پیامبر خدا فرمود: فالنی، او جبرئیل 

بود. پس بترس از این که از کسانی باشی که این والیت محکم شده را نقض کند و 

 (1«)برگردد.

أمر رسول  - علیه السالم لما نزلت هذه اآلیه بالوالیهعن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد اهلل

اهلل صلی اهلل علیه و آله بالدوحات دوحات غدیر خم فقمت ثم نودی الصاله جامعه، ثم 

قال: أیها الناس أ لست أَوْلی بِالْمُؤْمِِنینَ مِنْ أَنْفُِسهِمْ قالوا: بلی، قال: فمن کنت مواله فعلی 

و بایعه الناس ال یجی ء  -عاد من عاداه، ثم أمر الناس ببیعتهمواله، رب وال من وااله و 

أحد إال بایعه، و ال یتکلم حتی جاء أبو بکر، فقال: یا با بکر بایع علیا بالوالیه، فقال: من اهلل 

]أ[ و من رسوله فقال: من اهلل و من رسوله ثم جاء عمر فقال: بایع علیا بالوالیه به، فقال: من 

ی بکر: لشد فقال ألب -وله فقال: من اهلل و من رسوله، ثم ثنی عطفیه فالتقیااهلل ]أ[ و من رس

ثم خرج هاربا من العسکر، فما لبث أن رجع إلی النبی صلی اهلل  -ما یرفع بضبعی ابن عمه

فرأیت  -علیه و آله فقال: یا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله إنی خرجت من العسکر لحاجه

 -أر أحسن منه، و الرجل من أحسن الناس وجها و أطیبهم ریحارجال علیه ثیاب بیض لم 

فقال: لقد عقد رسول اهلل ص لعلی عقدا ال یحله إال کافر، فقال: یا عمر أ تدری من ذاک 

قال: ال، قال: ذاک جبرئیل فاحذر أن تکون أول من تحله فتکفر ثم قال أبو عبد اهلل ع: لقد 

لعلی بن أبی طالب علیه السالم، فما قدر علی یشهدون  -حضر الغدیر اثنا عشر ألف رجل

أخذ حقه، و إن أحدکم یکون له المال و له شاهدان فیأخذ حقه، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُوَن 

 ( 2فی علی علیه السالم .)

 4ص: 

 1000، ص: 00(منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعه(، ج 1)

 023، ص: 1(تفسیر العیاشی، ج 2)
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 ناله شیطان

وُّ اللَّهِ إِنَّ إِبْلِیسَ عَدُ»قَالَ: وَ حَدَّثَنِی مَسْعَدَهُ بْنُ صَدَقَهَ قَالَ: حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ:

 آلِهِ، لَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَرَنَّ أَرْبَعَ رَنَّاتٍ: یَوْمَ لُعِنَ، وَ یَوْمَ أُهْبِطَ إِلَی الْأَرْضِ، وَ یَوْمَ بُعِثَ النَّبِیُّ صَ

 « .وَ یَوْمَ الْغَدِیرِ

شیطان چهار بار ناله و شیون کرد: نخستین بار روزی که نفرین و رانده »امام صادق فرمود: 

شد، و هنگامی که به زمین افکنده شد و زمانی که محمد به پیامبری برانگیخته شد و روز 

 «.غدیر

 10، ص: الحدیثه(، متن -قرب اإلسناد )ط 

 ثواب روزه عید غدیر

نْ عَأَبِی ره قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی 

مِینَ عِیدٌ لِلْمُسْلِ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

صَِب  نُغَیْرُ الْعِیدَیْنِ قَالَ نَعَمْ یَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَوْمٌ

امَ وَ قَالَ إِنَّ الْأَیَّأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم عَلَماً عَلَی النَّاسِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُ

َع تَدُورُ وَ هُوَ یَوْمُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَ

ی اللَّهِ مِمَّنْ تَتَبَرَّأُ إِلَ فِیهِ قَالَ تَصُومُهُ یَا حَسَنُ وَ تُکْثِرُ الصَّلَاهَ فِیهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ

قَاُم یُظَلَمَهُمْ وَ جَحَدَ حَقَّهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ علیهم السالم کَاَنتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِیَاءَ بِالَْیْومِ الَّذِی کَانَ 

یَامَ امُ سِتِّینَ شَهْراً وَ لَا تَدَعْ صِفِیهِ الْوَصِیُّ أَنْ یُتَّخَذَ عِیداً قَالَ قُلْتُ مَا لِمَنْ صَامَهُ مِنَّا قَالَ صِیَ

 هللیَوْمِ سَبْعَهٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أُنْزِلَتْ فِیهِ النُّبُوَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی ا

 (1علیه واله وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.)

 5ص: 
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حسن بن راشد می گوید: به امام صادق علیه السالم گفتم: فدایت شوم، آیا مسلمانان بجز 

عید فطر و قربان عید دیگری دارند؟ فرمود: آری، ای حسن! عیدی است که بزرگ تر و 

گرانقدرتر از آنهاست. گفتم: آن چه روزی است؟ فرمود: روزی که امیر مؤمنان علیه 

م نصب گردید. گفتم: فدایت شوم، آن چه روزی است؟ السالم به عنوان پیشوای مرد

فرمود:روزها می گردد و آن روز هیجدهم ذی الحجّه است. گفتم: فدایت شوم، چه 

عملی سزاوار است در آن روز انجام دهیم؟ فرمود: ای حسن، آن روز را روزه بگیر، و بر 

به آنان  انی که نسبتمحمّد صلی اهلل علیه واله و خاندانش بسیار درود بفرست، و از کس

ستم کردند و حقّشان را انکار نمودند بیزاری بجوی، زیرا همه پیامبران به اوصیای خود 

فرمان می دادند که روزی را که در آن به وصایت رسیده اند عید بگیرند. راوی می گوید: 

 تگفتم: کسی از ما که آن روز را روزه بگیرد چه پاداشی دارد؟ فرمود: پاداش روزه شص

ماه را خواهد داشت، و روزه روز بیست و هفتم رجب را نیز ترک مکن، زیرا آن روزی 

است که نبوّت بر محمّد صلی اهلل علیه واله فرو فرستاده شده و ثوابش مانند ثواب روزه 

 شصت ماه برای شماست.

 اسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَُّد بْنُ عَلِیٍّ الْکُوفِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَاَل: صَوْمُ یَوْمِ غَدِیرِ 

 (2خُمٍّ کَفَّارَهُ سِتِّینَ سَنَهً.)

م نقل کرده است که فرمود: روزه روز غدیر خم مفضّل بن عمر از امام صادق علیه السال

 کفّاره گناهان شصت سال خواهد بود.

 44( ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 1)

 1ص: 
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 45( ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 2)

 یاد اوری غدیر

 لسالم یَقُولُ لِلنَّاسِ أَغْفَلُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقِبْطِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه ا

صلی اهلل علیه واله فِی عَلِیٍّ فِی یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ کَمَا أَغْفَلُوا قَوْلَهُ یَوْمَ مَشْرَبَهِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ أَتَی 

دْ مَکَاناً اللَّهِ صلی اهلل علیه واله فَلَمْ یَجِ النَّاسُ یَعُودُونَهُ فَجَاءَ عَلِیٌّ علیه السالم لِیَدْنُوَ مِنْ رَسُولِ

 فَلَمَّا رَأَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله أَنَّهُمْ لَا یُفْرِجُونَ لِعَلِیٍّ علیه السالم قَالَ یَا مَعْشَرَ النَّاسِ

یَغِیُب  أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ غِبُْت فَإِنَّ اللَّهَ لَا هَذَا َأهْلُ َبیْتِی تَْستَخِفُّونَ ِبهِمْ وَ أَنَا حَیٌّ بَیْنَ َظهْرَانَیْکُمْ

وَلَّاهُ وَ تَ عَنْکُمْ إِنَّ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَهَ وَ الرِّضْوَانَ وَ الْبُشْرَی وَ الْحُبَّ وَ الْمَحَبَّهَ لِمَنِ ائْتَمَّ بِعَلِیٍّ وَ

 تَبِعَِنی فَمَنْ -یَّ أَْن ُأدْخِلَهُمْ فِی شَفَاعَتِی لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعِیسَلَّمَ لَهُ وَ لِلْأَوْصِیَاءِ مِْن بَعْدِهِ حَقٌّ عَلَ

سُنَّتُهُ َو  یفَإِنَّهُ مِنِّی مَثَلٌ جَرَی فِی إِبْرَاهِیمَ لِأَنِّی مِنْ إِبْرَاهِیمَ وَ إِبْرَاهِیمُ مِنِّی وَ دِینِی دِینُهُ وَ سُنَّتِ

ها مِنْ بَعْضٍ َو ذُرِّیَّهً بَعْضُ -نْهُ وَ فَضْلِی لَهُ فَضْلٌ تَصْدِیقُ قَوْلِ رَبِّیفَضْلُهُ فَضْلِی وَ أَنَا أَفْضَلُ مِ

اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله قَدْ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی مَشْرَبَهِ أُمِّ إِبْرَاِهیَم 

 حِینَ عَادَهُ النَّاسُ. 

یدم امام صادق علیه الساّلم بمردم می فرمود فرمایش پیغمبر بزرگ محمّد قبطی گوید شن

را در باره علی علیه السّالم در روز غدیر خم فراموش کردید مانند روز مشربه ام ابراهیم 

که مردم بعیادت او آمده بودند و علی علیه الساّلم آمد که بنزدیک رسول خدا جای گیرد 

هده فرمود مردم بعلی علیه الّسالم راه نمی دهند و جایش ندادند چون پیغمبر خدا مشا

فرمود ای گروه مردمان اینانی را که سبک می شمارید اهل بیت منند من رفعت و عظمت 

ایشان را میخواهم بخدا سوگند اگر از شما پنهان شوم خداوند از شما نهان نخواهد ماند 

روی یه الساّلم را پیروح و راحت و رضوان و بشارت و محبت برای کسیست که علی عل

نماید و ویرا دوست داشته و باو و جانشینانش سرسپرده باشد بر من است که آنها را در 
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شفاعت خود داخل کنم برای اینکه ایشان پیروان منند و کسی که مرا پیروی کند از 

منست همان طور که در باره ابراهیم علیه السّالم وارد شده چون من از ابراهیم و ابراهیم 

از من است و دین من دین اوست روش من روش وی و برتری او برتری منست و من از 

او برترم و برتری من بر او بگواه فرمایش پروردگار است که می فرماید ذُرِّیَّهً بَعْضُها مِنْ 

بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَِلیمٌ و هنگام این سخنرانی و عیادت کردن مردم پیغمبر خدا را پاهای 

ارکش را در مشربه ام ابراهیم دراز کرده بود )غرفه از خانه پیغمبر اکرم باین نام نامیده مب

 می شده و آن همان جایی بود که ابراهیم پسر رسول خدا، در آنجا بدنیا آمده بود(.

 4ص: 

 04فضائل الشیعه، ص: 

 استناد غدیر به قرآن 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرُهُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ مُحَمَّدُ بُْن 

 الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ

دِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: أَوْصَی مُوسَی علیه السالم إِلَی الْحَمِی

یُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَ أَوْصَی یُوشَعُ بْنُ نُونٍ إِلَی وَلَدِ هَارُونَ وَ لَمْ یُوصِ إِلَی وَلَدِهِ وَ لَا إِلَی وَلَدِ 

هُ الْخِیَرَهُ یَخْتَارُ مَنْ یَشَاءُ مِمَّنْ یَشَاءُ وَ بَشَّرَ مُوسَی وَ یُوشَعُ بِالْمَسِیحِ علیه مُوسَی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَ

 السالم فَلَمَّا أَنْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَِسیحَ علیه السالم قَالَ الْمَسِیحُ لَهُمْ ِإنَّهُ سَوْفَ یَأْتِی مِنْ

دُ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ علیه السالم یَجِی ءُ بِتَصْدِیقِی وَ تَصْدِیقِکُمْ وَ بَعْدِی نَبِیٌّ اسْمُهُ أَحْمَ

وَ جَرَتْ مِنْ بَعْدِهِ فِی الْحَوَارِیِّینَ فِی الْمُسْتَحْفَظِینَ َو إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ  -عُذْرِی وَ عُذْرِکُمْ

یْ وا الِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ هُوَ الْکِتَابُ الَّذِی یُعْلَمُ بِهِ عِلْمُ کُلِّ شَتَعَالَی الْمُسْتَحْفَظِینَ لِأَنَّهُمُ اسْتُحْفِظُ

عَهُمُ ءٍ الَّذِی کَانَ مَعَ الْأَنْبِیَاءِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ* ... وَ أَنْزَلْنا مَ

لِاسْمُ الْأَکْبَرُ وَ إِنَّمَا عُرِفَ مِمَّا یُدْعَی الْکِتَابَ التَّوْرَاهُ وَ الْإِنْجِیُل الْکِتَابُ ا« 1»الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ 
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 وَ الْفُرْقَانُ فِیهَا کِتَابُ نُوحٍ وَ فِیهَا کِتَابُ صَالِحٍ وَ شُعَیْبٍ وَ إِبْرَاهِیمَ علیه السالم فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ 

فَأَیْنَ صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ إِنَّمَا « 2»الْأُولی صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی  وَ جَلَّ إِنَّ هذا لَفِی الصُّحُفِ

صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ الِاسْمُ الْأَکْبَرُ وَ صُحُفُ مُوسَی الِاسْمُ الْأَکْبَرُ فَلَمْ تَزَلِ الْوَصِیَّهُ فِی عَالِمٍ بَعَْد 

علیه واله فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً صلی اهلل عَالِمٍ حَتَّی دَفَعُوهَا إِلَی مُحَمَّدٍ صلی اهلل 

 وَ علیه واله أَسْلَمَ لَهُ الْعَقِبُ مِنَ الْمُسْتَحْفِِظینَ وَ کَذَّبَهُ بَُنو إِسْرَائِیلَ وَ دَعَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

هُ عَلَیْهِ أَنْ أَعْلِنْ فَضْلَ وَصِیِّکَ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْعَرَبَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُ

َو  وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ وَ لَا یَعْرِفُونَ فَضْلَ نُبُوَّاتِ الْأَنْبِیَاءِ ع-قَوْمٌ جُفَاهٌ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ کِتَابٌ

وَ ال تَحْزَنْ  -ا أَخْبَرْتُهُمْ بِفَضْلِ أَهْلِ َبیْتِی فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ِذکْرُهُلَا شَرَفَهُمْ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِی إِنْ أَنَ

فَذَکَرَ مِنْ فَضْلِ وَصِیِّهِ ذِکْرًا فَوَقَعَ النِّفَاقُ فِی « 4»وَ قُلْ ساَلمٌ فََسوْفَ یَعْلَمُونَ « 0»عَلَیْهِمْ 

ه واله ذَلِکَ وَ مَا یَقُولُونَ فَقَالَ اللَّهُ َجلَّ ذِکْرُهُ یَا مُحَمَّدُ قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علی

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ ال یُکَذِّبُونَکَ وَ لکِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاتِ 

 جَّهٍ لَهُمْ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله یَتَأَلَّفُهُمْاللَّهِ یَجْحَدُونَ وَ لَکِنَّهُمْ یَجْحَدُونَ بِغَیْرِ حُ

وَ یَسْتَعِینُ بِبَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَا یَزَالُ یُخْرِجُ لَهُمْ شَیْئاً فِی فَضْلِ وَصِیِّهِ حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ 

فَإِذا فَرَغَْت  -وَ نُعَِیتْ إِلَیْهِ نَْفسُهُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ِذکْرُهُ السُّورَهُ فَاحْتَجَّ عَلَیْهِمْ حِینَ أُعِْلمَ بِمَوْتِهِ

یَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ عَلَمَکَ وَ أَعْلِنْ وَصِیَّکَ فَأَعْلِمْهُْم « 5»فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ 

َموْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ َوالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَاِد  فَضْلَهُ عَلَانِیَهً فَقَالَ صلی اهلل علیه واله مَنْ ُکنْتُ

یْسَ هُ لَمَنْ عَادَاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا یُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُ

یَن ابَهُ وَ یُجَبِّنُونَهُ وَ قَالَ صلی اهلل علیه واله عَلِیٌّ سَیِّدُ الْمُؤْمِنِبِفَرَّارٍ یُعَرِّضُ بِمَنْ رَجَعَ یُجَبِّنُ أَصْحَ

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَمُودُ الدِّینِ وَ قَالَ هََذا هُوَ الَّذِی یَضْرِبُ النَّاسَ بِالسَّیْفِ عَلَی الْحَقِّ بَعْدِی وَ قَاَل 

تَاَب کِ -نِّی تَارِکٌ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّواالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ أَیْنَمَا مَالَ وَ قَالَ إِ

الْحَوْضَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَهْلَ بَیْتِی عِتْرَتِی أَیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَ قَدْ بَلَّغْتُ إِنَّکُمْ سَتَرِدُونَ عَلَیَّ

ُهْم لثَّقَلَیْنِ وَ الثَّقَلَانِ کِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ وَ أَهْلُ بَیْتِی فَلَا تَسْبُِقوفَأَسْأَلُکُمْ عَمَّا فَعَلْتُمْ فِی ا

 وَ  فَتَهْلِکُوا َو لَا تُعَلِّمُوُهمْ فَإِنَّهُْم أَعْلَمُ مِنْکُمْ فَوََقعَتِ الْحُجَُّه بِقَْولِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه واله
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إِنَّما  -هُ النَّاسُ فَلَمْ یَزَلْ یُلْقِی فَضْلَ أَهْلِ بَیْتِهِ بِالْکَلَامِ وَ یُبَیِّنُ لَهُمْ بِالْقُرْآنِبِالْکِتَابِ الَّذِی یَقْرَأُ

لَمُوا وَ اعْ -یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً وَ قَالَ عَزَّ ذِکْرُهُ

ثُمَّ قَالَ وَ آتِ ذَا الْقُرْبی « 4»مْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی أَنَّما غَنِمْتُ

فَکَانَ عَلِیٌّ علیه السالم وَ کَانَ حَقُّهُ الْوَصِیَّهَ الَّتِی جُعِلَتْ لَهُ وَ الِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ مِیرَاثَ « 1»حَقَّهُ 

ارَ عِلْمِ النُّبُوَّهِفَقَالَ قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا الْعِلْمِ وَ آثَ

ِه وَدَّ مَ الْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ یَقُولُ أَسْأَلُکُمْ عَنِ الْمَوَدَّهِ الَّتِی أَنْزَلْتُ عَلَْیکُمْ فَضْلَهَا

َل االْقُرْبَی بِأَیِّ ذَنْبٍ قَتَلْتُمُوهُمْ وَ قَالَ جَلَّ ذِکْرُهُ فَسْئَُلوا َأهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُْنُتمْ ال تَعْلَمُونَ قَ

 لِ الْجُهَّالِ الْکِتَابُ هُوَ الذِّکْرُ وَ أَهْلُُه آلُ مُحَمَّدٍ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ِبسُؤَالِهِْم وَ لَمْ یُؤْمَُروا بُِسؤَا

 لِلنَّاِس وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ -وَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْقُرْآنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ َتعَالَی

کَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوَْف وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَ -وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ« 0»ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ 

وَ قَالَ « 10»أَطِیعُوا اللَّهَ وَ َأطِیُعوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ  -وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ« 3»تُسْئَُلونَ 

َنُه عَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُووَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَ -عَزَّ وَ جَلَّ

مَّا فَرَدَّ الْأَمْرَ أَمْرَ النَّاسِ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِینَ أَمَرَ بِطَاعَِتهِمْ وَ بِالرَّدِّ إِلَیْهِمْ فَلَ« 11»مِنْهُمْ 

لُ ع فَقَالَ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنِْزَل رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ حَجَّهِ الَْودَاعِ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِی

دِی هْإِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال یَ

بِسَمُرَاتٍ فَقُمَّ شَوْکُهُنَّ ثُمَّ قَالَ ص یَا أَیُّهَا  فَنَادَی النَّاسَ فَاجْتَمَعُوا وَ أَمَرَ« 12»الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 

لِیٌّ عَالنَّاسُ مَنْ وَلِیُّکُمْ وَ أَوْلَی بِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَوَقَعَتْ حَسَکَهُ النِّفَاقِ فِی قُلُوِب مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ َواالهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ 

 وَ قَاُلوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ هََذا عَلَی مُحَمَّدٍ قَطُّ وَ مَا یُرِیدُ إِلَّا َأنْ یَرْفَعَ بِضَبْعِ ابْنِ  -الْقَوْمِ

فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ قَدْ أَحْسَنَ إِلَیْنَا َو عَمِّهِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِینَهَ أَتَتْهُ الْأَنْصَارُ 

فُوٌد وُ شَرَّفَنَا بِکَ وَ بِنُزُولِکَ بَیْنَ ظَهْرَانَیْنَا فَقَدْ فَرَّحَ اللَّهُ صَدِیقَنَا وَ کَبَتَ عَدُوَّنَا َو قَدْ یَأْتِیکَ

تُ بِکَ الْعَدُوُّ فَنُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ أَمْوَالِنَا حَتَّی إِذَا قَدِمَ عَلَیَْک فَلَا تَجِدُ مَا تُعْطِیهِمْ فََیشْمَ

رُ وَفْدُ مَکَّهَ وَجَدْتَ مَا تُعْطِیهِمْ فَلَمْ یَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله عَلَیْهِمْ شَیْئاً وَ کَانَ یَنْتَظِ
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وَ « 10»قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عََلیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمََودَّهَ ِفی الْقُرْبی  -جَبْرَئِیلُ وَ قَالَ مَا یَأْتِیهِ مِنْ رَبِّهِ فَنَزَلَ 

بْعِ ابْنِ فَعَ بِضَلَمْ یَقْبَلْ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَاعَلَی مُحَمَّدٍ وَ مَا یُرِیدُ إِلَّا أَنْ یَرْ

ْم وَ یَحْمِلَ عَلَیْنَا أَهْلَ َبیْتِِه یَقُولُ َأمْسِ مَنْ ُکنْتُ َموْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ وَ الَْیوْمَ قُلْ ال أَسْئَلُکُ عَمِّهِ

مَْوالَنَا َو أَعَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی ثُمَّ نَزَلَ عَلَیْهِ آیَهُ الْخُمُسِ فَقَالُوا یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ 

ِل عَفَیْئَنَا ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّکَ قَدْ قََضیْتَ ُنبُوَّتَکَ وَ اسْتَکْمَلْتَ أَیَّامَکَ فَاجْ

رُکِ الْأَرَْض مْ أَتْالِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ مِیرَاثَ الْعِْلمِ وَ آثَارَ عِلْمِ النُُّبوَّهِ عِنْدَ عَلِیٍّ علیه السالم فَإِنِّی لَ

ِض إِلَّا وَ لِیَ فِیهَا عَالِمٌ تُعْرَُف بِِه طَاعَتِی وَ تُعَْرفُ بِِه وَلَایَتِی وَ یَکُونُ حُجَّهً لِمَنْ یُولَدُ بَیْنَ قَبْ 

ِه لْعِلْمِ وَ آالنَّبِیِّ إِلَی خُرُوجِ النَّبِیِّ الْآخَرِ قَالَ فَأَوْصَی إِلَیْهِ بِاالسْمِ الْأَکْبَرِ وَ ِمیرَاثِ ا ثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّ

 وَ أَوْصَی إِلَیْهِ بِأَلْفِ کَلِمَهٍ وَ أَلْفِ بَابٍ یَفْتَحُ کُلُّ کَلِمَهٍ وَ کُلُّ بَابٍ أَلْفَ کَلِمَهٍ وَ أَلْفَ بَابٍ.

 0ص: 

امام صادق علیه السالم فرمود: موسی به یوشع بن نون وصیت کرد و یوشع بن نون به اوالد 

، نه به فرزندان خود وصیت کرد و نه به فرزندان موسی، اختیار تام با خداوند است هارون

هر که را از هر خاندانی بخواهد اختیار می کند و موسی و یوشع هر دو به مسیح مژده 

دادند و چون خداوند عز و جل مسیح را مبعوث کرد، مسیح به آنها فرمود: محققاً بعد از 

که نامش احمداست و از اوالد اسماعیل است او تصدیق مرا  من در آینده پیغمبری آید

و شما را می آورد و عذر مرا و شما را می خواهد و امامت بعد از او در حواریین مستحفظ 

جاری شد و خداوند آنها را مستحفظ نامیده، زیرا که آنها اسم اکبر را باید حفظ و 

ان نسته شود آنکه با همه پیغمبرنگهداری کنند و آن کتابی است که بدان هر چیزی دا

 بوده.

خدا تعالی می فرماید: محققاً رسوالنی پیش از تو فرستادیم و نازل کردیم با آنها کتاب 

سوره حدید( چنین است:لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ َو  25و میزان )
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است و همانا از کتاب آنچه معروف است تورات و انجیل  الْمِیزانَ کتاب همان اسم اکبر

و فرقان خوانده شد و در آن کتاب نوح و کتاب صالح و شعیب و ابراهیم هم هست، 

به راستی این در صحف نخست »سوره اعلی (:  13و  10خدای عز و جل آن را خبر داده )

بر اهیم اسم اکصحف ابراهیم کجا است؟ همانا صحف ابر« است صحف ابراهیم و موسی

است و صحف موسی اسم اکبر است، همیشه وصیت الهی در عالمی دنبال عالمی بوده 

است تا آن را به محمد صلی اهلل علیه واله داده اند، چون خدا عز و جل محمد صلی اهلل 

علیه واله را مبعوث کرد، دنباله مستحفظین بدو تسلیم شدند و بنی اسرائیل او را تکذیب 

 هم به خدا عز و جل دعوت کرد و در راه او مجاهده کرد. کردند و او

 3ص: 

سپس خدا جلّ ذکره به وی دستور فرستاد که فضل وصی خود را اعالن کن، عرض 

کرد: پروردگارا عرب مردمی جفا پیشه اند، کتابی نداشته و پیغمبری به آنها مبعوث نبوده 

فضل خاندانم بدانها خبر دهم به و فضل نبوت و شرف آنها را نمی فهمیدند و اگر من از 

و « بر آنها غم مخور»سوره نحل(:  124من ایمان نمی آورند، خدا جل ذکره فرمود )

 -سالم باد شما در آینده می دانید« »ساَلمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ»سوره زخرف(:  03فرمود )

هلل خدا صلی او از فضل وصیّ خود یاری کرد و در دل آنها نفاق افتاد و رسول « -بدانند

سوره حجر(:  34علیه واله آن را دانست و هم آنچه را می گفتند و خدا جلّ ذکره فرمود )

به راستی »سوره انعام(:  22« )محققاً ما می دانیم سینه ات بدان چه گویند تنگ می شود»

 «.آنها تو را دروغگو نشمارند ولی ستمکاران به آیات خدا انکار ورزند

انکار می کردند و رسول خدا صلی اهلل علیه واله دل آنها را به دست آری آنها بی دلیل 

می آورد و گرم می کرد و برخی را وسیله پذیرش برخی دیگر می نمود و خرده خرده 

فضل وصی خود را به آنها اظهار می کرد تا این سوره نازل شد و بر آنها حجت آورد 
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ألم »دند خدا جلّ ذکره فرمود:چون مرگ وی به وی اعالم شده بود و خبرش داده بو

می فرماید: چون « چون فارغ شدی نصب کن و به سوی پروردگارت روی کن« »نشرح

فراغت یافتی رهبر خود را منصوب کن و وصی خود را به مردم اعالم کن و فضل او را 

بی پرده و آشکارا بیان کن، آن حضرت فرمود: هر که را من آقا و موال هستم علی آقا و 

 تا سه بار. -است، بار خدایا دوستش را دوست دار و دشمنش را دشمن دارموال 

 10ص: 

و باز فرمود: )در فتح خیبر( هر آینه مردی را برای فتح خیبر برانگیزم که خدا و رسولش 

را دوست می دارد و خدا و رسولش او را دوست می دارد، گریزنده نیست )در این بیان 

 قلعه خیبر بی نتیجه برگشته بود و اصحاب خود را ترسوگوشه می زد به کسی که از درِ 

قلمداد می کرد و اصحابش او را ترسو می شمردند( و باز فرمود:علی علیه السالم سید 

مؤمنان است، و فرمود: این علی علیه السالم همان کس است که بعد از من در راه حق 

و فرمود: من در میان شما دو شمشیر می زند، و فرمود: حق با علی است هر جا مَیل کند، 

چیز به جا می گذارم، که اگر بدانها بگروید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا عز و جل و 

خاندانم، عترتم، ایا مردم بشنوید، من محققاً تبلیغ کردم، شما فردای قیامت سر حوض بر 

تاب خدا ک من وارد می شوید و از شما از آنچه در باره ثقلین کردید باز پرسم که ثقلین

جل ذکره و خاندان منند، از آنها جلو نیفتید تا هالک شوید، به آنها چیزی نیاموزید که 

آنها از شما داناترند، و حجت نسبت به امامت علی تمام شد هم به قول پیغمبر هم به قرآنی 

که مردم می خوانند و پیاپی فضل خاندانش را در ضمن سخن به مردم می فهمانید و با 

 م بیان می داشت.قرآن ه

خصوص اهل  -همانا خدا می خواهد که رجس و پلیدی را از شما»سوره احزاب(:  00)

بدانید هر آنچه را به »سوره انفال(:  41و فرمود )«.ببرد و شما را به خوبی پاک کند -بیت
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غنیمت گرفتید و هر آنچه بهره یافتید به راستی خمسش از آن خدا و رسول و از آن ذی 

مقصود از « و بده به ذی القربی حقش را»سوره اسراء(  21و سپس فرمود )« ستالقربی ا

ذی القربی علی علیه السالم بود و حقش آن وصیتی بود که خدا برایش مقرر کرده بود 

بگو )ای »سوره شوری(  20با اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت پس خدا فرمود: )

سوره  3و  0و باز فرمود: )« در باره خویشانمحمد( من از شما مزدی نخواهم جز دوستی 

 «و وقتی که از دختر زنده به گور باز پرسی کنند که به چه گناهی کشته شده؟»تکویر( 

)از مودت و دوستی پرسند که چرا زیر پا رفته؟( می فرماید:از شما بپرسند از مودت و 

ناهی ی که به چه گدوستی که فضل آن در قرآن به شما نازل شده یعنی مودت ذوی القرب

 کشتید آنها را.

 11ص: 

پس بپرسید از اهل ذکر اگر شما خود نمی »سوره نحل(:  40و باز فرمود خدا جل ذکره )

فرمود: کتاب خدا همان ذکر است و اهلش آل محمدند صلی اهلل علیه واله خدا « دانستید

 ز و جل قرآن را ذکرفرمان داده بپرسش از آنها و دستور نداده بپرسش از نادانها و خدا ع

و فرو فرستادیم به تو ذکر را تا بیان کنی برای مردم »سوره نحل(:  44نامیده و فرموده )

سوره  40و فرموده است خدا عز و جل )« آنچه را بدانها نازل شده، شاید اندیشه کنند

و به راستی این قرآن ذکر است برای تو و برای قوم تو و در آینده باز پرسی »زخرف(: 

و فرمان برید از خدا و فرمان برید از رسول و »سوره نساء(:  53و فرموده است )« شوید

و اگر رجوع دهند آن را )به خدا و( »سوره نساء(:  02و فرموده است: )« اولو األمر خود

به رسول و به اولو االمر خودشان بدانند حقیقت آن را کسانی که از آنها اهل فهم و 

 «.استنباطند
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هر کار که کار مردم باشد به اولی األمر آنها شده که دستور اطاعت و مراجعه پس رجوع 

به آنها داده شده، چون رسول خدا صلی اهلل علیه واله از حجه الوداع برگشت جبرئیل بر 

آیا رسول تبلیغ کن آنچه را از پروردگارت به تو »سوره مائده(:  13او نازل شد و گفت )

غ رسالت نکردی، خدا تو را از مردم نگه می دارد، به راستی نازل شده و اگر نکنی، تبلی

پیغمبر مردم را دعوت کرد و گرد آمدند و دستور داد زیر « خدا هدایت نکند کفار را

سایه درختان خار را جاروب کردند و خارهای آن را برگرفتند، سپس فرمود: ای مردم، 

د: مه گفتند: خدا و رسولش، فرموکیست ولیّ و پیشوای شما و اولی به شما از خودتان؟ ه

هر که را من موال و آقا هستم، علی موال و آقا است، بار خدایا دوستش را دوست دارد و 

تا سه بار و از اینجا خار نفاق و دوئّیت در دل آن مردم خلید و  -دشمنش را دشمن دار

صودی مق گفتند:هرگز این دستور از طرف خدا به محمد صلی اهلل علیه واله نرسیده و

ندارد جز این که رتبه پسر عمّ خود را باال ببرد، و چون به مدینه برگشت، انصار شرفیاب 

حضور او شدند و گفتند: یا رسول اهلل به راستی خدا جل ذکره به ما احسان کرد و ما را 

به وجود شما شرافتمند ساخت و تو را میان ما مأوی داد و دوستان ما را خداوند به وجود 

سند نمود و دشمنان ما را سرکوب کرد و امروز مردمی به تو وارد شوند و پذیرائی تو خر

خواهند و بسا چیزی در دست نداشته باشی که به آنها عطا کنی و دشمن تو را سرزنش 

کند، ما خواهش داریم یک سوم دارائی ما را ضبط کنی تا وقتی نمایندگان مکه به تو 

 شته باشی که به آنها ببخشی.وارد شوند عطای مناسبی در دست دا

 12ص: 

پیغمبر جوابی به آنها نداد و انتظار داشت که جبرئیل در این مورد چه دستوری آورد از 

بگو ای محمد »سوره شوری(:  20طرف پروردگارش، جبرئیل آمد و این آیه را آورد )

ذیرفت، و از اموال آنها چیزی نپ« من از شما مزدی نخواهم جز دوستی در باره خویشان

باز هم منافقان گفتند: خدا چنین چیزی به محمد نازل نکرده، مقصودی ندارد جز این که 
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زیر بازوی پسر عمش را بلند کند و خاندانش را بر ما تحمیل نماید، دیروز می گفت: هر 

که را من موال و آقا هستم علی موال و آقا است و امروز هم می گوید: بگو من از شما 

 ز دوستی در باره خویشان.مزدی نخواهم ج

و سپس آیه خمس نازل شد و گفتند: می خواهد ما اموال و غنیمت خود را به آنها بدهیم، 

سپس جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای محمد صلی اهلل علیه واله نبوت خود را گذراندی 

ه یو عمرت به سر رسید، اکنون اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت باید نزد علی عل

السالم باشد، زیرا من زمین را خالی از عالم و دانشمندی نگذارم که به وسیله او طاعت 

من معلوم شود و والیت من شناخته گردد و حجت باشد بر هر که از ظهور پیغمبری تا 

ظهور پیغمبر دیگر زائیده شود.فرمود: پیغمبر به علی وصیت کرد به اسم اکبر و میراث 

و هزار کلمه و هزار باب به او وصیت کرد، هر کلمه و هر باب از  علم و آثار علم نبوت،

 آن مفتاح هزار کلمه و هزار باب دیگر بود.

رسول خدا صلی اهلل علیه واله در بیماریِ مرگ خود که در آن وفات کرد، فرمود:  -4

دوستم را برای من حاضر کنید، آن دو زن به دنبال پدرشان )ابو بکر و عمر( فرستادند، 

ون رسول خدا صلی اهلل علیه واله به آنها نگاه کرد رو از آنها برگردانید و باز فرمود: چ

دوستم را برایم حاضر کنید، دنبال علی علیه السالم فرستادند و چون او را دید به او متوجه 

گردید و به او حدیث گفت و چون علی از حضور پیغمبر صلی اهلل علیه واله بیرون آمد 

را مالقات کردند و پرسیدند که دوستت با تو چه گفت؟ فرمود: به من هزار  آن دو نفر او

 باب باز گفت که از هر بابی هزار باب گشوده شود.

 10ص: 

ه فی سوره اآلی« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا.»( کذا فی النسخ و فی المصحف 1)

 .25الحدید: 
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 .13و  0( األعلی، 2)

 .124( النحل: 0)

 .03( الزخرف: 4)

 .0( االنشراح: 5)

 .42( األنفال: 1)

 .21( اإلسراء: 4)

 .41( النحل: 0)

 .40( الزخرف: 3)

 53( النساء: 10)

 .02( النساء: 11)

 10( المائده: 12)

 .22( الشوری: 10)

 231-234، ص: 1اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 «مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ فَعَلِیٌّ مَوْالهُ... »معنای

قِیلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السالم مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله بِقَوْلِهِ لِعَلِیٍّ یَوَْم 

وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَاسْتَوَی جَعْفَرُ بُْن الْغَدِیرِ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ َوالِ مَنْ وَاالهُ 
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مُحَمَّدٍ علیه السالم قَاِعداً ثُمَّ قَالَ سُئِلَ وَ اللَّهِ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله فَقَالَ اللَُّه 

ؤْمِنِینَ أَوْلَی بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا أَمَْر مَوْلَایَ أَوْلَی بِی مِنْ نَفْسِی لَا أَمْرَ لِی مَعَهُ وَ أَنَا مَوْلَی الْمُ

م لَهُمْ مَعِی وَ مَْن کُْنتُ مَوْلَاهُ أَوْلَی بِهِ مِنْ نَفِْسهِ لَا َأمْرَ لَهُ مَعِی فَعَلِیُّ بْنُ َأبِی طَالِبٍ علیه السال

 مَوْلَاهُ أَوْلَی بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَا أَمْرَ لَهُ مَعَهُ .

علیه السالم پرسیدند: منظور پیامبر صلی اللَّه علیه و آله از کالمی که در  از امام صادق

؟ چیست« مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ فَعَلِیٌّ مَوْالهُ... »روز غدیر درباره ی علی علیه السالم فرموده: 

حضرت فرمود: به خدا قسم همین سؤال را از خود پیامبر صلی اللَّه علیه و آله نیز پرسیدند، 

حضرت در پاسخ فرمودند: خداوند موالی من است و بر من از خودم بیشتر اختیار و آن 

دارد و با امر او مرا امری و اختیاری نیست. و من موالی مؤمنان هستم و نسبت به آنان از 

خودشان بیشتر اختیار دارم و با امر من ایشان را امری و اختیاری نیست. و هر کس من 

امر من او را اختیاری نیست، علی بن ابی طالب موالی اوست  صاحب اختیار او هستم و با

 و بر او از خودش بیشتر اختیار دارد و با امر او برایش امری و اختیاری نیست.

 14ص: 

 51، ص: 2القدیمه(، ج  -بشاره المصطفی لشیعه المرتضی )ط 

 روز غدیر روز نصب موال 

یلَ لِأَبِی عَبِْد اللَّهِ علیه السالم لِلْمُؤِْمنِینَ مِنَ الْأَعْیَادِ َغیُْر عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قِ

فَعََقَد  مالْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ قَالَ نَعَمْ لَهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا یَوْمٌ أُقِیمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السال

تُ وَ أَیُّ بِغَدِیرِ خُمٍّ فَقُلْ -الْوَلَایَهَ فِی أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله 

مَلُ فِیِه یَوْمٍ ذَاکَ قَالَ الْأَیَّامُ تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ یَوْمُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْعَ

شَهْرًا وَ یَنَْبغِی أَنْ یُکْثَرَ فِیِه ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الصَّلَاهُ عَلَی النَّبِیِّ  یَعْدِلُ الْعَمَلَ فِی ثَمَانِینَ

 صلی اهلل علیه واله وَ یُوَسِّعَ الرَّجُلُ فِیهِ عَلَی عِیَالِهِ.
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نیز از حسن بن راشد نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السالم پرسیدند:آیا 

از عید فطر و قربان و جمعه عید دیگری دارند؟ فرمود: آری، عیدی بزرگ مؤمنان غیر 

تر از اینها دارند؛ روزی که امیر مؤمنان علیه السالم به خالفت نصب شد، و رسول خدا 

صلی اهلل علیه واله پیمان والیت را برای او در غدیر خم بر گردن مردان و زنان نهاد. گفتم: 

ها در گردش است. سپس فرمود: روز هیجدهم ذی آن چه روزی است؟ فرمود: روز

الحجّه است. راوی می گوید: آن گاه امام علیه السالم فرمود:عبادت در آن روز با عبادت 

هشتاد ماه برابر است، و سزاوار است در آن روز خدا بسیار یاد شود، و بر پیامبر صلی اهلل 

 ش در هزینه زندگی توسعه دهد.علیه واله بسیار درود بفرستند، و مرد برای خانواده ا

 44ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 

 15ص: 

 پیمان گرفتن برای علی علیه السالم در عالم ذر

روز غدیر روز مهمی است که »امام صادق علیه السالم عظمت غدیر را چنین یاد کردند: 

مل نموده و نعمت را خداوند حرمت آن را بر مؤمنان،عظیم قرار داده و دین را در آن کا

بر آنان تمام کرده، و آن عهد و پیمانی که از ایشان )در عالم ذر( گرفته بود تجدید نموده 

 «.است.

 .31ص  2اثبات الهداه: ج 

 پیمان گرفتن از مردم در روز غدیر

عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ  أَقُولُ رَوَی الشَّیْخُ أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی الْمُهَذَّبِ وَ غَیْرُهُ بِأَسَانِیدِهِمْ

له آأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: یَوْمُ النَّیْرُوزِ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ فِیهِ النَّبِیُّ صلی اللَّه علیه و 
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لَیْهَا وَ الْوَیُْل یَهِ فَطُوبَی لِمَنْ ثَبَتَ عَلِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم الَْعهْدَ بِغَدِیرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا لَهُ بِالْوَلَا

 لِمَنْ نَکَثَهَا.

روز نوروز پیامبر صلی اللَّه علیه و آله برای امیرالمؤمنین »امام صادق علیه السالم فرمودند:

علیه السالم در غدیر خم پیمان گرفت و به والیت او اقرار کردندخوشا به حال آنان که 

 « ماندند و وای بر کسانی که آن را شکستند. بر والیت او ثابت قدم

 .100ص  04بحاراالنوار: ج 

 انتشار خبر غدیر

عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه علیهم الّسالم قال: لما نصب رسول اللّه صلّی الّله 

علیه و آله و سلّم علیا علیه الساّلم یوم غدیر خم و قال: من کنت مواله فعلیّ مواله، طار 

البالد و ذکر الحدیث و فیه أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سئل هذا شی ء ذلک فی 

 منک أو أمر من عند اللّه، فقال: و اللّه الذی ال إله إال هو إن هذا من اللّه.

 11ص: 

امام صادق علیه السالم درباره ی انتشار فوری خبر غدیر در شهرهای آن زمان می فرماید: 

وقتی پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در روز غدیر خم علی علیه السالم را منصوب کرد و 

لیه ع، این خبر در شهرها منتشر شد. پیامبر صلی اللَّه «مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ فَعَلِیٌّ مَوْالهُ»فرمود: 

قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، این مسئله از سوی »و آله درباره ی آن فرمود: 

 «.خداست

 .505ح  124، ص: 0إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج 

 شهادت امام حسین علیه السالم نتیجه پیمان سقیفه 
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أبی  نفی روضه الکافی علی بن إبراهیم عن علی بن الحسین عن علی بن أبی حمزه ع

لَّا هُوَ ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثاَلثَهٍ إِ»بصیر عن أبی عبد اهلل علیه الساّلم فی قول اهلل عز و جل: 

 رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَهٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْنی مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ َمعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا

الن و قال: نزلت هذه االیه فی ف« عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما

فالن و أبی عبیده بن الجراح و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولی أبی حذیفه و المغیره 

 بن شعبه، حیث کتبوا الکتاب بینهم و تعاهدوا و توثقوا لئن مضی محمد ال یکون الخالفه

فی بنی هاشم و ال النبوه أبدا فأنزل اهلل تعالی فیهم هذه االیه الی قوله: لعلک تری انه کان 

یوم یشبه یوم کتب الکتاب اال یوم قتل الحسین علیه السالم و هکذا کان فی سابق علم اهلل 

عز و جل الذی أعلمه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله إذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه 

 م و خرج الملک من بنی هاشم فقد کان ذلک کله.السال

 14ص: 

ابو بصیر از امام صادق علیه السّالم روایت می کند که در تفسیر این آیه شریفه: ... ما 

یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثاَلثَهٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَهٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْنی مِنْ ذلِکَ وَ ال 

لِیمٌ ال عَ ثَرَ إِلَّا هُوَ َمعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا ثُمَّ یُنَبُِّئهُمْ بِما عَمِلُوا یَوَْم الْقِیاَمهِ إِنَّ اللَّهَ بُِکلِّ شَیْ ءٍأَکْ

فرمود: این آیه در باره فالن و فالن و ابو عبیده جراح و عبد « 2»یُسْمِنُ وَ ال یُغْنِی مِنْ جُوعٍ 

الی ابو حذیفه و مغیره بن شعبه نازل شد، آن گاه که میان الرحمن بن عوف و سالم مو

خود نامه نوشتند و همداستان شدند که اگر محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از جهان 

دیده فرو بست هرگز اجازه ندهند خالفت، در میان بنی هاشم جای گیرد. پس خداوند 

ی گوید: عرض کردم: پس این سخن متعال این آیه را در شأن آنها فرو فرستاد. او م

پروردگار چیست که فرمود: َأمْ َأبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا ُمبْرِمُونَ* َأمْ یَحْسَبُوَن أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ َو 

نَجْواهُمْ بَلی وَ رُسُلُنا لَدَیْهِمْ یَکْتُبُونَ ؟امام علیه الساّلم فرمود: این دو آیه نیز در باره آنها 

همان روز نازل گشت.امام صادق علیه الساّلم فرمود: شاید تو بر آنی که روزی باشد در 
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مانند آن روز که این عهدنامه نوشته شد جز روزی که حسین علیه الساّلم به شهادت 

رسید، ]روز عاشورا[ در علم خدا چنین گذشته بود و همان را به رسول خدا اعالن داشت 

شد حسین علیه السّالم کشته می شود و حکومت از دست  که: هر گاه آن عهدنامه نوشته

 بنی هاشم بیرون می رود و همه اینها تحقّق یافت.

 253، ص: 5تفسیر نور الثقلین، ج 

 10ص: 

 تهمت ناروای عمر در روز غدیر به پیامبرصلی اهلل وعلیه وآله

الِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّ

ِد جِالْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم مِنَ الْمَدِینَهِ إِلَی مَکَّهَ فَلَمَّا انْتَهَْینَا إِلَی مَسْ

ثُ دَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله حَیْالْغَدِیرِ نَظَرَ إِلَی مَیْسَرَهِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَلِکَ مَوْضِعُ قَ

 یقَالَ مَنْ کُنْتُ َموْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَالَ ذَلِکَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِ 

عْضُهُْم رَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً یَدَیْهِ قَالَ بَفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَسَالِمٍ مَوْلَی أَبِی حُذَیْفَهَ وَ أَبِی عُبَیْدَهَ الْجَ

 إِنْ یَکادُ الَّذِینَ وَ -لِبَعْضٍ انْظُرُوا إِلَی عَیْنَیْهِ تَدُورُ کَأَنَّهُمَا عَیْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ بِهَذِهِ الْآیَهِ

 عُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَکَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِ

«1.» 

امام صادق علیه السالم فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله امیرالمؤمنین علیه 

 السالم را در روز غدیر معرفی و منصوب می فرمود، مقابلِ حضرت هفت نفر از منافقین

نشسته بودند که عبارت بودند از: ابوبکر، عمر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، 

ابوعبیده بن جراح، سالم مولی ابی حذیفه و مغیره بن شعبه. از میان اینها عمر گفت: او را 

نمی بینید که چشمانش مانند مجانین در گردش است؟! اکنون می گوید: خدایم چنین 

 ( 2گفته است!)
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 514، ص: 4لکافی)اسالمیه(، ج ( ا1)

 02(اسرارغدیر صفحه2)

 مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السالم

 تفسیر العیاشی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَْبدِ اللَّهِ ع ابِْتدَاءً ِمنْهُ اْلعَجَبُ یَا أَبَا حَفْصٍ لِمَا

نَ لَهُ عَشَرَهُ آلَافِ شَاهِدٍ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ الرَّجُلُ لَقِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ إِنَّهُ کَا

 یَأْخُذُ حَقَّهُ بِشَاهِدَیْنِ .

 13ص: 

امام صادق علیه السالم با تعجب از محنت امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند: در روز غدیر 

حالی که مردم با دو حضرت آن همه شاهد داشت ولی نتوانست حق خود را بگیرد در 

 شاهد حق خود را می گیرند!!

 .00ح  140ص  04بحاراالنوار: ج 

 فریاد ابلیس در روز غدیر

عن جعفر بن محمد الخزاعی عن أبیه قال سمعت أبا عبد اهلل ع یذکر فی حدیث غدیر خم 

صرخ إبلیس صرخه فاجتمعت له  -أنه لما قال النبی ص لعلی ع ما قال، و أقامه للناس

لن فقال: ویلکم یومکم کیوم عیسی، و اهلل ألض -اریت، فقالوا: یا سیدنا ما هذه الصرخهالعف

« نَ الْمُؤْمِنِینَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقاً مِ -وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ»قال: فنزل القرآن  -فیه الخلق

خری یا سیدنا ما هذه الصرخه األ فقال: صرخ إبلیس صرخه فرجعت إلیه العفاریت فقالوا:

 -نَّهُ وَ لَقَدْ َصدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبِْلیسُ ظَ »فقال: ویحکم حکی اهلل و اهلل کالمی قرآنا و أنزل علیه 

 ثم رفع رأسه إلی السماء ثم قال:« فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
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یمِ فقال النبی ص بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِ و عزتک و جاللک أللحقن الفریق بالجمیع، قال:

قال: صرخ إبلیس صرخه، فرجعت إلیه العفاریت « إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ»

فقالوا: یا سیدنا ما هذه الصرخه الثالثه قال: و اهلل من أصحاب علی و لکن و عزتک و 

أبغضهم إلیک قال فقال أبو عبد اهلل ع: و حتی  -ألزینن لهم المعاصی -جاللک یا رب

لحم و أکثر من الزنابیر علی ال -الذی بعث بالحق محمدا للعفاریت و األبالسه علی المؤمن

و المؤمن ال یستقل عن « 2»و الجبل تدنو إلیه بالفأس فتنحت منه  -المؤمن أشد من الجبل

 «.0»دینه 

یر ر صلی اللَّه علیه و آله سخنانش را در غدامام صادق علیه السالم فرمود: هنگامی که پیامب

فرمود و امیرالمؤمنین علیه السالم را برای مردم نصب کرد، ابلیس فریادی کشید که 

بزرگانِ گروهش نزد او جمع شدند و گفتند: ای بزرگِ ما، این چه فریادی بود؟! ابلیس 

ا در این باره گمراه گفت: وای بر شما ! امروز مانند روز عیسی است! بخدا قسم، مردم ر

خواهم کرد... بار دیگر ابلیس فریادی کشید و بزرگان گروهش نزد او جمع شدند و 

گفتند: ای بزرگِ ما، این فریادِ دوم چه بود؟! ابلیس گفت: خداوند در باره ی گفته ی 

ود را بر آنان به ابلیس گمان خ( »1«:)وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ اِبْلیسُ ظَنَّهُ»من آیه ای نازل کرد: 

سپس ابلیس به سوی آسمان متوجه شد وگفت: خداوندا، به عزّت و «. صدق رسانید

جاللت قسم، گروههای هدایت یافته را هم به بقیه ملحق خواهم کرد! در اینجا پیامبر 

این آیه را از جانب خداوند تالوت  -که متوجه رفتار ابلیس بود -صلی اللَّه علیه و آله

تو را بر بندگانِ واقعیِ من تسلط و راهی ( : »2«)عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ اِنَّ»فرمود: 

 «. نیست

 20ص: 
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بار دیگر ابلیس فریادی کشید و بزرگان گروهش بسوی او باز گشتند و پرسیدند: این 

 فریاد سوم چه بود؟ ابلیس گفت: 

بخدا قسم، از اصحاب علیّ )که نمی توانم بر آنهاتسّلط داشته باشم(! ولی خداوندا، قسم 

به عزّت و جاللت، گناهان را برای آنان )یعنی شیعیان علی( زیبا جلوه خواهم داد تا با 

 ارتکاب آن ایشان را به درگاه تو مبغوض نمایم.

 20سوره سبا آیه -1

 42سوره حجر آیه -2

 42اسرارغدیرصفحه 

 معرفی مسجد غدیر

ِد عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْ

 ع َو ُهَو یهِ َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَاللَّهِ ع قَالَ: یُسْتََحبُّ الصَّلَاهُ فِی َمسْجِدِ الْغَدِیرِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَقَامَ فِ 

 مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْحَقَّ.

امام صادق علیه السالم در سفری که از مدینه به مکه می رفتند، در بین راه به مسجد غدیر 

رسیدند. در آنجا نگاهی به سمت چپ مسجد نموده فرمودند: آنجا جای پای پیامبر صلی 

 (1«.)مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ فَعَلِیٌّ مَوْالهُ...»لَّه علیه و آله است آنگاه که فرمود: ال

امام صادق علیه السالم فرمود: مستحب است نماز در مسجد غدیر، چرا که پیامبر صلی 

اهلل علیه و آله در آن مکان امیرالمؤمنین علیه السالم را منصوب فرموده و خداوند حق را 

 (2اهر نموده است. )در این روز ظ

 514، ص: 4. الکافی)اسالمیه(، ج 04ح  21، ص 14ح  11ص  2اثبات الهداه: ج  -1
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  254اسرارغدیر صفحه -2

 غدیرباحرمت ترین روز خدا

لَّهِ للَا وَ ا -قال الصادق علیه السالم :لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ یَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَهً مِنْهُ

 لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّه 

 21ص: 

امام صادق علیه السالم فرمودند:شاید گمان کنی که خداوند روزی با حرمت تر از غدیر 

 خلق کرده است نه به خدا قسم نه به خدا قسم نه به خدا قسم.

 000، ص: 35بحار األنوار، ج 

 تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز ایرانیان

 دق علیه السالمبیانات امام صا

الْمعلی بْن خنیْس عن الصادق علیه السالم: ان یوْم النیْروز هو الْیْوم الذی اخذ فیه النبی 

صلی اهلل علیه و آله المیر الْموْمنین علیه السالم الْعهْد بغدیر خم فاقروا له بالْوالیه فطوبی 

 (1« )لمنْ ثبت علیْها و الْویْل لمنْ نکثها

م صادق علیه السالم نقل می کند: به درستی که روز نوروز همان معلی بن خنیس از اما

روزی است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در عید غدیرخم برای امیرالمومنین علی علیه 

السالم بیعت گرفت و مسلمانان به والیت وی اقرار کردند، خوشا به حال آنان که به این 

 ن بیعت را شکستند...بیعت، استوار ماندند و وای بر آنان که آ
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ما منْ یوْم نوْروز اال نحْن نتوقع فیه الْفرج...؛هیچ نوروزی نیاید، جز »همچنین فرموده اند: 

 (2...« )آنکه ما در آن توقع فرج داریم 

 .110/ ص 51بحاراالنوار/ ج  -(1)

ما من یوم نیروز »؛ 052، ص 1؛ مستدرک الوسایل، ج 113/ ص 51بحاراالنوار/ ج  -(2)

 و نحن نتوقع فیه الفرج النه من ایامنا و ایام شیعتنا؛ هیچ نوروزی نیست مگر آن که ما اال

در آن روز منتظر فرج ظهور قایم آل محمد صلی اهلل علیه وآله هستیم؛ چرا که نوروز از 

 «روزهای ما و شیعیان ما است.

 اثبات تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز 

 دین تحقیق و اثبات بزرگان و علمای

عالمه بزرگوار محمد تقی مجلسی رحمه اهلل علیه در روضه المتقین و عالمه محمد باقر 

مجلسی رحمه اهلل علیه در کتاب السّماء و العالم در جلد سوم مفصل این مطلب را بررسی 

نموده اند و همچنین مرحوم صاحب جواهر الکالم و فاضل هندی و عالمه شعرانی در 

 وائد نجومی و تاریخ این مطلب را ثابت نموده اند.قرن معاصر با استفاده از ق

 22ص: 

عالمه محمد تقی مجلسی رحمه اهلل علیه با استفاده از روایت مُعَلَّی بْنِ خُنَیْس  -1توضیح:

و کفی به شرفا و فضاًل انه کان جلوسه علیه السالم »در روضه المتقین می فرمایند: 

 ( 14« )للخالفه.

 همچنین فاضل هندی در کشف اللثام می فرمایند:صاحب جواهر الکالم و  -2
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اول فروردین به حساب تقویم در سال دهم هجری مطابق با نوزدهم ذی الحجه می شود 

و چون ماه در شب سی ام دیده نشد اول فروردین مطابق با هجدهم ذی الحجه سال دهم 

 یعنی روز غدیرخم گردید.

ر کتاب السماء و العالم مفصل این موضوع عالمه محمد باقر مجلسی رحمه اهلل علیه د -0

را بررسی نموده اند. در جلد سوم کتاب السماء و العالم این مطلب تحقیق و بررسی کامل 

ذی الحجه سال دهم  10گردیده و حاالت مختلف آن بررسی گردید و نتیجه اینکه 

 هجری شمسی می باشد. 11هجری قمری مطابق با اول فروردین سال 

 یخی و نجومیاز لحاظ تار

تقارن عید غدیر سال دهم هجری با نوروز در گاهنامه سه هزار ساله و طبق قواعد و 

جداول نجومی درست می باشد و نرم افزار مبدل تاریخ نیز این مطلب را اثبات کرده 

 است.

در زمانهای گذشته چون مبدل تاریخ مثل امروز نبوده و امکان تبدیل تاریخ به شکل نرم 

د نداشته،بوسیله زیج این کار را می کردند. زیج کتابی است که حاصل ثمره افزاری وجو

 ریاضی بوده که شامل یک سلسله قوانین و قواعد و جداول می باشد.-دانشمندان فلکی

عالمه شعرانی از زیج محمد شاه هندی حدود یک صد سال قبل؛ و همچنین شخص  -1

 ید غدیر سال دهم هجری را ثابت نمود دیگری از زیج بهادرخانی این تطبیق نوروز با ع

 20ص: 

 آمده: 10در گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله از احمد بیرشک در صفحه  -2
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اول محرم یازدهم هجری مطابق با دوازدهم فروردین سال یازدهم هجری شمسی، 

 بنابراین هجدهم ذیحجه سال دهم برابر اول فروردین سال یازدهم هجری شمسی.

 عظمت عید غدیر

 عید غدیر 

قال الصادق علیه السالم:هُوَ قَالَ فَقَالَ لِی إِنَّ أَنْبِیَاءَ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانُوا إَِذا أَرَادَ أَحَدُُهمْ أَْن 

ی نَصََب ذِیَعْقِدَ الْوَصِیَّهَ وَ الْإِمَامَهَ مِنْ بَعْدِهِ فَفَعَلَ ذَلِکَ جَعَلُوا ذَلِکَ الَْیوْمَ ِعیداً وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّ

 فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً لِلنَّاسِ عَلَما...

امام صادق علیه السالم می فرماید: انبیاء بنی اسرائیل روزی را که جانشینِ بعد از خود را 

ه هم روزی است که پیامبر صلی اللَّه علی« عید غدیر»تعیین می کردند عید قرار می دادند. 

 را برای مردم منصوب فرمود....و آله علی علیه السالم 

بدون شک عید گرفتن غدیر به معنای زنده نگه داشتن آن روز تاریخی در دلهای شیعیان 

و احیای محتوای آن در مقابل دشمنان است، و به عنوان عالمتی بزرگ بر صفحه ی 

 تاریخ تشیع نقش بسته و نشان دائمی والیت است. 

 140: ، ص04بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 عهد معهود 

 قال الصادق علیه السالم ...اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ یَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ 

 است.« عهد معهود»امام صادق علیه السالم فرمود: نام عید غدیر در آسمانها روز 

 204اسرارغدیر صفحه 
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 روز غدیر،روز اظهار شادی و سرور است

امام صادق علیه السالم فرمود: روز غدیر روزی است که به عنوان اظهار سرور از نعمت 

 والیت که خداوند بر شما منت گذارده، باید شکر و حمد خدا نمائید.

 .140ص  04بحاراألنوار: ج 

 غدیر افضل از سه عید دیگر

الطِّرَازِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَی  وَ مِنْ أُولَئِکَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

لَی اللَِّه الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ زُفَّتْ َأرْبَعَهُ أَیَّامٍ إِ

یَوْمُ الْفِطْرِ وَ یَوْمُ الْأَضْحَی وَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ وَ یَوُْم  عَزَّ وَ جَلَّ کَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ إِلَی خِدْرِهَا

نَّ إِ  غَدِیرِ خُمٍّ وَ یَوْمُ غَدِیرِ خُمٍّ بَیْنَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ یَوْمِ الْجُمُعَهِ کَالْقَمَرِ بَیْنَ الْکَوَاکِبِ وَ

نَ وَ مُقَرَّبِینَ وَ سَیِّدُهُمْ یَوْمَئِذٍ جَبْرَئِیلُ وَ أَْنبِیَاَء اللَّهِ الْمُرْسَلِیاللَّهَ لَیُوَکِّلُ ِبغَدِیرِ خُمٍّ مَلَائِکَتَهُ الْ

أَوْلِیَاَء  سَیِّدُهُمْ یَوْمَِئذٍ مُحَمَّدٌ ص وَ َأوْصِیَاَء اللَّهِ الْمُنْتَجَِبینَ وَ سَیِّدُهُمْ یَوَْمئِذٍ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ

وْمَئِذٍ سَلْمَانُ وَ أَُبو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ عَمَّارٌ حَتَّی یُورِدَهُ الْجِنَانَ کَمَا یُورِدُ الرَّاعِی اللَّهِ وَ سَادَاُتهُمْ یَ

ی وَ إِ بِغَنَمِهِ الْمَاءَ وَ الْکَلَاءَ قَالَ الْمُفَضَّلُ سَیِّدِی تَأْمُرُنِی بِصِیَامِهِ قَالَ لِی إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ

جَّی نَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی آدَمَ ع فَصَامَهُ ]فَصَامَ [ شُکْراً لِلَّهِ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِیاللَّهِ 

مُ الَّذِی وْ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ إِبْرَاهِیمَ ع مِنَ النَّارِ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی عَلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنَّهُ الْیَ

ی سَ أَقَامَ مُوسَی هَارُونَ ع عَلَماً فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَْومُ الَّذِی أَظْهَرَ عِی

وُْم الَِّذی الْیَ ع وَصِیَّهُ شَمْعُونَ الصَّفَا فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ ]عَلَی ذَلِکَ [ الْیَوِْم وَ إِنَّهُ

 تَعَالَی وَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً لِلنَّاسِ عَلَماً وَ أَبَانَ فِیهِ فَضْلَهُ وَ وَصِیَّهُ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَبَارَکَ

 مَرَضَاتُ الرَّحْمَنِ وَ مَرْغَمَهُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنَّهُ لَیَوْمُ صِیَامٍ وَ قِیَامٍ وَ إِطْعَامٍ وَ صِلَهِ الْإِخْوَانِ وَ فِیهِ

 الشَّیْطَان. 

 24ص: 
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از مفضل بن عمر منقول است که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که 

در روز قیامت چهار روز را با نهایت حسن و زینت در صحرای محشر حاضر سازند به 

و جمعه و غدیر است و روز نحوی که عروس را به حجله برند و آن روز فطر واضحی 

غدیر در میانه این روزها مانند ماه شب چهارده باشد در میان کواکب و به درستی که حق 

سبحانه و تعالی موکل می سازد روز غدیر خم فرشتگان مقرب را و سید ایشان در آن 

روز جبرئیل علیه السالم خواهد بود و موکل می گرداند به غدیر خم پیغمبران مرسل را 

و سید ایشان در آن روز حضرت محمد صلی اللَّه علیه و آله خواهد بود و هم چنین 

اوصیاء پیغمبران را و سید ایشان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه خواهد بود، و تا 

متابعان انبیاء را و سید ایشان سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار خواهند بود و آن را به بهشت 

شبانان گوسفندان خود را به آب و علف برند پس مفضل گفت ای بزرگوار  برند چنانکه

من می فرمایی که روزه بگیرم روز غدیر را حضرت سه مرتبه فرمودند که آری و اللَّه 

بتحقیق که این روزیست که حق سبحانه و تعالی توبه حضرت آدم را در این روز قبول 

ل توبه روزه گرفتند، و این روزیست که فرمود و آن حضرت این روز را به شکرانه قبو

حق سبحانه و تعالی حضرت ابراهیم خلیل را از آتش نجات داد و آن حضرت علیه السالم 

به شکرانه این روز را روزه گرفتند، و این روزیست که حضرت موسی حضرت هارون 

یست زرا خلیفه خود گردانید در آن پس به شکرانه این روز را روزه گرفتند، و این رو

که حضرت عیسی علیه السالم شمعون الصفا را وصی خود گردانید و او به شکرانه روزه 

گرفت و این روزیست که حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله حضرت امیر 

المؤمنین صلوات اللَّه علیه را خلیفه و جانشین خود فرمودند آن حضرت به شکرانه این 

روز صیام است و طعام دادن شبش مثل طعام دادن فئام است و روز را روزه داشتند و این 

این روز احسان با اخوان است و این روز خوشنودی رحمان است و به خاک مالیدن بینی 

 شیطان است.
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 25ص: 

 411، ص: 1القدیمه(، ج  -إقبال األعمال )ط 

 اعمال روز عید غدیر

 تبریک و تهنیت گفتن 

هرگاه در این روز برادر مؤمن خود را مالقات کردی بگو: امام صادق علیه السالم فرمود: 

ذی لَّالْحَمْدُ للَّهِِِ الَّذی أَکْرَمَنا بِهذَا الْیَوْمِ وَ جَعَلَنا مِنَ الْمُؤْمِنینَ، وَ جَعَلَنا مِنَ الْمُوفینَ بِعَهْدِهِ ا»

أَمْرِهِ وَالْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنا مِنَ عَهِدَهُ إِلَیْنا وَ میثاقِهِ الَّذی واثَقَنا بِهِ مِنْ وِالیَهِ وُالهِ 

 «. الْجاحِدینَ وَ الْمُکَذِّبینَ بِیَوْمِ الدّینِ

شکر خدای را که ما را به این روز گرامی داشته و ما را از مؤمنان و از وفاداران به پیمانی »

ه ان عدالت از ما گرفتکه با ما بسته و عهدی که درباره ی والیان امرمان و بر پا دارندگ

 «.قرار داده است، و ما را از منکران و تکذیب کنندگان روز قیامت قرار نداده است

  240اسرارغدیر صفحه 

 صلوات و لعن و برائت 

 ..قال الصادق علیه السالم:...تُکْثِرُ الصَّلَاهَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ .

امام صادق علیه السالم فرمود: در این روز بر محمد و آل محمد علیهم السالم بسیار 

 صلوات بفرست، و از ظالمان بر آنان برائت بجوی. 

 143، ص: 4اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 ذکر لعن در این روز
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ثینَ َو اِحدِیْنَ وَ النّاکِاللَّهُمَّ الْعَنِ الْج»امام صادق علیه السالم فرمود: در این روز بسیار بگو: 

. «الْمُغَیِّرینَ وَ الْمُبْدِلینَ وَ الْمُکَذِّبینَ الَّذینَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدّینِ مِنَ الْأَوَّلینَ وَ الْآخِرینَ

خداوندا، منکران و عهدشکنان و تغییردهندگان و تبدیل کنندگان )بدعت گذاران( و »

 «.ولین و آخرین را لعنت فرماتکذیب کنندگانِ روز قیامت، از ا

  252اسرارغدیر صفحه 

 شکر و حمد الهی 

امام صادق علیه السالم فرمود: این روز، روزِ شکر خداوند و حمد اوست بر آنچه خداوند 

 از امر والیت بر شما ارزانی داشته است.

 21ص: 

ادعیه ی مفصلی درباره ی چگونگی شکرگزاری در این روز وارد شده است که مضمون 

 یکی از آنها چنین است: 

شکر خدا را که فضیلتِ این روز را به ما شناسانید و حرمت آن را به ما فهمانید، و با 

 معرفت آن به ما شرافت داد. 

  250اسرارغدیر صفحه 

 زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السالم

َلانَا أَِمیرِ الْمُؤْمِِنینَ   عَنْ أَبِی عَبِْد اللَّهِ علیه السالم قَالَ إَِذا ُکنْتَ فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ فِی مَشَْهدِ مَوْ

  وَ هِعلیه السالم فَادْنُ مِنْ َقبْرِهِ بَعْدَ الصَّلَاهِ وَ الدُّعَاءِ وَ إِنْ کُْنتَ فِی بُعْدٍ فَأَوْمِ إِلَیْهِ بَعْدَ الصَّلَا

 وَ هِ هَذَا الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی وَلِیِّکَ وَ أَخِی نَبِیِّکَ وَ وَزِیرِهِ وَ حَبِیبِهِ وَ خَلِیلِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّ

نَ آمَنُوا بِِه یخِیَرَتِهِ مِنْ أُسْرَتِهِ وَ وَصِیِّهِ وَ صَفْوَتِهِ وَ خَالِصَتِهِ وَ أَمِیِنهِ وَ وَلِیِّهِ وَ أَشْرَفِ عِتَْرتِهِ الَّذِ
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 ]سُنَِنِه هِوَ أَبِی ذُرِّیَّتِهِ وَ بَابِ حِکْمَتِهِ وَ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدَّاعِی إِلَی شَرِیعَتِهِ وَ الْمَاضِی عَلَی سُنَّتِ

 مَا صَلَّیَْت الْمُحَجَّلِینَ أَفْضَلَ [ وَ خَلِیفَتِهِ عَلَی أُمَّتِهِ سَیِّدِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ

بِیَِّک نَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ أَوْصِیَاءِ أَنْبِیَائِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ عَنْ

الَکَ وَ حَرَّمَ حَرَامَکَ وَ أَقَاَم ص مَا حُمِّلَ وَ رَعَی مَا اسْتُحْفِظَ وَ حَفِظَ مَا اسْتُودِعَ وَ حَلَّلَ حَلَ

أَحْکَامَکَ وَ دَعَا إِلَی سَبِیلِکَ وَ وَالَی أَوْلِیَاءَکَ وَ عَادَی أَعَْداءَکَ وَ جَاهَدَ النَّاکِِثینَ فی ]عَنْ 

ا تَأْخُذُهُ فِی دْبِرٍ لَ[ سَبِیلِکَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ عَنْ أَمْرِکَ صَابِراً مُحْتَسِباً ]مُقْبِلًا[ غَیْرَ مُ

 اللَّهِ لَوْمَهُ لَائِمٍ حَتَّی بَلَغَ فِی ذَلِکَ الرِّضَا وَ سَلَّمَ إِلَیْکَ الْقَضَاءَ وَ عَبَدَکَ مُخْلِصاً وَ نَصَحَ لَکَ 

اً هَادِیاً مَهْدِیّاً اللَّهُمَّ اً زَکِیّمُجْتَهِداً حَتَّی أَتَاهُ اْلیَقِینُ فَقَبَضَْتهُ إِلَیْکَ شَهِیداً سَعِیداً وَلِیّاً تَقِیّاً رَضِیّ

ین صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَنْبِیَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِ

. 

 24ص: 

ه یامام صادق علیه السالم می فرماید: اگر در روز عید غدیر در مشهد امیرالمؤمنین عل

السالم )یعنی نجف( بودی کنار قبر آن حضرت برو و نماز و دعا بخوان، و اگر در 

 شهرهای دور دست بودی به سوی او اشاره کن و این دعا را بخوان.... 

 434، ص: 1القدیمه(، ج  -إقبال األعمال )ط 

 نماز و روزه وعبادت در روز عید غدیر

 عبادت و نماز

 امام صادق علیه السالم فرمود: این روز، روز عبادت و نماز است.

  254اسرارغدیر صفحه 
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 نمازبه عنوان شکر خداوند

ی فِ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعََتیْنِ مِنْ َقبْلِ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ بِنِصْفِ سَاعَهٍ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقْرَأُ

الْحَمْدِ عَشْراً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ عَشْراً وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ عَشْراً عَدَلَتْ  کُلِّ رَکْعَهٍ سُورَهَ

مِنْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَهَ أَلْفِ حَجَّهٍ وَ مِائَهَ أَلْفِ عُمْرَهٍ وَ مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَهً 

 نْیَا وَ الْآخِرَهِ کَائِنَهً مَا کَانَتْ إِلَّا َأتَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی قَضَائِهَا فِی یُسْرٍ وَ عَافِیَهٍ حَوَائِجِ الدُّ

کعت دو ر -به عنوان شکر خداوند -امام صادق علیه السالم فرمود: نیم ساعت قبل از ظهر

د ده مرتبه، سوره ی نماز بخوان. در هر رکعت سوره ی حمد ده مرتبه، سوره ی توحی

 قدر ده مرتبه، آیه الکرسی ده مرتبه. 

هر کس این نماز را بخواند نزد خداوند معادل صد هزار حج و صد هزار عمره است و 

 هر حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را از خدا بخواهد به آسانی و عافیت بر می آورد.

  254اسرارغدیر صفحه 

 نماز در مسجد غدیر

أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبِْد عِدَّهٌ مِنْ 

ِنیَن اللَّهِ علیه السالم قَالَ: یُسْتَحَبُّ الصَّلَاهُ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَقَامَ فِیهِ أَِمیرَ الْمُؤْمِ

 الم وَ هُوَ مَوْضِعٌ َأظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْحَقَّ.علیه الس

 20ص: 

امام صادق علیه السالم فرمود: مستحب است نماز در مسجد غدیر، چرا که پیامبر صلی 

اهلل علیه و آله در آن مکان امیرالمؤمنین علیه السالم را منصوب فرموده و خداوند حق را 

 است. در این روز ظاهر نموده 
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  254اسرارغدیر صفحه 

 روزه به عنوان شکر

امام صادق علیه السالم فرمود: این روز، روزی است که امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان 

 شکر خداوند روزه گرفت.

  255اسرارغدیر صفحه 

 روزه معادل صد حج و صد عمره ی مقبول

قال الصادق علیه السالم :... ثواب ذلک و صیامه یعدل عند اللَّه عز و جل فی کل عام مائه 

 حجه و مائه عمره مبرورات متقبالت ...

امام صادق علیه السالم فرمود: روزه ی این روز معادل صد حج و صد عمره ی مقبول 

 است.

 1402، ص: 3الوافی، ج 

 روزه معادل روزه ی شصت ماه است

بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشٍِد عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَِّه  عَلِیُّ

علیه السالم قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرَ الْعِیدَیْنِ قَالَ نَعَمْ یَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا 

فُهُمَا قُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ هُوَ یَوْمٌ نُصِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیِْه وَ أَشْرَ

ُر ثِ فِیهِ عَلَماً لِلنَّاسِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا یَْنبَغِی لَنَا أَنْ نَْصنَعَ فِیهِ قَاَل تَصُوُمهُ یَا حَسَنُ وَ تُکْ

هِمْ کَاَنْت یْصَّلَاهَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَال

مَنْ صَامَهُ قَالَ لِتَأْمُرُ الْأَوْصِیَاءَ بِالْیَوْمِ الَّذِی کَانَ یُقَامُ فِیهِ الْوَصِیُّ أَنْ یُتَّخَذَ عِیداً قَالَ قُلْتُ فَمَا 
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 فِیِه تْصِیَامُ سِتِّینَ شَهْراً وَ لَا تَدَعْ صِیَامَ یَوْمِ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی نَزَلَ

 النُّبُوَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه واله وَ ثَوَابُهُ ِمثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.

 23ص: 

 «.روزه ی این روز معادل روزه ی شصت ماه است»ام صادق علیه السالم فرمود: ام

 «.کفاره ی شصت سال است»و در حدیثی فرمود: 

 «.افضل از روزه ی شصت سال است»و در حدیثی فرمود: 

 143، ص: 4اإلسالمیه(، ج  -والکافی )ط  255اسرارغدیر صفحه 

 روزه گرفتن به قدر عمر دنیا

بَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ وَ َعلَی آبَائِهِ وَ أَْبنَائِِه ...سَمِعْتُ أَ

مَا  یَقُولُ صَوْمُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ الدُّنْیَا لَوْ عَاشَ إِنْسَانٌ عُمُرَ الدُّنْیَا ثُمَّ لَوْ صَامَ

 رَتِ الدُّنْیَا لَکَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِکَ....عُمِّ

حضرت صادق علیه السالم فرمود: که روزه روز غدیر خم برابر روزه داشتن عمر دنیا 

 باشد اگر زندگانی کند آدمی .

 03ترجمه جامع األخبار، ص:  -کاشف األستار

 زیارت امام صادق در روز غدیر

صادق علیه الساّلم روایت شده که فرمود:هرگاه از امام «اقبال»زیارتی است که در کتاب

در روز عید غدیر،کنار قبر شریف حضرت امیر مومنان علیه الساّلم باشی،نزدیک قبر 
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شریف آن جناب برو،و پس از نماز و دعا،و اگر در شهرهای دیگر باشی بعد از نماز 

 اشاره کن به جانب آن حضرت،و دعا این است:

لِیِّکَ َو أَخِی نَِبیِّکَ وَ وَزِیرِهِ وَ حَبِیبِهِ وَ خَِلیلِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّهِ وَ خِیَرَتِهِ مِْن اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی وَ

ِلیِّهِ وَ أَشْرَفِ ِعتْرَتِهِ الَّذِینَ آمَنُوا بِهِ   َأبِی وَأُسْرَتِهِ وَ وَصِیِّهِ وَ صَفَْوتِهِ وَ خَالِصَتِهِ وَ أَمِینِهِ وَ وَ

بَابِ حِکْمَتِهِ وَ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدَّاعِی إِلَی شَرِیعَتِهِ وَ الْمَاضِی عَلَی سُنَّتِهِ وَ خَلِیفَتِِه ذُرِّیَّتِهِ وَ 

لَی أَحَدٍ عَلَی أُمَّتِهِ سَیِّدِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَ

 نْ خَلْقِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ أَوْصِیَاءِ أَنْبِیَائِکَ.مِ

خدایا درود فرست بر ولیّ ات،و برادر پیامبرت،و وزیر و حبیب و دوستش،و جایگاه 

راز،و برگزیده از خانواده اش،و جانشینش،و پاک و خالص و امین و ولیّ اش و شریف 

 و درگاه حکمت و گویای به حجّت ترین عترتش،آنان که به او ایمان آوردند،و پدر نسل

و دعوت کننده به شریعتش،و رهرو روشش،و جانشین او بر ملّتش،سرور مسلمانان،و امیر 

مؤمنان،و پیشرو سپیدرویان،برترین درودی که بر یکی از خلق خود،و برگزیدگان و 

 جانشینان پیامبرانت فرستادی،

 00ص: 

لَّغَ عَنْ نَبِیِّکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا حُمِّلَ وَ رَعَی مَا اسْتُحْفِظَ وَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَ

حَفِظَ مَا اسْتُودِعَ وَ حَلَّلَ حاَللَکَ وَ حَرَّمَ حَرَامَکَ وَ أَقَامَ أَحْکَامَکَ وَ دَعَا إِلَی سَبِیلِکَ وَ 

اهَدَ النَّاکِثِینَ عَنْ سَبِیلِکَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ عَنْ وَالَی أَوْلِیَاءَکَ وَ عَادَی أَعْدَاءَکَ وَ جَ

ا ضَأَمْرِکَ صَابِرا مُحْتَسِبا مُقْباِل غَیْرَ مُدْبِرٍ ال تَأْخُذُهُ فِی اللَّهِ لَوْمَهُ الئِمٍ حَتَّی بَلَغَ فِی ذَلِکَ الرِّ

َک نَصَحَ لَکَ مُجْتَهِدا حَتَّی أَتَاهُ اْلیَقِینُ فَقَبَضْتَهُ إِلَیْ  وَ سَلَّمَ إِلَیْکَ الْقَضَاءَ وَ عَبَدَکَ مُخْلِصا وَ

لَّْیَت شَهِیدا سَعِیدا وَلِّیا تَقِیّا رَضِیّا زَکِیّا هَادِیا مَهْدِیّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِْه أَفْضَلَ مَا صَ

 یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَنْبِیَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ 
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خدایا من شهادت می دهم که او از جانب پیامبرت(درود خدا بر او و خاندانش)آنچه را 

بر عهده داشت رساند،و آنچه رساند،و آنچه نگهداری اش از او خواسته شده بود رعایت 

کرد،و آنچه را به او سپرده شده بود حفظ کرد،حالل کرد حاللت را،و حرام کرد حرامت 

را،و بپاداشت احکامت را و فرا خواند به راهت،و دوست داشت دوستانت را،و دشمن 

داشت دشمنانت را،و با پیمان شکنان از راهت،و ستمکاران،و خارج شدگان از فرمانت 

نبرد کرد،درحالی که شکیبایی به خرج داد،و به حساب خدا گذاشت،روی کنان نه روی 

باکی به خود راه نداد،تا در این زمینه به مقام  گردان،و از سرزنش کنندگان،درراه خدا

رضا رسید،و قضا را تسلیم تو کرد،و خالصانه تو را پرستید،و با کوششی سخت 

خیرخواهی نمود،تا مرگ او فرا رسید،پس به سوی خود شهید و خوشبخت و ولی 

پرهیزگار و پسندیده و پاک و هدایتگر و هدایت شده قبض روحش نمودی.خدای بر 

د و خاندان او درود فرست،برترین درودی که بر یکی از پیامبران و برگزیدگانت محمّ

 فرستادی،ای پروردگار جهانیان.

 01ص: 

گر ای این روز شریف،زیارتی دیبر«مصابح الزائر»مؤلّف گوید:سیّد ابن طاووس در کتاب

نقل کرده،که اختصاصش به این روز معلوم نیست و آن زیارت مرکّب از دور زیارت 

 قرار داده است.«تحفه»است،که عالّمه مجلسی آنها را زیارت دوم و سوم کتاب 

 000، ص: 2الحدیثه(، ج  -اإلقبال باألعمال الحسنه )ط 

 خصوصیات شیعه ی غدیر

 شیعه ما نیست
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هَ مَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه الساّلم لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ أَنْکَرَ أَرْبَعَعُ

 أَشْیَاءَ الْمِعْرَاجَ وَ الْمُسَاءَلَهَ فِی الْقَبْرِ وَ خَلْقَ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ وَ الشَّفَاعَهَ.

عفر صادق علیه الساّلم فرمود:هر کس چهار چیز را انکار عماره گفت: حضرت امام ج

 کند، شیعه ما )آل محمّد( نیست:

معراج رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ، سؤال ]نکیر و منکر[ در قبر، خلق شدن 

 بهشت و جهنّم و شفاعت.

 124صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 

 نگه داشتن از حرام

اللَّهِ علیه الساّلم یَقُولُ وَ اللَّهِ مَا شِیعَهُ عَلِیٍّ علیه الساّلم إِلَّا مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ  عَنْ أَبِی عَبْدِ

 وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ.

از امام جعفر صادق علیه الساّلم روایت شده است که فرمود:به خدا سوگند، شیعه علی 

السّالم نیست، مگر کسی که شکم و عورتش را از حرام نگه بدارد و اعمالش را علیه 

برای ]جلب رضایت [ پروردگارش انجام دهد و به ثواب و پاداش او امیدوار باشد و از 

 (1کیفرش بهراسد.)

ونِ ذُُبَل کَانُوا خُمْصَ الْبُطُ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ:إِنَّ شِیَعهَ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ

وَرَعِ وَ لْالشِّفَاهِ وَ أَهْلَ رَأْفَهٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ یُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِیَّهِ فَأَعِینُوا عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِا

 الِاجْتِهَادِ.

 02ص: 
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ه السّالم، از امام صادق علیه الّسالم روایت شده است که فرمود:شیعیان علی علی

شکمهایشان الغر و لبهایشان خشکیده بود. آنها اهل رأفت و مهربانی و علم و بردباری 

بودند. اکنون نیز به زهد و بی رغبتی به دنیا شناخته می شوند. پس با پرهیزکاری از گناه، 

و سعی و تالش در کارهای نیک، خودتان را بر آنچه به آن عقیده دارید )والیت اهل 

 (2ی کنید.)بیت( یار

شَْتدَّ اعَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ قَاَل أَُبو عَْبدِ اللَّهِ علیه السّالم إِنَّمَا شِیعَُه جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطُْنهُ وَ فَرْجُهُ وَ 

 فَرٍ.یعَهُ جَعْجِهَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُوَلئِکَ فَأُولَئِکَ شِ

مفضّل گفت: امام صادق علیه الساّلم فرمود:شیعه جعفر امام ششم علیه الساّلم کسی است 

که شکم و فرج خود را از حرام باز می دارد، به شدّت ]علیه نفسش [ جهاد می کند، 

اعمالش را برای ]رضای [ خالقش انجام می دهد، به ثواب و پاداش او چشم امید دارد و 

تش می هراسد. پس هر گاه این گونه اشخاص را دیدی، ]بدان که [ آنها شیعه از عقوب

 (0جعفر بن محمّد علیهما الساّلم هستند.)

 00( صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 1)

 03( صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 2)

 40( صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 0)

 توجه به مستمندان شیعه

عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ کَیْفَ مَنْ  مُحَمَّدِ بْنِ

هِْم ئِخَلَّفْتَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَ زَکَّی وَ أَطْرَی فَقَالَ لَهُ کَیْفَ عِیَادَهُ أَغْنِیَائِهِمْ لِفُقَرَا

یلَهٌ قَالَ کَیْفَ مَُواصَلَهُ أَغِْنیَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ فِی ذَاتِ أَیْدِیهِمْ فَقَالَ إِنَّکَ تَذْکُرُ أَخْلَاقاً مَا قَالَ قَلِ

 هِیَ فِیمَنْ عِنْدَنَا قَالَ فَکَیْفَ یَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ لَنَا شِیَعهٌ.
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م بودم که مردی وارد شد و سالم محمّد، پسر عجالن گفت:من نزد امام صادق علیه الساّل

کرد.امام علیه الّسالم از او پرسید:برادرانت را در چه حالی ترک کردی؟او ]در پاسخ از 

برادران دینی اش [ به خوبی یاد کرد و در ستایش آنها مبالغه نمود.امام علیه الساّلم به او 

ها روند و جویای احوال آنفرمود: ثروتمندان آنها تا چه اندازه به عیادت تهیدستانشان می 

می شوند؟ گفت: به ندرت.حضرت فرمود: ارتباط مالی ثروتمندان آنها با تهیدستانشان 

چگونه است ]آیا توانگران به تهیدستان از نظر مالی کمک می کنند[؟ عرض کرد:شما 

 از اخالق و صفاتی یاد می کنید که ]اساسا[ در بین ما نیست.

 00ص: 

 م فرمود: پس آنها، چگونه می پندارند که از شیعیان ما هستند؟امام صادق علیه الّسال

 05صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 

 معیاردوستی

عَنِ الصَّادِقِ علیه الساّلم قَالَ: مَنْ أَحَبَّ کَافِراً فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَ مَنْ َأبْغََض کَافِراً فَقَدْ أََحبَّ 

 اللَّهَ ثُمَّ قَالَ علیه الّسالم صَدِیقُ عَدُوِّ اللَّهِ عَدُوُّ اللَّهِ.

ارد، با را دوست بدعالء بن فضیل گفت: امام صادق علیه السّالم فرمود:هر کس کافری 

خدا دشمنی کرده، و هر کس با کافری دشمنی کند، با خدا دوستی کرده است. سپس 

 (1فرمود: دوست دشمن خدا، دشمن خداست.)

 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه الساّلم قَالَ: مَنْ جَالَسَ أَهْلَ الرَّیْبِ فَهُوَ مُرِیبٌ.

ام صادق علیه السّالم فرمود:هر کس با شکّاکان جماعتی از شیعیان نقل کرده اند که ام

 (2مجالست نماید، خود او نیز اهل شکّ است.)
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عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم یَقُولُ لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا 

قُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ أَهْلَ الْبَْیتِ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً یَ

 عَدُوًّا عَنَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَالَوْنَا وَ تَتَبَرَّءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا وَ قَالَ علیه الساّلم مَنْ أَشْبَ

 (0لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا.)

ی بن خنیس گفت: از امام صادق علیه السّالم شنیدم که فرمود:ناصبی )دشمن اهل معلّ

بیت علیهم السّالم( کسی نیست که با ما آل محمّد عداوت و دشمنی داشته باشد، زیرا تو، 

کسی را پیدا نمی کنی که بگوید من نسبت به محمّد و آل محمّد بغض و کینه دارم، بلکه 

شما دشمنی کند، در حالی که می داند شما ما را دوست ناصبی آن کسی است که با 

دارید و از دشمنانمان بیزاری می جویید. همچنین آن حضرت فرمود: هر کس دشمن ما 

 (4را سیر کند، مانند این است که دوست ما را به قتل رسانده است.)

 04ص: 

کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ شِیعَتِنَا وَ هُوَ  عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه الساّلم

 مُتَمَسِّکٌ بِعُرْوَهِ غَیْرِنَا

مفضّل بن عمر گفت: امام صادق علیه الساّلم فرمود:دروغ می گوید کسی که گمان می 

 ( 5کند از شیعیان ماست، در حالی که به غیر ما تمسّک می جوید.)

 03-04دی، ص: (صفات الشیعه / ترجمه توحی4()0()2()1)

 20(صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 5)

 آل محمّد علیهم الساّلم را نزد مردم محبوب و دوست داشتنی کنید
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وِل سُِِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَلَّمْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم بِمِنًی ثُمَّ ُقلْتُ یَا ابْنَ رَ

َقوْمٌ مُْجتَازُونَ لَسْنَا نُطِیقُ َهذَا الْمَجْلِسَ مِنْکَ کُلَّمَا أَرَدْنَاهُ فَأَوْصِنَا قَالَ علیه الّسالم اللَّهِ إِنَّا 

 عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ وَ حُسْنِ الصُّحْبَهِ لِمَنْ صَحِبَکُمْ وَ إِفْشَاءِ 

طْعَامِ الطَّعَامِ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ عُوُدوا مَرْضَاهُمْ وَ اتَّبُِعوا جَنَائِزَهُمْ فَإِنَّ أَبِی السَّلَامِ وَ إِ

اَن کَحَدَّثَنِی أَنَّ شِیعَتَنَا َأهْلَ الَْبیْتِ کَاُنوا خِیَارَ مَنْ کَانُوا ِمنْهُمْ إِنْ کَانَ فَقِیهٌ کَانَ مِنْهُمْ وَ إِنْ 

مِنْهُمْ وَ إِنْ کَانَ إِمَامٌ کَانَ مِنْهُمْ وَ إِنْ کَانَ صَاحِبُ أَمَانَهٍ کَانَ مِنْهُمْ وَ إِنْ کَانَ  مُؤَذِّنٌ کَانَ

 صَاحِبُ وَدِیعَهٍ کَانَ مِنْهُمْ وَ کَذَلِکَ کُونُوا حَبُِّبونَا إِلَی النَّاسِ وَ لَا تُبَغِّضُونَا إِلَیْهِمْ.

ق علیه الساّلم در منی سالم کردیم.سپس من به آن عبد اللَّه بن زیاد گفت: بر امام صاد

جناب عرض کردم: ای پسر رسول خدا، ما گروهی هستیم که همواره در حال کوچ می 

باشیم و نمی توانیم هر گاه بخواهیم در مجلس شما حاضر شویم، پس به ما سفارشی 

 )نصیحتی( بفرمایید.

حضرت فرمود:شما را به تقوای الهی، راستی در گفتار، ادای امانت، خوش رفتاری با 

کسی که با شما همنشینی می کند، آشکار کردن سالم و غذا دادن به دیگران سفارش 

می کنم. در مساجدشان نماز بگزارید، از بیمارانشان عیادت کنید و به تشییع جنازه هایشان 

مود که شیعیان ما اهل بیت، بهترین افراد اقوامشان بودند. اگر بروید، زیرا پدرم به من فر

]در بین خویشاوندان آنها[ فقیهی، اذان گویی، امام جماعتی، شخص امینی و امانتداری 

 وجود داشت، از شیعیان ما بود، پس شما نیز این گونه باشید.

 05ص: 

نی کنید و باعث کینه و ما )آل محمّد علیهم الساّلم( را نزد مردم محبوب و دوست داشت

 نفرت آنها نسبت به ما نشوید. 
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 43صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 

 شیعیان زینت اهل بیت

یکی دیگر از مهمترین انتظارات امام صادق علیهالسالم از شیعیانش این است که از نظر 

ز اوصاف ا رفتار، به دنبال انجام کارهای نیک و شایسته باشند و از نظر اخالقی برخوردار

نیک و پسندیده، و قرین اخالق زیبای اسالمی باشند. حضرت بر این انتظار سخت پای 

 فشرده و با بیانهای مختلفی آن را ابراز فرموده است، در یک جا میفرماید:

(؛ شیعیان 1شیعتنا اهل الهدی و اهل التقی و اهل الخیر و اهل االیمان و اهل الفتح و الظفر)»

تقوا، اهل خیر و نیکی و اهل ایمان و پیروزی و موفقیت میباشند. در ما اهل هدایت و 

جای دیگر فرمود: به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که عفت شکم را داشته باشد )و 

از خوردن حرام دوری نماید( و برای خدا عمل کند و امید ثواب از او داشته باشد و 

 (2«))تنها( از عقاب او ترس داشته باشد.

اه با بررسی بازتاب اعمال نیک شیعیان و اخالق برجسته آنها در جامعه، انتظار خویش و گ

ه پیرو به هر کس ک»را با تأکید بیشتری از پیروان خود اعالم میدارد، از جمله میفرماید: 

ما است و به گفتههای ما گوش فرا میدهد سالم مرا ابالغ کن، و )بگو( من همه شما 

پرهیزکاری در دین، و تالش و کوشش در راه خدا، و راستگویی و  )شیعیان( را به تقوا،

امانتداری، و سجده طوالنی، و نیکو همسایهداری ...، سفارش میکنم، زیرا هرگاه کسی 

)و شیعه( « جعفری مذهب»از شما به این سفارشات من عمل کند مردم میگویند: این 

دمان میشوم و سایر مردم نیز میگویند: است. و من از این )اثر اجتماعی( و از اعمال شما شا

این است روش ادب و تربیت امام صادق علیهالسالم: ولی اگر برخالف این )روش 

صادقانه و مورد انتظار( بودید، من از عملکرد شما غمگین و شرمنده میگردم!! و مردم نیز 
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شیعه  و این هم)با ناراحتی( خواهند گفت: این هم اثر تربیتی امام صادق)علیهالسالم(!! )

 (0«)امام صادق علیهالسالم.

 01ص: 

به هر کس که پیرو ما است و به گفتههای ما گوش فرا میدهد سالم مرا ابالغ کن، و 

)بگو( من همه شما)شیعیان( را به تقوا، پرهیزکاری در دین، و تالش و کوشش در راه 

ری ...، سفارش خدا، و راستگویی و امانتداری، و سجده طوالنی، و نیکو همسایهدا

میکنم، زیرا هرگاه کسی از شما به این سفارشات من عمل کند مردم میگویند: این 

)و شیعه( است. و من از این )اثر اجتماعی( و از اعمال شما شادمان « جعفری مذهب»

 میشوم.

بیاییم با اعمال و رفتارمان باعث شرمندگی امامان خود نشویم و آبرو و عظمت آنها را 

 حفظ کنیم.

ینا کونوا لنا ز»امام صادق علیهالسالم در جای دیگری از شیعیان درخواست میکند که: 

وال تکونوا علینا شیناً، قولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم و کفوا عن الفضول و قبح 

)شیعیان( زینت ما باشید نه باعث مالمت و سرزنش ما، با مردم نیکو سخن  (؛4القول)

 بگویید، و زبانتان را حفظ کنید و از زیادهروی و زشتگویی بازدارید.

منصور »از تقسیم بیت المال توسط خلیفه وقت « شقرانی»یکی از شیعیان حضرت به نام 

کسی  ت بود تا با شفاعت و وساطتمحروم ماند، در کنار خانه خلیفه منتظر فرص« دوانیقی

حق خود را بگیرد، حضرت صادق علیهالسالم سهم او را گرفت و به وی داد آنگاه فرمود: 

ای شقرانی اعمال نیک از همه نیکو است، ولی از تو نیکوتر است چون به ما نسبت داری 
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 ه)و شیعه ما هستی( و کارهای زشت از همه زشت است ولی از تو زشتتر است)چون ک

 (5«)به ما نسبت داری(.

امام صادق علیه السالم فرمود: )شیعیان( زینت ما باشید نه باعث مالمت و سرزنش ما، با 

 مردم نیکو سخن بگویید، و زبانتان را حفظ کنید و از زیادهروی و زشتگویی بازدارید.

 04ص: 

آله بود و  یه والزم به یادآوری است که شقرانی از خدمتگزاران پیامبر اکرم صلی اهلل عل

عمر طوالنی کرده بود و تا زمان امام صادق علیهالسالم زنده بود، ولی گرفتار مشروب 

بود، لذا امام صادق علیهالسالم به او تذکر داد که تو با دیگران تفاوت داری، تو به ما اهل 

 لبیت نسبت داری لذا احترام این مقام و موقعیت را حفظ کن، چرا که شیعه باید اهل عم

الورع احق الناس ب»نیک، ورع و پرهیزکاری باشد، چنان که امام صادق علیهالسالم فرمود: 

(؛ سزاوارترین مردم به تقوا و دوری از 1آل محمد و شیعتهم، کی تقتدی الرعیه بهم)

حرام، آل محمد صلی اهلل علیه و آله و شیعیان آنها هستند، تا سایر مردم نیز به آنان تأسی 

 نمایند.

کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم لیرو امنکم »ین زمینه امام صادق علیهالسالم فرمود: در ا

(، مردم را با غیر زبان خود به کارهای 4الورع و االجتهاد و الصاله و الخیر فان ذلک داعیه)

نیک دعوت کنید، تا آنان از شما تقوا و ورع و تالش و کوشش در نماز و کارهای خیر 

 «اه)عمل( جاذبه بیشتری دارد )و بهتر مردم را به سوی نیکیها جذب میکند.(ببینند، و این ر

 . 200، ص 2اصول کافی، ج -1

 . 43صفات الشیعه، ص  -2

 . 003، ص 0وسائل الشیعه، ج  -0
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 . 140ابوالفضل طبری، مشکوه االنوار، ص  -4

، ص 4/ مناقب ابن شهر آشوب، ج  400، ص 1شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج  -5

201 . 

 . 140، ص 2سفینه البحار، ج  -1

 . 140، ص 2/ سفینه البحار، ج  40، ص 2اصول کافی، ج  -4

 00ص: 

 خصوصیات شیعه

ِِعَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه الّسالم شِیَعتُنَا َأهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ أَهْلُ اْلوَفَاءِ َو 

لُ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَهِ أَصْحَابُ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ رَکْعَهً فِی الْیَوِْم وَ اللَّیْلَهِ الْقَائِمُونَ الْأَمَانَهِ وَ أَهْ

 بِاللَّیْلِ الصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ یُزَکُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ یَحُجُّونَ الَْبیْتَ وَ یَجْتَِنبُونَ کُلَّ ُمحَرَّمٍ.

دق علیه الساّلم فرمود:شیعیان ما پرهیزکار:، کوشا در کار خیر، ابو بصیر گفت: امام صا

وفادار، امانتدار و اهل زهد و عبادتند. در هر شبانه روز، پنجاه و یک رکعت نماز می 

گزارند. شبها را ]به عبادت [ بیدارند و روزها را روزه می گیرند. زکات مالشان را می 

 از هر کار حرامی دوری می کنند.  دهند و حجّ خانه خدا را بجا می آورند و

 13صفات الشیعه / ترجمه توحیدی، ص: 

 در مورد )والیت( ما سخن بگویید

ِه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَهً بَرَرَهً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّ

 زَاوَرُوا وَ تَلَاقَْوا وَ تََذاکَرُوا َأمْرَنَا وَ أَحْیُوه مُوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَ
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امام صادق علیه الساّلم به اصحاب خود فرمود: پرهیزگار باشید و با هم برادری نیکو 

باشید، در راه خدا با یک دیگر دوستی کنید، و پیوستگی داشته باشید، و به یک دیگر 

ید، و در مورد )والیت( ما سخن بگویید، و مهر ورزید، به دیدار و مالقات یک دیگر رو

 آن را زنده نگهدارید. 

 044مشکاه األنوار / ترجمه هوشمند و محمدی، متن، ص: 

 پیروی از ما را بر شما فریضه قرار داد

قال الصادق علیه السالم: انّ اللّه تبارک وتعالی أوجب علیکم حبّنا ومواالتنا وفرض علیکم 

فلیقتد بنا وانّ من شأننا الورع واالجتهاد وأداء األمانه الی البرّ والفاجر  طاعتنا أال فمن کان منّا

وصله الرحم واقراء الضیف والعفو عن المسی ء ومن لم یقتد بنا فلیس منّا وقال: ال تسفهوا 

 فانّ أئمّتکم لیسوا بسفهاء.

 03ص: 

خداوند تبارک و تعالی دوستی و »امام صادق علیه السالم روایت می شود که فرمود: 

والیت ما را بر شما واجب کرد و پیروی از ما را بر شما فریضه قرار داد، بدانید که هرکس 

از ماست، باید به ما اقتدا کند. همانا پرهیز از گناهان، تالش، پرداخت امانت به نیکوکار 

به خویشان، پذیرایی از مهمان و بخشش گناهکار، از کارها و خصلت  و تبهکار، نیکی

د چرا سفیه و سبک مغز نباشی»و فرمود: «های ماست و هرکس به ما اقتدا نکند از ما نیست.

، ص: 20منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعه(، ج « که پیشوایان تان سفیه نیستند.

1140 

 بریده شود  اگر آنقدر سجده کند که گردنش
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 احَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ: قَالَ إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ لَا تُعْرَفُوا فَافْعَلُوا وَ مَ

ودًا مُعَلَیْکَ إِنْ لَمْ یُثْنِ النَّاسُ عَلَیْکَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ ِإذَا کُْنتَ مَحْ

إِنَّ أَِمیرَ الْمُؤْمِِنینَ علیه الساّلم کَانَ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا لِأَحَِد  -عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی

التَّوْبَهِ َفَو ی لَهُ بِرَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ فِیهَا کُلَّ یَوْمٍ إِحْسَاناً وَ رَجُلٍ یَتَدَارَکُ مَنِیَّتَهُ بِالتَّوَْبهِ َو أَنَّ

بَْیتِ أَلَا َو هْلَ الْاللَّهِ أَنْ لَْو سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُُقهُ مَا َقبِلَ اللَُّه عَزَّ وَ جَلَّ ِمنْهُ عَمَلًا إِلَّا ِبوَلَایَتَِنا أَ

 مَا کُلَّ یَوْمٍ وَ مَا یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا أَوْ رَجَا الثَّوَابَ بِنَا وَ رَضِیَ بِقُوتِهِ نِصْفَ مُدٍّ 

َک أَکَنَّ بِِه رَأْسَهُ وَ هُمْ مَعَ ذَلِکَ وَ اللَِّه خَائِفُونَ وَجِلُونَ َودُّوا أَنَّهُ حَظُّهُمْ مَِن الدُّنْیَا وَ َکذَلِ

ا آتَوْا وَ قُُلوبُهُْم وَجِلَهٌ مَا الَّذِی أََتوْا ِبِه وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَیْثُ یَقُولُ وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ م

یْسَ وَ لَ أَتَْوا وَ اللَّهِ بِالطَّاعَهِ مَعَ الْمَحَبَّهِ وَ الْوَلَایَهِ وَ هُمْ فِی ذَلِکَ خَائِفُونَ أَنْ لَا یُقْبَلَ مِنْهُمْ وَ

هِ الدِّینِ وَ لَکِنَّهُمْ خَافُوا أَْن یَکُونُوا مُقَصِّرِینَ اللَّهِ خَوْفُهُمْ خَوْفَ شَکٍّ فِیمَا هُمْ فِیهِ مِنْ إِصَابَ

کَ جِفِی مَحَبَّتِنَا وَ طَاعَتِنَا ثُمَّ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِی خُرُو

ئِیَ وَ لَا تَتَصَنَّعَ وَ لَا تُدَاهِنَ ثُمَّ قَالَ نِعْمَ صَوْمَعَُه أَنْ لَا تَغْتَابَ وَ لَا تَکْذِبَ وَ لَا تَحْسُدَ وَ لَا تُرَا

اسَْتوْجََب  الْمُسْلِمِ بَیُْتهُ یَکُفُّ فِیهِ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ وَ نَفَْسهُ وَ فَرْجَهُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ نِعْمَهَ اللَّهِ بِقَلْبِهِ

أَنْ یُظْهِرَ شُکْرَهَا عَلَی لِسَانِهِ وَ مَنْ ذَهَبَ یَرَی أَنَّ لَهُ عَلَی الْآخَِر الْمَزِیدَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ 

تَکِبًا رْفَضْلًا فَهُوَ مِنَ الْمُْستَکْبِرِینَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا یَرَی أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ فَضْلًا بِالْعَافَِیِه إِذَا رَآهُ مُ

هَاتَ فَلَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا أَتَی وَ أَنْتَ مَوْقُوفٌ مُحَاسَبٌ َأ لِلْمَعَاصِی فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْ

 مَا تَلَوْتَ قِصَّهَ سَحَرَهِ مُوسَی علیه الساّلم ثُمَّ قَالَ کَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِمَا قَدْ أَنَْعمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ کَمْ 

َلیْهِ وَ َکمْ مِنْ مَفُْتونٍ ِبثَنَاءِ النَّاسِ عََلیْهِ ثُمَّ قَاَل إِنِّی لَأَرْجُو النَّجَاهَ لِمَنْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بَِستْرِ اللَّهِ عَ

عَرَفَ حَقَّنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَهٍ صَاحِبِ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ صَاحِبِ هَوًی وَ الْفَاسِقِ 

ُل إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ یَا حَفْصُ الْحُبُّ أَفْضَثُمَّ تَلَا قُلْ -الْمُعْلِنِ

وَ  مِنَ الْخَوْفِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَحَبَّ اللَّهَ مَنْ أَحَبَّ الدُّنْیَا وَ وَالَی غَیْرَنَا وَ مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا

أَحَبَّ اللََّه تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَبَکَی رَجُلٌ فَقَالَ أَ َتبْکِی لَوْ أَنَّ َأهْلَ السَّمَاوَاتِ َو  أَحَبَّنَا فَقَدْ 

َه نَّالْأَرْضِ کُلَّهُمُ اجْتَمَعُوا یَتَضَرَّعُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُنْجِیَکَ مِنَ النَّارِ وَ یُدْخِلَکَ الْجَ
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ِفیکَ ]ثُمَّ کَانَ لَکَ قَلْبٌ حَیٌّ لَکُنْتَ أَخْوََف النَّاسِ لِلَِّه عَزَّ وَ َجلَّ فِی تِلْکَ الْحَاِل لَمْ یُشَفَّعُوا 

[ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا حَفْصُ کُنْ ذَنَباً وَ لَا تَکُنْ رَأْساً یَا حَفْصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله 

هُ ثُمَّ قَالَ بَیْنَا مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ علیه الساّلم یَعِظُ أَصْحَابَهُ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مَنْ خَافَ اللَّهَ کَلَّ لِسَانُ

فَشَقَّ قَمِیصَهُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ َو جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی قُلْ لَُه لَا تَشُقَّ قَمِیصَکَ وَ لَکِنِ اشْرَحْ لِی 

ی بْنُ عِمْرَانَ علیه الساّلم بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَانْصَرََف عَنْ قَلْبِکَ ثُمَّ قَالَ مَرَّ مُوسَ

مِنْ حَاجَتِهِ وَ هَُو سَاجِدٌ عَلَی حَالِهِ فَقَالَ لَهُ ُموسَی علیه الساّلم لَوْ کَاَنتْ حَاجَتُکَ بِیَدِی 

ی ا مُوسَی لَوْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلْتُهُ حَتَّلَقَضَیْتُهَا لَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَ

 یَتَحَوَّلَ عَمَّا أَکْرَهُ إِلَی مَا أُحِبُّ.

 40ص: 

حفص بن غیاث از امام صادق علیه الساّلم روایت کند که حضرت فرمود: اگر میتوانید 

ی شود بر تو( ت )یا چه مکاری کنید که شناخته نشوید و معروف نگردید! باکی بر تو نیس

اگر مردم مدح و ثنای تو را نگویند، و باکی بر تو نیست )یا چه می شود بر تو( اگر مورد 

نکوهش مردم باشی در صورتی که در پیشگاه خدای تبارک و تعالی ستوده و روسفید 

رای بباشی؟ همانا امیر مؤمنان علیه الساّلم چنان بود که میفرمود: خیری در دنیا نیست جز 

یکی از دو مرد: یکی مردی که در هر روز خود کار نیکی بکردارهای خود بیفزاید، و 

دیگر مردی که تهیه مرگ خود را با توبه و بازگشت ببیند، ولی از کجا میتواند توبه کند، 

بخدا سوگند اگر آنقدر سجده کند که گردنش بریده شود خدای عز و جل کاری را از 

 الیت و دوستی ما خاندان.او نپذیرد جز بوسیله و

آگاه باشید که هر که ما را بشناسد یا امید پاداش نیک بوسیله ما داشته باشد در خوراک 

نیم مدّ )تقریبا پنج سیر( راضی است و در پوشاک بدان چه عورتش را بپوشاند  -خود به

ه ک و سرش را سرپوش باشد و با این حال بخدا سوگند ترسان و هراسانند و دوست دارند
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بهره شان از دنیا همین مقدار باشد، و این چنین خدای عز و جل آنها را در قرآن توصیف 

)سوره  «و کسانی که میدهند آنچه را دارا هستند و دلهاشان ترسانست»کرده که فرماید: 

( بخدا سوگند آنان فرمانبرداری و دوستی و والیت ما را دارند و با این 10مؤمنون آیه 

ه از آنها پذیرفته نشود، و بخدا سوگند ترس آنها نه از روی شک و حال ترسانند ک

تردیدی است که در عقیده دینی خود دارند بلکه می ترسند که در مورد دوستی و اطاعت 

 ما کوتاهی کرده باشند.

 41ص: 

سپس فرمود: اگر توانستی که از خانه ات بیرون نروی چنان کن زیرا در بیرون رفتنت از 

خانه این مسئولیت را داری که نباید غیبت کنی و نه دروغ بگوئی و نه رشگ بری، و نه 

 خودنمائی کنی و نه ظاهر سازی )یا ظاهر آرائی( کنی و نه دوروئی و چاپلوسی کنی.

ادتگاه مسلمان خانه اوست، چشم و زبان و گوش و جان و سپس فرمود: آری! دیر و عب

عورت خود را در خانه )از گناه( نگه می دارد، براستی هر که نعمت خدا را بدل خویش 

بشناسد مستوجب فزونی نعمت از خدای عز و جل گردد پیش از آنکه زبان خویش بشکر 

و از ی برتری دارد اآن بگشاید، و کسی که بخواهد چنین پندارد که )مثال( بر دیگر

 متکبران است.

)راوی گوید:( من بآن حضرت عرضکردم: )شخص متدینی که مثال گنهکاری را ببیند و 

خود را از او برتر داند چنین شخصی( فقط از نظر اینکه او را مرتکب گناهان می بیند و 

 خود را آسوده و دور از آن بیند خود را برتر از او میداند؟

چگونه چنین عقیده ای پیدا میکند( با اینکه شاید گناه او آمرزیده شود فرمود: هیهات! )

ولی تو )ئی که مثال چنین خیالی میکنی( بازداشت شوی و مورد بازپرسی قرار گیری، آیا 
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داستان جادوگران و ساحران )زمان( موسی علیه الساّلم را نخوانده ای )ظاهرا مقصود 

عمری را در حال شرک و کفر بخدا بسر بردند همان ساحران فرعون است که با اینکه 

در اثر ایمانی که بموسی آوردند تمام گناهان گذشته شان آمرزیده شد و پس از آن نیز 

 بالفاصله بدست فرعون کشته شدند و ببهشت جاویدان رفتند(.

سپس فرمود: بسا کسی که بدان چه خدا باو انعام کرده مغرور است و چه بسا کسی که 

ریجی خدا دچار است )و خود نداند( باینکه خداوند )کارهای بدش را( پرده بگرفتن تد

 پوشی کند، و چه بسا اشخاصی که بمدح و ثنای مردم )که از او کنند( فریفته گشته است.

 42ص: 

سپس فرمود: براستی که من امید نجات دارم برای کسانی از این امت که حق ما را بشناسند 

( آنکه 0( شخص هواپرست )2درتمند )و سلطان( ستمگر )( ق1مگر برای سه دسته: )

بگو اگر خدا را دوست دارید از »آشکارا بزهکاری و گناه کند. سپس این آیه را خواند: 

(. و بدنبال آن فرمود: ای 01)سوره آل عمران آیه « من پیروی کنید تا خدا دوستتان دارد

 حفص محبت و دوستی بهتر از خوف و ترس است.

مود: بخدا سوگند خدای را دوست ندارد هر که دنیا را دوست بدارد و غیر ما آنگاه فر

)دیگری( را دوست بدارد، و هر که حق ما را بشناسد و ما را دوست دارد حقا که خدای 

تبارک و تعالی را دوست داشته، پس مردی )که در آنجا بود و از مخالفین بوده و دوستی 

 تاد، حضرت باو فرمود:اهل بیت را نداشته است( بگریه اف

آیا میگریی؟ اگر همه اهل آسمانها و زمین همگی جمع شوند و بدرگاه خدای عز و جل 

زاری کنند که خدا تو را از دوزخ نجات دهد و ببهشتت برد شفاعتشان در باره تو پذیرفته 

نخواهد شد ]آنگاه اگر تو دل زنده داشته باشی در آن حال بیش از همه مردم از خدای 
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و جل خواهی ترسید[ سپس فرمود: ای حفص دم باش و سر مباش )یعنی کاری کن  عز

که همیشه در دنبال باشی و جلو نباشی که مسئولیت و مشکالت ریاست زیاد است، 

چنانچه نظیر این کالم در احادیث دیگری نیز وارد شده، و مجلسی )ره( گوید: یعنی پیرو 

 اهل حق باش و سرور اهل باطل مباش(.

حفص رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: هر که از خدا بترسد زبانش گنگ ای 

است. آنگاه فرمود: )روزی( همچنان که موسی بن عمران علیه الساّلم یارانش را موعظه 

میفرمود مردی )که شدیدا تحت تأثیر سخنان موسی واقع شده بود( از جا برخاست و 

موسی وحی فرمود:ای موسی باین مرد بگو: پیراهنش را چاک زد، خدای عز و جل ب

پیراهنت را چاک نزن، بلکه دلت را بروی من باز کن.سپس فرمود: موسی بن عمران علیه 

الساّلم بمردی از اصحابش برخورد و او را در حال سجده دید، )بدنبال کارش رفت( و 

ی مرد( اگر چون بازگشت باز او را بهمان حال در سجده دید، موسی بآن مرد فرمود: )ا

حاجت تو بدست من بود آن را روا میکردم، خدای عز و جل بموسی وحی کرد که ای 

موسی اگر )این مرد( آنقدر سجده کند )و سجده اش طول کشد( که گردنش جدا شود 

از او نپذیرم تا آنگاه که از این حالی که ناخوشایند من است بحالی باز گردد که من 

 دوست دارم. 

 40ص: 

 103-104، ص: 1من الکافی / ترجمه رسولی محالتی، ج الروضه 

 نشانه های دوستان علی علیه الساّلم و شیوه آن حضرت 

َِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَْبدِ اللَّهِ علیه الساّلم یَقُولُ إِنَّ وَلِیَّ عَِلیٍّ علیه الساّلم لَا 

صَاحِبَهُ کَانَ کَذَلِکَ وَ إِنَّ وَلِیَّ عُثْمَانَ لَا یُبَالِی أَ حَلَالًا أَکَلَ أَوْ حَرَامًا  یَأْکُلُ إِلَّا الْحَلَالَ لِأَنَّ

 لِأَنَّ صَاحِبَهُ کَذَلِکَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَی ذِکْرِ عَلِیٍّ علیه الساّلم فَقَالَ أَمَا وَ الَّذِی ذَهَبَ بِنَفْسِهِ َما
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قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً حَتَّی فَارَقَهَا وَ لَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّهِ طَاعَهٌ إِلَّا  أَکَلَ مِنَ الدُّْنیَا حَرَاماً

هَا یأَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ وَ لَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله شَدِیدَهٌ قَطُّ إِلَّا وَجَّهَهُ فِ

أَطَاقَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله بَعْدَهُ غَیْرُهُ وَ لَقَدْ  ثِقَهً بِهِ وَ لَا

الِِه مَکَانَ یَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلٍ کَأَنَّهُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَنَّهِ وَ النَّارِ وَ لَقَْد أَْعتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ صُلْبِ 

حَفَّی فِیهِ یَدَاهُ وَ تَعْرَقُ جَبِینُهُ الْتِمَاسَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْخَلَاصِ مِنَ النَّارِ وَ کُلُّ ذَلِکَ تَ

 عَْن لَ مَا کَانَ قُوتُهُ إِلَّا الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرُ إِذَا وَجَدَهُ وَ مَْلبُوسُهُ الْکَرَابِیسُ فَإِذَافَضَ

 هِ شَیْ ءٌ دَعَا بِالْجَلَمِ فَجَزَّهُ .ثِیَابِ

حسن صیقل می گوید: از امام صادق علیه السّالم شنیدم که می فرمود: همانا دوست علی 

علیه الساّلم جز حالل نخورد، زیرا سرور و موالی او چنین بود، و دوست عثمان پروایی 

مام علیه الساّلم به سخن ندارد که حالل بخورد یا حرام، زیرا سرور او چنین بوده است. ا

پیرامون علی علیه السّالم بازگشت و گفت: هان، سوگند به آنکه جان علی را ستاند او از 

تا آن گاه که از دنیا برفت، و هیچ گاه دو کار  -چه کم و چه زیاد -دنیا حرامی نخورد

تن  ربرایش پیش نیامد که هر دو طاعت از خدا بود مگر آنکه همان را برمی گزید که ب

او سخت تر بود، و هرگز رویداد دشواری برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم پیش 

نیامد مگر آنکه بر پایه اعتماد به علی علیه الساّلم او را در پی انجام آن کار می فرستاد، و 

ه و یهیچ کس در میان اّمت، جز علی علیه الساّلم، توان انجام کارهای پیامبر صلّی اللَّه عل

آله و سلّم را نداشت، و او چنان عمل می کرد که گویی بهشت و دوزخ را می بیند. او 

هزار بنده را از اصل مال خود آزاد کرد که حاصل کدّ یمین و عرق جبین او بود، و آن 

را برای خشنودی خدا و رهایی از آتش انجام می داد، و طعام او نبود مگر سرکه و زیت، 

و جامه کرباسی بر تن می کرد و  -اگر آن را می یافت -خرمایی بودو شیرینی او همان 

 اگر بلند بود قیچی طلب می کرد و افزوده آن را می برید.

 44ص: 
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 203بهشت کافی / ترجمه روضه کافی، ص: 

 تربیت مبلغان غدیر

 اشاره

امام صادق علیه السالم شاگردانی تربیت کردند ازجمله هشام بن الحکم و هشام بن سالم 

و محمد بن مسلم و زراره و امثال ایشان در فنون علوم و خصوص هشامین در علم کالم 

چندان ماهر گردیده بودند که در مجالس خلفاء و امراء با علمای مشهور مخالفان 

 والیت وغدیر ،بر همه غالب بودند. مباحثات میکردند و و با تبلیغ

 هشام بن حکم 

کَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم جَمَاعَهٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ 

الْحَکَمِ وَ هُوَ َشابٌّ فَقَالَ أَُبو عَْبِد النُّعْمَانِ وَ ِهشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّیَّارُ وَ جَمَاعَهٌ فِیهِمْ ِهشَامُ بْنُ 

 مٌ اللَّهِ علیه السالم یَا هِشَامُ أَ لَا تُخْبِرُنِی کَیْفَ صَنَعْتَ بِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ کَیْفَ سَأَلْتَهُ فَقَالَ هِشَا

دِ اللَِّه ی بَیْنَ یَدَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْیَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی أُجِلُّکَ وَ أَسْتَحْیِیکَ وَ لَا یَعْمَلُ لِسَانِ

ِد إِذَا أَمَرْتُکُمْ ِبشَیْ ءٍ فَافْعَلُوا قَالَ ِهشَامٌ بَلََغنِی مَا کَانَ فِیهِ عَمْرُو بْنُ عَُبیْدٍ وَ جُلُوسُهُ فِی مَسْجِ

صْرَِه یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَأَتَْیتُ مَسْجِدَ الْبَ الْبَصْرَهِ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ وَ دَخَلْتُ الْبَصْرَهَ

مْلٌَه شَ فَإِذَا َأنَا بِحَلْقَهٍ کَبِیرَهٍ فِیهَا عَمْرُو بْنُ عُبَْیدٍ وَ عَلَْیهِ شَمْلَهٌ سَوْدَاءُ مُتَّزِراً ِبهَا ِمنْ صُوفٍ وَ

ی فَأَفْرَجُوا لِی ثُمَّ قَعَدْتُ فِی آخِرِ الْقَوْمِ عَلَمُرْتَدِیاً بِهَا َو النَّاسُ یَسْأَلُوَنهُ فَاسْتَفْرَجْتُ النَّاَس 

 أَ لَکَ هُرُکْبَتَیَّ ثُمَّ قُلْتُ أَیُّهَا الْعَالِمُ إِنِّی رَجُلٌ غَرِیبٌ تَأْذَنُ لِی فِی مَسْأَلَهٍ فَقَالَ لِی نَعَمْ فَقُلْتُ لَ

 وَ شَیْ ءٌ تَرَاهُ کَیْفَ تَسْأَلُ عَنْهُ فَقُلْتُ هَکَذَا مَسْأَلَتِی عَیْنٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَیُّ شَیْ ءٍ هَذَا مِنَ السُّؤَالِ

فَقَالَ یَا بُنَیَّ سَلْ وَ إِْن کَانَْت مَسْأَلَتُکَ حَمْقَاءَ قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهَا قَاَل لِی سَلْ قُلْتُ أَ لَکَ عَْیٌن 

الْأَلْوَانَ وَ الْأَشْخَاصَ قُلْتُ فَلَکَ أَنْفٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرَی بِهَا 

هِ الطَّْعَم بِ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَشَمُّ بِهِ الرَّائِحَهَ قُلْتُ أَ لَکَ فَمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَذُوقُ
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ا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَسْمَعُ بِهَا الصَّوْتَ قُلْتُ أَ َلکَ قَلْبٌ قَالَ َنعَْم قُلْتُ فَلَکَ أُذٌُن قَالَ نَعَمْ قُلُْت فَمَ

ی فِ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أُمَیِّزُ بِهِ کُلَّ مَا وَرَدَ عَلَی هَذِهِ الْجَوَارِحِ وَ الْحَوَاسِّ ُقلْتُ أَ وَ لَیْسَ

قَالَ لَا قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ وَ هِیَ صَحِیحَهٌ سَلِیمَهٌ قَالَ یَا بُنَیَّ هَذِهِ الْجَوَارِحِ غِنًی عَنِ الْقَلْبِ فَ

یَسْتَیِْقُن فَ إِنَّ الْجَوَارِحَ إِذَا شَکَّتْ فِی شَیْ ءٍ شَمَّتْهُ أَوْ رَأَتْهُ أَوْ ذَاَقتْهُ أَوْ سَمِعَتْهُ رَدَّتْهُ إِلَی الْقَلْبِ

لَ هِشَامٌ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّمَا أَقَامَ اللَّهُ الْقَلْبَ لِشَکِّ الْجَوَارِحِ قَالَ نَعَمْ قُلُْت الْیَقِینَ وَ یُبْطِلُ الشَّکَّ قَا

ارَکَ وَ َتعَالَی بَلَا بُدَّ مِنَ الْقَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ تَْستَیْقِنِ الَْجوَارِحُ قَالَ نََعمْ فَقُلْتُ لَهُ یَا َأبَا مَرْوَانَ فَاللَّهُ تَ

رُکْ جَوَارِحَکَ حَتَّی جَعَلَ لَهَا إِمَاماً یُصَحِّحُ لَهَا الصَّحِیحَ وَ یَتَیَقَّنُ بِهِ مَا شُکَّ فِیهِ وَ لَمْ یَتْ

یِْه یَتْرُکُ هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُمْ فِی حَیْرَتِهِمْ وَ شَکِّهِمْ وَ اخْتِلَافِِهمْ لَا یُقِیمُ لَهُمْ إِمَاماً یَرُدُّونَ إِلَ

حَیْرَتَهُمْ وَ یُقِیمُ لَکَ إِمَاماً لِجَوَارِحِکَ تَرُدُّ إِلَیْهِ حَیْرَتَکَ وَ شَکَّکَ قَالَ فَسَکَتَ َو  شَکَّهُمْ وَ

هِ قُلُْت لَمْ یَقُلْ لِی شَیْئاً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَاَل لِی أَنْتَ هِشَاُم بْنُ الْحَکَمِ فَقُلْتُ لَا َقالَ َأ مِنْ جُلَسَائِ

 فَمِنْ أَیْنَ أَْنتَ قَاَل قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ قَاَل فَأَنْتَ إِذاً هَُو ثُمَّ ضَمَّنِی إِلَیْهِ وَ َأقْعَدَنِی ِفیلَا قَالَ 

مَجْلِسِهِ وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ مَا نَطَقَ حَتَّی قُمْتُ قَالَ فَضَحِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم وَ قَاَل 

مُ مَنْ عَلَّمَکَ هَذَا قُلْتُ شَیْ ءٌ أَخَذُْتهُ مِنْکَ وَ أَلَّفُْتهُ فَقَالَ َهذَا وَ اللَّهِ مَْکتُوبٌ فِی صُحُفِ یَا هِشَا

 إِبْراهِیمَ وَ مُوسی .

 45ص: 

جمعی از اصحاب که حمران و ابن نعمان و ابن سالم و طیار در میانشان بودند خدمت 

دیگری در اطراف هشام بن حکم که تازه جوانی امام صادق علیه السالم بودند و جمع 

بود، نیز حضور داشتند، امام صادق علیه السالم فرمود: ای هشام: گزارش نمیدهی که )در 

مباحثه( با عمرو بن عبید چه کردی و چگونه از او سؤال نمودی؟ عرضکرد: جاللت شما 

مود: صادق علیه السالم فرمرا میگیرد و شرم میدارم و زبانم نزد شما بکار نمیافتد، امام 

چون بشما امری نمودم بجای آرید. هشام عرضکرد: وضع عمرو بن عبید و مجلس مسجد 

بصره او بمن خبر رسید، بر من گران آمد، بسویش رهسپار شدم، روز جمعه ای وارد 
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بصره شدم و بمسجد آنجا در آمدم، جماعت بسیاری را دیدم که حلقه زده و عمرو بن 

آنهاست، جامه پشمینه سیاهی بکمر بسته و عبائی بدوش انداخته و مردم از  عبید در میان

او سؤال میکردند، از مردم راه خواستم، بمن راه دادند تا در آخر مردم بزانو نشستم: آنگاه 

گفتم: ای مرد دانشمند من مردی غریبم، اجازه دارم مسأله ای بپرسم؟ گفت: آری. گفتم: 

انم این چه سؤالی است، چیزی را که می بینی چگونه از شما چشم دارید گفت: پسر ج

آن میپرسی؟!! گفتم: سؤال من همین طور است. گفت: بپرس پسر جانم، اگر چه پرسشت 

احمقانه است. گفتم: شما جواب همان را بفرمائید، گفت: بپرس، گفتم شما چشم دارید؟ 

نم، گفتم شخاص را می بیگفت: آری، گفتم: با آن چکار میکنید؟ گفت: با آن رنگها و ا

بینی دارید؟ گفت: آری گفتم: با آن چه میکنی گفت:با آن می بویم، گفتم: دهن دارید؟ 

گفت آری گفتم: با آن چه میکنید؟ گفت: با آن مزه را می چشم گفتم:گوش دارید؟ 

گفت آری گفتم: با آن چه میکنید؟ گفت: با آن صدا را می شنوم گفتم: شما دل دارید 

گفتم: با آن چه می کنید گفت: با آن هر چه بر اعضاء و حواسم در آید، گفت آری 

تشخیص میدهم، گفتم مگر با وجود این اعضاء از دل بی نیازی نیست؟ گفت: نه، گفتم 

چگونه؟ با آنکه اعضاء صحیح و سالم باشد )چه نیازی بدل داری(؟ گفت پسر جانم هر 

دل ارجاع ا بچشد یا بشنود تردید کند، آن را بگاه اعضاء بدن در چیزی که ببوید یا ببیند ی

دهد تا تردیدش برود و یقین حاصل کند، من گفتم: پس خدا دل را برای رفع تردید 

اعضاء گذاشته است؟ گفت: آری، گفتم: دل الزمست و گر نه برای اعضاء یقینی نباشد 

اء ترا اعضگفت: آری گفتم، ای ابا مروان )عمرو بن عبید( خدای تبارک و تعالی که 

بدون امامی که صحیح را تشخیص دهد و تردید را متیقن کند وانگذاشته، این همه مخلوق 

را در سرگردانی و تردید و اختالف واگذارد و برای ایشان امامی که در تردید و 

سرگردانی خود باو رجوع کنند قرار نداده. در صورتی که برای اعضاء تو امامی قرار داده 

دت را باو ارجاع دهی؟ او ساکت شد و بمن جوابی نداد، سپس بمن که حیرت و تردی

متوجه شد و گفت: تو هشام بن حکمی؟ گفتم: نه گفت: از همنشین های او هستی؟ 
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گفتم:نه گفت: اهل کجائی؟ گفتم: اهل کوفه، گفت: تو همان هشامی. سپس مرا در 

آنجا بودم سخن  آغوش گرفت و بجای خود نشانید و خودش از آنجا برخاست و تا من

نگفت، حضرت صادق علیه السالم خندید و فرمود این را کی بتو آموخت؟ عرض کردم: 

آنچه از شما شنیده بودم منظم کردم، فرمود بخدا سوگند این مطالب در صحف ابراهیم 

 و موسی می باشد.

 41ص: 

 240 -203، ص: 1أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 هشام با ابو عبیده 

ثْرَُتنَا کَ أَُبو عَُبیْدَهَ الْمُعْتَزِلِیُّ لِهِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ الدَّلِیلُ عَلَی صِحَّهِ ُمعْتَقَِدنَا وَ ُبطْلَانِ مُعْتَقَدُِکمْقَالَ 

رَْدَت وْلِ إِنَّمَا أَوَ قِلَّتُکُمْ مَعَ کَثْرَهِ َأوْلَادِ عَلِیٍّ وَ ادِّعَائِهِمْ فَقَالَ هِشَامٌ لَسْتَ إِیَّانَا أَرَدْتَ بِهَذَا الْقَ

 الطَّعْنَ عَلَی نُوحٍ حَیْثُ لَبِثَ فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَهٍ إِلَّا خَمْسِینَ عاماً یَدْعُوهُْم إِلَی النَّجَاهِ لَیْلًا وَ 

ی ینَ فَقَالَ أَخْبِرُونِوَ ما آمَنَ مََعهُ إِلَّا قَلِیٌل وَ سَأَلَ هَِشامُ بْنُ الْحَکَمِ جَمَاعَهً مِنَ الْمُتَکَلِّمِ -نَهَاراً

امَّهٍ قَاَل تَحِینَ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلی اهلل علیه وآله بََعثَهُ بِِنعْمَهٍ تَامَّهٍ أَوْ بِِنعْمَهٍ نَاقِصَهٍ قَاُلوا بِِنعْمَهٍ 

لْ یَکُوَن نَ نُبُوَّهٌ بِلَا خِلَافَهٍ قَالُوا بَفَأَیُّمَا أَتَمُّ أَنْ یَکُونَ فِی أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ نُبُوَّهٌ وَ خِلَافَهٌ أَوْ یَکُو

 نُبُوَّهٌ وَ خِلَافَهٌ قَالَ فَلِمَا ذَا جَعَلْتُمُوهَا فِی غَیْرِهَا فَإِذَا صَارَتْ فِی بَنِی هَاشِمٍ ضَرَبْتُمْ وُجُوهَُهمْ 

 بِالسُّیُوفِ فَأُفْحِمُوا.

ده شما ده ما و بطالن عقیابو عبیده معتزلی به هشام بن حکم گفت: دلیل بر صحت عقی

اینست پیروان ما زیادند و پیروان عقیده شما کم هستند با اینکه اوالد علی زیاد بودند و 

 همه ادعای حق خود را مینمودند.
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هشام گفت: با این دلیل بر مذهب ما خورده نگرفته ای بر نوح پیامبر ایراد کرده ای زیرا 

غ کرد که شب و روز آنها را دعوت بحقیقت در میان قوم خود نهصد و پنجاه سال تبلی

 مینمود اما قرآن حاکی است که مقدار کمی باو ایمان آوردند.

هشام بن حکم از گروهی عقیده شناس و متکلم سؤال کرد: وقتی خداوند پیامبر خود را 

برانگیخت با نعمت تکمیل فرستاد او را یا نعمت ناقص؟ گفتند: با نعمت کامل و تمام. 

 بگوئید ببینم نعمت کامل و تمام اگر بنا باشد در یک خانواده قرار بگیرد گفت: حاال

باینست که فقط نبوت در آن خانواده باشد یا هم نبوت و هم خالفت هر دو باشد تا نعمت 

 تمام شود.

 44ص: 

گفتند: در صورتی تمام و تکمیل است که هم نبوت و هم خالفت در آن خانواده باشد. 

ت را از خانواده او خارج کردید و موقعی که خالفت بآنها رسید گفت: پس چرا خالف

 شمشیر بر ایشان کشیدید؟ نتوانستند جوابی بدهند.

  000زندگانی امام جعفر صادق علیه السالم، ترجمه بحار األنوار ،ص:

 هیثم بن حبیب صیرفی

 النُّعْمَاُن الصَّیْرَفِیِ [ فَدَخَلَ عَلَیْنَا أَبُو حَنِیفَهَ مُحَمَّدِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: ]کُنْتُ عِنْدَ الْهَیْثَمِ بْنِ حَبِیبٍ

ُت لْ بْنُ ثَابِتٍ فَذَکَرْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ علیه السّالم وَ دَارَ َبیْنََنا کَلَامٌ فِیهِ فَقَالَ أَُبو حَنِیفَهَ قَدْ قُ

یْرَفِیِّ یَخْصِمُوکُمْ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الْهَیْثَمِ ْبنِ حَبِیبٍ الصَّلِأَصْحَابِنَا لَا تُقِرُّوا لَهُمْ بِحَدِیثِ غَدِیرِ خُمٍّ فَ

قِرُّوَن لَا یُوَ قَالَ لَهُ لِمَ لَا یُقِرُّونَ ِبهِ أَ مَا هَُو عِنْدَکَ یَا ُنعْمَانُ قَالَ ُهوَ عِْندِی وَ قَْد رُوِّیتُهُ قَالَ فَلِمَ 

 أَبِی ثَابٍِت عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السّالمبِهِ وَ قَْد حَدَّثَنَا بِهِ حَِبیبُ بْنُ 

تَّی نَشَدَ اللََّه فِی الرَّحْبَهِ مَنْ سَمِعَهُ فَقَالَ أَبُو حَِنیفَهَ أَ فَلَا تَرَوْنَ أَنَّهُ َقدْ جَرَی فِی ذَلِکَ خَوْضٌ حَ
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قَالَ الْهَیْثَمُ فَنَحْنُ نُکَذِّبُ عَلِیّاً أَوْ نَرُدُّ قَوْلَهُ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ مَا نُکَذِّبُ نَشَدَ عَلِیٌّ النَّاسَ لِذَلِکَ فَ

ولُهُ رَسُولُ اللَّهِ قُعَلِیّاً وَ لَا نَرُدُّ قَوْلًا قَالَهُ وَ لَکِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ غَلَا فِیهِمْ قَوْمٌ فَقَالَ الْهَیْثَمُ یَ

نْ صلی اهلل علیه وآله وَ یَخْطُبُ بِهِ وَ نُشْفِقُ نَحْنُ مِنْهُ وَ نَتَِّقیهِ لِغُلُوِّ غَالٍ أَوْ َقوِْل قَائِلٍ ثُمَّ جَاءَ مَ

رِ اقَطَعَ الْکَلَامَ بِمَسْأَلَهٍ سَأَلَ عَنْهَا وَ دَارَ الْحَدِیثُ بِالْکُوفَهِ وَ کَانَ مَعَنَا فِی السُّوقِ حَبِیبُ بْنُ نِزَ

وْلًی مَ بْنِ حَسَّانَ فَجَاءَ إِلَی الْهَیْثَمِ فَقَالَ لَهُ قَدْ بَلَغَنِی مَا دَارَ عَنْکَ فِی عَلِیٍّ وَ قَوْلِهِ وَ کَانَ حَبِیبٌ

دَ ذَلِکَ َو عْلِبَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ لَُه الْهَْیثَمُ النَّظَرُ یَمُرُّ فِیهِ أَْکثَرُ مِنْ هََذا فَخَفِّضِ الْأَمْرَ فَحََججْنَا بَ

حَبِیٌب  مَعَنَا حَبِیبٌ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه الساّلم فَسَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ

لیه السّالم ْبدِ اللَّهِ عیَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا َفتَبَیَّنَ الْکَرَاهِیَهُ فِی وَجْهِ أَبِی عَ

فَقَالَ لَهُ حَبِیبٌ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ َنوْفَلٍ حَضَرَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ َأبُو عَْبدِ اللَّهِ علیه الساّلم أَیْ حَِبیُب 

ْوَم اکْتَسََب وَ ُهوَ یَ کُفَّ خَالِقُوا النَّاَس بِأَخْلَاقِهِمْ وَ خَالِفُوهُْم بِأَعْمَالِکُمْ فَإِنَّ لِکُلِّ امْرِئٍ ... مَا

لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عََلیْکُمْ وَ عَلَیَْنا وَ ادْخُلُوا فِی دَهْمَاءِ النَّاسِ فَإِنَّ لَنَا أَیَّامًا  -الْقِیَامَهِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

ی فَتَْندِمُوا یبُ لَا تُخَاِلفُوا أَمْرِوَ دَوْلَهً یَأْتِی بِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ فَسَکَتَ حَبِیبٌ فَقَالَ أَ فَهِمْتَ یَا حَبِ

قَالَ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَکَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَوْفَلٍ فَقَاَل 

لِبَنِی  ارِ بْنِ حَسَّانَ مَوْلًیکُوفِیٌّ قُلْتُ مِمَّنْ قَالَ أَحْسَبُهُ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ وَ کَانَ حَبِیبُ بْنُ نِزَ

نْهُمْ هَاشِمٍ وَ کَانَ الْخَبَرُ فِیمَا جَرَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَبِی حَنِیفَهَ حِینَ ظَهَرَ أَمْرُ بَنِی الْعَبَّاسِ فَلَمْ یُمْکِ

 إِظْهَارَ مَا کَانَ عَلَیْهِ آلُ مُحَمَّدٍ .

 40ص: 

ثابت وارد  رفی بودم که ابو حنیفه نعمان بنمحمّد بن نوفل گفت: پیش هیثم بن حبیب صی

شد صحبت از امیر المؤمنین علی علیه الّسالم بمیان آمد و حرفهائی زده شد ابو حنیفه 

گفت: من باصحاب و پیروان خود گفته ام برای مردم حدیث جریان غدیر را قبول نکنید 

رافروخته ی بکه بوسیله آن حدیث شما را محکوم میکنند چهره هیثم بن حبیب صیرف
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گردیده گفت: چرا قبول نکنند مگر آن حدیث را تو قبول نداری؟ گفت: چرا آن را 

 خودم روایت کرده ام.

هیثم گفت: چرا اقرار نکنند با اینکه حبیب بن ابی ثابت از ابی الطفیل از زید بن ارقم نقل 

نیده ش کرد که حضرت علی در میدان کوفه مردم را قسم داد که هر کس حدیث غدیر را

 بگوید.

ابو حنیفه گفت: می بینید کار بکجا رسید و چقدر مردم صحبت از این حدیث کرده اند 

که علی علیه الساّلم مردم را قسم میدهد. هیثم گفت: تو میگوئی ما علی را تکذیب کنیم 

 یا سخن او را رد کنیم.

ابو حنیفه گفت: ما علی را تکذیب نمی کنیم و قول او را رد نخواهیم نمودولی می بینی 

مردم در باره آنها خیلی زیادروی کرده اند. هیثم گفت: پیغمبر اکرم این جریان را بگوید 

و خطبه برای مردم در این مورد ایراد کند ما دلمان بسوزد و بترسیم که بعضی غلو میکنند 

نمایند برای حرف مردم ما از صحبت کردن در باره حدیث غدیر دست و زیاد روی می

برداریم؟ در این موقع یک نفر آمده گفتگوی ما را قطع نمود و مسأله ای پرسید دنباله 

این حدیث را در بازار کوفه گرفتیم حبیب بن نزار بن حسان نیز حضور داشت به هیثم 

 ای در باره علی. گفت: شنیده ام گفتگوئی که با ابو حنیفه کرده

 43ص: 

حبیب آزاد شده بنی هاشم بود هیثم باو گفت اظهار نظر در آن مورد بیش از اینها است 

ولی صالح نیست زیاد دنباله گیری کنیم. در همان سال بمکه رفتیم حبیب بن نزار نیز با 

ما بود خدمت حضرت صادق علیه الساّلم رسیدیم سالم کردیم حبیب عرض کرد: آقا 
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را شرح داد. از چهره حضرت صادق علیه السّالم آثار  چنین جریانی اتفاق افتاد همه

 کراهت و نارضایتی آشکار شد حبیب گفت: این محمّد بن نوفل نیز آنجا حضور داشت.

امام صادق علیه الساّلم فرمود: حبیب خودداری کن با مردم مطابق میلشان رفتار کنید ولی 

بیند و با هر کس که دوست  در عمل مخالف آنها باشید هر که نتیجه کردار خود را می

دارد روز قیامت محشور می شود مردم را بر ما و خودتان جری نکنید در اجتماع مردم 

وارد شوید ما را یک دولت و اقتداریست که هر وقت خدا اراده کند خواهد آمد. حبیب 

 سکوت کرد.

هید شد. اامام فرمود: فهمیدی حبیب؟! مبادا مخالفت با دستور من بکنید که پشیمان خو

عرضکرد: هرگز مخالفت با شما نخواهم کرد.ابو العباس گفت: از علی بن الحسن راجع 

بمحمد بن نوفل پرسیدم گفت: از اهل کوفه است پرسیدم از کدام قبیله؟ گفت بنظرم 

غالم بنی هاشم باشد حبیب بن بن نزار بن حسان نیز غالم بنی هاشم بود.این گفتگو که 

د موقع روی کار آمدن بنی عباس بود که برای آنها ممکن نبود بین او و ابو حنیفه ش

 موقعیت و مقام اهل بیت پیغمبر را آشکارا بیان کنند.

 040-003زندگانی امام جعفر صادق علیه السالم، ترجمه بحار األنوار ،ص:

 فضال بن حسن با ابو حنیفه 

هِمْ شَیْئًا فِیُّ بِأَبِی حَنِیفَهَ وَ هُوَ فِی جَمْعٍ کَثِیرٍ یُمْلِی عَلَیْإِنَّهُ مَرَّ فَضَّالُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ الْکُو

ُه بُ مِنْ فِقْهِهِ وَ حَدِیثِهِ فَقَالَ لِصَاحِبٍ کَانَ مَعَهُ وَ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ أَوْ أُخْجِلَ أَبَا حَنِیفَهَ فَقَالَ صَاحِ

نْ قَدْ عََلتْ حَالَتُهُ وَ ظَهَرَتْ حُجَّتُهُ قَالَ َمْه هَلْ رَأَیْتَ حُجَّهَ الَّذِی کَانَ مَعَهُ إِنَّ َأبَا حَنِیفَهَ مِمَّ

قَالَ یَا هِمْ فَضَالٍّ عَلَتْ عَلَی حُجَّهِ مُْؤمِنٍ ثُمَّ َدنَا مِْنهُ فَسَلََّم عَلَیِْه فَرَدَّهَا وَ رَدَّ الَْقوْمُ السَّلَامَ بِأَجْمَعِ

قُولُ إِنَّ خَیْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السالم أَبَا حَنِیفَهَ إِنَّ أَخاً لِی یَ

 رَفَعَ مَّوَ أَنَا َأقُولُ أَبُو بَکْرٍ خَیْرُ النَّاسِ وَ بَعْدَهُ عُمَرُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَأَطْرَقَ مَلِیّاً ثُ
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کَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله کَرَماً وَ فَخْراً أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُمَا رَأْسَهُ فَقَالَ کَفَی بِمَ

ضَجِیعَاهُ فِی قَبْرِهِ فَأَیُّ حُجَّهٍ تُرِیدُ أَوْضَحُ مِنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ فَضَّالٌ إِنِّی قَدْ ُقلْتُ ذَلِکَ لِأَخِی 

الْمَوْضِعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله ُدونَهُمَا فَقَدْ ظَلَمَا بِدَفْنِهِمَا فِی  فَقَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ کَانَ

مَوْضِعٍ لَیْسَ لَهُمَا فِیهِ حَقٌّ وَ إِنْ کَانَ الْمَوْضِعُ لَهُمَا فَوَهَبَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله 

ذْ رَجَعَا فِی هِبَتِهِمَا وَ نَسِیَا عَهْدَهُمَا فَأَطْرَقَ أَبُو حَنِیفَهَ سَاعَهً ثُمَّ قَالَ لَهُ لَقَدْ أَسَاءَا وَ مَا أَحْسَنَا إِ

لِکَ ذَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَ لَا لَهُمَا خَاصَّهً وَ لَکِنَّهُمَا نَظَرَا فِی حَقِّ عَائِشَهَ وَ حَفْصَهَ فَاسْتَحَقَّا الدَّفْنَ فِی 

اْبنََتیْهِمَا فَقَاَل لَهُ فَضَّاٌل قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَنَْت تَعْلَُم َأنَّ النَّبِیَّ صلّی اللَّه الْمَوْضِعِ بِحُقُوقِ 

ِع سْعلیه و آله مَاتَ عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ وَ نَظَرْنَا فَإِذَا لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ ُتسْعُ الثُّمُنِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِی تُ

إِذَا هُوَ شِبْرٌ فِی شِبْرٍ فَکَیْفَ یَسْتَحِقُّ الرَّجُلَانِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ بَعْدَ ذَلِکَ فَمَا بَالُ الثُّمُنِ فَ

و عَائِشَهَ وَ حَفْصَهَ یَرِثَانِ رَسُولَ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله وَ فَاطِمَهُ بِنْتُهُ تُمْنَعُ الْمِیرَاثَ فَقَالَ أَبُ

 وْمِ نَحُّوهُ عَنِّی فَإِنَّهُ رَافِضِیٌّ خَبِیثٌ .حَنِیفَهَ یَا قَ

 50ص: 

روزی فضال بن حسن بن فضال کوفی گذشت به ابو حنیفه که گروهی اطرافش را گرفته 

بودند. او داشت از فتوی ها و حدیث های خود برای آنها نقل میکرد مینوشتند. فضال 

 بو حنیفه را شرمنده کنم.بدوست خود گفت: بخدا قسم از اینجا رد نمی شوم تا ا

دوستش گفت: ابو حنیفه کسی است که نمیتوان بر او چیره شد و خیلی سفسطه باز است 

آدم را مغلوب میکند. گفت: این سخنان را بگذار تو دیده ای که دلیل شخص گمراهی 

بر دلیل مؤمنی پیروز شود! نزدیک ابو حنیفه رفته سالم کرد او جواب داد اطرافیانش نیز 

 اب سالم را دادند.جو

گفت: یا ابو حنیفه من برادری دارم میگوید بهترین مردم بعد از پیغمبر علی بن ابی طالب 

علیه السالم است من میگویم نه ابا بکر است بعد از او عمر شما چه میگوئید؟مدتی سر 
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 بزیر انداخت آنگاه سر برداشته گفت در مقام آن دو همین بس که هر دو در خانه پیغمبر

کنار قبر او دفن شده اند دلیلی واضح تر از این میخواهی؟گفت: من به برادرم همین حرف 

را زدم او گفت: اگر آن خانه مال پیغمبر بوده اینها در آنجا دفن شده اند ستم بر پیغمبر 

روا داشته که در خانه شخصی او دفن شده اند اگر مال ابا بکر و عمر بوده به پیغمبر صلّی 

یه و آله بخشیده اند باز کار خوبی نکرده خانه ای را که به پیغمبر بخشیده اند دو اللَّه عل

 مرتبه از بخشیدن خود برگشته اند و در آن تصرف کرده اند.

ابو حنیفه سر بزیر انداخت بعد گفت: نه تنها مال پیغمبر بود و نه مال آن دو ولی از جهت 

ند. فضال گفت: من همین حرف را سهم دختران خود عایشه و حفصه در آنجا دفن شد

باو زدم در جواب من گفت: تو خودت میدانی وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفت نه زن داشت 

بهر زنی یک نهم از یک هشتم میرسد )یعنی یک هفتاد و دوم( خانه پیغمبر را اگر باین 

مقدار تقسیم کنیم سهم هر زنی یک وجب در یک وجب بیشتر نمیشود چطوری شده 

این دو نفر در بیشتر از این مقدار تصرف کرده اند.از آن گذشته چطور شد که عایشه  که

و حفصه از پیغمبر ارث برند ولی فاطمه دختر پیامبر اکرم ارث نبرد. ابو حنیفه فریاد زد: 

 این مرد را از من دور کنید که رافضی خبیثی است.

 51ص: 

 004ار األنوار ،ص:زندگانی امام جعفر صادق علیه السالم، ترجمه بح

 أبو جعفر محمّد بن النّعمان مؤمن الطّاقی

 مطالبه حقّ 
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روی أنه قال یوما من األیام لمؤمن الطاق إنکم تقولون بالرجعه؟ قال نعم قال أبو حنیفه 

فأعطنی اآلن ألف درهم حتی أعطیک ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی ألبی حنیفه فأعطنی 

 ال ترجع خنزیرا.کفیال بأنک ترجع إنسانا و 

و قال له یوم آخر لم لم یطالب علی بن أبی طالب بحقه بعد وفاه رسول اهلل إن کان له حق 

 کما قتلوا سعد بن عباده بسهم المغیره بن شعبه -فأجابه مؤمن الطاق خاف أن یقتله الجن

 و فی روایه بسهم خالد بن الولید.

ر که مؤمن الطّاق نیز در آن رواق روزی أبو حنیفه در محضر جمعی از أصحاب علم و خب

حاضر بود گفت: اگر علی علیه الساّلم را در خالفت امّت و در آن أمر بهره و قسمت می 

 بود چرا بعد از وفات نبیّ الوری مطالبه حقّ خود از خلفاء ننمود؟

مؤمن در جواب أبو حنیفه فرمود: مطالبه حقّ خود بواسطه خوف خود ننمود که مبادا 

را مقتول و نابود گردانند چنانچه سعد بن عباده به تیر سهم مغیره بن شعبه مقتول  ایشان او

گردید و أکثر مردم و أصحاب فساد و ظلم شهرت میان خاصّ و عامّ دادند که جنّیان 

 سعد بن عباده را شهید وبی جان گردانیدند.

 404، ص: 0اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی( / ترجمه و شرح غفاری، ج 

 احتجاج باابن ابی حذره

أحمد بن عبد اهلل البرقی عن أبیه عن شریک بن عبد اهلل عن األعمش قال اجتمعت الشیعه 

و المحکمه عند أبی نعیم النخعی بالکوفه و أبو جعفر محمد بن النعمان مؤمن الطاق حاضر 

میع من جفقال ابن أبی حذره أنا أقرر معکم أیتها الشیعه أن أبا بکر أفضل من علی و 

أصحاب النبی بأربع خصال ال یقدر علی دفعها أحد من الناس هو ثان مع رسول اهلل فی بیته 
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 و هو ثانی اثنین صلی بالناس آخر صاله قبض بعده -مدفون و هو ثانی اثنین معه فی الغار

 و هو ثانی اثنین الصدیق من هذه األمه. -رسول اهلل صلّی اللَّه علیه و آله

 52ص: 

جعفر مؤمن الطاق رحمه اهلل علیه یا ابن أبی حذره و أنا أقرر معک أن علیا أفضل قال أبو 

من أبی بکر و جمیع أصحاب النبی صلّی اللَّه علیه و آله من ثالث جهات من القرآن وصفا 

و من خبر الرسول نصا و من حجه العقل اعتبارا و وقع االتفاق علی إبراهیم النخعی و علی 

 و علی سلیمان بن مهران األعمش.أبی إسحاق السبیعی 

فقال أبو جعفر مؤمن الطاق أخبرنی یا ابن أبی حذره عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله کیف 

ترک بیوته التی أضافها اهلل إلیه و نهی الناس عن دخولها إال بإذنه میراثا ألهله و ولده أو 

 ترکها صدقه علی جمیع المسلمین قل ما شئت.

 فانقطع ابن أبی حذره لما أورد علیه ذلک و عرف خطأ ما فیه.

فقال أبو جعفر مؤمن الطاق إن ترکها میراثا لولده و أزواجه فإنه قبض عن تسع نسوه و إنما 

لعائشه بنت أبی بکر تسع ثمن هذا البیت الذی دفن فیه صاحبک و ال یصیبها من البیت 

و أعظم فإنه لم یصب من البیت إال ما ألدنی ذراع فی ذراع و إن کان صدقه فالبلیه أطم 

رجل من المسلمین فدخول بیت النبی صلّی اللَّه علیه و آله بغیر إذنه فی حیاته و بعد وفاته 

معصیه إال لعلی بن أبی طالب علیه الساّلم و ولده فإن اهلل أحل لهم ما أحل للنبی صلّی اللَّه 

عه بی أمر بسد أبواب جمیع الناس التی کانت مشرعلیه و آله ثم قال لهم إنکم تعلمون أن الن

إلی المسجد ما خال باب علی علیه الساّلم فسأله أبو بکر أن یترک له کوه لینظر منها إلی 

رسول اهلل فأبی علیه و غضب عمه العباس من ذلک فَخَطَبَ النَّبِیُّ صلّی اللَّه علیه و آله 

وَ تَعَالَی أَمَرَ لِمُوسَی وَ هَارُونَ أَنْ تََبوَّءا لِقَْوِمکُما بِمِصْرَ بُیُوتاً َو خُطْبَهً وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ َتبَارَکَ 
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هُمَا أَمَرَهُمَا أَنْ لَا یَبِیتَ فِی مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا یَقْرَبَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا مُوسَی وَ هَارُونَ وَ ذُرِّیَّتُ

هَارُونَ مِنْ مُوسَی وَ ذُرِّیَّتُهُ کَذُرِّیَّهِ هَارُونَ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَ  وَ إِنَّ عَلِیّاً هُوَ بِمَنْزِلَهِ

 هالنِّسَاَء فِی مَسْجِِد رَسُولِ اللَِّه صلّی اللَّه علیه و آله وَ لَا یَِبیتَ ِفیهِ جُُنبٌ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ علی

. قال أبو جعفر ذهب ربع دینک یا ابن أبی حذره و -السالم فقالوا بأجمعهم کذلک کان

هذه منقبه لصاحبی لیس ألحد مثلها و مثلبه لصاحبک و أما قولک ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی 

الْغارِ أخبرنی هل أنزل اهلل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین فی غیر الغار؟ قال ابن أبی 

فی الغار من السکینه و خصه بالحزن و مکان  حذره نعم قال أبو جعفر فقد خرج صاحبک

علی فی هذه اللیله علی فراش النبی صلّی اللَّه علیه و آله و بذل مهجته دونه أفضل من 

مکان صاحبک فی الغار فقال الناس صدقت فقال أبو جعفر یا ابن أبی حذره ذهب نصف 

تغفار صاحبک االس دینک و أما قولک ثانی اثنین الصدیق من األمه فقد أوجب اهلل علی

لعلی بن أبی طالب علیه الساّلم فی قوله عز و جل وَ الَّذِینَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ 

و الذی ادعیت إنما هو شی ء سماه  -لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ إلی آخر اآلیه

 قَدْ وَ -ه بالصدق و التصدیق أولی به ممن سماه الناسالناس و من سماه القرآن و شهد ل

 قَالَ عَلِیٌّ علیه الساّلم عَلَی مِنْبَرِ الْبَصْرَهِ أَنَا الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ آمَنْتُ قَبْلَ َأنْ آمَنَ أَبُو بَکْرٍ وَ 

ثه الصَدَّقْتُ قَبْلَهُ قال الناس صدقت قال أبو جعفر مؤمن الطاق یا ابن أبی حذره ذهب ث

 أرباع دینک.

 50ص: 

نها إلی التهمه و إ -و أما قولک فی الصاله بالناس کنت ادعیت لصاحبک فضیله لم تتم له

أقرب منها إلی الفضیله فلو کان ذلک بأمر رسول اهلل صلّی اللَّه علیه و آله لما عزله عن 

اهلل صلّی  لتلک الصاله بعینها أ ما علمت أنه لما تقدم أبو بکر لیصلی بالناس خرج رسو

اللَّه علیه و آله فتقدم و صلی بالناس و عزله عنها و ال تخلو هذه الصالهمن أحد وجهین 
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إما أن تکون حیله وقعت منه فلما أحس النبی صلّی اللَّه علیه و آله بذلک خرج مبادرا مع 

 علته فنحاه عنها لکیال یحتج بها بعده علی أمته فیکونوا فی ذلک معذورین.

کون هو الذی أمره بذلک و کان ذلک مفوضا إلیه کما فی قصه تبلیغ براءه فنزل و إما أن ت

جبرئیل و قال ال یؤدیها إال أنت أو رجل منک فبعث علیا فی طلبه و أخذه منه و عزله عنها 

و عن تبلیغها فکذلک کانت قصه الصاله و فی الحالتین هو مذموم ألنه کشف عنه ما کان 

ل واضح أنه ال یصلح لالستخالف بعده و ال هو مأمون علی مستورا علیه و فی ذلک دلی

 شی ء من أمر الدین فقال الناس صدقت.

قال أبو جعفر مؤمن الطاق یا ابن أبی حذره ذهب دینک کله و فضحت حیث مدحت فقال 

الناس ألبی جعفر هات حجتک فیما ادعیت من طاعه علی علیه الّسالم فقال أبو جعفر 

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا  -قرآن وصفا فقوله عز و جلمؤمن الطاق أما من ال

فوجدنا علیا بهذه الصفه فی القرآن فی قوله عز و جل وَ الصَّابِرِینَ فِی « 1»مَعَ الصَّادِقِینَ 

ولئَِک ذِینَ صَدَقُوا وَ أُُأولئِکَ الَّ -الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ یعنی فی الحرب و الشغب

فوقع اإلجماع من األمه بأن علیا علیه الّسالم أولی بهذا األمر من غیره ألنه « 2»هُمُ الْمُتَّقُونَ 

 لم یفر من زحف قط کما فر غیره فی غیر موضع فقال الناس صدقت.

 54ص: 

نِ مَا إِْن تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْ و أما الخبر عن رسول اهلل صلّی اللَّه علیه و آله نصا فَقَالَ: إِنِّی

رِدَا عَلَیَّ یَ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی فَإِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی

جَا وَ َمْن مَثَلِ سَفِینَهِ ُنوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَالْحَوْضَ قَوْلُهُ صلّی اللَّه علیه و آله إِنَّمَا مََثلُ أَهْلِ بَیْتِی کَ

تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَ مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ فالمتمسک بأهل بیت رسول اهلل صلّی 

 و المتمسک بغیرها ضال مضل. -اللَّه علیه و آله هاد مهتد بشهاده من الرسول
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جعفر و أما من حجه العقل فإن الناس کلهم یستعبدون بطاعه العالم  قال الناس صدقت یا أبا

و وجدنا اإلجماع قد وقع علی علی علیه الّسالم بأنه کان أعلم أصحاب رسول اهلل صلّی 

اللَّه علیه و آله و کان الناس یسألونه و یحتاجون إلیه و کان علی مستغنیا عنهم هذا من 

أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّْن  -وله عز و جلالشاهد و الدلیل علیه من القرآن ق

فما اتفق یوم أحسن منه و دخل فی هذا «.0»ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ 

 األمر عالم کثیر.

 ه و او از أعمش روایتأحمد بن أبی عبد اللَّه البرقی از پدرش و او از شریک بن عبد اللَّ

د و أبو نجفی بکوفه واقع ش -کند که اجتماع شیعه و محکّمه با ناصبیّه در نزد أبی نعیم

جعفر محمّد بن النّعمان مؤمن الطّاقی در مجلس حاضر بود در آن أثر ابن أبی حذره که 

 خود را عالم و کامل میدانست گفت:ای جماعت شیعه من امروز بر شما مقرّر از روی

ظهور و وضوح الیح و هویدا و بیّن و پیدا گردانم که أبی بکر أفضل از علی و از جمیع 

أصحاب حضرت رسالت مآب است بچهار خصلت که هیچ أحدی از امّت را قدرت دفع 

 یکی از آن نیست.

 55ص: 

خصلت اوّلی آنکه و ثانی اثنین حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است از آنکه 

 نه آن حضرت مدفون است.در خا

خصلت ثانیه ثانی اثنین سیّد المرسلین در غار بود، خصلت ثالثه: أبا بکر ثانی اثنین سیّد 

البشر بنماز آخر بأصحاب، و مهاجر بود که بمردمان گذارد و رسول بعد از آن نماز 

 بجماعت نگذارد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

خصلت رابعه ثانی اثنین آن حضرت در تصدیق نبوّت بود زیرا که پیش از صدّیق هیچ 

 أحدی تصدیق رسول شفیق ننمود از تمامی امّت آن حضرت.

أبو جعفر مؤمن الطّاق رحمه اللَّه علیه گفت: یا بن أبی حذره من امروز بتوفیق اللَّه تعالی 

ز لی علیه الّسالم أفضل از أبی بکر و اترا مقرّر گردانم که حضرت أمیر المؤمنین حیدر ع

جمیع أصحاب حضرت پیغمبر است بهمان خصال که تو وصف و بیان آن کردی و حال 

آنکه صفات از صاحب تو مسلوبست و هر گاه تو کسی را که متّصف باین صفات باشد 

 امام دانی پس بر تو الزم است که اطاعت علی علیه الساّلم بسه جهت نمائی.

رآن بواسطه وصف و بیان شأن علیّ عالی شأن و امّا از حضرت رسول آخر الزّمان امّا از ق

بواسطه نصّ و تعیین ایشان برای والیت و امامت خلقان و امّا از جهت عقل و اعتبار آن 

زیرا که عقل حاکم عدل بر والیت و خالفت أمیر المؤمنین علیه الساّلم و التّحیّه است و 

 و بر أبی اسحق السّبیعی و بر سلیمان بن مهران األعمش نمودند. اتّفاق بر ابراهیم نخعی

در آن زمان أبو جعفر مؤمن الطّاقی گفت: یا بن أبی حذره مرا خبر ده که حضرت رسول 

صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در هنگام سفر آخرت خانه که خدای منّان اضافه بآن رسول 

چون هیچ أحدی را بدخول آن خانه بدون آخر الزّمان نمود چون گذاشت نه حضرت بی

اذن آن نبیّ مهیمن مأذون ننمود بلکه از دخول آن بغیر اذن نبیّ نهی نمود امّا نبیّ ایزد 

تبارک و تعالی آن را میراث بجهت ورّاث أهل و ولد خود گذاشت یا آنکه آن خانه را 

 میخواهی بگو.در وجه مسلمانان به صدقه مقرّر داشت؟ از این دو وجه هر کدام که 

 51ص: 

چون ابن أبی حذره بر آنچه بر او وارد میشد بر تقدیر اختیار هر یک از جهتین مطّلع بود 

 ملزم و منقطع گردید.
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یراث الرّحمه م -پس أبو جعفر مؤمن طاقی گفت: اگر گوئی که آن خانه را حضرت نبیّ 

ه زن ر سر نبواسطه ولد و أزواج طاهرات گذاشت بدرستی که حضرت سیّد کائنات ب

وفات یافت پس از برای عایشه از ثمن که أصل فریضه أزواج متعه است تسع ثمن خواهد 

بود، پس از آن خانه که آن حضرت بمیراث مانده که صاحبت در آن محلّ مدفونست از 

آن خانه او را ذراع در ذراع در وقت تقسیم سهام نمیرسد و اگر آن خانه را صدقه دانید 

اعظمست زیرا که در این صورت آنچه سهم أدنی مسلمان باشد بتعیین  پس بلیّه أتمّ و

حصّه هر یک از أبا بکر و عمر با آن مسلمان یکسان است پس دخول بیت نبیّ علیه السّالم 

در أیّام حیات آن حضرت و بعد از وفات او بنا بر عموم نهی مفاد از آیه کالم حضرت 

أبی طالب و أوالد امجاد او را بدرستی که حضرت خلّاق العباد معصیت باشد الّا علیّ بن 

 عزّ و جلّ مر علیّ و أوالد او حالل نمود هر چه بر رسول متعال حالل کرده بود.

بعد از آن مؤمن الطّاقی روی بابن أبی حذره و سایر أهل نفاق که وفاق و اتّفاق بر جدال 

ر ت نبیّ ایزد وهّاب أمکرده بودند آورده گفت: شما همه مخبر و مطّلعید بر آنکه حضر

بسدّ أبواب جمیع مردم که مشرعه بسوی مسجد مالک الرّقاب بود الّا باب والیتمآب أمیر 

المؤمنین علیه الّسالم که بحکم ایزد سبّوح که مفتوح ماند أبو بکر بعد از مالحظه این 

بود ععلیّ علیه سالم الملک الودود از حضرت رسول ایزد م-احسان نسبت بأمیر المؤمنین

التماس نمود که برای او در جایی که در خانه او بود سوراخ بقدری که أبو بکر از آن 

حال مالحظه و مشاهده جمال رسول فرخنده خصال تواند نمود بگذارد و آن حضرت ابا 

فرمود و استدعا و التماس او را قبول ننمود و عمّ آن نبیّ الجنّ و النّاس أبو الفضل عبّاس 

شد و گفت یا محمّد چرا بر مردمان مهربان نمی شوی حال آنکه تو ای از آن در غضب 

سیّد المرسلین برای سایر مخلوقین رحمه للعالمین و شفیع یوم الدّین بی شبهه بیقین خواهی 

 بود.

 54ص: 
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نبیّ المحمود چون استماع این کالم از عمّ خویش نمود خطبه در غایت فصاحت و نهایت 

 نای خالق البریّه و نعت آن نبیّ الرّحمه مؤدّی فرمود و گفت:بالغت مشتمل بر حمد و ث

ای معشر برایا حضرت خدای تبارک و تعالی بموسی و هرون علیهما الّسالم أمر نمود که 

أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بُیُوتاً، یعنی واحد أکبر بموسی، و هرون أمر کرد که برای قوم 

و مقرّ گیرند و حکم و أمر بدین نهج مقرّر کرد که در  خود یکسر در شهر مصر منزل

مسجد بیتوته نکنند در وقتی که جنب باشد و در آن مکان نزدیکی بزنان نکنند الّا موسی 

و هرون و ذرّیّت ایشان و چون به حکم حضرت بیچون علیّ بن أبی طالب نسبت بحضرت 

و ذرّیّت علیّ ولیّ مثل ذرّیّت رسول ایزد واهب بمنزله هرون نسبت بموسی علیه السّالم 

هرون نبیّ علیه الّسالم است پس هیچ أحدی از خلقان را مقاربت بنسوان در مسجد رسول 

آخر الزّمان و شب بروز آوردن جنب در آن بی شائبه ریب و گمان حالل و جایز بتحقیق 

عالی د تو عیان نیست مگر حضرت أمیر المؤمنین علی علیه السالم و ذرّیّت آن ولیّ ایز

 علیهم صلوات من الرّب العلیّ.

مؤمن الطّاقی کالم باین منهج بانجام و انصرام رسانید أهل نفاق و أرباب وفاق همگی 

باتّفاق گفتند که ای مؤمن راست گفتی چنین بود و در آن أمر هیچ گونه خالف و گزاف 

 نیست.

م که و آنچه ذکر کردأبو جعفر مؤمن الطّاقی گفت: یا ابن أبی حذره ربع دین تو رفت 

خاصّ و عامّ را اتّفاق در آن مقصد و مرام است آن منقبت صاحب من و أوالد او علیهم 

الساّلم است که هیچ أحدی را مثل این منقبت نیست و امّا قول تو که فرمودی أبو بکر 

ر ده از ا خبثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ است با حضرت نبیّ المختار یا بن أبی حذره مر

آنکه حضرت ذو الجالل انزال و ارسال سکینه برای رسول ایزد غفّار و مؤمنان در غیر غار 

 در موضع حرب و کارزار هیچ نمود؟
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 50ص: 

ابن أبی حذره گفت: نعم، بسیار بسیار این احسان از حضرت ایزد مختار بحیّز ظهور اصدار 

یافت مؤمن طاقی گفت: پس صاحب تو در غار از سکینه و اقتدار بیرون رفته مخصوص 

بحزن و مالل آزار گردید و مکان رتبه حیدر کرّار که در آن شب تار در فراش رسول 

سول آخر الزّمان نمود بسیار بسیار أفضل از مکان صاحب مختار بذل مهجه و جان برای ر

 تو در غار بود.

 در ساعت مردمان که در آن مکان حاضر بودند گفتند: یا مؤمن راست گفتی.

 در آن زمان أبو جعفر مؤمن الطّاقی روی بابن أبی حذره آورده گفت نصف دین تو رفت.

زد غفّار صدّیق نبیّ الرّحمه بود بدان که ای و امّا قول تو بر آنکه أبا بکر البتّه ثانی اثنین

استغفار برای حیدر کرّار بر صاحب تو واجب و الزم در آناءاللّیل و أطراف النّهار گردانید 

چنانچه در قول حضرت عزّ و جلّ مذکور است که وَ الَّذِینَ جاؤُ مِنْ َبْعدِهِمْ یَقُولُونَ، رَبَّنَا 

 لَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ ال تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا اآلیه ....اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا ا

و آنچه اّدعای سبقت او می نمائی آن قول مردمان است و امّا آنچه در قرآن حضرت ایزد 

منّانست أمیر المؤمنین علی علیه السالم مسمّی بآن و شهادت برای آن حضرت در قرآن 

و بی شبهه و گمان تصدیق قرآن و شهادت بر سبقت  الزم االذعان واضح و عیان است

علیّ عالیشأن بر اسالم و ایمان از سایر أصحاب پیغمبر آخر الزّمان أولی و أخیر و أصدق 

و بهتر از تسمیه مردمان است از آنکه گویند أبو بکر در اسالم سابق از یاران است و 

و نبر در محضر أصحاب نیکحضرت أمیر المؤمنین حیدر علیه السالم روزی در بصره بم

سیر فرمود که:أنا الصّدّیق األکبر آمنت قبل أن آمن أبو بکر و صدّقت قبله هر گاه آن ولیّ 

اللَّه خود بسعادت و اقبال متکلّم باین کالم صدق التیام گردد و گوید که من صدّیق أکبر 
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یشتر از او و از پو ایمان بحضرت داور و به پیغمبر قبل از أبا بکر و تصدیق به آن حضرت 

هر بشر کردم و آن حضرت باتّفاق خاصّ و عامّ خلیفه مفترض الطّاعه و امام باشد هر که 

تصدیق او ننماید بلکه تکذیب او کند آن کس مسلمان ناتمام بلکه کافر در نزد خواّص 

 و عوامّ است.

 53ص: 

است گفتند که: ر چون أبو جعفر مؤمن من الطّاق کالم باین مقام رسانید مردمان یک بار

 گفتی.

 أبو جعفر محمّد مؤمن الطّاق گفت: یا بن أبی حذره سه ربع دین تو رفت.

و امّا قول تو در باب نماز أبی بکر بمردمان در أیّام بیماری رسول آخر الزّمان این دعوی 

فضیلت است از برای صاحب تو، امّا دعوی تمام نیست بلکه این بتهمت نزدیکتر است از 

س اگر این اقامت أبا بکر بنماز جماعت بأمر حضرت نبیّ الرّحمه بود بایستی که فضیلت پ

خاتم الرّسل او را از اقامت همان نماز به عینه عزل نمیکرد آیا تو نمیدانی که چون أبو بکر 

اراده پیش نمازی مردمان نمود و مقدّم بر جمیع مردم گردید تا آنکه امام امّت سیّد األنام 

این خبر به سمع أشرف آن پیغمبر جلیل القدر رسید فی الفور آن رسول  گردد همان که

مجید تکیه با بعضی از اهل بیت نموده پای از دولت سرای بیرون گذاشت بهر نوع که 

خود را بمسجد رسانید و أبو بکر را از اقامت خدمت پیشنمازی معزول گردانید و آن نبیّ 

ردمان گذارد و نگذاشت که أبو بکر یک نماز واهب متعال خود بسعادت و اقبال نماز بم

با امّت او بجماعت گذارد فکیف او را بخالفت و والیت امّت واگذارد و این آخرین 

نماز جماعت بود که حضرت سیّد المرسلین بر آن اقامت نمود که حال خالی از آن نبود 

 د:جه بیرون نبودر وقتی که أبا بکر اقامت بر آن نماز جماعت مینمود چون از این دو و
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آنکه این نماز جماعت از روی مکر و حیلت از او واقع گردید و آن سرور بعد از  -اوّل

اطاّلع بر حیله أبی بکر بیرون آمده با آن علّت و او را از آن مکر و حیلت و فریب و 

مخادعه امّت منع و زجر نمود و خود با امّت نماز بجماعت گذارد و بالفرض اگر حضرت 

کرام مطّلع بر حرکت أبی بکر بر امامت امّت نمی شد و او نماز با مردمان بجای نبیّ اال

می آورد و بر آن یک نماز جماعت بر امّت او را حجّت بر امّت بعد از وفات بنبیّ الرّحمه 

 نبود زیرا که امّت در آن وقت معذور بودند چه اطاّلع بر حرکت او نداشتند.

 10ص: 

ت بأمر حضرت سیّد البریّه کرده باشد، و آن نبیّ الرّحمه خود آنکه پیشنمازی امّ -دوّم

بسعادت در آن وقت به ابو بکر تفویض و عنایت کرده باشد، و بعد از آن بحکم قادر 

منّان او را منع از اقامت پیشنمازی مردمان کرده چنانچه در قصّه تبلیغ سوره برائت که بعد 

خدمت جبرئیل أمین علیه الساّلم و التّحّیه  از رخصت أبی بکر بجهت انصرام و انجام آن

از حضرت ربّ العزّه نازل شده گفت: یا سیّد األنام حضرت ملک العلّام بعد از دعا و 

سالم میفرماید که تأدیه و تبلیغ این سوره بمشرکین مکّه نمی نماید الّا ذات أقدس تو ای 

ر و لّسالم را بطلب أبی بکرسول مقدّس یا آن کس که از تو باشد فی الفور علی علیه ا

أخذ سوره برائت از او ارسال فرمود و او را از آن عمل بحکم حضرت عزّ و جلّ منع و 

عزل نمود پس قصّه صاله بنا بر تقدیر اذن چنین بود و بهر دو حالت أبو بکر مذموم است 

شتهر مزیرا که أمری که در او مستمرّ بود ایزد أکبر آن را بر أفراد بشر منکشف ساخته 

گردانید و این دلیل واضح و مبیّن است بر آنکه أبا بکر صالحیّت خالفت امّت بعد از 

حضرت رسالت پناه صلی اهلل علیه و آله ندارد و او مأمون در دین سیّد المرسلین و بر هیچ 

 چیز از أشیاء أحکام شرایع اسالم نبیّ األکرم نیست.

 ی یا با جعفر.أبی نعیم نخعی گفت: مردمان گفتند راست گفت
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در آن أثر أبو جعفر محمّد مؤمن الطّاق گفت: یا بن أبی حذره دینت بالتّمام از تو رخصت 

انصراف یافت و بی دینی و رسوائی و فضیحت تو بواسطه مدحت صاحبت شد چه اگر 

مدح او نمینمودی چنین رسوا و فضیحت نمییافتی در آن زمان مردمان که در آن مکان 

مؤمن الطّاق تو آنچه در باب وجوب طاعت و لزوم اطاعت علی علیه  بودند گفتند: یا

 الساّلم دعوی بر کافّه اّمت بعد از حضرت سیّد البریّه نمودی حجّت دعوی خود بیار.

 11ص: 

أبو جعفر مؤمن الطّاق گفت: نعم.امّا آنچه در قرآن در وصف علی علیه السّالم ظاهر و 

 یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَُّقوا اللَّهَ وَ ُکونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ.عیان است قول حضرت عزّ و جلّ: یا أَ

چون حضرت بیچون أهل ایمان را مأمور به بیعت صادقان و اطاعت ایشان گردانید و ما 

أمیر المؤمنین علیه السّالم را باین صنعت پسندیده که بهترین صفات أهل ایمان است در 

ر قول حضرت عزّ و جلّ: وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ قرآن متّصف یافتیم، و نیز د

حِینَ الْبَأْسِ و اللَّه أعلم مراد از صبر در ضرّاء و حین بأس در حرب و جدال با أهل ضالل 

است و نیز در قرآن واقع است که: ُأولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ ُأولئِکَ ُهمُ الْمُتَّقُونَ اجماع 

امّت واقعست که حضرت أمیر المؤمنین علی علیه الساّلم أولی باین أمر است از دیگران 

زیرا که ایشان هرگز از زحف و معرکه قتال مخالفان فرار بر قرار اختیار نکردند چنان که 

دیگران مکرّر از جنگ فرار کرده گریزان شدند.مردمان گفتند: یا مؤمن الطّاق راست 

 گفتی.

ر مؤمن الطّاق گفت: امّا حدیث و خبر در باب وجوب اطاعت أمیر المؤمنین آنگاه أبو جعف

حیدر بر هر فرد از أفراد بشر از حدیث نصّ پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اینست که مذکور 

و مشتهر است .إنّی تارک فیکم الثّقلین کتاب اللَّه و عترتی ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا 

 بعدی.
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واقع است که کتاب اللَّه و عترتی أهل بیتی فانّهما لن یفرّقا حتّی یردا و در نسخه دیگر 

 علیّ الحوض.

و نیز آن حضرت فرمود که:انّما مثل أهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجی و من 

 تخلّف عنها غرق.

 12ص: 

 و در نسخه دیگر واقع است که:هلک و من بعد منها مرق و من امّها لحق.

أحادیث متمسّک به اهل بیت رسول صلی اهلل علیه و آله هادی و مهتدی  پس بنا بر این

است بشهادت حضرت نبیّ الرّحمه و متمسّک بغیر رسول ایزد تعالی و تبارک ضالّ و 

 مضلّ هالک است.

مردمان گفتند: یا أبا جعفر راست گفتی.بعد از آن مؤمن الطّاق گفت: اّما وجوب اطاعت 

مؤمنین علی علیه سالم اللَّه عزّ و جلّ بنا بر حجّت عقل که وصیّ خاتم الرّسل أمیر ال

مردمان همگی طلب عبادت و بندگی بطاعت عالم ربّانی نمایند و باجماع یافتیم که این 

صفت کمال در ذات خجسته خصال أمیر المؤمنین علی علیه صلوات الملک المتعالست، 

بوده و أصحاب و جمیع زیرا که آن حضرت أعلم أصحاب حضرت رسول ربّ العزّت 

مردمان محتاج الیه در أحکام اسالم و شرایع سیّد األنام بودند و آن حضرت از ایشان 

مستغنی بوده و أصال آن والیتمآب در هیچ باب احتیاج به أصحاب نداشت و همه کس 

احتیاج باو داشت بیقین فاضل و مفضول در فروع و اصول نزد أرباب ذوی العقول مساوی 

شاهد و برهان بر عدم تساوی میان این و آن آیه واقعه در قرآن الزم االذعان  نیستند و

است چنانچه میفرماید که: أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی 

باق رواج بر طاق سبع ط فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ چون أبی جعفر مؤمن الطّاق کالم باین
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به مسامع مجامع مالئکه ایزد خلّاق رسانید و حقایق آن را از أرباب نفاق و أصحاب شقاق 

ظاهر گردانید بعضی تصدیق و گروهی سر خجالت در پیش انداختند راوی گوید که: 

هرگز قبل از آن مجلس بحث و جدال میان أصحاب شیعه و أرباب ضالل بخوبی آن روز 

 فتاد و این داستان صدق نشان بلسان مردمان افتاد.اتّفاق نی

 10ص: 

 120 -( التوبه1)

 144 -( البقره2)

 .05 -( یونس0)

 401-031، ص: 0اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی( / ترجمه و شرح غفاری، ج 

 جهل خلفاء

لَ َأ اابْنِ َأبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قَاَل أَُبو حَنِیَفهَ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ الطَّاقِ مَا تَقُوُل فِی الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ قَ

 اعَلَی خِلَافِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ قَالَ نََعمْ قَالَ َأبُو جَعْفَرٍ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ وَ لِمَ لَ 

وِیجُ زْیَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ التَّزْوِیجَ عَقْدٌ عُقِدَ بِالطَّاعَهِ فَلَا یُحَلُّ بِالْمَعْصِیَهِ وَ ِإذَا لَمْ یَجُزِ التَّ

لَّ جَ بِجِهَهِ الْمَعْصِیَهِ لَمْ یَجُزِ الطَّلَاقُ بِجِهَهِ الْمَعْصَِیهِ وَ فِی إِجَازَهِ ذَلِکَ طَعْنٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ

قَوْلِنَا مَْن  یفِیمَا أَمَرَ ِبهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ِفیمَا سَنَّ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا َمعْنَی لَُهمَا وَ فِ

 الَ أَبُو جَعْفَرٍ لَیْسَشَذَّ عَنْهُمَا رُدَّ إِلَیْهِمَا وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ قَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاءُ ذَلِکَ قَ

 لَا عَالَِم وَالْعُلَمَاءُ الَّذِینَ جَوَّزُوا لِلْعَبْدِ الْعَمَلَ بِالْمَعْصِیَهِ وَ اسْتِعْمَالَ ُسنَّهِ الشَّیْطَانِ فِی ِدینِ اللَّهِ 

لَاثِ فِی ا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّأَکْبَرُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ فَلِمَ تُجَوِّزُونَ لِلْعَبْدِ الْجَمْعَ بَیْنَ مَ

کَ وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ لَا تُجَوِّزُونَ لَهُ الْجَمْعَ بَیْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ فِی تَجْوِیزِ ذَلِ

ا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مَ تَعْطِیلُ الْکِتَابِ وَ هَدْمُ السُّنَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ
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لَاقُ طَّتَقُولُ یَا َأبَا حَنِیفََه فِی رَجُلٍ قَالَ إِنَّهُ طَالِقٌ امْرَأَتَُه عَلَی سُنَّهِ الشَّیْطَانِ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ ال

َنا نْهُ امَْرأَتُهُ وَ عَصَی رَبَّهُ قَالَ أَبُو َجعْفَرٍ فَهُوَ کَمَا قُلْقَالَ أَُبو حَنِیفََه فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّهَ وَ بَانَتْ مِ 

دِینِ اللَِّه  یإِذَا خَالَفَ سُنَّهَ اللَّهِ عَمِلَ ِبسُنَّهِ الشَّیْطَاِن وَ مَنْ أَمْضَی بُِسنَّتِهِ َفهُوَ عَلَی مِلَِّتهِ لَْیسَ لَهُ فِ

مَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ نَصِیبٌ قَالَ أَبُو حَِنیفَهَ هََذا عُ

فَرٍ إِنَّ عْثَنَاؤُهُ جَعَلَ لَکُمْ فِی الطَّلَاقِ أََناهً فَاسْتَعْجَلْتُمُوهُ وَ أَجَزْنَا لَکُمْ مَا اسْتَعْجَْلتُمُوهُ قَالَ َأبُو جَ

فُ أَحْکَامَ الدِّینِ قَالَ َأبُو حَِنیفَهَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَاَل أَُبو جَْعفَرٍ مَا أَقُوُل فِیِه مَا عُمَرَ کَانَ لَا یَعْرِ

ی خِلَافِ لَتُنْکِرُهُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَإِنَّهُ قَالَ لَا یُصَلِّی الْجُنُبُ حَتَّی یَجِدَ الْمَاءَ وَ لَوْ سَنَهً وَ الْأُمَّهُ عَ

اهُ أَبُو کیف الْعَائِذِیُّ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ إِنِّی غِبْتُ فَقَدِْمتُ وَ َقدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِی ذَلِکَ وَ أَتَ

ٌم کْفَقَالَ إِنْ کَانَ َقدْ دَخَلَ بِهَا فَُهوَ أَحَقُّ ِبهَا وَ إِنْ لَْم یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوَْلی بِهَا وَ َهذَا حُ

 رَفُ وَ الْأُمَّهُ عَلَی خِلَافِهِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِینَ َأنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْلَا یُعْ

نَّهُ َقتََل أَوَ  وَ الْأُمَّهُ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ َأبَداً حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَهُ َأنَّهُ مَاتَ َأْو طَلَّقَهَا

لْأُمَّهُ عَلَی ا سَبْعَهَ نَفَرٍ مِنْ َأهْلِ اْلیَمَنِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ لَوْ لَا مَا عَلَیْهِ أَهْلُ َصنْعَاءَ لَقَتَْلتُُهمْ بِهِ وَ

لسالم ِإْن الَ لَهُ عَلِیٌّ علیه اخِلَافِهِ وَ أُتِیَ بِامْرَأَهٍ حُبْلَی شَهِدُوا عََلیْهَا بِالْفَاحِشَهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَ

کَانَ لَکَ السَّبِیلُ عَلَیْهَا فَمَا سَبِیلُکَ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ وَ أُتِیَ 

نْهَا نَّ اْلقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَبِمَجْنُونَهٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السالم أَ مَا عَلِمْتَ أَ

آله  و حَتَّی تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَدْرِ الْکَلَالَهَ فَسَأَلَ النَّبِیَّ صلی اهلل علیه

سَأَلَتْهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِیَّ عَنِ الْکَلَالَهِ فَ عَنْهَا فَأَخْبَرَهُ بِهَا فَلَمْ یَفْهَمْ عَنْهُ فَسَأَلَ ابَْنتَهُ حَفْصَهَ أَنْ تَسْأَلَ

الَهَ لَأَبُوکِ أَمَرَکِ بِهََذا قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ َأبَاکِ لَا یَفْهَمُهَا حَتَّی یَمُوتَ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفِ الْکَ

 کَیْفَ یَعْرِفُ أَحْکَامَ الدِّینِ.

 14ص: 
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نیفه به ابی جعفر مؤمن طاق گفت: نظر تو در باره سه طالقه ابن ابی عمیر گفت: ابو ح

نمودن چیست؟ مؤمن طاق گفت آیا بر خالف کتاب خدا و سنت پیامبر صلی اهلل علیه و 

 آله است؟ ابو حنیفه جواب داد آری. گفت صحیح نیست.

ابو حنیفه گفت چرا صحیح نباشد؟ گفت چون ازدواج یک قرارداد در مسیر اطاعت 

رگز با معصیت از هم گسیخته نمی شود. وقتی ازدواج در مسیر معصیت جایز خداست، ه

نباشد، طالق نیز در این مسیر جایز نیست و در تجویز چنین کاری طعنه زدن به خدای 

عزیز است در دستوراتش و به پیامبر صلی اهلل علیه و آله در سنّتش، چون وقتی عمل بر 

خود می گوئیم هر کس خالف کتاب و سنت خالف کتاب و سنت بود معنی ندارد، ما 

 نماید به اجبار باید به کتاب و سنت وادار نمود.

ابو حنیفه گفت علما چنین کاری را تجویز نموده اند مؤمن طاق در جوابش گفت عالم 

نیست کسی که به بنده اجازه معصیت بدهد و راه شیطان را در دین خدا تجویز نماید. 

نت نیست چرا شما به بنده اجازه می دهید جمع بین سه طالق عالمی بزرگتر از کتاب و س

در یک وقت بنماید ولی اجازه نمی دهید جمع بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء 

نماید و در این تجویز تعطیل کتاب خدا و از میان بردن سنت پیامبر است. خداوند در 

 فَقَدْ ظَلَمَ نَفَْسهُ. قرآن کریم می فرماید وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

اینک بگو ببینم ابا حنیفه! چه می گوئی در باره مردی که بگوید زن من به سنّت شیطان 

طالق داده شده است؟ آیا چنین طالقی جایز است یا نه؟ ابو حنیفه گفت این بر خالف 

سنت است، زنش طالق داده شده است، اما معصیت خدا را کرده. مؤمن طاق گفت پس 

شبیه آن است که بگوئیم وقتی خالف سنت خدا نمود عمل به سنت شیطان نموده و این 

هر که پیرو شیطان باشد او بر ملت شیطان است و نصیبی از دین خدا ندارد.ابو حنیفه 

 گفت چنین کسی عمر بن خطاب است که او از بهترین پیشوایان مسلمین است.
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 15ص: 

شما مهلت قرار داد و فاصله انداخت ولی  عمر گفت خداوند عزیز در مورد طالق برای

 شما عجله نمودید و فرصت را از دست دادید، ما هم این عجله شما را پذیرفتیم.

مؤمن طاق گفت عمر وارد به احکام دین نبود. ابو حنیفه گفت به چه دلیل؟مؤمن جواب 

د اگر نداد چه دلیلی بیاورم که تو نمی پذیری. اولین مرتبه گفت شخص جنب نماز نخوا

آب پیدا نکرد گرچه یک سال طول بکشد، امت اسالمی بر خالف این عمل می کنند. 

ابو کیف عائذی پیش عمر آمد و گفت یا امیر المؤمنین من به مسافرت رفتم، حاال برگشته 

ام زنم ازدواج کرده. او در جواب گفت اگر با زنت همبستر شده، زن اوست ولی اگر 

ین حکمی است که کسی قائل نیست و امت بر خالف آن همبستر نشده زن تو است. ا

 هستند.

و در مورد زنی که چهار سال بود شوهرش به مسافرت رفته بود اجازه داد در صورت 

تمایل ازدواج کند اما امت بر خالف این دستورند که هرگز نمی تواند ازدواج نماید مگر 

د، و هم دستور داد هفت نفر گواهان بر مرگ او گواهی دهند یا گواهی به طالقش بدهن

از یمنی ها را به جرم کشتن یک نفر بکشند و گفت اگر نبود رویه ای که اهل صنعا دارند 

همه را به واسطه این یک نفر می کشتم، با اینکه امت بر خالف چنین دستوری عمل می 

 کند.

ر داد او وزن آبستنی پیش او آوردند که گواهان بر زناکاری او شهادت داده بودند، دست

را سنگسار نمایند. علی علیه السالم فرمود: بر فرض تو بتوانی آن زن را رجم کنی چه 

اختیاری در مورد بچه شکمش داری؟ فرمود: مگر نمی دانی که قلم از او برداشته شده تا 

 صحّت یابد؟ عمر گفت لوال علی لهلک عمر.
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 11ص: 

ی اهلل علیه و آله پرسید، آن جناب هم او نمی دانست کالله چیست. از پیامبر اکرم صل

برایش توضیح داد باز نفهمید. از دخترش حفصه خواست که از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 

و آله بپرسد، وقتی حفصه پرسید آن جناب فرمود پدرت از تو خواسته و به تو دستور 

 داده؟ گفت آری، فرمود: پدر تو این مطلب را نخواهد فهمید تا بمیرد.

 که این کالله را نداند چگونه احکام دین را می داند؟کسی 

 213-214، ص: 2احتجاجات، ج 

 بیان عظمت و افضلیت صاحب غدیر

 افضل از انبیاء اولوالعزم

الْعِلِْم حُسَیْنِ بْنِ عُلَْوانَ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ أُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ بِ

وآله  هعَلَی الْأَنْبِیَاءِ وَ وَرَّثَنَا عِلْمَهُمْ وَ فَضَّلَنَا عَلَیْهِمْ فِی فَضْلِهِمْ وَ عَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اهلل علی

نْهُمْ فَُهَو مِ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ عَلَّمَنَا عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَرَوَیْنَا لِشِیعَتِنَا فَمَنْ قَبِلَ

 أَفْضَلُهُمْ وَ أَیْنَمَا نَکُونُ فَِشیعَُتنَا مَعَنَا.

حسین بن علوان از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که فرمود:خداوند مزیت بخشیده 

پیامبران اولو العزم را بوسیله علم بر انبیاء و بارث بما داده علم آنها را و برتری بخشیده ما 

 شان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله چیزهائی میدانست که آنها نمیدانستندرا بر آنها در فضل

ما دارای علم پیامبریم و برای شیعیان خود روایت می کنیم هر کس از آنها بپذیرد بهترین 

 ایشان است هر کجا باشیم شیعیان ما با مایند.

 142، ص: 4امامت، ج 
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 نام اختصاصی امیرالمومنین علی علیه السالم 

عن محمّد بن إسماعیل الرازیّ، عن رجل سمّاه، عن أبی عبد اللّه علیه السالم قال: دخل 

علی قدمیه  فقام« السالم علیک یا أمیر المؤمنین»رجل علی أبی عبد اللّه علیه السالم فقال: 

 افقال: مه! هذا اسم ال یصلح إلّا ألمیر المؤمنین سمّاه به، و لم یسمّ به أحد غیره فرضی به إلّ

ناثا و إن یدعون من دونه إلّا إ»کان منکوحا و ان لم یکن به ابتلی و هو قول اللّه فی کتابه 

م علیک السال»قال: قلت: فما ذا یدعی به قائمکم؟ قال: یقال له:«. ان یدعون الّا شیطانا مریدا

 «.یا بقیه اللّه، السالم علیک یا بن رسول اللّه

 14ص: 

م وارد شد. و گفت: سالم بر تو ای امیرالمومنین ! امام شخصی بر امام صادق علیه السال

صادق علیه السالم ناراحت شدند و فرمودند: همانا این اسم تنها مختص موال امیرالمونین 

علی بن ابیطالب علیه السالم و هیچ کس صالحیت آن را ندارد. و کسی راضی نمی شود 

 که مابون )اهل لواط( باشد! و اگر ابنهاو را امیرالمونین علیه السالم خطاب کنند مگر این

ای )مبتال به لواط( نباشد به آن مبتال می شود. و این قول خداوند است که میفرماید:إِنْ 

یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطاناً مَرِیداً. یعنی: نمی خوانند جز خدا مگر 

 می خوانند مگر شیطان بی فائده را.منفعلها )مادگانی( را، و ن

راوی می گوید سوال کردم: پس زمانی که قائم شما ظهور بفرماید او را به چه اسمی 

 "السالم علیک یا بقیه اهلل, السالم علیک یابن رسول اهلل"صدا می زنند؟ فرمودند: او را 

 خطاب می کنند. 

 10/400و مستدرک الوسائل  04/001بحاراالنوار 

 از انبیاءافضلیت 
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مَّارِ عَکِتَابُ الْمُحْتَضَرِ لِلْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ، نَاقِلًا مِْن کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ رَِوایَهَ سَعْدٍ الْإِرْبِلِیِّ عَنْ 

 حَوَارِیِّ  بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: وُجِدَ فِی ذَِخیرَهِ أَحَدِ

وسَی الْمَسِیحِ علیه الساّلم رَقٌّ مَکْتُوبٌ بِالْقَلَمِ السُّرْیَانِیِّ مَنْقُولًا مِنَ التَّوْرَاهِ وَ ذَلِکَ لَمَّا تَشَاجَرَ مُ

 سَأَلَهُ هِوَ الْخَضِرُ علیهما الساّلم فِی قَضِیَّهِ السَّفِیَنهِ وَ الْغُلَامِ وَ الْجِدَارِ وَ رَجَعَ مُوسَی إِلَی قَوْمِ

أَخُوهُ هَارُونُ عَمَّا استعمله ]اسْتَعْلَمَهُ [ مِنَ الْخَضِرِ علیه الساّلم فِی السَّفِینَهِ وَ شَاهَدَهُ مِْن 

ی عَجَائِبِ الْبَحْرِ قَالَ بَیْنَمَا أَنَا وَ الْخَضِرُ عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ إِذْ سَقَطَ بَیْنَ أَیْدِینَا طَائِرٌ أَخَذَ فِ 

بِ ثُمَّ قَارِهِ قَطْرَهً مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَ رَمَی بِهَا نَحْوَ الْمَشْرِقِ ثُمَّ أَخَذَ ثَانِیَهً وَ رَمَی بِهَا نَحْوَ الْمَغْرِمِنْ

 مِسَهً وَ أَخَذَ ثَالِثَهً وَ رَمَی بِهَا نَْحوَ السَّمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ رَابِعَهً وَ رَمَی بِهَا نَحْوَ الْأَرْضِ ثُمَّ أَخَذَ خَا

أَلْقَاهَا فِی الْبَحْرِ فَبُِهتَ الْخَضِرُ وَ َأنَا قَالَ ُموسَی فَسَأَلْتُ الْخَضِرَ عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُجِبْ وَ إَِذا 

ئِرِ فَقَاَل انَحْنُ بِصَیَّاٍد یَصْطَادُ فَنَظَرَ إِلَْینَا وَ قَالَ مَا لِی أَرَاکُمَا فِی فِکْرٍ وَ تَعَجُّبٍ فَقُْلنَا ِفی أَمْرِ الطَّ

للَّهُ عَزَّ وَ لَّمَنَا اأَنَا رَجُلٌ صَیَّادٌ وَ قَدْ عَلِمْتُ إِشَارَتَهُ وَ أَنْتُمَا نَبِیَّانِ لَا تَعْلَمَانِ قُلْنَا مَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا عَ

ذَلِکَ یَاحِهِ مسلم وَ أَشَارَ بِجَلَّ قَالَ هَذَا طَائِرٌ فِی الْبَحْرِ یُسَمَّی مسلم لِأَنَّهُ إِذَا صَاحَ یَقُولُ فِی صِ

أَرْضِ لْإِلَی أَنَّهُ یَأْتِی فِی آخِرِ الزَّمَانِ نَبِیٌّ یَکُونُ عِلْمُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ ا

یِه بْنُ عَمِّهِ وَ وَصِیُُّه فَسَکَنَ مَا کُنَّا فِ عِنْدَ عِلْمِهِ مِثَْل هَذِهِ الْقَطْرَهِ الْمُلْقَاهِ فِی الْبَحْرِ وَ یَرِثُ عِلْمَهُ ا

لصَّیَّاُد امِنَ الْمُشَاجَرَهِ وَ اسْتَقَلَّ کُلُّ َواحِدٍ مِنَّا عِلْمَهُ َبعْدَ أَْن کُنَّا بِهِ مُعَْجبِینَ وَ َمشَْیَنا ثُمَّ غَابَ 

 لَیْنَا یُعَرِّفُنَا بِنَقْصِنَا حَیْثُ ادَّعَْینَا الْکَمَالَ.عَنَّا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَلَکٌ بََعثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِ

 10ص: 

کتاب محتضر از عبد الملک بن سلیمان گفت: در یادگاری های یکی از حواریین عیسی 

نوشته ای پیدا شد که بقلم سریانی از تورات نقل کرده بود و جریان این بود که چون بین 

بچه و دیوار گفتگو شد و موسی پیش قوم خود موسی و خضر در مورد کشتی و پسر 

برگشت برادرش هارون از او سؤال کرد که خضر چه کار کرد در کشتی و عجایب دریا 

 را پرسید.
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گفت: در آن بین که من و خضر کنار دریا بودیم جلو ما پرنده ای فرود آمد که با منقار 

خت بعد قطره ای دیگر و خود قطره ای از آب دریا را گرفته بود و بجانب مشرق اندا

بجانب مغرب ریخت و قطره سوم را بجانب آسمان برای مرتبه چهارم قطره ای گرفت و 

بجانب زمین ریخت و قطره پنجم را گرفت و بدریا ریخت هم من و هم خضر هر دو 

 حیران شدیم.

موسی گفت من از خضر پرسیدم نتوانست جواب بگوید در این موقع چشم ما بصیادی 

ه مشغول صید بود نگاهی بما کرد و گفت چه شده در فکر فرو رفته اید و تعجب افتاد ک

میکنید گفتیم شگفت ما از آن پرنده است گفت من یک مرد صیادم میدانم این پرنده چه 

 اشاره ای دارد شما با اینکه پیامبرید نمیدانید.

است بنام  ائیگفتیم ما جز آنچه خداوند تعلیم کند نمیدانیم گفت این یک پرنده دری

مسلم زیرا وقتی صدا میکند میگوید مسلم با این کار اشاره میکند که در آخر الزمان 

پیامبری خواهد آمد که علم تمام شرق و غرب و اهل آسمان و زمین در مقابل علم او 

 مانند این قطره است نسبت بدریا علم او بارث میرسد به پسر عمو و وصیش.

 13ص: 

ا شنیدن این جریان تسکین یافت و هر کدام معلومات خود را کم مشاجره ما دو نفر ب

شمردیم با اینکه بخود می بالیدیم در این موقع صیاد از نظر ما غائب شد فهمیدیم او فرشته 

ای بود که خداوند او را فرستاده ما را متوجه نقص و کمبودمان نماید زیرا ما ادعای کمال 

 میکردیم.

 140، ص: 4امامت، ج 

 سنت هزار پیغمبر در علی علیه السالم
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عِْلَم أَبَا عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم یَقُولُ إِنَّ فِی عَلِیٍّ علیه السالم سُنَّهَ أَلْفِ َنبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ الْ

 لْمُ یُتَوَارَثُ.الَّذِی نَزَلَ مَعَ آدَمَ ع لَمْ یُرْفَعْ وَ مَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ وَ الْعِ

امام صادق علیه السالم میفرمود: در علی علیه السالم سنت هزار پیغمبر بود )چنانچه پیغمبر 

صلّی اللَّه علیه و آله فرمود هر که خواهد علم آدم و عبادت نوح و خلت ابراهیم و سطوت 

ی که با مموسی و زهد عیسی را به بیند ب علی بن ابی طالب علیه السالم نظر کند( و عل

آدم علیه السالم فرود آمد، باال نرفت و عالمی نمیرد که علمش از میان برود و علم بارث 

 منتقل می شود. 

 022، ص: 1أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 مقام امیرالمومنین علیه علیه السالم

 الَّذِی کُْنتُمْ بِهِ تَدَُّعون  فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَهً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ قِیلَ هذَا

هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می بینند صورت کافران زشت و سیاه می گردد 

 (24و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید. )الملک/

که  میاز امام صادق علیه السالم روایت شده که حضرت در مورد این آیه فرمودند: هنگا

روز قیامت فالنی و فالنی )ابابکر و عمر( مقام و منزلت امیرالمومنین علیه السالم را می 

بینند که خدای تبارک و تعالی لواء الحمد )پرچم حمد( را به دست پیامبر اکرم صلی اهلل 

علیه و اله می دهد و همه مالئک مقرب خدا و پیامبران فرستاده شده از جانب خدا, 

ش می شوند. پس پیامبر آن پرچم را به دست امیرالمومنین علیه السالم شرفیاب محضر

می دهد و در این هنگام روی کسانی که کافر شدند گرفته می شود )رو سیاه می شوند( 

و گفته می شود این همان است که به آن ادعا می کردید و این مقام را یعنی مقام 

 امیرالمومنین را برای خود می دانستید. 
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 40ص: 

 24ح 04/002بحاراالنوار 

 مناظرات

 وارث غدیر برتر از حضرت موسی و عیسی

عَنْ أَبِی خُنَیْسٍ الْکُوفِیِّ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَهٌ 

َأنَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَِّه  مِنَ النَّصَارَی فَقَالُوا فَضْلُ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٍ علیه السالم سَوَاءٌ لِ

بُ الشَّرَائِعِ وَ الْکُتُبِ فَقَالَ الصَّادِقُ علیه السالم إِنَّ مُحَمَّدًا صلی اهلل علیه و آله عَلَیْهِمْ أَصْحَا

لُوا آَیٌه اأَفْضَلُ مِنْهُمَا وَ أَعْلَمُ وَ لَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یُعْطِ غَیْرَهُ فَقَ

عَالَی نَزَلَتْ فِی هََذا قَالَ علیه السالم نَعَمْ َقوْلُهُ تَعَالَی وَ َکتَْبنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَ

یِِّد سَّکُلِّ شَیْ ءٍ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِعِیسَی وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِل

لی اهلل علیه و آله وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیانًا الْمُصْطَفَی ص

لَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أَحْصی کُ

لَّهُ أَعْلَمُ مِْنهُمَا وَ لَْو حَضَرَ مُوسَی وَ عِیسَی بِحَضْرَتِی َو سَأَلَانِی لَأَجَبْتُهُمَا شَیْ ءٍ عَدَداً فَُهوَ وَ ال

 وَ سَأَلْتُهُمَا مَا أَجَابَا .

ابو خنیس کوفی گفت خدمت حضرت صادق علیه السالم رسیدم گروهی از نصرانیان 

مد صلی اهلل علیه و در خدمت ایشان بودند. مدعی بودند که مقام موسی و عیسی و مح

آله مساوی است چون همه آنها دارای شریعت و کتاب آسمانی هستند. امام صادق علیه 

السالم فرمود: حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله بهتر از آن دو است و داناتر. خداوند به 

 او آنقدر علم عطا فرموده که به دیگری نداده. گفتند: آیا آیه ای در قرآن هست که شاهد

بر این مطلب باشد؟ فرمود: آری این آیه وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ و این آیه 

که به عیسی می فرماید وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ و فرمایش خداوند به حضرت 
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هِیداً عَلی هُؤالءِ وَ نَزَّلْنا عََلیَْک محمد صلی اهلل علیه و آله که می فرماید وَ جِئْنا بِکَ شَ

 الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ و این آیه لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ

أَحْصی کُلَّ شَیْ ءٍ عَدَداً به خدا قسم حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله داناتر از هر دوی 

آنها است اگر حضرت موسی و عیسی پیش من بیایند و سؤال از من بنمایند جواب می 

 دهم به آنها و سؤال می کنم جواب نمی دهند.

 41ص: 

 202، ص: 2احتجاجات، ج 

 نعمت والیت 

الساّلم عَْن  للَّهِ علیهوَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو حَنِیفَهَ أَبَا عَبْدِ ا

ِئْن هَذِهِ الْآیَهِ فَقَالَ مَا النَِّعیمُ عِنْدَکَ یَا نُعْمَانُ قَالَ الْقُوتُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ لَ

رِبْتَهَا َلیَطُولَنَّ هَا أَوْ شَْربَهٍ شَأَوْقَفَکَ اللَّهُ َبیْنَ یَدَیْهِ یَوْمَ الِْقیَامَهِ حَتَّی یَسْأَلَکَ عَنْ کُلِّ أَکَْلهٍ أَکَْلتَ

لَُّه لوُقُوفُکَ َبیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَمَا النَّعِیمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ نَحْنُ أَهْلَ الَْبیْتِ النَِّعیمُ الَّذِی أَنْعَمَ ا

 جَعَلَهُمْ إِخْوَانًا بِنَا أَلَّفَ اللَّهُ بَیْنَ قُُلوبِهِْم وَ بِنَا عَلَی الْعِبَادِ وَ ِبنَا ائْتَلَفُوا بَْعدَ أَنْ کَانُوا مُْختَلِفِینَ وَ

هُمْ عَنْ حَقِّ سَائِلُبَعْدَ أَنْ کَاُنوا َأعْدَاءً وَ بِنَا َهدَاهُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَ هُوَ النِّعْمَهُ الَّتِی لَا تَنْقَطِعُ وَ اللَّهُ 

 مْ وَ ُهوَ النَّبِیُّ صلی اهلل علیه وآله وَ ِعتْرَتُهُ علیه الّسالم النَّعِیمِ الَّذِی أَنْعَمَ ِبهِ عَلَیْهِ

عیاشی: باسناد خود در حدیث طویلی گفته است: ابو حنیفه از حضرت صادق علیه الساّلم 

 راجع آیه ثم لتسئلن یومئذعن النعیم پرسید امام فرمود: بنظر تو نعمت چیست.

اگر خدا ترا در روز قیامت نگه دارد و از  ابو حنیفه گفت: خوراکی و آب سرد. فرمود:

هر خوراک و آشامیدنی که مصرف کرده ای یک یک سؤال کند باید مدت زیادی 

 آنجا توقف کنی عرضکرد: پس نعیم در آیه چه معنی دارد؟
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فرمود: ما اهل بیت آن نعمتی هستیم که خدا بر مردم ارزانی داشته بوسیله ما با یک دیگر 

نکه قبال با هم اختالف داشتند و بوسیله ما دلهای آنها را بهم نزدیک الفت گرفتند با ای

نمود و با هم برادر شدند با اینکه قبال دشمن یک دیگر بودند و بوسیله ما آنها را باسالم 

هدایت کرد اینست نعمت پایدار، خداوند از آنها خواهد پرسید راجع باین نعمت که بآنها 

 (1لیه وآله و عترت اوست.)داده و آن پیامبر صلی اهلل ع

 42ص: 

عِیمِ قَاَل قَالَ أَبُو حَِنیفَهَ أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ

ا أََبا دَنِ وَ الْقُوتُ اْلحَاضِرُ فَقَالَ یَفَمَا هُوَ عِْندَکَ یَا أَبَا حَنِیفََه قَالَ الْأَمْنُ فِی السَّرْبِ وَ صِحَّهُ الْبَ

بٍَه حَنِیفَهَ لَئِنْ وَقَّفَکَ اللَّهُ وَ أَوْقَفَکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ حَتَّی یَسْأَلَکَ عَنْ کُلِّ أَکْلَهٍ أَکَلْتَهَا وَ شَرْ

هُ النَّاَس النَِّعیمُ نَحْنُ الَّذِینَ أَنْقَذَ اللَّ شَرِبْتَهَا لَیَطُولَنَّ وُقُوفُکَ قَالَ فَمَا النَّعِیمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ

 بِنَا مِنَ الضَّلَالَهِ وَ بَصَّرَهُمْ بِنَا مِنَ الْعَمَی وَ عَلَّمَهُمْ بِنَا مِنَ الْجَهْلِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَیْفَ

دُونَ زَمَانٍ فَتُخْلِقَهُ الْأَیَّامُ وَ لَوْ کَانَ کَذَلَِک  کَانَ الْقُرْآنُ جَدِیداً أَبَداً قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ یُجْعَلْ لِزَمَانٍ

 لَفَنِیَ الْقُرْآنُ قَبْلَ فَنَاءِ الْعَالَمِ .

 ابو حنیفه: گفت تفسیر این آیه را برایم بفرمائید: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ.

و صحت بدن و خوراک حاضر فرمود بنظر تو چیست؟ ابو حنیفه پاسخ داد امنیت راه 

فرمود: یا ابا حنیفه! اگر خدا ترا در روز قیامت نگه دارد و از هر خوراکی که خورده ای 

و هر آبی که آشامیده ای بپرسند خیلی باید آنجا بایستی عرض کرد پس نعیم 

چیست؟فرمود نعیم ما هستیم که خداوند بواسطه ما مردم را از گمراهی نجات بخشید و 

بینا کرد و از نادانی خارج نمود عرضکرد فدایت شوم چگونه قرآن پیوسته تازه  از کوری

 است.
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فرمود زیرا برای یک زمان مخصوص قرار داده نشده که موجب کهنگی آن شود اگر 

 (2چنین بود قرآن از میان می رفت قبل از فنای عالم.)

 41، ص: 2امامت، ج -1

 54، ص: 2امامت، ج -2

 معروف

السَّائِبِ الْکَلْبِیِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الصَّادِقُ علیه الساّلم الْعِرَاقَ نَزَلَ الْحِیرَهَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ  مُحَمَّدِ بْنِ

وفِ أَبُو حَنِیفَهَ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ مِمَّا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُ

علیه الساّلم الْمَعْرُوفُ یَا أَبَا حَنِیفَهَ الْمَعْرُوفُ فِی أَهْلِ السَّمَاءِ الْمَعْرُوفُ فِی أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ 

وَ ذَاکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمُنْکَرُ قَالَ 

قَّهُ وَ ابْتَزَّاهُ أَمْرَهُ وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَی کَتِفِهِ قَالَ أَلَا مَا هُوَ أَنْ تَرَی الرَّجُلَ عَلَی اللَّذَانِ ظَلَمَاهُ حَ

َعْن  مَعَاصِی اللَّهِ فَتَْنهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ أَُبو عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم لَیْسَ ذَاکَ بِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیٍ

 نَّمَا ذَاکَ خَیْرٌ قَدَّمَهُ .مُنْکَرٍإِ

 40ص: 

محمّد بن سائب کلینی گفت وقتی حضرت صادق علیه الساّلم بعراق آمد در حمیره منزل 

کرد ابو حنیفه خدمت امام علیه الساّلم رسید و چند سؤال کرد از آن جمله پرسید فدایت 

اهل  میان شوم امر بمعروف چیست؟فرمود: ابو حنیفه! معروف آن کسی که معروف در

آسمان و معروف در میان اهل زمین است و او امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است 

 عرضکردم:

فدایت شوم منکر چیست؟فرمود :آن دو نفر که باو ستم روا داشتند در مورد حقش و 

مقام او را گرفتند و مردم را بر دوش او سوار کردند.ابو حنیفه گفت: مگر منکر این نیست 
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را ببینی مشغول معصیت خدا است او را بازداری امام صادق علیه السّالم که شخصی 

 فرمود این امر بمعروف و نهی از منکر نیست این کار خوبی است که انجام داده.

 50، ص: 2امامت، ج 

 داخل نکردن رای شخصی در دین

معاویه بن میسره بن شریح می گوید: امام صادق علیه الساّلم را در مسجد خیف )واقع در 

سرزمین منی( دیدم که حلقه درسی داشت و حدود دویست نفر در آن درس، شرکت 

 بود، که به آن حضرت می گفت:« 1»می نمودند، از جمله آنها عبد اللّه بن شبرمه 

قضاوت اشتغال داریم، و بر اساس قرآن و سنّت پیامبر ای ابا عبد اللّه! ما در عراق، به »

صلّی اللّه علیه و آله قضاوت می نمائیم، و گاهی مسأله ای برای ما پیش می آید که ]چون 

 «.2« »در قرآن و سنّت چیزی نمی یابیم [ بر اساس رأی خود، اجتهاد می کنیم

ام صادق علیه الّسالم را با شنیدن این سخن، همه شاگردان، گوش فرا دادند تا پاسخ ام

بشنوند، امام صادق علیه السّالم با شاگردانی که در جانب راستش بودند، مشغول سخن 

بود، چون حاضران چنین دیدند، قفل سکوت را شکستند و به گفتگو پرداختند، باز عبد 

 اللّه بن شبرمه عرض کرد:

 44ص: 

ه ساس قرآن و سنّت پیامبر صلّی اللّه علیای ابا عبد اللّه! ما قاضی های عراق هستیم، و بر ا»

 و آله قضاوت می کنیم، و گاهی مسائلی پیش می آید که بر اساس رأی 

 «.خود، اجتهاد می نمائیم
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همه حاضران سکوت کردند تا پاسخ امام را بشنوند، دیدند آن حضرت به جانب چپ 

خود رو کرده و با شاگردانی که در جانب چپ هستند گفتگو می کند، باز حاضران با 

دیدن این حالت سکوت را شکستند و به گفتگو پرداختند. عبد اللّه بن شبرمه پس از 

 ل خود را تکرار کرد.سکوت طوالنی، باز )برای بار سوّم( سؤا

علی بن أبی طالب علیه السّالم چگونه »امام صادق علیه الّسالم به او رو کرد و فرمود: 

 «.انسانی بود؟ او در عراق زندگی می کرد و شما به حال او اطاّلع دارید

 ابن شبرمه، در جواب، حضرت علی علیه الساّلم را بسیار ستود.

 امام صادق علیه الّسالم فرمود:

نّ علیّا أبی ان یدخل فی دین اللّه الرّأی، و ان یقول فی شی ء من دین اللّه بالرّأی و ا

 المقاییس 

همانا حضرت علی علیه الساّلم امتناع نمود که رأی خود را در دین خدا داخل نماید، : »

 «.و چیزی از دین خدا را بر اساس رأی و قیاس، فتوا دهد

امام سجّاد علیه الساّلم بود، و در نواحی کوفه از طرف  ( عبد اللّه بن شبرمه از اصحاب1)

ه ق از دنیا  144منصور دوانیقی، قاضی بود و بین مردم آنجا قضاوت می کرد. او در سال 

رفت. علّامه حلّی در رجال خود، او را در قسم دوّم از راویان )که موثّق نیستند( ذکر کرده 

 ف(.است، او از اهالی کوفه و شاعر بود )مؤلّ

 45ص: 

از روایات، ظاهر می شود که او مورد مذمّت است، و او بر اساس رأی و قیاس عمل می 

 مترجم  -(024، ص 1کرده است )الکنی و األلقاب، ج 
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( اشکال ابن شبرمه این بود که به جای اجتهاد از قواعد کلّی قرآن و سنّت، از رأی و 2)

 قیاس خود اجتهاد می نمود )مترجم(.

  211و  215لبهیه ،ص:األنوار ا

 پیروی ازسنت صاحب غدیر

 شبیه ترین مردم در سیره به پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ علیه السّالم أَشَْبَه 

لَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله وَ کَانَ یَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ وَ یُطْعُِم النَّاسِ طِعْمَهً َو سِیرَهً بِرَسُولِ ال

النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ علیه الساّلم یَسْتَقِی وَ یَحْتَطِبُ وَ کَانَتْ فَاطِمَهُ ع تَطْحَنُ 

أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً کَأَنَّ وَجْنَتَیْهَا وَرْدَتَانِ صَلَّی اللَّهُ  وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ وَ تَرْقَعُ وَ کَانَتْ مِنْ

 عَلَیْهَا وَ عَلَی أَبِیهَا وَ بَعْلِهَا وَ وُلِْدهَا الطَّاهِرِینَ.

زید بن حسن می گوید: شنیدم امام صادق علیه الساّلم می فرمود: علی علیه الساّلم در غذا 

م به پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بود. او نان و زیت خوردن و شیوه، مانندترین مرد

می خورد و به مردم نان و گوشت می خوراند. امام صادق علیه الّسالم فرمود: علی علیه 

الساّلم آب و هیزم به خانه می آورد و فاطمه علیها الّسالم آرد آسیاب می کرد و آن را 

ه می زد.فاطمه از همه مردم زیباروی تر بود خمیر می نمود و نان می پخت و جامه وصل

و گویی بر دو گونه اش دو گل شکفته بود. درود خدا بر او و پدرش و شویش و فرزندان 

 پاکش.
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 ستایش سیره امیر المومنین علی علیه السالم

أَخْبَرَنِی أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی جَدِّی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو مُحَمٍَّد 

یٍّ لِالْأَنْصَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مَیْمُونٍ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُْلوَانَ عَنْ أَبِی عَ

یَادِ بْنِ رُسْتَمَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ کُلْثُومٍ قَالَ کُنْتُ ِعنْدَ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه الّسالم فََذکََر زِ

ا هِ مَ أَمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَاِلبٍ علیه الساّلم فَأَطْرَاهُ وَ مَدَحَهُ بِمَا هُوَ أَهُْلهُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّ

أَکَلَ عَلِیُّ بْنُ َأبِی طَالِبٍ علیه الّسالم مِنَ الدُّنْیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی مَضَی لِسَِبیلِهِ وَ مَا عُرِضَ لَُه 

یه  علهللأَمْرَانِ قَطُّ هُمَا لِلَّهِ رِضًی إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَیْهِ فِی دِیِنهِ وَ مَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی ا

رُهُ وَ إِْن وآله نَازِلَهٌ قَطُّ إِلَّا دَعَاهُ فَقَدَّمَهُ ثِقَهً بِهِ وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ هَِذهِ الْأُمَّهِ غَیْ

بَ هَذِهِ کَانَ لَیَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلٍ کَانَ وَجْهُهُ بَیْنَ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ یَرْجُو ثَوَابَ هَذِهِ وَ یَخَافُ عِقَا

وَ رَشَحَ  وَ لَقَدْ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ مَمْلُوکٍ فِی طَلَبِ وَجْهِ اللَّهِ وَ النَّجَاهِ مِنَ النَّارِ مِمَّا کَدَّ بِیَدَیْهِ

یسَ إَِذا ُه إِلَّا الْکَرَابِمِنْهُ جَبِینُهُ وَ إِنْ کَانَ َلیَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَْجوَهِ وَ مَا کَانَ لِبَاسُ

دٌ أَقْرَُب حَفَضَلَ شَیْ ءٌ عَنْ یَدِهِ مِنْ کُمِّهِ دَعَا بِالْجَلَمِ فَقَصَّهُ وَ مَا أَشْبََههُ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا أَْهلِ بَیِْتهِ أَ

بْنُهُ علیه قَدْ دَخَلَ أَُبو جَعْفَرٍ اشَبَهاً بِهِ فِی لِبَاسِهِ وَ فِقْهِهِ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه الّسالم وَ لَ

هَرِ َو سَّالساّلم عََلیْهِ فَإَِذا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَهِ مَا لَمْ یَبْلُغْهُ أَحَدٌ فَرَآهُ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ ال

مِنَ السُّجُودِ وَ وَرِمَتْ سَاقَاهُ وَ قَدَمَاهُ رَمِصَتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ دَبِرَتْ جَبْهَتُهُ وَ انْخَرَمَ أَنْفُهُ 

َء امِنَ الْقِیَامِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ أَُبو جَعْفَرٍ علیه السّالم فَلَمْ َأمْلِکْ حِینَ رَأَیْتُهُ ِبتِلْکَ الْحَالِ الْبُکَ

ی بَْعَض َنیْهَهٍ مِنْ دُخُولِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَعْطِنِفَبَکَیْتُ رَحْمَهً لَهُ وَ إِذَا هُوَ یُفَکِّرُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ بَعْدَ هُ

رًا یتِلْکَ الصُّحُفِ الَّتِی فِیهَا عِبَادَهُ عَلِیِّ بْنِ َأبِی طَالِبٍ علیه الساّلم فَأَعْطَیْتُُه فََقرَأَ فِیهَا َشیْئاً یَسِ 

 ی عِبَادَهِ عَلِیٍّ علیه الساّلم .ثُمَّ تَرَکَهَا مِنْ یَدِهِ تَضَجُّراً وَ قَالَ مَنْ یَقْوَی عَلَ
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حسن بن محمد بن یحیی )بسند خود( از سعید بن کلثوم روایت کند که گفت: شرفیاب 

محضر امام صادق علیه الّسالم بودم، پس نام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه الّسالم 

د شایسته آن بزرگوار بو بمیان آمد، امام صادق علیه الساّلم بسیار او را ستود، و آنچه

مدحش کرد آنگاه فرمود: بخدا علی بن ابی طالب علیه الّسالم )کسی بود که( هرگز چیز 

حرامی از دنیا نخورد تا از دنیا رفت، و هرگز باو پیشنهاد انجام دو کاری که مورد 

خوشنودی خدا بود نشد جز اینکه انجام هر کدام سخت تر و دشوارتر بود بر عهده 

و هیچ پیش آمد ناگوار و اندوهناکی برای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله پیش گرفت، 

نیامد جز اینکه برای برطرف کردن آن علی علیه السّالم را میطلبید، و این بخاطر آن 

اعتمادی بود که باو داشت، و کسی از این امت تاب انجام عمل رسول خدا صلی اهلل علیه 

عمل او عمل مردی بود که خود را گویا میان بهشت و  و آله را جز آن جناب نداشت، و

دوزخ میدید، که امیدوار در ثواب این و ترسناک از عقاب آن بود، و همانا از دارائی 

خویش هزار بنده خرید و در راه خدا و برای رهائی از دوزخ آزاد کرد، که بهای آن را 

نواده و زن و بچه خود را از از دسترنج خود و عرق پیشانی داد و با این حال خوراک خا

زیتون و سرکه و خرما ترتیب داده بود )یعنی با خوراکی بسیار ساده آنان را اداره میکرد 

و زیادی آن را باین راه مصرف مینمود( و جامه اش جز کرباس نبود که هر گاه آستین 

 نآن بلندتر از دستش بود مقراض را میخواست و آن را قیچی میکرد، و کسی در میا

فرزندان و خانواده او از علی بن الحسین باو در جامه و دانش شبیه تر نبود، و همانا پسرش 

أبو جعفر باقر بر او درآمد و پدر را دید درعبادت بدان جا رسیده که أحدی بدان حال 

در نیامده، دید بواسطه بیداری شب رنگش زرد شده، و از بسیاری گریه چشمانش 

ینی او از بسیاری سجده پینه بسته، و از بس برای نماز روی پا مجروح گشته، پیشانی و ب

ایستاده پاها و ساق آن ورم کرده، ابو جعفر باقر فرماید: چون او را باین حال دیدم نتوانستم 

خودداری کنم و از روی دلسوزی برای او گریستم، و او در آن حال سر بجیب تفکر فرو 

بدان جا گذشت بمن رو کرده فرمود: ای پسرک برده بود، پس از لختی که از رفتن من 
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من برخی از کتابهائی که عبادت علی بن ابی طالب علیه الساّلم در آن نوشته شده بمن 

بده، من آن را بدستش دادم، اندکی از آن را خواند آنگاه با اندوه آن را بزمین نهاده 

 اشد.فرمود: کیست که تاب نیروی عبادت علی علیه الّسالم را داشته ب

 40ص: 

 142-140، ص: 2اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولی محالتی، ج 

 توصیف سلوک علی علیه الساّلم در برابر خدا و خلق 

ِِعَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَْهبٍ عَنْ أَبِی َعبْدِ اللَِّه علیه الساّلم قَالَ: مَا َأکَلَ رَسُولُ اللَِّه صلّی اللَّه علیه و 

بََعثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا رَأَی رُکْبَتَیْهِ أَمَاَم آله مُتَّکِئاً مُنْذُ 

جَلِیسِهِ فِی مَجْلِسٍ قَطُّ وَ لَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ یَدَهُ مِنْ 

ونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی یَنْزِعُ یَدَهُ وَ لَا کَافَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله ِبسَیَِّئٍه یَدِهِ حَتَّی یَکُ

اْدفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیَِّئهَ فَفَعَلَ وَ مَا َمنَعَ سَائِلًا َقطُّ إِنْ کَانَ ِعنْدَُه  -قَطُّ قَالَ اللَّهُ َتعَالَی لَهُ

 نَ إِلَّا قَالَ یَأْتِی اللَّهُ بِِه وَ لَا أَعْطَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَْیئاً قَطُّ إِلَّا َأجَازَهُ اللَّهُ إِنْ کَا أَعْطَی وَ

ِسهِ َما فْلَیُعْطِی الْجَنَّهَ فَیُجِیزُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ َو کَانَ أَخُوهُ مِنْ بَْعدِهِ وَ الَِّذی ذَهَبَ بِنَ

 عَزَّ وَ هِأَکَلَ مِنَ الدُّْنیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی خَرَجَ مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنْ کَانَ لَیَعْرِضُ لَهُ الْأَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّ

رَْت اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَبِجَلَّ طَاعَهٌ فَیَأْخُذُ بِأَشَدِّهِمَاعَلَی بَدَنِهِ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ لِوَجْهِ 

ا مَ  فِیهِمْ یَدَاهُ َو اللَّهِ مَا أَطَاقَ عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله مِنْ بَْعدِهِ َأحَدٌ غَیْرُهُ وَ اللَّهِ

سُولُ اللَِّه هً ِمنْهُ بِهِ وَ ِإنْ کَانَ رَنَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله نَازِلَهٌ قَطُّ إِلَّا قَدََّمهُ فِیهَا ثِقَ

یَرْجِعُ  اصلّی اللَّه علیه و آله لََیبْعَثُُه بِرَایَتِهِ َفیُقَاتِلُ جَبْرَئِیلُ عَنْ یَمِیِنهِ وَ ِمیکَائِیلُ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ مَ

 حَتَّی یَفْتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ.
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امام صادق علیه الساّلم می گوید که فرمود: از روزی که خداوند معاویه بن وهب به نقل از 

پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را به پیامبری برانگیخت تا هنگامی که جان او را 

ستاند برای فروتنی در برابر خدا هرگز تکیه زده چیزی نخورد، و هرگز در مجلسی 

را ندید، و هرگز با کسی دست نداد که دست  همنشین او دو زانوی حضرت علیه الساّلم

خود را از دست او کشد مگر اینکه آن فرد خود مبادرت به دست کشیدن نماید، و هرگز 

، «1»بدی را با بدی جبران نکرد، چه، خداوند می فرماید: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَْحسَنُ السَّیِّئَهَ ... 

رد نکرد، اگر چیزی داشت می بخشید و گر نه و او نیز چنین می کرد، و هرگز سائلی را 

می فرمود: خدا به تو بدهد، و هرگز به حساب خدا نبخشید و تعهّد نکرد مگر آنکه 

خداوند آن را پذیرفت و تأیید کرد، و اگر بهشت را هم به کسی می بخشید خداوند آن 

درش : پس از او برارا می پذیرفت و تأیید می کرد. امام صادق علیه الساّلم در ادامه فرمود

تا هنگام خروج از دنیا هرگز حرام نخورد، و  -سوگند به آنکه جان او را ستاند -علی

بخدا سوگند اگر دو مسأله برای او پیش می آمد که هر دو طاعت از خداوند عزّ و جّل 

 بود، او بدان یک روی می آورد که برای بدنش سخت تر بود.

رده را آزاد کرد که پول آن را با کدّ یمین به دست بخدا سوگند او در راه خدا هزار ب

آورده بود. بخدا سوگند، پس از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هیچ کس جز علی، 

توان انجام کارهای پیامبر را نداشت. بخدا سوگند، برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم 

مینانی که به علی داشت او را برای حلّ آن هیچ مشکلی پیش نیامد مگر آنکه از روی اط

پیش می فرستاد، و اگر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم با پرچم خود او را به نبرد می 

فرستاد جبرئیل از راست و میکائیل از چپ به همراه او می جنگیدند و او از جنگی باز 

 می کرد. نمی گشت مگر آنکه خداوند عزّ و جلّ، گشایش را نصیب او

 00ص: 
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 (.31)سوره مؤمنون/ آیه « سخن بد آنان را به هر چه نیکوتر است پاسخ گوی»

  210 - 211بهشت کافی / ترجمه روضه کافی، ص: 

 علی بن ابی طالب علیه السالم لباس زبر و خشن

لَُه رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَُّه  عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبِْد اللَّهِ علیه السالم وَ قَالَ

ذَکَرْتَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ َأبِی طَالِبٍ علیه السالم کَانَ یَلْبَسُ الَْخشِنَ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ بِأَرْبَعَهِ دَرَاِهَم 

سالم الِبٍ علیه الوَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ نَرَی عَلَیْکَ اللِّبَاسَ الْجَدِیدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَ 

لِّ کَانَ یَلْبَسُ ذَلِکَ فِی زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ عَلَیْهِ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ شُهِرَ بِهِ فَخَیْرُ لِبَاسِ کُ

ه السالم لِیٍّ علیزَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَیْرَ أَنَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَْیتِ علیهم السالم إِذَا قَامَ لَبِسَ ثِیَاَب عَ

 وَ سَارَ بِسِیرَهِ عَلِیٍّ علیه السالم.

حماد بن عثمان گوید: در محضر امام صادق علیه السالم بودم که مردی بآن حضرت 

عرضکرد أصلحک اللَّه، شما فرمودی که علی بن ابی طالب علیه السالم لباس زبر و خشن 

اس اینها، در صورتی که بر تن شما لب در بر میکرد و پیراهن چهار درهمی میپوشید و مانند

نو می بینیم، حضرت باو فرمود: همانا علی ابن ابی طالب علیه السالم آن لباسها را در 

زمانی میپوشید که بدنما نبود، و اگر آن لباس را این زمان میپوشید ببدی انگشت نما میشد، 

م اهل بیت علیهم السالپس بهترین لباس هر زمان، لباس مردم آن زمانست، ولی قائم ما 

زمانی که قیام کند، همان جامه علی علیه السالم را پوشیده و بروش علی علیه السالم رفتار 

کند. )زیرا آن حضرت هم حکمفرمائی و زمامداری کند و وظیفه امام علیه السالم در 

 زمان حکومتش اینست که خود را در ردیف مردم فقیر آورد(.

 01ص: 

 244، ص: 2مه مصطفوی، ج أصول الکافی / ترج
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 استحباب ولیمه )مهمانی(در پنج مورد

دَّثََنا حَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَُبو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اْلحُسَیْنِ قَالَ

نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالٍِح التَّمِیمِیُّ عَنْ أَِبیِه أَبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَالِدِیُّ قَالَ حَدَّثَ

 قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِکٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ

 فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا عَلِیُّ لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِیعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ 

عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ وَ الْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ َو 

 کَازُ الَّذِی یَقْدَمُ مِنْ مَکَّهَ.الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الِْوکَارُ فِی شِرَاءِ الدَّارِ وَ الرِّ

انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق علیه السالم و او از پدرانش از علی بن 

ابی طالب علیه السالم نقل می کند که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در وصیت خود به او 

لد نوزاد و در ختنه فرمود: ای علی! ولیمه نیست مگر در پنج مورد: در عروسی و در تو

 کردن و در خریدن خانه و در هنگام مراجعت از مکه.

 455، ص: 1الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 امضاء سنتهای عبدالمطلب توسط خداوند متعال

ی أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِکٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِ

 بِ طَالِبٍ علیه السالم عَنِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه و آله أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَِّتهِ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِ

أَنْزََل فَ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ

 اللَّهُ 

عَزَّ وَ جَلَّ وَ ال تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساِءوَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ 

 زَمْزَمَ رَ ا حَفَبِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الْآیَهَ وَ لَمَّ

 نَسَمَّاهَا سِقَایَهَ الْحَاجِّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَ جَعَلْتُمْ سِقایَهَ الْحاجِّ وَ عِمارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ کَمَنْ آمَ
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 فِی لَّ ذَلِکَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ الْآیَهَ وَ سَنَّ فِی الْقَتْلِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَ

ی الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَکُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَیْشٍ فَسَنَّ فِیهِمْ عَْبدُ الْمُطَّلِبِ سَبَْعهَ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَ

دُ الْأَصْنَامَ وَ َلا ا یَعْبُاللَّهُ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ کَانَ لَا یَسْتَقْسُِم بِالْأَزْلَامِ وَ لَ

 یَأْکُلُ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ یَقُولُ أَنَا عَلَی دِینِ أَبِی إِبْرَاهِیمَ.

 02ص: 

انس بن محمّد ابو مالک از پدرش از امام صادق علیه السالم و او از پدرانش از علی بن 

خود   علیه و آله در وصیتابی طالب علیه السالم نقل می کند که پیامبر خدا صلی اهلل

فرمود: ای علی! همانا عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت نهاد که خداوند آنها را در اسالم 

ی به زن»به اجرا درآورد،زنان پدران را بر پسران حرام کرد و خداوند چنین نازل فرمود: 

 (1« )نگیرید زنانی را که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند.

پیدا کرد و خمس آن را جدا کرد و صدقه داد و خداوند چنین نازل فرمود: و او گنجی 

 (2...« )و بدانید که آنچه به غنیمت به دست آوردید خمس آن برای خداست »

و چون زمزم را حفر نمود، آن را برای آب دادن به حجاج تعیین کرد و خداوند چنین 

لحرام مانند کار کسی است که به آیا آب دادن به حجاج و تعمیر مسجد ا»نازل فرمود: 

 (0...« )خدا و روز قیامت ایمان دارد 

 و دیه قتل را صد شتر قرار داد و خدا همان را در اسالم اجرا کرد، 

و طواف نزد قریش تعداد مشخصی نداشت و عبد المطلب هفت شوط را سنت کرد و 

 خدا آن را در اسالم اجرا کرد.

عه نمی زد و بت ها را عبادت نمی کرد و از آنچه بر بت یا علی! عبد المطلب با بت ها قر

 (4ها قربانی می کردند، نمی خورد و می گفت: من بر دین پدرم ابراهیم هستم.)
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وَ ال تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِالَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیاًل -1

 22 سوره نساء

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ -2

 قَیتَالْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنُْتمْ آمَْنتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ اْلفُرْقانِ یَوْمَ الْ

 41الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ سوره انفال 

 00ص: 

أَجَعَلْتُمْ سِقایَهَ الْحاجِّ وَ عِمارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فی -0

 13هْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین سوره توبه آیه سَبیلِ اللَّهِ ال یَسْتَوُونَ عِْندَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ال یَ

 450، ص: 1الخصال / ترجمه جعفری، ج -4

 در سفره غذا دوازده خصلت است 

ی أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِکٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِ

م عَنِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه و آله أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا عَلِیُّ اثْنَتَا عَشْرَهَ طَالِبٍ علیه السال

نَّهٌ وَ أَرْبَعٌ سُ خَصْلَهً یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَعَلَّمَهَا فِی الْمَائِدَهِ أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرِیضَهٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا

لْجُلُوُس اأَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِیضَهُ فَالْمَعْرِفَهُ بِمَا یَأْکُلُ وَ التَّسْمِیَهُ وَ الشُّکْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّهُ فَ مِنْهَا

ا الْأَدَُب مَّعَلَی الرِّجْلِ الْیُسْرَی وَ الْأَکْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَأْکُلَ مِمَّا یَلِیهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَ 

 فَتَصْغِیرُ اللُّقْمَهِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّهُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ وَ غَسْلُ اْلیَدَیْنِ.

انس بن محمد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق علیه السالم و او از پدر و جدش از 

صیّتی خدا صلی اهلل علیه و آله در و علی بن ابی طالب علیه السالم نقل می کند که پیامبر

به او فرمود: یا علی! دوازده چیز است که شایسته است که مسلمان آنها را درباره سفره 

غذا یاد بگیرند:چهار تا از آنها فریضه و چهار تا سنّت و چهار تا ادب است: فریضه عبارت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

مّا آنچه مستحب است؛ است از؛شناختن آنچه می خورد و نام خدا بردن و شکر و رضا، و ا

نشستن بر پای چپ و خوردن به سه انگشت و از آنچه جلو اوست بخورد و لیسیدن 

انگشتان است، و امّا آنچه ادب است؛کوچک برداشتن لقمه و جویدن زیاد و کمتر نگاه 

 کردن به صورت های مردم و شستن دستان.

 04ص: 

 204، ص: 2الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 هارده خصلت است در خضاب کردن چ

رَفَعَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَِبیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ

 رْهَمٍ فِیالْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: دِرْهَمٌ فِی الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَهِ أَلْفِ دِ

 وَ یُلَیِّنُ رِسَبِیلِ اللَّهِ وَ فِیهِ أَرْبَعَ عَشْرَهَ خَصْلَهً یَطْرُدُ الرِّیحَ مِنَ الْأُذُنَیْنِ وَ یَجْلُو الْغِشَاوَهَ عَنِ الْبَصَ

انِ وَ تَفْرَحُ بِِه الشَّیْطَ الْخَیَاشِیمَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهََه وَ یَشُدُّ اللِّثَهَ وَ یَْذهَبُ بِالضَّنَی وَ یُقِلُّ وَسْوَسَهَ

 یَسْتَحْیِی وَ الْمَلَائِکَهُ وَ یَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَغِیظُ بِهِ الْکَافِرَ وَ هُوَ زِینَهٌ وَ طِیبٌ وَ بَرَاءَهٌ ِفی قَبْرِهِ

 مِنْهُ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ.

الم و او از پدر و جدّش از انس بن محمّد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق علیه الس

علی بن ابی طالب علیه السالم نقل می کند که پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در وصیّتی 

به او فرمود: یا علی یک درهم که در خضاب صرف شود، بهتر از هزار درهم است که 

در راه خدا صدقه داده شود؛و در آن چهارده خصلت است:باد را از گوش ها برطرف 

کند، و چشم را نورانی می سازد، و بینی را نرم می کند و دهان را خوشبو می کند و  می

لثه را محکم می سازد، و ضعف را از بین می برد، و وسوسه شیطان را کم می کند و 

فرشتگان با آن خوشحال می شوند، و مؤمن با آن شاد می گردد، و کافر با آن خشمگین 
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است و نکیر و منکر از آن شرم می کنند و آن باعث  می شود، و آن هم زینت و هم عطر

 دوری از عذاب قبر است.

 05ص: 

 254، ص: 2الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 فضایل نماز شب 

قال اهلل تعالی وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَهً لَکَ عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً و قال 

 نَهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا أَوْ زِدْ عََلیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآتعالی یا أَیُّ

تَرْتِیلًا، قَالَ الصَّادِقُ علیه السالم سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السالم عَنْ قِیَامِ اللَّیِْل 

 فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ مَنْ صَلَّی مِنَ اللَّیْلِ عُشْرَ لَیْلِهِ مُخْلِصاً لِلَّهِ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ  بِالْقُرْآنِ

رَقَهٍ وَ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ اکْتُبُوا لِعَبْدِی هََذا مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ مَا أُْنبِتَ فِی النِّیلِ مِنْ حَبَّهٍ وَ

وَ شَجَرَهٍ وَ عَدَدَ کُلِّ قَصَبَهٍ وَ خُوطٍ وَ مَرْعًی وَ مَنْ صَلَّی تُسُعَ لَیْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَشْرَ دَعَوَاٍت 

هِیدٍ صَابِرٍ شَ مُسْتَجَابَاتٍ وَ أَعْطَاهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ مَنْ صَلَّی ثُمُنَ لَیْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ

هُ هُصَادِقِ النِّیَّهِ وَ شُفِّعَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَنْ صَلَّی سُبُعَ لَیْلِهِ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ یَوْمَ یُبْعَثُ وَ وَجْ

بَ مِنَ الْأَوَّابِیَن کُتِ کَالْقَمَرِ لَیْلَهَ الْبَدْرِ حَتَّی یَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ مَعَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَلَّی سُدُسَ لَیْلِهِ

 صَلَّی نْوَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ صَلَّی خُمُسَ لَیْلِهِ زَاحَمَ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ ِفی قُبَّتِهِ وَ مَ

لْجَنَّهَ بِغَیْرِ لْعَاصِفِ وَ یَدْخُلَ ارُبُعَ لَیْلِهِ کَانَ فِی أَوَّلِ الْفَائِزِینَ حَتَّی یَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ کَالرِّیحِ ا

دْخُلْ مِْن احِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّی ثُلُثَ لَیْلِهِ لَمْ یَبْقَ مَلَکٌ إِلَّا غَبَطَهُ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی َو قِیلَ لَهُ 

َن هِ فَلَْو أُعْطِیَ مِْل ءَ الَْأرْضِ ذَهَباً سَبِْعیأَیِّ أَْبوَابِ الْجَنَّهِ الثَّمَاِنیَهِ شِْئتَ وَ مَْن صَلَّی نِصْفَ لَیْلِ

یلَ وَ أَلْفَ مَرَّهٍ لَمْ یَعْدِلْ جَزَاءَهُ وَ کَانَ لَهُ ذَلِکَ أَفْضَلَ مِنْ سَبْعِینَ رَقَبَهً یُعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِ

لِ عَالِجٍ أَدْنَاهَا حَسَنَهٌ أَثَْقلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ مَنْ صَلَّی ثُلُثَیْ لَیْلِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الْحِسَابِ قَدْرُ رَمْ

َن عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَهُ تَامَّهً تَالِیاً لِکِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی رَاکِعاً سَاجِداً وَ ذَاکِراً ُأعْطِیَ مِ
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أُمُّهُ وَ یُکْتَبُ لَهُ عَدَدُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْحَسَنَاِت الثَّوَابِ مَا أَدَْناهُ یَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وَلَدَتْهُ 

بْرِ َو وَ مِثْلُهَا دَرَجَاتٍ وَ النُّورُ فِی َقبْرِهِ وَ یُنْزَعُ الْإِثْمُ َو الْحَسَُد مِنْ قَْلبِهِ َو یُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَ

 مِنِینَ وَ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلْمَلَائِکَهِ مَلَائِکَتِییُعْطَی بَرَاءَهً مِنَ النَّارِ وَ یُبْعَثُ مِنَ الْآ

نٍَه یانْظُرُوا إِلَی عَبْدِی أَحْیَا لَیْلََتهُ ابِْتغَاءَ مَرْضَاتِی أَسْکِنُوهُ الْفِرْدَوْسَ وَ لَهُ فِیهَا مِائَهُ أَلْفِ مَدِ

لْأَعْیُنُ وَ مَا لَا یَخْطُرُ عَلَی بَالٍ سِوَی مَا أَعْدَْدتُ لَهُ مِنَ الْکَرَامَِه جَمِیعُ مَا تَشْتَهِی الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ ا

 وَ الْمَزِیدِ وَ الْقُرْبَهِ

 01ص: 

و برخی از شب را بیدار و متهجد »فرموده است.  43خداوند متعال در سوره اسراء آیه

باش و نماز شب مخصوص تو است. باشد که خدایت به مقام محمود )شفاعت( مبعوث 

ای جامه به خود پیچیده، »و در آیات نخست سوره مزمل چنین فرموده است « گرداند.

نصف یا چیزی کمتر از آن باشد یا چیزی بر  هان شب را به نماز برخیز مگر اندکی که

امام صادق علیه السالم فرموده است، مردی « نصف بیفزای و قرآن را با توجه تالوت کن.

مژده »از علی بن ابی طالب علیه السالم در باره نماز شب و خواندن قرآن پرسید، فرمود: 

اداش خداوند نماز باد که هر کس یک دهم طول شب را مخلصانه و به امید دریافت پ

بگزارد خداوند عز و جل به فرشتگانش می فرماید برای این بنده من به شمار همه دانه ها 

و برگها و درختانی که امشب رسته است و به شمار همه شاخه ها و تنه های درختان و 

چمن زارها حسنه بنویسید، و هر کس یک نهم مدت شب را نماز بگزارد، خداوند به او 

پذیرفته شده ارزانی می دارد و نامه عملش را رستاخیز بدست راستش عنایت  ده دعای

می کند، و هر کس یک هشتم شب را نماز بگزارد خداوند به او پاداش شهیدی شکیبا و 

راست نیت ارزانی می دارد و شفاعتش را در افراد خانواده اش می پذیرد، و هر کس 

رش برانگیخته شود چهره اش همچون ماه یک هفتم شب را نماز بگزارد روزی که از گو

شب چهاردهم رخشان خواهد بود و همراه کسانی که در امانند از پل صراط می گذرد، 
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هر کس یک ششم شب را نماز بگزارد نامش در نام توبه کنندگان ثبت و گناهان گذشته 

یم هو آینده اش آمرزیده می شود و هر کس یک پنجم شب را نماز بگزارد در خیمه ابرا

علیه السالم که خلیل الرحمن است انیس او خواهد بود و هر کس یک چهارم شب را 

نماز بگزارد از جمله نخستین فائزان است و همچون نسیم زودگذر از پل صراط می گذرد 

و بدون حساب وارد بهشت می شود و هر کس یک سوم شب را نماز بگزارد هیچ فرشته 

 نزلت او در پیشگاه خدا غبطه می خورد و به او گفته مییی باقی نمی ماند مگر اینکه به م

شود از هر یک از درهای هشتگانه بهشت که می خواهی وارد آن شو، و هر کس نیمی 

از شب را نماز بگزارد چنان است که اگر به گنجایش زمین هفتاد هزار بار طال به او بدهند 

ماعیل ردن هفتاد برده از نسل اسقابل مقایسه با پاداش آن نیست و ثوابش بیش از آزاد ک

 علیه السالم است.

 04ص: 

و هر کس دو سوم شب را نماز بگزارد شمار حسنات او همچون توده های انباشته ریگ 

است و کمترین حسنه او سنگین تر از کوه احد است و هر کس یک شب کامل را به 

ن ثواب به او داده نماز و تالوت کالم خدا در حال رکوع و سجده و ذکر بگذارند چندا

می شود که کمترین آن بیرون شدن او از گناهان است همچون روزی که از مادر زاییده 

شده است، و به شمار همه آفریدگان خدا برای او حسنه و درجه نوشته می شود و نور و 

پرتو در گورش پایدار می شود و گناه و حسد از دلش بیرون کشیده و از عذاب گور در 

اند و آزادی از آتش به او ارزانی می شود و در زمره آنان که در امانند برانگیخته امان می م

می شود، و خداوند متعال به فرشتگانش می فرماید: ای فرشتگان من! بنگرید که این بنده 

من شبی را برای رضای خاطر من زنده داشته و به عبادت پرداخته است، او را در فردوس 

ک صد هزار شهر در فردوس خواهد بود و در هر شهر هر چه مسکن دهید و برای او ی
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دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد و چیزها که به اندیشه کسی خطور نکرده فراهم است 

 و این غیر از کرامت و قربتی است که برایش آماده ساخته ام. 

، ج به نقل ازتهذیب االحکام طوسی 510روضه الواعظین / ترجمه مهدوی دامغانی، ص: 

 ،113و  110صفحات 1

 بین اذان و اقامه

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه الّسالم یَقُوُل 

 جَدْتُ خَاضِعاً خَاشِعاًلِأَصْحَابِهِ مَنْ سَجَدَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَقَالَ فِی سُجُودِهِ رَبِّ لَکَ سَ

ِمنِینَ َو ذَلِیلًا یَقُولُ اللَّهُ َتعَالَی مَلَائِکَتِی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَجْعَلَنَّ مَحَبَّتَهُ فِی قُلُوبِ ِعبَادِیَ الْمُؤْ

 هَیْبََتهُ فِی قُلُوبِ الْمُنَافِقِین .

 00ص: 

یر المؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه در روایت آمده که امام صادق علیه الساّلم فرمود ام

الساّلم پیوسته به یاران خویش می فرمود: هر کس بین اذان و اقامه سجده نموده و در 

 «ربّ، لک سجدت خاضعا خاشعا ذلیال.»حال سجده بگوید:

 پروردگارا، با خضوع و خشوع و خاکساری و ذلّت برای تو سجده و کرنش نمودم.

ای مالئکه و فرشتگان من، به عزّت و سرافرازی و جالل و »خداوند متعال می فرماید: 

عظمتم سوگند، مسلّما محبّت او را در دل بندگان مؤمنم، و هیبت و بیم از او را در دل 

 «منافقان قرار خواهم داد.

 241ادب حضور )ترجمه فالح السائل(، ص: 

 پند و نصیحت 
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دِ اللَّهِ علیه السالم یَقُولُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تُعْرَفَ فَافْعَْل عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْ

 وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مَذْمُوماً عِْندَ النَّاِس إِذَا کُْنتَ مَحْمُوداً ِعنْدَ اللَِّه ثُمَّ َقالَ: قَالَ أَبِی عَلِیُّ 

إِلَّا لِرَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَیْراً َو  بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السالم لَا خَیْرَ فِی الْعَیْشِ

 رَجُلٍ یَتَدَارَکُ مَنِیَّتَهُ بِالتَّْوبَهِ الْحَدِیثَ.

حفص بن غیاث گوید: شنیدم که امام صادق علیه السالم فرمود: اگر بتوانی شناخته نشو، 

ود: وده باشی. سپس فرمچه می شود بر تو که مردم سرزنشت کنند اگر در نزد خدا ست

پدرم علی بن ابی طالب علیه السالم فرمود: در زندگانی برای کسی خیری نیست مگر 

برای دو نفر کسی که هر روز بر کار خیرش بیفزاید، و کسی که با توبه کردن، برای 

 مرگش آمادگی پیدا کند.

 041جهاد النفس وسائل الشیعه / ترجمه صحت، ص: 

 بیم آن دارم که از آن خوشم آید

االمام الصادق علیه السالم عن ابیه: إنّ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب أتی بخبیص فأبی 

. ثم تال «ال، و لکنی أخشی ان تتوق الیه نفسی فأطلبه»أن یأکله، فقالوا له: أ تحرّم؟ قال: 

 (1دُّنْیا وَ اسْتَمْتَْعتُمْ بِها.)أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ ال»هذه اآلیه: 

 03ص: 

امام صادق علیه السالم از پدرش: برای امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم 

حلوایی آماده شده از خرما و سر شیر و نشاسته آوردند، او از خوردن آن خودداری کرد. 

ی بیم آن دارم که از آن نه، ول»و چون به او گفتند که آیا آن را حرام می دانی؟ گفت: 

، سپس این آیه را خواند: َأذْهَْبتُمْ َطیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُُم «خوشم آید و در طلب آن برآیم

 .«الدُّنْیا وَ اْستَمْتَعْتُمْ ِبها خوشیهاتان را در زندگی دنیا گرفتید و از آنها بهره مند شدید
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 2سوره احقاف آیه -1

 053، ص: 2الحیاۀ/ ترجمه احمد آرام، ج 

 کمک به مردم 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الُْحسَیْنِ بْنِ سَِعیدٍ عَنِ النَّضْرِ بِْن سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی 

قُولُ قََسَم السالم یَ بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه

نَبِیُّ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله الْفَیْ ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً علیه السالم أَرْضاً فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ 

 مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَْیئَهِ عُنُقِ الْبَِعیرِ فَسَمَّاهَا یَنْبُعَ فَجَاءَ الَْبشِیرُ یُبَشِّرُ .

مام صادق علیه السالم می فرماید:پیامبرصلی اهلل علیه وآله زمینی را در اختیار علی علیه ا

السالم قرارداد و آن حضرت در آن قناتی حفر نمود که آب از آن فوران می کرد و امام 

 علیه السالم آن را ینبع نام نهاد. آب فراوان این قنات ، مایه شادمانی اهالی آن منطقه شد. 

 55، ص: 4اإلسالمیه(، ج  -)ط الکافی 

 فقه غدیری

 اشاره

روزگاری بر مسلمین گذشت که خلفا با آزادی عمل هر چه را مطابق میل و صالح 

سیاستشان بود به اسم اسالم، انجام میدادند و مسلمانان که خود را ملزم و مجبور به پیروی 

آنها میدیدند، برای تصحیح اعمال خلیفه و حکام آنان، مسئله اجتهاد را پیش کشیده خطا 

یداشتند. این اجتهادها غالبا در مقابل نص صریح کتاب و سنت و صواب آنان را معذور م

صورت میگرفت و تنها نام اجتهاد برای پاک کردن گناه خلیفه کافی بود، می گفتند 
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مجتهدی که به راه صواب رود دو اجر دارد و مجتهد خطا کار گناهش بخشوده و از اجر 

 اجتهاد خود برخوردار خواهد شد. 

 30ص: 

مورد از  33الم سید شرف الدین عاملی در کتاب النص و االجتهاد به عالمه فقید اس

اجتهادات مقابل نص کتاب و سنت اشاره فرموده اند. می پرسیم اجتهاد به این وسعت چه 

بر سرش آمد، که یکباره نقش صالح و مشکل گشائی خود را از دست داد و کار 

آنهم از چهار نفر عالمی که خود مسلمانان عهد خلفا در احکام اسالمی به تقلید صرف، 

را از دیگران برتر نمیدانند و سالها منقرض شده و دلیلی بر اولویت آنها در دست نیست. 

چگونه در میان ده ها مذهب فقهی زمان باید تنها از چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی 

 و حنبلی تقلید کرد. و چرا رسمیت مذهب به اینها محدود شد؟!

اجتهادها اگر بسود و مصلحت اسالم بود چرا به چهار مذهب محدود  می پرسیم این

گردید و اگر مفسده انگیز بود چرا متجاوز از چهار قرن مفاسد اعمال زمامداران و هرج 

 و مرج دستگاه خالفت با آن موجه و مقبول جلوه گردید؟!

ر می سترده تمی گویند از آنجا که دامنه اجتهاد و افتاء روز بروز وسعت می یافت و گ

شد و افراد نا اهل متصدی آن می گردیدند، این کار موجب هرج و مرج و پراکندگی 

در همبستگی اسالمی شده بود با قدرت های حاکمه برای پیشگیری از این مفاسد، مذاهب 

 فقهی مسلمین را به چهار مذهب رسمی محدود کردند.

ه از اختالف نظر پزشکان، ب گوئیم این سخن درست بدان ماند که برای نجات بیماری

حیات او خاتمه دهند. اینان نیز برای پیشگیری از گسترش خالف و هرج و مرج بجای 

تعیین ضوابطی در امر اجتهاد و افتاء ، حق اظهار نظر را برای همیشه از امت اسالمی سلب 
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 لکردند و باب اجتهاد را در چهار چوبه مذاهب اربعه، بروی جامعه اسالمی بستند حا

اینکه آیا چه کسی حق این محدود ساختن و ممنوعیت اجتهاد را به آنان داده؟ و یا چه 

منطقی هنوز این ممنوعیت را تا زمان حاضر الزم میداند؟ و آیا با چه دلیل و توجیهی باید 

برخی از مسلمین برای همیشه حنفی و گروهی مالکی و برخی حنبلی بمانند؟ و آیا این 

 باید ادامه داشته باشد؟ شکاف و تحجر تا کی

 31ص: 

این سؤاالتی است که در مقابل آنها هیچگونه پاسخ قانع کننده ای نخواهید یافت! مذاهبی 

که هیچگونه پشتوانه ای از حقیقت جز سر نیزه زمامداران وقت بمالحظه طرفداری آنها 

حقیق و با ت از نظام حاکم، نداشته است، با چه منطقی امروز که آن نظام سر کار نیست و

تتبع بیشتر میتوان به احکام واقعی اسالم دست یافت باید هنوز بین مسلمانان حاکم و نافذ 

 باشد؟

و نیز آیا منطق هر یک از این مذاهب اربعه نسبت به دیگری ،جز جدال و دشمنی و 

 اختالف نظر چه بوده است؟

ار بازگشت و از زیر ب و آیا با وجود این اختالف نظرها چگونه میتوان به وحدت اسالمی

 (1سنگین این جمود و تحجر نجات یافت؟)

 علی بن محمد قوشجی می گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت: 

ایّها النّاس! ثالثٌ کُنَّ علی عهدِ رسولِاهلل انا انْهی عَنهُنَّ و احُرِّ مهُنَّ و اعاقب علیهُنَّ و هی: »

 «العملمتعه النساء و متعه الحج و حیّ علی خیر 

ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا، ]حالل [ بود که من آنها را نهی و تحریم می »؛ «0»

کنم و انجام دهنده آنها را به مجازات می رسانم. آنها عبارت اند از: متعه زنان، متعه حج 
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قوشچی تأکید می کند: این تحریم، اجتهاد و نظر شخصی خلیفه «. و حیّ علی خیرالعمل

است و روایات وارده در این باره زیاد است و درنقل دیگری آمده است که  دوم بوده

من ازدواج موقت را بر شما حرام می کنم و بر عمل کننده به آن، حدّ جاری »عمر گفت: 

می نمایم؛ اگرچه در زمان پیامبر مرسوم بوده و پیامبر نیز به آن عمل می کرده و آیه قرآن 

اگر به من خبر برسد که مردی ازدواج « 4»زل شده است. نیز در مورد حالل بودن آن نا

 «5« »موقّت کرده است، او را سنگسار خواهم کرد.

 32ص: 

 با توجه به مطالب فوق به کالم امام صادق علیه السالم بهتر پی می بریم که می فرمایند:

یه ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل عل أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَی شَیْ

 و آله إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْکَعْبَهِ فََقطْ. 

امام صادق علیه السالم به کسی که صحبت از آرای مختلف و هواهای نفسانی می 

کرد،فرمودند:نه به خدا سوگند،آنان جز رو به قبله کردن،به آنچه رسول خدا آوردند 

 (2ند.)عمل نمی کن

  10 1(:ترجمه الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب ج 1)

 31، ص: 15بیروت(، ج  -(:بحار األنوار )ط 2)

 و .. 210، ص 1؛ ر. ک: الغدیر، ج 104(. شرح تجرید قوشچی )مبحث امامت(، ص 0)

 150، ص 5(. سنن نسائی، ج 4)

 .52، ص 1(. مسند احمد بن حنبل، ج 5)
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 احکام 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله در قسمتی از خطبه غدیریه در مورد محافظان 

 احکام و بیان کنندگان حالل و حرام الهی بعد از خود فرمودند:

مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فی هذَا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعُوا وَأَطیعُوا وَانْقادُوا لِأَمْرِ ]اللَّهِ[ 

مَّ مْ، ثُرَبِّکُمْ،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ مَوْالکُمْ وَإِلهُکُمْ، ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولَهُ وَنَبِیَّهُ الْمُخاطِبَ لَکُ

وْمٍ مِنْ بَعْدی عَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ وَإِمامُکُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّکُمْ، ثُمَّ الْإِمامَهُ فی ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدِهِ إِلی یَ

 تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

اللَّهُ ]عَلَیْکُمْ[ وَرَسُولُهُ وَهُمْ،  ال حاَللَ إاِلَّ ما أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهُمْ،وَال حَرامَ إاِلَّ ما حَرَّمَهُ

رامِِه وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفَنِی الْحاَللَ وَالْحَرامَ وََأنَا أَفْضَْیتُ بِما عَلَّمَنی رَبّی مِنْ کِتاِبهِ وَحاَللِهِ وَحَ

 إِلَیْهِ.

 30ص: 

صاهُ اللَّهُ فِیَّ، وَکُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْأَحْصَیُْتُه مَعاشِرَ النَّاسِ، ]فَضِّلُوهُ[، ما مِنْ عِلْمٍ إِالَّ وََقدْ أَحْ

 فی إِمامِ الْمُتَّقینَ، وَما مِنْ عِلْمٍ إِالَّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً،وَهُوَ الْإِمامُ الْمُبینُ 

 (1)«[.وَکُلَّ شَیٍِْ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ»]الَّذی ذَکَرَهُ اللَّهُ فی سُورَهِ یس: 

ای مردم، این آخرین باری است که در چنین اجتماعی بپا می ایستم. پس بشنوید و اطاعت 

 کنید و در مقابل امر خداوند، پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید،چرا که 

خداوند عزوجل صاحب اختیار شما و معبود شما است، و بعد از خداوند رسولش و 

و بعد از من علی صاحب اختیار شما و امام شما به پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده، 
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امر خداوند است، و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و 

 رسولش را مالقات خواهید کرد. 

حاللی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان )امامان( حالل کرده باشند، و حرامی 

ن )امامان( بر شما حرام کرده باشند. خداوند عزوجل نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنا

حالل و حرام را به من شناسانده است، و آنچه پروردگارم از کتابش و حالل و حرامش 

 به من آموخته به او سپرده ام. 

ای مردم، علی را )بر دیگران( فضیلت دهید. هیچ علمی نیست مگر آنکه خداوند آن را 

می را که آموخته ام در امام المتقین جمع نموده ام، و در من جمع کرده است و هر عل

ر که خداوند د« امام مبین»هیچ علمی نیست مگر آنکه آن را به علی آموخته ام. اوست 

ر و هر چیزی را د»،«وَ کُلَّ شَیْی ءٍ اَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ»سوره ی یس ذکر کرده است: 

 «. امام مبین جمع کردیم

 34ص: 

 12س آیه سوره ی-1

 140اسرار غدیر،محمد باقر انصاری،صفحه 

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

مالک بن انس از عمویش ابی سهیل بن مالک و او از پدرش چنین نقل می کند:من از 

 (1آنچه با رسول خدا درک کردم ،به جز ندای نماز چیزی دیگر نمی شناسم.)

وهب بن کیسان نقل می کند:ابن زبیر را دیدم که قبل از خطبه نماز می  شافعی از طریق

 (2خواند،و می گفت:تمام سنت های رسول خدا،حتی نماز،تغییر یافت.)
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میمون بن عبد اللَّه گفت: گروهی خدمت حضرت صادق علیه الساّلم آمدند برای شنیدن 

: ن نیز حضور داشتم فرمودحدیث،که اهل مدینه نبودند از شهرهای دیگری آمده بودند. م

 این افراد را می شناسی؟ گفتم نه فرمود: چطور اینها وارد خانه من شدند.

گفتم اینها گروهی هستند که حدیث جمع آوری میکنند اهمیتی نمی دهند گوینده ی 

حدیث هر که باشد. به یکی از آنها فرمود: آیا از دیگری غیر از من نیز حدیثی شنیده 

 رمود: مقداری از آنچه شنیده ای برایم نقل کن....ای؟ گفت: بلی ف

گفت: سفیان از شخصی نقل کرد که آن شخص از حضرت باقر نقل نمود که فرمود: هر 

که روی کفش مسح نکند بدعت در دین گذاشته و هر که شراب نیاشامد همین طور 

ورد خاست هر کس مار آبی و غذای یهود و نصاری و گوشت کشته شده بدست آنها را ن

گمراه است. زیرا نبیذ را عمر نوشیده مقداری آب داخل آن کرده تا رقیق شود، مسح 

روی کفش را نیز سه مرتبه عمر در سفر کرده یک شبانه روز هم در غیر مسافرت ذبیحه 

( 0یهود و نصارا را علی علیه الساّلم خورده و فرموده است بخورید خداوند می فرماید:)

 کُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوُتوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَ

 35ص: 

 (4بعد از این حدیث سکوت کرد.)

به نقل از الموطا 412مرجعیت دینی اهل بیت و پاسخ به شبهات،علی اصغررضوانی،ص-1

 30ص 1با تنویرالحوالک ج 

به نقل از االم 412خ به شبهات،علی اصغررضوانی،صمرجعیت دینی اهل بیت و پاس-2

 200ص 1ج 

 5(:سوره مائده آیه 0)
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 235(:زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه السالم،ترجمه: موسی خسروی ص: 4)

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه

 و آله إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْکَعْبَهِ فََقطْ. 

امام صادق علیه السالم به کسی که صحبت از آرای مختلف و هواهای نفسانی می 

ه به خدا سوگند،آنان جز رو به قبله کردن،به آنچه رسول خدا صلی اهلل کرد،فرمودند:ن

 (1علیه و آله آوردند عمل نمی کنند.)

 لٌ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنِ الْحَلَاِل وَ الْحَرَاِم فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَا

امَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أََبداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی ءُ غَیْرُهُ وَ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَ

 قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السالم مَا أَحَدٌ اْبتَدَعَ بِدَْعهً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّهً.

رسیدم فرمود: حالل محمد زراره گوید از امام صادق علیه السالم راجع بحالل و حرام پ

همیشه تا روز قیامت حاللست و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام، غیر حکم او حکمی 

نیست و جز او پیغمبری نیاید و علی علیه السالم فرمود هیچ کس بدعتی ننهاد جز آنکه 

 ( 2بسبب آن سنتی را ترک کرد.)

 31ص: 

 31، ص: 15بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط -1

 41، ص: 1ل الکافی / ترجمه مصطفوی، ج أصو-2

 اذان 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 
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الَ لَمَّا أُسْرَِی عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَْنهُ أَنَّهُ ذُکِرَ عِْندَهُ الْأَذَانُ قَ

ی اللَّه علیه و آله إِلَی السَّمَاءِ وَ َتنَاهَی إِلَی السَّمَاءِ السَّادِسَهِ نَزَلَ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاِء بِالنَّبِیِّ صلّ

لُهُ أَنَا کَذَلِکَ االسَّابِعَهِ لَمْ یَنْزِلْ قَبْلَ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَطُّ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَ

 مُحَمَّدًا شْهَدُ أَنَّقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَا کَذَلِکَ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَقَالَ أَفَ

الَ حَیَّ عَلَی ثُمَّ قَرَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی وَ أَمِینِی عَلَی خَلْقِی اصْطَفَیْتُهُ بِرِسَاالتِی 

حِ قَاَل االصَّلَاهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَی ِعبَادِی وَ جَعَْلتُهَا لِی دِیناً ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَی الْفَلَ

مَلِ قَالَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَفْلَحَ مَنْ مَشَی إِلَیْهَا وَ وَاظَبَ عَلَیْهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِی ثُمَّ

النَّبِیُّ  قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هِیَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَ أَزْکَاهَا ِعنْدِی ثُمَّ قَالَ قَدْ قَاَمتِ الصَّلَاهُ فَتَقَدَّمَ

 ه. ص فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ فَمِنْ ثَمَّ عُرِفَ النَّبِیُّ صلّی اللَّه علیه و آل

ه شد. وی اذان گفت -رضی اللَّه عنه -اصبغ بن نباته می گوید: در حضور محمّد بن حنفیّه

هنگامی که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله برای معراج به آسمان برده شد، و به »فرمود: 

که تا پیش از آن روز هرگز فرود نیامده  -آسمان ششم رسید، فرشته ای از آسمان هفتم

 ود آمد و گفت:فر -بود

 34ص: 

 «اللَّه أکبر، اللَّه أکبر»

 فرمود: من چنینم. -جلّ جالله -خداوند

 آن فرشته گفت:

 «أشهد أن ال إله إلّا اللَّه»

 فرمود: من چنینم و معبودی جز من نیست. -جلّ جالله -خداوند
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 وی گفت:

 «أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه»

فرمود: او بنده و امین من بر مخلوقاتم می باشد که او را برای ادای  -عزّ و جلّ -خداوند

 رسالتهای خویش برگزیده ام.

 سپس گفت:

 «حیّ علی الصاّله»

فرمود: نماز را بر بندگانم واجب نموده و آن را به عنوان دین و  -جلّ جالله -خداوند

 آیین خود قرار دادم.

 آنگاه گفت:

 «حیّ علی الفالح»

فرمود: رستگار گردید هر کس که به سوی نماز برود و به خاطر  -جلّ جالله -خداوند

 نیل به خشنودی ام بر آن مواظبت نماید.

 سپس گفت:

 «حیّ علی خیر العمل»

 فرمود: نماز برترین و پاکیزه ترین اعمال در نزد من است. -جلّ جالله -خداوند

 پس از آن گفت:

 «صاّلهقد قامت ال»
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و پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله جلو رفت و امام جماعت شد، و آسمانیان به او اقتدا 

 «نمودند، و اینجا بود که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله نزد آسمانیان شناخته شد.

 150و فالح السائل و نجاح المسائل، ص: 210ادب حضور )ترجمه فالح السائل(، ص: 

 ز فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفتانحراف ا

ما در احادیث مختص به بند بند اذان و اقامه در عصر پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله تتبع نموده 

 چنانکه صاحب نظران -ایم و ندیدیم که )الصاله خیر من النوم (جزء اذان باشد، بلکه 

ین بند در زمان ابوبکر هم نبوده است . ا -احکام ، سنن و منقدین حدیث اطالع دارند 

فقط عمر بن خطاب مدتی بعد از آنکه روی کار آمد، چون آن را مستحب و مستحسن 

دانست ، دستور داد در اذان صبح بگویند. و بدینگونه آن را تشریع کرد. روایات ائمّه 

 عمرعترت طاهره در این خصوص )که الصاله خیر من النوم جزء اذان نیست و ساخته 

 است ( به حد تواتر رسیده است .

 30ص: 

اما از طریق غیر شیعه و بزرگان اهل تسنّن کافی است که آنچه مالک بن انس در کتاب 

)موطأ ( نقل کرده است در اینجا بیاوریم . مالک می نویسد: )مؤ ذن عمر نزد عمر بن 

گفت : )الصاله خطاب آمد تا او را برای نماز صدا کند، دید عمر خوابیده است ، پس 

 خیر من النوم ( عمر هم دستور داد مؤذن ، این جمله را در اذان صبح قرار دهد(.

  13ص11اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم
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ساّلم روایت کرده اند که اذان را ابو بکر حضرمی و کلیب اسدی از امام صادق علیه ال

هد ان اللَّه اکبر، اللَّه اکبر، اللَّه اکبر، اللَّه اکبر، اش»برای ایشان حکایت کرده چنین فرمود: 

ال إله إلّا اللَّه، اشهد ان ال إلّا اللَّه، اشهد انّ محمّدا رسول اللَّه، اشهد انّ محمّدا رسول اللَّه، 

صاّله، حیّ علی الفالح، حیّ علی الفالح، حیّ علی خیر حیّ علی الصاّله، حیّ علی ال

 «.العمل، حیّ علی خیر العمل، اللَّه اکبر اللَّه اکبر، ال إله إلّا اللَّه، ال إله إلّا اللَّه

، ص: 1من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفاری، علی اکبر ومحمد جواد و بالغی، صدر، ج 

441 

 نماز تراویح

 رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله  فقه نبوی در زمان حیات

خداوند متعال ، اجتماع و مردم را برای ادای نماز مستحبی ، غیر از نماز استسقا )نماز برای 

 طلب باران که باید به طور دستجمعی و جماعت خواند( فرا نخوانده است .

ا بفقط نمازهای واجب است که خداوند در پنج نوبت بدان دستور داده و خواندن آنها 

جماعت ، مستحب است . و همچنین نماز طواف ، نماز عید فطر و قربان ، نماز آیات و 

 نماز میت است که مشروع می باشد، به جماعت و به طور دسته جمعی خوانده شود.

 33ص: 

پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله شخصاً نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان را بدون جماعت 

بجا می آورد و مردم را تشویق می کرد که آن را به پای دارند. مردم نیز به همان گونه 

 که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله بجا می آورد، انجام می دادند.

 (1چنین بود.) -م هجرت که از دنیا رفت تا سال سیزده -در عصر ابوبکر نیز 
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السالم  اسَأَلَ زُرَارَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ َو الْفُضَیْلُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ وَ أَبَا َعبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ علیهم

انَ إَِذا نَّبِیَّ صلی اهلل علیه و آله کَعَنِ الصَّلَاهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَهً بِاللَّیْلِ جَمَاعَهً فَقَاال إِنَّ ال

لِّی صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ انْصَرَفَ إِلَی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَقُومُ َفیُصَ

هَرَبَ فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَ فَخَرَجَ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِیُصَلِّیَ کَمَا کَانَ یُصَلِّی

مِنْهُمْ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِکَ ثَلَاثَ لَیَالٍ فَقَامَ صلی اهلل علیه وآله فِی الْیَوْمِ الثَّالِِث 

انَ مَِن لَاهَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَعَلَی مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عََلیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّ

هِ اللَّیِْل االنَّافِلَهِ فِی جَمَاعَهٍ ِبدْعَهٌ وَ صَلَاهَ الضُّحَی بِدَْعهٌ أَلَا فَلَا تَْجتَمِعُوا َلیْلًا فِی شَهْرِ رََمضَانَ لِصَلَ

لُهَا إِلَی کُلَّ بِدْعَهٍ ضَلَالَهٌ وَ کُلَّ ضَلَالَهٍ سَبِی وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاهَ الضُّحَی فَإِنَّ تِلْکَ مَعْصِیَهٌ أَلَا فَإِنَّ

 النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ صلی اهلل علیه و آله وَ هُوَ یَقُولُ قَلِیلٌ فِی سُنَّهٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَهٍ.

ر دزراره و محمّد بن مسلم و فضیل نقل می کنند از امام باقر و امام صادق علیهما السالم 

مورد جماعت خواندن نماز نافله در ماه رمضان پرسیدند، آن بزرگواران فرمودند: پیامبر 

صلی اهلل علیه و آله وقتی نماز عشا را می خواند به خانه برمی گشت و آنگاه در آخر شب 

به مسجد می رفت و نماز می گزارد و مردم پشت سر او به صف می ایستادند، سپس 

و آله و سلم به خانه می آمد و آنها را تنها می گذاشت تا اینکه سه پیامبر صلی اهلل علیه 

شب به این صورت گذشت، پیامبر صلی اهلل علیه و آله در روز سوم بر فراز منبر رفت و 

پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم! نماز نافله در ماه رمضان به صورت جماعت 

 بدعت است، ...

 100ص: 

 ماعت خواندن نماز نافله در شبهای رمضان جمع نشوید. ...، آگاه باشید! برای ج
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آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و نتیجه هر گمراهی دخول در آتش است، آنگاه از 

منبر فرود آمد درحالی که می فرمود: عملی کم و کوچک که از سنت باشد بهتر از عمل 

 ( 2زیادی است که بدعت باشد.)

 از امام صادق و امام رضا علیهما السالم نقل شده که 

فرمودند: وقتی ماه رمضان شد، مردم پشت سر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم صف 

بستند، آن حضرت صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: ای مردم! این نماز من، نافله )نماز 

ورد و به هر صورتی که مستحبی( است، پس هر یک از شما به صورت فرادی بجا آ

خداوند به شما در قرآن یاد داده انجام دهید و بدانید که نماز نافله را نمی توان به جماعت 

 (0خواند آنگاه مردم پراکنده شدند.)

 1ص10اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب -1

، 2مد جواد و بالغی، صدر، ج من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفاری، علی اکبر ومح-2

 441ص: 

نماز تراویح سنت یا بدعت، نویسنده آیت اهلل طبسی، نجم الدین،مترجم: شیرازی، -0

 10محمد حسین،ص: 

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

ور تاز جمله مواردی که عمر از پیش خود تشریع کرد و در مقابل نص ، اجتهاد نمود، دس

گزاردن )نماز تراویح( بود؛ زیرا نماز تراویح را پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله نیاورد، و در 

 زمان آن حضرت نیز نبود، در زمان ابوبکر هم سابقه نداشت . 
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چون عمر بن خطاب به جای وی نشست ، روزه ماه رمضان آن سال را بدون اینکه تغییری 

ر ماه رمضان سال چهارده ، با گروهی از صحابه به در آن پدید آورد، انجام داد. ولی د

مسجد آمد و دید که مردم نمازهای مستحبی بجا می آورند؛ عده ای در حال قیام و برخی 

در حال سجود و جمعی در رکوع و گروهی نشسته اند. جماعتی هم تسبیح می گویند و 

ه را د. عمر این منظریا قرآن تالوت می کنند یا تکبیر می گویند یا سالم نماز می دهن

خوش نداشت و تصمیم گرفت آن را به وضع بهتری در آورد. پس )نماز تراویح (را برای 

 آنها در اوایل شبهای ماه رمضان تشریع کرد، و دستور داد همگی در آن شرکت کنند!!

 101ص: 

 رسپس همین را به تمام بالد بخشنامه کرد. و در مدینه دو نفر گماشت تا امام جماعت د

 نماز تراویح باشند! یک نفر برای مردان و دیگری برای زنان!

 روایات در این باره به حد تواتر رسیده است،که به یک نمونه ای ازآن اشاره می کنیم:

بخاری در کتاب )تراویح ( در حدیث صحیح از عبدالرحمن بن عبد قاری ، روایت می 

ه مسجد رفتیم ، دیدیم مردم دسته دستکند که : )در یکی از شبهای ماه رمضان با عمر به 

و پراکنده هستند. تا آنجا که گوید: عمر گفت : به نظر من اگر اینان به یک پیش نماز 

اقتدا می کردند بهتر بود، سپس دستور داد ابی بن کعب ، پیشن ماز ایشان باشد. شبی 

ارند. ی گزدیگر با وی به مسجد رفتیم ، دیدیم مردم نمازهای مستحبی را با جماعت م

 عمر گفت : این بدعت خوبی است !...(.

 2و1ص10اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 أَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِیعَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: سَ

ه یرَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم الْکُوفَهَ أَمَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ عل

لنَّاِس ادَی فِی االسالم أَنْ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ لَا صَلَاهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ جَمَاعَهً فَنَ

الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السالم بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَهَ 

الم علیه الس الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

 قَالَ لَهُ مَا هَذَا الصَّوْتُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ النَّاسُ یَصِیحُونَ َوا عُمَرَاهْ 

 102ص: 

 وَا عُمَرَاهْ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم قُلْ لَهُمْ صَلُّوا.

لَمَّا ا أَنْکَرَ أَنْکَرَ الِاجْتِمَاعَ وَ لَمْ یُنْکِرْ نَفْسَ الصَّلَاهِ فَفَکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم أَیْضاً لَمَّ

ذَا وَاضٌِح رَأَی أَنَّ الْأَمْرَ یَفْسُدُ عَلَیْهِ وَ یَفْتَتِنُ النَّاسُ أَجَازَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاهِ عَلَی عَادَتِهِمْ فَکُلُّ هَ

 بِحَمْدِ اللَّهِ.

مصدّق بن صدقه از عمار نقل کرده که از امام صادق علیه السالم درباره نماز )تراویح( 

 ماه رمضان در مساجد پرسیدم،

آن حضرت فرمود: وقتی امیر المؤمنین علیه السالم به کوفه آمد به فرزندش امام حسن 

سجد به در م مجتبی علیه السالم فرمان داد تا در شهر به مردم اعالم کند که نماز )تراویح(

صورت جماعت صحیح نیست، امام حسن علیه السالم نیز چنین کرد، وقتی مردم شنیدند 

 فریاد برآوردند: وا عمرا وا عمرا!

 وقتی امام حسن علیه السالم به نزد امام علی علیه السالم برگشت، حضرت فرمود:

 چه می گویند؟
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 ا وا عمرا.امام حسن علیه السالم عرض کرد: فریاد می زنند: وا عمر

 آنگاه امیر المؤمنین علیه السالم فرمود: به آنها بگو )هر گونه می خواهید( بخوانید.

  40، ص: 0تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج 

 تکبیرات در نماز میت 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

دِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَهَ قَالَتْ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّ

إِحْرَامِی  فَصَحِبَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَ الْمُرْجِئَهِ فَلَمَّا أَتَیْنَا الرََّبذَهَ أَحْرَمَ النَّاسُ وَ أَحْرَمَتْ مَعَهُْم فَأَخَّرْتُ

الشِّیعَهِ تُخَالِفُونَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُحْرِمُ النَّاسُ مِنَ الرَّبَذَهِ وَ تُحْرِمُوَن  إِلَی الْعَقِیقِ فَقَالَتْ یَا مَعْشَرَ

 وَ مِنَ الْعَقِیقِ وَ کَذَلِکَ تُخَالِفُونَ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ یُکَبِّرُ النَّاسُ أَرْبَعاً وَ تُکَبِّرُونَ خَمْساً

التَّکْبِیرَ عَلَی الْمَیِّتِ أَرْبَعٌ قَالَتْ َفدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه السّالم  هِیَ تَشْهَدُ عَلَی اللَّهِ أَنَّ

ا فَقَاَل هَفَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ صَحِبَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَ الْمُرْجِئَهِ فَقَالَتْ کَذَا وَ کَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَتِ

علیه الساّلم کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله إِذَا صَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ کَبََّر  أَبُو َعبْدِ اللَّهِ

مَّ کَبَّرَ فَدَعَا فَتَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ فَصَلَّی عَلَی النَّبِیِّ وَ دَعَا ثُمَّ کَبَّرَ وَ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُ

 مَّ یُکَبِّرُ وَ یَنْصَرِفُ.لِلْمَیِّتِ ثُ

 100ص: 

از ابن ابی عمیر، از محمّد بن مهاجر، از مادرش ام سلمه نقل کرده که وی گفت: به مکه 

رفتم، زنی از مرجئه با من همراه شد وقتی به ربذه رسیدم مردم محرم شده من نیز با آنها 

به آن مبادرت نمودم، آن  احرام بستم منتهی احرام را به تأخیر انداخته و در وادی عقیق

زن به من گفت: شما شیعیان در همه چیز مخالفت می کنید، مردم از ربذه احرام بستند، 

شما از وادی عقیق محرم می شوید و همچنین در نماز میّت مردم چهار تکبیر بر میت می 
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ا ت گویند ولی شما پنج تکبیر می گویید و خدا را شاهد می گیرم که تکبیر بر میّت چهار

 است.

زن شیعه می گوید: بر امام صادق علیه الّسالم داخل شدم، به حضرت عرض کردم: خدا 

 حال شما را نیکو گرداند زنی از گروه مرجئه با من همراه شد و چنین و چنان گفت:

پس آنچه را گفته بود محضر امام علیه الساّلم عرض کردم، حضرت ابو عبد اللَّه علیه 

 الساّلم فرمودند:

ول خدا صلّی اللَّه علیه و آله هر گاه بر میّت نماز می خواندند اّول تکبیر می گفتند رس

 سپس شهادت می دادند بعد تکبیر گفته و پس از آن بر نبیّ صلوات می فرستادند و دعاء

می کردند سپس تکبیر سوّم را گفته و به دنبالش برای مؤمنین و مؤمنات دعاء می کردند 

گفته و به دنبالش برای مّیت دعاء می کردند و باالخره تکبیر پنجم  بعد تکبیر چهارم را

 (1را گفته و منصرف می شدند.)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاهَ 

 تَکْبِیرَه.  خَمْساً وَ جَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ صَلَاهٍ 

حضرت ابی عبد اللَّه علیه السّالم فرمودند: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمودند: 

خداوند متعال پنج نماز واجب فرموده و از هر نماز یک تکبیر برای میّت قرار داده 

 (2است.)

 104ص: 

 350، ص: 1ترجمه ذهنی تهرانی، ج -علل الشرائع-1

 000، ص: 1علل الشرائع، ج -2
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 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله در نماز بر اموات ، پنج تکبیر می گفت ، ولی خلیفه دوم 

، به نظرش رسید که باید چهار تکبیر گفت ، پس مردم را واداشت که در نماز میّت ، 

 بگویند!چهار تکبیر 

 1ص10اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

اتٍ رَعَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم لِأَیِّ عِلَّهٍ یُکَبَّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِی

لَاهُ وَ صَّوَ یُکَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِی بُنِیَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ ال

 دِعَاَمٍه لِّالزَّکَاهُ وَ الصَّوُْم وَ الْحَجُّ وَ الْوَلَایَهُ لَنَا أَهَْل الَْبیْتِ فَجَعََل اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُ

مِنْ ذَاَک رُوا َواحِدَهً فَتَکْبِیرَهً وَ إِنَّکُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ کُلِّهَا وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوکُمْ بِأَرْبَعٍ وَ َأنْکَ

 (1یُکَبِّرُونَ عَلَی مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ تُکَبِّرُونَ خَمْسا.)

ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: محضر امام صادق علیه السّالم عرض کردم: برای چه 

 بر میّت پنج تکبیر می گوییم و مخالفین ما چهار تکبیر می گویند؟

د: برای این که ستونهایی که اسالم بر آنها بنا شده پنج تا است، نماز، حضرت فرمودن

زکات، روزه، حجّ و والیت ما اهل بیت، خداوند عزّ و جلّ برای میت از هر ستونی یک 

تکبیر جعل فرمود و شما شیعیان به هر پنج ستون اقرار دارید ولی مخالفین شما چهار تا را 

ند لذا آنها بر اموات خود چهار تکبیر گفته و شما پنج اقرار داشته و یکی از منکر هست

 تکبیر می گویید.

 105ص: 
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الم سِِّعَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ خَرَجْنَا إِلَی مَکَّهَ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه ال

لَّه یُعْرَفُ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُنَافِقُ بِتَکْبِیرِ رَسُولِ اللَّهِ صلّی ال فَذُکِرَ الصَّلَاهُ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ کَانَ

 (2علیه و آله عَلَی الْمُؤْمِنِ خَمْساً وَ عَلَی الْمُنَافِقِ أَرْبَعا.)

ابراهیم بن محمّد بن حمران می گوید: به مکّه رفتیم و بر حضرت امام صادق علیه الساّلم 

 اموات را یاد کرده و فرمودند:داخل شدیم حضرت نماز بر 

مؤمن و منافق به این شناخته می شدند که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله بر مؤمن پنج 

 تکبیر و بر منافق چهار تا می فرمودند.

 355و354، ص: 1ترجمه ذهنی تهرانی، ج -علل الشرائع-2و1

 متعه 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

ثٌ ایّها النّاس! ثال»علی بن محمد قوشجی می گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت:

کُنَّ علی عهدِ رسولِ اهلل انا اْنهی عَنهُنَّ و احُرِّ مهُنَّ و اعاقب علیهُنَّ و هی: متعه النساء و 

 (؛ 1«)متعه الحج و حیّ علی خیر العمل

د که من آنها را نهی و تحریم می کنم ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا، ]حالل [ بو»

و انجام دهنده آنها را به مجازات می رسانم. آنها عبارت اند از: متعه زنان، متعه حج و 

قوشچی تأکید می کند: این تحریم، اجتهاد و نظر شخصی خلیفه «. حیّ علی خیرالعمل

ده است که دوم بوده است و روایات وارده در این باره زیاد است و درنقل دیگری آم

من ازدواج موقت را بر شما حرام می کنم و بر عمل کننده به آن، حدّ جاری »عمر گفت: 

می نمایم؛ اگرچه در زمان پیامبر مرسوم بوده و پیامبر نیز به آن عمل می کرده و آیه قرآن 
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( اگر به من خبر برسد که مردی ازدواج 2نیز در مورد حالل بودن آن نازل شده است. )

 (0رده است، او را سنگسار خواهم کرد.)موقّت ک

 101ص: 

 11ص11اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 و .. 210، ص 1؛ الغدیر، ج 104(. شرح تجرید قوشچی )مبحث امامت(، ص 1)

 150، ص 5(. سنن نسائی، ج 2)

 .52، ص 1(. مسند احمد بن حنبل، ج 0)

خود عمر اذعان دارد به اینک متعه در زمان نبی جایز و مشروع الزم به ذکر است که 

 بوده است وعمر از جانب خودش چنین حکمی را قرار داد و متعه را حرام و ممنوع نمود!

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

لمانان نیز کردند. و مسخداوند متعال و پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله متعه زنان تشریع 

در عصر رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله به آن عمل می کردند. و تا پیغمبر صلّی اللّه علیه 

وآله زنده بود این عمل هم مشروع و معمول بود. در زمان خالفت ابوبکر نیز به آن عمل 

ه زنان عمی کردند. وقتی ابوبکر درگذشت و عمر به جای او نشست ، باز هم مسلمانان مت

 را حالل می دانستند و معمول می داشتند.

ولی بعد، عمر آن را قدغن کرد و در منبر گفت : دو متعه در زمان پیغمبر حالل بود که 

من آن را منع می کنم و عامل آن را به کیفر می رسانم : یکی متعه حج )لذت بردن در 

 بین عمره و حج ( و دیگری متعه زنان است .
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برای مباح بودن متعه زنان ، این آیه شریفه است که خداوند می نصّ قرآن کریم 

 فرماید:)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ َفآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَهً(؛

یعنی : )هر یک از زنان که از آنان برخوردار شدید، واجب است مهر ایشان را که مزد 

 (1آنان می باشد، به آنها بدهید(.)

 104ص: 

ثٌ ایّها النّاس! ثال»علی بن محمد قوشجی می گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت:

کُنَّ علی عهدِ رسولِ اهلل انا اْنهی عَنهُنَّ و احُرِّ مهُنَّ و اعاقب علیهُنَّ و هی: متعه النساء و 

 ؛ «2«»متعه الحج و حیّ علی خیر العمل

که من آنها را نهی و تحریم می کنم  ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا، ]حالل [ بود»

و انجام دهنده آنها را به مجازات می رسانم. آنها عبارت اند از: متعه زنان، متعه حج و 

قوشچی تأکید می کند: این تحریم، اجتهاد و نظر شخصی خلیفه «. حیّ علی خیرالعمل

ه است که دوم بوده است و روایات وارده در این باره زیاد است و درنقل دیگری آمد

من ازدواج موقت را بر شما حرام می کنم و بر عمل کننده به آن، حدّ جاری »عمر گفت: 

می نمایم؛ اگرچه در زمان پیامبر مرسوم بوده و پیامبر نیز به آن عمل می کرده و آیه قرآن 

اگر به من خبر برسد که مردی ازدواج « 0»نیز در مورد حالل بودن آن نازل شده است. 

 «4« »ده است، او را سنگسار خواهم کرد.موقّت کر

 11ص11(:اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 1)

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

 عَتَنَا.قَالَ الصَّادِقُ علیه الّسالم لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِکَرَّتِنَا وَ یَسْتَحِلَّ مُتْ 
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امام صادق علیه السّالم: فرموده است: از ما نیست هر کس برجعت ما ایمان نیاورد و نیز 

 (1به حلّیت ازدواج موّقت ما.)

 الٌ....لَعَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَأَخْبَرَنِی أَنَّهَا حَ

لی بن رئاب گوید: از امام صادق علیه السالم در مورد متعه سوال نمودم،فرمودند: حالل ع

 (2است.)

 100ص: 

 رَوَی جَمِیلُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ 

أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَهً أَبَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم إِنَّکَ إِذَا لَْم  الْمُتْعَهِ شَیْ ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ 

 تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیَْتهُ.

جمیل بن صالح گوید: یک تن از شیعیان بامام صادق علیه الساّلم گفت: از متعه چیزی 

هرگز ازدواج مدّت دار نکنم، حضرت  در دل من میخلد، لذا سوگند یاد کرده ام که

صادق علیه الساّلم باو فرمود: هرگاه تو فرمان خداوندرا نبری پس معصیت او را کرده 

 (0باشی.)

 ....سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلُ فَقَالَ: أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ مُتْعَهً قَالَ َکفٌّ مِنْ برّ

محمّد بن نعمان أحول از آن حضرت )امام صادق( علیه الساّلم پرسید: کمتر چیزی که 

 (4می توان بآن زنی را متعه کرد چیست؟ فرمود: مشتی گندم به زن بده.)

، 5من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفاری، علی اکبر ومحمد جواد و بالغی، صدر، ج -1

 114ص: 

 111ص:  الحدیثه(، متن، -قرب اإلسناد )ط -2
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 412، ص: 0من ال یحضره الفقیه، ج -0

، 5من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفاری، علی اکبر ومحمد جواد و بالغی، صدر، ج -4

 121ص: 

 وضو 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

وِء أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیّاً بِالْمَدَائِنِ عَنْ وُضُ نَصْرٌ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ

ائِلُ عَنْ مَنِ السَّ»رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِمِخْضَبٍ مِنْ بِرَامٍ َقدْ نَصَفَهُ الْمَاءُ قَالَ عَلِیٌّ علیه السالم: 

 بِرَأْسِِه عَلِیٌّ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَ مَسَحَ فَقَامَ الرَّجُلُ فََتوَضَّأَ« وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله؟

 هَکَذَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ یَتَوَضَّأُ.»وَاحِدَهً وَ قَالَ: 

 103ص: 

 نصر: عمر بن سعد، از کلبی، از اصبغ بن نباته:

در مدائن مردی چگونگی وضو گرفتن پیامبر خدا علیه الصاله و السالم را از علی پرسید، 

م آب بخواست و )چون آوردند( گفت: که بود که چگونگی وضوی پیامبر علی تشت نی

خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را پرسیده بود؟ آن مرد برخاست. آنگاه علی سه به سه 

وضو ساخت و بر سرش یک بار مسح کشید و گفت: دیدم پیامبر خدا چنین وضو می 

 (1گیرد.)

 اگر کار دین به رأی مردم بود»از امیرالمومنین علیه السالم روایت شده است که فرمود: 

کف پا به مسح از روی آن سزاوارتر بود، ولی من رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را دیدم 

 ( 2«.)که بر روی پا مسح می فرمود
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 200پیکار صفین / ترجمه وقعه صفین، ص:  -1

 212-211انی و دیدگاههای مذهب شیعه، ص: آشنایی با پیشینه، مب-2

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

ابوبکر یک روز در ایام خالفت خود گفت: مرا غسل پاها و مسح گوش و سر و گردن 

خوش تر می آمد و عمر هم تصدیق نمود حکم کردند که به جای مسح، پایها را بشویند 

انی، سر و گردن را مسح نمایند و این بدعت هم از او ماند و یکی از و بجای مسح پیش

مطاعن او شد و مسح بر خفّین نیز از بدعتهای اوست و بعضی از علما این بدعت را نسبت 

به عمر داده اند و تحسین این لطیفه که سّنیان اینها را در وضو ساختن و ثواب این طعن 

 (1بردن با خود شریک ساخته اند.)

 110 ص:

از انس بن مالک نیز روایت شده است که وقتی شنید حجاج در خطبه خود شستن پاها 

 را واجب می شمارد گفت: خدا راست فرمود و حجاج دروغ می گوید! خداوند فرمود: 

 «.و بر سرها و پاهایتان تا دو برآمدگی مسح نمایید»

اها شستن واجب در مورد پ»عکرمه نیز بر پاهای خویش مسح می نمود و می گفت: 

 «.نیست، واجب تنها مسح است

 شعبی نیز که از تابعین برجسته و شخصیت های معروف اهل سنّت است می گفت:

 «.جبرئیل از آسمان مسح را نازل کرد»

 «.خداوند مسح را واجب ساخته است»قتاده نیز می گفت: 
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 حسن بصری نیز با او هم داستان بوده است.

 ا به جای شستن آن واجب می شمردند امیرمؤمنان علیدر رأس کسانی که مسح پا ر

علیه السالم بود که به اعتراف بسیاری از اهل سنّت آشناترین و پای بندترین اصحاب 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله به سنّت آن حضرت بوده است. از آن بزرگوار روایت شده 

ود، از روی آن سزاوارتر ب اگر کار دین به رأی مردم بود کف پا به مسح»است که فرمود: 

 (2«.)ولی من رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را دیدم که بر روی پا مسح می فرمود

 055حدیقه الشیعه، النص، ص: -1

 211آشنایی با پیشینه، مبانی و دیدگاههای مذهب شیعه، ص: -2

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السالم قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّکَ بِهَا وَ أَرَاَد ِِ عَنْ جَعْفَرِ 

نِ إِلَی یْاللَّهُ هُدَاهُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ النَّاطِقِ غَسْلُ الَْوجْهِ وَ الْیَدَ

 یْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ مَرَّهً مَرَّهً وَ مَرَّتَانِ جَائِزٌ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَالْمِرْفَقَ

وَ رَسُولَهُ هَ إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ النَّوْمُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَهُ وَ مَنْ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّ

 وَ کِتَابَهُ وَ وُُضوؤُهُ لَمْ یَتِمَّ وَ صَلَاتُهُ غَیْرُ مُجْزِیَهٍ.

 111ص: 

امام صادق علیه السالم فرمود: این ها دستورات دین است برای کسی که بخواهد پایبند 

آنها شده و خداوند هدایت او را خواسته باشد: وضو را آن طوری که خدای عز و جل 

خود دستور فرموده است بطور کامل بجای آورد شستن روی و هر دو  در کتاب گویای

دست تا آرنج و مسح سر و دو پا را تا برآمدگی استخوان پشت پا هر کدام یک بار و دو 
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بار نیز جایز است و وضوء را باطل نمیکند مگر بول و بادی که از شخص بیرون می آید 

هایش مسح بکشد با خدا و رسول و خواب و غائط و جنابت و کسی که از روی کفش 

 و قرآن او مخالفت کرده است و وضویش درست نیست و نمازش کفایت نمی کند.

 423، ص: 2الخصال / ترجمه فهری، ج 

 شراب 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السالم فی حدیث مناهی النّبی صلی اهلل علیه و 

آله و نهی صلی اهلل علیه و آله عن بیع النرد و أن یشتری الخمر و أن یسقی الخمر و قال 

علیه السالم لعن اللَّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و 

 منها و حاملها و المحموله إلیه.آکل ث

 امیر مؤمنان علیه السالم در حدیث نهی های پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت می کند:

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله از فروش نرد و خرید )و فروش( شراب و نوشاندن شراب 

 نهی کرد و فرمود:

شنده و ساقی و فروشنده و خریدار خداوند شراب و نشاننده ]درختِ [ آن و سازنده و نو

  «و خورنده ثمن آن و حمل کننده و حمل شده به سویش را لعنت کند )یا لعنت کرد(.

 112ص: 

 040، ص: 22منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعه(، ج 

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت
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خداوند متعال پیرامون شراب سه آیه نازل فرمود: نخست : این آیه شریفه است که می 

فرماید: )یَسْئلُونَکَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما اِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ( ؛یعنی : ))از تو 

ول فعی )به قراجع به شراب و قمار سؤ ال می کنند، بگو در این دو، گناه بزرگی و منا

 مشتریان آن ( برای مردم هست (.

دوم : در آن هنگام ، برخی از مسلمانان شراب می نوشیدند و بعضی آن را ترک گفتند، 

مردی شراب نوشید و به نماز ایستاد و هذیان گفت . خداوند این آیه شریفه را نازل فرمود: 

أنْتُمْ سُکاری حَتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولونَ( ؛یعنی : )ای  )یا اَ یُّهَا الَّذینَ آمَنُوا التَقْرَبُوا الصَّلوه وَ

کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می گویید 

 )وچه می کنید(.

سوم : بعد از نزول این آیه شریفه ، باز هم عده ای شراب نوشیدند و آنهایی که ترک 

ا اینکه به گفته مورخین عمربن الخطاب شراب نوشید و کرده بودند، ترک نمودند.ت

استخوان شتری را گرفت و با آن به سر عبدالرحمن بن عوف زد و شکست ! سپس نشست 

 و با شعر اسودبن یعفر، بر کشتگان بدر، نوحه سرایی کرد.

که  گزارش شد، در حالی -صلّی اللّه علیه وآله  -وقتی که این مطلب به پیغمبر اکرم 

خشمگین بود و اطراف ردایش را به دست گرفته و می کشید با چیزی که در  سخت

 دست داشت به عمر زد.

 110ص: 

عمر گفت : به خدا پناه می برم از خشم خدا و خشم پیغمبرش ! پس این آیه شریفه نازل 

دَّکُم عن خَمْرِ وَالْمَیِْسرِ وَ یَصُشد: اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَن یُوقِعَ َبیْنَکُم الَْعداوَه وَ الْبَغْضاءَ فِی الْ

 ذِکْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّالهِ فَهَلْ أ نْتُمْ ُمنْتَُهونَ( ؛
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یعنی : )شیطان می خواهد میان شما به وسیله شراب و قمار، دشمنی و کینه ایجاد کند و 

 شما را از یاد خدا و نماز باز دارد، آیا خودداری نمی کنید؟(.

 کردیم ، خودداری کردیم ! عمر گفت : خودداری

این داستان بعینه ، در کتاب )المستطرف ( آمده است . گروهی از بزرگان دیگر اهل 

 تسنّن نیز آن را از )ربیع اال برار( زمخشری ، نقل کرده اند.

 هَ قسمتی از آن را فخر رازی در تفسیر آیه : )اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَ 

وَالْبَغضاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِر( روایت می کند، چون می گوید: در حدیث است که وقتی 

آیه : )یا اَ یُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّلوهَ وَ اَ نْتُمْ سُکاری ( نازل شد، عمر بن خطاب 

انُ...( اِنَّما یُریدُ الشَّیْطگفت : خدایا برای ما درباره شراب بیان روشنی بیاور، چون آیه : )

 نازل گردید، عمر گفت : خدایا! خودداری کردیم !

 14ص14اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

م قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِیَهِ بَیْتًا عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما الساّل

 خَمْرُ..ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَیْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِیَهِ الْ

 الساّلم روایت کرده است که:یعقوب بن شعیب، از امام محمد باقر یا امام صادق علیهما 

 114ص: 

خداوند عز و جل برای تمامی گناهان، خانه ای، و برای آن خانه دری و برای آن در، 

قفلی و برای آن قفل، کلیدی قرار داده است، و کلید تمامی گناهان، شراب و 

 )شرابخواری( است.
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  110پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب األعمال، ص: 

 ف در نمازتکت

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

ابوحمید ساعدی گفت: آیا شما را از کیفیت نماز پیامبر آگاه کنم؟ گفتند: برای چه؟ تو 

که بیش از ما و پیش از ما از آن حضرت تبعیت و همراهی نداشته ای؟! گفت: آری. 

 گفتند: پس بیان کن. گفت:

وقتی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله به نماز می ایستاد، دست ها را تا برابر دوش خود باال 

می آورد، سپس تکبیر می گفت تا همه اعضایش قرار و آرام می گرفت، قرائت حمد 

می کرد. تکبیر می گفت و دست ها را تا برابر دوش ها باال می آورد، سپس به رکوع می 

نوها می گذاشت و سرش را متعادل نگه می داشت، سر بلند رفت، کف دست ها را بر زا

 می کرد و می گفت:

 ، دست ها را تا محاذی دوش ها باال می آورد و...«سَمِعَ اهلل لِمَن حَمِده»

درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه )خالصه ترجمه کتاب دلیل المرشدین الی الحق 

 244الیقین(، ص: 

 با فقه غدیری پس از غصب خالفتانحراف از فقه نبوی و مخالفت 

گفته شده که تکتف نیز از بدعتهای خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب است که آن را از اسرای 

 عجم گرفته است.

( حکایت شده است، هنگامی که اسرای عجم را نزد عمر 1محقّق نجفی می گوید:)

 آوردند، آنان در مقابل او دستها را بر دیگری قرار دادند.
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را پرسید، آنان پاسخ دادند: ما این کار را برای خضوع و تواضع در مقابل  عمر دلیل آن

پادشاهان انجام می دهیم، عمر از این کار خوشش آمد و آن را در نماز در برابر خداوند 

 انجام داد و از زشتی تشابه به مجوس در شرع غفلت کرد!

 115ص: 

 1، ص 11جواهر الکالم، ج -1

 )ارسال و تکفیر(، نویسنده آیت اهلل طبسی، نجم الدین  نماز با دست بسته یا باز

  21مترجم: شیرازی، محمد حسین ص: 

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

رْسَلَ یَدَیْهِ أَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّی قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ مُنَْتصِباً فَ

 جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَه .

از امام صادق علیه السالم در حدیثی نقل شده است که هرگاه به نماز می ایستاد، رو به 

 (1قبله دستانش را بر رانهای خود قرار می داد و انگشتانش را نیز جمع می کرد.)

السالم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کُنْتَ قَائِماً فِی الصَّلَاهِ فَلَا تَضَعْ یَدَکَ الْیُمْنَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه 

لًا اعَلَی الْیُسْرَی وَ لَا الْیُسْرَی عَلَی الْیُمْنَی فَإِنَّ ذَلِکَ تَکْفِیرُ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ لَکِنْ أَرْسِلْهُمَا إِرْسَ

 نَفْسَکَ عَنِ الصَّلَاه.فَإِنَّهُ أَحْرَی أَنْ لَا یَشْغَلَ 

قاضی نعمان مصری، از امام صادق علیه السالم نقل می کند که آن حضرت فرمود: هرگاه 

به نماز ایستادی، دست راست خود را بر چپ و یا دست چپ خود را بر راست مگذار، 

چون این عمل، تکفیر اهل کتاب است و بلکه آن را باز نگهدار، پس آن سزاوارتر است، 

 ین که خود را در نماز مشغول نکنی!تا ا
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 511، ص: 5وسائل الشیعه، ج -1

 421، ص: 5مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج -2

 تیمم

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

عمر و عمار یاسر در باره نحوه تیمم از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله سوال نمودند 

ن فرمود: )برای تیمم (کافی است که دستهایت را به زمی -صلّی اللّه علیه وآله  -؛...پیغمبر 

 بزنی و صورت و پشت دستهایت را مسح کنی ...

 111ص: 

 2ص14اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

در این باره کافی است که خواننده سوره مائده را به نظر آورد که خداوند متعال می 

هایتان ستید، صورتها و دستفرماید: )ای کسانی که ایمان آورده اید! وقتی برای نماز برخا

را تا مرفق بشویید و سر و پاها را تا برآمدگی پا مسح کنید، و اگر جنب باشید خود را 

پاک کنید )غسل کنید( و چنانچه بیمار باشید یا مسافر بودید یا یکی از شما را قضای 

ا بحاجتی دست داده یا با زنان تماس حاصل کرده اید و دسترسی به آب پیدا نکردید، 

 خاک پاک تیمّم نمایید و صورتها و دستهای خود را بدان مسح کنید( .

و در سوره نساء می فرماید: )ای اهل ایمان ! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید 

چه می گویید و با حال جنابت نیز، مگر اینکه رهگذر باشید، تا اینکه غسل کنید. و چنانچه 

 برای یکی از شما قضای حاجتی پیش آمد، یا با زنان تماس گرفته بیمار بودید یا مسافر یا
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بودید و آب نیافتید، پس با خاک پاک ، تیمم کنید و صورتها و دستهایتان را مسح نمایید. 

 خداوند بخشنده و آمرزنده است (.

روایات صحیح نیز در این باره فراوان است . و این مسئله اجماع عند المسلمین است و 

عمر بن خطاب ، مخالفی در این باره نقل نشده است ! زیرا مشهور است که وی  غیر از

فتوا داده است : وقتی آب موجود نبود، نماز واجب ، ساقط است !! تا اینکه دسترسی به 

 آب پیدا کنید؟!!

 114ص: 

بخاری و مسلم در صحیح خود )در باب تیمم ( از سعید بن عبدالرحمن بن ابزی ، روایت 

او از پدرش نقل نموده که : مردی نزد عمر آمد و گفت : من جنب شده ام و  نموده و

آب پیدا نکرده ام ؟عمر گفت : نماز نخوان !عمار یاسر حاضر بود وگفت : به یاد نمی 

آوری که من و تو در لشکری به جنگ رفته بودیم ، هر دو جنب شدیم و دسترسی به 

من خود را خاک آلود کردم و نماز گزاردم . آب پیدا نکردیم ، تو نماز نخواندی ، اما 

و  فرمود: کافی است که دستهایت را به زمین بزنی -صلّی اللّه علیه وآله  -سپس پیغمبر 

صورت و پشت دستهایت را مسح کنی ؟عمر گفت : ای عمار! از خدا بترس !عمار گفت 

 : اگر می خواهی این را نقل نمی کنم ؟!

 2ص14الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب  اجتهاد در مقابل نص،سید شرف

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 فَقَالَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تََتمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقَالَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ 
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 عَلَی هُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَمَّارُ تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَ

 رَفَعَهَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیال الْمِسْحِ ثُمَّ

ابو ایوب خزاز گوید:من به ابو عبد اللَّه صادق گفتم: چگونگی تیمم را شرح دهید؟ ابو 

عبد اللَّه دست خود را روی پالس کوبید و صورت خود را با غبار آن مسح کرد و بعد از 

 رف انگشتان مسح نمود.آن پشت دستها را از مچ دست به ط

 110ص: 

 41، ص: 2گزیده کافی، ج 

 جهر بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله 

 عن أبی هریره قال: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم« السنن الکبیر»روی البیهقی فی 

 یجهر فی الصاله ببسم اللّه الرحمن الرحیم.

و أما أن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه کان یجهر بالتسمیه فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدی 

فی دینه بعلی بن أبی طالب فقد اهتدی، و الدلیل علیه قوله علیه السالم: اللهم أدر الحق مع 

 علی حیث دار.

لرحمن الرحیم ابیهقی در سنن الکبیر از ابوهریره روایت می کندکه:پیامبر در نماز بسم اهلل 

 را بلند قرائت می فرمودند.

و فخررازی در ادامه نقل می کندکه:علی بن ابی طالب علیه السالم، بسم اهلل الرحمن 

الرحیم را بلند می خواندند و این مطلبی است که به تواتر به اثبات رسیده است.و هر کس 

 است.  هدایت یافتهدر دینش به علی بن ابی طالب علیه السالم اقتدا کند به تحقیق 
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 100، ص: 1مفاتیح الغیب،فخر رازی، ج 

 انحراف از فقه نبوی و مخالفت با فقه غدیری پس از غصب خالفت

ما رواه الشافعی بإسناده، أن معاویه قدم المدینه فصلی بهم، و لم یقرأ بسم اللّه الرحمن 

ه المهاجرون و الرحیم، و لم یکبر عند الخفض إلی الرکوع و السجود، فلما سلم نادا

األنصار یا معاویه، سرقت منا الصاله، أین بسم اللّه الرحمن الرحیم؟ و أین التکبیر عند 

 الرکوع و السجود؟ ثم إنه أعاد الصاله مع التسمیه و التکبیر، 

قال الشافعی: إن معاویه کان سلطاناً عظیم القوه شدید الشوکه فلوال أن الجهر بالتسمیه کان 

عند کل الصحابه من المهاجرین و األنصار و إال لما قدروا علی إظهار  کاألمر المتقرر

 اإلنکار علیه بسبب ترک التسمیه.

 113ص: 

شافعی به اسنادش روایت نموده که:معاویه وارد شهرمدینه شد و برای مردم نماز خواند 

اما بسم اللّه الرحمن الرحیم را قرائت نکرد!و هنگام خم شدن برای رکوع وسجود تکبیر 

نگفت!هنگامی که سالم نماز را داد مهاجرین و انصار به او اعتراض نمودند که ای 

دی؟!پس بسم اللّه الرحمن الرحیم را چرا نگفتی؟و تکبیر نزد معاویه،نماز را از ما دزدی

رکوع و سجود چه شد؟سپس معاویه نماز را با بسم اللّه الرحمن الرحیم و تکبیر اعاده 

 نمود.

شافعی نتیجه می گیردکه:معاویه سلطنتی با عظمت وبا قدرتی داشت و اگر جهر به بسم 

ثابت شده نبود جرات اعتراض به معاویه را  اهلل الرحمن الرحیم نزد صحابه امری مسلم و

 نداشتند.

 100، ص: 1مفاتیح الغیب،فخررازی، ج 
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 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

اٌه لَعَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّْیتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم أَیَّاماً فَکَانَ إِذَا کَانَتْ صَ

 لَا یُجْهَرُ فِیهَا جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ کَانَ یَجْهَرُ فِی السُّورَتَیِْن جَمِیعاً.

صفوان جمال نقل می کندکه:چند روز با ابو عبد اللَّه صادق علیه السالم نماز جماعت 

 خواندم.

منِ دای بلند می گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْموقعی که نماز ظهر و عصر می شد، ابو عبد اللَّه با ص

 الرَّحِیمِ و سوره حمد را آهسته می خواند سپس با صدای بلند می گفت:

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و آهسته یک سوره قرآن تالوت می کرد.

 015، ص: 0اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 تمام خواندن نماز در سفر

 حیات رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله  فقه نبوی در زمان

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ.

 120ص: 

رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس در سفر،نماز )چهار رکعتی( را چهار 

رکعت بخواند و آن را کوتاه نکند من در پیشگاه خداوند از او بیزارم )و شفاعت او را 

 نزد خداوند نخواهم کرد(.

 114، ص: 2ترجمه غفاری، ج -من ال یحضره الفقیه

 فقه غدیری پس از غصب خالفتانحراف از فقه نبوی و مخالفت با 
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احمد حنبل از حدیث معاویه از عبادبن عبداللّه زبیر نقل می کند که گفت : وقتی معاویه 

به حج آمد، ما هم با وی به مکه آمدیم . معاویه نماز ظهر را با ما دو رکعت خواند، ولی 

هر کدام چهار  عثمان وقتی نماز را تمام می خواند و به مکه می آمد، ظهر، عصر و عشا را

رکعت می گزارد. و چون به منی می آمد در آنجا و در عرفات نماز را تمام می خواند. 

به همین جهت وقتی معاویه با ما ظهر را دو رکعت خواند، مروان حکم و عمرو بن عثمان 

 پیش او رفتند و گفتند: هیچکس بقدر تو به پسر عمویت )عثمان ( زیان نرساند.

زیانی ؟گفتند: مگر نمی دانی که او در سفر نماز را تمام می معاویه گفت : چه 

خواند؟معاویه گفت : وای بر شما! مگر واقع مطلب غیر از چیزی است که من انجام دادم 

. من ظهر و عصر را با پیغمبر و ابوبکر و عمر قصر خواندم .آنها گفتند: ولی پسر عمویت 

او برای وی عیب است !معاویه هم رفت و عثمان آن را تمام می خواند و مخالفت تو با 

 نماز عصر را چهار رکعت خواند ولی ظهر را دو رکعت خوانده بود.

 121ص: 

 25ص14اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 فقه نبوی وتبین فقه غدیری در حیات امام صادق علیه السالم

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم َأنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَْت بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِیُد وَ رَوَی مُعَاوِیَهُ بْنُ وَهْبٍ 

 الْمُقَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ حِینَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمُقَامَ دُونَ الْعَشَرَهِ فَقَصِّر.

روایت کرده است که فرمود: هر گاه در سفر معاویه بن وهب از امام صادق علیه الساّلم 

بشهری وارد شوی و خواسته باشی ده روز در آنجا بمانی در این صورت از هنگام وارد 

شدن نماز را تمام بخوان، و چنانچه بخواهی کمتر از ده روز آنجا بمانی پس نماز را قصر 

 بخوان )یعنی نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخوان(.
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 115، ص: 2ترجمه غفاری، ج -ه الفقیهمن ال یحضر

 اسقاط سهم )مؤ لفه قلوبهم (

موارد متعدد است که برای تحقیق بیشتر به کتاب اجتهاد در مقابل نص سید شرف الدین 

عاملی رجوع کنید که ما در اینجا از باب نمونه به ذکریک مورد از آن اکتفا می کنیم 

 :اسقاط سهم )مؤ لفه قلوبهم (

خداوند متعال در قرآن مجید، برای افرادی که باید دلهای آنها را به سوی اسالم جلب 

کرد، سهمی در زکات قرار داده است . آنجا که می فرماید:)اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقراءِ 

للّهَ وَابِْن ینَ وَفی سَبی ل اوَالْمَساکینِ َوالْعامِلینَ عََلیْها َوالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقابِ وَالْغارِم

 السَّبیلِ فَریضَهً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ( ؛

یعنی : )زکات برای فقرا و مستمندان و عامالن آنها و کسانی که باید دلهایشان را جلب 

کرد، و آزادی بردگان و وامداران ، وصرف آن در راه خدا و در راه ماندگان است ، این 

 الهی است . و خداوند نسبت به هر چیزی ، دانا و حکیم است (.یک فریضه 

 122ص: 

پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله این سهم از زکات را به افرادی می داد که الزم بود دلهای 

آنها را به سوی اسالم جلب کرد و اینان چند صنف بودند: عده ای از آنها اشراف عرب 

را به آنها اختصاص می داد تا مسلمان شوند. برخی دیگر،  بودند که پیغمبر اندکی از مال

مردمی بودند که اسالم می آوردند، ولی نیّات ضعیفی داشتند و الزم بود که دلهای ایشان 

را با بخشش زیادی ، به دست آورد؛ مانند ابوسفیان ، پسرش معاویه ، عیینه بن حصن ، 

رار سانی بودند که مورد بخشش قاقرع بن حابس و عباس بن مرداس بعضی دیگر نیز ک
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می گرفتند تا بدین وسیله افراد دیگری از رجال عرب ، مانند آنها به اسالم گرایش پیدا 

 کنند.

گویا پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله به دسته اوّل ، یک ششم از خمس که مال خالص 

ری از د که با مقداوی بود عطا می فرمود . برخی دیگر از)مؤ لفه قلوبهم ( کسانی بودن

 زکات ، دلهای ایشان را به منظور جنگ با کفّار، جلب می کردند.

پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله از هنگام نزول آیه شریفه مذکور، تا زمانی که به جهان باقی 

شتافت ،این روش را با کسانی که می بایست دلهایشان جلب شود)مؤ لفه قلوبهم ( ادامه 

یّه طوایف مسلمین ، پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله بعد از خود به داد،و به اجماع کل

 هیچکس اجازه نداد که این سهم را حذف کند.

ولی هنگامی که ابوبکر روی کار آمد، این دسته برای دریافت سهم خود، مانند زمان 

خود را  مپیغمبر صلّی اللّه علیه وآله نزد وی رفتند. ابوبکر نیز فرمانی نوشت که آنها سه

دریافت دارند. آنها فرمان ابوبکر را به عمر نشان دادند تا آن را گواهی کند، ولی عمر 

فرمان ابوبکر را پاره کرد و گفت ما نیازی به شما نداریم . خداوند اسالم را بزرگ داشته 

و از شما بی نیاز ساخته است . اگر اسالم بیاورید، کاری به شما نداریم ، و گرنه ، پاسخ 

 شما را با شمشیر می دهیم 

 120ص: 

آنها نزد ابوبکر برگشتند و گفتند: آیا خلیفه تو هستی یا عمر؟ابوبکر گفت : به خواست 

خدا او خلیفه است ! وبدین گونه عمل عمر را امضا کرد پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله از 

ا کسانی روش را ب هنگام نزول آیه شریفه مذکور، تا زمانی که به جهان باقی شتافت ،این

که می بایست دلهایشان جلب شود)مؤ لفه قلوبهم (ادامه داد، و به اجماع کلیّه طوایف 
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ن بعد از خود به هیچکس اجازه نداد که ای -صلّی اللّه علیه وآله  -مسلمین ، پیغمبر اکرم 

 سهم را حذف کند.

 4ص5اجتهاد در مقابل نص،سید شرف الدین عاملی،ترجمه آقای دوانی،باب 

 منکرین غدیر و تبیین آیات مربوط به آن

 فَلَنُذِیقَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا 

ی الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمٍَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسَْباطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَِبی حَمْزَهَ عَنْ أَبِ

ینٍ وْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِی ضاَللٍ مُبِبَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم فِی قَ

لسّالم ایَا مَعْشَرَ الْمُکَذِّبِینَ حَیْثُ أَنْبَأْتُکُمْ رِسَالَهَ رَبِّی فِی وَلَایَهِ عَلِیٍّ علیه الساّلم وَ الْأَئِمَّهِ علیهم 

الَ إِْن إِنْ تَلُْووا َأْو تُعْرِضُوا فَقَ -أُنْزِلَتْ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَیمِنْ بَعْدِهِ مَنْ هُوَ فِی ضَلَالٍ مُِبینٍ کَذَا 

یقَنَّ الَّذِیَن ذِتَلْوُوا الْأَمْرَ وَ تُعْرِضُوا عَمَّا أُمِرْتُمْ ِبهِ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما َتعْمَلُونَ خَبِیراً وَ فِی قَْولِهِ فَلَنُ

َأمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ علیه الّسالم عَذاباً شَدِیداً فِی الدُّْنیَا وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَسَْوَأ کَفَرُوا بِتَرْکِهِمْ وَلَایَهَ 

 الَّذِی کانُوا یَعْمَلُونَ .

به »سوره ملک(:  23از ابی بصیر از امام صادق علیه الساّلم در تفسیر قول خدا عز و جل )

قصود این است که خطاب کرده فرمود: م« زودی می دانید که کیست در گمراهی آشکار

و گفته: ای گروه مکذبان در خبری که از طرف پروردگارم به شما دادم در باره والیت 

و امامت علی علیه الساّلم و امامان پس از او به زودی می دانید کیست در گمراهی آشکار، 

 همچنین نازل شده است.

 124ص: 
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 «و اگر دهن کجی کنید یا رو برگردانید»سوره نساء(:  105و در تفسیر قول خدای تعالی )

فرمود: مقصود این است که اگر کج کنید کار امت را و رو گردانید از آنچه بدان دستور 

 «.به راستی خدا بدان چه می کنید آگاه است»دارید: 

هر آینه بچشانیم به آن کسانی که کافر شدند »سوره فصلت(:  24و در تفسیر قول خدا )

یت امیر المؤمنین علیه الساّلم عذاب سختی )در دنیا( و هر آینه به آنها )به سبب ترک وال

 «.سزا دهیم به بدترین کرداری که از آنها سر زده

 130، ص: 0أصول الکافی / ترجمه کمره ای، ج 

 یعرفون نعمه اللَّه ثم ینکرونها

أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه الساّلم فِی قَوْلِهِ عَزَّ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ 

ذِینَ آمَنُوا لَّوَ جَلَّ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَها قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ا

مْ راکِعُونَ اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّه الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُ

صلی اهلل علیه واله فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ِلبَعْضٍ مَا تَقُولُونَ ِفی هَذِهِ الْآیَهِ فَقَاَل 

 أَبِی ا فَإِنَّ َهذَا ُذلٌّ حِینَ یَُسلِّطُ عَلَیْنَا ابْنَبَعْضُهُمْ إِنْ کَفَرْنَا بَِهذِهِ الْآیَهِ نَکْفُرُ بِسَائِرِهَا وَ إِنْ آمَنَّ

ا أَمَرَنَا قَالَ مَطَالِبٍ فَقَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّداً صَادِقٌ فِیمَا یَقُولُ وَ لَکِنَّا نَتَوَلَّاهُ وَ لَا نُطِیعُ عَلِیّاً فِی

لَِّه ثُمَّ یُنْکِرُونَها یَعْرِفُونَ یَعْنِی وَلَایَهَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَاِلبٍ َو فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ال

 أَکْثَرُهُمُ الْکافِرُونَ بِالْوَلَایَهِ.

احمد بن عیسی گوید: امام صادق علیه الّسالم از پدرش از جدش برایم نقل کرد در تفسیر 

دا را سپس آن را انکار می می شناسند نعمت خ»سوره نحل(:  00قول خدا عز و جل )

همانا ولی و سرپرست شما خدا است و رسولش »سوره مائده(:  55فرمود:چون آیه )« کنند

و آن کسانی که گرویدند، آنها که نماز را بر پا دارند و زکاه را بپردازند در حالی که در 

و  دندجمعی از اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه واله در مسجد مدینه گرد آم« رکوعند
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به یک دیگر گفتند: شما در باره این آیه چه می گوئید؟ یکی گفت: اگر به این آیه کافر 

شویم به آیات دیگر هم کافر شدیم و اگر بدان ایمان آوردیم و بپذیریم خوار شویم،چون 

که پسر ابی طالب بر ما مسلط گردد، همه گفتند ما می دانیم محمد در هر چه گوید 

از او پیروی کنیم و در باره علی دستور او را اطاعت نکنیم.فرمود: راست گوید ولی ما 

می شناسند نعمت خدا را و سپس آن را انکار می کنند »پس از آن این آیه نازل شد که: 

 .«)یعنی والیت علی بن ابی طالب را می شناسند( و بیشتر آنها کافر به والیتند

 125ص: 

 424، ص: 1اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ...

 ْبِن یِّالْحُسَیْنُ بُْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بِْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ُأورَمَهَ وَ عَلِیِّ بِْن عَْبدِ اللَّهِ عَنْ عَلِ

لسالم فِی َقوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه ا

 فِی تْالَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْداُدوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ َتوْبَُتهُمْ قَالَ نَزَلَ

رِضَْت لِ الْأَمْرِ وَ کَفَرُوا حَیْثُ عُفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ آمَنُوا بِالنَّبِیِّ صلی اهلل علیه واله فِی أَوَّ

ا وعَلَیْهِمُ الْوَلَایَهُ حِینَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اهلل علیه واله مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهََذا عَِلیٌّ مَوْلَاهُ ثُمَّ آمَنُ

لیه واله فَلَْم اللَّهِ صلی اهلل ع بِالْبَیْعَهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم ثُمَّ کَفَرُوا حَیْثُ مَضَی رَسُولُ

مْ مِنَ الْإِیمَاِن یَقِرُّوا بِالْبَیْعَهِ ثُمَّ ازْداُدوا کُفْراً بِأَخْذِهِمْ مَنْ بَایَعَهُ بِالَْبیْعَهِ لَهُمْ فَهَؤُلَاءِ لَمْ یَبَْق فِیهِ

 شَیْ ءٌ.

استی کسانی که به ر»سوره نساء(:  104از امام صادق علیه السالم در قول خدا عز و جل )

ایمان آوردند و سپس کافر شدند، سپس ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس بر 

 فرمود: در باره فالن و« کفر خود افزودند، خدا توبه پذیر آنها نیست و آنها را نیامرزد

فالن و فالن نازل شده که در آغاز کار اسالم به پیغمبر ایمان آوردند و چون والیت علی 
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نها پیشنهاد شد و پیغمبر فرمود: هر که را من آقا و موالیم این علی آقا و موال است بر آ

کافر شدند و سپس به بیعت با علی علیه السالم ایمان آوردند و چون پیغمبر صلی اهلل علیه 

واله وفات کرد باز هم بدان بیعت کافر شدند و به وسیله اخذ بیعت برای خود از کسانی 

السالم بیعت کرده بودند به کفر خود افزودند، آنانند که هیچ چیزی از که با علی علیه 

 ایمان در آنها نماند.

 121ص: 

  420، ص: 1اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنی 

ی َو مَّا مَنْ أَعْطعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم فِی قَوْلِهِ فَأَ

ی وَ کَذَّبَ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْن -وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی قَالَ: بِالْوَلَایَهِ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری  -اتَّقی 

 بِالْحُسْنی فَقَالَ: بِالْوَلَایَهِ فَسَُنیَسِّرُهُ لِلْعُسْری. 

ادق علیه الساّلم در مورد آیه: فَأَمَّا مَنْ عبد االعلی از ابو الخطاب نقل کرد که حضرت ص

ا  أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالُْحسْنی فرمود یعنی تصدیق والیت کند فَسَُنیَسِّرُهُ لِلْیُسْری وَ أَمَّ

 ( 1مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنی وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنی یعنی تکذیب والیت کند فََسنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْری .)

(نقل کرد یعنی تکذیب 2ت صادق علیه الساّلم در باره آیه: وَ َکذَّبَ بِالْحُسْنی )از حضر

 ( 0والیت علی نمود .)

  4-1-5سوره لیل آیه -421، ص: 2تفسیر القمی، ج -1

  3سوره لیل آیه -2

 40و ص:  41، ص: 2امامت، ج -0
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 مبارزه با مذاهب و فرقه های ضد غدیر 

 اشاره

دق علیه السالم فرقه های زیادی به نام اسالم ، لیکن منحرف از در دوران امامت امام صا

خط امامت و والیت ، پدید آمده و یا رشد کردند و هر کدام عده ای را به سوی خود 

جذب کردند. مهمترین این مذاهب عبارت بودند از: معتزله ، مرجئه ، کیسانیّه ، زیدیّه ، 

 تناسب اعتقادات و میزان انحرافات هر یک غالت و صوفیّه .پیشوای ششم علیه السالم به

از گروههای یاد شده در برابر آنها موضع گرفت جهتگیری کلی حرکت امام علیه السالم 

در برابر پیروان این فرقه ها، هدایت و ارشاد آنان به راه حق ، بود لیکن موضع آن گرامی 

و امیدی  یطان صفت بودنددر برابر بسیاری ا زسران این گروهها که افرادی کینه توز و ش

به هدایت آنان نبود، موضع برمال کردن چهره ضد اسالمی آنان برای مردم و طرد ایشان 

 از سلک امت اسالمی بود.

 124ص: 

 معتزله 

فرقه معتزله در اوائل قرن دوّم هجری و در دوران امامت امام باقرعلیه السالم پدید آمد. 

نس اسواری نخستین کسانی بودند که نسبت افعال انسان مَعْبَد جُهَنِیّ، غیالن دمشقی و یو

را به خداوند انکار کردند و گفتند: انسان در انجام افعال خود توانا و مستقل است و 

 (1خداوند در افعال بندگانش هیچ نقشی ندارد.)

اصحاب و یاران پیامرصلی اهلل علیه وآله که هنوز زنده بودند از تفکر غلط آنان بیزاری 

و به امّت اسالمی توصیه می کردند که با) قدریّه ( )که بعدها معتزله نامیده شدند(  جسته
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رابطه برقرار نکنند، به آنان سالم ندهند، به عیادت بیمارانشان نروند و بر جنازه مرده 

 (2هایشان نماز نگزارند.)

ی رپس از کشته شدن معبد، واصل بن عطا که از موالی ایرانی و از شاگردان حسن بص

بود از استاد کناره گرفت و به تبلیغ و نشر آراء معبد پرداخت . از آن پس پیروان او به نام 

 )معتزله ( معروف شدند.

امام صادق علیه السالم برغم کشمکشها و اختالفات فکری موجود موفق شد با تعلیمات 

ن حفظ کند.آو راهنماییهای الزم ، پیروان خود را از فرو افتادن در دام جریانات فکری 

 حضرت در گیرودار جدال فکری بین جبریها و قدریها با بیان جمله :

 (0)ال جَبْرَ وَ التَفْویضَ وَلکِنْ اَمْرٌ بَیْنَ اَمْرَیْنِ()

 نه جبر درست است و نه تفویض ، بلکه امری است میان آن دو.

هر دو تفکر انحرافی )اشاعره ( و )معتزله ( را که یکی قائل به جبر و دیگری قائل به 

تفویض بود، نفی کرد و با این رهنمود، پیروان خود را از آشفتگی و حیرت و فرو افتادن 

 در دام هر یک رهایی بخشید.

 120ص: 

 ، رضی )قم ( . 43و  05، ص  1الملل و النحل ، شهرستانی ، ج -1

 ، بیروت . 20 13رق بین الفرق ، بغدادی ، ص الف-2

. امام صادق علیه السالم در توضیح اَمْرَ بَیْنَ َامْرَیْنِ می فرماید:  110، ص  1کافی ، ج -0

مثال آن چنین است که مردی را در حال انجام معصیت می بینی و او را نهی می کنی ولی 
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تکب معصیت شده و به نهی شما او معصیت را انجام می دهد. در این صورت او که مر

 ترتیب اثر نداده انجام دهنده عمل است ، نه شما که امر به ترک معصیت کرده ای .

 مرجئه

مرجئه : فرقه مرجئه پس از شهادت امیر مؤ منان علیه السالم پدید آمد. این گروه در ابتدابا 

 ری داشتند.انگیزه ای سیاسی به وجود آمد و امویان در پدید آوردن آن نقش مؤ ث

آنان ایمان را تنها اعتقاد قلبی می دانستند و معتقد بودند با وجود ایمان ، هیچ گناهی به 

انسان زیان نمی رساند. کسی که در دل مؤ من به خدا باشد، هر چند با زبان اظهار کفر 

ل هنماید یا در عمل بت بپرستد و یا طبق آیین یهود و نصارا رفتار کند، چون از دنیا رود ا

 (1بهشت خواهد بود.)

مرجئه با این اعتقاد سخیف ، افراد را در ارتکاب گناهان جری می ساختند و پشتیبان و 

 یاور ستمگران بودند.

امامان علیهم الساّلم در تعلیمات خود، همواره براین نکته تاءکید داشتند که ایمان و اعتقاد 

نده فتار و کردارش تاءیید کنقلبی تواءم با عمل است و مؤ من واقعی کسی است که گ

(به عنوان نمونه ، از امام صادق علیه السالم سؤ ال شد حقیقت ایمان 2ایمان او باشد.)

چیست ؟ فرمود: )ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی ، اقرار زبانی و عمل به اعضا و جوارح 

().0) 

 123ص: 

ت صریحی دارند. عمربن عالوه براین رهنمودهای کلی ، در خصوص )مرجئه ( نیز بیانا

معّمر می گوید: امام صادق )ع ( فرمود:)خداوند، قدریّه را لعنت کند، خداوند حروریّه 
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)خوارج ( را از رحمت خود دور گرداند. خداوند مرجئه را لعنت کند، خدا مرجئه را 

 لعنت کند.(

و بار راوی پرسید: قدریه و خوارج را هر کدام یک بار لعنت کردید ولی مرجئه را د

فرمود:)به خاطر اینکه اینان می پندارند کشندگان ما مؤ من هستند. بدین جهت لباسهای 

 (4آنان تا روز قیامت آغشته به خون ماست .()

، بیروت  205 204، ص  4ر . ک : الفصل فی الملل و االهواء ، و النحل ابن حزم ، ج -1

. 

،  40و ص  21، حدیث  42، ص  11برای آگاهی از این روایات ، به بحاراالنوار ، ج -2

رجوع  11، حدیث  25و ص  0و  2، حدیث  20، ص  1و کنزالعمال ، ج  20حدیث 

 کنید .

 . 40، ص  11بحاراالنوار ، ج -0

 . 200، ص 1تفسیر عیاشی ، ج -4

 قدریّه 

در اخبار و روایات قدری به جبری و تفویضی اطالق شده و شارح مقاصد فرموده: خالفی 

نیست در این که قدریّه مورد ذمّ و مالمت هستند و در اخبار صحیحه آمده است:لعن اللَّه 

القدریّه علی لسان سبعین نبیّا. یعنی خداوند قدریه را با زبان هفتاد پیامبر لغت کرده است.و 

ایشان کسانی هستند که معتقدند خیر و شرّ به تقدیر باری تعالی و مشّیت مقصود از 

 حضرتش نیست.
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و در روایت صحیح از پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلم آمده است که: القدریّه 

 مجوس امّتی.

 100ص: 

 کیسانیّه

ادت امام از شهمذهب شیعه ، تا پایان دوران امامت پیشوای سوّم انشعابی پیدا نکرد. پس 

حسین علیه السالم ، هر چند اکثریت شیعیان به امامت فرزندش امام سجادعلیه السالم قائل 

شدند ولی اقلّیتی ، معروف به )کیسانیّه ( قائل به امامت )محمدبن حنفیّه (، فرزند حضرت 

 (1علی علیه السالم ، شدند.)

گرفت و با بیانات و سخنان  امام صادق علیه السالم دربرابر این جریان منحرف موضع

روشنگرانه خود ضمن ابطال پندار آنان ، افراد گمراه شده را که زمینه اصالح و بازگشت 

 (2به حق در آنان وجود داشت ، هدایت کرد که سّید حمیری از جمله ایشان بود.)

ه یحیّان سرّاج ، یکی از سران کیسانیّه به حضور امام صادق علیه السالم رسید. امام عل

السالم از او پرسید: ای حیّان ! نظر اصحاب و یارانت در باره محمد حنفیه چیست ؟ گفت 

: می گویند: او زنده است و روزی می خورد. فرمود: پدرم برای من نقل کرد که وی 

جزو افرادی بوده است که به هنگام بیماری محمّد به عیادتش رفته و )بعداز مرگش ( 

 (0و را در داخل قبر نهاده است ... .)چشمهایش را فرو بسته و ا

امام علیه السالم در سخنی دیگر فرمود:) محمد بن حنفیّه نمرد، مگر آنکه به امامت علی 

 (120بن حسین علیه السالم اعتراف کرد.()

 . 231و الفصول المختاره ، شیخ مفید، ص  2 1، ص  04ر . ک : بحاراالنوار، ج -1
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 ( به قصّه وی با امام صادق اشاره کردیم .4پیش ازاین )در درس -2

 . 104، ص  2و رجال کشی ، ج  01، ص  1کمال الدین ، صدوق ، ج -0

 101ص: 

 زیدیّه

فرقه زیدیّه ، دومین گروه منشعب از شیعه است که در تاریخ اسالم و پس از شهادت امام 

روه اندک به جای گرایش به امام باقرعلیه سجاد علیه السالم به وجود آمده است . این گ

السالم ، قائل به امامت فرزند امام سجادعلیه السالم یعنی زید گردیدند و به )زیدیّه (، 

 (1معروف شدند.)

امام صادق علیه السالم در برابر این حرکت انحرافی نیز بشدّت موضع گرفت . در گام 

و صه و ابوجارود را افرادی کذّاب و دروغگنخست ، سران آنان مانند کثیر، سالم بن ابوحف

خواند وآنان را سزاوار لعنت الهی دانست .در گام دّوم ، اصل تشکیالت زیدیّه را منحرف 

از خطّ امامت معرفی کرده یارانش را از هرگونه کمک و همکاری با این گروه منع می 

دن و کمک کردن به کرد. عمربن یزید می گوید: از امام صادق علیه السالم از صدقه دا

 ناصبیها و زیدیّه پرسیدم .امام علیه السالم فرمود:

)هیچ گونه کمکی به آنان نکن و چنانچه می توانی حتی آب نیز به ایشان نده . زیدیّه 

 (2همان افراد ناصبی و دشمنان سرسخت ما هستند.()

 همان .-1

 . 104، ص  1الملل و النحل ، شهرستانی ، ج -2

 غالت
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ان امامت امیر مؤ منان علیه السالم و در دورن جامعه اسالمی ، فرقه ای به نام درآخر دور

(شکل گرفت . این فرقه در اثر پیشگوییها و معجزاتی که از آن حضرت می 1غالت)

دیدند در دوستی خود نسبت به آن بزرگوار غلوّ کرده ، او را به مرتبه خدایی رسانده یا 

 دند.قائل به حلول روح خدایی در وی ش

در دوران امامت امام باقر و امام صادق علیهم الساّلم که شرایط برای آزادی نشر اندیشه 

های مختلف بیش ازپیش فراهم شده بود، فعّالیتهای این گروه نیز افزایش پیدا کرد. و 

 (2کسانی همچون مغیره بن سعید و ابوالخطاب به نشر این تفکر کفر آمیز پرداختند.)

 102ص: 

، از سوی امامان معصوم بشدّت مورد نفی و انکار قرار گرفت و آن بزرگواران  تفکرغالت

با صراحت ، بیزاری خود را از این فرقه گمراه اعالم کرده ، آنان را سزاوار غضب الهی 

 دانستند.

 امام صادق علیه السالم در باره آنان می فرماید:

هؤُالءِ بُرَآءُ، بَرَی اللّهُ مِنْهُمْ وَ رَسُولُهُ، ما هؤ  )سَمْعی وَ بَصَری وَ بَشَری وَ لَحْمی وَ دَمی مِنْ

 (0الءِ عَلی دینی وَ دینِ آبائی ()

گوش ، چشم ، پوست ، گوشت و خون ) خالصه همه وجود( من از غالت بیزار است . 

 خدا و پیامبرش نیز از ایشان بیزارند. آنان با آیین من و پدرانم رابطه ای ندارند.

 سخنی دیگر خطاب به شیعیان می فرماید:پیشوای ششم در
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)جوانان خود را از خطر غالت برحذر دارید تا مبادا ایشان را فاسد کنند. غالت بدترین 

خلق خدا هستند، بزرگی خداوند را کوچک می شمارند و نسبت به بندگان خدا ادعای 

 (4رند.()بدت ربوبیّت می کنند، سوگند به خدا، غالت ، از یهود، نصارا، مجوس و مشرکان

امام علیه السالم گاهی افراد خاصی از این فرقه را اسم می برد و چهره شیطانی آنان را 

برای مردم بر مال می ساخت به عنوان نمونه ، در تفسیر آیه شریفه : )هَلْ اُنَبِّئُکُمْ عَلی مَنْ 

آنان هفت نفرند: مغیره ، بیان ، صائد،  ( فرمود:5تَنَزَّلُ الشَّیاطینُ َتنَزَّلُ عَلی کُلِّ اَفّاکٍ اءَثیمٍ()

 (1حمزه بن عماره بربری ، حارث شامی ، عبداللّه بن حارث و ابوالخطّاب .)

مبارزه امام علیه السالم با غالت به این مقدار که بر شمردیم محدود نمی شود، بلکه آن 

ه حضرت در موارد زیادی دربرخورد خصوصی با افراد، آنان را از خطراین اندیش

 (.4کفرآمیز برحذر و به صراط مستقیم رهنمون می ساخت .)

 100ص: 

 . 431، ص  2و رجال کشی ، ج  02، ص  04بحاراالنوار ، ج -1

 . 434، ص  2و رجال کشی ، ج  02، ص  04بحاراالنوار، ج -2

غالت ، جمع غالی ، به معنای غلوّ کننده است و غلوّ در لغت به معنای گزافه گویی و -0

 روی و افراط در امری است زیاده 

 141، ص  1و الملل و النّحل ، ج  244و  200و  201ر . ک : الفرق بین الفرق ، ص -4

100 . 

 . 230، ص  25بحاراالنوار ، ج -5
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اِحْذَرُوا عَلی شَبابِکُمُ الُْغالهَ ال یُفْسِدُوُهمْ فَاِنَّ اْلغاُلهَ شَرُّ خَلْقِ اللّهِ، یُصَغِرُونَ عَظَمَهَ اللّهِ َو -1

َن ذیلَّیَدَّعُونَ الرُّبُوبیَّهَ لِعِبادِ اللّهِ ، وَ اللّهِ اِنَّ الْغاُلهَ لَشَرُّ مِنَ اْلیَهُودِ وَ النَّصاری وَ اْلمَجُوسِ وَ ا

 (.215، ص  25اَشْرَکُوا)بحاراالنوار ، ج 

یعنی : آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی  222و 221( ، آیات 21شعراء )-4

 نازل می شوند؟ آنها بر هر دروغگوی گنهکار فرود می آیند.

 صوفیّه

ا رصوفیّه : در اوائل قرن دوّم هجری در درون جامعه اسالمی افرادی پیدا شدند که خود 

(این گروه در راستای اعتقادات باطل وضدّ اسالمی خود، در 1زاهد و صوفی نامیدند.)

بهره گیری از نعمتهای الهی و مواهب طبیعی روش خاصی اتخاذ کردند و چنین وانمود 

 می کردند که روش صحیح و راه دین همان است که ایشان می روند.

باید از نعمتهای دنیوی دوری جست . آنان مدعی بودند که بطور مطلق و در هر شرایطی 

مومن واقعی کسی است که از پوشیدن لباس خوب ، خوردن غذای لذیذ و سکونت در 

(طبعاً کسانی که این مواهب را مورد استفاده قرار می دادند 2خانه وسیع اجتناب ورزد.)

المت ماز سوی این گروه به دنیا دوستی و خروج از مسیر ایمان متهم شده مورد تحقیر و 

قرار می گرفتند.امام صادق علیه السالم در برابر این جریان انحرافی نیز موضع گرفت و 

ضمن تاءکید و توصیه بر تهذیب نفس و توجه به معنویات و دل نبستن به دنیا و مظاهر 

آن ، رهبران این گروه را افرادی )فاسد العقیده ( و دشمن اهل بیت علیه السالم قلمداد 

امام عسکری علیه السالم از امام صادق علیه السالم در باره ابوهاشم کوفی کرد. به نقل 

)بنیانگذار فرقه صوفّیه ( سؤ ال شد. آن حضرت فرمود:)او مردی فاسد العقیده بود. او 

کسی بود که مذهبی به نام تصوف اختراع کرد و آن را، راه فراری برای عقیده ناپاک 

 (0خود قرار داد.()
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 104ص: 

یکی از یاران امام صادق علیه السالم به آن حضرت عرض کرد: در این ایام گروهی پیدا 

شده اند به نام )صوفیّه (، در باره آنان چه می فرمایید؟ امام علیه السالم فرمود:)ایشان 

دشمنان ما هستند، کسانی که به آنان تمایل پیدا کنند جزو ایشان خواهند بود و با آنان 

. به همین زودیها گروهی که نسبت به ما اظهار محبّت می نمایند، به محشور می شوند

ایشان تمایل و شباهت پیدا می کنند و خود را با القاب آنها ملقب می سازند و سخنان 

آنها را تاءویل می نمایند. کسانی که متمایل به آنان شوند از ما نیستند و ما از ایشان بیزاریم 

ا ردّ و انکار کنند مانند کسانی هستند که در رکاب پیامبرصلی ، و آنان که سخنان ایشان ر

 (4اهلل علیه وآله با کفار نبرد می کردند.()

امام صادق علیه السالم دربرخورد حضوری با سران صوفیّه ایشان را به اشتباه و انحراف 

خود متوجه کرده ، نصیحت وارشادشان می فرمود. نمونه بارز آن گفتگویی است که 

آن حضرت و سفیان ثوری در همین رابطه رخ داده و موجب شکست و سرافکندی  میان

 (5وی شده است .)

 . 240، ص  25و بحاراالنوار ج  544، ص  2رجال کشی ، ج -1

و کشف الغمه ، ج  102و  101، ص  0برای آگاهی از این موارد به اثبات الهداه ، ج -2

 وع کنید .رج 041، ص  44و بحاراالنوار ، ج  134، ص  2

به نوشته مقدس اردبیلی نخستین کسی که به این نام خوانده شد و بذر این مسلک را -0

 ( 510در سرزمین اسالم پاشید ابوهاشم کوفی بود . )حدیقه الشیعه ، ص 

 105ص: 
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الزم به یادآوری است که بطالن مذهب صوفیه ازاین جهت است که آنان بطور مطلق -4

می ، حکم به ترک لذّات و نعمتهای دنیوی می کردند ، و به صورت یک وظیفه الزا

وگرنه از دیدگاه اسالمی ، گاهی ترک پاره ای از لذّتها ونعمتهای دنیوی برای خود 

سازی و یا همدردی با محرومان و نیز برای مقام رهبری جامعه اسالمی در هنگامی که 

ستی بسر می برند مانند آن را در ظاهر نیز برعهده دارد وعامّه مردم در فقر و تنگد

پیامبرصلی اهلل علیه وآله وامیر مؤ منان علیه السالم ، الزم است ، ولی این غیراز تفکر 

 صوفیه است .

 . 514حدیقه الشیعه ، ص -5

 تولی وتبری

 والیت 

 تبین آیات والیت

 ...وَ اعُْبدُوا اللَّهَ وَ ال تُشِْرکُوا ِبهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً 

فرات قال حدثنی جعفر بن محمد بن سعید األحمسی معنعنا عن جعفر ]الصادق [ علیه 

الساّلم فی قوله ]تعالی [ وَ اعْبُُدوا اللَّهَ وَ ال ُتشْرِکُوا بِهِ شَْیئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً قال إن رسول 

ذِی الدان ]الوالدین [ وَ بِاهلل صلّی اللّه علیه و آله و علی بن أبی طالب علیه السّالم هما الو

 الْقُرْبی قال الحسن و الحسین علیهما الساّلم .

 وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرُِکوا بِهِ شَْیئاً وَ بِالْواِلدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ 

بِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الْجارِ ذِی الْقُرْبی وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِ

 ( 01إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتاالً فَخُوراً )سوره نساء آیه
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در تفسیر فرات از حضرت صادق علیه الساّلم روایت کرده است در تأویل قول حق تعالی 

یْنِ إِحْساناً که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی وَ ال تُشْرُِکوا ِبهِ شَیْئاً وَ بِاْلوالِدَ

 بن ابی طالب علیه السّالم والدانند، و به ذی القربی مراد حسن و حسین علیهما الساّلم اند. 

 101ص: 

 131، ص: 5حیاه القلوب، ج 

 یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ ...

 مِنْ رَبِّکُْم قَدْ جاءَُکمْ بُرْهانٌ»بن سلیمان قال قلت ألبی عبد اهلل علیه الساّلم قوله  عن عبد اهلل

قال: البرهان محمد صلّی اللّه علیه و آله و النور علی علیه الساّلم « وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً

 علیه السّالم  قال: الصراط المستقیم علی« صِراطاً مُسْتَقِیماً»قال: قلت له 

 (144یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً )سوره نساء آیه

عیاشی از حضرت صادق علیه الساّلم روایت کرده است که: برهان، محمد صلّی اللّه علیه 

 ن ابی طالب علیه الّسالم است . و آله و سلّم است؛ و نور و صراط مستقیم، علی ب

 210، ص: 5حیاه القلوب، ج 

 ضُرَِبتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ أَیْنَ ما ثُِقفُوا إِالّ ...

عن یونس بن عبد الرحمن عن عده من أصحابنا رفعوه إلی أبی عبد اهلل علیه الّسالم فی 

قال: الحبل من اهلل کتاب اهلل و الحبل من الناس « إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ»قوله: 

 هو علی بن أبی طالب علیه الّسالم .
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للَّهِ َو اضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا إِالَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ 

 بِأَنَّهُمْ کاُنوا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ الْأَنْبِیاءَ بَِغیْرِ حَقٍّضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْکَنَهُ ذلِکَ 

 (112ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعَْتدُونَ )سوره آل عمران آیه 

و عیاشی از حضرت صادق علیه الساّلم روایت کرده است که: حبل از خدا، کتاب 

 ی طالب علیه الساّلم است . خداست؛ و حبل از ناس، علی بن اب

 104ص: 

 001، ص: 5حیاه القلوب، ج 

 ادخلوا فی السلم کافه...

حدثنی أبو عبد الصمد إبراهیم، عن أبیه، عن جده محمد بن إبراهیم، قال: سمعت الصادق 

فی والیه »جعفر بن محمد علیه السالم یقول فی قوله تعالی: ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً، قال: 

 « علی بن أبی طالب علیه السالم

بیٌن یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلِْم کَافَّهً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُ

 (200)سوره بقره آیه 

لم سمحمد بن ابراهیم گویداز حضرت صادق علیه السالم شنیدم که فرمودند: ادخلوا فی ال

 کافه یعنی در والیت علی بن ابیطالب علیه السالم وارد شوید. 

 441، ص: 1البرهان فی تفسیر القرآن، ج 

 تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ َمنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...
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کنز جامع الفوائد و تأویل اآلیات الظاهره مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمََد 

الم بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاٍط عَنِ الْبَطَاِئنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه السّ

 مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فِی وَلَایَهِ عَلِیٍّ وَ الْأَئِمَّهِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً . أَنَّهُ قَالَ:

 اتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیه

 (10فَوْزُ الْعَظیمُ )سوره نساءآیهوَ ذلِکَ الْ

کنز الفوائد: از ابو بصیر نقل میکند از حضرت صادق علیه الساّلم که در تفسیر آیه َمْن 

یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ کسی که اطاعت خدا و پیامبر را نماید در مورد والیت علی بن ابی 

  اً عَظِیماً به رستگاری بزرگی رسیده استطالب علیه الّسالم و ائمه بعد از او فََقدْ فازَ فَوْز

 100ص: 

 220، ص: 1امامت بحاراالنوار، ج 

 صِبَْغهَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ ِمنَ اللَّهِ صِبَْغهً ...

تفسیر فرات بن إبراهیم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی مُوسَی 

لَّهِ علیه لعِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَْیدٍ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا

ی قَوْلِهِ تَعَالَی صِبْغَهَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهً قَالَ صِبْغَهَ الُْمؤْمِنِینَ بِالْوَلَایَهِفِی الساّلم فِ

أَبِی  بْنِ الْمِیثَاقِ وَ قَالَ نَزَلَ َقوْلُهُ تَعَالَی مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْواَلهُمُ اْبتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فِی عَلِیِّ

 طَالِبٍ علیه الّسالم .

 (100صِبْغَهَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ )سوره بقره آیه

تفسیر فرات: محمّد بن علی از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که در باره آیه صِبْغََه 

هً سرشتی است که خداوند بر آن سرشته است فرمود سرشتی اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَ
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که خداوند مؤمنین را بر آن سرشته است در میثاق والیت است در این آیه می فرماید: 

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ اْبتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ کسانی که اموال خود را در راه علی بن ابی 

 صرف میکنند طالب علیه الّسالم 

 210، ص: 1امامت بحاراالنوار، ج 

 الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَِئنُّ قُلُوبُهُمْ بِِذکْرِ اللَّهِ ...

تفسیر فرات بن إبراهیم مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَُبیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم فِی 

وا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِِذکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ قَالَ قَاَل قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ آمَنُ

رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم تَدْرِی فِیمَنْ نَزَلَتْ قَالَ اللَّهُ َو 

صَدَّقَ بِی وَ آمَنَ بِی وَ أَحَبَّکَ وَ عِتْرَتَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ سَلَّمَ لَکَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فِیمَنْ 

 الْأَمْرَ وَ الْأَئِمَّهِ مِنْ بَعْدِکَ .

 103ص: 

 (20الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُُهمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال ِبذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )سوره رعدآیه 

سیر فرات: قاسم بن عبید از حضرت صادق علیه الساّلم نقل می کند که در باره آیه تف

الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُُهمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فرمود پیامبر اکرم 

ره چه میدانی این آیه در با صلی اهلل علیه وآله از علی بن ابی طالب علیه الساّلم پرسید

کسی نازل شده؟عرض کرد خدا و پیغمبرش داناترند فرمود در باره کسی که مرا تصدیق 

کند و ایمان آورد بمن و ترا و عترت را بعد از تو دوست بدارد و تسلیم تو و ائمه بعد از 

 تو باشد. 

 210، ص: 1امامت بحاراالنوار، ج 
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 اصِرٍ ...فَما لَهُ مِنْ قُوَّهٍ وَ ال ن

 تفسیر القمی جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ َأبِیهِ عَنْ َأبِی بَصِیرٍ 

 یَقْوَی هٍعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَما لَهُ مِنْ قُوَّهٍ وَ ال ناصِرٍ قَالَ مَا لَهُ مِنْ قُوَّ

 کَاُدوا لَ بِهَا عَلَی خَالِقِهِ وَ لَا نَاصِرٍ مِنَ اللَّهِ یَنْصُرُهُ إِنْ أَرَادَ ِبهِ سُوءاً قُلُْت إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً قَا

حَمَُّد مُرَسُولَ اللَّهِ ص وَ کَاُدوا عَلِّیاً علیه الساّلم وَ کَاُدوا فَاطِمَهَ علیها الساّلم وَ قَالَ اللَّهُ یَا 

 إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً وَ أَِکیدُ کَْیداً فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً لِوَقْتِ بَعْثِ الْقَائِمِ علیه

 الساّلم َفیَنْتَقِمُ لِی مِنَ الْجَبَّارِینَ وَ الطَّوَاغِیتِ مِنْ قُرَیْشٍ وَ بَنِی أُمَیَّهَ وَ سَائِرِ النَّاسِ .

 (10ا لَهُ مِنْ قُوَّهٍ وَ ال ناصِرٍ )سوره طارق آیهفَم

تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّالم در باره آیه فَما لَهُ ِمنْ قُوَّهٍ وَ ال ناصٍِر 

فرمود او را نیروئی نیست که با آن با خدا همآوردی کند و نه یاوری دارد که او را یاری 

یامبر گیرد گفتم إِنَُّهمْ یَکِیدُونَ کَیْداً فرمود نیرنگ با پکند اگر خدا برایش تصمیم بدی ب

اکرم و علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا علیهم السّالم زدند خداوند می فرماید یا محمّد 

مثل ب إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً. وَ أَکِیدُ کَیْداً فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً من نیز بآنها مقابله

می کنم ایشان را مهلت بده تا وقتی ظهور حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه خداوند 

 بوسیله او از ستمگران و جباران قریش و بنی امیه و سایر مردم انتقام می گیرد.

 140ص: 

 213، ص: 1امامت بحاراالنوار، ج 

 قالَ هذا صِراطٌ عََلیَّ مُسَْتقیمٌ ...

مِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ هَکَذَا هَذَا صِرَاطُ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَ

 مُسْتَقِیم 
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 (41هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقیمٌ )سوره حجر آیه

هشام بن حکم گفت: حضرت صادق علیه السالم این آیه را هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُْستَقِیٌم 

بعلی اضافه نمود )یعنی علی بن ابی طالب علیه السالم راه استوار دین  خواند و صراط را

 است که انحراف بردار نیست(. 

 15، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلی یَدَیْهِ یَقُولُ یا ...

 عَزَّ وَ جَلَّ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ

 سَبِیلًا یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم .

 (24وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلی یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیالً )سوره فرقان آیه

حریز از حضرت صادق علیه الساّلم سؤال کرد که در باره آیه یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ 

سَبِیلًا )ای کاش با پیمبر همگام می شدم( فرمود: منظور علی بن ابی طالب علیه السّالم 

 است. 

 15، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 وَ الشَّمْسِ وَ ُضحاها ...

آشوب الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ علیهما الساّلم فِی قَوْلِهِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها قَاَل المناقب البن شهر

هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السالم وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها الْحََسُن 

وآله قَالَ َو اللَّیْلِ ِإذا یَغْشاها عَِتیقٌ وَ ابْنُ الصُّهَاکِ َو  وَ الْحُسَیْنُ وَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه

 بَنُو أَُمیَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّاهُمْ .
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 141ص: 

 (1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها )سوره شمس آیه

از مناقب نیز نقل شده که حضرت صادق و باقر علیهما الساّلم در توضیح وَ الشَّمْسِ وَ 

مبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها علی بن ابی طالب ضُحاها فرمود شمس پیا

 علیه السالم است.

 14، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَْعداً حَسَناً ...

وْلِهِ عَزَّ َو لیه السالم فِی قَمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ َأبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی َعبْدِ اللَّهِ ع

جَلَّ أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَْعداً حََسناً فَُهوَ القِیهِ قَالَ الْمَوْعُودُعَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السالم َوعَدَُه 

 یَائِهِ فِی الْآخِرَهِ .اللَّهُ أَنْ یَنْتَقِمَ لَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ فِی الدُّنْیَا وَ وَعَدَهُ الَْجنَّهَ لَهُ وَ لِأَوْلِ

مَِن  أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَُهوَ القیهِ کَمَنْ مَتَّعْناهُ َمتاعَ الْحَیاهِ الدُّْنیا ثُمَّ ُهوَ یَوْمَ الْقِیامَهِ

 (11الْمُحْضَرینَ )سوره قصص آیه

فرمود  آیهابو الحسن دیلمی از حضرت صادق علیه السالم نقل میکند که در باره همین 

آن کسی که باو وعده داده اند علی بن ابی طالب علیه السالم است که خداوند وعده داد 

 انتقامش را از دشمنان بگیرد در دنیا و وعده بهشت برای او و دوستانش در آخرت داده. 

 100، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
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بِی قَالَ الصَّادِقُ علیه الساّلم مَا مِنْ آیَهٍ فِی الْقُرْآنِ أَوَّلُهَا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِلَّا وَ عَلِیُّ بْنُ أَ

هِیَ  طَالِبٍ علیه السّالم أَمِیرُهَا وَ قَائِدُهَا وَ شَرِیفُهَا وَ أَوَّلُهَا وَ مَا مِنْ آیَهٍ تَسُوقُ إِلَی الْجَنَّهِ إِلَّا وَ

وَ هِیَ  افِی النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّهِ علیهم الساّلم وَ أَشْیَاعِهِمْ وَ َأتْبَاعِِهمْ وَ مَا مِنْ آیَهٍ تَسُوقُ إِلَی النَّارِ إِلَّ

 خَیْرٍ فَهَُو مِنْفِی أَعْدَائِهِمْ وَ الْمُخَالِفِینَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتِ الْآیَاتُ فِی ذِکْرِ الْأَوَّلِینَ فَمَا کَانَ مِنْهَا 

 جَارٍ فِی أَهْلِ الْخَیْرِ وَ مَا کَانَ مِنْهَا مِنْ شَرٍّ فَهُوَ جَارٍ فِی أَهْلِ الشَّرِّ .

 142ص: 

حضرت صادق علیه السّالم فرمود: هیچ آیه ای در قرآن نیست که اول آن: یا أَیُّهَا الَّذِیَن 

من م امیر و پیشوا و شریف و اولین مؤآمَنُوا باشد جز اینکه علی بن ابی طالب علیه الساّل

در آن آیه است و هر آیه ای که راهنمائی بسوی بهشت است در باره پیامبر و اهل بیت 

 آن جناب و شیعیان و پیروان آنها است. 

 210، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَْینِ فی جَوْفِهِ ...

و تأویل اآلیات الظاهره مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ َعْن کنز جامع الفوائد 

ْن عَحُمَیْدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنْ کَثِیرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ 

فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ قَالَ قَالَ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

وَ هُعَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم لَیْسَ عَبْدٌ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ مِمَّنِ امْتُحِنَ قَلْبُهُ لِلْإِیمَانِ إِلَّا وَ 

لْبِهِ فَهُوَ یَوَدُّنَا وَ مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ مِمَّنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ إِلَّا وَ هُوَ یَجِدُ یَجِدُ مَوَدَّتَنَا عَلَی قَ

َح بُغْضَنَا عَلَی قَلْبِهِ فَُهوَ یُبْغِضُنَا فَأَصْبَحْنَا نَفْرَحُ بِحُبِّ الْمُحِبِّ وَ نَعْرِفُ بُغْضَ الْمُبْغِضِ وَ أَصْبَ

 ا یَنْتَظِرُ رَحْمَهَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَکَأَنَّ أَبْوَابَ الرَّحْمَهِ قَدْ فُتِحَتْ لَهُ وَ َأصْبَحَ مُبْغِضُنَا عَلَیمُحِبُّنَ

تُهُمْ مَحْشَفَا جُرُفٍ مِنَ النَّارِ فَکَأَنَّ ذَلِکَ الشَّفَا قَدِ انْهَارَ بِهِ فِی نارِ جَهَنَّمَ فَهَنِیئاً لِأَهْلِ الرَّحْمَهِ رَ 

یْسَ عَبْدٌ لَ وَ تَعْساً لِأَهْلِ النَّارِ مَثْوَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ وَ إِنَّهُ
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بْغِضُنَا وَ لَا نَا وَ مَنْ یُمِنْ عَبِیِد اللَّهِ یُقَصِّرُ فِی حُبِّنَا لَِخیْرٍ جَعَلَهُ اللَّهُ ِعنْدَهُ ِإذْ لَا یَسَْتوِی مَنْ یُحِبُّ

بْغُِض یُیَجْتَمِعَانِ فِی قَلْبِ رَجُلٍ أَبَداً إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ یُحِبُّ بِهَذَا وَ 

ی تِلَْک ا کَدَرَ فِیهِ وَ مُبْغِضُنَا عَلَبِهَذَا َأمَّا مُحِبُّنَا َفیُخْلِصُ الْحُبَّ لَنَا کَمَا یَخْلُصُ الذَّهَبُ بِالنَّارِ لَ

غِیَهُ مِنْ حِزْبِ االْمَنْزِلَهِ نَحْنُ النُّجَبَاءُ وَ أَفْرَاُطنَا أَفْرَاطُ الْأَنِْبیَاءِ وَ أَنَا وَصِیُّ الْأَوْصِیَاءِ وَ الْفِئَهُ الْبَ

وََّنا بَّنَا فَلْیَمْتَحِنْ قَلْبَهُ فَإِنْ شَاَرکَ فِی حُبِّنَا عَدُالشَّیْطَانِ َو الشَّیْطَانُ مِْنهُمْ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَعْلَمَ حُ

 فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا ِمنْهُ وَ اللَّهُ عَُدوُّهُ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْکَافِرِینَ.

 140ص: 

ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ الالَّئی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُْم ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِهِ وَ 

َل یوَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّب

 (4)سوره احزاب آیه

ق علیه الساّلم در باره آیه: )و ما جَعَلَ اللَّهُ کنز جامع الفوائد: ابو الجارود از حضرت صاد

لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ خدا دو قلب در نهاد یک فرد قرار نداده( از علی بن ابی طالب 

علیه الساّلم نقل کرد که فرمود هر بنده ای را که خدا آزمایش کند قلبش را برای ایمان 

ا را دوست میدارد و هر بنده ای را که مورد خشم محبت ما را در قلب خود می یابد م

خدا باشد دشمنی با ما را در قلب خود می یابد و با ما دشمنی می ورزد ما بدوستی دوستان 

شادیم و دشمنی دشمنان را متوجه هستیم دوست ما برحمت خدا می نگرد درهای رحمت 

ر ته که در حال سقوط دخدا بروی او باز است و دشمن ما در پرتگاهی از آتش قرار گرف

آتش جهنم است گوارا باد اهل رحمت را رحمت پروردگار مرگ بر جهنمیان جایگاه 

 آنان جهنم است خداوند میفرماید: فَلَبِئْسَ َمثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ.

و هرگز کسی کوتاهی در راه محبت ما ندارد بواسطه خیر و خوبی که خدا در او قرار 

و دشمن ما با یک دیگر مساوی نیستند و هر محبت و دشمنی ما داده باشد زیرا دوست 
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در قلب یکنفر جای نمیگیرد زیرا برای یکفرد خدا دو قلب قرار نداده که با یکی دوست 

بدارد و با دیگری دشمن دوست ما محبتش خالص است همان طور که طال را آتش پاک 

د و فرزندان ما فرزندان پیامبرنو خالص میکند و دشمن ما نیز همان طور است مائیم نجبا 

و من وصی اوصیایم و گروه ستم پیشه از طرفداران شیطانند و شیطان از آنها است هر که 

میخواهد بداند ما را دوست دارد یا نه بقلب خود نگاه کند اگر در محبت ما دشمن ما را 

کائیل برئیل و میشریک قرار میدهد از ما نیست و ما نیز با او ارتباطی نداریم. خداوند، ج

 با او دشمنند خدا دشمن کافران است. 

 144ص: 

 213، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 وَ النَّجْمِ إِذا هَوی

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ: لَمَّا أَوْقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی 

 وَ دٌ اللَّه علیه و آله أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ الْغَدِیرِ افْتَرَقَ النَّاسُ ثَلَاثَ فِرَقٍ فَقَالَتْ فِرْقَهٌ ضَلَّ مُحَمَّ

لنَّجِْم ا هٌ قَالَتْ غَوَی وَ فِرْقَهٌ قَالَتْ بِهَوَاهُ یَقُولُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ ابْنِ عَمِّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَفِرْقَ

 إِذا هَوی الْآیَاتِ .

 (1وَ النَّجْمِ إِذا َهوی )سوره نجم آیه

امبر اکرم : وقتی پیفضل بن عبد الملک از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که فرمود

صلی اللَّه علیه و آله و سلم علی بن ابی طالب علیه الساّلم را در روز غدیر خم بلند نمود 

مردم سه دسته شدند گروهی گفتند محمّد گمراه شده و بعضی مدعی شدند بباطل 

گرائیده و دسته دیگر گفتند این از روی خواست دل خود اوست در باره خویشاوندانش، 

 این آیه را نازل نمود: وَ النَّجْمِ إِذا هَوی . خداوند 
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  245، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 بَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاَعهِ وَ أَعْتَْدنا لِمَنْ َکذَّبَ ...

اعَهً وَ إِنَّ سَعَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم إِنَّ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ اثْنَتَا عَشْرَهَ

َب  عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ أَشْرَفُ سَاعَهٍ مِنْهَا وَ ُهوَ قَوُْلهُ تَعَالَی بَلْ کَذَُّبوا بِالسَّاعَهِ وَ َأعْتَدْنا لِمَنْ کَذَّ

 بِالسَّاعَهِ سَعِیراً .

 (11وره فرقان آیهبَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاعَهِ وَ أَعْتَْدنا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَهِ سَعیراً )س

ابو الصامت گفت حضرت صادق علیه السّالم فرمود: شب و روز دوازده ساعت است 

علی بن ابی طالب علیه الساّلم بهترین ساعت از این دوازده ساعت است و این آیه اشاره 

  بهمان است بَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاعَهِ وَ أَعَْتدْنا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَهِ سَعِیراً.

 145ص: 

 201، ص: 2امامت بحاراالنوار، ج 

 فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِْطرَتَ اللَّهِ الَّتی ...

 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَِثیرٍ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِطْرَتَ اللَّهِ 

 لَیْها قَالَ التَّوْحِیدُ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤِْمنِینَ علیه الساّلم الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَ

نُ یفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّ

 (00کْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ )سوره روم آیهالْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَ
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رَتَ اللَّهِ فِطْ»عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه الساّلم نقل میکند در مورد آیه 

فرمود توحید و نبوت محمّدصلی اله علیه واله و اینکه علی امیر « الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها

 المؤمنین علیه السّالم است . 

 200، ص: 4مامت بحاراالنوار، ج ا

 أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ...

صْلِِه أَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِجَازَهً وَ نَسَخْتُ مِنْ

یِه قَرَأْتُ عَلَیْهِ فِی خَانَقَاهِهِ بِالرَّیِّ سَنَهَ عَشَرَهٍ وَ خَمْسِمِائَهٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَِّد ْبنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِوَ 

الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمِّهِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ 

اجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَْن مَ

ابِ حَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ مَنْ عَرَفَ دِینَهُ مِنْ کِتَ

 وَ لَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ یَزُولَ وَ مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ یَجْهَلُ خَرَجَ مِنْهُ بِجَهْلٍ قُلْتُ ال

وا هُ مَا هُوَ فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ قَْولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاُکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما َنهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَ

ُعوا وا أَطِیوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ

 رَسُولُهُ َو اللَّهُ وَ اللَّهَ وَ أَِطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ َتعَالَی إِنَّما وَلِیُّکُمُ

 الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ وَ قَوْلُُه جَلَّ جَلَالُهُ فاَل وَ

اً مِمَّا جرَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَ

وَ إِنْ  قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ 

لِعَلِیٍّ  هِ صلَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ وَ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّ

اخْذُلْ ع مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ 

 مَنْ خَذَلَهُ وَ أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَ أَبْغِضْ مَنْ َأبْغَضَه 

 141ص: 
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لساّلم بمن فرمود هر کس دین خود را از کتاب محمّد حلبی گفت حضرت صادق علیه ا

خداوند بگیرد از کوههای استوار پابرجاتر است و هر که با نادانی در کاری وارد شود 

 بنادانی خارج می شود.

گفتم: این مطلب در کدام آیه قرآن است فرمود این آیه ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما 

و آیه مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ و این آیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَِطیعُوا  نَهاکُمْ َعنْهُ فَاْنتَهُوا

مَنُوا آاللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و این آیه إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ 

الصَّالهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ و این آیه فاَل وَ رَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّی الَّذِینَ یُقِیمُونَ 

یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً و 

لِّغْ ما أُنْزِلَ إَِلیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَُّه این آیه یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَ

 ( 1یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ. )

از آن جمله این فرمایش پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلم در مورد علی علیه السّالم 

من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و  من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال»است:

هر که من امیر و فرمانروای اویم علی «اخذل من خذله و احب من احبه و ابغض من ابغضه

فرمانروای اوست خدایا دوست بدار دوست علی را و دشمن بدار دشمن علی را کمک 

دار ب کن بکسی که علی را کمک کند و خوار کن کسیرا که علی را خوار کند دوست

 (2هر که او را دوست بدارد خشم بگیر بر کسی که با علی خشم دارد.)

 144ص: 

 123، ص: 2القدیمه(، ج  -(بشاره المصطفی لشیعه المرتضی )ط 1)

 42، ص: 1بحار األنوار(، ج 24تا  20(بخش امامت ) ترجمه جلد 2)

 وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ ِمنْ بَنی آدَمَ ِمنْ ظُهُورِهِمْ ..
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 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ

 نْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُِسهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِ

بَّهُ وَ قَاَل هْرِ آَدمَ ذُرِّیَّتَهُ إِلَی یَوْمِ الِْقیَامَهِ کَالذَّرِّ فَعَرَّفَهُمْ نَْفسَهُ وَ لَْو لَا ذَلِکَ لَمْ یَعْرِفْ أَحَدٌ رَظَ

 أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِِنینَ .

حَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه الساّلم قَالَ: وَلَایَهُ عَلِیٍّ مَکْتُوبَهٌ فِی جَمِیعِ صُحُفِ عَنْ مُ

 . مَاالْأَنْبِیَاءِ وَ لَنْ یَبْعَثَ اللَّهُ َنبِیّاً إِلَّا بِنُُبوَّهِ مُحَمَّدٍ وَ وَصِیَّهِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ

خَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَُهمْ عَلی أَنُْفِسهِمْ أَ لَْستُ بِرَبِّکُْم وَ إِذْ أَ

 (142قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَُقولُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ )سوره اعراف آیه

علیه الساّلم نقل کرد در باره آیه وَ إِذْ أَخَذَ رَبَُّک عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق 

مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ فرمود خداوند 

ذریه آدم را تا روز قیامت از نهادش خارج کرد بصورت ذره خود را بآنها معرفی کرد 

ین نبود احدی خدای را نمی شناخت فرمود أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ مگر من پروردگار شما اگر چن

 نیستم؟ گفتند چرا و محمّد رسول اللَّه و علی امیر المؤمنین علیه السّالم است.

محمّد بن فضیل از حضرت ابو الحسن علیه الّسالم نقل کرد که فرمود والیت علی علیه 

نوشته شده خداوند هرگز پیامبری را مبعوث نکرده مگر با اقرار  الساّلم در کتابهای انبیاء

 به نبوّت محمّد و وصی او علی صلوات اللَّه علیهما.

 140ص: 

 210، ص: 4امامت بحاراالنوار، ج 

 شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً ...

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

نَ الدِّینِ مِعَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لَِنبِیِّهِ شََرعَ لَکُمْ 

 ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَْینا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّْینا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی مِنْ قَبْلِکَ 

یْهِ یَعْنِی لَ أَنْ أَِقیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِیهِ إِنَّمَا یَعْنِی اْلوَلَایَهَ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِِکینَ ما َتدْعُوهُمْ إِ

لِّ ذَ مِیثَاقَ کُکَبُرَ عَلَی قَوْمِکَ یَا مُحَمَّدُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ مِنْ تَوْلِیَهِ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَ

 قَاَل مَّنَبِیٍّ وَ کُلِّ ُمؤْمِنٍ لَُیؤْمِنُنَّ بِمُحَمَّدٍ صلّی اللَّه علیه و آله وَ عَلِیٍّ وَ بِکُلِّ نَبِیٍّ وَ بِالْوَلَایَهِ ثُ

 وَ کُلَّ مَ وَ نُوحاًلِمُحَمَّدٍ صلّی اللَّه علیه و آله أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اْقتَدِهْ یَعْنِی آدَ

 نَبِیٍّ بَعْدَهُ .

شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إَِلیْکَ وَ ما وَصَّْینا بِِه إِبْراهیمَ وَ مُوسی 

هِ اللَّهُ یَجْتَبی مْ إِلَیْوَ عیسی أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُ

 (10إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ )سوره شوری آیه

عبد الغفار از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که فرمود خداوند به پیامبرش فرمود 

َلیْ کَ وَ ما وَصَّْینا بِِه إِبْراهِیمَ وَ مُوسی شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنا إِ

وَ عِیسی قبل از تو أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِیهِ اینکه دین را بپادارید و در باره آن 

متفرق نشوید منظور والیت است کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ ما تَدْعُوُهمْ إِلَیْهِ یعنی بر قوم تو گران 

 آنها را دعوت بوالیت علی علیه السالم میکنی.است که 

 143ص: 

فرمود خداوند میثاق و پیمان هر پیامبر و هر مؤمنی را گرفته که ایمان آورند بمحمّد و 

علی و هر پیامبری و میثاق گرفته از آنها بوالیت بعد بمحمد صلّی اللَّه علیه و آله میفرماید 

هُداهُمُ اقَْتدِهْ اینهایند کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِ 

 پس از هدایت آنها پیروی کن منظور آدم و نوح و هر پیامبری بعد از او است.
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 214، ص: 4امامت بحاراالنوار، ج 

 وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ ِمنْ بَنی آدَمَ ِمنْ ظُهُورِهِمْ ...

للَّهِ علیه السّالم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه واله قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السّالم عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا

هُمْ َأ لَیَا عَلِیُّ أَنْتَ الَّذِی احْتَجَّ اللَّهُ بِکَ عَلَی الْخَلَائِقِ حِینَ أَقَامَهُمْ أَشْبَاحاً فِی ابْتِدَائِهِمْ وَ قَالَ 

فَقَالَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیَّکُمْ قَالُوا بَلَی قَالَ وَ عَلِیٌّ إِمَامَکُمْ قَالَ فَأَبَی الْخَلَائِقُ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی 

بُ اجَمِیعاً عَنْ وَلَایَتِکَ وَ الْإِقْرَارِ بِفَضْلِکَ وَ عَتَوْا عَنْهَا اسْتِکْبَاراً إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ وَ هُمْ أَصْحَ

الْقَلِیلِ وَ إِنَّ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَهِ ملک ]مَلَکاً[ یَقُولُ فِی َتسْبِیحِهِ ُسبْحَانَ مَْن  الْیَمِینِ وَ هُمْ أَقَلُّ

 دَلَّ هََذا الْخَلْقَ الْقَلِیلَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ الْکَِثیرِ عَلَی هَذَا الْفَضْلِ الْجَلِیلِ .

هِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَُهمْ عَلی أَنُْفِسهِمْ أَ لَْستُ بِرَبِّکُْم وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِ

 (142قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَُقولُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ )سوره اعراف آیه 

ه علی ب جابر از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه واله

علیه السّالم فرمود یا علی تو هستی که خداوند بوسیله تو احتجاج بر خالیق نمود هنگامی 

که آنها را بصورت شبح در ابتدای آفرینش در آورد و گفت بآنها أَ لَْستُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی 

 فرمود و محمّد پیامبر شما است گفتند چرا فرمود و علی امام شما است؟

 150ص: 

یق از پذیرش والیت و فضیلت تو امتناع ورزیده سخت تکبر کردند مگر یک گروه خال

اندکی که آنها اصحاب یمین هستند و آنها کم کمند در آسمان چهارم فرشته ایست که 

در تسبیح خود میگوید: منزه است آن کس که این گروه اندک از این عالم کثیر را 

 راهنمائی کرد بر این فضل بزرگ.

 220، ص: 4حاراالنوار، ج امامت ب
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 وَ ما لَکُمْ ال تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ ...

عُثْمَانُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ علیه الساّلم عَنْ َقوْلِهِ تَعَالَی الْمُْستَضْعَِفینَ مِنَ الرِّجالِ َو 

جْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُها الْآیَهَ قَالَ نَحْنُ ذَلِک النِّساءِ وَ الْوِْلدانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِ

. 

وَ ما لَکُمْ ال تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساِء وَ الْوِلْدانِ الَّذیَن 

لِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّا

 (45لَدُنْکَ نَصیراً )سوره نساء

مناقب: ابان بن عثمان گفت از حضرت صادق علیه الساّلم این آیه را سؤال کردم َو 

الِمِ ولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یَقُ

أَهْلُها. فرمود ما همان ها هستیم )که تقاضا داریم از این قریه ای که اهل آن ظالم هستند 

 خدا ما را خارج کند(.

 141، ص: 5امامت بحاراالنوار، ج 

 لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ ِمنْ قَبِْلکَ 

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیَم عَنْ َأبِیهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهُْلولٍ عَْن رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم فِی 

« 1»قَوْلِهِ تَعَالَی َو لَقَدْ ُأوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَْحبَطَنَّ عَمَلُکَ 

یَعْنِی بَلِ اللََّه « 2»نِی إِنْ أَشْرَکْتَ فِی اْلوَلَایَهِ غَیْرَهُ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ قَالَ یَعْ

 فَاعْبُدْ بِالطَّاعَهِ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ أَنْ عَضَدْتُکَ بِأَخِیکَ وَ ابْنِ عَمِّکَ.

 151ص: 
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محققاً به تو و آنها »سوره زمر(:  15قول خدا تعالی )از امام صادق علیه السالم در تفسیر 

یعنی  فرمود:« که پیش از تو بودند وحی شده که اگر شرک آوری عملت سرنگون شود

 بلکه خدا را بپرست و باش»اگر در والیت شریک بیاوری جز او را )علی علیه السالم ( 

به برادرت و پسر عمت  یعنی خدا را اطاعت کن و از شاکران باش که تو را« از شاکران

 کمک دادم.

 .14( الزمر: 1)

 .15( الزمر: 2)

 424، ص: 1اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 روایات والیت

 منکران والیت 

 منکر والیت امیرالمومنین علیه السالم منکر رسول خداست

 نِ عَلِیٍّ عَنْ أَِبیهِ عَِلیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ َعنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَان عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَِبیهِ مُحَمَّدِ بْ

 أَبِیهِ الُْحسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص الْوَفَاهُ 

اتِی خَلِیفَتِی عَلَی أَهْلِی وَ أُمَّتِی فِی حَیَ دَعَانِی فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهِ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِیِّی وَ

 وَ بَعْدَ مَوْتِی وَلِیُّکَ وَلِیِّی وَ وَلِیِّی وَلِیُّ اللَّهِ وَ عَدُوُّکَ عَدُوِّی وَ عَدُوِّی عَدُوُّ اللَّهِ یَا عَلِیُّ

نَانِی فَأَسَرَّ نَّکَ مِنِّی وَ أَنَا مِنْکَ ثُمَّ أَدْالْمُنْکِرُ لِوَلَایَتِکَ بَعْدِی کَالْمُنْکِرِ لِرِسَالَتِی فِی حَیَاتِی لِأَ

 إِلَیَّ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ کُلُّ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ.

سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السالم از پدران بزرگوارش، از علی علیه السالم نقل 

خدمتش  اهلل علیه وآله فرا رسید، وقتی می کند که فرمود: آنگاه که وفات پیامبر خدا صلی
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شرفیاب شدم به من فرمود: ای علی! تو وصیّ و جانشین من در خاندان و امّتم در دوران 

زندگی و پس از مرگ من هستی، دوست تو، دوست من و دوست من دوست خداست، 

دشمن تو، دشمن من و دشمن من دشمن خداست. ای علی! کسی که پس از من والیت 

منکر شود، همچون منکر من در دوران زندگی من است؛ زیرا که تو از منی، و من  تو را

از تو هستم. آنگاه مرا نزدیک خواند و هزار باب از علم را راز گونه به من فرمود که از 

 هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شد.

 152ص: 

 511، ص: 2الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 ؤمنین علیه السالم از ایمان برگشتندبا ترک گفتن والیت امیر الم

ا إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلی َأدْبارِهِمْ مِنْ َبعْدِ م -عَنْ أَبِی عَبِْد اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ تََعالَی

 علیه وَلَایَهِ أَِمیرِ الْمُؤْمِنِینَ  تَبَیَّنَ لَهُُم الْهُدَی فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِیمَانِ فِی تَرْکِ

مْرِ السالم قُلْتُ قَوْلُهُ َتعَالَی ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِینَ کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِیعُکُمْ فِی بَعْضِ الْأَ

وَ جَلَّ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ عَلَی قَالَ:نَزَلَتْ وَ اللَّهِ فِیهِمَا وَ فِی أَتْبَاعِهِمَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ 

مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه و آله ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِینَ کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ فِی عَلِیٍّ علیه السالم 

عْدَ النَّبِیِّ صلی یُصَیِّرُوا الْأَمْرَ فِینَا بَسَنُطِیعُکُمْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ قَالَ دَعَوْا َبنِی أُمَیَّهَ إِلَی مِیثَاِقهِمْ أَلَّا 

 ءٍ اهلل علیه و آله وَ لَا یُعْطُونَا مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً وَ قَالُوا إِنْ أَعْطَْینَاهُمْ إِیَّاهُ لَمْ یَحْتَاجُوا إِلَی شَیْ

هِ وَ هَُو بَعْضِ الْأَمْرِ الَّذِی دَعَوْتُمُونَا إِلَیْ وَ لَمْ یُبَالُوا أَنْ یَکُونَ الْأَمْرُ فِیهِمْ فَقَالُوا سَنُطِیعُکُمْ فِی

ی خَلْقِهِ عَلَ الْخُمُسُ أَلَّا نُعْطِیَهُمْ مِنْهُ شَْیئاً وَ قَوْلُهُ کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ وَ الَّذِی نَزَّلَ اللَّهُ مَا اْفتَرَضَ

مَعَهُمْ أَُبو عُبَیْدَهَ وَ کَانَ کَاتَِبهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَْم  مِنْ وَلَایَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم وَ کَانَ

 أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرُِمونَ أَمْ یَحْسَُبونَ أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ الْآیَهَ.
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 کسانی که پس از آنکه هدایت برایشان»امام صادق علیه السالم در باره قول خدای تعالی: 

( فرمود: ایشان فالن و فالن و فالن هستند که با ترک گفتن 1«)روشن شده بعقب برگشتند

والیت امیر المؤمنین علیه السالم از ایمان برگشتند. راوی گوید من عرضکردم: خدای 

ن بدان جهت بود که آنها بکسانی که آنچه را خدا نازل کرده ناپسند ای»تعالی میفرماید: 

فرمود: بخدا این آیه در باره « دارند، گویند در بعضی از امور اطاعت شما خواهیم کرد

 آن دو نفر )اولی و دومی( و پیروان ایشان نازل شده است.

 150ص: 

صّلی اللَّه علیه و آله  و آن قول خدای عز و جل است که جبرئیل علیه السالم بر محمد

این بدان جهت بود که آنها بکسانی که آنچه را خدا نازل کرده )در باره علی »نازل کرده: 

 (2«.)علیه السالم( ناپسند دارند، گویند در بعضی از امور اطاعت شما خواهیم کرد

اللَّه  یسپس امام فرمود: آنها بنی امیه را بپیمان خود دعوت کردند که بعد از پیغمبر صلّ 

علیه و آله امر امامت را در خاندان ما نگذارند، و از خمس چیزی بما ندهند، و گفتند اگر 

خمس را بآنها دهیم بچیزی احتیاج نخواهند داشت و از نبودن امر امامت در میان آنها 

باک ندارند، بنی امیه بآنها گفتند: ما شما را در بعضی از آنچه دعوتمان میکنید اطاعت 

 م و آن موضوع خمس است که بآنها چیزی ندهیم.میکنی

آنچه را خدا نازل کرده، « آنچه را خدا نازل کرده ناپسند دارند»و اینکه خدا فرماید: 

والیت امیر المؤمنین علیه السالم است که بر خلقش واجب ساخته و ابو عبیده همراه آنها 

بلکه »ها این آیه( نازل فرمود: و کاتب پیمان نامه ایشان بود خدا )در باره پیمان سری آن

 . «کاری را استوار کردند، همانا ما استوارکنانیم یا پندارند که ما نهان و رازشان را نمیشنویم

 25سوره محمد آیه -1
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 21سوره محمد آیه -2

 00سوره زخرف آیه-0

 230، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 شرک در والیت موجب حبط عمل

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ

 أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ قَالَ یَعْنِی إِنْ أَشْرَکْتَ فِی الْوَلَایَهِ غَیْرَهُ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ کُنْ مِنَ 

اکِرِینَ یَعْنِی بَلِ اللَّهَ فَاعُْبدْ بِالطَّاعَهِ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ أَنْ عَضَدُْتکَ بِأَخِیکَ وَ ابِْن الشَّ

 عَمِّکَ.

 154ص: 

، به تو و کسانی که پیش از تو بوده اند»امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای تعالی: 

فرمود: یعنی اگر در امر والیت  «وحی شد که: اگر شرک آوری عملت تباه می شود

( یعنی بلکه 1«)بلکه خدا را عبادت کن و از شکرگزاران باش»دیگری را شریک گردانی 

خدا را با اطاعت عبادت کن و از شکرگزاران باش، که برادر و پسر عمت را یاور تو 

 11-15سوره زمر آیه -1ساختم. 

 001، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 یت امامی که از جانب خدا نیست،بی دینی استقبول وال

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبِْد اللَّهِ علیه السالم إِنِّی أَُخالِطُ النَّاسَ َفیَکْثُرُ 

لَّوْنَ فُلَاناً وَ فُلَاناً لَهُ وَلَّْونَکُْم مْ َأمَانَهٌ وَ صِدْقٌ وَ وَفَاءٌ وَ أَقَْوامٍ یَتَعَجَبِی مِنْ أَقْوَامٍ لَا یَتَوَلَّوْنَکُمْ وَ یَتَوَ

 َو اًلَیْسَ لَهُمْ تِلْکَ الْأَمَانَهُ وَ لَا الْوَفَاءُ وَ لَا الصِّدْقُ قَالَ فَاسَْتوَی أَُبو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم جَالِس
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دَانَ بِوَلَایَهِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ لَا عَتْبَ عَلَی أَقْبَلَ عَلَیَّ کَالْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لَا دِینَ لِمَنْ 

ا دِیَن مَنْ دَانَ ِبوَلَایَهِ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ قُلْتُ لَا دِینَ لِأُولَئِکَ وَ لَا عَتْبَ عَلَی َهؤُلَاءِ قَالَ َنعَمْ لَ

وا اللَُّه وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُ -قَالَ أَ مَا َتسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّلِأُولَئِکَ وَ لَا عَتْبَ عَلَی َهؤُلَاءِ ثُمَّ 

ایَتِهِْم یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ یَعْنِی مِنْ ظُلُمَاتِ الذُّنُوبِ إِلَی نُورِ التَّوَْبهِ وَ الْمَغْفِرَهِ لِوَلَ

وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّوِر  -هِ ثُمَّ قَالَکُلَّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّ

إِسْلَامِ إِلَی الظُّلُماتِ فَأَیُّ نُورٍ یَکُونُ لِلْکَافِرِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ إِنَّمَا عَنَی بِهَذَا أَنَّهُمْ کَانُوا عَلَی نُورِ الْ

إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ خَرَجُوا بِوَلَایَتِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ إِلَی ظُلُمَاتِ  فَلَمَّا تَوَلَّوْا کُلَّ

 الْکُفْرِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمُ النَّارَ مَعَ الْکُفَّارِ فَقَالَ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ.

 155ص: 

به امام صادق علیه الساّلم عرض کردم: من با مردم معاشرت »ی یعفور گوید: عبد اللَّه بن أب

دارم، بسیار در شگفتم از گروههائی که والیت شما را ندارند و تولّی فالنی وفالنی را 

دارند، آنان دارای امانت و راستی و وفاداری هستند، و )در مقال اینان( گروههائی که 

 امانت و وفاداری و راستی نیستند؟ گوید:والیت شما را دارند دارای آن 

ناگاه امام صادق علیه الساّلم راست نشست و همانند آدمی خشمگین رو به من کرده و 

 گفت:

کسی که به امامی ستمکار که از جانب خدا نیست اعتقاد داشته باشد اصال دین ندارد، و 

نیست.  ته باشد سرزنشیبر کسی که به والیت امام عادلی منصوب از جانب خدا اعتقاد داش

عرض کردم: آنان دیندار نیستند، و سرزنشی هم بر اینان نیست؟ فرمود: آری آنان دین 

ندارند و بر اینان نیز سرزنشی نیست، سپس فرمود: آیا فرمایش خدای عزّ و جلّ را نشنیده 

 (1ماتِ إِلَی النُّورِ:)ای که می فرماید: اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُ
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خداوند بر آنان که ایمان آورده اند والیت دارد و آنان را از تاریکی ها به سوی روشنائی »

یعنی )سوق دادن( از تاریکیهای گناهان به طرف روشنائی توبه و آمرزش به « می راند

: پاس برخورداری از والیت هر امام عادلی از جانب خداست، سپس خداوند می فرماید

و آنان که کفر ورزیدند اولیایشان طاغوت است آنان را از روشنائی به سوی تاریکیها »

برای کافر چه نوری وجود دارد تا از آن بیرون آید؟ بلکه مراد این آیه تنها این « می رانند

است که آنان در روشنائی اسالم بودند ولی چون والیت هر امام جائری را که از جانب 

تند به خاطر اینکه ایشان والیت آنان را پذیرفتند از نور اسالم به ظلمات خدا نبود پذیرف

کفر در آمدند، پس خداوند نیز برای آنان آتش دوزخ را همراه با کفّار واجب فرمود. و 

 «. آن گروه اهل دوزخ اند آنان در آتش جاودان خواهند بود»می فرماید: 

 151ص: 

 254سوره بقره آیه -1

 104-100نی (/ ترجمه غفاری، ص: الغیببه )للنعما

 به مرگ جاهلیّت مرده است

نْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم رَجُلٌ یَتَوَلَّاکُمْ وَ یَبْرَأُ مِ

أَنَّ الْأَمْرَ فِیکُمْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْکُمْ إِلَی  عَدُوِّکُمْ وَ یُحَلِّلُ حَلَالَکُمْ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَکُمْ وَ یَزْعُمُ

لٍ وَ هُمُ الْأَئِمَّهُ الْقَادَهُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُ-غَیْرِکُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ إِنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیمَا بَیْنَهُمْ

 تَ عَلَی هَذَا فَقَدْ مَاتَ مِیتَهً جَاهِِلیَّهً.فَقَالُوا هَذَا قُْلنَا هَذَا فَقَالَ علیه السالم إِنْ مَا

به امام صادق علیه السّالم عرض کردم: مردی والیت شما »عبد اللَّه بن أبی یعفور گوید: 

را قبول دارد و از دشمن شما بیزاری می جوید و حالل شما را حالل می داند و حرام شما 

ما خاندان است و از میان شما به سوی را حرام می داند و می پندارد که امر در میان ش
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دیگران خارج نشده جز اینکه می گوید: آنان در آنچه بین خودشان است اختالف دارند 

و با وجود اینکه خود امامان پیشوا هستند هر گاه خود بر کسی متّفق القول شدند و 

ر گر او بگفتند:این )امام( است، ما نیز می گوئیم همان امام است، آن حضرت فرمود: ا

 «.این اعتقاد بمیرد، به مرگ جاهلیّت مرده است

شرح: )مراد جماعت بتریّه هستند که گویند حقّ با همانهاست که خدا تعیین کرده ولی 

مانعی ندارد که مردم خود با رأی خویش هر که را از آن خاندان خواستند به امامت تعیین 

د هد بود، و باألخره به نصّ قائل نیستنکنند و چنانچه تعیین کردند او واجب اإلطاعه خوا

 و حقّ نصب را منحصر به خدا نمی دانند(. 

  105الغیببه )للنعمانی (/ ترجمه غفاری، ص: 

 154ص: 

 ترک والیت برابر با عذاب

یَن عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم یَقُولُ لَوْ َجحَدَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِ 

 علیه السالم جَمِیعُ مَنْ فِی الْأَرْضِ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً وَ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ.

است که امام صادق علیه الساّلم فرمود: اگر همه ساکنان حسین بن ابی العالء روایت کرده 

کره زمین )امامت و والیت( امیر مؤمنان علی علیه الساّلم را انکار کنند خداوند همه آنها 

را به عذاب )خود( گرفتار سازد، و رهسپار جهنّم کند. پاداش نیکیها و کیفر گناهان / 

 520ترجمه ثواب األعمال، ص: 

 به سقراو را با صورت 
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عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیه الساّلم قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ 

عَلَی النَّبِیِّ صلّی اللَّه علیه و آله فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ مَا خَلَقْتُ 

اتِ السَّبْعَ وَ مَا فِیهِنَّ وَ األرض ]الْأَرَضِینَ [ السَّبْعَ وَ مَا عَلَیْهِنَّ وَ مَا خَلَقْتُ مَوْضِعاً أَعْظََم السَّمَاوَ

 اً مِنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً دَعَانِی مُنْذُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثُمَّ لَقِیَنِی جَاحِد

 هِ عَلِیٍّ لَأَکْبَبْتُهُ فِی سَقَرَ.لِوَلَایَ

محمد بن حسّان سلمی روایت کرده است که امام صادق علیه السّالم به نقل از پدر 

بزرگوارش علیه الساّلم فرمود: جبرئیل بر رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله نازل شد و 

نهای هفتگانه و عرض کرد: ای محمد! خداوند به تو سالم می رساند و می فرماید: آسما

آنچه در آنهاست و زمینهای هفتگانه و آنچه در بر آن است، همه را آفریدم، و هیچ مکانی 

را بهتر از ما بین رکن و مقام خلق نکردم، چنانچه بنده ای از زمانی که آسمانها و زمینها 

ر کند ارا آفریده ام مرا یاد کرده باشد، ولی در حالی که والیت علی علیه الّسالم را انک

به دیدار من بشتابد )از دنیا برود(، او را با صورت به سقر )که پست ترین و پائین ترین 

درکات دوزخ است( خواهم افکند )و دعای او را که در این مدّت، که با عمر آسمانها 

 و زمین برابری می کند، اجابت نخواهم کرد(. 

 150ص: 

 523عمال، ص: پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب األ

 عاقبت اعمال دشمنان والیت

لَی إِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم کُلُّ نَاصِبٍ وَ إِنْ تَعَبَّدَ َو اجْتَهَدَ یَصِیرُ

 عامِلَهٌ ناِصبَهٌ تَصْلی ناراً حامِیَه. -أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ
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صادق علیه السّالم روایت کرده است که فرمود: هر کدام از دشمنان ابان بن تغلب از امام 

والیت امیر مؤمنان علی علیه الساّلم هر اندازه هم که در عبادت بکوشد، سرانجام و فرجام 

در دوزخ، »کار او مفاد همان آیه شریفه است که خداوند در قرآن مجید فرموده است: 

 ( 1«.)برافروخته، معذّب همه در رنج و مشقّتند و همواره در آتش

 4-0سوره غاشیه، آیه -1

 520پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب األعمال، ص: 

 گمراه از منظر خداوند

ا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ِفی ضاَللٍ مُبِینٍ یَ -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 ممَعْشَرَ الْمُکَذِّبِینَ حَیْثُ َأنْبَأْتُکُمْ رِسَالَهَ رَبِّی فِی وَلَایَهِ عَلِیٍّ علیه السالم وَ الْأَئِمَّهِ علیهم السال

الَ إِْن إِنْ تَلُْووا َأْو تُعْرِضُوا فَقَ -عْدِهِ مَنْ هُوَ فِی ضَلَالٍ مُِبینٍ کَذَا أُنْزِلَتْ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَیمِنْ بَ

الَّذِیَن  یقَنَّذِتَلْوُوا الْأَمْرَ وَ تُعْرِضُوا عَمَّا أُمِرْتُمْ ِبهِ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما َتعْمَلُونَ خَبِیراً وَ فِی قَْولِهِ فَلَنُ

َأ کَفَرُوا بِتَرْکِهِمْ وَلَایَهَ َأمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم عَذاباً شَدِیداً فِی الدُّْنیَا وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَسْوَ 

 الَّذِی کانُوا یَعْمَلُونَ .

و خواهید دانست چه »امام صادق علیه السالم راجع باین قول خدای عز و جل فرمود: 

( ای گروه تکذیب کنندگان، زیرا من پیغام پروردگارم 1«)ی نمایان استکسی در گمراه

را در باره والیت علی علیه السالم و امامان بعد از او بشما رسانیدم، چه کسی در گمراهی 

 نمایان است، این چنین نازل شده است. 

 153ص: 

  23سوره ملک آیه  -1
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 231، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 به او را نمی پذیرد مگر با والیت ما خاندان.خدا تو

عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ قَالَ قَالَ أَُبو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم لَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا لِأَحَِد 

هِ وَ اللَِّه التَّوْبَهِ وَ أَنَّی لَهُ بِالتَّوْبَرَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ فِی کُلِّ یَوْمٍ إِحْسَاناً وَ رَجُلٍ یَتَدَارَکُ ذَنْبَهُ بِ

 لَوْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ علیهم السالم.

حفص بن غیاث از امام صادق علیه السالم نقل می کند که فرمود: خیری در دنیا نیست 

دو کس: کسی که هر روز بر احسان کردن خود می افزاید و کسی که گناه مگر برای 

خود را با توبه کردن جبران می کند، او کی می تواند توبه کند؟ به خدا سوگند که اگر 

سجده کند به گونه ای که گردنش قطع شود، خدا توبه او را نمی پذیرد مگر با والیت ما 

 13ص: ، 1خاندان. الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 والیتمداران

 افتخار امام صادق علیه السالم به والیت امیرالمومنین علیه السالم

قَالَ الصَّادِقُ علیه السالم وَلَایَتِی لِعَلِیِّ بْنِ َأبِی طَالِبٍ علیه السالم أَحَبُّ إَِلیَّ مِنْ وِلَادَتِی مِْنُه 

 سالم فَرْضٌ وَ وِلَادَتِی مِْنهُ فَضْلٌ. لِأَنَّ وَلَایَتِی لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه ال

والیتم به علی بن ابی طالب علیه السالم نزد من محبوب تر از والدتم از او است، زیرا 

 اعتقادم به والیت او امری واجب است، و والدتم از او تنها یک فضل وبرتری است.

 233/  03بحار االنوار 

 اثر والیت و دوستی ما خاندان 

 110ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 عَنْ أَبِی أَُمیَّهَ یُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ َأبِی سَعِیدَهَ عَنْ أَبِی عَبِْد اللَّهِ علیه السّالم أَنَّهُمْ قَالُوا حِینَ 

قِّکُمْ  حَنْدَخَلُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا أَحَْببْنَاکُمْ لِقَرَاَبتِکُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِ

ا دِینُهُ فَقَاَل نَّمَا أَحْبَبْنَاُکمْ لِلدُّنْیَا نُِصیبُهَا ِمنْکُمْ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَهِ وَ لِیَصْلُحَ لِامْرِئٍ مِ

وْمَ الِْقیَاَمِه جَاءَ مَعَنَا یَ أَوْ-أَبُو عَْبدِ اللَّهِ علیه السّالم صَدَقْتُمْ صََدقْتُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّنَا کَانَ َمعَنَا

مَّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ هَکَذَا ثُمَّ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ النَّهَارَ وَ قَامَ اللَّیْلَ ثُ

هُ غَیْرُ رَاضٍ أَوْ سَاخِطٌ عَلَْیهِ ثُمَّ قَالَ وَ ذَلِکَ قَْوُل وَ جَلَّ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا أَهْلَ اْلبَیْتِ لَلَِقیَهُ وَ ُهوَ عَنْ

وَ ما َمنَعَهُْم أَنْ تُْقبَلَ ِمنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ ِبرَسُولِهِ وَ ال یَأْتُوَن  -اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

قُونَ إِلَّا وَ هُمْ کارِهُونَ فاَل تُعْجِبْکَ أَمْواُلهُمْ وَ ال أَوْالدُُهْم الصَّالهَ إِلَّا وَ هُمْ کُسالی وَ ال یُنْفِ

َکذَلَِک  إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الَْحیاهِ الدُّْنیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُُسهُمْ وَ هُمْ کافِرُونَ ثُمَّ قَالَ وَ

وَ کَذَلِکَ الْکُفْرُ لَا یَنْفَعُ مَعَهُ اْلعَمَلُ ثُمَّ قَالَ إِنْ َتکُونُوا وَحَْدانِیِّیَن الْإِیمَانُ لَا یَضُرُّ مَعَهُ الْعَمَلُ 

فَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله وَحْدَانِیّاً یَدْعُو النَّاسَ فَلَا یَسْتَجِیُبونَ لَهُ وَ کَانَ أَوََّل 

ی طَالِبٍ علیه الساّلم وَ َقدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله عَلِیُّ بْنُ أَبِ -مَنِ اسْتَجَابَ لَهُ

 أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَهِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی.

 یوسف بن ثابت نقل می کند هنگامی که خدمت امام صادق علیه الّسالم عرض شد:

ا بخاطر خویشاوندی شما است با رسول خدا صلی اهلل اینکه ما شما را دوست داریم تنه

علیه وآله و بخاطر آن حقی است که خداوند از شما بگردن ما واجب کرده است! و گر 

نه ما برای اینکه مال دنیائی از شما بما برسد دوستتان نداریم، بلکه بخاطر رضای خدا و 

را اصالح کند! گوید: امام  رسیدن به خانه آخرت و برای آنکه هر یک از ماها دین خود

صادق علیه الّسالم فرمود: راست گفتید، سپس فرمود: هر که ما را دوست دارد با ما است 

ست سپس انگشتان سبابه هر دو د -در روز قیامت این طور -یا اینکه فرمود: همراه ما بیاید

سم اگر خدا قآنگاه فرمود: ب -خود را )برای فهماندن مطلب( بهم چسباند )یعنی این طور(

مردی روز را روزه بدارد و شب را به عبادت بسر برده سپس خدای عز و جل را بدون 
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والیت و دوستی ما خاندان دیدار کند در حالی او را دیدار کرده که از او خوشنود نیست 

 و بلکه بر او خشمناک است.

 111ص: 

ن مانع پذیرفت چیزی»سپس فرمود: و این است گفتار خدای عز و جل )که فرماید(: 

انفاقهای اینها نشد جز آنکه بخدا و رسولش کافر شدند و به نماز نیایند جز با حال کسالت 

و تنبلی و چیزی هم )در راه خدا( خرج نکنند جز از روی کراهت، و تو را بشگفت نیاورد 

 باموال آنها و نه اوالدشان بلکه خدا میخواهد تا آنان را بوسیله آن در زندگی دنیا عذا

( سپس فرمود: ایمان هم این چنین است که کار بد 1« )کند و بحال کفر جانشان درآید

)و گناه( زیانی باو نزند )که موجب خلود در دوزخ یا بی بهره گی از شفاعت و رحمت 

گردد( و کفر نیز چنین است که عمل )نیک( بدان سود نبخشد. آنگاه فرمود: اگر شما 

موما با شما هم عقیده نیستند( رسول خدا صلی اهلل علیه وآله )در میان مردم( تنهائید )و ع

نیز تنها بود که مردم را بخدا دعوت میکرد و کسی از او نمی پذیرفت و نخستین کسی 

که دعوتش را پذیرفت علی بن ابی طالب علیه الساّلم بود که رسول خدا صلی اهلل علیه 

هارون است نسبت بموسی جز آنکه  مقام تو نسبت بمن همانند مقام»وآله باو فرمود: 

  55 -54سوره توبه آیه -1«. پیامبری پس از من نیست

 155، ص: 1الروضه من الکافی / ترجمه رسولی محالتی، ج 

 تاکید بر امر والیت در معراج از جانب خداوند

ائَهً َو بِیُّ صلی اهلل علیه وآله مِعَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: عَرَجَ النَّ

ایَِه لَعِشْرِینَ مَرَّهً مَا مِنْ مَرَّهٍ إِلَّا وَ قَدْ أَوْصَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا النَّبِیَّ صلی اهلل علیه وآله بِالْوَ

 لِعَلِیٍّ وَ الْأَئِمَّهِ علیهم السالم أَکْثَرَ مِمَّا أَوْصَاهُ بِالْفَرَائِضِ.
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 112ص: 

صبّاح المزنی از امام صادق علیه السالم نقل می کند که فرمود: پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

یک صد و بیست مرتبه به آسمان عروج کرد و هیچ مرتبه ای نبود مگر اینکه خداوند 

متعال در آن او را به والیت علی علیه السالم و پیشوایان علیهم السالم توصیه کرد پیش 

 ه واجبات توصیه می فرماید. از آنکه او را ب

 425، ص: 2الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 فرشتگان و والیت 

َم  عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه الساّلم أَنَّ اللَّهَ َتبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَّ

مْ وَ هُمْ أَرْوَاحٌ عَلَی الْمَلَائِکَهِ فَقالَ أَنِْبئُونِی بِأَسْماِء آدَمَ أَسْمَاءَ حُجَجِ اللَّهِ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ

هؤُالءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِِقینَ بِأَنَّکُمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَهِ فِی الْأَرْضِ لِتَسْبِیحِکُمْ وَ تَقْدِیسِکُمْ مِنْ آدََم 

ا نَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ قَالَ اللَّهُ تََبارَکَ وَ تَعَالَی یقالُوا سُبْحانَکَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِ

عَالَی ِذکْرُُه آدَمُ أَْنبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَقَفُوا عَلَی عَظِیمِ مَنْزِلَتِهِْم عِنَْد اللَّهِ تَ

ونُوا خُلَفَاءَ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ حُجَجَهُ عَلَی بَرِیَّتِهِ ثُمَّ غَیَّبَهُمْ عَْن فَعَلِمُوا أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِأَنْ یَکُ

السَّماواِت  أَبْصَارِهِمْ وَ اسْتَعْبََدهُمْ بِوَلَایَتِهِمْ وَ مَحَبَّتِهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ

 تُبْدُونَ وَ ما کُْنتُمْ تَکْتُمُون . وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما

ایمن بن محرز از امام صادق علیه السّالم روایت کند که فرمود: خدای تعالی همه اسماء 

الهی را به آدم علیه الّسالم آموخت، سپس ارواح آن حجج طاهره را بر مالئکه عرضه 

زاوارتر از ن( سداشت و فرمود: اگر راست می گوئید که شما )بخاطر تسبیح و تقدیستا

آدم به خالفت هستید، نامهای ایشان را به من بگوئید. گفتند: تو منزهی، ما را دانشی نیست 

جز آنچه تو به ما آموختی و تو دانا و حکیمی. خدای تعالی فرمود: ای آدم! اسماء ایشان 

 را بازگو، و هنگامی که اسماء حجج الهی را بیان کرد، به مقام واالی آدم نزد خدای
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تعالی واقف شدند، و دانستند که آنان )حجج( سزاوارترند که خلفای الهی و حجّتهای او 

بر آفریدگان باشند. سپس آنها را از دیدگان مالئکه پنهان کرد و فرشتگان را به سبب 

والیت و محبّتشان، به پرستش خود فرا خواند و به آنها گفت: آیا به شما نگفتم که من به 

ین داناترم و می دانم آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که غیب آسمانها و زم

 ( 1شما نهان می دارید؟)

 110ص: 

  00-02-01سوره بقره آیه -1

 23 -20، ص:1کمال الدین / ترجمه پهلوان، ج 

 منظور از حیّ علی خیر العمل والیت ائمه است

السالم سُئِلَ عَنْ مَعْنَی حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ فَقَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ علیه 

 خَیْرُ الْعَمَلِ الْوَلَایَهُ.

ود: را پرسید، فرم« حیّ علی خیر العمل»شخصی از حضرت امام صادق علیه السالم معنای 

 بهترین عمل، والیت ائمّه علیهم السالم است. 

 32، ص: 1معانی األخبار / ترجمه محمدی، ج 

 در مورد )والیت( ما سخن بگویید

مِیَن قَالَ علیه الساّلم لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُواإِخْوَهً بَرَرَهً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ مُوَاصِلِینَ مُتَرَاحِ

 تَزَاوَرُوا وَ تَلَاَقوْا وَ تََذاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحُْیوه 
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امام صادق علیه الساّلم به اصحاب خود فرمود: پرهیزگار باشید و با هم برادری نیکو 

باشید، در راه خدا با یک دیگر دوستی کنید، و پیوستگی داشته باشید، و به یک دیگر 

مهر ورزید، به دیدار و مالقات یک دیگر روید، و در مورد )والیت( ما سخن بگویید، و 

 آن را زنده نگهدارید. 

 044شکاه األنوار / ترجمه هوشمند و محمدی، متن، ص: م

 شرط قبولی دعا والیت است

 تِ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسِْلمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السالم قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّمَا مَثَلُنَا أَهْلَ اْلبَیْ 

بَ کَانَ لَا یَجْتَهِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَرْبَِعینَ لَیَْلهً إِلَّا دَعَا فَأُجِیمَثَلُ أَهْلِ َبیْتٍ کَاُنوا فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَ

 -ا هُوَ فِیهِ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنْهُمُ اجْتَهَدَ أَرْبَِعینَ لَیْلَهً ثُمَّ دَعَا فَلَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ فَأَتَی عِیسَی یَشْکُو إِلَیْهِ مَ

عِیسَی علیه السالم وَ صَلَّی ثُمَّ دَعَا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا عِیسَی علیه  وَ یَسْأَلُهُ الدُّعَاءَ فَتَطَهَّرَ

فَلَوْ  -السالم إِنَّ عَبْدِی أَتَانِی مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی أُوتَی مِنْهُ إِنَّهُ دَعَانِی وَ فِی قَلْبِهِ شَکٌّ مِنْکَ

علیه السالم فَقَاَل  فَالْتَفَتَ ِعیسَی -ثُرَ ]یَنْتَثِرُ[ َأنَامِلُهُ مَا اسْتَجَبُْت لَهُدَعَانِی حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ وَ تَنْ 

اسْأَلِ تَدْعُو رَبَّکَ وَ فِی قَلْبِکَ شَکٌّ مِنْ نَبِیِّهِ قَالَ یَا رُوحَ اللَّهِ وَ کَلِمَتَهُ قَدْ کَانَ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَ فَ

ی فَدَعَا لَهُ ِعیسَی علیه السالم فَتَفَضَّلَ اللَّهُ عََلیْهِ وَ صَارَ فِی أَهْلِ بَْیتِهِ َو اللَّهَ أَنْ یَذْهََب بِهِ َعنِّ

 کَذَلِکَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَْیتِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ عَبْدٍ وَ هُوَ یَشُکُّ فِینَا.

 114ص: 

ازمحمد بن مسلم از امام باقر و یا امام صادق علیهما السالم وارد شده که عرضه داشتم:ما 

بعضی مخالفین شما را می بینیم که دارای عبادت و سعی و تالش و خشوع در امر دین 

هستند آیا این اعمال او را نفعی می بخشد؟ فرمود: ای ابا محمد مثل ما مثل اهل بیتی از 

که روش ایشان این بود که هیچ کس از این خانواده چهل شب دعا بنی اسرائیل است 

نمی کرد مگر آنکه دعای او اجابت می شد و مردی از این خانواده چهل شب کوشید و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

مجاهده نمود، و دعا نمود ولی ازاجابت اثری ندید. به خدمت حضرت عیسی علیه السالم 

ایش دعا کند پس حضرت آمد و شکایت حال خویش را نمود و از او خواست که بر

عیسی علیه السالم وضو گرفت و نماز گزارد و سپس دعا کرد خدای به او وحی فرمود: 

ای عیسی بنده من از دری غیر از در من وارد شد و از من درخواست کرد، ولی در قلب 

وی نسبت به رسالت تو شک وجود دارد بنا بر این اگر آنقدر دعا کند تا گردنش قطع 

تانش از هم جدا شود من اجابتش نمی کنم پس حضرت عیسی متوجه او شد شود و انگش

و به او فرمود: آیا پروردگارت را می خوانی و قلبت نسبت به پیامبرش شاک است عرضه 

داشت ای روح خدا و کلمه او، به خدا قسم همان گونه بود که گفتی پس از خدا بخواه 

لسالم برای او دعا کرد و خدا به او که آن شک از من زایل شود. حضرت عیسی علیه ا

تفضّل فرمود )و شکش زایل شد و حاجتش برآورده شد( و در زمره خانواده اش درآمد 

و ما اهل بیت همانند حضرت عیسی هستیم خدا عمل بنده ای را که در والیت ما شک 

 دارد قبول نمی کند. 

 115ص: 

 15، ص: 1ی(، ج آداب راز ونیاز به درگاه بی نیاز )ترجمه عده الداع

 شیعه و والیت اهل البیت

عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا شِیعًَه فَجَعَلَهُْم مِنْ نُورِهِ وَ صَبَغَهُمْ ِفی 

سِنِهِْم نَفْسَهُ فَهُوَ الْمُتَقَبِّلُ مِنْ مُحْرَحْمَتِهِ وَ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوَلَایَهِ عَلَی مَعْرِفَتِهِ یَوْمَ عَرَّفَهُمْ 

 زْ عَنْهُ سَیِّئَهً.وَالْمُتَجَاوِزُ عَنْ مُسِیئِهِمْ مَنْ لَمْ یَلْقَ اللَّهَ بِمَا هُوَ عَلَیْهِ لَمْ یَتَقَبَّلْ مِنْهُ حَسَنَهً وَ لَمْ یَتَجَا

ر ه از نورش و فرو برده دامام صادق علیه السّالم فرمودند: که خدا برای ما شیعه ای ساخت

رحمتش و پیمان والیت ما را روزی که خود را بدانها شناسانده از آنها گرفته و او است 
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پذیرا از نیکو کارشان، و گذشت کننده از بدکارشان، هر که نمیرد بکیش آنان نپذیرد از 

 او حسنه ای و نگذرد از هیچ گناه او.

 54وار(، ص: بحار األن 14اخالق اسالمی ) ترجمه جلد 

 والیت اهل البیت و ایمنی از آتش جهنم

 اعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِْنتِ إِلْیَاسَ رَوَی عَنْ جَدِّهِ إِلْیَاسَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ قَالَ َلنَ

ِه ا عَْبدِ اللَّهِ علیه الساّلم یَقُولُ وَ الاشْهَدُوا عَلَیَّ وَ لَیَْستْ سَاعَهَ الْکَذِبِ هَذِهِ السَّاعَهُ لَسَمِعْتُ أَبَ لَّ

لثَّالَِثهَ مِنْ غَیِْر ا لَا یَمُوتُ عَبْدٌ یُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَوَلَّی الْأَئِمَّهَ فَتَمَسُّهُ النَّارُ ثُمَّ أَعَادَ الثَّاِنَیهَ وَ

 أَنْ أَسْأَلَهُ.

د که جدش الیاس در هنگام وفات گفت حسن بن علی فرزند دختر الیاس روایت می کن

گواه باشید که اینک ساعت و لحظه دروغ گفتن نیست، من از امام صادق علیه الّسالم 

شنیدم می فرمود: به خداوند سوگند هر بنده ای که به محبت خدا و رسول و ائمه و اعتقاد 

را سه بار  به والیت آنان از دنیا برود آتش دوزخ او را آسیب نمی رساند و این سخن

 تکرار کردند. 

 111ص: 

/ ترجمه عطاردی(، ج  14ایمان و کفر ) ترجمه کتاب اإلیمان و الکفر بحار األنوار جلد 

 244، ص: 1

 والیت و قبولی اعمال 

هَا تِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السالم قَالَ: مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی أَوَّلِ وَقْ

فَأَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ إِلَی السَّمَاءِ بَیْضَاءَ نَِقیَّهً وَ هِیَ تَهْتِفُ ِبهِ حَفِظَکَ اللَّهُ کَمَا 
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ٍه لَّحَفِظْتَنِی وَ اسْتَوْدَعَکَ اللَّهُ کَمَا اسْتَوْدَعْتَنِی مَلَکاً کَرِیماً وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَیْرِ عِ

فَلَمْ یُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَهً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ کَمَا 

 ضَیَّعْتَنِی وَ لَا رَعَاکَ اللَُّه کَمَا لَمْ تَرْعَنِی ثُمَّ قَاَل الصَّادِقُ علیه السالم إِنَّ أَوَّلَ مَا یُسْأَلُ عَْنهُ 

اهِ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ الصَّلَوَاتُ ]عَنِ الصَّلَوَاتِ [ الْمَفْرُوضَاتِ وَ عَنِ الزَّکَ

رَّ الْمَفْرُوضَهِ وَ عَنِ الصِّیَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَایَتِنَا َأهْلَ الْبَْیتِ فَإِنْ أَقَ

ایَتِنَا بَیَْن بِوَلَایَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَیْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ وَ زَکَاتُهُ وَ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُقِرَّ بِوَلَ

 یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِ.

ا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَُسیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَْبِد وَ بِهَذَ

وَد عُاللَّهِ الصَّادِقُ علیه السالم إَِذا صَلَّیْتَ صَلَاهً فَرِیضَهً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاهَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لَا یَ

یْهَا أَبَداً ثُمَّ اصْرِفْ بِبَصَرِکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ إِلَ

 لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاکَ وَ لَا تَرَاه. 

وقت بخواند و درست ادا امام صادق علیه السالم فرمود هر که نمازهای واجب را در اول 

کند فرشته آن را پاک و درخشان بآسمان رساند و آن نماز فریاد زند خدا نگهت دارد 

چنانچه نگهم داشتی و تو را بخدا سپارم چنانچه مرا سپردی به فرشته ای کریم، و هر که 

 بدون عذری بی وقت آن را بخواند و درست ادا کند فرشته آن را سیاه و تاریک باال برد

و آن نماز فریاد کشد خدا ضایعت کند چنانچه ضایعم کردی و رعایتت نکند چنانچه 

رعایتم نکردی سپس امام صادق علیه السالم فرمود چون بنده برابر خدا ایستد اول پرسش 

او از نمازهای واجب و از زکاه واجب و از روزه واجب و از حج واجب و از والیت ما 

یت ما خاندان باشد و بر آن عقیده بمیرد نماز و روزه و خاندانست و اگر معترف به وال

زکاه و حج او پذیرفته است و اگر برابر خدا اعتراف به والیت ما نکند خدا چیزی از 

 اعمال او نپذیرد.
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 114ص: 

بهمین سند امام صادق علیه السالم فرمود:چون نماز واجبی میخوانی در وقت بخوان و با 

ترسی بدان برنگردی و دیده بجای سجده ات بینداز، اگر آن وداع کن که گویا که می

بدانی کسی طرف راست یا چپ تو است خوب نماز میخوانی بدان که تو برابر کسی 

 هستی که تو را می بیند و او را نمیبینی. 

 251األمالی )للصدوق( / ترجمه کمره ای، متن، ص: 

 از هر دری خواهد وارد بهشت شود

 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السالم: مَنْ أَقَامَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ اجْتَنَبَ مَحَاِرمَ 

 أَیِّ أَْبوَاِب مِنْلْ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْوَلَایَهَ لِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّ اللَّهِ وَ َتبَرَّأَ مِنْ َأعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَْلیَْدخُ

 الْجَنَّهِ الثَّمَاِنیَهِ شَاءَ.

امام صادق علیه السالم فرمود: هر که فرائض حق را بر پا دارد و از محرمات خدا بر کنار 

باشد و والیت مداری نیکو باشد و از دشمنان خدای عز و جل بیزاری کند از هر کدام 

 هشت در بهشت که خواهد وارد شود. 

 444دوق( / ترجمه کمره ای، متن، ص: األمالی )للص

 عالم ذر و والیت اهل البیت 

ُه وَ کانَ عَرْشُ  -عَنْ دَاُودَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبِْد اللَّهِ علیه السالم عَنْ قَْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 شَ کَانَ عَلَی الْمَاءِ وَ الرَّبُّ فَوْقَهُ فَقَالَ کَذَبُواعَلَی الْماءِ فَقَالَ مَا یَقُولُونَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْ

مِلُهُ حْمَنْ زَعَمَ هَذَا فَقَدْ صَیَّرَ اللَّهَ مَحْمُولًا وَ وَصَفَهُ بِصِفَهِ الْمَخْلُوقِ وَ لَزِمَهُ أَنَّ الشَّیْ ءَ الَّذِی یَ

نَّ اللَّهَ حَمَّلَ دِینَهُ وَ عِلْمَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَکُوَن أَقْوَی مِنْهُ قُْلتُ بَیِّنْ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِ
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 بَیَْن أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ جِنٌّ أَوْ إِنْسٌ أَوْ شَمْسٌ أَوْ قَمَرٌ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ نَثَرَهُمْ

ه رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علی -نَطَقَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ رَبُّکُمْ فَأَوَّلُ مَنْ

لْمَلَائِکَهِ لِ السالم وَ الْأَئِمَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا فَحَمَّلَهُمُ الْعِلْمَ وَ الدِّینَ ثُمَّ قَالَ

ِه  هَؤُلَاءِ حَمَلَهُ دِینِی وَ عِلْمِی وَ أُمَنَائِی فِی خَلْقِی وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ ثُمَّ قَالَ لَِبنِی آدَمَ أَقِرُّوا لِلَّ

لْمَلَائِکَهِ اشْهَدُوا لِ بِالرُّبُوبِیَّهِ وَ لِهَؤُلَاءِ النَّفَرِ بِالْوَلَایَهِ وَ الطَّاعَهِ فَقَالُوا نَعَمْ رَبَّنَا أَقْرَرْنَا فَقَالَ اللَّهُ

لْمَلَائِکَهُ شَهِدْنَا عَلَی أَنْ لَا یَقُولُوا غَداً إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَکَ فَقَالَتِ ا

 ؤَکََّدهٌ مُآباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّهً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ یَا دَاوُدُ وَلَایَتُنَا 

 عَلَیْهِمْ فِی الْمِیثَاقِ.

 110ص: 

و عرش خدا بر »داود رقی گوید: از امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای عز و جل 

(پرسیدم فرمود: در این باره چه میگویند؟ عرضکردم: میگویند عرش روی 1« )آب بود

مول ا را محآب بود و پروردگار باالی آن، فرمود: دروغ گویند، هر که این گمان کند خد

قرار داده و او را بصفت مخلوق وصف کرده است و او را الزم آید که چیزی که خدا 

را حمل میکند تواناتر از او باشد. عرضکردم قربانت گردم شما برایم بیان کنید. فرمود: 

پیش از آنکه زمینی یا آسمانی یا جن و انسی یا خورشید و ماهی باشد، خدا دینش را و 

ب عطا فرمود، )مقصود از آب ماده ایست که قابلیت خلق پیغمبران را علمش را به آ

مرآت( چون خدا خواست مخلوق را بیافریند ایشان را در برابر خویش پراکنده  -دارد

ساخت و بآنها گفت: پروردگار شما کیست؟ نخستین کسی که سخن گفت رسول خدا 

فتند: مه صلوات اللَّه علیهم بودند که گصلی اهلل علیه وآله و امیر المؤمنین علیه السالم و ائ

توئی پروردگار ما، خدا بایشان علم و دین عطا کرد سپس بفرشتگان فرمود: اینان حامالن 

دین و علم من و امینان من در میان خلقم و مسئوالنند، آنگاه بفرزندان آدم گفت: بربوبیت 

 ی پروردگار ما اعترافخدا و والیت و اطاعت این اشخاص اعتراف کنید، گفتند، آری ا
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نمودیم، پس خدا بفرشتگان فرمود: گواه باشید، فرشتگان گفتند: گواهی دهیم و این 

پیمان برای آن بود که فردا نگویند ما از آن بی خبر بودیم یا آنکه بگویند: پدران ما از 

پیش مشرک شدند و ما هم فرزندان پس از آنها بودیم، مارا بآنچه اهل باطل کردند 

 (2ک میکنی؟)هال

 113ص: 

 ای داود والیت ما در زمان پیمان گیری برایشان مؤکد گشته است.

 4سوره هود آیه -1

 140-142سوره اعراف آیه -2

 100-101، ص: 1أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 والیت ،بزرگترین نعمت الهی

هِ قَالَ: أَ فَاذْکُرُوا آالءَ اللَّ -لیه السالم هَذِهِ الْآیَهَعَنْ أَبِی یُوسُفَ الْبَزَّازِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 تَدْرِی مَا آلَاءُ اللَّهِ قُلْتُ: لَا، قَالَ:هِیَ أَعْظَمُ نِعَمِ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ هِیَ وَلَایَتُنَا.

(را 1«)نعمتهای خدا را بیاد آورید»ابو یوسف بزاز گوید: امام صادق علیه السالم آیه

وت نمود و فرمود: میدانی نعمتهای خدا چیست؟ عرضکردم: نه، فرمود: مقصود تال

 بزرگترین نعمتهای خداست بر خلقش و آن والیت ماست. 

 4سوره مائده آیه -1

 011، ص: 1أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 آزاد کردن بنده والیت امیر المؤمنین علیه السالم است
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 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ. وَ ما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَهُ. فَکُّ -سالم فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه ال

 فَکُّ رَقَبَهٍ وَلَایَهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم فَإِنَّ ذَلِکَ فَکُّ رَقَبَهٍ.  -رَقَبَهٍ یَعْنِی بِقَوْلِهِ

 خدای عز و جل: امام صادق علیه السالم در باره قول 

(فرمود: 1«)خود را بگردنه نینداخته، تو چه دانی گردنه چیست؟ آزاد کردن بنده است»

مقصود خدا از آزاد کردن بنده ،والیت امیر المؤمنین علیه السالم است، زیرا والیت آزاد 

 کردن بنده است.

 توضیح 

ا شواری، و خود رعقبه بمعنی گردنه کوه و اقتحام انجام دادن کار است با سختی و د

بگردنه کوه انداختن که کار مشکل و دشواری است، تفسیرش آزاد کردن بنده و تأویلش 

والیت امیر المؤمنین علیه السالم است و مناسبت والیت با آزادی بنده از این نظر است 

که پذیرفتن والیت علی علیه السالم و پیروی از آن حضرت روح حریت و آزادی را در 

میکند و اسارت و بردگی را که نتیجه کفر و بی ایمانی است از دامن آنها  مردم زنده

میزداید، در اینجا باید بگفتار و رفتار امیر المؤمنین علیه السالم از نظر تاریخ و اخبار توجه 

و دقتی بسزا کرد تا آثار حریت و آزادی را از البالی جمالت و گوشه های تاریخ زندگی 

 فروزان نمایان است استنباط نمود.  آن حضرت که چون اختر

 140ص: 

  10-12سوره بلد آیه  -1

 232، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 کتاب أسرار آل محمد،شناسنامه و الفبای تشیّع
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را بعنوان سرّی از اسرار آل محمّد علیهم « کتاب سلیم بن قیس»امام صادق علیه الساّلم 

الساّلم و بعنوان شناسنامه و الفبای تشیّع معرّفی فرمودند و از کالم حضرت می توان چنین 

استفاده کرد که هر کس ال اقل محتوای این کتاب را که همانا والیت و برائت است قبول 

باید در صدد کامل کردن عقاید خود باشد تا از محبّین واقعی اهل بیت  نداشته باشد،

 علیهم الّسالم بشمار آید. 

 10أسرار آل محمد علیهم السالم/ترجمه کتاب سلیم، ص: 

 واسطه بین بندگان و خداوند

لَمٌ غَیْرُُه یْنَ خَلْقِهِ لَیْسَ بَیْنَهُمْ عَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِیّاً بَیْنَهُ وَ بَ

َعُه فَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَایَتِهِ کَانَ مُؤِْمناً وَ مَنْ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً وَ مَنْ جَهِلَهُ کَانَ ضَالًّا وَ مَنْ نَصَبَ مَ

 هَا دَخَلَ النَّار.کَانَ مُشْرِکاً وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَ مَنْ َأنْکَرَ

امام صادق علیه الّسالم فرمود: خداوند علی علیه السّالم را بین خود و خلقش قرار داده و 

جز علی علیه الساّلم علمی در میانشان نیست، پس کسی که به والیت او اقرار نماید، 

مؤمن است، و کسی که آن را منکر گردد، کافر است و کسی که او را نشناسد گمراه 

ست، و اگر کس دیگری را با او قبول داشته باشد، مشرک است و کسی که والیتش را ا

 داشته باشد، به بهشت می رود و کسی که آن را منکر گردد، داخل آتش می شود. 

 141ص: 

 100، ص: 2إرشاد القلوب / ترجمه سلگی، ج 

 امانت ،والیت امیر المؤمنین
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إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَی  -لیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّعَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الِْجبالِ فَأَبَیَْن أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ ِمنْها َو حَمَلَهَا الْإِنْسانُ ِإنَّهُ کانَ 

 مُؤْمِِنینَ علیه السالم.ظَلُوماً جَهُولًا قَالَ هِیَ وَلَایَهُ أَمِیرِ الْ

ما امانت را به آسمانها »مردی گوید: امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای عز و جل: 

و زمین و کوهها عرضه کردیم، آنها از برداشتنش سرباز زدند و از آن بترسیدند، و انسان 

ت امیر المؤمنین ( فرمود: آن امانت والی1آن را برداشت، همانا انسان ستم پیشه و نادانست)

 علیه السالم است، 

 42سوره احزاب آیه -1

 244، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 ارتباط ایام هفته با والیت و دشمنان والیت

 نْعَمْرُو بْنُ سُفْیَانَ الْجُرْجَانِیُّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِ

لُ مَوَالِیهِ یَا فُلَانُ مَا لَکَ لَمْ تَخْرُجْ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْیَوْمُ الْأَحَدُ قَالَ وَ مَا لِلْأَحَدِ قَالَ الرَّجُ

 لَ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه وآله أَنَّهُ قَالَ احْذَرُوا حَدَّ الْأَحَدِ فَإِنَّ لَهُ حَدّاً مِثْ

حَدِّ السَّیْفِ قَالَ کَذَُبوا َکذَبُوا مَا قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَإِنَّ الْأَحَدَ اسْمٌ 

 مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ ِفدَاکَ فَالْإِثْنَیْنِ قَالَ سُمِّیَ بِاسْمِهِمَا قَالَ الرَّجُلُ

ْد قَ بِاسْمِهِمَا وَ لَمْ یَکُونَا فَقَالَ لَهُ َأبُو َعبْدِ اللَِّه إِذَا حُدِّثَْت فَافْهَمْ إِنَّ اللَّهَ َتَبارَکَ وَ تَعَالَی فَسُمِّیَ

 عَلِمَ الْیَوْمَ الَّذِی یُقْبَضُ فِیهِ نَبِیُّهُ صلی اهلل علیه وآله وَ الَْیوْمَ الَّذِی یُظْلَُم فِیهِ وَصِیُّهُ فَسَمَّاهُ 

إِلی ما  ابِاسْمِهِمَا قَالَ قُلْتُ فَالثَّلَاثَاءَ قَالَ خُلِقَتْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ النَّارُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی انْطَلِقُو

 کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ انْطَلِقُوا إِلی ظِلٍّ ذِی ثاَلثِ شُعَبٍ ال ظَلِیلٍ وَ ال یُغْنِی ِمنَ اللَّهَبِ قَالَ قُْلتُ 

هُ الْجَنَّهَ لَّفَالْأَرْبِعَاءُ قَالَ بُنِیَتْ أَرْبَعَهُ أَرْکَانِ النَّارِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ قُلْتُ فَالْخَمِیسُ قَالَ خَلَقَ ال
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الَ قُلُْت الْجُمُعَهِ قَ یَوْمَ الْخَمِیسِ قَاَل قُلْتُ فَالْجُمُعَهُ قَالَ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ َو جَلَّ الْخَلْقَ لِوَلَایَتِنَا یَْومَ 

 فَالسَّبْتُ قَالَ سََبتَتِ الْمَلَائِکَهُ لِرَبِّهَا یَوْمَ السَّبْتِ فَوَجَدُْتهُ لَمْ یَزَلْ وَاحِداً.

 142ص: 

عمرو بن سفیان جرجانی مرفوعا از امام صادق علیه السالم نقل می کند که آن حضرت 

وز نرفتی؟ گفت: فدایت گردم امروز ر به یکی از دوستان خود فرمود: فالنی چرا بیرون

یک شنبه است. فرمود: مگر روز یک شنبه چیست؟ آن مرد گفت: به خاطر حدیثی که 

از پیامبر صلی اهلل علیه وآله نقل شده که فرمود: از تیزی روز یک شنبه بترسید که تیزی 

ی اهلل علیه لآن مانند تیزی شمشیر است. امام فرمود: دروغ گفتند، دروغ گفتند، پیامبر ص

وآله چنین نفرموده است؟ همانا احد، نامی از نام های خداوند است. می گوید: گفتم: 

چیست؟ فرمود: به نام آن دو نفر نامگذاری شده است، « اثنین دوشنبه»فدایت گردم پس 

آن مرد گفت:به نام آن دو نفر نامیده شده در حالی که هنوز آنها به دنیا نیامده بودند؟ 

دق علیه السالم فرمود: وقتی به تو حدیثی گفته می شود آن را بفهم، همانا خداوند امام صا

روزی را که پیامبر صلی اهلل علیه وآله از دنیا رفت و نیز روزی را که به وصیّ او ستم شد 

دانست و آن روز را به نام آن دو نفر نامگذاری کرد. می گوید: گفتم: سه شنبه؟ فرمود: 

به سوی چیزی که »آفریده شد و این است معنای سخن خداوند: روز سه شنبه آتش 

انکارش می کردید، بروید، به سوی دودی که دارای سه شاخه است بروید که نه سایه 

(می گوید: گفتم: چهارشنبه؟ فرمود: چهار 1« )گستر است و نه از لهیب آتش باز می دارد.

خداوند  گفتم: پنجشنبه؟ فرمود: ستون آتش در روز چهار شنبه بنیاد شده است می گوید:

بهشت را در روز پنجشنبه آفرید. می گوید: گفتم: جمعه؟ فرمود: خداوند در آن روز 

آفریدگان را برای والیت ما جمع کرد: می گوید: گفتم: شنبه؟ فرمود: فرشتگان در آن 

 روز به سوی خداوند توجه کردند و او را یگانه یافتند. 
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 140ص: 

 01-00-23یه سوره مرسالت آ-1

 44، ص: 2الخصال / ترجمه جعفری، ج 

 والیت،مالک ایمان و کفر

 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَْیمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا َعبْدِ اللَِّه علیه السالم عَنْ َقوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

إِیمَانَهُمْ بِوَلَایَِتنَا وَ کُفْرَهُمْ بِهَا یَوْمَ أَخَذَ عَلَیِْهُم  فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ فَقَالَ عَرَفَ اللَّهُ

 الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ علیه السالم وَ هُمْ ذَرٌّ.

حسین بن نعیم صحاف گوید: از امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای عز و جل 

که مردم بصورت مور در  ( پرسیدم، فرمود: روزی1برخی از شما مؤمن و برخی کافرند)»

صلب آدم علیه السالم بودند، خدا ایمان و کفر آنها را با والیت ما شناخت )پس والیت 

 ما را در هر کس دید مؤمنش دانست و در آنکه ندید کافرش شناخت(.

 2سوره تغابن آیه -1

 240، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 از اور اجع بوالیت علی و والیت امامان بعد 

یٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فِی وَلَایَهِ عَلِ 

 وَ وَلَایَهِ الْأَئِمَّهِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً هَکَذَا نَزَلَتْ.

و هر که اطاعت خدا و رسولش کند »امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای عز و جل 

( فرمود: 1«)،راجع به والیت علی و والیت امامان بعد از او بکامیابی بزرگی رسیده است
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این گونه نازل شده است. )گویا مراد اینست که مقصود از اطاعت خدا و رسول، والیت 

 است(. علی و ائمه علیهم السالم 

  41سوره احزاب آیه -1

 243، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 144ص: 

 پایگاه والیت امیر المؤمنین علیه السالم

ْم بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِ -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِهِ تَعَالَی

 ایَهُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم.قَالَ :وَلَ

کسانی را که ایمان آورده اند، مژده بده »امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای تعالی: 

( فرمود: آن پایگاه والیت امیر 1«)که نزد پروردگارشان پایگاه راستی و درستی دارند

 المؤمنین علیه السالم است. 

  2سوره یونس آیه  -1

 232، ص: 2لکافی / ترجمه مصطفوی، ج أصول ا

 والیت امیر المؤمنین علیه السالم

لَ: اعَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَِّد بْنِ ُأورَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّاَن عَنْ عَبِْد الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَ

هُنالِکَ الْوَالیَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ قَالَ : وَلَایَهُ  -تَعَالَی سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

 أَمِیرِالْمُؤْمِِنینَ علیه السالم.
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آنجاست »عبد الرحمن بن کثیر گوید: از امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای تعالی: 

 .( پرسیدم، فرمود: والیت امیر المؤمنین علیه السالم است1«)والیت حق برای خدا 

  44سوره کهف آیه  -1

 230، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 پذیرش والیت مساویست با ورود به بیت نبی

رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِهِ عَزَّ و جَلَّ: 

 .«یَعْنِی الْوَلَایَهَ؛ مَنْ دَخَلَ فِی الْوَلَایَهِ دَخَلَ فِی بَیْتِ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السالم( »1« )مُؤْمِناً

یَعْنِی الْأَئِمَّهَ (: »2«)نَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ َعنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ اْلبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطِْهیراًإِ»وَقَوْلِهِ: 

 «علیهم السالم و و لَایَتَهُمْ، مَنْ دَخَلَ فِیهَا دَخَلَ فِی بَیْتِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه و آله

 145ص: 

پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را با »اره قول خدای عز و جل: امام صادق علیه السالم در ب

فرمود: مقصود والیت است، هر کس وارد « هر که بحال ایمان وارد خانه من شود بیامرز

 والیت شود، بخانه پیغمبران وارد شده است.

خدا میخواهد ناپاکی را از شما خانواده ببرد و شما را »و مقصود از قول خدای تعالی: 

ائمه علیهم السالم و والیت آنهاست، هر کس در والیت آنها وارد « وبی پاکیزه کندبخ

 شود در خانه پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله وارد شده است.

 توضیح 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

آیه اول را خدای تعالی از زبان حضرت نوح علیه السالم بیان میکند و دعائی است که 

ن کشتی خود می کند، و مقصود از آن جناب بعد از غرق شدن کفار و بسالمت نشست

ورود در خانه، ورود در والیت و پیروی اوست، پس هر که در والیت ائمه علیهم السالم 

 هم وارد شود، مشمول دعای حضرت نوح میگردد. 

 .20نوح آیه -1

 .00األحزاب آیه -2

 230، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 والیت ،شرط پذیرش اعمال

إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ  -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 هُ لَهُ عَماَل.للَّا الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ وَلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ أَهْوَی ِبیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ فَمَنْ لَمْ یَتَوَلَّنَا لَمْ یَرْفَعِ

سخنان پاک بسوی او باال رود و »امام صادق علیه السالم راجع بقول خدای عز و جل: 

( فرمود: والیت ما خانواده مقصود است، و با دست اشاره به 1«)کار شایسته را باال برد

سینه خود نمود و فرمود: کسی که والیت ما را نداشته باشد، خدا هیچ عملی را از او باال 

 رد. نب

 141ص: 

 10سوره فاطر آیه -1

 001، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 والیت ما همان والیت خداست
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لَّا بِهَا  .عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: وَلَایَتُنَا وَلَایَهُ اللَّهِ الَّتِی لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً قَطُّ إِ

یت ما همان والیت خداست که خدا هیچ پیغمبری را امام صادق علیه السالم فرمود: وال

 جز به آن مبعوث نساخت.

 شرح 

والیت خداست یعنی والیت از طرف خداست یا بجهت اینست که والیت خدا بدون 

والیت ما قبول نشود. و والیت ما مختص باین شریعت نیست، بلکه در هر شریعتی الزم 

 بوده است. 

 013، ص: 2 أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج

 والیت جزئی از دین

 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَِصیرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَسْأَُل أَبَا عَبِْد اللَّهِ علیه السّالم فَقَاَل لَهُ 

هْلُُه مَا لَا یَسَعُهُمْ جَجُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنِ الدِّینِ الَّذِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ 

 اللَّهُ وَ أَنَّ  وَ لَا یُقْبَلُ مِنُْهمْ غَیْرُهُ مَا ُهوَ فَقَالَ أَِعدْ عَلَیَّ فَأَعَادَ عَلَْیهِ فَقَاَل شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

طاَع زَّکَاهِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَمُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله وَ إِقَامُ الصَّلَاهِ وَ إِیتَاءُ ال

لَّذِی فَرََض اإِلَیْهِ سَبِیلًا وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ وَ الْوَلَایَهُ مَرََّتیْنِ ثُمَّ قَالَ هََذا 

یَْک یَامَهِ َفیَقُولَ أَلَّا زِدْتَنِی عَلَی مَا افْتَرَضْتُ عَلَاللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ وَ لَا یَسْأَلُ الرَّبُّ الْعِبَادَ یَْومَ الْقِ

وَ لَکِنْ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ إِنَّ رَسُوَل اللَّهِ صلی اللَّه علیه و آله سَنَّ سُنَناً َحسَنَهً جَمِیلَهً یَْنبَغِی 

 لِلنَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا.

ردم، امام صادق علیه الساّلم پرسید: قربانت گ علی بن ابی حمزه گوید: شنیدم ابو بصیر از

بمن خبر ده دینی را که خدای عز و جل بر بندگان واجب ساخته و بندگان را ندانستن 

آن روا نباشد و جز آن از ایشان پذیرفته نیست کدامست؟ فرمود: دوباره بگو، او دوباره 
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محمد صلی  نیست وگفت، حضرت فرمود: گواهی دادن باینکه شایسته پرستشی جز خدا 

اللَّه علیه و آله رسول خداست و گزاردن نماز و دادن زکات و حج خانه کعبه برای هر 

که بدان راه تواند یافت و روزه ماه رمضان، سپس اندکی سکوت نمود و سپس فرمود: و 

والیت، آنگاه فرمود: اینست آنچه را خدا بر بندگان واجب ساخته و پروردگار در روز 

بندگانش نخواهد پرسید که چرا از آنچه بر شما واجب ساختم زیادتر انجام قیامت از 

ندادید، ولی هر که زیادتر انجام دهد، خدا هم پاداش او را زیاد کند. همانا رسول خدا 

صلی اللَّه علیه و آله سنتهائی نیکو و آراسته وضع فرمود که سزاوار است مردم به آنها 

 عمل کنند. 

 144ص: 

 05-01، ص: 0ی / ترجمه مصطفوی، ج أصول الکاف

 والیت اهل البیت مایه حیات 

یا أَیُّهَا  -عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ه مْ لِما یُحْیِیکُمْ قَالَ:نَزَلَتْ فِی وَلَایَهِ عَلِیٍّ علیالَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُ 

 الساّلم.

ابو الربیع شامی گوید: از امام صادق علیه الساّلم از گفتار خدای عز و جل پرسیدم )که 

ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اجابت کنید و پیغمبر را نیز اجابت کنید »فرماید(: 

(، حضرت فرمود: این آیه 1«)ه زندگیتان می دهد دعوت می کندزیرا شما را به چیزی ک

درباره والیت علی علیه الساّلم نازل شده، )زیرا والیت علی علیه الساّلم است که مایه 

 زندگی جان و دل و خرد است(. 

 24سوره انفال آیه -1
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 53، ص: 2الروضه من الکافی / ترجمه رسولی محالتی، ج 

 در جوار قرب الهی

 نِالْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ضَمِنَ لِلْمُؤْمِعَنِ 

له آ وضَمَاناً قَالَ قُلُْت وَ مَا هُوَ قَالَ ضَمِنَ لَهُ إِنْ هُوَ أَقَرَّ لَهُ بِالرُُّبوبِیَّهِ وَ لِمُحَمَّدٍ صّلی اللَّه علیه 

وَ لَمْ  بِالنُّبُوَّهِ وَ لِعَلِیٍّ علیه الّسالم بِالْإِمَاَمهِ وَ أَدَّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَنْ یُسْکِنَهُ فِی جِوَارِهِ

ِمیِّینَ قَاَل آدَیَحْتَجِبْ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ فََهذِهِ وَ اللَّهِ الْکَرَامَهُ الَّتِی لَا یُشْبِهُهَا کَرَامَهٌ وَ هِیَ َکرَامَهُ الْ

.  ثُمَّ قَالَ أَبُو عَْبدِ اللَّهِ علیه الساّلم اعْمَلُوا قَلِیلًا َتنَعَّمُوا َکثِیراً

مفضّل بن عمر از امام صادق علیه الساّلم روایت کرده است: خداوند بلند مرتبه برای 

م اانسان مؤمن امری را تعهّد فرموده است. گویدکه از آن حضرت پرسیدم: آن امر کد

است؟! فرمود: خداوند برای انسان مؤمن که به ربوبیت خدا و نبوّت رسول خدا صلّی اللَّه 

علیه و آله و والیت و امامت حضرت علی علیه الساّلم اقرار کند و واجبات الهی را نیز 

انجام دهد تعهّد فرموده است که او را در جوار قرب خود جای دهد و او را از این مقام 

 باز ندارد.

 140ص: 

گوید عرض کردم که: بخدا سوگند این منزلت و مقامی است که همانند آن بر آدمی 

)متصوّر( نبوده و نخواهد بود. و حضرت در ادامه سخنان خود فرمودند: کمی عمل کنید 

 تا فراوان لذّت ببرید. 

 10پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب األعمال، ص: 

 ستونهای اسالم 
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عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السالم قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ عَلَی الصَّلَاهِ وَ 

 الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَایَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ وَ الْأَئِمَّهِ مِنْ وُلْدِهِ علیهم السالم.

الم فرمود: اسالم بر پنج ستون بنا شده: بر نماز بر زکات بر روزه و امام صادق علیه الس

 حج و والیت امیر مؤمنان و امامان از فرزندانش. 

 210األمالی )للصدوق( / ترجمه کمره ای، متن، ص: 

 گوارا باد شما را

لُ اللَّهُ عَزَّ أَ لَا أُخْبِرُکُْم ِبمَا لَا یَقْبَ عَنْ أَبِی بَِصیرٍ عَنْ أَبِی َعبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم أَنَّهُ َقالَ ذَاتَ یَوْمٍ

 داً عَبْدُهُ وَ وَ جَلَّ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِهِ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ َأنَّ مُحَمَّ

هُ لَنَا وَ الْبَرَاءَهُ مِنْ أَعْدَائِنَا یَعْنِی الْأَئِمَّهَ خَاصَّهً وَ التَّسْلِیَم رَسُولُهُ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ الْوَلَایَ

لَهً یَجِی ءُ وْلَهُمْ وَ الْوَرَعُ وَ الِاجْتِهَادُ وَ الطُّمَأْنِینَهُ وَ الِانْتِظَارُ لِلْقَائِمِ علیه الساّلم ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَنَا دَ

ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ وَ لْیَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ اللَّهُ بِهَا إِذَا شَاءَ 

دْرَکَُه نْ أَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ فَإِنْ مَاتَ وَ قَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَ

 ا وَ انْتَظِرُوا َهنِیئاً لَکُمْ أَیَّتُهَا الْعِصَابَهُ الْمَرْحُومَهُ.فَجِدُّو

 143ص: 

شما  آیا»ابو بصیر از امام صادق علیه الّسالم روایت کرده که روزی آن حضرت فرمود: 

را از بندگان نمی پذیرد؟ عرض را از چیزی آگاه نکنم که خداوند بدون آن هیچ عملی 

کردم: بفرمائید، فرمود: گواهی دادن بر اینکه هیچ معبودی جز خدا نیست و اینکه محمّد 

صلّی اللَّه علیه و آله بنده ]و فرستاده [ او است، و اقرار به هر آنچه خداوند امر فرموده و 

ان تسلیم شدن به آن و -یعنی ما امامان بخصوص -والیت برای ما و بیزاری از دشمنان ما

و پرهیزگاری و کوشش و خویشتن داری و چشم به راه قائم علیه الساّلم بودن، سپس 
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فرمود:همانا ما را دولتی است که هر گاه خداوند بخواهد آن را بر سر کار می آورد، 

سپس فرمود:هر کس که بودن در شمار یاران قائم شادمانش سازد باید به انتظار باشد و با 

نتظار به پرهیزگاری و خلق نیکو رفتار کند و اوست منتظر، پس اگر اجلش برسد و حال ا

امام قائم علیه السّالم پس از درگذشت او قیام کند، بهره او از پاداش کسی است که آن 

حضرت را دریافته باشد، پس بکوشید و منتظر باشید، گوارا باد شما را ای جماعتی که 

 «. مشمول رحمت خدا هستید

  201غیبه )للنعمانی (/ ترجمه غفاری، ص: ال

 پایداری بر والیت ما 

أَعْلَی عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه الّسالم یَا عَبْدَ الْ

نَّ احْتِمَالَ أَمْرِنَاهُوَ صَوْنُهُ وَ سَتْرُهُ عَمَّنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِِه إِنَّ احْتِمَالَ أَمْرِنَا لَیْسَ مَعْرِفَتَهُ وَ قَبُولَهُ إِ

هَ النَّاِس فَأَقْرِئْهُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَهَ اللَّهِ یَعْنِی الشِّیعَهَ وَ قُلْ قَالَ لَکُمْ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اسْتَجَرَّ مَوَدَّ

هِرَ لَهُمْ مَا یَعْرِفُونَ وَ یَکُفَّ عَنْهُمْ مَا یُنْکِرُونَ ثُمَّ قَالَ مَا النَّاصِبُ لَنَا إِلَی نَفْسِهِ وَ إِلَیْنَا بِأَنْ یُظْ

 حَرْباً بِأَشَدَّ مَئُونَهً مِنَ النَّاطِقِ عَلَْینَا بِمَا نَکْرَهُهُ.

 100ص: 

ش ای عبد األعلی بر دو»عبد األعلی بن أعین گوید: امام صادق علیه الساّلم بمن فرمود: 

داشتن و پایداری بر والیت ما، تنها آگاهی بدان و پذیرفتن آن نیست بلکه بر دوش داشتن 

آن، همانا نگهداری و پوشیده داشتنش از کسی است که با آن بیگانه است، پس سالم ما 

برسان و بگو: آن حضرت به شما فرموده است: خداوند  -شیعیان -و رحمت خدا را به آنان

که با بیان آنچه مردم بدان آشنائی دارند و خودداری از اظهار  رحمت کند آن کسی را

آنچه بدان باور ندارند محبّت و دوستی آنان را نسبت به خود و نیز به سوی ما جلب نماید 
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]سپس امام علیه الّسالم فرمود: کسی که با ما خاندان بجنگ بر می خیزد، برای ما زحمتش 

 [«. م بیشتر نیست از گوینده سخنی که ما دوست نمی داری

 50الغیبه )للنعمانی (/ ترجمه غفاری، ص: 

 والیت بهتر از مال دنیا

یْکُْم لَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم َأنَّهُ دَخَلَ عََلیْهِ َواحِدٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی رَجُلٌ مُنْقَطِعٌ إِ

شَدِیدَهٌ وَ قَدْ تَقَرَّبُْت بِذَلِکَ إِلَی أَهْلِ َبیْتِی وَ قَوْمِی فَلَمْ یَزِدْنِی بِمَوَدَّتِی وَ َقدْ أَصَاَبتْنِی حَاجَهٌ 

ی لِبِذَلِکَ مِنْهُمْ إِلَّا ُبعْداً قَالَ فَمَا آتَاکَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا أَخَذَ مِنْکَ قَاَل جُعِلْتُ ِفدَاکَ ادْعُ اللَّهَ 

نَّ اللَّهَ قَسَّمَ رِزْقَ مَنْ شَاءَ عَلَی یَدَیْ مَنْ شَاءَ وَ لَکِنْ سَلِ اللَّهَ أَْن أَنْ یُغْنِیَنِی عَنْ خَلْقِهِ قَالَ إِ

 یُغْنِیَکَ عَنِ الْحَاجَهِ الَّتِی تَضْطَرُّکَ إِلَی لِئَامِ خَلْقِهِ.

شخصی خدمت امام صادق علیه السّالم آمد و عرضکرد: اصلحک اللَّه من مردی هستم 

شما متوجه ساخته و از دیگران بریده ام، و اکنون احتیاج سختی که دوستی خود را تنها ب

برایم پیش آمده که بواسطه آن بفامیل و قومم نزدیک شدم )که شاید گرفتاریم را برطرف 

کنند( ولی جز دوری از آنها برایم نیفزود )بمن پاسخ رد دادند که مجبور شدم از آنها 

ه )که والیت اهل بیت علیهم السالم باشد( از کناره گیرم( امام فرمود: آنچه خدا بتو داد

آنچه از تو گرفته )که مال دنیا باشد( بهتر است، عرضکرد: قربانت گردم، از خدا بخواه 

که مرا از خلقش بی نیاز کند، فرمود: خدا روزی هر که را خواسته بدست کسی که 

خواه که از خدا بخواسته قرار داده و تقسیم نموده )پس مردم بیکدیگر محتاجند( لیکن 

 ترا بی نیاز کند از احتیاجی که بمخلوق پست و لئیمش ناچار شوی. 

 101ص: 

 011، ص: 0أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 
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 افتخارات مؤمن

رُ خْعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ علیه السالم یَقُولُ ثَلَاثَهٌ هُنَّ فَ

 وَلَاَیُه وَالْمُؤْمِنِ وَ زِینَتُهُ فِی الدُّْنیَا وَ اْلآخِرَهِ الصَّلَاهُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ یَأْسُهُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ 

 الْإِمَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه و آله.

در دنیا و آخرت، امام صادق علیه السالم فرمود: سه چیز افتخار مؤمن است و زیور او 

نماز در آخر شب و نومیدی در آنچه در دست مردم است و والیت امام از آل محمدصلی 

 اهلل علیه و آله. 

 544األمالی )للصدوق( / ترجمه کمره ای، متن، ص: 

 برائت 

 سبّ و لعن در نگاه قرآن 

 اشاره

قرآن کریم کتاب هدایت، سازندگی و هم زیستی است و در تمام مسایل مورد نیاز بشر 

اصول و قواعدی را بیان فرموده است، یکی از دستورات قرآن، تبیین رفتار و کردار بشر 

و ارتباط انسان ها با یکدیگر است. دستورات اخالقی اسالم و قرآن در جهت هدایت بشر 

برخوردار است، چنان که عقل خوبی و زشتی هر چه را از یک نگاه عقلی و منطقی 

درک نماید شرع نیز برای تأکید بر آن و ارشاد مردم دستور خاصی را بیان می فرماید. به 

عبارت دیگر هم چنان که زشتی ظلم، دروغ و تهمت دارای استدالل عقلی است، شرع 

 مقدس نیز می فرماید:

د بیدادگران را دوست نمی دارد( و )ان اهلل یأمر [ )و خداون1)واهلل ال یحب الظالمین( ]

 [ )در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد(2بالعدل و االحسان( ]
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 102ص: 

در خصوص سب و لعن نیز دیدگاه قرآن هم سو با نگاه عرفی و عقالنی است و تمایالت 

فتار ف، عقال و عقل، رطبیعی و فطری بشر را تأیید می فرماید. یعنی همان گونه که عر

ظالم و ستمگر، شیطان، کسانی که جلوی رشد و کمال انسان را گرفته و موجب نابودی 

حرث و نسل می گردند و نشر دهندگان فساد را محکوم می نماید و از کسانی که به آنها 

مبادرت میورزند بیزاری می جوید، قرآن نیز این گونه افراد را محکوم و لعن نموده و از 

سلمانان خواسته است راه چنین گروه هایی را نپیموده و آنان را از جامعه اسالمی دور م

 سازند.

در اینجا الزم است گروه های مختلفی را که قرآن کریم از آنان یاد نموده و مشمول لعن 

 و نفرین قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار دهیم.

 از: گروه هایی که مورد لعن واقع شده اند عبارت اند

 ( شیاطین1

 ( کافران2

 ( اهل کتاب0

 ( آزار دهندگان رسول خداصلی اهلل علیه وآله وسلم4

 ( ستمگران5

 ( فسادگران در زمین1

 ( دروغ گویان4
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 ( نسبت دهندگان به زنا0

 ( منافقان3

 54آل عمران آیه -1

 30نحل آیه -2

 لعن شیطان

از آن جا که سرچشمه همه شرور و بدی ها شیطان است و شیطان سمبل ظلم، دروغ، 

تمرّد و تکبر در برابر حق است، قرآن کریم لعنت الهی را از ابلیس و شیطان آغاز نموده 

است، چرا که او نخستین متمردی بود که از دستور الهی در سجده بر آدم سرپیچی نمود 

[ لعنت من تا روز 1] ;انّ علیک لعنتی الی یوم الدین()و  ;و مشمول لعن ابدی گردید

 قیامت بر تو شیطان است.

 100ص: 

آیات فراوانی درباره دوری شیطان از پیشگاه خداوند و رحمت او وجود دارد، البته 

شایسته توجه است همان گونه که علت رانده شدن شیطان تمرد و سرپیچی از دستور 

الهی و تکبر در برابر حق بوده، هر کسی خواه از جن یا انس، ویژگی های شیطان را 

شیاطین جن و »کند و شاید از این جهت گفته شده:  داشته باشد، با شیطان تشابه پیدا می

بنابراین هر کسی در شرور و بدی غوطهور شود چهره شیطانی به خود می گیرد و «. انس

حکم لعن و رانده شدن از درگاه الهی او را در برمی گیرد و همان گونه که شیطان از 

 ار باشد مورد لعن الهیدرگاه الهی رانده شد، انسانی که از ویژگی های شیطانی برخورد

 قرار می گیرد.
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این مطلب از لعن گروه های دیگر نیز به دست می آید چنان که در آیات دیگر نیز گروه 

هایی مسلمان یا کافر مورد لعن واقع شده اند که در زندگی فردی و جمعی از ویژگی 

 های شیطانی برخوردار بوده اند.

 40ص آیه -1

 لعن کافران

به لعن الهی گرفتار شده اند کافران هستند، یعنی کسانی که به جای دومین گروهی که 

عبودیت و بندگی خدای بزرگ، مانند شیطان از فرمان الهی سرپیچی نموده و به 

حضرتش کفر ورزیدند و حال آن که هر چه دارند از آفریننده عالم است. در این باره 

 بنگرید: ;آیات فراوانی وجود دارد

[ خدای بزرگ کافران را لعنت نموده و برای 1] ;لکافرین و أعّد لهم سعیراً ( ان اهلل لعن ا1

 آنان عذاب سختی را آماده نموده است.

( لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا و 2

قرار  لعن[ کافران از بنی اسراییل با زبان داوود و عیسی بن مریم مورد 2] ;کانوا یعتدون

 گرفتند، و این نفرین به خاطر معصیت و تجاوزگری آنان بود.

 104ص: 

 ;( انّ الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین0

[ همانا کسانی که کفر ورزیدند و در همان کفرشان مردند، لعنت خداوند و همه 0]

 .فرشتگان و مردم بر آنها باد
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[ هنگامی که آمد به سوی 4] ;( فلمّا جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنه اهلل علی الکافرین4

 آنها آنچه که آن را می شناختند به آن کفر ورزیدند، پس لعنت خداوند بر کافران.

( و قال انّما اتخذتم من دون اهلل أوثاناً موده بینکم فی الحیوه الدنیا ثم یوم القیامه یکفر 5

[ ابراهیم 5] ;ببعض و یلعن بعضکم بعضاً و مأویکم النار و مالکم من ناصرینبعضکم 

گفت: شما غیر از خدا بت هایی برای خود برگزیده اید که مایه دوستی و محبت میان 

شما و زندگی دنیاست، سپس روز قیامت هر یک بر دیگری کافر می شوید و یکدیگر 

 چ یار و یاوری نخواهید داشت.را لعن می کنید و جایگاه شما آتش است و هی

( یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا أطعنا اهلل و اطعنا الرسوال و قالوا ربنا انا اطعنا 1

[ در 1] ;سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیال ربنا آتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً کبیراً 

د از کار خود پشیمان می شوند آن روز که صورت های آنها در آتش دگرگون خواهد ش

و می گویند ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت می کردیم و می گویند: پروردگارا! ما از 

مهتران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه ساختند. پروردگارا! آنها را 

 عذاب دو چندان ده و آنها را به لعن بزرگی گرفتار نما.

 14احزاب آیه -1

 105ص: 

  40مائده -2

 111بقره آیه -0

 03بقره آیه -4

 25عنکبوت آیه -5
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 10احزاب آیه-1

 اهل کتاب

این اصطالح برای کسانی به کار برده می شود که به خدا و پاره ای از پیامبرانی که دارای 

کتاب الهی هستند اعتقاد دارند، در عین حال به پیامبری خاتم رسوالن، حضرت محمد 

 لیم فرود نیاورده اند.بن عبداهلل سر تس

 قرآن کریم درباره آنان می فرماید:

( ألم تر الی الذین أوتوا نصیباً من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین 1

کفروا هؤالء أهدی من الذین آمنوا سبیالً اولئک الذین لعنهم اهلل و من یلعن اهلل فلن تجد 

که به آنان نصیبی از کتاب داده شده اهل کتاب به [ آیا نمی بینی کسانی 1] ;له نصیراً

جبت و طاغوت بت ها ایمان آورده اند و در مورد کفار می گویند که راه آنها هدایت 

کننده تر از راه مؤمنان است. آنها کسانی هستند که خداوند آنها را لعنت می کند و کسی 

 که خدا لعنتش کند یاوری برای او نمی یابی.

م میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظًا ( فبما نقضه2

[ پس چون بنی اسراییل پیمان شکستند، آنان را لعنت کردیم و دل 2] ;مما ذکروا به

هایشان را سخت گردانیدیم چنان که موعظه در آنها اثر نکرد. آنها کلمات خدا را از 

ه بزرگ آن کلمات که به آنها پند می داد در تورات جای خود تغییر می دادند، و از بهر

 خود را محروم ساختند.

( و قالت الیهود ید اهلل مغلوله غلت أیدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف 0

[ یهودیان گفتند: دست خدا بسته است، دیگر تغییری در خلق نمی دهد و 0] ;یشاء...

آورد! به واسطه این گفتار دروغ، دست آنها بسته شده و  چیزی را از عدم به وجود نمی
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به لعن خدا گرفتار گردیده اند. همانا دو دست خدا گشاده است و هر گونه بخواهد انفاق 

 می کند.

 101ص: 

( ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس من فی الکتاب 4

[ آن گروه از اهل کتاب که آیات و دالیل روشن 4] ;اولئک یلعنهم اهلل و یلعنهم اللعنون

و رهنمودی را که فرو فرستادیم ،بعد از آن که برای مردم در کتاب توضیح داده ایم، 

 آنان را خداوند لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند. نهفته می دارند،

 52نساءآیه -1

 10مائده آیه -2

 14مائده آیه -0

 153بقره آیه -4

 آزار دهندگان خدا و رسول خدا

[ 1] ;( ان الذین یؤذون اهلل و رسوله لعنهم اهلل فی الدنیا و اآلخره و اعدّ لهم عذاباً مهیناً 1

ند و رسولش را اذیت می کنند خداوند آنها را در دنیا و آخرت همانا کسانی که خداو

لعنت می فرستد از رحمت خود دور ساخته و برای آنها عذاب خوار کننده ای مهیا کرده 

 است. همچنین پیش از این آیه می فرماید:

[، 2] ()انّ اهلل و مالئکته یصلّون علی النّبی یا ایها الذین آمنوا صّلوا علیه و سلّموا تسلیماً

مقام پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( آن قدر واال و بلند است که آفریدگار عالم هستی 

و تمام فرشتگانی که تدبیر این جهان به فرمان حق بر عهده آنها گذارده شده است، بر او 
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درود می فرستند، پس ای آدمیان شما نیز با این پیام جهان هستی هماهنگ شوید و ای 

ایمان آورده اید بر او درود بفرستید و سالم بگویید و در برابر فرمان او تسلیم کسانی که 

 باشید.

هرگاه صالت، به خدا نسبت داده شود به معنای فرستادن رحمت است، و هرگاه به 

فرشتگان و مؤمنان منسوب گردد به معنای طلب رحمت می باشد. از سویی فعل مضارع 

بر استمرار داللت دارد. همچنین درباره چگونگی صلوات بر پیامبر)صلی اهلل « یصلّون»

اللهم صلّ علی محمد و آل »یده شد، فرمود: علیه وآله وسلم( از خود آن حضرت پرس

محمد کما صلیّت علی ابراهیم انک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد کما 

 «. بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید

 104ص: 

[نقطه مقابل آیه صلوات می باشد، یعنی کسانی که 0آیه )انّ الذین یؤذون اهلل و رسوله( ]

یامبرش را ایذا و اذیت نمایند خداوند آنان را در دنیا و آخرت از رحمت خود خدا و پ

 دور می سازد و برای آنان عذاب خوار کننده ای فراهم آورده است.

ی خداوند به چه معناست؟ بعضی در این باره گفته اند که «ایذا»البته باید توجه نمود که 

ی دیگر می گویند: همان ایذای پیامبر و ایذای خداوند به معنای کفر و الحاد است و برخ

خواه کفر و الحاد باشد و  ;مؤمنان است. آنچه مسلم است ایذا و آزار مفهوم وسیعی دارد

یا نسبت های ناروا، تهمت، ایجاد مزاحمت و... چنان که در آیه دیگری می فرماید: )انّ 

. در سوره توبه نیز آمده [ این کار شما پیامبر را آزار می دهد4] ;ذلکم کان یؤذی النبی(

گروهی از آنها پیامبر را آزار می ;[5است: )و منهم الذین یؤذون النّبی و یقولون هو اذن( ]

دهند و می گویند او آدم خوش باوری است که گوش به حرف هر کس می دهد. آنان 
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ی و رپیامبر اسالم را به خاطر انعطافی که در برابر سخنان مردم نشان می داد به خوش باو

 ساده دلی متهم می کردند.

 54احزاب آیه-1

 51احزاب آیه -2

 54احزاب آیه-0

 50احزاب آیه-4

 11توبه آیه -5

 ستمگران

[ پس ندا داد ندا دهنده ای در بهشت که 1] ;( فأذن مؤذّن بینهم انّ لعنه اهلل علی الظالمین1

 لعنت خداوند بر ستمگران باد.

[ آگاه باشید که لعنت خداوند بر ظالمان و ستمگران 2] ;( أال لعنه اهلل علی الظالمین2

 است.

[ در آن روز ستمکاران 0] ;( یوم ال ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار0

 را پوزششان سود ندهد و برای آنها خشم و لعنت و منزلگاه بدی مهیا شده است.

 100ص: 

له و اتبعوا أمر کل جبار عنید و أتبعوا فی ( و تلک عادٌ جحدوا بایات ربهم وعصوا رُس4ُ

[و این قوم 4] ;هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه أال انّ عاداً کفروا ربهم أال بعداً لعاد قوم هود

عاد آیات پروردگارشان را انکار کردند و بر رسوالن عصیان نموده و از دستور هر فرمانده 
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همانا  ;ر روز قیامت نصیبشان لعنت استخیره سری تبعیت کردند. پس در این دنیا و د

 قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند هان مرگ بر عادیان: قوم هود.

 44اعراف آیه -1

 10هودآیه-2

 52غافر آیه-0

 10هود آیه -4

 فسادگران در زمین

[ و فساد می کنند در زمین، 1] ;و یفسدون فی األرض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار

 برایشان لعنت است و بد جایگاهی.

 25رعد آیه -1

 دروغ گویان

( وَ من أظلمُ ممن افتری علی اهلل کذبًا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول األشهاد و 1

[ و کیست ستمکارتر از آنکه 1] ;لی الظالمینهؤالء الذین کذبوا علی ربهم أال لعنه اهلل ع

بر خدا دروغ بندد، آنان عرضه می شوند بر پروردگار خویش و شاهدان می گویند: 

 اینهایند، آنان که بر پروردگار خویش دروغ بستند، همانا لعنت خداوند بر ستمکاران باد.

ائنا و نا و ابناءکم و نس( فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائ2

[ پس هر که با تو در 2] ;نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه اهلل علی الکاذبین

آن حق بعد از آنکه علم آن به تو رسیده محاجه و ستیزه کند، پس بگو بیایید، بخوانیم 
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ان را. سپس نفرین فرزندان ما و فرزندان شما را و زنان ما و زنان شما را و خودمان و خودت

 کنیم و لعنت خداوند را بر دروغ گویان خواستار شویم.

 103ص: 

[ و در مرتبه پنجم بگوید: لعنت خدا 0] ;( و الخامسه ان لعنه اهلل علیه ان کان من الکاذبین0

 بر او باد اگر از دروغ گویان باشد.

 رهبرانی که مردم را به آتش فرا می خوانند

ن الی النّار و یوم القیامه ال ینصرون و أتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و و جعلنا هم ائمهً یدعو

[ و ما آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش فرا 4] ;یوم القیامه هم من المقبوحین

می خوانند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد. در این دنیا در نتیجه اعمالشان لعنت ابدی 

 ز قیامت از زشت رویانند.نصیبشان کردیم و در رو

 10هود آیه -1

 11آل عمران آیه -2

 4نور آیه -0

 41قصص آیه -4

 نسبت دهندگان به زنا

انّ الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا فی الدنیا و االخره و لهم عذاب 

[ کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر از هر گونه آلودگی و مؤمن را متهم می 1] ;عظیم

 کنند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند، و عذابی بزرگ در انتظار آنان است.
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 20نور آیه -1

 منافقان

لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرضٌ و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم 

منافقان و آنها [ اگر 1] ;ال یجاورونک فیه االّ قلیالً ملعونین أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیالً 

که در دل هایشان بیماری است و همچنین آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس را در 

مدینه پخش می کنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضد آنها می شورانیم، سپس 

جز مدت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند. و از همه جا طرد می شوند، 

 یافت شوند گرفته خواهند شد و به قتل خواهند رسید.هر جا 

 130ص: 

ی الحکم رأیت فی النوم بن»ابو هریره می گوید پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود: 

[ ابوهریره می گوید: 2] ;«او بنی ابی العاص ینزون علی منبری کما تنزوا القرده...

واب دیدم که فرزندان حکم یا ابی العاص پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم(فرمود: در خ

از منبرم مانند میمون باال رفته و پایین می آیند سپس می گوید: پس از آن تا هنگام وفات 

 خنده ای بر لب آن حضرت دیده نشد.

سعید بن مسیب می گوید: رأی النبی)صلی اهلل علیه وآله وسلم( بنی أمیّه علی منبره فساءه 

انّما هی دنیا أعطوها، فقرت عینه، و هی قوله: و ما جعلنا الرؤیا التی ذلک فأوحی اهلل الیه: 

 [ یعنی بالء للناس.0] ;أریناک االّ فتنه للناس

جاء الحکم بن أبی العاص یستأذن علی رسول اهلل)صلی »عمرو بن مره روایت می کند: 

، و علی من لعنه اهللاهلل علیه وآله وسلم(فعرف کالمه، فقال: ائذنواله حیه، او ولد حیه، علیه 

یخرج من صلبه االّ المؤمنون، و قلیل ما هم، یشرفون فی الدنیا و یوضعون فی اآلخره، و 
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عمرو بن مره روایت  ;«ذو مکر و خدیعه یعظمون فی الدنیا و مالهم فی اآلخره من خالق

می کند: حکم بن ابی العاص اجازه گرفت تا نزد رسول خدا مشرف شود، حضرت او را 

ته، فرمودند: اجازه دهید، برای او ماری است یا فرزندی از مار است. بر او و کسی شناخ

که از صلب او بیرون آید لعنت خداست، جز کسانی که مؤمن باشند و آنها بسیار اندکند. 

خود را در دنیا از اهل شرافت می دانند ولی در آخرت پست می باشند. آنها دارای مکر 

 داده نمی شوند و در آخرت هیچ نصیبی ندارند. و نیرنگند. در دنیا عظمت

 131ص: 

الحرام، و  و رب هذا البیت»عبداهلل بن زبیر در حالی که بر منبر سخنرانی می کرد گفت: 

البلد الحرام، ان الحکم بن أبی العاص و ولده ملعونون علی لسان محمد)صلی اهلل علیه 

[ عبداهلل زبیر در حالی که بر منبر بود و سخنرانی می کرد، گفت: سوگند 4] ;«وآله وسلم(

کعبه و شهر حرام مکه حکم بن ابی العاص و اوالد او به زبان مبارک به بیت الحرام 

 محمد)صلی اهلل علیه وآله وسلم(لعنت شده اند.

در این باره روایات فراوانی در تاریخ دمشق به نقل از کتاب های حدیثی اهل سنّت ذکر 

 شده است.

 10احزاب آیه -1

 544، ص: 0البرهان فی تفسیر القرآن، ج -2

 10یه اسراء آ-0

 151، ص: 2شرح األخبار فی فضائل األئمه األطهار علیهم السالم، ج -4

 آیات برائت
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 اشاره

قبل از ورود به بحث توجه شما را به روایتی زیبا جلب می نماییم:اصبغ بن نباته از 

امیرالمومنین علیه السالم نقل میکند که حضرت فرمودند: قرآن در چهار بخش نازل شده 

در رابطه با ماست, یک چهارم در رابطه با دشمنان ما. یک چهارم در است, یک چهارم 

 رابطه با حالل و حرام و یک چهارم دیگر در واجبات و احکام. 

 1/45شواهد التنزیل 

 غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ ال الضَّالِّین

 (4غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ ال الضَّالِّین )فاتحه/

عمیر، عن ابن أذینه، عن أبی عبداهلل )علیه السالم( فی قوله: غَیْرِ الْمَغْضُوبِ  عن ابن أبی

المغضوب علیهم: النصاب، و الضالین: الشکاک الذین ال یعرفون »عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ قال: 

 اإلمام 

ورد مابن ابی عمیر از ابن اذینه از امام صادق علیه السالم نقل میکند که آن حضرت در 

تند که شک کنندگانی هس "ضالین"ناصبیان و  "المغضوب علیهم"آیه شریفه فرمودند: 

 معرفت به امام علیه السالم ندارند )و در گمراهی و ضاللت افتاده اند(

 132ص: 

 04ح 1/52تفسیر برهان 

 اللَّهِ  وَ مِنَ النَّاسِ َمنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً یُحِبُّونَهُمْ َکحُبِّ

 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَْنداداً یُحِبُّوَنهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ 
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عن جابر، قال: سألت أبا جعفر )علیه السالم( عن قول اهلل عز و جل: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخُِذ 

هم أولیاء فالن و فالن و فالن، اتخذوهم »قال: فقال: مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً یُحِبُّوَنهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ 

أئمه من دون اإلمام الذی جعله اهلل للناس إماما، فلذلک قال اهلل تبارک و تعالی: وَ لَوْ یَرَی 

تَبَرَّأَ الَّذِیَن  الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الَْعذابَ أَنَّ الْقُوَّهَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذابِ إِذْ

 «.مِنَ النَّارِ -إلی قوله -اتُّبُِعوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا

 «هم أئمه الظلم و أشیاعهم -یا جابر -و اهلل»قال: ثم قال أبو جعفر )علیه السالم(: 

یعنی: بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند، برای خود انتخاب می کنند، و آنها را 

 (115ست می دارند. )بقره/همچون خدا دو

جابر می گوید: از امام صادق علیه السالم در رابطه با تفسیر این آیه شریفه سوال نمودم 

حضرت فرمودند: آن گروه, محبین فالن و فالن و فالن )ابابکر و عمر و عثمان( هستند 

ه ک که آنان را پیشوای خود قرار داده اند بدون آنکه پیشوای خود را کسی قرار دهند

 خدای متعال او را به عنوان امام برای مردم قرار داده است. 

 11رقم 1/044, اصول کافی 41ح 0/010, بحار االنوار 142ح 1/42تفسیر عیاشی 

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً وَ ال تَتَّبِعُوا ُخطُواتِ الشَّیْطان 

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً وَ ال َتتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطان 

عن أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد اهلل )علیه السالم( یقول: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی 

 انِ السِّلْمِ کَافَّهً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْط

 130ص: 

 قال: قلت: أنت أعلم.« أ تدری ما السلم؟»قال: 
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الن والیه ف -و اهلل -و خطوات الشیطان -قال -والیه علی و األئمه األوصیاء من بعده»قال: 

 « و فالن

ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی در آیید! و از گامهای شیطان، 

 (200پیروی نکنید. )بقره/

گوید: امام صادق علیه السالم بعد از قرائت این آیه شریفه فرمودند: آیا می دانی  ابوبصیر

چیست؟ عرض کردم: شما داناترید. فرمودند: والیه علی و االئمه االوصیاء من  "سلم"

بعده. یعنی والیت امیرالمومنین علیه السالم و امامان جانشین بعد از اوست. سپس فرمودند: 

هلل والیه فالن و فالن. یعنی و گامهای شیطان به خدا قسم والیت و خطوات الشیطان و ا

 فالنی و فالنی )عمر وابابکر( را قبول کردن است. 

 1ح 24/153, بحاراالنوار 234ح 1/102تفسیر عیاشی 

 اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ ِمنَ الظُّلُماتِ ...

خْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوُت اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُ

 یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمات ِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُون 

ه ز ظلمتها، بیعنی: خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را ا

سوی نور بیرون می برد. )اما( کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوتها هستند، که آنها 

را از نور، به سوی ظلمتها بیرون می برند. آنها اهل آتش اند و همیشه در آن خواهند ماند. 

 (254)بقره/

ی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ َعبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَ

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبِْد اللَّهِ علیه السالم إِنِّی أَُخالِطُ النَّاسَ َفیَکْثُرُ 

لَّوْنَ فُلَاناً ْونَکُْم وَ فُلَاناً لَهُمْ َأمَانَهٌ وَ صِدْقٌ وَ وَفَاءٌ وَ أَقَْوامٌ یَتَوَلَّ عَجَبِی مِنْ أَقْوَامٍ لَا یَتَوَلَّوْنَکُمْ وَ یَتَوَ
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أَقْبََل لَیْسَ لَهُمْ تِلْکَ الْأَمَانَهُ وَ لَا الْوَفَاءُ وَ الصِّدْقُ قَالَ فَاسْتَوَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم جَالِساً فَ

دِینَ لِمَنْ دَانَ اللَّهَ بِوَلَایَهِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ َو لَا عَتْبَ عَلَی َمْن عَلَیَّ کَالْغَضْبَانِ ثُمَّ قَالَ لَا 

َن یدَانَ ِبوَلَایَهِ إِمَامٍ عَاِدلٍ مِنَ اللَِّه قُلْتُ لَا دِینَ لِأُولَئِکَ وَ لَا عَتَْب عَلَی هَؤُلَاءِ قَالَ َنعَمْ لَا دِ

لَی هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا لِأُولَئِکَ وَ لَا عَتْبَ عَ

ایَتِهِْم یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ یَعْنِی مِنْ ظُلُمَاتِ الذُّنُوبِ إِلَی نُورِ التَّوَْبهِ وَ الْمَغْفِرَهِ لِوَلَ

 مٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَالَ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوِْلیاؤُهُمُ الطَّاُغوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ کُلَّ إِمَا

 134ص: 

 رٍ لَیْسَائِإِلَی الظُّلُماتِ إِنَّمَا عَنَی بِهَذَا أَنَّهُمْ کَانُوا عَلَی ُنورِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا أَنْ تَوَلَّْوا ُکلَّ إِمَامٍ جَ

هُ لَهُمُ لَّمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَرَجُوا بِوَلَایَتِهِمْ إِیَّاهُ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ إِلَی ظُلُمَاتِ الْکُفْرِ فَأَوْجَبَ ال

 (1النَّارَ مَعَ الْکُفَّارِ فَ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ.)

م. صادق علیه السالم گفتم: من با مردم رفت و آمد دار به امام»عبداهلل بن ابی یعفور گوید: 

بسیار در شگفتم از گروه هایی که والیت شما را قبول ندارند و از فالن و فالن پیروی 

می کنند ولی امانت دار، راستگو و با وفا هستند اما گروه هایی که والیت شما را دارند، 

اهلل بن ابی یعفور گوید: حضرت امام آن امانت داری، وفا و راستگویی را ندارند! عبد

صادق علیه السالم راست نشست و به من چون فردی خشمگین رو کرد و سپس فرمود: 

دین ندارد کسی که والیت امام ستمگری را که از سوی خدا نیست، بپذیرد و مالمتی 

د: ینیست بر کسی که والیت امام عادلی را از سوی خدا بپذیرد. عبداهلل بن ابی یعفور گو

گفتم:اینان هیچ دین ندارند و هیچ توبیخی هم بر آنان نیست؟ حضرت فرمود: آری، آنان 

دین ندارند و توبیخی بر آنان نیست. سپس فرمود: آیا به فرموده خداوند گوش نداده ای 

که: خداوند، ولیّ و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند؛ آنها را از ظلمت ها به 

 (2برد؟)سوی نور بیرون می 
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آنان را از ظلمت های گناهان به نور توبه و آمرزش بیرون می برد؛ ]و آن [ به دلیل دوستی 

اینان با هر امام عادلی است که از سوی خداست. خداوند فرماید: کسانی که کافر شدند، 

 (0اولیای آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند)

عبداهلل بن ابی یعفور گوید: پرسیدم: آیا منظور خداوند از این آیه، کفّار نیست آن زمان 

که می گوید: کسانی که کافر شدند؟ عبداهلل بن ابی یعفور گوید: حضرت فرمود: چه 

نوری برای کافر است در زمانی که کفر دارد تا او را از آن بیرون آورند و به سوی ظلمت 

ور خدا این است که اینان بر نور اسالم بروند ولی چون والیت هر امام ها ببرند؟ تنها منظ

ستمگری را که از سوی خدا نبود پذیرفتند به دلیل والیت آنان از نور اسالم به تاریکی 

های کفر در آمدند و در نتیجه خداوند به همراه کفّار، آتش را برای شان مقرر ساخت و 

 (5()4آن خواهند ماند. ) فرمود: آنان اهل آتشند و همیشه در

 135ص: 

 041، ص: 1اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط -1

 254/ 2بقره،  -2

 254/ 2بقره،  -0

  254/ 2بقره،  -4

 1004، ص: 00منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعه(، ج  -5

1 

 أُولئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ ما ِفی قُلُوبِهِمْ فَأَعِْرضْ ...
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کَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ ما فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْالً أُولئِ

 بَلِیغا

یعنی: آنها کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند می داند. پس )ای رسول( از ایشان 

 (10روی گردان و آنها را موعظه کن و با گفته ای رسا سیرتشان را گوشزدشان کن.)نساء/

علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن اسمعیل و غیره عن منصور بن یونس عن ابن أذینه 

ی قال، سمعت أبا عبد اهلل علیه السالم یقول: فی قول اهلل عز و جل، عن عبد اهلل النجاش

 اأُولئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ ما فِی قُلُوبِِهمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُْم فِی أَنْفُسِهِمْ َقوْلً»

مُوا إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَ یعنی و اهلل فالنا و فالنا و ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ« بَلِیغاً

 أَنْفُسَُهمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً یعنی و اهلل

ها یا علی عنی لو جاؤک بالنبی صلی اهلل علیه و آله و سلم و علیا علیه السالم مما صنعوا، ی

فاستغفروا اهلل مما صنعوا و اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً فاَل وَ رَبِّکَ ال 

یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ فقال ابو عبد اهلل علیه السالم: هو و اهلل علی بعینه 

دُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ علی لسانک یا رسول اهلل یعنی به من والیه علی ثُمَّ ال یَجِ

 و یسلموا تسلیما لعلی.

 131ص: 

عبد اللَّه نجاشی می گوید: از امام صادق علیه الساّلم شنیدم که در باره آیه أُولئِکَ الَّذِیَن 

 ضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ َقوْلًا َبلِیغاً فرمود:یَعْلَمُ اللَّهُ ما فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِ

بخدا سوگند مقصود فالنی و فالنی است، و مقصود از این آیه مبارکه: وَ ما أَرْسَلْنا مِْن 

 لَهُُم فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا َأنْفُسَهُمْ جاؤُکَ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً فرمود: بخدا مقصود پیامبر و علی است که نزد آنها بیایند 
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و از کردار خود آمرزش طلبند. یعنی ای علی! اگر نزد تو می آمدند و از کردار خود از 

مبر نیز برای آنها آمرزش خواسته بود حتما خداوند را توبه خدا آمرزش می طلبیدند و پیا

پذیر و مهربان می دیدند، و در آیه بعد: فاَل وَ رَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ 

بَیْنَهُمْ امام صادق علیه الساّلم فرمود: مقصود از اختالف میان آنها و علی است. ... ثُمَّ ال 

فِی أَنُْفسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ ... یعنی به زبان تو ای پیامبر در باره اعالن والیت  یَجِدُوا

 علی علیه الساّلم، ... وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً ، یعنی تسلیم والیت علی شوند.

 005بهشت کافی / ترجمه روضه کافی، ص: 

 یَدْعُونَ إِالَّ شَیْطاناً مَرِیداإِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِالَّ إِناثاً وَ إِنْ 

إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِالَّ إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُونَ إِالَّ شَیْطاناً مَرِیدایعنی: نمی خوانند جز خدا مگر 

 (114منفعلها )مادگانی( را، و نمی خوانند مگر شیطان بیفائده را. )نساء/

 241، ص: 1تفسیر العیاشی، ج 

 134ص: 

محمد بن إسماعیل الرازی عن رجل سماه عن أبی عبد اهلل ع قال دخل رجل  عن 244

علی أبی عبد اهلل فقال: السالم علیک یا أمیر المؤمنین فقام علی قدمیه فقال: مه هذا اسم ال 

ان منکوحا إال ک -یصلح إال ألمیر المؤمنین ع، اهلل سماه به و لم یسم به أحد غیره فرضی به

وَن إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُ»لی به، و هو قول اهلل فی کتابه و إن لم یکن به ابت

قال: قلت: فما ذا یدعی به قائمکم قال: یقال له السالم علیک یا بقیه اهلل، « إِلَّا شَیْطاناً مَرِیداً

 «.2»السالم علیک یا ابن رسول اهلل 

و التحریف می گوید: شخصی بر امام صادق علیه احمد بن محمد السیاری در التنزیل 

السالم وارد شد. و گفت: سالم بر تو ای امیرالمومنین !امام صادق علیه السالم ناراحت 
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شدند و فرمودند: همانا این اسم تنها مختص موال امیرالمونین علی بن ابیطالب علیه السالم 

 را امیرالمونین علیه السالم و هیچ کس صالحیت آن را ندارد. و کسی راضی نمی شود او

خطاب کنند مگر اینکه مابون )اهل لواط( باشد! و اگر ابنه ای )مبتال به لواط( نباشد به آن 

مبتال می شود. و این قول خداوند است که میفرماید:إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ 

ی خوانند جز خدا مگر منفعلها )مادگانی( را، و نمی یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطاناً مَرِیداً. یعنی: نم

خوانند مگر شیطان بیفائده را.راوی می گوید سوال کردم: پس زمانی که قائم شما ظهور 

الم السالم علیک یا بقیه اهلل, الس"بفرماید او را به چه اسمی صدا می زنند؟ فرمودند: او را 

 خطاب می کنند.  "علیک یابن رسول اهلل

 130ص: 

 10/400و مستدرک الوسائل  04/001بحاراالنوار 

 إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ َکفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا 

مْ َو ال هُإِنَّ الَّذِینَ آمَُنوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَْم یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَ

 لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیال

یعنی: آنها که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، باز هم ایمان آوردند، و دگر بار کافر 

شدند سپس بر کفر خود افزودند هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید و نه آنها را به راه 

 (104)راست( هدایت می کند. )نساء/

 ی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِ

 ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً 
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 لِ لَنْ تُقْبَلَ َتوْبَتُُهمْ قَالَ نَزَلَتْ فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ آمَنُوا بِالنَّبِیِّ صلی اهلل علیه وآله فِی أَوَّ 

مْرِ وَ کَفَرُوا حَیْثُ عُرِضَتْ عَلَیْهِمُ الْوَلَایَهُ حِینَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اهلل علیه وآله مَنْ کُنْتُ َموْلَاُه الْأَ

 فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ ثُمَّ آمَنُوا بِالْبَیْعَهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم ثُمَّ کَفَرُوا حَیْثُ مَضَی رَسُولُ 

ؤُلَاِء هَصلی اهلل علیه وآله فَلَمْ یَقِرُّوا بِالْبَیَْعهِ ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً بِأَخْذِهِمْ مَنْ بَایَعَهُ ِبالْبَیْعَهِ لَهُمْ فَ  اللَّهِ

 لَمْ یَبْقَ فِیهِمْ مِنَ الْإِیمَانِ شَیْ ءٌ.

فالنی  وامام صادق علیه السالم راجع به این آیه شریفه فرمودند: این آیه درباره فالنی 

وفالنی )ابابکر و عمر و عثمان( نازل شدکه در ابتدای امر به پیامبر صلی اهلل علیه و اله )به 

سی که ک"حسب ظاهر( ایمان آوردند و هنگامی که پیامبر صلی اهلل علیه و اله فرمودند: 

والیت بر آنها عرضه شد اما آنها کفر ورزیدند.  "من موالی او هستم علی موالی اویست.

س هنگامی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله رحلت فرمودند مجددًا کفر ورزیدند و سپ

به بیعت خود اقرار نکردند و با بیعت گرفتن برای خود از کسانی که با موال بیعت کرده 

بودند, بر کفر خود افزودند. پس در حقیقت ودر وجود ایشان ذره ای ایمان باقی نمانده 

 است. 

 133ص: 

 42ح 1/420افی اصول ک

 وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الِْجن 

 وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِن 

 (112اینچنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم . )انعام/
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قال أبو حمزه قال الصادق علیه السالم ما بعث اهلل نبیا إال و فی زمانه شیطانان یؤذیانه و 

یضالن الناس من بعده و صاحبا محمد حبتر و دالم و نحوه عن الباقر علیه السالم و تال َو 

 کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا اآلیه .

می کند که حضرت فرمودند: مبعوث نگشت ابوحمزه از امام صادق علیه السالم نقل 

پیامبری مگر اینکه در زمانش دو شیطان بودند که او را اذیت می نموده و بعد از او مردم 

را گمراه می کردند و دو شیطانِ هم زمان با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله حبتر و دالم 

 )ابوبکر و عمر( بودند. 

 0/40الصراط المستقیم 

 بِالْحَسََنهِ فَلَهُ َعشْرُ أَمْثالِهامَنْ جاءَ 

 مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَْمثالِها

 (110هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت . )انعام/

تب ک -قال: من ذکرهما فلعنهما کل غداه« مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»عن زراره عنه 

 له سبعین حسنه، و محا عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات.در ذیل آیه شریفه از اهلل

امام صادق علیه السالم روایت شده است که: هر کس هر روز صبح فالنی و فالنی )عمر 

و ابابکر( را لعن کند خدای تعالی برای او هفتاد حسنه نوشته و ده گناه از او محو نموده 

 اال می برد. و مقامش را ده درجه ب

 00/222, بحاراالنوار 1/004تفسیر عیاشی 

 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَْرضِ ...

 200ص: 
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مَلَهَا حَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشَْفقْنَ مِنْها وَ

 الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَُلوماً جَهُوال

ند و دیعنی: ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا کر

از آن هراس داشتند، اما انسان آن را بر دوش کشید!، او بسیار ظالم و جاهل بود. 

 (42)احزاب/

 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَی -عن ْ أَبِی بَصِیرٍ ٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

بالِ فَأَبَیَْن أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ ِمنْها َو حَمَلَهَا الْإِنْسانُ ِإنَّهُ کاَن السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِ 

 ظَلُوماً جَهُولًا قَالَ الْأَمَانَهُ اْلوَلَایَهُ وَ الْإِنْسَانُ أَُبو الشُّرُورِ الْمُنَافِقُ.

ند که ایت می کابوبصیر رحمه اهلل از امام صادق علیه السالم درباره آیه شریفه فوق رو

 "ابوالشرور المنافق"حضرت فرمودند: امانت یعنی والیت و منظور از انسان در آیه همان 

 است. 

 4ح 0/041تفسیر برهان 

 وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ُضرٌّ دَعا َربَّهُ ُمنِیباً ...

لَهُ نِعْمَهً مِْنهُ َنسِیَ ما کانَ یَدْعُوا إِلَیْهِ مِْن وَ إِذا مَسَّ الْإِنْساَن ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ ُمنِیباً إِلَیْهِ ثُمَّ ِإذا خَوَّ

 قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیِلهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیالً إِنَّکَ مِنْ أَصْحابِ النَّار

ز می او بایعنی: هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را می خواند، و به سوی 

گردد، اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آنچه را به خاطر آن قبال خدا را می 

خواند به فراموشی می سپرد، و برای خداوند شبیه هایی قرار می دهد، تا مردم را از راه 

 (0او منحرف سازد، بگو چند روزی از کفرت بهره گیر که از اصحاب دوزخی . )زمر/
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بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ  . مُحَمَّدُ

 سَالِمٍ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ، قَالَ:

 201ص: 

بًا سانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِیوَ إِذا مَسَّ الْإِنْ »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنْ َقوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: 

نَزَلَتْ فِی َأبِی الْفَصِیلِ ، إِنَّهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله عِنْدَهُ سَاحِراً، »قَالَ: « إِلَیْهِ

وْلِهِ فِی رَسُولِ مِنْ قَ -لَیْهِیَعْنِی تَائِباً إِ -دَعَا رَبَّهُ مُنِیباً إِلَیْهِ -یَعْنِی السُّقْمَ -فَکَانَ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ

 یَدْعُوا نَسِیَ ما کانَ »یَعْنِی الْعَافِیَهَ « ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَهً مِنْهُ»اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله مَا یَقُولُ 

لی اهلل ولُ فِی رَسُولِ اللَّهِ صمِمَّا کَانَ یَقُ -عَزَّ َو جَلَّ -یَعْنِی َنسِیَ التَّوْبَهَ إِلَی اللَّهِ« إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ

 قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلًا إِنَّکَ مِنْ أَصْحابِ»علیه و آله: إِنَّهُ سَاحِرٌ، وَ لِذلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: 

ه و رَسُولِهِ صلی اهلل علی وَ مِنْ -عَزَّ وَ جَلَّ -یَعْنِی إِمْرَتَکَ عَلَی النَّاسِ بِغَیْرِ حَقٍّ مِنَ اللَّهِ« النَّارِ

 «.آله

لیه فِی عَلِیٍّ ع -عَزَّ وَ َجلَّ -ثُمَّ عُطِفَ الْقَوُْل مِنَ اللَّهِ»قَالَ: ثُمَّ قَالَ َأبُو عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم: 

یْلِ ساجِدًا قانِتٌ آناءَ اللَّ أَمَّنْ هُوَ»السالم یُخْبِرُ بِحَاِلهِ وَ فَضِْلهِ عِنَْد اللَّهِ تَبَارَکَ وَ َتعَالی ، فَقَالَ: 

أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوُل « وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَهَ وَ یَرْجُوا رَحْمَهَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ

 « إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُواالْأَلْبابِ»بٌ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ أَنَّهُ سَاحِرٌ کَذَّا« وَ الَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ»اللَّهِ 

 «. هذَا تَأْوِیلُهُ یَا عَمَّارُ»قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم: 

عمّار ساباطی می گوید: از امام صادق علیه الساّلم پیرامون این آیه شریفه: وَ إِذا مَسَّ 

إِلَیْهِ ... پرسش کردم. امام علیه السّالم فرمود: این آیه در باره ابو  الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ ُمنِیباً

فصیل ]ابو بکر[ نازل شده است، زیرا پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در نظر او 

مردی ساحر و افسونگر بود و هر گاه بیمار می شد پروردگار خود را می خواند و به سوی 
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عقیده باطلی که در باره پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم  یعنی از -او بازمی گشت

نی یع -سپس هنگامی که خداوند نعمتی به او ارمغان می کرد -داشت توبه می کرد

آنچه را پیش از آن به درگاه خدا خوانده بود از یاد می  -تندرستی را به او باز می گرداند

 فرماید:برد و از این رو خداوند در پس آن می 

 202ص: 

.. قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلًا إِنَّکَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ ، یعنی فرمانروایی و اماراتی که بناحق و 

 دستوری از خداوند و پیامبر بر مردم یافتی.

راوی می گوید: سپس امام صادق علیه الساّلم فرمود: آن گاه خدای عزّ و جلّ سخن را 

متوجّه علی علیه الساّلم کرده و از وضع و فضیلتی که در پیشگاه خدای دارد چنین سخن 

 به میان می آورد:

وا رَحْمَهَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَهَ وَ یَرْجُ

الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ .امام صادق علیه الّسالم سپس 

 فرمود: ای عمّار! این است تأویل آن.

 444، ص: 15دارالحدیث(، ج  -الکافی )ط 

ا عَلی أَدْبارِهِمْ مِْن بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَیإِنَّ الَّذِینَ ارَْتدُّوا عَلی أَدْبارِهِمْ مِْن بَْعِد إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّو

 ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَیإِنَّ الَّذِینَ اْرتَدُّوا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما َتبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَی

 ا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَْعدِ ما تََبیَّنَ لَهُمُ الْهُدَیإِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّو

 (25یعنی: کسانی که بعد از روشن شدن حق به آن پشت کردند. )محمد/
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ی إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَل -وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی

مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَُهمُ الْهُدَی فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِیمَانِ فِی تَرْکِ وَلَایَهِ  أَدْبارِهِمْ

ُه  أَمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَی ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِینَ َکرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّ

مْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ قَالَ نَزَلَتْ وَ اللَّهِ فِیهِمَا وَ فِی أَتْبَاعِهِمَا وَ هُوَ قَْولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَنُطِیعُکُ

الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ علیه السالم عَلَی مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه وآله ذلِکَ ِبأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِیَن 

للَّهُ فِی عَلِیٍّ علیه السالم سَنُِطیعُکُمْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ قَالَ َدعَوْا بَنِی أَُمیَّهَ إِلَی کَرِهُوا ما نَزَّلَ ا

َو  مِیثَاقِِهمْ أَلَّا یُصَیِّرُوا الْأَمْرَ فِینَا بَْعدَ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه وآله وَ لَا یُعْطُونَا ِمنَ الْخُمُسِ شَیْئاً

هُمْ إِیَّاهُ لَمْ یَحْتَاجُوا إِلَی شَیْ ءٍ وَ لَمْ یُبَالُوا أَنْ یَکُونَ الْأَمْرُ فِیهِمْ فَقَالُوا سَنُطِیعُکُْم قَالُوا إِنْ أَعْطَیْنَا

ما نَزََّل  افِی بَعْضِ الْأَمْرِ الَّذِی دَعَوْتُمُونَا إِلَیِْه وَ ُهوَ الْخُمُسُ أَلَّا نُعِْطیَهُمْ ِمنْهُ شَْیئاً َو َقوْلُهُ کَرِهُو

ُهْم عَاللَّهُ وَ الَّذِی نَزَّلَ اللَّهُ مَا افْتَرَضَ عَلَی خَلْقِهِ مِنْ وَلَایَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم وَ کَانَ مَ

 نَسْمَعُ سِرَّهُْم ا الأَبُو ُعبَیْدَهَ وَ کَانَ کَاتِبَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَمْ َأبْرَمُوا أَمْراً فَِإنَّا مُبْرُِمونَ أَْم یَحْسَبُونَ َأنَّ

 «.1»وَ نَجْواهُمْ الْآیَهَ 

 200ص: 

إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلی »از امام جعفر صادق علیه السالم روایت است در قول خدای تعالی: 

های  به درستی که آنان که برگشتند بر پشت»، یعنی: « أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَی

ضرت که ح«. یش و کافر شدند، بعد از آن که راه راست از برای ایشان روشن شده بودخو

فالن و فالن و فالن یعنی ... از ایمان برگشتند به سوی کفر، در ترک کردن »فرمود: 

راوی می گوید که عرض کردم: قول خدای تعالی: «.والیت امیر المؤمنین علیه السالم

نازل  ، در شأن کی« ذِینَ کَرِهُوا ما نَزََّل اللَّهُ سَنُِطیعُکُمْ فِی َبعْضِ الْأَمْرِذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّ»

به خدا سوگند، که در شأن این دو و در شأن پیروان ایشان نازل شد. و این »شد؟ فرمود: 

معنی قول خدای عزّوجلّ است که جبرئیل علیه السالم آن را بر محمد صلی اهلل علیه و 

عْضِ سَنُطِیعُکُمْ فِی بَ»فی علی « ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِینَ کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ»آورد: آله فرود 
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وََّل الشَّیْطانُ سَ»که در: « آن آراستن شیطان و دراز گردانیدن آرزوی ایشان»، یعنی: «الْأَمْرِ

ذکور شد، واقع است، به سبب آن ، که در میانه آنچه در اول و دویم م« لَهُمْ وَ أَمْلی لَهُمْ

است که ایشان گفتند از برای آنان که ناخوش داشتند آنچه را که خدا فرو فرستاد در 

شأن علی علیه السالم، که زود باشد که فرمان بریم شما را در پاره ای از کارها. و حضرت 

امر خالفت  دایشان بنی امیّه را به سوی پیمان خویش دعوت کردند که نگذارن»فرمود که: 

بعد از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به ما منتقل شود و از خمس چیزی را به ما ندهند. و 

گفتند که: اگر خمس به ایشان دهیم، به چیزی محتاج نباشند و پروا نداشته باشند که امر 

خالفت در ایشان نباشد. پس گفتند: زود باشد که شما را اطاعت کنیم در بعضی از اموری 

 ما را به سوی آن دعوت نمودید، و آن خمس است که چیزی از آن به ایشان ندهیم. که

 204ص: 

، این است: آنچه خدا فرو « کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ»و معنی فرموده آن جناب که می فرماید: 

فرستاده، چیزی است که بر خلق خود واجب گردانیده از والیت امیر المؤمنین علیه السالم 

عبیده با ایشان و نویسنده ایشان بود که عهد نامه ایشان را نوشت، پس خدا فرو  و ابو

ر آیه، تا آخ« أَمْ َأبْرَمُوا أَمْراً فَِإنَّا مُبْرُِمونَ* أَمْ یَحَْسبُونَ أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَْجواهُمْ»فرستاد: 

ست. ن نوشتن صحیفه ابلکه محکم ساختند کاری را که آ»که ترجمه آن این است که: 

پس به درستی که ما نیز محکم سازندگانیم، بلکه می پندارند آن که ما نمی شنویم سخن 

نهانی ایشان را که در دل خود می دارند و سخن آشکار ایشان که به آن با یکدیگر 

مشورت می کنند و در گوشی می گویند. بلی آن را می شنویم و فرستادگان ما )یعنی: 

 «.ال( که در نزد ایشانند می نویسند آنچه می گویندحافظان اعم

 421، ص: 1اإلسالمیه(، ج  -الکافی )ط 

 403، ص: 2تحفه األولیاء )ترجمه أصول کافی(، ج 
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 وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ ِفی قُلُوبِکُمْ ...

 یان وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ اْلفُسُوقَ وَ الْعِصْ  وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ

یعنی: ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده، و آن را در دلهایتان زینت بخشیده، و 

 (4)به عکس( کفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است. )حجرات/

دُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ َعبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیٍر حَدَّثَنَا مُحَمَّ

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِهِ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی ُقلُوبِکُمْ یَعْنِی أَمِیرَ 

 رَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ.الْمُؤْمِنِینَ وَ کَ

 205ص: 

در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از امام صادق علیه السالم در ذیل این آیه چنین آمده است: 

 مقصود از ایمان, امیرالمومنین علیه السالم است که خداوند ایشان را در دلهای مومنین

زینت بخشیده است. و مقصود از کفر و فسوق و عصیان که خداوند آنها را در دلهای 

 مومنین منفور قرار داه است: فالنی و فالنی و فالنی )ابوبکر و عمر و عثمان( است. 

 2/013تفسیر قمی 

 فَبِأَیِّ آالءِ َربِّکُما تُکَذِّبانِ 

 فَبِأَیِّ آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

 (11امین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ )الرحمن یعنی: پس کد

سْلَمَ أَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

أَیِّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم َعنْ قَوْلِ اللَّهِ: فَبِعَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ 
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فُرَانِ بِمُحَمَّدٍ فَبِأَیِّ النِّعْمَتَْینِ تَکْ -آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ، قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ تَقَدَّسَ

 صلی اهلل علیه وآله أَمْ بِعَلِیٍّ علیه السالم.

معنای آیه فوق را از حضرت صادق علیه الساّلم سؤال کردند. ایشان فرمودند خداوند 

خطاب می کند بآن دو نفر )عمر و ابابکر( و می گوید به کدام یک از دو نعمت من که 

به بندگان عطا نمودم کافر شدید و تکذیب کردید به محمد صلّی اللّه علیه و آله یا به 

 ؟!  امیرالمومنین علیه السالم

 24/53, بحار االنوار 1/214, کافی 2/044, تفسیر قمی 5/130تفسیر نورالثقلین 

 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَهً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کََفرُوا ...

 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَهً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ قِیلَ هذَا الَّذِی کُْنتُمْ بِهِ تَدَُّعون 

یعنی: هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می بینند صورت کافران زشت و سیاه می 

گردد و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید. 

 (24)الملک/

 201ص: 

ه بِی عَبْدِ اللَّهِ علیوَ جَاءَ فِیمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِی أَعَْداءِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه وآله عَنْ أَ

دِ إِلَی مْالسالم إِذَا رَأَی أَبُو فُلَانٍ وَ فُلَانٌ مَنْزِلَ عَلِیٍّ علیه وآله یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِذَا دَفَعَ اللَّهُ لِوَاءَ الْحَ

فَعَهُ إِلَی ی یَدْرَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله تَحْتَهُ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ حَتَّ

عَلِیٍّ سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ قِیلَ هذَا الَّذِی کُنُْتمْ بِهِ َتدَّعُونَ أَیْ ِباسْمِهِ تُسَمُّونَ أَمِیَر 

 الْمُؤْمِنِین 
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از امام صادق علیه السالم روایت شده که حضرت در مورد این آیه فرمودند: هنگامی که 

فالنی )ابابکر و عمر( مقام و منزلت امیرالمومنین علیه السالم را می روز قیامت فالنی و 

بینند که خدای تبارک و تعالی لواء الحمد )پرچم حمد( را به دست پیامبر اکرم صلی اهلل 

علیه و اله می دهد و همه مالئک مقرب خدا و پیامبران فرستاده شده از جانب خدا, 

پرچم را به دست امیرالمومنین علیه السالم شرفیاب محضرش می شوند. پس پیامبر آن 

می دهد و در این هنگام روی کسانی که کافر شدند گرفته می شود )رو سیاه می شوند( 

و گفته می شود این همان است که به آن ادعا می کردید و این مقام را یعنی مقام 

 امیرالمومنین را برای خود می دانستید. 

 24ح 04/002بحاراالنوار 

 إِنَّ کِتابَ الُفجَّارِ لَفِی سِجِّین... کَالَّ

کاَلَّ إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّین... الَّذِینَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ * وَ ما یُکَذِّبُ بِهِ إاِلَّ کُلُّ 

ثُمَّ یُقاُل  نَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِیمِ *مُعْتَدٍ أَثِیمٍ * إِذا تُتْلی عَلَْیهِ آیاتُنا قالَ أَساِطیرُ الْأَوَّلِین ... ثُمَّ إِ

 .هذَا الَّذِی کُْنتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ * کاَلَّ إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفِی عِلِّیِّینَ * وَ ما أَدْراکَ ما عِلِّیُّون ..

ینَ آمَنُوا یَضْحَکُونَ * وَ إِذا مَرُّوا عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ * إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا کانُوا مِنَ الَّذِ

 بِهِمْ یَتَغامَزُون 

 204ص: 

یعنی: چنین نیست که آنها )درباره قیامت خیال می کنند( مسلما نامه اعمال فاجران در 

سجین است ... همانها که روز قیامت را انکار می کنند. و تنها کسانی آن را انکار می 

مان کس که وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می کنند که متجاوز و گنهکارند. ه

گوید: این افسانه های پیشینیان است!... سپس آنها مسلما وارد دوزخ می شوند. بعد به 

آنها گفته می شود این همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید! چنان نیست که 
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ه می است. و تو چ "علیین "آنها )در باره معاد( خیال می کنند، بلکه نامه اعمال نیکان در

 دانی علیین چیست؟ .... همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند.

بدکاران )در دنیا( پیوسته به مؤمنان می خندیدند. و هنگامی که از کنار آنها )جمع مؤمنان( 

 (00تا  4می گذشتند آنها را با اشارات مورد سخریه قرار می دادند. )مطففین/

مَّدُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ کَلَّا إِنَّ حَدَّثَنَا مُحَ

 إِلَی قَوْلِهِ الَّذِینَ  -کِتابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ قَالَ هُوَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ ما أَدْراکَ ما سِجِّینٌ

عَلَیْهِ آیاتُنا قاَل  ِإذا ُتتْلی -ینِ زُرَیْقٌ وَ حَبْتَرٌ وَ ما یُکَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍیُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّ

 أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ وَ هُمَا زُرَیْقٌ وَ حَبْتَرٌ کَانَا یُکَذِّبَانِ رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَی قَوْلِهِ إِنَّهُمْ لَصالُوا

ثُمَّ یُقالُ هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ یَعْنِی هُمَا وَ مَنْ تَبِعَهُمَا کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ الْجَحِیمِ هُمَا 

وَ ما أَدْراکَ ما عِلِّیُّونَ إِلَی قَوْلِهِ َعیْناً یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ وَ ُهمْ رَسُولُ اللَّهِ ص  -لَفِی عِلِّیِّینَ

 وَرُ الْمُؤْمِِنینَ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْأَئِمَّهُ ع إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا زُرَیْقٌ وَ حَبْتَرٌ وَ أَمِی

وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ بَِرسُولِ اللَّهِ ص إِلَی  -مَنْ تَبِعَهُمَا کانُوا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَکُونَ

 السُّورَهِ فِیهِمَا. آخِرِ

 200ص: 

 411، ص: 2تفسیر القمی، ج 

کلبی از امام صادق علیه السالم در مورد آیات فوق روایت می کند که حضرت فرمودند: 

کال ان الفجار لفی سجین, چنین نیست که آنها درباره قیامت خیال می کنند مسلما نامه "

 )ابابکر و عمر( هستند.آنان فالنی و فالنی  "اعمال فاجران در سجین است

ما ادراک ما سجین...الذین یکذبون بیوم الدین, و تو چه می دانی سجین چیست؟ تا آیه "

 فرمودند: منظور فالنی و فالنی هستند "شریفه: همانها که روز قیامت را انکار می کنند.
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صالوا  انهم"که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله را تکذیب می کنند تا این آیه شریفه 

 فرمودند: منظور آن دو نفرند. "الجحیم, آنها مسلما وارد جهنم می شوند

ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون, بعد به آنها گفته میشود که این همان چیزی است "

فرمودند: منظور آن دو و کسانی که از آن دو پیروی می  "که آن را تکذیب می کردید

 کنند هستند.

رب بها المقربون, چنان نیست که آنها درباره معاد خیال می کنند بلکه کلّا ان...عینا یش"

نامه اعمال نیکان در علیین است و تو چه می دانی علیین چیست؟ همان چشمه ای که 

و آنها پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله امیرالمونین علیه السالم و  "مقربان از آن می نوشند

 سین و پیشوایان علیهم السالم هستند.حضرت زهرا و امام حسن و امام ح

کسانی که مجرم و گنه کارند یعنی فالنی و فالنی )ابابکر و عمر( و  "ان الذین اجرموا.."

 پیروانشان هستند.

کانوا من الذین آمنوا یضحکون..., پیوسته به مومنان می خندیدند و هنگام عبور مومنان "

فرمودند به رسول خدا  "ر قرار می دادند.از کنار آنها ایشان را با اشارات مورد تمسخ

صلی اهلل علیه و اله می خندیدند و حضرت را مسخره می کردند. و تا پایان این سوره 

 سخن در مورد ابابکر و عمر است! 

 203ص: 

 2/411تفسیر قمی 

 وَ الشَّمْسِ وَ ُضحاها 

 إِذا جاَلَّها * وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تاَلها * وَ النَّهارِ
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یعنی: به خورشید و گسترش نور آن سوگند! و به ماه در آن هنگام که بعد از آن در آید. 

و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد. و قسم به شب آن هنگام که صفحه 

 (4تا  1زمین را بپوشاند. )شمس/

 وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ُتُه قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبِی عَْن سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَْن أَبِی َعبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ سَأَلْ

: الشَّمْسُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها، قَالَ

أَوْضَحَ اللَّهُ بِهِ لِلنَّاسِ دِینَهُمْ قُلْتُ: وَ الْقَمَرِ إِذا تاَلها قَالَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم 

ِه دُونَ آلِ رَسُولِ اللَّ -دُّوا لِلْأَمْرِقُلْتُ: وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها قَالَ: ذَلِکَ أَئِمَّهُ الْجَوْرِ الَّذِینَ اسْتَبَ

صلی اهلل علیه وآله وَ جَلَسُوا مَجْلِساً کَانَ آلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله أَوْلَی بِهِ مِنْهُمْ، 

غْشاها، یْلِ إِذا یَوَ هُوَ قَوْلُهُ: وَ اللَّ -فَغَشُّوا دِینَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ

 مَهَقَالَ: یَغْشَی ظُلْمُهُمْ ضَوْءَ النَّهَارِ، قُلْتُ: وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها قَالَ: ذَلِکَ الْإِمَامُ مِنْ ذُرِّیَّهِ فَاطِ

نَّهارِ إِذا وَ العلیها السالم یُسْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّهِ فَیُجَلِّی لِمَنْ یَسْأَلُهُ، فَحَکَی اللَّهُ قَوْلَهُ: 

 جَلَّاها

ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السالم پیرامون تفسیر آیات فوق سوال نمودم. حضرت 

فرمودند: مقصود از خورشید رسول خدا صلی اهلل علیه واله است که خدای عزوجل به 

م الوسیله او دین را برای مردم روشن می سازد. و مقصود از ماه امیرالمومنین علیه الس

است که از پی رسول خدا صلی اهلل علیه و اله آمد و آن حضرت, دانش را به طور کامل 

در او دمید )همانطور که ماه, نور خود را از خورشید کسب می کند( و مقصود از شب 

و تاریکی پیشوایان نا حق )ابوبکر و عمر و عثمان( هستند که از روی خود سری در برابر 

ستادند. و خالفت را غصب کردند و بر مسندی نشستند که خاندان رسول خدا ص ای

خاندان رسالت به آن سزاوار بودند. پرده تاریکی را با ستم و انحراف خود بر دین خدا 
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شب  سوگند به"پوشاندند و خداوند کار آنان را به این بیان حکایت کرده که فرمود: 

( از نسل فاطمه سالم اهلل علیها و مقصود از روز امام )مهدی "وقتی که زمین را فراگیرد.

است که درباره دین رسول خدا از او پرسش شود و او آن را برای پرسش کننده روشن 

 سازد و خدای عزوجل این جریانات را به این شکل بیان فرموده. 

 210ص: 

 0/50الکافی 

 عامِلَهٌ ناِصبَهٌ * تَصْلی ناراً حامَِیهً 

 حامِیَهً  عامِلَهٌ ناصِبَهٌ * تَصْلی ناراً

یعنی: آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند )و نتیجه ای عائدشان نشده(. و در آتش 

 (4و  0سوزان وارد می گردند. )غاشیه/

 . عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ حَنَانٍ:

لَا یُبَالِی النَّاصِبُ صَلّی أَمْ زَنی ، وَ هذِهِ الْآیَهُ نَزَلَْت »نَّهُ َقالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم أَ

 « .عامِلَهٌ ناصِبَهٌ تَصْلی ناراً حامِیَهً»فِیهِمْ : 

حنّان از امام صادق علیه السالم روایت می کند که حضرت فرمود: فایده ندارد برای 

 لیهم السالم( چه نماز بخواند یا زنا کندناصبی )دشمن امیرالمومنین و اوالد معصومینش ع

 ! و این آیه هم درباره آنها نازل گشته که می فرماید: عامله ناصبه * تصلی نارا حامیه. 

 (0/110)الکافی 

 یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ 
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تْ وُجُوهُهُمْ أَ کَفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ فَذُوقُوْا یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّ

 (101الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمْ تَکْفُرُونَ)

آن روز که گروهی سپیدروی و گروهی سیه روی شوند به آنان که سیه روی شده اند 

می گویند: آیا شما پس از ایمان آوردنتان کافر شدید؟ به سبب کافر شدنتان بچشید 

 ا را. عذاب خد

عن جعفر بن محمد علیه اسالم قال یحشر یوم القیامه شیعه علی رواء مرویین مبیضه 

وجوههم و یحشر أعداء علی یوم القیامه ]و[ وجوههم ]مسوده ظامئین [ ثم قرأ یَوْمَ تَْبیَضُّ 

 وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ مثله

امام صادق علیه اسالم فرمود:شیعیان امیرمومنان علیه اسالم درقیامت سیراب ورو سفید 

محشور می شوندودشمنان آن حضرت با روی سیاه وتشنه محشورخواهندشد،سپس آیه 

 شریفه راقرائت فرمود.

 32تفسیر فرات الکوفی، ص: 

 إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ

 211ص: 

 إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی»علیهما السالم عن قول اهلل عز و جل: ...  سألت الصادق جعفر بن محمد

 یعنی اعدانا« خُسْرٍ

امام صادق علیه السالم فرمود:مراد ازانسانی که در زیان است درآیه دشمنان ما اهلبیت 

 هستند.

 111ص 5نورالثقلین ج
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 مَوْجٌ ِمنْ فَوْقِه ..أَوْ کَظُلُماتٍ فی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوِْقهِ 

عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبد اهلل علیه السالم یقول فی قول اهلل أَوْ کَظُلُماتٍ فالن 

و فالن فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ َموْجٌ یعنی نعثل مِنْ فَوِْقهِ مَوْجٌ طلحه و زبیر ظُُلماتٌ بَعْضُها فَوَْق 

ه إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ فی ظلمه فتنتهم لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ بَعْضٍ معاویه و یزید و فتن بنی أمی

یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ یعنی إماما من ولد فاطمه علیه السالم فَما لَهُ مِنْ نُورٍ فما له 

 من إمام یوم القیامه یمشی بنوره

أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ قال: إنما المؤمنون یوم القیامه  یعنی کما فی قوله: یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ

 نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ حتی ینزلوا منازلهم من الجنان.

در تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه الساّلم روایت کرده است که: ظُلُماتٌ 

اشاره است به فتنه ابو بکر و عمر؛ و یَغْشاهُ مَوْجٌ مراد فتنه عثمان است؛ ِمنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ اشاره 

ه و سایر بنی یاست به فتنه طلحه و زبیر؛ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ اشاره به فتنه های معاو

امیّه است. هرگاه مؤمن دست خود را در تاریکیهای فتنه های ایشان بدرآورد نزدیک 

 نیست که تواند دید؛ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ یعنی:

ا در هر کس را خدا از برای او امامی از فرزندان فاطمه علیها السّالم قرار نداده پس او ر

قیامت امامی نخواهد بود که به نور او راه رود، چنانکه در آیه دیگر فرموده است نُورُُهْم 

(فرمود که: یعنی ائمه مؤمنین در قیامت نور ایشانند که در 1یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ)

ت نازل پیش رو و دست راست ایشان می روند تا شیعیان را در منازل ایشان در بهش

 (.2گردانند )

 212ص: 

 .0(. سوره تحریم: 1) 
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 .101/ 2(. تفسیر قمی 2) 

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا َصدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذی 

عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن جعفر بن محمد و أبی جعفر ع فی قول اهلل: 

ثمان إلی آخر اآلیه قال: نزلت فی ع« ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذی  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»

 و جرت فی معاویه و أتباعهما 

ازامام صادق علیه السالم رایت شده که آیه شریفه درباره عثمان نازل شده،و در معاویه 

 وپیروان آن دوهم جاری است

 144، ص: 1کتاب التفسیر، ج 

 نَّهُمْ ِفی لَحْنِ الْقَْولِ وَ لَتَعْرِفَ

أحمد بن محمد بن خالد البرقی: بإسناد مرفوع، قال: قلت ألبی عبد اهلل )علیه السالم(: کان 

 أجل، کان یعرف اثنی عشر رجال، و أنت تعرف»حذیفه بن الیمان یعرف المنافقین؟ فقال: 

تدری  هُمْ فِی لَحْنِ اْلقَوْلِ، فهلأثنی عشر ألف رجل، إن اهلل تبارک و تعالی یقول: وَ لَتَعْرَِفنَّ

بغض علی بن أبی طالب )صلوات اهلل علیه( و رب »قلت: ال و اهلل. قال: « ما لحن القول؟

 «الکعبه

محمّد بن علی یا دیگری میگوید بحضرت صادق علیه الساّلم عرضکردم آیا حذیفه بن 

ت و شما دوازده هزار یمان منافقین را می شناخت مردی گفت او دوازده نفر را می شناخ

نفر را میشناسی خداوند تبارک و تعالی میفرماید: لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ میدانی بد زبانی 

 چیست. عرضکردم نه بخدا فرمود بغض علی بن ابی طالب بپروردگار کعبه قسم.

 134، ص: 5امامت، ج 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 41، ص: 5البرهان فی تفسیر القرآن، ج 

 لْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ ال یُؤْتُونَ ...وَ وَیْلٌ لِ

أخبرنا أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبی جمیل ]جمیله[ عن 

أبان بن تغلب قال قال لی أبو عبد اهلل علیه السّالم: یا أبان أ تری أن اهلل عز و جل طلب من 

تُوَن لٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ ال یُؤْوَ وَیْ»المشرکین زکاه أموالهم و هم یشرکون به حیث یقول: 

قلت له: کیف ذلک جعلت فداک فسره لی فقال ویل « الزَّکاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کافِرُونَ

للمشرکین الذین أشرکوا باإلمام األول و هم باألئمه اآلخرین کافرون، یا أبان إنما دعا اهلل 

  و برسوله افترض علیهم الفرائضالعباد إلی اإلیمان به فإذا آمنوا باهلل

 210ص: 

ابان بن تغلب گفت حضرت صادق علیه الساّلم فرمود: ابان! خداوند از مشرکین زکات 

مالشان را نخواسته در حالی که مشرک باشند چنانچه در این آیه می فرماید وَ وَیٌْل 

رَهِ هُمْ کافِرُونَ عرضکردم آقا! فدایت شوم لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ ال یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ بِالْآخِ

این مطلب را برایم توضیح بدهید.فرمود وای بر مشرکین که شرک آوردند در مورد امام 

اول آنها در مورد ائمه دیگر هم کافرند. ابان! خداوند مردم را دعوت بایمان بخود کرده 

 شود. وقتی ایمان بخدا و پیامبر آوردند واجبات بر آنها الزم می

 51، ص: 1امامت، ج 

 قل اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ َمنْ تَشاءُ وَ ...

 کِتفسیر العیاشی عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْ

زِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ فََقدْ آتَی اللَّهُ بَنِی ُأمَیَّهَ الْمُلْکَ فَقَالَ لَیَْس تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْ
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هُ الثَّوْبُ لَحَیْثُ یَذْهَبُ النَّاسُ إِلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ آتَانَا الْمُلْکَ وَ أَخَذَهُ بَنُو أُمَیَّهَ بِمَنْزِلَهِ الرَّجُلِ یَکُونُ 

 لَیْسَ هُوَ لِلَّذِی أَخَذَهُ .وَ یَأْخُذُهُ الْآخَرُ فَ

تفسیر عیاشی: داود بن فرقد گفت بحضرت صادق علیه الساّلم عرضکردم تفسیر آیه قُِل 

اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ خداوند به بنی امیه 

ور که مردم خیال می کند نیست خداوند ملک را نیز ملک را عنایت کرده فرمود آن ط

بما داد بنی امیه گرفتند مثل اینکه کسی لباسی دارد دیگری از او میگیرد مال کسی که 

 گرفته، نیست.

 203، ص: 20بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ 

زَاهِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی 

انَهُْم مبْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ آَمنُوا وَ َلمْ یَلْبِسُوا إِی

ءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اهلل علیه وآله مِنَ الْوَلَایَهِ وَ لَمْ یَخْلِطُوهَا ِبوَلَایَهِ فُلَانٍ وَ فُلَاٍن بِظُلْمٍ قَالَ بِمَا جَا

 فَهُوَ الْمُلَبَّسُ بِالظُّلْمِ .

 214ص: 

عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه الّسالم در باره آیه الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلِْبسُوا 

إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ فرمود ایمان بآنچه پیامبر آورده از والیت و مخلوط نکرده اند ایمان خود 

 را بوالیت فالن و فالن، اینست ایمان آغشته بظلم. 

 242، ص: 1امامت، ج 

 یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ ِبظُلْمٍ  وَ مَنْ
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َبَه عْعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ َقالَ ع نَزَلَتْ فِیهِمْ حَیْثُ دَخَلُوا الْکَ

حَدُوا مُؤِْمنِینَ علیه السالم فَأَلْفَتَعَاهَُدوا وَ تَعَاَقدُوا عَلَی کُفْرِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ بِمَا نُزِّلَ فِی أَمِیرِ الْ

 فِی الْبَیْتِ بِظُلْمِهِمُ الرَّسُولَ وَ وَلِیَّهُ فَبُْعداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ . 

اسناد از حضرت صادق نقل میکند در باره آیه وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُْلمٍ فرمود این آیه 

د کعبه شدند و در آنجا پیمان بستند و قرار گذاشتند در باره آنها نازل شد موقعی که وار

که کفر و انکار ورزید در مورد والیت امیر المؤمنین علیه الساّلم در خانه خدا مرتد شدند 

 و قرار گذاشتند که ظلم کنند به پیامبر و جانشینش، چقدر بدبختند ستمکاران.

 241، ص: 1امامت، ج 

 کافِرینَسَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْ

 (1سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ )معارج/

 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ 

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَّهِ تََعالَی سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْکافِرینَ بِوَلَایَهِ عَلِیٍّ 

لَهُ دافٌِع ثُمَّ قَالَ هَکَذَا وَ اللَّهِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ علیه السالم عَلَی مُحَمٍَّد صلی اهلل علیه و  لَیْسَ

 آله .

کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه الساّلم در مورد آیه سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقٍِع 

یل آورد فرمود بخدا قسم این طور جبرئ لِلْکافِرینَ فرمود کافران بوالیت علی لَیْسَ لَهُ دافِعٌ

 برای حضرت محمّد

 215ص: 

 240، ص: 1امامت، ج 
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 وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ ِمنَ الْقَْولِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَِمیدِ 

 (24وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَْولِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمید) الحج/

 نِ ابْنِ أُورَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَنِ الْمُعَلَّی عَ

 وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِهِ وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ 

وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ ْبُن  هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ قَالَ ذَاکَ حَمْزَهُ وَ جَعْفَرٌ وَ عُبَیْدَهُ

کُمْ یَعْنِی الْأَسْوَدِ وَ عَمَّارٌ هُدُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَوْلِهِ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِ

ثَّاِلَث وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ الأَمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ 

. 

عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق در باره آیه وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا 

 إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ.

 عمارند که هدایتفرمود آنها حمزه و جعفر و عبیده و سلمان و ابو ذر و مقداد بن اسود و 

بجانب امیر المؤمنین علیه الساّلم یافتند حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ یعنی امیر 

 المؤمنین محبت ایمان را در دل شما انداخت و آن را بنظر شما آراست.

طا را ند نمود در نظر شما کفر و فسق و خوَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ و ناپس

 که مراد از این سه فقره اولی و دومی و سومی است. 

 240، ص: 1امامت، ج 

 وَ الَّذینَ سَعَوْا فی آیاتِنا مُعاجِزینَ أُولِئکَ أَصْحابُ الَْجحیم 

 (50حج /فَالَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَریم )ال
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 211ص: 

کنز جامع الفوائد و تأویل اآلیات الظاهره بِهَذَا الْإِسْنَادِ َعنْهُ عَنْ أَِبیهِ علیه السالم فِی قَوْلِ اللَِّه 

 عَزَّ وَ جَلَّ فَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ قَالَ أُولَئِکَ آلُ مُحَمَّدٍ 

ه السالم وَ الَّذِینَ سَعَوْا فِی قَطْعِ مَوَدَّهِ آلِ مُحَمَّدٍ مُعاجِزِینَ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَحِیمِ قَاَل علی

 هِیَ الْأَرْبَعَهُ نَفَرٍ یَعْنِی التَّیْمِیَّ وَ الْعَدِیَّ وَ الْأُمَوِیَّیْنِ .

 َمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِاز حضرت صادق علیه السالم نقل کرد که در باره آیه فَالَّذِینَ آ

لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ فرمود اینها آل محمّدند وَ الَّذِینَ سَعَوْا کسانی سعی میکنند در 

قطع محبت آل محمّد مُعاجِزِینَ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَحِیمِ فرمود آنها همان چهار نفرند 

 ا ابو سفیان(.یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و معاویه )ی

 200، ص: 1امامت، ج 

 ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ. قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ 

 (22أَفَمَنْ یَمْشی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یَمْشی سَوِیًّا عَلی صِراطٍ مُسْتَقیم ) الملک/

هِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ تَفْسِیرِ هَذِهِ اْلآیَهِ ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ 

مِنَ الْمُصَلِّینَ قَالَ عَنَی بِهَا لَمْ نَکُنْ مِنْ أَتْبَاعِلیه السالم الْأَئِمَّهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ َو  نَکُ

َق بِتَعَالَی فِیهِمْ وَ السَّابُِقونَ السَّابِقُونَ ُأولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ أَمَا تَرَی النَّاسَ یُسَمُّونَ الَّذِی یَلِی السَّا

ی الْحَلْبَهِ مصلی ]الْمُصَلِّیَ [ فَذَلِکَ الَّذِی َعنَی حَیْثُ قَاَل لَمْ نَکُ مِنَ الُْمصَلِّینَ لَمْ نَکُ مِْن فِ

 أَتْبَاعِ السَّابِقِینَ 

ا سَلَکَکُمْ م»ادریس بن عبد اللَّه از حضرت صادق علیه السالم نقل کرد که از تفسیر آیه 

می پرسند چه شد که شما جهنمی شدید می گویند: « نَ الْمُصَلِّینَفِی سَقَرَ. قالُوا لَمْ نَکُ مِ
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ما نمازخوان نبودیم فرمود: منظور اینست که ما از پیروان ائمه که در این آیه اشاره می 

 فرماید نبودیم ...

 214ص: 

 4، ص: 2امامت، ج 

 فَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی 

 ( 22عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یَمْشی سَوِیًّا عَلی صِراطٍ مُسْتَقیم )الملک / أَ فَمَنْ یَمْشی مُکِبًّا

ْن  أَبُو َعبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی َقوْلِهِ أَ فَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَْهدی َأیْ أَعْدَاُؤهُمْ أَمَّ

 نُ وَ الْمِقْدَادُ وَ عَمَّارٌ وَ أَصْحَابُهُ.یَمْشِی سَوِیًّا عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ قَالَ سَلْمَا

حضرت صادق علیه الساّلم در باره آیه: فَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَْهدی آیا کسی که 

 بر روی زمین افتاده راه میرود در راه واقعی است یعنی دشمنان آل محمد. 

 15، ص: 2امامت، ج 

 خِذْ فُالناً خَلِیلًایا وَیْلَتی لَیْتَِنی لَمْ أَتَّ

 ( 20یا وَیْلَتی لَیْتَنی لَمْ أَتَّخِذْ فاُلناً خَلیال)الفرقان : 

 َما هِعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّ

 عَلِیٍّ قَالَ یا وَیْلَتی لَیْتَنِی لَمْ أَتَِّخذْ فاُلناً خَلِیلًا وَ إِنَّمَا هِیَ فِی مُصْحَفِکَنَی اللَّهُ فِی کِتَاِبهِ حَتَّی 

 علیه السالم یَا وَیْلَتَی لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذِ الثَّانِیَ خَلِیلًا وَ سَیَظْهَرُ یَوْماً .

 خداوند در ابو الخطاب از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که فرمود: بخدا قسم

در مصحف  «یا وَیْلَتی لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فاُلناً خَلِیلًا»کتاب خود با اشاره نفرموده در این آیه 
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ی را بعنوان کاش دوم«یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ الثانی خلیال»علی علیه الساّلم چنین است:

 دوست انتخاب نکرده بودم و بزودی آشکار خواهد شد. 

 11: ، ص2امامت، ج 

 وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیَِّئهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ ...

 210ص: 

 ( 30وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ ما کُنْتُمْ َتعْمَلُون )النمل /

دِ اللَّهِ علیه السالم إِنَّ أَبَا أُمَیَّهَ یُوسُفَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْ

ی أَُبو نِعَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَا یَضُرُّ مَعَ الْإِیمَانِ عَمَلٌ وَ لَا یَنْفَعُ مَعَ الْکُفْرِ عَمَلٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ یَسْأَلْ

هََذا َأنَّهُ مَنْ عََرفَ الْإِمَاَم مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه وآله َو أُمَیَّهَ عَنْ تَفِْسیرِهَا إِنَّمَا َعنَیْتُ بِ

 انْتَفََع وَتَوَلَّاهُ ثُمَّ عَمِلَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ عَمَلِ الْخَیْرِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِکَ وَ ضُوعِفَ لَهُ أَضْعَافاً کَثِیرَهً 

فَهَذَا مَا عَنَیْتُ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْأَعْمَاَل  بِأَعْمَالِ الْخَیْرِ مَعَ الْمَعْرِفَهِ

بْدُ اللَّهِ بُْن عَالصَّالِحَهَ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا إِذَا تَوَلَّوُا الْإِمَامَ الْجَائِرَ الَّذِی لَیْسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ 

لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُوَن  أَبِی یَعْفُورٍ أَ

ْل هَ  فَکَیْفَ لَا یَنْفَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِمَّنْ یُوَالِی أَئِمَّهَ الْجَوْرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَِّه علیه السالم

ُه لمَا الْحَسََنهُ الَّتِی عَنَاهَا اللَّهُ تَعَالَی فِی هَذِهِ الْآیَهِ هِیَ مَعْرِفَهُ الْإِمَامِ َو طَاعَتُهُ وَ قَْد قَالَ اتَدْرِی  لَّ

مَا أَرَادَ نَّتَعَالَی وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما کُنْتُمْ تَْعمَلُونَ وَ إِ

یَوَْم  بِالسَّیَِّئهِ إِنْکَارَ الْإِمَامِ الَّذِی هُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم مَنْ جَاءَ

عَالَی یَوَْم یَتِنَا أََکبَّهُ اللَّهُ تَالْقِیَامَهِ ِبوَلَایَهِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ جَاءَ ُمنْکِراً لِحَقِّنَا جَاحِداً لِوَلَا

 الْقِیَامَهِ فِی النَّارِ .
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امالی: از عمار ساباطی نقل میکند که بحضرت صادق علیه الساّلم عرضکردم ابو امیه 

 یوسف بن ثابت برایم نقل کرد که شما فرموده اید:

 213ص: 

 «ال یضر مع االیمان عمل و ال ینفع مع الکفر عمل»

 یمان عمل زیان نمیرساند و با کفر نیز عمل سودی ندارد.با داشتن ا

فرمود ابو امیه از منظورم پرسید که از این حرف چیست، منظورم از این سخن آن بود که 

هر کس عارف بمقام امام از آل محمّد باشد و او را دوست بدارد سپس هر چه مایل است 

شود چندین برابر باو پاداش خواهند  برای خود از اعمال خیر انجام دهد از او پذیرفته می

 داد با معرفت از کار خوب بهره مند می شود، منظورم این بود.

همین طور است که خداوند اعمال مردم را نخواهد پذیرفت در صورتی که دوستدار و 

 طرفدار امام ستمگری باشند که از جانب خدا تعیین نشده.

عبد اللَّه بن ابی یعفور گفت مگر خداوند در این آیه نمیفرماید: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فََلهُ خَیٌْر 

مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ پس چگونه سود نخواهد برد کسی که عمل صالحی 

 انجام دهد با دوست داشتن پیشوایان جور.

و سلم فرمود میدانی حسنه ای که در آیه است منظور  حضرت صادق صلی اللَّه علیه و آله

چیست؟ یعنی معرفت امام و اطاعت از او خداوند در این آیه فرموده: وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیَِّئِه 

فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ از سیئه منظورش انکار امامی 

 جانب خدا تعیین شده. است که از
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آنگاه حضرت صادق علیه الساّلم فرمود هر کس روز قیامت با والیت امام ستمگر وارد 

محشر شود بستگی با خدا ندارد و منکر حق و والیت ما خاندان است خداوند او را در 

 آتش جهنم سرازیر میکند. 

 220ص: 

  41 ، ص:2بحار األنوار(، ج 24تا  20بخش امامت ) ترجمه جلد 

 وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنی 

 فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنی وَ کَذَّبَ

 ( 3-5)اللیل/-بِالْحُسْنی 

سَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تفسیر القمی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُ

الْحُصَیْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم 

لْیُسْری وَ أَمَّا هِ فَسَنُیَسِّرُهُ لِفِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی قَالَ بِالْوَلَایَ

 مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنی وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنی قَالَ بِاْلوَلَایَهِ فَسَنَُیسِّرُهُ لِلْعُسْری .

عبد االعلی از ابو الخطاب نقل کرد که حضرت صادق علیه الساّلم در مورد آیه: فَأَمَّا مَنْ 

ا أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِا لُْحسْنی فرمود یعنی تصدیق والیت کند فَسَُنیَسِّرُهُ لِلْیُسْری وَ أَمَّ

 مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنی وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنی یعنی تکذیب والیت کند فََسنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْری .

 41، ص: 2امامت، ج 

 وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ُضرٌّ دَعا َربَّهُ ُمنِیباً إِلَیْهِ 
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هِ مِْن إِذا مَسَّ الْإِنْساَن ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ ُمنیباً إِلَیْهِ ثُمَّ ِإذا خَوَّلَهُ نِعْمَهً مِْنهُ َنسِیَ ما کانَ یَدْعُوا إِلَیْوَ 

الزمر/ )قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلیالً إِنَّکَ مِنْ أَصْحابِ النَّار

0 ) 

زَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَ

انَ رَسُوُل کَ وَ جَلَّ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِیباً إِلَیْهِ قَالَ نَزَلَتْ فِی أَبِی الْفَصِیلِ أَنَّهُ

لَیْهِ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهِ عِنْدَهُ سَاحِراً فَکَانَ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ یَعْنِی السُّقْمَ دَعَا رَبَّهُ مُنِیباً إِلَیْهِ یَعْنِی تَائِباً إِ

 ما کاَن ی الَْعافِیَهَ نَسِیَفِی رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله مَا یَقُولُ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَهً ِمنْهُ یَعْنِ

صلی  یَدْعُوا إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ یَعْنِی نَسِیَ التَّوْبَهَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا کَانَ یَقُولُ فِی رَسُولِ اللَّهِ

 اهلل علیه وآله إِنَّهُ سَاحِر

 221ص: 

اَن دم: وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسعمار ساباطی گفت از حضرت صادق علیه الساّلم این آیه را پرسی

ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِیباً إِلَیْهِ فرمود در باره ابو الفصیل )ابو بکر( نازل شده او پیامبر اکرم را ساحر 

 میدانست وقتی مبتال به بیماری می شد )اذا مسه الضر(

 105، ص: 2امامت، ج 

 وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ 

تأویل اآلیات الظاهره مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ کنز جامع الفوائد و 

قُلْتُ  الَ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَ

السالم مَا مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ قَالَ الَّذِینَ هَمَزُوا آلَ  لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه

 مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَ لَمَزُوهُمْ وَ جَلَسُوا مَجْلِساً کَانَ آلُ مُحَمَّدٍ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ .
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ت؟ عنی این آیه چیسمحمّد بن سلیمان گفت: بحضرت صادق علیه الساّلم عرض کردم م

وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ فرمود یعنی وای بر کسانی که جلوگیری از حق آل محمّد صلی اللَّه 

 علیه و آله و سلم کردند و بر آنها خورده گرفته مقامی که متعلق بآنها بود صاحب شدند. 

 214، ص: 2امامت، ج 

 سَأُرْهِقُهُ َصعُوداً 

 ( 14)المدثر/سَأُرْهِقُهُ صَعُودا

 اقَالَ أَبُو َعبْدِ اللَّهِ ع صَعُودٌ جَبَلٌ فِی النَّارِ مِنْ نُحَاسٍ یُحْمَلُ عَلَیْهِ حَبْتَرٌ لَیَصْعَدَهُ کَارِهاً فَإِذَ

لُ هَکَذَا مَا شَاَء اضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْجَبَلِ ذَابَتَا حَتَّی تَلْحَقَا بِالرُّکْبََتیْنِ فَإِذَا رَفَعَهُمَا عَادَتَا فَلَا یَزَ

 اللَّه 

سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً حضرت صادق فرمود صعود کوهی است در جهنم از مس که ابا بکر را 

وادار می کنند بر آن باال رود وقتی دستش را بر روی کوه میگذارد کوه ذوب می شود 

میگردد  ربطوری که دستهایش بزانو می رسد باز تا دست بر می دارد و کوه بحالت اول ب

 همین طور هست تا وقتی خدا بخواهد. 

 222ص: 

 244، ص: 2امامت، ج 

 ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَالَثهٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ ...

ْم هُ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثاَلثَهٍ إِالَّ هُوَ رابِعُ

وَ ال خَمْسَهٍ إِالَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْنی مِْن ذلِکَ وَ ال أَکْثَرَ إِالَّ ُهوَ مَعَُهْم أَیْنَ ما کانُوا ثُمَّ 

 ( 4ئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلیم )المجادله /یُنَبِّ
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عن علی، عن علی بن الحسین، عن علی بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اهلل 

ٍه مْ وَ ال خَمْسَ )علیه السالم(، فی قول اهلل عز و جل: ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثاَلثَهٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُ

مِلُوا عَإِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال َأدْنی مِنْ ذلِکَ وَ ال َأکْثَرَ إِلَّا هَُو مَعَهُْم أَیْنَ ما کانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما 

 یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ.

یده بن الجراح، و عبد الرحمن بن عوف، نزلت هذه اآلیه فی فالن، و فالن، و أبی عب»قال: 

و سالم مولی أبی حذیفه، و المغیره بن شعبه، حیث کتبوا الکتاب بینهم، و تعاهدوا و 

توافقوا: لئن مضی محمد ال تکون الخالفه فی بنی هاشم و ال النبوه أبدا، فأنزل اهلل عز و 

 «.جل فیهم هذه اآلیه

علوی )رحمه اهلل(، قال: أخبرنا علی بن إبراهیم، ابن بابویه، قال: حدثنا حمزه بن محمد ال

عن أبیه، عن محمد ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینه، عن أبی عبد اهلل )علیه السالم(، و 

 ذکر مثل الحدیث األول .

ابو بصیر از حضرت صادق علیه الساّلم در باره آیه ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی َثالثَهٍ إِلَّا هُوَ رابُِعهُْم 

 خَمْسَهٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْنی مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا ثُمَّ وَ ال

یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الِْقیامَهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ فرمود این آیه در باره فالن و فالن و 

بد الرحمن بن عوف و سالم مولی ابی حذیفه و مغیره بن شعبه نازل ابو عبیده جراح و ع

شده چون اینها پیمانی نوشتند و قرار گذاشتند که وقتی محمّد از دنیا رفت نباید خالفت 

 و نبوت هر دو در بنی هاشم باشد. خداوند این آیه را در باره آنها نازل نمود. 

 220ص: 

 002، ص: 2امامت، ج 

 مْ عَلی مَنْ َتنَزَّلُ ...هَلْ أُنَبِّئُکُ
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 (  221هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلی مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطین )الشعراء /

ابن بابویه، قال: حدثنی أبی، و محمد بن الحسن )رضی اهلل عنهما(، قاال: حدثنا محمد بن 

یحیی العطار، و أحمد بن إدریس جمیعا، عن محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران 

ن یعقوب بن یزید، عن الحسن ابن علی بن فضال، عن داود بن أبی یزید، عن األشعری، ع

رجل، عن أبی عبد اهلل )علیه السالم(، فی قول اهلل عز و جل: هَلْ ُأنَبِّئُُکمْ عَلی مَنْ تَنَزَُّل 

مزه بن ح هم سبعه: المغیره، و بنان، و صائد، و»الشَّیاِطینُ تَنَزَّلُ عَلی کُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ، قال: 

 « عماره البربری، و الحارث الشامی، و عبد اهلل بن الحارث، و ابن الخطاب

مردی از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که در مورد آیه هَلْ أُنَبُِّئکُمْ عَلی مَنْ تَنَزَّلُ 

و صائد و  یانالشَّیاِطینُ َتنَزَّلُ عَلی کُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ فرمود آنها هفت نفر بودند مغیره و ب

 حمزه بن عماره البربری و حارث شامی و عبد اللَّه بن حارث و ابو الخطاب.

 130، ص: 0امامت، ج 

 وَ إِنْ تُبْدُوا ما ِفی أَنْفُسِکُمْ أَوْ ...

هِ اللَّهُ بِ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوُه یُحاسِبْکُمْ 

 (204فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیر)البقره / 

أَوْ  -وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ»عن سعدان عن رجل عن أبی عبد اهلل علیه السالم فی قوله: 

 قال:« رُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُفَیَغْفِ -تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ

 حقیق علی اهلل أن ال یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من حبهما 

 224ص: 
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سعدان از مردی از حضرت صادق علیه الساّلم نقل کرد که در باره آیه وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی 

أَنْفُسِکُمْ َأوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ فرمود سزاوار است 

یک دانه خردل محبت آن دو  که خداوند داخل بهشت نکند کسی را که در دل باندازه

 )ابوبکر وعمر(را داشته باشد.

 41، ص: 5امامت، ج 

 إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ 

عن أحمد بن الحسین، عن أحمد بن إبراهیم، و الحسن بن البراء، عن علی بن حسان، عن 

بعض  صرنا فی عبد الرحمن بن کثیر، قال: حججت مع أبی عبد اهلل )علیه السالم( فلما

«. یج!ما أکثر الضجیج و أقل الحج»الطریق صعد علی جبل، فأشرف ینظر إلی الناس، فقال: 

فقال له داود الرقی: یا بن رسول اهلل، هل یستجیب اهلل دعاء هذا الجمع الذی أری؟ قال: 

م( إن اهلل ال یغفر أن یشرک به، إن الجاحد لوالیه علی )علیه السال -یا أبا سلیمان -ویحک»

 «.کعابد وثن

إنه  -یمانیا أبا سل -ویحک»قلت: جعلت فداک، هل تعرفون محبیکم و مبغضیکم؟ قال: 

لیس من عبد یولد إال کتب بین عینیه: مؤمن أو کافر؛ ]و إن الرجل لیدخل إلینا بوالیتنا و 

 بالبراءه من أعدائنا، فنری مکتوبا بین عینیه:

 «فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ نعرف عدونا من ولینا مؤمن أو کافر؛ قال اهلل [ عز و جل: إِنَّ

حضرت صادق علیه الساّلم بحج رفتند در بین راه امام علیه السّالم بر فراز کوهی رفت و 

مردم را از نظر گذرانید. فرمود چقدر سر و صدا زیاد است ولی حاجی کم است. داود 

د دعای این جمعیت را مستجاب میکند. فرمود رقی عرضکرد یا ابن رسول اللَّه آیا خداون

وای بر تو ای ابا سلیمان خداوند نمی آمرزد کسی را که برایش شریک قرار دهد و منکر 
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والیت علی مانند بت پرست است.عرضکرد که آیا شما دوست و دشمنتان را میشناسید. 

او نوشته می  انیسلیمان هیچ کس متولد نمیشود مگر اینکه در پیش -فرمود وای بر تو ابا

شود. مؤمن یا کافر است. شخصی پیش ما می آید با والیت ما و بیزاری از دشمنانمان ما 

می بینیم در پیشانیش نوشته است مؤمن است یا کافر، خداوند در قرآن میفرماید إِنَّ فِی 

 ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ ما دشمنانمان را از دوست مان باز میشناسیم. 

 225ص: 

 143، ص: 5امامت، ج 

 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُْبطِلُوا أَعْمالَکُمْ 

لٍِب اقَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَْبدِ اللَّهِ یَْعنِی ابْنَ ]َأبِی [ غَ

 قَالَ حَدَّثَنِی ]ابْنُ حَمْزَهَ[ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَالِکُ بْنُ عَطِیَّهَ قَالَ حَدَّثَنِی

 آمَُنوا نَیَزِیدُ بْنُ فَرْقَدٍ النَّهْدِیُّ َأنَّهُ قَاَل قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع ]فِی قَوْلِِه تَعَالَی [ یا أَیُّهَا الَّذِی

لرَّسُوَل ا أَطِیُعوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ ]یَعْنِی [ إِذَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَ أَطَاعُوا

 مَا یُبْطِلُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ عَدَاَوتُنَا ُتبْطِلُ أَعْمَالَهُم 

یزید بن فرقد نهدی گفت حضرت صادق علیه الساّلم فرمود: در مورد آیه اللَّهَ وَ َأطِیعُوا 

شود. یالرَّسُولَ وَ ال تُبْطُِلوا َأعْمالَکُمْ وقتی اطاعت از خدا و پیامبر بکنند اعمالشان باطل نم

 و فرمود دشمنی با ما اعمال آنها را باطل میکند. 

 112، ص: 5امامت، ج 

 فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ 
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فَرِ بْنِ عْقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ جَ

هِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنْ کَثِیرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی عَبْدِ اللَّ

سالم لقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلَْبیْنِ فِی جَوْفِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه ا

وَدُّنَا یَ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ مِمَّنْ اْمتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ إِلَّا وَ هُوَ یَجِدُ مَوَدَّتَنَا َعلَی قَلْبِهِ فَهُوَ لَیْسَ عَبْدٌ

بْغِضُنَا فَهُوَ یُ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ مِمَّنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ إِلَّا وَ هُوَ یَجِدُ بُغْضَنَا عَلَی قَلْبِهِ

حْمَهَ اللَّهِ رَفَأَصْبَحْنَا نَفْرَحُ بِحُبِّ الْمُحِبِّ لَنَا وَ نَغْتَفِرُ لَهُ وَ نُبْغِضُ الْمُبْغَضَ وَ أَصْبَحَ مُحِبَُّنا یَنْتَظِرُ 

نَّارِ شَفا جُرُفٍ هارٍ مِنَ الجَلَّ وَ عَزَّ فَکَانَ أَبْوَابُ الرَّحْمَهِ قَدْ فُتِحَتْ لَهُ وَ أَصْبَحَ مُبْغِضُنَا عَلی 

لنَّاِر افَکَانَ ذَلِکَ الشَّفَا قَدِ انْهَارَ بِهِ فِی نارِ جَهَنَّمَ فَهَنِیئاً لِأَهْلِ الرَّحْمَهِ رَحْمَتُهُ وَ تَعْساً لِأَهْلِ 

هِ یُقَصِّرُ نَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ ِمنْ عَبِیدِ اللَّمَثْوَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلَبِئْسَ َمثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ وَ إِ

بِ رَجُلٍ لْفِی حُبِّنَا لِخَیْرٍ جَعَلَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ إِذْ لَا یَسْتَوِی مَنْ یُحِبُّنَا وَ یُبْغِضُنَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ فِی قَ

 فِهِ یُحِبُّ بِهَذَا وَ یُبْغِضُ بِهَذَا أَمَّا مُحِبُّنَا فَیَخْلُصُ أَبَداً إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْ

اءُ َو الْحُبُّ لَنَا کَمَا یَخْلُصُ الذَّهَبُ بِالنَّارِ لَا کَدَرَ فِیهِ وَ مُبْغِضُنَا عَلَی تِلْکَ الْمَنْزِلَهِ نَحْنُ النُّجَبَ

ْم الْأَوْصِیَاءِ وَ الْفَِئهُ الْبَاِغیَهُ مِنْ حِزْبِ الشَّْیطَانِ وَ الشَّیْطَانُ مِْنهُ أَفْرَاطُنَا أَفْرَاطُ الْأَنِْبیَاءِ َو أَنَا وَصِیُّ

ُه فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَعْلَمَ حُبَّنَا فَلَیَمْتَحِنُ قَلَْبهُ فَإِنْ شَارَکَ فِی حُبِّنَا عَدُوَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَسْنَ ا مِنْهُ وَ اللَّ

 رَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْکافِرِینَ عَدُوُّهُ وَ جَبْ

 221ص: 

کنز جامع الفوائد: ابو الجارود از حضرت صادق علیه الساّلم در باره آیه: و ما جَعَلَ اللَّهُ 

لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ خدا دو قلب در نهاد یک فرد قرار نداده از علی بن ابی طالب 

الم نقل کرد که فرمود هر بنده ای را که خدا آزمایش کند قلبش را برای ایمان علیه السّ

محبت ما را در قلب خود می یابد ما را دوست میدارد و هر بنده ای را که مورد خشم 

خدا باشد دشمنی با ما را در قلب خود می یابد و با ما دشمنی میورزد ما بدوستی دوستان 

وجه هستیم دوست ما برحمت خدا می نگرد درهای رحمت شادیم و دشمنی دشمنان را مت
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خدا بروی او باز است و دشمن ما در پرتگاهی از آتش قرار گرفته که در حال سقوط در 

آتش جهنم است گوارا باد اهل رحمت را رحمت پروردگار مرگ بر جهنمیان جایگاه 

 رِینَ.آنان جهنم است خداوند میفرماید: فَلَبِئْسَ َمثْوَی الْمُتَکَبِّ

و هرگز کسی کوتاهی در راه محبت ما ندارد بواسطه خیر و خوبی که خدا در او قرار 

داده باشد زیرا دوست و دشمن ما با یک دیگر مساوی نیستند و هر محبت و دشمنی ما 

در قلب یکنفر جای نمیگیرد زیرا برای یکفرد خدا دو قلب قرار نداده که با یکی دوست 

ن دوست ما محبتش خالص است همان طور که طال را آتش پاک بدارد و با دیگری دشم

و خالص میکند و دشمن ما نیز همان طور است مائیم نجبا و فرزندان ما فرزندان پیامبرند 

و من وصی اوصیایم و گروه ستم پیشه از طرفداران شیطانند و شیطان از آنها است هر که 

نگاه کند اگر در محبت ما دشمن ما را  میخواهد بداند ما را دوست دارد یا نه بقلب خود

شریک قرار میدهد از ما نیست و ما نیز با او ارتباطی نداریم. خداوند، جبرئیل و میکائیل 

 با او دشمنند خدا دشمن کافران است. 

 224ص: 

 440تأویل اآلیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره، ص: 

 وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ 

/آل 4لَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشاِبهاتٌ )هُوَ الَّذی أَنْزَ

 عمران(

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِی أَنْزََل 

یاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِیَن وَ الْأَئِمَّهُ وَ أُخَرُ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آ

ْبتِغاءَ الِْفتَْنِه امُتَشاِبهاتٌ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشاَبهَ مِنْهُ 
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 هُوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ هُمْ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّوَ ابْتِغاءَ تَأْ

 علیه السالم

عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السّالم در باره آیه شریفه نقل کرد.و هُوَ الَّذِی 

نْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ منظور از آیات محکمات امیر أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِ

المؤمنین و ائمه علیهم السّالم هستند وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ مقصود از متشابهات فالنی و فالنی 

نَِه وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ َو اءَ الْفِتْ و فالنی است فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما َتشابَهَ مِْنهُ اْبتِغ

ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فرمود راسخین در علم امیر المؤمنین و ائمه 

 علیهم الّسالم هستند. 

 103، ص: 1امامت، ج 

 دشمنان اهل البیت در قرآن

 دشمن ما در قرآن

ثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم أَنُْتمُ الصَّلَاهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَ

الزَّکَاُه  وَ أَنُْتمُ الزَّکَاهُ وَ َأنْتُمُ الْحَجُّ فَقَالَ یَا دَاُودَ نَحْنُ الصَّلَاهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ

نُ الصِّیَاُم وَ نَحْنُ الْحَجُّ وَ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ نَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ وَ نَحْنُ کَعْبَهُ اللَّهِ َو وَ نَحْ

آیَاتُ وَ (وَ نَحْنُ ال1ْنَحْنُ قِبْلَهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)

الْمَیْسِرُ  نَحْنُ الْبَیِّنَاتُ وَ عَدُوُّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْکَرُ وَ الْبَغْیُ وَ الْخَمْرُ وَ

زِیرِ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ وَ الْأَصْنَامُ وَ الْأَوْثَانُ وَ الْجِبْتُ وَ الطَّاغُوتُ وَ الْمَیْتَهُ

مَا فِی  لَییَا دَاوُُد إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَکْرَمَ خَلْقَنَا وَ فَضََّلنَا َو جَعَلَنَا ُأمَنَاءَهُ وَ حَفَظَتَهُ وَ خُزَّانَهُ عَ

نَا فِی کِتَابِهِ وَ کَنَّی عَنْ أَسْمَائِنَا السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَنَا أَضْدَاداً وَ أَعْدَاءً فَسَمَّا

مْ وَ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ أَحَبِّهَا إِلَیْهِ وَ سَمَّی أَضْدَادَنَا وَ أَعْدَاءَنَا فِی کِتَابِهِ وَ کَنَّی عَنْ أَسْمَائِهِ

 إِلَی عِبَادِهِ الْمُتَّقِینَ. ضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ فِی کِتَابِهِ فِی أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَیْهِ وَ
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 220ص: 

داود بن کثیر گفت بحضرت صادق علیه الّسالم گفتم شما در قرآن نماز هستید و شما 

 زکات و حج هستید؟

فرمود داود ما در قرآن نماز و زکات، روزه، حج، ماه حرام و شهر حرام و کعبه و قبله و 

 وجه اللَّه هستیم.

تُوَلُّوا َفثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ما آیات و بینات هستیم و دشمن ما در قرآن خداوند فرموده: فَأَیْنَما 

فحشاء و منکر یعنی خمر، میسر، انصاب، ازالم اصنام، اوثان جبت طاغوت مردار خون 

 لحم خنزیرند.

بخشید ما را امناء و نگهبانان و خزینه داران آسمانها و خداوند ما را آفرید و بما امتیاز 

زمین قرار داد برای ما دشمنان و مخالفین قرار داد ما را در کتاب خود نام برد و از نامهای 

ما به بهترین چیزها که دوست داشت کنایه آورد دشمنان و مخالفین ما را نیز در کتاب 

سوره بقره -1ا در نزد خود و بندگان پرهیزگار. خود بکنایه نام برد بنام های بدترین چیزه

 115آیه 

 250، ص: 2امامت، ج 

 الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ 

 عن أبی جعفر علیه السالم فی قول اهلل: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی .

اإلحسان: والیه أمیر المؤمنین )علیه السالم(، و العدل: شهاده أن ال إله إال اهلل، و »(قال: 1)

 «ینهی عن الفحشاء: األول، و المنکر: الثانی، و البغی: الثالث
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از امام باقرعلیه السالم در مورد آیه شریفه؛خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان 

ی دهد، فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی می کند خداوند به شما اندرز م

شاید متذکّر شوید روایت شده که فرمودند:العدل یعنی شهادت به ال اله اال اهلل واالحسان 

یعنی والیه امیرالمومنین علیه السالم،و منظور از ینهی عن الفحشاء و المنکر والبغی،فحشاء 

 اولی و منکر دومی و بغی سومی می باشد. 

 223ص: 

 30سوره نحل -1

 4حدیث  443، ص: 0البرهان فی تفسیر القرآن، ج 

 مربوط به پیروان پیشوایان ستمگر 

إِذا  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنْ قَْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

 نا وَ اللَّهُ أَمَرَنا ِبها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ فَعَلُوا فاحِشَهً قالُوا وَجَدْنا عَلَْیها آباءَ 

( قَالَ فَهَلْ رَأَیْتَ أَحَداً زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أََمرَهُ بِالزِّنَا وَ شُرْبِ 1أَتَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ)

لَا قَالَ فَمَا هَذِهِ الْفَاحِشَهُ الَّتِی یَدَّعُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَُهْم  الْخَمْرِ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ قُلْتُ

مَامِ مَرَهُمْ بِاالیتِبِهَا قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَلِیُّهُ قَالَ فَإِنَّ هَذَا فِی أَوْلِیَاءِ أَئِمَّهِ الْجَوْرِ ادَّعَوْا أَنَّ اللَّهَ أَ

.بِهِمْ فَرَدَّ اللَّهُ ذَلِ  کَ عَلَیْهِمْ وَ أَخْبَرَهُمْ أَنَُّهمْ قَالُوا عَلَْیهِ الْکَذِبَ وَ سَمَّی ذَلِکَ مِنْهُمْ فَاحِشَهً

 محمّد بن منصور گفت از حضرت صادق علیه السالم راجع باین آیه پرسیدم:

 لْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِوَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَهً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباَءنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُ

 أَتَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ.
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پدران خود را بر این عمل یافتیم و »و هنگامی که کار زشتی انجام می دهند می گویند: 

خداوند )هرگز( به کار زشت فرمان نمی »بگو: « خداوند ما را به آن دستور داده است!

 یزی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟!دهد! آیا چ

حضرت فرمود:آیا دیده ای یک نفر بگوید خدا او را بزنا و شرابخواری واداشته یا یکی 

دیگر از حرامها. گفتم: نه فرمود: پس این کار زشتی که مدعی هستند خدا بآنها امر کرده، 

ایان ستمگر ه پیروان پیشوچیست؟گفتم خدا و امام بهتر میدانند. فرمود این مطلب مربوط ب

است که ادعا می کنند خدا بآنها امر کرده پیرو ایشان باشند خداوند آنها را در این ادعا 

رد می کند و اطالع می دهد که آنها دروغ بر خدا بسته اند این کار آنها را فاحشه نام 

 نهاده است. 

 200ص: 

  20سوره اعراف -1

 112، ص: 2امامت، ج 

 ز بخواند یا زنا کندفرقی ندارد نما

لَا یُبَالِی النَّاصِبُ صَلّی أَمْ زَنی ، وَ هذِهِ الْآیَهُ نَزَلَْت »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم أَنَّهُ َقالَ: 

 (1«.)عامِلَهٌ ناصِبَهٌ تَصْلی ناراً حامِیَهً»فِیهِمْ : 

 اصبی )دشمن خاندان محمّدحنان به نقل از امام صادق علیه الساّلم می گوید که فرمود: ن

صلّی اللَّه علیه و آله (باکی نداشته باشد که نماز بخواند یا زنا کند، و این آیه در باره او 

 نازل شده است: عامِلَهٌ ناصِبَهٌ* تَصْلی ناراً حامِیَهً .

 توضیح:
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چون عمل،موقعی رنگ عبادت به خود می گیرد که از راهی که شارع مقدس دستور 

گیرد و گر نه فقط شکل و شمائل عبادت را دارد ولی در واقع عبادت نیست  داده انجام

بلکه مخالفت با دستور شارع است.حال زنا یعنی دفع شهوت از غیر مسیری که خدا دستور 

داده است ، و نماز هم موقعی نماز و عبادت است که بر طریقی که شارع دستور فرموده 

ی که از غیر طریق اهل البیت است با هم مساوی انجام گیرد پس زنا ،و نماز و روزه ا

 است و عبادت نمی باشد بلکه مخالفت امر شارع)خدا( می باشد. 

 . 5 -4سوره غاشیه آیه  -1

  000، ص: 15دارالحدیث(، ج  -الکافی )ط 

 201ص: 

 دشمنان اهل البیت از منظر امام صادق علیه السالم 

 دشمن ما نیز ریشه هر بدی

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم َأنَّهُ قَالَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ وَ مِنَ اْلبِرِّ 

لْجَاِر ا التَّوْحِیدُ وَ الصَّلَاهُ وَ الصِّیَامُ وَ َکظْمُ الْغَْیظِ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسِی ءِ وَ رَحْمَهُ الْفَقِیرِ وَ تَعَاهُدُ

ُم هُوَ الْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ کُلُّ قَبِیحٍ وَ فَاحِشَهٍ فَمِنْ

 تَعَدِّی الْحُُدوِد وَالْکَذِبُ وَ النَّمِیمَهُ وَ الْبُخْلُ وَ الْقَطِیَعهُ وَ أَْکلُ الرِّبَا وَ َأکْلُ مَالِ الْیَِتیمِ بَِغیْرِ حَقِّهِ 

 مَا لُّالَّتِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُکُوبُ الْفََواحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَِهوَ کُ

 رِنَا.وَافَقَ ذَلِکَ مِنَ الْقَبِیحِ وَ کَذَبَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مََعنَا وَ هُوَ مَُتعَلِّقٌ بِفَرْعِ غَیْ

از حضرت صادق علیه السالم نقل کرده که فرمود ما اصل هر خوبی هستیم و از ما جوانه 

میزند هر نیکی، و از جمله خوبیها است:توحید، نماز و روزه، فرو بردن خشم، گذشت از 

گناهکار و رحم به تهیدست بررسی از همسایه و اعتراف به شخصیت اشخاص 
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است و از آنها جوانه میزند هر کار زشت و قبیحی از خوب.دشمن ما نیز ریشه هر بدی 

جمله آنها دروغگوئی،سخن چینی، بخل، قطع خویشاوندی ،ربا خواری، خوردن مال 

یتیم و تجاوز از حدی که خدا امر کرده و انجام فواحش ظاهر و پنهان، زنا، دزدی و هر 

 «و کذب من قال انه معنا و هو متعلق بفرع غیرنا»کار زشت دیگر

 202: ص

دروغ گفته کسی که مدعی است به ما محبت میورزد با اینکه چنگ زده بکارهای دشمنان 

 ما. 

 000، ص: 24بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 عالمات حرام زادگی

 وَ رِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه الساّلم قَالَ عَلَامَاتُ وَلَدِ الزِّنَاءِ ثَلَاثٌ ؛سُوءُ الْمَحْضَ

 الْحَنِینُ إِلَی الزِّنَاءِ وَ بُغْضُنَا َأهْلَ الَْبیْت .

بد  -1حضرت صادق جعفر بن محمّد علیه السّالم فرمود عالمت حرام زاده سه چیز است:

 دشمنی با ما اهل بیت. -0واشتیاق و میل بزنا  -2اخالقی و بدی برخورد 

 120، ص: 5امامت، ج 

 دشمنی با ما اهل البیت کفر است 

 عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم یَا زَیْدُ حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.

زید شحام گفت: حضرت صادق علیه الساّلم بمن فرمود:عالقه به ما ایمان و دشمنی با ما 

 کفر است. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

 40، ص: 5امامت، ج 

 عمل او پر ازحسنات

ُه  000عَْبدِ اللَّهِ علیه السالم یَقُولُ أَبَو إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَخْرُجُ وَ مَا فِی صَحِیفَتِهِ حَسَنَهٌ فَیَمْلَؤُهَا اللَّ

مَِن  الَهُ حَسَنَاتٍ قَبْلَ أَنْ یَنْصَرِفَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَمُرُّ بِالْمَجْلِسِ وَ هُمْ یَشْتِمُونَنَا فَیُقَالُ اسْکُتُوا هَذَ

 فُلَانِیَّهِ فَإَِذا مَضَی عَنْهُمْ شَتَمُوهُ فِیَنا.الْ

از امام صادق علیه السالم روایت شده که:هر گاه یکی از شما از خانه بیرون می گردد در 

نامه او حسنه ای نیست اما هنگامی که بخانه بر می گردند نامه اش پر از حسنات می باشد، 

به شما می رسد، و آنها به خاطر ما به شما  و این بخاطر ناسزائی است که از دشمنان ما

 فحش می دهند.

 200ص: 

 45، ص: 15بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 آشامیدن او مردار

 وَأَبوَعبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِق َعلیه السّالم یَقُولُ لَوْ أَنَّ عَُدوَّ عَلِیٍّ جَاءَ إِلَی الْفُرَاتِ 

 زَخِیخاً قَدْ أَشْرَفَ مَاءَهُ عَلَی جَنْبَتَیْهِ فَتَنَاَولَ مِنْهُ شَرْبَهً وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا شَرِبَهَا قَالَ  هُوَ یَزُخُّ 

 الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا کَانَ ذَلِکَ إِلَّا مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسُْفوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیر.

از حضرت صادق علیه الساّلم شنیدم میفرمود اگر دشمن علی بیاید کنار نهر فرات در 

حالی که آب موج میزند و تمام اطراف رود را پر کرده و از آن یک کف بیاشامد و 

بگوید بسم اللَّه. و پس از آشامیدن بگوید الحمد للَّه این آشامیدن او مردار یا خون ریخته 

 .شده و یا گوشت خوک است
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توضیح: منظور اینست با اینکه آب این قدر فراوان و زیاد است و احتمال اسراف و غصب 

و سختگیری در آن نیست وقتی از آن آب می آشامد با حفظ آداب مستحب این آب 

 برای او حرام است چون کافر است زیرا نعمتهای دنیا برای مؤمنین حالل شده است. 

 100، ص: 5امامت، ج 

 دشمن اهل البیت از شراب خوار بدتر است 

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَُبو عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ الْوََثنِ وَ النَّاصِبُ آلِِل 

وَثَنِ فَقَالَ إِنَّ شَارِبَ مُحَمَّدٍ علیهم الساّلم شَرٌّ مِنْهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَنْ أَشَرُّ مِنْ عَابِدِ الْ

مْ لَ الْخَمْرِ تُدْرِکُهُ الشَّفَاعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَوْ شَفَعَ فِیهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

 یُشَفَّعُوا.

 204ص: 

ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه الساّلم فرمود: شراب خوار، مثل بت پرست و دشمن 

خانواده از او بدتر است. عرض کردم فدایت شوم چه کس از بت پرست بدتر است؟ ما 

فرمود شراب خوار را ممکن است روزی شفاعت فراگیرد اما دشمن ما خانواده را اگر 

 تمام اهل آسمانها و زمین شفاعت کنند شفاعت آنها پذیرفته نمیشود. 

 132، ص: 5امامت، ج 

 ادق علیه السالماستغاثه غاصبین خالفت به امام ص

دِینَهِ مَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فِی طَرِیقِ مَکَّهَ مِنَ الْ

ا ابْنَ رَسُوِل فَقُلْتُ یَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا یُقَالُ لَهُ عُسْفَانَ ثُمَّ مَرَرْنَا بَِجبَلٍ أَْسوَدَ عَلَی یَسَارالطَّرِیقِ وَحْشٍ

 اللَّهِ مَا أَوْحَشَ هَذَا الْجَبَلَ مَا رَأَیْتُ فِی الطَّرِیقِ جَبَلًا أَوْحَشَ مِنْهُ فَقَالَ یَا ابْنَ بَکْرٍ تَدْرِی أَیُّ
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 جَهَنَّمَ فِیهِ َقتَلَهُ َأبِی جَبَلٍ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هََذا جَبَلٌ یُقَالُ لَهُ الْکَمَدُ وَ هُوَ عَلَی َوادٍ مِنْ أَوْدِیَهِ

 االْحُسَیْنِ بِْن عَلِیٍّ علیه السالم..... وَ مَا مَرَرْتُ بِهَذَا الْجَبَلِ قَطُّ فِی مَِسیرِی َفوَقَفْتُ إِلَّا رَأَیْتُهُمَ

مَا فَعَلُوا ِبنَا َما لَهُمَا إِنَّ هَؤُلَاءِ إِنَّ یَسْتَغِیثَانِ بِی وَ یَتَضَرَّعَانِ إِلَیَّ وَ إِنِّی لَأَنْظُرُ إِلَی قَتَلَهِ أَبِی فَأَقُولُ

لَّی عَنِّی فَعَلُوا لِمَا أَسَّْستُمَا......وَ أَشَدُّهُمَا تَضَرُّعاً وَ اسْتِکَانًَه الثَّانِی فَرُبَّمَا َوقَفْتُ عَلَْیهِمَا لِیَتَسَ

 بَعْضُ مَا یَعْرِضُ فِی قَلْبِی....

ست که از عبداهلل بن بکیر گفت: با امام صادق علیه صاحب کامل الزیارات نقل کرده ا

السالم از مدینه به طرف مکه می رفتیم به منزل عسفان رسیدیم عبور ما به کوه سیاهی 

افتاد که بسیار وحشتناک بود به امام صادق علیه السالم عرض کردم یا ابن رسول اهلل 

 چقدر این کوه وحشتناک است!

 205ص: 

یر آیا می دانی این کوه چه کوهی است؟ عرض کردم: نه. حضرت فرمود: یابن بک

فرمودند: به این کوه را کَمَد می گویند و بر سر وادی از وادی های جهنم واقع است و 

در این کوه قاتلین پدرم معذبند و...) تا این که حضرت می فرمایند:( من از این کوه در 

ده ام مگر آن که هر بار آن دو سفرهایم عبور نکرده ام و بر سر این کوه توقف نکر

غاصب را در این جا دیده ام که به من استغاثه می کنند و از من کمک می خواهند. من 

نیز نگاهی به قاتلین سیدالشهداء علیه السالم می اندازم و به آن دو می گویم این ها کاری 

لیه( ومی )لعنه اهلل عرا انجام دادند که شما دو نفر اساسش را گذاشتید و... از این دو نفر،د

تضرع و زاری بیشتری می کند و من گاهی اوقات اینجا در مقابل دومی می ایستم تا 

 مقدار کمی از زخم های دلم و داغ های قلبم تسلی یابد.

 044اإلختصاص، النص، ص: 

 منظور از منکر
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حَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْکَلْبِیِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَوَی الشَّیْخُ الْمُفِیدُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُ

ا الصَّادِقُ علیه السالم الْعِرَاقَ نَزَلَ الْحِیرَهَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَهَ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ مِمَّ

فَقَالَ علیه السالم الْمَعْرُوفُ یَا َأبَا حَنِیَفَه  سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ

الْمَعْرُوفُ فِی أَهْلِ السَّمَاءِ الْمَعْرُوفُ فِی أَهْلِ الْأَرْضِ وَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی 

لَا لَمَاهُ حَقَّهُ وَ ابْتَزَّاهُ أَمْرَهُ وَ حَمَطَالِبٍ علیه السالم قَالَ جُعِلُْت فِدَاکَ فَمَا الْمُنْکَرُ قَالَ اللَّذَانِ ظَ

 النَّاسَ عَلَی کَتِفِه .....

شیخ مفید به اسناد خویش از محمد بن سائب و او از کلبی نسابه نقل نموده که گفت: 

هنگامی که امام صادق علیه السالم به عراق آمده و در منزل حیره اقامت گزیدند. ابوحنیفه 

رفیاب شده و در مورد مسائلی از حضرت سوال نمود که از جمله به محضر آن حضرت ش

آنها این بود: فدایت شوم امر به معروف چیست؟ فرموند: ای ابا حنیفه ! معروف نزد اهل 

آسمان و زمین, امیرالمومنین علیه السالم است. عرض کرد: فدایت گردم منکر چیست؟ 

ردند و خالفتش را غصب کردند و فرمود: منکر آن دو نفر هستند که در حق او ظلم ک

 مردم را بر او مسلط نمودند.... 

 201ص: 

 203، ص: 10بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 محبت اولی و دومی مانع ورود به بهشت 

ٍه مِ قَالَ أَِبو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالمُ: حَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یُدْخِلَ الْجَنَّهَ مَنْ کَانَ ِفی قَلْبِهِ ثْقَالُ حَبَّ

 مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ حُبِّهِمَا.

امام صادق علیه السالم فرمودند: کسی که ذره ای از محبت اولی و دومی را به دل داشته 

 باشد استحقاق بهشت ندارد. 
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 41حدیث  215ص00و بحاراالنوار ج 154، ص: 1تفسیر العیاشی، ج 

 شقی تر از شیطان 

عَنْ أَبِیهِ علیه السالم عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم قَالَ خَرَجْتُ ذَاتَ یَوْمٍ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

جَلَّ لَکَ  إِلَی ظَهْرِ الْکُوفَهِ وَ بَیْنَ یَدَیَّ قَنْبَرٌ فَقُلْتُ لَهُ یَا قَنْبَرُ تَرَی مَا أَرَی فَقَالَ ضَوَّأَ اللَّهُ عَزَّ وَ

نَ عَمَّا عَمِیَ عَنْهُ بَصَرِی فَقُلْتُ یَا أَصْحَابَنَا تَرَوْنَ مَا أَرَی فَقَالُوا لَا قَدْ ضَوَّأَ اللَّهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِی

ُه لَ لَکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَمَّا عَمِیَ عَنْهُ أَبْصَارُنَا فَقُلْتُ وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّهَ وَ بَرَأَ النَّسَمَهَ تَرَوُنَّ

هُ عَیْنَاِن لَا أَرَاهُ وَ لَتَسْمَعُنَّ کَلَامَهُ کَمَا أَسْمَعُ فَمَا لَبِثْنَا أَنْ طَلَعَ شَیْخٌ عَظِیمُ الْهَامَهِ مَدِیدُ الْقَامَهِ کَمَ

نَ أَقْبَلْتَ یَا یْبِالطُّولِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقُلْتُ مِنْ أَ

 َهذَا یَا لُلِعِینُ قَالَ مِنَ الْأَنَامِ فَقُلْتُ وَ أَیْنَ تُرِیدُ قَالَ الْأَنَامَ فَقُلْتُ بِئْسَ الشَّیْخُ َأنْتَ فَقَالَ لِمَ تَقُو

 یَا لِعِیُن مَا بَیْنَنَا ثَالِثٌ فَقُلْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِِنینَ فَوَ اللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّکَ بِحَدِیثٍ عَنِّی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

لرَّابَِعِه ا عَنْکَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بَیْنَکُمَا ثَالِثٌ قَالَ نَعَمْ ِإنَّهُ لَمَّا هَبَطْتُ بَِخطِیَئتِی إِلَی السَّمَاءِ

ی مِنِّی فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی نَادَیْتُ إِلَهِی وَ سَیِّدِی مَا أَحْسَبُکَ خَلَقْتَ خَلْقاً هُوَ أَشْقَ

بَلَی قَدْ خَلَقْتُ مَنْ هُوَ أَشْقَی مِنْکَ فَانْطَلِقْ إِلَی مَالِکٍ یُرِیکَهُ فَانْطَلَقْتُ إِلَی مَالِکٍ فَقُلْتُ 

رَفَعَ طَلَقَ بِی مَالِکٌ إِلَی النَّارِ فَالسَّلَامُ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ أَرِنِی مَنْ هُوَ أَشْقَی مِنِّی فَانْ

 یالطَّبَقَ الْأَعْلَی فَخَرَجَتْ نَارٌ سَوْدَاءُ ظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ أَکََلتْنِی وَ أَکَلَتْ مَالِکاً فَقَالَ لَهَا اهْدَئِ

اً مِنْ تِلْکَ سَوَاداً وَ أَشَدُّ حَمْی فَهَدَأَتْ ثُمَّ انْطَلَقَ بِی إِلَی الطَّبَقِ الثَّانِی فَخَرَجَتْ نَارٌ هِیَ أَشَدُّ

 فَقَالَ لَهَا اخْمِدِی فَخَمَدَتْ إِلَی أَنِ انْطَلَقَ بِی إِلَی الطَّبَقِ السَّابِعِ وَ کُلُّ نَارٍ تَخْرُجُ مِنْ طَبَقٍ هِیَ 

زَّ الِکاً وَ جَمِیعَ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ عَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَی فَخَرَجَتْ نَارٌ ظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ أَکَلَْتنِی وَ أَکَلَتْ مَ

وَ جَلَّ فَوَضَعْتُ یَدَیَّ عَلَی عَیْنَیَّ وَ قُلْتُ مُرْهَا یَا مَالِکُ أَنْ تَخْمَدَ وَ إِلَّا خَمَدْتُ فَقَالَ إِنَّکَ 

 فِی أَعْنَاقِِهمَا سَلَاسِلُ النِّیرَانِ لَنْ تَخْمَدَ إِلَی الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَأَمَرَهَا فَخَمَدَتْ فَرَأَیْتُ رَجُلَیْنِ

ا مَالُِک مُعَلَّقِینَ بِهَا إِلَی فَوْقُ وَ عَلَی رُُءوسِهِمَا قَوٌْم مَعَهُْم مَقَامِعُ النِّیرَانِ یَقْمَعُوَنهُمَا ِبهَا فَقُلْتُ یَ

ا قَدْ قَرَأْتُهُ َقبْلَ َأنْ یَخْلُقَ اللَّهُ الدُّنْیَ مَنْ هَذَانِ فَقَالَ أَ وَ مَا قَرَأْتَ عَلَی سَاقِ الْعَرْشِ وَ کُنْتُ قَبْلُ
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 ُأولَئَِک أَعْدَاءِ بِأَلْفَیْ عَامٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَیَّدْتُهُ وَ نَصَرْتُهُ بِعَلِیٍّ فَقَالَ هَذَانِ مِنْ

 أَوْ ظَالِمِیهِمْ.

 204ص: 

رش امام محمد باقر علیه السالم از امیرالمومنین علیه السالم امام صادق علیه السالم از پد

روایت می فرماید: که فرمودند: روزی به صحرا رفتم, قنبر هم با من بود. به او گفتم: آن 

چه را من می بینیم تو هم می بینی؟ گفت: خداوند برای شما روشن گردانید چیزی را که 

ران ما, آنچه را من می بینم, شما هم می بینید؟ من از دیدن آن ناتوانم. سپس گفتم: ای یا

گفتند: نه, یا امیرالمونین ! خداوند برای شما روشن گردانید چیزی را که ما از دیدن آن 

 عاجز هستیم.

گفتم: قسم به کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید. خواهید دید او را همچنان 

که من می بینم و خواهید شنید کالم او را چنان که من می شنوم. هنوز اندکی درنگ 

نکرده بودیم که پیری با جثه ای بزرگ با قامتی کشیده که چشمانش در جهت طول بود. 

و برکات خدا بر شما باد یا امیرالمومنین!. حضرت  ظاهر شد و گفت: سالم و رحمت

 فرمودند: از کجا آمدی ای لعین؟

گفت: از نزد مردم, گفتم: به کجا می روی؟ گفت: نزد مردم )برای اغواء و وسوسه 

انسانها( گفتم: چه پیر بدی هستی. گفت: یا امیرالمومنین چرا چنین می گویی. به خدا قسم 

را که از خداوند عزوجل پرسیدم برای شما بیان خواهم کرد حدیث )و ماجرایی( از خود 

 که بین ما شخص سومی نبود.

گفتم: ای لعین حدیث خود که از خدای عزوجل پرسیدی و بین شما شخص سومی نبود؟ 

گفت: آری, هنگامی که در اثر گناه خود به آسمان چهارم فرود آمدم ندا در دادم که 
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می کردم که خلقی از من شقی تر )بدبخت تر( آفریده ای خدا و سید و اقای من! گمان ن

باشی؟خداوند وحی فرمود: آری از تو شقی تر هم آفریده ام. برو نزد خازن جهنم تا او 

را به تو نشان دهد. )شیطان می گوید( آنگاه نزد مالک رفتم و گفتم: خداوند متعال به تو 

دهی. خازن همراه من به سوی  سالم رسانده می فرماید: شقی تر از من را به من نشان

آتش آمده و باالترین طبقه آن را کنار زد. آتشی سیاه رنگ از آن خارج شد. گمان 

 کردم که قطعا مرا و نیزخازن را خواهد بلعید.

 200ص: 

خازن به آتش گفت: آرام بگیر. آرام گرفت. سپس به طبقه ثانی )دوم( رفتیم. آتشی سیاه 

خارج شد. به آن نیز گفت: خاموش باش. خاموش شد تا تر و سوزان تر از آتش اولی 

این به طبقه هفتم رفتیم. آتش از هر طبقه که خارج شد. شدیدتر از طبقه باالیی و قبلی 

بود. به طوری که می پنداشتم قطعا من و خازن جهنم و همه مخلوقات خدا را خواهد 

را خاموش کن و اال  بلعید. دست خود را روی چشمم گذاشتم. و گفتم: ای خازن، آتش

من خاموش خواهم شد. خازن در جواب گفت: تو تا وقت معلوم خاموش نخواهی شد و 

 سپس بر حسب دستور او آتش خاموش شد.

دو نفر را دیدم که در گردنشان زنجیرهایی از آتش بود که از باال بدان آویزان بودند. بر 

ند. گفتم: ای خازن این دو باالی سر آن دو گروهی با گرزهای آتش بر سرشان می زد

کیستند؟ گفت: مگر بر ساق عرش نخوانده ای! در حالی که دو هزار سال قبل از خلقت 

دنیا آن را خوانده ای که بر آن نوشته است: خدایی جز خدای یگانه نیست. حضرت 

محمد صلی اهلل علیه و آله فرستاده او است که به وجود علی علیه السالم او را یاری و 

می دهم. سپس مالک گفت: این دو از دشمنان این دو بزرگوار )حضرت محمد مدد 

 صلی اهلل علیه وآله و امیرالمومنین علیه السالم( و خاندان گرامی ایشان هستند. 
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 011، ص: 0بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  - 100اختصاص ص

 مطاعن غاصبان خالفت 

للَّهِ علیه الساّلم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ ا

بِالرِّسَالَهِ  هوَ جَلَّ مَنَّ عَلَیْنَا بِأَنْ عَرَّفَنَا تَوْحِیدَهُ ثُمَّ مَنَّ عَلَیْنَا بِأَنْ أَقْرَرْنَا بِمُحَمَّدٍ صلی اهلل علیه وآل

کُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ نَتَوَلَّاکُمْ وَ نََتبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّکُمْ وَ إِنَّمَا نُرِیدُ بِذَلِکَ خَلَاصَ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اخْتَصَّنَا بِحُبِّ

شَیْ  مِنَ النَّارِ قَالَ وَ رَقَقْتُ َفبَکَیْتُ فَقَالَ أَبُو َعبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم سَلْنِی َفوَ اللَّهِ َلا تَسْأَلُنِی عَنْ

لُْت لَّا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْیَنَ مَا سَمِعْتُهُ قَالَهَا لِمَخْلُوقٍ قَبْلَکَ قَالَ قُءٍ إِ

 خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلَیْنِ قَالَ ظَلَمَانَا حَقَّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنَعَا فَاطِمَهَ علیها السّالم

اَء مِیرَاثَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ جَرَی ظُلْمُهُمَا إِلَی الَْیوْمِ قَالَ َو أَشَارَ إِلَی خَلْفِهِ وَ َنبَذَا کِتَابَ اللَّهِ وَرَ

 ظُهُورِهِمَا.

 203ص: 

عبد الرحمن بن ابی عبد اللَّه می گوید: به امام صادق علیه السّالم عرض کردم: همانا 

نّت نهاد که با یگانگی خود آشنامان کرد و بر ما منّت نهاد و به خداوند عزّ و جلّ بر ما م

رسالت محمد صلّی اللَّه علیه و آله اقرار کردیم و سپس ما را به دوستی خاندان شما ویژه 

گردانید. شما را دوستدار و پیرویم و از دشمنانتان بیزاریم و از این راه می خواهیم خود 

مرا رقّت گرفت و گریستم. پس امام صادق علیه السّالم  را از آتش برهانیم.او می گوید:

 به من فرمود: از من بپرس که بخدا از چیزی نپرسی جز آنکه به تو خبر دهم..... 

عرض کردم به من از آن دو مرد )ابوبکر وعمر(خبر ده. امام علیه الساّلم فرمود: حقّی که 

از ما ربودند و میراث فاطمه علیها  خداوند عزّ و جلّ برای ما مقرّر داشت ]خمس [ به ستم

الساّلم را از او دریغ ورزیدند، سپس با دست خود به پشت سر خویش اشارت کرد و 

 فرمود: قرآن خدا را پشت سرشان انداختند.
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 44حدیث  140بهشت کافی / ترجمه روضه کافی، ص: 

 روایات درباره تبری و لعن

 ازآن دو بیزار باش

لْفَوْتَ ا عَنِ ابْنِ أَخِیهِ الْأَرْقَطِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: یَا عَمَّاهْ! إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیَّ وَ عَلَیْکَ

هُمَا، بَرَِئ نْأَوِ الْمَوْتَ، وَ لَمْ یُفْرَشْ لِی أَمْرُ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ؟. فَقَالَ لِی جَعْفَرٌ.عَلَیْهِ السَّلَامُ: ابْرَأْ مِ

 اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُمَا..

راوی به امام صادق علیه السالم عرض کرد:می ترسم بمیرم یاشما از دنیا برویدولی حال 

این دو)ابابکروعمر(رابرای من روشن نکرده باشید.حضرت فرمود:ازآن دوبیزارباش،خدا 

 وپیامبرازآنهابیزارند.

 004ص00بحار ج

 اهل البیت واجب است بیزاری از دشمنان

 240ص: 

ظَلَمُوا آلَ ...حُبُّ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الْوَلَایَهُ لَهُمْ وَاجِبَهٌ وَ الْبَرَاءَهُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَاجِبَهٌ وَ مِنَ الَّذِینَ 

عُوهَا م فَدَکَ وَ مَنَمُحَمَّدٍ صلّی اللَّه علیه و آله وَ هَتَکُوا حِجَابَهُ فَأَخَذُوا مِنْ فَاطِمَهَ علیهاالسال

َه مِیرَاثَهَا وَ غَصَُبوهَا وَ زَوْجَهَا حُقُوقَهُمَا وَ هَمُّوا بِإِحْرَاقِ بَیْتِهَا وَ أَسَُّسوا الظُّلْمَ وَ غَیَّرُوا سُنَّ 

ابِ وَ اَءهُ مِنَ الْأَنْصَرَسُولِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَهُ مِنَ النَّاکِثِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَاجِبَهٌ وَ الْبَرَ

 قَی الْأَوَّلِینَالْأَزْلَامِ أَئِمَّهِ الضَّلَالِ وَ قَادَهِ الْجَوْرِ کُلِّهِمْ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ وَاجِبَهٌ وَ الْبَرَاءَهُ مِنْ أَشْ

مِیعِ سالم وَاجِبَهٌ وَ الْبَرَاءَهُ مِنْ جَوَ الْآخِرِینَ شَقِیقِ عَاقِرِ نَاقَهِ ثَمُودَ قَاتِلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه ال

ا َبعْدَ َنبِیِِّهْم وقَتَلَهِ َأهْلِ الَْبیْتِ علیهم السالم وَاجِبَهٌ وَ الْوَلَایَهُ لِلْمُؤِْمنِینَ الَّذِینَ لَمْ یُغَیِّرُوا وَ َلمْ یُبَدِّلُ
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بِی ذَرٍّ الْغِفَارِیِّ وَ اْلمِقْدَادِ بْنِ الْأَسَْوِد صلی اهلل علیه وآله وَاجِبَهٌ ِمثْلِ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ وَ أَ

هَیَْثمِ بِْن لْالْکِنْدِیِّ وَ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ وَ حُذَیْفَهَ بْنِ الْیَمَانِ وَ أَبِی ا

أَنْصَارِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ وَ عُبَادَهَ بْنِ الصَّامِِت التَّیِّهَانِ وَ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْ

هِْم وَ خُزَیْمَهَ بْنِ ثَابِتٍ ذِی الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ وَ مَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ وَ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ

 بِهِمْ وَ بِهَُداهُمْ َواجِبَه... وَ الْوَلَایَهُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ الْمُقْتَدِینَ

در خبر اعمش از حضرت صادق علیه الساّلم نقل میکند که فرمود:دوستی اولیای خدا 

واجب است والیت آنها الزم است و بیزاری از دشمنان آنها واجب است و هم از کسانی 

 موده و ازکه ستم بآل محمّد صلّی اللَّه علیه و آله کرده اند و حرمت ایشان را هتک ن

فاطمه زهرا علیها السّالم فدک را گرفته اند و او را از میراثش بازداشته و حق او و شوهرش 

را غصب کرده اند و کوشش برای سوختن خانه اش کردند و بنیاد ظلم را نهاده سنت 

پیامبر را تغییر دادند و بیزاری از پیمان شکنان و ستمگران و منحرفین الزم است و بیزاری 

قی ترین فرد گذشتگان و آیندگان همتای پی کننده شتر ثمود کشنده امیر المؤمنین از ش

 علیه السّالم الزم است همچنین بیزاری از تمام کشندگان اهل بیت واجب است.

 241ص: 

و والیت مؤمنینی که تغییر و تبدیلی پس از پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بوجود 

است مانند سلمان فارسی و ابو ذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار نیاورده اند الزم 

بن یاسر و جابر بن عبد اللَّه انصاری و حذیفه بن یمان و ابی الهیثم بن التیهان و سهل بن 

حنیف و ابو ایوب انصاری و عبد اللَّه بن صامت و عباده بن صامت و خزیمه بن ثابت ذو 

هر کس از راه اینها رفته باشد و کردارش شبیه آنها و  الشهادتین و ابی سعید خدری و

 والیت پیروان و اقتداکنندگان بایشان و هدایتشان الزم و واجب است.

 100، ص: 2الخصال، ج 
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 دروغ میگوید کسی که از دشمنان ما بیزاری نمیجوید. 

 وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ علیه السالم إِنَّ فُلَاناً یُوَالِیکُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَضْعُفُ عَنِ الْبَرَاءَهِ مِنْ عَدُوِّکُمْ قَالَ 

 هَیْهَاتَ کَذَبَ مَنِ ادَّعَی مَحَبََّتنَا وَ لَمْ یَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّنَا .

صی است که محبت شما را شخصی به امام صادق علیه السالم عرضه داشت: همانا شخ

در دل دارد اما در برائت از دشمنان شما ضعیف است. امام صادق علیه السالم در پاسخ 

فرمودند: دروغ میگوید کسی که گمان می کند دوستدار ماست اما از دشمنان ما برائت 

 نمی جوید. 

 140، ص: 0السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المستطرفات(، ج 

 منان اهل البیت ارزش لعن دش

قَالَ الصَّادِقُ علیه الساّلم طُوبَی لِلَّذِینَ هُمْ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله:یَحْمِلُ هَذَا 

الْعِلْمَ مِنْ کُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ، وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ 

 اهِلِینَ .الْجَ

 242ص: 

هَ مِنْ ءَفَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی عَاجِزٌ بِبَدَنِی عَنْ نُصْرَتِکُمْ، وَ لَسْتُ أَمِْلکُ إِلَّا الْبَرَا

ی، عَنْ أَبِیهِ، نِی أَبِأَعْدَائِکُمْ، وَ اللَّعْنَ عَلَیْهِمْ، فَکَیْفَ حَالِی فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ علیه السّالم : حَدَّثَ

عَنْ جَدِّهِ علیه الساّلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله ]أَنَّهُ [ قَالَ: مَنْ ضَعُفَ عَنْ نُصْرَتِنَا 

لَی الْعَرْشِ، إِ أَهْلَ الْبَْیتِ، فَلَعَنَ فِی خَلَوَاتِهِ أَعْدَاءَنَا، بَلَّغَ اللَّهُ صَوْتَهُ جَمِیعَ الْأَمْلَاکِ مِنَ الثَّرَی

لِّ عَلَی فَقَالُوا: اللَّهُمَّ صَ -فَکُلَّمَا لَعَنَ هَذَا الرَّجُلُ أَعْدَاءَنَا لَعْناً سَاعَُدوهُ فَلَعَُنوا مَنْ یَلْعَنُهُ، ثُمَّ ثَنَّْوا

 عَلَ.عَبْدِکَ هَذَا، الَّذِی قَدْ َبذَلَ مَا فِی وُسْعِهِ، وَ لَوْ قَدَرَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْهُ لَفَ
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 هِ فَإِذَا النَِّداءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَی: قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَکُمْ، وَ سَمِعْتُ نِدَاءَکُمْ، وَ صَلَّیْتُ عَلَی رُوحِ

 فِی الْأَرْوَاحِ، وَ جَعَلْتُهُ عِنْدِی مِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیارِ .

ه؛ آنها چنانند که رسول خدا صلی إمام صادق علیه الّسالم فرمود:خوشا بحال کسانی ک

این دانش را دادگران هر نسلی حامل اند، که؛ تحریف خودسران و »اهلل علیه وآله فرمود:

در این لحظه، « غالیان! و ادّعای دروغ پوچگرایان! و تأویل جاهالن را از آن، دور سازند!.

شما عاجزم! و جز  مردی بآن جناب گفت:یا ابن رسول اللَّه! من، بواسطه بدنم از یاری

بیزاری از دشمنان شما! و لعن آنها را مالک نیستم! پس؛ حالم چگونه است؟إمام صادق 

علیه الساّلم باو فرمود:پدرم از پدرش از جدّش حدیث نمود که، رسول خدا صلّی اللَّه 

عاجز و ناتوان شد! و در نهان و  -أهل بیت -علیه و آله فرمود:کسی که؛ از یاری ما

زمین  از -خویش بلعن دشمنان ما پرداخت، صدای او را خدا، بجمیع فرشتگان خلوتهای

رسانید! و هر زمان که؛ این مرد، دشمنان ما را لعن خاصّی نمود، او را  -تا عرش الهی

)فرشتگان(، یاری و مساعدت کردند! و بلعن هر که مشغول است )آنان نیز( لعنش کردند! 

رداختند و گفتند:بار إلها! بر این بنده خود، صلوات )و آنگاه؛ به ثنای این )مرد الهی( پ

سالم( بفرست! بنده ای که؛ آنچه در امکانش بود )در راه تو( بخشید! و اگر بیش از آن، 

 توانائی داشت، انجام میداد.

 240ص: 

در این هنگام؛ از جانب خدای عزّ و جلّ! ندائی فرا رسد که:حقیقه؛ دعای شما را دوست 

صلوات )و سالم( فرستادم! و او را  -در روحها -ایتان را شنیدم! و بر روح ویداشتم! و ند

 نزد خودم از أخیار و برگزیدگان و پاکیزگان قرار دادم!

 43تفسیر فاتحه الکتاب از امام حسن عسکری علیه السالم، ص: 

 ثواب لعن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

بعین اهلل له سامام سجاد علیه السالم فرمود: من لعن الجبت و الطاغوت لعنه واحده کتب 

الف الف حسنه محی عنه سبعین الف الف حسنه و رفع له سبعین الف الف درجه و من 

 امسی یلعنهما لعنه واحده کتب له مثل ذلک؛

کسی که یک بار لعن کند جبت و طاغوت را خداوند تعالی هفتاد میلیون حسنه برای او 

ه بر ند و هفتاد میلیون درجمی نویسد و هفتاد میلیون گناه از پرونده اعمالش پاک میک

درجات او می افزاید و هر آن کس که روز و شب بر او بگذرد در حالی که آن دو را 

 لعنت کند همان حسنات برای او نوشته می شود.

 040ص2شفاء الصدور ج

 بیزاری خود را از آنها آشکار کنید

 هِ صلی اهلل علیه وآله إِذَا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

بَاهُِتوُهْم  الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِی فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَهَ مِنْهُمْ وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِیهِمْ وَ الْوَقِیعَهَ وَ

کُمْ حْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا یَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ یَکْتُبِ اللَّهُ لَکَیْلَا یَطْمَعُوا فِی الْفَسَادِ فِی الْإِسْلَامِ وَ یَ

 بِذَلِکَ الْحَسَنَاتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِی الْآخِرَهِ.

امام صادق علیه السالم فرمودند که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرموده است : هرگاه 

دعت را دیدید بیزاری خود را از آنها آشکار کنید، و بسیار به پس از من اهل ریب و ب

آنها دشنام دهید، و درباره آنها بد گوئید، و آنها را با برهان و دلیل خفه کنید که نتوانند 

در دل مردم القاء شبهه کنند و نتوانند بفساد در اسالم طمع کنند، و در نتیجه مردم از آنها 

را یاد نگیرند، و خداوند در برابر این کار برای شما حسنات دوری کنند و بدعتهای آنها 

 و درجات بنویسد و درجات شما را در آخرت باال برد. 

 244ص: 
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 4روایت  00صفحه : 4اصول کافی جلد 

 تولی همراه با تبری

مِنِینَ علیه السالم قَالَ: قَاَل عَنْ سُلَیْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْ

 لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و اله یَا عَلِیُّ أَنَْت أَِمیرُ الْمُؤْمِِنینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ یَا عَلِیُّ أَْنتَ 

 أَنْتَ زَوْجُ بِقِینَ یَا عَلِیُّسَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ وَارِثُ عِلْمِ النَّبِیِّینَ وَ خَیْرُ الصِّدِّیقِینَ وَ أَفْضَلُ السَّا

دِی عَلَی عْسَیِّدَهِ نِسَاءِ الَْعالَمِینَ وَ خَلِیفَهُ خَیْرِ الْمُرْسَلِینَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ مَوْلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ اْلحُجَّهُ بَ

نَّارِ مَنْ عَادَاکَ یَا عَلِیُّ َو النَّاسِ أَجْمَعِینَ اسَْتوْجَبَ الْجَنَّهَ مَنْ تَوَلَّاکَ وَ اسَْتوْجَبَ دُخُولَ ال

بِلَ ذَلَِک قُ الَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّهِ وَ اصْطَفَانِی عَلَی جَمِیعِ الْبَرِیَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ مَا

 ایَتَکَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِالْبَرَاءَهِ مِنْ أَعْدَائِکَ وَمِنْهُ إِلَّا بِوَلَایَتِکَ وَ وَلَایَهِ الْأَئِمَّهِ مِنْ وُلْدِکَ وَ إِنَّ وَلَ

 أَعْدَاءِ الْأَئِمَّهِ مِنْ وُلْدِکَ بِذَلِکَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ ع فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ.

از  سلیمان اعمش نقل می کند از امام صادق علیه السالم که ایشان از پدرانشان

امیرالمومنین نقل فرمودند که حضرت فرمودند: رسول خدا صلی اهلل علیه و اله به من 

 فرمود:یاعلی ! تو امیر و مقتدای مومنان و امام پرهیزگاران هستی.

یا علی ! تو آقا و سرور اوصیاء و به ارث برنده دانش پیامبران, و در جایگاه صدیقین 

 بهترین, و در میان پیشتازان برترین هستی.

یا علی ! تو همسر سیده و سرور زنان جهان و جانشین بهترین پیغمبر از پیغمبران خدا 

 هستی.

ام مردمان هستی. کسی که یا علی ! تو موالی اهل ایمان و حجت خدا بعد از من بر تم

تبعیت کند از تو بهشت از برای اوست و هر کس با تو دشمنی کند مستوجب آتش و 

 دوزخ است.
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 245ص: 

یا علی! قسم به آن کسی که مرا به نبوت مبعوث کرد و مرا بر تمام مردم برگزید اگر بنده 

که  میشود مگر اینای از بندگان خدا هزار سال عبادت حق تعالی را کرد از او پذیرفته ن

همراه با والیت تو و والیت امامان از فرزندان تو باشد. و والیت تو هم پذیرفته نمیشود 

مگر این که همراه با برائت و بیزاری از دشمنان تو و دشمنان امامان از فرزندان تو باشد. 

 می و جبرائیل مرا به این امر خبر داده است:هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس

 ( 23خواهد کفر ورزد )کهف/

 22ح10ص24بحاراالنوار ج

 لعن در سیره امیرالمومنین علیه السالم 

حَسَنِ لْعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ا

ْن وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَ

وَ قَْد  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَْبدِ اللَّهِ اْلهَاشِمِیِّ قَالَ مَُحمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ

یْسِ یُقَاُل قَسَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: بَعَثَ طَلَْحهُ وَ الزُّبَیْرُ رَجُلًا مِنْ عَبْدِ الْ

َو  لَهُ خِدَاشٌ إِلَی أَِمیرِ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم َو قَاال لَهُ ِإنَّا نَْبعَثُکَ إِلَی رَجُلٍ طَالَ مَا ُکنَّا نَعْرِفُهُ 

نْ ذَلِکَ وَ أَنْ مْتَنِعَ مِأَهْلَ بَیْتِهِ بِالسِّحْرِ وَ الْکِهَانَهِ وَ أَنْتَ أَوْثَقُ مَنْ بِحَضْرَتِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مِنْ أَنْ تَ

 عَنُْه کَتُحَاجَّهُ لَنَا حَتَّی تَقِفَهُ عَلَی أَمْرٍ مَعُْلومٍ وَ اعْلَمْ َأنَّهُ أَعْظَمُ النَّاسِ دَعْوَی فََلا یَکْسِرَنَّکَ ذَلِ

الدُّهْنُ وَ أَنْ یُخَالِیَ الرَّجُلَ  وَ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی یَخْدَعُ النَّاسَ بِهَا الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ وَ الْعَسَلُ وَ

حْذَرْ ا فَلَا تَأْکُلْ لَهُ طَعَاماً وَ لَا تَشْرَبْ لَهُ شَرَاباً وَ لَا تَمَسَّ لَهُ عَسَلًا وَ لَا دُهْناً وَ لَا تَخْلُ مَعَهُ وَ

هِ وَ کَیِْد أْ آیَهَ السُّخْرَهِ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ کَیْدِهَذَا کُلَّهُ مِنْهُ وَ انْطَلِقْ عَلَی بَرَکَهِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَیْتَهُ فَاقْرَ

خَوَیْکَ أَ الشَّیْطَانِ فَإَِذا جَلَسْتَ إِلَیْهِ فَلَا تُمَکِّنْهُ مِنْ بَصَرِکَ کُلِّهِ وَ لَا تَسْتَأْنِسْ بِهِ ثُمَّ قُلْ لَهُ إِنَّ

نَاِشدَانِکَ الْقَِطیعَهَ وَ یَقُولَانِ لَکَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّا تَرَکَْنا فِی الدِّینِ وَ اْبنَیْ عَمِّکَ فِی الْقَرَابَهِ یُ
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مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً صلی اهلل علیه وآله فَلَمَّا  -النَّاسَ لَکَ وَ خَالَفْنَا عَشَائِرَنَا فِیکَ

ثُمَّ قَدْ رَأَیْتَ أَْفعَالَنَافِیکَ وَ قُدْرَتَنَا عَلَی  -تَ رَجَاءَنَانِلْتَ أَْدنَی مَنَالٍ ضَیَّْعتَ حُرْمَتَنَا وَ قَطَعْ

اً عالنَّأْیِ عَنْکَ وَ سَعَهَ الْبِلَادِ دُونَکَ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ یَصْرِفُکَ عَنَّا وَ عَنْ صِلَتِنَا کَانَ أَقَلَّ لَکَ نَفْ

بْحُ لِذِی عَیْنَیْنِ وَ قَدْ بَلَغَنَا عَنْکَ انْتِهَاکٌ لَنَا وَ دُعَاٌء وَ أَضْعَفَ عَنْکَ دَفْعاً مِنَّا وَ قَدْ وَضَحَ الصُّ

 نَ عَلَیْنَا فَمَا الَّذِی یَحْمِلُکَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ کُنَّا نَرَی أَنَّکَ أَشْجَعُ فُرْسَانِ الْعَرَبِ أَ تَتَّخِذُ اللَّعْ 

کَ فَلَمَّا أَتَی خِدَاشٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم صَنَعَ َما لَنَا دِیناً وَ تَرَی أَنَّ ذَلِکَ یَکْسِرُنَا عَنْ

ٍس یْ أَمَرَاهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَْیهِ عَلِیٌّ علیه السالم وَ هَُو یُنَاجِی نَفْسَهُ ضَحِکَ َو قَالَ هَاهُنَا یَا أَخَا عَبِْد قَ

مَا أَوْسَعَ الْمَکَانَ أُرِیدُ أَنْ أُؤَدِّیَ إِلَیْکَ رِسَالَهً قَالَ بَلْ وَ أَشَارَ لَهُ إِلَی مَجْلِسٍ قَرِیبٍ مِنْهُ فَقَالَ 

إِلَی  یتَطْعَمُ وَ َتشْرَبُ وَ تَحُلُّ ثِیَابَکَ وَ تَدَّهِنُ ثُمَّ تَُؤدِّی رِسَالَتَکَ قُمْ یَا قَنْبَرُ فَأَنْزِلْهُ قَالَ مَا بِ

و بِکَ قَالَ کُلُّ سِرٍّ لِی عَلَانِیَهٌ قَالَ فَأَنْشُدُکَ بِاللَّهِ الَّذِی هُوَ شَیْ ءٍ مِمَّا ذَکَرْتَ حَاجَهٌ قَالَ فَأَخْلُ

أَقْرَبُ إِلَیْکَ مِنْ نَفْسِکَ الْحَائِلِ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ قَْلبِکَ الَّذِی یَعْلَمُ خائِنَهَ اْلأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی 

 -عَرَضْتُ عَلَیْکَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ لَوْ َکتَْمتَ بَعْدَ مَا سَأَلْتُکَ الصُّدُورُ أَ تَقَدَّمَ إِلَیْکَ الزَُّبیْرُ بِمَا

 قَاَل مْمَا ارْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَأَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ عَلَّمَکَ کَلَاماً تَقُولُهُ إِذَا أَتَیْتَنِی َقالَ اللَّهُمَّ نَعَ

قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَْأهَا فَقَرَأَهَا وَ جَعَلَ عَلِیٌّ علیه السالم یُکَرِّرُهَا  عَلِیٌّ علیه السالم آیَهَ السُّخْرَهِ

مُؤْمِنِیَن  الْوَ یُرَدِّدُهَا وَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ إِذَا أَخْطَأَ حَتَّی إِذَا قَرَأَهَا سَبْعِینَ مَرَّهً قَالَ الرَّجُلُ مَا یَرَی أَمِیرُ

رَدُِّدهَا سَبْعِینَ مَرَّهً ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَجِدُ قَلْبَکَ اطْمَأَنَّ قَالَ إِی وَ الَّذِی نَفِْسی علیه السالم َأمْرَهُ بِتَ

ال  بِیَدِهِ قَالَ فَمَا قَاال لَکَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُمَا کَفَی بِمَنْطِقِکُمَا حُجَّهً عَلَیْکُمَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ

الِمِینَ* زَعَمْتُمَا أَنَّکُمَا أَخَوَایَ فِی الدِّینِ وَ ابْنَا عَمِّی فِی النَّسَبِ فَأَمَّا النََّسُب یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّ

ا أَخَوَایَ فِی فَلَا أُنْکِرُهُ وَ إِنْ کَانَ النَّسَبُ مَقْطُوعاً إِلَّا مَا وَصَلَهُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَ أَمَّا قَوْلُکُمَا إِنَّکُمَ

ی نِ فَإِنْ کُنْتُمَا صَادِقَیْنِ فَقَدْ فَارَقْتُمَا کَِتابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَصَیْتُمَا أَمْرَهُ بِأَفْعَالِکُمَا فِالدِّی

ا مَّأَأَخِیکُمَا فِی الدِّینِ وَ إِلَّا فَقَدْ کَذَبْتُمَا وَ افْتَرَیْتُمَا بِادِّعَائِکُمَا أَنَّکُمَا أَخَوَاَی فِی الدِّینِ وَ 

 مُفَارَقَتُکُمَا النَّاسَ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلی اهلل علیه واله فَإِنْ ُکنْتُمَا فَاَرقْتُمَاهُمْ بِحَقٍّ فَقَدْ 

بَاطِلِ لْنَقَضْتُمَا ذَلِکَ الْحَقَّ بِفِرَاقِکُمَا إِیَّایَ أَخِیراً وَ إِنْ فَارَقْتُمَاهُمْ بِبَاطِلٍ فَقَدْ وَقَعَ إِثْمُ ذَلِکَ ا
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عِ مَعَلَیْکُمَا مَعَ الْحَدَثِ الَّذِی أَحْدَثْتُمَا مَعَ أَنَّ صَفْقَتَکُمَا بِمُفَارَقَتِکُمَا النَّاسَ لَمْ تَکُنْ إِلَّا لِطَ

 وَ أَمَّا الَِّذی اًالدُّنْیَا زَعَمْتُمَا وَ ذَلِکَ قَوْلُکُمَا فَقَطَعْتَ رَجَاءَنَا لَا تَعِیبَانِ بِحَمْدِ اللَّهِ مِنْ دِیِنی شَیْئ

 صَرَفَنِی عَنْ صِلَتِکُمَا فَالَّذِی صَرَفَکُمَا عَنِ الْحَقِّ وَ حَمَلَکُمَا عَلَی خَلْعِهِ مِنْ رِقَابِکُمَا کَمَا یَخْلَعُ 

تَْستَحِقَّا فَ دَفْعاً فَالْحَرُونُ لِجَامَهُ وَ هُوَ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً فَلَا تَقُولَا َأقَلَّ نَفْعاً وَ أَضْعَ 

ئِی ااسْمَ الشِّرْکِ مَعَ النِّفَاقِ وَ أَمَّا قَوْلُکُمَا إِنِّی أَشْجَعُ فُرْسَانِ الْعَرَبِ وَ هَرْبُکُمَا مِنْ لَعْنِی وَ دُعَ

مَا أَ سَحْرَاکُمَا أَجْوَافَکُفَإِنَّ لِکُلِّ مَوْقِفٍ عَمَلًا إِذَا اخْتَلَفَِت الْأَسِنَّهُ وَ مَاجَتْ لُبُودُ الَْخیْلِ وَ مَلَ

یَدْعُوَ عَلَیْکُمَا  فَثَمَّ یَکْفِینِیَ اللَّهُ بِکَمَالِ الْقَلْبِ وَ أَمَّا إِذَا أَبَیْتُمَا بِأَنِّی أَدْعُو اللَّهَ فَلَا تَجْزَعَا مِنْ أَنْ

رَ بِشَرِّ قِتْلَهٍ وَ اسْفِکْ دَمَهُ عَلَی ضَلَالَهٍ وَ رَجُلٌ سَاحِرٌ مِنْ قَوْمٍ سَحَرَهٍ زَعَمْتُمَا اللَّهُمَّ أَقْعِصِ الزُّبَیْ

 وَ یَّعَرِّفْ طَلْحَهَ الْمَذَلَّهَ وَ ادَّخِرْ لَهُمَا فِی الْآخِرَهِ شَرّاً مِنْ ذَلِکَ إِنْ کَانَا ظَلَمَانِی وَ افْتَرَیَا عَلَ

آمِینَ قَالَ خِدَاشٌ آِمینَ ثُمَّ قَالَ خِدَاٌش  کَتَمَا شَهَاَدتَهُمَا وَ عََصیَاکَ وَ عََصیَا رَسُولَکَ فِیَّ قُلْ

لِ عَلِنَفْسِهِ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ لِحْیَهً قَطُّ أَبْیَنَ خَطَأً مِنْکَ حَامِلَ حُجَّهٍ یَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَمْ یَجْ

علیه السالم ارْجِعْ إِلَیْهِمَا وَ أَعْلِمْهُمَا مَا قُلْتُ اللَّهُ لَهَا مِسَاکاً أَنَا َأبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْهُمَا قَالَ عَلِیٌّ 

لَمْ یَلَْبْث فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ حَتَّی َتسْأَلَ اللَّهَ أَنْ یَرُدَّنِی إِلَیْکَ عَاجِلًا وَ أَنْ یُوَفَِّقنِی لِرِضَاهُ فِیکَ فَفَعَلَ 

 هُ اللَّهُ.أَنِ انْصَرَفَ وَ قُتِلَ َمعَهُ یَوْمَ الْجَمَلِ رَحِمَ

 241ص: 

امام صادق علیه السالم فرمود: طلحه و زبیر مردی از عبد القیس را به نام خِداش نزد امیر 

المؤمنین علیه السالم فرستادند برای رساندن پیامی، به او گفتند: ما تو را نزد کسی می 

یان همه م فرستیم که از دیر زمانی او و خاندانش را به سحر و کهانت شناخته ایم، تو در

 اطرافیان ما از خود ما هم بیشتر مورد اعتماد هستی که:

 از جادو و کهانت وی خود را نگهداری. -1
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از طرف ما با او محاکمه کنی و سخن بگوئی تا مطلب روشن و معلومی بفهمی )بدو  -2

ئی وبفهمانی خ ل(، و باید بدانی که ادّعای او از همه مردم بزرگتر است، مبادا این گزافه گ

وی تو را خرد کند، یک راهی که مردم را با آن گول می زند پذیرائی خوبِ او است با 

خوردنی و نوشیدنی و عسل و روغن و خلوت کردن و محرمانه گفتن با مردم، به خوراک 

و نوشیدنی او دم مزن و دست به عسل و روغنش میاالی و با او در خلوت منشین، از همه 

، به یاری خدا برو و چون او را دیدی آیه سخره را تالوت کن اینها از وی در حذر باش

سوره اعراف(: و از نیرنگ او و شیطان به خدا پناه جو و چون نزد اونشستی او را بر  54)

چشم خودت مسلط مکن )که چشم تو را ببندد( و با او مأنوس مشو و زبر و زرنگ به او 

 بگو:

یشاوندی تو، تو را به قطع رحم سوگند می به راستی دو برادر دینی و دو عموزاده خو

دهند )تو را به یاری بر ضد قطع رحم دعوت می کنند( و می گویند: تو نمیدانی که ما از 

روزی که خدا عز و جل جان محمد صلی اهلل علیه واله را گرفت برای تو مردم را رها 

ما را  ی احترامکردیم و با عشایر خود مخالفت نمودیم، و چون به کمترین مقامی رسید

گم کردی و امید ما را بریدی و سپس دیدی با تو چه کردیم و چه نیروئی داریم در 

دوری از تو و پناه به بالد وسیع در برابر تو، راستی آنها که تو را از ما و پیوند با ما رو 

گردان کنند به تو کمتر سود رسانند و سست تر از تو دفاع کنند از ماها، مانند آفتاب 

وشن است، به ما خبر رسیده که نسبت به ما هتاکی کردی و نفرین نمودی، چرا چنین ر

کنی؟ به نظر ما تو شجاعتر پهلوانان عربی، لعن و نفرین را سزای ما دانی و خیال می کنی 

 که این کار ما را در برابر تو شکست می دهد؟

 244ص: 
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کرد، علی علیه السالم دید با  چون خداش نزد علی علیه السالم آمد: به دستور آنها کار

خود رازی می گوید، خندید و فرمود: یا اخا عبد قیس، بفرمائید این جا )با دست خود 

 جایی را نزدیک خود به او نشان داد(.

خداش: خیر آقا، جا بسیار وسیع است، من فقط می خواهم پیامی به شما برسانم.علی علیه 

ر ید و جامه خود را باز کنید و صابونی به سر و بالسالم : بفرمائید چیزی بخورید و بنوش

خود بزنید و استراحت کنید و سپس پیام خود را هم برسانید، قنبر، برخیز او را منزل بده 

 و وسائل پذیرائی او را فراهم کن.خداش: خیر آقا من به آنچه فرمودی نیاز ندارم.

 نیم.وصی باهم صحبت کعلی علیه السالم : پس بهتر است در یک مجلس محرمانه و خص

خداش: هر مطلب محرمانه و زیر پرده ای در نظر من آشکار تلقی می شود و خالصه من 

 حرف محرمانه ای ندارم.

علی علیه السالم : تو را به آن خدائی سوگند می دهم که از خودت به تو نزدیکتر است، 

 ها را می داند، آیا آنکه میان تو و دلت حائل تواند شد، آنکه چشمک زدنها و راز سینه

زبیر به تو این سفارش ها را کرده است؟خداش: به خدا آری او سفارش کرده و دستور 

داده.علی علیه السالم : اگر آنچه پرسیدم کتمان می کردی، دیگر دیده بر هم نمی 

گذاشتی )یعنی هالک می شدی(، تو را به خدا آیا به تو سخنی آموخت که چون نزد من 

 وئی؟آئی آن را بگ

 خداش: به خداوند، آری به من چیزی تعلیم داد.

 علی علیه السالم : آیه مبارکه سخره بود؟خداش: آری همان آیه است.

علی علیه السالم آن را بخوان. علی علیه السالم به وی تلقین کرد و او خواند و باز تکرار 

 خواند. کرد و هر جا غلط می خواند برای او باز می گفت تا هفتاد بار آن را
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 240ص: 

 خداش: عجب است، امیر المؤمنین دستور می دهد هفتاد بار این آیه تکرار شود.

 علی علیه السالم : حاال دریافتی که دلت خوب آسوده و مطمئن شد.

خداش: آری، به آن خدائی که جانم به دست او است.علی علیه السالم : اکنون بگو بدانم 

 ن برسانی.چه پیامی به تو داده اند که به م

 خداش: متن پیام را به آن حضرت گزارش داد.

علی علیه السالم : در پاسخ آن ها بگو که: سخن خود شما حجت بر خود شما است ولی 

خدا مردم ستمکار را رهبری نمی کند، شما معتقدید که هم برادر دینی منید و هم 

عموزاده نسبی من، نسب را منکر نیستم گر چه هر نسبی بریده شد جز آنچه را اسالم 

 پیوندد.

دینی من هستید، اگر راست می گوئید شما بر خالف کتاب و اما این که گوئید برادر 

خدا عز و جل، و به نافرمانی آن در باره برادر دینی خود رفتار کردید، و گر نه به دروغ 

 خود را برادر دینی من دانستید.

و اما ادعای این که پس از وفات محمد صلی اهلل علیه وآله از مردم کناره گرفتید اگر به 

ایت حق بوده به واسطه این که اخیراً از من کناره گرفتید آن را نقض خاطر من و رع

کردید و خالف حق رفتید و اگر از روز اول به ناحق از مردم کناره گرفتید، هم گناه 

 کناره گیری اول را به گردن دارید و هم گناه کناره گیری تازه خود را.

طمع و آرزوی دنیا نبوده است، با این که در حقیقت مقصد شما از مفارقت با مردم جز 

شما فقط به من اعتراض کردید که امید ما را بریدی، حمد خدا را که نسبت به من اعتراض 
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و انتقاد دینی ندارید علت این که من از شما بریدم این است که شما از حق رو گردانیدید 

 پای سر کشی و تعهدات حقه را از گردن خود باز کردید و به دور انداختید مانند چهار

که مهار خود را بگسلد، او است خداوند، پروردگار و یاور من، چیزی را با او شریک 

ندانم، همه چیز به دست او است، نگوئید یاور تو کم سودتر است و سست تر است در 

 دفاع ازتو تا هم مشرک باشید و هم منافق.

 243ص: 

که هر  ینم گریزانید، باید بدانیداین که گفتید: من اشجع فارسان عربم و از ترس و نفر

موقفی عملی دارد )هر سخن جایی، و هر نکته مقامی دارد( وقتی که نیزه ها در هم شود 

و زین اسب سواران موج زند و ششهای شما از ترس در درونتان باد کند، آن جا است 

نم، از ی ککه خدا با دل آرام، یار من است و اگر از همین نگرانید که من به شما نفرین م

این که مرد جادوگری در باره شما نفرین کند و به عقیده شما از خاندان جادوگری هم 

 باشد چه ترسی دارید؟

بار خدایا زبیر را به بدترین قتلی بکش و به گمراهی خونش را بریز و طلحه را خوار 

د، و نگردان و در آخرت بدتر از این برای آن ها ذخیره کن برای آن که به من ستم کرد

بر من افترا بستند و گواهی خود را در باره من کتمان کردند و تو را و رسولت را نافرمانی 

کردند نسبت به من، بگو آمین خدایا مستجاب کن.خداش آمین گفت و با خود گفت: 

به خدا هرگز ریش خطا کار تری چون خود ندیدم که پیام احتیاج آورد و همه ضد و 

 قابل تمسک نکرده باشد، من به خدا از آن دو تن بیزارم.نقیض باشد و خدا آن را 

علی علیه السالم : برگرد و پاسخ پیام آن ها را برسان.خداش: نه به خدا تا این که از خدا 

در خواست کنی مرا به زودی به شما برگرداند و موفق دارد که رضایت او را نسبت به 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

نشد که برگشت خدمت آن حضرت  شما فراهم کنم.علی علیه السالم دعا کرد و لختی

 و با او بود روز جنگ جمل کشته شد، رحمه اهلل.

 250ص: 

 02/120, بحاراالنوار 1/040اصول کافی 

 تبری در عصر غیبت

اماً مَعَنْ أَبِیهِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم إَِذا أَصْبَحْتَ وَ أَْمسَْیتَ یَوْماً لَا تَرَی فِیهِ إِ

مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَأَحْبِبْ مَنْ کُنْتَ تُحِبُّ وَ أَبْغِضْ مَنْ ُکنْتَ ُتبْغِضُ وَ َوالِ َمنْ کُنْتَ تَُوالِی َو 

 انْتَظِرِ الْفَرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً.

امام صادق علیه السالم فرمودند: اگر روزی پیش آمد که پیشوا و امام از اهل بیت علیه 

م شما ناپدید گردید, آنهایی که دوست داشتی )و مامور به محبت آنها السالم از چش

بودی( دوست بدار و آنهایی که دشمن و مبغوض داشتی دشمن بدار. و بر والیت خود 

نسبت به موالیان خویش )اهل بیت علیهم السالم( ثابت قدم باش و هر صبح و شام منتظر 

 فرج باش. 

 52/120وار , بحاراالن150الغیبه شیخ نعمانی ص

 امر اهل البیت به سب و لعن 

 .اقال الصادق علیه السالم:نَحْنُ مَعَاشِرَ بَنِی هَاشِمٍ نَأْمُرُ کِبَارَنَا وَ صِغَارَنَا بِسَبِّهِمَا وَ الْبَرَاءَهِ ِمنْهُمَ

امام صادق علیه السالم فرمودند: ما طائفه بنی هاشم )اهل بیت علیهم السالم( کوچک و 

به سب و لعن آن دو و بیزاری جستن از آن دو )عمر و ابابکر( امر می  بزرگ خود را

 نمائیم. 
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عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال )مستدرک سیده النساء 

 332الصادق ع، ص: -2-قسم-20إلی اإلمام الجواد، ج 

 هر ظلمی در عالم به گردن اولی و دومی است

نِ بَشَّارٍ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: دخلت ]دَخَلَ [ الْکُمَیْتُ فَأَنْشَدَهُ وَ ذَکََر عَنْ مُوسَی بْ

کُمَیُْت لْنَحْوَهُ ثُمَّ قَاَل فِی آخِرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ َو جَلَّ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْأُمُورِ وَ یَکْرَهُ سَفْسَافَهَا فَقَالَ ا

دِی أَسْأَلُکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَاْستَوَی جَالِساً وَ کَسَرَ فِی صَْدرِهِ وِسَادَهً ثُمَّ قَاَل یَا سَیِّ

 مٍ سَلْ فَقَالَ أَسْأَلُکَ عَنِ الرَّجُلَیْنِ فَقَالَ یَا کُمَیْتَ بْنَ زَیْدٍ مَا أُهَرِیقَ فِی الْإِسْلَامِ مِحْجَمَهٌ مِنْ دَ 

سِبَ مَالٌ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ وَ لَا نُکِحَ فَرْجٌ حَرَامٌ إِلَّا وَ ذَلِکَ فِی أَعْنَاقِهِمَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَِه وَ لَا اکْتُ

 هُمَا.نْحَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا وَ نَحْنُ مَعَاشِرَ بَنِی هَاشِمٍ نَأْمُرُ کِبَارَنَا وَ صِغَارَنَا بِسَبِّهِمَا وَ اْلبَرَاءَهِ مِ

 251ص: 

روزی کمیت خدمت امام صادق علیه السالم رسید و شعری خواند. سپس عرض کرد ای 

آقای من! سوالی دارم، حضرت فرمودند: بگو. عرض کرد سؤالم درباره آن دو خبیث 

اولی و دومی است. حضرت فرمودند: ای کمیت تا روز قیامت به اندازه خون حجامت 

نشود و عمل شنیع زنا انجام نگیرد مگر خونی در اسالم ریخته نشود و مالی حرام کسب 

این که همه به گردن این دو باشد وسپس حضرت فرمود ما بنی هاشم بزرگ وکوچکمان 

 را امر به سب وبیزاری جستن از آن دو می کنیم. 

 14، حدیث 020، ص 44بحاراالنوار: ج  105رجال کشی: ص 

 عذاب دشمن حضرت زهرا سالم اهلل علیها چند برابر شیطان

انَ کَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ یَقُولُ إِذَا

رٍ فَیَنْطَلُِق ایَوْمُ الْقِیَامَهِ یُؤْتَی بِإِبْلِیسَ مَزْمُوماً بِزِمَامٍ مِنْ نَارٍ وَ یُؤْتَی بِزُفَرَ مَزْمُوماً بِزِمَامَیْنِ مِنْ نَ
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أَنَا  إِلَیْهِ إِبْلِیسُ فَیَصْرَخُ وَ یَقُولُ ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ مَنْ أَنْتَ َأنَا الَّذِی فََتنْتُ الْأَوَّلِیَن وَ الْآخِرِینَ وَ

  َو أَمَرَ اللَّهُ فَعُصِیمَزْمُومٌ بِزِمَامٍ وَاحِدٍ وَ أَنْتَ مَزْمُومٌ بِزِمَامَیْنِ فَیَُقولُ َأنَا الَّذِی أَمَرْتُ فَأُطِعْتُ 

ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روز قیامت ابان بن ابی عیّاش از سلیم بن قیس هاللی نقل 

کرده که گفت: از سلمان فارسی شنیدم که می گفت:وقتی روز قیامت بر پا شود ابلیس 

ار را در حالی که با دو افس« زفر»را در حالی که با افساری آتشین لجام شده می آورند، و 

آورند! ابلیس نزد او می رود و فریاد می زند و می گوید: مادر به آتشین لجام شده می 

عزایت بنشیند، تو که هستی؟ من کسی هستم که اوّلین و آخرین را گمراه کردم، در 

حالی که به یک افسار لجام شده ام و تو به دو افسار لجام شده ای! او می گوید: من کسی 

 ر کرد و عصیان شد! هستم که امر کردم و اطاعت شدم و خداوند ام

 252ص: 

 244أسرار آل محمد علیهم السالم / ترجمه کتاب سلیم، ص: 

 سیره امام صادق علیه السالم در لعن 

ِفی  عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ وَ َأبِی سَلَمَهَ السَّرَّاجِ قَاال سَمِعْنَا أَبَا َعبْدِ اللَّهِ علیه السالم وَ هُوَ یَلْعَنُ

مْ مَکْتُوبَهٍ أَرْبَعَهً مِنَ الرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ النِّسَاءِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ مُعَاوِیَهُ وَ یُسَمِّیهِ دُبُرِ کُلِّ

 وَ فُلَانَهُ وَ فُلَانَهُ وَ ِهنْدٌ وَ ُأمُّ الْحَکَمِ أُخْتُ مُعَاوِیَهَ.

ه ام صادق علیه السالم شنیدیم کحسین بن ثویر و ابوسلمه سراج نقل کرده اند که: از ام

آن حضرت بعد از هر نماز واجب لعن می کرد چهار مرد ملعون و چهار زن ملعون را. اما 

مردان عبارتند از: ابابکر, عمر, عثمان, معاویه و زنان عبارت بودند از: عائشه,حفصه, هند 

 و ام الحکم خواهر معاویه. 

 042ص 0الکافی ج
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 زمان عجل اهلل فرجه  لعن و تبری در سیره امام

قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا سَیِّدِی ثُمَّ یَسِیرُ الْمَهْدِیُّ إِلَی أَیْنَ قَالَ علیه السالم إِلَی مَدِینَهِ جَدِّی رَسُولِ 

ینَ َو نِاللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله فَإَِذا وَرَدَهَا کَانَ لَهُ فِیهَا مَقَامٌ عَجِیبٌ یَظْهَرُ فِیهِ سُرُورُ الْمُؤْمِ

 خِزْیُ الْکَافِرِینَ قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا سَیِّدِی مَا هُوَ ذَاکَ قَالَ یَرِدُ إِلَی قَبْرِ جَدِّهِ فَیَقُولُ یَا مَعَاشِرَ 

الْخَلَائِقِ هَذَا قَبْرُ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله فَیَقُولُونَ نَعَمْ یَا مَهْدِیَّ آلِ مُحَمٍَّد 

 علیهم السالم فَیَُقولُ وَ مَنْ مَعَهُ فِی الْقَبْرِ فَیَقُولُونَ صَاحِبَاهُ وَ ضَجِیعَاهُ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَیَقُولُ وَ 

خَلِْق الْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمَا وَ الْخَلَائِقُ کُلُّهُمْ جَمِیعاً یَسْمَُعونَ مَنْ َأبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ کَیْفَ ُدفِنَا مِنْ َبیْنِ

مَعَ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله وَ عَسَی الْمَدْفُونُ َغیْرَهُمَا فَیَقُولُ النَّاسُ یَا مَهِْدیَّ 

ی  صلّهِآلِ مُحَمَّدٍ صلّی اللَّه علیه و آله مَا هَاهُنَا غَیْرُهُمَا إِنَّهُمَا دُفِنَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا خَلِیفَتَا رَسُولِ اللَّ

 اللَّه علیه و آله وَ أَبََوا زَوْجَتَیْهِ َفیَقُولُ لِلْخَلْقِ بَْعدَ ثَلَاثٍ أَخْرِجُوهُمَا مِنْ قَبْرَیْهِمَا فَیُخْرَجَانِ

ولُوَن قُغَضَّیْنِ طَرِیَّیْنِ لَمْ یَتَغَیَّرْ خَلْقُهُمَا َو لَمْ یَشْحُبْ لَْونُهُمَا فَیَُقولُ هَلْ فِیکُمْ مَنْ یَعْرِفُهُمَا فَیَ

 کُّ نَعْرِفُهُمَا بِالصِّفَهِ وَ لَیْسَ ضَجِیعَا جَدِّکَ غَیْرَهُمَا فَیَقُولُ هَلْ فِیکُمْ أَحَدٌ یَقُولُ غَیْرَ هَذَا َأوْ یَشُ

 الْمَهْدِیُّ وَ رُفِیهِمَا فَیَقُولُونَ لَا فَیُؤَخِّرُ إِخْرَاجَهُمَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَنْتَشِرُ الْخَبَرُ فِی النَّاسِ وَ یَحْضُ

هِمْ حَتَّی ییَکْشِفُ الْجُدْرَانَ عَنِ الْقَبْرَیْنِ وَ یَقُولُ لِلنُّقَبَاءِ ابْحَثُوا عَنْهُمَا وَ انُْبشُوهُمَا فََیبْحَُثونَ بِأَیْدِ

أْمُرُ بِرَفْعِهِمَا فَانَُهمَا وَ یَیَصِلُونَ إِلَیْهِمَا فَیُخْرَجَانِ غَضَّیْنِ طَرِیَّیْنِ کَصُورَتِهِمَا َفیَکْشِفُ عَنْهُمَا أَکْ

مُرْتَابُوَن لْعَلَی دَوْحَهٍ یَابِسَهٍ نَخِرَهٍ فَیَصْلِبُهُمَا عَلَیْهَا فَتَحْیَا الشَّجَرَهُ وَ تُورِقُ وَ یَطُولُ فَرْعُهَا فَیَقُولُ ا

بِمَحَبَّتِهِمَا وَ وَلَایَتِهِمَا وَ یُخْبَرُ مَنْ أَخْفَی مِنْ أَهْلِ وَلَایَتِهِمَا هَذَا وَ اللَّهِ الشَّرَفُ حَقّاً وَ لَقَدْ فُزْنَا 

فْتَنُوَن یُنَفْسَهُ مِمَّنْ فِی نَفْسِهِ مِقْیَاسُ حَبَّهٍ مِنْ مَحَبَّتِهِمَا وَ وَلَایَتِهِمَا فَیَحْضُرُونَهُمَا وَ یَرَوْنَهُمَا وَ 

مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَیْ رَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه  بِهِمَا وَ یُنَادِی مُنَادِی الْمَهْدِیِّ علیه السالم کُلُّ

نْهُمَا و آله وَ ضَجِیعَیْهِ فَلْیَنْفَرِدْ جَانِباً فَتَتَجَزَّأُ الْخَلْقُ جُزْءَیْنِ أَحَدُهُمَا مُوَالٍ وَ الْآخَرُ مُتَبَرِّئٌ مِ

ِه فَیَعْرِضُ الْمَهْدِیُّ علیه السالم عَلَی َأوْلِیَائِهِمَا الْبَرَ اءَهَ مِنْهُمَا َفیَقُولُونَ یَا َمهِْدیَّ آلِ رَسُولِ اللَّ

لْمَنْزِلَهَ اصلّی اللَّه علیه و آله نَحْنُ لَمْ نَتَبَرَّأْ مِنْهُمَا وَ لَسْنَا نَعْلَمُ أَنَّ لَهُمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَکَ هَذِهِ 
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بَرَّأُ السَّاعَهَ ِمنْهُمَا وَ َقدْ رَأَیْنَا مِنْهُمَا مَا َرأَیْنَا فِی هَذَا الْوَْقِت وَ هَذَا الَّذِی بََدا لَنَا مِنْ فَضِْلهِمَا أَ َنتَ

 وَ مِنْ نَضَارَتِهِمَا وَ غَضَاضَتِهِمَا وَ حَیَاهِ الشَّجَرَهِ بِهِمَا بَلْ وَ اللَّهِ نَتَبَرَّأُ مِنْکَ وَ مِمَّنْ آمَنَ بِکَ

لَبَهُمَا وَ أَخْرَجَهُمَا وَ فَعَلَ بِهِمَا مَا فَعَلَ فَیَأْمُرُ الْمَهْدِیُّ علیه السالم مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِهِمَا وَ مَنْ صَ

 إِلَیْهِ نِرِیحاً سَوْدَاءَ فَتَهُبُّ عَلَیْهِمْ فَتَجْعَلُُهمْ کَأَعْجَازِ نَخْلٍ خَاوِیَهٍ ثُمَّ یَأْمُرُ بِإِنْزَالِهِمَا فَیُنْزَلَا

هِ تَعَالَی وَ یَأْمُرُ الْخَلَائِقَ بِاالجْتِمَاعِ ثُمَّ یَقُصُّ عَلَیْهِمْ قََصصَ فِعَالِهِمَا فِی کُلِّ فَیُحْیِیهِمَا بِإِذْنِ اللَّ

کُورٍ وَ دُورٍ حَتَّی یَقُصَّ عَلَیْهِمْ قَتْلَ هَابِیلَ بْنِ آدَمَ علیه السالم وَ جَمْعَ النَّارِ لِإِبْرَاهِیمَ علیه 

ه السالم فِی الْجُبِّ وَ حَبْسَ یُونَُس علیه السالم ِفی الْحُوتِ وَ قَْتَل السالم وَ طَرْحَ یُوسُفَ علی

یَحْیَی علیه السالم وَ صَلْبَ عِیسَی علیه السالم وَ عَذَابَ جِرْجِیسَ وَ دَانِیَالَ علیه السالم َو 

 نِینَ وَ فَاطِمَهَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحَُسیْنِ ضَرْبَ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ وَ إِشْعَالَ النَّارِ عَلَی بَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِ

علیهم السالم لِإِحْرَاقِهِمْ بِهَا وَ ضَرْبَ یَدِ الصِّدِّیقَهِ الْکُبْرَی فَاطِمَهَ علیها السالم بِالسَّوْطِ َو 

م وَ َذبَْح علیه السال رَفْسَ بَطْنِهَا وَ إِسْقَاطَهَا مُحَسِّناً وَ سَمَّ الْحَسَنِ علیه السالم وَ قَتْلَ الْحُسَیْنِ

ِل آأَطْفَالِهِ وَ بَنِی عَمِّهِ وَ أَنْصَارِهِ وَ سَبْیَ ذَرَارِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آله وَ إِرَاقَهَ دِمَاءِ 

حَِشٍه فَا مُحَمَّدٍ علیهم السالم وَ کُلِّ دَمٍ سُفِکَ وَ کُلَّ فَرْجٍ نُکِحَ حَرَاماً وَ کُلَّ رَیْنٍ وَ خُبْثٍ وَ

وَ إِثْمٍ وَ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ غَشٍْم مُْنذُ عَهِْد آدَمَ علیه السالم إِلَی وَقْتِ ِقیَامِ قَائِمِنَا علیه السالم ُکلُّ 

ذَلِکَ الْوَقِْت  فِیذَلِکَ یُعَدِّدُهُ عَلَیْهِمَا وَ یُلْزِمُهُمَا إِیَّاهُ فَیَعْتَرِفَانِ بِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِمَا فَیُقْتَصُّ مِنْهُمَا 

شَّجَرَهَ لبِمَظَالِمِ مَنْ حَضَرَ ثُمَّ یَصْلِبُهُمَا عَلَی الشَّجَرَهِ وَ یَأْمُرُ نَاراً تَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ فَتُحْرِقُهُمَا وَ ا

ا قَالَ هَیْهَاَت خِرُ عَذَابِهِمَثُمَّ یَأْمُرُ رِیحاً فَتَنْسِفُهُمَا فِی الْیَمِّ نَسْفاً قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا سَیِّدِی ذَلِکَ آ

َو  هیَا مُفَضَّلُ وَ اللَّهِ لَیُرَدَّنَّ وَ لَیَحْضُرَنَّ السَّیِّدُ الْأَکْبَرُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اللَّه علیه و آل

لُّ مَْن لْأَئِمَّهُ علیهم السالم وَ کُالصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ ا

اِن لَمَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الْکُفْرَ مَحْضاً وَ لَیَقْتَصَّنَّ مِنْهُمَا لِجَمِیعِهِمْ حَتَّی إِنَّهُمَا لَیُقْتَ

 فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَلْفَ قَتْلَهٍ وَ یُرَدَّانِ إِلَی مَا شَاءَ رَبُّهُمَا.
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مفضل گفت: آقا! سپس مهدی علیه السالم بکجا میرود؟ فرمود: میرود بمدینه جدم رسول 

خدا صلّی اللَّه علیه و آله وقتی بمدینه در آمد مقامی بس عجیب خواهد داشت که باعث 

 مسرت مؤمنین و نقمت کفار میباشد.

دا میزند: مبر و صمفضل گفت: آقا! آن مقام عجیب چیست؟ فرمود: می آید کنار قبر پیغ

ای مردم! آیا این قبر جد من است؟ مردم میگویند: ای مهدی آل محمد آری این قبر 

 پیغمبر جد تو است. میپرسد: چه کسانی با وی در اینجا مدفون هستند؟

 میگویند: دو نفر از اصحاب و انیس او.

ند، ه گوش میدهبا اینکه او از هر کس بهتر آن دو نفر را میشناسد، در حالی که مردم هم

سؤال میکند: آنها کیانند؟ چطور شد که در میان تمام مردم فقط این دو نفر با جد من 

 پیغمبر خدا صلّی اللَّه علیه و آله در اینجا دفن شدند، شاید کسانی دیگر مدفون باشند.

مردم میگویند: ای مهدی آل محمد! کسی غیر از این دو نفر در اینجا مدفون نیست از 

ت در اینجا دفن شدند که خلیفه پیغمبر و پدر زن او هستند، مهدی سه بار این این جه

 سؤال را تکرار میکند، سپس دستور میدهد که آن دو نفر را از قبر بیرون بیاورند.

مردم هم آنها را بیرون می آورند در حالی که بدنشان تر و تازه است و اصال نپوسیده و 

 تغییر نکرده اند.

سد: آیا کسی در میان شما هست که اینان را بشناسد؟ مردم میگویند: ما سپس مهدی میپر

آنها را باوصافشان میشناسیم. اینان انیس جد شما هستند. میپرسد: آیا در میان شما کسی 

هست که جز این بگوید یا در باره اینان شک کند؟ مردم می گویندنه! مهدی سه روز 

 و این خبر در میان مردم منتشر می شود. بیرون آوردن آنها را بتأخیر می اندازد
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 سپس مهدی بآنجا آمده و روی قبرهای آنها را برمیدارد و به نقبای خود میگوید:

قبرهای اینان را بشکافید و آنها را جستجو کنید. نقبا هم با دستهای خود آنها را جستجو 

ها را تور میدهد کفنهای آنکرده تا آنکه تر و تازه مانند روز نخست بیرون می آورند. دس

بیرون آوردند بر درخت پوسیده و خشکی بردار کشند، فی الحال درخت سرسبز و پرشاخ 

و برگ و خرم می شود! با مشاهده این وضع عجیب دوستداران آنها، میگویند: بخدا قسم 

این شرافت حقیقی است که اینها دارند، و ما هم بدوستی اینان فائز شدیم هر کس جزئی 

حبتی از آنها در دل داشته باشد، می آید و آن منظره را مینگرد و با دیدن آن فریفته م

 میگردد.

در این هنگام جارچی مهدی صدا میزند: هر کس دو صحابه پیغمبر و انیس او را دوست 

میدارد در یک سمت بایستد. مردم دو دسته می شوند: یک دسته دوست آنها و دسته ای 

ستان آن دو نفر دستور میدهد که از آنها بیزاری جویند. آنها هم دشمن آنان. مهدی بدو

میگویند: ای مهدی آل پیغمبر! ما پیش از آنکه بدانیم اینان در نزد خدا و تو چنین مقامی 

دارند از آنها بیزاری نجستیم، اکنون که فضل و مقام آنها برای ما ظاهر شده، چگونه با 

 ن درخت پوسیده از آنان بیزاری بجوئیم؟دیدن بدن تر و تازه آنها و سبز شد

بلکه بخدا قسم ما از تو و کسانی که عقیده بتو دارند و آنها که باینان ایمان ندارند و آنها 

را بردار زدند، و از قبر بیرون آوردند، بیزاری میجوئیم، در این وقت مهدی بامر خداوند 

ریشه های پوسیده درخت نخل از  دستور میدهد باد سیاهی بر آنها بوزد و آنان را مانند

 میان میبرد.

 255ص: 
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سپس دستور میدهد آنها را از باالی دار پائین بیاورند، و بامر خداوند زنده میگرداند و 

دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه اعمال آنها را در هر کوره و دوره ای شرح 

م و برافروختن آتش برای ابراهیمیدهد، تا آنکه داستان کشته شدن هابیل فرزند آدم و 

انداختن یوسف در چاه و زندانی شدن یونس در شکم ماهی و قتل یحیی و دار کشیدن 

عیسی و شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیغمبر و زدن سلمان فارسی، و آتش زدن در 

خانه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السالم و تازیانه زدن ببازوی 

قه کبری فاطمه زهرا و در به پهلوی او زدن، و سقط شدن محسن بچه او و سم دادن صدی

بامام حسن و کشتن امام حسین و اطفال و عموزادگان و یاوران آن حضرت و اسیر کردن 

فرزندان پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و ریختن خون آل محمد، و هر خونی که بناحق 

جاوز قرار گرفته، و هر خیانت و اعمال زشت و گناه و ریخته شده، و هر زنی که مورد ت

ظلم و ستم که از زمان حضرت آدم تا موقع قیام قائم از بنی آدم سرزده همه و همه را 

بگردن اولی و دومی انداخته و بر آنها ثابت نموده و ملزم میگرداند و آنها هم اعتراف 

 میکنند.

 ا ظلمی دیده قصاص کند.آنگاه دستور میدهد هر کس حاضر است و از آنه

آنها هم قصاص میکنند، سپس آنها را دوباره بر همان درخت بدار میکشد، و امر میکند 

آتشی از زمین بیرون آمده آنها را با درخت میسوزاند آنگاه بباد دستور میدهد تا 

 خاکسترشان را بآب دریاها بپاشد.

 251ص: 

مفضل عرضکرد: آقا این عذاب آخر آنهاست؟ فرمود: نه! نه! ای مفضل بخدا قسم فردای 

قیامت هر مؤمن و کافری بصحرای محشر می آیند و آقای بزرگ رسول خدا صلّی اللَّه 

علیه و آله و صدیق اکبر امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمه اطهار نیز حاضر 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 

و نفر قصاص میکنند. تا جایی که آن دو نفر را در هر شبانه میشوند و همه آنها از آن د

 روز هزار بار میکشند و باز بامر خداوند بصورت اول برمیگردند تا باز عذاب شوند.

 1111مهدی موعود علیه السالم، متن، ص: 

 لعن دشمنان اهل البیت در جابلقا

 یَحْیَی عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

رِبِ غْعَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بَلْدَهً خَلْفَ الْمَ

َه یُقَالُ لَهَا جَابَلْقَا وَ فِی جَابَلْقَا سَبْعُونَ أَ لْفَ أُمَّهٍ لَیْسَ مِْنهَا أُمَّهٌ إِلَّا مِثْلَ َهذِهِ الْأُمَّهِ فَمَا عَصَوُا اللَّ

ا َو الْوَلَایََه نْهُمَطَرْفَهَ عَیْنٍ فَمَا یَعْمَلُونَ عَمَلًا وَ لَا یَقُولُونَ َقوْلًا إِلَّا الدُّعَاءَ عَلَی الْأَوَّلَیْنِ وَ الْبََراءَهَ مِ

 سُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله.لِأَهْلِ بَیْتِ رَ

امام صادق علیه السالم و از پدر بزرگوارشان علیهم السالم و او از پدر بزرگوارشان امام 

سجاد علیه السالم و او از جد بزرگوارشان امیرالمومنین علیه السالم روایت 

 ر امت استفرمودند:خداوند در پشت مغرب شهری دارد به نام جابلقا و در آن هفتاد هزا

که همه شان مثل این امت هستند ولی به اندازه چشم به هم زدنی نافرمانی نمی کنند. آنان 

هیچ عملی ندارند و کالمی نمی گویند مگر نفرین بر آن دو )عمر و ابابکر( و بیزاری 

 جستن از آنها و اقرار به والیت اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه وآله. 

 254ص: 

 1ح430بصائرالدرجات ص

 عنایت امام صادق علیه السالم به زن گوینده لعن اهلل ظالمیک یا فاطمه
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ِِ عَنْ بَشَّارٍ الْمُکَارِی قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم بِالْکُوفَهِ وَ قَدْ قُدِّمَ لَهُ طَبَقُ 

ادْنُ فَکُلْ فَقُلْتُ هَنَّأَکَ اللَّهُ وَ جَعَلَنِی فِدَاکَ قَْد وَ هُوَ یَأْکُلُ فَقَالَ یَا بَشَّارُ « 1»رُطَبٍ طَبَرْزَدٍ 

وَْت أَخَذَتْنِی الِْغیرَهُ مِنْ شَیْ ءٍ رَأَیْتُهُ فِی طَرِیقِی أَوْجَعَ قَلْبِی وَ بَلَغَ مِنِّی فَقَاَل لِی بِحَقِّی لَمَّا دَنَ

یَضْرِبُ رَأْسَ امْرَأَهٍ وَ « 2»قُلْتُ رَأَیْتُ جِلْوَازاً  فَأَکَلْتَ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ فَقَالَ لِی حَدِیثَکَ

قَاَل  یَسُوقُهَا إِلَی الْحَبْسِ وَ هِیَ تُنَادِی بِأَعْلَا صَوْتِهَا الْمُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَا یُغِیثُهَا أَحَدٌ

 إِنَّهَا عَثَرَتْ فَقَالَتْ لَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِیکِ یَا فَاطِمَهُ  وَ لِمَ فَعَلَ بِهَا ذَلِکَ قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ

صَدْرُُه  فَارْتَکَبَ مِنْهَا مَا ارْتَکَبَ قَالَ فَقَطَعَ الْأَکْلَ وَ لَمْ یَزَلْ یَبْکِی حَتَّی ابْتَلَّ مِنْدِیلُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ

لَی مَسْجِدِ السَّهْلَهِ فَنَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَسْأَلَهُ خَلَاصَ هَذِهِ بِالدُّمُوعِ ثُمَّ قَالَ یَا بَشَّارُ قُمْ بِنَا إِ

أْتِیَهُ رَسُولُهُ یَ الْمَرْأَهِ قَالَ وَ وَجَّهَ بَعْضَ الشِّیعَهِ إِلَی بَابِ السُّلْطَانِ وَ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِأَنْ لَا یَبْرَحَ إِلَی أَنْ 

رْأَهِ صَارَ إِلَیْنَا حَیْثُ کُنَّا قَالَ فَصِرْنَا إِلَی مَسْجِدِ السَّهْلَهِ وَ صَلَّی کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فَإِنْ حَدَثَ بِالْمَ

الَ أَنْتَ اللَّهُ إِلَی آخِرِ الدُّعَاءِ قَ -رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ رَفَعَ الصَّادِقُ علیه السالم یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ

ا أَسْمَعُ مِنْهُ إِلَّا النَّفَسَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ ُقمْ فَقَدْ أُطْلِقَتِ المَرْأَهُ قَالَ فَخَرَجْنَا فَخَرَّ سَاجِداً لَ

قَاَل جَمِیعاً فَبَیْنَمَا نَحْنُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إِذْ لَحِقَ بِنَا الرَّجُلُ الَّذِی وَجَّهْنَاهُ إِلَی بَابِ السُّلْطَانِ فَ

نِی لَا أَدْرِی وَ لَکِنَّ -لیه السالم مَا الْخَبَرُ قَالَ قَدْ ُأطْلِقَ عَنْهَا قَالَ َکیْفَ کَانَ إِخْرَاجُهَا قَالَلَهُ ع

کُنْتُ َواقِفاً عَلَی بَابِ السُّلْطَانِ إِذْ خَرَجَ حَاجِبٌ فَدَعَاهَا وَ قَالَ لَهَا مَا الَِّذی تَکَلَّمْتِ قَالَتْ 

عَنَ اللَّهُ ظَالِمِیکِ یَا فَاطِمَهُ فَفُعَِل بِی مَا ُفعِلَ قَاَل فَأَخْرَجَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ قَاَل عَثَرْتُ فَقُلْتُ لَ

خُذِی هَذِهِ وَ اجْعَلِی الْأَمِیرَ فِی حِلٍّ فَأَبَتْ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ مِنْهَا دَخَلَ وَ أَعْلََم 

رَجَ فَقَالَ انْصَرِفِی إِلَی بَْیتِکِ فَذَهََبتْ إِلَی مَنْزِلِهَا فَقَاَل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه صَاحِبَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ خَ

یْبِِه جَ السالم َأبَتْ أَنْ تَأْخُذَ الْمِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ وَ اللَّهِ مُحْتَاجَهٌ إِلَیْهَا قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْ

 عَهُ دَنَاِنیرَ وَ قَالَ اْذهَبْ َأنْتَ ِبهَذِهِ إِلَی مَنْزِلِهَا فَأَقْرِئْهَا مِنِّی السَّلَاَم وَ اْدفَعْ إِلَیْهَا َهذِهِ صُرَّهً فِیهَا سَبْ

دٍ السَّلَاَم مَّالدَّنَاِنیرَ قَالَ فَذَهَْبنَا جَمِیعاً فَأَقْرَأْنَاهَا مِنْهُ السَّلَامَ فَقَالَتْ بِاللَّهِ أَقْرَأَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَ

ًه  فَقُلْتُ لَهَا رَحِمَکِ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَقْرَأَکِ السَّلَامَ فَشَقَّتْ جَیَْبهَا وَ وََقعَتْ مَْغشِیَّ

 ثَلَاثاً ثُمَّ ی فَعََلتْ ذَلِکَعَلَیْهَا قَالَ فَصَبَرْنَا حَتَّی َأفَاقَتْ وَ قَالَتْ أَِعدْهَا عَلَیَّ فَأَعَدْنَاهَا عَلَیْهَا حَتَّ
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تَوْهَِب سَلُوهُ أَنْ یَسْ-قُلْنَا لَهَا خُذِی هَذَا مَا أَرْسَلَ بِهِ إِلَیْکِ وَ أَبْشِرِی بِذَلِکِ فَأَخَذَتْهُ مِنَّا وَ قَالَتْ

 وَ مِنْ آبَائِهِ وَ أَجْدَادِهِ علیهم السالمأَمَتَهُ مِنَ اللَّهِ فَمَا أَعْرِفُ أَحَداً تُوُسِّلَ بِهِ إِلَی اللَّهِ أَکْثَرَ مِنْهُ 

و عُقَالَ فَرَجَعْنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فَجَعَلَْنا نُحَدِّثُهُ بِمَا کَانَ مِنْهَا فََجَعلَ یَبْکِی وَ یَدْ

عُ ارُ إِذَا تُوُفِّیَ وَلِیُّ اللَّهِ وَ هُوَ الرَّابِلَهَا ثُمَّ قُلْتُ لَیْتَ شِعْرِی مَتَی أَرَی فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ یَا بَشَّ

اٌء مِنْ وُلْدِی فِی أَشَدِّ الْبِقَاعِ بَیْنَ شِرَارِ الْعِبَادِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَی وُلْدِ بَنِی فُلَانٍ مُصِیبَهٌ سَوَ

 مْرِ اللَّهِ.فَإِذَا رَأَیْتَ ذَلِکَ الْتَقَتْ حَلَقُ الْبِطَانِ وَ لَا مَرَدَّ لِأَ

 250ص: 

از بشار مکاری نقل شده است که گفت: زمانی که امام صادق علیه السالم در کوفه بودند. 

به حضورش رسیدم. طبقی از خرمای طبرزد پیش رو داشت و از آن میل می نمود. چون 

 مرا دید فرمود: ای بشار نزدیک شو و از این خرما بخور.

گفتم: خدا گوارایت کند و مرا فدایت گرداند از چیزی که در راه خود به این جا دیده 

 ام. سخت ناراحتم و دلم را به درد آورده است.

 امام علیه السالم فرمود: به حقی که به گردن تو دارم نزدیک شو و از این خرما بخور.

ه از آنچه بشار دیده بود نزدیک شدم و قدری خوردم. آنگاه امام علیه السالم )با این ک

 آگاهی داشت( فرمود: چه ماجرایی این چنین تو را رنجانده است ؟

گفتم: یکی از ماموران حکومتی )باتازیانه یا چوب دستی( بر سر زنی می کوفت و او را 

به سوی زندان می برد و آن زن فریاد می زد: از خدا و پیامبرش یاری می طلبم اما هیچ 

 او پاسخ نمی داد.کس به مدد خواهی 

 امام پرسید: چرا آن مامور حکومتی با او چنین می کرد؟
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بشار پاسخ داد: مردم می گفتند که آن زن به زمین خورده و گفته: خدا لعنت کند آنانی 

که در حق تو ای فاطمه )سالم اهلل علیها( ظلم کردند. و به همین دلیل با او چنان رفتار می 

 شد.

دق علیه السالم از خوردن دست کشید و چنان گریست که محاسن، بشار میگوید: امام صا

سینه و دستمال او از اشک تر شد. آنگاه فرمود: ای بشار! برخیز تا به مسجد سهله برویم 

 و به درگاه خدای عزوجل دعا کنیم و آزادی آن زن را از حضرت احدیت بخواهیم.

 253ص: 

اد و به ز شیعیان خود را به کاخ حکومتی فرستبشار میگوید: آنگاه امام علیه السالم یکی ا

او فرمود: تا پیک من نزد تو نیامده آنجا را ترک مکن )یعنی منتظر باش و ببین با آن زن 

 چه میکنند( و اگر برای آن زن پیشامدی رخ داد ما را مطلع کن.

یم دبه همراه امام صادق علیه السالم به مسجد سهله رفتیم و هریک دو رکعت نماز گزار

سپس امام علیه السالم دست به سوی آسمان بلند کرده به درگاه احدیت عرضه داشت: 

انت اهلل ال اله اال انت...)ودعا را تا آخر خواند(. آنگاه سر به به سجده نهاد و در آن حال 

جز صدای نفس کشیدن از او شنیده نمی شد. سپس سر از سجده برداشت و فرمود: برخیز 

. هر دو از مسجد بیرون شدیم و در میانه راه مردی که امام علیه السالم که آن زن آزاد شد

او را به ماموریت فرستاده بود به مارسید.امام به او فرمود: چه خبر؟گفت: حاکم آن زن 

 را آزاد کرد.حضرت پرسید : آزادی او به چه صورت بود؟

 م. حاجب حاکم آنگفت: نمیدانم. اما هنگامی که کنار درب دارالحکومه ایستاده بود

زن را خواست و از او پرسید: چه چیزی بر زبان رانده ای؟زن گفت: چون به زمین افتادم. 
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گفتم: خدا لعنت کند آنانی که در حق تو ای فاطمه )سالم اهلل علیها( ظلم کردند. و بر 

 سرم آمد آنچه آمد.

 حالل کن. حاجب دویست درهم به آن زن داد و بدو گفت: این را بستان و امیر را

زن از گرفتن درهم ها خودداری کرد. حاجب امیر را از واکنش زن باخبر کرد. سپس 

بازگشت و به زن گفت: به خانه ات برگرد )تو آزاد هستی( و زن به سوی خانه خود روان 

 شد.

 210ص: 

 امام صادق علیه السالم پرسید:آن زن ازگرفتن دویست درهم خودداری کرد؟

 گفت: در حالی از گرفتن آن مبلغ خودداری کرد که به خدا سوگند بدان محتاج بود.

امام صادق علیه السالم کیسه ای حاوی هفت دینار از جیب خود در آورد و به آن مرد 

 داد و به او فرمود: به خانه آن زن برو و سالم مرا به او برسان و این دینارها را به او بده.

 روانه خانه آن زن شدیم و سالم حضرتش را به او رسانیدیم. بشار میگوید: هر دو

 زن گفت: شما را به خدا سوگند آیا جعفر بن محمد علیه السالم مرا سالم داده است؟

 به او گفتم: خدا تو را رحمت کند به خدا سوگند جعفر بن محمد تو را سالم داده است.

رنگ کردیم تا به هوش آمد و از زن گریبان چاک داد و بی هوش بر زمین افتاد. کمی د

ما خواست تا گفته خود را تکرار کنیم وبه درخواست او سه بار سالم امام را تکرار 

 کردیم. آنگاه دینارها را به او داده.

 گفتیم: بستان که اینها را نیز حضرت برای تو فرستاده است و به آن شادباش.
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 تا برای این کنیزش از خدا طلبزن کیسه دینارها را گرفت گفت: از حضرت بخواهید 

عفو و بخشش کند. زیرا کسی را نمی شناسم که چون او و پدرانش وسیله توسل به سوی 

 خدا باشند.

راوی گوید: نزد امام صادق علیه السالم برگشتیم و وقایعی را که رخ داده بود را به 

 حضرت بازگو کردیم. حضرت هم گریستند و در حق او دعا کردند.

 برزد: نوع من التمر سمی به لشده حالوته تشبیها بالسکر الطبرزد.( الط1)

 211ص: 

 ( الجلواز: الشرطی الذی یحف فی الذهاب و المجی ء بین یدی االمیر جمع جالوزه.2)

 043، ص: 44بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 تفکیک پیروان غدیر و سقیفه 

 اعتقادات

نُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی إِبْرَاهِیمُ ْبُن أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْ

بِی أَإِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قَیْسٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی 

ُه تُ فِدَاکَ إِنَّ لِی جَاراً لَسْتُ أَنْتَبِهُ إِلَّا عَلَی صَوْتِهِ إِمَّا تَالِیاً کِتَاباً یَخْتِمُعَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْ

قِیلَ لِی إِنَّهُ فَأَوْ یُسَبِّحُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاصِبِیّاً فَسَأَلْتُ عَنْهُ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَهِ 

عُ الْمَحَارِمِ قَالَ فَقَالَ یَا مَْیسَرَهُ یَعْرِفُ شَیْئاً مِمَّا أَْنتَ عَلَیْهِ قُلْتُ اللَّهُ أَْعلَمُ فَحَجَجْتُ مِْن مُجْتَمِ

ع  قَابِلٍ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ لَا یَعْرِفُ شَیْئاً مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

ْلُت أَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الرَّجُلِ فَقَالَ لِی مِثْلَ مَا قَالَ فِی الْعَامِ الْمَاضِی یَعْرِفُ شَیْئاً مِمَّا أَنْتَ عَلَیْهِ قُفَ

ا مَیْسَرَهُ الَ یَلَا قَالَ یَا مَیْسَرَهُ أَیُّ الْبِقَاعِ أَعْظَمُ حُرْمَهً قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَ
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 الرُّکْنِ وَ یْنَمَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمَّرَهُ اللَّهُ فِیمَا بَ

اً کَمَا ذُبِحَ عَلَی ِفرَاشِهِ مَظْلُوم الْمَقَامِ أَلْفَ عَامٍ وَ فِیمَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ یَعْبُدُهُ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ

 جَلَّ أَنْ وَ  یُذْبَحُ الْکَبْشُ الْأَمْلَحُ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَکَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ

 یُکِبَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ.

ید: به دیدن امام صادق علیه الساّلم رفته و به او عرض کردم: می گو« میسّر بیّاع زطّی»

فدایت گردم! همسایه ای دارم که فقط با صدای او بیدار می شوم یا قرآن خوانده، آیات 

آن را تکرار کرده و گریه و تضرع می کند یا با گریه و تضرع دعا می کند. و می گویند 

ضرت علیه الساّلم فرمودند: ای میسر! آیا از همه حرامهای خداوند پرهیز می کند. آن ح

اعتقادات تو را هم دارد؟ عرض کردم: خداوند می داند. سال آینده که به حج رفتم از 

اعتقادات او پرسیدم. معلوم شد اصال والیت اهل بیت را ندارد. دوباره به دیدن آن 

کرار گذشته را تحضرت علیه الساّلم رفته و از آن مرد سخن گفتم. او دوباره سؤال سال 

نموده و فرمودند: آیا به اعتقادات تو معتقد است؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: ای میسر! 

کدام نقطه زمین محترمتر است؟ عرض کردم: خدا و رسول او و پسر رسولش داناترند. 

فرمودند: ای میسر! بین رکن و مقام یک گلزار از گلزارهای بهشت و بین قبر رسول خدا 

ه علیه و آله و سلّم و منبر او نیز گلزار دیگری از گلزارهای بهشت است. اگر صلّی اللَّ

خداوند عمر بنده ای را آن قدر طوالنی نماید که هزار سال بین رکن و مقام و بین قبر 

رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و منبرش، او را عبادت کند؛ آنگاه همان گونه که 

نند، او را مظلومانه در بسترش بکشند و سپس بدون والیت ما قوچ زیبا را ذبح می ک

خداوند عزّ و جلّ را مالقات کند، سزاوار است که خداوند او را با صورت در آتش 

 جهنم بیفکند.

 212ص: 
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 450ثواب األعمال و عقاب األعمال / ترجمه بندرریگی، ص: 

 نشانه مومن و کافر 

نُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْ

ی بِعَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَْبدِ اللَّهِ بْنِ قَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَ

قَالَ أَُبو جَعْفَرٍ علیه الّسالم إِنَّ اللَّهَ َتبَارَکَ وَ تَعَاَلی جَعَلَ عَلِیّاً علیه  عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم قَالَ

نْ جَحَدَُه مَالساّلم عَلَماً بَْینَهُ وَ َبیْنَ خَلْقِهِ لَیْسَ بَیْنَهُمْ وَ بَیَْنهُ عَلَمٌ غَیْرُهُ فَمَنْ تَبِعَهُ کَانَ ُمؤْمِناً وَ 

 کَّ فِیهِ کَانَ مُشْرِکاً.کَانَ کَافِراً وَ مَنْ شَ

مفضّل بن عمر، از امام صادق علیه الساّلم روایت کرده است که امام محمد باقر علیه 

الساّلم فرمود: خداوند امیر مؤمنان علی علیه الساّلم را در میان خود و آفریدگان خود 

، سّالم( نیستنشانه قرار داد، و میان آنها و او )حضرت حق( نشانه ای جز او )علی علیه ال

پس کسی که از او پیروی کند، مؤمن؛ و کسی که از پیرویش سر باز زند کافر است؛ و 

 کسی که در )حقّانیت و امامت و والیت( او تردید کند، مشرک می باشد.

 203ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 

 مؤمن باید شش چیز را باور کند 

 دِ کِتَابُ صِفَاتِ الشِّیعَهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْ

 اللَّهِ عَنْ أَِبیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُبَْیدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السالم قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بَِسبَْعهِ 

وَ  شْیَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ الْبَرَاءَهِ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ الْإِقْرَارِ بِالْوَلَایَهِ وَ الْإِیمَانِ بِالرَّجْعَهِأَ

 الِاسْتِحْلَالِ لِلْمُتْعَهِ وَ تَحْرِیمِ الْجِرِّیِّ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ .

 210ص: 
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 السالم فرمود: کسی که بشش چیز باور کند مؤمن است: عبد اللَّه گوید امام صادق علیه

 بیزاری و دوری از گردنکشان و ستمگران)ابوبکر وعمر ( -1

 اقرار بوالیت -2

 باور به رجعت -0

 حالل شمردن متعه -4

 حرام شمردن مار ماهی-5

 بر روی کفش مسح نکشیدن.-1

 00مه )اعلمی(، ص: صفات الشیعه / ترج 134، ص: 12بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط 

 منکر امام کافر است

نِ مُحَمَّدِ بْحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

 وَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَرْ

ِمناً وَ َمْن جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْإِمَامُ عَلَمٌ فِیمَا َبیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْ

 أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً.

رد که فرمود امام واسطه بین خدا و مروان بن مسلم از حضرت صادق علیه الساّلم نقل ک

 خلق است هر که او را بشناسد مؤمن است و هر که منکرش باشد کافر است.

 412، ص: 2و کمال الدین و تمام النعمه، ج  10، ص: 1امامت، ج 

 دوستی با ناصبیان مستوجب عذاب الهی
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 ذَ وَلَایَتَنَا أَهْلَ الَْبیْتِ ثُمَّ َأدْخَلَ عَلَی نَاصِبِیٍّعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اتَّخَ

 سُرُوراً وَ اصْطَنَعَ إِلَیْهِ مَعْرُوفاً فَهُوَ مِنَّا بَرِی ءٌ وَ کَانَ ثََوابُهُ عَلَی اللَّهِ النَّار.

ت اامام صادق علیه الّسالم فرمود: هر مردی که والیت ما را قبول کند و بعد با ناصبیان مالق

نماید، و با آنان دوستی و محبت داشته باشد و یا موجبات خوشحالی آنان را فراهم سازد، 

ما از وی برائت میجوئیم و او مستحق آتش خواهد بود. مشکاه األنوار / ترجمه عطاردی، 

 34ص: 

 214ص: 

 بیان اهمیت زیارت صاحب غدیر

 فوان بن مهراننشان دادن موضع قبر امیر المومنین علی علیه السالم به ص

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ الزَّیَّاتِ عَنِ الْحَسَنِ بِْن 

َد نْ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم قَالَ: إِنِّی لَمَّا کُنْتُ بِالْحِیرَهِ عِ

أَبِی الْعَبَّاسِ کُنْتُ آتِی قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه الساّلم لَیْلًا وَ هُوَ بِنَاحِیَهِ النَّجَفِ إِلَی جَانِبِ 

 الْغَرِیِّ النُّعْمَانِ فَأُصَلِّی عِنْدَهُ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ أنْصَرِفُ قَبْلَ الْفَجْرِ.

حسین و او از حجّال و او از صفوان بن مهران و او از  محمّد بن جعفر رزّاز، از محمّد بن

موالنا ابی عبد اللَّه علیه الساّلم نقل می کند، وی می گوید:راجع به مکان قبر امیر المؤمنین 

 علیه السّالم از آن حضرت پرسیدم؟

حضرت وصف آن مکان را برایم بیان فرموده و اظهار داشتند:موضعی است که ریگ ها 

نباشته شده و پشته ای ساخته اند.راوی می گوید:به آن مکان رفته و در آنجا به روی هم ا

نماز خوانده سپس به محضر مبارک امام علیه الّسالم بعدا مراجعت کرده و ایشان را از 
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رفتن و نماز خواندنم در آنجا اطالع دادم.حضرت فرمودند: عمل صحیحی انجام 

 وقّف کرده و به خواندن نماز مشغول گردیدم.دادی.بعد از آن مدّت بیست سال در آنجا ت

 104کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهرانی، ص: 

 عمربن یزیدبارها در خدمت حضرت توفیق زیارت موالرا درک کرده

َنا یْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَانِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ فَقَالَ لِی ارْکَبْ فَرَکِبْتُ مَعَهُ َفمَضَیْنَا حَتَّی أَتَ 

لَی قَبٍْر مَنْزِلَ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ فَاسْتَخْرَجْتُهُ فَرَکِبَ مَعَنَا ثُمَّ مَضَیْنَا حَتَّی أَتَیْنَا الْغَرِیَّ فَانْتَهَیْنَا إِ

عَْبِد  یفَقَالَ انْزِلُوا َهذَا قَبْرُ أَِمیرِ الْمُؤْمِِنینَ علیه السالم فَقُلْنَا مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ فَقَالَ أَتَْیتُهُ مَعَ أَبِ

 اللَّهِ علیه السالم حَیْثُ کَانَ بِالْحِیرَهِ غَیْرَ مَرَّهٍ وَ خَبَّرَنِی أَنَّهُ قَبْرُهُ.

 215ص: 

بن سنان گوید: عمر بن یزید نزد من آمد و گفت: سوار شو برویم من سوار شدم  عبد اللَّه

و همراه او رفتم تا بمنزل حفص کناسی رسیدیم، او را هم از خانه بیرون آوردم، سوار 

شد و همراه ما گشت، سپس آمدیم تا بغری رسیدیم و بقبری برخوردیم، عمر گفت: 

 ست، گفتیم تو از کجا دانی؟گفت: زمانی که امامفرود آئید که این قبر امیر المؤمنین ا

صادق علیه السالم در حیره بود، بارها در خدمتش باینجا آمدم و بمن فرمود: این قبر آن 

 حضرتست.

 050، ص: 2أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، ج 

 مدفن امیرالمومنین علیه السالم درنجف...

الِ قَالَ: کُْنتُ وَ عَامِرُ بْنُ عَْبدِ اللَّهِ بْنِ ُجذَاعَهَ الْأَزْدِیُّ عِْنَد عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّ

فَِن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم فَقَالَ لَهُ عَامِرٌ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِیَن علیه الساّلم دُ
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هِ دُفِنَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا مَاتَ حَمَلَهُ الْحَسَنُ علیه الساّلم فَأَتَی بِهِ ظَهْرَ الْکُوفَ بِالرَّحْبَهِ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَیْنَ 

بَعُْد  قَرِیباً مِنَ النَّجَفِ یَسْرَهً عَنِ الْغَرِیِّ یَمْنَهً عَنِ الْحِیرَهِ فَدُفِنَ بَیْنَ ذَکَوَاتٍ بِیضٍ قَالَ فَلَمَّا کَانَ

عِ فَتَوَهَّمْتُ مَوْضِعاً مِنْهُ ثُمَّ أََتیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَصَْبتَ َأصَبْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ذَهَبْتُ إِلَی الْمَوْضِ

 رَحِمَکَ اللَّهُ ]أَصَبْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [.

علی بن حکم و او از صفوان جمال حکایت کرده که وی گفت: من و عامر بن عبد اللَّه 

عه ازدی محضر امام صادق علیه الساّلم بودیم، ناقل می گوید:عامر به امام عرض بن جذا

مدفون هستند حضرت « رحبه»نمود: مردم گمان دارند که امیر المؤمنین علیه الساّلم در 

 فرمودند: خیر، این طور نیست.

راوی می گوید: عرضه داشتم پس آن حضرت در کجا مدفون می باشند؟حضرت 

امیر المؤمنین علیه الساّلم رحلت فرمودند امام حسن علیه الساّلم ایشان را فرمودند:وقتی 

به پشت کوفه در مکانی که نزدیک نجف و در چپ غری و راست حیره بود انتقال داده 

 سپس بین ریگهای سفید و روشن آن حضرت را دفن نمودند.

 211ص: 

ؤمنین ن مدفن حضرت امیر المراوی می گوید:بعد از این به مکانی رفته و پنداشتم آن مکا

علیه الساّلم است و سپس که محضر مبارک امام صادق علیه الساّلم مشرّف شدم از پندار 

خود به آن جناب خبر داده و از صحّت و سقم آن جویا شدم، حضرت سه مرتبه 

 فرمودند:خداوند تو را رحمت کند در پندارت به صواب رفتی.

 30انی، ص: کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهر

 دو قبر در غریّ 
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 عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ َأبُو

غِیراً فَأَمَّا الْکَبِیرُ بْراً صَعَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم إِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْغَرِیَّ رَأَیْتَ قَبْرَیْنِ قَبْراً کَبِیراً وَ قَ

 فَقَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِِنینَ وَ أَمَّا الصَِّغیرُ فَرَأْسُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه الّسالم.

سعد بن عبد اللَّه از حسن بن موسی الخشاب و او از علی بن اسباط به طور مرفوعه نقل 

 نموده و گفت:

ند:وقتی به غریّ وارد شده دو قبر می بینی: قبر بزرگ و قبر امام صادق علیه السّالم فرمود

 کوچک.

امّا قبر بزرگ آن قبر امیر المؤمنین علیه الّسالم است.و امّا قبر کوچک: آن محل دفن سرّ 

 مطهر حضرت حسین بن علی علیه الساّلم می باشد.

 30کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهرانی، ص: 

قبر امیر المؤمنین علی علیه السالم ومکان سر مطهّر حضرت حسین وجای منبر قائم علیهم 

 الساّلم

أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم فَمَرَّ بِظَهْرِ الْکُوفَهِ فَنَزَلَ وَ صَلَّی 

 هَذَا مَوِْضُع ی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَارَ قَلِیلًا فَنَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا فَصَلَّ -رَکْعَتَیْنِ

 قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه الساّلم قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمَوْضِعَیْنِ اللَّذَیْنِ صَلَّیْتَ فِیهِمَا قَالَ 

 الم وَ َموْضِعُ مِنْبَرِ الْقَائِمِ علیه الّسالم .مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَیْنِ علیه السّ

 214ص: 

از ابان بن تغلب نقل شده که وی گفت:در همراهی حضرت ابی عبد اللَّه علیه الساّلم بودم 

که آن حضرت از پشت کوفه عبور فرموده و سپس از مرکب به زیر آمده و دو رکعت 
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دیگر خوانده سپس کمی حرکت نماز خواندند و بعد اندکی جلو رفته و دو رکعت 

فرموده و باز پیاده شدند و دو رکعت نماز خوانده سپس فرمودند:این جا، قبر امیر المؤمنین 

علیه السّالم است.عرض کردم: فدایت شوم پس آن دو مکان که در آن نماز خواندید چه 

بود؟حضرت فرمودند:یکی مکان سر مطهّر حضرت حسین علیه السّالم بود و دیگری 

 ای منبر قائم علیه الساّلم می باشد.ج

 30کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهرانی، ص: 

 امام صادق علیه الساّلم شبها بزیارت امیرالمومنین علی علیه السالم می رفتند

ِن یَّاتِ عَنِ الْحَسَحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ الزَّ

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الّسالم قَالَ: إِنِّی لَمَّا کُنْتُ بِالْحِیرَِه 

فِ إِلَی جَانِبِ جَعِنْدَ أَبِی الْعَبَّاسِ کُنْتُ آتِی قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه الساّلم لَیْلًا وَ هُوَ بِنَاحِیَهِ النَّ

 الْغَرِیِّ النُّعْمَانِ فَأُصَلِّی عِنْدَهُ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ أنْصَرِفُ قَبْلَ الْفَجْرِ.

محمّد بن جعفر رزّاز از محمّد بن حسین بن ابی خطاب زیات و او از حسن بن محبوب و 

او از اسحق بن جریر نقل کرده که وی گفت:امام صادق علیه الساّلم فرمودند:هنگامی که 

در حیره نزد ابی العباس بودم شب ها به زیارت قبر امیر المؤمنین علیه الساّلم می رفتم، 

حیه نجف به جانب غری النّعمان می باشد به هر صورت نزد قبر نماز قبر آن حضرت در نا

 شب را خوانده و پیش از طلوع فجر از آنجا بر می گشتم.

 210ص: 

 104کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهرانی، ص: 

 حرم علیّ بن أبی طالب علیه السالم
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مَکَّهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ  -الساّلم أَنَّهُ قَالَ: رَوَی خَالِدُ بْنُ مَادٍّ الْقَلَانِسِیُّ عَنِ الصَّادِقِ علیه

 هِوَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم وَ الصَّلَاهُ فِیهَا بِمِائَهِ أَلْفِ صَلَاهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَ

وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم الصَّلَاُه  -ولِهِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِینَهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُ

لِِه وفِیهَا بَِعشَرَهِ آلَافِ صَلَاهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بَِعشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْکُوفَهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُ

 لَاهُ فِیهَا بِأَلْفِ صَلَاهٍ وَ سَکَتَ عَنِ الدِّرْهَمِ.وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه الساّلم وَ الصَّ

خالد بن ماد قالنسی از امام صادق علیه الساّلم روایت کرده که آن حضرت فرمود: مکّه 

حرم خداوند و حرم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و حرم علیّ بن أبی طالب علیه السّالم 

ورده شود برابر است با صد هزار نماز )که در است و ثواب یک نماز که در آن بجا آ

نقاط دیگر کرده شود( و یک درهم در آنجا )که در راه خدا داده شود( ثوابش برابر با 

صد هزار درهم است که در سایر جاها صدقه دهند، و مدینه حرم خداوند متعالی و حرم 

ه الّسالم است، یک نماز کرسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و حرم علیّ بن أبی طالب علیه 

در آنجا خوانده شود ثواب ده هزار نماز جای دیگر را دارد، و یک درهم در راه خدا 

صرف کردن در آنجا ثوابش برابر با انفاق ده هزار درهم است که در غیر آنجا صرف 

شود، و کوفه حرم خداوند و حرم رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و حرم علی بن أبی 

علیه الّسالم است، و یک نماز که در آنجا بجای آرند با هزار نماز برابر است، و  طالب

 راجع به ثواب انفاق درهم سخنی نفرمود.

 213ص: 

، 1من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفاری، علی اکبر ومحمد جواد و بالغی، صدر، ج 

 042ص:

 شهادت امام صادق علیه السالم پیامد دشمنی باغدیر

 اشاره
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بر اکرم صلی اهلل علیه و اله وسلم در روز غدیر خم نه تنها علی علیه السالم را به عنوان پیام

جانشین بالفصل خود انتخاب کرد ، بلکه یازده امام بعد از او را نیز به مردم معرفی نمود 

 و اطاعت از آنها را برای مردم واجب گردانید .

ر صلی جمین وارث غدیر،بعد از پیامبحضرت صادق علیه السالم ششمین پیشوا و بعنوان پن

اهلل علیه وآله وسلم می باشند و بواسطه ی کینه توزی های دشمنان غدیر و غاصبان خالفت 

از حق الهی خویش منع شدند و خالفت ظاهری ایشان بعنوان جانشین پیامبر صلی اهلل علیه 

انقی صور دوواله و سلم غصب گردید و باالخره توسط یکی از همین غاصبین بنام من

بوسیله انگور زهر آگین مسموم گردیدند و شهید شدند و بدین ترتیب لکه ننگ دیگری 

در تاریخ اسالم رقم خورد و ششمین پیشوای عدالت یکی دیگر از معرفی شدگان در 

 غدیر خم بنام امام جعفر صادق علیه السالم به شهادت رسید .

دارد زیرا در آنجا و قبل از آن منافقین شهادت امام صادق علیه السالم ریشه در سقیفه 

ودشمنان غدیر هم پیمان شدند که ،نگذارنند آنانی را که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله 

وسلم در غدیر به امر خدا معرفی نمود برمسند خالفت برسند وحتی بایدخودشان وآثار 

 آنان محو گردد.

 شهادت

ر السّالم روایت کرده است که گفت: پدر بزرگواکلینی به سند موثّق از امام موسی علیه 

خود را کفن کردم در دو جامه سفید مصری که در آنها احرام می بست، و در پیراهنی 

که می پوشید، و در عمامه ای که از امام زین العابدین علیه الساّلم به او رسیده بود، و در 

روز می بود به چهار صد دینار ، و اگر ام«1»برد یمنی که به چهل دینار طال خریده بود 

 می ارزید.

 240ص: 
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ایضاً روایت کرده است که بعد از وفات حضرت صادق علیه الساّلم حضرت امام موسی 

علیه الساّلم می فرمود هر شب چراغ بر افروزند در حجره ای که آن حضرت در آن 

 «.2»حجره وفات یافته بود 

د، منصور ملعون آن حضرت را به زهر شهید کردنابن بابویه و دیگران گفته اند که: به امر 

و گویند که: انگور زهرآلودی به آن حضرت خورانیدند، و به اتّفاق آن امام رفیع در 

 «.0»قبرستان بقیع در جنب والد منیع خود مدفون گردید 

در روزگار منصور، امام صادق به وسیله زهری که منصور فراهم آورده بود، به شهادت 

ه. اتفاق افتاد و در قبرستان بقیع در  140ت امام در بیست و پنجم شوال سال رسید. شهاد

 کنار پدرش و جدش و امام مجتبی )ع( مدفون گردید. درود خدا بر جملگی آنان باد.

سنه یکصد و چهل و هشت به سبب انگور « 4»حضرت صادق علیه الساّلم در ماه شوّال 

بودبه شهادت رسید. و در وقت شهادت از زهرآلود که منصور به آن حضرت خورانیده 

گذشته بود و شوال بوده، بلی صاحب جنّات الخلود « 5»سنّ مبارکش شصت و پنج سال 

 « 1»که متتبّع ماهری است در روز بیست و پنجم شوال بوده آن ماه گفته، 

 .441/ 1( کافی 1) 

 .251/ 0( کافی 2) 

 .002/ 4؛ مناقب ابن شهر آشوب 100/ 2؛ ارشاد شیخ مفید 224( الفصول المهمّه 0) 

؛ جالء 40؛ فرق الشیعه، ص 40، ص 1؛ التهذیب، ج 442، ص 1( نک: الکافی، ج 4)

 .000العیون، ص 

 .000؛ جالء العیون، ص 100، ص 2؛ االرشاد مفید، ج 442، ص 1( نک: الکافی، ج 5)
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 241ص: 

 .23( جنات الخلود، ص 1)

 حال شهادت

و نقل شده از مشکاه األنوار که داخل شد بر آن حضرت بعض اصحابش در مرض وفاتش 

دید که حضرت را چندان الغر و باریک شده که گویا هیچ از آن بزرگوار نمانده جز 

 سر نازنینش پس آن مرد به گریه در آمد. حضرت فرمود: برای چه گریه می کنی؟

حال می بینم؟! فرمود: چنین مکن، همانا مؤمن گفت: گریه نکنم، با آن که شما را به این 

چنان است که هر چه عارض او شود خیر او است، و اگر بریده شود اعضای او برای او 

 «1»خیر است؛ و اگر مالک شود مشرق و مغرب را برای او خیر است. 

 .103، ص 41؛ بحار األنوار، ج «رضا»، باب اوّل، فصل سابع در 45( مشکاه االنوار، ص 1)

 1404،ص:2منتهی اآلمال، شیخ عباس قمی ،ج 

 برخوردهای خشن منصور با امام صادق علیه الساّلم 

 آتش زدن خانه امام صادق علیه السّالم 

شیخ کلینی )ره( از مفضّل بن عمر )یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه الساّلم( نقل 

می کند: منصور دوانیقی به حسن بن زید که فرماندار او در مکّه و مدینه بود، فرمان داد 

 تا خانه امام صادق علیه الساّلم را به آتش بکشاند.

تش گرفت، به طوری که در خانه و او این مأموریت را انجام داد، خانه آن حضرت آ

 داالن خانه، از آتش، شعله ور گردید، آن حضرت روی آتش راه می رفت و می فرمود:
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 انا ابن اعراق الثّری انا ابن ابراهیم خلیل اللّه 

 242ص: 

من فرزند ریشه های خیر زمین هستم )یعنی پسر اسماعیل هستم که فرزندانش در نقاط : »

انده و پراکنده شده اند( من فرزند ابراهیم خلیل خدا علیه الّسالم مختلف زمین ریشه دو

]کنایه از اینکه نمرود، ابراهیم علیه الّسالم را در آتش انداخت، و آتش برای « می باشم

 او سرد شد، ای خدا، آتش را برایم سرد گردان، و دشمن مرا مانند نمرود خوار کن [.

 243و240األنوار البهیه ،ص:

 انه امام صادق علیه السّالم احضار شب

روایت شده: شبی منصور دوانیقی )دوّمین خلیفه عبّاسی( به خواب نرفت، دربان خود 

را طلبید، و به او فرمان داد، هم اکنون نزد جعفر بن محمّد )امام صادق علیه الساّلم( « ربیع»

 برو و او را به اینجا بیاور.

، او را تنها در خانه اش یافتم، بدون اجازه، ربیع می گوید: به در خانه آن حضرت رفتم

وارد خانه اش شدم، دیدم گونه های آن حضرت، خاک آلود است، دستهایش را به حال 

 دعا و تضرّع بلند کرده، و اثر خاک در چهره و رخسارش )بر اثر سجده( دیده می شود.

 240األنوار البهیه ،ص:

 ادق علیه الساّلماشعار ابو هریره، هنگام تشییع جنازه امام ص

 اشعار ابو هریره، هنگام تشییع جنازه امام صادق علیه السّالم 
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از عیسی بن داب روایت شده: هنگامی که جنازه امام صادق علیه الساّلم رادر میان تابوت 

 این اشعار را می خواند:« 1»نهاده و به سوی بقیع برای دفن می بردند، ابو هریره 

 ونه علی کاهل من حاملیه و عاتق اقول و قد راحوا به یحمل

 أ تدرون ما ذا تحملون الی الثّری ثبیرا ثوی من رأس علیاء شاهق 

 240ص: 

 غداه حثی الحاثون فوق ضریحه ترابا و اولی کان فوق المفارق 

می گویم: همانا به سوی جنازه امام صادق علیه السّالم رفتند و آن را بر شانه و دوش : »

 خود گرفتند و حمل کردند.

آیا می دانید که چه شخصیتی را به سوی خاک قبر، حمل می کنید؟ کوه سر برافراشته 

 ای بر فراز بلند و بسیار مرتفع را )می نگرم(

می ریزند، بهتر این است که آن خاک را بر سرهای آنها خاک قبر را بر روی جنازه او 

]یا بهتر این است که جنازه او را در قبر ننهند، بلکه روی سرهای خود قرار « خود بریزند

 دهند[.

 ( منظور از این ابو هریره، ابو هریره صحابه، که به دروغگوئی معروف است، نیست، 1)

ران خاندان رسالت علیهم الساّلم است، بلکه منظور ابو هریره عجلی است که در شمار شاع

 که آشکارا درباره مقام آنها، شعر می سرود.

 241األنوار البهیه ،ص:

 پاداش زیارت مرقد شریف امام صادق علیه الساّلم 
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 پاداش زیارت مرقد شریف امام صادق علیه السّالم و سایر امامان علیهم الساّلم 

پاداش زیارت مرقد شریف امام سجّاد علیه  ، در باب«مقنعه»شیخ مفید )ره( در کتاب 

 الساّلم و امام باقر علیه الساّلم و امام صادق علیه الساّلم می نویسد:

 روایت شده امام صادق علیه السّالم فرمود:

 من زارنی غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیرا

 «.کسی که مرا زیارت کند، گناهانش آمرزیده شود، و فقیر نمی میرد: »

ر می گوید: امام صادق علیه السّالم فرمود: کیست که شعر ابو هریره را برای ما ابو بصی

خدا او را رحمت کند، »بخواند، عرض کردم: فدایت شوم، او شراب می خورد، فرمود: 

« )سرانجام( می آمرزد -اگر همراه دشمنی با علی علیه الساّلم نباشد -خداوند هر گناهی را

 )مؤلّف(

 244ص: 

و پدرش را «( ع»کسی که جعفر )امام صادق »سکری علیه الساّلم فرمود: امام حسن ع

زیارت کند، به چشم درد مبتال نمی شود، و بیمار نمی گردد، و در حال پریشانی از دنیا 

 «.نمی رود

کسی که امامی از امامان علیهم الساّلم را زیارت کند، و »امام صادق علیه الساّلم فرمود: 

کنار قبرشان بخواند، خداوند پاداش یک حجّ و یک عمره را برای چهار رکعت نماز در 

 «.او می نویسد

، «پاداش کسی که شما را زیارت کند چیست؟»شخصی از امام صادق علیه الساّلم پرسید: 

 آن حضرت در پاسخ فرمود:
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 یکون کمن زار رسول اللّه 

 «.ارت نموده استمانند آن کسی است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را زی: »

برای هر امامی بر گردن شیعیانش، عهد و پیمانی است، همانا »امام رضا علیه السّالم فرمود: 

یکی از امور کامل نمودن وفای به عهد، و ادای نیک حقّ آنها، زیارت قبرهای آنها است، 

یارت ز کسی که از روی اشتیاق، و از روی تصدیق به آنچه که اشتیاق به آن دارند، آنها را

 کند، آنها در قیامت از زیارت کنندگان، شفاعت نمایند.

 242األنوار البهیه ،ص:
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