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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 سرآغاز

به جهانيان عرضه  ه عليه وآلهصلّى اللّترين دين االهى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  . آخرين و كامل . .
 رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. شد و آئني و رسالت پيام

و  صلّى اللّه عليه وآلهسه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفت.

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به خنستني رادمرد  ه اين راه االهى در هجدهم ذىادام
 سپرده شد.عليه السالم يعىن امري مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهعامل اسالم پس از پيامرب خدا 

الهى متام و دين اسالم تكميل و سپس به ، نعمت اعليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد. اين چنني شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسالم 

 مأيوس گشتند.

راهربى ـ مسري هدايت و  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در حتير و  صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامرب خدا 

سردرگمى قرار دادند. آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى 
ـ پشت ابرهاى سياه شك  تاب بود كه مهچون آفتاب جهان يق اسالم را ـهاى شيطاىن، حقا شبهات و تدليس و تلبيس

 و ترديد قرار دادند.

، توسط امري صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
ز اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در و مجعى ا عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطني و  ها، شبهه اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است. آنان با بيان حقايق، دودىل هر برهه
 اند. دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان آشكار ساخته

چون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، عالّمه حلّى، قاضى در اين راستا، نام سپيده باوراىن مه
چرا كه اينان در مسري  ؛درخشد الدين، اميىن و... مهچون ستارگاىن پرفروز مى حامد حسني، سيد شرف نوراللّه، مري

گوىي شبهات  رسى و پاسخ، با زبان و قلم، به برعليهم السالمدفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت 
 . اند... پرداخته
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق تابناك دين مبني 
پرداخته است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت  عليه السالماسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 باشد. للّه سيد على حسيىن ميالىن، مىا

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور كار خود قرار  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسالمى قرار  داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 د.ده

كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسالمى آشنا 
 سازد. مى

عجل اللّه تعاىل فرجه اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 

 قرار گريد. الشريف
 

 مىمركز حقايق اسال



٧ 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 اهل بيت عليهم السالم در ج البالغه

 

 

 

 

 

 



٨ 
 

 

  

 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 احلمد للّه رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وآله

 الطيبني الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين.

 گفتار پيش

 ج البالغهنوشته شده، اين كتاب پژوهشى گذرا در رمحه اللّه ى مشاست به مناسبت هزاره سيد رضى كتاىب كه فرارو
بيت بعد از رسول اللّه، امري  آن گونه كه سرسلسله اهل ؛است» عليهم السالمبيت و خاندان پيامرب  اهل«براى شناخت 

 آنان را معرىف و وصف كرده است. عليه السالممؤمنان على 

ها و سخنان  ها، نامه و هر چه در آن آمده است، در واقع گزينشى از سخنراىن رمحه اللّهشريف رضى  لبالغهج ا
 هاى آن حضرت در امور گوناگون است. ها، و نظريه ها، انديشه درربار آن بزرگوار است كه دربردارنده آموزه

عليه مرتبه به حضرت على  در انتساب اين سخنان بلند، يا رمحه اللّهبه شريف رضى  ج البالغهترديد در انتساب كتاب 

 ، مانند ترديد در وجود خود امام و شريف رضى خواهد بود.السالم

زيرا  ؛مراجعه مناييم ج البالغهبه  عليهم السالم» بيت اهل«بر ما الزم است تا براى شناخت جايگاه و مرتلت واالى 
بيت و داناترين مردم نسبت به مقامات و  سرور اهل صلى اللّه عليه وآلهگرامى اسالم  بعد از پيامرب عليه السالم على مؤمنان امري

 ضمن اين كه كالم او درباره اشخاص عني حقيقت و مطابق واقع است. ؛حاالت آنان بوده

عليه على  آمده است. حضرت ج البالغههاى گوناگوىن در موارد فراواىن از  به انگيزه عليهم السالمبيت  نام و ياد اهل

نزد خداى بزرگ به گواهى آيات قرآن » أهل البيت«هاى گوناگون بر برترى مهه جانبه  در بيشتر موارد به شيوه السالم
ها را به جهت هدايت و رهربى اُمت نصب  ، و نيز به اين كه خدا آنصلى اللّه عليه وآلهجميد و احاديث قطعى پيامرب اكرم 

 فرمايند. منوده، اشاره مى

ها از قرآن كرمي و روايات مراجعه مناييم،  هاى آن ها دقت كنيم و به دليل ها و معاىن آن امى كه به آن ويژگىهنگ
عترت «يا » اهل بيت«و » آل النىب«ها امجاع دارند، حتت عنوان  يابيم كه افرادى كه مسلمانان بر عدم عصمت آن درمى
 توانند باشند. داخل منى» پيامرب

 على حسيىن ميالىن
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 خبش يكم
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 عليهم السالمعدم سنجش كسى از اُمت با مرتبه و مقام اهل بيت 

 فرمايد: در سخىن مى عليه السالمامري مؤمنان على 

 ١؛ال يقاس بآل حممد من هذه اُألمة أحد وال يسوى م من جرت نعمتهم عليه أبداً

گاه كساىن كه خود مشمول  شود و هيچ هيچ كس با مرتبه و مقام خاندان پيامرب از اُمت اسالمى سنجيده منى
 شوند. هاى اهل بيت هستند، با خود آنان برابر منى نعمت

و هيچ كس از اين اُمت با خاندان حممد سنجش «فرمايد:  اين عبارت شامل گفتارى مهه جانبه است و آن چه مى
 ؛ها ها و داشته يعىن: در متام رتبه ؛»شود منى

و اين به دليل اولويت اُمت  ؛شود ها نيز كسى با مشا سنجش منى يعىن: و از ديگر اُمت ؛»از اين اُمت«منظور از 
 فرمايد: جا كه مى داند، آن ها برتر مى زيرا قرآن، اُمت اسالمى را از متام اُمت ؛هاست اسالمى بر ديگر اُمت

 ٢؛)كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ(

 مشا ترين امىت هستيد كه براى مردم پديدار شديد.

 هر كس كه باشد.»: أحداً«و منظور از 

اهد گرچه در ظاهر برترى داده شد، وىل به صورت قطعى برترى داده خنو»: ها... كند با آن و برابرى منى«معناى 
 شد.

 هاست. ، نعمت در اين گفتار، شامل مهه نعمت»اند هاى آن بزرگواران شده كساىن كه مشمول نعمت«

عليهم نفى و انكار مهيشگى است، يا اين كه هر نعمىت كه بوده و خواهد بود تا مهيشه زمان از اهل بيت » هرگز«

 جارى خواهد بود. السالم

 ٣ادامه برخى از موارد آن را توضيح خواهيم داد. اين معناى بسيار دقيق و ظريف است كه در

                                                           
 .٤٧: غهج البال.   ١
 .١١٠.  سوره آل عمران: آيه  ٢
 از مهني كتاب. ٦١.  ر.ك: ص  ٣
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مرتبه  چنني فرشتگان بلند جوىي بني پيامربان بزرگ االهى و هم با اين گفتار باب برترى عليه السالمامري مؤمنان على 
آنان با اصحاب رسول و فرستاده پروردگار بندد تا چه رسد به سنجش  به طور كامل مى عليهم السالم بيت خداوند را با اهل

 جهانيان.

 گران سنى، نيكو و دادگرانه سخن گفته، آن جا كه گويد: يكى از پژوهش

زيرا  ؛هر كس يكى از اصحاب پيامرب را بر ديگر اصحاب برترى دهد، منظور او به يقني برترى دادن بر على نيست
 بيت پيامرب است. على از اهل

 ؛خاندان او هستند، و اين، مهان واقعيت و حقيقت استصلى اللّه عليه وآله ن بعد از حضرت حممد پس برترين آفريدگا
 زيرا آنان مانند پيامرب بر متامى پيامربان االهى برترى جستند و آنان مهتر آفريدگان در آفرينش، اخالق و كماالت هستند.

مهان گونه كه از  ؛ك ريشه و درخت آفريده شدندچرا در آفرينش برترند؟ زيرا با پيامرب از يك نور و از ي
 آيد: هاى فراوان مورد اتفاق مهگان برمى روايت

 آفرينش نورى اهل بيت

كند كه سلمان  بن معدان از زاذان اين گونه روايت مى بن حنبل از عبدالرزاق از معمر از زهرى از خالد امحد
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله گويد: پيامرب خدا 

نا وعلي بن أيب طالب نوراً بني يدي اللّه تعاىل قبل أن خيلق آدم بأربعة آالف عام، فلما خلق آدم قسم كنت أ

 ١؛جزء أنا وجزء علي ؛ذلك النور جزءين

خداوند بودمي، پس هنگامى كه آدم سال پيش از آفرينش آدم، نورى در پيشگاه  هزار طالب چهار من و على بن اىب
 آفريده شد، آن نور را دو خبش كرد: خبشى من شدم و خبشى ديگر على.

صلى اللّه اند كه پيامرب  عباس نقل كرده عساكر از ابن روايت ديگرى را در اين زمينه گنجى از خطيب بغدادى و ابن

 فرمود: عليه وآله

ا بأربعني ألف عام، فجعله أمام العرش، حتى كان أول مبعثي، فشق قبل أن خيلق الدني نور خلق اللّه قضيباً من

 ٢؛طالب بن أيب منه نصفاً فخلق منه نبيكم، والنصف اآلخر علي

اى از نور آفريد و آن را پيشاپيش عرش خود قرار داد تا اين كه  خداوند چهل هزار سال پيش از آفرينش دنيا شاخه
 بعث من شد. پس نيمى از آن را جدا منود و پيامرب مشا را از آن آفريد و از نيمه ديگر نيز على را.ابتداى م

عليه به على  صلى اللّه عليه وآلهبن عبداللّه روايت كرده است كه پيامرب خدا  حاكم نيشابورى حديث ديگرى را از جابر

 فرمود: مىالسالم 

                                                           
 .٢١٧/  ٢: الرياض النضره، ٤٦: تذكرة خواص االمه.   ١
 .٣١٤: كفاية الطالب.   ٢
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 ؛شجرة واحدة يا علي! الناس من شجر شتى وأنا وأنت من

 وىل من و تو از يك ريشه و درخت هستيم. ؛هاى گوناگون هستند ها و اصل اى على! متامى مردم از ريشه

 اين  آيه را خواندند: صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب خدا 

 ١؛)وجنات من أَعناب وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقى بِماء واحد(

هاى گوناگون كه با يك آب  هاىي از انگور و كشتزارها و درختان خرما، چه از يك ريشه و چه از ريشه و باغ
 شوند. سرياب مى

 گويد: حاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث مى

 ٢اين حديث از نظر سند كامالً درست است.

 تبار يگانگى

 از يك ريشه و تبارند. عليه السالمو امري مؤمنان على  صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

صلى اللّه كنند كه پيامرب خدا  عساكر حديثى را از ابوامامه باهلى نقل مى در اين باره گنجى حديثى را از طرباىن و ابن

 فرمود: عليه وآله

 وعلياً من شجرة واحدة، فأنا أصلها، وعلي فرعها، وفاطمة إنّ اللّه خلق األنبياء من شجر شتى وخلقين

فمن تعلّق بغصن من أغصاا جنا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أنّ عبداً عبد  ؛لقاحها، واحلسن واحلسني مثرها

 ؛اللّه بني الصفا واملروة ألف عام مثّ ألف عام، مثّ مل يدرك حمبتنا أكبه اللّه على منخريه يف النار

ها و درختان گوناگوىن آفريد و من و على را از يك درخت. پس من ريشه آن درخت  اوند متام پيامربان را از ريشهخد

اى از  هستم، على شاخه آن، فاطمه بارورساز آن، حسن و حسني ميوه آن درخت هستند. پس هر كس به شاخه

سال  اى هزار رسد و اگر بنده الكت مىهاى آن درآويزد، رستگار شود و هر كس از آن منحرف گردد، به ه شاخه

وىل دوسىت ما را درك ننمايد، خداوند  ؛سال ديگر نيز مهني گونه باشد بني صفا و مروه خداوند را پرستش منايد و هزار

 او را با رو در آتش اندازد.

 اين آيه را قرائت فرمود: صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب خدا 

)ع ئَلُكُمىبقُلْ ال أَسي الْقُرةَ فدوا إِالَّ الْمرأَج ه٣؛)لَي 

 ٤خواهم مگر مهرورزى به خاندامن. بگو: از مشا هيچ اجر و پاداشى منى ]به مسلمانان[

                                                           
 .٤.  سوره رعد: آيه  ١
 .٢٤١/  ٢: املستدرك على الصحيحني.   ٢
 .٢٣.  سوره شورى: آيه  ٣
 .٢٢٠: كفاية الطالب.   ٤
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 ترين خاندان و برترين قبيله

هاست. حضرت امري  ان و تريه و قبيله آن حضرت، برترين قبيله و تريهترين خاند صلى اللّه عليه وآلهخاندان پيامرب خدا 
 به اين مورد اشاره كردند و فرمودند:عليه السالم مؤمنان على 

عترته خري العتر، واُسرته خري االُسر، وشجرته خري الشجر، نبتت يف حرم، وبسقت يف كرم، هلا فروع طوال، 

 ١؛ينال ومثر ال

اش ترين  هاى هسىت ها، درخت وجود و ريشه ها و قبيله او ترين قبيله خاندان نزديك او ترين خاندان
هاى  روييده است و در بستان بزرگى و مهترى باليده است، شاخه ]كربيا و عظمت[هاست كه در حرم  درخت

 رسد. به آن منى ]فرومايگان[هاىي كه دست  بسيار بلند دارد و ميوه

 حضرت در جاى ديگرى فرموده است:آن 

 ٢؛اُسرته خري اُسرة، وشجرته خري شجرة، أغصاا معتدلة، ومثارها متهدلة

هايش در دسترس  هاى اين درخت موزون و ميوه قبيله و تبارش ترين قبيله و درختش ترين درخت است، شاخه
 است.] شايستگان[

 در سخىن ديگر فرموده است: السالمعليه امري مؤمنان على 

 ٣؛حنن شجرة النبوة

 ما درخت پيامربى هستيم.

 اى از وجود شريف پاره

در روايىت كه مورد قبول مهگان است، آمده است  ؛هستند صلى اللّه عليه وآلهخاندان پيامرب جزئى از وجود پيامرب خدا 
 ود:فرمصلى اللّه عليه وآله كه پيامرب خدا 

 ٤؛علي مني وأنا منه

 على از من است و من از على.

 رمودند:در حديث ديگرى ف صلى اللّه عليه وآلهرسول اكرم 

 ٥؛فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبين

 اى از تن من است، پس هر كس او را به خشم آورد مرا خشمگني كرده است. فاطمه پاره

                                                           
 .١٣٩: ج البالغه.   ١
 .٢٢٩: ج البالغه.   ٢
 .١٦٢.  مهان:  ٣
اىن، .  اين حديث ارزمشند را متام صحيح نگاران و مسند نويسان اهل سنت و بزرگان ديگر مانند: امحد بن حنبل، ترمذى، ابن ماجه، نسائى، طرب ٤

 اند. بغوى و ديگران نقل كرده
 اند. معروف، آورده صحيحها خبارى نگارنده  .  اين حديث را متامى صحيح نويسان و مسند نويسان و در رأس آن ٥
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 ٢؛از ابوبكر و عمر برتر است عليها السالمبا استناد و پشتوانه اين حديث گفته است كه فاطمه  ١آرى، حافظ سهيلى
 يرا كه او جزئى از پيامرب است.ز

 نيز اين گونه گفته است: ٣حافظ بيهقى

اى از آن دو هستند.  جزء و پاره عليهم السالمترديدى نيست كه دو فرزندشان و امامان از فرزندان امام حسني 
 ٤اى از تن پيامرب گرامى هستند. پس آنان پاره

خود اوست. از  ٥به دليل آيه مباهله عليه السالمزيرا كه حضرت على  ؛خود پيامرب هستند» خاندان حممد«فراتر اين كه 
 داد: گونه مورد سخن قرار مى را اين عليه السالمطرىف پيامرب فرزندش حسن 

 ٦؛وجدتك بعضي بل وجدتك كلّي

 بينم. بلكه تو را متام خود مى ؛تو را جزئى از خود يافتم

 تند.نيز اين گونه هس عليهم السالمالبته امام حسني و امامان از فرزندانش 

                                                           
 هجرى درگذشته است. ٥٨١گران مهم اهل سنت است كه در سال  ده سريه و تاريخ پيامرب از بزرگان و پژوهش.  سهيلى شرح دهن ١
 آورده است. ٤٢١، ص ٤: ج فيض القدير.  اين سخن سهيلى را عالّمه مناوى در  ٢
 هجرى درگذشته است. ٤٥٨.  بيهقى از بزرگان فقه و روايت اهل سنت است كه در سال  ٣
 ـ آورده است. كه تصويرى از نسخه آن در اختيار ماست ـ ذخرية املآل.  اين سخن را عالمه عجيلى در  ٤
 ده.از مهني نگارن آيه مباهله.  ر.ك: كتاب  ٥
 .٣٩١: ج البالغه.   ٦
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 خبش دوم
 هاى پسنديده اهل بيت عليهم السالم اخالق و خوى
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 پرورش يافتگان نبوت

هاى پسنديده پيامرب و  هاى پسنديده به سان پيامرب هستند. پس متامى خوى در اخالق و خوى عليهم السالماهل بيت 
زيرا آنان مهان گونه كه گذشت، از يك ريشه هستند و  ؛است عليهم السالمهاى اخالقى آن حضرت، در آل حممد  برترى

 عالوه بر اين، آنان در دامان پرمهر او پرورش يافتند و از پيشگاه او علم و معرفت آموختند.

 فرمايد: در اين باره مى عليه السالمحضرت امري مؤمنان على 

علمتم موضعي من رسول أنا وضعت يف الصغر بكالكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد 

بالقرابة القريبة واملرتلة اخلصيصة، وضعين يف حجره وأنا ولد، يضمين إىل صدره ويكنفين يف صلّى اللّه عليه وآله اللّه 

خطلة  فراشه، وميسين جسده، ويشمين عرفه، وكان ميضغ الشيء مثّ يلقمنيه، وما وجد يل كذبة يف قول، وال

 ؛يف فعل

هاى برون آمده و سركردگان  دى بزرگان عرب را پست كرده و به خاك درانداختم و شاخمن در نوجواىن و خر
دانيد،  خمالف و شورشى دو قبيله ربيعه و مضر را شكستم و مشا جايگاه نزديك و رتبه و مقام بلند مرا، نزد پيامرب مى

چسباند و با احترام در بستر  ينه مىكشيد و به س اد، مرا در آغوش مى آن گاه كه كودك بودم مرا در دامان خود مى
بوياند. غذا را ابتدا  سود و بوى عطر دالويز خود را به من مى خوابانيد، تن خويش را به بدن من، مى خود مى

 خورانيد و هيچ گاه دروغى در گفتارم و اشتباهى در كردار و منش من نيافت. جويد و آن را به من مى مى

 فرشته اعظم

 رمايد:ف آن گاه حضرتش مى

من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق املكارم  صلّى اللّه عليه وآلهولقد قرن اللّه به 

 وحماسن أخالق العامل، ليله واره.

 ؛ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثَر أُمه، يرفع يل يف كلّ يوم من أخالقه علماً ويأمرين باإلقتداء به

هاى  نشني او فرمود تا راه ترين فرشته خود را شب و روز هم امى كه پيامرب از شري گرفته شد، بزرگخداوند از هنگ
آن گونه  ؛هاى پسنديده و نيكوى جهان را فراهم منايد و من مهواره پريو او بودم بزرگوارى را بپيمايد و متامى خوى
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افراشت و مرا به  ها پرى برمى از ترين خوىمنايد، هر روز براى من  كه بچه شتر شريخوار از مادرش پريوى مى
 فرمود. پريوى از آن، امر مى

 خلوت در حراء

 فرمايد: كند و مى آن گاه به فضيلت ديگرى از خود اشاره مى

يراه غريي، ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول  ولقد كان جياور يف كلّ سنة حبراء، فأراه وال

 وخدجية وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة.ليه وآله صلّى اللّه عاللّه 

 ، فقلت: يا رسول اللّه ما هذه الرنة؟صلّى اللّه عليه وآلهولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه 

ك لست بنيبك تسمع ما أمسع وترى ما أرى، إالّ أنك فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنولكن ،

 ؛لوزير، وإنك لَعلى خري

ديدم، نه ديگرى. در آن روزگار،  گزيد و تنها من او را مى هر سال در حراء خلوت مى صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
ر و من كه سومني نفعليها السالم  و خدجيه صلى اللّه عليه وآلهاى برقرار نگشته بود مگر خانه رسول خدا  اسالم در هيچ خانه

 كردم. ديدم و بوى نبوت را حس مى آنان بودم، نور و روشناىي وحى و رسالت را مى

شنيدم. پرسيدم: اى  مى صلى اللّه عليه وآلهزده شيطان را در زمان فرود آمدن وحى بر پيامرب  به راسىت من صداى وحشت
 زده چيست؟ پيامرب خدا! اين صداى وحشت

 را نپرستند نوميد و نگران است.فرمود: اين شيطان است، از اين كه او 

فقط تو پيامرب  ؛يامب بينم و مى كىن آن چه را من مى بيىن و درك مى شنوم و مى شنوى، آن چه را من مى مهانا تو مى
 . روى... نيسىت، بلكه وزير و جايگزين من هسىت و مهواره بر مسري درست و عافيت پيش مى

 برترى ديگر

 فرمايد: كند و مى به برترى ديگرى از خود اشاره مى السالمعليه آن گاه امري مؤمنان على 

تأخذهم يف اللّه لومة الئم، سيماهم سيما الصديقني، وكالمهم كالم األبرار، عمار الليل  ... وإني ملن قوم ال

يغلون  يعلون، وال يستكربون وال ومنار النهار، مستمسكون حببل اللّه، حييون سنن اللّه وسنن رسوله، ال

 ١؛يفسدون، قلوم يف اجلنان وأجسادهم يف العمل وال

هاىي كه  مهان ؛گريد ها را در برمنى گران و نكوهندگان آن و من از مردماىن هستم كه در راه خدا سرزنشِ سرزنش
داران  ان آبادگران و زندههاى راستگويان راست كردار است و گفتارشان گفتار نيكوكاران. آن هايشان چهره چهره

هاى  ها و روش زنندگان در ريسمان خدا هستند. آنان مهواره سنت ها و راهنمايان روز و چنگ شب و نشانه
نه  ؛جوىي ندارند منايند و برترى كشى و گناه منى گاه گردن دارند و هيچ خداوند و پيامربش را زنده نگه مى

                                                           
 .٣٠١و  ٣٠٠: ج البالغه.   ١
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هايشان سرگرم كار (براى خداوند  هاى برين و بدن هايشان در شت ر. دلكار و نه فسادكا كارند و نه تباه خيانت
 و جهان آخرت) است.

 پيشوايان بعد از پيامرب

 فرمايد: منايد و مى بر نكته بسيار مهمى تأكيد مى عليه السالمدر اين گفتار امري مؤمنان على 

است بايد واالترين  صلى اللّه عليه وآلهتبه پيامرب هاى پيامربى جايگزين و جانشني مر كسى كه در متامى كارها و مقام
 اند. كساىن باشد كه به وسيله او به علم و آگاهى و ادب و تربيت االهى رسيده

ها خود اوست و هر علم و دانشى را كه  كند كه تنها دارنده اين خصوصيات و ويژگى آن گاه حضرتش تأكيد مى
داد و هر خوى و خصلت نيكوىي كه آن حضرت بر  داد و اجازه آموخنت آن را مى آموزش مىصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا 
شنود، بشنود و  جا كه شايستگى يافته تا آن چه را او مى تا آن ؛منود، به متامى دريافت منوده و آموخته است آن رفتار مى

صلى اللّه يان يافنت پيامربى به حضرت حممد دارد، او نيز دريافت بدارد و ببيند و اگر پا بيند و دريافت مى چه را او مى آن

 فرمايد: مقام پيامربى را جدا منوده و مى صلى اللّه عليه وآلهرو پيامرب خدا  نبود، مهو پيامرب بعد از ايشان بود. از اين عليه وآله

 ؛إالّ أنك لست بنيب، ولكنك لوزير

 مگر اين كه تو پيامرب نيسىت و وزير و جايگزين من هسىت.

كند كه به خدا  است كه خداوند سخن او را حكايت مى عليه السالماى به گفتار موسى  سخن واال رمز و اشاره اين
 عرضه داشت:

 ١؛)واجعل لِّي وزِيراً من أَهلي * هارونَ أَخي(

 را. و براى من در خاندامن وزير و دستيارى قرار بده، مهان هارون برادرم

 فرمايد: مىعليه السالم در سخىن به حضرت على  صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 ٢؛نيب بعدي اما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال

 خواهى كه جايگاه تو از من، به مانند جايگاه هارون از موسى باشد مگر اين كه پيامربى بعد از من نيست؟ آيا منى

ها  يازات معنوى خاندان پيامرب كه خداوند به آنها و امت به قسمىت از ويژگى عليه السالمآن گاه امري مؤمنان على 
 فرمايد: اختصاص داده است، اشاره منوده و مى

 ؛تأخذهم... وإني ملن قوم ال

 ترسند. و مهانا من از گروهى هستم كه در راه خدا از هيچ سرزنش گرى منى
                                                           

 .٢٩.  سوره طه: آيه  ١
نگاران، مسند نويسان اند و بر صحت آن اتفاق نظر دارند و متامى صحيح  است كه مهگان با تواتر آن را روايت منوده» مرتلت«.  اين مهان حديث  ٢

ها بر  ترين و استوارترين حجت اند و از قوى هاى گذشته آن را با سند كامل آورده و صاحبان سنن و معجم و ديگر حمدثان در متامى سده
گانه در اين باره با عنوان باشد. گفتىن است كه پژوهشى جدا مى صلى اللّه عليه وآله خدا بعد از پيامرب عليه السالمامامت بالفاصله امري مؤمنان على 

 هاى اعتقادى چاپ شده است. در ضمن سلسله پژوهش نگاهى به حديث مرتلت
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آن جا  ؛يابد موىل آن را درمنىدارد كه عقل بشر مع اى را بر آنان بيان مى آن حضرت در اين گفتار مقام و مرتبه
 فرمايد: كه مى

 ؛قلوم يف اجلنان وأجسادهم يف العمل

 هايشان سرگرم كار (براى خداوند و جهان آخرت) است. هاى برين و بدن هايشان در شت دل

 جايگاه رازِ پيامرب خدا و گنجينه علوم

ها،  اند، مهان دانش گرفته صلى اللّه عليه وآلهز پيامرب خدا ا عليهم السالمبه راسىت واالترين و برترين مطالىب كه اهل بيت 
ها را تكرار و بازگو  آنعليه السالم ها و رازهاى االهى است كه مهواره امري مؤمنان على  هاى بلند االهى، شناخت آموزه

 فرمايد: مىنازد و  دهد. و آشكارا به آن مى ها آشكارا سر مى مى منايد و افتخار و سربلندى خود را به آن

هم موضع سره، وجلأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه. م أقام احنناء ظهره، 

 ١؛وأذهب ارتعاد فرائصه

هاى او،  آنان جايگاه راز و علوم ناگفتىن و اىن پيامرب، پشتيبان و نگهبان دستورات پيامرب، گنجينه متامى دانش
ها و بينات او و  نگهدارنده كتاب سرچشمه سخنان استوار و حكمت (و احكام شرعى و نظر صواب) او و امان و

هاى برافراشته دين برحق او هستند. به وسيله آنان پشت مخيده اسالم استوار و ثابت و پابرجا گرديد و لرزش  كوه
 اركان در خطر افتاده آن از ميان رفت.

منايد، مگر ضمري واژگان  بازگشت مىصلى اللّه عليه وآله مريها به خداوند، يا به پيامرب خدا در اين عبارت متامى ض
 كه به دين اسالم برگشت مى منايند.» فرائصه: اركان او«و » ظهره: پشت او«

ه ها را فرا گريد و كلم تواند آن هاىي است كه هيچ كس جز آنان منى در اين گفتار، دانش» سر و راز«منظور از 
چه مردم براى دين و دنياى خود بدان نيازمندند، پس امامان، مهان پشتيبان و پناه در آن  بدين معناست كه هر آن» امر«

 فرمايد: دين هستند، خداوند متعال مى

)نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي٢؛)ي 

 ايد! از خداوند اطاعت كنيد و اطاعت كنيد پيامرب و اوىل األمر خود را. اى كساىن كه اميان آورده

 اند. خود با استدالل به اين آيه كرميه در گفتارى كه خواهد آمد به اين معنا اشاره فرموده عليه السالمامري مؤمنان على 

هاى دانش االهى هستند  ه منظور از آن اين است كه امامان، خمزن و ظرفاست ك» عيبة امره«سخن ديگر درباره 
 در اين گفتار به مهان معنا اشاره كردند و فرمودند: عليه السالمكه خداوند به پيامرب سپرد. حضرت على 

بأن يعيه  يعلمه أحد إالّ اللّه، وما سوى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيه فعلمنيه، ودعايل ... علم الغيب الّذي ال

 ؛صدري وتضطَم عليه جواحني

هاىي كه خداوند به پيامرب آموخت، به من  داند و به غري از آن، متام دانش ... دانش اىن و غيىب را كه فقط خداوند مى
 آموزش داد و از خداوند خواست تا سينه من، آن را حتمل منايد و دمل آن را در برگريد و به خود بپذيرد.

                                                           
 .٤٧: ج البالغه.   ١
 .٥٩وره نساء: آيه .  س ٢
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 ١ها را نقل كرده است. برخى از آنرمحه اللّه ين زمينه روايات ديگرى نيز آمده است كه كليىن البته در ا

است. منظور از آن، يا متامى احكام شرعى يا » حكم«واژه ديگرى كه در اين فراز به توضيح نياز دارد، واژه 
 اند: به صورت متواتر و بسيار زياد روايت شده كه گفته ه عليه وآلهصلى اللّقضاوت و داورى است. از متامى ياران پيامرب 

 ٢؛أقضانا علي

 على از مهه ما در قضاوت و داورى باالتر است.

اند كه برخى از  رسيده كه از بردن داورى به نزد غري او باز داشته عليهم السالمهاى بسيارى از اهل بيت  البته روايت
 ٣آورده است. وسائل الشيعهدر كتاب  رمحه اللّهاين روايات را شيخ حر عاملى 

 هاى آمساىن و كتاب عليهم السالمدانش اهل بيت 

است. در صورتى كه ضمري اين واژه به خداوند » هايش كتاب ؛كتبه«جه ديگر در اين فراز كلمه مورد تو
هاى آمساىن خواهد بود و اگر بازگشت ضمري آن، به پيامرب باشد، منظور از آن، قرآن،  بازگشت منايد، منظور متامى كتاب

 هاى پيامرب خواهد بود. سنت و ديگر اده

هاى قرآىن هستند و اين علوم  اهل و صاحبان دانش قرآن و مرجع متامى دانش سالمعليهم الروشن است كه اهل بيت 
از آنان آموخته شده و سرچشمه گرفته است و از آنان در متامى جهان اسالم گسترش پيداكرده است. براى منونه 

اً مهگان از آنان رسد، و ظاهر هاى گوناگون قرآن در آنان به انتها مى بن عباس و نظاير او كه دانش عبداللّه
 هستند.عليه السالم اند، مهگى آنان شاگردان امري مؤمنان على  گرفته فرا

است كه  عليهم السالمها نزد اهل بيت  هاى بسيارى دارمي كه دانش آن هاى آمساىن نيز روايت درباره ديگر كتاب
 ٤آورده است. كاىفدر كتاب شريف  رمحه اللّه ها را شيخ كليىن برخى از آن

 در ضمن سخنراىن فرمودند: عليه السالمدر روايت ديگرى آمده كه امري مؤمنان على 

سلوين قبل أن تفقدوين، فأنا عيبة رسول اللّه، وأنا فقأت عني الفتنة بباطنها وظاهرها، سلوا من عنده علم 

ب املؤمنني حقّاً، وما من فئة دي مائة أو تضلّ مائة املنايا والباليا والوصايا وفصل اخلطاب، سلوين فأنا يعسو

 إالّ وقد أتيت بقائدها وسائقها.

والّذي نفسي بيده، لوطوي يل الوسادة فأجلس عليها لقضيت بني أهل التوراة بتورام، وألهل اإلجنيل 

 ؛بإجنيلهم، وألهل الزبور بزبورهم، وألهل الفرقان بفرقام

                                                           
 .٢٥٦/  ١: الكاىف.   ١
 و منابع ديگر. ٦٥ / ١: حلية االولياء، ٤٠/  ٣: االستيعاب، ١١٥: تاريخ اخللفاء، ١٣٦/  ٨: فتح البارى، ١٩٨/  ٢: الرياض النضره.   ٢
 .٥ـ  ٢/  ١٨: وسائل الشيعه.   ٣
 .٢٢٧ـ  ٢٢٣/  ١: الكاىف.   ٤
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ه مرا از دست دهيد، پس من خمزن و گنجينه پيامرب خدا هستم و من آشكار و ان چشم از من بپرسيد پيش از آن ك
هاى آشكار و ان فتنه را از بني  فتنه جنگ و اختالف بني مسلمانان را بريون آوردم و از جاى كَندم و متام ريشه

سخن راستني را  و دانش قرآن و ها ها و وقايع و وصيت بردم، از كسى كه متام دانش مرگ و مريها و متام مصيبت
 داند، بپرسيد. مى

نفر  بپرسيد از من كه من سرور واقعى متام مؤمنان (سردسته مؤمنان) هستم و هيچ گروهى (اشخاصى) نيستند كه صد
را هدايت يا گمراه منايند مگر اين كه با رئيس و راهنمايشان حمشور شوند. سوگند به خداوندى كه جان من در دست 

آن گاه بني يهوديان  ؛گرفتم منودند و بر آن قرار مى ، اگر مسند و مقام داورى و قضاوت را براى من مهيا مىاوست
 منودم. شان داورى مى به توراتشان، بني مسيحيان به اجنيلشان، بني زبوريان به زبورشان و بني مسلمانان به قرآن

رو كرد و گفت: اى امري مؤمنان! از خودت عليه السالم لى به پا خاست و به امري مؤمنان ع» ابن كوا«در اين هنگام 
 و مقام خود براى من بگو!

 حضرت فرمودند:

 صلّى اللّه عليه وآلهويلك! أتريد أن اُزكّي نفسي وقد ى اللّه عن ذلك؟! مع أني كنت إذا سألت رسول اللّه 

 ١؛نقاس بأحد البيت الأعطاين، وإذا سكت ابتدأين، وبني اجلوانح مني علم جم، وحنن أهل 

خواهى خود را پاك و مرتّه بشمارم در حاىل كه خداوند از چنني كارى بازداشته است؟ با اين كه  واى بر تو! آيا مى
منودم، ايشان  مىهر گاه سكوت اختيار  فرمودند و كردم، جواب مى سؤاىل مى صلّى اللّه عليه وآله خدا هر گاه از پيامرب

 شومي. منودند. در سينه من علم جم (فراواىن) وجود دارد و ما خاندان با هيچ كس سنجش منى شروع به سخن مى

است. منظور از اين عبارت، » هاى استوار دينش كوه ؛جبال دينه«عبارت ديگرى كه به بيان نياز دارد، عبارت 
است كه در اين باره سخىن بيان خواهد  عليهم السالمو پايندگى اهل بيت  ماندگارى، پايدارى و پايندگى دين به ماندگارى

 شد.

 و زنده كنندگان دانش عليهم السالماهل بيت 

 فرمايند: كنند و مى اشاره مى عليهم السالمبيت  در فراز ديگرى به علوم سرشار اهل عليه السالمامري مؤمنان على 

ن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم هم عيش العلم وموت اجلهل، خيربكم حلمهم ع

خيتلفون فيه، وهم دعائم اإلسالم ووالئج اإلعتصام، م عاد احلق إىل نصابه،  يخالفون احلق وال منطقهم، ال

عقل مساع ورواية،  وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ال

 ٢؛م كثري ورعاته قليلفإنّ رواة العل

دهد و منود و ظاهرشان از  آنان زنده كننده داناىي، نابودكننده جهل و ناداىن هستند، بردباريشان از دانائيشان خرب مى
فت سازد. هيچ گاه با حق و درسىت خمال شان از راسىت و درسىت گفتارشان مشا را آگاه مى ان و باطنشان، و خاموشى

                                                           
 .٣٢٥/  ٢خوئى:  شرح ج البالغه.   ١
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هاى حمكمِ آن هستند. به واسطه آنان  گاه هاى اسالم و پناه منايند. آنان ستون اند و در آن، ناسازگارى پيدا منى نكرده
گردد و زبانش از  گردد و باطل و ناراسىت از جايگاهش دور و نابود مى حق به اصل و ريشه واقعى خويش باز مى

 شود. ريشه كنده مى

ىت كه از ايت داناىي و رعايت و عمل منودن است، نه فقط شناخىت كه از شنيدن و نقل شناخ ؛آنان دين را شناختند
 زيرا كه راويان دانش بسيارند و جمريان و رعايت كنندگانش اندك. ؛كردن باشد

، كه اين »منايند هيچ گاه با حق و درسىت خمالفت نكرده و در آن ناسازگارى پيدا منى«فرمايد:  در اين عبارت مى
تا چه رسد به مهگى آنان. در روايىت آمده كه امام  ؛اشاره دارد عليهم السالمبه حجت بودن گفتار يكى از معصومني  سخن

 فرمودند: عليه السالمموسى كاظم 

 ١؛حنن يف العلم والشجاعة سواء

 ما خاندان پيامرب مهگى در دانش و شجاعت برابر هستيم.

 فرمايد: درباره پيامرب، امري مؤمنان و امامان از فرزندان ايشان مى عليه السالممام صادق در روايت ديگرى ا

 ٢؛حجتهم واحدة وطاعتهم واحدة

 دليلشان يكسان و برابر است و پريوى و فرمانربدارى آنان نيز يكسان و برابر است.

 فرمايد: آن بزرگوار در روايت ديگرى مى

فلهما  عليه السالموعلي  صلّى اللّه عليه وآلهيف األمر والفهم واحلالل واحلرام جنري جمرى واحداً، فأما رسول اللّه  حنن

 ۲؛فضلهما

عليه و على  صلى اللّه عليه وآلهما در خالفت و رهربى، درك و فهم و دانش شريعت به يك رويه هستيم، مگر پيامرب خدا 

 واالترى از ما دارند.كه جايگاه بلندتر و  السالم

 اصل و ريشه پيامربى

 فرمايد: در سخن ديگرى مى عليه السالمحضرت على 

 ٣؛حنن شجرة النبوة، وحمطّ الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومعادن العلم، وينابيع احلكم

رمحت و سرچشمه دانش و  ما از اصل و ريشه پيامربى، فرودآمدنگاه رسالت، جايگاه آمد و شد فرشتگان
 سارهاى بينش هستيم. چشمه

 آورده است. عليهم السالمهاى ديگرى نيز از اهل بيت  روايت كاىفدر كتاب شريف  رمحه اللّهدر اين باره شيخ كليىن 

 فرمايد: آن گاه حضرتش مى
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ـ أبواب احلكم  لبيتأهل ا تاللّه، لقد علِّمت تبليغ الرساالت، وإمتام العدات، ومتام الكلمات، وعندنا ـ

 ١؛وضياء األمر

ها و مهه كلمات پروردگار آموخته  به خدا سوگند! من به روش پيام رساىن پيامربان بزرگ االهى و اجنام متامى وعده
شدم و نزد ما خاندان پيامرب درهاى حكمت و سخن استوار و نغز، و روشىن متام كارها و حكومت دنيا و جهان 

 است.آخرت 

آموزش داده است. پس ايشان  عليه السالمدانسته به على  چه را مى متام آن صلى اللّه عليه وآلهيعىن اين كه پيامرب خدا 
اند، پس ناگزير چگونگى نگهباىن و رساندن دين و راه  هاى پيامرب بوده وركن دين اسالم و جايگاه متامى دانش پايه

هاى متفاوت  ها، افراد خمتلف و مكان هاى گوناگون، ملّت كه براى زمان چرا ؛دانسته است آموزش دانش آن را مى
 فرق دارد و هيچ كس نبايد بر ايشان در اجنام هر كارى، يا ترك كارى، يا گفتار و سكوتى ايراد بگريد.

گان بزرگوارش هاىي را كه بني خداوند و پيامربان و فرستاد حقيقت وعده صلى اللّه عليه وآلهاز طرف ديگر، پيامرب خدا 
 چنني چگونگى برآورده كردن و به پايان رساندن آن را به او آموزش داده است. هم ؛به بندگان بوده است

ها را بعد  هاىي را كه به مردم داده بود و چگونگى برآوردن آن متام وعده صلى اللّه عليه وآلهبه سخن ديگر، پيامرب خدا 
ها و قرارهاى پيامرب بوده است، مهان گونه كه در  را او جانشني به حق و برآورنده وعدهزي ؛ياد دادعليه السالم از او، به على 

 هاى شيعه و سنى آمده است. روايت

ها را به  هاىي را كه بني خداوند و پيامربانش بوده و پايان يافنت آن كلمه صلى اللّه عليه وآلهاز سوى ديگر، پيامرب خدا 
 فرمايد: ده است كه قرآن كرمي مىآموزش داعليه السالم حضرت على 

 ٢؛)مبدلَ لكَلماته وتمت كَلمت ربك صدقاً وعدال الَّ(

تواند سخنان او  هيچ كس منى ؛ـ به راسىت و عدل و داد به حد كمال و متام رسيد يعىن قرآن و كالم پروردگار تو ـ
 را دگرگون سازد.

 هاى االهى باشد. هاى آمساىن و نوشته ها، مطالىب غري از كتاب ايد منظور از كلمهش

ـ به معناى قضاوت و  با حاء مضموم و كاف ساكن باشد ـ عليه السالمدر عبارت امرياملؤمنني » حكم«اگر واژه 
شود كه براى غري  به آنان مىهاىي از جانب خداوند  هايشان، راهنماىي در داورى عليهم السالم بيت داورى است. پس اهل

 فرمايد: شود. خداوند متعال مى از ايشان هيچ گاه چنني منى

)اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنا أَنز٣؛)إِن 

 ستادمي تا ميان مردم به آن چه خداوند تو را بنمود، حكم كىن.مهانا اين كتاب را به راسىت و درسىت سوى تو فرو فر

 يا منظور از حكم، متام دستورات االهى است.

                                                           
 .١٧٦.  مهان:  ١
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ـ به معناى سخنان استوار و حمكم  مجع حكمت دار و كاف مفتوح باشد ـ با حاء كسره ـ» حكم«و اگر واژه 
 خواهد بود.

 عليهم السالمورات، يا متامى كارهاست. بنابراين اهل بيت به معناى سرورى و جانشيىن، يا متامى دست» أمر«و كلمه 
 با اجازه خداوند به متام كارها آگاهند.

 و حقايق قرآن و سنت عليهم السالماهل بيت 

 عليهم السالمدر جاى ديگر تأكيد مىورزند كه حقايق قرآن و سنت پيامرب نزد اهل بيت  عليه السالمامري مؤمنان على 
 فرمايد: ترند، آن جا كه مى ران به داشنت آن از ديگران شايستهاست و آن بزرگوا

بد  ينطق بلسان، وال إنا مل حنكِّم الرجال وإنما حكَّمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خطّ مستور بني الدفتني، ال

 له من ترمجان، وإنما ينطق عنه الرجال.

كن الفريق املتولّي عن كتاب اللّه سبحانه وتعاىل، وقد قال اللّه وملّا دعانا القوم إىل أن حنكّم بيننا القرآن مل ن

فرده إىل اللّه أن حنكم بكتابه، ورده إىل الرسول أن  ١،)فَإِنْ تنازعتم يف شيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ(سبحانه: 

 صلّى اللّه عليه وآلهلّه فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسول اللّه نأخذ بسنته. فإذا حكم بالصدق يف كتاب ال

 . فنحن أحق الناس وأوالهم ا...

 ٢فأين يتاه بكم؟! ومن أين اُتيتم؟!

ست نوشته شده كه بلكه تنها قرآن را به داورى پذيرفتيم، اين قرآن، فقط خطى ا ؛ما هيچ گاه مردان را داور قرار ندادمي
شود، زبان ندارد تا سخن بگويد و مهواره به كسى نيازمند است كه آن را به  در ميان دو پوست جلد نگهدارى مى

 دارند. سخن درآورد كه تنها مردان او را به سخن وامى

چرا كه  ؛دان باشيمگر هنگامى كه شاميان از ما خواستند قرآن را داور قرار دهيم، از آن گروه نبودمي كه از قرآن روى
پس هر گاه در كارى ناسازگارى و اختالف كرديد آن را به خدا و پيامربش «خداوند سبحان فرموده است: 

 ».بازگردانيد (و از آنان نظرِ اىي را خبواهيد)

اين پس بازگردانيدن كارها به خداوند اين است كه به كتابش داورى و حكم مناييم و برگردانيدن كارها به پيامرب 
 ها را به كار ببندمي. هاى او را دريابيم و آن است كه سنت و آموزه

ترين مردم به آن هستيم و اگر قرار  پس اگر قرار باشد به كتاب خداوند به راسىت و درسىت داورى شود ما شايسته
ها ما هستيم... پس اينك بنگريد  ترين مردم و برترين آن داورى مناييم، پس شايستهصلى اللّه عليه وآله باشد به سنت پيامرب 

 منايند؟ و چگونه بر مشا راه يافتند؟ از چه راه مشا را گمراه مى

هاى خمتلفى  در قسمت رمحه اللّهآمده است. شيخ كليىن  عليهم السالمهاى بسيارى از خاندان پيامرب  در اين باره روايت
ـ  نه ديگران كند كه خاندان پيامرب ـ تصريح مى يه السالمعلها را آورده است. امري مؤمنان على  آنكاىف از كتاب شريف 

 فرمايد: هستند و مى» راسخان در علم«مهان 

                                                           
 .٦٢.  سوره نساء: آيه  ١
 .١٨٢: ج البالغه.   ٢
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أين الَّذين زعموا أنهم الراسخون يف العلم دوننا كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا اللّه ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، 

 ١؛وأدخلنا وأخرجهم

پندارند به جز ما راسخان در علم هستند از آن رو كه خداوند ما را برترى  وغ و ستم بر ما مىكجايند آناىن كه به در
ره ساخت و ما را به حرمي قربش  ها را خبشيد و آنان را ىب داد و آنان را پست و خوار گردانيد و به ما مهه دانش

 پذيرفت و آنان را بريون كرد.

 فرمايد: كه مى كند شايد آن حضرت به اين آيه اشاره مى

الَّذين يف قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما (

هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنلْمِ... مي الْعونَ فخاسالرو إِالَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يم٢؛)و 

ها حمكمات هستند (معناى روشن دارند) كه  اوست آن خداىي كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاد. برخى از آن آيه
هاى  ند لو و غري روشن) هستند. پس كساىن كه در دلها ركن و پايه كتاب هستند و برخى ديگر متشاات (چ آن

هاى غري روشن و  جوىي و معناى نادرست و خراب كردن معناى آن، به آيه آنان كژى و گمراهى است، براى فتنه
ها را جز  منايند) در حاىل كه معناى واقعى و حقيقى آن اندازند (و در ظاهر از آن پريوى مى چند لو دست مى

 . دانند... راسخان در علم منىخداوند و 

 نقل شده آن حضرت فرمود: عليه السالمدر روايىت كه از امام صادق 

 ٣؛حنن الراسخون يف العلم وحنن نعلم تأويله

 دانيم. ىها را م ما راسخان در علم هستيم و ماييم كه معناى حقيقى و واقعى آن

 هاى ديگرى نيز در اين زمينه نقل شده است. روايت

 و علم به غيب عليهم السالماهل بيت 

به آن چه بوده و هست آگاهند، مگر علمى كه خداوند آن را به خود خمصوص منوده است  عليهم السالمخاندان پيامرب 
 فرمايد: در اين باره مى عليه السالمكه هيچ كس به غري از او، از آن آگاهى ندارد. حضرت على 

 ٤؛وما سوى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيه فعلّمنيه، ودعا يل بأن يعيه صدري وتضطم عليه جواحني

هاىي كه خداوند به پيامرب آموخت و  داند و غري آن متام دانش دانش اىن و غيب مهان است كه فقط خداوند آن را مى
به من آموزش داد و از خداوند خواست تا سينه من آن را حتمل منايد و دمل آن را در بر بگريد و به خود ها را  او نيز آن
 بپذيرد.

 فرمايند: در جاى ديگرى مى عليه السالمامري مؤمنان على 
                                                           

 .٢٠١.  مهان:  ١
 .٥.  سوره آل عمران: آيه  ٢
 ، چاپ قدمي. ٨٤: الصاىف ىف تفسري القرآن، ٢١٣/  ١: الكاىف.   ٣
 .١٨٦: ج البالغه.   ٤
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ومجيع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا يفَّ  واللّه، لو شئت أن اُخرب كلّ رجل منكم مبخرجه وموجله

 .صلّى اللّه عليه وآله اللّه برسول

 أال وإني مفضيه إىل اخلاصة ممن يؤمن ذلك منه.

والّذي بعثه باحلق واصطفاه على اخللق، ما أنطق إالّ صادقاً، وقد عهد إيلَّ بذلك كلّه، ومبهلك من يهلك، 

 ١؛وأفضى به إيلّ ومنجى من ينجو، ومآل هذا األمر، وما أبقى شيئاً مير على رأسي إالّ أفرغه يف أذينّ

رود و متام  توامن خرب دهم هر مردى از مشا را كه از كجا آمده است و به كجا مى به خداوند سوگند! اگر خبواهم مى
 نداشتيد.صلى اللّه عليه وآله ترسم درباره من به باورى برسيد كه به رسول خدا  كارهايش چيست! وىل مى

 منامي. رسامن و بازگو مى ها و رازها را به ياران ويژه خود مى من متام اين دانشپس آگاه باشيد! 

سوگند به خداوندى كه پيامرب را به راسىت به پيامربى برانگيخت و او را بر متام آفريدگان برگزيد! فقط به راسىت سخن 
يز به تباهى و نابودى تباه شدگان و رهاىي گومي و به راسىت كه پيامرب به مهه آن چه گفتم با من پيمان بسته است و ن مى

گذراندم و به فكر  يافتگان از من تعهد گرفته است و به سراجنام متام كارها آگاهى داده است و هر آن چه در سر مى
 خواند و آن را به طور كامل به من رسانيد و فهمانيد. دادم، پاسخش را در گوشم فرو خود مرور مى

 فرمود: عليه السالمت كه حضرت على در روايت ديگرى آمده اس

 ٢؛سلوين، واللّه ما تسألوين عن شيء يكون إىل يوم القيامة إالّ أخربتكم...

ن پرسيده شود به مشا پاسخ از من بپرسيد، به خداوند سوگند! درباره هر آن چه كه تا روز قيامت خواهد بود اگر از م
 خواهم داد.

 و درهاى دانش عليهم السالماهل بيت 

 فرمايد: در اين باره مىعليه السالم هستند. حضرت على » درها«مهان  عليهم السالمخاندان پيامرب 

سمي تؤتى البيوت إالّ من أبواا، فمن أتاها من غري أبواا  حنن الشعار واألصحاب واخلزنة واألبواب، وال

 ٣؛سارقاً

داران نبوت و درهاى رسالت و پيامربى هستيم و  گنجينه ما اهل بيت چون لباس نزديك به او و ياران صميمى پيامرب و
 شود. شوند، و هر كه غري از در وارد شود دزد ناميده مى اى را جز از درِ آن وارد منى هيچ خانه

 فرمايد: ر اين باره مىد عليه السالمامام صادق 

ها بايد وارد شد و اگر آنان نبودند، هيچ گاه خداوند شناخته  فقط جانشينان پيامرب، درهاى االهى هستند كه از آن
 كند. شد و به وسيله آنان خداوند بر متام آفريدگان دليل و برهان را كامل مى منى

 را دروازه آن شهر قرار داد. عليه السالمشهر دانش خواند و على خود را  صلى اللّه عليه وآلهپيش از اين نيز پيامرب خدا 

                                                           
 .٢٥٠: ج البالغه.   ١
 .١١٤/  ١: جامع بيان العلم، ١٢٤: تاريخ اخللفا، ٤٥٨/  ٨: فتح البارى.   ٢
 .٢١٥: ج البالغه.   ٣
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صلى اللّه عليه اند كه فرمود: پيامرب خدا  گونه نقل كرده اينعليه السالم متام حافظان حديث اهل سنت از امري مؤمنان على 

 فرمايد: مى وآله

 ؛أنا مدينة العلم وعلي باا، فمن أراد العلم فليأت الباب

 شهر علم هستم و على دروازه آن است، پس هر كه دانش خبواهد بايد از دروازه وارد شود. مهانا من

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر حديث ديگرى جابر گويد: پيامرب خدا 

 ؛أنا مدينة العلم وعلي باا

 من شهر دانش هستم و على دروازه آن است.

شنيدم  صلى اللّه عليه وآلهگويد: من از رسول خدا  قل كرده است. او مىعباس نيز در اين زمينه حديثى را از پيامرب ن ابن
 فرمود: كه مى

 ١؛أنا مدينة العلم وعلي باا، فمن أراد العلم فليأت الباب

 ن، پس هر كه دانش خبواهد بايد از دروازه وارد شود.من شهر علم هستم و على دروازه آ

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهكند: پيامرب خدا  از پيامرب اين گونه نقل مى عليه السالمدر اين زمينه حضرت على 

 ٢؛أنا دار احلكمة وعلي باا

 من خانه حكمت و داناىي هستم و على دروازه آن است.

                                                           
 .١٢ـ  ١٠: ج نفحات األزهار يف خالصه عبقات األنوار.  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:  ١
 اجنام يافته است. ٣٢١، ص ١٠ : جوارنفحات األزهار يف خالصه عبقات األن.  حتقيق و پژوهش كامل پريامون اين حديث در  ٢
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 ساخته خداوندگار و مردم ساخته آنان عليهم السالماهل بيت 

 د:نويس اى به معاويه چنني مى در نامه عليه السالمحضرت على 

ـ حتى إذا استشهد شهيدنا،  ولكلّ فضل إنّ قوماً استشهدوا يف سبيل اللّه تعاىل من املهاجرين واألنصار ـ

قيل سيد الشهداء... ولوال ما ى اللّه عنه من تزكية املرء نفسه لذكر ذاكر فضائل مجة، تعرفها قلوب 

 ١؛فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا... ؛رميةمتجها آذان السامعني، فدع عنك من مالت به ال املؤمنني، وال

ـ تا آن كه شهيد ما (حضرت  و هر كدام فضيلىت داشتند گروهى از مهاجران و انصار در راه خداوند شهيد شدند ـ
هنگام  صلى اللّه عليه وآله ) شربت شهادت نوشيد. پس به سرور و ساالر شهيدان معروف شد و پيامرب خداعليه السالممحزه 

 مناز بر او شيوه خاصى را به كار برد و هفتاد تكبري را خواند.

وىل هنگامى كه  ؛بيىن دست مردمان بسيارى در راه خداوند بريده شد و هر كدام فضيلت و مرتبىت داشتند مگر منى
واز كننده) در شت و صاحب دو بال ) مهانند آنان شد طيار (پرعليه السالمطالب  بن اىب يكى از ما (حضرت جعفر

 ناميده شد.

ها،  هاى مؤمنان با آن مشردم كه دل هاى فراواىن را برمى ها و خوىب اگر خداوند از خودستاىي باز نداشته بود، فضيلت
 ؛آوا. پس آن چه را كه در آن سودى نيست رها كن (و آب در غربال مپيماى) آشناست و در گوش شنوندگان خوش

 هاى ما هستند. ا ساخته و پرداخته پروردگارمان هستيم و بعد از آن، مردم مهگى ساخته و پروردهچرا كه م

و اين كه ما و مشا درآميختيم و طرح خويشاوندى رخيتيم، از مشا دختر گرفتيم و به مشا دختر دادمي و مانند مهتا و برابر 
دارد، در حاىل كه  هاى پيشني را از ما باز منى افرازىها و سر با مشا رفتار كردمي، عزت و سربلندى ديرين و فضيلت

 . مشا چنني شأن و مقامى را نداريد...

ديگر بار براى طاعت و فرمانربدارى (دستور پيامرب  پس ما يك بار براى خويشاوندى با پيامرب، به خالفت سزاوارترمي و
 در پريوى از ما) برترمي.

دليل آورده و پريوز شدند پس اگر  اللّه عليه وآله صلى خدا به نزديكى با پيامرب و آن گاه كه مهاجران در سقيفه بر انصار
چنان انصار برترند و ادعايشان  موجب برترى مهان است حق با ماست، نه با مشا و اگر به دليل ديگرى است، پس هم

 پابرجاست.

                                                           
 .٣٨٦: ج البالغه.   ١
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هاىي با معاىن ارزمشند كه داراى راز  رىبرت ؛گرفته است را در بر عليهم السالمهاىي از اهل بيت  اين نامه، برترى
 فرمايد: مى عليه السالمعلى  مؤمنان بزرگى است كه امري

 ؛إنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا

 ما ساخته و پرداخته پروردگارمان هستيم و بعد از آن، مردم مهگى ساخته و پرداخته ما هستند.

 نگارد: به شيعيان نيز آمده است، آن جا كه مى  فرجه الشريفعجل اللّه تعاىلاين مجله در نامه امام زمان 

 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 ١؛عافانا اللّه وإياكم من الفنت... وحنن صنائع ربنا واخللق بعد صنائعنا...

 به نام خداوند خبشاينده مهربان

ها امين و عافيت بدارد، و روح و حقيقت يقني را به ما و مشا ببخشايد و ما و  فتنه ر بالها وخداوند ما و مشا را از ش
 مشا را از بدى عاقبت باز بدارد.

ام و هر دودىل و سرگرداىن كه درباره وىلّ امر و  ترديد بعضى از مشا در دين به من رسيده است و از آن خربدار شده
ـ و موجب ناراحىت ما درباره مشا  نه براى خودمان شومي ـ ا، غمگني مىامامان به مشا روى كند به خاطر مش

زيرا خداوند مهواره مهراه ماست و با وجود او به غري او نيازى ندارمي و مهواره حق و  ؛شود، نه درباره خودمان مى
و پرداخته پروردگار  گريد و مهانا ما ساخته درسىت مهراه ماست. پس اگر كسى از ما عقب مباند ما را وحشت فرا منى

 خويشيم و متامى خملوقات پرورده ما هستند.

ايد  بريد، آيا نشنيده شود كه در شك و دودىل هستيد و در سرگرداىن به سر مى اى شيعيان دودل! مشا را چه مى
 فرمايد: خداوند مى

 ٢؛)َألمرِ منكُميا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اْ(

 ايد! از خداوند اطاعت كنيد و از پيامرب و اوىل االمر خود اطاعت كنيد. اى كساىن كه اميان آورده

شود  ـ هست و اجياد مى ماندگان آنان باد باقى درود و سالم بر گذشتگان و آيا مشا آثارى را كه درباره امامانتان ـ
 دانيد؟ است، منىبه مشا رسيده 

ها  هاىي كه به وسيله آن ها پناه بربيد و عالمت هاىي براى مشا قرار داد تا به آن گاه بينيد چگونه خداوند پناه آيا مشا منى
پديدار گشت؟! هرگاه پرچم و عالمىت ناپديد  عليهم السالمها  از زمان حضرت آدم تا اين كه آخرين آن ؛هدايت شويد

 اى خاموش شد، ستاره فروزان ديگرى پديدار شد. ار شد و هر گاه ستارهگشت پرچم ديگرى پديد

 فرمايند: در توضيح اين سخن گهربار بايد بگوييم كه در واقع مى

هيچ شخصى نعمىت بر ما ندارد، بلكه فقط خداوند بزرگ و با عظمت به ما نعمت داده است. پس بني ما و 
مردم از مهه طبقات ساخته و پرداخته ما هستند. ما، بني مردم  اى نيست و خداوند در نعمىت االهى هيچ واسطه
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ريزمي، و ما بندگان خدا هستيم و  ها را به مردم فرو مى و خداوند واسطه هستيم، و ما هستيم كه متام نعمت
 مردم بندگان ما هستند.

و بر مردم جارى شده و هيچ گاه كسى كه نعمت از ا«آن حضرت با اين گفتار به اين معنا اشاره كرده است كه 
 ».نيست است با مردم مساوى و برابر

 فرمود: عليه الصالة والسالم در اين زمينه روايىت را نقل كرده است كه امام رمحه اللّهشيخ كليىن 

إنّ اللّه خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه يف عباده ولسانه الناطق يف خلقه... 

 ١؛للّه ولوالنا حنن ما عبِد اللّها وبعبادتنا عبد

مهانا خداوند ما را آفريد پس به ترين شكل آفريد و ما را به ترين صورت پرداخت. ما را بني بندگانش چشم، و 
هستيم زبان گوياى خود بني مردمان، و دست گشاده به رمحت و مهرباىن بر بندگان خود، قرار داد، ما روى خداوند 

داران او در آمسان و زمني  كند، از جانب او مهه چيز خبشيده و خزانه كه به سويش رو كنند و باىب كه به او داللت مى
گردد و به وسيله ما  شود، و رودها روان مى ها رسيده مى شود، و ميوه دار مى هستيم. به وسيله ما متام درختان ميوه

شود و  روياند و به عبادت ماست كه خداوند پرستيده مى زمني گياهانش را مى بارد و خداوند باران آمسان را فرو مى
 شد. اگر ما نبودمي هيچ گاه خداوند پرستش منى

نعمت االهى بر متام خملوقات هستند و نعمت در اين آيه به آنان  عليهم السالمبيت  كوتاه سخن اين كه امامان از اهل
 تفسري شده است:

)تمرِفُونَ نِععا يهونرنكي ثُم ٢؛)اللّه 

 ٣كنند. نعمت االهى را مى شناسند سپس آن را انكار مى

 به آن بزرگواران تفسري شده است:» نعيم«در آيه ديگر 

 ٤؛)ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ(

 ٥سپس در آن روز از نعمت پرسيده خواهيد شد.

هاى االهى  هاى بني خداوند و متام موجودات در آفرينش، علم، روزى و ديگر الطاف و خبشش آرى، آنان واسطه
 ها هستند. و نعمت
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اى است كه هسىت به سبب اوست و اين مهان  م، كنندهاى است كه متام هسىت از اوست و اما پس خداوند كننده
 واليت و سرپرسىت كليه است.

شود  مقايسه كرد و سنجيد؟ و آيا مى اللّه عليه وآله صلى توان كسى را از اين اُمت با خاندان حضرت حممد پس آيا مى
 سطح و مساوى شود؟ كسى از خاليق با آنان هم

 و مقام عصمت عليهم السالماهل بيت 

هاى  هاى بارز در هر امام و پيامرب است كه بر اين امر دليل ترين ويژگى ناآلودگى و مصونيت از گناه از مهم
 فرمايد: اى است كه مى ترين آيه قرآن در اين باره آيه فراواىن از قرآن، سنت پيامرب و عقل بيان شده است. واضح

)لأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعأَطنكُمرِ م١؛)ي اَألم 

 از خداوند اطاعت كنيد و از پيامرب و اوىل االمر خود اطاعت كنيد.

پردازان به داللت آن اعتراف  تا جاىي كه فخر رازى و ديگر شك ؛گر عصمت است اى روشن بيان اين آيه به گونه
 گى در او راه دارد، به صورت مهه جانبه هرگز روا و شايسته نيست.زيرا فرمانربى از كسى كه اشتباه و آلود ؛اند منوده

دارد كه اُمت اسالمى را به پريوى و  عليهم السالم گفتارى در شأن و مقام خاندان پيامرب عليه السالمامري مؤمنان على 
 فرمايد: دهد، آن جا كه مى فرمانربدارى از آنان در مهه حال دستور مى

دى ولن يعيدوكم يف ردى، فإن اُنظروا أهل بيت نبيبعوا أثرهم، فلن خيرجوكم من هكم، فالزموا مستهم وات

 ٢؛تتأخروا عنهم فتهلكوا تسبقوهم فتضلّوا، وال لبدوا فالبدوا، وإن ضوا فاضوا، وال

ييد و قدم جاى قدمشان بگذاريد، دارند، حركت منا و به اهل بيت پيامربتان نيك بنگريد، از آن سو كه گام برمى
گردانند. پس هر گاه سكوت كردند و  برند و به پسىت و هالكت باز منى ها هرگز مشا را از راه هدايت بريون منى آن

شويد و از آنان  ها پيشى نگرييد كه گمراه مى خاموش بودند، خاموش باشيد و هر گاه برخاستند برخيزيد، از آن
 ى و هالكت دچار مى شويد.عقب منانيد كه به نابود

عليه پاك و مصون از اشتباه نيستند در حاىل كه آن سان كه امري مؤمنان على  عليهم السالمبه راسىت چگونه اهل بيت 

گذرد تا چه رسد  خرب داده قلب و جانشان در شت است. آيا قلىب كه در شت باشد فكر اشتباه و گناه از آن مى السالم
شود؟ آيا اين مصونيت از اشتباه، مهان  آن؟ آيا چنني قلىب دچار غفلت و فراموشى و ترديد و دودىل مىبه اراده و اجنام 

 سفارشى نيست كه درباره الزمه امامت و مهترى است؟

در سخن سابق كرده و بعد از  عليه السالمعلى  مؤمنان مهانند سفارشى كه درباره امري صلى اللّه عليه وآلهآرى، پيامرب 
هنگامى كه او را به پريوى  ؛عمار نيز سفارش كرده است ه اُمت دستور داده است كه از او پريوى كنند، دربارهخودش ب

 در متام اتفاقات و وقايع بعد از خودش و در هر حالىت فرا خواند. عليه السالم از حضرت على

 گويند: اند. آن دو مى ردهبن يزيد نقل ك بن قيس و اسود گروهى از دانشمندان بزرگ روايىت را از علقمة
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گفتيم: اى ابوايوب! خداوند تو را گرامى  ابوايوب انصارى از جنگ صفني بازگشت. ما نزد او رفتيم و به او
را به خانه تو نزول اجالل داد و شترش كنار خانه تو خوابيد. اين لطف و مرمحىت  اللّه عليه وآله صلى داشت كه حضرت حممد
بزرگداشت تو بود، تا آن كه به در خانه تو ايستاد و متام مردم را رها منود، حال تو با مششري  از جانب خداوند و براى

 كشى؟ اى و مسلمانان توحيدگوى را مى آمده

به ما  صلى اللّه عليه وآلهگويد، مسلّم است كه پيامرب خدا  ابوايوب گفت: فالىن! هيچ گاه راهرب به مردمش دروغ منى
 با سه گروه جبنگيم: ناكثني، قاسطني و مارقني. عليه السالمدستور داد مهراه على 

ما با ناكثني كه مهان ياران مجل و طلحه و زبري بودند جنگ منودمي و آنان را كشتيم، و اينك از جنگ با قاسطني، 
و ياران هاى درخت خرما و درختان سبز خرما  مارقني كه مهان صاحبان درختان گز و تنه ؛آييم معاويه و عمروعاص مى

ها خواهم  دامن كجا هستند؟ وىل به يقني اگر خداوند بزرگ خبواهد به جنگ با آن روان هستند، به خداوند سوگند! منى
 رفت.

 فرمود: شنيدم كه به عمار مى صلى اللّه عليه وآلهآن گاه گفت: از پيامرب خدا 

 .يا عمار! تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع احلق واحلق معك

بن ياسر! إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً غريه، فاسلك مع علي، فإنه لن  يا عمار

 يدليك يف ردى، ولن خيرجك من هدى.

ـ على عدوه قلّده اللّه يوم القيامة وشاحني من در،  رضي اللّه عنه يا عمار! من تقلّد سيفاً وأعان به علياً ـ

 ؛ـ قلّده اللّه يوم القيامة وشاحني من نار رضي اللّه عنه أعان به عدو علي ـ ومن تقلّد سيفاً

 اى عمار! گروه ستمگر تو را خواهند كشت و تو در آن زمان مهراه حق هسىت و حق نيز مهراه توست.

على در  رود و متامى مردمان در مسري ديگرى غري از راه اى عمار پسر ياسر! هر گاه ديدى كه على در مسريى مى
اندازد و از راه درست و هدايت خارج  حركتند پس فقط با على مهراه شو. زيرا او هيچ گاه تو را به هالكت منى

 سازد. منى

اى عمار! هر كه مششريى به گردن آويزد و على را با آن بر دمشن او يارى رساند، خداوند روز قيامت دو گردنبند زيبا 
كه مششريى بر گردن بگريد و به دمشن على يارى رساند، خداوند روز قيامت دو  آويزد و هر از در بر گردن او مى

 د. گردنبند آتشني بر گردن او مى

 ١ما گفتيم: اى اباايوب! بس است خداوند به تو رمحت كند، كاىف است، خداوند به تو رمحت كند.

 گران مردمان هاى دين و هدايت پايه

 گونه توصيف فرموده است: را اين عليهم السالمخاندان حممد  عليه السالمامري مؤمنان على 

 ؛هم أساس الدين وعماد اليقني
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 م يقني هستند.آنان پايه استوار دين و ستون حمك

 اين عبارت بعد از اين گفتار آمده است كه فرمود:

 ١؛من هذه االُمة أحد عليهم السالمهم موضع سره، إليهم يفىء الغايل وم يلحق التايل ال يقاس بآل حممد 

ماندگان بايد خود را به آنان  گران بايد به سوى آنان برگردند و عقب آنان جايگاه اسرار خداوندى هستند، افراط
 شود. مقايسه منى عليهم السالمبرسانند، كسى از اين اُمت با خاندان حممد 

ها  ها هستند و به اين فضايل و برترى گوىي منظور حضرت اين است كه به راسىت كساىن كه داراى اين ويژگى
ماندگان بايد خود را  د به سوى آنان برگردند و عقبگران باي ها اساس دين و ستون يقني هستند. افراط اند مهان رسيده

 به آنان  برسانند.

 فرمايد: امري سخن در جاى ديگرى مى

هم دعائم اإلسالم ووالئج اإلعتصام، م عاد احلق إىل نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن 

 ٢؛منبته

هاى اميد به لطف خدا هستند و به وسيله آنان حق و درسىت به جايگاه خود  هگا هاى حمكم اسالم و پناه آنان ستون
 گردد. شود و زبانش از ريشه قطع مى گردد و باطل از مقام خود به پايني كشيده مى باز مى

 منايد: در جاى ديگر خاندان پيامرب را اين گونه توصيف مى عليه السالمحضرت على 

 ٣؛لسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ورِدوهم ورود اهليم العطاشهم أزمة احلق وأعالم الدين وأ

گو و حقيقت هستند، پس مهانند قرآن، آنان را به  هاى راست آنان زمامداران حق و درسىت، پيشوايان دين و زبان
 كنيد. ق چشم حيات به آنان روترين احترام و مرتلگاه فرود آوريد و به سان تشنگان سرگردان با اشتيا

 در اين فراز واال چند عبارت قابل توضيح است:

 ».ها بايد برسند ماندگان به آن گردند و عقب افراط كاران و غاليان به آنان باز مى. « ۱

ن ميزان سنجش بني تندروى و كندروى در دين هستند و شايد اي عليهم السالممنظور از اين عبارت، يعىن كه اهل بيت 
 باشد كه در روايت آمده است كه فرمودند: عليهم السالمبيت  معنا مهان معناى توصيف اهل

 ٤گريد. اى از ما پيشى منى ما جايگاه معتدىل هستيم كه هيچ گاه افراط گران با ما نيستند و هيچ رونده

 ».آنان زمامداران حق هستند. « ۲

آيد و  كه بگردند حق با آنان به چرخش درمى جاى هاست، هر ر هر حال حق با آنمنظور اين است مهواره و د
 فرمودند: مىعليه السالم درباره امري مؤمنان على  اللّه عليه وآله صلى گرامى مهواره پيامرب

 ١؛علي مع احلق واحلق مع علي، يدور معه حيث دار، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض
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هر جاى كه برود او مهراهش هست و هرگز از هم  ؛على با حق و درسىت است و درسىت و حق مهواره با على است
 جدا خنواهند شد تا اين كه در كنار حوض به نزد من خواهند رسيد.

كند و در واقع كه آيه شريفه  آن بزرگواران را به زبان گوياى راسىت وصف مى عليه السالمؤمنان على آن گاه امري م
 فرمايد: جا كه مى منايد، آن ذيل را به آن بزرگواران تفسري مى

)ريني اْآلخق فدسانَ صلْ يل لعاج٢؛)و 

 ىت قرار بده.و براى من در مردمان آينده زبان راس

 مهانند مرتلت قرآن عليهم السالمجايگاه و مقام اهل بيت 

 ».هاى قرآىن فرود آوريد ها و مقام آنان را به ترين مرتلت. « ۳

 توان اراده كرد: از اين عبارت دو معنا مى

ـ قرار  م قرآنمثل اطاعت و احترا دهيد ـ هاى نيكوىي كه قرآن را قرار مى آنان را به مهان جايگاهمعناى يكم: 
 دهيد.

هاىي كه شامل  جايگاه ؛براى آنان ترين جايگاهى را كه قرآن برايشان در نظر گرفته است، قرار دهيد معناى دوم:
 موارد ذيل است:

 فرمايد: آن سان كه مى. واليت.  ۱

 ٣؛)صالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَإِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ ال(

دارند و در  مهان كساىن كه مناز را برپا مى ؛اند سرور و مهتر مشا تنها خداوند و پيامرب اوست و كساىن كه اميان آورده
 پردازند. حال ركوع زكات مى

 فرمايد: آن جا كه مى. پاكى و ناآلودگى،  ۲

 ٤؛)إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِرياً(

 خواهد آلودگى را فقط از مشا خاندان پيامرب بزدايد و مشا را پاك و پاكيزه گرداند. خداوند مى

 فرمايد: كه مىآن جا . فرمانربدارى و پريوى مهه جانبه،  ۳

)نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيع٥؛)أَط 

 از خداوند اطاعت كنيد و از پيامرب و اوىل االمر خود اطاعت كنيد.

                                                                                                                                                                                     
 است. ٢٣٦ / ٧: جممع الزوائد، و هيثمى در ٣٢١/  ١٤: تاريخ بغداداين حديث خطيب بغدادى در  .  از مجله راويان ١
 . ٨٤.  سوره شعراء: آيه  ٢
 .٦٠.  سوره مائده: آيه  ٣
 .٣٣.  سوره احزاب: آيه  ٤
 .٦٢.  سوره نساء: آيه  ٥
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 فرمايد: آن جا كه مى. دوسىت و مهرورزى،  ۴

 ١؛)الَّ الْمودةَ في الْقُربىأَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِ قُل الَّ(

 خواهم مگر دوسىت و مهرورزى به نزديكامن. بگو: از مشا هيچ اجر و مزدى منى

 مشارد. برمىعليهم السالم و مقامات و مراتب ديگرى كه قرآن براى خاندان پيامرب 

 نكاتى مهم

 شومي:در اين گفتار چند نكته مهم را بايد يادآور 

 است. عليهم السالم. ماندگارى اسالم به ماندگارى اهل بيت  ۱

باشند. پس آنان ضامن ماندگارى دين و يقني هستند و هسىت اين  عليهم السالمدين، تا زماىن برقرار است كه اهل بيت 
مهني معناى عبارتى باشد دو به آنان نيازمند است، مهان گونه كه ماندگارى ساختمان به ستون و پايه نيازمند است. شايد 

 ».هاى دين هستند ها و كوه آنان، پايه«كه فرمود: 

 . زمني هيچ گاه از آنان خاىل خنواهد بود ۲

هاى هدايت به  گران و پرچم زيرا خداوند متعال، جاودانگى را بر دين و آيني خود نوشته است و آنان، نشان
 سوى آن هستند.

 فرمايد: ديگرى مى در سخن عليه السالمامري مؤمنان على 

 ٢؛كمثل جنوم السماء، إذا خوى جنم طلع جنم عليهم السالمأال إنّ مثل آل حممد 

اى افول منايد، ستاره  مانند ستارگان آمسان هستند كه هر گاه ستاره عليهم السالمبدانيد و آگاه باشيد! خاندان حممد 
 كند. ديگرى طلوع مى

 سخن ديگر به روشىن درباره ماندگارى آنان تا زماىن كه زمني پابرجاست سخن رانده است:امري سخن در 

ختلو األرض من قائم للّه حبجة، إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً مغموراً، لئالّ تبطل حجج اللّه  اللهم بلى، ال

األعظمون عند اللّه قدراً، حيفظ اللّه م . األقلّون عدداً، و ـ واللّه وبيناته، وكم ذا، وأين اُولئك؟ أُولئك ـ

حججه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها يف قلوب أشباههم، أولئك خلفاء اللّه يف أرضه، والدعاة 

 ٣؛إىل دينه، آه آه شوقاً إىل رؤيتهم

و شناخته شده است و يا ترسان و پنهان آرى، زمني از كسى كه حجت برپاى خداوند است، ى مناند كه يا پديدار 
اينان چند نفرند و كجا جاى  هايش از ميان نرود و هاى خداوند باطل نشود و نشانه گاه حجت ها، تا هيچ از ديده
 دارند؟

                                                           
 .٢٢.  سوره شورى: آيه  ١
 .١٤٦: ج البالغه.   ٢
 .٢٩٧.  مهان:  ٣
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هاى خود را به  ها و نشانه به خداوند سوگند! آنان در مشاره اندكند و در نزد خدا بزرگ مقدار كه خداوند حجت
هاى مهانندگانشان بكارند (و به آنان حتويل دهند)...  كند، تا به مهانندهاى خويش بسپارند و در دل هباىن مىآنان، نگ

خوانند، آه! چقدر آرزومند و مشتاق ديدار  اينان جانشينان خداوند در زمني هستند و مردم را به دين راستني او فرا مى
 آنان هستم.

 ويد:حافظ ابن حجر عسقالىن در اين زمينه گ

آورد، داللت  و اين روايت كه حضرت عيسى پشت سر يك نفر از اين اُمت در آخر الزمان مناز به جاى مى«
 ١».به نظر درست و اقوال صحيحى دارد كه هيچ گاه زمني از حجت پابرجاى االهى خاىل خنواهد ماند

 ٣ها بايد باشد. ها و به سوى آن ها از آن و حركت ٢ها . مهواره پرسش ۳

 فرمايد: از اين رو حضرت مى

 ند به آنان روى كنيد. مانند شتران تشنه و سرگردان كه روى به آبشخور مى

گري و متواتر نقل  كه هر دو گروه مسلمانان به صورت مهه ـ» حديث الثقلني«متامى اين نكات از معاىن 
 گونه به آن اشاره خواهيم كرد. تواند باشد، مهان ـ مى اند كرده

 ستارگان هدايت

را به ستارگان آمسان تشبيه كرده است. اين تشبيه به حديثى  عليهم السالمدر اين گفتار اهل بيت  عليه السالمحضرت على 
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهاند. پيامرب خدا  ردهبن حنبل و ديگر عاملان اهل سنت روايت ك صحيح از پيامرب اشاره دارد كه امحد

النجوم أمان ألهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بييت أمان ألهل األرض، فإذا ذهب 

 ٤؛أهل بييت ذهب أهل األرض

روند و  ها نيز از بني مى بروند، آمساىن ستارگان امان و مصونيت اهل آمسان هستند، پس هر گاه ستارگان از بني
 روند. ها نيز از بني مى ها هستند. پس هر گاه از بني بروند متام زميىن امان زميىن خاندان من مصونيت و

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهعباس روايت كرده است كه رسول خدا  جالل الدين سيوطى گويد: حاكم نيشابورى از ابن

األرض من الغرق، وأهل بييت أمان الُميت من اإلختالف، فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا، النجوم أمان ألهل 

 ٥؛فصاروا حزب إبليس

                                                           
 .٣٨٥/  ٦: فتح البارى.   ١
 تعلَمونَ). فرمايد: (فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ اى كه مى ه شريفهاى است به آي .  اشاره ٢
 ي الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم).فرمايد: (فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ف اى كه مى اى است به آيه شريفه .  اشاره ٣
 .١٤٠: الصواعق احملرقه.   ٤
 .٢٩: حديث احياء امليت.   ٥
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دستگى  بيت من مصونيت اُمت اسالمى از اختالف و دو ستارگان مصونيت زمينيان از غرق شدن هستند و اهل
شوند و به حزب شيطان  منايد دچار ناسازگارى و اختالف مى هستند، پس هر گاه گروهى با آنان خمالفت

 پيوندند. مى

 فرمايد: اى است كه مى گواه اين تشبيه آيه

 ١؛)هو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ(

هاى خشكى و دريا راه بپيماييد و به درسىت  اى مشا آفريد تا به وسيله آن در تاريكىاو مهان است كه ستارگان را بر
 هدايت شويد.

 فرمود: عليه السالمدر روايىت در تفسري آيه آمده است كه امام 

 ٢؛عليهم السالمالنجوم آل حممد 

 هستند. معليهم السالمنظور از ستارگان، خاندان حممد 

 ».يا ترسان دور از نظرهاست« فرمود:  عليه السالمامري مؤمنان على 

خداوند زمني را به وسيله او از «اشاره دارد، مهو كه  عليهم السالماين سخن به حضرت مهدى از خاندان حممد 
 ».منايد، بعد از اين كه از جور و بيداد پر شده است دادگسترى و عدل پر مى

مشارى درباره ايشان نگاشته  هاى ىب هاى فراوان و كتاب طالب روشن و ضرورى است و دليلاين موضوع از م
 ٣شده است.

 و اقامه لوازم امامت و مهترى عليهم السالماهل بيت 

به خوىب برپا منودند كه مهان نگهدارى دين و پاسداشت و آموزش آن لوازم امامت را  عليهم السالمامامان از اهل بيت 
 فرمايند: در اين باره مى عليه السالمو نيز دعوت به سوى آن بود. حضرت على 

 ٤؛بنا اهتديتم يف الظلماء، وتسنمتم ذروة العلياء، وبنا أفجرمت عن السرار

هاى خوىب و صفات نيكو راه برديد و به كمك ما از  اهنماىي و هدايت شديد و به قلهها ر فقط به وسيله ما در تاريكى
 ها به روشناىي راه پيموديد. تاريكى

هاى ناداىن و گمراهى به روشناىي دانش و هدايت راه پيموديد و به مهني معنا در جاى  يعىن به وسيله ما از تاريكى
 اند: ديگر فرموده

 ٥؛العمى بنا يستعطى اهلدى ويستجلى

 گردد. رود و روشن مى ها از بني مى ها و كورى شود و تاريكى هدايت تنها به وسيله ما خبشيده مى
                                                           

 .٩٧.  سوره انعام: آيه  ١
 .١٧٩: الصاىف ىف تفسري القرآن.   ٢
 .احملجة فيما نزل يف القائم احلجة، كشف االستار، منتخب األثر.  ر.ك:  ٣
 . ٥١: ج البالغه.   ٤
 .٢٠١.  مهان:  ٥
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 فرمايد: جا كه مى كند، آن روايىت را در تفسري آيه شريفه ذيل نقل مى رمحه اللّهكليىن 

)عي بِهو قونَ بِالْحدهةٌ يلَقْنا أُمخ نمملُونَو١؛)د 

 پيمايند. منايند و فقط به حقيقت راه مى و از آفريدگان ما گروهى هستند كه به حق و راسىت هدايت مى

 حضرت فرمودند:

 ٢؛صلوات اللّه عليهمهم األئمة 

 هستند. لسالمعليهم امنظور از اُمت (در اين آيه) مهان امامان 

 فرمودند:صلى اللّه عليه وآله فرمايد: پيامرب خدا  مى عليه السالمدر روايىت امام صادق 

إنّ عند كلّ بدعة تكون من بعدي يكاد ا اإلميان ولياً من أهل بييت موكال به، يذب عنه، وينطق بإهلام من 

 ٣؛اللّه، ويعلن احلق وينوره، ويرد كيد الكائدين...

در  ؛ها را نزديك است از بني بربد، امامى از خاندامن قرار دارد اى كه اميان و اعتقاد انسان مهانا نزد هر بدعت و فتنه
آيد و مسري حق را روشن و نوراىن  منايد و به مدد اهلام االهى به زبان مى حاىل كه وكيل بر آن است و از حق دفاع مى

 گردانند. مى اران را بازمنايد و مكر متام مكّ مى

 و چقدر مصاديق اين معنا بسيار است؟!

هاى مسلمانان چريه  آرى، كساىن كه لباس خالفت و رياست را به زور به تن كردند و بر متام كارها و برنامه
نامه  كردند. حافظ نووى در زندگى شدند، مهواره در مشكالت و سؤاالت سخت به امامان از خاندان پيامرب مراجعه مى

 نويسد: مىعليه السالم امري مؤمنان على 

هاى بسيارى و سؤاالت مشكل به  پرسيدند و در موقعيت بزرگان صحابه و ياوران پيامرب از او مسائل را مى
 ٤خواستند و اين موضوع مشهورى است. كردند و از او جواب مى گفتارش رجوع مى فتاواى او و

 و دفاع از حرمي دين االهى عليهم السالميت اهل ب

 اند: گفته عليهم السالم بيت نامه ديگر امامان از اهل چنني بزرگان اهل سنت در زندگى هم

دليل نادانان و شبهات  گران، تفسري و معناى ىب گران، افكار ابطال آنان مهواره گمراهى و تزوير افراط
 زدودند. چهره دين االهى مى كفرورزان و ملحدان را به صورت كامل از

ها روشن آنان در نگهدارى و  گريى ها و موضع ، با خمالفان و ديدگاهعليهم السالماحتجاج و مناظرات اهل بيت 
 نويسان نگارش يافته است و كامالً پيداست. شناسان و تاريخ هاى حديث پاسداشت دين، در كتاب

عليه نامه امام حسن عسكرى  در زندگى الصواعق احملرقهمكّى در حجر  گروهى از دانشمندان اهل سنت از مجله ابن

 نويسد: چنني مى السالم

                                                           
 .١٨١.  سوره اعراف: آيه  ١
 .٣٠٩: الصاىف ىف تفسري القرآن.   ٢
 .٥٤/  ١: اىفالك.   ٣
 .٣٤٦/  ١: ذيب األمساء.   ٤
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ساىل سخىت پيش آمد. پس مهه مسلمانان  هنگامى كه معتمد پسر متوكّل آن حضرت را در زندان انداخت خشك
 سه روز براى طلب باران به بيابان رفتند، وىل باران نيامد.

اه راهب بزرگشان به بيابان رفتند. مهني كه راهب دست خود را به سوى آمسان بلند در اين هنگام مسيحيان به مهر
كرد، آمسان ابرى شد و در مهان روز اول، باران باريد روز دوم نيز چنني شد. از اين رو برخى از مسلمانان نادان در دين 

 خود به شك افتاده و برخى ديگر مرتد شدند.

را حاضر كردند  عليه السالمران آمد. از اين رو دستور داد تا امام حسن عسكرى اين وضعيت بر معتمد خليفه وقت گ
 را درياب پيش از آن كه به هالكت درافتند. صلى اللّه عليه وآلهو گفت: اُمت جدت پيامرب خدا 

 آن حضرت فرمودند: متام ياران و شيعيان مرا از زندان آزاد كن!

. هنگامى كه راهب با مهراهان خود به طلب باران دست به آمسان بلند معتمد مهه ياران آن حضرت را آزاد كرد
 كرد، آمسان ابرى شد. امام به شخصى دستور داد كه آن چه در دست اوست بگريد و بياورد.

 ناگاه ديدند استخوان انساىن در دست او بود. پس از دست او آن را گرفت و به او فرمود:

 حال برو و طلب باران كن!

ش را به سوى آمسان بلند كرد. پس هر چه ابر در آمسان بود از بني رفت و آفتاب منايان شد. مردم از اين او دستان
 امر در شگفت شدند.

 معتمد گفت: اى اباحممد! اين چيست؟

حضرت فرمود: اين استخوان پيامربى است كه اين راهب مسيحى به دست آورده است و هر گاه استخوان پيامرب 
 شود. دا شود، آمسان ابرى و باراىن مىزير آمسان هوي

 ١به خانه خودشان باز گشتند. عليه السالم بدين وسيله شبهه و سؤال از مردم دور شد و امام حسن عسكرى

فرمايد:  مى عليه السالمآرى، اين مقام و جايگاه خاندان پيامرب و اين مرتلت آن بزرگواران است. امري مؤمنان على 
 : ـ گوييم و ما نيز هم صدا با آن به متام مسلمانان مى ـ

فأين تذهبون وأىن تؤفكون واألعالم قائمة واآليات واضحة واملنار منصوبة؟... أمل أعمل فيكم بالثقل األكرب 

 ٢؛وأترك فيكم الثقل األصغر

هاى هدايت برپاست و  ها و عالمت شتابيد! در حاىل كه متام نشانه رويد! و به كدام سوى مى پس به كدام سوى مى
 هاى آن روشن است و مناره آن مشخص و پابرجاست؟ متام آيات و جلوه

بينيد در حاىل كه خاندان پيامرب بني مشا هستند و آنان پيشوايان حق  شويد و چگونه هيچ منى پس به كجاى گمراه مى
هاى قرآىن فرود  ها و مقام ى راسىت و درسىت هستند. پس آنان را به ترين جايگاههستند و بزرگان دين و زبان گويا

آوريد و مانند شتران تشنه و جگرتافته به حمضر زالل آنان بشتابيد... آيا من مهواره در بني مشا به ثقل اكرب عمل ننمودم 
 و ثقل اصغر را ميان مشا بر جاى نگذاشتم؟

                                                           
 .٦٠٠/  ٢: الصواعق احملرقه.   ١
 .١٤/  ٣: مسند امحد.   ٢



٤١ 
 

 ا دو ثقل گرانيكى از  عليهم السالماهل بيت 

كه به صورت متواتر از سوى شيعه و سنى نقل شده » حديث ثقلني«در پايان اين گفتار به  عليه السالمحضرت على 
 فرمايند. شاره مىا ١است

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهكند: پيامرب خدا  سعيد خدرى اين گونه روايت مى بن حنبل از اىب امحد

، حبل ممدود من السماء إىل األرض، عزوجل إني قد تركت فيكم الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخر: كتاب اللّه

 ٢؛لي احلوضوعتريت أهل بييت، أال إنهما لن يفترقا حتى يردا ع

تر است: قرآن كتاب خداوند  ها از ديگرى بزرگ ا به جاى گذاشتم، يكى از آن من در ميان مشا دو بار گران
كه ريسمان كشيده شده از آمسان به سوى زمني و ديگرى خاندان و اهل بيتم. پس آگاه باشيد! اين دو هيچ  وجل عز

 آيند. وند تا آن كه كنار حوض نزد من مىش گاه از هم جدا منى

را در روز عرفه  صلى اللّه عليه وآلهدر حديث ديگرى كه ترمذى از جابر روايت كرده است، جابر گويد: رسول خدا 
 فرمود: كرد، شنيدم كه مى در حال حج ديدم كه بر شتر قصواى خود سوار بود و سخنراىن مى

 ٣؛إن أخذمت به لن تضلّوا: كتاب اللّه وعتريت أهل بييتيا أيها الناس! إني تركت فيكم ما 

اى مردم! من دو چيز ميان مشا باقى گذاشتم، هر گاه به آنان چنگ بزنيد هيچ گاه گمراه خنواهيد شد: قرآن و خاندان 
 و اهل بيتم.

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهكند: پيامرب خدا  و نيز زيد بن ارقم نقل مى

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدمها أعظم من اآلخر: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء 

 ٤؛إىل األرض، وعتريت أهل بييت، ولن يتفرقا حتى يردا علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما

ام كه اگر به آن متمسك شويد هيچ گاه بعد از من گمراه خنواهيد شد،  همهانا من در ميان مشا چيزى به جاى گذاشت
تر است: كتاب خداوند كه ريسمان كشيده شده بني آمسان تا زمني است و خاندان و  ها از ديگرى بزرگ يكى از آن

يد و دقت شوند. پس نيك بنگر كه در كنار حوض بر من وارد مى شوند تا آن اهل بيتم كه هيچ گاه از هم جدا منى
 مناييد. مناييد چگونه بعد از من آنان را پاسدارى و نگهدارى مى

صلى اللّه حديث ديگرى را حاكم نيشابورى از زيد بن ارقم روايت كرده است. زيد گويد: هنگامى كه پيامرب خدا 

مر فرمودند كه زير درختان گشتند در غدير خم فرود آمدند و ا آخرين حج خود را اجنام دادند و به مدينه باز مى عليه وآله
 آن جا را جاروب كردند. آن گاه فرمودند:

                                                           
اى شده  حتقيق و پژوهش گسترده نفحات األزهار يف خالصه عبقات األنوار.  درباره اين حديث از جهت سند و داللت طى سه جلد از كتاب بزرگ  ١

 است.
 .١٤/  ٣: مسند امحد.   ٢
 .٢١٩/  ٢: صحيح ترمذى.   ٣
 .٢٢٠/  ٢.  مهان:  ٤



٤٢ 
 

كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر: كتاب اللّه تعاىل وعتريت، 

 ؛فانظروا كيف ختلفوين فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي احلوض

ا به جاى  م و من نيز دعوت او را پذيرفتم. پس من در ميان مشا دو چيز گرانا گويا به سوى خدا فرا خوانده شده
تر است: كتاب خدا قرآن و خاندامن اهل بيتم، پس نيك بنگريد چگونه بعد  ها از ديگرى بزرگ گذاشتم، يكى از آن

 حوض بر من حاضر شوند.شوند تا آن كه نزد  مناييد، پس آن دو هيچ گاه از هم جدا منى ها پاسدارى مى از من از آن

 آن گاه فرمودند:

 ؛موالي، وأنا موىل كلّ مؤمن عزوجلّاللّه 

 سرور و موالى من است و من سرور و موالى متام مؤمنان هستم. وجل عزخداوند 

 را گرفتند و فرمودند: عليه السالمسپس دست على 

داوندا! هر آن كه او را سرور و موال قرار هر كه من سرور و موالى او هستم، پس اين (على) موال و سرور اوست. خ
 دهد، سرپرسىت كن و هر كه با او دمشىن ورزد، با او دمشن باش!

 ١گويد: اين حديث بنابر مبناى خبارى و مسلم صحيح است. حاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث مى

 افراشته حقهاى بر و پرچم عليهم السالماهل بيت 

پرچم حق هستند هر كس از آنان پيش بيافتد از دين خارج شده است و هر كس از آنان  عليهم السالماهل بيت «
 ».سرپيچى كند گمراه گشته است

ياىب به هدايت آنان  ها و راه منظور از چنگ انداخنت به خاندان پيامرب، مهان پريوى و سرسپردگى به دستورات آن
شود و هر كه عقب مباند به هالكت  رگواران است و از اين رو هر كه از آنان پيشى گريد، گمراه مىو آموخنت از آن بز

 فرمايد: مى عليه السالمافتد. حضرت على  مى

 ٢؛ال تسبقوهم فتضلّوا وال تتأخروا عنهم فتهلكوا

از آنان عقب نيفتيد، پس نگون خبت و هالك  شويد و هيچ گاه زيرا گمراه مى ؛هيچ گاه از آنان پيشى نگرييد
 شويد. مى

 فرمايد: مى عليهم السالم بيت در سخن ديگر در توصيف اهل عليه السالمامري مؤمنان على 

 ٣؛وخلّف فينا راية احلق، من تقدمها مرق، ومن ختلّف عنها زهق، ومن لزمها حلق

شود و هر كه  ارث گذاشت، كه هر كس از آن پيشى بگريد از دين خارج مى و در ميان ما پرچم برافراشته حق را به
 رسد و هر كس مالزم آن باشد، به ما خواهد پيوست. گردان شود به هالكت مى از آن روى

                                                           
 .١٠٩/  ٣: املستدرك على الصحيحني.   ١
 .١٤٣: ج البالغه.   ٢
 .١٤٦.  مهان:  ٣



٤٣ 
 

بود.  باز داشته عليهم السالماُمت را در پيشى گرفنت و عقب افتادن از اهل بيت  صلى اللّه عليه وآلهالبته پيش از اين پيامرب 
آمده » حديث ثقلني«هاى  پس در هر دو جهت، گمراهى و هالكت است كه اين دو جهت در برخى از مجالت و نقل

 است.

در اين زمينه  ١تشبيه فرموده است. عليه السالم خاندانش را به كشىت نوح صلى اللّه عليه وآلهدر سخن ديگرى پيامرب 
 كند: بن حنبل روايىت را از ابوذر چنني نقل مى امحد

 فرمود: شنيدم كه مى صلى اللّه عليه وآله اكرم ابوذر در حاىل كه دست در درگاه كعبه داشت گفت: از پيامرب

 ٢؛ا، ومن ختلّف عنها هلكأال إنّ مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها جن

كند و هر  بدانيد و آگاه باشيد! خاندان من در ميان مشا مهانند كشىت نوح هستند هر كه سوار آن شود، جنات پيدا مى
 رسد. خبىت مى كه روى گردان شود به هالكت و نگون

 گويد: مى» حديث سفينه«ابن حجر مكّى درباره 

صلى اللّه عليه منايد كه پيامرب  متعددى نقل شده كه برخى از اسناد، برخى ديگر را تقويت مى اين حديث با سندهاى

 فرمود: وآله

 ؛إنما مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح، من ركبها جنا

 يابد. مهانا خاندان من مانند كشىت نوح هستند، هر كه بر آن سوار شود، جنات مى

 در روايت مسلم آمده است:

 ؛لّف عنها غرق... ومن خت

 گردد. و هر كه از آن روى گردان شود، غرق مى

 ٣گردد. و در روايىت ديگر آمده است: هالك مى

 و حق سرورى و مهترى عليهم السالماهل بيت 

 فرمايد: مى عليه السالمامري مؤمنان على 

 ٤؛وهلم خصائص حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة

 هاست. هاى خاصى تنها در آنان است: حق سرورى و واليت و وصيت و وراثت پيامرب نيز در ميان آن ويژگى

  مناييم: هاىي دارد كه در غري آنان وجود ندارد كه به سه ويژگى مهم اشاره مى يعىن امامت شرايط و ويژگى

 

                                                           
 امي. مفصل حبث كرده يف خالصه عبقات األنوار نفحات األزهار.  گفتىن است كه درباره حديث سفينه در كتاب  ١
 .٥٢٣: املشكات.   ٢
 .٢٣٤: الصواعق احملرقه.   ٣
٤   .٤٧: ج البالغه. 



٤٤ 
 

 . عصمت ۱

 هيچ معصومى وجود ندارد. عليهم السالمجز اهل بيت  صلى اللّه عليه وآلهرب اكرم روشن شد كه در اُمت اسالمى بعد از پيام

 . علم و دانش ۲

 گريند. چنني روشن شد كه آنان جايگاه دانش االهى هستند و متامى مردم در اين موضوع از آنان ره مى هم

 . وصيت و وراثت ۳

 بود. صلى اللّه عليه وآلهوصى پيامرب اكرم  عليه السالمعلى  انمؤمن هيچ كس در اين مطلب اختالىف ندارد كه مهواره امري

از آغاز رسالت آن را اعالم كرده اللّه عليه وآله  صلى هاى بسيار زيادى نقل شده است. پيامرب در اين زمينه روايت
 ود:اشاره كرد و فرمعليه السالم آمده است كه آن حضرت به على » يوم االنذار«در حديث دار و در  ؛است

 ؛إنّ هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم

 طالب) برادرم و وصى من و جانشني من در ميان مشاست. بن اىب مهانا اين (على

 البته امامان بعد از او نيز يكى پس از ديگرى وصى هستند.

روايات بسيارى  معليه السالدر جانشيىن و سرورى، دانش و داراىي. در اين زمينه درباره امام  ؛دار پيامربند آنان مرياث
 اند. نقل شده است تا جاىي كه اقرار برخى از ياران پيامرب را نيز روايت كرده

برد، وىل مشا  ارث مى صلى اللّه عليه وآلهبن عباس پرسيدند: چگونه على از پيامرب خدا  در روايىت آمده است: از قثم
 بريد؟ ارث منى

 ١يامرب پيوست و از مهه ما بيشتر مهراه او بود.پاسخ داد: زيرا او خنستني فرد از ماست كه به پ

 و شايستگان سرورى و امامت عليهم السالماهل بيت 

 رمايند:ف مى عليه السالمحضرت على 

 ٢؛إنّ أحق الناس ذا األمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه، فإن شغب شاغب اُستعتب، فإن أىب قوتل

ها بر آن و داناترين آنان به دستورات  ترين آن مهانا سزاوارترين مردم به امر خالفت و مهترى كسى است كه قوى
شود و اگر سر باز زند با او به جنگ و  اى از ناداىن هياهو كند سرزنش مى كنندهاالهى باشد. پس اگر گمراه 

 پردازند. كارزار مى

و داناترين آنان به دستورات االهى و نيز  ترين فرد بر خالفت بنابرآن چه گذشت دانسىت كه چه كسى قوى
 فرمايد: مى عليه السالمى است؟ امري مؤمنان عل صلى اللّه عليه وآله خدا ترين آنان به پيامرب نزديك

 ١؛فنحن مرة أوىل بالقرابة وتارة أوىل بالطاعة

                                                           
از مهني  تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات.  براى آگاهى بيشتر درباره حديث وصيت و مرياث دارى، با سندهاى اهل سنت ر.ك جلد سوم كتاب  ١

 نگارنده.
 .٢٤٧: ج البالغه.   ٢
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 پس ما از جانىب به جهت خويشاوندى و نزديكى به پيامرب برترمي و از جانىب به جهت پريوى از آن حضرت واالترمي.

 گويد: و در جاى ديگرى مى

ـ فإا كانت  نوطاً صلّى اللّه عليه وآلهعلون نسباً واألشدون برسول اللّه وحنن األ أما اإلستبداد علينا ذا املقام ـ

 ٢؛أثرة، سخت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، واحلكم اللّه واملعود إليه القيامة

رتر و پيوند در حاىل كه ما را نسبت ب ؛آن ظلم و خودكامگى كه نسبت به خالفت و مهترى، بر ما حتميل شد
استوارتر بود، جز خودخواهى و احنصارطلىب چيز ديگرى نبود كه گروهى صلى اللّه عليه وآله  خدا خويشاوندى با رسول

آزمندانه به مسند خالفت و سرورى چنگ زده و چسبيدند و گروهى ديگر سخاومتندانه از آن دست كشيدند، و داور 
 ني تنها جاى بازگشت به اوست.واقعى و تنها دادگر خداوند است و روز واپس

 خطبه شقشقيه

شايستگى خويش را به خالفت به صراحت و آشكارا در خطبه مشهورى به نام خطبه  عليه السالمامري مؤمنان على 
 فرمايد: جا كه مى شقشقيه بيان فرموده است. آن

دانست  كرد، در حاىل كه مى آگاه باشيد به خدا سوگند! پسر ابوقحافه (ابابكر)، جامه خالفت را به زور بر تن
كند. او  جايگاه من نسبت به خالفت و جانشيىن، چون حمور آسياب است به آسياب كه دور آن حركت مى

ها، به بلنداى ارزش من  دانست كه سيل علوم از دامن كوهسار من جارى است و مرغان دور پرواز انديشه مى
گريى كردم و در اين انديشه  كرده و دامن مجع منوده از آن كناره توانند پرواز كنند. پس من رداى خالفت را رها منى

اند،  زا و تاريكى كه به وجود آورده بودم كه آيا با دست تنها براى گرفنت حق خود به پا خيزم يا در اين حميط خفقان
ز قيامت و مالقات صربى) كه پريان را فرسوده كند و جوانان را پري، و مردان با اميان را تا رو؛صرب پيشه سازم (

 دارد. پروردگار اندوهگني نگه مى

تر ديدم، پس صرب كردم در حاىل كه گويا خار در چشم و  صرب و بردبارى را خردمندانه ؛پس از ارزياىب درست
برند تا اين كه اوىل به راه  نگريستم كه مرياث مرا به غارت مى استخوان در گلوى من مانده بود و با ديدگان خود مى

 رفت و خالفت را بعد از خود به پسر خطّاب سپرد. خود

 به شعرى از اَعشى مثل زد و فرمود: عليه السالمآن گاه حضرت على 

 ؛شتان ما يومي على كورها *** ويوم حيان أخي جابر

ـ چه شباهىت است؟ من مهه روز را در گرماى سوزان كار كردم و او راحت و  حيان مرا با برادر جابر ـ
 ر خانه بود.آسوده د

 فرمايد: كند و با شگفىت مى سپس حضرتش به رفتار ابوبكر اشاره مى

                                                                                                                                                                                     
 .٣٨٦.  مهان:  ١
 .٢٣١.  مهان:  ٢
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خواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مرگ، خالفت را  شگفتا! ابابكر كه در دوران حيات خود از مردم مى
راجنام اوىل مند گرديدند. س به عقد ديگرى درآورد؟! هر دو از شتر خالفت سخت دوشيدند و از حاصل آن ره

گريى، اشتباه و  اى از خشونت، سخت حكومت را به راهى درآورد و به دست كسى (عمر) سپرد كه جمموعه
هاى بيىن  طلىب بود. زمامدار مانند كسى بود كه بر شترى سركش سوار است، اگر عنان حمكم كشد، پرده پوزش

 ند.ك شود و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه، سقوط مى حيوان پاره مى

ها و  سوگند به خدا! مردم در حكومت دومى، در ناراحىت و رنج مهمى گرفتار آمده بودند و دچار دوروىي
اى جز شكيباىي نداشتم تا آن كه روزگار او  زا و عذاب آور، چاره ها شدند و من در اين مدت طوالىن حمنت اعتراض

 نيز سپرى شد.

 فرمايد: پردازد و مى گريى شوراى عمر مى به چگونگى شكلدر فراز ديگر اين خطبه  عليه السالمحضرت على 

سپس عمر خالفت را در گروهى قرار داد كه پنداشت من مهسنگ آنان هستم. پناه بر خدا! از اين شورا! در كدام 
سنگ انگاشتند؟ تا امروز با اعضاى شورا  زمان درباره صالحيت من شك و ترديد شد و مرا با شخص اولينشان هم

شوم كه هم اكنون مرا مانند آنان پندارند و در صف آا قرارم دهند؟ ناچار باز هم كوتاه آمدم و با آنان مهاهنگ برابر 
 گرديدم.

اى كه از من داشت از من روى برتافت و ديگرى، دامادش را بر حقيقت، برترى داد و  ها به خاطر كينه يكى از آن
 ؛آن كه سومى به خالفت رسيد، دو لويش از پرخورى باد كرده آن دو نفر ديگر كه زشت است آوردن نامشان. تا

مهيشه بني آشپزخانه و دستشوىي سرگردان بود و خويشاوندان پدرى او از امويان به پا خواستند و مهراه او بيت املال را 
 اى كه به جان گياه ارى بيفتد. چون شتر گرسنه ؛خوردند و بر باد دادند

 فرمايد: كند و مى دم با حضرتش اشاره مىسپس به چگونگى بيعت مر

گى او نابودش  عثمان آن قدر اسراف كرد كه ريسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم را برانگيخت و شكم باره
هاى پرپشت كفتار بود، از هر طرف مرا احاطه كردند تا آن كه نزديك  ساخت. روز بيعت، فراواىن مردم چون يال

هاى انبوه گوسفند  را لگدمال كنند و رداى من از دو طرف پاره شد. مردم چون گله يهما السالم)(علبود حسن و حسني 
مرا در ميان گرفتند، اما آن گاه كه به پا خاستم و خالفت را به دست گرفتم، مجعى پيمان شكستند، گروهى از 

د. گويا نشنيده بودند سخن خداى اطاعت من سرباز زده و از دين خارج شدند و برخى از اطاعات حق سر برتافتن
 فرمايد: سبحان را كه مى

)قنيتلْمةُ لبالْعاقا وال فَسادضِ وي اَْألرا فلُوونَ عريدال ي لَّذينلُها لعجةُ نراْآلخ ارالد لْك١؛)ت 

و فساد در زمني نباشند و آينده از آن  گزينيم كه خواهان سركشى سراى آخرت را براى كساىن برمى
 پرهيزكاران است.

ها زيبا منود، و زيور آن،  اما دنيا در ديده آن ؛آرى، به خدا سوگند! آن را خوب شنيده و حفظ كرده بودند
 هايشان را خريه كرد. چشم

                                                           
 . ٨٣.  سوره قصص: آيه  ١
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ود و ياران، حجت را بر سوگند به خداىي كه دانه را شكافت و جان را آفريد! اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نب
گى ستمگران و گرسنگى  باره كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم من متام منى

ساختم و آخر خالفت را به كاسه اول  مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى
 تر است. ارزش اى ىب يد كه دنياى مشا نزد من از آب بيىن بزغالهديد آن سرياب مى كردم، آن گاه مى

جا رسيد، مردى از دهات عراق برخاست و  به اين عليه السالمراويان گويند: هنگامى كه خطبه امري مؤمنان على 
چه خوب بود  داد، آن حضرت نامه را مطالعه فرمود، ابن عباس گفت: اى امري مؤمنان!عليه السالم اى به دست امام  نامه

 كرديد. سخن را از مهان جا كه قطع شد، آغاز مى

 فرمود: عليه السالمامام 

 ؛هيهات يابن عباس! تلك شقشقة هدرت مثّ قرت

 نشست. اى از آتش دل بود، زبانه كشيد و فرو هرگز! اى پسر عباس! اين شعله

اين گونه اندوهناك نشدم كه  عليه السالمم ابن عباس گويد: به خدا سوگند! بر هيچ گفتارى مانند قطع شدن سخن اما
 جا كه دوست دارد به سخن ادامه دهد. امام نتوانست تا آن

 و هنگامى كه خالفت به او رسيد و حق به او بازگشت فرمود:

 ١؛اآلن إذ رجع إىل أهله ونقل إىل منتقله

 نتقل گشت.اآلن حق به صاحبش داده شد و به جايگاه واقعى خود م

 مرگ با شناخت آنان شهادت است

 فرمايند: مى عليه السالمحضرت على 

من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره على 

 ٢؛الاللّه، واستوجب ثواب ما نوى من صاحل عمله، وقامت النية مقام إصالته لسيفه، فإنّ لكل شيء مدة وأج

هر كس در حالت عادى و بر رختخواب خويش مبريد در حاىل كه شناخت كامل شايسته از پروردگار و پيامرب و 
خاندان او داشته باشد، به يقني شهيد از دنيا رفته است و پاداش و مزد او بر خداوند خواهد بود و هر آن چه نيت 

آيد، و مهان نيت و انگيزه او، مانند آخته منودن مششريش به حساب  مى خوىب منوده است به جاى عمل او به حساب
 آيد. پس براى هر چيزى اندازه و مدتى است. مى

بلكه اين نتيجه و  ؛وىل فقط در خصوص ايشان نيست ؛است عليه السالمهر چند اين روايت در مورد حضرت مهدى 
 ر زمان باشد، وجود دارد.اثر درباره شناخت واقعى اهل بيت و خاندان پيامرب در ه

 فرمايند: مى عليه السالمو از اين روست كه حضرت 

 ٣؛ناصرنا وحمبنا ينتظر الرمحة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة

                                                           
 .٤٧: ج البالغه.   ١
 .٢٨٣.  مهان:  ٢
 .١٦٢: ج البالغه.   ٣



٤٨ 
 

توز ما مهواره منتظر عقوبت و  دار ما مهواره منتظر مهرباىن و رمحت االهى است و دمشن كينه گر و دوست يارى
 ارى.گرفت

 فرمايند: مى عليه السالمدر روايىت امام باقر 

نصب علياً علماً بينه وبني خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان  عزوجلّإنّ اللّه 

 ١؛ضاال، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بواليته دخل اجلنة

متعال على را به عنوان پرى بني خود و بندگانش قرار داد، پس هر كه او را بشناسد بااميان است، هر مهانا خداوند 
كه او را انكار منايد كافر است، هر كه او را نشناسد گمراه است، هر كه مهراه او چيز ديگرى را قرار دهد، مهانا 

 شود. مىمشرك است و هر كه واليت او را داشته باشد، مهانا داخل شت 

وارد شده است كه به روايت جاراللّه زخمشرى صلى اللّه عليه وآله در اين معنا روايات بسيارى از پيامرب گرامى اسالم 
 مهان كه رازى آن را در تفسريش اين گونه آورده است: ؛مناييم بسنده مى

 فرمود: اين گونه نقل كرده است كه حضرت صلى اللّه عليه وآلهاز پيامرب خدا  كشافصاحب 

 من مات على حب آل حممد مات شهيداً.

 أال ومن مات على حب آل حممد مات مغفوراً له.

 أال ومن مات على حب آل حممد مات تائباً.

 أال ومن مات على حب آل حممد مات مؤمناً مستكمل اإلميان.

 أال ومن مات على حب آل حممد بشره ملك املوت باجلنة مثّ منكر ونكري.

 ال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل اجلنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها.أ

 أال ومن مات على حب آل حممد فتح له يف قربه بابان إىل اجلنة.

 أال ومن مات على حب آل حممد جعل اللّه قربه مزار مالئكة الرمحة.

 أال ومن مات على حب آل حممد مات على السنة واجلماعة.

 ال ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوباً بني عينيه: آيس من رمحة اللّه.أ

 أال ومن مات على بغض آل حممد مات كافراً.

 ٢؛أال ومن مات على بغض آل حممد مل يشم رائحة اجلنة

 رفته است.هر كس بر دوسىت خاندان حممد مبريد، شهيد از دنيا 

 بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوسىت خاندان حممد مبريد، خبشيده شده از دنيا رفته است.

 بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوسىت خاندان حممد مبريد، با توبه كامل از دنيا رفته است.

 ن از دنيا رفته است.بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوسىت خاندان حممد مبريد، بااميان كامل و مؤم

                                                           
 .٤٣٧/  ١: الكاىف.   ١
 .١٦٦ـ  ١٦٥/  ٢٧: تفسري رازى.   ٢
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دهد، سپس دو  بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوسىت خاندان حممد مبريد، ابتدا فرشته مرگ او را به شت نويد مى
 فرشته سؤال و جواب (منكر و نكري) سراغ او آيند.

ه كه عروس را با احترام مهان گون ؛رود بدانيد و آگاه باشيد! هر كس بر دوسىت خاندان حممد مبريد، به سوى شت مى
 برند. و شادماىن به خانه شوهر مى

 منايد. بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر دوسىت خاندان حممد مبريد، خداوند در قرب او دو در به سوى شت باز مى

 منايد. مى بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر دوسىت خاندان حممد مبريد، خداوند قربش را زيارتگاه فرشتگان رمحت خود

 بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر دوسىت خاندان حممد مبريد، بر دين واقعى و سنت پيامرب از دنيا رفته است.

در حاىل كه بني دو چشمش  ؛آورند بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر كينه خاندان حممد مبريد، روز قيامت او را مى
 عطوفت خداوند.نوشته شده است: اين شخص نااميد از رمحت و 

 بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر كينه خاندان حممد مبريد، كافر از دنيا رفته است.

 رسد. بدانيد و آگاه باشيد! هر كه بر كينه خاندان حممد مبريد، هيچ گاه بوى شت به مشام او منى

 گوييم: ما نيز مى

ار، و بر شناخت و دوسىت آنان مبريان، و ما را در خداوندا! ما را بر پريوى از حممد و خاندان حممد زنده بد
اى،  گروه آنان حمشور بدار، و شفاعت آنان را روزى ما قرار بده و به هر آن چه كه آنان را توفيق داده

 توفيقمان ده، مهانا تو شنوا وپذيرا هسىت.
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