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ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت
اندیشه و عمل
[تاریخ دریافت31/73/70 :؛ تاریخ پذیرش]31/82/21 :

علیرضا میرزایی

چکیده

و علهی دارد .او در كتهاب روايهی
احمدبنحنبل نگاه تکريمآمیزی به اهلبیهت
خود ،المسند ،فضايل بسیاری را از خاندان رسالت نقل كرده است .در سهخنان منسهوب
به او در كتب شرح حال و كتب تاريخی نیز میتوان نقل فضايل اهل بیهت را مشهاهده
نگاهی خاص و دارای ظرفیتهای ويژهای اسهت.
كرد .نگاه اجاللی او به اهلبیت
برمیشمرد ،به انديشههای شیعه امامیهه نزديه
منزلتهايی كه او برای اهلبیت
است ،مانند مرجعیت علمی ،فضل تقدم در بین صحابه ،واليت و مواالت ،معیار سنجش
نفاق و ايمان ،نبرد برای تأويل در ادامه نبرد برای تنزيل ،همترازی با قرآن و حسهرت و
تنافس صحابه به جايگاه اهلبیت  .او همننین در منازعهه بها مخالفهان همهواره از
جانبداری میكرد .در اين پژوهش بها اجتنهاب از تفسهیر بههرأی ،مطالهب
اهلبیت
متنوعی از او نقل و با ديدگاه شیعه تطبیق داده شده و افقهای نزديه آنهها بازنمهايی
شده است .نگارنده درصدد انتساب احمدبنحنبل بهه لیهر مهذهب خهودش نیسهت امها
نمیتوان از رويکردهای خاص او نیز چشهمپوشهی كهرد .كتابههای حهديثی او بههويژه
المسند و فضايل صحابه مرجع اصلی استناد در اين پژوهش است.
کلیدواژهها :اهلبیت

 ،ابنحنبل ،تقريب ،مرجعیت علمی ،جانشینی.
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مقدمه

هدف توری

همگرایی حداک ری در نواط مشتر و واگرایی حداقلی در نواط اختالفتی

برگرفته از منطت قتویم قرآنتی استت (آل عمتران579 – 573 :؛ انفتال19 :؛

است .این مطل

حدرا  .)57 - 6 :راهبرد اسالمی و قرآنی بترای برختورد مستلمین بتا دیگتران حتتی بتا
غیرهمریشان از اهل کتاب ،همگرایی در نواط مشتر و در عین حال نود جتدی عوایتد

آنها است (آل عمران .)18 - 91 :نود با روش جدال احسن (نحل  )571 /برای ایضاح حت و
بیان منط  ،از تفرقه جلوگیری میکند و در ایداد استبصار متوثرترین شتیوه استت .ایتن

منط نیاز به روز و جدی م اه

ماتلف اسالمی است؛ یعنتی همگرایتی حتداک ری در

نواط مشترکی مانند خدای واحد ،کتاب خدا ،پیامبر واحد ،عتر

،

و اهلبیت پیتامبر

قبله واحد ،منافع مشتر اسالمی ،مرابطه از جهان استالم در موابتل دشتمنان و رعایتت

مصالک و انصاف و ادب در نود عوایتد دیگتران در حتوزههتای اختالفتی .یتافتن نوتاط

مشتر

برای همگرایی ،فضای گفتوگو را تلطیتف متیکنتد و از دامنته خصتومتهتا

میکاهد.

چنین ظرفیتی از توری

در اندیشه ابنحنبتل و نگتاه ختاص او بته پیشتوایان شتیعه

وجود دارد .با توجه به مؤلفههای اصلی عواید شیعه ،بهطور مستلم ابتنحنبتل از جرگته

اعتوادی شیعیان خارج است؛ اما گاهی گفتار ،اندیشه و رفتار او به دیدگاه شتیعه دربتاره

منزلت اهلبیت

نزدیم است.

علمی اهلبیتت

استت (طباطبتایی6 :5397 ،؛ ستبحانی .)19/9 :5151 ،در واقتع تشتاص

وجه تمایز بنیادین تفرر اعتوادی شیعه با اهلستنت ،پت یرش وصتایت و مرجعیتت

اعتوادی و فرهنگی و سیاسی شیعه از اک ریت اهلسنت را از قرون اولیه اسالم با این دو

شاخص میتوان بازشناخت (جعفریان .)71 :5311 ،وصایت ،بار معنایی بیشتری نستبت بته
خالفت در فرهن

اعتوادی و سیاسی شیعه دارد .آنها المه

خدا برای جانشینی پیامبر
درباره وصایت اهلبیت

را واجد حوی از جانت

در ریاست دینی و دنیتوی متیداننتد .ابوالحستن اشتعری

مینویسد:

همه شیعیان گمان میکنند که پیامبر تصریک به امامت علیبنابیطال
و او را با اسم و مشاصا

به جانشینی ختود برگزیتده استت و علتی

کرده
بتر
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امامت فرزندش حسنبنعلی و حسنبنعلی بر امامت برادرش حسینبنعلی و

حسینبنعلی بر امامتت فرزنتدش علتیبتنحستین و او بتر امامتت فرزنتدش
محمدبنعلی و ایشان بر امامت فرزندش جعفربتنمحمتد و ایشتان بته امامتت
فرزندش موسیبنجعفر و او بر امامت فرزندش علیبنموستی و او بتر امامتت
فرزندش محمدبنعلیبنموسی و او بتر امامتت فرزنتدش علتیبتنمحمتدبتن
علیبنموسی و او بر امامت فرزندش حسنبنعلیبنمحمد بنعلیبنموسی بته
نص تصریک نموده است .او در سامرا بود و حسنبنعلی بتر امامتت فرزنتدش
منتظتر

محمدبنحسنبنعلی تصریک کرده است و ایشان در اعتواد شیعه غایت

است .آنها ادعا میکنند که او ظهور خواهتد کترد و زمتین را پتر از عتدل و داد

میکند بعد از آنره پر از ظلم و جور شده است (اشعری.)58 :5177 ،

مرجعیت علمی به معنای این است که اقوال و اعمتال المته

دین ،بعد از پیامبر

در تفستیر و تبیتین

فصلالاطاب (کتالم نهتایی) استت .درحتالیکته اهتلستنت بته
معتود نیستند و مرجعیت اهلبیت

وصایت و نصی درباره اهلبیت

را بهصور

موجبه جزلیه ،ذیل عنوان صحابه و تابعین و تابعین تابعین و اهتل نظتر و المته ابترار و

بزرگان هاشمی قبول میکنند و در موارد تعارض ،نظرا

غیر اهتلبیتت

از علمتای

خود را ارجک بر آنها میدانند (ابنتیمیه 577/7 :5375 ،و همان ،511/1 ،همو.)17 :5171 ،

ابانبنت ل

از محدثین شیعه عصر المه

 ،به مرزبندی کالمی و فوهی بتین شتیعه

و سنی ،با تعیین مرجع علمی نهایی صالک تصتریک کترده استت .نداشتی در رجتال در

تعریف شیعه میگوید:

شیعیان کسانی هستند که اگر مردم درباره مطلبتی از رستول ختدا

کردند ،به فرمایش علی

تأسی میکنند و زمانی که دربتاره گفتتار علتی

گرفتار چند دستگی شدند به فرمایش امام صادق
ا سدی الروفی:5391 ،

1.)57

شیعیان معتودان به مدرسه اهتلبیتت

شاگرد مدرسه و مرت

اهلبیت

اختتالف

استناد میکننتد (النداشتی

در موابتل مدرسته خلفتا هستتند .شتیعیان

میباشند (ابنطاووس.)77:5153 ،
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بنابراین شیعه اعتوادی ،تمایز روشنی با فرق دیگر اسالمی دارد و ابتنحنبتل بتا ایتن

نگاه ،شیعه نیست ولی در ساحت اندیشه و عمل مطال

و رفتارهایی از او ثبتت و نوتل

شده است که به قرالت شیعه نزدیم است .ایتن پتهوهش جستتاری در حتوزه توریت

است و درصدد انتساب فردی به غیر مودورا
برترین صحابه

کالمی و اعتوادیش نیست.

شیعیان امام علی

را به عنوان سرسلسله اهلبیتت

شده است .علی

با فضلترین مردم بعد از رسول خدا

برترین فرد امت می دانند که انبوه فضایلش موج

گزینش او به عنوان وصی پیامبر

بود ،پس او امام بود (فاضل موداد ،بیتا 3.)317 :در مطال

فضیلتها و مررمتهای بینظیر علی

بعتد از پیتامبر

 ،افضتل و

بود .ایشان افضل صتحابه

نولشده از احمدبنحنبل بتر

تأکید شده و آن حضر

برتر از صحابه دیگر

معرفی شده است .عبداهللبناحمد گفت« :شنیدم که پدرم میگفت :فضتایلی کته مطتاب

اسناد صحیک برای علی

نول شده ،دربتاره هتیچیتم از صتحابه نوتل نشتده استت»

(ابنالدوزی ،بیتا593 :؛ الهیتمی المری 4.)575 :5381 ،عبار
ضمنی ،مشیر به فضیلت بیمانند علی

«درباره هیچیم» ،در موایستهای

بین صحابه است .عبداهلل گفت« :پدرم حدیث

سفینه را نول میکرد ،گفتم :درباره تفضیل چه میگویی؟ گفت :دربارة خالفتت ابتوبرر،
عمر و ع مان .گفتم :و علیبنابیطال

اهلبیت

؟ گفت :ای فرزندم علیبنابتیطالت

از

است ،هیچکس با آنان درخور موایسه نیست» (ابنالدتوزی ،بتیتتا 5.)593 :در

نول ابنجوزی بهصراحت و با نامبردن از خلفتای راشتدین ،علتی

قیتاسناپت یر بتا

خلفای قبل معرفی شده است .این نظر تطاب کاملی با اندیشههای شیعی دربتاره منزلتت

علی

دارد.

در منابع شیعی شأن توسیمکننده آتش برای علی

(طوستی )976 :5151 ،ذکتر شتده

است .احمدبن حنبل ضمن پ یرش آن ،تفسیر جالبی از مفاد آن و منزلتت اختروی امتام

علی

و سندهبودن او در میزان اعمال دارد .محمدبنمنصور میگوید:

نزد احمدبن حنبل بودیم ،مردی به او گفت« :ای اباعبتداهلل دربتاره حتدی ی کته

روایت میکنم چه میگویی؟ علی

گفته است که من توستیمکننتده آتشتم».
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به علتی گفتت:

پس احمد گفت« :آیا این حدیث را انرار میکنی که پیامبر

« یحبّم الّا مؤمن و یب ضم الّا مناف »؟ دوست نمیدارد تو را مگتر متؤمن و
دشمن نمی دارد تو را مگر مناف » .گفتیم :بله ،گفتت :متؤمن کداستت؟ گفتتیم
دربهشت .گفت :مناف کداست؟ گفتیم درآتتش .احمتدگفت« :پتس علتی

توسیمکننده آتش است» (الب دادی الحنفی.)377/5 :5156 ،

احمد بن حنبل در جلسه م اکره درباره خلفتای راشتدین ،علتی

را زینتتباتش

خالفت مسلمین میداند .او با قاطعیت اعالم میکند خالفتت بترای علتی

محسوب نمیشود بلره قضیه برعرس است .عبداهللبناحمد گفت:

افتاتاری

روزی پیش پدرم نشسته بودم ،طالفهای از کرخ آمدند و درباره خالفت ابیبرتر

و خالفت عمر و خالفت ع متان و خالفتت علتیبتنابتیطالت

 ،صتحبت

می کردند .پس صحبت زیاد و طو نی شد ،پدرم سرش را به ستوی آنهتا بلنتد
کرد و گفت« :شماها درباره علی

علی

را زینت نباشید بلره علی

الحدید17/5 :5171 ،؛ ابنالدوزی ،بیتا:

و خالفت او زیاد گفتید ،همانتا خالفتت،
 ،خالفتت را زینتت باشتید» (ابتنابتی

6.)593

مطلبی که در ادامه میآید مشیر به نظریه کامل شیعه است که ناقتل آن محوت اربلتی

است .این نظر هرچند با مبانی اندیشه کالمی ابنحنبل ستازگاری کتاملی نتدارد ،امتا در

مرت

او توجیهپ یر است و حاکی از نگرش م بت عالمی شیعی بته او و از ایتن حیتث

متضمن قابلیت توریبی است:

احمدبنحنبل وارد کوفه شد و از عدهای از علمای حدیث آندا ،استما حدیث
کرد و با اینره برای یادگرفتن حدیث خیلی حریص بود ،نتزد یرتی از علمتای

کوفه که مشهور به تشیع بود نرفت ،تا اینره جمعی با احمد صحبت کترده و او
را قانع کردند تا با آن مرد مالقا

مالقا

کرده و از او هم اخ حدیث کند .احمتد بته

او رفت و احادی ی از او فراگرفت .هنگامی که خواست بترود ،آن مترد

عالم گفت درخواستی دارم .احمد گفت برآورده است .گفت دوستت نتدارم از

پیش من بروی و عویدهام را نزد

اظهار نرنم .گفت بگو! گفت« :عویدهام ایتن
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بعد از پیامبراکرم

است که علیبنابیطال

و اعلم از تمام اصحاب آن حضر

از پیامبر

بهترین مردم است و افضتل

است و به همین سب

جانشین و امام بعتد

او میباشد ».احمد گفت« :در این عویده اشترالی نمتیبیتنم ،زیترا
به نامهای :جابر ،ابوذر ،موداد و ستلمان همتین

چهار نفر از اصحاب پیامبر

عویده را داشتند» (اربلی595/5 :5385 ،؛ خوانساری.)375/5 :5339 ،

با توجه به اعتوادا

اعالمی و مشهور ابنحنبل ممرن استت برختی ایتن مطلت

ناشی از اشتباه در نول بدانند؛ اما اگر درست نول شده باشد ،یا ناشی از صتدور مطالت
متفاو

و متناق

را

از اصحاب حدیث است که بر اساس احادیث متعارض بدون تأویتل

نظر می دهند یا در موضع عدم موابله و تر

است.

بر اساس برخی نصوص ،ابنحنبل حضر

جدال در نزد شیعه ،این مطل
علی

انسانی میداند (ابنحنبل .)97 :5171 ،بریده میگوید:

اظهار شتده

را از زمره بهترینها در جامعته

خیبر را محاصره کرده بودیم ،ابوبرر پرچم مبارزه را تحویل گرفتت و کتاری از
پیش نبرد و بازگشت .فردا نیز این رویداد ترترار شتد و متردم حاضتر نگتران

وضعیت بودند که پیامبر

فرمود« :فردا پرچم مبارزه را به کستی ختواهم داد

که خدا و رسولش او را دوست دارند و او هم خدا و رسولش را دوستت دارد
و از صحنه مبارزه جز با فتک و پیروزی برنمیگردد ».بعتد از ستانان حضتر

رسول

مطمتن شدیم که فردا مسلمین پیروز خواهند شد .فردا همته منتظتر

بودند و رسولاهلل

پرچم را خواست و سپس علی

را خواست که دچتار

چشم درد بود .از آب دهانش به چشم ایشان زد و پرچم را به علی

داد و پیروزی حاصل شد (همو.)56/6 :5151 ،

تحویل

در حدیث دیگری که مرمل حدیث پیشگفته است ،اعطای پرچم بته عمتر ،خلیفته

دوم و ناکامی او در گشودن قلعه خیبر نول شده است (همان .)78 :روایت عبدالرحمنبتن

یعلی با نول همان مضمون روایت قبلی ،عبار

(همان .)751/5 :مفاد روایت در فورا

«لیس بفرار» را به متتن اضتافه متیکنتد

دیگر المسند نول شده استت (همتان .)787 :روایتت
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در سنن

ابنماجه در حدیث شماره  551تا «لیس بفرار» نول شده استت (الوزوینتی:5179 ،

منوول ابنحنبل را در کتتاب

 .)71درج حدیث در صحاح مورد اعتماد اهلسنت ،مطال

المسند توویت می کند .در حدیث م کور بر محبوبیت است نایی علی

اهلبیت

در نزد خدا و رسول اعظم

و بینظیربودن در مبارزه بتا کفتار ،تتوأم بتا

ظفزمندیای که فراری در آن نبود ،تصریک شده است.
پیامبر

تأکید فرمودند بر اجتناب از ب

 ،چهره شاخص

و توصتیه جتدی و مصترانه

علتی

داشتند به محبت ایشان .بر این اساس ابنبریده میگوید« :من که از علی ب

داشتم اکنون او محبوبترین مردم بعد از رسول خدا

.)51/6

مرجعیت علمی

اعتواد به مرجعیت علمی اهلبیت
برتری علمی اهل بیت

نزد من است» (ابنحنبتل:5151 ،

از مؤلفههای کالمتی شتیعیان استت .تصتریک بته

و نابرابری دیگران با آنان در در ساحت علم و عمتل ،مبتیّن

پ یرش مرجعیت علمی آنان است .امام حسن مدتبی

خطبهای پس از شهاد

شتدیدی

امیرالمؤمنین علی

در

سبط اکبر رسول ختدا

 ،منزلتت ایشتان را بترای متردم توصتیف

میکند .این روایت در چند فوره از کتاب مسند ابنحنبل وارد شده است« :دیروز متردی
از شما مفارقت کرد که در علم ،از پیشینیان کسی بر او پیشی نگرفته و از پسینیان کستی

به او ناواهد رسید» (همان 7.)171/5 :روایت دیگری با وحد
در عبار

مضمون و تفاو

حاکی از همان معنا است؛ بهجای « یدرکه ا خترون» از عبتار

ا خرون» استفاده شده است که مال معنا نیست (همان.)179/5 :
نابرابری کسی از سلف و خلف با علی

است که از ممیزا

ماتصر

« ادرکته

در علم ،ت بیت مرجعیتت علمتی ایشتان

اعتوادی شیعیان استت .در تأکیتد بتر مرجعیتت علمتی امامتان

احمد در کتاب المسند روایتهای درخور توجهی نول کرده است؛ فردی نول متیکنتد:

«درباره مسک از روی کفش از عایشه سؤال کردم ،مرا به علی
با پیامبر

زیاد مسافر

میکرد ،ل ا مطل

را از علی

حدی ی دیگر ،عایشه گفته است« :این سؤال را از علی

ارجتا داد و گفتت او

پرسیدم» (همان .)711 :مطاب

بپرس کته متالزم پیتامبر
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بود» (همتان .)717 :در جایی دیگر این طور نول شده است« :مستله را از علتی

کن که عالمتر از من است» (همان.)351 :

8

جانشینی پیامبر

سیاق و مهندسی کالم برخی روایتهای نولشده در کت

ستؤال

احمدبنحنبل ،ظرفیت تفستیر

شیعی را دارد ،هرچند ایشان به آن تصریک نررده باشد .براءبنعازب میگوید:
با رسول خدا

در غدیر خم بودیم .پیامبر بعد از نماز ظهر دست علی

گرفت و این جمال

را

را فرمود« :آیا نمیدانید من نسبت به مؤمنین از خودشتان

اولویت بیشتری دارم؟» گفتند بله دارید .فرمود« :آیا نمیدانید من از هر متؤمنی
نسبت به خودش اولی هستم؟» گفتند بله اولی هستید .ایشان دست علی

گرفت و فرمود« :هر کسی من متو ی اویتم علتی

را

متو ی اوستت .ختدایا

دوست بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنانش را!» عمر بعد از این بیتان بته

علی

رسید و خطاب به ایشان گفت« :مبار است بر شما فرزند ابیطالت !

مو ی هر مرد و زن مؤمن شدی» (همان:

9.)175/9

أولیبهتصرفبودن ،مترادف با محبت بهنظر نمتیرستد و از امتری فراتتر از دوستتی

حرایت دارد .اگر محبت و دوستی ،مد نظر پیامبر بزرگوار

بود ،در موام اقرارگترفتن

از مردم ،میفرمود آیا مرا دوست دارید .اما به جای آن فرمود آیا من اولتی بتهتصترف از
شما به خودتان نیستم.

تبریم خلیفه دوم هم با مفهوم سرپرستی تناس

بهصور

دارد .در نحوه تبریتم خلیفته دوم

مضمر ،میتوان سرپرستی را استنباط کرد ،زیرا دوستی امری قلبی استت و بته

صرف فرمایش رسول خدا

نمی توان از جان

کل مؤمنین به آن تفوه کترد؛ امتا اگتر

امری م ل سرپرستی و حرومتت متد نظتر باشتد در ایتن صتور

پت یرش مردمتی در

موصوف شدن به مولی تأثیری ندارد .فهم ابتدایی خلیفته دوم از فرمتایش رستولاهلل

همین معنا بوده که به خود اجازه میدهد در همان مدلس بگوید شما مو ی متن و هتر
مرد و زن مؤمن شدی .اگر موا

خود را دارد.

قلبی مراد باشد هر فردی فوط ح ستان از جانت

ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل 19 /

نول میکند:

عبادبنعبداهلل اسدی از علی

دعو

به اسالم را در حضتور ستی نفتر از بنتیهاشتم

در روز ان ار پیامبر

کرد .در آن جلسه تنها علی

و

مطرح کرد و در ضمن دعو  ،گرونده به اسالم را برادر و خلیفه ختود معرفتی

دریافت پاس انحصاری از علی

(همان 739 :و ابنحنبل:

پاس م بت داد .پیامبر بعد از ترترار دعتو

10.)331/5

او را بترادر و خلیفته ختود خطتاب کترد

در روایت م کور کلمه «و یت» بهکار نرفته است اما از کلمه «خلیفتی» که مشتیر بته

جانشینی است ،استفاده شده است .همننین کلمته «اختو » و «مصتاحبت» در کلمتا

دیگر پیامبر

رسول

همراه بتا «و یتت» آمتده استت و ستیاق ایتن نتو کلمتا

جانشینی بعد از خود را افاده میکند.

ظبیان از علی نول میکند که رسول خدا

فرمتود« :ای علتی

حرومت شدی اهل ندران را از جزیرةالعرب اخراج کن» (همان.)586 :
در برابر پرسش از امار

زیدبنی بع نول میکند پیامبر

حضتر

اگتر متتولی امتر

بعد از ختود ،پاست داد:

«اگر علی

امیر شما شود کته بته آن تتن ناواهیتد داد ،او را راهنمتای هتدایتشتده

پیامبر

خطاب به عموزادگانش فرمود« :کدامتان می خواهتد ولتی متن در دنیتا و

خواهید یافت که راه مستویم را به شما مینمایاند» (همان.)737 :

آخر

باشد؟» کسی جز علی

ولی من در دنیا و آخر

پاس م بت نداد .پیامبر خطاب به ایشتان فرمتود« :تتو

خواهی بود» (همان 11.)178 :دوستی پیامبر

برای همه اقتوام

و پسرعموها حاصل بود ،زیرا شاصیتی بارز و مهربان داشت .پس «و یت» در حدیث،

حاکی از موامی فراتر از دوستی است.
از عایشه روایت شده است پیامبر

گماشت و این امر موج

در جنگی علی

را در مدینه بهجتای ختود

حزن و گریه ایشان شد .پیامبر فرمود« :نمیخواهی نسبت بته

من منزلتی همانند منزلت هارون برای موسی ،بهجز موام نبو

 395و  .)157/57 ،371مفاد روایت در فورا

داشته باشتی؟»

12

(همتان:

دیگر المسند با عبار هتای گونتاگون نوتل

شده است (همان 367 ،389 ،316 ،311 ،317 ،396 ،391/5:و .)365
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جانبداری از اهلبیت
در کتتتاب تدتتارب الستتلف نوتتل شتتده استتت متتوقعی کتته جنتتازه حضتتر

موسیبنجعفر

را از خانه بیرون آوردند ،ندا میکردند امام رافضی به مترگ

خویش از دنیا رفت .احمد حنبل حاضر بود و پنهان میگریست ،اظهار داشتت:

«نه تنها امام رافضیها مرده بلره به خدای بزرگ سوگند امام مشترق و م ترب
در گ شته است» (صتاحبی نادتوانی .)517 :5311 ،ایتن مطلت

نویسنده کتاب روضتا

.)371/5

را خوانستاری

الدنتا  ،تأییتد و تأکیتد متیکنتد (خوانستاری:5339 ،

محدث قمی جانبداری و حمایت قوی ابنحنبل را از اهلبیت

ماالف و حاکمان عباسی تأیید میکند:

هارونالرشید با اینره موسیبنجعفر

را مد

در موابل جریتان

بسیاری زندانی کرد ،بااینحال

در سیاست مملرتی ،صالح نمی دانست که خود را کشنده آن حضتر

معرفتی

کند ،بدین سب

پس از مسموم کردن ایشان دستور داد ،علما و فوهای ب تداد را

موسیبنجعفر

به اجل خود از دنیا رفته است .تنها کسی که از امضای ایتن

در زندان حاضر کنند .آنها پس از مشاهده جنازه ،زیر نوشتهای امضا کردند کته

نوشته خودداری کرد ،احمدبنحنبل بود؛ او را تهدید ،تطمیع و شترنده کردنتد

اما قبول نررد و این افتاار را در تتاری بترای ختود ثبتت کترد (الومتی:5388 ،

.)171/5

هرچند در زمان هارون او محدث جوانی بود ولی با توجه بته قضتاو دیگتران دربتاره

احمدبنحنبل مطل

م کور دور از واقع نیست ،زیرا افرادی تصریک کردهاند احمدبتنحنبتل

در جوانی (اسود الراس) در علم به احادیث شهره بود (ابنعساکر.)767/1 :5151 ،
محو ت اربلتتی نیتتز در شتتهاد

موسیبنجعفر

بنا به شهاد

فوهتتا و افتتراد شتتاخص ب تتداد بتته متترگ طبیعتتی

نامی از احمدبنحنبل نمیبرد (اربلی 5385 ،ق.)731/7 :

عدهای از علمای سنتی شیعه ،احمدبنحنبل با پیشتوای هفتتم شتیعیان

دارای رابطه خاصی بود .از احمد حنبل نول شده است:

ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل 13 /

در روزهای خاصی خدمت موسیبنجعفر

شرفیاب شدم تتا مطلبتی بته او

بگویم .در این هنگام مار بزرگی دهانش را به گوش موسیبنجعفر

نزدیم

کرد .انگار مطلبی گفت .وقتی از این وضعیت فراغت یافت ،موسیبنجعفر

مطالبی به او گفت که من متوجته نشتدم .ایشتان فرمتود« :ای احمتد! ایتن متار

فرستاده ای از گروه جنیان بود .آنان در مطلبی اختالف داشتند و برای رفع آن به
من مراجعه کردند که جوابشان را دادم .ای احمد! تو را به خدا سوگند میدهتم

تا زندهام این مطل

را فاش نرنی ».من تا مرگ ایشان مطل

(شامی 991 :5177 ،و الومی.)171/5 :5388 ،

را آشترار نرتردم

منزلت انحصاری

 ،استت نای

از منزلتهای مورد اهتمام مورخان و محدثان و مترلمان برای اهتلبیتت

خانه آنان در ماجرای بستهشدن درب خانه ها به مسدد نبتوی استت .خانته تعتدادی از
صحابه دری باز به مسدد داشت؛ در دستوری ا هی همه آنتان غیتر از خانته علتی

مسدود شدند .این منزلت در احادیث منوول ابن حنبل تصریک شده و ا هیبودن دستتور
به وضوح بیان شده است .این دلیل روشنی بر تودم و برتتری آنتان بته ستایر مستلمین

است .زیدبنارقم میگوید:

راههایی از منازل تعدادی از اصحاب به مسددالنبی بتاز بتود .پیتامبر

فرمود« :این دربها را جز درب خانه علی
گفتگو نشستند .پیامبر

روزی

ببندید ».متردم در ایتن بتاره بته

برخاست و حمد و ثنای ا هی را بهجا آورد و آنگتاه

فرمود« :به من امر شده درب تمام خانهها جتز درب خانته علتی

را ببنتدم.

شما در این باره مطالبی بیان میکنید .به خدا سوگند متن دربتی را بتاز و بستته

نمیکنم ،بلره به من امر میشود و از امر ا هی تبعیتت متینمتایم» (ابتنحنبتل،

.)16/1 :5661 -5151

مست نیشدن از دستوری عمومی و بستهنشدن درب خانه اهتلبیتت

نبوی به امر خدا ،مشیر به جایگاه ویهه و است نایی آنان است.

بته مستدد
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اگر ا مری در دین با نماز توأم شود یتا موبولیتت نمتاز بته اتیتان آن منتوط شتود ،از

اهمیت بی بدیل آن حرایت دارد .درود و تحیت بته اهتلبیتت
اربعه موسوم به تستبیحا

توصیه اکید نبوی به تسبیحا

حضتر

بته هنگتام تشتهد و

نماز به عنوان ذکر مرمل ،تأکیدی بر موام منیع و انحصاری اهلبیت
رسول خدا

و خاندان اهلبیت

 371و .)371

14

است (همان 313/5:و  13.)173پاداش خدا به درود مردم بتر

 ،مضاعف و چند برابر است (همان،377،377 ،353 ،371 :

محمدبنادریس شافعی معتود به وجتوب صتلوا

اهلبیت

میگوید« :برای عظمت شأن شما این مطل

شما صلوا

در تشتهد استت .او خطتاب بته
کافی است که اگر کسی برای

نفرستد ،نماز او نماز نیست» (الهیتمی المری.)518 :5381 ،

نول شده است که فاطمته

زندگی داشت که پیامبر

میخواهی» و تسبیحا

درخواستت مستتادمی بترای کمتم بته اداره امتور

فرمود « :تتو را د لتت متیکتنم بته چیتزی بهتتر از آننته
15

اربعه را بیان فرمود (همان 511/5 :و  .)581/57این تسبیحا

از هر نماز واجبتی بتا تأکیتد توصتیه شتده استت .امیرالمتؤمنین علتی

«تسبیحا

است.

در موابل سؤال مردم ،نحوه درود بر خود را بیان میفرماید که توأم با

تحیت و درود بر اهلبیت

پیامبر

فاطمته

فاطمه

در شرایط سات جن

معیار ایمان

در روایتهای شیعی ،علی

صفین هم تر نشد» (همان.)779/5 :

میزان و معیتار اعمتال (مدلستی 16)781/61 :5173 ،معرفتی

علی

را معیار و مال سندش ایمان و نفاق معرفی کرده است.

نول میکند پیامبر

بعد

متیفرمایتد:

شده است .او مالکی برای سندش ایمان و نفاق دیگران است .ابنحنبل در کت

خود علی

بعتد از

به من فرمود« :جز مناف ب
17

روایتی

مرا ندارد و جز مؤمن

دوستدار من نمی شود» (ابنحنبل .)583/5 :5151 ،مفاد روایتت در جاهتای دیگتری هتم

تررار شده است (همان .)771 :در حدی ی دیگر ،عبار

«مح

تو نمیگردد مگر مؤمن و

دشمن تو نمیشود مگر مناف » ،وارد شده است که با حدیث اول وحد
و اختالف در جابهجایی عبار

مضتمون دارد

و ضمایر است (همان .)717 :مضمون روایت از ام ستلمه

ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل 15 /

هم نول شده است« :مؤمن به تو ب

.)519/57

نمی روزد و مناف دوستدار تو نمیشتود» (همتان:

18

ابنحنبل ،سندهبودن علی

را در روایتهای دیگر و با کالمی متفاو

نول کترده

است .ابوسعید خدری میگوید« :منافوینِ انصار را بهواسطه ب ضشان نسبت به علتی

میشناختیم» (ابنحنبل.)87 :7771 -5171 ،
از حضر

علی

19

نول شده است که فرمود:

آگاه باشید دو گروه درباره من هال خواهند شد ،محبی که درباره متن چیتزی

فرض میکند که در من نیست و ب

ورزی که بدیای به من نسبت متیدهتد

و به من تهمت می زند .من پیامبر نیستم و به من وحی نمیشتود ولتی در حتد
توانم به کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل میکنم ،پس آننه از فرمتانبری ختدا

به شما امر می کنم باید اطاعت کنید ،چه دلاواهتان باشد و چه نباشد (ابنحنبل،

.)331/5 :5661 -5151

مضمون این روایت در منابع حدی ی شیعه از جملته نهت البالغته ذکتر شتده استت

(نه البالغه :خطبه  571و حرمت 551؛ ثوفی.)186/7 :5361 ،
طهارت ربانی

از هر پلیتدی و ناپتاکی

بر اساس مفاد آیه  33سوره احزاب و حدیث کسا ،اهلبیت

با خواست و ضمانت ا هی مبرا هستند .این از منزلتهای انحصاری آنان است.
انسبنمالم نول میکند« :پیامبر

صبک میرفت و از کنار خانه فاطمه

به مد

شش ماه وقتی بته مستدد بترای نمتاز

عبور میکرد ،میفرمتود« :ای اهتلبیتت نمتاز را

دریابید!» و بعد آیه  33سوره احزاب را که متضمن طهار

میفرمود» (ابنحنبل 159/1 :5151 ،و 198؛ همان.)11/9 :

اهلبیتت

استت قرالتت

ام سلمه پس از نول حدیث کسا از درخواست خود برای ورود به زیر کسا میگویتد

که با ماالفت معنادار پیامبر

مواجه میشود .حضر

رسول

ضتمن ممانعتت از

ورود همسر پرهیزگار خود به زیر کسا میفرماید« :شما انسان ختوبی هستتی»( 20همتان:

.)778/57
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وقتی خبر شهاد حسینبنعلی
اهل عراق آنان را لعنت کرد و گفت:

رسید ،امسلمه همسر پیامبر

بهختاطر ظلتم

رسید و هدیه ای محضرش ارالته کترد .حضتر

فاطمه

خدمت پیامبر

رسول

فرمود« :او و دو فرزندش را ایندا بیاور» .آنها در حدره من ختدمت

فرمود« :پسر عمویت کداست؟» فاطمته
رسولاهلل

رسیدند .پیامبر

پاست داد خانته استت .حضتر

کسای یمتانی را بتر روی آنهتا قترار داد و بتا

دست راستش به پروردگار اشاره کترد و عترض کترد« :ختدایا اینهتا اهتل متن
هستند ،پلیدی را از آنان دور کن و پاکشان گردان( »...همان.)581/57 :

نول این روایتها در کت ابنحنبل ،نشاندهنده اهتمام وی به جایگاه اهلبیتت
و نزدیری او به تفررا اعتوادی شیعه است.
حسرت احترامآمیز به جایگاه اهلبیت

تعدادی از صحابه مورد احترام و ممدوح اهلسنت ،در حسر داشتن یری از مناقت و
منزلتهای علی  ،عضو ارشد اهلبیت  ،بودند .ابنحنبل مطالبی نول نموده استت
است:
که نشاندهنده غبطه و تنافس آنها به جایگاه انحصاری اهلبیت
پس از کالم رسول خدا

درباره مأموریت خطیر و بزرگ علی

با قریش ،عمربنخطاب حسر

در موابلته

آن مأموریتت را متیختورد .رستول ختدا

فرمود« :به خدا قسم مردی از من و همانند خودم را مأمور متیکتنم کته گتردن
شما را بزند و نسلتان را مشاص کند و اموالتان را بگیرد ».عمر در ایتن هنگتام

گفت« :تا آن روز عالقهای به امار

و ریاست نداشتم ولی امید داشتتم بگوینتد

من آن فرد هستم ».در این هنگتام پیتامبر

دستت علتی

مرتبه فرمود« :این همان مرد است» (همو.)61 :5171 ،

را گرفتت و دو

حسر میخورد که وجتود یرتی از آنهتا
عبداهللبنعمر به سه ویهگی امام علی
دخترش را به عود
موج بی نیازی او به اموال باارزش و ثرو دنیوی است؛ پیامبر
او در آورد که برایش فرزند آورد و درب تمام خانهها را بته مستدد جتز درب خانته او
بست و روز خیبر پرچم مبارزه را به او داد (همان.)719/7 :

ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل 17 /

نیز در صحاح مورد اترای اهلسنت ذکر شده

تنافس سعدبنوقاص به موام علی

است .سعد بنوقاص در موابل پرسش معاویه که چرا ابوتراب را دشنام نمیدهی ،پاست
داد:

به دلیل سه مطلبی که پیامبر

درباره او فرمود و اندام داد ،او را هرگز دشنام

نمی دهم که اگر یری از آن افتاتارا

نصتی

متن متیشتد از داشتتن شتتران

سرخ موی برایم محبوبتر بود .5 :معرفتی او بته منزلته هتارون بترای موستی؛
 .7اعطای پرچم در جن

خیبر و معرفی او به عنوان محبوب و محت

رسولش؛  .3وقتی آیه مباهله نازل شد ،رسول خدا

حسین

.)716/6

همراهی با پیامبر

علی

پیامبر

علتی ،فاطمته ،حستن و

را خواست و فرمود« :خدایا اینها اهل من هستند» (الباتاری ،بتیتتا:

در ماموریتهای مخاطرهآمیز

چون سربازی فداکار از روزهای ناست نهضت نبوی تا پایان عمتر بتا برکتت
در کنار ایشان بود و در مراحل شدید و سات و در ماموریتهتا و اقتداما

مااطرهآمیز در کنار پیامبر
نمونه از اقداما

میکند:

ختدا و

علی

با رسولاهلل

بود .در ایندا با استتمداد از مطالت

ابتنحنبتل ،بته یتم

در ابتدای بع تت اشتاره متیکنتیم .ایشتان از علتی

نوتل

به سمت کعبه رفتیم ،پیامبر فرمود بنشتین و بتر دوش متن بتا

رفت .خواستم بلند شوم که احساس ضعف به متن دستت داد و ایشتان وقتتی
ضعف مرا دید پایین آمد و نشستت و فرمتود از دوش متن بتا بترو .از دوش

ایشان با رفتم و پیامبر

بلند شد در این زمتان حتس کتردم اگتر باتواهم،

میتوانم به اف های دوردست آسمان برسم ،سپس با ی کعبه رفتم و بتهتا را

با شرلهای گوناگون از تمام جها

به پایین انداختم و همانند شیشه شرستتم.

سپس بدون اینره کسی متوجه شود به خانههای خود بازگشتیم (ابنحنبل:5151،

.)583/5
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مضمون روایت را با کمی تفاو در عبار  ،خوارزمی در المناق

با عنوان «شترف

صعوده ظهر النبی لرسر ا صنام» نول کرده است (الاوارزمی المری.)573 :5151 ،

همتراز کتاب االهی

اهلبیت

وصیت رهبران و بنیان گ اران هر نهضتتی متضتمن دغدغته اصتلی آنهتا بترای استتمرار

نهضتی است که به وجود آوردهاند .پیامبر
و اهلبیت

برای دوره بعد از رحلت خود کتاب خدا

را به عنوان دو چیز گرانبها وصیت کرده و مردم را به تمستم بته آنتان

سفارش میکند و جداییناپ یری آنان را گوشزد میکند .این بیان مشیر به همتترازی و
حوانیت و راهنیافتن باطل در هردوی آنها است.

نول میکند« :دو چیز گرانبها در بین شما گ اشتم،

ابوسعید خدری از رسولاهلل

یری بزرگتر از دیگری است ،کتاب خدا که چون ریسمانی از آسمان بته زمتین امتتداد
دارد و عترتم .آگاه باشید آن دو از هم جدایی ندارند تا در کنار حوض (کتوثر) بتر متن

وارد شوند» (ابنحنبل.)11/1 :5151،

21

ابنحنبل حدیث ثولین را با چند جمله متفاو

کرده است .بعد از ذکر حدیث ثولین عبار
در پایان ،عبار

جهتدار در کتاب فضایل صحابه نوتل

«اگر به آنها تمسم کنید گمراه نمیشتوید» و

«بنگرید که چگونه بعد از من با آنهتا رفتتار متیکنیتد» وارد شتده استت

(همان 22)81 :5171 ،که اولی به لزوم تمسم و راهنیافتن باطل در ثولین و دومی بته نگرانتی

مضمر رسول خدا
نبرد برای تأویل
حضر

علی

در باب عمل اصحاب به توصیه ایشان اشاره دارد.

در طول حرومت خود با سه جن

تحمیلی داخلی مواجه شد .جنت

جمل به بهانه ناموجه خون خواهی ع مان ،خلیفه سوم ،در سال  39و جن

دوم ،صفین،

با ادامه همین بهانه نادرست و به دلیل نافرمتانی شتامیان بته سترکردگی معاویته از امتام
مستور و صاح
سوم یعنی جن

سیف و خلیفه راشد و راقی به قرالت اهلستنت در ستال  31و جنت

حرورا و مارقین در ماه صفر سال  38با دسیسه شریم سیاسی معاویته،

عمروبنعاص ،و با تداهل عدهای متصل

ظاهربین اتفاق افتاد.

ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل 11 /

و انحتراف ماتالفین و محتاربین در

دانشمندان اهل ستنت حوانیتت امتام علتی

جن ها را تصریک کردهاند (همان579/1 :5151 ،؛ همان 55/1 :و .)11

خطاب به اصحابش فرمتود« :از میتان شتما فتردی

بر اساس روایتی رسول خدا

برای تأویل قرآن خواهد جنگید ،همانگونه که من در راه تنزیل جنگیدم ».عمر و ابوبرر

(برای تطبی خود با کالم) بلند شدند .پیامبر فرمود« :شتما نیستتید بلرته آن فترد کستی

است که در حال تعمیر کفش است» و علی

مش ول به این کار بود (ابتنحنبتل:5151 ،

 23.)98/1در این روایت موایسه معناداری بین صحابه مشهور پیتامبر

است و علی

صتور

گرفتته

از میان آنها ،برای حفظ و استمرار وحی ،مأمور به تأویل صحیک وحتی

شده است که منزلتی بینظیر است.

رابطه اختصاصی و انحصاری با رسول خدا

و اهتلبیتت

در این باش مطالبی مطرح میکنیم کته رابطته پیتامبر

را فراتتر از

رابطه نسبی نشان میدهد که ناشی از نوعی همترازی معنوی و شاصیتی بین آنها است.

این امور درباره صحابه دیگر نول نشده و ابنحنبل بدان تصریک میکند.
) که علی

امیر جماعتی بتود،

در سریه ای (جن

و جهاد بدون حضور پیامبر

مطرح کنند .موقع بازگشت یری گفت ای رسول ختدا

در طتول

مساللی پیش آمد و تعدادی از افراد تصمیم گرفتند در بازگشت گالیه آن را نتزد رستول

خدا

جن

علتی

چنین چنان کرد .رسول خدا به حرفش توجه نررد و از او روی برگردانتد .دومتی

گالیه را تررار کرد و با بیاعتنایی و اعراض رسول خدا
را تررار و با رفتار مشابه حضر

درحالیکه رن

چهره رسول خدا

مواجه شد .نفر سوم گالیته

مواجه شد .وقتی نفتر چهتارم گالیته را مطترح کترد،
از ناراحتی ت ییر یافته بود ،با او مواجه شتد و دو

مرتبه فرمود « :علی را رها کنید! علی از من است و من از اویم و او ولی هر مؤمنی بعتد

از من است» (همان.)751/1 :
وقتی پیامبر مری

24

شد و رحلت کرد ،در خانه عایشه بود ،فرمتود« :علتی را دعتو

کنید بیاید» .عالشه عرض کرد« :آیا ابوبرر را دعو
ندارد دعو

کتنم؟» حضتر

کنید» .حفصه عرض کترد« :آیتا عمتر را دعتو

فرمتود« :اشترالی

کتنم؟» حضتر

فرمتود:
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«مانعی ندارد دعو

کنید» .پیامبر

کنید» .امفضل گفت« :آیتا عبتاس را فراختوانیم؟» فرمتود« :دعتو

را در مدلس ندیتد و چیتزی نفرمتود.

سر خود را بلند کرد و علی

در این موقع عمر گفت جلسه را تر کنید ،آنگاه بالل آمد و برای نمتاز اذان گفتت. ...

(همان.)193/7 :

در روایت م کور ،نبود علی

ناخرسندی رسولاهلل

در آن لحظا

خاص و جلسته ویتهه تلویحتاً مایته

شده است و به همین دلیل بعد از رؤیت مدلس ،کالمتی انشتا

نفرمودند .این روایت مشیر به تمرد ضمنی افرادی از اعضای منستوب بته پیتامبر
خواسته مشاص حضر

درباره فراخوانی علی

در تاری اسالم بعد از امر رسول خدا

به ایداد عود اخو

برادری ایشان که به مواخاة مشهور است ،تنها نصی

میگوید:

رسولاهلل

عمر و علی

است.

امام علی

بین متؤمنین ،افتاتار

شد .سعیدبتنمستی

بین اصحاب خود برادری ایداد کرد ،ختود حضتر
ماندند ،پس بین ابوبرر و عمر اخو

و ابتوبرر و

ایداد کرد و به علتی

فرمتتود« :تتتو بتترادر متتن و متتن بتترادر تتتو هستتتم» (همتتان:5171 ،

رسولخدا
26.)169/5

به علی

از

25.)575

فرمود« :تو برادر و همراه من هستتی» (همتو:5151 ،

ساتگیری و انعطاف ناپت یری دربتاره پایته اصتلی دیانتت ،در ستیره علتی

در

احادیث شیعه نول شده است (ابنبطری  .)713 :5171 ،ابوسعید خدری میگوید که عدهای

از علی

بلند شد و خطبه خواند .از ایشان شتنیدم کته

شرایت کردند ،رسولخدا

مررر میفرمتود« :از علتی شترایت نرنیتد زیترا او در ذا
(ابنحنبل517/1 :5151 ،؛ همو.)565 :5171 ،
جانبازی علی

از طلیعه دعو

27

یتا راه ختدا خشتن استت»

نبوی مورد اذعان همه مورخین است .ابتنحنبتل

بر ماجرای مااطرهآمیز لیلةالمبیت صحه می گ ارد؛ قتریش شتبی در مرته بته مشتور
نشستند ،برخی پیشنهاد دادند وقتی صبک شد او (رستول ختدا

) را بته بنتد برشتید،

عده ای گفتند او را برشید و عدهای نیز نظر به اخراج ایشان داشتند ،خداوند پیامبرش را

ظرفیتهای تقریبی احمدبنحنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل 79 /

به جتای او در بستتر خوابیتد و پیتامبر

از توطته قریش مطلع کرد .علی

خارج شد و در غاری پناه گرفت و مشرکین تا صبک به امید قتتل پیتامبر

نشستند ،اما در بستر علی

از مرته

در انتظتار

را دیدند و خدا کیدشان را خن ی کرد( ...همو111/5 :5151 ،

و .)571/1

نتیجه

ابنحنبل یری از محدثین و پیشوایان فوهی چهارگانه اهلسنت است .تمتایز اعتوتادی او
با شیعه انرارناپ یر است .اما در احادیث و منابع اهلسنت مطالبی از او نول شتده استت

که گاه تفسیر شیعی از منزلت و منوبت اهلبیت
در مواردی همانند بیمانندی علی

را برمیتابد .رویرردهای ابنحنبتل

در فضایل و جن

حضر

برای تأویتل صتحیک

دین در همان مسیر نزول وحی ،اعداب محو را برمیانگیزد .جنت هتای علتی

در

زمان خالفت خود با افرادی بود که رؤسای آنان مورد احترام اهلسنت هستند .ابنحنبل

به مرجعیت علمی حضر

علی

و به اعتتراف برختی از صتحابه و محتدثین متورد

اعتماد اهلسنت ،صحه می گ ارد .احادی ی هم در باب و یت علی

نول میکنتد کته

در منط ت بحتتث بتته تفستتیر شتتیعی بتتیش از اهتتلستتنت شتتباهت دارد .او در منازعتته

اهلبیت

و بنیعباس ،جان

موسیبنجعفر

خاندان رسالت را میگیرد و عالقه و اراد

خود را به

نشان میدهد .این تحوی درصدد انتساب ایشتان بته غیتر موتدورا

م هبی و کالمی او نیست اما ظرفیتت توریبتی او بته تفستیر امامیته در متوارد ذکرشتده

انرارناپ یر است.
پینوشتها

 . 1الشیعة ال ین اذا اختلف اَلناس عن رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله) ،اخ وا بوول علی (علیه السالم) و
اذا اختلف الناس عن علی (علیه السالم) اخ وا بوول جعفربنمحمد (علیه السالم).
 . 2الشیعة ال ین هم تالمی مدرسة أهل البیت علیهم السالم.
 . 3انه علیه السالم أفضل الناس بعد رسول اللّه أنه علیه السالم کان أفضل الصحابة ،فیرون هو ا مام.
 .4ما حد من الصحابة من الفضالل با سایند الصحاح ،م ل ما لعلی رضی اهلل عنه.
 .5یا بسنیَّ ،علیبنابیطال من اهل بیت ،یواس بهم احد.
 .6یا هؤ ء ،قد أک رتم الوول فی علی ،و الاالفة لما تزین علیاً بل علّی زینّها.
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 .7لود فارقرم رجل با مس لم یسبوه ا ولون بعلم و یدرکه ا خرون.
 .8سل علیا فهو اعلم به ا منی.
 .9الستم تعلمون انی اولی بالمومنین من انفسهم؟ قالوا بلی ،قال :الستمانی اولی برل متؤمن متن نفسته؟
قالوا بلی ،قال :فاخ بید علی فوال؛ من کنت مو ه فعلی مو ه اللهم وال من وا ه و عاد متن عتاداه...
هنیتا یابنطال اصبحت و امسیت مولی کل مؤمن و مومنة.
 .10فایرم یبایعنی علیان یرون اخی و صاحبی؟ قال فلم یوم الیه احتد ،قتال قمتت الیته و کنتت اصت ر
الووم ...حتی فی ال ال ة ضرب بیده علی یدی.
 . 11ایرم یوالینی فی الدنیا و ا خرة؟ قالوا علی معه جالس ،فابوا ،فوتال علتی :انتا اوالیتم فتی التدنیاو
ا خرة ،قال :انت ولیی فی الدنیا و ا خرة.
 .12او ماترضی ان ترون منی بمنزلة هارون من موسی ا النبوة؟
 . 13اللهم صل علی محمد و علی آل محمد ،کما صلیت علی ابراهیم ،انم حمید مدیتد و بتار علتی
محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم انم حمید مدید.
 .14من صلی علیَ واحدة صلی اهلل علیه عشرا.
 .15ا ادلم علی ما هو خیر لم من ذلم؟ تسبحین ثالثا و ثالثین و تربرین ثالثا و ثالثین و تحمتدین
ثالثا و ثالثین ،احدها اربع او ثالثین.
 .16علی میزان األعمال.
 .17انه یب ضنی ا مناف و یحبنی ا مؤمن.
 .18یب ضم مؤمن و یحبم مناف .
 .19انما کنا نعرف منافوی ا نصار بب ضهم علیا.
 .20إنم علی خیر.
 .21انی قد ترکت فیرم ال ولین احدهما اکبر من ا خر ،کتاب اهلل عز و جل حبل ممدود من السماء التی
ا رض و عترتی اهلبیتی ،ا انهما لن یفترقا حتی یردا علیَ الحوض.
 .22ما ان اخ تم به لن تضلوا بعدی ...انظروا کیف تالفونی.
 .23ان منرم من یواتل علی تاویله کما قاتلت علی تنزیله .قال فوام ابوبرر و عمرفوال ولرتن فاصتف
النعل و علیَ یاصف نعله.
 .24ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی.
 .25ان رسول اهلل اخی بین اصحابه ،فبوی رسول اهلل و ابوبرر و عمر و علی ،فاخی بین برر و عمر و قال
لعلی انت اخی و انا اخو .
 .26انت اخی و صاحبی.
 .27اشتر ی علیا الناس قال :فوام رسول اهلل فینا خطیبا فسمعته یوول ایها الناس تشتروا علیتا فتواهلل انته
خیشن فی ذا اهلل او فی سبیل اهلل.
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