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 علم اهلل والرسول (صندوق)عيبة

ةِ  لامُ عَلى الَأئِم َّ ولِي الأمر الس َّ ُماةِ وََأهِْل الذ ِكْرِ وَأُّ ادَةِ الح ادَةِ الوُلاةِ وَالذ َّ عاةِ وَالقادَةِ الهُداةِ وَالس َّ الد ُّ
 ِ تِهِ وَصِراطِهِ وَنُورِهِ وَبُرْهانِه بِهِ وَعَيْبَةِ عِلْمِهِ وَُحج َّ ةِ الل  ه وَِخيَرَتِهِ وَِحْز  وَبَقِي َّ

 زیارت جامعه کبریه
 

 ُ ٌّ أميرُ الم  ؤمِنينَ ، وَسي ِدُ المُسلِمينَ ، وعَيبَةُ عِلميهذا عَلِي 
 

 88، ص املناقب، اخلوارزيم

 
 نياز به حّجت خدا

 ِ ُلُْت لَِأب دِ بِْن الْفَُضيِْل عَْن َأبِي حَمْزَةَ قَاَل: ق دِ بِْن عِيسَى عَْن مُحَم َّ هِ عَلِي ُّ بُْن ِإبْرَاهِيمَ عَْن مُحَم َّ ي عَبْدِ الل َّ
  بِغَيْرِ ِإمَاٍم قَاَل لَوْ بَقِيَِت اْلَأْرُض بِغَيْرِ ِإمَاٍم لَسَاَختْ  ع َأ تَبَْقى اْلَأْرُض 

ارِ قَاَل سَمِعُْت َأبَا عَ  ي َّ دِ بِْن ِسنَاٍن عَِن ابِْن الط َّ دٍ عَْن مُحَم َّ دُ بُْن َيحْيَى عَْن َأْحمَدَ بِْن مُحَم َّ هِ ع مُحَم َّ بْدِ الل َّ
ةَ. لَوْ لَْم يَبَْق فِي اْلَأْرضِ   يَقُولُ  ُج َّ ا اثْنَاِن لَكَانَ َأحَدُهُمَا اْلح  ِإل َّ

 
 171، ص 1الاکيف، ط اإلسالمية، ج 
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 آثار وجودی امام 

 ِ ماء أْن تَقََع عَلى الاَْرِض ِإلا  ب ُمِْسُك الس َّ إْذنِهِ بِكُْم فَتََح الل  ه وَبِكُْم َيخْتِمُ وَبِكُْم يُنَز ُِل الغَيَْث وَبِكُْم ي
ر َّ وَبِكُْم يُنَف ُِس  يكشف الض ُّ  الهَم َّ وَ

 زیارت جامعه کبریه
 

ماء ُمْنِهِ رُزَِق الوَرى ، وَبِوُُجودِهِ ثَبَتَِت الَأْرُض وَالس َّ ِي ب  وَ
 

 داعی عدیله
 

 گفتگوی ابن عباس با امریمؤمنان عليه السالم

بَذَةَ   هَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام إلَى البَصرَةِ ، نَزََل الر َّ فَلَقِيَهُ بِها آِخرُ الحاج ِ ، فَاجتَمَعوا لَم ا تَوَج َّ
لِيَسمَعوا مِن كَلامِهِ وهُوَ في ِخبائِهِ . قاَل ابُن عَب اٍس : فََأتَيتُهُ فَوَجَدتُهُ َيخِصُف نَعلاً ، فَقُلُت لَهُ 

ها : َنحُن إلى أن تُصلَِح أمرَنا أحوَُج مِن ا إلى ما تَصنَُع ، فَلَم يُكَل ِمني َحت ى فَرَغَ مِن  نَعلِهِ ، ثُم َّ َضم َّ
ُلُت : َكسرُ  إلى صاِحبَتِها ، ثُم َّ قاَل لي : قَو ِمها ، فَقُلُت : لَيَس لَها قيمَةٌ ، قاَل : عَلى ذاكَ ، ق

 ً  دِرهٍَم . قاَل : وَالل ه ِ لَهُما أَحب ُّ إلَي َّ مِن أمرِكُم هذا ، إل ا أن اُقيمَ َحق ا أو أدفََع باطِلا
 

 747، ص 1ج اإلرشاد، شيخ مفيد، 

 



. 

 نامه حرضت به ابن عباس

وكتب ) ع ( إلى ابن عباس : أما بعد فلا يكن حظك في ولايتك ما لا تستفيده ولا غيظا 
 . تشتفيه ول كن إماتة باطل واحياء حق

 073، ص 1املناقب، ابن شهرآشوب، ج 
 
 

 کند حرضت صالح دیگران را با فساد خودشان معامله نمی

 

 َأْشتَرِي َصلَاحَكُْم بِفَسَادِ نَْفسِيوَ ل َِكْن لَا 
 

 061، ص 8ج  الاکيف، ط اإلسالمية،
 

برای قيام به سيد الشهدا  السالم در زمان امام جمتبی عليه یکی از مواردی که شيعيان

 رجوع کردند و حرضت پاسخ منفی دادندالسالم  عليه

دَِم عَلى تَرِك القِتاِل  يعَةُ بِِإظهارِ الحَسرَةِ وَالن َّ يَةَ ومَضى ، تَلاقَِت الش  لَم ا بايََع الحَسَُن عليه السلام مُعاوِ
ِنَقِض ذلَِك ، فََأباهُ  ُ ب لِح ، وعَرَضوا لَه ؤوهُ فِي الص ُّ ٌ مِنهُم فَخَط َّ ِ ، فَخَرََجت إلَيهِ جَماعَة وَالِإذعاِن بِالبَيعَة

 ُ هُم أتَوُا الحُسَينَ عليه السلام فَعَرَضوا عَلَيهِ ما قالوا لِلحَسَِن عليه وأجابَه م ِبخِلاِف ما أرادوهُ عَلَيهِ . ثُم َّ إن َّ
السلام ، وأخبَروهُ بِما رَد َّ عَلَيهِم ، فَقاَل : قَد كانَ ُصلٌح وكانَت بَيعَةٌ ُكنُت لَها كارِها ، فَانتَظِروا ما 

 ُ ٌ أَحب َّ دامَ هذَا الر َّجُُل ]م يَةَ[ َحي ا ، فَِإن يَهلِك نَظَرنا ونَظَرتُم . فَانصَرَفوا عَنهُ ، فَلَم يَكُن شَيء عاوِ



. 

يَهُم . قالوا : وَشخََص   يَغزونَ مَغازِ َ ، وهُم يَأخُذونَ أعطِيَتَهُم و يَة ِ مِن هَلاِك مُعاوِ يعَة إلَيهِم وإلَى الش 
دُ بُن بِشرٍ الهَمدانِي ُّ وُسفيانُ بنُ  يعَةُ ال َّذيَن قَدِموا  مُحَم َّ لَيلَى الهَمدانِي ُّ إلَى الحَسَِن عليه السلام ، وعِندَهُ الش 

 : ُ َ المُؤمِنينَ ، فَقاَل لَه لامُ عَلَيَك يا أمير ُ بِالعِراِق   : الس َّ ُ ُسفيانُ   َكما قاَل لَه ً ، فَقاَل لَه لا عَلَيهِ أو َّ
 ُ َجرِ ما كانَ إلَا ال َّذي قُضِيَ . ثُم َّ أتَيَا الحُسَينَ اِجلِس لل ه ِ أبوكَ! وَالل ه ِ لَو سِرنا إلى م يَةَ بِالجِباِل وَالش َّ عاوِ

ا  يَةُ [َحي َّ جُُل ]مُعاوِ عليه السلام فَقاَل : لِيَكُن كُل ُّ امرٍِى مِنكُم ِحلسا مِن أحلاِس بَيتِهِ ما دامَ هذَا الر َّ
يُؤتِيَنا رُشدَنا ولا يَكِلَنا إلى أنفُِسنا َف  ، فَِإن يَهلِك وأنتُم أحياءٌ رََجونا أن َيخيرَ الل ه ُ هَ مََع »لَنا و ِإن َّ الل َّ

حِْسنُونَ  قَواْ و َّ ال َّذِيَن هُم م ُّ َل مَن ذَم َّ الحَسََن عليه السلام عَلَى « . ال َّذِيَن ات َّ ٍ أو َّ قالوا : وكانَ ُحجرُ بُن عَدِي 
لِح ، وقاَل لَهُ قَبَل خُروِجهِ مَِن ال كوفَةِ  َا الحَق َّ ال َّذي الص ُّ : خَرَجنا مَِن العَدِل ودَخَلنا فِي الجَورِ ، وتَرَكن

ِ ، وَطلََب القَومُ أم ةَ ورَضينا بِالخَسيسَة ِي َّ ن هُ ! واُعطينَا الد َّ را كُن ا عَلَيهِ ودَخَلنا فِي الباطِِل ال َّذي كُن ا نَذُم ُّ
ُ : يا ُحجرُ ، لَيَس وَطلَبنا أمرا ، فَرََجعوا بِما أَحب وا مُسروريَن ، ورََجع نا بِما كَرِهنا راِغمينَ ! فَقاَل لَه

تَِك وبَصيرَتَِك لََأقدَمُت .  كُل ُّ الن اِس ُيحِب ُّ ما أحبَبَت ، إن ي قَد بَلَوُت الن اَس ، فَلَو كانوا مِثلََك في نِي َّ
 ِ َيتُمُ الع ِ ! وقَبِلتُمُ القَليَل بِتَرِك ال كَثيرِ ، وأتَى الحُسَينَ عليه السلام فَقاَل لَهُ : يا أبا عَبدِ الل ه ِ ، شَر ل  ز َّ بِالذ ُّ

هرِ ، دَع رَأَي الحَسَِن عليه السلام وَاجمَع شيعَتََك ، ثُم َّ ادعُ قَيَس بَن  أطِعنِي اليَومَ وَاعِصني سائِرَ الد َّ
ُ ا َيِل ، فَلا يُشعِر ُ فِي الر ِجاِل ، وأخرِج أنَا فِي الخ َ وَابعَثه ُ في َسعدِ بِن عُبادَة بُن هِنٍد إل ا وَنحُن مَعَه

هُمُ الآنَ غار ونَ . فَقاَل : بُهُ َحت ى َيحكُمَ الل ه ُ بَينَنا وبَينَهُ وهُوَ خَيرُ الحاكِمينَ ، فَِإن َّ إن ا  عَسكَرِهِ ، فَنُضارِ
 قَد بايَعنا ولَيَس إلى ما ذَكَرَت َسبيلٌ 

 064ص  0أنساب األرشاف : ج 
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 با اصحاب سقيفه نپرداختند؟چرا امریاملؤمننی به جنگ 

 ِ دِ بِْن عَام ثَنَا اْلحُسَيْنُ بُْن مُحَم َّ هُ عَنْهُ قَاَل حَد َّ دِ بِْن مَسْرُوٍر رَضِيَ الل َّ ثَنَا َجعْفَرُ بُْن مُحَم َّ رٍ عَْن ََم ِهِ حَد َّ
 ِ ْن ذَكَرَهُ عَْن َأب دِ بِْن َأبِي َُمَيْرٍ ََم َّ هِ بِْن عَامِرٍ عَْن مُحَم َّ ُلُْت لَهُ مَا بَاُل عَبْدِ الل َّ هِ ع قَاَل: ق ي عَبْدِ الل َّ

هِ تَعَالَى َاِب الل َّ ِل قَاَل لِآيَةٍ فِي كِت بْنَا ال َّذِيَن   َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَْم يُقَاتِْل ُمخَالِفِيهِ فِي اْلَأو َّ لُوا لَعَذ َّ ي َّ َ لَوْ تَز
ُلُْت وَ مَا  ً قَاَل ق ً َألِيما ُلِهِْم قَاَل وَدَائُِع مُؤْمِنُونَ فِي َأْصلَاِب قَوٍْم َكفَرُوا مِْنهُْم عَذابا يَعْنِي بِتَزَاي

هِ عَز َّ وَ جَل َّ فَِإذَا خَرََجْت ظَ  ى َتخْرَُج وَدَائُِع الل َّ ْ َأبَداً َحت َّ يَن وَ كَذَلَِك الْقَاِئمُ ع لَْم يَْظهَر هَرَ كَافِرِ
هِ عَز َّ وَ جَ   ل َّ فَقَتَلَهُْم.عَلَى مَْن َظهَرَ مِْن َأعْدَاءِ الل َّ

 
 641، ص 7کمال ادلین، شيخ صدوق، ج 

 

ِ إلَى الحَسَِن  ِيَدِه َ أن يُقتََل هذاِن   وأومََأ ب فَوَالل ه ِ ما مَنَعَني أن أمضِيَ عَلى بَصيرَتي إل ا َمخافَة
 ُ ت ي َّ ِ وَالحُسَينِ عليهماالسلام   فَيَنقَطَِع نَسُل رَسوِل الل هِ  صلى الل  ه عليه و آله وذُر ِ تِه  هُ مِن اُم َّ

 
 083، ص 7اخلصال، شيخ صدوق، ج 
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 سلوين قبل أن تفقدوين

ٌّ عليه السلام فِي الخِلافَةِ وبايَعَهُ الن اُس ، خَرََج إلَى المَسِجدِ مَتَعَم ِماً بِعِمامَةِ رَسوِل الل   هِ  لَم ا جَلََس عَلِي 
َ رَسوِل الل ه ِ صلى ً بُردَة الل  ه عليه و آله مُتَنَع ِلاً نَعَل رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه  صلى الل  ه عليه و آله لابِسا

 ً َلََس عليه السلام عَلَيهِ مُتَمَك ِنا ِنبَرَ فَج  عليه و آله مُتَقَل ِداً َسيَف رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله فََصعِدَ الم
َينَ أصابِعِهِ فَوََضعَها أسفََل بَطنِهِ ثُم َّ قاَل : َك ب  يا مَعشَرَ الن اِس َسلوني قَبَل أن تَفقِدوني ، ثُم َّ َشب َّ

 
 033اتلوحيد، شيخ صدوق، ص 

 


