
  
  
  

   إنّه خري ناصر ومعني  احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمــــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبد اآلبديننستعني  الرحيم وبه نبسم ا الرمحا

ق از  وال    ه    جّ  ی  وه    ه ب ج  و 
   باد مبارجهان     نمهه علويا بر كهدر روز ششم ذى حجه مبار



 اَلْمهنـدِسِ  *  ومـشرِقِ األَنْـوارِ  *  سِر األَسرارِ:للَّهم أَفِض صِلَةَ صلَواتِك، وسالمةَ تَسليماتِك، علَى      اَ *
 اَلْـوالِي لِلْوِاليـةِ   *  اَلْمـصورِ لِلْهيـولَى املَلَكُوتِيـةِ   *  الـسياحِ فِـي الْفَيـافِي الْجبروتِيـةِ     * فِي الْغُيـوبِ الالهوتِيـةِ    

 سِـر األَنْبِيـاءِ   * اآلفَـاقِ  رايـا األَنْفُـسِ و   اَلْمنطَبِـعِ فِـي م   * شـخْصِ اإلِطْـالقِ     أُنْموذَجِ الْواقِعِ و   * الناسوتِيةِ
و لِنيسرالْم * و    اءِ وصِيدِ األَويس يِقِنيدةِ * الصانَةِ اإلِلَهِيةِ األَم ورـةِ  *  صاهِيتَنـرِ الْملُومِ الْغَيةِ الْع ادم  * 

ةِ  * اَلظَّاهِرِ بِالْبرهانِ  راطِنِ بِالْقُداَلْب  أْنِ  وـودِ    * الشجومِلَةِ كِتَابِ الْمـودِ     *  بِسجفِ الْو ح ـصـةِ مح  *  فَاتِ
حقِّقِ بِالْمراتِـبِ اإلِنْـسانِيةِ     * حقِيقَةِ النقْطَةِ الْبائِيةِ   درِ  *  اَلْمتَ يـاعِ    حـدـامِ اإلِبارِ  * آجالْكَـر 

بِ لِي و اَلسر الْج* معارِكِ االختِراعِفِي     إِمامِ األَئِمةِ * النجمِ الثَّاقِ

 لِيأَبِي طَالِبٍبنع        هِ ولَيع ائِهِ ولَى آبع  و لَوةهِ الص   الثَّناء أَوالَدِ

  
  

  يف الكعبة واختذهتا كالصدف * كالدر ولدت يا متام الشرف 
١جفوالكعبة وجهها جتاه الن*  فاستقبلت الوجوه شطر الكعبة  

  
  

 
 


                                                   

 آمـدى ھمجـون مرواريـد كـه     ؛ تـو در كعبـه بـه دنیـا    )^اشـاره بـه مـوال علـى     (اى تمامى شرافت : سروده فیلسوف الھى و حكیم ربانى میر داماد، ترجمه رباعى  ) ١(

به آن ضلع از كعبه مي ٌكوينـد كـه درب خانـه كعبـه در آن     : روي كعبه[صدف را بر مي ٌكزيند، تمام صورتھا رو به كعبه كرده اند؛ و كعبه رويش به سمت نجف است؛       
 ].قرار دارد، قابل توجه است كه اين ضلع كعبه به سمت نجف اشرف مى باشد



ه،   رآغاز ی   ش    ی و     ه    ،   د  یای ا یاء و او          ا
وال   ورو    وز وج وه  باره      ھان   ان  الم   ّسه ا ع ی    رت 

  
  . حضرت موال منه السالم، براى اھل معرفت و خواص از واقعه والدت شروع نمي شود و حیات حضورجلوه و ظھور و  تاريخ
واقعه آغاز كّرت و بازآيي ششم حضرتش مي باشد، و شرح كّرتھاى كذشته در محدوده اين مقاله َكنجايش نداشته تنھا ه اين چ

  و بیانش كتابھا مي طلبد، 
 معرفت الھي سطح سوم از سطوح معرفت باطنه؛ بطور اجمال و اشاره اين حقايق البته محصلین علوم و معارف الھي در دروس

  . را از كالم خازنان وحي علیھم السالم فراَكرفته اند
  .بدو تجلي حق تعالى و ظھور از مكمن غیب ذات اقدسش؛ مي باشد: سرآغاز اصلي و شروع آن از: و خالصه اينكه

  :یني ھاى واقعه والدت در كعبه مي بردازيمیش بپیشینه ھا و پما در اينجا به برخي 

در بیان خازنان وحي علیھم السالم ايـن آيـه شـريفه     }وإنّه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم{:  در كالم وحي قرآن كريم آمده است -١

  ن حضرت موال علي است،آيك تفسیر بیشتر نداشته و آن اينكه مقصود از 

بود، و در شرح واقعـه  " العلـي " آمده است كه اول نامي كه خداوند براى خود برَكزيد اسم  در كالم خازنان وحي علیھم السالم  -٢

  . را براى حضرتش بر مي َكزيندعليوالدت و نامَكذاري الھي براى حضرت موال مي بینیم كه خداوند نام 

حجـة ا العلـي الـسالم علـى احلـق      الـسالم علـى   :  در زيارتي كه عالمه مجلسي نقل فرموده است خطاب به حـضرتش مـي َكـويیم       -٣
يعني حضرتش جلوه حق بلكه حق در تجلي مي باشد...اجللي .  



ند ھزار سال قبل چھند آمده است و از پیامبران ي از برخنانكه در بیان چ حقیقت واقعه والدت فراتر از والدت ظاھري بوده؛ ھم-٤
  :ظھور حضرتش را در كعبه بشارت داده است

  
نج ھزار سال قبل بدنیا آمده، وي كاملترين انـسان عـصر در   پ كه در شري كرشن جي معروف به    ھندو و بران  پیام از   كرشن* 

ٌكفتـار   عظیم الشأن مي دانند وكتاب يھٌكوت ٌكیتا را كه مشتمل بر تعالیم وپیامبر  ھندوھا وي را ٢،نداشته شده است  پقوم خود   
كه در اّول و آخر اسم آورده شده جزء اسم نیست و براي احترام مي ) جي(و ) شري( و كلمة ٣،اوست بسیار مقدس مي دانند

  : آمده است٤اين دعا در كتاب كرشن بینتي. حضرت، جناب و آقا كه در فارسي معمول است: باشد مانند




  
*




٥ 
لـوالك لمـا خلقـت    : حبیب اهللا؛ و حـديث قدسـى  :  است؛ و اشاره به لقب حضرت &منظور از اين اوصاف؛ حضرت رسول اكرم         -١

  .طر تو نبود اصال افالك را نیز خلق نمى كردماألفالك؛ يعنى اَكر بخا
كرشـن  شـري   تلّفظ مي شود و فرمـودة خـود   عالييا علّي  از الفاظ باستاني سانسكريت است كه در زبان عرب،   آھلي -٢

ري بر ديٌك) علیه السالم( دور ساخته به طوري كه جز بر وجود مقّدس أمیر المومنین علّي آھلي ھر ٌكونه ابھام را از كلمة     جي
در زبانھـاي  : يكي از دانشمندان بزرٌك ديني ھنود ٌكويـد : ايالو اّما لفظ . یرامونش نیستپصدق نمي كند، لذا نیازي به ٌكفتٌكو در       

در ايـن زبـان نیـز الفـاظي     . ین نیز يك نوع زبان سانسكريت، وجود دارد كه اّدعا شده قـديمترين زبـان ھاسـت   چراپباستاني عھد   
 آيـد و  كه يك نام است از ھمـین الفـاظ بـه شـمار مـي     ) ايال. (ن، نوشتن و تكّلم، استعمال نمي شود     ھست كه اكنون در خواند    

ه در زبان عربـي  چنانچ ھم از ھمان لفظ ايال ٌكرفته شده آلى يا اھلي يا آھلمعنايش بسیار بلند مرتبه يا بسیار نامور است و        
اين ٌكونه الفاظ، بسیار است و بر خواننده مشتبه مي شود كه ) ويدھا( و غیره ٌكفته مي شود در   تعالى،  علي،  عالى،  اعلى

  .آيا اين الفاظ، عربي شكسته است يا سانسكريت است كه داخل زبان عربي ٌكرديده است
 بلندي ، دقت تعبیر حاكي از است، با اشاره به واقعه والدت و جلوه در كعبه معظمه^منظور از اين توصیف؛ حضرت موال علي   -٣

.ب كالم داردمرتبه صاح 
  

*٦٧
٨

  
*


)(٩ 

.به بچه تعبیر شده است) علیه السالم( در انجیل ھم از حضرت امیر -١
١٠

  

                                                   
 .٣٢ اول صري چاپوستیدن ھٌكول= تاريخ طالئي  )٢(

 .١٢٧ دوم صسوشل استیديز چاپ )٣(

 .١٩٣١ از انتشارات ساٌكري پستیكاله دھلي تاريخ چاپ ٧٢ پندت رام دھن صهنوشت )٤(

 .١٩١٧ سال چاپ. ن بك دپو آٌكرهئدّوم از انتشارات نارا  چاپ٢١١صفحة ) پندت كرشن ٌكوپال(كتاب ناٌكر ساٌكر، نوشتة  )٥(

 .٩صسیر مشرق  )٦(
 .٣٦ولدن صَك )٧(
 .٢١٤ص١ج-فیروز )٨(
 . م١٩٢٧اي چاپ اونكار پستكالیه كانپور سال -آيي-اي-تألیف ايل بھإنا ٌكرايم) بودھیا چمتكار(كتاب  )٩(
 .١٥ آية ١٠مرقس باب ) ١٠(



*
 

*






 * 

از القاب معروف حضرت موال منه " اسد اهللا" اشاره به لقب -٢
  .السالم

ف حـضرت مـوال منـه      از القـاب معـرو    " يـد اهللا  " اشاره به لقب     -٣
  .السالم

از القاب معروف حـضرت مـوال منـه    " قدرة اهللا"اشاره به لقب    -٤
  .السالم

  .كه اولین نام خداوند متعال است" علي" اشاره به نام -٥
 اشاره به حديث معروف و مقبول میان ھمه طوائف مسلمین -٦

النظـر الـى وجـه علـي        :  كه حـضرت رسـول اهللا فرمودنـد        است
  .عبادة
  .اره به مقام و مرتبه و لقب حضرت موال منه السالماش -٧
 اشاره به مقام قیومیت امام كه در مثل اين حديث وارد شده -٨

  .لوال الحجة لساخت األرض باھلھا: است
  .اشاره به مقام علم و نظارت امام بر امور عالم -٩
ر ثــدر اك) بـده يــو ٌكیــا (ست بــه دعــاي ايـن دعــا كــه معروفـ   -١٠

  . ن است كه نقل شدناچو آخرش . ھبان، مذكور استكتابھاي بده مذ
  

*   نـد بـه موضـوع      چهر   كه   ؛ به عنوان جزء آخر اين دعا نقل كرده است         مجالت بيشتري را  از يك كتاب چيين،      يرديكَدر منبع
  :ي شودنني مچمجالت ن ايترمجة والدت و حضرت موال مرتبط نبوده وىل خباطر ارتباط با اهل بيت آنرا نيز نقل مي كنيم؛ 

*
 *١١ 

  
امـا    نقل از منابع ساير ملل را به جھت جامعیت مقاله اولويت داديـم،  ؛ و ما  فراوان است زمینه نیز   در اين   ه وارده   احاديث شريف * 

 كه مفـصل تـرين آنھـا كتـاب     ؛ذكر شدهمشروحا شرح كّرتھا و بازآيي ھاي حضرتش در مجامع كالم خازنان وحي علیھم السالم          
  :نجا اشاره مي كنیم برخي موارد را در اي بطور نمونه.مي باشد" الفتح العلوّي في معرفة العلّي والعلوّي"شريف 

  
مـن و علـي   : ابوذر از رسول خدا صلي اهللا علیه و آله روايت كرده كه فرمـود : سیر نور حضرت موال از آغاز تا والدت در كعبه    

بن ابیطالب از يك نور خلق شديم، من و علي دو ھزار سال قبل از آنكه خدا حضرت آدم را خلق كنـد در طـرف راسـت عـرش بـه       
دا مشغول بوديم، وقتي خداي توانا حضرت آدم را آفريد آن نور را در پشت آن بزرگوار جاي داد، مـوقعي كـه     تسبیح گفتن براي خ   

آدم علیه السالم را در بھشت جاي گزين كرد ما در صلب آن حضرت بوديم، در آن زماني كه نوح در كشتي سوار شد جاي ما در 
خـداي جھـان بـه     .در آتش انداختند نور مـا در پـشت او جـاي گـزين بـود     پشت آن بزرگوار بود در آن موقعي كه حضرت ابراھیم را 

ھمین نحو ما را از صلبھاي پاك و پاكیزه در رحمھاي مطھره انتقال مي داد تا اينكه نور ما در صلب عبدالمطلب جاي گـزين شـد،             
خـداي عزيـز مقـام    . ر پـشت ابوطالـب جـاي داد   بعد از آن خداي رِِِِِِئوف نور ما را دو نیم كرد، مرا در صلب پدرم عبداهللا و علـي را د     

 .پیغمبري را به من و فصاحت و شجاعت را به علي عنايت فرمود

                                                   
 يك كتاب چینـي، نقـل كـرده      از؛ن جزء آخر اين دعابه عنوات  جمالاين میالدي، ١٩٣١ سال هچاپ شد) بده ٌكیان( از رسالة ٥٤ در صفحة ؛ن بنارسيئرام نارا  )١١(

 ..است



شريفه احاديث بیان در : آدم صفي اهللا خداوند را به نام علي سوَكند داده و طلب بخشش نمود تا توبه اش قبول شد
مـراد از كلمـاتي كـه آدم علیـه الـسالم از      ...م مـن ربـه كلمـات    و تلقـى آد :  از سورة مباركة بقره ٣٧ منظور از آية    آمده است كه  

  .خداوند دريافت كرد و با آن كلمات خدا را سوگند داد و توبه نمود، اسامي خمسة طیبه علیھم السالم بوده است
  

صـلي اهللا  از پیامبران بزرگواري كـه بـه نـام مقـّدس پیـامبر اسـالم        :نام علي بن ابي طالب، زيور كشتي نوح علیه السالم   
علیه و اله و سلم، و علي مرتضي علیه السالم و فاطمه زھرا علیھا السالم و حسنین علیھما السالم، تبّرك جست، و از آنـان            

شاھد بر اين كالم تخته چوبھايي مي باشند كه در جستجوھاي دانشمندان . مدد خواھي كرد، حضرت نوح علیه السالم است     
ــدن شــناس شــوروي، كــشف شــد   . مع

سید محمود سـیالكوتي در كتـاب       حكیم  
خود، به طـور مـستند در ايـن مـورد مـي        

  : نويسد
 ـ م، گروھـــــي از       ١٩٥١در ژوئیـــــه  “

دانشمندان معدن شناس شوروي بـراي      
معدن يابي، مشغول زمـین كـاوي بودنـد       
كه ناگھـان بـه تختـه چوبھـايي پوسـیده           

  از عالئمي دريافتند كه بايد       …برخوردند  
مشتمل بـر راز    اين چوب ھا غیر عادي و       

ــه اي باشــد   ــه  …نھفت ــان، تخت  در آن می
چوب مستطیلي شكلي يافتند كه ھمه      
را به حیرت انداخت؛ زيـرا در اثـر گذشـت        
ــام     ــه تم ــیدگي ب ــي و پوس ــان، كھنگ زم
چوبھــا راه يافتــه بــود جــز ايــن تختــه كــه  
چھارده اينچ طول و ده اينچ عرض داشت 

دولـت  . و حروفي چند بر آن مـنقش بـود         
ي تحقیق و بررسـي دربـارة       شوروي، برا 

 م، ١٩٥٣ فوريــه ٢٧ايـن تختــه چــوب، در  
ــه اعــضاي آن،   ــشكیل داد ك كمیتــه اي ت
باســتان شناســان و اســتادان شــناخت  

مؤلـف، اسـامي     (…زبانھاي كھن بودنـد     
ــد و     ــان مــي كن ــه را بی ــن كمیت ــضاء اي اع

ــسد  ــس از  :) ســپس مــي نوي ــاألخره پ ب
ھشت مـاه تحقیـق و كـاوش، اسـرار آن           

راي كمیته كـشف گرديـد و       تخته چوب، ب  
معلوم شد كه براي تیّمن و مـددخواھي        
چیزھايي بر آن نوشته و بر كشتي نصب 

 …  كمیتة تحقیق، پس از ھشت ماه فكر و دّقت و زحمت، نوشتة مذكور را خواندند و بـه حـروف روسـي درآوردنـد،            …كرده اند،   
  : ظ مذكور را به انگلیسي چنین ترجمه كرد، الفا Mr. N. F. Maksسپس استاد زبانھاي باستاني بريتانیا، 

O. my  god  ، my   helper .  keep  my  hand  with  mercy  and  with  your   holybodies :  Mohamad  ،  Alia   ، 
shabbar  ، shabbir   ،Fatema.  They all  are  biggests  and   honourables.   The  world  established    for  thern.  
Help  me  by  their   names.  You  can   reform  to  right.                                                     ترجمة متن انگلیسي:  

  
  ! منياي خدا

  !ي مددكار منا
  :به لطف و مرحمت خود، و به طفیل ذوات مقّدس

  :، شبر و شبیر و فاطمهايلیامحّمد، 
  .یردست مرا بگ

  اين پنج وجود مقّدس از ھمه با  عظمت تر و واجب االحترام ھستند، 
  .و تمام دنیا براي آنان، بر پا شده است

  .  نامشان، مرا مدد فرمايهپروردگارا به واسط
  ”.تو مي تواني ھمه را به راه راست، ھدايت نمايي

  
وقتـي  :  صادق علیه السالم روايت كرده كـه فرمـود  جابر از امام:  السالم و شناخت علي علیه السالم    ابراھیم خلیل علیه  

، نوري را در جنب عرش ديد، گفت خدايا اين نور چیست؟ به او گفته شد كه خداوند ملكوت را به ابراھیم علیه السالم نشان داد
نور مشاھده كرد و و نور ديگري را در جنب آن .  من از خلق من استهاين نور محّمد صلي اهللا علیه و اله و سلم است كه برگزيد

 علیه السالم است كه ياري كننده دين من مي باشد، پس در جنب آن اين نور علي بن ابي طالباز آن پرسش نمود، گفته شد 
گفته شد نور فاطمه علیھا السالم است كه دوستانش را از آتش بازداشتم، و نور . دو نور، سه نور ديگر ديد و از آنھا پرسش كرد

پس گفت خدايا انوار ديگري در اطراف آنھا مي بینم؟ گفته شد آنھا امامـان از نـسل علـي و    .  حسین استدو فرزندش حسن و  
گفته شد اي ابراھیم اّولین آنھا . خدايا به حق خمسة طیبه آنھا را به من بشناسان: ابراھیم علیه السالم گفت. فاطمه ھستند

 او موسي و پسر او علي و پسر او محمد و پـس از او علـي و   علي بن الحسین و سپس پسرش محّمد و پسر او جعفر و پسر        
  . …فرزندش حسن و پسرش حجت قائم است، 

  



 الرحمن با آن جاللت قدري كه دارد وقتـي كـه   ابراھیم خلیلحضرت :  علي علیه السالمهابراھیم خلیل علیه السالم شیع  
از خـدا خواسـت كـه او را از    اب و ماھتاب واليت را گرفته انـد  انوار شیعیان اھل بیت را ديد كه مانند ستارگان درخشان اطراف آفت      

و (” َو اّن ِمـْن شـیعِتِه البـراھیمَ    “٨٣چنانچـه در تفـسیر سـوره الـصافات ضـمن آيـة       .  شیعیان علي علیه السالم قرار دھـد    هجمل
  .رسیده است) بدرستي كه از شیعیان او ابراھیم است

       
َاْعَمْش كه از بزرگان روات و محدثان است وشیعه و سّني او را توثیق   لیمان  س :ضرت خضر و دوستي علي علیه السالم      ح

در مدينه، كنیز سیاه كوري بود كه كارش آب دادن بود و مي گفت آب بیاشـامید در راه دوسـتي علـي بـن             : مي كنند، مي گويد   
او را در مّكه ديـدم در حـالي كـه           . ابي طالب علیه السالم   

: ديد و آب مي داد و مي گفـت    چشمھاي او باز بود و مي       
ــه ســبب او    ــه خــدا ب بیاشــامید در راه دوســتي كــسي ك

ــد   ــه مــن برگردانی ــرا ب ــد  . روشــنايي چــشم م اعمــش گوي
اي : مردي به من رسید و گفت     : احوالش را پرسیدم گفت   

جاريه، آيا تويي كنیز و دوستدار علي بن ابي طالب علیـه            
 صـادقَه َفــّرَد  الّلُھـّم ِاْن كاَنـتْ  : گفـت . آري: الـسالم؟ گفـتم  

خدايا اگر اين كنیز در دوسـتي علـي علیـه         . (َعَلْیھا َبَصَرھا 
بـه خـدا   ) السالم راستگوست چشم او را به وي برگـردان      

پـس گفـتم تـو    . سوگند در آن حال چشم من روشـن شـد   
 علـي بـن ابـي       همنم خضر و مـنم شـیع      : كیستي؟ فرمود 

   .طالب علیه السالم
  

علیه الـسالم  ت علي  از شھادعلیه السالمحضرت موسي  
مرحـوم عالمـه مجلــسي در جـالء العیـون مــي      :خبـر داد 
ابن بابويه به سند معتبر از امام محّمد باقر علیـه    “ :نويسد

السالم روايت كرده اسـت كـه مـردي از علمـاي يھـود بـه               
خـــدمت حـــضرت امیرالمـــؤمنین علیـــه الـــسالم آمـــد و از 

: مسائلي پرسش نمود از جمله آنھا ايـن بـود كـه پرسـید            
 بعـد از او چنـد سـال زنـدگاني خواھـد            وصي پیغمبر شـما   
بگـو كـه در آخـر       : گفـت . سـي سـال   : كرد؟ حضرت فرمـود   

بلكـه  : خواھد مرد يـا كـشته خواھـد شـد؟ حـضرت فرمـود       
ضربتي بر سر او خواھند زد كـه ريـش     . كشته خواھد شد  

به خدا سوگند كه : يھودي گفت. او از خون او خضاب شود 
در كتـابي كـه موسـي     نـده ام    راست گفتي من چنین خوا    

      ”. استعلیه السالم امال كرده و ھارون نوشته
  

: علیه السالم و پیشگويي حضرت داوود علیه السالمعلي  
نام مقّدس حضرت امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب علیه         
السالم در زبور داوود علیه السالم نیز چون خورشید مـي         

در كتـاب  . شدن امیر المؤمنین علیه السالم با صراحت و دّقت در جزئیـات، خبـر مـي دھـد       داوود علیه السالم از متوّلد      . درخشد
پیـشواي دينـي مـسیحیان شـامات     ” احسان اهللا دمشقي“نوشته اي را از نسخة بسیار قديمي زبور كه نزد         ” علي و پیامبران  “

  : موجود بوده، نقل مي كند كه به شرح زير است
كمرتـوه  ” حـدار “متازه امطع ملغ شلو شمائت پزانان ھمنیقته خلـذ وقـث فـل    ” ايلي“ في وز    مطعني شل قثو تینمر قث پاھینوا     (

بنه اشود كلیامه كاذو قثوتي قتمر عند و بريما برينم فل خلذ ملـغ خايوشـني     ” كعاباه“شیھو پلت اني قاة بوتاة خزيماه رث جین         
 دارد، واجب است و فرمانبرداري از او ھمه كارھاي دين و نام” ايلي“اطاعت آن بزرگواري كه     ) يعني). (پم مغلینم عت جنحاريون   
. نیز مي گويند، او دستگیر و مددكار بیكسان و شیر شیران باشد) حیدر(” حدار“آن شخصّیت واال مقام را . دنیا را اصالح مي كند

گـوار را بگیرنـد و ھماننـد غـالم      بر ھمه واجب است كه دامـن آن بزر .خواھد بود) كعبه(” كعابا“نیرو و قدرتش بسیار و تولدش در   
بشنود ھر كه گوش شنوا دارد، بفھمد ھر كه عقل و ھوش دارد، بینديشد ھر كه دل و مغز دارد،      . حلقه به گوش اطاعتش كنند    

     ”.كه چون وقت بگذرد، دوباره باز نمي گردد
  

از پیـامبران حـّق يعنـي حـضرت سـلیمان      اكنون به سراغ يكي ديگـر  : علیه السالم و استمداد حضرت سلیمان علیه السالم علي  
كه آن حضرت با نام مقّدس ھمین پنج بزرگوار يعني محّمد صلي اهللا علیـه و الـه و سـلم و علـي علیـه           . علیه السالم مي رويم   

در اين زمینه بـه  . السالم و فاطمه علیھا السالم و حسنین علیھما السالم با خداوند مناجات مي كند و عرض حاجت مي نمايد        
  : آمده است مي پردازيم” علي و پیامبران“از ديگر از مطالبي كه در كتاب فر
ھنگـامي كـه عـده اي از سـربازان انگلیـسي در چنـد كیلـومتري بیـت المقـّدس مـشغول           )  میالدي١٩١٦(در جنگ جھاني اّول  “

اش به جواھرات گرانبھا مرصع و يك نقره اي پیدا كردند كه حاشیه ” اونتره“سنگرگیري و حمله بودند، در دھكده كوچكي به نام    
بردند، ھر چه ” میجر ـ اي ـ ان ـ گريندل“در وسطش، خطوطي به حروف طاليي نگارش يافته بود، و چون آن را نزد فرمانده خود، 

و با ألخره ايـن لـوح، بـه    . كوشید نتوانست از آن چیزي بفھمد، ولي دريافت كه اين نوشته به زبان و خطي بسیار قديمي است          
رسید و ايشان ھم آن را بـه دسـت     ”گلدستون“و ” لیفتو نانت“ وي دست به دست گرديد تا به سرپرست ارتش بريتانیا             هلوسی

 لوح مذكور به تحقیق و بررسي پرداختند و كمیتـه اي    هدربار)  میالدي ١٩١٨(پس از پايان جنگ     . باستانشناسان بريتانیا سپردند  
استاني بريتانیا، امريكا، فرانسه، آلمان و ساير كـشورھاي اروپـايي، عـضو آن كمیتـه     تشكیل دادند كه اساتید شناخت زبانھاي ب    

و ” لوح سلیماني“معلوم شد كه اين لوح مقّدسي است به نام .  م١٩٢٠پس از چند ماه بررسي و تحقیق در سّوم ژانويه . بودند
  : افته است و ما ترجمه اش در اينجا مي آوريمسخناني از حضرت سلیمان را در بر دارد كه به الفاظ عبراني قديم، نگارش ي



  
  اهللا

  احمد                                              ايلي
  باھتول

  حاسن                                            حاسین
  .به فريادم رس! اي احمد= مقذا ! ياه احمد
  .مرا مددي فرماي! يا علي= انصطاه ! يا ايلي
  .نظر مرحمت فرماي! اي بتول= اكاشئي ! ولياه باھت

  .كرم فرماي! اي حسن= اضو مظع ! ياه حاسن
  .خوشي بخش! يا حسین= بارفو ! ياه حاسین

  .اين سلیمان اكنون به اين پنج بزرگوار استغاثه مي كند= امو سلیمان صوه عئخب زالھالد اقتا 
  .و علي قدرة اهللا است= بذات اهللا كم ايلي 

  
رسید، فرمان محرمانه اي به كمیته نوشت كـه خالصـه اش ايـن     ) LORD BISHOP(بر به اسقف اعظم انگلستان  چون اين خ…

و سـرانجام، خـود   . اگر اين لوح در موزه گذاشته شود، و در ديد مردم قرار گیرد، اساس مـسیحّیت، متزلـزل خواھـد شـد             : است
لـذا بھتـر آن اسـت كـه لـوح مـذكور در       . موشي، دفن خواھنـد كـرد   مسیحّیت را بر دوش، بلند نموده در قبر فرا    همسیحیان، جناز 

  . و جز اسقف و اھل سّر، كسي آن را نبیند.  كلیساي انگلستان گذارده شودهرازخان
كساني كه اين . ٢٤٩چاپ لندن، ص ) Wonderful stories of Islam(براي كسب اطالع بیشتر در اين باره، مراجعه شود به كتاب 

   ” …بینشي داشتند گرايشي عجیب به اسالم پیدا كردند، لوح را ديدند و 
  

در كتب مقّدس پیشین، به آمدن خاتم پیامبران، حضرت محّمدبن عبداهللا صلي اهللا علیه و الـه  “:  در انجیل علیه السالم نام علي   
ي خواھنـد ايـن   و سلم و جانشین وي حضرت علي بن ابي طالب علیه الـسالم، بـشارت داده شـده اّمـا مخالفـان اسـالم، نمـ                   

 ١٨٠٠ در انجیل، صحیفة غزل الغزالت، چاپ لنـدن، سـال   مثًال. بلكه در از بین بردن آن بسي مي كوشند. حقیقت را آشكار كنند 
، سخناني از حضرت سلیمان علیـه الـسالم راجـع بـه پیـامبر خـاتم صـلي اهللا علیـه و الـه و سـلم و           ١٠ ـ  ١، آية ٥میالدي، باب 

او دوسـت و محبـوب مـن، محّمـد     (خلو محّمديم :  مي فرمايدم به طور غیر صريح دارد تا در آخر، صريحاً  امیرالمؤمنین علیه السال  
و ھمچنین لفظ . حذف گرديده است” خلو محمديم“ میالدي چاپ شده، جملة ١٨٠٠ولي از انجیل ھايي كه بعد از سال ). است
 مخالفان حّق، مي كوشند ثابت كنند كه مراد از آن، خدا يا الیاس كه در كتب مقّدس پیشین ذكر شده،     ” آلیا“يا  ” ايلي“يا  ” ايلیا“

  . يا مسیح يا يوحّنا است نه حضرت علي علیه السالم
تحقیق كرده اند و از زندان تعّصب رھايي ” آلیا“يا ” ايلي“يا ” ايلیا“ناگفته نماند كه بعضي از روحانیان با انصاف مسیحي كه دربارة 

  :  است، كه چنین مي نويسد Mr. J. B.GALIDON يكي از آنان .   بیان نموده انديافته اند، حقیقت امر را
     In  the language of oldest and present habrew the word “ALLIA” or “AILEE” is not in the meanings of god or 
alla but this word is showing that in next and last time of this world any one will become nominates allia or ailee.  



اسـتعمال نـشده و نمـي    ” اهللا“ بـه معنـاي خـدا، يـا     ” ايلي“يا ” ايلیا“در زبانھاي عبراني باستاني، كلمة    : ترجمة متن انگلیسي  
 .باشد” ايلي “يا” ايلیا“بلكه كلمة مذكور نشان مي دھد كه در زمان آينده يا آخرالزمان شخصي خواھد آمد كه نامش . شود

  
رسـول گرامـى اسـالم در    وقتـي  :  سـال قبـل از واقعـه   ٣٠جناب ابوطالب به والدت حضرت مـوال     "بشارت وصي الھي    

ديده به جھان گشود،و ھمراه با والدت آن حضرت،غرايب و رويدادھاى عجیبى در نقاط مختلف » مكه معظمه«در» عام الفیل« سال
علـى علیـه   « مادر گرامـى حـضرت  »فاطمه بنت اسد« بخشى از آن امور را به» حضرت آمنه«گیتى رخ داد،و مادر بزرگوار آن سرور،      

در حالى كه از واليت پیامبر خدا و از شنیدن آنھمه معجزات و كرامات در ھنگام تولدش »فاطمه دختر اسد» .گزارش كرد» السالم
رسانده،و مولود جديد را به وى تبريك » لسالمابو طالب علیه ا« به شدت خوشحال بود،با سرعت تمام خود را به شوھرش حضرت

و ».اصبرى سبتا ابشرك بمثله اال النبوة» :چون سخن ھمسرش را شنید،ضمن خوشحالى و تشكر از او گفت» ابو طالب» .گفت
و را سى سال ديگر صبر كن،تو نیز نظیـر ا !اى فاطمه (١(» .تتعجبین من ھذا انك تحبلین و تلدين بوصیه و وزيره«:فى حديث اخر
آيـا تـو از ايـن واقعـه بـزرگ تعجـب       :و در حـديث ديگـرى آمـده اسـت     .دھـم  آورى،و من ايـن وعـده را بـه تـو مـژده مـى       به دنیا مى

سـى سـال از   . آورى و فرزند عزيزم على را به دنیا مى(گردى  كنى؟بدان كه تو نیز به وزير و وصى و جانشین وى حامله مى      مى
وصى و وزير مصطفى صلى اهللا «و» كعبه«خبر داده بود، فرزند» ابو طالب« ور كه حضرتاين واقعه شگرف تاريخى گذشت،ھمان ط

،در بیـست و  » على بن ابیطالـب علیـه الـسالم    « رحمت عالمیان،پناه بى پناھان،موالى متقیان حضرت امیر المؤمنین       » علیه و آله  
ه به جھان گشود،و گیتـى را بـه نـور واليـتش     ديد» كعبه« ترين مكان عالم ھستى سه سال قبل از ھجرت نبوى،آن ھم در شريف  

  .منور ساخت
 

كه يكى از صحابه بزرگ رسول گرامى اسالم  » جابر بن عبد اهللا انصارى» :ظھور حضرت موالبشارت يك از اولیاي الھي به 
: وابم فرمودنـد حضرتش در ج المؤمنین على علیه السالم از آن حضرت سؤال نمودم،حضرت امیر  اليتودر مورد   :گويد مى است،
   سئوال از بھترين مولود، چه سئوال با عظمت و مھمى؟ آه، آه،

و سـپس آن را در صـلب    نور من و علـى را آفريـد،   بدان كه خداوند متعال قبل از آن كه ساير موجودات عالم را خلق كند،       !يا جابر 
و علـى   ،» عبد اهللا و آمنه« تا اين كه من از  بود،مستقر » ارحام مطھرات« و » اصالب طاھرات«حضرت آدم قرار داد، و پیوسته در      

قـضیه شـیرينى    على قبل از آن كه در رحم فاطمه بنت اسد قرار گیرد، !يا جابر  .متولد شديم »ابو طالب و فاطمه بنت اسد«-از
   :و آن اين كه دارد،

چنان به كمال و موفقیت رسیده بود كه مورد او در عبادت و پرستش خدا آن  ،» مثرم بن دعیب«  پیش از زمان وى عابدى بود بنام
و ھمه را به عبادت و پـاكى   و مدت يكصد و نود سال عمر نمود، حاجت نكرد،   و ھرگز درخواست   لطف و توجه پروردگار عالم بود،     

و با وى به مـذاكره   و آن اين كه يكى از اولیاى خدا را زيارت نموده، او در برابر آن ھمه عبادتھايش فقط يك آرزو داشت،  ...گذارند
  چـون چـشمان   را بـه سـوى او فرسـتاد،    » ابو طالب«  عمويم حضرت و پروردگار مھربان،  بپردازد از قضا وى به اين آرزويش رسید،       

 خـود را بـه   َكفتَكـوي و  را بوسید و در كنـارش نـشانید،    » ابو طالب «  افتاد از جايش برخاست و سر مبارك       » ابو طالب «  به » مثرم«
  :ر آغاز كردشرح زي
   بگو ببینم تو كیستى؟ خداوند تو را مورد لطفش قرار دھد، :عابد

  ھستم  » تھامه« مردى از :ابو طالب
   كدام تھامه؟: عابد

  از مكه  :ابو طالب
  باشید؟ در مكه از كدام قبیله و گروه مى :عابد

  « عبد مناف«از :ابو طالب
  اش؟ دام شعبهاز ك) فرزندان عبد مناف دو شعبه ھستند: (عابد

  « بنى ھاشم«  از قبیله :ابو طالب
 :را بوسه زده و گفت » ابو طالب«  عابد چون اين سخن را شنید دوباره از جايش برخاست و براى بار دوم سر و صورت حضرت

آنگاه   فرمود،و يكى از بندگان و اولیايش را به من معرفى سپاس خداوندى را سزاست كه مرا زنده داشت و به آرزويم رسانیده،      
  .بشارت دھم خداوند به من الھام نموده كه برايت :زيرا مژده باد بر تو، !اى مرد خدا  :گفت

  چه بشارتى؟ :ابو طالب
اى  خواھـد بـود،    » امام پرھیزكاران « و » وصى پیامبر اسالم  « و » ولى اهللا « كه او  گردد، تو خارج مى   » صلب« فرزندى پاك از   :عابد

دھد به يگـانگى خـدا و رسـالت     براى تو درود فرستاد، و او شھادت مى » مثرم« :خالص مرا به وى برسان و بگوسالم   !ابو طالب 
  .خاتم پیامبران و تو خاتم اوصیا ھستى » محمد صلى اهللا علیه و آله« و اين كه پیامبر اسالم،و وصايت و جانشینى بر حق تو،

  .درخواست نشانه بیشترى نمود» مثرم« كرد و ازابو طالب چون اين سخنان را بشنید شروع به گريه
   چه آرزو دارى تا از خدا بخواھم برايت اجابت نمايد؟ !ابو طالب :مثرم گفت

  
اى از آسمان فرود  دوست دارم در ھمین وقت مائده :گفت ابو طالب :منه السالم تكوين جنبه خلقي حضرت موال علي سیر
را از پیـشگاه  » ابـو طالـب  « به آسمان بلند كرد،و با قلبى آكنـده از ايمـان و درخواسـت    مثرم دستھاى پاكش را به قصد حاجت .آيد

بـه   بـا خوشـحالى تمام،دسـت   » ابـو طالـب  «از آسمان فرود آمـد و »رطب و انگور و انار   «خداوندى مسالت داشت،ناگاه طبقى پر از     
از آن مائده آسمانى بـه ھمـراه داشـت،به منـزلش     در حالى كه » مثرم« سوى انار برده و از آن تناول فرمودند،و سپس با موافقت      

علـى  » امام العـالمین «و» مولى الكونین« دوباره میل فرموده،و از ھمان غذاى بھشتى نطفه پاك»فاطمه بنت اسد  «آمده،و در كنار  
 منعقد گرديد  بن ابیطالب علیه السالم

 
خوردن رطـب بـود،و در آن ھنگـام مـادر گرامـى امیـر       روزى پیامبر خدا قبل از دوران رسالتش مشغول        : آمده است كه   ھمجنینو  

اى از آن  فرا رسید،و به پیامبر خدا سالم كرده،و متوجه شد بـوى خـوش خـارق العـاده    »فاطمه بنت اسد« المؤمنین علیه السالم  
سـول  يـا ر  :گردد،كه از بوى مشك و عنبر قويتر است و لذا خطاب به رسول گرامى اسـالم عرضـه داشـتند    رطبھا استشمام مى

  ...ھا مرحمت فرمائید براى من ھم از آن رطب !اى پیامبر خدا ...ناولنى منھا آكل :اهللا
اش بازگـشت،و در كنـار    ھا را در اختیار فاطمه دختر اسد قرار داد و او نیز به خانه رسول خدا پس از مذاكراتى،مقدارى از آن طعام  

ان غذاھا نیرويى در صلب ابو طالب ايجاد شد،و آنگاه با ھمسرش با ھم تناول نموده،و سپس از ھم» ابو طالب« شوھرش حضرت
 ... ھمبستر گرديده،و نطفه فرزند معصومش حضرت على علیه السالم را منعقد نمودند



رت والدت المع  ه ع ی  وال    ی  س ا الم خاز ن و الم ک       ع    سم ا
  

  متن اصلي كالم خازنان وحي
اسـت؛  در روز والدت حـضرت مـوال   ازنان وحي علیھم السالم؛ از آداب مجالس اھـل معرفـت   از آنجا كه تالوت متن كالم شريف خ       

به نقل نموده و سبس خالصه اى از آنرا " التجلي في الكعبة"باب " كالم الوحي وخزنته"از كتاب شريف ابتدا عین كالم شريف را 
  :نقل مي كنیمفارسي 

   يف الكعبة7 والدتهحديث 
حدثين أمحد بن حممد بـن      : أخربنا أبواحلسن حممد ابن أمحد بن شاذان قال       :  قال ":االس   "  الشيخ الطوسي يف كتاب    *

حدثين سفيان بن عيينـة  : حدثين أبو حبيبة قال: حدثنا عبداهللا بن حممد قال: حدثنا عمر بن احلسن القاضي قال   : أيوب قال 
: حدثين أمحد بن عمر الزبيقـي قـال       : أمحد قال وحدثين سهل بن    : قال حممد بن أمحد بن شاذان     . عن الزهري عن عائشة   

حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن العباس بن عبداملطلب قال ابن              : حدثنا أبوداود قال  : حدثنا زكريا بن حيىي قال    
 كـان   :وحدثين إبراهيم بن علي بإسناده عن أيب عبداهللا جعفر بن حممد عليهما السالم عن آبائه عليهم السالم قال                 : شاذان

العباس بن عبداملطلب ويزيد بن قعنب جالسني مابني فريق بين هاشم إىل فريق عبدالعزى بإزاء بيت اهللا احلرام إذ أتت فاطمة                 
عليها السالم بنت أسد بن هاشم أم أمرياملؤمنني عليه السالم وكانت حاملة بأمرياملؤمنني عليه السالم لتسعة أشهر وكان يوم             

أي رب إين مؤمنة بك ومبا جاء : اء البيت احلرام وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها حنو السماء وقالتفوقفت بإز: قال. التمام
جدي  إبراهيم اخلليل وإنه بين بيتك العتيق به من عندك الرسول وبكل نيب من أنبيائك وكل كتاب أنزلته وإين مصدقة بكالم  

حشائي الذي يكلمين ويؤنسين حبديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتـك  فأسألك حبق هذا البيت ومن بناه وذا املولود الذي يف أ    
فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت ـذا        : قال العباس بن عبداملطلب ويزيد بن قعنب      . ودالئلك ملا يسرت علي والديت    

ذن اهللا فرمنـا أن  الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا مث عادت الفتحة والتزقت بإ               
: نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح الباب فعلمنا أن ذلك أمر من أمر اهللا وبقيت فاطمة يف البيت ثالثة أيام قال                      

فلما كان بعد ثالثة أيام انفتح البيت       : قال. وأهل مكة يتحدثون بذلك يف أفواه السكك و تتحدث املخدرات يف خدورهن           
معاشر الناس إن اهللا عزوجـل      : نت دخلت فيه فخرجت فاطمة وعلي عليه السالم على يديها مث قالت           من املوضع الذي كا   

اختارين من خلقه وفضلين على املختارات ممن مضي قبلي وقد اختار اهللا آسية بنت مزاحم فإا عبدت اهللا سرا يف موضـع                      
يسرت عليها والدة عيسى فهزت اجلذع اليـابس مـن   الحيب اهللا أن يعبد فيه  إال اضطرارا و أن مرمي بنت عمران هانت و       

وأن اهللا اختارين وفضلين عليهما وعلى كل من مضى قبلي من نساء       .النخلة يف فالة من االرض حىت تساقط عليها رطبا جنيا         
ي على يدي   العاملني الين ولدت يف بيته العتيق وبقيت فيه ثالثة أيام آكل من مثار اجلنة وأرزاقها فلما أردت أن أخرج وولد                   

يافاطمة مسيه عليا فأنا العلي االعلى وإين خلقته من قدريت وعز جاليل وقسط عديل واشتققت امسه من : هتف يب هاتف وقال
إمسي وأدبته بأديب وفوضت إليه أمري ووقفته على غامض علمي وولد يف بييت وهو أول من يؤذن فوق بييت ويكسر االصنام                  

  جدين ويهللين وهو االمام بعد حبييب ونبيي وخرييت من خلقي حممد رسويل ووصيه فطوىب ويرميها على وجهها ويعظمين ومي



  



السالم عليك يا : فلما رآه أبوطالب سر وقال علي عليه السالم: قال. ملن أحبه ونصره والويل ملن عصاه وخذله وجحد حقه   
لما دخل اهتز له أمرياملؤمنني عليه السالم وضحك يف         مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ف        : قال. أبة ورمحة اهللا وبركاته   

بسم اهللا الرمحن الرحيم    {: مث تنحنح بإذن اهللا تعاىل وقال     : قال. السالم عليك يارسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته      : وجهه وقال 
قد أفلحوا بك وقرأ    : إىل آخر اآليات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله         } قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالم خاشعون       

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه       } اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون        {متام اآليات إىل قوله     
مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه          . أنت واهللا أمريهم متريهم  من علومك فيمتارون وأنت واهللا دليلهم وبك يهتدون            

: قال! أنت ترويه : فقالت فاطمة. أنا أرويه: فإذا خرجت أنا فمن يرويه قال:  عمه محزة فبشريه به فقالتاذهيب إىل: لفاطمة
فلما أن . نعم فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لسانه يف فيه  فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فسمي ذلك اليوم يوم التروية       

: مث شددته وقمطته بقماط  فبتر القماط قـال        : ي إىل عنان السماء قال    رجعت فاطمة بنت أسد رأت نورا قد ارتفع من عل         
فأخذت فاطمة قماطا جيدا فشدته به فبتر القماط مث جعلته يف قماطني فبترمها فجعلته ثالثة فبترها فجعلته أربعة أقمطة مـن            

ديباج وواحد من االدم فتمطـي      رق مصر لصالبته فبترها فجعلته مخسة أقمطة ديباج لصالبته فبترها كلها فجعلته ستة من               
فقـال  : قـال . ياامه التشدي يدي فإين أحتاج إىل أن ابصبص لريب باصبعي         : فيها فقطعها كلها بإذن اهللا مث قال بعد ذلك        

فلما كان من غد دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله على فاطمة فلما              : إنه سيكون له شأن ونبأ قال       : أبوطالب عند ذلك  
لسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، سلم عليه وضحك يف وجهه وأشار إليه أن خذين إليك واسقين ممـا                    بصر علي عليه ا   

فلكالم فاطمة مسي ذلك    : عرفه ورب الكعبة قال   : فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقالت فاطمة        : سقيتين باالمس قال  
فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر      . سول اهللا صلى اهللا عليه وآله     اليوم يوم عرفة يعين أن أمري املؤمنني عليه السالم عرف ر          

وحنر ثالمثائة من االبل وألـف رأس  : هلموا إىل وليمة ابين علي قال: من ذي احلجة أذن أبوطالب يف الناس إذنا جامعا وقال       
فهلموا إىل أن طوفوا بالبيت سبعا      معاشر الناس أال من أراد من طعام علي ولدي          : من البقر والغنم واختذ وليمة عظيمة وقال      

  ١٢ .سبعا، وادخلوا وسلموا على ولدي علي، فإن اهللا شرفه ولفعل أيب طالب شرف يوم النحر
  

يف رواية شعبة عن قتادة عن أنس عـن العبـاس بـن             : قال: ورواه الشيخ حممد بن علي بن شهراشوب يف كتاب املناقب         
  ١٣. ق عليه السالم واحلديث خمتصر وساق بعض احلديثعبداملطلب ورواية احلسن بن حمبوب عن الصاد

  

حدثنا موسى : حدثنا علي بن أمحد بن موسى الدقاق رمحه اهللا حدثنا حممد بن جعفر االسدي  قال: قال: ابن بابويه يف أماليه
قـال  : قالبن عمران عن احلسني بن يزيد عن حممد بن سنان  عن املفضل بن عمر عن ثابت ابن دينار عن سعيد بن جبري                        

كنت جالسا مع العباس ابن عبداملطلب وفريق من عبدالعزى بإزاء بيت اهللا احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد               : يزيد بن قعنب  
  ١٤ .أم أمرياملؤمنني عليه السالم وساق احلديث بزيادة ونقصان

                                                   
 ١٠٧ / ٣: تفسري الربهـان :  وأورده املؤلف رمحه اهللا أيضا يف كتابيه      ٣٧ ح   ٣٥ / ٣٥ج  :  وعنه البحار  ٣١٧ / ٢ج  : أمايل الطوسي  )١٢(

  . ٢٢٦ / ١:  وحلية االبرار٩ح 
  . ٢٢٩ / ١: برار وحلية اال١٤ ذح ١٧ / ٣٥:  عنه البحار١٧٤ / ٢: املناقب )١٣(
 وعـن روضـة   ١٠ ح ٦٢:  وعن معاين االخبـار ٣ ح ١٣٥:  وعن العلل ١١ ح   ٨ / ٣٥:  وعنه البحار  ٩ ح   ١١٤: أمايل الصدوق  )١٤(

  . ٨: وعن بشارة املصطفى:  وعن كشف احلق٦:  وعن كشف اليقني٧٦: الواعظني



  والدتاقعه و
اين حديث ھم از طريـق صـحابه نقـل شـده و ھـم از              

   :ھم السالمطريق اھل بیت علی
 عباس بن عبدالمطلب با )از ايام ماه ذي حجه (روزى

 از بنى ھاشم و جماعتى از   يزيد بن قعنب با گروھى      
در قبیله بنى عبدالعزى در برابر كعبه نشسته بودند،   

مـسجد در  ه بـ  فاطمـه بنـت اسـد    ناگاهاين اثنا ديدند 
المـؤمنین و نـه مـا از     آمد در حالیكه حامله بـود بـامیر       

  گرفــت و آنمــان زائیددر  او را.گذشــته بــودحملــش 
ــب   مخــدره در برابــر خانــه كعبــه ايــستاده و نظــر بجان

   :گفت آسمان افكند و
ھر پیغمبرى و ه تو و به من ايمان آورده ام ب  !  پرودگارا

كتـابى كـه نـازل     ھـر ه رسـولى كـه فرسـتاده اى و بـ    
ــدم      ــاى ج ــه ھ ــرده ام گفت ــصديق ك ــده اى و ت گردانی

بار را بنا كرده است،  خانه كعبهين اابراھیم خلیل كه    
 بحق اين خانه و بحق آن     تو را قسم مي دھم      ! خدايا

بنا كرده است و بحق فرزنـدى   كسى كه اين خانه را
ــا مــن ســخن میگويــد و    كــه در شــكم مــن اســت و ب

س مـن گرديـده اسـت و يقـین     نمو بسخن گفتن خود
پس ؛ دارم كه او يكى از آيات جالل و عظمت تو است    

درد وضع حمل را بر من سھل و كه  كنم از توسؤال می
 .بر من والدت را آسانى كنىو  آسان فرمائي

 يزيد بن قعنب گفتند كه چون وبن عبدالمطلب عباس 
فاطمه از اين دعا فارغ شد ديديم كه ديوار عقب خانه 

داخـل شـكاف   فاطمه از آن موضع  .شد كعبه شكافته
 نھان گرديد وداخل خانه شد و از ديده ھاى ما پديوار 

 .بھـم پیوسـت بـاذن خـدا    به قـدرت خـدا   شكاف ديوار   
و ما در صدد گشودن در خانه ي كعبه بر آمـديم،   پس  

 خواستیم در خانه را بگشائیم چندانكه سعى كرديم
در گشوده نشد، دانستیم كه اين امريست از جانـب          

  خدا واقع شده 
مكـه در   اندرون كعبه ماند و اھـل  فاطمه سه روز در و

نقــل  واقعــه را ايـن ھـا  ه و بـازار و زنھـا در خانــه   كوچـ 
بعد از آنكه سه     اينكهمیكردند و تعجب مى نمودند تا       

 ديگر بـاره ھمـان موضـع از ديـوار خانـه     روز آنجا بودند 
   شكافته شد،

 
درون خانـه ي  وسط كعبه حقیقي با مالحظه سه متر بیرون انداخته ش در حجـر اسـماعیل؛ امـروزه در      :  در كعبه  مكان والدت 

مكاني كه سنگ سرخي است و آن را خانه ي حمراء مي گوينـد و خوانـدن دو ركعـت نمـاز در     محاذي نزديك ستون وسط كعبه،  
  .از آداب ورود به كعبه استآنجا 

 
 داشـت و روي دسـت   خود غلبرا در اسداهللا الغالب يعني علي بن ابیطالب المؤمنین  بیرون آمد در حالیكه امیر بنت اسد   فاطمه  

   :گفت مي خارج شد و با يك دنیا خوشحالي و سرور 
مرا بر زنان برگزيده كه پیش از من بوده انـد،    بدرستى كه حق تعالى برگزيده مرا از میان خلق خود و فضیلت داد،گروه مردماي 

ادت خدا در آنجا سزاوار نبود، مگر در موضعیكه عب و او عبادت كرد خدا را پنھان در مزاحم را آسیه دختر زيرا كه حق تعالى برگزيد
خود را در بیابان به درخت والدت عیسى را بر او آسان گردانید و  عمران را و مريم دختر  و برگزيد،فرعون حال ضرورت يعنى خانه

ا برگزيـد و بـر   خـداي رئـوف مـر    ،براى او از آن درخـت فـرو ريخـت    رطب تازه ازو خدا   درخت خشك را جنبانید      وخشكي چسبانید   
جمعـى   و حق تعالى مرا بر آن ھر دو، زيادتى داد و ھمچنـین بـر  ايشان و جمیع زناني كه قبل از من بودند فضیلت و برتري داد، 

و ه برگزيـده ي خـدا اسـت،    كعبه فرزندي آوردم كـ خانه برگزيده او  وسطدر زنان عالمیان كه پیش از من گذشته اند، زيرا كه من 
  ، كردم سه روز در آن خانه محترم ماندم و از میوه ھا طعامھاى بھشت تناول

موقعي كه خواستم از خانه ي كعبه خارج شوم در حالي كه فرزند برگزيده ام را باالي دست گرفته بودم ھاتفي از عالم غیب ندا 
اسـت، و  ) يعني داراي مقـام عـالي  (نام كودكت را علي بگذار، او علي ! اي فاطمه».....يٌَّسمِّیِه َعِلّیًا َفُھَو َعِل! يا فاِطَمُة  :در داد

من نام او را از نام خودم اقتباس كردم، و او را با آداب خودم تربیـت نمـودم، و او را بـر مـسائل      « : خداوند عليِّ أْعلي مي فرمايد    
مي شكند، و بر باالي بام كعبه اذان مي ) در درون كعبه(نه اممشكل علمي خودم آگاه ساختم، او كسي است كه بتھا را در خا

 خوشا به سعادت آن كس كه او را» َفُطوبي ِلَمْن َاَحبَُّه َو َاطاَعُه، َو َوْيٌل ِلَمْن َاْبَغَضُه َو َعصاُه .«گويد، و مرا تقديس و تمجید مي كند
 «او دشمني كند و از او نافرماني نمايد بر كسي كه با دوست بدارد، و از او اطاعت و پیروي كند، و واي

  
از آنـان اسـتقبال نمـوده،و میـوه     » ابو طالب« با فرزند عزيزش خارج گشت،نخست پدرش حضرت     » كعبه«چون از »فاطمه بنت اسد  

الـسالم علیـك يـا ابتـاه و       :اش خطاب به پدر ارجمنـدش گفـت   دلش را در آغوش گرفت،مولود كعبه در ھمان لحظات آغاز زندگى
  .سالم على را داده و او را مورد نوازش قرار دادو ابو طالب نیز جواب  ة اهللا و بركاته،رحم

  

كـه اآلن  (ربـي كعبـه    محـل درب غ  ، نزد ركن يمـاني؛    ضلع غربي خانه كعبه   منظره  
با رنك سبز مشخص شده است، و مستجار نامیده مـي شـود، از     ) مسدود است 

اي والدت مـوال  ھمین موضع ديوار خانه شكافته شده و جناب فاطمة بنت اسد بـر       
داخل كعبـه شـد، و از ھمـین مـستجار بـا حـضرت مـوال از كعبـه         ) علیھما السالم (

ه انـد، وسـط كعبـه اصـلي و موضـع      بیرون آمد، حضرتش در وسـط كعبـه بـدنیا آمـد     
ــر         ــوار ســمت حج ــه دب ــر ب ــي و نزديكت ــر شــمال وســط فعل والدت حــدود ســه مت
اسماعیل اسـت اسـت، در داخـل كعبـه بـر ديـوار غربـي لـوحي آويختـه بـوده كـه                   
موضع والدت موال را نشان مي داده است، اين لوح در كذشـته بـا سـلطه نواصـب        

 سـال قبـل، سـنك بـسیار قـديمي در      برداشته شد، در تجديد بنـاي كعبـه در جنـد    
ھـذا موضـع والدة علـي بـن ابـي      : وسط كعبه كشف شد، كه روي آن نوشته بـود       

طالب، مھندسین آنرا به موزه حرم تحويل دادند، ولى وھابیـان مطلـع شـده و آنـرا       
 ) جمیعالعنھم اهللا( .خورد و نابود كردند



 و در، از روي اشتیاق براى بیامبر به جنـبش درآمـد  امیرالمؤمنین ھمینكه وارد شدند حضرت ،  ند پیغمبر اكرم ھم وارد شد     سبس
و آنگاه به  لسالم علیك يا رسول اهللا و رحمة اهللا و بركاته،ا : و به آن حضرت سالم كرده نمودخند) ص(صورت مبارك پیغمبر اكرم     

 آدم و نـوح و ابـراھیم آغـاز نمـود،و    » صـحف «دستور رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله شروع به خواندن كتابھاى آسمانى كرد،و از        
ِبـْسِم اِهللا   :و گفـت » مؤمنـون «بعد از آن شروع كرد به تالوت سوره ي مباركه ي      قرائت كرد، » انجیل«و» تورات«و»زبور«آياتى را از  

 به راستي كه مؤمنان به تـو رسـتكار   :فرمود) ص(رسول اكرم   الذين ھم في صالتھم خاشعون     نونقد افلح المؤم   الَرحمِن الَرحیم 
را بـا آھنـگ زيبـا تـالوت     تـا آيـه دھـم    » مؤمنـون «  سـوره  قیـه بو   ....سبس حضرت موال به تالوت بقیه سوره ادامه دادند         شده اند، 
به خدا قـسم كـه تـو راھنمـاي مـؤمنین خـواھي بـود و        : فرمود) ص(رسول اكرم .ھم فیھا خالدون  :فرمايدتا آنجا كه مي فرمود،

  . الخ ....ھند شد ي تو ھدايت خواايشان به وسیله
) ٥(خود را به جھان انسانیت نشان داد،و رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله را خوشحال و خـشنود سـاخت    و بدين طريق عظمت   

لنعمـة و  لقد ولد لنا اللیلة مولود يفتح اهللا علینا به ابوابا كثیرة من ا  :،تا جايى كه پیامبر خدا در مورد على علیه السالم فرمودند
ھمانا خداوند متعال براى ما در اين ايام فرزندى عطا فرمودند كه در سايه او درھاى زيـادى از نعمـت و رحمـت الھـى بـه              الرحمة

   .گردد روى ما گشوده مى
  
  حـضرت امیـر  بعـد از آنكـه   كه :ھمجنین از وقايع مربوط والدت حضرت موال؛ نام خواھي جناب ابوطالب از حضرت حق مي باشد  و  

 بـسوى  فاطمـه را گرفتـه   ابوطالب او را بر سینه خود گرفت و دسـت  ، و از كعبه بیرون آمدندمتولد شد) علیه السالم(المؤمنین 
 :رابطح آمد و ندا كرد باين اشعا

 والقمر المبتلج المضئى =الغسق الدجى ذا رب يا يا
 ترى فى اسم ذا الصبى ماذا =من حكمك المقضى بین لنا

ناگاه ماننـد   . و ماه روشنى دھنده را آفريده، بیان كن از براى ما كه اين كودك را چه نام گذاريمريكتا  اى پروردگاريكه شب:يعنى
چسبانید بخانه برگشت، چون صـبح   على بسینه خود ابوطالب او را گرفت و با ابوطالب، كابر، چیزى از روى زمین پیدا شد نزدي

 :شد ديد كه لوح سبزى در آن نوشته شده است
 والطاھر المنتخب الرضى = الزكى خصصتما بالولد

 على اشق من العلى =فاسمه من شامخ على
على است كه از  برزگوار او ند ظاھر و پاكیزه پسنديده، پس نامفاطمه بفرز ابوطالب و اى شما اى  مخصوص گرديديد:حاصل آنكه

 .نام خداوند على اعلى گرفته شده است
اموي ھشام بن عبدالملك  كعبه آويخت و چنان آويخته بود تا زمان على نام كرد و آن لوح را در زاويه راست را حضرت ابوطالب آن

  .شد كه آنرا از آنجا فرود آورد و بعد از آن ناپیدا
علي؛ خود در كعبه شنیده؛ و ھنكـام بیـرون آمـدن بـه ھمـه        : ھر جند جناب فاطمة بنت اسد، نامكذاري حضرتش را به         : توضیح

مردم اعالم كرده بود؛ ولى بخاطر اھمیت معنوي و معرفتي موضوع ارتباط نام موال با نام حقتعالى و اينكه اين امر الھـي اسـت؛          
د ھمكاني باشد؛ مراسم نام خواھي را انجام نمود؛ تا اينكه جاي ترديد و انكاري باقي نمانده لذا براى اينكه اين واقعه نیز مشھو

فقط نبوده و در لوح نوراني آسماني كه ملمـوس و  و حجت بر ھمَكي تمام باشد، ولذا اين بار باسخ به صورت ندا و ھاتف غیبي        
سلمین و نـسلھاى آتـي جنـاب ابوطالـب آنـرا در كعبـه       محسوس ھمكان است بیان شده و نازل كرديد؛ و بخاطر اطـالع ھمـه مـ      

و ھمه اينھا بـراى ابـالغ   . آويخت تا نسلھاى آينده ھم از اين ارتباط معنوي مخصوص موال با شاھد و حجت آسماني مطلع شوند  
 معناي معرفتي اين نامكذاري بوده است، و اال جنبه شھرت شخـصي و سـجل احـوالي آن كـه بـا نامكـذاري شخـصي ابوطالـب          

  .عملي و كافي بود
  
  .حیدر= حیدرة : جناب فاطمة بنت اسد نامي ھم خود براى فرزندشان انتخاب كردند* 

علي؛ خود در كعبه شنیده؛ و بر اساس آن حضرتش را به : ھر جند جناب فاطمة بنت اسد، نامكذاري الھي حضرتش را به :نكته
ردم اعالم كرده بود؛ ولى بخـاطر احتـرام مخـصوص نـام الھـي حـضرت       علي نامیده؛ و اين امر را نیز ھنكام بیرون آمدن به ھمه م  

حضرتش شـايد  " كودكي"علي؛ و اينكه بكاربردنش آداب و شرايطي دارد؛ و در رابطه مادري و فرزندي و برستاري جنبه ظاھري       
مادرانه در ھمه اقوام مرسـوم  ھمیشه نمي توان آن نام الھي را بكار برد، لذا نامي ھم خود براى او انتخاب نمود، اين نامكذاري      

  .بوده و بعضا ھنوز متداول است
 و .آن حضرت ھزار نام دارد كه يكي از آنھا علي استو كفته اند كه البته نامھا و القاب و كنیه ھاي حضرت موال بسیار است؛             * 
ابـوتراب،  :  ھـاى حـضرتش  یـه  از كنو.... ، يعـسوب الـدين، و  ...، اسـدا ...الوصّي، امیرالمؤمنین، مرتـضي، ولـي ا  :  ايشانبالقاز ا

 .مي باشد..... ابوالحسن، ابوالحسین، ابوالريحانتین و
  
روز قدرت نمايي حضرت موال و نیز سیراب كردن موال از زبان بیـامبر و نامیـده شـدن آن روز بـه      روز ھشتم ذي حجه      وقايع   ازو  * 

  .اتفاق افتاد، ترويه
  .واقع شد روز عرفهدر  صلى اهللا علیه و آلهپیامبر حضرت حضرت موال نسبت به اظھار معرفت نمودن فرداي آن روز وقايع و * 
چون فرزند عزيز خود را تحويل » ابو طالب« حضرت اتفاق مي افتد، كه عید قربان اطعام بسیار عظیم ابوطالب در روزبعد از آن و * 

حاضـر  » علـى « بـراى ولیمـه فرزنـدم   !اى مـردم «:گرفت و معجزات و كرامات وى را مشاھده كرد،به میان مـردم آمـده و نـدا در داد               
ر شتر، و ھزار راس گاو و گوسفند در ولیمه حضرت على قربانى كرد،و بـا تمـام محبـت و ادب از عمـوم          و تعداد سیصد نف   »شويد

  . مردم شركت كننده پذيرايى نمود
  
مكه است و اشرف مواضع حرم، مسجد  بالجمله والدت باين كیفیت و فضیلت از خصايص آن حضرت است چه اشرف بقاع، حرمو

  .در چنین مكانى متولد نشده) علیه السالم(المؤمنین  از امیر است و اشرف مواضع مسجد، خانه كعبه است واحدى غیر
  

یه و على اوالده لالمؤمنین ابواالئمه الكرام ع امیر ه، بیت اهللا الحرام، سواىو متولد نشد مولودى در شھر اهللا الحرام در خانه كعب
 .افضل التحیة و االف السالم

 و على ھذه فقس ما سواھا = احدى المعالى ھذه من عاله
 انقر مدح حیدر بگو پس از = اى سنائى بقوت ايمان
 الحق زھق الباطل است و جاء = با مديحش مدائح مطلق



 اسداهللا در وجود آمد =  پرده آنچه بود آمددر پس
   النبى محمدةمنآاال ابن  = القوابل مثله لف خرق ما

  
وإجالال لمحّله في ، إكراما من اهللا جّل إسمه ، لم يولد قبله وال بعده مولود في بیت اهللا سواه  : میكويد) قدس سره(شیخ مفید 
مصنفات الشیخ  . كرامتي أز خدا وإجاللي براي مقام عظیم أو، دنیا نیامده است ھیجكس قبل وبعد أو در خانه خدا به  . التعظیم
   ١١ مج ١/٥:  االرشاد – ٥٩ص ، ٧ج:  مسار الشیعة – ٤٦١ص ، ١٤ج) : المقنعة(المفید 

  
 : در آن آمده استمنابع كالم خازنان وحي كه ذكر امر والدت حضرت موال در كعبهبرخي از 

بحـار   ٦ و ٥ ح ٣٥بحـار االنـوار ج   ،٥مدينـة المعـاجز ص    ،١ ش ١٧١ ص ١ الخرائج و الجرائح ج ،٣ و ١ ح ٤٥٢ ص ١اصول كافى ج 
شـجره   ٢٤١ تا ٢٣٧ ص ١جالء العیون شبر ج ، ٣٧ و ٢٢ ص ٣٥بحار االنوار ج  ١٤ ح ١٧ ص ٣٥بحار ج  ،١٦ تا ١٠ ص ٣٥االنوار ج 
  ١٤٤ ص ١٥وسائل الشیعه ج  ،١٤٢منتھى اآلمال ص  ٢٢ ص ٦الغدير ج   مجلس سوم،٢١٦ ص ٢طوبى ج 

  
نمونـه  موضوع والدت حضرت موال در كعبه نوشته انـد؛ كـه بـه عنـوان      مستقّلي در  ھايكتاب ؛ نیز بزركان و محققین بسیاري   البته  

  :  مي كنیميكي را معرفي
را در كعبـه بـا أدّلـه    ) علیـه الـسالم  (دارند كه در اين كتاب والدت حضرت علي ) علي ولید الكعبة( به نام    كتابي باديوعالمه اورد 

  : فصل وعنوان مختلف است٧نقلي متواتر إثبات كرده اند ؛ كتاب ايشان ھم در 
  حديث توّلد مبارك وتواتر آن -١
  شھور استماسالم حديث توّلد مبارك بین أّمت  -٢
  محّدثان وخبر والدت -٣
  نسب شناسان وحديث والدت -٤
  مؤّرخان وحديث والدت -٥
  أدباء وحديث والدت، شعراء  -٦
  إجماع بر حديث والدت -٧
  

 



  منابع ساير مسلمینوالدت حضرت موال در كعبه به نقل 
  
 صحیح بخـاري و صـحیح مـسلم را تحقیـق و تـالیف كـرده       )تكمیل(از علماء بزرك عامه كه كتاب مستدرك  :حاكم نیشابوري  -١

  . مؤمنین على بن ابي طالب كرم اهللا وجھه في جوف الكعبةفقد تواترت االخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت أمیر ال : میكويداست، 
را در كعبـه بـه دنیـا آورده    ) كـرم اهللا وجھـه  (أخبار به تواتر رسیده است كه فاطمه بنت أسد أمیر المؤمنین علي بـن أبـي طالـب            

  ٤٨٣ص ، ٣ج، حاكم نیشابوري ، المستدرك  .است
  
نقل میكند كه مفّسر شھیر وبه نـام   ٢٢ص ، ٦ج : الغدير  در) رضوان اهللا تعالى علیه(عالمه أمیني  :شھاب الدين آلوسي -٢

  : البافي األفندي العمري بعد أز شعر مؤّلف كتاب أھل تسنن ؛ شھاب الدين آلوسي صاحب تفسیر كبیر در شرح قول عبد
 ببطن مكة عند البیت إذ وضعا* أنت العلي الذي فوق العلى رفعا 

تا آنجا كـه  .... یت أمر مشھور في الدنیا وذكر في كتب الفريقین السنة والشیعة وكون األمیر كرم اهللا وجھه ولد في الب : میكويد
ولم يشتھر وضع غیره كرم اهللا وجھه كما اشتھر وضعه بل لم تتفق الكلمة علیه ، ومـا أحـرى بإمـام األئمـة أن يكـون           .... میكويد  

  . حكم الحاكمینوضعه فیما ھو قبلة للمؤمنین ؟ وسبحان من يضع األشیاء في مواضعھا وھو أ
در خانه خدا به دنیا آمده ؛ أمري است مشھور ودر كتب فريقین سني وشیعي ذكـر شـده   ) كرم اهللا وجھه(وإين كه حضرت أمیر  

) كـرم اهللا وجھـه  (ودرباره كسي نشنیديم كه أو ھم در كعبه به دنیا آمده باشد آنجنانكه درباره حضرت    .... تا آنجا كه میكويد     .... 
جه افتخاري براي امام أئّمه است كه در جائي كه قبله مؤمنین است به دنیا آمـده باشـد ؟ سـبحان خداونـدي كـه          و، ذكر شده   

  ١٥ص، ، سرح الخريده الغیبیة في شرح القصیدة العینیة   . أشیاء را در مكان مناسبش میكذارد
  :  بعد أز كالم األفندي العمري میكويد٧٥در ص 

 في موضع يده الرحمن قد وضعا* م وأنت أنت الذي حطت له قد
  

مطلب مھمي را نقل مي كند كه ھر جند نام منبع را ذكر نمي كند؛ ولى با توجه به اھمیت مضمونش حتمـا كوينـده آن    اينجا  در  
شخص بسیار مھمي بوده است ولى جون محتواي كالم فراتر از عقول مقصره است؛ به لحاظ رعايت حفاظت نام كوينده را نمي 

  : برد و مي كويد
أن يكافئ الكعبة حیث ولد في بطنھا بوضع الصنم عن ظھرھا فإنھا كما ورد في ) يعني علیا ( أحب علیه الصالة والسالم  : وقیل  

أي رب حتى متى تعبد ھذه األصنام حـولي ؟ واهللا تعـالى   : بعض اآلثار كانت تشتكي إلى اهللا تعالى عبادة األصنام حولھا وتقول     
  .   ھا. يعدھا بتطھیرھا من ذلك 

 دوست داشت كه كعبه را مشّرف وأز كعبه قدرداني كند با أفتادن بت   -يعني علي -) سالم وصلوات بر أو باد    (كه أو   : كفته شده   
تبـارك  (ھمانطور كه در بعضي آثار ذكر شده است كه كعبه به خداونـد  ، ھا أز روي آن جائي كه أو در داخلش به دنیا آمده است             

خداوندا تا كي اين بت ھا نزديك من برسـتش میـشوند ؟ خـدا ھـم وعـده        : ا شكايت میكرد ومیكفت     أز برستیدن بت ھ   ) وتعالى
  . میداد كه كعبه را أز بت ھا مطّھر كند

 
  : كفت،  نقل میكند أز طريق ابن النجار أز حاكم نیسابوري حافظ كنجي شافعي -٣

الجمعة لثلث عشرة لیلة خلت من رجب سنة ثالثین من ...ة ولد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بمّكة في بیت اهللا الحرام لیل
  . وإجالال لمحّله العظیم، عام الفیل ولم يولد قبله وال بعده مولود في بیت اهللا الحرام سواه إكراما له بذلك 

ودر بیـت اهللا  ، د  عام الفیل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب در بیت اهللا الحرام در مّكه به دنیا آم ٣٠ رجب سال    ١٣شب جمعه   
كفايـة   . واجالل أز منزلـت عظـیمش  ، واين كرامتي است براي او ، الحرام ھیج كسي نه بعد ونه قبل أو آنجا به دنیا آمده است 

   ٤٠٧ص: الطالب 
 
  : صراحت داردمحدث دھلوي  مشھور به شاه ولي اهللا أحمد بن عبد الرحیم دھلوي -٤

فإنه ولد في يـوم الجمعـة ثالـث عـشر مـن شـھر       .  علیا في جوف الكعبة تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین  
أخبار به تواتر رسیده است كه فاطمه بنت  . ولم يولد فیھا أحد سواه قبله وال بعده، رجب بعد عام الفیل بثالثین سنة في الكعبة 

: إزالة الخفاء   . بنیا نیامده استدر كعبه نه قبل از او و نه بعد از اوو كسي .......أسد در كعبه أمیر المؤمنین علي را به دنیا آورد 
  ٢٥١ص ، ٢ج
  
در روز جمعه سـیزدھم مـاه   ) كعبه(علیه السالم در مكه مشرفه در داخل بیت الحرام على  :  گويد عالمه ابن صباغ مالكى    -٥

ده سال پیش از : اند و برخى گفته.. ام عام الفیل و بیست و سه سال پیش از ھجرت به دنیا آمد خدا يعنى ماه رجب سال سى  
بـه جھـت بزرگداشـت و بـاال بـردن مقـام و       و پیش از او ھیچكس در كعبه متولد نشد، و اين فضیلتى است كه خداوند             ... ھجرت

 . اظھار كرامت او مخصوص حضرتش گردانیده است
 
  
 گويد على بن ابى طالب پسر عموى رسول خدا، تیغ آھیخته خداست كه در مكه و بنا بر  شیخ مؤمن بن حسن شبلنجى-٦

ام عام الفیل و بیست و سه سال پیش از ھجرت،  به دنیا آمد در روز جمعه سیزدھم رجب الحرام سال سىقولى در داخل كعبه 
و بنا بر قولى بیست و پنج سال، و دوازده سال پیش از مبعث، و بنا بر قولى ده سـال، و پـیش از او ھـیچ كـس در كعبـه متولـد               

  .نشد
 
على را مادرش در درون كعبه ـكه خدايش شرافت دھد ـبزاد، و اين فـضیلتى اسـت كـه خداونـد او را       : گويدعالمه صفورى  -٧

 . بدان مخصوص گردانیده است
 
زيرا آن حضرت در كعبه متولد شـد در زمـانى   : ... در ضمن كالمى طوالنى گفته استلدين حلبى شافعى عالمه برھان ا   -٨

  . كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم سى سال داشت
  



فكأنما كان میالده ثّمة إيـذانا  ، وكرم اهللا وجھه عن السجود ألصنامھا ، ولد علي في الكعبة  :  میكويدعباس محمود العقاد -٩
الد العقیـدة  بل لقد ولد مسلما علـى التحقیـق إذا نحـن نظرنـا مـی     ، وكاد علي أن يولد مسلما ، بعھد جديد للكعبة وللعبادة فیھا      

 فھو قد ترّبى في البیت الذي خرجت منه الدعوة اإلسالمیة، ولم يعرف قط عبادة األصنام ، ألنه فتح عینیه أمام اإلسالم ، والروح 
وھیجكـاه بـراي   داوند روى او را گرامى داشته بود از اينكه به بتھا سجده كنـد،  على در درون كعبه متولد شد و خ       : ـ عقاد گويد  6

در دوره گويى میالد او در آنجا اعـالم عھـد جديـدى بـراى كعبـه و عبـادت در آن بـود، علـى نزديـك بـود كـه            ، بت ھا سجود نكرد     
الم به دنیا آيد بلكه تحقیقا مسلمان ديده به جھان گشود اگر ما به میالد عقیده و روح بنگريم، زيرا ديدگانش را بـه اسـ     اسالمي  

خانه بیامبر أكـرم صـلى   . اى بالید كه دعوت اسالمى از آن آغاز شد گشود و ھرگز با پرستش بتھا آشنايى نداشت، و او در خانه    
امیرالمؤمنین على ابـن  ، على علیه السالم فرزند كعبه -  چاپ بیروت- ٤٣ص ، ٧ج: عبقرّية اإلمام علي  . (اهللا علیه وآله وسلم

  ٦٢٧طالب علیه السالم ص  ابى
  
   چاپ مصر٢ص / ٢ج: ابو الحسن مسعودي ھذلي ، مروج الذھب  -١
  ٧ص: سبط ابن الجوزي حنفي ، تذكرة خواص األمة  -٢
  ٣٠ص ، ١٤ص،  به نقل أز ابن المغازلي ١٧٣ص / ١ج: ابن الصباغ مالكي ، الفصول المھّمة  -٣
  ١٥٠ص / ١ج: نور الدين علي حلبي شافعي ،  النبوية السیرة -٤
  ١٥١ص / ١ج: شیخ علي القاري حنفي ، شرح الشفا  -٥
  ١٥٦ص ، ١١ص: ابو سالم محمد بن طلحه شافعي ، مطالب السؤول  -٦
  ١٢٠ص: شیخ عالء الدين سكتواري ، محاضرة األوائل  -٧
  ٢٠٤ص / ٢ج: عبد الرحمن الصفوري شافعي ، نزھة المجالس  -٨
  ١٣١١ص: شاه محّمد حسن جشتي ، آيینه تصّوف  -٩
   ھـ١٣٠٢ چاپ ١٠ص: صدر الدين أحمد بردواني ، روائح المصطفى  -١٠
  ١٦ص / ١ج: سید علي جالل الدين ، كتاب الحسین  -١١
   چاپ مصر٧٣ص ، ٧٦ص: محمد مؤمن شبلنجي ، نور األبصار  -١٢
  ٢٥ص ، ٣٧ص: شیخ حبیب اهللا شنقیطي ، كفاية الطالب - -١٣
  ،  تركیه – مخطوط كتابخانه آياصوفیا ١٦ص: عمر بن محمد بن عبد الواحد ، النعیم المقیم  -١٤
   چاپ إيران١٥٥ص: أبو الحسن مسعودي ھذلي ، إثبات الوصیة  -١٥
  ٢ص / ٨ج:  عبد الحمید خان دھلوي ،سیر الخلفاء  -١٦
  ١٦٥ص / ١ج: الحلبي ، إنسان العیون  -١٧
  ٣٨٣ص / ١ج: نشانچه زاده ، مرآة الكائنات  -١٨
  ٧ باب ٢٦٠ص: كنجي شافعي ، كفاية الطالب  -١٩
  ٣٠٦ص / ٢ج: قندوزي حنفي ، ينابیع الموّدة  -٢٠
  ٣٥٤ ح٤٢٥ص / ١ج: أبو المعالي حموئي جويني ، فرائد السمطین  -٢١
 چاپ –محمد كاظم محمودي :  تحقیق ٣ ح٥٤ص: مشھور به ابن المغازلي ، ابو الحسن واسطي جالبي مالكي ، المناقب  -٢٢

   ھـ١٤٢٦ إيران –مجمع تقريب بین مذاھب إسالمي 
  (علیه السالم(ذيل ترجمه أمیر المؤمنین : زرندي ، معارج الوصول  -٢٣
  ذيأمیر محّمد صالح ترم، المناقب  -٢٤
  شیخ عبد الحق دھلوي، مدارج النبوة  -٢٥
  حمد اهللا مستوفي، تاريخ كزيده  -٢٦
  أحمد بن المنصور الكازروني، مفتاح الفتوح  -٢٧
  میرزا محّمد بدخشي، مفتاح النجا في مناقب آل العبا  -٢٨
   ١٥ ص ٤شرح ابن ابى الحديد ج  -٢٩
  .  في المكتبة العربیة-علیھم السالم–أھل البیت  ، ٦٦١ص / ٢ج: إيضاح المكنون  -٣٠

......   
  

میخواستیم در آن مقام بذكر چند حديثى از فضايل تو تبـرك جـويم،   ! ياابا الحسن يا امیرالمؤمنین: َكويددر اين مقام   محدث قمي   
   :را بخاطر آوردم و با خود گفتم خلیل بن احمد ملكن كال

ذكـر   دشمنانش پیوسته سعى میكردند در خاموش كردن نور در فضائل او و دوسـتانش را يـاراى   چه منقبتى بنويسم از كسیكه
ل آن نـور عـالم   اين حال اينقدر از مناقـب و فـضائ   مناقب او نبود و از ترس اعداء و تقیه از دشمنان كتمان فضائل او مى نمودند، با

 .عالم را فرا گرفت و دوست و دشمن بذكر مدائحش رطب اللسان و عذب البیان گشتند تاب بر مردم ظاھر شد كه شرق و غرب
 والفضل ماشھدت به االعداء = بفضله حتى العدى شھد االنام

  
ھورى در آسـمانھا و  كـه مـش   كـسي  آن گفـت اى   اعرابیـه را در مـسجد كوفـه ديدنـد كـه مـي      :ابن شھر آشوب نقل كرده كه* 

جبـابره زمـان ھمـت بـر آن گماشـتند كـه نـور تـرا خـاموش كننـد خـدا             مشھورى در زمینھا و مشھورى در آخرت، سالطین جور و
اين . را) علیه السالم( امیرالمومنین: از اين كلمات چه كس را قصد كرده اى گفت: گفتند .زيادتر گردانید نخواست و روشنى آنرا

  . غائب گشتبگفت و از ديده ھا
 
منابر سـب امیرالمـؤمنین    شنیدم كه خطباى بنى امیه بر شعبى روايت شده كه مى گفت پیوسته مي بروايات مستفیضه از* 

بازوى آن جنـاب را گرفتـه و بآسـمان میبـرد و رفعـت و مرتبـت او را        میكردند و از براى آنحضرت بد میگفتند با اين حال گويا كسى
كه مـردارى را   ه پیوسته مدائح و مناقب اسالف و گذشتگان خويش را مى نمودند و چنان مینمودمیشنیدم ك ظاھر مینمود و نیز

  .ظاھر میشد بر مردم مینمودند و جیفه را ظاھر میكردند كه بدى و عفونت آنھا بشتر
 

نگنجد و چگونه تـوان  تاب درنسنجد و در ھیچ باب و كو زبان بر بابى انت وامى، فضائل ترا ھیچ بیان! يا اباالحسن يا امیرالمؤمنین
نمـودن آب دريـا را بغرفـه     و فـى الحقیقـه فـضائل تـرا احـصاء      تحـصوھا  و ان تعدوا نعمـة اهللا ال  را احصاء كرد كلمات اهللا و نعمة اهللا



 .پیمودن است
 بشمارى كه تر كنى سرانگشت و صفحه = نیست كتاب فضل ترا آب بحر كافى
 قاصر  بین الناس اقصربمدحك = فابلغ خاطب تعالیت عن مدح

 مشاعرى فقبرك ركنى طائف و  =والصفا اذا طاف قوم فى المشاعر
 فحبك اوفى عدتى و ذخائرى = عبادة و ان ذخر االقوام نسك

نويـسم و   نیارزم چگونه خود را در اين بحر عمیق اندازم قلم بر دست گیـرم و در ايـن بـاب چیـزى     مورى دقیقه او اين احقر كه ب
 :قیل لنعم ما

 صدهذكرھا يخمد نارا مؤ  =على مدحة قیل لى قل فى
 للب الى ان عندهذوا حار  =قلت الاقدم فى مدح امرء
 لیلة المعراج لما صعده  =والنبى المصطفى قال لنا
 فاحسن القلب ان قد برده  =وضع اهللا على كتفى يدا
  )فى محل وضع اهللا يده  =و على واضع اقدامه

 



والالدت و   ر  ق        الم   ّسه ا ع ی    رت 
  

   . سال قبل از ھجرت٢٣، و  سال بعد از عام الفیل٣٠) صلوات اهللا علیه(عليوالدت حضرت  :روز 
  
ذكر شده است؛ از جمله روزھاى ) علیه السالم( در منابع حديث و تاريخ اسالمي؛ تواريخ بسیاري در والدت حضرت موال علي -١

  .ذي حجه و رجب و شعبانمختلفي از ماھھاي رمضان و 
  
  . نزد عامه غیر شیعه مشھور است)صلوات اهللا علیه( رجب به عنوان والدت حضرت موال علي ١٣ تاريخ -٢
  
 در میان شیعیان، جشن َكرفتن اين مناسـبت  )صلوات اهللا علیه( رجب به عنوان والدت حضرت موال علي ١٣منشأ رواج تاريخ    -٣

  .بوده است
  
 اين مناسبت در ايام ديالمه  شروع عیدَكرفتن-٤
بوده است، از آنجا كـه       در بغداد ) ھزارسال قبل (

در آنوقت ساكنان غیر شیعه بغداد بـسیار بـوده           
است، اولین سالي كه تصمیم به جشن َكرفتن        
میالد حضرت موال كرفته شـد، بـراى اينكـه ايـن             
موضوع براى غیرشیعه ھم قابل قبول باشد، لذا  

 عنــوان والدت حــضرت  رجــب را كــه بــه١٣تـاريخ  
در میان غیر شیعه ) صلوات اهللا علیه  (موال علي   

معروف بوده است، انتخاب كردند، تـا بـه نحـوي          
  .مالحظه ھمه مردم بشود

  
استمرار جندين ساله عیـدَكرفتن و بركـزاري         -٥

 رجب به عنوان والدت حضرت موال ١٣جشنھا در 
 سبب َكرديد تا اين تاريخ )صلوات اهللا علیه(علي 

در میان عامه شیعه به عنوان عنوان       )  رجب ١٣(
ــي   ــوال عل ــه (والدت حــضرت م ــلوات اهللا علی  )ص

  .مشھور و رايج َكردد
  
ــن شــھرت    -٦ ــشديد اي ــب ت ــه موج  از امــوري ك

صـلوات  (امام ھـادي  شده، روايت والدت حضرت    
 رجب است، با توجه به اشتراك ١٣ در )اهللا علیه

ــام  ــه ) علــي(ن ــام ) ابوالحــسن(و كنی  ھــر دو ام
ايـن نكتـه قابـل توجـه        ) علیھما السالم (معصوم  
  .است

  
 دلیل قاطع و شاھد صريح عـدم وقـوع والدت       -٧

: در مـاه رجـب  ) علیه السالم (حضرت امام علي    
در ھـر   ) منه السالم (دعاي حضرت صاحب األمر     

خداي را به آن بخوانند، و در روز ماه رجب است، كه از ناحیه مقدسه وارد شده و به شیعیان توصیه َكرديده كه ھر روز ماه رجب      
و عموم . و كتب ادعیه و اعمال ماه رجب؛ از جمله مفاتیح الجنان ذكر شده است) علیھم السالم(ھمه منابع كالم خازنان وحي     

  .مؤمنین با آن آشنا بوده و جزو اذكار روزانه شان در اين ماه بوده، و در ھر مسجد و خانه خوانده مي شود
   
اللھم اني اسئلك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمـد المنتجـب واتقـرب       (ريف   در اين دعاي ش    -٨

در مـاه رجـب خداونـد را قـسم مـي دھنـد بـه آن دو وجـود           ) منه الـسالم  (مي بینیم كه حضرت امام زمان       ....) الیھما خیر القرب  
یل نام مبـارك ايـشان را ذكـر مـي كننـد؛ حتـى بـا ھمـه اوصـاف          مقدسي كه در اين ماه رجب بدنیا آمده اند، و به صراحت و تفص    

  .تمییزي كه مانع اشتباه يا ايھام بر اثر تشابه اسمي است
  
آن دو امامي كه فقط ايشان در : و بیان صريحشان) منه السالم(بنا به علم و دانش كامل و اطالع جامع حضرت صاحب األمر          -٩

شبیه نام ) محمد بن علي(د و حضرت امام ھادي مي باشند، كه جون نام حضرت جواد ماه رجب بدنیا آمده اند؛ حضرت امام جوا
" الثـاني "در دعاي ھر روز ماه رجبشان به وصف ) منه السالم(است، لذا حضرت صاحب األمر ) محمد بن علي  (حضرت امام باقر    

 دو امام؛ امام ديكـري در مـاه رجـب بـه     و اَكر جز اين. است) علیه السالم(مشخص مي نمايند كه منظورشان حضرت امام جواد   
از آن مطلع بوده؛ و در دعاى ھر روز ماه رجبشان در ذكر مولودين ماه رجب؛ نام ) منه السالم(دنیا آمده بود؛ حضرت صاحب األمر 

علـیھم   (باشد، كه سید و سرور امامـان اثناعـشر  ) علیه السالم(ايشان را نیز مي بردند، خصوصا اَكر آن امام حضرت موال علي           



مولودين در ماه رجب ) منه السالم(بوده و اولى به ذكر و قسم دادن به نام اوست، بنا براين وقتي حضرت صاحب األمر ) السالم
را برده اند نه نام امام ديكري؛ اين واضح است كه فقط اين دو امـام در مـاه رجـب    ) نھم و دھم(را ياد مي كنند؛ فقط نام دو امام    

  .در ماه رجب بدنیا نیامده اند) علیھم السالم( سائر امامان بدنیا آمده اند و
تنھا والدت حضرت امام جواد و حضرت امام ھادي علیھما السالم؛ در ماه ): منه السالم(لذا بنابر بیان صريح حضرت صاحب األمر   

 يـا والدت حـضرت امـام    والدت حـضرت امـام علـي   ):  منـه الـسالم  (رجب واقع شده است، بنابر بیان صريح حضرت صاحب األمـر            
حسین يا والدت حضرت امام سجاد  يا والدت حضرت امام باقر يا والدت حضرت امام صادق يا والدت حضرت امام كـاظم يـا والدت       

؛ در ماه رجب اتفاق نیافتاده؛ ھر جند برخي اقوال در بعضي از كتب و تواريخ مطرح باشـد، و  )علیھم السالم(حضرت امام مھدي    
؛ كلیه اقوال مذكور در اين باره صحیح )منه السالم( صريح اين اقوال و احتماالت با بیان صريح حضرت صاحب األمر       بخاطر مخالفت 

البته قبال مكررا بیان كـرده  . نمي باشد، ھر جند برخي از آنھا نزد عامه مشھور و محل بركزاري جشنھا و مراسم مفصلي باشد         
 از ايـام محترمـه و التـزام مناسـب آن؛ منافـاتي بـا توسـل و تـذكر در تـواريخ ديَكـر           كه رسیدن به نظريه صحیح در تاريخ يكي    : ايم

  .نداشته، بلكه استفاده معنوي در ھمه ايام؛ از جمله ايامي كه نزد عامه ناس شايع است؛ نیز بسنديده مي باشد
  
 افتاده است، و در نزد ھمه شیعیان در كعبه اتفاق) علیه السالم( ھمه مسلمانان اعتراف دارند كه والدت حضرت موال علي -١٠

تنھا يك حديث مفصل ھست كه واقعه والدت را مشروحا بیان مي كند، اين حديث توسط بزرَكان مشايخ حديث اھل بیت علیھم  
السالم در بسیاري از منابع و كتب حديث نقل شده است، در اين حديث ھر جند تاريخ خاصي را تصريح نمي كند، ولى در بیـان     

نقل مي كند كه جناب فاطمة بنت اسد بعد از آن كه وارد كعبه شد، و در آنجا فرزند خود حضرت علي را بدنیا آورد، سه روز واقعه 
فرادي اين روز عید قربان بود، با توجه ....فردايش روز عرفه و....در كعبه باقي ماند، و در اين روز بیرون آمد، آن روز روز ترويه بود، و

  .باشد.الدت مصادف با ششم ذي حجه مي به اين نكات روز و
  
ايـن سـؤال    ذي حجه بوده، سه روز ھم داخـل كعبـه بـوده انـد، حـال      ٨بر نص صريح كالم شريف روز بیرون آمدن از كعبه     بنا -١١

  : ممكن است مطرح شود كه
  ؟  ذي حجهاست يا ششمذي حجه روز تولد بنجم : سؤال
 سه روز باشد، روز ھشتم جزو سه روز حساب نشده، و نتیجتا روز بـنجم ذي حجـه      اكر روز بیرون آمدن روز بعد از اتمام       : جواب

روز بیرون آمـده باشـند، روز شـشم    يا عصر روز والدت مي شود، اما اكر سه روز در كعبه بوده باشند؛ و ھمان روز سوم در میانه  
  روز والدت حضرتش مي شود، 

را ) يكشنبه دوشنبه و سـه شـنبه  (يعني بعد از آنكه سه روز  ...ثالثة أيامفلما كان بعد   : از آنجا كه نص كالم شريف جنین است       
آنجا بودند؛ يعني كه روز ششم و ھفتم و ھشتم را در كعبه بوده اند، و جون تصريح به آمدن روز جھارم نشده است، لذا در عصر 

  ششم ذي حجه مباركه، : داز كعبه بیرون آمده اند، و تاريخ والدت حضرتش مي شو) ھشتم ذيحجه(ھمان روز سوم 
 توضیحا آورده اند، كه اين تعبیـر در  شانخودبرداشت شخصي برخي از مترجمین يا ناقلین مضمون حديث؛ تعبیر روز جھارم را از       

  .علوم است كه برداشت شخصیشان استمتن اصلي كالم شريف وجود ندارد، و م
يعني .... فلما كان الیوم الرابع:  بخواھند جنین تعبیر كنند مي كويندنبوده جه اينكه در زبان عربي اكرو صحیح اين برداشت دقیق 
  كه جنین تعبیري در اصال كالم شريف نیست، ...وقتي روز جھارم شد

شخصي به زيارت مشھد مقدس مـي رود و روزھـاى يكـشنبه و دوشـنبه و     : ھمانطور كه در فارسي نیز اين روش متداول است   
آنجا بـودم و بركـشتم   را سه روز اين  و ھمان روز به وطنش باز مي كردد، اكر او بكويد من   سه شنبه به زيارت مشرف مي شود      

 را كه سه روزند به زيارت موفق بوده ھـر جنـد ھمـان    )يكشنبه تا سه شنبه(ي مھم اين است كه اين روزھا    . صحیح كفته است  
   .د اين سه روز را مشھد بودمروز سوم بازكشته باشد، و الزم نیست روز جھارم شروع شود تا بتواند بكوي

نزد خواص اھل معرفت معلوم بوده؛ و بزركان اھل ادب كه واقعـه والدت را بـه شـعر سـروده و تـاريخ      ) والدت در ششم  (اين معنا   
والدت در ذيحجه را نقل كرده اند نیز ھمین تاريخ ششم را تصريح كرده اند؛ برخي از اين اشعار در تابلوي اّول ايـن مرسـوله درج       

  .شده است
در اين واقعه والدت سه مرحله شاخص حج به نحو نمادين؛ يا به نحو حقیقـي و بـاطني   : بعد از ظھر روز ھشتم و يوم ترويه    

  اتفاق افتاده است، ) در نزد خواص(
ت موال از خانه و منزلشان در مكه يا مسجد الحرام محرم بیرون مي آيند به قصد حج، حضر) ترويه(حجاج بعد از ظھر روز ھشتم       

علي علیه السالم ھم در آغوش مادرشان در ھمین وقت از خانه كعبه كه ھم منزل اصلیشان است، و ھم از مسجد الحرام در         
  . قنداقه بھشتي سفید بیجیده شده در حالیكه قبل آن به آب بھشتي شسته شده اند؛ بیرون مي آيند

ن اظھار معرفت به آئین حق است، مشغول بايد باشند، حضرت موال در عرفات به اعمال عرفه كه اصل آ) عرفه(حجاج در روز نھم 
  در عرفات حضور رسول اهللا اظھار معرفت مفصل به آئین حق مي نمايند، ) عرفه(در روز نھم 

 كاو و ١٠٠٠ شتر و ٣٠٠به شكرانه آن ) ھمان سال والدت موال(حجاج در روز دھم و قرباني مي كنند، حضرت ابوطالب در اين روز 
  .سفند قرباني نموده و حجاج را اطعام نمودكو
  
در ماه رجب واقع ) علیه السالم(والدت حضرت امام علي ) منه السالم( بنابر بیان صريح حضرت صاحب األمر : خالصه-١٢

 اتفاق افتاده ششم ذي حجه مباركه، اين واقعه در والدت حضرت موال در كعبهنشده، بلكه بنا بر مفاد حديث مفصل شرح 
) صلوات اهللا علیه (والدت حضرت امیراز اين رو در تقويم نجومي جامع بنیاد حیات اعلى بیان شد كه اين واقعه شريفه . است

  . اتفاق افتاده استششم ذي حجه مباركهدر تاريخ 
  

منـه آَكـاھي دينـي    ھدف از نقل اقوال مختلفه در تواريخ تقويم اھل حـق؛ بـاالبردن دا  : قبال به اين نكته اشاره كرده ايم كه  : تذكر
كاربران تقويم جامع مي باشد، و ھم اينكه بدانند قول شايع میان عامه تنھا نظريه ثبت شده در اين زمینه نمي باشد، و اَكر بنـا       

از جملـه اقـوالي كـه از نظـر     . بر تحقیق و شواھد معتبر؛ تاريخ ديكري در موردي ترجیح داده شـد، تـصور و فھـم آن آسـان باشـد        
نمي باشد و صرفا جھت توسعه دانش كاربران تقويم جامع نقل شـده اسـت، تمـام اقـوال راجـع بـه والدت غیـر از               تحقیق معتبر   

از جملـه حـضرت امـام علـي     ) علیھم الـسالم (از ساير امامان اثناعشر )  علیھما السالم(حضرت امام جواد و حضرت امام ھادي  
  .در ماه رجب مي باشد) علیه السالم(
  



رار   ه ای از  والالدت و ا ه  الم   ّسه ا ع ی    رت  ر            
وم  ان دن و ادب   گ  ر   الم  ی    نا  اد م  ک   با ا د ا   ف  د   رار اشارت  ق و ا قا ن   ا   د ا         ده ا ا

 
لد و وا) تحريم تنباكو(از فقھاي مكتب سامراء و شاكردان میزاري شیرزاي بزرك  :آية اهللا سید اسماعیل شیرازى سروده  -١

 آيت اهللا سید عبـد الھـادي شـیرازي    )بعد از آيت اهللا ابوالحسن اصفھاني و قبل از آيت اهللا بروجردي(ماجد مرجع عالیقدر شیعه     
 بھره مندي از نكات و دقايق اين قصیده؛ افزون بر تسلط به زبان عربـي و صـناعات ادبـي؛ نیـاز بـه              – )رحمة اهللا علیھم اجمعین   (

تي دارد، ولى براى اينكه ھمَكان به نحوي از آن بھره مند باشند؛ ترجمه فارسـي اشـعار را نیـز مـي     بھروه مندي از حقايق معرف   
 از جمله مطالب مھمـي كـه در ترجمـه فارسـي     . َكويايي كامل متن اصلي را ندارد ولو دقیق و قوي باشد؛   آوريم؛ ھر جند ترجمه   

وحـي را بـر حـسب مقـام بكـار بـرده كـه افـزون بـر مفـاد و           نیست؛ اينكه سراينده قطعات آيـات قرآنـي و برخـي كلمـات خازنـان             
مضمونش؛ نكات و اسرار مربوط به آن آيات و كلمات را نیز در اين مقام اشاره مي كند، و اين اشارات و دالالت در ترجمه منعكس    

 . را مي طلبد، و بیان ھمه آنھا نوشتن كتاب مستقلي در شرح اين قصیدهنیست
 

 جانم نورى را از كعبه مشاھده كرد=  رآنست نفسي من الكعبة نو
 .ھمانند ھمان آتشى كه موسى از كوه طور ديد=  مثل ما آنس موسى نار طور
 روزى كه عالم باال را سرور و شادى پر كرده بود=  يوم غشى المأل األعلى سرور
 دايى كهندايى مانند ن به گوش رسید = قرع السمع نداء كندا

  از حرم الھيوادى مقدس طوى ساحل از =   ء الوادي طوى من حرم شاطى
 
 خورشید درخشان ماه تابان را بزاد=   ولدت شمس الضحى بدر التمام

 پس تاريكیھاى شبھاى تار از ما برطرف شد=   فانجلت عنا دياجیر الظالم
 مژده باد شما را كه كودكى: در آن حال ندا بلند شد=   ناديا بشراكم ھذا غالم

 ماه پاره به دنیا آمد=   ىوجھه فلقة بدر يھتد
  اش در تاريكیھا راه جويند كه از نور چھره=   بسنا أنواره في الظلم

 
  اين فاطمه دختر اسد است=  ھذه فاطمة بنت أسد

 آيد كه الھوت ابد را در آغوش گرفته و پیش مى=  أقبلت تحمل الھوت األبد
 ساجدان سر خاكسارى به زمین بسايیدپس ھمگى در برابر او در زمره =  فاسجدوا ذال له فیمن سجد

  اند كه فرشتگان در برابر او سجده كرده=  فله األمالك خرت سجدا
  آن گاه كه نور او در آدم تجلى كرد=   إذ تجلى نوره في آدم

 
 پرده از چھره حق مبین برداشته شد=   كشف الستر عن الحق المبین
 مايان گشتو چھره رب العالمین ن=   و تجلى وجه رب العالمین
 و چراغ مشكات يقین آشكار شد=  و بدا مصباح مشكاة الیقین

  و خورشید ھدايت درخشید=   و بدت مشرقة شمس الھدى
  و در نتیجه شب تیره گمراھى به روشنى بدل گرديد=   فانجلى لیل الضالل المظلم

 
 حكم نفى ابدى از ديدن حق نسخ شد=   نسخ التأبید من نفي ترى

 و پروردگار عالمیان چھره خود را به ما نمود =   الورىفأرانا وجھه رب
 ديد كاش موسى در میان ما بود و مى =  لیت موسى كان فینا فیرى
  از آنچه را كه با خواھش فراوان آرزو نمود = ما تمناه بطور مجھدا

  ولى با دست خالى بازگشت =  فانثنى عنه بكفي معدم
 

  علو و وااليى دانست كه چه مولودى به دنیا آورد؟آيا مادر = ھل درت ام العلى ما وضعت؟
 يا پستان ھدايت دانست كه چه طفلى را شیر داد؟ = أم درت ثدي الھدى ما أرضعت؟

 آيا دست عقل دانست كه چه كودكى را بر سر دست گرفت؟ = أم درت كف النھى ما رفعت؟
  را زاده؟يا خداوند خرد دانست كه چه مولودى  = أم درى رب الحجى ما ولدا؟

  اند اند كه چه آورده حقیقت او بسى واالست و ھرگز آنھا ندانسته =  جل معناه فلما يعلم
  

 او سرورى است كه بر ھمه آفريدگان برترى دارد =  سید فاق عال كل األنام
 و آن گاه كه ھیچ موجودى نبود او بود و مقام امامت داشت =  كان إذ ال كائن و ھو إمام

 خداوند كعبه را شرافت بخشیده =   الحرامشرف اهللا به بیت
  از آن رو كه زادگاه اوست = حین أضحى لعاله مولدا

 و اين مولود بر خاك آن گام نھاده =  فوطي تربته بالقدم
 اگر بنا بود خدا را فرزندى باشد =  إن يكن يجعل هللا البنون



  برتر استكه البته خداوند از اين نسبت منزه و =  و تعالى اهللا عما يصفون
 خانهتر آن است كه مولود  بى شك شايسته =  فولید البیت أحرى أن يكون

  باشدصاحب خانهحقیقي فرزند  = لولي البیت حقا ولدا
  پسر مريمنه نه عزير و  =  ال عزير، ال و ال ابن مريم

 
 او در وجود بر عالم ھستى پیشى گرفته = سبق الكون جمیعا في الوجود

  و عوالم غیب و شھود را درنورديده است = شھودو طوى عالم غیب و 
 دست اوستو كرم جود بركت ھر چه در عالم ھستى است از  = كل ما في الكون من يمناه جود

  چرا كه او دست خداست = إذ ھو الكائن هللا يدا
   بخشنده نعمتھاستست كه فروريزنده وو دست خدا =و يد اهللا مدر األنعم 

  
 

 او ماه تابان و فرزندانش ھمه ماھھاى تابانند = ھو بدر و ذراريه بدور
  از آوردن مثل آنھا نازا گشته استروزَكارانكه مادر  = عقمت عن مثلھم أم الدھور

  سال كعبه زائران استماھھاياو در ھمه  = كعبة الوفاد في كل الشھور
 فدا نمود توجه كرد و درگاه او سوى ھر كه به رستگارى رسید و = فاز من نحو فناھا و فدا

  گاه او طواف گاه و بوسه خود را به =  بمطاف منه أو مستلم
  

 رود اى كه به ھنگام مرگ امید ديدار تو مى =  أيھا المرجى لقاه في الممات
 د زندگى حقیقى استشابديدار تو درآن ھر مرگى كه  = كل موت فیه لقیاك حیاة

 رسید ودتر فرا مى ز؛مرگآن ديدار دم كاش  =  لیتما عجل بي ما ھو آت
 ستپ تا اينكه شايد حیات حقیقي را مالقات مي كردم در ھمین دنیاي =   حیاتي في الردىىعلني الق

  شدم ه برترين و كاملترين نعمتھا فايز مىب ديدار تو ازتا  =فايزا منه بأوفى النعم 
  
 
 .از علماء و ادباي عراق :شیخ حسین نجف سروده -٢
 

  قرار داد على براىخداوند خانه خود را =   جعل اهللا بیته لعلى
  وه چه مقام وااليى كه نظیر نداردي؛ زادگاھ=  مولدا يا له من عال اليضاھا

  با او در اين فضیلت شركت ندارد زاده شدن او در كعبه فضیلتى است كه=   لم يشاركه في الوالدة فیه
  ھیچ پیامبرىو نه ه و آله و سلم سروران رسوالن صلى اهللا علینه =  سید الرسل ال و ال أنبیاھا

 



  
  
  از علماء و ادباي ھند :سید على نقى ھندى سروده -٣
 

 در خانه كعبه خدا جز او مولود ديگرى به دنیا نیامده=   م يكن في كعبة الرحمن مولود سواهل
 ظیرى داشته باشدزيرا وى برتر از آن است كه در میان خاليق در وااليى ن=   إذ تعالى في البرايا عن مثیل في عاله

  و خداوند در آيات محكم قرآن از او ياد كرده است=   و تولى ذكره في محكم الذكر اإلله
 دانم آيا پس از اين شخص گول خورده و نادان درباره او سخنى دارد؟ نمى=   أيقول الغر فیه بعد ھذا؟ لست أدري
 به بھترين جنین حامله بود پیش آمددر حالى كه ) بنت اسد(فاطمه =   أقبلت فاطمة حاملة خیر جنین

 نطفه بى مقدار) ماء مھین(جنینى كه از نور پاك آفريده بود نه از =   جاء مخلوقا بنور القدس ال الماء المھین
  و جلوه گاه الھوت در میان عالمیان فرود آمد=   و تردى منظر الالھوت بین العالمین
 نمى دانم چگونه در میان پھلو و سینه قرار داده شد؟حال =   كیف قد اودع في جنب و صدر؟ لست أدري

 از الطاف خداى لطیف بخشنده فاطمه دعا كنان پیش آمد در حالى كه=   أقبلت تدعو و قد جاء بھا داء المخاض
 )اشاره به زائیدن مريم (كشانید درد زايیدن او را به سوى درخت خرما مى=   نحو جذع النخل من ألطاف ذي اللطف المفاض

 .و او با احشائى دردمند آفريدگار خود را صدا زد=   فدعت خالقھا الباري بأحشاء مراض
 دانم اما چگونه نالید، چگونه زار زد، چگونه آه و ناله كشید؟ نمى=   كیف ضجت، كیف عجت، كیف ناحت؟ لست أدري

 را داددانم كه كعبه پاسخ  جز اين نمى=   لست أدري غیر أن البیت قد رد الجواب
  ن درى گشوده گشتآه از كلبخندى در ديوار خانه با =   بابتسام فى جدار البیت أضحى منه باب

  جست فاطمه داخل شد و صدف مژده شكافت و خرد ناب از آن بیرون=   دخلت فانجاب فیه البشر عن محض اللباب
 دانم مىدانم و جز اين چیزى ن من تنھا ھمین را مى=   إنما أدري بھذا، غیر ھذا لست أدري

 اند چگونه بدانم حال آنكه او سرى است كه خردھا در آن سرگشته=   كیف أدري و ھو سر فیه قد حار العقول
 اصل االصول بوده استھمجنان او تا بوده و او با آنكه امروز پديد آمده ولى =   حادث في الیوم لكن لم يزل أصل االصول

 داست بى آنكه اتحاد و حلولى در كار باشداو مظھر خ=   مظھر هللا لكن ال اتحاد ال حلول
  دانم و غايت ادراك و فھم آن است كه بدانم كه نمى=   غاية اإلدراك أن أدري بأني لست أدري

 ؟ و چه كسى را ياراى آنست كه با او در بلندى پھلو زند،)على(آن پاكیزه بدنیا آمد =  من تسامى في عاله؟ »على«ولد الطھر 
  .نداو َكمشده دربارپس گروھى درباره او ھدايت يافتند و گروھى ديگر =   فريق فیه تاهفاھتدى فیه فريق و 

 ؟آيا گمراه گروھھايى كه پنداشتند او حقا خداست=   ؟ضل أقوام فظنوا أنه حقا إله
  دانم يا آنكه اين جنون عشق بوده است كه مجازات ندارد؟ نمى= أم جنون العشق ھذا ال يجازى؟ لست أدري 



 كه حكیم و عارف و اديب و از فقھاى بزرَكــ  )كمباني(سروده ھاي آيت اهللا حاج شیخ محمد حسین غروي اصفھاني     -٤
 سروده ھاى اين بزرَكمرد؛ عربي و فارسي است، و حتى آنجه فارسـي  .و مرجع تقلید و استاد مراجع و فقھاي بزركي بوده اند        

؛ ولـي مملـو از كـالم وحـي و آيـات قرآنـي و كلمـات        ده به نظر برسدسادريافت معاني آن است؛ اكر جه فارسي و ممكن است    
  .خازنان وحي علیھم السالم و اسرار و معارف الھي است

 
  علي: در نامَكذاري الھي حضرت موال ب

 تكرما منه له وفضل* سماه باسمه العلي األعلى 
 كالبدر في كواكب السماء* اسم سما في عالم األسماء 
 وإن يكن أبرمه القضاء* ء اسم به يستدفع البال

 اسم به أينعت الثمار* اسم به أورقت األشجار 
 باسم على فھو خیر معتمد* وقامت السبع العال بال عمد 
 اسم به استجارت األمالك* اسم به استدارت األفالك 

 به سرادقاتھا منتظمة* اسم منیر لرواق العظمة 
 من ربه ونال منه عفوه* اسم به آدم نال الصفوة 
 وفلكة جرى على خیر نسق* وباسمه نوح نجا من الغرق 

 شرفه اهللا بتلك الحلة* وباسمه نال الخلیل الخلة 
 بل منه نال منصب اإلمامة* ونال منه البرد والسالمة 

 ونال منه منزال كريما* وباسمه موسى غدا كلیما 
 من التجلي حین حاول اللقا* بیمنه أفاق لما صعقا 
 إلى السماء آمنا من البال* و العال وباسمه سما المسیح ذ

 حین الذي جرى علیه ما جرى* وباسمه استغاث سید الورى 
 نجى من الشر الذي به ابتلى* وباسمه كل نبي وولي 

  
   مشرفهدر والدت حضرت موال در كعبه

 ھزار؟ زمزمه بلبل است يا كه نواى = بھار؟ بوى گل و سنبل است يا كه ھواى
 يار؟ وزد از كوى يا كه نسیم صبا مي = انس سد از بزمنفحه روح القدس میر

 مشكبار؟ از چه چنین عنبرين؟ وز چه چنین = برين صفحه روى زمین ھمچو بھشت
 ھوشیار مست ھر كه بدى بوى خوشش كرد = نشست الله خودرو برست ، ژاله برويش

 نثار گوھر انجم كند بر سرم مردم = بسر چرخ مرصع كمر چتر ملمع
 استوار ھم به محیط فلك ، سور و سرور = نشاط ھم به بسیط زمین ، پھن بساط
 النھار رمد از دم شمس شام ابد مي = يزل صبح ازل میدمد از افق لم
 از افق كاف و نون سر زده خورشیدوار = البطون مظھر غیب مصون مظھر مافى

 عذار  گرفت ازشاھد بزم شھود، پرده = جود مالك ملك وجود، شمع شبستان
 مدار را  كون و مكان؛قطب زمین و زمان = عیان  عین عیان شد؛از افق ال مكان

 تبار  خسرو واال؛نفس نفیس رسول = اصول  اصل اصیل؛روح نفوس و عقول
 تار فالق اصباح غیب از پس شبھاى = عیب ھر نقص و ريب ، پاك ز دافع ھر شك و
 الفخار غره وجه الزمن دره راس = شكن  و علن بت فكن و بتناظم سّر

 اقتدار ماه فروزان جمال ، در فلك = اعتدال شاخه طوبى مثال، در چمن
 مستجار پايه درگاه او ملتزم و  =كمال قبه خرگاه او قبله اھل

 بلبل بستان اوست پیك خداوندگار = اله طفل دبستان اوست حامل وحى
 فرمانگذار قابض ارواح كیست؟ بنده = او قاسم ارزاق كیست؟ ريزه خور خوان

 بیشمار روح قدس ، فیضبر از در او = مفتخر صاحب تیغ دو سر، از دم او
 قرار برد بیك جلوه از سینه سینا  =حق مظھر و مجالى حق ، طور تجالى

 آشكار  نور وجود؛شد ز حضیض عدم  =حرم  تافت ز اوج؛نیر انجم خدم
 كنار فلك محیط كرم در حرم آمد  =برون گوھر بحر قدم از صدف آمد
 "نار " گشت عیان نى ز"نور"ز " انا اهللا" سّر  =شد كعبه پر از نور شد، جلوه كه طور

 ررادارالق وز چمن روى او گلشن = ختن مكه شد از بوى او رشك ختا و
  

  امیرالمؤمنین علیه السالم حضرت موال در میالد  )ده بند(
  

  بند اول
 آبدار بنده درىيا كه از خاك نجف تا = كنار ه طبعم درگوھرى را از صدف آورد

 سوار دلدل رفرف طبع مرا، يك غمزه زان = وجود برد تا حد عدم تا قاب قوسین
 مدار شمع ايوان ھدايت نیر گیتى = وجود شاھد بزم واليت شاه اقلیم

 "ارن سهسلم تم" معنى واالى او يا سر = "نور اهللا" صورت زيباى او يا طلعت
 نھار خال ھندويش مدار گردش لیل و = مكان خط دلجويش طراز مصحف كون و
 اقتدار گاه كويش صد سلیمانبنده در = كلیم پرتوى از نور رويش طور سیناى
 برقرار چرخ تا شام ابد در زير حكمش = يزل مشرق صبح ازل خورشید لم
 خاكسار مجرد ھمچو پیرىبر درش عقل  = پژوه در برش پیر خرد چون كودكى دانش

 دار و گیر يكه تاز عرصه ايجاد گاه = عروج ھنگامه شاھباز اوج او ادنى ب
  ذوالفقار الفتى اال على ال سیف اال  = كردگار از امین گوش جان بگشا و بشنو

 



  بند دوم
 "انا" يا كه از طور غرى مى آيد آواز  =آشنا باز جان میپرورد ساز پیام

 "دنى" فروزان شمع روى شاھد بزم يا =يزل ل از كوى عشق لممیدمد صبح از
 فنا  حقیقت میزند كوس"برقسنا"يا  =كرد جلوه شمع طريقت چشمھا را خیره

 المنى اقصى يافت چون از مولد میمون او = رسید "اوادنى "كعبه را تاج شرف تا اوج
 منا حت خیف وروضه خلد برين شد سا = الحرام قبله اھل يقین شد خطه بیت

 البناء يا بیفتد گنبد دوار من اعلى = رواست بیت معموران شود ويران از ينحرست
 ھنا فرش را عرش معلى گفت تبريك و=  فلك از پى تعظیم خم شد گوئیا پشت
 ربنا گرچه میزيبدترا، لكن تعالى = مسیح يا ولید البیت غوغاى نصارى در

 ثنا میكند روح االمین با صدا نوا مدح و = گرىمدحت مفتقر گرمیكند با يك زبان
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال=  كردگار گوش جان بگشاد و بشنواز امین

 
  بند سوم

 گرفت پايه برتر از فراز گنبد مینا = گرفت گوى سبق از سینه سینا كعبه چون
 گرفت وى جا چه رب البیت در كیوان زده ب سر = شاه خانه، بى ساالر و صاحب بود تا میالد

 گرفت چرخ چارم سوخت از حسرت دل از دنیا = كرد ز برج كعبه خورشید حقیقت جلوه تا
 گرفت بزم او ادنى از شرافت ھمسرى تا = قرين كعبه شد تا با مقام لى مع اللھى
 گرفت رونق عز و شرف از مسجد اقصى = بلند خاك بطحازين عنايت آنچنان شد سر

 گرفت زاغ و زغن يكسره ره صحرا تا ابد = ازل ه شد تا مركز طاوس گلزاركعب
 گرفت در پناه اسم اعظم ، منزل و ماوا = پاك ديو و دد ناپاك ھر خلوت حق شد ز

 گرفت طلعت غرا ملك ھستى زيب و فر زان = شرف خیر مقدم اى ھمايون طالع برج
 گرفت  جبريل امین در عالم باالشور = داستان اين نغمه دستان نباشد در خور
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال = كردگار از امین گوش جان بگشاد و بشنو

 
 بند چھارم

 الشرف شرف بیت كرد بیت اهللا را با آن = صدف گوھرى شد از درون كعبه بیرون از
 خرف زكز ثريا را كرد كمتر ا = الحرام گوھرى سنگین بھار، رخشان شد از بیت

 بصف شاھبازان طريقت در كنارش صف = قدم كعبه شد از مقدم اوقاف عنقاء
 "ال تخف" فتش موسى نداىأيا شنید از ر = چاك سینه سینا مگر از ھیبتش شد چاك
 اسف وز فراقش پیر كنعان نغمه ساز را = غم زاشتیاقش يوسف صديق در زندان
 الخلف د بنیاد حرم چرن بھر آن نعمكر = خلیل خلعت خلت شد ارزانى بر اندام
 نجف مبدء اندر كعبه بود و منتھى اندر = غرى كعبه را شد ھمسرى با تربت خاك
 دف زھره ، ساز نغمه تبريك زدبى چنك و = فكان آسمان زد كوس شاھى در محیط كن
 شعف نغمه روح االمین ، بايك جھان شوق و = برين ھر دو گیتى را بشادى كرد فردوس

 ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال = كردگار از امین گوش جان بگشاد و بشنو
  

  بند پنجم
 قدم كرد گیتى را چه صبح روشن از سر تا = قدم آفتاب عالم الھوت از برج

 اتم بیت ، رب البیت را گرديد مجالى = يزل كعبه شد مشكوه مصباح جمل لم
 عدم كز فروغش نیست جز نام دروغى از = وجود كوكب درى درى بگشود ارفیض

 پايه اش را برد برتر از سر لوح و قلم = نگاشت كلك قدرت در درون كعبه نقشى را
 علم زين شرافت تا ابد گرديد در عالم = شد كعبه گوئى كنز مخفى بود گوھر زاى

 حرم قبه عرش برين زد بوسه بر خاك = الكتاب مكه شدام القرى از مقدم ام
 ملتزم قبله حاجات گشت و مستجار و = تا قدم در كعبه زد" سلونى" ه اقلیمشا

 ھم وز فتوت آبروئى يافت زمزم نیز = را از مروت داد عنوانى ، صفا و مروه
 القلم لقد جف: خامه تحرير مینالد = اللسان لقد كل: منطق تقرير میگويد

  ذوالفقار ال على ال سیف االال فتى ا=  كردگار گوش جان بگشاد و بشنواز امین
 

  بند ششم
 خوشخرام تا خرامان گشت دروى تازه سروى = الحرام گلشن خلد برين شد عرصه بیت
 السالم شاخه طوبى برى از روضه دار = "فاسقم"نونھالى معتدل از بوستان
 تمام قامت ھمچو میزانىه سرو آزادى ب = مستقیم قامتى در استقامت چون صراط

 انتظام عالم از حسن نظامش در كمال = دلستان االى دل آرايش بغايتقد و ب
 كالم نخله طور تجالى الھى در = افراختن شمع بزم كبريائى گاه قد
 اختتام اح ومصحف كونین را داد افتت = الف نقطه بائیه بود و در تجلى شد
 قیام  از وىلیك میدانم قیامت میكند = بیان تا قیامت وصف آنقامت نگنجد در
 ؟ سر خاص الخاص كى باشد روا در بزم عام = میان زان میان حاشا اگر آرام حديثى در

 ؟ من كجا و مدحت آن سرور واال مقام = سر وصف آن باال نباشد كار ھر بى پا و
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال = كردگار گوش جان بگشاد و بشنواز امین

  
  بند ھفتم

 ظن و ثم وجه اهللا روشن شد، برون شد شك = حسن ان شد درون كعبه زان وجهتا درخش



 وطن ديد بیت اهللا را نیكو مثالى در = جايگاه چونكه بودش خلوت غیب الغیوبى
 ؟" لن "پور عمران كو كه تا باز آيدش آواز = شكافت كعبه شد طور حقیقت سینه سینا
 شكن كز نھیبش گشت نه فلك فلك لشگر=  عشق در محیط كعبه چندان موج زد درياى
 كز درو ديوار بیت اهللا فرارى شد وثن = آشكار شد سر وحدت از جیبش آنچنان

 ؟ با وجود اسم اعظم كى بماند اھرمن = نما؟ صورت يزدان نقش باطل چیست با آن
 بتن عالم توحید را يكباره روح آمد = عشق تا علم زد بر فرار كعبه شاه ملك

 كھن )دير(حسن ايام جوانى يافت اين دھر  = سرا زد قدم در آن ريار الفتى تاشھ
 سخن رينىیشه گويد ب مفتقر، ھر چند مي = وار تیشه بر سر كوفت از ناقابلى فرھاد
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال =  كردگار گوش جان بگشاد و بشنواز امین

 
  بند ھشتم

 برگرفت در جھان گوى سبق از چار دفتر = گرفت در بركعبه تا نقطه بائیه را 
 گرفت عالم ايجاد را آن نقطه سرتاسر = مدار در محیط كعبه شد تا نقطه وحدت
 گرفت طلعتى زيبا از آن ديباچه فتر = نامور نامه ھستى شد از طغراى نامش
 گرفت عبه باالترآنچه را در وھم نايد ك = داد تا كه زير پاى اورا از دل و جان بوسه
 گرفت ره را در زير بال و پرشاھباز سد = كرد از قدوم روح قدسى از شعف پرواز

 گرفت بوسه بر خاك ره مشعر  تا كه شعرى = آسمان شد حرم دار االمان در رقص آمد
 گرفت نار طور از شعله نور جمالش در = جبین چشمه خاور فروغى ديد از آن مه

 گرفت بر سر منبر چون خداوند سخن جا = يافت ن كمالش بھرهعقل فعال از دبستا
 گرفت و افسر كز سراى عالم امكان سر = رزم شھسوارى آمد اندر عرصه میدان
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال = كردگار گوش جان بگشاد و بشنواز امین

 
  بند نھم

 عقول لى و ارواحمستجار علوى و سف = وصول كعبه كوى حقیقت قبله اھل
 االصول مصدر افعال ، اول صادر و اصل = عالیات نسخه اسماء و سرلوح حروف

 نزول كعبه اش گاه تنزل آخرين قوس = صعود آنكه بودش قاب و قوسین اولین قوس
 دخول در حريم خلوتش عقلست ممنوع از = نیست در رواق عزتش اشراقیان را راه

 قبول حامل فرمان او جبرئیل با شرط = ادب با حفظريزه خوار خوان او میكال 
 افول عكس از نور جمالش آفتابى بى = بیكران قطره اى از قلزم جودش محیطى

 حلول واجب ممكن نمايى اتحاد و بى = فتق حاكم ارض و سمايى شبھه اندر رتق و
 جھول وھر كه اين معنى نمیداند ظلوم است  = عشق خاتم دور واليت فاتح اقلیم

 نقول پس چگويم من ؟ تعالى شانه عما = او دست ھر ادارك كوتاه است از دامان
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال = كردگار امین گوش جان بگشاد و بشنواز

 
  بند دھم

 الفتى چون قدم زد در مديح شھسوار = تا شد سمند يكه تاز طبع را زانو دو
 ختا خون خورد از رشك و حسرت نافه مشك = رقم  اينخامه مشكین من چون مینگارد
 اتى چون سرايم نغمه اى از تار جدار ھل = عجب گر بگیرم باج از تاج كیان نبود

 ؟ جان بلب آمد ز حسرت ھمتى حتى متى = من اى سروش غیب پیغامى ز كوى يار
 واحسرتا زندگانى رفت بر باد فنا = ايدريغ عمر بگذشت و نديدم روى خوبى

 واغربتا صبحم از شام غريبان تیره تر = ؟ وز من از شب سیه تر كو جھان افروز منر
 روستا در میان شھر دانش در كنار = معرفت در حضیض جھل افتادم ز اوج

 ھائى از نھنگ طبع چون پور متىر تا = عشق گفتا دست زدن در دامن شیر خدا
 تا  عرصه میدان نبودش ھیچوانكه اندر = بود آنكه در اقلیم وحدت فرد و بى مانند
  ذوالفقار ال فتى اال على ال سیف اال  =كردگار گوش جان بگشاد و بشنواز امین

  
   :خاتمه

  :ويدگمحمد علوي فاطمي : ه وجیزهجامع اين رسال
  م؛صفحه اى عرض ادب كرده باشبه سطوري و تنھا  ؛م ھمراه صفحه تبريكمي خواست

   طلبیدهوزشپ يشخوقصور و تقصیر براى اھش گسن حضرت دوست آنرا به كتابي مبّدل نموذ؛ از درولى كرشمه ُح
  مسألت دارم ششوپ نظر خطاقبولي آنرا ازو 

  

و احلمد  رب العاملني 
  


