
 ،یقرش فیباقر شر فيالسالم تألعليه طالبیمنين علي بن ابموسوعة اإلمام اميرالمؤ

جلد به زبان  ازدهیاست كه در  عليه السالم امام علی هيها و ادعالمعارف سخنان، نامهدائره

 .منتشر شده است یعرب

 

در رابطه با  یقیتحق یااست که ابتدا مقدمه بیترت نیکتاب بد یاز جلدها کیدر هر  سندهینو وهیش

را  یفرع نیاست که عناو یمباحث آن جلد ارائه شده است. متن هر جلد مشتمل بر چند بخش کل

ذکر شده است. گاه  تیچند روا ای کیمختصر  یحیبا ذکر توض یهر عنوان فرع لیدربر دارد. در ذ

 .آمده است تیپس از روا زین یحیو توض شرح

 

را  علیه السالم امام علی یتیشخص یهایژگیشماره و ازدهیدر مقدمه کتاب در ضمن  سندهینو

که  ستین یانسان خیدر تار یتیشخص چیکه ه سدینویم نیدر مورد دهم چن یبرشمرده است. و

اختالف  تیدوست و دشمن درباره او در نها دگاهیاندازه مختلف باشد؛ د نیدرباره او به ا هادگاهید

 کنندیها گمان مآن کنند؛یم یزشت یهایروادهیفاحش و ز یدرباره او غلوها ستاندو یاست؛ برخ

غلو بزرگ سوق  نیها را به سمت ااست. آنچه آن یزندگ دآورندهیو پد یکه آن حضرت مدبر هست

ها در جنگ یریدل اب،یذات، وسعت علوم، شجاعت کم یاست که از امام از تعال ییزهایچ دهد،یم

 ی. برخکنندیم دایآن حضرت پ تیجازم به الوه یلذا اعتقاد نند؛یبیحق م یسوو حرکت پرشور به

اند؛ چراکه شده نیاند و معتقد به کفر و خروج آن حضرت از دافراط کرده یدر بغض و دشمن زین

همان نواصب  هانیها را در راه اسالم هالک کرده است. اها ستم کرده و پدران آنبه آنمعتقدند امام 

خارج  نیاسالم و از د تیهرحال غالت و نواصب و خوارج از هداها خوارج هستند. بهاز آن یرویو به پ

 اندنبرده یقرآن تیاز هدا یاهستند و بهره

 یایاست. در دن علیه السالم یعل نیرالمؤمنیام فیشرمطلب پس از مقدمه، اشاره به نسب  نیاول

عناصر شرف و  عیچراکه جم ستین علیه السالم نیرالمؤمنیتر از نسب امندرخشا یانساب، نسب

کمک به  ،یشهامت، مهماندار ،یدامناست که به پاک هاشمیکرامت را داراست و از اصل و نسب بن
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درخشش و شرف  ،ییخاندان را به لحاظ وال  نیکه ا شوندیمشناخته  یاستهیو صفات شا هیهمسا

 دهدیقرار م یعرب یهادر صدر خانواده

 

ها خانواده گریاز د خشیتار یرا از ابتدا هاشمیکه بن یامانهیکر یهایبزرگ یمورخان بعض یبرخ

ز جو شهامت شناخته شود به یدامنکه به پاک یااند. در مکه خانوادهرا نقل کرده کندیم زیمتما

 زانیبر پشت کعبه آو ار  شانیهاها بتبود. آن جیمکه را لیقبا نیها در بنبود؛ مثاًل عبادت بت هاشمیبن

بودند که فقط  هاشمیتنها بن کردند؛یالله آن را عبادت م یجاداشت که به یبت لهی. هر قبکردندیم

 علیه السالم نیرالمؤمنیبودند. ام علیه السالم میابراه ایانب خیش نیو بر د دندیپرستیالله را م

را  یبه خداوند سوگند، پدرم و جدم عبدالمطلب و عبدمناف و هاشم بت»: دیگویم بارهنیدرا

. «خواندندیخانه خدا نماز م یسوبه میابراه نیو به د دندیپرستیرا م کتای یو تنها خدا دندینپرست

و دور افکندن  کتای یدابه خ قیعم مانیو ا یدللت بر کمال فکر هاشمیخاندان بن یکرامت برا نیا

 یرویپ میجدشان ابراه نیاز د وها را به تمسخر گرفته ها بتدارد. آن شانیهاو بت یخرافات جاهل

 مانیحلف الفضول )پ. را آشکار کرد کتای یبه خدا مانیها به جنگ برخاست و اکردند که با بت

اقدامات  گریحجاج و اطعام طعام از د تیاز مظلوم(، استخراج آب زمزم، سقا تیجوانمردان در حما

 بوده است هاشمیبن مانهیکر

 1جلد 

 هاشمیعنوان چهار تن از بزرگان بنهاشم، عبدالمطلب، ابوطالب و فاطمه بنت اسد به یذکر اسام

برخوردار است  یخاص یژگیابوطالب از و انیم نیاست که در جلد اول آمده است. در امطلب 

رسالت خود را ابالغ کند.  توانستینم صلی الله علیه و آله امبریاو نبود پ یهاتیکه اگر حما یاگونهبه

 زین علیه السالم کرد. مرگ ابوطالب یاریو اسالم را  ستادیبا شجاعت و افتخار در مقابل مشرکان ا یو

 گری. دشد دهینام« عام الحزن» یرا محزون ساخت که سال وفات و صلی الله علیه و آله امبریپ یقدربه

 ،یگذارنام ینگمولود کعبه و چگو یکه در جلد اول کتاب ذکر شده عبارت است از معرف یمباحث

که در حق آن حضرت  یاتیو روا اتیآن حضرت و ذکر آ یاخالق یهایژگیرشد و نمو و و ها،هیالقاب، کن

 صادر شده است.
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