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 3 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 :تقد م ب 

     «   سهل   له  آصلی اهلل علیه     »محمد مصطفی رسول بشارت، چکیده خلقت،

د   در  مها «  علی  السهمم  »علی موال امیرالمومنین امام رستگاران عال ،  

امهام  کری  اهه  بیهت     «  سمم اهلل علیها »زهرا ةطاهره، فاطم عال  صدیق 

 حه  را آکهکار،   امامی ک  حل  حکیمانه  ا،، «  علی  السمم» حسن مجتبی

   . ریخت  کدن خون مسهلمانان للهوریرن نمهود    باط  را رسوا   از بیهوده

 . « علی  السمم »  ساالر کهیدان حضرت امام حسین

 :ب  تقد م و

 «علی  السمم »الرضا یموال علی بن موس، ب  ر ح مطهر  لی نعمتمان

 :تقد م ب  و

ب  خصوص یگان  منجی عال  بشریت حضرت  لی عصر    سمل  پاکش،
 .  « ءار احنال  الفدا »

 
 « علی  السمم»  الرضا یسموبن آستان علی پناهنده ران درراه 

 

 مرتضی   محمد امینی



 ی  السالملد حضرت  لی  لتو

ههی فضهیلة     ل  یولد فی البیت الحرام قبل  أحد سهواه    ":ابن صباغ مالکی گوید

 1."خصّ  اهلل بها إلمال ل   اعمء لمرتبت   إظهاراً لتکرمت 

احدي پيش از علی در کعبه به دنيا نيامده، و این یک فضييليی اتيک کيه    

تيله خواتيه خداوند عزوجل او را به این فضيلک اخيصاص داده و بدین و

 .از علی تجليل کرده و مقامش را باال ببرد

بدخشی وابن قفال، ولکنوي،و شبلنجی و دیگيران گفييه    مثل انالبيه دیگر

 2.احدي نه پيش از علی و نه پس از او  در کعبه به دنيا نيامده اتک :اند

ن فقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد  لدت أمیر المؤمنین علی به " :حاکم گوید

 3."أبی طالب فی لوف الکعبة

روایات ميواترى وارد شده که فاطمه بنک اتد، اميرمؤمنان علي  بين ابي     

 .طالب را در داخل کعبه به دنيا آورده اتک

و از مناقيب   :نویسيد  ازالة الخفاء عين خففية الخلفياء ميی    کياب  صاحب

که در حين والدت او ظاهر شد یکی آن اتک که در جيو    حضرت علی

 4.عظمه تولد یافککعبه م
                                                 

 .380/ 0مستدرک حاک   ، 03الفصول المهمة ص  - 1

،  88، تاریخ بناکتی ص 22ص ( ابن صوفی)، المجدن  25، کرح عینیة ص 334، کفایة الطالب ص  252/ 2ازالة الخفاء  - 2

 .388/ 4، احقاق الح   47نور االبصارص

بیر ت ، الطبعة  -ب العلمیة دار الکت: مصطفى عبد القادر عطا ، ناکر : ، تحقی   553، ص  0المستدرک على الصحیحین ، ج  - 3

 .م  2883 -هه 2322األ لى ، : 
اما مآثر امیرالمؤمنین  امام اکجعین اسد اهلل الغالب علی بن ابی طالب رضی اهلل : ، باب  3إزالة الخفاء عن خمفة الخلفاء ، ج  - 4

 .سید لمال الدین هر ى : عن  ، تصحیح   مرالع 



 
 
 
 
 

 
 5 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 ر ن أن فاطمة بنت أسد کانت تطوف بالبیهت  ههی حامه  بعلهی     ":الجوزي گوید

 1."فضربها الطل  ففتح لها باب الکعبة فدخلت فوضتع  فیها

روایک شده اتک که فاطمه بنک أتد ، در حالی که باردار بود ، خانه خدا 

عبه به روي او باز کرد ، درد زایمان او را فراگرفک ، در خانه ک را طوا  می

 .ورد  شد ، پس داخل خانه کعبه شد و فرزندش را به دنيا آ

 .محل تولد علی، خانه کعبه اتک 2." کان مولده فی الکَعبة":گویدمسعودي 

 لد أمیهر المهؤمنین علهی بهن أبهی      ":الطالب می نویسد  گنجی شافعی در کفایة

ة لیلهة خلهت مهن رلهب سهنة      طالب بمکة فی بیت اهلل الحرام لیلة الجمعة لثمث عشر

ثمثین من عام الفی   ل  یولد قبل   ال بعده مولود فی بیت اهلل الحرام سواه إکراما له   

 3."بذلك ،  إلمال لمحل  فی التعظی 

امير مؤمنان شب جمعه تيزده رجب ، تال تيم بعد از واقعه عام الفيل در 

عيد از آن در  کسی پييش از آن حضيرت و ب  . داخل خانه خدا به دنيا آمد 

داخل خانه کعبه به دنييا نياميده اتيک و ایين از فضياتل اخيصاصيی آن       

 .حضرت اتک که خداوند به جهک بزرگداشک مقام او عطا کرده اتک 

 لد علی بمکة المشرفة بهداخ   ":نویسد ابن صباغ مالکی در الفصول المهمة می

لب الفهرد سهنة ثمثهین    البیت الحرام فی یوم الجمعة الثالث عشر من کهر اهلل األص  ر

من عام الفی  قب  الهجرة بثمث  عشرین سنة ،  قی  بخمس  عشرین ،  قب  المبعهث  

                                                 
 .م 2882هه ه 2332مؤسسة أه  البیت  ه  بیر ت ، : ، ناکر  23الخواص ، ص سبط بن الجوزن الحنفی  تذکرة  - 1
 . 020، ص  2مر ج الذهب ، ج  - 2
، ( ع)دار أحیهاء تهراث اهه  البیهت     : ، الباب السابع فی مولده، ناکهر   334الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب ، ص  کفایة- 3

 .،  2072هه ، 2333الثالثة ،   طهران ، الطبعة



 ل  یولد فی البیت الحرام قبل  أحد سواه ،  ههی  . باثنی عشرة سنة ،  قی  بعشر سنین 

 1."فضیلة خص  اهلل تعالى بها إلمال ل   إعمء لمرتبت   إظهارا لتکرمت 

در روز جمعه تييزدهم   «کعبه   »فه در داخل بيک الحرام ر مکه مشرد عل 

ماه خدا یعن  ماه رجب تال ت  ام عام الفيل و بيسک و ته تال پيش از 

پيش از او هيچ کس در کعبيه ميوليد نشيد ، و ایين     ... هجرت به دنيا آمد 

فضيلي  اتک که خداوند به جهک بزرگداشک و باال بيردن مقيام و اظهيار    

 .رتش گردانيده اتک کرامک او مخصوص حض

بعيد از    علی بن برهان الدین حلبی ، صاحب کياب مشهور تييره حلبيی ،  

تخنی طوالنی در باره علی عليه السفم ، به والدت آن حضرت در داخل 

 2."ثمثون سنة ألن   لد فی الکعبة  عمره یعنی النبی":کند خانه کعبه اتيدالل می

شد و عمر رتيول خيدا در آن    زیرا آن حضرت در داخل خانه کعبه ميولد

 .روز تی تال بود 

همچنين عقاد، که از شخصيک هاي برجسيه و معاصر مصري اتک و مورد 

تاتيد تمام مذاهب اتفمی، حيی وهابيک اتک در کياب عبقریة االمام علی 

 لد علی فی داخ  الکعبة   کرم اهلل  له  عن السجود ألصنامها، فکأنمها  ":می گوید

ة إیذانا بعهد لدید للکعبة   للعبادة فیها   کاد علی أن یولد مسلما، به   کان میمده ثم

لقد  لد مسلما على التحقی  إذا نحن نظرنا إلى میمد العقیدة   الر ح، ألن  فهتح عینیه    

                                                 
دار الحدیث للطباعة  النشر : سامی الغریرن ، ناکر : ، تحقی   242، ص  2ابن الصباغ الفصول المهمة فی معرفة األئمة ، ج  - 1

 .هه 2322األ لى ، : ه ق  ، الطبعة 
 .هه 2333 –بیر ت  -دار المعرفة : ، ناکر  227، ص  2الحلبی ، السیرة الحلبیة فی سیرة األمین المأمون ، ج  - 2
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على اإلسمم،   ل  یعرف قط عبادة األصنام، فهو قد تربى فی البیت الذن خرلت منه   

 1. "الدعوة اإلسممیة

ی در درون کعبه به دنيا آمد و خداوند بر اميرالمومنين کرم کرد حضرت عل 

در  والدت اميرالميومنين گویيا  . بر اینکه در برابر بيهاي کعبه تجده نکنيد 

درون کعبه، یک عهد و ميثاق جدیدي براي کعبيه و عبيادت در پيراميون    

 .به دنيا آمد، قطعا مسلمان به دنييا آميد  روزي که اميرالمومنين . کعبه اتک

بر اتفم گشوده شد و کيوچکيرین حرکييی    یرا چشم هاي حضرت علیز

حضيرت عليی تربييک یافييه     . که به توي اصنام برود، از او مشاهده نشد

طليو  کيرده    نبيی مکيرم  دودمانی اتک که خورشيد اتفم از آن دودمان 

 . اتک

وقيی ابوطالب وقيی قضيه ورود فاطمه بنک اتد به : می گویدحافظ گنجی 

در هميان ابييدا کيه     «س  کبان  ر ز نق  محاف  مک  بود»به را شنيد، درون کع

را به دتيک   فاطمه بنک اتد بيرون آمد از شکا  کعبه، بنا بر نقلی، قنداقه

داد و ایشان در کنار کعبه، روي به خيداي عيالم کيرد و عر يه     ابوطالب 

 : داشک
     القمر  المنبلج   المضی   یا رب  هذا  الغس   الدلی  

 ماذا ترى فی اس  ذا الصبی   بین  لنا  من  أمرک  الخفی  

                                                 
فصهول المهمه  ایهن     - 4چاپ بیر ت تذکره الخواص سبط ابن لوزن، ص 30، ص4، ج(علی  السمم)عبقریة االمام علی  - 1

ا ائه  کتهاب مفتهاح النجهاة      - 252، ص2کرح کفان کیخ علی، ج - 253، ص2سیره نبون حلبی، ج - 23صباغ مالکی، ص

 04کفایة الطالب، ص - 47نور االبصار کبلنجی، ص -بدخشی 



از آن امر و الطا  خفی خود بير ميا   ! اي خداوند تاریکی و آفياب و ماه 

 . روشن نما که ما اتم این کودک را چه بگذاریم
 : قال فسمع صوت هاتف یقول 

 خصصت      بالولد    الزکی    یا  أه  بیت المصطفى النبی 

 علی    اکت     من   العلی   کامخ  العلی   إن  اسم  من

اي دودمان مصيطفاي  : جناب ابوطالب شنيد صداي هاتفی را که می گوید 

نيام او از ناحييه   . ، خداوند این نوزاد تازه را ویژه شما گردانيد پيامبر اکرم

 1.خداوند اتک و او علی اتک که مشيق شده از نام خداوند

فسر أبو طالب سر را  ":می کند و می گوید ، نقلقندوزي حنفی قضيه رااین 

عظیما   خر سالدا هلل تبارک   تعالى   ع  بعشرة من اإلب    کان اللهوح معلقها فهی    

  2."بیت الحرام یفتخر ب  بنو هاک  على قریش حتى غاب زمان قتال الحجاج ابن الزبیر

. ن شيد بسيار شادما «انتخاب نام علی از طرف خدا ند»از این قضيه ابوطالب  

ایين  . و در برابرخداوند تجده کرد و ده شير براي اميرالمومنين عقيقه کرد

شعر ابوطالب و صداي هاتف قضيه در لوحی نوشيه شد و در خانيه خيدا   

آویزان بود و بنی هاشم بر قریش فخر فروشی می کردند از این جهک، تيا  

 .اینکه این لوح در زمان جنگ حجاج با ابن زبير به ترقک رفک

 3 ."عجزت النساء ان یلدن مث  على : فقال عمربن الخطاب":ر بن خطاب گویدعم

                                                 
 337کفای  الطالب، ص - 1
 037، ص2ینابیع المودة، ج - 2
،  2/052، فرائهد السهمطین    08ص 4، مناقب خوارزمی فصه   377، اربعین فخر رازن 338، ص 75ینابیع المودة، باب  - 3

 203مطالب السئول ابن طلح  کافعی 
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فرزندى مثل عل  بن اب  طاليب بيه    ،زنان عاجزند :گوید عمر بن خطاب

 .دنيا آورند

لب صمن و علی از یک نور خلق شدیم و با هم بودیم تا در : پيامبر فرمود

 1.لب از هم جدا شدیمطعبد الم

ک و آن تي و علی پيش از خلقک آدم وجود داشيه انور من  :پيامبر فرمود

  2.يندسر هصدو از یک عن

خداوند مردم را از درخک هاي گوناگون آفرید ولی پيامبر و : پيامبر فرمود

 3.علی را از یک درخک آفرید

 4.خداوند علی و من را با هم آفرید :پيامبر فرمودند

جل پيش از آن کيه  من وعلی نوري بودیم نزد خداوند عزو :پيامبر فرموند

ال همين که خداوند آدم را آفرید این نور تآدم خلق کند به چهارده هزار 

  5.کرد یک جزء من شدم وجزء دیگر علیم سرا دو ق
 

 

 

 

                                                 
 84، کفایة کافعی باب 28تذکره لوزن ص  - 1

، تاریخ دمشه    4تا5حدیث 2، باب2/33، فرائد السحطین 2/83،حلیة اال لیاء7/58اد،تاریخ بغد2/205میزان االعتدال  - 2

 287حدیث 2/252

، تهاریخ  24حدیث  5باب 2/52، فرائد السحطین22/283،الصواع  المحرق  2/23240/273المستدرک علی الصحیین  - 3

 247 240،حدیث 2/208دمش  
 070552، حدیث 20/8، کنز العمال 3/32، اسدالغاب  0/228المستدرک علی الصحیین  - 4

 48، مناقب مغازلی ص5/230، احقاق الح  235فضائ  االصحاب  احمد حنب  ص  - 5



 پدر امیرالمومنین  لی ابن ابی طالب 

یيک نفير   : مورخ معرو  ابن ابی الحدید در رابطه با ابوطالب ميی گویيد  

نوشک و پيش من آورد و از مين درخواتيک   درباره ایمان ابوطالب کيابی 

کرد درباره آن چيزي بنویسم من این دو شعر را در پشک کياب او نوشييم  

 :و مضمون آن دو شعر این اتک

هرگاه ابوطالب ، فرزند او علی نبود هرگز آیين اتفم قدرت نمی کرد پدر 

 در یثيرب در  «علهی »حمایک کرد و فرزند «محمد»در مکه از او  «ابوطالب»

  .گرداب هاي مرگ فرورفک

 مادر  لی ابن ابی طالب  لی  السالم 

مادر علی ابن ابی طالب از زنان برگزیده بود که عيفوه بير ميادري اميام     

علی، جعفر، عقيل، تاليانی نيز براي پيامبر مادري کرده بود لذا رتيول ا   

درباره ایشان فرمود پس از ابوطالب هيچ کس مهربيان تير از او بيه مين     

  1.نبود

هميشه پيغمبر مادر حضرت علی را مادر دوم خود ميی  : ميقی هندي گوید

  2.خواند

                                                 
 3/337االستعیاب  - 1
 04734ح  20/707کنز العمال  - 2



 
 
 
 
 

 
 11 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 تولد  مر بن   ا 

 عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد ا  بن قير  بين  

النضير بين    رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالک بن

 1کنانة

بد العزى بن ریاح بن عبد ا  بن قير  بين   عمر بن الخطاب بن نفيل بن ع

 2زراح بن عدي بن کعب

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد ا  بن قير  بين   

 3رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد ا  بن قير  بين   

  4رزاح بن عدي بن کعب ویکن  أبا حفص

                                                 
 دار الدرایة للطباعة  النشر  التوزیع --م223ص  – 2ج  -الضحاک  -اآلحاد  المثانی  -2

األربعین البلدانیة ،23ص  - 33ج  -ابن عساکر  -تاریخ مدینة دمش  ،203پا رقى ص  - 2ج  -عالبی الث -تفسیر الثعالبی  -2

 -ابن عساکر  -تاریخ مدینة دمش  -،دار صادر -25ص  - 5ج  -محمد بن سعد  -الطبقات الکبرى -،34ص  -ابن عساکر  -

طبعهة مزیهدة    لبنهان  – تدارالمعرفة   بیهر   -3ص  -سلیمان بن دا د الطیالسی  -مسند أبی دا د الطیالسی -،8ص  - 33ج 

 دار الکتب العلمیة -248ص  - 5ج  -البیهقی  -معرفة السنن  اآلثار -،بفهارس لألحادیث النبویة الشریفة

ص  -یحیهى بهن کهرف النهو ن      -ریها  الصهالحین   ،دار الفکر -23ص  - 33ج  -ابن عسهاکر   -تاریخ مدینة دمش   -0

 مرکز لمعة المالد للثقافة  التراث -34ص  -ابن عساکر  - األربعین البلدانیة،57

دار  -20ص  -ابهن حبهان    -مشهاهیر علمهاء األمصهار    ،2353ص  - 0ج  -سلیمان بن خلف البالی  -التعدی   التجریح  -3

مؤسسهة   -22ص  -الطبهرن   -المنتخهب مهن ذیه  المهذی       -22ص  - 33ج  -ابهن عسهاکر    -تاریخ مدینة دمشه   ،الوفاء

دار  -73ص  - 2ج  -الطبرانهی   -المعجه  الکبیهر    - دار الکتب العلمیة -73ص  - 8ج  -الهیثمی  -مجمع الز ائد ،لمیاألع

 إحیاء التراث العربی



   ایالم آورد  حضرت  لی  لی  السالمطر ق

کنت أنا   أبهو بکهر   ابهو عبیهدة        :عن عمر بن الخطاب قال":ميقی هندي گوید

یا علهى انهت ا ل المهؤمنین ایمانها   أ لهه        :لماعة اذ ضرب النبى منکب على فقال

  1."اسمما   انت منى بمنزلة هار ن من موسى

اى دیگير   ر و ابو عبيدة و عيده من و ابو بک :از عمر بن خطاب روایک شد

اى عل  تو اوليين  : پس فرمود بر کيف عل  زد، پيامبر اکرم بودیم وقي  که

و تيو  . باش  ها از جهک اتفم آوردن م  مؤمنين از نظر ایمان و اولين آن

 . هارون  نسبک به موت  براى من به منزله

قهال  : ولسهمعت عمهر بهن الخطهاب یقه     : عن ابن عباس قال":صاحب مناقب گوید

 2."یا على انت ا ل المسلمین اسمما   ا ل المؤمنین ایمانا: رسول اهلل

یا : فرمودرتول خدا : گفک الخطاب شنيدم م  از عمر بن: ابن عباس گفک

 . باش  عل ، تو نخسيين مسلمان و اولين مؤمن م 

 ر ن عن سلمان،  أبی ذر،  المقداد،  خبهاب،  لهابر،  أبهی     ":گوید ابن عبدالبر

فضهل  ههؤالء    أنّ علی بن أبی طالب أ ّل من أسهل ،   : زید بن أرق  سعید الخدرن،  

  3."على غیره

                                                 
 (مؤسسة الرسال  بیر ت،چاپ پنج ) 220  ص  222،ص 20کنز العمال ج .«چاپ ق »208ینابیع المودة،ص  - 1

 7/085، کنز العمال 7/ .2مناقب ابن کهر آکوب  - 2
، مسهتدرک  042 3/078، مسند احمد بن حنب 7/33420/233، کنز العمال 2383/ 0اإلستیعاب فی معرفة األصحاب  - 3

 .، مؤسسة الرسالة38/ 23تهذیب الکمال  ،0/22، طبقات ابن سعد2، خصایص نسائی ص 0/207علی الصحیحین 



 
 
 
 
 

 
 13 ....................................................................................................... امام من و امام تو

از تلمان و ابوذر و مقداد و خباب و جابر و ابو تعيد خدري و زیيد بين   

علی ابن ابی طالب اوليين کسيی بيود کيه            :ارقم روایک شده اتک که

 . اتفم آورد

سهمعت علهی بهن     :عن معاذة بنت عبد اهلل العد یة":صاحب البدایة والنهایه گوید

أبی طالب على منبر البصرة  هو یقول أنا الصدی  األکبر آمنت قب  ان یؤمن أبو بکهر  

 1." أسلمت قب  أن یسل  أبو بکر

شنيدم که بر باالي منبر که از علی بن أبی طالب  :گوید معاذه دخير عبد ا  

ایمان آوردم قبل از آن کيه ابيوبکر   من صدیق اکبر هسيم، : فرمود بصره می

  .ایمان بياورد، اتفم آوردم قبل از آن که ابوبکر اتفم بياورد

ا لک   ر داً علّى الحو  ا لک  اسمماً علهى بهن    قال رسول اهلل ":عن تلمان قال

  2."ابى طالب

یا عایشة دعی لی اخی فان  ا ل الناس اسمماً   آخر ":قال النب ، عن عایشة قالک

  3."لناس بی عهداً   ا ل الناس لی لقیاً یوم القیامةا

دخلنا عل  فاطمة فقال النبی لها اما تر ين انّی زوّجيک اقدم امي  . . . » 

  4.« تلماً و اکثرهم علماً و اعظمهم حلماً

                                                 
 043/ 4بدایة  النهایة    ال 28   28/  22  تهذیب الکمال المزن   278المعارف ص  - 1

 22کنزالعمهال  .  8832، ح 022، 0، لامع االحادیث سیوطى  33/ 32، تاریخ دمش  207/ 0مستدرک حاک  نیشابورى  -2

 . 207/ 0مستدرک حاک  .  02882، ح 727/
 280/  8االصابة فى تمییز الصحابة  - 3

   203ر الخلفاء الراکدین ص ،  سی 220/ 8مجمع الز ائد .   27/  5مسند احمد بن حنب   - 4



السُّب ّق ثفثة السابق ال  موتي  یوشي    »:قال رتول ا  ،عن ابن عباس قال

صاحب یس و السابق ال  محميد، علي  بين     بن نون و السابق ال  عيس 

  1.«ابيطالب

یيا رتيول ا    : لمّا حضر النبی الوفاة قالوا»:عن عبد الرحمن بن عو  قال

اوصيکم بالسابقين االولين و بأبناتهم من بعدهم، و بأبناتهم من : اوصينا، قال

  2.«بعدهم، و بأبناتهم من بعدهم، االّ تفعلوا ال یقبل منکم صر  و ال عدل

  3.«بعث رتول ا  یوم االثنين و اتلمک یوم الثفثاء »:قال عل  ،عن علی

اللهم ال اعير  عبداً من هيذه االمية    »:عليه السفم قال عل  ،عن حبّة قال

  4.«عبدک قبل  غير نبيک ثفث مرات لقد صليک قبل ان یصل  الناس تبعاً

من اتلم من النساء اول من اتلم من الرجال علی و اول » :پيامبر فرمودند 

  5.«خدیجة

اول من اتيلم مين الرجيال عليی و مين النسياء        »:مالک بن حویرث قال

  6.«خدیجة

                                                 
 8مجمع الز ائد .   232/  8، مجمع الز ائد  073/  2، الصوائ  المحرقة  44/ 22، المعج  الکبیر  732/ 22کنز العمال  - 1

 072/ 2سلسلة االحادیث الصحیحة البانى  .  232/ 
 24/ 23 ائد مجمع الز 053/  2( مسند البزار ) ، مختصر الز ائد  848معج  اال سط ح  - 2

 230/  8، مجمع الز ائد  052/  2، الصواع  المحرقة 283/  5، مختصر اتحاف السادة  377/  2مسند ابو یعلى  - 3

/  5، مختصر اتحاف السهادة   222/  20، کنز العمال  237/  8، معج  اال سط  533/ 22اتحاف المهرة باطراف العشرة  -4

 232/  8ز ائد مجمع ال  38/  2، حیاة الصحابة  283
 223/  8، مجمع الز ائد  053/ 2( مسند البزار )مختصر الز ائد  - 5

 223/ 8مجمع الز ائد  282/ 28معج  الکبیر  - 6



 
 
 
 
 

 
 15 ....................................................................................................... امام من و امام تو

انيه  : فقيال  . . . حججکُ انا و تلمان فنزلنا بأب  ذر  »:عن اب  تخيلة قال

فيأن    تيکون فينة فانْ ادرکيموها فعليکم بکياب ا  و عل  بن اب  طاليب 

اول م نْ آمن بي  و اول م ينْ یصيافحن  یيوم      تمعکُ رتول ا  یقول عل ٌّ

  1.«القيامة و هو یعسوب المؤمنين

 2«تباق االمم ثفثة لم یکفروا با  طرفة عين »:عن رتول ا 

عل  بن اب  طالب، و صاحب یاتين و مؤمن آل فرعون ،  »:پيامبر فرمودند

 .«بک نپرتييده و هرگز غير از خداى یکيا را پرتيش ننموده اتک

االوثان قيّّ  ( عل  بن ابيطالب ) و لم یعبد »:قال الحسن بن زید بن الحسن

  3.«لصغره

ياد و این بيه  تلوات فرص التمفتکه بر من و علی هفک »:پيغمبر فرموند

وله تجهک این بود که باال نرفک شهادة ان الاله االا  و ان محمد عبده و ر

  4.«مگر از من و علی

 5.«ی بامن نماز نگذاردسجز علی ک التهفک » :پيغمبر فرموند

                                                 
،  08/ 2، فرائدالسمطین حموینى  034/ 3، االستیعاب قرطبى  072 072/ 2، انساب االکراف  32/ 32تاریخ دمش   - 1

 32/ 32تاریخ دمش   02 02/ 2، االرکاد  335/ 8ات عل  الرلال ، مستدرک 288/  2میزان االعتدال 

 255/ 23، تاریخ بغداد  285/  2، فضائ  الخمسة  2/287تاریخ الخُمَیس  - 2
/  2، المنهج االحمد  288/  2، مر ج الذهب  305/  2، السیرة الحلبیة  27/ 32، تاریخ دمش   243تاریخ الخلفاء ص  - 3

 028/  0، المنتظ   43   40

 23مناقب مغازلی ص - 4

، تهاریخ دمشه    284حهدیث   34بهاب  2/232، فرائهد السهمطین  0/222، مسهتدرک علهی صهحیحیین    3/83اسدالغاب   - 5

 233تا83حدیث 2/42



 ا ما  و ایالم حضرتدر مورد  نظر  لماء

  1.«اولين مسلمان اتک عليه السفم امام عل  »:گوید(ه ق353)ابن حبّان

 2.«اتکعل  نخسيين مسلمان »:گوید( ق ه354)بيهق  

عل  بن ابي  طاليب اوليين ميردى      »:گوید( ق ه363)ابن عبد البرّ قرطب 

ا و رتول خدا ایمان آورد و خدیجه نخسيين زن  اتک که اتک که به خد

  3.«به خدا و رتول او ایمان آورد

پيشيگامان در اتيفم حضيرت خدیجيه و     »:گوید (ه ق 597)ابن جوزى

  4.«حضرت عل  هسيند

تقدّم در اتفم با امام عل  م   »:گوید(ق ه636)عزّالدین ابن اثير جزرى 

  5.«باشد

بق نظر بسيارى از علما و بزرگان اميام علي    در جاى دیگر م  گوید طو 

 .6نخسيين مسلمان م  باشد

 نخسييين مسيلمان و نميازگزار علي     » :گوید(ه ق 653)تبّ بن جوزى 

  7.«اتک

                                                 
 52/  2، کتاب الثقات  78   74/ 2السیرة النبویة   اخبار الخلفاء  - 1

 543/ 2السنن الصغیر  ، 075/  2، السنن الصغرى  85   83/  8سنن الکبرى  - 2

 284/  0االستیعاب  - 3

 273   270الوفاء باحوال المصطفى ص  - 4

 385   383/  2الکام  فى التاریخ  - 5
 27/  3اسد الغابة ج - 6

 27تذکرة الخواص ص  - 7



 
 
 
 
 

 
 17 ....................................................................................................... امام من و امام تو

اتيک و بحيث    امام علي   اولين مسلمان »:گوید(ه ق656)ابن اب  الحدید

  1.«مفصل  در این رابطه دارد

مان بيوده و بير همگيان    نخسيين مسيل  امام عل  »:گوید(ه ق763)صفدى

  2.«برترى دارد

حضرت علي  نخسييين مسيلمان و نميازگزار      »:گوید (ه ق 464)دِمْي رى

  3.«اتک

عل  بن ابي  طاليب، پسير عميوى      »:گوید(ه ق 458)ابن حجر عسقفن 

 ... پيامبر و داماد ایشان م  باشد

  4.«و بهير این اتک که ایشان اول مسلمان باشد

پ جدید تقریب اليهذیب، کفم ابن حجر عسقفن  جالب این اتک، در چا 

اولين نفر کيه  : جمع  م  گویند»:را تحریف کرده اند و این گونه نوشيه اند

  5.اتک به اتفم گروید عل  بن اب  طالب

طبق قول اکثر اهل علم ایشان عل  بن اب  طالب : در جاى دیگر م  گوید

  6.اول کس  اتک که اتفم آورده اتک

                                                 
 238/ 20،  028/ 3،  02/ 2کرح نهج البمغة  - 1

 278   243/  22الوافى بالوفیات  - 2

 48/  2ان الکبرى حیاة الحیو - 3

 08/ 2تقریب التهذیب  - 4

 202/  0تحریر تقریب التهذیب   - 5

 537/ 2االصابة  - 6



 16ن تلمانی که به پيامبر ایمان آورد در سعلی اولين م» :گویدابن هشام 

  1.«الگیت

  2.«فکان اول م نْ آمن، عل  بن اب  طالب »:عن حسن بصرى قال

مي    گروه  از ميأخرین نيز قایل به تقدّم اتفم حضرت عل  بر همگيان 

  3.باشند

  طبق قول اهل بيک و پيروان آنان عل  نخسيين مسلمان و نميازگزار مي  

 4.باشد

نخسيين کس  که از پيامبر پيروى کرد و به او ایمان آورد، عل  بن ابيطالب 

 5.و بعد از او زید بن حارثه

ه شنبه تپيغمبر روز دوشنبه مبعوث شد و علی روز » :بن مالک گوید سان

 6.«با او نماز گزارد و یا به او ایمان آورد

گيزارد عليی ابين ابيی      ی که با پيامبر نمازساولين ک» :ميقی هندي گوید 

  7.«طالب اتک

                                                 
 07070حدیث 20/222،کنز العمال 72حدیث2/30، تاریخ دمش  3/82، اسدالغاب  2/237سیره ابن هشام  - 1

، الجامع فى العل    معرفة الرلال  85/ 2؛ معج  الکبیر  8428، ح 025/ 5   23082، ح 227/ 22مصنف عبد الرزاق  - 2

   232/ 8مجمع الز ائد .  205  207/ 8، سنن الکبرى  325/  0   43/ 2، احمدبن حنب  

 22، کباب حول الرسول ص 278/ 2موسوعة الفق  االسممى  - 3

 288التنبی    االکراف ص  - 4

 533/  2تاریخ االم    الملوک .  278المعارف ص  - 5

حهدیث  2/78، تهاریخ دمشه    03334حدیث 34باب 2/230، فرائد السمطین285، الصواع  المحرق  3/80غاب  اسد ال - 6

   03334حدیث20/228،کنز العمال 5/588،،سنن ترمذن 43

 20/223،کنز العمال 3/80اسدالغاب   - 7



 
 
 
 
 

 
 19 ....................................................................................................... امام من و امام تو

ال پيش از بعثک با پيامبر نمياز ميی   تحضرت علی دو » :عودي گویدسم

  1.«خواند

                                                 
 232اثبات الوصیة ص - 1



 نحوه ایالم آورد   مر

بسياري از علماي اهل تنک و از جمله ذهبی در تاریخ االتيفم ، محميد   

بن تعد در الطبقات الکبري و ابن عساکر در تاریخ دمشق ، اتيفم آوردن  

 :اند  را این گونه نقل کردهعمر 

خرج عمر ر ی ا  عنه ميقلدا السييف فلقييه   : عن أنس بن مالک قال » 

أرید أن أقيل محمدا : أین تعمد یا عمر ؟ قال : رجل من بنی زهرة فقال له 

! 

 وکيف تأمن فی بنی هاشم وبنی زهرة وقد قيلک محمدا ؟ : قال 

أدلک علي  العجيب إن خينيک     أفف: قال . ما أراک إال قد صبأت : فقال 

 .وأخيک قد صبآ وترکا دینک 

فمش  عمر فأتاهما وعندهما خباب فلما تم  بحس عمر توارى فی البيک 

ميا عيدا حيدیثا    : ما هذه الهينمة ؟ وکانوا یقرءون طيه قياال   : فدخل فقال 

یيا عمير إن کيان    : فلعلکما قد صبأتما ؟ فقال له خينه : تحدثناه بيننا قال 

ير دینک ؟ فوثب عليه فوطئه وطئا شدیدا فجاءت أخيه ليدفعه الحق فی غ

وإن کيان  : عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمی وجهها فقالک وهی غضيب   

 .الحق فی غير دینک إنی أشهد أن ال إله إال ا  وأن محمدا عبده ورتوله 

أعطونی الکياب الذي هو عندکم فأقراه وکان عمر یقرأ الکياب : فقال عمر 

إنک رجس وإنه ال یمسيه إال المطهيرون فقيم فاغيسيل أو     : لک أخيه فقا



 
 
 
 
 

 
 81 ....................................................................................................... امام من و امام تو

إننی أنيا  : ) حي  انيه  إل  ( طه ) تو أ فقام فيو أ ثم أخذ الکياب فقرأ 

 ( ا  ال إله إال أنا فاعبدنی وأقم الصفة لذکري 

أبشر : دلونی عل  محمد فلما تم  خباب قول عمر خرج فقال : فقال عمر 

أن تکون دعوة رتول ا  صل  ا  عليه وتلم لک ليلة  یا عمر فإنی أرجو

وکيان  . اللهم أعز اإلتفم بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشيام  : الخميس 

 .رتول ا  صل  ا  عليه وتلم فی أصل الدار اليی فی أصل الصفا 

: فانطلق عمر حي  أت  الدار وعل  بابها حمزة وطلحة وناس فقال حميزة  

د ا  به خيرا یسلم وإن یرد غير ذلک یکن قيله علينا هينيا  هذا عمر إن یر

والنبی صل  ا  عليه وتلم داخل یوح  إليه فخرج حي  أتي  عمير   : قال 

ما أنک بمنيه یا عمر حي  ینيزل  : فأخذ بمجام  ثوبه وحماتل السيف فقال 

عز ا  بک من الخزي والنکال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ؟ فهذا عمر اللهم أ

 .1«رتوله أشهد أن ال إله إال ا  وأنک عبد ا  و: اإلتفم بعمر فقال عمر 

از انس بن مالک روایک شده اتک که عمر در حاليکه شمشير بيه هميراه   

اي : داشک از خانه بيرون شد ؛ پس شخصی از بنی زهره او را دید وگفک 

 عمر ، قصد کجا داري؟ 

 !!می خواهم محمد را بکشم : پاتخ داد 

                                                 
تاریخ مدینة دمش   758 – 754ص  2ن کبة النمیرن ج تاریخ المدینة، اب 245 243، ص  2تاریخ اإلسمم الذهبی ، ج  - 1

 278 – 274ص  0لطبقات الکبرى محمد بن سعدج  05 – 03ص  33ابن عساکر ج 



اگر محمد را بکشی، چگونه از بنيی هاشيم وبنيی زهيره در اميان      : گفک 

 خواهی بود ؟

و ) به گمانم که تو نيز دتيک از دیين خيود برداشييه اي     : عمر پاتخ  داد

 ( مسلمان شده اي 

آیا می خواهی تو را بر چيزي شگفک، راهنمایی کينم؟  : آن شخص گفک  

 !!!شده اند داماد تو و خواهرت نيز از دین خویش بيرون 

پس عمر به راه افياده و به نزد ایشان رفک ؛ خبياب نييز در آنجيا بيود و     

ایين  : وقيی که آمدن عمر را احساس کرد در خانه پنهان شد ؛ عمر گفيک  

پاتيخ   –ایشان توره طاها را تفوت می کردند  -تر و صداها چيسک ؟ 

و شياید  :  چيزي جز تخنانی که به هم می گفييم نبود ؛ عمر گفک: دادند 

 شما از دین بيرون شدید ؟ 

اي عمر ؛ اگر حق در غير دین تيو باشيد چيه    : داماد عمر به او پاتخ داد 

 خواهی کرد ؟

عمر بر او جهيده و او را لگد کوب نمود ، پس خواهرش هيم آميد تيا از    

شوهرش دفا  کند اما عمر چنان با دتک بر صورت او کوبيد که صيورت  

اگر حق در غيير  : ش در حال عصبانيک گفک او خونين شد ؛ پس خواهر

دین تو باشد پس من شهادت می دهم که خدایی جز خداي یگانه نيسک و 

 . محمد بنده و فرتياده اوتک 
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عمر خواندن  –کيابی را که در نزد شماتک به من بدهيد : پس عمر گفک 

تيو کثييف هسييی و غيير از     : پس خواهرش بيه او گفيک    –می دانسک 

ید این کياب را لمس کنند ؛ برخيز و غسل بنما یا و و بگير ؛ پاکيزگان نبا

طه ؛ تا به این جيا رتييد   : پس او و و گرفک و کياب را گرفيه و خواند 

 «اننی انا ا  ال اله اال انا فاعبدنی وأقم الصفة لذکري » که 

من را به نزد محمد ببرید ؛ وقيی که خباب کفم عمر را شينيد  : عمر گفک 

شارت بادت اي عمر ؛ اميدوارم که دعاي رتيول خيدا صيلی ا     ب: گفک 

خدایا اتفم را بيه وتييله   » : عليه وآله وتلم در شب پنجشنبه که گفيند 

در مورد تو مسيجاب شيده  « عمر بن خطاب یا عمرو بن هشام عزیز بنما

 .  باشد؛ و در این هنگام رتول خدا در خانه خویش در پاي کوه صفا بودند

ه راه افياده و به در خانه رتول خدا رفک ؛ و حمزه و طلحيه و  پس عمر ب

این شخص عمر : عده اي نيز درب خانه حضرت بودند ؛ پس حمزه گفک 

اتک که اگر خدا در مورد او خير مقدر کرده باشد مسلمان ميی شيود ؛ و   

اگر غير این را اراده کرده باشد کشين او براي ما آتان اتک ؛ رتول خدا 

ه بودند در حاليکه به ایشان وحی صورت می گرفک ؛ پيس از  نيز در خان

خانه بيرون آمدند و به کنار عمر رتيدند ، پس او دتک به کمر بند و محل 

اي عمر نمی خواهی بس کنيی  : بسين شمشير برد ؛ پس حضرت فرمودند 

؟ تا اینکه خداوند همان ذليی را که بر وليد بن مغيره وارد کرد ، بر تو نييز  

!!! ورد ؟ این شخص عمر اتک ، خدایا اتفم را با عمر عزیز بنميا  فرود آ



شهادت می دهم که خدایی جيز خيداي یگانيه نيسيک و     : پس عمر گفک 

 .اینکه تو بنده و فرتياده خدایی

عمر بعد از تی نه مرد و بيسک ته زن اتفم آورد و گفييه  : ابن اثير گوید

فيه شده بعد از چهل پين   اند بعد از چهل مرد ویازده زن مسلمان شد و گ

  1.مرد و یازده زن اتفم آورد

  مر ایالم آوردند و ک  قبل ام ابوبکر سانیک

و عبيدة  2جعفر و همسر او أتماء بنک عميس و عقيل: أوّلين مسلمانان

و بيفل   5و مصعب بن عمير 4م  باشند، تپس زید ابن حارثه 3بن الحارث

لعاص و همسر او امينة بنک خلف بن خالد بن تعيد بن ا زبير بن العوام و و

و  8و عيبة بن غيزوان  7حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبدودو 6أتعد

و  10و أبوحذیفه مهشم بن عيبية بين ربيعية    9عبيدة بن الحارث بن المطلب

و خالد و عامر و ایاس فرزنيدان  11عيبة بن مسعود برادر عبدا  بن مسعود

و عمّار بن 2أبوذر، جندب بن جناده و1و ارقم بن ارقم 12بکير بن عبد یاليل

                                                 
 2/54کام  ابن اثیر  - 1

 228ص  2عیون األثر ج -2

 24ص 2تاریخ یعقوبى ج 232ص 2سیر أعمم النّبمء ج -2
                             223ص 2سیر أعمم النبمء ج -0
 202ص 2تاریخ یعقوبى ج  73ص 2ج ألکام  ابن أثیر 228ص 2عیون األثر ج -3

 228ص 2عیون األثر ج -5
 22ص 2ج تاریخ یعقوبى -7
 233ص 2سیر أعمم النّبمء ج -4
 228ص 2ج عیون األثر -8
 228ص 2عیون األثر ج -8

 203ص 2ج عیون األثر -23
 233ص 2سیر أعمم النّبمء ج 237ص 3خ  جألبدء  التّاری 224ص 2ج عیون األثر -22



 
 
 
 
 

 
 85 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 و عبدا  بن جحيش  4خبّاب بن األرت وو پدر و مادر او 3بن یاتر عنس 

و خنيس بن حذافية   6و عبدا  بن مسعود 5برادرش أبومحمّد بن جحش و

و حاطب بن  9و عامر بن ربيعة عنزى  8وعمرو بن عنبسة تلم  7بن قيس

بين   و تاتب بن عثميان  10للالحرث بن معمر و همسر او فاطمه بنک المج

و أوّلين شهيد در اتفم، تميّه مادر عمّار بود، که او را به دو شير  11مظعون

و همسيرش یاتير را کشييندو     بسيند و قلب او را با حربه اى شيکافيند، 

 .اتفم آوردند و عمر همگ  این افراد قبل از أبوبکر

  ا  عليه وآله صلّو أبوبکر و عمر بعد از گذشک ده تال از بعثک پيامبر 

اتفم ظاهري آوردند و هنگام  که بن  هاشم در محاصره شدید اقيصادى 

 .تر م  بردنده و اجيماع  بودند، آن دو، در صف کافران ب

                                                                                                     
 235ص 2سیر أعمم النّبمء ج 228ص 2عیون األثر ج -22
 235ص 2سیر أعمم النّبمء ج 203ص2عیون األثرج -20
 233ص 2سیر أعمم النّبمء ج 224ص 2ج عیون األثر -23
 233ص 2سیر أعمم النّبمء ج 237ص 3ألبدء   التّاریخ ألمقدسى ج -25
 233ص 2ر أعمم النّبمء  جسی -27
 224ص 2ج عیون األثر -24
 200ص2نفحات األزهار ج 228ص 2عیون األثر ج -28
 224ص 2ج عیون األثر -28
 224ص 2عیون األثر ج -23
 233ص 2ج سیر أعمم النّبمء 224ص 2عیون األثر ج -22
 االیات  احدى 228ص 2أسباب نز ل األثر ج -22



 طرم بر ورد با قرآ 

 گما  رای  مر در راب   با قرآ 

عمر ابن خطاب گمان می کرد آیه رجم در قيرآن وجيود دارد و آن را   

نياورده اند و هنگام جم  قرآن به وتيله زید بن ثابيک ،   موق  جم  آوري

الشيخ والشيخيه اذا ) عمر خواتک نظر خود را به جم  بقبوالند و عبارت 

پيرمرد و پيرزنی اگه ( زینا فار جموهما اليبة نکاال من ا  وا  عزیز حکيم

یز زنا کردند آنها را تنگسار کنيد عقوبيی اتک که از جانب خدا و خدا عز

را به عنوان آیه در قرآن قرار دهد ، به طور معمول از وي . و حکيم اتک 

وليی عمير   . لذا پذیرفييه نشيد   . شاهد خواتيند اونيوانسک شاهد بياورد 

پيوتيه در این اندیشه بود که آن را به مردم عر ه نماید و به گمان خيود  

ي حجک را بر مردم تمام کند حيی در آخرین روزهاي حيات خيود بياال  

. اي مردم مبادا روز قيامک بگویيد عمير بيه ميا نگفيک     : منبر تاکيد نمود 

 1.خدایا شاهد باش که گفيم و عر ه کردم ولی کسی آن را نپذیرفک 

همچنين عمر گمان داشک در قرآن آیه اي با نيام آیيه رغبيک وجيود     

یکی از آیاتی که در قرآن ميی خوانيدیم   : داشيه و تاقّ شده او می گفک

   2(.ان ال ترغبوا عن آباتکم فانه کفر بکم ان ترغبوا عن آباتکم) این بود

                                                 
 282  202/ 5،   2/20، مسند احمد حنب   227ص 5، صحیح مسل  ج222تا238ص  8صحیح بخارن ج - 1

 227ص 5، ج274ص 3، صحیح مسل  ج222تا238ص  8صحیح بخارن ج - 2
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( ان جاهدو کما جاهدتم اول مره ) همچنين عمر گمان می کرد عبارت

  1.آیه قرآنی بوده و از قرآن تاقّ شده اتک

آیيه  ( الوليد للفيراش و للعياهر الحجير    ) عمر فکر می کرد که عبارات 

   2.قرآنی اتک

اتک در صيورتی   1687666د که حرو  قرآنی عمر را گمان این بو

عمر گفيه بود هر که قيرآن را بيراي   . حر  نيسک  383671که بيش از 

خدا و با صبر و حوصله بخوانيد ، در مقابيل هير حير  یيک زوجيه از       

 .حورالعين به او می دهند

 موافقات  مر ابن   ا  با  داوند

شود خداوند موافقات عمر یعنی هر حکمی که عمر می خواتک تشری  

هم با وي در آن باره موافقک می نمود وبا فرتيادن آیه به فکيرش صيحه   

می گذاشک و مورد تایيد قرار می داد در زیر به چنيد نمونيه اشياره ميی     

 :شود

رتول خدا به جنازه مرد منافقی نماز خواند ، خليفيه او را از ایين    -1

جياه کيه در   کار نهی نمود ولی رتول خدا به حر  وي گوش نيداد تيا آن  

 .توره ي توبه نازل شد43تایيد عمر آیه ي 

                                                 
 2/237الدرالمنثور  - 1

 0/272، تفسیر ابن کثیر22/224، فتح البارن 2/237الدر المنثور  - 2



همبسير شدن با همسر در شب هاي ماه رمضان مانند روزهاي آن  -8

حرام بود، ولی خليفه شبی بيدار شد و با همسرش همبسير شد که در تایيد 

 .توره بقره نازل شد 147کار عمر آیه ي 

وارد شيدن   نهی کردن غفم عمر توتّ عمر به خياطر بيدون اذن   -3

 .توره نور نازل شد 54غفم باعث نزول آیه ي اتييذان آیه ي 

پيامبر اکرم در باره عده اي از منافقين اتيغفار می نمود عمر پيامبر  -3

 1.توره منافقون نازل شد 6را از این کار نهی کرد که آیه 

از نظر شيعه این احادیث از جعليات می باشد که برخی از نظر تيند و  

ز نظر مين مجعول می باشد و این احادیث جزء احادیيث فضييلک   برخی ا

تراشی براي خليفه دوم بوده اتک تا او را به مقام پيامبر نزدیک و حيی در 

مسئله وحی او را تهيم کند و ميعصبين اهل تنک خواتيه اند از آنجا کيه  

خليفه از وحی قرآنی محروم بود الاقل از نو  وحی غير قرآنی برخوردار 

در رابطه با رد تک تک این احادیث به کياب تييري در صيحيحين   .دگرد

 (موافقات عمر) 366تا  896رجو  شود ص

                                                 
تاریخ الخلفا 038سیره ابن هشام  32سند طیمسی حم242 7/220  2/238  357  50  07 2/23مسند احمد حنب   - 1

 223 220 243 0تفسیرالدرالمنثور 223
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 طرم بر ورد حضرت  لی با قرآ 

اعلميک حضرت علی در زمينه قرآن بر دیگر صحابه را : تيوطی گوید

 .نشان می دهد

خود شاهد بودم که علی علييه السيفم در مقيام ایيراد     : ابولطفيل گوید

از من بپرتيد توگند بيه پروردگيار دربياره چييزي از مين      : طبه فرمودخ

از کياب خدا از مين  . نخواهيد پرتيد مگر آنکه شما را از آن با خبر تازم

توگند به پروردگار آیه نيسک مگر آنکه آگاهم که در شيب  . پرتش کنيد

      1.نازل شده یا در روز در دشک نازل شده یا در کوه

ر تدوین قرآن بر حسب وصيک و تفارش پيغمبر حضرت علی آغاز گ

پس از شهادت آن حضرت بود روایاتی که گزارش می گيردد مویيد ایين    

 :تخن ما اتک

عليی  : از طریق ابن تيرین نقل شده اتک که گفک: تيوطی می نویسد

آليک ان ال آخذ رداتی ":عليه السفم هنگامی که پيامبر رحلک نمود فرمود 

"جم  القران فجمعيهاال لصفة جمعة حيی ا
2
  

توگند یاد کرد که ردا بر نگيرم جز براي نماز جمعه تا آنگاه که قيرآن  

تيپس  . را جم  آوري کنم و در نييجه موفق به جم  آوري قرآن شده ام 

تيوطی پس از نقل این حدیث این روایک را ا افه می کند پس از بيعيک  

                                                 
 3/200االتقان  - 1

 2/88االتقان  - 2



عليی نميی   : ر گفينيد به ابيوبک . مردم با ابوبکر، علی در خانه خود نشسک

ابوبکر شخصی را به نزد حضرت علی فرتياد و او . خواهد با تو بيعک کند

مين  : آیا بيعک با مرا مکروه می دانيی؟ عليی فرميود    : را خواتک و گفک

چيزهاي افزوده می شود پس بيا   "یعنی قرآن "دیدم که در کياب خداوند

. را جم  آوري کينم خود گفيم که جز براي نماز، ردا در بر نگيرم تا قرآن 

           1.ابوبکر گفک کار شایسيه اي انجام دادي

ابن ندیم مدت زمانی که حضرت براي جم  آوري قرآن صير  کيرده   

که آن حضرت توگند یاد کرده اتک کيه ردا  : اتک را مشخص کرده اتک

بر دوش نگيرد مگر آن که قرآن را فراهم آورد و ته روز از خانه بييرون  

ن را جم  آوري کند و آن نخسيين مصحفی بيود کيه مجميو     نيامد تا قرآ

 2.قرآن در آن فراهم آمد و آن مصحف به دتک خاندان امام صادق بود

ما أحد أعلم بکياب اللّه بعد : و یؤیّد ذلک ما روي عن الشعبی أنّه قال 

 3.النبیّ من علیّ بن أبی طالب عليه السّفم 

دانيا تير از     هي  کس: ی گفکنقل تخنی اتک از شعب  مطلب مؤید این 

 . علی عليه السفم به کياب خدا بعد از پيامبر صلی ا  عليه وآله نيسک 

تلونی عن کياب ا  فإنه ليس من آیة إال و قد عرفک بلييل نزليک أم   

 1.بنهار فی تهل أم فی جبل

                                                 
 233 2/88االتقان  - 1

 23المصاحف ابی دا د  32 32الفهرست ابن ندی  ص  - 2

 . 332، ص  2کواهد التنزی  ، الحاک  الحسکانی ، ج  - 3
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از من در باره کياب خدا تؤال کنيد بدرتيی که آیه اي نيسک مگر این 

 .درشب نازل شده یا در روز ، در کوه نازل شده یا در بيابان که می دانم 

 :یحيی بن معين می نویسد 

حدثنا یحي  قال حدثنا تفيان بن عيينة عن یحي  بن تعيد عن تيعيد  

بن المسيب قال ما کان فی أصحاب النبی صل  ا  عليه و تلم أحد یقيول  

 2.تلون  غير عل  بن أب  طالب 

هي  کسی در بين اصحاب پيامبر صيلی  : وید از تعيد بن مسيّب می گ

 . از من به پرتيد، به جز علی عليه السفم : ا  عليه آله نبود که بگوید 

 : ابن حنبل نيز روایيی به این مضمون نقل می کند  

حدثنا عبد ا  نا عثمان بن أبی شيبة نا تفيان عن یحي  بن تعيد قيال  

اب النبی صل  ا  علييه و تيلم   أراه عن تعيد قال لم یکن أحد من أصح

  3.یقول تلونی اال علی بن أبی طالب 
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 .علی محمد البجا ن : األ لى ، تحقی  : ، الطبعة  2322 -بیر ت  -دار الجی  : ، ناکر  2230ص    0معرفة األصحاب ، ج 
األ لى ،  :  ، الطبعة  2880 - 233مؤسسة الرسالة ، بیر ت ،  ناکر ،   ، 737، ص  2أحمد بن حنب  فضائ  الصحابة ، ج   - 3

 . محمد عباس  صی اهلل:  تحقی  
 



  لم حضرت امیرالمومنین  لی ابن ابی طالب  لی  السالم

   1«طالب یبن اب یعل يمن بعد یاعلم امي »:پيامبر فرمودند

  .«اتک طالبيبن اب یفرد امک پس از من عل نیعالم تر»

وعلی بابهيا فمين أراد العليم فليأتيه مين       أنا مدینة العلم»:پيامبر فرمودند 

  2.«بابه

شهر علم هسيم و علی در آن اتک؛ پس هرکس که علم می خواهد،  من» 

 .«باید از در آن وارد شود

کيه   سک هيرک تي من شهر حکميم وعلی در ایين شيهر ا  »:پيامبر فرمودند

 3.«حکمک می خواهد از راه در بياید

  4«وعلی بابهاأنا مدینة الحکمة  »: پيامبر فرمودند

 .«من شهر حکميم و علی درب آن»

 5.«کتعلی ظر  علم من ا»:پيامبر فرمودند

 6.«کتندوق علم من اصعلی »:پيامبر فرمودند 

 1.کتاحمد حنبل گوید علی دانش اش از همه بيشير ا

                                                 
 23، باب 2/72المؤدة  عینابی - 1

 20کنز العمهال    ، 73/ 0   325/ 2الجامع الصغیر  282/ 0تاریخ بغداد   22/ 3  أسد الغابة  55/  22المعج  الکبیر  - 2

 8حدیث 288، الصواع  المحرق  ص 8/275 4/228، کرح نهج البمغ  238/

، 3/233، اسهدالغاب   8حدیث 288، الصواع  المحرق  0/227علی الصحیحین، مستدرک 3/038 22/233تاریخ بغداد - 3

 78ح  28باب  2/88، فرائد السمطین 2/73، حلیة االلیاء 5/588، سنن ترمذن 2/288صحیح ترمذن 
 78حدیث  28باب2/88، فرائد السحطین2/73حلیةاال لیاء ،5/588سنن ترمذن ، 288/  2صحیح الترمذن  - 4

 77حدیث28باب2/84ن فرائد السحطی - 5
 2323حدیث  2/382،تاریخ دمش  254حدیث  72باب2/002فرائد السحطین - 6
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لم یکين أحيد    « :ابن عساکر به نقل از اکثریک علماء اهل تنک می گوید  

 2.«إالّ علیّ بن أبی طالب (تلونی)من الصحابة یقول 

از مين بپرتييد   ( خواهييد  هر چه می)هيچ یک از صحابه نمی گفک که »  

 اشاره به روایک اميير مومنيان کيه ميی فرمودنيد     )مگر علی بن ابی طالب 

که  از من هرچه می خواهيد بپرتيد قبل از این« تلونی قبل أن تفقدونی»

 .«(من را از دتک بدهيد

 لقد أعط  عل  ابن أبی طالب تسعة أعشيار العليم   وا » :ابن عباسقال   

 . «وأیم ا  لقد شارککم فی العشر العاشر

 

قُسمَّکِ الحِکمة ع شَرَةَ اجزاءً فَاُعطِی  علیٌ تسيعةُ اجيزاءً و    »:ا  رتولقال 

 3.«النّاسُ جزواً واحداً و علیٌ اعلَمُ بالواحِدر مِنهُم

دهم علم داده شده بود و قسيم بيه    قسم به خدا به علی بن ابی طالب نُه» 

 . «خداوند که او در یک دهم باقی با شما شریک اتک

   4.«علی اعلم الناس بالسنة: قالک عاتشة: تمعک عطاء »:گوید بخاري 

                                                                                                     
 5/523،اسدالغاب  5/27مسند احمد  - 1
، فضائ  الصحابة أحمد بن  83  ص 028،المناقب خوارزمی  ص  084/  32  تاریخ مدینة دمش   222/ 0المستدرک  - 2

، ریا   47، صواع  المحرق  2/372، االستعیاب 024/ 2ألسماء  اللغات النو ن تهذیب ا 22/ 3، أسد الغابة 737/ 2حنب  

 7/335، کنز العمال 2/288النضره 

/  2  ینهابیع المهودة    288/  22  سب  الهدى  الرکاد  الصالحی الشهامی   22/  3  أسد الغابة  2233/  0االستیعاب  - 3

 2/75، حلیة اال لیاء07372،  237ص  20ج کنزالعمال  ،024/ 2  تهذیب األسماء  اللغات  220

،ذخایر العقبی 2/280، ریا  محب الدین338/  32، تاریخ مدینة دمش    228/  0   255/  2التاریخ الکبیر البخارن  - 4

 48، ذخایرالعقبی 38، مناقب خوارزمی 0/33، استیعاب 48ص 



 .«علی دانا ترین مردم به تنک اتک: از عطاء شنيدم که عایشه گفک»  

ألف باب مين  ( اللَّهرتول )علّمنی » :دنعليه السفم فرمو علی اميرالمؤمنين

 1.«العلم یفيح مِن کلّ باب ألف باب

ول خدا هزار باب از علم را به تر»:اميرالمومنين علی عليه السفم فرمودند

 .«من آموخک و از هر باب بابی گشوده می شد

از )  می خواهد نظر کند آدم را در علميش یعنيی   سهرک» :پيامبر فرمودند

ميی خواهيد    سلم علی توجه کند و هير کي  به ع (کيفيک علم آدم بهرمند شود

یا حکم و حکميک او را  ( کتفک او بوده اصکه بهيرین )حقيقک تقوي نوح را 

 سی را بينيد پي  سی و عبادت عيتببيند وخلک و حلم ابراهيم و هيبک مو

 2.«البطوي علی ابن ابی تنظر کند به 

  3.عالم ترین فرد امک پس از من علی ابن ابی طالب اتک: پيامبرفرمود

زمانی که خبر شهادت حضرت علی را به معاویه دادنيد گفيک عليم و    

 4.فقاهک با مرگ علی ابن ابی طالب از ميان رفک

                                                 
، غایة المرام 2322حدیث 2/380،تاریخ دمش  43حدیث28باب2/732فرائد السحطین  085/ 32تاریخ مدینة دمش   - 1

524 
، ینابیع الموده باب 02مبحث  242،تفسیر فخر رازن ذی  آی  مباهل ، یواقیت محی الدین عربی 2/338کرح نهج البمغ   - 2

 20، کفایة الطالب باب 22، مطالب السئول222، فصول المهم  33

 2/72ج  23ینابیع المودة باب - 3

 2/370ب االستعیا - 4



 
 
 
 
 

 
 35 ....................................................................................................... امام من و امام تو

علم پيامبر از علم خداي تعالی اتيک و عليم   : ابن عباس می گوید    

علی از علم پيامبر می باشد و علم من از علم علی اتک ، وعلم من و علم 

  1. نند قطره آبی در هفک دریاتکصحابه در مقابل علم علی ما

                                                 
 4ینابیع المودة  - 1



ه لعنه لم  مر ابن   ا   ا  علي

  1.«لوالعل  لهلک عمر» :عمر بن الخطاب ف  عدة مواطن قال

اگير وجيود علي  علييه السيفم      » :بن خطاب در موا   ميعدد گفک عمر

 .«شد بود عمر هفک م  نم 

معضيلة   اعوذ بيا  مين  »:قال عمر ابن الخطاب :تعيد بن المسيب قال عن

  2.«عل  بن اب  طالب ليس لها أبو الحسن،

                                                 
، االزکیاء ابن 28، اخبار الطرائف ابن لوزن 224ص  58، کفایة الطالب باب 238  نیز ص  83ص 23ینابیع المودة باب  - 1

، 23/8، ارکاد السارن کرح صحیح بخارن عسقمنی 220، ارلع المطالب امرتسرن 377چ مصر، اربعین فخر رازن 28لوزن 

، بریقهة  234، اه  بیت توفی  ابهو عله  مصهرن چ قهاهره     8/254،  در چاپ ذی  اصاب  0/08البر قرطبی استعیاب ابن عبد 

چ مطبع  آفتاب ، تا ی  مختلف الحدیث 225چ حلبی قاهره، تاریخ آل محمد بهجت افندن 2/222المحمودی  ابو سعید خادمی 

حباب فی مناقب آالل   االصحاب محمد بهن عبهداهلل   ، تفریح اال234، تذکره الخواص ابن سبط لوزن 232ابن قتیب  دینورن 

، تفسیر نیشابورن ضمن سوره احقاف ، حاکی  حنفی ب  کرح لهامع  4/383چ دهلی تفسیر امام فخر رازن 025قرکی هاکمی 

ن ، ذخائر العقبی محب الدین الطبر8/288، ملحقات الحقاق الح  20، در بحر المناقب ابن حسنوی  حنفی 2/324صغیر عزیزن 

، کرح لامع صغیر 2/224، سنن ابودا د سجستانی 2، سنن ابن مال  قز ینی ج2/232، ریا  النضره محب الدین طبرن 82

، علی ابن ابی طالب امام العارفین احمد بهن صهدی    22/235 2/28، کرح نهج البمغ  2/324سیوطی از کیخ محمد حنفی 

، فهتح  22/47، عون المعبودکرح سنن ابهی دا د عظهی  آبهادن    22/252، عمدة القارن کرح صحیح بخارن عینی 42غمارن 

/ 2، فرائهد السهمطین حمیهونی    32، فتح الملك العلی احمد بن محمد غمهارن  22/232البارن کرح صحیح بخارن عسقمنی 

 ، فیض القهدیر کهرح لهامع الصهغیر    024، فضائ  امیرالمومنین احمد حنب  ح  28، فصول المهم  ابن صباغ مالکی 247ح052

، قضاة االندلسی قاضی علی بن عبیهد اهلل  282، قرة العینین فی تفضی  الشیخین کاه  لی اهلل دهلون 3/054عبدالر ف منا ن 

، مراة 7/203چ مصر ، مختصر سنن ابی دا د منذرن 282، اللمع فی التصوف ابونصر عبداهلل بن طوسی سراج کافعی  40مالقی 

، معلهول تفتهازانی   20، مطالب السئول ابن طلحه  کهافعی   2/57لظمم لردانی دمیاطی ، مصباح ا74المومنین  لی اهلل کهنون 

، نظهه  درالسههمطین زرنههدن حنفههی  37چ نجههف، مناقههب سههیدنا علههی عینههی حنفههی   08، مناقههب خطیههب خههوارزمی 207

 چ کلهنو، 208،  سیل  الجاة محمد مبین هندن 224،  سیلة الممل باکثیر حضرمی 202 228 203

، در تاریخ الخلفهاء ص   224ص  54از کرح حال على علی  السمم کفایة الطالب باب  28حدیث  2/88االکراف انساب  - 2

، اصاب  ابن 3/22، اسد الغاب  8/254، استعیاب قرطبی07/ 4، البدایة   النهایة  354/ 2( کتاب المناسك)، المستدرک  242

، تاریخ دمش  242 77، تاریخ الخلفاء سیوطی 2/288سمم ذهبی ، تاریخ اال2/25، اعمم المقعین ابن قی  لوزن 4/58حجر

، تههذیب التههذیب   233، تذکرة الخواص سبط ابهن لهوزن   232، تا ی  مختلف الحدیث ابن قتیب  دینورن 0/52ابن عساکر 

، 2/222، صهفوة الصهفوه ابهن لهوزن     2/232، ریا  النضهره  82، ذخائر العقبی محب طبرن 4/024ج 2004عسقمنی ح 
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بيرم از   به خيدا پنياه مي    : از عمر شنيدم که گفک ابن مسيب گوید تعيد»

 . «نباشد( عل  عليه السفم)مشکل  که براى حل آن ابو الحسن 

یا علی اگر تو نبيودي ميا هير    : عمر بن خطاب در موارد زیادي می گفک

 1.آینه مفيضح و رتوا می شدیم

وزي عمر در مقابل اصحاب خطبه خواند و اخطار نمود که هر کيس زن  ر

درهم زیادتر نماید او را حيد ميی زنيم وآن     366بگيرد ومهر زنش را از 

زیادي مهر را از او می گيرم و داخل در بيک المال مسلمين می کنم زنی از 

ميان جمعيک برخواتک و گفک اي عمر کفم تو اولی به قبول اتک یا کفم 

داوند عمر گفک البيه گفيار خدا زن گفک مگر نه آن اتک که خداوند در خ

نساء می فرماید عمر از شنيدن این آیه مبهيوت شيد گفيک هميه      83آیه 

شمافقيه تر و داناتر از عمر هسييد حيی زنان در حجله ها بعد برگشک بيه  

درهم مهر وصداق را هر چه  366روي منبر گفک اگر شما را من  کردم از 

 2.خواهيد بگذازید می

                                                                                                     
چ مصر، علی 2/87چ مصر، طرح التقریب ابوزرع  عراقی 2/008، طبقات الکبرن ابن سعد 47واع  المحرق  ابن حجر مکی ص

، فرائد السمطین حمیهونی  24/235، فتح البارن کرح صحیح البخارن 43ابن ابی طالب امام العارفین احمد بن صدی  غمارن 

چ قهاهره ،  20، قضهاة االندلسهی   3/054، فیض القدیر منا ن 2/734،2233، فضائ  الصحاب  احمد حنب  274، 2/035

 43چ نولکشور، نور االبصار کبلنجی 2/087مجمع بحار االنوار صدیقی فتونی 
، سنن 2/278، سنن ابن مال  2/024کتاب الحج باب کسوة الکعب    باب االعتصام ، سنن ابی دا د 0/82صحیح بخارن  - 1

، ریها   28/258، کرح نهج البمغ  ابن ابی الحدید 3/27، ربیع االبرار زمخشرن 55رن ، فتوح البلدان بمذ5/258بیهقی 

 0/058چ مصر، تیسر الوصول ابن ربیع 2/23النضره 

، سهنن قز ینهی   5/88، تفسیر غرایب نیشهابورن ذیه  آیه  ، تفسهیر قرطبهی      2/054، تفسیر کشاف 2/200در المنثور  - 2

، تمهید   عجلونی 2/244، مستدرک حاک  8/288، کنز العمال 8/54رن قسطانی ، ارکاد السا4/200، سنن بیهقی 2/580

، 2/72، کرح نهج البمغ  ابهن ابهی الحدیهد    2/334، فتح القدیر 2/243، کشف الخلفاء کوکانی 288تالیف ابوبکر باقاالنی 



جالب تر از این اینسک که عمر بن خطاب مهریه زنش را چهل هزار درهم 

 1.قرار داد

عمر طی دوازده تال توره بقره را یاد گرفک و به شکرانه آن یيک شيير   

 2.قربانی کرد

یکی از صراحک هاي عمر این اتک هر انسانی از من داناتر فقيه تر اتک 

.3 

 :نویسد عق میابن حجر هيثمی در الصوا

« أنک منی بمنزلة هارون من موتي  إال أنيه ال نبيی بعيدي     »ولقد قال له 

ولقد کان عمر یسيأله ویأخيذ   ... وکان عمر إذا أشکل عليه شیء أخذ منه 

 4.عنه ولقد شهدته إذا أشکل عليه شیء قال ههنا علی

ن نسبک تو به م: رتول خدا صلی اللّه عليه وآله به علی عليه السفم فرمود

. همانند نسبک هارون به موتی اتک ولی بعد از من پيامبري نخواهد بيود 

عمر ... عمر هر گاه برایش مشکلی پيش می آمد از علی کمک می گرفک 

                                                                                                     
، مجمهع الز ائهد   0/254داد ، تهاریخ بغه  2/374، تفسیر ابن کثیر 228، سیره عمرابن لوزن 0/87کرح نهج البمغ  حمیدن 

 8/288، لمع الجوامع 3/283

 3/283، المصنف 2/283، انساب االکراف 0/232، البحر الزخار2/335، التراتیب االدارایة 8/373طبقات الکبرن  - 1

 2/223، احکام القرآن لصاص 2/238، درالمنثور 22/48، کنزالعمال274تاریخ الخلفاء  - 2

، 2/344، الفتوحهات االسهممی    2/050سوره نساء ، تفسیر خازن 2، تفسیر نیشابورن ج23/244 5/88تفسیر قرطبی  - 3

 7/335تفسیر کشاف 

عبد الرحمن بن عبد : األ لى ، تحقی  : م ، الطبعة 2884 -هه 2324 -لبنان  -مؤسسة الرسالة : الصواع  المحرقة دار النشر  - 4

 کام  محمد الخراط -اهلل الترکی 



 
 
 
 
 

 
 39 ....................................................................................................... امام من و امام تو

از علی می پرتيد و از او کسب علم می کرد ، ومن مشاهده کردم که هير  

 .علی اینجا اتک : گاه امري بر عمر مشکل می شد می گفک 

 :نویسد  لقدیر میمناوي در فيض ا

فيإن المصيطف    « أنا مدینة العلم وعلی بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »

المدینة الجامعة لمعانی الدیانات کلها أو ال بد للمدینة من بياب فيأخبر أن   

بابها هو علی کرم ا  وجهه فمن أخذ طریقه دخيل المدینية ومين أخطيأه     

الموافيق والمخيالف والمعيادي    أخطأ طریق الهدى وقد شهد له باألعلميية  

 .والمحالف

تل عليا هو أعلم : خرج الکفباذي أن رجف تأل معاویة عن مسألة فقال 

ویحک کرهک رجف کيان رتيول ا  یعيزه    : أرید جوابک قال : منی فقال 

وکان عمر یسأله عميا   بالعلم عزا وقد کان أکابر الصحب یعيرفون له بذلک

أریيد أتيم    : ههنا علی فاتأله فقال : ال أشکل عليه جاءه رجل فسأله فق

 1.منک یا أمير المؤمنين قال قم ال أقام ا  رجليک ومح  اتمه من الدیوان

من شهر علم وعلی د رِ آن اتيک و  : رتول خدا صلی اللّه عليه وآله فرمود

رتول خدا صيلی اللّيه   . هر کس طالب دانش اتک، باید از د ر وارد شود 

م  همه مساتل ومعار  دینی اتک کيه بيراي دتيک    عليه و آله مرکز وجا

رتی به آن باید از راه مخصوصش وارد شد و خود او علی را د رِ ورودي 
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به این مرکز قرار داده اتک ، و هر کس اشيباه برود راه هدایک را گم کرده 

اتک ، موافق ومخالف به اعلميّک وبرتري علمی علی عليه السفم گيواهی  

 .داده اند 

از : مردي از معاویه  مسيأله اي پرتييد ، گفيک    : نقل کرده اتک کفبذي 

می خواهم پاتخ تو را : علی به پرس او علمش بيشير از من اتک ، گفک 

تاکک باش ، از مردي خوشک نمی آید کيه رتيول خيدا     : بشنوم ، گفک 

دانش او را  قوي ومحکم کرد ، بزرگان از اصحاب به این مو و  اعيرا  

علی اینجيا  : اي می پرتيد ، می گفک  اه کسی از عمر مسألهداشيند ، هر گ

دوتيک دارم پاتيخ خليفيه را    : اتک از او به پرس، آن شخص می گفک 

بلند شو برو ، خدا پاهایک را ناتوان گرداند ، تپس : گفک  بشنوم ، عمر می

 .اتم آن شخص را از دیوان بيک المال حذ  می کرد 



 
 
 
 
 

 
 31 ....................................................................................................... امام من و امام تو

  جا ع حضرت  لی ابن ابی طالب

و ر دَّ اللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ی نَالُوا خَيْرًا و کَفَ  اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيَالَ و کَانَ "

"اللَّهُ قَوِیًّا ع زِیزًا
1
 

و ]آنکه به مال  رتيده باشند به غيظ  اند ب  خداوند آنان را که کفر ورزیده

ز مؤمنيان برداشيک و خيدا    جنيگ را ا [ زحمک]برگرداند و خدا [ حسرت

 ناپذیر اتک همواره نيرومند شکسک

» : در روز خيبر نيازل شيد و گویيد    85توره احزاب آیه : ی گویدطيوت

  2.«کتخداوند با علی مومنان را از جنگيدن بی نياز کرده ا

 .3«تيفه لما قام عمود االتفم ال لو وا » :خطابالبن ا عمرقال 

، عميود خيميه اتيفم     لی عليه السفم نبوداگر شمشير ع! خدا توگند به»

 .«شد اتيوار نم 

ر قيرار  طي به اندازه علی خود را در معرض خ سهيچ ک» :گوید سابن عبا

 4.«نمی داد در جنگ

ابک کرد که هر یک او صروز احد شانزده  ربک به علی ا» :ابن اثير گوید

  5.«را به زمين می افکند ولی جبرتيل او را بلند می کرد
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ی ایجی در المواقف در مقایسه فضاتل امير المؤمنين عليه السفم بيا  و قا 

الراب  الشجاعة :نویسد خليفه اول به طور قطعی این مطلب را پذیرفيه و می

تواتر مکافحيه للحروب ولقاء األبطال وقيل أکابر الجاهلية حي  قال صل  : 

وتيواتر  ( لين لضربة علی خير من عبادة الثق) ا  عليه وتلم یوم األحزاب 

 1.وقاتعه فی خيبر وغيره 

رویارویی علی با قهرمانان عرب در جنگ ها و کشين بزرگان مشيرکان ،  

نشان از شجاعک او اتک و همين براي او بس که رتول خيدا در جنيگ   

 . ربه علی در خندق برتر از عبادت جن و انس اتک : احزاب فرمود 

آن حضيرت بيا ابيوبکر     و همچنين تعد اليدین تفييازانی نييز در قيياس    

 :نویسد  می

وأیضا هو أشجعهم یدل عليه کثرة جهاده فی تبيل ا  وحسن إقداميه فيی   

الغزوات وهی مشهورة غنية عن البيان ولهذا قال النبی صل  ا  عليه وتلم 

ال في  إال علی وال تيف إال ذو الفقار وقال صيل  ا  علييه وتيلم یيوم     

 2.دة الثقلين األحزاب لضربة علی خير من عبا

علی به دليل فراونی پيکارهایش در راه خدا و آثار ارزشمندش درجنيگ  

ها که نيازي به گفيگو ندارد شجا  ترین مسلمان اتک و به هميين جهيک   
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جيوانمردي نيسيک جيز عليی ، و     : بود که رتول خدا در باره وي فرمود 

یيک  يربه   : شمشيري نيسک مگر ذوالفقيار ، و در روز احيزاب فرميود    

 .شمشير علی از عبادت جن و انس بهير اتک 

لقد أعط  عل  ثفث خصال ألن تکون ل  خصيلة  » :عمر بن الخطاب قال

تزوی  النبي    :قال فسئل و ما ه ؟ منها احب ال  من أن أعط  حمر النعم،

صل  ا  عليه و آله ابنيه و تکناه المسجد ال یحل ألحد فيه ما یحل لعل  

  1.«و الرایة یوم خيبر

به عل  ته خصلک کرامک شده که اگر یک خصلک از آن بيه مين داده   » 

کيه داراى قيميک بسييار    ) شد براى من محبوبير از داشين شيران ترخ ميو  م 

به ازدواج در آوردن : بود، پرتيده شد آن خصاتل کدام اتک؟ گفک (هسيند

در مسيجد کيه    وو جاى گيرفين ا ( براى عل  عليه السفم)پيامبر دخيرش را 

چه که براى عل  حفل بود و گرفين  ل نبود بر هيچ کس در مسجد آنحف

 . «پرچم در جنگ خيبر

تيربازان   نیرومندترينفر از ن 4 »:دیگو امبريزاد شده پآراف  غفم  یاب ابن

 2.«اتفم نيوانسيند آن در باز کنند

 3.«نفر توانسيند از جا در حرکک دهند 76 گرید کیدر روا» 
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از جا  يبشر يرويهرگز آن در را با ن من» :عليه السفماميرالمومنين علی 

 نیي ا نيراتخ به روز بازپس مانیخداوند و با ا يروينکندم، بلکه در پرتو ن

"کار را انجام دادم 
1 

در تمامی غيزوات پيرچم   » :به اعيقاد اکثریک علماء اهل تنک که گفيه اند

  2.«ک علی بودتپيامبر در د

علی در جنگ خندق  برابر با تميامی اعميال   هر  ربک » :پيامبر فرمودند

  3.«کتامک بود ا

زمانی که حضرت علی به ميدان می رفيک ميی فرمودنيد    »:پيامبر فرمودند

  4.«فم به ميدان کفر     می رودتتمام ا

ی می دهم که خدا و سپرچم را فردا به ک» :پيامبر در جنگ خيبر فرمودند

ک تولش را دوتن او خدا و رک      می دارد و همچنيتولش او را دوتر

 5.«می دارد

زمانی که حضرت علی پرچمدار قریش را کشک و به » :ابن ابی راف  گوید

ول خدا عده اي از مشرکان را قيریش را دیيد و بيه عليی     تزمين افکند ر

يور داد به آنان حمله کند حضرت به آنان حمليه کيرد       و آنيان را    تد

ول خدا تجبرتيل گفک اي ر سپتشک پراکنده کرد و شيبة بن مالک را ک
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 35 ....................................................................................................... امام من و امام تو

ک و مين از  تک معناي برابري و برادري پيغمبر فرمود علی از من اتاین ا

داتی در صيم ابی راف  گوید در این هنگام ساو جبرتيل گفک منم از شما ه

  1.«يف اال ذوالفغارتمان پخش شد که می گفک ال فيی اال علی التآ

خيبر در قلعه را بلنيد کيرد و   حضرت علی در روز : جاب بن تمره گوید

مسلمانان از روي آن به باالي قلعه صعود کردند و قلعه را فيح کردند بعيد  

ها آن را تجربه کردند که کمير از چهل مرد جنگجوي عرب نيوانسيک آن  

 2.را بر دارد

اولين کسی که در راه ر ياي خيدا از   : امام تجاد عليه السفم می فرمایند

   3.ابی طالب بود جان خود گذشک علی ابن

صاحب کياب االتيعياب گوید در تمامی غزوات پيامبر پرچم تپاه پيامبر 

 4.در دتک حضرت علی بوده اتک

ابن هشام اتامی مقيوالن قریش در جنگ احد را نام می برد و یاد آور آن 

می شود که اکثریک اینها به وتيله حضرت علی کشيه شدند که همه اینهيا  

 5.ص و شجاعک امام علی می باشدنشانه ایمان و اخف
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 حضرت علی در جنگ خيبر

فردا مردى را به توى قلعه م  :فرمود -صلّ  اللّه عليه وآله  -پيغمبر اکرم 

فرتيم که خدا و پيغمبر را دوتک دارد، و خدا و پيغمبر هيم او را دوتيک   

 .و خداوند قلعه را به دتک او بگشاید. دارند و از جنگ روى برنم  تابد

 -عليه السّفم  -عل  . ازان هر کدام اميد داشيند که آن فاتح آن باشندترب

به  -صلّ  اللّه عليه وآله  -پيغمبر اکرم . در آن روز مبيف به دردِ چشم بود

جای  ! یا رتول اللّه : گفک  -عليه السّفم  -عل  .حرکک کن : او فرمود

آب دهان مبارک خود را  -صلّ  اللّه عليه وآله  -پيغمبر اکرم .را نم  بينم 

عل  . کشيد و پرچم اتفم را به دتيش داد -عليه السّفم  -به چشم عل  

! به چه چيز جنگ کنم ! یا رتول اللّه : عرض کرد -عليه السّفم  -

اشهد ان الاله االّ اللّه و اشهد انّ محمّداً رتول اللّه : به اینکه بگویند: فرمود

مگر . مالشان از طر  من محيرم اتک  وقي  که این را گفيند، خون و

عليه  -عل  . اینکه حق آن را ادا نکنند، حساب آنها هم با خداتک 

  1.به مفقات یهودیان خيبر رفک و فيح کرد -السّفم 

 :محمد اتماعيل بخاري در صحيحش داتيان را این گونه نقل می کند 
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نَ ت عْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَّ  اللَّيهُ ع لَيْيهِ   أَخْب رَنِی ت هْلٌ ر  ِی  اللَّهُ ع نْهُ ی عْنِی ابْ

و ت لَّم  ی وْم  خَيْب رَ لَأُعْطِي نَّ الرَّای ةَ غَدًا ر جُلًا یُفْيَحُ ع لَ  ی د یْهِ یُحِبُّ اللَّه  و ر تُولَهُ 

غَد وْا کُلُّهُمْ ی رْجُوهُ فَقَيالَ  و یُحِبُّهُ اللَّهُ و ر تُولُهُ فَب ات  النَّاسُ لَيْلَيَهُمْ أَیُّهُمْ یُعْطَ  فَ

أَیْنَ ع لِیٌّ فَقِيلَ ی شْيَکِی ع يْنَيْهِ فَب ص قَ فِی ع يْنَيْهِ و د ع ا لَهُ فَب رَأَ کَأَنْ لَمْ ی کُنْ بِيهِ  

 و ج  ٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أُقَاتِلُهُمْ ح يَّ  ی کُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ ع لَ  رِتْيلِک  ح يَّي   

تَنْزِلَ بِس اح يِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَ  الْإِتْلَامِ و أَخْبِرْهُمْ بِم ا ی جِبُ ع لَيْهِمْ فَو اللَّهِ لَيأَنْ  

 1.ی هْدِي  اللَّهُ بِک  ر جُلًا خَيْرٌ لَک  مِنْ أَنْ ی کُونَ لَک  حُمْرُ النَّع مِ

علييه و   از تهل بن تعد روایک کرده اتک گفک که رتول خدا صلّ  اللّيه 

فردا پرچم اتفم را به مردى خواهم تپرد کيه  : آله در روز خيبر ، فرمود 

دارد ، و خدا و  شود و خدا و رتول را دوتک م  خيبر به دتک او فيح م 

در ایين اندیشيه     مسلمانان آن شيب را . دارند  رتول هم او را دوتک م 

چيه کسي     تپري کرده و به اتيراحک پرداخيند که فردا پرچمدار اتيفم 

خواهد بود ؟ و اینک لحظه موعود فردا رتيده اتک ، همه چشيم هيا بيه    

دتک پيغمبر صلّ  اللّه عليه و آله دوخيه شده که پرچم را بيه دتيک چيه    

در این حال پيغمبر اکرم صلّ  اللّه علييه و  . آورد  شخص  به اهيزاز در م 

 عل  کجاتک ؟: آله فرمود 

. ليه السّفم به درد چشم گرفيار اتک عل  ع: یک  از حا ران پاتخ داد 

رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله حضرت عل  عليه السّيفم را نزدخيودش   
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طلبيد ، تپس آب دهان مبارک را به چشم عل  عليه السّفم ماليد و دعيا  

کرد بففاصله درد چشم برطر  شد ، آنچنان کيه از آغياز دردى نداشييه    

عليه و آله پيرچم پير افيخيار اتيفم را بيه      پيغمبر اکرم صلّ  اللّه ! اتک 

کنم تيا ماننيد    با این مردم نبرد م : حضرت عل  عليه السّفم داد و فرمود 

تپس خطياب بيه علي  علييه     . خودمان از نعمک اتفم برخوردار شوند 

اینک با کمال قدرت و توانات  و با آرامش خاطر به مسير : السّفم ، فرمود 

به خيبر رتيدى ، نخسک آنان را به آتيين اتيفم    خود ادامه بده همين که

به خيدا  . گردد به اطفعشان برتان  دعوت کن و آنچه بر آن ها واجب م 

اگر خدا بوتيله تو مردى را به اتفم هيدایک کنيد ، بهيير اتيک     ! توگند 

 .براي از شيران ترخ مو 

 :مسلم نيشابوري در صحيحش می نویسد 

ر تُولَ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  قَالَ ی وْم  خَيْب رَ لَيأُعْطِي نَّ   ع نْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ

ه ذِهِ الرَّای ةَ ر جُلًا یُحِبُّ اللَّه  و ر تُولَهُ ی فْيَحُ اللَّيهُ ع لَي  ی د یْيهِ قَيالَ عُم يرُ بْينُ       

يَس او رْتُ لَه ا ر ج اء  أَنْ أُدْع   لَه يا  الْخَطَّابِ م ا أَحْب بْکُ الْإِم ار ةَ إِلَّا ی وْم ئِذٍ قَالَ فَ

قَالَ فَد ع ا ر تُولُ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  ع لِيیَّ بْينَ أَبِيی طَالِيبأ فَأَعْطَياهُ      

  1إِیَّاه ا

پرچم اتيفم را در  : رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله در روز خيبر فرمود 

دارد و خداونيد   خدا و رتول را دوتک مي  دهم که  اخييار مردى قرار م 

                                                 
 . 083، ص  2  مسند احمد ، ج  222، ص  4صحیح مسل  ، ج  - 1
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آن روز بيود کيه   : عمر بن خطّاب گفيک  . کند  خيبر را به دتک او فيح م 

خواهان امارت بودم و در این رابطه با همدتيانم ، آهسيه تيخن گفييم و   

رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله مرا پرچمدار ( که اى کاش)کردم  آرزو م 

 .اتفم معرف  کند 

رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله، عل  را به حضور ( بر خف  انيظارول  ) 

 .طلبيد و پرچم اتفم را به دتک او داد 

 
 



  مر در صحن  جنگ

 روابط  مر با مشرکین

در جنگ احد خالد ابن وليد همراه توارانش امکان آن را یافک که عمر را 

 1.از دم تيغ بگذراند ولی چنين نکرد

می توانسک عمر بن خطياب را بکشيد وليی چنيين     در جنگ احد  رار 

 2.نکرد

در جنگ خندق نيز  رار بن خطاب فهري می توانسک عمر بن خطاب را 

 3.بکشد اما او را نکشک

عمر بن خطاب ميقابف به قيل رجال قریش نکرد و در عمل نيز چنين بود 

  4.و عمر در تمام جنگ هاي رتول خدا با کفار و یهود از صحنه گریخک

شمشير پدرم چهارصد درهيم نقيره خریيده بيود و     : دا  بن عمر گویدعب

معاویه شمشير پدرم را به ارث برد و اوهم از آن هيچ بکار نبرد و کسی را 

  5.نکشک

 

 

                                                 
 2/024مغازن  اقدن  - 1
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 فرار  مر در جنگ حنین

بخاري از ابوقياده انصاري روایک می کند که در جنگ حنين مسلمانان از 

ر گفيم چرا فرار ميی کنيی عمير    جمله عمرابن خطاب گریخيند من به عم

 1.گفک کار خداتک 

 فرار  مر ام جنگ یلسل 

این جنگ هم مثل جنگ خيبر بود؛ زیرا . جنگ تلسله در وادى رمل بود

نخسک پيغمبر اکرم  ابوبکر را به ميدان فرتياد، ول  او با لشکر گریخيک ،  

عيد از  تپس عمر را فرتياد، او نيز با افراد تحک فرمانش فرار کرد، ول  ب

 . را فرتياد و عل   با غنایم و اتيران برگشک  -عليه السّفم  -آنها عل  

این جنگ تلسله غير از جنگ ذات السفتيل اتيک کيه در تيال هفييم      

در آن جنيگ نييز ابيوبکر،    . هجرت به فرمانده  عمروبن عاص روى داد

عمر و ابو عبيده جراح ، تحک فرمانده  عمرو بن عاص بودنيد، چنانکيه   

  2.م مورخان گفيه اندعمو

 بریفرار ام جنگ  

پرچم را بيه دتيک   , دنديرت بريو اله به خ هيا  عل یاکرم صل امبريپ یوقي

او  یولي . فرتييادند  بير يبيه تيمک خ   یابوبکر دادند و او را هميراه جمعي  

                                                 
  سهیرة المصهطفی لهاکه    2/054  0/072کتاب تفسیر باب قول تعالی   یوم حنین اذا عجبتک  کثهرتک  دالئه  الصهدق     - 1

 84، نوراالبصار کبلنجی 387، کرح التجرید لقوکجی 728المعر ف 

 .283/  0، السیرة الحلبیة ج 257/  2، الکام  البن االثیر ج 243   242/  3السیرة النبویة البن هشام ج  - 2



و اله عمر را  هيا  عل یدفعه دوم رتول ا  صل. نکرد و فرار کرد یسيادگیا

 1.فرار کرد زياو ن یفرتيادند ول بريخبه  یبه همراه جمع

 فرار  مر ام جنگ احد

: براى افراد مسلمان در نکوهش فرار از جنگ ، کاف  اتيک کيه بگيویيم    

 :دیفرما یتوره انفال م 16و  15اتیخداوند ميعال در آ

هنگام  که با کافران در حال  که بر  د شما لشکرکشي   ! اهل ایمان اى 

و هر کس در آن .[ و نگریزید]ه آنان پشک نکنيد شوید، ب کنند روبرو م  م 

تزاوار خشم  از توى خدا شود و [ و بگریزد]موقعيک به آنان پشک کند 

گاه بدى اتک مگر جهيک اداميه    جایگاهش دوزخ اتک ودوزخ بازگشک

تازه نفس از مجاهدان براى حمله بيه  ]یا پيوتين به گروه   ادشمن،نبرد ب

 .باشد[  دشمن

بود که ابن قمئه به مصعب بن عمير حمله کيرد و او را   روز جنگ احد در

ابن قمئه نزد قریش برگشيک و ميژده   . کشک ، و پنداشک که پيغمبر اتک 

                                                 
ن حدیث بها سهند   ای: سپس مى روید. این حدیث را حاک  نیشابورى در کتاب خود، ب  همین نحو ک  رفتی  نق  کرده است  - 1

. ذهبى با تصریح ب  صحت آن در تلخیص مستدرک آ رده است -! صحیح نق  کده است ،  لى بخارى   مسل  ر ایت نکرده اند

   200ح  278/  2ترلمة االمام على بن أبى طالب من تاریخ دمش  البن عساکر ج : رالع: فرار أبو بکر   عمر در ر ز خیبر

 224ح  282، مناقب على بن أبى طالب البن المغازلى ص 2ط  272   272   234   232   233   207   205   203

/  3، البدایة  النهایة ج 050/  7، مسند أحمد ج 22/  3، أسد الغابة ج 50   52، خصائص أمیر المؤمنین للنسائی ص 2ط 

، الصحیح من سیرة النبی االعظ  253/  7، مصنف ابن أبى کیبة ج 223   222/  8، مجمع الز ائد ج 08/  2، الغدیر ج 287

ترلمة االمام على بن أبى طالب مهن تهاریخ   , 238/  2، الکام  البن االثیر ج 2، تذکرة الخواص، مسند البزاز ج 282/  0ج 

 .52، کذرات الذهبیة البن طولون ص 234   230   232ح  244/  2دمش  البن عساکر ج 
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مشرکان نيز به یکدیگر مژده م  دادند و م  ! داد که پيغمبر را کشيه اتک 

 .ابن قمئه او را کشک ! محمد کشيه شد! محمد کشيه شد: گفيند

لمانان از جا کنده شد، و به کل  پراکنده شدند و بيا  این خبر، دلهاى مس با

: چنانکه خداوند حکایيک مي  کنيد کيه     . ب  نظم  ، روى به فرار نهادند

نم  کردید و پيغمبير       هنگام  که از کوه باال م  رفييد و به کس  اعينا 

 1.داداز دنباليان شما را م  خواند و خدا تزایيان را به غم  روى غم  

آنها را ندا م  داد و مي    -صلّ  اللّه عليه وآله  -پيغمبر اکرم  آن روز در

ثابک   من پيغمبر هسيم ، هر کس . بيایيد! بندگان خدا! بندگان خدا: فرمود 

ماند بهشک از آنِ اوتک با این صدا و نظير آن ، آنيان را مي  خوانيد، بيا     

که به کس  کردند  م اینکه در آخر آنها قرار داشک ، ول  آنها طورى فرار 

 !توجه نداشيند

فيرار بيه وتييله گروهي  از     : و ابن اثير در تاریخ خود م  نویسند طبرى

مسلمانان به پایان رتيد که عثمان بن عفيان و دیگيران در مييان ایشيان     

 -بودند، آنها به اعوص رفيند و ته روز در آنجا ماندند، تپس نزد پيغمبر 

 -وآليه   هصلّ  اللّه عليي  -پيغمبر  وقي . باز گشيند -صلّ  اللّه عليه وآله 

  2!شما از جنگ روى برتافييد: آنها را دید فرمود

                                                 
  238/  2ب  کتاب الکام  ابن االثیر ج  مورد نیدر ا. 250: سورة آل عمران - 1

، سیرة المصطفى لهاک  معر ف ص  224/ 2، السیرة الحلبیة ج 223/  2، الکام  البن االثیر ج 230/  2تاریخ الطبرن ج  - 2

النبویة ، السیرة 28/  3، البدایة  النهایة ج 83/  23، البحار ج 38، االرکاد للشیخ المفید ص 523/  2، مجمع البیان ج 322

 2ق  0دالئ  الصدق ج . 88/  2، الدر المنثور ج  23/  25 قال ج  22/  25، کرح النهج للمعتزلی ج 55/  0البن کثیر ج 

 .072ص 



از جنگ و بازگشيک تيه روز بعيد    ..( عثمان و, عمر,ابابکر)این عده  فرار

آنان و گفيار پيغمبر به ایشان ، در همه کيب  که راج  به جنيگ احيد بيه    

 .تفصيل تخن گفيه اند، آمده اتک 

انس بن نضر عميوى  : اثير در تاریخ خود آورده اند که نيز طبرى و ابن  و

انس بن مالک به عمر و طلحه و گروه  از مردان مهياجر برخيورد، دیيد    

 چرا نم  جنگيد؟: دتک از جنگ کشيده اند، پرتيد

 .پيغمبر کشيه شد: گفيند

بعد از پيغمبر چه م  کنيد؟ به همانگونه که پيغمبر مُيرد، شيما هيم    : پرتيد

 .بميرید

بعد از مرگش . به دشمن حمله کرد و چندان پيکار نمود تا کشيه شد تپس

در بدن وى هفياد جاى زخم یافيند، و جز خواهرش کس  او را نشناخک   

 !و او نيز برادرش را به وتيله انگشيان زیبایش شناخک 

انس شنيد عده اى از مسلمانان که عمر و طلحيه در  : م  نویسند مورخين

کشييه   -صلّ  اللّه علييه وآليه    -قي  شنيدند که پيغمبر ميان آنها بودند، و

کس  از توى ما نزد عبداللّه ابن اب  تيلول  ! اى کاش : شده اتک ، گفيند

م  رفک و امان نامه اى ( رتيس منافقين که از این جنگ روى برتافيه بود)

 !!براى ما م  گرفک  -پيش از آنکه کشيه شویم  -از ابوتفيان 

اگر راتک باشد که پيغمبر کشيه شده اتک ! اى مردم : بن نضر گفک  انس

، خداى محمّد که کشيه نشده ؟ به همان نيک که محمّيد جهياد مي  کيرد،     
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 من از گفيه اینان از تو پوزش م  طلبم و از آنچه ایين ! خدایا. جنگ کنيد

 -ها کرده اند، بيزارى م  جویم ، تپس جنگييد تيا بيه شيهادت رتييد      

این داتيان را نيز تمام مورخان  که ماجراى .  -رکاته ر وان اللّه عليه وب

  1.جنگ احد را نوشيه اند، آورده اند

                                                 
 248، لباب االداب ص 25   23   22   22   23/  25 ج  247/  23کرح النهج الحدیدن ج : فرار عمر در ر ز أحد - 1

، سیرة المصطفى لهاک  74/  8، تفسیر الرازن ج 50  23/  23، البحار ج 38اد للمفید ص ، االرک275حیاة محمد لهیک  ص 

، 058/  2، دالئ  الصدق ج 88   83/  2عن، الدر المنثور ج  237/  3، الصحیح من سیرة النبی االعظ  ج 322معر ف ص 

، الکامه  فهی   223/  2، تفسهیر القمهى ج   738/  2، المغازى للواقدن ج 384/  0، حیاة الصحابة ج 232/  2کنز العمال ج 

 .238/  2التاریخ ج 



 طرم بر ورد با احاد ث نبوی حضرت  لی

عایشه می گوید علی ابن ابی طالب داناترین مردم نسبک به تينک پييامبر   

 1. اتک 

پيامبر فرمود علی دانش مند ترین امک من اتک به تينک و حيدیث مين    

 2.ناترین ایشان در قضاء و داوري بعد از منودا

در بيين خلفياء کسيی کيه بيشييرین      : تيوطی در کياب االتقان می نویسد

روایات تفسيري از او نقل شده علی ابن ابی طالب اتيک و روایيک از آن   

  3.ته تن جدا کم اتک و دليل آن زودتر مردن آن ها اتک

ان را بنویسيد تيا بيراي    پيامبر به حضرت علی فرمان داد که تخنان ایشي 

آیندگان و نسلهاي پسين باقی بماند و همچنين ميی فرميود ایين عليم را     

  4.بنویسيد که در دنيا و آخرت به شما تود می رتاند

هنگامی که حضرت علی نماز صبح بجا آورد در حال تعقيب نماز می ماند 

تا خورشيد طلو  کند هنگام طلو  خورشييد ، تهيدتييان ، مسييمندان و    

دیگر اقشار مردم نزد او جم  می شدند و به آنان دین و قرآن می آموخک 

 5.و در تاعيی خاص از این جلسه بر می خاتک

                                                 
، تهاریخ  0/228  2/255، تاریخ الکبیر البخهارن  0/33، استعیاب 48، ذخائر العقبی 2/280ریا  محب الدین طبرن  - 1

 38، مناقب خوارزمی 32/338مدین  دمشقی 

 283کفایة رنجی  - 2
 3/200سیوطی االتقان  - 3

 23/272کنزالعمال  - 4

 3/238کرح نهج البمغ  ابن ابی الحدید  - 5



 
 
 
 
 

 
 57 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 طرم بر ورد با احاد ث نبوی تویط  مر
عمر بن خطاب در نظر داشک تا تنن پيامبر : از عروة بن زبير نقل شده که

ن راي موافق خيود  را بنویسد او در این مورد با صحابه مشورت کرد و آنا

اما عمر در این کار تامل کيرد و پيس از   . را با نوشين حدیث اعفم کردند

من می خواتيم : یک ماه تصميم خود را گرفک و خطاب به اصحاب گفک

که تنن را بنویسم اما اقوال قبل از شما را به یاد آوردم که کيبی نوشييه و  

ا قسم من کياب خدا را در نييجه کياب آتمانی خود را رها کردند اما بخد

   1.با چيزي نمی پوشانم

به عمر اطف  دادند که کياب هاي در بين : قاتم بن محمد در حدیثی گوید

به من خبر رتيده که : مردم پيدا شده اتک وي نگران شده و به مردم گفک

کيبی در اخييار شماتک آگاه باشيد که محبوبيرین آن ها در نيزد خداونيد   

هرکس کيابی در اخييار دارد آن ها را بياورد تيا  . ا اتکاتيوار ترین آن ه

مردم تصور کردند که عمير درصيدد بررتيی    : در آن نظر کنم راوي گوید

کردن کيب و تر تامان دادن به آنهاتک لذا کيب خيود را آوردنيد، لکين    

آیيا مثنياتی   ( مثناه کمثناه اهل الکيياب )عمر آنها را به آتش کشيد و گفک 

     2.ل کياب جم  آوري کردیدهمانند مثنات اه

                                                 
 75 2/73، ابن عبد البر 2/73تدریب الرا ن سیوطی  - 1

 34، ابوری  5/230ابن سعد  - 2



مجموعه اي از روایات اتراتيلی بوده که یهودیان جم  آوري کرده و : مثناة

 .    با توجه به آن از تورات غافل شده اند

عمر ابيدا درصد بود تا تنک پيامبر بنویسد : یحيی بن جعده روایک می کند

ز آن بيه تميام   را بنویسد اما تپس به نييجه رتيد که آن را ننویسد پيس ا 

     1.هرکس چيزي از تنک پيغمبر دارد آن را محو ونابود کند: شهرها نوشک 

ما نمی توانسييم بگویيم قال رتو ا  مگر آنکيه عمير   : ابوهریره می گوید

 2.چشم از جهان بسک

عمر عامل اصلی من  ونگارش حدیث در اتفم بود واین کار او با ممانعک 

  3.آغاز گردید "حسبناکياب ا "و گفين  از نوشيه شدن وصيک پيامبر

 حدیث اریکه و انطباق آن با ابوبکر و عمر 

اهل تنک در مو و  نقل حدیث روایيی از پيامبرخدا نقل کيرده انيد کيه    

 .نشان دهنده پيش بينی آن حضرت در این زمينه اتک

آگاه باشيد که به من قرآن و حقایقی بيه مثيل   : حضرت رتول می فرماید

شده اما نزدیک اتک شخصی بر اریکه و تخک خود تکييه زده و   آن داده

آنچه از حفل الهی در آن یافييد . بگوید برشما باد که به قرآن روي آورید 

حفل شمارید و آنچه از حرام یافييد حرام دارید اما اي مردم بدانيد آنچيه  

                                                 
 2/75ابن عبد البر  - 1

 2/328تاریخ ابن کثیر  - 2

 2258ح 0، المستدرک حاک  ج2/223صحیح بخارن  - 3
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 رتول خدا حرام کرده حرام کرده همانند چيزي اتک که خدا حرام فرموده

     1.اتک 

طبق روایات اهل تنک اولين کسی که مردم را از نقل حيدیث مني  نميود    

فف تحدثو عن رتول ا  شيئا فمين  "ابوبکر بود و این تعبير را به کار برد 

 2. "تالکم فيولو بيننا و بنکم کياب ا  فيعلو حفله و حرمو حرامه

ر حسبنا کياب ا  را به و قبل از ابوبکر ، عمر در آتيانه شهادت پيامبر تعبي

  3.زبان آورد که مان  از نگارش وصيک رتول خدا گردید

کان عمر ازا اتيعمال خرج معهم یعشيهم فيقول جيردوا  : )طبري می نویسد

هير گياه عمير حياکمی را بيراي      ( و اقلو الروایة عن محمد و انا شریککم

ود می شهري انيخاب می کرد وي را بدرقه کرده و در  من توصيه هاي خ

گفک قرآن را از هر مطلب غير قرآنی تجرید و جدا کنييد نقيل حيدیث از    

     4.پيغمبر محمد را کم کنيد و من در ثواب آن با شما شریکم

عمر ته نفر از صحابه یعنی ابن مسعود ابودرداء ابيا مسيعود انصياري در    

مدینه حبس کرده و به آنان گفک شما از پيامبر فراوان نقل حدیث کردیيد  

 5.ین عده در حبس بودند تا عثمان آنها را آزاد کردا

                                                 
 2/233، سنن دارمی 223تا2/237، مستدرک حاک  4 2/7، سنن ابن مال  3/233سنن سجستانی  - 1

 2/0ذهبی  - 2

 2/223صحیح بخارن  - 3

  22/323، کرح نهج البمغ  ابن ابی الحدید 3/233تاریخ طبرن  - 4

 2/257، ابن سعد 53، اضواء علی السن  2/4ذهبی  - 5



قرظبه بن کعب نقل کرده آنگاه که عمر ما را به عراق گسيل داشک تا نقطه 

صدرا ما را پياده مشایعک کرد تپس گفک می دانی چرا همراه شما آميدم  

گفيم جهک احيرام و تکریم آمده اي گفک عفوه بر نظر دیگيري داشييم و   

شهري عزیمک می کنيد طنيين قيرآن ميردمش همچيون      آن اینکه شما به

مبادا با نقل حدیث از پييامبر آنيان را از   . زنبوران عسل به گوش می رتد

قرآن باز دارید نقل حدیث را کم کنيد و من در ثواب آن با شيما شيریکم   

چون قرظه به عراق رتيد مردم به او گفيند حدیثی براي ما نقل کن او در 

     1.از این کار نهی کرده اتک پاتخ گفک عمر ما را

من االن احادیثی را می گویم که اگر در زمان عمر می : ابوهریره می گفک

  2.گفيم او ترم را می شکسک

  مر و بد ع قص  گو ی در مسجد

عمر که به شدت مان  از نقل و نگارش حدیث می شد با این حال تميم بن 

 .به داتيان ترایی بپردازد اوس داري اجازه داد علنا در مسجد رتول ا 

بعد : با قصه گویان مبارزه نمود و فرمود( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

از من قصه گویان  خواهند آمد که خداونيد نظير رحميک بيه آنيان نمي        

 3.فرماید

                                                 
 2/4ذهبی  - 1

 74/030تاریخ مدین  دمشقی  - 2

 23/242کنزالعمال  - 3
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زهري از تاتب بن یزید نقل می کند که اوليين داتييان تيراي تمييم بين      

جازه گرفک لذا بيی پيروا در مسيجد ميی     داري، او از عمر براي این کار ا

   1.ایسياد و داتيان می گفک

این کاهن مسيحی که هواي مسييحيک و رهبانييک حييی پيس از اتيفم      

آوردن همراه او بود اولين کسی بود کيه قصيه گيویی در مسيجد را پایيه      

  2.گذاري کرد و تقریبا تمام روایات بر این مطلب اتفاق دارند

ه گویی در ميان مسلمانان به صيورت عيادي در   کم کم نقل داتيان و قص

آمد تا جایی که این قصه گویان که اغلب از دانش و درایک و حدیث بيی  

بهره بودند به تاخين پرداخين داتيانها و افسانه هاي خرافيی بيه منظيور    

جلب نظر عوام می پرداخيند تا جایی که حجيم کثييري از اتيراتيليات و    

 . خش شدخرافات عاميانه ميان مردم پ

بدعک قصه گویی در زمان خففک عمر به وجود آمد و : ابوشهبه می گوید

در تالهاي بعد به صورت حرفه اي در آمد و رفيه رفيه کسيانی وارد ایين   

ميدان شدند که بهره چندانی از علم نداشيند و چون از اهل حدیث نبودنيد  

نيد و  و احادیثی چندانی به خاطر نداشيند، دتک به جعل حيدیث ميی زد  

بيشير کسانی که نزد آنان حا ر می شدند و به تخنانشان گوش می دادند 

جاهفن و عوام الناس بودند؛ لذا در این ميدان به جوالن می پرداخينيد و  

                                                 
 344ص2اعمم النباء جسیر  - 1

 258فجر االسمم  - 2



مطالبی آنچنان شگفک آور می تاخيند که غرابک و نيامعقولی آن هميشيه   

    1.حيرتزاتک

ه تميم الداري که به قصه تميم بن اوس بن خارجه معرو  ب: ابن اثير گوید 

گویی پرداخک و در این زمينه از عمر بن خطاب اجازه طلبيد و عمر نييز  

  2.به او اجازه داد

 "از قراتن دیگر بدتک می آید که عمر بن خطاب از تميم داري با عنوان 

 3.یاد کرده اتک "خير اهل المدینه 

حبار در زمان کعب اال: همچنين به طوري که در مناب  تاریخی آمده اتک 

خليفه دوم از یمن به مدینه آمد و اتفم آورد وي قصد داشک که از مدینه 

به بيک المقدس برود زیرا محبوبيرین مکانها در نزد او همان بيک المقدس 

بود اما به تقا اي خليفه دوم در مدینه تاکن شد و از جانب خليفه اجازه 

 4.بپردازد یافک تا براي مردم به ذکر اخبار و قصه گویی

 کعب مردم را به کفر دعوت م  کند

روزى کعب نزد عمر : ابن مردویه از عبدالرحمن بن ميمون نقل م  کند که

مرا خبر ده، شفاعک محمّد در روز قيامک به : بن الخطاب رفک، عمر گفک

 کجا م  انجامد؟ 

                                                 
  2338محمد بن ابو کهب  قاهره 83 88االسرائیلیات   الموضاعات ص - 1
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ميا  : )خداوند م  فرماید. خداوند در قران به تو خبر داده اتک: کعب گفک

پس خداونيد در آن روز  : کعب گفک 1(ح يّ  أَتانَا الْي قينُ... کَکُمْ ف  ت قَرت لَ

شفاعک م  کند تا به کس  م  رتند که حي  یک نمياز نخوانيده و هييچ    

مسکين  را اطعام نکرده و به آخرت اصف ایمان نيياورده اتيک، و چيون    

وجود شفاعک به این گروه م  رتد، احدى باق  نم  ماند که در او خيرى 

  2.داشيه باشد

در اینجا کعب بيان کرد که کفّار و کسان  که نماز نم  خوانند داخل بهشک 

و با این بيان، به شيوه اى شيطان  بيه ایميان نيياوردن و نمياز     . م  شوند

 !نخواندن و زکوة ندادن دعوت کرد

غزالی قصه گویی در مساجد را از کارهاي زشک و حرام می شمارد و آن 

جایز نيسک فردي در مجلس قصيه  : طل دانسيه ، و می گوید را بدعک با

حا ر شود مگر آنکه منظورش بر او و ابطال تخنانش باشد و اگر بر این 

کار قادر نيسک ، حق ندارد به این بدعک ها گوش فرا دهد، زیرا خداونيد  

يْرِهِ فَأَعْرِضْ ع نْهُمْ ح يَّ  ی خُو ُواْ فِی ح دِیثٍ غَ: خطاب به پيغمبرش فرمود 

   3.از ایشان روى برتاب تا در تخن  غير از آن درآیند

                                                 
 34تا  32ى  ى مدثر آی  سوره - 1

 7/287الدرالمنثور  - 2
 002ص 2احیاء العلوم محمد غزالی ج - 3



  لی  السالم طرم ریید  ب   الفع امیرالمومنین  لی ابن ابی طالب

 آ نده ام مبا  پیامبر ا بار

السفم زد  هيعل یخدا بر شانه عل امبريپ يروز: سدینو یم دیالحد یاب ابن

 ياتک و برا یدر دل قوم که میگريم ییها نهيک يبرا: و فرمود سکیو گر

ابين   زيي و ن. کنند مگر پس از آن که ميرا از دتيک بدهنيد    یتو آشکار نم

 يا: ديالسيفم پرتي   هيي عل یجمله علي  نیا انيپس از ب: سدینو یعساکر م

. صيبر کين  : فرميود  امبريي پ سيک؟ يمن در آن هنگام چ فهيخدا وظ رتول

به : ؟حضرت فرمود شودياگر نيواتيم صبر کنم چه م: فرمودند نيرالمومنيام

  1.افياد یزحمک خواه

تمعک النبی صيل  اللّيه علييه     :نویسد عساکر به نقل از عمار یاتر می ابن

تيقاتلک الفئة الباغية وأنک علي  الحيق، فمين ليم     ! یا علی»: وتلّم یقول

 2. «ینصرک یومئذ فليس منّی

بيه  !   یا علي : پيامبر اتفم صلی ا  عليه وآله وتلم شنيدم که فرمود  از 

کنند  و تو بر حقي ؛   خبر با تو نبرد م  زودى گروه بد تيرت و از خدا ب 

 . کند ، از امک من نيسک  کس  که در آن روز به یارى تو قيام نم 

 3. االمه تيغدر بک بعدي یا علی ان

 . بعد از من، این امک در حق تو خيانک می کنند 

                                                 
 025/  2دمش   ن یمد خی، تار 234/  3کرح نهج البمغ   - 1
 720/ 20، کنز العمال  340/ 32تاریخ مدینة دمش   - 2
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  1. غاتن فی صدور قوم ال یبدونها لک اال بعدي  

کينه هایی در درون تينه هاي مردم می بينم که این کينه ها بعيد  ! یا علی 

 . منصه ظهور خواهد رتيدبه از من 

امييم روشين    يتو  برا ": فرمود یو آله به عل هيا  عل یرتول خدا صل  

"آنچه را که بعد از من در آن اخيف  خواهند کرد يتاز یم
2  

امک پس از او با  همانا:فرمودند نيرالمومنيمو آله به ا هيا  عل یصل غمبريپ

  3!زنديخ یبرم لهيبه مکر و ح(  ) یعل

جهيداً قيال    يبعيد  یانيک تييلق   امّيا :فرميود  نيرالمومنيرتول خدا به ام

تفمه من  یف: و آله هيا  عل یقال صل ؟ینیتفمه من د یف: نيرالمومنيام

 4. نکید

. خواهد آميد  شيتو پ يبرا یتخي یباش که همانا پس از من زندگان آگاه

در : من تالم خواهد ماند؟حضيرت فرميود   نید: فرمود(  ) یحضرت عل

 .تو تالم خواهد ماند نیها د یتخي

  5ياال من بعد بدونهایصدور اقوام ال ی غاتن ف ":قال رتول ا 

 "تازند مگر پس از من یاتک که آشکار نم یجماعي نهيدر ت ییها نهيک

                                                 
 32/022،تاریخ دمشه   3/234، کرح نهج البمغة  22/72،معج  کبیر  2/324،مسند أبی یعلى 8/228مجمع الز ائد - 1

 0/055، میزان االعتدال ذهبی 20/233،تهذیب الکمال مزن
 222/  0مستدرک الصحیحین  - 2
 7/254 کنز العمال  22/227بغداد  خی،تار 7/028 ریابن کث خیتار - 3
 233/ 0مستدرک  - 4
 2/07 ی، مقت  خوارزم232ص یرنج  ی، الکفا 223/ 2ضره الن ا یالر - 5



  1!ففتقاتلن يبعد یانّک تيبيل یعل ای: فرمود نينرالموميرتول خدا به ام

بيود، پيس مبيادا     یها روبرو خواه یهمانا تو پس از من با تخي یعل يا

 مقاتله کنی

: أبی أیوب األنصاري فی خففة عمر بن الخطاب ر ی اللّه عنيه قيال   عن

أمر رتول ا  صل  ا  عليه وإله وتلم ، علی بن أبی طالب بقيال الناکثين 

  2.القاتطين والمارقينو

رتيول خيدا   : ابو ایوب انصاري در زمان خففک عمر بن الخطاب گفک   

صلی ا  عليه وآله وتلم به علی بن أبی طالب عليه السفم دتيور داد کيه  

 . با ناکثين ، قاتطين و مارقين بجنگد 

أمرنا رتول ا  صل  ا  علييه وآليه بقييال    : أبی تعيد الخدري ، قال  عن

أمرتنا بقيال هؤالء ! یا رتول ا  : فقلنا ! الناکثين ، والقاتطين ، والمارقين 

  3.م  علی بن أبی طالب ، معه یقيل عمار بن یاتر: فم  من ؟ فقال ! 

رتول خدا صلّ  اللّيه علييه و   : از ابو تعيد خدرى روایک شده که گفک  

عرض کردیم . مان داد آله  ما را به نبرد با ناکثان و قاتطان و مارقان ، فر

فرمایيد با این گروه نبرد کنييم ، اینيان بيا چيه      شما که م ! یا رتول ا  : 

و عمار هم بيا  .  فمبا عل  بن ابيطالب عليه السّ: جنگند ؟ فرمود  کس  م 

 ! .رتد  کند ، به شهادت م  حمایي  که از عل  عليه السّفم م 
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ک انيصياب  اتيک و خففيک    معيقد بيه خففي  ( عليه السفم)حضرت امير 

داند ، این نکيه در جياى جياىِ نهي      انيخاب  را مخالف کياب و تنک م 

حضرت در خطبه دوم نه  البفغه، خففيک را  . خورد  البفغه به چشم م 

گواه بر ادعياى  ( ص)دانسيه و وصيک پيامبر گرام  ( ص)ویژه آل محمد 

 : کند  خویش بيان م 

  1.وفيهم الوصيّةُ والوِراثةُ ولهم خصاتصُ حقِّ الوالیة،

والیک حق مسلم آل محمد اتک ، و این ها وصي  و وارث رتيول اکيرم    

 . صل  اللّه عليه وآله هسيند 

 : نویسد  و در نامه خود به مردم مصر م 

فو اللّه ماکان یُلْقَ  فی رُوعِی وال ی خْطُرُ بِبالی أنّ الع رَب تُزْعِ ُ هيذا األمْيرَ   

 2.ه عليه وآله عن أهل بييه ، وال أنّهم مُنَحُّوهُ ع نّی من بعدهمن بعده صل  اللّ

کرد که ملک عرب ایين   بخدا توگند باور نم  کردم، و به ذهنم خطور نم 

چنين به توصيه هاى رتول اکرم پشک و پا زده، و خففيک را از خانيدان   

 . رتالک دور تازد

 : فرماید  م  73و در خطبه 

                                                 
ص  2، کرح نهج البمغة ابن أبی الحدید ج 34ص  2طبة خ( صبحی الصالح ) ، نهج البمغة 03ص  2نهج البمغة عبده ج  - 1

 . 338ص  0، ینابیع المودة قند زن حنفی ج 208
: ، کتاب  إلى أه  مصر مع مالك األکتر لمّا  اله إمارتها، کرح نهج البمغ  ابن أبهی الحدیهد  72نهج البمغة، الکتاب الرق   - 2

 .مؤسسة الحلبی القاهرة . الدکتور ط  الزینی طبتحقی   200/2: ، اإلمامة  السیاسة252/24،  85/7



ی أَح قُّ النَّاسِ بِه ا مِنْ غَيْرِي و  و  اللَّهِ لَأُتْلِم نَّ م ا ت يلِم کْ أُمُيورُ   لَقَدْ ع لِمْيُمْ أَنِّ

الْمُسْلِمِينَ و  لَمْ ی کُنْ فِيه ا ج وْرٌ إِلَّا ع لَیَّ خَاصَّةً الْيِم اتاً لِأَجْرِ ذَلِک  و  فَضْلِهِ و  

 .جِهِزُهْداً فِيم ا تَنَافَسْيُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ و  زِبْرِ

! همانا ميدانيد که تزاوارتر از دیگران به خففک من هسيم، توگند به خدا

نهم، تا هنگام  که او ا  مسلمين روبراه  به آنچه انجام داده اید گردن م 

باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگرى تيم نشود، و پاداش این گذشک 

ه زر و زیيورى کيه   و تکوت و فضيلک را از خدا انيظار دارم، و از آن هم

 .بدنبال آن حرکک ميکنيد، پرهيز ميکنم

خففک خلفا را مبين  بير اتياس دموکراتي     ( عليه السفم)حضرت امير 

داند ؛ بلکه صراحک دارد که حکومک را بيه اتييبداد قبضيه کردنيد ؛      نم 

 :همان طورى که در خطاب به به ابوبکر فرمود 

لقرابينا من رتول اللّه صيل  اللّيه   ولکنّک اتيبددت علينا باألمر وکنّا نرى 

 1. عليه وتلم نصيباً حيّ  فا ک عينا أب  بکر

، خففيک   تو در حق من اتيبداد کردى و بخاطر جایگاه من با رتول اکرم

حق مسلم من بود، که قطرات اشک ابوبکر بيا شينيدن ایين تيخن علي        

 .ترازیر گشک

 1نُقِلَ إِلَ  مُنْيَقَلِهِ الْآنَ إِذْ ر ج    الْح قُّ إِلَ  أَهْلِهِ و  

                                                 
، کتهاب  (2458ح  428ص : چاپ لدیهد )، 253، ص 5، کتاب المغازن، با غز ة خیبر، مسل ، ج 82/5: صحیح البخارى - 1

 .النورَث ما ترکناه صدقة ( ص)الجهاد، باب قول النبی 
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و هم اکنون با قبول والیک من ، حق به حقدار رتيد ، و حقيقک بجایگياه  

 .اصلی خود منيقل گشک 

یعنی تا به حال ، حق مرا غصب کرده بودید و به کسيانی داده بودیيد کيه    

 . حقشان نبود و لياقک این مقام را نداشيند 

 :نویسد  در نامه خود به مردم مصر م 

و اللَّهِ م ا کَانَ یُلْقَ  فِی رُوعِی و  ال ی خْطُرُ بِب الِی أَنَّ الْع رَب  تُزْعِ ُ ه يذَا الْيأَمْرَ   فَ

مِنْ ب عْدِهِ ص ع نْ أَهْلِ ب يْيِهِ و  ال أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ ع نِّی مِنْ ب عْدِهِ فَم يا ر اع نِيی إِلَّيا    

هُ فَأَمْس کْکُ ی دِي ح يَّ  ر أَیْکُ ر اجِع ةَ النَّاسِ قَدْ انْثِي الُ النَّاسِ ع لَ  فُلَان یُب ایِعُونَ

ر ج ع کْ ع نِ الْإِتْلَامِ ی دْعُونَ إِلَ  م حْقِ د یْنِ مُح مَّد ص فَخَشِيکُ إِنْ لَمْ أَنْصُيرِ  

أَعْظَيم  مِينْ    الْإِتْلَام  و  أَهْلَهُ أَنْ أَر ى فِيهِ ثَلْماً أَوْ ه دْماً تَکُونُ الْمُصِيب ةُ بِهِ ع لَیَّ

فَوْتِ وِالی يِکُمُ الَّيِی إِنَّم ا هِی  م يَا ُ أَیَّام قَلَاتِلَ ی زُولُ مِنْه ا م ا کَانَ کَم يا ی يزُولُ   

السَّرَابُ أَوْ کَم ا ی يَقَشَّ ُ السَّح ابُ فَنَه ضْکُ فِی تِلْک  الْأَحْد اثِ ح يَّ  ز اح  الْب اطِلُ 

 2ینُ و  تَنَهْنَه و  ز ه قَ و  اطْم أَنَّ الدِّ

کرد که ملک عيرب   به خدا توگند باور نم  کردم و به ذهنم خطور نم   

این چنين به توصيه هياى رتيول اکيرم پشيک و پيا زده و خففيک را از       

                                                                                                     
، کرح نهج البمغة ابن أبی الحدید ،  34ص  2الخطبة  ، ( ح صبحی الصال)   نهج البمغة  03، ص  2نهج البمغة عبده ، ج  - 1

 . 338، ص  0، قند زن حنفی ، ج    ینابیع المودة  208، ص  2ج 

 
، کتاب  إلى أه  مصر مع مالك األکتر لمّا  اله إمارتها ، کرح نهج البمغ  ، ابن أبی الحدید ،  72نهج البمغة ، نام  کماره  - 2

بتحقی  الدکتور طه  الزینهی ، ط    200، ص 2  اإلمامة  السیاسة ، ابن قتیب  الدینورن ، ج  252، ص 24  ج  85، ص  7ج 

 .مؤسسة الحلبی القاهرة 



خاندان رتالک دور تازد ، تنها نگران  من ، روى آوردن بيدون حسياب   

کيه شاخصيه    مردم به طر  ابوبکر بود ؛ ول  من زیر بار این چنين بيعي 

هاى دین  نداشک نرفيم ، تا آنجا که دیدم گروهي  ، از اتيفم برگشييه و    

کمر همک بسيه اند و ( صل  ا  عليه وآله وتلم ) براى نابودى دین محمد 

ترتيدم اگر به یارى اتفم و مسلمانان بر نخيزم ، باید شاهد رخنه جبران 

نم ، که این مصيبک بر من ناپذیرى در دین باشم و یا نابودى آن را نظاره ک

دشوارتر از رها کردن حکومک بر شماتک که کاالى چند روزه دنياتک ، 

گذرد چنانکه تيراب ناپدیيد شيود ، و یيا چونيان       وبه زودى ایّام آن م 

 .گردد هاى ابر که زود پراکنده م  پاره

پس در ميان آن همه آشوب و غوغا بپا خواتيم تا آنکيه باطيل از مييان    

 .ن اتيقرار یافيه و آرام شد رفک ، ودی

أنا عبد ا  وأخو : ثم إن عليا کرم ا  وجهه أت  به إل  أبی بکر وهو یقول 

أنا أحق بهذا األمر منکم ، ال أبایعکم : رتوله ، فقيل له بای  أبا بکر ، فقال 

  1.وأنيم أول  بالبيعة لی

من بنده : مود را نزد ابوبکر آوردند ، فر( عليه السفم ) هنگامی که علی 

با : گفيند . هسيم ( صلی ا  عليه وآله وتلم ) خدا و برادر رتول خدا 

                                                 
 .28، ص  2االمامة  السیاسة ، بتحقی  الزینی ، ج  - 1

 



 
 
 
 
 

 
 71 ....................................................................................................... امام من و امام تو

ترم ، با  من از همه شما براي خففک شایسيه: ابوبکر بيعک کن ، فرمود 

 .کنم ؛ بلکه تزاوار این اتک که شما با من بيعک کنيد  شما بيعک نمی

 احیجاج ب  حد ث غد ر

انشد اللّه من تم  رتول اللّه : د الناس ، فيقول شهدت عليّاً ف  الرحبة ینش

مين کنيک ميواله فعلي      : یوم غدیر خم : یقول (صل  ا  عليه وآله وتلم)

 ( .و ال یقم االّ من قدر رآه)مواله ، لمّا قام فشهد ، 

نشهد : فقام اثنا عشر بدریّاً کأنّ  أنظر إل  أحدهم فقالوا : قال عبد الرحمن 

: ، یقول یيوم غيدیر خيم    ( صل  ا  عليه وآله وتلم)لّه انّا تمعنا رتول ال

بل  یا رتول : ألسک أول  بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواج  امّهاتم ؟ فقلنا 

فمن کنک مواله فعل ّ مواله ، الّلهم وال من وااله وعاد من عاداه : قال . اللّه 

 1.دعوتهإل  أن قال فقام االّ ثفثة لم یقوموا فدعا عل  فأصابيهم . « 

را در ميدان شهر دیدم که از مردم درخواتک و تقا ا ( عليه السفم ) علی 

صلی ا  عليه وآله وتلم ) کرد تا هر کسی در غدیر خم از رتول خدا  می

شما را به خيدا  : این حدیث را شنيده اتک ، گواهی دهد ، و می فرمود ( 

                                                 
ر المعارف بمصر بسند صحیح ، ط دا  872، ح  288، ص 2، ط المیمنیة بمصر   ج  228، ص  2مسند احمد بن حنب  ، ج  - 1

، 25  کنهز العمهال ، ج    537، ح  22، ص 2ج    تاریخ دمش  ، ابن عساکر الشافعى ، ترلمة اإلمام علهى بهن أبهی طالهب ،     

، بسند صهحیح ، ط المیمنیهة    043، ص 3مسند احمد بن حنب  ، ج.  78،  2،   فرائد السمطین ، ج  2، ط  303، ح  252ص

  مجمع الز ائد  530، ح 4، ص 2ج( علی  السمم)الشافعى ، ترلمة اإلمام علىّ بن ابیطالب بمصر   تاریخ دمش  ، ابن عساکر 

  ، ط الغهرى ،  23، ط الحیدریهة   ص   57،  صحّح  ، کفایة الطالب ، کنجى الشهافعى ، ص   233، ص 8هیثمى الشافعى ، ج

، ص   5ة  النهایة البن کثیهر الشهافعى ، ج   ، ط بیر ت   البدای 33، ط الحیدریة   ص  233خصائص النسائى الشافعى ، ص 

222 . 



 عليه وآله وتلم صلی ا ) اید که رتول خدا  قسم اگر در غدیر خم شنيده

هر کس من موال و رهبر او هسيم ، علی پس از من رهبير او   ": فرمود ( 

 .بپا خيزد و شهادت دهد  "اتک 

دوازده نفر از آنيان کيه در بيدر حضيور داشييند ،      : گوید  عبد الرحمن می

) غدیر پيامبر خدا   دهيم که در روز ما شهادت می: حرکک کردند و گفيند 

آیا من بر جان شما مؤمنان ! اي مردم : فرمود ( وآله وتلم صلی ا  عليه 

آري ، ایين چنيين   : والیک ندارم و همسرانم مادران شما نيسيند ؟ گفيييم  

ميوالي او  پس هر کس که من : آن حضرت فرمود . اتک اي رتول خدا 

دوتک بدار آن که او را دوتک ! خدوندا . هسيم ، علی نيز موالي او اتک 

 .بدار آن که او را دشمن بدارد  بدارد و دشمن

علييه  ) ته نفر از حا ران در غدیر خم در مجلس علی : گوید  راوي می 

حا ر به شهادت نشدند ، علی عليه السفم در حق آنيان نفيرین   ( السفم 

 .ه نفر به نفرین آن حضرت گرفيار شدند کرد که هر ت

 کسانی ک  انکار کردند حد ث غد ر را

و کيم قوم فما فنوا من اليدنيا حيي    : گوید یخ دمشق میابن عساکر در تار

 1عموا و برص 

                                                 
 238، ص32تاریخ دمش ، ج - 1
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علييه  )تعدادي از صحابه، کيمان کردند حيدیث غيدیر را و اميرالميؤمنين     

آنها را ( عليه السفم)در حق آنها نفرین کرد و نفرین حضرت علی ( السفم

 . گرفک

بوجهه برص أنس بن مالک کان :ابن قييبه دینوري در المعار  می نویسد 

وذکر قوم أن عليا ر ی ا  عنه تأله عن قول رتيول ا  صيل  ا  علييه    

وتلم اللهم وال من وااله وعاد من عاداه فقال کبرت تنی ونسيک فقال ليه  

 1. علی ر ی ا  عنه إن کنک کاذبا فضربک ا  ببيضاء ال تواریها العمامة

يسی مبيف شده بود ، أنس بن مالک از ناحيه صورتش به مرض و بيماري پ

تو در غدیر خم : از وي تؤال کرد ( عليه السفم ) نقل شده اتک که علی 

ام و  پيير شيده    مين : اي ؟ گفيک   را شنيده« اللهم وال من وااله » حدیث 

  گيویی ،  اگير دروغ ميی  : فرميود  ( عليه السيفم  ) علی . ام  فراموش کرده

ات هيم نيوانيد آن را     ماميه کند کيه ع   خداوند تو را به مرض پيسی مبيف

 .بپوشاند 

وروى عثمان بن مطر  أن رجف تأل أنس بن مالک فی آخر عميره عين   

إنی آليک أال أکيم حدیثا تئلک عنه فيی عليی   : علی بن أبی طالب ، فقال 

 2.بعد یوم الرحبة ، ذاک رأس الميقين یوم القيامة ، تمعيه وا  من نبيکم

                                                 
 . 43ص  - 3ج  -ابن أبی الحدید  -  کرح نهج البمغة  583المعارف ، ابن قتیبة ، ص  - 1

 . 43ص   3ابن أبی الحدید  ج  -کرح نهج البمغة  - 2



ردي از أنس بن مالک در اواخر عمرش از م: کند  عثمان بن مطر  نقل می

ام که پس از حادثيه   من عهد کرده: تؤال کرد ، گفک ( عليه السفم ) علی 

در ميدان شهر ، هييچ حيدیثی را در   ( عليه السفم ) شهادت خواهی علی 

تر دتييه پرهيزکياران در روز   ( عليه السفم ) باره وي انکار نکنم ، علی 

 .این حدیث را از پيامبر شنيدیم قيامک اتک ، به خدا قسم 

 :براء بن عازب 

ایشان نيز در آن روز حضور داشک ؛ اما ميأتفانه همانند أنس ، انکار کرد 

و با نفرین امام چشمانش را از دتک داد ، تا درتی باشد براي او که دیگر 

 1.چشمانش را بر روي حقایق نبندد 

ز از دتک داد و کور از دنيا چشمانش را در این رو  او نيز: زیدن بن ارقم 

 2.رفک

وي نيز از کسانی اتک که گرفييار نفيرین اميير    : جریر بن عبداللّه البجل 

 3.المؤمنين عليه السفم شد

توان ادعا کرد که امير المؤمنين عليه السفم خيودش را اميام    آیا بازهم می

 !دانسيه اتک ؟ نمی

                                                 
 .، ط الهور   األربعین حدیثاً ، الهر ى مخطوط  583 ، عبید اللّ  اآلمرتسرى الشافعى ، ص أرلح المطالب  - 1
طهران   کرح نهج البمغة ، ابن أبی الحدید ، ج  2، ط  00، ح  20مناقب على بن أبی طالب ، ابن المغازلى الشافعى ، ص  - 2

 . 004، ص 0، ط مصر ، تحقی  محمد ابوالفض    السیرة الحلبیة ، ج  43، ص  3مصر   ج  2، ط  072، ص  2

 . 257،  2انساب االکراف ، البمذرى ، ج   - 3
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کند کيه بيه    رتی نقل میطبرانی با تند صحيح، در معجم کبير از تلمان فا

 : عرض کرد( صلی ا  عليه و آله و تلم)پيامبر اکرم 

، فإن وصيی و مو   ترّي و خيير  . . .إن لکل نبی وصيا، فمن وصيک؟  

  1.من أترک بعدي و ینجز عدتی و یقضی دینی علی بن ابی طالب

، وصيی مين و   . . . هر پيامبري، وصی داشيه اتک، وصی شما کيسيک؟   

ار من و بهيرین کسی که بعد از من روي کره زمين ميی مانيد و   محرم اتر

 . طالب اتک  حقوق مرا اداء می کند، علی بن ابی

و إن تُؤَمِّروا عليّاً ر ي    :فرمود( صلی ا  عليه و آله و تلم)پيامبر اکرم  

 2اللّه عنه و ال أراکم فاعلين، تجدوه هادیا مهدیا یأخذکم الطریق المسيقيم 

را حاکم و امير خود قرار بدهيد و گرچيه  ( عليه السفم)علی  اگر حضرت 

می بينم این کار را نمی کنيد، شيما را بيه راه هيدایک و صيرا  مسييقيم      

 . هدایک می کند

 مظلومیع ام مبا  حضرت  لی  لی  السالم 

تا اميروز ظليوم بيوده     وتيهيکه رتول خدا قبض روح شد، من پ یزمان از

  3!ام
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: السفم بنحو من هذا القول نحيو   هيواترت األخبار عنه علو اعلم أنه قد ت 

ميا   فيوا  .الناس هيذا   ومیقوله ما زلک مظلوما منذ قبض ا  رتوله حي  

زلک مدفوعا عن حقی، مسيأثرا عل  منذ قبض ا  نبيه صل  ا  عليه حي  

  1.یوم الناس هذا

از دنيا ( و آله و تلمصلی ا  عليه )قسم به خدا، از روزي که پيامبر اکرم  

 . رفک، در حق من ظلم و جفا کردند

ما کان یلق  فی روعی و ال یخطر عل  بالی أن العيرب تعيدل هيذا     فوا  

  2.االمر بعد محمد عن أهل بييه و ال أنهم منحوه عن  من بعده

( صلی ا  عليه و آليه و تيلم  )باور نمی کردم که مردم بعد از پيامبر اکرم  

 . ننداینچنين بک

  3.اخيندتهميشه حق مرا بردند ومرا مرحوم  

با چشمان خودم دیدم ميراثم را به غارت ميبرند وفضایل ام را از بين ميی  

وار کردند ما حقی داریم اگر دادند می گيریم تبرند ومردم را به گردن من 

  4.بر می کنيمصوگرنه تقيه ومدارا می کنيم و

  5.کنم خدایا شکایک از قریش را نزد تو می
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ک از تي ک بلکه شب تار اساز پيامبر تا امروز براي من روز روشن ني سپ

  1.که به من ظلم کردند سب

رنگون کردند ومنزلک عظيم ميرا کوچيک   تآنها ظر  مملو از فضاتل مرا 

  2.شمرده اند

 156.3وره اعرا  آیه تاین قوم مرا ناتوان دیدند ونزدیک بود مرا بکشند 

اللّه ماکان یُلْقَ  فی رُوعِيی وال   فو: نویسد دم مصر م در نامه خود به مر و

وآليه عين    علييه ی خْطُرُ بِبالی أنّ الع رَب تُزْعِ ُ هذا األمْرَ من بعده صل  اللّه 

 .أهل بييه ، وال أنّهم مُنَحُّوهُ ع نّی من بعده

اتييبددت علينيا    ولکنّيک :طورى که در خطاب به به ابوبکر فرميود  همان

رى لقرابينا من رتول اللّه صل  اللّه عليه وتلم نصييباً حيّي    باألمر وکنّا ن

  4.فا ک عينا أب  بکر

، خففيک   در حق من اتيبداد کردى و بخاطر جایگاه من با رتول اکرم تو

حق مسلم من بود، که قطرات اشک ابوبکر بيا شينيدن ایين تيخن علي        

 .ترازیر گشک

ش و  م نْ أَع انَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا ر حِمِی و  ص غَّرُوا إِنِّی أَتْيَعْدِیک  ع لَ  قُرَیْ اللَّهُمَّ

 1.ع ظِيم  م نْزِلَيِی  و  أَجْم عُوا ع لَ  مُنَاز ع يِی أَمْراً هُو  لِی
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خدایا از قریش و تمام  کسان  که یاریشان کردنيد بيه پيشيگاه تيو      بار  

و مقيام و   شکایک م  کنم ؛ زیرا قریش پيوند خویشاوندى مرا قط  کردند

منزلک بزرگ مرا کوچک شمردند و در ربودن حقی که براي من بود ، بيا  

 .یکدیگر هم داتيان شدند 

أخز قریشا فإنّها منعينيی حقي  ،    اللهم:نویسد  ابن أبی الحدید می همچنين

 2.وغصبينی أمرى 

قریش را ذليل و خوار فرما ؛ چون آنان حقم را گرفيند و حقم !  خداوندا 

 .دند را غصب کر

قریشا عن  الجوازى ، فإنهم ظلمونی حق  ، واغيصبونی تلطان ابن  فجزى

 3.أمی

. قریش را که به من ظلم و حقم را غصب کردند ، مجازات کن [ خداوندا ]

. بيعک نکردنيد  و.آنان فرماندهی و امامک فرزند مادرم را به ناحق گرفيند 

اى فرزنيد   ":گفيک و او در حاليکه رو به توى قبر رتول خدا کرده بيود  

و  "مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافيند و چيزى نمانده بود کيه ميرا بکشيند   

واى جعفر من امروز جعفر ندارم؛ واى حميزه؛ مين اميروز حميزه     : فرمود

 4!!!.ندارم
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أظهرته فیّ ، وتيظهره فيی  ( ص ) حقد حقدته قریش عل  رتول اللّه  کلّ

ترتهم بأمر اللّه ورتيوله ، أ فهيذا   إنّما و! ولدى من بعدى ، مال  ولقریش ؟

  1«جزاء من أطا  اللّه ورتوله إن کانوا مسلمين 

داشيند بر من روا داشيند ( ص ) تمام کينه های  که قریش از پيامبر گرام  

و پس از من نيز ، در حق فرزندان من روا خواهند داشک ، آخير ميرا بيا    

 ! قریش چه کار؟

نگام خطبه خواندن ، صداى مظلوم  را نيسک که به ه(   ) مگر عل   آخر

دهد ، حضرت او را بيه نيزد خيود     تر م « وا مظلمياه »شنود که ناله  م 

اگر به تو یک مورد ظلم روا شده ، در حق من بيه  : فرماید  خواند و م  م 

تر «  وماهوا مظل»بيا باهم فریاد . تعداد تمام ذرّات عالم تيم روا گردیده 

علييه   -بينا علي   ».، نثار تيم پيشگان خود نمایيم دهيم و نفرین خود را 

علييه   -فاتيدناه عل  ! یخطب إذ قام أعراب  ، فصاح وامظلمياه  -السفم 

إنّما لک مظلمة واحدة ، وأنا قد ظلمک عيدد  : ، فلمّا دنا ، قال له  -السفم 

: ، أنّيه دعياه ، فقيال ليه      عقيوب وف  روایة عباد بن ی: المدر والوبر ، قال 

 2« وأنا واللّه مظلوم أیضا ، هات فلند  عل  من ظلمنا! یحک و

يم و حقيم  ساميرالمومنين فرمود اگر چهل نفر یاور داشيم در خانه نمی نش

  3.می گرفيم سرا پ
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حضرت علی می فرماید جزء اهل بيک ام بيراي مين یياوري نبيود ومين      

  1.يم آنان را به کشين دهمتنخوا

تا آخر عمر حق من غضب شده وبه من هميشه حضرت علی می فرمود ند 

  2.عمدا ظلم کردند

عبدا  فرزند امام احمد حنبل گوید روزي پيش پدرم نشسيه بودم گروهی 

از اهل کوفه وارد شدند و درباره خففک خلفاء صحبک کردند ولی درباره 

خففک حضرت کفم طوالنی شد پدرم تر بلند کرد گفک چقيدر دربياره   

ی کنيد خففک علی را زینک نداد بلکه علی خففک علی و خففک بحث م

 3.را زینک داد

بخدا توگند مرا رغبيی به تلطنک و محبيک بيه   : حضرت علی می فرماید

دنيا نيسک و لکن از براي اظهار عدل و برپا داشين کيياب خيدا و تينک    

  4.پيامبر تلطنک را می خواهم

ردي را به توي تان اتفم آورید وگرنه م: رتول خدا به هئيک ثقيف گفک 

می فرتيم که از من اتک ، گردن هایشان را می زند و زن و فرزندانيان را 

اتير می کند و امواليان را می گيرد عمر گوید هيچ گاه چيون آن روز بيه   

ریاتک عفقه مند نشدم، تينه خودم را جلو دادم شاید کيه حضيرت ميرا    
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دوباره گفيک او ایين   نشان دهد ولی رو به علی کرد و دتک او را گرفک و

   1.مرد اتک

حضرت علی بارها در زمينه بيعک مردم با خود تخن گفيه و اشاره کيرده  

اتک که مردم بدون اکراه و اجبار و اعمال فشار با وي بيعک کرده اتک و 

 .در این راه آزادانه بوده اند

 الناس غير مسيکرهين وال مجربين بل طاتعين مخيرین 

کراه و جبري نداشيه اند، بلکه آزاد و با اخيييار ایين   مردم در بيعک با من ا

  2.کار را کرده اند

صعصعه بن صوحان پس از بيعک مردم با امام علی بييان کيرده اتيک یيا     

اميرالمومنين به خدا توگند تو خففک را زینک بخشيدي و او تو را زینک 

 نبخشيد و خففک را بلند مرتبه کردي و او مرتبک تو را بلند 

 .3ک خففک به تو محياج تر اتک تا تو به خففکنساخ

  کس الرمل حضرت  لی با یقیف 

پس از به شهادت رتيدن پيامبر ابوتفيان براي گل آلود کردن آب دتيک  

به ترفند شومی زد و خواتک از طریق بيعک با حضرت علی مسلمانان را 

به صورت دو جناح رودر روي هم قرار دهد حضرت علی بيا هوشيياري   

ی از نيک پليد او آگاه شد و دتک رد بر تينه او زد و به او گفک بيه  خاص
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خدا توگند، تو جز فينه و فساد هد  دیگري نداري و تنها امروز نيسيک  

می خواهی آتش فينه بيفروزي بلکه بارها خواتيه اي شري را برپا کنی ، 

 1.بدان مرا نيازي به تو نيسک

ند در این امک کس  یعن  علي     که خداواالحمد » :گوید عمر بن خطاب

عليه السفم را قرار داد که هر گاه ما راه ک  بيرویم ميا را بيه راه راتيک     

  2.«کند هدایک م 

أما إن ول  أمرهم حملهم عل  المحجة البيضاء والصيرا   »: قال رتول ا 

  3.«المسيقيم

 ميردم را بيه راه روشين    (علی عليه السيفم ) آگاه باش که اگر حاکم شود»  

 . هدایک و راه راتک هدایک خواهد کرد

  4.«لکل نبی وصی و وارث و ان عليا وصيی و وارثی ان» :قال رتول ا 

حسکانی در شواهدالينزیل و ميقی هندي در کنزالعمال آورده اند که  حاکم

وصيی شيما   )؛(و صييّک ؟  مين )»:تلمان از پيامبر صلی ا  عليه وتيلم پرتييد  

ن اتک که اترارم را به وي تپرده ام، بهيرین وصی من هما: فرمود (کيسک؟
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 43 ....................................................................................................... امام من و امام تو

  ي مرا جامه عميل ام  گذارم، کسی که وعده ه اکس  که بعد از خود به ج

 1.«م  پوشد و د ینم را ادا م  کند و او عل  بن اب  طالب اتک

حضرت نبی گرامی صيلی ا    »:گویدعساکر از بریده نقل م  کند که  ابن 

علييه   ي را وصی و وارثی اتک، همانا عليی هر پيامبر: تلم فرمود و عليه

  2.«السفم وصی و وارث من اتک

و : پيامبر صلی ا  عليه وتلم فرمود» :ابویعلی در مسند خود آورده اتک

  3.«ي علی، من از تو هسيم و تو وصی منیاامّا تو 

ميا  : قيال ! و ما أرث منک یيا نبيی ا ؟  : أنک أخی و وارثی، قال علی و» 

کيياب ا   : قال! و ما ورّث األنبياء من قبلک؟: اء من قبلی، قالورّث األنبي

 4. «و تنة نبيهم

من چه چيزي را ! یا رتول ا : عرض کرد. تو وارث من هسيی! یا علی »

هميان را کيه انبيياء از خودشيان ارث      :بيرم؟ رتيول ا  فرميود    ارث می

اند؟ رتيول   شيهانبياء چه چيزي را از خود به جاي گذا: فرمود. اند گذاشيه

 . «شان را کياب خدا و تنک نبی: ا  فرمود
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ی منی که دین مرا اداء و وعده مرا صیا علی تو برادر و و» :پيغمبر فرمود 

ل می دهی و دین مرا اداء ميکنی سوفا و ذمک مرا بري می کنی و تو مرا غ

  1.«و مرا در قبر پنهان می نماتی

 از ذکير حيدیث مييواتر منزليک    گروه بسياري از محدثان اهل تنک، پس 

ایين عبيارت را   « اَنْک  مِنِّی بِم نْزِلَةِ ه ارُونَ مِنْ مُوت ی إِالَّ أَنَّهُ الَ نَبِیَّ ب عْيدِي »

نيسک من بيروم،   رتزاوا: تلم فرمود آورده اند، که پيامبر صلی ا  عليه و

  2.مگر اینکه تو خليفه و جانشين من باشی

ت يعْدٍ قَيالَ    ع ينْ : نویسد الجام  الصحيح میبن اتماعيل بخاري در  محمد

 »:قَالَ النَّبِیُّ ص لَّ  اللَّيهُ ع لَيْيهِ و ت يلَّم     ،ت مِعْکُ إِبْرَاهِيم  بْنَ ت عْدٍ ع نْ أَبِيهِ قَالَ

 3.«لِع لِیٍّ أَم ا تَرْ َ  أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِم نْزِلَةِ ه ارُونَ مِنْ مُوت  

آله خطاب به حضرت علي  علييه السّيفم     ه واکرم صلّ  اللّه علي رتول» 

آیا خرتند نيسي  از این که منزلک تو در نزد من، مساوى با منزلک : فرمود

  4.«هارون عليه السّفم در نزد موت  عليه السّفم باشد؟

م نْ کُنْکُ م وْالهُ » و« أَنْک  و لِیّ کُلّ مُؤمن ب عْدي » :ددنعلی عليه السفم فرمو

 « الهُ ع لِیّ فَإِنَّ م وْ

 1. «هر کس من موال و صاحب اخييار اویم، صاحب اخييار او علی اتک»

                                                 
 0/222، مستدرک 70تا2/72، طبقات ابن سعد3/53، کنز العمال 3/58مسند احمد - 1

 282/  22سب  الهدن  الرکاد  202/ 0، المستدرک  003/  2، مسند احمد  552کتاب السنة ص  - 2

 238/  3صحیح البخارن  - 3

 222/ 4،صحیح مسل   223/ 4صحیح مسل   - 4
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انک تصن  بعل   :قيل لعمر» :قال عن تالم بن اب  الجعد، عمار الدهن ، عن

انيه   :النبي  صيل  ا  علييه و تيلم قيال      شيئا ال تصنعه بأحد من اصحاب

  2.«موالى

نيکيو و  )اى با عل  رفييار  ه گونهبه عمر بن خطاب گفيه شد که همانا تو ب» 

عمر   دارى که با کس  از اصحاب پيامبر چنين رفيارى را ندارى؟ (شایسيه

 . «به درتي  که عل  موالى من اتک :گفک

اقبل عل  و عمر جالس ف  مجلسه » :قال عمار الدهن  عن اب  فاخية، عن

قال  ،فلما قام عل  فلما رآه عمر تضعض  و توا   وتوت  له ف  المجلس،

یا اميرالمؤمنين انک تصن  بعل  صنيعا ميا تصينعه باحيد مين      :بعض القوم

 :قيال  و ما رأیين  اصن  به؟ :أصحاب محمد صل  ا  عليه و تلم قال عمر

و ما  :قال .رأیيک کلما رأیيه تضعضعک و توا عک و اوتعک حي  یجلس

  3.«و ا  انه موالى و مول  کل مؤمن یمنعن ،

م آمد در حال  که عمر در جایگاه خود نشسيه بود چون عل  عليه السف» 

عمر آن حضرت را دید لرزید و توا   کرد و بيراى نشسيين علي  علييه     

شخص  به عمر  :وقي  که عل  عليه السفم برخاتک السفم جات  باز کرد،

روش  به کار بردى که با هيچ یيک   معليه السف تو با عل  اى امير، :گفک
                                                                                                     

،خصائص امیرالمهؤمنین   5/220، السنن الکبرن 0/200، المستدرک 2/002احمد بن حنب مسند  ،282/ 2کشف الغم   - 1

  اإلصاب   48/ 22،المعج  الکبیر  223/ 8، مجمع الزّ ائد  588  552  552، السنة ابن ابی عاص  ص 73علی  السمم ص

 02835، حدیث  738،  22،کنز العمال  88   232/ 32تاریخ مدینة دمش   378/ 3االصابة فی تمییز الصحابة 
 (کرح محمودى) 583حدیث  82/ 2تاریخ دمش   - 2
 (کرح محمودى) 585حدیث  82/ 2تاریخ دمش   - 3



اى  ا صل  ا  عليه و تلم آن رفييار را انجيام نيداده   از اصحاب رتول خد

دیدم که چيون   :گفک من چه رفيارى با او داشيم که تو دیدى؟ :عمر گفک

لرزیيدى و توا ي  کيردى و جياى نشسيين بيراى او        به او نظر افکندى،

دارد قسم  چه چيزى مرا از این رفيار باز م  :عمر گفک گشودى تا بنشيند،

 . «من و موالى همه مؤمنين اتکبه خدا که او موالى 

و قد جاءه اعرابييان یخيصيمان فقيال    » :الحافظ الدار القطن  عن عمر عن

فوثب اليه عمر و اخيذ   !هذا یقض  بيننا؟ :فقال احدهما. اقض بينهما :لعل 

هذا موالى و من لم یکين ميواله    ویحک ما تدرى من هذا؟ :و قال بيلبيبه،

  1.«فليس بمؤمن

 .آمدند (خطاب یعن  نزد عمر بن)جهک مخاصمه و دعوا نزد اودو تن اعراب  » 

یکي  از   .ها قضاوت کن بين آن :پس عمر به عل  عليه السفم عرض کرد

پس عمر به طير    آیا این مرد ميان ما قضاوت کند؟ :آن دو اعراب  گفک

داني  کيه ایين     چه م  واى بر تو، :گرفک و گفک اآن مرد پرید و یقه او ر

و هر کس که او موالیش نباشد پيس ميؤمن    الى من اتک،او مو !کيسک؟

 .«نيسک

هنيئا لک یابن اب  طاليب اصيبحک   » : عمر بن الخطاب یوم غدیر خم قال

  2.«مول  کل مؤمن و مؤمنة

                                                 
 (کرح محمودى) 82/ 2پا رقى تاریخ دمش   - 1
ب ینابیع المودة بها  ،72کفایة الطالب باب ا ل ص  ،4/053، البدایة   النهایة (کرح محمودى) 52تا  2/38تاریخ دمش   - 2

 0ص 3  باب  57حدیث 280مناقب السبعون ص 
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بعد از آنکه پييامبر اکيرم صيل  ا      در روز غدیر خم،)ابن خطاب  عمر» 

  عليه السفم خطاب به عل عليه و تلم عل  را به والیک منصوب فرمود،

گوارا باد بر تو اى پسر اب  طالب که موال و صياحب اخيييار هميه     :گفک

 .«مردان و زنان مؤمن شدى

  1.«منی و انا منه و هو ولی کل مومن بعدي عليا» :قال رتول ا 

 . «این علی، ولی هر مومن بعد از من اتک» 

 2 .«علیٌ ولی کل مؤمن بعدي» : قال رتول ا 

 3.«هو ولی کل مؤمن من بعدي» :قال رتول ا 

  4 .«انک ولی کل مؤمن بعدي» :قال رتول ا 

 5.«أنک ولی کل مؤمن بعدي و مؤمنة» :قال رتول ا 

   6.«أنک وليی فی کل مؤمن بعدي» :قال رتول ا 

  7.«فانه وليکم بعدي» :قال رتول ا 

  8.«ان علياً وليکم بعدي» :قال رتول ا 

                                                 
 287/  5، سنن الترمذن  308/ 3، مسند احمد حنب   203  0/222مستدرک حاک  - 1
 الطبعة األ لى تحقی  کمال یوسف الحوت 2338دارالنشرمکتبة الرکد الریا   042/  7المصنف فی األحادیث  اآلثار  - 2

 ر مؤسسة قرطبة مصردارالنش 304/  3مسند أحمد بن حنب   - 3
 دارالنشردار المعرفة بیر ت 452ح 2/073مسند أبی دا د الطیالسی  - 4
الطبعة األ لى تحقیه   2880  2330دارالنشر مؤسسة الرسالة  بیر ت  2278ح 783/ 2فضائ  الصحابة أحمد بن حنب   - 5

  صی اهلل محمد عباس
 دارالنشر مؤسسة قرطبة مصر2/003مسند أحمد بن حنب   - 6

 الطبعة األ لى تحقی  علی محمد البجا ن 2882   2322دارالنشردار الجی  بیر ت 7/720اإلصابة فی تمییز الصحابة  - 7
 دارالنشر مکتبة المعارف بیر ت 037/ 4البدایة  النهایة  - 8



  1.«هذا وليکم بعدي» :قال رتول ا 

 2.«ولی المؤمنين من بعدي أنک» : قال رتول ا 

 3.«وليی فی کل مُؤْمِنأ بعدي أنک» :قال رتول ا 

إنه ال ینبغی أن أذهب إال وأنک خليفيی فی کل مؤمن من » :قال رتول ا 

 4.«بعدي

  5.«فهو أول  الناس بکم بعدي» : قال رتول ا 

ب ع ثَ ر تُولُ اللَّهِ ت رِیَّةً و اتْيَعْم لَ ع لَييْهِمُ ع لِيًّيا   : ن قَالَعمرانَ بن حُصي ع نْ» 

م ا تُرِیدُونَ مِنْ ع لِی ؟ ع لِيیٌّ مِنيی و أَنَيا مِينْ     » :فَقَالَ... ر  ِی  اللَّهُ ع نْهُ فَغَنِمُوا

  6.«ع لِی ، و ع لِیٌّ و لِیُّ کُل مُؤْمِنأ ب عْدِي

                                                 
الغفهار سهلیمان    الطبعهة األ لهى تحقیه  عبهد     2882  2322دارالنشر دار الکتب العلمیة بیر ت  200/ 5السنن الکبرى  - 1

 البندارن سید کسر ن حسن
 دارالنشردار الکتب العلمیة بیر ت   008/ 3تاریخ بغداد  - 2
 دارالنشر مؤسسة قرطبة مصر 003/ 2مسند أحمد بن حنب    - 3
 انیالطبعة األ لى تحقی  محمد ناصر الدین األلب  2333دارالنشرالمکتب اإلسممی بیر ت  575/ 2السنة عاص  الضحاک  - 4
الطبعة الثانیة تحقی  حمدن  2880  2333دارالنشر مکتبة الزهراء الموص   22580ح84/ 22، 205/ 22المعج  الکبیر   - 5

م الطبعةالثانیة تحقی   888هه    2323دارالنشردار الوطن الریا  السعودیة  2322/ 3الشریعة اآللرن  ،بن عبدالمجید السلفی

  2322دارالنشهردارالجی  بیهر ت    2382/ 0االستیعاب فهی معرفهة األصهحاب     ،مان الدمیجیالدکتور عبد اهلل بن عمر بن سلی

تحقی  محب الدین   2885دارالنشر دارالفکر بیر ت  288/  32تاریخ مدینة دمش    ،الطبعة األ لى تحقی  علی محمد البجا ن

دارالنشر دار  248/ 22الوافی بالوفیات  ،282/  2الجوهرة فی نسب النبی  أصحاب  العشرة  ،أبی سعید عمر بن غرامة العمرن

 008/  4البدایههة  النهایههة   ،م تحقیهه  أحمههد األرنههاؤ ط  ترکههی مصههطفى   2333هههه 2323إحیههاء التههراث بیههر ت   

  2882 2322دارالنشر دار الجی  بیهر ت   574/ 3اإلصابة فی تمییز الصحابة  ،دارالنشرمکتبة المعارف بیر ت037 ص

دارالنشهر دار الکتهب العلمیهة بیهر ت      78/  7خزانة األدب  لب لباب لسان العهرب   ،  علی محمد البجا نالطبعةاأل لى تحقی

 م  الطبعة األ لى تحقی  محمد نبی  طریفی  امی  بدیع الیعقوب2888
دارالنشهر مکتبهة    0 2222ح 042/  7،المصنف فی األحادیهث  اآلثهار   42/ 22   4877ح 257/  27الجامع الصغیر   - 6

دارالنشهر دار   78/  7الطبعة األ لى تحقی  کمال یوسف الحوت، خزانة األدب  لب لباب لسان العرب   2338لرکد  الریا  ا

  0/703م الطبعة األ لى تحقی  محمد نبی  طریفی  امی  بدیع الیعقوب،تهاریخ اإلسهمم الهذهبی    2888الکتب العلمیة  بیر ت  
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 کند که رتول ا  صل  ا  علييه و  ل مینق( صحابی)عمران بن حصين ...» 

تلم گروهی را اعزام نمود و عليی بين أبيی طاليب علييه السيفم را بيه        

نفير چهيارم هيم    ... فرماندهی آن گمارد، آنان غناتمی بيه دتيک آوردنيد   

بيه   گينخشم هاي آنان را تکرار کرد، رتول خدا برخواتک و همان حر 

اهييد؟ عليی از مين و مين از     خو از علی چه می» :تمک او رفک و فرمود

 « .ام  و او بعد از من، ولی هر مؤمنی اتک علی

عبد اللَّهِ حدثنی أبی ثنا بن نُم يْرأ ثنا عبد الْم لِکِ یعنی بن أبی تُلَيْم انَ  حدثنا

انی قد تَرَکْکُ فِيکُمُ  »:عن ع طِيَّةَ عن أبی ت عِيدٍ الخدري قال قال رتول اللَّهِ

السَّم اءِ  مِنَهُم ا أَکْب رُ مِنَ اآلخَرِ کِيَابُ اللَّهِ عز وجل ح بْلٌ م مْدُودٌ الثَّقَلَيْنِ أَح دُ

                                                                                                     
 8م الطبعة األ لى تحقی  عمر عبد السمم تهدمرى ، سهیر أعهمم النهبمء      2884هه  2334دارالنشر دار الکتاب العربی بیر ت 

/ 3الطبعة  التاسعة تحقی  کعیب األرناؤ ط  محمد نعی  العرقسوسی،اإلصهابة   2320دارالنشر مؤسسة الرسالة بیر ت  284/

ح  248/  22بجها ن، کنهز العمهال    الطبعة  األ لى تحقیه  علهی محمهد ال    2882   2322دارالنشر دار الجی  بیر ت   578

م  الطبعة األ لى تحقی  محمود عمر الدمیاطی،مسند أبی 2888هه2328دارالنشر دار الکتب العلمیة بیر ت   20/72   02832

/  2دارالنشر مؤسسة قرطبة مصر،فضائ  الصحابة    304/  3دارالنشردار المعرفة بیر ت،مسند أحمد 222/  2دا د الطیالسی 

الطبعهة األ لهى تحقیه    صهی اهلل محمهد        2880 - 2330دارالنشر مؤسسة الرسالة بیر ت  738/  2   723/  2   735

األ لى تحقی   باس  فیص  أحمد الجوابرة، : الطبعة   2882- 2322دارالنشردار الرایة الریا  248/ 3عباس،اآلحاد  المثانی 

, الطبعة األ لى تحقی  عبد الغفار سلیمان البندارن  2882 - 2322ر ت دارالنشر دار الکتب العلمیة بی 202/  5السنن الکبرى 

الطبعهة األ لهى تحقیه      2883 - 2333دارالنشر دار المأمون للتراث دمشه     280/ 2سید کسر ن حسن، مسند أبی یعلى  

حقیه  أیمهن علهی أبهو     الطبعهة  األ لهى ت    2327دارالنشر مؤسسة قرطبة القاهرة  225/ 2حسین سلی  أسد، مسند الر یانی  

الطبعههة الثانیههة تحقیهه  کههعیب  2880 - 2323دارالنشههر مؤسسههة الرسههالة بیههر ت   040/  25یمانی،صههحیح ابههن حبههان 

الطبعهة الثانیهة تحقیه  حمهدن بهن        2880 - 2333دارالنشر مکتبهة الزههراء الموصه       228/ 28األرنؤ ط،المعج  الکبیر 

 عبدالمجید السلفی



إل  األَرِْض وعيرتيی أَْهيُل بيييی اال انهميا َليْن ی ْفَيرَِقيا حيي  ی يِرد ا ع َلي َّ          

 1.«الْح وْض 

من دو شیء گرانبها باقی می گذارم که یکی بزرگيير   پيامبر فرمودند» 

کياب خداي بلند مرتبه و ریسمان ميصل به آتيمان   از دیگري اتک و آن

تا زمين اتک و دیگري عيرت و خاندانم، بدانيد کيه ایين دو از یکيدیگر    

 .«شوند واردجداتی ناپذیرند تا در حوض کوثر بر من 

 2.«خَلَّفيُک  أنْ تَکُونَ خَلِيفَيِی» :قال رتول ا 

  .«تو را جانشين خود قرار دادم تا جانشين من باشی »

  3.«ال ی نْب غِی اِالّ و  أَنْک  خَلِيفَيِی »:قال رتول ا 

  .«که تو خليفه و جانشين من باشی تزاوار نيسک مگر این» 

لمّا اتري بی الي  السيماء إذا    »:قال( ص)ابی الحمراء عن رتول ا   عن 

  4.«عل  العرش مکيوب ال إله إالّ ا  ، محمد رتول ا  ایّدته بعلی

که من به آتمان برده شدم بر عرش نوشيه شده بود که خدایی جز  وقيی »

 . «خداي یگانه نيسک؛ محمد فرتياده اوتک؛ او را با علی پشييبانی نمودم

                                                 
 2/35کنهز العمهال    2/302،سنن دارمهی  2/238دارالنشر مؤسسة قرطبة مصر، سنن بیهقی  0/27  مسند أحمد بن حنب - 1

 3/078مشک  اآلثار 

 223/ 8مجمع الز ائد  - 2

 02802حدیث  737/ 22کنز العمال   - 3
، 08لی ص ، المناقب ابن المغاز208الشفاء قاضی عیا  ص   4/  2، الخصائص الکبرى السیوطی 250/  3الدرالمنثور   - 4

 223، فرائد السمطین ص224/  2الریا  النضرة  
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 یيا محمّيد و   :أتانی ملک فقال »:قال( ص)عن ابن مسعود عن رتول ا   

 :عل  ما بعثوا؟ قال:قلک. اتأل من ارتلنا من قبلک من رتلنا عل  ما بعثوا

  1.«والیة علی بن ابی طالب عل  والیيک و

توره زخر  از رتول خدا روایيک شيده    35از ابن مسعود  در ذیل آیه 

اي محمد از فرتيادگان قبل از خودت بپرس که به چيه   »:اتک که فرمود

شرطی فرتياده شده اند؟ پرتيدم به چه شرطی فرتياده شده انيد؟ پاتيخ   

، پيغمبر به عليی اشياره ميی    ابی طالب بر والیک تو و والیک علی بن :داد

ک باب علم مين و او  ترور مومنان و اوتک پادشاه و تکند و می گوید او

  2.«کتخليفه من ا

: خدا صلی ا  عليه و آله وتلم از جبرتيل که خداوند ميعال فرمود  رتول

ع يذَابِی  ( من ) نَ و الی ةُ ع لِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبأ حِصْنِی فَم نْ د خَلَ حِصْنِی ، أَمِ» 

والیک عل  بن اب  طالب دژ و حصار من اتک ، پس هر کس وارد »   3«

 « . خواهد بود  اندژ و حصار من گردد ، از عذابم در ام

را  آنهيا و قِفوهُم أنَّهم مسؤولونَ  فهیشر ى هیآ حيدر تو  ﴾ص﴿اکرم  امبريپ

 یّعل ةِیقرارِ بوالعن اإل سألونی»: ، فرمود«اند که مورد تؤال دیميوقّف تاز

  4«.طالبِيبن اب
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علی لو أن عبدا عبد ا  مثل ما دام نوح فی قومه، و کان له مثيل جبيل    یا

أحد ذهبا فأنفقه فی تبيل ا ، و مد عمره حي  ح  الف عام عل  قدمييه،  

ثم قيل بين الصفا و المروة مظلوما، ثم لم یوالک یا علی ليم یشيم راتحية    

  1.الجنة و لم یدخلها

اگر فردي تمام شبانه روز را نماز بخواند و عبادت کنيد و هيزار   ! یا علی 

تال عمر داشيه باشد و هر تال به ح  برود و به انيدازه کيوه احيد طيف     

داشيه باشد و در راه خدا صدقه بدهد و بين رکن و مقام کشيه شيود، اميا   

 . اگر والیک تو را نداشيه باشد، بوي بهشک را اتيشمام نمی کند

ميولد شيدند بيه تيخن آمدنيد و فرمودنيد      ( س)حضرت زهرا  انی کهزم

خدا  امبريپدرم پ نکهیو ا سکين گانهی يجزء خدا ییدهم خدا یشهادت م

اتک و فرزندان من ترور  اءياتک و همسرم ترور اوص امبرانيو ترور پ

 2.فرزندان  يهمه 

 سک؟يچ یبرات عل يرتول ا  معنا ای: گفک ديابوتع

: ا  قال تعيال   یول یالاله اال ا  محمد رتول ا  و عل: ودخدا فرم رتول

  3وأنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهيدى
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: أخبرنا عمر بن شياکر ، قيال   : حدثنا إتماعيل بن موت  الفزاري ، قال  

وإنی لغفيار لمين تياب وآمين وعميل      : تمعک ثابيا البنانی یقول فی قوله 

   1به والیةأهل بيک رتول ا : صالحا ثم إهيدى قال 

کنک أتير م  عمر بن الخطاب ف  ليلة،و عمر عل  بغل :ابن عباس قال عن

أما و ا  یا بني   :و انا عل  فرس،فقرأ آیة فيها ذکر عل  بن اب  طالب فقال

الي   ...]عبد المطلب لقد کان عل  فيکم أول  بهذا األمر من  و من أب  بکر،

 2.نسيأذنهامرا دونه،و ال نعمل شيئا حي  و ا  ما نقط  [ ان قال

در یکي  از شيب هيا مين و عمير بين       : ابن عباس روایک شد که گفک از

و عمر بر قاطر و من بر اتب بيودم،  ( همسفر بودیم)کردیم  خطاب تير م 

اى قراتک شد که در آن آیه نام علي  بين ابي  طاليب یياد آورى       پس آیه

اشيد به خدا توگند اى فرزندان آگاه ب: گفک( عمر بن خطاب)پس . شد م 

به تحقيق که عل  در ميان شما تزاوارترین اتک به این امير   ،عبد المطلب

به خدا توگند هيچ کارى را ( : تا آنکه گفک... )از من و ابو بکر( خففک)

 .دهم و عمل  بدون اجازه او انجام نم . کنم بدون او تمام نم 

 ابين قات و گفيگيوی  کيه مييان    اب  الحدید جریان مفصل  از یک مف ابن

کند که در  يمن آن   واق  گردیده اتک نقل م ( بن خطاب)عباس و عمر 

آرى » :گویيد  گفيگو و مصاحبه،خود عمر بدین حقيقک اعيرا  کرده و م 
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و )رتول خدا خواتک که در حال بيميارى، بيه نيام علي  تصيریح کنيد       

 1.ول  من از این کار مان  گردیدم( بنویسد

کرد که ملک عرب ایين   د باور نم  کردم، و به ذهنم خطور نم توگن بخدا

چنين به توصيه هاى رتول اکرم پشک و پا زده، و خففيک را از خانيدان   

  2.رتالک دور تازد

وغصبونی حقی ، وأجمعوا : نقل ابن اب  الحدید آمده که حضرت فرمود در

  3.عل  منازعيی أمرا کنک أول  به

تر بودم با  در امر خففک که از همه شایسيهحق مرا غصب کردند و  قریش

 .من به نزا  برخاتيند 

هذا األمير مين األنصيار ، واحيججييم علييهم       أخذتم:نویسد  قييبه می ابن

  4بالقرابة من النبی صل  ا  عليه وتلم ، وتأخذونه منا أهل البيک غصبا؟

احيجاج بيه  ها  از نصار گرفييد و در مقابل آن( خففک را )این امر را  شما

 .خویشاوندي با پيامبر کردید ؛ اما همان را از ما اهل بيک غاصبانه گرفييد 

قرار باشد مسأله خففک منو  به خویشاوندي باشد ، ما اهل بييک از   اگر

 . تر هسييم  همه شما به پيامبر نزدیک

  1أحراهم وليها أن یحملهم عل  کياب ا  و تنة نبيهم صاحبک إن
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يه ترین کسی که زیبنده اتک بعد از من به خففک برتد یعنی علی  شایس

 . اتک( عليه السفم)و مردم را به توي کياب خدا و تنک انبياء ببرد، علی 

عامة المهاجرین وجل األنصار الیشکون أن عليّاً هو صياحب األمير    وکان

 2.بعد رتول ا 

يند کيه  مهاجرین و اکثریک انصار بر این عقيده بودند و شکی نداشي  عموم

 .خليفه بعد از پيامبر ، علی عليه السفم اتک 

 ديخطاب رتي  ،یبه تدره المنيه دميرت یدر معراج وقي: ا  فرمود رتوال

نسيبک بيه    يدیکس را فرمان بردار تر د ،کداميخلق را ازمود! محمد يا

انگياه  . یراتيک گفيي  ! محميد  ایصدقک : قال! را  یخود؟ عرض کردم عل

ميا ال   يعبياد  عليم یعنيک و   يودیي  فهينفسک خلفهل اتخذت ل:  فرمود

اخيرت ليک  : قال.یرتيخ رتکيفان خ یاخيرل! رب  ایقلک : قال علمون؟ی

و هيو   یو حلمي  یو نحلييه علمي   ايو وصي  فيه يفاتخيذه لنفسيک خل   ايعل

 3.ال حد بعده سکياحد قبله و ل نالهایحقا لم  نيرالمومنيام

تا مقاصد تيو را بيه ميردم     ، يخود نموده ا يبرا فهيانيخاب خل ایا:: یمعن

دانند؟ عرض کردم  یاز کياب من انچه نم ابدهد بندگان مر ميبرتاند و تعل

.  مینميا  یمي  اريي مين انيرا اخي   ،ینمات اريهر کس را تو اخي! پروردگارا : 

و او را  یو وصي  فيه يرا خل یتيو علي   ينمودم برا اريمن اخي:  خطاب امد

                                                                                                     
 0/480تاریخ مدین  - 1
 583األخبار الموفقیات ابن بکار ص - 2
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بيه حيق کيه نيه در      رمومنانيممفيخر به علم و حلم خود نمودم و اوتک ا

 .به مقام او نخواهد امد ياحد نده،یگذشيه و نه در ا

( ا  عنيه  یر ي )ايعندنا ان عل بیر فف :سدینو یم یمعيزل دیالحد یاب ابن

 یذلک مين هيو منسيوب عنيدنا الي      یرتول ا  و ان خاتف ف یکان وص

 1:العناد

( ا  عنيه  یر ي ) یکيه علي  ( اهل تنک)در نزد ما  سکين يو شبهه ا شک

اتک که در نزد ميا   یمعن نیمخالف ا یاتک و کس( ص)رتول خدا  یوص

 ...باشد یاهل عناد و دشمن

جعفر بن محمد بن عمر ثنا أبيو حصيين اليوادعی ثنيا یحيي  بين        حدثنا

عبدالحميد ثنا شریک عن أبی اليقظان عن أبی واتل عن حذیفة بن اليميان  

يا قال إن تولوا علييا تجيدوه هادیيا    قال قالوا یا رتول ا  أال تسيخلف عل

مهدیا یسلک بکم الطریق المسيقيم  رواه النعمان بن أبی شيبة الجندي عين  

  2.الثوري عن أبی اتحاق عن زید بن یثي  عن حذیفة نحوه

اي رتيول خيدا ، آیيا عليی را بيه عنيوان       : رتول خدا عرض کردند  به

ا بيه عنيوان ترپرتيک    اگر علی ر: فرمایيد ؟ فرمودند  جانشين تعيين نمی

قبول کنيد او را هدایک کننده و هدایک شده خواهيد یافک که شما را به راه 

 .راتک می کشاند 
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أجرؤهم واللّه إن وليها أن یحملهم عل  :  عباس نقل می کند که گفک  ابن 

أما إن ول  أمرهم حملهم عل  المحجة ! کياب ربهم وتنّة نبيهم لصاحبک 

  1.يقيمالبيضاء والصرا  المس

با جرات ترین ایشان براي وادار کردن مردم بر کياب خدا و تنک رتول   

اتک ؛ آگاه باش که اگر حاکم شود مردم را بيه راه  ( علی)خدا صاحب تو 

 . روشن هدایک و راه راتک هدایک خواهد کرد 

قال عمر ألصحاب الشورى   درهم إن ولوها األصل  کيف یحملهم علي   

   2...  عنقه بالسيف قال فقلک أتعلم ذلک منه وال تولهالحق وإن حمف عل

اگر این کار ... خداوند ایشان را : در مورد اصحاب شوري گفيه اتک  عمر

را به شخص کم مو بسپارند ایشان را به حق وادار می کنيد اگير چيه بير     

پس به او گفييم ایين را از او ميی دانيی و او را     . گردنش شمشير برگيرد 

 ... ی؟ خليفه نمی کن

 : به ابن عباس گفک  عمر 

إنّ أحراهم إن وليها أن یحملهم عل  کياب اللّه  وتنّة نبييّهم صياحبک،      

  3.یعنی عليّاً
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تزاوار ترین شخص براي وادار کردن مردم بر کياب خدا وتنک رتيول    

أنس بن مالک ر   اللّه عنه أنّ النبيی   عناتک  ( علی )خدا صاحب تو 

أنک تبيّن ألمّييی ميا اخيلفيوا فييه     : وتلم قال لعلی( وآله)صل  اللّه عليه 

  1.هذا حدیث صحيح عل  شر  الشيخين ولم یخرجاه. بعدي

از انس بن مالک روایک شده اتک که رتول خيدا صيلی ا  علييه وآليه     

تو هسيی که بعد از من براي اميم آنچيه را  : وتلم به امير مومنان فرمودند 

 . می کنی در آن اخيف  کردند بيان 

أنيا عبيد ا    : إن عليا کرم ا  وجهه أت  به إل  أبی بکر وهيو یقيول    ثم  

أنا أحق بهذا األمير مينکم ، ال   : وأخو رتوله ، فقيل له بای  أبا بکر ، فقال 

را نيزد  ( علييه السيفم   ) که علی  هنگامی 2.أبایعکم وأنيم أول  بالبيعة لی

صلی ا  علييه  ) و برادر رتول خدا  من بنده خدا: ابوبکر آوردند ، فرمود 

من از همه شيما  : با ابوبکر بيعک کن ، فرمود : گفيند . هسيم ( وآله وتلم 

کنم ؛ بلکه تزاوار این اتک که  ترم ، با شما بيعک نمی براي خففک شایسيه

 .کنيد  عکشما با من بي

هم اکنون با قبول والیيک   و3.يَقَلِهِإِذْ ر ج    الْح قُّ إِلَ  أَهْلِهِ و  نُقِلَ إِلَ  مُنْ الْآنَ

 من ، حق به حقدار رتيد ، و حقيقک بجایگاه اصلی خود منيقل گشک
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مانها تي ال پييش از آنکيه آ  تي جابر از پيامبر گوید بردر بهشک دو هيزار  

ياده تک محمد فرسوزمين به وجود آید نوشيه شده که معبودي جز خدا ني

  1.ک ویاري نمودم اورا به علیتخدا

  2.له دار می پوشيدصو سرامومنين در زمان خففيش لباامي

علی در زمان خففيش مردم همه دیدند شمشيرش را به فيروش گذاشييه   

ک بخدا بارها با این شمشير غبيار از چهيره   سک خریدار این شمشير کيتا

  3.داشيم این را نمی فروخيم سول خدا زدوده ام واگر پوليک تکه لباتر

االنه امفکی که وقف کرده بود چهيل هيزار   تکه علی در زمان حکوميش 

  4.کسنگ به شکم می بتنگی تيد خود از گرتدینار می ر

پرید ميبينيد که هدایک شده وهيدایک کننيده اي   ساگر خففک را به علی ب

  5.ک می بردتک که شما رو به راه راتا
 حد ث  وم الدار

عن : نویسد  سفم میطبري در تاریخ خود به نقل  از امير المؤمنين عليه ال

وأنذر (: )ص)لمّا نزلک هذه اآلیة عل  رتول اللّه »: علی بن أبی طالب قال

یا علی، إنّ اللّه أمرنی أن : فقال( ص)دعانی رتول اللّه ( عشيرتک األقربين

اجم  لی بنی عبد المطلب حيّ  أکلّمهم وأبلّغهم ما ... أنذر عشيرتی األقربين
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ه، ثمّ دعوتهم له و هيم یومئيذ أربعيون رجيفً     ففعلک ما أمرنی ب. أمرت به

یزیدون رجفً أو ینقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحميزة والعبياس وأبيو    

 1... لهب 

اي ) « و انذر عشييرتک االقيربين   » چون این آیه شریفه نازل گردید که 

رتول خدا صيلی ا  علييه   ( نزدیکان و اقوام خود را انذار نما ! رتول ما 

خداوند به مين امير فرميوده    ! یا علی : م مرا فرا خواند و فرمود وآله وتل

( به دین اتفم دعوت نمایم ) اتک تا نزدیکان و اقوام خود را انذار نموده 

 ... 

برو و فرزندان عبد المطلب را برایم دعوت نما تا با آنها صحبک نميوده و  

 . ماموریک خود را به آنان ابفغ نمایم 

رتول خدا صلی ا  عليه وآله وتلم امر فرموده بود را  من نيز آنچه را که

انجام داده و آنان را براي حضرت دعوت نمودم و در آن روز تعداد آنيان  

چهل نفر مقداري کمير و یا زیادتر بودند که در بين آنان عمو هاي رتيول  

خدا صلی ا  عليه وآله وتلم ابوطالب و حمزه و عباس و ابيو لهيب نييز    

    ...بودند 
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جمعی از بزرگان علماي اهل تنک که در ذیل اتامی آنها می آیيد ، تيند   

 1.روایک یوم الدار را تصحيح نموده اند

 حد ث منزلع

 :نویسد  محمد بن اتماعيل بخاري در الجام  الصحيح می

  اللَّهُ ع لَيْهِ ع نْ ت عْدٍ قَالَ ت مِعْکُ إِبْرَاهِيم  بْنَ ت عْدٍ ع نْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَّ

 2.و ت لَّم  لِع لِیٍّ أَم ا تَرْ َ  أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِم نْزِلَةِ ه ارُونَ مِنْ مُوت  

رتول اکرم صلّ  اللّه عليه و آله خطاب به حضيرت علي  علييه السّيفم     

آیا خرتند نيسي  از این که منزلک تو در نيزد مين ، مسياوى بيا     : فرمود 

 .سّفم در نزد موت  عليه السّفم باشد ؟ منزلک هارون عليه ال

ع نْ مُصْع بِ بْنِ ت عْدٍ ع نْ أَبِيهِ أَنَّ ر تُولَ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  خَرَج  إِلَ  

 تَبُوک  و اتْيَخْلَف  ع لِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِی فِی الصِّبْي انِ و النِّس اءِ قَالَ أَلَا تَرْ َي  أَنْ 

  3تَکُونَ مِنِّی بِم نْزِلَةِ ه ارُونَ مِنْ مُوت   إِلَّا أَنَّهُ لَيْس  نَبِیٌّ ب عْدِي

هنگام  که رتول خدا صلّ  اللّه علييه و آليه عيازم جنيگ تبيوک شيد       

 .حضرت عل  عليه السّفم را به جانشين  خود در مدینه تعيين فرمود 

                                                 
،  8هیثمی در مجمع الز ائهد ، ج   07338، رق    228، ص  20ج : ابن لریر الطبرن طب  نق  متقی هندن در کنز العمال - 1
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ه عيرض مبيارک   حضرت عل  عليه السّفم که چنان انيظيارى نداشيک بي   

آیا مرا به جانشيين  خيود   : رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله تقدیم داشک 

فرمات  ؟ رتول خدا صلّ  اللّيه علييه و    در ميان زنان و فرزندان، معين م 

آیا خرتند نيسي  از اینکه منزلک تو نسبک به مين ،  : آله در پاتخ فرمود 

ت موت  عليه السّفم باشد برابر منزلک هارون عليه السّفم نسبک به حضر

و از هيچ جهي  ميان تو و او تفاوت  نيسيک ، تنهيا تفياوت آن اتيک کيه      

 .شود  پيغمبرى پس از من مبعوث نم 

 :  و نيشابوري در صحيح خود می نویسند مسلم

لَّيهُ  قَالَ ر تُولُ اللَّيهِ ص يلَّ  ال   ع نْ ع امِرِ بْنِ ت عْدِ بْنِ أَبِی و قَّاصأ ع نْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ  ع لَيْهِ و ت لَّم  لِع لِیٍّ أَنْک  مِنِّی بِم نْزِلَةِ ه ارُونَ مِنْ مُوت   إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ ب عْدِي

ت عِيدٌ فَأَحْب بْکُ أَنْ أُشَافِه  بِه ا ت عْدًا فَلَقِيکُ ت عْدًا فَح دَّثْيُهُ بِم يا ح يدَّثَنِی ع يامِرٌ    

فَقُلْکُ آنْک  ت مِعْيَهُ فَو  َ   إِصْب ع يْهِ ع لَ  أُذُنَيْهِ فَقَالَ نَع يمْ و إِلَّيا   فَقَالَ أَنَا ت مِعْيُهُ 

 1. فَاتْيَکَّيَا

تعيد بن مسيّب از عامر بن تعد بن اب  وقّاص از پيدرش روایيک کيرده    

اتک که رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله خطاب به حضيرت علي  علييه    

زد من ، برابر با منزلک هارون علييه السّيفم   منزلک تو در ن: السّفم فرمود 

در نزد حضرت موت  عليه السّفم اتک ؛ جز این که پيغمبرى پس از من 

 شود  مبعوث نم 
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آرزویم این بود که ایين حيدیث را خيودم از    : تعيد بن مسيّب گفيه اتک 

تعد بشنوم ، در مفقات  که با تعد دتک داد حدیث مزبور را که از عيامر  

را « حدیث منزليک »آرى ، : تعد گفک . ودم به اطف  او رتانيدم شنيده ب

ام تپس دو انگشک را ، یک  در گوش راتيک و دیگيرى در    خودم شنيده

با این دو گوش ، حدیث منزليک را از  ! آرى : گوش چپ گذاشک و گفک 

اى ،  ام و اگر بر خف  آنچه شينيده  رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله شنيده

 ! .م ، اميدوارم شنوات  هر دو گوش را از دتک بدهم شنيده باش

ع نْ مُصْع بِ بْنِ ت عْدِ بْنِ أَبِی و قَّاصأ ع نْ ت عْدِ بْنِ أَبِيی و قَّياصأ قَيالَ خَلَّيف      

ر تُولُ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  ع لِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبأ فِی غَزْو ةِ تَبُوک  فَقَالَ ی ا 

لَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِی فِی لنِّس اءِ و الصِّبْي انِ فَقَالَ أَم ا تَرْ َ  أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِم نْزِلَةِ ر تُو

ه ارُونَ مِنْ مُوت   غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِیَّ ب عْدِي ح دَّثَنَا عُب يْدُ اللَّهِ بْنُ مُع اذٍ ح دَّثَنَا أَبِی 

 1.تْنَادِ ح دَّثَنَا شُعْب ةُ فِی ه ذَا الْإِ

ع نْ ت عْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم  ت مِعْکُ إِبْرَاهِيم  بْنَ ت عْدٍ ع نْ ت عْدٍ ع نْ النَّبِیِّ ص لَّ  اللَّيهُ  

ع لَيْهِ و ت لَّم  أَنَّهُ قَالَ لِع لِیٍّ أَم ا تَرْ َي  أَنْ تَکُيونَ مِنِّيی بِم نْزِلَيةِ ه يارُونَ مِينْ       

 2.مُوت  

بْنِ أَبِی و قَّاصأ ع نْ أَبِيهِ قَالَ أَم رَ مُع اوِی ةُ بْينُ أَبِيی تُيفْي انَ     ع نْ ع امِرِ بْنِ ت عْدِ

ت عْدًا فَقَالَ م ا م نَع ک  أَنْ تَسُبَّ أَب ا اليُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا م ا ذَکَرْتُ ثَلَاثًا قَيالَهُنَّ لَيهُ   
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هُ لَأَنْ تَکُونَ لِی و احِد ةٌ مِنْهُنَّ أَح بُّ ر تُولُ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  فَلَنْ أَتُبَّ

إِلَیَّ مِنْ حُمْرِ النَّع مِ ت مِعْکُ ر تُولَ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  ی قُولُ لَيهُ خَلَّفَيهُ   

الصِّيبْي انِ  فِی ب عْضِ م غَازِیهِ فَقَالَ لَهُ ع لِیٌّ ی ا ر تُولَ اللَّهِ خَلَّفْيَنِی م ي   النِّس ياءِ و   

فَقَالَ لَهُ ر تُولُ اللَّهِ ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  أَم ا تَرْ َ  أَنْ تَکُونَ مِنِّيی بِم نْزِلَيةِ   

ه ارُونَ مِنْ مُوت   إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ ب عْدِي و ت مِعْيُهُ ی قُولُ ی وْم  خَيْب رَ لَأُعْطِي نَّ الرَّای ةَ 

اللَّه  و ر تُولَهُ و یُحِبُّهُ اللَّهُ و ر تُولُهُ قَالَ فَيَطَاو لْنَا لَه ا فَقَالَ ادْعُوا لِی  ر جُلًا یُحِبُّ

 ع لِيًّا فَأُتِی  بِهِ أَرْم د  فَب ص قَ فِی ع يْنِهِ و د فَ   الرَّای ةَ إِلَيْهِ فَفَيَح  اللَّهُ ع لَيْهِ و لَمَّا نَزَلَکْ

د ع ا ر تُولُ اللَّيهِ ص يلَّ  اللَّيهُ    { ع الَوْا نَدْ ُ أَبْنَاء نَا و أَبْنَاء کُمْ فَقُلْ تَ} ه ذِهِ الْآی ةُ 

 1.ع لَيْهِ و ت لَّم  ع لِيًّا و فَاطِم ةَ و ح س نًا و حُس يْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ ه ؤُلَاءِ أَهْلِی 

در یک  از روزها، معاویة بن اب  تفيان به تعد بن أبی وقاص دتيور داد 

تعد از دتيور او ! ه حضرت عل  بن ابيطالب عليه السّفم ناتزا بگوید تا ب

 .ترپيچ  کرد 

تازى ؟ تيعد   چرا عل  را آماج ناتزا و دشنام نم : معاویه از وى پرتيد 

آن که که ته خصلک از رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله در   به دليل: گفک 

هيا ، هيچگياه بيه تيبّ و      شأن عل  عليه السّفم شنيدم که با توجه به آن

کنم و هر گاه یک  از آن ها براى من بيود ،   دشنام آن حضرت ، اقدام نم 
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تر از شيران ترخ مو کيه در اخيييار مين باشيد ، بيه شيمار        بهير و ارزنده

 .آوردم  م 

ها رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله حضرت عل  علييه   در بعضی از جنگ

مدینه باق  گذاشک و حضرت عل  علييه   السّفم را به جانشين  خود ، در

 :السّفم به عرض رتانيد 

رتيول  ! دارى  مرا به خففک بر زنان و کودکان موظّف مي  ! یا رتول ا  

آیا خرتند نيسي  از ایين  : خدا صلّ  اللّه عليه و آله در پاتخ او ، فرمود 

م ، به که منزلک تو نسبک به من ، همانند نسبک و منزلک هارون عليه السّف

حضرت موت  عليه السّفم باشد ؛ با این تفاوت که پس از مين پيغمبيرى   

 شود ؟ مبعوث نم 

فرمود  در روز جنگ خيبر ، از رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله شنيدم ، م 

آورم کيه خيدا و رتيول را     پرچم اتفم را به دتک کس  به اهيزاز مي  : 

از شنيدن این ! دارند  تک م دارد و خدا و رتول هم ، او را دو دوتک م 

اى بودیم و دتک ها از آتييين بييرون    تخن همه ما در انيظار چنان عطيّه

آورده تا پرچم اتفم را در اخييار بگيریم ، همان زمان رتول خدا صيلّ   

عل  علييه السّيفم را   . عل  را به حضورم بياورید : اللّه عليه و آله فرمود 

کرم صلّ  اللّه عليه و آله دعوت کردند در حال  به حضور حضرت رتول ا

که حضرتش به درد چشم دچار بود ، رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آله آب 

دهان مبارک را در چشم حضرت عل  عليه السّفم چکانييد ، دیيدگانش   



شفا یافک و پرچم اتفم را که یادبود نصرت اله  بود ، به دتک او تپرد و 

السّفم ، فيح و پيروزى نصييب اتيفم    از برکک وجود حضرت عل  عليه

 .شد 

/ آل عميران  ) « فَقُلْ تَعالَوْا نَدْ ُ أَبْناء نا و  أَبْنياء کُمْ  »هنگام  که آیه مباهله 

نازل شد ، رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آليه ، حضيرت علي  علييه      (61

السّفم و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين علييهم السّيفم را بيه    

 . اینان اهل بيک من هسيند ! بار پروردگارا : ر طلبيد و فرمود حضو

 :تواتر حد ث منزلع 

نویسد  حاکم حسکانی از بزرگان اهل تنک ، بعد از نقل حدیث منزلک می

: 

: حدیث المنزلة الذي کان شييخنا أبيو حيازم الحيافظ یقيول      [ ها ] وهذا 

 1! ! !خرجيه بخمسة آال  إتناد 

ابوحيازم حيافظ   ( اتيياد ميا  )اتک که شييخ ميا    این همان حدیث منزلک

 .ام  من آن را به پن  هزار تند اتيخراج کرده: گفک  م ( اش درباره)

عن ابن عمر ر ی ا  عنهما قال لما ورد رتول ا  صيل  ا  علييه وآليه    

وتلم المدینة آخ  بين أصحابه فجاء علی ر ی ا  عنه تدم  عيناه فقيال  
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ن أصحابک ولم تواخ بينی وبين أحد فقال رتول ا  یا رتول ا  آخيک بي

 1.صل  ا  عليه وآله یا علی أنک أخی فی الدنيا واآلخرة

چون پيغمبر بيه مدینيه وارد شيد ، بيين اصيحاب      : عبد ا  بن عمر گفک 

با چشيم گریيان   ( عليه السفم ) اخوت و برادرى بر قرار کرد ، پس عل  

را برادر کردى ، و ميرا بيا کسي  بيرادر      آمد ، گفک یا رتول ا  اصحابک

 ."یا عل  ، تو در دنيا و آخرت برادر من   ": نکردى ، فرمود 

 2.براي اطف  بيشير عزیزان محقق اتناد بيشيري را می توانيم اراته دهيم
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نورالدین علی بن محمد مالکی ((مطالب سئول))  24کمال الدین ابو سال  محمد بن طلح  کافعی در ص ((نور البصار))  78ص 

مسعودن ((سیره الحلبی )) للد د م  27برهان الدین کافعی در ص ((فصول المهم ))  22 5  20مکی معر ف ب  ابن صباغ در  

یها   7)   مخصوصا در بهاب  (( ینابیع الموده))  24   8کیخ سلیمان بلخی حنفی در باب ((مر ج الذهب)) للد د م  38در ص 

مهولی علهی   .ی   حمونی نق  نمهوده خبرن از بخارن   مسل    احمد حنب    ترمذن   ابن مال    ابن مغازلی   خوارزم( 28

)) ام  2للهد   222در ص ( راغهب افههانی  )ابوالقاسه  حسهین بهن محمهد    ((کنز العمهال )) للد کش   250   252متقی در ص 

 ((محاضرات االدباء

 



 ریید  ب   الفع  مر بن   ا 

 1یقیف  ب  نقل ام  مر، در روا یی ام صحیح بخاری

تقيفه را از قول عمر چنيين تعریيف ميی     کيواقعبخاري در صحيح خود 

وقيی که پيامبر از دنيا رفک، از خبرهایی که به ما رتيد، یکی این بود : کند

من هم به ابوبکر پيشينهاد  . که انصار در تقيفه بنی تاعده اجيما  کرده اند

موافقک کرد و  بکرابو. کردم که بيا تا ما هم به برادران انصار خود بپيوندیم

عليی و زبيير  و همراهيان    . همراه یکدیگر، خود را به تقيفه رتاندیم ما،

هنگامی که به تقيفه رتيدیم ميوجه شدیم کيه طایفيه   . ایشان با ما نبودند

انصار مردي را که در گليمی پيچيده بودند و می گفيند تعد بن عباده اتک 

م و ميا در کنيار ایشيان نشسييي    . و تب دارد، با خود به آنجا آورده بودند

ميا یياران    :تخنران آنها برخاتک و پس از حمد و تيپاس خيدا، گفيک   

خدایيم و نيروي رزمنده و به هم فشرده اتفم، اما شما گيروه مهياجرین،   

 . مردمی اندک هسييد

خواتيم در پاتخ او چيزي بگویم که ابوبکر آتيينم را کشييد و  ( عمر)من

: پرداخيک  پس خودش از جاي برخاتک و به تخن. خونسرد باش: گفک

خواتيم بر  می به خدا قسم که او در تخن خویش هيچ نکيه اي را که من

یا همان را گفک یا بهير از آن را بر زبان آورد . زبان بياورم فروگذار نکرد

                                                 
 0ج، کنزالعمهال  008 007ص 3جسهیره ابهن هشهام     223 228ص 3جصحیح بخارن کتاب الحد د باب رل  الحبلهی   - 1

 .2027ح 208ص



 
 
 
 
 

 
 169 ....................................................................................................... امام من و امام تو

آنچه را از خوبی و امييازات خود برشمردید، بيی  ! او گفک اي گروه انصار

روایی، تنهيا در خيور   اما خففک و فرمان. گمان، اهل و برازنده آن هسييد

قبيله قریش اتک، زیرا که آنها از لحاظ شرافک و حسب و نسب مشهورند 

از  یاین اتک که من به خيرخواهی شما، یک. و در ميان قبایل عرب ممياز

این دو تن را پيشنهاد می کنم تا هریک را که بخواهيد به خففک انيخياب  

بيده را گرفک و بيه آنيان   این بگفک و دتک من و ابوع. و با او بيعک کنيد

در این هنگام، . تنها این تخن آخر بود که از آن خوشم نيامد. معرفی کرد

« المرجب هاانا جذیلها المحکک و عذیق» :یکی از انصار برخاتک و گفک

یعنی من در ميان شما گروه انصار به منزليه آن چيوبی هسييم کيه پشيک      

. تایه اش پنياه ميی برنيد    شيران را با آن می خارانند و درخيی که به زیر

حال که چنين اتک شما مهاجران براي خود فرمانروایی برگزینيد و ما هم 

 . براي خود زمامداري انيخاب می کنيم

پی این تخن، بگو مگو و تر و صدا از هير طير  برخاتيک و چنيد      در

من از این موقعيک اتيفاده کردم . دتيگی و اخيف  به شدت، ظاهر گردید

گفيم دتيک را دراز کن تا با تو بيعک کينم  او هيم دتييش را     و به ابوبکر

پس از اینکه از کيار بيعيک بيا ابيوبکر     . پيش آورد و من با او بيعک کردم

 ...فراغک یافيم، به توي تعد ابن عباده هجوم بردیم



از همه این حر  هيا، اگير کسيی بيدون کسيب نظير و مشيورت بيا          بعد

ند، نه از او پيروي کنيد و نه از بيعک مسلمانان، با مردي به خففک بيعک ک

 .گيرنده، که هر دو مسيحق کشيه شدن هسيند

 نظر حضرت  لی درباره یقیف 

حدثنی محمد بن عثمان بن صفوان الثقفی قال حدثنا أبو قييبة قال حيدثنا  

مالک یعنی ابن مغول عن ابن الحر قال قال أبو تفيان لعليی ميا بيال هيذا     

وا  لئن شئک ألمألنها عليه خيف ورجاال قال  األمر فی أقل حی من قریش

فقال علی یا أبا تفيان طالما عادیک اإلتفم وأهله فلم تضره بيذاک شييئا   

إنا وجدنا أبا بکر لها أهف حدثنی محمد بن عثمان الثقفی قال حدثنا أميية  

بن خالد قال حدثنا حماد بن تلمة عن ثابک قال لما اتيخلف أبو بکر قال 

مالنا وألبی فصيل إنما هی بنو عبد منا  قال فقيل له إنه قد ول   أبو تفيان

حدثک عن هشام قال حدثنی عوانة قال لما اجيمي    ابنک قال وصليه رحم

الناس عل  بيعة أبی بکر أقبل أبو تفيان وهو یقول وا  إنی ألرى عجاجة 

عفان ال یطفئها إال دم یا آل عبد منا  فيم أبو بکر من أمورکم أین المسيضي 

أین األذالن علی والعباس وقال أبا حسن ابسّ یدک حي  أبایعيک فيأب    

  علی عليه فجعل یيمثل بشعر الميلمس

 ولن یقيم عل  خسف یراد به             إال األذالن عير الحی والوتد 

 هذا عل  الخسف معکوس برميه                  وذا یش  فف یبکی له أحد 
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ک وا  ما أردت بهذا إال الفينة وإنک وا  طالميا  قال فزجره علی وقال إن

 1.بغيک اإلتفم شرا ال حاجة لنا فی نصيحيک

چه شده اتک که خففک در دتک کيوچکيرین  : ابوتفيان به علی گفک... 

کنم؛  قبيله قریش قرار گرفيه؟ اگر بخواه  مدینه را پر از تواره و پياده م 

تک که با اتفم و اهل آن دمشن  اى ابوتفيان مدت  طوالن  ا: علی گفک

اى به آن  ربه بزنی؛ ما ابوبکر را براى خففک تيزاوار   داري؛ اما نيوانسيه

 .یافييم

ميا بيا ابوفصييل چيه     : هنگام  که ابوبکر خليفه شد، ابوتيفيان گفيک  ... 

حق بيا فرزنيدان عبيد    ( که خففک ایشان را قبول کنيم؟ ) ارتباط  داریم 

!!! ابوبکر فرزند تو را والي  قيرار داده اتيک   : شدمنا  اتک؛ به وى گفيه 

 !!!حق فاميل  را ادا کرده اتک: گفک

بينم که  من آشوب  م : مردم براى بيعک با ابوبکر گردآمدند، ابوتفيان گفک

ابوبکر در کدام یيک  ! اى فرزندان عبد منا . کند آن را فقّ خون آرام م 

اى علی و اى عباس؟ ! لاز کارهاى شما جایگاه  داشيه اتک؟ اى دو ذلي

اى علی دتک خود را بگشا تا با تو بيعک کنم؛ عليی  : تپس به علی گفک

در بيابيان کسي  زنيدگ     :ابوتفيان شعر مليمس را خواند کيه . قبول نکرد

 کند مگر دو قبيله ذليل ح  و وتد نم 
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وآن ( قصد جنگ نيدارد ) این یک  نيزه خود را در بيابان تر و ته گذاشيه 

عليی او را مني  کيرد و    .کند زند؛ ول  کس  به او کمک نم  م  دیگرى ناله

و ميدت  اتيک   . خيواهی  تو از این کارها جز فينه چيز دیگرى نمي  : گفک

و ما احيياج به خير خواه  تو ! اى طوالن  که با اتفم به بدى رفيار کرده

 .نداریم

شود که ابوبکر تصميم دارد عمر را بيه عنيوان    همچنين وقي  مطل  م 

کنيد ؛   يفه منصوب کند ، اعيراض شدید خود را با صراحک اعيفم مي   خل

 : طورى که در نقل ابن تعد در طبقات آمده  همان

عن عاتشة قالک لما حضرت أبا بکر الوفاة اتيخلف عمر فدخل علييه  

علی وطلحة فقاال من اتيخلفک قال عمر قاال فماذا أنک قاتل لربيک قيال   

وبعمير منکميا أقيول اتييخلفک علييهم خيير        با  تعرفانی ألنا أعلم بيا  

عليه )در آخرین لحظات زندگ  ابوبکر ، عل  : کند  عاتشه نقل م 1.أهلک

چه کس  را خليفيه خيود   : و طلحه نزد او رفيند و از وى پرتيدند( السفم

پاتخ خداوند را چه خواه  : به وى گفيند .عمر را: اى ؟پاتخ داد قرار داده

شناتانيد، من به خدا و عمير از شيما    ا را به من م آیا خد: پاتخ داد .داد

که بهيرین بنده تيو را  : آگاه ترم، اگر به مفقات خداوند بروم خواهم گفک

 .براى خففک انيخاب کردم 

 

                                                 
 . 45، عمر بن الخطاب لمستاذ عبد الکری  الخطیب ص 252/33: ، تاریخ مدینة دمش 287/0: الطبقات - 1



 
 
 
 
 

 
 113 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 ارثی بود  حکومع

نصبِ ابوبکر در تقيفه مرهون تفش عمر و نصيبِ عمير بيه خففيک،     

 . مرهون وصيّک ابوبکر بود

بگونه اى بدوش کيه  : فم بعد از تقيفه به عمر فرمودامام عل  عليه الس

م  کن  (  امر خففک )تهم  از آن براى تو باشد، تو امروز او را عهده دار

 1.را به تو برگرداند تا فردا آن

 چگونگی ب   الفع ریید   مر

ابوبکر به هنگام مردن دتيور داد عثمان عهد نامه اش را که مبنيی بير   

 . فه بعد از اوتک بنویسداتيخف  و تعيين خلي

بسم ا  الرحمن الرحيم هذا ما عهد ابوبکر » :آنگاه به وي گفک بنویس

پس حالک غشوه و بيهوشی بيه او   «...اما بعد بن ابی قحافه الی المسلمين

اما بعد پيس  ": دتک داد ولی عثمان خود بدین گونه عهدنامه را ادامه داد

در این موقي    "...عمر بن خطاب رامن خليفه قرار دادم بر شما مسلمانان 

: و گفيک ( که نمی دانيم حقيقيا به هوش آميد یيا نيه    )ابوبکر به هوش آمد

 . آنچه را نوشيی بخوان

عثمان نوشيه خود که وصيک به خففک عمر شده بود را عينيا قراتيک   

من  م کهچنين احساس کردم ترتيد: ابوبکر تکبير گفک و ا افه نمود. کرد

عثمان  (مردم به اخيف  در افيند )بر اثر عدم تعيين خليفه به هوش نيایم و

                                                 
 22ص 2جاالمامة   السیاسة ابن قتیبة  - 1



خداوند تو را از اتفم و اهلش جيزاي خيير دهيد و    : ابوبکر گفک آري: گفک

تپس قرار شد عمر و به قولی . آنگاه به نوشيه عثمان اقرار و آن را تایيد نمود

مردم بدون  عثمان نامه تربسيه و مهر خورده را به مردم اراته و اعفم نمایند و

آنکه خليفه مورد وصيک را بشناتيند راي موافيق دهنيد و بيه عنيوان خليفيه       

 1.ناشناس بيعک کنند و این کار هم بدون تر و صدا عملی و انجام شد

إنی اتيخلفک عليکم بعدي » ب ها این مين را نوشيه اندادر اتناد دیگر کي

 2.«عمر بن الخطاب

 نظر اصلی ابوبکر در مورد  الفع  مر

بوبکر قبل از مردن رأى خود را به صراحک دربياره ى عمير بييان نميود     ا

براى او صفح نيسک امر امّک محميد صيل  ا  علييه وآليه را بعهيده      : وگفک

 3.گيرد

 نسبع ب   مر نصیحع برادران  ابوبکر

عهده نگييرد  ه بنابراین نصيحک ابوبکر به عمر آن بود که امر مسلمانان را ب

و عبدالرحمن بين ابي  بکير    . خففک او تردید داشک چون در عهده دار شدنِ
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والیيک عمير را دوتيک     ،قيریش : حکومک عمر را دوتک نداشک، لذا گفيک 

 1.ندارند

 آ ا  مر با ابوبکر مخالفع کرد

. عمر بعد از عهده دار شدن خففک مسيقيماً با ابيوبکر مخالفيک نميود   

اميه شيده بيود    زیرا به مجلس عزاى زنانه اى که بمناتبک مردن ابوبکر اق

را  هنجا راه داد و ام فيروة دخيير ابوقحافي   ه آرفک و مردان را بدون اذن ب

بيرون کشيد و با تازیانه ى خود او را بشدت کيک زد و مجيروح نميود و   

 2.زنان را بيرون انداخک

  مر جانشینیمخالفع صحاب  با 

  ع نْهُم ا قَالَ لِمُع يْقِيبأ الدَّوْتِیِّ لَمَّا اتْيَخْلَف  أَبُو ب کْرأ عُم رَ ر  ِی  اللَّهُ تَع الَ »

 کَرِه هُ قَوْمٌ ، و ر  ِي هُ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ : م ا ی قُولُ النَّاسُ فِی اتْيِخْلَافِی عُم رَ قَالَ 

 3.«ب لْ الَّذِینَ کَرِهُوهُ: کَرِهُوهُ أَکْثَرُ أَمْ الَّذِینَ ر  َوْهُ؟ قَالَ فَاَلَّذِینَ

عمر را به عنوان خليفه منصوب کرد به معيقب دوتی  ،کرزمانی که ابوب

نظر مردم نسبک به انيصاب عمر به خففک چيسک؟ معيقب دوتيی  : گفک

 .عده اي از این کار تو نارا ی هسييند و عيده اي ر يایک دارنيد    : گفک
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معيقيب   مخالفين با نصب عمر بيشيرند یيا ميوافقين بيا او؟    :ابوبکر پرتيد

 .ن بيشيرندمخالفي: دوتی جواب داد

تيميه حرانی صراحک دارد که صحابه و مهاجرین و انصار آمدند به  ابن

  1.وليک علينا رجف فظا غليظا ما ذا تقول لربک اذا القيک :ابوبکر گفيند

یک آدم خشن و بد اخفق و تندي به نيام عمير را بيراي ميا خليفيه       

 جواب خدا را چه خواهی داد؟ . کردي

 ا یراض م اجر ن و انصار

 :ابن قييبه دینوري، در اإلمامة والسياتة می نویسد

وقيی که خبر به مهاجرین و انصار رتيد که او عمير را بيه جانشيينی    

می بينييم کيه عمير را بير ميا      : انيخاب کرده اتک به نزد او رفيند و گفيند

و می دانی کيه چگونيه بيا     خليفه گردانيده اي؟ با اینکه او را می شناتی؟

ما او تخک گيري می کند؛ پيس چگونيه خواهيد بيود      وجود تو در ميان

وقيی که تو از ميان ما بروي و این در حالی اتک که تو ميی خيواهی بيه    

  2 ؟.دیدار خداوند عزوجل بروي؛ چه پاتخی داري

 ا یراض ارل  ام

وکان أهل الشيام قيد بلغهيم    » :نویسد باره می ابن قييبه دینوري در این

إنا لنخا  أن یکون خليفة رتول ا  : فقالوا الخبر ابکر، واتيبطؤ مرض أبی

                                                 
، 4مصهنف ابهن أبهی کهیبة، ج     - 273، ص2کرح نهج البمغة ابن أبهی الحدیهد، ج   - 25، ص2رستانی، جمل    نح  که - 1

  320، ص03تاریخ دمش  ابن عساکر، ج - 385ص

 23ص 2  با تحقی  زینی ج 04ص 2اإلمامة  السیاسة با تحقی  کیرن ج - 2
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ول  بعده عمر، فإن کان عمر هو الوالی فليس لنا بصاحب، وإنا  قد مات، و

 1.«لنرى خلعه

خبر مریضی ابوبکر به اهل شام رتيد اما ایشان گمان کردند کيه خبير   

ما می ترتيم که خليفه رتول خدا مرده : دیر به ایشان رتيده اتک، گفيند

عمر را به جاي خویش گمارده باشد؛ پس اگر او حاکم شده باشد  باشد و

 !.با ما همراهی نخواهد کرد و ما چنين نظر داریم که او را بر کنار کنيم

 ا یراض امیرالمومنین ب   مر و ابوبکر در غصب  الفع

   2.«ولو الخاصّة ما کان بينه وبين عمر، لظننک أنّه ال یدفعهاعنّی» 

ميان ابوبکر و عمر نبود، امر خففيک را از مين دفي      ارتبا  ویژه اگر

ولوال خاصّة ما بينه وبين عمر، »  :کتا در عبارت طبرى آمده. کردند نم 

 3.«وأمر قد عقداه بينهما، لظننک أنّه ال یدفعها

آنچه که مان  خففک من شد، همان پيمان ترّى بود که ميان ابيوبکر و  

 .عمر منعقد شده بود

 

 

                                                 
 08ص  2  با تحقی  کیرن ج 25ص2ج  االمامة  السیاسة با تحقی  زینی - 1
 85ص 7جکرح نهج البمغة  - 2
 320ص نالطبر ریالمسترکد لمحمد بن لر - 3



 بن   ا بد ع را  مر

خداوند عمل بدعک گذار را تا وقيی که دعوت به بيدعک  : پيغمبر فرمودند

   1.اش کند قبول نمی کند

پیامبر فرمود هر که در امر ما چیزی ایجاد کند که در آن نیست باید رد 

 2.شود

 : فرمود اللّه عليه وآله  صلّی  مگر نه این اتک که پيامبر

وْمِ الْقِيام يهِ و  ح يرامُ مُح مَّيدٍ ح يرامُ اِليی ی يوْمِ       ح فُلُ مُح مَّدٍ ح فلُ اِلی ی »

و   تا روز قياميک، حيفل اتيک،    اللّه عليه وآله  صلّی  حفل محمّد3«الْقِيام هِ

 . باشد حرام او تا روز قيامک، حرام می

عوض کرده و تغييير    هرگز نباید احکام صریح اتفم را،: که  نييجه این

  تواند ایين کيار را بکنيد،    اللّه عليه وآله  نمی  یصلّ  داد حيّی شخص پيامبر

اللّيه علييه وآليه       حيّی در مورد شخص پييامبر صيلّی   4که در قرآن، چنان

ثُيمَّ لَقََطَعْنيا    و  لو تَقَوَّلَ ع لَيْنا ب عْض  االَقاوِیلِ الَخَذْنا مِنْهُ بِالْي مِينِ »:خوانيم می

  «اَح دٍ ع نْهُ حاجِزِینَ مِنْهُ الْو تِينَ ي فَما مِنْکُمْ مِنْ

                                                 
 2/84سنن ابن مال   - 1

کتاب الشهادات باب اذا اصلحو علی صلح الجور فاصلح مرد د، صحیح 0/232، صحیح بخارن 28 2/24سنن ابن مال   - 2

  3737کتاب السن  ح 3/233، سنن ابی دا د 24ح  8کتاب االقضی  باب0/2030مسل  

 2/234طبقات الکبرن  28440ح  4/233کنز العمال   08ص یمقدّم  دارم -0

 34تا  33  یسوره حاق  آ -3
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بسيک، ميا او را بيا قيدرت      تخنی دروغ بر ميا ميی  ( پيامبر)هر گاه او

نمييودیم و احييدي از شييما  گييرفييم تييپس رگ قلييبش را قطيي  مييی مييی

 1.توانسک مان  شود و از او حمایک کند نمی

 اللّه علیه وآله  بدعت از نظرپیغمبر صلّی

آَبی  ا ُ آن یقبيلَ عميلَ صياحبِ     »:اللّه عليه وآله  قال رتول ا  صلّی

خداوند عمل بدعک گذار را تا وقيی که دعوت به 2.«حيیّ ید  بدعيَه بدعةأ

 .بدعيش می کند قبول نمی کند

ال یقبل ا  لصاحبِ بدعةأ صيوماً و  »:اللّه عليه وآله  قال رتول ا  صلّی

یخرج من االتفمِ ...ال صلوةً و ال صدقةً و ال حجّاً و ال عُمرةً و ال جهاداً و

خيدا هييچ عمليی را از قبييل نمياز روزه      3.«کما تخرج الشعرة من العجين

 ... شود صدقه ح  از بدعک گذار قبول نمی کند و او از اتفم خارج می

 ج ل  مر ب  تیمم

وقيي  آب موجيود نبيود، نمياز     : مشهور اتک که عمر فيوا داده اتيک 

 4!؟.پيدا کنيدکه دتيرت  به آب  تا این! واجب، تاقّ اتک

آورده اند که ميردي در  ( در باب تيمم)بخارى و مسلم در صحيح خود

من جنب شده ام و آبی نبود که غسيل  : خففک عمر به نزد او آمد و گفک

. هرگاه آب نييافيی نمياز نخيوان   : کنم چه کار باید انجام دهم؟ عمر گفک
                                                 

 اندیش  ق 228تا 224ص نبکر  یّح  در بغداد مقات  بن عط ناقتباس از کتاب لستجو -5
 ۸۷ص۱سنن ابن مال  ج -7
 ۸۸ص۱سنن ابن مال  ج - 3

 280ص 2صحیح مسل  ج 052ص 2رن جفتح البا 242ص 2عمدة القارى للعینى ج -8



 مين و  یادت نيسک که در ففن تفر! اي عمر: عمار یاتر حا ر بود گفک

علک نبيود آب   تو به. تو به حسب اتفاق احيياج به غسل پيدا کرده بودیم

نماز نخواندي و من چون گمان کردم که تيمم به جاي غسل اتک و هميه  

وقيی خدمک . بدن را به خاک باید رتانيد در خاک غلطيدم و نماز خواندم

یيا   :حضرت رتول صلی ا  عليه وآله رتيدیم تبسم نمودنيد و فرمودنيد  

ها را بر زمين زنند و به هير   در تيمم همين قدر بس اتک که دتک! عمار

دو کف دتک پيشانی را و بعد از آن با کف دتک چپ پشک دتک راتک 

وقييی عميار ایين     .و با کف دتک راتک پشک دتک چپ را مسح نمایند

 اگير : عمار گفيک ! از خدا بيرس! اي عمار: عمر گفک. حکایک را نقل کرد

 چه می واگذاشييم تو را به آن: عمر گفک. قل این حدیث نکنمامر ميکنی ن

فان لم تجدوا ماتيا   »     :که که در قرآن آمده تکا این درحالی 1.خواهی

له بسيار گفيه بودنيد  آو رتول خدا صلی ا  عليه و .«فييمموا صعيدا طيباّ

 . که اگر آب نباشد تيمم کنيد

 بد ع در اذا  صبح

عمربن خطاب  مؤذن عمر نزد: موطأ م  نویسدمالک بن انس در کياب 

 :آمد تا او را براى نماز صدا کند، دیيد عمير خوابييده اتيک، پيس گفيک      

                                                 
 50ص 2سهنن أبهى دا د ج   84ص 2صحیح البخارن جدارلفکر بیر ت،  280ص 2صحیح مسل  ک الطهارة باب التیم  ج - 1

، 238ص 2سنن البیهقى ج 72  58ص 2سنن النسائی جدارصادر بیر ت  275ص 3مسند أحمد ج 233ص 2سنن ابن مالة ج

، صهحیح ابهن حبهان    32دارالعامون للتراث ، المنتقی من سنن المسنده  0/280ابی یعلی دار المعرف ، مسند 88مسند طیمسی 

 20/388، سیر اعمم النباء 3/48
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عمر هيم دتييور   . یعنی نماز بهير از خواب اتک. «الصفة خير من النوم»

 1.اذان صبح قرار دهد

: زرقان  در تعليق خود بر این روایک در شرح موطأ مالک م  نویسيد 

دارقطن  در تنن خود آورده اتک که عمر بيه ميؤذن خيود    این مطلب را 

الصفة خيير  »:رتيدى بگو «ح ّ عل  الففح»وقي  در نماز صبح به: گفک

و هميشه موذن این جمليه را تکيرار ميی     «النوممن النوم، الصفة خير من 

  2.کرد در اذان

تيایر  . این حدیث را ابن اب  شيبه از هشام بن عروه نقل کيرده اتيک  

 .ان بزرگ اهل تنّک نيز آن را روایک نموده اندمحدّث

 (حذف حی  لی  یر الرمل)بد ع در اذا 

ليه  آشيعه و تنی ميفق هسيند که در زمان پيامبر اکرم صلی ا  عليه و 

 3.جزتی از اذان بوده اتک "حی علی خير العمل"

را از  "حی علی خير العمل"ولی عمر در زمان خففيش تصميم گرفک 

خليفه دوم در : می نویسد( از علماي اهل تنک)  قوشچ . نداذان حذ  ک

  ته چيز در زمان پيغمبر صلّ  اللّه عليه وآله بود که مين از آن  : منبر گفک

                                                 
 ط بیر ت 252ح 58الموطأ لممام مالك ص - 1

 25ما لاء فی النداء للصمة ص - 2

الت االمامیة ب  عنده  الماعی کما عن  ب  ق: کان فی االذان على عهد الرسول صلى اهلل علی   آل  "حى على خیر العم   " -3
 525  523ص 2رالع سنن البیهقهى ج :  غیرهما، ب  اعترف ب  غیره  82ص 8الجواهرج 08السید المرتضى فی االنتصارص

لواهر االخبار  االثار المستخرلة من لجة  284مقات  الطالبیین ص 233سعد السعود ص  ه 2082ط 235ص 2السیرة الحلبیة ج
 2نیه  اال طهار للشهوکانی ج    278ص 2لسان المیزان ج 208ص 2میزان االعتدال للذهبی ج282  282ص 2ر جالبحر الزخا

0منتخب کنز العمهال بههامش مسهند أحمهد ج     32ص 2 ج 532ص 2الر   النضیر ج 35ص 2دعائ  االسمم ج 02ص 
 08ص فیعن مبادى الفق  االسممی للعر 233  88ص 0دالئ  الصدق ج 277ص 3کنز العمال ج 247ص



-مي    جلوگيرى م  کنم و حرام م  دانم و هر کس  انجام دهد بيه کيفير  

     1.«ح  عل  خير العمل»ميعه زنان، ح  تمي  و گفين: رتانم

 وقييی ميوذن ميی گویيد    : چنين بيان کرد این عک راعمر علک این بد

مردم تصور می کنند نماز بهيرین عمل هاتک فليذا   «حی علی خيرالعمل»

و مبادا به خاطر ایين  . همه کارها را ترک می کنند و رو به نماز می آورند

  2.تصور که نماز بهيرین اعمال اتک به جهاد نروند

  3.خيرالعمل می گفک بفل هميشه در اذان حی علی: هندي گوید

هر موق  ابن عمر اذان می گفک حی علی : زید محمد بن ناف  می گوید

  4.خير العمل را می گفک

 بد ع در طالق

طفق  که شوهر : یعن 5«...الطَّفقُ م رَّتانِ»در قرآن کریم آمده اتک که  

و  تواند رجو  کند دو مرتبه اتک، یا رجيو  کنيد بيه خوشي      در آن می

یا رها کند به نيک  و خيراندیش  و حفل نيسک کيه چييزى از   تازگارى 

زن را طفق دهيد  ( بار توم)پس اگر... مهر آنان را به جور و تيم بگيرید

                                                 
عن الطبرن فهی المسهتنیر،    258ص  2مبحث االمامة، کنز العرفان للسیورى ج  383کرح التجرید للقوکجى ط ایران ص  -5

 عن التفتازانى فی حاکیت  على کرح العضدن 282ص 2لواهر االخبار  االثار ج
 "أخبرنی الى کئ حذف من االذان من االذان ؟ عن عکرمة قال قلت البن عباس  "حى على خیر العم   "السبب فی حذف  -7

دراسهات  : رالهع . أراد عمر أن ال یتک  الناس على الصمة  یدعوا الجهاد فلذلك حهذفها مهن االذان  : قال "حى على خیر العم 
عن مبادى الفق  االسهممی  233ص 2دعائ  االسمم ج 232  232عن االیضاح ص 208ص 2ج بحوث فی التاریخ  االسمم 

 0الصحیح مهن سهیرة النبهی االعظه  ج     243سیرة المصطفى للسید هاک  معر ف ص 32ص 2النضیر ج الر   08للعرفی ص
 84ص

 2/003، مجمع الز ائد 20243ح 8/032کنزالعمال  - 3

 2/285االعتصام  - 4

 228 203 آی  سوره بقره -2
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که زن با دیگرى  روا نيسک که آن زن و شوهر دیگر بار رجو  کنند تا این

او را طفق داد، پس باک  بر آن دو نيسک ( شوهر دوم)شوهر کند پس اگر

بدانند که حدود اله  را اقاميه مي  کننيد، ایين اتيک       اگر   کنند،که رجو

تواند قبيل   بنابراین شوهر می ،احکام خدا که براى مردم دنيا بيان م  کند

از طفق توم به زوجه ى خود رجو  نماید و با تحقق طفق تيوم بير او   

 . نخواهد بود تا آنکه با شخص دیگرى ازدواج نماید حفل

قل از ابن عباس و با أَتناد ميعيدد و مخيليف آميده    در تنن مسلم به ن

دو  وآله و زمان ابوبکر و عليه صل  ا  در زمان رتول خدا: اتک که گفک

مي    یک طيفق شيمرده  ( در یک مجلس)هته طفق ،تال از خففک عمر

توانند  می مردم درباره ى امرى که در آن :پس عمر بن الخطاب گفک. شد

را اجازه دهيم و بعيد از   ه کنند خوب اتک آنخواهند عجل کنند میتانی 

  1.آن اجازه داد

: ابوالصهباء به ابن عباس گفيک : مسلم در تنن خود نيز ذکر م  کند که

در زمان رتول ( در یک مجلس)کم  وقک خود را بده، آیا طفق ته گانه

چنيين   :ابوبکر یک طفق شمرده نم  شد؟ گفيک  خدا صل  ا  عليه وآله

مان عمر پيش آمد مردم پشک تر هم و بدون فاصله طيفق  و چون ز. بود

  2.را اجازه داد دادند و او آن
                                                 

 باب طمق س  تائى حاک    ذهبى ه  آنرا نق  کرده اند 2سنن مسل  ج -0
کتهاب   2/272سنن ابهی دا د   25تا24کتاب طمق باب طمق الثمث ح2/2388صحیح مسل   007ص 4جبیهقى  سنن -3

الهدرالمنثور   8/224ارکهاد السهارن    0330ح  8کتاب طمق بهاب   7/235سنن نسائی  2233 2288طمق باب نسخ ح 
 0/203تفسیر قرطبی  2/023مسند احمد حنب   2/284



مي    نقل نسات  از روایک مخرمة بن بکير از پدرش از محمود بن لبيد

به رتول خدا صل  ا  عليه وآله درباره ى مردى که زن خيود را  : کند که

برخاتييند   با هم طفق داده خبر دادند، پس حضرت غضيبناک  ته مرتبه

... آیا با کياب خدا بازى م  شود و من در ميان شما هسيم: تپس فرمودند

او را  خواهيدمی اى رتول خدا: که مردى به پا خاتک و عرض کرد تا آن

  1؟.بکشيم

صل  ا  عليه وآله را کيه در   عفمه رشيد ر ا حدیث حضرت رتول

و  و در تننِ نسات  مسلم و احمد که همگ  از ابوداود نقل کرده اند حيحص

 صل  پيامبر از قضاوت: حاکم و بيهق  نيز نقل شده اتک، ذکر کرد و گفک

: بيهق ، حدیث ابن عبياس اتيک کيه گفيک     ا  عليه وآله برخف  حدیث

رکانه همسر خود را در یک مجلس تيه طيفق داد، و بير او بيه شيدت      

او را پرتييد چگونيه    محزون گردید، پس رتول خداصل  ا  عليه وآليه 

آرى، حضيرت  : در یک مجلس؟ گفک: ته بار، فرمود: طفق دادى؟ گفک

  2.فرمود این یک طفق اتک اگر خواتي  او را بازگردان

از این حدیث بدتک م  آید که طفق ته گانه در یک مجليس یيک   

االزهر، همين  طفق شمرده م  شود، و محمود شليوت رتيس تابق جام 

کيریم   عمر با نص اله  ذکر شيده در قيرآن  که  قول را پذیرفک، در حالی

                                                 
  سهعید بهن المسهیب       242تحریر المراة قاس  بك امین المصهرى   0088ح  7کتاب الطمق باب  7/232سنن نسائی  -5

 فقط لدى است   بازى در آن نیست« انت طال »لماعتى رفتند طمق س  ران  بکلى باط  است زیرا بازى است  
 ب  تفسیر کشاف زمخشرى 282ص 2ج سیره ابن اسحاق -7
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مخالفک کرد و طفق ته گانه در یک مجلس را ته طفق به حساب آورد 

و در این صورت زن بر شوهر خود حفل نم  شود مگر آنکيه بيا ميردى    

 !.دیگر ازدواج نماید

طفق توم  که زن مطلقه براى طفق دهنده جيز بيا محليل شيرع ،     

بار به زن طفق  اتک که قبل از آن مرد دو حفل نم  شود، تومين طفق 

به این معنا که یک بار طيفق داده و رجيو     .داده خود رجو  کرده باشد

دوم طفق داده و رجو  کرده اتک، تپس براى تومين بار کيه   نموده بار

طفق دهد، دیگر براى او حفل نخواهد شد مگر اینکه شخص  به عنيوان  

این همان ته طفقه معرو  اتک که زن . دمحلّل با زن مطلقه همبسير شو

 1.براى شوهر حفل نم  شود مگر اینکه شوهر دیگرى با وى تماس بگيرد

 بد ع تراو ح

ظاهر پاره اي نصوص این اتک که نخسيين کسی کيه جماعيک در نافليه    

آله  غمبرصلی ا  عليه وپيرمضان را تنّک کرد، عمربن خطاب بود و در زمان 

امّا عمر با اتيحسان به . چنين چيزي وجود نداشک ابوبکردوره خففک  در و

مردم را بدان ترغيب کرد و خود معير  بود که این بدعک  این امر رأي داد و

و به این بدعک عمر بزرگان اهل تنک ! اتک امّا می گفک بدعک خوبی اتک

ابن شهاب از عروة بن زبيير،  : نيز اعيرا  کرده اند و در کيب خود آورده اند

                                                 
 248ص 2الدر المنثهور ج  224ص 8لعامرة، ارکاد السارى جط ا 283ص 3صحیح مسل  ک الطمق باب طمق الثمث ج -2

 203ص 0تفسیرالقرطبى ج 007ص 4سنن البیهقى ج 023ص 2مسند أحمد ج



هاي رمضان  شبی از شب: ز عبدالرحمان بن عبدالقاري نقل کرده که گفکا

کس براي خود  با عمربن خطاب به مسجد رفييم، مردم ميفرق بودند و هر

عمر چيون  . نماز می خواند و بعضاً مردي با اقوام خود به نماز مشغول بود

. ر اتکبه عقيده من اگر اینها را با یک امام گرد آوریم بهي: این بدید گفک

شب دیگر به اتفاق . ماشکگّبن کعب را به امامک  و در پی این تصميم ابی

نعم البدعة »:خواندند، عمر گفکبه مسجد رفييم و مردم به جماعک نماز می

 ؛البيه نمازي که پيس از خوابييدن بخواننيد   ! این بدعک خوبی اتک «هذه

 1.بيودکه اوّل شب اقامه شود بهيير خيواهيد  یعنی آخر شب از این

 صحيح به تندش از عبدالرحمن بن عبد قياري نقيل   کياب بخاري در

هاي رمضان با عمر به مسجد رفييم، دیيدیم ميردم    در یکی از شب :کند می

دتيه و پراکنده هسيند، هر کسی براي خود یا با گيروه خيود نمياز      دتيه

اتک،  به نظر من اگر اینان به یک امام اقيدا کنند بهير: خواند، عمر گفک می

. نمياز هميه باشيد    بن کعب پيش لذا تصميم خود را گرفيه و دتيور داد ابی

هاي  شبی دیگر با وي به مسجد رفييم، دیدیم مردم نمازهاي مسيحبّی شب

 2!.این بدعک خوبی اتک :آنگاه عمر گفک.خوانند رمضان را به جماعک می

را بيه  ابن ابی شيبه از عبدالرزاق نقل می کند ابن عمير نمياز تيراویح    

   3.جماعک نمی خواند

                                                 
 372ص 2لسان العرب ج 083المعج  الوسیط ص -2
 338ص 8کنزالعمال ج 40موطأ مالك بن انس ص 252ص 2صحیح بخارن ج -2
 4432ح 5/273المصنف  - 3
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ربي  گوید شافعی نماز تروایح را با مردم نمی خواند بلکه درخانه خود 

 1.به جاي می آورد

پيامبر فرمود نماز هاي واجب را در مسجد ونمازهاي مسييحبی را در  

 2.خانه خواند

آل  ام ب  جای آورد  نمام مسیحبی  و  لی  اهلل ن یِ پیامبرصلى

 ب  جما ع

نماز مسيحبّی را : آله تؤال نمود و عليه ا  بن مسعود از پيامبر صل   عبدا 

آیيا   :در خانه به جاي آوردن بهيير اتيک یيا در مسيجد؟ حضيرت فرميود      

بينی که خانه من چقدر به مسجد نزدیک اتک، با این وصف من دوتک  نمی

 ام به جاي آورم، مگر این که نمازهياي واجيب   دارم که نمازهایم را در خانه

  3.باشد

نماز واجب را باید در مسيجد   :آله فرمود و عليه ا  همچنين آن بزرگوار صل 

 4 .خواند و نماز مسيحبی را در خانه

بر شما بياد بيه نمياز در     :آله فرمود و عليه ا  همچنين آن بزرگوار صل 

هایيان، زیرا بهيرین نماز انسان، نمازي اتک که در خانه خوانده شود،  خانه

 5 .مازهاي واجبمگر ن

                                                 
 52/083تاریخ مدین  دمشقی  - 1

 2/74الجامع االصول  3/250فتح البارن  7/208صحیح مسل  با کرح نو ن  20070ح 8/083کنزالعمال  - 2

 3ح  048ص 2الترغیب   الترهیب ج -2
 20070ح 083ص 8کنزالعمال ج - 4

 223ص 2موطأ مالك ج 252ص 2صحیح البخارن ک الترا یح ج 08ص 7صحیح مسل  با کرح نو ن ج - 5



 بد ع در قرائع نمام

عمر قراتک حميد و تيوره را   : ملک العلماء در بدای  الصنای  می گوید

و قضاي آن را در رکعيک  . در یکی از دو رکعک اول نماز مغرب ترک کرد

و همچنين عثمان در یکی از دو رکعک اول از نمياز  . آخر بلند قراتک کرد

و قضاي آن را در رکعک آخر بلند عشاء قراتک حمد و توره را ترک کرد 

دو  هير  عثمان قراتک توره را در: و در جاي دیگر می نویسد. قراتک کرد

و قضاي آن را در رکعک تيوم و چهيارم    ،رکعک اول نماز عشاء ترک کرد

 1!.نماز عشاء بلند قراتک کرد

و بيه   این شيوه نماز خواندن مورد قبول هيچ یک از مذاهب نمی باشد

در رابطه با روش صيحيح نمياز   . بدعک در نماز می باشد طور قط  نوعی

یک  در اینجا به. کيب شيعه و تنی روایات فراونی وجود دارد خواندن در

عباده پسر صامک نقل کرده اتک  :روایک از کيب اهل تنک اکيفا می کنيم

هر کس توره حمد و بيشيير  : له فرمودندآکه پيامبر اکرم صلی ا  عليه و 

 2.واند نمازش درتک نيسکاز آن را نخ

 

 

                                                 
 242  222ص 2جایع ملك العلماء بدایع الصن -2
سهنن   32  03ص 2جسهنن ترمهذن    202ص 2جصحیح ابودا د 255ص 2ج صحیح مسل   032ص 2ج صحیح بخارن -0

 023ص 5ج مسند احمد 247ص 2ج سنن ابن مال  280ص 2ج سنن دارمی 204ص 2ج سنن نسائی 72  08ص 2ج بیهقی
 43ص 2جالمد نة الکبرن  54ص 2ج غونالمصابیح ب 207ص 0ج المحلی ابن حزم 80ص2ج کتاب االم
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 1بد ع در تکبیر نمام میع

پيغمبر اکرم صلّ  اللّه عليه وآله در نماز بر اموات، پن  تکبير م  گفک، 

ردم را مي ول  خليفه دوم، به نظرش رتيد که باید چهار تکبير گفک، پيس  

اهيل   گروهي  از بزرگيان  . واداشک که در نماز ميّک، چهار تکبير بگوینيد 

معنا تصریح کرده اند؛ مانند تييوط  بيه نقيل از ابيو هيفل      تسنن به این 

کيياب رو ية    23عسکرى در تاریخ الخلفا و ابن شحنه در حوادث تال

 .المناظر که در حاشيه کامل ابن اثير به طب  رتيده و تایر علماى مييب 

 2بد ع در  ده م  باردار

بيهق  در کياب شعب االیمان روایيک نميوده اتيک کيه زني  از عمير       

. کرد که من قبل از انقضاى عده شوهر ميوفّایم، و   حميل کيردم   ءاتيفيا

ول  اب  بين  . عمر فيوا داد که باید صبر کند، تا چهار ماه و ده روز بگذرد

. کعب به وى اعيراض کرد و روایک کرد که عده این زن، و   حمل اوتک

 .کنيد و پس از آن، قبل از تکميل چهار ماه و ده روز جایز اتک که شوهر 

تيپس از  . چه را تو م  شنوى، م  شنوم من هم آن: گفک عمر هم به زن

اما بعد نظر اب  بن کعب را پذیرفک . فيواى خود برگشک، ول  حکم  نکرد

گر و   حمل کرد و جنازه شوهرش هنوز روى تخک افياده و به  :و گفک

پيروان مذاهب اربعيه نييز تيا    . جایز اتک که شوهر کند. خاک نرفيه اتک

 .مان ما به همين طرز عمل کرده اندز
                                                 

 02ص 0الکام  فی التاریخ ج ط قدی  230ص 2ر ضة الناظر البن الشحنة بهامش الکام  ج -3

 277ص 5  کنزالعمال ج 300الفق  على المذاهب الخمسة ص -2



 نظر  مر در مورد میر  ی حج و میر  منا 
از عبدا  بن عمر درباره ى ميعيه ى  : در صحيح تِرمذى آمده اتک که

پدرت از : تؤال کننده گفک. ميعه ى ح  حفل اتک: ح  تؤال شد، گفک

  صيل  بنظر تو اگر پدرم نه  کرده باشد و رتول خدا: آن نه  نمود، گفک

عليه وآله انجام داده باشد، آیا امر پدرم را پيروى کنيم یا امير رتيول    ا 

 صل  ا  عليه رتول خدا مسلماً امر: خدا صل  ا  عليه وآله را؟ مرد گفک

  1.را مسلماً انجام داد رتول خدا صل  ا  عليه وآله آن: وآله را، گفک

خواتيک   چه می به رأى خود آن (عمر)مردى یعن   :و ابن حاتم گفک

و عمير بين الخطياب     3و به همين مطلب تعد بن اب  وقاص2.دادمی نظر 

در مسند احمد بن حنبل در قسمي  از حدیث ابن عبياس   4.تصریح کردند

عيروة بين    و تميي  کردنيد،   پيامبر صل  ا  عليه وآله: آمده اتک که گفک

ابين   .ردنيد ابوبکر و عمر نه  از ميعه ى در حي  ک : گفک( بن العوام)الزبير

م  گویيد ابيوبکر و   : چه م  گوید؟ گفک( مُصغر عروه)عُریَّه: عباس گفک

-مي   بنظرم هفک خواهند شيد، : از ميعه نه  کردند، ابن عباس گفک عمر

نه   و عمر ابوبکر: عليه وآله فرمود و آنها م  گویند پيامبرصل  ا : گویم

  5.کردند
                                                 

عن کتاب الحج  823ح  22باب  232سنن ترمذن  232ص 5تاریخ ابن کثیر ج 285ص 0ج 254ص 2ج صحیح ترمذى -2
 رسول اهلل باب مالاء فی التمتع

 2227ح 888ص 2جصحیح مسل   -0
 248کرح موطأ مالك زرقانى ص -3
   38ص2جمسند احمد  -5
 لامع بیان العل    فضل  ابن عبدالبر باب فض  السنة   مباینتها ألَقا ی  العلماء 004ص 2ج مسند احمد بن حنب  -2
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درحجة اليودا   : اتک که درباره ىِ عمره ىِ تمي  در کياب مسلم آمده

در مکّه رتول خدا صل  ا  عليه وآله حلّيّک ميعه ى در ح  را در مقابل 

و هنگام  که این مطلب را اعفن . بيش از صد هزار مرد و زن اعفن نمود

اى رتول خيدا،  : کرد تراقة بن مالک بن خثعم به پا خاتک و عرض کرد

صيل  ا  علييه وآليه     پييامبر این تمي  براى فقّ امسال اتک یا تيا ابيد؟   

عميره در  : و فرميود  انگشيان خود را یک  پس از دیگرى درهم فرو بيرد 

  1.داخل شد ح  داخل شد و عمره در ح  تا ابد

عل  و عثميان   :صحيح مسلم به نقل از تعيد بن المسيّب آمده اتک که

کيرد، پيس علي     در عسفان اجيما  کردند، عثمان از ميعه و عمره من  م 

چه ميخواه  که نسبک به امرى که رتيول خيدا   : ه السفم به او فرمودعلي

 ؟ .انجام داد از آن نه  م  کن 

-نمي  : عل  عليه السفم فرميود . کارى به ما نداشيه باش: عثمان گفک

  2.توانم تو را رها کنم

 صل  اعراب جاهل  بين ح  و عمره فاصله م  انداخيند، تپس پيامبر

و بين این دو را . دو جم  کرد و ابوبکر نيز چنين کرد نعليه وآله بين ای ا 

 . عمر و عثمان جدات  و فاصله انداخيند

                                                 
 234ص 2جاالثار کرح معانى 374ص 2ج صحیح مسل  -2
 345ص 2ج صحیح مسل  -0



اللّهِ صل  ا  عليه وآله و  أَنَيا   مُيْع يانِ کانَيا ع ل  ع هْدِ ر تُولِ»:مر گفکع

   1«أَنْه  ع نْهُما و  اُعاقِبُ ع لَيْهِما، مُيْع ةُ الْح  ِّ و  مُيْع ةُ النِّساءِ

وجيود داشييند    عن  دو ميعه در زمان رتول خدا صل  ا  عليه وآليه ی

و  دو مجازات م  کينم، ميعية ى حي     دو نه  م  کنم و بر آن ومن از آن

اى مردم ته چيز در زمان رتول خدا صل  : و همچنين گفک ميعة ى زنان

نمایم و بر م  وآله وجود داشيند و من از آنها نه  م  کنم و حرام ا  عليه

  2.حی علی خير العمل آنها مجازات م  کنم ميعه ى ح  و ميعه ى زنان

( ازدواج موقک) اگر عمر مردم را از ميعة: عليه السفم فرمود امام عل 

  3.جز شق  و بدبخک احدى زنا نم  کرده نه  نم  کرد، ب

ابن عباس گوید شنيدم از عمربن خطاب بخدا قسم من شما را از حي   

ر حالی که به طور قط  آن در کياب خدا آمده اتيک و  تمي  نهی می کنم د

  4.خودم آن را با رتول خدا انجام می دادم

                                                 
کهرح نههج البمغه  ابهن ابهی الحدیهد        «...فمها اسهتمتعت  به    »در تفسهیر آیه    232 0/232   2/274 ىزتفسیر فخررا -2

تفسهیر قرطبهی    2/283  035  2/032احکام القرآن لصهاص   2/220البیان  التبیان للجاحظ  2/282  252 22/252
ضهوء   283   8/280کنز العمهال   2/333اب الحج   صح  زادالمعاد ابن قی  المبسوط سرخسی باب القرآن من کت 2/243

مراة العقهول   043کرح معانی االثار طحا ن  4/234المحلی  4/524المغنی البن قدام   4/237سنن بیهقی  2/83الشمس 
 832بهاب   3240ح  5/035معرفة السهنن باالثهار     800مسال   5/84المحلی باالثار   0/025مسند احمد حنب   2/233

 کتاب نکاح باب نکاح المتع  
 38ص 2ج کرح تجرید االمام القوکجى از نق  امام احمد بن حنب  -2
نسهاء تفسهیر البحهر     23آیه    23/53نساء تفسیر کبیهر  23آی   2/233تفسیر الدرالمنثور  32ص 3ج تفسیر فخر رازى -0
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( جيارچی )جابر ابن عبدا  و مسلم ابن اکو  روایک می کنند که منادي

رتول خدا به توي ما آمد و گفک پيامبر به شما اجازه داده اتک تا زنيان  

   1.را ميعه کنيد

گوید این ميعه ... ند در ذیل آیه فما اتيميعيم طبري در تفسيرش نقل می ک

چنين اتک که مرد و زن براي مدتی که معين کيرده اتيک بيا حضيور دو     

شاهد و با اجازه ترپرتک زن ازدواج می کند و چون مدت پایيان یافيک   

عيده نگيه   ) مرد به زن حقی نيسک و زن باید رحم خود را پاک نگه دارد

 2.دو از یکدیگر ارث نمی برن( دارد

هر مرد و زنيی در ازدواج موقيک توافيق کردنيد زنيدگی      : پيامبر فرمودند

موقک آنها دو تا ته شب ادامه می یابد پس از آن اگر دوتک داشيه باشند 

 3.بر آن افزوده یا از هم جدا می شوند

ابن عباس می گوید ازدواج موقک هدیه اي الهی بوده اتک که خداوند بيه  

ا ممنو  کرد و اگر عمر از آن نهی نميی کيرد   بندگانش بخشيد و عمر آن ر

 4.هيچ کس جز شقی و نگون بخک زنا نمی کرد

                                                 
مصهنف   3/52مسند احمد حنب   2335ح  2322باب نهی رسول اهلل از نکاح متع  صحیح مسل   0/273صحیح بخارن  - 1

 4/358عبدالرزاق 

 ذی  آی   5/8تفسیر طبرن  - 2

 باب نهی نبی عن نکاح المتع  اخیرآ 0/273صحیح بخارن  - 3

 5/203تفسیر قرطبی  - 4



از عمر بن خطاب ميواتر خبر داده اند که گفيه اتک در زمان رتول خيدا  

دو گونه ميعه بهره بردن حفل جاري بود که من اکنون آنها را ممنو  کرده 

    1.و به انجام آن کيفر می دهم ميعه ح  و نساء

ابن تيميه بعد از اینکه نمی تواند منکر احادیث صحک ح  تمي  شود اقرار 

می کند که اهل تنک اتفاق نظر دارند که غير از پيامبر دیگران ممکن اتک 

  2.دچار خطاء و اشيباه شوند و عمر هم این جا خطا کرده اتک 

مقصود ما از اینکه عمر ميعه ى ح  و ميعه ى نساء را مني  کيرد ایين    

ک که او مخالف نکاح اتک، زیرا م  بينيم که او در حال روزه در مياه  نيس

 ميی  تک کيه او هير وقيک   ا بلکه مقصود آن 3.رمضان با کنيزى نکاح کرد

 . خواتک، چيزى را حفل یا حرام م  کرد

عبدا  بن زبير، ابن عباس را بخاطر : و راغب اصفهان  ذکر م  کند که

از  :زنش کيرد، ابين عبياس گفيک    تير ( ازدواج موقک)حفل شمردن ميعه

او تيؤال کيرد و در پاتيخ    . مادرت بپرس چگونه با پيدرت ازدواج کيرد  

  4.تو را ميولد نکردم مگر با ازدواج موقک: مادرش گفک

 هيا  رغم اعيرا  اتماء به ازدواج ميعه با زبير باز هم دتيک اميوى  ه ب

، و چند فرزند زبير با او در مکّه ازدواج کرد: ندو گفيند مطلب را تغيير داد

                                                 
تفسهیر فخهر رازن    2/043تفسهیر قرطبهی    24اته 25رقه    0/280صهحیح مسهل     2387رق   2/578صحیح بخارن  - 1

 2/220البیان  التبیین لاحظ  283 8/280کنزالعمال  232 232 2/274

 فص  کمم الرافضی علی متع  الحج   متع  النساء  2/282منهاج السنتة النبوی   - 2

 835ص 2ج انساب االکراف -3
  223ص 2ج محاضرات االدباء -5
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 براى او ميولد کرد و پس از آن او را طفق داد و پيوتيه همراه فرزنيدش 

  1!.تر م  برد تا عبدا  کشيه شده عبدا  در مکه ب

  ح  و عمره فيوى داد، زیرا از عبدا  بن عمر نقل شده یعمر به جدا

بين ح  و عمره ى خود جدات  اندازیيد،  : اتک که عمر بن الخطاب گفک

 زیرا براى ح ِ هر کداميان کامل کننده تر اتک و عمره بسين در غيير مياه  

 2.هاى ح  براى عمره ى او کامل کننده تر اتک

ميولفين   نصوص تنن و احادیث صریح پيغمبر را اصيحاب صيحاح و  

کيب معيبر اهل تسنن در مناب  خودآورده اند از جمله حيدیث ابيو نضيره    

 این مطلب در کيب. مي  بالح باب الي 960ص 1اتک در صحيح مسلم ج

و کييب  « الفصول المهمه، المساتل الفقهيه الخففيه، اجوبه موتی جار ا » 

بسياري دیگر از اهل تسنن آمده اتک حاال ما می پرتيم که آیا ایين کيه   

 . عمر این کارها را حرام کرد اجيهاد او در مقابل نص صریح قرآن نيسک

فل ال  یوم القيامة و حرام محميد  حفل محمد ح» غير از این اتک که

حفل محمد حفل اتک تيا روز قياميک، و حيرام    . «حرام ال  یوم القيامة

  .محمد حرام اتک تا روز قيامک

                                                 
 240ابن قتیبة ص المعارف -7
 234ص 2ج کرح معانى االثار -2



ابن عباس نقل شده اتک که می گفک ميعه رحميی از جانب خدا بر  از

امک محمد بود اگر عمر نهی نکرده بود جز شقی و بد بخک و گروه اندکی 

 . 1کسی محياج به زنا نمی شداز مردم 

ما با یک مشک خرما  :جابر از طرق مخيلف روایک کرده اتک که گفک

و آرد در زمان رتول ا  و ابی بکر و مدتی هم در زميان عمير تيا نهيی     

  . 2.نکرده بود ميعه می کردیم

کيرده کيه ميعيه    احمد بن حنبل در مسندش از عمران پسر حصين نقل 

آن را دانسيه و در زمان پيامبر به آن عمل ميی    و ما زنان در قرآن نازل شده

هم از آن نهی نکرد تا از دنيا  کردیم و حرام بودنش در قرآن نيامده و پيامبر

 .3رفک

چندین حدیث در باب حيفل بيودن ميعيه    .... البيه ابن حجر عسقفنی و

و  .ورده اند که مجال گفين آن نيسک و همين مقدار براي عقف کيافی اتيک  آ

و صيحيح بخياري کيياب حي       885ص 3ج ر کيبی مثل صحيح مسيلم د

ویا اهل ی گآمده اتک که عمر آن را حرام کرده اتک ول 1963و 2135ح

 معاذ ا   ،می پندارند تنک عمر را از پيامبر آگاه تر
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 ارث جدّ با وجود برادر

بيهق  در کياب تنن و کياب شعب االیمان و ميق  هندى درکنز العمال، 

صلّ  اللّه عليه وآله تؤال کرد کيه   که عمر از پيغمبر اکرم :کرده اندروایک 

 ؟.ارث جدّ با برادران چگونه اتک

منظورت از ایين تيؤال   ! عمر: صلّ  اللّه عليه وآله  فرمود پيغمبر اکرم

راوى  !چيسک؟ چنان م  بينم پيش از آنکه آن را یاد بگيرى از دنيا بروى

  1.از آنکه عمر آن را یاد بگيرد، مُردقبل : گوید حدیث تعيد بن مسيّب

به طورى . عمر در مدت خففيش در این مسئله حيران و ترگردان بود

 عبيده تلمان  به نقل از ابن ابي  شييبه  ! هفياد جور حکم کرد: که گفيه اند

من درباره حکم عمر، راج  به ارث جد، صد قضياوت مخيليف   : م  گوید

 2.خوانده و از بر کرده ام

مالک آمده اتک اگر مرد عرب از عجم زن گرفک و بچيه اي   در موطا

از این ازدواج به دنيا آمد چنانچه آن بچه در بيفد عيرب بيدنيا بيایيد از     

پدرش ارث می برد و اگر در ترزمين غير عرب به دنيا بيایييد از پيدرش   

  3.ارث نمی برد

                                                 
  25ص 7هندن درکنزالعمال ج المتقى -2
 007ص 2الجامع البن أبى کیبة الطبقات الکبرى البن سعد ج 235ص 7لبیهقى جسنن ا -2
 2030چ مصر 2/73موطا مالك  - 3



 ینع رای  لی ابن ابی طالب

ین را مشروع ییره  یخ(  لی  السالم)امیر مومنا  

  دانسع نمى

 : در شوراي شش نفره رد تيره ابوبکر و عمر  

در قضيه شوراى شش نفره، ته بار به حضرت پيشنهاد قبول خففک   

شود ول  حضرت با قاطعيک تمام  به شر  عمل به تيره شيخين مطرح م 

ن فقيّ کيياب خيدا و    دارد معيار و مفک حکومک م رد نموده واعفم م 

ر اتک و با وجود این دو نيازى به  ميمه کردن تيره دیگيرى  تنّک پيامب

 : نيسک

لنيا اللّيه   : بعلی بن أبی طالب ، فقيال  ( عبد الرحمن بن عو )وخف » 

عليک ، إن وليّک هذا األمر ، أن تسير فينا بکياب اللّه وتنّة نبيّه وتيرة أبی 

فخيف  . يطعککياب اللّه وتنّة نبيّيه ميا اتي   أتير فيکم ب: فقال   .بکر وعمر

لنا اللّه عليک ، إن وليّک هذا األمر ، أن تسير فينا بکيياب  : بعثمان فقال له 

لکم أن أتير فيکم بکياب اللّه : فقال . اللّه وتنّة نبيّه وتيرة أبی بکر وعمر 

يه األول  ، ثمّ خف بعلی، فقال له مثل مقال .وتنة نبيه وتيرة أبی بکر وعمر

، ثمّ خف بعثمان، فقال له مثل المقالية األولي  ،    فأجابه مثل الجواب األوّل

: فأجابه مثل ما کان أجابه ، ثمّ خف بعلی فقال له مثل المقالة األول  ، فقال 

أنک مجيهيد أن   . إنّ کياب اللّه وتنّة نبيه ال یحياج معهما إل  إجيرى أحد
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ک ف بعثمان فأعياد علييه القيول ، فأجابيه بيذل     فخ. تزوي هذا األمر عنّی 

 1. «الجواب ، وصفق عل  یده

عبد الرحمن بن عو  با حضرت به طور خصوصی به گفيگو نشسک ؛  

پس گفک تو را در مورد خودمان به خدا قسم می دهم که آیا در بين ما به 

کياب خدا و تنک رتول او و روش ابو بکر و عمر عمل می کنيی ؛ پيس   

پس با عثمان . وانم کياب خدا و تنک پيامبر او تا می ت: حضرت فرمودند 

براي شما تضمين : خلوت کرده و به او نيز همين را گفک اما او پاتخ داد 

می کنم که به کياب خدا و تنک پيامبر او و روش ابو بکير و عمير عميل    

دوباره با علی خلوت کرده و کفم اول را تکرار کرد اما حضيرت  !! نمایم 

بيا کيياب خيدا و    : رمودند مانند همان دفعه به او پاتخ گفيند ؛ و تپس ف

تو می کوشی کيه  . تنک پيامبرش به نظر هيچ کس احيياج پيدا نمی کنيم 

و گرنه تييره ابيوبکر و عمير را شير  نميی      ) خففک را از من دور کنی 

پس دوباره به نزد عثمان رفيه وهمان کفم را تکرار کرد ؛ پيس  ( . کردي 

 . نمود  همان جواب اول را داد ؛ او نيز با عثمان بيعک

عن عاصم عن أب  واتل قال قلک لعبد الرحمن بن عيو  کييف بيایعيم    » 

عثمان وترکيم عليا ر   اللّه عنه قال ما ذنبی قد بدأت بعلی فقلک أبایعک 

                                                 
، ج 35ص  9، ج 211ص  2کرح نهج البمغة ابن أبی الحدید ج :  رلوع کود ب . 262ص  2تاریخ الیعقوبی ج    - 1

، السهقیفة  فهدک از   52ص  4أسد الغابة ج ، 33ص  4، الفصول فی األصول از لصّاص، ج 265ص  22زج  243ص  21

، ابن 2 ، تاریخ ابن خلد ن ق292ص  5، تاریخ الطبرن ج 951ص  5، تاریخ المدینة از ابن کبة النمیرن ج 16لوهرن ص 

 . 219ص  4 الشافی فی االمامة ج  226ص  2خلد ن ج 
 



عل  کياب اللّه وتنة رتوله وتيرة أبی بکر وعمر ر   اللّيه عنهميا قيال    

  1.«ه فقبلهافقال فيما اتيطعک قال ثم عر يها عل  عثمان ر   اللّه عن
چگونه با وجود شخصيي  مانند علي  بيا   : به عبد الرحمان گفيم: عاص بن واتل گوید 

گناه من چيسک که ته مرتبه بيه علي  پيشينهاد    : دهد پاتخ م   عثمان بيعک کردید؟ 

کردم که خففک را به شر  عمل به کياب خدا و تنک پييامبر و تييره ابيوبکر وعمير     

  .  عثمان زیر بار این پيشنهاد رفکول. بپذیرد ول  قبول نکرد

السفم شاهد آن  هيعل یبا حضرت عل یعموم عکيپس از واقعه قيل عثمان و ب نيهمچن

ا   یاصرار داشک تا عفوه بر کياب خدا و تينک رتيول صيل    زينفر ن کی :که ميهسي

 یحيي : و فرميود  رفکیاما امام نپذ -آورد عکيرا جزو شرو  ب نيخيش رهيو آله ت هيعل

  2.سينديبر حق ن -جز کياب خدا و تنک رتول عمل نکنند يزياگر ابوبکر و عمر به چ

 :رد ییره ابوبکر و  مر در ماجرای  وارج 

شبيه همين تخنان از حضرت در ماجراي خوارج و بعد از به خففک  

 : رتيدن حضرت نيز نقل شده اتک 

فبيایعوه  ولما خرجک الخوارج من الکوفة أت  عليا أصحابه وشييعيه    

وقالوا نحن أولياء من واليک وأعداء من عادیک فشر  لهم فيه تنة رتيول  

ا  صل  ا  عليه وتلم فجاءه ربيعة بن أب  شداد الخثعمی وکان شهد معيه  

بای  عل  کياب ا  وتنة رتول »: فقال له.  الجمل وصفين ومعه رایة خثعم

قال ليه  .  «أب  بکر وعمرعل  تنة »: فقال ربيعة« ا  صل  ا  عليه وتلم

                                                 
 . 243ص  20، فتح البارن ج 45ص  2مسند احمد بن حنب  ج  - 1
 ۸۷ص  ۵ج  نطبر خیتار - 2
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ویلک لو أن أبا بکر وعمر عمف بغير کياب ا  وتنة رتول ا  صل  »: علی

فبایعه، فنظر إليه عل  وقيال  .  «ا  عليه وتلم لم یکونا عل  شئ من الحق

أما وا  لکأن  بک وقد نفرت م  هذه الخوارج فقيليک وکيأنی بيک وقيد     

  1.هر م  خوارج البصرةوطئيک الخيل بحوافرها فقيل یوم الن

وقيی که خوارج بر  د امير مومنان شوریدند ، حضرت به نزد یاران و 

: طرفداران خویش آمدند و ایشان دوباره با حضرت بيعک کردند و گفينيد  

ما با هرکس که دوتک باشی دوتک بوده و با هرکس دشمنی کنی دشيمن  

تول خيدا عميل   هسييم ؛ پس با ایشان چنين قرار داد بسک که به تنک ر

نماید ؛ پس ربيعة بن ابی شداد خثعمی که در جمل و صفين همراه حضرت 

بوده و پرچم قبيله خثعم را به همراه داشک به نيزد حضيرت آميد ؛ پيس     

با من بيعک کن به شر  کياب خدا و تينک رتيول   : حضرت به او گفيند 

وعمير؛    بر تنک ابو بکير : خدا صلی ا  عليه وآله وتلم ؛ اما ربيعه گفک 

واي برتو ؛ اگر ابو بکر و عمر به غير کياب خدا و : پس حضرت فرمودند 

پيس بيا اميير    . تنک پيامبر او عمل کرده باشند ذره اي بر حق نبوده انيد 

قسيم بيه   : مومنان بيعک نمود ؛ تپس حضرت به او نگاهی کرده فرمودند 

مده اي  و آ( من ) خدا که من تو را می بينم که همراه با خوارج به جنگ 

کشيه شده اي ؛ پس تو را می بينم که تم اتب ها تو را لگيد ميال کيرده    

 !!!پس در روز نهروان همراه با خوارج بصره کشيه شد . اتک 
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جلو گیری ام بد ع رای کوچک و در مقابل  روع مخالفع 

 :مردم 

أن عمر خرج فی شهر رمضان لييف فيرأى المصيابيح فيی     : وقد روى 

إن الناس قد اجيمعوا لصيفة اليطيو  ،   : ما هذا ؟ فقيل له : المسجد ، فقال 

فاعير  کما تيرى بأنهيا بدعية ، وقيد شيهد      ! بدعة فنعمک البدعة : فقال 

وقيد روى أن أميير   . الرتول صل  ا  علييه وآليه أن کيل بدعية  يفلة      

المؤمنين عليه السفم لما اجيمعوا إليه بالکوفة فسألوه أن ینصب لهم إماميا  

م نافلة شهر رمضان ، زجيرهم وعيرفهم أن ذليک خيف  السينة      یصل  به

فيرکوه واجيمعوا ألنفسهم وقدموا بعضهم فبعيث إلييهم ابنيه الحسين علييه      

السفم فدخل عليهم المسجد ومعه الدرة فلما رأوه تبادروا األبواب وصاحوا 

  1!.وا عمراه

روایک شده اتک که عمر در ماه رمضان شب هنگام بيرون آمده پش   

: ایين چيسيک ؟ بيه او گفينيد     : در مسجد چراغ هایی را دید ؛ پس گفک 

؛ پيس  ( تا آن را جماعک بخوانند)مردم براي نماز مسيحبی جم  شده اند 

پس اعيرا  کرده اتک کيه ایين   . گفک بدعک اتک اما خوب بدعيی اتک

کار بدعک اتک و رتول خدا شهادت داده اند که هر بدعيی گمراهی اتک 

 . 
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مير مومنان عليه السفم روایک شده اتک که وقيی در کوفه گرد و از ا  

ایشان جم  آمدند ، و از حضرت خواتيند که براي ایشان امامی قرار دهد 

که با او نماز مسيحب ماه رمضان را بخوانند ، ایشان را از ایين کيار مني     

کرده و ایشان را آگاه نمود که این کار بر خف  تنک رتيول خداتيک ؛   

ير مومنان را رها کرده و خودشان گرد هم جمي  شيدند و یکيی را    پس ام

؛ پس حضرت امام حسن مجيبی را ( تا امام جماعک شود ) جلو انداخيند 

به نزد ایشان فرتيادند ؛ حضرت وارد مسجد شدند در حاليکه شفقی بيه  

همراه داشيند ؛ وقيی مردم ایشان را دیدند فرار کرده و فریاد می زدنيد اي  

 !!! نک عمر از بين رفکواي ت

 !!!ینع  لفا ینع آل فر و  ایع : روا ع ن ج البالغ  

حضرت در روایيی بسيار مهم در نه  البفغه نيز به بيان این مشکفت  

 : پرداخيه و تنک خلفا را تنک آل فرعون بيان می کنند 

ابِ و  غَالَيْهُمُ السُّبُلُ ح يَّ  إِذَا قَب ض  اللَّهُ ر تُولَهُ ص ر ج    قَوْمٌ ع لَ  الْأَعْقَ 

و  اتَّکَلُوا ع لَ  الْو التِ ِ و  و ص لُوا غَيْرَ الرَّحِمِ و  ه ج يرُوا السَّيب ب  الَّيذِي أُمِيرُوا     

بِم و دَّتِهِ و  نَقَلُوا الْبِنَاء  ع نْ ر صِّ أَت اتِهِ فَب نَوْهُ فِی غَيْيرِ م وْ ِيعِهِ م ع يادِنُ کُيلِّ     

ابُ کُلِّ  َارِبأ فِی غَمْرَةأ قَدْ م يارُوا فِيی الْح يْيرَةِ و  ذَه لُيوا فِيی      خَطِيئَةأ و  أَبْو 

السَّکْرَةِ ع لَ  تُنَّةأ مِنْ آلِ فِرْع وْنَ مِنْ مُنْقَطِ أ إِلَ  الدُّنْي ا ر اکِنأ أَوْ مُفَارِقأ لِلدِّینِ 

 1. «مُب ایِنأ

                                                 
 .202/8: ، کرح نهج البمغ 253الخطبة  05/2: نهج البمغ  للشیخ محمد عبده  - 1



هل  ، گروه  به گذشيه جا( ص) پس از رحلک جانگداز رتول اکرم  

خود بازگشيند و با پيمودن راه هياى گونياگون گميراه شيدند و بير آرا و      

اندیشه هاى نادرتک خود اعيماد نمودند و از غير خویشان پيروى نمودند، 

و از وتيله هدایک و رتيگارى یعن  اهل بيک که ميأمور بيه دوتيي  آن    

، و ( بي  قل ال أتئلکم عليه أجراً االّ الميودة في  القر  .)بودند، دورى کردند

تاخيمان اتفم و ایمان را از جایگاه اتيوارش انيقال داده آن را در جای  

 . که تزاوار نبود پایه ریزى کردند

جو شدند و تيرانجام در   آنان کانون هر خطا و گناه و پناهگاه هر فينه 

ترگردان  فرو رفيه و در غفليک و مسيي ، بيه روش و آیيين فرعونييان      

و دل به دنيا بسيند و یيا پيونيد خيود را بيا دیين      درآمدند، از همه بریده 

 .گسسيند
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 تقد ر ال ی ام امیرالمومنین  لی ابن ابی طالب  لی  السالم

کنک جالسا م  أبی جعفر فی المسجد فرأیک ابين عبيد ا    : ابن عطاء قال 

زعموا أن اليذي عنيده عليم    : بن تفم جالسا فی ناحية فقلک ألبی جعفر 

إنما ذلک علی بن أبی طالب عليه السفم : فقال . تفم  الکياب عبد ا  بن

 1.عِنْد هُ عِلْمُ الْکِياب 

من عنده علم الکياب » از ابو جعفر عليه السفم در باره آیه توال شد که  

کسيی  : عبدا  بن تفم اتک ؟ امام با قر عليه السفم فرمود در این آیه « 

 م می باشد که علم کياب نزد او اتک علی عليه السف

علی با قرآن و قرآن با علی می باشد تا در » :عایشه از پيامبر نقل می کند

  2.«کنار حوض کوثر برمن وارد شوند

م آیيه نيازل نشيده    سبخدا ق» :اميرالمومنين علی ابن ابی طالب می فرماید

ی نازل شده همانا سيم در چه امري نازل شده و براي چه کسمگر اینکه دان

  3.«کتدلی دانا و زبانی گویا داده ا خداوند به من

به خواندن می فرمود آنچه می خواهيد طعلی در حال خ» :فيل گویدطابوال 

ک مگر اینکه می دانيم در شيب   سم آیه در قرآن نيسيد بخدا قتاز من بپر

                                                 
  030، ص  5تفسیر الثعلبی ، ج  - 1
،لهامع  2/222،تفسیر فخهر رازن  0/223ستدرک ،م2/78،اال مامة  الساسة4/207، مجمع الز ائد 3/022تاریخ بغداد - 2

 204، مناقب السهبعین  3/085، فیض الغدیر 227،تاریخ الخلفاء 285=75، ینابیع المودة باب 233 45 2/43الصغیر مکی 

 23،تذکر لوزن 8باب 2ا اخر فص  44،صواع  المحرق  2فص   58باب 280، صواع  33حدیث 

 272،ارمعاف الراغبین 7/087ز العمال ،کن83،کفایة رنجی 2/28حلیةاال لیاء - 3



بار شيير از   76نازل شده یا در روز در بيابان بوده یا در کوه اگر بخواهم 

  1.«م می آورمير فاتحة الکياب فراهستف

ی سي ک» :يعده اي در مورد امير المومنين می گویدصه در قصعصمعاویة بن 

  2.«ناميده شده صی آیه قرآن مومن مخلتکه در 

  3.«کتنازل شده ا د آیه قرآنصيتدرباره علی ابن ابی طالب » :همو گوید

به اندازه علی در قرآن در شانش نيازل نشيده    سهيچ ک» :ابن حجر گوید

  4.«کتا
 آ   مبارل 

د ع ا ر تُولُ اللَّهِ « فَقُلْ تَع الَوْا نَدْ ُ أَبْنَاء نَا و أَبْنَاء کُمْ » و لَمَّا نَزَلَکْ ه ذِهِ الْآی ةُ 

 5ص لَّ  اللَّهُ ع لَيْهِ و ت لَّم  ع لِيًّا و فَاطِم ةَ و ح س نًا و حُس يْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ ه ؤُلَاءِ أَهْلِی 

را ...ه نازل شد که بگو بيایيد پسرانمان را و پسرانيان را وقيی که این آی

فراخوانيم رتول خدا صلی ا  عليه وتلم علی را و فاطمه را و حسين را  

 و حسين را فرا خواندند و فرمودند خدایا ایشان اهل من هسيند

 : نویسد  ابن کثير دمشقی تلفی می

                                                 
 2/538اصاب   - 1

 02کتاب صفین  - 2

 832حدیث 2/302، تاریخ دمش  287الصواع  المحرق   - 3

 833حدیث 2/303، تاریخ دمش  287الصواع  المحرق   - 4

تاب فضائ  الصحابة ، ، ک( 02ح 5/20)محمد على صبیح ، بمصر ،  دار الفکر ه بیر ت ، . ط 223ص  ، 4صحیح مسل  ، ج - 5

    المستدرک على الصحیحین ، 587، ص 5  صحیح الترمذن ، ج 285، ص 2باب فضائ  علی رضی اللّ  عن    مسند أحمد ، ج

  الکام  فی التاریخ ،  08، ص 2  الدر المنثور ، ج 222ص  ، 0ج    تفسیر الطبرن ، 73، ص 4  فتح البارن ، ج 253، ص 0ج

 . 280، ص 2ج
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 عليه وتيلم وعليی   رتول ا  صل  ا  "أنفسنا وأنفسکم  "قال جابر  

وهکيذا  . فاطمية   "ونساءنا  "الحسن والحسين  "وأبناءنا  "بن أبی طالب 

رواه الحاکم فی مسيدرکه عن علی بن عيس  عين أحميد بين محميد بين      

األزهري عن علی بن حجر عن علی بن مسهر عن داود بن أبيی هنيد بيه    

 1صحيح عل  شر  مسلم ولم یخرجاه هکذا : ثم قال . بمعناه 

 "خویشان نزدیک ما و خویشيان نزدیيک شيما    ": بر گفيه اتک جا  

حسن و حسيين و   "پسران ما  "رتول خدا صلی ا  عليه وتلم و علی و

فاطمه اتک ؛ و این چنين حاکم این روایک را در مسييدرکش   "زنانمان "

از علی بن عيسی از احمد بن محمد بن االزهري از علی بن حجر از علی 

 ن ابی هند با همين مضمون نقل کرده اتک بن مسهر از داود ب

 : عن عامر بن تعد، عن أبيه قال

، دعيا  (  نَدْ ُ أَبْناء نا و  أَبْناء کُمْ و  نِسياء نا و  نِسياء کُمْ  )لمّا نزلک هذه اآلیة 

: رتول اللّه صلّ  اللّه عليه و تلم عليّا و فاطمة و حسينا و حسيينا فقيال   

 اللّهمّ هؤالء أهلی 

 هیي آ نیي کيه ا  یزميان : کند کيه گفيک   یاز پدرش نقل م عامر بن تعد

و [ السفم هيعل] ی، عل[و آله] هيا  عل یخدا صلّ امبرينازل شد، پ[ مباهله]

را [ السيفم  هيي عل] نيو حس[ السفم هيعل]و حسن [ هايتفم ا  عل]فاطمه 

 (و انفس اءابناء، نس. )اهلِ من هسيند نانیخداوندا، ا: صدا زده و فرمودند

                                                 
 .  048ص  - 2ج  -ابن کثیر  -یر ابن کثیر تفس - 1



را در کياب خيود آورده   کیروا نیاهل تنک که ا ياز علما یبعض نام

 1:اند

إِنَّم ا و لِيُّکُمُ اللَّهُ و ر تُولُهُ و الَّذِینَ آَم نُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ و یُؤْتُيونَ الزَّکَياةَ   

 . 55/ الماتدة . و هُمْ ر اکِعُونَ 

هميان  : ان  که ایمان آورده انيد  ول ّ شما ، تنها خدا و پيامبر اوتک و کس

 .کسان  که نماز برپا م  دارند و در حال رکو  زکات م  دهند 

                                                 
للد « الشفاء»العممة القاضی عیا  المغربی فی  70صفح  « السنن الکبرى»العممة أبو بکر أحمد بن الحسین البیهقی فی  - 1

اسهماعی   العممة السید أحمهد بهن    03، صفح   3للد « منهاج السنة»العممة أحمد بن عبد الحلی  بن تیمیة فی  32، صفح   2

العممة کهاب الدین أحمد  285، صفح   2للد « المسند»الحافظ أحمد بن حنب  فی  22صفح  « مقاصد الطالب»البرزنجى فی 

  253، صفح   0للد « مشکاة المصابیح»العممة الخطیب التبریزن فی  42صفح  « الصواع  المحرقة»بن حجر الهیتمى فی 

« مفتهاح النجها  »العممة البدخشهی فهی    227، صفح   2للد « ذخائر المواریث»لدمشقی فی العممة الشیخ عبد الغنى النابلسى ا

العممة الشیخ عبد النبی بن   (از د  طری  نق  کرده است) 282   233صفح  « ینابیع المودة»العممة القند زى فی  22صفح  

الحافظ السیوطی فی  288صفح  « مناقب العشرة»العممة النقشبندى فی  570صفح  « سنن الهدى»أحمد القد سی الحنفی فی 

اتحهاف  »العممة الشیخ حسن النجار فهی   08، صفح   3للد . «الدّر المنثور»الحافظ السیوطی فی  75صفح  « تاریخ الخلفاء»

السهید  العممهة   284صفح  « انتهاء االفهام»العممة المولوى السید أبو محمد الحسینی البصرن فی  253صفح  « ذ ى النجابة

أرلح »العممة الشیخ عبید اللّ  الحنفی األمر تسرى فی  55، صفح   2للد « فتح البیان»صدی  محمد حسنخان ملك بهوپال فی 

العممة السید محمهد بهن    33صفح  « رفع اللبس   الشبهات»العممة السید أحمد بن سودة االدریسى فی  04صفح  « المطالب

عله   »العممة خواله  خوانهد میهر فهی      8صفح  « السیف الیمانی المسلول»لکافی فی کتاب  یوسف الحسینی التونسى الشهیر با

الحاک  النیسابورن  223، صفح   4للد . «صحیح »الحافظ أبو عبد اللّ  مسل  بن حجاج النیسابورن فی  270صفح  « الکتاب

العممة مبارک بن األثیر فی  233، صفح   2 للد. «مصابیح السنة»العممة البغون فی  253، صفح   0للد . «المستدرک»فی 

العممة عزّ الدین بن األثیر  253، صفح   0للد . «تلخیص المستدرک»الحافظ الذهبی فی  343، صفح   8للد. «لامع األصول»

فهی  الحهافظ العسهقمنی    288صهفح   . «الریا  النضرة»العممة محب الدین الطبرن فی  25، صفح   3للد . «اسد الغابة»فی 

العممهة   33صهفح   . «المناقهب المرتضهویة  »فهی   نالعممة المیر محمّد صالح الکشفی الترمذ 530، صفح   2للد . «االصابة»

العممة  02صفح  . «حسن األسوة»العممة السید صدی  محمّد حسن خان فی  027، صفح   2للد . «فتح القدیر»الشوکانی فی 

  «اه  بیتى»آ رده « اهلى»ب  لاى عبارت  288صفح  « قى فی سیرة المصطفىالمنت»سعید بن محمد الشافعی فی  شیخال
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اميير الميؤمنين    ةبنابر تصریح بسياري از علماي اهل تنک، این آیه در بار

در  756قا ی عضد الدین ایجی ، ميوفياي  . عليه السفم نازل شده اتک 

 :فرماید این باره می

 1.أنّ المراد علی  أتمّة اليفسير وأجم 

) و بزرگان در تفسير قرآن ، اتفاق و اجما  دارند که مراد عليی   پيشوایان

 .اتک ( عليه السفم 

باتّفاق المفسّرین فی عليی   نزلک:کند  تعد الدین تفيازانی نيز تصریح می و

 2.بن أبی طالب ، ر ی اللّه عنه ، حين أعط  خاتمه وهو راک  فی صفته 

نيازل شيده   ( عليه السفم ) اق مفسران قرآن ، در شأن علی آیه به اتف این

 .اتک ؛ آنگاه که انگشيرش را در نماز و در حال رکو  به فقير نيازمند داد 

نيز عفء الدین علی بن محمد حنفی ، معرو  به قوشجی در ایين بياره    و

إنّها نزلک باتفاق المفسّرین فی حق علی بين أبيی طاليب حيين     :گوید  می

 3.ساتل خاتمه وهو راک  فی صفتهأعط  ال

، ( عليه السيفم  ) آیه به اتفاق همه مفسران در حق علی بن أبی طالب  این

هنگامی که انگشيرش را در حال رکو  و در نماز به تاتل داد ، نازل شده 

 :گوید  و آلوتی نيز می.اتک 

 1.األخباریّين عل  أنّ هذه اآلیة نزلک فی علی کرّم اللّه وجهه  غالب

                                                 
 . 335المواقف فی عل  الکمم ، ص  - 1
 . 243، ص 5کرح المقاصد فی عل  الکمم ، ج  - 2
 . 078کرح تجرید االعتقاد ، ص  - 3



( علييه السيفم   ) این آیه در شأن و مقام علی : گویند  ها می اخباري بيشير

 .نازل شده اتک 

هاي تفسير شيعه و تنّی مراجعه نمود که ميا   توان به کياب این رابطه می در

انيد اشياره    به برخی از تفاتير اهل تنّک که به این مو و  تصریح نميوده 

 2: کنيم می

ویطعمون الطعيام علي  حبيه مسيکينا     » : شریفهابن عبّاس در باره آیه  از

علی بن ابی [ امير المؤمنين]روایک شده که این آیه در حقّ « ویييما وأتيرا

نازل شده اتک که افطار خود را بيه دیگيران انفياق    [   عليه السفم]طالب 

 3. افطار نمود[ از غصه و ماتم تنگدتيی دیگران]نمود و با دلی غمگين

 : نویسد د میدر تفسير خو قرطبی

ذکره الثعلبی « ویطعمون الطعام عل  حبه مسکينا ویييما وأتيرا » :  فنزلک

نزلک فی علی وفاطمة ر ی ا  عنهما وجاریية لهميا   : وقال أهل اليفسير. 

 4. اتمها فضة 

                                                                                                     
 . 278، ص 7ر ح المعانی ، ج  - 1
، 2، ج (ه   5قرن )کواهد التنزی ، حاک  حسکانی  - 328، ص 0، ج ( ه  253)تفسیر مقات  بن سلیمان، مقات  بن سلیمان - 2

، ص 0، ج ( ه  080)تفسیر السمرقندن،  أبو اللیث سمرقندن - 87، ص 23ج (  ه  324)تفسیر الثعلبی،  ثعلبی - 088ص 

لهار اهلل   –قا یه   الکشهاف عهن حقهائ  التنزیه   عیهون األ      -227، ص 7،  ج (هه   388)تفسیر السمعانی، سمعانی - 533

 742)تفسیر القرطبی، قرطبی - 233، ص 03،  ج (ه  737)تفسیر الرازن، فخر رازن -284، ص 3، ج ( ه  508)زمخشرن

، 28، ج (هه   2243)تفسیر اآللوسی، آلوسی - 328، ص 5، ج (ه  782)تفسیر البیضا ن،  بیضا ن -202، ص 28، ج (ه 

 254ص 

 . 337ص  2، ج (ه   5قرن )کواهد التنزی ، حاک  حسکانی  - 3

 . 203، ص 28، ج (ه  742)تفسیر القرطبی، قرطبی - 4
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علی [ امير المؤمنين]در شأن ... و یطعمون الطعام »آیه : اند تفسير گفيه اهل

و خادمه [ تفم ا  عليها]فاطمه [ حضرت ]و [   معليه السف]بن ابی طالب 

 . آنها به نام فضّه نازل شده اتک

 : در فيح القدیر آورده اتک شوکانی

: اآلیة قال ( ویطعمون الطعام ) ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله  وأخرج

نزلک هذه اآلیة فی علی بن أبی طالب وفاطمة بنيک رتيول ا  صيل  ا     

 1.تلم عليه وآله و

روایيک  « و یطعميون الطعيام  »مردویه از ابن عبّاس در باره آیه شریفه  ابن

علييه  ]علی بن ابيی طاليب   [ امير المؤمنين]این آیه در باره  : نموده اتک 

دخير رتول خيدا صيلی ا    [ تفم ا  عليها]فاطمه [ حضرت ]و [   السفم

 . عليه وآله وتلّم نازل گردیده اتک

دعا رتول اللّه ص ( فقل تعالوا ند  أبناتنا وأبناتکم: )اآلیة نزلک هذه  ولمّا

 2.  اللهمّ هؤالء أهلی: عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال 

رتيول خيدا   ( فقل تعالوا ند  أبناتنيا وأبنياتکم  )چون این آیه نازل شد   و

صلی ا  عليه وآله وتلم علی و فاطمه وحسن و حسين را فيرا خوانيد و   

 . ها اهل من هسيند  این! ا خدای: گفک 

                                                 
 038، ص 5، ج ( ه  2255)فتح القدیر، کوکانی - 1

  کتاب فضائ  الصحابة ، باب فضهائ  علهی ، مسهند     02 ، ح 20، ص 5،    ج 7040، ح  223، ص  4صحیح مسل  ، ج  - 2

،  4  فتح البارن ، ج  253، ص  0  المستدرک على الصحیحین ، ج  587، ص 5  صحیح ترمذن ، ج  285، ص  2أحمد ، ج 

 280، ص  2  الکام  فی التاریخ ، ج  08، ص  2  الدر المنثور ، ج  222ص   0  تفسیر الطبرن ، ج   73ص



 : در ذیل این آیه آورده اتک  زمخشري

 1. وفيه دليل ال شئ أقوى منه عل  فضل أصحاب الکساء عليهم السفم 

در این آیه قوي ترین دليل بر افضليّک اصحاب کساء اتک و دليلی قوي  و

 . تر از این وجود ندارد 

و فِيه يا بِالْغُيدُوِّ    و یُس يبِّحُ لَيهُ   یُذْکَرَ فِيه يا اتْيمُهُ  بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَ   و  فِ  

  2.و الْأَص الِ

ها رفعک یابيد و   آن[  قدر و منزلک]های  که خدا رخصک داده که  خانه در

ها هر بامداد و شامگاه او را نيایش [  خانه]در آن . ها یاد شود نامش در آن

 .کنند م 

( صل  ا  عليه وآله وتلم)  از نب  مکرمتيوط  و دیگران از قول ابوبکر  

تيرین   اند که خانه عليی و زهيرا عليهميا السيفم از بيا فضييلک       نقل کرده

ابن مردویه عن أنس بين ماليک    وأخرج:شود هاى انبياء محسوب م  خانه

فی بييوت أذن  ( قرأ رتول ا  صل  ا  عليه وتلم هذه اآلیة : وبریدة قال

بييوت  : أي بيوت هذه یا رتول ا  قيال : رجل فقال فقام اليه) ا  أن ترف  

یا رتول ا  هذا البيک منها ي البييک عليی    : فقام اليه أبو بکر فقال. األنبياء

 3.نعم من أفا لها: لوفاطمة ي قا
                                                 

 043، ص  2الکشاف ، ج  - 1
 .07/النور - 2

متوفان )م؛الثعلبی النیسابورن الکشف  البیان،  2880 –بیر ت  - دار الفکر: ، ناکر230، ص 7السیوطی، الدر المنثور، ج  - 3

دار : اإلمام أبی محمد بن عاکور، مرالعة  تدقی  األستاذ نظیهر السهاعدن، ناکهر   : ، تحقی 234، ص 4، ج (م2305 -هه  324

، (هه845متوفان)بن مخلوف م؛ الثعالبی، عبد الرحمن بن محمد 2332-هه2322األ لى، : بیر ت، الطبعة -إحیاء التراث العربی 
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این کدام خانه : این آیه را تفوت فرمود، شخص  پرتيد( ص)خدا  رتول

آیا خانه علی و فاطمه : رتيدابوبکر پ. خانه هاى پيامبران: ها اتک؟ فرمود

 .ترین آن اتک بلی، از بر: هم از همان خانه ها اتک؟ فرمود

عن کياب ا  فوا  ما من آیه اال انا اعلم ابليل نزلک ام بنهار، ام ف   تلون 

 1تهل ام ف  جبل؛

از من درباره کياب خدا بپرتيد که به خدا توگند هيچ آیي  نيسيک مگير   

نازل گشيه اتک یا در روز، در دشک فرود آمده یيا  آنکه م  دانم در شب 

 .در کوه

 2م  القرآن و القرآن م  عل  لن یفيرقا حي  یردا عل  الحوض؛ عل 

عل  با قرآن اتک وقرآن باعل ، هرگز از هم جدا نشوند تيا در حيوض    

 .کوثر نزد من آیند

بغدادى در تاریخ خود از ابن عباس روایک کرده کيه تيصيد آیيه     خطيب

نقيل   عباس همچنين شبلنج  از ابن 3.نازل شده اتک(  )اره امام عل درب

نيازل شيده،   (  )م  کند که آن مقدار از کياب خداى ميعال که درباره عل 

 4.درباره هيچ کس نازل نشده اتک

                                                                                                     
اآللوسی البغدادن، ر ح المعانی .بیر ت –مؤسسة األعلمی للمطبوعات : ، ناکر234، ص 4الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج 

 .بیر ت –دار إحیاء التراث العربی : ، ناکر243، ص 28فی تفسیر القرآن العظی   السبع المثانی، ج 
 254-258، ص 2، ج متقى هندى، على، کنزالعمال - 1
 223، ص0حاک  نیشابورى، المستدرک على الصحیحین، ج  - 2
 .222، ص 7خطیب بغدادى، تاریخ بغداد، ج  - 3
 .40کبلنجى حنفى، نوراالبصار، ص  - 4



 لیدرباره امام   آ ات

 آ   انفاق

ع فَنِي ةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنيد  ر بِّهِيمْ   الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْو الَهُم بِاللَّيْلِ و النَّه ارِ تِرًّا و  "

"و الَ خَوْ ٌ ع لَيْهِمْ و الَ هُمْ ی حْزَنُونَ
1
 

کننيد،   کسان  که اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا، انفياق مي    

پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمي  بير آنيان    

  شوند اتک و نه اندوهگين م 

آیه انفاق درباره : بن مجاهد از ابن عباس چنين روایک م  کند عبدالوهاب

نازل شده اتک؛ او چهار درهم داشک که یک  را در شيب انفياق   (  )عل 

 2.کرد، یک  را در روز، و یک  را در نهان و یک  را آشکار

 آ   فروش جا 
 3 "هِ و اللّهُ ر ؤُو ٌ بِالْعِب ادِوو مِنَ النَّاسِ م ن ی شْرِي نَفْس هُ ابْيِغَاء م رْ َاتِ اللّ"

از ميان مردم کس  اتک که جيان خيود را بيراى طليب خشينودى خيدا       

 بندگان مهربان اتک [ این]فروشد و خدا نسبک به  م 

در ( ص)خدا رتول :بن ميمون به نقل از ابن عباس م  گوید عبدالرحمان

ابوبکر . بانيدشب  که به توى آن غار برون شد، عل  را در بسير خود خوا

ابوبکر در پي   . به دنبال پيامبر آمد و عل  او را از خروج پيامبر آگاه کرد

                                                 
 .243سوره بقره، آی   - 1

 .237، ص 08ابن عساکر، تاریخ مدین  دمش ، ج  - 2

 .234سوره بقره، آی   - 3
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[ به جاى پييامبر ]آن حضرت روان شد و قریشيان بيدار و پاتدار، عل  را 

عل  را فراروى خود  ي چون صبح شد، با شگف. هد  خویش گرفيه بودند

او خبير نيدارم،    مين از : گفک(  )کجاتک، عل ( ص)محمد: گفيند. دیدند

ميا  . ما نم  خواتييم به تيو  يررى برتيانيم و تيو را آزار دهييم     : گفيند

چون که او از زدن و  ربه خوردن به خود . بوده اتک( ص)هدفمان محمد

تيپس آیيه و مين    . نم  پيچد اما تو از  ربه خوردن به خود مي  پيچي   

 .درباره او نازل شد... الناس من یشرى نفسه

 :، در این باره چنين تروده اتک، خود( )عل  امام

 خلق طا  بالبيک والحجر واکرم        بنفس  خير من وط  الحص  وقيک

 قد صرت نفس  عل  القيل واالتر و              اُراع  منهم ما ینوبن  وبِکُّ

 ذوالطول العظيم من المکر فنجاه                لما خا  ان یمکروا به محمد

 1زال ف  حفظ االله و ف  تير فما            الغار آمنابات رتول ا  ف   و

و گرام  ترین آفریيده،  / جان خود برترین راهوار در این تنگریزه ها با»

خوابيدم و در حال  کيه دشيمنانم را   ./ زایر بيک و حجر را پاتدارى کردم

زميان  کيه   ./ خود را براى کشيه شدن و اتارت آماده تاخيم/ م  پایيدم

خداوند بخشایشگر عظيم، از ایين  / ز مکر آنها بر خود ترتيدا( ص)محمد

                                                 
؛ نسهائى، احمهد بهن    220، ص 0؛ حاک  نیشابورى، المستدرک على الصهحیحین، ج 003، ص 2، المسند، ج احمد بن حنب  - 1

 .72کعیب، خصائص على بن ابى طالب، ص 



و همواره در / آرى، رتول خدا در آن غار، ایمن آتود. / مکر نجاتش داد

 «.پناه خدا باق  ماند

 درباره ارل بیع آ ات

 آ   ا ثار

إِلَيْهِمْ و لَا ی جِدُونَ  و الَّذِینَ تَب وَّؤُوا الدَّار  و الْإِیم انَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ م نْ ه اج رَ"

فِی صُدُورِهِمْ ح اج ةً مِّمَّا أُوتُوا و یُؤْثِرُونَ ع لَ  أَنفُسِهِمْ و لَوْ کَانَ بِهِمْ خَص اص ةٌ 

"و م ن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِک  هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1
 

جياى گرفييه و ایميان    [ مدینيه ]در [ مهياجران ]کسان  که قبيل از  [ نيز]و 

اند هر کس را که به توى آنان کوچ کرده دوتک دارند و نسبک بيه   وردهآ

یابند و هر چند در  آنچه به ایشان داده شده اتک در دلهایشان حسدى نم 

دارنيد و هير    باشد آنها را بر خودشان مقدم مي  [ مبرم]خودشان احيياج  

 کس از خسک نفس خود مصون ماند ایشانند که رتيگارانند

پييامبر  . نزد پيامبر آمد و از گرتنگ  شکوه کرد مردى:ویدم  گ ابوهریره

آن . چييزى جيز آب نيداریم   : او را به خانه زنانش فرتياد و آنهيا گفينيد  

: چه کس  در این شب این مرد را درم  یابد؟ عل  گفيک : حضرت فرمود

: او گفک. تپس نزد فاطمه آمد و او را از ماجرا آگاه کرد! من یا رتول ا 

دخيرک نداریم، ول  مهمانمان را بر خود ترجيح م   یناى اچيزى جز غذ

دخيرک را بخوابان و من نيز چيراغ را بيه خياطر ایين     : عل  گفک. دهيم

                                                 
 .8سوره حشر، آی   - 1
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فاطمه چنان کرد، و آن مهمان شام خورد، و چون . مهمان خاموش م  کنم

  1.را نازل فرمود...صبح شد خداى تبحان آیه و یؤثرون عل  انفسهم

 مبارل  آ  

ح آجَّک  فِيهِ مِن ب عْدِ م ا ج اءک  مِنَ الْعِلْيمِ فَقُيلْ تَع يالَوْاْ نَيدْ ُ أَبْنَاءنَيا       فَم نْ "

و أَبْنَاءکُمْ و نِس اءنَا و نِس اءکُمْ و أَنفُس نَا وأَنفُس کُمْ ثُمَّ نَبْيَهِلْ فَنَجْع ل لَّعْنَةَ اللّهِ ع لَ  

"الْکَاذِبِينَ
2
 

آميده بيا تيو    [ حاصيل ]نش  که تو را پس از دا[ باره]پس هر که در این  

محاجه کند بگو بيایيد پسيرانمان و پسيرانيان و زنانميان و زنانييان و ميا      

خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم تپس مباهله 

  خدا را بر دروغگویان قرار دهيم کنيم و لعنک

، با اهيل  در روز شورا(  )روایک کند که عل  دارقطن :حجر م  گوید ابن

شما را به خدا توگند م  دهم، آیيا در  : شورا احيجاج کرد و به آنها گفک

نزدیک تر باشد؟ آنکيه  ( ص)بين شما کس  هسک که از من به رتول خدا

پيامبر او را نفس خود قرار داده و فرزندانش را فرزنيدان خيود خوانيده،    

  3!....هرگز، هرگز: يندکس  جز من اتک؟ گف

 

 

                                                 
 .237، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 1

 .72سوره آل عمران، آی   - 2
 .80ابن حجر، الصواع  المحرق ، ص  - 3



 فائزو  آ  

"نِّی ج زَیْيُهُمُ الْي وْم  بِم ا ص ب رُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاتِزُونَإِ" 
1  

آنکه صبر کردند بدانان پاداش دادم آرى ایشانند [ پاس]امروز به [ هم]من 

 که رتيگارانند 

مراد از آیه ان  جزیيهم اليوم بما : عبدا  بن مسعود چنين نقل شده اتک از

اطمه و حسن و حسين اتک که در دنيا بير  صبروا، عل  بن اب  طالب و ف

طاعک خدا و فقر و گرتنگ  صبورى کردند و از معاص  دورى جسيند و 

آرى، آنيان رتييگاران و نجيات یافيگيان از     . در بفها شکيبای  ورزیدند

      2.حسابند

 ت  یر آ  

أُولَ  و أَقِمْنَ الصَّيلَاةَ و آتِيينَ   و قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ و لَا تَب رَّجْنَ تَب رُّج  الْج اهِلِيَّةِ الْ"

الزَّکَاةَ و أَطِعْنَ اللَّه  و ر تُولَهُ إِنَّم ا یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِب  ع نکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ الْب يْيکِ  

"و یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيرًا
3
 

هایيان قرار گيرید و مانند روزگار جاهليک قدیم زینيهاى خيود   و در خانه

اش را  مکنيد و نماز برپا دارید و زکات بدهيد و خدا و فرتيياده  را آشکار

بزداید و [ پيامبر]خواهد آلودگ  را از شما خاندان  فرمان برید خدا فقّ م 

 شما را پاک و پاکيزه گرداند
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انس بن مالک نقل شده اتک که پيامبر تا شش ماه که براى اقامه نمياز   از

اى اهل بيک، وقک نماز : م  فرمودصبح از مقابل خانه فاطمه م  گذشک، 

  1.اتک؛ انما یرید ا  ليذهب عنکم الرجس اهل البيک و یطهرکم تطهيراً

 :آورده اتک که  رشيدر تفس یوطيت

نَزَلک هذه اآلیة فی خَمس ةأ فِیَّ و فيی  : رتول ا  صل  ا  عليه و آله  قال

هُ لِيُذْهِب  ع نْکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ إِنَّما یُرِیدُ اللَّ» علیٍّ و فاطمة و ح س ن و حُسين 

 2.«الْب يْکِ و  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً

در شأن پن  نفر نازل شده  هیآ نیا: و آله فرمود  هيا  عل یخدا صل رتول

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِب  ع نْکُمُ »  نيو فاطمه و حسن و حس یدرباره من و عل

 .«يْکِ و  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراًالرِّجْس  أَهْلَ الْب 

واثلة بن »از « المسيدرک»مذهب در  یحاکم أبو عبد اللّه النيشابوري تن 

 : آورده اتک که « االصق 

انطلق إل  رتول اللّيه صيلّ  اللّيه    : عليّا فلم أجده، فقالک لی فاطمة أتيک

آله و تلم، عليه و آله و تلم یدعوه، فجاء م  رتول اللّه صلّ  اللّه عليه و 

 ..فدخف و دخلک معهما 
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رتول اللّه صلّ  اللّه عليه و آله و تلم الحسن و الحسين، فأقعد کيلّ   فدعا

واحد منهما عل  فخذیه، و أدن  فاطمة من حجره و زوجها، ثمّ لفّ علييهم  

 :ثوبا، و قال

: قيال  ثمّیُطَهِّيرَکُمْ تَطْهِييراً  یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِب  ع نْکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ الْب يْکِ و   إِنَّما

 1.  هؤالء أهل بييی، اللّهمّ أهل بييی أحقّ

ا   ینزد رتول خيدا صيل  : تا عل  را ببينم، او را نيافيم، فاطمه گفک آمدم

 هيي پس از این گفيگو علي  عل . و آله برو، آن حضرت او را صدا کرد هيعل

. هشان به خانه رفييم السفم همراه پيامبر آمدند و داخل شدند من هم همرا

را روى  امو آله حسن و حسين را صدا کرد و هر کد هيا  عل یپيامبر صل

اى  پایش نشاند و فاطمه و همسرش، عل  را نزدیک خود آورد و پارچيه 

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِب  ع نْکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ الْب يْکِ »: روى آنان افکند و فرمود

 «مْ تَطْهِيراًو  یُطَهِّرَکُ

 .اینها اهل بيک من هسيند، خدایا اهل بيک من تزاوارترند: فرمود تپس

 .اتک حيصح نيخيبه شر  ش ثیحد نیکه ا دیگو یحاکم م تپس

 : خود آورده اتک که« صحيح»حافظ أبو عيس  اليرمذي در 

نزلک هذه اآلیة عل  النبیّ صلّ  اللّه عليه و آليه و  : عمر بن أبی تلمة عن

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِب  ع نْکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ الْب يْکِ و  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً ، فی  :تلم

بيک أمّ تلمة، فدعا النبیّ صلّ  اللّه عليه و آله و تيلم فاطمية و حسينا و    
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اللّهيمّ  : بکساء، و علیّ خلف ظهره، فجلّله بکساء، ثيمّ قيال   لّلهمحسينا فج

و أنا : أمّ تلمة قالک.ی فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراهؤالء أهل بيي

  1«أنک عل  مکانک، و أنک إل  خير: قالمعهم یا نبیّ اللّه؟

 کیي و آله روا هيا  عل یتلمه فرزند همسر رتول خدا صل یعمر بن اب از

و  هيي ا  عل یدر خانه ام تلمه نازل شد ، رتول ا  صل  هیشده که گفک آ

السفم را دعوت کيرد و هميه را    هميعل نياطمه ، حسن و حس، ف یآله عل

 شانیاز ا را يديمنند پل کياهل ب نانیبار الها ا: کساء قرار داد و گفک  ریز

 شيان یبيا ا  زيي مين ن  ایي خدا آ غمبريپ يا: ام تلمه گفک . ببر و پاکشان کن

 .اتک ريو عاقبيک بخ يخود دار يهسيم؟ تو جا

أب  تعيد الخدري قال لما نزليک   عن:که آورده اتک  رشيدر تفس یوطيت

و آله یجئ إلي  بياب عليی     هيا  عل یو  أْمُرْ أَهْلَک  بِالصَّفةِ کان النبی صل

صفة الغداة ثمانية أشهر یقول الصفة رحمکم ا  إِنَّميا یُرِیيدُ اللَّيهُ لِيُيذْهِب      

 2. اع نْکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ الْب يْکِ و  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِير

 امبريي و  أْمُرْ أَهْلَک  بِالصَّفةِ نازل شيد ، پ  هیچون آ:  دیگو يخُدر ديتع ابو

و آله و تلم مدت هشک ماه هنگام نماز صبح بيه در خانيه    هيا  عل یصل

 ... إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ  رحمک کند ، يانیخدا! نماز : گفک  یآمد و م یم یعل

 :اتک که در مسند احمد بن حنبل هم آمده  -8
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و آله و تلم یمرّ ببييک فاطمية    هيا  عل یأنس بن مالک إنّ النبیّ صل عن

الصّفة یا أهل البيک إِنَّما یُرِیيدُ اللَّيهُ   : تيّة أشهر إذا خرج إل  الفجر فيقول

 1.لِيُذْهِب  ع نْکُمُ الرِّجْس  أَهْلَ الْب يْکِ و  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً

 امبريي نازل شد پ  هیبعد از آنکه آ: رده که گفک ک کیانس بن مالک روا از

و آله مدت شش ماه هر روز هنگام نماز صبح به در خانيه   هيا  عل یصل

 ...، إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ کياهل ب يا! نماز : گفک  یآمد و م یفاطمه م

عليه السفم بعد نزول هذه اآلیية یيذهب کيل     وکان: دیگو یم یقرطب -3

 2."الصفة "صباح إل  بيک فاطمة و عل  ر وان ا  عليهما فيقول

هر [ و  أْمُرْ أَهْلَک  بِالصَّفةِ ] هیآ نیو آله پس از نزول ا هيا  عل یصل امبريپ

: گفک  یرفک و م یالسفم م همايعل یبه در خانه فاطمه و عل یصبحگاه

 ."نماز"

 یشده اتيک اشياره مي    هیآ نیکه بد یبه ته نمونه از احيجاجات کینها در

 :اتک  هیاثبات شأن نزول آ يدالتل برا نیکه خود از بهير ميکن

 السفم ؛  هياحيجاج امام حسن عل -1

 :اهل تنک در کيابش آورده اتک ياز علما یثميه
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، الحسن بن عل  عليهما السفم حين قيل عل  علييه السيفم اتييخلف    إن

فبينا هو یصل  بالناس إذ وثب اليه رجل فطعنه بخنجر ف  ورکه فيميرض  

یا أهل العراق اتقوا اللّه فينا فانا : منها أشهرا ثم قام فخطب عل  المنبر فقال

إِنَّما یُرِیدُ : )أمراؤکم و  يفانکم، و نحن أهل البيک الذین قال اللّه عز و جل

فميا زال یومئيذ   ( أَهْلَ الْب يْکِ و  یُطَهِّيرَکُمْ تَطْهِييراً  اللَّهُ لِيُذْهِب  ع نْکُمُ الرِّجْس  

 .یيکلم حي  ما ترى ف  المسجد إال باکيا 

 1.رواه الطبران  و رجاله ثقات( قال)

از آنکه حضرت عل  عليه السّفم شهيد شد و امام حسن مجيب  عليه  پس

 هميان زميان کيه بيا ميردم بيه اقاميه       . السّفم جانشين آن حضرت گردید

جماعک پرداخيه بود، مردى از پشک خنجرى به پاى مبارک حضيرت زد  

. که در اثر آن خنجر مدت یکماه، حضرت مجيب  عليه السّفم بيميار شيد  

پس از بهبودى بر منبر رفک و بيه ایيراد خطابيه پرداخيک و خطياب بيه       

از خدا بهراتيد و موقعيک ما را در پيشگاه ! ها اى عراق : ها، فرمود عراق 

فوظ بدارید و بدانيد که ما اميران شماتيم و ميهمان اله  هسيييم کيه   او مح

باید از هر جهک، مقام  يافک ما را رعایک کنيد؛ ما اهل بيي  هسييم کيه  

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِيُيذْهِب  ع ينْکُمُ اليرِّجْس     : درباره ما، فرموده اتک ال حق تع

راً تخنان امام حسن مجيب  عليه السّفم در مردم أَهْلَ الْب يْکِ و  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِي

 ! آنچنان تأثير کرد که در مسجد کس  نبود مگر اینکه گریسک
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نقيل کيرده اتيک و رجيال آن     « طبراني  »این حدیث را : گفک «هيثم »

 .همگ  از ثقات رجال حدیث هسيند

 .هیوقاص در مقابل معاو یاحيجاج تعد بن أب -8

 ما یمنعک أن تسب أبا تراب؟: أمر معاویة تعدا فقال: قال

و تلم فلين  ( و آله)أنا ذکرت ثفثا قالهن رتول اللّه صل  اللّه عليه : فقال

أتبه لئن یکون ل  واحدة منها أحب إلی من حمر النعم، تمعک رتول اللّه 

 ... و تلم یقول له ( و آله)صل  اللّه عليه 

نْکُمُ اليرِّجْس  أَهْيلَ الْب يْيکِ و  یُطَهِّيرَکُمْ     إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِب  ع )لما نزلک  و

و تلم عليا و فاطمة و حسنا ( و آله)دعا رتول اللّه صل  اللّه عليه ( تَطْهِيراً

 1.اللهم هؤالء أهل بيي : و حسينا فقال

دتيور داد تا عل  عليه السّيفم را  « تعد»به « معاویة»یک  از روزها،  در

 .از فرمان او ترپيچ  کرد« تعد»! زا بگویدتبّ کند و به حضرت او نات

کني  و بيه تيبّ و دشينام او      چرا از او بيدگوت  نمي   : پرتيد« معاویه» 

بخاطر ته خصلي  اتک که رتول خدا صلّ  : پردازى؟ در پاتخ گفک نم 

اللّه عليه و آله در حق او فرموده اتک که هر گياه یکي  از آنهيا در مين     

يم از شيران ترخ ميوت  کيه در دتيکِ    داش تر م  داشک، دوتک وجود م 

 ! ... اخييار و انيفا  من بوده باشد

 : [ دیگو یدو خصلک م نيبعد از ب]
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نازل شد، رتول خدا صلّ  اللّه عليه و آليه  « آیه تطهير»نيز هنگام  که  و

بيار  : عل  و فاطمه و حسنين عليهم السّيفم را بحضيور طلبييد و فرميود    

 هسيند اینان اهل بيک من! پروردگارا

 مرج البحر ن  لیقیا  آ ات

فَبِأَيِّ آلَاء ر بِّکُم ا تُکَذِّب انِ  *ب يْنَهُم ا ب رْز خٌ لَّا ی بْغِي انِ  *م رَج  الْب حْرَیْنِ ی لْيَقِي انِ "

"ی خْرُجُ مِنْهُم ا اللُّؤْلُؤُ و الْم رْج انُ  *
1
 

مييان آن دو   * دبا هم برخورد کنن[ که]روان کرد [ اى به گونه]دو دریا را  

پس کدام یيک از نعميهياى   * کنند  حد فاصل  اتک که به هم تجاوز نم 

  .مروارید و مرجان برآید[ دریا]از هر دو *  پروردگارتان را منکرید

منظور از مرج البحرین یليقييان، علي  و   :  حاک چنين نقل شده اتک از

ظيور از یخيرج   فاطمه، منظور از بينهما برزخ ال یبغيان، پيامبر اتيک و من 

   2.منهما اللؤلؤ و المرجان، حسن و حسين

 مودّت آ  

ذَلِک  الَّذِي یُب شِّرُ اللَّهُ عِب اد هُ الَّذِینَ آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ قُل لَّا أَتْيأَلُکُمْ  "

لَهُ فِيه ا حُسْنًا إِنَّ اللَّه  ع لَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْم و دَّةَ فِی الْقُرْب   و م ن ی قْيَرِ ْ ح س نَةً نَّزِدْ 

"غَفُورٌ شَکُورٌ
3
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اتک کيه خيدا بنيدگان خيود را کيه ایميان آورده و       [ پاداش ]این همان  

[ رتيالک ]مژده داده اتک بگو به ازاى آن [ بدان]اند  کارهاى شایسيه کرده

پاداش  از شما خواتيار نيسيم مگر دوتي  در بياره خویشياوندان و هير    

براى او در ثواب آن خيواهيم  [ و طاعي  اندوزد]آورد  کس نيک  به جاى

  افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس اتک

ابن عباس نقل شده اتک هنگام  که آیيه ميودت نيازل شيد، گروهي        از

یا رتول ا ، خویشاوندان شما که مودت آنها بر ميا واجيب شيده،    : گفيند

  1.عل  و فاطمه و دو پسر آن دو: کيانند؟ فرمود

 درباره امام  لى و  یریا  او  اتآ

 آ    یرالبر  

"إِنَّ الَّذِینَ آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ أُوْلَئِک  هُمْ خَيْرُ الْب رِیَّةِ "
2  

اند آنانند که بهييرین   در حقيقک کسان  که گرویده و کارهاى شایسيه کرده

 .آفریدگانند

 :یه چنين نقل کرده اتکعساکر از جابر بن عبدا  درباره این آ ابن

توگند به آنکيه جيانم در   : پيامبر فرمود. آمد(  )پيامبر بودیم که عل  نزد

دتک او اتک، این شخص و شيعيان او رتيگاران قياميند، و آیه ان الذین 

                                                 
 .232؛ کبلنجى حنفى، نوراالبصار، ص232؛ ابن حجر، الصواع  المحرم ، ص 25، ص طبرى، محب الدین، ذخائر العقبى - 1

 4سوره بین ، آی   - 2
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نازل شد، و چنان شد که اصحاب پيامبر اکرم هر گاه علي  را مي    ... آمنوا

  1.خيرالبریه آمد: دیدند، م  گفيند

 مفلحو    آ

"أُوْلَئِک  ع لَ  هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ و أُوْلَئِک  هُمُ الْمُفْلِحُونَ"
2
 

آنان برخوردار از هيدایي  از تيوى پروردگيار خویشيند و آنيان هميان       

 رتيگارانند

یيا اباالحسين،   : تلمان فارت  به من گفک: امام عل  روایک شده اتک از

ار نگرفي  مگر آنکه پييامبر  هيچ گاه با حضور من، فراروى رتول خدا قر

  3.این شخص و حزب او رتيگارانند! تلمان: بين دو کيف من زد و فرمود

 آ ات درباره امام  لى و غیر او

و ب يْنَهُم ا حِج ابٌ و ع لَ  األَعْرَا ِ رِج يالٌ ی عْرِفُيونَ کُيفًّ بِسِييم اهُمْ و نَياد وْاْ       " 

"کُمْ لَمْ ی دْخُلُوه ا و هُمْ ی طْم عُونَأَصْح اب  الْج نَّةِ أَن ت فَمٌ ع لَيْ
4
 

حایل  اتک و بر اعرا  مردان  هسيند که هر یيک  [ گروه]و ميان آن دو  

شناتند و بهشييان را که هنوز وارد آن  را از تيمایشان م [ از آن دو دتيه]

  دهند که تفم بر شما اميد دارند آواز م [ بدان[ ]ل ]نشده و

                                                 
 .سیوطى، عبدالرحمان، الدرالمنثور، ذی  آی  مذکور - 1

 .5سوره بقره، آی   - 2

 .78، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 3
 .37سوره اعراف، آی   - 4



اعيرا   : یه از ابن عباس چنين روایيک کيرده اتيک   در تفسير این آ ثعلب 

و (  )جایگاه بلندى از صرا  اتک که عباس و حمزه و عل  بن اب  طالب

م  شناتيند و   جعفر طيار بر بلنداى آنند و دوتيدارانشان را به نور تيما 

  1.دشمنانشان را به تيرگ  چهره

و ر تُولِهِ ثُمَّ لَمْ ی رْتَابُوا و ج اه دُوا بِيأَمْو الِهِمْ   إِنَّم ا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آم نُوا بِاللَّهِ" 

"و أَنفُسِهِمْ فِی ت بِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِک  هُمُ الصَّادِقُونَ
2
 

شک [ دیگر]اند که به خدا و پيامبر او گرویده و  در حقيقک مؤمنان کسان 

 کيه راتيک  انيد ایناننيد    نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده

 کردارند

این اتک کيه ایين گيروه، خيدا و     ... از آیه انما المؤمنون الذین آمنوا مراد

این . رتول او را تصدیق کردند و هرگز در ایمان خود دچار تردید نشدند

و حمزه بن عبيدالمطلب و جعفير طييار    (  )آیه در حق عل  بن اب  طالب

تبيل ا ، یعن  با جان  جمله و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم ف . نازل گردید

و مال خود در راه خدا و طاعک او جهياد کردنيد و خداونيد تيبحان بيا      

  3.عبارت اولئک هم الصادقون صدق و وفاى آنها را تأیيد فرمود

                                                 
 .232حرق ، ص ابن حجر، الصواع  الم - 1

 .25سوره حجرات، آی   - 2
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 أَفَم ن و ع دْنَاهُ و عْدًا ح س نًا فَهُو  لَاقِيهِ کَم ن مَّيَّعْنَاهُ م يَا   الْح ي اةِ الدُّنْي ا ثُيمَّ هُيو    "

"ی وْم  الْقِي ام ةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَآ
1 

ایم و او به آن خواهد رتيد ماننيد کسي     یا کس  که وعده نيکو به او داده

او روز قيامک [ ول ]ایم  مندش گردانيده اتک که از کاالى زندگ  دنيا بهره

مجاهد نقل شده اتک که آیيه   از اتک[ در آتش]احضارشدگان [ جمله]از 

و حمزه نازل شيده و ميراد از   (  )در حق عل ...دا حسناأفمن وعدناه وع

  2.کمن ميّعناه ميا  الحياه الدنيا، ابوجهل اتک

 درباره د منا  امام  لى آ ات

و الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ م ا اکْيَس يبُوا فَقَيدِ احْيَم لُيوا بُهْيَانًيا     "

"و إِثْمًا مُّبِينًا
3
 

شيده  [ عميل زشيي   ]آنکه مرتکب  کسان  که مردان و زنان مؤمن را ب  و

 اند رتانند قطعا تهمک و گناه  آشکار به گردن گرفيه باشند آزار م 

نازل شد؛ (  )مقاتل نقل شده اتک که این آیه در حق عل  بن اب  طالب از

 4.چرا که گروه  از منافقان او را م  آزردند

"ةً تِيئَکْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا و قِيلَ ه ذَا الَّذِي کُنيُم بِهِ تَدَّعُونَوفَلَمَّا ر أَوْهُ زُلْفَ"
5
 

                                                 
 .72قصص، آی   سوره - 1

 .304، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 2
 .58سوره احزاب، آی   - 3
 .240 احدى نیشابورى، اسباب النز ل، ص  - 4
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هاى کسيان  کيه کيافر     را نزدیک ببينند چهره[ لحظه موعود]آنگاه که آن  

اند در هم رود و گفيه شود ایين اتيک هميان چييزى کيه آن را فيرا        شده

 خواندید م 

هنگام  که کافران، مقام : آیه گفکاعمش نقل شده اتک که درباره این  از

  1.را ببينند، چهره شان زشک گردد(  )عل  بن اب  طالب

"بِأَیيِّکُمُ الْم فْيُونُ *فَس يُبْصِرُ و یُبْصِرُونَ "
2
 

که کدام یيک از شيما دتييخوش    * زودى خواه  دید و خواهند دید به 

 جنونيد  

 از :نين نقل شده اتکاز کعب بن مسعود و عبدا  بن مسعود در این باره چ

علي  در اتيفم   »: فرميود . پرتييدند (  )دربياره علي   ( ص)رتول خيدا 

پيشروترین شما، در ایمان کامل ترین شما، در علم داناترین شما، در حلم 

علمم را به او . برترین شما و در خشم براى خدا خشمناک ترین شما اتک

 ناو جانشين م. ذاشيمم را به او واگ-آموخيم و رازم را به او تپردم و کار

به »: برخ  از قریشيان گفيند« .در خانواده، و امين من در ميان امک اتک

را شيفيه و مفيون خود کرده اتک؛ به ( ص)، رتول خدا( )راتي  که عل 

و خداونيد ميعيال ایين آیيات را     « .گونه اى که هيچ عيب  در او نم  بيند

  3فسيبصر و یبصرون بأیکم المفيون: فرتياد

                                                 
 .275، ص 2نزی ، ج حاک  حسکانى، کواهدالت - 1
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لَوْ نَشَاء لَأَر یْنَاکَهُمْ فَلَع رَفْيَهُم بِسِيم اهُمْ و لَيَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ و اللَّهُ ی عْلَمُ و "

"أَعْم الَکُمْو
1
 

نمایانيم در نييجه ایشان را به تييماى   اگر بخواهيم قطعا آنان را به تو م  

پ  خواه  برد و آنان [ حال]شنات  و از آهنگ تخن به  شان م [حقيق ]

 داند خداتک که کارهاى شما را م 

ابوتعيد خدرى نقل شده اتک که مراد خداى عزوجل از این آیه، کينيه   از

  2.اتک(  )منافقان از عل  بن اب  طالب

"أَفَم ن کَانَ مُؤْمِنًا کَم ن کَانَ فَاتِقًا لَّا ی سْيَوُونَآ"
3
 

 یکسان نيسيند تکیا کس  که مؤمن اتک چون کس  اتک که نافرمان ا

من : وليد گفک. و وليد بن عقبه معار ه کردند(  )عل :عباس م  گوید ابن

نيزه ام از تو تيزتر، زبانم از تو رتاتر، و جایگاهم در تپاه از تو فراگيرتر 

 و خداوند ! تاکک شو اى فاتق: عل  به او گفک. اتک

  4.يوونأفمن کان مؤمنا کمن کان فاتقاً ال یس: این آیه را فرتياد

 درباره محبع و وال ع امام  لى آ ات

"ی ا أَیُّه ا الَّذِینَ آم نُواْ اتَّقُواْ اللّه  و کُونُواْ م    الصَّادِقِينَ"
5
 

 اید از خدا پروا کنيد و با راتيان باشيد اى کسان  که ایمان آورده
                                                 

 .03سوره محمد، آی   - 1
 83ابن مغازلى، مناقب على بن ابى طالب، ص  - 2
 .28سوره سجده، آی   - 3

 .270؛  احدى نیشابورى، اسباب النز ل، ص 337، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 4
 .228سوره توب ، آی   - 5



کونوا م  الصيادقين؛ یعني  اینکيه بيا علي  بين ابي         : فرمود(  )باقر امام

  1.باشيد(  )طالب

و ی قُولُ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْآل أُنزِلَ ع لَيْهِ آی ةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّم ا أَنک  مُنذِرٌ و لِکُلِّ قَيوْمأ  "

"ه ادٍو
2
 

اى آشکار از طر  پروردگارش  گویند چرا نشانه اند م  آنان که کافر شده 

و براى هر قوم  اى  تو فقّ هشداردهنده[ اى پيامبر]بر او نازل نشده اتک 

  رهبرى اتک

: دتيش را بر تينه اش نهاد و فرمود( ص)رتول خدا: عباس م  گوید ابن

تيو هيدایک   : اشاره کرد و فرميود (  )تپس به شانه عل . من بيم دهنده ام

  3.گرى؛ بلکه هدایک جویان، پس از من با تو هدایک م  یابند

نْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ و  َ   رتيولُ  نَزَلَک إِنَّماأَنْک  مُ لَمّا: دیگو یابن عباس م

« و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ»أنا المُنذِرُ : ص درِهِ، فقالَ  یو آلهي د هُ عل هيا  عل یا  صل

یييا ع لِييیّ ، بِييک   يأنييک  الهيياد: ، فقييال  یٍّمِنکَييبِ ع لِيي یعليي دِهي ييو  أوم أبِ

 4.مِن ب عدِي ی هيَدِیالمُهيَدونَ

 هيي ا  عل یصل امبريبر پ« إِنَّماأَنْک  مُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ »  هیکه آ یهنگام

» : مبارکشان نهادند و فرمودنيد   نهيو آله نازل شد،آن حضرت دتک بر ت
                                                 

 .207رنجى کافعى، کفای  الطالب، ص  - 1

 .4سوره رعد، آی   - 2
؛ فخهر رازى، التفسهیرالکبیر، در   48، ص 20، ج (التفسهیرالطبرى )طبرى، محمد بن لریر، لامع البیان فى تأ ی  آى القرآن  - 3

 .تفسیر آی  مذکور

 35، صفح   3الدّرّالمنثور ، للد  - 4
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تيپس دتيک بير    « .دارد ييگریهدا یييمنذر من هسيم ، و هر قوم وجمع

( از منظيور ) یعلي  يا» :السفم نهادند و فرمودند  هيعل یشانه حضرت عل

تيو   لهيبعد از من بهوتي  افيگانی کی؛ هدا یتو هسي( فهیشر هیدر آ) يهاد

 .شوند یم کیهدا

فوق که از مناب  اهل تنک نقل شده اتک صراحک دارد که منظيور   کیروا

 .السفم اتک هيعل یعل حضرت«يهاد»از 

 :نقل شده اتک  نيچن یاز ابو برزه اتلم 

 د هُی ي و  َي    « إِنَّما أَنْک  مُنْذِرٌ » :  قولُی آله و  هيعل ا ير تولَ ا ِ صل ت مِعکُ

 ص درِنَفسِه ، ثُمَّ و  َع ها  یعل

 1.«و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ»:  قولُی و  یٍّص درِ ع لِ یع ل

، تيپس   دميرا شين « إِنَّما أَنْيک  مُنْيذِرٌ   »  هیو آله آ هيعل ا يصل امبرياز پ 

، ( هسييم  « منيذر  » مين   یعني ی)نهادند  نهمبارکشانيحضرت دتک بر ت

و  » : نهياد و فرميود    هالسيفم يطالب عل یبن اب یعل نهيتپس دتک بر ت

 .(اتک سفمال هيطالبعل یبن اب یعل «يهاد» یعنی)« لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ 

، که از دو کياب معيبر اهل تنک نقل شده اتک و شيخص   زين کیروا نیا

را بيه   «يهياد » حاًی، صير از ابين عبياس آن را نقيل کيرده      ريغ يگرید

 .کرده اتک ريتفس «هالسفميعل یحضرت عل»

                                                 
 35،صفح   3الدّرّ المنثور ، للد 288،صفح   2، للد   یالتنز کواهد - 1



ا   یر تولُ ا ِ صل:  یٌّقالَ ع لِ« إِنَّماأَنْک  مُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ » :  یٍّع لِ ع ن

 1.يو آله المُنذِر و  أنَا الهاد هيعل

نْيذِرٌ و  لِکُيلِّ   إِنَّما أَنْيک  مُ »  فهیشر هیآ حيالسفم درتو  هيعل یعل حضرت

 .من هسيم «يهاد»و « منذر»و آله  هيا  عل یصل امبريپ:فرمود « قَوْمأ هادٍ

 نيو اله چن هيا  عل یصل امبريپ ثیحد نیا طبق.ابن مسعود نقل کرده اند 

 : ندیفرما یم

بِيیُّ  أترِي  بی إلَ  السّماءِلَم ی کُن ب ينِی و  ب ينَ ر بّيی م لَيکٌ مُقَيرّبٌ و  ال نَ    لمّا

إِنَّميا  » مُرت لٌ و ال حاج ةٌت ألکُ إال أعطانِی خَيراً مِنها ، فَو قَ   فِی م سيامِعی  

: فقيالَ ا    هادي؟إلهی أنَا المُنذِرُ ، فَم نِال: ، فَقَلکُ «أَنْيَمُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ 

لمُيّقِينَ و قاتِيدُ غُيرِّ   مُح مّد ذاک ع لِیٌّ بن أبی طالِبأ غای ةُ المُهيَدِینِ وإمامُ ا ای

 2.المُح جّلِينَ ؛ و م ن ی هدِي مِن أمّيِک  بِرَحم يِىإلَ  الج نّةِ

که تميام   دميرت ییبه جا( از تفر يدر مرحله ا)که به معراج رفيم یهنگام

، نه  ني، نه روح االم لينه جبرات)واتطه ها برداشيه شد، نه فرشيگان مقرب

در آن درجهاز خداوند نخواتيم مگير  .  مبراناياز پ يامبريو نه پ( ليکاتيم

نمقيام قيرب   یدر ا. )فرميود  کیي که خداوند بهير از آن را بيه مين عنا   نیا

« إِنَّما أَنْک  مُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمٍهادٍ » :  گفک  یکه م دميشن ییصدا( پروردگار

 «يهياد »منظيور از   یهسيم ، ول« منذر»من ! پروردگارا : ، عرض کردم 

                                                 
 228، صفح   0، للد  نیحیالصّح مستدرک - 1
 287،صفح   2، للد  یکواهد التنز - 2
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کيه   یآن کسي . اتيک  طاليب يبين اب  یعل «يهاد»: فرمود  داوندسک؟خيک

اتيک و   زگياران يپره يشوايشدگان اتيو رهبر و پ کیمنزلگاه هدا نیآخر

آبرومند؛ کسی اتک که از امييو، بيه رحميک مين بيه      دانيرو تف يشوايپ

 .بهشک هدایک ميکند

 محبع   آ

 1«ع لُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا إِنَّ الَّذینَ آم نُوا و  ع مِلُوا الصَّالِحاتِ ت ي جْ »

انجام داده اند ، خداونيد   سيهیشا يآورده و کارها مانیکه ا یکسان مسلما

 .دهد یآنان در دل ها قرار م يبرا یرحمان محبي

آمده اتک که بيراء بين عيازب ، از اصيحاب معيرو  و       یدر روح المعان

 هيي ا  عل یا  صلرتول  قالُ: دیگو یو آله م هيا  عل یصل امبريمشهور پ

عِند ک  ع هداً و اجع يل   یقُلِ اللّهُم اجع ل ل» : و جه هُ  یکَرَّم  ا ُ تَعال یٍّو آله لِع لِ

 2.ه ی فَاَنزَلَ ا ُ تُبحانَهُ هذِهِ اآل«  وُِدّاً  نَيصُدُورِ المُؤمِن یف یل

 زيدو چ از خداوند: )السفم فرمود  هيعل یو آله به عل هيا  عل یصل امبريپ

 یميان يمن نزد خود عهد و پ يپروردگارا برا: بگو » ( مسئلک کن، نخسک

تپس « قرار بده  نيمومن يمحبک مرا در قلب ها(  نکهیا گرید)قرار ده و 

 .را نازل کرد هیآ نیخداوند ا

                                                 
 87  ی، آ  یسوره مر - 1
 538تا  383 ثی  احاد 388 ثی، حد 378، للد ا ل ، صفح    یکواهدالتنز203، صفح   27، للد  یالمعان ر ح - 2



م  ا ُ کَيرَّ  اًيّي ع لِ حِيبُّ یُال تَجِدُ مُؤمِناً إلّا و  هُو  :  قُولُی  هيّکانَ مُح مَّدُ بنُ حنف و 

 يِهيو جه هُ و  أهلَ ب  یتَعال

کيه   نیوجود ندارد، مگر ا یمؤمن چيه: گفک   یهمواره م هيبن حنف محمد

 .را دوتک دارد  يشيو اهل ب یعل

 :کند  ینقل م نيو او از ابن عباس چن یبه نقل از طبران یعلّامه شوکان

نُوا و  ع مِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّ الَّيذینَ  إِنَّ الَّذینَ آم »   طالِبأيبنِ أَب یِّع لِ یف نَزَلَک

  نَيقُلوبِ المؤمِن یقالَ م ح بَّةً ف« ... آم نُوا و  ع مِلُوا الصَّالِحاتِ 

در ميورد حضيرت   « ... إِنَّ الَّذینَ آم نُوا و  ع مِلُوا الصَّيالِحاتِ  »  فهیشر هیآ

فوذ در قلب محبک و ن« ودّ » السفم نازل شده اتک و منظور از  هيعل یعل

 .اتک نيمؤمن

 :مطلب را آورده اتک که   نیا ريشهر آشوب در المناقب خود نظ ابن

آم نيوا و ع مِليوا الصيالحاتِ     نَیإنَّ الّيذ » ابن عباس أنه تئل عن قوله  عن

 یألنه ما من مسلم إال و لعل یعل ی، فقال نزل ف« لَهُم الرَّحمنُ وُدّاً  جع لُي ت 

 1قلبه محبه یف

 سيک ين یميؤمن  چيالسفم نازل شد؛ زچنانکه ه هيعل یدر شأن عل هیآ نیا

 .هسک یدر دل او محبک عل نکهیجز ا

 1:آمده اتک  زين ریمطلب در مناب  ز نیا رينظ

                                                 
 80المناقب ، للد سوم ، صفح   - 1
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 درباره پیشگامى  لى در ایالم آ ات

و طَاتِفَيةٌ مِّينَ   إِنَّ ر بَّک  ی عْلَمُ أَنَّک  تَقُومُ أَدْنَ  مِن ثُلُثَیِ اللَّيْلِ و نِصْفَهُ و ثُلُثَيهُ  "

الَّذِینَ م ع ک  و اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّيْلَ و النَّه ار  ع لِيم  أَن لَّين تُحْصُيوهُ فَيَياب  ع لَييْکُمْ      

فَاقْرَؤُوا م ا تَي سَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ع لِم  أَن ت ي کُونُ مِنکُم مَّرْ َ  و آخَرُونَ ی ضْرِبُونَ 

ضْلِ اللَّهِ و آخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی ت بِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا م ا فِی الْأَرْضِ ی بْيَغُونَ مِن فَ

تَي سَّرَ مِنْهُ و أَقِيمُوا الصَّلَاةَ و آتُوا الزَّکَاةَ و أَقْرِ ُوا اللَّه  قَرْ ًا ح س نًا و م ا تُقَيدِّمُوا  

ظَم  أَجْرًا و اتْيَغْفِرُوا اللَّيه  إِنَّ  لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَيْرأ تَجِدُوهُ عِند  اللَّهِ هُو  خَيْرًا و أَعْ

"اللَّه  غَفُورٌ رَّحِيمٌ
2
 

داند که تو و گروه  از کسيان  کيه بيا توانيد      در حقيقک پروردگارت م 

[ بيه نمياز  ]نزدیک به دو توم از شب یيا نصيف آن یيا یيک تيوم آن را      

که  داند م [ او]کند  گيرى م  خيزید و خداتک که شب و روز را اندازه برم 

هير چيه از   [ اینک]هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما ببخشود [ شما]

داند که به زودى در ميانيان بيماران   م [ خدا]شود بخوانيد  قرآن ميسر م 

در پ  روزى خيدا  [ و]کنند  دیگر در زمين تفر م [ اى عده]خواهند بود و 

[ قرآن]چه از نمایند پس هر  دیگر در راه خدا پيکار م [ گروه ]هسيند و 

ميسر شد تفوت کنيد و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نيکو 

                                                                                                     
، صفح   یمناقب خوارزم024، صفح  ، یمناقب ابن مغازل238، صفح   نیالغافل  یتنب022کشف الغم  ، للد ا ل ، صفح   - 1

  یک  درحاک نشابوریعلّام  ن ریتفس ن؛ نوکت  زمخشر 325، صفح   2کشّاف ، للد  ریتفس 252، صفح   یثعلب ریتفس    284

 یوطی؛ نوکت  س 384، صفح   3الدرالمنثور ، للد 43، صفح   27، للد  نرالطّبریچاپ کده است ؛ تفس نبرط ریتفس
 .23سوره مزم ، آی   - 2



به خدا دهيد و هر کار خوب  براى خویش از پيش فرتييد آن را نزد خدا 

بهير و با پاداش  بيشير باز خواهيد یافک و از خدا طلب آمرزش کنيد کيه  

  خدا آمرزنده مهربان اتک

اولين کس  که در دل شب با پيامبر بيه نمياز   : اتک ابن عباس نقل شده از

(  )بود، و اولين کس  که با او بيعک و هجرت کرد، عل (  )برخاتک، عل 

 1.بود

"و الَّذِي ج اء بِالصِّدْقِ و ص دَّقَ بِهِ أُوْلَئِک  هُمُ الْمُيَّقُونَ"
2
 

 ندو آن کس که راتي  آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهيزگاران

آن کس کيه تيخن راتيک    : نقل کرده اتک(  )طفيل از حضرت عل  ابن

بود، و آن کس که تصدیقش کرد من بودم، و دیگر ( ص)آورد، رتول خدا

 3.مردمان، جز من، تکذیب کننده و کافر بودند

"مُّهْيَدُونَالَّذِینَ آم نُواْ و لَمْ ی لْبِسُواْ إِیم انَهُم بِظُلْمأ أُوْلَئِک  لَهُمُ األَمْنُ و هُم  "
4
 

انيد آنيان راتيک     کسان  که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نيالوده 

  یافيگانند ایمن  و ایشان راه

 :از ابن عباس چنين نقل کرده اتک مجاهد

                                                 
 .282، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 1

 .00سوره زمر، آی   - 2

 .222، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 3

 .82سوره انعام، آی   - 4
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اتيک، و ميراد از بظليم شيرک     (  )از الذین آمنوا عل  بن اب  طالب مراد

ه پيش از آن مشرک به خدا توگند، هيچ کس ایمان نياورد مگر آنک. اتک

که به خدا ایمان آورد و به اندازه چشم بر هم زدن  به او (  )بود، جز عل 

  1.آرى، عل  نخسيين کس  بود که ایمان آورد. شرک نورزید

"أُوْلَئِک  الْمُقَرَّبُيونَ * و السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ"
 *گيرنيدگان مقدمنيد   و تيبقک 2

 [ خدا]آنانند همان مقربان 

یوشي  بين نيون    : عبارتنيد از  تابقون :س درباره این آیه م  گویدعبا ابن

نسبک به موت  و شمعون بن یوحنّا نسيبک بيه عيسي  و علي  بين ابي        

در هنگام  که اولين ایميان آورنيدگان بيه    ( ص)نسبک به پيامبر(  )طالب

  3.آنان بودند

(  )بين ابي  طاليب    علي  :چنين نقل م  کنيد (  )جعف  از امام باقر جابر

در روز دوشنبه به رتالک مبعوث شد و من صيبح روز  ( ص)محمد: دفرمو

پيامبر نماز م  گزارد و من در تمک راتيش نمياز  . ته شنبه اتفم آوردم

م  گزاردم و هيچ مردى جز من با او نبيود کيه خداونيد آیيه و اصيحاب      

 4. را نازل فرمود...اليمين

                                                 
 .284، ص 2  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج حاک - 1
 .23-22سوره  اقع ، آی   - 2
 .224، ص 2کواهدالتنزی ، ج  - 3
 .223، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 4



بَّنَا اغْفِرْ لَنَيا و لِإِخْو انِنَيا الَّيذِینَ ت يب قُونَا     و الَّذِینَ ج اؤُوا مِن ب عْدِهِمْ ی قُولُونَ ر "

"بِالْإِیم انِ و لَا تَجْع لْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِینَ آم نُوا ر بَّنَا إِنَّک  ر ؤُو ٌ رَّحِيمٌ
1
 

گوینيد   مي  [ و]انيد   آمده[ مهاجران و انصار]کسان  که بعد از آنان [ نيز]و  

آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پيش  گرفيند  پروردگارا بر ما و بر

[ هييچ گونيه  ]انيد   ببخشاى و در دلهایمان نسبک به کسان  که ایمان آورده

  اى مگذار پروردگارا راتي  که تو رتو  و مهربان  کينه

اتيغفار براى عل  بر هر فرد مسلمان  در : عباس در این باره م  گوید ابن

ربنا اغفرلنيا و الخواننيا اليذین    : ن جا که فرمودقرآن واجب شده اتک؛ آ

 2.تبقونا باالیمان؛ و پيشرو در ایمان، تنها عل  اتک

 درباره رمرارى  لى با پیامبر و  ارى او آ ات

إِن تَيُوب ا إِلَ  اللَّهِ فَقَدْ ص غَکْ قُلُوبُکُم ا و إِن تَظَاه رَا ع لَيْهِ فَإِنَّ اللَّه  هُيو  م وْلَياهُ   "

"رِیلُ و ص الِحُ الْمُؤْمِنِينَ و الْم لَاتِکَةُ ب عْد  ذَلِک  ظَهِيرو جِبْ
3
 

واقعيا دلهایييان   [ بهيير اتيک  ]به درگاه خدا توبيه کنييد   [ شما دو زن]اگر 

خدا  انحرا  پيدا کرده اتک و اگر عليه او به یکدیگر کمک کنيد در حقيقک

و گذشيه [ دنيز یاور اوین]خود ترپرتک اوتک و جبرتيل و صالح مؤمنان 

 خواهند بود[ او]پشييبان [ هم]از این فرشيگان 

 1صالح مؤمنان، عل  بن اب  طالب اتک: فرمود( ص)خدا رتول

                                                 
 .23سوره حشر، آی   - 1
 .238، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 2
 .3سوره تحری ، آی   - 3
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و أَشْرِکْهُ فِيی  * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*ه ارُونَ أَخِی * و اجْع ل لِّی و زِیرًا مِّنْ أَهْلِی 

  2أَمْرِي

پشيم را به او  *ادرم را هارون بر*و براى من دتييارى از کسانم قرار ده 

 و او را شریک کارم گردان   *اتيوار کن 

شنيدم کيه  ( ص)از رتول خدا: اتماء بنک عميس چنين نقل شده اتک از

خدایا، : پروردگارا، من همان را م  گویم که برادرم موت  گفک: م  گفک

پشيم را بيدو محکيم   . برادرم عل  را. براى من وزیرى از خاندانم قرار ده

  3.و او را در کارم شریک تازکن 

و قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقأ و أَخْرِجْنِی مُخْرَج  صِدْقأ و اجْع ل لِّيی مِين   "

"لَّدُنک  تُلْطَانًا نَّصِيرًا
4
 

به طرز درتک داخل کين و بيه طيرز    [ در هر کارى]و بگو پروردگارا مرا 

 .  بخش قرار ده رىخارج تاز و از جانب خود براى من تسلط  یا درتک

به خدا توگند که خداوند دعاى پيامبرش را اجابيک  : عباس م  گوید ابن

را به او عطا کرد؛ نيروی  یيارى کننيده در   (  )فرمود و عل  بن اب  طالب

 5.برابر دشمنانش

                                                                                                     
 .240، ص 2 متقى هندى، على، کنزالعمال، ج - 1

 .28-02سوره ط ، آی   - 2
 .270، ص 2طبرى، محب الدین، ریا  النضره، ج  - 3
 .83سوره اسراء، آی   - 4
 .038، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 5



نٌ و فِی األَرْضِ قِطَ ٌ مُّيَج اوِر اتٌ و ج نَّاتٌ مِّنْ أَعْنَيابأ و ز رْ ٌ و نَخِييلٌ صِينْو ا   " 

و غَيْرُ صِنْو انأ یُسْقَ  بِم اء و احِدٍ و نُفَضِّلُ ب عْضَه ا ع لَ  ب عْضأ فِی األُکُلِ إِنَّ فِيی  

"ذَلِک  لَآی اتٍ لِّقَوْمأ ی عْقِلُونَ
1
 

و در زمين قطعات  اتيک کنيار هيم و باغهيای  از انگيور و کشييزارها و       

یيک آب  درخيان خرما چه از یک ریشه و چه از غير یک ریشه کيه بيا   

از حيث ميزه و  ]برخ  از آنها را در ميوه [ با این همه]گردند و  تيراب م 

[ امير نييز  ]دهيم ب  گمان در ایين   بر برخ  دیگر برترى م [ نو  و کيفيک

 .        اتک[ روشن ]کنند دالیل  براى مردم  که تعقل م 

یيا  : دم  فرمو(  )به عل ( ص)شنيدم که پيامبر: بن عبداللَّه م  گوید جابر

رتيول  . عل ، مردم از ریشه هاى گوناگونند و مين و تيو از یيک ریشيه    

 2و جنات من أعناب: آن گاه این آیه را تفوت کرد( ص)خدا

أَفَم ن کَانَ ع لَ  ب يِّنَةأ مِّن رَّبِّهِ و ی يْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ و مِن قَبْلِهِ کِيَابُ مُوت   إَم امًا " 

مِنُونَ بِهِ و م ن ی کْفُرْ بِهِ مِنَ األَحْزَابِ فَالنَّارُ م وْعِدُهُ فَفَ تَکُ و ر حْم ةً أُوْلَئِک  یُؤْ

"فِی مِرْی ةأ مِّنْهُ إِنَّهُ الْح قُّ مِن رَّبِّک  و لَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یُؤْمِنُونَ
3
 

نقل کرده اتک که منظور از أفمن کان عل  بينه (  )بن عبداللَّه از عل  عباد

 4.و منظور از شاهد در یيلوه شاهد منه، من هسيم( ص)به، رتول خدامن ر

                                                 
 .3سوره رعد، آی   - 1
 .232، ص 2حاک  نیشابورى، المستدرک على الصحیحین، ج  - 2
 .24سوره هود، آی   - 3
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 143 ....................................................................................................... امام من و امام تو

و إِن ُیرِیُدوْا أَن ی ْخد عُوک  َفيإِنَّ ح ْسيب ک  الّليُه ُهيو  الَّيذِي  أَیَّيد ک  ِبَنْصيِرِه        "

"و بِالْمُؤْمِنِينَ
1
 

خدا براى تو بس اتک همو بود که تو [ یارى]و اگر بخواهند تو را بفریبند  

  ود و مؤمنان نيرومند گردانيدرا با یارى خ

در شب  کيه بيه   : فرمود( ص)رتول خدا: ابوهریره چنين نقل شده اتک از

هييچ معبيودى   : توى آتمانم م  بردند، دیدم که بر عرش نوشيه شده بود

محميد  . هيچ شریک  براى من نيسيک . جز من، تنها و یگانه، وجود ندارد

 2.یيد کردماو را به وتيله عل  تأ. بنده و رتول من اتک

"خِيَامُهُ مِسْکٌ و فِی ذَلِک  فَلْي يَنَافَسِ الْمُيَنَافِسُونَ" 
3
 

مشياقان باید بر یکدیگر [ نعميها]مهر آن مشک اتک و در این [ اى که باده]

  پيش  گيرند

پييامبر در غيزوه طياتف علي  را     : انصارى در این بياره مي  گویيد    جابر

اى مردم، شما م  گویيد مين بيا   : تپس فرمود. فراخواند و با او نجوا کرد

و في   : نه، من با او نجوا نکردم، بلکه خدا با او نجوا کرد. عل  نجوا کردم

  4ذلک فليينافس المينافسون؛

 

                                                 
 .72انفال، آی   سوره - 1
 .258، ص 7؛ متقى هندى، على، کنزالعمال، ج 203رنجى کافعى، کفایهالطالب، ص  - 2
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 درباره وال ع آ ات

 ی وْم  ی قُومُ الرُّوحُ و الْم لَاتِکَةُ ص فًّا لَّا ی يَکَلَّمُونَ إِلَّا م نْ أَذِنَ لَهُ اليرحْم نُ و قَيالَ  "

"ص و ابًا
1
 

تخن نگویند مگر [ مردم]ایسيند و  روزى که روح و فرشيگان به صف م 

  رحمان به او رخصک دهد و تخن راتک گوید[ خداى]کس  که 

قيامک که بر پا شود، در موقف و به  روز:درباره این آیه فرمود(  )باقر امام

کسي  کيه بيه    گاه حسابرت ، کلمه ال اله االاللَّه از یاد بندگان برود، مگير  

اال مين  :...اقرار کرده باشد؛ چنانکه خداوند فرميوده اتيک  (  )والیک عل 

آنها کسان  . باشد(  )أذن له الرحمن؛ یعن  مگر کس  که پيرو والیک عل 

  2.االاللَّه به آنها داده شده اتک الهاند که اجازه گفين ال

"و قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَو"
3
 

  که آنها مسؤولند بازداشيشان نمایيد 

منظور : فرمود( ص)از ابوتعيد خدرى نقل کرده اتک که رتول خدا دیلم 

از آنيان  (  )از وقفوهم انهم مسؤولون، آن اتک کيه دربياره والیيک علي     

 4.پرتيده شود

                                                 
 .08سوره نبأ، آی   - 1

 .022، ص 2، حاک  حسکانى، کواهد التنزی ، ج 232فرات کوفى، تفسیر فرات الکوفى، ص  - 2
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حْم يِيهِ  ی ا أَیُّه ا الَّذِینَ آم نُوا اتَّقُوا اللَّه  و آمِنُوا بِرَتُيولِهِ یُيؤْتِکُمْ کِفْلَييْنِ مِين رَّ    "

"و ی جْع ل لَّکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ و ی غْفِرْ لَکُمْ و اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1
 

اید از خدا پروا دارید و به پيامبر او بگروید تا از  اى کسان  که ایمان آورده

خویش شما را دو بهره عطا کند و براى شما نورى قرار دهد که بيه   رحمک

  بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان اتکآن راه تپرید و [ برکک]

دربياره و یجعيل لکيم نيورا     (  )بن طریف نقل م  کند که امام بياقر  تعد

تمسيک جویيد، داراى نيور    (  )تمشون به، فرمود هر کس به والیک عل 

 2.اتک

"فَو ر بِّک  لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْم عِيْن"
3 

 پرتيد پس توگند به پروردگارت که از همه آنان خواهيم

بازخواتيک مي    (  )تدى نقل شده اتک که این گروه از والیک علي   از

  4.شوند

"هُنَالِک  الْو لَای ةُ لِلَّهِ الْح قِّ هُو  خَيْرٌ ثَو ابًا و خَيْرٌ عُقْبًا"
5
 

یارى به خداى حيق تعليق دارد اوتيک بهييرین     [ آشکار شد که]در آنجا 

  بهيرین فرجام[ اوتک]پاداش و 

                                                 
 .28سوره حدید، آی   - 1
 .228، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 2

 .82سوره حجر، آی  - 3
 025، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 4

 .33سوره کهف، آی   - 5



(  )این والیيک، والیيک اميرالميؤمنين   : درباره این آیه فرمود ( )باقر امام

  1.اتک که خداوند هيچ پيامبرى را بدون آن نفرتياد

إِنَّم ا و لِيُّکُمُ اللّهُ و ر تُولُهُ و الَّذِینَ آم نُواْ الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّفَةَ و یُؤْتُونَ الزَّکَياةَ  "

"و هُمْ ر اکِعُونَ
2
 

اند همان کسان   ا و پيامبر اوتک و کسان  که ایمان آوردهول  شما تنها خد

  دهند دارند و در حال رکو  زکات م  که نماز برپا م 

(  )بن ابي  طاليب   عل :عمار بن یاتر در این باره چنين نقل شده اتک از

در حال رکو ِ نماز مسيحب  بود که فقيرى در برابيرش قيرار گرفيک و او    

آمد و ( ص)آن فقير نزد رتول خدا. ه وى دادانگشيرش را بيرون آورد و ب

.... انميا ولييکم اللَّيه   : ماجرا را بيان کرد، و به دنبال آن، این آیه نازل شيد 

که من موالى اویم، این علي    هر: پيامبر آن را تفوت کرد و تپس فرمود

خداوندا، دوتيدارش را دوتک بدار و دشمنش را دشيمن  . موالى او اتک

  3.شمار

ع لَيْکُمُ الْم يْيَةُ و الْدَّمُ و لَحْمُ الْخِنْزِیرِ و م ا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ و الْمُنْخَنِقَيةُ   حُرِّم کْ"

و الْم وْقُوذَةُ و الْمُيَرَدِّی ةُ و النَّطِيح ةُ و م ا أَکَلَ السَّبُ ُ إِالَّ م ا ذَکَّيْيُمْ و م يا ذُبِيح  ع لَي     

اْ بِاألَزْالَمِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْي وْم  ی يئِس  الَّيذِینَ کَفَيرُواْ مِين     النُّصُبِ و أَن تَسْيَقْسِمُو

دِینِکُمْ فَفَ تَخْشَوْهُمْ و اخْشَوْنِ الْي وْم  أَکْم لْکُ لَکُيمْ دِیينَکُمْ و أَتْم مْيکُ ع لَييْکُمْ     

                                                 
 .057، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 1
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يْرَ مُيَج انِفٍ لِّإِثْمأ نِعْم يِی و ر  ِيکُ لَکُمُ اإلِتْفَم  دِینًا فَم نِ ا ْطُرَّ فِی م خْم ص ةأ غَ

"فَإِنَّ اللّه  غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1
 

خوک و آنچه به نيام غيير    بر شما حرام شده اتک مردار و خون و گوشک

خفه شده و به چوب مرده و [ حيوان حفل گوشک]خدا کشيه شده باشد و 

از بلندى افياده و به  رب شاخ مرده و آنچه درنيده از آن خيورده باشيد    

آنچيه بيراى   [ همچنين]تر ببرید و [ که زنده دریافيه و خود]را  مگر آنچه

به وتيله تيرهياى  [ چيزى را]قسمک کردن شما [ نيز]بيان تربریده شده و 

اند از  تک امروز کسان  که کافر شده[خدا]نافرمان  [ کارها همه]قرعه این 

 اند پس از ایشان ميرتييد و از مين   دین شما نوميد گردیده[ کارشکن  در]

خيود را بير شيما تميام      بيرتيد امروز دین شما را برایيان کاميل و نعميک  

آیين  برگزیدم و هر کس دچيار  [ به عنوان]گردانيدم و اتفم را براى شما 

اگر از آنچه مني  شيده اتيک    ]آنکه به گناه ميمایل باشد  گرتنگ  شود ب 

  ب  تردید خدا آمرزنده مهربان اتک[ بخورد

مردم را بيه   پيامبر :ه این آیه چنين نقل شده اتکابوتعيد خدرى دربار از

فرا خواند و دتک ها را به دعا برداشک، و هنيوز پراکنيده   (  )والیک عل 

رتيول  ... .الييوم أکمليک لکيم دیينکم    : نشده بودند که این آیه نيازل شيد  

اللَّه اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمک و خشنودى پروردگار : گفک( ص)خدا

                                                 
 .0سوره مائده، آی   - 1



هر که من موالى اویم، : تپس به مردم فرمود. الیک عل به رتالک من و و

  1.این عل  موالى او اتک

ی ا أَیُّه ا الَّذِینَ آم نُواْ أَطِيعُواْ اللّه  و أَطِيعُواْ الرَّتُولَ و أُوْلِيی األَمْيرِ مِينکُمْ فَيإِن     "

تُؤْمِنُيونَ بِاللّيهِ و الْي يوْمِ    تَنَاز عْيُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَ  اللّهِ و الرَّتُولِ إِن کُنييُمْ  

"اآلخِرِ ذَلِک  خَيْرٌ و أَحْس نُ تَأْوِیلًا
2
 

اید خدا را اطاعک کنيد و پيامبر و اوليياى امير    ى کسان  که ایمان آوردها 

اخيف  نظر یافييد [ دین ]اطاعک کنيد پس هر گاه در امرى [ نيز]خود را 

[ تينک ]خيدا و  [ کيياب ]ا به اگر به خدا و روز بازپسين ایمان دارید آن ر

  تر اتک فرجام عر ه بدارید این بهير و نيک[ او]پيامبر 

( ص)پييامبر : چنين نقل مي  کنيد  (  )بن قيس هفل  از امير مؤمنان تليم

من کسان  اند که خداوند آنيان را بيا خيود و مين قيرین       شریکان :فرمود

و اگير  ... يعوا اللَّيه یا ایها الذین آمنوا أط: آورده و درباره آنان فرموده اتک

ترتيدید که درباره چيزى به نزا  افييد، حکم آن را به خدا و رتول خيدا  

اولوااالمر  ه،یا نب  اللَّ: پرتيدم( ص)از رتول خدا. و اولوااالمر باز گردانيد

  3.تو نخسيين آنان : کيانند؟ فرمود
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 درباره ج اد امام  لى آ ات

رُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ی نَالُوا خَيْرًا و کَفَي  اللَّيهُ الْمُيؤْمِنِينَ الْقِيَيالَ     و ر دَّ اللَّهُ الَّذِینَ کَفَ" 

"و کَانَ اللَّهُ قَوِیًّا ع زِیزًا
1
 

آنکه به مال  رتيده باشند به غييظ   اند ب  و خداوند آنان را که کفر ورزیده

جنگ را از مؤمنان برداشک و خيدا  [ زحمک]برگرداند و خدا [ و حسرت]

  ناپذیر اتک نيرومند شکسک همواره

کف  اللَّه المؤمنين القيال : بن مسعود این آیه را چنين تفسير م  کرد عبداللَّه

 2.بعل  و کان اللَّه قویا عزیزا

خداوند در جنگ خندق مؤمنان را به وتيله : ابن عباس م  گوید همچنين

  ، آنگاه که عمرو بن عبدودّ را کشيک، از جنيگ بي   ( )عل  بن اب  طالب

  3.نياز تاخک

"إِنَّ اللَّه  یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی ت بِيلِهِ ص فًّا کَأَنَّهُم بُني انٌ مَّرْصُوصٌ"
4
 

خدا دوتک دارد کسان  را که در راه او صف در صف چنانکيه   در حقيقک

  کنند اند جهاد م  گوی  بنای  ریخيه شده از ترب

                                                 
 .25ه احزاب، آی  سور - 1

 .4-5، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 2

 .4-5، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 3
 .3سوره صف، آی   - 4



نيد دربياره شيان چنيين فرميوده،      اینان که خداو: ابن عباس تؤال شد از

حمزه، شير خدا، و شير رتول خدا، عل  بن اب  طالب، عبيده :کيانند؟ گفک

 1.بن حرث و مقداد بن اتود

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن ی کْفِيکُمْ أَن یُمِدَّکُمْ ر بُّکُم بِثَفَثَةِ آالَ ٍ مِّنَ الْم آلتِکَيةِ  "

"مُنزَلِينَ
گفيي  آیيا شيما را بيس نيسيک کيه        ؤمنيان مي   آنگاه که بيه م  2

  پروردگارتان شما را با ته هزار فرشيه فرودآمده یارى کند

 :حذیفه درباره این آیه چنين نقل شده اتک از

. گریخينيد ( ص)که واقعه احد پييش آميد، صيحابه رتيول خيدا      هنگام 

و ابودجانه بيا شمشيير خيود فيراروى پييامبر ایسييادند و از آن       (  )عل 

. دور تياخيند ( ص)دفا  کردنيد تيا مشيرکان را از رتيول خيدا     حضرت 

و لقد کنيم تمنّون الموت من قبل أن تلقيوه  : خداوند این آیه را فرو فرتياد

شيما آرزوى ميرگ مي  کردیيد،     .3و تيجزى اللَّه الشاکرین... فقد رأیيموه

و خداوند به زودى ...پيش از آنکه با آن روبه رو شوید، اینک آن را دیدید

بدین معنا که عل  و ابودجانيه را پياداش مي     . ران را پاداش م  دهدشاک

واللَّيه  ...و کأیّن من نب ّ قاتل معه ربيّون کثير: و نيز این آیه را فرتياد. دهد

چه بسا پيامبران  که خيداخواهان بسييارى هميراه آنيان     4یحبّ الصابرین؛

                                                 
 .252، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 1

 .233سوره آل عمران، آی   - 2
 233-230سوره آل عمران، آی   - 3
 237سوره آل عمران، آی   - 4
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آیه، علي  و   مراد از صابران در. و خدا صابران را دوتک دارد... جنگيدند

 1.ابودجانه هسيند

"و أَنَّهُ هُو  أَ ْح ک  و أَبْکَ "
2
 

  گریاند خنداند و م  و هم اوتک که م  

خداوند عل  و حمزه و جعفر را در روز بدر : ابن عباس نقل شده اتک از

با کشين کافران خنداند، و کفار مکه را به گاه کشيه شدن در آتش افکند و 

  3.گریاند

  لم امام  لى درباره آ ات

و م ا أَرْت لْنَا مِن قَبْلِک  إِالَّ رِج الًا نُّوحِی إِلَيْهِمْ فَاتْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنيُمْ الَ "

"تَعْلَمُونَ
4
 

کردیم گسيل نداشيييم   جز مردان  که بدیشان وح  م [ هم]و پيش از تو  

  ویددانيد از پژوهندگان کيابهاى آتمان  جویا ش پس اگر نم 

به : درباره این آیه پرتيدم؛ فرمود(  )از عل : در این باره م  گوید حرث

خدا توگند که ما اهل ذکریم، ما اهل علميم، ما معدن تأویليم، من، خيود،  

مين شيهر علميم و علي  درِ آن     : شنيدم که م  فرمود( ص)از رتول خدا

 5.اتک، و هر که خواهان علم اتک، باید از د ر ش وارد شود
                                                 

 .207، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 1
 .30سوره نج ، آی   - 2
 .234، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 3
 .30سوره نح ، آی   - 4

 .003، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 5



"نَجْع لَه ا لَکُمْ تَذْکِرَةً و تَعِي ه ا أُذُنٌ و اعِي ةٌلِ" 
1
 

  تذکرى گردانيم و گوشهاى شنوا آن را نگاه دارد[ مایه]تا آن را براى شما  

 :عل  بن حوشب در این باره چنين نقل شده اتک از

آیه و تعيها أذن واعييه را  ( ص)رتول خدا: مکحول شنيدم که م  گفک از

یا عل ، از خدا خواتيه ام که این گوش شنوا و گيرا : ودتفوت کرد و فرم

پس از آن هيچ حدیث و تخن  را کيه از  : فرمود(  )عل . گوش تو باشد

از برید اتيلم  چنيين    همچنين 2.شنيدم، فراموش نکردم( ص)رتول خدا

یا علي ،  : م  فرمود(  )به عل ( ص)شنيدم که رتول خدا: نقل شده اتک

نزدیکيک کينم و دورت نسيازم؛ تعليميک دهيم و       خداوند فرمانم داده تيا 

پيس از  . خداوند مقرر فرموده که تو گيرنده و نگه دارنده شوى. فرابگيرى

 3.آن، آیه وتعيها أذن واعيه نازل شد

 درباره مقام امام  لى در قیامع آ ات

و نَياد وْاْ   و ب يْنَهُم ا حِج ابٌ و ع لَ  األَعْيرَا ِ رِج يالٌ ی عْرِفُيونَ کُيفًّ بِسِييم اهُمْ     "

"أَصْح اب  الْج نَّةِ أَن ت فَمٌ ع لَيْکُمْ لَمْ ی دْخُلُوه ا و هُمْ ی طْم عُونَ
4  

                                                 
 .22سوره حاق ، آی   - 1
 .222، ص 2بمذرى، احمد بن یحیى، انساب االکراف، ج - 2
 .57، ص 28، ج (تفسیر الطبرى)مد بن لریر، لامع البیان فى تأ ی  آى القرآن طبرى، مح - 3

 .37سوره اعراف، آی   - 4
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حایل  اتک و بر اعرا  مردان  هسيند که هير یيک   [ گروه]و ميان آن دو 

شناتند و بهشييان را که هنوز وارد آن  را از تيمایشان م [ از آن دو دتيه]

 دهند که تفم بر شما  رند آواز م اميد دا[ بدان[ ]ل ]نشده و

حجر از ثعالب  نقل م  کند که او در تفسيير ایين آیيه از ابين عبياس       ابن

روایک کرده اتک که اعرا  جایگاه بلندى از صرا  اتيک کيه عبياس و    

و جعفر طيار بر بلنداى آنند و دوتيانشيان  (  )حمزه و عل  بن اب  طالب

 1.ه تيماى ظلمان  م  شناتندرا با تيماى نوران  و دشمنانشان را ب

" َاحِکَةٌ مُّسْيَبْشِرَةٌ * وُجُوهٌ ی وْم ئِذٍ مُّسْفِرَةٌ " 
2
 

 شادانند [ و]خندان * های  درخشانند  در آن روز چهره

رتيول   از :انس بن ماليک دربياره ایين آیيه چنيين نقيل شيده اتيک         از

چهره  منظور: اى انس: وجوه یومئذ مسفره کيانند؟ فرمود: پرتيدم(ص)خدا

من و عل  و حمزه و جعفر و حسين و  : هاى ما فرزندان عبدالمطلب اتک

حسين و فاطمه، آن گاه که در روز قيامک از قبر خود بييرون آیييم ونيور    

: خداوند ميعال فرموده اتيک . چهره هامان همانند خورشيد نيمروزى باشد

ظور من. وجوه یومئذ مسفره؛ یعن  نور ما ترزمين قيامک را روشن م  کند

از آیه  احکه مسيبشره، ما هسييم؛ یعن  به ثيواب  کيه خيدا وعيده ميان      

  3.فرموده خندان و شادانيم

                                                 
 .232ابن حجر، الصواع  المحرق ، ص  - 1

 .08 - 08سوره عبس، آی   - 2
 .023، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 3



إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آی اتِنَا لَا ی خْفَوْنَ ع لَيْنَا أَفَم ن یُلْقَ  فِی النَّيارِ خَيْيرٌ أَم   "

"ئْيُمْ إِنَّهُ بِم ا تَعْم لُونَ ب صِيرٌمَّن ی أْتِی آمِنًا ی وْم  الْقِي ام ةِ اعْم لُوا م ا شِ
1
 

روند بر ما پوشيده نيسييند آیيا    آیات ما کژ م [ فهم و اراته]کسان  که در 

یيا کسي  کيه روز قياميک      شيود بهيير اتيک    کس  که در آتش افکنده م 

دهييد   خواهيد بکنيد که او به آنچه انجام م  آید هر چه م  خاطر م  آتوده

  بيناتک

آنکه در آتش افکنده م  شود، وليد بن : چنين نقل شده اتک ابن عباس از

مغيره اتک، و آنکه ایمن و آتوده از عذاب و خشم خدا وارد محشر مي   

 2.اتک(  )شود، عل  بن اب  طالب

"إِنَّ الْمُيَّقِينَ فِی ظِلَالأ و عُيُونٍاهل"
3
 

  تارانند ها و بر کنار چشمه تقوا در زیر تایه 

پرهيزکاران کسيان  انيد کيه از شيرک و     : اره م  گویدعباس در این ب ابن

آنان عل  و حسن و حسين هسيند . گناهان کوچک و بزرگ پرهيز کردند

که در تایه درخيان تبز و خيمه هاى گوهرین با چشمه هاى بلورین قرار 

  4.م  گيرند

 5 "فَهُو  فِی عِيشَةأ رَّا ِي ةأ* فَأَمَّا م ن ثَقُلَکْ م و ازِینُهُ "
                                                 

 .33سوره فصلت، آی   - 1
 .228، ص 2ج حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ،  - 2

 .32سوره مرسمت، آی   - 3
 .074، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 4

 .4 - 7سوره قارع ، آی   - 5
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پيس وى در زنيدگ  خوشي     * هایش تينگين برآیيد    هر که تنجيده اما

 خواهد بود 

کس  کيه در تيرازوى قياميک،     نخسيين :عباس در این باره م  گوید ابن 

در . اتيک (  )حسناتش بر تيئاتش فزون  م  گيرد، عل  بن ابي  طاليب  

ميزان او چيزى جز حسنات نباشد و کفه تيئات بدون تيئه م  ماند؛ زیرا 

  1.لحظه خدا را نافرمان  نکرده اتکاو یک 

"و ج اءتْ کُلُّ نَفْسأ مَّع ه ا ت اتِقٌ و شَهِيدٌ"
2
 

  اى اتک دهنده دهنده و گواه  با او توق[ در حال  که]آید  و هر کس  م  

تيوق دهنيده، و   ( ص)در آن روز، رتول خيدا : ام تلمه نقل شده اتک از

  3.گواه  دهنده اتک(  )اميرمؤمنان

أَصْح ابُ الْج نَّةِ أَصْح اب  النَّارِ أَن قَدْ و ج دْنَا م ا و ع د نَا ر بُّنَا ح قًّا فَه لْ  و نَاد ى"

و ج دتُّم مَّا و ع د  ر بُّکُمْ ح قًّا قَالُواْ نَع مْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ب يْينَهُمْ أَن لَّعْنَيةُ اللّيهِ ع لَي      

"الظَّالِمِينَ
4
 

دهند که ما آنچه را پروردگارميان بيه ميا     و بهشييان دوزخيان را آواز م  

آنچه را پروردگارتان وعده کيرده  [ نيز]یافييم آیا شما  وعده داده بود رتک

                                                 
 .074، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 1
 .22سوره ق، آی   - 2
 288، ص 2حاک  حسکانى، کواهدالتنزی ، ج  - 3
 (مؤذن   یآ)  33  یسوره اعراف ، آ - 4



اى ميان آنان آواز  گویند آرى پس آوازدهنده یافييد م  بود راتک و درتک

 خدا بر تيمکاران باد دهد که لعنک درم 

، از  هيي بين حنف اهيل تسينن ، از محميد     ی، دانشمند حنف یحسکان حاکم

آن  «أنيا ذليک الميؤذن    » :کنيد   ینقل مي  نيالسفم چن هيعلی حضرت عل

 1.مؤذن من هسيم

إن لِعلی بن أبی طالب فيکيابِ  »:کند  یاز ابن عباس نقل م زين یيیروا يو

: فهو المؤذن بينهم، یقول« فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ب يْنَهُمْ»ا  أتماءٌ ال ی عرِفُها النّاسُ، قوله

 «.لعنةا  عل  الذین کذبوا بوالیيی و اتيخفوا بحقی أال

شناتيند ،   یاتيکه مردم نمي  یالسفم در کياب خدا اتمات هيعل یعل يبرا

لعنيک  :  دیفرما یالسفماتک که م هيعل یعل« فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ب يْنَهُمْ»منظور از 

 2.شمردند فيکردند و حقم را خف بیمرا تکذ کیخدا بر آنان که وال

 از ابن یروح المعان رياز مفسران معرو  اهل تنک ، در تفس یکی،  یآلوت

 ميؤذن «کَرَّم  ا ُ و جه يهُ   یٌّ، ع لِ المُؤَذّنُ»: کند که گفيه اتک  یعباس نقل م

 3.السفم اتک هيعل یحضرت عل

 یدر کيابش نقلم زيالموده ، ن  ينابیکياب  سندهی، نو يقندوز مانيتل خيش 

 4.السفم اتک هيعل یز موذن حضرت علکند که منظور ا

                                                 
 274، صفح   2،  للد    یهدالتنزکوا - 1
 274، صفح   2،  للد   یکواهد التنز - 2

 034، صفح   8، للد ( چاپ مصر) یر ح المعان - 3
 232، صفح  ( چاپ نجف)الموده  عینابی - 4
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و ی قُولُ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْآل أُنزِلَ ع لَيْهِ آی ةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّم ا أَنک  مُنذِرٌ و لِکُلِّ قَيوْمأ  "

 1" ه ادٍ

اى آشکار از طر  پروردگارش  گویند چرا نشانه اند م  و آنان که کافر شده

اى و براى هر قوم   تو فقّ هشداردهنده[ اى پيامبر]بر او نازل نشده اتک 

  رهبرى اتک

نَزَلَک إِنَّماأَنْک  مُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ و  َ   رتيولُ   لَمّا: دیگو یعباس م ابن

« و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ»أنا المُنذِرُ : ص درِهِ، فقالَ  یو آلهي د هُ عل هيا  عل یا  صل

یييا ع لِييیّ ، بِييک   يأنييک  الهيياد: ، فقييال  یٍّبِ ع لِييمِنکَيي یعليي دِهي ييو  أوم أبِ

 .مِن ب عدِي ی هيَدِیالمُهيَدونَ

 هيي ا  عل یصل امبريبر پ« إِنَّماأَنْک  مُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ »  هیکه آ یهنگام

» : مبارکشان نهادند و فرمودنيد   نهيو آله نازل شد،آن حضرت دتک بر ت

تيپس دتيک بير    « .دارد ييگریهدا یييوجمع منذر من هسيم ، و هر قوم

( منظيور از ) یعلي  يا» :السفم نهادند و فرمودند  هيعل یشانه حضرت عل

تيو   لهيبعد از من بهوتي  افيگانی کی؛ هدا یتو هسي( فهیشر هیدر آ) يهاد

  2.شوند یم کیهدا

                                                 
 4  یسوره رعد ، آ - 1
 35، صفح   3الدّرّالمنثور ، للد  - 2



و آليه   هيعل ا ير تولَ ا ِ صل ت مِعکُ:نقل شده اتک نيچن یبرزه اتلم ابو

ص درِ  یص درِنَفسِه ، ثُمَّ و  َع ها ع ل یعل د هُی و  َ   « إِنَّما أَنْک  مُنْذِرٌ » :  قولُی 

 .«و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ»:  قولُی و  یٍّع لِ

، تيپس   دميرا شين « إِنَّما أَنْک  مُنْيذِرٌ  »  هیو آله آ هيعل ا ی صل امبرياز پ 

، ( هسييم  « منيذر  » ن مي  یعني ی)نهادند  مبارکشان نهيحضرت دتک بر ت

و  » : نهياد و فرميود    هالسيفم يطالب عل یبن اب یعل نهيتپس دتک بر ت

 1.(اتک سفمال هيعل طالب یبن اب یعل «يهاد» یعنی)« لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ 

 یر تولُ ا ِ صيل :  یٌّقالَ ع لِ« إِنَّماأَنْک  مُنْذِرٌ و  لِکُلِّ قَوْمأ هادٍ » :  یٍّع لِ ع ن 

 .يو آله المُنذِر و  أنَا الهاد هيلا  ع

إِنَّما أَنْيک  مُنْيذِرٌ و  لِکُيلِّ    »  فهیشر هیآ حيالسفم درتو  هيعل یعل حضرت

مين   «يهياد »و « منيذر »و آليه   هيي ا  عل یصيل  امبريپ:فرمود « قَوْمأ هادٍ

  2.هسيم

"نَا إِلَيْکُمْ نُورًا مُّبِينًای ا أَیُّه ا النَّاسُ قَدْ ج اءکُم بُرْه انٌ مِّن رَّبِّکُمْ و أَنزَلْ"
3
 

اى مردم در حقيقک براى شما از جانب پروردگارتان برهان  آمده اتک و 

  ایم ما به توى شما نورى تابناک فرو فرتياده

 .السفم هيعل یو آله و النور عل هيا  عل یمحمد صل البرهان

                                                 
 35،صفح   3منثور ، للد ، الدّرّ ال288،صفح   2، للد   یکواهد التنز - 1

 228، صفح   0، للد  نیحیمستدرک الصّح - 2

 243  یسوره نساء ، آ - 3



 
 
 
 
 

 
 199 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 هيعل یحضرت عل« نور » و آله  اتک و  هيا  عل یمحمد صل« برهان  »

 1.السفم

کَيرَّم  ا ُ   اًيّي ع لِ حِيبُّ یُال تَجِدُ مُؤمِناً إلّا و  هُو  :  قُولُی  هيّکانَ مُح مَّدُ بنُ حنف و 

 2يِهيو جه هُ و  أهلَ ب  یتَعال

کيه   نیي وجود ندارد، مگر ا یمؤمن چيه: گفک یهمواره م هيبن حنف محمد

 .را دوتک دارد  يشيو اهل ب یعل

 عين  :مطلب را آورده اتک که  نیا رير المناقب خود نظابن شهر آشوب د 

 جع لُي آم نوا و ع مِلوا الصالحاتِ ت ي  نَیإنَّ الّذ» ابن عباس أنه تئل عن قوله 

قلبه  یف یألنه ما من مسلم إال و لعل یعل ی، فقال نزل ف« لَهُم الرَّحمنُ وُدّا

 یميؤمن  چيالسفم نازل شد؛ زچنانکيه هي   هيعل یدر شأن عل هیآ نیا محبه

 3.هسک یدر دل او محبک عل نکهیجز ا سکين

 غیتبل هیآ

أَیُّه ا الرَّتُولُ ب لِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْک  مِنْ ر بِّک  و  إِنْ لَمْ تَفْع لْ فَما ب لَّغْک  رِتالَيَهُ و   یا

 4 اللَّهُ ی عْصِمُک  مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه  ال ی هْدِي الْقَوْم  الْکافِرین

                                                 
 87  ی، آ  یسوره مر.را آ رده است ثیحد نیهم  48، للد ا ل ، صفح    یمذهب ه  در کواهد التنز یحنف یحاک  حسکان - 1

 (محبت   یآ) 
 538تا  383 ثی  احاد 388 ثی، حد 378، للد ا ل ، صفح    یکواهدالتنز203، صفح   27، للد  یر ح المعان - 2
، صفح   ی،مناقب ابن مغازل238، صفح   نیالغافل  یتنب022،کشف الغم  ، للد ا ل ، صفح  80المناقب ، للد سوم ، صفح   - 3

 284، صفح   ی،مناقب خوارزم024،
 74  یسوره مائده ، آ - 4



پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به توى تو نازل شده، ابفغ کين و   اى

. دارد مردم نگاه م [ گزندِ]و خدا تو را از . اى اگر نکن  پيامش را نرتانده

 .کند آرى، خدا گروه کافران را هدایک نم 

 :  دیگو یمذهب م یعالم بزرگ تن یوطيت نیجفل الد خيش

لَمّا کيانَ  : ن عساکر، عن أبی هریرة، قالابن مردویه، و الخطيب، و اب أخرج

یوم غدیرُ خمّ، و  هو  ی ومُ ثمانی ع شَر ذي الحجّة، قال النّبیّ صلّ  اللّه علييه  

الْي يوْم  أَکْم لْيکُ لَکُيمْ    : من کنک مواله فعلیّ مواله، فأنزل اللّيه : و آله و تلم

 . دِینَکُم

در روز : کند که  یل منق رهیهر یاز ابن عساکر از اب بياز خط هیمردو ابن

و آليه   هيي ا  عل یالحجه بود رتول خدا صيل  يخم که هجدهمماه ذ ریغد

: را نازل کيرد   هیآ نیمواله ، تپس خداوند ا یمن کنک مواله فعل: فرمود 

 1.  الْي وْم  أَکْم لْکُ لَکُمْ دِینَکُم

 :دیگو یفوق م هیآ ري، از بزرگان اهل تنک ، در تفس يفخر راز

من کنکُ »: یة فی فضل علیّ و لمّا نزلک هذه اآلیة أخذ بيده و قالاآل نزلک

 .«مواله فعلیٌّ مواله، اللّهمّ والِ من وااله، و عادِ من عاداه

هنيئاً لک یا ابن أبی طالب، أصبحک موالي : عمر ر   ا  عنه فقال فلقيه

 .و مول  کلِّ مؤمن و مؤمنة

 .محمد بن علیّ هو قول ابن عبّاس، و البراء بن عازب، و و

                                                 
 258، صفح   2درالمنثور ، للد  - 1



 
 
 
 
 

 
 861 ....................................................................................................... امام من و امام تو

مزبور در فضل عل  عليه السّفم نازل شيده و چيون آیيه نيازل شيد       آیه

گرفيک و  ( عل  عليه السّيفم را )دتک او را ( پيغمبر صل  اللّه عليه و آله)

من کنک مواله فعل  مواله، اللهم وال من وااله، و عاد مين عياداه،   : فرمود

بييو اى   ادگوارا ب: و گفک پس از آن عمر ر   اللّه عنه او را مفقات کرد

پسر اب  طالب، گردیدى موالى من و موالى هر مرد و زن ميؤمن، و ایين   

 1.قول ابن عباس و براء بن عازب و محمّد بن عل  اتک

در شيرح صيحيح   « عميدة القيارى  »بدر الدین ابن عين  حنف  در کيياب  

 :دیگو یم  بخارى

 :أبو جعفر محمد بن علیّ بن الحسين قال

غ ما أُنزِلَ إلَيک  من ربِّک فی فضلِ علیِّ بن أبی طاليب ر ي  ا    بلِّ معناه»

مين کنيکُ ميواله فعليیٌّ     : عنه، فلمّا نزلک هذه اآلیة أخذ بيد علیٍّ، و قيال 

 .«مواله

تبليغ کن آنچه را که از پروردگارت در فضيل  ... آیه مزبور اینسک  معناى

آیه را نيازل شيد    عل  ر   اللّه عنه بسوى تو نازل گشيه، پس چون این

من : پيغمبر صل  اللّه عليه و آله دتک عل  عليه السّفم را گرفک و فرمود

 2.کنک مواله فعل  مواله

                                                 
 38، صفح   22، للد  ریالکب ریالتفس - 1
 583، صفح   8عمدة القارى ، للد  - 2



کنک : زیاد بن المنذر قال عن:مذهب آورده اتک که  یحنف یحاکم حسکان

عند أبی جعفر محمد بن علیّ وهو یحدّث الناس إذ قام إليه رجل من أهل 

: فقال له -کان یروي عن الحسن البصري -ن األعشیعثما: البصرة یقال له

یا ابن رتول ا  جعلنی ا  فداک إنّ الحسن یخبرنا أنّ هيذه اآلیية نزليک    

ی أَیهَُّا الرَّتُولُ ب لِّغْ م ا أُنزِلَ إِلَيْيک  مِين   » بسبب رجل وال یخبرنا من الرجل 

 ... لو أراد أن یخبر به ألخبر به، ولکنّه یخا: فقال. «رَّبِّک 

یيا  :  من ا  له بالعصمة وخوّفه، أخذ بيد علیّ بن ابی طالب ثم قيال  فلمّا

أیها الناس من کنک مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله وعادمن عياداه،  

 .وانصر من نصره واخذل من خذله وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه

ه مردم حيدیث  نزد ابوجعفر محمد بن علی بودم و او ب: بن منذر گفک زیاد

مردي از اهل بصره به نام عثمان االعشی کيه از حسين بصيري    : می گفک

اي پسر رتول خدا، خدا مرا فيداي تيو   : روایک می کرد، بلند شد و گفک

یا ایها الرتول بلغ ما انيزل الييک   »: کند، حسن به ما می گوید که این آیه

. گویيد  درباره مردي نازل شده اتک ولی نام آن ميرد را نميی  « ربک نم

 ...اگر می خواتک می گفک ولی او می ترتد: ابوجعفر گفک

که خداوند نگهداري او را تضمين کرد و او را ترتانيد، او دتيک   یهنگام

اي مردم هر کس که من موالي اویيم  : علیّ بن ابی طالب را گرفک و گفک

علی موالي اوتک، خداوندا هر کيس را کيه او را دوتيک داشييه باشيد      

هر کس را که او را خوار تازد خوار کن و هر کس را که به دوتک بدار و 



 
 
 
 
 

 
 863 ....................................................................................................... امام من و امام تو

داشيه باشد محبک کن و هر کس را که به او بغضی داشيه باشيد   بکاو مح

 1.بغض کن

 2:آورده اند شیمو و  را در کيب خو نیبزرگ اهل تنک که ا يعلما از

  لم الکیا    آ

و  ب يْنَکُمْ و  م ينْ    بِاللَّهِ شَهيداً ب يْنی  ف ی قُولُ الَّذینَ کَفَرُوا لَسْک  مُرْت فً قُلْ کَ و »

 3« عِنْد هُ عِلْمُ الْکِياب

کاف  اتک »: بگو« .تو فرتياده نيسي »: گویند کسان  که کافر شدند م  و

 «.خدا و آن کس که نزد او علم کياب اتک، ميان من و شما گواه باشد

 :رده اتک اهل تنک در کياب خود آو يالعفمة القندوزى از علما

کنک م  محمد البياقر عنيه فيی المسيجد،     : عبد اللّه بن عطاء، قال عن

: ، قيال  فرأیک ابن عبد اللّه بن تفم، فقلک هذا ابن الذي عِنْد هُ عِلْمُ الْکِيابِ

 4.انما ذلک عل  بن أبی طالب

السيفم در   هيبن عطاء نقل کرده اتک که همراه حضرت باقر عل عبدا 

 یو گفييم او پسير کسي    دمی، پسر عبدا  بن تفم را دمسجد نشسيه بودم

                                                 
 238 ثیحد  253: ص  2: کواهدالتنزی  ج  - 1
سید 27صفح  « مطالب السؤال»ابو سال  نصیبى، کافعى، در 253صفح  « اسباب النز ل»ابو الحسن  احدى نیشابورى در  - 2

صهفح   « ینهابیع المهوده  »کیخ سلیمان قند زى، حنفى در  038صفح  « المعانىر ح » 2کهاب الدین آلوسى، کافعى، در للد 

 370صفح  « المنار»تفسیر  7کیخ محمّد عبده مصرى در للد  223
 30  یسوره رعد ، آ - 3

 232الموده ، صفح   عینابی - 4



السفم فرمودنيد، عِلْيمُ    هياتک که علم الکياب نزد اوتک، حضرت باقر عل

 .السفم اتک هيعل طالبيبن اب یالْکِيابِ فقّ نزد عل



 
 
 
 
 

 
 865 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 قضاوت حضرت  لی  لی  السالم

 1.حاب من در قضاوت ايصیاعلی تو آگاه ترین وبيناترین ا:پيغمبر فرمود

نک وحيدیث مين   تي علی دانشمند ترین امک مين ارت بيه   : پيغمبر فرمود

  2.وداناترین ایشان در قضاء وداوري ارت بعد از من

  3.کتعود گوید علی ازتمام اهل مدینه به قضاوت آگاه تر اسابن م

    4«أقضاکم علی»رتول ا   قال

  5.علی قا ی ترین شما اتک: خدا فرموده اند رتول 

   6.ع بَّاسأ قَالَ قَالَ عُم رُ ر  ِی  اللَّهُ ع نْهُ أَقْرَؤُنَا أُب یٌّ و أَقْضَانَا ع لِیٌّ ابْنِ  ع نْ

قيرآن  ) بهيرین خواننده : عمر گفک : از ابن عباس نقل شده اتک که گفک 

 . ما أبی اتک و قا ی ترین ما علی ( 

 بينياترین ميا در  : بن خطاب گفيک  عمر7عل  أقضانا:عمر بن الخطاب قال

 .داورى و قضاوت، عل  بن اب  طالب عليه السفم اتک

عالم ترین شخص به واجبات و فراتض قرآن و داناترین مردم : عمر گوید 

 1.به قضاوت علی عليه السفم اتک

                                                 
 2/75حلیة اال لیاء 1-

 283کفایة رنجی  - 2

 2348تا 2342حدیث 0/37،تاریخ دمش  285محرق  ،الصواع  ال0/205المستدرک علی الصحیحین  - 3

 208/  3منهاج السنّة - 4

 3/208منهاج السن   - 5

 ما ننسخ من آیة أ  ننسها: ، کتاب التفسیر ، باب قول  تعالى 238/ 5صحیح البخارن  - 6

، الصهواع   22حهدیث  84/ 2، انساب األکراف 073/ 4، البدایة   النهایة 243، تاریخ الخلفاء ص  75/ 2حلیة اال لیاء  - 7

 0فص   285المحرق  ص 



و یا  "علی اقضانا "  :یکی دیگر از تعبيراتی عمر که هميشه تکرار می کرد

"اقضانا علی "اینکه 
2
 

می کند از تعيد بن مسيب که روزي عمير در  ابن تعد با ذکر تند نقل 

بين جمعی از صحابه از جمله علی ابن ابی طالب وارد شيد و گفيک ميرا    

درباره امري که امروز مرتکب شده ام فيوي بدهيد گفيند آن امير چيسيک   

گفک کنيزي دارم که بر اثر برخورد با او مرا با نزدیکی با خود برانگيخيک  

ام با وي در آميخييم اکنيون نظير شيما هيا      و من در حالی که روزه بوده 

چيسک؟ پس حا رین آن را کار بزرگی شمرد ه اند اما هيچکيدام اظهيار   

نظري نکردند آنگاه به اميرالمومنين که در حال تکوت بود گفک اي پسير  

ابوطالب تو چه می گویی حضرت فرمود کار حفليی انجيام دادي و روزه   

بر این اتياس روزه او مسييحبی   دیگري به جاي امروز روزه می گيري و 

       3.بوده اتک عمر گفک تو بهيرین اینها هسيی در امر فيوي

                                                                                                     
 47؛ صواع  المحرق  33 0/38اال ستعیاب  - 1

طبقهات   20 22، 2/84 2/025ذی  آی  ما ننسح من آیة انساب االکراف بمذرن  7/20صحیح بخارن کتاب تفسیر  - 2

اسهتعیاب قرطبهی    2/88 کیهع   اخبار القضاة ابن 5/220چ لندن مسند احمد حنب  2/232چ بیر ت  033 2/008الکبرن 

تاریخ مدینه    4فص   34مناقب خوارزمی ص 0/035مستدرک حاک   7/75حلیة اال لیاء  254  8/257چاپ ذی  اصاب  

 2/234ریا  النضهره   80ذخائر العقبی محب الدین طبرن  22/82کرح ابن ابی الحدید  2342تا 2370،  0/08دمشقی 

تهاریخ   42اسنی المطالب لزرن  4/073البدایة   النهای   8/200فتح البارن  708ی تاریخ االسمم ذهب 203کفایة الطالب 

فص   58ینابیع المودة باب  47صواع  المحرق   2/233در المنثور  03مطالب السئول ابن طلح  کافعی  225الخلفاء سیوطی 

 030ص  0

سنن دارقطنی کتاب الصائ  لزء د م  233،  2/274چ لندن انساب االکراف  2/232چ بیر ت  2/008طبقات الکبرن  - 3

 بیر ت 3چ 3ح 82ص



 
 
 
 
 

 
 867 ....................................................................................................... امام من و امام تو

خالد ابن وليد به ابوبکر نوشک مردي در نواحی عيرب  : تيوطی گوید 

و  آیيد نشين پيدا شده اتک که همانند زنان به همخوابگی مردهيا در ميی   

ونگی رفييار بيا او   شاهد بر این مو و  اقامه گردیده و بدینوتيله از چگ

ابوبکر با صحابه رتول خدا به مشورت پرداخيک عليی علييه    . توال کرد

السفم فرمود این گناهی اتيک کيه هييچ امييی خيدا را بيدان عصييان و        

نافرمانی نکرده مگر یک امک قوم لو  که می دانيد خدا با آنها چه کيرده  

پيامبر بيا  پس صحابه . اتک راي من این اتک که آن را با آتش بسوزانی 

او همراهی شدند بر اینکه او را با آتش بسوزانند و بدین ترتيب ابوبکر بيه  

خالد نوشک این شخص را با آتش بسوزانيد پس از آن به بعد زبير در ایام 

امارت و پس هشام بن عبدالملک با چنين افرادي به همين گونه کيفر ميی  

      1.کردند

يدگی به شکایات مردم را حضرت علی اولين کسی بود که صندوق رت

 2بنياد کرد 

                                                 
 الداء    3/048اعمم الموقعین ابن لوزی   5/378کنزالعمال  0/037درالمنثور  448، 257مسند علی ابن ابی طالب  - 1

سهنن   58ی الکبائر کمس الدین ذهبه  8/228ملحقات احقاق الح   237الجواب الکافی لمن سئ  الد اء الشافعی  238الد اء 

 0/228المدخ  قیر انی مالکی مشهور ب  ابن الحاج فارسی  8/202الکبرن بیهقی 

 2/323صبحی االعشی  - 2



 قضاوت رای  مر بن   ا 

وقي  عمر قا   ابوبکر شد در مدت یک تيال یيک   : مسعودى م  گوید

 1.نفر نزد او نيامد

و از آن جات  که عمر مطابق رأى شخصي  عميل مي  کيرد طبيعي  بيود       

تا جاتيکه روایک شيده اتيک کيه دربياره ى جيد      ! قضاوتهایش مخيلف باشد

به هفياد صورت قضاوت نمود و به روایي  به صد صورت قضاوت ( زرگپدرب)

 2نمود

 ترداد تکبیرات نمام میّع

عمر اولين کس  بود که مردم را در نماز ميّک بير گفيين   : تيوط  م  گوید

 . چهار تکبير جم  کرد

 3.همين عمر، امر را دراین باره به چهار تکبير بازگرداند: طحاوى م  گوید

پشک تير زیيد بين    : از عبداالعل  روایک م  کند که گفک احمد بن حنبل

ارقم بر جنازه اى نماز خواندم و او پن  تکبير گفک، پس عبدالرحمن بين ابي    

 آیا فراموش کردى؟ : ليل  به تویش برخاتک و دتک او را گرفک و گفک

نمياز  ( صل  ا  عليه وآله وتلم)نه لکن پشک تر حضرت ابوالقاتم : گفک

 4!رت پن  تکبير گفک و من اینرا ترک نم  کنمخواندم و حض

                                                 
 3/43، المنتظ  2/724، تاریخ طبرى 253التنبی   االکراف، مسعودى  - 1

 8/25کنزالعمال، کتاب الفرائض  - 2
 204الخلفاء  ، تاریخ25/28الکام   تاریخ - 3
 ...، صحیح نسائى کتاب الجنازه، عدد تکبیرات...الصلوة على القبر»صحیح مسل  باب  3/043مسند احمد  - 4
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م  بينم آنان هفک خواهند شد، م  گيویم پييامبر   : عبدا  بن عباس گفک

 1.عمر و ابوبکر نه  کردند: فرمود و آنها م  گویند( صل  ا  عليه وآله وتلم)

و بسيم ا  را از آن  . عمر دتک به تينه ایسيادن در نمياز را واجيب کيرد   

و در تشهد اول نماز یک تيفم گفيين   . آمين را بر آن ا افه کرد و. حذ  کرد

و مسيح بير   . و اقدام به جم  کردن دو نماز مغرب و عشا نمود 2.را واجب کرد

 3 .چکمه را جایز کرد

عمر پوشيدن حریر را فقّ براى رفيق مقرّب خود عبيدالرحمن بين عيو     

  4.جایز کرد

و اوليين  . و   کيرد عمير بيود    و اولين کس  که ماليات عُشر را در اتفم

 5. در اذان کرد« الصَّلوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»کس  که اقدام به ا افه کردن 

 

  6.و اولين کس  که گریه بر مرده را حرام کرد

  7.ارث را احداث کرد( عول)و اولين کس  که نظام کم آوردن 

  1.و اولين کس  که زکات اتب را واجب کرد

                                                 
 «فض  السنة   مباینتها التا ی  العلماء»العل    فضل ، ابن عبدالبر اندلسى، باب  ، لامع بیان2/004مسند احمد  - 1

 هه، چاپ کتابخان  مرتضوی  844الصراط المستقی ، نباطى، متوفاى  - 2
 284، 2/37تفسیر عیاکى  - 3
 2737ح  0/23صحیح مسل   - 4
 2/73سنن ترمذى  - 5

، سهنن بخهارى،   0/084البمغ   ، االستیعاب، ابن عبدالبر، کرح حال حمزه   کرح حال زید، کرح نهج3/84عمدة القارى  - 6

 253الجنائز  باب

 ، کتاب الفرائض3/033لخیص ذهبى، المستدرک المیراث عند الجعفری ، کیخ ابو زهره مصرى، ر ض ، کهید ثانى، ت - 7



  2.قدام به تبدیل اتمهات  کرد که به نام پيامبران بودندو اولين کس  که ا

 3!و اولين کس  که روزه گرفين ماه رجب را من  کرد

 4.و اولين کس  که اقدام به محدود کردن مهر زنان نمود

 5ینگسار م  حامل  تویط  مر بن   ا 

در زمان خففک عمر زنی حامله را پيش خليفه آوردند و گفيند که این زن 

مورد توال کرد و زن به گناه خود اعييرا    خليفه از زن در این. کار اتکزنا 

 علييه  اميام عليی   .تنگسار این زن را صادر کيرد  ردرنگ دتيو عمر بی. کرد

حکيم  : حضرت با شنيدن فرمان عمر فرميود . السفم در این مجلس حا ر بود

زن اتيک  م این جولی تو بر کودکی که در ر ،تکا تو درباره این زن قابل اجرا

! گناه اتک و تو با رجم زن او را خواهی کشک بچه این زن بی. تسلطی نداري

 .در این موق  عمر دتيور به آزاد کردن زن داد

 6ج ل  مر در ارث برد  دا ى ام  واررماده

                                                                                                     
 صحیح بخارى، ابواب زکات - 1
 4/230، عمدة القارى 5/78، 2/53، 5/52طبقات ابن سعد  - 2

 0/282الز اید، هیثمى  ، مجمع3/032کنزالعمال  - 3

از طری  محمد بن سیرین از    ابن حبّان   حاک    احمد   دارمى   ابن ابى کیبة   طبرانى همگى. ب  نق  از صاحبان سنن - 4

 اند ابى العجفاء نق  کرده

الطالب امام احمد ابن حنب  در مسند  بخارن در صحیح  حمیدن در لمع  ةکفای 58محمد ابن یوسف رنجی کافعی آخر باب -2
محب  یناربع 377ینابیع الموده از مناقب خوارزمی امام فخر رازن ص 23باب 45کیخ سلیمان بلخی حنفی ص بین الصحیحین

مطالب السئول   امام 20محمد ابن طلح  کافعی در ص مناقب 38ریا  النضر خطیب خوارزمی ص2ج 287الدین طبرن ص
  83الحرم ص

 553الفق  على المذاهب الخمسة ص  -2
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تعيد بن منصور در تنن خود روایک مي  کنيد کيه ميردى خيواهرى      

او را پييدا کيرد و   داشک که در زمان جاهليک به اتارت رفيه بود، تيپس  

بيرادر،  . دید که داراى پسرى اتک، ول  معلوم نيسک پدر این پسر کيسک

پسر خواهر ثروت  بيه چنيگ آورد و تيپس    . خواهر را خرید و آزاد کرد

ابين مسيعود    .نزد عبداللّه بن مسعود آمدند و حکم مسئله را پرتيدند. مُرد

رس، تپس برگرد و بيه  نزد عمر برو و مسئله را از او بپ: گفک به برادر زن

برادر آمد و جریيان را بيه اطيف      .من بگو که او در پاتخ چه گفيه اتک

 ات من تو را جزء خویشيان نزدیيک خيواهرزاده   : عمر گفک. عمر رتانيد

بينم، و از او تهم  نم  برى، به همين جهک چيزى از آن مال را به او نم 

ابين مسيعود    .طف  دادمو و  را به ابن مسعود ا آن مرد، برگشک و .نداد

برخاتک و به اتفاق آن مرد نزد عمر آمد، و پرتيد درباره این مرد چگونه 

م  دانم و نه صاحب  فیاو را نه از خویشان ميو: عمر گفک ؟.فيوا داده اى

تيو چيه نظير    .تهم، به همين علک وجه  براى ارث بردن به نظير نرتييد  

و  اتيک؛ زیيرا دایي  او    فیمن او خویش ميو به نظر :عبداللّه گفک دارى؟

به نظر من بایيد بيه او ارث   . ول  نعمک اوتک؛ چون او را آزاد کرده اتک

 !.عمر نيز حکم اول خود را باطل کرد و به وى ارث داد .برتد

 



 1کشین  بدالرحمن ب   اطر  رابخواری

در عصر حکوميک   (که به او ابوشحمه م  گفيند)عبدالرحمن؛ پسر عمر

. ن مملکک شراب خورد و مو يو  علني  شيد   عمروعاص در مصر، در آ

عمروعاص که وال  بود، دتييور داد تير او را تراشييدند و حيد شيرع       

 . در حضور برادرش عبداللّه به وى زدند( هشياد تازیانه)

رتيد به عمروعاص نوشک که عبای  به عبدالرحمن  وقي  خبر به عمر

دتير روانيه مدینيه    اى نموده و هر چه زو بپوشاند و او را توار شير برهنه

عمروعاص هم  . مناً در نامه، عمروعاص را به درشي  یاد کرده بود! کند

  عبدالرحمن را به همان و ع  که عمر دتيور داده بود روانه مدینيه کيرد،   

من حيد شيرع  را بير وى جيارى تياخيم، تيرش را       : و به عمر نوشک

از او کسي    تراشيدم و در حيا  خانه تازیانه زدم، به خيدای  کيه بياالتر   

اتک کيه حيدود شيرع  را بير      نيسک تا به او قسم بخورند، مصر، جای 

نامه را هم به وتييله عبداللّيه   . مسلمانان و غير مسلمانان، جارى م  کنند

 .عمر، براى او ارتال داشک

حيد را کيه بير وى    : عبدالرحمن بن عو  از وى شفاعک کرد و گفيک 

که حد را بر او جارى تاخيه اند، عبداللّه هم گواه  داد . جارى تاخيه اند

ول  عمر توجه نکرد و شفق را به دتک گرفک و او را زیر  ربات خيود  

                                                 
      سهیرة عمهر البهن الجهوزى     355ص 5تاریخ بغداد للخطیب ج 043ص 0العقد الفرید ج 022ص 8سنن الکبرى للبیهقی ج -2
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من مریض هسييم و بيه   : عمر در آن حال فریاد م  زد و م  گفک .گرفک

چندان او را زد که صداى فریادش در فضيا  . خدا تو قاتل من خواه  بود

و  او یک مياه در زنيدان مانيد   و . او را به زندان ببرید: تپس گفک. پيچيد

عمروعاص وال  مصر که مورد وثوق عمر بود، بيه وى   !تپس جان باخک

 . اطف  داده بود کيه در حضيور عبداللّيه، عبيدالرحمن را حيد زده اتيک      

بنيابراین حيد   . عبداللّه عمر هم در نظر پدر موثق ترین اوالد خطاب بيود 

محکم  که خورده  هاى اگر عمروعاص با همه قسم .دیگرى مورد نداشک

مورد اعيماد نبود، چگونه او را به حکومک مصر منصوب داشک که بر  بود،

! ؟.احکام و حدود اتفم  و خون و مال و ناموس مسلمانان مسلّ باشيد 

انيد، نبایيد زنيدان      زنند، و کس  را که حد زدهنم  بعفوه، مریض را حد

خش باشد، ول  چه ب مخصوصاً وقي  بيمارى یا حبس براى او زیان. نمود

باید گفک، عمر هميشه اصرار داشک که رأي خشونک بار خيود را اعميال   

 !.کند

  1تبرید نصر بن حجّاج ب   اطر م با ی

مي    گردى ها که عمر شب در یک  از شب: عبداللّه بن برید م  گوید

نمود به درب خانه بسيه اى رتيد که زن  در آن بيراى زنيان دیگير آواز    

آیا دتيرت  به شراب  دارم که آن را بنوشم یا راهي    :گفکم  خواند وم 

 ؟.هسک که بيوانم به وصال نصربن حجاج برتم

                                                 
 285ص 0الطبقات الکبرى البن سعد ج -2

 



 ،حجياج را خواتيک   فرداى آن روز نصربن! تا زنده اى نه: عمر گفک

 .فوق العياده زیباتيک   وقي  نصر آمد، دید جوان  خوش صورت، مليح و

کوتياه کردنيد و    وقيي  تيرش را  . عمر دتيور داد موى ترش را بيراشند

برو بقيه تيرت را  : گفک پيشانيش آشکار گشک و بر زیباتيش افزوده شد،

زنان مدینه را با ! پسرحجاج: گفک .وقي  تر را تراشيد زیباتر شد بيراش،

در شهرى که من تيکونک دارم تيو نبایيد     .مفيون تاخيه اى زیبای  خود،

 .  کرد تپس به بصره تبعيدش !مجاور باش 

گاه نامه اى به عمر نوشک که چند  آن مدت  در بصره ماند، حجاج نصر بن

نصر در این اشعار به عمر اعيراض نموده که گناه مين چيه   . شعر نيز در آن بود

و  اگر روزى زن  در عشق من بي  تياب شيود،    .بوده اتک که باید تبعيد شوم

که هير زني  ایين حاليک را دارد  گنياه مين        پنهان  تمنای  از من داشيه باشد

و در ... چيسک؟ گمان بدى به من بردى، و ب  جهک مرا از وطن آواره کيردى 

: وقي  نامه و شعر او به عمر رتيد گفک.آخر تقا ا کرده بود که او را برگرداند

همين که عمر بيه قييل رتييد، نصير بين      ! تا من بر ترکار هسيم نباید برگردد

 .کبازگش خانواده اشو به مدینه نزد  شد بتبر ا حجاج توار

 1 !!!بلوغ وجبی ایع

عمر حدّ مغيرة بن شعبه را در زنا تعطيل کرد همانطورى که ابوبکر حدّ 

خالد را در زناى با همسر مالک بن نویره تعطيل نمود و عمر اعيقاد داشک 

                                                 
 248ص 23جالمصنف  227ص 0جکنزالعمّال  - 1
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    که بلوغ به و ج ب اتک و هرکس قدّ او به شش وجب م  رتيد احکام را

ميير بيود گرچيه چنيد     کس از شيش وجيب ک   بر او جارى م  کرد و هر

  .انگشک، او را رها م  کرد، رأى ابن زبير نيز همين بود

 1منی ام ترس  مر یقط جنین کرد

وکانک حامف فلشدة هيبيه ألقک ما  اتيدع  عمر امرأة ليسألها عن أمر»

فی بطنها فأجهضک به جنينا مييا، فاتيفي  عمر أکابر الصحابة فيی ذليک،   

إن کيانوا  : فقال له علی عليه السيفم . مؤدب ال شئ عليک إنما أنک: فقالوا

راقبوک فقد غشوک، وإن کان هذا جهد رأیهم فقد أخطأوا عليک غرة عيق 

 .«رقبة  فرج  عمر والصحابة إل  قوله

عمر زنی باردار را احضار کرد تا از وي چيزي بپرتد آن زن از تيرس  

مو يو   بزرگان دین دربياره ایين    از فقيهان و. عمر جنينش را تقّ کرد

 آموزگياري  چيزي بر تو نيسک، زیرا تو پرتشيگر و : پرتش نمود، گفيند

جایگاه تيو را رعایيک    اگر این فقيهان موقعيک و: علی عليه السفم فرمود

 اگر آنچه فيوا داده اند نييجه اجيهياد  اند پس تو را گمراه تاخيه اند و کرده

اصيحاب   ، عمير و آنان باشد به خطا رفيه اند، پس باید یک بنده آزاد کنی

در برابير آن تسيليم    فيواي علی علييه السيفم را پذیرفييه و    فيوا تخن و

  .شدند

                                                 
 83ص 25جکنهز العمهال   2504 ح 037العله  البهن عبهد البهرص     انیه لامع ب 224 ص 225ص نعمر البن الجوز رةیس -2
 4ج ب یترت یلمع الجوامع کما ف یف یوطی الس 220ص 7ج یهقیالسنن الکبرى ب 28323 ح 858ص 3ج المصنف 33232 ح

  033ص



أرتيل   »:عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قالک

عمر بن الخطاب إل  امرأة مغيبة  کان یدخل عليها، فأنکر ذليک، فأرتيل   

فبينا هی فی : قال! لها ولعمریا ویلها ما : أجيبی عمر، فقالک: إليها، فقيل لها

الطریق فزعک، فضربها الطلق، فدخلک دارا فألقک وليدها، فصياح الصيبی    

، فاتيشار عمر أصحاب النبی صل  ا  عليه، فأشار عليه [ ثم مات]صيحيين

وصمک علی، فأقبل : بعضهم أن ليس عليک شئ، إنما أنک وال ومؤدب قال

لوا برأیهم فقد أخطأ رأیهم، وإن کانوا إن کانوا قا: ما تقول؟ قال: عليه، فقال

قالوا فی هواک فلم ینصحوا لک ، أرى أن دیيه عليک ، فإنک أنک أفزعيها 

فأمر عليا أن یقسم عقله عل  قریش، یأخيذ  : وألقک ولدها فی تببک، قال

  1.«عقله من قریش، ألنه خطأ

واي بير  : را احضار کرد، آن زن پس از شنيدن خبر فریاد زد عمر زنی

در بين راه که می آمد ناگهان درد زایميان آن زن را  ! ن مرا با عمر چکارم

خانه اي شد فرزندش را به دنيا آورد؛ اما آن کودک دوبار  فرا گرفک وارد

تو چييزي   بر: مرد، عمر با اصحاب پيامبر مشورت کرد، گفيند فریاد زد و

اکک تي  نيسک چون تو والی وآموزگار مردم هسيی علی عليه السيفم نييز  

نظير آنيان    اگر آنچه گفيند راي و: نشسيه بود، عمر از علی پرتيد، فرمود

اگر از روي ترس باشد راي آنان دوتيانه نخواهد  باشد به خطا رفيه اند و
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 817 ....................................................................................................... امام من و امام تو

بود، نظر من این اتک که دیه این کودک بر عهده تو اتک؛ چون تو تيبب  

 .اي مرگ بچه اش شده در نييجه تقّ و وحشک زن و ترس و

وقيل بعث عمر بن الخطاب ر ی ا  عنه إل  اميرأة فيی   »:بيهق قال ال

شئ بلغه عنها فأتقطک فاتيشار فقال له قاتل أنک مؤدب فقال له عل  إن 

  1.«کان اجيهد فقد أخطأ وان لم یجيهد فقد غش  عليک الدیة

زنی اعمال ناشایسييی مرتکيب ميی    : به عمرخبردادند: گوید بيهقی می

زن تا خبردار شد جنيينش را تيقّ کيرد، عمير      شود، دنبال وي فرتياد،

بر تو چيزي نيسک چون تو قصدت تربيک افراد اتک، : مشورت کرد گفيند

اگر با هيد    این حکم اجيهادي و اشيباه اتک و: علی عليه السفم فرمود

  .اجيهاد نيسک خيانک به تو اتک، تو باید دیه این بچه را به پردازي

 مر زنی حامله را که از اخباري دربياره او ع: ابن ابی الحدید می نویسد

 تيرس عمير   جو نماید، آن زن از شنيده بود احضار کرد تا از وي پرس و

  :بچه اش تقّ شد، عمر از بزرگان صحابه حکم مساله را پرتييد، گفينيد  

علييه   عليی  تو جرمی مرتکب نشده اي هد  تو تادیب آن زن بوده اتک

داده انيد یقيين    تو این چنين فييوا  اگر به جهک خوش آیند: السفم فرمود

بدان که تو را گمراه کرده اند، واگر واقعا فيواي علمی آنيان اتيک اشييباه    

 آن آزاد نمودن یک برده اتک، عمر و کرده اند وظيفه تو دیه دادن اتک و

  .صحابه فيواي علی عليه السفم را قبول کردند

                                                 
 220ص 7السنن الکبرى ج -2



 کار گزارا   مربن   ا 

ان خود، به کار نگرفين اکابر اصحاب بيود، و  از قواعد عمر با کارگزار

صل  ا  علييه  )چرا بزرگان اصحاب رتول خدا : چون از او تؤال کردند

دوتک ندارم آنهيا را بيا کيار    : را ميول  امور نم  کن ؟ گفک( وآله وتلم

 1.آلوده کنم

تو از مرد فياجر کميک مي  گييرى،     »: حذیفه بن اليمان به عمر گفک

ا به کار م  گيرم تا از قدرت او کمک بگيرم و تپس من او ر: گفک( عمر)

ما از قدرت منافق کمک م  گييریم  : و عمر م  گفک 2«در پ  او م  روم

 3.و گناه او بعهده ى خویش اتک

داند فاجر اتک،  کس  که فاجرى را به کار گيرد در حاليکه م : عمر گفک

  4.خود همانند اوتک

و هميان قيوى فياجر هسيي  و     ت: در حاليکه عمر به مغيرة چنين گفک

 5!بطر  آنها برو

عمر او را فرمانده تپاه آفریقا نمود که بيراى   ;اما در مورد عمروعاص

و عمير بيه   . فيح مصر رهسپار شده بود و بعد از آن او را وال  مصر نميود 

فاجر بودن عمروعاص اعيرا  م  کرد، زیرا در نامه اى که برایش فرتياد 
                                                 

 0/080سعد  طبقات ابن - 1

 5/034کنزالعمال  - 2
 22445حدیث  3/723کنزالعمال  - 3
 57تاریخ عمر، ابن لوزى  - 4
 0/342االستیعاب، ابن عبدالبر  - 5
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ى خدا، عمير، اميرمؤمنيان، بيه گنهکيار فرزنيد      از بنده : چنين آمده اتک

  1.گنهکار

و با اتيناد به همان نظریه، عمر بن الخطاب، وليد بن عقبة بن اب  معيّ 

 2.را که به زبان قرآن فاتق قلمداد شد وال  بر عربهاى جزیره نمود

در جواب قصيده ى عمروعاص کيه  ( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

در مقابل هر حرفي  او   ;خداوندا: شم تروده بود فرمودبر  د او و بن  ها

  3.را هزار لعنک کن

در  4معاویيه و عيبيه را لعين نميود،    ( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

 . حاليکه عمر آندو را بر شام و طاتف منصوب کرد

صيل   )پيامبر 5.بن  اميّه را لعنک کرد( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

  6.تخلف کنندگان از تپاه اُتامة بن زید را لعنک کرد( آله وتلما  عليه و

بن  ثقيف را لعنک کيرد، زیيرا آميده    ( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

( صل  ا  عليه وآله وتلم)اتک که مبغوض ترین قباتل درنظر رتول خدا 

  7.بن  اميّه و بن  حنيفه و ثقيف هسيند

                                                 
 28عبقریة عمر، العقاد ص  - 1

یتان چون فاس  برا»یعنى  8:   ا  کسى است ک  آی  ان لائک  فاس  بنبأ فتبینوا حجرات. چاپ اعلمى 0/024تاریخ طبرى  - 2

 0/704، االصابة ابن حجر 5/352ى ا  نازل کد، اُسدالغابة، ابن اثیر  درباره« خبرى آ رد لستجو کنید
 ، الماخرات زبیر بن بکار2/230الحدید  البمغ  ابن ابى کرح نهج - 3
 ، الماخرات، زبیر بن بکار2/232الحدید  البمغ  ابن ابى کرح نهج - 4
 3/383مستدرک حاک   - 5
 2/20ل    النح  کهرستانى الم - 6
 3/383المستدرک، حاک   - 7



بيود، بنيابراین   ( عليهيا السيفم  )اطميه  مغيرة از مهاجمين به خانيه ى ف 

نقل ( صل  ا  عليه وآله وتلم)مشمول غضب خدا م  شود زیرا از پيامبر 

خداوند براى غضيب  : فرمود( عليها السفم)شده اتک که خطاب به فاطمه 

  1.تو غضبناک م  شود و براى خشنودى تو خشنود

یيرا ابيوهریره   عمر، ابوهریره را به ترقک اموال مسلمانان ميهم کيرد ز 

و : اى دشمن خيدا و دشيمن مسيلمانان یيا گفيک     : عمر به من گفک: گفک

  2دشمن کياب او اموال خدا را به ترقک م  برى؟

او اولين روایک کننده ى حدیث در اتفم بود که ميهم بيه دروغگيوت    

حدیث بسيار گفي  و تزاوارتر بنظر م  : و عمر به وى چنين گفک3گردید،

  4.دروغ م  گوت (صل  ا  عليه وآله وتلم)دا م  رتد که بر رتول خ

را کيک زد، بنابراین ( عليها السفم)و از واليان عمر قنفذ بود که فاطمه 

صيل  ا  علييه وآليه    )معظم واليان عمر کسان  بودند که بر زبيان پييامبر   

مورد لعن قرار گرفيند و ميهم به عمل بر  د اتفم شدند و با زبان ( وتلم

و شایسيه نبود چنين افرادى ميول  امور . فسق رتوا گردیدند عمر بخاطر

                                                 
 22/378التهذیب  ، تهذیب3/048، االصابة، ابن حجر 4/223، اُسدالغابة 3403ح  0/274المستدرک على الصحیحین  - 1

، 023 ، تذکرة الخواص2/52، خوارزمى (علی  السمم)، مقت  الحسین 08، ذخائر العقبى 8/230الز ائد،  ، مجمع2873کماره 

 2332کماره  2/505االعتدال  ، میزان073کفایة الطالب، کنجى 
 0/220الحدید  البمغة، ابن ابى کرح نهج - 2
 38، البدایة   النهایة، ابن کثیر 2/248تاریخ آداب العرب  - 3
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و  ميا کُنْيکُ مُيَّخِيذَ    : )مسلمانها شوند، در حاليکه خداوند تعيال  ميفرمایيد  

 . «هرگز گمراهان را به مدد نگرفيم»یعن   1(الْمُضِلّينَ ع ضُداً

عمر اتيخدام نکردن مؤمنانِ نخسک را به این بهانه توجيه م  کرد کيه  

  2!خواهد آنان را با کار آلوده کند نم 

اما کار، خدمک و جهاد اتيک و در آن هييچ آليودگ  وجيود نيدارد،      

از همان ( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبران و صالحان کار کردند و محمد 

 ...!! پيامبران اتک و آلوده هم نشدند

لْقَيوِىُّ األَميينُ   إنَّ خَيْرَ م نْ اتْيَأج رْت  ا»: نص اله  م  گوید: و در ثان 

ليذا ممکين   « یعن  بهيرین کس  را که به کار م  گيرى قيوى اميين اتيک   

را ( صل  ا  عليه وآله وتيلم )نيسک جان و مال وآبرو و دین امّک محمد 

 ...در اخييار فاجران فاتق رها کنيم

در اینجا م  خواهيم نام و کار کارگزاران عمربن الخطاب را ذکر کنييم  

يات  و تطح روابّ او با مهاجرین و انصيار و دیگيران   تا جهک گيرى ت

زیرا هرگاه کس  بخواهد شخص  را بشناتد باید اصيحاب و  . دانسيه شود

 . همراهان او را بشناتد

عمير در تيال اول خففيک،    : طبرى در تاریخ خود ذکر م  کنيد کيه  

عبدالرحمن بن عو  را بر امور ح  بکار گرفک و او با ميردم حي  بجيا    

                                                 
 52: کهف - 1
 0/080طبقات ابن سعد  - 2



در تمام تالهاى بعد به تنهات  ح  نمود و در این تال کيارگزاران  آورد و 

 : عمر، بدین قرار بودند

و ما در این کياب ثابک کردیم عياب بن اتييد  )عياب بن اُتيد : برمکّه

 ( بهمراه ابوبکر با زهر کشيه شد

 عثمان بن اب  العاص : بر طاتف

 . یعل  بن منيه: بر یمن

  .عفء بن الحضرم : بر بحرین

 (. فهرى)ابوعبيده ى جراح : بر شام

  1.مثن  بن حارثة: بر ماليات کوفه و زمينهاى فيح شده آن

عمروعاص، و بعد از آنکه مصر را فيح نميود والي  مصير    : بر فلسطين

  2.گردید

 : در زمان قيل عمر واليان او از این قرار بودند

 . ناف  بن عبدالحارث خزاع : بر مکّه

 . عبدا  ثقف تفيان بن : بر طاتف

 . یعل  بن اميّه: بر صنعاء

 . مغيرة بن شعبه: بر کوفه

                                                 
لنگ قادسی  کشت  کد   سعد بن ابىوقاص با همسر ا  ازد اج کهرد،   ا  همهان زنهى بهود که  در قادسهی         اما مثنى در - 1

  اى بر مثنى، مسلمانان مثنى را امر ز از دست دادند، پس سعد ا  را سیلى زد: رفت مى
له  القوى فانتصر   البرىء فاعتذر   ال: الله  انك امرتنى فل  ءأتمر   زلرتنى فل  انزلر: ا  قب  از مردن این دعا را خواند - 2

 3/234المستکبر ب  مستغفر ال ال  اال انت، اسدالغابة 



 
 
 
 
 

 
 883 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 . ابوموت  اشعرى: بر بصره

 . عمروعاص: بر مصر

 . عمير بن تعد: بر حمص

 . معاویه بن اب  تفيان: بر دمشق

  1عثمان بن اب  العاص ثقف : بر بحرین

  2.وليد بن عقبه بن اب  معيّ: بر اعراب جزیره

ز عمّال عمربن الخطاب را ذکر کرد که عمر یک کفش بفذرى، جمع  ا

 : آنها را گرفک و دیگرى را رها کرد، و آنها عبارت بودند از

 . ناف  بن الحرث بن کلده ثقف  برادر ابوبکره

 . حجاج بن عييق ثقف ، او عامل فرات بود

 . ، عامل ترّق بود(عموى احنف)ج زَء بن معاویه 

 . اپور بودبشر بن المحيفز، عامل جندى ش

 . ابن غفب بن الحرث از بن  دهمان، عامل بيک المال اصفهان بود

 . عاصم بن قيس بن الصلک تلَّم ، عامل مناذر بود

و مسيلمانان بسييارى را در    3تمرة بن جندب عامل بازار اهواز بيود، 

و او همان کس  بود کيه چهارصيد هيزار درهيم از      1.بصره به قيل رتاند
                                                 

 0/033تاریخ طبرى  - 1

 0/024تاریخ طبرى  - 2
ى یکهى از   از ا  خواست تا درخهت خرمهایش را که  در خانه     ( صلى اهلل علی   آل   سل )ا  همان کسى است ک  پیامبر  - 3

کد بفر کد   یا در لاى دیگر درخت دیگرى ب  ا  بدهد یا در بهشت  الازه سمرة ناراحت مى کدن بى مسلمانان بود   از  ارد

 .را نپذیرفت( صلى اهلل علی   آل   سل )درختى ب  ا  عطا کند   ا  تمام پیشنهادهاى پیامبر بشریت 



علييه  )یک کند آیه اى در مذمک عل  بن ابي  طاليب   معاویه گرفک تا روا

  2.نازل شده اتک و آیه اى در مدح ابن ملجم( السفم

 . نعمان بن عدى بن نضله ى کعب  که عامل اطرا  دجله بود

عاميل زميين بصيره و    ( دامياد بني  غيزوان   )مجاش  بن مسعود تلم  

 . صدقات آن بود

، عاميل تحویيل غنياتم    شبل بن معبد بجل  که بعداً احمص  نام گرفک

 . بود

 و ابومریم بن محرِّش حنف ، عامل رام هرمز بود

ى لشکرى بيود   و او در دوران عمر فرمانده. مجاش  بن مسعود تُلَّم 

که شهر توَّج را محاصره کرده بود و آن شهر را فيح کيرد و در روز جميل   

 3.ایشه کشيه شددر بصره در تپاه ع

کّه اتفم آورد و عمر او را بر قسمي  از یعل  بن منية که در روز فيح م

 . یمن و عثمان او را بر صنعاء وال  نمود

او همان کس  اتک که براى یارى رتاندن به عثميان آميد اميا در راه    

 . رانش شکسک

هرکس براى خونخواه  عثمان خارج شود مخارجش به : تپس گفک

نفر از مردان  و زبير را به چهارصد هزار کمک کرد و هفياد. عهده من اتک

                                                                                                     
 2/283العرب، ابن منظور  ، لسان7/202تاریخ طبرى  - 1
 2/072الحدید  ابىالبمغ ، ابن  کرح نهج - 2
 5/73اُسدالغابة  - 3
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قریش را بهمراه برد و عایشه را بر شيرى که بر آن در جنگ حا ير شيد   

 . حمل نمود

تپس در جنگ جمل بهمراه عایشه حا ر شد، تپس از اصحاب عل  

 1.گردید و در صفين به قيل رتيد(عليه السفم)

و از واليان عمر، تمرة بن جندب و عاصم بن قيس و حجاج بن عييک 

 . رث و تعيد بن العاص بودندالح و ناف  بن

صيل  ا  علييه وآليه    )تمرة بن جندب از غطفان بود و بهمراه پييامبر  

جنگيد و معاون زیاد بن ابيه بود که او را در بصيره و کوفيه بکيار    ( وتلم

شود که در تال پنجاه و هشک و به قول  پنجاه و  و گفيه م . گماشک م 

او در : گوید ابن عبدالبر م . دنه و به قول  اول تال شصک به هفکک رتي

صل  )و این مطلب تصدیق فرمایش رتول خدا  دیگ  پر از آب داغ افياد،

: اتک که به او و بيه ابيوهریره و ابومحيذوره فرميود    ( ا  عليه وآله وتلم

 2.آخرین شما در مردن، در آتش اتک

بل معظم واليان عمر از آزادشدگان یا از تازه مسلمان  بودند که اندک  ق

 : از فيح مکه اتفم آوردند و آنان عبارت بودند از

 . ناف  بن عبدالحرث خزاع ، او وال  مکه بود

                                                 
 28/58مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  - 1
 2/48االصابة، ابن حجر  - 2



و بخاطر طوالن  بودن مدت حکومک عمر والیک بر مکّه را چند نفير  

 . به عهده گرفيند

 . قنفذ، او وال  مکّه بود

اتف عياب بن اتيد بن اب  العيص بن اميّه ى اموى، او وال  بر مکّه و ط

 . بود

 . یعل  بن  اميّه ى تميم ، او وال  بر صنعاء بود

 . حذیفه بن محصن العلقاء، او وال  یمامه بود

 . تفيان بن عبدا  بن اب  ربيعه ى ثقف ، و او وال  بر طاتف بود

 . ج زَء بن معاویة بن حصين، او وال  اهواز بود

 . معاویة بن اب  تفيان، او وال  بر شام بود

  1.عقبة بن اب  معيّ، او وال  بر اعراب جزیره بود وليد بن

إنْ جياتَکُمْ فاتِيقٌ بِنَب يأ    )او همان کس  اتک کيه دربياره اش آیيه ى    

 . ، نازل شد«هرگاه فاتق  برایيان خبرى آورد تحقيق کنيد»یعن   2(فَيَب يَّنُوا

 . یزید بن اب  تفيان، او وال  بر شام بود

  3.و تعيد بن العاص. ر طاتف بودعيبة بن اب  تفيان، او وال  ب

                                                 
 چاپ االعلمى 0/024تاریخ طبرى  - 1
ى ا  نازل کده است، اُسدالغابة، ابن  ،   هیچ خمفى بین مفسرین قرآن  لود ندارد ک  این آی  درباره8سوره حجرات، آی   - 2

تو را به  قهریش چه     »: ا  را ب  یهود نسبت داد   فرمود( علی  السمم)،   امام حسن 0/704، االصابة، ابن حجر 5/352یر اث

کتهاب  « کنى فرزنهد ا  هسهتى بزررتهرى    کار؟ تو کافرى از اه  صفوری  هستى   بخدا قس  تو در تولد از کسى ک  ادعا مى

 ، چاپ سوم دارالفکر2/233ابن ابى الحدید البمغ ،  المفاخرات، زبیر بن بکار، کرح نهج
 2/28الحدید  البمغ  ابن ابى کرح نهج - 3
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و از کسان  که در هجوم آوردن به خانه ى حضيرت فاطميه ى زهيرا    

شرکک کردنيد  ( صل  ا  عليه وآله وتلم)دخير رتول خدا ( عليها السفم)

 : و به وزارت رتيدند و راویان نيز آنرا تأیيد کرده اند، این افراد هسيند

و عبيدالرحمن بين    1واليان بود، محمد بن مسلمة که نماینده ى عمر بر

عو  و مغيرة بن شعبه که او وال  بحرین و پس از آن بصره و پيس از آن  

 . کوفه بود

  2.قنفذ بن جدعان، او وال  مکّه بود

  3.تلمة بن تفمه، او وال  یمامه بود

 4.زیاد بن لبيد، او وال  حضرموت بود

 . 5و خالد بن وليدو عثمان بن عفان

ب  تفيان و عمروعاص در هجيوم بير خانيه ى فاطميه     و معاویة بن ا

  6.شرکک کردند(عليها السفم)

عمر از رجال جنگ بدر و احد کس  را بجز تلمان فارتي  و حذیفية   

بن اليمان و عمار یاتر و تعد بن اب  وقاص و قدّامة بين مظعيون، تعييين    

 و مدت زمان حکومک این پن  نفر اندک بود. نکرد

                                                 
 52، السقیف    فدک، الجوهرى ص 7/38الحدید،  البمغة، ابن ابى کرح نهج - 1
 2/22، االمامة   السیاسة، ابن قتیبة 7/24، الوافى بالوافیات 2/50ى المل    النح  کهرستانى  حاکی  - 2
 2/22یفة، ابوبکر لوهرى، االمامة   السیاسة، ابن قتیبة السق - 3

 7/38الحدید  البمغة ابن ابى کرح نهج - 4

 52السقیفة   فدک، ابوبکر لوهرى ص  - 5
 270صفین، منقرى ص  - 6



خواتيار کشيين تيگ   ( صل  ا  عليه وآله وتلم)در فيح مکّه پيامبر 

 1.ترح شد و عمر او را وال  خود نمود فاتق عبدا  بن اب 

وليد بن عقبة بن اب  معيّ از آزادشدگان  بود که بيه قهير و غلبيه در    

صيل  ا   )هنگام فيح مکه اتفم آوردند پدرش از معاندین با رتول خدا 

او را بعيد از  ( صل  ا  عليه وآليه وتيلم  )بود، که پيامبر ( عليه وآله وتلم

بيه قييل   ( علييه السيفم  )طالب  اب  اتارت در جنگ بدر بدتک عل  بن

 . رتاند

ى فاتق شمردن وليد،  و درباره 2.عمر او را وال  بر اعراب جزیره نمود

  3(ب اء فَيَب يَّنُواإِنْ جاتَکُمْ فاتِقٌ بِنَ: )ى قرآن نازل شد که آیه

ى  هيچ خفف  بين اهل تفسير وجود ندارد که آیه: رد کهابن کثير ذکر ک

به این صيورت کيه   . ى وليد بن عقبه نازل شده اتک درباره...(إِنْ جاتَکُمْ)

او را براى گرفين زکيوة بيه طير     ( صل  ا  عليه وآله وتلم)رتول خدا 

اند و  مرتّد شده: ى آنها گفک دربارهالمصطلق فرتياد، پس برگشک و  بن 

  4.دهند م زکوة ن

                                                 
 3/033البدایة   النهایة  - 1

 02-03سوره فرقان ...(  على یدی یوم یعض الظال)،   تفسیر آیات 2/52، 2/085، سیرة ابن هشام 0/022تاریخ طبرى  - 2

 ، چاپ داراحیاء التراث0/02از تفسیر قرطبى   طبرى   زمخشرى   ابن کثیر   رازى، البدایة   النهایة، ابن کثیر 
 5: حجرات - 3
 27/008چاپ داراحیاء التراث، مختصر تاریخ ابن عساکر  5/352اُسدالغابة، این اثیر  - 4
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الخطاب اولين کس  بود که وليد را بعنوان والي  بير عربهياى     عمر بن

  1.جزیره فرتياد

ابن قييبة ذکر کرد که عمير او را بيراى گيرفين صيدقات بني  تغليب       

  2.فرتياد

  کيه گویيا   گيوت  تو چنان تخن م : طالب به وليد گفک عقيل بن اب 

روتييات   )ریه هسيي   دان  چه کس  هسي ، تو کافرى از اهال  صفو نم 

بين عکا و لجون از شهرهاى اردن از بفد طبریه اتيک و پيدرش ذکيوان،    

  3(.یک نفر از یهودیان آنجا بود

محققياً  : ، به عقبة بن اب  معيّ فرمود(صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

 4.تو یک نفر یهودى از اهال  صفوریه هسي 

و  5.يوتيه در زیاده بوده ایماز همان روز پ: پس عبدا  بن مسعود گفک

أَفَم نْ کانَ مُؤمِناً کَم نْ کانَ فاتِقاً ال : )درباره ى وليد این آیه نيز نازل گردید

آیا کس  که به خدا ایمان آورده مانند کس  اتک که کافر »یعن  6(ی سْيَوُونَ

                                                 
 چاپ صادر، بیر ت 0/82علمى، کام  ابن اثیر چاپ اال 0/024تاریخ طبرى  - 1
 028المعارف، ابن قتیبة ص  - 2
 .العرب، ابن الکلبى، باب ادعیاء الجاهلی  مرالع  کنید   ب  نسب ذکوان در کتاب مثالب 2/007الذهب مسعودى  مر ج - 3
 2/287السیرة الحلبیة  - 4
 5/352، اُسدالغابة، ابن اثیر 3/2553االستیعاب  - 5
 28سوره سجده آی   - 6



علييه  )مقصيود از ميؤمن علي     : گفيک « بوده، هرگز مساوى نخواهند بود

  1.مقصود از فاتق وليد بن عقبه اتک اتک و( السفم

مي   : وليد نماز صبح را چهار رکعک خواند و گفيک : ابن عبدالبر گفک

  2.خواهيد زیادتر کنم

 : ابوالفداء در تاریخ خود گفک

داتيان چهار رکعک نماز صبح خواندن او با مردم مشهور بيوده و نقيل   

  3.شده اتک

عيک نمياز خوانيد و در    وليد با اهل کوفه چهيار رک : تيوط  م  گوید

 4.بنوش و جام مرا پرکن: رکو  و تجود خود چنين م  گفک

 (معاویه و یزید و عيبه)فرزندان ابوتفيان 

اَلَمْ تَرَ إلَ  الَّذینَ ب دَّلُوا )ى  ى آیه ميق  هندى از عمر بن الخطاب درباره

هيچ ندیدى حال مردم  »ن  یع 5(نِعْم ک  اللّهِ کُفْراً و  أَح لُّوا قَوْم هُمْ دار  الْب وارِ

قوم خيود را بيه دیيار    ( خود و)را که نعمک خدا را به کفر مبدّل تاخيه و 

آنها دو گروه بسيار فياجر از  : کند که گفک نقل م « هفک رهسپار کردند

 6.اميّه المغيره و بن  بن : قریش هسيند

                                                 
 27/033مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  - 1
 2/232، تاریخ یعقوبى 8/028، سنن بیهقى 2/233، مسند احمد  0/703االستیعاب، ابن عبدالبر  - 2
 0/708، االصابة، ابن حجر 247تاریخ ابى الفداء  - 3
 3/248، ابوالفرج االصفهانى ، االغانى2/023ى حلبى  ، سیره233الخلفاء، سیوطى  تاریخ - 4
 28: ابراهی   - 5
 3352، حدیث 2/333کنزالعمّال  - 6



 
 
 
 
 

 
 831 ....................................................................................................... امام من و امام تو

زبير بن بکار در کياب الموفقيات مطالب  مناتب بيا هميين مطليب از    

اى : روزى عمير گفيک  : گویيد  او مي  . رة بن شعبه روایک کرده اتيک مغي

مغيره، آیا با این چشم کورت از موقع  که کور شده تيا بيه حيال چييزى     

اميه یک چشيم اتيفم را کيور     به خدا قسم بن : گفک. نه: اى؟ گفيم دیده

و کور شد و بعد از آن هر دو چشم کنند همانطورى که این یک چشم ت م 

بعد چه ميشود اى : گفيم. کنند تا نداند کجا برود و کجا بياید  او را کور م

تپس خداوند تعال  بعد از صد و چهل یا صيد و تي ،   : گفک. اميرمؤمنان

کند همچون گروه پادشاهان، خوشبو و معطر، بينات   گروه  را مبعوث م 

چيه کسيان  هسييند اى    : گفييم . گرداننيد   اتفم و پراکندگ  آنرا باز مي 

بعد از آنکه مغيره این حدیث . حجازى و عراق  هسيند: ان؟ گفکاميرمؤمن

ابين  ! اميه را بيش از پيش حمایک و یارى کرد نبوى را از عمر شنيد، بن 

معاویه نزد اصحاب ما، در دین مخدوش و منسيوب  : گوید الحدید م  اب 

در او خدشيه و  ( صل  ا  عليه وآليه وتيلم  ) به الحاد اتک، و رتول خدا

 1.ه اتکطعن کرد

شيخ ما ابوعبدا  بصرىِ مييکلم رحميک ا    : گوید الحدید م  ابن اب 

بيه مسيجد   : عليه از نصر بن مزاحم ليث  از پدرش روایک کرد کيه گفيک  

به : گفيند آمدم در حاليکه مردم م ( صل  ا  عليه وآله وتلم)رتول خدا 

                                                 
 3/504الحدید  البمغ ، ابن ابى کرح نهج - 1



: گفيند چه شده؟: بریم از غضب خدا و غضب رتول او، گفيم پناه م خدا 

 . اآلن معاویه برخاتک و دتک ابوتفيان را گرفک و از مسجد بيرون رفيند

خدا تاب  و ميبيو   : فرمود( صل  ا  عليه وآله وتلم)پس رتول خدا 

چيه روز  ( فربيه )ى ذواالتياه  را لعنک کند، براى امّکِ من از دتک معاویه

  1.خواهد بود( تخي )

ویيه در ایيام حکوميک خيود     احمد در مسند خود روایک کرد کيه معا 

 2.شراب خورد

  3.ابوتفيان را در هفک جا لعن نمود( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

صيل  ا  علييه وآليه    )ابوتفيان در عمليات به شهادت رتاندن پيامبر 

: فرمود( صل  ا  عليه وآله وتلم)رتول خدا . در عقبه شرکک کرد( وتلم

 4.دیدید او را بکشيدهرگاه معاویه را بر منبر من 

بخدا تيوگند مقصيود تيو و مقصيود     : عمار یاتر به عمروعاص گفک 

از دتک آویز کيردن  ( تفيان معاویه بن اب )دشمن خدا فرزند دشمن خدا 

 5 .خون عثمان چيزى بجز دنيا نيسک

                                                 
 0/227، اُسدالغابة، ابن اثیر 0/48الحدید  البمغة، ابن ابى کرح نهج - 1
 22302ح  7/347مسند احمد  - 2
 0/227، اُسدالغابة 3/504، 0/48، 2/232الحدید  البمغ ، ابن ابى کرح نهج - 3
 الملىء المصنوعة، سیوطى فص  مناقب الصحابة - 4
 50ى ابن لوزى  تذکره - 5



 
 
 
 
 

 
 833 ....................................................................................................... امام من و امام تو

معاویيه از چهيار نفير اتيک     : اند کيه  اصمع  و ابن هشام الکلب  گفيه

عميارة بين   : که آنان عبارت بودند از( اتکمعاویه منسوب به چهار پدر )

 1.الوليد و مسافر بن عمرو و ابوتفيان و عباس بن عبدالمطلب

هند از زنان شهوتران بيود و  : گوید م « مثالب العرب»کلب  در کياب 

 . کشک زاتيد او را م  تمایل داشک و چون فرزندى تياه م  به تياهان

 2.رد و طفق دادفاکه بن المغيره، هند را به زنا ميهم ک

ذکير کيرد   « اميّه مثالب بن »حافظ ابوتعيد، اتماعيل حنف  در کيابِ 

منيد بيود،    بن عمر بن اميّة بن عبيد شيمس، زیبيا و تيخاوت    مسافر : که

دلباخيه هند گردید و به گناه با او همبسير شيد و در قيریش ایين مطليب     

مسافر از ترس و چون زنا معلوم شد، . اشيهار پيدا کرد و هند حامله گردید

بسر ( عمرو بن هند)در آنجا تلطان عرب . عيبه پدر هند به حيره فرار کرد

ى مال بسييار   و عيبه پدر هند، ابوتفيان را خواتک و به او وعده. برد م 

داد و دخيرش هند را به تزوی  او درآورد، و بعد از ته ماه معاویه ميوليد  

اميير عيرب وارد شيد و او از    گردید، بعد از آن ابوتفيان بر عمرو بن هند 

 . حال هند تؤال کرد

بيمار گردید و از دنيا « مسافر»با او ازدواج کردم، پس : ابوتفيان گفک

 1.رفک

                                                 
ى ابهن   البمغه   ، کرح نهج0/552االبرار، زمخشرى  ، چاپ نجف، ربیع232ى ابن لوزى  العرب، الکلبى، تذکره مثالب - 1

 2/222الحدید  ابى

 8/50، االغانى 7/87العقد الفرید  - 2



عمر بن الخطاب با معاویه به گونه اى خاص رفيار م  کرد که با بقييه  

ى واليان تفاوت داشک، چون بسيار مورد پسند او بود، و این همان چيزى 

مصرى محمود أبوریّه را به غضب آورده اتيک، چيون مي     اتک که عالم 

چيزى که در اینجا باعث تأمل م  شود اینسک که عمر این تنک را : گوید

درباره ى معاویه بين ابي  تيفيان، تبعييک     ( یعن  برخورد شدید با واليان)

نکرد و او را در تاليان ميمادى بر حکومک دمشق بياق  گذاشيک و او را   

زل خانه نشين نکرد و همين معاویه را بر طغييان خيود   مانند دیگران با ع

و باعث شد در تمام دوران خود، مخصوصاً در زمان عثمان، که . کمک کرد

. بر تمام شام اتييف پيدا کرد حکومي  همچون حکومک قيصر بوجود آورد

پس از آن، این طغيانگرى اموى بعد از معاویه اميداد پييدا کيرد تيا آنکيه     

 2.را بدتک گرفيندعباتيان حکومک 

ميا را از ميذمّک   : روزى پيش عمر از معاویيه بيدگوت  کردنيد، گفيک    

خندد و آنچه در اخيييار   جوانمرد قریش رها کنيد، کس  که در غضب م 

آید و چيزى که باالى تر اوتيک گرفييه    دارد مگر با ر ایک بدتک نم 

 3.شود مگر آنکه زیر پایش قرار گيرد نم 

                                                                                                     
 امیّ ، بهجة المستفید، کیخ ابوالفتوح همدانى کتاب مثالب بنى - 1

 84-87المضیره  ابوهریره، کیخ - 2
 0/342االستیعاب  - 3
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تفيان را  ل  طاتف نمود، و عمر، یزید بن اب ا واتفيان ر و عيبة بن اب 

تفيان را بجاى  و هنگام  که یزید مرد، معاویه بن اب . وال  فلسطين نمود

 1.او معيّن نمود

عمر تعداد واليان آنها را زیاد کرد و پس از او عثمان آنها را مضياعف  

ى نمود، قدرت را فقّ براى آنها نگه داشک و تميام ایين اميور در تيایه     

حيات ابوتفيان و هند دخير عيبه بود او همان زن  بود که در مسير جنگ 

احد به لشکر شوهرش پيشنهاد کرد تا قبر آمنه بنک وهب مادر رتول خدا 

: را در منطقه ابواء بشکافند و ا يافه کيرد کيه   ( صل  ا  عليه وآله وتلم)

بيدن او   اگر یک  از شما را اتير کرد هر انسان  را با جزتي  از اجيزاى  »

 . «معاو ه م  کنيد

و کشيه هاى مسلمان را در احد مثله کرد و از گيوش و بيني  ميردان    

  2.خلخال و دتيبند تهيه کرد

 

و همين کار را با گوشيهاى   3.هند از اعضاى حمزه دتيبند درتک کرد

 4.مسلمانان و بين  آنها انجام داد، و جگر حمزه را جوید

                                                 
 0/573اُسدالغابة، ابن اثیر  - 1
 77امی  ک  ب  کتاب النزاع   التخاص  الحاق کده است ص  ى بنى رسال  لاحظ درباره - 2
 0/07الذهب مسعودى  مر ج - 3

 0/07الذهب مسعودى  مر ج - 4



براى هر امّي  آفي  اتيک و آفيک   : فرمود( عليه السفم)حضرت عل  

 1.اميّه هسيند این امّک بن 

خداوندا راکب و قاتد و تاتق : فرمود( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

 2.را لعنک کن( ابوتفيان و معاویه و عيبة)

ترین خفیق براى خداوند تعال  و رتيول او   اميّه مبغوض با آنکه بن 

حاب بودند، در زميان ابيوبکر و عمير و    و اص( ه وآله وتلمصل  ا  علي)

و عمر، معاویه را به وصف مُصيلح  ! عثمان نزدیکيرین افراد به خليفه شدند

 3!توصيف کرد
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 ، المفاخرات، زبیر بن بکار2/232الحدید  البمغة، ابن ابى کرح نهج - 2

 24538ح  22/7کنزالعمال  - 3



 
 
 
 
 

 
 837 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 والیا  حضرت  لی ابن ابی طالب

من هرگز »یعن   1(ما کُنْکُ مُيَّخِذَ الْمُضِلّينَ ع ضُداً)برطبق نظریه ى اله  

از والي   ( علييه السيفم  )مام عل  ا« گمراهان را براى خود به مدد نگرفيم

نمودن فاتقان  همچون معاویه و عيبه و عمروعاص و مغيره و ابوهریره و 

چنانچيه در  . تعيد بن العاص و وليد بن عقبه و امثال اینها امينيا  ورزیيد  

  2.نامه او به جریر بن عبدا  آمده اتک

  نميودن  از وال( عليه السفم)ابن عباس درباره ى خوددارى امام عل  

جایز بيود کسي  را کيه    ( عليه السفم)آیا براى عل  : معاویه بر شام گفک

امانيدار نم  دانسک و او را مورد اطمينان نم  دید بير جيان مسيلمانان و    

  3.مؤمنين حاکم نماید؟ هرگز، هرگز

آیا تفيهان بن  اميّيه را  »: به عثمان فرمودند( عليه السفم)و امام عل  

ن و پوتک و مالشان باز نم  دارى، بخدا تيوگند یيک   از آبروى مسلمانا

  4.«نفر از عمّال تو در مغرب دور ظلم کند، در گناه با او شریک م  گردى

                                                 
 52کهف،  - 1
 لفکرچاپ سوم دارا 583/ 2الحدید  البمغة، ابن ابى ، کرح نهج52صفین، نصر بن مزاح  ص  - 2
 ، چاپ سوم دارالفکر2/237الحدید  البمغ  ابن ابى کتاب الماخرات، زبیر بن بکار کرح نهج - 3
 ، کتاب الشوراى  اقدى8/25الحدید  البمغ ، ابن ابى کرح نهج - 4



  مر و تقسیم بیع المال

عمر بن الخطاب نخسيين کس  بود که بين عطاهاى مردم فرق گذاشک، 

ک و پس آنرا در طبقات ميعدد قرار داد که اکثریک آن طبقات، حقوق انيد 

ما قبول داریم که عمر حقوق را مطابق بيا  . اقليک آن، حقوق بسيار داشک

هات  تهمگين و حسياس داشيک، زیيرا     قانون  ثابک قرار داد، لکن نييجه

ى داد و مسلمانان با تابقه را بر مسلمانان مهاجرین بدر را بر دیگران برتر

ق اهل بيدر  لکن حقوق معاویه و ابوتفيان را مانند حقو. جدید برترى داد

قرار داد، و ته نفر از زنان امک را بر تایر زنان برتيرى داد و آن تيه زن   

و دخير ابوتفيان ( عایشه)عبارت بودند از دخيرش حفصه و دخير ابوبکر 

 1(.ام حبيبه)

در کياب طبقات ابن تعد تو يح عطایاى مال  عمر به ایين صيورت    

عيرب و ميوال  پين     عمر براى اهل بدر و مهاجرین قریش و : آمده اتک

هاشم و حسن و حسيين   و براى هر کدام از بن . هزار درهم قرار داده بود

پن  هزار درهم و براى عباس بن عبدالمطلب و مهياجرین و انصيارى کيه    

کسان  کيه  و براى انصار و موال  آنها و . شاهد بدر بودند پن  هزار درهم

بين ابي  تيلمه و    و براى عمير  . شاهد جنگ اُحد بودند چهار هزار درهم

و بيراى کسيان  کيه قبيل از فييح مکيه       . اتامة بن زید چهار هزار درهم
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 839 ....................................................................................................... امام من و امام تو

و براى زنان مهاجر . مهاجرت کردند و براى عبدا  بن عمر ته هزار درهم

 1.هر کدام ته هزار درهم

بيراى عبياس   : گویيد  م « الکامل ف  الياریخ»ابن اثير در کياب خود 

( درهيم )پس براى اهل بدر پن  هزار ت. مقرّرى گذاشک و با او شرو  کرد

قرار داد، تپس براى کسان  که بعد از بدر تا حدیبيّه اتفم آوردند چهيار  

هزار، چهار هزار قرار داد، تپس براى کسان  که بعد از حدیبيّه تا ميوقع   

ه دتک برداشک، مسلمان شدند، ته هزار، تيه هيزار   که ابوبکر از اهل ردّ

يه و اهل شام دو هزار، دو هزار و براى مبيفیان قرار داد و براى اهل قادت

 . غریب دو هزار و پانصد، دو هزار و پانصد

و براى کسان  که دورتر از قادتيه و یرموک بودند هزار درهيم، هيزار   

و براى رواد  المثن  پانصد درهم، پانصد درهيم، و بيراى   . درهم قرار داد

و بيه زنيان   . ، تيصد درهمرواد  الليث که بعد از آنها بودند تيصد درهم

ده هزار، ده هزار مگر زنان  کيه زميان    ( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

: گفينيد ( صل  ا  علييه وآليه وتيلم   )اند، پس زنان رتول خدا  برده بوده

در تقسيم ميا را بير آنهيا تيرجيح     ( تلمصل  ا  عليه وآله و)رتول خدا 

و عمر قبول کرد و عایشيه را دو  . داد، پس بين ما مساوات برقرار کن نم 

 2!هزار درهم بيشير داد، چون رتول خدا او را دوتک داشک

                                                 
 2/283تاریخ اصفهان  - 1
 0/532التاریخ، ابن اثیر  الکام  فى - 2



عمر براى اهل بدر و مهياجرین و  : در تاریخ ابن جوزى آمده اتک که

صل  ا  عليه وآله )انصار شش هزار دینار قرار داد و براى زنانهاى پيامبر 

گ  آنان ترجيح داده، براى نيز مقررى معين نمود و عایشه را بر هم( وتلم

او دوازده هزار و براى بقيه آنها ده هزار قيرار داد البييه بغيير از صيفيّه و     

و براى زنان مهياجرِ  . جویریّه که براى آنها شش هزار، شش هزار قرار داد

نخسيين یعن  اتماء بنک عميس و اتماء دخير ابوبکر و مادر عبيدا  بين   

  1.مسعود هزار، هزار قرار داد

تبدى پر از جيواهر را از عيراق   دُرج یا : گوید ذکوان غفم عایشه م 

دانيد قيميک آن چقيدر    م : براى عمر آوردند، عمر به اصحاب خود گفک

آیيا  : دانسيند چگونه آنرا تقسيم کنند، پيس گفيک   نه، و نم : اتک؟ گفيند

صل  ا  علييه  )دهيد آنرا براى عایشه بفرتيم چون رتول خدا  اجازه م 

آرى، پس آنيرا بيه تيوى او     :داشک؟ گفيند او را دوتک م ( له وتلموآ

 2.خداوند بر پسر خطاب چه گشوده اتک: فرتياد و عایشه گفک

با دادن پن  هزار درهم به مقاتلين مهاجر بدر و دادن چهار هزار درهم 

  3.به مقاتلين انصار بدر، قریش بر انصار برترى یافيند

  4.بهابرترى یافين عربها بر غيرعر
                                                 

 58لوزى ص تاریخ عمر، ابن  - 1
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بر تایر زنها ( صل  ا  عليه وآله وتلم)برترى یافين زنان رتول خدا 

 1.به ده هزار درهم

و  2برترى یافين عایشه و حفصه و ام حبيبه بر تيایر زنهياى حضيرت   

شيش  (( صل  ا  عليه وآله وتلم)دو همسر پيامبر )براى جویریّه و صفيّه 

 . هزار درهم قرار داد

 3.بدر بر تایر مقاتلينبرترى یافين مقاتلين 

 4.برترى یافين آزاد بر برده

برترى دادن ابوتفيان و معاویه بر انصار و باال بيردن منزليک آنهيا بيه     

 5.اندازه ى منزلک مقاتلين مهاجر جنگ بدر

 6.دادن ته هزار دینار به کسان  که قبل از فيح هجرت کردند

 . براى اهل قادتيه و اهل شام دو هزار قرار داد

براى زنان اهل بدر پانصد و بيراى زنيان   : روایک کرده اتک که زهرى

  .بعد از بدر تا حدیبيّه چهارصد، قرار داد

گروه  تصور م  کنند که بخشش عمر فقّ بر تابقه ى مشيارکک در  

جنگهاى اتفم  اتيوار بود، در حاليکه نقل شده اتک که او براى بزرگان 

                                                 
 3/272، تاریخ طبرى 3/8مستدرک حاک   - 1

 230تاریخ عمر، ابن لوزى  - 2

 8/222البمغ  ابن ابى الحدید  کرح نهج - 3

 8/222البمغ  ابن ابى الحدید  کرح نهج - 4
 2/250تاریخ یعقوبى  - 5

 2/283تاریخ اصفهان  - 6



ن اب  تفيان پن  هزار درهم قرار مکّه مانند ابوتفيان بن حرب و معاویة ب

تپس براى افراد قریش کيه در جنيگ بيدر حا ير نبيوده انيد       . داده بود

همسيران  )و براى مادران مؤمنين . براتاس مقام و منزليشان بخشش نمود

شش هزار، شش هزار و براى عایشه و (( صل  ا  عليه وآله وتلم)پيامبر 

 1.ه هزار قرار دادو حفصه دوازد( دخير ابوتفيان)ام حبيبه 

و ام حبيبه دخير ابوتفيان را بر بياق  زنيان امّيک برتيرى داد، تيپس      

معاویه را وال  شام نمود و ماه  هزار دینيار بيه او روزى داد کيه در آن    

  2.عصر حقوق  بسيار تنگين بود

حقوق عایشه و ام حبيبه و حفصه را از حقيوق بقييه ميادران ميؤمنين     

بيشير قيرار داد و بيراى هير    ((  عليه وآله وتلمصل  ا )همسران پيامبر )

 3.کدام آنها تال  دوازده هزار درهم معيّن نمود

( دفيير )عمر، نيامِ عایشيه، ام الميؤمنين را در    : بفذرى ذکر م  کند که

را در ( صل  ا  عليه وآله وتلم)دوازده هزار نوشک و بقيه ى زنان پيامبر 

ن  هيزار و هميين مبليغ را بيراى     ده هزار، و براى عل  بن اب  طاليب پي  

 4.حا رین در جنگ بدر از بن  هاشم معيّن نمود
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 833 ....................................................................................................... امام من و امام تو

او این دو زن را بر ام تلمه و توده بنک زمعه و دیگر همسران پييامبر  

لکن معلوم نيسک تيرِ تيرجيح   . ترجيح م  داد(صل  ا  عليه وآله وتلم)

 دادن این زنان بر دیگر زنان و مردانِ امک چه بود؟ 

ین رأى و نظر خليفه بر م  گشک که ابوبکر و عمر و ابوتيفيان  آیا به ا

بر دیگر افراد امک برترند؟ یا به این که مادرانشان بر تيایر زنيان برتيرى    

مادر حفصه، زینب دخير مظعون خواهر قدامة بن مظعون اتيک و  )دارند؟ 

 (ام رومان مادر عایشه، و صفيّه دخير ابوالعاص بن اميّه مادر ام حبيبه اتک

و در همان وقک ابوبکر و عمر یک تال کامل ام الميؤمنين ام تيلمه را از   

 1.حقوق خود من  نمودند

در قضيه ( صل  ا  عليه وآله وتلم)بخاطر آنکه از فاطمه دخير محمد 

صيل  ا   )آیا به همچون فاطمه دخير محميد  : فدکِ او، دفا  کرد و گفک

خيدا تيوگند او حوریيه    چنين تخن  گفيه مي  شيود؟ ب  ( عليه وآله وتلم

ایسک انس ، و جان براى همان جان اتک، در دامان ميقيان تربيک شده و 

دتک مفتکه او را گرفيه و در دامان زنان طاهر رشد و نميو کيرده و بيه    

 .بهيرین صورت  نشأت گرفيه و به بهيرین صورت تربيک شده اتک
 

                                                 
 08دالئ  االمامة، طبرى  - 1



 تقسیم بیع المال  لی ابن ابی طالب

من مأمور بيک المال عل  بن اب  طاليب   1:  گویدعل  بن اب  راف  م 

و کاتب ایشان بودم و در بيک المال آنحضرت گردنبنيدى از  ( عليه السفم)

دخير عل  . مروارید وجود داشک که در جنگ بصره آنرا بدتک آورده بود

به من خبر رتيده کيه در بييک الميال    : بن اب  طالب پيغام فرتياد و گفک

مرواریدى وجود دارد که اکنيون در دتيک توتيک و    اميرمؤمنان گردنبند 

دوتک دارم آنرا به من عاریه ده  تا روز عيد قربان با آن خود را تيزتين  

عاریه اى مضمون که بعد از ته روز برگرداني  اى  : من پيغام دادم که. کنم

آرى عاریه اى که بعد از ته روز بازگردانده مي   : دخير اميرمؤمنان، گفک

د را به او تحویل دادم که ناگهان اميرمؤمنان گردنبند را بر من گردنبن. شود

این گردنبند از کجا بدتک تو : گردن او دید و آنرا شناخک، و به او فرمود

از ابو راف  نگهبان بيک المال مسلمانان عاریه گرفيم تا با آن : رتيد؟ گفک

بييایم،  پس اميرمؤمنان پيغام داد . در روز عيد تزتين کنم تپس باز گردانم

اى ابو راف  آیا به مسلمانان خيانيک مي    : چون نزد او آمدم، به من فرمود

بيه  : فرمود. بخدا پناه م  برم از اینکه به مسلمانان خيانک کنم: کن ؟ گفيم

دخير اميرمؤمنان گردنبندى را که در بيک الميال مسيلمانان اتيک بيدون     

اى  :عييرض کييردم! اجييازه ى ميين و بييدون ر ييایک آنهييا عاریييه دادى

اميرمؤمنان او دخير شماتک و از من خواتک گردنبند را به او عاریه دهم 
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 835 ....................................................................................................... امام من و امام تو

تا با آن زینک نماید، و من آنرا به صورت عاریيه ى تضيمين شيده و بيه     

. شر  بازگرداندن به او دادم تا موقع  که آنرا بيه جياى خيود برگردانيد    

دیگير   همين امروز آنرا برگردان و مبادا چنين کارى را بار: حضرت فرمود

 . انجام ده  که گرفيار مجازات من خواه  شد

واى بر دخيرم اگر گردنبند را به غيرعاریه ى مضيمون و  : تپس فرمود

بدونِ شر ِ بازگرداندن گرفيه بود، اولين زن هاشم  بود که دتيش بخاطر 

چون تخن حضرت بيه گيوش دخييرش رتييد، بيه      . ترقک قط  م  شد

تو هسيم و پاره تن تو، چه کسي    اى اميرمؤمنان من دخير: حضرت گفک

اى دخير پسر ابوطالب، : از من تزاوارتر اتک آنرا بپوشد؟ حضرت فرمود

از حق دور نشو آیا تمام زنان مهاجرین و انصار در چنين عيدى به چنين 

پيس آنيرا از او گيرفيم و بيه     ( ابوراف  م  گوید)چيزى زینک م  نمایند؟ 

هر روز جمعه بيک ( عليه السفم)لب عل  بن اب  طا. جاى خود بازگرداندم

تيپس زميين آنيرا     ;المال را تقسيم م  کرد تا آنکه چيزى باق  نم  ماند

 1.و نماز م  خواند براى حضرت فرش م  کردند و بر آن م  خوابيد

هر مِلک  را که عثمان واگذار کيرد و تميام   : فرمود( عليه السفم)عل  

 2.لمال باز م  گردداموال خدا را که پرداخک نمود به بيک ا
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 الل مّ  جّل لولیکَ الفرج

 مِن رَجرِکَ  ا حبیبُ قلبی قد ذا ْ

 أُنظُر نَظراً إلیَّ  َابْنَ األطیا                                           

 إ  غِبعَ لِذَنبِنا فَیُبنا تُبنا

 فما لِألحبا  ٰ  أو غِبعَ مِن الرِدی                                

 الجورُ فَشا  لی المحبّینَ فَقُم

 1 ا مُنیَقماً بِأمرِ ر ِّ األربا                                             

 1األربا 

 ام رجرا  و دوری تو ای حبیب دلم آ   د،

 .ای پسر پاکا  و ماده طیبا  نظری ب  یوی من افکن

 اگر غیبع تو بخاطر گناه مایع توب  کرد م توب  کرد م

 منا  پن انی، دوییا  چ  کنندو اگر ام د 

 ییم بر محبا  تو فراگیر  د پس ب  پا  یز 

 .   ب  پا  یز ای منیقم ب  امر  دا و ب  اذ  ر  االربا 

 . ز ز  واننده حاال  ودتا  قضاوت کنین

 پنارندگا  آییا   لی بن مویی الرضا  لی  السالم
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 837 ....................................................................................................... امام من و امام تو

 محمد امینی –مرتضی امینی 



 

 

 

 

 


