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یه  ابیاتی از قصیده کوثر

َّْدُت صحيفةَ أعماـلي   ووكلـُت الأمر إلى َحيدرْ   سـو  

ْ   هو َكهفي من نُوِب الد نياـ  َحشـر  وَشـفيعي في يوِم الم

ِـه  َّـت لـي بوَلايَت ْ   قـد تَم   َّـت عن أن تُشكر  نِعَـمٌ جَم  

ْ   يا مَـن قـد أنكرَ من آياِت   أبي ِحسَـٍن ماـ لا يُنـكر

ًـهَِك بالأياـِم   َجحـدَت مَقاـمَ أبي ُشـب رْ  إن ًكنـَت ِلج

 وَسـِل الأحزاَب وَسْل َخيبَرْ   فأسـأْل بدراً وأسأْل ُأحداً 

ْ   مَْن دَب ر فيها الأمرَ ومـَن  َّر  أردى الأبطاـَل ومَـن دم  

َّ ُحصوَن الشِرِك ومَنْ  ْ   مَن هَد   َّـر  شادَ الإسلامَ ومَـْن عَم  

َّمَـه طــه وعلى  ْ   مَـْن قَد   َّـر  أهـل الإسـلاِم لـه أم  

َّرْ   قاُسوكَ أبا حسٍن بِِسـواكَ   وهـل بالط ـودِ يُقاُس الذ  

َـن ناوَْوك   وهـل ساـوَْو نَعْـلَي قنبر  أن ى ساـوَْوكَ بم

 



. 

 معیار شناخت مؤمن از منافق

،صل   الل  هرسول عن  َما عُرَِف المؤُمِنونَ بَعدي ى الل  ه عليه و آله : يا عَلِي ُ  لَولاكَ ل

 

 84ص  2ج  ، شيخ صدوق،السالمعيون أخبار الرضا عليه 

 

 أنت غاية الهدی

َالِي ِ قَاَل سَ   َ الث ُم دٍ عَِن اْلحُسَيْنِ بِْن َسعِيدٍ عَِن اْلحَسَِن بِْن َمحْبُوٍب عَْن َأبِي حَمْزَة ِمِعُْت َأْحمَدُ بُْن مُحَم  
ا فَرَغَ َأخَذَ   َأبَا َجعْفَرٍ)ع(يَقُولُ  هِ)ص(بِطَهُوٍر فَلَم   ُ ثُم   قَالَ دَعَا رَُسوُل الل   ِيَدِ عَلِي ٍ فََألْزَمَهَا يَدَه ما   ب ِإن  

ِ قَوٍْم هادٍ ثُم   قَاَل يَا عَلِي ُ َأنَْت َأْصُل الد ِيِن  وَ مَنَارُ َأنَْت مُنْذِرٌ ثُم   ضَم   يَدَهُ ِإلَى َصْدرِهِ قَاَل و لِكُل 
 ِ ل   ينَ َأشْهَدُ لََك بِذَلِكَ اْلِإيمَاِن وَ غَايَةُ الْهُدَى وَ قَائِدُ الْغُر ِ الْمَُحج  

 03ص ، حممد بن حسن الصفاربصائر ادلرجات، 
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یه یارت غدیر  فرازی از ز
َ المُؤمِنينَ أن   الش اك   فيَك ما آمََن بِالر  سوِل الَأمينِ ، وأن   العادَِل بَِك غَيرَكَ عادٌِل عَِن  أشهَدُ يا أمير

 َ َمينَ ، فََأكمَل يِم ال  ذِي ارتَضاهُ لَنا رَب ُ العال ِ ، وأشهَدُ أن  َك المَعنِي ُ بِقَوِل الد يِن القَو هُ بِوِلايَتَِك يَومَ الغَدير
يزِ الر  حيِم :  ِ »العَز َق بِكُْم عَن َسبِيلِه بَُل فَتَفَر   بِعُواْ الس ُ بِعُوهُ وَلَا تَت   َضل   « وََأن   هَـذَا صِرَ طِى مُْستَقِيمًا فَات  

 َ بََع ِسواكَ ، وعَن ِ مَن عاداكَ وَالل ه ِ وأَضل   مَِن ات    دَ عَِن الحَق 

 

 268ص املزار الکبری، ابن املشهدي،

 

 اعتراف ابن تیمیه به کثرت بغض صحابه نسبت به امیرمؤمنان علیه السلام

 ُ ُلَفَاء مَا اْلخ ِ مُْسلٍِم، لَا ِسي   ةً فِي قَلِْب كُل  ِ مَوَد   حَابَة َ قَْد َجعََل لِلص   ه هُ رَضِيَ الل    -وَمَعْلُومٌ َأن   الل  
ْ -عَْنهُمْ  ونَهُمَا ، وَكَانُوا خَي ابِعِينَ كَانُوا يَوَد ُ ِ وَالت   حَابَة َ الص   ة ُ ; فَِإن   عَام   مَا َأبُو بَكْرٍ وَعُمَر رَ ، لَا ِسي  

ابِعِينَ كَانُوا  ِ وَالت   حَابَة ٌّ، فَِإن   َكثِيرًا مَِن الص   ونَهُ الْقُرُوِن. وَلَْم يَكُْن كَذَلَِك عَلِي  ُ وَيَسُب ُ يُبْغُِضونَه
 ُ يُقَاتِلُونَه  وَ

 ٨04، ص ٧منهاج السنة، ابن تيمية ، ج 
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 ائلذهبی و روایات فض

، وََأصح ُ  ير فِي جُزء، وَطرق حَدِيْث: )مَْن ُكنُْت مَوْلاَهُ( وَهُوَ َأصح ُ وَقَْد جمعُت ُطرُق حَدِيِْث الط  
 :مِْنهَا مَا َأْخرَجَهُ مُْسلِمٌ عَْن عَلِي ٍ قَالَ 

هُ لعهدُ  بِي  الُأم ِي  ِإن   مَ  -الن   هُ عَلَيْهِ وََسل   َك ِإلا   مُؤْمٌِن، وَلاَ يُبْغُِضَك ِإلا    -َصل  ى الل   هُ لاَ ُيحِب ُ : )ِإن   ِإلَي  
 مُنَافِقٌ 

 ٨6١، ص ٨٧، ذهيب، ج ءبالأعالم انلسری 

 قَسيمُ الن ارِ يَومَ القِيامَةِ 

 أنَا قَسيمُ الن ارِ يَومَ القِيامَةِ ، أقوُل : خُذي ذا ، وذَري ذا 

 2١4ص  82ج  ، ابن عساکر،تاريخ دمشق
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 ضیلت روز غدیرفروایت امام رضا علیه السلام درباره 

 ُ هِ َكمَا تُزَف ُ الْعَر اٍم ِإلَى الل   ُ َأي   بَعَة ْت َأْر وُس ِإلَى رَوَاهُ عَِن الر َِضا ع قَاَل: ِإذَا كَاَن يَوْمُ الْقِيَامَةِ زُف  
 َ ُمُعَةِ وَ يَوْمُ الْغ امُ قَاَل يَوْمُ اْلَأْضحَى وَ يَوْمُ الْفِْطرِ وَ يَوْمُ اْلج دِيرِ وَ ِإن   يَوْمَ ِخْدرِهَا قِيَل مَا هَذِهِ اْلَأي  

ُ ال  ذِي َنجَا فِيهِ  َ الْيَوْم ـْكَوَاِكِب وَ هُو ِ كَالْقَمَرِ بَيْنَ ال ُمُعَة ِ بَيْنَ اْلَأْضحَى وَ الْفِْطرِ وَ اْلج  ِإبْرَاهِيمُ الْغَدِير
هُ  هِ وَ هُوَ الْيَوْمُ ال  ذِي َأْكمَلَ الل   ارِ فََصامَهُ ُشكْراً لِل   َلِيُل مَِن الن   بِي ِ ع عَلِي اً َأمِيرَ اْلخ بِهِ الد ِيَن فِي ِإقَامَةِ الن  

 ُ َكمَاِل وَ يَوْم ـْ ُ ال ُ لَيَوْم ه َ وَ ِإن   ُ فََصامَ ذَلَِك الْيَوْم ُ وَ وَِصاءَتَه ً وَ َأبَانَ فَِضيلَتَه  مَْرََمَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَما
 ِ يْطَاِن وَ يَوْمُ تُْقبَُل َأعْمَاُل الش ِيعَةِ وَ ُمح هُ الش   هُ الد ِيَن يَعْمَدُ الل   دٍ وَ هُوَ الْيَوْمُ ال  ذِي َأْكمَلَ الل   ب ِي آِل مُحَم  

 ُ ُ الْمُخَالِفُونَ فَيَْجعَلُه ِ ِإلَى مَا عَمِلَه ِيَل ع َأْن يَنِْصَب   فِيه ُ جَبْرَئ ُ ال  ذِي يَْأمُر َ الْيَوْم ً وَ هُو هَباءً مَنْثُورا
ِ بِإِ  ه ِ الل   ُ مِْن جَمِيِع كُرْسِي   كَرَامَة ِ الْمَلَائِكَة ِيُل ع وَ َتجْتَمُِع ِإلَيْه ُ جَبْرَئ زَاءِ بَيِْت الْمَعْمُورِ وَ يَْصعَدُه

 ِ ةِ ع وَ ُمحِب ِيه ِ َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ اْلَأئِم   دٍ وَ يَْستَغْفِرُوَن لِِشيعَة مَاوَاِت وَ يُثْنُونَ عَلَى مُحَم   ْم مِْن وُلْدِ الس  
ْ  آدَمَ ع وَ  ِينَ َأْن يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَْن ُمحِب ِي َأهِْل الْبَي ِب ـْكِرَامَ الْكَات هُ فِيهِ ال ِت وَ هُوَ الْيَوْمُ ال  ذِي يَْأمُرُ الل  

 ُ اٍم مِْن يَوِْم الْغَدِيرِ وَ لَا يَْكتُبُونَ عَلَْيهِْم َشيْئاً مِْن َخطَايَاهُْم كَرَامَةً لِم دٍ وَ عَلِي ٍ وَ ِشيعَتِهِْم ثَلَاثَةَ َأي   حَم  
دٍ وَ آلِهِ ]عَلِيٍ  ُحَم   هُ لِم ةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ ال  ذِي َجعَلَهُ الل   هُ  اْلَأئِم   ِيدُ الل   [ وَ ذَوِي رَْحمَتِهِ وَ هُوَ الْيَوْمُ ال  ذِي يَز

ِ وَ  ِ وَ نَْفِسهِ وَ ِإْخوَانِه َع عَلَى عِيَالِه َ الْيَوْمُ فِي حَاِل مَْن عَبَدَ فِيهِ وَ وَس   ارِ وَ هُو هُ مَِن الن   ُ الل   يُعْتِقُه
 ُ َ يَوْم هِ فِيهِ َسْعيَ الش ِيعَةِ مَْشكُوراً وَ ذَنْبَهُمُ مَغْفُوراً وَ عَمَلَهُْم مَْقبُولًا وَ هُو تَنْفِيِس ال  ذِي َيجْعَُل الل  

َبَاءِ وَ الْعَطِ  ُ اْلح ُ َتحْطِيِط الْوِْزرِ وَ يَوْم ـْكَرِْب وَ يَوْم ِ وَ الْعِيدِ ال ُ الْبِشَارَة ِ وَ يَوْم ُ نَشْرِ الْعِلْم ةِ وَ يَوْم ي  



. 

ُبِْس الث ِيَاِب وَ نَزِْع الس    ُ ل ُ الْمَوْقِِف الْعَظِيِم وَ يَوْم عَاءُ وَ يَوْم وَادِ وَ اْلَأْكبَرِ وَ يَوْمُ يُْستَجَاُب فِيهِ الد ُ
 ُ رِْط الْمَشْرُوِط وَ يَوْمُ نَْفِي الْغ ْفِح عَْن مُْذنِبِي ِشيعَةِ َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  مُوِم ]الْهُمُومِ يَوْمُ الش   [ وَ يَوْمُ الص  

دٍ وَ يَوْمُ الر َِضا وَ يَوْمُ عِيدِ  دٍ وَ آِل مُحَم   لَاةِ عَلَى مُحَم   َارِ الص   ُ ِإكْث ِ وَ يَوْم بْقَة َ يَوْمُ الس ُ َأهِْل بَيِْت  وَ هُو
دٍ وَ يَوْمُ قَبُوِل ا ِ وَ يَوْمُ مُحَم   ُ الْمُتَاجَرَة ِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْم ِ وَ يَوْمُ اْستِرَاحَة ْلَأعْمَاِل وَ يَوْمُ َطلَِب الز ِيَادَة

نُوِب  َائِرِ وَ الذ ُ زِْكيَةِ وَ يَوْمُ تَرِْك الْكَب هِ وَ يَوْمُ الت   دِ وَ يَوْمُ الْوُُصوِل ِإلَى رَْحمَةِ الل   وَد ُ َ الت   ادَةِ وَ وَ يَوْمُ الْعِب
رَ فِيهِ َصائِماً مُؤْمِناً كَانَ كَمَْن َأْطعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً ِإلَى َأْن  ائِمِينَ فَمَْن فَط   عَد   عَشْراً يَوْمُ تَْفطِيرِ الص  

هْنِيَةِ يُهَن ِ  ي بَعُْضكُْم بَعْضاً فَِإذَا لَقَِي ثُم   قَاَل َأ وَ تَْدرِي مَا الْفِئَامُ قَاَل لَا قَاَل مِائَةُ َألٍْف وَ هُوَ يَوْمُ الت  
هِ ال  ذِي َجعَلَنَا مَِن الْمُتَمَس ِِكينَ بِوَلَايَةِ َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ  َمْدُ لِل   ةِ ع وَ هُوَ الْمُؤْمُِن َأخَاهُ يَقُوُل اْلح اْلَأئِم  

اِس مِْن َأهِْل اْلِإيمَاِن فَمَنْ  ِم فِي وُُجوهِ الن   بَس ُ هُ ِإلَيْهِ  يَوْمُ الت   مَ فِي وَجْهِ َأِخيهِ يَوْمَ الْغَدِيرِ نَظَرَ الل   تَبَس  
َ وَ  ةٍ بَيَْضاء ةِ مِْن دُر   َن   ً فِي اْلج ُ قَصْرا ٍ وَ بَنَى لَه ُ َألَْف حَاجَة ِ وَ قَضَى لَه ْحمَة ِ بِالر   َ الْقِيَامَة رَ  يَوْم نَض  

َي  نَ  هُ لَهُ كُل   َخطِيئَةٍ عَمِلَهَا َصغِيرَةً َأْو َكبِيرَةً وَ  وَْجهَهُ وَ هُوَ يَوْمُ الز ِينَةِ فَمَْن تَز لِيَوِْم الْغَدِيرِ غَفَرَ الل  
رَجَاِت ِإلَى قَابِِل مِثِْل ذَلِكَ  ُ الد   ُ اْلحَسَنَاِت وَ يَرْفَعُونَ لَه ً يَْكتُبُونَ لَه ِ مَلَائِكَة ُ ِإلَيْه ه  الْيَوِْم بَعََث الل  

ِ   فَِإْن مَاتَ  ً كَانَ كَمَْن َأْطعَمَ جَمِيَع مَاَت شَه ً وَ مَْن َأْطعَمَ مُؤْمِنا ً وَ ِإْن عَاَش عَاَش َسعِيدا يدا
 ْ َع فِي قَب هُ قَبْرَهُ َسبْعِينَ نُوراً وَ وَس   د ِيقِينَ وَ مَْن زَارَ فِيهِ مُؤْمِناً َأْدخََل الل   ِ رِهِ وَ يَزُورُ اْلَأنْبِيَاءِ وَ الص 

هُ الْوَلَايَةَ عَلَى َأهِْل قَبْرَهُ كُل   يَوٍْم سَ  ةِ وَ فِي يَوِْم الْغَدِيرِ عَرََض الل   َن   بْعُونَ َألَْف مَلٍَك وَ يُبَش ِرُونَهُ بِاْلج
َي  َن بِهَا الْعَرَْش ثُم   َسبََق ِإلَْيهَا  ِ فَز ابِعَة مَاءِ الس   بِْع فَتَْسبُِق ِإلَْيهَا َأهُْل الس   مَاوَاِت الس   مَاءِ َأهُْل الس   الس  

 َ َكو ـْ نَهَا بِال َي   نْيَا فَز مَاءِ الد ُ نَهَا بِالْبَيِْت الْمَعْمُورِ ثُم   َسبََق ِإلَْيهَا َأهُْل الس   َي   ابِعَةِ فَز اِكِب ثُم   عَرَضَهَا عَلَى الر  



. 

 ُ ِ ثُم   َسبَقَْت ِإلَْيهَا الْمَدِينَة ـْكَعْبَة نَهَا بِال َي   ُ فَز ة دٍ ص ثُم    اْلَأرَِضينَ فَسَبَقَْت مَك   نَهَا بِالْمُْصطَفَى مُحَم   َي   فَز
ُل َجبٍَل َأقَر    نَهَا بَِأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ عَرَضَهَا عَلَى اْلجِبَاِل فََأو   َي   ُ فَز ـْكُوفَة بِذَلَِك ثَلَاثَةُ َسبَقَْت ِإلَْيهَا ال

َ  َأْجبٍُل ]َأْجبَالٍ  ِ اْلجِبَاُل ِجبَالَهُن   وَ [ الْعَقِيُق وَ َجبَُل الْفَيْرُوزَِج وَ َجب ُل الْيَاقُوِت فََصارَْت هَذِه
ةِ وَ مَا لَْم يُقِر    هَِب وَ الْفِض   بِذَلَِك  َأفَْضَل اْلجَوَاهِرِ ثُم   َسبَقَْت ِإلَْيهَا ِجبَاٌل ُأخَرُ فََصارَْت مَعَادَِن الذ  

ِيَاهِ فَمَا قَبَِل مِْنهَا َصارَ عَْذباً وَ وَ لَْم يَْقبَْل َصارَْت لَا تُنْبُِت َشيْئاً وَ عَرََضْت فِي  ذَلَِك الْيَوِْم عَلَى الْم
بَاِت فَمَا قَبِلَهُ َصارَ حُلْواً َطي ِباً  وَ مَا لَْم مَا َأنْكَرَ َصارَ مِلْحاً ُأجَاجاً وَ عَرَضَهَا فِي ذَلَِك الْيَوِْم عَلَى الن  

ً ثُم   عَرَضَهَا فِي ذَلِكَ  ً وَ مَا َأنْكَرَهَا  يَْقبَْل َصارَ مُر ا ً مَُصو ِتا يْرِ فَمَا قَبِلَهَا َصارَ فَِصيحا الْيَوِْم عَلَى الط  
َكِن وَ مَثَُل الْمُؤْمِنِينَ فِي قَبُولِهِْم وَلَاءَ َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَوِْم غَدِيرِ خُ  ـ   م ٍ كَمَثَِل َصارَ َأْخرََس مِثَْل الل

لِآدَمَ وَ مَثَُل مَْن َأبَى وَلَايَةَ َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَوِْم الْغَدِيرِ مَثَُل ِإبْلِيَس وَ فِي  الْمَلَائِكَةِ فِي ُسجُودِهِمْ 
َ َأْكمَلُْت لـَكُْم دِينَكُمْ  ُ الْيَوْم ِ اْلآيَة ُ بَعْثِهِ   هَذَا الْيَوِْم ُأنْزِلَْت هَذِه ا وَ كَانَ يَوْم ً ِإل   هُ نَبِي ا وَ مَا بَعََث الل  

ِ فِي ذَلَِك مِ  ً مِْن بَعْدِه ً وَ خَلِيفَة ِ وَِصي ا تِه ُ ِإْذ نََصَب لُِأم   ُ وَ عَرََف حُْرمَتَه ثَْل يَوِْم الْغَدِيرِ عِنْدَه
 «.....الْيَوْمِ 
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 آداب روز غدیر

ِيهِ عَِن الْقَاسِِم »  هِ ع عَلِي ُ بُْن ِإبْرَاهِيمَ عَْن َأب بِْن َيحْيَى عَْن جَد ِهِ اْلحَسَِن بِْن رَاِشدٍ عَْن َأبِي عَبْدِ الل  
 َ َ الْعِيدَيِْن قَاَل نَعَْم يَا َحسَُن َأْعظَمُهُمَا وَ َأشْرَفُهُم ُلُْت ُجعِلُْت فِدَاكَ لِلْمُْسلِمِينَ عِيدٌ غَيْر ا قَاَل: ق

ُلُْت وَ َأي ُ يَوٍْم هُوَ قَاَل هُوَ يَوْمٌ نُِصبَ  اِس  ق هِ وَ َسلَامُهُ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَماً لِلن   َأمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ َصلَوَاُت الل  
ُلُْت ُجعِلُْت فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا َأْن نَْصنَعَ  دٍ   ق لَاةَ عَلَى مُحَم   فِيهِ قَاَل تَُصومُهُ يَا َحسَُن وَ تُْكثِرُ الص  

ُأ ِإلَى الل    ِ وَ تَبَر   ُ اْلَأْوِصيَاءَ بِالْيَوِْم وَ آلِه ِ عَلَْيهِْم كَانَْت تَْأمُر ه ْن َظلَمَهُْم فَِإن   اْلَأنْبِيَاءَ َصلَوَاُت الل   ِ مِِم   ه
 ً ِمَْن َصامَهُ قَاَل ِصيَامُ ِست ِينَ شَْهرا ُلُْت فَمَا ل خَذَ عِيداً قَاَل ق وَ لَا  ال  ذِي كَانَ يُقَامُ فِيهِ الْوَصِي ُ َأْن يُت  

دٍ ص تَدَعْ  ةُ عَلَى مُحَم   بُو   هُ هُوَ الْيَوْمُ ال  ذِي نَزَلَْت فِيهِ الن ُ يَن مِْن رََجٍب فَِإن   وَ  ِصيَامَ يَوِْم َسبٍْع وَ عِشْرِ
 .            ثَوَابُهُ مِثُْل ِست ِينَ شَْهراً لـَكُمْ 
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 حنیفه با اعمشوبگفتگوی ا

هِ قَالَ  يُك بُْن عَبْدِ الل   ثَنَا شَرِ ُكنُْت عِنْدَ اْلَأعْمَِش وَ هُوَ عَلِيٌل، فَدَخََل عَلَيْهِ َأبُو َحنِيفَةَ وَ ابُْن   حَد  
 ُ ُ ُشبْرُمَةَ وَ ابُْن َأبِي لَيْلَى فَقَال دٍ وا ]لَه َ  [: يَا َأبَا مُحَم   نْي اِم الد ُ َك فِي آِخرِ يَوٍْم مِْن َأي   ِل يَوٍْم مِْن ِإن   ا، وَ َأو  

اِم اْلآِخرَةِ، وَ قَْد ُكنَْت ُتحَد ُِث فِي عَلِي ِ بِْن َأبِي َطالٍِب بَِأحَادِيثَ  هِ مِْنهَا!! فَقَاَل:  -َأي   فَتُْب ِإلَى الل  
 ِ اِجي عَْن َأب ثَنَا َأبُو الْمُتَوَك ِِل الن   ِ قَاَل: قَاَل َأْسنِدُونِي َأْسنِدُونِي. فَُأْسنِدَ، فَقَاَل: حَد   ي َسعِيدٍ اْلخُْدرِي 



. 

 َ ارِ مَْن َأبْغ هُ تَعَالَى لِي وَ لِعَلِي ٍ َألْقِيَا فِي الن   ِ يَقُوُل الل   ُ الْقِيَامَة هِ ص ِإذَا كَانَ يَوْم وَ  -َضُكمَارَُسوُل الل  
ُ تَعَالَى: َألْقِيا فِي  ُكمَا، فَذَلَِك قَوْلُه ةَ مَْن َأَحب   َن   اٍر عَنِيدٍ فَقَاَل: َأبُو َحنِيفَةَ َأْدِخلَا اْلج َ كُل   َكف   م َجهَن  

ِنَا[ لَا َيجِي  .-ءٍ َأَشد   مِْن هَذَا ءُ بِشَيْ  لِلْقَوِْم: قُومُوا ]ب
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