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نيز اشاره اى دارد به پايدارى حضرتش بر اصول دينى كه سبب برخوردهاى تند با طلحه، زبير، 
ــت. اما با اين همه در مقام يك فرمانده نظامى بسيار  عقيل، اصحاب تحكيم و مانند آنها داش

موفق، چهره اى درخشان از خود نشان داد. (ص 76).
ــش، در خطبه ها و نامه ها را نقل و تحليل  ــس از آن گزيده اى از توصيه هاى نظامى حضرت پ

مى كند. (ص 76ـ  86).
در اينجا بايد به كتابى اشاره كنم كه به طور اختصاصى به اين مهم پرداخته است. دكتر على 
ــهد: كتابخانه  ــلوب على بن ابى طالب  فى خطبه الحربيآل (مش احمد عمران در كتاب اس
ــى امير المؤمنين ، 2011 م / 1432 هـ ، 560 صفحه) به خطبه هاى امام  در  تخصص
بارة مسائل نظامى پرداخته است. اين كتاب، پايان نامه دكتراى على احمد عمران بوده كه در 

سال 2006 از آن دفاع كرده است.
ــهادت امام  اختصاص داده  ــرقى فصل پنجم كتاب خود را به ش بارى، دكتر على عطيه ش
است. ابتدا اخبار غيبى پيامبر از شهادت امام  را باز مى گويد (ص 89)، سپس توطئه خوارج 
ــهادت، وصاياى آن جناب، توصيف  ــى از ش براى قتل حضرتش (ص 90ـ  93) ، آنگاه گزارش

ضرار بن خمره از حضرتش و مرثيه ابوبكر بن حماد، مى آورد. (ص 93ـ  96).
در پايان اين بخش مى نويسد:

بدين گونه امام على بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنهـ  در راه اهداف و ارزشهاى 
اسالمى به شهادت رسيد. اما قتل او به معنى مرگ آن اهداف بلند نبود، بلكه 
ــورد نظر حضرتش، ژرف تر و  ــان داد كه هدف هاى م رويدادهاى بعدى نش

گسترده تر شدند. (ص 95)
ــتى هايى كه برخى از آنها ياد شد، به دليل نگاه  ــرقى، با وجود كاس كتاب دكتر على عطيه ش

تحليلى به مقوله اى مهم، ارزش رجوع و بهره گيرى دارد.

   8       الفوائد المدنيآل، چكيده مناظره با علماى اهل سنت در 50 موضوع
[عباسعلى مردى]

ــين شيخ  ــيد حس ــول، س الفوائد المدنّيآل، حوار حول األصول في مدينآل الرس
اإلسالمى تويسركانى، مجمع جهانى شيعه شناسى، 1433ق / 1391ش، قم.
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اين كتاب شامل 50 مناظره، حاصل پنج جلسهـ  هر جلسه حدود دو ساعتـ  گفتگوى مرحوم 
سيد حسين شيخ االسالمى با علماى اهل سنت در مدينه است. نويسنده در يكى از سالهايى كه 
به حج مشرف شده، در مدينه منوره با پنج تن از علماى اهل سنت گفتگو و مناظره كرده است. 
يكى از ايرادهايى كه نويسنده به علماى اهل سنت وارد مى كند نوع برخورد آنان با شيعيان در 
اطراف بقيع است. وى با تأكيد بر آية اْدُع ِإلي  َسبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو 
جاِدلُْهمْ  بِالَّتي  ِهَي أَْحَسن  از آنها مى خواهد كه با شيعيان به خشونت رفتار نكنند و آنان را با 

القابى همچون وزغ و ... مورد خطاب قرار ندهند. 
ــت و براى كسى كه مى خواهد حداقلى از  ويژگى اين مناظرات، خالصه و متقن بودن آنهاس
بحث و مناظره بين شيعه و اهل سنت را در موضوعات زير، بداند بسيار مفيد خواهد بود. نويسنده 

با استناد به كتب اهل سنت و آيات قرآن دربارة اين پنجاه موضوع سخن گفته است:
1ـ يادكرد درگذشتگان، عبادت مردگان و بت پرستى  نيست؛ 

2ـ توسل و درخواست حاجات از مردگان؛ 
3ـ عرض ارادت و سالم بر مردگان؛ 

4ـ فايدة زيارت؛ 
5ـ زيارت حضرت فاطمه؛ 

6ـ امير المؤمنين كيست؟
7ـ رواياتى از حضرت فاطمه و فضايل ايشان؛ 

8ـ فضائل فاطمه؛ 
9ـ خليفة بعد از رسول خدا؛

10ـ على و فاطمه از دو خليفه اول راضى نبودند؛ 
11ـ فاطمه از ابوبكر طلب ارث كرد؛ 

12ـ دليل خالفت ابوبكر؛ 
13ـ خالفت عمر؛ 

14ـ اعتراض عمر بر رسول خدا ؛ 
15ـ چگونگى انتخاب عمر براى خالفت؛ 

16ـ خالفت عثمان؛
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17ـ وظيفه ما در اين زمان چيست؟
18ـ اعتقاد به واليت على ؛

19ـ از على نامى در قرآن نيامده است؛ 
20ـ علم غيب على؛ 

21ـ تقاضاى حاجات و شفاعت از قبر رسول خدا ؛
22ـ سالم و صلوات بر مدفونين در بقيع و تقاضاى حاجات از آنان؛ 

23ـ رسول خدا ، كسى را، به جانشينى خويش، وصيت نكرده است؟! 
24ـ مذهب امامى (شيعه اثنى عشرى) بر حق است؛

25ـ امام در اين عصر كيست تا اگر مرديم بر مرگ جاهلى نمرده باشيم؟ 
26ـ فايده وجود حضرت حجت  چيست وقتى كه ديده نمى شود و ما امكان رؤيت 

و طرح سؤال ازيشان نداريم؟
27ـ داليل اثبات وجود حضرت حجت ؛ 

28ـ طول عمر حضرت حجت ؛ 
29ـ علم ائمه به زمان شهادتشان افتادن به تهلكه نيست؛ 

30ـ سجده بر تربت امام حسين ؛ 
31ـ گروهى از شيعه اهل نجات هستند كه در كنار ايمان به خدا و رسولش، به دوازده 

امامـ  آنچنان كه رسول خدا ازيشان نام بردهـ   معتقد باشند؛ 
32ـ چگونگى اخذ شيوة صحيح از كتاب و سنت؛ 

33ـ مراد از «صادقين» در قرآن اهل بيت  هستند؛ 
34ـ سجده نزد ضريح، سجده شكر از توفيق زيارت؛ و بوسيدن ضريح ائمه  محبت 

بديشان است؛ 
35ـ بناى حرم ائمه ؛ 

36ـ افترا بر شيعه در كشتن اهل سنت؛ شيعه معتقد است كه هر كه شهادتين گويد 
مال و جان و ناموسش محترم است؛ 

37ـ مسلمانى ابوبكر و عمر؛ 
38ـ تسميه فرزندان به عبد على و عبد الحسين دليل بر بندگى آنان نيست؛
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39ـ چگونگى تولد ائمه اطهار ؛ 
40ـ ممكن بودن امامت امامى در زمان طفوليت؛ 

41ـ تكليف مسلمانان؟
42ـ داليل امامت امام حسن و حسين و فرزندانشان ؛ 

43ـ مراد از أولى األمر در قرآن؛ 
44ـ چگونگى وضو؛ 

45ـ مصحف فاطمه ؛ 
46ـ شب قدر؛

47ـ مراد از كوثركيست؟
48ـ بطالن نماز شيعيان؟

49ـ ازدواج موقت؛ 
50ـ در اين حديث كه ابن عساكر نقل كرده، تدبر كنيد: «من سره أن يحيى حياتى، 
و يموت مماتى، ويسكن جنّة عدن التى غرسها ربّى، فليوال عليّاً من بعدى، و ليوال 
وليه ، و ليقتد باألئمة من بعدى؛ فإنهم عترتى، خلقوا من طينتى، ورزقوا فهماً و علماً، 

ويل للمكذبين بفضلهم من أمتى، القاطعين فيهم صلتى، ال أنالهم اهللا شفاعتى.»

   9       حجم تراث امامتى
[عباسعلى مردى]

چند مطلب كوتاه از كتب بزرگان شيعه نقل مى شود تا اشاره اى به انبوه و حجم كتب مناقب و 
فضائل اهل بيت  و در رأس آن فضائل امير المؤمنين  در تاريخ تراث شيعى شده باشد. 
ــد كه مراكزى همچون بنياد فرهنگى امامتـ  كه گام در حوزة تخصصى امامت پژوهى  باش
نهاده اند ـ به فهرست اين كتب دست يازيده و در ادامه به احيا يا بازسازى كتب كهن امامتى 

همت گمارند.
الف) محمد بن على ابن شهرآشوب مازندرانى از جدش شهرآشوب نقل مى كند كه: 

شنيدم ابو المعالى جوينى با تعجب مى گفت كه در نزد صحافى كتابى دربارة روايات غدير ديدم 
كه نوشته بود از طرق روايت «من كنت مواله فعلي مواله»، جلد بيست و هشتم، و دنبالة آن 
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