ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن
ﺣﺿرت
ﻋﻠﯽ)ع(

ﻣن ﭼﮫ ﺑﮕوﯾم درﺑﺎره ﻣردی ﮐﮫ ﻓﺿﺎﯾل او را دﺷﻣﻧﺎﻧش از راه ﮐﯾﻧﮫ
ﺟوﯾﯽ و ﺣﺳد اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد و دوﺳﺗﺎﻧش از ﺗرس ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﻧد ﺑﺎز
از اﯾن ﻣﯾﺎن آﻧﻘدر ﻓﺿﯾﻠﺗﮭﺎی او اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺷرق و ﻏرب را
ﻓرا ﮔرﻓت
)زﻣﺧﺷری زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن ص  ۵و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﺻﺎﯾﺢ ص (٩۴
دوﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ ﺳﭘر آﺗش دوزخ اﺳت ،او اﻣﺎم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﭘرﯾﺎن اﺳت،
او در ﺣﻘﯾﻘت وﺻﯽ ﻣﺻطﻔﯽ)ص( و ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و دوزخ
اﺳت
)ﺷﺎﻓﻌﯽ(
آﺧرﯾن اراده ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺟرا ﻧﺷد زﯾرا او ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود
ﻣﻧﺻوب ﮐرده ﺑود و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﭘس از ﻣرﮔش ﻋده ای اﺑوﺑﮑر را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد
)وﻟﺗر(
اﮔر اﯾن ﺧطﯾب ﺑزرگ )ﻋﻠﯽ ع( در ﻋﺻر ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺑر ﻣﻧﺑر ﮐوﻓﮫ
ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺎد ﻣﯾدﯾدﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺟد ﮐوﻓﮫ ﺑﺎ آن ﭘﮭﻧﺎورﯾش از ﺳران و
ﺑزرﮔﺎن اروﭘﺎ ﻣوج ﻣﯾزد ،ﻣﯽ آﻣدﻧد ﺗﺎ از درﯾﺎی ﺳررﯾز داﻧﺷش
روﺣﺷﺎن را ﺳﯾراب ﮐﻧﻧد
)ﻧرﺳﯾﺳﯾﺎن ﺳردﺑﯾر ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺑﻐداد(
ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی او از ھﻣﮫ و ﻧﯾﺎز ھﻣﮫ ﺑﮫ او دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ او اﻣﺎم ھﻣﮫ
اﺳت
)ﺧﻠﯾل ﺑن اﺣﻣد ﻓراھﯾدی(
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑزرگ ﺑزرﮔﺎن و ﯾﮑﺗﺎ ﻧﺳﺧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺷرق و
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻏرب در ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل ﺻورﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد آن ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺻل ﺑﺎﺷد ﺑﮫ
ﺧود ﻧدﯾده اﺳت
)ﻣﺑدا اﺻﻠﯽ ص ١۶١ﺷﺑﻠﯽ ﺷﻣﯾل ﭘﯾﺷوای ﻣﮑﺗب ﻣﺎدی(
ﻋﻠﯽ در ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼون ﭘدﯾده ای ﻣﻌﻘول ﺑود در ﻣﯾﺎن ﻣﺣﺳوﺳﮭﺎ
)ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺷﻔﺎ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ(
آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺟﺎﻧﺷﯾن و داﻣﺎد او ﻧﺑود؟ آﯾﺎ او آن
داﻧﺷﻣﻧد ﭘرھﯾزﮐﺎر و ﻋﺎدل ﻧﺑود؟ آﯾﺎ او آن ﻣرد ﺑﺎ اﺧﻼص و ﺷﺟﺎع
ﻧﺑود ﮐﮫ در ﭘرﺗو ﻣرداﻧﮕﯽ و ﻏﯾرﺗش اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋزت ﯾﺎﻓﺗﻧد
) ١٧رﻣﺿﺎن ص  ١١۶ﺟرﺟﯽ زﯾدان(
در ﺳراﺳر روزﮔﺎر از ﺧون دو ﺷﮭﯾد ﻋﻠﯽ و ﻓرزﻧدش دو ﮔواه ﺑﺎﻗﯽ
اﺳت ،ﻓﺟر ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺑﮭﺎ ﺳﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺷرق را ﻣﯾﺷﮑﺎﻓد و
ﺷﻔق ﺳرخ ﻓﺎم ﮐﮫ ﻏروب اﻓق ﺧﺎور را در ﺧون ﻣﯾﮑﺷد .اﯾن دو
ﻧﻘش ﺧوﻧﯾن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر ﭘﯾراھن زﻣﺎن ﺛﺎﺑت اﺳت ﺗﺎ در ﻣﺣﺷر ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد رﺣﻣﺎن ﺑرﺳد و دﺳت ﺗظﻠم ﺑرآورد
)دﯾوان اﺑﯽ اﻟﻌﻼ ﻣﻌری(
او ﺟواﻧﻣردی ﺑود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺑزرﮔداﺷﺗش ھر ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯽ ﺑﮕو
ﺟز آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳوﯾﺎن درﺑﺎره ﻣﺳﯾﺢ ﮔﻔﺗﻧد .او ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر در روز
ﻏدﯾر ﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ ﭘﯾﺷواﯾﯽ ﺧﻠق ﺑرﮔزﯾد و ﺑﮫ آن ﺗﺻرﯾﺢ
ﮐرد ،او ﮔراﻣﯾﺗرﯾن آﻓرﯾدﮔﺎن و ﭘرﺟﻼل ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑود .او در
ﻧﺳب و دودﻣﺎن ﭘﺎﮐﯾزه ﺗرﯾن ﻓرزﻧدی ﺑود ﮐﮫ در داﻣن ﻗرﯾش
ﭘرورش ﯾﺎﻓت .او راز ﮐﺷﺗﯽ ﻧوح و آﺗش ﮐﻠﯾم و راز ﺑﺳﺎط ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺑود
)اﻟﻐدﯾر ج  ١١ص  ٢۴٨ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎءاﻟدﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ(
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ اﺧﻼق و ﻣوھﺑﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده
ﺷﺧﺻﯾت اﺳت ﻣﻘﯾﺎس ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻋظﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾدھم از اﯾﻧرو
ﺑﻌد از ﻣﺣﻣد )ص( ﮐﺳﯽ را ﻧدﯾدم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭘس از او ﻗرار
ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﺑﺗواﻧد در ردﯾﻔش ﺑﯾﺎﯾد ﺟز ﭘدر ﻓرزﻧدان ﭘﺎک و ﺑرﮔزﯾده
ﭘﯾﻐﻣﺑر ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ )ع( و ﻣن در اﯾن ﺳﺧن ﺑﮫ طرﻓداری ﺗﺷﯾﻊ وادار
ﻧﺷدم ﺑﻠﮑﮫ اﯾن راﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ آن ﮔوﯾﺎﺳت
)ﺗﻘرﯾظ اﻟﻐدﯾر ج  ۶ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه
اﺳﮑﻧدرﯾﮫ(
آﯾﺎ ﭼون اﺑوﺗراب ﺟواﻧﻣردی ھﺳت؟ آﯾﺎ ﭼون او ﭘﯾﺷوای ﭘﺎک
ﺳرﺷﺗﯽ روی زﻣﯾن وﺟود دارد؟ ﭼﺷم ﻣرا ھرﮔﺎه درد ﻓرا ﮔﯾرد
ﺗوﺗﯾﺎﯾش ﺧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎی او ﺑﮫ آن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .ﻋﻠﯽ ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮕﺎه در ﻣﺣراب از دل ﻣﯾﺧروﺷﯾد و ﻣﯾﮕرﯾﺳت و روز
ﺑﺎ ﭼﮭره ای ﺧﻧدان در ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻓرو ﻣﯾرﻓت ،او از
زرد و ﺳرخ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻣﺳﻠﻣﯾن دﺳﺗش ﺧﺎﻟﯽ ﺑود ،او ھﻣﺎن ﺷﮑﻧﻧده
ﺑﺗﮭﺎ ﺑود ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر دوش ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘﺎ ﻧﮭﺎد .ﮔوﯾﺎ ھﻣﮫ ﻣردم ﻣﺎﻧﻧد
ﭘوﺳﺗﻧد و ﻣﻐز ﻣوﻻی ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت
)اﻟﻐدﯾر ج  ۴ص  ٣٨۵ﺧطﯾب ﺧوارزﻣﯽ ﻓﻘﯾﮫ و ﺧطﯾب و ادﯾب
ﺣﻧﻔﯽ(
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻋﻠﯽ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم در ھﻣﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺧدا را ﻓراﻣوش
ﻧﻣﯾﮑرد ،ﺧدا را ﺑﯾﺎد داﺷت ﭼﮫ در ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑود و
ﭼﮫ وﻗﺗﯾﮑﮫ در دل ﺗوده ﺟﺎ داﺷت و ﺑﮫ اﻣور اﺟﺗﻣﺎع ﻣﯾﭘرداﺧت .او
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣردم را واﻣﯾداﺷت ﺗﺎ اﻣور دﯾﻧﺷﺎن را از او ﺑﭘرﺳﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻣردم را ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﺧود ﻣوﻋظﮫ ﻣﯾﮑرد ،آری او ھم اﻣﺎم ﻣردم
ﺑود و ھم ﻣﻌﻠم آﻧﺎن
)ﻋﻠﯽ و ﺑﻧوه ص  ١٨۵دﮐﺗر طﮫ ﺣﺳﯾن داﻧﺷﻣﻧد ﻣﺻری(
ﭘس ﻣﺎ ﺑﺎﯾد روش و زﻧدﮔﺎﻧﯽ آن وﺻﯽ ﭘﺎﮐﯾزه را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای
ﺧدا و دﯾن ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﮐرد و در راه اﻋﺗﻼی ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﺣﯾد و دﻓﺎع از
ﺣق ﺷﮭﯾد ﺷد و ﭘﺳر ﻋﻣوی ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص( را از ﺟﺎن و
دل ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری و ﭘﯾروی و درﺳﺗﯽ ﯾﺎری ﮐرد
)اﻟﻐدﯾر ج  ۴ص ج و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﮐﯾﺎﻟﯽ ﺣﻠﺑﯽ دﮐﺗر ﺣﻘوق و ﻋﻠوم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و وزﯾر ﻣﺷﮭور و ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺎرز ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ(
ﺑﺎری دﻻﯾل ﻋظﻣت اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺑﻠﮑﮫ اﻣﯾر ﻋرب ﺑﯾش از آن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره درآﯾد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد آﻧﮭﺎ را ﺑرﺷﻣﺎرد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد ذرات اﺷﻌﮫ آﻓﺗﺎب را در دﺳت ﺑﮕﯾرد
)اﻟﻐدﯾر ج  ۶ص ط ی ج ﯾوﻧس ﺳﻼﻣﮫ ﺑﯾروﺗﯽ دﮐﺗر ﺣﻘوق و ﻋﻠوم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﯾﺳﻧده و ﺷﺎﻋر ﻣﻌروف(
ﻋﻠﯽ )ع( ﭘرورده ﻣﺣﻣد )ص( و ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﮫ او و اﻣر اﺳﻼم وﻓﺎدار
ﺑود ،ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﺷور و ﻋﺷق ﭘﺎﯾﺑﻧد دﯾن ﺑود ،راﺳﺗﮕو ﺑود ،در
اﻣور اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧرده ﮔﯾر ﺑود ،ھم ﺳﻠﺣﺷور ﺑود و ھم ﺷﺎﻋر و
ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﻻزﻣﮫ اوﻟﯾﺎی ﷲ در وﺟودش ﺟﻣﻊ ﺑود
)اﺳﻼم در اﯾران ﻓﺻل اول اﯾﻠﯾﺎ ﭘﺎوﻟوﯾﭻ ﭘطروﺷﻔﺳﮑﯽ ﻣورخ و
ﺧﺎور ﺷﻧﺎس ﺷوروی و اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﻟﻧﯾﻧﮕراد(
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻣرگ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣرگ ﭘﯾﺎﻣﺑران روﺷن ﺑﯾن ﺑود ھﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﮭری ﮐﮫ رو ﻣﯽ آوردﻧد و ﺑﺎ ﻣردم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾﺳت ﻣﯾﮑردﻧد
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ آﻧﺎن ﻧﺑودﻧد و ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺟز ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﻧد
)ﺟﺑران ﺧﻠﯾل ﺟﺑران ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﯾﺣﯽ(
ﮐﺗﺎب اﻟﻐدﯾر ﺷﻣﺎ در وﻗﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻣن رﺳﯾد زﯾرا ﻣن دﺳت
ﺑﮑﺎر ﺗﺣﻘﯾق و ﻧﮕﺎرش ﭘﯾراﻣون ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺎﺣث اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗم و
ﺑراﯾم زﯾﺎد اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ و آرای ﺻﺣﯾﺢ ﺷﯾﻌﮫ اﻣﺎﻣﯾﮫ
در ﻧظرم روﺷن ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﺎ دﯾﮕر در ﺑراﺑر اﯾن ﻓرﻗﮫ ﺟﻠﯾل ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ
ﻧﮑﻧﯾم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻧورس ﺗﻧدﮐﺎر ﮐردﻧد
)اﻟﻐدﯾر ج  ۴ص ١ب دﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﻏﻼب ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﺷﮭور ﻣﻌﺎﺻر و
اﺳﺗﺎد ﮐرﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋﻘﺎﯾد ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻻزھر ﻣﺻر(
ﮔﻧﺟﯽ از ﺳﺧﻧﺎن و ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻋﻠﯽ )ع( را از ﺑر ﮐردم ﮐﮫ ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣردم ﻣﯾﮕوﯾم ﺑر وﺳﻌت داﯾره آن اﻓزوده ﻣﯾﺷود .ﻣن
ﺻد ﻓﺻل از ﻣواﻋظ ﻋﻠﯽ را ﺣﻔظ ﮐردم
)اﺑن ﻧﺑﺎﺗﮫ(
ﻋﻠﯽ در ﺑﺎزارھﺎ ﻗدم ﻣﯾزد و ﻣردم را ﺑﮫ ﺗﻘوی ﻣﯾﺧواﻧد روز ﺣﺳﺎب
را ﺑﯾﺎد ﻣﯽ آورد و در ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣراﻗب اھل ﺑﺎزار ﺑود او از
ھﻣﮫ ﻏرور ﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎم ﭘرھﯾز داﺷت و ھر وﻗت ﻣﯾﺧواﺳت
ﭼﯾزی ﺑرای ﺧود ﺑﺧرد ﻣﯾﮕﺷت ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎزارﯾﺎن ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد
ﮐﮫ او را ﻧﺷﻧﺎﺳد ﭼون دوﺳت ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده او را ﺑﺷﻧﺎﺳد و
در ﺣق او رﻋﺎﯾﺗﯽ ﮐﻧد ﻋﻠﯽ از ﺧود ﺧوﺷﻧود ﻧﺑود ﻣﮕر وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺣق
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣردم را ادا ﮐرده ﺑﺎﺷد
)ﻋﻠﯽ و ﺑﻧوه دﮐﺗر طﮫ ﺣﺳﯾن داﻧﺷﻣﻧد و ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺷﮭور ﻣﺻر(
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻋﻠﯽ از اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎی ﻋﻣﯾق روح و ﻓﮑر و ﺑﯾﺎن اﺳت در ھر زﻣﺎن و
ھر ﻣﮑﺎن  ...ﺑرای ﻣﺎ در زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺎن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ای اﺳت روان
از ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ و ﭘﻧد و اﯾﻣﺎن و اﻣﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﺟوﺷش آن ﮐم
ﻧﻣﯾﮕردد
)ﺻوت اﻟﻌداﻟﮫ ص  ١٢١ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻧﻌﯾﻣﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻋرب(
 ...ﺑﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﺣق ﭼﯾﺳت و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣرﺗﺿﯽ ﮐﯾﺎﻧﻧد و
اﯾن ﻣﮭر و دوﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ﭘﺎک ﻧﺑوت از ﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن آﻧﺎن
درآﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ﻋواطف ﮐﺟﺎﺳت و اﯾن اﻣوری ﮐﮫ
ﺑﮫ دروغ و ﺳﺗم ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﮐدام اﺳت
)اﻟﻐدﯾر ج  ٢ص د ج ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد دھدوح داﻧﺷﻣﻧد ،ﻧوﯾﺳﯾده،
اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ و ﺟﻣﺎﻋت ﭘﯾﺷوای روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻠب ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧواﻧدن
اﻟﻐدﯾر ﺑﺎ ﺧﺎﻧداﻧش ﺷﯾﻌﮫ ﺷدﻧد و اﯾﻧﮏ از ﻣروﺟﺎن ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ
اﺳت(
اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺎ را ﺟز اﯾن ﻧرﺳد ﮐﮫ او را دوﺳت ﺑدارﯾم و ﺑﮫ او ﻋﺷق
ﺑورزﯾم ﭼﮫ او ﺟواﻧﻣردی ﺑﻠﻧد ﻗدر و ﺑزرگ ﻧﻔس ﺑود از ﺳرﭼﺷﻣﮫ
وﺟداﻧش ﻣﮭر و ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﺳﯾل آﺳﺎ ﺳرازﯾر ﻣﯾﮕﺷت .از دﻟش ﺷﻌﻠﮫ
ھﺎی ﻧﯾروﻣﻧدی و دﻻوری زﺑﺎﻧﮫ ﻣﯾﮑﺷﯾد .ﺷﺟﺎع ﺗر از ﺷﯾر ژﯾﺎن
ﺑود اﻣﺎ ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ ﻣﻣزوج ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﻟطف
)ﺻوت اﻟﻌداﻟﮫ ﺗوﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾل ﻓﯾﻠﺳوف و ﻧوﯾﺳﻧده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
ﻋﻠﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺻﻔﯾن در ﻟﯾﻠﮫ اﻟﮭرﯾر ﺳﺟﺎده اش را
ﺑﮕﺳﺗرد و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﯾر از ﮐﻧﺎر ﮔوﺷش ﻣﯾﮕذﺷت و او
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آن ﻧداﺷت
)ﺷرح ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ اﺑن اﺑﯽ اﻟﺣدﯾد ج (١
ﺻﻔﺣﮫ  7از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود ھر ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و
ﻣﺎﻧﻧد ﻣن از ﺟﮭﺎن ﺑرود و در ﻣﯾﻧوی ﺟﺎوﯾد ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرم ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺟﺎی ﮔﯾرد ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯽ را ﺑﻌد از ﻣن دوﺳت ﺧود ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﻌد از ﻣن اﻗﺗدا ﮐﻧد ﭼﮫ آﻧﺎن ﺧﺎﻧدان ﻣﻧﻧد ﮐﮫ از ﺳرﺷت ﻣن آﻓرﯾده
ﺷده اﻧد و داﻧش و ﻋﻠم اﻟﮭﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن داده ﺷده اﺳت
)ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐدادی ج  ۴ص  ۴١٠ﺧطﯾب ﺑﻐدادی(
رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود ﺑﻌد از ﻣن ﻓﺗﻧﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑرﭘﺎ ﺧواھد ﺷد اﮔر ﺑرﭘﺎ
ﺷد از ﻋﻠﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد و دﺳت از او ﺑر ﻧدارﯾد
)اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ج  ۵ص  ٢٨٧اﺑن اﺛﯾر ﺟوزی(
رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﭘرﭼم ھداﯾت اﺳت و ﭘﯾﺷوای ﭘﯾروان ﻣن
اﺳت و ﻧور ﻣطﯾﻌﺎن ﻣن ھر ﮐس او را دوﺳت دارد ﻣرا دوﺳت
داﺷﺗﮫ و ھر ﮐس او را دﺷﻣن ﺑدارد ﻣرا دﺷﻣن داﺷﺗﮫ
)اﺑن اﺑﯽ اﻟﺣدﯾد ج  ٢ص (۴۴٩
ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷر اﺳت ﺷﮏ ﻧﻣﯾﮑﻧد ﻣﮕر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ﻋﺎﯾﺷﮫ و ﻣﺳﻧد اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل(
ﻋﻠﯽ اول ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم آورد و ﻓﻘﯾﮫ ﺗرﯾن ﻣردم ﻣﯾﺑﺎﺷد در
دﯾن ﺧدا و در روز ﻏدﯾر ﺧم وﻻﯾت ﺑﮫ او واﮔذار ﺷد و روز ﻣﺑﺎھﻠﮫ
ﻧﻔس ﺣﺿرت رﺳول در آﯾﮫ ﻣﺑﺎھﻠﮫ ﺧواﻧده ﺷد ﺧداوﻧد ﻣﻧﺎﻗب و آﯾﺎت
ﻓراواﻧﯽ در ﻣدح و ﻣﻧﻘﺑت او ﻧﺎزل ﮔرداﻧﯾد
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ﺑﺎب  ٩۵ﻣﺎﻣون ﻓرزﻧد ھﺎرون اﻟرﺷﯾد(
ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻋﻠﯽ ﻣردی ﺑود در ﻏﺎﯾت ﻋزت و در ﻧﮭﺎﯾت ﻗوت،
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﮐﻼﻣش ﻓﻌل و ﺣﮑﻣش ﻋدل ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﻋﻠم و داﻧش از اطراﻓش
ﺳرازﯾر و ﺣﮑﻣت از ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف او ﮔوﯾﺎ ﺑود از دﻧﯾﺎ و
ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎﯾش وﺣﺷت داﺷت
)ﺗذﮐره اﻟﺧواص ﺿرار ﺑن ﺣﻣزه اﯾن ﺑﯾﺎن را در ﺣﺿور ﻣﻌﺎوﯾﮫ
ﻧﻣود ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﮔرﯾﮫ ﮐرد(
اﯾن ﺧﻼﻓت رﯾﺳﻣﺎن ﻣﺣﮑم اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺟد ﻣن ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
اھل آن و ﺳزاوارﺗر ﺑﮫ او ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﮐرد
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ﺑﺎب  ۶ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻓرزﻧد ﯾزﯾد ﺑن ﻣﻌﺎوﯾﮫ(
ﻣﺎ ﺑﻌد از رﺳول ﺧدا )ص( ﮐﺳﯽ را ﺳراغ ﻧدارﯾم ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ )ع(
زاھدﺗر ﺑوده ﺑﺎﺷد او ﺧﺷﺗﯽ روی ﺧﺷﺗﯽ و ﭼوﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﭼوﺑﯽ ﻗرار
ﻧداد
)ﺗذﮐره اﻟﺧواص ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز(
ﺑﺧدا ﺳوﮔﻧد اﮔر ﺷﻣﺷﯾر ﻋﻠﯽ ﻧﺑود ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﻼم ﺑراﻓراﺷﺗﮫ
ﻧﻣﯾﺷدﻧد و او ﻗﺎﺿﯽ ﺗرﯾن ﻣردم و ﺻﺎﺣب ﺳﺑﻘت در اﺳﻼم و ﺻﺎﺣب
ﺷراﻓت اﺳت
)ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ اﺑن اﺑﯽ اﻟﺣدﯾد ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب(
رﺳول ﺧدا )ص( ﺧدا ﺑرای ﻋﻠﯽ ﻓﺿﺎﯾﻠﯽ ﻗرار داده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر در
ﻧﯾﺎﯾد ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ از ﻓﺿﺎﯾل او را ذﮐر ﮐﻧد و اﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺧدا ﮔﻧﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ او را ﺑﯾﺎﻣرزد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻧوﯾﺳد ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ
از ﻓﺿﺎﯾل او را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺑرای او اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ
از آن ﻧوﺷﺗﮫ اﺛری ﺑﺎﻗﯽ اﺳت و ھر ﮐس ﮔوش ﮐﻧد ﺑﮫ ﻓﺿﯾﺗﻠﯽ از
ﻓﺿﺎﯾل او ﺧدا ﮔﻧﺎھﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺑرای او ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﯾﺎﻣرزد و
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧظر ﮐﻧد ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ای از ﻓﺿﺎﯾل او ﺧداوﻧد ﺑﯾﺎﻣرزد
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدن از او ﺻﺎدر ﺷده اﺳت
)ﻣﻧﺎﻗب ﺧوارزﻣﯽ  ٢ﺧوارزﻣﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( وﺻﯾت ﻣﯾﮑﻧم ﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده ﺑﮫ ﻣن و
ﺗﺻدﯾق ﮐرده ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻣرا ﺑﮫ دوﺳت داﺷﺗن ﻋﻠﯽ )ع( ھر ﮐس از او
ﭘﯾروی ﮐﻧد از ﻣن ﭘﯾروی ﮐرده و ھر ﮐس از ﻣن ﭘﯾروی ﮐﻧد از ﺧدا
ﭘﯾروی ﮐرده و ھر ﮐس او را دوﺳت ﺑدارد ﻣرا دوﺳت داﺷﺗﮫ و ھر
ﮐس او را دﺷﻣن ﺑدارد ﻣرا دﺷﻣن داﺷﺗﮫ
)ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ج  ٩ص  ١٠٨ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯽ ھﯾﺛﻣﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ﭘس از ﻣرگ ﻣن ﻓﺗﻧﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑرﭘﺎ ﺧواھد ﺷد اﮔر
ﺑرﭘﺎ ﺷد از ﻋﻠﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد و دﺳت از او ﺑﺎز ﻧدارﯾد
)اﻻﺻﺎﺑﮫ ج  ٧ص  ٢٨٧اﺑن ﺣﺟر ﻋﺳﻘﻼﻧﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ھرآﯾﻧﮫ ﺑﻧده ای ﻋﺑﺎدت ﮐﻧد ﺧدا را ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎم ﺻﻔﺎ
و ﻣروه ھزار ﺳﺎل و ھزار ﺳﺎل و دﺷﻣن ﺑدارد ﻋﻠﯽ را ﺑر ﺧداﺳت
ﮐﮫ آن ﺑﻧده را در ﺟﮭﻧم اﻓﮑﻧد
)ذﺧﺎﺋل اﻟﻌﻘﺑﯽ ص  ١۶ﻗﺎﺿﯽ اﺑو ﻋﺑدﷲ واﻗدی(

رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻋﻠﯽ ھر ﮐس ﺗو را دﺷﻧﺎم دھد ﻣرا دﺷﻧﺎم داده
و ھر ﮐس ﻣرا دﺷﻧﺎم دھد ﺧدا را دﺷﻧﺎم داده و ھر ﮐس ﺧدا را
دﺷﻧﺎم دھد ﺣﻘﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﺑﮫ روﯾش در ﺟﮭﻧم اﻓﮑﻧد
)ﺷﺑﻠﻧﺟﯽ داﻧﺷﻣﻧد اھل ﺗﺳﻧن(
رﺳول ﺧدا )ص( وارد ﺷود ﺑر ﺣوض ﭘرﭼم و ﺳﭘﺎه اﻣﯾر ﻣوﻣﻧﺎن و
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﭘﯾﺷوای روﺷن ﭘﯾﺷﺎﻧﯾﺎن ﭘس ﻣﯽ اﯾﺳﺗم و ﻣﯾﮕﯾرم دﺳت او را و
ﺳﻔﯾد ﻣﯾﺷود ﺻورت او و ﺻورت اﺻﺣﺎﺑش
)ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋﯽ ج  ٩ص  ١٣١ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯽ ھﯾﺛﻣﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس دوﺳت دارد ﮐﮫ دﺳت ﯾﺎﺑد ﺑﮫ آن درﺧت و
ﺷﺎﺧﮫ ﺳرﺧﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ﺑﮭﺷت ﻋدن او را ﮐﺎﺷﺗﮫ و ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎده
ﻣﺗﻣﺳﮏ ﺷود ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ )ع(
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ص  ١٢۶ﻗﻧدوزی ﺣﻧﻔﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس از ﻣن دوری ﮐﻧد از ﺧدا دوری ﺟﺳﺗﮫ و
ھر ﮐس از ﺗو ای ﻋﻠﯽ دوری ﮐﻧد از ﻣن دوری ﮐرده اﺳت
)ﮐﻧز اﻟﻌﻣﺎل ص  ١۵۶ﻣﺗﻘﯽ ھﻧدی(
رﺳول ﺧدا )ص(ای ﻋﻠﯽ ﺗو را دوﺳت ﻧدارد ﻣﮕر ﻣوﻣن و دﺷﻣن
ﻧﻣﯾدارد ﻣﮕر ﻣﻧﺎﻓق ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣوﻣن ﺑﮭﺷت و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﻓق ﺟﮭﻧم
اﺳت
)ﺣﻠﯾﮫ اﻻوﻟﯾﺎ ج  ۴ص  ١٨۵ﺣﺎﻓظ اﺑوﻧﻌﯾم اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس دوﺳت دارد زﻧده ﺷود ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﻣن و
ﺑﻣﯾرد ﻣﺎﻧﻧد ﻣردن ﻣن ﺑﻌد از ﻣن ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدارد
)ذﺧﺎﺋر اﻟﻌﻘﺑﯽ  ٩٢ﻗﺎﺿﯽ اﺑو ﻋﺑدﷲ واﻗدی(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺣو ﮐﻧد ﮔﻧﺎھﺎن را ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
آﺗش ھﯾزم را ﺑﺳوزاﻧد
)اﻟرﯾﺎض اﻟﻧظره ج  ٢ص (٢١۵
ﺑﯾﻌت ﻣرا ﻓﺳﺦ ﮐﻧﯾد ﺑدرﺳﺗﯾﮑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻼﻓت از ﻣن ﺳزاوارﺗر
ﺻﻔﺣﮫ  11از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

اﺳت
)ﻏﺎﯾﮫ اﻟﻣرام ﺑﺎب  ۵٣اﺑوﺑﮑر(
رﺳول ﺧدا )ص( ﺧدا ﻗﺑول ﻧﮑﻧد اﯾﻣﺎن ﺑﻧده ای را ﻣﮕر ﺑوﻻﯾت ﻋﻠﯽ
و ﺑﯾزاری و دوری ﺟﺳﺗن از دﺷﻣﻧﺎن او
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟطﺎﻟب (٢۵٢
ﭘﯾﺎﻣﯽ از رﺳول ﺧدا )ص( اطﺎﻋت ﻋﻠﯽ اطﺎﻋت ﻣن اﺳت ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ
او ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣن اﺳت
)ﻣﺳﺗدرک ج  ٢ص  ١٢١و  ١٢٨ﺣﺎﮐم(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ از ﻣن اﺳت و ﻣن از ﻋﻠﯽ او وﻟﯽ ھر ﻣوﻣﻧﯽ
اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘس از ﻣن ﺑﺎ او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﮑﻧﯾد
)ﻣﺳﻧد اﺑو داود ج  ٢ص  ١١١اﺑو داود(
رﺳول ﺧدا )ص( ﺳر دﻓﺗر ﻣوﻣن ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ اﺳت
)ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ج  ٩ص (١٣۵
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش روز ﻗﯾﺎﻣت رﺳﺗﮕﺎرﻧد
)ﻓﺿﺎﯾل ﺧﻣﺳﮫ ج  ٣ص  ٩٨و (١٢٠
رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻋﻠﯽ ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺗو را دوﺳت ﺑدارد و
راﺳﺗﮕو ﺷﻣﺎرد و وای ﺑر آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗو دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧد و دروﻏﮕوﯾت
ﺑداﻧد
)ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ج  ٩ص (٧١
رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻋﻠﯽ ھر وﻗت اﻣﺗم ﺗو را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﺻﻔﺣﮫ  12از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم اﻓﮑﻧد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟطﺎﻟب (١١۶
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ را دﺷﻧﺎم ﻧدھﯾد ﭼون او ﺑﮫ ذات ﭘروردﮔﺎر
واﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت
)ﺣﻠﯾﮫ اﻻوﻟﯾﺎ ج  ١ص  ۶٨و ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری ج  ۴ص  ١١و (١٣٨
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس ﻣن و اﯾن دو را ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن و ﭘدر و
ﻣﺎدر آﻧﮭﺎ را دوﺳت ﺑدارد روز ﻗﯾﺎﻣت در ﻣﻘﺎم و درﺟﮫ ﻣن اﺳت
)ﻣﺳﻧد ج  ١ص  ٧٧اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل(
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس ﻧﮕوﯾد ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺷر اﺳت ﮐﺎﻓر اﺳت
)اﺑن ﺣﺟر ﻋﺳﻘﻼﻧﯽ ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ج  ٩ص (۴١٩
رﺳول ﺧدا )ص( اﮔر ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدارﯾد او را راﺳﺗﮕو و ھﺎدی
ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
)ﺣﻠﯾﮫ اﻻوﻟﯾﺎ ج  ١ص  ٩۴ﺣﺎﻓظ اﺑو ﻧﻌﯾم(
اﮔر درﺧﺗﺎن ﻗﻠم ﺷوﻧد و درﯾﺎ ﻣرﮐب و ﺟﻧﯾﺎن ﺣﺳﺎب ﮐﻧﻧده و آدﻣﯾﺎن
ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﺿﺎﯾل ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﺷﻣﺎرﻧد
)ﺗذﮐره اﺑن ﺟوزی ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ آﻗﺎﯾﯽ ﻣﺣﺗرم اﺳت اﻣﯾدﮔﺎه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و
ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﺳرار ﻣن و ﻋﻠم ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد و او وﺻﯽ ﻣن ﺑر اھل ﺑﯾﺗم و
ﺑر ﻧﯾﮑﺎن از اﻣت ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد
)ﮐﻧز اﻟﻌﻣﺎل ج  ۶ص  ١۵۴ﻣﺗﻘﯽ ھﻧدی(
ﺻﻔﺣﮫ  13از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻓﺎطﻣﮫ از ﮐراﻣﺗﮭﺎی ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗو اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑرای ﺗو ھﻣﺳری اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد ﮐﮫ اﺳﻼﻣش از ھﻣﮫ ﺟﻠوﺗر و
ﻋﻠﻣش از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﺻﺑرش از ھﻣﮫ زﯾﺎدﺗر اﺳت ﺑدرﺳﺗﯾﮑﮫ
ﺧدای ﻋزوﺟل ﺑراﺳﺎس آﮔﺎھﯾش ﺑﮫ اھل زﻣﯾن ﻣرا از ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﺑﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻣﺑﻌوث ﮐرد ﺳﭘس ﺑراﺳﺎس آﮔﺎھﯾش ﺑﮫ اھل زﻣﯾن ﺷوھر
ﺗو را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و ﺑﮫ ﻣن وﺣﯽ ﮐرد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺗو ﺗزوﯾﺞ ﮐﻧم و
وﺻﯽ ﺧود ﻗرار دھم
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ﻗﻧدوزی ﺣﻧﻔﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ﺟﺑرﺋﯾل از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﻣن اﻣر ﻧﻣود ﮐﮫ در
اﯾن ﻣﮑﺎن ﻗﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾم و ﺗﻣﺎم ﺳﻔﯾد و ﺳﯾﺎه را آﮔﺎه ﮔرداﻧم ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺑرادر ﻣن و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣن و اﻣﺎم ﺑﻌد از ﻣن اﺳت .ای ﺟﻣﺎﻋت ﻣردم
ﺧداوﻧد ﻋﻠﯽ را ﺑﻌﻧوان وﻟﯽ و اﻣﺎم ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺻوب ﮐرده واطﺎﻋت
او را ﺑر ھر ﻓردی واﺟب داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺣﮑم او از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد
اﺳت و ﮐﻼﻣش ﺟﺎﯾز اﺳت ﻣﻠﻌون اﺳت ﮐﺳﯾﮑﮫ او را ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﺎﯾد
و در رﺣﻣت اﺳت ﮐﺳﯾﮑﮫ او را ﺗﺻدﯾق ﻧﻣﺎﯾد
)ﺣﺎﻓظ اﺑو ﻧﻌﯾم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر طﺑری(
رﺳول ﺧدا )ص( ﺳﺑﻘت ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺟﻣﯾﻊ اﻣﺗﮭﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺷرک ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺎوردﻧد ﻋﻠﯽ و ﺻﺎﺣب ﯾﺎﺳﯾن و ﻣوﻣن آل ﻓرﻋون ﮐﮫ
راﺳﺗﮕوﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﺣﺑﯾب ﻧﺟﺎر ﻣوﻣن آل ﯾﺎﺳﯾن و ﺣزﻗﯾل ﻣوﻣن آل
ﻓرﻋون و اﻓﺿل آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت
)ﮐﻔﺎﯾت اﻟطﺎﻟب ﺑﺎب  ١۴ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﮔﻧﺟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس ﻣن ﻣوﻻی او ھﺳﺗم ﭘس ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی
اوﺳت ﻋﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن ﻣﺎﻧﻧد ھﺎرون اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﻋﻠﯽ
از ﻣن اﺳت و ﻣن از او ﻋﻠﯽ از ﻣن ﻣﺛل ﻧﻔس ﻣن اﺳت اطﺎﻋت او
ﺻﻔﺣﮫ  14از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

اطﺎﻋت ﻣن اﺳت ﻣﻌﺻﯾت او ﻣﻌﺻﯾت ﻣن اﺳت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺟﻧﮓ
ﺑﺎ ﺧداﺳت ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﺳت دوﺳت
ﻋﻠﯽ دوﺳت ﺧدا و دﺷﻣن ﻋﻠﯽ دﺷﻣن ﺧداﺳت ﻋﻠﯽ ﺣﺟت ﺧداﺳت ﺑر
ﺑﻧدﮔﺎن او دوﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت و دﺷﻣﻧﯽ او ﮐﻔر اﺳت ﮔروه ﻋﻠﯽ
ﮔروه ﺧداﺳت و ﮔروه دﺷﻣﻧﺎن ﻋﻠﯽ ﮔروه ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣق
و ﺣق ﺑﺎ اوﺳت و از ھم ﺟدا ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﻋﻠﯽ ﻗﺳﻣت ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و
ﺟﮭﻧم اﺳت ﮐﺳﯾﮑﮫ از ﻋﻠﯽ ﺟدا ﺷد از ﻣن ﺟدا ﺷده و ﮐﺳﯾﮑﮫ از ﻣن
ﺟدا ﺷد از ﺧدا ﺟدا ﺷده ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋﻠﯽ روز ﻗﯾﺎﻣت رﺳﺗﮕﺎرﻧد
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ﺑﺎب  ٧ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﻠﺧﯽ ﺣﻧﻔﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ از ﻣن اﺳت و ﻣن از ﻋﻠﯽ ھﺳﺗم ﮔوﺷت و
ﺧون او از ﻣن اﺳت و او از ﻣن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ھﺎرون اﺳت از ﻣوﺳﯽ
ای ام ﺳﻠﻣﮫ ﺑﺷﻧو و ﺷﮭﺎدت ﺑده ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠﯽ ﺳﯾد و آﻗﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن
اﺳت
)ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ﺑﺎب  ٧ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﻠﺧﯽ ﺣﻧﻔﯽ(
ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻧﺻﺎری ﻣﯾﮕوﯾد ﻧزد رﺳول ﺧدا )ص( ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( وارد ﺷد رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ﮐﮫ ﺑرادرم آﻣد
ﭘس دﺳت ﺑﮫ ﮐﻌﺑﮫ زد و ﻓرﻣود ﻗﺳم ﺑﮫ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﻣن در
دﺳت اوﺳت اﯾن و ﺷﯾﻌﮫ اﯾن روز ﻗﯾﺎﻣت رﺳﺗﮕﺎرﻧد و ﺑﻌد از آن
ﻓرﻣود ﮐﮫ او اول ﺷﻣﺎﺳت در اﯾﻣﺎن و وﻓﺎ ﮐﻧﻧده ﺗر از ﺷﻣﺎﺳت ﺑﮫ
اﻣر اﻟﮭﯽ و ﭘﺎﯾدارﺗر ﺷﻣﺎﺳت ﺑﮫ اﻣر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻋﺎدﻟﺗرﯾن ﺷﻣﺎﺳت
در اﻣر رﻋﯾت و اﻗﺳم ﺷﻣﺎﺳت ﺑﮫ ﺳوﯾت و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﻣﺎﺳت ﻧزد
ﺣﺿرت ﻋزت ﺑﮫ ﻣزﯾت ﭘس اﯾن آﯾﮫ ﻧﺎزل ﺷد ان اﻟذﯾن آﻣﻧوا و
ﻋﻣﻠوا اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت اوﻟﺋﮏ ھم ﺧﯾر اﻟﺑرﯾﮫ ﺑﻌد از آن ھر وﻗت ﻋﻠﯽ )ع(
ﻣﯽ آﻣد اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا )ص( ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﺧﯾراﻟﺑرﯾﮫ آﻣد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٧٩اﺑو ﻧﻌﯾم اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ(
ﺻﻔﺣﮫ  15از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﺣذﯾﻔﮫ ﮐﮫ از ﺑزرﮔﺎن ﺻﺣﺎﺑﮫ اﺳت ﻣﯾﮕوﯾد رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود
ﻋﻠﯽ )ع( را اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد در وﻗﺗﯾﮑﮫ آدم در ﻣﯾﺎن روح و
ﺟﺳد ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز روح در ﺟﺳد داﺧل ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺧطﺎب از
ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد رﺳﯾد در ﻋﺎﻟم ارواح ﺑﮫ ﻣﻼﺋﮑﮫ و ذرﯾﺎت آدم ﮐﮫ اﻧﺎ
رﺑﮑم و ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾﮑم و ﻋﻠﯽ وﻟﯾﮑم و اﻣﯾرﮐم
)اﺑن ﺷﯾروﯾﮫ(
ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد )ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓرﻣود اﺑﺎ اﻟﺣﺳن ﺑﺎ آﻓﺗﺎب ﺳﺧن
ﺑﮕو ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد ﻋﻠﯽ ﻓرﻣود ﺳﻼم ﺑر ﺗو ای ﺑﻧده ﺻﺎﻟﺢ و
ﻣطﯾﻊ ﺧدا آﻓﺗﺎب ﺟواب داد ﺳﻼم ﺑر ﺗو ای اﻣﯾر ﻣوﻣﻧﯾن و اﻣﺎم
ﻣﺗﻘﯾن ای ﻋﻠﯽ ﺟﺎی ﺗو و ﺷﯾﻌﮫ ﺗو در ﺑﮭﺷت اﺳت
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ﺧطﯾب ﺧوارزﻣﯽ(
روزی ﺧدﻣت ﭘﯾﻐﻣﺑر )ص( ﺑودم ﮐﮫ ﻓرﻣود اﻻن ﻣردی وارد ﻣﯾﺷود
ﮐﮫ او اﻣﯾر ﻣوﻣﻧﺎن و ﺳﯾد اﻟوﺻﯾﯾن و اوﻟﯽ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻣوﻣﻧﯾن اﺳت
ﻣن ﮔﻔﺗم ﺧداﯾﺎ ﯾﮑﻧﻔر از اﻧﺻﺎر ﺑﺎﺷد در اﯾن دﻋﺎ ﺑودم ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع(
داﺧل ﺷد
)ﻣﻧﺎﻗب ﺻدر اﻻﺋﻣﮫ اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ(
رﺳول ﺧدا )ص( درﺑﺎره ﺗﻔﺳﯾر آﯾﮫ و ﻗﻔوھم اﻧﮭم ﻣﺳﺋوﻟون ﺳوال
ﮐردﻧد ﺣﺿرت ﻓرﻣود در ﭘل ﺻراط دو ﻓرﺷﺗﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻧﮕذارﻧد
ﮐﮫ اﺣدی از آن ﭘل ﺑﮕذرد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺑرات اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑرات آن ﺳرور را ﻧدارد او را در آﺗش اﻧدازﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد و ﻗﻔوھم اﻧﮭم ﻣﺳﺋوﻟون ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕﺎھدارﯾد اﯾﺷﺎن را و از
اﯾﺷﺎن ﺳوال ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﺑرات دارﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ﻋرض
ﺻﻔﺣﮫ  16از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﮐردم ﭘدر و ﻣﺎدرم ﻓدای ﺗو ﺑﺎد ﯾﺎ رﺳول ﷲ ﺑرات اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﭼﮫ
ﭼﯾز اﺳت ﻓرﻣودﻧد در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﻣﺣﻣد رﺳول ﷲ و
ﻋﻠﯽ اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن وﺻﯽ رﺳول ﷲ
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣۶٣اﺑو ﺳﻌﯾد ﺧدری(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ﮐﮫ ﺳﻼم ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺑرادر و وزﯾر و وارث و
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣن در اﻣت ﻣن و وﻟﯽ ھر ﻣوﻣن ﺑﻌد از ﻣن ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ ﻟﻔظ
اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن زﯾرا ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺳﺗون ﺧﯾﻣﮫ زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن ﺑﮫ
ﺧﺎطر او ﺑرﭘﺎﺳت و ﻗوام اوﺳت و ﭘﻧﺎه اھل زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم در
ﭘﻧﺎه او ﮔرﯾزﻧد و اﮔر ﺑر او ﭘﯾﺷﯽ ﮔﯾرﻧد زﻣﯾن و اھل زﻣﯾن را ﺑﺎطل
ﻓرا ﻣﯾﮕﯾرد آﯾﺎ دﯾده اﯾد ﮔوﺳﺎﻟﮫ و ﺳﺎﻣری اﯾن اﻣت را
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٧٧ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻗﯾس(
رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻓﺎطﻣﮫ ﻋﻠﯽ را ھﺷت ﻓﺿﯾﻠت اﺳت اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
ﺧدا و رﺳول و ﺣﮑم او ﺗزوﯾﺞ ﺑﮫ ﻓﺎطﻣﮫ دو ﻓرزﻧدش ﺣﺳن و
ﺣﺳﯾن اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻗﺿﺎی او ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺑدان ﻣﺎ
اھل ﺑﯾﺗﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻔت ﺧﺻﻠت ﺑﻣﺎ ﻋطﺎ ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺣدی از اوﻟﯾن و آﺧرﯾن ﻧداده و ﻧﺧواھد داد ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺑﯾﺎ از ﻣﺎﺳت
و آن ﭘدر ﺗو ﻣﺣﻣد اﺳت وﺻﯾش ﺑﮭﺗرﯾن اوﺻﯾﺎﺳت و آن ﺷوھر ﺗو
ﻋﻠﯽ اﺳت و ﺷﮭﯾد ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮭﯾد اﺳت و آن ﺣﻣزه ﻋم ﺗو اﺳت و
از ﻣﺎﺳت دو ﺳﺑط اﯾن اﻣت و آن دو ﭘﺳرت ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن ھﺳﺗﻧد و
ﻗﺳم ﺑﮫ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﻣن در دﺳت اوﺳت ﮐﮫ ﻣﮭدی اﯾن اﻣت از
ﻣﺎﺳت
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٧٧اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ(
رﺳول ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن و اﻧﺻﺎر ﺑرادری ﻗرار ﻣﯾداد و ھر
ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻧظﯾرش ﺑرادر ﻣﯾﮑرد ﺑﻌد از آن دﺳت ﻋﻠﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ
ﺻﻔﺣﮫ  17از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻓرﻣود اﯾن ﻋﻠﯽ ﺑرادر ﻣن اﺳت
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٨۵اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل(
رﺳول ﺧدا )ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓرﻣود ای ﻋﻠﯽ ﻣن ﺑر ﺗو زﯾﺎدﺗﯽ دارم
ﺑﮫ ﻧﺑوت و ﭘس از ﻣن ﻧﺑﯽ ﻧﺧواھد آﻣد ﺗو ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ ﻣﯾﮑﻧﯽ
و زﯾﺎدﺗﯽ داری ﺑﮫ ھﻔت ﻓﺿﯾﻠت ﮐﮫ اﺣدی از ﻗرﯾش ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﯾﮑﯽ
از آﻧرا اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد ﺗو اوﻟﯾن آﻧﮭﺎ در اﯾﻣﺎن وﻓﺎ ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن ﺑﮫ ﻋﮭد
ﺧدا ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺗرﯾن اﻧﮭﺎ در اﻣر ﺧدا ﻋﺎدﻟﺗرﯾن آﻧﮭﺎ در ﺗﻘﺳﯾم ﻋﺎدﻟﺗرﯾن
آﻧﮭﺎ در ﺣق ﻣردم داﻧﺎﺗرﯾن آﻧﮭﺎ در ﻗﺿﺎوت و ﺑﺎﻻﺗرﯾن آﻧﮭﺎ از ﻧظر
ﻣﻧزﻟت ﭘﯾش ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯽ
)ﺣﺎﻓظ اﺑو ﻧﻌﯾم اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ داﻧﺷﻣﻧد ﺗﺳﻧن(
ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻧﺻﺎری ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود
ﺟﺑرﺋﯾل از ﻧزد رب ﺟﻠﯾل ﭘﯾش ﻣن آﻣد و ورﻗﯽ از آس ﺳﺑز آورد ﮐﮫ
در آن ﺑﮫ ﺧط ﺳﻔﯾد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻣن ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑر
ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧود واﺟب ﮔرداﻧدم اﯾن را از ﺟﺎﻧب ﻣن ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﮐن
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٨٩ﺻدر اﻻﺋﻣﮫ داﻧﺷﻣﻧد ﺗﺳﻧن(
ﻣﯾوه ﺑﮭﺷت را در دﻧﯾﺎ اﺣدی ﻧﻣﯾﺧورد ﻣﮕر ﭘﯾﻐﻣﺑران و اوﺻﯾﺎ و
اوﻻد اﯾﺷﺎن
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩١ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب(
رﺳول ﺧدا )ص( اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﺳﺎطﯽ ﺑرای رﺳول ﺧدا
)ص( آوردﻧد ...ﺑﺎ اﺑوﺑﮑر و ﻋﻣر و  ...ﺣرﮐت ﺗوﺳط ﺑﺎد ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن
ﻋﻠﯽ )ع( رﻓﺗن ﭘﯾش اﺻﺣﺎب ﮐﮭف ﺑرﮔﺷت و ﺗﺎﯾﯾد ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص(
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٨٩اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ(
ﺻﻔﺣﮫ  18از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﺻﻔﺣﮫ  19از 30

ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

اﯾن ﻋﺑﺎس ﮔوﯾد روزی ﺟﺑرﺋﯾل ﻧزد رﺳول ﺧدا )ص( در ﭘﮭﻠوی
راﺳت او ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﻧﺎﮔﺎه ﻋﻠﯽ )ع( وارد ﺷد ﺟﺑرﺋﯾل ﭼون ﻋﻠﯽ را
دﯾد ﺑﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت ای ﻣﺣﻣد اﯾﻧﮏ ﻋﻠﯽ )ع( آﻣد رﺳول ﺧدا )ص(
ﭘرﺳﯾد ﺟﺑرﺋﯾل ﻣﮕر اھل آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﯽ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد ﻋرﺿﮑرد ای
ﻣﺣﻣد ﻗﺳم ﺑﮫ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﺑﺣق ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﺑﻌوث ﮔرداﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣﻌرﻓت اھل آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت از ﻣﻌرﻓت اھل زﻣﯾن ﺑﮫ او
و ھﯾﭻ آواز ﺗﮑﺑﯾری در ھﯾﭻ ﻣﻌرﮐﮫ ﺟﻧﮕﯽ از او ﺑﻠﻧد ﻧﺷد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ
ﺑﺎ او ﺗﮑﺑﯾر ﮔﻔﺗﯾم و در ھﯾﭻ ﺟﻧﮕﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﮑرد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ او
ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﯾم و ھﯾﭻ ﺷﻣﺷﯾری ﺑﮫ ﮐﺎﻓری ﻧزد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ او
ﺷﻣﺷﯾر زدﯾم ای ﻣﺣﻣد ھر وﻗت ﺑﮫ روی ﻋﯾﺳﯽ و ﻋﺎدت او و زھد
ﯾﺣﯾﯽ و طﺎﻋت او و ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺳﺧﺎوت او ﻣﺷﺗﺎق ﺷوی ﺑﮫ
روی ﻋﻠﯽ )ع( ﻧظر ﻧﻣﺎ ﭘس ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓرو ﻓرﺳﺗﺎد و ﻟﻣﺎ ﺿرب
اﺑن ﻣرﯾم ﻣﺛﻼ اذا ﻗوﻣﮏ ﻣﻧﮫ ﯾﺻدون ای ﯾﺿﺣﺑون و ﯾﻌﺟﺑون
)اﺑن ﺻﺎﻟﺢ(
اﮔر ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾداﻧم و ﺑﻌﻧوان ﻏﯾب ﺑر ﺷﻣﺎ ﭘوﺷﯾده
اﺳت ﺳر ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾﮕذاﺷﺗﯾد و ﺑر اﻋﻣﺎل ﺧود اﺷﮏ ﻣﯾرﯾﺧﺗﯾد و
ﺑﮫ ﺳر و ﺳﯾﻧﮫ ﺧود ﻣﯾزدﯾد و ﻣﺎل و ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
ﺑراﯾش ﻣﺣﺎﻓظ ﯾﺎ وﮐﯾﻠﯽ ﻗرار دھﯾد رھﺎ ﻣﯾﮑردﯾد و ھر ﯾﮏ از ﺷﻣﺎ
ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﯾد و ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس ﻏﯾر از ﺧود ﺗوﺟﮫ
ﻧﻣﯾﮑردﯾد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﯾد ﻓراﻣوش ﮐردﯾد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑر ﺣذر ﺑﺎﺷﯾد آﺳوده ﺧﯾﺎل ﺷدﯾد ﭘس اﯾن ﻋﻣل
ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﺧود را از دﺳت ﺑدھﯾد و ﻣﺷﮑﻼت ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر
ﺷﻣﺎ ﺷود ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﯾن ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺟداﯾﯽ اﻧدازد
و ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣق ﻣرا ﻣﯾداﻧﻧد ﻣﻠﺣق ﺳﺎزد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﯾده
درﺳت و ﺗﻔﮑر ﭘﺳﻧدﯾده و ﺻﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﻔﯽ دارﻧد ﮐﻼﻣﺷﺎن
ﺣق و دوری ﮐﻧﻧده از ظﻠم و ﮔﻧﺎه و اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧده راه راﺳت و
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﺳﺑﻘت ﮔﯾرﻧده از ﯾﮑدﯾﮕر و ﻋﻣل ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل ﺧود
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
)ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ﻣﻘﯾﻣﯽ ﺧطﺑﮫ  ١١۵و  ١١۶ص (۴٧۴
ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب ﻣﯾﮕوﯾد روزی رﺳول ﺧدا )ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
)ع( ﻓرﻣود ﭼون روز ﻗﯾﺎﻣت ﺷود ﺷﺗری از ﻧور ﺑرای ﺗو ﺑﯾﺎورﻧد و
ﺑر ﺳر ﺗو ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﺎن روﺷﻧﺎﯾﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﺷم اھل ﻣﺣﺷر از
روﺷﻧﺎﯾﯽ آن ﺧﯾره ﮔردد ﭘس از ﺟﺎﻧب رب اﻟﻌزه ﻧدا رﺳد ﮐﺟﺎﺳت
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﺣﻣد رﺳول ﺧدا ﭘس ﺗو ﮔوﯾﯽ ﻣن ﺣﺎﺿرم ﭘس ﻣﻧﺎدی ﻧدا ﮐﻧد
ای ﻋﻠﯽ دوﺳﺗﺎن ﺧود را داﺧل ﺑﮭﺷت ﮔردان و دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را
داﺧل ﺟﮭﻧم ﭘس ﺗو ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧﻣﯽ
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩٣اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل(
اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﯾﮕوﯾد ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم )ص( ﻓرﻣود ای ﻋﻠﯽ ﻣﺛل
ﺗو در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺛل ﻗل ھو ﷲ اﺣد اﺳت در ﻗرآن ھر ﮐس ﯾﮏ
ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺧواﻧد ﺛواب او ﺑﮫ ﻗدر ﺛواب ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺛﻠث ﻗرآن را
ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ھرﮐس دوﺑﺎر ﺑﺧواﻧد ﻣﺛل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دو ﺛﻠث ﻗرآن
را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد و ھر ﮐس ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﺧواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﻗرآن را ﺧﺗم ﮐرده ﺑﺎﺷد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗو ای ﻋﻠﯽ ھر ﮐس ﺗو را ﻓﻘط
ﺑﮫ دل دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺛﻠث اﯾﻣﺎن را دوﺳت دارد و ھر ﮐس ﺑﮫ
دل و زﺑﺎن دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎم اﯾﻣﺎن را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻗﺳم ﺑﮫ
آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺣق ﺑﮫ ﻧﺑوت ﻣﺑﻌوث ﮔرداﻧﯾد ﮐﮫ اﮔر اھل زﻣﯾن
ﺗرا دوﺳت ﻣﯾداﺷﺗﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اھل آﺳﻣﺎن دوﺳت دارﻧد ھر آﯾﻧﮫ ﺧدای
ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺣدی را ﺑﮫ آﺗش ﺟﮭﻧم ﻋذاب ﻧﻣﯾﮑرد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩۵اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل(
ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب رواﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣن ﮔواھﯽ ﻣﯾدھم ﮐﮫ رﺳول اﮐرم
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

)ص( ﻓرﻣود اﮔر ھﻔت آﺳﻣﺎن و ھﻔت زﻣﯾن را در ﮐﻔﮫ ﺗرازو ﮔذارﻧد
و اﯾﻣﺎن ﻋﻠﯽ )ع( را در ﮐﻔﮫ دﯾﮕر ھر آﯾﻧﮫ اﯾﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﺑر آﻧﮭﺎ زﯾﺎدی
ﺧواھد ﮐرد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩۴ﺧطﯾب ﺧوارزﻣﯽ(
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﮔوﯾد رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﮭد ﮐرد
ﺑﺳوی ﻣن ﻋﮭدی در ﺧﺻوص ﻋﻠﯽ )ع( ﭘس ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﭘرﭼم
ھداﯾت و ﻣﻧﺎر اﯾﻣﺎن و اﻣﺎم اوﻟﯾﺎی ﻣن و ﻧور ﺟﻣﯾﻊ ﻣطﯾﻌﺎن ﻣن
اﺳت ای ﺑرﯾده ﻋﻠﯽ )ع( در ﻓردای ﻗﯾﺎﻣت اﻣﯾن ﻣن و ﺻﺎﺣب ﭘرﭼم
ﻣن اﺳت و او ﯾﺎری ﮐﻧﻧده ﻣن اﺳت ﺑر ﮐﻠﯾدھﺎی ﺧزاﺋن رﺣﻣت
ﭘروردﮔﺎر
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩٣ﺻدر اﻻﺋﻣﮫ(
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ رواﯾت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم )ص( ﺑودم
ﮐﮫ ﻓرﻣود اﻻن وارد ﺧواھد ﺷد ﻋرﺿﮑردم ﭘدر و ﻣﺎدرم ﻓدای ﺗو ﺑﺎد
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را اراده ﻓرﻣودﯾد ﻓرﻣود آﻧﮑس ﮐﮫ ﺳﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و اﻣﯾر
ﻣوﻣﻧﺎن و ﺑﮭﺗرﯾن اوﺻﯾﺎ و اوﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣردم اﺳﯾت ﺑﮫ ﺧﻠق ﮔوﯾد
ﻧﺎﮔﺎه دﯾدم ﻋﻠﯽ )ع( داﺧل ﺷد آﻧﮕﺎه رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ای
ﻋﻠﯽ اﻧت ﻣﻧﯽ ﺑﻣﻧزﻟﮫ ھﺎرون ﻣن ﻣوﺳﯽ
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٢٢اﺑن ﻣردوﯾﮫ(
آب ﮐﺷﯾدن از ﭼﺎه در ﺟﻧﮓ ﺑدر و رﯾﺧﺗن آب ﻣﺷﮏ ﺗوﺳط ﺑﺎد ﺑدﻟﯾل
ﺳﻼم ﮐردن ﺟﺑرﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل ھر ﮐدام ﺑﮭﻣراه ھزار
ﻓرﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣود ﻧزد ﺗو ﻧﯾﺎﻣدﻧد ﻣﮕر آﻧﮫ ﺗرا ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﻧد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩١اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل(
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﮔوﯾد رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ﭼون روز ﻗﯾﺎﻣت ﺷود
ﻣﻧﺑری از ﻧور ﺑرای ﻣن ﻧﺻب ﮐﻧﻧد و ﮔوﯾﻧد ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر ﺑرو ﻣن
ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر ﻣﯾروم ﺑﻌد از آن ﻣﻧﺎدی ﻧدا ﮐﻧد ﮐﺟﺎﺳت ﻋﻠﯽ )ع( او ﻧزد
ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﮑدرﺟﮫ از ﻣن ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﭘس ﺟﻣﯾﻊ ﺧﻼﯾق ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ
ﻣﺣﻣد ﺳﯾد اﻟﻣرﺳﻠﯾن و ﻋﻠﯽ ﺳﯾد اﻟوﺻﯾﯾن اﺳت اﻧس ﮔوﯾد ﻣردی از
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ از اﻧﺻﺎر ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔﻔت ﯾﺎ رﺳول ﷲ )ص( ﺑﻌد از ﭼﻧﯾن
ﻓﺿﯾﺗﻠﯽ دﯾﮕر ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را دﺷﻣن ﺑدارد ﻓرﻣود دﺷﻣن ﻧﻣﯾدارد
او را از ﻗرﯾش ﻣﮕر زﻧﺎ زاده و ﻧﮫ از اﻧﺻﺎر ﻣﮕر ﯾﮭودی و ﻧﮫ از
ﻋرب ﻣﮕر دﯾﻣﯽ و از ﺳﺎﯾر ﻣردم ﻣﮕر ﺷﻘﯽ
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩٣ﻣﺣﻣد ﺑن اﺑراھﯾم ﺣﻣوﯾﻧﯽ(
اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﯾد زھﺎد ﺑود در دﻧﯾﺎ و ھﻣﮫ زھد و
اﺧﻼص ﺑﺳوی او دارﻧد و رﺣل اﻗﺎﻣت ﺑر در ﺧﺎﻧﮫ او ﻣﯽ اﻧدازﻧد
ھرﮔز از طﻌﺎﻣﯽ ﺳﯾر ﻧﺧورد و ﻟﺑﺎس او از ھﻣﮫ ﺧﺷن ﺗر ﺑود
)ﺷرح ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ اﺑن اﺑﯽ اﻟﺣدﯾد(
اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﮫ رﺳول ﺧدا )ص( ﻋرﺿﮑردم ﻣرا وﺻﯾت ﻧﻣﺎ
ﻓرﻣود ﺑر ﺗو ﺑﺎد ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ )ع( ﻗﺳم ﺑﮫ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ
ﺣق ﻣﺑﻌوث ﮐرد ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺧدا از ھﯾﭻ ﺑﻧده ای ﺣﺳﻧﮫ ای را ﺗﺎ
آﻧﮑﮫ ﺳوال ﻧﻣﺎﯾد او را از ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ و ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎﻟﻣﺗر اﺳت
ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺧود ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ )ع(
ﻋﻣل او ﻗﺑول ﻣﯾﺷود و اﮔر ﺑﯾﺎﯾد ﺑدون وﻻﯾت ﻋﻠﯽ )ع( از او ﺳوال
از ﭼﯾزی ﻧﺷود و اﻣر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ او را در آﺗش ﺟﮭﻧم ﻧﻣﺎﯾﻧد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٨٩اﺑن ﻋﺑﺎس(
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

اﺑراھﯾم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺣﻣﯾﻧﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﻋﻠﯽ )ع( ﻓرﻣود اﺻول اﺳﻼم ﺳﮫ
ﭼﯾز اﺳت و ھﯾﭼﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑدون دﯾﮕری ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻣﯾﺑﺧﺷد ﻧﻣﺎز و
زﮐﺎت و ﺗوﻻی اﯾﺷﺎن
)ﻓراﺋد اﻟﺳﻣطﯾن اﺑو ﺳﻌﯾد ﺧدری(
ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻐﻣﮫ دل اﻧﮕﯾز وﺣﯽ واﺗﻘوا ﻓﺗﻧﮫ ﻻ ﺗﺻﯾﺑن اﻟذﯾن ظﻠﻣوا
ﻣﻧﮑم ﺧﺎﺻﮫ ﺑر ﻗﻠب ﻣﻘدس ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم )ص( آرﻣﯾد ﻓرﻣود ﮐﮫ ھر
ﮐس ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺳﺗم ﮐﻧد در ﺧﻼﻓت او ﺑﻌد از ﻣن ﮔوﯾﺎ ﻧﺑوت ﻣن و
ﻧﺑوت اﻧﺑﯾﺎی ﻗﺑل از ﻣرا اﻧﮑﺎر ﮐرده اﺳت
)ﺣﺎﮐم اﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺣﺳﮑﺎﻧﯽ(
رﺳول اﮐرم )ص( ﻓرﻣود ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕذارم دو ﭼﯾز ﻧﻔﯾس
را و آن ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت و ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ از
ﮐﺗﺎب ﺧدا زﯾرا ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﺗﺎب ﺧدا را ﺑرای ﺷﻣﺎ
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩۴اﺑن ﺷﺎذان(
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﮔوﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ای ﻋﻠﯽ دروغ
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﻣﺎن دارد او ﺗو را دﺷﻣن ﻣﯾدارد و ﻣرا دوﺳت
دارد زﯾرا ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣن ﺑﺎ ﺗو دﺷﻣﻧﯽ ﺗو ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯾﺷود و اﻟﺑﺗﮫ آن
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو دﺷﻣن اﺳت ﺑﺎ ﻣن ھم دﺷﻣن اﺳت
)ﺣدﯾﻘﮫ اﻟﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻﺣﺎح اﻟﺳﺗﮫ(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ ﺣﺟت و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداﺳت
)ﻧﺻﺎﯾﺢ ص (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( دوﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ اﯾﻣﺎن و دﺷﻣﻧﯽ او ﮐﻔر اﺳت
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

)ﻧﺻﺎﯾﺢ ص (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻋﻠﯽ ﮐﺳﯽ ﺗو را دوﺳت ﻧدارد ﺑﺟز ﻣوﻣن و
ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺗو دﺷﻣن ﻧﺷود ﺟز ﻣﻧﺎﻓق
)ﻧﺻﺎﯾﺢ ص (٩۴
رﺳول ﺧدا )ص( ای ﻋﻠﯽ ﺗو را ﺳﮫ ﭼﯾز دادﻧد ﮐﮫ ﻣرا ﻣﺛل آﻧﮭﺎ
ﻧﯾﺳت ﺗو ﻣﺛل ﻣن ﭘدر زﻧﯽ و ﭼون ﻓﺎطﻣﮫ ھﻣﺳری و ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺳن و
ﺣﺳﯾن ﻓرزﻧداﻧﯽ داری ﮐﮫ ﻣرا اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت
)ﺣدﯾﻘﮫ اﻟﺷﯾﻌﮫ ص  ۴٧٧ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب ﺷرف اﻟﻧﺑﯽ(
از ﻋﺎﯾﺷﮫ ﭘرﺳﯾدﻧد دوﺳت ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﻧزد رﺳول ﺧدا )ص( ﮐﮫ
ﺑود ﮔﻔت ﻋﻠﯽ )ع( ﭘس ﭘرﺳﯾدﻧد از زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑود ﮔﻔت ﻓﺎطﻣﮫ )ع(
)ﻋﺎﯾﺷﮫ(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود اول ﮐﺳﯾﮑﮫ از ﻣﻼﺋﮑﮫ آﺳﻣﺎن ﻋﻠﯽ )ع( را
ﺑرادر ﮔﻔت اﺳراﻓﯾل ﺑود و ﺑﻌد از او ﺟﺑرﺋﯾل .اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
اھل آﺳﻣﺎن ﻋﻠﯽ را دوﺳت داﺷﺗﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﻋرش ﺑودﻧد و ﺑﻌد از آن
رﺿوان ﺧﺎزن ﺑﮭﺷت ﭘس از او ﻣﻠﮏ اﻟﻣوت و ﺑدرﺳﺗﯾﮑﮫ ﻣﻠﮏ
اﻟﻣوت ﺑر دوﺳﺗﺎن ﻋﻠﯽ رﺣم ﻣﯾﮑﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑر اﻧﺑﯾﺎ و ﭘﯾﺎﻣﺑران رﺣم
ﻣﯾﮑرده
)ﺣدﯾﻘﮫ اﻟﺷﯾﻌﮫ ص  ٢٠٨ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ﺟﺑرﺋﯾل از طرف ﺧداوﻧد ﺟﻠﯾل وﺣﯽ آورد
ﮐﮫ ﺧداﯾت ﺳﻼم رﺳﺎﻧد و ﻓرﻣﺎﯾد ﺑرادرت ﻋﻠﯽ را ﻣژده ﺑده ﮐﮫ ﻣن
دوﺳت او را ﻋذاب ﻧﻧﻣﺎﯾم و ﺑر دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺗرﺣم ﻧﮑﻧم
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۴
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

رﺳول ﺧدا)ص( ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﻣن اﺳت اطﺎﻋﺗش اطﺎﻋت ﻣن و
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯾش ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣن
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۴
ﻣﺎ از ﻓﺗﺢ ﺧﯾﺑر ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻋﻠﯽ )ع( اﻧﺟﺎم ﺷد ﺗﻌﺟب ﻧﮑردﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ﮐﻧدن در و ﺑﮫ دور اﻧداﺧﺗن ﭼﮭل ذراع از ﻋﻘب ﺳر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﮕﻔت
آورده ﺑود و ﭼﮭل ﻧﻔر ﺧواﺳﺗﯾم آن در را ﺣرﮐت دھﯾم ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص (۴٠٩
رﺳول ﺧدا )ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓرﻣود ﺗو از ﻣن ﺑﻣﻧزﻟﮫ ھﺑﮫ اﻟﻠﮭﯽ از
آدم و ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﺳﺎﻣﯽ از ﻧوح و ﺑﻣﻧزﻟﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ از اﺑراھﯾم و ﺑﻣﻧزﻟﮫ
ھﺎروﻧﯽ از ﻣوﺳﯽ و ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﺷﻣﻌوﻧﯽ از ﻋﯾﺳﯽ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑری
ﺑﻌد از ﻣن ﻧﺑﺎﺷد ای ﻋﻠﯽ ﺗو وﺻﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣن ھﺳﺗﯽ و ھر ﮐس
وﺻﯾت و ﺧﻼﻓت ﺗو را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد او از ﻣن ﻧﯾﺳت و ﻣن از او ﻧﯾﺳﺗم
ﻣن دﺷﻣن او ﺧواھم ﺑود در روز ﻗﯾﺎﻣت ای ﻋﻠﯽ ﺗو اﻓﺿل اﻣت ﻣﻧﯽ
در ﻓﺿل و اﻗدم اﯾﺷﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ﻋﻠم ﺗو از اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺣﻠم ﺗو
از اﯾﺷﺎن اﻓزون ﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ۴٠٩اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع((
ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑران ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ اﻗرار ﺑﮫ ﻧﺑوت ﻣﺣﻣد )ص( و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ
)ع( ﻣﺑﻌوث ﺷدﻧد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٨٨اﺑن ﻋﺑﺎس(
ای اﺑوﺑﮑر آﯾﺎ ﺗو ﻣﯾداﻧﯽ ﮐﮫ رﺳول ﺧدا )ص( ﺷﮭﺎدت ﻣرا ﻗﺑول
ﻓرﻣود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﮐﺳﯽ را در ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت ﺑﺎ ﻣن ﻣﻧﺿم ﻧﮑرد؟
اﺑوﺑﮑر ﮔﻔت ﺑﻠﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ﺧزﯾﻣﮫ ﮔﻔت ﺷﺎھد ﻣﯾﮕﯾرم ﺧدا را ﮐﮫ
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻣن ﺷﻧﯾدم از رﺳول ﺧدا )ص( ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣود اھل ﺑﯾت ﻣن ﺣق را از
ﺑﺎطل ﺟدا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾﺷﺎن ﭼﻧﺎن اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﺎﯾد
اﻗﺗدا ﻧﻣود و از آﻧﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌت ﮐرد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ١٢١ﺧزﯾﻣﮫ ﺑن ﺛﺎﺑت ذو اﻟﺷﮭﺎدﺗﯾن(
ﺧطﺑﮫ ھﻣﺎم در ﺻﻔت ﻣﺗﻘﯾن ﺷﻣﺎره  ١٨۴اﺳت
ﺟﺑرﺋﯾل از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑرای ﻣﺣﻣد )ص( ﭘﯾﺎم آورد واﻟذی ﺟﺎء
ﺑﺎﻟﺻدق و ﺻدق ﺑﮫ اوﻟﺋﮏ ھم اﻟﻣﺗﻘون اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯾﮕوﯾد
اﻟذی ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺻدق ﻣﺣﻣد )ص( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ آﻣد و ھر ﭼﮫ
آورد ھﻣﮫ راﺳت ﺑود و ﺻدق ﺑﮫ ﻣراد ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ او را
ﺗﺻدﯾق ﮐرد و ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ١۶٣اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ(
رﺳول ﺧدا )ص( دوﺳت ﻋﻠﯽ )ع( دوﺳت ﺧدا و دﺷﻣن ﻋﻠﯽ دﺷﻣن
ﺧداﺳت
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( ھر ﮐس از ﻋﻠﯽ )ع( ﺟدا ﺷود از ﻣن ﺟدا ﮔﺷﺗﮫ و
ھر ﮐس از ﻣن ﺟدا ﺷود از ﺧدا ﺑرﯾده
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( ﺣزب ﻋﻠﯽ )ع( ﺣزب ﺧداﺳت و ﺣزب دﺷﻣﻧﺎﻧش
ﺣزب ﺷﯾطﺎن
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ )ع( ﺟﺎن ﻣن اﺳت اطﺎﻋﺗش اطﺎﻋت ﻣن و
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯾش ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣن
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ )ع( ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ او
ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧداﺳت
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ ﺣق اﺳت و ﺣق ﺑﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت از
ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﻧﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐﻧﺎر ﺣوض ﮐوﺛر ﻧزد ﻣن آﯾﻧد
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵
رﺳول ﺧدا )ص( دوﺳت ﻋﻠﯽ ﭘﺎک ﺳرﺷت اﺳت و دﺷﻣﻧش در
ﻗﯾﺎﻣت ﭘﺷﯾﻣﺎن و ﭘر ﺣﺳرت
)ﻧﺻﺎﯾﺢ (٩۵

رﺳول ﺧدا )ص( ﺣق ﻋﻠﯽ ﺑر اﯾن اﻣت ﻣﺎﻧﻧد ﺣق ﭘدر اﺳت ﺑر ﻓرزﻧد
)ﮐﻔﺎﯾﮫ اﻟﻣوﺣدﯾن ج  ٢ص  ٣٩۴اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ(
رﺳول ﺧدا )ص( ﻓرﻣود ھر ﮐس ﻣن ﻣوﻻی او ھﺳﺗم ﻋﻠﯽ )ع(
ﻣوﻻی اوﺳت و ھر ﮐس ﺑﮫ ﻏﯾر از او و ﻓرزﻧدان او ﺗوﻻ ﺟوﯾد ﺑر
او ﺑﺎد ﻟﻌﻧت ﺧدا و ﻣن ﺷﻣﺎ را ﮔواه ﻣﯾﮕﯾرم ﮐﮫ ﻣن و ﻋﻠﯽ دو ﭘدر
ﻣوﻣﻧﺎن ھﺳﺗﯾم و ھر ﮐس ﻣﺎ را دﺷﻧﺎم دھد ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر او ﺑﺎد
)ﻣﻧﺎﻗب ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب(
ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑن وﺣﯾدی ﻗﺷﯾری ﮔﻔت از رﺳول ﺧدا )ص( ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﻣوده ﻣﯾﮕﻔت آﯾﺎ ﻧﻣﯾﺗرﺳد و ﺑراﯾش اھﻣﯾت
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

ﻧدارد آﻧﮑﮫ ﺑﻣﯾرد و دﺷﻣن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗو را ﮐﮫ ﺑر دﯾن ﯾﮭودان ﯾﺎ
ﺗرﺳﺎﯾﺎن ﺑﻣﯾرد و در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺣﺷرش ﺑﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
)ﺣدﯾﻘﮫ اﻟﺷﯾﻌﮫ ﻧﻘل از ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻﺣﺎح اﻟﺳﺗﮫ(
ﻓﺗﺢ ﺧﯾﺑر و دادن ﭘرﭼم ﺑدﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ...
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣۵٧ح (٣۴٩٨
ﺣدﯾث ﻣﻧزﻟﮫ ھﺎرون ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣۵٩ح  ٣۵٠٣و (۴١۵۴
ﺗوﺳل ﻋﻣر ﺑﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر در ﺣﯾﺎت اﯾﺷﺎن و ﺑﻌد ﻋﺑﺎس ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر
)ص( و ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﯾده زﻧﺎن ﺑﮭﺷت اﺳت
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣۶٠ح (٣۵٠٧
ﻓﺎطﻣﮫ ﭘﺎره ﺗن ﻣن اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او را اذﯾت ﮐﻧد ﻣرا اذﯾت ﮐرده
اﺳت
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣۶١ح (٣۵٠٩
ﻏﺿب ﮐردن ﻓﺎطﻣﮫ ﺑﮫ اﺑوﺑﮑر ﺑرای ﺳﮭم ارث و ﻗﺑول ﻧﮑردن
اﺑوﺑﮑر
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١١٢۶ح (٢٩٢۶
ﺧﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص( ﺑﮫ ﻓﺎطﻣﮫ )ع( ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣن ﺑﻣن
ﻣﻠﺣق ﻣﯾﺷود ﺗوﯾﯽ
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣۶١ح (٣۵١١
دوﺳت داﺷﺗن ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن )ع( و ﺷﺑﺎھت ﺣﺳن )ع( ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

)ص(
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣٧١ح (٣۵۴٢
ﻣردم از ﮐﺷﺗن ﻣﮕس )ذﺑﺎب( ﻣﯾﭘرﺳﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﺳر رﺳول ﺧدا
را ﮐﺷﺗﻧد
)ﺑﺧﺎری ج  ٣ص  ١٣٧١ح (٣۵۴٣
ارﺳﺎل ﻋﻠﯽ )ع( ﺑرای ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﺑﺟﺎی اﺑوﺑﮑر
)ﺑﺧﺎری ج  ١ص  ١۴۴ح (٣۶٢
اﺑ و ﺗ راب
)ﺑﺧﺎری ج  ١ص  ١۶٩ح (۴٣٠
ای ﻋﻠﯽ ﺗو از ﻣﻧﯽ و ﻣن از ﺗو ھﺳﺗم
)ﺑﺧﺎری ج  ٢ص  ٩۶٠ح (٢۵۵٢
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ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(

