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پیشگفتار
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

مطالبــی	کــه	درایــن	کتــاب	آمــده	اســت	در	ارتبــاط	با	شــخصیتی	
علمــی	اخالقــی،	سیاســی،	اجتماعــی،	عرفانــی	و	...	اســت	کــه	برترین	
شــخصیت	بعــد	از	رســول	مکــرم	اســالم	)ص(	یعنــی	حضــرت	علــی	
ابــن	ابیطالــب	)ع(	می	باشــد	و	امیــد	اســت	بتــوان		قطــره	ای	از	
اقیانــوس	بیکــران	فضیلت	هــای	ایشــان	را	نشــان	داد.	در	ایــن	راســتا	
ــان	 ــه	اجمــال	بی ــزرگان	و	دانشــمندان	ب ــران	ب نظــر	بعضــی	از	پیامب
شــده	اســت	و	در	پایــان	دو	خطبــه	ی	بــدون	نقطــه	و	بــدون	الــف	از	
ــده	اســت	کــه	امیــد	اســت	مــورد	توجــه	و	 ــه	گردی آن	حضــرت	ارائ

عنایــت	خواننــدگان	محتــرم	قــرار	بگیــرد.	
ــد	و	 ــی	هنرمن ــا	ترکمن ــای	علیرض ــم	ازآق ــا	الزم	می	دان در	اینج
ــاری	 ــرا	ی ــور	م ــه	ی	مذک ــتن	دو	خطب ــه	در	نوش ــا	ذوق	ک ــاط	ب خط
نموده	انــد	تشــکر	کنــم	و	همچنیــن	از	مســئول	محتــرم	کتابخانــه	ی	
جمکــران	قــم	کــه	لطــف	نمــوده	و	نســخه	هایی	از	ایــن	دو	خطبــه	را	
از	کتابهــای	مختلــف	در	اختیــار	بنــده	قــرار	داده	انــد	کمــال	تشــکر	را	
دارم	و	بــرای	ایشــان	ســعادت	و	بهــروزی	از	پروردگارمتعــال	مســالت	

دارم.	
ــح	 ــه	صال ــم	فاطم ــرکار	خان ــی	ام	س ــر	گرام ــن	از	همس همچنی
ــادی	بــه	جهــت	صبــر	و	شــکیبایی	و	یــاری	ایشــان	در	گــردآوری	 آب
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ــم. ــکر	می	نمای ــز	تش ــاب	نی ــن	کت ــب	ای ــمتی	از	مطال قس
حضــرت	علــی	)ع(	در	دوران	خالفــت	خود	بــا	ظالمان	بــه	مبارزه	و	
جنــگ	پرداخــت	در	هــر	کجــا	مظلومــی	می	دیــد	او	را	یــاری	می	کــرد	
ــاه	 ــر	از	گن ــم	کمت ــل	ظال ــوم	را	در	مقاب ــاه	ســکوت	مظل و	گاهــی	گن
ظالــم	نمی	دانســت.	اکنــون	جــای	تعجــب	اســت	افــرادی	کــه	خــود	
را	پیــرو	و	دوســتدار	علــی	)ع(	می	داننــد	در	مقابــل	ظالمــان	خــود	را	
پســت	ضعیــف		دانســته	و	ســکوت	اختیــار	می	کننــد	و	فقــط	منتظــر	
یــک	ناجــی	هســتند.	گروهــی	نیــز	بــه	ســبب	تبلیغــات	ســالطین	و	
حاکمــان	ظالــم	ادوارگذشــته	کــه	مدعــی	جدایــی	دیــن	از	سیاســت	
ــی	 ــکالت	حکومت ــردن	مش ــوار	ک ــعی	در	هم ــه	س ــد	و	همیش بوده	ان
خــود	داشــته	اند	تحــت	تاثیــر	واقــع	شــده	و	بــه	انحــراف	رفتــه	انــد.	
ایــن	گــروه	فقــط	بعــد	عبــادی	و	عرفانــی	حضــرت	علــی	)ع(	را	مــورد	
توجــه	قــرار	می	دهنــد	و	دیگــر	ابعــاد	سیاســی	و	اقتصــادی	و	نظامــی	
ــد	و	 ــا	فرامــوش	کرده	ان ــه	و	ی ــده	گرفت ــی	)ع(	را	نادی و...	حضــرت	عل
گاهــی	دیــده	شــده	اســت،	اینگونــه	افــراد	آنقدرگمــراه	شــده	اند	کــه	

ــی	)ع(	را	خــدا	دانســته	اند. حضــرت	عل
در	جایــی	دیگــر	گروهــی	پیدا	شــده	و	خــود	را	مســلمان	می	دانند،	
ولــی	بیــن	حضــرت	علــی	)ع(	و	دیگــر	حاکمــان	ســتمگر	تاریــخ	هیــچ	
ــد	و	معتقــد	هســتند	هرکــس	 ــده	و	احســاس	نکرده	ان تفاوتــی	را	ندی
ــن	 ــم		شــد	از	طــرف	خــدا	می	باشــد.	ای ــه	مســلمین	حاک ــر	جامع ب
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والدت امیرمومنان حضرت علی)ع(

ــال	 ــی	س ــب،	س ــه	13رج ــی)ع(	در	روز	جمع والدت	حضــرت	عل

پــس	از	عــام	الفیــل	در	میــان	کعبــه	معظمــه	اتفــاق	افتــاد.	پــدر	آن	

حضــرت	ابوطالــب	پســر	عبدالمطلــب	کــه	بــا	عبــداهلل	پــدر	حضــرت	

ــادر	آن	حضــرت	فاطمــه	بنــت	 ــوده	اســت.	م ــرادر	ب ــرم	ب رســول	اک

اســد	اســت.

آورده	انــد،	گروهــی	از	بنــی	هاشــم	در	برابــر	خانــه	ی	کعبــه	

ــه	 ــه	ماه ــد،	او	ن ــد	وارد	ش ــت	اس ــه	بن ــه	فاطم ــد	ک ــته	بودن نشس

حاملــه	بودودرهمــان	لحظــه	درد	زایمــان	را	احســاس	کــرد.	در	برابــر	

خانــه	ی	کعبــه	ایســتاد	و	گفــت:	خــدای	مــن،	بــه	خــودت	و	همــه	ی	

پیامبرانــت	و	بــه	تمــام	کتابهــای	آســمانی	آنهــا	ایمــان	دارم	و	بــه	حق	

ایــن	فرزنــدی	کــه	در	شــکم	مــن	اســت	و	بــا	مــن	ســخن	می	گویــد	و	

یقیــن	دارم	کــه	ایــن	کــودک	یکــی	از	نشــانه	های	عظمــت	توســت،	

تولــد	ایــن	کــودک	را	بــر	مــن	آســان	کــن.

بــه	گواهــی	همــه	ی	افــرادی		کــه	آنجــا	حضــور	داشــتند،	ناگهــان	

ــوار	کعبــه		شــکافته	شــد	و	فاطمــه	بنــت	اســد	ازهمــان	شــکاف		 دی

ــادر	حضــرت	 ــد.	م ــته	ش ــکاف	بس ــپس	آن	ش ــد	و	س ــه	ش وارد	کعب

علــی)ع(	بــه	مــدت	ســه	روز	آنجــا	بــود.	همــه	از	ایــن	واقعــه	متعجــب	

شــده	بودنــد.
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ــه	ی	 ــی	از	خان ــکان	قبل ــان	م ــدد	هم ــارم	مج ــپس	در	روز	چه س

ــه	 ــا	کودکــی	ک ــت	اســد	همــراه	ب ــه	شــکافته	شــد	وفاطمــه	بن کعب

ــا	 ــه	ی	کعبــه	ب درآغــوش	داشــت	از	آن	خــارج	شــد	و	گفــت:	در	خان

ــای	 ــا	و	طعام	ه ــوه	ه ــا	از	می ــد.	در	آنج ــی	ش ــن	پذیرای ــرام	از	م احت

بهشــتی	تنــاول	کــردم	و	ســرانجام	هاتفــی	از	غیــب	مــرا	نــدا	کــرد	که	

فرزنــد	خــود	را	علــی	نــام	کــن1.

ــی)ع(	 ــرت	عل ــی	حض ــات	دوران	کودک ــتر	اوق ــد	بیش ــس	تول پ

بارســول	اکــرم)ص(	ســپری	شــد.	تــا	آنجــا	کــه	ابــن	ابــی	الحدیــد2	

می	گویــد:	احادیــث	صحیــح	حاکــی	از	ایــن	اســت	کــه	وقتــی	

ــد	و	او	 ــازل	ش ــرم)ص(	ن ــر	اک ــر	پیامب ــار	ب ــن	ب ــرای	اولی ــل	ب جبرئی

ــار	 ــی)ع(	در	کن ــاخت،	حضــرت	عل ــر	س ــالت	مفتخ ــام	رس ــه	مق را	ب

پیامبــر	اکــرم)ص(	بــود	و	آن	روز	از	همــان	ماهــی	بــود	کــه	رســول	

ــت3. ــراء	می	رف ــوه	ح ــه	ک ــادت	ب ــرای	عب ــدا)ص(	ب خ

ــه	 ــد	ک ــل	می	کنن ــان	نق ــخ	نویس ــان	و	تاری ــیاری	از	محدث 			بس

پیامبــر	مکــرم)ص(	روز	دوشــنبه	بــه	رســالت	مبعــوث	شــد	و	حضــرت	

علــی)ع(	روز	ســه	شــنبه	بــه	او	ایمــان	آورد4.

1.	از	کتاب	منتهی	اآلمال،	تالیف	مرحوم	شیخ	عباس	قمی
2.	ابن	ابی	الحدید	یکی	از	دانشمندان	اهل	تسنن	می	باشد.

3.	از	کتاب	پژوهش	عمیق	پیرامون	زندگی	علی)ع(	نوشته	جعفر	سبحانی،ج1،ص25.
4.	کتاب	پژوهش	عمیق	پیرامون	زندگی	علی)ع(،جلد1،ص34.	


