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 بررسی جلد دوم الغدیر: اثبات غدیر در اشعار شاعران غدیر

 

 می شویم.  2وارد جلد  االنخالصه جلد اول را ما در جلسه قبل بحث کردیم که تفصیلش را سال های قبل گفته بودیم. 

را به قالب شعر   علیه السالموصایت و والیت و خالفت و امامت امیرالمؤمنین    ،یعنی کسانی که در جریان غدیر  شعرای غدیر است.  2محور جلد  

خود عالمه امینی در مقدمه اش چندین صفحه راجع  اجع به نقش شعر در آن دوران تحقیق و بحث کرده اید.آوردند. نمی دانم چقدر ردر

نقل شده که ایشان راجع به آقایی که یک شعری  صلی اهلل علیه و آله و سلمیک جایی از نبی مکرم  به نقش شعر و اهمیت شعر بحث می کند.

در دوران قدیم نقش شعر، مانند نقش رسانه امروزی بود. اگر می  «یعنی از سالح تأثیرش بیشتر است.  ،این شعر از نیزه»  :گفته بود، فرمودند

 می آوردند. این را شعرا در قالب شعر در ،و همه مطلع بشوند، چه مدح، چه ظن گیر، فراگیر و همه گیر کنی خواستی مطلبی عالم

طبقه بندی شده است. یک خبری را که می خواهید همه در  رده بندی و ود،اخباری که در خود کشور یا ماهواره ها پخش می ش مثال:

 می دارد.دور بر می دارد،موج بر کنید. این ، به عنوان اولین خبر اعالم می9یا  2از شبکه یک ساعت ،کشور بدانند

و به اصطالح امروز  تحت تعقیب قرار می گرفت ،گفتاگر شعری برخالف سیاست حکومت می  دوران قبل نقش شعر این گونه بود و شاعر

چه پول هایی خرج می کردند و مداح ها، شعرا، مرثیه  علیه السالمامام حسین  یبود. لذا می بینیم امامان در قضیه کربال جانش در دستش

 خودش هم به خطر می افتد. دارد و میدور بر مدحش، شعرش، مرثیه اشچون  خوان ها را با چه پول هایی بدرقه می کردند. چرا؟

و خیلی در این وادی ها نبود اما کرد  رزدقف آن برخورد را با خلیفه امویهشام بن عبدالملک ، وقتی که علیه الصلواة المصلینآقا زین العابدین 

نظاره گر بر طواف  ، آن باالها نشست واالسود برودست برای استعالم حجر با بادیگاردش نتوان هشامخدا به دهانش انداخت، وقتی که 

. این د را استعالم کرد و برگشتاالسوراو هم حج .کردند ... برایش کوچه و راه باز دون بادیگارد و محافظ وکنندگان حجاج بود. دید آقایی ب

جا کس. گفتند این کیست؟ هشام تجاهل کرد و گفت نمی دانم. فرزدق آننمی شناختند، هیچ  کس را جز اوا هشامی بودند و هیچبادیگارده

 نمی دانی کیست؟  :به زبانش جاری شد و گفت .ایستاده بود

 م ـر  یت یعــرفه والحل والح  والب                   طأتهف البطحاء و  ذی تعر  هذا الّ    
 . همان کسی است که سرزمین بطحا جای گامهایش را می شناسند. و کعبه و حل و حرم در شناسائیش همدم و هم قدمند  ،او که تو نمی شناسی

 م ل  یه الهی ما جری الق  ل  لی ع  ص                     دهختار وال  د الم  حم  ذی ا  هذا ال ّ 

و مبرا از هر تهمت و منقصت و  او همان شخصیت منزه از هر آلودگی و رذیلت و پیراسته از هر عیب و علت .او فرزند بهترین تمامی بندگان خداست

 . افکن عظیم هدایت استکوه بلند علم و فضیلت و نور

 

و به  آمد خورد. حاال اگر شعر یک چیز عادی بود که برخوردن نداشت. زود حکم بازداشتشبر بیت خیلی به خلیفه ٠۵ ابیات معروفآن  

 زندان بیرون مکه انداختنش. 

حساب کنید هر  ،دینارامام یک نفر را برای مالقات او فرستادند. هدیه ای هم هفت دینار، ده  رسید. علیه السالمخبر به امام زین العابدین 

نه  .کنارش کردندزود از کار بر ،ده دینار می شود پنجاه میلیون تومان برای او فرستاد. بعد هم که آزاد شد ،دینار پنج میلیون تومان است

فقط اخراجش کردند. برو بیرون. البته بازهم خیلی به او رحم کردند، خیلی به او رحم کردند    .هیچ امتیازی ندارد  که باز خرید؛ نه، اخراج  این

که چقدرحقوق می » :آقا فرمودند «ی.بدون هیچ حقوق ، آقا مرا از کار بر کنار کردند» :عرض کرد .آمد علیه السالمخدمت امام زین العابدین 

ستور د ی سه میلیون تومان می گرفتم. آقامثال ماه .االن مثال سه میلیون گفت به آقا .فرض کنید این کارمند معمولی هست «گرفتی؟

یکسال  حساب کنید .بیش از این عمر نداری! البته یک اشاره ای هم داشت که حقوق چهل سال .لش را به او بدهیددادند حقوق چهل سا
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دانید چرا؟ همین می آورد. میببینید سر از میلیارد در  .سیصد و شصت میلیون، بیست سال هفتصد و خرده ای  شش میلیون، ده سال  سی و 

 صادق، امام علیه السالمامام باقر ،علیهم السالمائمه  .زد است. خاص و عام می خوانندهمین االن هم زبان .ن هم آن شعری که گفته ثبت استاال

را  علیهم السالم آل محمد آن شعرایی که فرهنگنه؛  «الغالبون یتبعون» البته نه آن شعرایی که ، ائمه دیگر یک، یک به شعرا،علیه السالم

رفت در قالب شعر و  می ،می آوردند و به تعبیر امروز نهادینه می شدقالب شعر در را در (اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم)

 ،شعر ؟ی برخورد کردندچه جور ِدعبِلبا  علیه السالمها خیلی رسیدگی می کردند. امام رضا به این .نمی شد این ها را جا به جا کرد فرهنگ و

 ثیر را داشت. أ روز این ت آن

اولین اقدام چه بود؟ به  ،کرد را به عنوان امام و جانشین بعد از خودش معرفی السالم علیه این که موال از بعد علیه الصلواة المصلین لذا نبی مکرم

. اع و نرمالی نبود. عمرش طوالنی بودآدم شجحسان بیاور. ثبت شد. این صحنه و این جریان را به قالب شعر در :گفتندحسان ابن ثابت 

از  صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر اکرم  ،در شعر خیلی قوی بود ولی چون ا دیگران زد و بند داشتسفانه بأبعدش هم مت .سال عمر کرد١2٠

 «که بیا شعر بگو.» :کردند و فرمودند امکانات ایشان و از توان او استفاده

. یادتان باشد؛ پنج کنم یک یک شعرایی که در این زمینه شعر گفته بودند را نقل می  و بعد شرحاره می کنم  اششعر ایشان    به  حاال من اول

صلی اهلل علیه و آله و  ها هم در زمان پیامبر اکرماین پنج نفر در همان قرن اول بودند و عده ای از آن ،فر شعرهایی که در زمینه غدیر سرودندن

محمد ابن ! عجیب است و پنجم عمروعاص، قیس ابن سعد، علیه السالمامیرالمؤمنین است، خود موالی ما حسن ابن ثابت شان  . اولینسلم

یر و در خود صحنه یعنی روز هجدهم، اشعار خود را در بیان ها تو خود غدها صحابه بودند. ولی بعضی از این. عده ای از اینعبداهلل حمیری

 .دهم بعضی هایشان در مناسبت ها که یک یک برایتان توضیح می د؟ خود حسن ابن ثابت.ماجرای غدیر سرودند. کی بو

 

 حسان بن ثابت:   - 1

المه امینی موال را اول قرار می دهد که حق هم همین است. ولی چون به ترتیب زمان می خواهم بگویم، از نظر زمانی اولین کسی که ع 

 . صلی اهلل علیه و آله و سلم آن هم به امر پیامبر اکرم .استحسان ابن ثابت  ،غدیر را در قالب شعر درآورد

حسان از  «»فقال قل علي برکت الله فقام حسانبخوانم و شما گوش کنید.  «»إئذن لي یا رسول الله أن أقول في علي ابیات

سانی که فردا دست به دست هم ای سران قریش! من توضیح بدهم، ای فتنه گران! ای ک  «»یا معشر مشیخۀ قریش!جا بلند شد و گفت:  

فرماید در   سوزد. می  ای دارد که دل می  یک جمله  علیه السالمرا کنار بگذارید! امام زین العابدین    علیه السالم کنید که علیائتالف می  ،دهیدمی

نبود، با  علیهم السالمئمه اها دلشان با و قریشی «»ما بمکۀ عشرون رجل یحبنانداریم.  ،تمامی مکه بیست نفر که ما را دوست داشته باشد

پنج نفر بیشتر نبودند. ظاهراً به حسان هم  علیه السالمجمل ولی با امیرالمؤمنین  ها رفتند به حمایت در قضیه این آن زن بود. هزاران نفر از

یْ »کند. الهام شده بود از این همه جمعیت، به قریشی ها خطاب  ر  ة  ق 
یخ  ش  ر  م  ْعش  ا م  ی  ی  لَّ ه  ص 

للَّ ول  ا  س  ْن ر  ٍة م  اد  ه  ش  ي ب  ْول 
ا ق  ه  ع  ْتب 

 
ٍش أ

ه   ْیه  و  آل  ل  ه  ع  للَّ یعنی  «»فی الوالیةاست. بیان شان چه بود؟  صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبرخواهم شعری بگویم که بیان حرف  من می «ا 

 باشد. علیه السالمدر والیت علی بن ابیطالب  صلی اهلل علیه و آله و سلمخواهم شعری بگویم که همان بیانات پیامبر اکرم  ؟ میچه

  «بخم و اسمع بنبی منادیا »ینابیهم یوم الغدیر نبیهم
 پیامبرِ مسلمانان، روز غدیر در وادى خم به آنان ندا داد، به نداى رسول خدا گوش فرا دهید

کار کردید با تاریخ؟ چه  هچ «»مانکم کیف تحکمون.بود صلی اهلل علیه و آله و سلمخود محمد مصطفی  ،ندا کننده یا منادی در روز غدیر خم

صلی اهلل  ها را خفه کردید، که این صدا نرسد و چه قدر هزینه پرداختید؟! منادی پیامبرکار کردید با حقایق؟ چه قدر کشتید و چه حلقوم 

 است. علیه و آله و سلم

  «»و قد جاء جبرئیل عن امر رّبه
 و این در حالی بود که جبرئیل از طرف خداوند پیام آورده بود
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جبرئیل هم از جانب خودش این پیام را  «»عن امر ربه بوده است؟ از پیش خود جبرئیل؟ نه!از که  صلی اهلل علیه و آله و سلماین ندای پیامبر  

 نیاورده است، از جانب خدا آورده است.

 «»باّنک معصوٌم فال تک و انیا
 که در این امر سستی مکن که تو محفوظ خواهی بود

تواند به تو آسیب برساند.  کسی نمی .نگران نباش .... . جبرئیل آمد به ایشان گفت تو معصوم هستی و الله یعصمکاشاره به چه دارد؟ 

یعنی چه؟ این دست آن دست نکن، تأمل نکن. با  «»فال تک و انیاحرفت را بزن. حرفی که از جانب ربّ العالمین آمده است را بگو. 

 قاطعیت حرفت را بزن.

 « »و بلغهم ما انزل الله رّبهم
 بگو به مردم آنی که خدایشان نازل کرده است.

غدیر دخالت نداشته است. از جانب خداست. خدا به  هم در قضیه صلی اهلل علیه و آله و سلموهلل خود پیامبر اکرم  .نی استآقایان وهلل غدیر آسما

هم دو سه بار صلی اهلل علیه و آله و سلم بر بود که خود پیامبر اکرم  قدر هزینهقدر این بار سنگین بود، آنایشان فرمود این جوری بگو. ولی آن

زنند. با همدیگر صحبت می سوا می ادرهای سوااما چ اند حج اند، آمده جمعیت آمده .دانست قضیه چیست ت اعالم را نداشت. میأجر

استغفراهلل، استغفراهلل، زبانم الل، شنیدی این نادان چه گفت. گاهی  .گویند شنیدی این مجنون چه گفتاستغفراهلل، استغفراهلل، می  .نندک

 .ثبت است  ها همه در تاریخذاریم. اینگ یما نم  .خواهد نادان باشدمی  .خواهد مجنون باشدنادان، گاهی مجنون. آخر کار هم چه گفتند؟ می

 غدیر از آسمان آمده است. و جبرئیل هم واسطه است. تبلیغ کن نگران نباش.  آسمانی دارد، قضیه اما این قضیه پشتوانه

  «»و تقام به اذ ذاک رافع کّفه
 را بلند کردعلیه السالم دست علی صلی اللَّه علیه و آله در اینجا بود که پیامبر 

 

از جا برخاستند، کف یعنی چه؟ دست. رافع کفّه، دستش را بلند کرده بود، در دست که بود؟ سلم    صلی اهلل علیه و آله وبعد از دستور، پیامبر اکرم  

صلی اهلل  . غدیر شوخی است!؟ آقایان در این قضیه جبرئیل بوده است و امر الهی و پیامبرالسالم علیه بکف علی، یعنی چه؟ دست در دست علی

 مبلغش است.  سلم علیه و آله و

آیند اشکال و  خواهید برسانید؟ هی می خواهید مبلغ باشید؟ نمیباشد، شما نمی مبلغش صلی اهلل علیه و آله و سلمای را که پیامبر اکرم  قضیه

به  ،خواهد ها را! کاندیدا دیگر چیست؟ هر کس دلش میاست و .... جمع کن این حرف گویند کاندیدا بوده کنند و می شبهه مطرح می

ْم را زده است؟  ها  رأی ندهد!! چه کسانی این حرف  ،خواهدکس دلش نمیموال رأی بدهد، هر ه  ائ  ی  ْول 
 
ی أ ل   إ 

ون  وح  ی  ین  ل  اط  ی  نَّ الشَّ این   «»إ 

 کنند. ها این جوری القا میحرف شیاطین است. آن

 «»بکف علی معلن الصوت عالیا 
 و با صدای بلند فرمود

جا با صدای بلند فرمودند. عزیزان، سروران این اشعار را حسان بن ثابت کجا خواند؟ پیش چه کسی؟ این صلی اهلل علیه و آله و سلمنبی مکرم 

 . این اشعار ممکن است برای ما تازگی داشته باشد. اولین بارصلی اهلل علیه و آله. به دستور چه کسی؟ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم 

مردم موالیتان  «فقال فمن موالکم و ولیکم؟»بود. بعد ببینید به ایشان چه فرمود:  صلی اهلل علیه و آله و سلم اولین مستمعش نبی مکرم( ١

فقالوا »خواستند دوستی را برسانند؟ مردم موالیتان کیست؟  می  صلی اهلل علیه و آلهتان کیست؟ یعنی دوست؟ آن جا پیامبر اکرم    کیست؟ ولی
یعنی چه؟ خدای تو موالی « »الهک موالنا و أنت ولّیناند، صریح گفتند: هیچ این دست آن دست نکرد «و لم یبدوا هناک تعامیا

ستیم و قائل به والیت خدا هستیم و بعد ما قائل به توحید ه  «»و لن تجدن فینا لک الیوم عاصیا  ولی ما هستی.    و بعد از خدا توماست  

»فقال قم یا علی فإننی / رضیتک من بعدی  مردم اعتراف گرفت،  هم قائل به والیت تو. اصالً در این زمینه هیچ تردید نکن. وقتی که از  
دادم که پاشو رضایت  ، علیصلی اهلل علیه و آله و سلم ولی خداست و بعدش تو هستی یا رسول اهلل ،حاال که از شما اقرار گرفتم «اماما و هادیا

قضیه فراتر از دوست است. قضیه رهبری جامعه است، قضیه هدایتگری  «»اماما  و هادیاتو بعد از من چه باشی؟ دوست باشی؟ دوست!؟ 
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خب مگر نگفتید که  «»فمن کنت مواله فهذا ولّیه . از جانب چه کسی؟السالم علیه و نیست جز علی جامعه است. کسی را من سراغ ندارم 

  بعد از من علی ولی اوست. ،کس که من ولی او هستم؟ هربعد از خدا من ولی هستم

م   ْنک  ْواله  م  ْنت  م  ْن ک  ْم: م  ه  قال  ل 
 
 ف

  هر کس از شما که من موالی او هستم

یا   ْیس  ناس  ظا  ل  ْولي حاف  ق    و  کان  ل 

 و سخن مرا به یاد می سپارد و فراموش نمی کند

يٌّ و   ل 
ْعدي ع  ْن ب  ْواله  م  م 

 
ني ف نَّ  ا 

 است،  السالم علیه موالی او بعد از من علی

یا   ة  راض  یَّ ر 
ون  اْلب  ْم د  ک  ه  ل   ب 

 .به عنوان جانشین خود برای شما راضی هستم -نه به دیگری - و من فقط به او
 

 باشید. به خدا قسم جای دیگر خبری نیست. علیه السالمآن دست نروید. یار و یاور صادق علی بن ابیطالب  ،نزنید جاده خاکی. این دست

اسم .  از آن متعصبین استابن حجر عسقالنی  نگاه کنید،  تهذیب التهذیب  رود. در کتاب  هایشان هم بعضی جاها از دستشان در میدر کتاب

گوید:  آید می سپارند، ملک می گوید آدم بدی است. چرا آدم بدی است؟ گفته است که وقتی انسان را به خاک میمی .بردیک نفر را می

دیگر کاری به او  ،است السالم علیه اگر گفت ولی من علی «»و إن قال علی ترکوهولی تو کیست؟  :گویدآید میملک می «»من ولیک؟

ایم.  گوید این از کذاست. گفتم آخر این حرف را ما نشنیده دهد. می تا فحش به او می اما یک چند ندارم. در تهذیب التهذیب آمده است

 ها زیاد داریم. ناصبی ها این را رها کردند. از این حذفی «»إّن النواصب حذفوهاست  گفت: بوده

 

ه   وال 
ّیا  ف  ل 

ْن والي ع  بِّ م  یا ر   ف 
 اراو را دوست بد ،پروردگارا هر کس علی را دوست بدارد

یا   عاد  ّیا  م  ل 
ذي عادي ع  لَّ ْن ل 

 و  ک 

 او را دشمن بدار ،و هرکس با علی دشمنی کند

ْم  ه  ْصر  ن  ریه  ل  ْر ناص  اْنص  بِّ ف   و  یا ر 
  کنندگان او را یاری فرما پروردگارا،یاری  پروردگارا

یا یاج  و الدَّ ْجل  ْدر  ی  اْلب  دي ک  مام  اْله   إ 

 ها مانند ماه شب چهارده روشنی می بخشد هدایت کننده ای را که در تاریکیبه خاطر نصرتشان امام 

ْم  ه  ْن ل  لیه  و  ک  ْل خاذ  اْخذ  بِّ ف   و  یا ر 
 کنندگان او را خوار کن خوار

یا   کاف  ساب  م  ْوم  اْلح  وا ی  ف  ق  ذا و   إ 

 خود جزا بده ،و روز قیامت که برای حساب می ایستند

 

ه   ّلذی عادی    هستید، فرمود:  صلی اهلل علیه و آلهاز روز غدیر شما مورد دعای پیامبر    «»هناک دعا الّلهمَّ وال  ولیَّ ه  / و کن ل  »الّلهمَّ وال  ولیَّ
صلی اهلل علیه و خدا با تو دشمن است. این دعای چه کسی است؟ پیامبر اکرم  !هستی، راحتی؟ ای بیچاره علیه السالمدشمن علی  «علّیا  معادیا

ْم.. آله ه  ْصر  ن  یه  ل  ر  اص  ْر ن  بِّ أْنص  ا ر   گویم یار علیکنم، میدعا می .کنند. خدایا من پیامبر تو هستمبرای بار دوم دارند شما را دعا می «»فی 

ا» کیست؟ یه السالمعلرا یار باش. علی  السالم علیه ی  اج  ی  و الدَّ ْجل  ْدر  ی  اْلب  ی ک  د  ام  اْله  م  ماه است در شب تاریک. در شب  علیه السالمعلی  «إ 
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قمر است. یادتان باشد، قمر نورش   علیه السالمو علی    شمس است  صلی اهلل علیه و آلهکنند؟ از نور ماه. محمد  تاریک همه از چه چیزی استفاده می 

علیه  است. نور ماه انعکاس خورشید است. علی صلی اهلل علیه و آلههر چه دارد از پیامبر اکرم علیه السالم گیرد؟ از شمس؛ یعنی علی می را از کجا

د: مردم تا فرمودن صلی اهلل علیه و آلهاست. خود پیامبر صلی اهلل علیه و آله های پیامبر یش حرفهااست. حرفصلی اهلل علیه و آله انعکاس محمد  ،السالم

ت و عليٌ فیکمپیدا کنید  ،ام. این را سرچ کنیدمن زنده ،هست السالم علیهعلی  صلی اهلل هست، پیامبر علیه السالم تا علی بن ابیطالب  «»لم أم 

 زنده است.  علیه و آله

اجازه بدهید من سیر را خدمتتان نقل  .ببینید شیعه و سنی این شعرها را نقل کرده است .خواند. دقت کنیدحسّان  خب این اشعار را آقای

را  صلی اهلل علیه و آله و سلمفهمیدند که حسّان واقعاً مقصود پیامبر اکرم  ،بعد از این که این شعر را گفت صلی اهلل علیه و آله و سلمکنم. پیامبر اکرم 

وح  به آنها فرمود: صلی اهلل علیه و آله ریامباست. لذا پ فهمیده  الر ّ ة  و  ک  ئ 
ال  ل  اْلم  ز ّ ن  ، ت  س  د  ْلق  وح  ا  ر   ب 

دا  یَّ ؤ  ان  م  سَّ ا ح  ال  ی  ز  روح القُدس  «»ال ت 

ك   کند. تا کی؟ تو را تأیید می ان  س  ل  ا ب 
ن  ْرت  ص  ا ن  هستی. اولین کسی که این را تو هم مورد تأیید  ،تا زمانی که با زبانت ما را یاری کنی« »م 

است، این شعر را می آورد. این جمله را بگویم و عرضم را تمام کنم  ۳۷۸از علمای اهل سنّت است. وفات او در سال  مرزبانیکند،  نقل می

ا» ة  ج  ال  لصَّ ی ا  اد  ن 
 
یا  ف اد  ن  ه  م  ْیه  و  آل  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ ه  ص 

للَّ ول  ا  س  ر  ر  م 
 
مٍّ أ یر  خ  د 

ْن غ  ان  م  ا ک  مَّ ة  ل  ع  د   مردم را جمع کرد، گفت:    «م  ی   ب 
ذ  خ  أ 

 
»ف

م   ال  ْیه  السَّ ل  يٍّ ع  ل 
ع  د: ندست موال را گرفت و فرمو «ع 

 
ْوال ه  ف ْنت  م  ْن ک  ان   »م  سَّ ال  ح  ق 

 
اه  ف اد  ْن ع  اد  م  اال ه  و  ع  ْن و  ال  م  مَّ و  ه  للَّ ْوال ه  ا  يٌّ م  ل 

؟ ْعرا  يٍّ ش  ل 
ي ع  ول  ف  ق 

 
ه  أ

للَّ ول  ا  س  ا ر  ٍت ی  اب 
ْل »؟ دهید یک شعری بگویم اجازه می «ْبن  ث  ع 

ْ
ف ه  ا  ْیه  و  آل  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ ه  ص 

للَّ ول  ا  س  ال  ر  ق 
 
 «ف

ْم ...بلند شو بگو.  ه ، بله.بل ه  یُّ ب 
یر  ن  د 

ْلغ  ْوم  ا  م  ی  یه  اد  ن   «»ی 
 شعر را نقل کردند.  ی اهل سنت از قرن چهار تا قرن ده. یعنی ششصد سال، قضیهدوازده تا کتاب از کتاب ها ،تقریباً، اگر اشتباه نکنم

 ، سوریه و کجا و کجا ... میو نرم افزار نبود و خودش به هند، ترکیه پتا پاز شیعه: طبق تتبع عالمه امینی که یک نفر بود و کامپیوتر و ل

که از علمای شیعه است و در  المُفَجَّعاز زمان مرحوم  ،ایشان از شیعه تقریباً بیست و شش کتاب از کتاب های دست اول ،رفت. طبق تتبع

 . بَحرانی کند تا دوران این حدیث و قصه را نقل می فوت شده است، ۳2۷سال 

.  
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وقتی فضائل اصحاب را یک به یک  بخاری! معاویه و فضائل! خود کشد! ای خدا نویسد و فضائل خودش را به رخ می نامه ای می عاویهم

فصل فی ذکر معاویه. گوید باب یا  گوید باب فی فضائل معاویه، می نمی ،رسد کند، چند تا حدیث می آورد. به معاویه که می تبویب می

گفتم چی  .که گفت خواب دیدم گوید ذکر و عجیب است فقط عنوان است و هیچی نمی آورد. مثل بنده خدایی می ،گوید فضائل نمی

وقت این آقا  خواب خالی، آن .هیچی توش نبود. حاال باب فی ذکر معاویه که در آن هم هیچی نمی آورد !؟ گفت هیچی خواب خالیدیدی

 نویسد و فضائل به رخش می  برای موال نامه می  است،  صلی اهلل علیه و آلهالفضائل است، نفس رسول اهلل  که مجمع    علیه السالممنین  ؤمبرای امیرال 

گویند.   این را خودشان می  .در فضیلتش نداریم  صلی اهلل علیه و آلهکه برای معاویه حتی یک دانه فضیلت، روایت از پیامبر اکرم  دانید    کشد! می

گفتند به منبر بروید و راجع به  ،به شام رفت .سنن نساعیاول کتاب  .گویم یک دانه حدیث صحیح راجع به معاویه هست ولی من می

خواهد باالتر از  می .کند برابری را قبول نمی «ما رضی راس براس؟» :خواهیم بنویسیم. فرمود ما می .افضلیت معاویه حدیث بگویید

دنبالش فرستاد که نامه ای را   و آله اهلل علیهصلی : که پیامبر اکرم  من چیزی یادم نیست جز یک حدیث  :فتگ  «باشد برابر.»  :علی باشد؟ گفتند

 صلی اهلل علیه و آلهپیامبرگفتند مشغول خوردن است.  .گفتند مشغول خوردن است. دوباره و سه باره فرستاد .اشتباه نشود() بنویسد، نه وحی

دند و نساعی در اثر همان . آقایان عصبانی شدند و یک کتک حسابی به او زشکم را سیر نکندخدا این  «بطنک الّلهال أشبع » فرمودند:

 علتش این است. این هم باالخره به نام معاویه ثبت شد.  .گویند نساعی الشهید . لذا میکتک مرد

»کان فی امعائه در روده اش یک معاویه گیر کرده.  که مثل این ؟گفتند این چه وضعش است ، میشد هرکس پرخور بود و سیر نمی
والیت خودش که خوانم، درباره  . موال جوابش را طی اشعاری که مینویسد که فضیلت من این و آن است این برای موال نامه می «معاویه

 در روز غدیر اعالم شده بود، می خواند.
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 .بعد اشاره خواهم کرد دیق دیگری هم هست که من در جلسهمصا 

 

ه   و کات  ر  ة  الّله  و  ب  ْحم  ْم و  ر  ْیک  ل  الم  ع   السَّ
د  مَّ ح  د و  آل  م  مَّ ح  لی م  لِّ ع  مَّ ص  ّلله   ا 


