
مقدمه 
پاسخ به پرسش های زیر محورهای اصلی این نوشتار است:

»مصحف علی7« چیست؟ »کتاب علی« چیست؟ آیا چنین کتابی وجود دارد؟ مطالب این 
کتاب چیس��ت؟ »کتاب جامعه« و »کتاب جفر« چیس��ت و آیا ارتباطی میان این دو و »کتاب 
علی7« وجود دارد؟ »مصحف فاطمه3« چیس��ت؟ »صحیفۀ فرائض« چه صحیفه ای است؟ 
تفاوت »کتاب علی7« و »مصحف فاطمه3« در چیست؟ آیا ذکر »کتاب علی7« مخصوص 

شیعه است یا اهل سنت هم بر این مطلب تصریح کرده  و چنین کتابی را قبول دارند؟
پیش از پاسخ به این پرسش ها باید مقدماتی را بیان کنیم:

محمدامین پورامینی
7آشنايي با کتاب علی
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1. نویسندگی امیرالمؤمنین7
امیرالمؤمنی��ن7 یک��ی از ُکتّاب وحی و بلکه س��رآمد 
کاتب��ان وح��ی اس��ت. می دانیم ک��ه ع��ده ای در اطراف 
وجود رس��ول خدا9 بودند که آیات قرآنِی نازل  شده را 
می نوشتند و از آنان با عنوان »کاتبان وحی« یاد شده است. 
در بین ایشان هیچ کدام به پایۀ حضرت امیر مؤمنان علی7 
نمی رس��د؛ چون جدای از موقعیت ویژۀ ایش��ان، همیش��ه 
همراه رس��ول خدا9 بودند و از زم��ان نزول اولین آیات 
ت��ا پایان نزول قرآن کریم، همراه و همگام پیامبر خاتم9 
بودند. عالوه بر آن، ایش��ان پس از ن��زول آخرین آیات، 
گرد آوری نهایی ق��رآن کریم را انجام دادند و این قرآن، 
با ویژگی های کاتبش، دربردارندۀ نکات مهمی اس��ت که 

برای فهم آیات آن، بسیار کارساز است.
غاصبان خالفت، برای تصاحب کرس��ی خالفت، بش��ر 
را از گنجینه ه��ای بس��یاری محروم کردن��د. یکی از این 
گنجینه ها قرآنی است که علی  بن  ابی طالب7 گرد آورد. 
ویژگی هایی در قرآِن کتابت ش��ده توس��ط امیرالمؤمنین 
وجود دارد که آن را ممتاز ساخته است. اگرچه آن قرآن، 
همین قرآِن در دست ماست و باید بر این نکته تأکید  کنیم 
و نباید بر ش��یعه بتازند و بگویند که شیعه به قرآن دیگری 
معتقد است، با  این  حال، مطالبی دربارۀ فهم آیه های قرآن 
در آن آمده بود؛ مطالبی دربارۀ ش��أن ن��زول و توضیح و 
تفسیر و تأویل آیه ها. متأسفانه امروز از این فیض و گنجینۀ 
بزرگ محروم شده ایم. آن قرآن وجود دارد و اکنون نزد 

حضرت امام       زمان7 است. 

ع��ده ای در اط��راف وج��ود 
رس��ول خ��دا9 بودن��د که 
آی��ات قرآن��ِی ن��ازل  ش��ده 
آن��ان  از  و  می نوش��تند  را 
ب��ا عن��وان »کاتب��ان وح��ی« 
ی��اد ش��ده اس��ت. در بی��ن 
ایش��ان هیچ ک��دام ب��ه پایۀ 
مؤمنان علی7  امیر  حضرت 
نمی رس��د؛ چ��ون ج��دای از 
ایش��ان،  وی��ژۀ  موقعی��ت 
همیش��ه همراه رسول خدا 
بودند و از زمان نزول اولین 
آیات ت��ا پایان ن��زول قرآن 
کریم، همراه و همگام پیامبر 

خاتم بودند.
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حض��رت امیرمؤمنان7 عالوه بر قرآن، »کتاب علی« را هم نوش��تند که این کتاب را به طور 
مفصل بررس��ی خواهیم کرد. س��ومین کتاب ن��گارش یافته به دس��ت آن حضرت، »مُصحف 
فاطمه3« اس��ت، که ناظر به وقایع آینده اس��ت. وهابی ها و وهابی مس��لکان تبلیغات دروغین 
بس��یاری به راه انداخته اند که ش��یعه قرآن دیگری دارد که آن را مصحف فاطمه می نامند! در 
حالی که در روایات تصریح شده است که در مصحف فاطمه، حتی یک  آیه از قرآن هم نیامده 
اس��ت. شایان ذکر اس��ت که در کتاب علی7 آیه هایی وجود دارد که برای استناد، استشهاد و 

توضیح مطلب آمده است؛ اما در مصحف فاطمه3 چنین نیست. 

2. تحریف ناپذیری قرآن و جهانی  بودن رسالت پیامبر اسالم9
ش��یعه معتقد است که قرآن کریم به هیچ  شکلی تحریف نش��ده؛ چه تحریف به افزایش و 
چه تحریف به  کاهش. قول مش��هور نیز این است که هیچ تحریفی واقع نشده است. مهم ترین 
کَر َو ِإنَّا لَُه لََحاِفُظوَن(1 اس��ت. تأکیدهای فراوان این آیه  لَْنا الذِّ دلیل، آیۀ ش��ریفۀ )ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
روش��نگر مطلب است؛ تأکید هایی همچون جملۀ اس��میه بودن، ضمیر منفصل، تقدیم جار و 

مجرور و حرف الم در عبارِت »لحافظون« و نیز تکرار »انّا«.
تورات در سیر تدوین آن، تحریف شد. نسبت های ناروا به انبیا نمونه ای از تحریف تورات 
اس��ت.2 دربارۀ انجیل هم مس��یحیان تصریح کرده اند که انجیل پس از حضرت عیسی تدوین 
ش��ده و ازاین رو به  جای یک  انجیل، اناجیل اربعه معروف اس��ت. انجیل پنجمی هم هس��ت 
ک��ه به آن انجیل »برنابا« گفته اند و برخی مطالب آن به ما نزدیک اس��ت؛ همچون نفی تثلیت 
و تصریح بیش��تر به رسول خدا9. اَسفار گرد آوری  ش��ده هم از تحریف مصون نمانده و در 
نتیجه، آنچه به  نام کتاب  مقدس به مردم ارائه داده اند، نوش��ته هایی تحریف  ش��ده اس��ت. در 
انجیل های چهارگانه، تناقض و تعارض وجود دارد؛3 مثاًل نسب حضرت عیسی7 در اناجیل 
اربع��ه با یکدیگر همخوانی ندارد یا در انجیل متّی میان داوود و عیس��ی را 28 طبقه و پش��ت 

شمرده است4 و حال آن که در انجیل لوقا آن  را به 42 پشت رسانده است!5
از سوی دیگر، اس��الم آخرین دین الهی است و پیغمبر ما آخرین پیامبر و معجزۀ جاویدان 
او قرآن. از این  رو خداوند متعال با فرس��تادن رس��ول اکرم9، آن  هم با حکم )َوَما َأْرَسْلَناَک 
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َناَک ِإَلّ َرْحَمًة لِّْلَعالَِمیَن(7 برنامۀ رس��الت او را جهانی و برای  ِإلَّ َکافًَّة لِّلنَّاِس(6 و )َوَما َأْرَس��لْ
هم��ه زمان ها و مکان ها اع��الم فرمود. پیامبر9 خود فرمودند: »ان اهلل بعث کل نبّي کان قبلي 
إلی اُّمته بلس��ان قومه، و بعثني إلي کّل أسود و أحمر بالعربیة«؛8 خداوند تمام انبیای پیش از 
مرا برای اقوام خودش��ان و به  زبان خودش��ان فرستاد و مرا برای هر سیاه و سرخی ]یعنی برای 
همه[ به زبان عربی فرس��تاد. شیخ کلیني از امام  صادق7 نقل می کند: »اّن اهلل تبارک و تعالی 
أعطی محمداً شرائع نوح و إبراهیم و موسی و عیسی... و أرسله کافة إلی األبیض و األسود 
و الجن و اإلنس«؛9 خداوند به محمد شریعت های نوح و ابراهیم و موسی و عیسی داده... و او 
را برای همۀ مردم سیاه و سفید و جن و انس فرستاد. بخاری نیز به  نقل از رسول خدا9 آورده 
اس��ت: »اعطیت خمس��ًا لم يعطهّن أحد قبلي... و أعطیت الشفاعة و کان النبي يبعث إلی قومه 
خاصة و بعثت إلی الناس عامة«؛10 پنج چیز به من داده شده است که پیش از من به هیچ کس 
داده نش��ده: ... و به من شفاعت داده شده است و پیامبران ]پیش از من[ تنها برای قوم خویش 

فرستاده می شده اند، ولی من برای همۀ مردم فرستاده شدم.
بنابراین، رس��الت پیامبر اس��الم برای همۀ بش��ر با هر رنگ پوس��تی و با هر گویشی و برای 
هم��ۀ زمان ه��ا و مکان هاس��ت. ای��ن ویژگی جهانی  ب��ودن را هیچ ی��ک از پیغمبران پیش��ین 
نداش��تند؛ حتی سایر پیغمبران اولوالعزم. دیِن هیچ یک از انبیا جهانی نبود؛ حتی دین حضرت 
11 پدران حضرت محمد9 را بر دین ابراهی��م می دانیم و این 

موس��ی و حضرت عیس��ی8. 
حقیقت، آش��کار می کند که دین حضرت عیس��ی، ناسخ ادیان و ش��ریعت های گذشته نبود. 
فقط رس��ول  اکرم9 اس��ت که رس��التش جهانی و معجزه و کتابش جاودانی اس��ت؛ چون 
آن بزرگوار آخرین پیامبر خدا9 هس��تند، باید هم کتابش��ان صحیح و دس��ت نخورده و در 
کَر َوِإنَّا لَُه لََحاِفُظوَن(.  لَْنا الذِّ دس��ترس بشر باش��د، و این ضمانت الهی اس��ت که )ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
ای��ن آیه مرج��ع س��نجش و ارزیابی اس��ت و در روایات به ما دس��تور داده اند اگ��ر روایتی 
 دیدی��د که با ق��رآن همخوانی نداش��ت، آن را نپذیرد: »م��ا وافق کت��اب اهلل و فخذوه و ما 
خال��ف ف��ذروه؛12 آنچه که موافق با قرآن اس��ت اخذ کنید )و به آن عم��ل کنید( و آنچه که 

مخالف قرآن است رها کنید.«
با توجه به این نکته هاس��ت که بزرگان شیعه معتقدند قرآن دست نخورده است و معجزه ای 

است جاویدان.
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بررسی نظر مرحوم محدث نوری1
مرحوم محدث نوری کتابی به نام »فصل الخطاب« دارد که جنجال بسیاری به پا کرد؛ گرچه 
او درواقع معتقد بود قرآنی که در اختیار مسلمانان هست، هیچ گونه کم  و زیادی ندارد، ولی 
در پی آن بود که با استناد به برخی روایات، مسئله نقصان آنچه در قالب وحی بر رسول خدا 
نازل شده است را مطرح سازد.13 البته سخن وی با اعتراض بزرگان شیعه روبه رو شد؛ ازجمله 
امام خمینی= حملۀ علمی ش��دیدی به ایش��ان کرده است.14 ش��اید نکته در این باشد که این 
س��خن، عالوه بر ضعف مستند، باعث وارد ش��دن اتهام تحریف به یک  مذهب و پیروان آن 
است. وقتی یکی از علمای شیعه این گونه بنویسد، چه بسا باعث می شود که پیروان این مذهب 
را در تمام عالم متهم سازند. حال اگر شخصی اشتباهی کرده باشد یا کج سلیقگی به خرج داده 

باشد، نباید هزینۀ آن  را مذهب و پیروان آن بپردازند.
اما روایت هایی که اش��اره یا تصریح به تحریف دارد، خود، بحث مس��تقلی اس��ت و باید از 
حیث سند و داللت دربارۀ آن  بحث کرد. البته عموم آن ها ضعیف و قابل استناد نیست. جالب 
است که این گونه روایت ها نزد اهل سنت، بیشتر از شیعه است! اهل سنت از عایشه نقل کرده اند 
که آیۀ رجم و رضاع کبیر روی ورقی نوش��ته شده و زیِر سرم بود. وقتی رسول خدا9 از دنیا 
رفت، مشغول به کار ایشان بودیم که حیوان خانگی آمد و آن را خورد!15 برخی بزرگان اهل 
 سنت این روایت  را صحیح شمرده اند.16 همچنین از عمر نیز دربارۀ وجود آیۀ رجم مطلبی نقل 
ش��ده است.17 یا س��یوطی از عایشه روایت کرده که سورۀ احزاب در دورۀ رسول خدا9 200 
آیه داش��ت؛18 در حالی  که این سوره 73 آیه دارد. اگر قرار باشد به استناد روایت ها به مذهبی 
اَنگ اعتقاد به تحریف قرآن زده شود، این گونه روایت ها در کتاب های اهل سنت بیشتر است؛ 
ولی صالح عمومی مسلمانان این است که متوجه پیامدهای  فاسد این عقیده باشند. اگر عده ای 
به ش��یعه این نس��بت را بدهند و عده ای به اهل سنت، مس��یحیان و یهودیان و امثال ایشان سود 
خواهند برد. ادیان باطل با خوش��حالی اذعان خواهند کرد که خوِد مس��لمانان، اعم از شیعه و 
سنی، معتقد به تحریف کتابشان هستند. البته این حرِف باطلی است؛ چون هیچ کس از مسلمانان 
جهان در سالمت این قرآن کریم و مصون  بودن آن از هرگونه نقص و زیاده، تردیدی به خود 
راه نمی دهد و به روایات ضعیف اعتنا نمی کند؛ بر خالف تورات و انجیل که وقوع تحریف در 
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آن ثابت شده و وجود نسبت های ناروا به پیامبران الهی در آن ها، دل هر مؤمنی را می آزارد. به 
 هر حال عالوه بر دلیل قرآنی و روایی، عقل س��لیم حکم می کند که  مصلحت عمومی اسالم 
را در نظر بگیریم و برای دفاع از مقام خاتمیت رسول اکرم9 و دفاع از اصل دین، به سالمت 

قرآن از هرگونه تحریفی، چه کاستی و چه فزونی، معتقد باشیم.

3. مصحف علی7 چیست؟
مصح��ف عل��ی7 همین قرآنی اس��ت ک��ه اکنون در دس��ت داری��م؛ با این تف��اوت که 
ویژگی هایی دارد که برای فهم قرآن کریم بس��یار کاربردی و راه گشاست؛ ولی افسوس که 
م��ورد بی مهری حاکمان قرار گرفت و ما از آن محرومیم. بی تردید که آن ویژگی ها، قرائنی 
 به  دست می دهد که ما را در فهم قرآن بسیار کمک می کند. برای روشن ترشدن بحث، به این

 مثال دقت کنید: 
امام  راحل= در مراحل گوناگون نهضت و انقالب اسالمی ایران، سخنانی گفتند که بعدها 
همه این فرموده ها را تدوین و با نام »صحیفۀ نور« یا »صحیفۀ امام« منتش��ر کردند. هر س��خنی، 
به بخش��ی از فضای انقالب گریز و اش��اره ای دارد. افرادی که در آن زمان بوده اند و در متن 
جریان ها بودند و یا وقایع را رصد می کردند، با خواندن س��خنان ایش��ان درمی یابند که ایشان 
به کدام ماجرا، یا کدام گروه و یا گروهکی اش��اره کرده است؛ مثاًل منظور ایشان چپ گراها 
بوده یا ملی گراها؟ یا مثاًل به قضیۀ بنی صدر اشاره می کنند یا منافقین؟ نسل بعد با خواندن این 
س��خنان، متوجه این اشاره ها نمی شوند و هرچه زمان بیش��تر می گذرد، این مشکل پررنگ تر 
می ش��ود. با توجه به ای��ن نمونۀ عینی و معاصر، اهمیت کار امیرالمؤمنین7 بیش��تر آش��کار 
می ش��ود: مصحف امیرالمؤمنین7، همۀ قرینه ها و توضیح ها را در بر دارد، و مسلّم است که 

آن توضیح ها در فهم آیات قرآن کریم دخیل است.
متأسفانه بخشی از قرینه ها را از دست داده ایم و علت آن، از سویی وجود زمامداران غاصب 
و تأکید آنان بر اکتفای به متن آیات ش��ریفه و تفس��یرنکردن آیات اس��ت و از سوی دیگر، 
سیاس��ِت منع تدوین حدیث و سیاس��ِت جاهل نگه داش��تن مردم در آن زم��ان را باید در نظر 
گرفت. در تاریخ است که معاویه به ابن عباس دستور دارد که قرآن بخوان، اما تأویل و تفسیر 

نکن! ابن عباس گفت: قرآن بخوانیم و نفهمیم؟! معاویه گفت: بله!19
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مشکل اس��الم فقط خالفت چندروزۀ غاصبان نیست؛ بلکه مشکل اصلی، خیانت و جنایت 
ایشان است که باعث شد که بسیاری از معارف و مطالب علمی و ذخیره های الهی از دسترس 
بش��ر خارج ش��ود. این مطالب منحصر به یک  امت نیس��ت؛ بلکه برای تمام بشر و برای تمام 

زمان ها و مکان هاست و مصحف علی7 یکی از آن ذخیره هاست.

4. ویژگی های سخنان ائمه:
اهل بی��ت عصم��ت و طهارت: متصل به گنجینه ای بزرگ هس��تند. برای روش��ن  ش��دن 
جای��گاه آن گنجینه و همچنین توضیح ویژگی های فرموده های ایش��ان ب��ه بیان چند ویژگی  

بسنده می کنیم:

الف( ائمه از خود سخن نمی گویند
روایتی هس��ت که ابن صفار در» بصائر الدرجات«20 نقل کرده است. او به سندش از جابر از 
امام  باقر7 نقل می کند که حضرت فرمودند: »يا جابر، إنّا لو کّنا نحدثکم برأينا و هوانا لکّنا 
م��ن الهالکی��ن، و لکّنا نحدثکم بأحاديث نکنزها عن رس��ول اهلل9 کما يکنز هؤلء ذهبهم و 
فضتهم«؛21 ای جابر! اگر می خواستیم براساس رأی خود سخن بگوییم، هالک می شدیم؛ ولی 
با پشتوانۀ احادیثی که از رس��ول خدا9 ذخیره  کرده ایم، با شما صحبت می کنیم؛ همان گونه 

که مردم طال و نقرۀ خود را ذخیره می کنند.
شبیه همین روایت است که حضرت امام باقر7 فرمود:

»ياجابر، لو کنا نُفِتي الّناس برأينا و هوانا لکّنا من الهالکین و لکّنا نفتیهم بآثار من رس��ول 
اهلل و اص��ول علم عندنا نتوارثها کاب��ر، عن کابر نکنزها کما يکنز هؤلء ذهبهم و فضتهم«؛22 
 ای جاب��ر! اگر بر اس��اس رأیمان فت��وا می دادیم، هالک می ش��دیم؛ ولی بر اس��اس روایات 
رسول خدا9 و اصولی که هرکداِم ما از پیشینیان خود ارث می بَرد، فتوا می دهیم؛ اصولی که 
بزرگی از بزرگ��ی ارث می برد )یعنی آن اصول را ذخیره و حفاظت می کنیم، همان گونه که 
مردم از طال و نقره حفاظت می کنند(. اصول و ریش��ه های علم، همان هایی است که بعدها به 
»اصول اربع مأة« رس��ید و به تدوین »کتب اربعه« انجامید و از آن جا به مجامع بزرگ روایی، 

مانند بحاراالنوار و وسائل الشیعه و الوافی رسید.
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ب( انتساب احادیث ائمه به خدا و رسول9
احادیث ائمه اطهار: به رس��ول خدا9 و از آن حضرت به خداوند متعال متصل اس��ت و 
این پشتوانۀ بسیار مهمی است. نقل و رأی دیگران بدون این استناد ارزش و استحکامی ندارد، 
و ازاین رو دیگران چاره ای ندارند مگر این که مقابل آثار اهل بیت: س��ِر تسلیم فرود آورند. 
نقل شده اس��ت که وقتی امام  باقر7 شهید شدند، ش��خصی از مدعیان علم گفت: »شخصی 
از دنیا رفت که هرگاه روی منبر می نشس��ت، قال رس��ول اهلل می گفت و حال آن که پیغمبر را 
ندیده بود!« حضرت امام باقر7 هنگام روایت  کردن، سند روایت را بیان نمی فرمودند و مثاًل 
نمی گفتند حّدثني فالن؛ بلکه مس��تقیم می فرمودند قال رسول اهلل9 و آن شخص توقع داشت 
که امام  باقر7 هم مثل دیگر محدثان، سند حدیث را بیان کند. وقتی حضرت امام  صادق7 

روی منبر نشستند، فرمودند: »قال اهلل!«
ازاین  رو برخی پرسش��ی اساسی مطرح کردند )که این مسئله دربارۀ همۀ روایات صادر شده 
از اهل بیت صدق می کند(؛ پرس��یدند: س��ند احادیثی که نقل می فرمایید، چیست؟ و خود ائمه 
پاسخ می دادند: »از پدرانمان نقل می کنیم و ایشان از رسول خدا و آن بزرگوار از جبرئیل و او از 

خداوند متعال.«23 گفتند: همۀ احادیث شما را می توانیم این گونه اسناد دهیم؟ فرمودند: آری.
این امتیازی بزرگ است که بحمداهلل امتیاز شیعه است. امیدواریم خداوند توفیق بهره برداری 

از این گنجینه ها را نصیب همه بفرماید.

ج( امکان انتساب احادیث ایشان به یکدیگر
در کتاب شریف »الکافی«24 روایتی است که امام  صادق7 می فرمایند: »حديثي حديث أبي 
 و حديث أبي  حديث جّدي و حديث جدي حديث الحسین و حديث الحسین حديث الحسن و 
حديث الحسن حديث أمیرالمؤمنین و حديث أمیرالمؤمنین حديث رسول اهلل و حديث رسول 
اهلل ق��ول اهلل تعالي«؛25 حدیث من، حدیث پدرم اس��ت، و حدی��ث پدرم، حدیث پدربزرگم 
است، و حدیث پدر بزرگم، حدیث حسین است، و حدیث حسین، حدیث امیر مؤمنان است، 

و حدیث امیر مؤمنان، حدیث رسول خداست، و حدیث رسول خدا سخن خداست. 
تمام روایات اهل بیت: این گونه اس��ت. بنابراین علم امیرالمؤمنین7 از رسول  خداست. 
دربارۀ این مطلب روایات بس��یاری وارد شده است که مضمون این روایات، اتصال علم ائمه 

به علوم رسول  خدا9 و بهره مندی انواع علوم خاص است.26
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5. کتاب علی7 چیست؟
کتاب علی7 مجموعه روایات و مطالبی اس��ت که رس��ول  خ��دا9 فرموده اند و حضرت 
امیرالمؤمنین  علی  بن  ابی طالب7 آن ها را نوش��ته اند. بنابرای��ن، کتاب علی در اصل، امالی 
رسول  خداست که از جبرئیل گرفته اند و جبرئیل از خدا گرفته است و حضرت امیرالمؤمنین 
آن را نوشته اند. پس اگر کتاب را به رسول  خدا9 نسبت دهیم، نسبتی صحیح است؛ چراکه 
امالی آن بزرگوار اس��ت، و اگر به حضرت امیرمؤمنان نس��بت دهیم، باز هم نس��بتی صحیح 
اس��ت؛ چراکه نگارنده آن، حضرت امیرمؤمنان7 اس��ت. ازای��ن رو در بعضی روایت ها این 
کتاب منس��وب به رسول  خداس��ت و در بعضی روایت ها منسوب به حضرت امیر مؤمنان7. 
مضمون بس��یاری از این روایات این اس��ت: »ما کتبه علي  بن  ابي طالب هو عبارة عن ما اماله 
رس��ول  اهلل و کتبه علي بیده«؛ ]کتاب علی[ کتابی است که علی  بن  ابی طالب آن را به امالی 

رسول  خدا نوشته اند.
پی��ش از بیان ویژگی های کتاب علی7 باید یادآور ش��ویم که کت��اب امیرالمؤمنین، یک  
کتاب نیس��ت؛ ازاین رو در روایاتی تعبیر »ُصُحف« آمده اس��ت. ُصُحف جمع صحیفه است. 
ابو اراکه می گوید: در جایی بودیم و برخی می گفتند علی  بن  ابی طالب شمشیر رسو ل  خدا را 
ارث برده است. برخی می گفتند استر آن حضرت را ارث برده است و برخی معتقد بودند که 
صحیفه ای را ارث برده است که در غالف شمشیر حضرت رسول  بود. در این هنگام حضرت 
وارد ش��دند و فرمودند: »وايم اهلل لو انبس��ط و يؤذن لي لحدثتکم حتي يحول الحول ل أعید 
حرفًا و ايم اهلل ان عندي لصحف کثیرة قطائع رس��ول اهلل و اهل بیته ...«؛27 به خدا س��وگند اگر 
زمینه فراهم ش��ود و بتوانم با شما س��خن بگویم، یک سال صحبت خواهم کرد، بدون آن که 
مطلبی را تکرار کنم. به  خدا سوگند که صحیفه های فراوانی از رسول خدا و خاندانش دارم... 

. سپس حضرت برخی ویژگی های آن صحیفه ها را بیان کردند. 
کتاب ه��ا و صحیفه ه��ای مختلف، حاوی مطالب مختلف اس��ت. ممکن اس��ت هر مطلبی 
صحیفه ای باش��د؛ مثاًل جفر مجموعه ای جدا باش��د. مهم این است که این گنج، گنج بزرگی 
اس��ت و حضرت از مطالب فراوان موجود در آن این گونه تعبیر آوردند که اگر بخواهم یک 
 س��ال س��خن بگویم، بدون تکرار کردن، سخن خواهم گفت. افس��وس که این گنج بزرگ 
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از دس��ترس ما خارج است و نزد حضرت حجت است؛ و 
ازجملۀ آن هاست کتاب علی7.

مطل��ب مه��م دیگر این اس��ت که این کت��اب به قدری 
اهمی��ت دارد که مس��تند اهل بیت: بوده اس��ت که آن 
بزرگ��واران همان طور که به قرآن مراجع��ه می کردند، به 
کتاب علی7 رجوع می کردند. در روایتی اس��ت که امام 
فرمودند: »به حکم خدا و حکم داوود و حکم رسول خدا 
عمل می کنیم و اگر مطلبی بود که در کتاب علی نبود، به 

ما الهام می شود«.28 

6. ویژگی های کتاب علی7
اگرچه همۀ روایات آن در دسترس ما نیست، در جوامع 
روایی ش��یعه، روایات بس��یاری از این کتاب آمده است و 
حتی نزد اهل س��نت هم احادیثی موجود است. در بخاری 
و امثال آن، چند روایت از کتاب علی7 آمده اس��ت. از 
برخی راویات اس��تفاده می کنیم که اهل بیت نمی خواستند 
کت��اب علی پخ��ش ش��ود؛ چراک��ه تعبیر »مخبی��ة عند 
أهل بیته«29 برای این کتاب ش��ده است؛ یعنی نزد اهل بیت 

مخفی شده و محفوظ است و از مواریث ایشان است. 
روایات��ی از این کتاب در کتاب ه��ای روایی و فقهی و 
غیرفقهی موجود اس��ت که ما همۀ آن ها را در یک کتاب 
بنام »المروي من کتاب علي« گرد آورده ایم.30 در بسیاری 
ابواب فق��ه، از کتاب الطهاره تا کت��اب الدیات، احادیثی 
پراکنده از این کتاب ش��ریف آمده است؛ مثاًل در »وسائل  
الش��یعه« پس از نق��ل روایتی آمده اس��ت: »کذا في کتاب 
علي«. در مس��تدرک مرحوم نوری یا کتاب گران س��نگ 

کتاب ها و صحیفه های مختلف، 
ح��اوی مطالب مختلف اس��ت. 
مطلب��ی  ه��ر  اس��ت  ممک��ن 
صحیفه ای باش��د؛ مث��الً جفر 
مجموعه ای جدا باشد. مهم این 
است که این گنج، گنج بزرگی 
اس��ت و حض��رت از مطال��ب 
فراوان موجود در آن این گونه 
تعبیر آوردند که اگر بخواهم 
یک  سال سخن بگویم، بدون 
تک��رار ک��ردن حرفی، س��خن 
خواهم گفت. این گنج بزرگ از 
دسترس ما خارج است و نزد 
حضرت حجت است؛ و ازجملۀ 

آن هاست کتاب علی7.

مجموع��ه  عل��ی7  کت��اب 
روای��ات و مطالب��ی اس��ت که 
رس��ول  خ��دا9 فرموده اند و 
حضرت امیرالمؤمنین  علی  بن 
 ابی طالب7 آن ها را نوشته اند. 
بنابراین، کت��اب علی در اصل، 
امالی رس��ول  خداس��ت که از 
جبرئیل گرفته ان��د و جبرئیل 
از خدا گرفته اس��ت و حضرت 
امیرالمؤمنین آن را نوشته اند.
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»جامع احادیث الش��یعه« روایاتی از این کتاب ش��ریف به طور پراکنده موجود اس��ت. در غیر 
مباحث فقهی، همچون تفس��یر آیات، بیان تاریخ، بحث های اخالق��ی و... نیز روایاتی از این 
کتاب ش��ریف نقل شده است. بنابراین، خوش��بختانه روایات بسیاری از کتاب علی در دست 

است و حتی در منابع اهل سنت هم وجود دارد.
دربارۀ نقل از کتاب علی7 از امیرالمؤمنین تا امام رضا8 احادیثی در دست است؛ البته نه 
به این معنا که از ائمۀ پس از امام  رضا7 روایتی نرس��یده باش��د؛ بلکه منظور این است که در 
دست ما نیست. آنچه در تاریخ و روایات خوانده ایم، این است که تا زمان امام  رضا7 گاهی 

خود ائمه از کتاب علی7 مطالبی نقل می کردند.
خوشبختانه روایت مفصلی از این کتاب در دسترس است که مرحوم شیخ صدوق در ابتدای 
جلد س��وم کتاب »من الیحضره الفقیه« و همچنین در مجلس شصت وششم اَمالی خود، آن را 
آورده اس��ت. حدیث مناهی31 را که ضمن بحث های فقه��ی می بینیم، برگرفته از کتاب علی 
است. برخی از علمای شیعه تصریح کرده اند که کتاب علی7 نخستین کتاب در تاریخ اسالم 
اس��ت. شهید میرزا علی  آقای ثقة الس��الم، مؤلف کتاب »مرآة  الکتب« و ترورشده به دست 
روس ه��ا در تبریز، بحث مفصلی دربارۀ کتاب علی7 بیان کرده و تصدیق می کند که اولین 
کتاب تاریخ اس��الم، این کتاب ش��ریف است. وی نوشته اس��ت که در زمان رسول  اکرم9 

کتاب علی و کتاب جامعه نوشته شد.32
مرحوم آیت اهلل سید محسن امین عاملی، صاحب کتاب »اعیان  الشیعه« 33 دربارۀ ویژگی های 
ظاهری کتاب علی7 با استناد به روایات نوشته است که طولش هفتاد ذراع34 است. بنابراین 
کتاب علی7 حدود 35 متر طول دارد؛ چراکه س��ابقاً مطالب را بر روی پوست می نوشتند و 
سپس آن را به حالت نامه  پیچانده و جمع می کردند. مطالب آن، امالی رسول  خدا9 بود که 
امیرالمؤمنین7 بر روی جلد )پوس��ت( نوش��ته بودند. رسم آن زمان این بود که کتاب یا نامه 
را روی پوست می نوشتند و پوست ها را به هم می دوختند. اندازه این پوست های به  هم   دوخته 
 ش��ده 70 ذراع بود. مرحوم سیدمحس��ن امین در ادامه می نویس��د: »و هي أّول کتاٍب جمع فیه 
العلم علي عهد رس��ول اهلل9«؛35 کتاب علی7، نخس��تین کتاب علمِی دورۀ رسول اکرم9 
است. مرحوم آیت اهلل شیخ آقابزرگ تهرانی در »الذریعه« از این کتاب، با تعبیر »اَمالي سیدنا 

1613
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



و نبینا ابي القاسم رسول اهلل9« یاد می کند و می  نویسد:
أم��اله عل��ي امیرالمؤمنین و هو کتبه بخّطه الش��ريف، 
هذا أول کتاٍب کتب في الس��الم من کالم البش��ر من 
امالء النبي و خط الوصّي، والنسخة التاّمة منه مذخورة 
عند الحّجة المنتظر کس��ائر مواريث األنبیاء ورثها عن 
آبائه الطاهرين صلوات اهلل علیهم اجمعین.. وقطعة من 
هذا المالي موجودة بعینها حّتي الیوم في کتب الش��یعة 
وذلک من فضل اهلل تعالي أوردها الش��یخ أبوجعفر  بن 
 بابوي��ه الصدوق في المجلس الس��ادس و الس��تین من 
کت��اب أمالیه و هي مش��تملة علي کثی��ر من اآلداب و 
الس��نن و أحکام الحالل و الح��رام... و نحن نحمد اهلل 
تعال��ي علي تداول ه��ذه القطعة منه بأيدينا و نس��أله 

توفیق زيارة تمامه بزيارة من هو مذخوٌر عنده؛36 
کت��اب علی امالی رس��ول  اهلل9 ب��ر آن بزرگوار 
اس��ت و این کتاب به خط شریف امیرالمؤمنین7 
است. این کتاب، نخس��تین کتاب جمع آوری شدۀ 
در اس��الم اس��ت. هم��ۀ آن کتاب ن��زد حضرت 
حجت7 اس��ت؛ همان گونه که وی بقیه َمواریث 
انبیا را از پدرانش به ارث برده است. به فضل الهی، 
بخش��ی از این امالها نزد شیعه موجود است و شیخ 
صدوق آن را در مجلس شصت وشش��م امالی ذکر 
کرده اس��ت. خداوند چش��مان ما را به دیدار این 
 کت��اب با دیدار کس��ی که این کتاب نزد اوس��ت،

 روشن سازد.
 ب��ا تطبیق دادن دو روایت، در دو کت��اب الفقیه و امالی، 
درمی یابی��م ک��ه اگرچ��ه از حیث س��ند یکی اس��ت، اما 

تفاوت های اندکی میان  آن ها وجود دارد.

کت��اب  از  نق��ل  درب��ارۀ 
امیرالمؤمنی��ن  از  عل��ی7 
ت��ا امام رض��ا8 احادیثی در 
دس��ت اس��ت؛ البت��ه نه به 
این معنا ک��ه از ائمۀ پس از 
امام  رضا7 روایتی نرسیده 
باشد؛ بلکه منظور این است 
ک��ه در دس��ت م��ا نیس��ت. 
آنچ��ه در تاری��خ و روای��ات 
خوانده ایم، این اس��ت که تا 
زمان امام  رضا7 گاهی خود 
ائمه از کتاب علی7 مطالبی 

نقل می کردند.

17 13
92

ار  
 به

،14
ره  

ما
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



7. آیا همۀ روایات کتاب علی7 صحیح است؟
اصل کتاب علی7 در دسترس ما نیست و در صحت روایات اصل آن کتاب که امروز نزد 
حضرت حجت7 اس��ت، جای شک و شبهه نیس��ت. آنچه امروز داریم، روایاتی است که از 
آن کتاب نقل و در کتاب های مختلف و در ابواب گوناگون پراکنده شده است. در بعضی از 
این روایات، از حیث س��ند یا داللت می توان خدشه کرد. برخی علما ازجمله شیخ طوسی در 
کتاب »االس��تبصار« در روایتی از این کتاب ش��ک می کند و آن را متروک به واسطۀ اِجماع از 
ناحیۀ شیعه می داند.37 نیز ممکن است روایاتی از آن، حمل بر تقیه شود. البته بسیاری از روایات 
آن را با توجه به »تس��امح در ادلۀ سنن«38 و همچنین عمل اصحاب و شهرت می توان پذیرفت؛ 
ولی باید توجه داشت که فقیه با این روایات، مثل سایر روایات برخورد می کند: گاهی می توان 
مس��ئله را حل کرد و فتوا داد و گاهی باید توقف کرد. پس نمی توانیم روایات منسوب به این 
کتاب را صددرصد صحیح و معتبر بدانیم؛ بلکه این روایات پیرو قوانین و قواعدی است که در 

فّن رجال و درایه آمده و دقِت داللتی و سندِی خاص خود را می طلبد.

8. چه کسانی کتاب علی7 را دید ه اند؟
ام س��لمه، بهترین همس��ر پیامبر بعد از خدیجه3 چندین بار این کتاب را در اختیار داشت. 
وقتی امیرالمؤمنین7 در قضیۀ جنگ جمل، خواس��تند ب��ه بصره و کوفه بروند، کتاب را نزد 
ام س��لمه گذاش��تند. کتاب نزد وی بود تا حضرت امیرمؤمنان ش��هید شدند و امام  حسن7 به 
مدینه آمدند و در آن هنگام، کتاب را به امام تحویل دادند. شهربن حوشب این ماجرا را چنین 
نقل می کند: »أّن علیًا حین سار إلي الکوفة استودع أم سلمة کتبه و الوصیة فلما رجع الحسن 
دفعتها إلیه«؛39 وقتی هم که حضرت سیدالش��هدا7 عازم کربال ش��دند، کتاب را نزد ام سلمه 
گذاش��تند40 و هنگامی که کاروان حسینی پس از جریان اسارت به مدینه بازگشت، وی امانت 
را به امام  زین العابدین7 بازگرداند. از برخی روایات نیز اس��تفاده می ش��ود که مدتی هم این 

کتاب نزد فاطمه، دختر امام حسین7 بود.41
ابن عباس هم از توفیق دیدن کتاب علی7 و یا قسمتی از آن سخن می گوید: »دخلُت علي 
عل��ي بذي قار فأخرج إلي صحیفة و قال لي يابن عباس هذه صحیفة أمالها عَلي رس��ول اهلل و 
خط��ي بیدي«؛42 در ذی  قار )از اس��تان های عراق( خدمت علی7 رس��یدم؛ صحیفه ای بر من 
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گش��ود و فرم��ود: ای ابن عباس! این صحیفه ای اس��ت که 
رس��ول خدا9 بر من امال کرد و من با دس��تانم نوش��تم. 
طبرانی در »المعجم  االوس��ط« و دارقطنی در سنن روایت 
می کنند که مالک  اشتر از توفیق دیدن این کتاب این گونه 
سخن گفته است: »دخلُت علی علی  بن  ابی طالب فقلت يا 
امیرالمؤمنین إنا إذا خرجنا من عندک س��معنا احاديث...«؛ 
روزی خدم��ت امام علی7 رس��یدم و ع��رض کردم: یا 
امیرالمؤمنین! وقتی در محضر ش��ما نیستم، بعضی احادیث 
را از قول ش��ما نقل می کنند که ما از خودتان نش��نیده ایم. 
آی��ا پیامبر به غی��ر قرآن کتاب دیگری نزد ش��ما به ودیعه 
نهاده ان��د؟ امام فرمود: نه، مگر همین صحیفه را. س��پس به 

کنیزشان دستور دادند تا صحیفه را آورد؛ دیدم ... .43 
ائم��ه: این کتاب را به برخی یاران خاصش��ان نش��ان 
داده اند؛ مث��اًل ُزراره این کتاب را مطالعه کرده اس��ت. از 
احادیث اس��تفاده می کنیم که وی صحیف��ۀ فرائض را که 
به خط امیرالمؤمنین7 اس��ت، مش��اهده ک��رد.44 ابوبصیر 
هم مش��مول این عنایت ش��د؛ آن جا که از این توفیق خبر 
می دهد و می گوید: »أخ��رج إلینا ابوجعفر7 صحیفة فیها 
الحالل و الحالم و الفرائض، قلت: ما هذه؟ قال: هذه امالها 
رسول اهلل9 و خط علي7 بیده، إلي أن قال: هي الجامعة 
أو من الجامعة«؛ امام باقر7 صحیفه ای بر من گش��ود که 
در آن ح��الل و حرام و واجبات بود. از امام پرس��یدم: این 
چیس��ت؟ فرمود: این امالی پیامبر اس��ت که با دست خط 
 علی7 نگارش یافته ... همانا جامعه است، یا بخشی از آن

جامعه است. 45

همس��ر  بهترین  ام س��لمه، 
پیامبر بعد از خدیجه3 بارها 
این کتاب را در اختیار داشت. 
وقت��ی امیرالمؤمنی��ن7 در 
قضیۀ جنگ جمل، خواس��تند 
به بصره و کوفه بروند، کتاب 
را نزد ام س��لمه گذاش��تند. 
کتاب ن��زد وی بود تا حضرت 
ش��دند  ش��هید  امیرمؤمنان 
و ام��ام  حس��ن7 ب��ه مدینه 
آمدند و در آن هنگام، کتاب 

را به امام تحویل دادند.

اصل کتاب علی در دسترس 
ما نیست و در صحت روایات 
اصل آن کت��اب که امروز نزد 
حضرت حجت است، جای شک 
و شبهه نیس��ت. آنچه امروز 
داری��م، روایاتی اس��ت که از 
آن کت��اب نقل و در کتاب های 
مختلف و در اب��واب گوناگون 

پراکنده شده است.
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9.کتاب علی7 و تفاوت آن با چند صحیفه و کتاب دیگر
پی��ش از این دربارۀ کتاب و مصحف عل��ی7 و تفاوت این دو با هم مطالبی گفتیم. اینک 

دربارۀ کتاب علی7 و ارتباط آن با دیگر صحیفه ها به نکته هایی اشاره می کنیم: 
1. اگرچ��ه واژۀ »مصح��ف« در مصح��ف علی و مصح��ف فاطمه8 وج��ود دارد، اما از 
حی��ث موض��وع دو کتاب متفاوتند. مصح��ف علی7 درواقع همان قرآن اس��ت و مصحف 
فاطم��ه، قرآن نیس��ت و ب��ه  تصریح روای��ات، یک  آیه از ق��رآن در آن نیامده اس��ت. آنچه 
 در مصح��ف فاطمه3 اس��ت، اخبار غیب��ی و حوادث آینده اس��ت و البته نویس��ندۀ هر دو، 

امیرالمؤمنین7 است.
2. می ت��وان کتاب علی7 و کتاب جامعه را یکی دانس��ت. در روایات آمده اس��ت: »کذا 
ف��ي صحیفة عل��ي یا کذا في الجامعة یا عندن��ا الجامعة یا کذا في کتاب عل��ي«. ظاهراً این ها 
عنوان های یک مَُعنَون هس��تند و همه، اش��اره به کتابی دارد که امیرالمؤمنین7 آن را از زبان 
رس��ول خدا9 نوش��تند. مرحوم آقابزرگ تهرانی عبارتی دارد که گویا خواس��ته است میان 

کتاب علی و کتاب جامعه و کتاب جفر تفاوت بگذارد:
فظهر مما مر أّن األمالي هذا... هو غیر الجفر و الجامعة و الصحیفة الملفوفة التي 
طولها س��بعون ذراعا.. و امثال ذلک م��ن التعبیرات في احاديث أهل  البیت و إن 

کان الجمیع من امالء النبي و خط الوصّي الموجود عند خلفه المنتظر؛46
با توجه به مطالب پیشین، روشن شد که ... آن امالی )کتاب علی( غیر از جفر و 
جامعه و صحیفه ای است که طول آن هفتاد ذراع بوده است... گرچه همۀ آن ها 
امالی رسول خدا9 بوده که وصّی او ]امیرمؤمنان علی[ آن را نوشته و ]اکنون[ 

در نزد جانشین منتظر اوست.
ولی با توجه به مجموعۀ روایات، به این نتیجه رسیده ایم که همۀ این عنوان ها، اشاره به یک 
کتاب است. مرحوم سید محسن امین عاملی هم به همین مطلب تصریح کرده و می گوید: از 
َّفات امیرالمؤمنین، کتاب جامعه اس��ت و کتاب جامعه با کتاب علی یکی اس��ت؛47 آن جا  مؤل

که می نویسد:
والظاهر أنها هي المعّبر عنها في جملة من األخبار اآلتیة بکتاب علي7، و بالکتاب الذي 
بامالء النبي9 و خط علي7 و بکتاب علي7 الذي هو سبعون ذراعًا، و بالصحیفة 

2013
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



الت��ي طولها س��بعون ذراعا، و بالصحیف��ة التي فیها ما 
يحت��اج إلیه حتي ارش الخدش، و بالصحیفة العتیقة من 

صحف علي و شبه ذلک؛48 
و ظاهر آن اس��ت که جامعه همان است که در پاره اي 
روایات از آن به این نام ها یاد شده است: کتاب علي یا 
کتابي که به امالی رس��ول خدا و خط علي یا کتاب و 
صحیفه اي که هفتاد ذراع دارد یا صحیفه اي که هرچه 
بِدان نیاز است، گرچه بسیار کم اهمیت باشد مثل ارش 
خدش، در آن اس��ت یا صحیف��ۀ قدیمي از کتاب هاي 

علي یا امثال آن.
3. ب��ا توجه به متن برخی روای��ات هم می توان این گونه 
گفت ک��ه کتاب جفر، غی��ر از کتاب علی7 اس��ت. در 
روایت��ی می فرمایند: »عندنا الجامع��ة... و عندنا الجفر«؛49 
ن��زد م��ا جامعه اس��ت... و نزد م��ا جفر اس��ت. عطف در 
مغای��رت ظه��ور دارد و مي ت��وان از این گونه اس��تعمال، 
اس��تفاده کنیم ک��ه دو کتاب هس��تند. گذش��ته از آن که 
ویژگی ه��ای کتاب عل��ي7، همچون هفت��اد ذراع بودن 
آن، درب��ارۀ کتاب جفر نیامده اس��ت؛ بلک��ه تصریح هم 
شده اس��ت که در آن آیه ای از قرآن کریم نیست50 و این 
 س��خن در حق کتاب عل��ی7 جاری نیس��ت. گرچه این

 احتمال هم داده می ش��ود ک��ه جفر کتابی اس��ت اعّم از 
کتاب علی؛ به گونه ای که ش��امل کتاب علی نیز می شود؛ 
ول��ی این احتمال ضعیفی اس��ت و درمجم��وع باید توجه 
داش��ت که نمی ت��وان قضاوت نهای��ی ک��رد و این ها در 
ح��ّد احتماالتی اس��ت ک��ه می توانیم با توجه ب��ه روایات

 

بیان کنیم.

می ت��وان کت��اب عل��ی7 و 
کتاب جامعه را یکی دانست. 
اس��ت:  آم��ده  روای��ات  در 
»ک�ذا ف�ي صحيف�ة علي ي�ا کذا 
ف�ي الجامع�ة ي�ا عندن�ا الجامعة 
يا ک�ذا في کتاب عل�ي«. ظاهراً 
این ها عنوان های یک ُمَعنَون 
هس��تند و هم��ه، اش��اره به 
کتابی دارد که امیرالمؤمنین 
آن را ب��ه امالی رس��ول خدا 

نوشتند.

با توجه به روایات می توان 
یا  درب��ارۀ صحیف��ۀ فرائض 
تعبیر  این  گونه  صحیفۀ ارث 
آورد ک��ه بخش��ی از کت��اب 
کتاب  اس��ت؛ چراکه  علی7 
عل��ی اب��واب مختلف��ی دارد 
و یک��ی از آن اب��واب، بحث 

فرائض است.
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4. با توجه به روایات می توان دربارۀ صحیفۀ فرائض یا صحیفۀ ارث این  گونه تعبیر آورد که 
بخش��ی از کتاب علی7 اس��ت؛ چراکه کتاب علی ابواب مختلفی دارد و یکی از آن ابواب، 

بحث فرائض است. میرزا علی  آقای ثقة السالم، نویسندۀ کتاب »مرآة  الکتب« می نویسد:
کتاب هایی که در دورۀ رسول خدا9 نوشته شد، عبارتند از: کتاب علی، جامعه 
)اگر نگوییم که همان کتاب علی اس��ت(، کتاب دی��ات و کتاب فرائض )اگر 

نگوییم که آن دو، بخشی از کتاب علی است(«51
5. آنچه در همۀ کتاب ها و صحیفه ها، غیر از مصحف فاطمه3، مشترک است، این است که 
به امالی رس��ول  خدا و خط امیرالمؤمنین است. مصحف فاطمه در فاصلۀ 75 روز تدوین شد و 
در این مدت، فاطمۀ  زهرا3 محّدثه و مخاطب جبرئیل بودند. امیرالمؤمنین7 نویسنده بودند و 
حضرت زهرا3 امالکننده. این مطلبی است که در کتاب کافی هم آمده است.52 امام بزرگوار 

روی این نکته تکیه فرمودند و آن را بزرگ ترین فضیلت برای آن حضرت می دانستند.53 

پی نوشت ها:

1. حجر، آیه 9.
2. مثل نس��بت ش��راب خوری به حضرت نوح7 )کتاب مقدس، عهد قدیم، ص12؛ ِس��فر پیدایش، باب9، 
ش21( و نسبت شراب خوری و زنای با محارم به حضرت لوط7 )کتاب مقدس، عهد قدیم، ص25و26، 
ِس��فر پیدایش، باب19، ش30تا36(؛ همچنین، ماجرای کشتی  گرفتن یعقوب با خدا )کتاب مقدس، عهد 

قدیم، ص50، ِسفر پیدایش، باب33، ش24تا31(.
3. ر.ک: محمدرضا طبسی نجفی، دروس فی النصرانية، ترجمه: جعفرالهادی، ص110�116.

4. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، ص1، باب اول، ش17.
5. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل لوقا، ص93، باب سوم، ش24تا31 .

6. سبأ، آیه 28.
7. انبیا، آیه 107.

8. شیخ طوسی، األمالی، ص57؛ طبری، بشارة المصطفی، ص85، مجلسی، بحار االنوار، ج16، ص316.
9. کلینی، الکافی، ج2، ص17: باب الشرائع، ح1.

10. بخاری، الصحیح، ج1، ص85: باب التیمم و ص113: باب فضل استقبال القبلة.
11. ر.ک: جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج10، ص100.

12. بحاراالنوار، ج2، ص235. 
13. ر.ک: آقابزرگ تهرانی، الذريعة الی تصانیف الشيعة، ج16، ص231، ش912.
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14. ر.ک: امام خمینی، انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه، ج1، ص244و245، حجية الظهور.
15. ابن حزم اندلسی، المحلی، ج11، ص235؛ ابن ماجه قزوینی، سنن ابن ماجه، ج1، ص609، ح1944.

16. المحلی، ج11، ص235.
17. صحیح مسلم، ج5، ص116: باب رجم الثیت فی الزنی.

18. سیوطی، الدر المنثور، ج5، ص180.
19. طبرسی، االحتجاج، ج1، ص82؛ ر.ک: سلیم  بن  قیس، ص315.

20. کتابی است دربارۀ فضایل اهل بیت:. مؤلف آن متوفای290ق است.
21. محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص199: باب14، ح1.

22. بصائرالدرجات: باب في االئمه عندهم اصول العلم، ص299و300.
23. الکافی، ج1، ص53، ح14.

24. زیبنده است کتاب کافی یک دوره در حوزه تدریس شود و جشن ختم این کتاب برپا گردد.
25. کافی، ج1، ص53، ح14.

26. از جمله آن هاس��ت: امام صادق7: »إنّا أهل بیت عندنا معاقل العلم و آثار النبوة و علم الکتاب و فصل ما 
بین الناس.« بصائر الدرجات، ص365، ح13؛ حضرت امیرمؤمنان7: »إن رس��ول اهلل علمني الف باب من 
الحالل و الحرام یفتح کل باب الف باب حتي علمت علم المنایا و الوصایا و فصل الخطاب.« االختصاص، 

ص305.
27. بصائر الدرجات، ص 149.

28. بصائر الدرجات، ص452، ح6.
29. بحار االنوار، ج26، ص34، ح56.

30. ر.ک: محمدأمین  األمینی، المروی من کتاب علی7، مرکز فقهی أئمۀ اطهار:، قم، دارجواد االئمة، 
بیروت، لبنان.

31. روایات��ی داریم که مضمون آن ها چنین اس��ت: رس��ول خدا9 مردم را از انج��ام  دادن این کارها نهی 
فرموده و بازداش��ته اس��ت. از آن ها به حدیث مناهی یاد می شود که تفصیل آن را شیخ صدوق در کتاب 

من الیحضره الفقیه، ج4، ص3 و األمالی، ص509، مجلس66، ح707 آورده است. 
32. میرزاآقا ثقةاالسالم خراسانی تبریزی، مرآت الکتب، ج1، ص40.

33. مثَل مشهوری است که »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.« دشمنان با طعنه زدن به شیعه و انتشار این 
مطلب که شیعیان در فقه تفریع ندارند و با حذف سند حدیث، حدیث را فتوا قرار می دهند، سبب شدند 
که شخصیتی همچون مرحوم شیخ  طوسی کتاب »مبسوط« را بنگارد و در ابتدای کتاب هم علت نگارش 
را همین اعتراض دش��منان گفته اس��ت. باید توجه داش��ت که ش��یعه به  علت دسترسی به معصومان: 
حدود س��ه قرن دیرتر احس��اس نیاز کرد و تا آن زمان، فقه مأثور میان ش��یعه رواج داشت و شهرت قُدما 
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هم به علت کتاب های فتوایی ایش��ان است که عین روایت با حذف سند است. کتاب هایی همچون مقنع 
و هداية ش��یخ  صدوق و نهاية ش��یخ  طوسی از این گونه است. هنگام برپا ش��دن این هجمه، مرحوم سید 
محسن امین و مرحوم آقابزرگ تهرانی و مرحوم آقا سیدحسن صدر برای دفاع از تشیع، هم زمان، نهضتی 
بزرگ و علمی  فرهنگی برپا کردند و س��ه کار بزرگ با هم آغاز شد: مرحوم آقابزرگ تهرانی »الذریعه 
الی تصانیف الش��يعة« را نوش��ت. ایشان در پی نوشتن فهرستی از کتاب های شیعه بود و طبق تصریح خود 
ایش��ان، کتاب های جمع آوری شده در الذریعه تا 1370ق اس��ت و اگر کتاب های پنجاه وچهار سال اخیر 
هم به آن اضافه شود، از 29جلد به بیش از 40جلد می رسد. هم زمان، مرحوم سید محسن امین که قبرش 
در داالن صحن حضرت زینب3 در ش��ام اس��ت، کتاب »اعیان   الشیعه« را نوشت که چاپ فعلی آن، با 
توجه به خط و قطع آن 11جلد اس��ت که پسر ایش��ان، آقای سید حسن امین، برای این کتاب مستدرکی 
در چند جلد نوشتند و چاپ شد. مرحوم سیدحسن صدر که از بزرگان کاظمین و از خاندان صدر است، 
»تأسیس الش��یعه« و »الش��يعة و فنون االسالم« را نوشت و نقش علمای ش��یعه را در پی ریزی علوم مختلف 
بررس��ی و ثابت کرد. تأسیس الشیعه اگرچه کتاب کوچکی است، اما بسیار تأثیرگذار و پُرمحتواست. هر 

سه نفر خدمت بزرگی برای تشیع انجام دادند. خدا ایشان را غریق رحمت خویش کند. 
34. ذراع، فاصلۀ سر انگشتان تا آرنج است؛ یعنی حدود نیم متر.

35. اعیان الشیعه، ج1، ص93.
36. الذريعة الی تصانیف الشيعة، ج2، ص306.

37. شیخ طوسی، االستبصار، ج4، ص160: باب96، میراث الجد مع کاللة االم، ح8.
38. ر.ک: محمدیوسف حریری، فرهنگ اصطالحات حدیث، ص9.

39. الکافی، ج1، ص298.
40. بصائر الدرجات، ص162، ح1.

41. همان، ص168، ح24.
42. کتاب سلیم  بن  قیس، ص915، ح66.

43 طبرانی، المعجم االوسط، ج5، ص266، ح5277؛ سنن الدارقطنی، ج3، ص98، ح61.
44. شیخ حرعاملی، وسائل الشيعة، ج26، ص118.

45. همان، ج9، ص294، ح1053.
46. الذريعة الی تصانیف الشيعة، ج2، ص307.

47. اعیان الشيعة، ج1، ص94.
48. همان.

49. بصائر الدرجات، ص153، ح6.
50. بصائر الدرجات، ص157، ح19.
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51. مرآة الکتب، ج1، ص40.
52. الکافی، ج1، ص241، ح5.

53. متن س��خنان ایشان این است: »من راجع به حضرت صدیقه3 خودم را قاصر مي دانم که ذکري بکنم. فقط 
اکتفا مي کنم به یک روایت که در کافي شریف است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است که 
حضرت صادق7 مي فرماید: فاطمه3 بعد از پدرش 75 روز زنده بودند. در این دنیا بودند و حزن و شدت 
بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین مي آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض مي کرد و مسائلي از آینده 
نقل مي کرد. ظاهر روایت این اس��ت که در این 75 روز مراوده اي بوده اس��ت؛ یعني رفت وآمد جبرئیل زیاد 
بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقۀ اول از انبیاي عظام درباره کسي این طور وارد شده باشد که در ظرف 
75 روز جبرئیل امین رفت وآمد داشته است و مسائل را در آتیه اي که واقع مي شده است، مسائل را ذکر کرده 
است و آنچه به ذریّۀ او مي رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آن ها را نوشته است؛ کاتب 
وحي بوده اس��ت حضرت امیر؛ همان طوري  که کاتب وحي رسول خدا بوده است و البته آن وحي به  معناي 
آوردن احکام، تمام ش��د به رفتن رسول اکرم. کاتب وحي حضرت صدیقه در این 75روز بوده است. مسئله 
آمدن جبرئیل براي کسي یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل براي هر کسي مي آید و امکان دارد 
بیاید. این یک تناسب الزم است بین روح آن کسي  که جبرئیل مي خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم 
است. چه ما قائل بشویم به این که قضیه تنزیل، تنزل جبرئیل، به  واسطه روح اعظم خوِد این ولي است یا پیغمبر 
است. او تنزیل مي دهد او را و وارد مي کند تا مرتبه پایین یا بگوییم که خیر، حق تعالي او را مأمور مي کند که 
برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل  نظر مي گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل  
ظاهر مي گویند، تا تناسب مابین روح این کسي که جبرئیل مي آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است 
نباشد، امکان ندارد این معنا، و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاي درجه اول بوده است، مثل 
رسول خدا و موسي و عیسي و ابراهیم و امثال این ها، بین همه کس نبوده است. بعد از این هم بین کسي دیگر 
نشده است. حتي درباره ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آن ها نازل شده باشد. 
فقط این است که براي حضرت زهرا3 ست که آن که من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز 
وارد مي شده و مسائل آتیه اي که بر ذریه او مي گذشته است، آن مسائل را مي گفته است و حضرت امیر هم 
ثبت مي کرده است و شاید یکي از مسائلي که گفته است، راجع به مسائلي است که در عهد ذریه بلندپایه او 
حضرت صاحب7 است، براي او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد. ما نمي دانیم، ممکن 
است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلي که براي حضرت زهرا ذکر کرده اند، با این که 
آن ها هم فضایل بزرگي است، این فضیلت را من باالتر از همه مي دانم که براي غیرانبیا آن هم نه همه انبیا، براي 
طبقه باالي انبیا و بعض از اولیایي که در رتبه آن ها هست، براي کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیري که 
مراوده داشته است جبرئیل در این هفتادوچند روز، براي هیچ کس تاکنون واقع نشده و این از فضایلي است که 

از مختصات حضرت صدیقه3 است.« صحیفۀ نور، ج19، ص278و288؛ صحیفۀ امام، ج20، ص4. 

25 13
92

ار  
 به

،14
ره  

ما
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر


