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 بسم الله الرحمن الرحیم
 الله علی محمد و آله الطاهرین یالحمد الله رب العالمین و صل

 سیما امام زماننا روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا
 

تسبیح علیه السالم خواندند و برای معاویه فرستادند که در آن غدیر و والیت و امامت امیرالمؤمنین  علیه السالماین اشعاری را که امیرالمؤمنین 

علیه نفر از علمای اهل سنت این اشعار امیرالمؤمنین  ۲۶اند. اگر اشتباه نکنم  شده بود را هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت نقل کرده

  :اند هایشان نقل کرده ا در کتابر السالم
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مما »، السالمه علی یعنی اشعار امیرالمؤمنین. «ان هذا الشعر» :گوید جلسه قبل خواندم را نقل کرده است. بعد می تمام شعری را که من
لیعلم مفاخره  »باید این شعر را حفظ کند.  ،را دوست دارد علیه السالمهرکس که علی « یجب علی کل احد متوان فی علی حفظه

 چه افتخاراتی در اسالم دارند. علیه السالم طالب تا بدانیم علی ابن ابی« االسالمفی 

  ۶۰۵ابن الشیخ متوفای  -۲

َمکاُنُه علی» :دارد که آنجا می گوید الفباءکتابی به اسم 
َ
ُه َسنّی »رفیع است.  علیه السالمیعنی جایگاه علی  «اّما علّی ف

ُ
خیلی  «َو َشَرف

َم  »باشرافت است.   ُل َمن َدَخَل ِفی ااِلسالم َو َزوُج فاِطمه ِبنِت الّنبی و َقد َنظَّ  «فی َابیات ُمفاَخَره َو َذکَر فیها َمآَثَره   )خود موال(اوَّ
آن وقت بعضی از دشمنان به مفاخره  :)اسم نمی برد( می گوید «حین فاَخَرُه َبعُض ِعداه»طی ابیاتی گفتند.  موال فضائل خود را در

کسی با ایشان مفاخره کرد که به گرد پای او هم  «ِمّمن َلم َیبُلغ ُمداه» :بود که اسم نمی برد. می گوید معاویهبرخواستند. آن دشمن 

ه و ...ف»نمی رسد.  ه َو ِبَجعَفر ِابِن عمِّ : موال در آخر بیت فرمودند د:بعد اینجا این جمله را می آورد، می گوی «قال َیفَتِخُر ِبَحمَزه َعمِّ

 شما والیت من را واجب کرد.  بر «َفَاوَجَب لی ِوالَیَتُه َعَلیُکم رسوُل الله َیوَم َغدیِر ُخم»

ُیریُد ِبذِلَک َقوُل  »، «َاوَجَب ِوالَیَتُه َعَلیُکم»از  علیه السالممراد علی بن ابیطالب  :قبل می گویدسال  ۸۰۰سال،  ۹۰۰ابن الشیخ آقای 
 ، پیامبر اکرم والَیَتهُ   :فرمود  علیه السالمعلی بن ابیطالب    .است. اینها را کنار یکدیگر بگذارید  «َرسوُل الله، َمن ُکنُت َمواله َفَهذا َعلّی َمواله

... پس استدالل   َمن ُکنُت َموالهوالیت او را به من و بر شما واجب گردانید که از من تبعیت کنید. اشاره به این جمله است:    صلی اهلل علیه و آله

 والیت و رهبری است. لهأ مراد از موال دوستی نیست، مسکردند به این جمله که 
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 کند.. او نیز ابیات را نقل میالمجتنیبه نام کتابی دارد وی 

  ۶۲۶آقای یاقوت الحموی متوفی  -۴

دباءدر 
ُ
 کند. ، این را نقل میمعجم اال

شیعه   ینفر از علما 11اسم  آقای امینی  جا مرحوم    کنند. از شیعه الی ماشاءاهلل. در ایننفر این را نقل می  ۲۶پس از اهل سنّت عرض کردم  

که استاد ابومنصور طبرسی  ،  روضهدر  ابن فتّال نیشابوری    ،کنز الفوائددر کتاب    کراجکی  ،شیخ مفیدآورند که این اشعار را نقل کردند.    را می

کتاب نابی دارد به نام علی بّیاضی ، تجارب السّلفدر  نخجوانی، کشف الغُمّه، أربَلی در ابن شهر آشوب ،احتجاجاست در ابن شهر آشوب 

 . آنجا این اشعار را میاین کتاب کمتر مطرح استکند ولی حیف که غوغا می علیه السالممنین ؤکه در اثبات والیت امیرالم لمستقیم الصّراط ا

 ! کندچه تعبیری می مجلسیاز شیخ امینی عالمه . مجلسیرسد به  می آورد.

باب االئمه  مجلسی)صلوات بفرستید(. با مجلسی طرف نشوید. مجلسی از شخصیت های نادر روزگار است.  «المجلسُی العظیم»می گوید: 

شیخ . اسم شان چه بود؟  کند از صاحب جواهر  در ماده جََلسَ قضیه ای را نقل می  .را نگاه کنیدسفینه البحار شیخ عباس قمی  است. کتاب  

علمایی است، نشست علماست. دربان هم ایستاده و هرکسی   بینم مجلس  شبی خواب می: یک  . ایشان در درس فرمودندمحمد حسن نجفی

دیدم علمای شیعه از زمان اول تا زمان خودش سال   ،بفرمایید. وارد شدم  :دهید؟ گفتند  گفتم: اجازه می  دهند، من دم در رفتم و  را راه نمی

گفتم چطور  .بود. تعجب کردمعالمه مجلسی . در صدر آن مجلس . همه بودند..شیخ مفید ، شیخ طوسی همه آنجا جمع هستند؛ 1۲۶۶

معروف است. باب االئمه به ان مجلسی نزد امام «هذا َمعروفٌ عنَد األئمة ِبباِب األئمة»صدرنشین و از همه جلوتر است؟ به من گفتند: 
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وری ط ندیدم که نسبت به کسی این الغدیر. من در تمام این کتاب شریف المجلسی العظیمکند؟  رَحِمُهُمُ اهلل چه تعبیری میشیخ امینی 

 کسانی هستند که این قضیه را نقل کردند.ابوالحسن شریف ، سید علی خان نجفیتعبیر کند. 

را کنار لیه السالم عشود علی  را بپذیرند. نمی علیه السالم شان سخت است که والیت امیرالمؤمنین ای متأسفیم برای بعضی از آقایانی که برای

گوییم امام اول  را قبول دارند. ما میعلیه السالم بین همه مسلمین مشترک است. همه به عنوان امامت علی  علیه السالمگذاشت. امیرالمؤمنین 

رند. ب کنند؟ دست می ، دروغ گفته است. چکار میاشتباه کرده علیه السالم ویند استغفراهلل علیتوانند بگ گویند چهارم. دیگر نمی ها می آن

وصیت کرد که با من بیعت  صلی اهلل علیه و آلهغدیرخم. پیامبر اکرم  غداة« اصلش چیست؟ و اوصانی النبی علی اختیار ببیعته غداه»

غد برحم.  ةغداگویند  غدیرخم. اینها می غداةآن چیست؟ « غد برحم ةببیعته غدا»ها دست بردند )صبح غدیرخم( این ةغداکنند در 

که در مصر چاپ شده، همینها را هم دست  «ثمار القلوب»دهد؟ این چاپ های مصر است و متأسفانه کتاب  یعنی چه؟ این چه معنایی می

به تو ربطی ندارد. کسی که فهرست  ،برده و در فهرست اعالم اسمی از غدیر خم نیاورده است. حاال غدیرخم درست است یا درست نیست

 و همین کلمه را هم نیاورده اند! ینها را باید بیاورد. اما از این کلمه ترسیده اندا ،نویسد می

، اشعاری دارد و دعبل خزائیکه شرح حال مفصلی هم دارد. دعبل خزائی مرحوم  .برم بعد، فقط یکی از آنها را هم اسم می طبقه یشعرا

   معروف است.! اشعار تائیه است و علیه السالمنخواند مگر بر امام رضا 

 و قد ماَت عطشاناا بشَطّ فراِت    /  أفاطُم لو خلِت الحسین مجدالا 
ْجَریِت َدْمَع الَعِیِن ِفي اْلَوَجناِت   /   إذن للطمِت الخَد فاطُم عندُه 

َ
 و أ

 :نقل می کنم. دعبل می گویدرا ابراهیم بن محمد حموینی شافعی در اینجا من قضیه  .علیه السالمتا می رسد به مسئله والیت امیرالمؤمنین 

امام به  «َمْنِزُل َوْحيٍ ُمْقِفُر َاْلَعَرَصاِت َو َمَداِرُس آَیاٍت َخَلْت ِمْن ِتاَلَوٍة »این ابیات را سرودم.  علیه السالم الرضابن موسی برای موال علی 

در طوس هم یکی از اهل  «بطوس یالها من مصیبهو قبر »فرمود:  .: می خواهی دو بیت هم من اضافه کنم؟ گفتم بفرماییدندمن فرمود

حتی  »و این مصیبت هست تا  «الحت علی االحشاء بالّزفرات»دل می سوزد!  . چه مصیبتی!به خاک سپرده می شود علیهم السالمبیت 
. یفرج عنا الغم و الکربات یبعث را بفرستد  علیه السالمتا خدا مهدی  این ناراحتی و گیر ما هست .این غصه در دل ما هست« الله قائماا

امامی خارج می شود و ظهور  «خروج اماٍم ال محالته واقع»: تا به اینجا باز رسیدم می گویددعبل و غم را برطرف کند. که فرج و هم 

ه و البرکات»قطعاً!  باید، .می کند خیلی گریه کرد. صحبت امام  ین را خواندم، دیدم امامگفتم: کیست این امام؟ ا «یقوم علی اسم اللَّ

 «بکا بکاءا شدیدا» گریه کرد. علیه السالمامام رضا  شد، علیه السالم زمان

بکا بکاءا »که می رود،  علیه السالم دعای ندبه را سعی نکنید تضعیف کنید. ندبه نام امام است، اوصاف امام است. اسم امام، پیش امام رضا
خروج امام ال محالة » این حرف، حرف تو نبود. تو نمی توانستی بگویی «یا دعبل نطق روح القدس بلسانک»ثم قال:  «شدیدا

ه و البرکات اسم بردی و گفتی آقایی خروج «  أتعرف من هذا اإلمام»  این را روح القدس به زبان تو انداخت.  «واقع یقوم علی اسم اللَّ

یکی از شما قیام  ؛یعنی نه «قلت ال، من نمی دانم، إاّل أنی سمعت خروج امام منکم»می کند و ظهور می کند، می دانی کیست؟ 

االمام بعدی ابن محمد و بعده علی و بعد علی إبنه و بعد الحسن ابنه » می کند و زمین را پر از عدل و داد می کند. فرمودند:
 « و هو المنتظر ةلحجا

 ،ر کردوقتی ظهو  «المطاع فی ظهوره»تعبیر منتظر کرده است.    علیه السالم از امام زمان  علیه السالم این تعبیرات از خودشان است. امام رضا

أّما متی یقوم فإخبار عن »پرسید آقا کی ظهور می کنند؟ فرمود:    «فیمال أرض قسطاا و عدالا و أّما متی»همه از او اطاعت می کنند،  
مثله کمثل » علیه السالمعصرمثل امام  «مثله»فرمود:  نقل کرد، صلی اهلل علیه و آله پیامبریعنی توقیت و در توقیت پدرم از جدم از « الوقت

ان شاءاهلل.  را نگویی امروز است، فردا عجل اهلل تعالی فرجه الشریفاست. قضیه حضرت مهدی  قیامت یک دفعه« الساعة ال تأتیکم إال بغتة

والیت کرده است.  اشاره به دعبلامیدوارم فردا باشد. اما بگویی قطعًا فردا است، دروغ می گویی، نه توقیت نکن. خالصه در این اشعار آقای 

 مأمون «و هو بخراسان ولیعهٍد مأمون و أحضر مأمون» علیه السالم رفتم خدمت امام رضا ،عار را گفتموقتی این اش می گوید:  دعبل

ها»تم من شعر بلد نیستم. شعر تائیه! گفتم شعر بلد نیستم، گف ،«برای ما اشعار بخوان دعبل» :احضارم کرد و گفت  مأمون ، فورا «ما َعَرفُ

آمدند.  علیه السالم امام رضا «فلم یک اال ساعه حتی حضر» را احضار کرد، الساعة ال تأتیکم إال بغتةمثله کمثل  علیه السالم امام رضا
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 گفت من اصال شعری، چیزی بلد نیستم. امام .را بخواند»تائیه« ز دعبل خواستم شعر و گفت آقا من اعلیه السالم رو کرد و به امام رضا  مأمون

استحَسَنها»شروع کردم به خواندن شعر.  «فاخذت فیها» :دعبل اشعار را بخوان :به او فرمود علیه السالم
َ
َاَمَرلی  » خوشش آمد. مأمون «ف

ُقلُت پنج هزار سکه طال به من داد. می شود؟  چقدرتقسیم بر ده کنید،  .، پنجاه هزار درهم به من داد «ِبَخمسین َالف درهم
َ
 ، امام رضاف

ان  »  .عرض کردم من یک چیز دیگر از تو می خواهم  علیه السالم  به امام رضا  !گفتم سیدی  .ین مقدار یک خورده کمتر دادندهم هم علیه السالم
ثم »امام قبول کردند.    تا کفن من باشد.«  لیکون کفنی»  خواهم  را من میهای خودت  یکی از پیراهن  «رایت ان تهبنی شیئا من ثیابک

امام پیراهن شخصی خودشان و . من شفع یعنی حوله «عشف  من و» دنپیراهنی را که همیشه به تن داشت «دفعنی قمیصا قد ابتذله

را حفظ کن چون حفظ تو در این است.  را حفظ کن. این پیراهن پیراهن «وقال لی احفظ هذا تحرس به»حوله را به من دادند 

گفتم می  ،یمحرکت کرد .پاکتی به من دادند و مرا سوار بر مرکبی کردندصله یک  «ثم دفع لی ذو الریاستین»، ندنفهمیدم چه گفت

راهزن بعضا )اینجا طایفه اکراد( که کرد   «َخَرَج علینا االکراد»های مازندران    پولی هم به من دادند. همین طرف  .خواهم به عراق برگردم

 .چیزی داده بودند که روی سرم بگذارم  به من  ،ران هم می آمدبا  «فکان ذالک الیوم یوم مطیرا»فتند  چه داشتیم گرریختند و هر  ،بودند

فقط یک پیراهن توی راه پوشیدم و فقط این را  ،هرچه داشتم بردند «فبقیت فی قمیص خلق» نمی دانستند این چیست، حاال فهمیدم

این بود که حوله و  ،اراحت می کردن ست دادم و بیشترین چیزی که من راسفانه که همه چیزم را از دأ مت .هوا هم نسبتا سرد بود .داشتم

این ها را نگه دار  » ند:فکر می کردم که آقا به من فرمود «متفکر فی قول سیدی» .پیراهنی که آقا به من داده بودند را هم از من گرفتند

طور با خودش زمزمه می ها آمد پیش من ایستاد و همین گفت یکی از این راهزنمی .بردند ،این یعنی چه؟ هرچه بود «.تا تو را حفظ کند

 می خواند.  چه می خواند؟ همین شعر مرا .کرد ایستاده بود زمزمه می .شعر می خواند کرد و

این اشعار راجع به اهل بیت   .وگریه می کرد  خواندمی ه بود و همین اشعار مراایستاد  .همه جا می رفت .ببینید شعر مثل بمب صدا می کرد

علیهم  تعجب کردم، راهزنِ دزدِ، مرید اهل بیت «فلما رایت ذالک منه عجبت»می خواند وگریه می کرد،  .او راهزن بود .است علیهم السالم

 اظهار کنم که م برداشت کها طمع ،مگوید این را که دیدگریه می کند؟ می می خواند و علیهم السالماست؟ شعر راجع به اهل بیت  السالم

، «لمن هذه القصیده »  آقا  گفتم  سیدی، به چه کسی؟ به راهزن  :بود. به او گفتم  علیه السالم  مقصودم حوله امام  .به من بده  ،چیزی که بردی

فیه »؟ دانی این شعر مال کیست می !وای به حالت :کیست؟ و چه ربطی به شما دارد؟ گفت این شعر مال .چه شعر قشنگی می خوانید
کس هیچ «هی اشهر به صاحبها من ان یجهل»مال کسی است که  گفت این شعر .ال می کنی؟ گفتم علت داردؤ، برای چه س«سبب

 .است آله صلی اهلل علیه و ل محمدآاست، شاعر زاعی دعبل خگفتم چیست و مال کیست؟ گفت مال  .که نداند این شعر مال کیستنیست 

راست  :گفت .که اسیر شما شدم من هستم :گفتم !نه :کیست؟ گفتدعبل  میدانی :مگفت ،این را که گفتم :گویدمی« جزاه الله خیرا»

 گوید. گفت: صبر کن می آیم. پیش رئیسشان رفت. می علیهم السالم. اشعار برای اهل بیت داریم دعبلما احترام خاصی برای  گویی؟ می

 ،چه از دیگران هم بردیدگفت به احترام این آقا هر است. رئیسشان آمد و دعبلدر این کاروان  ن کیست؟دانید در این کاروا می :گفت

 بفرمایید بروید. :. با احترام و سالم و صلوات گفتندگرداندند. همه را بربرگردانید

خریم هزار درهم؟ ابدا.   می :. هرچه مردم گفتندهم پیشش است  السالم علیه یدند که پیراهن امام. فهمبه قم آمد. قمی ها به استقبالش رفتند

گفتند پیراهن امام   ،کرد که یکی از جوان های به اصطالح داشی  . خالصه شعر را خواند و از قم داشت حرکت میدهم  . نمیهزار دینار؟ ابدا

. دید هیچ راهی ندارد، دوباره به قم برگشت. به صلی زدند و لباس را از او گرفتنددهی؟ کتک مف ، به ما نمیپیش توست علیه السالم رضا

. دهیم  ها گفتند ما پیراهن را به تو نمی. اینرسد  ها نمیما زورمان به این  .دهند  نمی  :. گفتندها بگیریدبزرگان و علماء گفت تو را به خدا از این

فت پس به من آستین امام را بدهید. گفتند . گها پول جمع کردند و به او دادند. همانخواهی برو  خواهی بگیر و نمی  . میهیمد  پولش را می

خانه . مشکل اول  و به رو است. دید با دو مشکل ربه همراه پول دادند و گفتند برو. به شوش آمد  را به او  علیه السالمآستین پیراهن امام    باشه.

 علیه السالمشم دیگرش هم در حال نابینایی است. از امام رضا  . مشکل دوم دخترش یک چشمش نابینا شده و چارو کرده و بردهاش را دزد ج

 ند:. فرمودخواهم  پیراهن می  ،خواهم  . عرض کرد نمی«دهم  پیراهن را هم به تو می»  ند:. فرمودبه او پول دادند  علیه السالم  پیراهن خواست، امام

. آن تیکه مین کردأ پول دوباره خانه اش را ت، با آن دید خانه اش را جارو زدند ،خورد. باز نفهمید. حاال که آمد به دردت می ،این پول را ببر

خواهید بگویید  . یعنی میشود. شب بست و صبح بینا شد را به چشم دخترش بست که گفته بودند نابینا می علیه السالم ای از پیراهن امام

 ؟ کمتر است علیه السالم شفایش از پیراهن یعقوب ثیر درأ ت علیه السالم اهن امام رضاپیر
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ائیه اش این جریان را که قصه ها و قضایای زیادی دارد، در اشعار تدعبل خزائی . این . بینا می شودیرتد بصیرافرماید  قرآن در دو جا می

در ایام   . روزی که به احتمالالقه داشتخیلی به ایشان ع   علیه السالم. امام رضا  رمسپا  گویم و رشته را به شما می . یک کلمه میکند  نقل می

بیا بنشین و برایمان روضه   .استعلیهم السالم  ایام حزن اهل بیت    ،جا بنشین. دلمان گرفتهبیا و این  دعبل  ند:امام فرمود  محرم بود، از راه رسید.

. امام از جا برخاستند و پرده زدند.  دنشست که روضه بخوان  علیه السالم  آمد و پیش امام  دعبل.  هستماصطالح امروز بانی اش هم من  . به  بخوان

. پرده گذاشتند و زن ها پشت پرده نشستند و دهیم . همین کاری که ما انجام می: بیایید و پشت پرده بنشینیدبه زن های خانه فرمودند

جا رسید:  شروع کرد اشعار خواندن تا به اینواهم قدری در مصیبت جدم گریه کنم. خ یم ،دلم گرفته :. فرمودندطرف بودند خود آقا این

 پیامبر اکرم  دختران  «بنات رسول الله فی الفلوات»،  ها پرده نشین اند، اینیزیدو ابن زیاد    اندختر  «بنات زیاد فی القصور مصونه»

 شت پرده صدای شیون زن ها برخاست.ناگهان از پ  ،. این جمله را که گفتصحرا و بیابان ها سرگردان هستند طور درهمان صلی اهلل علیه و آله

صلی اهلل علیه و اکرم  به قبر شریف پیامبر سالم اهلل علیهاو امام چه کردند که این جمله را از این شاعر شنیدند. فاطمه زهرا ! وا محمدا! محمدا وا

نازل شد که اگر بر روز نازل می  علیه وآله سالم اهلله مصیبت هایی بر فاطم «صبت علی مصایب لو انها»ویند: خطاب می کنند و می گ آله

که از شام بر می گردند، کنار قبر مادر  بعد از این سالمالعلیها . زینب کبری «صبت علی االیام صرن لیالیا» .به شب تبدیل می شد ،شد

افاطم ما لقیتی من عداکی و ال قیراط  »  یک دهم مصیبت های دخترت نیست.  ،مصیبت هایی که تو دیدیمی آیند و می گویند: مادر  
فی البالد »  ،کردی  نگاه می  علیه السالماگر به وضعیت زین العابدین    «و لو ابصارت زین العابدینا»بعد می گویند: مادر    .«مما قد لقینا

 ور سرگردان هستند.ط ت همینفرزندان «مشتتینا

 . با صدای بلند فریاد زدند و گریه کردند علیه السالمجا بود که آقا امام رضا این

 انا هلل و انا الیه راجعون 

به علی شد. اگر کسی   ،شد  علیه السالم. ظلمی که به حسین  علیه السالمطالب  ؟ نه؛ علی ابن ابیعلیه السالمترین چه کسی است؟ امام حسین  مظلوم 

اولین مظلوم عالم است؛  علیه السالمبر تو وارد شده. علی ابن ابی طالب  ،به تو زده. اگر مصیبتی به فرزندت وارد شود ،به فرزندت سیلی بزند

ود، کاری به موال غدیری نب . اگرچه چیزی را موال پس دادند؟ غدیر به همسرش زدند، به فرزندانش زدند و کاری نبود که نکردند. تاوان

بلغ مابلغ و کلف  . در این راه گام برداریمامیدوارم ما هم بتوانیم  باید تاوان پس بدهد! ،کند نداشتند. اما چون غدیر بود و پافشاری می
 ماکلف

 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 


