
 

 

 

 

 

 

 



 عشق  روایت

 هب اهتمام 

 حزین ) زرها ( خوش نظر

 

 

 

 

 



 : نوشتاری رد باب مقدهم

 هچ زیباست روایت عشق از لسان دیگران .

ن  ،  دینشن و خواندن فضائل موال علی بن ابیطالب علیه السالم از زبان هچ دل انگیز است  اندیشمندا

ن   علمای اهل تسنن  . و شارعان و نویسندگان غیر مسلمان  .،  دانشمندا

لت خواهی و دادگستری و هم کسی هک حتی دشمنانش   نتوانسته اند چشم رب فضیلت اه و مناقب و عدا

 ، و عبادت و بندگی رد ربارب خالق یکتا ،  و حلم  ،  و شجاعت ،  و یتیم نوازی ،  عشق ورزی اش هب محرومان 

 و دیگر محسنات او هک از شمار بیرون است رببندند .

 دلبرانوشتر آن باشد هک سِّر خ 

 دیگرانحدیث گفته آید رد 



 

 



 

 

 



ن غیر مسلمان  فضايل علی ) علیه السالم ( از زبان اندیشمندا

 

 

  :رج جرداق مسيحی ردباره این زبرگ مرد امیرالمؤمنين علی )ع( می گویدج 

قت و اترخي گواهی می شناسی زريا حقي رد اگشيپه حقيقت و اترخي ربارب است هچ این زبرگ مرد را بشناسی و هچ ن 

لت انسانی و شخصيت جاوداهن شرق غ دهند هک او  ی عدا ن ندا نصر بی پایان فضیلت، شهید و ساالر شهیدا

  .است

شخصيتی مانند )آاق( علی 
ع( با آن )ای جهان هچ می شد اگر همه نیرواهیت را ردهم می فشردی و رد ره روزگاری 



مودار می کردی اسالم علی )ع( مانند اسالم ساري مسلماانن رد شرايط خاصی عقل و قلب و زبان و شمشیر ن 

نبود، اسالم او از نهاد قلبش مانند جریان آب از سرچشمه جوشش داشت، نیایش ره یک از مسلماانن آن 

ی محمد)ص  ربگزار شد آری این (روز رد آغاز ربای بت اهی قریش بود اما نخستين نیایش علی )ع( رد ربارب خدا

لت خوااهن و  است اسالم مردی هک آنچنان خواسته شده ات رد عشق هب نیکی و یاری ايپمبر رشد کند و رهبر عدا

ی کشتی رد اعماق طوافنهای سهمگين و امواج فتنه گردد   .انخدا

شته است از  ن آدم و حوا رد اترخي بشریت هيچکس مانند علی )ع( و سقراط رد راه حق گام ربندا ردمیان فرزندا

ختند ولی  یک اجتماع نوین و نیازمنديهای اتزه ای بودند هک اصول فرسوده ای را رد هم ريختند و بنیادی نو رداندا

  .مردم هب دشمنی آانن ربخاستند

م از این دو مرد با سرشت انسانی پاک و  من کشیدند ره کدا اما آنها هم مانند کوه رد راه حق پای استقامت بدا

نهاد و ايمانی هک هب خیرو نیکی داشت رد ربارب اشرافيت و سرماهي رپستی و ظلم و  نیروی خرد و دلگرمی روشنی

قدرتهای حکومت افسد مقاومت و مبارزه کرد ره یک از این دو مرد زبرگ رب انسانيت میراثی گرانبها بشمار 



  .می رود

ن اقبل فراموش نشود هک جورج جرداق یک مسيحی است و این مقایسه علی و سقراط از لحاظ یک  مسيحی چندا

سرزنش نمی باشد ولی از لحاظ یک مسلمان این مقایسه مع الفارق است ره چند هک سقراط را رد ره مرتبه ای هم 

  .بشناسند

هچ زبرگ مردی هک بشریت او را مقیاس مردی و انسانيت می بيند، آنچنان هک اگر کسی هب او عشق بورزد و پیرو او 

لت و حق و جوانمردی است، و اگر از محبت او ربکنار باشد، از نیکی و فضائل باشد، عاشق و جویای نیکی و عد ا

  .زبرگی سرزده است

آری انم علی )ع( رد اترخي اسالم انگیزه آرزواهی ره ستمدیده ای است و فریادی است هک از گلوی ره 

  .مظلومی ربمی خیزد ات آنجا هک انم علی )ع( مرادف نهضت و اصطالحات شده است

قطه آسانی کار چيه چیز را نمی توان یافت هک رد اعالمیه حقوق بشر هک سازمان ملل متحد آن را ااشتنر داده وجود از ن 

ر کرده باشد بلکه رد اقنون او چیزاهئی خواهید یافت هک هب مراتب  داشته و فرزند ابوطالب رد اقنونش آن را فرو گذا



  .ربرت و افزون رت است

  .هک سراسر هستی را فرا گرفته اما از قطره اکش یتیمی طوافنی می شودعلی )ع( ردیای مواجی است 

این علی )ع( است هک رد جنگ معنی دیگری می دانست غیر آنکه دیگران می دادنتسن و هب قصد دیگر جنگ 

ن گوهش ازنوا را، مهربانی نسبت هب بيچار گان او را هب می کرد غیر آنکه دیگران می کردند. با زهد جهاد را ربگزید و زاهدا

کارم اخالق هب  شت و رد راه محبت هب ردماندگان کاخ ستمگران را با خاک یکسان کرد چون رد م فتح قلعه اه و امیدا

علی رسیده بود   .حدا

قرن بيستم می آید و انگاه می نگريم هک معانی و ارزشهائی هک از شخصيت فرزند ابوطالب نمودار می شود.همواره 

ن وسیله وافی انسان  رد نفوس زبرگ می گردد و اوج می گیرد، و ادب اخالق دامنه داری را هجيتن می دهد هک بدا

گوهن زمانها هب کمک هم ربمی خیزند ات همه با هم رد آستاهن دوستی  مجسم می شود هب ارجمندرتین کيفيت تجسم واف، و همين

تجليل و 
شت علی )ع( فرو آیند و هماان این دوستی عظیم و این  شت عظیم است هک رد راه آن و زبرگدا زبرگدا

ن لبنان بهم می رسند   .شيب از گذشتن زهار سال و با اختالف زمين اه و شرايط جغرافیائی انبغه معّره و هنرمندا



نهج البالهغ علی )ع( از فکر و خیال و عاطفه آیاتی بدست می دهد هک ات انسانی وجود دارد با ذوق بدعي ادبی و هنری 

  .داشتوی ويپند خواهد 

عبارات بهم ويپسته و متناسب جوشان از حسی عميق و ارداکی ژرف بیان شده با شور و شوق واقعيت زیبا و 

نغز، هک زیبائی موضوع و بیان رد آن بهم آميخته ات آنجا هک تعبیر با مدلول و شکل با معنی چنان يکي می شود و متحد می 

آدمی رد ربارب آن چیزی نيست مگر همانند مردی رد ربارب سيل گردد هک حرارت با آتش و نور خورشید با هوا، و 

کان می دهد   .خروشان و ردیای مواج و تند بادی هک می وزد و ت

  .یا مانند مردی رد مقابل یک پدیده طبيعی هک باید بالضروره و هب حکم جبر، جریان هب آن نحوی باشد هک اکنون هست

گانگی و وحدتی هک اگر رد اجزاء آن  تغيیری داده شود وجود آن از نيب می رود و تغيیر ماهيت می دهد. با بیانی هک با ی

  .اگر ربای ااقتند سخن گوید. گوئی تندباد خروشانی است

اگر فساد و مفسدین را تهدید کند همچون آتشفشانهای سهمناک و رپرغش زباهن می کشدو اگر هب استدالل منطقی بپردازد 

بشری را مورد توهج قرار می دهد، و راه ره دليل و رباهنی را می بندد و عظمت منطق عقلها و احساسات و ارداکات 



و رباهن خود را اثبت می کند و اگر ربای تفکر و دقت دعوت کند حس و عقل را رد آدمی همراه می سازد و بسوی 

گاهن می آنچه هک می خواهد سوق می دهد، و آدمی را با جهان هستی ويپند می دهد و نیرو و قوای ا نسانی را آنچنان متحد و ی

سازد هک حقيقت را کشف می کند و اگر پند و اندرز دهد، مهر و عاطفه پدری و وافی انسانی و گرمی محبت بی انتها رد 

گاه هک ربای آدمی از ارزش هستی و زیبائيهای خلقت و امکالت جهان آفرینش سخن می  آن دیده می شود آن

  .گوید

نور ستارگان رد دل قلب می نویسد و رتسیم می کند بیانی هک بالغتی از بالغت قرآن است، آنها را با قلمی از 

بیانی هک رد اسباب و اصول بیان رعبی هب آنچه هک بوده و خواهد بود ويپند دارد. ات آنجا هک ردباره آن گفته اند گفتار او 

وند و باالرت از سخن مخلواقت است   .پائين رت از کالم خدا

لی )ع( پس از قرآن عالی رتین نموهن بالغت است، و بالغت ادبیات علی )ع( هميشه رد خدمت انشاء ع 

  .تمدن و بشریت بوده و خواهد بود

واقعا سزاوار است هک رد جهان امروز آتش افروزان جنگ و عوامل و مسببين بدبختی ملتها و افراد هب سخنان و 



ن انس انی علی بن ابیطالب )ع( گوش فرا دهند و آن را حفظ کنند و رد کلمات قهرمان اندیشه رعبی، زبرگمرد وجدا

  ....مقابل گوینده زبرگ آن سخنان سر تعظیم فرو آورند

 

  :بولس سالهم مسيحی می گویددکتر 

آری من یک مسيحی هستم ولی دیده باز دارم و تنگ نيب نيستم من یک مسيحی هستم هک ردباره شخصيت زبرگی 

اانن ردباره او می گویند خدا از او راضی است.صفا با اوست و شاید هم خدا هب او احترام صحبت می کنم هک مسلم

ریش را پیروی می  رد و مسيحیان رد اجتماعات خود از وی سخن گفته از تعلیمات او سرمشق می گیرند و دیندا می گذا



ی توان علی )ع( را زبرگتر از همه آنها نمایند، از آنجا هک رد آئينه اترخي مردم پاک و نفس کش بخوبی نمایان هستند م 

  .شناخت

  .او بطوری از وضع رقت بار یتیمان و فقیران متاءرث و غمگين می گشت هک حالت وانتشحکی بخود می گرفت

ر ستارگان است و این خصائص نور است هک پاک و منزه باقی مانده گرد و  ای علی شخصيت تو مرتفع رت از مدا

  .لکه دار و کثيف نمایدغبار نمی تواند آن را 

آن کس هک از حيث شخصيت رثوتمند و غنی است رهگز نمی تواند فقیر باشد، نجابت و شرافت او با غم 

ری و ايمان با لبخند و رضایت ردد و مشقت را می پذريد   .دیگران عالی رت و زبرگتر شده است، شهید راه دیندا

وس است هک رد رعهص پهناور آن روح اه بهم می رسند و هب یکدیگر ای استاد ادب و سخن شيوه گفتار تو مانند اقیان 

  .می ويپندند



 

  :ميخائيل نعیمه مسيحی می گوید

ن، شيوايی بیان،  ن کارزار نيست بلکه او رد روشن اندیشی، پاکی وجدا البته قهرمانيهای علی )ع( فقط منحصر هب میدا

ت و فکر، یاوری و هواداری از رنجدیده اه و ستم کشیده اه عمق و امکل انسانيت، شور و حرارت ايمان، بلندی هم 

زه هک از زمان  رد قبال جفاکاران و ستم اگشيپن، فروتنی رد مقابل حق ره کجا هک تجلی کند نیز قهرمان بوده و هب ره اندا

گاه رپماهي ای است هک امروز و ره روز دیگری هک شوق ما ربای پی رزيی اجتماع  و زندگی آن بگذرد هميشه پناه

هن و افصله ای شدید می شود بسوی آن رو می کنیم   .سعادتمندا

رد هک حتی رد زهار  کان ندا زه هک با هوش و با شخصيت نکته سنج انبغه هم باشد ام رد واقع رب مورخ و نویسنده ای هب ره اندا



داهی مهمی را هک رد دوران آن هب صفحه بتواند تصوري کاملی از علی )ع( نشان دهد و ربای شما مجسم سازد و بتواند رویدا 

وقوع ويپسته هب نحو شایسته ای روشن سازد پس آنچه را هک علی )ع( ردباره آن فکر و دقت نموده و آنچه هک این 

ی خود گفته و عمل کرده است از اموری است هک رهگز چيه گوشی آن را  شخصيت زبرگ رعبی نيب خود و خدا

کار دينشنه و چيه چشمی آن را ندیده الب  ته آن خیلی رتشيب از آن است هک با دستش نمودار و یا با قلم و زبانش آش

 کرده است

 

  :گاربيل دانگیری ردباره شخصيت علی )ع( می گوید



شخصيت علی )ع( دارای دو خاصيت ربجسته و ممتاز است هک رد چيه یک از قهرماانن زبرگ نمی توان یافت 

  .ن قهرمانی و امام ره دو را دارا بودنخست آنکه علی )ع( رد عين حال هک غنوا 

سردار جنگی شکست انپذري و عالم الهی و فصيح رتین خطبای صدر اسالم بشمار می رفت. آیا ممکن است 

کات مهم  )روالن( و )بایار( دو قهرمان مشهور اترخي اروپا را تصور کرد هک متون مقدس را استاداهن تفسیر نموده و ن

نجيل را شرح دا 
ده و از باالی منبر نطق نموده و بغرنج رتین معضالت اقنون مدنی و اقنون جزا راحل تورات و ا

 نمایند؟ 

آیا می توان )سن تماس داکن( و )سن ژان کرزي و ستوم( یا)سوهن( روحانی زبرگ مذهب را رد نظر مجسم کرد هک 

 د؟ شمشیر بدست هب خيل دشمنان هجوم کرده و ديواراهی محکم رتین ژداه را فرو رزين

هب اسالم مورد ستایش و تکريم است و بی آنکه او  خاصيت دوم علی )ع( این است هک از نظر تمام مذا

هب اسالمی او را پيشوای خود می شناسند، رد صورتی هک پيشوایانی از قبيل  خود خواسته باشد، تمام فرق و مذا

  .ند و از نظر کليسااهی دیگر طرد شده اندفقط مورد احترام کليسااهی خود هست  ()نسطوريوس ( و )فوسيوس( و )لورت



ع( خطيبی زربدست و نویسنده ای تواان و اقضی عاليقدری می باشد و رد صف مؤسسين و واضعين مکتب )علی 

همچنين از لحاظ 
کام منطق و  کاتبی هک او اتسيس نموده از لحاظ صراحت و روشنی و استح اه مقام اول را دارد، و م

  .قی و تجدد امتیاز داردتمايل بارز آنها هب رت

علی )ع( بلند همتی و نجابت را رباستی از حد گذرانده بود، بالغت علی )ع( هب پاهي ای است هک گوئی سخن را مانند 

  .جواره رتاشی می دهد

 

  :توماس کاراليل می گوید

حتی اقوام و ااقرب  ايپمبر اسالم سالیانی رداز رسالت خود را هب عالمیان ابالغ می نمودند و اشراف قریش و



 او با او مخالفت می کردند ات اینکه روزی می گفت: آیا کسی هب یاری من و اعالء کلمه حق قیام خواهد کرد؟ 

ساهل بنام علی بود هک تمام زبرگان مکه و اکارب قریش و اقوام و  61تنها کسی هک دعوت او را اجابت نمودند نوجوانی 

کار بيهوده و بازی ااقرب او، صاحب دعوت و انصر، او  دنتسن هک این را مضحکه نمودند و لکن اشتباه نمودند و ندا

  .نيست

نمی توانیم از ستایش و مدح علی خودداری کنیم زريا جوانی بود شريف القدر و زبرگ منش، سرچشمه رحمت و 

ترین شاهد این مدعا لطف و رأفت آميخته بود و عدل و داد تنها شعار اخالقی این قهرمان مذهبی بشمار می رفت به 

ن خود رد باب قصاص اقتل گفت و فرمود: اگر من زنده ماندم  عبارتی است هک شيپ از رحلت خود با فرزندا

  .عفو یا قصاص ضارب با خود من و اگر رد گذشتم این فسخ زعيمت کرد. کار با شماست

ست فقط یک ضربت هب او زبنید و اگر از ولی اگر خواستید او را قصاص کنید رد ربارب ضربتی هک هب من وارد آورده ا

  .او ردگذرید و خطای او را ببخشید هب رپهیزگاری و جوانمردی زندیکتر خواهد بود



 

 :رودلف ژایگر آلمانی می گوید

ن معدود اسالم بود و علی )ع را رد کشوراهی خارج  )رد صدر اسالم علی بن ابیطالب )ع( يکي از دانشمندا

شناختند رد صورتیکه مردی جوان بشمار می آمدو کمتر اتفاق می افتاد هک یک دانشمند  بخصوص رد اريان خوب می

  .جوان بتواند رد خارج از زادگاه خود معروفيت و احترام پیدا کند

يکي از علل ارادت اريانیان هب علی )ع( معروفيت و احترامی است هک وی هب غنوان یک دانشمند رد اريان 

  .داشت

ئن دااگشنه جندی شاپور )واقع رد خوزستان امروزی هب همين جهت قبل از علی )ع( دعوت کرد  )از سقوط مدا



هک ربای تدریس هب آنجا ربود و علی )ع( هم می خواست عازم اريان شود ولی جنگ رعب و اريان شيپ آمد و 

 .علی )ع( فسخ زعيمت کرد

 

  :رد کتاب علی بن ابیطالب می نویسداستاد فؤاد افرام بستانی مسيحی، استاد ادبیات رعبی رد بیروت 

ن رد پیرامون آن قلمفرسائی  بی است هک مورخان و دانشمندا علی بن ابیطالب )ع( دارای شخصيت جذا

یت او  ن هب هدا کان و زاهدا نموده اند. و عقول نقادان و اشخاص فکور رد فهم این شخصيت کوشش کرده اند و سال

زري رپچم آن حضرت قد افراشته اند. و اختالف آراء و نظریات متباین رد راه پیموده اند و بسیاری از ادباء رد 

  .صداه سال ربای افزونی ظهور مقام بلند و عقل نیرومند او بوجود آمده



 شگفتا عظمت این مرد زبرگ ات هچ حد است و علو مقام این مجسمه ادب ات هچ پاهي است؟ 

  .وی بودعلی )ع( دارای روح زبرگ و اخالص شدید و ايمان ق 

پسر عمویش خود را می  )ع( رد هموار ساختن راه اسالم هک دین جدیدی بود و خوشنود کردن پيغمبر)ص)علی 

خت. رد آن موقع هک پيغمبر)ص( انچار شد هب مدینه فرار کند، علی )ع( بجای آن حضرت قرار گرفت و هب  گدا

د   .خود کوچکترین رهاسی راه ندا

 مبارزه با بت رپستان و مشرکان بسر ربد و بقیه را رد اتتیاجات و اتتراضات علی )ع( نیمی از عمر خود را رد

  .صرف کرد و با مردان و یارانی انيس و جليس شد هک اغلب آنها معنی اخالص را نمی فهمیدند

گام هک دید هجيتن زحماتش مانند رذات متالشی شده دست هب گریبان شد و رد صالحيت بشر  علی )ع( رد آن هن

گان از دست می دهند حیات و زندگی را مالمت نمودربای   .اصالح کش کرد و وقتی دید حق را نفهمیده. هب رای

 

حکمت زند پسر ابوطالب رپمعنی و زیبا است عقل بی ردنگ و خالص و بی نشان او حکمت را گرفته و رد بوهت 



خت سپس بصورتی چنان زیبا نشان داد هک هستی را هب اهت    .زاز رد آورداندیشه خود فرو گدا

 پس علی )ع( شيب از ره کس حکیم است، او رد تمام مواعظ و خطبه اهی خود

  .فیلسوفی بی مانند است 

 

  :جبران خليل جبران فیلسوف و شارع زبرگ مسيحی لبنان می گوید

همنشينی اه داشته است
، و هب عقیده من پسر ابوطالب اولين قدیسی است هک با روح کلی مالزم شده و با او 

آهنگهای ابدیت را از روح کلی دینشه و رد گوش قومی هک از این گوهن نغمه اه دينشنه بودند. منعکس ساخته است. 

  .ره کس از او خوشش آید رب فطرت توحید است و ره کس هک با او دشمن است از انباء جاهليت است



را رب زبان داشت و قلبش از شوق  پسر ابوطالب شهید راه عظمت خود شد. رد حالتی از دنیا گذشت هک نماز

لقای رپوردگار سرشار بوده ارعاب حقيقت مقام و موقعيت آن حضرت را نشناختند ات آن زمان هک مردانی از 

تشخیص دادند
  .اريان ظهور کردند هک گوره را از سنگرزيه 

 

  :بارون کاراديفو می گوید

کار و معجزاتی نشان داد و ايپمبر هب او مهر ورزید و ع( همچون قهرمان شکست انپذري دوشادوش ايپمبر پي )علی 

اطمينانی عميق هب وی داشت ات آنجا هک یک روز رد حالی هک هب وی اشاره می کرد چنين گفت:ره کس را من 

سرور و آاقيم تو نیز سرور و آاق هستی. علی )ع( قهرمانی رزمنده و شهسواری پاک نهاد و پاکباز و امامی شهید بود هک 



ئی نهفته بود روحی   .بس عميق و آرام داشت هک رد ژرافی آن اسرار خدا

 

استاد سلیمان کتانی دانشمند و ادیب مسيحی رد کتاب )االمام علی نبراس و متراس( یا امام علی )ع( مشعلی و ژدی 

  :می گوید

  ....هچ کم اند کسانی هک از سرنوشت علی بن ابیطالب )ع( تبرت گرفته باشند

شان ماهي بگیرد و ربفراز نسل اهی بشر همچون مشعلی فروزان نهاده باشند ات با سوز و فروز ويپسته ای راه زندگی از ای 

  .بشریت را روشن سازند

ی مانند هک رد میاهن پهنه اهی معبدی هب پا ایستاده و سنگين اهی توانفرسا را رب دوش گرفته باشند ات ب و یا همه کمی، هب ستونهائی 



  .اهیش هب مناره اه نور افشاننداز فراز بلندی 

بسان کوهسارند، هک وزش تند باداهی باران رزي و رغش ارباه را هب سينه می گیرد، ات از چشمه ساران دامنه اش 

جویباراهيی با ربکت و لطف و زیبائی ربدشت اه روان گردند. رد میان همين گروه کم شمار چهره علی بن ابیطالب 

  .)ع( می ردخشد

اههل ای از اتبش رسالت. رد اتریک رتین شبی هک طوالنی سیاهی اعصار و قرون را با خود داشت، و  آن هم رد

  ....آدمی را هب زري خرواراه ستم و انحراف هب گور سرد خاموشی و فراموشی خوابانده بود

د و فضائل هک نمی شود کسی بدا  ن دست یابد و هم طراز مردی هب وجود آمد با گنجينه اهئی گرانبار از مواهب و استعدا

  .نوابغ و قهرماانن زبرگ نشود

سخن را هب علی بن ابیطالب )ع( کشاندم، آبی پاک هک عطش مرا فرو بنشاند و ماهي تسلی خاطر من است.ای سرور 

 و سزاست هک هب جای فراهم آمدن هب خدمتت ردباره ات اختالف پیدا کنند.؟   من! آیا این روا 

هم رو هب آستان علی بن ابیطالب )ع( آورم و سخن آغاز کنم، و می دانم هک رد آمدن با این مناجات، می خوا 



  .هب آستان وی کم رت از رد آمدن هب محراب نيست

آن علی )ع( هک رد مکه زباد و شصت سال زبیست و سپس شهید شد با گذشت چهارده قرن هنوز زنده است و 

  .فرسودگی کفن را هب خود ندیده است

کان و زمان محصور دارد، جز سخن رپدازی و رتتيب ره سخنی رد باره علی بن ابیطالب )ع( گفته شود، هک او را رد م

الفاظ نخواهد بود. گام رهگز هب محراب این سرور زبرگوار نخواهم نهاد، مگر هب حالی هک سر از تعظیم و ستایش رب ردگهش 

  .اشمفرو افکنده، و مهر سکوت رب لب، و گوش پند نوش فرا داده ب

  .رد دست او شمشیری ردخشان و ربان و روان بود با دو لبه: لبه ای رب سپرو دیگر لبه رب کاغذ

لت کار ااقتعدی، هب خاطر رب قراری نظم و حق و عدا کار مسلحاهن، و جبهه پي   .و رد دو جبهه مبارزه می کرد: جبهه پي

 دو دستش، پارسايی و بخشندگی دو بالند هک او را هب عفت و راستی رد وی چنان محکم و رپ صالبت است هک سپر و تيغ رد

ساهي خویش گرفته اند: تقوی و ايمان دو احساس صمیم و واف دارند و دو چشمه پاک هک رد سينه اش نفوذ کرده و از 

ختن بت اهی کعبه هب کار می آیند و رد همان حال او را  زبانش جوشیده است، چنان هک او را چون شمشیری رد رباندا



  .قبله اهل اسالم می سازند

نش احساسند و رد بیانش رباهن و  لت، دو صفت همراهند و دو گردن بند بی همتاو ردخشان... رد وجدا حق و عدا

رد شمشیرش ربان. عشق و اخالص، دو رشته متينی بودند هک دل و زبانش را هب هم می ويپستند... و بشریت را با 

گا   .هن می نمودندهمه گروهها و ژناداهیش رد نظرش ی

مواهب و فضائلی رد شخصيت علی بن ابیطالب )ع( شکل گرفت و تبلور یافت هک انسان، ارزش خویش را 

  .از او می گیرد و هب او مديون است

از علی بن ابیطالب )ع( پوزش می خواهم اگر نتوانستم بخوبی از عهده ربآيم هک او خوب رتین پوزش پذريان 

  .است و سرآمد بخشایشگران



 

  :کار و شارع مسيحی معاصر می گوید

کار انپذري حق، ای یکپارهچ رتین مردان قرون دريین..... ای دست  سالم رب تو ای رپچم دار حقانيت ان

..... دست آسمان..... دست زمين   .....خدا

ر انپذري سالم رب تو ای امیرالمؤمنين..... ای انسان فناانپذري، انسان جاودانی، تو ای علی ای مرد تکرا 

اترخي..... تو شمشیر ربهنه رب دست رد وحشی رتین ادوار اترخي زندگی، بخاطر نجات بشر از چنگ ظلمت، 

گاه قلب  بخاطر راهئی بندگان گمنام و بیگناه خدا از سیه چال زندگی، متين و مطمئن و سرافراز سينه بازت را پناه

  .يختیمحبت رپور نغمه رپدازت را طپش هب طپش هب پای حقيقت ر



ری اهی پایان انپذري هب هم آميختی صمیماهن استدعا می کنم،  ...شبها خودت را بخاطر راحت خواب ردماندگان با بیدا

  .ای شاه مردان، پذريا باش

ردود بی پایان يکي از بندگان مسيح را هک رد مقابل عظمت روح تو زانو هب زمين زده است. من هب همان مسيح هک می 

طمئنم هک اگر مسيح زنده بود با امکل صمیميت همراه من رب شرافت یکپارهچ تو، هب عدم نیازت هب فکر رپستم سوگند، م 

  .آفریننده و سپهر رپوازت ردود می فرستاد

 

شمّيل مارتیاليست معروف میگوید
  :دکتر شبلی 



ن نموهن ای مانند او علی زبرگ زبرگان جهان و تنها نسخه منحصر بفردی است هک رد گذشته و حال شرق و رغب جها

  .را ندیده است

 

  :فؤاد جرداق مسيحی می گوید

ره گاه دشواريهای زندگی هب من رو می آورد و از رنج روزگار آزرده می شوم هب آستان علی )ع( از اندوه خود پناه 

کاران همچون رعد و ربشکست خوردگان یاوری دلس  گاه ره ماتمی است، او رب ستم وز و مشفق می ربم زريا او پناه

 . است



 

ن مسيحی می گوید   :جرجی زیدا

 .اگر بگويم مسيح از علی باالرت است عقلم اجازه نمی دهد و اگر بگويم علی از مسيح باالرت است دینم اجازه نمی دهد

 



 ابوالفرج ارهون مشهور هب ابن العبری ـ مورخ و دانشمند مسيحی ـ می گوید :

 احتجاجعلی ) علیه السالم ( مرد عقیده و 

ن حضرت رسول اکرم ) علی»  صلی اهلل علیه و آهل ( را  ) علیه السالم ( بود هک رد عصر خلفا ، خأل انشی از فقدا

جبران نمود . او مبارزات عقیدتی را ، پس از پيغمبر ) صلی اهلل علیه و آهل ( رب عهده داشت . احتجاجات و 

  مناظرات آن حضرت ، رد اترخي گواه این مدعی است

ن مقام واالی نبوی حاصل شده بود ، رپ می کرد و کتاب و جود مقدس حضرتش ، رد کنار خلفا ،خأليی را هک از فقدا

است ؛ هک « لوال علی لهلک عمر » : اهی شيعه و سنی ، سرشار است از این گوهن مسايل ، و نموهن بارزش سخن عمر

قل هفتاد بار آن ، رد اترخي ضبط گردیده است   « .حدا



 

گليسی ـ می گوید : ن
کلسون ـ محقق و خاورشناس معروف ا لين ني  رينولدا

 فضايلی ردیا 

ربجستگی اه و فضايل بسیار داشت . او هوشیار ، دور اندیش ، شجاع ، صاحب رای ، حلیم  )علی ) علیه السالم »  

 « . ، وافدار و شريف بود 



 

 ردوازه ی شهر علم

 گوید : المنس ـ خاورشناس معروف بلژيکي ـ می

ربای علی ) علیه السالم ( این بس است هک تمام اخبار و معارف اسالمی ، از او سرچشمه می گیرد ، او حافظه و »  

ن ، اخبار و احادیث خود را ربای وثوق و اعتبار هب او  نیروی تفگش انگیزی داشته است . همه علما و دانشمندا

ز دوست و دشمن ، مفتخرند هک گفتار خود را هب علی ) علیه السالم ( می رسانند . علمای اسالم از مخالف و موافق ، ا

 « . مستند کنند ؛ هچ گفتار او حجيت قطعی داشت و او ردوازه ی شهر علم بود ، و با روح کلی ويپستگی کامل داشت 



 

 نموهن کامل تقوی

گليسی ـ می گوید :  ن
 ويل دورانت ـ خاورشناس مشهور ا

رد جوانی ، نموهن کامل تواضع ، تقوا ، نشاط و اخالص ، رد راه دین است . خوش منظر و نیکو علی ) علیه السالم ( » 

 « . خصال ، و رپ اندیشه و ردست پیمان بود 



 

 ستاره ردخشان علم و ادب

 دکتر بولس سالهم ـ ادیب و حقوق دان زبرگ مسيحی ـ می گوید : 

دانشمند ، او را ستاره ردخشان آسمان علم و ادب می بيند ، و علی ) علیه السالم ( هب مقامی رسیده است هک یک » 

کارات او تکیه دارد .  گارش او پیروی می کند ، و یک فقیه ، هميشه رب تحقيقات و ابت یک نویسنده ربجسته ، از شيوه ن

بود حکم می کرد ، و  علی ) علیه السالم ( رد قضاوت اهی خود اانثتسيی اقيل نمی شد ، و هب طور مساوی آنچه را هک شایسته

شت . علی ) علیه السالم ( همواره از وضع رقت بار یتیمان و فقیران بسیار  تفاوتی میان ارباب و بنده نمی گذا

 « . متأرث و غمگين می شد 



 

 شیر خدا 

کايی ـ می گوید :  واشنگتن ارونیک ـ محقق و نویسنده آمری

ی ژناد رعب ، يعنی قریش بود . او دارای  ه خصلت زبرگ : علی ) علیه السالم ( از ربجسته رتین خانواده اه»  

 شجاعت ، فصاحت ، و سخاوت بود .

شیرخدا ( نمود ، لقبی هک پيغمبر ) صلی اهلل علیه و آهل ( هب او عطا  ) روح دلیر و شجاع او بود هک او را شایسته غنوان 

  . فرمود



 

ن رغبی پای منبر علی ) علیه السالم  ( دانشمندا

 یان ـ دانشمند مسيحی ـ می گوید :نویس 

اگر امام علی ) علیه السالم ( این خطيب با عظمت و این گوینده ی زرب دست ، امروز رد همين عصر ، رب منبر »  

ن جهان ربای  کوهف می نشست ، شما می دیدید هک مسجد کوهف با آن همه وسعت ، از مردم مغرب زمين و دانشمندا

 « . علم علی ) علیه السالم ( موج می زد استفاده از ردیای خروشان 



 

 علی ) علیه السالم ( مظهر حق

 ميخائيل نعمیه ـ نویسنده صاحب نظر و متفکر مسيحی رعب ـ می گوید :

ن اهی جنگ نبود ، قهرمانی بود رد صفای »   قدرت نمايی و قهرمانی امام علی ) علیه السالم ( تنها رد حدود میدا

ن ، و سحر بیان ، و حرارت ايمان ، و عمق روح انسانيت ، و بلندی همت ، و رنمی  بصیرت ، و طهارت وجدا

گال متجاوز و ظالم ، و فروتنی ربای حق هب ره صورت و مظهری هک  طبيعت ، و یاری محروم و راهيی مظلوم از چن

 آن بگذردحق ربایش تجلی نماید ، این نیروی قهرمانی هميشه محرک و انگیزنده است گر هچ روزگاراه از 



 

لت  شهید عدا

گليسی ـ می گوید :  ن
 کاراليل ـ فیلسوف زبرگ ا

ريم و هب او عشق بورزيم ، هچ او جوانمردی است بس »  ما را نمی رسد جز آن هک علی ) علیه السالم ( را دوست بدا

نش خیر و نیکی می جوشید ، از دلش شعله اهی شور و حما  ه زباهن می زد عالی قدر و زبرگ نفس ، از سرچشمه ی وجدا

، شجاع رت از شیر ژیان بود ولی شجاعتی ممزوج با لطف ورحمت و عواطف رقيق و رافت ... رد کوهف کشته شد ، 

ند خود عادل می دید ، شيپ از مرگش ردباره ی ن شدت عدلش موجب این جنایت گردید ، چنانکه ره کس را ما



ضارب هچ کار کنم [ و اگر رد گذشتم کار هب دست شما اقتل خود گفت : و اگر زنده ماندم خودم می دانم ] با 

زنید ، اگر رد گذرید هب تقوا زندیک رت یک ضربت است ، اگر خواستید قصاص نماديي رد ربارب یک ضربت تنها 

 است . 

 

 علی ) علیه السالم ( شعله اهی فروزان رد دل اه

 جرج جرداق :

روزان رد دل اه ، و حرارتی نیرو بخش رد جان اه ، و منطقی علی بن ابی طالب ) علیه السالم ( شعله اهی ف »  

شفابخش رد عقل اه است . او مستند شناخته و معتقد است هک ايپمبر ) صلی اهلل علیه و اهل ( اسالم وصيت کرده ، 



ولتر از  و حتی از صحاهب ، قلم و دوات خواسته هک حضرت علی ) علیه السالم ( را هب جانشينی خود کتباً منصوب کند .

اجرا نشدن این وضعيت متأسف است و می گوید : آخرین اراده ی ايپمبر اسالم ) صلی اهلل علیه و اهل ( اجرا 

، زريا او علی ) علیه السالم ( را هب جانشينی خود منصوب کرده بود ، و حال آن هک پس از مرگش ، عده ای «نشد

 « . ابوبکر را ربگزیدند 

 

 کوه استوار

  جرج جرداق :



آری علی ) علیه السالم ( رد گذرگاه اترخي هب غنوان امام حق و نیکی ، همانند کوهی استوار قرار گرفته ، هب گوهن ای » 

هک حوادث کوبنده و باداهی سخت ، آن را متزلزل نمی کند . آانن هک با علی بن ابی طالب ) علیه السالم ( 

ا گمراه ساختند و سرانجام سرهب زري خاک فرو ربدند و خاموش شدند و دشمنی می کردند هم خود گمراه شدند و هم دیگران ر 

  . ان اهی آگاه باقی نماندنساز آن اه انم و نشانی ، جز لعن و نفرین ا

ن  ن پاک انسان اه ، آن اه را از نيب رفته و ذليل می شمارد ، اگر گناه و زشتی و تبه کاری ، رد اگشيپه وجدا وجدا

 « . شد آن اه هم ارزشی دارند انسان ، ارزش داشته با

 

 شهید زبرگوار



 جرج جرداق ـ ادیب و نویسنده مشهور لبنانی ـ گوید : 

عالهق علی ) علیه السالم ( نسبت هب مردم ، و محبت و دوستی مردم نسبت هب علی ) علیه السالم ( ، گواه آن » 

ر نیکی باشد و رد راه  علیه السالم ( همان شهید  ) آن شهید شود ، علیاست هک زبرگوار حقيقی ، کسی است هک دوستدا

 « . زبرگوار است 

 

 سلطنت ربدل اه

 جرج جرادق :



ای دنیا هچ می شود اگر تمام نیرواهی خود را فشرده سازی ، و رد ره زمان مردی چون علی را ، با خرد و قلب و »  

 مردم حکومت نکرد و رسالتش ربای چون امویان رب)زبان و ذوالفقارش بیاوری . اگر هچ علی ) علیه السالم

د . وژيگی اهيی هک او هب غنوان یک  چنان حکومتی نبود ، اما حکومت رب دل اهی مردم پاک سیرت را از دست ندا

  . انسان نموهن و واال داشت ، این شایستگی را هب وی داد هک رب دل اه سلطنت کند 

 

 قطب عالم اسالم

 جرج جرداق :

گاهن بود ، علی بن ابی طالب »    ، رد خرد ، ی



 او قطب اسالم و سرچشمه ی معارف و علوم رعب بود ،

ری کرده ، یا رد وضع آن ، سهیم و   رد ، مگر آن هک اساسش را علی علیه السالم پاهي گذا چيه دانشی رد رعب وجود ندا

 .  شریک بوده است

 

 ( متالطم نشدن ردیای وجود علی ) علیه السالم

 جرج جرداق :

اهی عالم ؛ آب حوض ، آب استخر ، آب ردیاهچ و آب اقیانوس اقبليت تالطم را دارد ، ولی چیزی  آب»  



 « . هک متالطم نشد ، ردیای وجود علی ) علیه السالم ( بود هک چيه کس و چيه چیزی نتوانست آن را متالطم کند 

 

لت  علی ) علیه السالم ( کشته عدا

لت   امام علی ) علیه السالم ( دارد : جرج جرداق کالم رسايی ردباره عدا

لته »  لت خویش رد محراب نمازش کشته شد « قتل فی محراهب لعدا  « . علی ) علیه السالم ( هب خاطر عدا



 

ر کننده ربدگان  بیدا

  : نظر علی ) علیه السالم ( و عمر بن خطاب را مقایسه نموده ، می گوید« ربدگی » جرج جرداق مسيحی رد بحث 

: مردم را چرا هب بندگی گرفتید ؟ و رد حال هک ماردانشان آانن را آزاده زاده اند  این گفتار متوهج اربابان عمر گفت  

 است و جز نصيحتی شيب نيست . ولی علی بن ابی طالب 

ر می کرد و می فرمود   : ) علیه السالم ( ربدگان را بیدا



وند تو را آزاد آفریده است  »  « . بلندی اندیشه را بنگر  «بنده ی دیگری مباش هک خدا

 

 علی ) علیه السالم ( شهید عظمت خود

 جرج جرداق رد جای دگر کتابش می نویسد : 

همنشين بود ؛ علی» 
علیه  ) رد نظر من ، فرزند ابوطالب ) علیه السالم ( نخستين مرد رعب بود هک با روح کلی ، یار و 

رد هک نماز را رد میان دو لب داشت ، او با دلی سرشار از السالم ( شهید عظمت خود شد ؛ او رد حالی جان سپ 

گان پارسی آانن  عشق خدا رد گذشت . اتزیان ) رعب اه ( قدر و مقام راستين وی را نشناختند ات آن هک از همسای



 « .مردمانی ربخاستند هک گوره و سنگرزيه را هب خوبی از یکدیگر باز شناختند 

 

 بسیار زريک و سرعي االرداک

 رج جرداق ـ نویسنده ی مسيحی رعب ـ می گوید :ج 

ـ رد منبر ، با آرامش خاطر و اعتماد کامل هب خویشتن و سخن عادالهن ی خود ، می  )علی بن ابی طالب ) علیه السالم »  

ایستاد و سخن می گفت : او بسیار زريک و سرعي االرداک بود . و راز دل مردم ، هو س اه و خواست اهی ردونی 

را هب خوبی می دانست . دلی داشت ماالمال از مهر ، آزادی ، انسانيت و فضیلت ، ... علی بن ابی  آانن



 طالب 

 « . ) علیه السالم ( با راستی و راست گويی رد زندگی شناخته شد و امتیاز یافت 

ت اه و افراد ، هب واقعاً سزاوار است هک رد جهان امروز ، آتش افروزان جنگ ، عوامل و مسببان بدبختی اهی مل  »

ن انسانی علی بن ابی طالب ) علیه السالم ( گوش فرا  سخنان و کمک قهرمان اندیشه ی رعبی ، زبرگ مرد وجدا

 . دهند و آن اه را حفظ کنند و رد مقابل گوینده ی زبرگ آن سخنان ، سر تعظیم فرود آوردند

 

 شجاع بی همتا و قهرمان یکه اتز



 قق فرانسوی ـ گوید : بارون کارادوو ـ مورخ و مح 

علی ) علیه السالم ( آن شجاع هبی همتا و قهرمان یکه اتزی بودهک پهلو هب پهلوی ايپمبر می جنگید. و هب اعمال » 

ربگزیده و معجزه آسايی قیام نمود ؛ رد معرهک ی بدر ، بيست ساهل بود هک با یک ضرب دست ، یکه سوار قریش را دو 

کافت و رب تن اه  ) برنیم کرد؛ رد احد شمشیر ايپم  ذوالفقار ( را هب دست گرفت و رب سراه ، خود ) کالهخود ( می ش

جوشن می ردید ، و رد يورش رب قلعه اهی يهود خيبر ، با یک دست ردوازه سنگين آهنين را از جای کند ، و آن را 

دوست می داشت و هب او بسی وثوق صلی اهلل علیه و آهل ( ، او را بسیار  )باالی سر خود سپر ساخت . و اما ايپمبر 

 « من کنت مواله فعلی مواله » داشت . روزی هب سوی علی ) علیه السالم ( اشاره کرد و گفت : 

 



 پای بند دین رد حد شور و عشق

 ایلیا پاولوچي ـ پطروشفسکی مورخ و خاور شناس روسی ـ گوید : 

  . ه و آهل ( عميقاً هب وی رد امر اسالم وافدار بودعلی ) علیه السالم ( ، رپورده ی محمد ) صلی اهلل علی » 

 .  علی ) علیه السالم ( ات سر حد شور و عشق پای بند دین ، صادق و راستگو بود

 رد امور اخالقی بسیار خرده گیر بود . هم سلحشور بود و هم شارع ، و همه ی صفات 

 « . الزهم ی اولیاء اهلل رد وجودش جمع بود ... 

 



 رد عين دلیری دلسوز و رقيق القلبپهلوانی 

 بارون کاردايفو ـ دانشمند فرانسوی ـ گوید :

علی ) علیه السالم ( مولود حوادث نبود ، بلکه حوادث را او هب وجود آورده بود ؛ اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله »  

گام رزم آزمايی ، زاهد  ی خود اوست ؛ پهلوانی بود رد عين دلیری دلسوز و رقيق القلب ، و شهسواری  بود هک هن

شت ، و رد حقيقت جان خود را فدا نمود . روحی بسیار عميق  از دنیا گذشته بود . هب مال و منصب دنیا اعتنايی ندا

  .داشت هک ریشه ی آن انپیدا بود و رد ره جا خوف الهی او را فرا گرفته بود

 



 ( باالرت از مسيح ) علیه السالم

ن :  جرجی زیدا

اگر بگويم مسيح از علی ) علیه السالم ( باالرت است عقلم اجازه نمی دهد ، و اگر بگويم علی ) علیه السالم ( از مسيح »  

 « . باالرت است دینم اجازه نمی دهد 

 

 تخطی نکردن علی علیه السالم از راه راست

ن ـ نویسنده و دانشمند مسيحی رعب ـ گوید :   جرجی زیدا



دنتش ، اما علی ) علیه السالم معاوهي و دوستانش »  و  (ربای پيشرفت مقاصد فردی خود از چيه جنایتی رديغ ندا

 « همرااهن او ، چيه گاه از راه راست ، و دافع از حق و شرافت ، تخطی و تجاوز نمی کردند ... 

 

 ربرتین افراد رعب

 رپوفسور استانسیالس ـ گوریارد ـ فرانسوی ـ گوید : 

 جهات ربخالف قواعد اسالم رفتار کرده است ،  معاوهي از بسیاری » 

 هک پس از پيغمبر اسالم  )چنان هک با علی بن ابی طالب ) علیه السالم



) صلی اهلل علیه و آهل ( زبرگ رتین ، شجاع رتین ، رپهیزگاررتین ، افضل رتین ، و خطيب رتین افراد رعب هب 

 « . شمار می رفت ، رد افتاد 

 

 ) ست داشتن علی ) علیه السالمتنها راه چاره ، دو

 جانين ـ شارع آلمانی ـ گوید : 

ريم ؛ زريا جوان شريف و »  ريم و شيفته او باشیم چاره ای ندا علی ) علیه السالم ( را جز آن هک دوست بدا

کاری بود ،  ن پاکی داشت هک از مهربانی و نیکی لبرزي بود ، و قلبش مملو از یاری و فدا و از شیر زبرگواری بود ، وجدا



 « . شرزه شجاع رت بود ، ولی شجاعتی ممزوج با رقت ، لطف ، دلسوزی ، مهر و عاطفه 

 

 علی ) علیه السالم ( دارای زبرگواری و شرافت نفس

گليسی ـ می گوید : ن
 ژرنال سررپسی سایکس ـ از مشاهیر خاورشناسان ا

افت و زبرگواری نفس مشهور ، و هب غایت مراقب او ] علی بن ابیطالب ) علیه السالم ( [ از میان خلفا هب شر»  

شت . هب هدهي اهی آانن رتتيب ارث نمی  حال زريدستان خود بود . القائات فرستاده اه و نماینده اه رد او تأثیری ندا

ر خود معاوهي ابدًا طرف نسبت نبود هک ربای رسیدن هب مقصودی هک داشت سخت رتین  کار و غدا داد ، با حريف م



ا مرتکب شده و رذل رتین وسايل را ربای پيشرفت خودش رب می انگيخت . دقت و مراقبت اهی جنایات ر 

خیلی سخت او ] علی ) علیه السالم ( [ رد امانت و دیانت باعث شده بود هک ارعاب حريص هک تمام 

قت ، صحت عمل ، دوستی کامل ، ر یاضت امپراطوری را غارت کرده بودند از وی انراضی باشند . لیکن صدا

، عبادت از روی صدق ، خلوص یا تجرد، وارستگی ، آداب و خصايل محموده ی اقبل توجهی هک رد او وجود 

داشت حقيقتاً صورت اقبل ستایشی هب وی داده بود . این هک ااهلی اريان رد او مقام والیت اقيل شده و او را هب 

ه اقبل تحسين و شایان بسی تمجید است . اگر اصطالح سررپست حقيقی و مربی الهی می دانند واقعاً این اقعد

 « هچ مقام و مرتبه ی او خیلی باالرت از این اه است 

 



 ) بی نظیری علی ) علیه السالم

 مادام دیاالفوا ـ سیاح فرانسوی ـ گوید :

ا این مرد زبرگ احترام علی ) علیه السالم ( رد زند شيعه هب منتهی ردهج است ، و حقاً هم باید این طور باشد ؛ زري»  

لت و صفات نیک بی  کاری اه هک ربای پيشرفت اسالم کرد ، رد دانش ، فضايل ، عدا عالوه رب جنگ اه و فدا

نش نیز از اوپیروی کردند ، و ربای پيشرفت  رد . فرزندا نظیر بود ، و نسلی پاک و مقدس هم از خود باقی گذا

نين علی ) علیه السالم ( کسی است هک همه ی بت اهيی مذهب اسالم مظلوماهن تن هب شهادت دادند . امیرالموم 

گاهن رپستی را تبليغ کرد . علی کسی است  دنتش شکست ، و وحدت و ی گاهن می پندا ی ی را هک ارعاب ، شریک خدا

علی ) علیه السالم ( کسی است هک تهدید و نویدش قطعی  . هک تمام اعمال و رفتارش نسبت هب مسلماانن منصفاهن بود

  : رد اداهم ی این بحث ، خطاب هب خود چنين می گوید« مادام دیاالفوای مسيحی » بود . 

چشمان من ! گرهي کنید و اکش اهی خود را با آه و انهل ی من مخلوط نماديي ! و ربای اوالد ايپمبر ) صلی اهلل علیه و 



 « . آهل ( هک مظلوماهن شهید شدند ، زعاداری کنید 

 

 امام علی)ع( 

ن اهل سنت  از دیدگاه دانشمندا

کار کند، ره آینه مردم دسته دسته رد ربارب او هب سجده خواهند افتاد،  گاه و حقيقت خویش را ربای مردم آش رهگاه علی جای

 …شافعی مُرد و عاقبت نفهمید علی)ع( رپوردگار است، یا اهلل رپوردگار اوست



 

 (احمد بن تنبل )پيشوای مذهب تنبلی

آن همه فضیلتها هک ربای علی بن ابی طالب بوده و نقل شده ربای چيه یک از اصحاب رسول خدا او می گوید: 

 نبوده است. 

همچنين وی از ايپمبر اکرم)ص( نقل کرده هک هب افطمه)س( فرمود: 
 

 آیا راضی نمی شوی هک من تو را هب کسی زتويج کنم هک اولين مسلمان است»

 « مه عظیم رت است.و علمش از همه رتشيب و حکمتش از ه  



   

 (محمد بن اردیس )پيشوای مذهب شافعی

 :ردبارۀ علی)ع( سروده ای دارد هک چنين است

 لَو اَنَّ المُرتَضَی اَبدَی مَحَلَّهُ

 لَصَارَ النَّاسُ طُّرًا سُّجدًا هلَُ 

 وَ مَاتَ الشَّافِعِی وَ لَيسَ یَدْرِی 

 عَلِیٌّ رَهبهُ اَمْ رَهبهُ اهلل



کار کند، ره آینه مردم دسته دسته رد ربارب او هب سجده خواهند رهگاه علی ج» گاه و حقيقت خویش را ربای مردم آش ای

 « افتاد، شافعی مُرد و عاقبت نفهمید علی)ع( رپوردگار است، یا اهلل رپوردگار اوست.

همچنين از سروده اهی اوست
: 

 عَلِیٌّ حُبههُ جُنهة

 اِمَامُ النَّاسِ وَ الجَنَّة

اً  وَصِیه
ّ

صطَفَی حَق ُ
لم

 ا

 قَسِیمُ النَّارِ وَ الجَنَّة 

صطفی و میسقت » دوستی علی سپر آتش دوزخ است؛ او امام انسانها و رپیان است؛ او رد حقيقت جانشين م

  «.کننده بهشت و دوزخ است

همچنين امام شافعی رد جای دیگر می گوید: هب من گفته
 اند رافضی شدی  



: رهگز دین و ااقتعدم رفض نيست؛ ولی بدون کش دوست می دارم )از حق روی گرداندی(؛ گفتم

بهترین امام و بهترین اهدی را. اگر معنی رفض، دوستی وصّی ايپمبر )علی بن ابیطالب( است، هب ردستی هک 

 من رافضی رت از همه مردم هستم. 

 

 (ابن صّباغ مالکی )اندیشمند مالکی مذهب

کار و نهانی هب قلبش »ید: وی ردبارۀ فضايل امام علی)ع( می گو حکمت از گفتارش چیده می شد و دانشهای آش

)ص( فرمود  : بسته بود، هميشه از سينه اش ردیااهی علوم، جوشان و امواجشان خروشان بود، ات آنجا هک رسول خدا

 « أَانَ مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا؛ من شهر علمم و علی)ع( باب )رد( آن است.

http://kheymehmontazeran.ir/wp-content/uploads/2013/10/%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpeg


 

 ابی الحدید )شارح نهج البالهغ و دانشمند معتزلی مذهب ابن

يُمْکِنْهُمْ جَحْدُ مَنَاقِبِهِ » :او می گوید
ؤُهُ وَ خُصُوهمُُ بِالْفَضْلِ وَ لَمْ   وَ الَ کِتْمَانُ فَضَائِلِهِ؛ وَ مَا أَقُولُ فِی رَجُلٍ أَقَرَّ هلَُ أَعْدَا

 ناقب وی اتتراف می کنند هچ بگويم ردبارۀ مردی هک دشمنانش هب فضايل و م  

کار نموده و فضایلش را بپوشانند  !و رهگز ربای آانن مقدور نشد هک مناقبش را ان

ری اسالم را رد شرق و رغب روی زمين هب دست  آن گاه می افزاید: تو خود می دانی هک بنی امّیه، زمامدا

هن لعن و افترا را رب علی)ع( باالی منارب آوردند و با ره نوع حیله گری رد خاموش ساختن نور او کوشیدند و رهگو

رتويج نمودند، ره کس هک او را مدح و توصيف می کرد، مورد تهدید قرار می گرفت. ره روایتی هک فضیلت 



مات و  ری هب انم علی جلوگیری کردند. همه این اقدا علی)ع( را بازگو می کرد، ممنوع ساختند. حتی از انمگذا

شتتالشها جز ظهور عظمت و جال  … لت شخصيت علی)ع( هجيتن ای رد پی ندا

کاريهای بنی امیه مانند پوشانیدن آفتاب با کف دست بود   …رد حقيقت این همه انب

اه هب او منتهی می شود و ره مکتب و ره گروهی خود را هب او منسوب می  فضیلتهمه ی من هچ بگويم ردبارۀ مردی هک 

 نماید. 

 .«  …اه فضیلت س  همه ی آری اوست رئي 

هب غیراسالمی هک رد جوامع اسالمی زندگی   من هچ بگويم ردبارۀ مردی هک اهل همه مذا

 می کنند، هب او محبت می ورزند و حتی فالسفه ای هک از ملت اسالمی دنتسین،

 … . او را تعظیم می نمایند 

همچنين می نویسد: 
یت یشیپ گرفت،»  هچ بگويم رد حق کسی هک از دیگران رد هدا



 … ايمان آورد و او را عبادت نمود، رد حالی هک تمام مردم سنگ را می رپستیدند هب خدا  

 او رد عبادت، عابدرتین مردم شمرده می شد؛

گان رتشيب بود و مردم نماز شب و مالزمت رب اذکار و مستحبات را از آن حضرت آموختند   .نماز و روزه اش از هم

 مبادی جميع علوم هب او بازمی گردد.

کام شريعت را نییبت کرده است. او کسی   است هک قواعد دین را مرتب و اح

 .  او کسی است هک مباحث عقلی و نقلی را تقرري نموده است 

 .آن گاه کيفيت رجوع ره یک از علوم را هب امام علی)ع( توضيح می دهد



 

هلل بن عباس  عبدا

ت  –وی هک از جمله مفّسران زبرگ مسلمان 
ّ

 می شود،  محسوب –هب وژيه اهل سن

 علم خود و صحاهب را رد ربارب علم علی)ع( چوانن قطره ای از ردیا می داند

 و رد مورد آن حضرت می گوید:  

ق بارز آن است، »  آهي ای رد قرآن نيست، مگر آنکه علی، مصدا



وند یاران ايپمبر را رد جااهی بسیاری مورد سرزنش قرار داده است،  خدا

 « نیکی یاد نکرده است. ولی ردبارۀ علی)ع( جز خیر و 

 

ت
ّ

 فخر رازی )دانشمند و مفّسر معروف اهل سن

گار شده است؛ زريا ايپمبر)ص( فرمود  :ره کس رد دین خود، علی بن ابی طالب را پيشوای خود قرار دهد، هماان رست

 اللَّهُمَّ أَردِِ الْحَقَّ مَعَ عَلِیٍّ حَيْثُ دَار»

! علی رهگوهن باشد، حق را رب  وندا  .محور وجودش بچرخانخدا



 

ت
ّ

 (خوارزمی )ادیب و خطيب مشهور اهل سن

 آیا چون ابورتاب، جوانمردی هست؟ 

 آیا چون او پيشوای پاک سرشتی روی زمين وجود دارد؟ 

ن رسیده باشد.   چشم مرا ره گاه ردد فراگیرد، توتیایش خاکی است هک پای او بدا

گاه رد محراب از دل می خر ن رد گرد و غبار علی همان است هک شبان وشید و می گریست و روز با چهره ای خندا

ن جنگ فرو می رفت  .میدا



 او از زرد و سرخ بيت المال مسلمين بهره ای نمی گرفت. 

گامی هک رب دوش ايپمبر پا نهاد.   او همان شکننده بتها بود؛ هن

 … .« گویا همه مردم بسان پوستند و مغز، موالی ما علی است

 

تزمخشری )ادیب 
ّ

 (و دانشمند اهل سن

وی ردبارۀ شخصيت امام علی)ع( می گوید: من هچ بگويم ردبارۀ مردی هک فضايل او را دشمنانش از راه کينه جويی 

کار کردند و دوستانش از بیم جان، باز از این میان آن قدر فضیلتهای وی ااشتنر یافته هک شرق و رغب  و حسد ان



همچنين این ا
مَنْ اَحَبَّ عَلِّیاً أَدْخَلَهُ » :ندیشمند اهل سنت ضمن نقل حدیث قدسیعالم را فراگرفته است. 

 الْجَنَّةَ وَ إِنْ عَصَانِی وَ مَنْ أَبْغَضَ عَلِّیاً أُدْخِلُهُ النَّارَ وَ إِنْ أَطَاعَنِی؛ 

رد، او را وارد بهشت می کنم، ره چند مرا انفرمانی کند  وند فرمود: ره کس علی را دوست بدا و ره کس علی  يعنی خدا

رد، او را هب آتش جهنم ردآورم، ولو اینکه مرا اطاعت کرده باشد  «.را دشمن بدا

نکته شایان توهج اینکه دوستی و والیت آن امام همام سبب امکل ايمان است و با امکل ايمان، معصيت رد فرعی 

ن والیت و محبت آن حضرت ايمان انقص است ؛ از اینرو افقد از فروع، زیانبخش نيست؛ ولی با فقدا

 .آن، مستحق آتش جهنم خواهد بود

 



ن و سخن شناس معروف  ( جاحظ )ادیب، سخندا

گان فصيح عَلِیِّ ابْنِ اَبِیطَالِب کَرَّمَ اهلل وَجْهَهُ» :وی می گوید ، دانشمندرت و زاهدرت و رد رت، پس از رسول خدا از هم

 « ای رعب هب طور مطلق هب شمار می رود.رابطه با حق سخت گیر است و پس از ايپمبر)ص(، امام خطب

سخن گفتن ردبارۀ علی)ع( ممکن نيست. اگر قرار است حق علی ادا شود »این اندیشمند اهل سنت می گوید: 

 « گویند غلّو است و اگر حق او ادا نشود ردبارۀ علی)ع( ظلم است.

 

 ( بيهقی )دانشمند انمی اهل سنت



مَن اَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَی » :روایت نموده هک ايپمبر اکرم)ص( فرمودفضايل امام علی)ع( چنين  رهوی ردبا

وَ إِلَی عِيسَی)ع(  آدَمَ)ع( ِفی عِلْمِهِ وَ إِلَی نُوحٍ)ع( فِی تَقَْواهُ وَ إِلَی إرِْبَاهِیمَ)ع( فِی حِلْمِهِ وَ إِلَی مُوسَی)ع( فِی هَیْبَتِهِ

ره کس دوست دارد هب علم و دانش آدم)ع( بنگرد و مقام تقوا و  )  بْنِ أَِبی طَالِبٍ)ع فِی عِبَادَهتِِ َفلْیَنْظُرْ إِلَی عَلِیِّ

ری نوح)ع( را ]مشاهده نماید[ و ربدباری حضرت ارباهیم)ع( را ]نظاره کند[ و هب عبادت موسی)ع(  خود نگهدا

زد[]پی ببرد  «.، باید هب علی بن ابی طالب نظر بيندا

است هک حضرت علی)ع( جامع صفات پيغمبران اولوالعزم است. از این روایت بیانگر این حقيقت 

آمده است هک خود حضرت نیز هب این حقيقت  «صوحان صعصعۀ بن» این رو، رد روایت طوالنی دیگری از

 :اشاره نموده است

تجليل از خویشتن زشت است، ولی از باب اظهار نعمت الهی می»
گويم هک من رب موسی،  اگر هچ تمجید و 

  .ربرتی دارم… ، ارباهیم، آدم، نوح، سلیمان و عيسی



 

 شيخ محمد عبده 

گام مطالعه نهج البالهغ، گاهی یک عقل نورانی را می وی می دیدم هک شباهتی هب مخلوق جسمانی  گوید: رد هن

شت، این عقل نورانی از گروه ارواح و مجردات جدا شده و هب روح انسانی ويپسته و آن روح انسانی را از  ندا

ر روشن رتین انوار انئل ساخته است و  لباسهای طبيعت تجرید نموده و ات ملکوت اعال باال ربده و هب عالم شهود و دیدا

 .انگیز، پس از راهيی از عوارض طبيعت رد عالم قدس آرمیده است با این وصف تفگش

ی گوینده حکمت را می صحيح را هب پيشوایان و لحظات دیگری صدا
ران گوشزد می دینشم هک واقعیات  کرد و  زمامدا

داشت و آانن را هب  آور رب حذرشان می داد و از لغزشهای اضطراب موقعيتهای رتدیدآمیز را هب آانن نشان می



ساخت و هب عظمت تدبیر و  کرد و هب مقام واقعی ریاست آشنا می داقيق سیاست و طرق کیاست راهنمايی می

 . ربد سرنوشت شایسته باال می

رد همه مردم رعب زبان، یک نفر نيست مگر اینکه معتقد است »نویسد:  شرح نهج البالهغ می وی رد مقدهم

 . رتین سخنان است رتین و جامع رتین، رپمعنی رتین، بليغ سخن علی)ع( بعد از قرآن و کالم نبوی، شريف

 

لمقصود )نویسنده و دانشمند مشهور مصری  اح عبدا
ّ

لفت  ( عبدا

تشکيل دهنده شخصيت است، مقیاس شناخت نویسد: من همواره ا او می
خالق و موهبتهای الهی و آنچه را هک 



ام هک شایسته باشد پس از او قرار گیرد یا  دهم؛ از اینرو بعد از ايپمبر)ص( کسی را ندیده عظمت انسانی قرار می

ن پاک و ربگزید  ، «علی بن ابی طالب»ايپمبر؛ يعنی  هبتواند رد رديفش بیاید جز پدر فرزندا

ع وارد نشده
ری از تشيّ  ام، و من رد این سخن هب طرفدا

 .بلکه این رأيی است هک حقايق اترخي گویای آن است 

 امام، ربرتین مردی است هک ماردِ روزگار ات پایان عمر خود چون او زناید،

یت   طلبان هب جستجوی اخبار و گفتارش ربآیند، از ره خبری ربای آانن شعاعی و اوست هک رهگاه هدا

 ردخشد. می

 ای از امکل است هک رد اقلب بشریت ريخته است.  آری او مجسمه 



 

 امام علی)ع( 

 از دیدگاه ربخی از مخالفانش

 معاوةی بن ابی سفیان

 معاوهي از زبرگ رتین دشمنان امام علی)ع( است 

ل هشتم هجرت بود، هب انچار هک سا« فتح مّکه»ابوسفیان( با مسلماانن جنگیده و سرانجام رد )و ويپسته رد کنار پدرش 

 خود را حفظ نمود. « کفر»را پذريفت، ولی رد باطن « اسالم»



کار و پنهان معاوهي و عّمال وی و طغیانهای بی ای  حّد و حساب آانن رد ربارب امام علی)ع( هب گوهن مخالفتهای آش

کار  است هک خاص و عام هب آن اتتراف می  نماید.کند و کسی نيست هک این واقعيت را ان

از حّد فزون است، ات آنجا هک دشمنيهای او نسبت هب امام علی)ع( و  (دشمنی معاوهي نسبت هب امام علی)ع 

وتها و ظلم اهی پدرش ابوسفیان نسبت هب ايپمبر اکرم)ص( و مسلماانن رتشيب بوده  یارانش رد مقایسه با عدا

 .است

 علی)ع( قیام نکردند؟ اش هشتاد سال رب ضّد امام  و دار و دسته« معاوهي»مگر 

 بسيج نشدند؟ (اه رب سّب و انسزاگويی موال علی)ع مگر آانن رد منارب رسمی و نماز جمعه

 ربای انبود کردن فضايل و مناقب امیرالمؤمنين)ع( هب کار گرفته نشد؟« بنی امیه»اه و ردهم و داننیر  مگر سرماهي

 کرده و جنگید مگر معاوهي نبود هک رد مقابل امام علی)ع( صف آرايی 

 و سرانجام، مسلماانن را نیز فریب داد و با حیله و نیرنگ هب مسند خالفت نشست



 و مردم را از حکومت صالحان محروم گردانید؟ 

 سخن کواته اینکه:

غان خودفروش و   سرانجام نتوادنتسن رب مراد خویش انئل … با تمام تالشهای پلید، بسيج دولتی و مزدور کردن مبلّ

را بازگو  (شدند لب هب اتتراف گشوده و فضايل مولی الموّحدین علی)ع لکه گاه و بی گاه خود نیز مجبور میآیند، ب 

 کنند؛

 .زريا حقيقت سرانجام پیروز است 

یابیم هک حتی دشمنان ردهج یک آن امام همام رد مواضع متعدد رد  با مراجعه و مطالعه رد منابع اصيل شيعه و سنی، ردمی

 اند؛ يت، امکل و فضايل آن حضرت سخنها گفتهمورد عظمت شخص 

از معاوهي اتتراافت مهم و اقبل توجهی رد مورد عظمت شخصيت و فضايل مولی الموحدین علی)ع( نقل شده  

 .است



ران، عّمال و کارگزاران وی و ربخی  رد اینجا هب اختصار و از باب نموهن هب ذکر ربخی از اتتراافت معاوهي، طرفدا

 .رپدازيم ان آن حضرت میدیگر از مخالف

 ای هب امام علی)ع( نوشت: معاوهي رد انهم

)ص( نيستم»    « .هب جانم سوگند هک من منکر فضايل اسالمی و خویشاوندی تو با رسول خدا

همچنين معاوهي هب ابورهريه گفت:
 

، از علی شایسته امگن نمی»  ری  « رت باشم. کنم هک من ربای زمامدا

 مشاورش )عمرو بن عاص( گفت:روزی معاوهي هب وزري و 

 دانم هک اگر علی)ع( را بکشم، مستحق آتش دوزخ خواهم شد  هب خدا سوگند من حتماً می» 

 “و چنانچه او مرا رد این جنگ )صفين( بکشد، باز هم من رد آتش خواهم بود! 

 جنگی؟  پس چرا با علی می :رپسید” عمرو بن عاص



 « پادشاهی انز است!!»معاوهي گفت: 

 ربای چاپلوسی( گفت:)آيی؟ او  ی محصن ضَبی رب معاوهي وارد شد، معاوهي از او رپسید: از کجا میروز

بخيل 
 رتین مردم، علی بن ابی طالب! از زند 

 معاوهي بانگ ربآورد و گفت: 

بخيل» 
قره انمی رد حالی هک اگر یک خاهن رپ از طال و یک خاهن رپ از ن  رتین مردم می وای رب تو، چگوهن علی را 

 داد  اه هب بینوایان می داشت، طالاه را پيشتر از نقره

گفت: ای طالی زرد و ای نقره سفید! )ربوید( و غیر علی را فریب دهید. آیا متعرض من  و هب طال و نقره می

 فریبی؟  کنی و می شوی یا مرا تشويق می می

 «یگر رجوعی رد آن نيست.خورم، هب تحقيق هک تو را  ه طالهق کردم هک د رهگز، فریب تو را نمی



 نویسد: ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نهج البالهغ می 

گامی هک جاسوسان معاوهي ازعام مالک اشتر را هب مصر هب او گزارش دادند و او مأمور مالیاتی »  با  –را « قلزم»هن

وادار نمود ات مالک اشتر را  –کند  آوری می وعده معافيت از رپداخت مالیاتهای موجود و مالیاتهايی هک بعدًا جمع

ری مصر بکشد و او هم با تظاره هب دوستی علی)ع( مالک را با عسل مسموم مورد  قبل از رسیدن هب مرکز استاندا

انهم حکومت اسالمی بود و از انحیه  هک رد حقيقت اساس –اش را  پذريايی قرار داد و او را شهید کرد و عهد انهم

عيناً ربای معاوهي  –ود ات رد اختیار وی ربای اجرای عملی آن رد مصر قرار گیرد امیر مؤمنان)ع( میظنت شده ب 

 فرستاد.

رتین فرازاهی  انهم را مطالعه و ربرسی کرد، آن را سرشار از علم و ربخوردار از عالی معاوهي وقتی هک این اساس 

گیری و  رب پیساز کشورداری یافت؛ بهت زده شد و حالت تعّجب و حرص  اقنونی و نقش سرنوشت

ری آن نوشته از وی نمایان گردید  .نگهدا



اهی ارسالی از مالک و علی)ع( را  انهم و دیگر انهم ولید بن عقبه هک رد مجلس حاضر بود، پيشنهاد سوزاندن اساس

 مطرح کرد.

 . ری  معاوهي گفت: بس است، تند مرو هک رأی اقبل قبولی ندا

صحيح این است هک اعال 
 م شود چنين ارثی هب دست آمده، ولید گفت: آیا رأی 

نند احادیث و نوشته ربداری علمی و حکومتی  اهی ابورتاب، علی)ع( زند تو است و تو از آن بهره ات مردم بدا

 کنی؟ می

 دهی یک ارث علمی همانند این اسناد را هب آتش کشم؟ وای رب تو، آیا دستور می»معاوهي گفت: 

 «.اه هب گوشم رنسیده است رت از این آاثر و نوشته رت و حکیماهن هب خدا سوگند علمی جامع 

ای، پس از هچ رو هب جنگ و کشتار  ولید گفت: اگر این چنين از مقام علمی و قضايی علی)ع( هب تفگش آمده

 ای؟ با وی ربخاسته



ران قبل از امیرالمؤمنين علی)ع( گفت:  همعاوهي بعد از قدری بگو مگو و سکوت ردبار  رید م »زمامدا ن رد بگذا

رت از  ام هک جامع و حکیماهن عهدانهم مالک اشتر تأّمل و ربرسی نمايم؛ زريا من هن علمی را خوانده و با آن ربخورد کرده

کام و سیاست این چنين رپماهي و رپمحتوا  آن باشد و هن ارثی را دیده ام هک از حيث اشاره هب آداب قضایا، اح

 « باشد.

 نویسد:  مال میمرحوم شيخ عباس قمی رد منتهی اآل

هب خدا قسم راه فصاحت و بالغت را رب قریش کسی غیر از علی)ع( نگشوده و » :معاوةی بن ابی سفیان گفت

 « اقنون سخن را کسی غیر از او تعلیم نکرده است.

 کند: جرري از مغیره نقل می

ر کردند و خبر شه»  ادت آن حضرت را هب او زمانی هک علی)ع( هب شهادت رسید، معاوهي خواب بود، او را بیدا

 رساندند. 



 معاوهي ربخاست، نشست و سپس شروع هب گرهي کرد و گفت

ر شد و گفت: تو دريوز رب علی)ع( طعن می «اان هلل و اان الیه راجعون» : زدی  زن او، افخته هم از خواب بیدا

 کنی؟ گفتی و امروز ربای او گرهي می و رد حق وی انسزا می

 اش محروم شدند.  کنم رب کسی هک مردم از علم، حلم و ربدباری  من گرهي می معاوهي گفت: وای رب تو!

 « دانی. وای رب تو ای افخته، آنچه از علم، فضل و سوابق او از نيب رفت تو نمی

 

 عمرو بن عاص



عمرو بن عاص، اشعاری رد مدح و عظمت امام علی)ع( سرود و ربای معاوهي فرستاد هک رتجمه بخشی از آن چنين 

 :تاس 

)ص( را رد مورد علی)ع( فراوان دینشيم، »  سفارشهای رسول خدا

 ايپمبر)ص( رد روز غدري خّم باالی منبر رفت و والیت علی)ع( را اعالم کرد، 

رد حالی هک همه همرااهن آن حضرت حاضر بودند هک )ايپمبر( امیریِ مؤمنان را از طرف خدا هب علی)ع( بخشید، رد 

 « بود. (نی )ربای ايپمبرحالی هک خوب امیر و جانشي 

کارش زيید و عمرو بن  رد اترخي آمده است هک روزی معاوهي، دشمن سرسخت امام علی)ع( هب اتفاق فرزند انب

گام شخصی از مصر هدهي نفيسی )اقليچه نفيسی( آورد و هب معاوهي اهدا کرد.   عاص نشسته بود؛ رد این هن

 رو بن عاص کرد، گفت:معاوهي رد آن روز پيشنهاد عجيبی هب زيید و عم 

م از ما، اگر از نظر ظاره و معنی، جالب و »  ره یک از ما یک بيت شعر رد شأن علی)ع( بگومیی و شعر ره کدا



  .زیبا بود، این هدهي مال او باشد

 .زيید و عمرو بن عاص پيشنهاد معاوهي را پذريدنتف

 :معاوهي گفت

 خَیرٌ الوَری مِن بَعدِ اَحمَدَ حیدَرٌ 

 اَرضٌ وَ الوَصِیه سَماءٌ  وَ الناسُ

بهترین مردم بعد از ايپمبر)ص(، حیدر است؛ زريا تمام مردم هب منزهل زمين هستند و علی)ع( هب مثاةب »يعنی: 

آید از آسمان است؛ زريا اگر آسمان نبارد و آفتاب هب  ؛ ره هچ ربکت از زمين هب دست می«آسمان است

 .نخواهد شد و حقاً شعر خوبی انشاد کرده است رهگز از زمين چیزی رودييه… زمين نتابد 

 :عمرو بن عاص رد مقابل او گفت

 و هُوَ الَّذی شَهِدَ العدُوه بَفَضلِهِ 



ءُ  وَ الفَضلُ ما شَهِدَت هبِ األعدا

 کند علی)ع( کسی است هک مثل معاوهي، دشمن او، او را ستایش و تمجید می»يعنی: 

 دهد؛و فضیلت آن است هک دشمن هب آن شهادت  

 هب دیگر سخن علی)ع( کسی است هک دوست و دشمن اتتراف هب فضل او دارند  

 .کنند و او را ستایش می

 :زيید گفت

 کَمَليحَةٍ شَهَِدت بِها ضَّرائُها

 وَ الحُسنُ ما شَهِدَت هبِ ضَّراءُ 

گواهی دهند، علی)ع( همچون بانوی زیباروی و نمکينی است هک هوواهی او، هب نیکی و زبرگواری او »يعنی: 

 «.زیبايی آن است هک هوواه هب آن گواهی دهند



تشخیص داده شد،
 هب ره حال شعر عمرو بن عاص از نظر شيوايی عبارت ربنده 

 و آن هدهي، نصيب او گردید.  

رد مناقب خوارزمی آمده است هک معاوهي ربای مقابله با امام علی)ع(، جّهال شام و عناصر فروماهي را فريفت و 

ری کرد، ردباردنیاطل  شيوه مبارزه با امام علی)ع( با مشاورانش هب رازينی رپداخت.  ه بان را با مال و مقام خریدا

 گفت:  رباردش عقبه

ار دوران است سامان نگیرد. مردم 
ّ
ک ای معاوهي! این کار زبرگی است هک جز با عمرو بن عاص هک داهیه زمان و م

 شام نیز نسبت هب او گرایشی دارند.

ران علی است، میمعاوهي   .رتسم دعوتم را اجابت نکند  گفت: هب خدا راست گفتی، اما او از دوستدا

 .عقبه گفت: او را با مال و مقام تطميع کن

ای هب عمرو بن عاص نوشت و رد آن انهم از مظلوميت عثمان سخن گفت و خود را خليفه عثمان خواند  معاوهي انهم



 .ع( را هب قتل وی متهم کرد و اینکه معاوهي رد صدد جنگ با اوستهک قصد خونخواهی او را دارد و علی)

 عمرو بن عاص انهم معاوهي را خواند و رد پاسخ او نوشت: 

ای هک از اسالم شاهن خالی کنم و با تو رد گمراهی  انهم تو را خواندم و رد آن تأمل کردم. مرا دعوت کرده

،  (و هب روی علی)عات همراه شوم و رد باطل، یاور تو باشم  جسوراهن شمشیر بکشم، رد حالی هک او ربارد رسول خدا

و پدر  –هک سّیده زانن اهل بهشت است  –اهی او، همسر دختر او  وصّی او، ادا کنندة دین او، عمل کننده هب وعده

 …دو سبط گرامی حسن و حسين، آاقیان جواانن اهل بهشت است. چنين چیزی رهگز روا نباشد

رسول خدا و وصی او را، هب بغی و حسد رب عثمان متهم ساختی و او را محرک قتل عثمان شمردی هک این ابوالحسن، ربارد 

 ادعا ردوغ و تهمت است.

دانی هک ابوالحسن رد محضر ايپمبر جانفشانی کرد، رد بستر او آرمید، هب اسالم سبقت  وای رب تو ای معاوهي! آیا می 

 «.او از من است و من از او هستم»دا ردباره او فرمود: گرفت و ربای خدا هجرت نمود و ايپمبر خ



مَنْ کُنْتُ مَوْالَهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَواْلَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ » :و رد روز غدري خم گفت

 «نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذهَلَُ 

دهم هک او خدا و رسول را دوست دارد و خدا و  فردا رپچم را هب دست کسی می: »و رد روز خيبر ردباره او گفت 

 «رسول او را دوست دارند.

و رد آن روزی هک مرغی ربیان شده رد محضر ايپمبر حاضر بود و از خدا خواست هک بهترین مخلوقش را بفرستد ات با او  

 هم غذا شود، علی آمد و رد زغوه بنی نضیر فرمود

 مَن خَذهَلَُ؛  اقتِلُ الفجَرةِ و امامُ البَرَرَة مَنصُورٌ مَن نَصَرهُ و مَخذُولٌ علیٌّ» :

علی)ع( اقتل افجران و امام اربار است ره هک یاریش کند منصور است و ره هک دست از یاریش ربدارد، 

 «.مخذول است

نش « ؛ علی)ع( پس از من پيشوای شما است.عَلیٌّ اِمامُکُم بَعدی» :ردباره او گفت و ربای من، تو و خویشاوندا



 تأکید فرمود هک:

رم: کتاب خدا و تترتم.  سنگ را می من رد میان شما دو چیز گران   گذا

 «أاَنَ مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا» :فرمود

يُوفُونَ » آیاتدانی ای معاوهي! هک آیاتی رد فضیلت او رسیده هک ردباره چيه کس رنسیده است؛ مانند  و تو خود می 

مِنَ » و «... کانَ عَلی بَيِّنَةٍ مِنْ رَهبِِّ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ أَ فَمَنْ » و) «...إِنَّما وَلِیهکُمُ اهللَُّ وَ رَسُوهلُُ » و) «...بِالنَّذرِ

 ) «... عَلَیْهِ أَجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ...» و () «…عاهَدُوا اهللََّ عَلَیْهِ  الْمُؤْمِنينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما

سپس هب ذکر روایاتی چند از ايپمبر اکرم)ص( رد فضايل امیرالمؤمنين)ع( رپداخت و رد خاتمه انهم نوشت: 

 .خورد والسالم ای هک اگر کسی عقل یا دین داشته باشد، فریب آن را نمی ای معاوهي! این پاسخ انهم تو! انهم

عاوهي انهم عمرو بن عاص را گرفت و مطابق آن بار دیگر مال و ریاست را رب او رعهض داشت، اشعاری ربای م 

ای نوشت و منشور والیت مصر را  او نوشت و باز هم عمرو بن عاص با اشعاری پاسخ منفی داد. مجّددًا معاوهي انهم



خوابی سپردی کرد، رد  فت هک هچ کند! شب را با بیجا عمرو بن عاص هب فکر فرو ر همراه انهم ربای او فرستاد همين

را هک مرد خردمندی بود طلبید و با وی هب رازينی « وردان»سرود. همين هک صبح شد غالمش  حالی هک اشعاری می

ری و همين ربای تو می :رپداخت. وردان گفت ، اما دنیا ندا ماند و اگر هب  اگر با علی)ع( باشی، آخرت داری

، اما از آخرت محرومی. تو میمعاوهي روی آور ماند. حال بيندیش  دانی هک دنیا ربایت باقی نمی دی، دنیا داری

میک را انتخاب می  !کنی؟ هک کدا

 عمرو بن عاص لبخندی زد و اشعاری سرود بدین مضمون: 

ی هب عواقب سازد! از اینرو با آگاه  وردان با هوشمندی حقيقت را بیان کرد، اما حرص و عشق هب دنیا مرا راه نمی

 .گزینم؛ این را بگفت و رهسپار شام شد امر، دنیا را ربمی

هلل و غالمش وردان، او را منع کردند و همين هک هب دو راهی شام و رعاق رسیدند، وردان گفت:  پسرش عبدا

مين راه خواهی رفت؟ گفت: راه  این راه رعاق و راه آخرت است و آن راه، راه شام و راه دنیا! هب کدا



  شام.

کار و مشاور نیرنگ باز رد خدمت معاوهي  هب این رتتيب عمرو بن عاص دین را هب دنیا فروخت و هب غنوان یک هم

 .ردآمد

 

 مروان بن حکم

« حکم بن ابی العاص»رد سالهای نخست هجرت ايپمبر اکرم)ص( هب دنیا آمد و همراه پدرش « مروان بن حکم»

 .لعنت کرد« صلب پدر»ه بود هک ايپمبر اسالم)ص( او را رد هب طائف تبعید شد، او هنوز هب دنیا نیامد



چيه کس از مسلماانن شيب از »وی هک پس از زيید بن معاوهي هب خالفت رسید، با امام سجاد)ع( روربو شد و گفت: 

ری نکرد و مانع کشتن او نشد  .علی)ع( از عثمان طرفدا

 « دهید؟ پس چرا رب منارب دشنامش می»امام سجاد)ع( فرمود: 

 « شود. مروان گفت: کار ریاست و سلطنت ما جز هب این گوهن استوار نمی

 

 فضايل امام علی)ع( از زبان خواره عمرو بن عبدود

رد جنگ خندق نبرد سختی نيب حضرت علی)ع( و عمرو بن عبدود، از شجاعان رعب ردگرفت. رد نبرد طوالنی 

مبارک امیر المؤمنين)ع( فرود آورد و هب آن حضرت  و سخت، عمرو فرصتی پیدا کرد و شمشیر خود را رب فرق



 جراحتی رسانید. ایشان شمشیری رب پای او زد و پای او را قطع کرد و عمرو، هب زمين افتاد، 

؛ ای علی رد جای یَا عَلِیه قَدْ جَلَسْتَ مِنِّی مَجْلِساً عَظِیماً » :اش نشست، عمرو گفت امیر المؤمنين)ع( رب سينه

گاه چون مرا کشتی جاهم از تن من باز مکن، حضرت فرمود: این کار رب من خیلی آسان « زبرگی نشستی. آن

 .است

گامی هک امیر المؤمنين)ع( از عمرو ضربت خورد مانند شیر خشمناک رب عمرو  ابن ابی الحدید و دیگران گفته اند: هن

ی تکبیر علی)ع( شتافت و با شمشیر سر پلیدش را از تن جدا کرد و بانگ تکبیر ربآورد، مسل  ماانن از صدا

 دادنتسن هک عمرو کشته شد.

)ص( فرمود:   پس رسول خدا

 «.ضربت علی)ع( رد روز خندق بهتر است از عبادت جن و انس ات روز قیامت» 

نشده و زره « مثله»خواره عمرو، وقتی رب سر جنازه رباردش آمد، رب خالف رسم آن زمان مالحظه کرد هک جنازه ربارد 



 شد با ساري اسلحه و لباسهایش هب غارت رنفته است. گفت هک مثل آن رد رعب پیدا نمیعمرو را 

 «.؛ ربارد مرا نکشته است، مگر مردی کريممَا قَتَلَهُ ااِلَّ کَريمٌ» :

 سپس از اقتل رباردش رپسید، کيست کشنده ربارد من؟ 

 .«علی بن ابی طالب»جواب دادند: شمشیر خدا و شیر اسالم 

اگر رباردم را جز علی، شخص دیگری کشته بود، »اشعاری سرود هک رتجمه دو بيت آن چنين است:  خواره عمرو

رد!! تمام عمرم را با گرهي و زاری می  گذراندم. ولی کشنده رباردم رد جهان نظیری ندا

 « از سوی دیگر پدر او رد شرافت و فضیلت مهتر و سرور مردم بود. 

گام قتل و نکته شایان توهج اینکه زانن از ن  ظر عواطف و احساسات رب مردان ربرتی دارند و روشن است هک هن

آمد! ولی  هک ربارب زهار مرد جنگی هب حساب می« عمرو بن عبدوّدی»د نکنند، آنهم مان  مرگ ربارد غوغايی ربپا می

حه سرايی و اه را مغلوب ساخت و خواره وی را هب مدي  ینیب نظیر علی)ع( تمام این شيپ زبرگواری و شخصيت بی



 ثناگويی وا داشت!! 

 آری 

لت و عظمت او پيشانی ادب رب خاک زري پایش می   سایند علی مردی است هک کافران و اهل کتاب رد ربارب عدا

 
 

 

 

دینکُم رب صحيفة نبوت محمدی، مُهر و امضای والیت علوی زده شد هک این ره دو  تُ لَکُمْمَلْيَوم اَکْو رد فرمان غدري اَلْ

 ز هم جدا نبودند هک رد غدري هب هم ويپسته باشند.ا

اهی غدري علوی شراباً طهورايی بود هک هب فرمان الهی رد کام تشنة عاشقان کورث والیت ريخته شد و ات ابد جان خمخاهن

 نمود هک: مشتاقآاننرامستخمغدری



 ره دو جهان و قدسیان مست خم غدري او.

اهی شيعه هک رد همه جای  ای هب وسعت دل السالم و میکده ساقی حضرت علی علیه و زبم غدري بود و جام والیت و

 اهی والیت هب دستشان و بانگ نوشانوش مالئک هفت گنبد را تسخیر کرده است. اترخي جام

ن مطهرش توهب السالم پس از گناه نخستين هب واسطه والیت علی علیه و مگر آدم علیه اش پذريفته  السالم و فرزندا

 د؟نش

 1فَتَلَقَّیٰ ادَمَ مِن رَّهبِِّ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ

 اش پذريفته شد.( )پس فراگرفت آدم از رپوردگارش کلماتی را پس توهب

السالم  اهی مقدس ايپمبر صلی اهلل علیه و آهل و افطمه سالم اهلل عليها و حضرت علی علیه و این کلمات آیا جز انم

ن پاک او بود؟  و فرزندا

 السالم است. کورث رد دستان علی علیه هچشم 
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 شوید. اهی آلوده هب گناه را می کند و دامن اهی تشنه را سیراب می و کورث جان

رده  اهیشان محبت علی علیه هب خدا قسم اگر انبیاء رد قلب ن او نبود محال بود قدم هب این جهان گذا السالم و فرزندا

یت بدست بگیرند.  و مشعل هدا

ای است هک تمام اولیاء خدا آن را رد روز الست امضا  السالم عهدانهم ؤمنين علی علیهوالیت امیرالم 

 اند. کرده

 اهیش چيه کس ردک نکرد. اهی مدینه و نخلستان و صبر او را جز چاه

 الرجال. و مردمان همه اشباح

 السالم بودند قومی هک با علی بن ابیطالب علیه

یش را دینش   ای توادنتسن او را بفهمند ند و هن حتی لحظهولی هن او را دیدند و هن صدا



کشیدند و از ردک آب حیاتی هک رد کنارشان  اهی متعفن رب روی زمين می شان را همچون الهش اهی مرده هک جان 

 جوشید ات هب آانن حیاتی جاودان بخشد اقصر بودند. می

و هب این مردمانِ کر و کور و گنگ بانگ  اش رپ از سخن و لبانش تأللؤ نور ینهنهایتوسو علم او ردیايی بی

 زد: می

 

 بپرسید از من شيپ از آنکه مرا نیابید.

و شيپ از او هيچکس سلونی نگفته بود و بعد از او هب شهادت اترخي ره کس پا از گلیم فهم خویش فرارت نهاد و سلونی 

 گفت مفتضح روزگار گردید.

کاهعلیعلیهو اندوه اه و زمين رپ از قصه است و زماهن رپ از غصه  السالم.اهیجان

 کرد:کشیدوزریلبزمزهممیگذاشتودلردمندخویشرابدنبالمیاهمیالسالم( سر هب نخلستان و علی )علیه



کایت می»  «میرند.کنندوگمراهمیربم از مردمی هک رد اندانی زندگی می هب خدا ش

 اش  شقاهناهی عا امیرالمؤمنين بود و مناجات و شب اه

کميل رد کنار او ردسِ عاشقی می
 آموخت: و 

ی مَنْ
ّ  لی غَیْرکُ  اَلهی وَ رَب

ی من و ای رب من جز تو، من هک را دارم؟(  )ای خدا

 زده رد ظلمات فراق اهی وحشت ای نور دل»

 آموختن ای داانی علم ازل ات ابد بی

 ت.ردود فرست رب محمد و آل محمد و با من آن کن هک اليق حضرت توس 

اهیسوختهوعشقاوالسالمدارویرددمندانوذکرانمشتوانزانوانخستهومرهمِجانعلیعلیهو محبت

 اهوروشناییدیدگان.نورانیتقلب



گاه محبت او. و سينه از عشق او بی  اتب و طور سينه جای

 وصف او ربآیند. هک بتوانند از عهدهقیررت از آنند ماند هک کلمات ح  می کندوازنوشتناتب می و انمش قلم را بی

 گنجد اما دل شيعه سرمست و سرشار از شراب محبت او. و شراب محبت او رد جام کوچک کالم نمی

و گیرد و جمال دالرای او را و حجاب از دیده فر رددات دست مرگ رپده غیرت بايم  ف دوست دوخته و دیده هب لط 

ريم و خاک  قبر اگر او منت نهد و رخ بنماید  رهش را توتیای چشم سازيم هک خاهنمینیبب و سر رب خاک قدومش گذا

 شود. کشد و سبز می اهی بهشت هک جنت از شوق قدوم او بال می شود از رغهف ای می رغهف

 بارد. گردد و آسمان هب عشق او می و کائنات همه سر رب مهر او نهاده و زمين هب مهر او می

گويم هک هستی هب محبت او از دیار عدم  و هچ مینموده  ، آفرینش را مست و شیدا  السالم والیت امیرالمؤمنين علیه

ر عشق او می  چرخد.سر رب کشید و جام والیت او نوشید و مستاهن رد مدا

 بخشد.و عشق او اکسیر حیات، و انمش دم مسيحايی است هک زندگی جاودان می



 السالم ید بیضای الهی است. علی علیه

 : ود دین ايپمبر )صلی اهلل علیه و آهل و سلم( ات قیامت انتمام هک و اگر غدري نب 

 اليوم اکملت لکم دینکم.

ایشوقشکفتننداشت.السالم نبود دل چيه غنچه و اگر علی علیه

،فروغوخورشیدسردوبی

نور. د سرد و بیایبووزمینظلمتکده

بیاتآسماندلو،اتریکوسردانتها

فچیهرشتههکگویدرپوردگارتقدیسوبیح
تس
وبگشایدکبریاهببالاتنبودای.

 ، السالم نبود دل آفرینش سرد و تهی گویمهکاگرعلیعلیهوهچمی

 ، و جهان یکسره رد دیار عدم سر هب بالش نيستی نهاده 



 ، کشید و چيه موجودی سر از دیار عدم ربنمی

 ، السالم نبود  و اگر علی علیه 

وند همچنان انشناخته و تنها.خ  دا

وند او را از عشق خویش آفرید.، و اکسیر حیات ، هستی و عشق جورهه   و خدا

 ، هک قبل از خلقت ره موجودی ،  و هن قبل از خلقت آدم 

گان هب طفيل او آفریده شدند   ،  و فرشت

گاهنو زمين و آسمان ،ورعشالهی،اهیهفت

وهمه،ورههچهکردآنهاست،همه

کشیدندربسرعدمدیارازاوطفیلهب،.زدندهستیصحرایردخیمهو 

 و انبیاء جز رب والیت او کالمی نگفتند و آیتی نخواندند.



 و کشتی نوح جز با انم مقدس جنپ تن از جای خویش حرکت نکرد.

وند از روح خویش رد او   دمید. نمیو اگر مريم )سالم اهلل عليها( رب والیت او نبود خدا

 السالم اگر رد گهواره سخن گفت جز با والیت او نبود. و عيسی علیه 

یش لبیک گفته و اجز ،  اه ندا داد  السالم با انم او مرغان را از فراز کوه و ارباهیم علیه  اء ردهم آميخته شدهو آنها هب ندا

تکميل نیافت و جان نگرفت.
 آانن جز با انم مقدس او 

 ،  با انم و والیت او سحر ساحران را ردهم کوبید السالم و موسی علیه

کافت.   و نيل را از هم ش

 ،  اش را هک آیت رپوردگار بود  انهق،  السالم با انم و والیت او  و صالح علیه

 از دل کوه خارج ساخت.

 شد. از دلش زاده می  و کوه اگر رب والیت او نبود چگوهن انهق 



همنشين  یت او نبود با هچ نیرويی و چگوهن میالسالم اگر رب وال و جبرئيل علیه
توانست امين وحی الهی باشد و همدم و 

 رسوالن او.

 ربد هنوز رد شکم ماهی محبوس  السالم را نمی السالم اگر انم علی علیه و يونس علیه

 خبر. و جهان و جهانیان از او بی

م نبود هنوز رد قعر چاه بود و مصر و مصریان از السال اگر محبت و والیت علی علیه،  السالم  و رد دل يوسف علیه

 دیدن ماه رویش رد حجاب.

ر عشق او نمی،  دل زمين و آسمان رپ از محبت اوست   چرخد. و کائنات جز رب مدا

 اتب و ما مسافريم و بی

 اه. السالم خورشید دل و ذکر انم علی علیه، خواهد  و سفر نور می

لهی اوست  ، البالهغنهج و شراب طهور کلماتش رد خمخاهن   و جام سخن رد دستان یدا



 کام و عطشناکی هک خوااهن نوشیدن باشد. نوشاند هب ره تشنه و می

هک رب آسمان ،  اهی آسمانی  او رپ است از مائدهنشاند، و سفره ی  اه را هب مستی می اش جان و سکر کلمات قدسی

 بارند. چيه رديغی فرو می دلهايمان بی

 کند.اهیتشنهراسیرابمینوشیمهکجاناشمیشمهو حکمت را از سرچ 

وند سرشار از عشق علی علیه  را از انم او خلق کرد.عشق السالم هک  و خدا

ست علیعين عشق عين   شیر خدا

 را رواستشهادت شهد عشق شين 

 بود عشقاقف الحاجات  اقضی

 بود عشقِ عشق اهلّل پس خود 

 را نتوان تو معنی کردنیاقف 



 شعر از حزین ) حسين ( خوش نظر                  بیرون کردنی اسرارخواهی ز من پس هچ رو 

 و رد این وادی پای قلم لنگ، و کلمات بس کواته و حقیر.

 گنجد. و انم مقدس او ردیای می، هک رد جام سخن نمی 

 و کالم مست، ، و کلمه مست ، و قلم مست 

 اتب و بيقرار و مست، و سخن بی

 شود. السالم( است هک تکرار می )علیه علیم و رد کائنات ان

 

 و شور زندگی رد رگ ره ربگ،

 ره غنچه،  و شوق شکفتن رب لبان 



 نیلگون آسمان، و آواز ره رپنده رد پهنه

 و رتنم رود،  

 و آوای باد،

 موج، و همهمه 

 و سکوت دشت،  

 و تأللؤ خورشید، 

 و نجوای ستاره رد دل آسمان،

 و تنهايی ماه، 

 افم مهتاب، رري نقرهو ح  

 و چرخش مستاهن زمين، 



 اتب و بيقرار و مست،  و دل کائنات بی،  و آسمان مست ، و زمين مست  

 شود.السالم( است هک تکرار می )علیه علیو رب لبان مالئک انم 

 گاه نور والدتش، و کعبه تجلی

 گاه عبادتش، و نماز جلوه 

لتش هک:   و ذوالفقار مظهر عدا

 

 بستر شهادتش، و محراب 

 هک نماز میان دو لبش بود و جانش رد معراج.

 و ماه هک هب دو نیمه شده بود.،  و مسجد کوهف بود 



 . جوشید و خون از رگ عشق می 

 اش رد حال راهيی از قفس تن. و غنقای بلند رپواز روح ملکوتی 

 گاه عشق بود و جانش رد فوز عظیم الهی هک خود فرمود: و دلش تجلی

 

گار شدم.()بخ  ی کعبه رست  دا

 ، و کعبه رد سوگش چارد سیاه هب سر کشید

 .و زمين نقاب شب رد چهره کشید  

 و خاکیان هب سوگ زعزيرتین اوالد آدم نشستند.

لت رخ رد نقاب خاک کشید  ، و چون سیمای عشق و عدا



د ربانیش، امام و اش رد حريم ستر ملکوت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مقیم گشت، فرزن و جان ملکوتی 

گان والیت علوی  ی شيفت  ،  مقتدا

 السالم، با لوای مظلوميت سبز، حسن بن علی علیه

وند را ستود و رب او ثنا گفت ، هب خطبه ایستاد   و رب ايپمبر ردود فرستاد و سپس فرمود: ، و خدا

 ، اند اهن امشب مردی ردگذشت هک پيشینیان هب او رنسیده»

 او را نخواهند دید. و آیندگان رهگز مانند 

کائيل رد طرف چپ او بودند. کسی هک نبرد می  کرد و جبرئيل رد طرف راست و مي

 «2بخدا قسم رد همان شبی وافت کرد هک موسی بن عمران ردگذشت و عيسی هب آسمان ربده شد و قرآن انزل گردید.

 ، و زمان تنها ماند ،  السالم( زمين یتیم گشت  و پس از علی )علیه
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 اهیرغبت.سمان رپ از ستارهو آ 

راندالسالم( ديو جهل و نیرنگ بود هک رب جان آدمیان حکم می و پس از علی )علیه

زتوریوخدهعلوایزریردمردمانو،جانسپردندسرابهبراخویشتشنةاهی

 وردکوریجهلخویشهبهالکتافتادند.

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

کایت همچنان باقی ست  هب پایان  آمد  این دفتر ح


