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 سالم

 .هستم یفهحُذَمن 

صلّی اهلل علیه و مشهور هستم به کسی که صاحب سرّ پیامبر 

 است. آله و سلّم

رو  صلّی اهلل علیه و آله و سلّمتصمیم دارم یکی از اسرار پیامبر 

برای شما فاش کنم، اما قبل از اون باید خودم رو کمی 

  پی ببرید: تربیش بیشتر معرفی کنم تا به راستگویی من

شناسید؟ همونها من از اهل یمن بودم، یمنی ها رو که می

که االن تحت فشار حکومت ظالم و وهابی آل سعود 

 ...!!!عربستان دارن به شکل ناجوانمردانه ای کشته میشن

نمیخوام داستان غمبار یمن رو براتون تعریف کنم اما 

ین میخوام پرده ای از یک حقیقت بزرگ بردارم و با ا

 کنم. حقیقت قلب شما رو شاد

بودم  صلّی اهلل علیه و آله و سلّممن از یاران خیلی نزدیک پیامبر 

علیه  و همینطور از یاران خیلی خیلی نزدیک حضرت علی

 ... السالم
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این دو بزرگوار به من خیلی اعتماد داشتند و من رو خیلی 

 ...دوست داشتند

زود مسلمان شدم من وقتی پیامبر مهربان رو دیدم خیلی 

و در  و تصمیم گرفتم در دین خودم صادق و محکم باشم

نمیخوام زیاد با معرفی خودم اذیتتون  .بمونم ایشانخدمت 

صلّی اهلل نقدر پیامبر آکنم کنم و وقتتون رو بگیرم فکر می

ـّالمو حضرت علی  علیه و آله و سلّم رو دوست دارید  عـلیـه الس

دو بزرگوار گفتم به حرفم  که وقتی از ارتباطم با اون

 اعتماد کنید...

در هر صورت اگر دوست دارید من رو بیشتر بشناسید 

 کافیه در سایت های اینترنتی اسمم رو جستجو کنید...

 حاال با اجازتون میرم سراغ موضوع:

م خیلی جالب بود که پیامبر یاز وقتی مسلمان شدم برا

د ندکرهانه ای استفاده میاز هر ب صلّی اهلل علیه و آله و سلّمخدا 

 ...کنندابراز محبت  عـلیـه السـاّلمتا به حضرت علی

 به همه ما ابراز محبت صلّی اهلل علیه و آله و سّلمالبته پیامبر  
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ـّالمد ولی نسبت به حضرت علی ندکرزیادی می  عـلیـه الس

-محبت می به ایشان و شکل خاصی نگاه دیگری داشتند

ـّالم لییادم هست که عد، ندکر را جان خویش و  عـلیـه الس

و خیلی حضرت علی  ترین خلق خدا معرفی کردندعزیز

 .ندرو دوست داشت عـلیـه السـّالم

ـّالمیکبار به حضرت علی   د:نفرمو عـلیـه الس

اگر تو نبودی بعد از من مومنان و منافقان  !علی جان

 شدند!!!شناخته نمی

تعجب   علیه و آله و سلّمصلّی اهللخیلی ها از این جمالت پیامبر 

سلمان، مقداد،  ،م عماره اکردند اما من و برادر خواندمی

اباذر و چند نفر دیگه اعتقاد داشتیم اگر غیر از این باشه 

 باید تعجب کرد!!!

داشتن باعث میشه دشمنان چون این شدت دوست 

حسودی کنند و دست به کارهایی  عـلیـه السـّالمحضرت علی

 مومن بعیده که این کارها رو انجام بده... بزنن که از یک

ـّالمحضرت علی صلّی اهلل علیه و آله و سلّم پیامبر  رو  عـلیـه الس
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 و دشمنی با او رو کفر و نفاق... ندمعیار ایمان معرفی کرد

 من شاهد اتفاقات عجیبی بودم...

و  صلّی اهلل علیه و آله و سلّمخدا رو شکر که نسبت به پیامبر 

دونید؛ یقین کامل داشتم، اما می عـلیـه السـّالمیحضرت عل

کردند مسلمان سفانه خیلی از کسانی که ادعا میمتأ

عـلیـه و حضرت علی صلّی اهلل علیه و آله و سلّمهستند و پیامبر

رو دوست دارند، در واقع گرفتار شک و تردید بودند  السـّالم

 کردند...با این بزرگواران دشمنی می و

خیلی با ذکاوت و با هوش  ی اهلل علیه و آله و سلّمصلّپیامبر 

 اعم از مسلمان و غیر مسلمانن همه ی مردم ابودند؛ ایش

رو طوری آماده کرده بودند که اگر در کوچه و بازار از یک 

کردی به نظر شما جانشین پیامبر فرد معمولی سوال می

  گفت: چه کسی است؟ با لبخندی می صلّی اهلل علیه و آله و سلّم

 عـلیـه السـّالماین سوال داره؟ معلومه حضرت علی آخه مگه

له. معلوم بود که جانشین حضرت علی ب  جانشین اوست...

 میشه... عـلیـه السـّالم
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بارها و در شرایط مختلف  صلّی اهلل علیه و آله و سّلمچون پیامبر 

رو جانشین و خلیفه و ولی و  ایشان و با الفاظ مختلف 

معرفی کرده  ونحاکم و امام بعد از خودش سرپرست و

  ونشدت محبتش ندگفتو تازه اگر اینها رو هم نمی ندبود

ـّالمبه حضرت علی  برای رسیدن به این جواب  عـلیـه الس

  کافی بود.

 ن از دست دشمنان و منافقان!!!ااما ام

 میدونید چه کردند؟

ین نفر از منافق پنجمتاسفانه جریان از این قرار بود که 

کردند و به دروغ ادعا می د)همون کسانی که دشمن بودن

 مسلمان هستند( با هم عهد بستند که:

اگر محمد از دنیا رفت یا کشته شد نگذاریم خالفت و 

بعد با هم قرارداد بستند  برسد.اهل بیتش  بهجانشینى او 

و این قرار رو نوشتند و در داخل کعبه و زیر خاک دفن 

 کردند...

  صلّی اهلل علیه و آله و سلّمتنها قصد داشتند بعد از پیامبر نه  آنها
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ـّالمعلی اجازه ندهند که جانشینی به حضرت  برسه  عـلیـه الس

رو  صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بلکه تصمیم داشتند زودتر پیامبر

 هم به شهادت برسونند.

و ر صلّی اهلل علیه و آله و سلّماونها بارها سعی کردند پیامبر 

مسموم کنند حتی یکبار به شکل بسیار خطرناکی تصمیم 

اما خداوند در  گرفتند پیامبر مهربان رو به قتل برسونند.

  همه حال حامی پیامبر بود...

باز هم معجزه ای رو من و عمار  خیلی شرایط سختی بود

 صلّی اهلل علیه و آله و سلّمشاهد بودیم که محبتمون به پیامبر 

 ر کرد...رو بیشتر و بیشت

صلّی اهلل علیه و آله و یا جنگ با فرماندهی پیامبر آخرین غزوه 

 به غزوه تبوک معروفه... سلّم

متوجه شدند که رومی ها قصد  صلّی اهلل علیه و آله و سلّمپیامبر 

ی حمله به مسلمانان رو دارند پس دستور دادند سپاهی قو

ای بنام تبوک هو راهی منطق هآماده شدبرای جنگ 

  دیم...ش
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کنم بماند چه اتفاقاتی در جریان تبوک افتاد، پیشنهاد می

از اینترنت جریان غزوه تبوک رو بخونید، اما آنچه الزمه 

بگم اینه که ما با دشمن درگیر نشدیم و به خاطر فرار اونها 

 جنگی صورت نگرفت، پس برگشتیم اما...

 اما چه برگشتنی!!!

صلّی دونستند پیامبر منافقین می متوجه شدیدهمانور که 

اینکه توطئه اونها رو خاموش کنه برای  اهلل علیه و آله و سلّم

زیادی از مسلمانان حضرت حتما یه جایی در جمع 

ـّالمعلی رو به عنوان جانشین و خلیفه بعد از  عـلیـه الس

 گرفتند تصمیم معرفی خواهد کرد، پس منافقین ونخودش

خالفت و  ه و آله و سلّمصلّی اهلل علیقبل از اینکه پیامبر 

رو در جمع همه  عـلیـه السـاّلمجانشینی حضرت علی

  .رو به شهادت برسونند  ایشان کنندمسلمانان اعالم 

پس از جنگ  که یکی از نقشه هایی که کشیدند این بود

 شده تعیین پیش از یمحل درتبوک و در مسیر برگشت 

 علیه و آله و صلّی اهللها که پیامبر  کوه یکی از ى قله در اى

 از طرفی .کنند کمین ،کنندبا شتر از اونجا عبور می سلّم
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 به و زدند مى دور را کوه مردم اکثرمسیر طوری بود که 

، اون شب عمار جلوی شتر بود و افسار آمدندنمى سرباالیى

مدم و مراقب آپشت شتر میشتر رو گرفته بود و من هم 

صلّی اهلل علیه و پیامبر  از طرفی ،بره درست بودم که مسیر رو

رو بعنوان جانشین  عـلیـه السـاّلمحضرت علی سلّم آله و

خودشون در مدینه گذاشته بودند این یعنی شجاعترین و 

هم کنارشون  صلّی اهلل علیه و آله و سلّمبهترین حامی پیامبر 

نبود، پس بهترین فرصت برای منافقین بود تا به هدفشون 

 سر آله و علیه اهلل صلى پیامبر رشت که همینبرسند، خب؛ 

 سنگهاى گرفت، قرار سرازیرى در و پیمود را کوه باالئى

 شتر به تا کردند رها حضرت شتر طرف به را بزرگى

 را حضرت ناموزون حرکات با و یا شتر بترسه کنه برخورد

 حداقلش این بود که و ،و از کوه پایین بندازه بزنه زمین

از  و کنند حمله حضرت به شب کىتاری از استفاده با اونها

 دراستفاده کنند،  آله و علیه اهلل صلىآسیب دیدگی پیامبر 

شد، تازه با استفاده از تاریکی قطعی می حضرت قتل نتیجه

 .نشوند شناخته و تونستند فرار کنندشب می

8 



 

 و کرد آگاه توطئه این از را پیامبرش تعالى خداونداما 

 . داد را او حفظ ى وعده

 رفتند قافله پیشاپیش خود نفرى چهارده گروه در فقینمنا

 سراشیبى آغاز و قُلّه سرباالیى پایان، موعود محل در و

 در را خود شترهاى و شدند حاضر شب ظلمت در ،کوه

 سمت در نفر هفت ها، صخره پشت بعد. خوابانیدند کنارى

. نشستند کمین به چپ سمت در نفر هفت و مسیر راست

ا سنگها رو رها کنند و شتر رو بزنند و و آماده شدند ت

 بترسونند.

 رسید کوه ى قله به آله و علیه اهلل صلى پیامبر شترِ که همین

 منافقین ،بگیره پیش در پائین سمت به رو راه خواست و

 رها بودند داده قرار پرتگاه باالى کهو ر بزرگ سنگهاى

 و آمد در حرکت به حضرت شترِ طرف به سنگها. کردند

  .َرم کنه یا و کند اصابت شتر به بود یکنزد

 توقف فرمان شتر به اشاره یک با آله و علیه اهلل صلى پیامبر

 کوه پائین سمت بهو  شده رد ،سنگها شتر، توقف با، دادند

 دقیق اجراى از که منافقین. ماندند سالم حضرت و رفتند
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 با و آمدند بیرون کمینگاهها از بودند مطمئن نقشه

 کار تا کردند حمله حضرت بهاز غالف درآمده  شمشیرهاى

 با و کشیدیم را شمشیرها من و عمار ولى. کنند تمام رو

 .دادیم فرارى رو اونها باألخره تا ،شدیم گیر در اونها

 تاریکى از استفاده با و بردند پناه سنگها پشت به منافقین

 گرفتن فاصله از پس تا خزیدند اىگوشه به یک هر شب

سراغ مرکب های خودشون بروند و  آله و علیه اهلل لىص پیامبر

 به قافله اضافه بشن.

 آن در منافقین رؤساى بدانند آینده نسلهاى آنکه براىاما 

 از بعد هاى توطئه از بسیارى و بودند کسانى چه روز

 شب تاریکى همان در ،بشناسند را آله و علیه اهلل صلى پیامبر

 را فضا و تابید نورى نناگها و فرمودند اى اشاره حضرت

 اون هاى چهره عمار و من. کرد روشن لحظاتى براى

 پنهان سنگها سوى آن و سو این در که رو نفر چهارده

رو  شترانشان حتى و دیدیم مونخود چشم به بودند شده

 )با یک تحقیق  .بودند خوابانیده اى گوشه در که دیدیم هم

 د(تونید اسامی اونها رو متوجه بشیساده می
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 چرا که ،نشه درگیر آنان با بود مأمور آله و علیه اهلل صلى پیامبر

 گذشته زحمات و شدمى بپا اىفتنه حساس طشرای آن در

  .گرفتمى قرار خطر معرض در

 شد برپا جماعت نماز که صبح فرداشاید باورتون نشه، اما 

 !!!شدند دیده جماعت اول هاىصف در نفر چهارده همین

 است شده چه :فرمودند ،ای به موضوع هاشار با حضرت

 از محمد اگر که اند، شده قسم هم کعبه در که را گروهى

 بیتش اهل به خالفت نگذارند هرگز شد، کشته یا رفت دنیا

 ؟!!!برسد

 کنم...هیچوقت اون شب رو فراموش نمی

 اهلل صلىپرسیدم که پیامبر دم میبا این حال همیشه از خو

چطور این دشمنان ناجوانمرد و منافق  در مقابل آله و علیه

  د کرد؟ نحق مطلب رو ادا خواه

دستور دادند که  آله و صّلی اهلل علیهمدتی گذشت و پیامبر

 همه مسلمانان جمع شوند تا به حج بریم و فرمودند این 

 آخرین حج من است...
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همین جمله کافی بود تا حساسیت منافقان به اوج خودش 

مراسم براشون اهمیت مرگ و  برسه و حضور در این

 زندگی رو داشته باشه...

 گرفتند...رو می  آله و علیه اهلل صلىاونها باید جلوی پیامبر 

ما هم نگران بودیم چون از تصمیم شوم اونها با خبر 

بودیم، از طرفی مضطرب بودیم که در جریان حج 

نمیتونیم سالح حمل کنیم و ممکنه همین باعث بشه در 

برسه و از  آله و علیه اهلل صلىآسیبی به پیامبر  اون شلوغی

ـّالمطرفی هم خیالمون راحت بود که حضرت علی  عـلیـه الس

تا دشمن به هدفش  ههمین باعث میشهمراه پیامبرند و 

  رسه...ن

 خیلی حواسمون جمع بود...

دیدم که همراه رسول خدا ی منافقین رو میوقتی چهره

کنند و سعی صحبت میایشان با  شدند و آله و علیه اهلل صلى

شدم، ن نزدیک بشن خیلی ناراحت میاکنن به ایشمی

 اهلل صلىاونها هم در کمال پر رویی به چهره ی رسول خدا 
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شدند و حتی با حماقت خاصی با من و خیره می آله و علیه

کردند، انگار نه انگار که ما دقیقا اونها رو عمار صحبت می

  شناختیم...می

هزار نفر بودند  120ثیری از مسلمانان که بیش از جمع ک

در حجه الوداع حاضر  و سلم آله و علیه اهلل صلىبه دستور پیامبر 

ترین پیامبر خدا رو دند تا هم برای آخرین بار مهربانش

ببینند و در جوارشون باشند و هم احکام ریز و درشت حج 

 آله و علیه اهلل صلىرو یاد بگیرند، اما ما شاهد بودیم که پیامبر 

شد از جانشینی حضرت علی هر جا که فرصت می و سلم

ـّالم  لیکردند وبعد از خودشون صحبت می عـلیـه الس

 کردند سنگ اندازی کنند.منافقین سعی می

تا اینکه مراسم حج به پایان رسید و من خوشحالی 

 علیه اهلل صلىدیدم که حج تمام شد و پیامبر منافقین رو می

موضوع خالفت بعد از خود برای از  ندنتونست و سلم آله و

ی مسلمانان که از شهرها و کشورهای مختلف اومده همه

مدند و از پیامبر آتا اینکه مسلمانان می کنندبودند صحبت 

رفتند و دیگه تقریبا کسی کردند و میخداحافظی می
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بخوان  و سلم آله و علیه اهلل صلىکرد که پیامبر فکرش رو نمی

در اون شرایط بصورت علنی همه رو جمع کنند و موضوع 

  ها جلوتر رفته بودند... چون خیلی یان کنندرو ب

یادم میاد هوا به شدت گرم بود، دیگه منافقین هم مطمئن 

تصمیمی نداره، تا اینکه  و سلم آله و علیه اهلل صلىبودند پیامبر 

د و ما به سه راهی غدیر رسیدیدم، آبگیر کوچکی اونجا بو

جدا  از اونجا مسیر همه مسلمانها به سمت شهرهاشون

به یکباره  و سلم آله و علیه اهلل صلىشد، تا اینکه رسول خدا می

  همه ی ما رو غافلگیر کردند...

و در کنار اون آبگیر که معروف بود به غدیرخم اطراق 

ی همه کردند و دستور دادند که پیک بفرستیم برای

    ستند تا برگردند و فرمودند صبراونهایی که جلوتر ه

کنیم تا اونهایی که عقب هستن هم به ما اضافه بشوند، می

و گم کرده بودند، ما از حضرت منافقین دست و پاشون ر

یاد گرفته بودیم که نباید بخاطر تصمیمی  عـلیـه السـّالمعلی

رو  ایشان ندگیرمی و سلم آله و علیه اهلل صلىکه پیامبر خدا

چ کنیم و باید صبر کنیم ببینیم که حجت خدا سؤال پی
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به سود ما  انجام دهندد کرد، چون هر کاری نچه خواه

  بودند دور پیامبر و هی هخواهد بود، اما منافقین ریخت

گفتند چرا خواستید که بمونیم و صبر کنیم مگه چه می

 خبر شده؟

ر به هم با لبخندی اونها رو ام و سلم آله و علیه اهلل صلىپیامبر 

 کردند...صبر می

جهازهای  انخیلی هوا گرم بود تعدادی از ما به امر ایش

شترها رو روی هم جوری تنظیم کردیم که شبیه به 

بتونند به باالی  و سلم آله و علیه اهلل صلى منبری بشه تا پیامبر

 و راحت با مسلمانها صحبت کنند... داون برن

دم که مردم تالش من شاهد بو گرمای هوا بسیار زیاد بود و

 پاهاشون از آفتاب شدید نسوزه...و کردند تا دست و سرمی

شدن تا اینکه همه مدن و جمع میآهمینطور مسلمانها می

 حاضر شدند:

 کردند ی منافقان کردم با هم پچ پچ مییک نگاه به چهره
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ند، نگران بودم شاید بخوان و خیلی نگران و مضطرب بود

 و سلم آله و علیه اهلل صلىنند و بالیی سر پیامبر ای کدسیسه

ـّالمبیارن اما وقتی به هیبت حضرت علی   نگاه عـلیـه الس

شد که با حضور او جرأت چنین کردم دلم قرص میمی

 کاری نخواهند داشت...

باالی جهاز شترها رفت  و سلم آله و علیه اهلل صلىخالصه پیامبر 

نفر از اصحاب که صدای و ایستاد و دستور داد که چند 

رسایی داشتند برن و بین جمعیت بایستند و هر چه 

فرمود، بلند بلند تکرار کنند تا  و سلم آله و علیه اهلل صلىپیامبر 

 و سلم آله و علیه اهلل صلىهزار نفر صدای پیامبر  120همه ی 

   :رو بشنوند

 لحظات عجیبی بود...

دیدم...  آله و سّلم صّلی اهلل علیه وابهت عظیمی در پیامبر 

 خیلی با شکوه بود...

تا خدا رو به مردم  ندکشیده بودزیادی سختی پیامبر 

، به یاد روزهایی افتادم که همین مردم او رو معرفی کنند
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ی گوسفند و با سنگ و کلوخ میزدند و شکمبه آزار میدادن

 با ایشانکردند اما ی میو زباله های کثیف رو بر سرش خال

و حاال اونها گوش به فرمانش  ندکردمی انیمهربهمه 

 بودند...

 صلّی اهلل علیه و آله و سلّمیاد روزهای سختی افتادم که پیامبر 

در شعب ابیطالب غریب و تنها با خانواده در اسارت بودند 

      ونی تهیه مایحتاج زندگی رو هم بهشحتی اجازه

        با مخالفانش با رأفت برخورد ایشان اما دادننمی

 ...ندکردمی

 و سلم آله و علیه اهلل صلى یاد روزهایی افتادم که یاران پیامبر

 و پر تالش نقدر مهربانآاما  ،کم بودند و دشمنانش زیاد

گروه گروه به آغوش اسالم که دشمنانش فوج فوج و  ندبود

 وردن...پناه میآ

از بین مردم  ست که خرافات رودرسته این همون پیامبری

شدند گناه رو که زنده به گور میشت و دختران بیبردا

 ندکردها سفارش مینجات داد و همیشه به مسلمان

دختران خودتون رو عزیز بدانید که اونها مایه رحمت خدا 
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کردند ون احترام میطوری به دخترش ونهستند و خودش

 ...ندکه عرب و عجم رو به تعجب واداشته بود

جهاز شترها ایستاده الن روی بله... این بزرگ مردی که ا

ی ما مدیون فداکاری او ی ماست و همهولی نعمت همه

 هستیم...

پر مهرش دوخته بودم همینطور که نگاهم رو به چشمان 

هزار نفری دوخته و  120به جمع نگاه مهربانش رو دیدم 

 صدا زد:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم...

یزد جانم فدایت یا وجودم به لرزه افتاد... تمام بدنم فریاد م

... چقدر با صالبت سخن و سلم آله و علیه اهلل صلىرسول اهلل 

 داد...و فشار میم رو بغض گلوی گویی...می

خدا به من و ثنای الهی گفت و فرمود ای مردم، حمد 

 نموده:  وحی اینچنین
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ی علی هما! آن چه از سوی پروردگارت دربار یهای فرستاد

ود آمده بر مردم ابالغ کن، وگرنه و خالفت او بر تو فر

تو را از آسیب خدا ای؛ و سالت خداوند را به انجام نرساندهر

 .نگاه می دارد مردمان

 : ندو فرمود

همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی 

فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به  وپروردگارم 

ابی طالب  علی بنهر سفید و سیاهی اعالم کنم که 

برادر، وصی و جانشین من در میان اّمت و امام پس 

جایگاه او نسبت به من به سان  .هست و از من بوده

هارون نسبت به موسی است، لیکن پیامبری پس از 

او )علی(، صاحب اختیارتان پس از  ،من نخواهد بود

 .خدا و رسول است

مانا ولی، ه»بر من نازل فرموده که: را  آیهاین و پروردگارم 

 مومنانیصاحب اختیار و سرپرست شما، خدا و پیامبر او و 

     دارند و در حال رکوع زکاتهستند که نماز به پا می
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و هر آینه علی بن ابی طالب نماز به پا داشته « پردازند.می

 .و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است

 شوناز خود علی بن ابیطالب رو بعنوان ولی پس بعد رسما  

و ند ه امام رو به همه ما شناسانددو دواز کردندمعرفی 

 د:نفرمو

که در این اجتماع به پا  هان مردمان! آخرین بار است

ا گردن گذارید؛ چرا ام. پس بشنوید و فرمان حق رایستاده

وجلّ صاحب اختیار و ولی و معبود شماست؛ که خداوند عزّ

پیامبر اوست که  و پس از خداوند ولی شما، فرستاده و

گوید. و پس از در برابر شماست و با شما سخن می اکنون

من به فرمان پروردگار، علی ولی و صاحب اختیار و امام 

شماست. آن گاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد 

بود. این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را 

 .دیدار کنید دوام دارد

و به  ندگفت عـلیـه السـّالمنهایت حضرت علی از فضائل بی

به علی بن  خواهیدهر چیزی می کردند،همه سفارش 

 فرمودندنهی به شدت و  مراجعه کنید عـلیـه السـّالمابیطالب 
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انتخاب  عـلیـه السـّالماز اینکه کس دیگری رو بجز علی

 کنیم...

رو کنار  عـلیـه السـّالمبعد در حالی که حضرت علی 

و بازوان  ندبه همه ی ما رو کرد ندباال برده بود ونخودش

ـّالمعلی بن ابیطالب  رو بلند  ایشانو  ندگرفت عـلیـه الس

به  عـلیـه السـّالمتا جایی که کف پای حضرت علی  ندکرد

همه بهت زده و  -رسید  و سلم آله و علیه اهلل صلىزانوان پیامبر 

 در همین حال فرمود:  -ساکت بودند

اسُ، مَنْ َاوْلی بِکُمْ ِمنْ اَنْفُسِکُمْ؟ قالوا: اهلل و ایهاالنَّ

رَسُولُهُ. فَقالَ: اَال من کُنْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلی مَوْالهُ، 

اللهمَّ واِل مَْن واالُه و عادِ َمنْ عاداُه وَانْصُرْمَنْ نَصَرَُه 

 .واخْذُلْ مَنْ َخذَلَهُ

 :تندمردمان! کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفای 

آگاه باشید! آن که من  :خداوند و پیامبر او! سپس فرمود

 سرپرست اویم، پس این علی سرپرست اوست! 
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من به چهره ی منافقین که غافلگیر شده بودند نگاه کردم 

پر از عرق کرده بود و  سیاه و آفتاب سوزان روی اونها رو

 و سلم آله و علیه اهلل صلىتنشون خیس بود و کالم رسول خدا 

نشست و عذابشون رو می وجودشونهم شالقی بود که بر 

ی وجودم رو کرد؛ شوق همهلحظه به لحظه زیادتر می

و حضرت علی  و سلم آله و علیه اهلل صلىگرفت و رو به پیامبر 

 کردم...لذت نگاه  با  عـلیـه السـّالم

دیدم پیامبر را در حالی که دو انگشت اشاره ی خود را 

قرآن و اهلبیت با هم  و فرمودند:د کنار هم قرار دادن

مثل این دو انگشت اشاره دقیقا شبیه به هم ؛ برابرند

 .هستند

 پیامبر فرمودند: 

ثقل هان مردمان! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او، 

. هر یک از این دو از ثقل اکبر استو قرآن  اصغر هستند

است. آن دو دیگر همراه خود خبر می دهد و با آن سازگار 

هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد 

 .شوند
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هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و 

 .حاکمان او در زمین اویند

 ی خود را ادا کردم.هشدار که من وظیفه

ام بود ابالغ کردم و به شدار که من آن چه بر عهدهه

 ن نمودم.گوشتان رساندم و روش

 بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم. 

هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید 

 خوانده شود. امیرالمؤمنین

کسی جز او روا برای مؤمنان امت هشدار که پس از من ام

 .نباشد

لحظات پر  اوندر  روعبارتهای شگرف و زیبا و با عظمتی 

 شنیدم: و سلم آله و علیه اهلل صلىیامبر شکوه از دو لب مبارک پ

 همچون این عبارت عمیق و شگفت آور:

 أَنَّ مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ فَهذا َعلِی مَوْالهُ، وَ هُوَ عَِلی بْنُ أَبی

 طالِبٍ أَخی وَ َوصِیّی، وَ مُواالُتهُ مِنَ اهلل عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَها 

 ...عَلَی
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علی سرپرست اوست. و  هر آن که من سرپرست اویم، این

او علی بن ابی طالب است؛ برادر و وصی من که سرپرستی 

و والیت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده 

  .شده است

تا قیامت آویز که  و سلم آله و علیه اهلل صلىپیامبر ی و دعا

  گوشم کردم:

دونیم که پیامبر من اون روز چیز عجیبی دیدم، همه ما می

اگر قرار باشه  حبیب خداست، و  و سلم آله و علیه اهلل صلى

ی عالم دعا کنند خداوند دعای حبیب خودش یعنی همه

پذیره رو قبل از همه می و سلم آله و علیه اهلل صلىپیامبر خاتم 

صلّی اهلل علیه و آله کنه، یعنی اگه دست پیامبر و مستجاب می

تجاب میشه، باال رفت و دعا کرد بی برو برگشت مس و سلّم

قرآن  و سلم آله و علیه اهلل صلىحاال شما فرض بگیرید پیامبر 

به سمت آسمان بلند در دست بگیره و در حالی که اون رو 

  کرده دعا کنه...

 و علیه اهلل صلىبله عزیزان؛ اون روز من شاهد بودم که پیامبر 

ـّالمقرآن ناطق یعنی حضرت علی  و سلم آله رو با دو  عـلیـه الس
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دست بلند کرده بود و در اون حال رو به آسمان کرد و دعا 

برای کسانی که خودشون رو تحت سرپرستی و  ؛کرد

ـّالموالیت حضرت علی  قرار میدن و او رو یاری  عـلیـه الس

عـلیـه کنن و در همون حال کسانی رو که با امام علی می

 کنن نفرین کرد...کنن و او رو رها میدشمنی می السـّالم

کردم که عرش تکون خورد و آسمان و من احساس می

 زمین متحول شده و چهارستون بدنم میلرزید...

عـلیـه ی خود امام علی دستهادر اون حال عجیب با  انایش

 باال گرفت و از خدا چنین خواست: رو السـّالم

خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و 

دشمن دارد و یاری کن یار او دشمن بدار هر آن که او را 

 .را و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد

هزار  124خیلی روز بزرگی بود و من ثمره ی رسالت 

وحی به پیامبرش جایی که خداوند  ،دیدمپیامبر رو می

 خواند: راآیه قرآن این او  و نمود

ْم نِعْمَتی َو الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُْم دینَکُْم َوأَتْمَمْتُ عَلَیْکُ

 رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دینا  
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امروز آیین شما را به کمال، و نعمت خود را بر شما به 

 اتمام رساندم، و اسالم را به عنوان دین شما پسندیدم

همه دیدند که تکمیل اسالم در پذیرش والیت حضرت 

 است... م السالمعلیه و ائمه معصومین علیه السالمعلی 

   ردند به منافقین و فرمودند: به خدا قسم بعد اشاره ک

مورم که شناسم با اسم ونسب، ولی مأا را میی آنهمهه

 اسمشان را نیاورم...

لرزید و ، پاهاشون میباز هم من به منافقین نگاه کردم

   ها رو به هم فشار و دندان ن سرخ شده بودرخسارشو

 ...دادنمی

 و حفظ مورد در الهی وعده که دیدم خودم چشم به من و

 پیوست تحقق به مهم ماموریت این در پیامبرش از صیانت

 .کنند عملی رو هاشون نقشه نتونستد منافقین و

ی عجیبی در آن روز خطبه و سلم آله و علیه اهلل صلىپیامبر 

ی آن را به شما که همه خواندند که مجال اجازه نمیده
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 دیر راکنم وقت بگذارید و خطبه غم، پس خواهش میبگ

 نید...( پیدا کنید و بخواز اینترنت)

در آن  و سلم آله و علیه اهلل صلىم که پیامبر رو بگفقط همین 

ـّالمروز از همه امامان بعد از علی صحبت کرد و از  عـلیـه الس

 ندآخرین امام معصوم یعنی امام زمان شما هم سخن گفت

به سوی که قلبم  ندو عبارات زیبایی را در مورد او بکار برد

ما بودم و کردم ای کاش در روزگار شاو پرکشید و آرزو می

   پس خوش به سعادت شما...  ...کردمبه او خدمت می

گر ادونم در زمان شما صاحب سرّ امامتون چه کسیه؟ نمی

گذاری را بهم خدمتدلم می خواست خدا این توفیق بودم 

 ؟د، آیا شما برای همدلی با امامتون تالش می کنی بده

از  و سلم آله و علیه اهلل صلىپیامبر  ،ی با شکوهخطبه اونپس از 

دو  ندو دستور داد ندی مسلمانان حاضر بیعت گرفتهمه

و در چادر دیگر  ونچادر بنا کنند در یک چادر خودش

  ...علیه السالمامیرالمومنین 
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برای اولین  و سلم آله و علیه اهلل صلى م جالب بود که پیامبربرا

در عمر خویش از مردم خواسته بود تا از او تشکر بار 

  کنند...

 هزار نفر اعم از مرد و زن 120شرایط طوری بود که همه 

و  آله و علیه اهلل صلىپیر و جوان باید ابتدا به چادر پیامبر  و

این اتفاق مبارک یعنی جانشینی شدیم و وارد می سلم

گفتیم و پس از را به او تبریک می عـلیـه السـّالمحضرت علی 

ـّالمآن به چادر حضرت علی  رفتیم و با نام می عـلیـه الس

 کردیم...امیرالمومنین با او بیعت می

اولین نفراتی  م این بود که ابوبکر و عمرجالب تر از همه برا

 تبریک گفتند و سلم آله و علیه اهلل صلىند که به رسول خدا بود

با نام  لسـّالمعـلیـه او بعد از تبریک به حضرت علی 

ند؛ هنوز جمله عمر در گوشم امیرالمومنین با او بیعت کرد

  که گفت: چرخهمی

 بخ بخ یا أبا الحسن لقد أصبحت موالی ومولى کل مولى

تبریک، تبریک، اى ابوالحسن، تو اکنون موال و رهبر من و 

 .هر موالى دیگرى هستی
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مولى کل مُؤْمٍِن  هنیاء یا بن أبی طَالِبٍ أَصَْبحْتَ وَأَمْسَیْتَ

 .وَمُؤْمِنَةٍ

، تو اکنون موال و رهبر پسر ابیطالبمبارک باشد بر تو اى 

 .من و تمام مؤمنان هستی

و  و ماندگار شد خالصه این حرکت عظیم به پایان رسید

  ی عجیبی هم اتفاق افتاد که سفارش در پایان معجزه

ی معارج مراجعه کنم به تفسیر آیات ابتدایی سورهمی

 .کنید

 و سلم آله و علیه اهلل صلىل خدا اما چند جمله از کالم رسو 

در قلبم به و همیشه مانند زنگی  کندبرام گوش نوازی می

 علیه السالمدر حق امیرالمومنین  آید که نکنهصدا در می

در  روکوتاهی کنم و با این کوتاهی چراغ پر فروغ غدیر 

 .کنمبین نزدیکانم خاموش 

ل خدا ص برای دوست و یاورش یاد دعای رسو

ام را با آن حالت وصف نشدنی، اراده علیه السالم امیرالمومنین

کند تا من هم خدمتی در حد توانم انجام پوالدین می
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چون او حبیب خداست و قطعا  دعای حبیب  دهم.

عـلیـه مستجاب میشه در حق کسی که حضرت علی 

 ...رو یاری کنه السـّالم

 افتم که فرمود:و یاد آن جمله می

 .فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ اْلغائِبَ وَالْوالُِد الْوَلَدَ إِلی یَوِْم الْقِیامَةِ

است این سخن را حاضران به غایبان و پدران  واجبپس 

 .برسانند قیامتبه فرزندان تا برپایی 

ار هدف از ، انگنهلرزون عبارات چهارستون بدنم را میای

باشم و  عـلیـه السـّالمه با علی کخلقت من در این عباراته 

که  ویمگ، همیشه یادم هست و به خودم میبشوممبلغ او 

نم در روز نرسو اگر پیام غدیر را به عزیزان و نزدیکانم

ونه باید جواب خدا و قیامت و در کنار حوض کوثر چگ

  م...بد رو و امام زمانم رسولش

چقدر  سلّمصلّی اهلل علیه و آله و و یادم هست که پیامبر 

سفارش کرد که در تمام امورتون به من و اهلبیتم مراجعه 
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و اوالد پاک و مطهرش  عـلیـه السـاّلمی علی خانه کنید و درِ 

 رو بزنید...

صلّی اهلل علیه و صاحب سرّ پیامبر  یفهذَحُ آری اگر من شدم 

بخاطر این بود که  علیه السالمو عزیز امیرالمومنین  آله و سلّم

 ..خانه ی این بزرگواران رو زدم... همیشه درِ

 ...است حق با علی و علی با حق                            
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