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 ِبسِم الله الرحمِن الّرحیم َو ِبِه َنسَتعین
ُه َخیُر ناِصر َو ُمعین َو َصّلی اللُه َعلی ُمَحّمد َو آِلِه الّطاِهرین  ِانَّ

َرَجُهم. َو َلعنَ  الّلُهّم َصّل َعلی ُمَحّمد َو آِل ُمَحّمد 
َ
 ِالی قیاِم َیوِم الّدین الله َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین ِمَن اآلن ةُ َو َعّجل ف

 ِالهی و َانِطقنی ِبالُهدی َو الِهمِنی الّتقوی
 

 رابطه غدیر با احادیث

علیه منین علی ؤحدیث غدیر با احادیث دیگر امامت و والیت امیرالم بحثی در رابطه با غدیر و حدیث وصایت شروع کردیم. سال گذشته رابطه 

آخر جلسه رابطه حدیث غدیر  ؛ رابطه حدیث غدیر با حدیث منزلت و درالعلم حدیث غدیر با حدیث مدینه را شروع کردیم؛ رابطه و السالم ةالصال

مجلس بطه با احادیث وصایت. ایشان در چند در رادارند  دو جلد کتاب مرحوم سید هاشم بحرانی  بود.    علیه السالممنین  ؤبا حدیث وصایت امیرالم

 ه بیایند در این روایات کار کنند،روایت، اما این ک  ۱۰۰. مجلس دوم  ر رابطه با احادیث وصایت را آوردندروایت د  ۱۰۰. در مجلسی  کار کرده اند

که حجم کار خیلی گسترده است  پیگیری کردیم. بماند اینباره  در اینیک کار هنری، دسته بندی، چینش منطقی، من دیدم نشده است. ما 

های  بخواهیم فهرست مطالب را با آدرس های آن بدهیم، شاید نتوانیم حجم بحث را در حد یک فهرست تمام کنیم. اما من سرفصلو ما اگر 

کنم که خیلی آن  کنم، سعی می پیاز داغ آن را کم می .کنیم یک ورود پیدا می به نویسم بعد یک کنم و می بحث را خدمت شما عرض می

 . کنیدمی پیگیری این مباحث را ان الحمدهلل اهل فضل هستید و را پردازش نکنم. خودت

هایی که   حدیث غدیر با حدیث وصایت است. من موضوعات بحث را برای شما عرض کنم که خودتان با این آدرس  رابطه  ،پس موضوع بحث ما

 فلذا می .مهندسی حدیث وصایت را تدوین کردیم نید. ما در واقع نقشهتوانید پیگیر مسائل باشید و تحقیق ک می ،کنم برای شما عرض می

 مهندسی پیگیر مباحث باشید. توانید بر اساس این نقشه

 بخش دنبال خواهیم کرد. یک بحث مقدماتی و دو بحث اصلی.  ۳این بحث را در 

 

 مفهوم شناسی وصایت :مبحث مقدماتی

 :دو بحث اصلی

و وصایت  ءمباحث وصایت در مصادر شیعه بسیار به طور گسترده آمده و مباحث وصایت اوصیا ،همانطور که در جلسه پیش عرض کردم 

ابطال اسناد،  .اند کوبیده ،منفی دارد و تا توانستند ثانیاً بیشتر جنبه  ،بسیار محدود اوالً ؛در مصادر اهل سنّت هم آمده علیه السالممنین ؤامیرالم 

سنت وجیه دالالت، تحریف و انواع و اقسام ضربه هایی که به احادیث وصایت خواستند بزنند. لذا اوالً نقل احادیث وصایت بسیار در مصادر اهل  ت

نیامده و بردند در کتاب های  آنهادر مسانید نیامده، در سنن  ،در مصادر دست اول اهل سنت صحاح سته به آن صورت نیامده .محدود است

و سیوطی  ،دوم و سوم بیشتر یا در الموضوعات بردند. در احادیث موضوعه این احادیث را مطرح کردند. همانطور که عرض کردم ،دمدست چن

 تمام احادیث را و بعضی ها کتاب مستقلی در جعل بودن و تضعیف این احادیث وصایت آوردند.  اند بردهابن جوزی دیگران مثل 

به سه جهت باید  ،در شیعی است. جهتش چیست؟ حاال عرض می کنم که ما باید به این پروژه بپردازیمحجم باالی احادیث وصایت در مصا

در کربال داشتم که این  علیه السالمسفانه عرض کنم اخیراً مالقاتی با تولیت آستان مقدس حضرت ابی عبداهلل الحسین أ بیاییم و ورود کنیم. مت

کاری انجام نشده که  علیه السالم تا حاال در رابطه با وصایت امیرالمؤمنین :ایشان گفتند .شان رساندیمیعنی با واسطه به ای .طرح را مطرح کردم

در مورد حدیث سفینه کتابی به  انجام نشده است. البته ،شده و احادیث دیگرو مرتب مثل کاری که راجع به غدیر مدون  ،یک پروژه کالنی

چیزی برایش باقی  ،وصایت را تثبیت کنید، خیلی سخت است. تا توانستند ،تازگی نوشته شده اما اگر بخواهیم از مصادیر سنی وارد شویم

ر با روایات دیگلغدیرش ادر همین  رحمت اهلل علیهمرحوم عالمه امینی نگذاشتند که این مستمسکی برای شیعه از مصادر سنی نشود. لذا ببینید 

عبقات االنوار مرحوم میرحامد  اما به اسم وصایت خیلی شفاف به آن پرداخته نشده است. در پرداخته اند علیه السالمبه فضایل امیرالمؤمنین 

ریرش کردند، رویش کار کردند و تححضرت آیت اهلل میالنی  حدیث ثقلین چهار جلد شده، حدیث نور یک جلد شده، اینطور که  حسین هندی  

، اما یک جلد است از ایشان  ۱۰دو جلد شده، حدیث غدیرش چند جلد شده که اصلش    ،چند جلد شده، حدیث سفینه یکی  العلم  ةمدینحدیث  
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که ایشان همه را روی مبانی اهل سنت کارکرده و روی کتب شیعه ورود نکرده. به نظر  جلد مستقل راجع به حدیث وصایت ما نداریم. با این

من خواسته ایشان ورود پیدا کند به احادیث وصایت از کتب سنی ها اما نمی شود کار را پیش برد و چیزی درآورد. حاال ما با رویکرد خاصی 

 هایش را عرض می کنم.  سرفصلبحث های رجالی، بحث های سندی که ورود پیدا کردیم به 

 وصایت در مصادر شیعی را ما در چند بخش دنبال کردیم. 

 می گویند امامت عامه، امامت خاصه. نبوت عامه، نبوت خاصه. مجموعه مباحثی که مربوط به امامت است، در امامت عامه مطرح می شود. 

 امام باید برتر باشد.  -۱

 امام باید معصوم باشد.  -2

 متعال باشد. امام باید منصوص از جانب خداوند  -۳

 امام باید علم لدنی داشته باشد.  -4

 امام باید علم غیب داشته باشد.  -5

 ویژگی هایی باید داشته باشد، اخالقی. زاهد ترین مردم، عابد ترین مردم و ... .

 اینها در مباحث امامت عامه مطرح می شود. 

و  علیه و آله صلی اهلل و امام بعد از پیغمبراست.  علیه و آله صلی اهلل و پیغمبرز بعد ا ءاوصیا، علیهم السالم مباحث امامت خاصه بر محوریت امامت اهل بیت

 .علیه السالم خلیفه او علی بن ابیطالب

 دلیل و فضایل و ویژگی هایش چیست؟  -۱

 ؟ نفرند چندصلی اهلل و علیه و آله  ، امامان بعد از پیغمبرصلی اهلل و علیه و آله بعد از پیغمبر ءاوصیا -2

 همه مربوط به مباحث امامت خاصه است.  اینها

و کتاب های دیگر در این قسمت داشتیم. موضوعاتی را که در بحاراالنوار    عمدتا بر محوریت  ،ی نسبت به احادیث وصایتتأملما آمدیم تورقی و  

 دسته بندی کردیم. من سرفصل هایش را در این قسمت عرض می کنم.  ،ب های ما آمدهدر کتا  علیه السالم  طه با احادیث وصایت امیرالمؤمنینراب

 . است امامیهو  زیدیه، شامل اسماعیلیهکه  .شود فرق و مذاهب مختلف گفته می اعم از ،شود شیعی که گفته می 

 
 بحث های امامت عامه:   

ی در مجموعه روایاتی که در بحار یا جای دیگر، تأملیاء باید چه ویژگی داشته باشند؟  اوص   َوِصي ّ«»ِلُكِلّ َنِبي ّ    ،ویژگی های اوصیاء به طور کلی

را گفتیم، شصت و خورده ای ویژگی از  مورد که اوصیاء چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ در جلسه گذشته این ءدر رابطه با اوصیاء انبیا

د پیدا نمی کنم که تکراری  ورو  پس دیگر  .ن گفته شده استمورد آ  4۰تا    ۳۰  ،ت که جلسه گذشتهاساستخراج شده    السالم  معلیه  روایات اهل بیت

 نشود.

 ویژگی های اوصیاء -۱

 ویژگی های وصایت -2

 که در هر مورد آن حداقل یک روایت آورده شده است. بعضی از ویژگی ها هم چندین روایت آورده شده است.

 شروط وصایت:  -۳

 که حدود هجده ویژگی از روایات استخراج شده است. 

 مشاکل اوصیاء:   -4

 چه مشکالتی داشتند و در راستای این مشکالت انبیاء چه کردند. 
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 وصایت خاصه:
 :علیه السالموصایت امیرالمؤمنین  -۱

 دارد.  علیه السالمروایاتی که اشاره به وصایت امیرالمؤمنین 

 به عنوان وصی:  علیه السالمفضائل و ویژگی های امیرالمؤمنین  -2

علیه و فضائل او که بعنوان وصی است. عنوان وصی برای ایشان آمده است، نه این که علی  علیه السالمیعنی ویژگی های امیرالمؤمنین 

شروط و ویژگی هایی دارد. حدود شصت ویژگی  بعنوان اینکه وصی هستند، چهعلیه السالم چه ویژگی هایی دارد. امیرالمؤمنین  السالم

 در روایات به آن اشاره شده است. 

 و فضایل و ویژگی های آنان:صلی اهلل و علیه و آله  پیامبر اسالم ءاوصیا -۳

 روایت اشاره شده است. 6۰به طور کلی که به بیش از  آنهاو ویژگی های صلی اهلل و علیه و آله  پیامبر ءاوصیا

 
 مباحث امامت خاصه:

 وصایت دوازده امام در ادعیه:  -۱

آمده و در دعاها علیه السالم  س آن نام امیرالمؤمنینأو در ر علیهم السالمادعیه را ما مستقل بررسی کردیم. دعاهایی که نام اهل بیت 

 به عنوان وصی معرفی شده اند. علیه السالمامیرالمؤمنین 

 در زیارت نامه ها: علیهم السالم وصایت اهل بیت  -2

 علیهم السالم  ده ها روایت و ده ها زیارت. زیارت ماثوره از اهل بیت  .خیلی زیاد است  ،بوده است  علیهم السالمکل زیاراتی که برای اهل بیت  

خیلی زیاد است. این همه ترتیب  ،عنوان و ابن السید الوصیین و ... به طورکلی عنوان وصیت در آن آمده ،که ایشان در آن روایت ها

هلل در مفهوم اه ایم که وصایت چیست. حاال ان شاءکید با عنوان وصایت در حالی که ما شاید به آن صورت خیلی کار نکردأ این همه ت

 شناسی مقداری برایتان باز خواهم کرد که چه کردند با این مفهوم. 

 وصایت در شعر فارسی و عربی:  -۳

دنبال   الغدیر  در،  رحمت اهلل علیه و رضوان خدا بر او بادهمین کاری که عالمه امینی  ، علیه السالمیک جلد مستقل کسانی که امیرالمؤمنین علی  

. منظور از عدد شعر است. ما همین کار را دنبال کردیم، وصایت در شعر ادبی عرب الغدیر فی القرآن و االثر و التاریخ و العدد .کردند

را به عنوان وصی در بحث  علیه السالممنین علی ؤامیرالم ، از صحابه بگیرید الی زماننا هذا.صلی اهلل و علیه و آله و فارس از زمان پیغمبر

و دیگران، می تاج العروس  است    زبیریظاهرا    .در بحث لغوی عرض می کنم. اصال بعضی از لغویین دارند  ،مفهوم شناسی عرض کردم

استاد ما اشاره می  :این است ،اصال عنوان وصی به طور مطلق. یک چیزی که خیلی جای تعجب است »الوصی لقب علی« :گوید

 منین ؤ. چرا عنوان امیرالمعلیه السالمکرد و واقعا جای تعجب است، عنوان وصی را هیچ کس یدک نکشیده برای خودش اال امام علی 

بنی   ءمنین، اولی و دومی و سومی حتی خلفاؤمی گفتند امیرالم ءبه خلفا  .را گذاشتند روی آن کسانی که حقش را نداشتند  علیه السالم

علیه منین علی بن ابیطالب  ؤبا این که به سرقت رفت. لقب خاص امیرالم ؛منین رسم پیدا کردؤبنی امیه لقب امیرالم . در زمانلعباسا

را خیلی بردند روی دیگران، اما لقب  صلی اهلل علیه و آله و سلم خلیفه رسول خدا .حاال امام را کمتر ،لقب امام را .را ما می نویسیم السالم

این را خودشان می گویند  »لقب علی«. علیهم السالممنین و اهل بیت ؤوصی را هیچ کجا ما ندیدیم که اطالق کنند بر غیر امیرالم

ض خواهم افق جدید و رویکرد جدیدی را باز و ارتباطش با غدیر را عر ،در مفهوم شناسیان شاءاهلل . »الوصی لقب علی«لغویین 

 کرد.

 

من جمله والیت از شئونات است و امامت و  ،بحث داشته ایم که اصل آیا وصایت است و بقیه عناوین ،گوهایمان با برخی از محققان در گفت و

من  ،والیت و امامت اصل است و وصایت از شئونات است؟ ببینید بنده که نظر خاصی دارم .از شئونات وصی است یا نه اینهاوزارت و خالفت 

به نظر من می رسیم به  .مفهوم شناسی، لغوی، اصطالحی توضیح خواهم داد ،معتقدم وصایت اصل است. با این تعریفی که عرض خواهم کرد

گفتم یک  .یکی از آقایان یک تذکری دادند ،بحثی که دیروز عرض کردم این که اصل وصایت است و عناوین دیگر از شئونات وصایت است. آن

رویکرد جدیدی برای غدیر داشته    این که  :خواهد آمد تحت این عنوانان شاءاهلل  این سلسله بحث ها هم    در  .بحثی را برایتان مطرح خواهم کرد

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  ببینیم شئونات پیغمبر.  من کنت مواله فعلی مواله  چیست؟  صلی اهلل علیه و آله و سلم  باشیم و آن که ببینیم شئونات پیغمبر
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»اولی بکم  گفتم خب درست است همین  »الست اولی بكم من انفسكم« .ذکر کرده اند قبال ان رچیست. یکی از آقایان گفتند خب شأ 

اولی در چیست؟ در شئونات مختلف، در مسائل تربیتی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل دینی باید بحث شود.   من انفسکم«

 حاال از اینجا می آییم بیرون و این بحث را می بریم در وصایت. 

ژه را به ما پیشنهاد کردند، فرمودند به ما راهی نیست جز این که پیشنهاد یکی از بزرگان است که این پرو ،اگر قشنگ تبیین شود این وصایت

صلی اهلل و علیه  و بررسی کنید ویژگی های پیغمبر الوصایه دراسة االجتماعیه :که شما بحثی را در سلسله کار وصایت دنبال کن تحت این عنوان

. صلی اهلل و علیه و آله رویم سراغ شئونات پیغمبرباید ما ب ،را. چون اصال وصایت یعنی حلقه وصل که االن با این مفهومی که عرض می کنیمو آله 

 ، هرچه است  ،در مسائل اجتماعی، سیاسی، دینی، تربیتیصلی اهلل و علیه و آله    تمام شئوناتی که برای پیغمبر  .بگوید  این را  حدیث والیت می خواهد

اصال مفهوم وصایت این است. خیلی برد  .است علیه اسالممتعلق به امیرالمؤمنین  ،هرچه جامعه دارد .هم هست علیه السالممنین علی ؤمال امیرالم

. سنی ها فهمیدند در طول تاریخ کوبیدند  اینهابه همین دلیل است که    .باالست  زی ها پتانسیل احادیث وصایت خیلیبه قول امرو  بلندی دارد،

 صایتمسئله و ،دارد علیه السالم نسبت به امیرالمؤمنین صلی اهلل علیه و آله و سلم پیغمبرکه این ویژگی بسیار ویژگی بلندی است. اولین سفارشی که 

 مهم است.معلوم می شود که خیلی  .است

 را به عنوان جانشین خودشان   علیه السالم  لمؤمنینامیرا  ،دنبه امر الهی انجام می ده  صلی اهلل علیه و آله و سلممهندسی جانشینی اش را که رسول خدا   

گویا از  ،این که خلیفتی بعد آمد »انت اخی و وصیی وخلیفتی«د، او به عنوان وصی ند. تعبیر والیت در همان اولش ندارنمعرفی می کن

 .شئونات اوست

 
 وصایت در مصادر اهل سنت:

 وصایت در احادیث:  -۱

را  اینهابحث های رجالی آن چیست؟ عرض کردم دانه دانه بخواهید  تصحیح کنیم؟را  ببینیم آیا حدیثی دارند؟ می توانیم حدیث

می  ما آمدیم در سطح کالن یکسری مبانی رجالی و حدیثی را دنبال کردیم که .تصحیح کنید، چندتا را تصحیح کردیم و آورده ایم

 چیست؟ در اینجا اشاره کردیم.  آن مبانیتصحیح کنیم.  احادیث وصایت را از کتب خودشان ،از مبانی خود اهل سنت توانیم

 تحریفات در احادیث وصایت -2

 دفاع از وصی و نقد شبهات در باب وصایت:  -۳

شروع شد به صلی اهلل و علیه و آله  یا از بعد از وفات پیغمبرصلی اهلل و علیه و آله  یک پروژه بسیار کالن، یک جلد مستقل، از زمان پیغمبر

پرداختیم. کل این  اینهاالی زماننا هذا. انواع و اقسام شبهات و اشکاالت که ما به همه  علیه السالم وصایت امیرالمؤمنینکوباندن مسئله 

 . دفاع عن الوصی و الوصایه طبق نظر اهل سنتاشکاالت تحت عنوان 

 
 بر وصایت:  صلی اهلل علیه و آله و سلم وصیت نامه پیامبر -4

سفارش به وصایت امیرالمؤمنین علی  ،در ابتدای تبلیغشان که از اقوام نزدیکانشان شروع شدصلی اهلل و علیه و آله  اولین سفارش پیغمبر

»ائتونی بدواة وکتف،  روز دوشنبه از دار دنیا رفتند، روز پنجشنبه فرمودند بیاورید  صلی اهلل و علیه و آله  پیغمبر  .دارد  السالم الصالة وعلیه 
ورود پیدا خواهیم کرد. چیزی که عزیزان خیلی   آن  ان شاءاهلل به  .این پروژه مستقلی است  اکتب لكم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا« 

ببینید جایی از آن که خیلی باز  ،ره می کنم که در بحث هافقط یک اشا ،بگذارید جلو جلو نگویم شاءاهلل جای تعجب دارد که ان 

باید بحثش کرد، حدیث دوات و قلم در مصادر حدیث شیعی نیامده، عجب!! شیخ مفید نقل کرده در بعضی از کتاب های  ،ستا

عمدتا در  حدیث دوات و قلم، های دیگر نمی توانیم ریز مصدر بدهیم برایآمده اما در کتاب سُلیم  کتابتاریخی اش، عمده فقط 

 « الرزیة کل الرزیة! !یوم الخمیس، و ما یوم الخمیس»در ابواب مختلف آمده، صحیح بخاری کتب سنی ها آمده. در کتاب 
 ،در جای خودش. بلکه ورود بحث سندیت کهتحلیل هایی داریم  .العلم عنداهلل تعالی .چرا؟ ما نمی دانیم! خیلی جای تعجب است

این  سُلیم .از کتب سنی هاست. باید رویش فکر کنیم ،یی که نقل می کنندآنهاخر أ آدرس مت ؛اگر حرفی، مطلبی دارید، عرض کردم

 ،شیعه نقل می کنند  ءاگر از علما  های حدیثی نیست،هایش آورده، دیگر در کتاب  هم در برخی از کتابشیخ مفید  قصه را نقل کرده،  

 عمدتا مصادر سنی است و این شاید حجت خداست که این بماند. .های تاریخی است و شما نگاه کنید بحار نقل می کند در کتاب
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خطاب  .های ما نیامده کتاب دربه نظر من سلیقه درستی نبود که این قصه را جمع کردند، آمدند گفتند  ؛گرچه برخی از آقایان

یکی از دانشجویان اردن بود، رفیق ما بود. به این سند مظلومیت است.  ؟دند که شما بیایید جمعش کنید. آقا چی را جمع کنیمکر

قلم بود. عجب، دومی این حرف را زد   گفت من استبصارم با همین حدیث دوات و  ایشان مستبصر شد و می.  مروان خلیفانآقای    نام

؟ صلی اهلل و علیه و آله این چه توهین بزرگی است به پیغمبر .داده، این که الگوی ماستصلی اهلل و علیه و آله  ا به پیغمبرو این نسبت ناروا ر

صلی اهلل و علیه و آله  و صدایی شد در قم بر علیه ایشان که هرگز پیغمبر برای چه جمعش کنیم؟ کتاب چاپ کرد و پخش شد و یک سر

صلی اهلل و علیه و آله  چرا پیغمبر .چیزی را که نسبت هذیان به ایشان بدهند. لکن می داند که جواب منفی استطلب نمی کند از مردم 

طلب کرد بیاورید، بنویسم و بعدش هذیان نسبت دهند؟ نه آقا این درست نیست، این روایات درست نیست، ما نداریم در مصادرمان 

که  کنند خمیر دها را جمع کردند، بردنیک اوضاعی شد، فوری کتاب .صدا کردو  شما بیایید جمعش کنید، پاکش کنید. خیلی سر

 د.دست احدی نیفت

 حدیث وصایت:  -5

یک فایل مستقلی دارد به  اینهااین مهندسی مجموعه مباحث وصایت است که یکی پس از دیگری، هرکدام از  ،ر مصادر اهل سنتد

 م.می کن اهلل به ترتیب برایتان عرضعنوان فهرست که ان شاء

 

 تذکر اخالقی:

ها چیزی برای  ما بعد از سال سر سفره ای که .خسته نباشید ان شاءاهلل .«یرولمیم» :می گویند ها به قول ترک برخی خسته اند. ،عزیزان من

شکی « اوالد الکراممن » .کریم هستند علیه السالم می خواهیم. اهل بیت علیه السالم میرالمؤمنیننوشته ایم، صله را از خود ا علیه السالمامیرالمؤمنین 

علیه الصالة   امام صادق   قصه معروفی از  انجام دهیم،  السالم  معلیه  اهل بیت  دهید، برایانجام    علیه السالم  نداشته باشید که اگر کاری برای امیرالمؤمنین

تجدید قوایی کنید و برگردید و دوباره بروید ی ایجاد کنم تا وقفه اخواهم  می آن را نقل می کند. برای تنوعحاج عباس قمی است که  والسالم

  جالب است. ،گوییم، اما قصه را برایتان بگویمادامه اش را ب

بن عده ای از وزرایش ایرانی بودند، جشن نوروزی گرفت و گفت که به جعفر اچون  .هر نوروزی جشن می گرفتمنصور عباسی می گوید: 

این . من در آیین و دین جدم مراجعه کردم و از  «من نمی آیم»  ایشان فرمودند:  د.غام دادنیپ   به حضرتد.  بیای  هم بگویید علیه السالم  محمد صادق 

درباره حاج عباس قمی  منتهی االمالاین را در  .، احیا کنمنیستسنتی را که در آیین جدم  پناه می برم به خدا که .آیین و عید، اثری ندیدم

 اصرار بود یا تهدید، امامبا شما نداریم.  کاری    حاال شما بیایید و بنشینید،  :شود. بعد مأمون گفت  داده می  ءعید نوروز می گوید که این همه بها

 آن هم هدایای بزرگ. دستور می  .برای پادشاه هدیه می آورد ،. دیدند هرکس آمدنشستند منصور عباسیکنار پذیرفتند و آمدند و  علیه السالم

جا   این  ایا آوردند،هرچه هد  ،جاشما بنشینید این  گفت:  علیه السالم  به امام  منصورخسته شد و رفت.    منصورکه    تا این جامی گفت بگذارید این  ،داد

علیه و رو کرد به امام جعفر صادق  علیه السالم خدمت امام بگذارند به اسم شما که مال شما باشد. همه آمدند و رفتند. نفر آخری شخصی آمد

 . اگر اجازه می دهید، بخوانم .اشعاری در مدح شما سروده ام .من مالی نداشتم برای شما و منصور هدیه بیاورم ،بن الحسن یا :عرض کرد. السالم

 حضرت فرمودند: بنشین. ،آمد که برود .حضرت فرمودند: بخوان. از اول تا آخر شعر را خواند

بود را به این شاعر دادند. منصور عباسی ، کل این هدایا که برای واالمر الیک«» گفت: ور که با این هدایا چه کنم؟پیکی را فرستادند پیش منص

تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا إلی  »تا این اثر در این کتاب  السالم معلیه غیر از این که فضائل اهل بیت یک قلم بزنید، ؛عزیزان من ین استا

یادی که از  »می گوید:  که تعبیرش این است .زیباست خیلی .دانم حدیث است یا تعبیر است مین تعبیری یکی از دانشمندان دارد، «اآلثار

تان را بلد تا از جد ی کنم، اسامی دوم سؤالاالن من از شما  ؛. برادر عزیز«ی دوباره ای است،برای انسان زندگمی شود از مرگش بعد انسان

 رحم اهلل شیخ الطوسی گوییم چه؟ قال بعد از یک هزاره می ،چه می ماند؟ بعد از هزاران سال .خاک شد و تمام شد .رفت .دانید هستید؟ نمی

 .دارد روایت .تکوین. شما نگاه کنیدهم در جامعه و هم در عالم  «تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا إلی اآلثار» یک اثری ازش مانده

برایش استغفار  امی که این جوهرش هست، ماهیان در دریارا بنویسد تا ماد السالم معلیه نقل کرده: کسی که فضیلتی از فضائل اهل بیت دیلمی

البته توهین به کسی نباشد،   .به قول یکی از آقایان حرف خوبی می زد  .پرندگان آسمان برایش استغفار می کنند. چه کار خوبی است  .می کنند

جایی  السالم معلیه از در خانه اهل بیت ،چه غیر روحانی ،چه روحانی باشد .دباش السالم معلیه اهل بیتشغل، این است که انسان در خانه بهترین 

  نرویم.

َجاَرِة  َیاَفِة َو اْْلِ ْوالِد اْلِكَراِم، َو َمْأُمور  ِبالِضّ
َ
 « »َکِریم  ِمْن أ
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من شبی  می گویدعالمه امینی یکی از شاگردان  .دفعه گفته ام یک .شاید این قصه را نشنیده باشید بگویم،عالمه امینی نکته هم من از یک 

علیه دارد. امیر المؤمنین  رف آب بر میهرکسی یک ظدور حوض کوثر،  شیعیان .حوض کوثر را دیدم ،شده پا از شبها خواب دیدم قیامت بر

گوشه ای هرچه دیدم  ،این ازدحام درو می روند.  ظرف آب برمی دارند و می نوشند ،فقط شیعیانش می آیند ،باالی یک بلندی ایستاده السالم

علیه یک مرتبه دیدم حضرت امیرالمؤمنین  .والیت بنوشم ، کوثرربردارم از این غدیر کوث ظرف آبی ،است تا نوبت من بشود این جمعیت شلوغ

ظرف آبی را  علیه السالمالمؤمنین ه شد، دیدم خود امیرنزدیک ک ،از آن دور می آیدعالمه امینی دم نگاه کردم دی نگاهش افتاد به آن دور، السالم

چرا  «ذاکرت هستیمما هم خطیب و  علیه السالم یا علی» :گفتم .به من برخورد . گفتعالمه دند و تعارف کردند بهبرداشتند و از آب کوثر پر کر

ن الغدیر آب ای  الغدیر غدیره«»ظاهرا این جمله را فرمودند:    علیه السالم  ضرتح»  .تا برسیم  هستیم  جا در صفامتیاز برای او قائل شدی؟ ما این

 برای ما نوشته. کهالغدیر به جای آن 

این ارزش است. خب  ؟گوش کردید .ی تحصیل کند که این سرمایه را با خودش ببرددر این دنیا کاری کند، سرمایه ا چه خوب است انسان

 .در جلسه بعدی ان شاءاهلل بحث ادامه .صلوات بفرستید یک


