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حیم حمِن الرَّ  ِبسِم اللِه الرَّ
 َالَحمُدِلله َربِّ العاَلمین َو َصّلی الله َعلی ُمَحّمد ُو آِلِه الّطاِهرین

ما ِاماِم َزماِننا ُحّج   الله ِفی ااَلَرضین ةُ َاللُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحّمد و آِل ُمَحّمد. سیَّ
 خالصه جلسات گذشته: 

در قالب شعر برود و در آن  له ای این بود کهأ در فرهنگ شعر رفت و یکی از شیوه های نهادینه کردن یک اعتقاد یا مسعرض شد که غدیر 

طور. خدا آقای امینی را رحمت کند. جلد در بحث شعر و اشعار رفت و ثبت شد. غدیر هم همین  کربال  طوری که حادثهپرونده ثبت شود. همان

اگر بخواهیم بحث  .ما اسم پنج نفر را بردیم ۱. در قرن ندطبقه بندی کرداز قرن اول تا سوم  ،را قرن به قرن لد، شعرای غدیرتا چند ج ۲

 خواهد.  جلسات می ،کنیم

 

 شعرای قرن دوم هجری که درباره غدیر سرودند:

 کُمیت ابوالمُستَهَل  -۱

 سید حِمیَری -۲

باشد، اسمش سید است. در بین عرب ها رسم است. همین االن  علیهم السالم اهل بیتکه واقعًا از  نه این ،ادتان باشد! سید اسم او می باشدی

 خواهد اسم هم ببرم.  بعضی از آقایان اهل سنت اسمشان سید است. دلم نمی

. سید اسمش می باشد سابق هم اسم پدرش است. مثل آن آدم منحرف صاحب تفسیر فی ضالل )پدر داعشی سید سابق صاحب کتاب الفقه 

گوییم السید الحمیری، اسم او  جا هم می قطب هم پدر اوست. البته این .که سید باشد نه این ،هاست.( سید قطب که سید اسمش است

 سید است. 

 العبدی الکوفی -3

 وتَمّام طائی اب  -4

 دعبل الخزائی   -5

 بر و بارگاه شریف ایشان در شوش، کشور عزیز خودمان می باشد. ق

اول بود. اولین کسی که شعر غدیر را سرود، حسّان بن ثابت بود. در بحث ما فعالً راجع به همان سده  باز هم هست. اما ،های بعد برویمجلد

 اولین نفر چه کسی بود؟ کتب اهل سنت ما آدرس داریم. اما از کتب شیعه

 (3۲۷( محمد بن احمد المُفَجع )۱

 ( محمد بن جریر ابن رستم طبری۲

فوت شده   3۱۰  : در سالمحمد بن جریرداریم، طبری خیلی هست اما معروف دوتاست. یکی از اهل سنت است به نام  معروف  دو تا طبری  ما  

کتاب می باشد و جامع البیان معروف او گویند. کتاب تفسیر  میتاریخ طبری است که تاریخ االمم و الملوک است. کتاب تاریخ معروف او، 

محمد ما یک  د. اجزو تألیفاتش است که در دسترس نیست. آن اهل سنت این مطلب را ندار  .کند  را هم عالمه امینی از ایشان نقل می  الوالیة

کتاب   که  دالئل االمامةکتاب های معروفی هم دارد. یکی از کتاب هایش    شود؟ شیعه و  چه می  ،، ابن رستم اگر اضافه شدبن جریر ابن رستم

َنا َو  َمْوالَ »کند:  ورده و این را نقل میآ طالبالمسترشد فی امامة علی بن ابیخوبی است و تقریبًا معاصر هم هستند. ولی این اشعار را در 
ا َلَك َاْلَیْوَم َعاِصیا   َنا َو َلْن َتِجَدْن ِمنَّ ْنَت َوِلیُّ

َ
  «أ

 )شیخ صدوق(  38۱( مرحوم ابن بابویه متوفی 3

کند. با کتاب هایی مانند األمالی کار کرده اید  ( نقل میAl-Amali)األمالی ابوجعفر صاحب سیصد تا کتاب است. ایشان این اشعار را در 

اساتید مطالبی   .رفتند  علما و اساتیدشان می طلبه ها به خانه  ،درس تعطیل بود  است. پنجشنبه ها که(  دیکته)  ءاألمالی جمع امال  ،ان شاءاهلل

 کردند. این شد أمالی. ها هم یادداشت میآن ،گفتند می

لد شده است و ، پانزده جها را جمع کرده و دهعزیزان این دارند. اخیراً یکی از «أمالی»، مرحوم مفید و مرتضی مرحوم طوسی مرحوم صدوق 

 کند. خالصه مرحوم صدوق در األمالی این را نقل می دنیایی از مطلب است.
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  4۰6( شریف رضی متوفی 4

 کند.  دارد و این را نقل می خصائص األئمة . کتابی به نامع آوری کرده اندعنی ایشان جمی .است برادر سیدِ مرتضی صاحب نهج البالغه

، استاد بشریت، استاد امت االمةگوید معلم  که بگوید مفید، می کند. قباًل از این ببینید عالمه امینی از مرحوم شیخ مفید چه تعبیری می

 . الفصول المختارهد به نام کتابی دار 4۱3 است. چه کسی؟ شیخنا المفید متوفی

شاکر باشید. وضع خیلی با قبل فرق خیلی    االنچقدر علمای ما در آن موقعیت سخت نسبت به حفظ و نشر مذهب تالش می کردند، خدا را  

هی تحت گا از این فرصت پیش آمده خیلی استفاده کنید. فرصت طالیی است. تاریخچه شیخ مفید را نگاه کنید.دارد. تاریخ هم ببینید 

 .از طرف همین سلفی ها که امروز می گویند داعشی و نواصب. می ریختند کتابخانه شیخ طوسی را آتش می زدند ،تعقیب قرار می گرفت

 هزار کتاب خطی بود. همه را آتش می زدند و یک بشکن هم می زدند، کتابخانه رافضی آتش گرفت. خودشان این کار را کردند.  8۰

اّن النبی اراد به  »شاهد بر حرف شیعه در کلمه موال است و  «و مّما یشهد بقول الشیعه فی الموال»ماید: خالصه آقای مفید می فر
مقصودش از موال در روز غدیر االمام است. خواهش می کنم صورت مسئله را پاک نکنید. خواهش   صلی اهلل علیه و آلهنبی مکرم    «الیوم الغدیر

همه اش به یک  معنی دارد. عالمه امینی همه را می آورد و می فرماید  ۲۰معنی می خواهد داشته باشد،می کنم آدرس غلط ندهید. موال هر  

می فرماید: مفید  .سلطه، حاال به هر معنایی می خواهید بگیریددر همه اش معنای والیت نهفته است. معنای سلطنت،  معنی بر می گردد.

: من کنت مواله، مواله یعنی امام، رهبر، شیخ. آن چیزی که شاهد بر قول که فرمودند  هلل علیه و الهصلی اعقیده ما شیعه این است که پیامبر اکرم  

بعد نقل می  «علی ما جاء به االثر»شیخ مفید به حرف حسان استناد می کند.  ؛ثابت است. دقت می کنید قول حسان بن ،شیعه است

لما فرق » ،را به عنوان امام معرفی کردند و آن اشعار را هم ایشان خواند علیه السالملمؤمنین امیرا صلی اهلل علیه و آله و سلموقتی که پیامبر  کند
. بعد می فرماید: در خط ما باشی و ما را یاری کنی ییدی تا زمانی کهأ مورد ت «من هذا القول، فقال له النبی ال تزال یا حسان مویدا

امت نبود، جا نداشت تقدیر و تشکر اگر مقصود نبی از موال ام .«أراد بلموال االمام أن النبی»دقت کنید استدالل شیخ مفید،  «فلوال»

م کند و به حسان آفرین بگوید. چرا؟ چون حسان در اشعارش از موال به معنای امام استفاده کرده بود. حاال ما باید چقدر خدا را شاکر باشی

قم یا علی فأننی رضیتک »فرمود:  علیه السالمپیامبر به علی  «عاصیا فقال الهک موالنا و أنت ولینا و لن تجدن فینا لک الیوم»که 
به معنای امامت و هادی نبود،  صلی اهلل علیه و آلهاستدالل شیخ مفید این است که اگر موال و ولی در کالم پیامبر  «من بعدی اماما  و هادیا  

از موال همین است.ِ لذا تأیید می شود.   صلی اهلل علیه و آلهو هادیاً. پس مراد پیامبر    معنا نداشت تعریف کند از حسان بن ثابت که گفته بود: اماماً 

. حاال مدام نگویند چنین چیزی نیست، یکی از این جوجه وهابی ها اخیراً  موال می گوید شعر حسان مشهور استباز در رساله دیگر در معنای  

مگر می توانی با دست   .ی می گویند اشعار حسان مشهور استسال قبل شیعه و سن  ۱۱۰۰  کتاب نوشته است که اصالً چنین چیزی نبوده. آقا

در کلمه معنای موال به معنای امام  «شعر حسان مشهوٌر فی ذلک.»: ؟! می فرمایدمانع روشنایی آن شوی اشتن جلوی نور خورشیدگذ

اهلل . والجمل و النصره فی حرب البصره کتاب دیگر دارد به نامیک  .الموالکتاب دیگری دارد، تحت عنوان  «هو شاعر رسول الله»است و 

گوید این عالم شیعه دویست تا میذهبی متعصب  یید. نه امنیتی داشتند، نه امکانات مالی و نه مشوقی داشتند.أ ها مؤید بودند و مورد تاین

طوری  و شروع می کند به تعریف از ایشان که چ ندیدم کدامشان را هلل من هیچگوید الحمدشته، بعد هم به عنوان خوشحالی می کتاب نو

بعد که می  .و ایشان را آزمایش می کردگزینش می کرد، خودش می رفت به محل کار بچه ها طوری طلبه جذب حوزه می کرد و چایشان 

 بافی، روزی چقدر به او می دهند؟ فرض کنید قالی .کار می کندجا ببینید چقدر این .درش را احضار می کردپ  ،دید باهوش وتیز هوش است

 های ذهبی است. هزار تومان به او می دهم، این حرف دو من روزی .گفت او را به حوزه من بیاورمی .رض کنید روزی هزار تومانف

تا از شاگردان شیخ مفید را   دو  شاگردانش معموال نخبه بودند. یکیا جان و قدرت دهد. و  علمیه تشیع ر  گوید به این وسیله توانست حوزهمی

شیخ مفید   «مقنع». ببینید شیخ طوسی در درس ایشان در چه سالی شرکت کرد و کتاب  شریف رضی،  سید مرتضی،  شیخ طوسیاسم ببرید،  

ببینید در چه تاریخی بود و سن شیخ طوسی چقدر  ،کتب اربعه است که یکی ازتهذیب االخبار ح داد. اسمش شرح کتاب مقنعه است. را شر

وقت  نج داشت که استادش رحلت کرده بود، شاگردان نخبه داشت و آن. بیست و پ رسد پنج سال نمی ه سال، به بیست وس بود؟ بیست و

 نوشته بود.  خودش هم چقدر کتاب

معروف است به  ،یک شعر دارد بائیه سید حمیری شرحدر  436ید مرتضی، آورده. بعد از آن آقای س در کتاب جمل باز هم همین معنا را

از آن کراجکی. من سفارش می کنم به شما عزیزان  جا قضیه حسان را نقل می کند بعدآن ،شعردِعبل به طاعیه، باعیه شرح داده .شعر بائیه
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 .واقعا شگفت است ،شگفتی ها( است. این شگفتی ها را جمع کرده)التعجیب ، اسمش کتاب کنز الفوائد کراجکییک کتابی ملحق است به 

مویین به قاتالن امام حسین جا نقل می کند راجع به هدایایی که حکومت اُ ی آنواقعا چیزهایی است که انسان متحیر می ماند، یک قصه ا

جا اگر بگویم از بحث می مانم. مرحوم کراجکی صاحب کنزالفوائد و التعجیب می گوید که این .خیلی مهمی است قصه .می دادند علیه السالم

یعنی   «الرکبانصارت به  »  یعنی شعر حسان ابن ثابت را به شرق و غرب عالم بردند. تعبیر  «ِاَن شعرحسان هذا قد صارت به الرکبان»

 .امام است علیه السالم متضمن این است که امیرالمؤمنین شعر حسان «و قد تضمن » :عالمگیر شد، همه مطلع شدند. کراجکی می گوید

ه امامت و ریاست علی ابن یعنی چه؟ این اشعار در برگیرنده اقرار ب «تضمن االقرار به امیر المؤمنین باالمامه و الریاسه علی االنام»

واستغناوه  »نیاز داشتند  علیه السالم. همه به علی «احتیاج الکل الیه» :گویدمیچه می گوید؟ او فرایدی  تمام بشریتبر  علیه السالم یطالباب
 «دلیل علی انه امام الکل في الکل ، استغنائه عن الکل ، و احتیاج الکل الیه» .از همه بی نیاز بود علیه السالمو علی  «عن الکل

کسی چیزی  موال از حتی دشمنان نقل نمی کنند که مثال .اصال در جایی نیست .نمی کرد همه به او رجوع می کردند و او به احدی رجوع

  ، اولی هم همین را گفته، سومی هم همین را گفته »لوال علی«گفتند فالنی هفتاد مرتبه گفته  ال کردند وؤپرسیده باشند ابدا، دیگران س

 صلی اهلل ومصطفی از محمد  بله .از کسی پرسیده باشد علیه السالمابیطالب جا برای من بیاورید که علی ابن  اتی نداشتند، ولی یکبالخره اطالع 

 کالضوء صلی الله علیه و آله أحمد من أنا» چه بود؟ ماه وخورشید صلی اهلل علیه و آله به پیامبر علیه السالم. صبح اشاره کردیم نسبت علی علیه وآله
 کس دیگری بپرسد ابدا. شکی در این نیست اما از  «الضوء من

ثابت  گوید. آقای حسان ابنمی «لما مدحه بذلک الیوم غدیر»بر همه  علیه السالم المؤمنینکه دلیل است بر امامت امیر ایشان می فرماید

 صلی اهلل علیه و آله اکرم  و پیامبر    «اماما  و هادیا»  امامت به ریاسترا مدح کرد به    علیه السالم، امیرالمؤمنین  صلی اهلل علیه و آله  در حضور پیامبر اکرم

ما نصرتنا بروح القدس    ال تزال یا حسان مؤیدای فی مقاله، وقال له :  فصوبه النب»بلکه تاییدش کرد.  نگفت نه مقصودم این نبود،  
که حسان کته ای و اشاره ای بود، علم غیب . ضمنا این یک نکه طرفدار ما باشی یید کرد و فرمود تا زمانیأ یعنی حرفهایش را ت «.بلسانک

. از خداوند عزوجل ثبات را بخواهیم که خدایا ما را در این عقیده ثابت بگردان. ما شوی و شد. به خدا پناه ببریم تو یک روزی منحرف می

اال رفته و حنشسته بودند.  علیه السالمامام جعفر صادق  ود. سر سفرهها عمامه سرشان ب شناسیم؛ در دوران خودمان دیدیم کسانی مدت می

ر این آقا تا کجا . دیگدهند  نوبل بهش می  یزه. جاطرف آب رفته  . یا یکی دیگر آنخورد  ها را می؟! و نان آنطرفدار ابن تیمیه شده. قحطی آدم

. شوند؟ آیه خواندید . یهود کی از کسی راضی میه و پشت سر چقدر از این راضی اندشد نوبلی که معموال به یهود داده می رفته که جایزه

. به خدا پناه خودشان شدهیعنی پیرو  ،حاال که از این آقا راضی شدند «بقره 120 لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم.»

 مانم. می ،ید که تاریخچه اش را بخواهم بگویممتاسفانه حسان لغز بریم. می

بودند. البته در  علیه السالممنین ؤ، خود موال امیرالمند و غدیر را در فرهنگ شعر بردندیکی دیگر از آن پنج نفری که راجع به غدیر شعر گفت

  :. در نامه نوشتهنوشت ه السالمعلیؤمنین . جریان این است که معاویه علیهما یستحق نامه ای به امیرالم دوران خالفت ایشان

پدر من در دوران جاهلیت   .کان ابی سیدا فی الجاهلیهفضیلت هایش چه بود!    موال نوشت که من فضیلت هایی دارم!به   «!اننی فضائل»

همراهش   ،با او فحشا کندخواست فاحشه ای را ببرد و    قدر سخی بود که وقتی می  ! ابوسفیان آنگوید  . راست میآقا بود. پدرش ابوسفیان بود

ری را داشت که با هند ازدواج کرد، نقدر هوای بچه و بچه داآ! ابوسفیان برد! دست و دلباز بود دیگر عمروعاص و دو سه نفر دیگر را هم می

ند کار زیاد خود ه  ! وخواست زود بچه تربیت کند. مالمتش نکنید  ! آخر عجله داشت و میگویند  . خودشان میسه ماه بعد معاویه به دنیا آمد

برد و  . اسم سه تا را میچهار نفر گفتند بچه ماست ،به دنیا آمد. وقتی خود معاویه گویند ها را خودشان می! این داشت و مشتری فراوان

 . تا ادعا کردندگویم. فالنی، فالنی، فالنی و یک مرد. چهار برد که بعد به شما می چهارمی را نمی

نویس . سناریوانور عکاشه. بنویسید و از اینترنت در بیاورید. اسم شخص و نویسنده اش را مقاله ای در مصر چاپ شد ،نقل کردمبرایتان قبال 

! داران، سران لشگر و کشور شدند، استان. چطور شد که حرامزاده ها امراءابناء الزنی کیف صاروا امراء المسلمین .  هم هست. مقاله اش این است

د دو هفته راجع به این صحبت برد که من این را سه سال قبل عنوان بحثم را بحث خارج از کالم قرار دادم و شای اسم چندین نفر را می

 طرف نمی  علیهم السالم با اهل بیت ،داشتند ، سه و چهار پدر داشتند و اگر نمیکه معموال حداقل دو پدر کردم. روی سایتم در کالم هست

 . شدند
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. اگر با کسی شما شیعه ها تندید»وهابی ها با من در لبنان بحثش شد. گفت: از دوستان نقل کردم که یکی از این  من صبح در جمع بعضی

 ،مدر کتاب هایتان نوشته عبیدالله بن زیاد هفده تا بابا داشته و حاال که تحقیق کردی» :گفت «.نه» :گفتم « .زنید چپ شدید به سیم آخر می

  . می دانستیم چند تا پدر دارد  نمی  ،گفتیم دعی بن دعی حرامزاده است  ! ما فقط می خدا پدر و مادرت را بیامرزد»  :گفتم«  !یازده تا بیشتر نبود

 علیه السالممنین  ؤ! حاال معاویه برای امیرالمابایی هم ندارند، داشته که داشته «.نه تا به معلومات ما اضافه کردی  . ولی حاال شماگفتیم دو تا دارد

دا  »و  «.پدرم در جاهلیت آقا بود» :ویسد و می گویدنامه می ن ِبي َسِیّ
َ
َضاِئَل َکِثیَرة  َکاَن أ

َ
ِة َو  ِفياْلَحَسِن ِإَنّ ِلي ف ِصْرُت َمِلکا  اْلَجاِهِلَیّ

ْساَلِم  ِمیرُ »اه هستم. « من هم االن شِفي اْْلِ
َ
 أ

َ
ا َقَرأ َلمَّ

َ
ِه َو َخاُل اْلُمْؤِمِنیَن َو َکاِتُب اْلَوْحيِ ف َنا ِصْهُر َرُسوِل اللَّ

َ
علیه الّسالم  اْلُمْؤِمِنیَن َو أ

منین ؤمنان هستم. محمد ابن ابی بکر مگر خال المؤهستم یا نسبت با ایشان دارم و دایی م  علیه و آلهصلی اهلل من داماد پیامبر «اْلِکَتاَب َقاَل 

کدام آیه را تو نوشتی؟ اصال  «و کاتب الوحی»منینی برای شما ارزش دارد که در خط شما باشد. ؤخال الم پاره اش کردید! ه تکهنبود ک

آن هم  ،ای بنویسی برای طایفه ندخواستمی صلی اهلل علیه و آلهای بود پیامبر  ای بود! نامه که وحی را تو بنویسی. بابا نامه کی مسلمان شدی

خورد. هر دفعه  وعده غذا می   ۷زی  رو» :گویدمیابی الحدید    ودی. معاویه به خوردن معروف بود.مشغول خوردن ب  .چون تو نیامدی  ،موفق نشد

گفت: بردارید  طور می کرد. بعد هم ایندفعه عوض می ۳بستند. هر وعده اش می  گذاشتند. پیشبند به سینه های بزرگ جلویش می  پاتیل

خدا  . آن بندهمن هواء الدنیاکند.  فضیلت فروشی علیه السالمخواهد به امیرالمؤمنین این می «شکمم سیر نشد.  ،فکم خسته شد بردارید.

  مثال پشه است که روی درخت بزرگ و تنومندی نشسته و به درخت می » :فرمود علیه السالمجسارت کردن. امام  علیه السالم شروع کرد به امام

گوید: دهد. میموال جوابش را می «من از آمدن تو خبر نداشتم تا برسد به رفتنت.  :گویدر. درخت میخودت را نگهدا  .خواهم پرواز کنم  می  :گوید

ْکَبادِ »
َ
آِکَلِة اْْل  ِباْلَفَضاِئِل َیْفَخُر َعَلْیَنا اْبُن 

َ
این پسر هند جگرخوار است که جگر حمزه را درآورد و سیخ کرد و کباب کرد و خورد. این  «؟أ

 کشد؟!خوار فضایلش را به رخ من میپسر هند جگر 

ْمَلی َعَلْیِه 
َ
 :َیا ُغاَلُم اْکُتْب ِإَلْیِه َو أ

ي  َهَداِء َعمِّ ُد الشُّ ِخي َو ِصْهِري َو َحْمَزُة َسیِّ
َ
ِبيُّ أ ٌد النَّ  ُمَحمَّ

ي  مِّ
ُ
ِذي ُیْضِحي َو ُیْمِسي َیِطیُر َمَع اْلَماَلِئَکِة اْبُن أ  َو َجْعَفٌر الَّ

ٍد َسَکِني َو ِعْرِسي َمُشوٌب َلْحُمَها ِبَدِمي َو َلْحِمي َو ِبْنُت مُ   َحمَّ
ْحَمَد َوَلَداَي ِمْنَها َفَمْن ِمْنُکْم َلُه َسْهٌم َکَسْهِمي 

َ
 َو ِسْبَطا أ

َواَن ُحْلِمي 
َ
ْساَلِم ُطّرا  ُغاَلما  َما َبَلْغُت أ  َسَبْقُتُکْم ِإَلی اْْلِ

ِذي َلْن ُتْنکِ  َنا اْلَبَطُل الَّ
َ
 ُروُه ِلَیْوِم َکِریَهٍة َو ِلَیْوِم ِسْلٍم أ

ِه َیْوَم َغِدیِر ُخٍم  ْوَجَب ِلي َواَلَیَتُه َعَلْیُکْم َرُسوُل اللَّ
َ
 َو أ

ِتِه ِلُحْکِمي َفَهْل ِفیُکْم َلُه َقَدٌم َکَقْدِمي  مَّ
ُ
ْوَصی ِبي ِْل

َ
 َو أ

 ْیِر ُجْرِمي َفَوْیٌل ُثمَّ َوْیٌل ُثمَّ َوْیٌل ِلَجاِحِد َطاَعِتي ِمْن َغ 
 

َیِمیُلوَن َمَعُه َنْحَو  اِم فَ ْهُل الشَّ
َ
ُه أ

ُ
ْقُه َیا ُغاَلُم اَل َیْقَرأ  ُمَعاِوَیُة اْلِکَتاَب َقاَل َمزِّ

َ
ا َقَرأ َلمَّ ِبي َطاِلبفَ

َ
 اْبِن أ

که در آن اشعار اشاره به موالیی بود که در روز  غالم، کمی از فضایل من را بنویس. اشعاری فرمودند حضرت نویسنده داشت. ای نویسنده

یا خداوند عزوجل والیت مرا بر  صلی اهلل علیه و آلهشعر است. پیامبر اکرم  این تتمه  «و اوجب لی والیته علیکم»غدیر و به معنای امامت بود. 

ِه َیْوَم َغِدیِر ُخٍم »؟ . کجاصلی اهلل علیه و آله مبرغشما واجب کرد. کی؟ پی ْوَجَب ِلي َواَلَیَتُه َعَلْیُکْم َرُسوُل اللَّ
َ
َفَوْیٌل ُثمَّ َوْیٌل ُثمَّ َوْیٌل ». «َو أ

ظلم به  سنگینِ که پروندهکنند در حالیقات میسه بار فرمودند. وای به حال آن کسانی که خدا را مال «ِلَجاِحِد َطاَعِتي ِمْن َغْیِر ُجْرِمي 

قدر  خواهم بروم در اتاق درب را ببندم، تنها باشم و آنگوید میشان است. به من ظلم کردید. خدا رحمتت کند عالمه امینی. می دست ،من

ا بخوانم و عرضم را در این این چند شعر ر «.ظلمت بعدد الحجر والمدر»: فرمایدگریه کنم. خود موال می علیه السالم بر مظلومیت علی

 ند.جا شروع کرد ز اینا علیه السالممنین ؤالمام کنم. بنویس برای معاویه. امیرماول ت جلسه 
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ِخي َو ِصْهِري»
َ
ِبيُّ أ ٌد النَّ روند. اال میتنه ب ۲اید درخت خرما گاهی از روی خود اصل یعنی چه؟ دیدهپیامبر برادر من است. صهری  «ُمَحمَّ

ی الّناِس ِمن َشَجرٍ و ساِئُر  َشَجَرة واِحَدةَعِلٌیّ ِمن  و أنا». گویند صهربه این می صلی اهلل علیه و گویی؟ نبی مکرم رماید چه میفمی« .َشَتّ

با مالئکه هم  هامن است. و ما هر دو از یک درخت هستیم و حمزه عموی من است. جعفری که دو بال به او داده شده و در آسمان برادر آله

است. او دختر  علیها السالم ، همسر من است. آرامش من فاطمهعلیها السالم فاطمه ،صلی اهلل علیه و آله من است. دختر پیامبر او برادر ،پرواز است

های من  ها بچهدو تا پسر دختری دارد. آن صلی اهلل علیه و آله امبرمن است. پی وجودِ ،وجود او گوشتِ ،پوست ،است. خون صلی اهلل علیه و آله پیامبر

امامت بر شما واجب شد. چه  ،جلوتر از همه اسالم آوردم. والیت من .کردم یدستدارد؟ از همه پیش ،هستند. کی این امتیازاتی که من دارم

ها  تا شامی پنهان کنید این نامه را :گفت ،وقتی معاویه نامه را خواند» :گوید. کجا؟ یوم غدیر خمی. بعد میصلی اهلل علیه و آله کسی؟ رسول خدا

 تا به امروز.  ها زدندرا این استارت پنهان کردن «روند.می علیه السالم طالببه طرف علی ابن ابی ،انندآن را نخوانند. اگر بخو 

نیایند و ها از این حقایق بی اطالع هستند عزیزان. ماهی نیست که چند گروه از اهل سنت ما یا از ایران یا از کشورها دیگر به دفتر ما   خیلی

کرد که ما چرا از این با چشم پر اشک رفته. و خودش را نفرین می، جا رفته شان که از این داند هر کدامبا ما بحث نداشته باشند. خدا می

تی که دفتر ما هم سر زد. تمام تبلیغات االظهر زیر نظر او بود. وق ،یس سازمان تبلیغات االظهر مصر آمده بود قمئحقایق بی اطالع هستیم. ر

اقتدا کرد. نهار هم با هم خوردیم. چند نفر هم بودند. بعد   ،. نماز هم که با هم خواندیمکرد  شت میهی یاددا  ،یک مقدار با هم صحبت کردیم

به   ،خواهد از قم بروم. گفت این حقایقی که در این چند دقیقه برایم گفتیدلم نمی» :گفت .سرش را نزدیک گوشم آورد ،که خواست برود

ما باید  ،طور هستند ها آنحاال که آن «آشنا بشوم. السالم مهیعل تو را به خدا کاری کن که من قم بمانم و با حقایق اهل بیت .نیده بودمعمرم نش

ها سالم  خواهید این نسل اگر می ها برسانیم. به نسلتوانیم  ر نحوی که میرا، غدیر را به ه علیه السالمتالش بکنیم. فضایل امیرالمؤمنین 

 بماند، پافشاری کنید و از غدیر با تمام توان تبلیغ کنید.

 

 والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته
 

 

 
 

 

 
 
 

 


