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 مقدمه

 

تنها راه سعادت انسان ها، رجوع به دستورات 

الهی ست که توسط پیامبر گرامی اسالم و ائمه 

در اختیار ما قرار داده شده  )علیهم الساّلم(معصومین 

. و رعایت این دستورات، سعادت در دنیا و است

 آخرت را به دنبال دارد.

 در این )علیهم الساّلم(با عنایت الهی و ائمه معصومین 

کتاب چند حدیث از رهبران الهی در زمینه های 

مختلف بیان شده که در ادامه هر حدیث، نکات 

 و توضیح الزم درباره آن حدیث آورده شده است.
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فاده همه اقشار مردم حتّی آن باشد که مورد است

 هایی که مسلمان یا شیعه نیستند، قرار بگیرد.

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین، و 

، )علیهم الساّلم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 14/5/1422کازرون  استان فارس، شهرستان
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به درستی که ... » فرمودند: )علیه الساّلم(امام صادق

دین مرحله به مرحله ـ تدریجاً ـ کامل شد و 

اگر از همان زمان اوّل کامل بود، مردم آن را 

 « 1نمی پذیرفتند.

 

در طول تاریخ به خاطر اینکه شرایط جامعه 

م نبوده و مردم آمادگی الزم را برای دریافت فراه

                                                           
إنَّ الدّینَ إنَّما یُحَوّلُ مِن :» ... )علیه الساّلم(.عن أبی عبداهلل 1

خصلةٍ ثُمَّ اُخرَی فَلَو کانَ ذلک جُملَةً قَطّعَ بِهِم ) بِالنّاسِ ( 

 « 22/324وسایل الشیعه و مستدرکها:«.» دونَ الدّین.
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و اجراء کامل دین نداشته اند، دین به صورت 

)صلی اهلل علیه تدریجی و در زمان رسول گرامی اسالم 

 1کامل شد. و آله و سلّم(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اسالم دین » برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به کتاب .1

 ؤال اوّلس« : زنان و مردان شیعه شده 2سعادت ج
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داناترین  »فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول خدا 

 «1فرد امتم پس از من، علی بن ابی طالب است.
 

 

در کتب معتبر اهل سنت بزرگان علمای دینی 

خود ضبط نموده اند؛ در زمان خالفت خلفا در 

                                                           
أعلَمُ اُمَّتی مِن بَعدی » : )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال رسولُ اهلل .1

به نقل از  1/292میزان الحکمه:«.» علیُّ بنُ أبی طالبٍ.

 «32977کنزالعمّال:
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جمیع موضوعات علمی و دینی، حالل مشکالت 

 بوده است. )علیه الساّلم(موالنا امیرالمؤمنین 

و با همه اخباری که اموی ها و بکریون 

عالقمندان به آن ها در فضایل خلفا جعل کرده 

اند ـ چنانچه علمای خودتان در کتب جرح و 

تعدیل نوشته اند ـ مع ذلک، نتوانستند این 

حقایق را بپوشانند که هر زمانی که علمای یهود 

و نصاری و سایر فرق از مخالفین نزد ابوبکر و 

عمر و عثمان در زمان زمامداری آن ها می 

می نوشتند و از مسائل مشکل سؤال  آمدند یا

می کردند، به ناچار متوسل می شدند به موالنا 

و می گفتند: این سؤاالت مشکل و  )علیه الساّلم(علی 

پیچیده را احدی نتواند جواب دهد جز علی بن 

 ابی طالب. 
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لذا آن حضرت حاضر و جواب آن ها را به قسمی 

می داد که قانع شده و مسلمان می شدند. 

 انچه در تاریخ حاالت خلفاء کامالً وارد است.چن

بس است در اثبات این معنی، اظهار عجز خلفاء 

الم( )علیه السّـ ابوبکر و عمر و عثمان ـ در مقابل علی 

و اقرار به برتری آن حضرت و اینکه اگر علی 

 نبود آن ها هالک شده بودند. 

چنانچه محققین از اکابر علمای اهل تسنن 

ونی اقیل» ه خلیفه ابوبکر می گفت:آورده اند ک

» عنی؛ ی« اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم.

مرا رها کنید. مرا رها کنید؛ زیرا من از شما بهتر 

 « نیستم مادامی که علی در میان شما است.

و بیشتر از هفتاد مرتبه خلیفه عمر در قضایای 

 لوال» مختلفه و موارد متفاوته اقرار نموده که؛ 
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مهالک » و در غالب موارد، «  هَلَک عمر.علیٌ لَ

 را نوشته اند. « 

اکابر علمای اهل تسنن و جماعت اتفاق بر این 

معنی دارند ـ به استثناء قلیلی از متعصبین 

لجوج ـ که با الفاظ و عبارات مختلفه در موارد 

  1متعدده ـ مطلب یاد شده را ـ نقل نموده اند.
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