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 مقدمه
 ۀروز اعدالن و عر دروز اکمدال دیدن و اتمدام نعمدت، غدیر، برترین عیدد امدت، 

مددبهب شدیعه اسددت. غدددیر، بدداالترین  و بنیدداد ، روز معرفددی شدداهکار خلقدتوالیدت
اسدت، همنندان کده آن حضدرت، خدود در  فضیلت امیر مؤمنان حضرت علدی

 پاسخ به مردی که از ایشان پرسید: باالترین فضیلتی که از سوی پیامبر اکدرم
 به شما اختصاص داده شده چیست؟ فرمودند:

 1«. تبارک و تعایلنصبه ایای بغدیر خم فقام یل بالوالیة من اهلل عزوجل بامراهلل»
منصوب کردن آن حضرت مرا در غدیر خم که والیت مدرا از سدوی خداوندد و بده 

 امر او اعالم فرمود.
آید و بنا به فرمایش به حساب می« شعائر الهی»ترین بنابراین تعظیم غدیر، مهم

ایل و و نشر فضدترویج و تبلیغ غدیر و رساندن پیام آن روز به دیگران  خاتم انبیا
آحداد  ۀوظیفد طالدببن ابیامیر سرفراز غدیر، شاه والیدت حضدرت علدیمناقب 

امت اسالمی است. این کوشش ناقابل در راستای امتثال امر مطدا  رسدول گرامدی 
صورت گرفته است. به امید ظهور عاجل آخرین سردار غددیر، حضدرت  اسالم

 بقیة الله االعظم.

                                                           
 60 حدیث  903کتاب سلیم، ص.  1
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 کالم نخست
سدلمان مرسد و شایسته است هریک از ما و شما کده خدود را از راه می «غدیر»بار دیگر 

چدده رای صداحبان غدددیر بددو غددیر بددا دانیم از خدود بررسددیم: مددی و امدت خدداتم انبیدا
در تاریخ بشر ثبت نشده اسدت. در چندین روزی « غدیر»سازتر از روزی سرنوشت ...ایم؟کرده

ترین توقد  خدود را هاده و حسداسترین سخن خود را با بشر درمیان ناصلیآفریدگار جهان، 
راز  از بندگان خویش بیان داشته است. به عبدارت دیگدر در غددیر از مقصدد نهدایی خلقدت،

های آسدمانی و رمدز سدعادت و رسدتگاری بشدر در آفرینش، هدف بعثت انبیا و نزول کتاب
پیدام تدرین دنیا و آخرت به دست بهترین بندگان خداوند رونمایی شده است. در غددیر، مهم

ن و در چندین روزی، برتدرین آفریددگا ابدال  گردیدده اسدت.« نبدأ عظدیم»یا همدان آسمانی 
 امامدانو  شاهکار خددا در خلقدت یعندی امیدر مؤمندانپیامبران، مأموریت یافت اشرف 

انبیدا  ۀمدمعرفدی نمایدد. هجهانیدان را بده پروردگار عدالم برگزیده از سوی رهبران منصوب و 
فرمایی خداتم ای بدرای تشدریفبیاید. پیامبران پیشین، مقدمده نبیاآمده بودند تا خاتم ا

ها و آزارهدای مخالفدان و سال تبلیغ و تحمل رنج 23بودند. آن بزرگوار نیز پس از  انبیا
 گونه مخاطب پروردگار واق  شد:دو ماه پیش از پر کشیدن از این دنیا، این
 1لم تفعل فما بلغت رساتلهمن ربک فان ایلک یا ایها الرسول بلغ ما انزل 

چه از سوی خدایت بر تو نازل شده است را به مردم ابال  کدن ما! آن ۀای فرستاد
  ای.که اگر انجام ندهی، رسالت خود را به انجام نرسانده

هدای آسدمانی، ابدال  انبیدا و فدرو فرسدتادن تمدام کتاب ۀگویا هدف از ارسال همد
ندام  ۀچهر « بن ابیطالبمؤمنین حضرت علیامیرال»همین پیام بوده است. معرفی 

                                                           
 .67سوره مائده، آیه.  1
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اما مظلوم تاریخ کده چشدم روزگدار مانندد او را ندیدده و نخواهدد دیدد. مدردی کده  ؛آشنا
اند. مردی که اگر شدیعه، ترین دشمنان او به فضایل و مناقبش اعتراف کردهسرسخت

گدارد، را نادیدده ان تمام دالیل افضلیت و حقانیت او در جانشینی بالفصدل پیدامبر
و اعترافات دشمنان و رقبدا و غاصدبان حدو او مخالفین  ۀاز ناحیتنها روایات نقل شده 

است. بده  او پس از پیامبر ۀترین سند بر مقام امامت مطلقبهترین دلیل و محکم
 نازل شده اسدت. سنت، صدها آیه از قرآن مجید در شأن امیر مؤمناناعتراف اهل

مصادر اهل تسنن به بیان امتیازات و فضایل و کرامات صدها و بلکه هزاران روایت در 
دانندد کده اختصاص داده شده است. همگان می اولین مظلوم عالم حضرت علی

بده  .تمام گباشدتسدنگ ر ابدراز دشدمنی بدا امیرالمدؤمنیندسدفیان معاویة بن ابی
هدا هدزار جسارت نمودند. ده ها سال بر فراز منابر به امیر مؤمنان علیدستور او ده

ولدی همدین معاویده، وقتدی  ؛را به شهادت رساند ن علیاز شیعیان امیرالمؤمنینفر 
 به او رسید گفت: خبر شهادت امیرالمؤمنین

 1«.فقه و العلم بموت ابن ابیطالبالذهب »
 با مرگ پسر ابوطالب فقه و علم از میان رفت.

حضدرت، آن شدهادت و در نقل دیگری آمده اسدت کده بده محدی شدنیدن خبدر 
 .«اناا هلل و اناا ایلاه راجعاون»معاویه برخاست، نشست و شرو  کرد به گریه و گفدت: 

زدی معاویه متعجب شده بود به او گفت: تو دیروز بر او طعن مدی ۀکه از گری شهمسر 
وحیک أنا أبکی ملا »معاویه گفت:  ؟کنیگفتی و امروز برایش گریه میو او را ناسزا می

چده مدردم از کنم بده خداطر آنوای بر تو، من گریده مدی« حلمه فقد انلّاس من علمه و
ویلک ال تادرین ماا ذهاب مان » علم و حلم او از دست دادند. و به دیگر روایت گفت:

                                                           
 .463، ص2استیعاب، ج.  1
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چده داندی آنوای بر تدو نمی 1«علمه و فضله و سوابقه و ما فقد انلّاس من حلمه و علمه
ا که مدردم از علدم و حلمدش از چه ر را که از علم و فضل و سوابقش از میان رفت و آن

اش که تنها بخشدی از البالغه، شخصیتی است که نهجامیر مؤمناندست دادند. 
بدر تدرین شدر  کلمات گهربار اوست، دوست و دشمن را به تحسدین واداشدته و بزرگ

تحریر درآورده است. مردی که تنها یدک جملده از  ۀرا یک عالم سنی به رشتاین کتاب 
کندد. مدردی کده فقد  یدک قضداوت او غیرمسدلمان را شدیعه می کلماتش فیلسدوفی

چندان از اندیشمندی مسیحی را به دامان تشی  کشانده است. مردی کده عددالتش آن
و  علدی»جرج جرداق مسیحی دلبری کرده است که هشت جلد کتداب بدا عندوان 

نج نماید و دیگر شاعر مسدیحی پپدولس سدالمه  پدتألیف می« صوت العدالة االنسانیه
سدلونی »سراید. مردی کده در زمدان حیدات خدویش، نددای میهزار بیت در وصف او 

هدای زمدین هدای آسدمان از راهخویش بده راه ۀسر داده و به فرمود 2«قبل ان تفقدونی
گاه  تر بوده است. مردی که خود گفته است:آ

َ َعزه َو َجله آ» ْكََبُ َمِّن  ٌة َه یَما ّلَِله
َ
َ مَ  أ ْعَظُم َمِّن َو الَ ّلَِله

َ
 3«.ْن َنَبٍإ أ

 تر از من نبوده و نیست.متر و خبری عظیای بزرگبرای خداوند نشانه
او را پدر این امدت خواندده بدود و امدا ایدن امدت پدس از رسدول  مردی که پیامبر

! اگر فردی را به شما معرفی کنند و بگویند او به طدرز ؟با پدر خویش چه کردند خدا
خود را به قتل رسانده است، اموال آنان را به غارت بدرده و از هدیآ آزار  فجیعی پدر و مادر

برخدی  کنیدد؟ار نکرده، نسبت به او چه حسی پیددا میزفروگدر حو والدین خود و اذیتی 
ور شدعلهجندگ و اخدتالف و خدونریزی  آتدشدنیدای اسدالم همدواره در پرسند: چدرا می

ته است و مادر خود را در جوانی به شدهادت ؟ به اعتقاد شما امتی که پدر خود را کشاست
                                                           

 .283، ص26؛ مناقب خوارزمی، فصل409-406، ص3تاریخ دمشق، ج.  1

 .189طبه نهج البالغه، خ.  2
 .207، ص1اصول کافی، ج.  3
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افتدادگی و رسانده است، روی رستگاری و سعادت خواهد دید؟ اگر بخدواهیم علدل عقب
 جمله بگوییم:یک یابی کنیم، باید در بدبختی مسلمانان را ریشه

 «و اوالد طاهرین آن حضرت. پشت پا زدن به غدیر و دوری از امیرالمؤمنین»
را  علددیت حضددر بلکدده تمددام جهانیددان حددو دارنددد و بایددد  تنها مسددلمانانندده

« ابدوتراب»امدا بده اعتبدار  ؛بشناسند. اگرچه او پددر امدت اسدالم لقدب گرفتده اسدت
رمدز  علدیحضرت خاکی است.  ۀبودنش پدر تمام فرزندان آدم و ساکنان این کر 

شدمار نشدان داده اسدت کده های بیتجربده .حیات بشریت است ۀنجات و سرچشم
اشته تابناک موالی متقیان و کلمات گهربار آن امیر کالم به نمایش گب ۀچهر  هرجا

خدود سداخته  ۀو شدیفت مجدبوب های پاک و تشنگان حقیقدت راشده است، فطرت
ایدن شناسداندن را بدر عهدده  ۀست که وظیفتعارف تقصیر متوجه کسانی ااست و بی

 فرمایند:می پیامبر خداکه داشتند، چنان
من فضل  کتمون احلقین یهذا اخللق إال بذنوب العلماء اذل عذب اهللیال»

 أفضال نی واملرسلینیبمش فوق األرض بعد انلیوعرتته. أال وإنه لم  یلع
نرشاون فضالهو اك ا  یظهارون أمار و وین یه اذلیوحمب عة یلعیمن ش

کتم فضائله یل ملن یل لك الویتغشاهم الرمحةو وتستغفر هلم املالئکةو والو
 1«ر و فما أصَبهم یلع انلار؟کتم أمیو

هدا آن ،کند مگر به خاطر گناهدان دانایدان ایشداننمی خداوند این مردم را عباب
و عترت طاهرین او را بیدان  که حو را کتمان کردند و فضایل پحضرت  علی

رود بدر روی زمدین بعدد از پیغمبدران و رسدوالن کسدی کده نمی نکردند. بدانید راه
باشددد و آنددانی کدده امددر والیددت آن  ن و دوسددتان علددیمقدامش برتددر از شددیعیا

سدازند . رحمدت خداوندد سدر تدا می حضرت را ظاهر میکنند و فضایل او را منتشر

                                                           
 ۵6: الساکبة الدمعة و 1۵1: األنوار مشارق از نقل به 1/  247: السالم(بیت)علیهم اهل فضائل دریای از ای قطره.  1
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استغفار میکنند و بددبختی ها آن گیرد و فرشتگان برایمی را فراها آن پای وجود
و را کنندد و امدر امی کده فضدایل او را کتمدان شودمی به تمام معنا نصیب کسانی

 خواهند در آتش پایداری کنند ؟!می چگونه، دارندمی پنهان
کدده بدده عمددو فاجعدده بیشددتر پددی ببددریم، تأمددل در ایددن حکایددت کمددی بددرای آن
 یموسدو  یدعلیسد یم به ندام آقدایداشت یمعلم یآموز در زمان دانش راهگشاست:

گداه یبو  گداه ین رو یل کرده و تازه به وطن بازگشته بود و از همدیکا تحصیکه در آمر 
ها ن گفتدهیکرد و امی و نقلیالت اوهایدر ا یزندگ یاز سالها ییخاطرات و تجربه ها

گفدت: می شانیشد. امی به دقت در ذهن ما ثبت و  ب  یدوره نوجوان یبه اقتضا
 یس جمهدور یدیر  یندده مشداور اقتصدادیك روز در دانشگاه اعالم شد که در تدرم آی

ن دانشدگاه یرا در ا یسقرار است در  -کسونیرد ننایکنم ر می گمان-کا  یسابو آمر 
 ۀداشدت کده همد یتدیت نامددار و مشدهور چندان اهمیارائه کند و حضور آن شخص

د ن بدار بدویشرکت در کالس او صف بستند و ثبت نام کردند و اولد یان برایدانشجو
 ل شده است. یصف تشک یزیچ یدم برایکه من د
شد و استاد که هدر می تئاتر برگزار یفدر آمها ان کالسیل کثرت دانشجویبه دل

ان را یك دانشدجویدکایبدا  ییگدر فرصدت آشدنایآمد دمی ما از واشنگتنیهفته با هواپ
 را یندام و مشخصدات برخد ،و بدر حسدب مدورد یبده طدور اتفداق یامدا گداه ؛نداشت

 یره شد و چدون از رندگ و رو یاز همان جلسات نخست به من خ یکید. در یپرسمی
ن کده معلومدات یدا ید و بعد بدرایهستم از نام و زادگاهم پرس یکه شرقدا بود یمن پ

ان سدخن گفدت و البتده در آن یعیشد ۀبدار در  یان بکشد قددر یخود را به رخ دانشجو
 یولد ؛ت داشتین اندازه هم اهمیآشنا بود هم یبا اسالم علو  یروزگار که کمتر کس
ن گدران آمدد و ن مو دو  بدر مدیا اد کرد.ی یعلحضرت از  یدر سخن خود قدر 

گاه کردن او ترجم یبرا بعدد بده های ه کدردم و هفتدهیدرا ته البالغهنهج یسیانگل ۀآ
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 گوییودر جلسات بعد دیگدر فرصدت گفدت مرا او برساند. ۀمنشی دفتر اساتید سرردم تا هدی
ا از کدار مدن یدده و یا کتاب به دست او نرسیکردم که می امد و من هم تصوریش نیپ

آخدر  یاز روزها یمو و  را فراموش کردم. روز  با  یل تقر ین دلیه همناراحت شده و ب
مراجعده بده  یدانشگاه مشغول گفتگو با دوستانم بودم کده ندام مدن بدرا ۀترم در کاف
بدا  .ت مهدم و مشدهور از بلنددگو اعدالم شددید و مالقات با همان شخصدیدفتر اسات

 یدن ناراحتیاتاقش شدم با دکه وارد  ید رفتم و هنگامیبه دفتر اسات یدلهره و نگران
که در دست داشت به  یادن من روزنامهیدم. با دیشتر ترسیو چهره درهم رفته اش ب
تر درشت روزنامه نگاه کردم یبه ت ی؟ نگاه کن! وقتینیبمی :طرف من گرفت و گفت

او در حالی که با  دم.یابان دیك جوان را در وس  خی یر دردناك خودسوز یخبر و تصو
دانی علت درماندگی و بینارگی این جوانان آمریکدایی زد گفت: میقدم میعصبانیت 

گددری و چیسددت؟ بعددد بدده جریانددات اجتمدداعی رایددج و فعددال آن روزهددا ماننددد هیری
هدا این ۀهای اخالقی اشاره کرد و سرس ادامه داد: همهای اعترا ی و آسیبموسیقی

شدنیدم و بدا خدود و را میمدن بدا ا دطراب سدخن ا به خاطر تقصیر و کوتاهی شماست!
چه چیزی در این کتاب دیدده و خواندده کده چندین برافروختده و آشدفته  !گفتم: خدایامی

تو به دستم رسیده در حدال  ۀالبالغه یاد کرد و گفت: از وقتی هدیاو سرس از نهج است؟
به مالك اشدتر را کردی  بن ابیطالبعلی]حضرت[ فرمان ویژه بهآن هستم و  ۀمطالع
کنم تدا جدایی کده خوانم و عبارات آن را هنگام صدبحانه مدرور مدیه ام و هر روز میگرفت

این چه چیزی است که این قدر تو را به خدود مشدغول  :پرسدهمسرم کنجکاو شده و می
بعد هم شگفتی و اعجاب خود را بیان کرد و گفت: مدن معتقددم اگدر امدروز  کرده است؟

 ۀای بدرای ادار نامدهران جمد  شدوند تدا نظامنخبگدان سیاسدی و حقوقددانان و مددی ۀهم
هدا پدیش نگاشدته توانند چنین منشدوری را تددوین کنندد کده قرنحکومت بنویسند، نمی

دانی درد امثدال ایدن جدوان دوباره به روزنامه روی میز اشاره کرد و گفت: می شده است!
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سدند! آری، شناالبالغده را نمیهدا نهجرسدد چیسدت؟ آنکه زندگی شان بده ندابودی می
را به ایدن جواندان  اید و پیام علیرا برای خود نگهداشته تقصیر شماست که علی

های آمریکا، محرومیت ایدن مدردم از پیدام دلیل آشوب و پریشانی در خیابان !ایدنرسانده
 است. البالغهجهان ساز و انسان پرور نهج

ها بعدد از آن ما سدالا ؛دمیاز معلم خود شن ین داستان را در سن دوازده سالگیا
زبددان مرحددوم پروفسددور یدر تهددران م «ریبدداران غددد»جشددنواره  یکدده بددرا یوقتدد

گفدت کده حا دران در  یزیدم چیبدود یهند  ۀسنده و شاعر برجستیدهرمندرنات نو
 برد.  یدوران نوجوان ۀه آورد و مرا به آن خاطر یجلسه را به گر 

در چشمانش حلقده زده  که بغی کرده بود و قطرات اشك یرمرد هندو در حالیپ
اد کدرد و بدا اشداره بده مشدکالت گونداگون ید طالبیبن ابیت علیبود از مظلوم

و  یامدام علد یشدما در معرفد»مختلدف جهدان گفدت:  یدر کشدورها یاجتماع
بدرق و  یکشدمیرا چدون س یامام علدهای امید پید! بایاموفو نبوده البالغهنهج
و  در کشدورها و جوامد  مختلدف رسداند هاانسدانك یدکایآب به دسدترس  یکشلوله
 البالغهنهجها بار مانند جرج جرداق ده یحیسندگان مسینو یبرخ یهم وقت یراست

اسدت کده  یعبارات آن را حفظ کرده اند باعث حسرت و شرمسدار  یرا خوانده و برخ
همده  یبدرا البالغدهنهجکامدل  ۀد مطالعدیم. شدایدور باش البالغهنهجن قدر از یما ا
کده -مالدك اشدتر  ۀنامدبدار عهدكیحداقل  یسزاوار است هر کس یول ؛ن نباشدآسا

 1را بخواند.  -یاد شده یك سند جهانیاز آن به عنوان  یالمللنیبارها در مجام  ب

شخصدیتی داشدت کده  ،اگر هر دین و مبهب و آئین و یا هر قوم و ملتی باور کنید
وش فلددک را از نددام او پددر فضددایل و مناقددب داشددت، گدد هزارم امیرالمددؤمنینیددک

گردشدگر « جان چدائو»های جهان منتشر شد. چندی پیش خبری در رسانه ؟کردمین
                                                           

 .ها و انتخابهای محمدرضا زائرىیادداشت روزنامه شهرآرا( نوشته) 94، یوسف ساعدی، شماره . صد کتاب قبل از صدسالگی 1
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سنتینل رفته بود، هددف بدارانی از تیرهدای  ۀآمریکایی که به جزیر  ۀبیست و هفت سال
بومیان این جزیره قرار گرفته و جان خود را از دست داد. حکایت از این قرار بدود کده او 

مردم این قبیله را بده مسدیحیت دعدوت کندد. ایدن جزیدره کده در نزدیکدی  خواستمی
ای است که هندوز خلیج بنگال پدر اقیانوس هند  واق  شده است، محل زندگی قبیله

گونده ارتبداطی کنندد و بدا دنیدای مددرن هیآی نخستین زندگی میهاانسانهمنون 
کنند. یدک ه شدت مقابله میندارند و البته با ورود بیگانگان به محل سکونت خویش ب

ای گیدرد تدا قبیلدهآمریکایی جدان خدود را در کدف دسدت می ۀوهفت سالجوان بیست
آیدا کنیدد؟ وحشی را به مسیحیت فرا بخواند. با شنیدن این خبر چه احساسی پیددا می

برای معرفی و تدرویج مدبهب شدیعه در ما دهد که مینبالفاصله این حس به ما دست 
باشدیم و یم؟ باید اقرار کنیم که در این وادی هم قاصر و هدم مقصدر میاهدنیا چه کرد

دهددان  دریقیندا  روزی کدده دیگدر پشددیمانی سددودی نخواهدد داشددت، انگشدت حسددرت 
حا دران در هدر یدک از است. « الحسرةیوم»خواهیم گزید. یکی از اسامی روز قیامت 

 گویند:صحرای محشر، با اندوه تمام می
 1رطت یف جنب اهللیا حرستا یلع ما ف

 کوتاهی نمودم.« اللهجنب»ای وای بر من که در مورد 
؟ ندخورده و خوابید ا در دنیا کمترخورند که چر آیا مردم در روز قیامت حسرت می

بددر ند؟ یددا تری سدداکن نشدددهای مجلددلسدداختمان ؟ یددا دریددا مسددافرت کمتددر رفتنددد
، برای چیسدت؟ هفتمدین این حسرت روز قیامت چنانی سوار نشدند؟آنهای مرکب

 ند:اهپاسخ این سؤال را داد بن جعفرامام معصوم، حضرت موسی
و کاذلک ماا  ن بعاد  مان االوصایا ایل أن  جنب اهلل امریاملاممننی»

                                                           
 .۵6سوره زمر، آیه .  1
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 1«ینتیه االمر ایل آخرهم
ست و نیز اوصدیای پدس از ا الله، امیرالمؤمنین حضرت علیمقصود از جنب

 خرین آنان.آن حضرت یکی پس از دیگری تا آ
شدداید شدددیدترین حسددرت در روز قیامددت، از آنی مددا شددیعیان باشددد. چددرا کدده مددا 

و حقانیت و مظلومیت و عظمت آن جناب را دانسدتیم و خیلدی از  امیرالمؤمنین
دانسدتیم کده بایدد بدر روی چده کداالیی مدا می ما بدرای آن حضدرت کداری نکدردیم.

 د:نفرمودن مگر امیرمؤمنان .گباری کنیم و نکردیمسرمایه
 2«.ادلنیا ... متجر اویلاءاهلل»

 اولیای خداست. ۀخاندنیا تجارت
 :ۀشریف ۀو ذیل آی

 3یا ایها اذلین آمنوا هل ادلکم یلع جتارة تنجیکم من عذاب ایلم
اید، آیا شما را به تجارتی راهنمدایی کدنم کده شدما را از ای کسانی که ایمان آورده

 عباب دردناک نجات دهد؟
 فرمودند: به نقل از امیر مؤمنان ادقامام ص
 «انا اتلجارة املرحبة املنجیة من العذاب االیلم الیت دّل علیها یف کتابه»

دهدد، و مدن من همان تجارت پرسودی هستم که از عدباب دردنداک نجدات می
 4همان هستم که خداوند در قرآن بیان فرموده.

ر بوده است و ما شیعیان، خدود ترین رویداد در تاریخ بشعظیم« غدیر»گفتیم که 
اما سوگمندانه بایدد گفدت غددیر، همنندان در  ؛دانیمرا پیرو غدیر و متعهد به آن می

گدبرد. تداکنون بایدد میان مدا نیدز مظلدوم بدوده و هسدت. چهدارده قدرن از غددیر می
                                                           

 .۵09؛ تأویل اآلیات الظاهره، ص64، بصائرالدرجات، ص14۵، ص1الکافی، ج.  1

 .131البالغه، حکمتنهج.  2

 .10سوره ص، آیه.  3

 .666و تأویل اآلیات الظاهره، ص 330، ص24، به نقل از بحاراالنوار، ج234، ص16السالم(، جبیت)علیهمتفسیر اهل.  4
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ترین رویداد تداریخ و قهرمدان نوشته راج  به این بزرگ و ها جلد کتاب، مقالهمیلیون
گونده هسدت؟ در تحریر درآمده باشد. آیدا این ۀبه رشت عنی امیر مؤمنان علیآن ی

قرن اخیر، دو اثر گرانسنگ راج  به غدیر توس  دو تن از علمدای شدیعه یک همین 
 ؛مرحوم میرحامد حسدین هنددی اسدت« ات االنوارقعب»ها آن تدوین گردید. یکی از

ی در میان شدیعیان پیددا ننمدود. ای حتاما با کمال تأسف این کتاب جایگاه شایسته
گویدد: می« ات االنوارقعب»نظران راج  به علت مهجور ماندن کتاب یکی از صاحب

چند جهت دارد. اول اینکه این کتاب به فارسی است. دوم اینکه در بالد هندوستان 
تألیف شد و در آنجا چاپ شد. جهت سوم ایدن اسدت کده ایدن افدرادی کده بدا آقدای 

ویج کتابش همکاری کردندد، بدرای کتداب عبقدات پیددا نشددند. شدما امینی و در تر 
ی یکه چاپ شد، آقای میالنی مقداری را خرید، آقای خو «الغدیر»دانید جلد اول می

مقداری خریدند و مجانی دادند به افراد. شنیده بودیدد؟ افدرادی بدا آقدای امیندی در 
د حسدین خیلدی زحمدت ترویج این کتاب همکاری کردند. البته کده آقدای میدر حامد

ا باید کار شود و ترویج شود از عبقات. شما ببینید سید محسن امین عاملی ام   ؛کشید
میگوید که این کتاب عبقات باید ترجمه به عربی بشود و در بالد عرب منتشدر شدود 

ده ولکدن الهمدم »گوید: و می با لو انبری أحد من العرب لتعریبه و نشدره بالعربی  یا حب 
 1این را هشتاد سال قبل گفته است.« خامدةعند العرب 

« الغدددیر»کتدداب  ۀامینددی در مقدمدد ۀو ایددن در حددالی اسددت کدده مرحددوم عالمدد
 ستاید:گونه میرا این میرحامدحسین هندی

 «سیف من سیوف اهلل املشهور  یلع اعدائه اتم به احلّجة و اوضح به املحجة»
ت بده او تمدام شدد و خدا بر دشمنانش که حجد ۀشمشیری از شمشیرهای کشید

 او آشکار گردید. ۀدلیل به واسط

                                                           
 .279امین شریعت، ص.  1
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 ندامکده درسدت اسدت  اسدت.« الغددیر»، مدا راج  به غدیر در عصدر ۀدومین اثر برجست
ن یدک به گوش بسیاری از ما خورده است، اما دریدغ از خواندد و عالمه امینی« الغدیر»

عی مدا رت دیندی و شدیصفحه از این کتاب توس  بسیاری از شیعیان. از خدا بخواهیم بر غی
داشدت، غیدرت امیندی را بده نوشدتن ایدن کتداب وا ۀچه عالمبیفزاید. خوب است بدانیم آن

 گوید: می بوده است. فرزند آن مرحوم او به امیرالمؤمنین ۀالعاددینی و محبت فوق
م والددم از تبریدز بده نجدف ایدن بدود کده وقتدی مرحدو «ریالغدد»کتاب  ۀمنشأ و انگیز

 ان شیعه در مصر انتشار یافتکتابی تحت عنو  ،دد تکمیل تفسیرشان بودبازگشت و درص
که در آن کتاب، حمالت ناروایی به شیعه و علمای شیعه شده بود. مؤلدف کتداب نوشدته 
بود کده در طدول تداریخ اسدالم، شدیعه هدیآ قددمی در راه اسدالم و اسدتواری ارکدان آن 

و نشدر حقدایو آن، حقدی نیسدت و  برنداشته و علمای شدیعه را در تثبیدت دعدائم اسدالم
 ؛شیعه در راه اسالم شدهید ندداده اسدت ؛وجه رنگ شیعی نداردفرهنگ اسالمی به هیج

فی ندارنددد. مرحددوم حدداج شددیخ یگوندده تددألاند و هیآهای دینددی ننوشددتهکتددابی در زمیندده
روشدن سدازد که فرهنگی را بنویسد و  تعهد کردآقابزرگ تهرانی پس از خواندن این کتاب 

هایی در راه نشر فرهندگ و معدارف اسدالم برداشدته و چده کتابهدایی را ه شیعه چه قدمک
« عدةیالبر »چه کسانی هسدتند. لدبا بده نگدارش ها آن نینوشته و چه تألیفاتی دارد و مؤلف

پددرم نیدز مسدأله  جلدد بده چداپ رسدید و انتشدار یافدت. ۲۸مشغول شد و ایدن کتداب در 
راه ترویج دیانت و معارف اسالمی و مبهب جعفدری  شهادت علمای بزرگ شیعه را که در

شربت شهادت نوشیدند مورد توجه قرار داد و در این باره به تألیف کتاب پدر ارج خدود بده 
نفدر از علمدای بدزرگ شدیعه را کده از  ۱۳۰و در این کتاب  پرداخت« لةیشهداء الفض»نام 

اند به عدالم اسدالم هدقرن چهارم هجری به بعد در راه هدف مقدس خود به شهادت رسی
د امینی تصمیم گرفت کتابی بنویسد . پس از تألیف این کتاب، مرحوم عالمهمعرفی نمود

اکاذیدب و  ... وواقعدی شدیعه و عدالم تشدی  را بده جهدان اسدالم عر ده کندد و ۀکه چهر 
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 ۀاز دامدن مطهدر فرقدها و افترائاتی را که در طول تاریخ به شیعه نسبت داده شدده تهمت
و تدألیف ایدن کتداب تقریبدا  ندیم قدرن  زد« الغدیر»دست به تألیف کتاب د. لبا زدایناجیه ب

سداعت بده  5سداعت شدبانه روز فقد   24سال  طول کشید. در حالی که ایشدان از  ۵۰پ
پرداخددت و بقیدده را بدده مطالعدده و نوشددتن و مراجعدده بدده کتابهددا و خددواب و اسددتراحت می

گونه زحمت و تحمدل رندج و جانفشدانی در داد و هر های مختلف اختصاص میکتابخانه
شمرد و اگر الزم بود که برای مطالعه بیشدتر و بررسدی همده راه نیل به هدف را آسان می

 1های دور برود از این کار مضایقه نداشت...جانبه به مسافرت
کده توسد  یکدی از محققدین و « کتداب غددیر»با عندوان اخیرا  کتابی به دستم رسید 

راسدتش را بخواهیدد حسدرتی عمیدو  2راج  به غدیر نوشته شدده بدود. پژوهشگران جوان
 وجودم را فرا گرفت که چرا من تاکنون توفیو نداشته و ندارم که بدرای امیرالمدؤمنین

ولدی از جهدت  ؛قدمی بردارم و قلمی بزنم. یاد پیرمردی افتادم که عاشو سیدالشهدا
و نخدود نمدک، از اوقات مقداری  محرم گاهیاول  ۀدهمالی تنگدست و در مضیقه بود. 

ولدی دوسدت دارم در دیدگ مجلدس  ؛گفت: بیش از این مقدورم نیسدتو میآورده لوبیا 
چند دانه نخود از جانب من ریخته شود و مدن هدم در ثدواب ایدن  عزای امام حسین

مؤلف کتاب فوق بر حقیر منت نهاد که من هم به قدول آن عاشدو،  اطعام شریک شوم.
ای بدرای روز ، بلکه سرمایهای بر این کتاب بنویسمقدمهدیگ بیندازم و م نخودی در این

اثدر ارزشدمند بده ندوعی معرفدی ایدن فدوق  ۀو چدون مقدمد حسرت و فردای قیامت باشد
در ادامده  ،فایدده نخواهدد بدودخدالی از برای محققین و عالقمندان به غدیر  که باشدمی

 کنم:میتوجه خوانندگان عزیز را به این مقدمه جلب 
ت و شدیعه در اثبدات وصدایت، افضدلی  هدای تدرین برهانمحکمیکدی از غددیر  روایتی 

                                                           
 .297امین شریعت، ص.  1
 ی کالم اسالمیآموختهی آقای محمدعلی موحدی دانشنوشته.  2
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و یکدی از مشدهورترین مسدتنداتی مدا بدر خالفدت  امیرمؤمنان حضرت علیت انی  حق  
گونده کده باشدد. آناز نسدل آن بزرگدوار می بالفصل آن حضدرت و امامدان معصدوم

قان این حوزه نشان داده حددیث غددیر  ۀبه اندداز  ی از رسول خدااند، هیآ خبر محق 
ده قدرار نگرفتده آن حضرت گزارش نشده و در نسل ۀتوس  صحاب های بعددی مدورد توج 

فی همبه ؛است غددیر و صددور ایدن  ۀطوائف اسالمی، واقع ۀنحوی که اندیشمندانی ُمنصی
س خداتم انبیداء ۀروایت از ناحید م کده رسدول مکدر  اندد. در اینرا پبیرفته وجدود مقدد 

ی به نام ُجحفه و مکانی به ندام غددیر ُخدم ةدر بازگشت از حج   اسالم الودا  در محل 
ف نمودند و در میان ده

 
 ۀتدر، خطبدها هزار نفر، بلکده صدد هزارنفدر و افزونمردم را متوق

دبان،  غدیر را ایراد فرمودند، امری است که باید آن را بده رغدم انکداری کدوری برخدی از متعص 
فاقی  در آن  الشدأن اسدالممیان شیعه و دیگر مباهب دانسدت. پیدامبر عظیم مورد ات 

بلندد، خطدداب بدده  ۀرا بدداال بددرده و در فدرازی از یددک خطبدد میدان دسددت امیرمؤمندان
 «.  َمن ُکنُت َموالُه َفَعلی  َموالهُ »حا ران فرمودند: 

نداظر بده  یدی نیست که این فرمایشی رسدول خدداگوید: هیآ تردشیعه می
اسدت و افدزون بدر و دو  و ظهدوری آن، شدواهد و  ضرت امیرالمؤمنینامامت ح

ن ایدن دالیدل را مرحدوم میرحامدد حسدی ۀقرائن فراوانی بر آن داللدت دارد. مجموعد
رحدوم غددیر و نیدز م[ ۀجلدی ]مربوط به بحثی واقعد« عبقات األنوار»هندی در کتابی 

ل  مه امینی در جلد او  اهن  »عال  ّن ل بیدان ، بده تفصدی«  األد الغدیر فی الکتاا    ال
 «کتاِ  غادیر»چند جلدی  ۀد که نخستین جلد از مجموع اند. کتابی حا ر نیزنموده

ف جوان و خوش ۀاست،د در همین راستا به رشت ت تحریر درآمده و مؤل 
 
ذوق آن با دق

برخددی  راه بزرگددانی ایددن عرصدده را ادامدده داده اسددت. شدداید ،زدنیو پشددتکاری مثددال
و « عبقات االنوار»سنگ و ارزشمندی همنون های گرانجود مجموعهبگویند: با و

 چه  رورتی به تألیف امثال این کتاب هست؟ « الغدیر»
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یر و صدداحب غدددیر تنهددا در میددان غددد مندانه بایددد اعتددراف کددرد کدده حدددیثسددوگ
ا غددیر در میدان مد ۀمظلدوم نیسدت. پیدامی غددیر و خطبد ،شیعیان و مخالفان شیعهغیر 

عیان تشی   آن،  طدوالنی ۀ  نیز مهجور است. بسیاری از مردم عادی، از غدیر و خطبمد 
عه و خواص  شی« َمن کنُت َمواله َفعلی  َمواله»اند که: فق  همین فراز معروف را شنیده

سدنده ب «الغادیر»و  «عبقاات األناوار»بسیاری از علما و فضال نیز تنها به شدنیدن ندام 
ه نوشدت «الغادیر»و  «عبقاات انناوار»بدر  چندین مستدرکاند. آیا نباید تا به امروز کرده

دمیرمؤمنداناگونه که صداحبی غددیر، شده باشد؟ گویی همان غربدت  ۀ، در اوجی قل 
دت اسدت. است، شئونات مرتب  با آن حضرت تردیدد بی نیز در حد  اعالی مظلومی 
ا نکته اینظیر و یا بیآن دو اثر ارزشمند، در نو  خود کم ت ننظیرند؛ ام  جاست که ظرفی 

م خواسدت تنهدا بده امیندی می ۀغدیر هم بسیار بیشتر از آن دو اثر بزرگ است. اگر عال 
ددت  «الغاادیر»عظمددت کدداری میرحامددد حسددین خیددره شددود، نبایددد بدده تددألیف کتدداب  هم 

تنها یدک خطبده  ؛ک برکه نیست، بلکه اقیانوسی ناپیدا کران استیگماشت. غدیر می
ته شدود، رو هرچه از غددیر نوشدکتبی تمام عیار است. از اینم ۀنامبلکه اساس ،نیست

 تر.تر و تازههایی بیشتر، نابخود آغازی خواهد بود برای نگاشته
ف آن ا کتابی حا ر که با تالشی ستودنی مؤل  عدابا ساختاری تدازه و بد ،و ام  ت ا تتب 

سدبت بده آثدار ها و وجوه تمایز قابدل اعتندایی نفراوان به نگارش درآمده است، ابدا 
 توان به موارد زیر اشاره نمود:   پیشین دارد. از این وجوه تمایز می

از عدوالمی پیشدین تدا روز  بحث از موا   مختلف اعدالن وصدایت امیرمؤمندان .1
 ست.ه بوده اغدیر و بیان وجوهی تمایز رویدادی غدیر که در آثار پیشین کمتر مورد توج  

ر همدان روز بده امدالی غددیر د ۀخطبدمستنداتی این حقیقت کده مدتن  ۀارائ .2
از  نگاشته شدد و نبدی  اکدرم و خ   امیرالمؤمنین پیامبر اکرم

غددیر در کتداب  ۀکده خطبدو نیدز آن مسلمانان برای آن متن، میثاق گرفتندد
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 موجود بوده است.    جامعه پهمان کتاب حضرت علی
ه به آثار، نقدها، و دیدگاه .3 ت هلاندیشمندانی معاصدر ا ترینای از مهمهای پارهتوج  سدن 

ی ددت چددون سددعید حددو  عثیمددین م ، ابن 1999م ، ناصددر ابلبددانی پ 1989پ و وهابی 
د طنطاوی پ 2001پ د سی  ی م  شیخی فقید ابزهر، دکتر وهبه مصدطف 2010م ، محم 

ده آل حمیدد 2016م ، شعیب ابرنؤوط پ 2015زحیلی پ ، م ، دکتر سدعد بدن عبدد الل 
الوس، دکتر ناصر القفداری، دکتدر ناصدر بدن عپرفسور علی بن أحم لدی د بن علی الس 

مده امیندی یدا  اف و شماری دیگر کده هنگدام حیدات عال  ق  عائی، حسن بن علی الس 
مه امینی قرار نگرفته است.  آثاری نداشتند یا آثار آنان مورد استناد عال 

ه به أسانید و طدرقی روایدات مربدوط بده شدواهدی خبدر غددیر و بررسدیی  .4  سدندیی  توج 
ت و پاسدخ بده اشدکبسیاری از روایات ارائه شده بنا بدر روشی مشدهوری اهل ال سدن 
 سندشناختی برخی از معاصران چون شعیب ابرنوؤط.

ه به خطب .5 یر پژوهشدی کوتداه و مفیدد در بدابی سد ۀبلنددی غددیر و ارائد ۀتوج 
 تاریخی ثبتی این خطبه در مصادر فریقین.

دات مسدتن ۀدر روز غدیر خم و ارائ رسول ی حضرتاثباتی تواتری اصل ایراد سخنران .6
ت در این ت و وهابی  ر و معاصر اهل سن  م، متأخ  د از اندیشمندان متقد   باب. متعد 

اثباتی تواتری برخی از فرازهای خبری غدیر پغیر از فرازی َمن کنُت َمواله َفعلی   .7
پدیش از  غدیر، رسدول گرامدی اسدالم ۀَمواله . برای نمونه در خطب

را بدر زبدان جداری « َمدن کندُت َمدواله َفعلدی  َمدواله»معدروف  ۀنکه جملدآ
ُکدم »فرمایند، خطاب به حا ران در آن صحرا فرمودندد:  أَلسدُت أولدی بی

ُکم؟ ن أنُفسی و این یکی « َمن کنُت َمواله َفعلی  َمواله»گاه فرمودند: آن« می
در ایدن  «مدولی»های شیعه در تبیین معنایی کلمده ترین استداللاز مهم

ددب اهل مددان متعص  ت، جهددتی برونخبددر اسددت. متکل  رفددت از نتیجدده سددن 
ی آن را غیر ، بهمنطقیی این بخش از سخنرانی پیامبر صحیح طور کل 
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قی می مه امیندی در تل  هدای ایدنی فدراز را جدزء بخش «الغادیر»کنند. عال 
ا در این اثر د برای نخسدتین  ؛صحیح و ثابت حدیث غدیر دانسته است ام 

ت سند،   ۀاین فراز از خبدر غددیر بدا ارائد« تواتر لفظی»بارد  افزون بر صح 
د ثابت شده است.    أسانید و طرق متعد 

و  «الغادیر»رخی مو دوعات ارائده شدده در بها و اصالحاتی ها، بازبینیویرایش .8
هدای علمدی. بدرای بازخوانی و تصحیح برخی منداب  و مصدادر و برخدی از داده

ر دجریدان غددیر و  ۀصدحاب ۀ، در بحدثی مربدوط بده رواتی طبقدنمونه در این اثر
 «الغادیر»هدایی بدا کنندگان به معنایی خبر غدیر، تفاوتبحث مربوط به اعتراف

 آید.به چشم می
ه به مستندات عالمان زیدی در اثبات داللدت خبدر غددیر بدر والیدت  .9 توج 

های مخطدوط گیدری از برخدی نسدخهو بهره حضرت امیرالمدؤمنین
ی اهلز  ه و نیز نسخ خط  ت که بده احتمدال یدی  مده در اختیدار عال   زیدادسن 

 از ابوبکر العنبدری، «مجلّان»امینی نبوده است. مانندی نسخه مخطوط 
 ، تألیفی منتسب به«الکامل المهیر»مداعس،  ۀنگاشت «الکاشف األمین»

ی و برخی آثار دیگر  رسالة طرق حدیث مان کهام ماون  »چون قاسم رس 
مده مفقدود بدوده اسدت. «مون  فعلین  ، اثر مهدم  ذهبدی کده در زمدان عال 

ابن ابی  «اإلنتصارِ »حربی،  «الفوائدِ » چنین برخی مناب ی مطبو  مانندی هم
دداص،  «مصااباا العلااوِ  »شددهاری،  «بلااوا األرِ  »الخیددری عمرانددی،  رص 

هاوِت » ددی، و پداره «اإلصاباِا »عبیددلی،  «اشراق الّلن ای از مصدادر موی 
مه امینی نبوده است. دیگر ک  ه به احتمال قوی در اختیار عال 

ت در پدداره .10 مدده امینددی در کشددف مصددادر اهددل سددن  ای از تکمیددل فحددا عال 
مده امیندی بدرای حددیث  مستندات مربوط به خبر غدیر. به عندوان مثدال، عال 

هنئه» ت اشداره کدرده، و در ایدن ، به شصت و چهار منب  از مصادری اهل«الت  سن 



 / پیرامون غدیر 22

م اهلکتاب، هشت  ت به آن ا افه شدده اسدت. موردی دیگر از مصادری متقد  سن 
چنین در خصوص استعمال لفظی مدولی در معندای اولدی، قریدب بده چهدل هم

ت، به تحقیوی موجود در مصدر از مصادر اهل  افزوده شده است. «الغدیر»سن 

ل به ادل   .11 دیر غدمخالفان در جهتی انصراف از معنایی  ۀپرداخت نسبتا  مفص 
 شناختی.نقدهای داللی، محتوایی، تاریخی و جریان ۀارائو 

ه به تشکیل خدانواد .12 هدای مشدابه بدا خبدری غددیر و حددیثی و گزارش ۀتوج 
 ها در جهت اثبات دیدگاه شیعیان و رد  پنداری مخالفان.گیری از آنبهره

ه جدای بحدث تفصدیلی در بدابی آیدات غددیر، شدبهاتی بیروندیی غددیر و ظرایدف و  البت 
و  های ترویج ایدن پیدام بدزرگیف پیامی غدیر و اعمال و آداب روز غدیر در کنار  رورتلطا

د وظایف شیعیان نسبت به آن، ت خالی است که امید است در مجل  دات در این اثر به شد 
ه قرار گیرد. اثری حا ر  یدف چه یدک اثدر علمدی و پژوهشدی اسدت و طاگر بعدی مورد توج 

ان را به ی از محقق  دا مطالعد ؛گروه هدف خود در نظر گرفته است عنوانخاص   ن بدرایآ ۀام 
ر ۀمندان به حوز دانشجویان و عالقه  و مفیدد خواهدد بدود. حدیث و کدالم نیدز بسدیار مدؤث 

ده بیشدتری در امید است که در آینده، غدیرپژوه حافدل می و غدیرنگاری با بسدامد و توج 
یدل در با دعا بدرای تعج گیرد. علمی جهان اسالم، مورد اعتنای اصحاب علم و دین قرار

ه ابعظم ة الل   . امر ظهور آخرین وارث غدیر، حضرت بقی 
ت در روزگدار این کتاب، اعتراف یکی از سرکردگان وهابیفرازهای ترین جبابیکی از 

در حدیث شریف غددیر اسدت. وی در زمدان مرحدوم عالمده « ولی»معنای حقیقت ما به 
دد بدن صدالح بدن اسدت و او کسدی نیسدت جدز امینی هنوز مطر  و مشهور نبدوده  محم 

میمی، معروف به  د بن ُسَلیمان الت  ین»محم  د «ابن ُعَثیمی دی ابی، اسدتااندیشدمندی شدهیر وه 
صیم عربستان سعودی، 

َ
ه و رئیس دانشگاه شریعت ق ی مک  پاسدخ  درکده دانشگاه ام  الُقر 

 گوید: ین می، چن«یا موالی»جوازی خطاب به ملوک و فرمانروایان با لفظی  ۀبه سؤالی دربار 
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: یلُة الّش یُسئََل فَض»  «یا َموالی»خ: َعن قَوَل اإلنساَن إذا خاَطَب َملًَكا
جاَب بََقوَِلَ: الَوال

َ
ٌة ُمطلََقٌة َو َهَذ َ ی: الَقسُم األّوُل: واَلنیَ ُة تَنَقَسُم إیل قَسمَ یفَأ

 اّلِّلو ریَ ٌة ُمضافٌَةو َفَهَذ َ تَکاوُن لََغادَ یٌة ُمقَ ی: واَلّلَِلِ َعّز وََجّل ... الَقسُم اثّلاین
و َو الُمتََوّل ریاللَُّغَة َمعاٍن َکث َوهَلا یَف  ِیُدو قَااَل اّلِلُّ  ٌة َمنَها انلهاَِصُ مورَو َو الَسّ

ُ
لأَل

َ ُهَو َمْواَل ُ وََجَْبَ ی)َوإَْن َتَظاَهَرا َعلَ تَعایَل:  و ( نیَ ُل َوَصاالَُح الُْماْمَمنَ یاَه فَإَنه اّلِله
ُ َعلَ  َوقَاَل َصاَّله « َموال ُ  َمن ُکنُت َموال ُ َفَعَّل» : َه َو ]آَِلَ و[َسلهمَ یقال َصَّله اّلِله

ُ َعلَ  عَتَق »َه َو ]آَِلَ َو[َسلهَم:  یاّلِله
َ
َما الَوالُء لََمن أ   1«إنه

طداب خ« یدا مدوالی»شخصی که یدک فرمدانروا  و پادشداه را  ۀاز شیخ ابن ُعَثیمین دربار 
ه بده اینکده خداوندد مدوالی ماسدت، میمی تدوان بده غیدر کند، سؤال شد. ]که آیا با توج 

 ۀگونده اسدت. گوند؟[ شدیخ در جدواب گفدت: والیدت بدر دو بگدوییم« مدوال»خداوند هدم 
م: والیدتی  ۀنخست والیتی مطلقه است و این والیت برای خداوند است. ... گوند دد دو   مقی 

رود. ایدن معندا از والیدت در کار مدیاوندد ]نیدز[ بدهگونه برای غیر خدو ُمضاف است. این
ی ُامدور و ]سده:[ رور آقدا و سد لغت معانیی بسیاری دارد. مانندی ]یک:[ ناصر، ]دو:[ ُمتدَول 

اگدر »فرمایدد: می در قرآن ]خطاب به دو همسدر پیدامبرپدر مقابل َبرده . خداوند 
و جبرئیدل و صدالحی  پشت به پشت هم دهید، پس خداوندد شما دو زن علیه پیامبر

فرمایدد: هدر کدس می و رسدول خددا« مؤمنان، موالی او پیعنی ناصر او  هستند.
ی امدور او  هسدتم، علدی ی نیدز مدوالی او پیعندی متدول   که من موالی او پیعنی متول 

ای کده وارث ده شددهآزا ۀ]ارثی َبدرد ءوال»فرمایدد: می امور او  است. و نیز پیدامبر
د اوست که[ او را آزاد کرده است. ندارد[ برای ]موال  ی او یعنی آقا و َسی 

شیِخ شهیِر وهابّیت در بیانی روشن، لفِظ موو   شودمیمالحظه طور که همان
ی امور 

ّ
در خبِر غدیر را به عنواِن شاهِد مثالی برای کاربرد این لفظ در معنواِی مووول
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 از معناِی این حد
ً
 و صریحا

ً
یث خبور داده اسوتا او ذکر کرده و به این طریق رسما

دّوم و یت )و یت مقّیوده ماوا(هس سوه معنوا ذکور کورده اسوت  ناصور،  ۀبرای گون
ی امور و سّید. به عنوان شاهِد معناِی ناصر، آی

ّ
تحریم را مثال  ۀمذکور از سور  ۀموول
ی امر، خبر غدیر را بیان می .زندمی

ّ
و برای معنواِی سوّید بوه  کندبرای معنای موول

ی برده اسوناد می ۀکننددحدیِث آزا
ّ
کندا پس در نگاه او نه تنها خبوِر غودیر از توول

بلکه این حدیث به عنوان مثالی برای این معنا  ،دهدخبر می امر حارت امیر

از لفِظ مو  قابل اسوناد استا آیا چنین اعوراِف شگر(ی در کناِر شواهِد پیشوین، 
 ذارد؟ گکمورین تردیدی در معنای خبر غدیر باقی می

ه ذکدر برخدی جدان و دل را بدایدن اثدر،  ۀدر ادامشماریم و فرصت را غنیمت می
کنیم و شدما ورانی مدیندمعطدر و  مظلوم عالم امیرمؤمنانفضایل و کرامات اول

عزیدز مطمدئن باشدید کده بدا خوانددن ایدن سدطور در حدال عبدادت بده سدر  ۀخوانند
 ه است:وایت شدر  برید، چرا که از رسول گرامی اسالممی

 1«.عبادة ذکر یلع»
 عبادت است. یاد علی

روایت  در این کتاب، یکصد«. مائة منقبة»ابن شاذان قمی، کتابی دارد با عنوان 
های عامه نقل نموده است. از جملده را از کتاب از مناقب و فضایل حضرت علی

 :این روایت از وجود مقدس خاتم انبیا
فضائل ال حتىص کرثة؛ فمن  طالبأیببن یلع إن اهلل تعایل جعل ألیخ»

لة من فضائله مقراا بها غفر اهلل ِل ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. و یذکر فض
تلل  الكتابة  لة من فضائله لم تزل املالئکة تستغفر ِل ما بیقیمن کتب فض

اکتسبها  لة من فضائله غفر اهلل ِل اذلنوب الیتیرسم. ومن أصىغ إیل فض
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 غفر اهلل ِل اذلنوب الیت فضائل یلع ظر إیل کتاب یفباالستماع. ومن ن
عبادةو و ذکر  عبادةو  طالببن أیبانلظر إیل یلع»ثم قال: «. اکتسبها بانلظر

 «.ته و الَباءة من أعدائهیمان عبد من عباد  لكهم إال بوالیقبل اهلل إیو ال 
اواندی قابدل هایی قدرار داده کده از فر فضدیلت همانا خداوند برای برادرم علی

های او را به یاد آورد پیا باز گویدد  کس یک فضیلت از فضیلتهر  .شمارش نیست
آمرزد. هرکس یکدی اش را میو به آن معتقد باشد، خداوند گناهان گبشته و آینده

هایش را بنویسد، تا اثدری از آن نوشدته بداقی باشدد فرشدتگان بدرای او از فضیلت
های او گوش فرا دهدد، فضیلت از فضیلتکنند. هرکس به یک طلب آمرزش می

ای از آمدرزد. هدرکس بده نوشدتهگناهانی را که با شنیدن مرتکب شده خداوند می
بخشداید. های او نگاه کند، گناهانی که با دیدن مرتکب شده خداوندد میفضیلت

یک وند ایمان هیآو یاد او عبادت است. خدا طالببن ابینگاه کردن به علی
 پبیرد، مگر با والیت او و بیزاری از دشمنانش.را نمیاز بندگانش 

 رؤیایی صادقه
از ایدام کدودکی و نوجدوانی، گفدت: فردی موثو که بده وثاقدت وی ایمدان دارم می

زیادی به قرائت قرآن و تجوید صوت و لحن داشتم و در طول هفته در جلسات  ۀعالق
دین بار رتبه آوردم. شبی م و در مسابقات استانی و کشوری چنکردمیمتعددی شرکت 

خواب دیدم در مسجدالحرام هستم و از من برای خواندن قرآن دعوت بده عمدل آمدد. 
امدا قدادر بده خوانددن آن  ؛پشت بلندگوی مسجدالحرام قدرار گدرفتم؛ قدرآن را گشدودم

زبان اسدت و از زبدان التدین مثل کسی که فارسدیپنبودم. خ  قرآن برایم ناآشنا بود، 
ولی به او کتابی بدهند که التین است و از او بخواهند کتاب را بخواندد.  ؛آوردسردرنمی

هرچه به خود فشار بیاورد قادر به خواندن آن نخواهد بدود.  از خدواب بیددار شددم و بدا 
تعجب از خود پرسیدم: خدایا! این چه خوابی بود! چندین شب گبشت. مجددا  خدواب 

تم. مجددا  از پشت بلنددگوی مسدجد منوره هس ۀو در مدین دیدم در مسجدالنبی
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برای تالوت قرآن دعوت شدم؛ همین که پشت بلندگو قدرار گدرفتم و قدرآن را گشدودم 
که تالوت کنم دیدم قادر به خواندن خطوط قرآن نیستم. هرچده بده خدود فشدار آوردم 

گفدت: تعبیدر  .یکی از علما رفتم که خدوابم را تعبیدر کندد پیشای در بر نداشت. نتیجه
اید. بداطن ای نبردهاما از باطن قرآن بهره ؛ب روشن است، شما قاری قرآن هستیدخوا

باشدند و می طداهرین ۀو ائم و حقیقت قرآن، والیت امیرمؤمنان حضرت علی
شما باید در کسب محبت و معرفت نسبت به آن ذوات مقدسه بیش از پیش بکوشدید. 

مینه ادامه دادم. رسیدم به داستان ام بیشتر شد و به تحقیقات خود در این زکنجکاوی
ها بدده دنبددال سددندی محکددم بددرای آن عبدالباسد  قدداری معددروف مصددری و تددا مددت

گفدت: قم برخوردم که می ۀعلمی ۀکه به یکی از اساتید و فضالی حوز گشتم تا اینمی
مفرده مشرف  ۀگفت ماه رمضان برای عمر دانمارک بودیم... یکی از شیعیان عراق می

ه بدودم. دیددم یدک کداروان ایراندی شدب در مسدجدالحرام مشدغول دعدای به حج شدد
خواندد. ثمالی هستند و روحانی کاروان با لحن خاصدی بدرای آندان دعدا را می ۀابوحمز

کده مدن خدا رحمتش کند آن روحانی مرحوم آقای ابطحی از بزرگان بودند. پدس از آن
ملحو شد. در ایدن حدال  به آنان ملحو شدم، یک عرب از اهالی مصر نیز به جمعیت

ها جلو آمد و گفت: حرام، حرام، شرک، شرک. مرد مصری به سمت آن یکی از وهابی
وهدابی، وقتدی  ۀو آن شدرط «ش شدرک؟! بدرای چده شدرک؟یَ لی »وهابی رفت و گفت: 

نمداز  ۀیعندی هنگدام اقامد« صدلوة تدراویح»واکنش تند این مرد مصری را دید، گفدت: 
کنید. پس از اتمام دعا، من به سمت ایدن مصدری کده در  تراویح است و دعا را تعطیل

تمام طول دعا اشک از دیدگانش جاری بود، رفتم و در کنارش نشستم و بده او گفدتم: 
 باشم؛ امدا شدما مصدری هسدتید.اند؛ من نیز از شیعیان عراق میها ایرانی و شیعهاین
کردیدد؟ گفدت: مدن هدم  کنار این جم  نشستید و تا اتمام دعا آنان را همراهیطور چه

مدن فرزندد عبدالباسد  قداری معدروف « انا ابن عبدالباس »مصری؛ اما شیعه هستم. 
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هستم. چندین بار پدرم را خواب دیدم که داخل قبدر نشسدته و سدرگردان اسدت. بده او 
گونده در قبدر گفتم: پدرجان! صوت قرآن تو شرق و غدرب دنیدا را فدرا گرفتده، چدرا این

را ندارم  ای؟ در پاسخ گفت: پسرم! والیت ]حضرت[ علیرفتهزانوان غم در بغل گ
جا نگه داشتند؛ فکری برایم کن، کاری برایم کن... مدن پدس از آن فهمیددم و مرا این

 1که مسئله چیز دیگری است و خودم به مبهب شیعه درآمدم.

 دلیلی ساده بر حقانیت شیعه
ن است که امامدان شدیعه در توجه در بحث شیعه و سنی آهای جالبیکی از واقعیت

باشدند؛ ولدی پیشدوایان سدنی در ندزد شدیعیان هدیآ سنت محترم و مقددس مینزد اهل
کندده از اعتدراف بده عظمدت حرمت و ارج و اعتباری ندارند. کتاب های عالمدان سدنی آ

و سرشار از مناقب، فضدایل و کرامدات امامدان شدیعه اسدت و بدرعکس در  بیتاهل
سنت نشدده، بلکده بده تشدریح ها مد  و تمجیدی از رؤسای اهلتنکتب علمای شیعه نه

جنایات، اشتباهات و مطاعن آنان پرداخته شده و بدر لدزوم برائدت قلبدی و زبدانی از آندان 
 در مدورد آیدات ندازل شدده پیرامدون حضدرت علدیتأکید شده است. به عنوان مثدال 

بغددادی در  دانشمندان سدنی نگاشدته شدده اسدت. خطیدبتوس  های متعددی کتاب
 2ندازل شدده اسدت. امام علی ۀدربار آیه  ۳۰۰تاریخ خود به نقل از ابن عباس آورده که 

و شبلنجی شافعی از دیگر علمای اهل سنت از ابدن عبداس نقدل کدرده کده آن مقددار از 
 3!هدیآ کدس ندازل نشدده اسدت ۀدربدار نازل شدده،  امیرمؤمنان علی ۀدربار قرآن که 

 ۵اند.نیز رسانده ۱۰۰۰و برخی به  ۵۰۰4را به ها برخی دیگر تعداد آیه
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 ۀدربددار طور مسددتقل در خصددوص آیددات نددازل شددده هددایی کدده بددهاز جملدده کتاب
تدوان بده می از طرف علمای اهل سنت تدألیف گردیدده اسدت، امیرمؤمنان علی

 ذیل اشاره کرد:های کتاب
د .. محمدد ف: أبدو الحسدن احمدیتأل« املممننیریأم ما انزل من القرآن یف» -ا

 بن میمون قزوینی؛
ف: ابوالفرج اصفهانی علدی بدن یتأل« املممننیریأم ما نزل من القرآن یف» -۲
 ؛د ه۳۵۶ن پمتوفی سال یالحس
ف: حسین بدن حکدم بدن مسدلم حبدری یتأل« یلع ما أنزل من القرآن یف» -۳

 ؛د ه ۲۸۶پمتوفی سال 
مناقب موالنا  ز یفین العزاملنزتع من القرآ»یا « یلع ما نزل من القرآن یف» -۴

ف: ابو نعیم اصفهانی احمد بن عبد الله بدن اسدحاق پمتدوفی یتأل« نیاملممنریأم
 ؛د ه ۴۳۰سال 
« املاممننیریشاأن أم نازول القارآن یف»یا « یلع ما نزل من القرآن یف» -۵

 ف: ابو بکر محمد بن مؤمن شیرازی از علمای قرن چهارم؛یتأل
بکدر احمدد  یف: أبو الحامد مظفر بدن أبدیتأل« یلع ما نزل من القرآن یف» -۶

 ؛د ه ۶۳۱حنفی رازی آقسرائی پمتوفی 
ی بدن أحمدد یدحیز بدن یدف: عبدد العز یتدأل« یلع ما نزل مان القارآن یف» -۷

 ؛د ه ۳۳۲جلودی پمتوفی سال 
ف: ابو محمد ابن فدام حسدن بدن محمدد یتأل« تیأهل ابل اآلیات انلازلة یف» -۸

 ؛د ه ۴۵۸سال  مقری شافعی پمتوفی
ف: احمد بن حسدن بدن یتأل« ل من مناقب آل الرسولیاتلزن إبانة ما یف» -۹

 ؛د ه ۳۸۴علی ابو العباس طوسی پمتوفی سال 
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 ف: أبو بکر بن مردویه اصفهانی؛یتأل« املممننیریأم ما نزل من القرآن یف» -۱۰
 ز مجاشعی؛یف: هارون بن عمر بن عبدالعز یتأل« یلع ما نزل من القرآن یف» -۱۱
« تیدأهدل الب یات النازلة فدیاآل یل فیل لقواعد التنضیشواهد التنز » -۱۲

 1ف: حاکم حسکانی حنفی و...یتأل
 و بده ویدژه امیرالمدؤمنین علدی پیرامون فضائل و مناقدب اهدل بیدتو نیز 

شدماری از زبدان بزرگدان های زیادی به قلم اندیشمندان نگاشدته و سدخنان بیکتاب
نیدز ارتر سخنان و آثار دانشمندان غیر شیعی، تأثیرگزگاه ت. در این میان بیان شده اس

به فضدایل  از تهمت مبالغه و اغراق مصون بوده و اعترافشانها آن بوده است؛ چرا که
ندورانی و ممتداز آن هدای ، بده دلیدل درخشدش و تابنداکی چهرهعترت پاک پیامبر

سنت هلبزرگان و دانشمندان ا حاکی از حقایو بسیاری است. های نجاتسفینه
و بدده ویددژه فضددایل حضددرت  عصددمت و طهددارت بیددتبدده فضددائل و مناقددب اهل

اهل بیت  ۀدربار اند. شاهد بر این مدعا، کتابهای مستقلی است اذعان داشته علی
 اند، از جمله:و فضائل ایشان که اکابر عامه در آن قلم فرسایی نموده

 د علی همدانی شافعی؛سی ف: میریتأل« مودة القربی» -1
 فی؛تألیف: شیخ سلیمان قندوزی حن« القربی ی  المودة لبو ینابی» -2
تألیف: سدید ابدوبکربن « النبی الهادی یة الصادی من بحر فضائل بنرشف» -3

 شهاب الدین علوی؛
 تألیف: شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی؛« اإلتحاف بحب ابشراف» -4
 ن سیوطی؛یالل الدجف: یتأل« تیث الواردة بفضائل آل البیحاداب  یت فیاء المیإح» -5
ن و ابئمدة مدن یفضدائل المرتضدی و البتدول و السدبط ین فیفرائد السمط» -6
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 م حموئی جوینی شافعی؛ید ابراهیخ اإلسالم ابو المؤیتالیف: ش« تهمیذر 
 ی؛الله طبری شافعف: أحمدبن عبدیلتأ« القربی یمناقب ذو  یف یذخائر العقب» -7
 ن ابن صبا  مالکی؛یف: نور الدیتأل« ابئمة معرفة أحوال یالفصول المهمة ف» -8
 تألیف: سب  ابن جوزی حنفی؛« عرفة ابئمةم یتبکرة خواص ابمة ف» -9

 ف: محمد بن طلحه شافعی؛یتأل« رسولمناقب آل ال یمطالب السؤول ف» -10
ف: أبددو یتددأل «خددوارزمی مناقددب»معددروف بدده « رالمددؤمنینیمناقددب أم» -11

 د موفو بن احمد حنفی مکی خوارزمی؛یالمؤ
ف: حافظ ابدو عبددالرحمان یرالمومنین علی بن ابی طالب تألیخصائا ام -12

 ب نسائی شافعی؛ و...یاحمد بن شع
به صورت پراکنده در اکثدر منداب  معتبدر  بیتعالوه بر کتب مبکور، فضائل اهل

بده ی و... علمای بزرگ اهل تسدنن، حدیثی، تاریخی، تفسیری، کالمی، فقهی، ادب
 1ثبت شده است.وفور 

 گفته آید در حدیث دیگران  تر آن باشد که سر  دلبرانخوش

 یابن المعجزات الموجوده
 دهیم:گونه مخاطب قرار میرا این در یکی از فقرات دعای ندبه، امام عصر

 «یابن املعجزات املوجود »
 ود است.ینک نیز موجاای فرزند معجزاتی که هم

، فقد  اطهدار ۀو ائمد کنند که کرامات صادره از امیرالمؤمنینبرخی گمان می
نیز هدرروز در گوشده و اکنون همکه مختا دوران حیات آن بزرگواران بوده است، در حالی

و اگدر کسدی توفیدو  شدودمیای و کرامتی از این ذوات مقدسه صدادر کنار این دنیا معجزه
ای عظدیم پرداخدت موسدوعهو نگارش این کرامات و معجزات می آوریبه جم و یافت می
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 گرفت.ای گرانبها در اختیار تشی  قرار میو گنجینه
 2006گفت: در سال می اشیکی از دوستان طلبهبه نقل از یکی از علمای عراق 

طور ناشناس سدوار َون شددم. در آن برهده میالدی از بغداد حرکت کردم و به 2007یا 
بریدند. به همین جهت مثل مدردم سر می« یوسفیه»و « لطیفیه» ۀا در منطقشیعیان ر 

عادی با دشداشه و ناشناس سوار ماشدین شددم. جدوانی بدا سدر و روی عجیدب نیدز از 
انگشتر طال، گردنبند طال، ابروی آرایدش کدرده ... کندار مدن نشسدت.  با مسافران بود

است سر سخن را باز کند، روی خدوش خو واقعا  از او بدم آمد. در طول مسیر هرگاه می
رسدیدیم. جلدوی مدا « لطیفیده» ۀکه به منطقدنشان نداده و به او توجهی نکردم، تا این

های ولدی در واقد  ایدن تروریسدت ؛ها را نگه داشدته بودنددایست بازرسی بود و ماشین
گران هم بودند که راه را بسته بودند. گفتند همه پیاده شوید. پیاده شدیم. دی« القاعده»

مدا را در یدک صدف قدرار  ۀای مسلح جلو آمدندد و همدقبل از ما پیاده شده بودند. عده
ی آغشته به خون و تیر خورده روی زمدین افتداده یهادادند. نگاه کردیم کنار جاده، بدن

گباشته بودند پهمین عکسی که نزد ما  امیر مؤمنانطرف هم تمثالی از آن بودند.
یکدی بده ایدن تمثدال آب دهدان بیندازیدد، بده گفتندد یکییشیعیان معدروف اسدت . م

مدن هدم در صدف  فحش دهید و سوار شدوید و برویدد. بن ابیطالب]حضرت[ علی
آمدد و در تمدام مسدیر حتدی یدک کرده کده از او بددم میایستاده بودم. آن جوان آرایش

در  ! تکلیف چیسدت؟ای شیخگفت: خطاب به من کلمه با او سخن نگفتم جلو آمد و 
لرزید و زبدانم از وحشدت دست و پایم می من بود،آن لحظه که مرگ در پیش چشمان 

بند آمده بود، با سؤال ایدن جدوان مواجده شددم. از ظداهر مدن فهمیدده بدود کده طلبده 
؟ گفدتم: در چندین شدرایطی، هستم. پرسدید: شدیخ! چده بایدد کدرد؟ تکلیدف چیسدت

و جان خود را حفظ کنیم، از طرفی هم ند که تقیه کنیم اهبه ما اجازه داد بیتاهل
باشد؛ ایدن یدک نقاشدی بدیش  معلوم نیست این عکس واقعا  عکس امیرالمؤمنین
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ناگداه ای نداریم. اندازید؟ گفتم: چارهنیست. آن جوان گفت: یعنی شما آب دهان می
ها امانت پیش دیدم انگشتر، کارت شناسایی و موبایلش را درآورد و گفت: شیخنا! این

خدواهی چده کندی؟ ام در بغدداد برسدان! گفدتم: میرا به دست خدانوادهها آن باشد. تو
کشدند. کنم. گفدتم: تدو را میجسدارت نمدی بن ابیطالبگفت: من به موالیم علی

ها نزد شما به امانت باشد. فرصت نبود بدرای او تو دیح گفت: مهم نیست... فق  این
ر تصمیم خود بسدیار جددی و مصدمم اسدت. عالوه دیدم او داش کنم، بهبدهم و قان 

نوبت به این جوان رسید که جلوی من ایستاده بود. آن ملعون گفت: زود باش فحدش 
د ؛دهمبده و آب دهدان بیندداز... گفدت: فحدش مدی کس بدا ا بده تدو و پددرت. هدیآام 

کند، مگر اینکه زنازاده باشد. شما فکر دشمنی نمی بن ابیطالبامیرالمؤمنین علی
را از میددان برداریددد؟ ای  بن ابیطالددبتوانیددد علددینیددد بددا ایددن کارهددا میکمی

او که مرگ در مقابدل ها. خدا شما را لعنت کند. به همین صراحت... با اینفطرتپست
زنندد. آن اجسادی را که در مقابدل او روی زمدین افتداده و دسدت و پدا میدید میو بود 

لیک کدرد... در مقابدل چشدمانم جدوان روی ملعون اسلحه را کشید و سه تیر بده او شد
د ؛زمین افتاد و به رحمت خدا رفت. من برگشتم و سدوار ماشدین شددم ا حدال و روزم ام 

لرزید و با احدی حرف نزدم تا به خانه رسیدم. در خانه نیز بدا دگرگون بود؛ تمام بدنم می
ر کما بودم. از گونه بود، گویا دگفتم... تا یک هفته حال و روزم همینکسی سخن نمی

کدم بده حالدت پس از یک هفتده کممردم کناره گرفتم. و   عجیب و غریبی داشتم. 
ای که به این جدوان مدؤمن دادم وفدا کدنم، عادی برگشتم. با خود گفتم: باید به وعده

ها را مسدترد نمدایم. آدرسدش را بده مدن داده بدود. اش بروم و امانتیباید به نزد خانواده
دانندد اش هنوز نمیها را برسانم. حتما  خانوادهو تسلیت بگویم و امانتی گفتم باید بروم

 بدهآدرسی کده داشدتم  ابشان آمده است. که چه اتفاقی افتاده و چه بالیی بر سر جوان
ای او رفتم و سدرا  مندزلش را گدرفتم. مندزل را نشدانم دادندد. دیددم دختربنده ۀمحل
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عدزا بدر در خانده نمایدان نیسدت. بده دختربنده کند؛ اما آثار حدزن و جلوی در بازی می
جا منزل فالنی است؟ گفدت: بلده، او پددر مدن اسدت. این :سالم کردم و از او پرسیدم

افتداده گفتم: چه کسی در خانه است؟ گفت: پدرم. با خود گفتم شاید این دختدر عقب
پدس از  کند. به او گفتم: برو و پدرت را صددا کدن.است و او ا  را به خوبی درک نمی

پرسی کرد. مرا در آغوش کشدید. لحظاتی دیدم همان جوان با عصا آمد و با من احوال
یکدیگر را بوسیدیم و گریه کردیم. گفتم: مو و  چیست؟ گفت: بیدا داخدل تدا برایدت 

گونده تعریف کنم و این گونه ادامه داد: وقتی ما از هم جدا شدیم و من جلو رفدتم و آن
ها را احسداس نکدردم، فقد  اما من گلولده ؛تیراندازی کردندبه من ها آن سخن گفتم،

دیدم باد تندی وزید و ابری سدیاه دیددم و همدان لحظده بدر روی زمدین افتدادم. وقتدی 
و دسدت  نمدودهستم. آن حضرت تبسمی  افتادم دیدم در آغوش آقا امیرالمؤمنین

ا دیددم. مدادرم، ام ر بینی! مدن خدانوادهمبارک را روی چشمانم کشید و فرمود: چه می
خدواهم ات برگدردی؟ گفدتم: نده، میخواهی ندزد خدانوادههمسرم، دخترم. فرمود می

بعدد  شداءالله.پیش شما بمانم. فرمود: هنوز وقتش فرا نرسیده... اما تو با ما هستی ان
جدا جایی که دو گلوله به آنام کشید، همانروی سینهخود را به دست مبارک  امام

دیددم به خود آمدم و دستش را برداشت. دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی اصابت کرده بود 
ای کده آقدا روی ند. آن گلولهاهدر بیمارستان هستم و سرم و اکسیژن به من وصل کرد

آن دست نکشید و به ران من اصابت کرده بود حاال مرا به زحمدت انداختده اسدت و در 
 ۀآن دو گلولداثدری نیسدت.  دیگدر هدیآ ۀولدی از آن دو گلولد ؛حال مداوای آن هسدتم

سینه اصابت کرده و کشنده بود به برکت دست امام به کلی از بدین  ۀاصلی که به قفس
جلدت نرسدیده اامدا  ؛خواهم پیش شما بمانم. فرمود: تو بدا مدا هسدتیگفتم: می .رفت

گونده رفتدار با ایدن اوصداف کده مدرگ را جلدوی چشدمانش دیدده، ایناین جوان است. 
تربیدت  زنیم کده در مکتدب امیرالمدؤمنینمیثم تمار حدرف نمدی ۀار کند؛ ما دربمی
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جدوانی  ۀگدوییم. سدخن دربدار سلمان و ابداذر و عمدار سدخن نمی ۀیافته است، یا دربار 
 چنانی زندگی کرده است.است که با و   آن

 البالغهاعجاز نهج
دو اهل بالکان بود پاز خوش آب و هواترین مناطو اروپدا  دکتدرای داروسدازی و 

دنیدا  ۀهای روانشناسی و آناتومی داشدت. بده هفدت زبدان زنددلیسانس در رشتهفوق
گفت همواره دار بیمارستان. میآشنا بود. پدرش پزشک فوق تخصا خون و سهام

گونده لدبتی را تجربده کدرده بدودم. در گشدتم؛ همهای میزندگی به دنبال گمشدهدر 
ای امدا گمشدده ؛لتحصدیل شدده بدودماها تحصیل کدرده و فار معتبرترین دانشگاه

داشتم. هنوز به آرامش نرسیده بودم. با خود گفتم شاید یدک اتومبیدل آخدرین مددل 
شدرکت بندز آلمدان، اتدومبیلی سدفارش دادم کده در ندو  خدود بده بتواند آرامم کندد. 

اگر منزلی لدوکس فکر کردم  .، دلزده شدمسوار آن شدمنظیر بود. چند روزی که بی
ای خریدم باالی پانصد متر با تمام امکانات؛ . خانهخواهم رسیده آرامش تهیه کنم ب

اما آرامش به من روی نیاورد. گفتم به سیر و سیاحت بردردازم. تمدام اروپدا را گشدتم، 
. هر لبتی را کده شدما کردمیقراری و ا طراب گریبانم را رها ناما بی ؛وجببهوجب

بست عجیبی گرفتار شدده بدودم. روزی بن تصور کنید تجربه کرده بودم. در حیرت و
طور که در داروخانه نشسته بودم و در خود فرو رفته بدودم، نگداهم بده کتدابی همین

افتاد که در زمان تحصیل در دانشگاه توس  یکی از دوستانم به من هدیه شده بود؛ 
 حوصدلگی بده سدرا ولی اصال  الی آن را هم باز نکرده بودم. از سر کنجکاوی و بی

حال کتدابی هآن کتاب رفتم. آن را گشودم، برایم بسیار عجیب و غریدب بدود. آیدا تابد
ام را یافته بودم. عاشو ایدن کتداب اید که با شما حرف بزند؟ خدایا! گویا گمشدهدیده

را با خدود رفتم، آنتوانستم خود را از آن دور نگه دارم. هرکجا که میشده بودم. نمی
را از اول تدا آخدر مطالعده کدردم. هندوز هدم وقتدی آن را ورق بردم. چندین بار آنمی
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بدرم و هربدار مطلدب زنم، از نگاه به آن و تأمل در کلمات و جمالت آن لدبت میمی
ها کتاب ۀهایش تمام شدنی نیست. این کتاب مثل بقیآموزم، گویا آموزهجدیدی می

بده آن مراجعده ائم باید را بخوانی و با آن خداحافظی کنی، بلکه دنیست که یکبار آن
آن کجاسدت؟ آیدا زندده  ۀکنی... با خود گفتم چه کسی این کتاب را نوشته؟ نویسدند

به این ترتیب پدس از چنددین مداه تحقیدو بده اسدالم و وجو پرداختم. است؟ به پرس
قم مشدغول تحصدیل  ۀعلمی ۀجا که امروز در حوز مند شدم تا آنایران و شیعه عالقه

 .البالغهصربی نهج ۀدانید آن کتاب چه بود؟ ترجمم. میباشعلوم حوزوی می

 ای از معراجخاطره
در سدفر معدراج کده مدرا بده سدوی  فرمدود: ابن عباس گوید: شنیدم رسدول خددا

را از مدن  دادند، به هر گروهی از فرشدتگان برخدورد کدردم سدرا  علدیآسمان سیر می
من روی زمین اسدت.  ۀرتر از آواز در آسمان مشهو علی ۀگرفتند که من گمان کردم آواز 

کندد؟ گفدتم: چده می به من گفت: ای محمد! علی .در آسمان چهارم عزرائیل را دیدم
شناسی؟ گفت: ای محمدد! از آنجدایی کده قدبی رو  را از کجا می دوست من! علی

که خداوندد بدا دسدت قددرت خدود  تمام آفریدگان خدا به دست من است، جز تو و علی
ادامه داد: چون بده زیدر عدرش رسدیدم،  خواهد گرفت. سرس رسول خدارو  شما را 

زیر عرش ایستاده است. گفتم: ای علی! تو زودتدر از مدن  طالببن ابیناگاه دیدم علی
 .گدویی؟ گفدتم: بدرادرم علدیجبرئیل گفدت: ای محمدد! بدا کده سدخن می ای؟!آمده

ان خداست که خداوندد او ای از فرشتگنیست! فرشته گفت: ای محمد! این خود علی
بن خاطر مقدامی کده علددیهای مقدرب بدهآفریدده اسدت؛ مددا فرشدته را بده شدکل علدی

نزد خداوند سبحان دارد، هرگاه مشتاق دیدار او شویم، ایدن فرشدته را زیدارت  طالبابی
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 1کنیم.کرده و از خداوند برای شیعیانش طلب آمرزش می

 جبرئیل ۀمژد
وارد  نشسدته بدودم کده علدی مت رسول خداجابر بن عبدالله گوید: خد

 او را به نزدیک خود فرا خواند و دسدتمالش را بده صدورت علدی شد، پیامبر
ای کده جبرئیدل بده مدن داده بده تدو بشدارت کشید و فرمود: ای ابوالحسن! آیا مژده

به مدن  فرمود: پجبرئیل عر ه داشت: چرا، ای رسول خدا! پیامبر ندهم؟
دو نهر از آن جاری اسدت کده  .ای است به نام تسنیمبهشت چشمهدر   بشارت داده

های دنیا در آن قرار گیرندد اگر تمامی دنیا از آن بیاشامند سیراب شوند و اگر کشتی
های آن زعفران است، بدر های آن لؤلؤ و مرجان تازه و علفریزهحرکت کنند، سنگ

اند که از ندور نشستهها آن روی ایهایی از نور قرار دارد و عدههای آن صندلیکناره
 2«.هستند طالببن ابیها محبین علیکه این شودمیشان خوانده پیشانی

 آثار محبت امیرمؤمنان
بن علدی]حضدرت[ در مدورد  عبدالله پسر عمر خطاب گویدد: از رسدول خددا

را نشدناخته و  علدی]حضدرت[ پرسیدیم. حضرت از این که ما هندوز  طالبابی
کس را کده ای آنچه شده که عده ایم خشمگین شده، فرمودند:والیت او نرفته زیر بار

گداه باشدید! می به جز نبوت، نزد خدا مقامی همندون مقدام مدن دارد انکدار کنندد؟! آ
را دوست بدارد مرا دوست داشدته و هرکده مدرا دوسدت بددارد خددا از او  هرکه علی

گداه را پاداشدش قدرار می خشنود شده و هرکه خدا از او خشدنود شدود، بهشدت دهدد. آ
کنندد و را دوسدت بددارد فرشدتگان بدرای او طلدب آمدرزش می باشید! هرکه علدی
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گداه دربهای بهشت به روی او بازگشته تا بی حساب از هر دری که بخواهد وارد شدود. آ
دهد عملش را به دست راستش می ۀرا دوست بدارد خداوند نام هرکه علی !باشید

گداه احترام  با او محاسدبه می ۀپیامبران پبه آسانی و با دید ۀو همنون محاسب کندد. آ
درخدت  ۀرا دوست بدارد تا از آب حوض کدوثر نیاشدامد و از میدو باشید! هرکه علی

گاه باشید! هرکه علدیطوبی نخورد و جایگاهش را در بهشت نبیند، نمی را  میرد. آ
سدان کدرده و قبدرش را بداغی از دوست بدارد خداوندد سدختی و انددوه مدرگ را بدر او آ

گاه باشید! هرکه علیهای بهشت قرار میبا  را دوسدت بددارد خداوندد بده  دهد. آ
در بهشت به او عطدا فرمایدد و شدفاعت او را در حدو  یهایههای بدنش حوریتعداد رگ

موهدای بددنش شدهری در عددد کند و برای او به هایش قبول میشصت نفر از فامیل
گاه باشدید! هرکده علدی باشد.بهشت می را شدناخته و دوسدت بددارد خداوندد بده  آ

فرسدتد بده سدوی او خواهدد فرسدتاد و گونه که عزرائیل را به سوی پیدامبران میهمان
 ،یر هفتداد سدال راهسدم ۀوحشت سؤال قبر را از او برداشته و قبر او را نورانی و به انداز 

گاه باش وسی   ،را دوست بددارد ید! هرکه علیکرده و روز قیامت روسفیدش سازد. آ
عرش خود جدای داده  ۀکرداران و شهیدان و خوبان، زیر سایخداوند او را همراه راست

گاه باشدید  ۀحیوحشت محشر  و بیم صترین ترس پو از بزرگ روز قیامت ایمن بدارد. آ
های او را قبول کرده و از سدر تقصدیراتش را دوست بدارد خداوند نیکی هرکه علی

خواهدد بدود.  گبرد و او در بهشت از دوستان سرور شدهیدان حضدرت حمدزهیدرم
را دوست بدارد خداوند حکمت را در دلش استوار، حقیقدت  گاه باشید! هرکه علیآ 

گدداه باشددید! هرکدده را بددر زبددانش جدداری و درهددای رحمددت را بدده روی او بدداز می کنددد. آ
و خداونددد بددر  شددودیمخداونددد روی زمددین شددمرده  ۀرا دوسددت بدددارد عائلدد علددی

گدداه باشددید! هرکدده  .کندددمی فرشددتگان و حدداملین عرشددش بدده او افتخددار و مباهددات آ
خددا!  ۀای بندد»کندد: ای از زیدر عدرش او را نددا میرا دوسدت بددارد فرشدته علی
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گداه باشدید! «. اکنون اعمالت را از سر بگیر کده خداوندد تمدامی گناهاندت را بخشدید آ
آیدد. امت با صورتی همنون ماه شب چهدارده مییروز قرا دوست بدارد  هرکه علی

گاه باشید! هرکه علی را دوسدت بددارد خداوندد تداج بزرگدی بدر سدرش گباشدته و  آ
گاه باشید! هرکه ، را دوسدت بددارد همندون بدرق علی لباس عزت بر او بروشاند. آ

گاه باشید! هرکه علدیبدون مشقت از صراط می  را دوسدت بددارد خداوندد گبرد. آ
عبددور از صددراط و امددان از عددباب بددرای او  ۀنامدده از دوزخ، دوری از نفدداق، تددبکر امان
گاه باشید هرکه علیمی را دوست بدارد دفتر حسابرسی برایش باز نشده و  نویسد. آ

بددون حسداب وارد » :شدودمی، بده او گفتده شدودمیترازوی عملدی بدرای او گدبارده ن
گاه باشید! هرکه خاندان « بهشت شو! رسدی، را دوسدت بددارد از حساب محمدآ

گداه باشدید! هدرکس بدا دوسدتی  ترازوی سنجش اعمال و عبور از صراط ایمن است. آ
دهندد و اروا  پیدامبران بمیرد فرشتگان با او مصافحه کرده و دست می محمدآل

گداه باشدید!  سدازد.هایش را بدرآورده میآیندد و خداوندد تمدام خواسدتهبه دیددار او می آ
گاه باشید! هرکس با دوستی  محمدبا دشمنی آل هرکس بمیرد کافر مرده است. آ

گاه باشدید! هدرکس  محمدآل بمیرد مؤمن مرده است و من  امن بهشت اویم. آ
ایدن از رحمدت »اش نوشته شده: بمیرد روز قیامت بر پیشانی محمدبا دشمنی آل

گاه باشید! هرکس با دشمنی آل« خدا مأیوس است! میرد بوی بهشت را ب محمدآ
گداه باشدید! هدرکس بدا دشدمنی آل بمیدرد پروز  محمدداستشمام نخواهدد کدرد. آ

 1.شودمیقیامت  با صورتی سیاه از قبرش خارج 

 ؟چنگیزخان مغول چگونه شیعه شد ۀنو
ه او را سدجلیدک و در خشدم گرفدت روزی سلطان محمد خدابنده بر همسر خود 
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سیاری کده بده وی داشدت خیلدی زود از کدردار ب ۀولی به دلیل عالق ؛سه طالقه کرد
خویش پشیمان شد و به همین خاطر عالمان سنی را دعوت نمود و از آنان مشورت 

دل پفدردی گر اینم ،گفتند: هیآ راهی وجود نداردها آن خواست. کده نخسدت محل 
غیر از سلطان  با او ازدواج کند سرس مجددا  سلطان خواهد توانسدت او را بده عقدد 

د. سلطان گفت: برای من پبیرش این امر، بسدیار سدخت اسدت. هدیآ درآورَ خویش 
راه دیگری وجود ندارد؟ شما علما در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختالف نظر دارید 
فق  در همین یک مسئله همه باهم اتفاق نظر دارید؟ گفتندد: بلده. در ایدن هنگدام 

دجناب سلطان! در شهر حی سخن خواست و اظهار داشت:  ۀیکی از مشاوران اجاز  ه ل 
داند، خوب است او را نیز احضار کند که چنین طالقی را باطل میعالمی زندگی می

. عالمدان سدنی بدود  حلدی ۀنموده و نظر او را جویدا شدوید. پمنظدور وی، عالمد
عقدل و برآشفتند و گفتند: آن عدالم، رافضدی مدبهب بدوده و رافضدیان افدرادی کم

اسدا  در شدأن سدلطان نیسدت کده چندین فدردی را بده حضدور باشند و اسخرد میبی
 ۀبربیرد. سلطان گفت: به هرحال دیدن او خالی از فایده نیست و دسدتور داد عالمد

 را در محضر او حا ر نمایند. حلی
 ۀوقتی عالمه وارد مجلس سلطان محمد خدابندده شدد علمدای مدباهب چهارگاند

ای نعلدین بددون هدیآ تدرس و واهمده سنت نیز در آن جلسه حا ر بودند. عالمهاهل
راسدت بده گداه یکحا دران سدالم کدرد و آن ۀخود را به دست گرفت و خطاب به هم

سمت سلطان رفت و در کنار او نشست. عالمان سدنی رو بده سدلطان کدرده و گفتندد: 
! سدلطان گفدت: او ؟باشدندعقل میسر و بیدیدید؟ ما نگفتیم شیعیان افرادی سبک

بده عالمده گفتندد: چدرا بده هدا آن رفتار او از خدودش سدؤال کنیدد. ۀر عالم است. دربا
جا نیاوردی؟ عالمه گفت: رسدول سلطان سجده نکردی و آداب تشریفات حضور را به

از هر سلطانی برتر و باالتر بود و کسی بر او سجده نکدرد، بلکده فقد  بده آن  خدا
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 ند و خدای تعالی نیز فرموده است:کردمیحضرت سالم 
 1دا دخلتم بیوتاا فسلّموا یلع انفسکم حتیةا من عنداهلل مبارکة طیبهفا

که نزد خداوندد سالم و درودی  ،ای شدید به یکدیگر سالم کنیدچون داخل خانه
 مبارک و پاک است.

پرسدیدند: چدرا  از سوی دیگر به اتفاق ما و شما، سجده برای غیدر خددا حدرام اسدت.
عالمده پاسدخ داد: چدون جدای دیگدری بدرای  جسارت کردی و کنار سلطان نشسدتی؟

اند و ایدن جسدارت بده نشستن نبود و از طرفی سلطان و غیرسلطان بدا یکددیگر مسداوی
های خدود را بده داخدل مجلدس آوردی؟ آیدا پرسیدند: چرا کفش محضر سلطان نیست.

عالمده  کندد؟گونده رفتدار میهیآ آدم عاقلی در محضدر سدلطان و چندین مجلسدی این
نعلدین رسدول  ،گونده کده ابوحنیفدههدایم را بدزدندد همانهدا کفشدم حنفیگفت: ترسی

علمای حنفدی حا در در آن مجلدس برآشدفتند و فریداد زدندد: چدرا  را دزدید. اکرم
کجا؟ ابوحنیفه صدد  گویی؟ این تهمت است. ابوحنیفه کجا و زمان پیامبردرو  می

خشدید اشدتباه از مدن بدود. عالمده گفدت: بب تدازه بده دنیدا آمدد. سال پس از پیامبر
ها درآمدد بار صدای شدافعیاین را سرقت کرده است. نعلین پیامبر ،احتماال  شافعی

دیدده بده  دویسدت سدال پدس از رحلدت پیدامبرکه شافعی در روز مدرگ ابوحنیفده و 
دانم! شداید کدار مالدک بدوده اسدت. علمدای عالمه گفت: چه مدی جهان گشوده است.

عالمده گفدت:  اعتدراض کردندد.و به همان شدیوه ها و شافعی هامالکی هم مثل حنفی
هدا هدم ماند، قطعدا  سدارق احمدد بدن حنبدل اسدت. حنبلیپس فق  احمد بن حنبل می

 برآشفتند و به اعتراض و انکار پرداختند. در این لحظه عالمه رو به سلطان کدرد و گفدت:
ز رؤسدای ایدن مدباهب یدک اجناب سلطان! مالحظه کردید که اینان اقدرار کردندد هیآ

آن  ۀاندد و حتدی صدحابحا ر نبوده سنت در زمان حیات رسول خدااهل ۀچهارگان
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سدلطان گفدت: آیدا ایدن حدرف صدحیح اسدت؟ عالمدان سدنی  اند...حضرت را هم ندیده
باشدند  رسدول سدنت مییک از این چهار نفدر پکده رئدیس مدباهب اهلگفتند: بله هیآ

گاه عالمه گفدت: ولدی مدا شدیعیان اند. آننکردهآن حضرت را درک  ۀو صحاب خدا
بدود و از کدودکی در  نفدس و جدان رسدول خددا ۀپیرو آن آقایی هستیم که بده منزلد

نشو و نما یافت و بارها و بارها از سوی آن حضرت بده عندوان وصدی و  دامان پیامبر
سلطان که متوجه حقانیت مبهب شیعه شده بدود  معرفی شد. جانشین رسول خدا

عالمده پرسدید: آیدا جنابعدالی طدالق را در  این طالق چیسدت؟ ۀرسید: نظر شیعه دربار پ
اید؟ سلطان گفت: نه! عالمده گفدت: سه مجلس و در محضر دو نفر عادل جاری نموده

گداه سدلطان باشد چدون فاقدد شدرای  صدحت اسدت. آندر این صورت طالق باطل می
ان شدهرهای تحدت فرمدانش نامده محمد خدابنده به دست عالمه شیعه شد و به حاکمد

 اطهدار ۀگانه شیعه خطبه بخوانند و به نام ائمددوازده ۀنوشت که از این پس با نام ائم
 را بر در و دیوار مساجد و مشاهد مشرفه حک نمایند.آنان سکه  رب کنند و نام 

 «الغدیر»تأثیر 
در  «الغددیر»م به یاد دارم که بعد از انتشار جلد سدوم و ششد گوید:فرزند عالمه می

ندوری  ،وزیر وقدتعراق، اعترا اتی از طرف بعضی از افراد به عمل آمدد و بده نخسدت
از وکدالی دادگسدتری موصدل هدم سعید شکایت کردند و از جمله شاکیان، یدک نفدر 

شدما نبایدد  :به نوری سدعید گفتنددکه بود، یک نفر از علمای آن دیار و چهار نفر دیگر 
لب عالم اسالم است چنین کتابی چاپ شدود و بایدد از خلفدا اجازه دهید در عراق که ق

دانم. وکیدل نمدی من از این کتاب خبری ندارم و چیزی :دفا  کنید. نوری سعید گفت
را که با خدود آورده بدود ارائده نمدود.  «الغدیر»دادگستری موصل یک نسخه جلد ششم 

از مددت مقدرر کده را بدهدد. بعدد هدا آن نوری سعید یک هفته مهلت خواست تا جواب
گفت: من کتاب را مطالعه نمودم، مؤلف آن نه عراقی است و نه ها آن آمدند در جواب
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عرب، بلکه یک عالم ایرانی است و تنها کاری که از دست ما ساخته اسدت ایدن اسدت 
له هم صال  ما نیسدت. چدون سده أاما این مس ؛برو که به او بگوییم آقا از عراق بیرون

از هیأت دولت گرفته تدا جا در همهدهند و ق را شیعیان تشکیل میچهارم ساکنان عرا
تمام تشکیالت اداری و غیر اداری عراق حضور دارند، و اگر شدیعیان بده مدا اعتدراض 
نمودند که به چده دلیلدی عدالم شدیعی مدا را از عدراق اخدراج کردیدد مدا در جدواب چده 

روحدانی و عدالم شداکی  بگوییم؟ اصوال من یک مرد سیاسی هستم و شما از یک مرد
هستید، اگر یک روز من بخواهم علیه یکی از روحانیون شدما و روحانیدت قددم بدردارم 
باید شما جلوی مرا بگیرید، نه اینکه مرا علیه یک فرد روحانی تحریک نماییدد. عدالوه 

مطالعه نمودم و دیدم که آننه در آن نقل شده، از قول علمدا و  بر اینها من این کتاب را
توانم جلوی انتشار این کتاب را بگیرم و با شما نمی سنت و جماعت است، لبا من ۀائم

شما توصیه میکنم که دفا  شما فق  در حددود  همکاری و همراهی نمایم. بنابراین به
شدیعه را مشدرک و کدافر  ،در طول تاریخ اسالم، مسلمانان سنی مبهب سکوت باشد.

 ؛کنیدسجده می علیحضرت به تمثال  گفتند شما شیعیانمی دانستند و حتیمی
های را برای علمای بدزرگ جهدان اسدالم و شخصدیت «الغدیر»ولی اکنون که کتاب 
کتاب را با حسن قبول تلقی نمودند و تقدریظ هدایی بدر آن ها آن ۀبرجسته فرستادم هم
میدان در جهدان اسدالم و  «الغددیر»کتداب آثدار و نتدایج یکدی از  .نگاشتند و فرسدتادند

 ۀهای مختلف و افراد فراوانی به تشی  است که بر اثدر مطالعدمسلمانان، گرویدن گروه
این کتاب صورت گرفته است. برای نمونه، در سفر به مصر به شخصی به ندام حسدین 

مددردی تیددزفهم و  ؛از نمایندددگان مجلددس شددورای مصددر بددودکدده برخددوردم عبدددالرزاق 
بده مدن کدرد و گفدت:  دوم رو ۀدر جلس .ای با هم بودیمتحصیل کرده بود. چند جلسه

، گفتم بفرمایید. گفت: «خواهم به شما بگویممی م رااری از زندگیمن یک مطلب سی »
دهم و تضدمین مدی ، گفدتم مدن قدول«کس نقدل نکنیددمشروط بر اینکه برای هیآ»
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شدیعه نبدودم، امدا  «الغددیر»من تا خواندن جلد ششم کتداب » :کنم. نامبرده گفتمی
 «.ام شیعه هستیمود و تمام افراد خانوادهاکنون خ

 «الغددیر»کتداب  ۀدر تونس و مراکش هم افراد بسیاری سرا  داریم که با مطالع
مرحدوم عالمده امیندی  1کنندد.شیعه شدند و خیلی هم بدرای تشدی  خدوب تبلیدغ می

تنها خود با غیرت و حمیت به دفا  از مبهب تشی  مشغول بود، بلکده بده کسدانی نه
مؤلدف  نمدود.داد و بده آندان کمدک مینهادند دلگرمی مدیاین مسیر گام می که در

 گوید: می« سیری در صحیحین»کتاب ارزشمند 
حسداس شددم بده  ه بدودم،خواندرا که ام بود. مقداری از سطح من اوائل طلبگی

گویندد؟ ایدن دو می که چده  ح بخاری و مسلمیصحسنت پدو کتاب اصلی اهلاین 
را کده از مباحث این دو کتاب جیبی مقداری  ۀگرفتم و در یک دفترچکتاب را امانت 

 ۀتبریز شرفخانه، منطقبه . یک وقتی یادداشت کردم ،توانست باشدمی محل خدشه
بدا هدم چده را دفتر و جدا. رفدتم آقای امینی آمده بودندد آن . اتفاقا  رفته بودم خودمان

امینی عالمه مشهور و بزرگ  ساله بودم و آقای ۲۰یا  ۱۸خودم بردم. من یک جوان 
آقدا، »گفدتم: «. این کار بر تو واجدب اسدت ۀادام»بود. عالمه دفتر را که دید گفت: 

تر بندویس و عمیدو»گفتندد: «. کشد. همین قدر بلد بودم که نوشدتمنمی من سوادم
 تدوانی بندویس خدودم تصددحیحمی چدههر »: گفتندد«. بلدد نیسدتم»گفدتم «. بندویس

آمدندد ایدران، و گداهی می گفتند که گاهی اوقات عالمدهمی آقای نجمی«. کنممی
ند و کردمی یکی تصحیحفرستادم، یکیمی هایم را توس  مسافر بر ایشانمن نوشته

 2یکی خوانده بود.را عالمه با حوصله یکیها کنم که تمام سطرمی ادعا

                                                           
 .300-297امین شریعت، ص.  1

 .311امین شریعت، ص.  2
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 «الغدیر»اعتراف به عظمت ای از نمونه
کسدفورد، 1995ُخلوصی پم دکتر َصفاء عبد العزیز ُعَمر  ادیدب،  م  اسدتاد دانشدگاه آ

خ و زبان ی عراقی افزون بر رسمور  شدی  »دکتری خود با عندوانی  ۀالشناسی سن  ی فداثدر الت 
ت صددور آن یدادر نامه نگاری« ابدب العربی مه امینی از غدیر و قطعی  د های خود با عال 

از اسدتاد  چندین آمدده اسدت: «دیرالغد» ۀهای او در جلد نهم ترجمدکرده است. متن نامه
حص« صفاء خلوصی» روس ن دیدر از ایهائی در مقام تقددل دانشگاه لندن، نامهیفار  الت 

گاهییعال ر از او ده اسدت و مدا در مقدایخی بده مدا رسدین حقائو تدار یاش از اه و آ م تشدک 
 م:یآور ن جا مییها را در ای از آن نامهیهاقسمت

مه بزرگ و بح  یعز »  نی.یل استاد امیاثه جلزم عال 
ن نامده یداکه این رسد: خرسندم ازپس از درود گرم و ارادت و اخالص به عرض می

ت لدوارم کده در کمدایدام .کنمسم و از حالتان استفسار میینوتان مییرا برا و  صدح 
رات عالی، به عندوان ذخخوشی بوده همواره برای بحث ره بداقی یدهای علمی و تفک 

ره دم را نسبت به شما کتمان کنم و همدوایتوانم اعجاب شده نمیگاآیمن ه د.یباش
را یدام ز اری از برادران در بغدداد و مستشدرقان در لنددن گفتدهین مطلب را، نزد بسیا

سته بدزرگ شدمردن یف کتابی صرف کند، شایسال از عمرش را در تأل 15مردی که 
تدان و ا صددور کتابم رساله و تدزم را بده دانشدگاه لنددن تدیمن تقد و اعجاب است.

گاهی ام، داشدتم کده در مدتن رسدالهرا دوست مییر انداختم، ز یام نسبت به آن تأخآ
ن یدا و کوشش ارزشمندتان اشاره کنم. و به زودی نظر مستشرقان را بده« ریالغد»به 
ا مددوارم که صداقت و رابطه فکری یه مهم از ادب عربی جلب خواهم کرد و امیناح

ات و اعجدداب یددن تحیتر ان خواهشددمند اسددت عددالییدد. و در پادار باشدددیددهمددواره پا
 «.دیمخلا را قبول فرمائ

 نویسد:ن مییگرش چنید ۀاو در نام
م کتاب ارزند» ل و دو  آن کمدال خرسدندی  ۀد و از مطالعدیشما به من رسد ۀجلد او 

و بهدم یدبحدث و تحق ۀجدیار عدالی کده نتیرا در آن مطالدب بسدیدد ز یحاصل گرد
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دا  ؛سدمین دو جدزء بنویظی بر ایداشتم که تقر م و دوست میافتیوسته است، یپ ام 
دلی پدس از صددور د ۀبعدا فکر کدردم کده مقالد ددات  ۀیدگدر اجدزاء و بقیمفص  مجل 

دات آن در کمال عالقه و اشت ۀین رو، در انتظار بقیاز ا .سمیبنو باشم اق مییمجل 
تدان بیو ام و از بدرادر و د یدابید است اگدر خددا بخواهدد مدرا همدواره در حسدن ظن 

 «.دیر یت و اعجاب تمام را بربیدوستتان شوق و تح
 د:یگوسوم می ۀو در نام

افتم یدرا چندان هدا آن د مطالعه کنم، جستجو کردهیاز صفحاتی که اشاره فرموده بود»
ی یر خم رأی ز یغد ۀدربار  ۀلیتوانم به این وسکه می ر یغدد ۀدربدار ر را به دست آرم: شک 

ات متواتره و قصدائد طدوالنی بدر روی ین روایست که ایه ممکن نگاآیرا هیست ز یخم ن
ن اسدت کده: یدن، مو دو ی ثابدت ایشه ندارد، استوار باشد. بنابرایزی که اساس و ر یچ

مدان یزهائی است که ممکدن اسدت ایر خم، از چیغد ۀدربار  ت رسول خدایموقع
شدد، ثابدت بارون مدییدادی کده از حدد  و حصدر بیدبه صحت آن و اثباتش با نصوص ز 

سدی یبده زبدان انگل« ر خدمیغدد» ۀدربار نک درصدد نوشتن فصل کاملی یگردد و من ا
ا همواره به انتظار وصول د ؛هستم دات کتداب ارزشدمندتان هسدتم تدا آن را یام  گر مجل 

م. خواهشدمند یبه عنوان مرجعی قرار دهدم کده در وقدت  درورت بده آن مراجعده نمدا
 1«د.یام را قبول فرمائت عالقهیاست ارادت و اخالص و نها

 های عالمه امینی بر مظلومیت امیرالمؤمنینگریه
ذوب شده بود. دلخوش به تقددیر و تعریدف و  طاهرین ۀراستی در اسالم و ائماو به

 شد نبود. گویی با این همه کوشش و خدمت مدداوم، مددام بددینتمجیدهایی که نثار او می
همه او را بزرگ مدردی در عدالم اسدالم «. در نظر آیدتا چه قبول افتد و که »اندیشید که می

امدا او، خدود گدویی  ؛دانسدتندمی دیدند، مجدد آثار و خدواطر سدلف صدالحینشو تاریخ می
که آن همه الطاف و عنایات را دیدده بدود، حدو داشدت کده او  غرق در شهودی دیگر است.

                                                           
 .17، ص9. جمعی از مترجمان، ترجمه الغدیر، ج 1
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ر شدد در هنگدامی کده در ایدوان کاء و گریه و راز و نیاز داشته باشد. این بندده مکدر آن همه بُ 
آن مرحدوم را کده در حدرم مطهدر  ۀمطهر، مشغول خواندن اذن دخول بدودم، صددای گرید

 شنیدم. صدای ایشان از حرم و رواق مطهدر گبشدته بده بیدرونمشغول دعا خواندن بود می
وقتی از سفری به ایران، به نجف بازگشته بدود، شدبانگاه طدالب بده دیددن ایشدان  آمد.می

بودند و به همین مناسبت در منزل آن عزیز مجلس رو ه ای بود. شدیخ عبددالوهاب  آمده
کماشی، در اول منبدرش بدا آن آوای ملکدوتی و ندوای دلنشدینش شدرو  کدرد بده خوانددن 

آن بزرگدوار بلندد شدد. از خوانددن و  ۀبه مجرد خواندن خطبه، صددای گرید .شقشقیه ۀخطب
. ..ایرین، چنان شور و التهاب عجیبدی دسدت دادعجیب عالمه امینی و س ۀنوای او، و گری

کده گریده اش هدم مردانده و بدا  -آن بزرگمدرد را  ۀگاه آن مجلس و طنین صدای گریدهیآ
کنم. امیندی در اوج شدیفتگی اش گداه در هنگدام مطالعده و نمدی فرامدوش -صالبت بود 

از بیروندی دیدد کده بدا صددای بلندد می را مظلدوم تفحا در تاریخ، چنان امیرالمؤمنین
رسدید. حالدت بکداء و التهداب می افتداد کده صددایش بده انددرونی مندزلمی منزل به گریه

خصدوص اگدر رسدید، بهاوج میدرونیش، در ایام عاشورا و حضورش در مجالس رو ه، به 
در روز عاشدورا، بدا پدای  خواندندد کده دیگدر گفتندی نیسدت.می را پس حضرت زهدرا ۀرو 

نجف اشدرف آمدد و فدرش را بده های بوشهری ۀی در حسینیبرهنه به مجلس عزای حسین
 اش بلند شد.هکناری زده و روی زمین نشست و به مجرد نشستن، نهیب و گری

سدتاد ا، نمحتدرم ایشدا ۀنگارم: آقازادنکته ای را برای ثبت در تاریخ آیندگان می
روی  و: والدم که در تهران، مریی گفتمیجلیل القدر آقای حاج شیخ ر ا امینی 

 .امگشدودهدلم را از کربال ن ۀمن این دا  و عقد !ر ا»: گفتمی ،تخت خوابیده بود
ام کده سیری در عمرم نکردم. با خداوند پیمدان بسدته ۀگری من برای سیدالشهدا

 ۀسیری بکنم و این عقد ۀاگر خوب شدم، پنج سال در کربال ساکن شوم، شاید گری
 .«دلم را به پایان برم
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، طداهرین ۀو عظمت و قداست ائم او در راه دین و در اعتال غیرت و حمیت
گزید، رنج نمی که ککشانها خیلی ۀبیهود نسبب بود تا از راست آمدن و راست رفت

حکمدت و خددمتی آمد که پشدت غدالف کتداب الغددیرش هدم، بیمی برد. حیفشب
دو پشت جلد یکی از مجلدداتش اشدعاری چداپ کدرده بدود کده معندای زمانی باشد. 

آید؟، آن را بدده ا نیست، به چه کارت میر  رت کشنده و بُ یاگر شمش»بیتش این بود: 
طلبدان و رنج خدود را از راحت ،بدین وسیله .«تا برایت دستبند و خلخال درست کنند

 1داشت.آسایان ابراز میتن

 شاعران غدیراز 
های سددههای شداعرانی در میانی شاعرانی جریان غدیر، بی هدیآ تردیددی سدروده

، عمدرو بدن صدحابه ارزش وافدری دارد. امیرالمدؤمنین ۀنخستین بده ویدژه از طبقد
ان بن ثابت پم  43العاص پم  یس بن َسعد بن ُعباَده پم  54ق ، َحس 

َ
ق  به  60ق  و ق

 ۀاندد. در ایدن میدان قصدیدعنوانی حا ران جریان غدیر این رویدداد را بده شدعر درآورده
و  معاویه مبنی  بر طلبی فدوری خدراج مصدر سدروده ۀب نامَعمرو بن العاص که در جوا

مده امیندی از دو نسدخ «لیهلُج ُج »آن را  دی در  ۀنام نهاد بسیار قابل اعتناسدت. عال  خط 
م  64بلند را که مشتمل بر  ۀمصر، این قصید ۀخدیوی   ۀخانکتاب بیت است، در جلدد دو 

 قرار ذیل است:ابیاتی غدیری این قصیده به  2گرد آورده است. «الغدیر»
َصةا یفیَوَصا  َو َكْم قَد َسَمْعنا َمَن الُمصَطَف   یلَع  ا ُماَخاصه

 رَحلَ یبلُّغ و الّرکُب لَم ی  وَم ُخمٍّ َرىق منََباا ی َو یف
                                                           

 292-291امین شریعت، ص.  1
 :176، ص2. األمینی، الغدیر، ج 2

صهر و لهب خهراج مابه إلیهه یط، کتبها عمرو بن العاص إلى معاویة بن أبی سفیان، فی جواب کتبالجلجلیّةهذه القصیدة المسمّاة »
( 1307بوع سهنة )رستها المطیعاتبه على امتناعه عنه، توجد منها نسختان فی مجموعتین فی المکتبة الخدیویّة بمصر، کما فی فه

(4/ 314».) 
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ُه ُمعلَناا  َو یف  َز الَعَّلیبأمَر الَعز ینادی  کِفَه کفُّ
 لَسُت بَکم َمنُکُم یف

َ
 ا: بََّل فَافَعلَ بَأول َفَقالو  انلُّفوَس  أ

نْاَحالَُه إمَرةَ املممن
َ
َ ُمستخلََف الُمنَحلَ   نیَ فَأ  َمن اّلِله

 وَم نَعَم الَولَفَهَذا َِل ایل  َو قال َفَمن ُکنُت َمولا َِلُ 
یَخ  یَل و اعَد ُمعاد  ا َذا اجَلالیَه فَواَل ُموایل

َ
 الُمْرَسلَ  أ

 وصلَ یلم  فَقاَطُعُهْم یب  و ال َتْنُقُضوا الَعهَد من َعرتیت
 َدر لَم تُاحالََل یُعرى َعْقَد حَ   ُخَ  لَاّما رأىیَفَباْخاَبَخ ش
 کُم َمْدَخَّلیَفَمْدَخلُُه ف  ُکم فَاحَفظو ُ فقاَل ویل

َرَك األسَفلَ  انلّارَ یف لََف   َو إنّا َو ما  ن َمن فَعلَنا  1ادله
د بن عبد المعطی اإلسحاقی المنو  ۀق  هفده بیت از ایدن قصدید 1032فی پم محم 

 بلند را در کتابی خود به طور گزینشی گرد آورده و در انتهای آن نوشته است: 
 2 فَلّما َسَمَع معاویُه َهذ َ  األبیات  لَم یَتعّرض َِل بَعَد ذلک.  

پرده و صدریح از معندایی خبدری غددیر و غدیری که به آن اشاره شد، بی ۀاین سرود
 دهد. بر جمی  مؤمنان خبر می امارت حضرت امیرالمؤمنین امامت و

                                                           
 . ترجمه ابیات این قصیده:17۵و  174. پیشین، صص 1

 ]بیت اوّل:[ چه بسیار از پیامبر وصایایی مخصوص و مختصّ به علی را شنیدیم.
 غ کرد:م:[ روز غدیر خم پیامبر از منبر باال رفت و قبل از آنکه کاروان رهسپار شود، چنین ابال]بیت دوّ

 رداشت:ارا بانگ ب]بیت سوّم:[ آنگاه که دست علی در دست او قرار داشت، به دستور خداوندِ عزیز و بلند مرتبه، آشک
 «خواهی انجام ده.چرا. هر چه می»گفتند: « آیا من از خودِ شما به شما اولی و سزاواتر نیستم؟»]بیت چهارم:[ 
  داد.رار میدر حالی که او را جانشین خود ق بخشید آن حضرتمنین را از جانب خدا به ؤپس امارت م]بیت پنجم:[ 
 «.براى او است نیکو موالیى حضرت علی ،از امروز ،مهست من موالى اوکه ر کس ه»: فرمود]بیت ششم:[ 
 «شمنی کن!درسولت  برادرِ دشمنانِبا او باش و  دارانِدوست د ذوالجالل، دوستِاى خداون»]بیت هفتم:[ 

 «ندی ندارد.ا من پیوب ،دجدا شو عترت مناز  ههر ک نقض نکنید، زیرااید، پیمانى را که نسبت به عترت من بسته»]بیت هشتم:[ 
تن نیسهت، یدر قابل گسسحمحکم پیمان  ه دید گرهِوقتى ک)یعنی عمر بن خطاب(  استاد تو ]ای معاویه![ شیخ و پس]بیت نهم:[ 

 .بخ بخ گویان به او تبریک گفت
 «اه من است.ما همان جایگپاس دارید. جایگاه او در میانِ شرا  ، پس ]این عهد[على ولىّ شما است»رسول خدا گفت: ]بیت دهم:[ 

 .10۵. اإلسحاقی، لطائف أخبار االُوَل، ص  2
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 بر انبیا در برتری امیرمؤمنان هروایت صعصع
 مبدارک ۀر چهدر شهادت دهجری، چون آثار چهلم در روز بیستم ماه رمضان سال 

: بده شدیعیانی کده پشدت درب هسدتند ندفرمود امامآشکار شد،  امیرالمؤمنین
بده هنگدامی کده آندان وارد شدده و در محضدر ایشدان ندد و اجازه دهید بیایندد مدرا ببین

داریدد بده اختصدار  یتا فرصت هست اگر سؤال فرمودند:آنان حضرت به نشستند، آن 
 امیدرشما باالترید یا آدم؟ حضدرت  !آقا جان بررسید. صعصعة بن صوحان پرسید:

 از آن جهدت کده خداونددولدی  ،از خدودش تعریدف کنددانسان : خوب نیست ندفرمود
ابوالبشدر بایدد بگدویم مدن از آدم  1«های خدادادی به خود را نقدل کنیددنعمت»فرموده 

: خداوندد بده آدم فرمدود: تدو و نددپرسید: به چه جهت؟ حضرت فرمودصعصعه  .برترم
 های بهشت استفاده کنید و خداوند تنهدا او را از خدوردن گنددم مند همسرت از نعمت

ما من در حالی که من  از گندم نشدده بدودم در ایدن ا ؛در حالی که او از گندم خورد 2کرد
 بسنده کردم و هرگز نان گندم نخوردم. ندنیا تنها به نان جوی

 صعصعه پرسید: آیا شما برتریدد یدا ندو ؟ حضدرت فرمودندد: مدن از ندو  برتدرم.
هدا آن : نو  نبی قومش را به سوی خدا دعدوت کدرد وندپرسید به چه جهت؟ فرمود

بدی از نپدس ندو   .آن بزرگدوار اذیدت و آزار بسدیار رسدانیدند هند و باو را اطاعت نکرد
خداوند خواسدت کده احددی از کدافران را بدر روی زمدین نگدبارد و مدن هینگداه بدر 

د مدن نکردم و فرزند نو  کافر بدود و دو فرزند ظالمان و غاصبان بر حو خودم نفرین
 سید جوانان اهل بهشتند.

یا ابراهیم؟ فرمودند: من از ابراهیم برترم زیدرا قدرآن صعصعه پرسید: آیا شما باالترید 
 ابراهیم به خداوند عرض کرد: خدایا به من بنمایان چگونه مردگدان را زندده» فرماید: می
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امدا  1«کنی؟ فرمود: مگر ایمان نداری؟ عرض کدرد: آری و لکدن بدرای آرامدش قلدبممی
 من افزوده نخواهد شد. رود، به یقینبها به کناری گویم: اگر تمام پردهمن می

پرسید: آیا شدما باالتریدد یدا موسدای کلدیم؟ فرمودندد: مدن از موسدی برتدرم، زیدرا 
هنگامی که خداوند به موسی امر کرد که به سوی فرعدون بدرو، موسدی عدرض کدرد: 

ترسم مرا به قتل برسانند، بدرادرم هدارون ام، مییک نفر را کشتهها آن خداوندا من از»
ح تر و گویاتری از من دارد با من همراه گردان تا یاور و شدریک مدن در را که زبان فصی

به مدن ماموریدت داد تدا بده مکده  که رسول خاتم اما هنگامی ؛2«امر رسالت باشد
برائت را بر بام مکه بر کفار قریش قرائت نمدایم، بدا آنکده در  ۀروم و آیات نخستین سور 

به دست مدن کشدته نشدده ها در جنگآنجا کمتر کسی بود که یکی از خویشاوندانش 
را اطاعدت نمدودم و بده تنهدایی ماموریدت  باشد، هرگز نهراسیدم و امر پیامبر خدا

سدرس پرسدید:  خود را به انجام رسانیدم و آیات سوره برائت را قرائت نموده و بازگشتم.
حضدرت  موالی من! شما برترید یا عیسی؟ حضرت فرمود: من. پرسید به چه جهدت؟

بن مریم رسید به مریم وحی شد که از بیدت سی ی: چون هنگام و   حمل عدنفرمود
المقدس بیرون آی، این خانه محل عبادت است نه زایشگاه. به همدین دلیدل از بیدت 

امدا هنگدامی کده مدادر مدن  ؛زایمان کردای المقدس بیرون رفت و در بیابان خشکیده
ار کعبده متوسدل شدد و عدرض را درد زایمان فرا گرفت به مستج پس فاطمه بنت اسد

بدر  به حو این خانه و به حو کسی که این خانه را بنا کرده، امدر زایمدان را !خدایاکرد: 
 پس سهل و آسان گردان. در همان وقت دیوار کعبه شکافته شد و مدادرم فاطمدهمن 

با ندای غیبی به داخل خانه دعوت شد، من در همان خانده کعبده متولدد شددم. بددین 
شددما باالتریددد یددا  !عصددعه پرسددید: یددا امیرالمددؤمنینص عیسددی برتددرم. مددن ازجهددت 
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؛ «د حممادیاانا عبد مان عب»فرمود:  ؟ امیرالمؤمنینمحمد]حضرت[ 
 1«.هستم ای از بندگان حضرت محمدمن بنده

 علی مؤمنان حضرتآخرین کالم امیر
 ۀمددن پشددت درب خانددرمضددان، گویددد: در روز بیسددتم مدداه می اصددبغ بددن نباتدده

وقتدی بده محضدر آن  .ندبه من اذن ورود داد امام مجتبی .بودم نیرالمؤمنیام
کده ای گوندهبهند اهدستمال زردی بده سدر بسدت امیرمؤمناندیدم  ،حضرت رسیدم

 پاهدای ،اثدر زهدربه زردی دستمال غلبه داشت و از شددت درد و مبارک،  ۀزردی چهر 
کرد و ن مبه آن حضرت رو  .نهادیم و به زمین کردمی خود را یکی پس از دیگری بلند

ا نشنیدی؟ گفدتم: چدرا ید حسن]حضرت امام[ آیا پیام مرا از  !ای اصبغ :ندفرمود
ثی از ولی شما را در حالی دیدم که دوست داشتم به شما بنگدرم و حددی !نیامیرالمؤمن

ن حددیثی مداز ایدن روز بده بعدد از کنم گمان نمیشما بشنوم. فرمود: بنشین که دیگر 
گونده کده تدو رفدتم، همان بدان ای اصبغ که من به عیادت رسدول خددا نوی.بش

دم مدر  به مسدجد بشدتاب، !اکنون به دیدار من آمده ای، به من فرمود: ای ابا الحسن
 گو:بتر از جای من بایست و به مردم را جم  کن و باالی منبر برو و یک پله پایین

گاه باشید» گدا ؛کندد لعندت خددا بدر او بداد هر که پدر و مدادرش را ناخشدنود !آ ه آ
د را هرکه مزد اجیدر خدو ؛هر که از صاحب خود بگریزد لعنت خدا بر او باد !باشید

 «.ندهد لعنت خدا بر او باد
مردی از آخر مسجد برخاست و  .عمل کرد من به فرمان حبیبم رسول خدا

 . نددزد رسددولکدده معنددای آن را نفهمیدددمسدده جملدده گفتددی  !گفددت: ای ابددا الحسددن
جددا : در اینگویدددمیاصددبغ  رفددتم و سددخن آن مددرد را بددازگو کددردم. خدددا
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دست خود را بگشا. دستم  !: ای اصبغندو فرمود هدست مرا گرفت امیرالمؤمنین
رسدول  !یکی از انگشتان دسدتم را گرفدت و فرمدود: ای اصدبغ ،حضرت .را گشودم

هدان ای  د:گونه یکی از انگشتان دست مرا گرفت، سرس فرمونیز همین خدا
 .هرکه ما را نا خشنود کند، لعنت خدا بر او باد ؛من و تو پدران این امتیم !ابا الحسن

هدان  .کسی باد که از ما بگریزد هان که من و تو موالی این امتیم، لعنت خدا بر آن
که من و تو اجیر این امتیم، هرکه از اجرت ما بکاهد و مزد ما را ندهد لعنت خددا بدر 

اصبغ گوید: آنگاه امام بیهدوش  گاه خود آمین گفت و من هم آمین گفتم.آن .او باد
ای؟ گفدتم آری، آیدا هندوز نشسدته !ای اصدبغ :نددو فرمود ه، باز به هوش آمدندشد

ای  :نددفرمود .: آیا حدیث دیگری بدر تدو بیفدزایم؟ گفدتم: آریندفرمود .موالی من
اندوهناک دیدد و آثدار  های مدینهمرا در یکی از کوچه اصبغ! روزی رسول خدا

بینم؟ آیا تدو می تو را اندوهناک !ام نمایان بود. فرمود: ای ابا الحسناندوه در چهره
 الله.را حدیثی نگویم که پدس از آن هرگدز انددوهناک نشدوی؟ گفدتم: بلده یدا رسدول

بدر پدا  فرمود: چون روز قیامت شود خداوند منبری برتر از منابر پیامبران و شدهیدان
از آن منبدر بداال آنگاه تو را امر کندد کده  .سرس مرا امر کند که بر آن باال روم، نموده

سدرس دو فرشدته را امدر کندد کده یدک پلده  .بنشدینیتر از مدن ینیپله پداروی و یک 
تر از تو بنشینند و چون بر منبدر جدای گیدریم، احددی از گبشدتگان و آینددگان ینیپا

تر از تو نشسته ندا کندد: ینیکه یک پله پا ایآنگاه فرشته نماند جز آنکه حا ر شود.
شناسد خدود را شناسد و هر که مرا نمیشناسد که میهر که مرا می !ای گروه مردم

بدانیدد خداوندد بده مندت و کدرم و  .کنم: من ر وان دربدان بهشدتممی به او معرفی
]حضددرت[ فرمددوده کدده کلیدددهای بهشددت را بدده بدده مددن امددر فضددل و جددالل خددود 

د]حضرت[ رارم و بس دمحم   بن را بده علدیهدا آن مدرا فرمدوده کده دمحم 
 به ایشان سرردم.را ها آن ارم، پس گواه باشید کهربس طالبابی
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خیدزد و بده اولدی نشسدته برمی ۀتر از فرشدتپداییندیگر که یدک پلده  ۀسرس فرشت
شناسدد کده هدر کده مدرا می !کند: ای گروه مدردم ای که اهل محشر بشنوند نداگونه

 .کنم، مدن مالدك دربدان دوزخدمشناسد خود را معرفی میشناسد و هر که مرا نمییم
ای فرمدوده کده کلیددهامدر بدانید که خداوند به منت و فضل و کرم و جالل خود مدرا 

 مرا امر فرموده کده دمحم  ]حضرت[ بسرارم و  دمحم  ]حضرت[ دوزخ را به 
را بدو سدرردم. ها آن واه باشید کهگ پس .بسرارم یبن ابی طالب علرا به علیها آن

 گیرم.پس من کلیدهای بهشت و دوزخ را می
آویزی و خاندانت به فرمود: ای علی! تو به دامن من می گاه رسول خداآن

آویزندد. مدن از شدادی دسدت بده دسدت دامان تو و شیعیان به دامان خاندان تدو می
رویم؟ فرمدود: آری؛ یزدم و گفتم: ای رسول خدا! همگی به بهشت مد پیامبر

اصبغ گوید: من جز ایدن دو حددیث از مدوالیم نشدنیدم کده  به پروردگار کعبه سوگند.
 1حضرتش چشم از جهان پوشید، درود خدا بر او باد.

 خوشرویی توأم با هیبت
المثل  درب رویی امیرالمؤمنیننویسد: خوشرویی و گشادهابن ابی الحدید می

شدمردند و عمروعداص منانش این ویژگی ایشان را عیب میو زبانزد بود تا آنجا که دش
گوسدت. آن اسدت کده سدخت ببله گفت: عیدب ]حضدرت[ علدیبه اهل شام می

شددگفتا از پسددر نابغدده ]نددام مددادر عمروعدداص کدده از »حضددرت در پاسددخ او فرمودنددد: 
مکده بدود[ بده اهدل شدام گفتده اسدت مدن  ۀپرچمداران زمدان جاهلیدت و زندان بددکار 

البته عمدر  «خلقی انسان دارد.که عیب نیست، بلکه ریشه در خوش... اینامطب شوخ
بن خطاب هم به هنگام مدرگ و تعیدین جانشدین بدرای خدود پاز طریدو شدورا  رو بده 
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کرد و گفت: وه که تو چقدر الیو این جایگاه خالفت  موالی متقیان حضرت علی
 1!طبعی در تو نبودهستی اگر این شوخ

سعد گفت: خدا، اباالحسن را رحمدت کندد کده بسدیار بانشداط،  معاویه به قیس بن
نیدز بدا اصدحاب خدود  طب  بدود. قدیس گفدت: آری، رسدول خدداسرحال و شوخ

ولددی گویددا منظددور تددو آن بددود کدده خواسددتی مقددام مددوالیم  ؛کددردمیشددوخی و تبسددم 
ل دهدی و از او عیدب امیرمؤمنان جویی کندی! بده خددا سدوگند، بدا ایدن کده را تندز 

نمدود و تر از شیر ژیان میولی مهیب ؛طب  بودخوشرو و شوخ ت امیرمؤمنانحضر 
 2بینند.نه هیبتی که اوباش شام در تو می ؛البته این هیبت نیز ناشی از تقوای او بود

تا با ما بدود، چدون   عدی بن حاتم نیز خطاب به معاویه گفت: او پامیرمؤمنان
سداخت. بدا گفت و ما را به خویشتن نزدیک میان را پاسخ میمتیکی از ما بود. سؤاال 

 ۀتوانستیم با او سخن بگوییم و به واسطحال به سبب وقار و هیبت و مهابتش نمیاین
دوختیم. معاویه به عدی بدن حداتم گفدت: دوری او را چگونده عظمتش دیده به او نمی

هرگدز  کنی؟ گفت: مانند مدادری کده فرزندد او را در دامدنش سدر ببرندد کدهتحمل می
. معاویه گفت: چقددر بده یداد او هسدتی؟ عددی گفدت: مگدر شودمیاشکش خشک ن

 3گبارد او را فراموش کنم؟روزگار می
بدودیم، تدا زمدانی کده  گوید: چون در حضور امیرمؤمنین علیابن عباس نیز می

 4گشودیم.یک از هیبت او لب به سخن نمیآن حضرت ساکت بود، ما هیآ
کنددده از اعتددراف ثی، تدداریخی، کالمددی اهلهددای تفسددیری، حدددیکتاب سددنت آ

باشددد. حتددی آنددان کدده پددس از بزرگددان ایددن فرقدده در میددان فضددایل آن حضددرت می

                                                           
 .2۵، ص1البالغه، جشرح نهج.  1

 .2، ص3۵بحاراالنوار، ج.  2

 .170، ص2سفینة البحار، ج.  3
 .72، ص41بحاراالنوار، ج.  4
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و جانشین بر حو خاتم  راستین پیامبر ۀدست به کودتا زدند و خلیف پیامبر
نشین نموده، خود غاصبانه و نامشرو  بر مسند خالفت تکیه زدند، را خانه انبیا

اند که بدرای هدیآ کرده چنان اعترافات محیرالعقولی راج  به امیرمؤمنانگاه آن
گبارد که افضلیت و تقدم آن جناب بدر تمدام ای تردیدی باقی نمیخواننده و شنونده

 تر از آفتاب بوده است. اصحاب، امری روشن

 «الغدیر»مؤلف خاطراتی از 
نوشدتم، خیلدی را می« ریالغدد»گفته اسدت: وقتدی « الغدیر»مؤلف کتاب شریف 

یخ شتألیف « میالصراط المستق»را هم ببینم. « میالصراط المستق»مایل بودم کتاب 
 وقت به چاپ نرسیدهی است که آن ونس عاملی بیایزین الدین ابو محمد علی بن 

 ۀبود و بعددها توسد  کتابخانده مرتضدوی در تهدران چداپ شدد. شدنیده بدودم نسدخ
دم ایشدان را دیدده و خیلی مایدل بدو .ی استاش در نجف نزد شخا معهودخطی

شب  تقا ا کنم کتاب را به امانت بدهند که مطالعه نموده و سرس مسترد دارم. یک
خواستم به حرم مشرف شوم، دیدم آن شخا معهدود، بدا یکدی ل مغرب که مییاوا

. نشسته و مشغول صحبتند دو نفر اهل علم دیگر، در ایوان مطهر امیرالمؤمنین
پرسی تقا ای خود را اظهار کردم؛ عبرهایی آورد. شان رفتم و بعد از احوالخدمت ای

تان آمدده به بیرونی منزل شودمیده و اگر نبخواهی به من امانت من گفتم: اگر می
کنم و اگدر ایدن را هدم قبدول نداریدد در داالن منزلتدان نشسدته همانجا مطالعه می

گداه شدما هیآ :شخا گفدت رابمر آن. آخشودمینمایم. گفتند: خیر نمطالعه می
مدن  آقای امینی گفته است: مثل آنکه آسدمان را بدر سدر این کتاب را نخواهید دید.

خاطر مظلومیدددت آقدددا بلکددده بددده ،زدندددد. نددده از آن جهدددت کددده او قبدددول نکدددرده
 به حرم مشرف شدم و خطاب به آن حضرت عرض کردم:. امیرالمؤمنین
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تمنددان و شدیعیان شدما کتدابی را در فضدائل و قدر شما مظلومید! یکدی از ارادچه
خواهد بخواند و به حقانیت شما نوشته، یکی از ارادتمندان و خدمتگزاران شما هم می

این کتاب پدیش یکدی از شدیعیان و ارادتمنددان شماسدت، در محدی   ،دیگران برساند
ارد. بده بدا دامدا بداز هدم او از ایدن کدار ای  ؛شیعیان شماست، در کنار قبر مطهر شماست

عجیبدی داشدتم، بده طدوری کده تمدام  ۀگری حالی  هایی.راستی که مظلوم تاریخ و قرن
خورد. ناگهان در قلبم افتاد که فردا صبح به کربال برو. به مجرد خطدور می بدنم تکان

این خطاب در قلبم، دیدم حال گریه از میدان رفتده و یدک شدادابی و نشداطی مدرا فدرا 
فشار آوردم که به آن درد دل ادامه دهم دیدم که قادر بده  گرفته است. هر چه به خودم

کلی آن حال از میان رفته و تنها یک مطلب در دل من جدایگزین شدده آن نیستم و به
از حرم مطهر بیرون آمده به منزل آمدم. صبح به اهل مندزل «. به کربال برو»است که 

 . گفتند: چرا وسد  هفتدهخواهم به کربال برومگفتم: قدری صبحانه به من بدهید می
روید؟ گفتم: کاری دارم. بده کدربال رفدتم و یکسدره بده حدرم نمی روید و شب جمعهمی

مطهر حسدینی مشدرف شددم. در حدرم مطهدر، بده یکدی از آقایدان محتدرم اهدل علدم 
وسد   !آقدای امیندی چده عجدب :پرسی کردند. گفتندبرخوردم. خیلی محبت و احوال

مشدرف شدوند تدا زیدارت  هارسم علما آن بود کده پنجشدنبه د؟ پزیرایهفته به کربال آمد
ممکدن اسدت از  !شب جمعه را درک کنند . گفتم کاری داشدتم. گفدت: آقدای امیندی

های نفیس از مرحوم والدد شما خواهشی بکنم؟ گفتم: بفرمایید. گفت: مقداری کتاب
 درد شدما اسدت. بیاییدد ببینیدد اگدر چیدزی بدهماندده بر جای مانده که بدون اسدتفاده 

دمی ی بیدایم؟ گفدت: مدن امدروز کتابهدا را خورد امانت ببرید و بعد برگردانید. گفدتم: کی
جناب عالی فردا صبح بدرای صدرف صدبحانه بده مندزل مدا  ؛کنمبیرون آورده مهیا می

ها را مالحظه نمایید. قبول کدردم و هم صحابه میل کنید و هم کتاب ؛تشریف بیاورید
دسدت  و جلد کتاب به روی هم گبارده بدود. مدن تدا نشسدتمرفتم. حدود بیست و چند 
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ای بسدیار پداکیزه و نفدیس از کتداب هخساولین کتاب را که برداشتم دیدم ن ،دراز کردم
شدیدی به مدن دسدت داد. صداحبخانه علدت را  ۀاست. حال گری« الصراط المستقیم»

لطف الهدی بده کتاب را در نجف نقل نمودم. ایشان هم از  ۀجویا شد. من جریان قضی
امانت دادند و مددت من گریه افتادند. کتاب مبکور و چند جلد کتاب نفیس دیگر را به 

 سه سال نزد من بود تا بعد از رف  حاجت، به شخا مبکور برگرداندم.
م خدای متعال چگونه شمر را عدباب کردمیعالمه امینی گفته است: مدتها فکر 

را چگونده  حضدرت سدید الشدهدا یگکند و جزای آن تشنه لبی و جگدر سدوختمی
در مکدانی بسدیار خدوش آب و  دهد؟ شبی در عالم رؤیا دیدم آقا امیرالمدؤمنینمی

ام. دو کدوزه ندزد ایشدان هوا روی صندلی نشسته و من هم خدمت آن جنداب ایسدتاده
 جا آب بیاور. اشاره به محلی فرمودندد کدهها را بردار و برو از آنبود. فرمودند: این کوزه

بسیار باصفا و باطراوت بود. استخری پر آب و درختانی بسدیار بداطراوت در اطدراف آن 
هدا ست. کوزهیبود که صفا و تأللؤ آب و طراوت و شادابی درختان قابل بیان و وصف ن

را پر از آب نموده، حرکت کردم تدا بده خددمت ها آن را برداشته و رو به آن محل نهادم.
هدوا  یو هر آن، گرم هم. ناگهان دیدم هوا رو به گرمی نهادبازگرد آقا امیرالمؤمنین

آیدد و هدر چده او . دیدم از دور کسی به سمت من میشودمیو سوزندگی صحرا بیشتر 
این حرارت از آتدش اوسدت.  ۀگردد. گویی همتر می، هوا گرمشودمی به من نزدیک تر

اسدت. وقتدی بده  قاتل حضدرت سیدالشدهدا ،در خواب به من الهام شد که او شمر
من رسید، دیدم به قدری هوا گرم و سدوزان شدده اسدت کده قابدل تحمدل نیسدت. آن 

رو به من نمود کده از مدن آب  ،به هالکت نزدیک شده بودتشنگی از شدت که ملعون 
ای گدبارم از ایدن آب قطدرهنمی من مان  شددم و گفدتم اگدر هدالک شدوم هدم .بگیرد

را از هدا دیددم االن کوزه .نمدودمممانعدت می شدیدی به من کدرد و مدن ۀبنوشد. حمل
بده زمدین هدا آن و آب شکسدتهدا را بده هدم کوبیددم، کوزهها آن گیرد.می دست من

نبوده است. او کده ها آن آب در ایتبخیر شد که گویی قطرهها ریخت. چنان آب کوزه
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 امبداد از من ناامید شد رو به استخر نهاد. من بی اندازه غمگین و مضدطرب شددم کده
چندان  ،رسیدن او بده اسدتخرمحی آن ملعون از آب استخر نوشیده سیراب گردد. به 

آب استخر ناپدید شد که گویی سالهاست یک قطدره آب در آن نبدوده اسدت. درختدان 
که آمده بود بازگشدت.  ی. از استخر مأیوس شد و از همان راهشدند خشککامال  هم 

رفدت و درختدان و آب اسدتخر بده می وشدیشدد هدوا رو بده خدوبی و خهرچه دورتر می
شددرفیاب شدددم.  گشددتند. بدده حضددور حضددرت امیددرمیاول باز یطددراوت و شدداداب

دهد. اگر یک قطدره از می متعال این چنین آن ملعون را جزا و عقاب یفرمودند: خدا
تر تر و از هر عدبابی بدرای او دردنداکنوشید، از هر زهری تلخمی آب آن استخر را هم

 1.عد از این فرمایش از خواب بیدار شدمبود. ب

 داستان شهر مزار شریف 
ظمدت و شهر مزار شریف در والیت بلخ افغانستان قرار دارد و دارای بارگاهی باع

ارگداه بگرفتاران بسدیاری از ایدن . باشکوه بوده و مورد توجه شیعیان افغانستان است
نگ سفید ین بارگاه بیایند به ر مشهور است کبوتران با هر رنگی به ا. اندحاجت گرفته

 :روی سنگ قبر نوشته شده است. آینددرمی
 .هذا مزار رشیف یلع بن ابیطالب

 .اینجا مزار شریف علی ابن ابیطالب است
ایدن در حدالی ؛ جاسدتنآ باوری غل  وجود دارد که پیکر مطهدر امدام علدی

. سدتاست که بی هیآ شک و شبهه ای مرقد مطهر آن حضرت در نجدف اشدرف ا
ای در ایران رسدیده بده سفانه به گوش کمتر شیعهأواقعی مزار شریف که متداستان 

در شددید سالیان پیش حاکم بلخ  که سنی مدبهب بدود دچدار دردی  :این شر  است
 شبی حضرت علدی. پایش بهبود نیافتاما  ؛مداواهای فراوان نمود .پا گردید ۀناحی

                                                           
 .29۵-293امین شریعت، ص.  1
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برای خوب شددن پدایش اسدتفاده  «الدو »روغن کردند از به او امر که  دیدرا در خواب 
دو » برای من روغدنبه آنان گفت: و  اطبای شهر را جم  کردو وزرا  ،تمام علما. او کند

ایم و ما در تمام عمر خود ندام ایدن روغدن را نشدنیدهگفتند: جواب . آنان در بیاورید« ال
 رت علدیداد چدون حضدپاسدخ حداکم  .بعید است چنین روغنی وجود داشته باشد

دسدتور داد کده  .پس این روغن باید در جایی از جهان وجدود داشدته باشدد اندامر کرده
 ،خبدرخواهدد کدرد. را بیاورد پاداش بزرگی دریافدت « الدو »هرکس روغن اعالم نماید 

را یافتده و  «الدو »کس نتوانست روغدن هیآاما  ؛پینیدروستا به روستا و شهر به شهر 
کده غریدب و گمندام بدود بده ندزد  مبهبعالمی شدیعه ،والیت بلخ در. نزد حاکم بیاورد

بایدد روغدن زیتدون اسدتفاده  دانم. شدما: من پاسخ سؤال شما را مدیحاکم آمد و گفت
 :دپرسدیحاکم از آن عالم  .پایش بهبود یافت ۀچنین کرد و به سرعت درد کهن. او دیکن

آن  ن زیتدون اسدت؟روغد  «الدو » از روغدن رت علیضاز کجا فهمیدی منظور  ح
 :نور فرموده است ۀسور  35در آیه  ی متعالجایی که خدانآاز : عالم شیعه گفت

قََیٍّة َواَل َغْربََیّةٍ   َشَجَرٍة ُمَباَرَکٍة َزْیُتونٍَة اَل رَشْ
 .درخت مبارک زیتون که نه شرقی است  و نه غربی

 .غن زیتون بوده استروموال، منظور  پس  ةغربی و ال ةشرقی تا ال دارد پال 2 چون
تدو  .لیاقت تو باالتر از پاداش نقددی اسدت :و گفت حاکم از این جواب شگفت زده شد

دربدار  ۀکار ندیم خاص و همهبه عالم غریب شیعه حاال . از امروز ندیم خاص ما هستی
همگی از که دربار و وزیران   ی شهرعلما. مدتی گبشتتبدیل شده است.  حاکم شهر

بده حداکم گفتندد  .ه این مقام و جایگاه یک مرد شیعه حسادت کردندسنت بودند باهل
. فرسدتدلعدن میخلفا به  و هزیارت عاشورا خواندهرروز ایم که این مرد شیعه ما فهمیده

او  آیا این مو دو  صدحت دارد؟ :در حضور علما و وزرا  از عالم شیعه پرسیدنیز حاکم 
نیدز تدوهین هدا آن بلکده بده ،کنما لعدن مدیر آنان من نه تنها : با شهامت پاسخ دادنیز 
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. حکم این مرد اعددام اسدتو گفتند:  زده شدندجماعت از این پاسخ شگفتنمایم. می
ی دوراندیش بدود، گفدت: ایشدان مدردی فا دل و حکدیم اسدت، حتمدا  مردکه حاکم 
خریددار مدرگ خدود شدده  به راحتی پشت پا به ایدن مقدام و ثدروت زده وکه دارد دلیلی 
ما اهل سدنت های مورد احترام شخصیتچرا به  :عالم شیعه پرسیداین رو از از  .است

حضدرت  ۀداد که آن مجلس تبدیل به مجلس رو دپاسخی الم شیعه ع کنی؟لعن می
 .برخاستن احا ر  ۀهم ۀنالشد و  زهرا

 قبدل از مدرگ. ولی در نهایت سخاوت و بخشندگی ؛حاتم طایی کافر بوداو گفت: 
انی ی کسانی که گرسنه بودید و حاتم طایی لقمه ند: ام  کرد و گفتمردم را جخویش 

ی کسدانی کده برهنده بودیدد و حداتم طدایی لباسدی بده شدما ا !در دهان شما گباشدت
ن مداالن وقت مدرگ  !حاتم طایی خوردید ۀی کسانی که لقمه نانی سر سفر ا !پوشانید

جدان ، ندهمن به یادگار مافق  دختری از . شده و من از شما توق  هیآ پاداشی را ندارم
هدای مدرا جبدران کنیدد بده ایدن دختدر خواهیدد محبتاگدر می. شما و جان این دختر

ها حاتم طایی مردم را به خوش رفتداری بدا دختدرش سدفارش ،خالصه ...محبت کنید
ه به احترام پددرش کد پیامبر .آمد اسالم روزی این دختر به نزد پیامبر .نمود

کدرد و  ای بود آن دختر را اطعام و اکدرامرد باسخاوت و بخشندهکرده و ماو را سفارش 
ی که بدرای دیدن اسدالم زحمدات زیدادنیز  خاتم پیامبر .هدایایی نیز به او بخشید

خطداب بده در آخرین روزهای عمر شریف خویش خورد   ی فراوانهاکشید و خون دل
ن میخواهیدد بده مداگدر . دانی نددارممن از شما توق  هدیآ پداداش و قددر  :فرمودامت 

مبدادا از . فاطمده جان شما  و جان. محبت کنید به دخترم فاطمه محبت کنید
 .را بیازارد مرا آزرده خاطر کرده است کس فاطمههر . تر به او بگوییدگل نازک
 کدددرد سدددفر عدددزم چدددون اللددده رسدددول

 دگربدددددار را مددددردم کددددرد نصددددیحت
 کدددددرد بددددداخبر را امدددددتش ز فتنددددده

 هشددددار داد شدددیطان کیدددد و مکدددر ز
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 باشدددید سدددراپاگوش! امدددت ای کددده
  یدباشددددددد امانتددددددددار مسدددددددلمانان؛

 واگباریددددددددد را مرتضددددددددا مبددددددددادا
  تنهددددددا بمانددددددد فاطمدددددده مبددددددادا

 مددددددن دختددددددر زهددددددرا میازاریددددددد
 گددددددردد دلگیددددددر فاطمدددددده مبددددددادا

 شدددددد فرامدددددوش پیمبدددددر وصدددددایای
 سددددقیفه در شددددد کودتددددا ناگدددده بدددده

 پیمبددددددر وصددددددایای رغددددددم علددددددی
 گردیدددد افسدددرده حدددو دیدددن نهدددال

 دسدت در دسدت طغیدان و شدرک و نفاق
 گشددددودند آتددددش مرتضددددا بیددددت بدددده

 پیمبدددددددددر آل ۀخانددددددددد را چددددددددد
 زهددددددرا قدددددددر ندانسددددددتند امددددددت

 زهددددرا بددددازوی سددددتم از شکسددددتند
 حیددددددر و زهدددددرا دریغدددددا محسدددددن

 گرفتنددددد را زهددددرا حددددو ندددداحو، بدددده
 شدددددد نشدددددینعزلت مرتضدددددا یعلددددد

 زهدددرا گشدددت نددداالن ز فدددرط غصددده
 داشدت شدب و روز زهدرا پس نالده آن از

 دارد یددددددداد را اشگریددددددده مدینددددددده
 

 باشددید هددوش شددیطان بگرفتدده کمددین
  باشدددید یدددار را مدددن عتدددرتم از پدددس

  گماریدددد دیگدددر کدددس او جدددای بددده
 بمانددددد زهددددرا معددددین بددددی و غریددددب

  مددددددن پیکددددددر از ایپدددددداره او دوَ ُبدددددد
  گدددددردد سدددددیر جدددددوانی در دنیدددددا ز

  خدداموش گشددت چددون او عمددر چددرا 
  صدددحیفه اصدددحاب شدددوم دسدددت بددده

  حیدددددر گردیددددد منددددزوی و غریددددب
  گردیدددددد زندددددده جاهلیدددددت هدوبدددددار 
  بشکسددددت یکبدددداره را وحددددی حددددریم

  بودنددددددد «اللدددددده آل» خاندددددده درون
  پرپدددددر گردیدددددد در پشدددددت ز کینددددده
 زهدددرا صددددر از مقدددال ایدددن بررسدددید

 رازهدددد پهلددددوی بددددازویش تنهددددا ندددده
 پرپدددددر گردیدددددد دنیدددددا نامدددددده بددددده

 گرفتندددددد القربدددددی ذوی از را فددددددک
 شدددد زمدددین نقدددش فاطمددده سدددیلی ز

 ازهدددر  گشدددت االحدددزان بیدددت مقدددیم
 داشددت لددب زیددر «وفدداتی عجددل» دگددر

 دارد فریددددددداد فاطمددددددده ز خصدددددددم
 

 پیدامبروصایای برخالف گروهی نگبشته بود  که  چند روز از رحلت پیامبر
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بلکده ننمودندد،  رفتاری و محبتی نسبت به دختر رسول خداگونه خوشنه تنها هیآ
فرزندد  ؛را شکسدتندپهلدویش  ؛به صورتش سیلی زدند ؛اش را آتش زدندخانه ناجوانمردانه

بدا  فددک را نیدز از تنهدا ، کده ندادندد هدیآ هدیهاش را به شهادت رساندند، دنیا نیامدهبه
بانیدان و ما االن بایدد بده . حاال شما قضاوت کنید بازستاندند.به ناحو  یادگار پیامبر

 صددای و توهین کنیم؟ لعنبه آنان  درود و رحمت بفرستیم  یاعامالن این جنایت بزرگ 
این عدالم شدیعه تبددیل بده  ۀمحاکم ۀجلسرسید. از گوشه و کنار به گوش میگریه و ناله 

در ندزد حداکم و مقام و منزلت این عالم شدیعه . شده بود حضرت زهرا ۀمجلس رو 
عالم شیعه  دعوت الهدی را لبیدک گفدت و دار . چندسالی گبشت. بیشتر شدعموم مردم 

عمل هباشدکوهی بد ۀتشدیی  جنداز و  ی اعدالم کدردعزای عموم ،حاکم. فانی را ودا  کرد
، قبدرش ندام او را بنویسدندروی سدنگ خواسدتند . آورده و او را با احترام به خاک سدرردند

. اش رفتنددشخصدی ۀبده سدرا  صدندوقن. ندکردمیدیدند او را فق  عالم شیعه خطاب 
رو . از ایدنابیطالدب و نام  پدرش است علی نام واقعی او دادکه نشان می مدارکی را دیدند

 .بن ابیطالبا مزار شریف علیبه: قبرش نوشتندسنگ بر 

 مناظره با ابوحنیفه
ایدن  :پرسدیدند دو نفر از شیعیان در گبرگاهی از بغداد به مجلس بزرگی رسیدند.

و به کیست؟   ابوحنیفه است. ،مجلس درس امام اعظم: گفتند مجلس متعل 
مش فضددل بددن حسددن بددود و مددردی رفیددو مددن کدده اسدد: گویدددمی راوی حکایددت

ب در مبهب شیعه اث و با اطال  از مبانی مبهب بد متعص  ، ودو در عین حال آدمی بح 
کدنم از نو سدرافکنده کنم و تا او را ملزم و مجداب می مباحثهاو روم و با می من گفت:

 آیدی.نمی این عالم بزرگی اسدت و از عهددۀ بحدث بدا او بدر: گفتم روم.نمی این مکان
 .شودمین و حو مغلوب باشممی من معتقد به مبهب حو: گفت
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 و گفدت:فضل از جا برخاسدت ، مناسب یدر فرصت .وارد مجلس شدیم و نشستیم
 مدن بدرادری دارم کده رافضدی اسدت پیعندی شدیعه اسدت  و مدن هرچده، ایها العالم

ت و خلی، خواهم به او بفهمانم که ابوبکر بعد از پیامبر اکرممی  فدۀ بدهافضل ام 
افضدل و خلیفدۀ بده حدو ، طالببن ابیعلی: گویدمی کند ونمی حو بوده قبول

ا بده به من یاد بدهید که بده او بفهمدانم و او ر  و محکمی شما یک دلیل قاط  است.
یدن ابه برادرت بگدو بهتدرین و روشدن تدرین دلیدل : ابوحنیفه گفت راه راست بیاورم.

 ابدوبکر و عمدر  راپآن دو ، جنگای ههمواره در میدان، است که پیامبر اکرم 
فرسدتاد ! و ایدن می را مقابدل نیدزه و شمشدیر دشدمن نشاند و علدیمی کنارخود

 انددد و چددون آن حضددرتبوده محبددوب پیددامبر، دهددد کدده آن دو نفددرمی نشددان
! و چدون کدردمی را حفدظهدا آن بعد از خودش جانشین باشدندها آن خواسته کهمی

د فرستاد تا کشته شدومی و به میدان کردمی طردش، داشتنمی را دوست علی
ه بدبلده مدن ایدن را : فضل گفت !دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر استو این بهترین 

 :دهد که خداوند فرموده استمی ولی او از قرآن به من جواب؛ گویممی برادرم
َل اّلَِلُّ  ْجراا َعظیماا  الُْمجاَهدینَ  فََضّ

َ
 1لََعَ الْقاَعدیَن أ

مجاهدین را بر قاعدین و نشستگان برتدری داده و اجدری بدزرگ بدرای ، خداوند»
 «  آنان آماده است

 عمدر چون مجاهد بدوده افضدل از ابدوبکر و علیحضرت ، و به حکم این آیه
خواهی که ابدوبکر و می به او بگو از این بهتر: ابوحنیفه گفت اند.است که قاعد بوده

؛ در حدالی کده و چسبیده به قبر آن حضرت است عمر قبرشان کنار قبر پیامبر
بلده ایدن را : ! فضل گفتدور افتاده و در عراق است از قبر پیامبر قبر علی

                                                           
 9۵نساء، آیه.  1
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ا او؛ گویممی هم به برادرم ، غاصدبانه در کندار پیدامبر اکدرمهدا آن :گویدمی ام 
 :برای این که خداوند فرموده است اند!دفن شده

َیَن آمَ  َها اذَلّ ُيّ
َ
ْن یُْمَذَن لَُکمْ یَا أ

َ
ّ إاََلّ أ  1ُنوا اَل تَْدُخلُوا ُبُیوَت انلََّبَ

 «…اش نشویدداخل خانه، ای مؤمنان بدون اذن و اجازۀ پیامبر»
در خانۀ خدودش دفدن شدده و آن دو نفدر بددون  دانیم که رسول اکرممی و

 اند و محل دفن ایشان غصبی است.آن حضرت دفن شده ۀاذن در خان
لی کرد و سدرس بدا لحابوحنیف ندی ه که از این گفتگو سخت ناراحت شده بود تأم 

! انددفدن نشدده پیدامبر ۀغاصدبانه در خاندها آن :بگو تبه این برادر : تند گفت
و از  هبدود ر و همسدران پیدامبربلکه عایشه و حفصه کده دختدران آن دو بزرگدوا

 فضل! ان دفن کردندخودش ۀپدرانشان را در مهری، مهریه طلبکار بودند پیامبر
 ای بدرای مدنولدی او بداز آیده ؛امبله من ایدن مطلدب را هدم بده بدرادرم گفتده: گفت

به همسدرانش بددهکار نبدوده اسدت. بدرای اینکده  پیامبر: گویدمی د وخوانَ می
 خداوند فرموده است:

َِت آَتْیَت  ْزَواَجَ  الاَلّ
َ
ْحلَلَْنا لََ  أ

َ
َها انلََّبُّ إَنَّا أ ُيّ

َ
ُجوَرُهنَّ  یَا أ

ُ
 2أ

  «ای برای تو حالل کردیمای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته»
یدا هایش را داده بدود و وقتدی کده از دنزن ۀمهری ، پیامبر اکرمطبو این آیه

ل کرد و گفت: هایش بدهکار نبوده است.رفت به زن  ابوحنیفه اندکی تأم 
ده طلبکدار  سدران پیدامبرکده هم درسدت اسدت :به ایدن بدرادرت بگدو مهری 

اند و ماَتَرک پیعندی آننده پیدامبر که از ماَتَرک پیامبر داشته یاما سهم االرث ؛اندنبوده
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بعد از مرگش از خود باقی گباشدته  نیدز همدین خانده اش بدوده و شدرعا   اکرم
و چددون عایشدده و حفصدده وارث  رسدددمی سددهمی هددم از آن خاندده بدده همسددرانش

د پدرانشان را در سهم االرث خودشان دفدن کدرده اندد و بندابراین بوده ان پیامبر
 ولدی او؛ امبله من این را هم به برادرم گفتده: فضل گفت غصبی در کار نبوده است!

ی: گویدمی گبارد و خودتدان نمی ارث گویید: پیامبرنمی ها مگرشما آقایان سن 
 :فرموده است کنید که پیامبر اکرم می حدیث نقل

 «چه از ما باقی مانده صدقه استگباریم و هر نمی پیامبران اصال  ارث ما»
شدما حضدرت  اند.خودتان عایشه و حفصده سدهم االرث نداشدته ۀپس طبو گفت

 طور، چدهگباردنمی ، ارثپیامبر: یداهید و گفتاهرا از فدک محروم کرد فاطمه
اما همسدر از  ؛بردنمی ارثآیا دختر از پدر  ارث خواهند برد؟ از پیامبر زن،آن دو 

، ابوحنیفه حسابی از کوره در رفت و با جا رسیدسخن که به این برد؟!می شوهر ارث
این مرد را بیرون کنید ! این خودش رافضدی اسدت و : لحنی خشم آلود فریاد کشید

 1!اصال  برادر هم ندارد

 داستان واقعی و زیبا از عالمه جعفری در دانمارک
در دانمدارک  شناسدان دنیداای از جامعه: عدهگفته استعفری عالمه محمدتقی ج

  ایدن ومو و  مهمی به بحث و تبادل نظدر برردازندد. مو د ۀبار جم  شده بودند تا در 
هایی داشتند شناسان، صحبتبود: ارزش واقعی انسان به چیست؟ هر کدام از جامعه

خواهیدد گفدتم: اگدر می و معیارهای خاصی را ارائه کردند. وقتی نوبت به بندده رسدید،
قدر ارزش دارد، ببینید به چه چیزی عالقه دارد و بده چده چیدزی بدانید یک انسان چه

بده  او ش یک آپارتمدان دوطبقده اسدت، در واقد ، ارزشورزد. کسی که عشقعشو می
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بده همدان  او اش اسدت، ارزشمقدار همان آپارتمان است. کسی که عشقش ماشدین
خداست. من  ۀبه انداز  او ش خدای متعال است ارزشعشقاما کسی که  ؛میزان است

های مرا شنیدند، برای شناسان صحبتاین مطلب را گفتم و پایین آمدم. وقتی جامعه
تمدام شدد، مدن هدا آن چند دقیقه روی پای خود ایستادند و کدف زدندد. وقتدی تشدویو

خصدی بده ندام دوباره بلند شدم و گفتم: عزیدزان! ایدن کدالم از مدن نبدود، بلکده از ش
ٍٍ َماا »فرمایند: البالغه میاست. آن حضرت در نهج علی]حضرت[   أْماَر

ّ
قَیَمُة لُكَ

وقتی این کالم «. داردچیزی است که دوست می ۀارزش هر انسانی به انداز « »حُیَْسُنهُ 
از جدا بلندد  احترام به وجدود مقددس امیرالمدؤمنین علدی  ۀرا گفتم، دوباره به نشان

 ار نام آن حضرت را بر زبان جاری کردند.شدند و چند ب
و فرزنددان معصدوم ایشدان را  نینگیریم که ما امیرالمؤمخدایا! تو را گواه می

 دلخوشی ما در این روزگار این است که دوستدار امدام عصدر ۀدوست داریم. هم
 قدم حفظ فرما.هستیم. ما را بر این محبت تا به هنگام مرگ ثابت

 من یمت یرنی
کدر یپ نیکه امام حسدن و حسد یهنگام کند:مستنب  در القطره نقل می عالمه

سددوی قبددر مطهددرش در پشددت کوفدده حمددل ه را در تددابوت بدد نیالمددؤمنر یاممطهددر 
شدان پس بدر ای .مشک از او ساط  بود ینزدیک ایشان شد که بو  یند اسب سوار کردمی

 ۀن و ندوییالوصدد ین بدن علدی و سدیآیا ایدن حسد فرمود: سالم کرد و به امام حسن
 ده و مربدی علدم و حکمدت ویر نوشیامبر رحمت است که از کودکی از مادر عصمت شیپ

ه مدن بدایدن پیکدر را  فرمود:سوار اسب عرض کرد: بلی! ؟ امام حسنپدر ائمه است
ت کدرده اسدت کده یپددرم وصد عرض کرد: امام حسن د!ید و در امان خدا برویبسرار 

 ؟دیشان هستیك از ایم، شما کدام یر نسرار ا خضیل یجسم او را جز به جبرئ
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 .نیاملممنریفكشف انلقاب فإذا هو أم
 .است نیالمؤمنر یدند که او خود امیاشت ناگهان دپس سوارکار نقابش از چهره برد

 !ا ابا محمدیفرمودند:  سرس به امام حسن
 .شهد جسد یشهدها أفما ینفس إال و انه ال تموت

 علیه السالم در نزد او حا ر شود پس یعلکه این گرم ،رودکس از دنیا نمیآیه
 1؟ش حا ر نگرددیکه بر بالین جسد مبارک خو شودطور میچه

 موال هایشاهکاراز یکی 
! یدا علدیپرسدید:  یمدرد ...حلقده زده بودندد امیدر مؤمندانگدرد جمعیت زیادی 

اسدت ؛ زیدرا : علم بهتدر ندفرمودحضرت در پاسخ  علم بهتر است یا ثروت؟ :سؤالی دارم
دیگدری  علم میراث انبیاست و مال و ثروت میدراث قدارون و فرعدون و هامدان و شدداد.

 علم بهتر اسدت یدا ثدروت؟ توانم بررسم؟سؤالی دارم، میمن هم اباالحسن! پرسید: ای 
ولدی مدال و ثدروت را تدو  ؛کنددزیدرا علدم تدو را حفدظ می؛ : علم بهتر اسدتندفرمودموال 

جدا کده ایسدتاده دوم که از پاسخ سؤالش قان  شدده بدود، هماننفر  مجبوری حفظ کنی.
علدم بهتراسدت یدا  !علدی یدا و پرسدید: در همین حال سومین نفدر وارد شدد بود نشست.

زیدرا بدرای شدخا عدالم دوسدتان  علدم بهتدر اسدت :ندامام در پاسخش فرمود ؟ثروت
یدا سدید و پرسدید: از راه ر  نفدر چهدارم !ولی برای ثروتمند دشدمنان بسدیار ؛بسیاری است

زیدرا  علم بهتدر اسدت در پاسخ فرمودند: امیر مؤمنان ! علم بهتر است یا ثروت؟علی
؛ ولدی اگدر از علدم انفداق کندی و آن را بده دیگدران شدودمیاگر از مال انفداق کندی کدم 

علدم بهتدر  !یا علدیاز جا برخاست و پرسید: نفر پنجمین  .شودمیبیاموزی بر آن افزوده 

                                                           
 ،3ج  ،السهید هاشهم البحرانهی ،مدینة المعاجز؛ 217الصفحة  ،1ج  ،السید أحمد المستنبط ،. القطرة من بحار مناقب النبی و العترة 1

اإلمهام ؛ 391الصهفحة  ،الشهیخ جعفهر النقهدی ،األنهوار العلویهة؛ 301الصهفحة  ،42ج  ،العالمة المجلسی ،األنواربحار؛ 61الصفحة 
 .87ة الصفح ،موسوعة کلمات اإلمام الحسن؛ 176الصفحة  ،2ج  ،السید علی األبطحی ،الحسین فی أحادیث الفریقین
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علدم بهتدر اسدت ؛ زیدرا مدردم : در پاسخ بده او فرمودندد علی حضرت ؟است یا ثروت
ولی از عالم و دانشدمند بده بزرگدی و عظمدت  ؛دانندشخا پولدار و ثروتمند را بخیل می

 ! علدم بهتدر اسدت یدا ثدروت؟یدا علدیششمین نفر نیز از راه رسید و پرسید:  کنند.یاد می
بهتر است؛ زیدرا ممکدن اسدت مدال را  : علمندفرمودو  هنگاهی به جمعیت کرد امام

نگداه  .اما تدرس و وحشدتی از دسدتبرد بده علدم وجدود نددارد. مدرد سداکت شدد ؛دزد ببرد
در همین  .شدواردها دوخته می و گاهی به تازه علی متعجب مردم گاهی به حضرت

 امددام ؟یددا ابالحسددن! علددم بهتددر اسددت یددا ثددروت سددؤال کددرد: هنگددام هفتمددین نفددر
، اما علدم هرچده زمدان بدر شودمیلم بهتر است زیرا مال به مرور زمان کهنه ع: فرمودند

سؤال را پرسید کده همان و از گرد راه رسید هشتمین نفر  آن بگبرد، پوسیده نخواهد شد.
فق  هنگدام مدرگ  ؛ برای اینکه مال و ثروتدر پاسخش فرمود: علم بهتر است امام

 .دنیا و هم پدس از مدرگ همدراه انسدان اسدت، ولی علم، هم در این ماندبا صاحبش می
زده شده بودند که نهمدین نفدر هدم وارد مسدجد شدد و در  های امام شگفتهمه از پاسخ

علدم : نددامدام فرمود ؟یا علی! علم بهتر است یا ثدروت میان بهت و حیرت مردم پرسید:
شددن قلدب  اما علم موجب نورانی ؛کندبهتر است زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می

حضدرت  ؟ابالحسدن ! علدم بهتدر اسدت یدا ثدروت یدادهمین نفر پرسید:  .شودمیانسان 
تدا آنجدا کده گداه  زیرا ثروتمندان تکبر دارندد علم بهتر استدر پاسخ او فرمودند:  امیر

اندد . فریداد هیداهو و  اما صاحبان علم همواره فدروتن و متوا د  ؛کنندادعای خدایی می
صددا از میدان آرام و بی، سدؤال کننددگان مجلس را پر کرده بدود. شادی و تحسین مردم

 امیدر مؤمندانصددای ، ندکردمیکه آنان مسجد را ترک هنگامی جمعیت برخاستند.
پرسیدند، بده : اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من میندفرمودرا شنیدند که می

 1.دادمهر کدام پاسخ متفاوتی می
                                                           

 .27، ص1. کشکول بحرانی، ج 1
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 ترک واجب
خدوارج بدودم و هدیآ رایدی جدز آن  ۀ: مدن بدر عقیددگفته استرون عبدی ابو ها

گفدت: مدردم رسیدم و از او شنیدم که می نداشتم تا آنکه به نزد ابو سعید خدری
مور به پنج چیز بودند، پس به چهارتای آن عمل نموده و یکی را ترک کردند. یکدی أم

دند چیست؟ گفدت: نمداز، به او گفت: ای ابو سعید! چهار چیزی که به آن عمل کر 
: پدس آننده را رهدا نمودندد چیسدت؟ گفدت: پرسدیدماه رمضدان.  ۀزکات، حج و روز 

آن مرد گفت: آیا والیت همانند آن چهار مدورد واجدب . طالبوالیت علی بن ابی
است؟ ابو سعید گفت: آری به خدای کعبه سوگند! آن مرد گفت: پس با ایدن وجدود 

 1د گفت: گناه من چیست؟اند؟! ابو سعیمردم کافر شده

 جزای دشمنی با موال
عباسدی نیمده  ۀقدی خلیفدیمنصدور دوان :گفته اسدتکه از شیعیان بوده، اعمش 

او ایدن موقد  شدب مدرا خواندده تدا از فضدایل  پس با خودم گفتم: .شب مرا فراخواند
او از بدوی  .به دیدارش رفتم و پس غسل و حنوط کردم بگویم تا مرا بکشد! علی

 ۀدربدار چندد حددیث  پس به من گفت: که از جانم خوف دارم! متوجه شد منحنوط 
پدس بده مدن گفدت !ده هزار حدیث و بلکه بیشتر گفتم: دانی؟می ل علییفضا

را فرامدوش کندی و گفدت: ها آن کنم که همهل برای تو نقل مییمن حدیثی از فضا
گفتم، را مدی علی]حضرت[ ل یبه شام رفتم و فضا ،وقتی از بنی امیه فرار کردم

بده  علی]حضرت[ یکی از محبین ی روز  !دادندو بعضی نیز به من آب و غبا می
را به تو نشان  یدر مسجد آل معاویه حا ر شو تا یکی از مخالفین عل من گفت:

امدا  ،جوانی برای نماز ایسدتادم در کنارجماعت مسجد رفتم و در صف آن به  م!ده

                                                           
 ، چاپ انتشارات دار المرتضی139، صفحه 3، حدیث 17. امالی شیخ مفید، مجلس  1
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از  .دیدم سر و صدورت او شدبیه خدوک اسدت ،تاداش افعمامه و وقتی به رکو  رفت
وای بدر تدو چدرا  بده او گفدتم: !را تمدام کدردم منمداز طور چه شت نفهمیدموحشدت 

 یصدبح بدر علد آل فالنی بودم و هر ۀمن مؤذن خانواد گفت: ؟یاهشد گونهاین
 م!کردمیلعنت  مرتبهچهارهزار و در روز جمعه مرتبه هزار 

، خددادیدم با جماعتی در محضر رسول  برد.وابم یک روز به خانه آمدم و خ
 یجدام بهشدتی اسدت و نبدهدا آن هسدتیم و در دسدت ، حسن و حسینیعل

پدس  مدن و ایدن جماعدت را از جدام بهشدتی بنوشدان! !ا حسدنیدفرمود:  خدا
اما وقتی نوبت به من رسید بده جددش عدرض  ؛نوشانیدآنان حضرت از جام بهشتی به 

بدار چهدارهزار ها بار و جمعدههزار که پدرم را روزانه بنوشانم در حالیآیا به این نیز  کرد:
آیدا  .خدا تو را لعندت کندد وای بر تو، به من فرمود: خدا یپس نب ؟!کندلعنت می

گدویی ناسدزا میرا  آیا علدی؟! که او از من استکنی در حالیرا لعنت می علی
ا لگدد بده مدن بدو  ههدان انداختدآب دپس در صورت من ؟! که او از من استدر حالی

م پس از خواب بلند شدم دیدد .شت کندت را ز خدا صورتبرخیز،  سرس فرمودند:! زدند
 فرمود: امام صادقحضرت  1!صورتم شبیه خوک است

یَب َملُْعوٌن َملُْعاوٌن ُماْبَغُ  یلَعَ »
َ
ْبَغاَ  بْاَن أ

َ
ْبَغَضاُه َحایّت أ

َ
طالَاٍبو فَإَنهاُه ماا أ

َ َرُسوَل  نْیا َواآْلَخَرةَ و اّلِله ُ یَف ادلُّ َ لََعَنُه اّلِله ْبَغَ  َرُسوَل اّلِله
َ
 2«َوَمْن أ

بغدی و کینده داشدته  طالدببن ابیملعون است ملعون اسدت هرکده بدا علدی»
بغدی  بغی نددارد مگدر اینکده بدا رسدول خددا باشد، چون کسی با علی

و آخددرت او را لعددن باشددد، خداونددد در دنیدا چنین باشدد و هرکدده بددا پیدامبرداشته

                                                           
الفتهال  ،روضهة الهواعظین؛ 23۵الصهفحة  ،ابهن حمهزة الطوسهی ،الثاقب فهی المناقهب؛ ۵21الصفحة  ،الشیخ الصدوق ،األمالی.  1

 ،1ج  ،السهید هاشهم البحرانهی ،مدینهة المعهاجز؛ 93الصهفحة  - 37ج  ،مة المجلسیالعال ،بحار األنوار؛ 124الصفحة  ،النیسابوری
 .30۵الصفحة  ،6ج  ،السید هاشم البحرانی ،غایة المرام؛ 271الصفحة  ،محمد بن علی الطبری ،بشارة المصطفى؛ 312الصفحة 

 .149ص  ،1؛ کنز الفوائد، ج 280، ص 16؛ وسائل الشیعة، ج 3۵4، ص 73. بحاراالنوار، ج  2
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 «.خواهد کرد

 هاندای چکاوک
آدم  نقل شده که فرمود: خدای تعالی آفریددگانی دارد، نده از از پیامبر اکرم

 کنندد.لعدن می علدی]امیرمؤمنان حضرت[ که بر مبغضان  و نه از جن و ابلیس
 حضرت فرمود: گفته شد: اینان کیانند؟

َحَر یلَع » َ یلَع ُماْبَغَ  یلَعَ الَْقنابَُر یناُدوَن یَف السه ال لَْعَناُة اّلِله
َ
َجَر: أ   ّ ُرُكوَس الشه

یَب طالٍَب 
َ
 1«بَْن أ

کنند: همانا لعنت و نفرین خدا بر ها سحرگاهان بر روی درختان ندا میچکاوک»
 «.را داشته باشد طالببن ابیکسی که بغی و کینه علی

 سودمندترین تجارت
شخصدی خددمت  نی نقدل کدرده اسدت:داستا« امالی»در کتاب  خ صدوقیش

ی یایدك سدفر در یفالنی با  !اب شد و عرض کرد: ای رسول خدایشرف رسول خدا
ادی یدار ز یلی زود برگشت در حدالی کده سدود بسدین رفت و خیبه چاندک  ایهیو سرما

 ند.دیکان و دوستانش به او حسد ورز یشان و نزدیکه خوجا تا آند یب او گردینص
ادتر گدردد بدرای صداحبش جدز یدا هرچده ز یدثدروت دن فرمودند: رسول خدا

ی کده یهدامگدر آن ،دیدآورد، به دارندگان مال و ثروت غبطه نخور بار نمیهگرفتاری ب
ا به شما خبر نددهم از کسدی کده یآ کنند.ثروت خود را در راه خدا ببل و بخشش می

 لددیو  ؛تر یلددی سددر یو شددما و برگشددت او خیددرف ۀیلددی کمتددر از سددرمایاش خهیسددرما
ها فراهم کرده چه خدا برای او از خوبیادتر بوده است و آنیار ز یای که برده بسبهره

او را به  !عرض کردند: ای رسول خدا شود؟های عرش الهی نگهداری میدر خزانه

                                                           
 .236، ص 2؛ ارشاد القلوب، ج 9۵، ص 2. الصراط المستقیم، ج  1
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فی کن. فرمودند: به ا م یوقتدی نگداه کدرد د.یدد نگداه کنین شخصی که می آیما معر 
لدی جلدب یاش خافهیکهنه به تن داشت و ق ییهام مردی از انصار است، لباسیدید

دده نمی هددا و یخوبامددروز خدددا  ۀن بندددیددااز  فرمودنددد: رسددول خدددا کددرد.توج 
هدر  ۀن بهدر یتدر م شود کمین تقسیاگر بر اهل آسمان و زمکه ی باال رفته یهاطاعت

بدا اصدحاب  ده شود و داخل بهشت گردد.یکه گناهانش آمرز  ستا نیاها آن از یک
او چه کداری کدرده اسدت؟ فرمودندد: از مگر  !رسول خداای  عرض کردند:شگفتی 
ت بداد آننده یگوارا !خدا ۀهمگی به او روی آوردند و گفتند: ای بند .بررسیدخودش 

ای که بدرای برای تو بشارت داده است، امروز چه عملی انجام داده رسول خدا
 م کداری کدرده باشدم جدزکنگفدت: فکدر نمدی اند؟تو آن مقدار ثواب و پاداش نوشته

ر کردم احتمال دادم یام به قصد کاری خارج شدم و چون مقداری تأخاز خانهکه این
ن شدده یبدا خدود گفدتم: حداال کده چند .ر شده باشد و به مقصد نرسمیکه وقت آن د

 طالدببن ابیمدال ندورانی علدیدلربدا و ج ۀخوب است به جای آن بروم به چهدر 
 ام که فرمودند: دهیشن دارا از رسول خیز  نگاهی کنم
 «عبادة. انلظر إیل وجه یلع»

 عبادت است.  نگاه کردن به چهره علی
 فرمودند: ن هنگام رسول خدایدر ا

 «عبادة. یُّ أ واّلِله عبادةو و یأ»
 خدا قسم عبادت است و چه عبادت با ارزشی.هبلی، ب

ات خدارج عائلدهنداری چندد بدرای میرون آمددی تدا دیدخددا از خانده ب ۀتو ای بند
 ۀجای آن بددروم بدده چهددر هدسددت آوری و آن از دسددتت رفددت، بددا خددود گفتددی: بددهب

که او را دوست داری و به ین کار را کردی در حالیتو ا .نگاه کنم علی]حضرت[ 
ا پدر از طدالی یدك دنید ۀکه به انداز ن برای تو بهتر است از آنیفضائلش معتقدی و ا



 73پیرامون غدیر/ 

کردی و بدان به عدد هر نفسدی کده در خدا انفاق میداشتی و آن را در راه سرخ می
 توانی شدفاعت کندی و خددا بده شدفاعت تدوهزار نفر می ۀدربار ای دهیر کشیمساین 

 1.خواهد دادرا از آتش دوزخ نجات ها آن

 شودمیسنگ طال 
رسدیدم و  طالدببن ابیالمدؤمنین علدیروزی خدمت موالیم امیر  گوید:عمار می

عدرض  ؟!شدودمی فرمودند: تو را چه .حزن را در صورتم مشاهده کردندایشان آثار فقر و 
ر دت حضرت به سنگی اشاره کردند و فرمودند: این را بگیدر و ق! بسیار مقرو م کردم:

 حضرت فرمود: .که سنگ است و ارزشی ندارداین عرض کردم: را پرداخت کن.
 «.ول ل  ذهباحی ادع اهلل یب»

 برای تو تبدیل به طال کند.را ن تا سنگ من بخوا ۀوسیلهخداوند را ب
 .خوانددم طالدببن ابیالمدؤمنین علدیامیر  ۀوسدیلخداوند را به گوید:عمار می

عدرض  خواهی از آن بردار.چه میهر  حضرت فرمودند:! پس سنگ تبدیل به طال شد
چگونه بردارم؟ طال بسیار سخت است و مانند موم نیست که من چیزی از آن   کردم:
خداوند را به اسم من بخوان تا سدنگ را بدرای  !الیقینفرمودند: ای  عیف نم!جدا ک

 !اسدم مدن آهدن را بدرای داود نبدی ندرم کدرد ۀوسیلهکه خداوند بدرستیهتو نرم کند، ب
خوانددم و طدال ندرم  طالببن ابیالمؤمنین علیامیر  ۀوسیلپس خداوند را دوباره به

پدس خداوندد را  سدرس حضدرت فرمودندد:! خواسدتم از آن برداشدتمشد و هرچده می
خددایا! تدو را  2!گونه که بدودرا دوباره به سنگ کند، هماناسم من بخوان تا آن ۀوسیلهب

هدای مدا برطدرف فرمدا. دهیم قسداوت را از قلبقسدم مدی به آبروی امیر مؤمندان

                                                           
، تأویهل ۵7، بشهارة المصهطفى: ۵ح 197/38، بحهار األنهوار: ۵8مجلهس  1ح  443امالى صدوق:  ؛ 361، صفحه 1جلد  . القطره 1

 .۵ح 866/2اآلیات: 

 .272الصفحة  -الحافظ رجب البرسی  -مشارق أنوار الیقین .  2
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 مس وجود ما را هم طدال کدن. خددایا! بده احتدرام امیدر« علی»خدایا! به نام نامی 
 مان را همین لحظه اصال  فرما.امر ظهور موالی مؤمنان

 استغفار کنندهفرشتگان 
و از آسدمان، آب را » 1و انزل من الساماء مااء ۀآیدر خصوص  رسول اکرم

  فرمودند: «نازل نمود
 ضاعها یفیاملطر مع لك قطرة مل   عّنی« وأنزل من السماء ماء»ثم قال: ... »

: اهللعزوجلو فعجبوا من ذل و فقال رسول أمر  به ربهی یموضعها اذل
باان یلع ن ملحااییأو تسااتكرثون عاادد هاامالء ا وإن املالئکااة املسااتغفر

 نیطالب علیهماالسالم أكرث من عدد همالءو وإن عدد املالئکة الالعنأیب
 «.ه أكرث من عدد همالءیملبغض

کده خداوندد ی یکده آن قطدره را در جدا شدودمیک فرشته نازل یبا هر قطره باران 
 اللهن سدخن تعجدب کردندد، رسدولیداصدحاب از ا گبارندد.دستور داده می

د یبدان د!؟یازدهاد فرشتگان نازل شده همراه باران شگفتیا از تعداد ز یآ فرمودند:
اسدتغفار  طالدببن ابیتعداد فرشتگانی که برای دوسدتداران و محبدین علدی

فرسدتند که به مبغضین او لعندت می فرشتگانیهاست و نیز کنند بیشتر از اینمی
 2باشد.شتر از  تعداد مالئک باران مییبه مراتب ب

 ست؟ا خدا چیست و چه شکلی
در چده  پرسدیدند:از آن حضرت رسیدند و  از کفار خدمت حضرت علی گروهی

خداوند وجدود داشدته قبدل  :ندفرمودآن حضرت  مد؟آت به وجود یخی خدایسال و تار 

                                                           
 32ه ابراهیم، آیهسور.  1
 170، صفحه 1تفسیر کنز الدقائق، جلد؛ 41صفحه 1، جلد«استر آبادی»تأویل اآلیات، ؛ 1۵0،  صتفسیر امام حسن عسکری.  2
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طور چده: زی کده وجدود داشدته... کفدار گفتنددیخ و هر چیان و تار وجود آمدن زمهاز ب
ا ید زی بوده که از او به وجود آمدده ویا قبلش چیزی که به وجود آمده یهرچ؟! شودمی
.  2 :گفتندد چده عدددی اسدت ؟ 3قبل از عدد  فرمود: امام علی ل شده...!!!یتبد

 ؟1و قبل از عددد  :دیم پرساما. 1 :گفتند؟ ستا یچه عدد 2قبل از عدد  :دیامام پرس
ك کده بعددش اعدداد بسدیاری یدعددد  شدودطور میچه :فرمود امام .آیه :گفتند

قدی اسدت یولدی قبدل از خداوندد کده خدود احدد و واحدد حق ،هست قبل نداشته باشدد
کددام جهدت قدرار در  ت کجاسدت ویخددا :کفدار گفتندد زی نباشدد...؟؟؟یچ شودمین

 :گفتندد ز مشدرف اسدت.یدبر همه چ ا حضور دارد وجهمه :فرمود امام گرفته...؟!
 همه جهت اشراف داشته باشی...؟!به ممکن است که همه جا باشی و طور چه

د یدار شدویدد صدبح کده بیده باشدیدك خوابیفرمود: اگر شما در مکانی  تار  امام
. جا و از همدده طددرفهمدده :؟ کفددار گفتنددددیددبینمی را از کدددام طددرف و کجددا ییروشددنا

همده  شدودمیاست نزمین ی که خود نور سماوات و یپس چگونه خدا :رمودف امام
ت یخددا ،د اسدتیاما نور از خورش ؛: پس جنس خدا از نور استکفار گفتند جا باشد؟؟

قددرت هدم داشدته  ،همه جا هم باشدی ،زی نباشییاز چ شودمیطور هچ !؟ستیاز چ
ا شدما قددرت یدآ .سدتد و ندور ایخداوند خودش خالو خورشد :فرمود امام !؟باشی

، در حالی زی استینه از چ شودمیده یکه نه دست ید؟ باد از چیادهیطوفان و باد را ند
ف یمدان توصدیت را برایخددا: خداوند خود خالو بداد اسدت. گفتندد که قدرتمند است؟

ا مثل دود یو  ا مثل آب روان ؟یا مثل آهن سخت است ؟ یآ ز چه درست شده ؟ا، کن
د و بدا یدای در حال مرگ بودهیا تا به حال کنار مر ی: آفرمود امام و بخار است!؟

از  ا بعددیدآ: فرمدود امدام م.یداحدرف زده م ویابوده ؛آری: گفتند د ؟یااو حرف زده
 م در حالی که او مرده ؟! یحرف بزنطور چه نه :؟ گفتنددیاهمردنش هم با او حرف زد

بدود کده قدادر بده تکلدم و حرکدت ن مردن و زنده بدودن چده یفرق ب: فرمود امام
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د و یجا بودشما آن :فرمود امام رو  از بدنش خارج شد.، رو : گفتند نبود...؟!؟
حال آن رو  را که جلو چشم شما خارج  د که رو  از بدنش خارج شد و ُمرد.ییگویم

 !؟ همدده سددکوت کردنددد.د از چدده جددنس و چگوندده بددودیددف کنیوصددم تیشددده بددرا
تان از بدن مخلدوق ف روحی که جلو چشمیشما قدرت توص: فرمود امیرمؤمنان

ت و خددای یقادر به فهم و درك ذات اقددس احددطور چه ؛دیرون آمده را ندار یخدا ب
 خالو رو  خواهید بود...

 وس به اسالمجوان رتشرف 
 چگونه با اسالم آشنا شدید؟از او پرسیدند: ... 

ذری آم در مدرسه بود. دوسدتی اولین بار که با اسالم آشنایی مختصری پیدا کرد
های زیدادی اسدالم و مسدیحیت صدحبت ۀسنت بود و با او دربدار داشتم که از اهل

کده  شدودمیوقتدی از او پرسدیده  باعث جلب توجه من به اسدالم شدد...داشتیم که 
 گوید:می چگونه با تشی  آشنا شدید؟

مدباهب وقتی مسلمان شدم تصدمیم گدرفتم تدا وقتدی کده نددانم کددام یدک از 
ها و سدنت، صدوفیاهل ۀدربدار است، پیرو هیآ مبهبی نشوم. مدن بر حو اسالمی 

 مسنتشیعه هیآ اطالعاتی نبود. از دوستان اهل ۀدربار ولی  ؛ها مطالعه کردموهابی
هدابی وکلیری برای من فرستادند کده در آن یدک شدیخ ها آن شیعه پرسیدم و ۀدربار 

گفت: شیعیان از فردی به ندام . او میرده بودبیان کشیعه مطالبی  ۀدربار عربستانی 
را دوسدت داریدم.  گفدت مدا هدم علدیکنند. میتبعیت می طالببن ابیعلی
بوبكر اما ا ؛ترین مرد در امت بود. داناترین مردم بود. بسیار عادل بودشجا  علی
 ...ستا امام علی زابهتر 

 کدر کندد علدیهایش گفدت کده هدر کسدی فصحبت ۀآن شیخ وهابی در ادام
اول است کافر است.  این حرف بدرای مدن بسدیار عجیدب و غیدر منطقدی بدود.  ۀخلیف
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دانداترین و  طالدببن ابینگفت کده علدیخودش ؟ مگر كجاستحرف ين امن و 
 ۀترین بوده، حاال چگونه ممکن است که کسدی کده ایشدان را خلیفدترین و شجا پاک

جکداوی مدرا برانگیخدت و باعدث شدد اول بداند کافر محسوب شود؟ ایدن مو دو  کن
تشدی  چده  ۀدربدار شیعه تحقیو کنم. از دوستی شیعه در دانشدگاه پرسدیدم کده  ۀدربار 

  شناسی ...و شیعه البالغهنهجگفت  ؟توانم بخوانمکتابی می

 السید القسور
بده ذکدر فدراز ، چندین شودمیهای جمعه خوانده در دعای شریف ندبه که صبح

پرداخته شده است. در یکی از فقرات  رمؤمنان حضرت علیمناقب و فضایل امی
های دعای ندبه موجود اسدت،  دمن الجنان و اغلب کتابنهاین دعا که در مفاتیح

بده جدد  بزرگدوار و پددر آن  عصدردرود فرستادن به ساحت مقددس حضدرت ولی
 دهیم:گونه سالم میاین  حضرت پحضرت امیرالمؤمنین

 «لک السید االکَب و یلع ابیه السید االصغر.و صل یلع جد  رسو... »
 ر.و درود فرست بر جد او پیامبر خویش که سید اکبر است و بر پدر او سید اصغ

السدید »در عبدارت فدوق بده عندوان  بینیدد از امیرمؤمندانگونه که میهمان
در کتداب شدریف دیگدری هدم دارد.  ۀایدن دعدا نسدخامدا  ؛یاد شدده اسدت« االصغر
قبدال از دعا به نقل از زادالمعاد مرحوم عالمده مجلسدی و ا ۀاین فقر  مهدیه ۀصحیف

 االعمال و جمال االسبو  سیدبن طاووس به شر  زیر آمده است:
و َو َساَق  َد الَْقْسَورَو َو َحاَمَل اللِواءَ یَف یَه السه یأب َو َصِل یلَعَ یلَعَ »  الَْمْحرَشَ

م ائََه مَْن َنْهَر الَْكْوثََرو وَ أْویَل 
َ
َ ریَ األ و اذله  َمْن آَمَن بََه َفَقْد َظَفرَ  ی یلَعَ َسائََر الْبرََشَ

َه َو یَه َو یلَعَ أخَ یْمَمْن بََه َفَقْد َخَطَر َو َكَفَر َصَّله اهلُل َعلَ یو َو َمْن لَْم و َشَكر
 « الُْغَررَ َما َطلََعْت َشْمٌس َو َما أَضاَء َقَمٌر.نیَ امَ ییلَعَ ََنْلََهَما الْمَ 

د شدجا  و حامدل لدواء حمدد در یکه او است سد یو درود فرست بر پدر او عل
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مدان یان. هر کده ایر بر تمام آدمیدوستانش و ام یحوض کوثر برا یامت و ساقیق
به او آورد اهل نجات و هر که به او نگرود در خطر و کفر است. درود خددا بدر او و 

کده آفتداب  یشان مدادامینی او بر فرزندان بزرگوار و نورا برادر او رسول خدا
 طلو  کند و ماهتاب نور دهد.

و آندانی کده اهدل دعدای ندبده  عصرو زیبنده است که منتظران حضرت ولی
 دعا را به همین نحو بخوانند. ۀهستند، این فقر 

 خدمت به امام عصر
به هایی که پیرمردی بود از اهل علم و بسیار باتقوا، ولی ساکت و خاموش. از آن

 زلشدهند. اهل انتظار بدود و هدر صدبح جمعده در مند  معروف نم پس نمیاصطال
پسرش  فق  در آن  ۀشد؛ اهل تهجد و نماز شب بود پو به گفتدعای ندبه برگزار می

چند شب آخر که در بیمارستان به حالت اغما بستری بود نماز شبش قضا شده بدود. 
ش بده امیرمؤمندان حضدرت های بارز او، محبت فوق العداده و شددیدیکی از ویژگی

در  بسدیار مظلدوم بدوده و هسدت. امیرالمدؤمنین گفت:بود. همواره می علی
هایی کده در منددزلش مراسدم عدزاداری و یددا های محدرم و فاطمیدده و مناسدبتدهده

 : از امیرالمدؤمنینکردمیشد، به سخنرانان و ذاکران گوشزد مولودی برگزار می
خوان، محرم قبل از سخنران و رو ه ۀجلسات ده بگویید و بخوانید. یادم هست در

فقدد  مددد  قبددل از منبددر، کدده نددیم سدداعت  کددردمی ا  مخصددوص دعددوتدیددک مدد
بخواند. با آن کهولت سن، هرسال با پای پیداده اربعدین بده کدربال  امیرالمؤمنین

اما ایدن اواخدر کده سدرطان  ؛زدشد. گفتم که بسیار کتوم بود و حرف نمیمشرف می
برایش باقی نگباشته بود و خود یقین داشت که به زودی به دیدار بداقی  خون، رمقی

گفدت: یدک سدال کده خواهد شتافت چند مطلب برای من بیان نمدود، از جملده می
برای زیارت اربعین از مرز زمینی عازم عراق بودیم. در مرز ایران و عراق بسیار اذیدت 
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متحمل شدیم. وقتی وارد  شدیم و تا رسیدن به نجف اشرف هم سختی و رنج بسیار
ه بده یدشدم، دیگر نای حرکدت نداشدتم، از فدرط خسدتگی، تک حرم امیرمؤمنان

خیدره شددم. شدرو  کدردم بدا آن  دیوار حرم دادم و به ایوان طدالی امیرمؤمندان
م: آقدا جدان! شدما اول مظلدوم کردمیحضرت درد دل کردن و نجوا نمودن. عرض 

طلبم تا می شما ظلم نشده است؛ از شما توفیقی ۀکس به انداز عالم هستید؛ به هیآ
بتددوانم در باقیمانددده عمددر بدده شددما خدددمتی هرچنددد کوچددک بنمددایم. دوسددت دارم 

 سرسوزنی از اقیانوس غربت و مظلومیت شما کم کنم.
در همین حال از شدت خستگی چشمانم روی هم رفت. صدای مبارک حضرت 

فرمودندد: فالندی! درسدت اسدت؛ را شنیدم که جمالتی را به این مضدمون  امیر
لدم نشدده اسدت؛ ولدی ظمدن  ۀکس بده اندداز من اول مظلوم عالم هسدتم؛ بده هدیآ

پدا  امدر خددا را زیدر« علی»ناراحتی من به خاطر خودم نیست. مردم با نخواستن من 
دیدن  گباشتند. امر خدا پایمال شد. فرمان خداوند نادیده انگاشته شدد. در حقیقدت،

مدردم  که مظلوم واق  شد؛ خدا فرموده بود پدس از پیدامبرخدا و حکم خدا بود 
خواهی برای مظلومیت من کاری کنی، برای پسرم زیر بار دیگری نروند... تو اگر می

دا خ، امام زمانت کاری انجام بده. برای فرجش دعا کن... وقتی او بیاید، مهدی
 ون خواهیم آمد.بیت از مظلومیت بیر و دین خدا و ما اهل

 که ما پس از صلوات بر پیامبر« و عجل فرجهم»ن ذکر است که تعبیر شایا
 کنیم، حاکی از همین حقیقدت اسدت. مدا از خددابر زبان جاری می و آل پاکش

، فدرج را برساند؛ یعنی فرج امام زمدان خواهیم که فرج همۀ آل پیامبرمی
 اسدت. اید، همه ائمه و انبیا و اول، حضرت زهرا، امیرمؤمنانپیامبر

 ؟این معز االویلاء و مذل االعداء
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 حسن ختام
ندده و بدر سراسدر جهدان سدایه افک عددالتیبیشدوم جندگ و فقدر و  ۀکده سدایامروز 

طلدوب مبشریت،  ۀبه عنوان گمشد« عدالت»را فرا گرفته و دنیا فریادهای عدالتخواهانه 
لو هسدتی و ام خداکده همدان پیدمدا مدوظفیم پیدام غددیر  ؛باشددها میبسیاری از انسان

آزادگدان،  بده تمدامو  برسدانیمبنددگان خددا  ۀرا بده گدوش همدباشد پروردگار جهانیان می
محال اسدت »: جویان خسته از او ا  کنونی جهان گوشزد کنیمآزادیخواهان و عدالت

روی  خداوند و آخرین یادگدار غددیر حضدرت مهددی بشر بدون روی آوردن به حجت
لدت و برپدایی دو  حضرت بقیة الله االعظدمظهور  «د.آرامش، آسایش و عدالت را ببین

 نمدای امیرمؤمندانتمام ۀایشان، تحقو آرمان غدیر است. ظهور آن بزرگوار که آییند ۀَحق
بسدت و حیدرت و سدرگردانی ، تنهدا راه نجدات بشدریت از ایدن بناست حضرت علی

فدرو  یدام غددیربشریت، فق  و فق  با رجو  به زالل غدیر و پ ۀاست. تشنگی هزاران سال
بده ها بوده و قدادر اسدت ها و امتملت ۀتنها کسی که قادر به نجات هم خواهد نشست.

بنددوباری عدالتی، تبعیی، جهل، شیطنت، فقر، بینارگی، بیماری، فساد و بیظلم، بی
شدود هایی که امدروزه در زنددگی فدردی و اجتمداعی بشدر مشداهده میو تمام ناهنجاری

د، رامش، آسدایش، عددالت و معنویدت را بدرای بشدر بده ارمغدان آورَ و صلح، آخاتمه دهد 
گونه کده در معرفدی غددیر و است و متأسفانه همان عصروجود مقدس حضرت ولی

قصدور و بده تمدام ابندای بشدر  نظیر آن، حضرت امیدر مؤمندانبدیل و بیقهرمان بی
هدای ه فطرت، در معرفی و شناساندن یگانه منجی عدالم بشدریت بدشده استمسامحه 
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 عجل لویلک الفرج الیه یا اعیل حبق یلع


