
 در منابع اهل سنّت {فضایل امام علی رشی برنگ

 *عبدالرحمن انصاریحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

دشوار است؛ انسانی که به بزرگهی بهاریو    {گفتن دربارو ابعاد زندگی امام علی سخن

بنهایی جمع شدو اسهت؛ در عهین حهال، اگهر     ها و کماال،، در او بهاست و بمام خوبی

بهوان بهه معرفهی    نتوان به همه ابعاد زندگی من امام همام پرداخت، به انهدازو بهوان مهی   

د شما قهرار  ی از دریای فاایل ایشان پرداخت. منهه در این نوشتار در معر  دیاقطرو

که در منابع اهل سنیت ممدو اسهت. مقالهه    {گرفته، مخترری است از فاایل امام علی

 حاضر، در سه بخش: میا،، روایا، و دیدگاو دانشمندان اهل سنیت سامان یافته است.

 آیات ـ الف

دارد. برخی از این میها،،  اشارو  {میا، بسیاری در قرمن کریم ممدو که به فاایل علی

باشهد. شهماری   مهی  {ایشان است و شأن نزول من نیز مربوط بهه حاهر،  مختص به 

اسهت. گهروو    {است که مرداق بهارز من، علهی   [دیگر از میا،، دربارو اهل بیت

                                                           
ُپژوهشگ .*ُ
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دیگر، میابی هستند که دربارو: مخلرهین، متهوکلین، مهؤمنین و ایثهارگران نهازل شهدو و       

 باشد.می {مرداق بارز این افراد نیز امام علی

در ادامه، بهه بعهدادی    1«نازل شدو است. {سیرد میه دربارو علی»گوید: ابن عباس می

 شود.از این میا، اشارو می

 . ايثار بزرگ1

وَُمِنَُالنَّنسُِمَنُْيَشْ ِ ُنَفْسَههُُابرتِغهنءَُُُ»نازل شدو است:  {سورو بقرو دربارو علی 207میه 

ُاللَّهِ ن خود را بهه جههت خشهنودی خهدا     ؛ بعای از مردم، جاوُاهلل ُرؤف ُبِنلعِبندُمَ ْضنتِ

 «فروشند و خداوند نسبت به بندگان، مهربان است.می

 نویسد:اشارو کردو، می« ليلةالمبيت»امام ثعلبی دربارو شأن نزول این میه به داستان 

ههای خهود و   برمیم گرفت مهاجر، نماید، برای ادای دین , هنگامی که پیامبر اسالم

را جانشهین خهویش قهرار داد و    {  زد او بهود، علهی  ههایی کهه نه   باز پهس دادن امانهت  

دستور داد کهه در بسهتر    {  برود، به علی« ثور»خواست به سوی غار هنگام که میش 

شهاءاهلل، از سهوی منهان مسهیبی بهه بهو       فرمود: ان {  به علی ,حار، بخوابد. پیامبر

 نخواهد رسید.

دنهد و قرهد حملهه بهه     را مواصهرو نمو  ,  در من ش ، مشرکان اطهراف خانهه پیهامبر   

عمل کرد و در بستر وی مرمیهد.   ,  بر اساس دستور پیامبر {  حار، را داشتند. علی

وحی کرد کهه مهن میهان شهما بهرادری      « میکائیل»و « جبرئیل»در این هنگام، خداوند به 

یک از شما حاضر اسهت جهان   بر نمودم. کدامایجاد کردم و عمر یکی از شما را طوالنی

کند و زندگی دیگری را بهر خهود مقهدم دارد؟ ههیچ کهدام ]از دو فرشهته[        خود را ایثار

خوابیهدو و   ,   در بسهتر پیهامبر   {  گاو به منان وحی فرستاد که اکنون علینپذیرفتند. من

نماید. بهه زمهین برویهد و از او     ,  خویشتن را ممادو نمودو با جان خود را فدای پیامبر

 {  موافظت نمایید. چون به زمین ممدند، جبرئیل باالی سر و میکائیل پایین پهای علهی  

طال ! خداوند با این عمهل  به، مفرین بر بو ای علی بن ابیبه»گفت: نشستند. جبرئیل می

 «کند.]بو[، به فرشتگان مباها، می

                                                           
ُ.221،ُص6ُ.ُالخطيبُالبغداد ،ُابوبك ،ُتنريخُبغداد،ُبي وت:ُدارُالفك ُللطبنعةُوالنش ُوالتوزيع،ُج1ُ
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 1را بر رسول خود که عازم مدینه بود، نازل کرد. این میه {  گاو خداوند دربارو علیمن

 ,جان محمد ، { . علی2

 :موردبهه حسها  مهی    ,را به منزله جان رسول خدا {  سورو مل عمران، علی 61میه 

ُالْعِلْمُِفَق هلُْتَعَهنلَوراُْنَهدرعُُأَبرنَنءنَهنُوَأَبرنَهنءك مرُوَنُُُُُِ» ُفِيهُِمِنُبَعردُِمَنُجَنءکَُمِنَ سَهنءنَنُُفَمَنُْحَآجَّكَ

؛ هرگهاو بعهد از علهم و    وَنِسَنءك مرُوَأَنف سَنَنُوأَنف سَك مرُث مَُّنَبرتَِْلُْفَنَجرعَلُلَّعرنَةَُاللّهُِعَلَىُالْكَهنذِبِينَُ

دانشی که ]دربارو مسیح[ به بو رسید، ]باز[ کسانی با بو به مواجّه و ستیز برخیزنهد، بهه   

یم، شهما ههم فرزنهدان خهود را. مها زنهان       منان بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعو، کن

خویش را دعو، نماییم، شما هم زنان خود را. ما از نفوس خود دعو، کنیم، شما ههم  

 «گاو مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.از نفوس خود. من

ه منان را بهه مباهله   , میه شریفه دربارو نرارای نجران نازل شد؛ هنگامی که رسول خدا

و  {  همراو امام حسهن  , گاو رسول خداشد. منمعیّن و زمانی برای من فرمود دعو، 

پشهت سهر    }و فاطمهه  ,پشت سر حار، { ، در حالی که علی{ امام حسین

به همراهان خود فرمود: هرگاو من دعا کهردم،   ,  گاو رفتند. پیامبربود، به وعدو {  علی

ونه را مشاهدو کهرد، بهه منهان گفهت: مهن      شما ممین بگویید. اسقف مسیویان که این ص

هها را از جها برکنهد،    بینم که اگر از خداوند درخواست نمایند با کهوو هایی را میصور،

چنین خواهد شد؛ هرگز با منان مباهله ننمایید که هال  خواهید شد. سرانجام، مسیویان 

 2حاضر شدند که جزیه بدهند و بر دین خود باقی بمانند.

است؛ او است کهه بهه منزلهه نفهس و جهان       { ، بنها علی«انفسنن»منظور از در این میه، 

« نسهنءنُن»، و ]به حسن و حسین« ابننءنن»به حسا  ممدو است. همهنین،  ,  پیامبر

 3اشارو دارد. }به فاطمه

                                                           
؛126ُه125،ُص2ُق،ُج1422ُوالبين ُ)تفسي ُثعلبي(،ُبي وت:ُدارُاالحينءُالت اثُالع بي،ُالكشفُُ.ُالثعلبي،ُابواسحنق،1

 .331ُ،ُص1ُحنبل،ُاحمد،ُمسندُاحمد،ُبي وت:ُدارُصندر،ُجُ

 .61،ُص8ُ،ُجزء4ُق،ُج1411ُ.ُفخ ُراز ،ُالتفسي ُالكبي ُ)مفنتيحُالغيب(،ُبي وت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُچنپُاوّل،2ُ

ُاوّل،ُعبدال حمنُجالل.ُالسيوطي،3ُ ُالفك ،ُچنپ ُالتفسي ُالمأثور،ُبي وت:ُدار ُ.231،ُص2ُق،ُج1403ُالدين،ُالدرُالمنثورُفي
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 گوید:وقاص میسعد بن ابی

 ]، حسن و حسهین }فاطمه ،{ علی ,  چون میه مباهله نازل شد، رسول خدا

؛ خهدایا! اینهان خالرهان و نزدیکهان     اللْهمُههؤ الءُِاهلهيُُُ»را دعو، کرد و سپس فرمود: 

 1«اند.من

 2«است. {  علی "انفسنن"مراد از »گوید: شعبی می

و بفاسیر و منابع دیگر اهل سنیت نیز به این موضوع اشهارو شهدو کهه     3بفسیر قرطبیدر 

در میهان صهوابه    ,  ه بُرد. پیامبر خهدا این چهار نفر را همراو خود برای مباهل ,  پیامبر

بزرد و خویشان و شیفتگان و همسران متعدد خود، بنها این چهار بهن را بهرای دعها و    

را به عنوان جان و نفس خود انتخا  نمهود کهه ایهن     { بارع و مباهله برگزید و علی

 مید.فایلتی بس بزرد به شمار می

 . بخشش انگشتر در ركوع3

به جهت بخشش انگشتر خهویش در حهال    {  مائدو، در مقام بکریم علیسورو  55میه 

إِنَّمَنُوَلِيْك مُُاللّهُُوَرَسُول هُُوَالَّيِينَُآمَن واُْالَّيِينَُيُقِيمُو َُالصَّالَةَُوَيُؤْت هو َُُ» :رکوع، نازل شدو است

او و منهان کهه ایمهان    ؛ سرپرست و رهبر شما، بنها خدا است و پیهامبر  الزَّكَنةَُوَهُمرُرَاكِعُو َ

 «پردازند.دارند و در حال رکوع، زکا، میاند و نماز را بر پا میموردو

نهازل شهدو    {  نویسد: بیشتر راویان اخبار معتقدند که این میهه دربهارو علهی   ملوسی می

 4است.

 5نازل شدو است.{   از ابن عباس نقل شدو که: این میه دربارو علی

 ,  یثی ممدو که در یکی از روزها در مسجد با رسول خهدا در روایت دیگر از ابوذر حد

خواندم که سائلی وارد شد و از مردم بقاضای کمک کرد؛ ولی کسی چیزی نماز ظهر می

                                                           

 .233همن ،ُصُُ.1

 .228ق،ُص1426ُالحسنُعليُبنُاحمد،ُاسبنبُنزولُالق آ ،ُرينض:ُدارُالميمن ،ُ.ُالواحد ،ُابي2

 .67،ُص4ُق،ُج1417ُمُالق آ ،ُبي وت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُألحكنُعبداهللُمحمدُبنُاحمد،ُالجنمع.ُالق طبي،ُابي3

،4ُق،ُج1414ُالدينُمحمود،ُتفسي ُروحُالمعننيُفيُتفسي ُالق آ ُالعظيم،ُبي وت:ُدارُالفك ،ُ.ُاآللوسيُالبغداد ،ُشْنب4

 .245ُه244ُصُ

ُ.23،ُص12ُ.ُفخ ُراز ،ُالتفسي ُالكبي ُ)مفنتيحُالغيب(،ُپيشين،ُج5ُ
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به اونداد. او دست خود را به سوی مسمان بلند کرد و گفت: خدایا! شاهد باش کهه مهن   

نهداد. در همهین    بقاضای کمک کردم؛ ولی کسی به من چیزی , در مسجد رسول خدا

که در حال رکوع بود، با انگشت کوچک دسهت راسهت خهود بهه سهائل       { حال، علی

بهود بیهرون مورد. پیهامبر     {اشارو کرد. سائل ممد و انگشهتری را کهه در دسهت علهی    

خداونهدا! بهرادرم موسهی از بهو     »کرد، چنین گفهت:  که این صونه را بماشا می , خدا

و گردانی و کارها را بر او مسان و گهرو از زبهانش   درخواست نمود که رو  او را گسترد

بگشایی با مردم گفتارش را در  کنند و نیز درخواست کرد که ههارون را کهه بهرادرش    

بود، وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او، نیهرویش را زیهاد نمهایی و در کارههایش     

ا گشهادو گهردان و   ام رشریک سازی. خداوندا! من مومد پیامبر و برگزیهدة بهوام، سهینه   

را وزیر من گردان با به وسهیله او، پشهتم    {کارها را بر من مسان ساز. از خاندانم علی

 «قوی و موکم گردد.

 ,  پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و بهه پیهامبر   , ابوذر گوید: هنوز سخنان پیامبر

   1«انمنُوليك مُاهللُوُرسوله...ُ.»گفت: بخوان: 

 { پاسو مثبت داد و با نزول این میه، علهی  , دا به درخواست پیامبربه این وسیله، خ

 برگزیدو شد. , به عنوان وزیر و پشتیبان نیرومند پیامبر

 { . انتخاب علی4

بهه عنهوان جانشهین     { سورو مائدو دربارو انتخا  و برگزیدو شدن علی 67میه مبارکه 

بَلِّغُْمَنُأ نزِلَُإِلَيركَُمِنُرَّبِّكَُوَُإِ ُلَّهمرُتَفْعَهلُْفَمَهنُُُُيَنُأَيَْْنُال َّسُول ُ»نازل شدو است:  ,   پیامبر

ا  پیهامبر! منههه   ؛ بَلَّغْتَُرِسَنلَتَهُُوَاللّهُُيَعرصِمُكَُمِنَُالنَّنسُِإِ َُّاللّهَُالَُيَْرهدِ ُالْقَهورمَُالْكَهنفِ ِينَُُُ

، نرسهانی  برسهان و اگهر  [ بهه مهردم  ]پروردگار، بر بو نازل شدو اسهت، کهامالً    سویاز

دارد و مردم، نگاو مهى  [خطرا، احتمالى]خداوند بو را از و  ا رسالت او را انجام ندادو

 .«کندرا هدایت نمى [لجوج]خداوند، جمعیّت کافران 

                                                           
ُ.ُهمن .1
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بهر در حاهور من   ، باشکوو هرچه بمامحجةُالوداعمراسم  ,  در مخرین سال عمر پیامبر

نهور فهرو رفتهه بهود و لهذ، معنهوی ایهن         ای ازهاله ها درحار، به پایان رسید. قل 

 ها انعکاس داشت.عباد، بزرد، هنوز در ذایقه جان

گنجیدند. یهاران بهه   از خوشوالی در  این فیض بزرد، در پوست نمی ,   یاران پیامبر

بهه   ,  کهه دسهتور بوقهف از سهوی پیهامبر     حرکت کردند با این« جُحرفَه»سوی سرزمین 

هایی را که در پیشاپیش قافله در حرکهت  ا صدای بلند، منهمراهان دادو شد. مسلمانان ب

 افتادگان نیز به منان ملوق شدند و مهؤذن پیهامبر  بودند، به بازگشت دعو، کردند. عق 

، مردم را به نماز ظههر دعهو، کهرد. بعهد از اقامهه نمهاز ظههر،        «اهلل اکبر»با صدای  , 

د برای شنیدن یک پیهام مههم الههی    با خواندن خطبه، به مردم اطالع داد که بای , پیامبر

 خود را ممادو کنند.

بهه اطهراف خهود نگهاو     « ثقلین»حار،، پس از حمد و سپاس پروردگار و ذکر حدیث 

گاو دست او را گرفت و بلند کرد و با صهدایی رسها   افتاد. من { کرد و چشمش به علی

 «ر است؟چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود منان سزاوارب»فرمود: 

فرمود: خدا، مولی و رهبر مهن اسهت و    ,دانابرند. پیامبر ,گفتند: خدا و رسول خدا

مَهنُُْ»سهپس فرمهود:    1من مولی و رهبر مؤمنانم و نسبت به منان از خودشان سهزاواربرم. 

؛ هر کس مهن مهوال و رهبهر او    كنتُموال ُفعليُموال ،ُاللْمُوالُمنُواال ُوُعندُمنُعندا 

و رهبر او است. خداوندا! دوستان او را دوست بهدار و دشهمنان او را   هستم، علی، موال 

 «دشمن بدار.

گوارا باد بر بو ای فرزند ابوطال ! بهو مهوال   »را مالقا، کرد، گفت:  {چون عُمَر، علی

 2«و رهبر من و بمام مردان و زنان با ایمان شدی.

نازل شهدو؛   {    ربارو علیممدو که ابن عباس نقل کردو: این میه د رو  المعانیدر بفسیر 

را به عنوان رهبر و ولی برگهزین و   {  فرمان داد که علی , زمانی که خداوند به پیامبر

حار، برس داشهت کهه مهردم بگوینهد: پسهر عمهوی خهود را بهرای ایهن مسهئولیت           

                                                           
 .11ه8،ُص5ُش،ُج1379ُ:ُمكنرمُشي از ،ُننص ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا ،ُدارُالكتبُاالسالمية،ُ.ُر.ک1

ُ.42،ُص12ُ.ُفخ ُراز ،ُالتفسي ُالكبي ُ)مفنتيحُالغيب(،ُپيشين،ُج2ُ
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دسهت   , ای؟ سپس خداوند این میه را در روز غدیر خم فروفرسهتاد و پیهامبر  برگزیدو

 1«. منُكنت...»را گرفت و گفت:  {  علی

 {  کند که این میه در روز غدیر خم، دربارو علیسیوطی نیز از ابوسعید خدری نقل می

 2نازل شد. , بر پیامبر

نهازل شهد کهه بعهد از نهزول میهه،        {  گوید: این میه دربارو فایلت علیفخر رازی می

 3«منُكنتُموال ...ُ.»را گرفت و گفت:  { حار،، دست علی

 روایات ـ ب

در منابع اهل سنیت ممدو است. شخری بهه ابهن    {روایا، بسیاری دربارو جایگاو علی

هزار فایلت برسد.  کنم به سهخیلی زیاد است. برور می {عباس گفت: فاایل علی

بر است؛ با سهه ههزار   ابن عباس گفت: اگر گفته شود سی هزار فایلت، به واقع نزدیک

رختهان قلهم و دریاهها مرکه  و جهن و انسهان نویسهندو و        گاو گفت: اگر دفایلت. من

 4را به شمارو درمورند. {بوانند فاایل امیرمؤمنان، علیگر شوند، نمیحسا 

 کنیم:اینک، به بعدادی از این روایا، اشارو می

 . پیشگامی در ايمان1

 , گروو بسیاری از علمای اهل سنیت، بر این باورند که نخستین مهردی کهه بهه پیهامبر    

، اوّلهین فهردی بهود کهه     {علی»نویسد: که ابن سعد میبود؛ چنان { ایمان مورد، علی

اَنَنُاَوّل ُ»کنهد:  نقل می {  و نیز از خود علی« ساله بود.نماز به جای مورد؛ در حالی که دو

من، نخستین کسی هستم که ]با رسول خدا[ نمهاز گهزارد یها اسهالم      5؛مَنُصّليُاوُاَسلَمَ

 «مورد.

                                                           
 .282،ُص4ُ.ُآلوسي،ُروحُالمعنني،پيشين،ُج1ُ

 .117،ُص3ُ.ُسيوطي،ُتفسي ُالدّرُّالمنثور،ُپيشين،ُج2ُ

ُ.42،ُص12ُي ُالكبي ،ُجُ.ُفخ ُراز ،ُالتفس3

ُُ.13.ُابنُجوز ُبغداد ،ُيوسفُبنُف غلي،ُتيك ةُالخواص،ُتحقيق:ُسيدُمحمدصندقُبح العلوم،ُتْ ا :ُمكتبةُنينوا،ُص4ُ

 .21،ُص3ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  ،ُبي وت:ُدارُصندر،ُج5ُ
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 2و ابن عباس نیز همین عقیدو را دارند. 1ثیرابن ا

من باجر بودم. ایهام حهج بهه مکهه رفهتم. نهزد عبهاس )عمهوی         »گوید: عفیف کندی می

( بودم که دیدم فردی ممد و در مقابل کعبه به نماز ایستاد. سهپس زنهی ممهد و    , پیامبر

اس گفتم: این چهه  گاو نوجوانی ممد و همراو او مشغول نماز شد. به عبکنار او ایستاد. من

پندارد خداوند او را به عنهوان  میینی است؟ گفت: او، مومد فرزند برادر من است که می

طال  برانگیخته و این هم خدیجه، همسر او است و این نوجوان، علی بن ابی , پیامبر

 3«اند.است که ]هر دو[ به او ایمان موردو

 يار. نخستین2

حار، مأمور شد که دعو، خویش را مشکار سهازد و   ,  سه سال بعد از بعثت پیامبر

سهورو شهعرا    214در مغاز نیز خویشان خود را دعو، به اسالم نماید؛ از ایهن رو، میهه   

 «؛ خویشان نزدیک خود را ]از عذا  الهی[ بیم دو.وَأَنيِررُعَشِي َتَكَُالْأَقْ َبِينَ»نازل شد: 

هاشهم  های بزرد بنیبن از شخریت مأموریت داد با حدود چهل {  به علی ,   پیامبر

 برای پذیرایی ممادو سازد.گوشت را به مهمانی دعو، کند و غذایی از 

خواست سخن بگوید، ابوله  عموی حاهر،، بها    , بعد از خوردن غذا، چون پیامبر

مجلس را از ممادگی برای بیان موضهوع مههم ابهالغ رسهالت،      ،اساسسخنان سبک و بی

برهمیم گرفهت کهه روز بعهد،     ,  دون نتیجه پایان یافهت. پیهامبر  بیرون بُرد و مهمانی ب

و از حهدود چههل بهن را     غذا ممادو کرد {  ضیافت دیگری بربی  دهد. بار دیگر علی

 بعد از صرف غذا فرمود: , دعو، کرد و پیامبر

ام، نیاوردو است. من خیر دنیا هیچ کس از مردم، چیزی بهتر از منهه من برای شما موردو

ام. خداوند به من فرمان دادو که شما را به سوی او دعهو،  را برای شما موردو و مخر،

کند با برادر و وصی و خلیفه من در نمایم. چه کسی از شما در این کار به من کمک می

کهرد و گفهت:    , رو به پیهامبر  {  میان شما باشد؟ هیچ کس پاسو مثبت نداد؛ اما علی

                                                           
 .582،ُص1ُق،ُج1407ُالكتبُالعلمية،ُُالك م،ُالكنملُفيُالتنريخ،ُبي وت:ُدارالحسنُعليُبنُابي.ُابنُاثي ،ُابي1

 .1096،ُص3ُ.ُهمن ؛ُاالستيعنب،ُپيشين،ُج2ُ

ُ.ُهمن .3
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گذاشت و فرمهود:  {  دست بر گردن علی , م. پیامبرکنمن بو را در این امر، یاری می

(، بهرادر و  {  همانا این )علهی ؛ُاِ َُّهياُاَخيُوُوَصّيّيُوُخَليفَتيُفيك م،فَنسمَعواُلَهُُوُاَطيعُوا»

« وصی و جانشین من در میان شما است. سخنان او را بشهنوید و از او اطاعهت نماییهد.   

تند: به بو دستور داد که سهخن فرزنهد، را   جمعیت برخاستند و با خندو به ابوطال  گف

 1بشنوی و از او اطاعت نمایی.

های مختلف باریخی و بفسیری اهل سنیت ذکر شدو که بر خالفهت  این جریان، در کتا 

 سند و مدر  بسیار موکمی است.   ،{ و جانشینی علی

 , . ولیّ مؤمنان، بعد از پیامبر3

را بهه عنهوان وصهی، ولهیّ و سرپرسهت مؤمنهان        { ، علی, در موارد فراوانی، پیامبر

گروههی را بهه فرمانهدهی     , معرفی کردو است. از جمله، در روایتی ممهدو کهه پیهامبر   

در غنایم بررفی انجهام داد کهه    {  برای جنگی اعزام نمود. بعد از جنگ، علی {علی

ان را بهه  ای نبود. چهار نفر از همراهان حار، با هم پیمان بستند که جریخوشایند عدو

 , موضوع را مطر  کرد، رسول خهدا  ،گزارش کنند؛ چون یکی از منان , رسول خدا

از او هم اعهرا    , چنین و چنان کرد. پیامبر {  از او اعرا  کرد. دومی گفت: علی

مهنُُ":نًُفَقهنلَُبضُِهفَنَقبَلُعَلَهيْمُرَسهول ُاهللُمُغُُْ»کرد. سومی و چهارمی هم جریان را گفتند، 

رو بهه  بها خشهم    , ؛ پیامبرعَليّ،عَليٌُّمِنّيُوَُاَننُمِنهُُوَُهُوَُوَليُْك لُِّمُؤمِنٍُبَعد ُت  يدُو َُمِن

خواهید؟ علی از من است و مهن از علهی، و او ولهیّ    منان نمود و فرمود: از علی چه می

 2«باشد.همه مؤمنان بعد از من می

و  , ی و جانشهینی پیهامبر  شود که رهبهر خوبی استفادو میاز این روایت و مانند من، به

بهودو و دیگهران حهق برهدی چنهین       {  از منِ علی , والیت بر مؤمنان، بعد از پیامبر

 مقامی را نداشتند.

                                                           
؛ُبغو ،ُحسينُبنُمسعود،ُمعنلمُالتنزيلُفيُتفسي ُالق آ ،ُتحقيق:ُعبدال زاقُالمْد ،ُبي وت:586ُه585.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.331،ُص1ُحنبل،ُپيشين،ُجُُ؛ُر.ک:ُمسندُاحمد481،ُص3ُق،ُج1420ُدارُاحينءُالت اثُالع بي،ُچنپُاوّل،ُ

 .232ق،ُسي ُالخلفنءُال اشدين،ُص1417ُالدين،ُسي ُاعالمُالنبالء،ُبي وت:ُمؤسسةُال سنلة،ُچنپُاوّل،ُ.ُذهبي،ُشمس2
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چنان روشن بود که هر انسان منرهف و مگهاو بهه مبهانی     ، من{ موضوع جانشینی علی

  خهوبی در ، بهه {  ههای علهی  و خدما، و فهداکاری  , دینی و مشنا با سخنان پیامبر

شایستگی این مقام را ندارد. همگان، حتی کسانی که ایهن   {  کرد که کسی جز علیمی

برین فرد برای این مقام بهود، اعتهراف   شایسته {  که علیدار شدند، به اینمقام را عهدو

 کنند.می

با ههم بهودیم کهه عمهر ممهد و سهالم کهرد. از او         {  کند: من و علیابن عباس نقل می

بهه ابهن عبهاس فرمهود: او را      {  علهی  «.عینبّه »روی؟ گفت: به سوی یپرسیدند: کجا م

گذشتیم، عمر گفت: سوگند بهه   «بقیع»که از گوید: بعد از منهمراهی کن. ابن عباس می

برین مردم برای این امر )خالفت( بعهد از وفها،   (، شایسته{  خدا که صاح  بو )علی

پرسد: من دو را بیان کهن.  بود؛ ولی ما از دو چیز برسیدیم. ابن عباس می , رسول خدا

 1اش نسبت به فرزندان عبدالمطل .دهد: سنی کم او، و دوستیعمر پاسو می

بواند از شایستگی من حار، بکاهد؛ چون در روشن است که هیچ کدام از این دو نمی

شهود. همهنهین   رگزیدو میحار، به عنوان قاضی و حاکم یَمن ب ,زمان رسول خدا

گردد و دوستی او نسهبت  ، به او واگذار می, ها بوسط پیامبرفرماندهی بعای از جنگ

شد که حار، بر خالف عدل و حق عمهل نمایهد و   به فرزندان عبدالمطل  سب  نمی

منان را بدون شایستگی بر دیگهران مقهدم بهدارد. در رعایهت حهق و اجهرای عهدالت و        

رسهید. خهود   ساالری، کسی به مقام و مرببه من حار، نمهی ستهمساوا، و رعایت شای

 کرد که او را از حقش بازدارند.نیز برور نمی {  علی

، در کنهار بهدن مقهدس    , و عبهاس، عمهوی پیهامبر    {  ، علی, بعد از رحلت پیامبر

گهاو مهردم   بودند. عباس به حار، گفت: دستت را بدو با با بو بیعت کنم؛ من , پیامبر

بیعهت کهرد و دیگهران     ,  بها پسهر عهمّ رسهول خهدا      , ند: عموی رسول خداگویمی

دانسهت، من را  که این کار را بهه مرهلوت اسهالم نمهی     {  مخالفت نخواهند کرد. علی

؛ ای عمو، میا غیر از مهن    يرهَلُيَطمَعُُيَنُعَمَُّفيَْنُطنمِعُُغَ»نپذیرفت؛ ولی به عباس گفت: 

                                                           
واهللُا ُكن ُصنحبكُ»:57ُ،ُص2ُق،ُج1385ُالحديد،ُش حُنْجُالبالغه،ُقنه ة:ُدارُاحينءُالكتبُالع بية،ُ.ُابنُابي1

ُ«الم ُبعدُوفنةُرسولُاهللُالّنُاننُخفنن ُعليُاثنين...ُ.هياُاوليُالننسُبن
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زودی متوجهه  عبهاس گفهت: بهه   « کنهد؟ الفهت( مهی  کسی خود را کاندیدای این امر )خ

 1خواهید شد.

، فقهط  , گر من است که رهبری و پیشوای امت بعهد از پیهامبر خهدا   این مطال ، نشان

 بود. {  برازندو علی

 در مدينه ,. جانشین پیامبر4

دار حار، بود؛ ولی در جنگ ببو  در بمام نبردها همراو رسول خدا و پرچم {  علی

فرمهود:   {  بهه علهی   , ماند. پیهامبر  ,زیرا در مدینه به جای پیامبر 2حاور نداشت؛

؛ ]به جهت حساسیت شرایط و حاور منافقان و دشمنان در مدینه و البُدُّاَ ُا قيمَُاوُت قيمَ»

ولهی بعهد   « احتمال ایجاد مشو  و ناامنی بوسط منان[ یا باید من در مدینه باشم یا شما.

در مدینه این بهود   {  از مدینه، برخی مردم گفتند: علت ماندن علی , از خروج پیامبر

 از علی ناراحت شدو بود. , که پیامبر

کراههت داشهته و روابهط من دو، بیهرو      , از همراهی با پیامبر {  و بعای گفتند: علی

رهسهپار شهد و    , از این موضوع مگاو شد، به سهوی پیهامبر   {  شدو است. چون علی

يهنُُ»از شنیدن این سخنان خندو کرد و فرمود:  , جریان را با حار، مطر  کرد. پیامبر

ُسهولَُلهيُيهنُرَُُمِنُموسيُغَي َُاَنَّكَُلَستَُبِنَبِيّ؟ُقنلَ:ُبَُ َْنروُمنُتَ ضيُاَ ُتَكو َُمِنّيُكَأَعلِيُْ

موسهی باشهد؛ جهز     میا راضی نیستی که نسبت بو به من، هماننهد ههارون و  یا علی  3؛اهلل

 «.,: بلی، ای پیامبرخدا{علی نیستی. ,که بو پیامبرمن

داند که یا بایهد  ای مهم میموضوع ماندن در مدینه و کنترل اوضاع را به اندازو , پیامبر

به جای وی در پایتخت اسالمی حاور داشته باشهد   {  خودش در مدینه باشد، یا علی

                                                           

 .161ه160،ُص1ُ.ُهمن ،ُج1ُ

ُ.ُغزو ُتبوک،ُدرُسنلُنْمُهج  ُواقعُشد؛ُامنُدرُآ ،ُدرگي  ُرخُنداد.2

؛ُمحمدُبنُاسمنعيل،ُصحيحُالبخنر ،ُبي وت:ُالمكتبةُالثقنفة،25ُه23،ُص3ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  ،ُپيشين،ُج3ُ

شنيستهُنيستُكهُمنُ»آمد ُاستُكهُحض تُف مود:331ُُ،ُص1ُ.ُدرُمسندُاحمدُحنبل،ُج408ُ،ُح18ُُ،ُص5جُ

ُاين ُمگ  ُب وم[؛ ُسپن  ُبنشي.]هم ا  ُجن ُمن ُبه ُتو ُبهُ«كه ُاينُحديث، ُموقعيتُعلياز ُو روشنُُ{خوبيُجنيگن 

 شود.مي
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زمان جز این دو نفر وجود نداشتند که بتوانند ایهن  و فرد دیگری در جهان اسالم در من 

 دار گردند.مسئولیت مهم را عهدو

ای دارای اهمیت است که برخهی من را  ، به اندازو{  حدیث منزلت در بین فاایل علی

اند. مهدی عباسی، از سفیان ثوری پرسید: بهترین برین فایلت برای حار، دانستهمهم

اَنهتَُمِنّهيُُُ»باشد، برایم بیان کن. پاسو داد: حهدیث  بو مینزد  {  فایلتی که برای علی

شود که بمام مقام از این حدیث استفادو می 1«مِنُموسي،اِلّنُاَنّهُُالُبَنِيَُّبَعد .ُ َهنروُُةِلَزَنْمَبِ

هها را دارا  من {  دارا بود، به جز مقام نبو،، علی , و منر  و فاایلی که پیامبر خدا

 بعلق داشت. {  بود و بعد از حار،، به علی , که از من پیامبر بود؛ از جمله رهبری

 { براي علی ,  . دعاي پیامبر5

بهوان بهه   دعا کرد که از این مهوارد، مهی   {  در موارد متعددی برای علی , پیامبر خدا

 پی بُرد. , در پیشگاو خدا و پیامبر {  جایگاو و منزلت علی

کهنم، بهاکنون بهرای    ین سخن که اآلن نقل میفرمود: ا {از جمله، روایت شدو که علی

درخواسهت کهردم کهه ]از خداونهد[ بهرای مهن        , ام؛ زمانی از پیهامبر کسی نقل نکردو

دهم. سپس نماز به جای ممرزش و مغفر، بخواهد. حار، فرمود: این کار را انجام می

عَليٍُّعِنهدَکَُاِغفِه ُُُُاللُْمَُّبِحَقِ»گوید: ها را برای دعا بلند کرد. شنیدم که میمورد و دست

را  {  دههم کهه علهی   نزد بو دارد، سهوگند، مهی   {  ؛ خدایا! به جایگاهی که علیلِعَليٍّ

 «مورد بخشش قرار دهی.

اَوَُاَحَد ُاَك َمُُمِنهكَُعَلَيههُُُِ»این چه دعایی بود که کردید؟ فرمود:  , گفتم: ای رسول خدا

بر از بو هست کهه او را واسهطه   یشگاو خدا گرامیمیا کس دیگری در پ 2؛فعُُبِهُِاِلَيهِفَنَستَشِ

 «قرار دهم؟

                                                           
ُ.1693،ُش71ُ،ُص4ُ.ُخطيبُبغداد ،ُتنريخُبغداد،ُپيشين،ُج1ُ

 .316،ُص20ُالحديد،ُش حُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُجُ.ُابنُابي2
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 هادیدگاه ـ ج

از دیدگاو میا، و روایا، بود. در ادامهه، بهه    {منهه مالحظه نمودید، جایگاو امام علی

 پردازیم.  بررسی نظر اندیشمندان اهل سنیت می

 {شمار علی. فضايل بی1

 نویسد:خطی  بغدادی می

؛ مناق  او، مشههوربر از من اسهت   مِنُاَ ُت يكَ َُوَُفَضنئِل هُُاَكثَ  ُمِنُاَ ُت حص  ُوَُمَننقِبُهُُاَشَْ ٌ»

 1«ها را به شمارو مورد.که ذکر شود و فاایل او، بیشتر از من است که بتوان من

 ، زينت خالفت{. علی2

 کند:عبداهلل حنبل، از پدرش احمد حنبل نقل می

پهدرم ممدنهد و دربهارو خالفهت ابهوبکر، عمهر،        گروهی از مردم موله کرخ بغداد، نزد»

وگو و بوث کردند. پهدرم سهر بلنهد کهرد و گفهت: ای      گفت {  عثمان و حار، علی

وگوی بسیاری انجهام دادیهد. خالفهت و    گفت {  مردم! دربارو خالفت و حار، علی

نبود؛ بلکه این علی بود که بهه خالفهت    {  رهبری، موج  زینت و افتخاری برای علی

 2«بری زینت بخشید.و ره

 بود. {نبود که به دنبال خالفت باشد؛ بلکه خالفت، جویای علی {  مری، این علی

 { . انزواي علی3

، اوضاع جامعه و حوادثی که رخ داد، شرایط را به صوربی رقهم  , بعد از رحلت پیامبر

در های سیاسی و نظامی و اجتماعی را رهها کنهد. البتهه    ناچار شد صونه {  زد که علی

مواردی، از وجهود حاهر، در حهل معاهال، علمهی و قاهایی و مشهاورو دادن بهه         

شد؛ ولی سیاسهت اصهلی ایهن بهود کهه مهردم فاهایل و خهدما،         مسئوالن استفادو می

 را فراموش کنند. { علی

                                                           
 .133،ُص1ُ.ُخطيبُبغداد ،ُتنريخُبغداد،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.135.ُهمن ،ُص2ُ
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 کند:الودید از مومد بن سلیمان نقل میابن ابی

یکی از علل اختالف بعد از عمر، بشکیل شوری بود؛ چون هر یک از اعاای شورا، بهه  

داشتند؛ طلوه در انتظار خالفهت بهود و زبیهر نیهز کهه خهود را شایسهته        بمایل خالفت 

 کرد.دانست، به او کمک میخالفت می

م به خالفت چشم دوخته بودند. دلیلش هم من بود که او را از چش {  منان بیش از علی

مردم انداخته بودنهد و حرمهت او را در میهان جامعهه خهورد کهردو بودنهد و در واقهع،         

پنداشتند. فراموش شدو بود و نسلی که به وجود ممدو بود، او را مانند سایر مسلمانان می

و پهدر   , که من حار،، پسر عمو و داماد پیامبرافتخارا، او، خالصه شدو بود در این

یز چنان نسبت به او کینه داشت کهه نسهبت بهه کهس دیگهری      های او است. قریش ننوو

 1دانستند.طلوه و زبیر را دوست می ،چنین نبود؛ بر عکس، قریش

 . راهنماي مردم4

او، راو  2؛اَراهُمَُالسَبيلُوُاَقنمَُلْمُالدينُاِذاُاَعهوَجَُ»گوید: می {حسن برری دربارو علی

]درست[ را به منان نمایاند و دین را از کجهی و انوهراف نجها، داد؛ من زمهان کهه بهه       

 «انوراف کشیدو شدو بود.

المال بر اسهاس معیارههای   ها و بقسیم بیتعدالتیها، بیدر زمان حاکمان پیشین، ببعیض

ه حسها   غیر اسالمی، کامالً رایج شدو بود و اصال  این کارها، عملی بسهیار دشهوار به   

ها پایان دهد؛ عدالتیها و بیکه به ببعیضکوشید حد بوان  در {  ممد؛ ولی امام علیمی

... انجهام  المال، براساس سهوابق اسهالمی و برکیه  قبهایلی و    مثالً در گذشته بقسیم بیت

 شد. زمانی که امام خلیفه شد، بقسیم اموال را به صور، مساوی انجام داد.می

؛ من، بهر اسهاس   , جَُنَبيِّك مَْنْليُمَوُاِنّيُحنمِل كمُعَ»زین خود فرمود: او در سخنرانی مغا

امام، بربری مهاجران و انرار را امری معنهوی  « روش پیامبربان با شما رفتار خواهم کرد.

 مورد که نزد خدا موفوظ است و پاداش من، نزد خدا است.به حسا  می

                                                           
ُ.28،ُص9ُالحديد،ُش حُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُجُابنُابيُ.1
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ور داد: هر کس ممهد، سهه دینهار بهه او بدههد.      رافع دستروز بعد، امام به عبیداهلل بن ابی

جا سهل بن حنیف اعترا  کرد این فرد، غالم من بود که دیروز او را مزاد کهردم.  همان

شود و کسی را بر دیگهری  چرا سهم ما یکسان شد. امام فرمود: به همه سه دینار دادو می

   1رار ندادو است.بربری نخواهیم داد و خداوند دنیا را اجر و پاداش پرهیزکاران ق

 { . سه فضیلت مهم علی5

سه فایلت دادو شدو که اگر یکهی از   {  به فرزند ابوطال ، علی»گوید: عبداهلل عمر می

 بود: 2موشد، برایم بهتر از شتران سرخها به من دادو میمن

در مورد و از او فرزندانی به وجهود  {  دختر خویش را به ازدواج علی , ه پیامبر خدا 

 ممد؛

 ؛{شد، بسته شد، جز در خانه علیه بمام درهایی که به مسجد باز می

 3«داد.{  ه در جنگ خیبر، حار، پرچم اسالم را به دست علی

هایی که بهرای حاهر، بیهان شهد، بهه جههت شایسهتگی و        این فاایل و سایر فایلت

و در حفهظ و بقویهت اسهالم، بهه او ارزانهی شهد       {  خدما، ارزندو و نقش مهم علهی 

 { هایی نبودند. مری، هیچ کهس بهه مقهام و عظمهت علهی     دیگران دارای چنین ویهگی

 رسد و کسی از جایگاو واالی او مگاو نیست.نمی

واهللُِلَقَهدُا عطِهيَُعَلِهيُْبهن ُاَبهيُطنلِهبُُُُُُُ»گویهد:  می{  دربارو علی ابن عباس )عبداهلل(. 6

به خداوند سوگند! همانا به علی 4ُ؛شِ  ُِالعنِفِيُالعُشُْك مركَمُُاهللُِلَقَدُشنرَتِسرعَةاَعشنرُِالعِلمُِوَُاَير

 «طال  نه دهم دانش دادو شدو و در جزء دهم نیز با شما شریک است.بن ابی

                                                           

 .37ه36،ُص7ُالحديد،ُش حُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُجُ.ُابنُابي1

 هنُب ا ُم دمُآ ُعص ُمْمُبود.مو ،ُازُاموالُبسينرُبنُارزشيُبودُكهُداشتنُآ .ُشت ُس خ2

اِلّنُبنبَهُُفيُالمسجِد،ُوَُاَعطنءُُُبنَتهُُوَُوَلِدَتُلَهُُوَُسدَُّاالبوابُاُِ...ُزَوَّجَهُُرَسول ُاهللِ»:26ُ،ُص2ُ.ُمسندُاحمد،ُپيشين،ُج3ُ

ُ«ومَُخيبَ .يَُاَيةَال ّ

ق،1422ُعم ُيوسفُبنُعبداهلل،ُاالستيعنبُفيُمع فةُاالصحنب،ُبي وت:ُدارُالجيل،ُچنپُاوّل،ُ.ُابنُعبدالب ،ُابي4

ُ.1104،ُص3ُجُ
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لَقَهدُجهنءَُفِهيُعَلهيٍُّمِهنَُُُُُُ»گوید: دربارو من حار، می ,. یکی از صوابه پیامبر خدا7

من چنهان   {  همانها دربهارو علهی    1؛ يرسَعَُْمُخَالنّنسُِلَنَورُننقِبُِلَوُاَ َُّمَنقَبنًُمِنْنُق سِّمَُبَينَالمَ

فاایل و مناقبی ممدو که اگر یکی از من فاایل، میان مردم بقسیم شود، خهوبی و نیکهی   

 «گیرد.همه منان را فرامی

بها  ؛ُطنلهُبذَهَبَُالفِقهُُوَالعِلمُُبِمَوتُِابهنُابهيُُ»گوید: معاویه می {  . بعد از شهاد، علی8

الُ»وقتی برادرش، عقبهه بهه او گفهت:    « فرزند ابوطال ، فقه و دانش از میان رفت.مردن 

مراق  باش که مردم شهام ایهن سهخن را از     ؛يَسمَعُُهياُمِنكَُاَهل ُالشنمُِفَقنل:ُدَعنيُعَنكَ

 2«مرا مزاد بگذار )این سخن را رها کن(.»، پاسو داد: «بو نشنوند

بهرین  همانا او، مگاو3ُ؛..ُاَمنُاَنَّهُُاَعلَمُُالنّنسُِبِنلسُنَّةِ.»گوید: می. عایشه دربارو من حار، 9

 «بود. , مردم نسبت به سنیت )سیرو وروش( پیامبر خدا

از نظهر   {  علهی 4ُ؛عَلهيٌُّاَقضهنننُُ»گویهد:  . عمر، خلیفه دوم، دربارو من حاهر، مهی  10

عَوَّذ ُبنهللُِمِنُمُعظَلَةٍُعُم ،ُيَتَ»همهنین نقل شدو که: « قااو، و داوری، از همه ما بربر بود.

ای پیش مید که مشکل و مسأله پیهیدوبرد، از اینعمر به خدا پناو می 5؛لَيرسَُلَْنُا بوُحَسَن

 «]برای برطرف کردن من[ حاور نداشته باشد. {    و ابوحسن، علی

بهدیل امهام   دقت در مطالبی که ذکر شد و نیز مطالعه فاایل و کمهاال، و خهدما، بهی   

گردانهد  به اسالم در منابع اهل سنت، برای انسان باانراف و خردورز روشن می {علی

لیاقت و شایستگی رهبری جامعه اسالمی را دارا بود؛ امها متأسهفانه، بهه     {که بنها علی

ها، این امر بوقهق  گراییها و قبیلهطلبیها، ریاستها، خودخواهیها، کینهجهت حساد،

 ناپذیری به امت اسالمی وارد شد. ، جبراننیافت و از این رهگذر، خسار
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