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 صفحه                                                                                                                          فهرست مطالب
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 3 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ل مؤلف كتابشرح حا

 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نگاهى كوتاه به شرائط تاريخى

 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمه مصحّح

 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ديباچه

 * باب اول* 

 31  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در اقسام علم

 * باب دوم* 

 33 . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در اقسام نعمت 

 37. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . است و باطل كدام   بيان آنكه از مذاهب متعدده حق كدام

 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بيان اعتقاد شيعه و سنى

 * باب سوم* 

 41. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها

 41 . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل اول 

 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل دوم

 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل سوم

 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل چهارم

 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . فصل پنجم

 53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل ششم

 * باب چهارم* 

 61  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تشيع، راه نجات

 * باب پنجم* 

 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دالئل امامت امير المؤمنين و فرزندان پاك او

 105  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل اول

 107  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. سبيل االجمال(  لىع )فى مناقب على  فصل دوم
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 * باب ششم* 

 109  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آياتى كه بدان عمل نشد

 * باب هفتم* 

 119  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ويژگيهاى مغاير با امامت

 * باب هشتم* 

 129  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فضيلتهاى ساختگى

 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* )حديث اول(* 

 130  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  * )حديث دوم(*

 133  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث سوم(*

 134  . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث چهارم(*

 135  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث پنجم(*

 137  . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث ششم(*

 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . * )حديث هفتم(*

 139  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث هشتم(*

 141  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث نهم(*

 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث دهم(* 

 142  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث يازدهم(*

 145  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  * )حديث دوازدهم(*

 145  .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث سيزدهم(*

 146  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديث چهاردهم(** )ح

 148  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث پانزدهم(*

 149  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث شانزدهم(*

 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . * )حديث هفدهم(* 

 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث هجدهم(*

 153  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث نوزدهم(*

 153  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث بيستم(*
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 155  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث بيست و يكم(*

 156  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث بيست و دوم(*

 157  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث بيست و سوم(*

 158  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . * )حديث بيست و چهارم(*

 160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث بيست و پنجم(*

 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث بيست و ششم(*

 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث بيست و هفتم(*

 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث بيست و هشتم(*

 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * )حديث بيست و نهم(*

 169  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ام(* * )حديث سى

 201 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(* نماز خواندن ابو بكر بجاى پيامبر سی و دوم  * )حديث

 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شورى  * )حديث(*

 224  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . هترين امت پس از پيامبرب * )حديث(*

 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* )حديث(* مرجع مردم پس از پيامبر 

 242  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )حديث(*

 245  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .سد االبواب * )حديث(*

 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل

 * )باب نهم(* 

 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدعتها 

 253  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * )قصه سعد بن عباده(*

 272 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نبود و عثمان و جمله بنى اميه قريشى بيان آن كه اميه غالم رومى بود

 * باب دهم* 

 281  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حجة الوداع و غدير

 283  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )فى ذكر الغدير( فصل دوم

 288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ص( پيامبرفصل سوم )فى ذكر وفات 
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  289. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فصل چهارم )فى ذكر الوصية(

 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل پنجم )فى تمام قصة موته(

 * باب یازدهم* 

 299  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .برپائى سقيفه

 302  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. اول )فى خالف الصحابة( فصل

 311 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   فصل دوم )فى وفات فاطمة(

 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل سوم 

 320  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل چهارم

 322  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل پنجم

 322  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل ششم

 324  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل هفتم

 327  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل هشتم

 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . فى فوائد هذا الكتاب)فصل نهم 

 334  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل دهم

 335  .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .فصل يازدهم

 339  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل دوازدهم

 341  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كامل بهائى

 * باب دوازدهم* 

 343  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فدك

 347. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمد بن على الباقر  فى رد عمر بن عبد العزيز فدك الى) فصل اول 

 358 ( . . . . . . . . . . . . . . . . به مخالفت امير المؤمنين على و بنو هاشم بگردانيدنددر بعضى اشياء كه خلفاء ) فصل دوم 

 359 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فى ان عليا لم يقدر فى تبديل ما غيروا عن اصله لخوفه عن) فصل سوم 

 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اصحابه )و ترك محارتهم(

 368  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهارم

 369  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل پنجم
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 371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فصل ششم )در مثالب بنو تيم(

 374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل هفتم 

 374  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل هشتم

 381  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل نهم

 * باب سیزدهم* 

 385  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زندگى پيامبر )ص(

 * باب چهاردهم* 

 389  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قصه غار

 * باب پانزدهم 

 399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اختيار امام

 * باب شانزدهم* 

 405  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .صفات امام

 * باب هفدهم* 

 411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  امامت ابو بكر در حال حيات رسول اكرم )ص(

 * باب هیجدهم* 

 415  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ها نكته

 * باب نوزدهم* 

 425  . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر حب صحابهغلو د

 * باب بیستم* 

 431  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اسماء و صفات آنان

 434  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فصل

 * باب بیست و یكم* 

 437. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكوفى  اعثمنكاتى از كتاب الفتوح ألبی محمد 

 * باب بیست و دوم* 

 449  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پايان زندگى خلفاء

 * باب بیست و سوم* 

 459  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ذر الغفارى رحمة اللّه عليهعثمان و ابا
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 * باب بیست و چهارم* 

 471  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . زندگى خلفاء

 * باب بیست و پنجم* 

 493 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ى عائشة و طلحة و زبيراما جر

 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهارم )فى ان بنى اميه لم يكونوا من قريش(

 * باب بیست و ششم(* 

 541  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . زمامداران اموى

 * باب بیست و هفتم* 

 547  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زندگينامه معاويه

 547  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اول فصل

 548. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيه  ذكر الفرق الذين يختلفون فصل دوم

 549. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (فى اآليات التى تدل على ان معاويةواجب اللعن)فصل سوم 

 555. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (فى االخبار التى تدل على ان معاوية ملعون)فصل چهارم 

 605   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جلى فى اشتقاق اسمه)فصل سيزدهم 

 605  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فى بيان مذهب معاويه

 613  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( فى قتل معاوية عايشه را)فصل شانزدهم 

 613  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فى يزيد اللعين و قتله للحسين و اصحابه

 * باب بیست و هشتم* 

 619  . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حركت امام الحسين از مكه

 621  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فى نزول الحسين بكربال)فصل اول 

 624 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (در ترتيب كردن حرب آن روز با حسين)فصل دوم 

 627 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  ( فى توبة حر بن يزيد الرياحى رحمة اللّه عليه)فصل سوم 

 628  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( جلى فى مبدء القتال الى آخره)فصل چهارم 

 630  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( حوال رءوسهمجى فى ا)فصل پنجم 

 646  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل ششم

 647   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فى خاتمة الكتاب جلى) فصل هفتم 

 650  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منابع تحقيق

  357  ..............................................................................................................................................   معرفی سايت آموزشی آستان وصال
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  شرح حال مؤلف کتاب

 .  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

ايشان از  1ى و عالمه حلى )ره( در قرن هفتم هجرى بوده استمؤلف از علماى معاصر خواجه نصير طوسى و محقق حلّ

باشد و داراى مصنفات زيادى در فقه و حديث و كالم و ... است. آراء فقهى او  فحول اماميه و از فضالى عصر خود مى

ر رساله صالة اند مانند شهيد ثانى د مورد توجه و اهتمام فقهاى متأخر قرار گرفته و آراء او را در كتب خود نقل كرده

اند. مؤلف )ره( در جاللت قدر  الجمعة و محقق سبزوارى در ذخيرة در مبحث صالة الجمعة و ... نظرات مؤلف را نقل كرده

اند، مؤلف مسافرتهاى علمى به نقاط مختلف مثل اصفهان و ... داشته  چنان است كه ارباب تراجم از او به بزرگى ياد كرده

 تى پيرامون مسائل مختلف انجام شده است.كه در آن مسافرتهاى مناظرا

 نسب و موطن مؤلف:

اند: حسن بن على بن محمد بن على بن حسن، عماد  عده زيادى از اصحاب تراجم نسب مؤلف را بدين گونه ذكر كرده

عماد اند: حسن بن على بن محمد بن على بن محمد بن حسن،  و برخى هم نسب او را به اين نحو عنون كرده2  الدين طبرى

  خود را اينگونه معرفى« كتاب حاضر»و مؤلف خودش در مواضعى از كتاب كامل بهايى  3  الدين طبرى

كرده است: حسن بن على بن محمد بن الحسن طبرى، بنابراين جدّ اول او محمد و جدّ دومش على و جدّ سومش حسن 

كند او را همين  كه مؤلفات او را ذكر مىاست كه در كامل هم ذكر شده است و صاحب الذريعة هم در اكثر مواضعى 

 نمايد. گونه معرفى مى

و  4  بوده است و مؤلف خود در كامل به اين مطلب اشاره كرده است« مازندران امروزى»موطن مؤلف هم طبرستان قديم 

طبرى است به و مؤلف همانگونه كه ملقب به   5  كرده است مؤلف در شير آمل كه آن موقع اول طبرستان بوده زندگى مى

 طبرسى هم مشهور است.

 تألیفات مؤلف:

 شود: مؤلف در حدود بيست عنوان كتاب در موضوعات مختلف نوشته كه ذيال به آنها اشاره مى

                                                 
1
 و ... 268/ 1و رياض العلماء  215/ 5اعيان الشيعة .  
2
 .282/ 1لغتنامه دهخدا و هدية العارفين  و 261/ 3و معجم المؤلفين  212/ 5و اعيان الشيعة  268/ 1رياض العلماء .  
3
 .199/ 4و ريحانة االدب  250/ 5الذريعة الى تصانيف الشيعة .  
4
 .230، 218، 43، 28، 11كامل بهايى: .  
5
 و ... 405/ 3و الذريعة  212/ 5اعيان الشيعة .  



 9 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

تا شهادت امام  كه تفصيل ماجراى بعد از رحلت پيامبر « كتاب حاضر»كامل السقيفة مشهور به كامل بهايى  -1

سعى كرده آنچه مربوط به خالفت و امامت است به رشته تحرير درآورد كه است، مؤلف در اين كتاب  حسين 

انصافا خوب از عهده اين كار برآمده است. مرحوم مؤلف كتاب كامل السقيفة را به امر وزير بهاء الدين محمد بن وزير 

كو خان مغول شمس الدين محمد جوينى صاحب الديوان و متولى حكومت اصفهان و بعض ممالك ايران در دولت هال

 تأليف كرده است.

  مناقب الطاهرين عليهم السّالم -2

  معجزات النبى و األئمة عليهم السّالم -3

  عيون المحاسن -4

  بضاعة الفردوس -5

 الكفاية فى االمامة -6

  اربعين بهايى -7

  نقص المعالم فخر رازى -8

 العمدى فى اصول الدين و فروعه الفرضية و النفلية -9

 رار االمامةاس -10

 و كتب ديگر كه در كتب مفصل تراجم در شرح حال مؤلف ذكر شده است.

 زنده بوده است، اما سال وفات ايشان را در جايى مذكور باشد نيافتيم. 697مؤلف تا سال 

ما در نوشتن اين مقدمه در شرح حال مؤلف )ره( از مقدمه كتاب اسرار االمامة چاپ آستان قدس رضوى بهره زيادى 

  رديم. و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمينب

  اكبر صفدرى قزوينى،1425محرم الحرام ،  حوزه علميه مروى -تهران                                                 

 

 

 

 

  نگاهى کوتاه به شرائط تاریخى زمان تألیف کتاب و خانواده جوینى
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شته خود را به نام بهاء الدين محمد جوينى حاكم اصفهان، كامل بهائى ناميده عماد الدين طبرى مؤلف كتاب حاضر، نو

گويد كه قبل از اين كتاب، دو كتاب ديگر به نامهاى مناقب الطاهرين و اربعين بهائى فى  است. او در ديباچه كتاب مى

 را نيز براى بهاء الدين جوينى نوشته و تقديم كرده است. تفصيل على 

اند و تعصب خاصى در مورد مذاهب اسالمى  نكه حاكمان مغول تا زمان تأليف اين كتاب، مسلمان نبودهبا توجه به اي

هاى مذهبى از سوى حاكمان سنى مذهب برداشته شد و زمينه مساعدى براى بيان  نداشتند، فشارها و تحميل محدوديت

 آزادانه عقائد مذهبى شيعيان ايران پديدار شد.

كه مولد مصنف اين كتاب است ... صد سال قبل از  -در ملك مازندران» گويد: ر اين زمينه مىمؤلف در ديباچه كتاب د

 ( است در وى پانصد تن مخالف نباشد ...675اين پانصد تن شيعى نبودند، امروز كه سنه خمسة و سبعين و ستمائة )

از جمله خوارج بودند. امروز هيچ كدام را بين كه آل ابى سفيان چه ديدند و آل زياد و آل عباس و برامكه   به نظر عبرت

هاى ايشان  اى، نه زائرى و مريدى، نه نسلى و نه ذريتى جمله مستأصل شدند و نسل نه اثرى، نه مضجعى ظاهر، نه مقبره

آنكه هيچ خللى و ضررى به دولت ايشان رسد و بعد از هالك و  منقطع شد بدست سلطانان عادل و پادشاهان جهانگير بى

اهل البيت كردند و قلم زحمت از ايشان برداشته در احترام ايشان باقصى الغايه  ل ايشان، استمالت سادات واستيصا

كوشيدند. بدين سبب در شرق و مغرب، سادات اهل البيت بيشتر از ستارگان، جمله مرفه الحال و مرضى البال با مال و 

تعهد اين جمع، حق تعالى رايات جهاندارى ايشان بر اقصى بالد  نعمت و جاه و اقتدار و انعام و انظار، تا الجرم به بركت

ايران و توران و هند و روم و عرب و عجم بلكه من مطلع الشمس الى مغربها بر كشيد، و سالطين عالم منقاد امر و نهى 

 «.كنند ايشان شدند ... و تجار چين قصد مغرب مى

و اجتماعى زمان تأليف اين كتاب و همچنين شناخت بهاء الدين محمد رسد آشنائى با شرائط تاريخى  بنابراين به نظر مى

 تر شود. جوينى موجب خواهد شد هدف از نگارش كتاب روشن

به اين منظور مطالبى از تاريخ روضة الصفا )تهذيب و تلخيص دكتر عباس زرياب( و مقدمه عالمه قزوينى بر تاريخ 

 گردد. جهانگشاى جوينى عينا و يا به اختصار نقل مى

وتاز خود در ايران و ساير مناطق آغاز كرده و در عرض چند دهه با تخريب  مغوالن در اوائل قرن هفتم هجرى تاخت

 كنند. شهرها و كشتار بسيار، بزرگترين امپراطورى را در جهان ايجاد مى

اين خانواده را به پايان برد هالكو ايلخان مغول بغداد را تصرف كرده و با كشتن المستعصم باللّه خليفه عباسى، حكومت 

هالكو به عمارت و ساختمان ميل عظيم داشت، در االتاغ مقرى بلند برپا كرده و در حوالى ارّان و  هجرى(. 656)
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براى قشالق به كنار زرينه رود رفت و در تمام ساختمان رصد  661هاى بزرگ ساخت. در فصل پائيز  آذربايجان بتخانه

 الحاح بسيار كرد.

كومت واليت خراسان و مازندران و عراق در كف كفايت پسرش اباقا خان نهاد و اران و آذربايجان را به فرزند زمام ح

ديگرش يشموت سپرد و ديار بكر و ربيعه را به امير تودان و مملكت روم را به معين الدين پروانه داد. پس از قتل سيف 

ن محمد جوينى معروف به صاحب ديوان واگذار كرد و بر بغداد الدين بيتكچى، وزارت خود را به استقالل به شمس الدي

 663هوالكو در سال  و اطراف آن برادر وى عالء الدين عطا ملك جوينى را كه مؤلف تاريخ جهانگشا است برگماشت.

 سال سلطنت درگذشت. 8در چهل و هشت سالگى و پس از 

حكومت بخشى از كشور را بعهده داشت با شور و نظر سران در رمضان همان سال اباقان پسر مهتر و وليعهد هوالكو كه 

ايلخانان بر تخت نشست، وى دستور داد تا احكامى كه هوالكو خان صادر كرده بود بدون تغيير و تبديل اجرا شود. 

حاكمان مناطق مختلف را منصوب نمود، منصب وزارت را برقرار سابق به خواجه شمس الدّين محمد جوينى صاحب 

پرد و فرمود تا برادرش عطا ملك جوينى به نيابت امير سوغونجاق در بغداد حاكم و فرمانروا باشد. آنگاه تبريز ديوان س

را مقر سلطنت و حكومت خود ساخت و ... اصفهان را با بيشتر واليت عراق عجم به خواجه بهاء الدين پس شمس الدين 

مند  ان خواجه نصير الدين طوسى بودند به انعام و احسان بهرهمحمد جوينى داد ... و قريب صد دانشمند را كه از شاگرد

خواجه بهاء الدين حاكم اصفهان همان كسى است كه مؤلف كتاب كامل بهائى، كتاب خود را به نام او و براى ) گردانيد.

 (تقديم به او تأليف كرده است.

هاى ايران بوده و پدر در  مشهورترين خانواده ترين و خانواده صاحب ديوانيان يكى از قديمى نويسد: عالمه قزوينى مى

پدر در دولت سلجوقيان و خوارزمشاهيان و مغول در مناصب باالى دولتى و غالبا در وظيفه صاحب ديوانى )كه امروز با 

اند. نسب اين خانواده به فضل بن ربيع حاجب خلفاى بنى عباس  شود( اشتغال داشته عنوان وزارت دارائى شناخته مى

 سد.ر مى

خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان در زمان هوالكو كه آتش استيالى مغول همه  خوانيم: در روضة الصفا چنين مى

آورد و چون اباقا به سلطنت رسيد  جا را فراگرفته بود در استحكام قواعد و مبانى شريعت اسالم سعى وافى به عمل مى

او با عزمى ثابت و رايى صايب در اصالح حال رعيّت و لشكرى كوشيد  او را زياده از معهود منظور نظر خود قرار داد و

شناختند و او در  چنانكه امرا و ملوك خراسان و عراق و بغداد و شام و روم و ارمن درگاه او را ملجأ و پناهگاه خود مى

در و علوّ شأن با سرتاسر ممالك ايلخانى جهت ضبط اموال دولت عمال و نايبان كافى تعيين كرد. با همه جاللت ق

فضال به تواضع و ادب رفتار كردى و همه را مشمول انعام و احسان ساختى. امالك و مستغلّات او به قدرى  دانشمندان و
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بود كه در زمان گيخاتو حاصل امالك او از روى دفتر سيصد و شصت تومان )به پول آن روز تقريبا معادل سيصد ميليون 

رد كردند. برادرش عطا ملك كه به ضبط بغداد و امور مالى آن مأمور شده بود به اندك و ششصد هزار دينار طال( برآو

زمانى آن واليت را كه با كشته شدن مستعصم خراب و ويران شده بود آبادان گردانيد و بيش از صد هزار دينار زر سرخ 

ز فرزندان برومند خواجه شمس در نجف اشرف روان ساخت. ا خرج كرد تا نهرى از فرات به مشهد امير المؤمنين 

الدّين صاحب ديوان خواجه بهاء الدّين محمّد و خواجه شرف الدّين هارون بودند. خواجه شرف الدّين هارون در فنون 

آداب ماهر بود و به فنّ موسيقى عالقه داشت. خواجه صفى الدّين عبد المؤمن ارموى موسيقى دان معروف پيوسته مالزم 

را در موسيقى به نام او تأليف كرده است. خواجه بهاء الدّين به حكم اباقا خان به حكومت « فيّهرساله شر»او بود و 

اصفهان و توابع منصوب گرديد و از اين جهت در كسب فضايل و انواع دانش به پاى برادرش نرسيد. خواجه بهاء الدّين 

ان را به فتنه و آشوب مايل و مستعدّ ديد در در اصفهان به سطوت و ابّهت تمام حكومت كرد و چون طبيعت مردم اصفه

داد و در امر حكومت و نظم شهر  عفو و اغماض را بربست و به كوچكترين گناه، به قتل مجرمان و عاصيات فرمان مى

بستند و رنود و اوباش و دزدان هرگز مجال  كرد كه دكانداران اصفهان شبها دكانهاى خود را نمى چنان سختگيرى مى

اند كه دليل بر سطوت او و بيم مردم  در بازارها و كويهاى شهر را نداشتند و در اين باره حكاياتى نقل كرده رفت و آمد

شهر مخصوصا ارباب فته از اوست. اما با اين همه شرارت مردم اصفهان به قدرى بود كه پس از فوت خواجه بهاء الدّين 

اى بود كه خواجه بهاء الدّين در تمام  آوردند هفتاد تن بيش از عدّه اى در شهر افتاد و چون عدّه كشتگان را به شمار فتنه

مدت حكومت خود در اصفهان كشته بود. خواجه بهاء الدّين هنوز به سى سالگى نرسيده بود كه بر اثر بيمارى درگذشت 

 و پدرش شمس الدّين صاحب ديوان در سوگ او اين رباعى گفت:

  فرزند محمّد اى فلك هندويت   
 

  زار زمانه را بها يك مويتبا

 تو پشت پدر بودى از آن پشت پدر
 

  رويت خم گشت چو ابروى بتان بى

بعضى از دشمنان شمس الدّين محمّد و برادر و فرزند وى عطا ملك و بهاء الدّين محمّد جوينى نزد اباقا خان سعايت آنان 

مرگ اباقا خان در پس از ت، لكن برادرش در حبس گرفتار شد.را نمودند. هر چند شمس الدّين با تدبير از اين مهلكه جس

، تكودار اغول پسر هوالكو خان به سلطنت رسيد و چون به دين اسالم مشرف شده بود به سلطان احمد موسوم 680سال 

 او عطا ملك را از بند رهايى داد و خواجه شمس الدّين صاحب ديوان نيز اعتبار تمام يافت. گرديد.

در منازعه و جنگ با ارغون پسر اباقا خان، شكست خورده و مقتول گرديد، ارغون پس از به قدرت  سلطان احمد

اميد است اين مختصر تا حدودى شرائط زمان نويسنده را هر چند به  رسيدن، شمس الدين جوينى و پسران او را كشت.

 كتابناشر                                                                                            اجمال روشن نمايد.



 13 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  مقدمه مصحّح

و آله الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين.اما بعد كتاب  الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على سيدنا محمد 

به آن به امر وزير بهاء الدين محمد بن وزير شمس الدين محمد شريف كامل بهايى كه در باب سقيفه و مسائل مربوط 

جوينى مشهور به صاحب ديوان متولى حكومت فارس در زمان هالكو خان، توسط دانشمند معظم شيعه جناب عماد الدين 

 حسن بن على بن محمد بن على بن الحسن الطبرى معاصر دانشمندان بزرگى چون عالمه حلّى و ... به رشته تحرير

درآمده است و از ديرباز مورد توجه علماء و دانشمندان بوده است و از آنجا كه كتاب مربوط به قرن هفتم هجرى 

جناب حاج شيخ « انتشارات مرتضوى»باشد داراى لغات دشوارى بود كه احتياج به تبيين داشت و لذا مدير محترم  مى

شده بود پيشنهاد تصحيح و تبيين لغات و استخراج منابع آن چيان كه كتاب قبال توسط همين ناشر چاپ  عبد الكريم چيت

را به اين جانب داد كه اين كار پس از دو سال كار مستمر انجام گرفت كه البته ممكن است بعضى از لغات دشوار از 

نيامد  رغم جستجوى فراوان به دست نظر مخفى مانده و تبيين معنا نشده باشد كما اينكه منبع بعضى از مطالب هم على

چون در اين كتاب مؤلف )قدس سره( مطالب و رواياتى را از كتبى مثل نكت الفصول عجلى و كتاب دامغانى و مجتبى 

اند به همين  الصالحانى و الهاويه و ... نقل نموده كه اين كتب يا بر اثر حوادث روزگار از بين رفته و يا اصال چاپ نشده

ل شده، اگر در كتاب ديگرى هم نقل شده بود استخراج گرديد و الّا به همان نقل علت روايات و مطالبى كه از كتابها نق

توضيح است كه بعضى از روايات را مؤلف نقل بمضمون كرده، كما اينكه بعضى از   مؤلف )قدس سره( اكتفا شده، الزم به

مدير انتشارات مرتضوى كه  مطالب هم كه نقل كرده در كتب معتبر روايى و يا تاريخى ذكر نشده است، در پايان از

 نمايم. مشوق اين جانب بودند و اخوان فيروزخانى كه تصحيح مجدد كتاب را انجام دادند قدردانى مى

طلبم و آيه  و پيشاپيش از مطالعه كنندگان گرامى از سهوى القلمى كه احيانا ممكن است اتفاق افتاده باشد پوزش مى

 خود پاسخ ايراد و اشكال مطالعه كنندگان محترم است. شريفه ما اوتيتم من العلم الّا قليال،

  اكبر صفدرى قزوينى 1382 -حوزه علميه مروى -عصمنا اللّه من الزلل تهران                                              
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  دیباچه

كنند  ( احاطه نمى109)طه  وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً هام انس و جان نگنجد:سبحان، يكى پادشاهى كه بساط عظمت او در او

اجالل او موهوم و ممكن  1 گيرد او را علم و دانش كسى و كيفيت و كميت در عتبه او را از روى، علم يعنى فرا نمى

مانند او چيزى و اوست شنوا و بينا. يعنى دانا به هر ( نيست 9)شورى  ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ نباشد:

 شنيدنى و ديدنى.

( يعنى فانى 27)الرحمن   وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ  وَ يَبْقى و نقصان فنا و زوال و تغيير بر چهره كمال او ننشيند:

 ات او كه خداوند بزرگى و اكرام است.شود هر كه بر روى زمين است و باقى ماند وجه پروردگار تو، يعنى ذ

( خداى تعالى توانگر 40)محمد  وَ اللَّهُ الْغَنِیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ و آفتاب قدرت و جالل او به معين و وزير محتاج نگشت:

 است و شما فقراء.

گيرد  ( و فرا نمى256)بقره   نَةٌ وَ ال نَوْمٌال تَأْخُذُهُ سِ علم او از سهو و غفلت و خجالت مبرا و معطل مانده: و 2  و سرا پرده

( و 47)كهف  وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً سلطنت او جز ريسمان معدلت و مرحمت نباشد: 4 و طيلسان و خواب. 3او را غنودگى

ملكيت برآن اقدس او برتر از آنكه طاووسان عقول بشريت و ارواح و نفوس   5  و ذروه ستم نكند پروردگار تو احدى را.

 ( و داده نشديد شما از علم مگر اندكى.87)اسراء  وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ترقى توانند جست يا مصاعد توانند شد:

 -4)اخالص  دٌلَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ* وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَ و عقاب وحدانيت او از عوارض و اوصاف مخلوقات منزه مانده:

 ( فرزند از وى حاصل نشده و نيست او را مانند هيچ احدى.3

لَمْ يَكُنْ شَيْئاً  انسانيت كه داغ حدوث بر چهره:  6شرح صفات ذات وااليش بيش از آن است كه خفاش سيرتان ذكاء

 ( درآرند. بر آشيانه آن وجود باقى و دائم.26)الرحمن   كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ )دهرا( دارند و سمت نور قدم بر حدقه: مَذْكُوراً

( يعنى بگوى يا محمد كه بار خدايا اى صاحب ملك 25)آل عمران  قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ

عرف و ال يا من ال ي»خواهى. توانند پريدن و اخذ نور از آفتاب هستى و عزت وى كردن  دهى ملك را هر كه را مى مى

يدرى كيف هو اال هو، يا من ال يقدر على قدرته اال هو، يا من هو كل يوم هو فى شأن، يا من ال يشغله شأن عن شأن، يا 

                                                 
1
  عتبه: آستانه، درگاه.  
2
  سرا پرده: بارگاه.  
3
  آرميدگىغنودگى: خواب آلودگى، .  
4
 اندازند. طيلسان: ردا، جامه گشاد و بلند كه به دوش مى.  
5
  ذروه: بلندى، اوج، باالى هر چيزى.  
6
 ذكاء: تيزهوشى، زيركى ذُكاء: شمس، خورشيد.  
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شناسد و نى دريابد كسى چگونگى او را بجز او، و اى آن كسى  يعنى آن كسى كه نمى« من ال اله اال هو و اليه المصير

او، و اى آن كسى كه هر روز او در شأنيست يعنى حضور در غالب اعيان، اى آن كه قادر نيست بر مثل قدرت او مگر 

كسى كه مشغول نداشته او را هيچ ظهورى از ظهور ديگر. اى آن كسى كه نيست هيچ خداى جز او و بسوى اوست 

 بازگشت همه.

ظهر صدر كونين و صد هزاران هزار هداياى صلوات و تحف تحيات از اين حضرت پاك بر مجلى شريف و وجود م

مقتداى ثقلين و مقصود عالمين محمد بن عبد اللّه، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصى، بن كالب، بن مرة، 

بن كعب، بن عدى، بن تيم، بن لوى، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر و هو قريش، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، 

 ، بن معد، بن عدنان باد.بن الياس، بن مضر، بن نزار

يعنى من نبى بودم و حال آنكه آدم هنوز در 1 «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين»آن محمدى كه اول بود به بشارت 

معجزات و باطن بود، بداللت عصمت. آدم با صفوت و  ميان آب و گل بود. و آخر بود باظهار، و ظاهر بود بابراز و

ست، و نوح با طول عمر و كثرت عبادت، و ابراهيم با خلت. و موسى با درجه مكالمت. و ادريس با كثرت منزلت و درا

ذو القرنين و سليمان با سلطنت و مملكت، و داود با شوكت و قوت. و عيسى با داللت نبوت در آستانه دولت و عتبه 

گويان جان پاك بحضرت  ت محمد يعنى بار خدايا بگردان مرا از ام 2 «اللهم اجعلنى من امة محمد»ارادت وى تمناى 

 واجب الوجود تسليم كردند.

اند و بانيان شريعت، و مقتدايان ملت و امناء  و بر اوالد و عترت وى عليهم الصالة و السّالم كه كمال دين و برهان يقين

 .رحمن و مفسران قرآن و حجج خداى تعالى و اوصياء مصطفى 

( يعنى و جز اين نيست كه خداى 33)احزاب  ذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُ معصومان:

تعالى عز و جل خواسته كه ببرد از شما رجس، يعنى ناپاكى اى اهل بيت محمد و پاك گرداند شما را پاك گردانيدنى در 

 غايت پاكى.

( يعنى آن كسانى كه ايمان 62)نساء   آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ منصوصان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  اند به خداى مطيع وى باشند و رسول وى را اطاعت و نائبان ايشان و سروران ايشان: آورده

( يعنى اى كسانى كه ايمان آورديد بپرهيزيد از خداى عز و جل تا بوده باشيد با 120)توبه   عَ الصَّادِقِينَوَ كُونُوا مَ

 صادقان.
                                                 

1
 278/ 18و  402/ 16چاپ پنج جلدى ذوى القربى و بحار االنوار  266/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
2
ضرت موسى گفت: خدايا مرا از امت محمد )ص( قرار بده. جواب آمد كه يا موسى تو بدان مرتبه نخـواهى رسـيد. عيـون االخبـار الرضـا عليـه       در روايات آمده كه ح.  

 22/ 2السّالم شيخ صدوق 
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 1مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى و جانبخشان:

 وند از مؤمنان نفسهاى ايشان را تا آنكه ايشان را بهشت نصيب كند.( يعنى بدرستى كه خريده خدا112)توبه 

خدا اول ايشان امير المؤمنين حجت رب   كنند بر محبت ( يعنى اطعام مى8)دهر   2 حُبِّهِ  وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى بخشان: و نان

من اراد أن ينظر الى آدم فى »حديث. العالمين على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صاحب عزت 

علمه و الى نوح فى تقواه، و الى ابراهيم فى حلمه، و الى موسى فى هيبته، و الى عيسى فى عبادته فلينظر الى على بن ابى 

يعنى هر كس اراده كند كه نظر كند به سوى آدم در علم او و بسوى نوح در تقوى او و   3«طالب عليه الصالة و السّالم

بايد كه به سوى على بن ابى  ى ابراهيم در حلم و بسوى موسى در هيبت او و بسوى عيسى در عبادت او، پس مىبسو

 در نظر كند. طالب 

 يعنى آنچه در انبياست همه در على است.

اسمى لو لم يبق من الدّنيا الّا يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من ولدى اسمه »و آخرشان صاحب دولت 

يعنى اگر باقى نماند از دنيا بجز يك روز هرآينه آن   4«و كنيته كنيتى يمأل االرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا

روز را خدا دراز كند تا آنكه بيرون آيد مردى از فرزندان من كه موافق باشد اسم او اسم مرا و كنيت او كنيت مرا و پر 

 چه پر شده باشد از ظلم و جور.كند زمين را از عدل و راستى چنان

الهى لم خلقت العالم و ما »گفت:  در بعضى مناجات مى اند كه داود پيغمبر  و بعد بدان كه ناقالن اخبار روايت كرده

كنت كنزا مخفيا فاجبت أن »اى خداى من چرا خلق كردى عالم را و آنچه در آن است حق تعالى خطاب كرد كه « فيها

  اند كه غرض بودم پنهان دوست داشتم كه كمال عظمت من بدانند. با آنكه علماء اتفاق كردهيعنى گنجى  5 «اعرف

 شود. ايجاد انسان احسان بود يا ايشان بر طريق دوام و اين معنى جز بتكليف حاصل نمى

استحقاق بذل  بىعلة و اگر دوام تعظيم و اجالل نبودى يمكن كه بابتدا  1 بعد از بلوغ و كمال عقل و نصب ادله و ازاحت

و كمال تكليف به الطاف است چون بعثت انبياء و انزال كتب با وعد و  دهد صلحا و طلحا را. كردى چنانكه در دنيا مى

                                                 
1
شـود. در ايـن    غير اهـل بيـت )ع( جمـع نمـى    همانگونه كه در تفاسير آمده است، منظور از اين آيه شريفه فقط اهل بيت )ع( هستند زيرا همه صفات مذكوره در آيه در .  

 جلدى آخوندى مراجعه شود. 7چاپ  472/ 3و صافى  131/ 5مورد به تفسير مجمع البيان 
هـا   ادمـه آن همـا السّـالم و خ  باتفاق مفسران شيعه و سنى اين آيه شريفه در مورد امير المؤمنين عليه السّالم و حضرت زهرا )س( و ادامه در ادامه صفحه قبل حسنين علي. 2

 242/ 35و بحار االنوار  255/ 1فضائل الخمسه  424/ 3فضه نازل شده است: مناقب ابن شهر آشوب 
3
 .39/ 39چاپ بيروت و بحار االنوار  334/ 2و دالئل الصدق  21/ 2و ارشاد القلوب ديلمى چاپ اسوه  83مناقب خوارزمى .  
4
راجع به ولى عصر )عج( نديديم. البته احاديث زياد قريب به مضمون در كتب مربوط به امام زمان )عج( موجود اسـت   روايت را با اين عبارات در اخبار رسول خدا .  

روايتى نقل كرده كه فقط كلمه يواطى را قبل از اسمه اسمى زيادتر از ايـن حـديث دارد، ضـمنا ايـن      526ص  1فقط صاحب كتاب القطرة من بحار النبى و العترة در جلد 
 آمده است. 187و ص  111كتاب اسرار االمامة مؤلف ص  حديث در

5
 چاپ آستان قدس رضوى. 35بنا به نقل كتاب ديگر مؤلف بنام اسرار االمامة ص  293مفاتيح الغيب ص .  
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( يعنى نيستيم ما 16)اسراء  وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وعيد و انذار و تخويف براى الزام حجت چنانچه فرموده:

 .را  پيامبرنده تا آنكه مبعوث كنيم كن عذاب

وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ  و اگر فرضا در همه عالم يك شخص باشد جائز الخطا رسولى يا امامى بوى فرستادن، از واجبات است:

( يعنى اگر بدرستى كه 134)طه   قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ

گفتند كه اى پروردگار ما چرا نفرستادى به سوى ما  هرآينه مى پيامبركرديم ايشان را بعذاب پيش از ارسال  ما هالك مى

 شديم آيات تو را پيش از آنكه ذليل و خوار گرديم و رسوا شويم در آتش دوزخ. رسولى كه تابع مى

و دليل بر صدق اين ايت فرستادن آدم است با ابليس و اگر چه يك جرم بود چون قابيل هابيل را كشت حق تعالى ثانيا 

و چون آدم از دنيا مفارقت كرد شيث هبة اهلل را بخلق عالم فرستاد عام و باوالد 2 آدم را با آدميان به پيغمبرى فرستاد

ان بودند و اوالد قابيل جمله كافران تا حق تعالى ايشان را منقطع گردانيد و قابيل خاص و اوالد هابيل و شيث جمله مسلم

( غرق ساخته شويد پس داخل 26)نوح  أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً بغرق طوفان: اصل ايشان مستأصل گرديد. در زمان نوح 

 آتش دوزخ را.

آمد و از ايشان يهود و صالح و ابراهيم و  3  و يافثو هيچ دورى از پيغمبرى و وصى خالى نباشد و از نوح بسام و حام 

لوط و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و يوسف و ايوب و شعيب و موسى و يوشع و طالوت و داود و سليمان و زكريا و 

و از آن حضرت به مذهب اهل البيت به على و  يحيى و عيسى و شمعون و خالد و برده و از برده به محمد رسول اللّه 

محمد الصادق و موسى بن جعفر   آن به حسن و از او به حسين و على بن الحسين و محمد بن على الباقر و جعفر بناز 

الكاظم و على بن موسى الرضا و محمد بن على التقى و على بن محمد النقى و الحسن بن على الزكى العسكرى و الحجة 

 هم السّالم واحدا بعد واحد هر يكى بعد از ديگرى رسيده به آيه:القائم المنتظر المهدى صاحب الزمان محمد بن الحسن علي

 ( ذرية و احفادى كه بعضى از آن از بعضى ديگرند.30)آل عمران   ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ

 و اين طايفه كه اين اعتقاد دارند ايشان را شيعه خوانند و اماميه گويند و اثنا عشرى گويند.

و نصب خالفت به اختيار خلق است و   پيامبرالم چنان است كه اين كار دين و شريعت بعد از و به مذهب جمهور اس

 و اين طايفه را سنى خوانند.  4بيعت اهل حل و عقد

                                                                                                                                                                      
1
 ازاحت: از بين بردن، زايل كردن..  
2
 پيغمبرى آدم قبل از هابيل بود چون علت قتل اختالف بر سر جانشينى آدم بود..  
3
 اند اند بلكه نفرين شده نوح بوده حام و يافث از اوصياء نبوده.  
4
 در باب نصب امام به كتب كالمى اهل سنت مانند ارشاد جوينى و غيره مراجعه شود..  
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و معانى  «2» 1 اما طايفه اول خداى را پاك و منزه دانند و با وى شريك نگويند نه در قدم و نه در ذات و نه در صفات

اند ازلى و ابدى. و اين الفاظ  كنند بلكه گويند قادرى و عالمى وحى و موجودى مرا و را صفات ذاتيهقدم با وى اثبات ن

 صفات را قول واصف گويند به اعتبار با محدثات.

و ديد بر وى اثبات نكنند و گويند اين از صفت مخلوقات است و وى را به جسم و جوهر و عرض نگويند، و در جهت و 

را عادل دانند و صادق و بنده را فاعل دانند. و انبياء را از روز والدت تا بروز موت معصوم و مكان نگويند، و وى 

 وَ اعْلَمُوا أَنَّما كه: 3 و خاندان انبياء را تعظيم كنند و از مال خويش كما امر اللّه حقوق ايشان بيرون كنند  2مطهر دانند

( يعنى بدانيد اين را كه آنچه غنيمت داديم شما را از چيزى پس بدرستى و 42)انفال   ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ

 راستى كه خداى راست از پنج يكى.

را كه جايز الخطا باشند و بعد از كفر مسلمان شده باشد بر معصومان خاندان مقدم نكنند. و اعتقاد  پيامبرو خدمتكاران 

الصالة و السّالم. و هر كس كه بر اين خاندان عصمت و طاهرت ظلم كند عصمت دارند در حق اهل بيت محمد عليهم 

لعنت كنند و بر ايشان صالة فرستند و خمر و دف و ناى و چنگ و رباب و شطرنج و نرد و فقاع اندك و بسيار را حرام 

دانند و سجده بر خاك يا و پليد دانند و به خمر وضو نسازند و بعد از بول و غايط خود را بشويند به آب و منى را پليد 

آنچه از جنس خاك باشد كه به عادت آن را نخورند و نپوشند كنند. و هر چه گوشت او را بخورند با پوست او نماز 

بكنند و نماز با لباسى كنند و سجده بر چيزى كنند كه اجماع مسلمانان باشد بصحت نماز بر آنجا يا با وى. و در كار زن 

د و زنان عده ندارند و در صورت عده ايشان را نخواهند و نماز شام زن را براى حيله بمحلل احتياط تمام بجاى آورن

و در  .4 ندهند و بامداد بخانه نياورند و گويند كه فرزند جنين طيب نيست و آلوده باشد و پدر وى بر وى مشتبه شود

باشد و هيچ معصيتى بر انبياء از روز  عقب خمرخواره و فاجر و فاسق نماز نكنند اگر چه فسق او بجوز بازى كردن

 والدت تا روز موت حواله نكنند.

                                                 
1
و صفاتش به كتـاب دالئـل الصـدق     پايه و اساسى دارند. براى اطالع از اقوال عامه در باب خدا اين مطالب طعن بر عامه است كه در مورد خدا و صفات او مطالب بى.  

 ا مسأله رابعه.مرحوم مظفر كه در مطالب فصل بن روزبهان در ذيل مطالب عالمه حلى در نهج الحق و كشف الصدق بيان شده مراجعه شود جلد اول مسأله اولى ت
2
اى هم ارتكاب كباير را قبل از بعثـت جـايز و بعـد از     دانند و عده جايز مى اى ارتكاب معصيت را مطلقا براى پيامبران اهل سنت عصمت انباء را مطلقا قبول ندارند. عده.  

 368/ 1دانند. دالئل الصدق  اى هم ارتكاب كباير را مطلقا ممنوع اما ارتكاب صغاير را جايز مى بعثت ممنوع و عده
3
رسول )ص( بعد از رحلتش قطع شده و اختيارش با حاكم مسـلمين اسـت   جماعتى از اهل سنت قائل هستند كه رسول )ص( و آل او هيچ سهمى از خمس ندارند و سهم .  

بنقـل از تعـدادى از    122 -124كنند اما نه به جهت قرابتشان با پيامبر )ص( بلكه به خاطر فقرشان. كتاب الخمس نـورى همـدانى ص    و اهل بيت هم از خمس استفاده مى
 كتب اهل سنت.

4
اند. در ايـن مـورد بـه كتـاب الفقـه علـى        كه در موارد مذكوره در متن گاهى جميعا و گاهى منفردا با احكام خدا مخالفت كردهطعن است به فقهاء چهارگانه اهل سنت .  

مراجعه شود. شاهد اينگونه فتاواها داستان نماز خواندن قفال مروزى طبق فتـواى ابـو حنيفـه در حضـور سـلطان       294 -180/ 3مذاهب الخمسة مغنيه و صراط المستقيم 
 و وفيات االعيان ابن خلكان نقل شده است. 223/ 2حمود سبكتكين است كه در كتاب حياة الحيوة دميرى م
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بدين  1و اگر از ايشان معصيتى يا جرمى صادر شود خود را خطاكننده و مجرم دانند و حواله به خداى پاك و منزه نكنند

 سبب جمله بتوبه بميرند. و توبه كردن را حق دانند.

را بعقد نكاح نخواهند و با پوست سگ نماز نكنند و لباس نمازى را پاك دارند از و وطى غالم را حرام دانند. و غالمان 

جميع قاذورات و نجاسات. و زنى كه در فراش شوهر نباشد فرزند به وى الحق نگردانند. و نگويند كه اگر مردى در 

ديده باشد آن فرزند حرامزاده آنكه اين شوهر او را  مشرق باشد و زنى در مغرب بخواهد و آن زن آنجا فرزندى بزايد بى

نباشد. و نگويند كه فرزند چهار سال در شكم مادر بماند زيرا كه يمكن كه اگر چنين باشد زنى بعد از مرگ شوهر يا در 

 حال غيبت شوهر فرزند بياورد بحرام و گويد اين فرزند از اوست.

پس افطار كنند. و در رمضان جنب تا صبح توقف و چون روزه دارند بگذارند تا آفتاب غائب شود و جهان تاريك گردد 

نكنند و در روزه بطعام خوردن روز قضا و كفاره واجب دانند. و در رمضان طعام خورده جماع نكنند بر طريق حله كندن 

 . 2و نه در غير آن

راث دهند و بخبر واحد نصيب نگردانند بلكه بظاهر قرآن مي و در آيات ميراث اوالد انبياء عليهم الصالة و السّالم را بى

 .3 عمل نكنند و ظاهر قرآن را بخبر آحاد باطل نكنند و تخصيص نكنند

اين دليرى نيارند   پيامبرآمده او را منسوخ ندانند و با خداى و  و هر آيتى كه در محبت اهل بيت رسول اللّه 

 كردن.

و ظالم و فاسق را بر مسلمانان مسلط   4ى ندهنداز شهر رانده باشد باز نخواهند و وزارت به و  پيامبرو هر كه را 

تر باشد مقدم گرداند. و آن را كه  تر و صالح . و هر كه عالم5نفرستند  نكند و خمرخواره را به امامت شهرى و واليتى

 پيامبرد اولى دانند از آن كسانى كه اوال پيامبرنخوانند و ملك دنيا به اوالد  خليفه نكرد خليفه رسول اللّه   پيامبر

                                                 
1
 دانند. كه قائل به جبر هستند و انسان را در هيچ يك از افعالش صاحب اختيار نمى« اشاعره»اى از اهل سنت  رد است بر فرقه.  
2
 مراجعه شود. 294 -180/ 3)ص( در احكام شرعى به كتاب شريف صراط المستقيم  در مورد مخالفت اهل سنت با قرآن و سنت پيامبر.  
3
والد انبيـاء  طعن است به كسانى كه با تمسك به يك حديث جعلى مخالف نص صريح كتاب خدا، فدك را از حضرت زهرا )س( غصب كردند. مؤلف )ره( گفته ميراث ا.  

رسيد ولى حقيقت مطلب آن است كه فدك حدود سه سال قبل از رحلت پيامبر )ص( در تصـرف حضـرت    ه )س( مىيعنى فدك ميراث پيامبر )ص( بود كه به حضرت فاطم
 سوره مباركه اسراء مراجعه شود. 26فاطمه )س( بود و ملك آن حضرت بود نه ميراث. در اين باره به كتب تفسيرى و روايى خاصه و عامه در تفسير آيه 

4
 پدرش حكم را كه طريد رسول خدا )ص( بودند به مدينه آورد و مقام وزارت خود را به مروان داد. طعن است بر عثمان كه مروان و.  
5
را چهار ركعتـى خوانـد   اين هم طعن است به عثمان كه وليد بن عقبة بن ابى معيط برادر مادرى خود را به استاندارى كوفه منصوب كرد و او در حال مستى نماز صبح .  

 كرد. همان وليدى كه در قرآن به عنوان فاسق معرفى شده است. ه قى مىو در محراب مسجد كوف
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  1شادى نكنند و سرمه در چشم نكشند پيامبررا كشند و سرهاى ايشان را در جهان بگردانند. و در روز ماتم و تعزيت 

 .2موافقت نمايند در مصيبت و براى احترام رسول و انبياء پدران ايشان را مؤمن دانند پيامبربلكه نوحه و گريه كنند و با 

و نگويند كه نقطه سياه كه آن داللت و عالمت كفر محمد بوده  .3  يا عشقبازى با زنان مردمو نگويند كه انبياء زنا كردند 

 .4بعد از شكافتن سينه بيرون آوردند

ادبى نكنند چنانكه به جانب چپ و راست نگردند بلكه نظر به موضع  و ركوع و سجود و نماز تمام كنند و در نماز بى

وار در حال  ادب دند بانگ نماز و اقامت بگويند و دعاهاى بسيار بخوانند، و بىسجده دارند. و چون روى به محراب آور

كنند تا از ريا عارى باشد و چون سالم بازدهند زمانى روى بقبله كرده آرام گيرند به اوراد و   نيت نكنند و نيت بدل

بياء و اوصياء فرستند و دوستان ايشان را ادبانه از آنجا برنخيزند بلكه صلوات بر ان تسبيح و تهليل و دعاهاى بسيار. و بى

 دعاها و ثنا گويند و دشمنان ايشان را به طريق اجمال لعنت گويند پس سجده شكر گويند.

و سالم نماز بضر طه بار ندهند. و سجده مشايخ نكنند و در حال بول و غايط كردن پشت و روى بقبله نكنند. و چون 

نيت طهارت نكنند و در نماز اقتدا به يهود كرده دستها بر هم ننهند. و در دين و  وضو نماز نكنند و بى خفته باشند بى

مذهب خويش بشك نباشند بدين سبب در اهدنا الصراط المستقيم باشند و در آخر فاتحه آمين نگويند. و گويند خداى ما 

مال خود بصلحا دهند كه ظاهر  را هدايت كرد كه به قرآن و پيغمبر و اوصياى او صلوات اللّه عليهم اجمعين و زكاة

 الصالح باشند و معرفت فرض و سنت ايشان را حاصل شده باشد.

 5«متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه حاللين، و انا احرمهما و اعاقب عليهما»كه:   پيامبرو اگر كسى دعوى كند بعد از 

سازم كسى  گردانم آن هر دو را و معاقب مى مىحالل بودند و من حرام  يعنى دو متعه بودند كه در عهد رسول اللّه 

)حشر  ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا كند از وى قبول نكنند و گويند حق تعالى گفت: كه عمل هر دو مى

                                                 
1
مراجعه شود. مؤلـف )ره( در كتـاب ديگـرش يعنـى اسـرار االمامـة ص        480 -477و  397 -378در اين مورد به كتاب شريف شفاء الصدور فى شرح زيادة العاشور .  

 در روز عاشورا ذكر كرده است مطالبى راجع به رفتار دشمنان اهل بيت عليهم السّالم 375
2
اند كه جماعتى از آنها قائل به شرك و كفر والـدين پيـامبر    از عامه نقل كرده 62 -62و فخار بن معد در كتاب ايمان ابو طالب ص  118/ 15عالمه مجلسى در بحار .  

ئيل بر پيامبر )ص( نازل شد و گفت يا محمد ان اللّـه عـز و جـل مشـفعك فـى      اند كه جبر )ص( هستند و اين در حالى است كه عامه اين روايت را در كتب خود نقل كرده
هليـة ... و ثـدى   ستة: بطن حملتك آمنة بنت وهب و صلب انزلك عبد اللّه بن عبد المطلب و حجر كفلك ابو طالب و بيـت آواك عبـد المطلـب و اخ كـان لـك فـى الجا      

 .428و  420/ 7چاپ جديد اعلمى و الغدير  263/ 14الحديد ارضعك حليمة بنت ابى ذؤيب. شرح نهج البالغه ابن ابى 
3
 237/ 1خواست با زن عزيز مصر زنا كند. تاريخ طبـرى   گويند يوسف مى عامه در تفسير آيه شريفه لقد همت به و هم بها لو ال ان رأى برهان ربه در سوره يوسف مى.  

و كامل ابـن   339/ 1زن اوريا شد او را به جنگ فرستاد و او كشته شد و داود زنش را گرفت. تاريخ طبرى گويند داود نبى عاشق  . همچنين مى108/ 1و كامل ابن اثير 
 .170/ 1اثير 
4
 داستان شكافتن سينه پيامبر )ص( نقل شده است. 360 -359/ 1و كامل ابن اثير  578 -574/ 1در تاريخ طبرى .  

5
و الغـدير   188 -176و النص و االجتهـاد   130 -121ه نكاح خليفه دوم عمر بن خطاب بود. كتاب السبعة من السلف كننده متعه حج و متع باتفاق خاصه و عامه تحريم.  
6 /250- 255 
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بازايستيد از آن و  پس بگيريد او را و آنچه نهى كرده است شما را پس  پيامبر( يعنى آنچه آورده است شما را 7

 نگفت و ما حرمكم فالن فالن.

،  1خورد نداند و گويند كه خليفه بايد كه عالمترين اهل عالم باشد نه آنكه معنى آب و چراگاه و علفى كه چارپا مى

 اند كه آب مر بهايم را چنان است كه ميوه مر آدمى را. گفته

كلكم أفقه منى حتى العجائز، او قال: حتى »ماند و گويد  تا بشناسد و بر سر منبر بحضور خالئق از هر زنى فرو

ها كه در  يعنى هر يك از شما داناتريد از من حتى پيرزاالن، و بقول ديگر حتى سر پوشيده« المخدرات فى البيوت

 .2هاى خوداند خانه

ايم او را. يعنى نه چنان  انسان كه مهمل گذشتهپندارد  ( آيا مى36)قيمة   أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً و گويند بحكم:

 است نشايد كه مكلفان از حجتى ناطق خالى باشند.

در حال حيات خود به فرزند خود داده باشد امام را رخصت نباشد كه بعد از رحلت او از وى   پيامبرو گويند آنچه 

 و توحيد و عدل. و اعتقاد دارند كه عقل حجت است كه مبناى همه شرايع است .3بازستاند

 .4 ( نهند7)حشر   ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ بقياس نتوان گرفتن بلكه بنياد بر:  پيامبرو گويند كه شرع 

كس حالل ندانند، و گوشت كفتار نخورند و گوشت خرگوش را حرام دانند، و اقتدا به  و در غيبت امام خون و مال هيچ

 ، و بدست چپ كه از جهت فرج است روى كه اشرف اعضاست نشويند. 5راست كننداهل البيت كرده انگشترى در دست 

يعنى دست راست از براى شستن روى است و دست چپ از  6 «أليمين للوجه و اليسار للفرج»فرموده  پيامبرو گويند كه 

 براى شستن فرج است.

وزخ برد و كافر را به بهشت بلكه بخالف آنچه و گويند كه نشايد كه خداى تعالى تكليف ما ال يطاق كند يا مؤمن را بد

، و گويند هر آن  7اند اعتقاد نكنند به دويست سال و سيصد سال نهاده پيامبرو بمذهبى كه بعد از  وعده داده است نكند.

 بر آن نبوده باشند باطل بود و مردود.  پيامبرمذهب كه اهل بيت 

                                                 
1
 .127 -6و الغدير  85دانستند. السبعة من السلف ص  ابو بكر و عمر هر دو معنى ابّ در آيه شريفه و فاكهه و ابّا نمى.  
2
/ 6مهريه زنان را زياده بر چهارصد درهم و يا مهريه زنان پيامبر )ص( قرار دهد كه پير زنـى جـوابش را فـى المجلـس داد. الغـدير      عمر بود كه گفت كسى حق ندارد .  

 143و السبعة من السلف ص  126 -122
3
 طعن است به غاصبين فدك..  
4
 اند كه بانى آن ابو حنيفه بود. گير افتاده اهل سنت چون دستشان از دامن اهل بيت عليهم السّالم كوتاه است الجرم در دام قياس.  

5
آمده كه مالك قائل به اباحه گوشت همه حيوانات وحشى غير از خوك است، و اول كسى هم كه انگشتر بدست چپ كـرد معاويـه    221/ 3در كتاب صراط المستقيم .  

 206/ 3و صراط المستقيم  95/ 11بود. الغدير 
6
 م.مصدر اين روايت را پيدا نكردي.  
7
 اند. اند كه صحابه را هم نديده اند و ائمه چهارگانه اهل سنت پيامبر )ص( را نديده تمام مذاهب چهارگانه اهل سنت از قرن دوم هجرى به بعد اختراع شده.  
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صلوات اللّه عليه و ابنائهم جمله يك   محمد بن الحسن تا امير المؤمنينو ائمه اين طائفه را با هم خالف نبود چنانكه 

طريق داشتند و يك مذهب، و باتفاق جمله بر مذهب پدر خويش امير المؤمنين بودند، و باتفاق امير المؤمنين بر مذهب 

وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ  عالى:بودند نه بر طريق صحابه، و گويند كه اختالف داللت بطالن است بدليل قول خداى ت  پيامبر

( يعنى اگر قرآن از نزد غير خداى بودى هرآينه يافتندى در وى اختالف 84)نساء  غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً

 بسيارى.

ن طايفه باشند بيقين ند و اهل عالم صلوات بر ايشان فرستند و آل محمد اي پيامبرو ائمه اين طايفه ذريت و اوالد و وارث 

 و هر كه به ايشان خطاب كند بدين عبارت گويد كه يا ابن رسول اللّه و يا ابن بنت رسول اللّه.

و امروز در جهان مشاهد ايشان قبله حاجات عالميان است و ملجأ مؤمنان و منافقان و هر سال چند معجزات بر سر روضه 

شوند، چنانكه در ملك  اليان ايشان روز بروز در ترقى و زيادت مىشود و مو پاك و مقدس هر يك از ايشان ظاهر مى

مازندران كه مولد مصنف اين كتاب است الحسن بن على بن محمد بن الحسن صد سال قبل از اين پانصد تن شيعى 

ن است در وى پانصد تن مخالف نباشد و به معجزه ائمه ايشا« 675»نبودند امروز كه سنه خمسة و سبعين و ستمائة 

وَ  قريب باشد كه عالميان اين طريق اختيار كنند بنص قرآن كما قال سبحانه و تعالى: جمله مؤمن و معتقد شدند و عن

( يعنى بتحقيق 54)نور  اًلَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِی ال يُشْرِكُونَ بِی شَيْئ  لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى

مقدور و آسان گرداند حضرت حق تعالى از براى ايشان دين ايشان را كه رضاى خدا مر ايشان راست و بتحقيق كه بدل 

كرده دين ايشان را بعد از ترس ايشان با يمنى كه پرستند مرا و شرك نيارند بمن چيزى را. و ايذاى اين طائفه مبارك 

و اگر در  1 «ما عادانا بيت االخرب،، و ما نبح علينا كلب االجرب»منين صلوات اللّه عليه فرمود: نباشد چنانكه امير المؤ

اين حديث بشكى درنگرد بنظر عبرت به بين كه آل ابى سفيان چه ديدند و آل زياد و آل عباس و برامكه از جمله خوارج 

ى، نه زائرى و مريدى، نه نسلى و نه ذريتى جمله ا بودند. امروز هيچ كدام را نه اثرى، نه مضجعى ظاهر، نه مقبره

  آنكه هاى ايشان منقطع شد بدست سلطانان عادل و پادشاهان جهانگير بى مستأصل شدند و نسل

هيچ خللى و ضررى به دولت ايشان رسد و بعد از هالك و استيصال ايشان استمالت سادات و اهل البيت كردند و قلم 

در احترام ايشان باقصى الغاية كوشيدند بدين سبب در مشرق و مغرب سادات اهل البيت زحمت از ايشان برداشتند. و 

بيشتر از ستارگان جمله مرفه الحال و مرضى البال با مال و نعمت و جاه و اقتدار و انعام و انظار، تا ال جرم ببركت تعهد 

و هند و روم و عرب و عجم بلكه من مطلع دارى ايشان بر اقصى بالد ايران و توران  اين جمع حق تعالى رايات جهان

الشمس الى مغربها بركشيد. و سالطين عالم منقاد امر و نهى ايشان شدند و به مثل فرمان ايشان گشتند و شكوه و هيبت 

                                                 
1
 عادانا كلب و قد جرب و من لم يصدق فليجرّب. اينگونه ذكر شده است: نحن بنو عبد المطلب ما عادانا بيت الّا و قد خرب و ال 38/ 1اين روايت در رياض السالكين .  
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( يعنى 121)توبه  ال يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا كنند در طريق: و قهر ايشان زمين و زمان را گرفت، و تجار چين قصد مغرب مى

فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ  رسد ايشان را از هيچ دشمنى آرزوئى، يعنى بدى زيرا كه آرزوى دشمن همه بديست. بر مركب: نمى

 اند. ( يعنى نيست هيچ خوفى بر ايشان و نيست هيچ اندوهى بر ايشان زيرا كه برگيرندگان حق82)احقاف  ال هُمْ يَحْزَنُونَ*

پرورى  اور ندارى بنظر عيان درنگر به عدالت و مرحمت و عظمت و عاطفت و جهاندارى و دينو اگر چنانكه گفته ما ب

پادشاهى كه متجلى است در قدم مملكت و سلطنت و نسب عالى و جوهر پاك و علو همت و احاطه به انواع علوم و 

ه باشد بدين صفت الّا فنون كفايت و كياست و حسن سيرت و صفاى سريرت و عمده عقيدت و محفوظ دين و دنيا، ك

مخدوم مطلق حجة الحق على الخلق، اعدل سالطين االولين و اآلخرين عالء االسالم و المسلمين محمد بن صاحب االعظم 

عرق من شجرة المملكة و نبقة من دوحة السلطنة شمس الحق و الدين عماد االسالم و المسلمين محمد بن محمد صاحب 

بقاهما مبرقعين بالعزة و الجالل قابضين على اعز الرفعة و الكمال ناهضين فى عقدة المجد الديوان حرس اللّه عليهما و ا

على اقدام الهمم فياضين لاليادى و النعم باسطين للعدل فى االمم بحق محمد و على و اهل بيتهما الطاهرين آمين الى يوم 

 الدين.

و برائت از اعادى اين خاندان و تربيت سادات و   به بركت حسن سيرت و بسط عدل و اعتقاد صادق به خاندان محمد

تُعِزُّ مَنْ  بفرمان:  1 علماء اهل البيت عليهم السّالم حق تعالى رايت دولت او بر اقصاى عالم بركشيد، و سالطين ربع مسكون

خواهد  كه مى د كسى راكن خواهد و خوار مى كند كسى را كه مى ( يعنى عزيز مى25)آل عمران  تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ

فَخَسَفْنا بِهِ وَ  كمر عبوديت بر ميان جان بسته معتكف عتبه جالل او شدند، و اعادى اين اقبال و اين طايفه به چاه ابد:

 فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ ( يعنى پوشيديم او را و به زمين فرو برديم، فرو شدند و بعضى به درياى هالك:81)قصص   بِدارِهِ الْأَرْضَ

( يعنى غرق كرديم او را و كسانى كه با او بودند، بتمام ناچيز شدند به سبب مفارقت از مواالت 105)اسراء  مَعَهُ جَمِيعاً

گويد كه اى كاشكى  ( بر سبيل حسرت مى75)نساء  يا لَيْتَنِی كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً و آيه: خاندان محمد 

 خوانند. بودم خوش بودن بزرگ، مى خوش مىبودم با ايشان پس  مى

ال يَتَّخِذِ  ( قال:29)مؤمن   وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ و تقيه كه واجب بود بدين طائفه بنصوص:

)آل عمران  ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْالْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَ

پوشيد ايمان خود را، گفت: مگيريد اى مؤمنان كافران را ولى خود و  ( يعنى گفت مردى مؤمنى از آل فرعون كه مى27

مگر آنكه پرهيز كند از ايشان از دوست خود به غير از مؤمنان و كسى كه اين كار كند پس نيست از خداى در چيزى 

( يعنى كسى كه كافر شود به 108)نحل   مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ روى تقيه. و قال:

                                                 
1
 ربع مسكون: تمام قطعات كره زمين كه محل سكناى نوع بشر است..  
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باشد از ايمان، و امثال آن از آيات و اخبار خداى بعد از ايمان مگر آن كه به اكراه گويد كافرم و حال آنكه دل او مطمئن 

 به سبب قلت اعوان و انصار و كثرت اعدا امروز به حضور ظهور اين دولت حرام شد.

و چون آفتاب اين دولت از مشرق سعادت طلوع كرد و نور معدلت و مرحمت او بسيط زمين بگرفت دندان ظلم ظالمان 

 .  1بر بندگان خداى كند شد، و صولت و بطش

ذلت افتاد و خداوندان جور و ستم سر در توبره توبه و تسلسل اخالص كرده تسبيح و تهليل را به ورد  2  ايشان بر مغاك

كنيم و بتحقيق كه  ( يعنى اكنون اظهار ايمان مى91)يونس   آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ صنعت ساختند:

 و بودى از مفسدان. عاصى بودى پيش از اين

كند توبه  ( يعنى خدا هرگز قبول نمى84)آل عمران   لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ يا در شان ايشان منزل شد:

 اند. ايشان را و آن گروه گمراهان

 تعالى اللّه ما أعاله قدرا
 

  و أجراه على سنن اعتدال

 دعليها لالله الفرد حم
 

  لما أسدى الينا من نوال

بلند است مرتبه خداى كه چه بلند گردانيد اين بزرگ را از روى قدرت و مرتبه و روان ساخت او را به راه اعتدال و 

 بر اين نعمت مر خداى راست خداى فرد حمد و شكر كه كم نكرد به سوى ما از بخشش خود. راستى.

وى اين دولت و جامع و مؤلف اين حديث بر ثناخوانى و دعاگوئى و خدمت و اين همه دعاى صاحب ديوان است دعاگ

 نمايد بر دانشمندان اولين و آخرين. كند بر علماى زمين و مباهات مى كارى اين حضرت مفاخرت مى

ظ و اگر برهان طلب كنى بدان كه اول كسى از محبان و مواليان و فقهاى اهل البيت عليهم السّالم كه بدين دولت محظو

شد و حق خدمت دينى ثابت كرد و كتب شيعه از بهر اين حضرت جهان پناه تصنيف كرد. اين كمينه بندگان بود به توفيق 

اين بساط سلطنت كتاب مناقب الطاهرين  3 و باسم و به معجزه آل محمد   پيامبراللّه تعالى و به بركت خاندان 

اوصياء صاحب االمر و احوال معجزات ايشان و مناقب سيرت ايشان  تا خاتم  پيامبرتصنيف كرد. مبدأ اين حال والدت 

 و ظلمى كه منافقان و خارجيان بر ايشان كردند.

و همچنين منهج در عبادات و در نماز و روزه و زكاة و خمس و جهاد با جمله توابع از فرائض و نوافل و ادعيه و نيابت 

حتاج باشد در سالى چنانكه مبتدى و منتهى بدان محتاج بود در يك و احكام آن و كيفيت عبادات و هر چه مكلف بدان م

                                                 
1
  گيرى بطش: تندى، سخت.  
2
  مغاك: گود، گودال.  
3
 گهبان و مرزبان است.تواند حمله كند و باسم به معنى ن باسم: از بسم به معنى ثغر است و ثغر يعنى مرز و جايى كه دشمن از آنجا مى.  
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و همچنين اربعين بهائى فى تفضيل امير المؤمنين على صلوات اللّه عليه و امثال آن در امامت و غير آن و جمله در  جلد.

ت و وزارت و پاك بود و جوهر بزرگ و طينت و جبلت خاندان مملكت سلطن 1 محل عرض افتاد و از آنجا كه اعقاد

 نوازى جمله قبول كرد قبول الرضا. و تربيت و بنده  پيامبرارادت صادق با عترت 

و بحضور علماى طوائف و مخالف على حده زمانا بعد زمان تسليم رفت و اين نعمتى است كه بر كافه شيعه شكرانه اين 

صلوات اللّه عليهم اجمعين و سائر شيعه حسن و حسين و جمله ائمه  فرض عين است و فرداى قيامت مصطفى و مرتضى و

بر انبياء عليهم السّالم و امم سلف فخر آورند و مباهات نمايند و عند اللّه شفيع اين حضرت باشند، و اميد چنان است كه 

شفاعت نيز در بهشت رود بلكه شافع امرا و ملوك و سالطين جهان باشد در آن عرصه ان شاء اللّه. چنانكه در اين  بى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا  ب گفته شود به آيات و اخبار و دالئل عقليه در صدر كتاب:با

بوديم راه  ( يعنى حمد و سپاس آن خداى را كه هدايت داده ما را از جهت اين تأليف و حال آنكه ما نمى41)اعراف   اللَّهُ

 ده اگر نه حضرت خداى عز و جل راهنمايى ما كردى.يابن

و چون مناقب الطاهرين و اخوات آن جمله توال بود الزم بود در قسم تبرا هم شروع كردن به بسط تمام مختلط به عربى 

و عجمى براى عموم فائده مبنى بر ابواب و فصول و دالئل و مسائل و بعد از استخاره و استجازه از حضرت واجب 

ود عمت عاطفته و قدرته على العالمين اسم اين كتاب الكامل البهائى فى السقيفه آمد. ايزد تعالى جل و عال اين تحفه الوج

را بر مخدوم زيد قدره مبارك گرداناد. و ايام اين دولت را به انواع عزت و كرامت مزين دارد، و منبر دين و اسالم و 

ن او به بقاى اين دولت آراسته دارد و از حضرت الوهيت و بساط و خاندا ملت و وحى را تنزيل و رفعت محمد 

ربوبيت هر دم توفيقى و عنايتى و نظرى و عاطفتى بدين دولت نازل باد، و سرا پرده او را در بسيط زمين بحسب مرور 

حسد حساد از اين  بطناب ابد مربوط و مستحكم دارد و باد نكبت و چشم 3 تا جابلسا 2 زمان از قاف تا بقاف، و از جابلقا

 دور شواد.  پيامبرساحت كه نظرگاه مولى است و محل ارادت خاندان 

و نعمت دو جهانى و رعايت سلطانى در حق اين مجلس متوالى و متواتر باد، و اولياء و احباب اين دولت ممكن و 

احب الديوان را بدين قرة منصور و اعداى اين ملك مخذول و مقهور، و چشم خواجه جهان شمس الحق و الدين محمد ص

ريا كه  العين بهاء الحق و الدين محمد بن محمد صاحب الديوان ببقاء ايام دولت او روشن و منور دارد و وظايف دعاى بى

گويد در عقب تالوت قرآن و قيام به فرائض مكتوبات ليال و نهارا سرا و جهارا در حق اين دولت و اين  اين كمينه مى

 اناد.خاندان مستجاب گرد

                                                 
1
 باشد. اعقاد: از باب عقد عقدا الزهر ... فصار ثمرا به معنى ثمره مى.  
2
  جابلقا: كنايه از مشرق است و يا شهرى خيالى در مشرق.  
3
 جابلسا: كنايه از مغرب است و يا شهرى خيالى در مغرب..  
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وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ  و چنانكه حق عز و جل و عال ملك دنيا را از دولت ايشان دريغ نداشت ملك ابد آخرت و درجات جنات:

 ( هم دريغ مداراد.20)دهر  رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً

ين جهان بر محبت اهل البيت مرد با آن كس است كه دوست دارد او را چنانكه در ا« المرء مع من أحبه»و بحديث 

اند فرداى قيامت در تحت لواى محمد، و على، و فاطمه، و حسن، و حسين، و على بن الحسين، و محمد بن على  رسول

الباقر، و جعفر بن محمد الصادق، و موسى بن جعفر الكاظم، و على بن موسى الرضا، و محمد بن على التقى، و على ابن 

على العسكرى، و الحجة القائم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات اللّه و سالمه، روزى محمد النقى، و الحسن بن 

 كناد بحق محمد و عترته الطيبين الطاهرين.

  پایان دیباچه

  * باب اول* در اقسام علم

ستداللى بدان كه علم يا ضرورى بود يا بكتب و اگر جمله ضرورى بودى خالف از ميان عقالء مرتفع بودى و اگر جمله ا

بودى و كتبى بودى تحقيق هيچ علمى و بحثى ممكن نبودى و ادا بتسلسل كردى، پس مباحثه اگر در منقوالت بود مبدأ و 

منتهاى آن را بر تصادق نهند و اگر در معقوالت بود بر تناصف و تسليم نهند و يا بر ضرورى نهند عند تعذر التناصف 

نهند يا امثال آن كه الزمه عالم است چون اوصاف و  م را بنا بر تغيير مىچنانكه متكلمان اهل اسالم حدوث اين عال

 اشكال و تركيب و اختصاص بجهات و احياز.

و اما علم ضرورى كه آن را علم جبلّى گويند و فطرى اظهر و اشهر شكر ايادى و نعمت منعم است. و از اينجاست كه 

كرد « الحمد للّه رب العالمين»ادشاهى خير االنبياء و االنام را به واجب الوجود ابتداى منشور نبوت و شريعت و دستور پ

تا جهال كه در بحر علوم دينيه تعمقى ندارند و در قعر آن سباحتى نكردند و در و آللى بدست غوص تعلم نيافتند صورت 

در تحريم خمر و ميسر نبندد ايشان را كه قرآن جمله تقليد محض است و موافق ادله عقليه نيست. نبينى كه وجه حكمت 

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ  چگونه تعليل فرموده بايقاع عدوات ميان احبا و اظهار بغضاء كما قال اللّه تعالى:

خواهد شيطان  اين است و جز اين نيست كه مى ( يعنى93)مائده   وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

 اينكه واقع شود ميان شما دشمنى و بغض در شراب و قمار بازى و شما را از ذكر خداى بازدارد.

 و بضرورت هرچه موجب و مولد شقاق و مخالفت و معادات باشد ميان عالميان از آن احتراز بايد كرد.

 وى مانع است از فحشاء و منكر كما قال: و از ايجاب نماز وجوب آن را تعليل كرد كه

كند از زنا و خيانت و  مى  ( يعنى بدرستى و راستى كه نماز منع44)عنكبوت  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ  إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى

 نامشروع. يعنى نماز از جمله الطاف است در واجبات نقليه و ترك مقبحات عقليه.
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أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِی آدَمَ أَنْ  ر وى نباشد حوالت آن به علوم فطريه و ضروريه باشد كما قال:و آنچه وجه حكمت آن د

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ  ام از شما اى فرزند آدم اين را كه نپرستيد شيطان را و قال: ( يعنى عهد نكرده60)يس   ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ

 ( آيا نيستم پروردگار شما گفتند بلى تو پروردگار مائى.171)اعراف   قالُوا بَلى

و معلوم ماست كه ما آنجا نبوديم به حضور بلكه مرادش تحصيل علم ضروريست در فطرت انسان كه هر جائى كه 

اتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماو صنعى بوده وى را صانعى باشد شاهدا او غالبا. و دليله قوله تعالى:

( يعنى اگر سؤال كنى و پرسى از ايشان كه كفارند كه كيست كه آفريده آسمانها و زمين را كفار گويند 24)لقمان  اللَّهُ*

از اينجا بود نه بيان لسان يا بكتب « أ لست بربكم قالوا بلى»به تحقيق كه خداى آفريده است، پس جواب حق تعالى به 

 بنان.

كند بر صانعيت حضرت  پس در هر چيزى مر او را نشانيست كه داللت مى« ء له آيه، دليل على انه صانع فى كل شىف»

اند. پس معنى آن است كه در هر چيزى  و بعضى بجاى صانع واحد روايت كرده« و روى واحد»خداى جل و عال 

 نشانيست مر او را كه دليلى است بر آنكه او يكى است.

( يعنى نيست چيزى مگر كه 46)اسراء   ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَ إِنْ مِنْ شَیْ عالى:و منه قوله ت

فهمند تسبيح ايشان را آدميان. و تسبيح غير عاقل داللت وى باشد به صنعت عجب و  گويد بحمد خدا ولى نمى تسبيح مى

سبحانه من خالق قادر، »مختار تا عاقل عند مشاهده آن به بصيرت دل ناچار كه بگويد تركيب لطيف بر صانع قادر 

 و امثال آن مكلف معرا باشد بگفتن تسبيح عند آن.«. سبحانه ما أعظم شأنه

بدرستى و راستى كه راه  ( و نحوها من اآليات. يعنى3)دهر  إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً و من قوله تعالى:

 ايم انسان را يا شاكر خواهند بود يا كفران خواهند كرد. راست نموده

  * باب دوم* در اقسام نعمت

اما آنچه اعظم النعم است اول آن وجود است بعد از عدم دوم بذل حيات است و امتياز از جمادات سوم آن خلقت 

ه آن عقل است و ترقى بنظر و استدالل بعالم ملكوت و رفعت مخصوص است به صورت انسانيت كه هم خالصه بشرى ك

( يعنى بسوى او بلند شود سخن خويش و عمل 11)فاطر   إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ درجه بعمل صالح:

 نيك بر دارد او را.

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما  ن. پس اگر امتثال اوامر و نواهى كنيد:و هم اختالط بهيمى كه ادنى المراتب است در حيوا

آورده به شما فراگيريد و آنچه شما را از آن بازداشته بازايستيد. از مرتبه  پيامبر( يعنى آنچه 7)حشر  نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

مرتبه بهائم كمتريد زيرا كه بهائم را قوت دفع وساوس  مالئكه بگذريد و اگر از حزب الشيطان و تبع المعصية گرديد از
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( يعنى ما مكرم 72)اسراء  وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ شيطانى نيست بخالف انسان بدليل قوله تعالى:

 گردانيديم فرزندان آدم را و سوار كرديم ايشان را در بيابان و دريا.

چهارم كمال عقل است كه خالصه وجود است و انموذجى از عالم ملكوت و سبب حيات باقى و سلطان عادل بر عالم 

طبيعت و مفتى آستانه شريعت و قاضى مولى از قبل واجب الوجود. كه معرف صانع و ادراك كليات و جزئيات از عالم 

بصر وى آيد حق بود، و هر چه در قول وى آيد صدق علوى و سفلى جز به وى نتوان كردن. و هر چه در نظر ارادت و 

 (.11 -12)نجم   ما يَرى  * أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى بود و هر چه وى استماع كند كند آن صواب باشد:

( و جنة المأوى نتيجه 52حل )ن وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ* اند: و قواى خمس باركان و عناصر جسمانى جمله بنده و مطيع وى

مرادات بشرى در بهشت ثمره طاعت وى و معالم امتثال اوامر و نواهى   انقياد فرمان وى و نعيم و حور و قصور و حصول

 وى.

جحيم كه سجن عاصيان است و محبسه مجرمان و معاندان و فاسقان به سبب عصيان وى است، و اتباع انبياء و ترجيح 

 كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ى باشد، و آتش محرقه مبدله:حكم خدا بر هوا به و

هاى ايشان بدل گردانيم ما ايشان را پوستى بغير آن آن دم ايشان راست پتكه  ( يعنى هرگاه پخته شود پوست59)نساء 

( يعنى بگيريد او را پس غل كنيد و 30 -31)حاقه   خُذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ خشم از آهن زبانيه، و سهم سياست:

( يعنى اگر 28)كهف   إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ بعد از آن گرم كنيد در جحيم، و شراب:

سازد و بد شرابيست جسد مذاب كه  ها را بريان مى كه همچون جسد مذاب است كه روىتشنه شوند آب خورند به آب 

 انتقام عصيان است از ترك مأمورات و ارتكاب مناهى وى.

پنجم اعالم است و الهام و ارشاد و نصب ادله و ازاحت علت به توحيد و عدل و نبوت و امامت و توابع آن، و توفيق و 

يافتيم اگر نه خداى ما  بوديم كه راه مى ( يعنى و ما نمى41)اعراف   ا لِنَهْتَدِيَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّهُما كُنَّ تحصيل اين معانى:

 را راه نمودى. و منه قوله تعالى:

 داند. و منه قوله تعالى: ( يعنى آموخت انسان را چيزى كه نمى5)علق   عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ

( يعنى ما فرو فرستاديم به سوى تو اين قرآن را و 3)يوسف   ا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَبِما أَوْحَيْن

 اگر چه بودى پيش از اين از جمله غافالن.
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بنده معطل ششم تكليف است كه چون علم به معرفت ذات و صفات به تحصيل رسد حكيم تعالى كاره بود كه ساحت 

( بعزت تو سوگند كه گمراه گردانم همه 83)ص   فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ و شيطان گويد: 1 نمايد و بخرى فرو ماند

 ايشان را بر وى غلبه.

( آيا گمان 36)قيمة   أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً فرو نگذاشت:  2پس حق تعالى وى را فارغ البال و خليع العذار

ثواب براى  3 گردن ايشان انداخت. تأديب را در دنيا و ادخار بردند انسان كه گذاشته شديد مهمل بلكه قيود تكليف در

 مرا.( يعنى نيافريديم جن و انس را مگر براى آنكه عبادت كنند 56)ذاريات   وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ عقبى:

( آيا گمان 1)عنكبوت   أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ هفتم ابتالست و امتحان، حق تعالى فرمود:

ءٍ مِنَ  یْوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَ بردند آدميان كه واگذاشته شوند باين كه گويند ايمان آورديم و ايشان آزموده نشوند. و قال:

آزمائيم شما را به چيزى از خوف و  ( يعنى هرآينه مى150)بقره   الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ

 ها. گرسنگى و نقصان از مال و نفس و ميوه

( تفسير اين آيه نزد 138)بقره   عَقِبَيْهِ  نَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىوَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِ و قال:

بعضى بر اين وجه است كه ما نگردانيديم قبله را به سوى كعبه كه در خاطر تو بود و اراده تو بود مگر براى آنكه تميز 

ما  كرد از كسى كه بپاشنه خود بازگردد و به كفر خود رجوع كند: خواهد پيامبركنيم و جدا سازيم كسى را كه پيروى 

( يعنى نبوده است خداى تعالى بر 173)آل عمران   ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ  كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى

ن تا آنكه جدا بشود بد از نيك، يعنى كافر از مسلمان. در موضعى آنكه واگذارد مؤمنان را بر آنچه هستيد شما بر آ

)مائده   قُلْ ال يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ديگر كه بيان كرد، كثرت داللت خباثت است كما قال:

 سيارى بد.( يعنى بگو برابر نيست بد و نيك اگر چه ترا در شگفت آرد ب100

و طهارت عبارت است از اسالم و خباثت عبارت است از كفر و نفاق، و اين ابتالء محك مردان جهان است و تميز ميان 

( 44)انفال  مَنْ حَیَّ عَنْ بَيِّنَةٍ  لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى عالمان و جاهالن است و اظهار كفر و نفاق منافقان است:

 الك شود هر كه اختيار هالك كرد و حجت را فرو گذاشت و زنده شود هر كه زنده گشت از حجت خداى.تا ه

                                                 
1
الئكه را متحير كرده بود، خدا ملكى را بصورت انسان پيش عابد فرسـتاد. ملـك از او راجـع بـه آن مكـان      اشاره است به داستان عابدى از بنى اسرائيل كه عباداتش م.  

شد. خدا به آن فرشته فرمود ثواب عبادات ايـن عابـد بـه انـدازه      سؤال كرد. عابد گفت: فقط يك عيب دارد و آن اينكه اگر خدا يك االغى داشت علفهاى اينجا ضايع نمى
 12/ 1عقلش است. كافى 

2
 قيد و بند خليع العذار: حيوان بدون افسار را گويند، گفتن و انجام دادن بى.  

 
3
  . 
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هشتم كه بندگان را هدايت كرامت كرد و در حيز ابتالء فرو نگذاشت، بلكه تنبيه فرمود بر كيفيت استدالل و الزام حجت 

 إِنَّا ال نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا هاد كما قال:كرد بر آن و مدح دنيا و مدح ثواب آخرت را در عرض طاعت بندگان ن

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُواالصَّالِحاتِ  كنم اجر كسى كه نيكوئى كند از روى عمل. و قال: ( بدرستى كه ضايع نمى29)كهف 

اعت كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند هست ( يعنى بدرستى كه آن جم107)كهف  كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

 ايشان را بهشت مخلد و ما حضره.

وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ  و ذم دنيا و استحقاق عقاب آخرت را در عرض عصيان بندگان نهاد كما قال تعالى:

إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی  رستى كه او راست آتش جهنم. و قال:پس بد پيامبر( و كسى كه عاصى شود از خدا و 23)جن   جَهَنَّمَ

كند  اند گرم مى ( بدرستى كه فاجران در جحيم14 -15 -16)انفطار   جَحِيمٍ* يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ* وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ

 ايشان را بد، روز جرا و نيستند ايشان غائب از آن جحيم.

بعضى با ادله عقليه باشد كه كيفيت آن مجبول است در فطرت بنى آدم و بعضى به بيان انبياء چون علم  و اين داللت تنبه

 بكيفيت عبادت كه تفصيل و مقدار آن عقول ما را مستقل نيست ادراك آن اال بعد از تنبيه بر آن.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى  (54)كهف  ذِرِينَ*وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْ و منه قوله تعالى:

كننده. و رسوالن بشارت دهنده  ( يعنى نفرستاديم هيچ رسولى را مگر بشارت دهنده و بيم163)نساء   اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

)اسراء  وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا بعد از رسوالن. قوله تعالى: اند تا نباشد مردمان را بر خدا حجتى كننده و بيم

 پس بايد كه عاقل بناى دين و ملت را بدين دو جهت نهد. (.16

  يكم عقلى چنانكه نظر در دليل كند نه در شبهت در موضع خويش

 موافق عقل باشد تأويل كند.دوم سمعى در موضع خويش، و عقل را به ميزان نقل نهد، و آنچه 

كردند و قوت تميز  كردند و به تقليدى يا به مثل آن قناعت مى و چون مردم مهارت دفع شبهه نداشتند و طلب علم نمى

نداشتند، ميان طبع و هوا، و ميان عقل و رضاى خداى، و يا بعضى به ترغيب حطام و يا ترهيب از مذمت دنياى فانى 

مبدعان، مذاهب وضع   پيامبرت نكردند به ثواب ابدى و نه عقاب سرمدى ال جرم بعد از كردند و مباال قناعت مى

براى طمع بجاه دنيوى و كثرت سواد تبع،   پيامبركردند بعد از صد سال و دويست سال يا زائد بر آن بعد از رحلت 

بوالدت شهر خويش و بر طريق انصاف و اند، و  وصيّت و شهرت دنيا و مقلدان، بناى دين و ملت را بر نشو و نما ننهاده

  )زخرف  آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ  أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى  إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى تتبع طلب حق سعى ننمودند و دين قدر قناعت كردند كه:

 م.اي ( يعنى بدرستى و راستى كه يافتيم ما پدران خود را بروشى كه ما بر روش ايشان اقتداكننده22
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( يعنى شما و آباى شما در گمراهى روشن 55)انبياء   أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِی ضَاللٍ مُبِينٍ تا حق تعالى به جواب ايشان گفت:

 اند. ايستاده

گويد تا موازنه  و يا بتقليد معلم قناعت كردند و از سر انصاف تفحص حق نكردند كه مذهب معلم ديگر چيست و چه مى

 و بنظر صافى و عقل كافى، حق اختيار كنند.كنند ميان اقوال 

( يعنى هر فرقه 55)مؤمنون  كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ* كند و منه قوله تعالى: و مع هذا هر يكى دعوى انا مع الحق مى

 حالند. به آنچه نزد ايشان است خوش

  بیان آنكه از مذاهب متعدده حق کدام است و باطل کدام

 ق جز يكى نباشد از اين مذاهب و دليل بر اين اشارت است از صاحب شريعت خاتم االنبياء محمد مصطفى بدان كه ح

حيث قال: ان بنى اسرائيل تفرقت على اثنتين و سبعين ملة، و ستفرق امتى، على ثلث و سبعين ملة، كلهم فى النار، إلّا ملة 

 .  1على ما انا عليه و اصحابىواحدة، قالوا: و من هى يا رسول اللّه؟ قال: الذينهم 

يعنى به درستى كه بنى اسرائيل متفرق بر هفتاد و دو فرقه شدند و زود باشد كه متفرق شود امت من بر هفتاد و سه ملت 

اند كه آنچه  فرمود: آن جماعت پيامبرمجموع ايشان در آتش باشند مگر يك ملت. گفتند يا رسول اللّه كيست آن ملت 

 ر آنند.من و اصحاب من ب

نه معتزلى بودند نه حنفى بودند و نه شافعى و نه مالكى و نه حنبلى بلكه اين مذاهب بعد از  پيامبربنابراين اصحاب 

 ها پديد آمد. بسال  پيامبر

مراهى. و ( چيست بعد از حق مگر گ32)يونس   فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ و موافق حديث، قرآن وارد شد كما قال تعالى:

 ( و ما يا شما براه راستيم يا بر گمراهى روشن.23)سبا   هُدىً أَوْ فِی ضَاللٍ مُبِينٍ  وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى قال اللّه تعالى:

( يعنى بدرستى كه اين راه 154)انعام    هِوَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ و قال:

هاى ديگر را كه متفرق سايد شما را از راه  من است كه از روى استقامت پس پيروى كنيد آن راه را و پيروى مكنيد راه

 خود.

و اند كه حق جز يكى نتواند بود، پس بر مكلف واجب بود كه نظر كند در ميان ملل اسالميه  و اين آيات دالئل واضحه

اقوال علماء و ائمه ايشان، و اقوال ايشان را موازنه كند به ادله عقليه و آيات قرآن اگر موافق افتد قبول كند و اال مردود 

 بود و باطل و نامقبول و خارج از دين و ملت و اللّه اعلم بالصواب.

  بیان اعتقاد شیعه و سنى

                                                 
1
 ، البته كلمه الذينهم ندارد.1. 408بنقل از جامع االصول  28. 30بحار االنوار .  
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 گردد. بدان كه فرق اسالم آنچه معظم است به دو مدار مى

و  .كنند بعد از رحلت او  پيامبرخوانند و اين طائفه اقتدا به صحابه  اند كه ايشان را اهل سنت و جماعت مى اول جمعى

اقتداء به فاسق روا دارند. عينى نماز كنيد « صلوا خلف كل بر و فاجر»گويند كه شايد جائز الخطا امام باشد. و گويند 

 پس سر هر فاجر و نيكوكار.

امام معصوم و   پيامبرد ايشان را شيعه خوانند و اين طائفه گويند اقتدا به فاسق نشايد كردن، و بعد از ان دوم جمعى

اند تقديم خدمتكار بر خداوندگار روا  باشد، و گويند كه صحابه خدمتكاران رسول پيامبرمقتداى ايشان عترت و اوالد 

آن دور خدمتكار را بر ذريت وى مقدم كرده  پيامبربود كه امت نباشد، و گويند كه از دور آدم تا به رسول اللّه هرگز ن

باشد چون ذريت اهليت آن كار داشته باشند، و امير المؤمنين على و اوالد او اهليت اين كار داشتند باتفاق اگر دشمن 

 بگذاشتى، پس بايد كه اينجا نيز چنان باشد.

( راه 79)اسراء  نْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًاسُنَّةَ مَ و اين سنت انبياء بود باجازت خداى تعالى:

 يابى مر سنت ما را گرديدنى. نهاده كسى كه به تحقيق فرستاديم ما پيش از تو از رسوالن ما و نمى

 ر حيز كثرت.زنند كه شما نسبت با ما در قلت افتاديد و ما د سؤال، مخالفان بر شيعه طعن مى

گويند كه كثرت در مقام نقصان و مذمت افتاد و داللت بطالن و امام شما فخر رازى گويد كه  الجواب االول، شيعه مى

 كثرت اسباب ضاللت، موجب كثرت ضاللت افتاد.

ر كسى كه ايمان آورد به ( يعنى نجات يافت نوح و ه42)هود   وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ :دوم در قصه نوح 

 وى و ايمان نياوردند به وى مگر اندكى از مردمان.

و در تفاسير آمده كه اين هفتاد و يا هشتاد تن نوح و سام و حام و يافث هر يكى با زن خويش ديگر جمله كافر شدند و 

 پرستى رفتند. به بت

با خداى و در همه روى زمين در اين مدت  نهصد و پنجاه سال دعوت كرد خلق را و وجه داللت آن است كه نوح 

دراز اين قدر عدد اندك ايمان آوردند و باقى اهل عالم در ضاللت بودند، پس چه نقصان باشد شيعه را اگر بعدد كمتر 

 باشند از جمعى ديگر.

رْذِمَةٌ قَلِيلُونَ* وَ إِنَّهُمْ لَنا إِنَّ هؤُالءِ لَشِ چنانكه اللّه تعالى در شأن قوم كه به او ايمان آوردند فرمود: سوم قصه موسى 

اند. در  كننده اند، بدرستى كه ايشان ما را در خشم ( يعنى بدرستى اين گروه هرآينه طائفه كم54 -55)شعراء   لَغائِظُونَ

تفسير آمده كه فرعون در مقدمة الجيش پانصد هزار ملك در پيش فرستاد هر يكى با چند لشكر و حشم به عقب بنى 

بيرون شد با  ئيل و فرعون بيرون آمد با لشكرى كه عدد آن كس نتواند احصا كردن الّا خداى تعالى، و موسى اسرا
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هشتاد هزار كماندار، اما به عدد هر مردى از بنى اسرائيل در مقابل ايشان از قبطيان، كه دشمنان ايشان بودند ده هزار و 

 زائد بودند.

ل ششصد هزار بودند از مردان و زنان و كودكان و غالمان و كنيزان. اما فرعون به و بعضى مفسران گفتند كه بنى اسرائي

مقدمة الجيش پانصد هزار ملك و امير بفرستاد و فرعون باسواد اعظم بيرون آمد كه كس چنان لشكر نديده بود. و وجه 

ون داللت نيست بر حقيقت استدالل: چنانكه قلّت قوم موسى داللت نيست بر بطالن مذهب ايشان و كثرت لشكر فرع

 ايشان، اينجا نيز قلّت سواد شيعه داللت بر بطالن مذهب ايشان نباشد.

( و اگر اطاعت كنى بيشتر كسانى را 116)انعام   وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ چهارم قوله تعالى:

 ترا از راه خداى.كه در روى زمينند گمراه گردانند 

( بگو: برابر نيست پاك و مردار 100)مائده   قُلْ ال يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ پنجم قوله تعالى:

 اگر چه ترا بعجب آورد بسيارى مردار.

( و بسا گروه اندك كه غلبه كردند بر گروه 250)بقره   ثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَ ششم در قصه داود: و

 عدد. بسيار به اذن خداى تعالى، لشكر طالوت سيصد و سيزده نفر بودند و لشكر جالوت بى

بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال  له تعالى:قو0( و ليكن اكثر مردم ندانند و187)اعراف  وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ* هفتم قوله تعالى:

( بلكه بيشتر از مردم عقل ندارند كه تميز كنند، و امثال اين كه كثرت در سائر صور در صدد ذم و 63)عنكبوت   يَعْقِلُونَ

 مالمت و تقديح بطالن وارد شد.

وَ  شما مر حق را كراهت داريد. و قوله تعالى: ( و ليكن بيشتر78)زخرف   وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ هشتم قوله تعالى:

اند از بندگان من  ( و اندكى8)توبه   وَ أَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (85)نحل   وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (12)سبا  قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ

( و اگر باشد از شما صد صبركننده غالب 76)انفال   بُوا مِائَتَيْنِفَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِ شكر گوينده و قوله تعالى:

وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ  ( و قال:11)آل عمران   يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ صبر را، و قوله تعالى: شوند دويست بى

( يعنى ما برانگيزيم براى جهنم بسيارى از جن و انس كه باشد مر 178)اعراف  هُونَ بِهاالْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَ

 ايشان را دلهاى كه ندانند به آن چيزى.

 و اين دليل است كه كثرت و جمهور ضاللت بوده است.

( يعنى روزى كه بگوئيم مر جهنم را كه آيا پر 29ق ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ نهم قوله تعالى:

شود. حق تعالى با دوزخ وعده داد كه ترا پر گردانم و با بهشت اين  شدى بگويد هل من مزيد. يعنى آيا هيچ زياده مى

شند. وعده نكرد، پس امتالء دوزخ ال بد است كه بكثرت خواهد بودن و طائفه شيعه از آن كمتراند كه بدين معنى اليق با
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( هرآينه اغوا كنم 83 -84)ق  لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ* دهم قوله تعالى حكايت عن قول ابليس:

انسان را بتمام مگر بندگان مخلص را از ايشان، و باتفاق كه مستثنى منه از مستثنى اكثر باشد. و از اينجاست كه نحاة 

 الستثناء هو اخراج الجزء من الكل.گويند: ا

حد و ضبط. امثال اين  قدر است و خسيس بى اما عرفى، عقال دانند كه هر چه نفيس است در عالم كم است و هرچه بى

 كنند ممكن نيست. حجج كه شيعه به آن تمسك مى

 * باب سوم* بیان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها

 )فى فصول كثيرة(

سنت بر آنند كه خداى تعالى بر عرش است و خداى را جسم دانند و صعود و هبوط بوى اثبات فصل اول طائفه از اهل 

 .1كنند

الجواب، شيعه اهل البيت عليهم السّالم گويند نشايد حق تعالى را جسم باشد زيرا كه چون جسم باشد ال بد كه بوجهى 

د كه بدان مخالف بود پس تركيب الزم آيد و مشارك اجسام بود و بوجهى مخالف و آنچه بدان مشارك باشد غير آن بو

 هر مركبى محتاج باشد بجزء خويش و جز غير او و هر چه محتاج بود به غير قديم نبود.

(، پس چگونه شايد كه مثل اجسام بود، و نيز اگر جسم بود بايد كه از 9)شورى  ءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ و نيز حق تعالى فرمود:

نبود چون حركات و سكنات و اشكال و جهات و احياز و صور و اين جمله حادث است و هر چه عوارض جسمانيه خالى 

از صفات محدثه خالى نبود وى نيز محدث باشد، و نيز بعد از استقراء، صناع و محترفان عالم را يافتيم كه هيچ كدام 

، و نيز باتفاق عرش و جبل ازويند و مانند صنع خويش نبود پس بايد كه خالق جسم و جوهر و عرض مانند ايشان نباشد

اند و حق تعالى قديم و در ازل بذات خويش  مساجد همدان كه مهبط و منازل حق تعالى است بزعم خصم باتفاق محدث

 صفات ذاتى متغير نشود. از ايشان مستغنى و

 و آية استوى به معنى استولى است.( 9)شورى  ءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ و نيز دالئل عقليه مانع تجسم است و همچنين سمع:

در شهر يزدجرد حاضر شدم عامه آن « 760»مصنف اين كتاب الحسن بن على الطبرى گويد در سنه سبعين و ستمائة 

گفتند كه بازگفتن آن الئق نيست برخاستم و پيش مفتى و مقتداى آن شهر  شهر را يافتم كه در حق خداى تعالى چيزها مى

ايد و  ه زهد و ورع و علم، و قضاى آن واليت بدو متعلق بود، و گفتم شما كه مقتداى اين ملكرفتم كه منسوب بود ب

 مشار إليه خاص و عام بايستى كه عامه را نگذاشتى كه اين محاالت بحق تعالى نسبت كنند.

                                                 
1
انـد هسـت. دالئـل     كننـده  دهد آيـا توبـه   سوار بر حيوانى ندا مىكند و در هر شب جمعه  گويند بر عرش جلوس مى حنابله از اهل سنت قائل به جسميت خدا هستند و مى.  

 چاپ بيروت 132/ 1الصدق 
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گويند  ه ايشان مىتر از آن گويم ك چون اين حكايت بشنيد بخنديد و گفت اى فالن اگر من از ايشان بدتر باشم و زياده

 چگونه باشد.

قريب يك ماه ميان من و وى درين باب هر روز چند نوبت مباحثه رفتى و حال من با وى چنان بود كه حال نوح با قوم 

(، پس زياده نكرد خداوند من ايشان را مگر فرار و دورى از من، و دوستى از 5)نوح  فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِی إِلَّا فِراراً خويش:

 كرد جواب داد كه، شايد كه ترا سروريش باشد و خداى را نباشد. من در آن ديار با بزرگى بحثى در اين باب مى

گفت بآخر كالم گفت حق تعالى بفرمايد كه فرداى  روزى در مسجد جامع حاضر شدم شنيدم كه واعظى منقبت معاويه مى

فاعتبروا يا اولى »حق تعالى در زير آن تخت بنشيند  قيامت از براى معاويه تختى بنهند باالى عرش بچند مساحت و

 پس عبرت گيريد اى صاحبان بصيرت.« االبصار

 فصل دوم اکثر اهل سنت اثبات معانى کنند
 چنانچه گويند حق تعالى عالم است به علم قادر است به قدرت، حى است به حيات. 1

وى قادر بذات خويش و قدرت و علم و حيات و وجود الجواب عنه، شيعه گويند كه حق تعالى را صفات ذاتى است، و 

كارهى و سميعى و بصيرى و مدركى گويند راجع بود با علم و تبع  را صفات ذاتى گويند، و باقى صفات چون مريدى و

 علم و گويند اگر مثال قادر به قدرت بود بايد كه جمع قديمى الزم آيد و اين مذهب نزديك باشد به شرك.

( بتحقيق كه كافر شدند آنان 77)مائده  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ عين مذهب نصارى است كه:و نيز اين قول 

 كه گفتند بدرستى كه خداى تعالى سوم سه اله است.

ديم اثبات چون نصارى سه قديم اثبات كردند مستحق عقوبت شدند و اين اسم كه لقد كفر، پس چگونه جمعى كه به ق

 كنند ضرب ثالثة فى مثلها.

 . 2مسأله؟ و همچنين قرآن را قديم گويند

است و محمد محدث چگونه شايد كه معجزه وى قديم بود، و اگر چنين  الجواب عنه، شيعه گويند قرآن معجزه محمد 

 بود چنانكه معجزه او بود معجزه ديگر انبياء بودى.

                                                 
1
 معنا و صفت چيز ديگر اشاعره قائل به معانى هستند و مراد به معانى اين است كه خدا معانى و صفاتى دارد كه زائد بر ذات اوست يعنى ذات خدا يك چيز است و آن.  
2
ه علنـا اعـالم    223ها افتاد و براى اولين بار در ميان مسلمانان شخصى به نام عبد اللّه بن كـالب متوفـاى    سأله قديم بودن قرآن بر سر زباندر اواخر قرن دوم هجرى م.  

/ 2اهب اسـالمى  كـرد. فرهنـگ عقايـد و مـذ     كرد كه قرآن قديم است و احمد بن حنبل يكى از ائمه اربعه اهل سنت بيش از همه در مورد قديم بودن قرآن پافشارى مـى 
205- 226 
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رت كتابت است و اين معنى محدث است، و اگر حرف و صوت گيرند، هم محال و اگر قديم ما بين الدفتين است بضرو

بود، و حرف و صوت قديم نتواند بود. زيرا كه بعضى بر بعضى مقدم است و بعضى متأخر سابق و مسبوق هر يكى بزمان 

 متناهى و محصور و هرچه چنين باشد قديم نبود.

ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ  ( پس بايد كه حديثى مثل قرآن بياورند، و قال:34)طور   مِثْلِهِفَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ  و نيز حق تعالى فرمود:

( و نيامد ايشان را ذكرى از پروردگار ايشان محدث، و مراد بذكر قرآن است به دليل قوله 2)انبيا   مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ

 ( يعنى ما فرو فرستاديم ذكر را و ما او را حافظيم.9)حجر   هُ لَحافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَ تعالى:

( 1)قدر  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( و قال:3)زخرف  إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا ( و قال:51)انبياء   هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ و قال:

 ( و جعل و انزال دليل است بر حدوث قرآن.181)بقره   انَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُشَهْرُ رَمَض و قال:

( و اگر قرآن قديم باشد سائر كتب منزله قديم 10)احقاف   هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ و حق تعالى رد كرد بر مشركان حيث قال:

 «.سبحانك هذا بهتان عظيم»ت جمله قديم باشند باشند، و انبياء و صلحا و فساق و كفار كه ذكر ايشان در قرآن اس

 .1  فصل سوم اکثر اهل سنت اثبات رؤیت کنند و گویند خداى را بچشم توان دیدن

گويند كه صحت رويت مشروط است به سه شرط، سالمت حاسه چشم، و صحت رؤيت مرئى، و  أجاب عنه، شيعه مى

بينيم  عالى ديدنى بودى بايستى كه ما امروز ديدمى و چون نمىعدم حجاب. و امروز هر سه شرط حاصل است، اگر اللّه ت

 دليل است بر آنكه او ديدنى نيست.

و نيز اگر ديدنى بودى و ديدن بر او روا بودى او جسم بودى، يا جوهر، يا عرض، و اين محال است زيرا كه اين اشياء 

 اند و او تعالى قديم است. حادث

( اى موسى هرگز نبينى مرا و لكن نظر كن به كوه تا 139)اعراف   ی وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِلَنْ تَرانِ و نيز حق تعالى گفت:

تجلى و قدرت من بينى، عجب كه موسى با جاللت و عظمت و مرتبه نبوت نتوانست ديدن او را، جاهل چگونه تواند 

 ديد.

( موسى گفت خدايا خود را 139)اعراف   ظُرْ إِلَيْكَأَرِنِی أَنْ چرا گفت: سؤال؟ چون رؤيت بر وى محال بود موسى 

 بمن نمائى تا نظر كنم به سوى تو و انبياء سؤال از محال نكنند.

 در استدعاى رؤيت مجبور بود و مقهور كما قال اللّه تعالى: الجواب عنه، موسى 

أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ   اءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسىيَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّم

كنند اهل كتاب از تو اين كه فرستاده شود بر ايشان كتابى از آسمان پس به تحقيق  ( يعنى سؤال مى152)نساء  الصَّاعِقَةُ

                                                 
1
 411و كشف المراد  107/ 1اشاعره قائل به رؤيت خدا هستند. دالئل الصدق .  
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بنماى خداى را آشكار پس گرفت ايشان را صاعقه و هالك كرد،  كه سؤال كردند از موسى بزرگتر از اين پس گفتند بما

فقد سألوا موسى أكبر من »و اگر بالتماس رويت مصيب بودندى حق تعالى ايشان را به صاعقه هالك نكردى و نگفتى 

 «.ذلك

 و شيعه، هم دليل عقلى دارند و هم نقلى، و اهل سنت تمسك به دليل نقلى كنند و بس.

 ا معارض شد و ترجيح با ماست بدليل عقلى، و نيز دليل نقلى ايشان را تأويالت است.نقل ايشان بنقل م

( يعنى در نيابد او را 103)انعام  الْأَبْصارُ  ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ و اظهر داللت بر استحالت رؤيت قوله تعالى:

كيفيت بينند مرئى نشود  رئى شود وى را با كيفيت نبينند زيرا كه اگر بىها را و غيره، ال بد اگر م ها و او دريابد ديده ديده

 و ذات الكيف محدث باشد، نيز اگر او را كسى بديد ال بد كه از يكى از اين دو جانب اعراض بايد كرد.

 اگر خداى تعالى اعراض كند از بنده واى بر آن بنده، و اگر بنده از وى كند كافر شود.

 هل سنت خداى را عادل ندانندفصل چهارم اکثر ا

چنانكه گويند خداى تعالى تكليف ما ال يطاق كند و ابو جهل را امر كرد و او مريد او نبود، و شايد كه در وقت مرگ 

ايمان از مؤمن بازستاند و كفر به وى دهد، و شايد كه فرداى قيامت مؤمن را به دوزخ برد و كافر را به بهشت، و گويند 

غرض باشد و  حسن و قبح هيچ چيز معلوم نيست و دائما اين اشياء بنقل معلوم شد و فعل خداى تعالى بىكه در عقول ما 

 .1امثال اين اثبات كند

الجواب عنه، شيعه گويند كه نشايد كه خداى تعالى تكليف ما ال يطاق كند، و عقالء گويند كه اين قبيح است بضرورت 

 صواب يا امر كردن انسان براى طيران در هوا. مصاحف بر وجه  2تكليف كردن اعمى بتنقيط

 و مع هذا سمع وارد شد بانتفاء تكليف ما ال يطاق از حضرت حق تعالى كما قال:

يُرِيدُ  ( يعنى تكليف نكرده است خداى تعالى هيچ نفسى را مگر بقدر طاقت، و قال:286)بقره  ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

( يعنى خواسته به شما خداى آسانى را و نخواسته به شما دشوارى را، و 181)بقره  مُ الْيُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَاللَّهُ بِكُ

( يعنى خواسته خداى تعالى اين را كه سبك سازد از شما 32)نساء  يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً قال:

 خلق كرده انسان را ضعيف و امثال اين بسيار است.و 

بر حكم او تعالى روا نبود، نشايد كه امر فرمايد بنده را با ايمان و مريد ايمان نباشد  «3»  3مسأله؟ و چون تلبيس و تعميه

و اگر وى را و اگر چنين بودى ابو جهل بترك ايمان مستحق مدح بودى و ثواب زيرا كه امتثال وى تعالى كرد آنچه كرد، 

                                                 
1
 و كتب كالمى آنها مانند شرح تجريد قوشجى و المواقف ايجى و ... 260 -184/ 1قائلين به اين عقائد، اشاعره هستند. دالئل الصدق .  
2
  گذارى تنقيط: نقطه.  
3
  ير انداختن، گمراه كردنتعميه: در تح.  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

38 

 

بر مذهب ايشان و فرداى قيامت رسد كه ابو جهل گويد خداوندا تو از من كفر خواستى و  حق تعالى بدوزخ برد ظلم باشد

 «.سبحانك، هذا بهتان عظيم على اللّه»كنى  من بر خواست تو قيام نمودم عقوبتم چرا مى

چون قرآن بفرستد كه چنين و چنين كند و هر دو و كتابى  و نيز چگونه جائز بود كه حق تعالى رسولى مثل محمد 

 «.نعوذ باللّه من هذا االعتقاد»فرموده است يا قرآن آنچنان باشد  پيامبردروغ باشد و او نخواهد آنچه 

مسأله؟ اگر در وقت مرگ ايمان بنده بازستاند آن ظلمى بود صريح و جورى فضيح چگونه روا شايد داشتن كه صد و 

پيغمبر بفرستد، و صد و چهار كتاب بفرستد از آن جمله ده به آدم صفى داد، و پنجاه به هبة اللّه شيث بيست و چهار هزار 

پسر آدم داد، و سى به ادريس پيغمبر و او اول كسى بود كه به قلم خط نوشت، و ده به ابراهيم خليل و تورية به موسى 

و عليهم، و به زبان جمله كتب و رسل گفت ايمان  مد داد و انجيل به عيسى داده، و زبور به داود، و فرقان به مح

 آوريد تا من شما را بهشت بدهم.

مكلف مسكين محتاج به بهشت و ثواب ابدى ايمان آورد و سالها در راه حق تعالى جهاد كرد با شيطان و در راه رحمن 

و اين جمله انبياء و كتب به دروغ عبادت بنابر وعده حق تعالى نهاده پس چگونه شايد كه حق تعال خلف وعده فرمايد 

درآورد و در وقت نزع و سكرات موت ايمان از وى ستاند و به ديگرى دهد كه سالها بوى شرك آورده باشد و عصيان 

كرده و جمله كتب منزله و رسل را تكذيب كرده. اى عاقالن انصاف بدهيد كه كدام فاسق اين معنى روا دارد و كدام ظلم 

 «.سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا»اشد حاشا من ذلك تر ب از اين صريح

إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ  سحره فرعون با فرعون گفتند اگر ما غالب شويم بر موسى ما را مزدى باشد فرعون گفت بلى قوله تعالى:

( يعنى آيا اجر داريم اگر ما غالب آئيم گفت آرى و 40 -41)شعراء   كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ* قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

بدرستى كه شما در آن وقت از مقربانيد. عجب كه بندگان مجازى فرعون از وى تمنا و اميد خير داشتند و بنياد بر وعده 

 نند.كردند و او را تصديق كردند، و بندگان حقيقى خدا او را دروغ گوى دا فرعون نهاده آن صفت مى

مسأله؟ آنچه گويند كه حسن و قبح اشياء را به عقل نتوان شناختن باطل است، بدان كه براهمه و امثال ايشان كه منكران 

كنند بر حسن محسنات و قبح مقبحات با آنكه ايشان را نقلى و سمعى نيست و جمله  شرع و مكذبان انبياءاند حكم مى

صى كه از انسانيت بيرون رو، و يا جماد شو، و يا دم در هوا مزن، يا از ضرورت كه قبح است زدن شخ  عقالء دانند به

ملك خدا بيرون رو، يا كوه احد را از جاى برگير، يا آب درياى رم در كف گير، چنانكه دانند كه شكر منعم حسن است 

 و خدمت والدين و قضاى حاجت محتاج.

 ايد كه حكيم تعالى عبث كند كه اين معنى قبيح بود.غرض بودى او بعبث كردى و نش مسأله؟ اگر افعال خداى بى

 ( پس غرض ما به ايجاد جن و انس عبادت ما بود.56)ذاريات   وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ و قال اللّه تعالى:



 39 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

( و امر كرده نشدند بندگان مگر با آنكه بندگى 4)بينه   هُ الدِّينَوَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَ و قال اللّه تعالى:

كنند خداى را در حالى كه به اخالص دل كنند آن عبادت مر او را است روز جزا، و امثال اين آيات و اخبار، خاصة خبر 

ن گنجى بودم پنهان يعنى م« كنت كنزا مخفيا، فاحببت أن اعرف، فخلقت الخلق ال عرف»داد از حديث سماوى كما قال 

 پس دوست داشتم اين را كه شناخته شوم پس آفريدم خلق را تا مرا بشناسند.

  فصل پنجم اکثر اهل سنت که ایشان را جبرى و قدرى گویند بر آنند که بنده را اختیارى در هیچ فعلى نیست

ا و لواط و شرب خمر و قتل كنند اگر خير است و اگر شر فعل خدا است و ظلم و شرك و معاصى از زن و آنچه مى

مؤمنان و فاسقان و مناهى عالم جمله بارادت و مشيت اللّه تعالى است و چنين خواست و تقدير بر اين رفته است كه 

  كند و بخالف آن نتواند بودن كنند به تقدير حكم خدا مى چنين باشد و بخالف اين نتواند بودن و مؤمن و كافر آنچه مى
1. 

كند از طاعت و معصيت و مباح،  ه را مذهب چنان است كه بنده فاعل مختار است آنچه از خير و شر مىالجواب عنه، شيع

اند، و نيز اگر بنده فاعل مختار نبودى  و اين ضرورى است به دليل محتاج نباشد اكثر معتزله و جمله شيعه بر اين قول

ى نبينى كه به فعل زيد عمرو را مدح نكنند و يا ذم، و مدح و ذم افعال وى به وى عائد نبود  باستبداد خويش و استقالل

 چون مدح و ذم كه وصف فعل باشد بما عائد است بايد كه نفس فعل هم بما عائد باشد.

و نيز اگر بنده فاعل فعل خويش نبودى امر و نهى و وعد و وعيد انبياء و انزال كتب و بهشت و دوزخ و التماس فعل و 

فائده و حاشا من ذلك چگونه  ى كارى و طلب قضاى حاجتى جمله عبث بودى و دروغ و بىترك و طلب كارى و استدعا

 مجوز باشد كه حق تعالى بفعل خود غيرى را به دوزخ برد.

حكايت، در روزگار محمد بن سليمان كه از ملوك بنى اميه بود عالمى بوده شيعى جبريان دائما تقبيح صورت وى و 

حمد سليمان نيز جبرى بود. روزى علماى مجبره پيش محمد حاضر شدند و التماس مساوى به خدمت وى گفتندى و م

زند كه سلطان وقتى، و  كردند كه دانشمند شيعى را حاضر كن تا ما الزام وى كنيم كه او دائما طعنه در مذهب تو مى

 گويد. ه را فاسق و فاجر مىداند و جمله ملوك بنى امي كند و ترا بدين مذهب مخطى مى تكفير و تضليل علماى اسالم مى

محمد بن سليمان فرمود تا آن عالم را حاضر كردند چون حاضر شد تهديدى و توبيخى بسيار كرد و به آخر گفت توئى 

 كند و فعل وى به ارادت و مشيت و تقدير خداى تعالى نيست. گوئى كه بنده فاعل مختار است به آنچه مى كه مى

 ه كلمه چند به عرض رسانم پيش از آنكه سياست فرمائى. وى گفت اجازت است.شيعى گفت اى امير اجازت باشد ك

                                                 
1
اول جبرى عالم، ابليس است كه به خدا گفت: ... بما  .23/ 1... و كتب كالمى آنها و صراط مستقيم بياضى  261/ 1اشاعره قائل به جبر هستند. دالئل الصدق .  

 آورم. د آنجا كه گفت لباسى را كه خدا بمن پوشانده در نمىاغويتنى ... و گناه خود را به پروردگار نسبت داد و در اسالم هم خليفه سوم بنيانگذار جبر بو
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عالم شيعه گفت فرضا شب دوشين ما دو تن در خدمت تو بوديم كه تو پيش فالنه فرضا كه معشوقه تست رفتى و با وى 

و آنچه از تو صحبت داشتى چون روز شد من در بازار حاضر شدم و ذكر عدل و عفت و ديانت و پاكدامنى تو كردم 

گويد و  ديدم از زنا و فواحش و مكر و خديعه و ظلم كتمان كردم و آن صاحب ديگر آنچه از تو ديده و شنيده بازمى

تر دارى محمد گفت ترا كه كتمان سر ما كردى دوست دارم و وى را  كند به خدا كه از ما كدام دوست افشاى سر تو مى

 سياست فرمايم.

لّه تعالى جائى كه تو گناه كرده و مرتكب آن شده روا دار نيستى كه من بازگويم خداى پاك و عالم شيعى گفت سبحان ال

( اعنى كريم مستغنى چگونه روا دارد و رضا دهد كه شرك اهل عالم و كفر بنى 47)كهف  وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً منزه:

گفت  ء از دور آدم تا انقراض عالم به وى حواله كنند پسآدم و معاصى فساق و اجالف و اوالد زنا و قتل انبياء و اوصيا

جبريان كه حاضر بودند منهزم شدند و محمد وى را نوازش بسيار كرد « بما اغويتنى»يا امير اين مذهب ابليس است كه 

 و تشريفى فاخر داد و گفت برو به سالمت و بعد از اين در عرض سلطان طعنه مزن كه عتاب يابى.

ليس »ر طاهر بن الحسين السمان گويد: مجبرى مجوسى را دعوت كرد با سالم. مجوسى گفت اى مرد حكايت، ابو بك

 صدقت يا مجوسى.»يعنى اسالم بدست من نيست حق تعالى چنين خواست. جبرى گفت « األمر لی

فتاد كه قارى در و هم وى گفت غالمى بود عبد اللّه بن داود را، و عبد اللّه از كبراى وقت بود و جبرى بود اتفاق ا

هو الذي منعه »( غالم در علم جبر استاد بود گفت 75 -)ص «ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ» مجلس عبد اللّه برخواند كه:

و لو قال ابلس: ذلك، لكان صادقا، و قد أخطأ ابليس الحجة، و لو كنت انا حاضرا، لقلته: انت منعته يعنى « من السجود

 سجده كردن خداى منع كرد و اگر من آنجا حاضر بودمى گفتمى خداوند تو او را از سجده كردن منع كردى. ابليس را از

كنى بر  شيعى در آن مجلس حاضر بود گفت اى مرد از خداى تعالى شرم ندارى كه براى ابليس اقامت حجت و داللت مى

جبرى منقطع شد و « بعدا لك و سحقا»ه گفت خداى تعالى و ابليس با شيطنت و مكر خويش از براى خود اين حجت ن

 ديگر سخن نگفت.

عدلى گفت چرا؟ جبرى «. الزنا خير»جبرى گفت «. الزنا خير أم الترك»و هم ابو بكر گويد كه عدلى از جبرى پرسيد كه 

ن و الزنا خير من ويلك يا جبرى، القول الكفر خير له من االيما»عدلى گفت «. الن اللّه قضى عليه، و قضاء اللّه خير»گفت 

 «.االحصان

اى عاقل درنگر بنظر عبرت كه مذهب اين طائفه آن است كه ابو جهل را كفر بهتر از ايمان است زيرا كه وى بكفر خود 

تر كه با اين انقياد وى را به  منقاد و مطيع خداى تعالى بود و اگر ايمان آوردى خالف قضاى خدا بودى و اين عجب

 دوزخ برند.
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گفت كه ابليس بهتر بود از آدم زيرا كه ابليس منقاد  كه از علماى مجبره شنيدم كه مى« لّه الذي ال يموتاحلف بال»

ارادت خداى بود و آدم بخالف ارادت فرمود، و موسى چون دعوت ابليس كرد به توبه قبول نكرد، ابليس مطيع بود و 

 «.نعوذ با للّه من هذا المذهب»موسى عاصى 

ر اين باب وارد شد شيخ فقيه زاهد ابو بكر بن الحسين بن على السمان گويد روايت: عن الحسن و اما اخبارى كه د

من الّا شراك باللّه، و أن يعمل بمعصية، ثم يزعم أنها من اللّه   لن يلق العبد ربه بذنب أعظم :البصرى، عن رسول اللّه 

ى بزرگتر از شرك آوردن به خداى و بزرگتر از آنكه هرگز مالقات نكند بنده مر پروردگار خود را بگناه  1 عز و جل

 معصيت كند بنده پس گمان برد كه آن معصيت از خداى تعالى است يعنى به تقدير اوست.

، يعنى قائم «2»2  ال تقوم الساعة حتى يحمل على اللّه كل ذنب عصى به :و عن ان انس بن مالك، عن رسول اللّه 

 خداى كنند كه به سبب آن عاصى شده باشند. نشود روز قيامت تا آنكه حمل بر

 قال سمعت رسول اللّه يقول: سيأتى قوم يعملون، و يقولون: :و عنه عن رسول اللّه 

. يعنى زود باشد كه بيايند قومى كه هر «3» 3 هى من عند اللّه، فاذا رأيتموهم، فكذبوهم، فكذبوهم، فكذبوهم، ثالث مرات

زديك خداست پس وقتى كه ديديد ايشان را تكذيب كنيد ايشان را در آن قول تا سه عمل كنند بگويند اين عمل از ن

 مرتبه اعاده كرد.

 انه كان يذكرنا فى آخر الزمان من الشدة و الظلم، قال: :و عن أنس، عن رسول اللّه 

. يعنى «4» 4م تقوم الساعةإذا كان ذلك نشأ نشو، يعملون بالمعاصى، ثم يزعمون أنها من اللّه، عليهم لحق اللعنة، و عليه

زود باشد كه ياد كنند در آخر الزمان ما را از سختى و ظلم و گفت پس وقتى كه چنين باشد پيدا شوند خلقى كه عمل 

 شود لعنت و بر ايشان قيامت قائم شود. كنند كه اين از خداست بر ايشان الحق مى كنند به معاصى و گمان مى مى

( فقال: هم المجوس و اليهود و 61)زمر  الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ يَوْمَ و عن الحسن أنه قرء:

النصارى و ناس من هذه اآلية، زعموا أن اللّه قدر عليهم المعاصى و عذبهم عليها، و كذبوا و آثموا على اللّه، و اللّه تعالى 

بينى آن جماعت را كه تكذيب كردند بر خداى عز و جل رويهاى  ى روز قيامت مى. يعن«5» 5 يسود وجوههم لذلك

اند كه خداى تعالى تقدير  اند از اين امت كه گمان كرده اند و يهود و نصارى و مردم ايشان سياه. پس گفت ايشان مجوس

                                                 
1
 نقل كرده است. 162اين روايت را مؤلف در كتاب اسرار االمامة .  
2
 162اسرار االمامة .  
3
 118/ 1متشابه القرآن .  
4
  . 
5
 8/ 27به نقل تفسير كبير فخر رازى  162اسرار االمامة .  
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بر خداى تعالى سياه ساخت  كرده بر ايشان معاصى را و عذاب كرده ايشان را بر آن دروغ كه بستند و گناهكار شدند

ما »روايت كردند از ابو الشعشاء كه دزدى را به عبد اللّه عباس بگذرانيدند گفت  هاى ايشان را از اين جهت. روى

كلمته أشد من »يعنى چه چيز ترا بر دزدى داشت. گفت تقدير بر من رفت. ابن عباس گفت « حملك على ما صنعت

 كند بر خداى. تر است از دزدى او كه بار گناه را مى او سخت سخن« سرقته، يحمل ذنبه على اللّه

زهرى از موالنا و حجة اللّه على الخلق على بن الحسين زين العابدين عليهما السّالم روايت كند كه دزدى را بر حلقه عبد 

قولكم »و گفت:  ابن عباس در خشم رفت« نعوذ باللّه من قضاء السوء»اللّه عباس بگذرانيدند يكى از حاضران گفت 

كنيد بزرگتر  يعنى گفتن شما كه گناه را بر خداى حمل مى« أعظم من سرقته، ثم ما زال يشنع على قولهم، حتى تابوا منه

 كرد بر قول ايشان تا وقتى كه توبه از ان كردند. است از دزدى وى پس بعد از آن هميشه تشنيع مى

مرضوا فال تعودوهم، و ان ماتوا فال تصلوا عليهم، و ان لقيتموهم فال  و عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه االمة، ان

. يعنى قدريه مجوس اين  1 تسلموا عليهم، قيل أيهم؟ قال: الذين يعملون بالمعاصى ثم يزعموا أنها من اللّه كتبها عليهم

و اگر مالقات بكنيد ايشان را اند اگر مريض شوند پس عيادت مكنيد ايشان را و اگر بميرند نماز مكنيد بر ايشان  امت

كنند كه اين  كنند بر معاصى و گمان مى پس سالم مكنيد بر ايشان گفته شد كيستند ايشان گفت آن جماعت كه عمل مى

 از خداست كه نوشته بر ايشان.

اوية و اما آيات كه وارد شد در اين باب خاصة، بدان كه مشركان قريش جمله جبرى بودند قرآن را برداشته بودند مع

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا  يزيد عليه اللعنة در عهد خويش احياى آن كردند در اسالم و جبريان تابع ايشان، و دليل قوله تعالى:

اند كه اگر خداى  ( يعنى زود باشد كه بگويند آن جماعت كه شرك آورده149)انعام  لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ ال آباؤُنا

 آوردند. آورديم و پدران ما نيز شرك نمى خواست ما شرك نمى مى تعالى

اءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْش و قوله تعالى:

( يعنى هرگاه گناهى كنند بگويند كه ما يافتيم پدران خود را و گويند خدا امر كرده است ما را به 27)اعراف   ال تَعْلَمُونَ

 دانيد كه حق است. گوئيد بر خدا آنچه نمى كند كسى را به فحش آيا مى آن بگوى اى محمد بدرستى كه خداى امر نمى

( يعنى پروردگار ما ظلم 22)اعراف   الْخاسِرِينَ  غْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَرَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَ اگر آدم بود گفت:

 كاران. هاى خود اگر نيامرزى ما را و رحم نكنى هرآينه باشيم از زيان كرديم بر نفس

                                                 
1
 773ح االصول الخامسة به نقل شر 162اسرار االمامة .  
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ظلم كردم بر نفس خود پس بيامرز ( بدرستى كه من 15)قصص   رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی و اگر موسى بود گفت:

( يعنى نيست هيچ خداى مگر تو 87)انبياء   ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ و اگر ذو النون بود گفت: مرا.

 پاك و منزه بدرستى كه من هستم از ظالمان.

( طلب آمرزش كرد از پروردگار خود و افتاد در ركوع و 23)ص   راكِعاً وَ أَنابَفَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ  و اگر داود بود گفت:

 بازگشت.

پس جمله انبياء تنزيه اللّه تعالى كردند و خطاها را مخصوص نفس خود گردانيدند، و اگر عصيان عاصى فعل وى نبودى 

( بگو كه اگر 49)سبا   سِی وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِی إِلَیَّ رَبِّینَفْ  قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى توبه چرا بايستى و قال:

گمراه شدم پس به درستى كه گمراه شدم بر نفس خود و اگر راه يافتم پس يافتم به سبب آنچه نازل شد به من از 

 پروردگار من.

رسد ترا از حسنه پس  ( يعنى آنچه مى81)نساء   سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ  و قال:

 رسد از گناه پس از نفس توست. از خداست و آنچه مى

( يعنى اوست خداى كه خلق كرده شما را پس از شماست كافر 2)تغابن   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ و قال:

يعنى كفر شما و ايمان شما از شماست نه از خدا و امثال اين از ابتداى قرآن تا آخر كه حواله معاصى بر آدمى و مؤمن. 

 فرموده.

 ( اگر فعل فعل خدا بود نشايستى كه به فعل خود لعنت بر ابليس كردى و قال:83)ص  لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* و شيطان گفت:

 ( بدرستى كه بر توست لعنت من تا روز جزا.79)ص   يَوْمِ الدِّينِ  ىإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِی إِل

گويند شقاوت جمله اشقيا به تقدير و ارادت اللّه تعالى است آن است كه چون ديدند كه بعضى  غرض ايشان كه مى

به خون اهل بيت صحابه و تابعين بر خاندان مصطفى ظلم كردند و حق ايشان بازستدند و به ظلم و طغيان فتوى دادند و 

عليهم السّالم سعيها نمودند و دستهاى خود آلودند و عامه را جرأت دادند بر استخفاف ايشان، و عقال بر اين افعال مالمت 

جمله فعل اللّه تعالى است و چنين   كردند. براى دفع مالمت اين بدعتها نهادند كه بنده را فعل نيست و اين بر ايشان مى

رفت كه چنين باشد كه تا مردم زبان لعنت از ايشان كوتاه كنند چون ظلم فدك و ظلم بر امير  خواست و تقدير چنين

بر  المؤمنين و امام حسن و امام حسين و على بن الحسين عليهم السّالم روشن شد كه صحابه بعد از رسول اللّه 

 ايشان ظلم كردند.
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و همچنين حواله عصيان به آدم صفى كنند و به موسى و مخالف گويد به جواب كه حق تعالى از جانبين چنين خواست 

و چنان كه گويند يوسف با زليخا عشق بازى كرد، و داود با زن وزيرش اوريا، و  ذو النون و يوسف و داود و محمد 

 محمد با زن زيد.

( يعنى بدرستى و 30)آل عمران   نَ عَلَى الْعالَمِينَآدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرا  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى و حق تعالى گفت:

وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها  راستى كه خداى برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان. و در سوره انعام گفت:

  وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى گفت:( و آن است حجت ما كه داديم آن را به ابراهيم تا بعد از )زكريا( 83)انعام   إِبْراهِيمَ

 ( يعنى برگزيديم ايشان را و هدايت كرديم ايشان را به سوى راه مستقيم، و در عقب اين گفت:87)انعام   صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

 ى پس براه ايشان اقتدا كنيد. محمد ( يعنى آنانند كه هدايت كرد خدا60)انعام   أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ

را فرمود كه اقتدا بدين انبياء كن اگر اين معاصى بر ايشان مجوز باشد چه فرق ميان ايشان و اجالف و فساق امت را. 

 اند بر عصمت مثل اصطفى و مثل اجتبيناهم و هديناهم. ادله عقليه موافق آيات قرآن دليل

بايد و مشرك تائب به امامت نشايد. ايشان بدفع اين  يعه گويند امام معصوم مىاما سبب اين افترا آن است كه چون ش

گويند عصمت بر خداى واجب نيست، و معصيت بر انبياء رواست براى تنزيه كار شيخين و معاويه و يزيد و امثال ايشان 

 از بهر دفع لعنت از ايشان، خداى و جمله انبياء را در مقام و درجه فسق درآوردند.

 .1 ل ششم اکثر اهل سنت بر آنند که قیاس در شرع رواستفص

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ  قاس ابليس حيث قال:  الجواب عنه شيعه گويند كه در شرع قياس نبود چنانكه عبد اللّه عباس گفت: اول من

كه گفت مرا بهتر از آدم خلق كردى ( اول كس كه قياس كرد ابليس بود آنجا 77)ص  خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ*

( و رسول قياس 7)حشر  ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مرا از آتش آفريدى و او را از گل. و قال:

  لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ روا بودى. و قال تعالى: پيامبرنياورد و اگر قياس بر كسى روا بودى بر 

بيان  پيامبر( يعنى فرستاديم ما بسوى تو ذكر را تا روشن سازى مردمان را آنچه نازل شده بسوى ايشان، و اگر 46)نحل 

 ناكرده از دنيا بيرون رفته باشد مخطى بوده باشد و كذب قرآن الزم آيد و حاشا من ذلك.

يعنى بدرستى كه ادنى شرك اين است كه بدعت كند مرد به رأى  2 ى الشرك أن يبتدع الرجل رأياگفت: ان أدن پيامبرو 

خود، يعنى چيزى از خود پيدا كند كه نبوده، و غرض از وضع قياس آن بود كه ائمه منافقان را چون علم نبود و در صدد 

                                                 
1
 دانست. ابو حنيفه يكى از ائمه اربعه اهل سنت مبتكر قياس بود و قياس را يكى از منابع احكام شرع مى.  

 
2
 ابواب امر به معروف از امام محمد باقر عليه السّالم نقل شده است. 270/ 16و وسائل الشيعة  304و  304/ 2اين روايت در مجار .  
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راى آنكه قياس در مقابل حكم خدا و رسول امامت بودند الزم بود كه قياس كنند، و قياس معارض خداى تعالى است ب

 زود باشد كه نازل سازم مثل آنچه خداى مرا نازل ساخته.« سأنزل، مثل ما أنزل اللّه»كند فكأنه قال:  خدا حكم مى

و نيز حق تعالى خمر را حرام گردانيد و نرد و شطرنج و ديگر قمارها و ايشان حالل گويند رد بر خدا مخالف قرآن حيث 

( بدرستى كه خمر و قمار و قسمت بانصاب و ازالم پليد است و 92الى آخره )مائده   نَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُإِ قال:

و فرق نكرد ميان قليل و كثير و ايشان تا نزديك مستى « كل مسكر حرام» :از عمل شيطان است، و قال رسول اللّه 

)اعراف  الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً عبادت شناسند بخالف قول خداى تعالى كه: حالل دانند و اين جمله از دين و

 (.38)محمد  إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ* ( و قال:49

ه بميرد فرداى توب و بمذهب شيعه هر كه اين معاصى ارتكاب كند و اعتقاد آن دارد كه وى در اين فعل مصيب است و بى

 (.19)احقاف  أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِی حَياتِكُمُ الدُّنْيا نصيب ماند كما قال: قيامت از لذات بهشت بى

 كنند. سؤال؟ اين جمله معاصى بسيارى از شيعه مى

يعه و ملوك و برى باشند و هرگز نكنند اما دنياداران ش   1الجواب، علماى شيعه و صلحا و زهاد شيعه از اين ترهات

سالطين ايشان يا عامه كه اين گناه كنند خود را در مقام خطا و گناه دانند، و هر وقتى كه استغفار كنند بر آن و روز 

رود زيرا كه وى اين معاصى را اطاعت  توبه مى توبه بميرند، و اما مخالف بى بروز بر عزم توبه باشند و نادر باشد كه بى

را مملوك مباح دانند چنانكه  «2» 2 داند و بارادت حق تعالى داند و بعضى اغالم عل مختار نمىداند و نيز خود را فا مى

 مالك گويد.

( كه داعى مؤمنان و مصنف اين كتاب الحسن بن على بن الطبرى از قم به 672حكايت در سنه اثنين و سبعين و ستمائة )

بهاء الحق و الدين محمد صاحب ديوان مدت هفت ماه  اصفهان رفت به سبب استحضار و التماس و اشارت خواجه جهان

آنجا بود و خلقى به سبب حضور اين بنده كمينه توفيق يافتند بدانستن علوم دينيه از مردم اصفهان و شيراز و ابرقوه و 

حال يزد و طرف آذربايجان از سادات و صدور و اكابر كه در آن بساط جهان پناه حاضر بودند منتفع شدند چنانكه آن 

 گويند و خواهند گفت تا روز قيامت. در عرب و عجم مخفى نماند و امروز مى

حاصل كه سيدى چند از شيراز حاضر شدند و حكايت كردند كه در شيراز بوديم هرگز مجال و زهره آن نبودى ما را كه 

كردندى كه  آغاز تشنيع مى بيرون از خانه خويش استبراء و استنجا كنيم. اهل سنت هر وقت كه ما را با ابرق بديدندى

 ايشان رافضيانند.

                                                 
1
  فايده بيهوده، ياوه، سخن بى ترّهات: سخن.  
2
 اغالم در كتب لغت ذكر نشده است اگر منظور مؤلف غالم است جمع غالم، غلمان و اغلمه است نه اغالم..  
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وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ  عجب كه خواجه بول و غايط نشويد سنى نيكو اعتقاد باشد، و جمعى كه به حكم:

 ( خود را بشويند رافضى باشند.11)انفال   بِهِ

رافضى خوانند شيعه نيز ايشان را رافضى خوانند، و چند القاب ديگر زياده  فائده، اما بهر وقت كه اين طائفه ايشان را

كنند. اول خارجى، دوم ناصبى، سوم يزيدى، چهارم جبرى، پنجم مشبهه، ششم منافق، هفتم مروانى، هشتم قدرى، نهم 

 دشمن اهل بيت يا ظالم آل محمد، دهم حطب جهنم يا مانند آن.

نتوانند كردن الّا كه گويند ايشان ابو  وند و خواهند كه بر شيعه جرمى و خطيه اثبات كنندبينه، اگر جمله اهل عالم جمع ش

 كنند. دانند يا از خالفت او بيزارى مى بكر را خليفه نمى

وَ رَبُّكَ  گويند كه باتفاق امامت ابو بكر باختيار جمعى از صحابه بوده، و اختيار باطل قوله تعالى: الجواب عنه، ايشان مى

كند  خواهد و اختيار مى آفريند چيزى را كه مى ( و پروردگار تو مى67)قصص  خْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُيَ

قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا   وَ اخْتارَ مُوسى براى ايشان نيكوئى را. و نيز موسى با درجه نبوت هفتاد كس را اختيار كرد كما قال:

و اختيار موسى نه بر وجه صواب بود و « ارنا اللّه جهرة»( آخر جمله بصاعقه بمردند بشومى كلمه 154)اعراف  نالِمِيقاتِ

 بازگفتن حق تعالى اين حكايت را اين معنى خواست.

پس چگونه شايد كه باختيار خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و ابو سفيان بن حرب كه هر يكى از ايشان هشتاد و چهار 

 كردند و چند هزار مؤمن را بكشتند صواب باشد، و شمه از اين باب گفته شود.  پيامبرحرب با 

 1 از اين نامها و لقبها هيچ مشهور نبود الّا اسم شيعه  پيامبرنكته، در كتاب الزينه از كتب مخالفان آمد كه در روزگار 

لّا بر شيعه كه هيچ حديثى بر تنقيص اين نام وارد نشد. پس ، و هيچ لقبى نيست الّا كه حديثى به مدح و ذم آن وارد شد ا

مشهور بود در ميان صحابه و اين حال چنان بود كه چند تن از اكابر صحابه سلمان   پيامبرگفت اين نام در عهد 

المؤمنين  فارسى و ابو ذر غفارى و عمار بن ياسر و مقداد بن االسود الكندى و غير ايشان على الدوام مالزم حضرت امير

على صلوات اللّه عليه بودند. سفرا و حضرا و ايشان در ميان صحابه مشهور بودند به شيعه على تا چون ميان معاويه و 

به شيعه مشهور شدند و لشكر معاويه به  محاربه افتاد مواليان و محبان امير المؤمنين  حضرت امير المؤمنين 

ات شدى يكى گفتى انت سنى او گفتى و انا سنى، و مراد بدين لقب شيعه سنى چنانكه ميان دو كس از دو لشكر مالق

 «.ان فى ذلك، لعبرة ال لی االبصار»امير المؤمنين بودى نه امر ديگر 

                                                 
1
ه شـده اسـت. ماننـد    برده است كه در كتب اهل سنت هم به برخى از گفتار رسول خدا در باب شـيعه اشـار   هاى مختلفى اسم شيعه را مى ها و موقعيت پيامبر در مناسبت.  

 چاپ قاهره و ... 161صواعق المحرقه ابن حجر 
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اطالع داد به علو مرتبه و فضيلت على  نكته، در تفاسير اهل البيت عليهم السّالم آمده كه چون حق تعالى ابراهيم خليل را

 1 «للهم اجعلنى من شيعة علىا»وى دعا كرد  

و « و جعلتكم من شيعته»حق تعالى دعاى وى را مستجاب گردانيد كه  يعنى بار خدايا بگردان مرا از شيعه على 

( و بدرستى كه از جمله 81)صافات   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ اين حكايت بازگفت: پيامبرگردانيدم ترا از شيعيان او. 

 اوست ابراهيم.شيعيان 

( يعنى اين يك شيعه اوست و اين يك 14)قصص   هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ و هم حكايت كرد از موسى و گفت:

 دشمن او، و تبع انبياء و اوصياء و اوليا را شيعه گفتندى و امروز آن لقب بر شيعه او باقى است.

نفى گويد در بعضى از تصانيف خويش ايراد كرد كه روزى يكى از مواليان حكايت، على بن نصر ابو الحسن البغدادى الح

آمد و گفت يا ابن رسول اللّه مرا مهمى است پيش سلطان وقت و وسيله ندارم  اهل البيت بخدمت امام جعفر صادق 

فرصت نگاهدار تا در آن درگاه بخدمت تو آمدم تا تدبيرى فرمائى كه مقصودم برآيد گفت برخيز و بدرگاه سلطان رو و 

مرد چنين و چنينى بينى كه از جمله حجاب خاص است و جدى كن تا وى را خالى يابى و با وى بگو كه امام جعفر مرا 

نزد تو فرستاد و نشان داد به تو تا كار من بسازى بدين درگاه. آن شخص آن مصلحت كه او را بود بساخت. اين شخص 

اللّه آن كه تو مرا پيش او فرستادى چون نام تو بشنيد از فرح و نشاط خواست  به خدمت امام آمد و گفت يا ابن رسول

كه بيهوش شود در حال پيش آن جبار رفت و كارم بساخت و مثالى بر آن جمله كه مراد من بود حاصل كرد. دوستى 

 چنان بدرگاه دشمنان شما چه كار دارد.

طانى و حاكمى نباشد الّا كه شخصى از مواليان ما يكى يا اكثر گفت: حق تعالى ما را كرامتى فرمود كه هيچ سل امام 

بر درگاه وى مقرب يا مالزم باشند از خواص خدم وى و اركان ملك وى تا چون مواليان ما را آنجا مصلحتى هايل 

اى نبود  فهحادث شود به تمشيت آن قيام نمليد و از اينجاست كه از مبدء خالفت عباسيان تا انقزاض دولت ايشان هيچ خلي

مگر وزير يا وكيل خرج، يا حاجب خاص، يا مدبران ملك او شيعه بودند و همچنين حكم سلطانان خوارزم كه اكثر 

نشايد بود  وزراى ايشان از قم و كاشان بودند و خواجگان خراسان جمله شيعه و مؤمن بودند و هيچ بقعه نباشد و خود 

 پيامبرمحترم باشد يا ظاهر باعتقاد يا به تقيه كه تقويت مؤمنان دهد چنانكه عم مؤمنى مكرم و  در بالد اسالم الّا كه آنجا

و   پيامبرساخت و بدان موافقت مدد  داشت و به ظاهر با صناديد و اكابر قريش مى ايمان پنهان مى ابو طالب  

و   پيامبروى زنده بود نمود هم بمال، و هم بدست و هم به جان و هم بجاه تا  كرد و نصرت وى مى اصحاب وى مى

ياران به وى مستظهر بودند چون متوفى شد جبرئيل آمد و گفت يا رسول اللّه ترا اينجا ناصرى نماند هجرت فرماى، و 

                                                 
1
 سوره مباركه صافات نقل شده است. 83و روايت مفصال در تفسير برهان در ذيل آيه  212اسرار االمامة .  
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پدر و مادر پس جاى داد ترا در خانه ابو طالب. و حق  ( آيا نيافتيم ترا بى6)ضحى   أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى باتفاق عالميان:

 را و نصرت كردند. پيامبر( آنانى كه جاى دادند 73)انفال  وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا لى در حق مواليان گفت:تعا

مصنف اين كتاب گويد كه روزى در حضرت المولى االعظم بهاء الدين صاحب الديوان محمد بدين آيه استدالل ساختم 

 در شهر اصفهان. به ايمان و اسالم ابو طالب 

، اتفاق است علماء را كه فرداى قيامت در عرصه تغابن و ندامت با بندگان مناقشه حساب رود و هر طائفه عذر نكته

آورند بعضى گويند پيرى و ضعف ما را مانع عبادت بود، و بعضى گويند ما در قبضه ملك ديگران بوديم بعبوديت و 

ل النفس بوديم، و بعضى گويند مال و ملك را مانع آمده عبادت و طاعت تو قيام نتوانستيم كردن، و بعضى گويند ما علي

نزديك است كه فقر بكفر « كاد الفقر، ان يكون كفرا»بود از طاعت تو، و بعضى گويند فقر و فاقه سبب عصيان ما شد كه 

نه و حق سبحا« للّه الحجة البالغة»كشد، و بعضى گويند مملكت و سلطنت ما را مشغول گردانيد از عبادت تو. بحكم 

تر بسال و در اين مدت عمر وى بود نه صد و پنجاه سال كه  تعالى با پيران گويد نه نوح پيغمبر پيرتر از تو بود؟ و مسن

فزود، و با بندگان گويد نه يوسف بنده و  از آن جمله مدت اداى وحى بود به ان ضعف و پيرى هر روز در عبادت ما مى

بكهوليت و بندگى عزيز حائل نبود ميان وى و ميان عبادت و طاعت ما، و با اسير عزيز مصر بود از ايام طفوليت تا 

رنجوران گويد نه ايوب پيغمبر سالها در رنجورى بود هر روز كه برآمدى در عبادت بيفزودى و به ارباب ثروت گويد 

يافته به بذل و انفاق  نه ابراهيم خليل در اول وهلت اسباب و نعمت عظيم داشت پس آخر در انقياد فرمان ما درجه خلت

آن مال در راه عبادت ما به عبادت وى در دور وى هيچ بشرى نبود به كثرت مال و عبادت وى و با فقرا گويد نه محمد 

و موسى و عيسى و يحيى و هارون و زكريا و امثال ايشان فقير و مقل الحال بودند با درجه نبوت و عصمت و  خاتم 

نه در طبقه اول شاه نخستين كيومرث با مملكت و دولت و جهاندارى منقاد امر ما  گويد.رسالت، و با ملوك و سالطين 

بود هم به عدل و هم به سياست و مدت سى سال كه ايام ملك به وى بود هيچ عبادتى از وى فوت نشد از واجبات، 

 .وقت شريعت از شمشير وى بود در زمان نبوت شيث 

پرورى و قيام به آنچه بر وى واجب  لطنت جهان وى را بود با عدل و داد و رعيتو در طبقه دوم فريدون پانصد سال س

و گويند او پيش از  «1»  1و در طبقه چهارم اسكندر رومى و در طبقه سوم يوسف بن يعقوب سلطان مصر. بود نمود.

و قائد لشكر وى نور  يوسف بود و جمله ربع مسكون گرفت و عجائب عالم بديد، و قهر ملوك بكرد با فيروزى و دولت،

 بودى. و سائق ظلمت، و مالئكه مقرب ممد و معاون وى و چند آيات از سوره كهف در شأن وى آمد.

                                                 
1
يا كس ديگر، بين مورخين اختتف  استت و بن تر متا، ذو      . آنكه داستان او در سوره كهف نقل شده ذو القرنين است و اما اينكه آيا ذو القرنين همان اسكندر رومى است 

 القرنين غير از اسكندر رومى است.
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و در طبقه پنجم طالوت و داود پيغمبر با شوكت و قوت و مرتبه رسالت و صولت كه چهل هزار مرد جنگى على الدوام 

 ى وى و تبع و حشم جمله راتبه و ارزاق او خوردندى.بر حوالى خيمه داود مالزم بودندى و منتظر امر و نه

و در طبقه ششم سليمان بن داود كه صد فرسنگ لشكرگاه او بودندى، بيست و پنج فرسنگ انسان، و بيست و پنج 

فرسنگ جنيان، و بيست و پنج فرسنگ وحوش و سباع، و بيست و پنج فرسنگ طيور و هوام و امثال ايشان، و جمله را 

وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها  چنانكه به اول روز از كوفه برداشت و نزول به شب به خراسان كرد:باد راندى 

گاه به شهر ديگر، و در مدت  ( يعنى مسخر ساختيم از براى سليمان باد را كه بامداد به شهرى بود و شام11)سبا  شَهْرٌ

او مثبت نشد نه صغيره و نه كبيره پاك و معصوم متوفى شد. و آن عظمت و ملك  عمر او هرگز جريمه در ديوان اعمال

  بدان عظيم مانع وى نشدى از عبادت حق جل جالله، و حق عز و عال حساب مال و ملك و معيشت از وى بداشت:/ كه

 حساب. دار بى نت نه يا نگاه( اين عطاى ماست پس بده و م38)ص   هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ

اند جمله خاموش شوند و سر ذلت و هوان و فضوح  حق جل شأنه اثبات نيت و الزام حجت كند بر طائفه كه ايشان متعلل

ندا در رسد كه اين مجرمان  (. تا44)ابراهيم  مُهْطِعِينَ مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ ال يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ در پيش اندازند:

( 30 -31 -32)حاقه   خُذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ را به دوزخ بريد:

ن هفتاد ارش باشد پس يعنى بگيريد او را و غل كنيد پس جحيم را به او گرم كنيد پس زنجيرى بر ايشان نهيد كه صول آ

 گويند بسر رويد.

مقصود كه در هر دورى شخصى بود كه صاحب دولت و ممد و معاون حق بوده اما باطنا و ظاهرا چنان كه در دور ما بهاء 

 الدنيا و الدين محمد صاحب ديوان است رفع اللّه رايات االسالم و المسلمين ببقاء دولته.

  * باب چهارم* تشیع، راه نجات

فرمود: مثل اهل بيتى، كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجى، و من   پيامبرن كه خالف نيست ميان اهل قبله كه بدا

، يعنى مثل اهل بيت من همچو مثل سفينه نوح است كسى كه در آن سفينه رفت نجات يافت و «1» 1 تخلف عنها غرق

بساط نبوت هر كه از سفينه نوح خارج بود هالك  كسى كه تخلف كرد از آن سفينه غرق شد، و بنص قرآن و به شهادت

( يعنى غرق كنيد پس درآريد در آتش، و هر كه با وى در سفينه بود ناجى 26)نوح  أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً بود به غرق:

 آمد.

                                                 
1
 اقب ابن مغازىروايت سفينه از روايات متواتر بين مسلمين است و در كتب اهل سنت هم اين روايت با الفاظ مختلف نقل شده است مانند ينابيع المودة و من.  
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خاندان كرد و بنابراين حمد و ثنا خداى را كه مصنف اين كتاب در مبدأ جوانى و عنفوان ايام شباب خويش تمسك بدين 

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ  بدين خاندان موافق آمد و به عقيده مرضيه و اعتصام به عروة الوثقى ملحوظ شد. حق تعالى گفت:

 «2» 1«خلقت عبادى كلهم، حنفاء»( و حديث سماوى وارد شد كه: 29)روم  النَّاسَ عَلَيْها

  آفريدم بندگان را همه پاكيزه

ه سالگى بحكم فطرت مؤمن است و بعد از پانزده سال به تصديق توحيد و عدل و نبوت و امامت مؤمن آدمى تا پانزد

را به سيزده سالگى بود يا ده سالگى به اتفاق كه قبل از بلوغ  پيامبركه تصديق او  است. چنان كه امير المؤمنين 

اال او به ايمان آوردن محتاج نبود، كه ايمان از  كرد در اين وقت و پيامبربودند. مذهب شيعه چنان است كه على تصديق 

شرك باشد و وى هرگز به خداى تعالى شرك نياورده بود ديگران محتاج بودند به ايمان و محققان شيعه بر آنند كه  كفر و

و جزئى على را ايمان نبايست آوردن بلكه او از آن جمله بود كه ايمان به واليت و امامت او واجب است بر عالميان و ا

 از اجزاى ايمان است.

عن آبائه عن  بابويه قمى در كتاب عيون المحاسن ايراد كرد روايت كرد: عن الثقات عن على بن موسى الرضا 

، «1»2  رسول اللّه عن جبرئيل عن اللّه تعالى انه قال: والية على ابن ابى طالب حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى

 لب حصار من است و هر كه داخل شود حصار مرا ايمن شود از عذاب من.يعنى واليت على بن ابى طا

فرمود: و من سرنا، نال منا السرور، و هر كه ما را خوش كند دريابد از ما خوش حالى: و من  و امام زين العابدين 

ما فاز من فاز إلّا بنا، و ساءنا، ساء ميالده، و هر كه بما بدى كند آن از بدى مادر وى است كه از حال نياورده او را: و 

 ، و يزان نكرد كسى كه دوستى ما توشه اوست.«2» 3 فيروز نشد هر كه فيروزى جست بغير ما: و ما خاب من حبنا زاده

گفت: يا على انى احبك، و أخاف حالتين من حاالتى، النزع، و حالة  حارث اعور همدانى روزى با امير المؤمنين 

: ال تخف يا حارث، فما من أحد من اوليائى و أعدائى، الّا و هو يرانى فى هاتين الحالتين، المرور على الصراط. فقال 

ترسم از دو حالت از حاالت قيامت يكى  دارم ترا و مى . يعنى بدرستى كه من دوست مى«3»4  و أراه، و يعرفنى، و أعرفه

يچ احدى نباشد از دوستان من يا دشمنان وقت جان كندن و ديگر وقت گذشتن از پل صراط گفت مترس يا حارث كه ه

شناسم و اين  شناسد و من او را مى بينم و او مرا مى بيند مرا در اين هر دو حالت و من او را مى من مگر آنكه او مى

 ابيات انشاء كرده.

                                                 
1
 2865ح  63صحيح بخارى كتاب الجنة باب .  
2
 130/ 1و شواهد التنزيل  123/ 7احقاق الحق .  
3
 271و  91/ 46بحار االنوار .  
4
  . البته اشعار سروده سيد حميرى است نه امير المؤمنين عليه السّالم239/ 39و  178/ 6بحار االنوار .  



 51 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

  يا حار همدان من يمت يرنى
 

 من مؤمن او منافق قبال

  يعرفنى طرفه و اعرفه
 

 بنعته و اسمه و ما فعال

  و انت عند الصراط معترضى
 

 فال تخف عثرة و ال زلال

  اقول للنار حين تعرض
 

 للعرض ذريه ال تقربى الرجال

  ذريه ال تقربيه ان له
 

 حبال بحبل الوصى متصال

 اسقيك من بارد على ظما
 

 بحالة فى الحالوة العسال

 هذا لنا خالص لشيعتنا
 

 عطانى اللّه فيهم الّا هال

در مجلس مأمون رفت و با جمعى از منافقان مباحثه  و الصلت الهروى گويد كه روزى امام على بن موسى الرضا اب

چگونه باشد  «1» 1فرمود: يا على، أنت قسيم النار و الجنة پيامبرافتاد تا آخر االمر از امام پرسيدند كه يا ابن رسول اللّه 

 قسمت بهشت و دوزخ.

اشد كه محبت وى موجب جنت باشد و عداوت وى موجب دوزخ پس اهل بهشت و دوزخ امام فرمود قسمت چنان ب

منقسم شدند به محبت و عداوت وى تقرير لطيف بفرمود چنان كه جمله حاضران و اولياء و اعداء تحسين وى بسيار 

ن گفتم با امام يا كردند و مأمون را آن بحث وى عظيم خوش آمد. ابو الصلت گويد كه چون از آن مجلس بيرون آمديم م

 ابن رسول اللّه امروز يد بيضا نمودى و تقرير لطيف كردى و دلهاى مرده زنده كردى. امام گفت:

يا ابا لصلت آنچه گفتم بر وفق روايت مذاهب ايشان گفتم كه كتب ايشان بدان ناطق است و اال مذهب ما اهل البيت چنان 

اط كه سعير جحيم است بايستد و گويد: يا نار خذى هذا، فانه من است كه فرداى قيامت امير المؤمنين بر كنار صر

 أعدائى، و ذرى ذاك، فانه من أحبائى.

 يعنى اى آتش بگير اين را كه از دشمنان من است و بگذار اين را كه از دوستان من است.

گويد و وى از جمله  يامبرپعبد اللّه الدمعانى در كتاب سوق العروس در مدح و ثناء فاطمه و حسن و حسين و اهل بيت 

 علماء و اصحاب حديث است و از اهل سنت است.

 تطاول ليلى و لم ارقد
 

 فكنت كذى الالغ و االرمد

  بذكر النبى و ذكر الوصى
 

 و ذكر هو المصطفى أحمد

                                                 
1
 86/ 2االخبار شيخ صدوق به نقل عيون  167/ 8و موسوعه امام على عليه السّالم  172/ 49بحار االنوار .  
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  حسان الوجوه عظام الحلوم
 

 كرام المغارس و المحتد

 و من دنس الرجس قد طهروا
 

  ففاز الذي بهم يقتدى

  على ابو الحسن و الحسين
 

 رشيدين للراشد المرشد

قُلْ ال  اند در آية قرابت يعنى: اند ايراد كرده ابراهيم ثعلبى و زمخشرى و نهروانى و اضراب ايشان كه علماء اهل سنت

 (.22)شورى   أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

انه قال: من مات على حب آل محمد، مات شهيدا الّا و من مات على  بد اللّه، عن رسول اللّه روايت: عن جرير بن ع

مات تائبا، أال و من مات على حب آل محمد تزف الى  حب آل محمد، مات مغفورا، أال و من مات على حب آل محمد

من قبره باب الى الجنة، أال و من مات  الجنة، كما تزف العروس الى بيت زوجها، أال و من مات على حب آل محمد فتح له

على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر و نكير، أال و من مات على حب آل محمد، مات على السنة و 

الجماعة، و من مات على بغض آل محمد، جاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه، آيس من رحمة اللّه، أال و من مات على 

 .«1» 1شم رائحة الجنةبغض آل محمد، لم ي

ميرد مغفور، و هر  ميرد بر محبت آل محمد مى ميرد شهيد، و هر كس كه مى يعنى هر كس كه بميرد به محبت آل محمد مى

رود به سوى جنت  كننده، و كس كه بميرد بر محبت آل محمد آراسته مى ميرد توبه كس كه بميرد به محبت آل محمد مى

ر خود، و هركس كه بميرد بر محبت آل محمد مفتوح شود از قبر او درى به سوى چنانچه عروس به سوى خانه شوه

بهشت، و هر كس كه بميرد بر محبت آل محمد بشارت دهد ملك الموت او را به بهشت بعد از آن منكر و نكير، و هر 

يايد روز قيامت ميرد بر سنت و جماعت، و هر كس كه بميرد بر بغض آل محمد ب كس كه بميرد بر محبت آل محمد مى

شنود بوى  نوشته بر پيشانى او كه اين است مأيوس از رحمت خداى تعالى، و هر كس كه بميرد بر دشمنى آل محمد نمى

 بهشت.

« على، و فاطمه، و ابناهما» :قال  «2» 2«من قرابتك؟»پرسيدند كه يا رسول اللّه:  پيامبرنكته، نهروانى گويد كه از 

 لى و فاطمه و دو پسر او.يعنى كيست خويش تو گفت ع

رفتم و شكايت كردم از حسد صحابه بر من بدين عبارت: شكوت الى  پيامبرگويند كه به خدمت  امير المؤمنين 

رسول اللّه حسد الناس لى، فقال: أما ترضى يا على، أن تكون رابع أربعة، أول من يدخل الجنة، أنا، و أنت، و الحسن، و 

 .«3»1 اننا و شمائلنا، و ذريتنا خلف أزواجنا، و شيعتنا وراءناالحسين، و أزواجنا عن أيم

                                                 
1
 233/ 23ذيل آيه قل ال اسئلكم عليه اجرا الّا المودة فى القربى در سوره شورى و بحار االنوار  403/ 3تفسير كشاف .  
2
 47و عمده ابن بطريق  65/ 37و  233/ 23بحار االنوار .  
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كردند. پس گفت: مرا راضى نيستى اى على كه بوده  يعنى شكايت كردم به سوى رسول خدا حسد مردم را كه مرا مى

ذريت باش چهارم چهار اول كسى كه درآيد بهشت را منم و توئى و حسن و حسين و ازواج ما از ايمان و شمائل ما و 

ما، و اتفاق مفسران است از طوائف كه محبت على و فاطمه و حسن و حسين عليهم   ما خلف ازواج ما و شيعه ما در پى

 السّالم واجب است بدين آيه قرابت.

( 73اء )اسر  يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ مصنف اين كتاب گويد دليل بر آن كه محبت اهل بيت واجب است قوله تعالى:

معنى آيت آن است كه فرداى قيامت هر گروهى را با امام وى خوانيم و حشر با وى كنيم. چنان كه يزيدى را با يزيد 

خوانند و بدوزخ برند، و محبان معاويه را با وى، و اصحاب مالك و ابو حنيفه و شافعى و حنبل هر يكى را در زير لواى 

ير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السّالم و اوالد او، و ابو ذر و سلمان و امام خويش حاضر كنند، و شيعه را پيش ام

 اند پس حشر شيعه با ايشان باشد. عمار و مقداد باجماع اين طائفه از اهل بهشت

. يعنى اى على «1»2  يا على ال يحبك اال مؤمن، و ال يبغضك اال منافق :عن النبى  و منه الجواب عنه لعلى 

 دارد ترا مگر منافق. د ترا مگر مؤمن و دشمن نمىدار دوست نمى

ان فاطمة، و عليا، و الحسن و الحسين عليهم السّالم، فى حظيرة  :و محدث دربندى النبى روايت كرد عن الرسول 

اند  . يعنى فاطمه و على و حسن و حسين عليهم السّالم در حظيره قدس«2»  3القدس فى قبة بيضاء، سقفها عرش الرحمن

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ  درون قبه سفيد كه سقف آن عرش خداست. به دليل قوله تعالى:در 

( يعنى آنان كه ايمان آوردند و تبعيت ايشان كردند ذريت ايشان ما ملحق ساختيم با ايشان ذريت ايشان 21)طور   ذُرِّيَّتَهُمْ

 گفت: يا على، شيعتك هم الفائزون. پيامبرباشند و در درجه او، و  پيامبرتابع  . يعنى على و اوالد او را

 مخالف گويد ما نيز محب رسوليم و اهل بيت او.

 ايشان. گويند به زبان خود چيزى كه نيست در دل ( يعنى مى11)فتح   يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِی قُلُوبِهِمْ الجواب:

حكايت روزى به خدمت مخدوم زاده حاضر بودم به صحراى قريه بطريه بدهى قريبه بين قم و كاشان در دهم محرم سنه 

كردم دانشمندى آنجا حاضر بود و تصديق داعى  شمه تقرير مى  پيامبر( و حال مقتل عترت 673ثلث و سبعين ستمائة )

از ترس ايذاء صاحب ديوان و طمع مال او چون از پيش من « فى مالهخوفا من بطشه، و طمعا »داد  مى كرد و مدد مى

                                                                                                                                                                      
1
 133/ 3لخمسة و فضائل ا 141/ 27و  235/ 23و بحار االنوار  43/ 1ارشاد شيخ مفيد .  
2
 40/ 39و بحار االنوار  40/ 1ارشاد مفيد .  
3
 303/ 43بحار االنوار .  
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كرد و مدح يزيد با آنكه در ميان علماء ايشان گويند  مى برخاست در حال شنيدم كه با ناصبيئى مذمت امام حسين 

 انصاف چگونه باشد. تر است. با انصاف اين است كه استماع كردى پس بى او مصنف

دم روزى از بساط دولت به منزل خود آمدم علوى مستعرب نزد دعاگو آمد و مرا گفت اى فالن ( در اصفهان بو72سنه )

حشرك اللّه، مع ابى بكر، و عمر، »امروز من پيش دانشمندى بودم دعاى وى كردم بالفاظى كه مقدور شد و به آخر گفتم 

تر دارم كه در جنة الخلد  با ايشان دوست او در جواب گفت بخداى كه اگر فرضا در درك السفل من النار باشم« و عثمان

 باشم با نعيم و حور و قصور با على و اهل بيت.

و احمد حنبل گفت: روزى با مؤمنى در حال بحث گفتم: ال يكون الرجل مؤمنا، حتى يبغض عليا قليال. نيست مرد مؤمن 

 باشد تا دشمن ندار على را اندكى.

باشد مرد مؤمن تا دوست ندارد على را بسيار، زبان  ب عليا كثيرا. يعنى نمىمؤمن گفت: ال يكون الرجل مؤمنا، حتى يح

 اصلى مرد و اعتقاد او در حال خشم بتوان دانست و در صلح بتكلف زبان حال كس معلوم نشود.

وست اند د مقصود از ايراد اين حكايت آن بود تا مؤمنان بدانند كه چنان كه ايشان صحابه را كه ظالمان اهل بيت رسول

ندارد، مخالفان نيز امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين را دوست ندارند ليكن از علو درجه و قدر و منزلت اهل 

توانند كرد هرگاه كه جاى تقيه  توانند كرد. ليكن صحابه را چون اين درجه نبود شيعه اظهار مى البيت اين معنى اظهار نمى

 نباشد.

و لم يكن هاشميا، و انما كان السيد لقبه، و كان »د سائلى از سيد محمد حميرى پرسيد بينه، سيد مرتضى علم الهدى گوي

 «.رجال، فاضال، شاعرا، مشهورا بين علماء اهل القبلة

كردند و از محبان بنى اميه بودند و تو محب و  كه يا حميرى چگونه است كه مادر و پدر تو لعنت بر على و اهل بيت مى

 ان شدى.شيعى و مداح صادق ايش

گفت دست فضل الهى در درياى جهل و ظلمات ضاللت من غوص كرد و به توفيق و هدايت و داللت مرا از ضاللت 

( يعنى اگر نه 85)نساء  وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا بيرون آورد: پيامبرعداوت خاندان 

 كرديد شما مگر اندكى. دا و رحمت او بر شما بودى هرآينه متابعت شيطان مىفضل خ

سيد مرتضى گفت حميرى راست گفت زيرا كه مادر و پدر او از اتباع بنى اميه بودند و از جمله نواصب و معلن عدوات 

هر و واليت يا مادر و اهل بيت، و در دنيا عادت چنان رفت كه مرد تابع نشو و نماى شهر خويش باشد و عقيده اهل ش
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سيد حميرى جمله ناصبى بودند و او مؤمن پاك اعتقاد  «1» 1 پدر يا اقربا و اقران يا ادبا و علماء خويش گيرد. و از آن

 اين جمله نباشد اال بفضل و توفيق ربانى خاص.

يشان شناختند و علم بدان فائده، بدان كه ملوك بنى اميه جمله فضيت و علو مرتبت امير المؤمنين و فاطمه و اوالد ا

لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ   وَ إِذْ قالَ مُوسى حاصل بود ايشان را. و اما امثال ايشان چنان بود كه گفت حق تعالى حكايت عن موسى:

كنيد مرا و به  چرا ايذا مى( چون گفت موسى مر قوم خود را اى قوم 5)صف   تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

كردند، و  دانيد كه من رسول خدا ام بسوى شما، و اين رسالت موسى بيقين شناختند و ليكن انكار مى تحقيق شما مى

عنى هرگاه چون ( ي83)بقره   فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ و قرآن كما قال: همچنين با محمد 

 شناختند يعنى قرآن كافر شدند به آن پس لعنت خداى بر كافران باد. بيامد با ايشان چيزى كه مى

كه نبى بود و وصى موسى و ايشان علو منصب و مرتبه وى شناختند از  و همچنين بود حال بنى اسرائيل با هارون 

( به درستى كه قوم مرا ضعيف 149)اعراف   ضْعَفُونِی وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِیإِنَّ الْقَوْمَ اسْتَ خداى و از برادرى موسى قال تعالى:

داشتند و نزديك بود كه مرا بكشند جمله بنى اسرائيل پسر عمان هارون بودند و او را فرو گذاشتند و به عبادت گوساله 

 مشغول شدند.

زياده از ديگران دانستند و قصد قتل او كردند  يوسف را شناختند و علم و ورع و نبوت او را و نيز برادران يوسف 

 چنان كه آن حال بر عقالء و علماء پوشيده نماند.

كه نه از يك مادر  ( يعنى چون گفتند برادران يوسف 8)يوسف  أَبِينا  إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى چنانكه گفتند:

تر است نزد پدر ما از ما كه نه  كه از مادر اوست كه ابن يامين باشد دوستبودند به تحقيق كه يوسف و برادر او يعنى آن

 از مادر يوسفيم. و قال تعالى:

 شويد آن نعمت را. مى شناسيد نعمت خداى را و بعد از آن منكر ( يعنى مى85)نحل  يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها

 از ذكر جماعت و شكايت و جرأت ايشان گفت:و امير المؤمنين در خطبه شقشقيه بعد 

بلى و اللّه لقد سمعوها، و وعوها، و لكنهم حليت الدنيا فى أعينهم، و راقهم زبرجها، جمله شناختند اما وساوس شيطانى و 

( چنانكه عمر سعد 33)لقمان  هِ الْغَرُورُ*فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّ جاه دنيا و امارت ايشان را مغرور كرد:

را به طمع ملك رى و قزوين و ديلم بكشت و روح خبيث آن سگ جهنمى پيش از آنكه  عليه اللعنة امام حسين 

 (.11)حج   خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ملك بيند به دوزخ رسيد:

                                                 
1
 عبارت متن ناقص است و صحيح آن اين است: و از آن رو پدر و مادر سيد حميرى جمله ناصبى بودند..  
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 و فضيلت امير المؤمنين شناختند چرا آن حضرت را ناسزا گفتند. سؤال؟ چون ايشان مرتبه

 شناخت، و بنى اسرائيل مرتبه و عزت موسى را شناختند، و اوالد يعقوب  الجواب، ابليس مرتبه نبوت آدم 

 را شناختند. يوسف 

ن چنانكه اليق عظمت اللّه تعالى بود وى را ( يعنى ايشا91)انعام  وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ* و نيز حق تعالى فرمود:

 پيامبرنشناختند و ايمان به تقليد داشتند و حق تعالى ايشان را خذالن كرده بود، و به مذهب ما ايشان كافر بودند به خدا و 

( يعنى به عزت تو 83)ص   فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ و به مخالفت امام زمان. و كالم خداى از حكايت شيطانى كه:

 سوگند كه گمراه كنم و بفريبم همه ايشان را. در حق ايشان صادق افتاده بود فقال تعالى:

( يعنى به تحقيق كه راست داشته ابليس بر ايشان 19)سبا   وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

 اى از مؤمنان را. ان خود را پس متابعت كردند او را مگر فرقهگم

و ملوك بنى اميه خائف   پيامبرو اهل بيت وى با  و مع هذا بر عقال پوشيده نبود مرتبه و قرابت امير المؤمنين 

نند و بر ما بدا  پيامبربودند كه مبادا عامه فضيلت ايشان و علو مرتبت و عزت ايشان در بساط كبريا و قرابت با 

 خروج كنند.

و لعنت ايشان، و   پيامبركردند به حرب خاندان  و در كتب سير و تواريخ آمد كه چون خلق را تحريص و تهييج مى

ذكر ايشان هرگز نكردى بلكه امير المؤمنين را به اسم ابو تراب خواندندى، و حسن و حسين را به اوالد ابو تراب 

 خواهند كه شريعت محمد را از ميان امت بردارند يا كنند و مى يا مى محمد  گفتندى. خروج كردند بر خاندان

 كردند. خواستند، و اما علماء و اهل معرفت را بجاه و مال و كثرت عطايا مغرور مى مى

الَّذِينَ بَدَّلُوا أَ لَمْ تَرَ إِلَى  و حال ايشان با على و اوالد او چون بلعم باعور بود با موسى و هارون. يا چون برصيصاى راهب:

بينى به سوى آن جماعت  ( يعنى آيا نمى33 -34) نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ

كند در  است كه گرم مى اند نعمت خداى را به كفر و فرود آوردند قوم خود را در دار البوار كه آن جهنم كه بدل كرده

 سراى دوزخ ايشان را و بد قرارگاه است.

 بود قال اللّه تعالى: سلمنا كه عامه نيز عالم بودند و عارف به احوال ايشان و حال ايشان چون حال برادران يوسف 

( 57)نساء  هِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماًما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْرا  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى

ايم ما آل ابراهيم را كتاب و  برند مردمان بر آنچه داده ايشان را خداى از فضل خود به تحقيق كه داده يعنى آيا حسد مى

وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ  ل اللّه تعالى:ايم ايشان را ملك عظيم، و خاصه يهود موسى و عيسى را شناختند قا حكمت و داده

شنوند  ( يعنى به تحقيق كه هست فرقه ايشان كه مى70)بقره   يَسْمَعُونَ كَالمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
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دانند. و قال  اند آن را و حال آنكه ايشان مى كردهكنند آن را بعد از آن كه تعقل  كالم خداى را و بعد از آن تحريف مى

( و گفت 141)بقره   وَ هُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ تعالى:

شناسند فرزندان خود را و به درستى كه فريقى از  ناسند او را چنانچه مىش آن جماعتى كه داديم ايشان را كتاب مى

 دانند. پوشند حق را و حال آنكه مى ايشان هرآينه مى

 سؤال؟ بنابراين عامه مستحق مالمت نباشند.

موسى دعوت كرد ايشان  ( فرعون قوم خود را به انكار نبوت54)زخرف   فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ الجواب، قال اللّه تعالى:

( پس غرق كرديم او را و كسى كه با اوست به 105)اسراء  فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً قبول كردند تا حق تعالى فرمود:

عذاب، و ترين  ( و گفت داخل سازيد آل فرعون را به سخت49)مؤمن   أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ تمام. و قال تعالى:

 اند و اجانب نيز. زيرا كه جمله را با وى هالك كردند و به جمع بدوزخ رسيدند. و قال: آل اينجا قرابت داران فرعون

اهُ وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَر ( چون كسى كه وسوسه كرده او را شيطان:70)انعام   كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ

 ( و گفتند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر بهتان كه افترا5)فرقان  وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً

 اند آن را و اعانت كردند بر آن قوم ديگر پس به تحقيق آمدند بظلم و دروغ. كرده

كردند و معاونت بر آن ظلم، و  افترا كرده و ديگران متابعت وى مىدر مواضع نامعدود امثال اين در قرآن هست كه يكى 

رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا* رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ  در قيامت تبع با متبوع تبرى كنند كما قال:

( گويند خدايا ما اطاعت كرديم مهتران خود را و بزرگان خود را و پس گمراه كردند 67 -68 )احزاب وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً

ما را از پروردگار ما بر ايشان فرست دو چندان از عذاب و دور گردان ايشان را از رحمت خود دور گردانيدنى بزرگ. و 

 (.33 -34)ابراهيم  اً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُأَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْر قال:

واب اآلخر، مكلف را نظر واجب است تقليد غير جائز و مقلد حق هم هالك چون مقلد باطل. عامه را واجب بود و الزم 

 اند. بيح صورت شيعه و ائمه كه خاندان رسولبلكه علماء را نيز تتبع احوال كردند عند استماع بق

الجواب اآلخر، مكلف بايد كه التفات به طريق مادر و پدر و اهل باطن كند چون پادشاه سعيد سلطان محمود سبكتكين به 

عراق آمد و رايت دولت او به شهر رى رسيد جمعى ناصبيان نزد او رفتند و شكايت كردند كه شيعه سب صحابه 

ان چون از سر عقل به تفحص افتاد و به توفيق الهى در اين كار خوضى تمام كرد او را معلوم شد كه شيعه كنند. سلط مى

اند و مرجيه و قدريه بر باطل، شيعى شد و آن اعتقاد باطل كه داشت ترك كرد الّا آنكه از خوف ملك چون  بر حق

كوشيد چنانكه  بود به مدد شيعه و سادات مى داشت مذهب خويش را و تا زنده عالميان را در ضاللت ديد پنهان مى

مقدور شد. و اين قصه ابو الفضل كرمانى در تاريخ خويش ذكر كرده است، و خواص خلفا و وزير و غيره كه صاحب 
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شغل بودند دائما بر مذهب شيعه بودند، و امرا و ملوك مازندران أبا عن جد كذلك مؤمن بودند و امير عضد الدولة، و 

داشتند از ايشان ناصر  ، و ناصر الدولة و قبله ايشان همچنين در ميان خلفا شيعى بودند اما اعتقاد مخفى مىركن الدولة

خليفه بود و از خواجگان سلف آن دولت كه صاحب كافى را بود هيچ كس را نبودى. و وى را ده هزار بيت بود بعضى در 

از وزراى سلطان خوارزم دائما قمى و كاشى بودندى. و خليفه منقب اهل البيت و بعضى در باب تبرى از اعادى ايشان، و 

 خالف در سر آن شد. را غارت كرد بر وى مبارك نشد و بى  پيامبرآخرين كه كرخ را غارت كرد و اوالد و اهل بيت 

 بر نيامد كه هالك شد و نظام  سلطان ملك شاه كه سخن نظام الملك قبول كرد و بسيارى از شيعه را بكشت سالى

الملك ناصبى هم به دركه اسفل رسيد. چون به حقيقت درنگرى هر خاندانى كه به اين طائفه اظهار عداوت كرد باقى 

نماند. در صدر اول صحابه كه اظهار عداوت ايشان كردند اوالد ايشان را اثرى نماند، و اگر ابو بكرى يا عمرى گويند 

 اشد و نگفتند كه ايشان را خلفى بماند.دروغ گويند و دليل بر اين آنكه ايشان را شجره نب

دوم بنى اميه چون معاويه و يزيد و عثمان تا آخر پانزده سلطان ايشان و آخر كار ايشان بدست امير غازى ابو مسلم 

بودند مختار ابو عبيده و مسيب به دفع ايشان قيام نمودند  مروزى بود به معاونت لشكر خراسان. و اگر قتله حسين 

 رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا خوانند كه: اضعافا مضاعفه به دوزخ فرستادند. امروز اين آيه مى و جمله را

( يعنى پروردگار ما به درستى و راستى كه ما اطاعت كرديم پيشوايان و بزرگان خود را پس گمراه 67الى آخره )احزاب 

 ز راه.كردند ما را ا مى

و چون نوبت خالفت به بنى العباس رسيد آن ظالمين ابتدا به كشتن سادات و ائمه كردند چنانكه كتاب مقاتل الطالبيه كه 

 (.1)كوثر  إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ كند كه هر خليفه چند هزار علوى را به قتل رسانيد رد بر: اصفهانى ساخت بر آن داللت مى

گفتند بباد بر داد، و رايت  زدند و ملوك و سالطين خود را امير المؤمنين مى ت ناصبيان كه الف مىحق تعالى آن ترها

را بر اقاصى عالم بركشيد و بنو زياد و بنو مروان و بنو العباس و بنو سفيان را و  دولت محبان اهل البيت رسول اللّه 

 تبع ايشان را به مراد محبان اهل البيت بنشاند.

اللّه النيشابورى حكايت كرد كه ميان من و ميان حميد بن قحطبه الطائى الطوسى معامله بود. روزى پيش وى  بينه، عبد

رفتم و بجائى فرود آمدم چون خبر مقدم من به وى رسيد در حال كس فرستاد و مرا بخواند و من هنوز لباس سفر 

مت او بياراميدم طشتى و ابريقى حاضر كردند و پوشيده بودم. در حال به خدمت وى رفتم و ماه رمضان بود و در خد

دستها بشست و فرمود تا من نيز دستها بشستم طعام آوردند مرا به خاطر نبود كه رمضان است لقمه چند برداشتم به آخر 

االمر مرا بياد آمد كه رمضان است امساك كردم. حميد پرسيد كه بچه سبب امساك كردى گفتم يا امير مگر ترا علتى يا 

 مرضى باشد كه مانع صوم بود و مرا هيچ عذرى نيست.
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حميد گفت مرا نيز هيچ عذرى نيست كه موجب افطار بود ليكن من مأيوسم از رحمت خداى و بسيار بگريست و چون از 

چون هارون الرشيد به طوس رسيد مرا شبى بخواند خادمى آمد   كنى گفت طعام فارغ شد پرسيدم كه يا امير چرا گريه مى

سوخت سالم كردم و خائف بودم از قتل وى،  چون در پيش وى رفتم شمعى در پيش وى مى« أجب امير المؤمنين» كه

چونست طاعت تو مر امير المؤمنين « كيف طاعتك ألمير المؤمنين»شمشيرى ديدم پيش روى نهاده سر برداشت و گفت: 

بازگردانيد. چون به خانه رسيدم در حال همان خادم آمد و  در حال مرا« طاعتى، ألمير المؤمنين بالنفس و المال»را. گفتم: 

طلبد تا بكشد. پيش  من كلمه استرجاع گفتم و در خاطر من مصور شد كه مرا از بهر آن مى«. أجب، امير المؤمنين»گفت: 

« و الولدبالنفس و المال، و االهل، »من گفتم: «. كيف طاعتك ألمير المؤمنين»وى رفتم ترسان چون مرا بديد گفت: 

چون در پيش وى رفتم «. أجب، أمير المؤمنين»تبسمى كرد و مرا بازگردانيد. چون به خانه رسيدم همان خادم آمد كه: 

يعنى « طاعتى ألمير المؤمنين، بالنفس، و المال، و االهل، و الولد، و الدين»گفتم « كيف طاعتك ألمير المؤمنين»گفت: 

ن را. گفتم: طاعت من امير را به نفس و مال و اهل و ولد و دين است، بخنديد و چگونه است طاعت تو مر امير المؤمني

 آن شمشير كشيده كه پيش وى نهاده بود به من داد گفت:

با اين خادم برو و هر چه او گويد چنان كن. بعد از آن، آن خادم مرا به خانه برد در ميان خانه چاهى ديدم كنده به غايت 

آن خانه بسته در خانه شصت تن علوى از اوالد فاطمه آنجا بازداشته. پير و جوان و كهل. يك عميق و سه در ديدم در 

گفت گردن اين بزن و در چاه انداز. من كشتم تا پنجاه و هفت تن را بكشتم. پير  يك را از آنجا بيرون بياورد و مرا مى

اى شقى شرم ندارى از ما كه از خاندان نبوت و نيكو قد، نيكو منظر را ديدم كه بيرون آورد. آن پير مرا ديد و گفت 

و مرتضى و فاطمه و حسن و حسين چه عذر خواهى  ايم فرداى قيامت با خداى چه خواهى گفتن و با مصطفى  امامت

آوردن. من از آن سخن بترسيدم خادم لعين گفت مگر در حق امير المؤمنين عاصى شدى. پس از سر خوف گردن آن پير 

ا آخر همه شصت نفر را بكشتم جمله فاطميان و علويان. يا عبد اللّه چون حال من چنين باشد روزه و نماز سيد هم بزدم ت

 مرا چه سود دهد ال شك مرا به دوزخ بايد رفتن.

مردند  گرفت تا آنجا مى نهاد و سادات بنى هاشم را در ديوارها مى بينه، مشهور است كه منصور خليفه در بغداد بناها مى

اند، كه هر خليفه كه آمدى فخر كردى كه من چندين علوى را از خليفه كه  ان در تصانيف و شعرا به نظم آوردهو بزرگ

 پيش از من بوده زياد كشتم.

حسب و نسب ينقطع اال حسبى و   كل»گفت:  پيامبر( و 3)كوثر  إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ كه:  پيامبرحق تعالى فرمود با 

عنى هر حسب و نسبى منقطع گردد مگر حسب و نسب من. بارى تعالى كاره بود و نخواست كه خاندان . ي«1» 1 نسبى

                                                 
1
 108و مناقب ابن مغازلى ص  324/ 4به نقل مسند احمد  244اسرار االمامة .  
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مستأصل شود الجرم امروز هيچ بقعه از بقاع اسالم نباشد الّا كه سيدى تا دو صد يا هزار در آنجا نباشد چون  محمد 

و شماتت به استيصال آن خاندان. خالصه كه لعنت  كنند زنند و لعنت بر ظالمان آباء و اجداد خود مى مور و ملخ موج مى

 امير مسلم مروزى برداشت.  پيامبراز خاندان 

اما تعصب ميان ملل اسالميان دائما بودى تا نوبت به صاحب اعظم شمس الحق و الدين محمد صاحب الديوان رسيد 

اند. و در هيچ دورى سادات  و أدرار او مرفه تعصب از ميان عالميان برداشت و سادات دنيا و علما زمان به انعام و انظار

در مرور ايام و   پيامبررا اين عزت نبود و اين احترام نكردند كه در ايام او. و سادات اهل البيت و شيعه خاندان 

بودند و از جانبين مخاصمت و مشاتمت بلكه  كشيدند و در تنازع و تناكر مى استمرار احوال با مخالفان مقاسات مى

موالت   پيامبرمت و محاربت بودى الى يوم هذا كه نوبت ملك و جهاندارى به مخدوم ما رسيد. محب خاندان مسائ

 ( وارث مملكت دار او اسكندر مهيب:36)نور   فِی بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ عترت طاهره رضيع:

( فخرج العصبيه من 25)حديد  وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (. سيف اللّه:13)حشر   دُورِهِمْ مِنَ اللَّهِلَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِی صُ

هامات القدرية انتقام اللّه على المنافقين حجة اللّه على سالطين الجور و الجبر بهاء الحق و الدين محمد بن محمد صاحب 

منافقى يا معاندى يا مخالفى را زهره و قوت آن نيست كه اظهار عصبيتى كند يا مخاصمتى  الديوان كه در همه عالم هيچ

 كنند تا باد چنين باد. بلكه اكثر از خوف اين دولت همه اظهار تشيع مى

  * باب پنجم* دالئل امامت امیر المؤمنین و فرزندان پاك او صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین

 دليل اول:

بعضى گفتند ابو بكر راست و جمعى گفتند   پيامبركردند بعد از  قبله را يافتم كه در خالفت خالف مى بدان كه اهل

على راست و چون بحث و تفحص كردم هفتاد و سه مذهب را يافتم كه كتب علوميه ايشان و خطبا و واعظان جمله مداح 

الّا طائفه بعد « و لو كان يوما واحدا»نكردند بودند و در امامت وى ايشان هيچ يك خالف  خاندان و ثناگوى على 

اند اتفاق كردند به امامت  گفتند بال فصل، و فرقه و طائفه گفتند بعد از عثمان. و فرقه شيعه كه هيجده فرقه  پيامبراز 

تدا به وى و ابطال كار شيخين. پس اجماع حاصل آمد به امامت و باقى در حيز خالف و تنازع بودند و عاقل داند كه اق

 متفق عليه اولى بود از آنجا كه اقتدا به مختلف فيه على كل حال.

 دليل دوم،

، و شيعه قائل بودند عالمان را يافتم كه اتفاق كرده بودند به عدالت و صالحيت و علم و زهد و ورع امير المؤمنين 

آنكه چهل و شش سال مشرك بود پس  به عصمت او به دالئل عقليه و نقليه، و اتفاق حاصل بنا معصومى ابو بكر و بر

اسالم آورد. و خالف كردند در عدالت او جمعى گويند خود عدالت و صالحيت نداشت، و جمعى گويند عدالت و 



 61 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

در ميان ما نبود كه قاطع ماده اختالف باشد اقتدا به مقطوع العدالة و   پيامبرصالحيت داشت بعد از اسالم. پس چون 

اولى نباشد كه اقتدا به كسى كنى كه در عدالت او هزار خالف باشد. اگر انصاف بدهند و حب الورع و الصالحيت كردن 

مذهب از سر بيرون كنند عدالت و صالحيت او هرگز اثبات نتوانند كرد خاصه به مذهب خصم كه مجوز معاصى است بر 

كفر به وى دهد و به مذهب شيعه اين ظلم و  انبياء و گويند روا باشد كه حق تعالى ايمان از بنده بازستاند در حين مرگ

 بر حق تعالى روا نباشد.

اما آنان كه اثبات صالحيت كردند خود حجج ايشان ظاهر است. اما آنكه نفى صالحيت كردند تمسك ايشان است كه 

لسّالم گويند اگر او را صالحيت و ورع بودى بر على كه صاحب حق بود تقدم نكردى و فدك از فاطمه زهرا عليها ا مى

به وى داده بود. و در وقت مرگ خالفت به على دادى كه صاحب حق بود نه به ديگرى، و خالد   پيامبربازنستدى كه 

 بن وليد با زن مالك بن نويره زنا كرد حق حد بر او راندى چنانكه عمر خطاب بر آن اشارت كرد و او از وى قبول نكرد.

 دليل سوم،

دم و زائد بر آن از علماى طوائف تفحص كردم و چنان يافتم كه هرگز هيچ رسولى نبود كتب تواريخ اهل سير مطالعه كر

كه بعد از وى خليفه وى و قائم مقام وى مشرك بوده باشد، و بعد از چهل سالگى اسالم آورده باشد، و ترك سيصد و 

و خاتم انبياء چگونه شايد  شصت بت كرده و ايمان آورده باشد. چون اين هرگز نبود پس رسول ما كه افضل رسل است

ما   پيامبر( يعنى بگوى كه نبوده مبتدع از ميان پيغمبران، خليفه 8)احقاف   قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ كه به حكم:

بخالف ايشان باشد، و ارتكاب معاصى و مناهى كرده و الت و عزى را به خدائى قبول كرده، و جمله علماى طوائف 

 كه:گويند  مى

يعنى على شرك به خداى تعالى چشم بر هم زدنى نكرد هرگز. پس عدالت و « على، لم يشرك باللّه، طرفة عين أبدا»

يافتيم. و از اين معانى هيچ در غير وى نبود از خلفا. پس قطع كردم  عفت و عصمت كه در امامت بكار آيد در على 

 .به بطالن خالفت ايشان و امامت و خالفت على 

  ل چهارمدلي

، تتبع آثار و اخبار و تواريخ علماى سلف كردم چنان يافتم كه هيچ رسولى از دنيا نرفت الّا كه ذريت وى و اقرباى او 

خليفه و قائم مقام وى بودند. چنانكه آدم را وصى شيث كه هبة اللّه نام او بود، و نوح را پسر او سام، و ابراهيم را پسران 

عقوب را يوسف، و موسى را هارون در حال حيات و يوشع بن نون بعد از وفات و يوشع بن او اسماعيل و اسحاق، و ي

نون عم موسى بود، و داود را سليمان و عيسى و يحيى كه هر دو پسران خاله يكديگر بودند و زكريا همچنين قريب 

 از خداوند و انبياء.عيسى، و انبياء آنچه كردند ال بد به اجازت حق تعالى كردند و اين معنى سنتى باشد 
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( سنت كسى كه به تحقيق فرستاديم ما 79)اسراء  سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا كما قال:

ز بر سنت انبياء تغييرى و تبديلى، و از اين آيه غرض آن بود كه تو ني يابى مر سنت ما را پيش از تو از رسوالن ما و نمى

برو. به اتفاق سنت انبياء در اين شريعت نبود كه شرع ايشان منسوخ شد. پس ال بد كه توحيد عدل و نبوت و امامت 

( تبعيت كنيد ملت ابراهيم را و ابراهيم را خليفه 89)آل عمران   فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ باشد تا فائده آيه معطل نمايد. و قال:

( و 76)انفال  بِبَعْضٍ*  وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بود. پس بايد كه رسول ما نيز خليفه از قرابات وى باشد: ذريت او

كه مستعدان اين كار بودند على بود و بعد از وى  پيامبرخداوندان رحم بعضى اولى باشند از بعضى ديگر. و قرابات 

 بگذاشتندى.اوالد وى عليهم السّالم اگر صحابه 

  دليل پنجم

، همچنين چون استقراى كتب و اجماع اهل قبله كردم يافتم كه هيچ رسولى از دنيا بيرون نرفت الّا كه او را وصى بود كما 

( يعنى 126)بقره   ا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَلَكُمُ الدِّينَ فَال تَمُوتُنَّ إِلَّ  وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى قال:

وصيت كرد به آن ابراهيم پسران خود را و يعقوب گفت اى پسران من به درستى و راستى كه خداى تعالى برگزيده از 

 براى شما دين را پس البته بايد كه نميريد شما مگر مسلمان.

، يعنى هر كس بميرد و وصيت نكند مرده است مردن در «1»  1گفت: من مات بغير وصية، مات ميتة جاهليه  پيامبرو 

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ  حال جاهليت و كفر، و امثال اين اخبار كه وارد شد در تحريص امر كردن به وصيت. پس به حكم:

كنيد. بايد كه  هاى خود را فراموش مى سكنيد مردمان را به نيكوئى و حال آنكه نف ( آيا امر مى41)بقره   تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

نبودند بلكه وصى   پيامبرآنچه امت را فرمود بلفظ عام او نيز بدان قيام كرده باشد و باتفاق ابو بكر و عمر وصى 

على بود چنانكه مخالف و مؤالف گواهى دهد بر آن و اوصياى انبياى سلف جمله امام بودند و خليفه در آن روز نبود، 

 كه در دور ما نيز وصى نبى امام باشد.پس بايد 

  دليل ششم

( يعنى به درستى كه 30)آل عمران   آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى ، حق تعالى گفت:

گفت: سالم على آل يس، و يس  پيامبرالميان. برگزيده خداى تعالى آدم را و نوح را و آل ابراهيم را و آل عمران را بر ع

( يعنى سوگند به قرآن حكيم 1 -2)يس   يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ است به دليل قوله تعالى: محمد 

اق و يعقوب و جمله ابراهيم اسماعيل بود و اسح  اند، و آل كه به درستى و راستى كه تو از آن جماعتى كه فرستاده شده

                                                 
1
 335به نقل مشكاة االنوار  233المامة اسرار ا.  



 63 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

انبيا را اوصيا بودند و آل عمران موسى و هارون بودند و ايشان جمله پيغمبر و مختار زمانه خود بودند. و رسول ما 

 افضل انبياء بود.

 پيامبرپس بايد كه آل او افضل باشد از آل ابراهيم و عمران، و اين دو آل مرتبه نبوت داشتند و باتفاق ابو بكر و عمر آل 

ودند بلكه آل رسول على بود و حسن و حسين و باقى ائمه عليهم السّالم و آن شخص كه مشرك بوده باشد پس اسالم نب

اند. و آل امت نتواند بودن  تر است از انبيا و آن افضل آل رسول تر و مقدم بود بر كسى كه فاضل آورده نشايد كه فاضل

ى آنكه علماى سلف گفتند: آل الرجل، ما يؤل اليه بالنسب و هو مشتق به آيه آل ابراهيم و آل عمران و به ظاهر لغت برا

من االول، و هو الرجوع. و افضليت و عصمت تواند بودن و علم و ورع و جهاد در راه خداى تعالى و اين معنى جز در 

 على و اوالد او نبود و صحابه از اين معنى خالى و عارى بودند به همه حال.

  دليل هفتم

« االئمه من قريش»نيست كه مهاجر را با انصار خالف افتاد در باب خالفت و مهاجر بر انصار حجت آوردند كه ، خالفى 

است و به يقين انصار اين قرابت نداشتند و  پيامبراز اوالد قريش بود. پس امام از قريش بودن سبب قرابت   پيامبرو 

عمر و   پيامبردند. و آن قرابت كه ابو بكر را بود با بو  پيامبرعلى و حسن و حسين وارث و ابن عم و فرزند 

عاص و خالد بن وليد را و سائر قريشيان را حاصل بود و از ايشان هيچ كس اليق اين كار نبود و در صدد اين كار در 

ا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ال تُقَدِّمُو نيامد براى بعد قرابت و ارتفاع عصمت و انتفاى نص در شأن ايشان، و يا از براى خوف خدا كه:

( يعنى مقدم مشويد در پيش خدا و رسول او و هيچ كس از ايشان را مقدم نتوانستند كردن بدين 1)حجرات   وَ رَسُولِهِ

د آن جماعت ( يعنى زود باشد كه بدانن227)شعراء   وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خطر بزرگ الّا ابو بكر كه:

 اند كه به كدام بازگشتنگاه باز توانند گشت. كه ظلم كرده

، «1»1 گفت: ان اللّه اختار، من ولد ابراهيم، اسماعيل، و اختار من ولد اسماعيل، قريشا، و اختار، من قريش هاشما پيامبرو 

و اختيار كرده از فرزندان اسماعيل يعنى بدرستى و راستى كه خداى تعالى اختيار كرده از فرزندان ابراهيم اسماعيل را 

 قريش را و برگزيده از قريش هاشم را. و نشايد كه صحابه جمعى را كه خداى تعالى برگزيده باشد مخذول كنند و مؤخر

و رعيت دانند. و جمعى را كه مخذوالن حق تعالى بودند مقدم گردانند و اختيار ابو سفيان منافق و خالد بن وليد و عمر و 

 ترجيح نهند بر اختيار خداى تعالى، چون اين ثابت شد امامت و خالفت على ثابت شد.عاص را 

  دليل هشتم

                                                 
1
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، حق با «1» 1گفت الحق، مع على، و على مع الحق، يدور حيث ما دار  پيامبر، مشهور است از مخالف و مؤالف كه 

ن حديث ثابت شد كه حق با على است گردد حق بهر مكان كه على گرديد، و چون بدي على است و على با حق است مى

( چيست بعد از حق 32)يونس   فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ جز او هر كه دعوى خالفت كند باطل باشد. كما قال تعالى:

 آيد روشن و صريح. مگر گمراهى، و از اينجا بطالن خالفت ابو بكر الزم مى

  دليل نهم

گفت: على مع القرآن، و القرآن مع على؛ لن يفترقا حتى   پيامبرنقل مخالف و مؤالف كه كند از  ، ام سلمه روايت مى

، على با قرآن است و قرآن با على است و از هم جدا نشوند تا وارد شوند بر من بر حوض كوثر. از   2يردا على الحوض

باشد، و ما را معلوم شد به نقل شايع  قول خصم قرآن با على و على با قرآن است پس كه نه با قرآن باشد ضال و مضل

واقع   پيامبرهميشه بودم مظلوم از زمانى كه قبض روح    3كه على گفت دائما: ما زلت مظلوما، منذ قبض رسول اللّه

ام كه محشور شود روز قيامت از براى  يعنى اول كسى  4شد، و او گفتى: أنا أول من يحشر يوم القيامة للخصومة

ها كه از ايشان كردى، و باتفاق حق با قرآن است هر كه بر قرآن خروج كند ضال و فاسق  اين شكايت خصومت، و امثال

باشد اليق خالفت نباشد.  پيامبرو كسى كه دشمن خدا و  . پيامبرو بر باطل باشد و دشمن قرآن دشمن خداست و 

و دستور شريعت و مقدم، و عدو او عدو همچنانكه قرآن دستور شريعت صامت است، و امام بايد كه امام ناطق باشد 

 خداى تعالى.

  دليل دهم

، امام بايد كه عالمتر بود از رعيت خويش هر چه رعيت به آن محتاج باشد داند و اگر نه او نيز محتاج باشد به امام ديگر 

تر از شما  اضىيعنى ق« أقضاكم على، و أعلمكم على»و او بتسلسل كشد و تسلسل باطل، و على اعلم صحابه بود كه 

داناتر از شما على است. دائما مفتى شيوخ بودى و ايشان هيچ قضيه در غيبت او نتوانستند گذاردن و تا  على است و

شدى عمر، و  اگر نه على بودى هرآينه هالك مى 5«لو ال على، لهلك عمر»نزديك هفتاد نوبت عمر تكرار كرد كه 

 فاكِهَةً وَ أَبًّا تب اهل قبله آمده كه از ابو بكر و عمر پرسيدند از معنى:اند، و در ك طوائف جمع كرده قضاياى على 

بحضور مهاجر بر منبر گفتى مرة بعد مرة: سلونى، قبل أن  ( هر دو گفتند ما معنى )أبا( ندانيم، و على 31)عبس 
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لف باب من العلم، فافتح لى من كل ، يعنى بپرسيد از من پيش از آنكه نيابيد مرا، و گفتى: علمنی رسول اللّه أ1  تفقدونى

هزار باب از علم پس بازشده مرا از هر درى هزار در ديگر و امثال اين.   پيامبر، يعنى آموخته مرا  2 باب، ألف باب

قُلْ هَلْ  چون ثابت شد كه او اعلم بوده امامت او ثابت شد كه تقديم جاهل بر عالم قبيح باشد نزد عقال كما قال تعالى:

( يعنى بگو آيا برابرند 12)مجادله   الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ ( و قال:12)زمر   وِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَيَسْتَ

 دانند و گفت داناتر است كه داده شدند علم درجها. دانند و آنان كه نمى آنان كه مى

  دليل يازدهم

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ  اند و صفات انبياء. اگر حق تعالى است فرمود: جمله صفات كمال ، بدان كه قوت و علم از

عَلَّمَهُ شَدِيدُ  ( بدرستى كه خدا روزى دهنده است خداوند توانائى محكم. و در حق جبرئيل گفت:58)ذاريات   الْمَتِينُ

( در آموخت او را تواناى سخت خداوند توانايى پس راست شد و چون ذكر طالوت 5 -6)نجم   * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى الْقُوى

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی  و صفت او كرد و تحقيق امامت و نبوت او بعد از انكار بنى اسرائيل او را گفت:

 برگزيده او را بر شما و زيادتى داد در فراخى و وسعت در دانائى و بدن.( به درستى كه خداى 248)بقره   الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ

( يعنى ياد كن بنده ما داود را كه خداوند دستهاى قويست، و در 16)ص  وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ و در حق داود گفت:

( اى پدر 26)قصص   يْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُيا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَ حق موسى گفت حكاية از قول بنت شعيب:

إِذْ جَعَلَكُمْ  وَ اذْكُرُوا باجاره بگير او را بدرستى كه او بهتر كسى است كه باجاره گيرى تواناى امين، و در قصه هود گفت:

( و ياد كنيد چون گردانيم قوت منتى بر 67)اعراف   كُرُوا آالءَ اللَّهِخُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِی الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْ

ايشان نهاد عظيم، و علم در انبياء از جمله شيوخ را عشر عشير قوت و علم على نبود زيرا كه هيچ حربى مشهور نيست 

گردانيدند  بودند يعنى مى «ويولون الدبر»كه كرده باشند يا كافرى كشته باشند و درستى خلل اسالم كرده بلكه دائما 

پشت را تا آنچه روز احد كردند بر علماى اسالم پوشيده نماند كه عثمان سه روز بعد از حرب بازآمد و در اين مدت در 

غارى پنهان شده بود و قوت دل نداشت كه از آنجا بيرون آيد علم آن بود و شجاعت اين و چون حلوا بايست خوردن 

 كرد. خود پديد بود و هيچ كس طلب او نمىجمله مقدم بودند، و على 

 و اذا تكون كريهة يدعى لها
 

  و اذا يحاس الحيس يدعى جندب

 و چون ثابت شد كه على اعلم بود و اشجع و امامت او ثابت شد. بطالن امامت ديگران بوجه احسن ظهور گرفت.

  دليل دوازدهم

                                                 
1
 254/ 2وب و ارشاد القل 47/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 294/ 1و  44/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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وقت بود متابعت غير على نشايد كردن خاصه به مذهب خصم كه  ، باتفاق ميان ما و خصم و شهادت ابو بكر كه خليفه

بر منبر رفت و گفت: أقيلونى   پيامبرقائل است بخالفت وى بنابراين ابو بكر به يقين بحضور مهاجر و انصار به مقام 

ر ميان و لست بخيركم و على فيكم. بزعم خصم قبول كنيد پشيمانى مرا و حال آنكه من بهتر شما نيستم كه على د

شماست. پس خالفت وى بادله عقليه نبود زيرا كه نزديك خصم عقل حجت نيست و به نقل نيز نبود كه اگر بنقل بودى 

خالفى حاصل نيامدى ميان مهاجر و انصار و مع هذا خصم اين دعوى نكرد. پس باقى نماند الّا كه باختيار صحابه بود 

ا معزول كرد و از كار خالفت بيرون آمد، و ما را حاصل نيامد كه ثانى چنانكه صحابه اختيار كردند او را و وى خود ر

ما كانَ لَهُمُ  الحال او را خليفه كردند يا نه، و از كالم او معلوم شد كه امامت او از قبل امت بود، و حق تعالى گفت:

او گفت من بهتر از شما نيستم و اين  ( نيست مر ايشان را اختيارى، و اختيار از اين امت برداشت و نيز67)قصص  الْخِيَرَةُ

لفظ متناول هر صحابه شد و بايد كه هر صحابى از وى بهتر و بزرگتر و عالمتر باشد. و چون چنين باشد او مفضول بود 

يعنى كه على مستحق « و على فيكم»دون هر صحابى و صحابه بهتر از وى. پس تقدم او باطل باشد خاصه كه او گفت 

 ستعد اين امر و صاحب حق اينجاست و حاضر است در ميان شما او را اختيار كنيد.اين كار است و م

  دليل سيزدهم

ابو بكر داد و به مكه فرستاد و چون ابو بكر از شهر   به  پيامبر، چون سوره برائت نازل شد براى نبذ عهد مشركان 

م، و يقول لك: ال يؤدى عنك، اال أنت، أو رجل بيرون رفت جبرئيل آمد و گفت: يا رسول اللّه، ان اللّه يقرئك السّال

گويد مر ترا كه اداى اين  رساند خداى عزّ و جلّ و مى ، يعنى بدرستى و راستى كه به نزديك تو سالم مى«1» 1 منك

گفت: على، منى، و أنا من على. يعنى على از من است و   پيامبررسالت نكند از تو مگر تو يا مردى كه از تو باشد. 

بود سوار گردانيد و فرمود كه به عقب ابو بكر برو   پيامبراز على. و او را حاضر كرد و بر ناقه غضباء كه از آن  من

چون به او رسى سوره از او بستان و او را مخير گردان اگر خواهد با تو بيايد و اگر خواهد بازگردد، و گفت يا على چون 

عهد مشركان بينداز با اين عبارت: اركب يافتى الغضباء، و الحق أبا بكر،  به مكه رسى اين سوره را بر ايشان بخوان و

فخذ براءة من يده، و امض بها الى مكه، فانبذ بها عهد المشركين اليهم، و خير أبا بكر، بين أن يسير مع ركابك، او يرجع 

 الى.

ى و ببر به مكه و بشكن به ان عهد يعنى ناقه غضباى مرا سوار شو برس به ابو بكر و بستان سوره براءة از دست و

مشركان را به سوى ايشان و مختار ساز ابو بكر را ميان آنكه در ركاب تو باشد و به مكه آيد يا برگردد به سوى من. 

گفت خير است و احوال بازگفت ابو  چون امير المؤمنين به ابو بكر رسيد ابو بكر بترسيد و حالها تفحص كرد على 
                                                 

1
 كتاب اهل سنت. 73و الغدير به نقل  145/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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آمد گفت: يا رسول اللّه انك جعلتنى المر   پيامبربه وى تسليم كرد و بازگشت، و چون به خدمت بكر سوره براءة 

طالت االعناق اليه فلما توجهت له رددتنى عنه. گفت: اى رسول خداى بدرستى تو گردانيدى مرا اهل از براى كارى كه 

گردانيدى از آن آيا در حق من آيتى فرود آمد. ها دراز شده بود به سوى او پس چون توجه كردم مر آن را مرا بر گردن

گفت: نه و لكن االمين، هبط على عن اللّه تعالى، بانه ال يؤدى عنك، اال أنت، أو رجل منك، و على منى، و ال يؤدى 

 عنى، اال على.

گر تو يا مردى گفت آيتى نيامد اما جبرئيل امين بر من فرود آمد از پيش خداى تعالى و گفت كه اين رسالت ادا نكند م

قوت اسالم بود و صالح مسلمانان و فتح مكه  «2» 1از تو و على از من است و ادا نكند از من مگر على. و بدان نبذ عهد

بر آن ظاهر شد و اين مرتبه عظيم بود و مقامات رفيع امير المؤمنين را كه حق تعالى اليق نديد كه اين مرتبه و عزت 

 و سه مذهب بدين ناطق است. باشد، و كتب هفتاد غير او را

را بقا واجب بود و تغيرى در وى نباشد خاصه سنتى كه بنص الهى باشد كه تا   پيامبرو وجه استدالل آنكه سنت 

پس عزل ابو بكر تا به قيامت باقى باشد و تولى و توليت امير المؤمنين « و ال تجد لسنتنا تحويال»بقيامت خواهد بود كه 

( آيت به خلق رساند تا 9اشد. عجب از قومى كه او را خليفه دانند و خداى تعالى اليق نداست كه نه )تا به قيامت باقى ب

 را فرمود كه او را عزل كن و بدين عمل بزرگ على را نصب كن. پيامبربه واسطه جبرئيل 

  دليل چهاردهم

او آن چنان بود كه قبائل قريش چون از مكه هجرت خواست كردن على را در فراش خويش بخوابانيد، و   پيامبر، 

را از آن حال خبر كرد و گفت يا محمد اين طائفه  پيامبرجبرئيل نازل شد و   پيامبرجمله اتفاق كرده بودند به قتل 

على  پيامبررا خليفه خود كن و در فراش خويش بخوابان.  خواهند كه ترا بكشند و استيصال شريعت كنند على  مى

حال با وى بازگفت. امير المؤمنين گفت يا رسول اللّه اگر من به مقام تو بخسبم ترا امان باشد و  را حاضر كرد و اين 

گفت آرى من به سالمت باشم اگر تو بفراش من خواب كنى. امير   پيامبرنفس تو ايمن باشد و به سالمت باشد يا نه. 

، و آن روز منادى كرده بود در «1» 2رون آمدپنهان از مكه بي  پيامبرشب به مقام وى بخفت و  المؤمنين على 

از خانه بيرون آمد ابو   پيامبركس از اصحاب من از منزل خود بيرون نيايد. چون  ميان ياران كه امشب بايد كه هيچ

بكر را در راه ديد در ميان كوچه ايستاده گفت: يا ابا بكر نه منادى كرده بودم كه امشب هيچ كس از اصحاب من از خانه 

 بيرون نيايد.

                                                 
1
  نبذ عهد: نقض عهد و لغو پيمان.  
2
 848ص  4322ح  1661و مستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى باب  123/ 1و شواهد التنزيل حسكانى  69/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

68 

 

ابو بكر را با خود ببرد كه صالح در   پيامبرگفت بلى شنيدم اما قريش را مختلف االهواء يافتم بر ايشان حاضر بودم 

آن بود، و گفت يمكن كه قريش وى را در چوب و شكنجه كشند و او داللت به من كند. روز سوم نزد على فرستاد كه 

را بر هيچ كس اعتماد نيست بر دختران و اهل حرم خود در همه عالم الّا بر تو كه زنان و دختران مرا با خود بيار كه م

 طهارت و امانت و نفس پاك دارى.

از ميان آن جمله دشمنان به عقل و راى و كفايت خلقى عظيم از ميان دشمنان بيرون برد چنان كه هيچ ضرر به  على 

هيچ مدبرى را زهره آن نبود كه در راه زحمت به  اعت على شج كسى نرسد و هيچ كافرى بر ايشان ظفر نيافت و از

پياده از مكه هجرت كرد و به مدينه آمد و بقبا برسيد و امير المؤمنين با  ايشان دهد بقطع طريق يا مانند آن. على 

 به يك روز. پس چنانكه به اول هجرت على   پيامبربه مدينه رفتند در خدمت   پيامبرجمله اهل و عيال 

باقى ماند و منسوخ نگردد  پيامبربود بايد كه به آخر نيز قائم مقام و خليفه او باشد كه سنت   پيامبرخليفه و قائم مقام 

بود خليفه وى بر امت   پيامبردر خدمت  «1»1  تا به روز قيامت. ابو بكر در آن روز خدمتكار بود و چون مكاريان

يق نبود. چنانكه خليفه اول هجرت از شهرى به شهرى على بود بايد كه خليفه على بوده است و هيچ بشرى در اين كار ال

( تبديل نيايد گفتار نزد 28)ق   ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ كرد از خانه فانى به خانه باقى هم او باشد بحكم، آخر كه هجرت مى

 من.

  دليل پانزدهم

بايد رفتن و تبوك موضعى است در  را خبر داد كه ترا بغزاى تبوك مىاز غزاى حنين فارغ شد حق تعالى او  پيامبر: چون 

ديار روم. جبرئيل آمد كه آنجا حرب نباشد بدين سبب به على محتاج نيست كه ايشان با تو صلح كنند و رضاى تو 

ه غائب گردد از مدين پيامبرحاصل نمايند، و منافقان مدينه و اعراب كه در حوالى مدينه بودند بر آن بودند كه چون 

شد و  مدينه را غارت كنند و عورات و اطفال مهاجر و انصار را اسير كنند و تاراج نمايند و اين سبب خرابى دين مى

فرمايد كه على را در مدينه بگذار و  اهل اسالم. و چون چنين بود جبرئيل گفت اللّه تعالى مى «2» 2 فساد و بدنامى عرض

( بتحقيق كه شما 13)حشر   لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِی صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ فظ دين و اسالم را:او را خليفه خود گردان رعايت ح

خواهد كه  تريد در هيبت و ترس در دلهاى ايشان از نزد خداى. و جمعى عظيم منافقان در ميان شمااند حق تعالى مى سخت

چون از جبرئيل اين حال استماع كرد چند روز   پيامبربدانند.  منافقان را از مؤمنان تميز كند و مؤمنان نفاق ايشان

كرد مردم را بزحمت و منادى بغزاى تبوك. بسيارى خلق ابا كردند و تقاعد نمودند و تكاهل و جمعى تعلل  تحريص مى

                                                 
1
 دهد. مكاريان: كرايه دهنده، كس كه اسب و شتر و ساير چهارپايان را به كرايه مى.  
2
 عرض: ناموس و آبرو.  
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مع هذا ما را با شويم و  ها و اگر ما بسفر رويم جمله تلف مى آوردند كه تابستان است و گرماى عظيم و وقت ارتفاع ميوه

 عدو قوّت قتال نيست.

از مدينه بيرون رفت. و منافقان  شايعا نصبى روشن و «3»1 على را به نيابت و خالفت خود نصب كرد ذايعا  پيامبر

زدند  ساختند و هر يكى در شأن على طعنه مى خواستند كه على از مدينه برود تا ايشان مراد خود حاصل كنند اراجيف مى

م ايشان اين بود كه محمد على را كه در مدينه بازگذاشت و خليفه خود كرد نه از محبت بود بلكه آن را از و غايت كال

 جهت آن كرد كه از او سير شده و او را به دشمنى گرفته و سايه على بر وى گران آمده.

 ت بدين عبارت.برفت و حالها با او بگف پيامبرامير المؤمنين على اين حال بشنيد و برخاست و به عقب 

ارجع يا أخى الى مكانك، فان  :يا رسول اللّه، ان المنافقين يزعمون، أنك انما خلفتنى استثقاال، و مقتا، فقال له النبى 

المدينة ال تصلح، االبى، أو بك، فأنت خليفتى فى أهلى، و دار هجرتى، و قومى، أما ترضى ان تكون منى، بمنزلة هارون 

اند اين را كه تو  . يعنى اى رسول خدا به درستى و راستى كه منافقان گمان كرده«1» 2 نبى بعدىمن موسى، اال أنه ال 

گذاشتى مرا از روى ثقل و گرانى و اهانت. پس گفت مر او را نبى كه بازگرد اى برادر من بسوى مكان خود پس به 

ن و سراى هجرت من و قوم من، آيا راضى درستى كه مدينه صالحيت ندارد مگر بمن يا بتو پس تو خليفه منى در اهل م

 نيستى كه باشى از من به منزله هارون از موسى مگر آنكه بعد از من نبى نيست.

رَبِّ اشْرَحْ لِی  براى خالفت او زيرا كه هارون خليفه موسى بود به آيات قرآن، قال: پيامبرو اين نص صريح است از 

لْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی* يَفْقَهُوا قَوْلِی* وَ اجْعَلْ لِی وَزِيراً مِنْ أَهْلِی* هارُونَ أَخِی* اشْدُدْ بِهِ صَدْرِي* وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِي* وَ احْلُ

( يعنى اى پروردگار روشن گردان براى من )و يسر لى( يعنى آسان كن كار 26تا  33)طه   أَزْرِي* وَ أَشْرِكْهُ فِی أَمْرِي

فهمند سخن مرا و بگردان مرا وزيرى از اهل من هارون كه برادر من است و شريك كن مرا و بگشاى گره زبان مرا تا ب

 او را در امر من. و حق تعالى بجواب گفت:

( بتحقيق كه داده شد به تو مسئول ترا اى موسى. و هارون اگر زنده بودى بعد از 37)طه   قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى

ر حال حيات موسى زيرا كه دعاء و التماس موسى وى را عام است و مطلق على كل موسى عزل او جائز نبودى و نه د

ثابت شد و حجت و فعل  بنابراين نص امامت على  «.اوتيت سؤلك يا موسى»حال و اجابت حق تعالى هم عام است 

 سنت است تا روز قيامت. پيامبر

  دليل شانزدهم

                                                 
1
  ذايع: آشكار، شايع.  
2
 به نقل مناقب ابن مغازى و مسند احمد 267و اسرار االمامة  419/ 3و  336/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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نهاد و به موضعى رسيد كه آن را غدير خم خوانند و آن گودى بود  حجة الوداع كرد و روى به مدينه  پيامبر: چون 

كه آنجا آب جمع شدى در وقت آمدن سيالب و آن روز آن موضع نه جاى بود كه آنجا نزول كنند كه محل گرماى 

 عظيم بود.

وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  آمد و آيت آورد: جبرئيل 

( يعنى اى رسول برسان بخلقان آنچه فرود آمد به تو از جانب پروردگار تو يعنى خالفت و امامت 71)مائده   مِنَ النَّاسِ

شمنان انديشه مكن كه خداى كه اگر نكنى پس به تحقيق چنان است كه اصال اداى رسالت نكرده باشى و از د على 

خائف بود از مخالفان و منافقان صحابه زيرا كه ايشان اظهار عداوت  پيامبردارد ترا از شر آدميان. و  تعالى نگاه مى

 از شر ايشان بكرد. پيامبرترسيد حق تعالى ضمان حفظ  از ايشان مى پيامبرو  كردند با على  مى

آنجا فرود   پيامبررند خلق متفرق شوند در بوادى و قبائل بالد و واليت. و غدير موضعى بود كه چون در آنجا بگذ

هاى  خالئق حاضر شدند بفرمود تا پاالن« الصالة جامعة»فرود آمدند منادى فرمود كه  پيامبرآمد و مسلمانان بر حوالى 

 شتر بر هم نهادند.

يش بر پاى داشت و خطبه بخواند و چون از را با خود آنجا برد و دست راست خو بر آنجا رفت و على   پيامبر

 حمد و ثنا فارغ شد گفت.

اى قوم: انى دعيت، و يوشك أن اجيب، و قد منى خفوق، من بين اظهركم، و انى مخلف فيكم الثقلين: ما ان تمسكتم بهما 

ت اى قوم من دعوت كرده . گف«1»1  لن تضلوا، كتاب اللّه، و عترتى و اهل بيتى، فانهما لن يفترقا، حتى يردا على الحوض

شدم به نزديك خداى و نزديك است كه آن دعوت به اجابت مقرون گردد و به تحقيق كه وقت غائب شدن ستاره من 

ام در ميان شما دو گروه را كه اگر باين دو گروه دست زنيد و  رسيد در ميان ظاهرتران شما و بدرستى كه من گذارنده

كتاب خداى تعالى كه قرآن است و ديگرى خويشان من كه اهل بيت منند و  تمسك جوئيد هرگز گمراه نشويد يكى

پس آواز برآورد بلند و گفت: أ  بدرستى كه اين هر دو از هم جدا نشوند تا وارد شوند بر من به نزديك حوض كوثر.

هاى شما پس  شما بنفس لست أولى بكم، منكم، بانفسكم، فقالوا: اللهم بلى، فقال لهم على النسق. آيا من اولى نيستم از

را بدست خود گرفته بود و از زمين برداشته تا  گفتند بلى پس گفت مر ايشان را بر همان نسق. و هر دو بازوى على 

 ظاهر شده بود. پيامبرهاى  بحدى كه سفيدى زير بغل

                                                 
1
  با كمى اختالف 385/ 21 و بحار االنوار 176/ 1ارشاد مفيد .  
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. «1» 1 نصره، و اخذل من خذله و گفت: فمن كنت مواله، فهذا على مواله، اللهم وال من وااله، و عاد من عاداه، و انصر من

هر كه را من موال و مقتداى او بودم پس اين على موال و مقتداى اوست بار خدايا دوست دار هر كه على را دوست دارد 

و دشمن دار هر كه على را دشمن دارد و نصرت كن هر كه على را نصرت كند و فروگذار هر كه على را فرو گذارد و از 

ها در دستارها پيچيده بودند در پايه منبر، و  ه خيمه رفت و گرماى آفتاب به حدى بود كه مردم پاىمنبر فرود آمد و ب

اى برابر خيمه بزدند و  نماز به جماعت گذارد و فرمود كه خيمه  پيامبربه خيمه رفت بانك نماز بگفتند.  پيامبرچون 

منزل جمله بر على سالم كنند به امامت و با امير دست على گرفت و در آنجا بنشاند و منادى فرمود كه حاضران آن 

المؤمنين بيعت كنند. جمله مهاجر و انصار بيامدند و بر وى بيعت كردند، و از آن جمله عمر خطاب بسيار حكايت گفت و 

 تهنيت بداد و از آن جمله گفت.

مبارك باد يا على گرديدى موالى  بخ بخ يا على، اصبحت موالى و مولى كل مؤمن و مؤمنة الى يوم القيمة. مبارك باد

من و موالى هر مؤمن و مؤمنه تا روز قيامت، و چون مردان فارغ شدند زنان را بفرمود تا بيعت كردند، و بيعت كردن 

زنان چنان بود كه امير المؤمنين بفرمود تا طشتى پرآب كردند و او دست در آن طشت نهاد و بر در خيمه بنهاد زنان 

 گرديدند و آن بيعت ايشان بود. نهادند و بازمى كردند بامامت و زنان مؤمنين دست در آن طشت مى مى آمدند و سالم مى

و حسان بن ثابت گفت: يا رسول اللّه ائذن لى أن اقول فى هذا المقام: ما يرضيه اللّه تعالى. اى رسول خداى اذن ده مرا كه 

گفت: يا حسان، على اسم اللّه. حسان بر پشته بايستاد  پيامبرى. بگويم در اين مقام چيزى كه راضى شود از آن خداى تعال

گفت: ال يزال،   پيامبرو خلقى بسيار جمع شدند ابياتى چند بر ايشان خواند چنانكه ذكر آن بيايد. چون فارغ شد از انشاء 

قدس باين نصرتى كه  يا حسان مؤيدا بروح القدس، من نصرتنا بلسانك. يعنى هميشه باشى توفيق يافته يا حسان بروح

چون بوحى الهى عواقب كار ايشان دانست دعا مشروط كرد بلفظ من و مطلق نگفت، و  پيامبركردى ما را بزبان خود. 

يا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ  همچنين چون عاقبت كار زنان معلوم بود حق تعالى مقيد و مشروط گفت نه مطلق:

( يعنى اى زنان پيغمبر نيستيد شما چون يكى از زنان ديگر اگر بپرهيزيد، و چون طهارت و عصمت 32)احزاب   قَيْتُنَإِنِ اتَّ

و بقاى ايمان و صالحيت امير المؤمنين على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم معلوم بود آية مثوبت ايشان مطلق 

 نازل شد نه مشروط كما قال تعالى.

إِنَّا نَخافُ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً* إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراً*   نَ الطَّعامَ عَلىوَ يُطْعِمُو

)دهر  نَضْرَةً وَ سُرُوراً* وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً* فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ

 (.8تا  12

                                                 
1
  و الغدير جلد اول 4333ح  1808باب  917و ... و مستدرك الصحيحين ص  144/ 3شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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دهيم از جهت  دهند به محبت حق مسكينان و يتيمان و اسيران را اين است و جز اين نيست كه طعام مى يعنى طعام مى

وردگار خود روزى كه ترس و گران باشد. ترسيم از پر خواهيم از شما جز او شكر، و بدرستى كه ما مى رضا بخدا و نمى

حالى و شادمانى، و  پس نگاه داشت خداى تعالى ايشان را از شر آن روز و مالقى ساخت ايشان را به تازگى و خوش

 مكافات داد ايشان را به واسطه صبرى كه كردند بهشت و حرير آن را.

  دليل هفدهم

( يعنى صاحبان 6)احزاب   بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ  ضُهُمْ أَوْلىوَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْ ، قال اللّه تعالى:

رحم بعض ايشان اولى از بعض ديگراند اولى بود از غيرى. امير المؤمنين هم رحم بود و هم مهاجر و هم مؤمن. اما دليل 

 شهور از نقل مخالف و مؤالف.بر ايمان وى سوره هل اتى و امثال آن و حديث م

قال: شكوت آل رسول اللّه حسد الناس الى، فقال: أما ترضى أن تكون رابع اربعة، اول من يدخل الجنة، أنا،  عن على 

و أنت، و الحسن، و الحسين. شكايت كردم به سوى رسول خداى از حسد مردم پس گفت مرا آيا راضى نيستى كه بوده 

كسى كه داخل بهشت شود منم و تو و حسن و حسين عليهم السّالم، و بدعوى خصم او از  باشى چهارم چهار كس اول

مشتاق است بهشت به  «1» 2«سلمان اشتاقت الجنة الى ثلث، على، و عمار، و». و حديث صحيح «1»1 عشره مبشره بود

 سه كس على و عمار و سلمان.

. و عباس اگر چه رحم بود ليكن «2» 3 گفته شود ان شاء اللّهو ابو بكر به نزد ما مستحق نيست كه مهاجر نبود چنانكه 

  پيامبرمهاجر نبود زيرا كه وى از طلقاى بدر بود. چون ايمان و هجرت و رحم وى ثابت شد و در وى جمع وى بمقام 

( يعنى هر كس كه حكم نكند به آنچه 48ده )مائ  وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ اولى بود از غيرى:

 فرستاده خداى تعالى پس آنان كافرانند.

  دليل هجدهم

( و در روز 54)آل عمران  «3»4  فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ، قال اللّه تعالى:

ى اين آية فرستاد يعنى بگوى اى محمد مر نصارى را كه، بيائيد تا بخوانيم فرزندان ما را و فرزندان شما مباهله حق تعال

 گويان. را و زنان ما را و زنان شما را و ما خود بيائيم و شما خود بيائيد پس بگردانيم لعنت و نفرين خداى را بر دروغ

                                                 
1
 .آمده است 338و  216و  197/ 32دانند كه اسامى آنها در بحار  اهل سنت با تمسك به يك روايت جعلى ده نفر از اصحاب پيامبر )ص( را اهل بهشت مى.  
2
 935ص  4721ح  1843و مستدرك الصحيحين باب  106/ 3فضائل الخمسة .  
3
رسد رفتن اينها به مدينه علتى باالتر از اينها داشته است  در باب هفتم مؤلف گفته قصد ابو بكر از رفتن به مدينه ازدواج با حضرت فاطمه )س( بوده است اما بنظر مى.  

 بود.و آن بهم زدن برنامه هجرت 
4
  و تفاسير شيعه و سنى ذيل آيه شريفه 419/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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على باتفاق جمله مفسران. و باتفاق عالمان ابو بكر و عمر در مباهله  اند و نساء فاطمه و انفسنا ابناء اينجا حسن و حسين

كس نبود و نشايد كه داعى و مدعو يك كس باشد پس انفسنا اينجا غير  نبودند، و مراد از انفسنا جز على  پيامبر

خاصه با جنبى پس كند، و نيز فصل ميان چيزى و نفس او روا نبود  باشد. و نيز كه عطف داللت بر مغايرت مى پيامبر

 نفس غير داعى بود، و باتفاق جز على كسى ديگر با وى در مباهله نرفت از مردان جز حسن و حسين.

گفت: يا على نفسك نفسى، و دمك دمى، و لحمك لحمى. اى على نفس تو نفس من است و خون تو خون   پيامبرو 

نه شايد كه ابو بكر  پيامبراست با وجود نفس  مبرپيامن است و گوشت تو گوشت من است. چون ثابت شد كه على نفس 

( يعنى هر كه مؤمن 1)حجرات   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ جويند:  و عمر خالفت كنند يا تقدم

 تقدم نجويد به هيچ حال. بود بر خدا و رسول 

  دليل نوزدهم

( يعنى اين 55)مائده  «1»1  يُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَإِنَّما وَلِ :

داشتند نماز را و  است و جز اين نيست كه اولى بتصرف در امر شما خداست و رسول خدا و آنان كه ايمان آوردند و بپاى

اند. باتفاق از دور آدم الى يومنا هذا بشرى در ركوع زكاة نداد الّا على. و اين  كننده بوده ادند زكاة را در حال كه ركوعد

كرد چون بركوع رفت سائلى بيامد و از وى سؤال كرد آن حضرت  نماز مى  پيامبرحال چنان بود كه على در مسجد 

 ت.اشارت كرد به انگشترى كه در انگشت بنصر داش

اند نماز سنت بود و  جار اللّه العالمه گويد كه عادت على چنان بود كه انگشترى در دست راست داشتى. و چنانكه گفته

اند و شيئين، و  صدقه سنت بود و اگر نه فرضين بودند ليكن تداخل فرضين اينجا الزم نيايد زيرا كه ايشان غيرين

. ولىّ در آية متصرف است در كار دين و قيم بكار اسالم و هر كه انگشترى فراخ بود سائل از انگشت او بيرون كرد

 متصرف دين بود بنص حق تعالى و قيم بكار بندگان ال بد كه وى امام باشد و متصرف كار.

  دليل بيستم

الثا به اول رايت روز خيبر به ابو بكر داد، و ثانيا به عمر داد، و ث  پيامبر، از روايت مخالفان و شيعه مشهور شد كه 

در خشم شد و گفت: و   پيامبرعمر و عاص داد و هر يكى از ايشان منهزم بازآمدن و رايت را منكوب بازآوردند. 

بخداى سوگند كه  «2»  2اللّه ألعطين الراية غدا رجال، يفتح اللّه على يديه، يحب اللّه، و رسوله و يحبه اللّه، و رسوله

                                                 
1
  و تفاسير شيعه و سنى ذيل آيه شريفه 5/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
  به نقل صحيح بخارى 183/ 2و فضائل الخمسة  128/ 13و  163/ 11شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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دارد خداى را و  داى تعالى بدست او اين قلعه را فتح كند مردى كه دوست مىبخواهم داد رايت را فردا بمردى كه خ

 دارد او را خداى و رسول خداى. دوست مى

گفت: اين على بن ابى طالب. گفتند  پيامبررايت بديشان دهد چون روز شد   پيامبرجمله صحابه به اميد آن داشتند كه 

كس بفرستاد و   پيامبركند چشم او. و  ايت دارد چشم او يعنى درد مىيعنى او را در شك« يشتكى عينه»يا رسول اللّه 

 كرد آب دهن خود را در چشم او انداخت در حال نيك شد رايت به او داد. او را حاضر

گفت: اقاتلهم، حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الى االسالم، و أخبرهم  على 

ليهم من حق اللّه فيه، فو اللّه أن يهدى اللّه بك رجال و احدا، خير من أن يكون لك، حمر النعم. يعنى حرب بما يجب ع

به نزديك ايشان پس  «1»1 اند كنم با ايشان تا آنكه شوند مثل ما. گفت آيا روان شد بر رسوالن تو تا آنكه ما بين مى

آنچه واجب است بر ايشان از حق خدا در آن پس سوگند بخدا كه  بخوان ايشان را به سوى اسالم و خبر ده ايشان را به

هاى بزرگ، و بر اين حديث اجماع اهل  هرآينه اگر هدايت دهد خداى به سبب تو مردى را بهتر بود كه ترا باشد نعمت

ايشان و  بر پيامبرو خشم و غضب خداى و  قبله است و اين دليل است بر عزل ابو بكر و عمر و نصب امير المؤمنين 

 صدق و محبت خداى تعالى مر على را.

  دليل بيست و يكم

، خالفت ابو بكر به بيعت بود و بيعت باطل، زيرا كه اگر بيعت داللت امامت بودى جمله بنو اميه ائمه بحق بودندى، و 

ت كنند، و نيز فرضا همچنين يزيد لعين هم خليفه بحق بودى، و نيز يمكن كه بيعت به كافرى كنند يا بر دزدى ده كس بيع

گردد. و نيز اين طائفه كه بيعت  شود چگونه شايد كه خالفت ميان عالمان به بيعت منعقد مى ميان دو كس بيعت منعقد نمى

كردند از بهر نفس خويش رضا دادند و بيعت كردند نه از بهر ديگران هر كه بر آن انكار كند آن باطل بود زيرا كه بيعت 

نبوده است. و نيز ابو بكر گفت: أقيلونى، و لست بخيركم. اگر نص بودى اين كالم از وى كفر بودى  پيامبربه قول خدا و 

، و چون بيعت باطل شد امامت ابو بكر باطل شد و به بطالن امامت او اثبات امامت پيامبرزيرا كه رد بود بر خداى و 

 .على 

  دليل بيست و دوم

وصيت  بى  پيامبرهيچ كشته شد، و به مذهب خصم  ورى انداخت و عثمان بى، ابو بكر وصيت به عمر كرد و عمر با ش

رحلت كرد. اگر ابو بكر بر حق بود عمر و عثمان بر باطل بود، و اگر ايشان بر حق بودند ابو بكر بر باطل بود، و ال بد 

                                                 
1
كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود انفذ على رسلك را اشتباه ترجمه كرده است ترجمه حديث اين است: برو بر طريقـت و راهـت تـا    مؤلف اين قسمت از حديث را .  

 فرود آيى به ايشان.
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ميان ايشان مخالفتى حاصل است كه مكلف را بر ايشان اقتدا بايد كردن و اقتدا بر هر يكى ضد اقتداست به ديگرى و 

 كردند. پيامبرمخالفت   شد. پس معلوم شد كه هر سه باطل بودند و على بر حق زيرا كه هر سه

و اين دليل بعينه بطالن مذهب ايشان است كه ابو حنيفه با ديگر ائمه در مسائل بسيار مخالفت دارد و شافعى همچنين و 

ن است و هيچ كدام از ديگرى اولى نيست پس بايد جمله بر باطل باشند، تصحيح قول هر يكى ابطال حجت و اقوال ديگرا

گفت و هيچ مخالفت ميان  و ائمه شيعه دوازده تن بودند آخر ايشان بعينه همان گفت كه اول ايشان امير المؤمنين 

تعالى باشد در آنجا ايشان ظاهر نشد هر چه از نزديك خداى بود در آن خالفى و تفاوتى نباشد و هرچه نه از نزد خداى 

( 84)نساء  أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً اختالفى باشد كما قال اللّه تعالى:

 اختالف بسيار.اند قرآن را كه اگر از نزديك غير خدا باشد هرآينه يافتندى در آن  يعنى آيا تفكر نكرده

  دليل بيست و سوم

دعا كرد كه: اللهم آتنى باحب خلقك   پيامبرمرغ بريانى ام ايمن فرستاده بود   پيامبر، انس روايت كرد از براى 

ترين خلق ترا به نزديك تو تا بخورد با من اين  . يعنى اى بار خدا بفرست بمن دوست«1» 1اليك، ليأكل معى، هذا الطير

ند كه عايشه و حفصه و هر زنى به پدر و قبيله خويش كس فرستاد تا حاضر شوند حكم بر آن بود كه ايشان مرغ را. گوي

در حاجتى است و على را   پيامبرگفتم كه  سه نوبت بيامد و من مى حاضر شوند. انس گويد كه على 

گفت يا رسول اللّه  آمدى على  گفت يا على چرا دير پيامبررفت.   پيامبرگردانيم تا نوبت سوم در پيش  بازمى

در حاجتى است. با انس گفت: چرا چنين كردى. گفت يا  پيامبرگفت كه  اين نوبت سوم است كه آمدم و انس مرا مى

گفت: ان الرجل يحب قومه. اين مرد دوست  پيامبررسول اللّه دعاى تو شنيدم خواستم كه شخصى از انصار حاضر شود. 

اين روايت هيچ كس خالف نكرد، چون باتفاق او احب الخلق الى اللّه است بايد كه مقدم باشد دارد قوم خود را. در  مى

 احب الخلق الى اللّه است.  پيامبرچنان كه 

  دليل بيست و چهارم

، امامت ابو بكر و عمر باختيار صحابه بود و اختيار باطل زيرا كه امامت ركنى عظيم است در كار دين به ازاء نبوت و 

 مقابل كل رسالت كما قال اللّه تعالى:در 

( يعنى اگر نكنى اين كار پس چنان است كه نه رسانيده باشى رسالت او را. پس 71)مائده   وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ

وا بود، و اگر گويند كه نيز ر پيامبراختيار امام روا بود اختيار  نشايد كه معظم امور دين باختيار خلق باشد زيرا كه اگر

 را معجزه بايد ما گوئيم كه امام را نيز عصمت و نص باشد. پيامبر
                                                 

1
 215/ 18و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  73/ 3و  318/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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( 67)قصص  وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ و وجه دوم، حق تعالى نفى اختيار خلق كرد حيث قال:

 كند آنچه خير ايشان در آن است. تيار مىخواهد و اخ كند آنچه مى يعنى پروردگار تو خلق مى

( يعنى 154)اعراف  قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا  وَ اخْتارَ مُوسى و وجه سوم، موسى با درجه نبوت هفتاد تن را اختيار كرد:

 گشتند: اختيار كرد موسى از قوم خود هفتاد مرد را از جهت ميقات ما. پس هر هفتاد تن مستحق عقوبت و صاعقه

( يعنى گرفت ايشان را صاعقه به سبب ظلم ايشان. و غرض حق تعالى از اين قصه 152)نساء   فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

بازگفتن تنبيه است بدين معنى تا عاقالن بدانند كه خلق را هيچ اختيارى نيست در كار دين و شريعت بلكه بر بندگان 

( يعنى آنچه آورده است 7)حشر  ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا چنان كه فرموده: امتثال امر و نهى است

رسول به شما پس بگيريد او را و آنچه نهى كرده است شما را از آن پس بازايستيد، و چون اختيار خلق باطل شد باقى 

 المؤمنين و اوالد او را عليهم السّالم.نماند اال نص و عصمت و نيست اين امر امير 

  دليل بيست و پنجم

  ، حديث متلقى بقبول طوايف كه: مثل أهل بيتى، كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجى، و من تخلف عنها غرق، و هوى
س . يعنى مثل اهل بيت من همچو مثل سفينه نوح است هر كس كه آمد در آن يعنى سوار شد نجات يافت و هر ك«1»1

كه بازماند از آن سفينه يعنى در آن نرفت غرق شد و فرو رفت. مراد از اين حديث آن است كه هر كه تمسك به واليت 

اهل بيت كرد ناجى شد و هر كه از ايشان دور شد هالك گشت چنانكه قوم نوح، و اين نصى است صريح بر آنكه شيعه 

اند  حاالن على شيعتك هم الفائزون. اى على شيعه تو ايشان خوشگفت: يا   پيامبراند و از اينجاست كه  از اهل بهشت

( پس چيست 32)يونس   فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ چون تمسك به ايشان سبب نجات است بديگران سبب هالك باشد:

 بعد از حق مگر گمراهى كه به مذهب او دليل خطاب حق است.

  دليل بيست و ششم

گفت: انى تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، أحدهما أعظم من اآلخر،   پيامبراى طوائف ، و باتفاق علم

كتاب اللّه، حبل ممدود من السماء الى االرض، عترتى أهل بيتى، و لن يفترقا، حتى يردا على الحوض، انظرونى تخلفونى 

كه اگر تمسك جوئيد به اين دو هرگز گمراه نشويد يكى  ام در ميان شما دو گروه را . يعنى من گذارنده«1»2 فيها

بزرگتر از ديگرى اول كتاب خداى كه ريسمانى است كشيده از آسمان تا به زمين و ديگر خويشان من كه اهل بيت 

 اند و اين دو از هم جدا نشوند تا اينكه وارد شوند بر من نزديك حوض. من

                                                 
1
 167/ 1ج البالغه ابن ابى الحديد و شرح نه 295/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
2
  با كمى اختالف 308/ 2بنقل از سنن ترمذى  53/ 2فضائل الخمسة .  
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 بر سر آبى فرود آمد و خطبه بخواند و حمد و ثناى خدا بگفت پس گفت.ميان مكه و مدينه   پيامبرزيد ارقم گفت 

يا أيها الناس، انما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى، فاجبت، و أنا تارك فيكم الثقلين، كتاب اللّه، فيه الهدى و النور، 

اى مردم نيستم من مگر از جنس بشر . «2»  1فخذوا كتاب اللّه، و استمسكوا به، و أهل بيتى، اذكركم اللّه فى اهل بيتى

ام در ميان دو  نزديك شد كه بيايد به من رسول پروردگار من يعنى ملك الموت پس من اجابت او كنم و من گذارنده

گروه را كتاب خداى تعالى را كه در او هدايت و نور است پس بگيريد كتاب خداى را و درآويزيد به آن و در اهل بيت 

 دهم در باب اهل بيت من و از تمسك به ايشان، پس ترك ديگران الزم آمد. شما مىمن و خدا را بياد 

  دليل بيست و هفتم

. يعنى «3»  2گفت: ال يزال االسالم عزيزا الى اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش  پيامبر، جابر بن سمره روايت كند كه 

رد باشد همه از قريش و روى: ال يزال أمر الناس ماضيا ما كه واليت كار ايشان بدوازده م هميشه اسالم عزيز بود مادامى

كه واليت كار ايشان بدوازده مرد  والهم باثنی عشر رجال كلهم من قريش، يعنى هميشه كار مردم ساخته بود مادامى

اد كرده. ام باشد، و هر كه امام دوازده گفت جز على و اوالد او را نگفت و او را الزم شد به قول خصم كه در مصابيح اير

  . يعنى«4»3 عطيه گفت: بعث رسول اللّه جيشا، فمنهم على، فسمعته و هو رافع يديه، يقول: اللهم ال تمتنى حتى ترانى عليا

در حالى كه دست بدعا برداشته بود و   پيامبربرانگيخت رسول خداى لشكرى كه على در ميان او بود پس شنيدم از 

 ى را بمن نمائى.گفت خدايا مميران مرا تا عل مى

 .«1»  4گفت مر على را، أنت منى، و أنا منك  پيامبربراء بن عازب روايت كرده كه 

يعنى تو از منى و من از تو، و هم براء عازب گفت: رأيت النبى، و الحسن بن على على عانقه، يقول اللهم انى احبه، 

دارم او را پس تو نيز  گفت خدايا من دوست مى د و مىفاحبه. گفت ديدم پيغمبر را و حسن بن على بر گردن او سوار بو

دارم و  گفت خدايا من او را دوست مى «2»  5وى را دوست دار. و در حق حسين گفت: اللهم انى أحبه، و احب من يحبه

 دارم كسى را كه او را دوست دارد. دوست مى

و يقبل على الناس مرة و عليه اخرى و هو يقول: ان ابن زعره گفت: رأيت النبى على المنبر و الحسن بن على الى جنبه و ه

را بر منبر و حسن بن  . گفت ديدم پيغمبر «3»6  ابنى هذا سيد و لعل اللّه أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

                                                 
1
  بنقل از صحيح مسلم در باب فضائل امير المؤمنين عليه السّالم 52/ 2فضائل الخمسة .  
2
 365/ 36و بحار  314/ 2دالئل الصدق .  
3
 243و  243/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
4
 243و  243/ 2ناقب ابن شهر آشوب م.  
5
 315و  298/ 43بحار .  
6
 1906باب  4863ح  962و مستدرك الصحيحين ص  286/ 1. البته كلمه عظمتين را ندارد و طرائف 24/ 4مناقب ابن شهر آشوب .  
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كرد مرتبه ديگر و  كرد به مردم يك مرتبه و روى به حسن مى در پهلوى او بود و آن حضرت روى مى على 

ت بدرستى كه اين پسر من سيد و بزرگ است و اميد است كه خداى تعالى به صالح آورد به او ميان دو گروه گف مى

ايشان ريحانان  «4»1 فرمود: در حق حسن و حسين )هما ريحانتان فى الدنيا(  پيامبربزرگ از مسلمانان. ابن عمر گفت 

 حسن و حسين كرده گفت:روى به فاطمه و   پيامبراند در دنيا. زيد ارقم گفت:  من

ام با كسى كه با ايشان محاربه كند و بصلحم با كسى كه با  كننده أنا حرب لمن حاربهم، و سلم لمن سالمهم. من حرب

 ايشان به صلح باشد.

عن ابن ربيعة ان العباس دخل على رسول اللّه مغضبا و أنا عنده، فقال ما أغضبك يا عباس، قال ما لنا و لقريش اذا 

هم تالقوا بوجوه مستبشرة، و اذا لقونا لقونا بغير ذلك، فغضب رسول اللّه حتى احمر وجهه، ثم قال: و الذي نفسى تالقو

 .«1» 2 حتى يحبكم للّه و لرسول اللّه، ثم قال أيها الناس من اذى عمى فقد اذانى بيده ال يدخل قلب رجل االيمان

اى عباس گفت چه  د او بودم پس گفت چه چيز ترا غضب آوردهيعنى عباس درآمد به نزد رسول خداى غضبناك و من نز

هاى گشاده مالقات كنند و هرگاه بما مالقات كنند نه به  كار است قريش را با ما كه هرگاه كه با هم مالقات كنند بروى

در غضب شد تا بحدى كه رنگ آن حضرت سرخ گشت پس گفت بخداى كه نفس من به   پيامبرآن وجه باشد. پس 

رت اوست كه داخل نشود ايمان در دل مرد تا دوست ندارد شما را براى خدا و از براى رسول خدا پس گفت اى مردم قد

 هركه بيازارد عم مرا پس به يقين مرا آزرده باشد.

اين جمله احاديث از روايت مخالفان است و در صحيح بخارى و مصابيح مسطور است و خصم داللت سازد بدين حديث 

 .امير المؤمنين بر خالفت 

  دليل بيست و هشتم

على را گفت: أنت منى، و أنا منك، يعنى تو از منى و من از تو. و عمران بن   پيامبر، براء بن عازب روايت كرد كه 

، و هو ولى كل مؤمن. بدرستى كه على از من است و من از او «2» 3 گفت: ان عليا منى، و أنا منه پيامبرحصين گفت كه 

فرمود: من كنت مواله، فعلى مواله، واليت   پيامبرى و پيشواى هر مؤمن است. زيد بن أرقم روايت كرد كه و او ول

 عام است در حق جمله عالميان پس بايد كه واليت على نيز عام باشد.  پيامبر

                                                 
1
 316/ 43و بحار االنوار  83/ 4مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 165/ 3به نقل اسد الغابة  184اسرار االمامة و  1072ص  2215مستدرك الصحيحين باب .  
3
 250/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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يعنى على از من است فرمود: على منى و أنا من على، و ال يؤدى عنى الّا أنا و على.   پيامبرجيش بن جناده گفت كه 

 و من از على و ادا نكند از من مگر من و على.

شرعى   پيامبراداى شريعت كنند و تقدم بر عالميان، و يا از   پيامبربنابراين نرسد ابو بكر و عمر را كه با وجود 

ثل خويش چنان كه ميان داد هر يكى را با م بخلق رسانند به اسم نيابت، و همچنين چون ميان مهاجر و انصار برادرى مى

ابو بكر و عمر، و ميان طلحه و زبير، و ميان ابو ذر و سلمان و على را ترك كرد. در ميانه على بگريست و گفت يا 

، تو برادر منى در دنيا و «3»1 گفت: أنت أخى، فى الدنيا و اآلخرة پيامبررسول اللّه چرا به برادرى ندادى مرا با كسى 

 آخرت.

چرا گذاشتى على را و با كسى   ، يعنى«4»2  فت: يا رسول اللّه لم تركت عليا، فقال: ما آخرته الّا لنفسىو گويند عباس گ

 گفت نگذاشتم او را مگر براى نفس خود كه برادر خود كنم. پيامبربرادرى نكردى پس 

كردمى  ه هرگاه سؤال مى. بودم چنانك«1» 3 : كنت اذا سألت عن رسول اللّه أعطانى، و اذا سكت ابتدانىو عن على 

 ببخشودى به من مطلوب مرا او هرگاه خاموش شدمى آن حضرت ابتدا به سخن كردى.  پيامبراز 

در روز طايف على را بخواند پس   پيامبر. بدرستى كه «2» 4 و عن جابر: ان الرسول دعا عليا يوم الطائف، فانتجبه

بناى مسجد كرد و صحابه را گفت جمله درهاى   پيامبراندكى بودند به مدينه آمد صحابه  پيامبربرگزيد او را، و چون 

دست باشيد و از احوال يكديگر اطالع يابيد. چون اسالم قوت گرفت جبرئيل فرود  خانه را به مسجد گشايند تا شما يك

يستطرقه غيرى، و غيرك.  گفت: ال يحل الحد پيامبر. «3»  5و على پيامبرآمد بفرمود كه جمله درها را برآوردند الّا از آن 

 حالل نيست احدى را كه راه به مسجد كند غير من و تو.

و بر اين جمله اخبار كه از كتب مخالفان نقل كردم « انت منى، و أنا منك»با على گفت  پيامبربراء عازب روايت كرد كه 

ضاللت است  پيامبركه تقدم بر  بود و چنان پيامبربود و حكم على حكم  پيامبرتوان ساخت كه على نفس  استدالل مى

 تقدم بر على حكم همين دارد.

  دليل بيست و نهم

                                                 
1
 4346ح  1674باب  855و مستدرك الصحيحين ص  211/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 شده است فقط به لفظ قبل نقل  به نقل سنن ترمذى و مناقب مغازلى و اسد الغابة كه البته اسم عباس ذكر نشده 184اسرار االمامة .  
3
 73/ 37و  153/ 26بحار االنوار .  
4
 . البته فانتجاه نقل شده كه صحيح هم همين است432و مناقب ابن مغازلى ص  303/ 5به نقل سنن ترمذى  184اسرار االمامة ص .  
5
 4688ح  1731و مستدرك الصحيحين باب  260/ 2دالئل الصدق .  
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انه قال: من سره أن يحيى حياتى، و يموت موتى، و يدخل جنة عدن  ، عن جابر بن عبد اللّه االنصار عن رسول اللّه 

رزقوا علما و فهما، فويل للمكذبين غرسها ربى، فليول عليا من بعدى، و ليقتد باوالده من بعده، فانهم خلقوا من طينى، 

. يعنى كس كه خوش حال باشد و شادمان باشد با آنكه زندگانى كند چون «4»  1بفضلهم من امتى، ال ينالهم شفاعتى

ها نشانده در وى  زندگانى من و بميرد چون مردن من و داخل شود صحن بهشت را كه غرس آن نموده و درخت

دارد على را بعد از من و بايد كه اقتدا كند به اوالد او بعد از او چه بدرستى كه ايشان پروردگار من پس بايد كه دوست 

اند از علم و دانش پس واى بر كسانى كه به دروغ داشتند تفضل و زيادتى  روزى داده شده اند از طينت من و آفريده شده

 ايشان را از ساير امت من كه به تحقيق در نيابند شفاعت مرا.

 2 كل ولد ابن ينتمون الى عصبتهم، ولد فاطمه، فانا وليهم، و انا عصبتهم مة الكبرى قالت قال رسول اللّه و عن فاط

گفت هر ولدى كه از پسر باشد منسوب باقوام  . از حضرت فاطمه كبرى عليها السّالم منقول است كه رسول خدا «1»

فاطمه عليها السّالم كه من ولى ايشانم و من عصبه و خويشان پدر است و ولى ايشان قرابت پدراند مگر فرزندان 

 ايشانم.

 و اين اخبار از جمله داللت امامت على است و اوالد او عليهم السّالم.

  ام دليل سى

در حق هيچ طائفه تعيين نكرد الّا در حق على و اهل بيت او بهر صفت كه باشند كما قال  «2» 3، حق تعالى ادرار و انظار

)انفال   وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  وَ الْيَتامى  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ اللّه تعالى:

ج يك آن ( بدانيد كه بدرستى هر چه حاصل كرده باشيد از غنيمت از هر چيزى پس به درستى كه مر خداى راست پن42

است و يتيمان را و مسكينان را و جمعى كه از بالد  را كه على   پيامبرو مر رسول خداى را و مر خداوند قرابت 

بايد  خود به غربت افتاده باشند و محتاج باشند در غربت اگر چه در بالد خود غنى باشند. و ناچار اين جمله را هاشمى مى

بشرى مستحق نشد الّا على و اوالد او و اين معنى اعلى المناصب است و داللت فضل ، هيچ پيامبربود مساهمه با خداى و 

 او، و تقديم مفضول بر فاضل قبيح باشد به همه حال.

  دليل سى و يكم

                                                 
1
 83/ 40و بحار االنوار  116/ 9شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 به نقل كنز العمال هندى نقل شده است 113/ 7روايت با كمى اختالف در الكوثر فى احوال فاطمه بنت النبى االطهر )ص( .  
3
 ادرار: وظيفه و مستمرى و مقررى ماهانه و ساالنه اما انظار در لغت معنايى كه متناسب با موضوع داشته باشد نيامده است.  
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مگر دوستى خويشان پيغمبر « الّا المودة فى القربى»، حق تعالى در كالم خود محبت هيچ طايفه به تعيين واجب نگردانيد 

 گفت:  پيامبراين حديث منقول و مروى از نقل مخالف و مؤالف است كه  و دليل بر

من مات على حب آل محمد مات شهيدا، الّا و من مات على حب آل محمد مات مغفورا، أال من مات على حب آل محمد 

ال من مات على مات مؤمنا مستكمل االيمان، أال من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة لم منكر و نكير، أ

القيمة مكتوبا   حب آل محمد تزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها، أال من مات على بغض آل محمد جاء يوم

بين عينيه آيس من رحمة اللّه، أال و من مات على بغض آل محمد مات كافر، أال و من مات على بغض آل محمد لم يشم 

 .«1» 1رائحة الجنة

دفع كردن و فتوى دادن به  پيامبرنباشد كه فدك را از فاطمه عليها السّالم بازگرفتن و خمس از عترت  و بر عقال، مخفى

 و امامت از ايشان منع كردن از محبت نبوده به ضرورت بلكه از عداوت بوده باشد.  پيامبرخون عترت 

  دليل سى و دوم

، و فى صدور «2» 2ا على اللهم اجعلنى من عندك عهداقل: ي انه قال: لعلى  ، عن براء بن عازب عن رسول اللّه 

 (.96)مريم  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا المؤمنين مودة، فانزل اللّه تعالى:

عنى خالفت و امامت و كه بگو يا على خدايا بگردان براى من از نزد تو عهدى ي مر على   پيامبريعنى گفت 

ان الذين آمنوا لى »اين دعا كرد اللّه تعالى اين آيه فرستاد  هاى مؤمنان دوستى مرا پس چون على  بگردان در سينه

اند زود باشد كه بگرداند براى ايشان خداى روزى  اند و عمل نيكو كرده يعنى بدرستى كه آنان كه ايمان آورده« آخره

 دهنده مودت و دوستى.

( فيوشع بن نون سبق الى موسى 10 -11)واقعه   وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ابن عباس عن قوله تعالى:عن 

گيرندگان آنانند مقربان درگاه پس  . و سابقانى كه پيش«3»3  سبق الى رسول اللّه بن عمران، و على بن ابى طالب 

 . پيامبرپيشى گرفت به بيعت  به بيعت و على بن ابى طالب  يوشع بن نون به موسى سبقت كرد

، فقال أنت سيد فى الدنيا، و سيد فى اآلخرة، حبيبك حبيبى، و حبيبى الى على  و عن ابن عباس قال: نظر النبى 

سوى على به  . يعنى نظر كرد نبى «4» 4 حبيب اللّه، و عدوك عدوى، و عدوى عدو اللّه، و الويل لمن أبغضك بعدى

                                                 
1
 بنقل از كشاف زمخشرى 86/ 2ضائل الخمسة ف.  
2
 355/ 35و بحار االنوار  92/ 2دالئل الصدق .  
3
 333/ 35و بحار االنوار  102/ 2دالئل الصدق .  
4
 286/ 39و بحار االنوار  18/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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پس گفت تو سيدى در دنيا و آخرت دوست تو دوست من است و دوست من دوست خدا و دشمن تو دشمن من و دشمن 

 من دشمن خدا و ويل كه منزلى است از دركات دوزخ جاى آن كس است كه به غضب آورد ترا بعد از من.

صى من عصى الجنة تذود بها المنافقين عن يا على أنت معك يوم القيمة ع :و عن ابى سعيد الخدرى عن رسول اللّه 

كنى به آن عصا منافقان را  . يعنى يا على با تو عصايى است از عصاهاى بهشت كه در روز قيامت دور مى«1»1  حوضى

 از حوض من.

 .«2»2  عن ابن عباس ما كان احد اعلم بسر رسول اللّه و جهره، من على بن ابى طالب

 .ول خدا و آشكارا از على بن ابى طالب نيست هيچ احدى داناتر بسر رس

 .«3»3 على الحسن بن على بن ابى طالب عليهما السّالم ما بعث الرسول عليا قط، اال أعطاه الراية

على را بر كارى مگر آنكه راية بخشيد او را. اين جمله اخبار از روايت مخالف است   پيامبريعنى هرگز نه برانگيخت 

 خالفت او و ابطال كار ديگران.و داللت امامت اوست و 

  دليل سى و سوم

. يعنى من سراى «4»4 ، عن ابن عباس عن رسول اللّه: انا دار الحكمة و على بابها، و من اراد الدار، فليأتها من بابها

 بايد كه از در آن درآيد. حكمتم و على در اوست و هر كه اراده دارد كه درآيد آن سرا را پس مى

. يعنى من مدينه علمم و على در آن مدينه است. مراد بدين حديث آن «5» 5أنا مدينة العلم، و على بابها و عنه انه قال:

ايمان آورد. و  پيامبراست كه هر كه خواهد كه پاى در دائره شريعت نهد بايد كه از محبت مواالت على و اهل بيت بر 

( يعنى درآييد خانها را از درهاى آن. مراد از بيوت خاندان نبوت 185بقره ) وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها منه قوله تعالى:

است، و مراد از در على است امير المؤمنين و اال چه فائده باشد كه خداى تعالى گويد از در خانه درآييد و اين عبثى 

 باشد.

  دليل سى و چهارم

( يعنى اى آن جماعتى كه 62)بقره   وا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ ، قال اللّه تعالى:

ايد اطاعت كنيد خداى را باتفاق مطلقا و دائما تكليف واجب است على كل حال پس بايد كه به حكم عطف  ايمان آورده

                                                 
1
 . البته لفظ انت ندارد135/ 9فضائل الخمسة بنقل از مجمع الزوائد هيثمى .  
2
 بر سند اين مطلب دست نيافتيم . 
3
 با كمى تغيير 361/ 43بحار االنوار .  
4
 بنقل از تاريخ بغداد كه لفظ مدينة الحكمة دارد 279/ 2فضائل الخمسة .  
5
 281/ 2و فضائل الخمسة  313و  42/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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نشايد كه حق تعالى به طاعت جائز الخطا امر فرمايد ربما مطلق اطاعت اولى االمر نيز واجب باشد مطلقا على كل حال، و 

 .«1» 1 لمخلوق، فى معصية الخالق فرمود: ال طاعة  پيامبركه او را به معصيت امر فرمايد، و 

و نيز چون اولى االمر جائز الخطا تواند بود فرقى نباشد ميان ابو بكر و عمر و خالد بن وليد و عمر و عاص و سعد بن 

روان حكم و ابو سفيان و معاويه و يزيد. پس بايد كه اولى االمر معصوم باشد و عصمت در حق هيچ كدام ثابت سعيد و م

 نشد مگر در حق على و اوالد او عليهم السّالم.

  دليل سى و پنجم

فى  من أراد أن ينظر الى آدم فى علمه، و الى نوح گفت:  پيامبر، احمد سقى صاحب مناشير صحابه ايراد كرد كه 

. «2»2  تقويه، و الى ابراهيم فى خلته، و الى موسى فى هيبته، و الى عيسى فى عبادته، فلينظر الى على بن ابى طالب 

هركس كه اراده كند كه ببيند آدم را در علم او و بعضى شخصى كه در علم چون آدم بودند، و به نوح در تقوى او، و به 

به موسى در هيبت او، و به عيسى در عبادت او پس بگو نظر كن به سوى على ابراهيم در دوستى او نسبت به خداى، و 

تنها داشت به حقيقت آنچه در اين پنج  بن ابى طالب. يعنى اين اوصاف كه در انبياء بوجه كمال بود همه را على 

سى و عيسى و ابراهيم در پيغمبر اولو العزم متفرق بودند در على جمع بود پس او فاضلتر باشد از اين انبياء چنانكه مو

تر است بايد كه مقدم  زمان خود مقدم بودند و هيچ رعيتى بر ايشان تقدم نكرد در باب نبوت. على نيز كه از ايشان فاضل

بود به امامت و ابو بكر و عمر رعيت او. و اما تعطيل و عزلت او چنان بود كه تعطيل و عزلت و انزواى هارون در ايام 

نيز قوت خروج نداشت و دليل بر اين كه چون  ة العجل چنانكه هارون قوت خروج نداشت على ظهور سامرى و عبد

 در زمان معاويه قوت پديد آمد خروج كرد.

  دليل سى و ششم

. على بهتر آدميان است هر كه ابا كند اين سخن را پس «3» 3فرمود كه، على خير البشر، من أبى فقد كفر  پيامبر، 

سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ  با وجود خير البشر نشايد كه ابو بكر تقدم جويد و اگر بقوت غلبه كند: بتحقيق كافر است.

 ( زود باشد كه بدانند آنها كه ظلم كردند كه به كدام بازگشتنگاه بازخواهندگشت.227)شعراء   يَنْقَلِبُونَ

  دليل سى و هفتم

نيز جائز الخطا باشد محتاج بود به امام ديگر و امر   هر ارتفاع عصمت است از ايشان اگر امام، احتياج رعيت به امام از ب

بتسلسل كشد، و باتفاق مسلمانان ايشان نامعصوم بودند و نزد عقل و شرع مراد از امام جائز الخطا نيست پس ال بد كه 

                                                 
1
 االخبار صدوقبنقل از عيون  270و اسرار االمامة ص  309/ 16شرح نهج البالغه .  
2
 474بنقل از اربعين رازى ص  271اسرار االمامة ص .  
3
  82/ 3مناقب ابن شهر آشوب  . 
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گفت و اوالد او را عليهم السّالم و عصمت ثابت  اين امام معصوم على باشد زيرا كه هر كه معصوم گفت امام را على را

 باشد.

  دليل سى و هشتم

( ذريت را واليت و 30)آل عمران   ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ، حق تعالى در عقب تعداد انبياء و ذكر اهل بيت ايشان گفت:

چنين و ايشان را هر دو پسر صالح و عالم امامت داد. اگر ابو بكر حق بودى ذريت او خليفه بودندى و بعد از آن عمر هم

بودند چون وصيت باجنبى كردند نه بذريت خود دليل است كه به تغلب داشتند و بغضب نه بشرع و اذن صاحب شريعت. 

بود و حسن و حسين تا قائم آل محمد عليهم السّالم در   پيامبراگر او بود از ذريت و قرابت  اما در صورت على 

 .و قرابت او بودند و هم وارث او. پس امامت حق ايشان باشد بقول خدا و رسول   پيامبرذريت 

  دليل سى و نهم

انه قال: فاطمة بضعة منى، يسوئنى من ساءها، و  ، روايت آمده از مخالف و مؤالف: عن مسروق عن رسول اللّه 

من ناخوشى كرد و هر كه او را شاد كرد  ايست از من هر كه با وى ناخوشى كرد با . فاطمه پاره«1» 1يسرنى من سرها

 مرا شاد كرده باشد.

رفتم مرا گفت ملكى بمن آمد كه هرگز نيامده بود از خداى اجازت خواست و   پيامبرحذيفه روايت كند كه در پيش 

دا شباب اهل بر زمين آمد و مرا بشارت داد. عن اللّه جل جالله: بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة، و الحسن و الحسين سيّ

 باينكه فاطمه سيده زنان اهل بهشت است و حسن و حسين سيد جوانان اهل بهشت. «2»2 الجنة

را رنجانيد خداى تعالى را رنجانيد مستحق  پيامبررا رنجانيد و هر كه  پيامبربنابراين احاديث هر كه فاطمه را رنجانيد 

 نباشد. پيامبرخالفت و نيابت 

از اهل بهشت بود و صادق القول. اگر فاطمه بود از ابو بكر برنجيد كه فدك از وى به غضب و همچنين امير المؤمنين 

فاطمه بضعة »بازستد و بر خالف كتاب خداى و تمسك بحديث مفترى، و اگر على بود شهادت وى رد كرد و بحديث 

( اين است و جز اين نيست كه اراده حق تعالى آن 33حزاب )ا  لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ و به آيه:« منى الخ

است كه ببرد از شما يعنى از اهل بيت رجس را. چون عصمت ايشان ثابت شد پس چگونه باشد كه جائز الخطا شهادت 

                                                 
1
  با اندك تفاوت 85/ 37و  62/ 27بحار االنوار .  
2
و  86و  24/ 3لنبـى االطهـر )ص(   كتاب اهل سنت و الكوثر فى احوال فاطمة )س( بنت ا 25بنقل از  136/ 1عوالم العلوم بحرانى قسمت زندگانى حضرت زهرا )س( .  

 بنقل از صحيح ترمذى و كنز العمال 101
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معصومان را رد كند و اين فعل اعظم خطيات است و پيش خصم نيز و هر كه حال وى چنين باشد وى به خالفت نشايد. و 

 ون خالفت به ايذاى فاطمه باطل شد امامت على ثابت شد براى آنكه حق از ميان امت خارج نباشد به هيچ دليل.چ

  دليل چهلم

، بدان كه هيچ رسولى از دنيا بيرون نرفت الّا كه بعد از او ظلمه ظاهر شدند و دعوى خالفت كردند و استيصال خاندان 

 وه است.كردند و دليل بر اين چند وج مى  پيامبر

. واقع است در امت «1»1 گفت: كائن فى امتى ما فى بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة  پيامبروجه اول، 

من آنچه واقع بود در بنى اسرائيل برابرى نعل به نعل. يعنى آنچه در امت من شود به عينه در بنى اسرائيل شده. و حق 

ها را از جاهاى خود يعنى تغيير كالم خدا  برند كلمه ( بيرون مى48)نساء  عَنْ مَواضِعِهِ* يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ تعالى گفت:

كردند، و اتفاق است اصحاب سير و تواريخ را كه صفورا زن موسى  كنند چنانكه يهود و نصارا در آخر آن پيغمبر  مى

ان كه عايشه با طلحه و زبير خروج كردند دختر شعيب باد و طاغى و باغى خروج كرد بر يوشع بن نون وصى موسى. چن

بر امير المؤمنين، و يوشع وصى موسى بر ايشان غالب آمد و آن دو طاغى را بكشت و صفورا زن موسى را به اسيرى 

 بگرفت.

كه از ميان خلق بيرون ( رهبانان جمعى را گويند 27)حديد   وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ وجه دوم حق تعالى گفت:

ايم بر ايشان اين كار را يعنى  يعنى ما ننوشته« ما كتبناها عليهم»رفته در بيابان خانه سازند و اين كار ايشان بدعت است 

 اند. ايم و ايشان اختراع كرده نه فرموده

غمبرى كه بعد از ايشان و هر پي وجه سوم، اتفاق اهل قبله است كه موسى و عيسى با امت خود گفتند شرح حال محمد 

گفت: كاين فى امتى، ما  پيامبرخواهد آمدن و مع هذا ايشان نشنيدند و بدان كفر و ضاللت اصرار كردند چندين سال. و 

 كان فى بنى اسرائيل.

. و نام او احمد بود  پس بايد كه اين معنى نيز اينجا باشد. و قال اللّه تعالى: و مبشرا برسول كه بيايد از بعد من كه

 نصارى از وى قبول نكردند و بر كفر اصرار كردند و دعوى كردند كه ما بر دين مستحكم هستيم.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا  وجه چهارم، حق تعالى در سوره اعراف بعد از ذكر انبياء گفت:

( پس ماندند بعد از انبياء جمعى كه گفتند ما خليفه رسوليم 168الخ )اعراف   لَنا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ  الْأَدْنى

گفتند كه هرآينه زود باشد كه آمرزيده شويم ما. اين حال بعينه  گرفتند متاع اين دنياى فانى را و مى و وارث كتاب مى

                                                 
1
 كه در اين مصادر كان فى بنى اسرائيل وجود دارد. 286/ 36و بحار االنوار  363/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
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دانستند و عمل نكردند و خلف آن بود  خواندند و مى مله كتاب مىما بوده است زيرا كه ج  پيامبردر صورت صحابه 

 كه كسى گويد كه من نائب و خليفه آن كسم و وى دروغ گويد مفترى و خائن و دغل باشد و مستحق ذم.

اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ  وجه پنج، در سوره مريم حق تعالى بعد از ذكر انبياء گفت:

( پس خالفت بعد از ايشان دروغ گويى و ضايع كردند نماز را و پيروى كردند شهوات را پس زود 60) فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

را در خانه نهاده بودند و صحابه وى را ترك كرده بودند   پيامبرباشد كه مالقى شوند چاه دوزخ را. چنان كه سه روز 

كردند كه اگر نماز بر  جنازه او نكرده بودند و به سقيفه بنى ساعده به طلب خالفت رفته بودند و تفكر مىو نماز بر 

نماز بر « أضاعوا الصالة»كنند و بر جنازه او حاضر شوند فرصت از دست برود و امامت به بنى هاشم قرار يابد  پيامبر

 فت.استبداد كار خال« و اتبعوا الشهوات»بود   پيامبرجنازه 

( اى قوم چرا ايذا 5)صف   لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  وَ إِذْ قالَ مُوسى وجه ششم،

و نيز منقبت و قرابت على  پيامبردانيد كه به درستى كه منم رسول خدا به سوى شما. صحابه  كنيد مرا و بتحقيق مى مى

 فاطمه و اوالد ايشان دانستند و ليكن انكار كردند.

دانستند كه حق است و  ( پس در آن هنگام كه آمد قوم را آنچه مى83الخ )بقره   فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وجه هفتم:

فِی قَصَصِهِمْ  ر اين قوله تعالى:كافر شدند به آن. و غرض حق تعالى نه حكايت بود بلكه تنبيه بود بدين دالئل. و دليل ب

 ( در حكايات آنها عبرت است مر صاحبان بصيرت را. و حق تعالى گفت:111)يوسف   عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ

ها را، و  ان( يعنى مانند هم است دلهاى ايشان بتحقيق بيان كرديم ما براى شما نش112)بقره   تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ

كننده از رسوالن يعنى هر چه  ( بگو من نيستم اختراع8)احقاف   الرُّسُلِ  قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ گفت:  پيامبرحق تعالى با 

رسوالن سلف كردند و امتان آن رسول كردند اينجا نيز همان معنى صورت بندد. پس چنان كه چندين هزار سال آن طائفه 

 ند و اصرار كردند در اين صورت نيز مجوز باشد كه در امت محمد هم چنان باشد.بر كفر باقى ماند

( قرار گرفتند احبار خود را و رهبانان خود 31)توبه   اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وجه هشتم، قال تعالى:

گذاشتند چنانكه آن طائفه رهبانان را به الهيت قبول كردند و اين طايفه هاى خود بغير حق. يعنى خدا را فرا  را پرورنده

دهند  ها بر خاك مى كنند و بوسه مشايخ و بعضى صحابه را بالهيت قبول كردند و دليل بر اين آنكه جمله سجده مشايخ مى

و جمعى را كه تمسك به  دانند، كنند آن را اطاعت و عبادت مى در عتبه ايشان و اگر كفر محض از ايشان مشاهده مى

 كنند. دانند و ايشان را عيب مى و اجماع اهل قبله بد مى پيامبركردند بقول خدا و  پيامبرخاندان 

دانند و اكثر انبياء را زانى و عاصى و مجرم و مشركان را كه بايام پيرى  عجب جماعتى كه خداى را فاسق و شرير مى

ن دانند و اميد نجات دارند و خالص از عذاب خدا و حاشا كه هرگز اين نباشد اسالم قبول كردند خليفه و مقتداى عالميا
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و ما را كه خدا را عادل و پاك و منزه دانيم و انبياء را معصوم و مقتداى ما كه معصوم و از خاندان نبوت و امامت باشند 

و مروانى، و قدرى، و جبرى، چنانكه  اند؛ ناصبى؛ و خارجى، و يزيدى، بد دانند و رافضى خوانند و پيش ما ايشان رافضى

ذكر آن گذشت. و از اين وجوه جمله از فيض حق تعالى به ساحت دل اين فقير نازل شد نه آنكه اقتباس از كتابى كرده 

 باشد از بسيارى دالئل كه ذكر آن گذشت.

 فصل اول )فيمن ظلم العترة و سبهم(

ورد كه سعيد بن جبير گفت: بلغ ابن عباس أن قوما يقعون فى اسماعيل الحافظ االصفهانى محدث در حكايات اصحاب آ

على، فقال: البنه على بن عبد اللّه خذ بيدى، فاذهبنى اليهم فاخذ بيده حتى أتى اليهم، فقال: أيكم الساب للّه؟ فقالوا: سبحان 

 ، فقد كفر.اللّه من يسب اللّه فقد أشرك، فقال أيكم الساب لرسول اللّه؟ قالوا: من يسب رسول اللّه

نابينا شده بود گفت پسر خود را   را پس چون ابن عباس گويند على  رسيد بابن عباس بدرستى كه قومى ناسزا مى

گويند پس گرفت على بن عبد اللّه دست ابن عباس را تا آنكه آمد به  كه بگير دست مرا و ببر پيش جمعى كه ناسزا مى

دهنده است مر خدا را پس ايشان گفتند كه سبحان اللّه هر كه دشنام دهد سوى آن قوم پس گفت كيست از شما كه دشنام 

را  پيامبررا گفتند هر كس كه دشنام دهد  پيامبرخدا را بتحقيق كه مشرك باشد پس گفت كيست از شما كه دشنام دهد 

 بتحقيق كه كافر است فقال: ايكم الساب عليا؟ قالوا: قد كان ذلك، قال:

يقول: من سب عليا، فقد سبنى، و من سبنى، فقد سب اللّه، و من سب اللّه، اكبه اللّه على  .اللّه فاشهد لقد سمعت رسول 

 .«1»1 وجهه فى النار

دهم من  پس گفت كيست از شما دشنام دهنده على را. پس گفتند كه بتحقيق كه بود اين. گفت ابن عباس پس گواهى مى

ت هر كه سب كند على را پس بتحقيق مرا سب كرده باشد و هر كه سب گف كه بتحقيق كه شنيدم من از رسول خدا كه مى

 كند مرا پس بتحقيق كه خدا را سب كرده و هر كه خدا را سب كند خداى او را سر زير در جهنم اندازد.

ما لهم و عن رسول اللّه: حرمت الجنة على من ظلم اهل بيتى، و قاتلهم، و المعين لهم، اولئك ال خالق لهم فى اآلخرة، و 

. حرام است بهشت بر ان كسى كه ظلم كند بر اهل بيت من و قاتالن اهل بيت من و اعانت كنندگان «2» 2 من نصيب

قاتالن و ظالمان اهل بيت من كه ايشان را نصيب نيست در آخرت، و علماء روايت كردند از ائمه عليهم السّالم كه 

 كند او كافر باشد. يعنى هر كه در كار امامت ما شكى« الشك فينا كفر»

                                                 
1
  با اندك تفاوت 311/ 39و بحار االنوار  255/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
  باضافه و على من سبهم 227/ 27بحار االنوار .  
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و از ائمه عليهم السّالم روايت آمده كه: نحن اهل بيت، ال يقاس بالناس، ما عادانا بيت إلّا خرب، و ما نبح علينا كلب 

. يعنى ما اهل بيتيم كه ما را قياس نتوان «3»1  االجرب، لعن اللّه الداخل فينا من غير نسب، و الخارج عنا من غير سبب

عداوت نكند با ما خانه يعنى اهل خانه مگر آنكه خراب شود و نكند الوه بر ما سگى الّا آنكه گر شود  كرد به خاليق كه

 لعنت خداى بر داخل شونده ميان ما به غير نسب و خارج از ما به غير سبب.

كار كرده باشد اول باشد كه ان  . هر كس انكار كند آخر ما را همچنان«4»2 گفت: المنكر آلخرنا، كالمنكر الولنا پيامبرو 

كرده باشد، و اتفاق است در كتب اهل سنت كه  پيامبرما را. يعنى هر كه انكار امام آخر الزمان كند چنان باشد كه انكار 

گفت: اللهم، وال من وااله، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله،  روز غدير در حق على   پيامبر

 و العن من ظلمه.

فرمود: و الذي فلق الحبة، و برأ النسمة انه لعهد النبى االمى الى ان ال يحبنى اال  اند كه على  شان ايراد كردهو هم اي

تا   پيامبر. سوگند به آن كسى كه بشكافت دانه را و بيافريد انسان را كه از عهد «1» 3 مؤمن، و ال يبغضنى الّا منافق

نداشت مرا مگر منافق، و مشهور است از جابر بن عبد اللّه االنصارى كه  عهد من دوست نداشت مرا مگر مؤمنى و دشمن

. يعنى امر كنيد اوالد خودها را كه «2»4  شنيدم كه گفت: مروا اوالدكم، بحب على بن ابى طالب  پيامبرگفت: از 

و من ساءنا ساء : من سرنا، نال منا السرور، را. و گفت امام زين العابدين  دوست دارند على بن ابى طالب 

حالى و هر كس كه ناخوشى كند با ما ناخوشى باشد  رسد از ما به او خوش حال گرداند مرا مى . هر كه خوش«3»5  ميالده

 مولود او.

 على سبیل االجمال( فصل دوم )فى مناقب على 

 .«4» 6 گفت: خلق الناس، من شجر شتى، و خلقت انا و على، من شجرة واحده پيامبر

 اند خالئق هر يك از درختى و من و على از يك درختيم و همچنين گفت: دهآفريده ش

بود هاشمى بود از  پيامبرابن عم  . مخلوق شديم ما و على از يك نور. على «5» 7خلقت انا و على، من نور واحد

صلحا را  پيامبرابت فاطمه بنت اسد بن هاشم و قر جانب مادر، و پدر او ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم: و مادر او

                                                 
1
و سند لعن اللّـه الـداخل فينـا را پيـدا      38/ 1و رياض السالكين  45/ 68و بحار االنوار  47اين روايت چند حديث است كه مؤلف يكجا نقل كرده است. نهج البالغه .  

 نكرديم
2
 اند از امام حسن عسكرى عليه السّالم نقل كرده 160/ 51و بحار 232/ 2يم از امام صادق عليه السّالم و صراط المستق 246/ 1و محجة البيضاء  61/ 27بحار .  
3
  239/ 3و مناقب ابن شهر آشوب  40/ 1ارشاد مفيد  . 
4
 بجاى مروا لفظ بوروا آمده است 189/ 38و  156/ 27بحار االنوار .  
5
 271و  91/ 46بحار االنوار .  
6
 38/ 38 -301و  25/ 35با اندك اختالف و بحار االنوار  بنقل از كنوز الحقايق 208/ 1فضائل الخمسة .  
7
 311/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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بود به دخترى چون فاطمه عليها السّالم سيدة نساء اهل الجنة، و پدر مثل حسن و  پيامبراعلى المناقب است. و داماد 

 حسين است سادات اهل بهشت.

ه و مثل امام زين العابدين تا محمد مهدى صاحب الزمان صلوات اللّه عليهم اجمعين و سادات و نقباء مشرق و مغرب جمل

در حال يتيمى به خانه  پيامبرباو. و « انا اعطيناك الكوثر الخ»وارث و خلف وى بود و صدق  را  پيامبراوالد اويند، و 

را پرورده و  پيامبررا تربيت كردند و نصرت دادند بجان و مال و  پيامبراو بود تا چهل و شش سالگى و مادر و پدر او 

 تعهد كرد تا به آخر عمر خود.

كردند و رئيس ناصران او بودى، و در وقت هجرت و غيبت  مى پيامبرام شعب پدر و برادران و عمان او نصرت و در اي

و على  . پيامبركرده به مقام او بخفت. و خطبه خديجه پدر او بخواند براى  پيامبراو جان خود را فداى   پيامبر

او برداشتى، و مجاهد در راه خدا او بودى و هرگز چون و مؤمنان   پيامبرالدوام مدد رسول او كردى و غمها از دل 

 هرگز از او نرنجيد.  پيامبرديگران نگريخت، و 

را فرو گذاشتند و به جنازه او حاضر نشدند و نماز بر وى   پيامبرو بآخر عمر جمله صحابه به طلب پادشاهى رفتند و 

ر على از جسد مفارقت كرد و على خدمت آن حضرت در كنا  پيامبرنكردند و على آنجا حاضر بود كه روح مطهر 

نماز كرد و تعزيت آن حضرت بداشت و حفظ   پيامبركرد و به غسل و تكفين و دفن آن حضرت قيام نمود و بر جنازه 

لو ال »كرد، و هر چه بر اصحاب ثلثه مشكل شدى او حل كردى تا گويند كه عمر هفتاد نوبت تكرار كرد كه  شريعت مى

كرد، و  حضور او هيچ قضيه نتوانستندى فيصل دادن، و بيش از صحابه خداى را عبادت مى و بى« ك عمرعلى، لهل

 پيامبرمعصوم بود از صغاير و كبائر، و هرگز طلب دنيا نكرد و مغرور نشد، و هميشه مظلوم بود و مغصوب منه بعد از 

 او قبله عالميان است و ملجأ حاجتمندان.خوى بود، و بعد از رحلت روضه  ، و خوشپيامبرو محسود در زمان  

 * باب ششم* آیاتى که بدان عمل نشد

در سنه كه بنده كمينه مصنف اين كتاب معتكف عتبه جالل خواجه جهان بهاء الدين محمد بن محمد صاحب الديوان بود 

عرضه كرد جمله در مذهب روزى در خدمت جمعى علماء بر طريق افاده بسيارى از مسائل دينيه علما و عمال در آن روز 

شيعه چون از آنجا بيرون آمد منظور خاطر حاضران مرفه و مرضى الحال شد لنظام المذهب آن روز از وقت زوال تا به 

بر آن عمل نكردند الّا از براى خوف اطالت   پيامبرغروب آفتاب صد و چهل آية قرآن در خاطر جمع كرد كه صحابه 

 را براى تخفيف طرح كرد از اين كتاب. كتاب چهل آية ضبط كرد و باقى
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وَ   وَ الْيَتامى  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ عمل نكردند به آية خمس: آية اول:

از چيزى پس بدرستى كه مر خداى راست خمس آن  ( بدانيد اى مؤمنان كه آنچه غنيمت گرفتيد شما42)انفال   الْمَساكِينِ

و خويشان و يتيمان و مساكين را. پس طعنه زدند در اين آيه و خمس از سادات مشرق و مغرب  پيامبررا و مر 

تا بروز قيامت سادات اهل بيت را محروم و محتاج خلق گردانيدند و عاجز و ذليل اهل   پيامبربازگرفتند و از دور 

عداوت امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم و مقصودشان آن بود كه ايشان درويش و عالم بواسطه 

اند و گرد آن  ديدند كه آدمى طامع محتاج باشند بديشان و ايشان را دوستى نباشد و نه خدمتكارى و نه جاى زيرا مى

نحطاط و تغير افتاد و از امير المؤمنين و اوالد در ا  پيامبركس گردند كه او را چيزى باشد و بدين سبب كار عترت 

 نشد در دلهاى عالميان.  پيامبراو هيچ كس مستحق اين ادرار و انظار و مساهمه با خدا و 

خواهم از شما  ى( بگو اى قوم نم22)شورى   قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى ، عمل نكردند به آيه: : آية دوم

خويشان من. پس بخالف اين آية عداوت اختيار كردند، و ببدل  اجرى بر اين ارشاد كه كردم شما را مگر به دوستى با

 اختيار كردند و حقوق دينى چون امامت عالميان و دنيوى چون خمس را از ايشان منع كردند. «1»1 واجب محظور

كرد بر عالميان مگر محبت على و اوالد او عليهم السّالم و اين مجرد منقبتى حق تعالى محبت هيچ طائفه به تعيين واجب ن

 عظيم است ايشان را.

 از اداى آيات اول سوره برائت باهل موسم و امير المؤمنين  پيامبر: ابو بكر معزول شد به قول خدا و   آية سوم

 .منصوب شد به اين كار بقول خدا و رسول 

منصوب شد پس انهزام ايشان دليل است  عمر معزول شدند از حمل رايت در خيبر و على  ، ابو بكر و : آية چهارم

دارد خدا آنان را  ( دوست مى4)صف   يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِی سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ كه عمل نكردند بر آية:

 اند. شان باال بر باالى هم آمدهكنند در راه خدا صفى كه گوئيا اي كه جنگ مى

( مرانيد آن 52)انعام   وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، عثمان عمل نكرد به آية: : آية پنجم

ضاى خداى را و ابو ذر غفارى جندب خواهند ر ها و مى ها و شام خوانند پروردگار خود را به صباح چنان كسانى را كه مى

 را از شهر برانيد.

( حكم مكن بر آنچه نيست ترا به آن چيز علم 38)اسراء   وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، عمل نكردند به آية:: آية ششم

 چنان كه معلوم است امير المؤمنين دستگير ايشان بود در حل معضالت.

                                                 
1
  محضور: ممنوع، حرام.  
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( زن زناكننده و مرد 2)نور  الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ نكرد به آية: : ابو بكر عمل آية هفتم

زناكننده پس تازيانه بزنيد هر يك از ايشان را صد تازيانه وقتى كه هر دو عزب باشند حكم خدا اين بود و حد نراند بر 

 ره زنا كرده بود.خالد وليد كه با زن مالك بن نوي

( پس تازيانه زنيد آن را كه مست باشد هشتاد تازيانه، و 4)نور  فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، عمل نكردند به آية:: آية هشتم

، و همچنين عبد اللّه «2»  1حد نه راند بر شيبه كه خمر خورده بود و مست در محراب افتاده بود و قى در محراب كرده

 .«1»2  مست بود وصبوحى كرده و نماز بامداد در جماعت چهار ركعت بگذارد او والى بود از قبل عثمانعامر كه 

( آيا برابرند آنان كه دانش 12)زمر   قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ ، عمل نكردند به آية: : آية نهم

 با وجود قلت علم ايشان بر على تقدم كردند.« أقضاكم على، أعلمكم على»، و حديث دارند و آنان كه دانشى ندارند

كند خداى تعالى  ( وصيت مى12)نساء   يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِی أَواْلدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، عمل نكردند به آية:: آية دهم

( و وارث 16)نحل  وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ رسد، و به آيه: رابر زنان ميراث مىشما را در ميان اوالد شما كه مردان را دو ب

 است سليمان داود را.

فرمود كه پس عطا كن  ( زكريا 6)مريم   فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِی وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ و آية: :آية يازدهم

باشد به تعهد امور خلق تا وارث شود مرا و وارث شود آل يعقوب را و حق تعالى  مرا از نزد خود كسى را كه اولى

نحن معاشر االنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة، »كرامت فرمود. چندين آيات را باطل كردند به حديث مفترى  يحيى 

 باشد. پيامبرشا كه اين حديث ما از عشيرت انبياايم ميراث نماند از ما، آنچه بگذاريم ما او صدقه است. حاشا ثم حا

( يعنى داخل مشويد در خانه 53)احزاب   ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، عمل نكردند به آية: : آية دوازدهم

 اند. جا خفتهشوند و امروز هفتصد سال است كه آن پيامبردر خانه  پيامبرتا رخصت ندهند مر شما را و بعد از   پيامبر

( يعنى داخل 27)نور  أَهْلِها  ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى ، عمل نكردند به آية:: آية سيزدهم

عليها السّالم  هاى خود را مادام كه مرخص نشويد و سالم نكنيد بر اهل آن خانه و در خانه فاطمه ها غير خانه مشويد خانه

اذن فاطمه  اذن او و بى بى پيامبراذن او و على را گرفته و بسته بيرون آوردند تا بيعت كند و همچنين در خانه  شدند بى

 رفتند.

  پيامبر( ابو سعيد روايت كند كه چون اين آيه آمد 28)اسراء   حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى ، عمل نكردند به آية:: آية چهاردهم

 بدان قيام نموده بود باطل كردند و فدك را از فاطمه بازگرفتند.  پيامبرفدك را به فاطمه داد و حكم اين آية كه 

                                                 
1
 در تاريخ اسم اين شخص و اينكه چه زمانى شراب خورده يافت نشد..  
2
 ود و چنين مطلبى راجع به عبد اللّه عامر در تاريخ نديديم.آنكه در زمان عثمان در حال مستى نماز صبح را چهار ركعت خواند وليد بن عقبه حاكم كوفه ب.  
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( بتحقيق كه بوده مر شما را با 21)احزاب  لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، عمل نكردند به آية:: آية پانزدهم

على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم را دوست داشتى به عداوت ايشان   پيامبر، و برابرى نيكو  پيامبر

 خروج كردند و دليل اين دفع آيه خمس و غصب فدك است.

فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً  فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا ، عمل نكردند به آية:: آية شانزدهم

( پس سوگند به پروردگار تو كه ايمان نيارند تا آنكه حكم سازند ترا در آن چيزى كه مناقشه شود 67)نساء   مِمَّا قَضَيْتَ

هاى خود حرجى از آن قصه كه گذشته بر ايشان يعنى بطوع و رغبت قبول آن  ميان ايشان بعد از آن نيابند ايشان در نفس

پيش محمد رويم بقضا عثمان گفت پيش  چنانكه ميان عثمان و يهودى خصومت افتاد از بهر درعى يهود گفت: حكم كنند.

راست گويد و به رشوت مغرور نشود كه در دعوى حق با  پيامبرقاضى يهودان رويم به قضا زيرا كه او دانست كه 

 ره به يهودى داد.ز پيامبراوست نه با عثمان تا اين آيه نازل شد و عثمان رسوا گشت و 

هُمْ ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَ ، عمل نكردند به آية:: آيه هفدهم

اند به خدا و روز قيامت كه محبت  تو قومى را كه ايمان آورده يابى ( نمى23)مجادله   أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

و اگر چه آن مخالفان پدر يا فرزند يا برادر يا عشيرت  پيامبرداشته باشند به آن كسى كه مخالفت كرده باشد به خدا و 

( يعنى بدوستى مگيريد قومى را كه 13ممتحنه )  ال تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ باشند ايشان را. و عمل نكردند به آية:

 پيامبرغضب كرده خداى بر ايشان و امثال اين. عثمان، مروان لعين را بازآورد و وزارت خود را به او داد با وجود آنكه 

 او را رانده بود به وحى سماوى.

اند هر جا  ( يعنى آنها ملعون61)احزاب  ا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًامَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُو ، عثمان عمل نكرد به آية:: آية هيجدهم

كه بيابيد ايشان را بگيريد و بكشيد كشتن. سردار ايشان مروان لعين را بيافت و نكشت بلكه بر سر مسلمانان حاكم 

 گردانيد و هم ايشان جمله صفت كردند با معاويه.

( يعنى اطاعت مكنيد كافران را و 47)احزاب  طِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ*وَ ال تُ ، عثمان عمل نكرد به آية:: آية نوزدهم

 بود. مى  پيامبرمنافقان را و او مطيع و سامع مروان منافق طريد 

( يعنى آن كسانى 58)احزاب الخ  وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، عمل نكردند به آية:: آية بيستم

آنكه واقع شود از ايشان امرى يعنى ايذاكننده مردود خواهد بود، و ايذاء بنى  كه ايذا كنند مؤمنان را و زنان مؤمنه را بى

هاشم كردند به اخراج خالفت و امامت از ايشان و ايذاء فاطمه و على بدفع خمس از ايشان و از جمله بنى هاشم و غصب 

 در حق بنى هاشم گفت:  پيامبرابو ذر جندب با وجود آن كه  فدك و راندن
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. يعنى داخل نشود در دل مرد ايمان تا دوست ندارد خدا و «1»1  ال يدخل قلب رجل االيمان، حتى يحبكم للّه و لرسول اللّه

ؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی إِنَّ الَّذِينَ يُ زنده بودى به ايذاء اين طايفه البته رنجيدى. پيامبرو اگر  «2»2 را پيامبر

را لعنت كند خدا بر  پيامبر( بدرستى آن كسانى كه ايذاء كنند خدا و 57)احزاب  الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً

يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ  وَ مَنْ ايشان در دنيا و آخرت و مهيا بود از براى ايشان عذاب بزرگ. و قال:

 را به درستى كه مر او راست آتش و دوزخ كه جاويد باشد در آن. پيامبر( يعنى هر كه عاصى شود خدا و 23)جن  فِيها

اف بر روى پدر و مادر مگو. زيرا كه ( يعنى 24)اسراء   فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍ ، ابو بكر عمل نكرد به آية:: آية بيست و يكم

 كرد. در حال حيات پدرش ابو قحافه او خليفه بود و بر پدر حكم مى

( و اين فرض خدا از خلق خدا 192، عمل نكردند به آية متعه: فما استمتعتم بالعمرة الى الحج )بقره : آية بيست و دوم

 باطل كرد.

( پس آن جماعت كه 28)نساء   فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ، عمل نكردند به آية متعمه:: آية بيست و سوم

طلب تمتع كردند از ايشان به متعه كردن ايشان پس بدهيد ايشان را اجرت ايشان. تا خلق روى به زنا نهادند، و دليل بر 

، ما زنى االشقى. اگر نه اين بودى كه عمر نهى كرد است: لو ال ان عمر نهى عن المتعه اين كالم امير المؤمنين على 

كرد مگر شقى، و نيز كه عمر گفت: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه حاللين انا احرمهما، و اعاقب  از متعه زنا نمى

( يعنى دو متعه بودند 177)بقره   ينَ يُبَدِّلُونَهُعَلَى الَّذِ  فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عليهما، متعة النساء، و متعة الحج:

كنم بر هر دو متعه زنان و متعه حج تمتع. پس كس  در عهد رسول خدا هر دو حالل من حرام كردند هر دو را و عقاب مى

اى كند حكم خد تر است كه بدل مى كه بدل كند حكم خدا را بعد از آن كه شنيده باشد. پس بدرستى كه گناه او بزرگ

( يعنى هر كس كه حكم نكند بر آنچه فرستاده است خدا 51)مائده   وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ را:

 پس آن كس از فاسقان است.

 نْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناًوَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا مِ ، عمر عمل نكرد به آية:: آية بيست و چهارم

( معنى اول آية اين است كه هرگاه اراده كنيد كه زنى بخواهيد عوض زن خود داده باشيد شما به زن خود يك 24)نساء 

سائكم. و آخر گيريد از او چيزى كه آن بهتان و گناهى است روشن. عمر گفت: ال تغالوا فى مهور ن خروار زر پس مى

 گفت هر كه مهر زن از چهارصد درهم بيفزايد من او را حد بزنم و مال او را به بيت المال فرستم.

                                                 
1
 165/ 3بنقل از اسد الغابة  184و اسرار االمامة ص  1072ص  2215مستدرك الصحيحين باب .  

2
اينكه دوست باشد شما راى به خـاطر   ايمان تا« انسان»شود در قلب مرد  مؤلف )ره( فرمايش پيامبر )ص( را اشتباه ترجمه كرده است معناى صحيح اين است داخل نمى.  

 خدا و رسولش
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گردانى  پيرزنى آنجا حاضر بود برخاست و آواز برآورد و گفت حق تعالى قنطارى از زر بر ما حالل كرد و تو حرام مى

خجل شد و گفت: كلكم افقه من عمر حتى العجائز، و روى حتى  سخن تو قبول كنم يا كالم خداى را و آية برخواند عمر

 .«1»1  المخدرات فى البيوت

كننده  مباش از براى خائنان خصومت( و106)نساء  وَ ال تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً، عثمان عمل نكرد به آية:: آية بيست و پنجم

لعين خباثتى كرده و نامه نوشته به قتل محمد بن ابو بكر  با مردم. چون غوغا بر سر مروان جمع شد تا او را بكشند آن

 .«2» 2عثمان مروان را حمايت كرده نگذاشت كه او را بكشند تا او خود بدين سبب مقتول شد

)آل عمران   رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِ ، عمل نكردند به آية:: آية بيست و ششم

داريد خدا را پس اطاعت بكنيد مرا تا كه دوست دارد شما را خدا و بيامرزد  ( يعنى اگر هستيد شما كه دوست مى29

و غرض وى بدين « نعوذ باللّه، من هذا القول»وصيت متوفى شد  بى  پيامبربراى شما گناهان شما را. به زعم خصم 

و مع هذا ابو بكر وصيت به عمر كرد و عمر با شورى انداخت و   پيامبراست و مخالفت فرمان  قول ابطال كار على

 نكردند پس دوست خدا نباشند. پيامبرهيچ كشته شد پس هيچ كدام متابعت  عثمان بى

نْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِ ، ائمه ايشان عمل نكردند به آية:: آية بيست و هفتم

كنيد در قرآن و اگر از پيش غير خدا بودى هرآينه پيدا شدى در قرآن اختالف بسيار تا  ( آيا تفكر نمى84)نساء  كَثِيراً

ادند چون نه كردند و هر يكى مذهبى مى احكام ايشان جمله مختلف افتادى و بيان شرع هر يكى به خالف ديگرى مى

شافعى، و ابو حنيفه، و مالك، احمد حنبل. پس آنچه گفتند اگر از قبل خداى تعالى بودى در آنجا هيچ خالفى نبودى. و 

 رفتند. در ميان ائمه شيعه هيچ خالفى نيست بلكه هر دوازده بر سنت رسول 

( اى آن 1)حجرات   وا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ابو بكر عمل نكرد به آية: ،: آية بيست و هشتم

تقدم كرد و چون  پيامبرايد تقدم نكنيد بر خدا و رسول خدا، و او در نماز بامداد بزعم خصم بر  كسانى كه ايمان آورده

اكثر علماى اهل اسالم بر آنند كه  بايد كرد و تقدم و حق تعالى از اين منع كرد او را، و امام بود ال بد كه اسماع مى

آواز او را بشنيد برخاست و دست بر دوش على داده و دست ديگر بر دوش فضل بن  پيامبرعايشه او را مقدم كرد چون 

عباس و به مسجد رفت و التفات به نماز او نكرد و نماز بسر گرفت و ابو بكر بصف پسين رفت، و ابن اعثم سنى كوفى 

 ب خود مثل اين آورده و مذهب شيعه هم چنين است.صاحب فتوح در كتا

                                                 
1
 655/ 30و بحار االنوار  133/ 6و الغدير  16/ 3صراط المستقيم .  
2
 161/ 31و بحار االنوار  209/ 9و الغدير  30/ 3صراط المستقيم .  
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( يعنى بلند مكنيد آوازهاى 2)حجرات   ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِ ابو بكر عمل نكرد به آية: ،: آية بيست و نهم

مأمون و  پيامبرود پس بايد كه ب پيامبرخود را بر باالى آواز رسول خداى هم بدين نماز و نيز بزعم خصم اين خاتمه نماز 

 مقتدى مرده باشد و خود را از امامت خلع كرده حاشا من ذالك.

ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ايشان عمل نكردند به آية: .: ام آية سى

برند خالئق بر آنچه داده است خدا ايشان را يعنى آل ابراهيم را از فضل خود پس به  عنى آيا حسد مى( ي57)نساء  الْحِكْمَةَ

شكوت الى رسول اللّه »درستى كه فرستاديم ما آل ابراهيم را كتاب و حكمت، و بر على حسد بردند چنان كه على گفت 

 ح ايشان مثل اين وارد است.و اين معنى در تفسير سلمانى وارد است و در مصابي« حسد الناس لى

( يعنى جهاد كنيد در راه خدا حق جهاد كردن. 77)حج   وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ عمل نكردند به آية: ،: آية سى و يكم

 حادث شد تا بحدى كه عثمان سه روز گريخته بود در احد.  روز احد و حنين چنان كردند كه وهنى و ضعفى در اسالم

كردند تا به عبد اللّه ابى سلول فرستند در روز احد  ، اكثر علماى ما بر آنند كه ايشان بودند كه طلب مى: ى و دومآية س

تا باشد كه او از ابو سفيان از بهر ايشان امان طلب كند تا به مكه روند حق تعالى اين « قتل محمد»چون آواز برآمد كه 

( و امثال اين عهدها كردند و بدان وفا ننمودند. 138)آل عمران   ولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُوَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُ آيه فرستاد:

( و بتحقيق كه 15)احزاب  وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ال يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا و عمل نكردند به آيه:

ما كه عهد كرده بوديد با خدا پيش از اين كه پشت ننمائيد در جهاد و عهد خدا پرسيده خواهد شد و در اين بوديد ش

 حروب گريختند.

تر از آن كسى  ( يعنى كيست ظالم21)انعام  عَلَى اللَّهِ كَذِباً*  وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عمل نكردند به آية: ،: آية سى و سوم

بر خداى دروغ را. و به حديث: من كذب على معتمدا، فليتبوأ مقعده من النار. هر كه دروغ بندد بر من كه افترا كرده 

عمدا پس بايد كه داند نشستنگاه خود را از آتش. خود را به دروغ خليفه رسول اللّه خواندند و امير المؤمنين نام كردند 

 گذشت رسول خدا و كسى را خليفه نكرد.با آنكه روايت كنند كه: مضى رسول اللّه، و لم يستخلف. 

( حق تعالى امارت و واليت به على داد 60الخ )مائده   إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ عمل نكردند بر آية: ،: آية سى و چهارم

 در اين آية باتفاق و ايشان بر او والى شدند و حاكم.

، على را پيامبر( روز غدير خم 71الخ )مائده   هَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَيا أَيُّ ، عمل نكردند به آية:: آية سى و پنجم

 نصب كرد به حكم اين آية به امامت و ايشان او را از آن منع كردند و بر وى تقدم جستند.
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( اين آية در 96)مريم  يَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّاإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَ عمل نكردند به آية: ،: آية سى و ششم

شأن على آمد و حق تعالى محبت او را بر عالميان واجب كرد و ايشان با او عداوت پيش گرفتند پس در تحت حكم اين 

 آية نباشند.

( 13)مجادله  سُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةًيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّ عمل نكردند به آية: ،: آية سى و هفتم

 پس پيش از آنكه مناجات كنيد صدقه بدهيد. پيامبراى آنكه ايمان آورديد هرگاه مناجات كنيد با 

( يعنى جهاد كنيد با كفار و 74)توبه  جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ* عمل نكردند به آية: ،: آية سى و هشتم

ساختند و رعايت  و معاويه و ابو سفيان و عمر و عاص مى  منافقين و غليظ شويد بر ايشان. دائما با منافقان چون مروان

كردند به حديث صحيح: ما كنا نعرف المنافقين، اال بتكذيبهم اللّه، و رسوله، و التخلف عن الصالة و  خاطر ايشان مى

را و تخلف ايشان  پيامبرگو گردانيدن ايشان خدا را و  . ما نشناختيم منافقان را مگر دروغ«1»  1ن ابى طالبالبغض لعلى ب

از نماز و بغض على بن ابى طالب. على بود كه هرگز ميل بديشان نكردى و او درست بودى در راه خداى و منه قول 

دشنام مدهيد على را بدرستى كه او محكم است در شناختن . «2»2  ال تسبوا عليا، فانه خشن، فى ذات اللّه :الرسول 

 ذات خداى و بدين سبب بود از حق خويش محروم ماند و ديگرى به باطل محفوظ.

لَكُمْ كَيْفَ فَما   أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى عمل نكردند به آية: ،: آية سى و نهم

( آيا كسى كه راه نمايد به سوى حق سزاوارتر است به آنكه پيروى كند او را يا كسى كه راه نيابد 35)يونس   تَحْكُمُونَ

كنيد. ايشان به هدايت على محتاج بودند به بسيارى از  الّا آنكه راه به وى نمايند پس چيست شما را و چگونه حكم مى

 ان بود و مع هذا اتباع او نكردند.احكام دينى و وى هادى ايش

كننده هست.  ( بدرستى كه تو ترساننده و مر هر قومى را هدايت8)رعد  إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ و دليل بر اين:

 .«3» 3 گفت من منذرم و تو يا على هادى اين قومى  پيامبر

. و اگر امر «4» 4 وليتموها عليا، فهاد مهتد، يقيمكم على صراط مستقيمو دليل دوم، حديث مروى از كتب مخالفان: و ان 

اى است راه يافته كه بدارد شما را براه راست و ضميرها به واليت راجع  واليت به على بازگذارند پس او هدايت كننده

 است.

                                                 
1
 4698ج  1835و مستدرك الصحيحين باب  229/ 3و الغدير  231/ 2فضائل الخامسة .  
2
 68/ 1بنقل از حلية االولياء ابو نعيم  268االمامة اسرار .  
3
 314/ 1و فضائل الخامسة  102/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
4
  بنقل از تاريخ خطيب« هامش» 32/ 1الغدير .  
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( و دعوى كردند كه 68)قصص  نَ لَهُمُ الْخِيَرَةُوَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كا عمل نكردند به آية: ،: آية چهلم

صحابه ما را اختيار كردند و ايشان از اهل حل و عقداند و ايشان بر ما بيعت كردند و انديشه نكردند كه اختيار ما را حق 

 تعالى بر خود انداخت نه با ايشان.

  عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ  اً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَآدَمَ وَ نُوح  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى و همچنين عمل نكردند به آية:

( بدرستى كه خدا برگزيد آدم را و نوح را و آل ابراهيم را و آل عمران را بر عالميان ذريت و فرزندان 30)آل عمران 

ايم و محمد را ذريت نيست و مع هذا روايت كردند كه بعضى از ايشان از بعضى ديگراند. و نگفتند كه ما از ذريت محمد

 .«1»  1گفت: ان عليا منى، و انا منه، و قال: على منى، و انا من على، و ال يؤدى منى، الّا انا، او على پيامبر

را كه كتاب خداى را بدست  ( و اى مر كسانى73)بقره   فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ و بدين آية عمل نكردند:

خود نويسند. اگر خالف مالل نبودى اين باب را بسطى تمام رفتى ليكن اگر مرد اهليتى دارد از اين آيات ربعى از قرآن 

و خداى دهد فضل خود هر كسى را « و اللّه يؤتى فضله من يشاء»ضبط توان كردن بلكه ثلثان در اين باب توان آوردن 

 كه خواهد.

 هاى بد که منافى امامت ایشان شد( م* ویژگیهاى مغایر با امامت از )خصلت* باب هفت

گفت: يا على انا و انت، من نكاح، ال من  پيامبر اول، آن كه نكاح مادران ايشان در جاهليت بود اما در صورت على 

ايم نه از زنا از نزد  ر وجود آمدهيعنى يا على من و تو از نكاح د «1» 2 سفاح، من لدن آدم، الى عبد المطلب عليهم السّالم

( و گرديدن 219)شعراء   وَ تَقَلُّبَكَ فِی السَّاجِدِينَ كند كما قال تعالى: آدم تا عبد المطلب. و قرآن نيز بر اين داللت مى

 وصول تو در ساجدان است.

 بود. پيامبردوم، تربيت غذاى ايشان به خمر بود و لحم الخنزير اما تربيت غذاى على در خدمت 

 سوم، ايشان چون بالغ شدند عبادت بت كردند مثل الت و عزى و بمحرمات نشو و نما يافتند.

چهارم، با كفار قريش ايذاى مؤمنان كردند به فريب و نفى و صلب و احراق و ايشان ايمن بودند دائما زيرا كه زندگانى 

 كردند و همچنين بمردند. به نفاق مى

 نبود. پنجم، اسامى ايشان در صحيفه

 ششم، در شعب نرفتند.

 بلكه هجرت از براى تزويج فاطمه كردند. پيامبرهفتم، مهاجر نبودند به 

                                                 
1
 9 -6/ 2و  253/ 1و صراط المستقيم  145و  250/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 سند اين مطلب را پيدا نكرديم.  
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هشتم، از مكه هيچ جا نه گريختند نه به طائف و نه به غير آن زيرا كه بجان و دل با مشركان بودند اما صحبت مؤمنان از 

ت از اهل كتاب شنيده بودند كه محمد صاحب دولت گردد و براى طمع ملك دنيا اختيار كردند. چنان كه صاحب االمر گف

 .«1»1 «و ما لهم فى اآلخرة من خالق»جزاى سعى و صحبت ايشان بداد  حق تعالى هم به دنيا

 نهم، در تحت كسا نيامدند روز انزال آية تطهير در خانه ام سلمه.

 در مسجد بر ايشان برآورد. پيامبردهم، 

 ن مواخاة نبود.را با ايشا پيامبريازدهم، 

 دوازدهم، در مباهله حاضر نبودند.

 سيزدهم، صدقات جهت مناجات ندادند.

 دادند در جنگ روز حنين و احد و خيبر. بودند پشت مى« يولون الدبر»چهاردهم، از جمله 

 و نه از اسالم.  پيامبرپانزدهم، هرگز دفع مكيده نكردند از 

 رمود عصيان كردند.به قتل مروان خوارج ف  پيامبرشانزدهم، 

 هفدهم، ابو بكر معزول شد از اداى سوره برائت.

 پيامبرتواند خورد يا وصى يا سبط  پيامبرانار خواست به او نداد زيرا كه از طعام بهشت بود. آن را  پيامبرهيجدهم، از 

أكل هذا، إلّا نبیّ، او وصى، او ال ي»يك نيمه از آن انار به على داد و اوالد او و يك نيمه خود خورد   پيامبردر دنيا. 

 يعنى نخورد اين را مگر نبى يا وصى يا فرزندزاده نبى.« سبطاه

در حينى كه دعا كرد: اللهم آتنى باحب الخلق اليك، يأكل معى هذا الطائر. خدايا  پيامبرنوزدهم، مرغ بريانى نخوردند با 

 با من بخورد و على از آن تناول فرمود.ترين خلق را به نزديك تو به من بفرست تا اين مرغ را  دوست

 بيستم، مستحق خمس نبودند.

 بيست و يكم، هرگز امير سريه نبودند.

 بيست و دوم، هرگز ايشان را به جلب صدقات نفرستاد.

 بيست و سوم، على را بر ايشان امير كرد و به عكس نبود.

 . يامبرپبيست و چهارم، عمر و عاص را بر ابو بكر و عمر امير كرد حضرت 

 از دنيا رحلت فرمود و ايشان در تحت رايت اسامة بن زيد رعيت بودند. پيامبربيست و پنجم، 

 بيست و ششم، هرگز تجهيز لشكرى نكردند.

                                                 
1
 88 -78/ 52و بحار االنوار  533 -523/ 2ج طبرسى احتجا.  
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 هرگز ايشان را خليفه نكرد در مدينه و غيرها. پيامبربيست و هفتم، 

 قرابت نداشتند. پيامبربيست و هشتم، با 

 ن نخواندند.بيست و نهم، هرگز جمله قرآ

 ام، ابو بكر و عمر قرآن را تأليف نكردند براى امت. سى

 را داماد نبودند. پيامبرسى و يكم، ايشان 

 نزد او نبودند.  پيامبرسى و دوم، آخر عهد 

 نكردند. پيامبرسى و سوم، انجاز مواعيد 

دند بلكه به سقيفه رفتند تا فرصت حاضر نيامدند و مدد آن كار نكر  پيامبرسى و چهارم، به احتضار و غسل و دفن 

 جاه دنيا فوت نشود.

 پيش ايشان نبود. پيامبرسى و پنجم، سالح و رايت و عمامه و ردا و خاتم 

 ابو بكر را از محراب دور كرد عند الوفات. پيامبرسى و ششم، 

 سى و هفتم، اتفاق نيست امت را بر ايمان و اسالم ايشان.

 اده با خزرجيان بر ايشان بيعت نكردند.سى و هشتم، بنو هاشم و سعد عب

 سى و نهم، زبير بر او شمشير كشيد و ابا از بيعت او كرد.

 چهلم، ابو ذر و عمار و سلمان و مقداد بر ايشان بيعت نكردند.

 چهل و يكم، بنو حنيفه امامت ابو بكر را انكار كردند و به او زكاة ندادند تا ايشان را اهل رده نام كردند.

دوم، خالد بن وليد را به حرب ايشان فرستاد و او به ايشان قتال نمود و مقاتالن ايشان را به قتل آورد و زنان و چهل و 

فرزندان ايشان را اسير كرد و در همان شب كه مالك بن نويره را كه بزرگ ايشان بود بكشت با زن او زنا كرد و اموال 

 آن قبيله را غارت كردند و قسمت نمودند.

 نبود. پيامبرسوم، امامت ايشان بنص خدا و چهل و 

 چهل و چهارم، حسن بن على عليهما السّالم ابو بكر را از منبر به زير كشيد روز اول كه بر منبر رفت.

 چهل و پنجم، بالل بانگ نماز و قامت نگفت و براى ابو بكر بيعت نكرد.

 زنده بود و اسالم آورده.  پدر او در آن زمان و پيامبرچهل و ششم، بر پدر خويش امير شد به خالف قول خدا و 

 چهل و هفتم، ابو بكر گفت: ان لى شيطانا، يعترينى.

 چهل و هشتم، او گفت: اقيلونى، لست بخيركم، و على فيكم. و امثال اين جمله داللت بر بطالن خالفت و امامت اوست.
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 ديگران درآيند. اذن او در رفت و فرمود كه چهل و نهم، كشف خانه فاطمه كرد و بى

 پنجاهم، فرمود كه فاطمه را بزدند.

 پنجاه و يكم، محسن نام فرزند را در شكم بكشتند.

 كه آن فدك بود از او و از اوالد او بازستدند. پيامبراز فاطمه بازگرفتند و نحله  پيامبرپنجاه و دوم، ميراث 

 پنجاه و سوم، انفال و خمس از اهل بيت بازبريدند.

 رم، فاطمه عليها السّالم متوفى شد بر ايشان خشمناك.پنجاه و چها

 پنجاه و پنجم، بر جنازه فاطمه حاضر نشدند.

 پنجاه و ششم، خالد بن وليد را امر كردند تا امير المؤمنين را بكشد.

 كه: ان االنبياء، ال يورثون. بخالف نصوص قرآن. پيامبرپنجاه و هفتم، ابو بكر روايت كرد از 

 از اذان دو كلمه كم كردند. پنجاه و هشتم،

 پنجاه و نهم، بدعت مسح خفين نهادند.

 شصتم، در نماز دستها بر سينه گرفتن را سنت نهادند براى احياء مذهب يهود.

 شصت و يكم، قنوت و رفع يدين عند التكبير بينداختند در نماز.

 شصت و دوم، پدر را چون جد گردانيدند در ميراث.

 مين ساختند به تأليف قرآن و اكثر روايت آن است كه اين را عثمان كرد.شصت و سوم، مغيره را ا

 شصت و چهارم، هر كه آيتى آوردى ده گواه از وى طلب كردى.

 بر ايشان بسته بودند بگشادند. پيامبرشصت و پنجم، درى كه 

 به زنى گرفتند.  پيامبرشصت و ششم، گويند دو مطلقه را از زنان 

 را از ميراث او محروم كردند رد بر قرآن. مبرپياشصت و هفتم، زنان 

الرسول، فأهله أحق به منك، و ان قلت:  شصت و هشتم، فجاءه بر ابو بكر بيعت نكرد و گفت: ان قلت: هذا االمر، بقرابة

به اين  اند احق پيامبرپس اهل بيت  پيامبرهذا االمر، بالشرف، فانا اشرف منك. يعنى اگر يافتى اين امر را به سبب قرابت 

گفت كه اگر خالفت به  و اگر به شرف يافتى من از تو اشرفم بدين سبب گفت تا او را بسوختند به آتش زيرا كه مى

 اند. بدن كار اولى پيامبراست اهل بيت  پيامبرترم و اگر به قرابت  شرف است من از تو شريف

ل چنان بود كه چون او مرتد شد بگرفتند و پيش شصت و نهم، اشعث بن قيس را رها كرد و او مستحق قتل بود و اين حا

 وى بردند اسالم بر وى عرض كرد ابا كرد و قبول ننمود و بر ارتداد بماند و او را رها كرد.



 101 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

 هفتادم، خواهر خود را به اشعث داد.

 هفتاد و يكم، چون بنو حنيفه او را قبول نكردند جمله را بكشت و نگفت كه اختيار ايشان نيز حق است.

 فتاد و دوم، چون خضر او را گفت يا خطيفة الناس او را از پيش خود براند.ه

 خوئى او. هفتاد و سوم، در وقت مرگ عمر را خليفه كرد و مردم از او كاره بودند به واسطه درشت

 يا وارثان او. پيامبراجازت  دفن كردند بى  پيامبرهفتاد و چهارم، فرمود كه او را پيش 

 ن از دنيا رخت سفر بربست بيست هزار دينار از بيت المال در ذمه او بود.هفتاد و پنجم، چو

 هيچ روايت نكردى مگر نادرا و آنچه گفتى جمله آن بودى كه اضرار على بود از مفتريات او. پيامبرهفتاد و ششم، از 

 هفتاد و هفتم، قود و حد از خالد بن وليد دفع كرد.

( يعنى به لهو و لعب رفتند و پيغمبر را به نماز گذاشتند 11)جمعه  وَ تَرَكُوكَ قائِماً :هفتاد و هشتم، او از آن كسان بود كه

 در شأن ايشان نازل شد.

 هفتاد و نهم، بفرمود تا او را خليفه رسول اللّه نام كردند.

به در اين و اول كسى بود كه به مقام محمد بنا حق بنشست و جمله صحا پيامبرهشتادم، اول غاصبى بود بر خاندان 

 «.اال عباد اللّه المخلصين و قليل من عبادى الشكور»خصال شريك بودند بعضى فاعل و بعضى ناصر و بعضى راضى 

 اما آنچه عمر خطاب بدان منفرد و متخصص است.

 يكم، آن كه قباله از آن فاطمه بود دريد.

 دوم، آن كه پنجه بر روى فاطمه زد چنان كه اثر آن بر روى او ظاهر شد.

 سوم، در شكم فاطمه زد.

چهارم، متعه نساء برداشت، و عبد اللّه عباس گفت: ما كانت المتعة اال رحمة رحم اللّه بها امة محمد لو ال عمر نهى عنها 

ما احتاج الى الزنا االشقى و النفر القليل من الناس. نبود متعه مگر رحمتى كه كرده بود خداى آن رحمت را بر امت محمد 

هى نكردى محتاج به زنا نشدى مگر بدبختى و گروه اندك از آدمان و اين حديث جار اللّه ايراد كرد در كتاب اگر عمر ن

 مترجم االخبار.

پنجم، متعه حج بينداخت چنان كه: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه حاللين و انا احرمهما و اعاقب عليهما، متعه النساء و 

 .«1»1  متعه الحج

 بگرفت او بود. «2» 1 معرفان ، اول كسى كه

                                                 
1
 255 -250/ 6و الغدير  360و  395/ 12و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  52/ 1بنقل از مسند احمد  439اسرار االمامة .  
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 هفتم، اول كسى بود كه در اسالم ديوان بنهاد.

 هشتم، اول كسى كه گواهى مملوك رد كرد او بود.

 نهم، اول كسى كه خراج بنهاد او بود.

 دهم، او بود كه مساحت زمين عامر و غير عامر بكرد.

 يازدهم، در مسائل زكاة تغيير بسيار بكرد.

 چاشت بنهاد. دوازدهم، بدعت نماز

 .«3» 2سيزدهم، تفضيل عرب نهاد بر عجم و بر موالى در عطا

 مانند آن.ها بنهاد درآنجا چون عول و بود بگردانيد و بدعتآن كه مشهور ارى ازمسائل ميراث دفع كردو ازچهاردهم، بسي

 هند و بياوردند.آوردند تا اعراب شتران بكرايه د ها از دريا منع كرد كه گندم از مصر مى پانزدهم، كشتى

 نهاده بود نقل كرد و به آن موضع برد كه در جاهليت نهاده بود. پيامبرشانزدهم، حجر االسود آنجا كه 

 امتناع كرد كه ام كلثوم را به او دهد چند چيزها تغيير كرد. هفدهم، چون على 

 هجدهم، در وقت مرگ شورى بنهاد و اين سنت يهود است.

خورى گفت: حسرتا على بنى  خورد پسر او عبد اللّه گفت چرا تحسر مى كرد و تحسر مى ىنوزدهم، نزديك مرگ آوه م

 رسم به كسى كه ذليل كند ايشان را بعد از من. هاشم، ان ال اصيب احدا، يذلهم بعدى. يعنى از حسرت بنى هاشم كه نمى

عليهما السّالم زيرا كه اين دو زن چون  به مضادة فاطمه و على  پيامبربيستم، عايشه و حفصه را تفضيل نهاد بر زنان 

 بودند و ديگر زنان را اين صفت نبود. پيامبرپدران ايشان از اعادى خاندان 

 بيست و يكم، ابو بكر را بر آن داشت كه مردم را بر بيعت او تحريص كند.

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ   مَرِيضاً أَوْ عَلى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ بيست و دوم، بفرمود كه در سفر روزه بدارند عام بخالف قول خداى:

 ( كسى كه از شما بيمار باشد يا در سفر باشد بخورد و اعاده كند در ايام ديگر.180)بقره  أُخَرَ

 بيست و سوم، تراويح و نوافل رمضان بجماعت كردن بدعت بنهاد.

نكاح صحيح نيست مگر به ولى و دو گواه و اجماع امت « ال نكاح إلّا بولیّ، و شاهدين»بيست و چهارم، بدعت بنهاد كه 

 گفت: االيم املك بنفسها من وليها.  پيامبراست كه 

 تراند بنفس خود از ولى خود. زنان ثيبه مالك

                                                                                                                                                                      
1
 باشد معرفان يعنى عريف و عريف به معناى نقيب و كارگزار مى.  
2
كرد. كتاب سليم بن قـيس هاللـى    داد به ديگران هم وصيت مى . خليفه دوم خودش كه اعراب را بر غير اعراب تفضيل مى40و  35 /31و بحار االنوار  224/ 6الغدير .  

 261/ 33و بحار االنوار  286 -281
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 بيست و پنجم، اجازت تطليقات ثلث بنهاد در يك مجلس.

فرمود: لو صليتم حتى تكونوا   پيامبرفت بيست و ششم، عداوت على و اهل بيت بدعت بنهاد در عالم. ابو ذر غفارى گ

، و الحنائر جمع الحنيره و هى قوس بال وتر و قليل للعقد المضروب. «1»1  كالحناير، ما ينفعكم حتى يحبوا آل رسول اللّه

 زه حلقه شويد سودى ندهد تا دوست نداريد آل رسول خداى را. چندان كه چون كمان بى يعنى اگر نماز گذاريد

  ن على را نماز نيست درستكه دشمنا
 

  اگر چه سينه اشتر كنند پيشانى

 بينه، صحابه پيش شيوخ گفتند: مات الرسول و ما خلف بيضا و ال صفرا، حتى يوصى.

مرد و نه نقره گذاشت و نه مس تا وصيت بايدش كرد. مقصود ايشان عداوت على بود تا خلق نگويند على  پيامبريعنى 

وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ  را. و قال: پيامبراز ايشان رد بر قرآن و سنت  پيامبراو اولى بود به مقام  بود و پيامبروصى  

 ( وصيت كرد به آن ابراهيم فرزندان خود را و يعقوب هم.126اآلية )بقره   وَ يَعْقُوبُ

( و چون گفت لقمان مر پسر خود را در حالى كه 12)لقمان    تُشْرِكْ بِاللَّهِوَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَیَّ ال و قال:

 داد او را اى پسرك من شرك مياور به خدا. پند مى

نوشته بر شما هرگاه ( 176)بقره   كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و قال:

 حاضر شود شما را موت اگر از شما چيزى ماند اين كه وصيت كنيد از براى والدين خود و نزديكان خود.

هر كه مرد به غير وصيت مرد بر مرگ  پيامبر. يعنى فرمود «1» 2من مات بغير وصية، مات ميتة جاهلية :قال النبى 

 جاهليت يعنى كفر.

 يا رسول اللّه، فقال: هل تدرى من كان وصى موسى؟ و عن سلمان قلت: من وصيك؟

قلت: يوشع بن نون، قال و هل تدرى لما كان اوصاه؟ انما كان اوصاه، النه كان اعلم امته بعده، و وصيّتى، و اعلم امتى 

 .«2» 3 بعدى، على بن ابى طالب

تم يوشع بن نون گفت: آيا دانى كه وصى موسى كه بود گف گفتم كيست وصى تو اى رسول خدا پس گفت آيا نمى

دانى كه چرا وصيت براى او كرد بتحقيق كه وصى گردانيد او را براى آن كه او داناترين امت موسى بود بعد موسى  مى

و وصى من و اعلم امت من بعد از من على بن ابى طالب است و امثال اين اخبار نامحصور داللت وجوب وصايت است. 

 نبودند. پيامبراما باتفاق شيوخ وصى 

                                                 
1
 با اندك اختالف 310/ 32بحار االنوار .  
2
 101باب اول از ابواب وصيت بنقل از المقنعه ص  295/ 19وسائل الشيعة .  
3
  52/ 2و ارشاد القلوب  58/ 3مناقب ابن شهر آشوب  . 
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 ( روزى كه بخوانيم هر گروه از مردم را به سوى امامشان.73)اسراء   يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ قال اللّه تعالى:

 كننده. ( و همه را شمرديم در امام روشن11)يس   ءٍ أَحْصَيْناهُ فِی إِمامٍ مُبِينٍ وَ كُلَّ شَیْ و قال:

اهل بيتى كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجى، و من تخلف عنها، غرق. و همچنين گفت: من  گفت: مثل پيامبرو باتفاق 

اطاع عليا فقد اطاعنى. يعنى هر كه اطاعت كرده على را اطاعت كرده مرا. و قال: انا مدينة العلم و على بابها. من 

و در موضع دوم موضع طاعت را و  شهرستان علمم و على در آن شهرستان. و در حديث اول بيان كرد موضع نجات را

در موضع سوم موضع علم را، و اما در امامت خالف كردند و متفق عليه اين صورت است التزام بايد كردن و ترك 

( و خداوندان رحم بعضى اولى از 76)انفال  بِبَعْضٍ*  وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى ديگران كردن. و آكد منه قوله تعالى:

 عض ديگراند.ب

متوفى شد و به اجماع على مؤمن بود و در غير او   پيامبرشيخ مفيد رحمة اللّه در كتاب بساط در امامت ذكر كرد كه 

خالف كردند و خالف نيست كه بنى هاشم صالح و الئق كار امامت بودند و على بتخصيص الئق اين كار بود اگر 

على را در اداى ديون وصى كرد الّا  پيامبرمد و همچنين اجماع كردند كه بگذاشتندى و در غير او اين اجماع حاصل نيا

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا  نشايد كه سنت قرآن ترك كند حيث قال تعالى: پيامبرآنكه شيعه گويند كه بامامت نيز وصيت كرد و 

  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ( و قوله تعالى:176)بقره   الْأَقْرَبِينَ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ

 (.126)بقره   وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ ( و قوله:13)نساء 

به چيزى  پيامبرو نشايد كه . «1»1 كائن فى امتى، ما كان فى بنى اسرائيل، حذو النعل بالنعل، و القذة بالقذة :و قال 

حجتى و اختصاصى ترك آن كند، پس اقتدا به مجمع عليه بايد كردن نه به مختلف فيه و آن  فرمايد از خيرات و او بى

 اند. شيخين

ن. و نصيحت و ارشاد ترين است با مؤمنان از نفسهاى ايشا يعنى نبى اولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.  النَّبِیُّ أَوْلى و قال تعالى:

به امور دينى و دنيوى فرمود چنان كه وصيت سريه موته كرد كه: ان اصيب جعفر بن ابى طالب فأميرهم زيد، و ان اصيب 

زيد، فأميرهم عبد اللّه بن رواحه. اگر جعفر بن ابى طالب را چيزى رسد پس امير شما زيد است و اگر زيد را حادثه دست 

خطاب. يا به رأى خود امير نصب   بن رواحه است و نفرمود كه با شورى اندازند چنان كه عمر بن دهد امير شما عبد اللّه

روا دار نبود كه  پيامبرنكرد چنان كه صحابه كردند روز سقيفه، يا خود معطل فرو گذاشت چنانكه عثمان كرد عجب كه 

تر  رت كه مردم بعد از وى به امام محتاجوصيت به مرد بضرو كار سريه معطل گذارد كار عالميان معطل گذاشت و بى

                                                 
1
 286/ 36و بحار االنوار  363/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
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ثابت شد زيرا كه باجماع شيوخ وصى نبودند و نه  باشند كه در حال حيات او. چون وصايت ثابت شد امامت على 

 . پيامبرخليفه از قبل خدا و 

  * باب هشتم* فضیلتهاى ساختگى

 * )حديث اول(*

 اند ابى بكر و عمر. ى اقتدا كنيد به كسان كه بعد از من. يعن«1» 1اقتدوا، بالذين من بعدى، ابى بكر و عمر

روايت اين حديث مفتر به نصب آمد و به رفع اما به نصب تقدير چنان كه بود ابا بكر و عمر و به رفع چنان بود كه 

د باقتدا كردن بهر دو روايت ايشان نيز مأمور باشن« اقتدوا يا أيها الناس من بعدى بكتاب اللّه و عترتى، ابو بكر و عمر»

فرمود: انى   پيامبر، و دليل بر اين معنى اتفاق است كه در كتب مخالف و مؤالف كه پيامبربه كتاب خداى و عترت 

مخلف فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى، و انهما لن يفترقا، حتى يردا على الحوض. و به روايتى ديگر آمده: خلقت فيكم 

 ما ان تمسكتم بها، لن تضلوا ابدا. الثقلين كتاب اللّه، و عترتى،

دعوى مدعى است و بس و اين حديث روايت شيعه است و تصديق جمهور اهل سنت « اقتدوا بالذين الخ»و اين حديث 

 كند بر صحت امامت و خالفت ايشان. شود كه اين حديث داللت نمى پس از اينجا معلوم مى

ورى انداخت و عثمان كشته شد و به امامت ديگرى را نصب نكرد و جواب ابو بكر نصب كرد بامامت عمر را و عمر با ش

به شورى نينداخت و معطل فرو گذاشت. چون در ميان ايشان مخالفتى ظاهر شد اقتداء بهر يكى نقيض اقتداست به 

ابو بكر ابا صاحب او. و عمر اشارت كرد به ابو بكر تا حد خالد بن وليد را بزند كه با زن مالك بن نويره زنا كرده بود 

كرد. ابو بكر امضاء   كرد و گفت: خالد سيف من سيوف اللّه. و ابو بكر متعه حج و نكاح متعه مباح دانست و عمر منع

قباله فدك نمود و به فاطمه داد و عمر بازگرفت و بدريد. ابو بكر نماز تراويح تنها گفت گذاردن و عمر بجماعت. ابو 

ن را براندند و ابو ذر را بخواندند و عثمان بمخالفت ايشان ابو ذر را براند و مروان را مروا  پيامبربكر و عمر بموافقت 

 اند. بخواند و امثال اين جمله متناقض

 الفاً كَثِيراًأَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِ پس اقتدا بهر يكى مخالف اقتداست به ديگرى:

( چنان كه در قرآن اختالفى نيست در كالم هر كه بقرآن عمل كند هم اختالفى نباشد چنانكه ائمه شيعه 84)نساء 

نهادند  اند و آخر ايشان همان گفت كه اول ايشان گفته بود نه چنان كه ائمه مخالفان كه هر يكى مذهبى بتجديد مى دوازده

 كردند. و اغواى خلق مى

                                                 
1
 121/ 17و  197/ 13. احاديث فضائل الشيخين و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد 1756مستدرك الصحيحين باب .  
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فَاتَّبِعُونِی  ( و قال:6)ممتحنه  لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ ر، قال اللّه تعالى:جواب آخ

)نساء  طِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*أَ ( و قال:82)نساء   مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ( و قال:29)آل عمران   يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

 بايد كردن بنص قرآن و اجماع مسلمانان. مى پيامبر( پس پيروى كتاب خداى و عترت 62

 * )حديث دوم(*

 .«1» 1«لو كنت متخذا خليال التخذت ابا بكر خليال عن النبى »از مفتريات 

نمايى كسى را كه خود خواهى. مخالف گويد:  ( تو راه نمى56)قصص   أَحْبَبْتَ إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ الجواب: قال اللّه تعالى:

 آيد. مراد ابو طالب است و از اينجا كذب اين حديث مفترى الزم مى« من احببت»

مگر مؤمن نبوده است زيرا  ( بحديث خصم ابو بكر72)توبه   وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ و قال اللّه تعالى:

 او را دوست داشتى. پيامبركه اگر مؤمن بودى بنص 

( يعنى بايد نگيريد مؤمنان كافران را 27)آل عمران   ال يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ و قال اللّه تعالى:

ابو بكر را به دوستى نگرفته بود و عالميان  پيامبرعم خصم معلوم شد كه به دوستى بخالف مؤمنان نسبت بيكديگر و بز

 دشمن چون دوستى منفى شد باقى نماند اال عداوت. اند يا يا دوست رسول

من اراد يحيى حياتى و يميت موتتى و يسكن جنة  عن النبى »اما از طرف على مخالف روايت كند بال خالف عندهم 

كسى كه خواهد كه زندگانى كند مثل زندگانى من  «1» 2«ليتول على بن ابى طالب فانى احبهالخلد التى و عدنى ربى ف

و بميرد چون مردن من و ساكن شود بهشت جاودانى را كه وعده كرده به من پروردگار من پس بايد كه دوست دارد 

على را به  پيامبرنى صحيح كه دارم. اين نص صريح است و بيا على بن ابى طالب را چه بدرستى كه من او را دوست مى

 به دوستى على بود. پيامبردوستى گرفته بود و حيات و ممات 

و »گفت در حق على در حينى كه در خيبر ابو بكر و عمر منهزم بازگشتند  پيامبرو در سائر كتب اخبار وارد است كه 

 پيامبردهد روز ديگر على را درد چشم بود  رايت بديشان پيامبرو همه صحابه منتظر بودن كه « اللّه ألعطين الراية الخ

كس فرستاد او را طلب فرمود و آب دهن در چشم او انداخت و شفا يافت و رايت به او داد و فتح خيبر به دست او واقع 

و حسن را « اللهم احبه و احب من يحبه»در حق حسن بن على فرموده  پيامبرشد و در مصابيح ايشان وارد است كه 

ت، و چون مواخاة ميان ابو بكر و عمر و ميان طلحه و زبير و ميان عبد الرحمن و عثمان موجب صداقت و بدوستى گرف

 هم موجب صداقت و خلت باشد. پيامبرخلت است ميان على و 

                                                 
1
 از كتاب فضائل الصحابة 2383صحيح مسلم ح .  

2
كه در اين مصادر بجاى يميت لفظ يموت نقل شده كه صحيح هـم همـين اسـت و كلمـه فـانى       86/ 1و حلية االولياء  75بنقل از مناقب خوارزمى  151االمامة اسرار .  

 احبه هم ندارد.
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اين رسالت اجر و مزدى از شما  ( بگو كه از22)شورى   قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى و قال اللّه تعالى:

 پيامبرو عالميان محبت على و اهل بيت واجب شد زيرا كه  پيامبرخواهم مگر دوستى خويشان من. بحكم اين آيه بر  نمى

بحكم خدا، عالميان را جمعى دعوت كند  پيامبربحكم خدا، عالميان را به دوستى جمعى دعوت كرد و امر فرمود نشايد كه 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال  (34)بقره   أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ دوست ندارد. و خود ايشان را

 (.2 -3)صف   تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ

( و اين آية دليل است كه با متقيان دوستى 67)زخرف   اءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَالْأَخِلَّ و نيز حق تعالى گفت:

 خلت گرفتى.  او را به پيامبرو خلت است و اگر ابو بكر متقى بودى 

سيدند كه: اى الناس كان احب جواب آخر، ابو الفتوح عجلى و اصفهانى و علماى ايشان اكثر ايراد كردند كه از عايشه پر

تر كه بود نزديك رسول خدا  . يعنى از مردم دوست«1» 1الى رسول اللّه؟ قالت. فاطمة فقيل: من الرجال، قالت زوجها

 .تر بود گفت شوى او على  گفت فاطمه گفت از مردان كه دوست

 .«2» 2 أى بنيك أحب اليك قال: الحسن و الحسين .عن انس قال: سئل رسول اللّه 

 تراند به نزد تو گفت حسن و حسين. كدام يك از فرزندان تو دوست

در مصابيح آمده كه قال اسامة: كنت جالسا عند رسول اللّه اذا جاءه على و العباس، يستأذنان، فقال بى: أ تدري ما جاء 

ى اهلك احب اليك، قال: فاطمة بنت بهما قلت ال، قال: لكنى ادرى، اذن لهما، فدخال، فقاال: يا رسول اللّه جئناك نسألك، ا

محمد، قال: ما جئناك نسألك عن نساء اهلك، قال: احب اهلى الى من انعم اللّه عليه، و انعمت عليه فقال اسامة قال: ثم 

 .«3»3 من؟ قال: على ابن ابى طالب فقال العباس: جعلت عمك آخرهم، قال: ان عليا يسبقك بالهجرة

گفت  پيامبركه على و عباس به در خانه آمدند و اذن دخول طلبيدند پس  پيامبربه نزد يعنى اسامه گفت نشسته بودم 

دانم اذن دخول ده ايشان را تا درآيند پس درآمدند و گفتند يا رسول  اند گفتم نه گفت ليكن من مى دانى بچكار آمده مى

كه نيامديم كه از زنان اهل بيت سؤال كنيم تر است گفت فاطمه دختر محمد گفتند  اللّه از اهل بيت تو كه بنزد تو دوست

تر اهل بيت من به نزديك من آن كس است كه خداى نعمت داده بر او و من نعمت دادم بر او پس  گفت دوست پيامبر

گفت على بن ابى طالب پس عباس گفت گردانيدى عم خود را آخر ايشان  پيامبراسامه گفت ايشان گفتند كه كيست آن 

 تى كه سبقت على كرد بر تو به هجرت.گفت بدرس پيامبر

                                                 
1
 53/ 43و  120/ 40و  312/ 37بحار االنوار .  
2
 است. بجاى بنيك لفظ اهل بيتك نقل شده 299و  280/ 43بحار االنوار .  
3
 . تا فاطمة بنت محمد )ص( را دارد68/ 43بحار االنوار .  
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( كه مناقب الطاهرين تمام به اصفهان بردم اما خواستم كه به خدمت خواجه جهان بهاء الدين محمد 973بينه، در سنه )

تعصب مكتوب بود داعى دولت با خداى مشورت كرد كه صالح هست   صاحب الديوان رسانم و در مقدمات كتاب اندك

لَئِنِ  عالم نمايد كه از جمله مقربان است و اگر چه بر خالف مذهب حق است اين آية برآمد كه: كه اين كتاب به فالن

( اگر بگيرى معبودى به غير من بگردانم ترا از جمله بنديان. ثانيا 28)شعراء   اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

( 60 -61الخ )نحل   مِنَ الْقَوْمِ  ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى ن اين فال برآمد:تفأل كردم به عالمى ديگر از ايشا

بوقت چاشت شد روى او سياه و او خشم فرو خورده كه از شرم پوشيده ميداشت حاصل كه حق تعالى اجازت نداد تا 

ن ديار جمله حاضر بودند طريقى ديگر نديدند اال سكوت. عاقبت اتفاق چنان افتاد كه به وقت عرض علماى آن دولت و آ

 نيز با خداى مشورت كرده باشد و اجازت حاصل نيامده باشد كه او را به دوستى بگيرد. پيامبرمگر 

 * )حديث سوم(*

 .«1» 1بر سر منبر گفت: خير هذه االمة بعد نبيها، ابو بكر، و عمر روايت كردند كه على 

 بى ايشان ابو بكر و عمر است.بهترين امت بعد از ن

عمر و عاص را بر ايشان امير نكردى بحرب خيبر و حرب ذات السالسل و  پيامبرالجواب، اگر اين حديث راست بودى 

اسامة بن زيد را بر ايشان امير نكردى و امير المؤمنين را بر ايشان والى نكردى به سراياى بسيار. و اگر چنين بودى حق 

از وى بازنستدى و به على ندادى بنابراين معلوم شد كه دروغ است كه بر امير المؤمنين منسوب  تعالى سوره برائت

اند. و كسى كه سجده الت و عزى كرده باشد چگونه باشد كه او را خير االمة خوانند و ان كان كذا فال بد عباس  كرده

 يشى و هم هاشمى، و ابو بكر قريشى نبود.است و هم بزرگ زاده و هم قر پيامبربدين مرتبه اولى باشد كه هم عم 

 «3» 3 ، يعترينى. و عمر گفت من شاكم در اسالم خويش«2»2 و ابو بكر گفت: ان لى شيطانا

چنان كه در كتاب بياض و سواد آمد در كتب نواصب در جزو اول، و دو كرت از حذيفه پرسيد كه من منافقم يا نه 

 باشند. يد كه خير االمةجماعتى كه بر اين اوصاف باشند چگونه شا

 .«1»4 گفت: انا اولى بمجلس رسول اللّه، و لكنى اشفقت ان يرجع الناس كفرا و على 

 ام به مجلس رسول خدا و ليكن ترسيدم كه مردم بكفر خود راجع شوند. يعنى من اولى

                                                 
1
 69و تاريخ الخلفاء سيوطى  114/ 10بنقل از تاريخ بغداد  416اسرار االمامة .  
2
 7/ 3و دالئل الصدق  82و تاريخ الخلفاء سيوطى  16/ 1اسرار االمامة بنقل از االمامة و السياسة ابن قتيبه .  
3
 340/ 30از تفسير ثعلبى و بحار االنوار  58 /3دالئل الصدق .  
4
 بنقل از عيون االخبار صدوق با اندك اختالف 192/ 49بحار .  
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هد به كفر نبودندى بتحقيق كه با . يعنى اگر مردم قريب الع«2»  1و همچنين گفت: لو ال قرب عهد الناس بالكفر، لجاهدتهم

كردمى. و گفت: كيف يكونان خير امة و قد عبدت اللّه قبلهما، و عبدته بعدهما، چگونه ايشان بهتر امت  ايشان جهاد مى

 توانند بود و من عبادت كردم پيش از ايشان و بعد از ايشان.

 و بر اين اتفاق است كه على  «3»2 «فيكم لست بخيركم، و على»و نيز دليل بر كذب اين حديث قول ابو بكر است 

هرگز خير ايشان را نگفت و چون ذكر ايشان كردى جز شكايت نكردى كه با من خيانت كردند و بر من ظلم كردند و اگر 

 خير االمة بودندى بر خاندان طهارت ظلم نكردندى و اگر ايشان خير االمةاند جمله كسان خير االمةاند.

من »گفت چنان كه صاحب كتاب مشاهير الصحابة احمد البيهقى گويد كه  پيامبرروايت كند كه  مخالف در حق على 

بقول او جمع بود چگونه  آنچه در اين پنج پيغمبر اولو العزم صفات متفرق بودند در على « اراد ان ينظر الى آدم الخ

 «.بهتان عظيم سبحانك، هذا»نه شايد كه به حضور چنين شخص مشركى تائب خير االمة باشد 

 * )حديث چهارم(*

  قدمك رسول اللّه، فمن ذا يؤخرك گويند ابو بكر در بر خويشتن ببست و گفت: هل من مستقيل؟ فاقله، فقال على 
. آيا كسى باشد كه پشيمانى من قبول كند كه من اظهار پشيمانى كنم پس على گفت ترا تقديم داد رسول خداى «4»3

 د.پس كيست كه ترا مؤخر ساز

الجواب، اگر اين راست بودى على بر وى بيعت كردى زودتر از جمله صحابه و كار او به سقيفه بنى ساعده محتاج 

حقه بود. مخالفان گويند تا فاطمه زنده بود على با وى   نبودى اما به ضرورت به مذهب ما على مظلوم و مغصوب عن

كرد، و جمعى گويند كه بعد از چهل روز. به مذهب ما على بيعت نكرد، و جمعى گويند كه على بعد از شش ماه بيعت 

 پيامبراز بيعت او تأخير نكردى و نيز كه اگر  پيامبرهرگز بر وى بيعت نكرد و اگر دانستى على كه او مقدم است به قول 

 هرچه كرد و گفت به وحى الهى بود. پيامبراو را مقدم كرده بودى بايستى كه استقاله نكردى زيرا كه  

بنابراين ابو بكر را در خود بستن اعظم گناهان او بود از قول خدا و رسول: و من يعص اللّه و رسوله فان له نار جهنم. 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ  اجابت كرد و بعد از وفات او امتناع نمود پس مجرم باشد به مخالفت اين آية:  پيامبرخاصه كه در زمان 

و اين « مات رسول اللّه، و لم يستخلف»گويد  ( و مع هذا مخالف مى24)انفاق   وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

 حديث مكذب حديث اول است.

                                                 
1
 125بنقل از الرسائل العشر طوسى  327اسرار االمامة .  
2
 23/ 10و  138/ 7و الغدير  13/ 3دالئل الصدق .  
3
 خبار صدوق در مجلس مأمون و يحيى بن اكثم عينا نقل شده استبا اندك تفاوت. اين روايت در عيون اال 64 -60/ 8الغدير .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

110 

 

كردند قبول  و نيز خصم امامت او به اختيار صحابه گويد و اجماع اهل حل و عقد و از اينجا بود كه عثمان را خلع مى

او را مقدم كرده بود چرا بيعت ميستاند، و نيز دليل بر آن كه مقدم  پيامبركشتند، و نيز كه اگر نكرد تا به آخر به اجماع ب

 پيامبر. و اگر وى مقدم «1» 1آن است كه گفت: رضيت لكم احد هذين الرجلين، ابا عبيدة، و عمر  پيامبرنبود از قبل 

زند  و تخلف نكردندى و كالم امير المؤمنين موج مىبودى بنى هاشم و زهاد صحابه و سعد عباده با خزرجيان از بيعت ا

 دائما مظلوم بود مرارا ال تحصى اكثره و اقل مراتب خطبه شقشقيه است.  پيامبركه فرمود بعد از 

 * )حديث پنجم(*

 بوهاروايت كنند از عمر و عاص كه او گفت: يا رسول اللّه من احب الناس اليك؟ فقال عايشه، فقال: من الرجال، فقال: ا
 تر است نزد تو يا رسول اللّه گفت عايشه گفت از مردان گفت پدرش. . يعنى از مردم كه دوست«2»2

مرغى  پيامبرانس كه او گفت براى  اند از الجواب، اين حديث باطل است به حديث طير چنان كه مخالفان روايت كرده

 هذا الطير.بريان آوردند دعا گفت: اللهم آتنى، باحب خلقت اليك، ليأكل معى 

اين حديث از روايت او مكذب حديث اول است اگر صدق بودى ابو بكر حاضر شدى آنجا. و اين حديث معارض است با 

حديثى كه وارد است از طرق مخالف چنان كه در حديث دوم بسطى تمام كردم كه از عايشه پرسيدند كه احب الخلق 

شوهر او و در باقى احاديث ذكر ابو بكر نيست. با آنكه كدام مردى كه بود گفت فاطمه گفتند از مردان گفت  پيامبرپيش 

دارم و اين معنى از غيرت  باشد كه پيش فاسقى فاجرى چون عمر و عاص بنشيند و گويد كه من زن خود را دوست مى

در رنج  دائما از دست عايشه و حفصه  پيامبرنباشد و نفرت آورد از بساط نبوت و از حميت مردى نباشد و مع هذا 

 در تأديب به سبب ايشان. پيامبربودى و حق تعالى عتاب كرد با 

را منع كرد كه رضاى اين دو زن نگاهدارد و فرمود  پيامبرگواه اين حال است و اللّه تعالى « يا أيها النبى لم تحرم»سوره 

از ايشان ماهى اعتزال كرد و  پيامبر( و 1)تحريم   تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِكَ كه رضاى ايشان نگاه مدار كما قال تعالى:

از منافقان به سبب عايشه سخن موحش و فاحش بشنيد و اگر تفسير قرآن از  پيامبرسوره نوح گواه اين بابست كه 

ها خورده و صبر كرده و اگر از من باور ندارى  از دست عايشه و حفصه چه غصه پيامبرطوائف مطالعه كنند بازيابند كه 

 اخبار از كتب مخالفان مطالعه كن در باب عترت و اهل بيت و ازواج تا به شرح بدانى.در مصابيح 

قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا  جواب آخر، آن كه حق تعالى دوستى او واجب كرد على است و اهل بيت او به حكم آية:

 (22)شورى   الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

                                                 
1
 با اندك تفاوت. اين روايت در عيون االخبار در مجلس مأمون و يحيى بن اكثم عينا نقل شده است 152/ 7و  442/ 5الغدير .  
2
 3662و صحيح بخارى باب فضائل ابو بكر ح  2384صحيح مسلم باب فضائل ابو بكر ح .  
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( يعنى آنان كه 96)مريم  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ويند آية،دوم مخالف و مؤالف گ

يُحِبُّهُمْ وَ  ايمان آوردند و عمل صالح كردند زود باشد كه بگرداند رحمن براى ايشان دوستى در شأن على آمد و آية:

 (.59الخ )مائده   الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى 

. خدايا مرا مميران «1»1 در حال غيبت على گفت: اللهم ال تمتنى حتى ترينى عليا  پيامبردر مصابيح مخالفان آمده كه 

 تا على را بمن بنمائى.

( بدرستى كه از ازواج شما و 14)تغابن   عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْإِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِكُمْ  جواب آخر، حق تعالى گفت:

اوالد شما دشمن است شما را پس از ايشان حذر كنيد. مگر وى قرآن نخوانده بود و اگر خوانده بود اين آية را فهم نكرد 

 «.ء يعمى، و يصم و قد قيل حبك الشى»كه حق تعالى از زنان حذر فرمود 

. يعنى بپرهيزيد از زنان بدو باشيد از نيكان «1» 2گفت: اتقوا شرار النساء، و كونوا من خيارهن على حذرامير المؤمنين 

پدر را مقدم كرده بود   پيامبراجازت  با عايشه گفت در مرض موت در آن حين كه او بى  پيامبرايشان بر حذر. و 

إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ  تعالى در شأن ايشان فرمود:و صاحبات بودند كه حق « انكن لصويحبات يوسف»براى نماز كه 

)يوسف   وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ( بدرستى كه اين از كيد شما زنان است و كيد شما بزرگ است، و همچنين:28)يوسف   عَظِيمٌ

طالق زنان خويش در دست على   برپيام( يعنى توبه كن از گناه خود. و مذهب اكثر علماى شيعه بر آن است كه 29

 «2»3  كرده بود اگر نافرمانى كنند و على عايشه را در جنگ جمل طالق داد و اگر باور ندارى در كتاب فتوح ابن اعثم

مطالعه كن كه او از علماى كبار مخالفان است كه رمزى از اين در باب طالق گفته است در ذكر عايشه و اگر چه زهره 

تر داشت از عالميان براى آن كه وى غازيه  عايشه را دوست پيامبرمگر كه « الحبر يكفيه االشارة»بگويد  نداشت كه تمام

بود و مجاهد فى سبيل اللّه در جنگ جمل و پدر او را دوست داشت تا بر اوالد و اهل بيت او ظلم كند و هزار سال 

 (.53)احزاب   بُيُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ال تَدْخُلُوا اجازت او در خانه او بخسبد بخالف قول خدا: بى

 * )حديث ششم(*

 «3»  4روايت كنند كه على گفت: من فضلنى على ابى بكر، و عمر، اجلده جلدة المفترى

                                                 
1
 49/ 2و ارشاد القلوب  251/ 2ب ابن شهر آشوب مناق.  
2
 80نهج البالغه خطبه .  
3
 493/ 2فتوح ابن اعثم .  
4
 192/ 49اين روايت جعلى در عيون االخبار صدوق در مجلس مأمون و يحيى بن اكثم عينا نقل شده است. بحار .  
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عن يعنى كسى كه مرا تفضيل دهد بر ابى بكر و عمر جلده زنم او را جلده افتراكننده. مخالف روايت كند از ابن مسعود 

حديث اول روايت مدعى است و انكار خصم و  «1» 1«كفر على خير البشر، فمن ابى فقد»كه فرمود  رسول اللّه 

 حديث دوم كه معارض آن است روايت مخالف است و تصديق خصم پس دوم صادق بود اول كاذب.

. و باقى حديث طير، و «2» 2«اعلمكم على، و افضلكم، و اقضاكم على»گفت كه  پيامبرو هم مخالف روايت كند كه 

( و آية تطهير، آية خمس، و آية محبت 97)نساء   فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ حديث خيبر و آية المباهله، و آية:

كه مخالف روايت كرد مكذب اين حديث مفترى است، و نيز  «3» 3«لضربة على خير من عبادة الثقلين»قرابت، و حديث 

ه موجب جلد است محصور است و تفضيل كسى بر كسى موجب حد نيست و نه شايد كه امام بر دروغ حد زند، و آنچ

. يعنى تخم فجور كاشتند و آب «4» 4على چون ذكر ايشان كرد گفت: زرعوا الفجور، و سقوا الغرور و حصدوا الثبور

تخصيص گفت: و طفقت ارتأى. بين ان اصول بيد غرور دادند و بهره نكبت و عذاب درويدند و چون ذكر ابو بكر كرد ب

 .«5»5 جذاء او اصبر على طخية عمياء

و اگر او افضل بودى از وى حمله بردن بر وى چه معنى دارد و حواله زرع فجور و سقى غرور و حصد ثبور بديشان 

تر از هيچ صحابه  و فاضلكردن يعنى چه. و نيز به اتفاق ابو بكر گفت )و لست بخيركم و على فيكم( اگر راست گفت ا

نباشد و اگر دروغ گفت الئق امامت نباشد ندانم كه تفضيل او به چه نوع است مخالف جز صاحب غار نتواند گفت با وى 

صاحب فراش بود و اين مرتبه زايد بر آن است و اگر گويد، پدر زن بود،  عبد اللّه يقطر شريك بود و نيز على 

را از دختران ايشان فرزند نبود ورنه دعوى   پيامبرند از آن جمله يكى آن بود و را هجده پدر زن بود  پيامبر

 برادر زن بود با هانى بنت ابى طالب و داماد و ابن عم مادرى و پدرى. كردند و اگر او پدرزن، على  خدائى مى

 * )حديث هفتم(*

. اتفاق است كه در بهشت پيران و كهوالن «6»6 گفت كه: ابو بكر و عمر سيد اكهول اهل الجنة پيامبرروايت كنند كه 

ال يدخل الجنة »بر سبيل ظرافت و خلق حسن گفت  پيامبر حاضر شد و پيامبرنباشند و مشهور است كه اسجيعه به خدمت 

 پيرزن در گريه افتاد.« عجوز

                                                 
1
 82/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 41و  40/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 475بنقل از اربعين رازى  262اسرار االمامة .  
4
 2نهج البالغه خطبه .  
5
 3نهج البالغه خطبه .  
6
 272/ 5بنقل از سنن ترمذى  346اسرار االمامة .  
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( يعنى ما انشاء تازه كنيم آن زنان را 34 -35)واقعه  إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً گفت يقول اللّه:  پيامبر

گفت: انى ال مزح و ال اقول اال   پيامبرپس بگردانيم ايشان را دختران بكر يعنى آنجا جوان شوند، و از اينجاست كه 

 گويم. كنم اما بجز حق نمى حقا. بدرستى كه من مزاح مى

 :كنند كه اهل قبله اتفاق كردند به صدق آن عن رسول اللّه اما غرض ايشان آن بود كه ايراد نقيض حديث مشهور 

. حسن و حسين سيدان جوانان «1» 1الحسن و الحسين سيد الشباب اهل الجنة من االولين و اآلخرين، و ابوهما خير منهما

 اند از خلق اولين و آخرين و پدر ايشان بهتر از ايشان است. اهل بهشت

اند و داخل نشود  اهل بهشت جمله جوانان «2»2 «نة شاب كلهم، و انه ال يدخلها العجزان اهل الج»و به روايتى ديگر 

بهشت را عجوزه. پس بنابراين احاديث و قرآن اگر در بهشت روند جوان باشند و حسن و حسين صلوات اللّه عليهما 

 مهتر ايشان باشند.

. «3» 3 أواه و الدنيا جنة الكافر و القبر محبسه و النار مأواهفرمود: ان الدنيا سجن المؤمن و القبر بيته و الجنة م پيامبرو 

بدرستى كه دنيا زندان مؤمن است و قبر خانه اوست و بهشت جايگاه او، و دنيا بهشت كافران است و قبر زندان اوست و 

تبار عمر يا سال دنيا بهشت دنيا خواسته باشد و الّا در بهشت پيران نباشند و اگر به اع پيامبرآتش جايگاه او. مگر كه 

 مراد است از پيغمبران نوح و لقمان و ابراهيم و از صحابه سلمان منا اهل البيت اولى به اين مرتبه هستند.

 * )حديث هشتم(*

شدم در ميان شما عمر مبعوث  . اگر من مبعوث نمى«4» 4گفت: لو لم نبعث فيكم، لبعث عمر  پيامبرروايت كنند كه 

هرگز دير  «1» 5«ما ابطأنى جبرئيل اال ظننت انه قد بعث الى عمر»  گفت  پيامبرت كنند كه شدى. و همچنين رواي

ما احتبس عنى الوحى، اال »نكرد از من جبرئيل مگر آن كه گمان بردم كه به سوى عمر مبعوث شده. و بروايتى ديگر 

 دم كه بر عمر نازل شده.هرگز بسته نشد از من وحى مگر آن كه گمان بر «2» 6«ظننته قد نزل على عمر

يا نه دو كرت از حذيفه اين بالتماس  «3»7  الجواب، در كتب ايشان مكتوب است كه عمر گفت من شاكم كه منافقم

حذيفه نيك شناسنده منافقان است. پس كسى كه در « حذيفة كان عرافا بالمنافقين»پرسيد و على صلوات اللّه عليه گفت 

                                                 
1
 193/ 49و بحار االنوار  445/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 445/ 3و  193/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 چاپ دو جلدى انصاريان 348/ 1احة و نهج الفص 193/ 6بحار .  
4
 309و  307/ 12شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
5
 308/ 12شرح نهج البالغه ابن ابى الحديث .  
6
 بجاى عمر لفظ آل خطاب نقل شده است 80/ 3صراط المستقيم .  
7
 79/ 3صراط المستقيم .  
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يد كه وحى به وى نازل شود و شريك محمد گردد كه خاتم االنبياء است. و اگر چنين اسالم خويش شاك بود چگونه شا

ترين دشمن و بزرگترين عدوى است زيرا كه اقصى المراتب و اعلى الدرجات و المناقب،  عمر را عظيم پيامبربوده باشد 

تر عمر بوده  نيز دشمن عظيماز عمر فوت شد، و محمد را  درجه نبوت است و اين درجه به اين عظيمى بسبب محمد 

متأسف شده باشد و بر عمر خشم گرفته  پيامبرباشد زيرا كه جهت طريقت جبلت انسانيت هرگاه وحى متأخر افتاده باشد 

 بايست ديدن. و از اين حال دائما از دست عمر به رنج مستغرق شده باشد زيرا كه هر روزى ده كرت دشمن خود را مى

ه خطاى صغيره و كبيره بر انبياء و ائمه روا دارند عجب دائم كه عمر اين درجه بچه يافته است و به مذهب مريدان عمر ك

با آنكه نزديك پيرى بود كه از خدمت الت و عزى بيرون آمده بود، و نيز نزد سنيان و مريدان عمر خالف ما علم اللّه 

نشد خالف ما علم اللّه است و اگر  پيامبرال وى محال است پس خداى تعالى عمر را رسول دانست در ازل به آية و ال يز

 ايمن باشد كه محال واقع نيايد و داند كه اين هرگز نباشد. پيامبرندانست وقوع آن محال باشد و  پيامبروى را 

( 7)احزاب   وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  مُوسى وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ و نيز حق تعالى گفت:

 و چون گرفتيم ما از پيغمبران عهد ايشان را و از تو و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم.

تو چنانكه به نوح ( ما وحى فرستاديم به 161)نساء   نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ  إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى و قال:

 فرستاديم و انبياء كه بعد از نوح بودند چگونه شايد كه حق تعالى ميثاق و عهد نگرفته بود از عمر كه وحى بفرستد.

 * )حديث نهم(*

 پيامبر «1» 1«نظر الرسول الى عمر يوم عرفة فتبسم و قال: ان اللّه باهى بعباده عامة و باهى بعمر خاصة»روايت كنند كه 

 كند به عمر خصوصا. كند به بندگان خود عموما مباهات مى نظر كرد و گفت خداى تعالى مباهات مىبعمر  

ها  را بگذارد و مباهات و مفاخرت به عمر كند با آنكه در جاهليت جمله گناه پيامبرالجواب، محال باشد كه حق تعالى 

محمد عزت قاب قوسين يافته و سر او محل كرده و چندين سال انكار خدائى كرده و در اسالم خويش بشك بوده، و 

ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ* وَ أَنْتَ  ( و خاك قدم او حلف عزت آمده:72)حجر   لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ قسم الهى شده:

د آينده باين بلد، و ختم صد و بيست و چهار خورم به اين شهر و حال آنكه تو فرو ( سوگند مى1 -2)بلد  حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ

هزار پيغمبر به وى كرده فرو گذارده و به وى فخر نياورد و او را در تحت امتان آورد و بادنى الناس و عامه خلق فخر 

 هرگاه شرم ندارى هر چه خواهى بكن.« و اذا لم تستحى، فاصنع ما شئت»ها  آورد شرم بادا سنى را از اين دروغ

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ  ق تعالى از بندگان ميثاق توحيد بستاند حيث قال:و نيز ح

يد و ( و ابو بكر و عمر آنجا نبودند زيرا كه چند سال در انكار توح171)اعراف   أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى  عَلى

                                                 
1
 193/ 49و بحار  398/ 8الغدير .  
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ببهشت رسد آواز  پيامبرعدل بودند و سجده الت و عزى كرده عجب است. ليكن ايشان را مذهب چنان است كه چون 

تر است از  در بهشت رفته بود چون غالم ابو بكر يعنى بالل فاضل پيامبرنعلن بالل حبشى شنيد در بهشت كه پيش از 

 «اذا لم تستحى، فاصنع ما شئت»پيش او  عجب نباشد پيامبرتر باشد از  اگر عمر فاضل  پيامبر

 * )حديث دهم(*

. اگر عذاب خداى نازل شود نجات نيابد «1»1  گفت: لو نزل العذاب، ما نجا منه، اال عمر بن خطاب پيامبرروايت كنند كه 

 از آن مگر عمر بن خطاب.

ين خطاب كه مذهب مخالف است الجواب، بنابراين اگر حادثه عذاب نازل شود ابو بكر و عثمان هالك شدندى و بد

 نيز هالك شدى و حاشا از اين اعتقاد. پيامبر

( 33)انفال   وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ و نيز حق تعالى بشارت عام داد كه:

تو در ميان ايشان باشى و نيست خداى عذاب كننده ايشان در حالى كه نيست خداى كه عذاب كند ايشان را و 

را امان عالميان ساخت اگر حاضر باشد و اگر غائب و استغفار مؤمنان را مگر  پيامبراستغفاركننده باشند حق تعالى وجود 

ذاب نشايد كه اين سخن به وحى سماوى ايمن شد از نزول ع پيامبركردند. حاصل كه چون  ابو بكر و عثمان استغفار نمى

وا وياله، وا ثبوراه، يا ليتنى كنت »گفت  گويد و عمر چون در نزع افتاد و حال خود نامرضى يافت از اعمال نامقبول مى

او تمناى آن كرد كه موى  «3» 3«ليتنى كنت شعرة فى صدر ابى بكر»و دائما گفتى  «2» 2«ترابا، يا ليت امى لم تلدنى

 پس ابو بكر باين درجه اولى از عمر. بودى در سينه ابو بكر

و  «4» 4«مثل اهل بيتى، كمثل سفينة نوح الخ»نجات به اهل البيت حواله كرد به حديث مشهور ميان خاليق   پيامبرو 

اند مر اهل آسمان را اهل بيت  ها امان ستاره «5» 5«گفت: النجوم امان الهل السماء و اهل بيتى امان الهل االرض پيامبرهم 

 اند مر اهل زمين را. ن امانم

 امثال اين اخبار مرويه از طرف مخالف و مؤالف حاصل آن حضرت رسول گفت كه اين جماعت در بهشت باشند.

 * )حديث يازدهم(*

                                                 
1
 بنقل از عيون االخبار صدوق 194/ 49و بحار االنوار  310و  309و  307/ 12ه ابن ابى الحديد شرح نهج البالغ.  
2
 با اندكى تفاوت 143/ 30بحار .  
3
 سند اين مطلب را پيدا نكرديم.  
4
 295/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
5
 347/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
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گفت: ابو بكر فى الجنة، و عمر فى الجنة، و عثمان فى الجنة، و على فى الجنة، و طلحة فى الجنة، و  پيامبرگويند كه 

وقاص فى الجنة، و سعيد بن زيد فى الجنة، و عبيدة   لجنة، و عبد الرحمن بن عوف فى الجنة، و سعد بن ابىالزبير فى ا

يعنى ترا سوگند  «2» 2گفت: نشدتك باللّه، أمن المنافقين انا؟ . الجواب، عمر روزى با حذيفه مى«1»1 الجراح فى الجنة

را تصديق كرده بودى بدين بشارت كه در كار خود  پيامبرس اگر دهم به خداى كه آيا من از جمله منافقانم يا نه. پ مى

را صادق نداند و بشك از   پيامبربشك نبودى و از حذيفه محتاج پرسيدن نبودى و بمذهب خصم روا نبود كه او 

لى  ان»و اگر ابو بكر بود گفت  پيامبرحذيفه پرسيد اين حال را پس معلوم شد كه اين حديث دروغ است و افتراء بر 

كه او صاحب شيطان باشد چگونه شايد كه او از مبشران باشد و به زعم خصم مؤمنى على ثابت  «3» 3«شيطانا، يعترينى

 شد اما از آن باقى مسلم نيست.

و دليل بر كذب اين حديث آن كه صاحب فتوح ابن اعثم كوفى گويد كه عمر در سكرات موت با پسر خود عبد اللّه 

. اگر او بهشتى بودى از پسر خود او اين استغاثت نكردى كه مرا فديه «4»4  اد الى النار، أ تفدينهگفت: لو رأيت اباك يق

 بده.

و باتفاق ابو بكر و عثمان و فدك از فاطمه  «5» 5«فاطمه بضعة منى، فمن اغضبها اغضبنى»و حديث مصابيح است كه 

الخ )احزاب   إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ د قوله تعالى:بدين سبب رنجيده باش پيامبربازگرفتند و او را رنجانيدند پس 

قبول نكردند و گفتند ما او را نكشيم كه او قرآن  پيامبرايشان را دعوت به قتل مردى از خوارج كرد سخن  پيامبر( و 57

فرستاد قبول نكرد و ابا  باهل مكه مىعمر را روز حديبيه   پيامبر، و همچنين ابو بكر شيرازى گويد كه «6» 6خواند مى

)انفال   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ عثمان را بفرست حق تعالى گفت: «7» 7 روم نمود و گفت نمى

ند شما را اگر مؤمن بودى ايد اجابت كنيد خداى را و رسول خداى را هرگاه بخوا ( اى آن كسانى كه ايمان آورده24

 كردى. پيامبراجابت 

ما شككت منذ اسلمت، اال يوم قاضى فيه رسول اللّه على اهل مكة، »و ميان خاص و عام مشهور است كه عمر گفت 

 فانى جئت اليه، و قلت يا رسول اللّه أ لست بنبى؟ فقال بلى.

                                                 
1
 149/ 10الغدير .  
2
 79/ 3دالئل الصدق .  
3
 300/ 2و صراط المستقيم  7/ 3الئل الصدق د.  
4
 328/ 1تاريخ فتوح ابن اعثم .  
5
 3767و صحيح بخارى باب مناقب فاطمه )س( ح  260/ 7الغدير .  
6
 336/ 30بحار االنوار .  
7
 89/ 2و كامل ابن اثير  278/ 2تاريخ طبرى .  
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ك؟ فقال آنها ليست بدنية لكنها خير لك، فقلت له افليس فقلت ألسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. فقلت له تعطى الدنية من نفس

 وعدتنا ان تدخل مكة، قال بلى. قلت: فما لنا ان ال ندخلها.

 «1» 1 قال: وعدتك ان تدخلها العام، قلت ال، قال فستدخلها ان شاء اللّه.

مكه پس من در آن روز يعنى شك نكردم از وقتى كه مسلمان شدم مگر روزى كه حكم كرد در او رسول خداى بر اهل 

به نزديك وى رفتم و گفتم اى رسول خداى آخر تو پيغمبر نيستى پس گفت بلى گفتم ما مؤمنان نيستيم گفت بلى گفتم 

پس چرا دادى دينت از نفس خود پس گفت اين نه دينت است و ليكن خير است براى تو گفتم آيا وعده نكردى بما كه 

شويم گفت وعده كردم تو را كه داخل شوى در اين  باشد ما را كه داخل نمى داخل مكه شويم گفت بلى گفتم پس چه

يا على انت فى الجنة، و »سال گفتم نه گفت زود باشد كه داخل شوى ان شاء اللّه. در تفسير سلمانى آمد كه گفت 

 .«2» 2«شيعتك فى الجنة

ن بر امام زمان خروج كردند مرتد شدند در دعاوى اقرار و اعتراف مدعى فتحى عظيم بود و باقى طلحه و زبير چو

برويم با آنكه به صورت على « هذا كذا كيال بكيل ردة بردة»چنانكه اهل رده كه بر ابو بكر خروج كردند به منع زكاة 

 اولى است بچند وجه.

 اول، على معصوم بود.

 بود. پيامبردوم، به آية مباهلة على نفس 

كافر است پس محارب  پيامبرو محارب  «3»3 «حربك حربى و سلمك سلمى»با على گفت  پيامبرسوم، آنكه باتفاق 

 على همچنين باشد.

بود. و ابو سعيد اسماعيل بن على السمان الحافظ الزاهد  پيامبرچهارم، ابو بكر به اختيار خلق و على باختيار خدا و 

 پيامبرث روايت كرد و در مسجد المحدث السنى در كتاب مثالب آورد كه سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل اين حدي

كنند اگر راوى در تحت اين دعوى نبودى يمكن كه مظنه قبول بودى و  بخدمت مغيرة بن شعبه و خلق از وى روايت مى

 ليكن چون خود را در ميان كشيد كذب اين حديث معلوم شد.

 * )حديث دوازدهم(*

 .«1»4 «ان الشيطان يفر من ظل عمر»گفت  پيامبرگويند كه 

                                                 
1
 تبا اندك تفاو 339/ 30و بحار االنوار  79/ 3صراط المستقيم .  
2
 358/ 12با كمى تفاوت بنقل از تاريخ بغداد  147/ 3فضائل الخمسة .  
3
 251/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
4
 208/ 1و رياض النضرة  284/ 5به نقل سنن ترمذى  401اسرار االمامة .  
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( و 117الخ )طه   فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ  جواب، ايشان گويند كه شيطان وسوسه آدم كرد چنان كه در قرآن وارد استال

  أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ ( و اگر ايوب بود گفت:14)قصص   هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ وسوسه موسى كرد كه:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِیٍّ إِلَّا  گويند هيچ رسولى نبود الّا او را وسوسه شيطان بودى:( و ايشان 40)ص 

( و ما نفرستاديم از پيش تو هيچ رسولى و هيچ پيغمبرى مگر آن كه هرگاه 51)حج   إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِی أُمْنِيَّتِهِ

كرد به جماعت و  در مسجد الحرام نماز مى ت شيطان وسوسه خود را در خواهش او و گويند محمد آرزوى كرد انداخ

( شيطان القا كرد به 20)  وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى خواند تا بدين آية رسيد: سوره و النجم مى پيامبرمشركان حاضر بودند و 

كان چون اين كلمات بشنيدند خرم شدند و گفتند محمد تعظيم بتان مشر« تلك الغرانيق العلى و ان شفاعتهن لترجى»وى 

و ما »از اين الفاظ بغايت حزين شد و برنجيد حق تعالى اين آية فرستاد  پيامبرما كرد و اثبات شفاعت ايشان نمود و 

 .«2» 1«ارسلنا من قبلك من رسول و ال نبى الخ

پرست بود و  آنكه ايشان هرگز بت نپرستيدند و عمر چند سال بتعجب كه بر جمله انبياء وسوسه شيطان روا دارند با 

گريخت و اگر به حقيقت درنگرند اين حديث نقصان حال عمر است زيرا كه به افواه گويند فالن  مشرك شيطان از او مى

 بحيثيتى چنان است كه ديو از وى بگريزد يعنى او ديوتر است.

 * )حديث سيزدهم(*

عت فى كفة الميزان، و وضعت امتى فى اخرى فرجحت ثم وضع مكانى ابا بكر، فرجح بهم، ثم فرمود: وض پيامبرگويند 

. يعنى مرا در كفه ترازو نهند و امت مرا در كفه ديگر پس من زياده شوم «3» 2 وضع عمر، فرجح بهم، ثم رفع الميزان

عمر را بنهند او نيز زياده شود بر جميع پس او بر ايشان زياده بود پس جاى ابو بكر  پس بنهند در جاى من ابو بكر را

 امت پس بردارند ترازو را.

 پيامبرتر از دروغ گفتن چيز ديگر نيست عمر كه در اسالم خويش بشك بود چگونه بر  تر و آسان الجواب، در دنيا ارزان

او در هفتاد قضيه  و« و فاكهة و ابا»اگر به عمل بود معنى ابا ندانست   پيامبرراجح آمد سه كرت. رجحان او بر 

كلكم »و وقتى بر منبر رفت و گفت « لو ال على لهلك عمر»كرد و عمر گفت  حل آن معضالت مى فروماند و على 

 «1»3  و اين جمله در كتب مخالفان مسطور است و مدت عمر خويش خواست كه سورة البقره« افقه من عمر، حتى العجائز

 يده باشد كه به كجا رسد.ياد گيرد و مقدور نشد و تعليم پيران د

                                                 
1
غرانيق به تاريخ طبرى و تفسير طبرى و در المنثور سـيوطى و ...   در مورد اقوال اهل سنت راجع به عصمت انبياء به كتب كالمى ايشان مراجعه شود و در مورد افسانه.  

 مراجعه شود.
2
 با كمى تفاوت 394/ 5بنقل از عيون االخبار صدوق و الغدير  195/ 49بحار االنوار .  
3
 بنقل از در المنثور سيوطى و تفسير قرطبى 142و السبعة من السلف  235/ 6الغدير .  
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يا رجحان به زهد و ورع بود يا به حسن خلق بود يا به جهاد بود و او بحمد اللّه بدين هيچ مشهور نيست بلكه از اين 

جمله عارى است يا به سبب قرابت پس اگر قرابت بود و اگر شجاعت و اگر علم و اگر خالفت و اگر ورع، در على جمع 

كاشكى من موى بودمى بر سينه ابو بكر. عجب « ليتنى كنت شعرة، فى صدر ابى بكر»ى كرد كه بود، با وجود آن كه تمن

كه بدين درجه بيكبار راجح آمدند، و نيز عمل عرض است قابل وزن نباشد، و نيز خصم او را عملى پديد نتواند كرد كه 

ر بدين گرانى نبوده باشد كه بر عالميان سه آن عمل ادنى صحابه را نبوده باشد، و اگر از وزن حجم خواستند به يقين عم

 كرت بچربد و گرانى بدن از گرانى جانى باشد.

 * )حديث چهاردهم(

: يا محمد ان ربك يقرئك السّالم، و يقول لك: اقرأ منى على ابى «2»1  گفت: نزل على جبرئيل فقال  پيامبرگويند كه 

 اض؟بكر السّالم، و قل له: انى عنك راض، فهل انت عنى ر

گويد كه سالم من به ابى بكر  رساند و مى گفت جبرئيل بر من نازل شد پس گفت يا محمد پروردگار تو ترا سالم مى

 برسان و بگوى كه من از تو راضيم آيا تو از من راضى هستى.

خداى آن الجواب، مگر مفترى اين حديث ندانست كه حق تعالى به جزئيات عالم است اگر ابو بكر از خداى راضى باشد 

را داند، و نيز اگر خداى تقدير رضا كرده بود وقوع آن واجب باشد و اال وقوع ممتنع و بارى تعالى از محال نپرسد، و 

نيز اين معنى به مذهب خصم بدست مالك الملك است شايد كه وقت مرگ آن رضا از وى بازستاند و سخط و بيزارى 

يرا كه حسن و قبيح پيش خصم اعتبارى ندارد، و نيز حق تعالى در حق به وى دهد و از حق تعالى اين معنى حسن است ز

( و از جمله شب تهجد 81)اسراء  أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً  وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى گفت: پيامبر

ترا به مقام ستوده يعنى همه شب به عبادت بيدار باشى كه تا بگذارد كه آن نافله است مر ترا باشد كه برانگيزد خداى تو 

گفت. اگر اين حديث درست شود مگر ابو بكر مؤمن نبوده باشد زيرا كه حق تعالى « عسى»بر تو رحمت بكنيم و حرف 

دگان به چند موضع گفت بندگان من از من راضى باشند و من از ايشان راضى و نگفت بندگان از من ترسند يا من از بن

 (.8)بينه   رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ يكى از مواضع:

( 23)جاثيه  وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ اند كما حكى تعالى: كنند جمله دهرى رسد كه جمعى كه اين افتراها مى مرا به خاطر مى

ابى بكر كه تا شيب او در شرك بود و گوشت و پوست و عروق و امعاء و احشا  كند ما را مگر دهر و يعنى هالك نمى

آن كرده است كه بر عالميان مخفى نماند چگونه  پيامبربخمر و زمر و ذبيحه بنام الت و عزى پرورده باشد و با خاندان 

رفت و ابو بكر  سوار مى برپيامشايد كه اين معنى حواله بوى كنند، و اين دروغ چنان است كه روايت كنند كه روزى 
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رفتى و ابو بكر  پياده جبرئيل آمد و گفت كه تو شرم ندارى كه سواره روى و ابو بكر پياده يعنى كه بايستى تو پياده مى

 سوار.

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ  قال:( و 2)حجرات   ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ و حق تعالى گفت:

ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ  ( و قال:3)حجرات   أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى

( بنابراين حق 24)انفال   مَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آ ( و قال:63)نور  بَعْضِكُمْ بَعْضاً

و خود را پيش خاك قدم او ذليل و خوار كردن و خضوع به افعال و خشوع  پيامبرتعالى فرمود تواضع كردن در خدمت 

 و تا ابو بكر سوار شود.را توبيخ كند تو پياده ش پيامبربه اصوات پس چگونه شايد كه 

گويندگان گفتند به مجلس حلم و  .كردند پيامبرچون ذكر بساط  و در كتب هفتاد و سه گروه مسطور است از على 

  وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ را فرمودند كه: پيامبرحيا به اجماع چگونه شايد كه او شوخى كند و مع هذا 

حكايت  پيامبرو نيز حق تعالى از  پيامبرگويد مگر بو بكر مؤمن نبود و نه تابع  ( اگر مخالف اين راست مى215اء )شعر

دارى از ايشان و خداى از حق شرم ندارد،  ( يعنى تو شرم مى53)احزاب   فَيَسْتَحْيِی مِنْكُمْ وَ اللَّهُ ال يَسْتَحْيِی مِنَ الْحَقِ كرد:

 شرمى به يقين خداى تعالى به صدق اولى از مخالف است. به حيا خواند و مخالف به بى را پيامبرو حق تعالى 

 * )حديث پانزدهم(*

ام كه اگر تو به  در غزا بود چون بازگرديد زنى پيش وى آمد و گفت يا رسول اللّه من نذر كرده پيامبرگويند بريده گفت 

زد و ابو بكر  اگر نذر كردى بزن و اال ترك كن زن دف مىگفت  پيامبرسالمت بازگردى من دف بزنم و سرود بگويم. 

 زد چون عمر درآمد ترك كرد. درآمد و عثمان درآمد هم دف مى

ان الشيطان ليخاف منك يا عمر، انى كنت  )ثم دخل عمر، فالقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليها، فقال رسول اللّه 

 1  هى تضرب، فلما دخلت انت القت الدفل عثمان وجالسا وهى تضرب، فدخل ابو بكر وهى تضرب، ثم دخ

ترسد  گفت بدرستى كه شيطان از تو مى پيامبرچون عمر داخل شد زن دف را در زير پاى خود بنهاد و بر آن نشست پس 

زد پس عثمان درآمد و وى  زد پس ابو بكر داخل شد و وى همچنان دف مى يا عمر من نشسته بودم و اين زن دف مى

 پس چون تو درآمدى دف بينداخت.زد  دف مى

الجواب، دف زدن زن طاعت بود يا معصيت اگر طاعت بود نشايد كه به حضور مردم ترك عبادت كند و اگر دف زدن 

يا اصحاب او رضا دهند به معصيت و قوت دفع و منع آن دارند، و آنچه گفت شيطان از تو  پيامبرمعصيت بود نشايد كه 

سيد و از هيچ پيغمبرى نترسيد و به زعم مريدان عمر هيچ پيغمبرى نبود الّا كه شيطان وسوسه ترسد شيطان از خدا نتر مى

                                                 
1
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او كرد بكرات و مرات زيرا كه بر انبياء معاصى روا دارند عمر مرتبه چنين از كجا يافته بود، و نيز چگونه كه به لهو و 

( 49الخ )اعراف  الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً ( و قال:117)مؤمنون   أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً لعب مشغول شود:

 كنند سبحانك هذا بهتان عظيم. كنند نقض ابو بكر و عثمان مى چندان كه مدح عمر مى

 * )حديث شانزدهم(*

عالية اصواتهن، فلما استأذن  عن سعد بن ابى وقاص، استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللّه، و عنده نسوة من قريش

 عمر قمن فبادرن الحجاب فدخل عمر و رسول اللّه يضحك، فقال عمر، اضحك اللّه سنك يا رسول اللّه، فقال النبى 

عجبت من هؤالء الالتى كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، فقال عمر: يا عدوات انفسهن أ تهبننی و ال تهبن 

و الذي نفسى بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط اال  :م انت افظ و اغلظ، فقال رسول اللّه رسول اللّه، فقلن: نع

 .«1» 1 سلك فجا غير فجك

زنان قريش بودند و به  پيامبرآيد در حالى كه نزد  پيامبريعنى سعد ابى وقاص گفت عمر خطاب اذن طلبيد كه به خدمت 

  پيامبرواست ايشان برخاستند و در حجاب شدند پس عمر داخل شد و گفتند پس چون عمر اذن خ آواز بلند سخن مى

گفت در عجب شدم از اين زنان كه نزد من بودند كه چون آواز  پيامبرخنديد پس عمر گفت خداوند ترا بخنداناد اى  مى

ترسيد زنان  ىترسيد و از رسول خداى نم تو شنيدند بپرده در دويدند پس عمر گفت اى دشمنان نفسهاى خود از من مى

گفت بحق كسى كه نفس من بقدرت اوست كه مالقات نكرد شيطان با تو  پيامبرگفتند آرى تو بدخوى و درشتى پس 

 رفتى مگر آنكه شيطان از وادى ديگر رفته باشد. هرگز در راهى كه تو مى

قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ  گفت: پيامبرالجواب، اين حديث نسبت رسول اللّه است به معصيت خالف قول خداى زيرا كه حق تعالى با 

تقصيرى كرده بود و اين آيت بر زنان نخوانده بود تا ايشان  پيامبر( بمذهب خصم مگر 31)نور   يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ

 آوازها آهسته كردندى حاشا من ذلك.

ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ  ( و قال:3ت )حجرا  إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ و قال:

اصحاب را از آوازهاى بلند در بساط نبوت و غير آن  پيامبرنازل شد تا  پيامبر( چندى آيات بر 2)حجرات   بِالْقَوْلِ

را  پيامبرنان به حكايت مشغول شود. پس بنابراين اين وحى را نرساند و خالف قول خدا با ز پيامبر  بازدارد نشايد كه

كرد و حق تعالى  به زعم خصم تقصير مى پيامبرداشت زيرا كه  بايست گذاشت تا كار شريعت راست مى كار با عمر مى

 ( و امثال اين آيات.2)شعراء   لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ گفت:
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به آن منع اولى  پيامبراعت بود به حضور عمر عبادت مندفع شد از آن زنان و اگر عصيان بود و نيز اگر رفع صوت ط

بلكه گفت از خدا  پيامبرحق تعالى در هيچ موضع نگفت از عمر بترسيد يا از « أ تهبننی»بود به همه حال، و آنچه گفت 

( اين لفظ نيز نه بصواب 44)آل عمران  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ* ت:( و نيز گف16)تغابن   فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بترسيد:

اين نقصان حال عمر است غلظت و فظاظت صفت فاسقان است و كافران، نه صفت « انت افظ و اغلظ»افتاد، و آنچه گفت 

و حق  «1»1 «لف مألوفالمؤمن ا»گفت  پيامبردهد بر آنكه عمر مؤمن نبوده زيرا كه  مؤمنان و اين حديث گواهى مى

مؤمن با مؤمن  «2» 2«المؤمنون هينون لينون»گفت  پيامبر( 153)آل عمران   فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ تعالى گفت:

 (.59)مائده   كافِرِينَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْ ( و قال:29)فتح   رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مستأنس باشد كما قال تعالى:

 * )حديث هفدهم(*

فاذا حبشية ترقص: و  .جالسا، فسمعنا لغطا و صوت الصبيان، فقام رسول اللّه  عن عايشه. قالت: كان رسول اللّه 

فجعلت انظر اليها ما بين المنكب  الصبيان حولها فقال: يا عايشه تعالى فانظرى، فجئت فوضعت يدى منكب رسول اللّه 

 أسه فقال لى اما شبعت اما شبعت فجعلت اقول ال: ال نظر منزلتى عنده اذا طلع عمر فارفض الناس عنها.الى ر

 .«3»3 فقال رسول اللّه: انى ال نظر الى شياطين الجن و االنس قد فروا من عمر

است و تماشاى برخ پيامبركرد و كودكان بسيار خلق جمع شده بودند چون آواز خلق برآمد  يعنى روزى حبشيه رقص مى

نهادم و تفرج  پيامبرخاطر نيست بدين بازى من برخاستم و دست بر دوش   كرد و نيز مرا گفت يا عايشه ترا ميل رقص مى

سه نوبت گفت يا عايشه آيا سير شدى من گفتم نه و مقصودم آن بود كه تا منزلت خويش نزد  پيامبركردم  آن رقص مى

كنم به شياطين جن  گفت بدرستى كه من نظر مى پيامبرق جمله برميدند و متفرق شدند بدانم ناگاه عمر درآمد و خل پيامبر

 گريزند. و انس كه از عمر مى

، و «2» 5 ، و همچنين گفت: اول ما وضع فى الميزان، الخلق الحسن«1» 4 گفت: ان اللّه يحب السهل الطلق پيامبرالجواب، 

خوئى از صفات ذميمه  ( و درشت4)قلم   خُلُقٍ عَظِيمٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلى يث قال:را منت نهاد به خلق حسن ح پيامبراللّه تعالى 

 نهاد.
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خو  . پس معلوم شد كه بندگان خداى را خوش خلق خواند نه درشت«3»1 گفت: ان اللّه يبغض العفريتة، النفريتة پيامبرو 

ان الشيطان، يجرى من ابن آدم »است  رپيامبخوئى صفت اهل دوزخ است، و دليل بر كذب اين حديث قول  بلكه درشت

زيرا كه عمر به ضرورت ملك نبود و پرى و ديو نبود بلكه آدمى بود پس بايد كه شيطان از وى  «4»2 «مجرى الدم

 نگريزد خاصه بر مذهب سنيان شيطان و وسوسه جمله پيغمبران كرد و حاشا از اين اعتقاد.

كند از براى مؤمن پس  . بدرستى كه خداى غيرت مى«5» 3للمؤمن، فليغر گفت: ان اللّه يغال پيامبرو مخالف گويد كه 

پروردگار غيور است و همچنين گفت: ان سعدا لغيور، انا  «6»4 «الرب غيور»بايد كه مؤمن خود غيرت كند، و نيز گفت 

وى غيورترم و خداى  بدرستى كه سعد غيور است و من از «7» 5 اغير منه، و اللّه اغير منا، و من غيرته حرم الفواحش

غيورتر و از غيرت اوست كه فواحش را حرام گردانيد. كدام عاقل روا دارد كه زن خود را گويد بيا نظاره كن و چشم به 

مردان بيگانه افكن و به معصيت مشغول شو باللّه العظيم كه اگر اين نوع چيزها به فاسقى، جلفى، ادنى الناس، رندى، 

 .پيامبرهم زشت باشد خاصه بر  قالشى، نباشى حواله كنند

 * )حديث هيجدهم(*

خرج ذات يوم و دخل المسجد، و ابو بكر، و عمر احدهما عن يمينه و اآلخر عن شماله، و  عن ابن عمر، ان رسول اللّه 

 .«1»6 هو آخذ بايديهما. فقال: هكذا نبعث يوم القيمة

د و چپ به عمر گفت همچنين مبعوث خواهيم شد روز در مسجد رفت دست راست به ابو بكر دا پيامبرابن عمر گفت 

 قيامت.

  وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى ( و قال:96)مريم  وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً الجواب، اين حديث مخالف كتاب خداست حيث قال:

اند به سوى ما در روز قيامت فرد  ( و همه ايشان آينده94)انعام   راءَ ظُهُورِكُمْكَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَ

يك چنان كه خلق كرديم شما را در مرتبه اولى و گذاشتيد شما  فرد و نيز گفته بتحقيق كه شما آمديد به سوى ما يك

 آنچه بود در پس پشت شما.

 .«2» 7كتاب اللّه ان وافق فاقبلوه و االفردوه على الحائطگفت: اذا ورد منى عليكم حديث، فاعرضوه على  پيامبرو 
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يعنى هرگاه حديثى از من بر شما وارد شود پس عرض كنيد او را به كتاب خداى اگر موافق باشد قبول كنيد و اگر نباشد 

كه به  مبرپيادر پس ديوار افكنيد چون حديث مخالف كتاب اللّه است رد كردن واجب بود. و نزد من صالح نيست براى 

شوند و ابو بكر و عمر را از آنجا دور  پيامبراين طور برخيزند زيرا كه چون دختران ايشان زنده شوند ال بد كه نزديك 

 بايد شدن پس صالح در آن باشد كه به عزت بگويد كه اين حديث دروغ است و فارغ شود.

 للّه، يقول لعلى:و از روايت خاص و عام آمد كه ابو ذر غفارى گفت: انه سمع رسول ا

انت اول من يصافحنی يوم القيمة، و انت الصديق االكبر، و انت الفاروق االعظم، تفرق بين الحق و الباطل، و انت يعسوب 

 .«3» 1المؤمنين، و المال يعسوب الكفار

و توئى گفت مر على را كه توئى اول كسى كه با من مصاحفه كند در روز قيامت  گفت شنيدم از رسول خداى كه مى

كنى ميانه حق و باطل و توئى وسيله مؤمنان و مال است وسيله  مى كننده كه جدا گوى بزرگتر و توئى نيك فرق راست

 كافران بدين حديث مشهور كذب آن روشن شد.

 * )حديث نوزدهم(*

يراى من اهل السماء، گفت: ما من نبى إلّا و له وزيران من اهل السماء، و وزيران من اهل االرض، فاما وز پيامبرگويند 

. هيچ پيغمبرى نبود مگر آنكه او را دو وزير «1» 2فجبرئيل و ميكائيل و اما وزيراى من اهل االرض فابو بكر و عمر

اند و وزيران من از اهل زمين ابو  بودند از آسمان و دو وزير از زمين و اما وزيران من از اهل آسمان جبرئيل و ميكائيل

 بكر و عمر.

گفت: ان اخى و وزيرى و خير من اترك من بعدى يقضى دينى و ينجز وعدى  پيامبرم مخالف روايت كند كه الجواب، ه

گذارم از پس خود كه حكم كند  . بدرستى كه برادر من و وزير من و بهترين كسى كه من مى«2» 3 على بن ابى طالب

 ت.دين مرا و ادا كند قرض مرا و وفا كند وعده مرا على بن ابى طالب اس

 ابو بكر شيرازى گفت ابن عباس گفت: عن اسماء بنت عميس، سمعت رسول اللّه يقول:

 «3»  4اللهم انى اقول كما قال موسى بن عمران، اللهم اجعل وزيرا من اهلى، على بن ابى طالب

ى طالب را، گويم آنچه موسى بن عمران گفت خدايا بگردان از براى من وزيرى از اهل من على بن اب گفت خدايا من مى

 ايم احاديث بسيار در اين باب آورده است اما حديثين مذكورين روات ايشان ثابت شد. و از روايت ما كه شيعه

                                                 
1
 435/ 22و بحار االنوار  157/ 13شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 با اختالف اندك 386/ 5و الغدير  278/ 5نقل سنن ترمذى به  407اسرار االمامة .  
3
 6/ 40 -12و  9/ 38بحار االنوار .  
4
 146/ 38و بحار  70/ 3و مناقب ابن شهر آشوب  350/ 4به نقل احقاق الحق  408اسرار االمامة .  
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 * )حديث بيستم(*

. خدايا غلبه ده اسالم را «4»1  گفت: اللهم اعز االسالم بابى جهل بن هشام، او بعمر بن الخطاب  پيامبرمخالف گويد 

 به عمر بن خطاب. به ابو جهل بن هشام يا

  الجواب، مقارنت خليفه دوم با ابو جهل فخر نباشد مخالف را و ابو بكر شيرازى السنى

ابو بكر را فرمود كه اين شمشير من برگير و در مسجد برو و فالن شخص فتان  پيامبردر تفسير سورة الحج ايراد كرد كه 

و از ميان عالميان برخيزد ابو بكر چون به مسجد رسيد و كه صاحب بدعت است در اسالم او را بكش تا فتنه و بدعت ا

او را در ركوع يافت بازآمد و گفت يا رسول اللّه من او را در ركوع يافتم ثانيا به عمر داد و بفرستاد او هم بازآمد و 

ابى بكش و الّا گفت يا رسول اللّه من او را در سجده يافتم ثالثا به على داد و گفت تو صاحب او باشى اگر او را دري

به مسجد رفت آن لعين گريخته بود ابو بكر شيرازى گفت على او را در صفين بكشت اى دوست  بازگرد چون على 

 قبول نكردند. پيامبرگفت فتنه عالم و بدعت از اين مرد ظاهر شود اين را بكش سخن  پيامبراعزاز دين اين بود كه 

. ابو «1» 2 ال اله اال اللّه، محمد رسول اللّه، ايدته بعلى و نصرته بهكسائى در قصص خويش گفت: مكتوب على العرش 

وَ أَنْزَلْنَا  ( يعنى به على بن ابى طالب. و هم ابو بكر گفت:64)انفال   هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ بكر شيرازى گفت:

على است ذو الفقار است كه حق تعالى به آدم فرستاد از بهشت حق تعالى آن ( شمشير 25)حديد  الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

 را از ورقى از اوراق آس بهشت آفريد.

. «2»3  ال يزال االنبياء يحاربون به، نبى بعد نبى، و صديق بعد صديق، حتى يرثه امير المؤمنين»بر آن ذو الفقار نوشته بود 

برى بعد از پيغمبرى و صديقى بعد از صديقى تا آن كه ميراث به امير المؤمنين هميشه پيغمبران محاربه كردى با او پيغم

( اين ناصر على است و به ذو الفقار عزت اسالم بنصر 25)حديد   وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ رسيد پس گفت:

كه فالن روز كارى كردند قبل الهجره يا بعد الهجره و باقى  و جهاد على بود، و نصر عمر و جهاد او هيچ شهرتى ندارد

چنين گفت عمر ملكى بود يا رئيسى يا شجاعى كه از وى ترسند بلكه در ميان اهل شرك فتنه  پيامبرمسلم داريم كه 

ى زحمت دعا كرد تا حق تعال پيامبرانگيخت و مردى محيل بود و خودكار و طرار مسلمانان از كيد او ايمن نبودند  مى

 وى از شر مسلمانان بازداشت به اظهار اسالم.

 * )حديث بيست و يكم(*

                                                 
1
 4542ح  1766و مستدرك الصحيحين باب فضائل عمر باب  384/ 5سنن ترمذى .  
2
 52/ 36و  10/ 27نوار بحار اال.  
3
 57/ 42و بحار االنوار  339/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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 . آفتاب طلوع نكرد به مردى بهتر از عمر.«1» 1گفت: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر پيامبرگويند كه 

 و به زعم خصم: الجواب، خيريت يا بحسب و نسب باشد و اين معنى به ضرورت على را بود نه عمر را يا به عبادت بود

( على بود كه پيش از ايشان و بعد از ايشان عبادت خدا كرد و به سخا و عطا و 15)آل عمران  وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ

و مخالف گويد چنان   پيامبرجهاد و هر چه فرض كنى بيشتر از ايشان بود، و يا به علم بود پس او بود در مدينه علم 

اوحى اللّه تعالى فى على ثلثا انه  نقال عن الصحيح، عن رسول اللّه »ول ابو الفتوح االصفهانى آمده كه در نكت الفص

كسى كه سيد مسلمانان باشد و امام متقيان باشد در دنيا بايد  «2» 2«سيد المسلمين، و امام المتقين، و قائد الغرّ المحجلين

شد كه اگر ايشان به اين صفت موصوف باشند و در اسالم ايشان كه حاكم باشد به زعم خصم بر عمر و بهتر از او با

 شكى نبود اگر به بهشت روند بايد على قائد ايشان باشد.

مخالفان را خالفى نيست كه ابو هريره گفت كه فاطمه گفت روزى: يا رسول اللّه تزوجنى من على بن ابى طالب و هو 

عالى اطلع على اهل الدنيا، فاختار رجلين، احدهما ابوك، و اآلخر بعلك، و فقير و ال مال له، فقال: اما ترضين، ان اللّه ت

 .«3»  3روى، ان اللّه تعالى قد اطلع على اهل الدنيا، فاختار منهم اباك، فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانيا، فاختار منهم بعلك

گفت آيا تو راضى نيستى بر  پيامبرگفت مرا به على بن ابى طالب تزويج كردى و او فقير است و او را مالى نيست پس 

اين كه خداى تعالى بر اهل عالم نظر كرد برگزيده دو كس را يكى از آن دو پدر تو و ديگرى شوهر تو و روايت 

اند كه خداى تعالى بر اهل دنيا مطلع شد پس برگزيد از ايشان پدر ترا پس بگرفت او را به پيغمبرى پس مطلع شد  كرده

 پيامبراز ايشان شوهر ترا، و اظهار حديث مفترى اگر صدق باشد خصم را رسد كه گويد عمر بهتر از دوم باره و برگزيد 

 بود و هيچ مسلمى اين اعتقاد نكند و اين نگويد و هرچه مؤدى بود به محال بود پس اين حديث مفترى باشد.

 * )حديث بيست و دوم(*

. خداى تعالى نهاد حق را بر زبان و دل «1»4  لسان عمر، و قلبيهگفت: ان اللّه تعالى، وضع الحق على  پيامبرگويند كه 

 عمر.

مشورت كرد با ابو بكر و عمر در شأن عباس و عقيل ابو بكر گفت خالص بايد داد و عمر  پيامبرالجواب، جار اللّه گويد 

قول و اشارت او  پيامبرو سخن ابو بكر قبول كرد اگر حق بر زبان او موضوع بودى و بر دل ا پيامبرگفت ببايد كشتن و 

                                                 
1
 از ابواب فضائل عمر 4564ح  1778و مستدرك الصحيحين باب  384/ 5سنن ترمذى .  
2
 936ص  4723ح  1843مستدرك الصحيحين باب .  
3
 با كمى تفاوت 139/ 43بحار .  

4
كه البته در تمام اين مصادر به جاى وضع لفظ جعل نقل  1773باب  4557ح  902و مستدرك الصحيحين ص  313/ 3لالصول و التاج الجامع  383/ 5سنن ترمذى .  

 نقل شده است.
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اجابت « آتيكم الرسول فخذوه»و به موجب « استجيبوا للّه»فرمايد كه حق باشد به حكم  پيامبرنگردانيدى، و نيز هرچه 

عمر و ابو بكر را گفت كه آن مبتدع را در مسجد بكشيد و شمشير بديشان داد  پيامبرقول او و اطاعت وى واجب پس 

اگر حق تعالى حق را بر زبان و دل عمر نهاده بودى از حذيفه نپرسيدى كه من منافقم يا نه و در نبردند، و  پيامبرفرمان 

 اسالم خود به شك نبودى.

گفت: بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون على، و عليهم قميص،  پيامبرشود آنچه مخالف گويد كه  و بدين سخن باطل مى

رض على، عمر بن الخطاب، و عليه قميص يجره، قالوا: فما اولت يا رسول اللّه، منها ما يبلغ الثدى، و منها دون ذلك، و ع

 .«2» 1 قال: الدين

بودند كه بپستان نرسيدى  «3»2  كردند و ايشان جمله در كرته گفت در خواب بودم و ديدم كه آدميان را بر من عرض مى

كرته تمام قد كه همه بدن وى پوشيده بود گفتند و بعضى كمتر از آن و عرض كردند بر من عمر خطاب را و بر وى بود 

 تعبير اين چيست گفت جامه دين است.

لَتَدْخُلُنَّ  الجواب اآلخر، اين باطل است زيرا كه اگر وى را دين تمام بودى در اسالم خود به شك نبودى و در آية:

شككت منذ اسملت، اال يوم قاضى فيه رسول اللّه، بشك نبودى چنانكه گفت: ما  پيامبر( در كار 27)فتح   الْمَسْجِدَ الْحَرامَ

 اهل مكه، و در حديث يازدهم گفته شد شرح اين حديث.

 * )حديث بيست و سوم(*

گفت: بينا أنا نائم، أتيت بقدح لبن، حتى الرينى الرى، يخرج من اظفارى، ثم اعطيت فضلى عمر بن  پيامبرگويند كه 

 .«1» 3 ه، قال: العلمالخطاب، قالوا: فما اولته يا رسول اللّ

تراويد پس فاضل  گفت در خواب بودم كه قدحى شير به من آوردند و از آن شير بخوردم چنان كه از ناخن من بيرون مى

 آن را به عمر بن خطاب بخشيدم گفتند يا رسول اللّه تعبير آن چه باشد گفت علم.

بعد از عثمان و گفت: سلونى عن  پيامبرن او بر منبر روز اول از خطبه كرد الجواب، اتفاق است مخالفان را كه على 

 .«2»  4طرق السماء، فانى اعلم بها من طرق االرض

هاى آسمان چه بدرستى كه من داناترم به آن از  يعنى سؤال كنيد از من از هر چه در زير عرش است سؤال كنيد از راه

 هاى زمين. راه

                                                 
1
 311/ 3از ابواب فضائل عمر و التاج الجامع لالصول  2باب  2390صحيح مسلم ح .  
2
 تنه كرته: پيراهن نيم.  
3
 311/ 3و التاج الجامع لالصول  385/ 5سنن ترمذى .  
4
 257و  179/ 24و  117/ 10بحار االنوار .  
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لحكمت بين اهل التورية بتوريتهم، و بين اهل االنجيل بانجيلهم، و بين پس گفت: لو وضعت لى الوسادة، و جلست عليها، 

اهل الزبور بزبورهم، و بين اهل الفرقان بفرقانهم، و اللّه ما من آية نزلت فى بحر، و ال بر، و ال سهل، و ال جبل، و ال سماء، 

 .«3» 1 ء نزلت و ال ارض، اال و انا اعلم فيمن نزلت، و فى اى شی

بنهند و من بر وى بنشينم هرآينه حكم كنم ميان اهل تورية بتورية ايشان و ميان اهل انجيل به انجيل ايشان و اگر بالشى 

ميان اهل زبور به زبور ايشان و ميان اهل فرقان به فرقان ايشان به خدا سوگند كه هيچ آية نازل نشد نه در دريا و نه در 

دانم كه در شأن كه نازل شده در  ر آسمان و نه در زمين مگر آن كه من مىها و نه د بيابان و نه در هموارى و نه در كوه

 كتب طوائف اين حديث را توان يافت.

( بپرسيد از اهل ذكر اگر شما ندانيد. اين اهل 45)نحل  فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ* و ابو بكر شيرازى گويد:

اقضاكم »و گفت « انا مدينة العلم، و على بابها»گفت  پيامبرحابه بود، و اگر مخالف گويد ذكر على است كه او اعلم ص

و قضاء به جمله علوم محتاج باشد، و كسى كه او اسالم خود به يقين نداند وى از كجا و علم از كجا و اگر علم « على

 دانستى.« و فاكهة و ابا»بودى معنى 

گفت: ادعى لى ابا بكر، و اخاك، حتى اكتب كتابا، فانى اخاف ان يتمنى متمن، و در مرض موت با عايشه  پيامبرگويند 

 .«1» 2يقول قائل، انا و ال غيرى، و يأبى اللّه، و المؤمنون ابا بكر

ترسم كه تمنا كند تمناكننده و بگويد  يعنى بخوان براى من ابو بكر را و برادر ترا تا بنويسم كتابى بدرستى كه من مى

آمد و  پيامبرمنم نه غير من و خداى ابا كرده و جميع مؤمنان مگر ابا بكر را، و همچنين گويند زنى پيش  گوينده كه

فرمود كه ديگر بار پيش او آيد زن گفت اگر بيايم و نيابم ترا گفت به ابو بكر روى بدين  پيامبرسخنى چند در باب گفت 

رجعى اليه، قالت: يا رسول اللّه ان جئت و لم اجدك، كانها تريد ء، فامرها ان ت عبارت: انت امرأة النبى فكلمته فى شى

 الموت، قال: فان لم تجدنى فأتى ابا بكر.

از دنيا بيرون شد و در كار امامت وصيت نكرد اگر اجماع راست است   پيامبرالجواب، اتفاق است مخالفان را كه 

اين نص است بر خالفت او « ه و المؤمنون اال ابا بكرو يأبى اللّ»حديث عايشه و چيزى نوشتن دروغ است و آنچه گفت 

جمله بنو هاشم با « المؤمنون»كند بنص اگر اين صدق است اختيار باطل است. باقى آنچه گفت  و خصم دعوى اختيار مى

عباس و  جمله تبع و شيعه ايشان و اكابر صحابه چون ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن ابى بكر و عبد اللّه بن

 كنند و تبع ايشان. عبد اللّه مسعود و سعد عباده خزرجى با قوم خويش و جمله بنو حنيفه مؤمن بودند و انكار كردند و مى

                                                 
1
 با اختالف اندك 157و  144و  136/ 40و بحار االنوار  267/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 باب فضائل ابو بكر 2387و صحيح مسلم ح  411/ 5و الغدير  309/ 3التاج الجامع لالصول .  
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انى تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى، كتاب اللّه، و »و نيز علماى مخالفان را اجماع است به حديث 

 حديث مجمع عليه را به مختلف فيه و مشكوك فيه نتوان فروختن.. «2»   1عترتى و اهل بيتى

و آنچه گفتند به آن زن گفت به پيش ابو بكر رو باطل است به حديث مصابيح حيث ورد عن ابن عباس، قال: سألت 

 رسول اللّه، اذا كان ما نعوذ باللّه منه، فالى من؟ فأشار الى على.

 .«1»  2كطاعته  ثم يكون من بعده احد عشر اماما مفترضة طاعتهمفقال: هذا، فانه مع الحق و الحق معه، 

بريم پس به كه رجوع كنيم؟ پس آن  گفت سؤال كردم از رسول خداى كه هرگاه واقع شود آنچه ما از آن پناه به خدا مى

امام خواهد  حضرت اشارت به على كرد و گفت به اين مرد چه بدرستى كه او با حق است و حق با اوست پس از او يازده

بود جمله مفترض الطاعة كه خدا طاعت ايشان بر خالئق فريضه گردانيده همچو اطاعت او، و همچون گويند كه عمر و 

عاص گفت: ان النبى بعثه على جيش ذات السالسل. قال: فأتيته قلت: اى الناس احب اليك قال: عائشة فقلت: من الرجال، 

و را به لشكر ذات السالسل تعيين كرد گفت به نزد او شدم پس گفتم از مردم كه به . بدرستى كه پيغمبر ا«2»3 قال: ابوها

 تر گفت عايشه گفتم از مردان كه گفت پدر او. نزد تو بهتر و دوست

تر داشتى گفت  كه را دوست پيامبرجواب نوشته شد و حديث معارض است به حديث عايشه كه از عايشه پرسيدند كه 

اى الناس احب الى »ان گفت شوهر او را، و در كتب مخالفان اين حديث مشهور است بدين عبارت فاطمه را گفتند از مرد

 رسول اللّه؟ قالت:

گفت: اول من ينشق عنه االرض انا، ثم ابا بكر،  پيامبرو همچنين گويند كه  «3» 4«فاطمة، فقيل: من الرجال، قالت زوجها

 ابو بكر پس عمر.ثم عمر. كسى كه بشكافد زمين از بهر او منم پس 

. بدرستى «4»5 جواب او گفته شد كه ابو ذر گفت: ان الرسول قال: على اول من آمن بى، و اول من يصافحنی يوم القيمة

گفت اول كسى كه ايمان آورد به من على است، و اول كسى كه مصافحه كند با من در روز قيامت على است  پيامبركه 

لعلى،  عن رسول اللّه »برآورد از مسجد الّا از آن على چنان كه در مصابيح آمد  در حال حيات در جمله صحابه پيامبر

حالل نيست هيچ مسلمان را كه از من بگذرد و جنب بود غير من و  «5»6 «ال يحل الحد يجنب مسجدى، غيرى و غيرك

فى هذا المسجد، غيرى و  غير تو. قال حماد بن صرد: معناه ال يحل الحد، يستطرقه جنبا غيرى و غيرك، و فى رواية

                                                 
1
 588/ 30و  340/ 29بحار االنوار .  
2
 121/ 2و صراط المستقيم  300/ 36بنقل از اعالم الورى طبرسى و بحار االنوار  255اسرار االمامة .  
3
 2384ابواب فضائل عايشه و صحيح مسلم ابواب فضائل ابو بكر ح  6801و  6800ح  2805مستدرك الصحيحين باب .  
4
 53/ 43و  312/ 38بحار االنوار .  
5
 217و  213 و 30/ 38بحار االنوار .  
6
 30/ 39بحار االنوار .  
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رسند با  مى پيامبردر حال حيات خويش در بر ايشان برآورد و بر على بگشود از كجا فرداى قيامت بر  پيامبرچون  غيرك.

و فاطمه در خانه او بخفتند  پيامبراجازت  حاضر نيامدند و بى پيامبرآن كه به احتضار و غسل و تكفين و دفن و جنازه 

 چند سال.

بشارت داده بود كه اول كسى كه به من رسد از اقرباى من  پيامبر، در نكت فصول عجلى آمد كه فاطمه را جواب آخر

متوفى شد چون به زعم خصم فاطمه بدو رسيد چگونه شايد كه  پيامبرتو باشى و فاطمه از اول بنى هاشم بود كه بعد از 

 ديگرى مرد اجنبى آنجا حاضر شود.

( آنان كه ايمان آوردند و تابع ايشان 21)طور   ينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْوَ الَّذِ قال اللّه تعالى:

 شدند فرزندان ايشان بايمان ملحق ساختيم ما به ايشان فرزندان را چون فاطمه با پدر باشد آنجا كارى ندارند.

، حتى «1» 1 چون فاطمه در عرصه قيامت آيد منادى برآيد كه: يا اهل الموقف، غضوا ابصاركم و اتفاق مخالفان است كه

 هاى خود بگيريد اى اهل موقف تا فاطمه بنت محمد بگذرد. تجوز فاطمة بنت محمد. ديده

آن كس كه و ايشان تفريق است عند حضور فاطمه نعوذ باللّه از آن كس و از حال  پيامبرو اگر مخالفان گويد ميان 

تفريق اندازد زيرا كه راه راست باشد به دوزخ، و اگر مخالف گويد مبعث ايشان از  پيامبرفرداى قيامت ميان او و ميان 

 دور باشد در اين باب نزاعى نيست و اين نوع زيان مخالف باشد. پيامبرمبعث 

 * )حديث بيست و پنجم(*

باب الجنة الذي يدخل منه امتى، فقال ابو بكر: يا رسول اللّه و ودت  گفت: أتانى جبرئيل فأخذ بيدى، فأتى پيامبرگويند 

 .«2»2  أنى كنت معك حتى أنظر اليك، فقال رسول اللّه: أما أنك يا ابا بكر، اول من يدخل الجنة من أمتى

بكر  جبرئيل به من آمد پس دست من گرفت و در بهشت به من نمود آن درى كه داخل شود امت من از آن در پس ابو

گفت اما تو اى ابو بكر اول كسى كه  پيامبربنگرم پس  خواهم كه من نيز با تو باشم تا به سوى تو گفت يا رسول اللّه مى

 شوى بهشت را از امت من. داخل مى

عن على »اند  الجواب، اين حديث منقوض است به حديثى كه سلمانى و زمخشرى علماى اهل سنت در تفاسير خود نوشته

رسول اللّه حسد الناس لى، فقال: اما ترضى أن تكون رابع أربعة، أول من يدخل الجنة، أنا، و أنت، و الحسن شكوت الى 

. اين حديث مكذب حديث «1»3 و الحسين، و أزواجنا عن ايماننا و شمائلنا، و ذريتنا خلف أزواجنا، و شيعتنا من ورائنا

تكذيب شيعه با آنكه قرآن مكذب اين حديث است قال  اول است و تصديق شيعه و حديث اول روايت سنيان است و

                                                 
1
 با اندك تفاوت 200 -199/ 3فضائل الخمسة .  
2
 310/ 3التاج الجامع لالصول .  
3
 133/ 3و فضائل الخمسة  141/ 27و  235/ 23و بحار  43/ 1ارشاد مفيد .  
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( آيا طمع دارد هر مردى از ايشان كه داخل شود در نعيم 38)معارج   أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ تعالى:

( يعنى خداى تعالى 112)توبه  سَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى بهشت به طمع بر نيايد بلكه:

 بخريد از مؤمنان نفسهاى ايشان و مالهاى ايشان به اين كه در عوض آن بهشت مر ايشان را باشد.

 * )حديث بيست و ششم(*

سزاوار نيست قومى را كه ابو بكر در ميان  يعنى «2» 1«ال ينبغى لقوم فيهم ابو بكر، أن يؤمهم غيره»گويد  پيامبرگويند 

 ايشان باشد كه امامت كند آن قوم را غير او.

رخصت  پيامبر «3» 2«صلوا خلف كل بر و فاجر»گفت  پيامبرالجواب، اين حديث باطل است به روايت خصم كه گويد 

 باشد.توان كرد بنابراين شايد كه ابو بكر از فاسقان  داد كه اقتدا به صالح و فاسق مى

و تفضيل ننهاد هيچ صحابه را بر ديگرى  «4» 3«اصحابى كالنجوم، بايهم اقتديتم اهتديتم»گفت به زعم خصم  پيامبرو نيز 

بلكه گفت بهر كه از ايشان اقتدا كنى شايد پس تخصيص به او از جمله مفتريات است و اين حديث عام مطلق است زمان 

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ  با ابو بكر امامت نكرده باشد بحكم: پيامبرل است پس بايد كه و بعد از وفات او را متناو پيامبرحيات 

 با امت گويد و خود نكند و هيچ مسلمى اين نكند. پيامبر( نشايد كه 41)بقره   بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

 * )حديث بيست و هفتم(*

نعدل ابا بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان و ثم نترك أصحاب النبى ال نفاضل  روايت كنند عن الصحابة: كنا فى زمن النبى ال

 .«1»  4بينهم، و روى كنا نقول و رسول اللّه حى، أفضل أمة النبى بعده ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان

مان پس كرديم پس به عمر پس به عث احدى را به ابى بكر برابر نمى گفتند كه ما در زمان پيغمبر  يعنى صحابه مى

گفتيم در حالى كه  اند كه ما مى نهاديم و نيز روايت كرده گذاشتيم چنان كه تفضيل در ميان ايشان نمى اصحاب نبى را مى

 رسول خدا زنده بود كه افضل امت بعد از او ابو بكر است پس عمر پس عثمان.

و  «2»5 «أعلمكم و أفضلكم على»در حق على گفت  پيامبرالجواب، اين حديث باطل است به روايت مخالف كه گويد 

در كتاب نكت آمد كه عايشه گفت: كنت عند النبى اذ أقبل على، فقال هذا سيد العرب. فقلت: بأبى أنت و امى أ لست 

كه اين  پيامبر. نزد پيغمبر بودم كه على پيش آمد پس گفت «3»6  سيد العرب؟ فقال: أنا سيد العالمين و هو سيد العرب

                                                 
1
 310/ 3و التاج الجامع لالصول  379/ 5سنن ترمذى .  
2
 24/ 2و مغنى و شرح الكبير  186شرح عقائد نسفى به نقل  395اسرار االمامة .  
3
 279و  276و  267/ 20و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  628/ 2به نقل كشاف  197اسرار االمامة .  
4
 3697با كمى اختالف و ح  3655و صحيح بخارى ج  324و  310/ 3التاج الجامع لالصول .  
5
 144/ 36بحار االنوار .  
6
 19و  18/ 3ن شهر آشوب مناقب اب.  
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گفت من سيد اهل عالمم و او سيد  پيامبراست گفتم فداى تو باد پدر و مادر من نه تو سيد عربى  سيد و سردار عرب

 عرب.

گفت: سباق االمم ثلثة، لم يكفروا باللّه طرفة عين، على بن ابى  پيامبردر تفسير سلمانى آمد و در تفسير زمخشرى كه 

اند كه كفر  گيران امت سه كس . پيش«4»  1فضلهمطالب، و صاحب يس، و مؤمن آل فرعون، و هم الصديقون و على ا

نورزيدند به خدا به يك چشم زدن على بن ابى طالب و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون و ايشان جمله صديقانند و 

 على افضل ايشان است.

( 13)حجرات   هِ أَتْقاكُمْعِنْدَ اللَّ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ و آنچه گفت ميان اصحاب تفضيل ننهاد اين سخن به خالف قول خداست:

بزرگترين شما نزديك خداى پرهيزكارترين شما است به ضرورت كه در تقوى جمله متساوى نبودند و اال اين كالم 

يا ( آ12)زمر   هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ فائده بودى و وجود منافقان كالعدم بودى، و قال تعالى: بى

( يعنى آيا 17)رعد  وَ الْبَصِيرُ*  هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى دانند، و قال: دانند و آنان را كه نمى دانيد آنان را كه مى مساوى مى

 اند علم ايشان راست درجات. ( و آنان كه داده شده12)مجادله   الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ برابر است كور و بينا. و قال:

( يعنى برابر نيست از شما كسى كه 10)حديد  ال يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ل:و قا

كَ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولئِ نفقه كرد مال خود را پيش از فتح و قتال كردند آنانند بزرگترين از روى درجه و مرتبه:

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَاليَتِهِمْ  ( و پيشينيان كه پيشينيانند آنانند مقربان درگاه:10 -11)واقعه   الْمُقَرَّبُونَ

ان چيزى تا آن اند و مهاجرت نكردند نيست شما را از واليت ايش ( آنان كه ايمان آورده73)انفال  ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا مِنْ شَیْ

 كه مهاجرت كنند.

اند از مهاجر و انصار كه ايشان را شرف  ( و سابقان كه اول101)توبه  وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ و قال:

بر پاى خواستى از بهر اهل بدر  پيامبرتقدم است و درجه اوليت قرآن در باب تفضيل بعضى اجماع اهل قبله است كه 

نزديكتر بودندى،  پيامبرايشان بر  پيامبرتر كردى از ديگران و در مسجد  چون به پيش او آمدندى ايشان را احترام زياده

خالط االيمان لحمه و دمه، »و در حق عمار گفت  «1» 2«سلمان منا اهل البيت»و در حق صحابه اگر سلمان بود گفت 

گردد با حق هركجا باشد. ابو ذر همچنين از  آميخته است ايمان به گوشت و خون او مى «2»3 «يدور مع الحق حيث ما دار

كند بر كذب  اظهر من الشمس است چنانكه شرح اين گفته شود پس قرآن و اجماع داللت مى ماست، و در حق على 

 اين حديث، و اتفاق است كه عثمان بدرى نبود.

                                                 
1
 11/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 34/ 10و  226/ 6و الغدير  326/ 22.  
3
 369/ 10و  44 -42/ 9و الغدير و الغدير  35/ 19بحار االنوار .  
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 * )حديث بيست و هشتم(*

. تو يار منى در غار و يار منى «1»  1الحوض  ر حق ابو بكر گفت: انت صاحبى فى الغار، و صاحبى فىد پيامبرگويند كه 

 در حوض.

آن  پيامبرالجواب، به مذهب قائل اين دليل خطاب حق است چون او صاحب غار است بايد كه صاحب غير غار باشد و 

  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ شب على را صاحب فراش خويش ساخت تا در حق او اين آية آمد كه:

( درجه صاحب فراش زياده باشد از درجه صاحب غار زيرا كه هر آحادى بدين خدمت بشايد و ليكن بدان 203)بقره 

ار صحبت درجه نباشد بود در غ پيامبرخدمت نبى بايد يا وصى نبى، و دليل بر اين آنكه عبد اللّه ارقط از جمله صحابه 

كه به فخر بازگويند كه جمله سباع و وحوش و ابالسه و غيره صاحب نوح بودند در سفينه چند ماه و حال اصحاب 

الكهف با سگ همچنين و شرح اين باب گفته شود با آنكه بنى هاشم و على نيز هاشمى و قريشى و ابن عم و داماد و 

 چنان كه در مصابيح ايشان آمد.« انت اخى فى الدنيا، و اآلخرة»كه  و برادر بود پيامبرناصر و ابن الناصر 

و نجى رسول اللّه بود چنانكه در مصابيح كه، دعا رسول اللّه عليا يوم الطائف، فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن 

 .«2» 2 عمه، فقال رسول اللّه ما انتجيته و لكن اللّه انتجبه

ئف على را بخواند و با وى مناجات كرد مردم گفتند كه به تحقيق دراز كشيد مناجات او با پسر رسول خداى در روز طا

بشنيد و گفت من برنگزيدم او را به مناجات بلكه او را خداى برگزيد بنابراين حديث چنانكه موسى كليم  پيامبرعمش 

 اللّه بود على نجى رسول اللّه بود.

، عن رسول اللّه، يا «3» 3 ولكم وردا على الحوض، و اولكم اسالما، على بن أبی طالبو سلمان گفت رسول اللّه فرمود: ا

. اول كسى كه از شما در رود بر حوض «4» 4 على معك يوم القيمة عصا من عصى الجنة تطرد بها المنافقين عن حوضى

كه گفت يا على با  سول اللّه و اول شما كه هست در اسالم آن على بن ابى طالب است، و ابو سعيد روايت كرده از ر

 كنى به آن منافقان را از دارى و دور مى تو عصا است در روز قيامت از عصاهاى بهشت كه بازمى

 حوض من، امير المؤمنين با حارث همدانى گفت.

 اسقيك من بارد على ظماء
 

 5«1» بحالة فى الحالوة العسال

                                                 
1
 310/ 3و التاح الجامع لالصول  378/ 5سنن ترمذى .  
2
 156/ 39و بحار االنوار به نقل صحيح ترمذى و كنز العمال  132/ 2فضائل المخمسة .  
3
 كه بجاى واردا نقل شده است 4717ح  1842باب  935و مستدرك الصحيحين ص  159/ 13و  320/ 4شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 كه بجاى تطرد لفظ تذود نقل شده است 129/ 3فضائل الخمسة .  
5
 اسماعيل حميرى است.. البته اشعار سروده سيد 239/ 39و  178/ 6بحار االنوار .  
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گفت يا على انت و شيعتك على الحوض   پيامبرايت كند كه رو اما احاديث از طريق شيعه وارد شد صادق 

تسقون من احببتم و تمنعون من أكرهتم، و أنتم اآلمنون يوم الفزع االكبر فى ظل العرش، يفزع الناس و ال تفزعون و يحزن 

 .«2»1 (101)انبياء   عَنْها مُبْعَدُونَ أُولئِكَ  إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى الناس و ال تحزنون فيكم نزلت اآلية:

و سئل رسول اللّه عن الحوض، فقال: ان الحوض عرضه ما بين صنعاء الى بابله، و ان فيه من االباريق عدد نجوم السماء، 

 .«3» 2عليه امير المؤمنين، يسقى منه اوليائه، و يبعد عنه اعدائه، بالعصا التى معه و هى عصا من عوسج يسمى نفعة

داريد هر كس را كه خواهيد و شما  دهيد هر كس را كه خواهيد و بازمى ايد آب مى گفت تو و شيعه تو بر سر حوض من

هستيد ايمنان از روز فزع بزرگتر در سايه عرش و در شأن شما نازل شده آية )ان الذين اآلية( يعنى آنان كه سابقا ايشان 

نكال دوراند و سؤال كردند از رسول خداى از حوض پس گفت حوض را را به نيكوئى ياد كرديم ايشان از آن عذاب و 

هاى آسمان و بر سر او باشد امير المؤمنين آب دهد از آن  پهنائى او ما بين صنعا تا بابله و در او باشد ابريقها بعدد ستاره

وب عوسج كه آن را نفعه دوستان خود را و دور كند از آن دشمنان خود را به عصائى كه با اوست و آن عصا است از چ

 نامند. على بن الحسين عليهما السّالم فرمايد:

  لنحن على الحوض رواده
 

  نذود و نسقى و راده

 و ما فاز من فاز إلّا بنا
 

  و ما خاب من حبنا زاده

 و من سرنا نال منا السرور
 

  و من ساءنا ساء ميالده

 و من كان غاصبا حقنا
 

 «4»  3فيوم القيمة ميعاده

 * )حديث بيست و نهم(*

ذات يوم جالسا قد وضع ثوبه عن ركبته، فجاء ابو بكر فاستأذن له، و  عن حفصة بنت عمر، قالت: كان رسول اللّه 

الرسول على هيئته، ثم جاء عمر، و كان على هيئته، ثم جاء على، و كان على هيئته، ثم ناس من اصحابه، و كان على هيئته، 

أذنه فاخذ رسول اللّه ثوبه فتحلله، قالت: فتحدثوا فخرجوا، فقلت: يا رسول اللّه جاء ابو بكر و عمر و ثم جاء عثمان يست

أما نستحيى ممن يستحيى  :على و الناس من اصحابك، و انت على هيئتك، فلما جاء عثمان، تحللت بثوبك، فقال 

 المالئكة.

                                                 
1
 جلدى آخوندى 7چاپ  105/ 5و تفسير صافى  253 -251/ 5و تفسير برهان  307/ 39و  28/ 8بحار االنوار .  
2
 سند اين روايت را نيافتيم..  
3
 271و  91/ 46بحار االنوار .  
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 يت ان اذنت له على تلك الحالة، ان ال يبلغ الى فى حاجةو فى روايت صاحب المصابيح ان عثمان رجل حيى، و انا خش
1«1». 

روزى نشسته بود و جامه خود بر سر زانو نهاده پس ابو بكر درآمد و اذن خواست پس   پيامبرحفصه بنت عمر گفت 

وى  اذن داد و حضرت به همان حالت خود بود پس عمر درآمد و او همچنان بر هيئت خود باقى بود پس على درآمد و

همچنان نشسته بود پس بعضى از اصحاب درآمدند و وى همچنان نشسته بود پس عثمان درآمد و اذن خواست پس 

جامه بگرفت و در خود پوشيد حفصه گفت حديث كردند و بيرون رفتند من گفتم يا رسول اللّه ابو بكر درآمد و  پيامبر

گفت چگونه   پيامبرچون عثمان آمد جامه در پوشيدى عمر و على و گروه از صحابه تو و تو بر هيئت خود بودى و 

 شرم ندارم از كسى كه مالئكه از وى شرم دارد.

و در روايت ديگر از مصابيح كه گفت به تحقيق كه عثمان مرد با شرمى است و من ترسيدم كه اگر او را در اين حالت 

 اذن دهم از شرم در وقت احتياج به من نرسد.

حرب احد گريخت اين حيا در كجا بود. ابو بكر شيرازى گويد اول كسى كه از حرب بگريخت  الجواب، آن روز كه در

عثمان بود و حمزه سيد الشهداء را كه كشتند و هنى كه در لشكر السّالم ظاهر شد ابتداى حمله از وى بود تا سه روز 

بود، و چون ميان او و يهودى دعوى  پيدا نبود و در غارى گريخته بود، و در روز حرب حنين كه گريخت اين حيا كجا

ال يَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً  راضى بود و عثمان راضى نبود تا آية: افتاد او قصد قاضى جهودان كرد و جهود به محمد 

و ابو ذر  ( نازل شد اين حيا كجا بود، و آن روز كه طريد رسول مروان را بازآورد و وزير خود كرد68)نساء   مِمَّا قَضَيْتَ

كرد اين حيا كجا بود، و آن روز كه  را از شهر بيرون كرد و براند اين حيا كجا بود، و آن روز كه بيت المال را تلف مى

كردند و او را معلوم بود  فرستاد تا نماز بامداد از سر مستى چهار ركعت مى خماران را به امامت به شهرهاى مسلمانان مى

 بود، و آن روز كه بنو اميه را بر مسلمانان مسلط كرد اين حيا كجا بود. كرد اين حيا كجا و منع نمى

در كتاب فتوح ابن اعثم كوفى آمد كه عثمان عطا بهر كه دادى صد هزار درم دادى از بيت المال عبد اللّه بن خالد بن 

 پيامبرفرستاد و وى طريد  اسيد بن العاص بن اميه آمد هشتصد هزار درهم از بيت المال به وى داد پس به حكم بن عاص

كرد  بود به مدينه آورد و صد هزار درهم از بيت المال مسلمانان به وى داد و اين روز كه بيت المال بدين صفت تلف مى

خوردند اين حياى او كه مخالف روايت  بودند گرسنگى مى  پيامبرو اوالد مهاجر و انصار و بنو هاشم كه قرابت دار 

 كند كجا بود. مى

                                                 
1
 السنة بغوىبه نقل مصابيح  312و  311/ 9و الغدير  2402و  2401صحيح مسلم باب فضائل عثمان ح .  
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كرد بديدند و اوالد مهاجر و انصار ذلت  حب فتوح گفت چون صحابه جور عثمان و اتالف مال مسلمانان كه مىصا

ديدند و بنو اميه در اوج مملكت و رفاهيت به اتفاق نامه نوشتند و براى جاه عمار نامه را به وى دادند و به عثمان  مى

شب بخود  نماز پيشين و عصر و شام و خفتن از وى فوت شد نيمفرستادند عثمان عمار را چندان بزد كه از خود برفت و 

آمد و قضاى نمازها كرد اصحاب بدين انتقام قيام كردند و او را بكشتند صاحب فتوح سنى بزرگ بود حاصل كه آن روز 

ث، على، و اشتاقت الجنة الى ثل»گفت بقول مخالف  پيامبرزد اين حياى او كجا بود با آنكه  كه مؤمن همچو عمار را مى

 و اين حديث در نكت عجلى وارد است.« عثمان، و عمار

صاحب فتوح گويد كه بروزگار عثمان ابو ذر به شام افتاد و على الدوام مساوى عثمان گفتى و دشنام به وى دادى و 

به مدينه  هاى او بازگفتى معاويه اين حال به عثمان نوشت و عثمان گفت كه وى را بپاالن چوبين بر شتر نهند و حال

فرستند معاويه او را به پاالن بست و به مدينه فرستاد گوشت ران ابو ذر جمله بر باالى پاالن گسسته شده بود چون به 

مدينه رسيد مروان را حكم كرد كه وى را بر شتر برهنه نشانند و به ربذه فرستند و منادى كردند كه نبايد كه هيچ كس 

 تشييع ابو ذر كند.

شدند و به تشييع ابو ذر رفتند. امير  على و حسن و حسين و عبد اللّه عباس و عمار و مقداد و جمعى سوار امير المؤمنين

كردند و امير  كرد به صبر و شكر و براى ابو ذر مؤمنان گريه مى داد و نصيحت و وصيت مى المؤمنين ابو ذر را تسلى مى

آمد مروان گفت يا على نشنيدى منادى كه از قبل  ديد و در راه مىتر وداع وى كرد و بازگر المؤمنين به اندوه هر چه تمام

 عثمان شده بود كه كسى به تشييع ابو ذر بيرون نرود.

امير المؤمنين تازيانه به گوش شتر مروان زد و گفت: اليك عنا يا ابن الزرقاء، أمثلك يعترض علينا فى الذي نصنع. دور 

كنيم كه مروان پيش عثمان رفت و اين  كند بر ما در كارى كه مى اعتراض مىشو از ما اى پسر زن زرقا آيا مثل توئى 

 حال بازگفت عثمان امير المؤمنين را بخواند و با او سخنى چند آغاز كرد از طريق عتاب.

 من است« همتا»امير المؤمنين گفت: ما شتمته الن مروان ليس لى بكفو، فاشاتمه. دشنام ندادم زيرا كه مروان نه همسر 

كه يكديگر را دشنام دهيم پس على در خشم شد و از آن جاى برخاست، و ابو ذر در ربذه بماند و صادر و وارد قوت به 

عمار آنجا حاضر بود گفت « رحم اللّه ابا ذر»دادند تا آنجا متوفى شد چون خبر مرگ او به عثمان رسيد گفت  ابو ذر مى

 د خداى ابا ذر را از همه دلهاى ما.رحمت كنا« و رحم اللّه ابا ذر من كل قلوبنا»

برى كه پشيمان شدم از روان ساختن  آيا گمان مى« أ تظن انى ندمت على تسييره الى الربذه»عثمان در خشم شد و گفت 

او به ربذه و در حال گفت زود باشيد و عمار را به بيابانى بريد تا آنجا بميرد و گفت تو كه عمارى به مقام و مكان ابو 

به خدا كه همسايگى ددان مرا خوشتر است از « و اللّه جوار السباع الحب الى من جوارك»ترى عمار گفت  ىذر اول
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همسايگى تو و از پيش او بيرون شد بنو مخزوم پيش على رفتند و او را شفيع ساختند پيش عثمان عثمان گفت يا على 

 مام شد سخن صاحب فتوح.كنند ت كنى و ايشان از محبت تو با من چنين مى اين جمله تو مى

اى دوست درنگر به نظر عبرت و شرم كن و حيا چنين باشد كه با عمار آن كند كه ديدى و با على اين كند كه شنيدى 

ركبتين ظاهر كرده بود  پيامبراما آنچه گفت « سبحانك هذا بهتان عظيم»بندند  مى پيامبرها كه بر  سبحان اللّه از اين دروغ

 به حضور خالئق كشف عورت كند. پيامبرن را پوشيدن واجب است چگونه شايد كه به مذهب سنى ركبتي

دهد كه اين حديث دروغ است. شوخ  گواهى مى« ان مجلس رسول اللّه مجلس حلم، و حياء»و آنچه اجماع خلق است كه 

را به  پيامبركه حق تعالى  پيامبرتر از  كن تر بود و شرم نهد و گويد عثمان صالح پيامبرچشمى بايد كه دروغى چنين بر 

  شرم خواند حيث

دارد، و در  ( كه شرم ميدارد از شما و خدا از حق شرم نمى53)احزاب   فَيَسْتَحْيِی مِنْكُمْ وَ اللَّهُ ال يَسْتَحْيِی مِنَ الْحَقِ قال:

 حق عثمان هيچ آيتى نازل نشد در حياى او صدق اللّه حيث قال:

( بگرفتند علماى خود و عباد خود را بخدائى و خداى را 31)توبه   هْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِاتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُ

 بگذاشتند.

 ام(* * )حديث سى

لما عرجنى الى »بردند بر هر آسمانى نام ابو بكر ديدم نوشته بدين عبارت  گفت چون مرا به آسمان مى پيامبرگويند كه 

اال وجدت مكتوبا، محمد رسول اللّه، و ابو بكر زوجته ابنته، و حمله الى دار الهجرة، و اعتق بالال السماء ما مررت بسماء 

من ماله، و ما نفعنى فى االسالم مال كمال ابى بكر، و رحم اللّه عثمان تسبيحه كتسبيح المالئكة، و جهز جيش العسرة، و 

 .«1»1 زاد فى مسجدنا حتى وسعنا

نگذشتم به آسمانى كه در آنجا مكتوب نبوده محمد رسول اللّه و ابو بكر دختر خود به وى داده  چون مرا به آسمان بردند

و او را برداشته به سراى هجرت آورد و بالل را از مال خود آزاد كرد و هيچ مالى سودمند نبود مرا در اسالم چون مال 

و مهيا كرد سامان لشكر عسرت را و زياده كرد در ابو بكر و خدا رحمت كند عثمان را كه تسبيح او تسبيح مالئكه است 

 مسجد ما تا وسعت يافتيم.

ال اله اال اللّه، محمد رسول اللّه، ايدته بعلى، »الجواب، اجماع محققان و علماى اسالم است كه بر ساق عرش مكتوب است 

رفتم جوق  گفت من چون مى از معراج بازآمد پيامبر، و در پيش علماى اماميه مشهور است كه چون «2» 2«و نصرته

                                                 
1
 . البته قسمت دوم حديث يعنى رحم اللّه عثمان را پيدا نكرديم272/ 1با كمى اختالف و لئالى المصنوعة سيوطى  122/ 10و  105/ 7الغدير .  
2
 52/ 36و  1027بحار االنوار .  
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كيف ابن عمك، على بن ابى »پرسيدند به اين عبارت كه  كردند و خبر على مى آمدند و سالم مى مالئكه مى «3»  1جوق

اقرأ على ابن عمك منا »گفتند  آمدم جمله مى يعنى چون است پسر عم تو على بن ابى طالب و چون بازمى« طالب

 شناسند. گفت يا رسول اللّه مرا آنجا مى ابى طالب را از ما سالم بخوان على يعنى پسر عم تو على بن « السالم

يعنى تو معروفى در آسمان و مشهورى در  «1» 2«يا على، انت معروف فى السماء، و مشهور فى االرض»گفت:  پيامبر

على را ديدم كه گفت چون به عرش رسيدم در پيش خويشتن در زير عرش  پيامبرزمين. ابو بكر شيرازى گويد كه 

 «.سبقنى على بن ابى طالب»كرد با جبرئيل گفت  تسبيح و تقديس خداى مى

گفت باالى  بدان كه خداى تعالى ثنا و صلوات بر على بن ابى طالب بسيار مى« يا محمد لكنى اخبرك»جبرئيل گفت 

بيند و او را تسكين  مىعرش خود عرش مشتاق شد بديدن او ملكى بيافريد به صورت او زير عرش تا عرش او را 

 شود بدين عبارت. حاصل مى

فوق عرشه، فاشتاق  لكنى اخبرك، أعلم يا محمد، ان اللّه عزّ و جلّ يكثر من الثناء و الصالة على على بن ابى طالب 

ليه ، فخلق اللّه عزّ و جلّ هذا الملك على صورة على بن ابى طالب تحت عرشه، لينظر االعرش الى على بن ابى طالب 

. و گردانيد خداى «2» 3العرش فيسكن شوقه، و جعل تسبيح هذا الملك و تحميده ثوابا لشيعته و شيعة اهل بيتك يا محمد

 تعالى تسبيح اين فرشته را و تحميد او را ثوابى براى شيعه او و شيعه اهل بيت تو يا محمد.

ن يحبه، انه ال يحبه اال مؤمن تقى، و ال يبغضه اال منافق ثم قال: يا محمد احب على بن ابى طالب، فان اللّه يحبه، و يحب م

ردى، يا محمد ان حملة العرش، و الكرسى، و الصافون حول العرش، و الكروبين، و الروحانيون، اشد معرفة لعلى ابن ابى 

و الى  طالب من اهل االرض له، يا محمد من احب ان ينظر الى يحيى بن زكريا فى زهده، و الى المسيح فى صومه،

سليمان فى سخائه، و الى موسى الكليم فى غلظته، و الى داود فى خلقه و بكائه، فلينظر الى وجه امير المؤمنين على بن 

 «3»4 .ابى طالب 

دارد كسى را كه على را دوست  پس گفت: يا محمد دوست دار على ابن ابى طالب را چه بدرستى كه خداى دوست مى

ندارد على را مگر مؤمن پرهيزكار و دشمن ندارد على را مگر منافق مردود اى محمد به دارد و بدرستى كه دوست  مى

على  شناسند اند و كروبيان و روحانيون بيشتر مى درستى كه بردارندگان عرش و كرسى و آنكه در گرد عرش صف زده

در زهد او به عيسى  يا بن ابى طالب را از اهل زمين يا محمد كسى كه دوست دارد كه نظر كند به يحيى بن زكر

                                                 
1
 جوق: دسته، گروه.  
2
 507/ 4و تفسير برهان  238/ 82بحار االنوار .  
3
 97/ 39و بحار االنوار  266/ 2شوب مناقب ابن شهر آ.  
4
 سند اين روايت را پيدا نكرديم.  
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در خلق او و  در شجاعت او و به داود  در سخاء او و به موسى كليم اللّه  در روزه او و به سليمان  

 .گريه او پس بايد كه نظر كند بر وى امير المؤمنين على بن ابى طالب 

عالميان راجح آمد پس نام عمر بر آسمانها و ابو بكر و جمله  پيامبرو مخالف گويد عمر را در ميزان نهادند سه كرت بر 

نهاد آن دروغ به وى نرسيده بود، و آنچه  پيامبرنوشتن اولى بود از ابو بكر. ظنم چنان است كه آن كس كه اين دروغ بر 

تر به دليل گرانى عمر بر وى در  گفته است كه دختر به محمد داد عمر نيز به وى داد و به زعم خصم عمر از وى فاضل

را هجده زن بود بزرگترين زنان خديجه بود پس ام سلمه، و عايشه آن بود كه بر شتر سوار شد و لشكر  پيامبران، و ميز

برگرفت و در ميان خالئق ايستاده بود و ميمنه و ميسره راست كرده چنان كه گفته شد و اهل جمل ملعون شدند و پيش 

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ  به اتفاق مفسران: شيعه مرتد و كافر چون افتخار خواهند كرد فاطمه اول

 ( على بود و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم.41)احزاب  يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

نوبت ام سلمه بود و و قصه اين حديث چنان است به اجماع مفسران من حيث المعنى و االختالف فى االلفاظ كه روزى 

بنشستند  پيامبررا خواب در ربود حسن و حسين در خانه ام سلمه شدند و ما بين  پيامبركرد  طبخ مى پيامبراو براى 

چون بيدار شد ايشان را ديد به  پيامبربه عقب ايشان درآمد  بنشست پس على  پيامبرفاطمه درآمد و به نزديك 

را ظاهر شد گليم خيبرى ديد آنجا نهاده برگرفت و ايشان را بدان كسا بپوشانيد و  رپيامبغايت خرم شد و استبشار تمام 

گفت: اللهم ان لكل اهل بيت، و هؤالء اهل بيتى، فاذهب عنهم الرجس، و طهرهم تطهيرا. خدايا همه كس را اهل بيت هست 

جبرئيل آمد و اين آية آورد. ام سلمه  و اهل بيت من اينانند پس ببر از ايشان رجس را و پاك دار ايشان را پاك داشتن

 يعنى نيستم من از اهل بيت تو.« لست من اهل بيتك»گفت يا رسول اللّه 

. بدرستى كه تو به سوى من خيرى ليكن اهل بيت من اينانند. ابو «1» 1گفت: انك الى خير، و انما اهل بيتى هؤالء پيامبر

در كتاب سوق العروس اين ابيات ايراد كرد در شرح اين آيه چنان  عبد اللّه دامغانى و وى از جمله اصحاب حديث است

 كه نوشته.

 

  ان يوم الظهور يوم عظيم
 

 فاز بالفضل فيه اهل كساء

 قام فيه النبى مبتهال
 

 الى ربه لحسن الرجاء

  قال رب انهم اهل بيتى
 

 فاستجب فيهم الهى دعاء

 اذهب الرجس عنهم و عن االبناء
 

 بناءعنهم و عن بنى اال

                                                 
1
 236 -206/ 35بحار االنوار .  
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  رحمة اللّه و السّالم عليكم
 

 و صالة االبرار و االتقياء

ام در كتاب  و تزويج فاطمه در آسمان بود و در بهشت به اختالف روايات مخالف و مؤالف و من شرح اين مجلس كرده

 را. مناقب الطاهرين اما در اين كتاب اگر چه الئق اين نوع است باخصر عبارتى گفته شود عموم فائده

حاضر بودم ابو بكر درآمد و  پيامبرابو بكر شيرازى گويد كه جابر بن عبد اللّه انصارى گفت روزى در مسجد به خدمت 

گفت يا رسول اللّه تو دانى محبت من ترا و از بهر تو از قوم خود هجرت كردم و مال خود را صرف خدمت تو كردم و 

گفت تا وحى حق تعالى نرسد من اين كار  پيامبرطمه را به زنى به من دهى. خواهم كه فا بالل را از بهر تو آزاد كردم مى

بودم و چنين گفتم  پيامبربيرون رفت عمر خطاب او را در راه ديد احوال بپرسيد گفت پيش  پيامبرنكنم. ابو بكر از پيش 

محبت در كار اسالم بازگفت و  آمد و هم احوال خود از هجرت و پيامبرجواب من چنين داد. عمر به خدمت  پيامبربه او. 

جواب داد كه به وحى خداى تعالى كنم و اگر وحى نباشد فائده نكند عمر گفت از آنجا بيرون  پيامبرخطبت فاطمه كرد 

و خطبت فاطمه كردم حواله به وحى  پيامبرآمدم على در راه به من رسيد گفت يا ابا حفص كجا بودى گفتم به خدمت 

 كرد.

شدم و در پهلوى او بنشستم و گفتم: يا رسول اللّه انك تعرف حقى، و حق ابى  پيامبرت: من به خدمت امير المؤمنين گف

امير المؤمنين گفت « يا على هل من حاجة»تبسم كرد و گفت  پيامبرطالب عليك، و تعرف قرابتى منك، و جهاد الكفار. 

گفتم يا رسول اللّه ناقه دارم و زرهى گفت از ناقه  گفت با تو چيزى هست از درهم و دينار پيامبركنم.  خطبت فاطمه مى

چاره نباشد برو و زره را بفروش و بهاء آن به من آر. زره به بازار بردم و به چهار صد و هشتاد درهم بفروختم و در 

 ريختم جمله صحابه حاضر بودند. پيامبردامن 

 پيامبرصحابه را بر خود گواه گرفت و به آخر  پيامبرو مرا گفت خطبه برخوان خطبه برخواندم  پيامبرامير المؤمنين گفت 

گفت اى معاشر اصحاب من بدانيد كه فاطمه را به على دادم به اجازت خداى تعالى جبرئيل به من فرود آمد و گفت 

گويد فاطمه را به على دادم به دو هزار سال پيش از آفريدن آسمانها خطيب آنجا  مى رساند و خداى تعالى سالم مى

 برئيل بود و گواهان حمله عرش.ج

و حق تعالى وحى كرد شجره طوبى را كه من ترا براى امروز آفريدم بار گير براى كرامت فاطمه چندان كه طاقت دارى 

از درر و يواقيت و حلل و انواع زيور حق تعالى به حوريان بهشت خطاب كرد كه به زفاف فاطمه حاضر شويد در زير 

دند خطاب آمد به درخت طوبى تا هر حملى كه داشت بريخت و نثار حوريان كرد حوريان درخت طوبى چون جمله آم

 «.هذا نثار فاطمه بنت محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»گفتند  دادند و مى جمله برچيدند و به هديه به يكديگر مى
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ا و ما يحتاج خانه بخر و قبضه ديگر به مقداد قبضه درهم از بهاى درع به سلمان داد و گفت به بازار برو و جامه پيامبر

داد كه براى فاطمه مشك بخرد و ابو ذر را گفت اين را به ام هانى خواهر على برسان تا اين را بر فرق فاطمه نهد چون 

ا يعنى دست به او دراز مكن ت« و اياك ان تمسها، حتى آتيكم»از اين مصالح فارغ شد على را بگفت برو به منزل فاطمه 

گفت يا  پيامبربرخاست و به در خانه فاطمه رفت و در بزد ام هانى جواب داد  پيامبرمن به شما رسم چون ساعتى برآمد 

 ام هانى برادرم على اينجاست ام هانى گفت يا رسول اللّه اين ساعت كه دختر خود را به على دادى على برادر تست.

درآمد و  پيامبرخوة بينى، و بينه، كما اوقع االخوة بين موسى، و هارون. ناگاه گفت: نعم يا ام هانى ان اللّه اوقع اال پيامبر

گفت يا على اينك جبرئيل حاضر است با هفتاد هزار مالئكه بر دست  پيامبررا بنشاند  پيامبرامير المؤمنين برخاست و 

و بياور ام هانى قدحى حاضر كرد  گفت يا ام هانى قدحى پر كن به آب پيامبردهند پس  راست فاطمه را بر تو جلوه مى

 كف آب از آنجا برداشت و بر سينه فاطمه بينداخت و گفت. پيامبر

دهم او را و ذريت او را از شيطان رجيم، و كفى  اللهم انى اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم. گفت خدايا پناه مى

 ديگر برداشت و به ميان هر دو كتف على ريخت و گفت.

 ى اعيذه بك و ذريته من الشيطان الرجيم. پس باز كف ديگر برداشت و به ميان هر دو كتف على ريخت و گفت.اللهم ان

فيكما، و بارك لكما، و بارك   اللهم انى اعيذ اخى على بن أبی طالب و ذريته من الشيطان الرجيم. پس گفت: بارك اللّه

 .«1» 1عليكما

بود نه دليل به اتفاق، و ابو بكر را در مدينه وطنى نبود كه  پيامبرابو بكر حمال « حمله الى دار الهجرة»اند  و آنچه گفته

 وى را با خود نبرد. پيامبروى به آنجا برده باشد باقى ابو بكر ضيف انصاريان بودى، و به مذهب ما چنان است كه 

له، اگر حامل گويند عبد اللّه ارقط اولى است ( و نگفت، لحام40)توبه   إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ و دليل كذب حديث قوله تعالى:

 بدين نام زيرا كه وى دليل بود در اين راه.

را  پيامبر( به ضمير وحدت گفت نه به لفظ هما. پس بايد كه كافران 40)توبه  إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا حق تعالى گفت:

ود ما را رسد كه گوئيم كه مگر حال، مراد از اين اخراج بوده بيرون كرده باشند و ابو بكر فضله بوده. اگر خصم معاند ب

 (.30)انفال   وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ باشد كما قال تعالى:

                                                 
1
/ 3و الكوثر فى احوال فاطمة بنت النبـى االطهـر )ص(    380/ 1و عوالم العلوم بخش زندگانى حضرت فاطمه  180/ 2به نقل رياض النضرة  161/ 2فضائل الخمسة .  

 م مصادر از انس بن مالك نقل شده است. البته در تما553
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چنان كه مدح ناصران ياد كرد مدح  بودن و حمل او با مدينه مدحى بودى در آن راه بايستى كه حق تعالى پيامبرو اگر با 

خاموش بايد شدن از آنچه  «2»1 «فاسكتوا عما سكت اللّه عنه»حامالن نيز گفتى و چون ياد نكرد پس به حكم حديث 

 گفت. پيامبرحق تعالى سكوت ورزيد و اما آنچه گويند كه 

حابى و توالهم و استغفر لهم جعله اللّه احفظونى فى اصحابى آووا و نصروا، فانهم خيار امتى، و قال: من احب جميع اص

وَ السَّابِقُونَ  ، و قال تعالى:«3»2  ء منها اهتدى يوم القيمة معهم فى الجنة و قال مثل اصحابى مثل النجوم من اقتدى بشى

 نِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِلَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَ ( و قال اللّه تعالى:101)توبه  الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ

كند كه جمله ايشان را  ( و امثال اين آيات و اخبار كه در مناقب مهاجر و انصار وارد شد جمله داللت بر آن مى18)فتح 

 م.بايد گفت. آمنا و صدقنا، استغفار براى صحابه خاص الزم است و واجب كوجوب الصالة و الصيا خير مى

طهارت ظلم كردند صريح و   اما طائفه شيعه، با جمعى بد باشند و آن جمعى معدوداند به اسم و نسب كه بر خاندان

 (.20)هود   أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ بيدادى فضيح و حق تعالى گفت:

المعاصى است. اما ربعى از قرآن  تا به برهان قاطع معلوم نشود حال كسى سب وى و عداوت وى از اعظم الخطيات و

خواست كه حال ايشان به عرض رساند و ظاهر  پيامبركردند و  خيانت مى پيامبرناطق است در باب منافقان و آن كه با 

را  ( يعنى ايشان47)احزاب   ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ كند اجازت نيامد حضرت تعالى گفت كما قال:

 مرنجان و اطاعت ايشان مكن.

فَما لِ  ( و قال:60)احزاب   هِمْلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِ و قال:

 -38)معارج   نِ الشِّمالِ عِزِينَ* أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍالَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ* عَنِ الْيَمِينِ وَ عَ

توانند بود زيرا  ناچار كه كافر نمى« أ يطمع كل امرى منهم»منافقانند و در آية دوم « الذين فى قلوبهم مرض»( پس 36

نكردند تا حق تعالى گويد عن اليمين و عن الشمال عزين.  امبرپيكه كافر را طمع دخول بهشت نباشد و كافران مالزمت 

 كردند كه مستحق بهشت گردند. بودند و طمع بهشت داشته ليكن چيزى نمى پيامبراند كه مالزم  پس طايفه

در حجة الوداع گفت: ال ترجعوا بعدى كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، و قال فيه:  پيامبردر مصابيح ايشان آمد كه 

تكم على الحوض، من مر بى شرب، و من شرب لم يظمأ ابدا، و ليرون قوم اعرفهم و يعرفوننى، ثم يحال بينى و فرط

وَ  . و قال تعالى:«1»  3بينهم. فاقول: انهم منى، فيقال: انك ال تدرى ما احدثوا بعدك، فاقول: سحقا سحقا لمن غير بعدى

                                                 
1
 باب حج 166/ 3عوالى اللئالى ابن ابى جمهور احسائى .  
2
 با اختالف اندك 444/ 4بنا به نقل الهيات سبحانى  413/ 1ميزان االعتدال ذهبى .  
3
 و صحيح مسلم 120/ 11به نقل جامع االصول ابن اثير  27 -26/ 28بحار االنوار .  
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زده باشند بعضى از شما بعضى  ( رجوع نكنيد بعد از من كفر خود كه گردن مى138)آل عمران   عَقِبَيْهِ  مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى

 ديگر را.

و نيز در حجة الوداع گفت من شما را جدا كنم در كنار حوض هر كه به من گذرد بياشامد و هر كه بياشامد هرگز تشنه 

ند پس حايلى ميان ما و ايشان واقع شود نگردد و هرآينه وارد شوند بر من قومى كه بشناسم ايشان را و ايشان مرا بشناس

دانى كه ايشان بعد از تو چه كردند پس گويم هالك باد هالك باد مر  اند گويند تو نمى گويم اينان از من پس من مى

اگر چه به زعم خصم مدح   پيامبركسى را كه بعد از من تغيير كرد، و امثال اين در قرآن بسيار است مبنى بر ارتداد امت 

صحابه گفت اما عموم را صيغه خاص نيست بنابراين واجب بود حمل كردن بر جمعى كه صالحيت ايشان متيقن بود  جمله

 .«1» 1 گفت: احفظونی فى عترتى، فانهم خيار عشيرتى پيامبريا خود حال او معلوم نباشد. با آنكه از روايت مخالف 

. مر هر نبى را رفيقى است و رفيق «2» 2 يقى فى الجنة عثمانگفت: ان لكن نبى رفيق، و ان رف پيامبرو اما آنچه گويند 

 من در بهشت عثمان است.

وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ  الجواب، اين حديث مخالف قرآن است براى تخصيص زيرا كه حق تعالى گفت:

( كسى كه اطاعت 71)نساء  الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاًالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ 

كند خداى را و رسول خداى را پس آنانند با كسانى كه نعمت داده خداى بر ايشان از پيغمبران و صديقان و شهيدان و 

ان با انبياء در بهشت خواهند بود و رفيق انبياء صديقان صالحان و نيكوست آن جماعت از روى رفاقت. يعنى جمله مطيع

 و شهداء و صلحا باشند آنجا، و در بهشت نيز حجاب خواهد بود زنان را به چند وجه.

اولى، حديث فاطمه كه علماى قبله گويند چون فاطمه عبور كند از بطنان عرش منادى برآيد كه: غضوا ابصاركم، حتى 

 .«3»3 تجوز فاطمة بنت محمد

 (.47)صافات   وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ دوم، قال اللّه تعالى:

وَ  نباشد الّا ذريت او كما قال تعالى: پيامبرو زنان او پس با  پيامبرنتواند بود براى بنات  پيامبرچون چنين باشد رفيق 

 (.21)طور   قْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْالَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَ

 ، و اشار بالسبابة و الوسطى.«4» 4گفت: انا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنة پيامبربا آنكه 

                                                 
1
 468/ 18و  434/ 4به نقل احقاق الحق  175امة اسرار االم.  
2
 هر دو به نقل سنن ابن ماجه باب فضائل عثمان 334/ 8و الغدير  405اسرار االمامة .  
3
 اهل سنتبه نقل منابع مختلف  407 -349/ 7و الكوثر فى احوال فاطمة بنت النبى االطهر )ص(  1182 -1149/ 2عوالم العلوم بخش زندگانى حضرت زهرا )س( .  
4
 375/ 2و سند احمد  182به نقل ترك االطناب فى شرح الشهاب  405اسرار االمامة .  
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اشارت به انگشت شهادت و ميانى كرده گفت من و نگاه دارنده يتيم همچو اين دو انگشتيم در بهشت. بضرورت رفيق را 

محله نيست كه يكى و دو نباشند از كفالء يتيم كه هر يكى   م راهست، و در بالد اسالم هيچاين مرتبه نباشد كه كافل يتي

 را مرتبه زايد بر مرتبه عثمان است اگر حديث عثمان ثابت شود آن مسلم است.

لْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِی بَعْضُهُمْ وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ ا گويند عدو االنس فى قوله تعالى: با آنكه جمعى مى

 اند. ( ابو بكر و عمر و عثمان112)انعام   بَعْضٍ  إِلى

را پس صالح در آن  پيامبرانداختند دفع كار  و با هم مى پيامبربا  «1» 1سگاليدند ايشان بودند كه دائما كيد و مكر مى

 نند.اند ترك ك افترا كرده پيامبرهاى دروغ كه بر  است كه حديث

 ، مكذب اين حديث است.«2» 2 گفت: اول من يدخل الجنة، انا؛ و الحسن و الحسين پيامبرو آنچه مخالف روايت كرد كه 

و در كتاب منتهى لعبد اللّه بن عبد االعلى القطان االصفهانى و مناقب ابو بكر مردوية االصفهانى و تفسير ابو بكر 

ختى است در بهشت كه شاخهاى آن به جمله بهشت برسد و اصل آن روزى با عمر گفت در پيامبرشيرازى آمد كه 

درخت در بهشت من باشد و روز سوم گفت درخت چنين و چنين اصل آن در خانه على باشد. عمر گفت يا رسول اللّه نه 

ندانى  گفت: يا عمر تو پيامبرگوئى در خانه على باشد.  تو گفتى فالن روز كه اصل آن در بهشت من باشد و امروز مى

 .«3»3 كه در بهشت خانه من و خانه على يكى باشد و قصر و ايوان و غرفه ما و على يكى باشد

 و اما آنچه گويند محمد بن حنفيه گفت: قلت ألبی اى الناس خير بعد النبى؟ قال:

 .«4»4  لمينابو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، و خشيت ان يقول عثمان. قلت ثم انت؟ قال: ما انا االرجل من المس

گفتم مر پدر خود را كه بهترين مردم كدام است بعد از پيغمبر گفت ابو بكر گفتم بعد از او كه بهتر گفت عمر ترسيدم كه 

 گويد بعد از آن عثمان گفتم پس تو گفت من نيستم مگر مردى از مسلمانان.

و اگر اين راست بود، چون امير المؤمنين از  جواب، اگر اين راست بود، چون حسن دامن ابو بكر گرفته از منبر فرو كشيد

فاطمه متوفى شد ابو بكر على را به بيعت خود درآورد و زعم  بيعت ابو بكر تقاعد نمود شش ماه چون اين بسر آمد و

 خصم است اين كالم، و اال پيش شيعه آن است كه هرگز على بيعت نكرد.

                                                 
1
 انديشيدند. سگاليدن: انديشيدن، رايزنى كردن سگاليدند: مى مى.  
2
 133/ 3و فضائل الخمسة  235/ 23بحار االنوار .  
3
 270/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
4
 اصحاب النبى )ص(. كتاب فضائل 3671صحيح بخارى ج .  
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است. و دليل بر اين حديث در كتاب نكت الفصول عجلى آمد كه و اخبار متواتر شد از طرف مخالف كه على خير الحق 

، و ذى الثديه را على بكشت، و «1»1 حكايت ذى الثديه كرد گفت: يقتله خير الخلق و روى خير هذه االمة پيامبرچون 

 ام به بسط تمام. اين حكايت در جوامع الدالئل و االصول فى امامة آل رسول نوشته

. تفاسير و كتب هفتاد و سه «2» 2خير البشر من ابى فقد كفر اربعين خود ايراد كرد كه: على و اسماعيل اصفهانى در 

مذهب به منقبت على ناطق است و سوره هل اتى به انفراد در شأن وى آمد و در اسالم و هجرت سابق آمد و چندين آية 

 م از مسلمانان.ا در شأن سابقان آمد با اين همه مناقب چگونه شايد كه على گويد من يكى

خواند و چرا على در اكثر خطب خويش مساوى و  اگر اين حديث راست است پس مخالف چرا او را خليفه چهارم مى

ها را  گويد. ظنم چنان است كه هر كه بر اين احاديث و اخبار افترا كرده است واقف گردد و جواب مذمت ايشان مى

 قادر باشد و متمكن و استاد به دفع آن و ازاله شبهه آن.مستحضر شود هيچ حديثى نشنود و نيابد اال كه 

ابو الفتوح حسين بن على بن محمد الخزاعى چون از منقبت ابو بكر و عمر و عثمان فارغ شد كه نقيض هر يك نوشته 

دم در آمد به توفيق الهى ختم اين به حديثى كرد در منقبت على و آن اين است: روى عن ابن عباس انه قال. من حاضر بو

كردم مردى حاضر شد عمامه سياه بسته و وعظى چند بگفت و به آخر گفت هر كه  موسم و براى مردمان احاديث ايراد مى

 شناسد منم صاحب رسول جندب بن جناده البدرى الغفارى ابو ذر. مرا نمى

  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى شم كر:گويم خدايا چشمم كور باد و گو گفت، اگر دروغ مى رسول خداى را در اين موضع ديدم كه مى

( اما الذرية فمن نوح، و االل من 33)آل عمران   آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ

 .ابراهيم، و الساللة من اسماعيل، و العترة الهادية و ذرية الطاهرة من محمد 

نتاجى كه بعضى از بعضى ديگراند. اما  خداى تعالى برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان ذريةيعنى 

 .و آل از ابراهيم و سالله از اسماعيل و عتر راه نماينده و ذريت پاك از حضرت محمد مصطفى  ذريت از نوح 

يرة بعد نبيها، لو قدمتم من قدمه اللّه و رسوله، و اخرتم من آخره و الصديق االكبر على بن أبی طالب فايتها االمة المتح

ء اال كان تأويله عند اهل  اللّه و رسوله لما عال ولى اللّه و طاش منهم فى سبيل اللّه، و ال اختلفت االمة بعد نبيها فى شى

 .«1»3 (227)شعراء   نْقَلِبُونَوَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَ  البيت، فذوقوا بما كسبتم

                                                 
1
 با كمى اختالف 340/ 33بحار االنوار .  
2
 با الفاظ مختلف 100/ 2و فضائل الخمسة  82/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 با كمى اختالف 247/ 28و  320/ 27بحار االنوار .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

146 

 

قال احنف بن قيس ذهبت ال نصر هذا الرجل، فلقينى ابو بكرة، فقال: اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل، قال: ارجع، فانى 

 يقول: اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول فى النار، قلت: يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال سمعت رسول اللّه 

 .«2»1  المقتول، قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه

گويند احنف بن قيس گفت رفتم تا كه نصرت كنم اين مرد را پس مالقات كردم به ابو بكرة گفت بكجا خواهى رفت 

كه چون دو مسلمان بتيغ خودها با   پيامبرام از  گفتم تا نصرت كنم اين مرد را گفت برگرد چه بدرستى كه من شنيده

م قتال كنند پس قاتل و مقتول هر دو در آتش باشند گفتم يا رسول اللّه گناه قاتل معلوم است مقتول را چه گناه گفت او ه

 حريص بود بر قتل صاحب خود.

خواست كه خلق را منع  بود خاصه از آن على  پيامبرجواب، اين راوى ظاهر الحال آن است كه از اعادى اهل بيت 

 آنكه عمار در حرب صفين شهيد شد و در صحيح بخارى محمد بن اسماعيل آمد. كند از نصرت على، با

و مسح عن رأسه الغبار.  عن ابى سعيد انه قال: كنا ينقل لبن المسجد لبنة لبنة، و كان عمار لبنتين لبنتين، فمر به النبى 

 لفئة الباغية.. و يدعونه الى النار، و يقتله ا«3»2 فقال: ويح على القوم عمار يدعوهم الجنة

كشيد پس حضرت رسول بر او بگذشت و دست بر سر او  گفت ما خشت مسجد كشيديم يك يك و عمار دو دو مى

ايشان را به بهشت خواند و ايشان او را به دوزخ خوانند و  ماليد و غبار از وى دور كرد و گفت واى بر آن قوم كه عمار

 بكشند او را گروه گمراه شده.

حديث اول است با آن كه حديث دوم مجمع عليه و متلقى به قبول، و در صفين عمار شهيد شد. و حديث دوم مناقض 

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، و ابو الهيثم بن تيهان، و عبد اللّه بن بديل الخزاعى، و هاشم بن عتبه پسر برادر سعد 

به شمشير  شدند در خدمت على وقاص، و صعصعة بن صوحان، و اويس قرنى با هفتاد تن در يك روز شهيد 

 اند و بنص قرآن. جمله بهشتى پيامبرمعاوية، و اين جماعت بقول 

گواهى داد كه وى سيد  پيامبرجواب آخر، بنص سوره هل اتى، و آية تطهير، و آية مباهله حسين از اهل جنت است و 

وارد شد، و همچنين عترت او به حديث  حد از طرف مخالف و مؤالف در اين باب جوانان اهل بهشت است، و احاديث بى

 «.مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح الخ»

                                                 
1
 7083از ابواب كتاب فتن ح  10صحيح بخارى باب .  
2
 22و  15/ 33بحار االنوار .  
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و اصحاب و  روند و زيارت حسين  اند و اهل بهشت و مالئكه مى و اجماع مسلمانان است كه شهداء كربال مؤمن

روضه ظاهر  كنند و آن مقام قبله حاجات عالميان است و هيچ سال نيست كه معجزات و كرامات از آن عترت او مى

 شوند و با آن كه بدست مسلمانان كشته شدند. نمى

جواب آخر، مهاجر و انصار اتفاق كردند به قتل عثمان و اگر خبر صدق باشد بايد كه قاتل و مقتول صحابه تا آخر ايشان 

 اند و اهل بهشت خاصه به مذهب شيعيان. دهد كه ايشان مؤمنان جمله دوزخى باشند، و نص قرآن گواهى مى

 اند بال خالف عندهم و به شمشير مسلمانان كشته شدند. جواب آخر، طلحه و زبير به مذهب خصم از عشره مبشره

 از عشره است و به شمشير مسلمانان كشته شد. و همچنين على 

حُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِ ب آخر، حديث مخالف كتاب خداى است. حيث قال:

( و اگر طائفه مؤمنان مقاتله كنند پس شما در ميان 9)حجرات   أَمْرِ اللَّهِ  ءَ إِلى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی  عَلَى الْأُخْرى

قاتله نمود پس شما نيز بامداد ايشان اصالح كنيد پس اگر معلوم شود كه يكى از آن دو از روى بغى و ظلم به ديگرى م

 مظلوم با طائفه باغيه قتال كنيد تا وقتى كه رجوع كنيد به امر خداى.

بر خر سوار شد به محفلى از محافل انصار حاضر آمد. خر  پيامبرچنان كه اجماع مفسران است از عبد اللّه عباس كه 

خر از ما دور كن كه گند بول او ما را ميرنجاند. عبد گفت  حضرت رسول بول براند عبد اللّه ابى سلول بينى در گرفت و

از آنجا برفت اوس و خزرج  پيامبرتر از مشك تو.  تر از تو بود و بول خر او خوشبوى اللّه بن رواحه گفت خر او فاضل

ميان بازآمد و به  پيامبرزدند خصومت عظيم پيدا شد  هاى خرما يكديگر را مى بهم بر آمدند بدست و بغل و به شاخه

 .«1» 1ايشان صلح بداد و اين آية نازل شد

فاطمه به ابو بكر پيغام فرستاد به سؤال طلب ميراث:  پيامبرجواب آخر، بخارى روايت كند از عايشه كه بعد از رحلت 

ه در فرمود ما را ميراث نباشد و آنچ پيامبرمما افاء للّه عليه بالمدينه، و فدك، و ما بقى من خمس خيبر. ابو بكر گفت 

بود من تغيير نكنم پس گفت: فابى ابو بكر ان يدفع منها شيئا، فوجدت فاطمة على ابى بكر فى ذلك، و  پيامبرعهد 

 .«2» 2هجرته فلم تكلم حتى توفيت و عاشت بعد النبى ستة اشهر

از وى دورى پس ابو بكر ابا كرد از آنها كه چيزى به فاطمه دهد پس فاطمه از اين جهت از ابى بكر در غضب شد و 

زنده بود، و چون متوفى شد على او را  اختيار كرد و با وى سخن نكرد تا آن كه فوت شد و شش ماه بعد از پيغمبر 

                                                 
1
 به نقل در المنثور سيوطى 348/ 18چاپ جديد اعلمى بيروت و الميزان  220/ 9البيان  مجمع.  
2
 3093به نقل صحيح بخارى كتاب فرض الخمس ح  111/ 29و  353/ 28بحار االنوار .  
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از ابو بكر پنهان دفن كرد و در حال حيات فاطمه على جاهى داشت چون فاطمه متوفى شد على به ابو بكر كس فرستاد 

 ر حاضر شود.كه به تنها حاضر شو زيرا كاره بود كه عم

و عبارت بخارى: فما توفيت دفنها زوجها على و صلى عليها، و لم يأذن ابا بكر، و كان لعلى من الناس وجه حيوة فاطمة، 

 فلما توفيت فاطمة استنكر على على وجوه الناس.

أتنا احد معك كراهية فالتمس مصالحة ابى بكر و مبايعته، و لم يكن يبايع تلك االشهر، فارسل الى ابى بكر ان ائتنا ال ي

 ان يحضر عمر، فقال عمر: ال و اللّه ال تدخل عليهم وحدك.

چون فاطمه متوفى شد زوج او على او را دفن كرد و نماز كرد و ابا بكر را اعالم نكرد و در حيات فاطمه على را نزد 

ردم ساقط شد پس التماس كردند چون فاطمه متوفى شد على در نظر م مردم اعتبار تمام بود و به وى بازگشت مى

مصالحه ابو بكر كرد و آن كه با وى بيعت كند و در آن ماهها كه فاطمه زنده بود بيعت نكرده بود پس به ابى بكر فرستاد 

داشت كه عمر حاضر شود پس عمر گفت كه نه به خدا  كه به نزد ما آئى چنان كه هيچ كس با تو نيايد چرا كه مكروه مى

 ايشان. كه داخل مشو تنها بر

الجواب، عصمت و طهارت و صدق لهجه فاطمه بر عالميان مخفى نماند كه عماد الدين شفروه حنفى مذهب گويد روايت: 

 الى عايشه اذا ذكرت فاطمة بنت النبى، قالت:

اللّه يغضب ، ثم قال الى رسول اللّه، ان «1» 1ما رأيت احدا كان اصدق لهجة برسول اللّه منها، الّا ان يكون هو الذي ولدها

 لغضب فاطمة و ترضى لرضاها، و قال فاطمة بضعة منى، يسرنى ما اسرها، و يؤذينى ما اذاها.

از عايشه منقول است كه چون به نزد او ذكر فاطمه دختر پيغمبر كردند عايشه گفت هرگز هيچ احدى را نديدم 

ده پس گفت از رسول خداى كه گفت خداى تر به رسول خداى از فاطمه مگر حضرت رسول آن كه والد او بو لهجه راست

اى  كه فاطمه پاره پيامبرشود برضاى فاطمه و گفت  كند بر هر كه فاطمه به وى غضب كرد و راضى مى تعالى غضب مى

كند مرا هر چه وى را رنجانيده. بنابراين  كند مرا هر چه وى را مسرور گردانيد و ايذا مى است از من خوش حال مى

مه مجوز نباشد و رد كردن فاطمه با طهارت و عصمت او و بر وى خشم گرفتن تا روز مرگ دليل حديث كذب بر فاط

است كه ابو بكر بر وى ظلم كرد و وى مظلومه بود و بگفت يا بنت رسول اللّه حق با جانب تو نيست و ابو بكر صادق 

 است زيرا كه معلوم بود كه فاطمه مظلومه است نعوذ باللّه از ايذاى فاطمه.

                                                 
1
ن اهلل يغضب بغضب فاطمه ... و فاطمة بضعة منـى  از ابواب فضائل حضرت فاطمه )س( و روايت ا 4810تا ثم قال دارد و مستدرك الصحيحين ح  68/ 43بحار االنوار .  

 190 -184/ 3در جاهاى ديگر نقل شده است. فضائل الخمسة 
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همچنين عماد گفت كه عايشه در مرض موت فاطمه آمد او را پيش خود راه نداد و اسماء بنت عميس را بيرون فرستاد 

 كه اجازت نيست كه پيش من آئى.

مخلص الدين محمد بن معمر در صدر سند فاطمه ايراد كرد كه از خشم عايشه فاطمه وصيت كرد كه گور وى پنهان 

ه از من است بايد كه مرا در خانه من دفن كنيد، و وصيت كرد كه گور او را پنهان كنند، و كنند تا عايشه نگويد كه خان

 گفت بايد كه ابو بكر بر من نماز نكند عاقالن دانند كه رنجيدگى او به چه حد بود كه چنين وصيت كرد.

دليل بر صدق اين كالم على  مدفونه است از جانب منبر، و پيامبرو كالم بخارى دليل است بر اين كه فاطمه در جوار 

گويد: فى كالم طويل سأنبئك بتضافر امتك على هضمها فاحفها  در حال دفن بوجه مساره مى پيامبراست كه با فاطمه و 

 .«1»1 الحال هذا و لم يطل العهد و لم يخل منك الذكر السؤال و استخبرها

تخلف و تقاعد او از بيعت ابو بكر دليل است كه او  الجواب اآلخر، على به مذهب خصم از جمله خلفاى راشدين است پس

دانست كه ابو بكر مستحق اين كار نيست خاصه تا فاطمه زنده بود بجاه او مستظهر بود و چون فاطمه متوفى شد على 

از مردم ترسيد بدين سبب صلح كرد، و از لفظ بخارى روشن است كه عمر از اعادى على بود و ميان او و على  

 بود.عدواتى 

بودى على چندين مدت از آن تقاعد نكردى زيرا كه در كتب اهل قبله و علماى اهل اسالم از  پيامبرو اگر خالفت بنص 

وقتى تقاعدى كرد يا تخلف جست بلكه بر جمله سابق بودى، و بنص  پيامبرهيچ كس منقول نيست كه على از نص 

 آنچه كرده است حق باشد و خالفت ابو بكر باطل. . پس بايد كه«2» 2 مخالف: على مع الحق و الحق مع على

و علو  پيامبرو اگر امامت ايشان به اجماع بود بنى هاشم بحمد اللّه و المنة كه مشهور بودند به حسب و نسب و قرابت با 

بديشان  منصب و جمله عالم و عابد. از آن جمله نبودند كه التفات به ايشان نكنند بلكه در صدد آن بودند كه حل و عقد

 باشد و از اكابر مهاجر بودند.

چون ايشان حاضر بودند و آن كار را كاره، دليل است كه اجماع نيز نبود با آنكه خزرجيان بر متهم آنجا حاضر نبودند و 

 بر ايشان بيعت نكردند و عمده انصار ايشان بودند.

يقول: ما اقلت الغبراء و ال اضلت الخضراء   حديث بخارى گويد: عن ابى هريره، اما انى أشهد أنى سمعت رسول اللّه

من ذى لهجة اصدق من ابى ذر، و اذا اردتم ان تنظروا الى اشبه الناس بعيسى ابن مريم نسكا، و زهدا، و برا، فعليكم به، و 

 .«3» 3فى رواية اخرى، من سر ان ينظر الى شبيه عيسى ابن مريم خلقا، و خلقا، فلينظر الى ابى ذر

                                                 
1
 در تمام مصادر ستنبئك نقل شده كه صحيح هم همين باشد 356/ 2و كافى  413/ 3و مناقب ابن شهر آشوب  202نهج البالغه خطبه .  
2
 303/ 2لصدق و دالئل ا 77و  76/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 . در كتاب صحيح بخارى فصلى به عنوان مناقب ابو ذر عنوان نشده است365 -366/ 8الغدير .  
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گفت هرگز زمين فرش نشد و سايه نينداخت درخت سبز از  كه مى  پيامبردهم كه شنيدم از  هى مىگفت من گوا

ترين مردمان به عيسى پسر مريم از  تر باشد از ابى ذر و هرگاه شما خواهيد كه نظر كنيد به شبيه خداوند لهجه كه راست

حال كند او را ديدن  ر آمد كسى كه خوشروى عبادت و زهد پس بر شما است كه بر وى نگريد، و در روايتى ديگ

 پسر مريم در صورت و سيرت پس بايد كه نظر كند به ابى ذر.  مانندعيسى

براند با آن كه بر وى هيچ جرمى روشن نكرد  پيامبرذر چنين بود چه حال افتاد كه عثمان وى را از حرم چون حال ابو

در شأن او فرمودى، و در شأن او  پيامبرزهد او و احترامى كه بحضور مهاجر و انصار و جمله را معلوم بود درجه او و 

 (.52)انعام   وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِ نازل شد كه:

 قال يردوا على الحوض رجال من اصحابى، فينهون عنى. :بخارى گويد از رسول 

 .«1»  1 علم لك بما احدثوا بعدك، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقهرىفاقول: يا رب انهم اصحابى. فيقول: ال

اند پس  وارد شوند بر من مردانى از اصحاب من پس ايشان را از من دور كنند پس من گويم خدايا اينان اصحاب من

پشت خود گشتند اند بعد از تو به درستى كه اينها مرتد شدند و به جانب  دانى كه اينها چه كرده گويد كه تو نمى

دروغ نتوان بودن ال بد روزى على را كشند، و روزى سلمان را ايذا كنند، و روزى ابو ذر را از   پيامبربازگونه. خبر 

. اصحاب من چون «2» 2 گفت: اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم پيامبرشهر بيرون كنند، و هم روايت كنند كه هم 

ه اقتدا كنيد راه يابيد. چون صحابه بر خاندان رسالت ظلم كردند و صلحاء اصحاب را ايذاء هااند به هركدامشان ك ستاره

 مخصوص اين طايفه گرديد و حديث اول به موذيان و ظالمان اين طائفه.« اصحابى كالنجوم»كردند 

ه، قال: ايتونى بدواة وجع حديث حافظ ابى عبد اللّه محمد بن اسماعيل البخارى گويد: عن ابن عباس لما اشتد بالنبى 

اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: ان النبى غلبه الوجع، و عندنا كتاب اللّه حسبنا. فاختلفوا و كثر اللغط. قال: 

قوموا عنى، و ال ينبغى عندي التنازع، فخرج ابن عباس. يقول: ان الرزية ما حال بين رسول اللّه و بين  رسول اللّه 

 .«3»3  اية اخرى، فقالوا: ما شانه اهجر، و استفهموهكتابه، و فى رو

گفت چون درد بر پيغمبر سخت شد گفت دوات و قلم به من آوريد تا بنويسم براى شما كتابى كه بعد آن كتاب گمراه 

نشويد عمر گفت در دبر پيغمبر غلبه كرد كتاب خداى نزد ما است و آن ما را بس است پس اختالف در ميان اصحاب 

                                                 
1
 بخارى كتاب الفتن با اختالف اندك..  
2
 279و  276و  267/ 20و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  628/ 2به نقل كشاف  197اسرار االمامة .  

3
كه بدون ذكر نام عمر نقل كرده است و در كتاب اعتصام بالكتاب و السـنة بـاب كراهيـة الخـالف ح      4432و  4431)ص( و وفات ح  صحيح بخارى باب مرض النبى.  

 با ذكر نام عمر نقل كرده است 7366
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آمد و لفظهاى بسيار گفتند تا حضرت گفت از پيش من برخيزيد كه به نزد من تنازع سزاوار نيست پس ابن عباس  پديد

 و كتاب او. پيامبربيرون آمد و گفت چه خوارى و مصيبت است كه پيدا شد ميان 

ان الحق لينطق على لسان . و روى: «1»1  گفت: ان فى االمم المحدثين لمروعين كملهمين، و ان عمر منهم پيامبرو گويند 

شوند و به درستى كه عمر از آن جماعت  اند كه چون كسانى كه ملهم مى . بدرستى كه ميان محدثين جمعى«2» 2عمر

 كند به زبان عمر. اند كه حق تعالى سخن مى است، و نيز روايت كرده

گويد عاقالن دانند كه  د هرزه مىجواب مشهور است كه در آن حال عمر گفت: ان الرجل يهجر، و روى يهذى، يعنى مر

چون دوات و قلم طلب كرد تا چيزى بنويسد كه بعد از آن كسى را ضاللت نباشد آن كلمه هرزه نبوده باشد. اگر  پيامبر

 گو نخواندى و اين كلمه از وى صادر نشدى. را هرزه پيامبرراست بودى « ان الحق لينطق على لسان عمر»حديث 

ال »اين هم چنان است كه خوارج گفتند كه « حسبنا كتاب اللّه»كرد و كالم به وى رد كرد كه  پيامبرو دوم، كه خالف 

( و نه 7)حشر   ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ امير المؤمنين گفت: كلمة حق يراد بها الباطل. حق تعالى گفت:« حكم اال للّه

 و گفت:« انه يهجر او يهذى»بگويند 

( يعنى نيست هيچ مؤمن و مؤمنه 36)احزاب  ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ

 را كه چون حكم كند خداى و رسول او امرى را كه ايشان را در آن كار اختيار ماند.

( بدين آيات استماع و عمل بدان واجب است اگر 24)انفال   هِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّ و گفت:

قوموا »كرد تا رسول ايشان را از آنجا دور كرده براند و گفت  رد مى پيامبرعمر ناطق به حق بودى چرا به زعم خصم بر 

 «.عنى

وَ ال تَطْرُدِ  ( و قال:215)شعراء   الْمُؤْمِنِينَ  كَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَوَ اخْفِضْ جَناحَ :و حق تعالى در حق مؤمنان گفت با رسول 

( اگر عمر با اصحاب مؤمن بودندى رسول ايشان را از پيش 52)انعام   الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

 خود نراندى.

( عمر با اصحاب بساط 2)حجرات   هَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِيا أَيُّ و خالف قول حق تعالى:

 گفت )قوموا عنى( و لفظ و شطط بسيار شد. پيامبرادبى كردند و مشغله در نهادند تا  نبوت جرأت و بى

گفت: ال الفين احدكم  پيامبرايراد كردند كه  مخلص الدين محمد بن محمر اصفهانى و ترمذى و قزوينى و امثال ايشان

 .«1» 3متكئا اريكة يأتيه االمر مما امرت و او نهيت عنه. فيقول ال تدرى ما وجدنا فى كتاب اللّه اتبعنا

                                                 
1
 در باب مناقب عمر با كمى اختالف 3689و صحيح بخارى ح  4555ح  1771مستدرك الصحيحين باب .  
2
 به نقل مسند احمد با كمى اختالف 120/ 8و الغدير  4557مناقب عمر ح  1773مستدرك الصحيحين باب .  
3
 رغم جستجو فراوان اين مطلب را در سنن ترمذى نيافتيم على.  
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نيابم يكى از شما را تكيه كند بر بالش خود كه با او آويزد امرى از آنچه من فرمودم يا نهى از آنچه من بازداشتم پس 

دانم آنچه در كتاب خداى يافتم پيروى آن كرديم. اين حديث مكذب سخن عمر است پس روشن شد  ن اين نمىگويد م

كه حق ناطق نيست به زبان او، و نيز كتاب خداى اكثر آنست كه محتاج بيان است از ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه 

در خور نيست  پيامبرنه شايد كه گويند ما را سخن بايد كه بيان كند چگو پيامبرو مجمل و عام و خاص و امثال آن پس 

 رد كند و انكار. پيامبرو بر 

را هجر  پيامبراما چون عمر كالم  پيامبرجواب آخر، ميان ايشان خالف افتاد حكم ايزدى بر آن جمله بود كه با حكم 

 خواند و هرزه چگونه با حكم وى گردد، و قال تعالى: مى

)نساء  لِيماًونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْفَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُ

آورند تا حكم گردانند ترا در ميان خود در آن كار كه ايشان را روى دهد پس  ( به پروردگار تو سوگند كه ايمان نمى68

د در نفسهايشان هيچ شكى در آنچه تو در ميانه ايشان حكم كرده باشى و تسليم كنند فرمان تو را تسليم يابن نمى

 كردنى. تسليم

حديث بخارى گويد: جاء الرجل من اهل مصر و يحج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤالء؟ ... فقالوا: هؤالء قريش، 

 مر قال:قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد اللّه بن ع

ء فحدثنى، هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال: نعم قال: هل تعلم انه تغيب عن بيعة  يا ابن عمر انى اسألك عن شى

يشهده قال: نعم قال: اللّه اكبر قال: ابن عمر تعال اهن   الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: هل تعلم انه غاب عن بدر فلم

ان اللّه عفا عنه و غفر له، و اما تغيبه عن بدر، فانه كانت تحته ربيته رسول اللّه و كانت  لك، اما فراره يوم احد، فاشهد

 مريضة، فقال:

ان لك الجر رجل ممن شهد بدرا و سهمه، و اما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان احد اعز ببطن مكه من  رسول اللّه 

 بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكه، فقال رسول اللّه عثمان، و كان  عثمان لبعثه مكانه؛ فبعث رسول اللّه 

 .«1» 1 بيده اليمنى و قال هذه يد عثمان فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان، فقال ابن عمر اذهب االن

تند اند پرسيد كه اينها كيستند گف گفت مردى از اهل بصره به مكه آمد و طواف خانه كعبه كرد پس ديد قومى كه نشسته

اند آن مرد گفت بزرگترين اينها كيست گفتند عبد اللّه بن عمر بن خطاب مرد حاجى گفت اى پسر عمر از  كه اينها قريش

دانى  دانى كه عثمان از جنگ احد فرار نموده گفت آرى گفت مى تو سؤال دارم از چيزى كه مرا از آن خبر دهى آيا مى

فت آرى حاجى گفت اللّه اكبر پسر عمر گفت بيا كه من ترا آسان كنم اما كه در بيعت رضوان حاضر نبود و غائب بوده گ

                                                 
1
 از ابواب مناقب عثمان ... تعال ابين لك 3698صحيح بخارى ح .  
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دهد كه خداى تعالى آن را از وى عفو كرد و بيامرزيد و اما غيبت او از بدر  آنكه عثمان در روز احد گريخته گواهى مى

بيمار باش كه بدرستى كه در خانه او بود و در آن وقت بيمار بود پس رسول خداى گفت بر سر  پيامبرآن بود كه دختر 

تراست مزد مردى كه در بدر حاضر بوده باشد و سهم برده از غنيمت و اما غيبت او از بيعت رضوان از آن است كه اگر 

به مكه فرستاد  پيامبركسى در مكه عزيزتر از عثمان بودى او را به جاى عثمان فرستادى چون عزيزتر از او نبود وى را 

رفتن عثمان واقع شد بجانب مكه پس رسول خداى اشارت به دست راست كرد و گفت اين دست و بيعت رضوان بعد از 

 عثمان است و بر دست ديگر زد و گفت اين براى عثمان پس ابن عمر گفت حاال برو كه جواب شنيدى.

 الجواب، عماد الدين شفروه اصفهانى دو اعتراض ايراد كرد بر اين جمله:

جواب مصرى گفت هيچ ايراد حجتى نكرد نه از قرآن و نه از اخبار و نه از گواهان عدل يا اول، آنكه گفت ابن عمر كه 

 اسناد با امرى از امور دينيه. غير عدل مجرد قول او حجت نباشد بى

آينه تصويب رأى پدر از جمله  و دوم، آنكه عثمان خليفه پدر او بود و مرضى پدر او ميان مهاجر و انصار وى را هر

د و ذهاب مكروهات از ساحت او از روى جبلت بشريت و طبيعت زيرا كه تخطئه عثمان تخطئه پدر او خواهد لوازم باش

 بودن چون موضع تهمت افتاد گواه بايد برين جمله رفع شبهه را.

مان عماد گفت من از شيح رشيد الدين عبد اللّه محمد بن عبد الواحد بن ابى سعد المدنى پرسيدم كه چگونه بود كه با عث

آن حالت رفت و مهاجر و انصار جمله حاضر بودند هيچ انكارى نكرد و نه خروجى از بهر او و نه به زبان و نه به دست 

گفتى در آن روز على  و مددى نكرد او را تا به حدى كه من روزى از تو كه خواجه رشيد الدين عبد اللهى شنيدم كه مى

داد مشغله عظيم برآمد على گفت اينجا چه حال افتاده است گفتند  وى مىحاضر بود و از بهر مردم فت پيامبردر مسجد 

 )قتل عثمان( على گفت )قتل و مضى فى كالمه من غير اكتراث منه و االعتراض له عليه( و هيچ التفاتى بدان نكرد.

على اهل كوفه نامه  شيخ عبد اللّه گفت مغلطه عظيم ايراد كردى يا عماد ليكن ترا معلوم نيست كه روز خروج عايشه بر

 به امير المؤمنين نوشتند و از وى سبب قتل عثمان پرسيدند و از حال قتله او.

عماد گفت من گفتم بلى مرا معلوم است امير المؤمنين جواب نامه نوشت بدين عبارت كه اما بعد: فانى اخبركم عن امر 

من المهاجرين اكثر استعتابه و اقل عتابه، و كان طلحة عثمان حتى يكون سمعه كعيانه، ان الناس طعنوا عليه و كنت رجال 

و الزبير اهون سيرهما فيه الوجيف، و ارفق حدائهما العنيف، و كان من عائشة فيه فلتة غضب؛ فاتيح له قوم فقتلوه، و يا 

قلعوا بها، و  يعنى الناس غير مستكرهين و ال مجبرين، بل طائعين مخيرين، و اعلموا ان دار الهجرة قد قلعت باهلها و

 .«1»1  جاشت جيش المرجل، و قامت الفتنة على القطب فأسرعوا الى اميركم، و بادروا جهاد عدوكم

                                                 
1
 84/ 32و بحار االنوار  1نهج البالغه نامه .  
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بدرستى كه من شما را خبر دهم از امر عثمان تا آنكه شنيده باشيد بر شما عيان شود بدرستى كه مردم بر وى طعن كردند 

كردم و  خواستم و با وى سخن درشت و حجت كم مى تى وى مىو من مردى بودم از مهاجرين كه بسيار خشنودى و آش

ترين سير ايشان بشتاب بود و حديث نرم ايشان درشت و از عايشه در دل وى ذخيره غضبى بود  طلحه و زبير را آهسته

غبت در ستم بلكه از روى ر به غير اكراه و بى  پس جمعى بر او گرد آمدند و او را بگشتند و بيعت كردند به من مردمان

حالى كه مختار بودند در بيعت كردن و بدانيد كه سراى هجرت يعنى مدينه بركنده شدند اهل او و او را بركندند و لشكر 

كشيدند چون لشكر ديگر خويشان و فتنه راست شد پس شتاب كنيد بجانب امير شما و پيشى گيريد در جهاد اعداى 

 خود.

و خدمت بر من واجب و الزم است اين شبهه از دل تو برداشتن بدان كه  شيخ رشيد الدين المدنى گفت براى حق صحبت

شيخ مخلص الدين محمد بن معمر در جامع العلوم ايراد كرد كه از وى چيزى چند صادر شد كه مردم را بر قتل او داشت 

 و:بدين عبارت )نعم كانت لها اسباب و ان مما نقموا على عثمان حركات عثرات منكرات و از عثرات ا

 اول، آنكه عبد اللّه بن مسعود را بزد.

 كه او غش كرد. دوم، عمار را بزد چندان

 سوم، پانصد هزار دينار به مروان داد.

 چهارم، ابا ذر را به ربذه فرستاد.

 پنجم، اقطاع سنت بنهاد.

 دفعه. ششم، صد هزار دينار بحكم بن عاص داد به يك

 بود بر كوفه حاكم گردانيد.هفتم، وليد بن عقبه را كه برادر مادرى او 

 هشتم، قرآن را از مدينه و از اطراف و اكناف طلب داشته همه را به آتش بسوخت.

خواره بود تا بحدى كه نماز بامداد چهار ركعت بگذارد و سالم بازداد و روى بخلق كرد و گفت  نهم، وليد شراب

 بايد كردن گفت. ستى ندانست كه چه مى)ازيدنكم( و گويند چون نماز ابتدا كرد و فاتحه برخواند از م

 عشق القلب ربابا
 

 بعد ما شابت و شابا

أَ فَمَنْ كانَ   ( در شأن وليد آمد و آيه6)حجرات  إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ چون سالم بازداد گفت )ألزيدنكم فانى طرب( و

همچون كسى است كه فاسق است، در شأن او آمد و فاسق  ( يعنى كسى كه مؤمن است18)سجده  مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً

 اوست اينجا.
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مروان و پدر او حكم بن  پيامبرو ابو بكر و عمر بود زيرا كه  پيامبردهم، جرم اعظم عثمان اين بود كه مروان مطرود 

د براندند و هر يكى بيست فرسنگ مزي پيامبرعاص را از شهر مدينه بدر كرده بود و ابو بكر و عمر هم جهت سنت 

مروان پسر عم عثمان بود، و مع هذا او را بازآورد و در اسالم و اسالميان و مهاجر و انصار حاكم گردانيد و وزارت به 

را مقدم و  پيامبركرد و مؤخر  را مؤخر مى پيامبرو به استصواب و رأى او كار كردى. حال آنكه مروان مقدم  او داد

 و تعظيم و توقير فساق و استهزاء بدين و شريعت كردى. اهانت و اذالل صلحاى صحابه كردى

و اما زدن او عمار را از اين سبب بود كه عثمان بسيار گفتى: ان الرسول كان يؤثر قريشا على ساير الناس اشعارا بان بنى 

بر وى رد كرد و اختيار كردى قريش را بر سائر آدميان از جهت آنكه بنى اميه از ايشان است. عمار  پيامبرامية منهم. 

 گويد. بدين سبب بسيار بزد و در لگد گرفت او را چنانكه گفتند بمرد. گفت نه چنين است كه مى

و اما حال قتل او سبب آن بود كه ابن ابى سرح از قبل عثمان والى مصر بود و او برادر عثمان بودى از رضاع او در مصر 

توبيخ بسيار به او نوشت سودى نداد تا بحدى كه از متظلمان يكى اظهار ظلم كرد مردى تظلم پيش عثمان آورد. عثمان 

را بكشت و بسيارى را بزد و ادب كرد. هفتصد مرد از مصر بيرون آمدند و روى به مدينه نهادند و بزرگ ايشان عبد 

بيامدند و وقت  الرحمن ابن عديس البلوى، و عمر بن الحمق الخزاعى، و كنانة بن بشر الكندى، و سوار بن حمران المرادى

 نماز بود كه برسيدند و تظلم بسيار كردند و تشنيع زدند.

امير المؤمنين على و طلحه و عايشه در اين باب از بهر ايشان وسيله شدند. عثمان شفاعت قبول كرد و گفت يا على 

ر گفتند محمد بن ابو بايشان بگو كه شخصى را كه اراده ايشان باشد اختيار كنند تا من بحكم بديشان فرستم مردم مص

بكر را اختيار كرديم. عثمان مصر را با واليت تابع به محمد داد و جمعى از مهاجر و انصار را فرمود كه با محمد برويد 

 گويند يا نه. گويند راست مى چون به مصر رسيد حالها پرسيد تا چگونه است آنچه اهل شهر شكايت ابن ابى سرح مى

بكر از مدينه بيرون آمدند چون سه شبانه روز راه براندند سوارى ديدند بر هيئت كسى كه اهل مصر با محمد ابن ابى 

گفت از آن مروان  گفت قاصد عثمان گاهى مى شده جويد از او پرسيدند كه تو چه كسى گاهى مى گريخته باشد يا گم

جاست. گفت به رسالتى پيش روم. گفتند والى اين روى. گفت نزد والى مصر مى گفت گفتند كجا مى جواب مشوش مى

روم نه پيش اين مرد. گفتند مكتوبى دارى. گفت نه. مردمان تفحص نمودند بآخر در مشك خشك شده  والى قاطع مى

 نامه يافتند بدين عبارت:

ن و قر على عملك، و احبس المتظلمي من عثمان الى ابن ابى سرح، اذا اتاك محمد بن ابى بكر، فاحتل بقتله، و ابطل كتابه،

 حتى يأتيك.
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اين مكتوب از عثمان است به پسر ابى سرح چون محمد بن ابى بكر به نزد تو آيد حيله برانگيز بكشتن وى و باطل كن 

ام ترا قرار گير بر عمل خود و محبوس ساز آنان را كه شكايت ظلم تو كردند تا آنكه دوم باره حكم  حكم او را كه داده

واندند روى به مدينه نهادند و به دست امير المؤمنين دادند. نامه به وى فرستادند من صادر شود. مصريان كه مكتوب بخ

گفت اين مهر از من است و بخدا سوگند كه من « الختم ختمى، و اللّه ما كتبت، و ال امليت، و ال امرت، و ال ختمت»گفت 

 ننوشتم و امال نكردم.

سرونى بينك و بينهم. فو اللّه ما ادرى ما اقول لك؟ ما اعرف شيئا امير المؤمنين گفت: ان الناس ارسلونى، بك و قد استف

ء فنبلغك، و  ء فنخبرك عنه، و ال خلونا بشى تجهله و ال ادلك على امر ال تعرفه، انك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك الى شى

ة و ال ابن الخطاب اولى قد رأيت كما رأينا، و سمعت كما سمعنا، و صحبت رسول اللّه كما صحبنا، و ما ابن ابى قحاف

بعمل الحق منك، و انت قرب الى رسول اللّه، وشيجة رحم منهما، و قد نلت من صهره ما لم يناال فاهلل فى نفسك فإنك و 

اللّه ما تبصر من عمى، و ال تعلم من جهل، و ان الطرق لواضحة، و ان اعالم الدين لقائمة، فاعلم ان افضل الناس عند اللّه 

دى و هدى، فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة و ان السنن لنيرة لها اعالم، و ان البدع لظاهرة لها اعالم، امام عادل ه

 و ان شر الناس عند اللّه امام جائر ضل و ضل به، فامات سنة مأخوذة، و احيا بدعة متروكة، و انى سمعت رسول اللّه 

نصير و ال عاذر، فيلقى فى جهنم يدور فيها كما يدور الرحى ثم يهبط فى  يقول يؤتى يوم القيمة باالمام الجائر و ليس معه

قعرها، و انى انشدك اللّه ان ال تكون امام هذه االمة المقتول، فانه كان يقال: يقتل فى هذه االمة امام يفتح عليها القتل و 

الحق من الباطل، يمجون فيها موجا و يمرجون  القتال الى يوم القيمة و يلتبس امورها عليها و يثبت الفتن فيها، فال يبصرون

 .«1» 1فيها مرجا. فال تكونن المروان سيقة يسوقك حيث يشاء بعد جالل السن، و تقضى العمر

دانم  گفت به درستى كه مردم مرا به تو فرستادند و مرا در ميان تو و خود ميانجى ساختند پس به خدا سوگند كه نمى

كنم بر كارى كه تو آن را ندانى بدرستى كه  تو جاهل به آن باشى و تو را داللت نمىچگونه ترا چيزى نشناختم كه 

تو نبوديم تا از چيزى كه ديده باشيم تو را خبر دهيم و در هيچ چيز خلوت نكرديم  دانيم و ما پيش از دانى آنچه ما مى مى

ه ما شنيديم و صحبت با رسول خدا داشتى كه آن را به تو رسانيم و به تحقيق ديدى چنانكه ما ديديم و شنيدى چنانك

چنانكه ما داشتيم و نه ابن ابى قحافه و نه ابن خطاب اولى بودند از تو به عمل حق كه خالفت است و حال آنكه تو 

نزديكترى به پيغمبر خداى از روى رگهاى رحم از ابى بكر و عمر و بتحقيق دريافتى از ضمير پيغمبر آنچه ايشان در 

شوى  شوى از كورى و تعليم داده نمى د پس بترس از خداى براى نفس خود به خدا سوگند كه بينائى داده نمىنيافته بودن

هاى دين ايستاده پس بدان كه فاضلترين مردم  ها روشن است و نشان دانى و به درستى كه راه بينى و مى از جهل بلكه مى

                                                 
1
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ه نموده پس بر پاى كرده سنتى را كه معلوم باشد و ميرانده بنزد خداى پيشواى با انصاف است كه راه يافته باشد و را

ها است و بدعتها ظاهر  باشد بدعتى را كه مجهول است و بدرستى كه سنتهاى پرنور و روشن است و مر آن را نشان

م است و مر آن را نيز عالمات است و بدرستى كه بدترين خلق خداى پيشواى ظالم است كه خود گمراه شده باشد و مرد

به سبب او گمراه شوند بر پاى كرده باشد سنتى را كه خود گرفته باشد و زنده كرده باشد بدعتى را كه ترك آن فرموده 

كننده و  گفت امام ظالم را بيارند در روز قيامت و نباشد او را نصرت كه مى باشند و بتحقيق كه من شنيدم از پيغمبر 

كند باز او را در جهنم بند كنند و من  كرده باشد چنانكه آسيا دور مى ىعذر خواهى پس بيندازند در جهنم كه دور م

گويند كشته خواهد شد در  دهم تو را بخداى كه نباشى امام اين امت كه كشته شده باشى چه بدرستى كه مى سوگند مى

ده شود كارهاى امت ميان اين امت امامى كه بگشايد كشته شدن او باب كشتن و مقاتله كردن را تا روز قيامت و پوشي

بر ايشان و پيدا شود فتنه در ميان ايشان پس نبينند حق را از باطل در حالى كه موج زنان باشد در آن فتنه و قدم زنند به 

تندى قدم زدنى پس مباش مر مروان را مطيع فرمان كه به هركجا خواهد تو را بكشد بعد از آنكه سال تو باال گرفته و 

 عمر گذشته.

ال مكتوب در عالم فاش شد مالك اشتر از كوفه بيامد با دويست مرد و حكيم بن جبله با دوست مرد و خانه پس چون ح

كرد به جماعت و وقتى عبد اللّه عباس  فرستاد تا نماز مى او را حصار گرفتند و نگذاشتند كه به نماز آيد ابو هريره را مى

فتند و وقتى قربه آب به او فرستادى و بدان سبب چند كس را را و قوتى ابو ايوب را، و آب شيرين را از او بازگر

گذاشتند كه آب شيرين به او رسانند. چون كار بر او سخت شد  كردند از بنى هاشم و بنى اميه و مع هذا نمى مجروح مى

 ان الناس عنه.اذهبا بسيفكما حتى يقوما على باب عثمان ال مع امير المؤمنين امام حسن و امام حسين را بخواند و گفت:

و طلحه و زبير جمعى از اصحاب را به مدد عثمان فرستاد مگر اصحاب حصار بر ايشان غلبه كردند و سوراخ در خانه او 

كردند و در او بشكستند و به قتل رسانيدند. و همچنين عبد اللّه بن عامر بن كريز خال عثمان بود كه بصره و اهواز و 

 خت ظالم بود و نزديك بود كه ممالك را خراب كند.خوزستان به وى داده بود و او س

و اما حال ابو ذر اين است كه ابو ذر در شام بود به روزگار عثمان و معاويه در دمشق خضراى دمشق بنا نهاده بود. 

ن ابو ذر گفت: ان بنيتها من مال اللّه، فانت م« يا ابا ذر، كيف ترى ما هاهنا»روزى ابو ذر را در آنجا برد و گفت 

 «.الخائنين، و ان كنت بنيتها من مال نفسك فانت من المسرفين

كنندگانى و اگر از مال خود ساختى پس تو از جمله مسرفانى. معاويه را  گفت اگر از مال خدا ساختى پس از جمله خيانت

جرأت و  اين سخن نيك نيامد شكايت او به عثمان نوشت عثمان گفت او را نزد من فرست. چون به مدينه رسيد آن
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هاى بسيار. مروان شكايت او به عثمان بگفت  دليرى مروان بديد در امور دين و كار شريعت او را نصيحت كرد و مالمت

 به وداع او از شهر بيرون آمد و گفت. كردند على  او را به ربذه فرستاد. چون بيرون مى

دنياهم، و خفتهم على دينك، فاترك ما فى ايديهم ما يا ابا ذر، انك غضبت للّه فارج من غضبت له، ان القوم خافوك على 

خافوك عليه، و ارهب منهم بما خفتهم عليه، فما احوجهم الى ما منعتهم، و ما اغناك عما منعوك، و ستعلم من الرابح غدا، 

 و االكثر حسدا؟

مخرجا، ال يؤنسنك اال الحق و ال  فلو ان السموات و االرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى اللّه سبحانه لجعل اللّه له منهما

 .«1»  1يوحشنك اال الباطل، فلو قبلت دنياهم ألحبوك، و لو قرضت منها قتلوك

گفت اى با ذر به درستى كه تو غضب كرده شدى در راه خداى پس اميد دار از كسى كه از براى او بر تو غضب كردند 

دى از ايشان بر دين خود پس بگذار آنچه در دست ايشان است به درستى كه قوم ترسيدند از تو بر دنيايشان و تو ترسي

اند  محتاج  از آنچه به جهت آن از تو ترسيدند و بگريز از ايشان به آنچه تو از ايشان به سبب آن ترسيدى پس چه عجب

د و زود باشد كه از ايشان به آنچه تو ايشان را بازداشتى از آن و چه مستغنى تو از آنچه ايشان تو را از آنچه بازداشتن

معلوم شود كه سود كرد كيست و كه بيشتر حسود است به درستى كه اگر آسمانها و زمين جمله به هم آيند بر بنده پس 

او از خدا بترسد هرآينه خداى تعالى بگرداند براى او بيرون شدنى بايد كه انس نگيرى مگر به حق و وحشت مكن مگر 

 شان را ترا زنده كنند يا دوست دارند و اگر ببرى از آن تو را بميرانند.از باطل پس اگر قبول كنى دنياى اي

. ابو ذر ظرف علم است كه «1» 2 ء حتى قبض و على در حق ابو ذر بسيار گفتى: ابو ذر وعاء علم أوكأ فلم يخرج منه شى

 آيد تا وقتى كه قبض روح او شود. سر او بسته شده و از او چيزى بيرون نمى

اسانيد صحيحه روايت كرد كه عبد اللّه بن عباس روزى پيش معاويه حاضر بود مروان حكم درآمد و گفت: عماد شفروه ب

اقض حوائجى يا امير المؤمنين فو اللّه ان مؤنتى لعظيمة انى اصبحت ابا عشرة و اخا عشرة و عم عشرة. گفت روا كن 

بزرگ است چه به درستى كه من امروز پدر ده  حاجت من اى امير المؤمنين كه به خدا سوگند كه كفاف من به غايت

 پسرم، و ده برادر و ده برادر زاده دارم.

 چون مروان از آنجا بيرون آمد معاويه گفت: يا بن عباس، اما تعلم ان رسول اللّه قال:

لغوا تسعة و تسعين و اربع فاذا بلغ بنو الحكم ثلثين رجال؛ اتخذوا اموال اللّه بينهم دوال، و عباده خوال، و كتابه دغال، فاذا ب

دانى كه رسول خداى گفت هرگاه فرزندان حكم بسى مرد برسند بگيرند  مائة كان هالكهم اسرع من الثمرة. آيا نمى

                                                 
1
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هاى خداى به جهت دولت خود و بگيرند بندگان خداى را به بندگى و كتاب خداى را به افسانه و بازى پس هرگاه به  مال

 سند هالك ايشان زودتر است از هالك ميوه رسيده. قال: ابن عباس: اللهم نعم.چهار صد و نود و نه مرد ر

ذكر هذا يعنى مروان، فقال: ابو الجبابرة االربعة، پس معاويه  پس معاويه گفت: انشدك اللّه يا بن عباس، ان رسول اللّه 

ه پدر چهار جبار است. قال عبد اللّه دهم تو را كه رسول خدا ياد كرد اين مروان را پس گفت ك گفت: به خدا سوگند مى

 .«2»1  بن عباس: اللهم نعم

و روز جمل مروان را اسير بگرفتند پس مروان حسن و حسين عليما السّالم را پيش امير المؤمنين شفيع خود ساخت. امير 

امير المؤمنين يريدان  المؤمنين شفاعت ايشان را قبول نمود و او را رها كرد، و حسن و حسين عليهما الساّلم گفتند: يا

يبايعك فقال: او لم يبايعنی بعد قتل عثمان؟ فانه كان بايعه مع طلحة و زبير، ال حاجة لى فى بيعته، انها يد يهودية لو بايع 

بيده لغدر، اما ان له امرأة كعقب الكلب انفه، و هو ابو االكبش االربعة و ستلقى االمة منه موتا احمر، و لكنى ال احب ان 

 .«1»2 هذه االمة سفهاؤها و فجارها، فيتخذوا مال اللّه دوال، و عباده خوال، و الصالحين حربا تلى

خواهد كه به تو بيعت كند گفت آيا بيعت نكرده به من بعد از قتل عثمان بلكه با طلحه و زبير هم بيعت كرده  مروان مى

اگر بدست خود بيعت كند هم در سال بشكند  بود پس مرا به بيعت او حاجت نيست كه دست او دست يهوديه است كه

آگاه باش كه مر او را زنى است كه بينى او مثل دم سگ است و او پدر چهار قوم است و زود باشد كه برسد اين امت 

را از وى مرگ سرخ يعنى بدترين مرگى و ليكن من خوش ندارم كه والى شوند اين امت را سفيهان اين امت و فاجران 

 گيرند مال خداى را به دولت و بندگان را به بندگى و فاسقان را به لشكر و با صالحان حرب كنند.اين امت پس ب

 .«2» 3 قال رسول اللّه: رأيت بنى مروان يتعاورون على منبرى، فسائنى ذلك

و القردة و رأيت فى النوم بنى الحكم، او بنى العاص، ينزون على منبرى كما ينز و عن ابى هريره قال قال رسول اللّه 

 . گفت كه رسول اللّه «3»  4الخنازير، قال فاصبح كالمتغيظ، فما رئى رسول اللّه مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات

جستند چون جستن بوزينه و خوك گفت پس  گفت كه در خواب ديدم بنى الحكم را يا بنى العاص را كه بر منبر من مى

دند از رسول خدا كه بعد از اين جمعيت كرده باشند و خنديده تا وفات صباح خشمناك بيرون آمد و ديگر روايت نكر

 يافت اين حديث از نقل مخالفان است.
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 539/ 31ال و طبرانى و بحار االنوار به نقل كنز العم 384/ 3فضائل الخمسة .  
2
 235/ 32تا لكنى ال احب و بحار االنوار  73نهج البالغه خطبه .  
3
  با مختصر تفاوت در الفاظ به نقل در المنثور سيوطى 157/ 13الميزان .  
4
 158/ 13به نقل كتابى به نام فضيلة الحسين عليه السّالم و الميزان  576/ 4تفسير برهان .  
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مات، و ابو بكر بالسنح، يعنى بالعاليه، فقال عمر يقولون مات رسول  حكايت، بخارى گويد: عن عايشه ان رسول اللّه 

كان يقع نفسى اال ذاك ليبعثنه اهلل فليقطعن ايدى رجال و ارجلهم  ر مااللّه. فقال عمر و اللّه ما مات رسول اللّه. و قال عم

فجاء ابو بكر فكشف عن رسول اللّه فقبله فقال: بابى انت و امى طيب حيا و ميتا، و الذي نفسك بيده ال يذيقك اللّه 

اللّه ابو بكر و اثنى عليه، و الموتتين ابدا ثم خرج. و قال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم ابو بكر جلس عمر، فحمد 

  إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قال: من كان يعبد محمدا فإنّ محمدا قد مات و من كان يعبد اللّه فان اللّه حى ال يموت، و قال:

 (138)آل عمران   أَعْقابِكُمْ  أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ ( و قال:13)رمز 
1«1». 

گويند كه  وفات يافت و ابو بكر در سنح بود يعنى در عاليه پس عمر گفت مى  پيامبربخارى از عايشه نقل كرد كه 

حقيق كه خداى نمرد و در خاطر من نبود مگر اين و به ت پيامبررسول خداى بمرد پس عمر گفت بخدا سوگند كه 

برانگيزد او را تا ببرد دستهاى اين مردم را پاهاى ايشان را پس ابو بكر بيامد و پرده از روى رسول خدا برداشت و بوسه 

بر روى وى داد و گفت فداى تو شوم با پدر و مادر خود خوش بودى در زندگى و در موت بحق آن كس كه جان تو به 

به تو مرگ اول و نه مرگ دوم هرگز پس بيرون آمد و گفت اى سوگندخورنده  چشاند قبضه قدرت اوست كه خداى نمى

بر رسول تو، چون ابو بكر سخن كرد عمر بنشست پس ابو بكر حمد خداى بگفت و ثناى او ادا كرد و گفت هر كه بندگى 

نك ميت و انهم كرد اينك محمد بمرد و هر كه بندگى خداى كند پس خداى زنده است و اين آيه بخواند )ا محمد مى

اند. و آية ديگر بخواند )و محمد اال رسول( يعنى نيست محمد مگر رسول خداى  ميتون( يعنى تو مرده و ايشان مردگان

 كه پيش از وى رسوالن رفتند آيا اگر محمد بميرد يا كشته گردد شما به عقب خود بازخواهيدگشت و كافر خواهيد شد.

 شدند پيش سعد بن عباده در سقيفه بنى ساعده.مردم در گريه افتادند و انصار جمع 

فقالت منا امير، و منك امير، فذهب اليهم ثم تكلم ابو بكر و ابن الخطاب و ابو عبيدة الجراح، فذهب عمر يتكلم فاسكته 

ابو بكر  ابو بكر، كان عمر يقول: و اللّه ما اردت بذلك اال انى قد هيأت كالما و خشيت ان ال يبلغه ابو بكر. الى ان قال

م نحن االمراء و انتم الوزراء، فقال حباب المنذر ال و اللّه ال و اللّه ال نفعل منا امير و منكم امير. قال: ال و لكنا االمراء و انت

بل نبايعك انت  الوزراء هم المهاجرون و اللّه اوسط العرب دارا و اقربهم احسابا، فبايعوا عمر. او ابا عبيدة. فقال عمر:

 دنا و احبنا الى رسول اللّه فاخذه عمر بيده فبايعه و بايعه الناس.فانت سي

 فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عباده.

                                                 
1
 591/ 30و بحار االنوار  3668 -3667صحيح بخارى كتاب مغازى باب مرض النبى )ص( ح  . 
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پس انصار گفتند از ما اميرى و از شما اميرى پس ابو بكر سوى ايشان رفت و ابو بكر و عمر و ابو عبيده جراح سخن 

گفت كه و اللّه كه به اين سخن كه اراده گفتن  و عمر مىكردند پس عمر خاست كه سخن كند ابو بكر او را خاموش كرد 

داشتم نخواستم مگر آنكه مهيا كرده بودم سخنى و ترسيدم كه ابو بكر به آن نرسد تا آنكه گفت ما اميران باشيم و شما 

باشيم و شما  كنيم از ما اميرى و از شما اميرى گفت نه و لكن ما امراء وزيران پس حباب منذر گفت نه به خدا چنين نمى

ترند به پيغمبر از روى  اند و بزرگتر ايشان از روى سرا و مقام و نزديك وزراء ايشان كه مهاجراند بخدا كه اوسط عرب

ترى از ما  حسب پس همه به عمر بيعت كنيد يا به ابو عبيدة پس عمر گفت ما به تو بيعت كنيم كه تو مهتر مائى و دوست

بكر بگرفت و به وى بيعت كرد مردم نيز به وى بيعت كردند پس يكى از آن ميان نزد رسول خدا پس عمر دست ابو 

 گفت بكشيد سعد بن عباده را.

سوگند خورد كه و اللّه ما مات. عبث بود زيرا كه خصمى ظاهر نبود و خللى  پيامبرالجواب، چون عمر را يقين شد رحلت 

سببى سوگند عبث بود تا ابو بكر او را گفت )على  ارج. بىدر اسالم از اعداء ظاهر نشده بود نه در شهر و نه در خ

حاضر شدندى كه اين نوع  پيامبررسولك أيها الحالف( و نيز بايستى كه تعجيل نكردى به استعداد كار خالفت و به دفن 

بدان قيام  رپيامبتر بود، و اگر كار امامت محتاج اليه بوده است امت را به ناچارى بايستى كه  بهتر و پيش خلق بحرمت

 است. پيامبركردن كه اولى بدين كار و اليق بدين عمل خدا و 

نصب امامى نكرد پس معلوم شد كه محتاج اليه نيست يا محول است به اجماع صحابه. پس  پيامبرپس به زعم خصم 

أى بزدندى به بايستى كه تعجيل نكردندى تا بنو هاشم و خزرجيان نيز با ايشان حاضر شدندى و مشورتى بكردندى و ر

( زيرا كه اين كار عظيم و بزرگ بود و چيزى كه متعلق است به عالميان و 153)آل عمران  وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ حكم:

 صالح خلق به جمله دستها برآيد.

رود چون صبر نكردند و اين طايفه را مشاور و يار نگرفتند معلوم شد كه فرصت نگاه داشتند تا كار خالفت از دست ن

فارغ شوند آن كار ايشان را متمشى  پيامبرچنان كه مذهب اهل البيت است، و ايشان ترسيدند كه اگر بنو هاشم از كار 

يعنى بيعت « بايعوا عمر او ابا عبيدة»ابو بكر گفت « منا امير و منكم امير»ها ظاهر شد كه  فتنه نگردد و از اين سبب بود

بيعة ابو بكر فلتة وقى اللّه »و قيل « و قيل قتل اللّه»و گفتند بكشيد سعد را « تلتم سعداو قيل ق»كنيد بر عمر يا ابو عبيدة 

 انديشه و مشورت با عاقالن كارى كردن اين ثمره آورد. بى« اقيلونى و لست بخيركم»و ابو بكر گفت « المسلمين شرها

 پيامبردر وقت اشتغال او به غسل و كفن و دفن و نيز چون خبر سقيفه به امير المؤمنين رسيد و آنچه ايشان كرده بودند 

يعنى از ما اميرى و از شما اميرى امير المؤمنين گفت: هال احتجتم « منا امير و منكم امير»گفت انصار چه گفتند. گفتند 

وصى بان يحسن الى محسنهم، و يتجاوز عن مسيئهم، و ما فى هذه الحجة عليهم. آيا حجت  عليهم بان رسول اللّه 
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وصيت كرد با آن كه احسان كنيد به نيكوكار ايشان و درگذريد از بدكار ايشان و  پيامبرياورديد شما بر ايشان به اينكه ن

آنچه در اين حديث است از حجت بر ايشان گفت: لو كانت االمارة فيهم، لم يكن الوصية بهم. يعنى اگر كه امارت در 

براى انصار وصيت كرد معلوم شد كه امير و وصى و  پيامبرعنى چون ايشان بودى وصيت جهت احسان ايشان نفرمودى. ي

 خليفه ايشان نباشند زيرا كه شخصى هم وصى و هم موصى اليه نباشد.

گفتند: احتجت بانها شجرة رسول اللّه، قال: احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة، يعنى حجت « ما قالت قريش»پس گفت 

گفت حجت شجره آوردند و ثمر را ضايع گذاشتند چون ايشان تمسك  ند على ا آوردند به آنچه قريش شجره رسول

. گفت آيا خالفت به «1»1 گفت: أ تكون الخالفة بالصحابة؟ و ال تكون بالصحابة و القرابة به صحابه كردند على 

 شود. شود و به صحبت و خويشى هر دو نمى صحبت تنها مى

النصار يوم السقفية برسول اللّه، فلجوا عليهم، فان يكن الفلج به، فالحق لنا دونهم، و هم او گفت: لما احتج المهاجرون على ا

فى هذا الباب. گفت چون حجت آوردند مهاجران بر  ، ألمير المؤمنين «2»2  و ان يكن لغيره فاالنصار على دعواهم

ه قرابت بود پس حق ما را بود نه ايشان انصار در روز سقيفه بر رسول اللّه و بر ايشان غالب شدند پس اگر غلبه ايشان ب

 اندر اين باب. را و اگر به غير قرابت بود پس انصار بر دعوى خود باقى باشند ألمير المؤمنين 

 * )شعر(*

  فان كنت بالشورى ملكت امورهم
 

  فكيف بهذا و المشيرون يغيب

  و ان كنت بالقربى حججت خصومهم
 

 3«1»  فغيرك اولى بالنبى و اقرب

يعنى پس اگر به اجماع و مشاورت مالك شدى امارت مسلمانان را چگونه شدى كه صاحبان مشورت غائب بودند و 

 اگر به نزد يكى پيغمبر غالب شدى بر خصمان خود پس غير تو به پيغمبر اولى و اقرب است.

ترى  و گفتند تو بدين كار اولى چون مردم بر ابو بكر بيعت كردن عباس و ابو سفيان و زبير عوام در خدمت على شدند

ترى به اين امر. على  بخدا سوگند كه تو اولى« و اللّه انت اولى بهذا االمر»دست بيار تا ما به تو بيعت كنيم كما قالوا 

 «ما حال السقيفة؟ قالوا: بويع ابو بكر»گفت 

جوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان على گفت: اطلع نجوم الفتن أيها الناس، شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، و عر

المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، او استسلم فأراح، هذا ماء آجن و لقمة يغص بها آكلها و مجتنى الثمرة لغير وقت إيناعها 

كالزارع بغير ارضه فان اتل يقولوا حرص على الملك و ان اسكت يقولوا: جرع من الموت هيهات بعد اللتيا و التى و اللّه 

                                                 
1
 50/ 1و نهج السعادة  67نهج البالغه خطبه .  
2
 28نهج البالغه نامه .  
3
 190نهج البالغه قصار .  
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بن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امه. بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به الضطربتن اضطراب االرشية ال

 .«2»1 فى الطوى البعيدة

هاى فتنه پديد آمد اى مردم بشكافيد  على گفت حال سقيفه چه شد گفتند بيعت كردند بر ابو بكر. على گفت ستاره

ت و بگرديد از طريق منافرت و از سر بنهيد تاجهاى بزرگى را رستگار شد كسى كه هاى نجا هاى فتنه را به كشتى موج

بال خود فروهشت يا تسليم شد و راست رساند. آبيست تلخ كه گلوى خورنده بگيرد. چيده ميوه در وقتى كه نارسيده 

گويد، و  سلطنت مىگويند براى حرص ملك و  گوئيم مى كننده است در غير زمين خود. پس اگر مى است چون زراعت

گويند از مرگ بترسيد چه دور است بعد از ضبط و غلط بزرگ و كوچك به تحقيق كه پسر  شوم مى اگر خاموش مى

است از رغبت طفل به پستان مادر بلكه من آگاهم و واقفم از علم پنهان كه اگر  ابى طالب را به مرگ رغبت بيشتر

 كند. هاى دور مى ريسمان دلو در چاهآشكارا كنم مضطرب شويد شما چون اضطرابى كه 

ابو سفيان گفت: ما هذا اال خوفا، و اللّه ال مألتها خيال و رجال. يعنى ابو سفيان گفت اين سخن نيست مگر از روى ترس 

 به خدا سوگند كه بر ايشان گرد آورم سوار و پياده را.

سلمن امور المسلمين ما لم يكن فيها جور االعلى گفت: لقد علمتم و اللّه انى احق به من غيرى و و اللّه ال  على 

خاصة التماسا الجر ذلك و فضله و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه، و ال يعاب المرء بتأخر حقه، و انما يعاب من 

ير خود و دانيد به خدا كه من احق و سزاوارترم به اين كار از غ . ديگر على گفت به تحقيق شما مى«1» 2 اخذ ما ليس له

كه در آنجا جورى و ظلمى نباشد مگر بر من تنها از براى  كنم امارت مسلمانان را مادامى به خدا كه من تسليم مى

هاى  خواستن اجر و مزد آن و فضل آن و آرزوى زهد و پرهيزكارى از آنچه شما را آرزوى آن است از زخارف و زينت

 ه تحقيق عيب آن است كه بگيرد آنچه از او نباشد.آن و هيچ عيبى نيست مرد را در تأخير حق خود ب

كرد و گفت: بابى انت و امى لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة و االنباء، و  پيامبرپس روى به روضه 

اخبار السماء، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، و عمت حتى صار الناس فيك سواء، و لو ال انك امرت بالصبر، و 

هيت عن الجزع، ألنفدنا عليك ماء الشئون و لكان الداء مما طال و الكمد محالفا و قاللك، و لكنه ما ال يملك رده و ال ن

يستطاع دفعه، بابى انت و امى اذكرنا عند ربك و اجعلنا من بالك ثم بكى بكاء شديدا و قال: ان الصبر لجميل اال عنك، 

 .«32»  و انه قبلك و بعدك لخلل

                                                 
1
 167 -163و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  54 -52/ 1. گفتگوى امام با عباس و ابو سفيان و زبير را ندارد و نهج السعادة 5نهج البالغه خطبه .  
2
 166و قصار  74نهج البالغه خطبه .  
3
 235نهج البالغه خطبه .  
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ى تو باد پدر و مادر من به تحقيق كه منقطع و بريده شد به مردن تو آنچه به مردن غير تو منقطع نشد از گفت فدا

كننده از ما سواى خود به شفقت عام تا گرديدند آدميان  پيغمبرى و اخبار آسمانى خاص گشتى تا آنكه گرديد اعتراض

هاى  از جزع منع فرمودى هرآينه تمام كردمى آب رگ جمله نزد تو برابر و اگر نه آن بودى كه تو امر بصبر كردى و

اشك كه از سر به چشم نهاده است و هرآينه درد دراز كشيده است و اندوه پنهانى ناسازگار و اين دو مر تو را كم است 

 و ليكن كاريست كه قدرت نيست بر رد او و استطاعت نيست بر دفع او پدر و مادر من فداى تو ما را ياد كن به نزد

بگريست گريه به آواز بلند و بگفت بدرستى كه صبر بسيار است مگر از   پروردگار تو و بگردان ما را در خاطر خود پس

هاست پس عباس از خدمت او بيرون آمد و جمعى قريش پيش عباس  تو و بدرستى كه پيش از تو و پس از تو خلل

 پرسيدند عباس گفت. آمدند و احوال مى

 شعر

  االمر منحرفما كنت احسب ان 
 

  عن هاشم ثم منها عن ابى حسن

  أ ليس اول من صلى لقبلتكم
 

  و اعلم الناس باآلداب و السنن

  و اقرب الناس عهدا با النبى و من
 

  جبريل عونا له بالغسل و الكفن

  من فيه ما فى جميع الناس كلهم
 

  و ليس فى الناس ما فيه من الحسن

  ما ذا الذي ردكم عنه فتعرفه
 

 «1» 1 ها ان بيعتكم من اول الفتن

  * )حدیث(* نماز خواندن ابو بكر بجاى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

عن البخارى عن عائشة لما مرض رسول اللّه من مرضه الذي مات فيه و حضرت الصالة فاذن لها بالل فقال: مروا ابا بكر 

ذا قام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس، و اعاد فقيل ما قيل له و اعاد فليصل بالناس، فقيل له: ان ابا بكر رجل اسيف ا

من نفسه خفة،  الثالثة فقال: انكن صويحبات يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس، فخرج ابو بكر يصلّى فوجد النبى 

 يتأخر فأومأ اليه النبى فخرج يتهادى بين رجلين كانى انظر الى رجليه يخطان على االرض من الوجع، فاراد ابو بكر ان 

الى مكانك، ثم اتى به حتى جلس الى جنبه، قيل لالعمش اذا كان النبى يصلى و ابو بكر يصلى بصالة و الناس بصالة ابى 

بكر فقال برأسه نعم، و زاد ابو معاوية، جلس عن يسار ابى بكر. فقال ابو بكر يصلى قائما، و فى رواية عبد اللّه عن عائشة 

                                                 
1
يان نقـل  از ابو سـف  329/ 13و  185/ 5به نقل تاريخ يعقوبى كه اشعار را از عتبة بن ابى لهب نقل كرده است و در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  111/ 7الغدير .  

 كرده است
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رجلين يخط رجاله االرض، فكان بين العباس و رجل آخر. فسئل عن عبد اللّه من الرجل، قال على بن ابى فخرج بين 

 .«2»  1طالب 

عليا، و قال: أ تخلفنی فى الصبيان و   و عن البخارى: عن مصعب بن سعد، عن أبيه رسول اللّه خرج الى تبوك فاستخلف

 .«1»2  هارون من موسى الّا انه ال نبى بعدىالنساء؟ قال: اال ترضى ان تكون منى به منزلة 

بيمارى كه در آن فوت شد و وقت نماز حاضر شد پس بالل اذان  پيامبربخارى روايت كند از عايشه كه چون بيمار شد 

گفت امر كنيد تا ابو بكر را كه نماز كند با مردم پس گفتند مر او را كه به درستى كه ابا بكر مردى با  پيامبربگفت پس 

باز اعاده كرد و همان جواب   پيامبرتأسف است و هرگاه در مقام تو باشد نخواهد توانست كه با مردم نماز كند و 

ايد يعنى در پى آرزوى خودايد امر كنيد ابا  گفت به درستى كه شما زنان مصاحب يوسف پيامبرگفتند تا سه كرت پس 

در نفس خود سبكى يافت پس بيرون رفت  پيامبره نماز كند پس بكر را كه نماز كند با مردم پس ابا بكر بيرون رفت ك

كشيد از بسيارى درد تا به مسجد آمد پس  كنم به هر دو پاى او بر زمين مى تكيه كرده در ميان دو مرد گويا كه نظر مى

ى خود باش به دست اشارت كرد كه تو در جا پيامبرآيد و اقتدا كند پس  پيامبرابو بكر خواست كه مؤخر شود در پس 

كرد و ابو بكر به  خود نماز مى پيامبرپس بيامد به جانب ابو بكر و در پهلوى وى بنشست. از اعمش پرسيدند كه آيا 

كردند پس اعمش سر خود فرود آورد كه آرى. و ابو معاويه بر اين روايت  نماز خود باقى بود و مردم با ابو بكر نماز مى

كرد و در روايت عبد اللّه از عايشه آن است كه  نشست پس ابو بكر ايستاده نماز مىزياده كرده كه پهلوى چپ ابو بكر ب

كشيد پس بود ميان عباس و مردى ديگرى پس از  هاى او خط بر زمين مى بيرون رفت در ميان دو كس كه پاى پيامبر

 .عبد اللّه پرسيدند كه آن مرد ديگر كه بود گفت على بن أبی طالب 

به تبوك برون رفت و على را خليفه خود ساخت   پيامبركرده از مصعب بن سعد از پدر تو كه  و نيز بخارى روايت

گفت آيا راضى نيستى كه بوده باشى از من به  پيامبرسازى در ميان كودكان و زنان.  پس على گفت آيا مرا خليفه مى

به طور تو نيز خليفه و قائم مقام من  منزله هارون از موسى. يعنى چنان كه هارون خليفه موسى بود در وقت مناجات

 باشى و در جميع امور چون من باشى مگر آن كه پيغمبرى بعد از من نيست. اين هر دو حديث از صحيح بخارى است.

 جواب، بدان كه اين حديث باطل است از چند وجه.

د چنانكه نام ابن عباس ظاهر و دليل بر اين آنكه نام او روشن نكر اول، آن كه عايشه عداوت ظاهر داشت با على 

 كرد، و او را به رجل خواند.

                                                 
1
 379/ 5كتاب االذان و سنن ترمذى  665و  664صحيح بخارى ح .  
2
 4416صحيح بخارى كتاب المغازى ح .  
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 دوم، آنكه اگر با وى عداوت نداشتى بر جمل سوار شده از اقليمى به اقليمى به جنگ او نيامدى.

سوم، آنكه ميان عايشه و فاطمه عليها السّالم عداوتى بود و دليل بر اين آنكه چون به عيادت فاطمه رفت اسماء را بيرون 

 اد تا او را بازگردانيد و نگذاشت كه پيش او رود چنانكه بخارى آورده.فرست

نام خديجه بردى به خير چنانكه در مصابيح  پيامبركردى براى خديجه و كاره بودى كه  پيامبرچهارم، عايشه دائما ايذاى 

 ايشان مسطور است.

دم كرده و او را معزول ساخته به ضرورت بر پنجم، ابا بكر بر فاطمه ظلم كرده و فدك از وى بازگرفته و بر على تق

عايشه عذر پدر خواستن الزم بود يمكن كه عايشه جذب نفع خويش كرده باشد چنان كه ابا بكر شهادت على رد كرد در 

تر باشد كه آن صورت زوجيت  كند. پس جذب نفع در اين صورت زياده حق فاطمه و گفت على جذب نفع خويش مى

 آنجا به سبب است و ممكن االفتراق، اما به صورت عايشه بسى است الزم االتصال.است زيرا كه مواريث 

و ديگر بخارى گويد: عن الزهرى قال قال لى الوليد بن عبد الملك: ابلغك ان عليا كان فيمن قذف عائشة، قلت ال و لكن 

ارث، ان عائشة قالت لهما: كان عليا اخبرنى رجالن من قومك، ابو سلمة بن عبد الرحمن و ابو بكر بن عبد الرحمن بن الح

 .«1»1  مسيئا فى شأنها و قولها فى هذا الحديث

بخارى از زهرى روايت كرد كه گفت وليد بن عبد الملك كه از ملوك بنى اميه است به من گفت آيا رسيد به تو اينكه 

ادند مرا دو مرد از قوم شما يكى ابو دادند زهرى گفت نه ليكن خبر د على در ميان آن جماعت بود كه عايشه را دشنام مى

بد گفتى در شأن  سلمة بن عبد الرحمن و ديگرى ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كه عايشه با ايشان گفت على 

 عايشه.

بود با آنكه در ضمن حديث اين   داللت آن است كه ابو بكر امام نبود بلكه مأموم پيامبرو قول او به جانب چپ نشستن 

با رنجى و ضعفى چنان، دستها چنان در گردن مردم كرده به مسجد برفت داللت آن است  پيامبرموجود است، و نيز معنى 

صاحب شرع است چگونه شايد كه صاحب شرع شخصى را به مهم دينى  پيامبركه به امامت او راضى نبود و نيز كه 

 ن وى را معزول فرمايد.فرمايد و آن شخص بدان كار قيام نمايد و پيش از شروع و اتمام آ

( آيت از سوره برائت كه به ابو بكر داد تا به موسم برساند 9به او كرد در اداى نه ) پيامبراگر اين نوع صادق باشد كه 

چون بعضى از راه برفت او را معزول كرد و على را بدان كار فرستاد تا مردم را معلوم شود كه او اليق اين كار نيست، و 

 جز عايشه كسى ديگر نبود. راوى اين حديث

                                                 
1
 735ص  4142صحيح بخارى كتاب المغازى باب حديث االفك ح .  
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لِأَخِيهِ هارُونَ   قالَ مُوسى و اما راوى حديث دوم كه دال است بر خالفت على چنان كه حق تعالى در حق هارون گفت: اذ

سعد بن ابى وقاص، و مصعب بن سعد، و  ( از طريق ابن مردويه فى حق على بن أبی طالب 138)اعراف   اخْلُفْنِی

وقاص، و سعيد بن مسيب، و سعيد بن زيد، و عقيل بن ابى طالب، و ابو سعيد الخدري، و عبد اللّه  عايشه، و سعد بن ابى

بن عباس، و جابر بن عبد اللّه االنصارى، و ابو هريرة، و حبسى بن جنادة السكونى، و انس بن مالك، و جابر بن سلمه، و 

زيد بن ارقم، و البراء بن عازب، و عبد اللّه بن عمر، و مالك بن الحرب، و ابو ايوب االنصارى، و زيد بن ابى اوفى، و 

بريدة بن الخطيب االسلمى، و خالد بن عرفط، و حذيفة بن اسيد الغفارى، و ابو الطفيل، و ام سلمه، و اسماء بنت عميس، و 

 فاطمة بن حمزة بن عبد المطلب.

لمغرب و االيضاح فى شرح المقامات عن مشايخه و عماد الدين شفروه روايت كند از امام برهان الدين المطرزى صاحب ا

انه يوم دعا الناس الى غدير خم، امر بما كان تحت الشجرة من الشوك، فقام به  :عن ابى سعيد الخدرى. عن النبى 

بذلك يوم الخميس ثم دعا الناس الى على، فاخذ بضبعه فرفعها، حتى نظر الناس الى بياض ابطه، ثم لم يتفرقا نزلت هذه 

 (5)مائده  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً ية:اآل

اللّه اكبر على اكمال الدين، و اتمام النعمة، و رضى الرب برسالتى، و الوالية لعلى. ثم قال: اللهم وال  :فقال رسول اللّه 

من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله، فقال حسان بن ثابت يا رسول اللّه: ائذن لى ان اقول ابياتا.  من وااله و عاد

 .«1» 1شيخة قريش اسمعوا شهادة رسول اللّه انشاء قال قل ببركة اللّه: قال حسان: يا

خارهاى زير درخت پاك كردند در موضع غدير خم مردم را بخواند بفرمود تا  پيامبرروايت كرد كه روزى كه  پيامبراز 

پس بايستاد و آن روز پنجشنبه بود پس مردم را به جانب على خواند و دست او بگرفت و برداشت تا مردم را چشم بر 

سفيدى زير بغل وى افتاد و هنوز از هم جدا نشده بودند كه اين آية نازل شد )اليوم اكلمت لكم دينكم اآلية( يعنى امروز 

شما دين شما را و تمام كردم براى شما نعمت خود را و راضى شدم براى شما اسالم را كه دين شما كامل ساختم براى 

. پس گفت اللّه اكبر بر اكمال دين و اتمام نعمت و رضاى پروردگار به رسالت من و واليت على  پيامبرباشد. پس 

ا فرو گذارد. پس حسان بن ثابت گفت يا گفت خدايا دوست دار هر كه على را دوست دارد و دشمن بدار هر كه على ر

گفت بگو ببركت خدا. پس حسان گفت اى پيران و بزرگان قريش  پيامبررسول اللّه مرا رخصت ده تا بيتى چند بگويم. 

 بشنويد شهادت رسول خداى را و اين ابيات انشاء كرد.

 * )شعر(*

  يناديهم يوم الغدير نبيهم
 

 بخم و اسمع بالرسول مناديا

                                                 
1
 با مختصر تفاوت 195/ 37و بحار االنوار  277/ 1الغدير .  
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  من موليكم و وليكمفقال 
 

 فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا

 الهك موالنا و انت ولينا
 

 و ال تجدن فى الخلق لالمر عاصيا

  فقال له قم يا على فانى
 

 رضيت من بعدى اماما و هاديا

  فمن كنت مواله فهذا وليه
 

 فكونوا له انصار صدق مواليا

  ناك دعا اللهم وال وليه
 

 عليا معاديا و كن للذى عادى

روايت: عن ابى هريره قال: من صام يوم ثمانية عشر « اليوم اكملت لكم دينكم»روايت كنند از ابن مردويه در تفسير آيه 

من ذى الحجة، كانت له صيام ستين سنة و هو يوم غدير خم، لما اخذ رسول اللّه بيد على، قال الست اولى بالمؤمنين من 

رسول اللّه قال: من كنت مواله فعلى موليه، قال له عمر بن الخطاب: بخ بخ يا ابن ابى طالب، اصبحت انفسهم، قالوا نعم يا 

موالئى و موال كل مسلم و مسلمة، فأنزل اللّه: اليوم اكملت لكم دينكم. فقال من صام سبعا و عشرين من رجب، كانت له 

 .«1»  1اول يوم هبط فيه صيام سبعين سنة، و هو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل بالرسالة،

از ابو هريره روايت است كه گفت كسى كه روزه دارد روز هيجدهم ذى الحجة را براى اوست ثواب روزه شصت سال و 

دست على را بگرفت گفت آيا من نيستم اولى به مؤمنان در كار ايشان از   پيامبرآن روز غدير خم است كه چون 

اللّه گفت هر كه من موالى او بودم پس على است موالى او. پس عمر بن خطاب مر هاى ايشان گفتند آرى يا رسول  نفس

على را گفت مبارك باد مبارك باد ترا اى پسر ابو طالب گرديدى موالى من و موالى هى مسلم و مسلمه پس خداى 

ه دارد بنويسد خداى تعالى اين آيت فرستاد )اليوم اكملت لكم دينكم اآلية( پس گفته كه روز بيست و هفتم رجب روز

تعالى براى او ثواب روزه هفتاد سال و آن روزيست كه جبرئيل به حضرت رسول فرود آمد اول روزى كه فرود آمد در 

 او.

و راويان حديث غديرند البراء بن عازب، و سعد بن ابى وقاص، و طلحة بن عبد اللّه، و عباس، و ابنه عبد اللّه، و حسن 

و عمار بن ياسر، و ابو ذر، و ابو ايوب، و ابن عمر، و عمران بن حصين، و بريدة بن الخضيب، و ابن على، و ابن مسعود، 

ابو هريرة، و جابر بن عبد اللّه، و ابو سعيد الخدرى، و ابو رافع مولى النبى و اسمه اسلم، و حبشى بن جناده، و ابو بردة 

اسيد الغفارى، و زيد بن ارقم، و ابو الحمراء خادم رسول اللّه، و االسلمى، و جرير بن عبد اللّه البجلى، و انس، و حذيفة بن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلمى، و عمر بن الحمق الخزاعى، و يزيد بن سراحيل، و ناحية بن عمر، و جابر بن سمره، و مالك 

عمير الفهدى العامرى، و عامر بن بن الحارث، و ابو ذويب شاعر، و عبد اللّه بن ربيعه، و عبد اللّه بن ابو اوفى، و عامر بن 

 واثله، و ابو الطفيل، و سعد بن عباده.
                                                 

1
 با تفاوتى اندك 461الغدير .  
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فى الرحبة من سمع رسول  و حافظ ابو موسى در كتاب تتمة المعرفة ايراد كرد: عن اصبغ بن نباته قال: ينشد على 

، قال االصبغ بن نباته: كانى اللّه يوم غدير خم ما قال إلّا قام، و ال يقوم اال من سمعه من الرسول، فقام بضعة عشر رجال

 انظر الى إحداهم عليه إزار الى انصاف ساقيه فيهم.

گفت برخيزد و ادا كند  پيامبرسوگند داد در رحبه كه هر كه شنيده در روز غدير خم آنچه  اصبغ بن نباته گفت على 

كنم به  اصبغ گفت گويا كه نظر مى پس زياده از ده كس برخاستند خود شنيده باشد پيامبرو برنخيزد مگر آن كس كه از 

شود:  يكى از ايشان كه برو بود بندهاى جامه تا بنيمه ساقها و در ميان ايشان بود اين جماعت كه اسامى ايشان مذكور مى

ابو ايوب انصارى، و ابو عمرة بن محصن، و سهل بن حنيف، و خزيمة بن ثابت، و عبد اللّه بن ثابت االنصارى، و عبد 

 د الرب، و ثابت وديعة االنصارى، و ابو فضالة االنصارى.الرحمن عب

قالوا: نشهد انا سمعنا لرسول اللّه، و اخذ بيدك يوم غدير خم، فرفعها حتى رأى بياض آباطها، فقال: أ لستم يشهدون انى 

وليى و انا ولى المؤمنين، بلغت الرسالة و النصيحة، قالوا: نشهد انك قد بلغت الرسالة و النصيحة، فقال: ان اللّه عزّ و جلّ 

اال من كنت موليه فهذا على مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و اعن من 

 .«1»1  اعانه، فشهد انهم سمعوا ذلك من رسول اللّه و كتم قوم، فما خرجوا من الدنيا حتى عموا و اصابتهم آفة بينهم

دهيم كه از رسول خدا شنيديم در حالتى كه دست تو گرفته بود روز غدير خم پس  گواهى مى و اين جماعت گفتند

برداشت دست ترا تا سفيدى زير بغل نمايان گشت پس گفت رسول خداى آيا نيستيد شما گواهى دهنده كه من رسانيدم 

و نصيحت بجاى آوردى پس  دهيم كه به تحقيق رسانيدى رسالت را رسالت خود را و نصيحت كردم گفتند گواهى مى

گفت بدرستى كه خداى تعالى عزّ و جلّ ولى من است و من ولى مؤمنانم آگاه باشيد كه هر كه را من موالى او باشم 

پس اين على موالى اوست خدايا دوست دار هر كه وى را دوست دارد و دشمن دار هر كه وى را دشمن دارد و برگزين 

ببر از هر كه از على بريده و يارى ده هر كه او را يارى داد پس جمله گواهى دادند  هر كسى را كه على را برگزيده و

كه از رسول خدا شنيدند و قومى كتمان شهادت كردند پس از دنيا بيرون نرفتند تا كور شدند و آفتى بديشان رسيد، و از 

ة و فى رواية ابن مردويه، و عمر بن الحمق، شود، عبد اللّه بن فدلج، و يزيد بن وديع اند اين جماعت كه مذكور مى ايشان

 و يزيد بن سراحيل، و عامر بن ليلى، و ده تن آنكه كور شدند چنان كه روايت كردند.

 عماد الدين ايراد كرد عن رسول اللّه: ان عليا مع الحق، و الحق معه، لن يزاال حتى يردا

                                                 
1
 عبارت عين متن كتاب نقل شده اما از ابو اسحاق نه اصبغ بن نباته 331/ 2با كمى اختالف و در موسوعه امام على عليه السّالم  208/ 1الغدير .  
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هم جدا نشوند تا وارد شوند بر من بر حوض كوثر. و . كه على با حق است و حق با على است و از «1» 1 على الحوض

راوى حديث عايشه است، و ام سلمه، و ابو موسى و ابى سعيد الخدرى، و سهل بن شهيب النهمى، و ابى رافع، و حذيفه، 

 و عمار، و زيد بن صوحان.

بيعة، و لم يكن ألحد أن يطالبه و لذا لزم البيت، و ترك ال»و عماد الدين شفروه ايراد كرد اين حديث را و به آخر گفت 

رسيد كسى را كه از او طلب  و گفت از اين جهت بوده كه على در خانه بنشست و ترك بيعت ابو بكر كرد و نمى« بها

 بيعت كند.

عماد الدين گويد چون بنى حنيفه امتناع كردند از اداى زكاة على به نفس خويش بيرون آمد و به حرب ايشان شد و چون 

او را گفت: فى اثناء حكاية بنوع من شكاية ان اللّه بعث محمدا نذيرا للعالمين مهيمنا على المرسلين. فما مضى فتح كرد 

ينازع المسلمون االمر من بعده، فو اللّه ما كان يلقى فى روعى و ال يخطر على بالى، ان العرب تزعج هذا االمر من بعدى 

اعنى اال و امتثال الناس على ابى بكر يبايعونه، فامسكت يدى حتى رأيت عن اهل بيته و ال انهم منعوه من بعدى، فما ر

راجعة الناس قد رجعت عن االسالم و اهله، ان رأى ثلما أو هدما يكون المصيبة به على اعظم من فوت واليتكم، التى انما 

ى تلك االحداث حتى زاح هى متاع ايام قاليل، و تزول منها ما كان يزول السراب، او كما ينقشع السحاب، فنهضت ف

 ، و زهق و اطمأن الدين.«2»2  الباطل

را تا بيم دهد عالميان را پس چون درگذشت  در اثناى حكايت از شكايت گفت به درستى كه خداى بفرستاد محمد 

د مسلمانان منازعت كردند كه امارت بعد از وى از آن كيست به خدا سوگند كه هرگز در ضمير و خاطر من نرسيده بو

از اهل بيت او و نه آنكه منع كنند و بازدارند ايشان را پس از او از اين كار  پيامبركه عرب بجنبانند اين امر را از پس 

دست خود را تا ديدم بازگشت   كنند، پس من نگاهداشتم پس نترسانيد مرا مگر بيرون رفتن مردم بر ابو بكر كه بيعت مى

او اگر ببينم رخنه يا ويرانيى مصيبت آن بر من بزرگتر است از فوت واليت و  مردم را كه بازگشتند از اسالم و اهل

شود چون  حكومت شما اين است و جز اين نيست كه حكومت دنيا خوار و ذليل است و چند روزى است كه زائل مى

طل و قرار شود چون پراكندگى سحاب پس برخاستم در اين حوادث تا بر طرف شد با زائل شدن سراب يا پراكنده مى

 يافت دين.

                                                 
1
 32/ 38بحار االنوار .  
2
يد در ذيل اين نامه از طبرى نقل كرده كـه اميـر المـؤمنين در    . در نهج البالغه اسمى از داستان بنى حنيفه نيست. در شرح نهج البالغه ابن ابى الحد62نهج البالغه نامه .  

ـ        ر المـؤمنين در  جنگ با اهل رده در ركاب خليفه اول بوده است كه امام در جواب اعتراض به شركتش در جنگ اين مطالب را گفته اسـت ولـى بـه نظـر مـا شـركت امي
 ج البالغه نقل شده يعنى نامه به اهل مصر نوشته شده ... فما راعنى اال و انثيال الناس ...هاى زمان خلفاء ثابت نشده است و لذا صحيح همان است كه در نه جنگ
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جواب، على دائما طلب حق خويش كردى و معاتبه نمودى به آن طايفه، و مذهب اهل البيت چنان است كه امير المؤمنين 

على در روزگار ايشان به هيچ حربى نرفت و هيچ قتل و قتال به خويشتن نكرد، و به حرب بنى حنيفه خالد وليد قيام 

ين باب منازعتى نباشد. اما حجت است ما را در اين حديث در ابطال كار ايشان كه وى نمود. و اصحاب تواريخ را در ا

 على الدوام مطالبه كار خويش كردى.

گفت انك على هذا االمر يا بن ابى  چنان كه عماد الدين گويد روزى در مالء خلق از مهاجر و انصار عمر با على 

د، و انا اخص و اقرب، و انما طلبت حقا لى، و انتم تحولون بينى و بينه، و طالب لحريص فقال: بل انتم و اللّه احرص و ابع

 .«1»1 تضربون وجهى دونه، فو اللّه ما زلت مدفوعا عن امرى مستأثر اعلى، منذ قبض اللّه نبيه حتى يومنا هذا

تريد و دورتريد  گفت بخدا سوگند كه شما حريص عمر گفت بدرستى كه تو حريص بر اين امرى پسر ابو طالب. على 

شويد در ميان من و حق من و بر روى  تر و نزديكتر و به تحقيق كه حق خود طلب نمودم و شما حائل مى و من مخصوص

ام از كار خود و اختيار كردند بر من غير مرا از روزى  زنيد به غير حق من به خدا سوگند كه هميشه مدفوع شده من مى

 كرد تا امروز. كه خداى تعالى قبض روح پيغمبر خود

  * )حديث(* شورى

بخارى گويد عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، اخبره ان المسور بن مخرمة، اخبره ان الرهط الذين والهم عمر. 

اجتمعوا فتشاوروا. قال: لهم عبد الرحمن لست بالذى انا فيكم عن هذا االمر، و لكنكم ان شئت اخترت لكم منكم، فجعلوا 

لرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن حتى قال: ما ارى احدا من الناس يتبع أولئك ارهط و ال يطأ عقبه، و مال ذلك الى عبد ا

الناس على عبد الرحمن و يشاورونه، قال المسور طرقنى عبد الرحمن بعد ربع من الليل؛ فضرب الباب حتى استيقظت. 

نطلق فادع الزبير و سعدا فدعوتهما له فتشاورهما. ثم دعانى فقال: أراك نائما فو اللّه ما اكتحلت هذا الثلث بكثير نوم. ا

فقال: ادع لى عليا فدعوته. فناجاه انهار الليل. ثم قام على من عنده و هو على طمع و قد كان عبد الرحمن يخشى من على 

الرهط عند المنبر شيئا ثم قال: ادع لى عثمان فناجاه حتى فرق المؤذن بينهما بالصبح. فما صلى الناس فاجتمع أولئك 

فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين و االنصار، و ارسل الى امراء االحبار، و كانوا اوفوا تلك الحجة من عمر. فلما 

اجتمعوا يشهد عبد الرحمن ثم قال: اما بعد يا على انى قد نظرت فى الناس. فلم ارهم يعدلون بعثمان احدا. فال تجعلن على 

                                                 
1
گويد گوينـده ايـن سـخن سـعد بـن ابـى        . در نهج البالغه چنين آمده است و قد قال قائل و گوينده سخن معلوم نيست. ابن ابى الحديد مى172و  6نهج البالغه خطبه .  

اى كه بر شيعيان نوشـت و دسـتور    گوينده اين سخن عبد الرحمن بن عوف است آن هم در روز شورى. چون امير المؤمنين عليه السّالم در نامهوقاص است ولى به نظر ما 
هـر دو بـه نقـل     192/ 5و نهج السعادة  14/ 30داد هر جمعه خوانده شود آمده كه فقال عبد الرحمن بن عوف يا بن أبی طالب انك على هذا االمر لحريص. بحار االنوار 

 كشف المحجة سيد بن طاووس.
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لعثمان ابايعك على سنة اللّه و رسوله و الخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، و بايعه الناس من نفسك سبيال. فقال 

 المهاجرين و االنصار و المسلمين و امراء االحبار.

تبايعك على  و روى لما اجتمع اهل الشورى. قبل ان ينعقد امر عثمان و يتكلم عبد الرحمن. قال طلحة و الزبير: لعلى 

كان فى هذا االمر. فقال: ال و لكنكما شريكان فى القوة و االستعانة، و عونان على العجز و االود. فال تكلم عبد انا شري

و تكلم. كما روى ابو عبد اللّه المدنى عن مشايخه  الرحمن و مال الى عثمان لمصاهرته، و أراد أن يبايعه و ابى على 

 فى البيت: فسمعته يقول: و على  عن عامر بن واثلة. كنت على الباب يوم الشورى

استخلف ابو بكر و انا فى نفسى احق بها منه: فسمعت و اطعت: و استخلف عمر و انا فى نفسى احق بها منه: فسمعت و 

اطعت: و انتم تريدون ان تستخلفوا عثمان اذن ال اسمع و ال اطيع: و ان عمر جعلنى فى خمسة انا سادسهم ال يعرف لى 

ن سواء اما و اللّه ال حاجهم بما ال تستطيع عربهم و ال عجمهم و ال المعاهد منهم و ال المشرك ان ينكر عليهم فضل. فنح

 منها فضيلة:

 قال انشدكم باللّه أيها الخمسة: أمنكم احد اخو رسول اللّه غيرى؟ قالوا اللهم ال.

 ى؟ قالوا اللهم ال.قال أ منكم أحد له عم مثل عمى حمزة بن عبد المطلب اسد اللّه و رسوله غير

 قال أ منكم أحد له ابن عم مثل ابن عمى رسول اللّه؟ قالوا ال.

 قال أ منكم أحد له زوجة مثل زوجتى فاطمة بنت رسول اللّه سيدة نساء هذه االمة غيرى؟ قالوا ال.

 قال أمنكم احد ردت عيه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غيرى؟ قالوا ال.

 لمسجد يمر فيه جنبا غيرى؟ قالوا ال.قال أمنكم احد سكن ا

قال أمنكم احد قال رسول اللّه حين قرب اليه الطير فاعجبه؟ و قال اللهم آتنى باحب خلقك اليك يأكل معى هذا الطير 

 فجئت و انا ال اعلم ما كان و من قوله فدخلت. فقال: و الى يا رب و الى يا رب. قالوا ال.

عامر بن واثلة قال كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت االصوات بينهم فسمعت عليا  و كذا روى المدنى عن ابى الطفيل

يقول: بايع الناس ابا بكر و انا و اللّه اولى بهذا االمر منه و احق به منه، فسمعت و اطعت مخافة ان يرجع الناس كفرا، 

 يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف.

 باالمر منه فسمعت و اطعت مخافة ان يرجع الناس كفرا. ثم بايع ابو بكر لعمر و انا و اللّه اولى

ثم انتم تريدون ان يبايعوا عثمان اذن ال اسمع و ال اطيع، ان عمر جعلنى فى خمسة نفر أنا سادسهم ال يعرف لى فضل عليهم 

 عجمهم و ال المعاهد فى الصالح، و ال يعرفونه لى كما نحن فيه سواء، و ايم اللّه شئت ان أتكلم بما ال تستطيع عربهم و ال

 و ال المشرك رد خصلة منها.
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 ثم قال انشدكم باللّه أيها النفر جميعا أ فيكم احد اخو رسول اللّه غيرى؟ قالوا اللهم ال.

 قال انشدكم باللّه أيها النفر أ فيكم احد صلى القبلتين قبلى؟ قالوا اللهم ال.

 مثل حمزة اسد اللّه و رسوله و سيد الشهداء غيرى؟ قالوا اللهم ال. قال انشدكم باللّه أيها النفر أ فيكم احد من له عم

 قال أ فيكم من له اخ مثل اخى جعفر الجناحين المزينتين بالجواهر يطير بهما فى الجنة حيث شاء؟ قالوا اللهم ال.

 قال أ فيكم احد له زوجة مثل زوجتى فاطمة بنت رسول اللّه؟ قالوا اللهم ال.

 ه ابنان مثل الحسن و الحسين سيدى شباب اهل الجنة؟ قالوا اللهم ال.قال أ فيكم احد ل

 قال أ فيكم احد كان اقبل المشركين عند كل شدة تنزل على رسول اللّه غيرى؟ قالوا اللهم ال.

 ال. قال أ فيكم احد كان اعظم عناء عن رسول اللّه اضطجع على فراشه فوقيه بنفسه و بذل مهجته و دمه غيرى؟ قالوا اللهم

 قال أ فيكم احد كان يأخذ الخمس غيرى و غير فاطمة؟ قالوا اللهم ال.

 قال أ فيكم احد كان له الخاص و سهم فى العام غيرى؟ قالوا اللهم ال.

 قال أ فيكم احد يظهر كتاب اللّه و يعرف تنزيله و تفسيره و تأويله غيرى؟ قالوا اللهم ال.

 جد حين انسد ابواب المهاجرين و االنصار؟قال أ فيكم احد فتح النبى بابه فى المس

حتى قام اليه عماه حمزة و العباس فقاال: يا رسول اللّه سددت ابوابنا و فتحت باب على، فقال النبى: ما انا فتحت بابه و ال 

 سددت ابوابكم، بل اللّه فتح بابه و سد ابوابكم، قالوا اللهم ال.

 آت ذا القربى؟ قالوا اللهم ال.قال أ فيكم احد تمم اللّه نوره حين قال ف

قال أ فيكم احد ناجى رسول اللّه ستة عشرة مرة غيرى؟ حين نزل يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 

 نجويكم صدقة؟ قالوا اللهم ال.

 قال أ فيكم احد تولى و غمض رسول اللّه غيرى؟ قالوا اللهم ال.

 «1» 1 ه حتى وضعه فى حفرته غيرى؟ قالوا اللهم ال.قال أ فيكم احد عهد رسول اللّ

اند كه روايت كرد از حميد بن عبد الرحمن كه خبر داده او را مسور بن مخرمه كه  بخارى گويد از زهرى روايت كرده

خبر داده او را جماعتى كه عمر كار خالفت به ايشان انداخت جمع شدند و با يكديگر مشورت كردند عبد الرحمن گفت 

من نه آنست كه با شما در اين كار مزاحمت كنم ليكن اگر شما خواهيد براى شما يكى از شما را اختيار كنيم پس ايشان 

اختيار اين كار به عبد الرحمن بازگذاشتند تا هر كه را اختيار كند خليفه او باشد. پس چون كار به عبد الرحمن باز 

م كه پيروى كند اين گروه را و نه آن كه گام زند در عقب ايشان و مردم بينم كسى را از مرد گذاشتند تا آنكه گفت نمى

                                                 
1
 نقل شده است 154/ 1و نهج السعادة  199/ 1خبر مسور بن محزمة را در صحيح بخارى پيدا نكرديم اما حديث مناشده يعنى خبر عامر بن واثله در الغدير .  
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كه بيدار  ميل به عبد الرحمن كردند و با وى مشورت كردند. مسور گفت عبد الرحمن به خانه من آمد و در بزد چندان

شبانه روز سرمه   سه بينم و اللّه كه در اين شدم بعد از آنكه پاسى از شب گذشته بود پس درآمد و گفت در خوابت مى

خواب به چشم كشيده نشد بيرون رو و زبير و سعد را بخوان پس ايشان را براى وى خواندم و با ايشان مشورت كرد. 

پس ديگر باره مرا بخواند و گفت على را براى من بخوان بخواندمش پس با وى مناجات كرد تا وقتى كه بسيارى از 

و حال آنكه طمع آن بود كه كار بر وى قرار گيرد به تحقيق كه عبد الرحمن شب بگذشت پس على از پيش وى برخاست 

ترسيدى اندكى. پس گفت عثمان را براى من بخوان خواندم پس با وى مناجات كرد تا وقتى كه در ميان  از على مى

تاد بامراء احبار ايشان مؤذن تفرقه كرد از جهت بانگ نماز صبح. پس چون مردم نماز صبح بگذاردند جمع شدند و بفرس

تا جمله حاضر شوند و بودند جمله احبار كه وفا كرده بودند با عمر در اين حجت پس چون جمع شدند عبد الرحمن اداء 

شهادت كرد پس گفت اما بعد اى على به درستى كه من نظر كردم در كار مردم پس نديدم من ايشان را كه برابر كنند با 

كنم بر تو بر  د براى خالفت راهى مگردان و طمع ببر پس به عثمان گفت كه بيعت مىعثمان كسى را پس تو بر نفس خو

سنت خدا و رسول او و دو خليفه او كه بعد از او بودند يعنى ابو بكر و عمر پس عبد الرحمن به عثمان بيعت كرد و جمله 

 مردم از مهاجر و انصار و مسلمانان و امراء احبار بيعت كردند.

اند كه چون جمع شدند اهل شورى پيش از آنكه منعقد شود كار عثمان و عبد الرحمن سخن كند طلحه و  و روايت كرده

كنيم بر اين شرط كه شريك تو باشيم در اين كار پس على گفت نه ليكن شما  گفتند ما به تو بيعت مى زبير به على 

نى پس عبد الرحمن سخن نكرد و ميل كرد به ايد در عجز و ناتوا ايد در قوت دادن من، و ياور و معاونان من شريك

 ابا كرد و سخن گفت. جانب عثمان از جهت مصاهرة و دامادى او و اراده كرد كه باو بيعت كند و على 

چنانكه روايت كرده ابو عبد اللّه المدنى از مشايخ خود از عامر بن واثله كه گفت بر در خانه بودم در روز شورى و على 

گفت ابو بكر را خليفه كردند و من در نفس خود سزاوارتر بودم به خالفت از وى  س شنيدم كه مىدر خانه بود پ 

دانستم كه من سزاوارترم به آن از وى پس شنيدم و طاعت  پس شنيدم و اطاعت كردم و عمر را خليفه ساختند و من مى

كنم به تحقيق كه عمر گردانيد ما را در  نمىشنوم و اطاعت  خواهيد كه عثمان را خليفه كنيد حاال نمى كردم، و شما مى

ميان پنج كس كه من ششم ايشانم و او نشناخت مرا بر ايشان پس من با ايشان برابر باشم و به خدا سوگند كه اگر حجت 

آن هيچ  هاى عرب ايشان و عجم ايشان و ذمى ايشان و مشرك ايشان نتواند كه انكار كنند از آورم بر ايشان به حجت

ايد آيا از شما كسى باشد كه برادر  دهم اى پنج نفر كه در شورى شريك من گفت شما را به خدا سوگند مى را. فضيلتى

 رسول خدا باشد غير از من؟ گفتند خدايا نه.
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غير من؟ گفتند  پيامبرگفت آيا از شما كسى هست كه او را عمى باشد چون عم من حمزه پسر عبد المطلب، شير خدا و 

 هيچ از شما باشد كه را ابن عمى باشد همچو ابن عم رسول خداى. گفتند نه. گفت خدايا نه.

گفت آيا از شما كسى باشد كه او را برادرى باشد چون برادر من كه زينت يافته شده است به دو بال كه در بهشت با 

 مالئكه طيران كند؟ گفتند نه.

 تر رسول خداى سيده زنان اين امير غير من؟ گفتند نه.گفت آيا از شما كسى باشد كه او را زوجه باشد چون فاطمه دخ

اين امت و دو پسر رسول  پيامبرگفت آيا از شما كسى باشد كه او را دو پسر باشد چون حسن و حسين كه نبيرهاى 

 خدااند غير من؟ گفتند نه.

 ارده باشد غير من؟ گفتند نه.رفتن تا نماز عصر گذز شما كسى باشد كه آفتاب براى اوبرگشته باشد بعد از فروگفت آيا ا

وقتى كه مرغ بريان به نزد او آوردند و آن حضرت را بشگفت آورد و گفت  پيامبرگفت آيا از شما كسى كه گفته باشد 

ترين خلق ترا به سوى تو تا با من در خوردن اين مرغ موافقت كند پس من رفتم و  كه خدايا بفرست به من دوست

قول او از كه بوده كه داخل شدم و گفته باشد )و الى يا رب و الى يا رب( يعنى به سوى من دانستم كه چون بوده و  نمى

 اى پروردگار غير من؟ گفتند نه.

و همچنين روايت كرده مدنى از ابى الطفيل عامر بن واثله كه گفت من بر در خانه بودم در روز شورى كه آوازها بلند 

گفت مردم بيعت كردند به ابو بكر و من و اللّه كه سزاوارتر بودم به آن  مىگشت در ميان ايشان پس شنيدم از على كه 

تر از او پس شنيدم و اطاعت كردم از ترس آنكه مبادا مردم به كفر خود برگردند و بعضى گردن  امر از وى و مستحق

 بعضى بزنند به شمشير.

ز وى به اين كار پس شنيدم و فرمان بردم از ترس پس ابو بكر از براى عمر بيعت بستاند و من و اللّه كه اولى بودم ا

برم  شنوم و فرمان نمى خواهيد كه بيعت كنيد به عثمان و من حاال نمى آنكه مبادا مردم به كفر خود برگردند. باز شما مى

پنج كس گردانيد كه ششم منم و نشناخت كه مرا بر ايشان زيادتى و فضل است در   به درستى كه عمر مرا در ميان

شناسند فضل مرا گويا كه ما همه در كار برابريم و به خدا سوگند كه اگر خواهم كه سخن كنم و  صالح و ايشان نيز نمى

 خصائل خود بيان نمايم عرب ايشان و عجم ايشان و ذمى و كافر ايشان نتوانند كه رد كنند خصلتى را از آن.

 سى باشد كه برادر رسول خداى باشد غير من؟ گفتند نه.دهم شما را به خداى آيا در ميان شما ك بازگفت سوگند مى

دهم شما را به خدا اى جماعت همه را آيا در ميان شما كسى باشد كه به دو قبله نماز كرده باشد پيش از  گفت سوگند مى

 من؟ گفتند بار خدايا نه.
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باشد مثل حمزه شير خدا و شير دهم شما را اى جماعت كه آيا در ميان شما باشد كسى كه او را عمى  گفت سوگند مى

 رسول خدا و سرور شهيدان غير من؟ گفتند بار خدايا نه.

گفت آيا در ميان شما باشد كسى كه او را برادرى باشد چون برادر من جعفر صاحب دو بال كه زينت يافته شده بودند به 

 ا نه.كند هر جا خواهد؟ گفتند بار خداي جواهر كه به آن دو بال در بهشت پرواز مى

 گفت آيا يكى در ميان شما باشد كه او را زوجه مثل زوجه من فاطمة بنت رسول اللّه باشد. گفتند نه.

 اند؟ گفتند خدايا نه. پسر باشد مثل حسن و حسين كه سيد جوانان اهل بهشتگفت آيا درميان شما كسى باشد كه او را دو

 در هر سختى كه نازل شد بر رسول خداى؟ گفتند نه.گفت آيا در ميان شما كسى هست كه روى به مشركان آورده 

گفت آيا در ميان شما كسى باشد كه خوابيده باشد بر فراش او و او را نگاهگاشته به نفس خود و جان خود و خون خود 

 به وى بخشيده غير من؟ گفتند خدايا نه.

 تند خدايا نه.گفت آيا كسى هست در ميان شما كه گرفته باشد خمس را سواى من و فاطمه؟ گف

گفت آيا در ميان شما كسى باشد كه او را دو سهم داده باشد رسول خداى سهمى از خاص و سهمى از عام غير من. 

گفت آيا در ميان شما كسى باشد كه ظاهر كند كتاب خداى را و داند سبب نزول آن را و تفسير و  گفتند خدايا من.

 تأويل آن را غير من؟ گفتند خدايا نه.

هاى مهاجرين و  يا در ميان شما كسى باشد كه پيغمبر در خانه او را به مسجد گشاده باشد وقتى كه درهاى خانهگفت آ

حمزه و عباس نزديك وى رفتند و گفتند يا رسول اللّه درهاى خانهاى  پيامبرانصار همه مسدود شد تا به حدى كه دو عم 

ه من گشودم در خانه على را و نبستم در خانه شما را بلكه ما را بستى و در خانه على را گشادى پس پيغمبر گفت ن

 خداى فتح باب او كرده و سد ابواب شما غير من؟ گفتند خدايا نه.

نازل « و آت ذ القربى حقه»گفت آيا در ميان شما كسى باشد كه خداى تعالى تمام كرده باشد نور او را وقتى كه آيه 

ما كسى باشد كه مناجات كرده باشد با رسول خداى شانزده بار غير من در وقت گفت آيا در ميان ش شد؟ گفتند خدايا نه.

 ( گفتند خدايا نه.13. اآلية )مجادله  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ نزول آيه:

 گفتند نه.  گفت آيا در ميان شما كسى باشد كه متولى چشم پوشيدن رسول خداى باشد غير من؟

 گفت آيا در ميان شما كسى باشد كه تعهد رسول خداى كرده باشد تا وقتى كه در قبر نهاده باشند؟ گفتند خدايا نه.

الجواب، على و طلحه و زبير،. و عبد الرحمن بن عوف و سعد ابى وقاص و عثمان مولى اليهم بودند كه عمر وصيت كرد 

 اختيار كنيد و اختيار باطل.اند يكى از ايشان  بديشان كه اين طايفه اليق خالفت
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جواب آخر، چون ابو بكر در مرض خود احساس مرگ كرد كرد وصيت نمود و عمر را خليفه ساخت و بر وى بيعت كرد. 

الن رسول اللّه »عمر نيز خليفه خليفه بود چرا امامت را با شورى انداخت و مخالفت ابو بكر كرد و هم مخالفت رسول 

درگذشت و  پيامبربنابر آنكه « كر مضى و استخلف؛ و عمر مضى و ولى امره فى الشورىمضى و لم يستخلف، و ابو ب

خليفه نصب نكرد و ابو بكر درگذشت و خليفه گذاشت و عمر درگذشت و كار را به شورى بازگذاشت پس مخالفت او با 

 و با خليفه اول داللت بطالن كار اوست. پيامبر

ترين عالميان بود  و عالميان راجح آمد و به مذهب ايشان عالم پيامبرو كرت بر جواب آخر، به مذهب سنيان در ميزان بد

 تر بوده باشد از ديگران چرا خليفه خود اختيار نكرد و با شورى انداخت. ناچار او بر احوال هر يكى عالم

به يك درجه پس متساوى بوده باشند و   جواب آخر، در خالفت افضليت شرط است و به قول عمر بايد كه اين شش تن

 هيچ يكى از ديگرى اولى نبوده باشد و اختيار دو موجب قتل به مذهب او پس بايد كه هيچ يك را اختيار نكنند.

كرد گفت: اما عثمان فكلف با قاربه، و اما على  جواب آخر، چون عمر صفت اين طايفه كه عمده اهل شورى بودند مى

نى بدخوى باشد و اما طلحه فرجل فيه باره، يعنى جماع دوست باشد. و اما سعد فرجل فيه دعابة، اما الزبير فوعقة يقس، يع

فذلك منقب من مقانبكم. يعنى توبره باشد از صياد كه صيد در وى نهد. و اما عبد الرحمن فرجل صالح ال يخلوا عن نوع 

از نوع از قصور در آنكه تنها  . اما عبد الرحمن پس مرد صالح است كه خالى نيست«1» 1قصور فى االستبداد بهذا االمر

 در اين كار اقامت كند.

كرد قومى بد را به زعم او. اين عين  چون صفت اين طائفه اين بود و اليق اين كار نبودند يعنى خالفت چرا اختيار مى

أصحاب محمد رشيد الدين ابو عبد اللّه المدنى باسانيد خويش ايراد كرد: عن الحسن انه قال: نايب  خيانت است با رعيت.

 نائبه فجمعهم عمر، فقال لعلى: تكلم فأنت خيرهم. 

مستحق امر خالفت است و متصدى اين كار چنانكه ابو عبد اللّه المدنى روايت  جواب آخر، عمر دانست كه على 

يستخلفونه، كرد كه: ان عمر بن الخطاب قال: من يستخلفون بعدى، فقال رجل من القوم يستخلف عليا، قال: انكم لعمرى ال 

 .«2»  2و الذي نفسى بيده لو استخلفتموه القامكم على الحق و ان كرهتم

به درستى كه عمر بن الخطاب گفت كرا خليفه خواهيد ساخت بعد از من پس مردى گفت على را خليفه خواهند ساخت 

اوست كه اگر خليفه  عمر گفت به عمر من سوگند كه شما وى را خليفه نخواهيد ساخت به خداى كه جان من به دست

 كنيد او را به پاى وادارد شما را بر حق و اگر چه شما را خوش نيايد.

                                                 
1
 ندكى اختالفبا ا 425/ 2و چاپ ديگر  275/ 3به نقل الفائق زمخشرى  390/ 31بحار االنوار .  
2
   64و  63/ 30اين مطالب را با اين عبارت از عمر پيدا نكرديم ولى مطالب با مضامينى قريب به اين عبارات از او نقل شده است. بحار االنوار  . 
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بنابراين قول چون وى دانست كه على مستعد اين كار است و مردم را به راه حق دارد چرا او را در ميان جمعى ديگر كه 

كس از وى ابا  ى را اختيار كردى هيچدون او بودند شريك كرد و خلق را در ضاللت انداخت به حقيقت كه اگر عل

اعتقاد خلق بدو. پس چون او كه خليفه بود اختيار مستحق نكرد چگونه طمع آن داشت  نخواست كردن براه جاه خالفت و

 (.43)بقره   أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ كه رعيت اختيار كند و هذا مثل قوله تعالى:

ب آخر، مدنى روايت كرد از ابن مردويه الى ابن عباس: قال دخلت على عمر فنفس نفسا شديدا. فقلت: ما أخرج هذا جوا

اال هم شديد، قال: لهذا االمر الذي ال أدرى من له بعدى، قال: ثم أقبل على فقال: لعلك ترضى صاحبك لهذا يعنى عليا، 

بته من رسول اللّه و سوابقه فى الخير و مناقبه فى االسالم، فقال انه فقال و ما يمنعه من ذلك أ ليس بمكان ذلك فى قرا

كذلك فذكرت له جماعة ثم اقبل على، فقال: ان احرى من وليها و حملهم على كتاب اللّه و سنة نبيهم صاحبك. و فى 

 .«1»1 رواية ان االجلح من احق القوم ان يحملهم على الحجة البيضاء، يعنى باالجلح عليا

ه منزل عمر داخل شدم پس نفس بكشيد نفس سخت پس گفتم بيرون نياورد اين نفس را مگر غمى سخت گفت از گفت ب

دانم كه از براى كه خواهد بود بعد از من گفت پس عمر روى به من كرد و گفت شايد كه به  براى اين امر كه نمى

دارد او را از اين كار آيا نيست او  زمىپس ابن عباس گفت چه با صاحب تو راضى باشى براى اين كار يعنى على 

به جاى اين كار بنا بر قرابت او از رسول خداى و سوابق او در خيرات و مناقب او در اسالم پس عمر گفت بدرستى كه 

همچنين است پس ياد كردم مر او را جماعتى پس عمر روى به من كرد و گفت به درستى كه سزاوارتر كسى كه والى 

ايشان را حمل كند بر كتاب خداى و سنت رسول ايشان را صاحب توست، و در روايت ديگرى است كه سازند او را و 

گفت اجلح سزاوارترين قوم است به اينكه حمل كند شما را بر محل حجت بيضاء و خواسته از اجلح على را. و مراد از 

اشتى چرا نكردى زيرا كه بر قول وى حجت بيضاء شرع و اسالم است. اگر او را همى و غمى بودى كه او را رنجه د

كس و هيچ چيز مانع او نشد اال حسد بر على و جاه او و قرابت او با رسول خدا و بر  منكرى نبود و نه رادى. پس هيچ

 علم او.

و هم به دين روايت عبد اللّه بن عباس روايت كند: قال اقبلت يوما الى عمر بن الخطاب فالقيته فى جماعة من بطانته و 

خالص جلسائه و حواشيه. فاذا هو و هم فى ذكر شعراء اهل الجاهلية، و ساق الحديث الى ان قال عمر: و ما احد احق بهذا 

  الفخر من بنى هاشم لقيام رسول اللّه منهم. فقلت: وفقك اللّه و سدد منطقك. قال: فكأنه استقاله فقال: ا تدرى ما منع

 محمد فيكم. قال ابن عباس: فكرهت ان استخرج عقوقه. قومكم ان تعروا يعنى الخالفة مع سلطان

                                                 
1
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فقلت: ان كنت ال ادرى فأمير المؤمنين يدرى. فقال: انهم كرهوا ان يجمعوا لكم مع النبوه الملك و الخالفة فتحجوا بذلك 

تكم لها على قومهم تحجيا فاختاروا فى قريش النفسها فاصاب فى اختيارها و مع ذلك فما لنا ان نقدمكم و نحن بخدم

 كافيا.

قلت: سبحان اللّه للعجب العاجب أ ليس من بنى هاشم المختص بعد النبى فى الدين بمعظمه، و من السبق باقدمه، و من 

 العلم بغايته، و من الحكم بارجحه، و من الرأي بأسده و من الجهاد باشده. قال على.

لة، و وزيره الخاص من اهله، و شريكه فى امره اال النبوة، فان قال: للّه انه على اخو النبى فى المشاكلة، و نفسه فى المباه

أ و لم يخبرنا بامير المؤمنين عليا، بعد ما بدا ان رسول اللّه خلفه عام تبوك فى اهله، و قال: أ ال  اللّه ختمها بمحمد 

 ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى، و ال نبى بعدى، قال بلى.

ان رسول اللّه قلده الراية يوم خيبر، و قد يومى الناس بها ثانية بعد اولى، ففتح اللّه تعالى على يده، قال قال: أ و لم يخبرنى 

 نعم، فما احببت االمارة بعد اليوم.

قال ابن عباس: اخذ عمر بيدى، و انا اريد ان اقص مناقب ابى الحسن، فقال: خفض عليك يا بن عباس، فان عليا شرك 

 .«1»  1ئلهم، و بان عنهم بفضائل و مناقب كريمة ال تعد عليه بها او بمثلها احد منهماصحاب محمد فى فضا

گفت روزى به نزد عمر خطاب رفتم پس يافتم او را در ميان جمعى از صاحبان سر و همنشينان خاص او و تابعان پس 

كردند تا سخن ايشان كشيد به آنجا  ديدم كه با ايشان در ذكر شاعران زمان جاهليت بود و شاعران زمان كفر را ياد مى

از ميان ايشان برخاست. پس گفتم  پيامبركس به اين فخر سزاوارتر از بنى هاشم نيست براى آنكه  كه عمر گفت هيچ

دانى كه چه منع  خداى ترا توفيق دهد و محل نطق تو را استوار گرداناد. و گفت پنداشتم كه پشيمان شد پس گفت مى

بهره شدند با وجود حجت قوى كه با شما بود. ابن عباس گفت نخواستم كه آزار وى  ز خالفت بىكرد قوم شما را كه ا

 داند. كنم و بعقوق آن بيرون آيم پس گفتم اگر من ندانم امير المؤمنين مى

 پس عمر گفت كه به درستى كه اين قوم نخواستند كه جمع شود را پيغمبرى با سلطانى پس به واسطه اين درآويختند با

قوم خود درآويختنى و اختيار كردند قريش را براى نفس خود پس صواب بود اختيار ايشان و با وجود اين ما نتوانستيم 

 كه شما را مقدم سازيم و حال آنكه ما به خدمت شما پسنديده بوديم.

بر در دين بمعظم آرنده است آيا نيست از بنى هاشم كسى كه مختص است بعد از پيغم گفتم سبحان اللّه چه عجب تعجب

او، و در پيش بودن بيشتر همه، و در دانش به نهايت و در حكم كردن به آنچه بهتر باشد، و در رأى و تدبير از همه 

 تر گفت على. تر، و در جهاد از همه سخت محكم

                                                 
1
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اص او در اهل گفت براى خدا به درستى كه او على است برادر پيغمبر در مانندگى، و نفس پيغمبر در مباهله، و وزير خ

آيا خبر ندادند ما را بامير المؤمنين بعد از  او، و شريك او در امر مگر پيغمبرى كه خداى ختم كرده آن را به محمد 

آنكه ظاهر شد كه رسول خداى او را خلفيه ساخته در سال جنگ تبوك در ميان اهل خود و گفت مر او را كه آيا راضى 

 ون از موسى با آنكه بعد از من پيغمبرى نيست عمر گفت: بلى.نيستى كه بوده باشى به منزله هار

گفت ايا خبر نداد مرا آنكه رسول خداى رايت به وى داد در روز خيبر و به تحقيق پشت كرده بودند مردم فرقه بعد از 

 ديگرى پس خداى تعالى به دست وى بگشاد. عمر گفت خدايا آرى پس امارت دوست ندارم بعد از اين.

خواستم كه تعداد فضايل و مناقب ابو الحسن كنم. پس گفت كوتاه  س گفت كه عمر دست من بگرفت و من مىابن عبا

كن يا ابن عباس به درستى كه على شريك است با اصحاب محمد در فضائل ايشان و ممتاز است از ايشان به فضائل و 

 مناقب بزرگ كه هيچ يك از ايشان به آن مناقب شمرده نشد.

 و چون عمر دانست كه خالفت و نبوت در يك خانه جمع نيايد چرا على در ميان اهل شورى داخل گردانيد.جواب آخر، 

جواب آخر، اگر راست است كه خالفت و نبوت در يك خانه جمع نيايد چرا مهاجر و انصار طوعا و رغبة و ايثارا منهم 

كه مخالف روايت كند « تجتمع امتى على الضاللةال »بيعت كردند بر على و اعتراف دادند بامامت او، و بحكم حديث 

شايد كه  باطل و او به تنها محق و صادق باشد. پس خالفت على حق باشد وشد كه جمله امت جمع شده باشند برجايز نبا

خالفت و نبوت در يكجا جمع شوند و اجماع امت از مهاجر و انصار حق باشد الّا آنكه عمر آن كلمه نه بر وجه راستى و 

 نصاف گفته باشد، و مشهور است كه در ميان على و عمر عداوت ظاهرى بود.ا

ما آتاهُمُ   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى و خداى تعالى خبر داد كه حكم خالفت و نبوت در يك خاندان جمع آيد كما قال تعالى:

برند مردم بر آنچه  ( آيا حسد مى57)نساء  كْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماًاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِ

 خداى تعالى به ايشان داده به فضل خود پس به تحقيق كه داديم ما آل ابراهيم را كتاب و علم و داديم ايشان را سلطنت.

ساوى ساخت عجب كه بآخر اعطا و اخذ جواب آخر، چون كار خالفت با شورى انداخت و جمله را در استحقاق خالفت مت

به عبد الرحمن حواله كرد و گفت اين پنج تن تابع او باشند آنچه او اختيار كند اين حال چنان بود كه استهزاء داشته باشد 

ماند بدانچه شيعه گويند كه عمر را معلوم بود عداوت عبد الرحمن و على كه به چه  بدين پنج كس ديگر و اين فعل مى

ت و ميل او به عثمان باشد براى مصاهرت. اين صفت بكرد اول تا به ظاهر پيش عامه مستحق مالمت نباشد و حد اس

آنچه تشفى نفس اوست حاصل شود و على از كار خالفت معزول گردد خبثى به صفت خوبى بنا كرد، و مفسدان از 

د، و اين فعل از آن جمله بود كه عبد الرحمن اند چهار تن بودند از آن جمله يكى عمر خطاب بو اينجاست كه عقال گفته

 منقبت و فضيلت على شناخت و دين را به دنيا فروخت.
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چنانكه ابن مردويه روايت كرد از مصعب بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عوف قال لما فتح رسول اللّه مكة انصرف على 

و غل غدوة او روحة، ثم يهجر فقال: أيها الناس انى لكم الطائف، يحاصرهم سبع عشرة او ثمان عشرة يوما فلم يفتحها؛ ثم ا

فرط و اوصيكم بعترتى خيرا، و ان موعدكم الحوض و الذي نفسى بيده لتقيمن الصالة و لتؤتون الزكاة اوال بعثن اليكم 

قال: فاخذ بيد  رجال منى او كنفسى، ليضربن اعناق مقاتليهم، او ليسبين ذراريهم، قال فرأى الناس انه ابو بكر، و عمر، و

 .«1» 1 على، فقال: هو هذا قال فقلت: ما حمل عبد الرحمن بن عوف على ما فعل، قال: من ذاك اعجب

هفده روز يا هيجده روز پس طائف  گفت چون رسول خداى فتح مكه كرد به طائف بازگشت و ايشان را محاصره كرد.

مردم به درستى كه من اين كار براى شما گذاشتم و گشوده نشد پس صباحى يا شامى اراده برگشتن نمود و گفت اى 

گاه شما حوض است و به خدائى كه نفس  كنم شما را كه به عترت و خويشان من نيكوئى كنيد و آنكه وعده وصيت مى

من به دست قدرت اوست كه به تحقيق به پاى داريد نماز را و بدهيد زكاة را و اال من برانگيزم بر ايشان مردى را از من 

يا همچو نفس من كه بزند گردن مقاتالن ايشان را و اسير كند فرزندان ايشان را گفت پس مردم گمان بردند كه ابو بكر و 

عمر باشد گفت پس دست على بگرفت و گفت آن كس اين است پس من گفتم پس چه بر اين داشت عبد الرحمن عوف 

 ر عجبم.را بر آنچه كرد يعنى اختيار عثمان. گفت من نيز از اين د

ايشان دانستند و چنان كردند چنانكه قوم سامرى مرتبه هارون دانستند و بر آن عمل نكردند، و برادران يوسف منزلت و 

لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ   وَ إِذْ قالَ مُوسى مرتبت يوسف دانستند و چنان كردند كه قوم موسى دانستند كما قال تعالى؟

كنيد مرا و به  ( يعنى چون گفت موسى مر قوم خود را كه اى قوم چرا ايذا مى5)صف   ونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْقَدْ تَعْلَمُ

دانيد اين را كه من رسول خدايم به سوى شما، و دانستن چيزى و بدان عمل نكردن سبب مزيد عقوبت  تحقيق كه مى

 ايشان باشد.

يعنى اگر تو نبودى ما رسوا شده بوديم و « لو الك الفتضحنا»دانست روزى گفت  يد مىو عمر نيز فضيلت على چنانكه با

و هم او گفت: العلم ستة اسداس، فلعلى خمسة اسداس و للناس « لو ال على لهلك عمر»به نزديك هفتاد قضيه گفت 

مر على راست پنج دانگ ، گفت علم شش دانگ است و «1»2 سدس واحد، و لقد شاركنا فى سدسنا حتى هو اعلم به منا

و ساير مردم را يك دانگ و به تحقيق كه در آن يك دانگ نيز با ما شريك است تا حدى كه در آن نيز از ما داناتر 

 است.
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جواب آخر، چون عبد الرحمن امين خليفه بود بايستى كه خيانت و مداهنت نكردى و چون فضيلت على آن است به حديث 

يا على نظرت فى امر الناس، فلم ارهم »جانب راستى مراعات كردى و مستحق امر را نگفتى  مذكور او را اختيار كردى و

نظر كردم به كار مردم پس نديدم ايشان را كه برابر كنند به عثمان « فال تجعل على نفسك سبيال يعدلون بعثمان احدا:

مانت از گردن خود بيرون كردى و راست . بلكه بايستى كه ا«1»  1احدى را پس بگردان براى نفس خود راهى از خالفت

بگفتى اى قوم خالفت حق على است و من از گردن خود ساقط كردم. واى بر ايشان جمله روز قيامت بدانچه با خاندان 

 چه جواب خواهند داد.  پيامبركردند بعد از  پيامبر

كند پس اين عيب و قدح كار خالفت  ىيعنى مزاح م« اما على فرجل فيه دعابة»جواب آخر، اما آنچه در حق على گفت 

كنم و به غير  يعنى مزاح مى« انى ال مزح، و ال اقول اال حقا»نيز مزاح كردى بسيار و ليكن گفتى  پيامبراو نيست زيرا كه 

 گويم. از حق نمى

رسول احملنى على جمل يا »يعنى اى صاحب دو گوش. شخصى گفت بر طريق سؤال « يا ذا الذنين»روزى با انس گفت: 

 كنى كه مرا بيندازد. مرا بر شتر سوار مى« اللّه فقال: احملك على ابن الناقة

يا ابا عمر ما فعل لك التغير و قوله كثيرا بالحسن و »كنم. و قوله لغالم عصفور  گفت تو را بر پسر شتر ماده سوار مى

 «القيت دودا»ع بطنه يعنى درد شكم بسلمان عند وج و قوله « حزقة، حزقة ترق عين بقة»الحسين عليهما السّالم 
2 «2». 

و اين چنان است كه گويند عمر و عاص گفت: ان عليا فيه دعابة، فبلغ ذلك عليا فكأنه قد تأذى من قوله و قال: عجبا 

القول البن النابغة: يزعم الهل الشام أن فى دعابة، و انى امرؤ تلعابة. اعافس و امارس: لقد قال باطال، و نطق كاذبا، و شر 

الكذب. انه ليقولون فيكذب، و يسأل فيخلف، و يسأل فيبخل، و يخون العهد و يقطع االل. فاذا كان عند الحرب فاى زاجر 

و آمر هو؟ ما لم تأخذ السيوف مأخذها. فاذا كان ذلك: كان اكبر مكيدته ان يمنح القرم سبته، اما و اللّه انى ليمنعنى من 

 .. سخن عمر باطل شد به قول على «3» 3من قول الحق نسيان اآلخرة اللعب ذكر الموت، و انه ليمنعه

جواب آخر، متواتر شد يا شبيه به متواتر كه على دائما تظلم كردى از دست ايشان و مطابقت حق كردى و به زبان فصيح 

م، و همچنين در از بيعت تقاعد كرد شش ماه به زعم خص  بر ايشان اعتراض كردى و ايراد تمام از ابو بكر چنان كه

روزگار عثمان با ايشان مطالبت حق كردى، و شكايت او از ايشان بر حق بود يا باطل اگر بر حق نبود چرا صحابه احتجاج 

نكردند و برهان حجج بر وى ايراد نكردند تا او نيز خاموش شدى و معلوم گشتى كه وى صاحب حق نيست و اجماع 

                                                 
1
 فال تجعل على نفسك سبيال اين است: راهى بر عليه خود قرار نده، به عبارت ديگر كارى بر ضد خود نكنمعانى صحيح .  
2
 299/ 294/ 16و بحار االنوار  194 -192/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 221/ 33و بحار االنوار  84نهج البالغه خطبه .  
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ه قول اتفاق را اعتبار عظيم نهد، و مع هذا عصمت و طهارت او خود وى را حاصل آمدى زيرا كه مثل على را شايد ك

مانع شدى از طلب كردن چيزى كه وى را در آنجا حقى نيست و اگر صاحب حق بود پس صحابه كه به انصاف و به 

بودندى و شرع كردندى و طريق راستى نگاهداشتندى چرا حق به وى ندادند و مدد وى نكردند تا در دنيا مستحق مدح 

 در آخرت مستحق ثواب.

در جامع العلوم كه از تصانيف قدوة الحفاظ ابو عبد اللّه محمد بن معمر بن الفاخر القريشى است در حديث الخامس و 

الثلثين از مسند براء از روايت بخارى آمد كه عن زهير عالوه المسيب: عن أبيه قال. قلت البراء بن عازب طوبى لك. 

ه عنه و بايع تحت الشجرة. قال: يا بن اخى انك ال تدرى ما احدثناه بعده. يعنى گفتم مر براء بن عازب انت ممن رضى اللّ

را كه خوشا حال تو توئى از كسانى كه خداى راضى شد از ايشان و بيعت كردند در تحت شجره گفت اى پسر برادر من 

 تر نباشد و نشايد. ن حديث گواهى عادلدانى ما چها پيدا كرديم بعد از او. پس از اي به درستى كه نمى

( در واليت دامغان يكى از علماى وقت بر طريق عتب و تقريع گفت بعد از آنكه 656در سنه ست و خمسين و ستمائة )

اعتقاد داعى مسلمانان مصنف اين كتاب الحسن بن على المازندرانى وى را معلوم شده بود كه جمعى چندين سال باشد 

و از ايشان هيچ ضررى به شما و آباء و اجداد شما نرسيده باشد چرا از افعال ايشان بيزارى بايد كرد. كه گذشته باشند 

داعى مسلمانان به جواب گفت كه پيران هفتادساله را چرا كارى بايد كردن كه بعد از ششصد و پنجاه و پنج سال جوانان 

شد در وقت شنيدن ايراد بر وى، و دليل بر اين كالم حديث ساله از افعال ايشان بيزارى كنند. آن سائل مقرع خاموش  سى

 براء بن عازب است كه اين ساعت نوشته شد از روايت بخارى و ابن معمر قريشى.

  * )حدیث(* بهترین امت پس از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

رسول اللّه. ان خير هذه االمة بعد  دعن البخارى كما ورد فى جامع العلوم عن عبد اللّه بن عمر: قال كنا نتحدث على عه

كرديم در زمان رسول خداى به اين كه بهترين اين امت بعد از  . گفت ما حكايت مى«1» 1 نبيها ابو بكر، ثم عمر ثم عثمان

 پيغمبر ابو بكر است پس عمر پس عثمان.

لوم از ابن مردويه از مشايخ عن ابن جواب، حافظ ابو عبد اللّه محمد بن معمر القريشى من علماء اصفهان صاحب جامع الع

. گفت رسول خداى گفت على «2» 2على خير البشر، من ابى فقد كفر واثله عن حذيفه روايت كند قال: قال رسول اللّه 

 بهترين مردم است هر كه ابا كند و منكر شود كافر بود.

                                                 
1
 مناقب عثمان با تفاوت اندكباب  3697باب مناقب ابو بكر و ح  3655صحيح بخارى ح .  
2
 444/ 9و الغدير  7 -6/ 38و بحار االنوار  82/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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. فقال اشهدك اليوم ان عليا بن ابى طالب خيرهم، و عن ابن مردويه الى سلمان. قال: رآنى رسول اللّه فنادانى، فقلك لبيك

گيريم امروز اينكه  ، سلمان گفت كه رسول خداى مرا بديد و بخواند گفتم لبيك پس گفت ترا بگواهى مى«3» 1 و افضلهم

 على بن ابى طالب بهترين امت و فاضلترين ايشان است.

: لى ما جاء بك يا جهنى فى هذا الوقت. قال قلت امر عرض بهذا االسناد عن عقبة بن عامر قال: أتيت النبى ظهيرة فقال

و ما ذاك يا جهنى. قال قلت يا رسول اللّه. ما تقول فى هؤالء القوم الذين يقاتلون معك. منهم من  لى. قال رسول اللّه 

اتبعوا  اه. فقال يقول ابو بكر خير هذه االمة من بعدك و منهم من يقول عمر خير هذه االمة من بعدك فان حدث بك اتبن

من اختاره اللّه من بعدى و من اشتق له اسما من اسمائه و من زوجه اللّه ابنتى من عنده و من و كل به مالئكة يقاتلون مع 

 .«4» 2 عدوه قلت و من هو يا رسول اللّه قال على بن ابى طالب

 ت بالناس.عن ابى بكر بن مردويه الى اسحاق عن الحارث، قال قال على: نحن اهل البي

حيا لم نقس له بالناس.  فقام رجل فاتى عبد اللّه بن عباس فاخبره بذلك. فقال ابن عباس: صدق على او ليس كان النبى 

 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ :فقال ابن عباس: نزلت هذه اآلية فى على ابن ابى طالب 

 .«5»3 (6بينه )

اى جهنى در اين وقت گفت گفتم  عقبة بن عامر گفت به نزديك پيغمبر رفتم ميانه روزى پس به من گفته به چه كار آمده

گوئى در باب اين قوم كه در  جهنى گفتم اى رسول خداى چه مى  گفت آن كار كدام است اى پيامبرمرا كارى پيش آمد 

گويند عمر بهترين  گويند ابو بكر بهترين اين امت است بعد از تو و بعضى مى ن مىكنند بعضى از ايشا خدمت تو قتال مى

اى پيش آيد ما پيروى آن كنيم پس رسول خداى گفت پيروى كنيد كسى را كه  امت است بعد از تو اگر تو را حادثه

و كسى كه خداى تعالى خداى او را برگزيده بعد از من و آن كس را كه اشتقاق كرده براى او اسمى از اسماء خود 

تزويج كرده به او دختر مرا از نزد خود و كسى را كه موكل ساخت به او مالئكه را تا با دشمنان او حرب كنند گفتم 

 كيست او اى رسول خدا. گفت على بن أبی طالب.

ل بيتيم در ميان و از ابو بكر بن مردويه روايت است كه از اسحاق روايت كرده و وى از حارث گفت كه على گفت ما اه

مردم پس مردى بخاست و به نزديك عبد اللّه بن عباس رفت و او را از اين سخن خبر داد عبد اللّه گفت راست گفت 

كرديم پس گفت اين آية در شأن على بن ابى  على آيا على نبود كه پيغمبر زنده بود ما او را به ساير مردم قياس نمى

                                                 
1
 11/ 38بحار االنوار .  
2
 سند اين روايت را پيدا نكرديم.  
3
 8/ 38و  384/ 25... ال نقاس بالناس ... و بحار االنوار  84/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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اآلية يعنى بدرستى آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند آنانند بهترين « ان الذين آمنوا»نازل شد  طالب 

 خاليق.

عماد بن شفرويه در بعض تصانيف خويش ذكر كرد: عن شيخ المدنى القريشى صاحب جامع العلوم عن ابن مردويه عن 

ن قبل ان يخلق آدم باربعة عشر قال: كنت انا و على نورا بين يدى اللّه م عن رسول اللّه  الباقر عن آبائه عن على 

الف عام. فلما خلق اللّه آدم سلك ذلك النور فى االصالب. فلم يزل ينقله من صلب الى صلب آخر حتى اقره صلب عبد 

المطلب. ثم اخرجه من صلب عبد المطلب و يقسمه قسمين فصير قسما فى صلب عبد اللّه و قسما فى صلب ابى طالب. 

 .«1»   1ه لحمى و دمه دمى، فمن احبه فاحبنى، و من يبغضه فيبغضنى و ابغضهفعلى منى و انا منه. لحم

گفت كه بودم من و على نورى در پيش خداى پيش از آنكه آدم آفريده شود به چهارده هزار سال چون آدم را خدا 

بد المطلب قرار بيافريد آن نور را در اصالب روان ساخت پس هميشه نقل كردى از پشتى به پشتى ديگر تا در صلب ع

صلب ابى  گرفت. باز از صلب عبد المطلب بيرون آورد و دو قسمت كرد پس قسمتى در صلب عبد اللّه نهاد و قسمتى در

طالب پس على از من است و من از او. گوشت او گوشت من است و خون او خون من است پس هر كه دوست داشت 

دارد مرا و من او  دارم و هر كه دشمن داشت او را پس دشمن مى دارد و من او را دوست مى على را پس مرا دوست مى

 دارم. و مانند اين حديث در بخارى است مگر رشد ليكن فائده نيز مزيد شد. را دشمن مى

عماد الدين در كتاب تناقضات اخبار بخارى آورد در حديث دوازدهم و همچنين در مصابيح آمد. عن جابر بن سمره قال 

قال ال يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى اثنى عشر خليفة فقال كلمة، فقلت ألبی ما قال رسول اللّه.   سمعت رسول اللّه

. گفت شنيدم كه رسول خداى گفت هميشه اين دين عزيز و بلند مرتبه باشد به دوازده «1» 2  قال قال: كلهم من قريش

 ت گفت كه فرمود همه ايشان از قريش باشند.چه گف پيامبرخليفه پس كلمه ديگر گفت از پدر خود پرسيدم كه 

و عماد مخالف بوده و دليل بر اين آنكه در حديث دوازدهم معاويه و عمرو بن عبد العزيز را از جمله خلفاء نهاد و امام 

د كر حسن و امام حسين را در ميان خلفاء ذكر نكرد و گفت از جمله خلفاء نيستند، و چون هم در حديث ذكر ائمه شيعه مى

گفت: و اما تعيين الشيعة الئمة اثنى عشر فانه تحكم محض لم يخرج من آل و لم ينقض من غبار غل الخراجهم من 

الخالفة الخلفاء الثالثة: گفت اما تعيين شيعه ائمه اثنى عشر را پس آن تحكم محض است كه بيرون نيامده از علت و فساد 

اند از خالفت خلفاء ثالثه را، تا معلوم شود كه وى حنفى مذهب بود  و شسته نشد از غبار كينه چه ايشان بيرون كرده

 چون معتزليان خوارزم پس كالم حجت باشد.

                                                 
1
 مختصرا 203/ 1مختصرا و فضائل الخمسة  117/ 9شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  83/ 40و  33/ 35بحار االنوار .  
2
 266/ 36و بحار االنوار  352/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
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يقول: ليلة اسرى  انه قال سمعت رسول اللّه  .و او در اين حديث روايت كرده عن ابى سلمان الراعى عن رسول اللّه 

زل اليه من ربه، فقلت و المؤمنون، قال صدقت يا محمد من خلفت فى الى السماء قال الجليل جل جالله، آمن الرسول بما ان

 امتك، قلت خيرها، قال: على بن ابى طالب، قلت نعم يا رب.

قال: يا محمد انى اطلعت على االرض اطالعا فاخترتك منها فشققت لك اسما من اسمائى. فال اذكر فى موقع اال ذكرت 

 الثانية فاخترت منها عليا، و شققت له اسما من اسمائى فانا اال على و هو على. معى فانى المحمود و انت محمد. ثم اطلعت

يا محمد انى خلقتك و خلقت عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و االئمة من ولده و من سنح نور من نورى، و عرضت 

 كان عندي من الكافرين.واليتكم على اهل السموات و اهل االرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، و من جحدها 

  يا محمد لو ان عبدا من عبيدى عبدنى، ثم ينقطع يصير كالشن البالى اتانى جاهدا لواليتكم، ما غفرت له حتى يقر بواليتكم

يا محمد تحب ان تراهم. قلت نعم يا رب. فقال لى التفت عن يمين العرش، فالتفت فاذا بعلى، و فاطمة، و الحسن، و الحسين 

لحسين، محمد بن على، و جعفر بن محمد، و موسى بن جعفر، و على بن موسى، و محمد بن على، و على بن و على بن ا

محمد، و الحسن بن على و محمد بن الحسن المهدى فى ضحضاح من نور قائم يصلون و هو فى وسطهم. يعنى المهدى 

ى و جاللى انه الحجة الواجبة ألوليائى كانه كوكب درى، فقال يا محمد هؤالء الحجج و هو الباهر من عترتك، و عزت

 .«1»  1المنتقم باعدائى

آمن الرسول »گفت شبى كه مرا به آسمان بردند خداى جليل جل جالله به من گفت  گفت شنيدم از رسول خداى كه مى

يز. گفت راست به آنچه نازل شد به او از پروردگار او. پس گفتم و مؤمنان ن پيامبرايمان آورد « بما انزل اليه من ربه

 گفتى اى محمد كه را خليفه كردى بر امت خود. گفتم بهترين امت را. گفت على بن ابى طالب. گفت آرى پروردگار من.

كردنى پس تو را برگزيدم از اهل زمين پس گرفتم براى تو  گفت اى محمد به درستى كه توجه كردم بر روى زمين توجه

م در هيچ موضعى مگر آنكه تو نيز با من مذكور شوى پس منم محمود و تو اسمى از اسماء خود را پس من مذكور نشو

محمد باز توجه ديگر كردم دوم بار پس برگزيدم از اهل زمين على را و براى او اسمى از اسماء خود گرفتم پس من 

 ام و او على. اعلى

اند  ن را و ائمه را كه از اوالد حسيناى محمد به درستى كه من آفريدم تو را و آفريدم على را و فاطمه و حسن و حسي

ها و اهل زمين پس هر كه قبول كرد او نزد من از  اى نور از نور خود و عرض كردم دوستى شما را بر اهل آسمان از پاره

 انكار كرد او نزد من از جمله كافران است.  جمله مؤمنان است و هر كه

                                                 
1
 ىچاپ جديد سه جلد 198/ 1و منتخب االثر صافى  216/ 36و بحار االنوار  95/ 1خوارزمى  و مقتل الحسين  586/ 1تفسير برهان .  



 187 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

تا بريده شود و چون دندان پوسيده گردد پس به نزديك من آيد و او اى از بندگان من بندگى كند مرا  اى محمد اگر بنده

 منكر واليت شما باشد او را نيامرزم تا آنكه اقرار به واليت شما كند.

خواهى كه آن ائمه را ببينى گفتم آرى اى پروردگار. پس به من گفت كه التفات به جانب راست عرش كن.  اى محمد مى

و حسن، و حسين، و على بن الحسين، و محمد بن على، و جعفر بن محمد، و موسى بن پس نظر كردم على، و فاطمه، 

جعفر، و على بن موسى، و محمد بن على، و على بن محمد، و حسن بن على، و محمد بن الحسن مهدى در ميان ساقى از 

است درخشان پس گفت اى  اى كردند و او در ميان ايشان بود يعنى مهدى كه پنداشتى كه ستاره نور ايستاده نماز مى

هاى من و اوست غالب عترت تو به عزت و جالل من سوگند كه اوست حجة واجبه مر دوستان مرا  محمد اينانند حجت

 كشنده از دشمنان من. انتقام

و اذا  و در عقب اين حديث روايت كرد: عن سليم بن قيس الهاللى، عن سلمان المحمدى قال: دخلت على النبى 

على على فخذه، و هو يقبل عينيه و يلثم فاه، و يقول: انت سيد بن السيد ابو السادة، انت امام بن االمام ابو الحسين بن 

 «1» 1 االئمة، انت حجة بن الحجة ابو الحجج، تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم.

وسه بر چشم ب و در آن وقت حسين بن على بر ران مبارك وى بود و حضرت رسول  گفت داخل شدم بر پيغمبر 

گفتى توئى مهتر پسر مهتر پدر مهتران توئى پيشوا پسر پيشوا پدر امامان،  وى دادى و دهن بر دهن وى نهادى و مى

 ( است از صلب تو كه نهم ايشان قائم ايشان است.9توئى حجة پسر حجة پدر حجتها كه عدد ايشان )

عموا انهم الراسخون فى العلم دوننا كذبوا علينا ان رفعنا اللّه و و هم او گفت روايت: عن امير المؤمنين انه قال: ان الذين ز

وضعهم، و اعطانا و حرمهم، و ادخلنا و اخرجهم بنا يستتعطى الهدى و يستجلى العمى، ان االئمة من قريش غرسوا فى هذا 

ت از امير المؤمنين كه تصلح االمامة على سواهم به و ال تصلحوا الوالة من غيرهم. روايت اس «2»2 البطن من هاشم ال

دروغ بستند بر ما. اگر خداى ما را بردارد و  گفت بدرستى كه آنان كه گمان بردند كه ايشانند راسخان در علم نه ما بهتان

شود  و ايشان را بيندازد، و ببخشد ما را و محروم كند ايشان را، و ما را داخل كند و ايشان را بيرون كند، بما يافته مى

اند نشاندند در اين بطن از هاشم صالح نيست امامت  يابد كورى. بدرستى كه امامان از قريش به ما جال مى راه راست و

بر غير ايشان و صالح نيستند واليان حكم از غير ايشان. اين جمله اخبار داللت دارد كه خير الخلق بعد رسول اللّه على 

 بود. 

                                                 
1
 78/ 4چاپ دليل ما و مناقب ابن شهر آشوب  461كتاب سليم بن قيس هاللى .  
2
 40/ 38و بحار االنوار  144نهج البالغه خطبه .  
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و فضائله، انى ال  بن عباس: قال رجل: يا بن عباس ما اكثر مناقب على ابو لعلماء الحافظ الهمدانى روايت كرد الى ا

. يعنى مردى گفت يا ابن عباس چه بسيار «1» 1 حسبها ثلثة آالف، فقال ابن عباس: اوال تقول: آنها الى ثلثين الفا اقرب

گويى كه  ت چرا نمىبرم كه سه هزار باشد. پس ابن عباس گف است مناقب و فضائل على بن ابى طالب من گمان مى

 هرآينه تا بسى هزار نزديك است.

  2حافظ مدنى روايت كرد: عن احمد بن حنبل انه قال: ما جاء الحد من اصحاب رسول اللّه من الفضائل، ما جاء لعلى 

گويند كه در  . احمد حنبل گفت نيامد براى هيچ يك از اصحاب رسول خداى از فضائل آنچه آمد براى على «2»

 ، فقال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة، قد دخل على فسلم و صعدآمد از ابن مسعود: كنا جلوسا عند النبى صحاح 
پس گفت درآيد بر شما مردى از اهل بهشت پس درآمد على و سالم كرد و  . ما نشسته بوديم به نزديك پيغمبر «3»3

. يعنى على «4»4 ل اللّه: على اخى فى الدنيا و اآلخرةباال رفت، و در صحاح است از مسند عبد اللّه عمر قال قال رسو

 برادر من است در دنيا و آخرت.

جواب، مخالف روايت كند عن ابن هريرة، قال: ابنا العاص مؤمنان، عمرو، و هشام، و فى رواية اخرى اسلم الناس، و آمن 

ترين  شام، و در روايت ديگر است مسلماناند عمرو بن عاص و ه . يعنى دو پسر عاص دو مؤمن«5»  5الناس، ابنا العاص

 اند. ترين مردم دو پسر عاص مردم و مؤمن

اين حديث مناقص است هم به حديث ابو هريره از روايت مخالف قال قال رسول اللّه رأيت فى النوم بنى الحكم، او بنى 

 العاص، ينزون على منبرى كما ينزوا القردة و الخنازير.

. گفت كه رسول خداى گفت كه در «1»  6ا رئى رسول اللّه مستجمعا متبسما بعد ذلك حتى ماتقال: فاصبح كالمتغيظ، فم

ها گفت پس صباح  ها و خوك جستند چون جستن ميمون خواب ديدم بنى الحكم را يا بنى العاص را كه بر منبر من مى

كفته و خندان تا بمرد. ال شك كه اگر را ش پيامبربيامد چون مرد خشم گرفته و پس از آن روايت نكردند كه ديده باشند 

كه خاندان عصمت و طهارت است هشتاد سال  پيامبرمؤمن بودندى مسلمانان از شر ايشان ايمن بودندى خاصه خاندان 

 در شرق، و غرب ناسزا با ايشان گفتند.

 * )حديث(*
                                                 

1
 330/ 8 بنا به نقل موسوعه امام على  363/ 1و ينابيع المودة  33مناقب خوارزمى ص .  
2
 200/ 1فضائل الخمسة و  باب مناقب امير المؤمنين  4628مستدرك الصحيحين ح .  
3
 با الفاظ مختلف و متفاوت با متن 110 -109/ 3فضائل الخمسة .  
4
 ... انت اخى ... 345و  336/ 38و بحار االنوار  211/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
5
 ناس و آمن الناس را نداردالبته اسلم ال 5961مناقب عمر و عاص ح  2418و باب  5101مناقب هشام بن عاص ح  2036مستدرك الصحيحين باب .  
6
 .و الميزان هر دو به نقل كتابى به نام فضيلة الحسين  576/ 4تفسير برهان .  
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اقنتى و فى رواية بين سحرى و نحرى و در جامع العلوم آمد از مسند: عائشة قالت قبض رسول اللّه و انه بين حاقنتى و ذ

و فى رواية آنها قالت ما اغبط احدا يهون عليه الموت بعد  ال اكره شدة الموت الحد بعد الذي رأيت من رسول اللّه 

 .«2»  1الذي رايت من شدة موت النبى

و در روايت ديگر بر عايشه گفت كه قبض روح رسول خداى كردند در حالى كه سر او بر زانوى من و دهن من بود، 

و در روايت ديگر چنين است كه گفت  .دارم سختى مرگ را بعد از آنچه ديدم از رسول اللّه  شكم من و مكروه نمى

 عايشه چه فايده برد كسى كه آسان شود بر او مرگ بعد از آنكه ديدم سختى مرگ پيغمبر را.

لذي تحلف به ام سلمة ان اقرب الناس عهدا برسول اللّه على، جواب، هم در جامع العلوم است از مسند ام سلمه قالت: و ا

ثلث مرات، فجاء قبل طلوع الشمس، فلما ان  و لما كان غداة قبض رسول اللّه و كان فى حاجة، فجعل يقول: جاء على 

على و كان  عرفنا ان له اليه حاجة خرجنا من البيت و كنت فى آخر من البيت، ثم جلست ادناهن من الباب قالت فاجلسه

 .«3» 2 آخر الناس به عهدا، جعل يساره و يناجيه

ترين مردم از روى عهد بر رسول خداى على بود و چون  خورد به آن ام سلمه اين است كه نزديك كه گفت سوگند مى

ز گفت على آمد سه بار كه: على درآمد پيش ا واقع شد و او را حاجتى به على بود پس مى پيامبرصباح شد قبض روح 

طلوع آفتاب پس چون ما دانستيم كه حضرت را به على حاجت است از خانه بيرون رفتيم و آخر كسى كه بيرون رفت از 

خانه من بودم پس نشستم در جائى كه از زنان ديگر نزديكتر بودم از در گفت على را بنشانيد و على آخرين مردم بود 

 كرد. نشانيد و على با وى مناجات مىاز روى عهد كه او را در پهلوى چپ خود ب پيامبربه 

و هو فى بيتى لما حضره الموت ادعوا الى حبيبى، فدعوت ابا بكر  عن ابن مردويه، عن عائشة، قالت، قال رسول اللّه 

، فو فنظر اليه رسول اللّه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا الى حبيبى ويلكم، فقلت ويلكم ادعوا له على بن أبی طالب 

 .«1»  3يريد غيره لما راه فرج الثوب الذي كان عليه ثم ادخله فيه، فلم يزل يناجيه حتى قبض و يده عليه اللّه ما

ابن مردويه از عايشه روايت كند كه رسول خداى گفت در حالى كه در خانه من بود چون مرگ حاضر شد او را گفت 

ى نظر كرد رسول خداى و باز سر خود بنهاد و گفت بخوانيد به سوى من دوست مرا پس من ابا بكر را بخواندم پس به و

حبيب مرا به سوى من بخوانيد واى بر شما. پس گفتم واى بر شما بخوانيد براى او على بن أبی طالب را كه به خدا كه به 

ن خواهد پس چون على را بديد بگشود جامه را كه بر او بود و على را داخل آن جامه ساخت و زما غير او كسى را نمى

 دراز با وى راز گفت تا اينكه قبض روح شد و دست بر وى بود.
                                                 

1
 كه البته قسمت دوم حديث را ندارد 4446صحيح بخارى كتاب المغازى باب مرض النبى )ص( و وفاته ح .  
2
 4726مناقب امير المؤمنين ح  1844لصحيحين باب و مستدرك ا 473/ 22و بحار االنوار  293/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 473/ 22و بحار االنوار  293/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
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كان جالسا و ظهره الى صدر عائشة فهى  و روى ابن مردويه ايضا قال: لما كان اليوم الذي توفى فيه رسول اللّه 

مر، قام مسنده و الناس مجتمعون فى المسجد فقال النبى ادعى الى اخى و صاحبى فدعت عليا، فلما دخل على و رآه ع

ليخرج او يخرج من البيت، فسلمته عائشة حتى وضعت رأسه على المرفقة و قامت، فاخبر نبى اللّه عليا بالف باب يكون 

 .«2» 1 قبل يوم القيمة من كل باب الف باب

و ابو بكر ابن مردويه روايت كرد ايضا كه چون بيامد روزى كه وفات كرد در او رسول خداى نشسته بود و پشت 

مردم در مسجد جمع شده بودند پس پيغمبر خداى گفت  ك او بر سينه عايشه بود گويا حضرت تكيه بر عايشه داد ومبار

اى عايشه بخوان برادر مرا و يار مرا پس عايشه گفت پدر خود را بخواندم به اجازت او پس چون درآمد ديگر باره 

ت بخواندم پدر خود را به اجازت او پس چون عمر پيغمبر گفت بخوان سوى من برادر مرا و صاحب مرا پس حفصه گف

داخل شد و عمر او را  داخل شد پيغمبر گفت بخوان به سوى من برادر مرا و يار مرا پس على را بخواندند چون على 

بديد برخاست كه بيرون رود يا از خانه بدر رود پس عايشه بر وى سالم كرد تا چنانكه بنهاد عايشه سر او را بر بالش 

كيه خود برخاست پس خبر داد پيغمبر خداى على را به هزار باب از علم كه پيش از روز قيامت است كه هر درى هزار ت

 در ديگر بگشاد.

عن ابن مردويه الى االرقم بن سرحيل، عن ابن عباس، قال: ان رسول اللّه لما مرض مرضه الذي توفى فيه، قال: ادعوا الى 

لك ابا بكر يا رسول اللّه قال ادعوه، ثم قالت حفصة اال ندعوا لك عمر. قال ادعوه، ثم قال  عليا، فقالت عائشة، اال ندعوا

ام الفضل اال ندعوا عمك العباس. قال ادعوه فلما حضروه رفع رأسه فلم ير عليا فسكت و لم يتكلم. فقال عمر: قوموا على 

 .«1» 2 النبى فلو كانت له الينا حاجة لذكرها، ففعل ذلك ثلث مرات

كان عند النبى حين حضرته الوفاة. فامره و عهد اليه بما شاء، فلما كان زمان عمر  و كذلك روى عن جابر: ان عليا 

جاء كعب االحبار، و نحن جلوس عند عمر. فقال: يا امير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم به نبيكم. قال سل عليا. قال اين هو؟ 

 قال ها هو ذا فسأله.

ى فوضع رأسه على منكبى. فقال: الصالة الصالة. قال كعب: ذلك آخر عهد االنبياء و به امروا و عليه بعثوا. قال: اسندته ال

قال فمن غسله! قال سل عليا. فلما سأله. قال: كنت غسلته و كان عباس جالسا. و كان اسامة بن زيد و شقرى مولى رسول 

 .«2» 3اللّه يختلفان بالماء

                                                 
1
   به نقل خصال شيخ صدوق با اندك اختالف 461/ 22بحار االنوار  . 
2
 293/ 1مناقب اب شهر آشوب .  
3
 82نقل كتاب سياهترين هفته تاريخ بنا به  55/ 4چاپ ليدن و كنز العمال  51/ 2طبقات ابن سعد قسمت دوم .  
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انى لم ارد على اللّه و ال على رسوله ساعة قط. و  قد علم المستحفظون من اصحاب محمد : و لو بهذا افتخر على 

لقد واسيته بنفسى فى المواطن التى ينكص فيها االبطال و يتأخر فيها االقدام. نجدة اكرمنى اللّه بها، و لقد قبض رسول 

جهى، و لقد وليت غسله و المالئكة اعوانى اللّه، و ان رأسه على صدرى و لقد سالت نفسه فى كفى. فأمررتها على و

الدار و االفنية. مأل يهبط و مأل يعرج، و ما فارقت سمعى هينمة منهم يصلون عليه حتى و اريناه فى ضريحه. فمن   فضجت

 .«1» 1 ذا احق به منى حيا و ميتا

ه سوى من على را پس گفت به درستى كه رسول خداى چون مريض شد به مرضى كه در او فوت شده گفت بخوانيد ب

عايشه گفت آيا بخوانيم براى تو ابو بكر را اى رسول خداى گفت بخوانيد پس حفصه گفت آيا بخوانيم براى تو عمر را 

گفت بخوانيد پس مادر فضل گفت آيا بخوانيم عم تو عباس را گفت بخوانيد پس چون ايشان حاضر شدند سر خود 

خن نكرد پس عمر گفت برخيزيد از پيش پيغمبر اگر او را به ما حاجتى برداشت پس على را نديد پس ساكت شد و س

 بودى بگفتى پس سه بار همچنين كرد.

بود در وقتى كه حاضر شد او را وفات پس امر كرد او را  نزد پيغمبر  اند از جابر كه على  و همچنين روايت كرده

الحبار بيامد و ما نشسته بوديم به نزد عمر. پس و عهد كرد به سوى او هرچه خواست پس چون زمان عمر شد كعب ا

كعب گفت: يا امير المؤمنين چيست آن كالم كه آخرين سخنان پيغمبر شماست. گفت از على بپرس. گفت على كجاست 

« الصالة الصالة»گفت اين است على. پس از وى پرسيد. گفت به من تكيه كرد و سر خود را بر دوش من نهاد پس گفت 

است كه اقامت نماز كنيد و او را معظم داريد. پس كعب گفت اين است آخر عهد جميع پيغمبران و همه با اين يعنى بر شم

امر كردند و بر اين انگيخته شدند. گفت پس كيست كه او را غسل داد. گفت از على بپرس. پس پرسيد على گفت من 

د كرده رسول خداى بود به آوردن آب آمد و رفت شستم و عباس نشسته بود و اسامة بن زيد و شقرى كه آزا وى را مى

 كردند. مى

كرد و به تحقيق كه دانستند مستحفظان اصحاب محمد كه من رد نكردم بر خدا و رسول او ساعتى  و باين على فخر مى

هرگز، و به تحقيق كه مواساة و پيروى كردم با وى به نفس خود در مواضع بسيار كه مردم شجاع در آن مواضع فرو 

ها واپس نهادند براه راستى كه خداى مرا به آن اكرام كرد، و به تحقيق كه آب دهن او بر كف دست من  شكستند و قدم

بريخت پس من او را بر روى خود ماليدم، به تحقيق كه مباشر غسل او شدم و فرشتگان معاون من بودند پس فرياد و 

رفتند و من جدا  آمدند و گروهى به آسمان مى مالئكه فرود مىآواز پر شد از فرشتگان در سرا، و خانه كه گروهى از 

                                                 
1
 319/ 38و بحار االنوار  197نهج البالغه خطبه .  
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فرستادند بر پيغمبر تا وقتى كه پوشيديم او را در قبر او پس كيست  كه صالة مى  نساختم گوش خود را در لحظه از ايشان

 .پيامبرسزاوارتر از من در زندگى و مردگى 

صالحيت ام سلمه زايد بود بر صالحيت عايشه زيرا كه ام حديث عايشه متعارض است به حديث ام سلمه با وجود آنكه 

( بود يعنى قرار گيريد در 33)احزاب   وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى سلمه از جمله مخدرات:

 خانهاى خود و خود را ميارائيد چون آراستن زمان جاهليت.

 آية عمل نكرد و عاصيه شد. اول، و عايشه بدين

و دوم، آنكه عايشه به زعم خصم ياغيه شد به سبب خروج بر على و ام سلمه نه چنين بود با وجود آنكه عادت چنين 

 پيامبرباشد كه چون مردان را عمر به آخر رسد معالجه كار او هم مردان كنند خاصه در اين صورت چون عايشه را از 

ده باشد زيرا كه ارث به زوجيت ثابت شود و ارث منتفى است كه مسبب است پس سبب نيز ميراث نبود زوجيت نيز نبو

 نباشد پس عايشه آنجا نتوان بودن.

عن الخير، و كنت أساله  جواب، بخارى گويد: ابو ادريس سمع حذيفة بن اليمانى. يقول: كان الناس يسألون رسول اللّه 

للّه انا كنا فى جاهلية و شر فنجانا اللّه بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ عن الشر مخافة ان يدركنى. فقلت يا رسول ا

قال نعم، و قلت: و هل بعد ذلك الشر من الخير؟ قال نعم. و فيه دخن، قلت و ما دخنه، قال قوم يهدون بغير هدى تعرف 

ن اجابهم اليها فذاق فيها، قلت يا رسول منهم و تنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم، دعاة الى ابواب جهنم م

صفهم لنا، قال هم من جلدتنا و يتكلمون بالسنتنا، قلت فما تأمرنى ان ادركنى ذلك. قال الزم جماعة المسلمين و  اللّه 

امامهم. قلت و ان لم يكن جماعة و االمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها و لو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت و 

 .«1»1  نت على ذلكا

 فذكر الفتن حتى ذكر فتنة االحالس، فقال قائل يا رسول اللّه  و فى رواية عبد اللّه بن عمر قال كنا عند رسول اللّه 

و ما فتنة االحالس، قال هى هذب و حرب، ثم فتنة الشرار دخنها من تحت قدمى رجل من اهل بيتى. يزعم انه منى و ليس 

منقول. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهماء، ال تدع احدا من هذه االمة إلّا ال  منى انما اوليائى

 .«1»2 لطيمة

از خير و من از شر از   پيامبركردند از  گفت كه مردم سؤال مى ابو ادريس گفت كه شنيدم از حذيفه بن يمانى كه مى

ما بوديم در كفر و بدى پس خداى ما را نجات داد به اين نيكى   ترس آنكه مبادا مرا دريابد پس گفتم يا رسول اللّه

                                                 
1
 با كمى اختالف 1847و صحيح مسلم كتاب االمارة ح  159/ 7و الغدير  7084صحيح بخارى كتاب الفتن ح .  
2
 با اندكى تفاوت 8489و مستدرك الصحيحين كتاب الفتن ح  306/ 5التاج الجامع لالصول .  
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كه در اسالم است آيا بعد از اين خير هيچ شرى باشد. گفت آرى، گفتم آيا بعد از آن هيچ خيرى باشد گفت آرى و در آن 

بعضى نامشروع. خير تيرگى نيز باشد. گفتم آن تيرگى چه باشد، گفت قومى رهنمائى كنند به غير راه بعضى مشروع و 

گفتم آيا بعد از آن خير هيچ بدى باشد گفت آرى خوانندگان طرف درهاى جهنم هر كه اجابت كرد ايشان را پس بچشد 

كنند به زبان ما  در آن گفتم يا رسول اللّه ايشان را صفت كن براى ما. گفت ايشان از قبيله مااند يعنى قريش و سخن مى

رمائى ما را اگر دريابد آن بدى ما را. گفت مالزم شو جماعت مسلمانان را و امام ف يعنى به ظاهر شرع. گفتم چه مى

گير از همه شان و اگر چه به دندان  ها كناره ايشان را. گفتم اگر امام نباشد و جماعت نباشد چه كنم. گفت از آن فرقه

 گيرى بيخ درخت را تا آن دريابد ترا مرگ و تو بر آن باشى.

جامع العلوم ايراد كرد و گفت: قوله فتنة االخالس شبها بالخليس لظلمتها أو لركودها و دوامها، و  و محمد بن معمر در

 الورك و ال يستقر على ضلع فكأنه جعله مثال. فيمن ليس له الملك و االستقالل به.

به زمان اداى  اشارت است« فهل بعد هذا الخير»گويد  و مصنف اين كتاب الحسن بن على بن محمد بن الحسن طبرى مى

اشارت است به زمان خلفاى ثلث كه جمله شر عترت بود و ايذاى « من شر»در ميان خلق، و قوله  پيامبروحى و وجود 

و قوله و فيه  اشارت است به زمان واليت على « و هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم»مؤمنان و فتنه عام، و قوله 

و هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال » و بغى او بر امام زمان امير المؤمنين  دخن اشارت است به معاويه و محاربه او

هم من »اشارت است به زمان ملوك بنى اميه و عباسيان، و قوله « نعم. دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم اليها فذاق فيها

قوله جماعة المسلمين و  لك، واهل جلدتنا، يعنى من قريش و يتكلمون بالستنا يعنى يتمسكون بظاهر شرعنا نظاما للم

« امامهم. يعنى التابعين الهل البيت عليهم السّالم انى تارك فيكم الثقلين. كتاب اللّه و عترتى، و قوله تلك الفرق كلها

 .اشارت است به زمان غيبت قائم 

در كتاب التناقض  عماد الدين شفروه اين را شرحى كرده است سخت فاحش دور از عقل و نقل در باب حديث سابع عشر

و « فويل له يوم القيمة»كرده ترك ذكر آن كردم. اگر از سر اعتماد گفته است  پيامبرو از بهر ركاكت معنى افتراها كه بر 

 (.21)انعام  عَلَى اللَّهِ كَذِباً*  مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى و ليكن:« يفوض امره الى اللّه»اگر از براى حفظ جاه و مال گفته است 

در اين باب بيانى لطيف فرموده است در بعضى از خطب كه او راست: ثم انكم معشر العرب  و امير المؤمنين على 

اغراض باليا قد اقتربت فاتقوا سكرات النعمة، و احذروا بوائق النقمة، و تثبتوا فى قتام العشوة و اعوجاج الفتنة، عند طلوع 

ها، و مدار رحاها: تبدأ فى مدارج خفية، و تؤل الى فظاعة جلية، شبابها كشباب جنينها، و ظهور كمينها، و انتصاب قطب

الغالم و آثارها كآثار االسالم. يتنافسون فى دنيا دنية، و يتكالبون على جيفة مريحة و عن قليل يتبرأ التابع من المتبوع، و 
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بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف. القاصمة الرجوف، فتزيغ  القائد من المقود فيتزايلون بالبغضاء و يتالعنون عند اللقاء. ثم يأتى

 قلوب بعد استقامة:

و تضل رجال بعد سالمة، و تختلف االهواء عند هجومها، و تلتبس اآلراء عند نجومها من اشرف لها قصمته، و من سعى 

ر تغيض فيها الحكمة و تنطق فيها حطمته، يتكادمون فيها تكادم الحمر فى العانة قد اضطرب معقود الحبل و عمن وجه االم

فيها الظلمة و تدق رواهل البدو بمسحلها ترضهم بكلكلها، يضيع فى غبارها الوحدان، و يهلك فى طريقها الركبان ترد بمر 

القضاء و تحلب عبيط الدماء تثلم منار الدين و تنقض عقد اليقين، يهرب منها االكياس، و يدبرها االرجاس، مرعاد مبراق، 

 ، و اين را روشن كرد.«1»  1ساق، تقطع فيها االرحام: و يفارق عليها االسالم بريها سقيم و ظاعنها مقيمكاشفة عن 

فقال: اال ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنة بنى امية، فانها فتنة عمياء مظلمة، عمت خطتها، و خصت بليتها، و اصاب البالء 

اللّه لتجدن بنى امية لكم ارباب سوء بعدى كالناب الضروس تعذم بفيها:  من ابصر فيها، و اخطأ البالء من عمى عنها: و ايم

  و تخبط بيدها و تربن برجلها و تمنع درها ال يزالون لكم حتى ال يتركوا منكم اال نافعا لهم او غير ضائر بهم، و ال يزال

مستصحبه ترد عليكم فتنتهم شوهاء بالؤهم حتى ال يكون انتصار احدكم منهم اال كانتصار العبد من ربه، و الصاحب من 

مخشية، و قطعا جاهلية؛ ليس فيها منار هدى، و ال علم يرى، نحن اهل البيت منها بمنجاة، و لسنا فيها بدعاة، ثم يفرجها اللّه 

 عنكم كتفريج االديم، بمن يسومهم خسفا، و يسوقهم عنقا، و يسقيهم بكأس مصبرة، ال يعطيهم اال السيف، و ال يحلسهم اال

الخوف فعند ذلك تود قريش! بالدنيا و ما فيها، لو يروننى مقاما واحدا و لو قدر جزر جزور، القبل منهم، ما اطلب اليوم 

 .«1» 2 بعضه فال يعطونيه

گفتند بينه را و اظهار حجت را و دعوت  و امير المؤمنين آن بود كه رموز و اشارات مى جواب، سنت خدا و رسول 

فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ* أَ يَطْمَعُ كُلُّ  ر را كما قال تعالى:عام را و افاضت خي

 ( و بعضى از اين باب گفته شد.36 -38)معارج   امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

  اللّه علیه و آله * )حدیث(* مرجع مردم پس از پیامبر صلّى

ء فامرها ان ترجع اليه. فقالت: يا رسول اللّه ان جئت و لم اجدك يعنى  فكلمته بشى روايت كنند كه: اتت امرأة النبى 

آمد و چيزى بگفت حضرت آن را امر كرد به   پيامبر. زنى به نزديك «2» 3بالموت: قال: فان لم تجدينى فاتى ابا بكر

ر پس زن گفت يا رسول اللّه اگر بيايم و ترا نيابم يعنى تو فوت شده باشى چه كنم، گفت اگر مرا رجوع او به وى بار ديگ

 نيابى به نزد ابو بكر آئى.

                                                 
1
 ... در نهج البالغه بعد از آثارها كآثار السّالم اينگونه آمده ... يتوارثها الظلمة بالعهود اولهم قائد اآلخر و آخرهم مقتد باولهم ..151نهج البالغه خطبه .  
2
 9و الغارات  93نهج البالغه خطبه .  
3
 و بكرمناقب اب 2386باب مناقب ابو بكر و صحيح مسلم ح  3659صحيح بخارى ح .  
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الجواب، اين باب را جواب گفته شد الّا آنكه اينجا مزيد بر آن آيد نقال عن كتاب المناقضات من المخالف: عن االصبغ 

يقول: عليكم بعلى بن أبی  على و فاطمة عليهما السّالم، فقال سمعت رسول اللّه عن  عن سلمان انه سئل رسول اللّه 

 طالب فانه موليكم فاحبوه، و كبيركم فاتبعوه، و عالمكم فاكرموه و قائدكم الى الجنة فعززوه، و اذا دعاكم.

 .«1» 1 امرنى ربى جلت عظمته  مافاجيبوه، و اذا امركم فاطيعوه، فاحبوه بحبى، و اكرموه بكرامتى، ما قلت لكم فى على اال

در  پيامبرسؤال از على و فاطمه عليهما السّالم، پس گفت شنيدم كه  پيامبراز اصبغ از سلمان روايت است كه گفت از 

جواب گفت بر شماست مالزمت على بن أبی طالب چه به درستى كه او موالى شما است پس دوست داريد او را، و 

يد او را، و او داناى شماست پس اكرام كنيد او را، و كشنده شماست به سوى بهشت پس بزرگ شماست پس پيروى كن

عزيز داريد او را، و هرگاه شما را بخواند اجابت كنيد و هرگاه فرمان دهد شما را پس اطاعت كنيد پس دوست داريد او 

پروردگار من به آن امر كند كه بزرگ را به دوستى من، و اكرام كنيد او را به كرامت من نگفتم در حق على مگر آنكه 

 است بزرگى او را تعالى شأنه.

پس حديث اول به حكم خاص است با شخص خاص در امر خاص و حديث دوم حكم عام است با مالء عام در امور عامه 

م، و امامت چون چنين باشد استدالل ساختن امر عام را بر امر خاص اولى و احق باشد از استدالل به امر خاص بر امر عا

 عام است در اشخاص مكلفان نه خاص به شخصى معين.

 * )حديث(*

ابو بكر گفت آيا نيستم من  .«2»2  ابو سعيد خدرى گويد قال ابو بكر: أ لست احق الناس بها، أ لست اول من اسلم

 سزاوارترين مردم به خالفت، آيا نيستم من اول كسى كه مسلمان شد.

لِيَقْضِیَ اللَّهُ أَمْراً  روايت كرده الى ابى ذر الغفارى قال: لما كان اول يوم فى بيعة لعثمان؟ جواب، صدر االئمه از زمخشرى

( قال ابو ذر: فاجتمع المهاجرون و 44)انفال  مَنْ حَیَّ عَنْ بَيِّنَةٍ  لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى (46)انفال  كانَ مَفْعُولًا

، فنظرت الى ابى محمد عبد الرحمن بن عوف و قد اعتجر بربطة، و قد اختلفوا اذ جاء ابو الحسن بابى االنصار فى المسجد

و قال ان احسن ما ابتدأ به المبتدءون، و  سرّ القوم طرا فانشاء على  و امى قال: فلما ابصروا بابى الحسن على 

بما هو اهله، الحمد للّه المتفرد بدوام البقاء المتوحد بالملك و  نطق به الناطقون، و قال به القائلون، حمد اللّه و ثناء اللّه

 المجد و الثناء، الى ان قال.

                                                 
1
 152/ 38و  112/ 27بحار االنوار .  
2
 به نقل كنز العمال و اسد الغابة 107/ 7الغدير .  
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ان اللّه تعالى يأمرك ان تحب عليا  فأنشدكم باللّه يا معشر المهاجرين و االنصار، ان جبرئيل نزل على النبى، قال: يا محمد

 لوا الهم نعم.و تحب من يحبه، فان اللّه يحب عليا و يحب من يحبه قا

قال: فأنشدكم باللّه هل تعلمون ان رسول اللّه قال: لما اسرى بى الى السماء السابعة رفعه الى رفارف من نور، ثم رفعت 

الى حجب من نور، فوعد النبى الجبار ال اله اال هو اللّه اشياء فلما رجع نادى مناد ينادى من وراء الحجب، نعم االب ابوك 

 خ اخوك على، فاستوص به قال: أ تعلمون معاشر المهاجرين و االنصار كان هذا.ابراهيم، و نعم ال

 فقال: ابو محمد من بينهم يعنى عبد الرحمن بن عوف سمعتها عن رسول اللّه، و اال فصمتا.

 ثم قال: أ تعلمون ان احدا كان يدخل المسجد غيرى جنبا؟ قالوا اللهم ال.

 ب المسجد سدها و ترك بابى؟ قالوا اللهم نعم.قال فأنشدكم باللّه أ تعلمون ان ابوا

قال هل تعلمون انى كنت اذا قاتلت عن يمين رسول اللّه؛ قال انت منى بمنزلة هارون من موسى الّا انه ال نبى بعدى. قالوا 

فقالت هى يا حسن.  قال فهل تعلمون ان الحسن و الحسين حين اخذا عند رسول اللّه جعل رسول اللّه يقول: اللهم نعم.

فاطمة: يا رسول اللّه ان الحسين اصغر و اضعف ركنا منه. فقال لها رسول اللّه أ ال ترضين ان اقول: انا هى يا حسن و يقول 

 جبرئيل هى يا حسين فقالوا اللهم نعم.

 .«1» 1ثم قال: فهل لخلق منكم مثل هذا المنزلة، نحن الصابرون ليقضى اللّه فى هذا البيعة امرا كان مفعوال

خواستند، تا خداى حكم كند كارى را كه كرده شده است، تا  يعنى گفت چون درآمد اول روزى كه براى عثمان بيعت مى

هالك شود هر كه هالك شد از بينه و گواه. ابو ذر گفت پس جمع شدند مهاجران و انصار در مسجد پس من نظر كردم 

سته بود، و مردم اختالف داشتند كه ناگاه ابو الحسن به جانب ابى محمد عبد الرحمن بن عوف كه دستار پى جنگ ب

اين  را بديدند همه قوم بد حال شدند. پس على  درآمد پدر و مادر من فداى او. گفت چون ابو الحسن على 

كلمات انشا كرد و گفت به درستى كه بهتر چيزى كه ابتدا كنند به آن ابتدا كنندگان، و گويا شوند به آن ناطقان، و سخن 

 كنند به آن گويندگان، سپاس خدا و ستايش خداست به آنچه او اهل اوست. شكر مر خداى را كه منفرد است به دوام بقا،

 و يكتا است به سلطنت و بزرگى و ستايش.

پس گفت يا محمد به  دهم شما را اى گروه مهاجرين و انصار كه جبرئيل فرود آمد بر پيغمبر  تا آنكه گفت سوگند مى

دارد چه به  كند ترا كه دوست دار على را دوست دار كسى را كه على را دوست مى خداى تعالى امر مى درستى كه

 دارد. گفتند خدايا آرى. دارد هر كه على را دوست مى درستى كه خدا دوست مى

                                                 
1
 بطور مفصل نقل شده است 145 -137/ 1نهج السعادة .  
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رفع كرد  دانيد كه رسول خدا گفت چون مرا در شب معراج به آسمان هفتم بردند دهم شما را آيا مى پس گفت سوگند مى

به سوى من رفرفها را از نور پس رفع كردند به سوى من حجابها از نور پس وعده داد نبى را جبار كه نيست هيچ 

كرد چه  ها ندا مى معبودى سزاوار پرستش مگر او براى اوست چيزها پس چون برگشت ندا داد نداكننده كه از پس پرده

دانيد اى گروه مهاجر و  ر است برادر تو على اندر زده به او. گفت آيا مىنيكو پدر است پدر تو ابراهيم، و چه نيكو براد

 انصار كه اينچنين بود.

 ام كر شوم. پس ابو محمد گفت از ميان ايشان يعنى عبد الرحمن ابن عوف كه شنيدم اين را از رسول خداى و اگر نشنيده

 جنب غير من گفتند خدايا نه. شد دانيد كه احدى در زمان پيغمبر داخل مسجد نمى پس گفت آيا مى

 دانيد كه درها به جانب مسجد بسته بود و در خانه من گذاشته شد. گفتند خدايا آرى. دهم شما را آيا مى گفت سوگند مى

كردم از جانب راست رسول خداى گفتى تو مرا به منزله هارونى از موسى مگر  دانيد كه من هرگاه قتال مى گفت آيا مى

 پيغمبرى نيست. گفتند خدايا آرى.آنكه بعد از من 

گفت يا حسن  دانيد كه حسن و حسين در وقتى كه يك ديگر را گرفته بودند به نزديك رسول خداى مى گفت آيا مى

تر است در دست و بازو از حسن پس  اينك پاى پس فاطمه گفت اى رسول خداى به درستى حسين خردتر و ضعيف

گويد اينك يا حسين پس گفتند  گويم اينك يا حسن و جبرئيل مى نيستى كه مى گفت مر فاطمه را كه آيا راضى پيامبر

پس گفت هيچ مخلوقى از شما را مثل اين منزلت هست و ما صبركنندگانيم تا خداى حكم كند در اين بيعت  خدايا آرى.

 كارى را كه كرده شده است.

امامت خويش ساخت داللت امامت   م و اين را داللتترم بدين كار براى سبق اسال جواب، كالم ابو بكر كه گفت من اولى

گويد منم، و بالل  گويد من سابقم، و زيد بن حارثه مى بايد كه مجمع عليها باشد و در سبق اسالم خالف است. على مى

 گويد منم. گويد منم، و خديجه مى مى

سمعت عليا و هو على منبر البصرة،  العدوية قال: كند از ابن مردويه عن معاذة بنت عبد اللّه از عبد اللّه المدنى روايت مى

 .«1» 1يقول: انا الصديق االكبر آمنت قبل ان يؤمن ابو بكر

هم ابن مردويه روايت كند از جابر بن عبد اللّه انصارى انه قال: اول من آمن خديجة ثم على بن أبی طالب ثم زيد بن 

 .«2» 2حارثة ثم ابو بكر

                                                 
1
 97/ 2و فضائل الخمسة  9/ 2و مناقب ابن شهر آشوب  31/ 1ارشاد مفيد .  
2
 228/ 38االنوار  بدون اسم جابر و بحار 8/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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خالفت به مجرد سبق اسالم بودى بايستى كه خالفت عثمان سابق بودى بر خالفت عمر  جواب آخر، اگر سبب استحقاق

زيرا كه اسالم او سابق بود بر عمر و بايستى كه على بعد از ابو بكر خليفه بودى زيرا كه به اتفاق خصم على در اسالم 

 نيست. سابق بود بر عمر و عثمان و نه چنين است. پس ثابت شد كه مجرد سبق اسالم موجب

 * )حديث(*

قال: ذكرت االمراء عند رسول اللّه فقال: ان تبايعوا ابا بكر، تجدوه ضعيفا فى نفسه، و قويا فى  مخالف گويد عن على 

امر اللّه، و ان تبايعوا عمر، تجدوه قويا فى نفسته و قويا فى امر اللّه، و ان تبايعوا عليا و لن تفعلوه، تجدوه هاديا يسلك 

 .«3» 1 المستقيمبكم الطريق 

گفت ذكر اميران كردم به نزديك رسول خداى، پس گفت اگر بيعت كنيد به ابو بكر بيابيد او را ضعيف در كار نفس خود 

و توانا در كار خداى، و اگر بيعت كنيد به عمر بيابيد او را توانا در كار نفس خود و هم در كار خداى، و اگر بيعت كنيد 

 برد شما را به راه راست. كرد بيابد او را راه نماينده و راه يافته كه مى و هرگز نخواهيد به على 

جواب، صاحب كتاب مناقضات بخارى هم اين روايت مذكور را ايراد كرد هم روايت كند از طبرانى از اسحاق بن ابراهيم 

 از عبد الرزاق عن أبيه عن مينا عن عبد اللّه بن مسعود قال:

نفسى يا بن مسعود، قلت: استخلف  بايع الجن، فتنفس، فقلت: مالك يا رسول اللّه، قال: نعيت الىليلة قد  كنت مع النبى 

يا رسول اللّه، قال: من يا بن مسعود، قلت: ابو بكر، فسكت، ثم مضى ساعة، ثم تنفس، فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه، قال: 

سكت؛ ثم مضى ساعة، ثم تنفس، فقلت: ما شأنك يا نعيت الى نفسى يا بن مسعود، قلت فاستخلف قال من قلت عمر، ف

على بن أبی طالب، قال: اما الذي نفسى  رسول اللّه، قال: نعيت الى نفسى يا بن مسعود، قلت: فاستخلف، قال: من، قلت:

 .«1» 2بيده لئن اطاعوه ليدخلن الجنة

نفس دراز بكشيد. پس گفتم يا   بودم در شب بيعت جنيان پس حضرت رسول عبد اللّه بن مسعود گفت با پيغمبر 

چه شد شما را. گفت خبر مرگ رسيد به نفس من اى پسر مسعود. گفتم خليفه تعيين كن كه قائم مقام تو  رسول اللّه 

باشد، گفت كه را تعيين كنم، گفتم ابو بكر را. پس آن حضرت خاموش شد چون ساعتى بگذشت ديگر باره نفس بكشيد. 

اى بجاى خود نصب كن  رسول اللّه. گفت: خبر مرگ رسيد به نفس من اى پسر مسعود گفتم خليفهگفتم چه شد شما را يا 

اى رسول خدا گفت كه را نصب كنم گفتم عمر را پس ديگر باره خاموش شد پس چون ساعتى بگذشت ديگر نفس 

اى نصب  د گفتم خليفهبكشيد گفتم چه حال است شما را يا رسول اللّه گفت خبر مرگ رسيد به نفس من اى پسر مسعو

                                                 
1
 با كمى اختالف 208/ 6با اندكى تفاوت و شرح نهج البالغه  4491مستدرك الصحيحين كتاب معرفة الصحابة ح .  
2
 128و  117/ 38و بحار االنوار  78/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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كن گفت كه را گفتم على بن ابى طالب را گفت به حق آن كس كه نفس من به قبضه قدرت اوست كه به تحقيق اگر 

 اطاعت او كنند داخل شوند بهشت را همه ايشان.

خليفتى، و خير جواب، بدان كه عبد اللّه مدنى روايت كند از سلمان فارسى انه قال: سمعت رسول اللّه يقول: ان وصيى، و 

من اترك من بعدى ينجز موعدى و يقضى دينى على بن أبی طالب، و يقول: من كنت مواله فعلى مواله، و يقول: انى 

 .«2» 1منى به منزلة هارون من موسى، و يقول: اللهم ادر الحق مع على حيث ما دار  تارك فيكم الثقلين الخ، و يقول:انت

تبايعوا أبا بكر تجدوه ضعيفا على نفسه، داللت بطالن و كذب اين حديث است زيرا مصنف اين كتاب گويد كه قوله: ان 

فرمود كه: اذا ورد عليكم منى حديث فاعرضوا على كتاب اللّه فان وافق فاقبلوه، و حق  پيامبركه مخالف قرآن است، و 

بَسْطَةً فِی   اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُإِنَّ  تعالى گفت در حق طالوت چون بنى اسرائيل ابا كردند خالفت و امارت او را:

( به درستى كه خدا برگزيده او را بر شما و زيادت كرد او را از روى گسترانيدن علم و جسم، 224)بقره   الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ

 و هر كه را قوت جسم نباشد وى به امامت نشايد، و حق تعالى قوت را علت امامت نهاد.

 ( و در حق جبرئيل گفت:58)ذاريات   إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ز صفات ممدوحه است كما قال فى حقه:و قوت ا

هم باطل است كه اگر چنان بودى فاطمه را كه « قويا فى امر اللّه»( و 5 -6)نجم   * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى

و مادر سادات و ائمه عالم و سيده زنان عالم نرنجانيد. چنانكه به خشم او متوفى  پيامبراى بود از  بود و پارهمعصومه 

 شد، و وصيت كرد كه پنهان از او در گور كنيد چنان كه در صحيح بخارى گفته شده.

نوع صفت ذم است و  اگر فظاظت و غلظت و بدخوئى است اين« قويا فى نفسه»و اما آنچه در حق عمر روايت كرد 

دلى اين  ( و عالمت شقاوت آن جهانى و سخت153)آل عمران   وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ نقصان:

. پيامبرجهانى، و اگر از قوت شجاعت خواست معروف نيست كه وى هرگز حربى كرد يا عدوى را بكشت از آن خدا و 

گفت « و لن تفعلوه»كردند دائما گريختى خاصة در احد و حنين و بدر، و آنچه در حق على  پيامبردر زمان در حربها كه 

دليلى واضح است كه صحابه او را ترك كنند و ديگرى را اختيار كنند، و او هادى و مهدى است و چون ديگران ضال و 

 ين اسالم است.مضل نيست، و صراط المستقيم در فاتحه اوست و متابعت او جاده د

جواب آخر، هر دو حديث از روايت علماى ايشان است، و در حديث اول معين و مبرهن نيست به صحت خالفت ايشان، 

 .و دليل دوم نصى است صريح به امامت و خالفت على 

كه من جواب آخر، مذهب مخالفان است كه على اقل و ادنى المراتب بود از ايشان اين باب بسيار توان يافت خاصة 

 مصنف اين كتابم سالى در شهر يزدجرد به كربت بودم.

                                                 
1
 نزلت و على مع الحق در صفحات قبل داده شده استو نشانى احاديث من كنت مواله و ثقلين و م 1/ 38و بحار  58/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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  پيامبررفت در مذهب روزى در اثناى بحث گفت  شخصى كه مشار اليه علماى آن بقعه بود ميان من و او بحثى مى

پيش ما چون انگشت ابهام است، و ابو بكر چون سبابه، و عمر چون وسطى، و عثمان چون خنصر، و على چون بنصر، و 

لى همچنين از ايشان كهتر است به همه نوع، و اما عجب كه اگر قول ايشان در اين باب صدق است اين حديث دروغ ع

است زيرا كه ابو بكر ضعيف است و عمر دو مرتبه دارد و على از اين هر دو به چند مرتبه مزيد، و اين حديث عين 

 نقصان ايشان است و باين دروغ رسوا شدند.

ول بر فاضل روا بود يمكن كه رسول ادنى آحاد االمة باشد، و اجماع است كه او افضل امت است و و اگر تقديم مفض

. عاجز شدند زنانى «1»  1 جمله انبياء بانفراد، و دليل بر اينكه عمر گفت: عجزت النساء، ان تلدن مثل على بن أبی طالب

 كه بزايد مثل على بن أبی طالب.

 . خداى مرا باقى نگذارد بعد از تو اى على، و گفت:«2»  2يا على و گفت: ال ابقانى اللّه، بعدك

. خداى مرا باقى نگذارد در واقعه مشكلى كه على در آن «3» 3اللهم ال تبقنى لمعضلة لم يكن فيها على بن أبی طالب حيا

 واقعه زنده نباشد.

  * )حدیث(* سد االبواب

. درى «4» 4ال تبقين فى المسجد باب االسد، إلّا باب ابى بكر لّه بخارى گويد عن ابى سعيد الخدرى قال: قال رسول ال

 را مگذاريد در مسجد الّا بسته مگر در خانه ابى بكر.

جواب، ابو بكر بن مردويه از مشايخ خويش از المالئى روايت كند كه: أتيت المدينة، فدخلت على على بن الحسين، زين 

من مواليك اريد ان أسألك، فحدثنى به، قال: و ما ذاك! قلت: حدثنى فى شأن  العابدين، فقلت: جعلنى اللّه فداك، رجل

، قال: اخذ رسول اللّه االبواب، سمعت فيها شيئا من ابيك، قال: حدثنى ابى الحسين بن على، عن على بن ابى طالب 

نى سألت ربى ان يطهر بيدى، فقال: ان موسى بن عمران سأل ربه ان يطهر المسجد لهارون، و ذريته من بعده و ا 

 مسجدى لك، و لذريتك من بعدى.

 ثم لم يكن اال قليال، حتى ارسل الى ابى بكر، ان سد بابك، فاسترجع ابو بكر، ثم قال:

هل فعل هذا باحد قبلى! قال: ال. فقال: سمعا و طاعة. ثم فعل ثم ارسل الى عمر ان سد بابك، فاسترجع، و قال: هل فعل 

ى بكر، قال: لى بابى بكر اسوة، يفعل ثم ارسل الى العباس، ان سد بابك، فغضب غضبا شديدا. ثم قال: آلخر قبلى! قالوا باب

                                                 
1
 24/ 11 بنا به نقل موسوعه امام على  350/ 1و فرائد السمطين  80مناقب خوارزمى .  
2
 401/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 402/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
4
 مناقب ابو بكر ... و ال يبقين ... 3654صحيح بخارى ح .  
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فقل: أ ليس عم الرجل صنو ابيه! فقال: بلى. قال: و لكن ارجع ينتظر ما يرسل اليها ابوها بسد  ارجع الى رسول اللّه 

معها. فلما راى   ة، و الحسن و الحسين عليهما السّالمالباب، فخرج العباس، و ينتظر بسد باب على فراى فاطمة جالس

 العباس قال: خرجت، و بسطت ذراعى، مثل االسد احرمت شبليها. و قال:

ما الذي خضتم فيه و ما انا الذي  خاض الناس فى سد ابوابهم و ترك باب على فلما سمع النبى بذلك صعد المنبر فقال:

 .«1» 1 اللّه سدد ابوابكم و فتح باب على  سددت ابوابكم و ال فتحت باب على و لكن

ام از  گفت به مدينه رفتم پس داخل شدم بر على بن الحسين زين العابدين پس گفتم خداى مرا فداى تو گرداند. مردى

خواهم كه از تو سؤال كنم پس مرا از آن خبر ده. گفت: آن چه سؤال است. گفتم حديث كن ما را از شأن  دوستان تو مى

ام. گفت خبر داد مرا پدر من حسين بن على از على بن  شد كه من چيزى از آن از پدر تو شنيده كه به مسجد باز مىدرها 

. گفت كه رسول خداى دست من بگرفت پس گفت به درستى كه موسى پسر عمران درخواست از ابى طالب 

من درخواستم از پروردگار خود كه پاك گاه او را براى هارون و ذريت او، و  پروردگار خود كه پاك گرداند سجده

گرداند مسجد را از براى تو و از براى ذريت تو از پس من پس نيامد مگر اندكى تا اينكه بفرستاد به سوى ابو بكر كه 

ببند در خانه خود را پس ابو بكر بازگشت و گفت آيا اين حكم بر هيچ يك كردى پيش از من. گفت نه. گفت شنيدم و 

در خانه بگرفت. پس به عمر فرستاد كه در خانه ببند، عمر برگشت و گفت آيا اين كار به كسى واقع شد طاعت كردم و 

پيش از من. گفتند بلى به ابو بكر. گفت مرا به ابو بكر پيروى و متابعت است ببندم. پس به عباس فرستاد كه در خانه 

گفت  پيامبركه آيا نيست عم مرد برادر پدر او.  ببند، در غضب شد غضبى سخت و گفت بازگرد بر رسول خداى و بگوى

كشم تا ببينم كه چه خواهيد فرستاد به سوى آن زن يعنى فاطمه. پس عباس  گردم و انتظار مى بلى. عباس گفت من بر مى

م با كشيد به بستن در خانه على كه ديد فاطمه عليها السّالم نشسته و حسن و حسين عليهما السّال بيرون آمد و انتظار مى

هايش از وى بريده باشند  اند. پس چون عباس بديد گفت بيرون رفتم و دستها بر در خانه نهادم همچو شيرى كه بچه وى

يعنى به حالت غضب بود، و گفت مردم فرو رفتند در بستن باب ايشان و ترك باب على. پس چون پيغمبر بشنيد به منبر 

هاى شما و نگشادم در خانه على را، و  در خانه  و، و نه منم آن كه بستمبرآمد و گفت چيست آن كه شما فرو رفتيد در ا

 ليكن خداى در خانه شما بست و در خانه على بگشاد، و مثل اين در مصابيح ايشان مسطور است.

                                                 
1
باشـد را ندارنـد. و    هر دو به نقل كنز العمال كه البته صدر روايت را كه رفتن راوى به محضر امام زيـن العابـدين    172/ 2و فضائل الخمسة  260/ 3الغدير .  

  به نقل امام زين العابدين  144/ 2مسند بزاز 
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 كتاب شرف النبى از تصانيف استاد ابو سعد عبد الملك بن ابى عثمان الواعظ آمد كه ابو بكر در حال جاهليت به خواب

ديده بود كه ماه به زمين آمد و در مكه هبوط كرد و بر بام كعبه افتاد و پاره پاره شد و در حجرات مكه افتاد و پاره 

 هاى آن ماه به هم آمدند و ماه تمام شد. پاره از آن در حجره او افتاد و به آخر پاره

فت به مال خديجه و ابو بكر در ميان آن قوم به تجارت به شام ر پيامبرابو بكر اين خواب به كسى نگفت تا آن سال كه 

بديد و آن خلق را ضيافت كرد و  پيامبربود. چون به نزديكى دير بحيراى راهب نزول كرد، بحيرا آن ابر كله بسته بر سر 

را به ابو طالب سپرد و گفت زنهار كه اين كودك را از كيد يهود محفوظ دار. ابو بكر چون چنين ديد خواب  پيامبر

ش با بحيرا بگفت. بحيرا گفت اين كودك را به رسالت به خلق فرستند و ترا بعد از او امارتى و خالفتى بدست افتد. خوي

را وحى رسيد ابو  پيامبرداشت براى طمع خالفت، و چون  ابو بكر را فرحى در دل افتاد و اين خواب و تعبير پنهان مى

ه دليل. گفت به خوابى كه ديدى و بحيراى راهب تعبير آن كرد از بهر بكر را بديد و دعوت كرد بدين، ابو بكر گفت به چ

 . و استاد ابو سعد واعظ از جمله نواصب بود و سنى بزرگ.«1»1تو

جواب، علماى شيعه بر آنند كه اسالم او از براى طمع ملك بود و خالفت، و همين سبب بود كه دختر خود عايشه را به 

برد تا آخر آن كار بكرد، و دائما كيد كردى و  از مردمان خجالت مى پيامبرداد و  پيامبرشفاعت بسيارى از اكابر عرب به 

 .«2»  2از براى طمع خالفت  پيامبرمكر نمودى به قتل و هالك 

اما من كه مصنف اين كتابم در اين باب ترددى داشتم تا چون بر اين حكايت مطلع شدم از كالم ناصبيان مرا اين باب 

بود، و  پيامبرو آن ماه كه ديد  . پيامبرروى اخالص و محبت  اسالم ايشان جهت طمع ملك بود نه ازمحقق شد كه 

آنچه ديد كه در حجرات مكه افتاد و متفرق شد دولت محمد بود كه در ميان قريش ظاهر شد و هر يكى را حظى بود 

اى از آن در حجره او افتادن تنبيه بود او را  و پارهبعضى را از دنيا و بعضى را از دين و بعضى را نه از دنيا نه از دين، 

كه تو نيز يكى از ايشانى و تو نزديكتر مشركان قريشى و تفضيل ندارى و رعيتى چون ديگران، و آنچه ديد كه آخر بهم 

با  آمد معنى آن بود كه اگر چه به نور دولت هر يكى حظى بردارند تا آخر االمر جمله هالك شوند و آن مظلمات كفر

( پس چون روشن شود 16)بقره   فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِی ظُلُماتٍ ال يُبْصِرُونَ ايشان بماند:

 آنچه در حوالى اوست ببرد خداى نور ايشان را و واگذارد ايشان را در ظلماتى كه نبينند.

افتد يعنى مهدى عجل اللّه تعالى فرجه آخر الزمان حجت خدا و وارث انبياء و  رپيامبو امامت و خالفت به خاندان 

اوصياء و كتاب سماويه و جهان به عدل او منور گردد و زمين و زمان عدل بگيرد، و نواصب جمله مؤمن گردند و 

                                                 
1
 به نقل رياض النضرة و اسد الغابة .... 305/ 7الغدير .  
2
 532/ 2اند ... بل انهما اسلما طمعا ... احتجاج  چنين فرموده گويند امام زمان  ها از روى طمع مسلمان شدند از پيش خود نمى آنگويند  علماى شيعه كه مى.  
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ان حقيقى نبود بلكه ايمان محبت ديگران از دل ايشان بيرون كنند اين قدر نوشته شد كه تحقيق گردد كه ايمان ايشان ايم

أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِی حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ  ( كما قال تعالى:19)شورى   ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ طمعى بود و نيافتند، و لكن:

د از شما طيبات شما در زندگى دنيا و تمتع گرفتند ( ببردن49)طه   مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى  وَ السَّالمُ عَلى (19)احقاف  اسْتَمْتَعْتُمْ بِها

 به آن.

 * باب نهم* بدعتها

اذن و اجازت و نصب كردن  ام و بر اهل اسالم حاكم حال آنكه بى بدعت اول، از وى آن بود كه گفت من امير المؤمنين

 خدا و رسول بود.

است و سبب اين بود كه منافقان اظهار اسالم  پيامبربدعت ديگر، بيعت ستاندن او بود از صحابه بر آنكه وصى خليفه 

قالَتِ  دست شده عزم مصمم كرده بودند به هدم دين و ابطال اسالم كما قال تعالى: كرده بودند، و أبطال كفر با وى يك

( اعراب گفتند كه ما ايمان 14)حجرات   وبِكُمْالْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِی قُلُ

 آورديم بگو كه شما ايمان نياورديد و ليكن بگوئيد مسلمان شديم و حال آنكه ايمان در دل شما داخل نشده.

اين جماعت يك دل شدند از طريق موافقت و مناصحت و اتفاق و جمعى از خوف و تلف مال و نفس و حفظ عرض در 

قلت خود و كثرت اعدا و جمعى به تلبيس ايشان مغرور شدند و باطل ايشان را به صورت حق ديدند ساختند و نيز براى 

و چنان نبود پس قوم اول كافر شدند و قوم دوم مؤمن بودند و قوم سوم اگر فطانت و كياست را طلب دليل و تميز ميان 

داشتند به نظر و استدالل حكم ايشان حكم اند و اگر قوت دفع شبهه ن صحيح و فاسد داشتند و نكردند بناچار هالك

 مجانين است و سفهاء و جمعى گويند حكم ايشان در مشيّت حق تعالى بود اگر خواهد عذاب كند و اگر خواهد عفو كند.

اما فرقه اول پس بعضى از صورت شريعت بيرون نشدند براى ترويج كار دنيا و امارت و سلطنت و دانستند كه بدين 

كردند و  در و حنين توانند كشيدن. چنانچه به آهستگى و تأنى و سكونت قوانين جاهليت را تجديد مىصورت انتقام ب

معنى   اند نه پرست نمودند و دانستند كه خلق صورت ابتداع بدى، بتمناى آنكه اين دين و ملت به اصل اول بازگردد مى

و قد »  پيامبركردند بر  ام و اين افترا مى سول اللّهنوشت كه من خليفه ر ها مى هاى نامه طلب و اسرارجوى و بر عنوان

 اند. آورد كه ايشان اهل رده كشت و تعلل مى و مع هذا اسالميان را مى« خاب من افترى

و بفرمود كه طلب زكاة و اخماس كنند باقبح وجهى به قهر و استيال و بهر قبيله و واليتى اميرى و لشكرى نامزد كرد و 

متوفى شد و خليفه نصب نكرد تو به چه وجه اين اسم بر خود بستى و  پيامبرسؤال كند كه به زعم تو كس نبود كه از او 

ساله  آنچه آلت و اسباب خالفت است از نص و عصمت و علم و ورع هيچ در تو نيست بنابراين اگر كافر چهل و شش
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كند  پيامبرم و ورع و دعوى خالفت اسالم آورد و هيچ اسباب امامت در وى نباشد از معجزات و نص و عصمت و عل

 نشايد خواندن. بايد كه وى را خليفه رسول اللّه 

. هر كه دروغ بندد بر من پس بايد كه مهيا كند «1» 1گفت: من كذب على معتمدا، فليتبوأ مقعده فى النار پيامبركه 

ود و اتباع او و روايت كنند كه: نهاد اين بزرگ ب پيامبرگاه خود را در آتش دوزخ و اول كسى كه دروغ بر  نشستن

و لم يستخلف، درگذشت رسول خداى و خليفه تعيين و نصب نكرد، و اين حديث ميان ايشان فاش  مضى رسول اللّه 

 شد.

 اگر گويند مهاجر و انصار آنچه كردند از اجتماع بر وى براى حفظ دين حق و ثبات ملت اسالم و نظام كردند.

به قول خدا و رسول اولى بود نه اجتماع بعضى از اسالميان و اگر اين اجتماع صالح دين بود جواب، ثبات ملت و اجتماع 

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ  اجتماع ملت اسالم به قتل عثمان بايد كه حق بوده باشد مبنى بر كالم خصم، و قال اللّه تعالى:

كند آنچه ايشان را نيكوئى در  خواهد و اختيار مى كند آنچه مى ار شما مى( پروردگ67)قصص  يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

 آن باشد، و هيچ حديثى مقطوع وارد نشده و بر آن كه ايشان مرخص بودند بدان فعل بلكه نهى وارد شد از آن.

 و اگر گويند امت ايشان را شايسته اين كار ديدند.

اين كار ديدند با آن كه ابو بكر به قول خودش شايسته اين كار نبود  جواب، خدا و رسول به خالف آن ديگرى را شايسته

آنجا كه گفت: اقيلونى، لست بخيركم؛ و ان لى شيطانا يعترينى، با آنكه اكابر اصحاب از مهاجر و انصار از مهاجر خالد 

و عمار ياسر، و ابو ذر غفارى، و و ابى بن كعب، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن مسعود،  بن سعيد، و مقداد بن اسود،

سلمان فارسى، و بريدة االسلمى، و محمد بن ابى بكر، و از انصار خزيمة بن ثابت و او ذو الشهادتين بود، و سهل بن 

 حنيف، و ابو ايوب، و ابو الهيثم بن تيهان.

علوم كردند و بدانستند كه بنا اين چند نفر اكابر صحابه معروف و مشهور بودند به علم و زهد و ورع چون احوال قوم م

شايد به جمع برخاستند الّا عبد اللّه بن عباس و محمد بن ابى بكر به خدمت امير المؤمنين آمدند و اجازت  حق بيعت مى

 خواستند تا بروند به اتفاق و جواب او بگويند.

غا و ازدحام خلق همه شما را به يك بار امير المؤمنين اجازت نداد و گفت اگر چنان كنيد جمله را در ميان گيرند و به غو

ها  رفتند و نصيحت بكشند يك يك برويد و چون يكى در ميان بود و ديگران بر وى نتوانند غلبه كرد. يك يك مى

كردند، و ليكن آن كس كه  دادند و الزام و تأكيد حجت مى و نصوص ياد مى  پيامبركردند و قصه غدير و وصيت  مى

 پذير نبود. ده بود مفيد و مالمتوى به خود حواله كر

                                                 
1
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و جمله قبائل عرب از سر جهل يا سر رغبت به مال يا از رهبت شر ايشان امر و نهى وى قبول كردند، الّا آن يك قبيله 

ما را نفرموده كه زكاة و خمس به تو دهيم و ايما فرمود كه به وصى او امام مسلمانان على بن أبی   پيامبركه گفتند 

بايد دادن، او از جواب  و اال ما را به تو چيزى نمى پيامبرو تو مستحق اين كار نيستى حجت بيار از خدا و طالب دهيم 

 عاجز شد و حكم كرد به ارتداد ايشان.

و خالد بن وليد را با لشكرى به حرب ايشان فرستاد خالد چون به حرب در پيوست مؤذن بانك نماز گفت جمله اهل قبيله 

رو به نماز بنهادند، و صحابه هم بر خالد انكار حرب كردند مگر خالد نشنيد و گفت مرا حرب بايد ترك حرب كردند و 

كردن پس ايشان در نماز شروع كرده بودند كه لشكر بر ايشان افتاد و جمله را بكشت و مالك بن نويره كه رئيس آن 

 ميان او و خالد در جاهليت عداوتى بود.قوم بود خالد وى را بكشت و سر وى در ديگدان بر آتش بنهاد جهت آنكه 

و همان شب با زن مالك زنا كرد و فساد نموده و اين خبر در لشكرگاه فاش شد و عالميان بر آن انكار كردند و زنان و 

دختران و مالهاى ايشان به غارت بردند و آن را غنيمت نام كردند و جمله مهاجر و انصار آنجا بناشايست مشغول شدند 

ران مسلمانان مگر جمعى اندك و چون به مدينه آمدند آن زنان حوامل را با قصا عالم بردند و بفروختند وميان عمر با دخت

بن خطاب و مالك مظلوم صداقتى بود در قديم چون به مدينه آمدند و اموال و زنان كودكان قسمت كردند عمر نصيب 

ها را بازفرستاد  ها و برده بدان روز كه خالفت به وى رسيد مال خود قبول كرد اما تصرفى ننمود و در ميان قريش نبرد تا

ها بازستد، و به خداوندان مال فرستاد؛ يعنى ورثه ايشان كه زنده  ها و برده و به اقصاى عالم هر جا چيزى باقى بود از مال

 بودند.

توبيخ هر چه تمامتر بر خالد بنمود و و در بدو حال هم چون عمر احوال خالد بشنيد پيش ابو بكر جهد تمام بكرد و زجر و 

 اشارت كرد به ابو بكر كه خالد را بكش كه زنا كرده و قصاص التماس كرد به خون مالك.

بود كه كردند زيرا كه ايشان مسلمان بودند و من و تو كه ابو بكر و  پيامبرو ابو بكر را گفت كه اين خالف قول خدا و 

گفت: أمرت أقاتل الناس حتى يقولوا ال اله اال اللّه و انى رسول اللّه، فاذا قالوا،  شنيديم كه  پيامبرعمريم هر دو از 

 .«1»  1منعوا بها دمائهم، و اموالهم، اال بحقها، و حسابهم على اللّه

دادند از  مى  پيامبرهاى وى هيچ جوابى نداشت الّا كه گفت اگر يك زانوبند شتر از آن كه به  و ابو بكر براى مالمت

قوق نقصان كنند من با ايشان حرب كنم، و بيشتر لشكريان از آن حرب پشيمان بودند اما تالفى و تدارك از دست رفته ح

 بود.

                                                 
1
 .351/ 30و بحار االنوار  361/ 2ارشاد القلوب .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

206 

 

داشت تا خالد را بكشد و خالد از وى عظيم محترز بودى و خود را در همه حالها از وى  و عمر فرصت نگاه مى

كرد. تا چون خالفت به  ت مالك در اندرون عمر غليان مىنگاهداشتى، و عمر را قتل وى ميسر نشد و عصبيت و محب

هاى مدينه بود ناگاه خالد آنجا پيدا شد. عمر گفت يا خالد تو آنى كه مالك بن نويره را  عمر افتاد، روزى در باغى از باغ

اى تشفى نفس بكشتى و با زن او زنا كردى. خالد بترسيد و گفت يا امير در ميان من و مالك عداوتى قديم بود از بر

 خويش و هم براى تشفى نفس ابو بكر او را بكشتم. اما از براى تشفى نفس تو كه عمرى، سعد بن عباده را بكشم.

چون عمر اين بشنيد دست از قتل خالد كوتاه كرد و او را بنواخت و در كنار گرفت و بوسه بر هر دو چشم او داد و گفت: 

و خالد بدين لقب ميان عوام معروف و مشهور شد، و عمر گفت يا خالد اگر رنجى يا خالد انت سيف اللّه، و سيف رسوله، 

 مالك ليكن مرحم نهادى به قتل سعد.  بر دل ما رسانيدى به قتل

و جمعى گويند كه چون عمر به ابو بكر گفت كه خالد را بكش يا حد بزن از وى نشنيد و گفت: خالد، سيف من سيوف 

 ر وى افتاد به هر دو روايت اين لقب كه خالد يافت به قتل مؤمنان يافت.اللّه. از آن روز اين لقب ب

 * )قصه سعد بن عباده(*

او رئيس قبيله خزرج بود و از نقباى انصار بودى و انصار دوازده نقيب بودندى چون مردم در بيعت ابو بكر شروع كردند 

كنند يكى از ديگرى اولى نيست ما كه انصاريم بعدد  كردند و اتباع هوا مى  پيامبرانصار گفتند چون ترك نص خدا و 

كنيم. سعد گفت من دين به دنيا نفروشم،  ايم، سعد بن عباده را رئيس و خليفه خويش مى و شوكت و حسب بيشتر از جمله

شد چون را خصم خود نكنم و اين كار قبول نكنم تا ميان ما و ديگران فرقى با پيامبرو بعد از اسالم كافر نشوم و خدا و 

سعد چنين گفت كار ابو بكر قوت گرفت و مردم ميل بدان طرف كردند و از سعد بيعت طلب كردند او ابا كرد و گفت 

 چون دروغ به خود نخواستم به ديگرى هم نخواهم و از براى خاطر ديگران به دوزخ نروم.

د و قبول نكرد و از قوت و كثرت قوم وى پس سعد با قوم خويش به ابو بكر بيعت نكردند و به زمان عمر، عمر الحاح كر

بودند باختفاء، تا قيس  ساختند و در تحصيل بيعت او مى بر وى اكراهى نتوانستند كرد و زهره اجبار نبود، بظاهر با وى مى

بن سعد عباده روزى عمر را نصيحت كرد و گفت نصيحت من قبول كن و از سر شفقت بشنو سعد سوگند ياد كرده كه بر 

عت نكند و از او بيعت به جبر نتوان گرفتن و از قبيله وى يعنى خزرج هم بيعت نتوان گرفتن اال بعد از قتل وى، و شما بي

قتل وى منوط است به قتل جمله خزرج، و قتل خزرج منوط است به قتل اوس، و قتل اوس منوط است به قتل جمله 

 با وى بسازيد.بطون يمن، و اين مقدور شما نباشد و بيش از وسع شما است، 

اتفاقا به روزگار عمر سعد به مهمى در زمين شام رفت و خالد وليد آن روز در شام بود سعد شبى از دهى به دهى 

رود. خالد مردى سخت كماندار و تيرانداز بودى.  رفت و بنى ازد و خالد اين حال بدانست كه او به شب آنجا مى مى
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بگرفت و به راه سعد برفتند و او را به تير بكشتند و از خوف عامه در جهان دينار چند بداد و تيرانداز چند به اجرت 

 فاش كردند كه جنيان او را بكشتند و اين بيت انشاء كردند.

  قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده
 

  و رميناه بسهمين فلم يخطأ فؤاده

 عمر. و خالد كين و انتقام وى بكشيد از امتناع وى از بيعت ابو بكر و

 و فى كتاب المؤلف لمحمد بن جرير الطبرى عن ابى علقمه عن سعد بن عباده قال:

ابو علقمه قلت: ال بن عباده قد مال الناس الى بيعة ابى بكر قال: فقلت: ال ندخل فيما دخل فيه المسلمون قال، اليك عنى 

لناس على اعقابهم فالحق يومئذ مع على. كتاب اللّه فو اللّه لقد سعت رسول اللّه يقول: اذا أنا متّ يضل االهواء و يرجع ا

بيده ال تبايع احدا غيره. فقلت: له هل سمع هذا الخبر غيرك. من رسول اللّه؟ فقال: اناس فى قلوبهم احقاد و ضغاين. قلت: 

لو بايعوا عليا،  بل نازعتك نفسك ان يكون هذا االمر اليك، دون الناس كلهم، فتحلف له، لم يهم بها، و لم يردها، و انهم

 .«1»1 كان اول من يبايع سعدا

از سعد بن عباده روايت است كه گفت ابو علقمه كه گفتم مر پسر عباده را كه به تحقيق ميل كردند مردم به بيعت ابو 

شوى در آنچه داخل شوند در او مسلمانان. گفت تو دور شو از پيش من كه به خدا  بكر، گفت پس گفتم آيا تو داخل نمى

ها و مردم برگردند به كفر خود پس حق در  گفت چون مرده باشم گم شود ميل سوگند كه شنيدم از رسول خداى كه مى

آن روز حق على باشد و كتاب خداى در دست او باشد و بيعت مكن به احدى غير او. پس گفتم مر او را كه آيا شنيده 

هاست. گفتم بلكه منازعت  كه در دلهاى ايشان حسدها و كينهاند مردمى  اين خبر را غير تو از رسول خداى. گفت شنيده

كرده باشد نفس تو با تو كه بايستى اين امر از تو باشد نه از ساير مردم. پس سوگند ياد كرد كه غرض وى آن نيست و 

 اين اراده نكرده و اگر مردمان به على بيعت كردندى اول كسى كه بيعت كردى سعد بودى.

نصار به خالفت عمر مقتول شد و بعد از او پسر او قيس بن سعد از شجاعان عرب بود هم بر ايشان ملك او سعد رئيس و

از خوف يا  پيامبربراى عداوت اهل البيت طمع بودند به دنياى ايشان يا از بيعت نكرد، و آن جمع كه بيعت كردند براى

نى ظاهر شد، زيرا كه تقليد ايشان به تحقيق بدل متوفى شد صحابه را در دين و ه  پيامبرسطوت ايشان، زيرا كه چون 

بديشان قائم بود،   پيامبرنشده بود مگر جمعى اندك كه محققان و مؤمنان بودند، و در دين رسوخى داشتند، و شريعت 

از بركت ان نفر اندك است و به مذهب شيعه   پيامبرو قرآن كه در ميان خلق است امروز و اسالم و شريعت و سنت 

 امير المؤمنين على بود تا ائمه اثنا عشر، و امروز حافظ شرع قائم آل محمد است.  پيامبرشريعت  ظحاف
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كنى بعد از مرگ  نكته، چون خلق بيعت كردند بر ابو بكر، عمر گفت اين كار تمام نشد و نشود و اگر مرا خليفه خود مى

 خويش وصيت به من كنى تا من تدبير اتمام اين كار كنم.

ر به او عهدها كرد و بر اين جمله گواه بر خود گرفت كه بعد از او خليفه وقت به وصيت وى عمر باشد در اين حال ابو بك

گفت ما را منازعى ديگر نيست الّا على و اوالد او و سخن و دعوى ايشان عظيم قدرى دارد پيش خلق، و طريق دفع 

ان اظهار كنى، تا اگر چيزى گويند مردم گويند كه ميان ايشان آن بود كه معيشت فاطمه از وى ستانى و ظلم بر ايش

كنند نه طلب دين و كالم ايشان به نزديك عامه در اين دعوى وقعى نداشته  ايشان عداوت است، و ايشان طلب ملك مى

 باشد.

و بكر رد كالم ابو بكر نصيحت او قبول كرد و فدك را از فاطمه بازستاند. فاطمه پيش او فرستاد بر آن وجه كه نوشته، اب

وى كرده فاطمه به خويشتن پيش ابو بكر نرفت بلكه وكيل او رفت چنانكه در كتاب مدعى است، تا فاطمه خشمناك بر 

ايشان از دنيا برفت وصيت كرد كه ايشان به جنازه او حاضر نشوند. نزد اين حال مردم بر ايشان رد كردند و زبان طعن و 

مانع و منازع،  به تصرف داشت بى  پيامبرك حق فاطمه است و او در حال حيات مالمت دراز كردند و گفتند اين مل

 در حال حيات خود تسليم او كرده بود. پيامبر

بينم كه به فاطمه فرستى و از او  ابو بكر از اين تشنيع خائف شد و با عمر مشورت كرد، عمر گفت من صواب در آن مى

 و حسين، و ام ايمن، اقامت شهادت كردند. ابو بكر دفع آن بكرد. بينه طلب كنى. امير المؤمنين على، و حسن

امير المؤمنين گفت يا ابو بكر اگر شخصى پيش تو آيد و دعوى كند و گويد مدعى عليه من به غير حق وضيعتى 

 متصرف شده تو چه كنى و بينه از مدعى طلب كنى يا از مدعى عليه.

مدعى، و اليمين على من انكر. گواه بر مدعى است و سوگند بر منكر. از مدعى فرمود: البينة على ال پيامبرابو بكر گفت 

 كنم دو گواه عدل كه نه از مدعيان باشند، اگر مدعى را بينه نباشد سوگند به مدعى عليه دهم. بينه طلب مى

تصديق تو بودى، و جمعى كه  گفت پس مدعى فدك تو بودى و راوى هم تو بودى، و گواه هم تو امير المؤمنين 

اند كه صدقه به اتفاق  اند، راوى و بينه بايستى كه خارج از اهل اين حق بودندى و آن بنى هاشم كردند صاحب اين دعوى

، و چون ترا بر دعوى خود گواه نبود «1» 1نحن اهل البيت، ال تحل لنا الصدقة : پيامبربر ايشان حرام است به حديث 

 ن هيچ نكردى، و امثال اين تفريع فرمود بسيارى.بايست دادن اي سوگندى به فاطمه مى

پس گفت اگر دو گواه اقامت شهادت كنند بر فاطمه به چيزى كه موجب حد باشد حد بر وى برانى. گفت بلى حد برانم بر 

. فرمود آنگاه از اسالم بيرون آمده باشى، و قرآن را تكذيب كرده باشى، ابو بكر گفت چگونه او. امير المؤمنين على 
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امير المؤمنين گفت از آنجا كه قرآن وارد شد به عصمت و طهارت فاطمه به آية تطهير، ابو بكر خجل شد و برخاست و 

از ميان صحابه بيرون رفت، و در خانه رفته آن روز از خجالت بيرون نيامد و غرض امير المؤمنين از اين كلمات الزام 

 دانست كه وى قبول نكند. مىحجت بود بر وى و تشديد عقوبت ايشان و اگر چه 

( و امثال اين، ميراث نبوده است، و نداند كه ميراث بعد از موت 16)نحل  وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» عجب كه مخالف گويد:

ذْ نَفَشَتْ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِی الْحَرْثِ إِ باشد، و سليمان در حال حيات پدر صاحب دعوت بود كما قال تعالى:

( و داود و سليمان چون هر دو حكم كردند در باب كشتى كه گوسفندان 78)انبيا   فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ

 قوم چريده بودند و ضايع كرده و ما بوديم حكم ايشان را شاهدان.

و باقى رعيت بودند اگر نبوت به ميراث بودى اوالد آدم و آدم را چند پسر بود و نبى جز شيث هبة اللّه ديگرى نبود 

جمله انبياء بودندى، و جهودان جمله پيغمبر و بايستى كه هرگز زمان فترت نبودى زيرا كه اوالد انبياء دائما در ميان خلق 

رسول هم نبى را اوالد بسيار بودى نبوت ميان ايشان به شركت بودى، و فاطمه بنت  پيامبربودند، و بايستى كه اگر 

 بودى و بعد از وى اوالد وى نبى بودندى.

بدعت ديگر، ابو بكر خالد را گفته بود كه چون از نماز بامداد فارغ شوند و سالم بازدهند على را بكشد و وى از آن 

آن بود  پشيمان شد كه شايد كه او بدين حركت قادر نبود و فتنه ظاهر شود كه تدارك و تالفى آن ممكن نبود، و قرار بر

كه بعد از سالم بكشد ابو بكر قبل از سالم گفت: ال تفعلن يا خالد، ما امرتك. بايد كه نكنى اى خالد آنچه به تو فرمودم. 

بعضى از مخالفان گويند كه سالم پنهان بازداد و اين قدح نماز جماعت بود كه سالم بازدهند، و جمعى از ايشان گويند  و

 نه چنين بود.

هيچ حديثى وارد نشد نه مفترى نه متفق عليه الّا كه گويند اين فعل و سنت ابو بكر بوده است، و ما كه حاصل كه بدان 

نهند، و  پيامبرايم افعال ايشان را جواب نگوئيم و انما جواب ما اين است كه مفترياتى بود كه اكاذيب بر  شيعه اهل البيت

 از آن برى باشد و شرح اين گفته شد. پيامبر

گر، ابو بكر هر روز سه درهم گرفتى از بيت المال. پس اگر آن مال خمس بود حق اهل البيت بود نه حق ابو بكر بدعت دي

و عمر، و اگر زكاة بود مستحقان ظاهر بودند هشت صنف و ابو بكر از آن جمله نبود و اگر خصم گويد كه عامل بود 

شد، و نيز عامل نائب و گماشته خليفه وقت بود، پس نائب دروغ باشد زيرا كه اگر عاملى وى ثابت شود بطالن خالفت با

 و منوب يك شخص بودن محال باشد.

و اگر آن مال مال مصالحت بود، و مال مصالحت مال جزيه را گويند كه از جهود و ترسا كه در ميان مسلمانان باشند و 

ود، جهت آنكه اهل مكه به تجارت و معامله با اختالط به اهل اسالم كنند بستانند. پس ابو بكر اين مال را نيز مستحق نب
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مشركان مستظهر بودندى، حق تعالى مال صلح را بديشان داد چون زجر مشركان كرد و منع نمود ايشان كه در مسجد 

إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَال يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ  الحرام نروند حيث قال:

اند پس بايد كه نزديكى نكنند مسجد حرام را بعد از اين سال و اگر  ( به درستى كه مشركان نجس28)توبه   مِنْ فَضْلِهِ

ه تجارت به ترسيد شما از عيالمندى و افالس پس زود باشد كه غنى گرداند خداى شما را از فضل خود يعنى آنچه به وج

 رسيد برايگان از فضل و كرم خويش بديشان داد، و اين مذهب شيعه است. ايشان مى

و مخالفان گويند اين مال و صدقات يك حكم دارد و مستحق اين هم مستحق زكاة است و اين مال را صدقات نگوئيم تا 

 بو بكر مستحق اين مال نيز نبود.فرق باشد ميان آنچه از مسلمان بستانند، و آنچه از كافران بستانند ليكن ا

و ميراث من ال وارث له و امثال آن از حق فقرا و مساكين عالم بود چگونه شايد كه خليفه مال مسلمانان خورد و 

 اجازت ايشان و هر يكى از اقصاى عالم كه محتاج باشند بازمانند. درويشان بى

 غزات نداشت، چگونه عمل ناكرده مستحق اجرت گردد.و اگر مال غنيمت بود ابو بكر از جمله غزات نبود و قوت 

 و اگر گويند چون ساعى بود در كار دين و خليفه وقت بدين وجه مرخص بوده به خوردن اين مال.

كه خليفه را اجرتى باشد، بنابراين اجير اهل اسالم بوده باشد نه   پيامبرجواب گوئيم، هيچ نصى نيامد از قرآن و سنت 

فت: من سن سنة حسنة فله اجرها، و اجر من عمل بها، الى يوم القيمة، من غير ان ينقص العامل بها شيئا من گ پيامبرخليفه. 

 .«1»1 ثوابه، و من سن سنة سيئة، فعليه وزرها، و وزر من عمل بها، الى يوم القيمة، من غير ان ينقص العامل بها شيئا

زد آن و مزد كسى كه به آن سنت عمل كند تا روز قيامت هر كسى كه سنتى نهد سنت نيكو پس مر او راست اجر و م

كننده چيزى كم شود از ثواب، و هر كه سنت بدى بنهاد پس بر اوست وبال و بزه آن و هر كه بدان  آنكه از مزد عمل بى

 كننده چيزى كم شود. آنكه از بزه و وبال عمل سنت عمل كند تا روز قيامت بى

اند خطيئه آن در گردن وى است، و مال مسلمانان و فقراى عالم  از مال مسلمانان خوردهبنابراين هر چه بعد از وى خلفا 

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما  ( و قال:184)بقره   وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ  اذن ايشان چگونه شايد خوردن و قال اللّه تعالى بى

( و مخوريد اموال شما را ميان شما بر باطل، و هر كه حكم نكرد به آنچه خدا 48)مائده   الْكافِرُونَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ

 فرستاد پس آنانند كه كافرانند.

كردند با  دادند و مشورت مى چون كار خالفت بر ايشان مقرر شد جمله جمع شدند از آن طايفه كه ترتيب آن كار مى

كه اين كار به نظام آيد و على از اين كار چنين محروم ماند، امروز وى را حجتى نماند يكديگر و گفتند ما را ظن نبود 

داند ما را طريقى بايد ساخت كه وى اظهار قرآن نتواند كرد و بر ما  الّا كه قرآن در دست وى است و علم قرآن او مى

                                                 
1
 از كتاب علم با اختالف اندك 2673از كتاب زكاة و ح  1017صحيح مسلم ح .  
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كه حاضر كند با دو گواه و سوگند بخورد كه  غلبه نتواند كرد به قرآن، منادى كردند كه هر كه آيتى يا سورتى دارد بايد

 آن را تغيير و تبديل نكرده.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ  ( بنابراين آية،90الخ )اسراء   قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُ عجب از آن جاهالن مگر نخوانده بودند:

 كرد. محو توانند( چگونه 9)حجر   وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ

و عجب كه اثبات قرآن به گواه و سوگند كنند، جائى كه ايشان به تنزيل قرآن عالم نبوده باشند به تأويل چگونه شروع 

عجب از قومى كه در عقب چنين جهال بودند و چنين جهال را امام و مقتدا سازند و مثل امير  توانند. كردن كار مى

 يل و تأويل از حق خويش معزول گردانند.المؤمنين را كه عالم بود به تنز

ابو بكر و عمر را در تحت فرمان و رايت اسامة بن زيد كرد در آن رنجورى كه در وى متوفى   پيامبربدعت ديگر، 

شد و امير المؤمنين على را فرمود كه تو در پيش من باشى كه وصى من بعد از من توئى بايد كه روز مرگ حاضر 

 پيامبردينه رفت و لشكر جمله خيمها بيرون زدند به حرب بعضى از نواحى شام از زمين فلسطين، و باشى، و اسامه از م

بميرد  گفتند كه اگر محمد  رفتند و مى هر روز به كرات و مرات گفتى كه به جيش اسامه برويد و ابو بكر و عمر نمى

جيش اسامة. لعنت بر كسى كه از جيش اسامه  به آخر گفت: لعن اللّه من تخلف  پيامبرخالفت از دست ما برود تا 

 بازماند.

متوفى شد و مردم بر وى بيعت كردند به اسامه فرستاد كه مردم بر من بيعت كردند و مرا قبول كردند به  پيامبرچون 

خالفت و به من راضى شدند. من به خالف ارادت ايشان نتوانستم كردن و من محتاجم به عمر، توقع است كه عمر را 

و   پيامبرگذارى تا پيش من باشد، اسامه گفت بفرستاده ابو بكر كه عجب كه او رعيت من است به قول خدا و ب

 پيامبرايمان دارى برخيز تو و با عمر به حكم  پيامبرطلبد، بفرستاد كه اگر بر  اجازت من امير شد و ديگرى را مى بى

 عت و حيله و رشوت اسامه را راضى كردند و بفرستادند.بيائيد، مدتى بدين قيل و قال بماندند تا به هزار شفا

( هر كه اطاعت 82)نساء   مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ بازايستادند قال اللّه تعالى:  پيامبرو ايشان به خالف فرمان 

)جن  رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ كند پس به تحقيق كه اطاعت كرده خداى را؛ و قال: پيامبر

( و هر كه عاصى شود خداى را و رسول او را پس 95)نساء  وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (23

و لعنت خداى بر او و مهيا ساخته خداى بدرستى كه مر او راست آتش جهنم كه در آن باشد دائما و غضب خدا بر او باد 

در حال حيات و ممات يكى باشد و مخالفت او كفر و اين دليل روشن  پيامبركننده، و فرمان  تعالى براى او عذاب اهانت

 اند نه امام و خليفه. است كه ايشان رعيت بوده
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عمر را بخواند و خالفت را به او  بدعت ديگر، چون اجل نزديك شد ابو بكر خواست كه پاره گناه خود سبك گرداند

گفتند اين ظلم روا مدار كه تو به  تفويض كرد و خلق را به جبر و قهر بر بيعت او امر كرد، و نصيحت خيار صحابه كه مى

ناحق و ناواجب در اين كار بودى و بعد از مرگ ديگرى را به مقام خويش نشاندى. امروز وقت استغفار و توبه است 

 (.178)اعراف   وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ چ وجه اين نصايح قبول نكرد، و گفت:نشنيد و به هي

در جمله عالم خانه اختيار كرده بود براى خويشتن خاص آن را گورستان ساختند و نخواستند كه ايذاء  پيامبربدعت ديگر، 

 داشتند. بعد از مرگ نيز، چنانكه در حال حيات رنجه مى پيامبرو رنج ايشان منقطع گردد از 

اگر ميراث دختران ايشان بود، تسع ثمن در يك خانه رسد باقى غاصب باشد و ظالم و اگر صدقه بود جمله مسلمانان تا 

يرون روز قيامت در آن شريك باشند، و اگر از اهل اسالم يك كس راضى نباشد پاى ايشان به بايد گرفتن و از آنجا ب

( در حال حيات اجازت نبود كه در آنجا روند، بعد از مرگ ندانم كه اجازت 53)احزاب   ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِ كشيدن،

 داده است ايشان را.

من اغتصب بقعة من االرض، جعلت يوم القيمة من االرض السابعة السفلى الى االرض السابعة »و حديث مشهور است كه 

هر كه غضب كند بقعه را از زمين  «1» 1«فى عنقه، الى ان يفرغ اللّه من حساب الخلق ثم يجعلها معها فى النارالعليا طوقا 

برگردانند به روز قيامت از زمين هفتم زيرين به سوى زمين هفتم باال طوقى در گردن او تا وقتى كه خداى تعالى از 

تش دوزخ، و امثال اين بدعتها كه نهادند در حال حيات حساب خلق فارغ شود پس بگرداند او را با آن زمين در آ

 رسد. كنند تا عقوبت آن به واضع و محيى و عامل مى خويش، و بعد از حيات ايشان اشياع و اتباع ايشان احياى آن مى

مت . فرداى قيا«2» 2گفت: كل محدثة بدعة ضاللة، و كل ضاللة فى النار  پيامبرو ايشان به اتفاق روايت كنند كه 

  احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى تابع و متبوع ندانم كه كجا روند كه:

داى پرستند از غير خ ( حشر كنيد آنان كه ظلم كردند و ازواج ايشان را و آنچه ايشان مى22 -23 )صافات  صِراطِ الْجَحِيمِ

 نماى ايشان را به راه دوزخ. پس راه

آيد و تبديل  بدعت ديگر، ابو بكر در زمان خالفت خويش گفت مرا غسل پايها و مسح گوشها و گردن و سر بهتر مى

. نماز نيست مگر به وضوء و گفت: بين الكفر و االيمان «1» 3ال صالة بوضوء فرمود: پيامبركرد، و  پيامبرقرآن و سنت 

                                                 
1
 در صحيح مسلم باب تحريم الظلم و غصب االرض چند روايت بدين مضمون نقل شده است ولى اين روايت با اين الفاظ پيدا نشد.  
2
 358/ 30و بحار االنوار  372/ 2ارشاد القلوب .  
3
 290/ 1بنا به نقل مستدرك الوسائل  29االستغاثه فى بدع الثالثة ص .  
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. در ميان كفر و ايمان ترك نماز است پس هر كه نماز نكند پس كافر بود، «2» 1فمن ال صالة له فهو كافر ترك الصالة

 پس چون وضوء بخالف امر خدا بود ال بد كه نماز درست نباشد.

هاى مكلف كرده است  و مسح بر خفين بدعت نهاد و به اتفاق حشر بهائم خواهد بودند و حق تعالى حواله مسح به پايه

فرداى قيامت كه ثواب وضو بايد گرفتن بزك مسكين با سنى شريك باشد زيرا كه پوست بزك با تن وى و سنى شريك 

 باشند در عبادت.

و عجب از طايفه كه قول خداى ترك كنند و اقتدا به خلق كنند كه جائز الخطاء باشد و جاهل و چهل و شش سال سجده 

اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ  مشغول شده صدق اللّه حيث قال: پيامبرخداى و بت كرده و امروز بعد از ايمان به تكذيب 

 ( بگرفتند دانايان خود و عابدان خودشان را به خداوندى و خداى را گذاشتند.31)توبه   أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ

گويند نماز خير العمل است و  زا كرده و مىبدعت ديگر، ابو بكر و اتباع او محفلى ساختند و گفتند كه مردم ترك غ

آورند اين لفظ اسقاط ببايد كردن  كنند و روى به نماز مى بهترين كارها است چون بانگ نماز برآيد جمله كارها ترك مى

گفت نماز بهترين  پيامبرمزيد كردند  «3» 2«الصالة خير من النوم»پس چنان كردند كه به عوض اين در نماز بامداد 

ا است ايشان گفتند نماز بهتر از نوم است و به يقين كذب بر طرف ايشان اولى باشد و غرض ايشان تخريب دين عمله

 بود و تجديد احياى سنن جاهليت.

گفت ابتداى نماز به تكبير كنند و انتها به تسليم ايشان ابطال كردند به تحيت و سالم بر تشهد مقدم  پيامبربدعت ديگر، 

تحيات للّه و الصالة و الطيبات السّالم عليك أيها النبى و رحمة اللّه و بركاته السّالم علينا و على عباد چنان كه گويند: ال

چون سالم بازداد نماز وى باطل شد و تمام  «1»  3اال اللّه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله  اللّه الصالحين اشهد ان ال اله

 تشهد صحيح نيست بدين طريق ابطال نماز كردند. نماز بى شهادتين و باتفاق شد پس نماز كرده باشد بى

و همچنين به آخر فاتحه آمين زياده كردند تا در ميان نماز كالمى گفته باشند كه نه از نماز باشد تابعان وى ال بد كه اين 

به محبت و تنزيه  اند باشد كه بدين آمين مهتدى گردند ليكن شيعه على راه راست دارند كلمه بگويند براى آنكه گمراه

گفت: نحن اهل بيت  پيامبرخداى و توحيد و عدل و نبوت و امامت به دالئل و براهين پس به گفتن آمين محتاج نيستند و 

 ايم كه گمراه نشود هر كه در ما آويزد. . ما اهل خانه«2» 4ال يضل من تمسك بنا

                                                 
1
 كدام از اين مصادر ذكر نشده است جمله فمن ال صالة فهو كافر در هيچ 43/ 4و وسائل الشيعة  1644/ 2كنز العمال هندى بنا به نقل ميزان الحكمة .  
2
 358/ 30و بحار االنوار  371/ 2ارشاد القلوب .  
3
 359/ 30و بحار االنوار  373/ 2ارشاد القلوب .  
4
 . جمله نحن اهل بيت ال يضل من تمسك بنا در مصادر مذكور نيامده است359/ 30و بحار االنوار  373/ 2ارشاد القلوب .  
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( و ندانستند كه 239)بقره   وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ردند:بدعت ديگر، دستها بر هم نهادن وضع كردند و تمسك به اين آية ك

از قنوت و تواضع به غير اين خواست و به غير اين نيز اين معنى حاصل آيد، و اين فعل يهود است كه در نماز دستها بر 

 هم نهند.

از آن جمله يكى دستها بر  كنند آن جمله سخت نيكو است، عمر روزى گفت يا رسول اللّه چند چيز است كه جهودان مى

لو كان موسى، و عيسى حيا، ما »دانى  متغير شد و گفت از سر عتاب كه يا عمر تو مرا نمى  پيامبرهم نهادن است. 

اگر موسى و عيسى زنده بودندى متابعت من كردندى و امت من بودندى، چون ايام دولت  «3» 1«وسعهما الّا اتباعى

 كردند. ايشان بود آن سنت يهود احيا

گفت: ال تبركوا فى الصالة كبرك البعير، و ال تنقروا كنقر الديك، و ال تقعوا كاقعاع الكلب، و ال تلتفتوا كالتفات  پيامبرو 

آييد در نماز چون چسبيدن شتر و دانه مچينيد در نماز چون دانه چيدن خروسى و بر سر هر دو  ، به زانو در مى«4» 2القرد

سك و بر اطراف خود نگاه مكنيد چون نگاه كردن بوزينه و چون شتر فرو مخسبيد، يعنى اول  پاى منشينيد چون نشستن

ها منشينيد در تشهد بلكه بر ران چپ  دستها را به زمين آريد و بر ركوع و سجود تعجيل مكنيد و چون سگ بر پاى

 مكنيد.  نشينيد و چون بوزينگان به جانب چپ و راست نگاه

نهادند از آن بود كه علم بدان حاصل نبود ايشان را، و نيز خواستند كه احياى سنت جاهليت  ها مىاين و امثال اين بدعت

فرمود: من كتم علما من اهله،   پيامبركنند، و علماى صحابه را ياراى گفتن نبود و بعضى خود به دنيا مشغول بودند. 

. هر كه پوشيده دارد علمى را از اهل او بيايد در روز «1» 3رجاء يوم القيمة، مغلولة يداه الى عنقه، قد الجم بلجام من النا

 قيامت غل كرده شده دستهاى او بگردن وى و لجامى در دهن از آتش دوزخ.

بدعتى ديگر، گفتند چون آفتاب غائب شد نماز بكن و روزه افطار كن، و بدان كه عالمت غروب آن بود كه آفتاب بدان 

رم و ستارگان جمله ظاهر گردند و روشن پديد آيند مكلف بايد كه اول نماز كند و عين حاميه فرو شود، يعنى چشمه گ

بعد از آن روزه بگشايد و هر كه چنين نكند نه نماز وى قبول باشد و نه روزه وى. ايشان افساد روزه و نماز مسلمانان 

 و اظهار سنت باطل. پيامبركردند و مردم را بر نماز و افطار روزه داشتند قبل از وقت رد بر خداى تعالى و 

بهشت صفت متساوى ميان مستحقان قسمت كرد، چون نوبت خالفت به   پيامبربدعت ديگر، ابو بكر صدقات بر سنت 

اند تفضيل نهم بر مهاجر كه قريشى نباشند، و  بينم كه مهاجر را كه قريشى عمر رسيد وى گفت من صالح در آن مى

                                                 
1
 اندكى اختالف با 98 -91و كتاب من حياة الخليفه عمر بن خطاب  361و  179/ 30و بحار االنوار  375/ 2ارشاد القلوب .  
2
 361/ 30و بحار  375/ 2ارشاد القلوب .  
3
 798/ 2بنا به نقل نهج الفصاحه  191/ 10كنز العمال .  
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اعراب، و اعراب را تفضيل نهم بر عجم، و مردم در جذب منفعت چون او بودند، و مهاجر غير قريشى را تفضيل نهم بر 

 خواره شدند. عجم دين نداشتند و آن را كه غم دين بود قوت رفع و منع اين نبود بدين سبب عرب و عجم حرام

در عراق مساحت ها نهم بفرمود تا  بينم كه صدقات را طرح كنم و خراج بر زمين بدعت ديگر، گفت من راى چنان مى

ها كردند و به هر يك جريب يك درهم نهادند و يك قفيز حبوب از هر جنسى كه در آنجا بكارند بر سنت ملوك  زمين

حبوب برنهادند چنانكه در  «2»  1فارس در جاهليت، و در مصر و نواحى آن از هر يك جريب يك دينار زر و يك اردن

 جاهليت بود در زمان فراعنه.

اسالم و شريعت كرده تا بحدى كه  هاى جاهليت منع كرده بود و تبرى كرد، و اظهار سنت و ز هر يك سنتا  پيامبرو 

. پس عمر بر رأى خود صدقات و حديث «1»2 گفت: منفعة العراق دراهمها، و قفيزها، و منفعة المصر دينارها، و اردنها

واره شدند و مظالم آن جمله در گردن عمر بماند تا به خ رد كرد و احياى سنت جاهليت كرد تا جمله عالم حرام  پيامبر

 روز قيامت و سنت زكاة باطل شد پيش عامه جهان.

هاى جهان از هر نوعى كه ياران  بدعت عثمان، چون نوبت خالفت دولت دنيا به وى رسيد بيت المال را ديد و به نعمت

 ع آورده و به دينارها كرده و مظلمه آن با خود ببرده:هاى مسلمانان به وجه غصب و حرام ستانده بودند و جم وى از مال

( و چون چنان ديد دست بگشاد 41)مدثر  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( و قال:1)طالق   وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

يشان را توانگر كرد، و جمله مسلمانان را محروم و جمله بر بنى اميه خرج كرد و بنى االعمام و بنى االخوال و خو

 بگذاشت، جمله زبان طعنه و تشنيع بر وى بگشودند و او به بنى اميه مستظهر بود.

و رسم جباران اكاسره و فراعنه پيش گرفت و از غالمان ترك و رومى و خطائى خريدن و اسب و استر و طبل و كوس و 

تغلب بر عالميان ظاهر كرد تا كه غالمان را بر نواحى عراق و حجاز بفرستاد تا استعداد كردن آغاز كرد و دست تعدى و 

 ها كه علفزارها بودى جمله را در قيد گرفتند و موقوف كردند، ملك خداى بر بهائم تنگ شد. صحراها و كوه

د و مردم براى شدت زارها از من بخر و بفرمود كه هر كه خواهد چهار پاى را علف دهد در صحرا بايد كه بيايد و علف

خريدند و از اين مثل فعل عمر بود كه زكاة بينداخت تا  رفتند و علق ملك خداى را از عثمان مى احتياج طوعا او كرها مى

 كرد چون بنابر مساحت بود ال بد كه چنين باشد. گرفت و جائى كه واجب بود ترك مى آنجا كه واجب نبود مى

و اجرت داد براى جهاد مردم از حرب گريزان بودند جمله از ترس حرب روى به بدعت ديگر، عمر قومى را معين كرد 

كردند و از ثواب  كردند با اجرت مى زراعت نهادند و معايش مگر اندك كه روى به غزا نهادند و آنان نيز كه جهاد مى

                                                 
1
 ريزند اردن: چيزى شبيه گون كه گندم و جو و ... را در آن مى.  
2
 اين گفته عمر را جايى نديديم.  
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معى كه نو اسالم بودند ايشان داد از مال زكاة تا ج و همچنين معلمان را معين كرد و اجرت مى بودند. نصيب مى جهاد بى

كردند، و ندانست كه چنانكه زكاة واجب است علماء را نيز تعليم عامه جاهل واجب است و چون  را علم دين تعليم مى

 اجرت بستاند مستحق ثواب نباشد.

بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ مِنْ   إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى قال اللّه تعالى:

ی إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِ ( و قال:154)بقره   يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

من كتم  :( و قال رسول اللّه 169)بقره   ونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ ال يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌبُطُ

 .«1» 1علما من اهله، جاء يوم القيمة، مغلولة يداه الى عنقه، قد الجم بلجام من النار

ها بعد از آنكه ما او را بيان كرديم و روشن  ها و هدايت بپوشند آنچه فرو فرستاديم از حجتبه درستى كه آنان كه 

كنند ايشان را لعنت كنندگان، و گفت  كند خداى ايشان را و لعنت مى ساختيم از براى مردمان در قرآن آنانند كه لعنت مى

هاى  شند آنها را به بهاى اندك آنانند كه بخورد شكمبه درستى آنان كه پوشيده دارند آنچه خداى فرستاد از كتاب و بفرو

ايشان را آتش و سخن نكند خداى با ايشان در روز قيامت و ايشان را پاك نگرداند و مر ايشان راست عذاب دردناك. 

م بدين آيات و حديث تعليم معالم دين و فرائض علماء را از جمله واجبات است و به ترك آن يعنى بترك تعليم مستحق ذ

 باشند، و چگونه شايد كه به فعل واجب اجرت دهند.

حكم بن العاص را لعنت كرده بود و از مدينه رانده و همچنين ابو بكر و عمر. چون نوبت به   پيامبربدعت ديگر، 

 وى را بخواند و انشاى ديوان خالفت به وى داد و اعزاز و اكرام هر چه تمامتر نمود.  پيامبرعثمان رسيد به خالف 

هُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَ قال اللّه تعالى:

ه خدا و روز آخرت كه دوستى كنند با يابى قومى را كه ايمان آورده باشند ب ( نمى23)مجادله   إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

كسى كه دشمن است خداى را و رسول خداى را و اگر چه باشند پدران ايشان يا پسران ايشان يا برادران ايشان يا 

را نخواندى و تشريف ندادى و منشى و امين اهل   پيامبرخويشان ايشان. بدين آية عثمان اگر مؤمن بودى طريد 

 اسالم نكردى.

ر، چون كار خالفت عثمان مستحكم شد منادى كرد و صحائف قرآن در دست مردم بود بخواست اگر كسى ابا بدعت ديگ

ستاند تا عبد اللّه مسعود مصحفى داشت از وى طلب كرد او نداد و برخاست و به نفس خويش به  كرد به قهر و جبر مى

او در آن رنج مقاساتى تمام بكشيد و به آخر بدان  برنجانيد چنانكه هر دو پهلوى او بشكست و در خانه او رفت و او را

 رنج بمرد و مصحف از او بستد.

                                                 
1
 798/ 2بنا به نقل نهج الفصاحه  191/ 10كنز العمال .  
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ها نهاد و بشست و اكثرى را بسوخت، و مصحف عبد اللّه مسعود  و صحائف كه از مسلمانان ستانده بود جمله در طشت

ردند و بر كتبت اين دو فاسق چنانكه خواست مروان حكم و زياد بن ثمره كه كاتب او بودند بفرمود كه از آنجا نسخه ك

اعتماد كرد و به آخر به خط خويش از خط ايشان دو مصحف بنوشت، و زيد بن ثابت را فرمود كه قرائتى بنهد و مردم 

 پيش زيد آيند و از وى قرائت بشنوند.

بايست  كه مى و عبد اللّه مسعود حكم او را و حكم اصحاب او را بر خويشتن نگرفتى، و عثمان در مصحف او هر تصرفى

، و آنچه بسوزانيد و بشست از «1»  1كرد و امروز آنچه در دست مردم است از بقيه مصحف عبد اللّه مسعود است

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ  هاى ديگران بدان مخطى و عاصى شد، پس حال كسى كه قرآن بسوزد چگونه باشد: مصحف

 ( و نگذاشت كه كس را بدان مصاحب مردم اطالع افتد.10)محمد   اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ

بر وى رد كرد و گفت تو مستحق اين كار نيستى از منبر به زير آمد و عمار   پيامبرو همچنين عمار روزى در مسجد 

دار، فاذا  گفت: عمار مع الحق، و الحق معه، يدور حث ما  پيامبررا چندان بزد كه مردم گفتند عمار مرده است، و 

. عمار با حق است و حق با «2»2  افترق الناس يمينا و شماال، فانظروا الفرقة التى فيها عمار، فاتبعوه، فانه يدور مع الحق

گردد پس هرگاه مختلف شوند مردم و فرقه فرقه گردند براست و چپ پس نظر  عمار است با اوست حق هركجا كه مى

گردد، پس زدن شخصى بدين صفت  است و تابع شويد آن فرقه را كه او با حق مى اى كه عمار در آن كنيد در آن فرقه

 نباشد.  پيامبرجز فسق و فجور و ظلم و عصيان قول خداى و 

گفت: ما اقلت  پيامبرگفت و او آن را كاره بود، و  و همچنين ابو ذر را از حرم خداى بيرون كرد كه ابو ذر راستى مى

 .«3» 3ء على ذى لهجة اصدق من ابى ذرالغبراء و ال اظلت الخضرا

فرستاد   پيامبرحق تعالى بر   تر از أبی ذر، و همچنين زمين فرش نشد و آسمان سايه نينداخت بر خداوند لهجه راست

دارم على و سلمان و مقداد و ابو ذر را. عجب حال كسى كه دوست خداى را  كه من از ياران تو چهار كس را دوست مى

 براند و بيرون كرد. رپيامباز حرم 

و نماز عيد با روز عرفه افكند و خطبه به روز عرفه بكرد و قربان و حج و نماز عيد بر مسلمانان تباه كرد و مردم به 

روزگار وى آن سنت اختيار كردند و خطيه و افساد حج مسلمانان گردن وى بماند تا به روز قيامت، تا سالى ديگر با امير 

                                                 
1
 اين حرف بر خالف مذهب شيعه است كه قائل به عدم تحريف قرآن هستند.  
2
 در فضيلت عمار نقل شده اما با اين عبارت جايى ديده نشد 48 -44/ 9روايات زيادى با اين مضمون در الغدير .  
3
 363/ 8و الغدير  185/ 31بحار االنوار .  
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كه به حج برو امير المؤمنين گفت مصلحت تو نباشد كه به حج فرستى زيرا كه من بر سنت خدا و فرستاد  المؤمنين 

 كنم و بر سنت شما حج نكنم. عثمان به سبب اين دست از او بداشت و ديگرى را بفرستاد.  پيامبر

شت و اين آوازه به گوش عمر را بك «1»  1و از اين جمله بود كه عمر را ضربت زدند و خبر در مدينه فاش شد كه علجى

مسلم شده بود و  رسيد و گفت اين علج هرمزان بود رئيس فارس كه به دست امير المؤمنين  «2» 2عبد اللّه عمر

گناه بكشت و عمر بكشتن او انكار تمام بكرد و گفت على به خون بهاى  زاهد عابد، عبد اللّه قصد هرمزان كرد و او را بى

ه هرمزان موالى وى بود اگر من نيك شوم پسر خود را به وى تسليم كنم تا آنچه خواهد هرمزان از ما راضى نشود ك

 كند از مقتضاى شرع.

به عثمان فرستاد كه عبد اللّه را قصاص كن كه او موالى من هرمزان را بكشت. عثمان ابا كرد كه  و عمر بمرد على 

ند. امير المؤمنين فرمود نص قرآن است و امر امر خدا عمر ديروز مرد امروز پسرش را بكشم تا آل خطاب مستأصل گرد

عثمان بدان هيچ التفاتى نكرد و به مضادة و مخالف قرآن اصرار نمود، عبد اللّه پيش عثمان آمد و چون  . پيامبرو 

 به صفين آمد و آنجا كشته شد. عثمان نيز كشته شد پيش معاويه رفت و به حرب امير المؤمنين 

كرد و بيت المال و صدقات و اخماس فاش كرد و مردم از  عمر به خالفت نشست ظلم بر اهل بيت مى بدعت ديگر، چون

هرگز به شب بيرون نيامدى و به مسجد نتوانستى آمدن به زير كردند تا او را خوفى حاصل آمد و دست او جمله تظلم مى

 .«1» 3 پنهان شد و خنجر بر شكم عمر زد و بكشتاز آنجا به مسجد رفتى، ابو لؤلؤ اندر آن نقب  زمين نقبى كرده بود و

فرمود: ثوروا بالفجر،  پيامبرو چون عثمان ظلم بر عالميان فاش كرد و ظاهر گردانيد از خوف جان حديثى افترا كرد كه 

باشد فانه اعظم االجر، و نماز صبح از وقت بگردانيد و به روز انداخت تا چون از خانه بيرون آيد و به مسجد رود روشن 

 و خوفى نبود.

نمودند. عثمان محمد بن ابى بكر را  اما سبب قتل عثمان آن بود كه عامل وى در مصر بود و مردم از او تظلم بسيار مى

منشورى داد و گفت به مصر رو به ناظرى تا ميان اهالى مصر و عامل من متوسط باشى. محمد رفت تا به در مصر فرود 

عجيل برفت، خدمتكارى از محمد با وى بگفت شتر سوار از راه عراق رسيد و به مصر آمد جمازه سوارى برسيد و به ت

 رفت محمد از آن به شك افتاد و متفكر شد و به طلب آن جمازه سوار فرستاد.

                                                 
1
 علج: كافر، غير مسلمان.  
2
 176 -164/ 8و الغدير  224/ 31بيد اللّه بن عمر بود. بحار االنوار آنكه هرمزان را كشت ع.  
3
 در كتب تاريخى معتبر قتل عمر در مسجد نوشته شده نه در نقب.  
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چون فرستاده محمد برفت جمازه سوار را بيافت و نزد محمد آورد و چون بديدند غالم عثمان بود و از او خط طلب 

ود و گفت من خط ندارم بالحاح خط از او بستدند چون خط از او بديدند مشعر بود به قتل محمد برداشتند و كردند ابا نم

 به مدينه آمدند.

گوئى او  و اين حال به اهل مدينه بازگفتند جمله بر عثمان انكار كردند و پيش عثمان فرستادند كه در اين كار چه مى

هر مهر من و اما خط خط من نيست و خط مروان است. مهاجر و انصار گفت غالم غالم من است و شتر شتر من و م

گفتند مروان را بدست ما بازده تا بكشيم گفت اين كار هرگز نكنم. جمله صحابه اتفاق كردند و گفتند ما او را بكشيم و 

 به اتفاق و اجماع حل و عقد او را بكشتند.

نبودند و دختر خديجه نبودند بلكه دختر ابو هند بودند و او  پيامبر بدعت ديگر، رقيه و زينب كه زنان عثمان بودند دختر

مردى بود از قبيله بنى تميم، و هاله بنت خويلد خواهر خديجه بود ابو هند او را به زن كرد و از او رقيه و زينب بياورد و 

ند چون اين سه طفل بر هاله ابو هند متوفى شد و هاله حمل داشت. هاله پس از مرگ شوهر پسرى آورد نام او هند كرد

رغبت كرد به خديجه هاله متوسط  پيامبرجمع آمدند و وى درويش بود خديجه ايشان را به خانه برد و بكر بود چون 

 . پيامبرو خديجه تا خديجه راضى شد به تزويج و نكاح  پيامبربودى ميان 

 خديجه گذاشت. تمام شد هاله متوفى شد و يتيمان را به پيامبرچون عقد خديجه با 

براى آنكه يتيم بودند ايشان را اعزاز كردى و وصيت نمودى   پيامبركرد باقصى الغاية و  خديجه ايشان را اعزاز مى

خديجه را بايد كه يتيمان را نيكو نگاهدارى و به ايشان چون مادر مشفقه باشى و ايشان در خانه خديجه بودندى تا مردم 

 اند. هقريش گفتند ايشان اوالد خديج

اند و اين معنى از آن جهت بود كه سنت جاهليت چنان بود كه هر كه يتيم را بپروردى نسبت  و جمعى گفتند اوالد رسول

او با وى كردندى و همچنين اگر عبيد خريدندى هم نسبت با وى كردندى چنانكه گفتندى موالى فالن به حكم آنكه موال 

 خواجه و بنده و امثال اين. لفظى است محتمل بر پسر و پدر و ابن عم و

اظهار رسالت كرد   پيامبرزينب را به ابو العاص بن ربيع داد و رقيه را به عتبة بن ابى لهب چون   پيامبرپس 

صناديد قريش عتبه را بخواندند و گفتند ترك رقيه كن و با خود مگير عتبه هنوز وى را با خود نگرفته بود و تقرير 

خترى كه خواهى به تو دهيم. آن لعين سخن قريش شنيد و طالق رقيه داد و به ابو العاص همين كردند كه در قريش هر د

دعا كرد كه: اللهم سلط  پيامبرتقرير كردند او قبول نكرد و گفت من ترك زينب نكنم، بعد از سه طالق عتبه رقيه را 

 على عتبة، كلبا من كالبك، و العنه.
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ترسم كه لعنت در وى رسد، و عادت چنان  تبه لعنت كرد ترسيد و گفت من مىبر ع ابو لهب چون بشنيد كه محمد 

بودى كه هر سالى كه كاروان قريش به شام رفتى قرعه زدندى به نام هر كه برآمدى او ساالر كاروان بودى آن سال 

كاروانيان  حمد ترسم از دعاى م قرعه به نام عتبه برآمد. ابو لهب گفت در راه شام شير بسيار است من از وى مى

بيامدند و بر عتبه ضمان شدند، ابو لهب قبول نكرد تا كاروانيان گفتند ما چون به راه برويم او در ميان گيريم و چون 

شب بخسبيم عتبه را بخوابانيم و بارها گرد او بنهيم و ما گرد برگرد بارها بخسبيم و شتران را گرد برگرد خود بخوابانيم و 

 نگاه داريم به پاسبانى.ما به نوبت او را 

چون چنين شرطى كردند او راضى شد. چون به بعضى مواضع رسيدند شيرى بيامد و از شتران بگذشت و عتبه را گردن 

 كرد. زياده مى پيامبربشكست و بخورد. چون خبر به ابو لهب رسيد از غصه رنجور شد و ايذاى 

فرستادند از زر و غير آن و ايشان را باز  هت اسيران متاعى مىاما زينب زن ابو العاص اسير شد و مكيان هزار درهم ج

داشتند متفكر شد در مكه و گفت اگر چيزى بفرستم و ابو العاص را بازخرم  مى  خريدند. زينب اسالم آورده بود پنهان مى

ت و به آخر گويد من از دين او برگشتم و مرتد شدم و اگر نفرستم قريش گويند كه زينب بر دين محمد اس محمد 

 بندى كه خديجه به او داده بود بفرستاد. تر بود گردن گفت كه عذرم با محمد آسان

گردن بند را بشناخت و ابو العاص را گفت اين گردن بند خديجه است كه زينب داده تو را آزاد كردم براى   پيامبر

كه چون به مكه روى زينب را با دو فرزند دهم به او رسانى ليكن با من عهدى بكن  خاطر زينب و گردن بند به تو مى

پسر و دختر امامه نام پيش من فرستى. ابو العاص عهدى چنين كرد و به مكه رفت و زينب را با اوالد به مدينه آورد و 

مردم را از وفاى ابو العاص به عهدى كه كرده بود عجب آمد. رسول گفت: من دانم كه با من وفا كند به عهد خويش و 

 است كه در ايامى كه بنى هاشم در شعب بودند پنهان طعام آوردى و بر بنى هاشم حقها دارد.او كسى 

رفت قرعه به نام ابو العاص برآمد. كاروان  و بعد از آن ابو العاص به مكه بازرفت و چون كاروان قريش به شام مى

ير كرده به مدينه آوردند. پس كاروان ساالر ساالر و اهل كاروان با مسلمانان حربى واقع شد و ابو العاص را با جمعى اس

 جهت او شفاعت كند. پيامبرحيلتى بكرد و خبر به زينب فرستاد و التماس نمود كه زينب نزد 

از نماز صبح فارغ شده بود سر از   پيامبرزينب به هيچ طريق ندانست كه شفاعت كند حيلتى كرد روزى در وقتى كه 

كرد و گفت يا رسول اللّه و اى مهاجر و انصار من كه زينبم  پيامبرآورد و روى به  دريچه خانه به مسجد داشت بيرون

 اند. اند زنهار دادم و در حمايت من ابو العاص را و اسيران ديگر را كه با وى

آواز وى بشنيد اجازت و زنهار وى قبول كرد و گفت ليكن حكم كردم كه بعد اليوم زنان كسى را زنهار   پيامبر

چون ابو العاص برسيد گفت يا ابا العاص وقت نيامد كه اقرار كنى بر وحدانيت خداى تعالى و رسالت من. ابو  ندهند،
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به عقد اول كه در اسالم نبود زينب را به پيش او فرستاد به زوجيت و پسر زينب، به وقت  پيامبرالعاص اسالم آورد و 

 بلوغ متوفى شد و دختر بالغه شد.

ول اللّه من از مكيان متاعها دارم به بضاعت ايشان گويند كه ابو العاص ايمان آورد و به مال ما ابو العاص گفت يا رس

اجازت داد، برفت و جمله امانات رد كرد و منادى كرد كه هيچ   پيامبرطمع كرد اجازت ده تا بروم و رد ودايع كنم. 

و باز به مدينه «  اللّه، و اشهد ان محمدا رسول اللّهاشهد ان ال اله اال»گفتند نه. گفت اكنون   كس را بر من حقى نيست

 بود و در مدينه متوفى شد. آمد و مدتى در آنجا مى

را به جاى خواهر به وى داد كه ايشان تميميه بودند و  «1»  1رقيه را كه بكر بود به عثمان داد چون رقيه متوفى شد زينب

در حال طفوليت چون بالغ شد صالح و متدين بيرون آمد و در كربال با عثمان هم تميمى، و هند بن هاله با خواهران بودى 

 حسين بن على عليهما السّالم شهيد شد.

نشايد كه دختر خود به   پيامبرو معلوم است كه ابو العاص كه مشرك بود زينب را به عقد اسالم نخواسته باشد و 

پرست بوده باشد اسالم آورد  د كه اگر كسى مشرك و بتباتفاق مشرك نبو پيامبرعقد يا به عقد مشرك،  مشرك دهد بى

( و عصمت است 136)نساء  ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً تصور توان كرد كه ثانيا، هم مرتد شود كما قال اللّه تعالى:

 كه از ارتداد ايمن گرداند و از براى اين است كه ما نبى و امام را معصوم گوئيم.

إِنِّی  ( به درستى كه شرك ظلم بزرگ است، و قال حكاية عن ابراهيم:12)لقمان   إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ و قال تعالى:

 ( بدرستى كه ما گردانيديم تو را پيشواى118)بقره   جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِی قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

مردمان ابراهيم گفت ذريه مرا هم گردانيدى خداى تعالى گفت در نيابد عهد مرا ظالمان. از اينجا واضح شد كه امام 

 مشرك نتواند بودند.

هرگز بر ملت هيچ پيغمبرى نبود از بهر آنكه دين خداى و طريق دوام يكى بوده است و تغيير و تبديل نبوده  پيامبرفرح، 

 كردند اما قوله تعالى: انبياء از آدم تا به عيسى امت خود را با دين و ملت محمد دعوت مى و نباشد و خاصة كه جمله

( على ملة ابراهيم متوجه ساختم روى خود را به آن كسى كه 79)انعام   إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ

 يم اين از بهر تخصيص و تميز گفت و تفضيل ابراهيم.ها را بر ملت ابراه ها و زمين آفريد آسمان

( كسى كه دشمن است خدا 92)بقره   مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ و قال:

لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ  كه خداى دشمن كافران است، و قال:و فرشتگان و رسوالن و جبرئيل و ميكائيل را پس به درستى 

 (.161)نساء  آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً بَعْضٍ وَ  عَلى

                                                 
1
 زينب راى بجاى رقيه نداد بلكه ام كلثوم راى داد.  
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گويد بر ملت ابراهيم ام آن باشد كه گويد ابراهيم جد من است بر دينى و ملتى كه بود به  كه مى و نيز غرض محمد 

( من نيز بر همان ملتم، و همچنان كه وى بر ملت وى بود بر ملت عيسى نيز 8)احقاف   نَ الرُّسُلِقُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِ حكم:

بود و دين و ملت جمله انبياء يكى باشد الّا آنكه ابراهيم محبوب جمله طوائف اهل كتاب بود و مرغوب به جمله دلها از 

به اختيار خويش با كافر وصلت كند اما اگر مضطر باشد  اين سبب وى را تميز و ابانت كرد، و پيغمبر و امام نشايد كه

شد  پيامبرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد االصفهانى گويد كه در كتاب تواريخ آمد كه خديجه بكر بود كه زن  شايد.

 شوهر از بنات بنى آدم جز مريم هيچ ديگر فرزند نياورد. چون بكر بوده چگونه او را فرزند بوده باشد، و بى

هم او گويد كه ميان من و اوالد هند خصومتى كه افتاد سببش اين بود ايشان گفتند كه حسن و حسين خواهرزادگان جد  و

ما بودند و هند بن ابى هند المقتول بكربال خال حسين بن على عليهما السّالم بوده است من قبل االم. من دفتر انساب 

آمد. اما عجب كه رؤساى عرب و  پيامبربود كه به عقد و حباله  حاضر كردم و بر ايشان عرضه كردم كه خديجه بكر

خواستند و او به عقد و نكاح هيچ كس را اجابت نكرد چگونه او را سر به ابى هند كه از لئام بنى  اشراف خديجه را مى

 تميم بود فرود آمده باشد.

 .بیان آن که امیه غالم رومى بود و عثمان و جمله بنى امیه قریشى نبودند

محمد بن عبد الرحمن بن محمد االصفهانى در كتاب البديع آورده است كه اميه غالم رومى بود از آن عبد شمس بن 

مناف برادر هاشم بن عبد مناف و او آن غالم را به پسرى گرفته بود و پرورده و به امية بن عبد شمس معروف گشته و 

لِبَتِ الرُّومُ* فِی أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِی الم* غُ اصل او از روم بود چنان كه نص قرآن است كه:

( مغلوب شوند روم در نزديكتر زمين و ايشان از بعد مغلوبيت زود باشد كه غالب آيند در اندك 1 -3)روم   بِضْعِ سِنِينَ

 مقهور گردند و مغلوب شوند يعنى از بنى مروان.سالى، يعنى بر ملك و خالفت غلبه كنند پس در اندك روزگارى 

 بنده اسد بن خويلد بودى.  او را به پسرى گرفته بود، و چون زبير عوام كه  پيامبرو همچنين زيد بن حارثه كه 

بر سنت عرب وى را به بازار عكاظه خريده بود از مال خديجه و زيد را از پدرش   پيامبرقصه زيد چنان بود كه 

ودند كه حارثه كلبى بود و حارثه از قبيله كلب بود و مردى بزرگ بود، و در آن نزديك كه زيد را خريد دزديده ب

 پيامبروى را از خديجه بخواست خديجه زيد را به وى داد و   پيامبررا وحى آمد و زيد اظهار اسالم كرد.   پيامبر

 زيد را آزاد كرد.

برخاست و به مكه آمد و به خانه ابو طالب رفت و التماس كرد به ابو  چون خبر زيد به پدرش رسيد با جمعى بزرگان

طالب كه با پسر خويش محمد بگو تا پسر من زيد را به من فروشد يا به منت به من دهد. ابو طالب بر خواست با حارثه 

گفت من زيد را  امبرپيآمدند. ابو طالب اين سخن بازگفت،   پيامبركلبى و جمعى بزرگان كه در خدمت وى بودند نزد 
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اختيار كردم تا زنده باشم  پيامبرآزاد كردم اختيار اختيار وى است اگر خواهد برود زيد گفت من صحبت و خدمت 

حارثه از اين سخن برنجيد و گفت يا معاشر قريش بدانيد كه از زيد بيزار شدم و گواه باشيد كه او پسر  مفارقت نكنم.

گفت يا معاشر قريش گواه باشيد كه من زيد را به پسرى قبول كردم و او پسر من  امبرپيمن نيست و من پدر او نيستم. 

او را زن كرد تا   پيامبراست، و زيد بعد از آن مشهور شد به زيد بن محمد. تا چون زيد زن خود را اطالق داد و 

 مردم بدانند كه زيد پسر حقيقى او نيست.

زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَیْ ال يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِی   فَلَمَّا قَضى يست:ن پيامبرو در قرآن وارد شد كه زيد پسر 

( پس چون بگذاشت زيد از آن زن حاجت خود را تزويج نموديم ما او را به تو تا نباشد بر 37)احزاب   أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ

( نبود محمد 40)احزاب   ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ها، و قال: ندخواندهمؤمنان در خواستن و نكاح كردن زن فرز

بود و خاتم پيغمبران و چون زيد با سبقت اسالم تعلقى نداشت به امامت غير او   پيامبرپدرى كه از مردان شما بلكه 

 دشان.هم تعلقى ندارد به امامت الّا امير المؤمنين و حسن و حسين و اوال

عطيه ملك عالم و عالميان بود  چون امامت كه «1» 1كه به عمر داد از اجبار بود بينه، اما ام كلثوم دختر امير المؤمنين 

از وى بازگرفتند اگر زنى را به زور بخواند از ايشان از فعل ايشان چه عجب باشد، و امير المؤمنين چون لوط پيغمبر بود 

 «.ذلك اول فرج غصبنا عليه»فرمود كه  ( و صادق 80)هود   نَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَهؤُالءِ بَناتِی هُ كه گفت:

و گويند كه اين قصه چنان بود كه عمر عباس را نزد امير المؤمنين فرستاد به خطبه ام كلثوم قبول نكرد. عمر گفت على 

گويد، امير المؤمنين  امير المؤمنين داد كه عمر چنين مى دارد به خدا كه من او را بكشم. عباس خبر به از من ننگ مى

 گفت كشتن من حساب ديگر باشد و خطبه حساب ديگر من دختر به وى ندهم.

عمر گفت يا عباس روز جمعه حاضر شو تا بشنوى آنچه بايد شنيدن. روز جمعه به آخر خطبه گفت: يا أيها الناس، هاهنا 

 و هو محصن، و قد اطلع اميركم وحده فما انتم قائلون.رجل من اصحاب رسول اللّه قد زنا، 

                                                 
1
هاى مطرح شده چهار قول در ميان علماء و مورخين  ست با توجه به بحثازدواج عمر با ام كلثوم از مسائلى است كه در طول تاريخ اسالم مورد بحث واقع شده ا.  

 مطرح است:

 گونه تهديدى انجام گرفته است. اين قول در كتب اهل سنت نقل شده است. و بدون هيچ الف: اين ازدواج با رضايت امير المؤمنين  

 اضطرار واقع شده كه اكثر علماء شيعه به اين قول قائل هستند.ب: اين ازدواج با تهديدها و فشارهاى اعمال شده از طرف عمر و از روى 

 اى از علماء شيعه به اين قول قائل هستند. ج: اين ازدواج واقع نشده بلكه از جعليات دشمنان اهل بيت عليهم السّالم است كه عده

او را احضار فرمود و به عقد عمر  سحيفه بنت جريريه از طايفه يهوديان كه امام على اى شبيه ام كلثوم به نام  د: اين ازدواج واقع شده اما نه با ام كلثوم بلكه با جنيه

 از امام صادق نقل شده است. 88/ 42درآورد. منشأ اين قول روايتى است كه در بحار 

كنند اين حديث را ساختند چون قرائن موجود در  به نظر ما حديث ازدواج عمر با ام كلثوم از جعليات است كه دشمنان به خاطر اينكه عمر را منتسب به بيت رسالت

 كنند، و اللّه عالم بحقايق االمور. حديث داللت بر جعل آن مى
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اى مردمان اينجا مردى است از اصحاب رسول خداى كه زنا كرده و او محصن است يعنى زن دارد و امير شما تنها بر آن 

ياج نباشد گوئيد. از جوانب مسجد آوازها برآوردند كه امير المؤمنين را به گواه احت اطالع يافته شما در اين باب چه مى

 قول قول امير المؤمنين باشد اگر فرمايد ما آن زانى را بكشيم.

چون از منبر به زير آمد با عباس گفت اى عباس اگر على به من دختر ندهد على را بكشم. عباس نزد امير المؤمنين رفت 

و ترا بكشد كه مرد گفت من پيش از گفتن شما دانستم كه من اين كار نكنم. عباس گفت ا و حال بازگفت، على 

شوخ است و عاصى و بيشرم و ستيزه كن اللّه اللّه اگر تو نكنى من به ضرورت بكنم تا خصومت ساقط گردد و اسالم در 

صدمه اين كار نرود پندارم كه اين دختر مرده است. امير المؤمنين از آن امتناع كرد، عباس پيش عمر رفت و گفت ترا 

 كنم. كند من مى ست، على اين كار نمىجز دختر خواستن كارى ديگر ني

خواهم و عباس عم وى است به وكالت على دختر وى را به من  عمر به مسجد حاضر آمد و گفت من دختر على را مى

دهد و دختر او را وكيل خود كرده است و من رغبت بدين خطبه و كار تمام بكرد حال بدين جمله بود. امير المؤمنين  مى

 خاموش شد، و اين عقد به عينه چون عقد فرعون بود با آسيه بنت مزاحم.  پيامبربه وصيت 

نماز عصر حواله به ابو بكر كرد تا امامت كند و جماعت اصحاب در عقب او نماز كنند   پيامبرمسأله؟ مخالفان گويند 

 و اين نص است بر وى به امامت چون او به امامت شايد در نماز امامت جمله كارها را شايد.

چون آواز ابو بكر شنيد دستى بر دوش على نهاد و دستى ديگر بر دوش فضل بن عباس   پيامبرو هم ايشان گويند كه 

و پايها بر زمين كشان به مسجد حاضر شد و در قبله بايستاد و نماز كرد و ابو بكر اقتدا به وى كرد و مردم اقتدا به ابو 

 بكر كردند.

*  وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى بود معزول كردن هم ال بد كه به امر خداى تعالى بوده باشد: امبرپياگر اجازت نماز از امر و راى 

را فرمود كه به امت  پيامبر( و اين چنان بود كه اداى وى سوره برائت را حق تعالى 3 -4)نجم   إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ يُوحى

 ش نمازى و جماعت داشتن نيز نيست.روشن بكن كه وى مستحق اداى شريعت نيست، و مستحق پي

كرد، و عتاب بن اسيد  نماز پيشين و عصر در مسجد الحرام مى  پيامبررا كه فتح مكه بر وى مسلم شد  پيامبرو چون 

پس اگر پيش نمازى كردن سبب استحقاق خالفت و امامت  . پيامبررا نصب فرمود كه امامت كند به نيابت و خالفت 

و در صورت ابو بكر خود   پيامبركرد با صحت نفس  لى باشد كه در مسجد الحرام امامت مىباشد، عتاب بدين او

عقب ابو بكر ايستاد و مأموم و معزول از كار نبوت باشد كه كار  پيامبررنجور بود، و به زعم خصم اگر   پيامبر

 آخرين بود.
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ال تُقَدِّمُوا  ( بلند مكنيد آواز خود را بر آواز پيغمبر و قال:2)حجرات   یِال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِ و قال تعالى:

به هيچ وجه  پيامبر( مقدم مشويد در پيش خدا و رسول خدا و امثال اين كه تقدم بر 1)حجرات   بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ

 جايز نيست، پس ابو بكر عاصى شده باشد به اين آيتها.

نفرمود كه ابو بكر پيشنمازى كند بلكه عايشه با بالل گفت بانگ نماز بگو   پيامبريت چنان است كه و مذهب اهل ب

رسيد پرسيد كه او را مقدم كرد  پيامبرتا پدرم نماز به جماعت بكند. ابو بكر چون تكبير احرام بگفت و آواز بگوش 

 يوسف. عايشه گفت بالل يا رسول اللّه گفت: اسندونى أما انكن لصويحبات

انگيزى و حريصات به  و اتفاق است كه در زمان يوسف دروغ زن بودند و حريصات به عشق و عشقبازى و عشوه و فتنه

و قصد  تحصيل امانى و لذات شهوات دنيا، و در حال برخاست دستى بر دوش ميمونه نهاد و دستى بر دوش على 

د آن دست كه بر دوش ميمونه داشت بر دوش فضل نهاده و مسجد كرد و چون از خانه بيرون رفتند فضل بن عباس برسي

 ميمونه را بازگردانيد، و ابو بكر را از محراب دور كرد و استيناف نماز كرد.

 بودند. پيامبرمسأله؟ مخالف گويد ايشان وزير 

ر عظيم و جواب، آيا وزير بودند به مشاركت نبوت و اين قول كفر محض باشد، يا وزير بودند به كفايت كردن امو

و ابو بكر يك نوبت رايت بستد و به خيبر رفت و به هزيمت   پيامبرنصرت دين و قيام كردن به حروب به نيابت 

 بازآمد، و همچنين عمر به هزيمت بازآمد، تا امير المؤمنين رايت اسالم برداشت و خيبر را مسخر كرد.

گويد و گريختن و ذكر نفاق اصحاب  ر كار حرب مىو هر جا كه خداى تعالى شكايت بندگان و سستى كردن ايشان د

كردند و هر جا كه ذكر نفاق  گريختند و خلل كار اسالم طلب مى كند مراد ايشانند، و ايشان پيشتر از جمله خلق مى مى

 رفت شريك بزرگترين ايشان بودند.

)آل عمران   رْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِفَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِ گفت: مى پيامبرو حق تعالى با 

( بعضى از آن نفاق توبه كردند اما ايشان بدان نفاق بمردند حق تعالى فرمود با ايشان مشورت كن كه ايشان 153

به وحى خدا از مشورت كردن   پيامبرگيرد مبادا كه با تو غدرى كنند و الّا  ما را در عقدى نمى گويند محمد  مى

وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا   قال اللّه تعالى.به مشورت كسى محتاج نبودارم از هر نوعى به وى داده بود ومستغنى بود و حق تعالى مك

 و.( و اگر تو بودى تند خوى پردل هرآينه بگريختندى از گرد ت153)آل عمران   غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

از هجرت  پيامبركرد. جواب اين گفته شد به شرح، و نيز  پيامبرمسأله؟ آنچه گويند ابو بكر چهل هزار درهم به خرج 

خوردى، و بعد از   پيامبرمهمان انصار بودى و ابو بكر درويش بود بعد از هجرت و محتاج انصار و او نيز به طفيل 

ئم اللّه تعالى او را مستغنى گردانيد، و اگر قبل از هجرت بود مال را فتح بلدان ميسر شد و به غنا  پيامبرهجرت 
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حرام  پيامبرمستغنى بود به مال خديجه از مال ابو بكر با آنكه صدقه بر   پيامبرخديجه بود بيشتر از همه مال قريش و 

 ا.بود و ابو بكر شتر به كرايه گرفتى چون عزم سفر كردى قبل از اسالم اين مال كجا بود او ر

گفت يا  ساخت و سرى با او مى خلوتى مى پيامبرو دليل بر آنكه ابو بكر چهل هزار درهم نداد آنكه چون شخصى با 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا  را از آن مالل آمدى آية: پيامبربود كه چنان كنند و  پرسيد. جمله را ان هوس مى اى مى مسئله

ايد هرگاه خواهيد كه مناجات كنيد  ( اى آنان كه ايمان آورده13)مجادله  مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةًناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ

پس مقدم سازيد بر مناجات خودها صدقه را. چون اين آيه نازل شد امير المؤمنين دستار بده درهم بفروخت   پيامبربا 

ده سؤال بكرد، و هيچ كس ديگر بر اين آيه عمل نكرد به غير از على  و گويند ده درهم به قرض بستد و به صدقه داد و

)مجادله   أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ و حكم آية منسوخ شد به آية: 

صدقات را پس چون صدقه نداديد خداى توبه   پيامبرناجات خودها با ( آيا نرسيديد كه مقدم سازيد در وقت م14

 شما قبول كرد.

پس اگر وى را مال بودى بدادى و مناجات كردى و اگر بود بخل كرد و نداد اين الف نرسد مخالف را كه گويد چهل 

بيعت ستادن محتاج نبودى و راست بودى به « اقتدوا بالذين من بعدى، ابو بكر، و عمر»هزار درهم بداد و اگر حديث 

 «.االئمة من قريش»انصاريان با وى مخالفت نكردندى و او تمسك بدين حديث كردى نه به حديث 

گفت: ابو بكر افضلكم، و اعلمكم، و نگويند كه ابو بكر معنى كالله ندانست و عمر و هر دو معنى   پيامبرو گويند 

 «.لو ال على، لهلك عمر، لو ال معاذ، لهلك عمر»ئما گفتى ندانستند چنانچه ثعلبى گويد، و عمر دا« ابا»

ال اله اال اللّه، »ساق عرش نوشته  گفت بر  پيامبرو آنچه گويند بر عرش نام ابو بكر و عمر نوشته بود رد بر آن كه 

ان آورده باشند بر پرستان كه به پنجاه سالگى يا چهل سالگى ايم و چگونه شايد نام بت« محمد رسول اللّه، على ولى اللّه

شايد، كه عصمت و طهارت او از صغيره و كبيره از روز والت تا به روز وفات به  مى عرش نويسند، اما از آن على 

ايراد كرد و فرمود ايشان  در حق على   پيامبردرجه شهادت معصوم بوده باشد، كه نوشته باشند، و هر حديثى كه 

 بر خود بستند.

و نگويند كه او گفت باتفاق مسلمانان كه من روز احد چون بز كوهى بر آن كوهها « فر من ظل عمرالشيطان ي»و گويند 

( به درستى 149)آل عمران  إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا گريختم: مى

ردند از شما در روز مالقات دو گروه به درستى كه لغزانيد ان دو كس را شيطان به سبب بعضى از آنچه آنان كه پشت ك

 گويند راست است بايستى كه او نگريختى و شيطان او را نلغزانيدى. كرده بودند. اگر آنچه مى
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در   پيامبريا عمر و دعاى دعا كرد كه خدايا اين دين را قوت ده و عزيز گردان به ابو جهل   پيامبرو گويند كه 

شأن عمر مستجاب شد و او نصرت رسول كرد و دين به سبب او عزيز گشت و قوت گرفت. حق تعالى به چند موضع در 

لِيُظْهِرَهُ  ( و قال:54)مؤمن  لَنَنْصُرُ رُسُلَنا قرآن گفت قوت در دين و اسالم من كنم و رسوالن را من نصرت دهم حيث قال:

 پيامبر( و نحوها پس چگونه شادى كه 154)آل عمران   إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَال غالِبَ لَكُمْ ( و قال:9)صف  كُلِّهِ* عَلَى الدِّينِ

 براى تقويت دين به مشركان محتاج باشد. 

بودند  و آنچه گويند عثمان ساز كار جيش العسرة بكرد، به اتفاق اين در غزوه تبوك بود و بيست و پنج هزار مرد جنگى

 از مسلمانان التماس كرد كه هر كه چيزى دارد مدد كند به مال.  پيامبردر اين روز جز تبع، و چنين گويند كه 

عثمان دويست سر شتر بداد تا به غايت كار بارگير چهار صد مرد باشد باقى از تربيت او خالى بوده باشند، و فقرا و 

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ  ند. اگر عثمان چيزى به ايشان دادى نه چنين بودى:درويشان براى عدم استطاعت تخلف و تقاعد كرد

يلٍ وَ اللَّهُ وَ ال عَلَى الَّذِينَ ال يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِ  ال عَلَى الْمَرْضى

مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ  غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ ال

 (.92)توبه   يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ

نصيحت كنند براى خدا و رسول خدا   ند گناهى هرگاهنيست بر ضعفا و بر بيماران و نه بر آنان كه نيابند چيزى كه نفقه كن

نه بست بر نيكوكاران راهى و خدا آمرزيده و بخشانيده است و نه بر آنان كه چون به نزديك تو آيند كه ايشان را سوار 

اشك ريخته باشد  يابم چيزى كه سوار كنم شما را بر آن پشت كنند و چشمهاى ايشان فرو مى كنى تو گفته باشى كه نمى

 يابند چيزى كه نفقه كنند و جهاد كنند، اين آيه مكذب افتراى ايشان است. از روى غم و اندوه كه نمى

گفت كيست كه چاه رومه را عمارت كند و در بهشت خانه بستاند، عثمان گفت من بكنم و   پيامبرو گويند روزى 

بهشت را براست داشتى ضامن نستدى ضمان گرفتن را صادق القول دانستى و  پيامبرليكن تو رسولى ضامن شو، اگر وى 

او دليل است كه او در صدق قول بشك بود و در قيامت هم به شك بود، و نيز اگر مؤمن بودى و مستحق آن خانه به 

 به محال ضمان نكند. پيامبرضمان محتاج نبودى و اگر مؤمن نبودى 

تاب مخالف و مؤالف الزم آمد شروع در خالصه آن باب چون مقدمات اين نوع مكتوب شد از هر نوعى و هر بابى از ك

 و كيفيت و نوع اين حالت و عجز بنى هاشم و تغلب بنى تميم و بنى عدى و بنى اميه و اضراب ايشان.

  * )باب دهم(* حجة الوداع و غدیر و وصیة الرسول و وفاته و فیه ما یتبع ذلك

  فصل اول فى حجة الوداع
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عبد اللّه انصارى، و ابو ذر غفارى، و سلمان فارسى، و عمار بن ياسر، و حذيفة اليمان، و غير  براء بن عازب، و جابر بن

را گفت كه حجه بايد كردن ترا  پيامبربا ترسايان نجران صلح كرد جبرئيل آمد و   پيامبرايشان روايت كردند كه چون 

تهيه   پيامبركه مقرر كرده بود با وفد نجران و  على را به يمن فرستاده بود به تحصيلى پيامبركه اجل نزديك شده و 

نوشت كه به  اى به امير المؤمنين  كرد چون كار تمام كرده بود از مدينه بيرون رفت با خلقى عظيم و نامه كار حج مى

خواهد.  جانب مكه رفتم به عزم كردن حج چون كار تمام كرده باشى بايد كه از راه يمن به مكه آئى كه آنجا ما را ملتقى

يك روز از براى   پيامبربذو الحليفه رسيد اسماء بنت عميس حامله به محمد بن ابى بكر بار بنهاد   پيامبرچون 

 اسماء آنجا توقف فرمود.

رسيد ساز و استعداد آمدن كرد و آنچه حاصل كرده بود بار كرد و با قومى  به امير المؤمنين   پيامبرچون نامه 

ار شد و روى به مكه نهاد و چون به ميقات اهل يمن رسيد احرام گرفت و چهل و چهار شتر هدى با كه همراه بودند سو

 خود داشت و در آن وقت حج قران و مفرد بودى و هنوز فرض تمتع نيامده بود.

پيش از نزول آيه احرام  پيامبرو ( 192)بقره   وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ چون به نزديك مكه رسيد آية تمتع نازل شد كه:

دانم اگر پيش از  اى بخواند و گفت هر كه احرام نگرفت فرض او احرام عمره است و آنچه من اكنون مى گرفته بود خطبه

توانم شد تا هدى به محل رسيدن و نحر كردن  هدى نراندمى تا اكنون حالل شدمى ليكن حالل نمى دانستمى هرگز اين مى

 نرانده باشد بايد كه حالل شود و حج عمره و تمتع كند آنگه احرام به حج گيرد.اما هر كه هدى 

ايشان را اعتاب كرد كه شما چرا حالل   پيامبرپس بعضى حالل شدند و بعضى باحرام بايستادند و حالل نشدند و 

ام و شما را هيچ عذرى  دهگفت مرا عذرى هست كه هدى ران پيامبرمحرم باشد  پيامبرشويد، گفتن ما حالل نشويم و  نمى

گفت:  پيامبررا گفتند تو نيز حالل شو تا ما حالل شويم.  پيامبرنيست، از او قبول نكردند و بر انكار اصرار نمودند و 

ام و نيت قران كرده چگونه حالل شوم. منكران با يكديگر گفتند  گوئيد من شصت و شش شتر هدى رانده عجب سخنى مى

 باشد. «1» 1 زنان خلوت كنيم و غسل كنيم و آب از سر ما چكد و رسول خدا اشعث و اغبر كه ما حالل شويم و با

به در   پيامبرآمد و  پيامبربه نزديك مكه رسيد خليفه بر قوم خود بگذاشت و خود به خدمت  چون امير المؤمنين 

نهادم  «2» 2ها ها ستادم و در تنگ م و حلهاو را بپرسيد امير المؤمنين گفت آنچه فرمودى تمام كرد پيامبرمكه رسيده بود 

 و سپردم چون به نزديك مكه رسيدم اشتياق و آرزومندى طلعت تو به غايت رسيده بود تعجيل كردم به ديدن تو.

                                                 
1
 اغبر: گردآلود، خاكى رنگ، تيره رنگ، اشعث: آشفته موى، ژوليده موى.  
2
 تنگ: جوال، لنگه بار.  
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بايد كردن  چه نيت كردى در احرام. گفت يا رسول اللّه تو به من ننوشتى كه چه نوع حج مى گفت يا على   پيامبر

ش را در نيت تو بستم و گفتم: اللهم اجعل اهاللى، كاهالل نبيك. خدايا اهالل مرا بگردان چون اهالل نبى اما من نيت خوي

گفت: اللّه اكبر، شاركتنى فى حجى، و هديى. من  پيامبرام.  تو. گفت هدى راندى. گفت بلى چهل و چهار هدى رانده

 به پيش من آى. شصت و شش هدى راندم اكنون يا على برو و قوم خود را برگير و

ها پوشيده امير  به نزد قوم خود رفت و ايشان را يافت كه تنگهاى بار گشوده بودند و آن حله امير المؤمنين 

بايد كه بپوشيم و خود را  المؤمنين بر نائب خود عتاب كرد او عذرى گفت كه جماعت شفاعت كردند كه ما راحلها مى

 بيارائيم و بر آن احرام گيريم.

ها از ايشان بستاند و فرمود  ها نديده چرا پوشيديد جمله را بخواند حله هنوز حله  پيامبرمؤمنين گفت سبحان اللّه امير ال

بگفتند كه على   پيامبرآمدند. قوم شكايت او با   پيامبرها نهادند و به خدمت  تا گردها بيفشاندند و باز در تنگ

 گفت صواب كرد. پيامبرها از ما بستاند  حله

 كردند و از آنكه حقدها در دل ايشان بود. و ايشان زبان طعن از على كوتاه نمى

به منبر آمد و خطبه بخواند و گفت: ارفعوا ألسنتكم عن على بن ابى طالب، فانه خشن فى ذاته للّه، غير مداهن   پيامبر

آن حج  پيامبربانها كوتاه كردند، و بديدند ز  پيامبر. چون مردم غضب و مبالغه نمودن و در عتاب از «1» 1 فى دينه

 بگذارد و بازگرديد بر عزم مدينه.

 فصل دوم )فى ذکر الغدیر(

آيد منزل به منزل تا به موضعى رسيد كه آن را غدير گويند و آن مفرق الطريق بود و مردم از آنجا  مى  پيامبر

زهتى نبود كه صالحيت نزول داشته باشد، پراكنده شدندى و آن منزلى نبود كه كسى آنجا نزول كند و در وى هيچ ن

گويد كه اينجا آبى و گياهى و  رساند و مى بگرفت و گفت ترا خداى تعالى سالم مى پيامبرجبرئيل آمد و زمام ناقه 

  يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ منزلگاهى نيست اما فرود آى تا رسالت مهم دين به خلق رسانى پيش از آنكه متفرق شوند و آية:

 ( آورد.71)مائده 

در حال فرود آمد و منادى بكرد تا قوم فرود آمدند و آنان كه رفته بودند بازخواندند و آنان كه نرسيده بودند   پيامبر

فرود آمد تا پاالنهاى  پيامبرصبر كردند تا برسيدند و آنجا درختى بود از دوح بفرمود كه زير آن درخت پاك كردند و 

اى بر خواند و ان خطبه مشهور است و به  بر آنجا رفت و مهاجر و انصار حاضر بودند خطبه  برپيامشتر جمع كردند 

 آخر گفت.
                                                 

1
 173/ 1و ارشاد مفيد  385/ 21بحار االنوار .  
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يا قوم نعيت الى نفسى، و حان منى خفوق من بين اظهركم، و قد دعيت و يوشك ان اجيب، و انى مخلف فيكم الثقلين، ما 

ان اللطيف الخبير اخبرنى انهما لن يفترقا، حتى يردا على ان تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى، ف

 .«2»  1الحوض

اند و  اى قوم خبر مرگ به نفس من رسيد و به تحقيق كه ضايع شود از من حقها در ميان ظاهرترين شما و مرا خوانده

ئيد به اين دو گروه ام در ميان شما دو گروه را كه اگر تمسك جو زود باشد كه اجابت كنم و بدرستى كه من گذارنده

اند چه بدرستى كه خداى لطيف خبر دهنده مرا خبر داده كه  هرگز گمراه نگرديد كتاب خداى و عترت من كه اهل بيت من

 اين دو گروه از هم جدا نشوند تا به نزديك حوض كوثر به من برگردند.

لة هارون من موسى، و مناقب امير پس گفت: اللهم هل بلغت، و كالمى چند بگفت و به آخر گفت: على منى به منز

 المؤمنين در آن خطبه ياد كرد و امامت وى تقرير فرمود.

 پس على را بخواند و دست وى بگرفت و او را برداشت و بر خلق عرضه كرد.

 حكايت، شبلى در اصل رئيسى بود از رؤساى واليت دماوند و مردى عاقل بود.

ستاد چون به بغداد رسيد و آن مشاهد علماء بديد در آنجا توبه كرد و از دنيا ملك مازندران او را به رسالت به خليفه فر

در اين حديث چه بود  اعراض نمود. القصه شبلى روزى پيش نقيب بغداد رفت و گفت يا سيد دانى كه غرض مصطفى 

سف شد و يوسف كه دست پدرت گرفت و بر خلق عرضه كرد. گفت نه يا شيخ. شبلى گفت يا سيد زليخا عاشق جمال يو

كردند حاضر كرد و گفت من حال خود به شما نمايم و از براى هر  جست و زنان مصر كه او را طعنه مى از وى دورى مى

زنى بالشى بنهاد و ترنجى و كاردى به دست هر يكى از ايشان داد و گفت پاره از اينجا ببريد و به من دهيد و شفاعت از 

و او را گفت به حق تربيت و تعهد من تو را كه از خانه بيرون آئى و به آن خانه يوسف كرد بسيارى و سوگندها داد 

 ديگر روى.

يوسف از آنجا بيرون آمد سر در پيش انداخته به خانه ديگر رفت. زنان جمله حائض شدند چنانكه بالش سفيد سرخ شد 

( اين نه آدم 31)يوسف   هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ما هذا بَشَراً إِنْ بريدند پس گفتند: به خون حيض و به عوض ترنج دستها مى

اى است بزرگ. يوسف چشم بر هيچ زنى نينداخت. زنان گفتند اگر او آدمى بودى نظر بر حسن و جمال  است بلكه فرشته

كرديد.  مالمت مى ( اين است كس كه شما مرا به جهت او32)يوسف   فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِی فِيهِ ما انداختى. زليخا گفت:

زدند، روز غدير بر خلق  و مناقب او گفته بود حساد و منافقان طعنه مى ما نيز بكرات و مرات و فضائل على  پيامبر

 جلوه داد او را.

                                                 
1
 387/ 21بحار االنوار .  
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هاى شما جمله اقرار كردند بر فور كه  گفت: الست اولى لكم من انفسكم. آيا من اولى نيستم از شما به نفس پيامبرالقصه 

وال من وااله، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذل و   ال: من كنت مواله، فهذا على مواله، اللهمبلى. فق

 العن على من ظلمه، اللهم هل بلغت.

گفت هر كه من موالى او بودم پس اين على موالى اوست خدايا دوست دار هر كه على را دوست دارد و دشمن دار هر 

و يارى ده هر كه على را يارى دهد و خوار گردان هر كه على را خوار گرداند و بران هر كه بر  كه على را دشمن دارد

 وى ظلم كند خدايا آيا رسانيدم و از منبر فرود آمد و وقت نماز پيشين بود نماز به جماعت بكرد و در خيمه رفت.

بنشين و فرمود كه مهاجر و انصار از مردان  خيمه بزدند و گفت يا على اينجا و بفرمود كه برابر خيمه او براى على 

 و زنان بروند و تهنيت او بگويند به امامت و بيعت كنند.

چون نوبت به عمر رسيد در كالم مبالغه تمام بكرد و در تهنيت گفت: بخ بخ يا على، أصبحت موالئى، و موال كل مؤمن و 

 موالى هر مؤمن و مؤمنه. مؤمنة. مبارك باد مبارك باد ترا يا على گرديدى موالى من و

چون مردان از تهنيت فارغ شدند زنان تهنيت كردند به طريقى كه قبل از اين مذكور شد. حسان ثابت اجازت خواست از 

 گفت باسم اللّه سبحانه و تعالى. پيامبرو اين ابيات انشاء كرد بر خلق خواند   پيامبر

 شعر

  يناديهم يوم الغدير نبيهم
 

 سول مناديابخم و اسمع بالر

  فقال فمن موليكم و وليكم
 

 فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا

 انت موالنا و انت ولينا
 

 و لن تجدن منا لك اليوم عاصيا

  فقال له قم يا على فاننى
 

 رضيتك من بعدى اماما و هاديا

  فمن كنت مواله فهذا وليه
 

 فكونوا له انصار صدق مواليا

  ههناك دعا اللهم وال ولي
 

 و كن للذى عادى عليا معاديا

كرد چنان كه  داد چنان كه در مباهله و روزى بر دوستان عرض مى را روزى بر دشمنان جلوه مى على   پيامبر

 روز غدير.
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نِعْمَتِی وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ  ابو سعيد خدرى گويد: و اللّه ما تفرقنا، حتى نزل:

نازل شد يعنى امروز كامل ساختم بر « اكلمت لكم دينكم»آيه  ( به خدا كه مرا متفرق نشده بوديم تا5)مائده  «1»1 دِيناً

 شما دين شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را و راضى شدم براى شما اسالم را كه دين شماست.

ل اين آيه گفت: اللّه اكبر على اكمال الدين، و تمام النعمة، و رضاء الرب برسالتى، و بوالية على من نزد نزو  پيامبر

بعدى. خدا بزرگتر است بر تمام ساختن دين و تمام دادن نعمت و خشنودى پروردگار به رسالت من و به واليت على بن 

 .«1» 2يوم بيوم، ان اللّه ال يضيع اجر من احسن عمال كرد و گفت: رو به على   پيامبرأبی طالب بعد از من. آنگاه 

 روزى بروزى بدرستى كه خدا ضايع نكند مزد كسى را كه نيكو كرد كار خود را.

او را بكشت با چند  چون روز خيبر مرحب يهودى كه از شجاعان و پهلوانان عرب بود مبارزت كرد، امير المؤمنين 

را به  . به درستى كه على «2» ا3ان له يوما عندك، يوما بيومه هذ للّه شجاعان ديگر جبرئيل گفت: يا رسول ا

 نزديك تو روزى است در برابر اين روز.

( روزى در مجلس شخصى حاضر بودم از جمله مفتيان فرق يزيد، تقى نام مشهور به نصب عدوات 673در اصفهان سنه )

ليكن تقرير روايتى بود از پدر « ان له يوما عندك، يوما بيومه»كرد  على و اهل بيت او آن شقى هر دو سرا اين تقرير مى

روز احد نيزه در  خويش به تقرير ايمان و اعتقاد هم تقى شقى از پدر خويش روايت كرد عن ابن مسعود كه على 

فى چون چنان ديد گفت: ال تقية   پيامبرافكند.  گردانيد و از راست و چپ و پيش و پس مرد بر مرد مى دست مى

االسالم بعدك ما عذر من كتم الحق و انت ناصره، تقيه و ترس در اسالم نيست بعد از وجود تو چيست عذر كسى كه 

 حق را پوشيده دارد و حال آنكه تو ناصر او باشى.

را پيش خود خواند  لى خائف و متفكر بود ع پيامبر( نازل شد 71)مائده   يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ چون آيه:

گفت يا رسول اللّه ياد دارى كه مرا در احد گفتى: ما عذر من كتم الحق، و انت  و حال با او بگفت امير المؤمنين 

. پس امروز چيست عذر كسى كه پوشيده دارد حق را و خدا «3»  4ناصره، فاليوم ما عذر من كتم الحق، و اللّه عاصمه

 نگهدارنده او باشد.

سَأَلَ سائِلٌ  سحاق ثعلبى امام اصحاب الحديث در تفسير كشف نام گويد كه سائلى از سفيان بن عيينه پرسيد كه:ابو ا

( در شأن كه نازل شد. سفيان گفت از من سؤالى كردى كه پيش از تو كسى از من اين سؤال 1)معارج   بِعَذابٍ واقِعٍ

                                                 
1
 277/ 1و الغدير  179/ 37بحار االنوار .  
2
 سند اين مطلب پيدا نشد.  
3
   سند اين مطلب پيدا نشد . 
4
 هاى مختلفى نقل شده است كه از كتاب 308اسرار االمامة .  
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على بن الحسين بن على بن أبی طالب عليهم السّالم عن رسول اللّه نكرده: حدثنى ابى، عن باقر علوم االنبياء، محمد بن 

 گرفت و او را بر منبر برد و خليفه خود كرد. دست على  پيامبركه روز غدير بود  

چون اين حديث در قبائل عرب فاش شد نضر بن حارث بن كلدة الفهرى و روى حارث بن نعمان الفهرى بر شترى سوار 

گفتيم ايشان را  رفت و گفت يا محمد هر چه ما را فرمودى از طرح سيصد و شصت بت كه آلهه مى  پيامبرشد و پيش 

و نماز و روزه و حج و جهاد و خيرات و زكاة و امثال اين مشقتها هر يكى بازگفت ما اين همه بر گردن خود گرفتيم. 

من كنت »ردى و بر ما تفضيل نهادى و گفتى امروز شنيديم كه پسر عم خود را بر ما حاكم گردانيدى و او را بر منبر ب

 ما اين قبول نكنيم اين كلمه تو خود گفتى يا خداى ترا بدين فرمود.« مواله فهذا على مواله

گفت: و اللّه الذي ال اله اال هو، ان هذا من اللّه. گفت بخداى كه نيست هيچ معبودى سزاوار پرستش مگر او كه   پيامبر

اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ  ود. چون اين سخن بشنيد پشت بر رسول كرد و روى بر احله نهاد و گفت:اين كار از پيش خداى ب

( اگر اين حق باشد از نزد تو پس بباران بر ما 32)انفال   الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ

رفت هنوز اين دعا تمام نكرده بود كه  گفت و مى از آسمان يا بفرست بر ما عذاب دردناك. اين لفظ مى ها سنگ ريزه

 .«1»1 سنگى از آسمان بيامد و بر او آمد و فى الفور او را به دوزخ رسانيد

)نجم   عَبْدِهِ ما أَوْحى  إِلى  أَوْحىفَ  است كه فى قوله« ما». آن بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ*  و در تفاسير اهل البيت آمد كه: ما فى قوله

را   پيامبر( پس وحى فرستاد به بنده خود آنچه وحى فرستاد نازل شد، و اين حال چنان بود كه در شب معراج 10

را خليفه و وصى خود گردانى چون عمر تو به آخر رسد و اجل نزديك شود، پس روز غدير  گفتند بايد كه على 

 .«2» 2«لة المعراجبلغ ما انزل لي»گفت 

 ص( پیامبرفصل سوم )فى ذکر وفات 

رنجور شد و گويند يك شنبه بود. دست امير المؤمنين بگرفت در آن روز و روى به   پيامبرروز سه شنبه بود كه 

 بقيع نهاد و صحابه در عقب او برفتند چون به بقيع رسيد گفت:

ا بدء، فطوبى للغرباء. سالم بر شما باد اى اهل قبور بدرستى كه دين اسالم عليكم يا اهل القبور، ان الدين بدا غريبا، كم

ظاهر شد غريب چنان كه ظاهر شد پس خوشا حال غرباء را پس گفت اجلم نزديك رسيد، زيرا كه جبرئيل هر سال يك 

 .بار قرآن بر من عرض كردى الّا امسال كه دو نوبت عرض كرد و اين معنى خبر مرگ من است كه به من داده

                                                 
1
 174/ 37و بحار االنوار  50/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 155 /37و بحار االنوار  29/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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و حق تعالى مخير كرده مرا در ميان خزائن عالم و بقاء تا روز محشر و ميان جوار خويش و بهشت، من جوار حق تعالى 

اختيار كردم و دنياى فانى را گذاشتم كه: الدنيا بالنسبة الى اآلخرة، ان يجعل احدكم اصبعه السبابة فى اليم، فلينظر بم 

بگرداند يكى از شما انگشت سبابه خود را در دريا پس بايد كه نظر كند كه به يرجع. دنيا نسبت به آخرت چنان است كه 

 چه برگردد.

پس وصيتها بكرد به على يا على چون من نمانم غسل من بايد كه تو كنى و تلقين و تجهيز من جمله به دست تو باشد و 

د تو كنند و بايد كه هيچ كس عورت فضل بن عباس و عم من عباس مدد تو دهند به آب دادن و مالئكه به غسل من مد

امير المؤمنين   پيامبرمن نبيند به غير از تو كه هر كه چشم او بر عورت من افتد كور شود مگر تو، پس در حال غسل 

  پيامبرفضل و عباس را گفت رويها بربنديد كه چشم ناپديد باشد، ايشان رويها بستند اتفاقا چشم عباس به عورت 

 كور شد. افتاد فى الحال

سخت شد تكيه بر على و عباس كرده به مسجد آمد و بر منبر رفت و گفت هر كه پيش   پيامبرروز چهارشنبه رنج بر 

 من امانتى دارد يا قصاصى بايد بيايد و طلب كند كه من فرداى قيامت طاقت عتاب آن ندارم.

روى به فضل بن عباس   پيامبرادى به عطيه خواستم تو مرا وعده د شخصى برخاست و گفت يا رسول اللّه من زنى مى

 كرد و گفت سه اوقيه نقره به او ده.

كردم تو تازيانه بر من زدى قصاص  عكاشه برخاست و گفت يا رسول اللّه من كودك بودم و با كودكان بازى مى

فاطمه بشنيد به گريه افتاد بيار تا عكاشه قصاص كند. چون   گفت با بالل به خانه فاطمه رو و قضيب من پيامبرخواهم.  مى

طاقت   پيامبرو گفت پدر رنجور است طاقت تازيانه ندارد عباس گفت يا عكاشه بجاى يكى ده تازيانه بر من زن كه 

 ان ندارد عكاشه گفت من قصاص از وى خواهم نه از ديگرى.

رداى   پيامبروش من برهنه بود. پس عكاشه تازيانه بستد و بر منبر رفت و گفت يا رسول اللّه آن روز كه مرا زدى د

را در   پيامبرمبارك از دوش فرو كشيد و بين الكتفين برهنه كرد. عكاشه چون چنان ديد تازيانه از دست بينداخت و 

برگرفت و بر مهر نبوت بوسه داد و گفت هزار جان من فداى تو بادا من از تو شنيده بودم كه هر كه بوسه بر مهر نبوت 

 بر وى حرام گردد و مرا غرض اين بود نه قصاص كه مرا بر تو قصاصى نيست. دهد آتش دوزخ

گفت: سبقك بها عكاشه. عكاشه در اين فضيلت سابق شد ديگرى را   پيامبرديگرى برخاست و همين ارادت كرد 

ماز آدينه بكرد و نرسد اين دعوى كردن و بوسه بر آنجا نهادن و از منبر به زير آمد چون آدينه درآمد به مسجد آمد و ن

 وعظ بسيار بگفت خاليق را.

 فصل چهارم )فى ذکر الوصیة(
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رنجور گشت توقف نكرد در خانه بلكه بيرون   پيامبرنازل شد « اذا جاء نصر اللّه»امير المؤمنين گويد كه چون سوره 

ل را فرمود كه در مدينه آمد روز پنجشنبه و سر بعصابه بسته بر منبر رفت رنگ رويش زرد گشته آب از ديده روان بال

حاضر شويد كه وصيتى خواهد كردن و اين آخر وصاياى اوست. جمله خالئق روى به  پيامبرمنادى كن كه به وصيت 

گفت و سعوا لمن وراءكم، و سعوا لمن   پيامبرنهادند مرد و زن صغار و كبار چنان كه مسجد پر شد.  پيامبرمسجد 

بر پاى  پيامبربراى كسانى كه در پس پشت شمااند و اين را دو بار فرمود پس وراءكم، يعنى فراخ كنيد مجلس را 

 خاست و گريه كنان گفت: انا للّه، و انا اليه راجعون. حمد و ثناى خداى بگفت و صلوات بر انبياء فرستاد.

ها الناس اعلموا ان نفسى پس گفت: انا محمد، بن عبد اللّه، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف الذي ال نبى بعدى، أي

نعيت، و حان فراقى من الدنيا و اشتقت لقاء ربى، فو احزنا على فراق امتى، ما ذا يقولون من بعدى، اللهم سلم سلم، أيها 

الناس اسمعوا وصيتى لكم، أيها الناس قد بين اللّه لكم فى محكم كتابه ما احل لكم و ما حرم عليكم، فاحلوا حالله و 

 و آمنوا بمتشابهه و اعلموا بمحكمه و اعتبروا بامثاله. حرموا حرامه،

گفت منم محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف آن كسى كه هيچ پيغمبرى بعد از من نيست بدانيد كه 

ت روى نفس من خبر مرگ شنيد و وقت فراق من از دنيا شد و مشتاق لقاء پروردگار شدم زهى اندوه و غم كه فراق ام

داده به من كه چه خواهند گفت بعد از من خدايا بسالمت دار بسالمت دار بشنويد وصيت مرا براى شما اى مردمان 

خداى تعالى بيان كرده براى شما در كتاب محكم خود آنچه حالل است بر شما و آنچه حرام است بر شما پس حالل دانيد 

 به متشابه قرآن و بدانيد محكم او و عبرت گيريد به مثالها و حكايات وى.حالل او را و حرام دانيد حرام او را و بگرويد 

و سر سوى آسمان كرد و گفت: اللهم هل بلغت، أيها الناس اياكم و هذه االهواء الضالة البعيدة من اللّه، و البعيدة من الجنة 

 و القريبة من النار، اللهم هل بلغت.

ه اللّه فى ما ملكت ايمانكم، اطعموهم مما تأكلون، و اكسوهم مما تكسون، و ال تكلفوهم اللّه اللّه فى دينكم و ما آتيكم، اللّ

مما ال يطيقون، فانها لحم و دم و خلق امثالكم، اال و من ظلمهم فانا خصمه يوم القيمة و اللّه حاكمهم اللّه اللّه من النساء 

 ، اللهم هل بلغت.اوفوا لهن مهورهن، و ال تظلموهن فتخربكم حسناتكم يوم القيمة

أيها الناس عليكم بحب اهل بيتى، عليكم بحب حملة القرآن، عليكم بحب اهل العلم، و ال تنقضوهم و ال تحسدوهم و ال 

 تطعنوا فيهم، اال و من احبهم فقد احبنى، اللهم هل بلغت.

له و ال حج له و ال جهاد له، اللهم هل أيها الناس ادوا زكاة اموالكم، أال و من لم يزك فال صالة له و ال دين له و ال صوم 

 بلغت.
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أيها الناس ان اللّه قد فرض الحج على من استطاع اليه سبيال، و من لم يفعل فليمت على اى حال شاء، يهوديا او نصرانيا او 

 لغت.مجوسيا، اال ان يكون به مرض جالس، او منع سلطان جائر، أال ال نصيب فى شفاعتى و ال يرد حوضى، اللهم هل ب

أيها الناس ان اللّه جامعكم يوم القيمة، فى صعيد واحد فى مقام عظيم و هول شديد، يوم ال ينفع مال و ال بنون الّا من اتى 

 اللّه بقلب سليم، اللهم هل بلغت.

يمانكم، و أيها الناس احفظوا ألسنتكم، و ابكوا اعينكم، و اتبعوا ابدانكم، و جاهدوا عدوكم و اعمروا مساجدكم، و اخلصوا ا

انصحوا اخوانكم، و قدموا النفسكم، و احفظوا فروجكم، و تصدقوا من اموالكم، و ال تحاسدوا فتذهب حياؤكم، و ال تغتب 

 بعضكم بعضا فتهلكوا انفسكم، اللهم هل بلغت.

للّه الطالب لمن خان، أيها الناس ال تظلموا فان ا أيها الناس اسعوا فى فكاك رقابكم، و اعملوا الخير ليوم وقوفكم و فاقتكم.

 و عليه حسابكم و اليه ايابكم، فان اللّه ال يرضى منكم بالمعصية.

أيها الناس من عمل صالحا فلنفسه، و من اساء فعليها، و ما ربك بظالم للعبيد و اتقوا يوما ترجعون فيه الى اللّه، ثم توفى 

 كل نفس ما كسبت و هم ال يظلمون.

، و قد نعيت الى نفسى، فاستودع اللّه دينكم و امانتكم و السّالم عليكم يا معشر اصحابى، و أيها الناس انى قادم على ربى

 .«1» 1 على جميع امتى، و السّالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته

كننده از خداى و از بهشت و  خدايا آيا رسانيدم، اى مردمان بپرهيزيد و دور داريد نفس خود را از اين هواهاى گمراه

 كننده به آتش، خداى آيا رسانيدم. يكنزد

اى مردمان بترسيد خداى را خداى را در دين شما و آنچه به شما آمد بترسيد خداى را در آنچه مالك شد دستهاى راست 

پوشيد و تكليف مكنيد  خوريد و بپوشانيد ايشان را از آنچه خود مى شما يعنى بندگان را، طعام دهيد از آنچه خود مى

اند مثل شما هر كه بر ايشان ظلم كند پس من  اند و خلقى ه آنچه طاقت ندارند چرا كه ايشان گوشت و خونايشان را ب

خصم او باشم در روز قيامت و خداى حاكم ايشان باشد بترسيد خداى را خداى را در باب زنان ادا كنيد مر ايشان را 

 ضايع بگردد در روز قيامت، خدايا آيا رسانيدم.مهرهاى ايشان و ظلم بر ايشان مكنيد كه حسنات شما به عوض آن 

اى مردمان اطاعت كنيد واليان امر خود را يعنى امامان را و از ايشان عاصى مشويد و اگر چه بنده حبشى باشد كه از 

قبل امام بر شما حاكم بود كه هر كه اطاعت ايشان كند اطاعت من كرده باشد و هر كه اطاعت من كند اطاعت خداى 

و هر كه بر ايشان عاصى شود چنان بود كه به من عاصى شده باشد و هر كه به من عاصى شود پس به تحقيق از كرده 

 خداى عاصى شده و بيرون ميائيد بر ايشان و مشكنيد عهدهاى ايشان را. خدايا آيا رسانيدم.

                                                 
1
 رغم جستجوى فراوان نتوانستيم سند اين خطبه پيامبر اسالم )ص( را پيدا كنيم على.  
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ان قرآن را بر شماست كه اى مردمان بر شماست كه دوست داريد اهل بيت مرا بر شماست كه دوست داريد بر دارندگ

دوست داريد اهل علم را و مشكنيد عهدهاى ايشان را و بر ايشان حسد مبريد و بر ايشان طعن مكنيد كه هر كه علماء را 

 دوست داشته باشد. خدايا آيا رسانيدم. دوست دارد بتحقيق مرا

نباشد و او را دين نباشد و روزه او درست  اى مردمان ادا كنيد زكاة مالهاى خود را كه هر كه زكاة ندهد نماز او درست

 نباشد و حج او قبول نباشد و جهاد او قبول نباشد، خدايا آيا رسانيدم.

اى مردمان به درستى كه خداى تعالى فرض گردانيده حج را بر كسى كه استطاعت زاد و راحله راه داشته باشد و كسى 

خواهد خواه يهودى و خواه نصرانى و خواه مجوسى مگر آنكه كه مستطيع باشد و حج نكند گويا بميرد بر حالى كه 

مرضى باشد كه حبس كننده او باشد يا مانع شود سلطان جوركننده و او را نصيبى نباشد از شفاعت من و وارد نشود بر 

 حوض من، خدايا آيا رسانيدم.

بزرگى و ترسى سخت روزى كه نفعى  كننده شماست در روز قيامت به زمينى واحد در مقام اى مردمان خداى تعالى جمع

 ندهد مال و نه فرزند مگر كسى كه بيايد به نزد خداى بدل سليم، خدايا آيا رسانيدم.

اى مردمان نگاهداريد زبانهاى خود را و بگريانيد چشمهاى خود را و برنج داريد بدنهاى خود را و جهاد كنيد با دشمنان 

لص سازيد ايمان خود را و نصيحت كنيد برادران خود را و آن نصيحت را دين خود و تعمير كنيد مساجد خود را و خا

هاى خود و نگاه داريد فرجهاى خود را از حرام و صدقه دهيد از اموال خود و بر يكديگر حسد  پيش فرستيد براى نفس

 خدايا آيا رسانيدم. هاى خود را، مبريد كه شرم شما از ميان نرود و غيبت مكنيد بعضى مر بعضى را كه هالك نسازد نفس

 و عمل نيكو بجا آوريد براى روز بازداشتن خود روز درويشى خود. «1» 1اى مردمان بشتابيد در آزاد كردن بندگان خود

كننده است و بر اوست حساب شما و به  اى مردمان ستم مكنيد به درستى كه خداى طالب است مر كسى را كه خيانت

 كه خدا راضى نشود از شما به معصيت. سوى اوست بازگشت شما چه به درستى

او بازگردد و نيست پروردگار تو   اى مردمان هر كه عمل نيك كند پس براى نفس خود كند و هر كه بد كند آن بد بنفس

كننده مر بندگان را و بترسيد روزى را كه برگردانند شما را در آن روز به سوى خداى پس بدهند بهر نفسى آنچه  ظلم

 شد از نيكى و بدى و ايشان هيچ ظلم كرده نشوند.كسب كرده با

ام و خبر مرگ به نفس من رسيده پس دين شما را به  اى مردمان به درستى كه من به جانب پروردگار خود قدم نهنده

سپارم و امانت شما را و سالم من بر شما باد اى گروه اصحاب من و بر جميع امت من و سالم من بر شما و  خداى مى

 دا و بركات خداى و از منبر به زير آمد و در خانه رفت.رحمت خ

                                                 
1
 گويد سعى كنيد در آزاد كردن رقاب )گردن( خودتان ظاهر عبارت عربى خطبه غير از اين ترجمه است بلكه مى.  
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 فصل پنجم )فى تمام قصة موته(

و چون در خانه رفت بيرون نيامد و در خانه ام سلمه رفت رنج بر وى گران شد دو روز آنجا بود روز سوم عايشه بيامد 

بكن ابو بكر عايشه پدررا گفت بروو نمازبه آنجا رفت مؤذن بانگ نمازگفت   پيامبرو استدعا كرد كه به خانه او رود 

را كه امامت كند عايشه گفت من گفتم يا ابو بكر به گوش رسول اللّه رسيدگفت: كه گفت ابو بكر سبقت كرد چون آواز

 ايد هر چه گوئيد و كنيد نه به صالح و صواب باشد. يعنى شما زنان يوسف« انكن لصويحبات يوسف»رسول اللّه فرمود 

دوش ميمونه و از خانه بيرون آمد چون از خانه بيرون رفت فضل بن بر دوش على نهاد و دستى ديگر بر ستىد پيامبرپس 

كشان به مسجد رفت و به دست اشارت كرد به  عباس رسيد ميمونه را بازگردانيد پس دستى بر دوش فضل نهاد و پاى

كرد به خانه آمد ابو بكر ماز را استيناف كرد چون نمازكه نابو بكر و او از محراب دور شد و هيچ التفاتى به نماز نكرد بل

گفت نه شما را گفته بودم كه در لشكر اسامه به حرب رويد. ابو بكر گفت من نخواستم كه   پيامبرو عمر حاضر شدند 

 ام زود برو. خبر تو از كسى پرسم بازآمدم اسامه را بخواند و گفت برو به اصحاب خود كه من نامزد تو كرده

با خود آمد و گفت دوات و قلم به من آوريد تا چيزى بنويسم كه بعد   پيامبررا غش شد غريو از خلق برآمد  پيامبرو 

از من خالفى در ميان شما نباشد و در حال بيهوش شد و مردم قصد آن كردند كه دوات و قلم حاضر كنند عمر گفت: 

آمد گفتند يا رسول اللّه دوات و قلم بياوريم. گفت بعد از آنكه  چون با خود  پيامبرگويد  الرجل يهذى. مرد بيهوده مى

 خواستيد و من آن شنيدم يعنى سخن عمر. گفتيد آنچه مى

الصالة، و ما ملكت ايمانكم. سه  و اهل بيت خود را سفارش كرد به خلق كه متابعت اهل بيت من كنيد و به آخر گفت:

فذوا جيش اسامة. بيرون كنيد جيش اسامه را و به آخر گفت: لعن اللّه، من گفت: ان نوبت اين لفظ بازگفت و هر ساعتى مى

تخلف جيش اسامة يعنى لعنت خداى بر كسى كه از جيش اسامه بازماند و رو از خلق بگردانيد. مردم از آنجا بيرون 

 رفتند مگر امير المؤمنين و عباس و فضل بن عباس و اهل بيت.

گفت مظلوم و مغلوب باشند. فغانى از اهل بيت  پيامبرو حال ما اهل بيت چگونه باشد از تعباس گفت يا رسول اللّه بعد

برآمد روى به عباس كرد و گفت يا عم وصيت من قبول كن. عباس گفت عم تو مرد پير است و طاقت ندارد. پس امير 

و سالح و استر و هر چه  كنى. گفت بلى انگشترى به او داد و گفت در دست كن المؤمنين را گفت وصيت من قبول مى

 را بود به او داد از دستار و دراعه و تازيانه و امثال آن و گفت به حضور من جمله به تصرف خود گير.  پيامبر

را نديد گفت  بيهوش شد چون بهوش آمد على   پيامبرو امير المؤمنين از وى مفارقت نكردى مگر به ضرورتى 

چشم باز كرد ابو بكر و عمر را   پيامبرحفصه در حال پدران خود را بخواندند.  برادرم را نزد من بخوانيد عايشه و
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خواهم و به ام سلمه گفت على را بخوانيد. چون على درآمد با او راز بسيار گفت و زبان در  بديد گفت من ايشان را نمى

 دهان او نهاد.

للّه لى من كل باب. الف باب يعنى بياموخت مرا رسول امير المؤمنين گفت علمنی رسول اللّه، الف باب من العلم، ففتح ا

ها جمله با وى بگفت امير  خداى هزار باب از علم پس بگشود خداى از براى من از هر بابى هزار باب ديگر، و وصيت

گير چون گفت: يا على من در نزع افتادم سر من در كنار  پيامبرگفت به جمله قيام نمايم ان شاء اللّه تعالى.  المؤمنين 

 روحم مفارقت كند و برگير و در روى خود آور كه علم اولين و آخرين بر تو روشن شود.

رنجور است. دوم بار در بزد و نوبت سوم به هيبت  پيامبرايشان در اين بودند كه اعرابى در بزد فاطمه گفت يا اعرابى 

فاطمه در باز كن كه ملك الموت است هادم گفت اى  پيامبرتمام زد و ميان هر زدنى توقفى نكردى فاطمه بترسيد 

اللذات كه انبياء را از اداى نبوت معزول كند و اطفال را يتيم گرداند و جهان را خراب كند و به خداى كه از دور آدم تا 

 اى به اجازت نرفت الّا در خانه ما. امروز هيچ خانه

گويد اگر  رساند و مى مى  گفت خداى تعالى سالم فاطمه عليها السّالم در بگشود ملك الموت درآمد و سالم كرد و

 خواهى بقا به تو دهم و اگر جوار ما خواهى تسليم شو و مرا فرمود كه من چنان بكنم كه رضاى تو باشد.

فرمود تسليم شدم ملك الموت ابتدا بكرد  پيامبرگفت آخر چه خواهد شد ملك الموت گفت آخر مرگ باشد و فنا.  پيامبر

اند نزع روح  طاقت شد گفت به خدا كه امت من عظيم ضعيف بى  پيامبربسر زانو روح مباركش را رسانيد و از قدم تا 

به حضرت   پيامبرايشان هم چنين صعب باشد ملك الموت گفت به خدا كه از هزار جزو سختى يك جزو بر تو نهادم، 

چون روح پاك او به سينه رسيد يك بار ديگر اللّه تعالى شفاعت كرد تخفيف جان كندن امت را حق تعالى قبول كرد 

 شفاعت كرد حق تعالى فرمود چندان به تو بخشم كه از من راضى شوى.

را روى به قبله بخوابانيد و  پيامبراز تن جدا شد امير المؤمنين آن را در روى خود ماليد و   پيامبرچون روح 

 پيامبرآب بر  عباس به معاونت او قيام نمودند. على هايش فرو كشيد و چشمهاى او را بر هم نهاد و فضل و  دست

گردانيد چون از جانبى فارغ شد گفت يا  داد و جبرئيل او را از پهلو به پهلو مى ريخت و عباس آب به او مى مى 

جانب  خود بگرديد به فرمان خداى تعالى تا از آن  پيامبرفرمائى  رسول اللّه از اين جانب فارغ شدم بدان جانب چه مى

 نيز فارغ شد.

از  كرد على  او را در طشتى نهاده غسل مولود مى  پيامبرمتولد شد  و اين حال چنان بود كه روزى كه على 

گفت   پيامبركنى  را گفت اى فرزند چرا گريه مى پيامبربگريست فاطمه بنت اسد   پيامبرگرديد  دست او در آن مى

 گردم پهلو به پهلو. دست او چنين مى شويد و در بينم كه او مرا مى من مى
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دست در آن نهاد و آب بر سينه   پيامبرسخت شد بفرمود تا طشتى آب بياورند و   پيامبرفائده، چون جان كندن بر 

 زد تا تخفيف جان كندن باشد و فرمود بايد كه امت من نيز چنان كنند. خود مى

را مشوى   پيامبرامد و به زاويه خانه بايستاد و گفت يا على شست ابليس بي را مى پيامبر و گويند كه چون على 

گفت يا عدو اللّه اگر چه او پاك است  ناشسته پيش خدا رود على   پيامبركه او پاك است آن لعين خواست كه 

 اما مرا چنين فرموده كه غسل او بكنم.

را به سه قسم كرده قسمى براى   آن  امبرپيبه او داده بود چهل درم و  قصد كافور كرد كه جبرئيل  پس على 

در وى بماليد و در مساجد سبعه و چيزى به غسل  خود تعيين كرده و سهمى براى جناب فاطمه و سهمى براى على 

امام ماست حيا و ميتا   پيامبرهاى بهشت در وى ماليد و نماز بر وى كرد و گفت  و كفن كه جبرئيل آورده بود از حله

 د كه در پيش ايستد به امامت نماز كردن بر وى.هيچ كس نباي

شد حال  تر مى سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه در خانه نهاده بود و هيچ نتن در وى ظاهر نشد بلكه هر روز خوشبوى

نماز   پيامبرآمدند از خرد و بزرگ و مرد و زن بر  آنكه گويند مرده در مدينه زود سياه گردد. بعد از آن خلق مى

 را دفن كردند.  پيامبركردند پنج پنج، و ده ده، و دو دو، و يك يك، و اصلح آن است كه هم در آن شب  مى

فرمود كه شريفترين موضع آن باشد كه حق تعالى قبض روح او كرده  پس براى موضع دفن او خالف كردند على 

گفتند ما او را به مقابر انبياء  ى صحابه مىكنيم جمله راضى شدند و جمع باشد در خانه او آنجا كه متوفى شد دفن مى

 دفع آن بكرد. بريم به زمين شام على 

 پيامبرو عباس و ابو عبيده جراح كه حفار مكيان بود و زيد بن سهل كه حفار مدينيان بود حاضر كرد و گفت قبر جهت 

 ابو طلحه كند.  پيامبرحفر كنيد، و گويند قبر  

و اسامه زيد مشغول شدند به دفن رسول اللّه، مدينيان از پس پرده بايستادند و گفتند يا  چون قبر تمام شد على و عباس

فراموش مكن و از ما يكى را با خود شريك كن تا اين شرف ما را نيز باشد تا به روز قيامت  على حق ما از محمد 

او را بلحد فرستاد و  ود، على گفت اويس خويلى را پيش ما فرستيد اويس مرد صالحى بود و از بدريان ب على 

 را برگرفت و بدست او داد و بدست عباس و فضل بن عباس و در خاك نهادند.  پيامبر

به خاك رسيد اويس را گفت اين ساعت بيرون آى كه مقصود شما برآمد و خود به گور   پيامبرو چون تن مبارك 

  پيامبرد كفن از جانب سر بگشود و خشتى در زير سر را بر خاك نهاد بر جانب راست و عق پيامبرفرو شد و روى 

نهاد چون بالشى و روى به قبله كرد و خشت بچيد و از قبر بيرون آمد و قبر پرخاك كرد. اسامه و عباس و فضل مدد او 
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  پيامبرت آمدند و زيار گفتند و مردم مى مى« انا للّه، و انا اليه راجعون»كردند در انباشتن قبر و راست كردن گور  مى

 كردند. مى

اال آنكه بعد از مدتى جمعى كاره بودند كه زيارت كنند جهت آن كه قبر ابو بكر و عمر بعد از وفات ايشان آنجا واقع 

زدند. خلفاى بنى  كردند و لگد بر گور شيخين مى ادبى مى بى  پيامبر شد غصبا و در بعضى اوقات جمعى در حضور قبر

 برآوردند و به واسطه ايشان مردم از زيارت محروم شدند. عباس بفرمودند تا در قبه

را زيارت كنند. اما اگر گور ايشان جدا  پيامبرو چنين گويند كه شيعه از طرف ايشان زيارت نكنند بلكه از جانب ديگر 

 بودى تا سنيان قاصدا به زيارت ايشان رفتندى بهتر بودى.

حش كوكب گويند و آن گورستان جهودان و گبران بوده است. مهاجر و اند آن را  و اما آنجا كه عثمان را دفن كرده

انصار چون به اتفاق او را بكشتند گفتند نگذاريم كه او در گورستان مسلمانان دفن كنند، پس به گورستان ذميان بردند. 

فن نكردند و نكنند چون نوبت به معاويه رسيد آن موضع را داخل گورستان مسلمانان كرد، شنيدم هرگز شيعى را آنجا د

 تا به قيامت مگر آنچه اراده حق تعالى باشد.

  * باب یازدهم* بر پائى سقیفه

را دفن كردند و خبر مرگ او در ديار عرب فاش شد و رؤساء و امراء و فقراء و قبائل عرب روى به   پيامبرچون 

شدند صحابه چنان مصلحت ديدند كه فرصت آمدند و بنو هاشم به عزا مشغول  نهادند و روز به روز مى پيامبرتعزيت 

نگهدارند و گفتند كه كار خالفت به زودى ببايد ساخت يمكن كه اگر بنو هاشم از عزا فارغ شوند اين كار بر ما تمام 

 نشود.

نمرده بلكه از  پيامبرروايت آمد كه خالف اول كه در اسالم ظاهر شد بعد از رسول اللّه آن بود كه عمر بن خطاب گفت 

بمرد من او را حد   پيامبرنيز بازآيد و هر كه گويد   پيامبرا غائب شد چنانكه موسى به كوه طور بود و بازآمد م

آمد و چادر از روى برداشت و   پيامبربزنم. ابو بكر چون اين سخن بشنيد وى را شكى در دل آمد برخاست و پيش 

 را بعضى قبول كردند و بعضى نه.  پيامبرگفت يقين شد كه مر او مردم را اطالع كرد مرگ 

إِنَّكَ  با او بگفت: پيامبراين اختالف بشنيد مردم را حاضر كرد و گفت اى قوم نه حق تعالى در حال حيات  على 

ل مات رسو»( مات رسول اللّه. مردم از وى قبول كردند و از هر جانب آوازها برآوردند كه 31)زمر   مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

 «.اللّه

چون موت رسول اللّه متقين شد اضطرابى در خلق افتاد و ايشان روى به سقيفه بنى ساعده نهادند و عبد الرحمن بن عوف 

و خالد بن وليد و سعد بن ابى وقاص سعيد بن عاص قرشى و ابو عبيده جراح و سالم موالى حذيفه با ايشان آنجا حاضر 
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انصاريان پيش سعد بن عباده خزرجى جمع شدند و او رنجور تن بود وگفتند تو شدند و مشورت كردند در كار خالفت و 

 رئيس مائى و امام ما توئى هر كه از حكم تو بيرون آيد ما بر وى حرب كنيم.

بودند او را رنجانيدند و   پيامبرقيس بن سعد به نيابت پدر خطبه بر ايشان خواند و گفت بدانيد كه قريش كه خويش 

 پيامبردند و ما كه انصاريم رسول اللّه را قبول كرديم و جاى داديم و به مال و جان نصرت كرديم امروز كه از شهر بران

 ايم از قريش. نماند ما به خالفت اولى 

در  و گويند اول كسى كه در اين باب سخن گفت و انصار را بر خالفت سعد داشت خزيمه بود و او گفت كه على 

مشغول است و قرشى ديگر الئق اين كار نيست انصاريان نزد سماع اين كالم  يت رسول اللّه خانه ساكن شد و به تعز

 روى به سعد نهادند.

عمر بر ابو بكر بيعت كرد پس خالد بن وليد بعد از ايشان جماعتى كه   پيامبرو محققان علماء بر آنند كه روز وفات 

 ستدند، و ذكر سابقان گذشت در اين فصل كه چند كس بودند. اعادى اهل بيت بودند بيعت كردند و از ديگران بيعت

و هم در آن شب رفتند و عكرمة بن ابى جهل و حارث بن شهاب و غير هما را بديدند و به بيعت خواندند و هدايا و 

بنى  توليت واليات قبول كردند و به نواحى فرستادند چون ابو سفيان اين حال بدانست به در خانه على آمد و گفت يا

هاشم يا بنى عبد مناف راضى شديد كه خسيس بن خسيس و رذيل بن رذيل بر شما والى شود و اين قطعه بر ايشان 

 خواند.

  بنى هاشم ال يطمع الناس فيكم
 

  و ال سيما تيم بن مرة اوعدى

  فما االمر الّا فيكم و اليكم
 

  و ليس لها اال ابو حسن على

  ابا حسن فاشدد لها كف حازم
 

  إنك باالمر الذي يرتجى ملىف

گوئى افساد امت است نه صالح  انگيزى و غرض تو بدين كه مى جواب داد به خدا كه فتنه مى امير المؤمنين على 

 اسالم با آنكه من مشغولم به عزا.

عت كنم اول اتفاق جمعى گويند روز اول اتفاق بيعت نيفتاد روز دوم عمر گفت ابو بكر را من خواستم كه ديروز بر تو بي

 نيفتاد. ابو بكر گفت تو اولى باشى كه من بر تو بيعت كنم.

روزى  راضى كردند بدين وعده كهد وكار بگذاردند وابو سفيان راسوم بيعت كردنعمرگفت توپيرى به تقديم اوالئى روز

يم. روز چهلم بود كه اسامه بازآمد تو را بفرستاده بودند معزول كنيم و يزيد پسرچند ديگر اسامه را از آن كار كه به او د

 بماند. و بجاى او يزيد برفت و بدين سبب به شام بماند و چون از دنيا رفت معاويه برادر يزيد هم به نيابت خلفا آنجا
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و خبر به على رسيد كه مردم بر ابو بكر بيعت كردند بپرسيد كه حال چگونه بود گفتند ميان مهاجر و انصار خالف افتاد 

انصار « االئمة من قريش»ابو بكر بديشان غلبه كرد به حديث « منا امير، و منكم امير»ين خليفه هر طائفه گفتند در تعي

 تسليم كردند.

. يعنى «1»1 گفت: فان قريشا شجرة، و بنو هاشم ثمرتها، فكيف ان الصحابة احتجوا بالشجرة، و اضاعوا الثمرة على 

 مره آن عجب كه تمسك به درخت كردند و ترك ثمره نمودند.قريش درختى است و ما كه بنو هاشميم ث

گفت عن جبرئيل عن اللّه تعالى انه قال: قلبت مشارق االرض و مغاربها، فلم اجدبنى اب،   پيامبرعايشه روايت كند از 

ى هاشم. و على . گردانيدم مشارق زمين و مغارب زمين را پس نيافتم هيچ بنى ابى را بهتر از بن«2» 2 خيرا من بنى هاشم

هاشمى بود از قبل پدر كه ابو طالب است ابن عبد المطلب بن هاشم، و از قبل مادر كه فاطمه بنت اسد بن هاشم  

 است.

با على گفتند كه امامت حق تست چرا طلب نكنى. جواب داد كه چه كنم رعيت را طلب امام بايد كردن ايشان به عقب 

متوفى شد و از بالد مردم روى بدينجا نهادند به تعزيت و  پيامبرامروز   مبرپياديگرى رفتند به خالف قول خدا و 

صاحب عزا منم اگر من به طلب ملك و پادشاهى روم خلق عالم بر من بخندند و عيب بر من كنند كه مثل محمدى 

 ا بايد نشست.خويش على بميرد و او پنج روز به عزاى او صبر نكرد و به طلب ملك برفت طوعا او كرها مرا اينج

اگر كسى را امام بايد طلب من كند چنانكه سلمان فارسى، و مقداد، و عمار ياسر و حذيفه، و جندب و هو الذي نفاه ابو 

بكر من المدينة، و ابو ذر غفارى و هو الذي نفاه عثمان الى الربذة، و جابر بن عبد اللّه انصارى، و خزيمة بن ثابت 

 3كنند و بر ابو بكر بيعت نكردند اس رضى اللّه عنهم كه با من يكى شدند و مالزمت مىاالنصارى، و عبد اللّه بن عب

«3». 

آن بود كه چون ايشان  پيامبرغرض  و اسامه چند روز در مدينه نزول كرده بود كه امير باشد بر ايشان و ايشان رعيت و

شكى لشكر اسامه را نگذاشتى كه به روم مستقيم شود پس مردم گفتند كه كا غائب باشند كار بر بنى هاشم و على 

 رود تا اگر كسى بر شما ابا و امتناع كردى اسامه با لشكر يارى دادى.

اند ما را دستورى ده  بينى كه صحابه بر چه دانى و مى ابو بكر و عمر برخاستند و پيش اسامه رفتند و گفتند يا امير تو مى

ست و غرض ايشان آن بود كه كار بر ايشان تمام شود و اسامه را معزول فرموده ا  پيامبرو تو با لشكر برو آنجا كه 

                                                 
1
 نقل شده است 67به سند اين روايت پيدا نشد البته عبارتى با اختالف زياد در نهج البالغه خط.  
2
 خوارزمى به نقل طبرانى و بيهقى و مقتل الحسين  98/ 2طرائف سيد بن طاووس .  
3
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
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روز چهلم بود كه يزيد بن  . پيامبركنند اسامه ايشان را دستورى داد و لشكر برگرفت و به طرف شام رفت به حكم 

يستاد و گفت اى سبحان ابى سفيان را به مقام او فرستاده بودند و او را عزل كرده اسامه به مدينه آمد و بر در مسجد با

بر ايشان امروز به زور مرا معزول كردند و بر من امير شدند به استبداد   پيامبراللّه ديروز من امير بودم بنص 

خويشتن هيچ كس به سخن او التفاتى نكرد و عزل او باستعجال از آن بود كه ابو بكر به اسامه نوشته بود كه مسلمانان بر 

بايد كه بيائى و بيعت كنى. اسامه جواب نوشت كه از جمله مسلمانان يكى منم و بدين راضى  من بيعت كردند تو نيز

 نيستم.

 فصل اول )فى خالف الصحابة(

ام از دوستان سعد و بنى اوس و  اى بخواند و گفت اى انصار من مردى اسيد بن حصين االنصارى بر پاى خاست و خطبه

بينم كه خود را  پيش شما و نصرت شما مر او را من صالح در آن مى حمد خداى تعالى شما را اكرام كرد به هجرت م

 آلوده نكنيد به كار خالفت و اين امر را با قريش گذاريد.

انصار را اين سخن از وى نيك آمد و ارثم بن ساعده انصارى برخاست و حمد و ثناى خداى بگفت پس گفت اين كار را 

است، نشايد بر ايشان ظلم كردن و اين معنى را روا داشتن و  پيامبرحق اهل البيت  كنيد و اين كار شما به حيله راست مى

بسيار نصيحتها بكرد در ايشان هيچ اثر نكرد. معن بن عدى انصارى برخاست و ارثم را دشنام داد و گفت اهل بيت رسول 

 از آن كار ابو بكر را مقدم بايد كردن.و كار دين معطل نتوان داشتن تا فراغ ايشان   پيامبراند به عزاى  اللّه مشغول

آنجا بيرون آيند و كار خالفت  روند و تعزيت دارند و از پيامبرفائده، گويند كه ابو بكر و عمر خواستند كه به عزاى 

بسازند، انصار در اضطراب افتاده بودند براى خالفت سعد بن عباده اين حال را به مغيرة بن شعبه معلوم كرد برخاست و 

 اند. ابو بكر و عمر و عثمان رفت و حال با ايشان بگفت و معلوم نمود ايشان را كه انصار به چه كار مشغول پيش

بايد كردن كه ما را قوت دفع انصار و جواب حجت ايشان نباشد. مغيره از  عمر گفت دفع انصار هم به دست على 

اقل چنين گويد اگر تو كه عمرى على را در جزو از نيت بد و عداوتى كه با على داشت گفت اين چه سخن باشد كدام ع

كارها شريك گردانى هيچ كارى تو را ميسر نشود با تمام رسانيدن و بنى هاشم را بر خود حاكم كرده باشى و تا زنده 

علم باشى و فرزندان ما باشند تا روز قيامت اسير اوالد ابو طالب باشند و رعيت و ذليل ايشان زيرا كه او مردى است پر

 و صاحب حجت زنهار نبايد كه به مشاورت با او خوضى نمائى كه به غايت دور است از صواب.

عمر گفت يا مغيره راى دوستانه زدى چه بايد كرد. گفت بازگرد تا به گوشه رويم و تدبير دفع ايشان كنيم و فرصت 

شان گرفت و روى به سقيفه نهادند و با بنى هاشم به اين كار پردازند پس دست اي نگاهداريم پيش از آنكه على 

 كار تمام كردند.
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حاضر نشدند و عذر آوردند كه آن فرض   پيامبرو جمله علماى اهل بيت بر آنند كه ايشان به دفن و عزا و نماز 

كفايت است و جمعى بنى هاشم بدان قيام نمودند حضور ما به وجوب ساقط شد و اين كار نيز هم كار دين است ال بد كه 

ليفه نصب بايد كردن و ندانستند كه كار دين به ايشان تعلقى ندارد بلكه به حق تعالى تعلقى دارد و به صاحب شرع خ

 رسول اللّه. محمد 

بايد خواندن تا خلق حاضر شوند و خالفت تو مشهور گردد و  چون فكر اين كار بكردند گفتند يا ابا بكر تو را خطبه مى

د حاضر شدند و ابو بكر بر منبر رفت و اين خطبه برخواند، و اين اول خطبه است كه منادى كردند تا مردم در مسج

خوانده است و ابو زيد عمر بن شيبه ايراد كرد و وى از اكابر علماى سنيان است و ثقه و مع هذا اجماع است بر اين 

 خطبه.

بالوحى، أال و إنّ لى شيطانا  عصم نبيه و ان اللّه عزّ و جلّ كان ي يا أيها الناس انكم تكلفون سنة نبيكم محمد 

يعترينى، فاذا اعترانى فاجتنبونى، ال اوثر فى اشعاركم و ابشاركم، و تعاهدونى بانفسكم فان استقمت فاتبعونى، و ان رغبت 

م حمال فقومونى، و روى انه قال: أيها الناس انى وليتكم و لست بخيركم، انما انا رجل منكم و لكنى اطولكم شغال و اثقلك

فاتبعونى، و ان ملت فاعتزلونى، اال و ان لى   و طاعتى عليكم ما اطعت اللّه، فان عصيت فال طاعة لى عليكم، و ان عدلت

 .«1» 1 شيطانا يعترينى عند غضبى، فاتقونى ال اوثر باشعاركم و ابشاركم، او يفرطنى اليكم ما اندم عليه

داشت پيغمبر  يد به سنت پيغمبر شما محمد و خداى عزّ و جلّ نگاه مىشو اى مردمان به درستى كه شما تكليف كرده مى

شود پس هرگاه شيطان بر من مستولى شود پس شما از من  خود را به وحى و مرا شيطانى است كه عارض من مى 

نمايم مرا  دور شويد و تعاهد من كنيد به نفسهاى خود پس اگر بر نهج استقامت باشم تابع من شويد و اگر بلغزم و رغبت

ام  اند كه گفت اى مردم به درستى كه من والى شما شدم و نيستم بهترين شما بلكه مردى راست كنيد، و نيز روايت كرده

ترم و پربارتر و طاعت من بر شما در آنجاست كه طاعت خدا كرده باشم پس اگر  از شما و ليكن من از شما دراز مشغله

شما پس اگر عدل كنم تابع من شويد و اگر ميل كنم از من دور شويد و  عاصى شوم پس هيچ طاعتى نيست مرا بر

 شود نزد غضب من. بازداريد مرا كه مرا شيطانى است كه معارض و قرين من مى

 و اين روايت حسن بصرى است كه غالى بود در مواالت ابو بكر و دائما مناقب او گفتى.

و مال مردم اندازد چون او معصوم نيست و خود اقرار كرد كه عجب شخصى كه او را شيطانى بود كه او را در عرض 

شيطان مرا مستولى شد چگونه شايد كه مسلمانان به او اقتدا كنند، و نيز كه مكلف هرگز از او ايمن نباشد كه كل اوقات 

                                                 
1
 با كمى اختالف 138/ 7به نقل تاريخ طبرى و الدير  112/ 17شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

246 

 

و شايد كه شيطان او محتمل باشد كه آن شيطان با او بود، و نيز كدام عاقل اين معنى به خود حواله كند و به زعم و قول ا

 «.االئمة من قريش»را بر آن داشته باشد كه افتراى اين حديث كند كه 

يا اين شيطان اقرار بر آن داشته باشد كه او كار « نحن معاشر األنبياء، ال نرث و ال نورث، ما تركناه صدقة»و حديث 

 خالفت اختيار كند و از مردم بيعت ستاند و حق على باطل كند.

ت: قان عصيت فال طاعة لى عليكم، و ان عدلت فاتبعونى. اثبات جواز عصيان بر خود كرد و رعيت را در حال و نيز گف

 عصيان از اتباع خود منع كرد پس به زعم او بايد كه در بعضى از اوقات امام باشد و در بعضى امام نباشد.

بر ابو بكر حجتها گرفتند چنانكه ذكر آن بيامد.  خاستند و القصه، چون كار خالفت تمام شده بعضى از صحابه صالح برپاى

و لست بخيركم، و على فيكم. يعنى پشيمانى من قبول كنيد كه من   ابو بكر از كار خالفت پشيمان شد و گفت: اقيلونى

 بهترين شما نيستم و حال آنكه على در ميان شماست و از منبر به زير آمد و در خانه رفت.

مد ابو عبيده جراح دست ابو بكر گرفت و تا در خانه او برفت و سه روز فتنه عظيم برآمد و غريو و گريه از مسجد برآ

 مردم در هرج و مرج افتادند و گفتگوى شد.

روز سوم عثمان بيامد با صد مرد، و ابو عبيده با صد مرد، و سالم با صد مرد، و خالد وليد با جمعى عظيم، و مغيره با 

پوشيده شمشيرها كشيده عمر بيامد و دست ابو بكر گرفت و گفت برخيز تا به مسجد رويم  ها مردمان بسيار جمله سالح

گوئى كه ما خود را در زبان خلق انداختيم اگر تو از اين كار امتناع  ابو بكر اباى تمام بكرد. عمر گفت اين ساعت مى

عمر گفت ديروز استهزاء به ما كردى و در كار كرد و  نمائى تا دنيا باشد مردم بر ما زبان طعن گشايند. ابو بكر سختى مى

 كنى اگر به حرمت بر سر كار رفتى نيك است و الّا ترا كشم. شروع كردى امروز استقاله مى

شوم عمر دست او بگرفت و از خانه بيرون آورد و بر باالى  كنند و من بر سر منبر خجل مى ابو بكر گفت مردم حجتها مى

 ر كه امروز بخيزد و چنان سخن بگويد كه ديروز گفتند او را گردن زنم.منبر نشاند و گفت يا قوم ه

و   پيامبرترسانى اگر نه آن است كه ما را اطاعت خدا و  خالد بن سعيد برخاست و گفت يا عمر ما را به شمشير مى

ا ما را اطاعت امام دهد تو بديدى كه غلبه تو راست يا ما را ام اجازت نمى امام زمان واجب است و امام زمان على 

 زمانه داشتن واجب است على كل حال.

و بنى هاشم آنجا حاضر و ايشان را خبر نبود  سؤال؟ عجب: چگونه شايد كه منكرى بدين عظمى حادث شود و على 

 و بعد از آنكه واقف شدند دفع آن بتوانستند كرد و نكردند.
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د هزار مرد مؤمن حاضر بود و موسى به طور بود كه قوم او جواب، هارون برادر موسى صاحب او بود و خليفه و با چن

پرست شدند و آدم با چند هزار ملك حاضر بود و ابليس كافر شد و نوح و ابراهيم و شعيب و ساير انبياء حاضر  گوساله

 بودند كه كفر كافران ظاهر شد و ايشان را قوت منع آن نبود.

 امت حق اوست با قوت شجاعت خود چرا با ايشان ساخت.دانست كه ام سؤال؟ چون امير المؤمنين على 

جواب، ال شك درجه نبوت بيش از درجه امامت باشد چون موسى به طور رفت و بازآمد هارون عذر قوم به او بازگفت 

يتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِی إِسْرائِيلَ وَ إِنِّی خَشِ ( و گفت:149)اعراف   ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِی كه: يا

( اى پسر مادر من بدرستى كه قوم مرا ضعيف داشتند و نزديك بود كه مرا بكشند و من ترسيدم 95)طه   لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی

قبول نكنى، يعنى  كه اگر شدت كنم تفرقه در ميان خلق افتد و تو گوئى كه تفرقه در بنى اسرائيل انداختى و سخن من

شد و ظهور فتنه زياده شدى از آنچه هست، پس عذر  كردم پراكندگى در بنى اسرائيل پيدا مى اگر با ايشان حرب مى

 (.149)اعراف  إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِی فَال تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْداءَ على بعينه اين بود همچنان كه هارون گفت:

پرست شده بودند و او دائما  را ضعيف يافتند به آن معنى كه لشكر و مدد نيافت و مردم گوساله اينجا نيز على 

 تر از اين. گفتى: ما زلت مظلوما، منذ قبض اللّه نبيه، و اين باب گفته شود مشروح

بايد ستد به هر نوع كه مقدور  ت مىبيع چون كار ايشان بدينجا رسيد گفتند ما را هيچ مانعى نماند الّا كه از على 

 شود و الّا كار بر ما مقرر نشود و هرگز به نظام نباشد.

  پيامبربر ابو بكر بيعت نكرد فاطمه عليها السّالم شش ماه زنده بود بعد از  عايشه گفت تا فاطمه زنده بود على 

ر بن محمد الصادق عليهما الصالة و السّالم به روايت او و به روايت ما اختالف هست و رمزى از اين گفته شده جعف

گويد كه چون رسول اللّه متوفى شد هنوز او را دفن نكرده بودند كه مردم عهد بشكستند و اجتماع كردند به خالف آنچه 

 رسول اللّه ايشان را فرموده بود.

 * )شعر(*

 من مبلغ عنا النبى محمدا
 

  ان الورى عادوا الى العدوان

 هم ان يعدلواان الذين امرت
 

  لم يعدلوا اال على االيمان

  غصبوا امير المؤمنين مكانه
 

  و استأثر و ابا لملك و السلطان

 بطشوا فاطمة البتول و اخذوا
 

  ميراثها طعنا على الفرقان
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چنين فرموده  برپيامفارغ شد و به تأليف قرآن مشغول شد و بر شيعه امامت كرد كه  پيامبرامير المؤمنين از دفن و عزاى 

كسى را با او  بود و با او از صحابه اندكى مانده بودند. پس عمر با ابا بكر گفت مردم جمله بيعت كردند الّا على 

 كند. قنفذ را كه ابن عم عمر بود بفرستاد. قنفذ نزد على آمد و گفت: اجب، خليفة رسول اللّه.  فرست تا بيايد و بر تو بيعت

ما كذبتم، على رسول اللّه، و نكثتم، فارتدتم. يعنى چه زود شتاب كرديد به دروغ بستن بر گفت: ما اسرع  على 

پيغمبر خداى و شكستيد عهدها را و مرتد گشتيد، تو رسولى بازگرد و بگو با ابا بكر كه رسول اللّه تو را خليفه خود 

اى خاست خشمناك و قصد آن كرد كه نزد على نكرد تو به دروغ اين نام بر خود نهادى. قنفذ رسالت برسانيد، عمر بر پ

رسول اللّه مرا خليفه خود نكرد يا قنفذ، برو و بگو كه  گويد على  رود ابو بكر او را بنشانيد و گفت راست مى 

 خواند، قنفذ رسالت به على رسانيد. ترا امير المؤمنين مى

بر غير   پيامبرن نام غير تو است و لقبى است كه گفت يا قنفذ با ابو بكر بگو كه نامى بر خود نهادى كه آ على 

ام. قنفذ رسالت برسانيد عمر از آنجا برخاست و گفت كه اين كار ما را تمام نشود مگر كه على  تو نهاد و آن منم كه على

ه ابو بكر را بكشيم من همين ساعت سر او پيش تو آورم. ابو بكر او را سوگند داد و بنشاند و گفت يا قنفذ برو و بگو ك

 خواند. قنفذ بيامد و رسالت رسانيد. تو را مى

امير المؤمنين گفت: و ما كنت بالذى اترك وصية حبيبى و اخى الى باطلكم و ما اجتمعتم عليه من الجور و الفساد فى امة 

ه شما بر او ، يعنى نيستم من به آن كارى كه ترك كنم وصيت حبيب خود و برادر خود را به باطل شما و آنچ«1» 1محمد

 .جمع شديد از جور و فساد در امت محمد 

قنفذ بيامد و آنچه شنيده بود بازگفت، عمر برخاست و در خشم شد و خالد بن وليد و جمعى بسيار از منافقان آتش و 

رى و خبر از اين كار پس در خانه نشسته بود سر بازبسته از رنجو هيمه جمع كردند و به منزل فاطمه آمدند و فاطمه بى

درد سر از گريه بسيار كه كرده بود و نوحه به فراق پدر و هر روزى يك بار و دو بار و سه بار او را غش رسيدى چون 

 به خاطرش آمدى حسن و حسين عليهما السّالم را نواختى.  پيامبر

لناس شفقة عليكما، اين ابو و چون نظر بر ايشان انداختى گفتى: اين ابو كما الذي يكرمكما، اين ابو كما الذي كان اشد ا

راجعون، ال ارى جدكما كما يفتح هذا الباب ال يحملكما   كما الذي كان ال يدعكما تمشيان على االرض انا للّه و انا اليه

تر از همه كس در  . كجاست پدر شما آنكه اكرام كردى شما را، كجاست پدر شما آنكه بودى سخت«1»  2على عانقه

                                                 
1
 نقل شده است 307 -297/ 28و بحار االنوار  158 -148س هاللى گزارش حمله به خانه وحى در كتاب سليم بن قي.  
2
 181/ 43و بحار االنوار  411/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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پدر شما، آنكه نگذاشتى شما را كه بر روى زمين راه رويد. بدرستى كه ما از آن خداييم و شفقت بر شما. كجاست 

 شود و شما بر دوش وى نيستيد. بينم جد شما را چنانچه اين در گشوده مى بسوى اوست بازگشت ما، نمى

 * )شعر(*

  رايت ابى و المرتجى للنوائب
 

  على النعش محموال ففاضت نواكبى

 ابة وسط روضةو كنا كغصنى ن
 

  ففرقنا ريب الزمان الموارب

  كذا الموت الّا يبقى خليال لخلته
 

  انوح و اشكو ال اراك مجاوبى

 فيا ساكن الصرحاء علمنی البكاء
 

  و حزنك انسانى جميع المصائب

 اذا اشتد سوقى زرت قبرك باكيا
 

  انوح و اشكو ال اراك مجاوبى

 فان تك عنى فى التراب مغيبا
 

  انت عن قلبى الحزين بغائبفما 

 در اين ميانه عمر رسيد با اصحاب عناد و نفاق و گفت يا بن ابى طالب در بگشا و اال كه خانه در سر تو سوزانم.

فاطمه گفت: يا عمر، اتق اللّه فى حرم رسول اللّه، ال تدخل فانه عليك حرام. گفت اى عمر از خداى بترس و در حرم 

 و كه بر تو حرام است. عمر عناد كرد و در خانه رفت با منافقان.رسول خداى داخل مش

فاطمه فرياد برآورد كه: يا أبتاه ما لقينا من ابى بكر و عمر بعدك. اى پدر من چيست كه بما رسيد از ابى بكر و عمر بعد 

 طمه زد.از تو. پس عمر شمشير برآورد و با غالف بر پهلوى مبارك فاطمه زد. قنفذ تازيانه بر دوش فا

 فاطمه فرياد برآورد كه: يا أبتاه ما لقى اهل بيتك من ابى بكر و عمر من بعدك.

بيادش آمد رها كرد و   پيامبربرخاست و عمر را بگرفت و بر زمين زد و خواست كه بكشد سخن  امير المؤمنين 

 (.81 -82)ص  تِ الْمَعْلُومِ*يَوْمِ الْوَقْ  فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* إِلى او از جمله منتظران بود:

قصد كشتن   پيامبربه خدا كه  بودى بديدى كه ضعيف كيست  پيامبرو گفت يا بن صهاك الحبشيه اگر نه وصيت 

 (.87)مريم  فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا تو كرد و مرا فرمود كه تو را بكشم اين آية آمد:

 زند، زبير عوام هم شمشير به خالد كشيد على  خالد بن وليد شمشير بكشيد تا بر على مدد عمر برسيد و 

سوگند داد به زبير كه مكن. سلمان و ابو ذر و مقداد به مدد على درآمدند لشكر نفاق غلبه گرفت و على با ايشان از 

 كرد. خانه بيرون آمد و فاطمه فرياد مى

سيتم رسول اللّه و اخرجتم الضغاين التى فى صدوركم لرسول اللّه انا للّه و انا اليه گفتند: ما اسرع ما ن و مسلمانان مى

ها را كه  راجعون ذهب االسالم اليوم، يعنى چه زود شتاب كرديد به فراموشى شما رسول خداى را و بيرون آورديد كينه

 هاى شما بود از رسول خدا برفت مسلمانى امروز. در سينه
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كنى و تو آن شخصى كه تو را قريش شناسند. خالد وليد شمشير  ظلم مى  پيامبرر اهل بيت بريده گفت يا عمر ب

 او را رها كنيد.« خلّوا سبيله»برآورد با غالف و امير المؤمنين در پيش ابو بكر آمد از بهر حجت فرياد برآورد كه 

يا ابا بكر به چه حجت خلق را به بيعت  گفت يا ابا بكر با برادر رسول خدا غدر و ظلم كرديد امير المؤمنين على 

وفات يافت و از  پيامبربر من بيعت كردى به خدا كه  خوانى فراموش كردى ديروز به امر خداى و رسول  خود مى

 شما خشمناك بود و شما در وى عاصى، ابو بكر گفت اين باطل رها كن و بيعت آور و الّا گردنت بزنم.

كه مقتول شده باشم،  پيامبره، و اخا رسوله المقتول. در آن وقت بنده خدا باشم و برادر گفت: اذا اكون عبد اللّ على 

 بودى من ضعف و عجز شما بازنمودمى. پيامبرو اگر نه وصيت 

فرمود سالم كن بر على امير المؤمنين تو بر وى سالم كردى به خدا كه   پيامبربريده گفت يا ابا بكر نه ديروز تو را 

 در شهرى كه تو باشى من نباشم. ابو بكر فرمود تا او را بسيارى بردند و از آنجا براندند.بعد از اين 

سلمان برخاست و او با ابو بكر و عمر عداوت ظاهرى داشت و وعظ بگفت ابو بكر را و فضائل امير المؤمنين اظهار نمود 

آخر گفتند اگر ما را معلوم بودى كه ظلم بر اهل  و بعد از آن مقداد و ابو ذر برخاستند و وعظ بسيار بگفتند او را و به

حق به  باصالح آمدى و  پيامبرزديم تا كار عترت  بيت به سبب جهاد ما مدفوع شدى شمشيرها بكشيدمى و مى

 صاحب حق رسيدى.

سن و و ابو بكر بر منبر بود عمر به ابو بكر گفت به چه سبب خاموش شدى بفرماى تا بيعت كند و اال گردنش بزنم. ح

ايستاده بودند چون شنيدند بگريستند و ابو ذر و بريده و سلمان و مقداد و جمعى  حسين عليهما السّالم باالى سر على 

ايشان را در پيش گرفت و ام ايمن چون گريه حسن و حسين بشنيد گفت يا ابا بكر  مسلمانان بايشان بگريستند على 

 نفاق ظاهر گرديد و سخنان درشت بگفت.

بكر گفت يا على بيعت كن. گفت اگر نكنم چه كنى گفت گردنت بزنم تا سه بار براى حجت تكرار كرد و گفت ابو 

 گردنت بزنم.

خالد منافق برخاست و چنگ در گريبان امير المؤمنين زد. ابو ذر غفارى با وى درآويخت و گفت عداوت تو و پدر تو با 

دى. ابو بكر از غوغاى مردم بترسيد از هالك خود در ميان عامه پس و اهل بيت قديم است و امروز اظهار كر  پيامبر

گفت كه على بيعت كرد شما  دويد و هر زمانى به دروغ مى زد و در ميان خلق مى از منبر به زير آمد و دست به دست مى

 نيز بيعت كنيد.

رفتند و   پيامبرالسّالم تا به روضه امير المؤمنين از آنجا بيرون آمد سلمان و مقداد و بريده و حسن و حسين عليهما 

رفتند و گفتند: عز و اللّه علينا ما صنع بك بعد رسول اللّه  شكايت غدر صحابه بازگفتند. جمعى مسلمانان پيش على 
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ادعنا ما شئت فانه لك بحيث تحب، سخت آمد بر ما به خدا آنچه بر تو كردند بعد از رسول خداى بخوان ما را به هر 

 واهى به درستى كه ما تو را چنانيم كه تو خواهى.كارى كه خ

امير المؤمنين دانست كه مؤمنان اندك هستند و منافقان بسيار ايشان را زهره خروج نباشد و قوت آن ندارند و فاطمه 

 استعانت كرد به انصار از صغير و كبير ايشان.

ر رفت از بهر حجت به استمداد و استعانت بر ظالمان و هاى بزرگان انصا و گويند فاطمه عليها السّالم بتن رنجور به خانه

 و حسن و حسين عليهما السّالم در خدمت او بودند. على 

اند.  هيچ كس اجابت نكرد و جمله جواب دادند كه ما را قوت اين قوم نيست كه ايشان قوت دارند و بر ظلم حريص

كار آمده بود گفت به طلب آنكه نصرت كنم او را بر گويند پسر معاذ جبل از پدر پرسيد كه فاطمه پيش تو به چه 

ظالمان از او من اجابت نكردم پس از پدر برنجيد و سوگند ياد كرد كه بعد اليوم به مراد خود با تو سخن نگويم فاطمه 

 .«1»  1رسول اللّه پيش تو آمد و محرومه برفت دختر

بر شكم او زده بود چون از صحابه طلب نصرت كرد و و گويند كه فاطمه محسن از شكم بينداخت به سبب آنكه عمر 

 هيچ كس او را نصرت نكرد بازآمد مهمومه و مغمومه و در خانه نشست تا فدك از او بازگرفتند.

رسد كه فدك ملك من است بازستانى و وعظى تمام بگفت. ابو بكر كاغذ  پيش ابو بكر آمد و گفت يا ابو بكر تو را نمى

آمده و   پيامبركنى گفت دختر  ويسد، عمر در حال برسيد و گفت يا خليفه رسول اللّه چه مىخواست تا قباله رد بن

 به من فدك را داده است در حال حيات خود. پيامبركند كه  دعوى مى

فدك به تو داده است. زنان بسيار در خدمت   پيامبرقباله از دست ابو بكر بستد و بدريد و گفت اى زن گواه بيار كه 

ه بودند فاطمه روى به ام ايمن كرد و گفت آنچه تو را معلوم است بگو. ام ايمن گفت من اقامت شهادت نكنم تا مرا فاطم

 اى در بهشت بشارت داد. گفت آرى شنيدم. شنيدم كه مرا به خانه  پيامبرخبر دهيد كه از 

على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.  شنيديد كه گفت: من كذب  پيامبردهم شما را به خدا كه از  پس گفت سوگند مى

 اى در دوزخ. نهم خانه من كه در بهشت است بدل شود به خانه پيامبرگفت اگر من دروغ بر « اللهم نعم»جمله گفتند 

 پس گفت: اشهد ان رسول اللّه تصدق على فاطمة بنته بفدك. امير المؤمنين گواهى داد.

جر منفعت  د كه زن عجميه هستى و عربى فصيح ندانى و على عمر خشمناك برخاست و گفت گواهى تو نشنون

 كند به شهادت. مى

 فصل دوم )فى وفات فاطمة علیها الساّلم(

                                                 
1
 به نقل اختصاص شيخ مفيد 297و السقيفة انقالب ابيض  191/ 29بحار االنوار .  
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شد تا مدت چهل روز در فراش بخفت بعد از ظلم  فاطمه از آنجا به خانه رفت خشمناك و هر روز رنجورى او زياده مى

دت فاطمه رفتند. فاطمه اجازت نداد كه به پيش او آيند ابو بكر اظهار ايشان بر وى. ابو بكر و عمر برخاستند و به عيا

 جزع كرد و گفت به خدا كه به هيچ خانه نروم الّا بعد از آنكه فاطمه از من راضى شود و فاطمه آن شب به بقيع رفت.

كه اگر فاطمه از او  عمر در آن بامداد امير المؤمنين را ديد و گفت ابو بكر مردى پير است و سوگند ياد كرده است

 راضى نشود به خانه نرود اگر توانى اجازت بخواه از فاطمه تا او بيايد به عيادت فاطمه.

امير المؤمنين سليم دل بود گفت چنين كنم. پيش فاطمه رفت و گفت يا بنت ابن عمى و بنت خير خلق اللّه ابو بكر و عمر 

 اند. كردهطلبند از آنچه با تو  خواهند و عذر مى اجازت مى

فاطمه گفت: ال و اللّه ال كلمتها حتى القى ابى فاشكو اليه ما فعلوا بی، يعنى نه به خدا كه با او سخن نكنم تا مالقات كنم 

 پدر خود و شكايت كنم به سوى او آنچه به من كردند.

 امير المؤمنين گفت من ضامن شدم كه از تو اجازت حاصل كنم.

ل منزلك و االذن فيه اليك و النساء تبع للرجال فسمعا و طاعة فاصنع ما بدا لك و اعوذ فاطمه گفت: يا ابن عمى المنز

باللّه اعصيك طرفة عين. اجازت داد و گفت: يا على الحفنى الثوب، و با زنان كه حاضر بودند گفت روى من به جانب 

 ديوار كنيد.

يا بنت رسول اللّه ما آمديم تا رضاى تو حاصل كنيم ابو بكر و عمر درآمدند و سالم كردند، جواب نداد. ابو بكر گفت 

 خواهيم كه ما را حالل كنى. پيش از مرگت و مى

فاطمه گفت: ال و ال كراهة. پس گفت از شما چيزى بپرسم اگر راست گوئيد آنگاه بگويم آنچه مصلحت باشد. گفتند 

ذانى، و من اذانى فقد اذى اللّه. هر دو گفتند راست بگوئيم، گفت پدرم رسول اللّه گفت: فاطمة بضعة منى اذاها فقد ا

 شنيديم.

پس فاطمه گفت: اللهم انى اشهدك و جميع مالئكتك و رسلك و جميع من حضر انهما اذيانى فى حياتى بعد موت ابى، 

ن را گيرم تو را و جميع فرشتگان تو را و رسوالن تو را و جميع حاضرا اخرجا عنى. گفت خدايا به درستى كه من گواه مى

كه ابو بكر و عمر مرا ايذاء كردند در حيات من بعد از موت پدر من برخيزيد و از پيش من بيرون رويد، بخداى كه من 

 از شما هرگز راضى نباشم از آن ظلم كه بر من كرديد و شكايت شما پيش پدر بگويم.
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اند  و از آن قومى كه تو را واليت دادهابو بكر برخاست ويل و ثبورگويان و از آنجا بيرون رفت. عمر گفت عجب از تو 

گفت كسى چگونه جزع كند براى  گفت تا آن غم از دل او ببرد و هر ساعتى مى و بر خويشتن حاكم كردند، و با او مى

 .«1»  1رضاى زنى  جزع زنى و خرم شود براى

عميس خثعميه و ام ايمن را  را و اسماء بنت تا چون عمر او به آخر آمد على  «2»  2فاطمه رنجور بماند چهل شب

 كنم شما را. اند وصيت مى بخواند و گفت خبر مرگ به من داده

 على گفت بگو آنچه خواهى. فاطمه وصيتها بكرد.

و تو كه شوهر منى مراعات كردم، و هرگز دروغ نگفتم، و بقهقهه نخنديدم  پيامبرمن رضاى خدا و  و فرمود يا على 

د كه بعد از من امامه را بزنى اختيار كنى كه او زنى باشد مشفقه بر اوالد من، و من و امثال اين بگفت. و گفت باي

بينم كه حاضر شدند به تجهيز كار من بايد كه اسماء و فالنه و فالنه تا چهار زن به كار من حاضر شوند و  مالئكه را مى

 نشوند و نماز بر من نكنند.به جنازه من حاضر  پيامبرزينهار كه مرا پنهان دفن كن تا دشمنان خدا و 

چون جان به حق تسليم كرد زنان قريش فرياد برآوردند و حسن و حسين عليهما السّالم و ام كلثوم به گريه و نوحه 

 درآمدند به ماتم و مردم به گريه ايشان گريستند.

خبر دهى از براى حضور گفتند. على جواب نداد. پس گفتند بايد كه ما را  ابو بكر و عمر درآمدند و تعزيت على 

 دهد. جواب نداد. عمر گفت يا ابا بكر على از غم و فراق فاطمه به ما جواب نمى نماز جنازه فاطمه. على 

سلمان بيرون آمده گفت هر كس به خانه خود رود كه امروز فاطمه را دفن نخواهند كرد. عمر با ابو بكر گفت به خدا كه 

 هان دفن كنند و ما به جنازه او حاضر نشويم.غرض ايشان آن است كه فاطمه را پن

و حسن و  اى برفت و مردم به خواب رفتند جنازه فاطمه را حاضر كردند على  چون خلق بازگرديدند و از شب پاره

عبد اللّه و فضل و عقيل بن ابى طالب و عبد اللّه جعفر و بريده و  حسين و سلمان و ابو ذر و مقداد و عباس و پسران او

و زنان قريش از حاضران بر جنازه او نماز كردند و او را دفن كردند پيش  ر و زبير و اسامه و دختران على عما

 .پيامبراز جانب منبر   پيامبر

                                                 
1
 198/ 43و  303/ 28و بحار االنوار  391كتاب سليم بن قيس هاللى .  
2
 اريخ شهادت بانوى بزرگ عالم اسالم بين محدثين و مورخين اختالف است كه دو قول مشهور است:در ت.  

روز بعـد از رحلـت پيـامبر     15 -1و اقـوال ديگـر عبارتنـد از:    « روز بعد از پيامبر )ص( 95»جمادى الثانى  3ب: « روز بعد از پيامبر )ص( 75»جمادى االول  13الف: 
 هشت ماه -11شش ماه  -10روز.  65 -9چهار ماه.  -8روز.  100 -7سه ماه.  -6روز.  85 -5روز.  72 -4. دو ماه -3روز.  40 -2)ص(. 
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چون روز شد مردم روى به خانه فاطمه نهادند براى نماز جنازه. مقداد ابو بكر را بديد گفت ما دوش او را به خاك 

بكر من به تو نگفتم كه ايشان چنين خواهند كرد، مقداد گفت فاطمه وصيت چنين كرد تا شما بر سپرديم. عمر گفت يا ابا 

 جنازه او نماز نكنيد.

عمر دست برآورد و بر روى و سر مقداد زد و او را چندان بزد كه خسته شد. مردم كه حاضر بودند او را خالص كردند. 

رفت به سبب ضرب  ه از دنيا برفت و خون از پشت و پهلوى او مىمقداد برابر ايشان بايستاد و گفت دختر رسول اللّ

 اى كه شما بر او زديد و من پيش شما حقيرترم از على و فاطمه. شمشير و تازيانه

آمدند و او بر  چون اين كالم بشنيدند گفتند: و اللّه ال حق الناس بالضرب و العقوبة على بن أبی طالب، و نزد على 

  پيامبرد. اصحاب او گرد او درآمدند عمر گفت يا بن ابى طالب اين حسد قديم ترك نخواهى كرد، در خانه نشسته بو

ما نماز كردى و حسن را بر آن داشتى كه آواز برآورد بر ابو بكر كه از  حضور ما غسل دادى و بر جنازه فاطمه بى را بى

 هيچ نگفت. منبر پدرم فرود آى على 

فت: و انتم و اللّه الشد الناس حسدا، و اقدم عداوة لرسول اللّه و اهل بيته، ضربتموها عقيل به جواب شروع كرد و گ

ترين مردم از روى حسد و  باالمس، خرجت من الدنيا و ظهرها بدم، و هى غير راضية عنكما، شمائيد به خدا سخت

بيرون رفت از دنيا و پشت و پهلوى  پيشترين مردم به عداوت مر رسول خدا را و اهل بيت او را شما ديروز او را زديد و

 آلوده و از شما راضى نبود. او به خون

چنان ديد گريبان عمر بگرفت و گفت و اللّه ما اراك تنتهى يا بن خطاب  عمر دست دراز كرد به عقيل چون على 

ت و بنو هاشم با على بينم تو را كه بازايستى اى پسر خطاب تا بگوئيم آنچه در تس حتى نكلم بما فيك. به خدا كه نمى

برخاستند و زبير عوام با عباس و عبد اللّه جعفر و سلمان و مقداد و ابو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب و ابو ذر و  

برخاستند و خالد شمشير به على كشيد. على گفت: يا فاسق الخبيث ما كان  عمار و خيار مؤمنان صحابه به مدد على 

 ه بسيفك، هذا انت و ابوك.ظالما اشر على رسول اللّ

منبر رويم چون آنجا رسيد  ابو بكر برخاست و دست على بگرفت و گفت يا ابا لحسن بنشين، گفت نه ما ميان قبر و

مرا وصيت كرد كه نبايد هيچ كس بدن من بيند اال تو و هر   پيامبربنشست و سوگند خورد بحق القبر و من فيه، كه 

را  پيامبرمن گفتم يا رسول اللّه كه مرا معاونت كند گفت جبرئيل و مالئكه مقرب. من كه عورت من بيند كور شود. 

گردانيدند  را پهلو به پهلو مى پيامبرخواستم  ريخت و مالئكه چنانكه مى غسل دادم و فضل بن عباس چشم بسته آب مى

ال تنزع الثوب من »ديدم كه  او را نمىشنيدم و  بر كنم صالحى آواز داد و من صوت او مى  پيامبرخواستم كه جامه از 

 را كفن پيچيدم بعد از كفن جامه او از تن او نزع كردم. پيامبرو كفن و حنوط حاضر كردم من « رسول اللّه
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آويختى و بر  پيامبرها در گردن  خطبه خواندى بيامدى و پاى  پيامبرشما را معلوم است كه چون  و اما حسن 

ا بر مقام او بديد كودك بوده اندوهگين شد و گفت فرود آى از منبر پدر من بخداى كه دوش او نشستى چون غيرى ر

 من نگفتم.

و اما ميان فاطمه و ميان شما بود آنچه شما را معلوم است و از شما رنجيده از دنيا رفت و مرا وصيت چنين كرد و گفت: 

اعصيها. اگر ابو بكر و عمر نماز كنند بر من شكوه ان هما صليا على، شكوتك الى ابى بمثل الذي اشكوهما، فكرهت ان 

 اى كه از ايشان خواهم كرد پس من كراهت داشتم كه از او عاصى شوم. كنم از تو، به پدر خود به مثل آن شكوه

گفت چون چنين شد قوم با يكديگر گفتند اين كار ما را صافى نشود و خوش نباشد الّا بعد از آنكه على  امام صادق 

شيم. خالد را بخواندند و گفتند كه ما را به تو كارى است اگر فرمان برى. گفت: اطعتكما، و لو امرتمانی بضرب را بك

 عنق على بن أبی طالب. گفت:

 .فرمانبردارم اگر چه حكم نمائيد بگردن زدن على 

كرد، و اسماء بنت عميس  نماز مى ايشان گفتند مقصود ما اين بود بامداد بيامد با شمشير و بجانبى بايستاد. ابو بكر بانك

 را خبر كرده بود كه ايشان قتل تو بدست خالد مشورت كردند بايد كه بر حذر باشى. در شب على 

ابو بكر در ميان نماز پشيمان شد سالم بازداد آهسته چنانكه او نشنيد و گفت: ال يفعلن خالد ما امرته، فان فعل ال ضربن 

 مة اللّه و بركاته. مخالفان ميان تشهد و سالم كالم اجنبى روا دارند بنابر فعل ابو بكر.عنقه، و السّالم عليكم و رح

امير المؤمنين دست خالد بگرفت و گفت تو خواستى كردن به آنچه تو را فرمودند خالد گفت آرى به خداى كه خواستم 

عقيل به خصومت خالد برخاست به  نزديك بود كه به دوزخ رسد.  حلق او را بگرفت چنانكه گردن تو بزنم. على 

 مدد برادر خود و زبان طعن بگشود به ابو بكر و عمر.

زنم  گفت اگر چنين كنى شمشير بكشم و مى پس عمر گفت: و اللّه فاطمه را از گور برآورم و نماز بر وى كنم. على 

 تا مرا بكشند.

تل رسول اللّه، فلم تقدروا عليه، فقتلتم ابنته باالمس و زنان بنى هاشم در مسجد جمع شدند و فرياد برآوردند كه: اردتم ق

تريدون قتل اخيه، وا غوثا باللّه و برسوله ما من منكر، فينكر، ما من مسلم يقول فيتكلم بالحق بما صنع بوصى رسول اللّه 

 .«1» 1 و خليفته من بعده

                                                 
1
 با كمى اختالف 199/ 43و  306 -304/ 28و بحار االنوار  395 -388كتاب سليم بن قيس هاللى .  
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خواهيد كه  دختر او را ديروز و امروز مى شما خواستيد كه رسول خداى را بكشيد پس قدرت نيافتيد بر آن پس بكشتيد

را بكشيد اى فريادرس به خدا و به رسول او آيا هيچ منكرى نباشد كه انكار كند آيا هيچ مسلمى نباشد كه  پيامبربرادر 

 برخيزد و سخن كند بحق به آنچه كردند به وصى رسول خدا و خليفه او بعد از او.

به سر روضه  از آنجا بيرون آمد بنو هاشم در دنبال وى افتادند على  هيچ كس سخن نگفت الّا نفر اندك على 

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ  افتاد گفت: يا  پيامبررفت و بسيار گريست. عبد اللّه عباس گفت چون چشم على به روضه  پيامبر

( و 95)طه   قُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِی إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِیإِنِّی خَشِيتُ أَنْ تَ (149)اعراف   اسْتَضْعَفُونِی وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِی

 سوگندها به زنان داد و ايشان را بازگردانيد.

  فصل سوم

پرسيد كه يا بن رسول اللّه از صحابه هيچ كس بر مدعيان رد و انكار كرد يا نه.  ابان بن تغلب از امام جعفر صادق 

خالد بن سعيد العاص، و مقداد، و ابى بن كعب، و عبد اللّه بن مسعود، و عمار، و ابو ذر الغفارى،  گفت دوازده تن كردند

و سلمان، و بريده از مهاجر و از انصار خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، و سهل بن حنيف، و ابو ايوب، و ابو الهيثم بن 

 .«2»  1تيهان

وَ ال تُلْقُوا  كنند و ابو بكر را از منبر به زيركشند. از ايشان يكى گفت: ايشان جمع شدند و با هم مشورت كردند كه اتفاق

 رفتند. بريم به خدمت على  ( ما اين مشورت به على 191)بقره  بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

ه قوم به گفت اگر چنين كرديد چون مال به غارت داده ناچيز گرديد و يا چون نمك در ديگ گداخته شويد ك على 

مرا خبر داد كه من  پيامبراظهار كردند و حقدهاى قديم ظاهر كردند، و  پيامبراصل جاهليت بازگرديدند و عداوت خدا و 

را بكشند و مستأصل كنند و من به اهل خود مشورت كردم و ايشان صواب   پيامبرخاموش شوم و اال مرا و اهل بيت 

 پر شده است.  پيامبرم شده بود كه دلهاى اين قوم به عداوت خدا و در سلوك ديدند براى آنكه ايشان را معلو

مرا گفت: عليك بالصبر حتى ينزل االمر الّا و انهم ستغدرون بك محالة فال تجعل لهم سبيال الى اذاللك و   پيامبرو 

 سفك دمك فان االمة ستغدر بك بعدى كذلك اخبرنى جبرئيل عن ربى.

ر خدا نازل شود كه ايشان زود باشد كه غدر و مكر كنند به تو بال شك پس مگردان براى بر تو باد كه صبر كنى تا ام

ايشان راهى براى ذليل گردانيدن تو و ريختن خون تو چه به درستى كه امت زود باشد كه غدر كنند به تو بعد از من 

 چنين خبر داده مرا جبرئيل از پروردگار من.

                                                 
1
احتجـاج ديگـرى را از دوازده نفـر از صـحابه نقـل       189/ 28ه نقل آن در بحار و ب 186/ 1به نقل خصال صدوق. در احتجاج طبرسى  214 -208/ 28بحار االنوار .  

 شده كه اسامى بعضى از آنها و گفتارشان با مذكورين در كتاب و گفتارشان اختالف دارد



 257 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

به قهر به بيعت خواندند و قصد قتل من كردند هيچ طريقى نديدم به خالص جان فرمود كه مرا  پس امير المؤمنين 

شنيديد  پيامبرخويش و اهل بيت اال سكوت لكن شما براى اظهار حجت پيش او رويد و او را نصيحت كنيد و آنچه از 

 كه در حق من فرمود بگوئيد اگر چه نشنود ليكن سبب مزيد عقوبت او شود عند اللّه.

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِیِّ وَ  وازده تن به سر روضه رسول اللّه آمدند و زيارت كردند روز جمعه بود با هم گفتند:پس اين د

 ( چنانچه حق تعالى ابتدا به مهاجر كرد ما نيز ابتدا به مهاجر كنيم.118)توبه  الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ

ر منبر بود و خالد به قرابت با بنى اميه مستظهر بود و گفت يا ابا بكر از خداى اول خالد بن سعيد برخاست و ابو بكر ب

 روز بنى قريظه ما همه در خدمتش بوديم كه روى به ما كرد و گفت.  پيامبربترس تو را معلوم است كه 

ان عليا اميركم من بعدى و يا معاشر المهاجرين و االنصار، اوصيكم بوصية فاحفظوها، فانى مؤد اليكم امرا فاقبلوه، أال و 

لم تحفظوا وصيتى فيه، و لم تؤدوا امر دينكم اليه ولى عليكم االمر   خليفتى فيكم، و اوصانى بذلك ربى و هو اعلم ان

شراركم، أال ان اهل بيتى هم الوارثون االمر و القائمون بامر امتى من بعدى. اللهم فمن اطاعهم من امتى و حفظ فيهم 

ى زمرتى و اجعله من مرافقى نصيبا يدرك به نور اآلخرة، اللهم من ساء خالفتى فى اهل بيتى فاحرمه وصيتى، فاحشره ف

 الجنة التى عرضها السموات و االرض.

ام به سوى شما كارى را  كنم شما را به وصيتى پس حفظ كنيد آن را و من اداكننده اى گروه مهاجران و انصار وصيت مى

ر شما است از پس من و خليفه من است در ميان شما و وصيت كرد مرا به اين امي پس قبول كنيد كه على 

پروردگار من و او داناست اگر حفظ نكرديد وصيت مرا درباره او و به او بازنگذاشتيد كار دين شما را مرتكب شود بر 

امر امت من از پس من خدايا كننده به  اند وارثان امر من و اقامت شما امارت را بدترين شما به درستى كه اهل بيت من

هر كه اطاعت كند ايشان را از امت من و نگاه دارد وصيت مرا پس حشر كن او را در زمره من و بگردان او را از مرافق 

من نصيبى كه دريابد به آن نور آخرت را خدايا هر كه بد كند خالفت مرا درباره اهل بيت من او را از بهشت محروم 

 بر آسمانها و زمين است.گردان كه عرض آن برا

 عمر گفت خاموش باشد يا خالد كه تو از اهل شورى نيستى و قول تو پسنديده نباشد.

گوئى و نه به قوت خود و تو دانى كه تو را در  خالد گفت خاموش باش يا بن خطاب كه تو اين سخن به زبان خود مى

به كفايت نكردى و در حرب بزدل باشى و در اصل  قريش حسبى نباشد و نه منصبى و نه ذكرى و در اسالم هيچ كارى

 گزيد. لئيم و تو را در قريش هيچ مفخرى نباشد، عمر خاموش شد و خالد سر انگشتان به دندان مى

از او ابو ذر غفارى برخاست و بعد از حمد و ثناى خداى گفت: اما بعد يا معاشر المهاجرين و االنصار لقد علمتم و علم 

، فاطر حتم قول نبيكم، و تناسيتم اللّه قال ان االمر من بعدى لعلى ثم فى اهل بيتى من ولد الحسين خياركم، ان رسول 
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ما اوعظ وليكم، اتبعتم الدنيا الفانية و تركتم نعيم اآلخرة الباقية، الذي ال يهرم شبابها، و ال يزول نعمها، و ال يحزن اهلها، و 

نبيائها و غيرت و بدلت، فساويتموها حذو القذة بالقذه و النعل بالنعل، ال يموت سكانها، و كذلك االمة كفرت بعد ا

 فتذوقون وبال امركم، و ما اللّه بظالم للعبيد.

اى گروه مهاجر و انصار به تحقيق دانستيد شما و دانستيد بهتران شما كه رسول خدا گفت امارت از پس من از آن على 

پس انداختيد سخن پيغمبر را و فراموش كرديد آنچه گفت شما را  سين است و پس از او از اهل بيت من از اوالد ح

فانى را و گذاشتيد نعمتهاى آخرت را كه باقى است آنجا كه پير نگردند جوانان او و زائل   ولى شما پيروى كرديد دنياى

ند بعد از انبياء ايشان و هاى او و غمگين نشوند اهل او و نميرند ساكنان او و همچنين امت پيشين كافر شد نشوند نعمت

تغيير و تبديل نعيم خود كردند پس شما برابرى كرديد با ايشان چون برابرى قذه به قذه و نعل به نعل پس بخواهيد چشيد 

 كننده بر بندگان. وبال كار خود را و نيست خداى ظلم

سمعت كما سمعنا، و رأيت كما  پس سلمان برخاست و وعظ جهت ابو بكر بگفت و توبيخ او بكرد در آن كار و گفت قد

 رأينا، فلم يردعك ذلك عما انت فاعله، فاللّه اللّه فى نفسك و قد اعذر من انذر.

به تحقيق شنيدى آنچه ما شنيديم و ديدى آنچه ما ديديم پس باور نداشتى آنچه ديدى و شنيدى آنچه كننده آنى پس 

 د.بترس خداى را و به تحقيق كه معذور باشد هر كه بيم دا

ها بسيار كرد و به آخر گفت: ورد هذا االمر حيث جعله اللّه و رسوله و ال تركن الى  و بعد از او مقداد برخاست و نصيحت

 الدنيا و قد علمت ان هذا االمر لعلى بن ابى طالب و هو صاحبه بعد رسول اللّه و ينتجك ان قبلت نصحى.

ل او و تكيه بر دنيا مكن و به تحقيق دانستى تو كه اين امر از آن ورد كن اين امر را به آنجا كه گردانيده خدا و رسو

 على بن ابى طالب است و او صاحب اين كار بعد از رسول خداى و نتيجه نيك يابى اگر نصيحت من قبول كنى.

م ما را فرمود كه سال  پيامبرو بعد از او بريده اسلمى برخاست و وعظ بسيار بگفت و گفت فراموش شد تو را كه 

به امير المؤمنين پس خود را درياب پيش از هالكت و اين حق به صاحب حق رسان در ضاللت مصر  كنيم بر على 

 مباش و آنچه بر من بود نصيحت بود.

كنى و اگر سبق اسالم را تو  و بعد از او عبد اللّه مسعود برخاست و وعظ بسيار بگفت و گفت: اگر قرابت را دعوى مى

 است و او اولى است به قول خدا و رسول. اين كار حق على را معلوم است كه 

 و بعد از او عمار برخاست و گفت يا ابا بكر تو دانى كه امامت حق تو نيست در معرض آن ميا تا عاصى نشوى.

من به تنها  گواهى صلّى اللّه عليه و آله پيامبردانى كه  و بعد از او خزيمه ذو الشهادتين برخاست و گفت: يا ابا بكر تو مى

 قبول كرد و ديگرى طلب نكرد. او گفت آرى.
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پس گفت: فاشهد انى سمعت رسول اللّه يقول: اهل بيتى يفرقون الحق و الباطل، و هم االئمة الذين يقتدى بهم. گواهى 

دا كرده كنند حق را از باطل و ايشانند امامان كه اقت گفت اهل بيت من جدا مى دهم كه شنيدم از رسول خداى كه مى مى

 شود به ايشان. مى

على را بر پاى كرد انصار گفتند اقامت براى   پيامبردهم كه  و بعد از وى ابو الهيثم برخاست و گفت من گواهى مى

 موالى اوست.  پيامبرخالفت است و جمعى گفتند براى آن است كه تا بدانند او ولى است كه 

هاى اهل  الرض. فقدموهم و ال تقدموهم. بدانيد كه اهل بيت من ستارهاعلموا ان اهل بيتى نجوم اهل ا :فقال النبى 

 اند پس پيش داريد ايشان و بر ايشان پيشى مگيريد. زمين

امامكم بعدى على بن ابى طالب، و  شنيدم كه بر منبر گفت:  پيامبرو بعد از او سهل بن حنيف برخاست و گفت من از 

 ى بن أبی طالب است و اين نصيحت است مر امت مرا.هذا نصح المتى. امام شما بعد از من عل

و بعد از وى زيد بن وهب يك يك اقامت حجج كردند و اظهار نصح نمودند. ابو بكر خجل شد و پشيمان از منبر به زير 

كرد  رفت و استقاله بيعت مى ها مى آمد و در خانه شد تا سه روز از خانه بيرون نيامد روز سوم بيرون آمد و به در خانه

 گفت. مى« و اقيلونى اقيلونى»

بعد از آن عمر و طلحه و زبير و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و ابو عبيدة الجراح هر يكى با صد مرد 

از عشاير خويش شمشيرها كشيده ابو بكر را بر منبر كردند و منادى كردند كه هر كه برخيزد و چنان سخنان گويد كه 

در اين مسجد بدين شمشيرها پاره كنيم مردم همه خاموش شدند و پس از آن هيچ كس قوت و زهره  ديروز گفتند هم

 گفتار نبود.

  فصل چهارم

 پيامبربينم كه مردم بر ابو بكر بيعت كردند بياد دارى كه  بريده اسلمى روزى به عمران بن حصين رسيد و گفت من مى

ر و هيچ كس پيش او نرفت الّا كه گفت سالم كنيد بر امير المؤمنين روزى در بستانى بود از انصار از بنى النجا 

ه ب  سالم نكرد الّا كه عمر گفت اين سالم پيامبرو از ايشان هيچ كس بر  مهاجر و انصار جمله سالم كردند بر على 

 . حضرت فرمود به اجازت خدا و رسول.پيامبراجازت خداست يا به اجازت 

بريده گفت برخيز تا پيش ابو بكر رويم و به ياد او دهيم كه او را تنبيهى باشد برخاستند و  عمران گفت بلى ياد داريم.

 پيش او رفتند و اين سخن پيش او بازگفتند.
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امير گردد آيا از جانب خداى و  ابو بكر گفت بياد دارم. بريده گفت: پس هيچ كس را نرسد از اهل اسالم كه بر على 

ميرى كه خليفه باشى و بر على مقدم شوى. ابو بكر گفت و ليكن امت مرا مقدم كردند رسول پيش تو عهدى هست و ا

 بريده گفت: فو اللّه ما ذاك لك و للمسلمين خالفت رسول اللّه.

ابو بكر گفت به عمر كس فرستم تا باشد كه او را خبرى باشد در اين نوع، در حال عمر برسيد ابو بكر قصه بازراند. عمر 

بر خاطر من نيست ليكن دفع اين مرا بر دست است بريده گفت يا عمر آن چيست؟ گفت: انه قال ال يجتمع  گفت اين واقع

 شود نبوت و ملك در يك اهل بيت. جمع نمى پيامبرالنبوة و الملك، فى اهل بيت واحد. آن است كه گفت 

ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى :بريده مردى فصيح و فراخ سخن بود گفت: ان اللّه قد أتى عليك أما سمعت اللّه

( فجمع اللّه لهم الملك و النبوة: ايا حسد 57)نساء  فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً

به تحقيق كه داديم ما آل ابراهيم را كتاب و دانش و داديم  برند مردم بر آنچه خدا داده ايشان را از فضل خود پس مى

 ايشان را ملك بزرگ پس جمع كرده خداى بر ايشان ملك و نبوت را.

عمر را خشم گرفت و گفت شما آمديد تا ميان امت تفرقه اندازيد و ايشان هر دو بدين سبب تا روز مرگ خشمناك 

 .«1»  1بودندى

حاضر نبودند و در سقيفه بودند   پيامبرد كه ابو بكر و عمر و ابو عبيده جراح در دفن هشام بن عروة از پدر روايت كر

كرد به  و خلق را دعوت مى« البدار البدار قبل البوار»دادند تا فرصت از دست نرود ابو بكر گفت  و ترتيب خالفت مى

آمدند ابو  پيامبرد و به خانه عباس عم ابو بكر و عمر برخاستن  پيامبربراء بن عازب گويد شب دوم از وفات  بيعت.

امت مرا اختيار كردند و از طعن طاعنان خالى  پيامبرعبيدة الجراح و مغيرة بن شعبه با ايشان بودند ابو بكر گفت يا عم 

تو  توان بود ما منزلت تو دانيم و قرابت تو را شناسيم خواستيم كه در اين كار نصيبى باشد تو را و بعد از تو اوالد نمى

 را. عمر

 كرديم اگر تو خواهى با ما شريك باشى. گفت: ما به تو حاجتى نداشتيم ليكن از طعن طاعنان احتراز مى

قرابتى نيست، و   پيامبرزيرا كه تو را با « فحقنا اخذت»گرفتى  پيامبرعباس گفت يا ابا بكر اگر آنچه گرفتى به سبب 

از مؤمنانيم و به تو راضى نيستيم و تقدم تو را كار دهيم و آنچه به من اگر به سبب مؤمنان گرفتى اين كار را ما نيز 

دهى اگر حق تست نگاهدار و اگر حق مؤمنان است تو را نيست كه در آنجا تصرفى كنى و اگر حق ما است ما به  مى

اى  ول خدا شجرهگويم رس بعضى راضى نباشيم دون بعضى جمله به ماده و من تو را مانع نيستم و ليكن از بهر حجت مى

                                                 
1
 310 -308/ 37و بحار االنوار  64/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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ترسانى اين اول كارهاى  هاى آن و شما از همسايگان آن درخت، و عمر را گفت تو مرا به مردم مى است و ما از شاخ

 .«1» 1 تست كه تقدم كردى بدان

  فصل پنجم

ه اول گفت يا محمد از تو بيعت ستانم بر آنكه اقرار كنى ك كرد بر امير المؤمنين  چون محمد بن ابى بكر بيعت مى

 پدر تو بود بدين عبارت: ابايعك ان اباك اول من ظلمنى،  پيامبركسى كه بر من ظلم كرد بعد از وفات 

ستانم از تو به اين كه اول كسى كه ظلم كرده به من پدر تو بود و من  . بيعت مى«2»  2و انى اولى الناس بالناس

 بيعت كرد.نزديكترين مردمم به مردم. محمد بن ابى بكر بر اين جمله 

. يعنى يا على «3»  3گفت: يا على ال يتقدمك بعدى اال كافر، و ان اهل السموات يسمونك امير المؤمنين  پيامبرو 

 نامند. تقدم نكند بر تو بعد از من مگر كافرى و به درستى كه اهل آسمان تو را امير المؤمنين مى

  فصل ششم

كرد آن روز كه مردم بر بيعت ابو بكر جمع شدند. سلمان گفت:  ه گريه مىنعمان بشير گويد كه مقداد بن اسود را ديدم ك

جابر گفت ما زلت تعرف الغم فى وجه سلمان، منذ بايع الناس الى  ما دخل قلبى فرح، منذ اخرج هذا االمر عن بنى هاشم.

 و فاطمة. ء بعد غمى باالثرة على على  ابى بكر، مقداد گفت ال فرحت بشى

ز قريش سه قبيله را سخت دوست داشتى اول بنو هاشم، دوم بنو اسد بن عبد العزى براى آنكه خديجه ا  پيامبرگفت 

 بنت خويلد از ايشان بود، سوم بنو زهره براى آن كه آمنه مادر او از اين قبيله بود.

و عدى و بنو الدار و چهار قبيله را سخت دشمن داشتى از قريش بنو مخزوم را كه ابو جهل از وى بود پس بنو تيم و بن

را كه عمر از اين قبيله بودى و اصحاب وى از اين قبيله بودندى و ايشان را دشمن داشتى براى آنكه دانست كه به ما 

به امير المؤمنين ابو بكر، و عمر، و عثمان و مقداد،  فرمود كه سالم كنيد بر على   پيامبرچه كنند نه تن آنانند كه 

و امثال ايشان و اينان جمله روايت كردند اين معنى را و اوال در حايطه بنى النجار و يوم الغدير و ابن مسعود، و بريده 

 جمله مهاجر و انصار سالم كردند بر وى به امير المؤمنينى.

روزى با على گفت: ال تفش سرك على ثلثة من قريش فانهم عدولى و لك يا على، امير المؤمنين گفت نام ايشان  پيامبر

بگو. گفت تا وحى نازل نشود نگويم مدتى برآمد روزى در خانه بود اجازت عام بداد كه مهاجر و انصار را در  با من

از جهت او به نزديك خود چنان كه در جنب او بود جاى فراخ باز   پيامبردر رفت  پيش او آوردند تا آخر على 
                                                 

1
 168/ 1و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  291و بحار االنوار  141 -138كتاب سليم بن قيس هاللى .  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
3
 310/ 37و بحار االنوار  67/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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تبه در خانه بنشستند ابو بكر گفت يا رسول اللّه على كرد به عقب على ابو بكر و عمر و عثمان درآمدند جاى نبود بع

 پيش از من درآمد و براى او جاى باز كردى چرا براى من باز نكردى.

رسول اللّه گفت: لقد ابديت ما فى قلبك، و ما بقى لعلى فى قلبك اشد و اجل. به تحقيق كه اظهار كردى آنچه در دل تو 

 ترين چيزى كه دارى براى على. عمر همچنين گفت. بود از على و باقى مانده در دل تو سخت

 رسول اللّه فرمود: ان اللّه لم يجعلك عندي و عليا. گفت به درستى كه خداى نگردانيده تو را نزد من برابر على.

 عثمان گفت: انه فى بيت من، انا احق بالجلوس فى البيت منه. در خانه كسى نشسته كه من سزاوارترم از او به نشستن.

 كند ء غير من جعله اللّه له. نقصان نمى گفت: من ال ينقص الحق و ال يعطى الفى يامبرپ

 شود غنيمت غير آن كس را كه خداى گردانيده براى او. حق و داده نمى

و قد بين اللّه امرهم »چون خلق پراكنده شدند رسول اللّه با على گفت وحى چنين خبر داد مرا كه ايشان دشمن تواند 

 .«1» 1خداى بيان كرده از كار ايشان پس حذر كن از ايشان به هر جا كه باشند« انى يؤفكون فاحذرهم

  فصل هفتم

 بدان كه ابو بكر از جمله انصار نبود بال خالف و نه از مهاجر به چند وجه.

مال را مهاجر توان كه مالزمان بودند اگر دليل و ج پيامبرو جمال  پيامبربود مثل دليل   پيامبراول: آن كه چون خادم 

 «.و هذا باطل فذاك باطل»گفتن او را نيز توان گفتن 

كننده  ( هر كه بيرون آيد از خانه خود در حالى كه هجرت101)نساء   وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ دوم:

گفت نه به « الى»ت براى خداى باشد و بر رسول بحرف باشد از آن به سوى خداى و رسول او، بايد بنص قرآن كه هجر

 بيامد مهاجر بود. پيامبركه مصاحب راست و او نه چنين آمد هر كه به عقب « مع»حرف 

سوم، ابو بكر و عمر و عثمان و بسيارى از صحابه را غرض هجرت خطبه فاطمه بود و خدا و رسول ايشان را از آن 

 .«2» 2داد محروم گردانيده و به على 

گفت: انما االعمال بالنيات، و لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى اللّه و رسوله، فهجرته الى اللّه و  پيامبرو نيز 

 .«3» 3 رسوله، و من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

                                                 
1
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
2
 الفت مسلمان شدنداگر غرض آنها از هجرت، ازدواج با دختر پيامبر )ص( بوده قطعا غرض اصلى نبوده است قبال بيان شد كه به طمع خ.  
3
 54و صحيح بخارى كتاب االيمان ح  1907صحيح مسلم كتاب االماره ح .  
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تى كه براى هر مردى است آنچه نيت كرده پس هر كه هجرت به درستى كه نيست هيچ از اعمال مگر به نيتها و به درس

باشد او مهاجر خدا و رسول است هر كه هجرت او براى دنيا باشد كه به او رسد يا زنى كه به  پيامبراو به سوى خداى و 

 عقد خود درآورد پس هجرت او به سوى آن چيزى است كه مهاجر بوده به سوى او.

گفت مرا دوستان هستند در مدينه  بقبا نزول فرمود ابو بكر اجازت خواست و  مبرپياچهارم، مورخان گفتند چون 

بعد از آن رفت.   پيامبردستورى داد او به مدينه رفت سه روز او به مدينه بود  پيامبردستورى ده تا نزد ايشان روم. 

رت صادق نيايد. بنابراين در اين صو« الى»پس به سالم و ديدن دوستان رفت نه به هجرت و صحبت رسول و حرف 

)انفال  ءٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَاليَتِهِمْ مِنْ شَیْ امامت و خالفت ايشان باطل باشد الن اللّه تعالى قال:

 ( آنان كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند نيست ايشان را از واليت ايشان چيزى.73

به ظلم، ظلم بود امير المؤمنين چرا با ايشان قتال نكرد تا بر حق خود ظفر يافتى اگر او را در خالفت  سؤال؟ رضا و تسليم

 حقى بوده است.

گفت: يا  پيامبراو را فرمود كه خاموش باش تا منافقان استيصال تو و اوالد تو نكنند روايت آمد كه   پيامبرجواب، 

لت فلك و ان تركت فهو خير لك، ثم بلى بعده عمر فان قاتلت فلك و ان تركت على انه سيلى هذا االمر ابو بكر، فان قات

 .«1»  1فهو خير لك، ثم يلى بعده عثمان فان قاتلت فلك و ان تركت فهو خير لك

اى على به درستى كه زود باشد كه والى اين امر شود ابو بكر پس اگر با او مقاتله كنى تو را رسد و اگر ترك كنى بهتر 

نصيحت كرد كه ترك بهتر باشد و او امام معصوم بود ال بد كه  پيامبرهمچنين نسبت به عمر و عثمان گفته. چون  باشد و

 از براى او اختيار افضل كرد. پيامبراختيار خير كند و كالم بر سبيل مشورت بود و 

شم با او مساعده كردندى و ايشان به وى بود و ذريت وى اگر خروج كردى ال بد كه بنو ها پيامبرو نيز قوام دين بعد از 

اندك نفرى بودند و مقاتله از جانبين باشد ايشان نيز شمشير بكشيدندى و جمله را هالك كردندى و هالكت ايشان سبب 

هالكت دين شدى و در مدينه منافقان بسيار بودند و خارج مدينه مرتدان و غلبه ايشان را بود و فرصت نگاه داشتندى 

راضى بود از دين رمقى  فتادندى و به انتقام قديم جمله را بكشتندى. بنابراين امير المؤمنين على پس در سر ايشان 

باقى باشد اگر چه او از حق خود محروم بود و سبب تعلل نمودن در مقاتله آن بود كه ترسيد كه دين به يك بار برطرف 

 شود.

: لما بويع ابو بكر اتانى نفر من اصحاب رسول اللّه، اعرفهم شود كما قال و اين معنى از كالم امير المؤمنين معلوم مى

حقى، و بذلوا انفسهم فى نصرتى، ليؤدوا بذلك الحق عنهم  بالنصح للّه و لرسوله و لدينه و للمسلمين، فدعونى الى اخذ

                                                 
1
 سند اين روايت پيدا نشد.  
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قائل فيه نعم، و  لى، فعلمت ان نصب نفسى لطلب حقى مع جدة االسالم، و قرب عهده بالجاهلية، و المنازعة فى ذلك، قال

قال قائل فيه ال، فترى فى ذلك من القول الى الفعل حتى يصيروا الى الحرب، فيتقينى عصبة الفهم رسول اللّه باللين مرة و 

بالشدة اخرى، الى ان قال: و نحن اهل بيت ال سقوف لبيوتنا، و ال ستور و ال ابواب اال جرايد، نتداول الثوب الواحد فى 

و ربما أتانا النبى بالشى مما افاء اللّه عليه، و صيره لنا خاصة دون غيرنا، و نحن على ما و صفت من حالنا، الصالة اكثرنا، 

فنؤثر به ارباب النعم، و االموال تألفا منه لهم و استكثارا منهم، فكنت احق من لم يفسد هذه العصبة التى الفها رسول اللّه، 

ا منها دون بلوغها أو فناء آجالها قبلها النى لو نصبت نفسى حتى ادعوهم الى و لم يحملها على الخطة التى ال خالص له

نصرتى مع اطباقهم على ما اطبقوا عليه. كانوا فى امرى على احدى المنزلتين، اما متبع فقاتل او مقتول، و اما خاذل يكفر 

مخالفتى و ترك نصرتى ما احل له قوم  بخذالنه اياى، و قد علم انى من رسول اللّه بمنزلة هارون من موسى، يحل به فى

 .«1» 1 موسى بانفسهم فى مخالفة هارون، و رايت االمساك حتى يقضى اللّه ما احب

ترين ايشان بودند به  چون مردم بر ابو بكر بيعت كردند جمعى به نزد من آمدند و از اصحاب رسول خداى كه شناسنده

هاى خود را در  ان پس بخواندند مرا به گرفتن حق من و بذل كردند نفسنصح از براى خدا و براى دين او و براى مسلمان

نصرت من تا ادا شود به اين حق از ايشان براى من براى طلب حق من بانوى اسالم و نزديكى عهد به جاهليت و منازعت 

تند مبنى بر كردن با ايشان نه صالح دين است پس يكى گفت آرى و ديگرى گفت نه، تا آخر خطبه كه عذرها انگيخ

 خواهم كه ميان امت تفرقه افتد و خود را در معرض تلف آورم از اين سبب خاموش شدم. آنكه نمى

 جواب آخر: مخالف گويد جمله مهاجر و انصار بر ابو بكر بيعت كردند بنابراين چگونه على به تنها حرب تواند كردن.

در ميان الوف و آالف مالئكه او تنها بود مع هذا با او  جواب آخر: ابليس مخالفت امر الهى كرد به ترك سجده آدم و

چون قوت نداشت در احتقار  تنها بود بانفراد، و ابراهيم  خود قتال نكردند و مالئكه را به قتال نفرمودند، و على 

 اها.كردند به عص بود و القاء نار و چون قوت يافت حرب كرد تا گويند كه سيصد غالم بخريد تا پيش او حرب مى

و يوسف چون تمكين نداشت تن به بندگى داد و چون قوت يافت خود را خالص داد و موسى و هارون با عبده عجل 

سامرى قتال نكردند و چون در لشكرگاه او مردى و زنى زنا كرد حرب كردند، و همچنين بنى اسرائيل در بيت المقدس 

 رفتند و موسى به مخالفت با ايشان حرب نكرد. نمى

                                                 
1
هر دو به نقل خصال كه البته امام اين مطالـب را در جـواب رأس اليهـود در مسـجد كوفـه و پـس از جنـگ نهـروان ايـراد           175/ 38و بحار  220/ 2ارشاد القلوب .  

 دفرمودن
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ل ما در زمان شعب و غار و هجرت با حبشه و طائف حرب نكرد و در ايام مهاجرت به مدينه حرب نكرد و در و رسو

نيز چنين بود  ايام مهاجرت به مدينه حرب كرد و به ترك حروب انبياء در هيچ صورت مستحق ذم نبودند حال على 

 كه اعوان نيافت و چون به ايام معاويه اعوان و مدد يافت حرب كرد.

و على گفت: لو كان لى اعوان لجاهدتهم، اگر مرا معاونان بودندى با ايشان جهاد كردمى چنانكه گفت: لو ان لى بكم قوة 

 او آوى الى ركن شديد.

  فصل هشتم

نبوت دعوت خلق باشد به اطاعت و اسالم و ايمان به استبداد خويش بعد الوحى به امامت نص بود از غيرى كه آن نص 

در روز غدير و در روز حائط بنى النجار و در روز حديبيه و روز  دعوت كرد به امامت على  پيامبر است و پيامبر

 تبوك و امثال آن.

و مثال آن چنان بود كه سجده آدم از قبل خداى تعالى بود آدم را واجب نبود كه دعوت ابليس كند به سجده و با وى 

  يَوْمِ الدِّينِ  إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِی إِلى ابليس سجده نكرد خداى تعالى گفت:حرب كند بلكه اين معنى تعلق به خداى دارد چون 

 ( بر تست لعنت من تا روز جزا و اشارت نكرد با مالئكه تا حرب كنند يا قتال با او نمايند.79)ص 

نقصان درجه و  و نيز اگر دعوى كردى اقامت بينه بايستى كردن و يمكن كه ايشان حيل كردندى بر شهادت شهود پس

كمال و عرض مدعى بودى و اذالل و اهانت شهود و انحطاط مرتبه شاهد از ميان خلق چنانكه ابو بكر كرد و جمعى 

ديگر بر مغيرة بن شعبة گواهى دادند به زنا، عمر دفع شهادت ايشان كرد به احتيال تمام و آن گواهان پيش قوم خجل 

 شدند.

چنانكه سعد بر وى بيعت نكرد و   جره خواست كردن و اين به ظاهر الحال نبوت استو نيز دعوى امامت او به اظهار مع

گفت امامت من بنص صاحب معجره است و در  گفت شمشيرى به من ده كه كافر را بكشد و مؤمن را نكشد على 

 معجزات تعنت نباشد.

يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ  قال تعالى:مثل اين استدعا كردند به تعنت و او از اين اعراض كرد كما   پيامبرو از 

كنند تو را از  ( سؤال مى152الى آخره )نساء  أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً  عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى

به تحقيق كه سؤال كرده بودند از موسى بزرگتر از اين كارى اهل كتاب كه فرود آورى بر ايشان كتابى از آسمان پس 

( و 8 -9)فرقان  إِلَيْهِ كَنْزٌ  لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً* أَوْ يُلْقى پس گفتند خداى را بما نماى آشكارا قال:

 افتد. كننده يا گنجى به سوى او نمى آيد به سوى او فرشته تا باشد با او بيم گويند چرا فرود نمى مى
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فرمود: أال ان ابا بكر تقدمنى عليها و هو يعلم انى خير منه و اولى بها منه أال ما زلت مظلوما أال ما زلت  على 

 .«1» 1 مقهورا منذ قبض اللّه نبيه

كه هميشه مظلوم بودم و هميشه دانست كه من از او بهترم و نزديكترم به خالفت از او  ابو بكر بر من تقدم كرد و او مى

 مقهور بودم از وقتى كه خداى تعالى قبض روح پيغمبر خود كرد و خطبه شقشقيه شاهد عدل است بر اين نمط.

و نيز كه ايشان اثارت شبهت كردند در روز سقيفه و آن شبهه در دل خلق متمكن شده بود ال بد كه اگر دعوت كردى 

معنى ادا به اظهار و اثارت فتنه خواست كردن كه دفع فتنه چون در آنجا ضرر عالم  ازاله آن شبهه بايستى كردن و اين

 خواهد بود استبعاد و اجتناب از آن واجب بود.

جواب آخر، اگر كسى بر غيرى دينى يا حقى دارد بر او طلب آن واجب بود با حسن الوجه و نشايد كه محاربه كند بلكه 

گاه آن قيامت باشد و چون داند كه هالكت او و قرابت او  ق به وى كند، و اال وعدهواجب بود مطالبه كردن اگر وى رد ح

 و بسيارى از مؤمنان و مسلمانان و فتنه اهل اسالم در آن مطالبه خواهد بود الزم نبود كه حرب كند قال اللّه تعالى:

رسد به آنان كه ظلم كردند از شما  اى كه نمى ( بپرهيزيد از فتنه25)انفال  وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

 رسد. خاصه بلكه به همه مى

از قبل ايشان  جواب آخر، به اتفاق مخالف و مؤالف تا فاطمه زنده بود بنى هاشم بر ابو بكر بيعت نكردند و على 

و انكار صحابه نمودى و چون سلمان و مقداد و عمار  واليت قبول نكرد و با ايشان به غزا نرفت و دائما طلب حق خود

 كه فرمود اين كار حق على است و غير او بر باطل.  پيامبرروايت كردندى از 

و نيز صاحب نكت از جمله نواصب است تا بحدى كه نكتى ديدم كه كاتب در آن اسم على را امير المؤمنين نوشته بود 

ها به جايش نوشته و به خط خويش براى شيوخ امير المؤمنين فالن و امير او به راه عداوت حك كرده لفظ على تن

 المؤمنين فالن نوشت.

كردند مردم را بر بيعت امير المؤمنين  بيعت كرد طلحه بود و او و زبير دعوت مى و از صحابه اول كسى كه بر على 

كردى مردم را به قتل عثمان و بعد از آنكه  و عايشه دائما تحريص« و ليكن استحوذ عليهم الشيطان و سول لهم النكث»

 كشته شد دعوى قصاص نمود.

كنيد و  كنند و شما مستحق آن نيستيد و طلب مى اند و طلب نمى فرمود اوالد عثمان خون او را مستحق و على 

 گفت كه او در ميان غلبه و فتنه خلق و ازدحام كشته شد. مى

                                                 
1
 در شكايت از متقدمين نقل شده اما اين عبارات را در جايى نديدم مطالب گوناگون با الفاظ مختلف از امام على .  
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خواند هم اجابت  پيامبرتاب خداى عزّ و جلّ خواند اجابت نكردند پس بر سنت و امير المؤمنين روز جمل ايشان را به ك

 نكردند و خواستند كه سلطان دنيا گردند قضاى سماوى مانع شد و كشته شدند، امير المؤمنين بدين ابيات تمثيل كرد.

 * )شعر(*

  لنا ما يدعوه بغير حق
 

  اذا ميز الصحاح من المراض

  عرفتم حقنا فجحدتموهم
 

  كما عرف السود من البياض

  كتاب اللّه شاهدنا عليكم
 

  و قاضينا اال له فنعم قاض

ميرم  اسحاق بن جعفر گويد كه اعمش گفت ده تن از خيار التابعين پيش من گواهى دادند كه براء بن عازب گفت من مى

ت از ايشان، و اعمش را آخرين كلمه در ام در دنيا و آخر كنم از آن كسان كه بر على تقدم كردند و برى و تبرى مى

 و جان بداد.« ء انا الى اللّه منهم برى»وقت نزع اين بود 

رفتيم آواز برآورد و آيتى بخواند در شأن على نازل شده بود و روى به  بينه، عبد اللّه بن عباس گويد روزى با عمر مى

بدرستى كه على « اما و اللّه ان صاحبكم احق باالمر منا»ى من آورد و گفت: ان عليا احق باالمر من الجماعة، و به روايت

 از جماعت و روايتى آنكه گفت به خدا سوگند كه صاحب شما سزاوارتر است به امارت.  سزاوارتر است به امات 

 عبد اللّه گويد من گفتم پس چرا تو حق او را از او منع كرديد و تو صاحب تو.

 اى نبود كه على يكى از ايشان را نكشته بود. جمع نيايند زيرا كه هيچ قبيله گفت ما خائف بوديم كه عرب بر او

بود نه   پيامبرعبد اللّه گفت خداى او را مقدم گردانيد چگونه عرب انتقام آن كشند و مع هذا قتل او به اجازت خدا و 

 پس عمر گفت ما او را كودك شمرديم از اين سبب بود تأخير او. به ارادت او.

سوره برائت به او داد و به موسم فرستاد او را كودك نشمرد، و همچنين فاطمه را به وى داد، و   پيامبراللّه گفت عبد 

 همچنين رايت خيبر به او داد او را كودك نشمرد، و همچنين چون او را به يمن فرستاد.

 .«1»  1ربعمر گفت: ما فعلنا ذلك عن عداوة، و لكنا خفنا ان ال يجتمع عليه قريش و الع

مشورت  گفت ما اين را از دشمنى نكرديم و ليكن ترسيديم كه جمع نشوند بر او قريش و عرب. به خدا كه هيچ كارى بى

 او نكنيم و هر چه او گويد آنچنان كنيم.

ى . اگر دريافتم سالم مولى حذيفه را هيچ شك«2» 2 و همچنين عمر گفت: لو ادركت سالما مولى حذيفة ما يخالجنى الشك

 در خاطر من نگشتى و سالم مولى زنى بود از انصار و وارث او اين زن بود.

                                                 
1
 96/ 7و الغدير  به نقل اليقين فى امرة امير المؤمنين  212/ 30بحار االنوار .  
2
 با كمى اختالف 76/ 31بحار االنوار .  
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و همچنين گفت: لو ادركت اعمش عبد العيس لسلمتها اليه، يعنى الجارود العبدى. مراد آن است كه ايشان را خليفه 

 كر.عجب كاريست ندانم كه عمر راست گفت يا ابا ب«. االئمة من قريش»گردانيدمى و ابو بكر گفت 

و روزى  و نيز عمر روزى اقرار كند كار خالفت را براى سالم و روزى براى جارود عبدى و در روزى براى على 

 «.فاعتبروا يا اولى االبصار»با شورى اندازد و بهر كالم مصيب بود به ديگرى مخطى 

م كه گفت: لو ان السموات شنيد  پيامبررقية بن مصقله از پدر از جدش از عمر خطاب روايت كند كه گفت من از 

ها را در  . اگر آسمانها و زمين«1»  1فى كفة لرجح ايمان على السبع و األرضين السبع وضعت فى كفة، و وضع ايمان على

 يك كفه ترازوى نهند و ايمان على را در كفه ديگر هرآينه ايمان على راجح آمد.

عجب كه خدا و رسول ارادت دارند به امامت على و تقدم او بر و هم او بود كه حق على را بازگرفت و بر او تقدم كرد. 

 را اعتبارى نيست. امت و قريش يا اعراب كراهت دارند و كراهت ايشان را اعتبارى هست و كراهت خدا و رسول 

معاوية  و هم عمر گفت در حق شش تن از شورى كه: ان هذا االمر فيكم ما بقى منكم احد، فال يختلفوا فيه، فيغلبكم عليه

. بدرستى كه اين كار از آن شماست و كسى ديگر باقى «2» 2بن ابى سفيان و عمرو بن العاص، لمكرهما و زخارفهما

نيست پس خالفت نكنيد در آن تا غالب بگردند بر شما بر آن معاويه پسر ابو سفيان و عمرو پس عاص براى مكرشان و 

 ى شام بود.هاى ايشان، و مع هذا معاويه از قبل او وال گنج

و در حق عثمان گفت: ما انت عثمان فو اللّه لروثة خير منك و انت من اهل النار، و زبير را گفت تو كافر الغضب و مؤمن 

و ال »الرضا باشى، و طلحة بن عبد اللّه گفت تو را دوست ندارم و نه تو مرا و تو بودى كه قصد ازواج رسول اللّه كردى 

 و نه آن كه نكاح كنند آنها را بعد از او ابدا آمد در حق تو.« اتنكحوا ازواجه من بعده ابد

كننده ميان اين امت در سحر خود، و  و با سعد وقاص گفت: انك عندي لفاروق هذه االمة فى سحرك. بدرستى كه تو فرق

 با عبد الرحمن گفت تو عاقل و فصيح نيستى.

بسنجند ايمان تو را به اهل زمين به تحقيق كه برابر شوى با  و با على گفت: لو وزن ايمانك باهل االرض لوزنتهم. اگر

 همه.

پس گفت: اذهب يا صهيب وصل بالناس فان مضت ثلثة ايام و رضى خمسة و ابى واحدة فاضربوا عنقه و ان ابى اثنان 

 .«3» 3 ء فاضربوا اعناقهم فاضربوا اعناقهما، و ان مضت ثلثة ايام و لم يجتمعوا على شى

                                                 
1
 127/ 9 سوعه امام على مناقب خوارزمى بنا به نقل مو.  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
3
 كلمات عمر راجع به اهل شورى در كتب مختلف نقل شده اما اين عبارات را پيدا نكرديم.  
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صهيب و نماز كن براى مردم پس اگر سه روز بگذرد و پنج كس رضا دهند و يكى ابا كند گردن او بزنيد گفت برو اى 

 بگذرد و جمع نشوند بر هيچ چيز همه را گردن بزنيد. و اگر دو كس ابا كنند گردن آن دو بزنيد و اگر سه روز

باشد. عمر گفت بر طريق انكار بر عثمان و وليد بن عقبه گفت تو يا عمر خليفه را بشناسى در آن ميانه عثمان اليق 

 خالفت او: فكيف محبته الهل بيته و حبه للمال. پس چون باشد محبت او مر اهل بيت خود را و دوستى او مر مال را.

ء يحله رسول اللّه ارضا فجعلها من مهر  يكى گفت طلحه شايد اين كار را. عمر گفت: كيف يستخلفون رجال كان اول شى

كنند كسى را كه اول چيزى كه حالل كردن او را رسول خداى زمينى را پس بگردانيد آن  گفت چون خليفه مىيهودية. 

 زمين را در مهر يهوديه.

را خليفه كنيم گفت: انكم ال تستخلفونه، و لو انكم استخلفتموه القامكم على الحق و ان كرهتم.  ديگرى گفت على 

 .«1» 1 گر خليفه كنيد هرآينه اقامت كند براى شما بر حق اگر چه شما كاره باشيدگفت شما او را خليفه نخواهيد كرد و ا

متوفى شد از اين شش تن راضى بود و از ايشان چيزى صادر نشده بود كه مستحق   پيامبرعجب! كه به زعم خصم 

خصت داد به قتل ايشان در قتل باشند از زنا يا قتل نفس به غير حق يا سعى در فساد زمين يا مثل آن و عمر وقت مرگ ر

 نگريد اى عاقالن و اين حال مشاهده كنيد به عين اعتبار، اگر گويند امر او به قتل بعد از سه روز بود.

( مگر كه خصم 48)مائده   وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ جواب، حكم خدا و رسول بر آن وارد شد:

 .اين حكم اكاسره يا فراعنه يا قياصره يا نمارده بود نه حكم خدا و رسول  گويد

جواب، چون عمر ديوان بنهاد گفت دفتر بياورند به اول جريده بنوشت نام على پس نام حسن پس نام حسين عليهم السّالم 

كردى گفت نام خود در ميان هزار درهم بنوشت وظيفه هر سالى جمعى گفتند كه ابتدا چرا بخود ن و براى هر يكى پنج

بنويسم تا روزى چند برآمد صحيفه بخواست و نام على و حسن و حسين را از صدر صحيفه محو كرد و گفت اگر ايشان 

طلب كنند بايد كه على   پيامبراين وظائف سال بسال بستانند مترف شوند و ايشان را بطر بگيرد و خالفت و ميراث 

 باشند.  نداشته باشند تا منكوبالدوام از گرسنگى قوت نهوض 

امير المؤمنين گفت: يا عمر نشدتك باللّه، حين كتبت فى صدر الصحيفة أكنت تعدها من حسناتك، قال: اللهم نعم، قال: 

دهم در واتى كه تو  الحمد للّه الذي لم يمتنى، حتى رايتك تمحوا حسناتك بيدك. گفت اى عمر تو را به خدا سوگند مى

ميراند  صحيفه آيا آن نوشتن را در حسنه خود شمرده باشى. گفت آرى. على گفت شكر خداى را كه نمىنوشتى در صدر 

                                                 
1
 در باب خالفت جمالت زيادى دارد اما اين عبارت را در جايى نديديم عمر راجع به احقيت امير المؤمنين .  
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مرا تا ديدم تو را حسنات خود را به دست خود محو كردى، گويند كه صحيفه بازخواست و نام ايشان باز بجاى خود 

 .«1» 1نوشت اما وظائف منع كرد و نگذاشت كه برسانند

  هذا الكتابفصل نهم فى فوائد 

« كاد هذا االمر يضمحل يوم السقيفه»و سعد بن عباده گفت « ذلك يوم نحس مستمر»ثوبان گفت در وصف روز سقيفه 

ما عدلت عندي مصيبة »نزديك بود كه اين امر مضمحل شود در روز سقيفه و مراد به اين دين محمد بود. ابو ذر گفت 

 «.خروج هذا االمر عن بنى هاشم

ابو بكر را گفتم: لم يخرج امة قط امارتها من بيت نبوتها اال وقعت، فى شر. بيرون نكرد امتى هرگز  سلمان گفت من

 امارت را از خانه نبوت مگر آنكه واقع شدند در بدى.

رسى، گفت از خدمت اهل البيت  ابى بن كعب گفت در عشيه يوم السقيفه به حلقه انصار بگذشتم پرسيدند كه از كجا مى

گفتند ايشان را چگونه رها كردى. گفت چگونه بود حال قومى كه تا امروز قدمگاه جبرئيل و رسول خدا خانه  . پيامبر

 ايشان بوده باشد و امروز آن نباشد و حكم ايشان از ايشان بازستده باشند ابى ذر و جمله حاضران بگريستند.

فرمود كه اگر  د در نصرت امير المؤمنين، على نمودن روز صفين خزيمة بن ثابت و ابو الهيثم و انصار جدى عظيم مى

 چه به اول مرا خذالن كردند اما به آخر توبه كردند و دانستند كه آنچه كرده بودند بد بود.

مسأله؟ عمر گفت: كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه المسلمين شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه. بيعت ابو بكر امرى بود 

آن پس كسى كه عود كند به مثل آن كارى پس بكشيد آن  و بصيرت خداى نگهدارد مسلمانان را از شرنه از روى فكر 

رويه و تفكر و آن  و مراد بفلته آن بود كه اجماع امت بر آن نبود و حدوث امرى بود بى« و روى مثلها فاضربوا عنقه»را 

آن فلته مانع نشد مخطى باشد. و اگر گويند قدرت  كه صحابه بدان راضى نبودند اگر اين لفظ عمر بوده باشد و آن از

 دفع ظلم خلفاء نداشت. آن نداشت ما گوئيم على 

كنند هم دروغ است و  در حق خلفا روايت مى  پيامبرو اگر گويند عمر نگفت و دروغ است ما گوئيم احاديثى كه از 

بن العاص انكار كرد بر ابو بكر چنانكه عبد اللّه  بفتواى او قتل صاحب او واجب بود و خليفه دروغ نگويد خالد بن سعيد

عباس گفت يا بنى هاشم شما هاديان خلقيد و كمال دين خدا و بنو تيم نه همچو شما باشند چرا خاموش شديد برخيزيد با 

 شمشيرهاى تيز.

                                                 
1
 نشد مصدر اين روايت پيدا.  
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داد بر ايشان بيعت مسأله؟ مذهب ما چنان است كه بنى هاشم هيچ كس از ايشان و تبع ايشان چون ابو ذر و سلمان و مق

و آنكه ايشان   پيامبرنكردند. روزى عمر با سلمان گفت اگر بنى هاشم تخلف كردند از بيعت اذالل و افتخار را بر 

 كنى. بارى تو را چه افتاد كه تخلف مى پيامبراند بعد از  گويند افضل خلق مى

ايع ببيعتهم. گفت من شيعه ايشانم در دنيا و آخرت پس سلمان گفت: انا شيعة لهم فى الدنيا و اآلخرة أتخلف بتخلفهم و اب

 كنم به بيعت ايشان. مانم به سبب پس ماندن ايشان و بيعت مى مى

 البراء بن عازب و بريدة بن حصين مدت قعود امير المؤمنين از كار ايشان خبر به امام آوردندى.

  فصل دهم

سجد جمع شدند جمعى گفتند بر على بيعت كنيم و بعضى گفتند از دنيا بيرون رفت گويند كه صحابه در م  پيامبرچون 

بر ابو بكر از آنجا به خانه عايشه رفتند و بر ابو بكر بيعت كردند عمر گفت ما را اين كار تمام نشود تا على بيعت نكند 

ابو الحسن  كرد كه اين ابو الحسن اين را طلب مى عمر با جمعى به در خانه فاطمه رفت چنان كه گذشت عمر على 

بينى باخماس بعد اليوم نخورند و نبرند تا  گرفته را بيرون برد و گفت تو اوالد خود را توانگر مى پس آستين على 

 «.الثرى فى فيك»آخر گفت 

گوشه مسجد بنشست و تفكر   و آستين از دست او بكشيد و بيامد و به« بل الثرى فى فيك»گفت  امير المؤمنين 

كشيد پس گفت اين مرد كه مردم بر او بيعت كردند چندين وقت حاكم باشد و  و خط در سنگ ريزه مىكرد فكر دراز  مى

به مرگ خود نميرد و اما عمر چندين سال بعد از وى بزييد و حاكم باشد و به مرگ خود نميرد و خداى تعالى خون او 

 زائد و ناقص نبود و حبشى از جمله صحابه بود.حبشى بن جناده گويد آنچه امير المؤمنين خبر داده بود يك روز  بريزد.

  فصل یازدهم

و اين دليل است بر آن كه كار خالفت « منا امير و منكم امير»ميان مهاجر و انصار خالف افتاد در امامت به آخر گفتند 

االئمة من »كار امامت بود و ملك نه امامت و نه خالفت و يا از قبل صاحب شرع. ابو بكر بر ايشان حجت آورد كه 

و انصار منقاد شدند عند سماع اين حديث ليكن قوت علم آن نبود ايشان را كه گويند قريش بسياراند تخصيص « قريش

يا هر دو و اين هر سه در تو جمع نيست بلكه جمع در  پيامبرباشد يا قرابت  پيامبرمحتاج دليل است و آن بنص خدا و 

  پيامبرنبود و  پيامبرم قرابت داشت و تخصيص به قريش جز به سبب است زيرا كه عمار هم قرشى بود و ه على 

 هاشمى بود، و قريش چون شجره است و بنو هاشم ثمره آن.
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گفت: انى مخلف فيكم كتاب اللّه، و عترتى اهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فقال: ال تقدموهم فانهم  پيامبرو 

منكم، و تخصيص كرد على را از ميان ايشان و گفت: انه هاد مهدى يسلك لكم افضل منكم، ال تعلموهم فانهم اعلم 

 الحجة البيضاء، و انه اقضى االمة، و انه عالم على تأويل القرآن، كما علم رسول اللّه على تنزيله.

امت است و به  ترين كننده بدرستى كه او راه نماينده است و راه يافته برود براى شما به راه روشن و به درستى كه حكم

درستى كه او داناست بر تأويل قرآن چنان كه دانا بود رسول خداى بر تنزيل آن. با وجود آنكه انصاريان خزرج بيعت 

 نكردند و رئيس ايشان سعد بن عباده بر انكار بيعت ايشان متوفى شد، و اوس بعضى بيعت كردند و بعضى نه.

قديم جاهليت بود كه ميان ايشان و ميان خزرجيان بود كه حق تعالى به و آن جمعى كه بيعت كردند براى حسد و عداوت 

از دنيا رحلت كرد ايشان به سر عداوت قديمه رفتند روز  پيامبرتأليف دلهاى ايشان كرده بود و چون   پيامبربركت 

و بكر، ما حملت على ما تازه شد، و دليل بر اين كه خزرجى با اوسى گفت بعد از بيعت اوس بر اب  سقيفه و ضغاين جاهليت

 صنعت إلّا حسد ابن عمك سعد.

و گويند كه واقدى در كتاب فتوح الشام ايراد كرد كه ابو بكر در مرض مرگ گفت: قد علمت انى داخل النار. گفت به 

 آيدم يا كاش دانستمى كه بيرون مى« و روى واردها ليت شعرى اخرج منها ام ال»تحقيق دانستم كه داخل شونده آتشم 

 نه، و واقدى عثمانى بود و از شيعه ابو بكر معتبر در ميان اهل سنت و جماعت.

ديد كه او خاموش  مشهور است كه ابو بكر دائما انبساط كردى با امير المؤمنين و او بر حالت خويش بودى و ابو بكر مى

الحسن تو دانى كه مرا مال شد و رغبت ندارد در اين كار. روزى فرصت خلوت يافت پيش او رفت و گفت يا ابا  مى

 رنجى. كنى و روى بر من ترش دارى و از من مى بسيار و حشم نبود و نه رغبت در اين كار و دائما اظهار كراهت مى

 فرمود چون تو را رغبت نبود چرا شروع كردى به چيزى كه حق تو نبود و تو مستحق آن نيستى. على 

مع امتى على الضالل. چون اتفاق امت بر من بود در اين كار شروع كردم و شنيدم كه گفت: ال يجت  پيامبرگفت من از 

 اگر دانستمى كه يك كس از امت تقاعد خواهد كرد در اين كار شروع نكردمى و خود را معزول ساختمى.

انصار گفت يا ابا بكر من از جمله امت محمدم و همچنين سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و سعد بن عباده با  على 

 . پيامبرخزرجى به يك بار و هيچ كس از امت بر ايشان طعنى نزد در تقصير كردن ايشان در كار خدا و 

 ابو بكر گفت ترسيدم كه اگر تقاعد نمايم از اين كار امت مرتد شوند و از دين برگردند و خلل اسالم باشد.

نصيحت و وقار و رفع مداهنه و مخاتله و حسن  گفت يا ابا بكر استحقاق اين كار به چه حاصل شود. گفت به على 

و فصل الخطاب مع الزهد فى الدنيا و قلة الرغبة فيها، و انتصار المظلوم من »سيرت و اظهار عدل و علم به كتاب و سنت 

 «.و السابقة و القرابة»امير المؤمنين گفت « الظالم للقريب و البعيد



 273 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

در تو موجود است يا در من. ابو بكر گفت در تو يا ابا الحسن. امير پس امير المؤمنين گفت به خدا كه اين خصال 

 المؤمنين گفت سابق در اسالم من بودم يا تو؟ گفت تو.

 برائت من بودم يا تو؟ گفت تو.  در تالوت سوره« اذان من اللّه و رسوله الى الناس يوم الحج االكبر الهل الموسم»گفت 

 د من نگاهداشتم يا تو؟ گفت تو.را در شب غار به نفس خو پيامبرگفت 

 گفت من مولى بودم از آن هر مسلمى روز غدير يا تو؟ گفت تو.

 زكاة خاتم در ركوع مراست يا تو را؟ گفت تو را.  پيامبرگفت واليت از خدا با واليت 

 مثل هارونى از موسى مراست يا تو را؟ گفت ترا. پيامبرگفت وزارت 

 ال من مبادرت كرد روز مباهله يا با تو و اوالد و عيال تو؟ گفت به تو و عيال تو.با من و اوالد و عي پيامبرگفت 

 گفت شرف آية التطهير مراست و اهل بيت مرا يا تو را و اهل بيت تو؟ گفت تو را و اهل بيت تو را.

 گفت صاحب دعوت تحت الكساء من و اهل بيت من بوديم يا تو و اهل بيت تو؟ گفت تو و اهل بيت تو.

در شان من و اهل بيت من آمد يا در حق تو و اهل بيت تو؟ گفت در حق تو و اهل « يوفون بالنذر الى آخرها»فت آيه گ

 بيت تو.

در حق من گفت يا در حق تو؟ و آفتاب از « ال سيف اال ذو الفقار، و ال فتى اال على»گفت جبرئيل روز احد از آسمان 

رايت به من داد و فتح بدست من داد يا به تو؟ و غم   پيامبرو؟ و روز حنين براى من بازآمد بعد الغروب يا از براى ت

مرا امين ساخت به   پيامبرو مسلمانان روز احزاب و خندق به قتل عمر و عبد ود من برداشتم يا تو و   پيامبراز دل 

 رسالت به جن يا تو را و جن اجابت كردند.

و مرا « يا على انا و انت من نكاح ال من سفاح، من لدن آدم الى عبد المطلب»وله تطهير من كرد يا تطهير تو به ق پيامبرو 

پرد جعفر يا  اختيار كرد به تزويج فاطمه يا تو را. و من پدر سردار جوانان بهشتم يا تو؟ و برادر من با مالئكه به دو پر مى

يا تو؟ و  پيامبرهاى  كردم به ايجاز وعده دى مىگشتم يا تو، و من در مراسم منا پيامبربرادر تو؟ و من ضامن قضاى دين 

من قيام نمودم   پيامبرمرغ بريان خوردم يا تو؟ و به آخر كالم به تغميض چشم و كفن و دفن و غسل   پيامبرمن با 

به صحا  پيامبريا تو؟ و من بودم كه « اقضاكم على»مرا دعا كرد به علم قضا و فصل الخطاب به قوله  پيامبريا تو؟ و 

و جبرئيل   را فرمود كه سالم من به امير المؤمنينى كردند يا تو؟ و من بودم كه حق تعالى دينار بفرستاد به نزديك حاجت

 را ضيافت كردم يا تو؟ گويند ابو بكر اينجا بگريست. پيامبرو فرزند  پيامبربيع و شرى بكرد با من و با 

ثم قال لو شئت »ت تا بتان كعبه را به زير انداختم و بشكستم يا تو؟ مرا به كتف خود گرف  پيامبربازگفت من بودم كه 

در دنيا و  پيامبرگفت اگر خواهم كه بكنارى آسمان رسم به تحقيق برسم، و صاحب لواى « ان انال افق السماء لنلتها
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در خانه مرا گشاده  درهاى خانهاى جمله صحابه را از محاذ مسجد مسدود نمود و در آن حال پيامبرآخرت منم يا تو؟ و 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ  و مصدق قبل النسخ در آية پيامبرداشت يا در خانه تو را؟ و صاحب مناجات 

الناس ايمانا و  زوجك اول»با فاطمه براى تو گفت  پيامبر( من بودم يا تو؟ و 13)مجادله  فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً

 يا براى من.« ارجحهم اسالما

گفت تو و براى تو، و امثال اين مراتب بسيار بر او خواند ابو بكر او را ثناى بسيار بگفت و  ابو بكر از براى هر يكى مى

 به آخر بگريست و گفت يا ابا لحسن هم امروز تدبير كار من بكن كه خالصى از عذاب خداى در آن باشد.

 منين گفت اين با تست و من مستحق آنم و اوالد من با ما بگذار، او قبول كرد كه چنين كنم از آنجا بيرون رفت.امير المؤ

دانست كه ابو بكر قابل است و  دانست كه او كجاست و عمر چون مى و عمر همه روز در طلب او بود و متحير شده نمى

كه مبادا كسى نصيحت او كند و او قبول نمايد و حق به صالحيت نصيحت دارد هرگز او را خالى نگذاشتى از خوف آن

 خلوت كرد بترسيد. على بسپارد چون بشنيد كه با على 

را به خواب ديد سالم كرد جواب بازنداد و روى از او بگردانيد ابو بكر بگفت يا رسول اللّه من  پيامبرو ابو بكر آن شب 

 .ام در تو كه روى از من بگردانيدى چه عصيان كرده

گفت: ارد السّالم عليك و قد عاديت من والى اللّه و رسوله، و وااله اللّه و رسوله، رد الحق الى اهله قال فقلت   پيامبر

 .من اهله. فقال: من عاتبك عليه على 

ا و كنم بر تو و حال آنكه تو دشمنى كردى با كسى كه خد گفت رد سالم مى« قد رددته عليه يا رسول اللّه»ابو بكر گفت 

او را دوست دارد رد كن حق را با اهل آن. ابو بكر گفت پس گفتم كيست اهل او  پيامبررا دوست دارد و خدا و  پيامبر

 گفت آن كه عتاب كرد تو را بر آن على بن ابى طالب است. ابو بكر گفت به تحقيق كه رد كردم بر او اى رسول خداى و

 از چشم او غائب شد. پيامبر

رفت و احوال خواب به او بازگفت و گفت دست بده تا با تو بيعت كنم  صبح برخاست و پيش على ابو بكر به اول 

دست بداد تا ابو بكر بر وى بيعت كرد و امارت به او تسليم كرد و گفت يا ابا الحسن به مسجد روم و حال خواب و 

 مايم. امير المؤمنين گفت شايد چنين كنى.حجتهاى تو با خلق بگويم و خود را از آن كار بيرون آورم و به تو تسليم ن

ابو بكر خواب و غير آن با او « يا خليفة رسول اللّه مالك تغير لونك»چون از پيش او بيرون آمد عمر به او رسيد گفت 

كرد تا ابو بكر را از آن بگردانيد و باز به سر كار خود  بگفت. عمر گفت تو مغرور شدى به سحر بنى هاشم و وسوسه مى

 (.20)مجادله   اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ د:بر
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خائفا من شر »بدان ميعاد كه ابو بكر كرده بود به مسجد رفت و مسجد را خالى يافت و از آنجا بيرون آمد  على 

روان شد. عمر در راه به او  يامبرپترسان از شر مكر ايشان به عزم زيارت روضه « غائلتهم عازما زيارة روضة الرسول

. امير المؤمنين «1»  1رسيد و استهزاء چند بكرد و گفت اى على تا من زنده باشم نگذارم كه تو و اوالد تو امير باشند

 بكرد و به خانه آمد. پيامبرزيارت 

  فصل دوازدهم

من از ابو بكر شنيدم كه از على عذر عبد اللّه عباس گفت در ده موطن « اعذرنى»گفت  هر وقتى ابو بكر با على مى

معذرت به سوى « المعذرة اليك من التقدم عليك»خواست. سلمان گفت هرگز ابو بكر على را نديدى الّا كه گفتى  مى

 تست از تو تقدم بر تو.

كن غلبنا روزى در محفلى ابو بكر با على و عباس گفت: اعذرونى اعذركم اللّه بالتقدم ما تقدمنا عليكم عن رأينا و ل

 عليه. معذور داريد مرا كه ما تقدم نكرديم بر شما براى خود و ليكن غالب شدند بر ما بر آن.

خواست پدرم گفت: ال عذر اللّه من  عبد اللّه عباس گفت مغيرة بن شعبة روز سقيفه پيش پدرم عباس آمد و عذر مى

 و را معذور دارد دور شو از ما لعنت خداى باد بر تو.عذرك اعزب عنا لعنة اللّه عليك. خداى معذور ندارد كسى را كه ت

بديد به او گفت: و انت ايضا تظاهر علينا فقال معذرة عليك. تو نيز بر ما به پشتى بيرون  ابو عبيده جراح را على 

ن لهم خواهم از تو. امير المؤمنين روى از او بگردانيد و گفت: هذا اوان ال يعذرون و ال يؤذ آمدى پس گفت عذر مى

 زهرى عامرى گويد: فينتصرون.

 على لعمرى كان بالناس ارؤفا
 

 و فى العلم باالحكام اقضى و اعرفا

 فما عذر قوم أخّروه و قدموا
 

 عديا و تيما و هو أعلى و اشرفا

  باب دوازدهم* فدك

و گفت: و اللّه ما انطلق  كرد چون شهادت او رد كردند گويد كه ام ايمن ابو بكر را ذم مى موالنا زين العابدين 

لسانى بذهل، حتى سمعت اذنى ذم رسول اللّه لك. گفت به خدا سوگند كه گشاده نشد زبان من به ذم تو تا شنيدم به 

 گوش خود ذم رسول خداى را بر تو. ابى بن كعب گفت: فاطمة عليها السّالم عندي صديقة فى فدك.

بكر به قهر و ظلم از وى بستد و گفت اين صدقه است و بر دست  مذهب شيعه چنان است كه فدك حق فاطمه بود ابو

 فاطمه بر سبيل طعمه بود.

                                                 
1
 18/ 4/ 29و بحار االنوار  315 -304/ 1احتجاج طبرسى .  
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چيزى كه به طعمه در حال حيات به فرزند خود داده باشد و او بعد از  پيامبرعجب از شخصى كه دعوى اسالم كند و 

. هيچ راوى از صحابه «1» 1 ال نورث گفت: نحن معاشر االنبياء پيامبروفات بازستاند زهى و خليفه با وجود اين بگفت 

نفرموده بود كه چنين است نه با عترت و نه با امت و اين غايت جهل باشد كه داند  پيامبرتصديق نكرد در اين حديث و 

روزى او را تصرف جايز است و روزى نيست و تميز حالل و حرام نكند و اين عذر باشد در شرع خاصه به اوالد و أعزه 

 «.حاشا عن رسول اللّه من ذلك، و حاشا مائة الف كرة»د و اوصياء خو

و از فاطمه بينه طلب كرد كه آن حق اوست به خالف اجماع مسلمانان زيرا كه از اصحاب يد بينه طلب نكنند مدعى ابو 

 داد.خبر داده بود كه از اهل جنت است گواهى   پيامبربايست آورد و مع هذا ام ايمن كه  بكر بود بينه او را مى

ابو بكر گفت شهادت او مردود است كه زنى عجمى عربى فصيح نداند و شهادت على و حسن و حسين رد كرد، كه جر 

اند تكذيب كالم او را تا بدانند  كنند، و على و حسن و حسين در ايام دولت خود در آنجا تصرف نكرده نفع جهت خود مى

 (.2)طالق   وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ال فرمان الهى بود كه:مردم كه غرض از گواهى جر نفع نبود بلكه غرض امتث

، و هو رجل «1» 2 گفت: على مع الحق و الحق مع على، يدور معه حيث ما دار  پيامبرو از جمله اهل قبله است كه 

ست از اهل بهشت. گردد و او مردي گردد با او هركجا كه او مى من اهل الجنة. على با حق است و حق با على است مى

 چگونه اقامت شهادت كند به دروغ.  پيامبرشخصى بدين صفت به قول 

فاطمه از ايشان برنجيد و سوگند ياد كرد كه با ايشان سخن نگويد تا به روز مرگ و وصيت كرد كه نگذارند كه ايشان 

او بود. عمر طلب كرد قبر او را كه  به جنازه او حاضر آيند و او را پنهان در گور كنند چون چنان كردند بنا بر وصيت

 بيرون آورد و نماز كند طلب كردند و نيافتند.

. «2» 3 گفت كه: فاطمة بضعة منى من اذاها فقد اذانى، من اذانى فقد اذى اللّه  پيامبرو هم اعادى را اتفاق است كه 

 كه رنجانيد مرا به تحقيق رنجانيده خداى را. اى است از من هر كه برنجانيد او را به تحقيق رنجانيد مرا و هر فاطمه پاره

ناً* وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِي و قال اللّه تعالى:

( به درستى آنان كه برنجانند خداى 58 -57)احزاب  مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناًالْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ 

و رسول او را لعنت كرده ايشان را خداى در دنيا و آخرت و مهيا ساخته براى ايشان عذاب خواركننده، و آنان كه 

 پس به تحقيق برداشتند بهتان را و گناه روشن را. اند برنجانند مؤمنان را به غير آنچه كسب كرده

                                                 
1
 6727و صحيح بخارى كتاب فرائض ح  1758صحيح مسلم كتاب جهاد ح .  
2
 109/ 3و  122/ 2و فضائل الخمسة  76/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 391و  387/ 16و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  380/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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هاى هر يك از مهاجر و انصار رفت هيچ  روايت است كه فاطمه عليها السّالم رنجور به در خانه از صادق آل محمد 

و از سبب ظلم « اال عباد اللّه المخلصين»يك از ايشان معاونت او نكردند و از براى خذالن ايشان رنجيده رحلت كرد 

 جمعى و رضاى گروهى عالميان از زيارت فاطمه محروم ماندند.

 سؤال؟ شايد وصيت كردن او كه او را در شب به خاك سپارند براى صيانت نفس بوده باشد نه از براى خشم بر ايشان.

 جب باشد.جواب، اگر چنين بودى بايستى كه قبر او ظاهر بودى اما ايشان بر پدر نماز نكردند اگر بر دختر نكنند چه ع

كرد كه بينه بر تو بود در قضيه فدك كه تو  كرد و امير المؤمنين بر او رد مى روزى ابو بكر بر امير المؤمنين مناظره مى

مدعى بودى نه فاطمه در اثناى كلمات امير المؤمنين گفت يا ابا بكر اگر دو عدل گواهى دهند بر فاطمه به زنا تو بر او 

حد برانم بر او. امير المؤمنين فرمود: اذا و اللّه يخرج من دين اللّه و دين رسوله. گفت در  حد برانى. ابو بكر گفت آرى

 آن وقت به خدا كه بيرون رفته باشى از دين خدا و رسول. ابو بكر گفت چرا.

شأن  كرده باشى و تصديق خلق زيرا كه خداى تعالى فرموده در پيامبرفرمود زيرا كه تكذيب خدا و  امير المؤمنين 

( خداى تعالى 31)احزاب  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فاطمه و اهل بيت محمد كه:

اقامت شهادت كرد به طهارت و عصمت فاطمه و فاطمه در اين آيه به قول خدا معصومه است چگونه تواند بود كه زنا 

گوئى و معصومه چگونه  پس تو اسقاط شهادت حق تعالى كنى و عمل به شهادت مخلوق كه به ضد قول خالق مى كند

 .«1» 1دعوى باطل كند و صدقه كه بر او حرام است طلب كند

رد كرد بر او وارد است زيرا كه او گفت على گواهى از براى جذب منفعت خود داد. ابو بكر حديثى  و آنچه بر على 

تراء كرد براى جذب منفعت خود كرد صدقه و بيت المال را او حاكم بود. دليل بر اين آنكه چون بمرد بيست هزار كه اف

دينار از بيت المال در ذمه او بود از مهاجر و انصار و ايتام ايشان و از مهاجر و انصار هر كه تصديق اين حديث كرد 

 جمله جر منفعت خود كردند.

عام است روايت اين  «2» 2«نحن اهل بيت ال يحل لنا الصدقة»شد به تكذيب قول خدا و خبر پس حديث ايشان مردود با

بين كافة الناس و خمس و انفال اهل بيت تنها به خبر معلوم نشد بلكه به نص قرآن معلوم شد و به تصديق اين خبر به 

 كه صدقه بر ايشان حرام است. روايت اهل بيت نتواند بود

جاهل بود به علم قرآن مكذب خبر مذكور است كما قال « نحن معاشر االنبياء ال نورث الى آخره» وجه آخر، واضع خبر

قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً* وَ  ( و قال اللّه تعالى عن زكريا:16)نمل  وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ تعالى:

                                                 
1
 124/ 29و بحار االنوار  238/ 1احتجاج طبرسى .  
2
 201/ 1به نقل سند احمد  243اسرار االمامة .  
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يَرِثُنِی وَ يَرِثُ كَ رَبِّ شَقِيًّا* وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ كانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، لَمْ أَكُنْ بِدُعائِ

( پروردگارا به درستى كه منم استخوانهايم سست شده و بلند شده شعله پيرى از سر من و 3 -6)مريم   مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

اند و زن من عقيم و پير است پس  بودم من به دعاى تو و خواندن تو پروردگارا بدبخت ترسيدم موالى را كه در پس منن

 ببخش مرا از پيش خود فرزندى كه ولى من باشد و وارث من شود از آل يعقوب.

  پيامبركه افترا نمودى بر كرد بايستى كه اول قرآن بخوانيد تا نقيض قرآن نبايستى گفتن و حديث  چون دروغ افترا مى

كه: انا من بين االنبياء ال اورث، و ما اخلف يكون صدقة على المسلمين. براى غصب فدك از فاطمه چنين دروغ ظاهر 

ننهادى و قرآن را نقيض نگفتى مسكين راوى مفترى نه قرآن دانست و نه علم اعراب و نه قيامت و   پيامبرالبطالن به 

 نه بهشت و نه دوزخ.

 سؤال؟ اگر گويند سليمان از داود نبوت ميراث يافت.

جواب، سليمان در حال حيات پدر خود نبى بود و نيز نبوت به ميراث نباشد بلكه به وحى باشد از قبل خداى تعالى و 

و  عصمت، اگر نبوت به ميراث بودى بايستى كه اوالد انبياء جمله نبى بودى به شركت چون اوالد آدم و نوح و ابراهيم

 پيامبربودندى، و چون  پيامبراند بايستى كه جمله به وراثت رسل  يعقوب و موسى، و از اوالد انبياء يهود كه امروز باقى

را بود  پيامبرها بود كه زنان او در آنجا ساكن بودندى و دستار و دراعه و عمامه و امثال آن كه  رحلت فرمود او را خانه

داشتند و هيچ كس منازع ايشان نشد و نگفتند كه صدقه است نه منازل و نه  او مى برگرفت و بعد از او اوالد على 

 غير آن.

به دست بنى العباس افتاده بود تا بدور مقتدر چنانكه روايت آمد، چون آن برده صدقه مسلمانان بود و   پيامبرو برده 

است چگونه شايد كه خلفاى اهل سنت چندين  را ميراث نبوده است و تركه او صدقه پيامبرصدقه بر عباسيان حرام اگر 

. پس جمله خلفا و غير ايشان كافر و «1»  1گفت: من بدل دين اللّه فاقتلوه  پيامبرنامشروع نگاهدارند و   سال چيزى به

 را ميراث بوده است. پيامبرمستحق قتل بوده باشند و مسلمى اين كلمه چگونه گويد. پس معلوم شد كه 

 اين چيزها را به على داده بود در حال حيات خود.  پيامبرگويد كه سؤال؟ اگر مدعى 

جواب، ما گوئيم فدك را نيز به فاطمه داده بود در حال حيات خود اگر بعد از رحلت داده بود به وصيت صدقه باشد به 

پس  «2»  2ه ميراثقول ابو بكر با آنكه عباس و فاطمه به قاضى رفتند پيش خلفاء و ايشان حكم كردند بدين چيزها ب

 حكم كردن اينجا به ميراث و در مسأله فدك به صدقه.

                                                 
1
 69/ 1و فتوح ابن اعثم  6922صحيح بخارى كتاب استتابة المرتدين ح .  
2
 70و  67/ 29و بحار االنوار  230/ 1احتجاج طبرسى .  
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خيانت كرده باشد با عترت زيرا كه به امت گفته باشد و به ايشان نگفته يا گفته باشد   پيامبرتناقض است و بايد كه 

اند به نص خدا و رسول و اگر  ايشان قبول نكرده باشند و اين دليل كفر ايشان باشد و به اتفاق عالميان ايشان اهل بهشت

با عترت و امت خود نگفته باشد ايقاع فتنه كرده باشد ميان خلق و حاشا از اين، با آنكه هيچ صحابه رد نكردند و  پيامبر

 را ميراث نبود. پيامبركرديد زيرا كه  طلب مى پيامبرنه خلفاء بر عباس و نه على كه شما چرا ميراث 

  العزيز فدك الى محمد بن على الباقر عليه السّالمفصل اول فى رد عمر بن عبد 

متوفى شد ابو بكر به مدد عمر فدك از فاطمه عليها السّالم بازگرفت و علماى نواصب روايت   پيامبربدان كه چون 

( 28)اسراء   حَقَّهُ  ىوَ آتِ ذَا الْقُرْب كنند عن عتبه و ابى سعيد الخدرى انما قاال: سمعنا عن رسول اللّه انه قال: لما نزلت آية:

 .«3»  1يا فاطمة لك فدك

و دعوى و كالم فاطمه قبول نكردند با شهادت قرآن به طهارت و عصمت او و على و حسن و حسين عليهم السّالم و ام 

و امروز اين معنى سنتى باشد در ميان سنيان و مظلمه اين  ايمن اقامت شهادت كردند قبول نكردند شهادت ايشان را

 «.ام ايمن فهى موالتك و موالة امك»رسد، و با فاطمه گفتند  ابو بكر و عمر مى بگور

و اقدى كه از جمله مورخان و از كبار علماى نواصب است گويد عن زيد ابى اسلمه عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لما 

ه المهاجرون، قال عمر فقلت يا و هو فى بيت فاطمة و عند توفى الرسول خرجت انا، و ابو بكر الى على بن أبی طالب 

 على ما ذا تقول، قال اقول خيرا نحن اولى رسول اللّه و ما نزل، قلت و الذي بخيبر، قال نعم. قلت و الذي بفدك.

 .«1» 2قال نعم. قلت كال و الذي نفسى بيده حتى تحزوا رقابنا بالمناشير

او در منزل فاطمه بود و نزد او بودند جمعى از  متوفى شد من و ابو بكر و على رفتيم و  پيامبرعمر گفت چون 

اولى و  پيامبرگويم آنچه خير است كه ما بر  گوئى. گفت مى مهاجرين و انصار. عمر گفت پس من گفتم يا على تو چه مى

 سزاوارتريم و آنچه نازل شده به وى. گفتم و به آنچه در خيبر است، باغى است در خيبر كه آن را عوالى خوانند و آن

كناية از آن است. گفت آرى گفتم و به آنچه در فدك است « و الذي بخيبر»بخشيده بود  پيامبرنيز حق فاطمه بود كه 

ها جدا نكنيد. و  گفت آرى گفتم حاشا به خدا كه نفس من به قدرت اوست كه اين ميسر نشود تا وقتى كه سر ما را با اره

 كردند به شر و قتل و غصب حقوق ايشان. پيامبران كند بر آنكه ايشان قصد خاند اين سخن داللت مى

بيشتر شناخت از ابو بكر و عمر زيرا كه ايشان ظلم كردند و او با ايشان عدل   پيامبرو عمر بن عبد العزيز حق خاندان 

او گفتند رد كرد و ايشان ايذاى خاندان كردند و عمر عبد العزيز دفع آن كرد مردم با  كرد و فدك به امام محمد باقر 

                                                 
1
 168/ 3 بنا به نقل فضائل الخمسة 158/ 2كنز العمال .  
2
 98/ 6با اندك اختالف بنا به نقل الكوثر فى احوال فاطمة بنت النبى االطهر )ص(  39/ 9مجمع الزوايد هيثمى .  
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طعن كردى بر شيخين يعنى ابو بكر و عمر گفت ايشان خود طعن كردند « طعنت على الشيخين، قال هما طعنا على انفسها»

 بر نفسهايشان.

ابو صالح روايت كند الى هشام بن معاذ قال: كنت جليسا لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة فامر مناديه ان ينادى من 

. هشام بن معاد گفت كه من نزد عمر عبد العزيز بودم مة فليأت الباب، فاتاه محمد بن على الباقر كان له مظلمة او ظال

در آنجا كه داخل مدينه شده بود كه امر كرد منادى ندا كند كه هر كس كه مظلوم باشد يا او را ظالمتى از كسى باشديا 

 شود و داد خود بخواهد پس محمد بن على الباقر حق وى به ناحق گرفته باشند بايد كه به در خانه خليفه حاضر 

 درآمد.

مزاحم كه از حمله حجاب بود به پيش عمر عبد العزيز رفت و گفت محمد باقر بر در است، گفت بگو تا درآيد چون امام 

 پرسيد كه گريه را سبب چيست؟ هشام حاضر بود گفت براى فالن. سترد. باقر  درآمد ديد كه چشم از آب گريه مى

گفت: يا عمر انما الدنيا سوق من االسواق، منها يخرج الناس بما ينفعهم و منها خرجوا بما يضرهم، و كم من قوم  باقر 

قد ضرهم بمثل الذي اصبحنا فيه حتى أتاهم الموت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومين، لما لم يأخذوا لما احبوا من 

ما جمعوا من ال يحمدهم، و صاروا الى من ال يعذرهم، فنحن و اللّه عزّ و جلّ اآلخرة عدة، و ال لما اكرهوا جنة قسمهم 

محقوقون ان ننظر الى تلك االعمال التى كنا نعظهم بها فنوافقهم فيها، و ننظر الى تلك االعمال التى كنا نتخوف عليهم منا 

معك اذا قدمت على ربك، و هو عندك  فنكف عنها، فاتق اللّه تعالى و اجعل فى قلبك اثنين تنظر الذي يحب ان يكون

حتى تخرج به من الدنيا و تنظر الذي يكره ان يكون اذا قدمت على ربك، فابتغ به البدل و ال تذهبن الى سليطة تارت 

 على من كان قبلك ترجوا ان تجوز عنك، فاتق اللّه و افتح االبواب و سهل الحجاب و انظر المظلوم و رد الظالم.

رستى كه دنيا نيست مگر بازارى از بازارهاى تجارت كه از آنجا بيرون روند مردم به آنچه سود كرده گفت اى عمر به د

باشند و از آنجا بيرون روند مردم به آنچه سود كرده باشند و از آنجا بيرون روند به آنچه زيان كرده باشند و بسا 

ن كه مرگ به ايشان در رسيد پس چون بر عنايتى گروهى كه ضرر يافتند به مثل آن ضررى كه امروز ما در آنيم تا آ

زيستند بيرون شدند از دنيا مالمت يافته چون نگرفتند براى آنچه دوست داشتند از آخرت سببى و نه از براى آنچه جمع 

كرده بودند به كسى كه ستايش نكند ايشان را و گرويدند به سوى كسى كه عذر ايشان نتواند خواست پس ما به خدا 

سزاواريم با آنكه نظر كنيم به آن اعمال كه از آن ترسانيم بر ايشان بازايستيم از آن پس بترس از خداى و  سوگند

بگردان در دل خود دو چيز را كه نظر كنى به آنچه دوست دارى كه با تو باشد پس به نزديك پروردگار خود روى كه 

آنچه بخواهى كه با تو باشد هرگاه به نزد پروردگار خود در پيش تو باشد تا به آن بيرون روى از دنيا و نظر كنى به 

روى پس بگزين بر وى بدلى و بايد كه البته نروى به سوى زن سليطه كه جلوه كرده بر كسى كه پيش از تو بوده كه 
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تو بگذرد پس بترس خداى را و در به روى مردم بگشاى و دربانان را سهل گردان و به سوى  اميد داشته باشى كه از

 مظلوم نظر كن و مظلمه به صاحب رد كن.

عبد العزيز دوات و كاغذ بخواست و ابتداء كرد: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا من رد عمر بن عبد العزيز ظالمة محمد بن 

. اين است آنچه رد كرد و بازداد عمر بن عبد العزيز به محمد بن على الباقر كه به ظلم گرفته «1»  1على الباقر فدك

 دند فدك را و به امام تسليم كرد و معترف شد كه ابو بكر و عمر و عثمان بر فاطمه ظلم كردند.بو

دادند و دختر  عجب! كه براى دختران خود دوازده هزار درهم وظيفه كردند كه سال به سال از بيت المال به ايشان مى

 را از ميراث آن حضرت منع كردند. پيامبر

د خواستند كه بر عادت زمان پدران گيرند عثمان ابا و امتناع كرد الحاح بسيار كردند و چون روزگار خالفت عثمان ش

فائده نداد عثمان گفت: ال و اللّه و ال كرامة ما ذاك لكما عندي، و قال أ لستما اللتين شهدتما بالكذب عند ابويكما، و 

قال: ال نورث و ما تركناه  دتم ان النبى لفقتما معكما اعرابيا يتطهر ببوله و هو مالك بن اوس بن الحرثان، فشه

 .«2» 2صدقة

گفت به خدا هيچ كرامتى نيست شما را و اين دراهم نيست شما را به نزد من و گفت شما آن دو زن نيستيد كه شهادت به 

بن حرثان كرد و او مالك بن اوس  دروغ داديد به نزد پدران خود و با خود يار كرديد اعرابى را كه ببول خود طهارت مى

گفت ما را وارثى نيست و آنچه ما گذارديم صدقه است. عجب وقتى گواهى  بود كه شهادت دادند كه پيغمبر 

 ميراث است. پيامبركنند كه ما را از  را ميراث نبود و وقتى دعوى مى پيامبردهند كه  مى

ك شيخين را رسوا كردى و اين نوع و اكثر مورخان گويند كه اهل كوفه بر عمر عبد العزيز رد كردند كه به رد فد

دانند. عمر بعد از آن گفت رقبه از آن من باشد و  صالحيت ملك تو نيست كه عالميان ايشان را در آن كار مصيب مى

 كوفيان بدين قدر راضى شدند. انتفاع آن از آن محمد باقر 

دعوى كرد بر على چنان كه در   و عباسپيش ابو بكر رفتند  پيامبرجميل بن دراج گفت: على و عباس به طلب ميراث 

پرسيدم كه ايشان چون به قضاى او راضى شده باشند بايد كه حاكم  روايت آمده و من اين مسأله را از صادق 

 عادل بوده باشد.

دانستى كه از مخالفات عباس را حقى  امام گفت يا جميل اين حجت است بر ايشان و اين چنان بود كه اگر على 

و تسليم نمودى و همچنين عباس ليكن على روزى با عباس گفت يا عم اين مرد ميراث و مجلس ما فروگرفته است به ا

                                                 
1
 به نقل خصال صدوق با اندكى اختالف 181/ 78و  326/ 46و بحار االنوار  225/ 4مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 769/ 2رانى بخش زندگانى حضرت فاطمه )س( ايضاح فضل بن شاذان بنا به نقل عوام العلوم بح.  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

282 

 

  پيامبرگفت طريق آن است كه تو مرا پيش ايشان برى و از من ميراث  بايد كرد. باز على  طريق دفع آن مى

 طلب دارى.

در بدايت كار نبوت ضيافتى ساخت و چهل تن از  يامبرپچون پيش ابو بكر رفتند ابو بكر گفت يا عباس ياد دارى كه 

اوالد عبد المطلب حاضر كرد و به آخر گفت در ميان شما كيست كه مرا در اين كار مساعدت كند و وزير و وارث و 

 ترين جمله حاضران بود. وصى و برادر من باشد تا سه نوبت تكرار كرد هيچ كس اجابت نكرد اال على و او كودك

 تو بياد دارى؟ گفت آرى بياد دارم. عباس گفت

 عباس گفت پس تو بر او ظلم كردى و وزارت و وصايت و وراثت او راست و اخوت و تو غاصبى.

ايشان را از من دور كنيد كه با من خداع كردند و « نحوهم عنى»اى كه بيدار شود بيدار شد و گفت  ابو بكر چون خفته

 مكر و غدر و من غافل بودم.

 خصوصا على  پيامبرو عباس آن بود كه اعالم نمايند كه اهل بيت  مود كه غرض على فر صادق 

. چون عباس الزام حجت كرد و ابو بكر عاجز شد از جواب تمسك به جاه كرد و گفت «1» 1را پيامبراند مقام  مستحق

بود و سالح و حجرات و  مبرپياشايد كه چنين شخصى را امام عالمان سازند، و خصومت ايشان در نعله « نحوهم عنى»

 به بنى هاشم داده بود. پيامبرزنان و باغها كه 

إِذْ  شناخت ليكن اعالم كرد ابو بكر را كه ظالم توئى بر وى چنان كه جبرئيل و ميكائيل بداود رفتند: عباس قدر على 

و تنبيه داود كردند كه آنچه كردى به ( و آن نه چنان بود بلكه به وجه ضرب المثل گفتند 20)ص   تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ

 نيز همچنان بود. خالف آن بايست كردن اينجا

حكايت، عبد اللّه عباس گويد كه روزى در پيش ابو بكر بوديم در خلوت و عمر نيز آنجا حاضر بود و با حجاب گفته 

يده عصا به دست نعلين در پاى بودند كه هيچ كس را راه ندهيد ناگاه پيرى درآمد بلند قامت نيك محضر رداى سرخ پوش

ام از جمله حجاج در جوار من زنى است پدر او  و سالم كرد ابو بكر اشارت كرد كه بنشين ابا كرد، و گفت من مردى

اى به او داده بود كه مؤنت او از آنجا بود والى شهر آن را بدست فرا گرفت و ارتفاع آنجا خود بر  متوفى شده و ضيعه

 گفت بايد كه چون به مدينه رسى با خليفه وقت حال مظلومى من بگوئى. دارد آن زن مرا مى

ابو بكر گفت: ال كرامة للغادر الفاجر. هيچ كرامتى نيست غدر كننده فاجر را. آنگه عمر گفت يا خليفه رسول اللّه بفرست 

 تا آن غاشم ظالم را گرفته و بسته بياورند.

 تر از كسى كه ظلم كند بر دختر پيغمبر. رسول اللّه. پس كه باشد ظالم شيخ برگرديد و گفت: فمن اظلم ممن يظلم بنت

                                                 
1
 و جميل بن دراج به ميان نيامده است به نقل احتجاج طبرسى، كه البته اسمى از امام صادق  67/ 29بحار االنوار .  
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 يعنى برگردانيد شخصى به عقب او برفت.« ردوده ردوده»ابو بكر گفت 

نيافت حجاب و بواب را پرسيدند كه آن مرد كه بود و از كجا آمد جمله گفتند كس به نظر ما اينجا در نيامد و از اينجا 

 يعنى ديدى و شنيدى.« أ رأيت و سمعت»بترسيد و با عمر گفت  بيرون نرفت. ابو بكر

عمر گفت: يا ابا بكر الذي اصابنا فى واد الجن اعظم من هذا، و ان الشيطان ليتحايل المؤمن و الحاكم ليفتنه و يضله. گفت 

شود مؤمن را و حاكم  تر بود به درستى كه شيطان حايل مى اى ابو بكر آنچه پيش ما آمده بود در وادى جن از اين عظيم

 را تا او را بيازمايد و گمراه كند، ناگاه هاتفى گفت:

  يا من تحلى باسم ال يليق به
 

 اعدل على آل الميامينا

  أ تجعل الخضر ابليسا لقد ذهبت
 

 بك المذاهب من بين المضلينا

  نحن الشهود و قد دلت على فدك
 

 بنت الرسول امينا غير مغبونا

  لحق حقهماللّه يعلم ان ا
 

 ال حق تيم و ال حق العديينا

  و قد شهدت اخاتيم وصيته
 

 لالصلع الهادى القوم بالدينا

  ال تغمتن اخاتيم ابا حسن
 

 ما خصه اللّه من بين الوصيينا

  خص النبى عليا يوم فارقه
 

 بالعلم و الحلم و القرآن و الدينا

برسيد به عبد اللّه بن عباس و گفت  امير المؤمنين على  پيامبردر حال ابو بكر و عمر بترسيدند و از حال خود برفتند 

 ابو بكر او را سوگند داد كه اين سر با كسى نگوئى.« احب ابن عمك»

يا بن عم بالرحم و »مرا ديد تبسم فرمود چنانكه نواجذ او ظاهر شد و گفت  عبد اللّه گويد چون امير المؤمنين 

د گرفتى يا نه. گفتم بلى الّا دو بيت، على جمله قصه بازگفت و ابيات بخواند و گفت برادرم كه آن شعرها بيا« القرابة

 خضر اين ساعت اينجا بود و آنچه ميان او و اين قوم رفت بازگفت.

گفت  .و گفت: ما ابتلى احد باحدكما ابتلى ابو بكر بعمر، و ما عادى احد قوما اشد من معادات عمر الهل بيت الرسول 

تر از عداوت عمر مر  ال نشد احدى به احدى چنانكه مبتال شده ابو بكر به عمر و عداوت نكرد احدى قومى را سختمبت

 .«1» 1اهل بيت رسول اللّه را

( روزى كه ظالم دست 29ن الخ )فرقا يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا  وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى قال اللّه تعالى:

 راهى. پيامبرخود بدندان كند و گويد اى كاشكى گرفتمى با 

                                                 
1
 با اندكى اختالف 291 -289/ 2صراط المستقيم .  
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كرد كه نبايد بر رعيت ظلم كنى آن شخص گفت يا عمر چرا بر  گويند كه عمر شخصى را حكم واليت بداد و وصيت مى

خصم تو خداى تعالى و قبول نكردى روز قيامت  پيامبرظلم كردى و فدك از او ستدى و قول وصيت   پيامبردختر 

 .«2»1 «فويل لك»باشد  پيامبر

كه ابو بكر و عمر در مالء عظيم از مهاجر و انصار بودند كه جوانى نيكو روى بلند قامت  روايت آمد از صادق 

نيكو لباس درآمد و گفت خليفه كدام است اشارت به ابو بكر كردند گفت خليفه توئى، گفت آرى منم، گفت زنى ضعيفه 

بينه از دست  چنين و چنين بستان دارد كه مؤنت او و عيال او از آنجاست حاكمى پديد آمده بر او تعدى كرده و بىاست 

 او انتزاع كرد.

عمر گفت يا خليفه رسول اللّه بفرست تا او را بگيرند و بياورند و دست ظلم او را كوتاه كنند و آن بستان به آن ضعيفه 

و  پس چرا تو گرفتى فدك را از فاطمه دختر محمد  ا عن فاطمة بنت محمد مرد گفت: فلم اخذت فدك رد كن.

به او داده بود و در حال از آنجا بيرون رفت. عبد اللّه عباس را به طلب او فرستاد و هيچ  پيامبرفدك در دست او بود و 

 اثرى از او پيدا نبود، ابو بكر بترسيد بغايت.

ظهر لك گفت مترس و جزع مكن كه اين شيطان است كه بر تو ظاهر شد، هاتفى از عمر گفت: ال تجزع فان هذا الشيطان 

 كنج خانه آواز داد:

 عدلت اخاتيم على كل ملحد
 

 و جرت على آل النبى محمد

 و اغنيت تيما مع عدى و زهرة
 

 و افقرت عزا من ساللة احمد

 أ فی فدك شك بان محمدا
 

 حباها لفطم دون تيم بمشهد

  م و نقضتهمالسرع ما بدلت
 

 «1» 2عهودكم يا قوم بعد التوكد

حكايت، مأمون خليفه روز عرفه مجلسى ساخت براى انتصاب از قريب و بعيد و قواد و خاصه و عامه مردى مدنى بود و 

كنى مرد گفت بلى ديگرى را  دهى داد فاطمه بده. مأمون گفت تو وكالت او مى سخت فصيح برخاست و گفت چون داد مى

 كرد براى وكالت ابو بكر و عمر. نصب

 پيامبرء  فدك بستاند من غير خيل و رجل بلكه به مدد مالئكه بود و بس و فدك از جمله فى پيامبرمؤمن گفت بدان كه 

بود و به فاطمه داد و او سه سال در حال حيات پدر تصرف كرد و در حين وفات پدرش وكيل او در آنجا متصرف بود. 

و ام ايمن به اتفاق خلق  غضب از او بازستد و با آنكه او صاحب يد بود از او بينه طلب كرد. على ابو بكر به ظلم و 

                                                 
1
 سند اين مطلب را پيدا نكرديم.  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
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كند  كه ايشان اهل بهشت بودند به حقيقت فاطمه گواهى دادند ابو بكر قبول نكرد و اگر اعرابى بوال كه بول بر پاشنه مى

س بينه بدادى، و مثل اين صلحاى بندگان خدا گواهى دادند و التما بى پيامبركرد به وعده به چيزى بر  آمد و دعوى مى مى

 قبول نكرد.

 يحيى بن اكثم و جمله فقها گواهى دادند كه فاطمه عليها السّالم بدين تظلم و غصه متوفى شد.

 را ميراث نباشد مأمون گفت اين حديث معلوم است مسلمانان را. پيامبرتر آنكه  مؤمن مدنى گفت عجب

هاى بسيار بر  منبر رفت و گفت دروغ بر ( آمد حضرت رسول 31)زمر   إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ية:مؤمن گفت چون آ

من نهند بعد از مرگ من بدين عبارت: معاشر الناس انى نعيت الى نفسى و الى اللّه تعالى، و انزل على انك ميت و انهم 

فاذا جاءكم الحديث عنى فاضربوه على كتاب اللّه و سنتى، فما خالف كتاب ميتون، اال و قد دنى خفوقى من بين اظهركم، 

 اللّه فارفضوه، و ما وافق كتاب اللّه و سنتى فخذوه.

اى و ايشان  روم و بر من فرود آمد كه تو مرده اى گروه مردمان من خبر مرگ به نفس خود شنيدم و به سوى خدا مى

ق من در ميان اظهر شما پس هرگاه حديثى از من به شما آورند او را موازنه گانند آگاه باشيد كه نزديك شد حقو مرده

بكتاب خداى كنيد و سنت من پس هر حديثى كه مخالف كتاب خداى باشد ترك كنيد و هر چه موافق كتاب خداى باشد 

 و سنت من بگيريد او را.

فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِی  ( و به آية:16)نمل  دَوَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُ و اين حديث مخالف كتاب و سنت است به آية:

برى و  ( فاطمه را از اهل بيت بيرون مى12)نساء   يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِی أَوْالدِكُمْ ( و به آية:6)مريم   وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

يحيى و جمله فقها گواهى دادند كه فاطمه بدين تظلم از  «ال توارث بين ملتين»فرمود  پيامبرزيرا كه « نعوذ باللّه منه»

 عالم رحلت كرد.

و ابو بكر گفت كاشكى سه كار نكردمى اول فدك از فاطمه بازنگرفتمى، و در خانه فاطمه را نسوختمى، و از لشكر 

است و ايذاى  برپياماسامه تقاعد و تخلف نكردمى و اين هر سه جرمى عظيم است زيرا كه ايذاى فاطمه ايذاى خدا و 

هر كه برنجاند وليى را « من اذى وليا منى فقد أذانى»على كه از اهل جنت است ايذاى خداست به موجب حديث قدسى 

او را  پيامبر( هر كه خداى را بيازارد و 57الخ )احزاب   إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ از اولياى من پس به تحقيق مرا آزرده و به آية:

 تار شود. گناهى بزرگ است ايذاى مسلمانان.به لعنت خدا گرف

  أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ است خداى تعالى فرمود: پيامبرو تخلف از لشكر اسامه عصيان خدا و 

 (.15مل الخ )مز إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً ( و قال اللّه تعالى:62)نساء 
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و نيز ابو بكر گفت كاشكى من سه كار كردمى اول خالد بن وليد را در قصاص مالك بن نويره بكشتمى، و اشعث بن 

پرسيده بودمى كه بعد از  پيامبرقيس و طلحه اسدى را نيز بكشتمى كه اين هر سه مستحق قتل بودند، و گفت كاشكى از 

روز غدير خم و از روز حائطه بنى النجار چنان كه عمران بن  غافل و جاهل ساخت از وى خليفه كيست، و خود را

الحصين الخزاعى و بريده اسلمى و ديگران روايت كردند چنانكه گذشت تا بريده گفت يا ابا بكر بايستى كه بيعت بر 

ند بر جمله اى پنهان عقد بيعت كرد گرفتى و با عمر و ابو عبيده جراح و سالم موالى ابى حذيفه در گوشه پيامبرمنبر 

بايد فرستاد تا حل  مسلمانان، با آنكه تو را علم شريعت و سنت و هيچ علمى نيست و تو را همه روزه به درگاه على مى

 مشكالت نمايد.

مسئله جد پرسيدمى كه نصيب او چيست، و كاش از ذبايح اهل ذمه پرسيدمى كه حالل است يا  پيامبرو گفت كاشكى از 

 حرام.

على لهلك عمر، و همچنين گفت: ال ابقانى اللّه لمعظلة ليس ابو الحسن فيها. خدا باقى نگذارد مرا در  و عمر گفت: لو ال

مشكلى كه ابو الحسن در آنجا نباشد. جمله تصديق مؤمن كردند مأمون گفت اى اصحاب اغضا بايد كردن و اغماض 

 عين نمودن.

وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً  لّه تعالى:مؤمن گفت اغضا نشايد كردن كه خداى غضا نكرد كما قال ال

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ  ( و قال:76 -77)اسراء  قَلِيلًا* إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً

هاى رد فدك به  ( پس مأمون قباله بنوشت به خط خود چند ورق و به جانب مشرق و مغرب نام44الخ )حاقه   الْأَقاوِيلِ

سادات بنى فاطمه فرستاد و به عام مدينه نوشت مثال عالى كه فدك را به على بن موسى الرضا سپارد و به تصرف او 

 .«1» 1ديگر فدك را تصرف ننمايندو حاضران را بر خود گواه گرفت كه  دهد تا پسرش امام محمد تقى 

عايشه كرد و حفصه و مردى كه نام او اوس بود از قبيله « نحن معاشر االنبياء ما تركناه صدقة»تنبيه، آنكه افتراى حديث 

 كس ديگر اين حديث روايت نكرد. بنى نضر و هيچ

 در ايام خالفت خود فدك بازنگرفت به چند وجه: تنبيه، امير المؤمنين 

 نكه غاصب و مغصوب منه هر يكى عند اللّه هزار مزد گرفته بودند.اول آ

دوم، كه ايشان كاره بودند كه فاطمه عليها السالم به غضب چيزى پيش خدا رود و اوالد او به آن چيز مسرور گردند 

 نكرده باشند. اسوه و اقتداء به فاطمه و نيز يمكن كه چون اسم غصب بر آنجا افتاد و بدين سبب شروع در تصرف به آن

                                                 
1
 به نقل صاحب تاريخ عباسى با كمى اختالف 362 -359/ 1طرائف سيد بن طاووس  . 
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الزم نبود از روى شرع به طلب خصم رفتن آرى امام  و نيز اوالد فاطمه عليها السالم از على مطالبت نكردند على 

 جواب اين گفته: زين العابدين 

توانست كردن و  افعال نامرضى و نامشروع ايشان را تغيير نمى و من كان غاصبا حقنا فيوم القيمة ميعاده و نيز على 

و نيز براى دفع « نهينا عن سنة عمر»ز تراويح به جماعت كردن نهى فرمود جمله تشنيع كردند و فرياد برآوردند كه ا

 تهمت تا بر عالميان واضح شود كه گواهى على براى جر نفع نبود چنانكه ابو بكر افتراء كرد.

ان و مؤالفان اين حديث را تصديق كردند كه فدك به فاطمه ابو سعيد خدرى روايت كرد و مخالف پيامبرتنبيه، سبب نحله 

و  «1»1 «فقال نبى لك»فاطمه را بخواند و فدك را به او داد  پيامبر( نازل شد 28)اسراء   حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى چون آية:

 تجاهل.با تسليم نمودن و فاطمه در آنجا متصرف شدن و صاحب يد بودن و از او بينه طلب كردن غايت جهل بود يا 

سلمنا كه طلب بينه از او به سبب تصحيح نحله بود امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السالم و ام ايمن اقامت شهادت 

و گواه  (282)بقره   فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ  ( قال2)طالق   وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ كردند قال اللّه تعالى:

گيريد دو صاحب عدل را از شما و اگر دو مرد عادل نباشد پس يك مرد و دو زن را گواه گيريد به ظاهر آيه قبول 

شهادت ايشان واجب بود و در آيه تخصيصى نيست به ولد و زوج استثنائى نيست از ولد و زوج بلكه عدالت شرط كرد 

 ت اوالد را رجوع نباشد خاصه بعد از مرگ و آيه ميراث عام است.تر كه باشد، و اگر نحلت بود نحل و از معصوم عادل

 و مخالف گويد زكريا كه وارث طلب كرد وارث نبوت بود كه طلب نمود نه دنيا وى از مال.

  إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی و كفر وى زيرا كه گفت:« و حاشا من ذلك»جواب، از اين سؤال قدح نبوت زكريا است 

اند اگر وارث نبوت خواسته باشد از خدا التماس كرده  اند مفسران كه مراد از موالى اينجا پسران عم ( اجماع كرده5ريم )م

اشد كه وارث نبوت به من ده تا ابن عم من نبى نباشد و نبوت به مشورت نباشد و نه به استدعا بلكه به استحقاق آن 

عدم رضا به قضاى خدا و حضرت زكريا از اين برى تا آنكه به آخر  محل دفع نبوت ابن عم دليل كفر زكريا باشد و

فائده و از  اگر مراد وراثت نبوت بود تكرار الزم آيد بى نبى به ضرورت رضى باشد« 6مريم » وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا گفت:

نحن »ت نشد و حديث دليل عدول نشايد كردن غايت كار آن باشد كه مخالف وراثت گويد نحلت ثاب ظاهر كالم بى

 وارث شد ترجيح به اين خبر دوم است.« معاشر االنبياء

در حال حيات خود به او داد و اين حديث ابو  پيامبرالجواب، حديث وراثت ابو سعيد خدرى اتفاق و متلقى به قبول كه 

 بكر مطعون و غير متلقى به قبول پيش مهاجر و انصار.

                                                 
1
 بنا به نقل فضائل الخمسة 158/ 2كنز العمال .  
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( و امثال آن و 12)نساء   يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِی أَوْالدِكُمْ ث و ثابت ماند ميراث به آية:سلمناه جد ال حديث معارض شد به حدي

داشت بازگرفتن فدك و رها كردن ذو  به وجه هبه مى بود و على  پيامبراتفاق اهل قبله است كه ذو الفقار اول از آن 

 «.لّهيوصيكم ال»و رد به آيه  پيامبرالفقار نبود اال عناد و خصومت با 

داد كه فاطمه را ميراث نيست چه طرفه مادر  و همچنين عايشه دعوى حجره كرد كه به ميراث از من است و گواهى مى

را چند چيز بود اول فدك، دوم حسى، سوم مشربه ام ابراهيم، چهارم زالل،  پيامبرگويد كه  مؤمنان است. صادق 

به فاطمه داده بود و ابو بكر از او بازگرفت و باقى شيوخ نسبت او  پيامبرپنجم ميثم، ششم صافيه، هفتم عواف ديرفه كه 

 برفتند به گواهى عمر و ابو عبيده و معاذ جبل و سالم موالى ابو حذيفه.

طلب كرد عثمان گفت چنانكه پدرت شهادت تو بر فاطمه امضا كرد من  پيامبرو به روزگار عثمان عايشه بيامد و ميراث 

 .«1» 1 پيامبرضا كنم يعنى ميراث به تو ندهم از نيز شهادت تو بر تو ام

 فصل دوم در بعضى اشیاء که خلفا به مخالفت امیر المؤمنین على علیه الساّلم و بنو هاشم بگردانیدند

. و عفو با اعذار باشد چون «2»  2فرمود: الوقت االول رضوان اللّه و الوقت اآلخر عفو اللّه پيامبرمخالف روايت كند كه 

 كنند ايشان وقت عفو اختيار كردند. ا غير آن چون شنيدند كه بنى هاشم نماز را به وقت رضوان مىمرض ي

بنو هاشم به وقت مسح نزع خفين   شنيدند كه و همچنين مسح بر خفين به مخالفت على و بنى هاشم بنهادند زيرا كه مى

ى هاشم دفع كردند مع هذا جهر مفسد نماز نيست نزد به مضادت بن« بسم اللّه الرحمن الرحيم»و همچنين جهر به  كنند. مى

 ايشان.

 كند. سجده بر خاك مى و سجده بر مأكول و ملبوس كردند زيرا كه شنيدند كه على 

فرمود ايشان به ضد او چهار تكبير  گفت عمل مى در نماز جنازه پنج تكبير مى پيامبرو امير المؤمنين به موجبى كه 

 كردند.

. به مخالفت او در پيش «1»  3فرمود، الجنازة متبوعة و ليست بتابعة، الن من كان امامها فالجنازة تتبعهو امير المؤمنين 

فرمود: لقد علم ابو بكر ان المشى خلف الجنازة افضل من  جنازه رفتن بدعت نهادند، و تابعان روايت كنند كه على 

 تر است از رفتن در پيش آن. زه فاضلالمشى امامها. به تحقيق دانست ابو بكر كه رفتن در پس جنا

 و همچنين اباحت اكل ذبيحه ذمى و اكل ارانب و امثال آن به مخالفت سانح بنهادند و گويند كه او از اهل جنت است.

                                                 
1
 295/ 31بحار االنوار .  
2
 سند اين روايت را پيدا نكرديم.  
3
 سند اين روايت را پيدا نكرديم.  
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شد به  كرد بتانى و آهستگى و باقى آنچه مقدور نمى شد تغيير مى و امير المؤمنين در زمان خالفت خود آنچه مقدور مى

گذاشت و دائما در خوف و اضطراب بودى از غلبه و آشوب جهال و تقيه نمودن كما قال اللّه تعالى تنبيها  حال خود مى

 (.70)طه   فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى ( و قوله تعالى،20)شعراء   فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ عليه من موسى:

 ل ما غیروا عن اصله لخوفه عن اصحابه )و ترك محاربتهم(فصل سوم فى ان علیا لم یقدر فى تبدی

بدان كه از ترك علت نگويند زيرا كه نفى معلل نباشد دائما علت از اثبات گويند و نيز سوء ادب باشد رعيت را بر فعل 

شان حرب پس نرسد رعيت را كه گويند امير المؤمنين چرا با اي« ال يسأل عما يفعل و هم يسئلون»امام اعتراض كردن 

 نكرد و با معاويه حرب كرد.

و نيز در روزگار معاويه صد و بيست هزار مرد جنگى با على بودند و در روزگار شيوخ مدد نبود الّا نفر اندك و اگر چه 

امير المؤمنين متفق بودند بدين سبب تقيه مرتفع شده بود، و  بسيارى بر مذاهب مختلفه بودند اما در حرب به معاويه با

 مثل اين فعل كرد منافقان را به جنگ مشركان برد. برپيام

و اكثر صحابه او بر آن بودند كه او خليفه چهارم است و بيعت بر او چون بيعت است بر ابو بكر و عمر و او به سيرت 

يح به كند با ايشان بر او خروج كردندى چنانكه او مانع شد از تراو رود و اگر بدانستندى كه او مخالفت مى ايشان مى

يعنى بازداشت ما را از سنت عمر و تشنيع « نهينا عن سنة عمر»جماعت كردن و گفت تنها بكنيد فرياد برآوردند كه 

 كردند و نزديك بود كه غوغا برآيد به آخر گفت برويد و چنانكه سابقا كرديد بكنيد.

 آنها از ناكثين و قاسطين بودند. و حرب با طلحه و زبير و معاويه براى آن بود كه ايشان را معلوم شده بود كه

و نيز چنانكه اعداى شيوخ را كشتنى دانستند اعداى او را همچنان دانستند با آنكه اصحاب او اندكى مطيع او بودندى تا 

هاى او در اين باب  دهند بر اين امروز و خطبه بر منابر بكرات و مرات عتاب ايشان كردى و دوست و دشمن گواهى مى

 گواه عدلت.

روزى با بنى هاشم و خواص شيعه گفت: لقد عملت الوالة قبلى انهم خالفوا رسول اللّه متعمدين لخالفته، ناقضين لعهده، 

متغيرين لسنته: و لو احمل الناس على تركها و احملها على مواضعها و الى ما كانت على عهد رسول اللّه. لتفرق عنى 

 لذين عرفوا فضلى، و فرض امامتى من كتاب اللّه و سنة نبيه.جندى حتى ابقى و حدى، و فى قليل من شيعتى ا

به تحقيق كه دانستند واليان كه پيش از من بودند كه ايشان مخالفت كردند رسول خداى را به قصد خالفت در حالى كه 

ا بر مواضع خود داشتم و آن ر شكننده بودند عهد او را و تغيير دهنده بودند سنت او را و اگر من مردم را بر ترك آن مى

بود به تحقيق كه لشكر من پراكنده گشتى تا من تنها بماندم و در ميان اندكى از شيعه  پيامبرنهادم بر آنچه در عهد  مى

 خود كه فضل من شناختند و فرض امامت من از كتاب خدا و سنت پيغمبر او.
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را به اوالد فاطمه  پيامبرود و فدك و ضياع آنجا نهاده ب پيامبرپس گفت اگر مقدور شدى حجر را به مقامى بردمى كه 

داده بود و  پيامبرنبود منع كردمى و اقطاعى كه  پيامبردادمى و اقطاع مجدد به اصل كردمى و عطاياى مجدد كه در عهد 

هاى شوهرند فسخ عقد ايشان كردمى و بر آن اقامت  ايشان باطل كردند به اصل خود بردمى و زنانى كه به حرام در خانه

تسويه كردمى، و اخماس با اصحاب رد كردمى، و  پيامبردود نمودمى، و ابطال زمين خيبر كردمى و در قسمت چون ح

ببستمى و درى كه ايشان بستند و خدا و رسول گشاده بودند  درى كه ايشان گشودند و خدا و رسول بسته بودند

نبود به اصل خود بردمى، ليكن اگر راست  امبرپيبگشودمى، و مسح بر خفين و امثال آن كه ابداع كردند و در عهد 

 بگويم از من برگردند و به جانب معاويه روند.

و گفت: و اللّه امرت الناس ان ال يجمعوا فى شهر رمضان الّا فى فريضة، و اعلمتهم ان جماعتهم فى النافلة بدعة، فنادى 

 .«1»  1 عن الصالة فى شهر رمضان بعض اهل العسكر ممن يقاتل، يا اهل االسالم غيرت سنة عمر، نهينا

به خدا سوگند كه امر كردم مردم را كه جمع نشوند در ماه رمضان مگر در نماز فريضه و اعالم كردم كه جماعت ايشان 

كنند كه يا اهل االسالم تغيير يافت  در نافله بدعت است پس منادى كردند بعضى از اهل عسكر از آن جماعت كه قتال مى

 ا بازداشت از نماز در ماه رمضان.سنت عمر ما ر

قاضى شريح، و عبيده سلمانى، و مسروق، و ابو وايل، كه از لشكرى او بودند در چند موضع گفتند اگر بر سيرت شيخين 

با ما كار نكنى ما بر تو عصيان كنيم و مسروق خذالن او كرد و معاويه را تحريص نمود بر حرب او، و ابو عبيده سلمانى 

داشتند امير المؤمنين خاموش شد  «2»  2حكم امهات و اوالد را، و اگر اعتراض كردى لعينان ديگر سر شغب برآورد كرد

هاى ايشان نتوانستى كردن الّا پيش خواص شيعه و  و هرگز پيش لشكر خود اظهار مذهب خود و برائت از افعال و بدعت

 .پيامبراهل بيت 

به خالف رأى و فعل عمر بودى رد كردندى و تكذيب او نمودندى تا روزى و نيز مردمان قول او را در بعضى چيزها كه 

بر منبر رفت و گفت: زعم قوم انى اكذب، فعلى من اكذب؟ أعلى اللّه؟ فأنا اول من عبده. ام على رسوله؟ فانا اول من 

خدا بندم دروغ را و حال گويم پس بر كه بندم دروغ را آيا بر  . گمان بردند قومى كه من دروغ مى«3»  3آمن به و صدقه

 بندم و حال آنكه منم اول كسى كه به او ايمان آورد. پيامبرآنكه منم اول كسى كه عبادت او كرد يا دروغ بر 

و دائما جاسوسان در كار بودندى و از او تفحص احوال شيخين كردندى تا باشد كه بر وى كلمه بگيرند و او را بكشند 

اوالد او را جمله بكشتند و ليكن چون عثمان اظهار جور  بودند به او آخر االمر او را و بدين بهانه و مع هذا متهم مى

                                                 
1
 175 -172/ 34و بحار االنوار  63 -58/ 8كافى .  
2
 انگيزى شغب: فتنه و آشوب، فتنه.  
3
 71نهج البالغه خطبه .  
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بدين سبب وقت  على « اتفاقا منهم»جمله رخصت داده بودند به قتل او  پيامبركرده بود و مهاجر و انصار و زنان 

اجماع نبود چيزى نتوانستى گفتن  وقتى از افعال بد او سيرتهاى نامرضى او اظهار كردى و ليكن چون در كار شيخين

و نيز حق تعالى به طريق امر ما را به جهاد فرمود ما را علت آن معلوم نيست به تفضيل الّا كه به جمله دانيم كه  ظاهرا.

 براى اصالح دين و اهل اسالم بود. جهاد صالح دين است اينجا طريق جمله بگوئيم كه سكوت على 

 غير آن قبل الهجرة قتال نكرد و بعد از هجرت چون انصار و اعوان يافت قتال كرد. در زمان شعب و پيامبرو نيز 

، اگر مردم قريب العهد به كفر نبودندى هرآينه من «1» 1 و نيز امير المؤمنين گفت: لو ال قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم

و ربما كه ايشان را فكرى افتادى كه برگشتند. با ايشان جهاد كردمى اما اكثر امت مقلد بودند و قوت دفع شبهه نداشتند 

كرد. جمعى در كار او شك بودند از اين سبب  ابن طياش، و مسيلمه كذاب، در بنو حنيفه نشسته بود و دعوى نبوت مى

 ترك محاربه كرد اما به روزگار معاويه اسالم مستحكم گشته بود و حقيقت اسالم در دلها جاى گرفته بود.

به معاويه نوشت كه: و قد كان ابوك اتانى حين شرع ابو بكر فى عقد  آن كه امير المؤمنين على و دليلى بر اين 

االمر لنفسه، فقال: انت احق بهذا المر بعد النبى، فهلم ابايعك فكرهت ذلك مخافة الفرقة من االسالم، و لقرب عهد الناس 

در وقتى كه شروع كرده بود ابو بكر در بستن كار خالفت . و به تحقيق كه بوده كه پدر تو به نزد من آمد «2» 2بالكفر

براى نفس خود پس گفت كه تو سزاوارترى به اين امر بعد از پيغمبر پس بيا كه من به تو بيعت كنم پس من مكروه 

 داشتم آن را از ترس مخالفت فرقه اسالم و براى نزديكى عهد مردم به كفر و قبول نكردم.

هاى او در دلها مستحكم شده بود از اين سبب از تقديم  اى زندگان را كشته بود احقاد و كينهو مخالف گويد كه او اقرب

 ممنوع افتاد.

دلهاى  پيامبرالجواب، اين قتل اگر به اجازت خدا و رسول بود چرا كينه در دل گيرند بلكه سزاوار آن كه به بركت 

غايب شد  پيامبر( دلهاى مؤمنان مؤلف شد چون 65)انفال   قُلُوبِهِمْ وَ أَلَّفَ بَيْنَ مؤمنان مؤلف باشد و يقين كه به مقتضاى:

 حكم آن مرتفع گشت و مردم به ضغاين رجوع كردند و نايب خدا و رسول على بود با او به مكافات قيام كردند.

و نيز گفت: ان با على گفت: ان االمة ستغدر بك. گفت به درستى كه زود باشد كه امت با تو غدر كنند،  پيامبرو نيز 

 قتلت فلك و ان تركت فهو خير لك. اگر قتال كنى تو را رسد و اگر ترك كنى براى تو بهتر باشد.

( گفت 92)طه   يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِيعُوا أَمْرِي و حال او چون حال هارون بود كه گفت:

به تحقيق كه شما آزموده شديد و به درستى كه پروردگار شما رحمن است نه عجل پس پيروى من كنيد و اى قوم 

                                                 
1
 327بنا به نقل اسرار االمامة ص  125الرسائل العشر شيخ طوسى ص .  
2
 با كمى اختالف 632/ 29و بحار االنوار  579/ 2فتوح ابن اعثم .  
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و از اينجاست كه امير المؤمنين فرمود: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللّه، و گفت: اما و اللّه  اطاعت فرمان من بريد.

القطب من الرحى، ينحدر عنى السيل و ال يرقى الى الطير. لقد تقمصها ابن ابى قحافة، و انه ليعلم ان محلى منها محل 

داند كه  شد. و گفت به خدا كه پوشيد جامه خالفت را پسر ابى قحافه و او مى پيامبرهميشه بودم مظلوم تا قبض روح 

 كند به سوى من مرغ هوا. ريزد و پرواز نمى محل من از خالفت چون محل قطب است از آسيا سيل از من فرو مى

( اگر بودى مرا قوت و يدى بر شما توانستمى 82)هود  رُكْنٍ شَدِيدٍ  لَوْ أَنَّ لِی بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى اگر لوط بود گفت: و

 كه جاى گرفتمى در ركن سخت.

ال أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِی  ه:( پس گريختم از شما چون ترسيدم از شما و قول20)شعراء   فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، لَمَّا خِفْتُكُمْ و موسى گفت:

ترسم كه مرا  ( مى13)شعراء  فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ* ( مالك نيستم مگر نفس خود و برادر خود را. و قوله:28)مائده   وَ أَخِی

 بكشند و قال هارون:

ترسيدم كه بگوئى تفرقه انداختى ميان بنى اسرائيل و  ( و من95)طه   أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِی إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی

 سخن مرا قبول نكنى.

يا خالد ال »و از اينجا بود كه از بيعت امتناع كرد و ابو بكر با خالد گفت بزن گردن على و بعد از آن پشيمان شد و گفت 

 ام. اى خالد مكن آنچه به تو امر كرده« تفعل ما امرتك

اطمة ما هذا المجموع الذي يجتمع بين يديك، لئن انتهيت عن هذا و الّا ألحرقن البيت و من فيه. و عمر با فاطمه گفت: يا ف

گفت اى فاطمه چيست اين جماعت كه جمع كردى به نزد خود اگر بازايستادى از اين خوب و اگر نه بسوزم خانه و هر 

انما كان هذه تغليظا من عمر، يعنى كار بر  بن راهويه اين حديث ايراد كرد و به آخر گفت:  كه در اوست. ابو اسحاق

 گرفت عمر. ايشان غليظ مى

به ترك محاربه در مكه ملوم نبود بايد كه على نيز به ترك محاربه با ايشان مستحق لوم نباشد، و  پيامبرو نيز چنان كه 

و از سهام خمس بود و از ابو بكر چون عطايا گرفتن يحيى از جبار خويش با وجود آن كه حظ ا عطايا گرفتن على 

حق على بود و او مستحق آن شايد كه آنچه به او داد از آن نصيب گرفته باشد و مذهب او و اوالد او چنان است كه 

كنند ليكن خوف و تقيه را با او موافقت نمايند، و شايد كه فرائض به خانه  اقتدا نماز مى چون امام اليق امامت نباشد بى

 ل گذارده باشد و نافله به جماعت حرام باشد.كرده باشد و آنجا نواف

و نيز به مذهب ما بعد از آن كه خالد را امر به كشتن على كرد ديگر آن حضرت به جماعت حاضر نيامد و با ايشان اگر 

به سفرى يا غزايى رفته است براى ارشاد و تعليم رفته باشد كه او مفتى ايشان بودى در حل معضالت و براى سد اختالل 
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و صحابه از  پيامبرينى اگر مسأله مشكل شدى بر ايشان منافقان و كافران طعنه زدندى در اسالم و استهزاء داشتندى بر د

 كرد حفظ عرض دين را. اين سبب على همراهى ايشان مى

ت از عقب او برف و پيش ما اين روايت مشهور نيست الّا روزى ابو بكر از دروازه مدينه بيرون رفت به خشم على 

 و رضاى او حاصل كرد و او را بازگردانيد و ميان او و آن شخص كه از او خشم گرفته بود صلح بداد.

كند زيرا كه اقامت حدود  حد وليد عقبه بزد پيش عثمان اين فعل هم داللت حقيت عثمان نمى و اما آنچه گويند على 

شد الّا بدين چنان كه دانيال و سيله به  ان كار متمشى نمىبا امام زمان باشد به هر نوع كه باشد بدان قيام بايد نمودن و 

كرد و ابن مسعود به خانه خود رفتى و نماز به جماعت با  بخت النصر كافرى ساخت و اقامت حدود و احكام شرعيه مى

ست اسود علقمه و از آنجا بيرون آمدى. به جماعت نيز كردى و مشهور بود پيش صحابه كه عثمان مستحق هيچ كار ني

در شرع و از بهر اين بود كه به اجماع وى را بكشتند، و نيز صحابه بسيارى نماز كردند پس معاويه و يزيد و ملوك بنى 

 اميه و آن داللت نكند بر آن كه آن ظالمان ائمه به حق باشند.

و عمر. فقال على  و به اتفاق عبد الرحمن بن عوف روز شورى گفت: نأخذها بكتاب اللّه و سنة رسوله و سنة ابى بكر

 بكتاب اللّه و سنة رسوله، و اما بسنة ابى بكر و عمر فال؟

گيرم اين دست را به كتاب خدا و سنت رسول او و سنت ابى بكر و عمر پس على گفت بكتاب خدا و سنت اما به  مى

 سنت ابى بكر و عمر پس نه.

در نماز و از اينجا امامت يا نبوت عبد الرحمن الزم اقتدا به عبد الرحمن بن عوف كرد و  پيامبرو نيز مخالف گويد كه 

 رعيت او. باشد و محمد  پيامبرپس ابو بكر نماز كرد پس بايد كه ابو بكر  پيامبرنيايد و هم ايشان گويند كه 

رفت به طريق و مردم شام تواضع با عمر نمودند  حكايت، عمر با عباس به شام رفت و اسب عمر در پيش عباس مى

( چنانكه امروز 31)توبه   اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ كه سجده عمر كنند كما قال اللّه تعالى: خواستند

خواندند. عباس گفت او امير المؤمنين نيست من  كنند. اهل شام عمر را امير المؤمنين مى مريدان مشايخ را سجده مى

 ن كار.ام از او به اي اولى

عمر بشنيد و برنجيد و گفت: اال اخبرك به من هو احق بها و منك. آيا خبر دهم تو را به كسى كه سزاوارتر باشد به اين 

عمر گفت: رجل خلفنا بالمدينة، يعنى عليا. مردى كه او را در مدينه گذاشتيم يعنى على،  اسم از من و از تو، گفت آرى.

 لك، پس چه بازداشت تو را و صاحب تو را از اين.عباس گفت: فما منعك و صاحبك من ذ
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هاى او در دل داشتند  عمر گفت: ما فضل او را شناسيم و بدان اقرار داريم و ليكن او را مقدم نكرديم كه قريش كينه

ترسيديم كه عرب بر او جمع نيايند و اين كار از دست برود و تقدم ما را و تأخى او را سبب همين بود، پس گفت: و 

 .«1»1 انت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه المسلمين شرها، و اللّه اعلم اصبنا ام أخطأناك

در دل قريش بود اضعاف مضاعف آنچه از آن على بود پس بايستى بنا بر كالم عمر كه  پيامبرجواب، همچنين حقدهاى 

زيرا كه قريش مريد ايشان بودند نه او را برسالت تمكين نكردندى و تقديم ابو لهب و ابو جهل و ابو سفيان كردندى 

 «.نعوذ باللّه من هذا الكالم» مريد محمد 

و عرب بر معاويه جمع شدند و بر  على را بدان قتال فرمود پس عداوت او عداوت خدا و رسول باشد پيامبرو نيز خدا و 

 يزيد بنا بر كالم عمر بايد كه ايشان هر يكى امام زمانه خود بوده باشند.

، عنى باالمر الخالفة. روايت كردند كه «1»  2قال: هذا االمر ال يكون فى على، و ال فى احد من ولده روى انه تنبيه، 

 حضرت رسول گفت اين امر نباشد در على و نه در كسى از اوالد او و از امر خالفت خواست.

بب است كه خالفت و نبوت در يك ابو جعفر بابويه قمى اين حديث ايراد كرد بر طريق اعتراض و گفت مگر از اين س

كار  خانه جمع نيايد. باز جواب گفت اگر اين حديث راست است عمر على را در شورى نبردى، و همچنين على 

بيعت نكردندى و عالميان از اهل قبله بر امامت  تفويض ننمودى و مهاجر و انصار بر على  خالفت را به حسن 

 اشد.او اجماع نكردندى، و اجماع حجت ب

 . مهدى از اوالد فاطمه است و على «2» 3«المهدى من ولد فاطمه»گفت   پيامبربا آنكه مخالفان روايت كنند كه 

پنج سال خالفت كرد و اهل قبله او را به امامت و خالفت قبول كردند پس اجماع مسلمانان مبطل اين روايت است بايد 

 كه دروغ باشد.

اى كه مانند دليل است  ى ضالل، با آنكه واضع حديث بنو اميه بودند خواستند كه به شبههگفت: ال تجمع امتى عل پيامبرو 

 بگردانند. پيامبرخالفت از اهل بيت 

 كرده باشد. پيامبرو نيز روايت كنند كه عباس گفت يا على دست به من ده تا بيعت كنم پس بايد كه عباس مخالفت 

 نشنيده باشد يا شنيده باشد و فراموش كرده باشد. پيامبرت سؤال؟ چرا نشايد كه عباس اين حديث از حضر

                                                 
1
اين حكايت در دو حكايت جداگانه كه يكى در مدينه و ديگرى در شام اتفاق افتـاده   . مطالببه نقل اليقين فى امرة امير المؤمنين  213 -212/ 30بحار االنوار .  

 نقل شده است.
2
 با كمى اختالف 248/ 1شرح نهج البالغه .  
3
 75/ 51و بحار االنوار  3608باب  8715مستدرك الصحيحين كتاب الفتن ح .  
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 جواب، بنابراين سؤال چرا جايز نبود كه صحابه نيز از ان جمع كه محبان صادق بودند و احاديث امامت على 

 فراموش كرده باشند و اعادى كتمان كرده باشند.

داشتند كه اگر آنجا  نماز حاضر نشدند بلكه فرصت نگاه مىو  پيامبرتنبيه، علماء بر آنند كه خلفا به جنازه و كفن و دفن 

 .پيامبرحاضر شوند كار خالفت از دست برود و عمر و ابو بكر شك كردند در مرگ 

عمر گفت: أيها الناس كفوا ألسنتكم عن نبى اللّه، فان نبى اللّه لم يمت، و لكن اللّه واعده كما واعد موسى، و هو آتيكم، و 

 حدا يذكران النبى توفى اال علوته بسيفى هذا.اللّه ال نسمع ا

اى مردم باز كشيد زبان خود را از رسول خداى چه پيغمبر خداى نمرده و ليكن خداى با او مواعده كرده چنانكه به 

فوت شده مگر آنكه به اين  پيامبرموسى كرده بود و او آينده است به نزد شما و اللّه كه نشنويم از احدى كه ياد كند 

 شير گردن او بزنم، و اين شبهه امير المؤمنين از دل خلق برداشت.شم

بعد از نزول اين آيه يازده سال در  پيامبر( نخوانده بود، 13)زمر   إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ و نيز عمر پندارى كه آيه:

 حيات بود.

وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ*  ان( و آيه:الخ )آل عمر  وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ و همچنين آيه:

( و ما نگردانيديم براى هيچ بشرى از پيش تو مخلد در دنيا بودن را پس اگر تو 35 -36)انبياء   كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ

 «.نعيت الى نفسى»بر مأل خلق گفت  پيامبرمردى آيا ايشان باقى خواهند بود، و 

زد آن را كه گويد كه  كنند و شمشير مى را غسل و كفن و دفن مى پيامبرشنيد كه  ديد يا مى و نيز عجب كه عمر مى

 مرده است پندارى غافل بود. پيامبر

و لم يظهر على الناس عبد اللّه عباس گفت عمر آن روز گفت: لو مات رسول اللّه، كيف يكون علينا شهيدا يموت الرسول 

 فإياكم ان تفتنوا أيها الناس كما افتتن قوم موسى حين غاب منهم الى الطور، فرجع اليهم فعاقبهم.

كند بر مردم بر شما باد كه از فتنه بپرهيزيد اى مردم  ميرد پيغمبر و ظاهر نمى اگر پيغمبر بميرد چون بر ما گواه باشد مى

قتى كه از ايشان غائب شد و به طور رفت پس برگشت به سوى ايشان و ايشان را چنانكه مفتون شدند قوم موسى در و

را مجنبانيد و مشوئيد و كفن  پيامبرجمع شده غوغا كردند كه  پيامبرعقوبت كرد. جهال صحابه قبول كردند و به در خانه 

 مكنيد كه او زنده است.

ميرم  گاهى گفته بود كه من نمى پيامبرير او پرسيد كه عباس بيرون آمد و از ايشان داللت طلب كرد و از عمر و از غ

و آيات موت آن حضرت بر ايشان خواند  پيامبرجمله گفتند كه ما را معلوم نيست. عباس سوگندها ياد كرد به موت 

 جمله قبول كردند.
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مر را تهنيت بود به تعزيت بود و تعزيت گريه آورد و ع پيامبراما عمر را غرضى بود در اين كالم كه صحابه را فراق 

گشت و از مردم حيا  آمد و گريه كرد او نمى را خنده مى ظهور ملك و خالفت و به بشارت امارت او را حزمى بود و او

 بايست كردن. داشت ال بد كه اين افترا مى مى

يگرى يافتى خوردى. اما و نيز ارذل قبائل قبيله ابو بكر بودى، و عمر قبل از ظهور اسالم بطالى بود اگر شرابى بر خوان د

فروشى كردى آن روز  ابو بكر وقتى منادى در بازار و وقتى اديب كودكان بودى به تعليم بت پرستيدن و وقتى كرباس

 كه اين سلطنت پديد آيد ال بد خنده بايد كرد.

خواند. عمر سوگند ياد  بر او« انك ميت و انهم ميتون»و آيه  پيامبرايشان گويند كه ابو بكر تنبيه كرد عمر را به موت 

كرد كه پندارى كه من اين آيه نشنيده بودم. عجب كه مخالف گويد كه عمر معلم ابو بكر بود و از او اعلم و حل 

مشكالت ابو بكر او كردى و اين ندانست. با آنكه گويند كه تأليف قرآن كرد و چون او بمرد نه جزو علم برفت بدين 

 «.عشار العلملما مات عمر ذهب تسعة ا»عبارت 

 شهيد است بر ما آخر اين قدر ندانست كه شهادت در آخرت خواهد بود نه در دنيا. پيامبرو آنچه گفت 

  فصل چهارم

داد و  كرد و عباس آب مى غسل مى كردند على  پيامبررحلت فرمود على و عباس جامه يمنى در بر  پيامبرچون 

كرد و چون فضل به مصلحتى برفتى ابو سفيان بن حرث بن عبد  نت مىفضل بن عباس به آب دادن و ما يحتاج اليه معاو

المطلب مدد كردى از بنى هاشم. و از انصار ابى بن كعب و اوس بن خولى هم با ايشان بودند بيرون كلبه و سبب 

ما با  فراموش مكن و يكى از پيامبركه حق ما از  مشاركت ايشان با على آن بود كه انصار التماس كردند از على 

 خود شريك گردان.

كرد و  كسى با على شريك نبود اال فضل كه نقل آب مى پيامبرو روايت اصحاب ما چنان است كه در غسل و كفن 

كردند و جبرئيل با فوجى از مالئكه مقرب حاضر بودند، و بابويه گويد كه انصار جز براى نماز  مالئكه معاونت او مى

  يا على انت اول من آمن بى»است كه  پيامبرندارد پيش او ليكن به اتفاق بعد از موت حاضر نيامدند و اين كلمه تحقيق 

يا على توئى اول كسى كه به من ايمان آورد و آخر كسى كه به پروردگار من  «1» 1«و آخر من يسلمنى الى ربى

 تسليم كند.

و فضل، و ابو سفيان بن حرث، و مقصود  اما مخالفان مثل اين احاديث حكايت افترا كردند به مشاركت عباس و اسامه،

كس معاون على نبود الّا مالئكه و آن روز در  كرد باقى هيچ بود. فضل نقل آب مى ايشان تنقيص مرتبه و فضل على 

                                                 
1
 ص( روايت زيادى از پيامبر )ص( نقل شده است اما اين روايت را پيدا نكرديمو آخر العهد بودنش نسبت به پيامبر ) در مورد ايمان على .  
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مشغول بودند و تجهيز او و اما ابو بكر به سقيفه بنى ساعده  پيامبركس نماز نكرد الّا بنو هاشم به نماز  هيچ پيامبرمسجد 

 داد تا چون بنى هاشم از عزا فارغ شوند او كار ملك محكم كرده باشد. تيب ملك مىتر

  فصل پنجم

يوسف بن كليب المسعودى السنى، روايت كرد از ابراهيم بن اسحاق االزرى، عن عبد اللّه بن لهيعة المصرى عن اسود بن 

. اول كسى كه ببريد سهم ذى القربى «2» 1ابو بكر عروة بن الزهر. انه قال اول من قطع سهم ذى القربى و المؤلفة قلوبهم

و سهم مؤلفة قلوب را ابو بكر بود. و يوسف از جمله سنيان و ناصبيان بود پس گفت آنچه از ايشان بازگرفت به سالح 

 داد از براى صالح دين.

رسول فرمودند كه حق اهل  الجواب: خدا و رسول به ترتيب كار دين و نظر به صالح خلق عالمتر بودند از ايشان و خدا و

و امثال آن و حق تعالى به اكرام و محبت اهل بيت امر فرمود به « و آت ذا لقربى حقه»البيت است به آيه خمس و آيه 

ان دون ساير ( و تحيتى بود و هديتى كه فرمود در حق ايش22)شورى   قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى آية:

 الناس چگونه شايد كه آنچه خدا و رسول به كسى ارزانى داشته باشند بازستانند و به صالح جمعى ديگر خرج كنند.

اند كه چون ابو بكر مرد چهل هزار دينار از بيت المال  و مثلم اصلم، و جاحظ و حفض كه از علماى نواصب بودند، آورده

كرد كه بعد از او بازدهند چون خليفه وقت حقوق مسلمانان رد   متوفى شد و وصيتدر ذمه او بود و او اداى آن ناكرده 

يأكلون مال »بازستاندند و ايشان را گرسنه و برهنه گذاشتند و خوردند  پيامبرنكرد كه خواهد كرد بعد از او. از خاندان 

 «.اللّه الخضم االبل نبتة الربيع

دهقانى را بگرفت و مصادره كرد به مال. روزى مغنى در ميان غنا  حكايت، گويند در شهر رى والى بود سخت ظالم

رجزى خوش بگفت والى را خوش آمد بفرمود كه مال دهقان را كه به مصادره ستانده بودند به يك بار به او دهند چون 

گيرد از كسى  ء. مى ء، و يعطيه من ليس له عنده شى اين خبر به دهقان رسيد بگريست و گفت: يأخذ ممن ليس عليه شى

 دهد به كسى كه او را نزد او چيزى نيست. كه او را بر او حقى نيست و مى

هُمُ الَّذِينَ  حال ابو بكر همچنين بود از كسانى گرفت كه از ايشان نبايد گرفت و به جائى صرف كرد كه نبايست كرد:

گويند نفقه مكنيد بر كسانى كه در  ( ايشان آنانند كه مى7)منافقون  فَضُّوامَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْ  يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلى

 پيش رسول خدايند تا از وى جدا شوند.

مذهب شافعى چنان است كه آخر عهد خالفت عمر بود كه مال بسيار از فارس و كرمان و اهواز و شوشتر آوردند به 

لى كه الحال رسيده است التماس چنانست كه به من دهيد به مدينه. عمر گفت: بنى هاشم خمس مال حصه خود را از ما

                                                 
1
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وجه قرض تا ثانى الحال چون از موضعى ديگر برسد من عوض آن بازدهم و اين مال را در مصالح مسلمانان صرف كنم. 

ان رسيد امير المؤمنين و بنو هاشم به قرض به عمر دادند عمر بدان نزديكى قرض را بازنداد و بمرد، و چون نوبت به عثم

 همچنان بماند و ديگر خلفا خمس بديشان ندادند.

گفت من و فاطمه و حسن و حسين و زيد  و در روايتى ديگر از شافعى آن است كه ابو ليلى روايت كرد كه على 

ا ترسيم كه بعد از تو خمس به ما ندهند در حال حيات خود به م رفتيم و گفتيم يا رسول اللّه مى پيامبربن حارثه پيش 

چنان كرد در روزگار ابو بكر هم در دست ما بود به آخر عهد عمر مالى  پيامبركس معارض ما نشود.  تسليم كن تا هيچ

گويد من  بسيار آوردند عمر نصيب ما يعنى قسمت ما خمس آن مال بيرون كرد و به ما داد مالى بسيار بود على 

ن صرف كنيم ثانى الحال ما را عوض آن بدهند. عمر خمس آن گفتم يا بنى هاشم ما را حاجت نيست به مصالح مسلمانا

 مال به تصرف گرفت به وجه قرض.

ترسم كه ديگر خمس به ما ندهند و هم چنان بود  بايست كردن كه مى عباس بر امير المؤمنين انكار كرد كه اين چنين نمى

 بماند اين هر دو روايت شافعى است.دين در ذمه او   عمر بمرد و قرض بنى هاشم ادا نكرد چنانكه گفتيم و آن

تنبيه، نماز و روزه و زكاة و خمس به نص قرآن معلوم شد كه هر كسى از اينها انكار كند و مانع آن شود او كافر باشد 

 به قرآن و به خدا و به رسول.

خمس و  رسيد و پرسيد از مسأله حارث بن مغيره گويد كه روزى نجيه اجازت خواست و در خدمت حضرت صادق 

فرمود: يا نجية ان الخمس لنا من كتاب اللّه، و لنا االنفال و صفوة االموال، و هما و اللّه اول من ظلمنا و  منع آن امام 

 .«1» 1 منعمنا حقنا، و كانا اول من ركبا اعناقنا

شان يعنى ابو بكر و اى نجيه به درستى كه خمس ما راست در كتاب خدا و ما راست انفال و گزيده اموال و غنائم و اي

 عمر به خدا سوگند كه اول كسانند كه به ما ظلم كردند

هاى ما. و به آخر گفت احوال ايشان قائم ما ظاهر  و بازداشتند ما را از حق ما و بودند اول كسى كه سوار شدند بر گردن

 گرداند چنان كه ايشان مستحقند، و امثال اين اخبار نامحصور وارد شد.

 مثالب بنو تیم(فصل ششم )در 

و اجهل بطون عرب بودند و  «2» 2 اند و اخمل اند كه بنو تيم اهل مسكنت و فقر بوده اهل سير و ارباب تواريخ آورده

 اسقط در جاهليت ايشان را قدرى و جاهى نبود و دغفل نسابه تقديح ايشان كرد پيش معاويه و جرير گويد.

                                                 
1
 145/ 4به نقل تهذيب شيخ طوسى  14انفال ح  4و وسائل الشيعة باب  393/ 16شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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  و يقضى االمر دون رجال تيم
 

 و هم شهود و ال يستأذنون

  و انك لو رأيت عبيد تيم
 

 و تيما قلت انهم العبيد

  من االصالب ينزل لؤم تيم
 

  و فى االرحام يخلق و المشيم

 و در ايشان هرگز سيدى مشهور و تاجرى معروف و جوادى مذكور نبودى.

نو تيم پرسيد گفت: اهل فحش فاش، و دغفل نسابه عرب بود معاويه از او احوال عرب پرسيد چون از جمله فارغ شد از ب

اند از اهل فحش كه زنا كارى در فراش ايشان فاش و ظاهر است  جمعى احالم الفراش، ان شبعوا بخلوا، و ان افترقوا الحوا

 اگر سير شوند بخيل گردند و اگر فقير شوند الحاح كنند.

دى اال تيم را سبب چه بود كه ايشان را هجو و ابو عباس گويد حجر بن جوين با پدر گفت جمله قبائل عرب را هجو كر

نكردى گفت: يا بنى لم أجد لهم حسبا اضعه و ال بيتا اهدمه گفت اى پسرك من نيافتم براى ايشان حسبى كه آن را پست 

 اى كه خراب كنم. گردانم و نه خانه

آن بودى كه منادى كردى خلق را به و اسم ابو قحافه عثمان بن عامر بودى و در قريش مشهور بود به لواطه و از لوم او 

طعام عبد اللّه بن جدعان و اجرت هر ندا هر روز يك درم به او دادندى و از فضالت طعام اضياف خوردى به آخر 

تا آخر قصيده. اين « داع بمكة مشتعل و آخر فوق داره ينادى»ايشان، و امية بن صلت در مدح عبد اللّه بن جدعان گويد 

 بو قحافه است.نداكننده اينجا ا

و او صيادى بود مرغ گرفتى به صحراها و به ذو الحليفه فروختى او را شريكى بود كه منزل به ذو الحليفه بود نام او سعد 

الغارى از فارة بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر و جمعى گويند نام او سعيد بود. حاصل كه از اين سعيد 

ابو قحافه صيد كرده بود برداشت و او مدتى چيزى نگفت با او صبر كرد و آن حال پوشيده خيانتى ظاهر شد مرغى كه 

داشت روزى آن او شريك را به خانه خود برد و او را در خانه بنشاند و به كارى برفت ابو قحافه خانه او را غارت  مى

اقتحف اقتحافا اى شرب شربا شديدا، جمع ما يقال »كرد و هر چه يافت برداشت از اين جهت او را ابو قحافه كنيت نهادند 

 «.فى االناء من الماء

 و او هرگز شعر نگفته بود آن روز گفت:

  اسعد جزاك اللّه شر جزائه
 

  بما نلت منى فى الخيانه و الظلم

  و ثقت به حيا و قلت لعله
 

  يكون على امر بعيد من االثم

  فما رأيت المرء ينوى خيانتى
 

  لليث ذى الضغمشددت عليه شدة ا
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 و قلت له هذا جزاؤك ظالما
 

  لما قدمت منك اليدان مع الغم

كرم و سخاوت و مروت او اين بود كه براى مرغى خانه شريك خود را غارت كرد و تشنيع شريك گفت ال بد كه 

اذ قلت خبرة »گويند بزرگى اهل البيت او هم به قدر اين باشد، و اين كلمات تنبيه بود بر اباطيل آنكه فضايل او 

 «.باحواله

يعنى در حرب بدر « انه كان بدريا»  سير سلف گويند جمعى در محفل فضائل و مناقب معاويه گفتند يكى از ايشان گفت

گفت آرى از اهل بدر است و « نعم كان بدريا و لكنه من جانب المشركين»حاضر بود. هشام بن الحكم آنجا بود گفت 

است چنانكه كور را بصير و  «1»  1دانند بر طريق تعاول گر جمعى كه اين طائفه را بزرگ مىليكن از جانب مشركان م

 «.ء يعمى و يصم حبك الشی»روشن چشم گويند و مار گزيده را سليم خوانند و صحراى مهلك را مفازه 

ه كه بر كه بيعت كردند بر او بيعت كردند ابو قحافه پرسيد پيامبرو دليل بر خساست ايشان است كه چون مردم بعد از 

زيرا كه او دانست كه اشراف و بزرگان به اختيار سر به او « كيف رضى بنو عبد مناف بذلك»گفتند بر پسر تو او گفت 

مانعى  «2» 2«ال مانع لما اعطى اللّه»فرود نياوردند از اين سبب تعجب بسيار نمود گفتند مسلمانان به او رضا دادند گفت 

پندارى جبرى بود پنداشت كه آن عطاى خداست و ندانست كه به غلبه بود و غدر و حيله اگر كار او نيست داد خدا را، 

 «.نعوذ باللّه منه»عطاى خدا بود كار معاويه و يزيد و ساير بنى اميه و اكاسره و قياصره و فراعنه كار خدا بود 

دارنده و  آرنده است برپاى نى نماز ما را كه به رنجبي تو مى« ترى صالتنا متعبة مقيمة مقعدة»ابو بكر روزى با پدر گفت 

نشاننده. عجب كه صيادى را به صحرا پاى برهنه گرديدن به طلب مرغان متعب و مقيم و مقعد نيست و نماز به يك مقام 

 اين صفات دارد.

اللّه صاحب هذا القبر لعن »در ميان مكه و مدينه بود به نزديك گور ابو سعيد بن العاص، ابو بكر گفت  پيامبرحكايت: 

لعنت خدا بر صاحب اين قبر كه او دروغ بر خدا و رسول بستى پسر سعيد آنجا حاضر بود « فانه كان يكذب اللّه و رسوله

ال بل لعن اللّه ابا قحافة النه ال يقير الضيف، و ال يدفع الظلم، و ال يقاتل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و »برنجيد گفت 

را و قتال  «3»3  دارد ضيم خواند مهمان را و بازنمى ه بلكه خدا لعنت كناد ابو قحافه را به درستى كه او نمىگفت ن« آله

 . پيامبركند براى  نمى

                                                 
1
 باشد كه به معناى زور و غلبه است باشد كه به معنى انحراف از حق است و يا از عال و عيل صبره: اى غلب مى ل: اين كلمه يا از عال عوال فى حكمه مىتعاو.  
2
 94/ 29و بحار االنوار  194/ 15شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 ضيم: ظلم.  
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. گفت هرگاه «4» 1فرمود: اذا سببتم المشركين فعموهم بالسب، و ال تسبوا االموات، فان سبهم يغضب االحياء پيامبر

مسازيد و اموات ايشان را سب مكنيد كه زندگان را به   تعميم كنيد و يكى را خاص مشركان را سب و لعن كنيد پس

 اند. غضب آوريد، اصحاب سير و تواريخ همچنين آورده

  فصل هفتم

اند الّا آنكه گويند يوم  بدان كه ابو بكر را در اسالم هيچ مبارزتى و هيچ قتيلى مشهور نيست و اهل مغازى ذكر آن نكرده

اجازت خواست كه با پسر خود مبارزت كند نزديك پسر خود عبد الرحمن رفت و از او پرسيد كه  يامبرپالخندق از 

لم يبق إلّا شكة و يعبوب و فارس يضرب ضالل »مال من چند بماند عبد الرحمن گفت « ويحك ما بقى من مالى»

اسبى بود « و يعبوب»سالح بوده هيچ باقى نماند مگر شكه و يعبوب و سوارى برنده گمراهى پيرى را شكه « الشيب

جاحظ ناصبى يزيدى گويد در كتاب عثمانى كه ابو بكر چون اسالم آورد جمله خاندان او اسالم آوردند اين كالم  روان.

باطل است به عبد الرحمن كه يوم الخندق كافر بود، و گويند كه ابو بكر روز اسالم چون مال خويش انفاق كرد تا 

و در خيبر و حنين مشهور است كه « ويحك ما بقى من مالى»ين دعوى باطل است به كالم او كه درهمى به او نماند ا

 سابق منهزمان بود او و صاحبش عمر.

 آمد كه هرگز اين دعوى نكردى: پيامبرمقصود كه به ظاهر حيا داشت كه پيش پسر رود و خبر مال پرسيد به خدمت 

شوند با خدا و با آنان كه  ( در مقام فريب مى8)بقره   وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

 دانند. اند و فريب ندهند مگر نفسهاى خود را و نمى ايمان آورده

آيد  و بيرون مىكند  و مع هذا فرحى در بعضى از اهل اسالم ظاهر شد كه امروز فالن كه صاحب حرب نبود مبارزت مى

رسد مرد جلد و شتر قوى را تا چشم  يعنى چشم مى« ان العين لتدخل الرجل القبر و الجمل القدر»بايد نوشت  تعويذ مى

 زخم اثر نكند چون حال مال بدانست بازگرديد و پسر نيز بازگرديد.

  فصل هشتم

ناطق است و اهل قبله آنچه دارند از دين و  بدان پيامبرمخالف گويد كه اصحاب از آن كسان بودند كه قرآن و اخبار 

را منكر شوند با آنكه  پيامبراتفاق كنند به دروغى و نص   اند، چگونه شايد كه جمله ديانت و شريعت از ايشان گرفته

 دانستند. منصب و علو مكان على و فاطمه عليهما السّالم ايشان مى

خير ايشان مشغولند پس چگونه تصور آن توان كرد كه نص و نيز امروز اهل سنت در جمله مجالس و مواعظ بذكر 

 را انكار كرده باشند و به سبب آن براى كسى كافر شوند. پيامبر

                                                 
1
 218/ 5محجة البيضاء .  
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جواب، مناظره اگر از جهت اخبار بود محتاج تصادق بود اگر از جهت عقلى بود محتاج تناصف بود آن چه قرآن و اخبار 

اندان محمد نكردند و نه فضيلت و نه منقبت ايشان چون بنو هاشم و ابو موثوق بها وارد شد در شأن ايشان هيچ انكار خ

ذر و عمار و مقداد و امثال ايشان و قرآن و اخبار موثوق بهانه به تخصيص وارد شده بلكه به طريق عموم و اجمال وارد 

 شد مع هذا آيات و اخبار ارتداد هم وارد شد چنانكه در اين باب گفته شود رمزى از آن.

يز صحابه در اول حال مشرك بودند و مشرك زاده و اوالد يعقوب از صلب انبياء بودند و مناقب برادر خود و ن

شناختند قصد قتل او كردند چنانكه مشهور است و در سوره يوسف مذكور از حسد و عداوت با وجود آنكه علو  مى

 منصب و درجه يوسف دانستند.

نه از بهر انسانيت و اخوت كشت بلكه از براى آن كشت كه علو مرتبه او و همچنين قابيل كه برادر خويش را بكشت 

 شناخت و دانست كه آن معنى در او نيست. مى« عند اللّه و عند أبيه آدم»

در اول وهلت همچنين بود و ليكن به آخر كه منصب و جاه و رفعت او ظاهر شد بر او حسد بردند. در اول  پيامبراما 

 آخر كه مدد ظاهر شد او را خروج كرد.وهلت خاموش بود و به 

جهال را « ظاهر الصالح و العدالة و باطن الشرك و المعصية»ظاهر الشرك بودند و اعداى على  و نيز اعداى محمد 

يافت، و  كردند و هر كسى بر آن اطالع نمى قوت معرفت احوال ايشان نبود و به صورت شرع و تمويه بر ايشان ظلم مى

 منافق بودند. اهر بودند به شرك و اعداى على ظ اعداى محمد 

شناختند و بنى اسرائيل از اول مرتبه و  كردند و مرتبه موسى و ابراهيم مى نمرود و فرعون هر يكى مشاهده معجزات مى

ا علو منصب زكريا و عيسى و امثال ايشان از انبياء شناختند چنانكه در كتب سلف آمده كه روزى صد و دوازده پيغمبر ر

 را شناختند. پيامبركردند، و اهل عقبه هم  بنى اسرائيل شهيد

ايم آنچه از اخبار و قرآن  اما شريعت به قرآن معلوم است و اجماع اهل قبله را و ما را كه شيعه ائمه و اهل بيت رسول اللّه

اهل بيت نبودند چون ابو  كه مجمل بود و به بيان محتاج بود به قول معصومين اهل بيت دانستيم و از صحابه كه مخالف

 ذر و سلمان و عمار و مانند ايشان از بنى هاشم.

كس از او  و هيچ« نفذوا جيش اسامة»گفت  هنوز در حيات بود كه مرتد شدند به نفس آخرين مى پيامبراما ايشان پس 

وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا  داد كه: و حق تعالى به اين خبر« لعن اللّه من تخلف من جيش اسامة»قبول نكرد تا به آخر االمر گفت 

ها بر  ( و معلوم است عالميان را كه در سقيفه بنى ساعده چه دشنامها به هم دادند و طپانچه138اآلية )آل عمران   رَسُولٌ

و و آنان كه بيعت كرده بودند بر اب« منا امير و منكم امير»گفتند  زدند و مى ها بر سر و روى يكديگر مى هم زدند و نعلين

 بكر شمشيرها كشيدند.
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پرست شدند حال على  و قوم موسى نبوت و مكالمت دانستند با حق تعالى و درجه نبوت هارون شناختند مع هذا گوساله

 همچنان بود.

و سؤال او مردود است بر او به اجماع صحابه به قتل عثمان و به زعم خصم عثمان فاضل و بزرگ بود، و صحابه آنان 

ذكر ايشان نيامد پس هر چه خصم حجت قتل عثمان گويد حجت ما همان باشد خاصه به مذهب خواجه  بودند كه در شبهه

كه ايمان عطائى است شايد كه عاقبة االمر خداى تعالى ايمان بازستاند چنانكه از بلعم باعور و برصيصاى راهب 

 بازستاند.

مبشره و به آخر از خليفه چهارم ياغى شدند به  و به مذهب خصم طلحه و زبير و عايشه از اكابر قوم بودند از عشره

اند خاصه طلحه و زبير و معاويه دائما فتنه بودى در دين  مذهب خصم و به مذهب شيعه كافر و چند كارها در دين كرده

 «.قاتلهم و هم مشركون»امير المؤمنين گفت 

ده از مهاجر و انصار كه وى مستحق قتل و معلوم است كه عثمان چندان ظلم بر عالميان كرده بود كه اجماع حاصل ش

است و اگر قدامة بن مطعون بود خمر خورد و حد بر او زدند و مغيره زنا كرد و گواهان اقامت شهادت كردند و حسان 

ابصرت نفسى »بن ثابت و مسطح بن ليليه را در قذف حد زدند نعمان بن بشير در حرب معاويه اقرار كرد به نفس خويش 

 «.انه ان حرم بين الجنة و زيتونها، فانه يقاتل على عوطة و زيتونهاثم تركته، و 

و مخالف گويد كه سعد و بن عمر و محمد بن مسلمه و حسان بن ثابت بر على بيعت نكردند و طلحه و زبير بيعت كردند 

ن داشت او را كه بر على به آخر مغيره بر على طعنها بسيار بزد و عداوت بر او اظهار كرد و به عايشه الحاح نمود و بر آ

خروج كند و با او قتال نمايد و به آخر گفت: تموتين باجلك، و تدخلين الجنة و تشنع بك على، ان قتليه، يعنى عليا و 

شوى بهشت را و تشنيع كرد بر تو على اگر بكشى او را يعنى على را و ابو موسى  ميرى به اجل خود و داخل مى ختل مى

 ر است كه خيانت كرد با امام مسلمانان و عزل او كرد.االشعرى از آن مشهورت

. به «1» 1 ان االمة ستغدر بك من بعدى گفت: يا على ان الضغاين فى انفس قوم، ال يبدونها اال بعدى، و قال  پيامبرو 

 هاى قوم است كه ظاهر نكنند او را مگر بعد از من و امثال اين. ها در نفس درستى كه ضغاين يعنى كينه

فرمود: ان قوما من اصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال، و يذهب بهم الى النار، فاقول اصحابى فيقال لى انك ال  پيامبرو 

 .«2»2 تدرى ما أحدثوا بعدك، انهم مشوا القهقهرى فاقول لهم بعدا لهم و سحقا

                                                 
1
 76و  65و  50/ 28بحار االنوار .  
2
 روايات زيادى با مضمون قريب به اين حديث نقل شده است 28و بحار االنوار جلد  66/ 2طرائف .  
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گويم اصحاب من پس به درستى كه قومى را از اصحاب من بگيرند خداوندان دست چپ و ببرند به سوى آتش پس من 

گويم من ايشان  ها احداث كردند بعد از تو به درستى كه ايشان بازگونه رفتند پس مى ندانى ايشان چه گويند مرا تو نمى

 را دورى باد مر ايشان را هالك.

به و قال ان من اصحابى من ال يرانى بعد موتى، و قال ايضا ال ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، و گفت 

درستى كه از اصحاب منند آنان كه مرا نبينند بعد از مرگ من و ايضا گفت بر نگرديد بعد از من به كافرى كه بعضى 

 گردن بعضى بزنيد.

و نيز روز احد بر سر شهداء بايستاد و گفت: انا الشهيد على هؤالء. يعنى منم گواه بر اينان بعضى اصحاب گفتند ما نيز 

انى الدرى ما تفعلون »فرمود  پيامبركنيم و التماس آن كردند كه در حق ايشان همان لفظ بگويد  اسالم آورديم و جهاد مى

 كنيد بعد از من و آن لفظ در حق ايشان گفت. دانم آنچه شما مى مى  به درستى كه من« بعدى

ايشان ضال شوند اند و مرا غم ايشان نيست غم آن است كه به دست  ابو ذر غفارى گويد كه اصحاب عقبه اهل دوزخ

اهل بيت او را نگذارند كه خالفت كنند و گفت  نامه نوشتند كه بعد از محمد  جمعى كثير و گفت عهد كردند و ميثاق

( مكر كردند مكركردنى 51)نمل   أَجْمَعِينَ  الى قوله  وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ در حق ايشان نازل شد:

 و ما نيز معامله مكر كنندگان كرديم و ايشان را شعورى نيست.

برندگان به خدا گمان بدى  ( آن گمان6اآلية )فتح  الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ حبيب بن ابى ثابت گويد آيه:

 .كه بر ايشان است دائره بدى، در حق ظالمان اهل سقيفه نازل شد

كردند در عقبه تا شتر او را بيندازند و ايشان برسند و او را بكشند  پيامبرحذيفة بن يمان گويد كه آنان كه تنفير شتر 

چهارده تن بودند و طلحه و زبير و ابو سفيان و عتبه بن ابى سفيان و ابو االعور و مغيره و سعد بن ابى وقاص و ابو قتاده 

 رى و عبد الرحمن بن عوف و ايشان يعنى هر سه خليفه.و عمرو بن عاص و ابو موسى االشع

واقدى گويد و او ناصبى بود كه چون عمر خطاب را طعن زدند عثمان مر او را از خاك برداشت عمر گفت: بگذار مر او 

واى بر من را رها كرد گفت: ويلى ويلى من النار االن لو كانت لى الدنيا، الفتديت بها من النار و لم ارها، واى بر من و 

از آتش االن اگر دنيا مرا بودى به فداى خود دادمى و خود را از آتش باز خريدمى و آتش را نديدمى، و روايت واقدى 

 در حق او حجت باشد.

اذا كان يوم »و اين دليل واضح است بر آنكه او دانست كه او از اهل نار است و مصداق اين حديث رسول اللّه است 

چون »الى آخر الحديث  «1»  1ختلجون دونى فيذهب بهم ذات الشمال، فاقول يا رب اصحابى اصحابىالقيمه ارى رجاال ي

                                                 
1
 رواياتى قريب به مضمون 28و بحار  66/ 2طرائف .  
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گوييم خدايا اصحاب  بينم مردانى را كه در بيايند از پس من ببرند ايشان را اصحاب شمال پس مى روز قيامت شود مى

 «.من اصحاب من تا آخر حديث

خورند  ( سوگند مى75)توبه   هِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِساْلمِهِمْيَحْلِفُونَ بِاللَّ و در حق ايشان نازل شد:

)توبه  فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ كافر شدند بعد از اسالم خود و همچنين: به خدا كه ما نگفتيم و به تحقيق گفتند كلمه كفر را و

 شوايان كفر.( پس قتال كنيد با پي12

و چون ايشان و طلحه و زبير پيش بزرگ يهود فرستادند كه اگر محمد منهزم يا مقتول شود ما را پيش شما امان باشد يا 

رديد ( اى آنان كه ايمان آو51)مائده  أَوْلِياءَ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى اين آيه نازل شد: «1» 1 نه

 مگيريد يهود و نصارى را به دوستى.

توئى اول اصحاب محمد كه « انك الول اصحاب محمد تزوج يهودية»و عثمان در ميان منازعه روزى با طلحه گفت 

يقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِ يهوديه را تزويج نمودى در حق ايشان آمده،

گويند  ( و مى46 -47)نور   نَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ* وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُو

ن از پس آن و نيستند آنان از مؤمنان و ايمان آورديم ما به خدا و رسول و اطاعت كرديم باز پشت كنند جمعى از ايشا

 چون بخوانيد ايشان را به سوى خدا و رسول او تا حكم كند ميان ايشان ناگاه بينى فريقى از ايشان را اعراض كنند.

رسد كه رد كنى  زمينى خريد و پشيمان شد و على بازنگرفت و گفت تو را نمى و او آنچنان بود كه عثمان از على 

وَ إِنْ  :«2»2 رويم تا نازل شد ريدى بيا تا برويم نزد رسول اللّه تا بپرسيم عثمان گفت به حكام جهودان مىآنچه از من خ

بَلْ أُولئِكَ هُمُ لَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ* أَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ ال

( و اگر باشد ايشان را حقى بيايند به سوى او قبول كنان آيا در دل ايشان مرض است و يا گمان 48 -49)نور   الظَّالِمُونَ

 ترسند كه خدا كج راهى كند بر ايشان و رسول او بلكه آنانند ظالمان. برند اين را كه مى

ما زنان او نخواهيم به خدا كه بعد از فوت او زنان او را بخواهيم طلحه  خواهد و طلحه و عثمان گفتند محمد زنان ما مى

وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ  اين آية فرستاد:  حق تعالى «3» 3 اراده به عايشه داشت و عثمان به ام سلمه

يست مر شما را كه ايذا كنيد رسول خدا را و نه آنكه بخواهيد زنان او را ( و ن53)احزاب  تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً

 بعد از او ابدا.

                                                 
1
 ى در مورد طلحه نقل شده استبه نقل تفسير سد 210/ 2قسمت اول و طرائف  204/ 3در نهج الحق عالمه حلى باب مطاعن عثمان و دالئل الصدق .  
2
 .262/ 7مجمع البيان .  
3
 قسمت اول باب مطاعن عثمان كه به اسم عثمان هم تصريح شده است 201/ 3بدون ذكر نام عثمان و دالئل الصدق  174/ 8مجمع البيان .  
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( آيا 79)نساء   الدُّنْيا قَلِيلٌ  الى قوله  أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ و در حق عبد الرحمن بن عوف نازل شد:

 ر ايشان را كه باز كشيد دستهاى خود را.بينى آن جماعت كه گفته شد م نمى

كشتند  با اجنب مردى معين نشستى كافران چون ظفر يافتند به عوض صاحب او را مى پيامبرمكّه هر مردى به اجازت 

گفت يا رسول اللّه كاشكى قتال واجب شدى چون به مدينه آمدند و جهاد واجب  كرد و مى عبد الرحمن تمناى قتال مى

اگر باز بگذاشتى كه بميريم بر فراش ما « لو تركتنا نموت على فراشنا كان احب الينا»گفت يا رسول اللّه  شد عبد الرحمن

 به نزديك ما دوستر بودى.

بود به سر روضه پدرش رفت. ابو بكر او را گفت:  پيامبرابو جعفر روايت كرد كه فاطمه روز چهارشنبه كه روز دفن 

چه  پيامبرصبح كرد به خدا صاحب تو صباح بدو اين شماتت بود به مرگ  «1»1 اصبح و اللّه صاحبك صباح السوء

بايستى كه عزا و تسلى فاطمه دادى مراد او آن بود كه محمد به روز بد در گور شد و اين داللت بر بد حالى اوست 

عليها السّالم عليهما السّالم و اما آنچه در بالد اسالم از شهرهاى اهل سنت ذكر على و فاطمه « نعوذ باللّه من هذا القول»

آنكه ذكر  گويند راست است اما ايشان را كمتر از ابو بكر و عمر و عثمان عايشه و حفصه دانند اگر كسى مدح گويد بى

 ذكر عايشه آن مادح را رافضى گويند. ايشان كند يا ذكر فاطمه كند بى

و مغرب انداخته بودند و سعى كردند تا خلق عالم ذكر و بنو اميه هشتاد سال ريسمان عداوت و كفر در گردن اهل مشرق 

خواندند تا باشد كه اين نام و نصب از ياد  و منقبت على و اوالد او پنهان كنند و اسم على بگردانيدند و ابو تراب مى

( تا آشكار 34)توبه  مُشْرِكُونَ*لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْ خلق برود اما به فضل خدا ميسر نشد به مقتضاى:

 گرداند دين را به تمام اگر چه نخواهند مشركان آرى به طين آفتاب ماليدن محال باشد.

گويند و علماى ايشان در دفاتر  مى  دانند كه اخفاى آن از ممكنات نيست طوعا و كرها مناقب ايشان چون مخالفان مى

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  ايشان بلكه به تسخير و تيسير الهى قال اللّه تعالى: اند نه از سر محبت و خلوص اعتقاد با نوشته

ها و زمين را به تحقيق گويند  ( و اگر سؤال كنى از كافران كه آفريد آسمان39)زمر  السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ*

 توانند كردن. خداى، چنانكه مشركان دفع نمى

)نساء  يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ* را تحريف كردند از تورية: پيامبراى بنى اسرائيل جهت حسد رسول اللّه نص و علم

را تحريف و تغيير يا اخفا كنند چون بديع باشد از  پيامبرزادگان نص  ( بگردانند كلمات را از مواضع خود اگر مشرك48

 اند و بر ايشان بسته. ت كه بر ابو بكر و عمر و عثمان افترا كردهايشان جمله مناقب امير المؤمنين اس

  فصل نهم

                                                 
1
 با تفاوت اندك 189/ 1ارشاد مفيد .  
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رود و من گفتم يا  بينم كه در دريا مى در غار گفت من جعفر را در سفينه مى پيامبرمحمد بن ابو بكر گويد كه پدرم گفت 

 قت در دل گذشت كه محمد دست به روى من كشيد من نيز بديدم مرا در آن و پيامبررسول اللّه مرا نيز بنماى 

 ساحرى عظيم است.

گفت: ان اللّه يأمر بالعدل بكلمة الشهادة و نبوة محمد و االحسان اى والية على بن أبی طالب و ايتاء ذا لقربى  باقر 

 .«1»   1 يعنى االئمة و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعنى ابا بكر و عمر و عثمان

رده به عدل يعنى به كلمه شهادت و نبوت محمد و احسان يعنى واليت على بن أبی طالب و به درستى كه خداى امر ك

دادن حق ذى القربى يعنى ائمه اثنا عشر و بازداشت از بديها و منكر و گمراهى يعنى ابو بكر و عمر و عثمان اين هر سه 

 ظالمان آل محمداند.

)زخرف   وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ( و قوله:29ة )فرقان اآلي  يَدَيْهِ  وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى

الم* أَ  در:« ناس»( و كسى كه غافل شود از ذكر رحمن موكل سازيم مرا و را شيطانى كه او نزديك او باشد و 35

( آيا گمان بردند مردم كه ايشان واگذاشته به اين كه 1)عنكبوت   وا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُ

( پس به 12)الرحمن  فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ* اند: گويند ايمان آورديم و حال آنكه فتنه كنند ايشان پس هر سه ظالم

( اين است جهنمى 63)يس   هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ عمراند: د ابو بكر وداري كدام نعمتها پروردگار را شما دروغ مى

 كه شما وعده داده شديد مخاطب ايشانند.

از روى اضطرار   پيامبرو هو يرد المؤمنين.  مشهور است كه عمر روز حديبيه به ابى بكر گفت: أ ترى رسول اللّه 

 گفت. همچنين مىگردانيد و او  مردم را بازمى

 پيامبرهشام بن حسان از بصرى روايت كرد كه با عمر گفت كه كار خالفت چرا با شورى افكندى گفت زيرا كه از 

، نه ايستم روز قيامت مگر «1»  2شنيدم يقول: يا عمر بن الخطاب ال اقف يوم القيمة إلّا و يد على بن أبی طالب فى يدى

 آنكه دست على بر دست من باشد.

گفت: ان ال يموت حتى توسعاه غدرا  پيامبرحاضر بود  بو بكر و عمر به عيادت رفتند به آخر مرض موت و على و ا

( 34)فصلت   ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِيمٌ . قال تعالى:«2»3 و غيظا ثم تجداه صابرا

درستى كه على نميرد تا آنكه شما عدر و خشم كنيد بر او پس او را صابر يابيد و خداى فرمود دفع كن با آنكه او به 

 آنكه ميان تو ميان او عداوت چنانكه پندارى كه او و ليست و حميم است. بهتر است كه ناگاه يا بى

                                                 
1
 190/ 24تفسير عياشى بنا به نقل بحار االنوار .  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
3
 453/ 29و بحار االنوار  249/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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گفت چرا على برآورد نكرد زيرا كه دست  ىو اين جواب خصم است كه گويد عمر چون با اهل شورى انداخت اين حال م

 او را به صبر فرموده بود و سكوت. پيامبرقدرت نداشت و 

فرمود: مروتنا اهل البيت اعطاء من حرمنا، و العفو عمن  پيامبرصبر كرد و به سيرت پدر رفت  و همچنين حسن 

 و عفو است از كسى كه بر ما ظلم كرد. . مروت ما اهل بيت را دادن است به كسى كه ما را محروم كرده«3»1 ظلمنا

شامى او را بديد و در راه پرسيد كه اين مرد  پيامبرگويند كه حسن بن على با جمعى از خانه بيرون آمد به عزم مسجد 

فرمود مگر غريبى و هيچ  حسن بن على « هذا الضالل بن الضالل»است گفت  كيست گفتند حسن بن على 

از سر لطف و كرم او  آن شامى ديگر بار به مسجد آمد و آن كالم اعاده كرده حسن  جواب نگفت و به مسجد رفت

 داد. ها بر قدم او مى افتاد و بوسه بنواخت آن مرد خجل شد و در دست و پاى حسن  را

نَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْ :«1» 2 گفت: استعملنا فيه ادب اللّه كما قال حسن 

 ( ابن راوندى گويد عن رجل من حمج قال:34)فصلت   حَمِيمٌ

قدمت المدينة بعد الحرب التى كانت بين اهل العراق و الشام، فرايت رجال فسألت عنه فقيل لى هذا الحسن بن على 

فقلت له شتمته  بن ابى طالب. فقال ال انا بن ابنة رسول اللّه عليهما السّالم فحسدت عليا ان يكون له مثله فقلت له انت ا

و شتمت اباه فلم يرد على خالفا فلما فرغت اقبل على. فقال اظنك غريبا فلو استغثتنا اغناك، و لو سألتنا اعطيناك، و لو 

 .«2»  3الى منهاسترشدتنا ارشدناك، و لو استحملتنا لحملناك. قال الحجمى فوليت عنه و ليس على االرض احب 

مردى از حمج بود گفت به مدينه رفتم بعد از جنگى كه ميان اهل عراق و اهل شام واقع شده بود پس ديدم مردى را و از 

پس حسد بردم بر على كه او را مثل اين پسر باشد پس گفتم مر او  احوال او پرسيدم گفتند اين است حسن بن على 

را و پدر او را دشنام دادم پس رد بر من  پيامبرسر دختر رسول خدايم پس گفتم را توئى پسر ابو طالب گفت نه من پ

برم كه غريبى پس اگر از ما يارى جوئى  نكرد هيچ خالفى پس چون فارغ شدم روى به من آورد و به من گفت گمان مى

و اگر طلب سوارى كنى تو تو را يارى كنم و اگر از ما سؤال كنى بخشيم و اگر از ما طلب راه راست كنى ارشاد كنيم 

 تر از او نيست. را سوار كنيم حجمى گفت پس از او جدا شدم و امروز بر روى زمين مرا كسى دوست

( فروخورندگان خشم و 128اآلية )آل عمران   وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ در شأن ايشان نازل شده بود آيه:

 عفو كنندگان از مردم.

                                                 
1
 با كمى اختالف 143/ 77و  414/ 71بحار االنوار .  
2
 سند اين مطلب را پيدا نكرديم.  
3
 با اندكى اختالف 344/ 43و بحار االنوار  23/ 4مناقب ابن شهر آشوب در مناقب .  
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اند عليهما  حسن و حسين« و ما ولد»ام  است و من كه على پيامبر( والد 3)بلد  وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ امير المؤمنين گفت:

 .«3» 1اند السّالم و ائمه از صلب حسين

يشان نشوند دو امام مگر واحدى از ا  . جمع«4» 2 و قال: ال تجمع االمامان الّا واحدهما صامت ال ينطق حتى يهلك االول

 خاموش باشد و حكم بر رعايا نكند تا ديگرى هالك نشود چنانكه حسن و حسين بن على عليهم السّالم.

 * باب سیزدهم* زندگى پیامبر )ص(

كفايت  بدان كه حاالت او يا حاالت كودكى بود و يتيمى در اين زمان ابو طالب و فاطمه بنت اسد پدر و مادر على 

 بود در حالت اول. ( اين آوى و جاى امان به اتفاق در خانه على 6)ضحى   يَتِيماً فَآوى أَ لَمْ يَجِدْكَ كردند كه:

بعد از  پيامبركردند و شر دشمنان و  و دوم زمان بعثت بود و ايذاى قريش او را على و حمزه و ابو طالب مدد او مى

 عنايت اللّه در حمايت ايشان بود و بديشان مستظهر.

 و بدين كار ابو طالب قيام نمود و خطبت و استعداد آن كار جمله براى رسول او ساخت. سيم، خطبه خديجه بود

 بايست كردن. ترين مددى در اين وقت مى و حالت چهارم، زمان شعب بود عظيم

ها را آب دادى از آب چاه و اجرت ستدى و به  هاى جهودان رفتى و درخت به باغ مخالفان گويند در آن وقت على 

 آوردى و به حمايت، او و پدر او و عمّان او بود. پيامبرى و بر طعام داد

به  حالت پنجم، وقت هجرت بود جبرئيل آمد و گفت چهل تن جمع شدند از قريش تا ترا كه محمدى بكشند على 

تمام  اين قدر جاى خويش بخوابان و بگو تا لباس تو در سر گيرد و تو را نگاه دارد به نفس خود و دليل امامت على 

 است به چند وجه جلى.

وَ ال تَجِدُ  اول، آنكه در حال غيبت خويش او را به مقام خود خوابانيد و ابو بكر را هرگز اين درجه نبود پس به حكم:

 ( بايد كه چون غيبت كلى كند هم على قائم مقام باشد.79)اسراء  لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا

 ابو بكر را اين مرتبه هرگز نبود. و پيامبردر آن شب كه به اجازت  مبرپياخود را به  دوم جلى، تشبيه كرد على 

فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ  سوم جلى، آنكه حق تعالى صبر عظيم و جالدت دل به او داده بود و اين مرتبه انبياء است:

( صبر كن چنانكه صبر كردند 24)سجده  دُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُواوَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْ ( و قال:34)احقاف   مِنَ الرُّسُلِ

 خداوندان عزم از رسوالن و گردانيديم ايشان را امامان كه راه نماينده به امر ما چون صبر كردند.

                                                 
1
 352به نقل اختصاص مفيد با اندكى اختالف و كتاب سليم بن قيس هاللى ص  289/ 8تفسير برهان .  
2
 با اندكى اختالف 352با الفاظ مختلف و كتاب سليم بن قيس هاللى 68/ 49و  107 -106/ 25و  53/ 23بحار االنوار .  
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م و كسى ما را او را خبر داده بود كه ما به سالمت باشي پيامبردر غار بمأمنى عظيم بود و مع هذا  پيامبرو ابو بكر با 

نمود و حق تعالى عنكبوت را فرمود بر در غار نسج كرده بود و مرغى آمده بود و آنجا  ترسيد و اضطراب مى نكشد و مى

 كرد. آشيانه ساخت به وحى الهى نسيج عنكبوت و آشيانه مرغ بر در غار بود و ابو بكر اضطراب مى

واثق نبود و امن بودن على از جهت  پيامبرد كه به قول خدا و پس معلوم شد كه ترس و اضطراب ابو بكر از آن جهت بو

آن بود كه او واثق بود و خصم در مقابل او چهل مرد كافر و از ابو بكر تا دشمن مسافت بعيده بود تا حق تعالى مالئكه 

 را فرمود تا كفار قريش را از قتل على منع كردند و گويند كه ابو لهب به علت قرابت منع كرد.

رم جلى، وقت غزاها بود و حرب و اتفاق است كه ابو بكر و عمر هيچ لشكرى را منهزم نكردند بلكه دائما فتنه چها

وَ  افكندند در دين به سبب هزيمت چنانكه در حنين و خيبر و ذات السالسل و بدر كردند و در حق ايشان نازل شد:

 (.45)قمر  يُوَلُّونَ الدُّبُرَ

و بعد الموت اگر غسل بود و اگر كفن بود و اگر دفن بود جمله به دست على بود و از  پنجم جلى، وقت احتضار بود

كردند پس كى ابو بكر براى خدا كار  كس با او شريك نبود و ايشان فرصت يافته بودند و كار امت راست مى ايشان هيچ

 كرده باشد.

گفت در حق او بعد قتل عمرو بن عبد ود  يامبرپترين فتحى كه على در جهاد كرد روز احزاب بود چنانچه  بينه، عظيم

و روز خيبر بود و روز حنين و روز احد و روز بدر كه در اين روز يعنى بدر هفتاد « فضرب على خير من عبادة الثقلين»

 كس را كشتند از مشركان از آن جمله سى تن على تنها كشته بود و چهل تن را جمله صحابه.

هِمْ فَضَّلَ اللَّهُ وِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِال يَسْتَ قال اللّه تعالى:

وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً   الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى

كنند در راه خداى به  برابر نيستند نشستگان از مؤمنان كه خداوند ضرر نيستند و آنان كه جهاد مى (.97)نساء  عَظِيماً

بلند و همه را وعده  هاى خود تفضيل داد خداى جهاد كنندگان را به مال و نفس بر نشستگان درجه هاى خود و نفس مال

 داد خداى به نيكوئى و تفضيل داد خداى جهاد كنندگان را بر نشستگان به اجرى بزرگ.

گويند كه  پس اين فضيلت به اتفاق جز على را نبود كدام بود جز على از جمعى كه مخالفان ايشان را عشره مبشره مى

 يا مؤمنان برداشته باشد. پيامبراذيت يا رنجى از خاطر 

 اب چهاردهم* قصه غار* ب

در آيه غار او را فضلى نيست زيرا كه ابليس با نوح در سفينه بود و جمله سباع و درندگان و بهائم، و سگ اصحاب 

 كهف با ايشان در غار بود، و زن نوح و لوط صاحبات نوح و لوط بودند.
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( روزى كه بگريزد مرد از 34 -36)عبس   وَ أَبِيهِ* وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَ أُمِّهِ و دليل، قوله تعالى:

 برادر خود و مادر خود و پدر خود و يار خود و فرزندان خود.

)كهف  سَوَّاكَ رَجُلًاقالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  و در سوره كهف آمد:

كرد كه آيا كافر شدى با آنكه آفريد تو را از خاك و باز از نطفه  ( گفت او را صاحب او و آن صاحب را سرزنش مى35

 پس راست كرد مردى، پس در صحبت چه فضيلت باشد او را.

 و لقد عدوت و صاحبى و حشية
 

  تحت الرداء بصيره بالمشرف

  حبىو لقد دعوت الوحش فيه و صا
 

  محض القوائم من هيجان هيكل

ما يَكُونُ مِنْ  حق تعالى با جمله برّ و فاجر باشد كما قال تعالى:« ان اللّه معنا»صاحب اينجا، اسب است اما آنكه گفت 

هيچ سه تن مگر آنكه خداى چهارم  ( نباشد در مناجات8)مجادله   ثَالثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ  نَجْوى

 وى را فضلى نباشد.« ان اللّه معنا»ايشان باشد، و نه پنج تن مگر آنكه خداى ششم ايشان باشد پس 

 .پيامبر( اين سكينه عائد است به 40)توبه   فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ و اما آنچه فرمود:

 نازل شدند نه بر ابو بكر. پيامبر اتفاق است كه مالئكه بر« ده بجنود لم تروهاو أي»وجه اول، آنكه عطف كرد تا اينجا 

حق تعالى حكايت كرد از روز حنين و فرار جمله اصحاب الّا هفت « القرآن يفسر بعضه بعضا»دوم، آنكه حديث است كه 

 تن از بنى هاشم.

را از زخم  پيامبرها راست كرده بودند و  نج تن سالحداشت و پ زده بود و نگاه مى پيامبراول، عباس بود كه چنگ در بغله 

برد و  زد و حمله مى كرد و از هر جانبى شمشير مى در قلب گاه جنگ مى نمودند و امير المؤمنين  تير محافظت مى

 از ميان كافران خالص يابد. پيامبرداد تا عرض اسالم بماند و  كافران را هزيمت مى

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ  فرمود،حق تعالى حكايت كرد از آن و 

 -26)توبه   رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ* ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى

به تحقيق كه نصرت داد خداى شما را در مواضع بسيار و روز حنين كه تعجب آورده بود شما را بسيارى شما پس  (.25

شما را غنى نساخت چيزى و تنك شده بود بر شما زمين باز پشت دادند شكستگان بازفرستاد خداى سكينه و قرار بر 

 و بر مؤمنان و آن على بود و هفت تن از بنى هاشم با وى. پيامبرو بر مؤمنان، اينجا معلوم شد كه سكينه بر  پيامبر

را  على  پيامبرآمد حق تعالى به معجزه  كرد طرفى ديگر كافر را قوت پديد مى طرفى را منهزم مى اگر على 

را در چنان موضعى  پيامبرو عمر تنگ آمده بود كه مدد داد به مالئكه به نص قرآن، زمين بدين فراخى بر ابو بكر 

 مخوف به دست دشمن بازدادند و بگريختند.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

312 

 

واثق و مطمئن نبود و  پيامبرو اگر مسلم داريد كه سكينه بر ابو بكر بود هم مدحى نباشد او را زيرا كه چون به قول 

. حق پيامبرو خبر بازدهد به طلب كنندگان  تصديق نكرده و عزم آن كرده كه از خوف بانگ و فرياد برآورد در آن غار

 پيامبر، و حزن او چون آن خطاست آنجا معصيت باشد زيرا كه نشايد كه پيامبرتعالى او را تسكين كرد جهت حمايت 

به غير از معصيت نباشد در صورت جواز خطا اگر خصم گويد كه حق تعالى با  پيامبرمانع طاعت شود زيرا كه منع 

 (.31)قصص   قْبِلْ وَ ال تَخَفْأَ موسى فرمود:

گوئيم كه در مذهب مخالف صغيره بر انبياء روا دارند و جمعى از جبريان كبيره هم نيز، پس بنا بر مذهب ايشان  جواب مى

 حق تعالى مانع شد از معصيت.

صا و يد بيضا يعنى تحقيق كار ع اما به مذهب ما مصنف اين كتاب گويد كه اين معنى اخبار بود بر وجه اعجاز از غيب و

 دليل بر آنكه اين خبرها رحمانى است نه شيطانى يا خيالى است كه تو به سالمت باشى.

رفت اما چون از خانه بيرون آمد او را ديد بر سر راه  او را با خود نبرد بلكه تنها مى پيامبرو به مذهب ما چنان است كه 

شود انسان به  مصاحب مى« و يستصحب االنسان من ال يالئمه»اين باب  و مبتنى گويد در داو را با خود بر پيامبرايستاده 

بود زيرا كه  پيامبرو اين سبب هالك  كسى كه مناسب او نباشد، يمكن كه اگر او را بگذاشتى داللت كردى به محمد 

است گويد كجاست و چون ر پيامبربه زعم خصم او صديق است و صديق چگونه دروغ گويد اگر كسى از او پرسيد كه 

 باشد. پيامبرسبب هالك 

عجب كه با وجود اين نقايص ايشان به خدمتكارى فخر آورند و گويند كه او صاحب غار بود و نگويند كه آخر على 

)بقره   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ صاحب فراش بود او را به جان خويش نگاهداشت تا در شأن او آيه:

 ( نازل شد و از جمله مردم است كسى كه بفروخت نفس خود را براى يافتن رضاى خدا.203

سيد مرتضى علم الهدى گويد چنان كه اسماعيل تسليم ذبح ابراهيم خليل شد، على تسليم شمشير مشركان شد با آن كه 

جه نبوت و خلت با آن كه اسماعيل واثق عادت چنان است كه فرزند داند كه پدر مشفق فرزند خود را نكشد خاصه با در

 بود و دانست كه او چيزى نكرده است كه مستحق قتل باشد.

اعتقاد بودند و محمد و على عليهما  دين و بى جمله مشركان و كافران غالظ و شداد بى و اعادى امير المؤمنين 

ايشان  «2»2  و تمويه «1» 1تغرير على  اند خاصه السّالم به مذهب ايشان مستحق قتل به سبب سب آلهه ايشان بوده

 از دست ايشان كه مقصود ايشان او بود.  پيامبركرد و تقويه 

                                                 
1
 در معرض هالكت قرار دادن.  
2
باطل و غلط را با لباس حق و درست جلوه دادن. در المنجد معناى ديگرى براى كلمه تمويه ذكر شده كـه مناسـب    تمويه: امرى يا خبرى را خالف آنچه هست نماياندن.  

 تنكير المعدّات الحربيه بصورة تخفى معها على العدو باشد. التمويه: با اينجا مى
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خورد تا از ايشان  زد و مى نمود و مى كوشيد و جلدى و وقت مى با ايشان برآويخت و مى سيد مرتضى گفت على 

كرد و هم خليفه و قائم مقام او بود در فراش او و را حمايت  پيامبرخالصى يافت پس امير المؤمنين هم به جان خود جان 

 گويد. فخر بازمى  امير المؤمنين اين معنى را به

 و قيت بنفسى خير من وطئ الحصا
 

 و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر

  رسول اللّه الخلق قد مكروا به
 

 فنجاه ذو الطول الكريم من المكر

  فبت اراعيهم و ما يثبتوننى
 

 نفسى على القتل و االسر و قد وطئت

 و ابو بكر در اين معنى بيتى چند نظم كرد و ابو اسحاق در كتاب سير آورده است از تصنيفات او.

 فلما و جلت الغار قال محمد
 

  امنت فيؤمن كل ممس و مدلج

  بربك ان اللّه بانشاء الذي
 

  هواه فى كل مثوى و مجدج

 فال تحزنن فالحزن ال شك فتنة
 

  ثم على ذى اللهجة المتحدجو ا

 به وحى الهى او را ايمن كرده بود و او تصديق نكرد.  پيامبردر اين ابيات اقرار كرد كه 

 پيامبراى بود و اثم خطيه عظيم پس در اين آيه هيچ فخرى نباشد او را با آن كه  دوم، آن كه روشن شد كه حزن او فتنه

  وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ و شيطان همان ملعون است و انسان مكرم: «1»  1جرى الدمگفت: ان الشيطان يجرى من ابن آدم م

( كه در آن شب در 203)بقره   مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي و عجب كه ايشان آيه غار را اشرف آيات دانند و آيه: (.72)اسراء 

 ت امير المؤمنين و اوالد طاهرين او.شأن امير المؤمنين نازل شد فراموش كنند از غايت بغض و عداو

( و آيه مباهله كه حق 60الخ )مائده   إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ و آيه خاتم كه حق تعالى در اين آيه واليت بدو داده: و

( و سوره 54)آل عمران   وَ أَنْفُسَكُمْوَ أَنْفُسَنا  )الى قومه(  فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ خواند كما قال تعالى: پيامبرتعالى على را نفس 

هل اتى كه حق تعالى اظهار عقيده او و اهل بيت او كرد هم به وفا، و هم به سخا، و هم به صبر، و هم به شكر، و هم به 

 خوف، و هم به اخالص، و هم به سالم، و هم به ايمان، و هم به حسن عقيده و امثال آن.

، و در هيچ جا جهادى «2» 2 قرآن نيست كه على از آن جمله است بلكه رئيس ايشان استو ايشان دانند كه هيچ آمنوا در 

نيست الّا كه على از ايشان است و ذكر هيچ عبادتى نيست الّا كه   از ايشان است، و هيچ جا صالح نيست الّا كه على 

 على قائم بدان است.

                                                 
1
 3281ديث و صحيح بخارى كتاب بدء الخلق ح 418/ 18و  58/ 15شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 65/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

314 

 

كس مشاركت ندارد اما عناد و عداوت خاندان مانع است از آنكه  با آنكه به آيه خاتم و آيه مباهله و آيه مناجات با هيچ

 ذكر آن كنند.

، هر كه سوره اخالص سه بار بخواند «1»  1فرمود: من قرة سورة االخالص ثالث مرات فكأنما قرء جميع القرآن پيامبر

 چنانست كه تمام قرآن را خوانده باشد.

اى است و امثال  فاتحة الكتاب باشد هرزه . هر نمازى كه بى«2» 2  خداج و در حق فاتحه فرمود كه: كل صالة بغير الفاتحة

اين در حق آيات و سور كه وارد شد از فضيلتها و علو شأن آن و كثرت ثواب آن ذكر هيچ نكنند و آيه غار را اشرف 

 آيات دانند.

ذايع و  پيامبرخود برد كه مبادا خبر  او را با خود برد بر استيناس، حاشا و كال بلكه براى خوف جان  پيامبرو گويند 

 شايع گردد و الّا مونس او مالئكه و وحى الهى بود.

 آيه غدير تمام است اما بعضى مخالفان نه جمله، گويند كه حق على  مسأله؟ شيعه را داللت بر امامت على 

ت پيش از غدير خم به چند مدت و آيه نيامد بلكه در حق زيد بن حارثه آمد اما آن جاهالن ندانند زيد به موته شهيد اس

( در سال حجة الوداع آمد 71)مائده   يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ غدير كه،

 بود و آخر عمر او.  پيامبركه خاتمه كار 

كان بين نزول آية غدير و موت الرسول مائة يوم ال زائد »اصفهانى در كتاب مناقب گفت  و ابو بكر مردويه محدث مفسر

با آنكه تعليق كرد حق تعالى در اين آيه كل رسالت به كل ما بلغت پس آنچه در مقابل كار رسالت آيد بايد « و ال ناقص

 كه مثل او باشد كه آن امامت است و حفظ شرع و ضبط كار دين بر طريق عموم.

چنانكه بر نماز و روزه و زكاة اما در آنجا خالفى نيامد و اينجا « من قبل اللّه و رسوله»مسأله؟ امامت على نص است 

 خالف به خالفت هر كسى را ميلى به سبب خالفت جز اين چيزى ديگر نيست.

  لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نشوند: امت را مانع بود از آن كه نصب امامى كند تا كافر پيامبرسؤال؟ گوينده كه شفقت 

 (.127)توبه 

كافر  پيامبرفرستاد و اكثر عالميان به مخالفت  پيامبرو مع هذا  پيامبرجواب، شفقت خدا بر خلق بيشتر است از شفقت 

ن كه ترك دانست كه بيشتر خلق بدان عمل نكنند چنا خلق را به شرايع فرمود با آن كه مى  پيامبرشدند و همچنين 

 كنند. نماز و روزه مى

                                                 
1
 با اندكى اختالف 350/ 92و بحار  423/ 8و تفسير برهان  360/ 8تفسير نور الثقلين .  
2
 .6از ابواب قرائت ح  1باب  39/ 6و وسائل الشيعة  11/ 85مجازات النبوية سيد رضى بنا به نقل بحار االنوار .  
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هر چه  «1» 1«كل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن و ما رأوه قبيحا فهو عند اللّه قبيح»مسأله؟ روايت كنند كه 

 او را مسلمانان نيك دانند پس آن نيك است و هر چه او را مسلمانان بد دانند آن بد است به نزد خدا.

است كه اجماع بود بر امامت ابو بكر و اين باطل است كه امير المؤمنين با جمعى بنى هاشم و الجواب، مراد ايشان آن 

اكابر صحابه امامت ابو بكر را قبيح شمردند و جمهور شيعه شرق و غرب پس چگونه دعوى آن توانند كرد كه جمله 

 اند. مسلمان خالفت ايشان را حسن شمرده

يعنى جمع نشوند امت من بر گمراهى چون شايد كه  «2» 2«جمع امتى على الضاللةال ي»فرمود  پيامبرمسأله؟ گويند كه 

 امت فرض و سنت ندانند و بر خطا جمع شوند.

 جواب، امامت پيش ايشان نه فرض است نه سنت پس جمع آمدن خطا نبود كه خطا در فرض و سنت گويند.

 (.193)بقره   سُوقَ وَ ال جِدالَ فِی الْحَجِفَال رَفَثَ وَ ال فُ يا آن كه اين خبر در معنى نهى است نحو:

يا امامت عام نباشد پس مقصود اهل بيت باشد و اگر عام باشد اجتماع بر امامت او عام نبود زيرا كه بنى هاشم و 

 خزرجيان شيعه اهل البيت بر آن جمع شدند.

كرده، يا علم اعراب ندانسته باشد و پيش او يا عين )ال يجتمع( ساكن بوده باشد و راوى معتمد نبوده باشد به ضم روايت 

 ساكن و متحرك يكسان بوده باشد بر اين وجه ارتكاب اين منهى چنان باشد كه مناهى ديگر.

الزم نبود اعالم ايشان كردن امامت خود را زيرا كه امام چون دريا بود يا چون كعبه مردم با ايشان  مسأله؟ بر على 

إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ  چنان كه به ابراهيم فرمود:  عالى را الزم بود نصب كردنآيند نه ايشان به مردم حق ت

( گفت من گردانيده توأم امام مردم ابراهيم گفت ذريت مرا هم، خدا فرمود 118)بقره   ذُرِّيَّتِی قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

 در نيابد عهد مرا ظالمان.

پرست قوله  امامت حواله به خويشتن كرد و بيان كرد كه امام ظالم نباشد و جائز الخطا ظالم بود خاصه مشرك بتنصب 

( حق تعالى نصب خالفت 118)بقره  قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ( و25)ص   يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِی الْأَرْضِ تعالى:

كند و اهل سنت رد بر خداى حواله به خلق كردند نظر و تفكر نكنند كه از آدم تا به عهد  به خود مىو امامت را حواله 

 ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا هرگز كار خالفت و امامت به اختيار خلق نبود بلكه دائما به اختيار خالق بوده و قال: محمد 

 ن سنت بليغ است.( و نيابند هر سنت ما را تبديلى، و اي79)اسراء 

                                                 
1
 45باب  463/ 2و عيون االخبار صدوق  250/ 12يد شرح نهج البالغه ابن ابى الحد.  
2
 1303/ 2سنن ابن ماجه .  
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مسأله؟ گويند اگر ايشان بنا حق بودندى على مانع شدى منع ناكردن او نفى است و نفى معلل نباشد و نفى را علت 

 نگويند.

( يعنى اعراض كن و واگذار واگذاشتن نيكو 85)حجر   فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ عام الحديبيه صلح كرد به آيه: پيامبردوم، 

نيز در زمان ايشان به جهت  ( على 5)توبه   فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مدد و در ثانى الحال حرب كرد به آيه:براى فقدان 

است انكار بر انكار و افعال او انكار بود بر خداى  پيامبرعدم ناصران حرب نكرد و چون ثابت شد كه امام از قبل خدا و 

 و اين كفر محض باشد. پيامبرو 

 .«1» 1فرمود: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده فى النار پيامبرر ايشان كه روايت كنند كه و از عجائب كا

فرمود: من عصى اللّه به معصية صغرت ام كبرت ثم اتخذها دينا و مضى مصرا عليها فهو   پيامبرو همچنين گويند كه 

صغيره يا كبيره پس او را روش و آئين خود  . يعنى هر كه عاصى شود از خدا به معصيتى«2» 2 مخلد بين اطباق الجحيم

 سازد و بر آن مصر باشد تا بميرد او هميشه باشد در ميان طبقات دوزخ.

او به كفر « و اال اقيلونى»خلق بود  نبود بلكه امامت او به بيعت و اختيار پيامبرو مع هذا اتفاق كردند كه ابو بكر خليفه 

آنكه  خواندند بى پيامبرو مع هذا او را خليفه  «1»3 «لين ابى عبيدة او عمررضيت لكم احد هذين الرج»بودى و نگفتى 

 او را خليفه خود كرده باشد پس به سبب اين دروغ جاى خود را باز كردند در دوزخ. پيامبر

 مثال ايشان چنان است كه كسى غالمى بخرد و بعد الشرى غالم بر او« مات رسول اللّه و لم يستخلف»و ايشان گويند 

 حاكم گردد پس ايشان او را اختيار كردند و او زير دست ايشان بود و رعيت چون او را خليفه كردند حاكم شد.

نام كردند براى تهويل عام تا مردم زبان طعن و مالمت از ايشان كوتاه گردانند  پيامبرعجب كه خليفه خويش را خليفه 

 ناراضى باشند او را حاكم دانند. به سبب عداوت اهل بيت كردند هر چه كردند با اين همه

كه به وكالت  و چون برنجند عزل كنند و بكشند چون عثمان كه او را كشتند و گويند امام وكيل مسلمانان باشد مادامى

او راضى باشند او را واليت دهند چون برنجند عزل كنند و نگويند واليت عباد حق تعالى راست و او اولى است به 

اذن و اجازت او  و به صالح بندگان خود و ندانند كه در ملك غيرى و در بنده غيرى تصرف بى تصرف در ملك خويش

 روا نباشد و اگر كسى تصرف كند غاصب و ضامن و آثم باشد.

                                                 
1
 5273ح  2114و مستدرك الصحيحين كتاب معرفة الصحابة باب  62/ 1كافى .  
2
 473/ 2 45عيون االخبار صدوق باب .  
3
 6730لمحاربين ح و صحيح بخارى كتاب ا 45باب  2به نقل عيون االخبار صدوق جلد  192/ 49بحار االنوار .  
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ا و زمين ( يعنى بگو براى كيست آنچه در آسمانه12)انعام   قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قال اللّه تعالى:

( يعنى چيست بعد 32)يونس   فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ است بگو مر خداى را اختيار ايشان باطل بود و اين آيه خوانند:

 از حق مگر گمراهى.

 مبرپيابه زعم ايشان خليفه نصب نكرد و ابو بكر عمر را خليفه كرد و عمر با شورى انداخت و چون  پيامبرو ندانند كه 

( يعنى ما و شما به تحقيق به راه راستيم 23)سبا   هُدىً أَوْ فِی ضَاللٍ مُبِينٍ  وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى مصيب بوده باشد به حكم:

 خليفه نصب نكرد و ايشان كردند بايد كه ايشان بر باطل باشند. پيامبريا در گمراهى روشن چون 

 امت او مخالفت نص نكردندى. نص كرده بودى بر على  پيامبرود كه اگر ترين شبهه ايشان آن ب سؤال؟ عظيم

 جواب، بر جمله مسائل شريعه نص كردند و مخالفت براى مخالفت ظاهر شد.

( 138)اعراف   لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِی  وَ قالَ مُوسى و نيز موسى هارون را خليفه خود كرد چنانكه قرآن بر آن ناطق است:

ت موسى برادر خود هارون را كه خليفه من باش و موسى مرجوع الرجوع بود و هارون حاضر و هارون مردى يعنى گف

نامرجوع  پيامبرپرست شدند اگر با فقدان يك  خلق گوساله پيامبرسخت فصيح و شيرين سخن بودى با وجود اين دو 

)اعراف  عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ* آنكه آنجا:الرجوع خليه او را ترك كنند و به عقب گوساله سامرى روند چه عجب با 

و آنجا مربى يك سامرى بود و « عجال جسدا له كالم»( بود يعنى گوساله مصنوعى كه او را آوازى بود و اينجا 146

 اينجا صد رأى.

ى را يا دو زد جهت آنكه در هر خانه يك براى خدا شمشير زده بود و مردم را حقدها در سينه موج مى بدان كه على 

يا بيشتر كشته بود به انتقام آن قيام نمودند جهت مخالفت نص سبب اين بود با آنكه نص در اين صورت منقول بود و 

محتاج به فرقى از نظر و در صورت موسى و هارون مخالفت عقل بود و نقل ورد پيغمبر و قول ايشان هر دو زنده چون با 

 بود اينجا با وجود يك حجت ارتداد اولى.وجود چهار حجت ارتداد قوم موسى ممكن 

مسأله؟ مخالفان گويند اگر نص بر على متواتر بودى هر كه استماع كردى او را علم ضرورى حاصل شدى چنانكه به 

 شود. نماز و روزه و اين باطل است زيرا كه علم ضرورى حاصل نمى

تواتر بودى مستمع را علم ضرورى بدان حاصل گويند اگر معجزات محمد م مى جواب، بدان كه منكران نبوت محمد 

 شدى و چنين نيست، و گويند اگر چه امروز متواتر شده اما در اول وهلت شما را قلتى عظيم بود.

گويند اگر چه امروز معجزات او متواتر شد اما در اول وهلت قوم اندك بودند  الجواب، ترسايان و جهودان همين كالم مى

 اند. شد به عينه ايشان در اين شبهه با آن طايفه مساوىجواب ايشان جواب ما با

 به نص چه تميز بود. مسأله؟ گويند تخصيص على 
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وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ  و تخصيص على دون غير چه تميز دارد: جواب، اين كالم باطل است به انبياء زيرا كه ارسال محمد 

رداند به رحمت خود هر كه را خواهد، نبوت و امامت فضل منت الهى ( يعنى خداى خاص گ99)بقره  بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ

 است بهر كه خواهد ارزانى و مسلم دارد و اللّه اعلم.

  * باب پانزدهم* اختیار امام

در حال حيات خود هرگز توليت رئيسى و اميرى با كس نيفكندى بلكه خد تعيين فرمودى و به   پيامبراتفاق است كه 

رستادى و تجهيز جيوش و تعيين امراء كردى چنانكه چون سريه به موته فرستاد جعفر بن ابى طالب را مداين و قبائل ف

امير كرد و گفت اگر او را بكشند امير شما زيد بن حارثه باشد و اگر او را بكشند امير شما عبد اللّه بن رواحه باشد پس 

 طل فرو گذارد.چگونه روا باشد كه بعد الموت امامى نصب نكند و امت را مع

. يعنى به درستى كه مر شما «1» 1انما انا لكم كالوالد :و نيز شفقت او بر امت چون شفقت پدر بود بر فرزند كما قال 

( يعنى حريص بر شما به مؤمنان 129)توبه   حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ را چون پدرم و در قرآن وارد شد:

ان پس با اين عنايت و رأى صائب خود چگونه متوفى شود و نصب امامى نكند و امت را ضايع فرو دلسوز و مهرب

گذارد و به ضرورت كه او عالمتر بود به سبب وحى كه كدام محل است كه اليق اين كار است و صالح خلق به او 

فى ظاهر خواهد شد كه خبر داد كه منتظم شود و او مستعد اين كار باشد با آنكه دانسته باشد كه در ميان خلق اختال

پس اگر بيان آن نكرده بود تقصير كرده باشد در كار  «2» 2«ستفرق امتى على ثلث و سبعين فرقة و الناحية منها واحدة»

كه نصب  واجب بود  ( دروغ باشد و فساد آن بر عقال مخفى نبوده باشد پس5)مائده   الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دين و آيه:

و اوالد او  امام كرده باشد تا اين فساد الزم نيايد و هر كه گفت امام منصوص عليه بايد كه باشد به امامت على 

 .قايل است تا قائم آل محمد 

مسأله؟ گويند كه امت را نيست كه تنفيذ احكام دينيه كند از احكام اقامت حدود و تجهيز لشكرى اما شايد كه اختيار 

كه اين جمله كارها بكند عجب كه امام يكى از ايشان باشد و ايشان را اين جايز نيست و چون اختيار كسى  شخصى كنند

 كردند آن كس در اين معنى رخصت است.

مسأله؟ ايشان گويند كه كار شرع و امت مهمل باشد تا بدان وقت كه علماى امت يكى را نصب كنند و گويند اگر در 

نند كار شرع را در توقف ندارند و اگر كار دين در اضطراب بود و ضرر توليد كند تا بدان شهرها يكى اختيار امامى ك

 وقت كه تفحص كنند و بدانند كه اول كدام شخص را اختيار كنند جمله با رأى او عمل كنند.

                                                 
1
 334بنا به نقل اسرار االمامة ص  172/ 1و سنن دارمى  114/ 1سنن ابن ماجه .  
2
 4به نقل الفرق بين الفرق ص  308اسرار االمامة .  
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او فارغ  و تعزيت  پيامبرعجب كه چون چنين باشد و روا بود اصحاب سقيفه صبر نكردند تا بنو هاشم از امورات 

شوند بلكه با ايشان در كار مشاركت كردندى و رأى بديدندى كه ايشان بدان استصواب اولى بودند در حال در آن كار 

توقف و مع هذا هيچ خللى و خصومتى ميان امت حادث نشده بود تا گويند كه جهت دفع و اطفاى نائره  خوض كردند بى

ت هيچ چيز ديگر نبود الّا كه فرصت نگاهداشتند كه اگر بنو هاشم از فتنه را مسارعت كردند، پس غرض از اين مسارع

 فارغ شوند شايد كه مانع شوند و ملك دنيا از دست ما برود. پيامبركار 

 1«كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه»و به آخر عمر گفت در تأكيد اين كار 

 انديشه كه خدا مسلمانان را از شر آن نگهدارد پس هر كه عود كند به مثل آن بكشيدش. كارى بود بىبيعت ابو بكر  «1»

تر گويند كه اختيار امام با علماء است پس اختيار ابو بكر ابو عبيده جراح كرد و اختيار عمر ابو بكر و  و از اين عجب

 بودند پس شرائط اختيار حاصل نشد آنجا.كس از علماء حاضر ن اختيار عثمان عبد الرحمن عوف كرد و هيچ

( 9استحقاق و اهليت آن نداشت كه نه ) استحقاق آن نداشت كه نماز به جماعت بكند و پيامبرو عجبتر كه در حال حيات 

مستحق امامت  پيامبراو را معزول كرد، بعد از مرگ  پيامبرآيه سوره برائت به اهل موسم رساند و در هر دو صورت 

 عجب وقاحتى دارند. عالميان شد

يعنى برگزينيد امامان خود را ايشانند  «1» 2 فرمود كه: اختاروا وليكم فانهم وقودكم الى اللّه پيامبرمسأله؟ گويند كه 

 كشندگان شما به سوى خدا.

 و همچنين فرمود كه: يؤمكم أقرؤكم، فقالوا له ان كانوا فى القراءة سواء، قال:

 ترين ايشان. ترين شما پس گفتند اگر در قرائت برابر باشند گفت پس فقيه ا را قارى. امامت كند شم«2» 3 فافقههم

تر بود از وى در احكام دينى و  حافظ قرآن بود و ابو بكر نبود و على فقيه با اين جمله روايت خويش دانند كه على 

مامت نماز و غير آن نقيض حديث حل مشكالت مفتى جمله صحابه بودى و با اين حال ابو بكر را مقدم كردند براى ا

 مروى به قول ايشان.

فرمود كه: ان اللّه امر  پيامبرو  جمله درهاى صحابه كه در مسجد بود گرفته بود الّا از آن على  پيامبرو دانند كه 

طهرا ال يجنب فيه  موسى ان يتخذه بيتا طهرا ال يجنب فيه اال هو و هارون و ابناه شبر و شبير و ان اللّه امرنى ان اتخذ بيتا

 .«3»  4اال انا و على و الحسن و الحسين

                                                 
1
 با اندكى تفاوت 274/ 20به نقل كتب اهل سنت و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  443/ 30بحار االنوار .  
2
 را پيدا نكرديم سند اين روايت.  
3
 سند اين روايت را پيدا نكرديم.  
4
 به نقل مناقب ابن مغازى با اندكى اختالف 278اسرار االمامة .  
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به درستى كه خداى امر كرد مر موسى را كه بگيرد خانه پاك جنب نشود در او غير او و هارون و دو پسران شبر و شبير 

انم كه و به درستى كه او امر كرد مرا كه بگيرم خانه پاكى كه جنب نشود در او مگر من و على و حسن و حسين ند

 ندانستند و علم بدان حاصل نبود.« أبا»تقديم بر على به چه فضل بود مر او را و چون از او پرسيدند و از عمر نيز معنى 

و ابو بكر بود كه گفت: وليتكم و لست بخيركم اقيلونى اقيلونى و لست بخيركم فان استقمت فاتبعونى و ان اعوجت 

با  «4»1  ضبى فاذا رأيتمونى مغضبا؛ فتجنبونى ال اوثر فى اشعاركم و ابشاركمفقومونى و ان لى شيطانا يعترينى عند غ

كافه  را كه مبسوط اليد بر قلت علم ضعف فهم و نقصان علم فقه در دين او را بر عالميان حاكم كردند و مثل على 

ردا على اللّه و على »خير كردند و زهد و طهارت او شناختند و تأ پيامبرخلق بود گذاشتند و هم كثرت علم و قرابت او با 

( و به تحقيق كه برانگيزيم ما براى جهنم 178)اعراف   وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حيث قال:« رسوله

 بسيارى از جن و انس را.

ايم به سبب قرابت و هجرت با  تند ما اولىمهاجر گف  پيامبرايم به امامت به سبب نصرت  مسأله؟ انصار گفتند ما اولى

 و نگفتند كه على هم از انصار بود و هم مهاجر و هم قرشى و هم هاشمى. پيامبر

گفت: ان المهاجرين لحاجوا االنصار بقرب قريش من رسول اللّه فان كانت حجتهم ثابتة فقد كنت اذن احق بها  على 

 .«1»  2النى اقرب منهم

پس اگر حجت ايشان ثابت است  كه حجت آوردند ب انصار با آنكه قريش نزديكند به پيغمبر  به درستى كه مهاجران

پس به تحقيق من سزاوارترم با آن زيرا كه من نزديكتر ايشانم و چون بشنيد كه بر ابو بكر بيعت كردند اين دو بيت 

 بگفت.

  فان كنت بالشورى ملكت امورهم
 

  فكيف بهذا و المشيرون غيب

  ت بالقربى حججت خصومهمفان كن
 

  فغيرك اولى بالنبى و اقرب

. گفت وا عجبا تكون الخالفة بالصحابة و ال پيامبرپرسيد كه به چه حجت غلبه كردند مهاجر بر انصار، گفتند بر صحبت 

هر دو شود و به صحبت و قرابت  گفت عجب حالى است آيا خالفت به صحبت ثابت مى «2» 3تكون بالصحابة و القرابة

 ثابت نشود.

                                                 
1
 110/ 17شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
3
 185قصار  437/ 18شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  



 321 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه »و ايشان گويند كه امامت ابو بكر براى استصواب اهل حل و عقد بود ليكن حديث 

 مكذب ايشان است زيرا كه آنچه فتنه بود از فكر و رأى صائب بود.« المسلمين شرها

و بيشتر انصار حاضر نبودند، و آنجا ابو بكر و عمر و  مسأله؟ دعوى اجماع كنند امامت ابو بكر را و به اتفاق بنو هاشم

عثمان و عبد الرحمن بن عوف و خالد بن وليد و سعد بن ابى وقاص قريشى و سعيد بن عاص قريشى و سالم بن حذيفة 

 و چند مجهول النسب ديگر بود هم قريشى بيش از اين ده تن نبودند و همين قدر را اجماع دانند. «3» 1 دعى

نيست كه در حصار كردن عثمان جمله مدنيان و مهاجر و قبايل عرب و اهل امصار محاصر او بودند و غالمان  و خالفى

او تا او را بكشتند و سه روز در خانه افتاده بود كه هيچ حرمتى و استعظامى نكردند و نگذاشتند كه در گورستان 

پس معلوم شد كه هيچ كس بر آن انكارى نكرد اين  مسلمانان دفن كنند بلكه به گورستان ذميان حش كوكب دفن كردند

 تر بود پس معلوم شد كه اجماع ايشان ممكن است بر باطل بود و ظلم و غصب حقوق مسلمانان. معنى به اجماع اليق

بكر ابو  پيامبراو را به خيبر فرستاد و همچنين عمر را منهزم بازآمدند و ايشان امير لشكر بودند، و نيز  پيامبرو عجب كه 

را با لشكر به وادى فرستاد كه نزديك مدينه بود كه لشكر جمع شده بودند تا شبيخون آورند به مدينه و منهزم بازآمدند 

 يعنى ابو بكر با لشكر.

چون كفايت و عقل آن نبود كه يك كار به كفايت كنند از خدا و رسول چگونه شايد كه او را بر عالميان حاكم گردانند 

او برفت و آن مالعين را منهزم و متفرق گردانيد و شر ايشان از جمله مسلمانان كفايت كرد پس بعد از  و على 

 شخصى بدين صفت به تقديم اولى بود.

  * باب شانزدهم* صفات امام

گويند امام را به جمله احكام شرع جاهل بودن روا نبود اما شايد كه به بعضى جاهل بود و به آنچه نداند به امت رجوع 

عجب! كه چون با امت رجوع كند چه فرق باشد ميان آنكه به بعضى جاهل بود يا به جمله و مع هذا امام محتاج بود  كند

 به رعيت و رعيت محتاج بود به امام و اين دور باشد و مناقضه صريح.

مورهم و هو يعلم من تولى شيئا من امور المسلمين فولى رجال شيئا من ا» پيامبرو از جمله عجائب كه روايت كنند از 

 .«1»2  مكان رجل اعلم منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنين

                                                 
1
 باشد كسى كه غير پدرش مدعى او مى دعىّ: متهم در نسب و.  
2
 405/ 9مجمع الزوائد هيثمى بنا به نقل الغدير .  
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هر كه متولى شود چيزى از امور مسلمانان را پس حاكم گرداند مردى را چيزى از كار ايشان و او داند كه مردى از او 

د بر خلق بايد كه حكم و عالمتر هست پس به تحقيق خيانت كرده به خدا و رسول و مؤمنان، يعنى هر كه حاكم شو

 رياست به عالمترين دهد.

عالمتر كس نبود هرگز واليتى به او ندادند و او را بر كارى از توليت رجوع  و با اين همه خلفا دانستند كه از على 

كه و مؤمنان از آن كه، ترسيدند كه مردم عالم بدانند  .نكردند پس اين عين خيانت بود از ايشان با خداى و رسول 

اين مرد اولى است پس اگر مسأله مشكل شدى به او رجوع كردندى اما حاشا و كال كه امير المؤمنين خود نيابت ايشان 

 قبول نكرد هرگز ليكن خيانت ايشان در دين شد.

جمله علم ندانست و عصمت او را انكار كنند و مع هذا گويند امت جمله  مسأله؟ بر ما انكار كنند و گويند كه على 

علوم دينى دانند و مفرع خلق باشند و معصوم باشند و برعلى اين معنى روا ندارند و هر چه بر ما انكار كنند بر ايشان 

( يعنى آيا گردانيدند 4)ص  أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً وارد شد به امت و حال ايشان چون حال قريش است چنان كه گفتند:

 خدايان را يك خدا.

  1در حق عايشه گفت: خذوا ثلث دينكم عن عائشة، ال بل خذوا ثلثى دينكم عن عائشة پيامبرايت كنند كه مسأله؟ رو

. بگيريد يك بخش از سه بخش دين خود را از عايشه نه بلكه بگيريد دو بخشى از سه بخش را از عايشه. در حق «1»

 بود عجب است. پيامبرلم كه در مدينه ع عايشه اين علوم عجب نيست و استعظام و در حق على 

و عجبتر كه جاحظ فاسق گويد كه در جمله علوم شروع كرد از لغت و نحو و صرف و فقه و كالم و اصول الفقه و 

رياضيات و منطقيان و طبيعيات و الهيات و امثال آن زيرا كه او عداوت امير المؤمنين و عداوت اهل بيت او ظاهر كرده 

 .2فرمود: انا مدينة العلم و على بابها پيامبرو چند جاى ايراد كرد كه  و اهل بيت على  و كتابها ساخته و بر نقض على

. يعنى على با حق است و حق با على «3» 3و همچنين گفت: على مع الحق و الحق مع على اللهم ادر الحق معه حيثما دار

 خدايا حق را با او دار هركجا كه باشد.

بود و عمر با جاه خالفت دائما محتاج او  تر است و عبد اللّه عباس از تالمذه على  و به اتفاق على از ايشان عالم

جائى كه شاگرد او غواص باشد استاد بدين مرتبه اولى، و او با على گفتى مرة بعد مرة « غص يا غواص»بودى و گفتى 

 .«4» 4«لو ال على لهلك عمر»

                                                 
1
 162/ 3صراط المستقيم .  
2
 313و  42/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 238/ 2 بنا به نقل موسوعه امام على  81الجمل شيخ مفيد .  
4
 130/ 6و الغدير  405و  403/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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ستحق ثواب نبودى كه مجبور بودى و اگر به فعل او بودى يمكن مسأله؟ گويند كه اگر على معصوم بودى از فعل خدا م

 كه غير او نيز بودى و مساوات الزم آمدى ميان على و غير او.

بگويند   پيامبررا معصوم دانند هر چه ايشان به  پيامبركه ايشان  پيامبرالجواب، اين سخن باطل است به عصمت 

 جواب ما باشد به عينه.

چون هر يكى از بندگان كافر باشند مجموع كافر باشند و مع هذا گويند كه آحاد امت جائز و عجب! كه گويند كه 

اجتماع ايشان به كفر و اين نيست الّا محض عناد چون  الخطااند و مجموعه معصوم چه فرق است ميان آحاد به جواز و

اند بايد كه مجموع ايشان همچنان  يك قطره آب تر است بايد كه چون مجموع قطرات نيز تر باشد چون آحاد رنج سياه

باشند در صورت بسائط حكم جز و كل يكى باشد به خالف مركب چون آحاد امت جائز الخطااند بايد كه مجموع همچنان 

باشد و محتاج به امام چون آحاد و چون جواز خطا در كل قديم است بايد كه محتاج بود به امامى معصومى يا امام ديگر 

 تا ادا به تسلسل كند.و امام به امام 

و بر اصل ايشان اين خبر متواتر نيست زيرا  «1» 1«ال تجتمع امتى على ضالل»و تمسك كند به صحت اجماع به حديث 

كند به صحت آن پس از اخبار آحاد بود پس قول بعضى امت دليل بود بر عصمت جمله امت  كه سامع را ايجاب علم نمى

 ند.و اين به زعم خصم جائز الخطا باش

دانند كه خالف در قول جمله امت متضمن خالف بود در قول بعضى امت جمله امت تخطئه هر يكى بود از ايشان  و نمى

 يمكن كه قول اين راوى واحد خطا بود و دروغ پس اجماع ايشان به دروغ بود.

بود بر وى وثوق نبود در حفظ و گويند كه امام ظاهر الفسق نشايد اما شايد كه به باطن فاسق باشد كه اگر ظاهر الفسق 

 مال مسلمانان و دماء و فروج ايشان، و گويند اگر در باطن كافر بود هم شايد.

و عجب كه ظاهر الفسوق امام بودن مرخص نيست و باطن الكفر مرخص است پس بنابراين شايد كه ائمه ايشان جمله به 

 م كافر روا بود.باطن كافر بوده باشند و چون تقدم فاسق روا نيست چگونه تقد

مسأله؟ گويند كه تقديم مفضول بر فاضل رواست و اين را عقالء قبيح دانند نبينى كه اگر عمر و عاص و ابو جهل را بر 

محمد مقدم گردانند نزد عقالء اين قبيح بود غرض ايشان از اين مخالفت با عقل و شرع آن بود كه على اعلم و اشجع و 

 «2»  2ازهد و اكمل و اعمل و اخوض

                                                 
1
 1303/ 2نن ابن ماجه س.  
2
 اخوض: فرو رفتن در آب، خود را در مهالك انداختن.  
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و ابو بكر از اين هيچ نبود و مع هذا مقدم كردند با آن كه امت را به وى تعلقى و  در كار جهاد و انصر دين خدا بود.

اعلى المراتب كه آن  نسبتى نبود بايستى كه رعيت بودى راعى كردند و آن كه استحقاق تقدم داشت رعيت كردند و

 كردند و او را تابع جهالى گردانيدند. امامت بود از او منع كردند و امر و نهى او رد

را با امت و رعيت سپرده و موسى را به بنى اسرائيل و  پيامبرمثال اين چنان است كه معلم را به كودكان سپرده و 

 گان را به غالمان و اين جمله قبيح است. خواجه

 گفت: استغاثه كردى و تظلم به درگاه بارى تعالى آوردى آنجا كه و امير المؤمنين 

اللهم انى أستعيذ بك على قريش. فانهم قطعوا رحمى و كفوا انائى، و اجتمعوا على منازعتى، و حقا انى كنت اولى به من 

 .«1»1 غيرى، و قالوا الّا ان فى الحق ان يمنعك فاصبر مغموما اومت متأسفا

ن بازداشتند و جمع شدند بر منازعه من و اند و ظرف م برم به تو بر قريش كه ايشان قطع رحم من كرده خدايا من پناه مى

حقا كه من بودم اولى به اين كار از غير من و گفتند پس صبر كن به غم و اندوه يا بمير به تأسف، و عذر آوردند كه 

اگر فاضل را مقدم كردندى حقد و حسد او در خاطرها بود مردم جمله مرتد شدندى به سبب حفظ اسالم مردم و حفظ 

 ضول را مقدم كردند.صالح رعيت مف

زيرا كه نزد  پيامبرجواب، اين باطل است به رسالت پس بايستى كه حق تعالى تكليف بندگان نكردى به مطاوعت امر 

ترين عالميان را به خلق فرستاد  خلق عناد پيشه كردندى و كافر و مرتد شدندى و مع هذا خداى تعالى فاضل پيامبرارسال 

دى مردم جمله فارغ البال و مؤمن بودندى و همچنين حال عقل اگر خلق همه ديوانه و همچنين حال اگر تكليف نبو

 بودندى تكليف نبودى و جمله خلق از اهل جنت بودندى.

جواب آخر، تابع اين فاضل بايد شد و انقياد و امتثال امر و نهى او كردن و شر و شور و خبث و نفاق ترك كردن با خدا 

اد و فساد الزم نيايد نبينى كه موسى هارون را در حال غيبت اختيار كرد به خالفت امت خود و مؤمنان تا ارتد پيامبرو 

 پرست شوند و نيز هارون كه افضل بود نه يكى از بنى اسرائيل. با آن كه او دانست كه بنى اسرائيل مرتد و گوساله

ن از ميان ما نرود واجب بود كه او را از ميان و به زعم خصم بايد كه اگر امت گويند كه بر ايمان ثبات نكنيم تا اين مؤم

بود و  پيامبرخلق بيرون كنند چنان كه عثمان ابو ذر غفارى را از ميان صحابه براى تسلى نفس خود بيرون كرد كه حبيب 

 «.نعوذ باللّه من هذه الضاللة»تا خلق مرتد نشود  را بازخواند پيامبرطريد 

  لو سلموا لوالة االمر امرهم
 

  بينهم فى االرض سيفان يأسل

                                                 
1
 اللهم انى استعديك 607/ 29و بحار االنوار  217نهج البالغه خطبه .  
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مسأله؟ ايشان دانند كه به سبب تقديم ابو بكر اهل يمامه انكار كردند در امامت او تا بدان حد رسيد كه ابو بكر گفت 

ريزى عظيم شد و ايشان خلقى را به اسيرى آوردند و گفتند اين  ايشان مرتد شدند و خالد بن وليد را بفرستاد و خون

 و اين ارتداد به سبب تقدم ابو بكر بود.جمله غنيمت است 

و همچنين در روز توليت ابو بكر مر عمر را مردم فرياد برآوردند و گفتند اختيار او مكن او مرد فظ غليظ است اكنون 

كه او رعيت است ما طاقت او نداريم از خدا بترس و او را بر ما مسلط كن، ابو بكر در خشم شد و گفت مرا به خدا 

 كند. كند و كراهيت بعضى امت بر على اقتضاى تأخير مى يد اين عجب كه تقديم اين هر دو اقتضا تأخير نمىترسان مى

( 248)بقره   أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ و همچنين قوم طالوت گفتند:

ملك بر ما و ما سزاوارتريم به ملك از او و نيست او را فراخى در مال، و ايشان طالوت را به تقديم كاره  كجاست او را

دانست به رأى و علم و قوت و شجاعت او را مقدم كرد كما  بودند حق تعالى چون او را كاره نبود و اليق اين كار مى

( به درستى كه خداى برگزيده او را بر شما زيادتى 248)بقره   طَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِإِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْ قال:

 داد در علم و جسم.

اند كه على افضل بود و فاضل به قول خدا عظيم القدر و المحل و رفيع الشأن باشد و نقيصه  مسأله؟ عالمان ايشان معترف

ر ابو بكر خروج كند او را كافر و مرتد دانند و كسى كه در امامت شاك بود و ذم او حرام باشد با اين قول كه هر كه ب

 همچنين چنانكه ابو الحسن اشعرى در كتاب مقاالت الفرق نص كرده است.

و همچنين خون او را حالل دانند و عذرى نخواهند براى آن طائفه و آنان كه بر افضل كه على است خروج كردند عذرها 

ات كنند بر آنكه ايشان مصيب بودند و توبه كردند؛ بلى توبه كردند ليكن در دوزخ كما قال اللّه انگيزد و اقامت بين

( يعنى معترف شديم به گناه خود پس آيا راهى باشد ما را به 11)مؤمن   خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ  فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى تعالى:

( خارج گردان كه عمل صالح كنيم به غير آنچه در دنيا 34)فاطر   حاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُأَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِ خروج و قال:

 كرديم. مى

و زبير و حسان ثابت و محمد   و گويند محاربان على با او در بهشت خواهند بود و از اعادى على عايشه بود و طلحه

بى وقاص و اين طائفه را اهل بهشت دانند و بدان فعالت يعنى قصد مسلمه و اسامة بن زيد و عبد اللّه عمر و سعد بن ا

 قتل على و اوالد او عليهم السّالم ايشان را مصيب دانند.

عجب كه شك در كار مفضول موجب كفر است و اباحت خون فاضل و شك در كار فاضل و حرب با او شرع است و 

 اال لعنة اللّه على القوم الظالمين. «فاعتبروا يا اولى االبصار، من خرافات االشرار»صواب 

 * باب هفدهم* امامت ابو بكر در حال حیات رسول اکرم )ص(
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اشتداد يافت و در وقت نماز قوت بيرون آمدن   پيامبرگويند بعضى از مخالفان كه عايشه گفت كه چون مرض 

رسيد بيرون  پيامبرفت آواز او به گوش نداشت فرمود ابو بكر را بگويند تا امامت كند ابو بكر چون تكبيرة االحرام گ

كشيد تا به مسجد  رفت دستى بر دوش على انداخته و دستى ديگر بر دوش فضل بن عباس و پاهاى مبارك به زمين مى

 رسيد ابو بكر را از محراب دور كرد و خود امامت فرمود.

 ت جلى:و بعضى گويند ابو بكر امامت نمود و روا نبود او را نماز كردن به چند حج

( اى آنان كه ايمان آورديد 1)حجرات   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اول، آنكه خداى تعالى فرمود:

 او، پس اگر او تقدم كرده باشد به خالف قول تعالى بوده باشد. پيامبرمقدم نشويد در پيش خدا و 

( يعنى بلند مگردانيد آوازهاى خود را باالى 2)حجرات   ا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِال تَرْفَعُو دوم،

باشد ناچار اين معنى از او صادر شود و خالف قول  پيامبرآواز پيغمبر و با او به بانگ بلند سخن مكنيد، چون او امام 

 يد كه نماز بامداد بود.خدا كفر بود و مخالف گو

( و اگر صبر كردند تا وقتى كه تو به سوى ايشان 5)حجرات   وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ سوم،

ردن پس در آن صدد بود كه بيرون تواند آمد واجب بود كه او را صبر ك پيامبربيرون آمدى ايشان را بهتر بودى، چون 

 خالف قول خدا كرده باشد.

. نماز جايز است در پس هر نيكوكار و بدكارى و «1» 1فرمود: ان الصالة جائزة خلف البر و الفاجر پيامبرروايت كنند كه 

مع هذا گويند امامت عام بر فاجر جائز نيست و در امامت عام داخل بود امامت نماز نيز پس به نسبت با امامت نماز فاجر 

بنابراين، اين نيك شخص هم فاجر بود و هم غير فاجر و به ضرورت هر كه امامت عام دارد او را شايد كه نماز به شايد 

 جماعت نكند.

كرد با جماعت در مسجد در مرض موت برخاست و  رسيد كه نماز مى پيامبرعايشه گويند كه چون آواز ابو بكر به سمع 

 پيامبركشيد تا به مسجد رسيد و در پيش رفت و نماز كرد، پس چون  ن مىدست بر دوش على و فضل نهاد و پاها بر زمي

نماز به سر گرفت و بر او هيچ  پيامبراو را در آخر عمر از امامت نماز عزل كرد امامت او عام نيست و ندانند كه چون 

 التفاتى نكرد دليل است كه نماز او و جمعى كه با او اقتدا كرده در موقف قبول نيست.

بود و الّا او را عزل نكردى پس تقدم او از عايشه بود كه  پيامبراجازت  كند بر آنكه امامت او بى ل عايشه داللت مىو قو

 بالل را فرستاده بود به پدر و او را بدان كار داشته.

                                                 
1
 با اختالف 159/ 7الغدير .  
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د نماز شام دير رفته بود تا ميان ايشان صلح ده پيامبرمسأله، ايشان روايت كنند كه ميان دو قبيله از انصار خصومتى بود 

درآمد و اقتدا به عبد الرحمن كرد چون سالم بازداد مردم  پيامبرشده بود، امت عبد الرحمن بن عوف را مقدم كرده بودند 

 در پس امت نماز كند. پيامبرابا كردند كه چگونه شايد كه 

مبرى از پيغمبران مگر آنكه نماز ميرد هيچ پيغ فرمود: ما يموت نبى من انبياء حتى يصل خلف رجل من امته، نمى پيامبر

 كند در پس مردى از امت خود.

اگر اين روايت صدق است عبد الرحمن به امامت و خالفت از ابو بكر اولى باشد زيرا كه به اتفاق ايشان اينجا عبد 

و را قطع كرد. آنجا الرحمن را عزل نكرد و در نماز اقتدا به او كرده تمام نمود و اينجا اقتدا به ابو بكر نكرد و نماز ا

بود و ابو  پيامبر. به زعم ايشان عبد الرحمن مرضى پيامبربود و اينجا اختيار عايشه و عزل  پيامبراجماع امت و رضاى 

 كدام. بود و امت و ابو بكر در آن وقت هيچ پيامبربكر براى اين نماز متنازع فيها و عبد الرحمن امام 

 صحابه كردى و اين دليل امامت ايشان است.مسأله، اگر خصم گويد كه على تعظيم 

جواب، ظاهر است كه حسن و حسين عليهما السّالم و محمد حنفيه و عبد اللّه عباس و عبد اللّه جعفر و جابر بن عبد اللّه 

 انصارى رضى اللّه عنهم و غير ايشان تعظيم معاويه كردندى جهت تقيه و اين معنى دال نيست بر امامت معاويه حال على

 همچنين بود با ايشان. 

كرد چنانكه نوافل  شد رها مى چون نوبت به على رسيد به قول او بسيارى از احكام ايشان تغيير كرد و آنچه مقدور نمى

رمضان را به جماعت كردن مانع شد به جمع فغان برآوردند و تشنيع آغاز كردند و به آواز بلند گفتند كه )وا عمراه نهينا 

 عت را سنت شمردند.عن سنة عمر( بد

. يعنى اگر پايهاى من محكم گردد تغيير دهم كارهاى بسيار «1»1 گفت: لو تشبثت قدماى لغيرت امورا كثيرة و على 

و همچنين گفت: فان يتحرمنا محن البلوى احملهم من الحق محضة، و ان يكن االخرى فال يذهب نفسك عليهم حسرات  را.

. اگر درگذرد از ما بر محنتهاى بالها بر نشانم ايشان را بر محض حق و اگر نباشد «2»  2و ال تأس على القوم الفاسقين

 شود كه او متمكن نبود از انفاذ حكم. بايد نرود از نفس تو حسرتها بر ايشان از اين اخبار معلوم مى

جلست عليها، لحكمت  گفت: و اللّه لو ثنيت لى الوسادة و تر از اين روايت خاص و عام است كه على  و دليل روشن

بين اهل التورية بتوراتهم، و بين اهل االنجيل بانجيلهم و بين اهل الزبور بزبورهم، و بين اهل الفرقان بفرقانهم، حتى يزهد 

 .«3» 3 كل اهل الكتاب من هذا الكتب، و يقول يا رب ان عليا قضى فى هذا بقضائك

                                                 
1
 با اختالف 272نهج البالغه قصال .  
2
 لوى... فان ترتفع عنا و عنهم محن الب 162نهج البالغه خطبه .  
3
 47/ 2و مناقب ابن شهر آشوب  442/ 20و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  35/ 1ارشاد مفيد .  
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هرآينه حكم كنم در ميان اهل تورية بتورية ايشان و در ميان اهل گفت به خدا كه اگر بالش بنهند و من بر آن بنشينم 

انجيل به انجيل ايشان و در ميان اهل زبور به زبور ايشان و ميان اهل فرقان به فرقان ايشان تا زاهد شود اهل هر كتابى از 

م شد كه او بر تنفيذ احكام اين كتب و گفت پروردگارا به درستى كه على حكم كرد در اين باب به حكم تو از اينجا معلو

اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة او اموت كما »شرعيه متمكن نبود بدين سبب به نواب و قضاة گفتى 

 .«4» 1«مات اصحابى

ا مسأله، تقيه بر امام روا ندارند گويند حرام و حالل و خطا و صواب و امر و نهى به امام بدانند بدين سبب تقيه بر او رو

 نبود و مع هذا قول امام در اين جمله حجت دانند.

مسأله، گويند كه ائمه صفوت اخيارند و طائفه ابرار و تقيه بر ايشان جائز بود چون اسباب آن عارض شود و اجماع امت 

 حجة و امت معصوم چون امام پيش ما پس هر چه ايشان به جواب اين بگويند جواب ما همان باشد و مع هذا دانند كه

( و 20)شعراء   فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ تقيه كرد در زمان رفتن به شعب و در غار شد و فرار موسى تقيه بود:  پيامبر

 (.19)قصص   فَاخْرُجْ إِنِّی لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ قال تعالى:

( 6)كافرون   لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِیَ دِينِ (257)بقره   لدِّينِال إِكْراهَ فِی ا و انبياء هر يكى به قدر خويش تقيه كردند قوله تعالى:

 عين تقيه است، و صلح در عام حديبيه بود.

 ها * باب هیجدهم* نكته

 2آمد ( در شأن على 18)حديد   وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ عبد اللّه عباس روايت كند كه آيه:

على، آنكه آمد به صدق « صدق به»( محمد و 34)زمر   وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ . مجاهد از پدرش روايت كند كه:«1»

 .«2»  3محمد است و آنكه تصديق او كرد على است

الصديقون ثلثة حبيب ابن مرى النجار و هو مؤمن من »و همچنين عبد اللّه عباس روايت كرد بدين اتفاق است كه 

 بنابراين آيات و اخبار صديق على است. «3» 4«حواريين، و حزقيل آل فرعون، و على بن أبی طالب و هو افضلهمال

. زمين فرش «4» 5فرمود: ما اقلت الغبراء و ال اضلت الخضراء على ذى لهجة من ابى ذر پيامبرو اجماع محدثان است كه 

 ابى ذر.تر از  نشد و آسمان سايه نينداخت بر خداوند لهجه صدق

                                                 
1
 تفاوت آمده است با اندكى 97/ 19، و در الغارات و شرح نهج البالغه 238/ 14شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 777/ 8 و مجمع البيان 294/ 6و نور الثقلين  542/ 6تفسير برهان .  
3
 277/ 7و نور الثقلين  452/ 7تفسير برهان .  
4
 152/ 6به نقل كنز العمال  98/ 2فضائل الخمسة .  
5
 364 -362/ 8الغدير .  
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و عجب كه با اين اتفاق او را صديق نگويند و ابو بكر را صديق گويند و عادت باشد ايشان را كه هر كه با على محبتى 

 دارد او را بد گويند و روايت و حكايت او را مسموع ندانند.

ود و قاضى و عالم نبود و ابو بكر را خليفه كند او را خليفه رسول اللّه گويند پس اگر كسى امين نب پيامبرآنكه  و بى

 شايد خواندن. پيامبرعالم و  رسول نبود بايد كه به مذهب ايشان او را امين و قاضى و پيامبر

رفت فرمود: يا على ان المدينة ال تصلح االبى او بك و گفت: اما ترضى ان تكون منى به  چون به تبوك مى  پيامبرو 

 .«1»  1منزلة هارون من موسى الّا انه ال نبى بعدى

اى على مدينه به صالح نيست مگر به من يا به تو و گفت آيا راضى نيستى كه باشى از من به منزله هارون از موسى 

 مگر آنكه بعد از من پيغمبرى نيست، و در اين حديث ايشان هيچ خالف نكنند و مع هذا خليفه نبود.

معنى و  «2» 2 لها فى حياته و عقدها آلخر بعد وفاتههو يستقي»بسيارى تعجب كردى از كار ابو بكر و گفتى  و على 

عجب كه او در حيوة خود اظهار پشيمانى و ندامت كردى از كار خالفت و در وفات به ديگرى رجوع « أثقاال مع اثقالهم

 كردى معنى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيمة، تا بردارند و بالهاى ايشان را به تمام و كمال در روز قيامت.

اسامة بن زيد را بر ايشان امير كرد و او را معزول ناكرده متوفى شده و او را امير رسول اللّه  پيامبرتر كه  و عجب

 نگويند.

ايد. ابو بكر و عمر به  روزى اسامه بر ايشان خشم گرفت و گفت رسول خدا مرا بر تو و عمر امير كرد شما رعيت من

 امه را دائما امير خواندندى ايشان.خانه او رفتند و او را راضى كردند و اس

اين فرق كننده امت است كه فرق كند ميان حق  «3» 3«در حق على گفت: هذا فاروق امتى يفرق الحق و الباطل پيامبرو 

 و باطل.

. دوستى او «4» 4در حق على فرمود كه: محبته على طيب الوالده، و بغضه على خبث المولد پيامبرو روايت آمد كه 

 اكى والدت است و دشمنى او نشانه ناپاكى مولود است.نشانه پ

فرمود: ما كنا نعرف المنافقين الّا بتكذيبهم اللّه و رسوله و التخلف عن الصالة  پيامبرو روايت كنند از حديث صحيح كه 

 .«5»  5الخمس، و البغض لعلى بن ابى طالب

                                                 
1
 3347و مستدرك الصحيحين كتاب التفسير ح  156/ 1ارشاد مفيد .  
2
 «.شقشقيه» 3نهج البالغه خطبه .  
3
 116/ 2فضائل الخمسة  بنا به نقل 102/ 9مجمع الزوائد هيثمى .  
4
 سند اين روايت بدست نيامد.  
5
 البته قول ابو ذر است نه فرمايش پيامبر )ص(. 1835باب  4698مستدرك الصحيحين كتاب معرفة الصحابة ح .  
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گانه و بغض على بن ابى طالب و  بازماندن از نمازهاى پنجما نشناسيم منافقان را مگر به دروغ داشتن خدا و رسول او و 

منم صديق  «1»1 «انا الصديق االكبر، انا الفاروق االعظم»مع هذا على را فاروق نگويند، و آن حضرت بسيار فرمود 

 بزرگتر بلكه نام او بر عمر نهند.

و پيش ما آن دو دختر خواهر خديجه بودند از به زن كرد  پيامبرو عثمان را بذو النورين خوانند گويند كه او دو دختر 

را ابو السبطين  شوهر كه او را بو هاله نام، بعضى از ايشان گويند دختران خديجه بودند از شوهر ديگر و على 

 را به ام المؤمنين خواند ايشان عايشه را ام المؤمنين خوانند تنها زيرا كه ديگر پيامبرو خداى تعالى جمله زنان  خوانند.

زنان با على حرب نكردند حال آنكه خديجه اول زنى بود كه در اسالم آمد و چند هزار دينار از زر و جواهر در راه خدا 

 صرف كرد.

. سودى نكرد مرا مالى چون مال خديجه خدا «2»2 گفتى: ما نفعنى مال كمالها و رزقنى اللّه الولد منها  پيامبرو 

 زنى ديگر نكرد و دائما ذكر خديجه كردى. پيامبرمت او تا زنده بود روزى كرد مرا فرزندى از او براى حر

كرد عايشه مالمت كرد او را و گفت چند نام خديجه برى خداى تعالى تو را زن بهتر  روزى رسول خدا ذكر خديجه مى

تنی اذ طردنى الناس، و فرمود: كال و اللّه ما بدلت بها من هو خير منها صدقتنى اذ كذبنى الناس، و آو پيامبراز او داد. 

 .«3» 3اسعدتنى بمالها و رزقنى اللّه الولد منها و لم ارزق الولد من غيرها

گفت حاشا به خدا كه بدل نگرفتم بر او زنى را كه بهتر از او باشد تصديق من كرد وقتى كه مردم مرا به دروغ داشتند و 

به مال خود و روزى كرد مرا خداى فرزندى از او روزى  مرا جاى داد وقتى كه مردم مرا راه ندادند و يارى كرد مرا

 نكرد فرزند غير از او.

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ  كردند در شأن نازل شد: پيامبربا آنكه عايشه و حفصه اذاعت و افشاى سر 

 .«4» 4 ( و هو على بن ابى طالب4)تحريم   نَهُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِي

( باشد كه پروردگار او 5)تحريم   رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ  عَسى و همچنين فرمود:

پس از اين آيه مفهوم شد كه ايشان  اگر شما را طالق كند عوض دهد او را زنانى بهتر از شما همه مسلمه و مؤمنه

 مؤمنه و مسلمه نبودند و در ايشان ايمان و توبه نبود.

                                                 
1
 109/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 سند اين روايت بدست نيامد.  
3
 با اندكى اختالف 12و  8/ 16بحار االنوار .  
4
 238/ 3و الغدير  309/ 4قد الفريد ع.  
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. تو مقاتله كنى با على و ظالم باشى بر او، پس امتياز از «1»  1با عايشه فرمود: تقاتلين عليا و انت ظالمة له پيامبروقتى 

 عداوت امير المؤمنين و فاطمه. ميان زنان ديگر به ام المؤمنين براى اختصاص او نبود اال به

بود و به اتفاق عايشه و حفصه  پيامبرچنانكه معاويه را خال المؤمنين گويند به سبب ام حبيبه خواهر او من قبل االب زن 

از او بزرگترند و بهتر بودند پيش خصم و محمد بن ابى بكر و عبد اللّه بن عمر را خال المؤمنين نگويند به سبب آنكه 

 كشيد و با او مقاتله نمود. شمشير بر روى على معاويه 

. هرگاه ببيند معاويه را بر منبر من پس بكشيدش و بعد از اظهار «2» 2 گفت: اذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه پيامبرو 

به جواب  اسالم معاويه شش ماه و گويند پنج ماه زنده بود روز فتح معاويه گريخته بود و به يمن افتاده و آن بدبخت

اى نوشت و چيزهاى منكر  آيد و اسالم آورد نامه اى كه پدرش به او نوشته بود و استدعا نموده كه پيش محمد  نامه

 در آن نامه خود نوشته بود. پيامبرو تشنيع در حق 

ل كفر، و هم درخواست كه تا او بيامد و اظهار اسالم كرد و ابطا پيامبرو عباس بن عبد المطلب او را حمايت كرد، از 

عباس شفيع شد تا او را در ميان كاتبان وحى نشاندند، امير المؤمنين على و غير او نيز بيست و سه سال كاتب وحى 

 بودند امير المؤمنين را كاتب الوحى نگويند و معاويه كه پنج ماه در ميان آمد كاتب الوحى گويند.

بود و معاويه مدت عمر خود سخره و  على   پيامبرنزد  ترين و كاتبان وحى چهارده تن بودند بزرگترين و مقرب

 افسوس به شرع داشتى.

وَ لكِنْ  و عجب كه به مجرد كتابت چه فضيلت باشد عبد اللّه ابى سرح كاتب وحى بود مرتد شد و در حق او نازل شد:

( و ليكن كسى كه روشن شد به كفر سينه او 108)نحل   بٌ عَظِيمٌمَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذا

 پس بر اوست غضب از پيش خداى و مر او راست عذاب بزرگى.

و همچنين نصرانيى كاتب وحى بود مرتد شد و چون به دوزخ رسيد خاك او را قبول نكرد سه كرت او را در گور كردند 

يافتند ترسايان گفتند اين صنعت محمد و اصحاب اوست آخر  ر صحرا مىرفتند آن لعين را د چون بامداد به سر خاك مى

كنند بلكه از شومى ارتداد اوست او را ديگر دفن نكردند و گذاشتند تا  و اصحاب او نمى پيامبرايشان را يقين شد كه 

 سباع بخوردند، و معاويه نيز يكى از ايشان بود.

                                                 
1
 238/ 3و الغدير  309/ 4عقد الفريد .  
2
 119/ 15شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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رفتم  پيامبر. عبد اللّه عمر گويد كه من به خدمت «1»1  غير ملتى گفت: يموت معاويه على پيامبرو روايت است كه 

برآيد بر شما از اين كو مردى از اهل آتش پس  «2»2 فرمود: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من اهل النار فطلع معاوية

 معاويه برآمد.

گفت:  پيامبرود و بيرون برد برخاست و دست پدرش ابو سفيان گرفت كه كور شده ب پيامبرو روزى معاويه از مجلس 

 . لعنت كرده خداى كشنده و كشيده شده را.«3» 3لعن اللّه القائد و المقود

ساله و بيوحنا فرستاده بود و صليبى از او خواسته بود و براى  و مشهور است كه در حال مرگ مست بود به خمر هفت

 شفاى خويش در گردن افكنده و گوشت خوك خورده بود كه بمرد.

اگر در اين اخبار به شكى يقين بدان كه به روزى در جنگ صفين هفتاد صحابه را بكشت يكى از آنها عمار ياسر بود و 

آغشته شد ايمان  «5»5 . و گفت: يا عمار تقتلك الفئة الباغية«4»4  در حق او فرمود: خالط االيمان لحمه و دمه پيامبركه 

 لشكر بغى و گمراهى.كشد تو را  به گوشت او و خون او اى عمار مى

را  پيامبربر منابر و محافل و تبرى كردن از خاندان  و اويس قرنى نيز در آن روز شهيد شد و ناسزا گفتند بر على 

 سنت نهادند پس شخصى كه سنت چنين بنهد بيزارى كردن از او واجب بود.

على شمشير خداست بر دشمنان او و  «6»  6هگفت: على سيف اللّه على اعدائه، و رحمته ألوليائ در حق على  پيامبرو 

 .«1» 7 انا سيف اللّه على اعدائه و رحمته ألوليائه بر منبر گفت: رحمت خداست مر دوستان او را، و على 

و ابو بكر اين نام بر خالد نهاد آن روز كه خالد مالك بن نويره را بكشت و با زن او زنا نمود، و معلوم است علماء را كه 

زدند و رباعيه او بشكستند  پيامبرزه روز احد و قتل مؤمنان و انكسار لشكر اسالم آن روز و سنگها كه بر روى قتل حم

جمله به سبب خالد بود زيرا كه او با دويست مرد از لشكر كفر از طرف كوه درآمد و كمين بر مسلمانان بگشود و عبد 

چندين تن را شهيد كرد و هر وهنى كه حادث شد آن روز در اسالم و اللّه بن جبير را كه بر تيراندازان امير بود بكشت و 

به بنى خزيمه فرستاد تا  پيامبرجمله به سعى خالد بود و بعد از اسالم او را  پيامبرو در حال حيات  پيامبرنيز بعد از 

                                                 
1
 187/ 33بحار االنوار .  
2
 با اندكى اختالف 176/ 10الغدير .  
3
 با اندكى اختالف. 174/ 10الغدير .  
4
 .369/ 10الغدير .  
5
 ...و  237و  69/ 10الغدير .  
6
 سند اين روايت بدست نيامد.  
7
 135/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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ين سبب آنجا فتنه خيانت كرد و ميان و او بنى خزيمه عداوتى بود در جاهليت بد پيامبربستاند به  پيامبرصدقات 

 برانگيخت و بهانه برآورد و بسيارى مسلمانان را بكشت.

. پروردگارا من پناه به «2» 1بر منبر رفت و دستها برداشت و گفت: اللهم انى اعوذ و أبرأ اليك مما صنع خالد پيامبرو 

ان فرستاد و عذرها خواست و را بديد به ايش جويم از آنچه كرده خالد پس بزير آمد على  آورم و بيزارى مى تو مى

جبر  ديات مسلمانان كه به ظلم خالد كشته شده بودند بداد و خاطرهاى مسلمانان بدست آورد چون امير المؤمنين 

 با قضى غايت خرم شد. پيامبرخاطرهاى ايشان بكرد و به سر رضا آورد 

د را بكشت از مؤمنان از آن جمله مالك بن نويره و بعد از رسول ابو بكر خالد با بيمامه فرستاد تا دو هزار و دويست مر

 كرد به اجازت ابو بكر حق تعالى شر وى از او كفايت كرد. بود و قصد قتل امير المؤمنين 

و بعد از آنكه خالد مرد پسر او عبد الرحمن عداوت امير المؤمنين بر پيشانى خود نوشت و به مدد معاويه رفت و در 

 رد و دائما سب خاندان مصطفى كردى.حرب ك حرب صفين با على 

. «3»2  فرمود: من لقى اللّه و فى قلبه بغض لعلى بن ابى طالب لقى اللّه و هو يهودى پيامبرو عجب كه مخالف گويد كه 

هر كه مالقات كند با خداى و در دل او بغض على بن ابى طالب باشد مالقات كند خداى را و حال آنكه او يهودى باشد 

 عداوت اظهار كردى و او را سيف اللّه خوانند. ه خالد به اوو دانند ك

و عجب كه بنو حنيفه به منع زكاة از ابو بكر مستحق قتل و غارت شدند و نام مرتدى بر ايشان افتاد و خالد با ايشان آن 

 كرد كه شنيدى و خواندى.

اند و  ارت گاه سنيان است و ايشان مؤمنحرب كردند مستحق هيچ اذيتى نشدند و قبرهاى آنها زي و آنان كه با على 

 بنو حنيفه مستحق آن جمله به سبب منع زكاة از ابو بكر شدند.

به اتفاق  پيامبرو محارب  «1» 3 با على فرمود: يا على حربك حربى و سلمك سلمى پيامبرو هم ايشان روايت كنند كه 

 كافر باشد.

اجتهاد آحاد و اهواى خويش گويند و فتاواى علماى ايشان جمله جمله به قياس و  پيامبرتر كه دين و شريعت  و عجب

قياس و اجتهاد  اند و شيعه كه به نصوص از ائمه معصومين فتوى دهند و عمل كنند بى متضاد و ايشان اهل سنت و جماعت

 اهل سنت و جماعت نيستند.

 ملت را.خلق را با دعوت نخواند در زمان خالفت ايشان قوت دين و  مسأله، چرا على 

                                                 
1
 340 -337سبعة من السلف .  
2
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جواب، عباس پيش على آمد و گفت: يا بن اخى ابسط يدك حتى ابايعك، فيقول الناس عم رسول اللّه بايع ابن عمه فال 

عهد الى ان ال ادعوا احدا حتى يأتونى و ال اجرد سيفا حتى  ان رسول اللّه  يختلف عليك اثنان، فاجابه على 

 .«2»1 و مع هذا فلى برسول اللّه اسوة حسنةيبايعونى، فانما انا كالكعبة قصد و ال اقصد 

اى پسر برادر من دست خود بگستران تا من به تو بيعت كنم تا بگويند مردم كه عم رسول خداى بيعت كرد بر پسر عم او 

عهد گرفت از من كه من نخوانم   پيامبركه به درستى كه  اختالف نكنند بر تو دو كس پس جواب داد على 

زد من آيند و شمشير برهنه نكنم تا به من بيعت نكنند چه به درستى كه من كعبه مقصودم نه قصدكننده و كسى را تا به ن

با اين مرا به رسول اللّه پيروى نيكوست و نيز چون دانست كه قومى باغى شدند و دعوت اثرى نخواهد كرد الزم بود 

ل بر اين كه بعد از عثمان چون مدد يافت هم دعوت ترك آن چنانكه هارون كرد با قوم موسى يعنى بنى اسرائيل و دلي

عام الحديبيه با  پيامبرمسأله، اما آن چه از احكام ايشان تغيير نكرد به سبب عدم قدرت بود بدان، و نيز  كرد و هم حرب.

 مشركان صلح كرد و با ايشان خالف نكرد.

ى از ديوارهاى مدينه آورده تا مردم نگويند كه در روز قتل عثمان از خلق گريخته بود و پناه به بعض امير المؤمنين 

كرد گفتند اگر اجابت نكنى  اين كار رغبت دارد چون از عثمان فارغ شدند طلب او كردند و غلبه بسر او بردند او ابا مى

. تا «1»  2ترا بكشيم بدين عبارت فرمود: حتى اتى الحسنان و شققت اعطا فهم و قيل لى ان لم تجبنا الحقناك بابن عفان

حسنان بيامدند و ترسيدم از اعطاف ايشان و گفتند مرا كه اگر اجابت نكنى ترا هم به پسر عفان ملحق سازيم غرض كه 

 على الدوام بر خوف بودى تا به روز مرگ.

 اصبت و»كدام با يكديگر مانند نبودند تا روزى حكم كرد مردى با او گفت  مسأله؟ عمر در قضيه چند حكم كرد كه هيچ

و ما يدريك اننى اصبت فو اللّه ما يدرى عمر اصاب »صواب گفتى به خداى اى امير، عمر گفت « اللّه يا امير المؤمنين

 داند كه صواب گفته يا خطا. به چه دانستى كه من صواب گفتم بخدا كه عمر خود نمى «2»3 «ام اخطأ

دارم از خداى كه خالف كنم با ابا بكر، با اين  من شرم مى. يعنى «3» 4و عمر گفت: انا استحيى من اللّه ان اخالف ابا بكر

جمله عمر گفته بود كالله ورثه باشند جز اوالد و ابوين و ابو بكر در آن خالف كرد و صد قضيه در حد بگفت و در اهل 

ا كه حق ردت قضايا بسيار بگرفت به خالف رأى و نقل ابو بكر و هر يكى از ايشان مصيب بود و ديگرى مخطى بود زير

 جز يكى نباشد و در حق گفتن و كردن نشايد كه حيا كنند.

                                                 
1
 با اندكى اختالف 158/ 3صراط المستقيم .  
2
 سند اين مطلب به دست نيامد.  
3
 271/ 104و  45/ 93نوار تفسير نعمانى بنا به نقل بحار اال.  
4
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پرسيدند گفت: اى سماء تظلنى ام اى ارض تقلنى ام اين اذهب ام كيف اصنع، اذا قلت « ابا»و ابو بكر را چون از معنى 

د بر من يا كجا روم يا من ، كدام آسمان سايه كند بر من يا كدام ارض فرش شو«4»1  بآية من كتاب اللّه بغير ما اراد اللّه

 چون كنم هرگاه گفتم به آيتى از آيات خدا به غير آنچه مراد خداست.

خطاء فمن قبلى الكاللة مادون   و چون از كالله سؤال كردند گفت: اقول فيها برأيى فان كان صوابا فمن اللّه، و ان كان

از خداست و اگر خطا باشد پس از پيش من كالله هر  گويم اگر صواب باشد يعنى برأى خود مى «1» 2 الولد و الوالدين

 چه نه ولد باشد نه والدين.

  * باب نوزدهم* غلو در حب صحابه

بدان كه حواالت جمله كفر و زندقه به خداى تعالى كنند و جمله انبياء را در مقام فاسقان و فاجران دانند چون آدم و 

هارون و داود و سليمان و ادريس و ايوب عليهم السّالم و بر هر  يونس و نوح و ابراهيم و يوسف و يعقوب و موسى و

با زن از عشق بازى و چيزهاى كه بازگفتن  يكى از انبياء چندان كه مقدور شد معصيت حواله كردند خاصه به محمد 

 آن شنيع است و قائل اين ترهات سنى صافى.

صوم داند او را رافضى خوانند و دشمن دانند و اين جمله به و كس كه خداى را پاك و منزه داند از جمله و انبياء را مع

كنند اين طرفه كه نام  سبب فرط محبت صحابه است و اين طايفه از ظلم ايشان كه بر خاندان طهارت كردند تبرى مى

( و 30)آل عمران   رانَ عَلَى الْعالَمِينَآدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى خويش بر مردم نهادند و به آيه:

 ( و ايشان نزد ما از جمله برگزيدگان نيكو گزيده.47)ص  وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ  آيه

يت كار و امثال اين اعتقاد ندارند براى آنكه صحابه جايز الخطا بودند و از شرك توبه كرده جمله انبياء را براى تمش

 ايشان و ترويج مصلحت ايشان در مقام خطيه آرند و براى دفع شنعت شيعه تمسك به آيات متشابهات كنند.

ة )آل عمران اآلي  فَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ و ندانند كه حق تعالى فرمود:

كنند آنچه متشابه است از آن فتنه و جستن تأويل آن و  ( فاما آنكه در دلهاى ايشان مرض است و شك پس پيروى مى5

 عقل را حجت ندانند و مع هذا تمسك به آراء و قياس كنند براى قصور علم و كثرت جهل.

)آل عمران   أَعْقابِكُمْ  نْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىأَ فَإِ و در بعضى صحابه كه اين طايفه به ايشان تمسك كنند نازل شد:

 بگرديد شما بر پاشنهاى خود. پيامبر( يعنى اگر بميرد يا كشته شود 137

                                                 
1
 121/ 7تفسير قرطبى بنا به نقل الغدير .  
2
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هايى در ليلة  . و اين قوم بودند كه دبه«1»  1فرمود در شأن ايشان ان من اصحابى من ال يرانى بعد ما يفارقنى پيامبرو 

وَ إِذا  كردند كما قال اللّه تعالى: انداختند بر سر كوه و او را در ميان نماز و خطبه ترك مى مى پيامبرناقه العقبه در پاى 

( هرگاه تجارتى يا بازى بينند به سوى آن روند و تو را ايستاده 11)جمعه  رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً

 كردند. در نماز سخره و ضحكه مى پيامبرعقب بگذارند و از 

كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ  و از حرب بدر تقاعد نمودند و كاره شدند تا در شان ايشان نازل شد:

( يعنى چنان كه 6)انفال   ما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَالْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّ

بيرون آورد پروردگار تو تو را از خانه تو براستى و درستى و به تحقيق كه فرقه از مؤمنان مر ترا هرآينه ناخواه بودند 

كشند و ايشان نظر  يشان را به مرگ مىكنند با تو در حق بعد از آنكه بر ايشان روشن شد چنانكه پندارى ا مجادله مى

 كنند. مى

و كاره بودند چون به مدينه آيه جهاد آمد  پيامبرمنع كرد و ايشان ابا كردند بر  پيامبرو به مكه استدعاى حروب كردند 

لصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا ا كاره شدند ثانيا نازل شد:

)نساء   أَجَلٍ قَرِيبٍ  تالَ لَوْ ال أَخَّرْتَنا إِلىفَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِ

79.) 

داريد نماز را و بدهيد زكاة را پس چون نوشته شد  نديدى بسوى آنان كه گفته شد ايشان را دست باز كشيد و بپاى آيا

ترسيد از مردم چنان كه از خدا ترسند بلكه از آن  اى از ايشان مى ناگاه فرقه« يعنى جنگ بدر»بر ايشان قتال و جهاد 

 مرديم. چه بودى كه بگذاشتى ما را تا به اجل نزديك خود مى تر و گفتند پروردگارا چرا نوشتى بر ما جهاد سخت

يا أَيُّهَا  كردند اين آيه نازل شد: كردند و در خفيه خيانت مى اظهار امانت مى پيامبرو آنچه به اين آيه متصل است و با 

( اى آنان كه ايمان آورديد خيانت نكنيد 27)انفال   تُمْ تَعْلَمُونَوَ أَنْ  الَّذِينَ آمَنُوا ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ

 دانيد. به خدا و رسول و خيانت نكنيد امانات شما را و حال آنكه شما مى

 و از جهاد و قتل امتناع كردند و طمع به غنيمت داشتند كما قال اللّه تعالى:

لَوْ ال  ( و قال:68)انفال  يُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَحَتَّى   ما كانَ لِنَبِیٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى

را تكذيب  پيامبراى  ( و در ايام خندق شاك شدند و عده89)انفال   كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ

 (.10)احزاب  إِلَّا غُرُوراً  الى قوله  مْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْإِذْ جاؤُكُ كردند:

                                                 
1
 22/ 28بحار االنوار .  
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وَ  و در تحت الشجرة عهد كرده بودند كه هزيمت نكنند و هزيمت ايشان اظهر من الشمس است چنانكه در خيبر كردند:

( و به تحقيق عهد كرده بودند با خداى از 15)احزاب  وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ال يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ

 شود. پيش كه در جنگ پشت نكنند و عهد خداى سؤال كرده مى

وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ  را با هفت تن يا نه تن در حنين بگذاشتند و به دست خصم بازدادند و بگريختند: پيامبرو 

 (.25)توبه   كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

فرمود: لتتبعن سبيل الذين من قبلكم شبرا شبرا ذرعا ذرعا حتى لو دخلوا فى حجر ضب التبعتموهم فقالوا   پيامبرو 

اند شبر شبر و گز به گز تا  كنند آنان كه پيش از شما بوده . به تحقيق كه بيعت مى«1»1  ل فمن اذنهماليهود و النصارى قا

آنكه اگر داخل شوند در سوراخ سوسمار هرآينه از پى رويد ايشان را پس يهود و نصارى گفتند گفت پس كه اذن داد 

 ايشان را.

ات الشمال، فاقول يا اصحابى، فقال: انك ال تدرى ما احدثوا ء برجال من امتى فيؤخذ ذ و هم در حق ايشان گفت: سيجى

زود باشد كه بيارند مردانى را از امت من پس بگيرند به  «2»2  بعدك. انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم

شان دانى كه چه كردند بعد از تو به درستى كه اي طرف دست چپ پس من گويم اى اصحاب من پس گويد تو نمى

 هميشه بودند بر پاشنهاى خود از زمانى كه از ايشان مفارقت كردى.

( و هر كه برگردد به عقب خود پس هيچ 138)آل عمران  عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً  وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى و منه قال اللّه تعالى:

 (.138اآلية )آل عمران   أَعْقابِكُمْ  انْقَلَبْتُمْ عَلى أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ رسد خداى را و قال: ضرر نمى

فرمود: بينا انا على الحوض اذ مر بكم زمر فتفرق بكم الطرق فأناديكم هلموا الى الطريق، فنادى مناد انهم بدلوا  پيامبرو 

وهى پس متفرق شود يعنى گاهى كه من بر حوض باشم چون بگذرد به شما زمره و گر «1» 3بعدك فاقول الّا سحقا سحقا

اى كه ايشان بدل كردند بعد  به شما رهها پس من ندا كنم شما را كه اينك بيائيد به سوى راه من پس ندا كند ندا كننده

 از تو پس من گويم كه هالك باد هالك باد.

دند تا فرصت يراق كنيد لشكر اسامه را قبول نكر «2» 4«جهزوا جيش اسامة»و به نزديك وفات خود گفت مرة بعد مرة 

 خالفت ضايع و فوت نشود.

                                                 
1
 72/ 2رائف و ط 30/ 28جامع االصول بنا به نقل بحار االنوار .  
2
 2860و صحيح مسلم كتاب الجنة ح  4625صحيح بخارى كتاب التفسير ح .  
3
 با اندكى اختالف 27/ 28بحار االنوار .  
4
 34شرف الدين ص « النص و االجتهاد»ملل و نحل شهرستانى بنا به نقل .  
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. ايشان «3»  1و هم در مرض گفت: ايتونی بدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدى. عمر گفت: دعوه فانه يهجر فى مرضه

كه ارتكاب  پيامبربودند كه ايمان و اسالم اظهار كردند و در باطن چنان نبودند كه در ظاهر، چون به نص قرآن زنان 

 تر است از ديگران بايد كه از آن مصاحبان نيز چنين باشد. عذاب ايشان يكى درصد زياده مناهى كنند

)احزاب  هِ يَسِيراًيا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّ قال اللّه تعالى:

پيغمبر كسى كه از شما بيايد به فاحشه و بدى ظاهر مضاعف شود بر او عذاب بد و ضعف و اين به نزد ( اى زنان 30

 خداى آسان، و ظنا گويند كه توبه كردند اما كفر مشهور است و توبه مظنون مقطوع معارض مظنون نشود.

( مگوى 38)اسراء  الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ قال اللّه تعالى:

إِلَّا مَنْ شَهِدَ  آنچه تو را نيست به آن علم به درستى كه گوش و چشم و دل جمله از آن سؤال كرده خواهد شد و قال:

 دانست. آنكه مى( مگر آنكه گواهى داد بحق حال 86)زخرف   بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

كنيد جهال را به سنت و بر  . رد«4» 2 فرمود: ردوا الجهال الى السنة و عليكم بالمجمع عليه فانه ال ريب فيه پيامبرو 

كنند و هم عقل كه به مجرد زوجيت گويند  شماست كه بگيريد متفق عليه را كه شكى در او نيست هم انكار شرع مى

 دانند كه حق تعالى در حق زنان نوح و لوط گفت.اند و ن عايشه و حفصه از اهل جنت

( خداى 10اآلية )تحريم   نِضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْ

تحت دو بنده صالح من بودند پس خيانت كردند و  تعالى مثلى زد براى آنكه كافر شدند زن نوح را و زن لوط را كه در

شوندگان او و نام زن نوح والعه  آن زوجيت و نسبت ايشان را هيچ مستغنى نساخت از خدا و داخل شوند آتش را با داخل

 ايشان را سودمند نيامد. پيامبربود و زن لوط و الهه و هر دو به دوزخ رفتند و نبوت اين دو 

 (.48)هود   لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ ن آيه آمد:و در حق فرزند نوح اي

آخر عمر فرمود: يا فاطمة بنت محمد أعملى فانى ال أغنى عنك من اللّه شيئا؟ يا عباس يا عم رسول اللّه   پيامبرو 

رستى كه من غنى نسازم تو را از عمل كن چه به د پيامبر. اى فاطمه دختر «1»3 أعمل فانى ال أغنى عنك من اللّه شيئا

 خداى به چيزى اى عباس اى عم رسول اللّه عمل كن كه به درستى كه من غنى نسازم تو را از خدا به چيزى.

و بر منبر با خالئق گفت: أيها الناس ال يدعى مدعى و ال يتمنى متمن، و الذي بعثنى بالحق نبيا ال ينجى عمل إلّا مع رحمة 

 .«2»  4هويت، اللهم هل بلغتاللّه و لو عصيت ل

                                                 
1
 به نقل كتب مختلف اهل سنت 94 -91كتاب السبعة من السلف .  
2
 به نقل عمر 142/ 6و الغدير  402/ 2ر آشوب مناقب ابن شه.  
3
 281/ 18شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 467/ 22و بحار االنوار  182/ 1ارشاد مفيد .  
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اى به خدا كه مرا به حق فرستاد به پيغمبرى كه نجات نيابد  اى و آرزو نكند آروزكننده اى مردمان خوانده نشود خواننده

هيچ عملى مگر با رحمت خدا و اگر معصيت كنى هرآينه افتادى، خدايا آيا رسانيدم سه كرت بازگفت و ايشان خارج اين 

 (.23)مجادله   عَشِيرَتَهُمْ «تا»  تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَال  آيه باشند:

و عجب؟ كه كاره شوند خروج فاطمه عليها السّالم را از خانه خويش تا به مسجد پدر خويش پنج گز راه به طلب حق 

ليمى كاره نباشند و او را در كار خويش مصيب و تائبه دانند فدك و خروج عايشه را با ده هزار مرد از اقليمى به اق

 «.فبعدا للقوم الظالمين»

 عجب، كه معتزله گويند كه سلمان از قبل عمر در مدائن خليفه بود و والى و اين داللت حقيقت عمر است.

ا تعظيم كردند و به اسم مسأله؟ معاويه به مذهب ما كافر است به مذهب ايشان فاسق و با وجود اين صحابه جمله او ر

امير المؤمنين خواندند و از قبل او هر يكى حاكم و والى واليتى بود و بر يزيد بيعت كردند و در تحت فرمان يزيد به 

حرب روم رفتند به قسطنطنيه و از آن جمله عبد اللّه عباس بود، و عبد اللّه عمر بود، و عبد اللّه بن زبير و ابو ايوب 

 يره، و عمر و عاص و امثال ايشان.انصارى، ابو هر

و ابو هريره از قبل معاويه قاضى و حاكم بود و مدينه را والى و غالب بن فضاله بر خراسان والى بود و مغيره بن شعبه 

 به كوفه مدتى و سمره از قبل عبيد اللّه زياد در بصره.

ت حقيقت و ايمان و اسالم معاويه است زيرا كه نهند و نگويند كه اين جمله دالل و عجب! كه عذر از براى هر يكى نمى

پس حال سلمان با عمر چنان بود كه حال « و انا ايضا على ذلك من الشاهدين»او پيش جمعى از معتزله كافر است 

 ديگران با معاويه.

  * باب بیستم* اسماء و صفات آنان

هذا اگر كسى از ايشان منقبتى يا فضيلتى از اهل دعوى كنند كه ما را محبت و مودت اهل بيت زياده باشد از شيعه و مع 

بيت گويد او را به رفض منسوب كنند و اگر اين منقبت با منقبت شيوخ مقارن باشد تصديق كنند، و گويند حرام است 

له اآلن انت أعور فاما  روزى شيخى گفت: يا على أنا احبك و اتولى عثمان فقال  نام على پيش از نام ايشان بردن.

 دارم و تولى دارم به عثمان پس حضرت امير المؤمنين  . يا على من تو را دوست مى«1»1 تعمى و اما ان تبصران 

 گفت اين زمان تو يك چشمى يا كور يا بينا.

خدايا لعنت كن بر ظالمان آل محمد برنجند و گويند لعنت « اللهم العن ظالمى آل محمد»و چون بشنوند كه شيعه گويند 

 بيح اولى است از لعنت كردن و اين جمله لعنت هر شيعه و معتزله كنند.حرام است تس

                                                 
1
 با اندك اختالف 74/ 3صراط المستقيم .  
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و چون نام حسن و حسين برند جهت تحقير الف و الم طرد كنند و چون نام حسن بصرى برند با الف و الم گويند براى 

 بود. پيامبرآنكه حسن بصرى از جمله دشمنان خاندان 

منافقون. بدرستى كه عثمان را كفار كشتند و منافقان او را خوار كردند و هم روزى گفت: ان عثمان قتله الكفار و خذله ال

او گفت: لم يكن بالمدينة يوم قتل عثمان اال قاتل او خاذل؟ نبود در مدينه روزى كه عثمان را كشتند مگر كشنده يا 

 خواركننده و جمله مهاجر و انصار را بكفر و نفاق منسوب كرد.

حبت بودى اين عداوت نبودى و ناچار كه دوست دوست دوست بود اينجا بر عكس است و حاصل كه اگر ايشان را م

چون وقوف يافت با قتيبة بن مسلم و لشكر  حسن بصرى از على و حسن و حسين تخلف كرد و به واقعه حسين 

 حجاج به خراسان رفت.

هر سر گاوى يا خر مردارى بدست و گويند در ديار عرب شهريست نام آن شهر قرطبه در شب عاشورا جوانان آن ش

كنند و مغنيان غنا  آرند و بسر نيزه كنند و خلق در دنبال آن سر افتند با دف و چنگ و انواع مالهى و رقاصان رقص مى

ها گردند و در آن شب طعامهاى گوناگون و حلواها و قطابها سازند از براى تبرك و شادى و آن  گويند و بر در خانه مى

اى سنى « يا سنى المردبسة اطعمنا المطنفسة»و بدان طرب شادى كنند و گويند  كنند به سر حسين سر را تشبيه 

 مردبسه طعام دهد ما را به قطايف اين عبارت بود.

و اين مشهور است كه سنيان عراق و خراسان روز عاشورا سرمه در چشم كشند و هفت دانه پزند و طعامهاى مختلف 

يا مردان و زنان ايشان كنند و پوشند و اين است دوستى كه شنيدى كه روز قتل خاندان سازند و زينت مزخرفات دن

)شورى   قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى باشد و آن را عيدى دانند با آنكه آيه:  ايشان را روز فرح و شادى

امان خويشتن و اين آيه را از عداوت اهل بيت منسوخ گويند و اين آيه ( خوانند مگر بر آن عمل نكنند چون ام22

 و اصحاب او. پيامبرمكذب اين حديث است كه ابو بكر چندين مال انفال كرد بر 

بودند در زمين شام مشهورند و عزيز و مكرم چنانكه سادات بنى هاشم ميان  بينه، اوالد آنان كه در قتل حسين 

 السراويل گويند جهت آنكه جد جد ايشان شلوار امام حسين به غارت برده بود. شيعه اول جمعى را بنو

تاختند و استخوانهاى مباركش  و بنو السرج اوالد آنانند كه زين بر اسبها نهادند و سوار شدند و بر سينه امام مى

 عادت باقى است ميان ايشان.ها كوفتند و اين  شكستند و آن اسبها را به مصر بردند و نعلها كندند و بر در خانه مى

 و بنو اسنان اوالد ايشانند كه سر حسين بر سر نيزه كردند.

 و بنو الملح آنانند كه نمك بر سر حسين پاشيدند.

 و بنو الطست اوالد آنانند كه طشت آوردند و سر امام در آنجا نهادند.
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 زد. بودى مى پيامبرناياى امام حسين كه مقبل و بنو القضيب اوالد آنانند كه تازيانه آوردند كه تا يزيد لعين بر ث

 و بنو الفروجى اوالد آنانند كه سر امام حسين در فروج جيرون بردند.

گفتند يكى از شعراء اين معنى را به نظم  رفتند و تكبير مى و بنو المكبرى اوالد آنانند كه از دنبال سر امام حسين مى

 شعر آورده.

 جاءا برأسك يا بن بنت محمد
 

 ترمال بدمائه ترميالم

 و كانما بك يا بن بنت محمد
 

 قتلوا جهارا عامدين رسوال

 قتلوك عطشانا و لم يترقبوا
 

 فى قتلك التنزيل و التأويال

 و تكبرون بان قتلت و انما
 

 قتلوا بك التكبير و التهليال

محبت شما با ما چنان است كه گربه  گفت ما شما را دوست داريم امام فرمود مردى روزى به امام زين العابدين 

، منم اول «1» 1گفت: انا اول من يجثوا يوم القيمة من الخصومة و امير المؤمنين  فرزند خود را از دوستى بخورد.

 كسى كه روز قيامت بحث كرده شوند براى خصومت من.

گفتند و هيچ  را ناسزا مى نابر على و نگويد كه اين دلتنگى از كجا و از كه و از چه سبب بود تا هزار ماه بر سر م

مسلمى اباء آن نكرد و نگفت كه آخر اين جمله لعنت چيست و به چه استحقاق است و اگر كسى لعنت ظالمان على و 

 محاربان او به زبان راند به خصومت او برخيزند.

  فصل

. در «2» 2 قيه و ان ملكا ينطق على لسانهفرمود: فى جنبى عمر ملكان شدده و يت پيامبراز اعاجيب ايشان آنكه گويند كه 

دو پهلوى عمر دو فرشته است كه او را محكم و درست نگاه دارند و بدرستى كه ملكى گوياست به زبان عمر، با آنكه 

كنند و به جمله انبياء عليهم الساّلم و عمر را از غايت حب و جهل از جمله معاصى مبرا دانند و  پيامبرحوالت معاصى به 

 وشى كنند از اينكه روزى كه ايمان آورد مست بود از خدمت سيصد و شصت بت بيرون آمده بود.خام

برنجيد و روى به عمر كرد و گفت  پيامبردر روز حديبيه در نبوت محمد به شك بود چنانكه ذكر آن گذشت به آخر 

إِذْ  ( و روز احزاب:147)آل عمران   الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ أَحَدٍ وَ  إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلى شما كجا بوديد روز احد كه:

( چون 10)احزاب   بِاللَّهِ الظُّنُونَاجاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ

 برديد به خدا گمانها. رسيده و گمان مى چشمها تاريك شده بود دلها به گلوها

                                                 
1
 234/ 39بحار االنوار .  
2
 با اندكى اختالف 307/ 12شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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. يا رسول اللّه شيطان بر گردن من «3» 1«اعوذ باللّه من غضب اللّه غضب رسول اللّه»بديد گفت  پيامبرچون عمر غضب 

 نشست، كسى كه دو ملك بر او موكل باشند چگونه شيطان بر گردن او نشيند.

يعنى اينست آنكه من به شما گفته  «هذا الذي كنت قلت لكم»مر گفت كليد كعبه خواست و به ع پيامبرتا روز فتح مكه 

محتاج به وحى و دو ملك  پيامبريعنى شك نكردم از آن روز « ما شككت منذ يومئذ»بودم و از او روايتست كه گفت 

 مالزم عمر اين عجب است.

ق را به لسان عمر ادا كرد چند قضايا بدرستى خداى تعالى ح «1» 2«ان اللّه تعالى ضرب الحق على لسان عمر»و گويند 

 كه مخالف يكديگر بكرد.

روزى گفت هر كه مغاالت كند در مهور و زياده از چهارصد درهم مهر كند من او را بازآورم. زنى گفت خدا اولى است 

نَّ قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُ به متابعت كردن يا تو كه عمرى. عمر گفت سخن خدا اولى كه متابعت كنند. زن گفت:

( اگر خواهيد كه زنى را بگذاريد و زنى ديگر خواهيد و به آن زن قنطار داده باشيد پس بايد كه از او 24)نساء  مِنْهُ شَيْئاً

 چيزى بازنگيريد.

رگ تو بنشيند . مادر تو به م«2»3 عمر گفت من اين ندانستم، گفت: ثكلتك امك يا عمر كل واحد افقه منك حتى النساء

كرد يكى گفت كه صواب كردى او گفت  روزى ميان دو كس حكم مى اى عمر هر احدى از تو داناتر است حتى زنان.

 عمر نداند خداى داند كه عمر مصيب است يا مخطى.

رشته بدل كس نباشد الّا كه دو ديو مالزم او باشند، ايشان آن دو ديو عمر را به دو ف گفت هيچ پيامبرو روايت كنند كه 

 كردند و به دو كناره چشم جاى دادند. در روزگار شرك و سجده الت و عزى آن دو ملك كجا بودند.

كس گويد و سزاوار  مسأله؟ تقديح كار او آن بود كه در اهالى شورى آن چيزها گفت كه نشايد كه كسى در حق هيچ

 اى به او سپارند خاصه ملك عالم. مابهنباشد كه كسى كه آن چيزها در او موجود است خانه يا خوانى يا گر

و مع هذا امامت عالميان به ايشان حوالت كرد اول طلحه را بستود به نخوت و كبر، و زبير را به خفا و گفت زبير در حال 

رضا مؤمن بود و در حال خشم كافر، و سعد را صفت كرد به مقت و افعال بد و شدت بر قوم خويش، و عثمان را گفت 

لى شود قوم خويش را بر گردن مردم نشاند، و على را به بطالت و با اين جمله گفت كه يكى از ايشان امام كه چون وا

شاك نه ام كه اگر   و حسن و حسين عليهما السّالم و عباس على الدوام گفتى كه عالميان باشد و با حضور على 

 سالم غالم حذيفه زنده بودى او اهليت امامت داشتى.

                                                 
1
 سيره حلبى باب حديبيه.  
2
 به نقل كتاب االموال ابى عبيد 388/ 6الغدير .  
3
 با اندكى اختالف 145 -144السبعة من السلف .  
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خاصه امير المؤمنين شرم نداشتى با عصمت و طهارت او تفكر نكردند آن قوم كه كار امامت با  پيامبرت و از اهل بي

تر كه گفت كه اگر سه كس با جانبى روند و  و از اين عجب پيامبرشورى انداختند كه نه به قول خداى بود و نه به قول 

د زيرا كه دانست كه عبد الرحمن بن عوف ميل به سه با جانبى حق به آن جانب بود كه عبد الرحمن عوف در آن بو

زيرا كه ميان على و عبد الرحمن عداوتى بوده و ميان عثمان و عبد الرحمن صداقتى و قرابتى  عثمان كند نه با على 

 و فرمود كه آن سه تن كه عبد الرحمن در ميان ايشان نباشد اگر مخالفت كنند ايشان را بكشند و غرض او قتل على 

 د.بو

جريمه و  اند رخصت بداد به قتل ايشان بى خبر داده بود به زعم خصم كه ايشان اهل جنت پيامبرو اعجب منه جمعى كه 

شنيده بود كه   پيامبراستحقاق عظيم دليرى باشد در كار دين و نظر نكرد كه حق با عبد الرحمن چگونه بود با آنكه از 

 .«1» 1«يثما دارعلى مع الحق و الحق مع على يدور ح»فرمود 

  * باب بیست و یكم* نكاتى از کتاب الفتوح ألبی محمد اعثم الكوفى

گويد در كتاب فتوح آنچه روايت اهل سنت است  بدان كه ابن اعثم از علماى اهل سنت است و متعصب تا به حدى كه مى

 د.نويسم كه ربما اين بدست شيعه افتد و بر ما حجت آورن اين است و باقى روايات نمى

از دنيا بيرون رفت جهودان و  پيامبرگويد اسنادا الى ابى الهيثم مالك بن تيهان االنصارى كه چون  در اول كالم سقيفه مى

داشتند پنهان ظاهر  منافقان مى پيامبردر مدينه و حوالى آن نفاقها كه در زمان  پيامبرترسايان شماتت كردند به موت 

 ند و اما روشن نكردند كه اين منافقان كدام طايفه بودند.گردانيدند و به تخريب دين قيام كرد

وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا  مرده بود و حق تعالى از اين حال خبر كرد به چند آيات، پيامبراما عبد اللّه بن ابى سلول خود در روزگار 

متوفى شد ظهور نفاق ابو  پيامبرمعلوم شد كه چون ( و امثال اين پس 138)آل عمران  فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً  الى قوله  رَسُولٌ

بكر گفت أيها الناس اگر چه محمد مرده است خدا زنده است تدبير كار خود كنيد در تعيين اميرى صحابه گفتند ما 

 انديشه بكنيم در اين كار و خلق پراكنده شدند.

در منزل خود  فى سقيفه بنى ساعده و على روز دوم مهاجر روى به ابا بكر نهادند و انصار روى به سعد بن عباده 

 داشت و زبير عوام با بنى هاشم در خدمت او. مى پيامبرو تعزيت  پيامبربنشست غمناك از وفات 

اند كه على به عزا مشغول شده بود كه ايشان فرصت يافتند و  گويم كه اين همان معنى است كه شيعه گفته جواب، من مى

 .كار على به غصب فرا گرفتند

                                                 
1
 40 -26/ 38بحار االنوار .  
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و بنى هاشم در مصيبت بودند و  و على  پيامبرجواب آخر، از جهت دليل خطاب بنزد خصم حق و صحيح بود مرگ 

و بنى هاشم حاضر  با على  پيامبرطلب مرگ كردند و به عزاى   باقى را عروسى بود و خرمى و دليل بر اين آنكه

 نشدند.

ت ذو الشهادتين بود گفت يا معشر االنصار اگر شما قريش پس گفت اول كسى كه در اين باب سخن گفت خزيمة بن ثاب

را امروز بر خود مقدم كنيد تا به روز قيامت بر شما مقدم و حاكم باشند پس مردى را مقدم كنيد كه قريش از وى 

 بترسند و انصار از وى ايمن باشند انصار جمله آواز برآوردند كه راست گفتى به تقدم سعد بن عباده راضى شديم.

پس اسيد بن حضير انصارى برخاست و نصيحتى چند بگفت و گفت اين كار قريش است هر كه را قريش مقدم كنند شما 

 او را نيز مقدم كنيد و او مردى بزرگ بود، پس جمعى از انصار برخاستند و اسيد را خاموش كردند.

ل به تقديم قريش كرد و گفت: ال تكونوا پس بشير بن سعد االعور انصارى كه از افاضل انصار بود برخاست و او هم مي

 كمن بدلوا نعمة اللّه كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم.

 مباشيد چون كسى كه تبديل كردند نعمت خداى را به كفر و فرود آوردند قوم او را در سراى نكبت كه جهنم است.

رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ  ايشان نازل شد:پس عويمر بن ساعد االنصارى برخاست و او از اهل قبا بود كه در حق 

قال الخالفة ال تكون الّا الهل »( و گفت اول كسى كه با اهل اين دين قتال كند شما باشيد 109)توبه   يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

مگر اهل نبوت را پس بگردانيد آن را باشد خالفت  بدرستى كه نمى« النبوة فاجعلوها حيث جعلوها فان لهم دعوة ابراهيم

 به جائى كه نبوت را گردانيدند چه به درستى كه ايشان راست دعوت ابراهيم.

پس معن بن عدى االنصارى برخاست و ميل به قريش كرد خاص به ابى بكر، انصار در اين گفتگو بودند كه ابو بكر و 

يعنى « مزمل»سعد عباده رنجور بود در آن سقيفه خفته بود عمر و عثمان و ابو عبيده جراح با جمعى مهاجر درآمدند 

 لحاف بر خود پيچيده.

چون مهاجر بنشستند ثابت بن قيس شماس برخاست و گفت يا معشر المهاجرين بدانيد كه حق تعالى محمد را به رسالت 

او شد و ما شما را كه  فرستاد و او هميشه در مكه در زحمت بودى پس حق تعالى او را هجرت فرمود و شهر ما مهاجر

 مهاجريد بر خود ايثار كرديم چنانكه بر شما مخفى نيست تا گفت.

و قد خرج من الدنيا و لم يستخلف رجال بعينه و انما و كل الناس الى ما وكلهم اللّه اليه من الكتاب و السنة الجامعة، و 

بيرون رفت از دنيا و نگذاشت خليفه مردى را به عينه و  پيامبر  اللّه تعالى ال يجتمع هذه االمة على ضالل. و به تحقيق كه

بازگذاشت مردم را به آنچه بازگذاشت خداى به سوى ايشان از كتاب و سنت جامعه و خداى تعالى جمع نكند اين امت 

 را به گمراهى.
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ز انصار و اگر او كسى را جهت خالفت معين نفرمود ابو بكر به چه حجت اولى بود از بنى هاشم يا ا پيامبرجواب چون 

 قرشى بود هاشمى نبود و على هم قرشى بود و هم هاشمى و هم عالم.

نهاده باشند بنابراين بايستى كه او را خليفة  پيامبرخواندند دروغ بر  پيامبرجواب آخر، پس ايشان كه ابو بكر را خليفه 

)صافات   وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ سند كه:الصحابة خواندندى به ضرورت كه فرداى قيامت از اين تسميه و تقديم او پر

القصه، پس ابو بكر گفت يا ثابت فضل شما كه انصاريد مخفى نماند بر عالميان اما ما نيز كه مهاجريم در حق ما  (.24

ونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُ نازل شده:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  ( و قد امركم اللّه تعالى فى آية اخرى ان تكونوا معنا حيث يقول:8)حشر   أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

 (.120)توبه   اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

هاى خود و اموال خود براى جستن فضل از خدا و رضاى او  براى فقراى مهاجرين است آنان كه بيرون رفتند از خانه

كنند خداى را و رسول او را آنانند صادقون و به تحقيق كه شما را امر كرده خداى تعالى در آيه ديگر بر اين  نصرت مى

 ه ايمان آورديد بترسيد از خداى و باشيد با صادقان.گويد اى آنان ك كه با ما باشيد آنجا كه مى

جواب، حق تعالى مهاجرين را فقرا خواند و به صفت فقر موصوف ساخت و به زعم خصم ابو بكر فقير نبود بلكه توانگر 

زاد  بوده است و همچنين عثمان، زيرا كه ابو بكر چهل هزار درهم در مدينه بداد، و عثمان جيش العسرة را اسباب حرب و

 و راحله بداد پس كسى كه چندين مال دارد فقير نباشد پس معلوم شد كه به زعم خصم ايشان در اين آيه نيستند.

خواجه را به يك قول اكتفا « اما شاكرا و اما كفورا»عجب: كه در وقت مفاخرت توانگرند و در وقت طلب خالفت فقير 

 ردن.بايد كردن تا ما جواب گوئيم و اگر نه تناقض ترك ك

به كودكى تا به چهل سالگى در  پيامبربكرد، مگر  پيامبرابو بكر كى نصرت « و ينصرون اللّه و رسوله»جواب آخر، گفت 

حربهاى بدر و حنين و امثال آن يارى كرد حاشا و كال كه دائما  خانه او بود. مگر در زمان شعب در خانه او بود، مگر

 «.يولون الدبر»عاجز بودند و 

( يعنى عمك ابى طالب و 6)ضحى   أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى كودكى بود پدر و مادر على او را تربيت كردند:اگر زمان 

 (.8)ضحى   وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى به مال او توانگر شد كه: پيامبرخديجه را از براى او خواستند تا 

كردند به اصحاب و هشتاد و چهار حرب على به  مى پيامبر و در زمان شعب، ابو طالب و جعفر طيار برادر على نصرت

 ( به على بن أبی طالب.25)احزاب   وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ نفس خويش كفايت كرد كما قرء:

 كردند و به جنازه نيز حاضر نيامدند تا فرصت فوت نشود و اگر بعد از مرگ بود و حال احتضار جمله طلب خالفت مى

 در كدام روز كردند. پيامبرپس نصرت خدا و 
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كسى كه بدين صفت باشد چگونه او را مطلقا صادق توان گفت مراد  «1»1 «ان لى شيطانا يعترينى»جواب آخر، و گفت 

و « و كونوا مع الصادقين»اند و نشايد كه حق تعالى فرمايد:  بود جمله امت با او شريك از صادق تصديق محمد 

الخطا باشند براى دفع وثوق از قول و فعل او چون جائز الخطاست شايد كه هر چه گويد و هر چه كند جمله صادقين جائز 

 خطا و معصيت باشد پس به او نتواند بودن دائما پس مقيد باشد و دليل داللت نكرد بر آن.

جاج باشد به سبب آن شيطان كه و دليله كالمه، فان استقمت فاتبعونى، و ان اعوجت فقومونى، پس يمكن كه دائما در اعو

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  مالزم اوست، پس اين صادقين معصومان باشند و آن على بود و اهل بيت او به دليل:

 (.33)احزاب  أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

ياتى، و يموت موتتى، و يسكن الجنة الخلد التى و عدنى ربى، فليتول دليل آخر، حديث صحيح است: من أراد أن يحيى ح

. و منه ان وليتموها عيا فهاد معتد، يقيمكم «2» 2على بن أبی طالب، فانه لن يخرجكم من هدى، و لن يدخلكم فى ضاللة

 .«3» 3 على صراط مستقيم

شود بهشت ابد را كه به من وعده داده كسى كه خواهد زندگانى كند زندگانى من و بميرد چون مردن من و ساكن 

پروردگار من پس بايد كه دوستى كند با على بن أبی طالب چه بدرستى كه او بيرون نبرد شما را هرگز از راه راست و 

داخل نسازد شما را در ضاللت، و هم از سول است كه اگر به على تفويض و بازگذارند پس اوست راه نماينده راه يافته 

 ما را به راه راست.كه بدارد ش

 است. و امثال اين نامحصور كه در كتب ايشان مسطور است ناطق به عصمت و طهارت على 

سه قرص  اند ثابت شد كه على بوده است، و دليل به زعم خصم على  پس چون معلوم شد كه اين فقراء ايشان نبوده

 «1»4 «سوره هل اتى»نان جوين به صدقه داد تا حق تعالى 

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ  آمد و چهار درهم داده و آيه: «2» 5«نجوى»او فرستاد. و ده درهم داد و آيه در حق 

 ( آمد يعنى آنان كه نفقه كنند مالهاى خود را به شب و روز پنهان و آشكار.27)بقره  6 «3» سِرًّا وَ عَالنِيَةً

م داشت يكى را به شب تصدق كرد و يكى را به روز، و يكى را آشكارا، و يكى را پنهان چهار دره گويند على 

نازل شد و در حق او آمد اگر چه درهمهاى او بودند اندك و ليكن آيات منزله بر ازاى آن « الذين ينفقون اآلية»پس آيه 

                                                 
1
 497/ 30بحار االنوار .  
2
 4697ح  1834مستدرك الصحيحين كتاب فضائل الصحابة باب .  
3
 478مس نورى همدانى بنا به نقل الخ 47/ 1تاريخ خطيب .  
4
 .305 -301/ 2فضائل الخمسة .  
5
 342 -340/ 2فضائل الخمسة .  
6
 322 -321/ 2فضائل الخمسة .  
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هذين الرجلين، عمر بن الخطاب، او ابا عبيدة القصه، ابو بكر گفت: و قد رضيت لكم احد  بسيار بود و جمله در موقع قبول.

. يكى از اين دو كس راضى شدم به خالفت شما عمر بن خطاب يا ابو عبيده جراح پس «4» 1 الجراح، فبايعوا ايهما شئتم

 بيعت كنيد به هر كدام كه خواهيد.

راضى شديم. پس گفت نبايد كه  ثابت بن قيس گفت يا معشر المهاجرين شما راضى شديد بدين كالم ابو بكر، گفتند بلى

 ، ايشان گفتند چرا.پيامبرابو بكر را نسبت كنند به عصيان 

داللت خالفت اوست، پس ابو  پيامبراو را در نماز مقدم كرد و تقديم او حال حيوة  پيامبرثابت گفت زيرا كه شما گفتيد 

رضيت لكم احد »ست، و چگونه شايد كه او گفت كار نصب كرده ا  او را بدان پيامبربكر عصيان كرده باشد از كارى كه 

 و او اختيار ايشان كرد و بر ايشان فضل نهاد.« هذين الرجلين، عمر بن الخطاب، او ابا عبيدة الجراح

او را خليفه گردانيد، مهاجر را  پيامبرپس گفت يا مهاجر شما به خداى عصيان كرده باشيد به اقامت شهادت كردن شما كه 

 او را مقدم كرد در نماز و آن امامت باشد يعنى پيش نمازى. پيامبرر ابو بكر ايراد حجت كرد مهاجر گفتند معلوم شد كه ب

 پيامبرچون آواز او بشنيد به مسجد آمد به صف اول، و  پيامبركرد  رنجور بود كه ابو بكر نماز مى  پيامبرثابت گفت 

 ز ابو بكر، مهاجر جمله تصديق او كردند.بود نه ا پيامبرتقدم كرد و نماز گذارد و آن نماز از 

ايشان  پيامبربود و عشيره او، بعد از  پيامبرپس ثابت گفت يا مهاجر اول كسى كه ايمان آورد و عبادت حق تعالى كرد 

تر. اين قصه در فتوح اعثم كوفى مسطور است و اين حجت ظاهر است در ابطال كار  اند و به تقديم اليق بدين كار اولى

 .ايشان

پس حباب بن منذر االنصارى برخاست و بانگ بر بنى عمان زد و گفت مبادا كه حق شما برود از خالفت پس گفت: فان 

پس اسيد بن حضير و بشير بن سعد و انصاريان انكار كردند بر حباب و گفتند در  ابى هؤالء القوم فمنا امير و منكم امير.

 و اقبال شما خواستم.شهرى دو امير نتوانند بود، حباب گفت من عز 

يكى بايد كه امام نيز يكى باشد و اگر دو  پيامبرپس عمر گفت خدا يكى و دين يكى و اسالم يكى و كتاب يكى و 

پس گفت اين كار اليق ابو بكر است حباب بر او انكار كرد و  باشند بعد از ما اين سنت بماند و فساد آورد در كار امت.

د بن عباده خزرجى و ميان عمر و حباب دشنامها شد ميل عمر به ابو بكر بود و ميل تحريص انصار نمود بر تقدم سع

گفت: االئمة من قريش و ال يكون هذا االمر الّا فيهم.  پيامبرحباب به سعد آخر االمر عمر گفت نه شما جمله شنيديد كه 

 بشير بن سعد گفت بلى ما شنيديم و ما مخالفت اين كار نكنيم.

                                                 
1
 با اندكى اختالف 6830صحيح بخارى كتاب المحاربين ح .  
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ثنا گفت پس گفت: انى لست اريد هذا المر لنفسى، هذا عمر بن خطاب و هذا ابو عبيدة بن الجراح فايهما ابو بكر او را 

 شئتم بايعوا عمر او ابا عبيدة.

خواهم اين را براى خود اينك عمر خطاب و اينك ابو عبيده جراح پس هر كدام را كه خواهيد بيعت كنيد  يعنى من نمى

 ترى كه صاحب غارى و مقدم به نماز. ما بر تو تقديم نكنيم تو با اين كار اولى عمر يا ابو عبيده ايشان گفتند

حباب گفت و اللّه آنچه كردى به  بشير بن سعد انصارى برخاست و گفت كسى بر من سبقت نبرد و بر ابو بكر بيعت كرد،

ريش است من نخواهم غير مخالفت و عداوت ابن عم خود سعد كردى تا بر تو امير نگردد. بشير گفت اين كار حق ق

 ايشان را، حباب شمشير بكشيد مردم او را ساكن كردند.

ترسى.  پس گفت و اللّه كه ما از ايشان آب طلب كنيم بما ندهند و ايذاى ما كنند. ابو بكر با حباب گفت تو از اين مى

و بكر گفت چون چنين باشد كار با ترسم كه بعد از تو كسى باشد كه چنين كند. اب ترسم و ليكن مى حباب گفت از تو نمى

 تو باشد او را معزول كنى.

حباب گفت: هيهات ذلك يا ابا بكر من ان يكون ذلك، اذا مضيت انت و انا و جاء قوم يسئون ابناءنا سوء العذاب. يعنى 

 ن ما به عذاب بد.كننده به فرزندا چه دور است اين اى ابو بكر كه اين باشد كه ما و تو برويم و بيايد به ما قومى بدى

اوسيان بر ابو بكر بيعت كردند براى ضديت خزرج، و خزرج جمله بر او انكار بيعت كردند زيرا كه ميل ايشان به سعد 

 بود چون ازدحام خلق پديد آمد سعد در زحمت افتاد.

 سعد را از آن سقيفه برداشتند و به خانه خود بردند.

ر بيعت نبودند و ايشان را دعوت كرد به بيعت ابو بكر. زيد بن ارقم و عبد الرحمن بن عوف پيش انصار آمد كه د

شما را اين كار مسلم نشدى و كسى  پيامبربا بنى هاشم مشغول نبودندى به دفن  انصارى گفت يا بن عوف اگر على 

 در اين كار طمع نكردى برو و خاموش شو كه اگر بنى هاشم اين كار طلب كنند بر شما متعذر بود.

خواهم كه به ياد ايشان دهى  ام نمى الرحمن پيش ابو بكر رفت و اين حال بازگفت. ابو بكر گفت من از اين كار غنىعبد 

 چيزى را كه ايشان آن را فراموش كنند بعد از بيعت.

جواب، اين جمله حرفا به حرف روايت ابن اعثم است. مخالف دعوى اجماع كند به خالفت ابو بكر پس با اين منازعت 

ونه اجماع باشد با آنكه خزرج منكر بودند تا به روز مرگ خود آنجا حاضر نبودند و آنان كه حاضر بودند حال چنين چگ

 بود كه شنيدى و خواندى چگونه اجماع حاصل شود با اين جمله مخالفت.

 پيامبرانصار به قرابت و كالم زيد بن ارقم دليل است كه اين كار تعلق به بنى هاشم دارد با آنكه ايشان غلبه كردند بر 

 .پيامبركه قرشى بود و انصاف ندادند كه بنى هاشم از ما نزديكترند بر 
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چون بنى هاشم به دفن و  پيامبربا هم مقرر داشته بودند كه بعد از  پيامبرو به مذهب شيعه چنانست كه در حال حيوة 

 بگردانند. مشغول شوند ايشان فرصت نگاهدارند و كار پيامبرعزاى 

آنچه ابو بكر گفت من راضى شدم از براى شما به يكى از اين دو مرد عمر و ابو عبيده مگر آنكه آن رضا به اكراه دل و 

بود با آنكه رضاى او نامرضى افتاد زيرا كه ابو عبيده هرگز خالفت نكرد مگر آنكه رضاى استيناس بود به كثرت سواد 

 داشتند. بود كه زاد راه آخرت بر هم مى «1»  1لهو جذب خاطر و غصب حق بنى هاشم، يا مگر كه مكاي

( و گفتند 5)فرقان  اًوَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُور اللّه حيث قال:

دند او را و اعانت كردند بر آن قوم ديگر پس به تحقيق درآمدند آنان كه كافر شدند نيست مگر آنكه بهتان كه افترا كر

 به ظلم و دروغ.

  فصل اول

حاضر شد و سالم كرد و بنشست و  فرستاد تا بر او بيعت كند. على  ابن اعثم گويد كه ابو بكر رسول به على 

)االئمة من قريش( و  پيامبرقرابت روى به مهاجر كرد و گفت اى قوم شما كه مهاجريد ايراد حجت كرديد بر انصار به 

 انصار منقاد گشتند و مسلم داشتند و ترك احتجاج كردند.

 پيامبرايم بر  آورم به غير آنكه شما بر انصار حجت آورديد و آن حجت آنست كه ما اولى ام بر شما حجت مى من كه على

ترسيد انصاف ما بدهيد چنانكه انصار  از خدا مى حيا و ميتا زيرا كه اهل بيت رسوليم و نزديكترين خلقيم به او و اگر 

 انصاف شما دادند.

عمر گفت اى مرد تو نيز متروك نباشى و تو را نگذارند كه فارغ باشى تا بيعت نكنى چنانكه ديگران بيعت كردند. على 

 گفت چون چنين باشد من قبول نكنم كه من اولى هستم به خالفت و امامت از او. 

و فضل و سبقت تو در كارها بر كسى پوشيده  پيامبركرد و گفت ابا الحسن قرابت تو با  ه على ابو عبيده روى ب

 نيست الّا آن است كه مردم بر اين شيخ بيعت كردند تو نيز راضى شو بدانچه مسلمانان بدان راضى شدند.

 پيامبرز نيست كه اين كار از خانه گفت يا ابا عبيده از خدا بترس كه امروز را فردائى خواهد بود و شما را جاي على 

بيرون بريد قرآن به خانه ما فرود آمد و ما معدن علم و فقه و سنتيم و ما به احوال خلق از شما عالمتريم اتباع هوا نكنيد 

 كه شما را زيان باشد.

                                                 
1
 مكايله: قال له مثل قوله او فعل معه كفعله، المنجد. بده و بستان كردن.  
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كس به تو  هيچ بوديم بشير بن سعد انصارى گفت يا ابا الحسن اگر ما اين سخن پيش از بيعت بر اين شيخ شنيده مى

كرد و ليكن تو در منزل خود نشستى و بدين كار حاضر نشدى و مردم گمان بردند كه تو بدين كار محتاج  مخالفت نمى

 را بگذاشتمى و به تجهيز و تعزيه او قيام ننمودمى و طلب امارت كردمى. پيامبرگفت من چگونه  على  نيستى.

كه تو طلب اين كار دارى بر تو تقدم نكردمى مردم بر من جمع شدند اگر تو ابو بكر گفت يا ابا الحسن اگر من دانستمى 

 نيز بيعت كنى بر من چنان باشد كه ظن من است و اال بازگرد به سعادت.

هفتاد و پنج روز زنده بود، و عايشه  پيامبربازرفت و تا فاطمه زنده بود على بيعت نكرد و او بعد از  امير المؤمنين 

 عد از شش ماه بيعت كرد.گويد كه على ب

يا هؤالء أخذتم هذا االمر من االنصار  اما الفاظ عربيه كه حجت است شيعه را چنين روايت كرد ابن اعثم: قال على 

بالحجة عليهم بالقرابة، النكم زعمتم ان محمدا منكم فاعطوكم منقادة و سلموا لكم االمر، و انا أحتج عليكم بالذى احتججتم 

حيا و ميتا، النا اهل بيته و اقرب الخلق اليه، فان كنتم تخافون اللّه فانصفونا، و  ر، نحن اولى به محمد به على االنصا

 اعرفوا لنا فى هذا االمر ما عرفته لكم االنصار.

: اذا ال اقبل ما يقول عمر. چون از عمر فارغ فقال عمر: أيها الرجل لست بمتروك، او تبايع كما بايع غيرك فقال على 

و ليس ينبغى لكم ان تخرجوا سلطان محمد من داره، ففى بيوتنا نزل الفرقان، و نحن معدن العلم و الفقه  به ابو عبيده گفت.

 و السنة، و نحن اعلم بامور الخلق منكم، فال تتبعوا الهوى فيكون نصيبكم الخسر.

رك الرسول و لم اخبه فى حفرته بدين عبارت متكلم شد: او كان تحب على ان ات و در جواب بشير حضرت امير 

و  اين حالت: يا ابا الحسن لو علمت انك تنازعنى فى هذا االمر لما اردته،ابو بكر گفت در فاخرج فأنازع الناس للخالفة.

با ايشان يكى بود و به كار خالفت  آوردند كه على  جواب، آنچه ايشان بر ما حجت مى   1ما طلبته و قد بايع الناس

 بود اين حديث از نقل ايشان مبطل است. ايشان راضى

حق خود شناختى مطالبت كردى هم اين   پيامبرخالفت را بعد از  و آنچه فخر، و غير او ايراد كردند كه اگر على 

 كرد. مطالبت مى نقل مبطل اين سؤال است بلكه على 

و ايشان فرصت نگاه داشتند و كار  امبرپيبا بنى هاشم مشغول شد به دفن و عزاى  گويند شيعه كه على  و آنچه مى

 خود ساختند هم اين نقل دليل است و شاهد عدل بر آن.

 و آنچه شيعه گويند كه ايشان رسول حاضر نشدند اين هم ظاهر است از آن.

                                                 
1
 14 -3/ 1فتوح ابن اعثم .  
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دليل است كه « أيها الرجل ليس بمتروك او بتابع»به رغبت خود بيعت كرد كالم عمر كه  گويند كه على  و آنچه مى

 بر ابو بكر بيعت نكرد. بور بود و مذهب شيعه چنانست كه هرگز على مج

رويه و  كردم، عجب! از او كه بى و ابو بكر گفت اگر دانستمى كه تو با من منازعت خواهى كرد من اين كار طلب نمى

 انديشه اين كار اختيار كرد تا ندامت حاصل آمد.

« أبى بكر فلتة و فى اللّه المسلمين شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه كانت بيعة»پس از اينجا معلوم شد صحت كالم عمر 

حق به صاحب رد كردى و منازعت « وقفوهم أنهم مسئولون»اگر او را غم آخرت بودى و خوف بودى و خوف آن روز 

 آخرت. كارى كند كه بدان ندامت بايد خورد در دنيا و پيامبرو نشايد كه خليفه   پيامبرنكردى با اهل بيت 

  فصل دوم

هاى شام و ابو بكر و عمر را در تحت رايت او كرد، و  رنجور شد اسامه را نامزد كرد به قتال بعضى از زمين پيامبرچون 

چون رحلت كرد عمر به ابو بكر گفت صالح در آن است كه لشكر اسامه را بازگيرى كه عرب حوالى  شرح آن بيايد.

 محتاج باشى.مدينه مرتد شدند ربما كه به لشكر 

السباع تأكلنى فى هذه المدينة، ال   فرمود من او را بفرستم بدين عبارت كه: لو علمت أن  پيامبرابو بكر گفت چنانكه 

. يعنى اگر بدانم كه سباع مرا بخورند در اين شهر لشكر «1»1 امضوا جيش أسامة نفذت جيش أسامه، كما قال النبى 

 گفت برويد به جيش اسامه.اسامه را بفرستم چنانكه پيغمبر 

 پس عمر گفت اگر امسال تخفيفى كنى در مالهاى اين جماعت كه مرتد شدند امير باشد كه ايشان برگردند از ارتداد.

. «2»  2لقاتلتهم عليه ابدا، و لو كره المشركون .ابو بكر گفت: و اللّه لو منعوا الى عقال ناقة مما كان يأخذ منهم النبى 

از ايشان گرفته بود قتال كنم با ايشان بر آن هميشه و اگر چه  پيامبربند شترى از من بازگيرند از آنچه بخداى اگر پاي

 مشركان كاره باشند.

فرمود امرت ان اقاتل الناس  پيامبرعمر گفت يا خليفة رسول اللّه، و انى رسول اللّه به رفقى بايد كرد با اين جمع، كه 

 .«3»3  فاذا قالوها، عصموا منى دمائهم و أموالهم اال بحقها و حسابهم على اللّهحتى يقولوا ال اله اال اللّه، 

مأمور شدم كه من قتال كنم تا مردم بگويند ال اله اال اللّه و آنكه من رسول خدا ام پس هرگاه كه گفتند در پناه خدا 

دهند و  است، و ايشان جمعى زكاة مىباشند از من خونهاى ايشان و مالهاى ايشان مگر به حق آن و حساب ايشان بر خد

                                                 
1
 334/ 2كامل ابن اثير .  
2
 344/ 2و كامل ابن اثير  58/ 1و فتوح ابن اعثم  20و صحيح مسلم كتاب ايمان ح  6925صحيح بخارى كتاب استتابة المرتدين ح .  
3
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ابو بكر قبول نكرد و گفت البته قتال خواهم كرد چنانكه  كنند. كردند و جمعى ترك زكاة كردند و نماز مى ترك نماز مى

 ابن اعثم در فتوح ايراد كرده.

مبطل بود يا بر الجواب، ميان خلفا مخالفتى ظاهر شد مسكين رعيت به كدام تمسك كند اگر ابو بكر محق بود عمر 

 را حرب از براى ملك شام با معاويه هم جائز بود. عكس چون ابو بكر را از براى عقال ناقه حرب جائز بود على 

 و همچنانكه قتال با مخالف ابو بكر را واجب بود، با مخالف على را هم واجب بود پس معاويه بر باطل باشد.

فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ  ه داخل اين آيه باشد:و نيز عمر چون اشارت كرد به تخلف لشكر اسام

 دانى چگونه باشد. راضى نباشد پيامبر( هر كه به حكم 68)نساء   بَيْنَهُمْ

  فصل سوم

حمك اللّه در كتاب فتوح آمد كه اسامه لشكرگاه بيرون مدينه برد و چون ابو بكر خليفه شد به اسامه گفت: أمض ر

و ال تقصر فى أمورك، و ان رأيت ان تأذن لعمر بن الخطاب بالمقام عندي، فانى أستانس  .لوجهك الذي أمرك النبى 

و تقصير مكن در  پيامبربرو رحمت كناد بر تو خدا به آن جهت كه امر كرده تو را  و استعين برأيه، قال اسامه فقد فعلت.

خواهم به  توانى داد كه نزد من باشد كه من با او انس دارم و يارى از او مى اذن مىكارهاى خود و اگر دانى كه عمر را 

 .«1» 1 رأى او اذن بده، اسامه گفت من اذن دادم

پس چگونه شايد كه بر او حاكم  پيامبربه زعم خصم عمر رعيت اسامه است به نص « فأعتبر يا اولى االبصار»جواب، 

 ز اسامه بهتر است و اليق امامت هرگز اسامه را بر او حاكم نكردى.دانستى كه عمر ا پيامبرگردد اگر 

او را رعيت اسامه نكردى الّا براى تنبيه بر آنكه اين مرد اليق خالفت نيست بلكه اين رعيتى است، با آن كه ابو  پيامبرو 

امارت از حكم بيرون آمده  خواست از براى عمر چرا از براى خود نيز اجازت حاصل نكرد ليكن مگر او به بكر اجازت مى

ايشان را در حكم  پيامبربيرون آيد و  پيامبرو ليكن چگونه شايد كه كسى به امارت و حكم استيالئى از حكم  باشد.

باقى بود تا به روز قيامت بر اين نص هر دو مخالفت   پيامبراسامه كرد و اسامه را بر ايشان امير كرد و حكم و سنت 

 كه در تحت رايت اسامه نرفتند. پيامبركردند بر حكم 

 * باب بیست و دوم* پایان زندگى خلفاء

در فتوح ابن اعثم وارد شد كه چون ابو بكر رنجور شد خالفت و نيابت خود به عمر بن خطاب داد و نامه نوشت كه عمر 

پيش ابو بكر رفت و خليفه است بعد از من و بدست مردى داد و به مسجد فرستاد. طلحة بن عبيد اللّه برخاست و در 

اند چگونه باشد حال مسلمانان با او  گفت عمر مردى درشت است و بدخوى و سخت دل با حضور تو مردم از او در رنج

                                                 
1
 با اندكى تفاوت نقل شده است 335/ 2را پيدا نكرديم. اما در كامل ابن اثير در فتوح ابن اعثم اين مطلب .  
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پس گفت: و بعد فأنك قادم الى ربك و انه يسألك عن رعيتك، تو رونده به جانب پروردگار تو و به  بعد از تو.

 درستى كه سؤال تو از رعيت تست.

 ساعتى خاموش شد پس گفت: يا طلحة أبا لموت تقرعنى؟ أم بربى تخوفنى؟ ابو بكر

 ترسانى تا طلحه منكوب شد. كنى يا از خدا مى اى طلحه آيا به مرگم سرزنش مى

بعد از آن كه ميان ايشان مناظره رفت ابو بكر وصيتها كرد و به آخر گفت: فاذا مت فاغسلونى، و حنطونى، و كفنونى، 

فاستأذنوا و قولوا السّالم عليك يا رسول اللّه، هذا ابو بكر بالباب فان أذن  ايتونى قبر حبيبى محمد وصلوا على، ثم 

 .«1»1  لكم فى دفنى الى جنبه فادفنونى، و ان لم يؤذن لكم فأتونى الى مقابر المسلمين

د مرا به نزديك قبر حبيب من يعنى چون بميرم پس مرا بشوئيد و حنوط كنيد و كفن كنيد و بر من نماز كنيد پس بياري

اين ابو بكر است به در خانه تو پس اگر « السّالم عليك يا رسول اللّه»و از وى دستورى خواهيد و بگوئيد  محمد 

دو سال  دستورى دهد در دفن در پهلوى او مرا آنجا دفن كنيد و اگر اذن ندهد مرا به مقابر مسلمانان آوريد، و خالفت او

 روز بود. و سه ماه و بيست

 دارند. ( و ليكن نصيحت كنندگان را دوست نمى77)اعراف   وَ لكِنْ ال تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ الجواب، صدق اللّه حيث قال:

چون طلحه ايراد حجت كرد كه اين مرد اليق كار نيست بدين برهان بايستى كه قبول ننمودى و چون طلحه گفت كه از 

 ترسم. ترسانى معنى اين ظاهر است يعنى من از خدا نمى ا به خدا مىخداى بترس جواب اين بود كه مر

وَ تَخْشَى النَّاسَ  ( و قال:34)انفال   إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ( و قال:44)آل عمران  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ* و حق تعالى گفت:

و امثال اين دليل است بر آنكه بنده صالح و مؤمن آنست كه از خداى بترسد و از ( 37)احزاب   وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ

 كردند كه بر عالميان پوشيده نماند خاصه بر فاطمه و امير المؤمنين.  پيامبراينجا بود كه ظلمها بر خاندان 

 بارى بايستى كه به وقت مرگ ادنى خوفى حاصل شدى.

از آن منع كرد ايشان را  پيامبرنيد اگر اجازت دهد حق تعالى در حال حيات دفن ك و اما آنچه گفت مرا پيش محمد 

ال تَدْخُلُوا  با او گفت كه:  پيامبرعجب! كه فراموش كرده باشد مگر كه طول العهد منسى شد نه حق تعالى حال خانه 

 (.27)نور   ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ( و قال:53)احزاب   بُيُوتَ النَّبِیِ

اجازت ندهد مرا به گورستان مسلمانان بريد، در هيچ حديثى و كتابى وارد نشد كه اجازت  پيامبرو آنچه گفت اگر 

 حاصل كردند بنابراين او در آنجا به غصب رفته باشد و عمر بن خطاب نيز كه وصى او بود.

                                                 
1
 123 -121/ 1فتوح ابن اعثم .  
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كه در مكان غصب كرده شده خفتن و تصرف كردن و عمر به خالف امر خليفه امر كرده باشد ربما كه عمر دانسته باشد 

و كم مثلها »رخصت نيست و اين نتوان گفتن كه او اين قدر ندانست بلكه جرأت كرده باشد به ارتكاب اين كبيره 

 غصب امامت و امارت خاندان رسول اعظم از اين است.« ارتكبها وقى تصغر

 ه پدر نيز از اوالد او بازگيرد تا سقيفه تمام شود.يا مگر خواسته باشد چنانكه فدك از فاطمه بازگرفت خان

 و اگر مراد به اجازت خواستن از عايشه بود عايشه گفت: ليس لرسول اللّه ما يرث و ال يورث.

 بمردند. بودند اين معنى حاصل نشد و ايشان بدين تظلم و ابا پيامبرو اگر مراد اهل بيت 

 را جاى نبود كه فرزند او بود. حسن  و  پيامبرعجب! كه ابو بكر را جا بود پيش 

  فصل اول فى قتل عمر بن الخطاب

مغيرة بن شعبه غالمى داشت فيروز نام به كنيت ابو لؤلؤ و او مجوسى بود چون مغيره از كوفه به مدينه آمد فيروز پيش 

ا باشد تخفيفى كند. عمر رفت و گفت خواجه من ماهى صد درهم بر من نهاد و من طاقت اداى آن ندارم شفاعتى كن ت

عمر مغيره را حاضر كرد و گفت اگر چه او كافر است و ليكن تخفيف از جمله انصاف است بر خلق به شفاعت من چيزى 

 تخفيف كن، مغيره شفاعت او قبول كرد.

 عمر گفت اى غالم تخفيف كردم حال خود با من بگوى كه تو چه صنعت دانى، او گفت من جمله صنعتها دانم و تجارت

 دانم و آسيا انداختن نيز دانم.

بايد كه در خانه من بسازى گفت بسازم چنانكه آوازه آن آسيا در شرق و غرب برود. عمر  عمر گفت مرا دست آسيا مى

بينم خوفى و هيبتى از او در دل  از اين سخن برنجيد و گفت اى قوم ديديد كه اين غالم چه گفت من هرگاه كه او را مى

تا روزى كه بر منبر رفت و گفت در خواب ديدم كه خروس سرخ دو منقار يا سه منقار بر من زد دانم كه كند.  من اثر مى

 خروس سرخ كه مرد عجمى باشد دو طعن يا سه طعن بر من زند. مردم گفتند خير باشد ان شاء اللّه.

ن آورد و سه ضربت بر او فيروز خنجرى بساخت دو سر و به جماعت رفت چون مردم به نماز شروع كردند خنجر بيرو

زد زير ناف و باالى ناف و بگريخت. سيزده تن به عقب او رفتند اكثر در راه هالك شدند يكى به او رسيد خواست كه او 

 را بگيرد خنجر بر خود زد و هالك شد.

وصيتها كرد و و عمر عبد الرحمن عوف را گفت تا نماز كرد از براى مردم به جماعت و او سه روز در خانه خفته بود 

بايد  گفت بايد كه نماز بر من صهيب كند و عبد اللّه پسر خود را بخواند و گفت اى فرزند مرا چند زر به بيت المال مى

 داد بايد كه اداى آن بكنى.
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بينى  جميع ما ملكت يعنى اى پسر من اگر  پس گفت: يا بنى لو أنك غدا أباك يقاد الى النار اما تفديه. فقال عبد اللّه بلى

 كنم به جميع مال كه جمع كردى. كنى به مال خود، گفت بلى مى كشند آيا خالص مى كه فردا پدر تو را به آتش مى

 پس گفت اگر عايشه دستور دهد مرا پيش ابو بكر دفن كنيد و اگر دستور ندهد به بقيع ببريد.

من جاى خود را بر عمر ايثار كردم. روز عايشه گفت مرا در آن خانه همين قدر موضعى بود كه مدفن من باشد ليكن 

 و عمر او شصت و سه سال بود.« چهارشنبه متوفى شد )الربع من ذى حجة سنة ثلث و عشرين

چون آن ضربت بخورد طبيب حاذق مسلم حاضر شد فرمود تا نبيذ حلو به او دادند نبيذ بيرون آمد جمعى گفتند آنچه از 

گر نصرانى حاضر آمد و شير به او داد همچنان سفيد بيرون آمد دو طبيب اتفاق امعاى او بيرون آمد خون است. طبيب دي

 .«1»1 كردند و گفتند وصيت كن كه مرگ حاضر آمد

مسلم است و فاطمه را با چند گواه عادل و معصوم فدك مسلم  پيامبرحجت و بينّه خانه  جواب، عجب كه براى عايشه بى

 اشد باقى غصب باشد.نيست. سلمنا )تسع ثمن( خانه يك شبر نب

و سر عمر برابر كتف ابا بكر است چنانكه پاى عمر در اساس  پيامبرو ابن اعثم كوفى گويد كه سر ابو بكر برابر كتف 

ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ  ايشان را كه رخصت داد حق تعالى فرمود: پيامبرخانه آمد اندكى از ديوار بگرفتند، ندانم كه خرابى خانه 

 متوفى شده اجازت نتوان دادن.  پيامبر( 53)احزاب   لَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْالنَّبِیِّ إِ

وَ ال يَسْئَلُ حَمِيمٌ  اما آنچه با عبد اللّه گفت اگر پدر تو را به دوزخ كشند تو او را فديه دهى مگر كه اين آيه نخوانده بود:

دِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ* وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ* وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِيهِ* وَ مَنْ فِی حَمِيماً* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَ

)حديد  فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ( و اين آية:10 -16)معارج  * * نَزَّاعَةً لِلشَّوى الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ* كَلَّا إِنَّها لَظى

)شعراء   يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ و عبد اللّه را هم سهوى افتاده بود بايست كه گفتى: (.14

 بيايد به نزد خداى به دل سالمت از كفر و غير پندارى.  ( روزى كه نفعى ندهد مال و نه فرزند مگر كسى كه88 -89

)انعام   كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ  وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى و هم عبد اللّه اين آيه نخوانده بود:

ا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِیَ بَيْنَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِی الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّو ( و حيث قال:94

 (.54)يونس   بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ

اما آنچه گفتند كه نبيذ بخورد او داند نبيذ اسم خمريست مشهور و هذا مسلم و ليكن آنچه گفتند نبيند حلو غير المسلم 

ا صادر شود يا تقدير بر آن رفته باشد چنانكه اهل سنت و جبريان گويند كه ليكن به اعتبار يا جواز خطا شايد اين چيزه

 اند. ايشان شيعه اين خليفه

                                                 
1
 52 -49/ 3و كامل ابن اثير  329 -322/ 1فتوح ابن اعثم .  
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 اخرى فى قتل عمر تروای

شهريار بن يزدجرد پادشاه ملك عجم سيصد و سى هزار مرد جمع كرد به عزم آنكه به مدينه آيد و با عمر مصاف كند 

كنم در كار  برآمد و خطبه بخواند و به آخر گفت اى اصحاب با شما مشورت مىچون عمر اين خبر بشنيد بترسيد بر منبر 

 شهريار و محاربت با او.

عثمان برخاست و گفت تو مردى مباركى به نفس خود بيرون رو و با او حرب كن كه مظفر و غالب آئى، عمر را از او 

آن هم قبول نكرد و توقع داشت كه امير اين سخن نيك نيامد ديگرى برخاست و گفت اى خليفه لشكر بفرست. عمر 

 چيزى در اين باب نگفت. در اين باب رأى زند و على  المؤمنين 

 عمر از منبر به زير آمد و به خدمت على رفت و گفت: الرأي عندك يا أبا الحسن.

كه لشكر اسالم  زنم كه به لشكر روم و فارس و اهواز و ساير بالد گفت چون تو بر اسالم خائفى من رأى مى على 

در آنجاست رسوالن بفرست و از هر جا نيمه لشكر را نزد خود بطلب و يك نيمه در مقابل عدو بگذار و تو در مدينه 

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  ساكن باش و لشكر بفرست كه حق تعالى وعده داده است كه دين را بر كفر غلبه دهد. حيث قال:

 (.33)توبه  مُشْرِكُونَ*وَ لَوْ كَرِهَ الْ

عمر رأى على را قبول كرد در حال رسوالن فرستاد و از هر جا كه لشكر بود يك نيمه را بازخواند سى هزار مرد جمع 

آمدند. نعمان مقرن را بر ايشان امير كرد و گفت اگر نعمان را بكشند امير حذيفه باشد، و اگر حذيفه هم مقتول شد جابر 

 باشد.بن عبد اللّه امير 

حيله حرب گردد لشكر و امراى   گفت عمر و معدى كرب و طلحة بن خويلد را با اين لشكر بفرست و هر چه به على 

 لشكر بايد كه براى ايشان كنند كه رأى ايشان در اين باب به صواب باشد.

شهريار فرمود تا  چون لشكر اسالم در مقابل لشكر شهريار فرود آمد حق تعالى خوفى در دل ايشان انداخت سخت،

 خندقى بكندند بر حوالى لشكر و آب در آنجا انداختند از خوف لشكر اسالم و لشكر آغاز حرب كردند.

رسد و ما را مدينه دور است و  نعمان با عمرو مشورت كرد كه تدبير چيست كه ايشان را روز به روز مدد و علوفه مى

فردا برخيزيم و آوازه در دهيم كه ملك عرب متوفى شد تا ايشان زاد ما به آخر رسيد عمرو گفت رأى آن است كه ما 

دلير شوند و از خندق بيرون آيند و با ما حرب كنند ما قلب آراسته روى به هزيمت نهيم صف زده چون ايشان نزديك 

 ما رسند روى بازپس كنيم و قتال كنيم.

تا حرب كنند شب درآمد قرار كردند كه فردا حرب روز دوم چنان كردند لشكر شهريار به دنبال لشكر اسالم بيامدند 

كنند صبحگاه نعمان سوار شد و عمامه سفيد بر سر نهاد و گرد لشكر برآمد و مردم را ترغيب كرد به حرب و گفت اى 
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بكوشيد كه حوزه اسالم به شما قائم است و اگر عياذا باللّه  پيامبرمردمان حميت عرب به جاى آورده و از براى خدا و 

ما را هزيمت واقع شود از شما يك تن به مدينه نرسد كه مسافتى دراز در پيش است برخيزيد و تنگ اسبها سخت ش

گردانيد و در سايه اسبان بنشينيد تا باد صبا وزيدن گيرد ما برخيزيم و رسم عرب بگذاريم و حرب به رسم عجم كنيم 

باشد كه ما را غلبه بود و اگر مرا كه نعمانم واقعه رسد نگذاريد ها  يعنى جمله يك بار حمله بريم هر سى هزار مرد با نيزه

ام. ايشان از او قبول كردند اتفاقا نعمان در حرب كشته شد حذيفه سلب او درپوشيد و  كه دشمن بداند كه من كشته شده

 نگذاشتند كه لشكر عجم بدانند كه نعمان كشته شد و او را پنهان كردند.

سى هزار نيزه بر بناگوش اسبان « الرواح الى الجنة»وستان بيائيد تا شام را به بهشت رويم كه طلحة بن خويلد گفت اى د

 نهيم و به يك حمله بر قلب ايشان زنيم.

عجميان چون قلب راست كردند بانگ و غلبه عظيم برآوردند كه خوفى در لشكر اسالم افتاد برأى طلحه حرب كردند به 

بار ديگر مردمان به دستگير گرفتند و دختر  «1»1 سر لشكر شهريار بود  د. فيروز كهحمله اولى ايشان را هزيمت دادن

نامش شهربانويه  شهريار يزدجرد را بگرفتند شاه زنان نام كه بعد از مشرف شدنش به اسالم و تزويج به حسين 

 گرديد و از لشكر بعضى كشته شدند و بعضى هزيمت كردند.

عمر بن خطاب نوشت عمر هر روز از مدينه بيرون آمدى تا باشد كه خبر بداند روزى و حذيفه نامه فتح و بشارت به 

شناخت. عمر آن روز يك فرسنگ در قدم شتر سوار دويد چون به  داد و عمر را نمى شتر سوارى برسيد و خبر فتح مى

او سالم كرد و عذرها خواست شهر رسيد از دكانها فرو، دويدند عمر را سالم كردند، شتر سوار از شتر فرود آمد، و بر 

 كه من تو را نشناختم و نامه فتح و ظفر به او داد.

فرمود: ليس البيع على  و در عقب غنيمت برسيد و غنائم را قسمت كردند عمر خواست كه شاه زنان را بفروشد على 

 أبناء الملوك. فرزندان پادشاهان را بيع نيست.

  علیه الساّلم فائدة جلیه فى تزویج شهربانو من الحسن

عمر گفت كه شاه زنان را بر سر راهى بنشانيد و مهاجر و انصار بر او بگذرند آن را كه او را رغبت باش اختيار كند به 

 زنا شوهرى اول عمر بر او بگذشت پرسيد كه اين كيست گفتند كه خليفه وقت است گفت او پير است الئق من نيست.

كرد تا امير المؤمنين بگذشت گفت اين مرد كيست گفتند على شوهر  و او قبول نمى گذشتند همين منوال ديگر بزرگان مى

بگذشت  خدا گفت اين اليق من است اما پيش فاطمه در روز قيامت خجالت برم. ديگر حسن  پيامبرفاطمه دختر 

                                                 
1
 جمله نامفهوم است و در اصل كتاب هم همين طور است.  
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بزرگست و  است احوال او بپرسيد و بعد علم او را نيز رد كرد گفت حسن  گفت اين كيست گفتند پسر على 

 بر او بگذشت او را قبول كرد و گفت شوهر من اين جوان تواند بود. خواهد. حسين  ليكن زن بسيار مى

را بر اسب نشاندند و گويند كه عمر غاشيه  كردند و حسين  عمر گفت تا سه روز مدينه آئينها بستند و نشاطها مى

دادند به عقد  روز سوم شهربانويه نام نهاد و به حسين  حسين بر دوش گرفت و با او در مدينه بگرديد تا سه روز،

خبر كرده بود كه از ميان حسن   پيامبرو شهربانويه هر شبى بكر بودى چون حوران بهشت و  نكاح تا زفاف واقع شد.

 و حسين هر كه را زنى افتد هر شب بكر بود ائمه از صلب و ذريت او باشند.

  فصل دوم

گر بود و به خدمت امير المؤمنين تردد  لؤلؤ فيروز نام به مغيرة بن شعبه افتاد و او صيقل چون غنيمت قسمت كرد ابو

داد به  داد آخر دو دانگ زر را به نيم دينار كردند هم مى نمودى. مغيره ضريبه به وى نهاد او هر روز دو دانگ زر مى

گفت اگر تردد از خدمت على  كرد و مى ى عمر مىداد و اين معن داد به پنج دانگ كردند هم مى چهار دانگ كردند هم مى

 بازگيرى تو را آزاد كنيم از زر دادن، ابو لؤلؤ قبول نكرد.

آيد كه على را ذو الفقار هست من از براى تو بهتر از ذو الفقار  روزى پيش عمر رفت و گفت يا خليفه تو را عجب مى

 اشد و مانعى نه. عمر گفت شايد.شمشيرى بسازم اما به شرط آنكه مرا در خدمت تو حاجبى نب

گفت هفت جنس بايد كه از آن شمشيرى سازم و آهن چند به دست گرفت و ابتداى شمشيرى بكرد هر روز چند نوبت به 

خدمت عمر رفتى و آنچه ساخته بودى به او نمودى تا شمشيرى تمام كرد و گرمگاهى بود عمر را كه از مجلس خالى 

ن چوبى بود سفيد و به نزديك قائمه آن سوراخى كرده و ميخى آنجا فروگذاشته كه جز بود به پيش او رفت و غالف آ

 او ديگرى نتوانست برون آوردن.

 چون شمشير بدست عمر داد عمر خواست كه از غالف بيرون آورد دست نداد.

مشير برآورد و بر شكم ابو لؤلؤ گفت به من ده چون به او داد آن ميخ از آنجا بركشيد و به حوالى خود كسى را نديد ش

 .«1»  1وى زد و شمشير را آنجا بگذاشت و بگريخت

بر در خانه نشسته بود از آنجا برخاست و به جاى ديگر نشست چون  رفت على  و گويند كه در خانه على 

لؤ را دلدل و هم آن شب ابو لؤ كس را نديدم. ام هيچ سوگند ياد كرد تا من اينجا نشسته مردم به طلب او رفتند على 

اى به او داد به اهل قم كه در حال  نشاند و گفت آنجا كه دلدل بايستد به زين فرود آى. و هم آن شب زنى بخواه و نامه

                                                 
1
اى است كـه چنـدان اعتمـادى     قتل عمر( نقل شده غالبا مخالف نظر مشهور مورخين است و مشتمل بر مطالب غريبهمطالبى كه در اين بخش از كتاب )رواية اخرى فى .  

 و شمشير ساختن ابو لؤلؤ. توان كرد مانند داستان شهربانو و گفتگوى حسين  به آنها نمى
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وصول او به قم زنى را به عقد نكاح به او دهند و چون سال تمام شد و مردم به طلب او به قم رسيدند او پسرى آورده 

 زات على بوده است.بود مردم را معلوم شد كه از معج

و اين روايت صحتى ندارد بلكه ابو لؤلؤ هم در مدينه بود و عمر نگذاشت كه او را بكشند و گفت نشايد كه غالمى را 

 در عوض خون من بكشيد و گفت تا آزاد كردند.

فت عمر الغرض عمر در آن زخم سه روز بماند روز چهارم متوفى شد و مغيره هر شب در انجمن عمر رفتى دو شب نر

پرسيد كه چرا دو شب نيامدى گفت مردم گفتگوى افتادند كه بعد از عمر اليق اين كار كه باشد، عمر سر از بالش 

گويند عثمان و بعضى به طلحه رغبت دارند و  گويند على الئق اين كار است و جمعى مى برداشت و گفت يا مغيره چه مى

 ف.بعضى به سعد وقاص و بعضى به عبد الرحمن بن عو

پس عمر گفت در حق على چه شايد گفت ليكن اين كار به او تمام نشود كه او جوان است و نيز قريش او را دشمن 

دارند و او نيز مستبد الرأى باشد. اين كار به عثمان تمام گردد او در سر بنى اميه رود و زبير مردى جبار است الئق 

 بود به زنان و عبد الرحمن بدونان بفريبد. امامت نباشد و طلحه همتى ندارد و سعد وقاص مولعى

و سنت عمر بن  پيامبرچون در مسجد حاضر شدند عبد الرحمن گفت يا على خالفت از من قبول كن به قول خدا و 

الخطاب على گفت به قول خدا و رسول قبول كردم اما به سنت عمر قبول نكنم كه ايشان بسيار كارها كردند كه جمله را 

همين جواب داد تا سه كرت پس دست عثمان گرفته بر  د كردن دوم كرت اين كلمه را تكرار كرد على باي تغيير مى

 بلكه به سنت عمر. پيامبراو بيعت كرد به قول خدا و 

و عبد الرحمن را ميل بودى زيرا كه زن او ام كلثوم خواهر عثمان بود از جانب مادر پس طلحه و زبير بيعت كردند. على 

 دست بر ايشان افشاند و از آنجا بيرون آمد. برخاست و 

گفت: نحن معاشر االنبياء ال  پيامبر  عبد اللّه عباس گفت يا امير المؤمنين چرا در شورى رفتى گفت زيرا كه عمر گفتى كه

دند پس نرث و ال نورث، و االمامة و النبوة ال تجتمع فى بيت واحد. اگر من الئق اين كار نبودم چرا در آن كار مرا بر

رفتم تا فعل او باطل بود با اين حديث دروغ و مدت خالفت او ده سال و هفت ماه و هفت روز گويند كه عمر او شصت 

 .«1» 1و سه سال بود

  فصل سوم فى خالفة عثمان

  پيامبرچون خالفت بر عثمان مقرر شد سفير فرستاد و مروان حكم را بخواند و وزارت به او داد و مروان از طريدان 

خواهم كه مروان را ببينم او را از شهر براند و  فرمود كه من نمى پيامبركرده بود.  پيامبربود از جهت آنكه آن لعين هجو 
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چون ابو بكر خليفه شد او را بيست فرسنگ ديگر براند چون نوبت  .«2»1  به دهى فرستاد در بيست فرسنگى از مدينه

آوى طريد رسول اللّه و طرد ابا ذر »اند  وزارت به او داد و از اينجاست كه گفتهخالفت به عثمان رسيد بازخواند او را و 

 «.حبيب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

  * باب بیست و سوم* عثمان و ابا ذر الغفارى رحمة اللّه علیه

ر درهم نزد او نهاده گويد سبب طرد ابو ذر غفارى آن بود كه روزى ابو ذر به پيش عثمان رفت صد هزا امام صادق 

ابو ذر گفت يا عثمان اين چيست گفت صد هزار درهم در بيت المال  بود. بنو اميه به طمع آن دراهم گرد او درآمده بودند.

 خواهم كه چندين ديگر باو ضم كنم و آنجا كه خواهم صرف كنم. است مى

و را حزين يافتيم روز ديگر هم نزد او رفتيم او را رفتيم ا پيامبرابو ذر گفت يا عثمان ياد دارى كه روزى من و تو پيش 

 خرم يافتيم من گفتم يا رسول اللّه جان من فداى تو باد سبب فرح امروز چيست و حزن ديروز چه بود.

فرمود بيت المال قسمت كرده بودم چهار هزار دينار بماند جهت خوف آنكه به جهت آن چهار هزار دينار   پيامبر

شم حزين بودم امروز او را صرف كردم خرم شدم به حقيقت كه صد هزار درهم بيش از چهار هزار دينار مبادا كه ملوم با

كعب االحبار پيش عثمان حاضر بود، عثمان روى به او كرد و گفت يا كعب چه حرج باشد بر كسى كه آنچه بر او  باشد.

ا اگر خواهد خشت طال و نقره كند و يك خشت واجب باشد بدهد و باقى را بنهد. كعب گفت چون مال واجب داد باقى ر

 از طال و يكى از نقره بنهد.

 ابو ذر گفت اى جهود به چه حجت تو از كجا و نظر كردن در كار اسالم از كجا حق تعالى تو را تكذيب كرده حيث قال:

  عَلَيْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى  هِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمىوَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِی سَبِيلِ اللَّ

 (.34 -35)توبه   بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

كنند آن را در راه خدا پس بشارت ده ايشان را به عذاب دردناك روزى  نفقه نمى كنند طال و نقره را و آنان كه ذخيره مى

پيشانيهايشان و پهلوهايشان و پشتهايشان و گويند اين است آنچه ذخيره   كه بتابانند در آتش دوزخ پس داغ كنند به آن

 كرديد. كرده بوديد براى نفسهاى خود پس بچشيد آنچه ذخيره مى

اى بگفتم تا در حال گردن  سر كعب زد. عثمان گفت اگر نه آن است كه صاحب رسولى و خرف شدهو عصا برگرفت و بر 

 تو بزدندى.

                                                 
1
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   27/ 5ذرى 



 361 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

مرا خبر داد كه تو را نكشند اما گفت كه از بالد  پيامبرگوئى كه تو مرا نتوانى كشتن كه  ابو ذر گفت يا عثمان دروغ مى

لى گيرند و قرآن را به تأويل و رأى خود گويند، جمله برانند چون آل عاص به سى تن رسند و دين خداى را به دغ

 صحابه كه حاضر بودند از براى خاطر عثمان تكذيب ابو ذر كردند.

شنيدى كه ابو ذر  پيامبرعثمان گفت على را حاضر كنيد چون على درآمد، عثمان گفت يا أبا الحسن تو اين حديث از 

 اند كه ما نشنيديم. گويد صحابه اتفاق كرده مى

شنيدم كه فرمود: ما أظلت الخضراء، و ما اقلت الغبراء، على أحد أصدق لهجة من  پيامبرگفت من از  امير المؤمنين 

 همچنين شنيديم. پيامبرأبى ذر. ابو ذر هرگز دروغ نگويد، جمله صحابه تصديق امير المؤمنين كردند و گفتند كه ما نيز از 

 گو نبودم شما دروغ گفتيد. للّه كه من دروغابو ذر در اين حال بگريست و گفت الحمد ا

كه تو كجا دوست دارى براى بودن و كجا دشمن دارى، گفت در حرمين بودن دوست دارم كه  پيامبرعثمان گفت به حق 

 مرا خبر داده كه تو را به ربذه فرستند و تنها زندگانى كنى و تنها بميرى و تنها برخيزى از پيامبرام و  اينجا عبادت كرده

گور و تنها در عرصه قيامت آئى و تنها به بهشت روى و چون بميرى در ربذه جمعى از عراق بيايند و تجهيز و تكفين 

 تو بكنند از اين حال مرا در غزوه تبوك خبر داد.

عثمان سرهنگان را گفت تا او را به ربذه فرستادند و آن موضعى است موحش در بيابان مهيب افتاده ميان شام و روم، 

 امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السّالم تشييع ابو ذر كردند.

و ابو ذر در ربذه بود مدتى بماند و آخر رنجور شد جمعى گفتند چه آرزو است تو را گفت رحمت رب العالمين، گفتند 

او بر سر او  چه رنج است تو را گفت رنج گناه، گفتند از براى تو طبيب حاضر كنيم گفت طبيب مرا رنجور كرد، دختر

 بگريست كه من اينجا چه كنم غريب و وحيد.

بازرگانى از آنجا بيايد حال من بگوى   من انداز و بر سر راه عراق رو كهاى دختر چون من بميرم گليم بر سرابو ذر گفت 

متوفى  پيامبرتا تجهيز من بكند. دختر چنان كرد، بازرگانى پديد آمد، دختر برخاست و گفت اى بازرگان ابو ذر صحابه 

 شد تجهيز او بايد كردن.

مردم چون نام ابو ذر شنيدند جمله از چهار پايان فرود آمدند و در گريه افتادند مردى از ميان قافله چهار هزار حله 

چه  پيامبراى از ميان برداشت و كفن كرد و او را با احترام تمام دفن كردند بنگر كه خليفه با صاحب  داشت حله گرانمايه

 .«1»  1رد زهى خالفت زهى صالحيتك

  فصل اول فى قتل عثمان بن عفان
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بدان كه عثمان چون خليفه شد عمال در بالد عرب و عجم فرستاد و از آن جمله عاملى به مصر فرستاد از خويشان 

ام روزى نماز خواره زانى و در آن ايام والى شهر امامت كردى اين والى عبد اللّه ن ايمان مردى شراب نزديك مروان بى

 كرد چهار ركعت گذارد و به مقام فاتحه اين بخواند. بامداد مى

 عشق القلب ربابا
 

 بعد ما شابت و شابا

من سر مستم اگر خواهيد هشت ركعت بكنم. قريب بيست و سى  «2» 1«هل أزيدنكم انا طرب»و سالم بازداد و گفت 

به مدينه نهادند چون به مدينه رسيدند عثمان بر سر منبر بود غوغا  هزار نفر و گويند هشتاد هزار مرد جمع شدند و روى

 كردند بر عثمان كه خود را معزول كن يا عمال واليت را تبديل كن.

عثمان گفت خود را از خالفت عزل نكنم قيل و قال بسيار بگذشت به آخر مقرر شد كه محمد بن ابى بكر را به مصر 

 «.اذا جاءكم محمد ابن ابى بكر فاقتلوه»اى پنهان نوشتند به عمال آنجا كه  ادند و نامهفرستند و منشور نوشتند و به او د

به مصر نرسى و ايشان قصد قتل  با محمد گفت اما در راه بر حذر باش و احتياط نگاه دار كه تو امير المؤمنين على 

 تو دارند.

و نامه خواست گفت نامه ندارم محمد گفت مرا كسى رفت از ا محمد برفت در راه اشتر سوارى را ديد كه به تعجيل مى

خبر داده كه او دروغ نگويد آخر تجسس نمودند نامه را در خيكى خشك انداخته بود يافتند بخواندند از همانجا جمله 

 بازگرديدند و عثمان را بر منبر يافتند و آن نامه قتل محمد بر مالء خلق بر او خواندند.

روان نوشته اين نامه را، مردم گفتند كه مروان را بدست ما بده. عثمان گفت من هرگز اين عثمان عذرى آورد و گفت م

 دادند. كار نكنم غوغا كردند از منبر فرود آمد و در خانه گريخت سه روز حصار كردند او را و آب به او نمى

اتفاق او را بكشتند و سه روز در  روز سوم محمد بن ابى بكر در خانه رفت و زخمى بر او زد و مهاجر و انصار جمله به

 خانه بود نگذاشتند كه او را دفن كنند.

كشيدند. امير المؤمنين از آن مانع شد و گفت نشايد كه  و گويند كه ريسمان در پاى او بسته بودند و در ميان بازار مى

ه او چگونه بود و در گورستان كنند و ندانند ك اهل كتاب بر ما عيب كنند و گويند كه مسلمانان با امام خويش چه مى

جهودان حش كوكب نامى او را دفن كردند چون نوبت به معاويه رسيد آن گورستان را داخل گورستان مسلمانان كرد، و 

 «.قتلناه كافرا»از اينجا بود كه بعضى از صحابه گفتند 

پس اليق آن بود كه هر دو را طرح عجب حالى است كه اجماع سقيفه حق بود و اجماع يوم الدار يعنى قتل عثمان باطل 

 بود در هر دو حال. كنيم و گوييم حق از آن على 

                                                 
1
 .160/ 17بود. شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد آنكه با حال مستى نماز خواند وليد بن عقبة بن ابى معيط حاكم كوفه .  
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و جمعى گويند كه محمد بازآمد و او بر سر منبر بود گفت چه گوئى در حق كسى كه دعوى امامت و اسالم كند و 

امه بر او خواند و مهاجر جرمى قصد قتل برادر مسلمان كند. عثمان گفت قتل آن كس واجب بود در اين حالت محمد ن بى

 و انصار غوغا كردند و او را بكشتند و گفتند كه نگذاريم كه او را در گورستان مسلمانان دفن كنند.

امير المؤمنين آن روز از مدينه بيرون رفته بود از خوف غوغاى خلق چون از قتل عثمان فارغ شدند در مسجد حاضر 

ن چه ظلم كرده صالح در آن است كه امامت و خالفت به على دهيم كه آمدند و گفتند شما را معلوم است كه عثما

 مستحق آن است و او صالح است و عالم و عابد و اول اين كار حق او بود.

عمار و ابو الهيثم بن تيهان و رفاعة بن نافع و مالك بن عجالن و ابو ايوب و خالد جمله گفتند ما از كالم شما برنگرديم 

از آن كار ضجارتى نمود زيرا كه غدر طلحه و زبير  على  خانه على رفتند و غلوى عظيم كردند.و به اتفاق بر در 

دانست مردمان با او گفتند اگر از ما بيعت بستانى خوب و اال تو را به عثمان در رسانيم. اول كسى كه بر او بيعت  مى

 كرد طلحه و زبير بود و طلحه دشمن او بدى بأقصى الغاية.

و بازگفت من از شما بيعت نگيرم كه من از شر « دعونى و التمسوا غيرى»به طلحه و زبير كرد و گفت  روى على 

 شما ايمن نيستم آخر همه به طوع و رغبت خود بيعت كردند.

و طلحه خازن بيت المال بودى صاحب بهايم صدقات و زكاة از قبل عثمان. و چون عثمان كشته شد كليد خزانه به عايشه 

 و التجا به او كرد.فرستاد 

و جمله صحابه و اهل مدينه از ميان جان و دل بيعت كردند و از رغبت و حرص مردم نزديك بود كه به ازدحام خاليق 

فرمود صالح در آن باشد كه به مسجد رويم تا مردم را معلوم شود و در آن كار رغبت  هالك شوند. امير المؤمنين 

 نمايند.

  ل امیر المؤمنین على علیه السّالمفصل دوم فى ذکر بعض احوا

و  پيامبراى بليغ بخواند و خلق را دعوت كرد به اطاعت خدا و  چون خاليق از مهاجر و انصار بر على بيعت كردند خطبه

طاعت خويشتن و گفت شما را معلوم است كه اين كار از آن من بود به جور از دست من انتزاع كرده بودند و از منبر به 

 و در بالد كه والت بودند از قبل عثمان جمله را معزول كرد الّا ابو موسى اشعرى كه مالك شفيع وى بودى.زير آمد 

پس قثم بن عباس را به مكه فرستاد به نيابت خود و عبد اللّه عباس را به يمن فرستاد، و عثمان بن حنيف انصارى را به 

 مت به بصره فرستاد.خراج گرفتن به بصره فرستاد، و حارثه قدامه را به اما

و گويند كه عبد اللّه عباس را گفت به شام رو، او گفت من به شام نتوانم رفت كه معاويه آنجا است و او ابن عم عثمان 

 است و اقل غدر او آن باشد كه مرا محبوس كند، امير المؤمنين با عبد اللّه عباس مشورت كرد در كار شام.
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نوشتن به معاويه در باب شام تا چون اهل شام را معلوم شود كه او از قبل تو در آنجا عبد اللّه عباس گفت منشورى بايد 

 والى است من بروم و او را معزول سازم.

رها كنى و بصره و كوفه را به   و مغيره را بخواند با او مشورت كرد مغيره گفت صالح در آن است كه شام را به معاويه

اند و ايشان از جمله اعادى تو  گفت يا امير المؤمنين بصره و كوفه از جمله سواد اعظم طلحه و زبير. و هم عبد اللّه عباس

 باشند، تواند بود كه لشكر جمع كنند و بر تو خروج كنند.

امير المؤمنين گفت آنچه گفتى صالح در اين است مغيره برنجيد و گفت بعد اليوم در كارى كه با من گوئى يا امير 

 عنى در باب مشورت تا زنده باشم.المؤمنين نفس نزنم ي

عبد اللّه عباس پنهان منشور نوشت به توليت معاويه در شام و بفرستاد چون امير المؤمنين را معلوم شد گفت چرا چنين 

 كردى گفت اگر منع كند مثال مرا منع كرده باشد و اگر واليت از ما قبول كند مثال تو خود به وى رسد.

نوشت كه مهاجر و انصار بر من بيعت كردند بايد كه تو نيز با رؤساى شام بيائيد تا بر من بيعت امير المؤمنين هم مثال ب

 كنيد و واليت شام تراست چون معاويه نامه بخواند انكار كرد و گفت امامت على بر خود قبول نكنم.

ض كند اما امير المؤمنين و جمعى گويند كه معاويه راضى بود كه على كار شام را بر عادت خلفاى سلف به وى تفوي

 راضى نشد. عبد اللّه عباس شفاعت كرد كه يا على ملك شام به او بگذار تا به آخر چنانكه خواهى بكن.

چه حجت آورم چگونه شايد كه مسلمى مثل  پيامبرامير المؤمنين گفت من فرداى قيامت خداى را چه جواب دهم و نزد 

ليكن من اعتماد بر اين قول كنم نه به قول اول و اين قول اليق عصمت  .«1» 1معاويه بر سر بندگان خداى حاكم باشد

است و ظاهر ديانت و قول اول جمله مكر است و اين نوع بر معصومان روا نبود. چون خبر انكار معاويه به على رسيد 

 اهل مدينه را حاضر كرد و ايشان را ترغيب به حرب معاويه كرد.

  ین علیه الساّلمفصل سوم فى قتل امیر المؤمن

صلح شد جمعى خوارج در مكه حاضر شدند و صلوات فرستادند بر  در روايت آمده چون ميان معاويه و على 

از شما كفايت كنم و عبد اللّه سليمى گفت من كار  كشتگان نهروان از ميان ابن ملجم لعين گفت كه من كار على 

عمر و عاص بگذارم و وعده كردند با يكديگر كه شب نوزدهم شهر تميمى گفت من كار  معاويه بسازم و عمرو بن بكر

 رمضان اين كار به اتمام رسانيم و صلوات بر عثمان و زبير فرستادند و گفتند كه ان شاء اللّه ما خون ايشان بازخواهيم.

                                                 
1
 با اندكى تفاوت 446/ 2و فتوح ابن اعثم  86/ 3و كامل ابن اثير  460/ 3تاريخ طبرى .  
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به مسجد فرستاد و اتفاقا شب نوزدهم ماه رمضان عمر و عاص رنجور شد، عبد اللّه بن خارجه تميمى را به نيابت خود 

 .«1» 1 گويند عبد اللّه سليمى او را به غلط بكشت

و عمرو بن بكر تميمى شمشير بر كتف معاويه زد و كارگر نيامد و خواستند كه عمرو را در حال هالك كنند گفت يا 

 معاويه مرا رها كن كه از براى تو بشارتى دارم. گفت چيست؟

ن ملجم عليه اللعنة على را كشته باشد. معاويه گفت اگر اين خبر راست باشد گفت هم فردا خبر رسد كه عبد الرحمن ب

 رسيد او را خالص كرد. من تو را خالص كنم بگفت تا او را محبوس كردند، چون خبر قتل على 

تفاقا بود ا ها پنهان مى داشت و در خانه اما قصه عبد الرحمن اين است كه عبد الرحمن به كوفه رفت و آن سر پنهان مى

 قطامه لعينه در آن خانه رفت كه عبد الرحمن آنجا بود.

 عبد الرحمن او را بديد و بر او عاشق شد عبد الرحمن خواست كه او را زن كند و استدعاى عقد آن لعينه كرد.

او گفت مهر من سخت گران است، عبد الرحمن گفت چند است گفت سه هزار درهم، و غالمى، و كنيزك، و قتل على 

آن ملعون گفت اين جمله سهل باشد الّا قتل على. آن لعينه گفت طلب كن تا او را غافل دريابى اگر قتل كنى بعد از . 

 قتل او عيش من با تو خوش باشد و اگر كشته شوى ثواب آخرت تو را بهتر باشد.

را با اشعث بن قيس در پس آن ملعون شنبيب را كه مذهب خوارج داشتى به يارى گرفت و آن سه تن ملعونان اين سر 

ميان نهادند و قطامه در مسجد كوفه معتكفه بود و كبود پوشيده داشت كه امير المؤمنين پدر و برادر او را در نهروان 

كرد به  كشته بود آن ملعونه حقد عظيم بدين سبب در دل داشت .. حجر عدى آن شب همه شب در مسجد بود و نماز مى

از راه ديگر  على   ن كار ببرد و بيرون رفت تا امير المؤمنين را خبر دهد ليكنحس و حركات ايشان ظنى از اي

 درآمده بود.

كرد چند نوبت به ميان خانه آمد و گفت: و اللّه ما كذبت  ام كلثوم گويد كه پدرم امير المؤمنين آن شب نخفت و نماز مى

 گفت و اللّه كه در صبح زخم خورده باشم.و ما كذبت. ام كلثوم گويد من گفتم اى پدر تو را چه رسيده است 

خواهم كه پيش  و در آن رمضان هيچ شبى از سه لقمه طعام زياده تناول نفرمودى شفاعت كردند كه زياده بخور گفت مى

خدا و رسول روم و از دنيا هيچ چيز با من نباشد، و هر وقت كه از رعيت برنجيدى دست به محاسن نهادى و گفتى چه 

 ترين مردم را كه اين محاسن مرا به خون سر من خضاب كند. بدبخت مانع شد اين

                                                 
1
ه سليمى را اول به بعنوان قاتـل  رسد كه مؤلف در اينجا دقت نكرده است چون عبد اللّ دار قتل معاويه شد برك بن عبد اللّه بود نه عبد اللّه سليمى. به نظر مى آنكه عهده.  

 فرستد و اين در حالى است كه در بين اين سه نفر عبد اللّه سليمى وجود ندارد كند و بعد او را به مصر مى معاويه معرفى مى
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ابو صالح گويد من از على شنيدم كه گفت من رسول اللّه را در خواب ديدم و شكايت امت به او بگفتم، گفت غم مخور 

زخم كه نزديك است كه به من رسى و از دست غدر ايشان خالص شوى بعد از اين خواب دو روز برآمد كه او را 

پس چون ابن ساح مؤذن بانگ نماز بگفت خواست كه به مسجد رود ام كلثوم گفت صالح در آن است كه تو  زدند.

 بيرون نروى جعدة بن ابو هبيره را بفرمائى تا امامت كند.

 امير المؤمنين گفت چنين كنيد باز پشيمان شده برخاست و گفت از مرگ نتوان گريختن.

موت القيك و ال تجزع من الموت اذا حل بواديك گويند كه آن روز كه عبد الرحمن بيعت أشدد حيازيمك للموت فان ال

كنى و  گفت چگونه است كه اين تغليظ كه با او مى كرد امير المؤمنين هفت نوبت از او بيعت بستد. امام حسن  مى

 كس نكردى گفت اگر صد چندين بكنم او فعل خود ترك نكند. هيچ

رفت اسب او بماند بفرمود تا اسب نيكو به او دهند چون آن لعين سوار شد و پشت به  در راهى مى روزى آن لعين با على

 امير المؤمنين كرد گفت:

  أريد حياته و يريد قتلى
 

  عذيرك من خليلك من مرادى

او را در مقابل گفتى   پيامبرعمر خطاب روايت كند اگر در فرزندى شك افتادى كه او حالل زاده است يا حرام زاده 

 .«1» 1 بداريد اگر بخندد حالل زاده است و اگر بگريد حرام زاده است على 

گفت يا رسول اللّه حق آن  امير المؤمنين  گويد على را بگوى تا حق من بگذارد گفت ابليس مرا مى پيامبرروزى 

او را كه با زن خود صحبت كند الّا كه گويد كه بشارت او را كه هيچ دشمنى نباشد  گفت مى پيامبرلعين چيست بر من 

( به حقيقت كه دشمن خاندان نبوت جز 66)اسراء  وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِ من با او شريك باشم قال اللّه تعالى:

 .«1»  2حرام زاده نتواند بودن به ضرورت

در خانه « بط»د چون به صحن خانه رسيد گويند دو يك بار ديگر بخوان« أشدد حيازيمك»امير المؤمنين بيرون آمد و 

گفت بگذار كه  او بود چون او را بديد در ميان خانه بانگ كردن بنياد كرد. ام كلثوم ايشان را از آن منع كرد على 

 كنند. ايشان بر من نوحه مى

ه على به مسجد درآيد در آن الغرض امير المؤمنين چون به مسجد درآمد آن حرامزاده خفته بود همه شب منتظر بوده ك

به محراب  شبيب برخاست. امير المؤمنين « الصالة أيها الجماعة»وقت او را خواب ربود. امير المؤمنين آواز كرد 

 رفت و به نماز مشغول شد شبيب لعين زخمى بزد اثر بسيار نكرد آن حرامزاده بگريخت.

                                                 
1
 سند اين روايت را پيدا نكرديم.  
2
 با اندكى اختالف 192 -162/ 36و بحار االنوار  286 -281/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
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خبر نبودى تا كه عبد الرحمن عليه اللعنه درآمد و ضربتى سخت  امير المؤمنين چون به نماز مشغول شدى او را از عالم

ماليد گويند كه  گرفت و به طاق مى بزد پس نماز سبك بگذارد و خون روان شد از محاسن مباركش خون بدست مى

 هنوز اثر آن خون آنجا باقى است و آن لعين نيز بگريخت.

را پسر عمى بود مسلم گفت اى ملعون امير المؤمنين را تو كشتى گشود و او  شبيب در خانه رفت و ميان بند از ميان مى

 خواست كه گويد نه زبان او جارى شد كه آرى پسر عمش شمشير بر گردن او زده به دوزخ فرستاد.

آمد گليم به دوش چون او را  را كشت حمامى مى عبد الرحمن كه بگريخت آواز در شهر افتاد كه عبد الرحمن على 

كشيد تا پيش امام حسن و امام حسين آورد. چراغ  ريخت او را بگرفت و گليم بر گردن او انداخت و مىگ بديد كه مى

بياوردند و امير المؤمنين را از مسجد به خانه بردند و جعده پسر خواهر امير المؤمنين را بفرمود تا نماز به جماعت كرد 

 بدهيد كه ترسيده باشد. از براى امير المؤمنين شربتى بياوردند. گفت به آن ملعون

رنجانيدند كه اى ملعون امير المؤمنين را چرا كشتى آن لعين گفت من نكشتم جراحى بياوردند تا ببيند كه  مردم او را مى

حال چون است چون ميل به جراحت فرود كرد و برآورد گفت يا امير المؤمنين اگر وصيتى دارى بگوى كه ملعون كار 

 گفت هزار دينار به شمشير دادم و هزار دينار به زهر دادم و به اين شمشير ماليدم.خود كرده آخر آن ملعون 

با على گفته بود با حسن گفت و گفت اى حسن بعد از تو حسين وصى تو باشد و بعد از او پسر  پيامبرپس وصيتى كه 

باشد بكنم و اگر بميرم بيش از او على زين العابدين و به آخر گفت اگر من زنده بمانم به عبد الرحمن آنچه رأى من 

هاى  يك زخم مزنيد چنانكه او مرا يك زخم زد و چون او را كشته باشيد جثه خبيثه او را بسوزانيد چنانكه جثه

 كشتندگان انبياء را بسوزانند.

 رحلت فرمود امام حسن به موجب وصيت پدر آن ملعون را به يك ضربت بكشت و بعد از قتل او بعد از آنكه على 

 ام الهيثم دختر يحضر كه مؤمنه بود جثه خبيثه آن لعين را بخواست از امام حسن و او را بسوزانيد.

و امير المؤمنين بيست و يكم ماه رمضان متوفى شد و وصيت كرد كه چون غسل و تكفين من بكنيد متوجه غرى شويد 

 دفن كنيد.كه جنازه مرا به آنجا بريد هر گه مقدم جنازه به زمين آمد مرا آنجا 

بعد از آنكه رحلت فرمود امام حسن او را غسل كرد و نماز بر او گذارد و موالى در عقب او نماز كردند و چون جنازه 

شنيدند و جنازه برداشته متوجه غرى گشتند كه الحال به نجف مشهور  برداشتند آواز مالئكه چون آواز مگس عسل مى

 است.

مرقد آنجا به زمين آمد و به حفر قبر آن حضرت مشغول شدند چون مقدار دو  و چون رسيدند سنگى پديد آمد سفيد و

گز كندند قبرى پديد آمد لحدى در او كنده و ساجى در او انداخته بود بر آنجا نوشته كه اين قبريست كه نوح نجى از 
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ند و قبر را پنهان ساختند است كنده است او را آنجا دفن كرد پيامبربراى برادر خود على ابن ابى طالب كه وصى محمد 

دانست به دور بنى اميه مروانيان قوت گيرند و اگر قبر آشكار  جهت آنكه امير المؤمنين چنين وصيت كرده بود كه مى

 باشد خراب كنند.

ز و چون مؤمنان از قبر بازگرديدند و معجزه او را بازگفتند كه نوح پيغمبر به چندين هزار سال پيشتر جهت او قبر كنده با

 قبر مطهر كه آشكارا شد مواليان را رغبت افتاد كه بروند و آن معجزه مشاهده كنند و برفتند و بديدند.

جمعى گويند چون به آنجا رفتند چندان كه طلب كردند هيچ اثرى از قبر نيافتند كه حق تعالى آن را پنهان كرده بود و آن 

 قبر همچنان پنهان بود تا به روزگار هارون الرشيد.

آمدند و سگان و يوزان قصد  اى آهو بر آن تل خفته بود و آهوان از آنجا به زير مى وزى هارون به صيد رفت گلهر

رفتند هيچ سگى و يوزى گرد ايشان نگرديدى مردم متعجب بماندند. هارون متحير  كردند و چون بر آنجا مى ايشان مى

ند و اين حال از او پرسيد گفت من از پدران خود شنيدم كه شد و آنجا خيمه بزد و به كوفه فرستاد پيرى مسن را بخوا

كرد و هر حاجتى كه بودى آنجا رفتى و  گفتند قبر امير المؤمنين اينجاست هارون سه روز خيمه آنجا زده بود و تضرع مى

 از خداى تعالى بخواستى روا شدى.

بر امير المؤمنين زد كه چندى است تا هارون بر در مدينه بود او را بخواند تا رقمى بر ق و گويند امام جعفر صادق 

 آنجا قبه بساخت و امروز قبله حاجات عالميان است.

اى شنيدند به عقب  و گويند كه چون امام حسن و امام حسين عليهما السّالم از دفن امير المؤمنين بازگرديدند آواز ناله

چه چيز است گفت مردى پير و كورم مردى در اين شهر بود آن ناله برفتند كورى عاجزى پيرى يافتند گفتند ناله تو از 

 هر روز آمدى و تعهد كار من كردى و از براى من طعام آوردى امروز سه روز است كه به سر من نيامده است.

امام حسن گفت نام آن مرد نپرسيدى. پير گفت هرگاه كه پرسيدمى گفتى از بندگان خدايم. چون پيش من درآمدى نور 

ندرون من ظاهر شدى و اين خانه از بوى عصمت او معطر شدى. امام حسن و امام حسين عليهما السّالم با وى در ا

مواليان در گريه افتادند و گفتند اين نشان پدر ماست. او گفت پدر شما كه بود و شما چه كسانيد گفتند كه ما حسن و 

 ايم. حسين پسران على بن ابى طالب

آئيم. پير دست دراز كرد و  فت ما او را دفن كرديم امروز و اين ساعت از سر قبر او مىپير گفت پدر شما كجا شد گ

كه مرا بر سر قبر او بريد او را بر سر قبر امير المؤمنين بردند. پير  دامن ايشان بگرفت و گفت به حق امير المؤمنين 

مؤمنين كه قبض روح من كن كه بعد از او روى بر قبر نهاد و بسيار بگريست و گفت الهى به عصمت و طهارت امير ال
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خواهم اين دعا كرد و جان به حق تسليم كرد. امام حسن و امام حسين تجهيز او بكردند و هم در جوار امير  زندگانى نمى

 المؤمنين دفن كردند.

ل بعد از و بيست و سه سال بعد از بعثت و سى سا پيامبرعمر آن حضرت شصت و سه سال بوده ده سال قبل از بعثت 

بودى با كفار و در ايام  «1»  1بعد از بعثت دائما در مقاسات و مدت خالفت ظاهرى او پنج سال بود و ماهى چند. پيامبر

خالفت ظاهرى دائما در مقاسات بودى با معاويه و طلحه و زبير و خوارج و امثال آن و در جهان هيچ كس را نه قبل از 

نين نبود الّا او را و آن جهاد كه او را بود هيچ رسولى را نبود و آن شجاعت كه او را بود او و نه بعد از او لقب امير المؤم

 كس را نبود. هيچ

در ايام طفوليت تا بروز رحلت نبى، اوالدى چون امام حسن و امام  زنى چون فاطمه زهرا، مربى چون محمد مصطفى 

كه او راست از سادات كبار كه تعيين اسم و نسب كس را نبود و كثرت اوالد  حسين سيد جوانان اهل بهشت هيچ

 به او بود از فاطمه زهرا عليها السّالم.  پيامبرمشهوراند هيچ رسولى را نبود و نسبت 

 * باب بیست و چهارم* زندگى خلفاء

هاى تو  بدان كه به روزگار عمر ابو موسى اشعرى از قبل او والى بود در بعضى از نواحى روزى به عمر نوشت كه نامه

دانم عمر اصحاب را حاضر كرد و در اين باب با ايشان مشورت كرد بعضى گفتند روز مبعث  رسد و تاريخ آن نمى مى

گفت: خرج الرسول من أهل الشرك، و هو يوم  على  مشورت كرد. بايد گرفتن عمر پسند نكرد و با على  پيامبر

آن روز هجرت بود. عمر را اين معنى مرضى آمد و بنياد بر اين بيرون آمد از ميان اهل شرك و  پيامبرهاجر. يعنى كه 

 بنهاد و با قاضى ممالك نوشت كه تاريخ از روز هجرت اعتبار كنيد.

  فصل اول

شيخ ابو الحسن الفارسى الناصبى در كتاب تاريخ الخلفا چنين آورده كه نام ابو بكر عبد اللّه بود و نام پدر او عثمان و 

 بد اللّه، بن عثمان بن عامر، بن كعب، بن سعد، بن تيم، بن مرة، بن لوى، بن كعب.لقب او عتيق بود ع

و كنيت پدر او ابو قحافه بود و مادر او سلمى دختر صخره وزير او عثمان بن عفان بودى در بيت المال و امثال آن و 

 بودى. وزير تدبير ملك و قهر و توليت واليات و عزل و تعيين نواب به هر شهرى عمر خطاب

به اين كار  گفت من اليق اين كار نيستم على  گفت از كار خالفت و مى مى« أقيلونى»و او چند كرت استقاله كرد و 

اولى است و عمر نگذاشتى كه مردم اقاله كنند و گفتند ما اقاله تو نكنيم و مدت خالفت او دو سال و سه ماه و هشت 

 روز بود و گويند سيزده روز.

                                                 
1
 مقاسات: تحمل شدائد و سختيها.  
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بودند، و بيست و   پيامبرقيفه بنى ساعده از خلق بيعت بستاند به استمداد جمعى كه از اعداى اهل بيت روز اول در س

هفتم جمادى اآلخر در سنه ثالث عشر متوفى شد عمر او شصت سال بود و پدر او روز وفات او زنده بود و هيچ خليفه 

اى صادر شدى كه موجب حد  ا بود يمكن كه از او خطيهو چون پدر او جائز الخط در حال حيات پدر خالفت نكرد الّا او.

فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ  شدى به ضرورت حد بر پدر بايستى راند و چون چنين كردى به خالف ما أنزل اللّه بودى حيث قال:

 ( او اگر ترك حد كردى هم عاصى بودى.24)اسراء  ال تَنْهَرْهُما

ز وفات پدر بود سلمنا كه در حال حيات پدر بود ليكن در آن صورت عصمت بود كه أما يوسف و امثال او نبوتشان بعد ا

 داد و يوسف و اضراب او نواب پدران بودند در حال حيات ايشان نه اصيل در آن كار. از اين مظنه خالص مى

و دو سال و  پيامبرات ساله بود و بيست و سه سال بعد از بعثت تا وف ابو بكر چهل  پيامبراما گويند كه در روز مبعث 

پس روز مرگ شصت و پنج سال و سه ماه كسرى بوده باشد او را، و بنياد بر اين   پيامبرسه ماه و كسرى بعد از 

 است نه به روايت اول و او بنى تيم بود.

  فصل دوم

ن قرط بن، رزاح، بن عمر را كنيت ابو حفص بود و چنين گويد عمر بن خطاب، بن نفيل، بن عبد العزّى، بن عبد اللّه ب

 عدى، بن كعب، بن لوى، بن غالب.و وزير او زياد بن مسلم بودى و مدت خالفت او ده سال و شش ماه و چهار روز بود.

ساله  ابو لؤلؤ غالم مغيره او را بكشت بيست و ششم ذى الحجّه سنه ثلث و عشرين من الهجره و او آن روز شصت و سه

 عبد اللّه بن جذعان كرد. بود و نماز بر او صهيب مولى بن

پرسيدند كه چون بود كه خلق جمله ارادت به ابو بكر و عمر داشتند دون عثمان. جواب داد كه ابو  از امام صادق 

اما عثمان ظلم او عام بود بر ما و عالميان بدين سبب بود  .بكر و عمر عادل بودند براى عالميان الّا براى خاندان محمد 

را بكشتند و خلق را با او چندان اعتقادى نباشد كه باز شايد گفتن مگر براى ضديت شيعه و اهل بيت كه به اتفاق او 

 چيزى بر هم بندند مگر جمعى كه ايشان را عثمانى گويند و وى عدى بود. پيامبر

  فصل سوم

، بن ابى عاصم، بن امية، بن عبد و كنيت عثمان ابو عبد اللّه بود و او عثمان، بن ابى العاص، بن اميه يعنى عثمان، بن عفان

و بيعت بر او در اول محرم در سنه اربع و عشرون و خالفت او دوازده سال بود هشت روز و قتل  الشمس، بن عبد مناف.

او در مدينه بود به اتفاق مهاجر و انصار )الثنى عشر ليلة بقيت من ذى الحجة( سنه ستة و ثلثين و آن روز عمر او هشتاد 

 بود و او اول ملوك بنى اميه بود.و دو سال 

  فصل چهارم
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چهار سال و هشت ماه و نوزده روز بود و روز آدينه دفن او بود.  خالفت ظاهرى موالنا حجة اللّه على الخلق على 

شب بيست و يكم ماه رمضان و او از بنى هاشم بود از جانب مادر و پدر على، بن ابى طالب، بن هاشم، بن عم پدرى و 

بود، و مادر او فاطمه بنت اسد، بن هاشم بود و عمر او شصت و سه سال بود و شصت و پنج سال نيز  پيامبر مادرى

 گويند.

  فصل پنجم

ابو عنان مالك بن اسماعيل الهندى و او را راهب يا واهب گويند گفت محمد بن ابى بكر در حالت نزع پدر پيش او رفت 

ام گفت: يا بنى لرجل على مظلمة اذا حلّنى منها  پيش از اين بدين حالت نديده بينم كه و گفت اى پدر تو را به حالى مى

اى هست و به حق او  رجوت ان افيق حديث او سقيم است و مراد آن است كه اى پسرك من مردى را بر من مظلمه

 گرفتارم اگر مرا از آن مظلمه حالل كند اميدوارم.

، محمد گفت من ضامنم كه على را بگويم و حاللى بخواهم طالب محمد گفت آن كيست اى پدر. گفت على بن ابى 

كه او مردى سليم است پس محمد پيش امير المؤمنين آمد و گفت پدرم به بدترين حالى است چنين و چنين گفت و من 

 ضامن شدم كه حاللى بخواهم از تو اگر رأى تو باشد و مرحمت فرمائى او را حالل كن.

امة لك( اما با پدر بگو تا بر منبر برود و اين حال با خلق بگويد تا من او را حالل كنم. محمد امير المؤمنين گفت )كر

گويد. ابو بكر گفت ما أحب أن ال يصل على بعدى اثنان.  چنين مى بازآمد و گفت حق تعالى اجابت دعا كرد و على 

 قيامت مردم به ظاهر بر من لعنت كنند. اگر من چنين بگويم تا به روز

وَ جاءَتْ سَكْرَةُ  از محمد بن ابى بكر پرسيد كه پدر تو به وقت مرگ خود پيش تو اين آيه خواند: روزى على 

 گريختى. ( و آمد سكره موت به حق اين است آنچه بودى تو از آن مى18)ق  الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

حذر كن اى پسرك من از آنكه « منك ابن ابى طالب ما قال أبوك فيشمت بنا احذر يا بنى أن يسمع»و عمر به تو گفت 

اگر بشنود از تو پسر ابو طالب آنچه گفته پدر تو پس شماتت كند به ما امير المؤمنين على، پس على تبسمى كرد، و 

أوردتنى الموارد. فقال چون محمد را خبر داد از اين حال محمد گفت صدقت يا على و گفت: أنا سمعت يلعنه و يقول أنت 

 .«1»  1بلى يعنى ابو بكر با عمر گفتى بسيار كه اين جمله تو كردى

  فصل ششم

در كتاب فعلت فال تلم آمد كه ابو بكر و عمر و معاذ جبل و سالم مولى ابن حذيفه و ابو عبيده جراح در حال مرگ جمله 

 ويل و ثبورگويان بمردند.

                                                 
1
 سند اين مطلب را پيدا نكرديم.  
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دهند به دوزخ و در دست  مرگ گفت محمد و على اينجا حاضراند و مرا بشارت مى محمد بن ابى بكر گفت پدرم در حال

دهند مرا  خوانند و بشارت مى بينم كه صحيفه مى مى «2»1  اى هست كه ما در آن عهدهاى خود نوشته بوديم محمد صحيفه

 و عمر را و معاذ جبل را و سالم مولى ابى حذيفه را و ابو عبيده جراح را به دوزخ.

گويد ليكن اين راز را پوشيده  آن وقت عايشه و عبد الرحمن بن ابو بكر و عمر حاضر بودند. عمر گفت او هجر مىو 

 داريد تا على با بنى هاشم بر شما شماتت نكند.

گويم نه من در غار با وى بودم كه محمد گفت من در زمين حبشه سفينه جعفر  محمد گويد پدرم گفت يا عمر هجر نمى

ه بر دريا جاريست گفتم يا رسول اللّه به من بنماى دست به چشم من ماليد من نيز ديدم و با خود گفتم كه اين بينم ك مى

مرد ساحر است و چون به مدينه آمدم من با تو كه عمرى اين حال بازگفتم رأى من و رأى تو بر آن جمع شد كه او 

 است، عمر از آنجا بيرون آمد. ساحر

توانم گفتن تا به دوزخ رسيدن و  گفت به خدا كه نگويم و خود نمى« يا أبت قل ال اله اال اللّه»محمد گويد كه من گفتم 

گويد از او پرسيدم كه تابوت چيست گفت آن تابوتى باشد در زير  در تابوت شدن ذكر تابوت كرد من گفتم هجر مى

و عمر، و عثمان، و معاوية، و يزيد تا آخر جمله طبقات دوزخ و دركات آن در آنجا دوازده تن باشند من كه ابو بكرم، 

 ايشان بازگفت چون حق تعالى گويد كه دوزخ بتابد آن تابوت را از مقام خويش كه عنق گويند بيرون آورد.

و اللّه ما أهذى لعن اللّه ابن صهاك هو الذي »گوئى گفت  محمد گويد كه من گفتم )يا أبت تهذى( اى پدر هذيان مى

گويم لعن خداى بر پسر صحاك اوست كه مرا  به خدا كه هذيان نمى« ما جاءنى فبئس القرين صدنى عن الذكر بعد

كرد با ويل و  بازداشت از ذكر خداى بعد از آنكه آمد به من پس چه بد قرينى بوده، و روى بر زمين نهاد و زارى مى

ند كه او ديگر چه گفت من بازگفتم، عمر ثبور تا محل جان دادن، پس عمر و برادرم عبد الرحمن درآمدند و از من پرسيد

 گفت زنهار كه با على بازنگوئى.

گويد و  سخن مى هر شبى در خواب با على   پيامبربا من گفت گويا كه  محمد گويد اين جمله حاالت على 

مادر عيسى مريم و گويد چنانكه با  شود يا ملك با او مى كند يا او را از جفر جامع معلوم مى جمله حالها باز اعالم مى

 ديدند و اين جمله در قرآن موجود است. كردند و ايشان را مى مادر موسى و زن ابراهيم ساره كه با مالئكه مكالمه مى

نگذاريم كه على خالفت كند  پيامبرمعاذ جبل به وقت مرگ گفت ما در حجة الوداع با يكديگر عهد كرديم كه بعد از 

متوفى شد معاذ گفت من انصار را كفايت كنم شما  پيامبرز در اين عهد بودند، چون بشير بن سعد و اسيد بن حضير ني

 .«1» 1قريش را كفايت كنيد

                                                 
1
 نقل شده است 656/ 2و علم اليقين فى اصول الدين فيض كاشانى  104 -103/ 28و بحار االنوار  200 -198/ 2متن كامل صحيفه ملعونه در ارشاد القلوب .  
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كنم تا  تنبيه، ابن عمر گفت پدرم به وقت مرگ على را حاضر كرد و از او حاللى خواست، على گفت من تو را حالل مى

ر كرد ساعتى ثانيا كلمه استحالل را اعادت كرد على نيز اشهاد دو مرد را بر خود گواه گردانى پدرم روى خود را در ديوا

 .«2»  2عدلين اعادت كرد باز پدرم روى به ديوار كرد و على برخاست و از خانه بيرون رفت

آمد جمعى به پيش او رفتند و   تر آمد شير به وى دادند خورد جمله از زخم وى بيرون و چون درد طعن بر وى سخت

 ه بهشت، عمر آه سرد برآورد چنانكه نزديك برود كه روح برآيد.بشارتها دادند ب

پس گفت: و اللّه لو أن بى ما فى االرض من صفراء و بيضا، الفتديت بها هول المطل مع به خدا كه اگر با من بودى هر 

  ن عباس استچه در زمين است از زر سرخ و سفيد به فداى خود دادمى از هول آنچه مطلع شدم بر آن و اين روايت اب
3«1». 

دارم كه داخل آتش نشوم، و امثال اين روايات و  . هرآينه دوست مى«2» 4و روى انه قال: لوددت ان ال أدخل فى النار

ما زلت مغضوبا منذ قبض اللّه رسوله و لقد مات، و انى و اللّه ال لی الناس بها منه »دالئل قول امير المؤمنين است 

 .«3» 5بقميصی هذا

  گفتى: و اللّه لو كان حمزة و جعفر حيين، ما طمع فيها ابو بكر و عمر، و لكن ابتليت بحالفين حافين عقيل و العباس و دائما
، به خدا كه اگر حمزه و جعفر زنده بودى طمع در كار خالفت نكردى ابو بكر و عمر و ليكن من مبتال شدم به دو «4» 6

 است. و راوى اين ابو جعفر محمد باقر سوگندخورنده يا برهنه كه عقيل و عباس است، 

  فصل هفتم

گفت: ليتنى لم أو من االشعث بن قيس، و لم  خورد و مى در كتاب فعلت فال تلم آمد كه ابو بكر در مرض موت تأسف مى

 ازوجه أختى، كاشكى من اشعث را امان ندادمى و خواهر خود را بدو ندادمى.

تد شده بود او را اسير بگرفتند و از احكام او قتل بود، ابو بكر با پدر مشورت و اين حال چنان بود كه اشعث بن قيس مر

كرد كه ابو قحافه آن روز اسالم بر او عرض كرده بود پدرش گفت با او خويشى كن و خواهر به او ده كه اين معنى ما 

ك و جاه خواهر را به او داد و را فخرى باشد اگر در جاهليت بودى اين كار ما را متمشى نشدى. ابو بكر براى طلب مل

 حكم اسالم بر او راند. اصبغ بن حرمله ليثى گويد.

                                                                                                                                                                      
1
 352 -345كتاب سليم بن قيس .  
2
 24/ 3صراط المستقيم .  
3
 25/ 3و صراط المستقيم  3692صحيح بخارى باب مناقب عمر ح .  
4
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
5
 با اندكى اختالف. 408/ 10و  204/ 9و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  582و  578/ 29و  375/ 28بحار االنوار .  
6
 با اندكى اختالف 15/ 30و  420/ 29بحار االنوار .  
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 شعر

  أتيت بكندى قد ارتد و ارتقى
 

 الى غاية من نقض ميثاقه كفرا

  أ كان ثواب النكث احياء نفسه
 

 و كان ثواب الكفر تزويجه البكرا

 فلوا أنه يأتى عليك نكاحها
 

 و تزويجه يوما ال مهرته مهرا

 و لو أنه رام الزيادة مثلها
 

 ال نكحته عشرا و اتبعته عشرا

 فقل ألبی بكر و قد شئت بعدها
 

 قريشا و اخبلت النباهة و القدرا

 اما كان فى تيم بن مرة واحدة
 

 تزوجه لو ال اردت به الفخرا

  فلو كنت لما أن أتاك قتلته
 

 لقدمتها ذخرا و اخرتها ذكرا

 ةفاضحى يرى ما قد فعلت فريض
 

 عليك فال وجها حويت و ال أجرا

 گفت: و ليتنى لم أكشف بيت فاطمة عليها السّالم. كاشكى كشف خانه فاطمه نكردمى. تأسف دوم آنكه مى

كانت بيعة ابى بكر »جواب، اين نه جرم او بود بلكه صاحبان او عمر و خالد بن وليد كردند تا عمر مكافات باز كرد كه 

 اما روز جزا و عقوبت صاحبان به فرياد او نرسيدند.« لمين شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوهفلتة وقى اللّه المس

 و من سرنا نال منا السرور
 

  و من ساءنا ساء ميالده

 و من كان غاصبا حقنا
 

  فيوم القيمة ميعاده

كند  خالفت نشدمى، و اين داللت مىتأسف سوم آنكه گفت: ليتنى لم اول يوم السقيفه. كاشكى در روز سقيفه متولى كار 

 كه او بدى عاقبت كار خود مشاهده كرده بود به حكم:

 ( پس گشوديم ما پرده تو را پس چشم تو امروز تيز است.21)ق  فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

و دليل « ما خاب من استشار»گفت  پيامبرالّا  مشورت مؤمنان كرد و اجازت خدا و رسول و بى و دليل آنكه آنچه كرد بى

 «.كانت بيعة ابى بكر فلتة الخ»اين قول عمر 

أَخْرِجْنا  ( و قوله تعالى:55)مؤمن  يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ و ليكن قال اللّه تعالى:

 (.34)فاطر   غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُنَعْمَلْ صالِحاً 

و او را به آتش نسوختمى كه   تأسف چهارم آنكه گفت كاشكى چون محارب به من آوردند بكشتمى يا رها كردمى

 .«1» 1بود  پيامبراحراق خالف قول خداى تعالى و 

                                                 
1
 به نقل كتاب اهل سنت با اندكى اختالف 195 -194/ 7 الغدير.  



 375 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

  فصل هشتم فى انهما دفنا موضع الغصب

طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ   يُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلىال تَدْخُلُوا بُ و دليله قوله تعالى:

هاى پيغمبر را مگر آنكه اذن دهد شما را به سوى طعامى در حال نظر مكنيد بر  ( و داخل مشويد خانه53)احزاب  فَانْتَشِرُوا

عام او و ليكن هرگاه بخواند شما را داخل شويد و هرگاه طعام خورديد پراكنده شويد و آرام بگيريد بشنيدن ظرف ط

 حديث او كه مبادا او را كراهت باشد و از شما شرم كند كه اظهار كند.

نجا به خالف در حال حيات چگونه اذن دهد بعد از موت ايشان آ پيامبراستدالل، حق تعالى منع كرد از دخول در خانه 

كرد، و اگر گويند  پيامبراضافت خانه با « بيوت النبى»بود قال تعالى  پيامبرها از  خفته باشند و خانه پيامبرقول خدا و 

اما اين سبب تميز است و اضافت و مالبست. چنانكه گويند چون كسى در خانه بود « خرج رسول اللّه من حجرة عائشة»

 ست است.براى ادنى مالب« خرج من حجره»

و نشايد كه گويند عايشه و حفصه ايشان را آنجا دفن كردند به طريق الثمن زيرا كه ثمن را به نه سهم بايد كردن و از نه 

 سهم به هر يكى سهمى دادند پس تسع از آن خانه به شبرى بود بلكه كمتر چگونه دو گور توان كند.

در زمين مردم مدفون  پيامبرت او صدقه بود بر مسلمانان بنا بر اين را ميراث نبود بلكه تركا پيامبرو نيز به قول ايشان 

 .پيامبراند با  باشد شايد مسلمى گويد من راضى نيستم كه ايشان آنجا خفته

خاصه چندين سال و اين جمله اقسام باطل است پس كه ايشان  «2» 1«نحن اهل بيت ال يحل لنا الصدقه»فرمود  پيامبرو 

 به غصب خفته باشند.

 و اگر خصم گويد كه ايشان را ميراث بود به پدران دادند.

خصم او را نبود، عجب كارى   جواب، اين باطل است. بدان كه اگر ايشان را ميراث بودى فاطمه را نيز بودى و به زعم

 ميراث نگيرد و دختر ابو بكر و عمر ميراث گيرند. پيامبراز  پيامبربود كه دختر 

 «1» 2 دادند در هبه رجوع نرسد )الراجع فى هبته كالكلب يعود فى قيئه( پيامبراث بود و به و اگر خانه ايشان را مير

 بود. پيامبركننده در بخشش خود چون سگى است كه قى كند و بخورد، و نيز در اين صورت نقض عهد  رجوع

كردند ايشان را  معنى مى بنشينند و جمعى كه اين پيامبراستدالل دوم، حق تعالى رخصت نداد كه يك ساعت در خانه 

  إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِیَ آنجا بخفتند و به آخر گفت: پيامبراجازت خدا و  منع كرد و تأديب فرمود پس چگونه بى

  رَسُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ گفت: پيامبر( چه بدرستى كه آن نشستن ايذاء دهد پيغمبر را و در حق موذيان 53)احزاب 

                                                 
1
 201/ 1به نقل مسند احمد  243اسرار االمامة .  
2
 با اندكى اختالف 2و صحيحى مسلم كتاب هبات باب  30صحيح بخارى كتاب هبه باب .  
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( و اين سنت هنوز باقى است 2)حجرات   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِ وجه آخر، (.57)احزاب 

در  به واسطه احترام و امتثال امرا و آواز بلند بر نياوردند، و ايشان كلنگها و بيلها كشيدند پيامبركه قرا در مسجد 

رسيد خداى تعالى شرم  زدند چنانكه آواز و صداى آن به نميه مدينه مى حضرت رسول و بساط نبوت بر زمين صلب مى

 دهاد ايشان را.

إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ  تا زنده بود از ايشان در زحمت بود و بعد از رحلت بدتر از آن و قال تعالى: پيامبر

اند. حق تعالى نخواست كه  عقل كنند اكثر ايشان بى ( آنان كه تو را از پس ديوار ندا مى4)حجرات   رُهُمْ ال يَعْقِلُونَأَكْثَ

 را از بيرون حجره آواز دهند چگونه شايد كه در خانه او خفتند و آن آوازها چون زلزله و صاعقه در آنجا نهند. پيامبر

نيز آنجا ساكن  پيامبرآنجا ساكن بودند بعد از  پيامبرها كه در حال حيات  در حجره زنان او  پيامبربينه، بعد از رحلت 

او را از خانه بيرون  پيامبرهاى خود الّا عايشه كه  ( و قرار گيريد در خانه33)احزاب   وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنَ  بودند به مضمون

 كرد.

ر سوار شود و به جهاد رود و غزا كند تا ثواب حاصل كند پندارى دانست كه بعد از او بر شت و سر اين آن بود كه او مى

كرد و ديگر  مى پيامبرحسن و حسين عليهما السّالم و صحابه  فضيلت او بر ديگر زنان بدين درجه بود كه او قصد على و

ست كه خجالت او دانست و دان اين حال را به وحى مى پيامبرچون  زنان اين معنى را روا نداشتند مخالف را شرم باد.

باشد كه زن او چنان كند در لشكرگاه ميمنه و ميسره و قلب راست دارد طالق او در دست على كرد و على بدان امر 

 امتثال نمود تا آنچنان كه خانه نداشت شوهر نيز نداشته باشد.

  فصل نهم فى اسالم على علیه السّالم

ثمان و با ايشان و بعد از ايشان عبادت خداى تعالى كرد بلكه عبادت على در اسالم سابق بود پيش از ابو بكر و عمر و ع

، هرآينه ضربت على بهتر «1» 1 ضربة على خير من عبادة الثقلين :عالميان از بركت جهاد اوست و قال رسول اللّه 

 است از عبادت جن و انس و اما آنچه گويند او روز ايمان طفل بود و ايمان طفل اعتبارى نباشد.

)روم  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها اب، اگر ايمان طفل را اعتبارى نباشد پس فطرت خداى تعالى عبث بوده باشد:جو

آفريدم  «2» 2«خلقت عبادى كلهم حنفا»( فطرت و آفرينش خداى تعالى به ايمان كه مردم را بر آن آفريده و حديث 29

 .بندگان خود همه را پاكيزه دين

                                                 
1
 234/ 7و الغدير  2/ 39بحار االنوار .  
2
 2865صحيح مسلم كتاب الجنة ح .  
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هيچ فرزندى نباشد مگر  «3» 1«ما من مولود الّا و قد يولد على الفطرة، و ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه»و حديث 

آنكه به فطرت اسالم زاينده شود پس پدر و مادر او او را يهودى كنند يا نصرانى يا مجوسى با آنكه درجه نبوت باالتر 

 يز است ايمان اجوز باشد.از جمله مراتب است چون نبوت كودكان جا

( 13)مريم  خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا  يا يَحْيى حق تعالى يحيى را پيغمبرى داد و او كودك بود كما قال تعالى:

 بگير كتاب را به قوة و داديم ما به او حكم را در كودكى.

( من بنده خدايم كه 31)مريم   نِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِيًّاإِ و عيسى را نبوت و كتاب داد و او كودك بود:

 آمد به من كتاب و مرا پيغمبر گردانيد و اين جمله معانى به ايمان تواند بود.

)يوسف   مْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَوَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَ همچنين بود چنانكه در چاه با او گفت: و حال يوسف 

( و وحى فرستاديم به سوى او كه تو خبر دهى ايشان را و حال آنكه ايشان را شعورى نباشد چون كودك صاحب 15

 تواند بود صاحب اسالم نيز تواند بود به طريق اولى. وحى مى

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ  و الزم است به حكم: خود عين ايمان بود و ايمان به او داشتن واجب جواب آخر، على 

 (.62)نساء   وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ

 جواب آخر، چنانكه امروز مؤمن زاده از قبل مادر و پدر را نگويند كه او ايمان آورد زيرا كه بر آن زائيد حال على 

هرگز عبادت بتان نكرد اما ابو بكر چهل و شش سال عبادت بتان بود  پيامبرچنين بود زيرا كه والدت او در خدمت 

 بايست آوردن. كرد او را ايمان مى مى

و سى  پيامبراند شصت و سه سال و بيست و سه سال با  ساله بود و گفته روز رحلت شصت و پنج جواب آخر، على 

غ تواند بود و به ده سالگى نيز كودكى كه نشو و زنده بود و در سيزده سالگى بلو پيامبرو نه سال الّا پنج ماه بعد از 

 نماى او به قوت باشد.

 سلمنا كه بالغ نبود به اتفاق چون ديگران كافر نبود و سايه كفر بر او نيفتاد.

جواب آخر، سلمنا كه كودك بود پس ايمان او الهامى بود يا نه اگر اول مرتبه است او باالتر است از جمله مراتب انسانى 

وَ ما يَنْطِقُ   به اجازت خداى تعالى كرده باشد كما قال اللّه تعالى پيامبربوده باشد و  پيامبردوم ال بد كه به دعوت و اگر 

 وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ ( و قال:86)ص   ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ( و قال:3 -4)نجم   * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ يُوحى عَنِ الْهَوى

 (.44 -46)حاقه   الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ

                                                 
1
 3و صحيح بخارى كتاب قدر باب  6كتاب قدر باب صحيح مسلم .  
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دعوت او از ميان كودكان عالم ال بد كه براى مزيتى و منزلتى بزرگ بوده باشد در ميان  پيامبربنا بر تخصيص خداى و 

اعالم اين نوع از مراتب عند البلوغ چنانكه در زمان بلوغ عيسى عالميان و پيش ما اين نوع كار نبوت باشد يا امامت و 

بلكه ايمان او من تلقاء  پيامبربشارت به محمد داد براى اعالم نبوت او و اگر نه فرضا به وحى الهى بود و نه به دعوت 

و كفر در جهان فاش  نفسه بود اين فضيلتى بود كه هيچ عقل به او نرسد و خاطر محيط نگردد زيرا كه دور دور شرك بود

او را دعوت  پيامبررا به اتفاق به مكلفان فرستاده نه به كودكان و مجانين و به اتفاق  پيامبرجواب آخر، حق تعالى  باشد.

 كرد بدين كه بالغ شده باشد.

ده خويشان نزديكتر خود را به ( يعنى پند 214)شعراء   وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمود: پيامبرجواب آخر، حق تعالى با 

حكم اين آيه الزم بود كه اول خويشان خود را دعوت كرده باشد زيرا كه عرف و عادت مانع است كه شخصى جهت 

 عالميان وعظ گويد و اهل خانه خود را مهمل فرو گذارد.

( و فرمان ده اهل خود را به نماز و جهد كن بر 132 )طه وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها با آنكه حق تعالى فرمود:

 ( نگاهداريد نفسهاى خود را و اهل بيت خود را از آتش.6)تحريم  قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً ان و قال:

 به معاويه نوشت و او بر على انكار نكرد. اتفاق است كه على 

 سبقتكم الى االسالم طرا
 

 «1»  1ن علمىغالما ما بلغت او ا

دوشنبه بود كه وحى نازل شد و نماز بكرد و على روز سه شنبه بود كه با او نماز كرد و گويند چون على را  پيامبرو به 

گفت  گفت )يا على انها امانة( اين امانت است. على  پيامبردعوت كرد گفت مهلت بده تا با پدرم ابو طالب بگويم. 

 اگر امانت است پس مسلمان شدم. «2» 2 ()ان كانت امانة فقد اسلمت

عبد اللّه عباس گويد چون دعوت كرد او را به نماز و اسالم على گفت: ان هذا دين يخالف دين ابى، حتى انظر فيه و 

 اشاوره ابا طالب. يعنى اين مخالف دين پدر من است تا من نظر كنم در او و بابو طالب مشورت كنم.

 .«3»  3فنكث هنيئة ثم قال اجيبكگفت: انظروا كتم،  پيامبر

يعنى نظر كن و پوشيده دار پس اندكى مكث كرد. پس گفت اجابت كردم تفكر كردن او و سر نگاهداشتن و با پدر 

شايد گفتن و اظهار ناكردن دليل است كه  مشورت كردن و صبر كردن و ساعتى كه دانستن كه آن كار با ديگرى نمى

 ه تقليد و كودك را تميز نباشد ميان حق و باطل.به دليل قبول كرد نه ب على 

                                                 
1
 324/ 4شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 286/ 38فصول المختاره مفيد بنا به نقل بحار االنوار .  
3
 286/ 38فصول المختاره مفيد بنا به نقل بحار االنوار .  
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او را امين  پيامبراو را وصيت نكردى به كتمان سر و او را امين نساختى و چون  پيامبربالغ نبودى  و اگر على 

 ساخته بود بايد كه بدان واثق بوده باشد، و من در كتاب مناقب الطاهرين اين باب را تمام كردم طلب كن.

. يعنى «1» 1 گفت: ما اوذى نبى مثل اوذيت پيامبردر مدت عمر خويش در زحمت منافقان بود و  حاصل كه على 

را كه  و نيز مبرهن است كه هيچ وصى را آن مقدار نرنجانيدند كه على  هيچ پيغمبرى آن ايذا نكشيد كه من كشيدم.

 وصى محمد بود رنجانيدند.

  فصل دهم

گفت خاموش باش پس  پيامبرعمر درآمد  . پيامبركرد بر  د شاعرى انشاء مىاز ترهات ايشان يكى آن است كه گوين

با شاعر  پيامبر. باز عمر درآمد پيامبرگفت انشاء كن باز او به انشاء شعر و تغنى مشغول شد به امر  پيامبرعمر برفت 

با مغنى گفت  پيامبربيامد باز طلب انشاء و تغنى كرد باز عمر  پيامبرگفت خاموش باش و هيچ مگوى ديگر عمر برفت 

 خاموش باش.

رود طلب  گردانى و چون او مى آيد مرا خاموش مى شاعر گفت يا رسول اللّه اين چه مرد است كه هرگاه پيش تو مى

 كنيم. انشاء شعر مى

 .«2»2 و بدرستى كه او باطل را دوست ندارد« و انه ال يحب الباطل»گفت اين عمر است  پيامبر

راغب شود به اسماع باطل و عمر از آن برى  پيامبررا به باطل نسبت كردند چگونه شايد كه  پيامبرر، از غايت محبت عم

حواله توان كرد در جميع صور توان كردن ليكن به مذهب او خداى  پيامبرباشد و اگر به صورت )حاشا و كال( باطل به 

را به  پيامبره ساختن عمر است و اگر تنزيه ساختن عمر تعالى فاعل جمله قبايح است و ظلمها، و مقصود از اين جمله تنزي

 باطل نسبت كنند و باطل شنوانند از مذهب فاسد ايشان عجب نباشد.

به نزد من شعر است و نيز او گفت:  دوسترين چيزها« احب االشياء الى الشعر»و با وجود اين روايت كنند كه عمر گفت 

و معرفة انسابكم و حفظ مناقبكم. درآموزيد اوالد خود را شعر چه به درستى كه علموا اوالدكم الشعر، فإنه ديوان العرب، 

 او ديوان و دفتر عرب است و محل شناختن نسبهاى ايشان و حفظ منقبتهاى ايشان.

 و گويند كه ساربة بن درهم در نهاوند امير لشكر اسالم بود و عمر او را به غزا فرستاده بود و بعد از محاربه كفار بر او

يا سارية الجبل هذا، فسمع سارية و »غلبه كردند و لشكر اسالم را كشتند. عمر در مدينه بر اين حال مطلع شد و ندا كرد 

 اى ساريه به كوه پناه ببر پس ساريه آواز او بشنيد و به كوه پناه بود.« التجأ الى الجبل

                                                 
1
 .286/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 46/ 2االولياء ابو نعيم اصفهانى به نقل حلية  117/ 8الغدير .  
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ن عمر زيرا كه بدين بعد مسافت قوت استماع تر است از آ چون چندين راه آواز او بشنيد پس كرامات ساريه زياده

در غزاى موته خبر داده بود به وحى آسمانى و به رفع حجاب كه جعفر طيار را  پيامبرداشت، و غرض ايشان آن بود كه 

 بكشتند و بعد از او زيد بن حارثه را و پس عبد اللّه بن رواحه را، عمر نيز از ساريه خبر داده و او را اخبار نيز كرد.

با آنكه اگر صد  پيامبرو گويند سنگ ريزه به دست عثمان تسبيح كرد، غرض از اين دروغ مساوات است ميان عثمان و 

خواند با چند حديث  پيامبرچندين دروغ بگويند در مقابل سوره هل اتى و آيه مباهله نباشد كه حق تعالى على را به نفس 

 ى را بود.كه در اين باب وارد شد با معجزات بسيار كه عل

و مرتبه على به حدى رسيد كه جمعى او را به ألوهيت قبول كردند كه لعنت بر ايشان باد و بر آن طايفه نيز كه او را 

 او را امام ندانند. پيامبردشمن دارند و بعد از 

الم فرياد برآوردند اى استماع كنند در مناقب اهل بيت عليهم السّ و با اين جمله ترهات كه بر شيوخ بندند اگر از ما كلمه

كه رافضيست. عجب! كه ما تنزيه خدا كنيم از مقبحات و به عصمت انبياء و ائمه اعتقاد داريم رافضيم و ايشان بر خالف 

 اين جمله اعتقاد دارند و هستند چنانكه سنى صافى مسلم )كذلك تخيل(

 را انفاق كرد به چهل هزار درهم يا دينار. پيامبرگويند كه ابو بكر 

)ضحى   وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى را مستغنى گردانيد با غناى خويش از انفاق ابو بكر حيث قال: پيامبرواب اول، حق تعالى ج

 ( و يافت تو را عيالمند پس غنى گردانيد.8

 راى خدا و رسول است.( بگو انفال از ب1)انفال   قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ و دوم، به مال انفال كما قال تعالى:

( بدانيد كه هر چه به 42)انفال   لِلرَّسُولِ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ و سوم، با خماس كما قال تعالى:

قال: نحن اهل و اهل بيت او حرام بود كما  پيامبرغنيمت گرفتيد پس خداى راست پنج يك او و رسول را و صدقات بر 

 بيت ال يحل لنا الصدقة. يعنى ما اهل بيتيم كه حالل نيست بر ما صدقه.

قبول نكرد و گفت به  پيامبرداد يكى از آن دو  پيامبرراويان ايشان گويند كه ابو بكر را دو شتر بود به وقت هجرت به 

 من فروش يا به كرايه به من ده و الّا انعام قبول نكنم.

ترين اهل مكه بود و تعليم كودكان كردى به آداب جاهليت و وقتى منادى كردى در بازارها چنانكه  شبا آنكه او دروي

 ثعلبى گويد او كرباس فروختى و پدر او صياد بودى اين مال از كجا آورده بود.

( و اگر ترسيد از مفلسى 28)توبه  هِ إِنْ شاءَوَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ و جمله اهل مكه درويش بودند:

 پس زود باشد كه غنى گرداند خداى شما را از فضل خود اگر خواهد.
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بر اهل موسم خواند و مشركان را از طواف و زيارت خانه كعبه بازداشت  و چون سوره برائت آمد امير المؤمنين 

ق تعالى جزيه يهود و نصارى به ايشان داد و از اينجاست كه مكيان شكايت فقر كردند كه نفقات ايشان از زوار بودى ح

 هدى و ذبح الزم است و به قانع و معتر دادن واجب براى فقراى ايشان.

لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ  و حق تعالى هر جا كه مدح صحابه كرد از مهاجران مدح فقراء كرد:

شناسى ايشان را به سيماى ايشان كه  ( مى275)بقره  تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ ال يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً ( و قال:8)حشر   مْأَمْوالِهِ

 الْإِسْالمَ دِيناً الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِيتُ لَكُمُ كنند از مردم از روى عفت و قال: سؤال نمى

 (.5)مائده 

على المنبر فى آخر عمره، اللهم هل بلغت؟ پس واجب باشد كه امر و نهى حالل و حرام جمله شرايع  و قال رسول اللّه 

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما  را تبليغ كرده باشد پس قياس و اجتهاد و استحسان باطل باشد و علل شرعيه مضمحل در تحت فرمان:

 (.48)مائده   زَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَأَنْ

يكى و شريعت يكى و قاضى مختلف هر يكى را مذهبى ديگر قياس و ايجاب اين معنى كردند  پيامبرخداى تعالى يكى و 

( يعنى مباشيد چون آنان كه 101)آل عمران   يِّناتُوَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَ مگر نخواندند:

اختالف كردند بعد از آنكه آمد به ايشان حجتها اختالف و افتراق طوايف بدين آيه باطل و حق يكى  ها شدند و به فرق

 ( يعنى چيست بعد از حق مگر گمراهى.32)يس   فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ را:

( يعنى اگر قرآن از پيش غير خدا بودى 84)نساء  وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً :و حق تعالى فرمود

 بايستى كه در او اختالف بسيار بودى.

ت . از جمله عجائب است كه اختالف امت رحمت است و اتفاق ام«1» 1فرمود: اختالف أمتى رحمة  پيامبرو گويند 

ء يوم القيمة  رحمت نيست و به اتفاق سخط نيست و فى الحديث: من حكم فى وزن عشرة دراهم فأخطأ حكم اللّه، يجی

 ، هر كه حكم كند به ده درهم پس خطا كند در حكم خدا بيايد روز قيامت دستها بريده.«2»2  مقطوعا يداه

 «3»  3فأخطأ فله أجر، و اذا اجتهد و أصاب فله أجرانو نقيض اين روايت كنند صحت اجتهاد را كه: اذا اجتهد الحاكم 

يعنى هر كه اجتهاد كند و خطا كند او را اجرى باشد و هر كه اجتهاد كند و صواب كند او را دو اجر باشد، و گويند )كل 

 مجتهد مصيب( يعنى هر مجتهدى صواب بيننده است.

                                                 
1
 4843بنا به نقل ميزان الحكمة ح  28686كنز العمال ح .  
2
 325/ 17دعائم االسالم قاضى نعمان مصرى بنا به نقل مستدرك الوسائل .  
3
 16866بنا به نقل ميزان الحكمة ح  14597كنز العمال .  
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ها به دروغ افترا كردند و ضاللت  مخفى نبود اين حديث عجب خطاها و تناقضات ائمه ايشان و جهل ايشان بر عالميان

 خويشتن را.

عجب! اگر در همه عالم هر يكى اجتهادى بكند و قولى تقرير كند در يك مسأله آن را مصيب دانند الّا ائمه شيعه و 

ثال ايشان عليهم علماى شيعه چون امام زين العابدين و محمد باقر و جعفر صادق و موسى بن جعفر و على بن موسى و ام

 اند قول ايشان در هيچ عقدى نياورند. اند از اهل بيت نبوت السّالم با آن كه خاندان عصمت و طهارت

كه او را چهار هزار راوى معتبر بودند كه از  اما عجب كارى بود كه اجتهاد بازارى حقست و اجتهاد امام صادق 

)سبحان اللّه ما أعظم هذا العداوة لهذه الضاللة مع عترة الرسول( يعنى ايشان بايزيد بسطامى و ابو حنيفه كوفى است باطل 

 .چه بزرگ گردانيده عداوت اين طائفه گمراه را با عترت رسول خدا 

گفت: أنى مخلف فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب   پيامبربا آنكه در كتب ايشان مسطور است كه 

 گفت تمسك به كتاب خدا كنيد و عترت من ايشان تمسك به قياس كنند. پيامبر، «1» 1 اللّه و عترتى أهل بيت

 گفت )أهل بيتى الخ(.  پيامبر. اول كسى كه قياس كرد ابليس بود و «2»2  و عبد اللّه عباس گفت: أول من قال ابليس

ها امان اهل آسمانست و اهل  نى ستاره، يع«3»  3فرمود: النجوم امان الهل السماء و أهل بيتى أمان المتى  پيامبرو هم 

 بيت من امام اهل زمين از امت من.

( چه بد 48)كهف  بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا و با اين روايت و اخبار دست در دامن شافعى و ابو حنيفه و مالك و حنبل زنند:

ه عليهم اجمعين نكنند و آن را از اخبار است مر ظالمان را بدل، و هيچ التفات به اخبار عترت ائمه معصومين صلوات اللّ

 آحاد دانند و هر چه ابو هريره و مغيره و ابو موسى روايت كنند حق و متواتر دانند.

. بدرستى كه در تو اندكى كفر باشد، و مغيره زنا «4» 4ابو هريره را گفت: أن فيك لشعبة من الكفر پيامبربا آنكه گويند 

ادند عمر بانگ بر گواه چهارم زد تا بترسيد و زبانش مضطرب شد زيرا كه مغيره دوست كرد و نزد عمر سه مرد گواهى د

 عمر بودى جهت ايذاى على به تهديد و ترهيب آن حد را از او دفع كرد.

 . او پيشواى فرقه مذبذبيه است.«5»5 در حق ابو موسى گفت: أنه امام الفرقة المذبذبية پيامبرو 

                                                 
1
 51/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 كه البته فرمايش پيامبر )ص( است 17200ح  2646/ 3ه نقل ميزان الحكمة كنز العمال بنا ب.  
3
 4769ح  1866مستدرك الصحيحين كتاب معرفة الصحابة باب .  
4
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
5
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
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ستفرق امتى على ثلث فرق فرقة، على الحق ال يقبض الباطل   پيامبرة و از سلمان و از و ايشان روايت كنند از حذيف

منها شيئا يحبونى و يحبون أهل بيتى، مثلهم مثل الذهبة الحمراء او قد عليها صاحبها فلم تزدد إلّا خيارا، و فرقة على 

حديد او قد عليه صاحبه، او قد عليها فلم تزدد الباطل ال ينقبض الحق منها يبغضونى و يبغضون أهل بيتى، مثلهم مثل ال

 .«1»  1االشعرى  االشرارا، و فرقة مذبذبة فيما بين هؤالء و هؤالء، يقولون ال مساس امامهم

اى بر حق باشند كه از باطل چيزى به ايشان نگيرد مرا دوست دارند و اهل بيت  زود باشد كه امت به سه فرقه شود فرقه

ايشان چون ذهب حمراء است كه در آتش نهند صاحب او پس برنگردد از او مگر خيار او و مرا دوست دارند مثل 

اى بر باطل باشند كه از حق چيزى به ايشان نگيرد مرا دشمن دارند مثل ايشان چون مثل آهن است كه در آتش نهند  فرقه

گويند مساس نيست و امام ايشان  ن مىاند در ميان اين و آ اى مذبذب صاحب او پس برنگردد از او مگر شرارها و فرقه

 اشعرى است.

گفت ما وليت أمة امرها رجال و فيهم من هو أعلم منه، و لم يزل أمرهم يذهب سفاال حتى   پيامبرو ايشان روايت كنند 

وده كه . هرگز ندادند هيچ امتى كار خود را به مردى و حال آنكه در ميان ايشان از وى اعلم ب«2»2 ترجعوا الى ما تركوا

 هميشه كار ايشان تباه بود تا برگردند بدان كه ترك كردند.

را كه اعلم بود ترك كردند و غير او را كه جهال بودند اختيار كردند اما در عهد صاحب  و با اين روايت على 

 به همان گردند كه ترك كردند. الزمان 

  رفت )ص( پیامبرفصل یازدهم در نكات بعضى از ظلمها که بر خاندان 

بدان كه عادت عالميان بر آن است كه مردان را شفقت و رأفت بر زنان بيشتر باشد در ساير قضاياى ايشان بنابراين 

استغاثه كرد از هر يكى بر   پيامبرو قرب عهد او از   پيامبرفاطمه عليها السّالم با جاللت قدر او و قرابت او با 

 كس اجابت او نكرد. ظالم خويشتن هيچ

ون عايشه قصد قتل على و حسن و حسين عليهم السّالم كرد هزار نفر از مهاجر بر او جمع شدند، و غرض از و چ

 بازگرفتن خمس از او آن بود كه ايشان درويش شوند و مردم گرد ايشان نگردند.

كه گواهى دهد براى تو   ى. بيار سرخ يا سياه«3»  1ابو بكر با فاطمه عليها السّالم گفت: ايتين بأحمر او بأسود لتشهدا لك

بايست آوردن فاطمه على و حسن و حسين و ام ايمن را حاضر  با آنكه او صاحب يد و متصرف بود و گواه ابو بكر را مى

 گردانيد.

                                                 
1
ال ينقص الحق ... مثلهم مثل صاحب خبث الحديد ... فلم يـزده اال شـرا ...    زداد إلّا خيرا ...به نقل المالحم و فيها: ال ينقص الباطل ... فلم ت 183/ 1معجم المالحم و الفتن .  

 فرقة منهم مدهدهون ... يقولون ال مساس ...
2
 417و  247و  205كتاب سليم بن قيس هاللى .  
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گفت: على مع الحق و  پيامبركنند و أم أيمن يك زن است و او شنيده بود كه  ابو بكر گفت على با اوالد جذب نفع مى

. و در حق حسن و حسين گفت: الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنة و «1» 2اللهم أدر الحق حيثما دارالحق مع على، 

اند و ايشان دو امامند اگر  . حسن و حسين سيد جوانان اهل بهشت«2»3 هما إمامان قاما او قعدا، و ابوهما خير منهما

 ت.جهادكننده باشند و اگر نشسته و پدر ايشان از ايشان بهتر اس

، و ان اللّه يغضب «3»4  و در حق فاطمه عليها السّالم گفت: فاطمة بضعة منى من أذاها فقد اذانى و من اذانى فقد أذى اللّه

ايست از من هر كه او را برنجاند مرا رنجانده و هر كه مرا رنجانيده و  . فاطمه پاره«4» 5لغضب فاطمة و يرضى لرضاها

 ب فاطمه و راضى شود به رضاى او.بدرستى كه خداى غضب كند براى غض

و چون اين حال برفت پس روزگارى نرفت كه مال بحرين  «5» 6و در حق ام ايمن گفت: أنت على خير، أو إلى خير

مرا كه: اذا اتانى مال البحرين  آوردند جابر بن عبد اللّه حاضر بود پيش ابو بكر گفت يا ابو بكر فرمود رسول اللّه 

و بكر او را پيش خود بخواند و از آن مال كه هر حبه حق درويشى و مستحقى بود سه مشت به او . اب«6» 7 حبوت لك

 سببى و اعتقاد كرد بر صدق قول او. حجتى و بى داد و بى

گوى با آنكه  عجب! كه ابو بكر را به هر دو صورت مصيب دانند و فاطمه معصومه را با گواهان معصوم مخطى و دروغ

دهند به صدق دعوى فاطمه آنجا به مجرد دعوى مال مسلمانان به ديگرى داد و اينجا با وجود  ى مىچند آيه قرآن گواه

اين  پيامبرجابر انجاز وعده   پيامبركردند، فاطمه نحله  بينه از مستحق بازگرفت و در هر دو صورت دعوى مال مى

 صاحب يد و آن خارج )فأعتبر يا مبصر(.

عمر و عثمان و على و طلحه و زبير  گفت ابو بكر و پيامبرگواهى داد تنها كه  پيامبربل و همچنين چون سعد بن زيد از ق

و هيچ صحابه با او اقامت شهادت نكردند و  «1» 8اند و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبيده از اهل بهشت

ه رد كردند و ندانستند كه مال زن و تصديق ننمودند با اين همه چون جذب نفع و جاه او بود قبول كردند و از فاطم

 شوهر و فرزند را نباشد الّا به ميراث يا نحله و همه جهان وارث يكديگراند )اما اين طرفه تركه(.

                                                                                                                                                                      
1
 83/ 6و الكوثر  120/ 29تفسير عياشى بنا به نقل بحار االنوار .  
2
 238/ 2 بنا به نقل موسوعه امام على  81الجمل شيخ مفيد ص .  
3
 445/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
4
 39/ 43بحار االنوار .  
5
 372/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
6
 اين عبارت در حق ام سلمه از طرف رسول خدا )ص( بيان شده است.  
7
 با اندكى تفاوت 3164ح  564صحيح بخارى ص .  
8
 ل مسند احمد و سنن ترمذى و ...به نق 154و  149/ 10الغدير .  
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سبق برده  پيامبرعلى كه سابق ايمان و اسالم بود و هرگز به خدا شرك نياورده بود و در علم و زهد بر عالميان بعد از 

هل و شش سال مشرك بوده باشد و بتان را به خدايى گزيده و گوشت خوك و شراب گواهى دهد پيش كسى كه چ

 پيامبرخورده باشد و او را نه علمى و نه ورعى و نه عمل صالحى و در جمله غزاها متأخر و منهزم و ناكث عهود خدا و 

 شخصى بدين صفت گواهى مثل على را رد كند. 

دانند كه على  د و او را مصيب دانند و مثل على را مخطى و چنان مىعجب از جمعى كه آن شخص را به امامت گيرن

چيزى طلب كرد كه حق او نبود و عجب كه گويند زنان را علم نباشد خاصه علم فقه و گويند بدين سبب فاطمه معصومه 

، ال بل خذوا دينكم گفت: خذوا ثلث دينكم عن عائشة، ال بل ثلثى دينكم پيامبرو در حق عايشه گويند كه  را سهوى افتاد.

 .«2» 1  كله عن عايشه

و زن على مادر حسن و حسين جاهله به حدى كه مسأله  پيامبرسبحان اللّه عجب كه دختر ابو بكر چنين عالمه و دختر 

بود با وفور علم او اين كلمه ندانست با آنكه  پيامبراند، و مخالف گويد كه على در مدينه علم  حيا قومى نداند و چه بى

نيز آخر اعالم نكرد با  پيامبرفتى كه استاد و مرشد ابو بكر و عمر و عثمان بود و فاطمه را آخر اين قدر اعالم نكرد و گ

 (.214)شعراء   وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آنكه حق تعالى فرمود:

حرا داده تأديب و تعليم ايشان نكرد با كرد و خاصان خود را جاهل سر در ص عجب! كه دختر مردمان را تأديب و تعليم مى

 (.6اآلية )تحريم  أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً ( و قال:132)ص  وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ آنكه حق تعالى فرمود:

الميان اهل بيت من خاصه و بر ع  . برانگيخته شدم به«3» 2گفت: بعثت الى أهل بيتى خاصة، و الى الناس عامة پيامبرو 

به هر سفر كه رفتى ابتداء به فاطمه كردى و از خانه   پيامبررا مقصر دانند در اداى وحى با آنكه  پيامبرعامه مگر كه 

 او جهت تيمن و تبرك بيرون رفتى و چون بازآمدى اول به خانه او رفتى بعد از آن به خانه زنان خود.

بينه افترا كرد با  بى «1» 3«نحن معاشر االنبياء ال نورث»دعوى عجب! كه در دعوى فاطمه طلب بينه كرد از او و در 

 آنكه ظاهر قرآن مانع است در چندين موضع و اين نوع افسوس بود به اسالم با غايت عداوت اهل بيت.

به عاريت در آن حجره نشانده بود چون دعوى كرد كه حجره  پيامبربايست و عايشه را كه  و عجب! كه فاطمه را بينه مى

 پيامبرمن است بر او مسلم داشتند و هيچ بينه از او طلب نكردند و كلنگها كشيدند و بدين سبب بعد از رحلت زحمت به 

 دادند در حالت حيات مگر آنچه كرده بودند تمام نبود. مى

                                                 
1
 162/ 3صراط المستقيم .  
2
 .31/ 2مناقب ابن شهر آشوب .  
3
 و ... به نقل كتب مختلف اهل سنت 213/ 7و  227/ 6الغدير .  
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 پيامبررسيد وصيت كرد كه چون او را غسل و تجهيز كنند بر سر روضه  عجبتر! كه چون محل رحلت امام حسن 

 برند تا تجديد عهدى كند و از آنجا به بقيع برند پيش جده او فاطمه بنت اسد. 

كردند عايشه )غازية المجاهدة فى سبيل اللّه( بر استر سوار شد و  پيامبرچون تابوت مطهر او برداشتند و قصد روضه 

كنند )ال تدخلوا بيتى من ال احبه( داخل مروان را بخواند با لشكر گران از بنى اميه و گفت نگذاريم كه او را در آنجا دفن 

 خواهم. مسازيد به خانه من كسى را كه من نمى

زحمت او دهد و بفرمايد كه   پيامبرعبد اللّه عباس گفت حسن از آن بزرگتر است كه اين دليرى كند و بعد از رحلت 

 يشه با عبد اللّه خصومت كرد.كلنگ بر آنجا بزنند اما براى تجديد عهد فرموده كه مرا بر سر روضه بريد، عا

 گويند كه عايشه كمان از مروان بخواست و تير بر جنازه حسن انداخت.

  تجملت تبغلت و لو عشت تفيلت
 

  لك التسع من الثمن ففى كل تطمعت

و اوالد او  به او داده بود بازگرفتند و خمس كه به نص قرآن از ان او و شوهر پيامبرو عجبتر از اين كه نحله فاطمه كه 

بود بازگرفتند و طعنه بر قرآن كريم زدند كه منسوخ است و اوالد فاطمه را به قناعت و ضيق عيش رها كردند چنانكه از 

 ايشان نگرديدى مگر مؤمنان و صالحى و مظلومى چند مثل ايشان با ايمان. گرسنگى و برهنگى كسى گرد

تعيين كردند به هر يكى شش هزار، و گويند از براى هر يكى  و از براى عايشه و حفصه هر سال دوازده هزار درهم

 جهت معيشت تعب كشد. پيامبركه دختر  پيامبردوازده هزار زهى امام مسلمانان و زهى خليفه 

 * باب بیست و پنجم* ما جرى عائشة و طلحة و زبیر

شنيدم و عايشه هم شنيد  پيامبرفت من از بدان كه اين واثله ابو الطفيل عامر گويد كه من از امير المؤمنين شنيدم كه گ

 اهل جمل را لعنت كرد و اصحاب صفين و اهل نهروان را. پيامبركه 

عامر گويد من اين حكايت در بصره از امير المؤمنين شنيدم بعد از ظفر او بر اهل جمل من از خدمت او برفتم و نزد 

شنيدم چنانكه على گفت و ليكن من از اهل جمل نيستم  امبرپيعايشه آمدم و اين شهادت پرسيدم. عايشه گفت من نيز از 

 و به غايت سخت خجل شد.

صفورا زن موسى بر وصى او يوشع بن نون  گفت دختر شعيب   پيامبرروايت آمد كه  و از حضرت صادق 

ند كه با او خروج كرد و يوشع او را بگرفت و به اسيرى و از براى حرمت موسى او را خالص داد جمعى با يوشع گفت

 نكالى بايد كردند جهت عبرت ديگران يوشع گفت: أبعد مضاجعة موسى.

گفت: و انى ال خشى ان تخرج واحدة من نسائى على وصيى من بعدى تقاتله، فيظفر بها و يأسرها فيحسن  پيامبرپس 

كند پس وصى من بر او ظفر ترسم كه بيرون آيد يكى از زنان من بر وصى من بعد از من و با او مقاتله  اسرها يعنى مى
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رفتند و گفتند ما  پيامبرفاش شد جمله در پيش  پيامبراين خبر در ميان زنان  يابد و اسير كند پس نيكو كند گرفتن او را.

عليكن بتقوى اللّه و ال  خبر چنين شنيديم براى ما دعا كن تا ما نباشيم از آن زنى كه بر وصى تو خروج كند و قال:

دى، و قرن فى بيوتكن، و ال تبرجن تبرج الجاهلية االولى بر شماست كه از خدا بترسيد و بر شتر سوار تركبن الجمل بع

 هاى خود قرار گيريد و زينت نكنيد چون زينت زنان جاهليت. نشويد بعد از من و در خانه

اب الجمل ملعون على لسان ان أصح گفت به حق آن خدا كه مرا به حق به خلق فرستاد كه جبرئيل مرا خبر داد: پيامبرپس 

كل نبى بعثه قبلى، و قد خاب من افترى. يعنى به درستى كه اصحاب جمل ملعونند بر زبان هر پيغمبرى كه خداى 

 برانگيخت پيش از من و به تحقيق زبان كرد هر كه افترا كرد.

انك المظلوم بعدى، اى على تو چون او را بديد گفت: يا على  پيامبرآمد.  پيامبرو در حال امير المؤمنين به خدمت 

أشهدكم انى سلم لمن سالمه و حرب لمن حاربه. شما را گواه  مظلومى بعد از من پس روى به اصحاب كرد و گفت:

 ام كسى كه با على صلح است و بجنگم با كسى كه على بجنگ است. گريم كه به صلح مى

ى فقد حارب اللّه، و من فارقك فقد فارقنى، و من و روى به على كرد و گفت: من حاربك فقد حاربنى، و من حاربن

فارقنى فقد فارق اللّه. يعنى اى على هر كه با تو محاربه كند پس به تحقيق كه با من محاربه كرده و هر كه با من 

محاربه كند پس به تحقيق با خدا محاربه كرده و هر كه از تو مفارقت كند پس به تحقيق كه از من مفارقت كرده و هر 

 .«1» 1 كه از من مفارقت كند از خداى مفارقت كرده

نكته، بدان كه مذهب شيعه چنان است كه هر كه بر امير المؤمنين خروج كند يا ايذا كند او را عامدا و قاصدا او كافر 

اد به است و اهل دوزخ و دليل بر اين آنكه چون اهل يمامه بر ابو بكر خروج كردند كافر شدند و محكوم عليهم به ارتد

 مذهب مخالف.

و قصه اين چنان بود كه ابو بكر در زمان خالفت خود به ايشان فرستاد كه زكاة بدهيد ايشان به جواب گفتند ما در زمان 

كرديم امروز نيز همچنان كنيم و اگر بدهيم به كس  زكاة مال خود در اين قبيله به فقراء و مساكين صرف مى  پيامبر

و قائم مقام او و آن على بن ابى طالب است و تو مستحق اين كار نيستى و به  پيامبرخليفه  دهيم كه مستحق آن باشد و

اى جز اين كلمه چيز ديگر نگفتند و حربى ديگر نكردند و دشنام به كسى ندادند و شمشير  ظلم اين كار بدست گرفته

 نكشيدند.

                                                 
1
و  174/ 3مناقب ابن شهر آشـوب  و  305و  54/ 1كمال الدين صدوق  .اين خبر به صورت پيوسته و پشت سر هم نقل نشده است، بلكه در احاديث مختلف نقل شده.  

 .28 -13/ 5 و موسوعه امام على  369 -363/ 13بحار االنوار 
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بيرون آمدند تا شر خالد را از خود  ها ان رسيد از خانهابو بكر خالد بن وليد را بفرستاد با لشكر گران چون لشكر به ايش

ها بنهادند و به نماز رفتند و لشكر خالد امتناع كرد از محاربه با ايشان. خالد  دفع كنند مؤذن بانگ نماز گفت جمله سالح

ى اللّه و الى قبلته( و بانگ بر لشكر زد تا در ميان ايشان افتادند و مردان را بكشتند اكثر )راكعين و ساجدين متوجهين ال

استيصال كردند و خالد مالك بن نويره را بكشت كه او رئيس ايشان بود و خالد سر مالك را زير ديگ نهاد به ميان 

 آتش و هم در آن شب با زن او زنا كرد.

بر خالد بران. ابو و زنان و كودكان آن قبيله را اسير كردند چون عمر را اين حال معلوم شد اشارت كرد به ابو بكر كه حد 

 .«1»1  بكر از آن ابا كرد و گفت: خالد سيف من سيوف اللّه

جائى كه اهل يمامه به يك كلمه مستحق اين شدند اهل جمل باين اولى كه برخاستند و از اقليمى به اقليمى رفتند به 

انكار امامت امير  قصد امام مسلمانان و حجت خداى و شمشير در روى او كشيدند و نكث عهد و بيعت كردند و

 المؤمنين نمودند حق تعالى امير المؤمنين را ظفر داد و آن اشرار مقتول و مخذول شدند.

ارتداد كردند به زعم خصم طلحه  پيامبرپس از  پس چنانكه اهل يمامه با وجود تصديق توحيد و عدل و نبوت محمد 

وبه كردند و اخبار چند روايت كردند كه داللت بر توبه و زبير و عايشه نيز چنان بودند و معتزله گويند كه ايشان ت

 كند. ايشان نمى

نكته، روايت كنند كه شيخ مفيد ابو عبد اللّه محمد بن محمد النعمان در بغداد در مجلس قاضى القضاة حاضر شد و سماع 

دير خم نص كرد بر روز غ پيامبركنند كه  كرد شيخ كودك بود. شخصى حاضر شد گفت اى قاضى روايت مى درس او مى

 و على قيام ننمود به آن كار بلكه ابو بكر قيام كرد يعنى غاصب شد. امامت و خالفت على 

 قاضى گفت اى سائل نص على روايت است و خالفت ابو بكر درايت )و العاقل ال يترك الدراية للرواية(.

روى به شيخ كرد و گفت اى صبى تو را حاجتى چون مفيد اين بشنيد صبر كرد تا خلق بيرون رفتند و قاضى تنها بماند 

 هست. گفت اگر اجازت دهى بلى، قاضى گفت )هات( يعنى نترس.

 كنند كه طلحه و زبير در بصره با على حرب كردند آن حال چگونه است و على خليفه وقت بود. شيخ گفت روايت مى

 قاضى گفت اى صبى ال شك حرب بود و ليكن ايشان توبه كردند.

 يا قاضى )الحرب دراية و التوبة رواية و العاقل ال يترك الدراية للرواية(. شيخ گفت

قاضى گفت: من انت يا صبى، شيخ گفت محمد بن النعمان قاضى گفت: )انت المفيد حقا( و بدين سبب مشهور است به 

 .«1» 1مفيد

                                                 
1
 194 -181/ 7و الغدير  471/ 30بحار االنوار .  
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محال باشد با آنكه خبر فاش است القصه، چون طلحه در حرب كشته شد به دست مروان لعين به ناچار تصور توبه آنجا 

از امير المؤمنين كه طلحه را با امير المؤمنين بگذرانيدند فرمود كه او را بنشانيدند گفت: يا طلحه وجدت ما وعدك 

. يعنى اى طلحه آيا يافتى آنچه خدا وعده داده بود خداى تو را براستى «2» 2ربك حقا و قد وجدت ما وعدنى ربى حقا

 يافتم آنچه وعده داده بود خداى مرا به حق.و به تحقيق من 

 و گويند كه چون او را بگذرانيدند گفت: لقد كان لك برسول اللّه صحبة، لكن الشيطان دخل من منخريك فاوردك النار
 خدا صحبت بود ليكن شيطان در بينى تو داخل شد و تو را به آتش داده. پيامبر. يعنى تو را با «3» 3

ان اللّه قتل طلحة و الزبير على شقاقهما و بغيهما و »ه عمال نوشت كه مرا فتح برآمد بدين عبارت و در اقاليم عالم ب

، بدرستى كه خدا بكشت طلحه و زبير را بنا بر بدبختى ايشان و گمراهى «4» 4نكثهما فهزم جمعهما وردت عائشة خاسرة

 ز ايشان توبه حاصل بودى به اين عبارت ننوشتى.ايشان و شكستن ايشان عهد را پس منهزم ساخت جمع ايشان را، اگر ا

ميرد اثبات توبه او كند خصم را رسد كه گويد كه ابو جهل نيز يمكن كه به توبه  و اگر مخالف در آن حال كه طلحه مى

يچ توانند بود كه جمله به توبه بميرند بنابراين تكفير و تضليل ه مرده باشد، و همچنين كفار و فساق عالم وقت مرگ مى

 كافرى و فاسقى نتوان كردن.

. يعنى اى على به «5» 5 فرمود: يا على انك ستقاتل بعدى الناكثين و القاسطين و المارقين پيامبرو مخالف روايت كند كه 

درستى كه تو زود باشد كه مقاتله كنى بعد از من با شكنندگان عهد و قاسطان و مارقان، و اين حديث دليل است كه 

 و ظلم و هر كه به تو بميرد او را با اين عبارت وصف نكنند. بغى بمردند ايشان جمله به

كرد،  كرد قبول نمى و همچنين ميان علماء مشهور است كه عايشه امتناع كرد از رفتن به مدينه و امير او را نصيحت مى

 عبد اللّه بن عباس را فرمود كه او را به مدينه برد.

 ين نگفتى و اگر كسى او را امير المؤمنين گفتى اظهار كراهت كردى.را امير المؤمن عايشه هرگز على 

واقدى كه از جمله ناصبيان است و عثمانى است روايت كند كه چون عمار پيش عايشه رفت در وقتى كه عايشه از 

 .بصره به مدينه رفته بود گفت: يا عايشه كيف رأيت ضرب بنيك على الحق چون ديدى ضرب فرزندان تو را بر حق

 عايشه گفت: يا عمار اجل انك غلبت فى اصحابك، اى عمار از جهت آنكه تو غالب شدى در ميان اصحاب تو.

                                                                                                                                                                      
1
 به نقل مجموعه ورام و مستدرك نورى 171/ 7سفينة البحار .  
2
 209/ 32و بحار االنوار  256/ 1ارشاد .  
3
 201/ 32ار االنوار و بح 381/ 1احتجاج طبرسى .  
4
 85/ 1فصول المختاره شيخ مفيد بنا به نقل نهج السعادة .  
5
 197و  126/ 13و  155/ 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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عمار گفت: استبصارا من ذلك و اللّه و لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعفات هجر لعلمنا انا على الحق و أنكم على الباطل. 

زديد ما را كه  شما است بر حق به خدا كه اگر مىهاى  يعنى نصرت ما و ظفر ما بر شما براى روشن شدن ديده

 دانستيم كه ما برحقيم و شما بر باطل. ها جدا شده به تحقيق كه مى رساندند از جراحت مى

، يعنى تو چنين به خيال افتادى كه اى عمار تو «1»  1عايشه گفت: هذا تخيل اليك يا عمار اذهبت دينك البن ابى طالب

 سر ابو طالب، توبه او اين بود.بردى دين خود را براى پ

 جرير طبرى گويد چون خبر قتل امير المؤمنين به عايشه رسيد اين بيت بگفت:

 فالقت عصاها و استقرت بها
 

 النوى كما قر عينا باالياب المسافر

 پس بينداخت عصاى خود را و قرار گرفت به آن چنانكه روشن شد چشم به اياب و آمدن مسافر.

 را كه بكشت، گفتند مردى از بنى مراد، گفت:پس گفت او 

  و ان يك ناسا فلقد نعاه
 

 «2»  2غالم ليس فى فيه التراب

و اين جمله تصريح است بر اصرار او بر گناه و روايت آمد كه او ابا كرد كه به مدينه رود عبد اللّه عباس گفت: يا امير 

. يعنى اى امير المؤمنين بگذار عايشه «1» 3شرا و لكنى اردها الى بيتهاانها ال قالت  فى البصره، فقال  المؤمنين دعها

 را تا در بصره باشد گفت ديگر بدى از وى نيايد ليكن من او را به خانه او برگردانم.

و بر قتال او و  و محمد بن اسحاق گويد چون به مدينه رفت دائما تحريص كردى مردم را به حرب امير المؤمنين 

 و نامه اول به دست اسود بخترى فرستاد. به اهل شام و ترغيب نمود ايشان را به محاربه با على  نامه نوشت

 سؤال، اين جمله اخبار آحاد است.

كنند و اخبار  تر است از اين اخبار كه به روايت اخبار شما منفرد آيد و شيعه را انكار مى جواب، اخبار شما نيز ضعيف

اند و در كتب ايشان مسطور است غاية كار آن باشد كه معارضه كنيم خبر را به خبر واصل  شيعه را ناصبيها روايت كرده

 معلوم به حال خويش بماند و آن وقوع فسق است و معصيت از ايشان بلكه كفر عند الشيعة.

ه، و لكن اين جرموز سر زبير آورد و شمشير او امير المؤمنين فرمود: سيف طال ما جلى به الكرب عن وجه رسول اللّ

 وصف او نباشد. پيامبر، بزدود پيامبر. شمشيرى است كه بسيار بوده اندوه از روى «2»4 الحين و مصارع السوء

                                                 
1
 383/ 1احتجاج طبرسى .  
2
 .259/ 3و كامل ابن اثير  115/ 4تاريخ طبرى .  
3
 .385/ 1احتجاج طبرسى .  
4
 331/ 4فى سيد مرتضى و شا 380/ 1احتجاج طبرسى .  
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و امير المؤمنين فرمود: و اللّه لقد علمت صاحبة الهودج ان أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبى االمى، و قد خاب من 

اند بر زبان پيغمبر امى و  ن زن كه در هودج نشسته كه اصحاب جمل ملعونانبه خدا كه به تحقيق دانست آ «3»  1افترى

 به تحقيق زيان كرده هر كه افترا كرده.

و بال ذرى گويد چون زبير بگريخت عمار ياسر بر وى افتاد و گفت: اين ابا عبد اللّه و اللّه أنت ليس بجبان و لكنى 

ترسم  ابا عبد اللّه به خدا كه تو نبودى مرد بد دل و ليكن من مى روى اى . گفت: هو ذاك. كجا مى«4»  2أخشيك شككت

كند اگر تائب بودى گفتى به  كه به شك افتاده باشى در كار خود زبير گفت همين است كه گفتى، داللت بر عدم توبه مى

. اگر «1»  3و همچنين طلحه در حال نزع گفت: ما رأيت مصرع شيخ أضيق من مصرعى «.ان صاحبك على الحق»حقيقت 

 او تائب بودى مصرع او ضايع نبودى. سؤال؟ روايت كردند كه چون طلحه زخم خورد بگفت:

 ندمت ندامة الكسعى لما
 

  رأت عيناه ما فعلت يداه

 و اين داللت توبه است.

خورد وقتى كه  پشيمان شد و سودى نداد چنانكه كسى ندامت« ندم و ال ينفعه الندم»كند كه  جواب، اين داللت بر آن مى

)نساء   وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ سود نداشت قال اللّه تعالى:

ن شد بر او گفت اكنون ( نيست توبه مر آنان را كه عمل بد كردند تا آنكه حاضر شد يكى از ايشان را مرگ و يقي21

 توبه كردم.

كنى و حال آن كه قبل از  ( االن توبه مى19)يونس   آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ و در حق فرعون فرمود:

 اين عاصى بودى و از مفسدان بودى.

ست در كار خويش نه داللت توبه و رجوع به و آن چه از عايشه روايت آمده از حكايات آن جمله جنبيت و تحير او ا

يا  حق، چنانكه تمناى موت كرد زيرا كه انهزام و انكسار لشكر خود ميديد و فقدان ظفر بر حجت خدا، مثال قول مريم:

ان بودمى، و مريم ( اى كاشكى به مردمى پيش از اين و از جمله فراموش23)مريم  لَيْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا

نه از براى وقوع معصيتى اين سخن گفت بلكه از براى نامردى گفت، پس او تائبه نباشد و انما از براى آن گفت كه باشد 

 آيات مقاسات نتوانست كردن.

                                                 
1
 332/ 4شافى سيد مرتضى .  
2
 332/ 4شافى سيد مرتضى .  
3
 131/ 3و كامل ابن اثير  519/ 3و تاريخ طبرى  332/ 4شافى سيد مرتضى .  
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. دوست داشتم كه پيش از «2» 1و امير المؤمنين گويند كه روز جمل فرمود: وددت انى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة

ديدم از وجه مساعدت و تمكين و بذل و جهد به  بودم زيرا كه رعيت را بر مراد خويش نمى ين بيست سال مرده مىا

 جمله اعراض وى.

بود، و اتفاق  پيامبربودند كه ما را اين قتال جائز و مرخص است يا نه با آنكه به اجازت  و نيز جمله جهال مشكك مى

 و قاتل او معاويه بود. .«3»2 الفئة الباغية فرمود: يا عمار يقتلك پيامبراست كه 

كند زيرا كه اگر تائب بودى بايستى كه روى به عسكر امير المؤمنين  و اما رجوع زبير از حرب داللت بر ندامت نمى

 نهادى و با لشكر عائشة قتال كردى بلكه چون بديد كه ظفر لشكر على راست ترسيد و روى به گريز نهاد.

روى به معاويه كرده بود تا از او لشكر بستاند و غائله بر سر امير المؤمنين آورد خداى تعالى او را و روايت كنند كه 

از كفار و   پيامبربكشت قبل الوصول به مراد، و اگر اعراض او از حرب داللت بر توبه او بودى بايستى كه منهزمان 

 كس نگويد. هيچلشكر ايشان را منهزم گردانيدند جمله تائب باشند و اين سخن 

او را نصيحت كرد ندامت حاصل شد او را و پشت به حرب كرد تا  و آنچه در حق زبير مخالف گويد كه چون على 

مرا چيزى ياد داد كه  پسر او عبد اللّه گفت: يا ابت أ تتركنا فى هذا المقام بهذه الحالة. زبير گفت اى پسر على 

گريزى. زبير در خشم  للّه گفت نه چنين است بلكه از شمشير پسر ابو طالب مىروزگار از ياد من برده بود آن را عبد ا

. «1»  3 شد و نيزه برداشت و حمله كرد بر لشكر امير المؤمنين و امير المؤمنين با اصحاب فرمود افرجوا الشيخ فانه مخرج

 به است.فرجه دهيد شيخ را كه او رونده است، پس اين شهادت و منع از قبل او داللت بر تو

 فرمود: برد على  و همچنين گويند كه چون ابن جرموز سر زبير پيش على 

. بشارت ده كشنده ابن صفيه را به آتش، اگر زبير از اهل «2» 4يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار سمعت رسول اللّه 

 بهشت و تائب نبودى اين بشارت در حق او ثابت و روا نبودى.

اذكار امير المؤمنين دليل توبه باشد ديگر باره رجوع او نزد تحريص پسر او منافى و مناقص  جواب، اگر رجوع او عند

 توبه است و اصرار به معصيت زيرا كه عند استماع كالم پسر ترك ديانت كرد براى حميت و عصبيت و محبت رياست.

                                                 
1
 ... بثالثين سنة ... 448/ 29و بحار  337/ 1مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 .69/ 10و  39/ 9و  375/ 1الغدير و  2300مستدرك الصحيحين كتاب معرفة الصحابة باب .  
3
 217/ 5 تاريخ يعقوبى بنا به نقل موسوعه امام على .  
4
 348/ 4و شافى  178/ 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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ان يمكن عدوه و يمنع  لمؤمنين و سيد مرتضى علم الهدى گويد به جواب اين بدين عبارت: و كيف يجوز من امير ا

اصحابه من قتله، الن امرأ ال يدعوا الى الفسق، و ال يبعث الى خالف الحق مع ان كالم ابنه غير مخرج الهل االيمان الى 

 و ال ملجأ الحد من الخلق الى اظهار الضاللة، و ال ملجأ الحد من الخلق الى ارتكاب المعاصى و الطغيان. اظهار الضالل،

ونه روا بود از امير المؤمنين اينكه دشمن خود را قوت دهد و بازدارد اصحاب خود را از قتل او زيرا كه مرد نخواند و چگ

كسى را به فسق و بيرون نيايد به خالف حق با آنكه كالم پسر او غير مخرج است اهل ايمان را به اظهار گمراهى و 

 هى نيست احدى را از خلق به ارتكاب معصيت و طغيان.پناهى نيست احدى را از خلق به اظهار ضاللت و پنا

ذُقْ إِنَّكَ  عبارات واضح است و نيز جمله محتاج تفسير نيست و شايد كه اين كالم بر طريق استهزاء باشد كما قال تعالى:

فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ  ( و قال:97)طه  عاكِفاًإِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ   وَ انْظُرْ إِلى ( و قال:49)دخان   أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

( بچش بدرستى كه تو عزيز و حكيمى و نظر كن به خدايان خود كه هر 103)هود  ءٍ الَّتِی يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَیْ

ايشان را از چيزى، و امثال  خواندند بدون خداى روز بر او عاكف بودى، پس غنى نساخت از ايشان خدايان ايشان كه مى

با اهل مكه كرد روز فتح، و عفو  پيامبرو منع اصحاب او براى احتجاج باشد يا بر طريق تفضل و منت بر وى چنانكه  اين.

از جانى و ترك تعجيل عقوبت داللت رضا نباشد بر معاصى او بلكه اين دليل تأليف و استصالح و تفضل باشد يا براى 

 معصيت او. ابالغ حجت و مزيد

( تعجيل مكن بر ايشان بدرستى كه ما مهيا ساختيم براى ايشان مهيا 87)مريم  فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا و قال:

 ده كنند در گناه.سازيم براى ايشان تا زيا ( بدرستى كه بر مى172)آل عمران  إِنَّما نُمْلِی لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً ساختنى، و قال:

و بشارت دادن قاتل او به نار، داللت ايمان او نباشد براى آنكه قتل معاهد عليه و قتل كافر براى تشفى خشم خويش دون 

ديانت و تقويت دين باشد يا براى قربت به مخلوقى يا براى عبث يا براى عالمت و اظهار فجور او يا قتل مؤمنين اين 

ست با آنكه مقتول نيز از اهل نار شد و همچنين قتل كافر كافر را اال صورت مؤمن كه يك جمله قاتل را موجب دوزخ ا

 طرف باشد چنانكه شيخ مفيد تقرير كرد در كالم خويش.

حكايت، ابن جرموز روز جمل با عايشه بود و از اصحاب امير المؤمنين چند كس را كشته بود چون به آخر بديد كه 

صحاب امير المؤمنين راست، با بنى سعد كه با وى بودند مشورت كرد و از آنجا بيرون آمد دايره پريشان است و دولت ا

  و به احنف قيس رسيد و احنف بلخلخا به دو فرسخى از بصره اعتزال كرده بود براى قتل، مردى بيامد و پنهان به گوش

 گريزد و به عزم مدينه است. احنف گفت كه زبير به وادى السباع است مى

آواز برآورد كه: ما عسيت ان اصنع بالزبير ان كان بوادى السباع و قد جاء فقتل الناس بعضهم ببعض. ما را چه كار  احنف

به زبير است اگر در وادى سباع است و به تحقيق آمده پس كشتند مردم بعضى بعضى را، آواز برآوردن او غرض آن بود 



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

394 

 

بود كه ابن جرموز برخاست با دو مرد از بنى سعد كه با او شريك كه كسى به طلب او رود او را بكشد و اراده او آن 

بودند در قتال اصحاب امير المؤمنين و به مدد اصحاب الجمل و نام يكى از آن دو فضالة بن حانس بود و ديگرى جميع 

ديد بر اسب سوار رفت چون ايشان را ب هر سه در حال سوار شدند و براندند تا به زبير رسيدند و او پياده مى بن عمير.

روم و در  من براه خويش مى« ال باس عليك»شد. عمير بن جرموز بر ايشان سبقت برد زبير از او حذر كرد، عمير گفت 

 صحبت تو خواهم بود.

زبير از او ايمن شد و در اين حال او را غافل كرده نيزه بر سينه او زد و بكشت و از اسب فرود آمد و سر از تنش جدا 

 برد براى جاه و رياست و عذر غدر و قتال با اصحاب او. احنف آورد و از آنجا نزد على  كرد و پيش

او را خبر داده بود كه عمير زبير را نه از براى دين كشد بلكه براى رياست و طلب جاه او را  پيامبرو صاحت وحى يعنى 

 او ملعون باشد.بكشد و مستحق دوزخ باشد و هر كه كسى را بكشد بعد از امان به اغتيال 

 اخبار بود به عواقب كار او. پيامبراو را به نهروان بكشت و خبر دادن  و نيز كه او از جمله خوارج بود على 

 پيامبرخبر داده بود قزمان را به دوزخ با آنكه معاونت اهل اسالم كردى و صحابه شكر او گفتندى و  پيامبرو همچنين 

 فرمود: ان قزمان من أهل النار. مى

فرمود: يفعل اللّه ما يشاء و يحكم ما يريد. تا سه كرت خبر دادند  پيامبردادند كه قزمان شهيد شد  پيامبرروزى خبر بر 

را و قزمان قتال عظيم كرده بود و خلقى از مشركان كشته شش يا هفت جراحت داشت او را از آنجا به منازل بنى  پيامبر

مان فقد ابليت اليوم. يعنى بشارت باد تو را اى قزمان به تحقيق كه امروز آزموده ابشر يا قز ظفر آوردند مسلمانان گفتند:

 .«1»  1شدى گفت: بم تبشرونى فو اللّه ما قاتلت إلّا عن احساب قومى، و لو ال ذلك ما قاتلت

بودى هرگز دهيد مرا پس به خدا سوگند كه قتال نكردم الّا براى احساب قوم خود اگر آن ن گفت به چه خبر بشارت مى

 قتال نكردمى، چون جراحت بر او سخت شد به كنانه خويش آمد پيكانى پهن و دراز برگرفت و خود را از آن بكشت.

دانست خبر داد تا بر مسلمانان كار او مشتبه نباشد و نگويند كه او مؤمن است براى  عاقب كار او مى  پيامبرچون 

كشنده نقس خود در آتش است، حال  «1»2 «قاتل نفسه فى النار»او فرمود  در حق پيامبرو  پيامبركرد با  آنكه جهاد مى

 همچنين بود.« بدخوله فى النار» و على   پيامبرابن جرموز و اخبار 

                                                 
1
 398و  380/ 14و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  263و  224/ 1مغازى واقدى .  
2
 به قزمان نبوداين عبارت در كلمات پيامبر )ص( راجع .  
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منادى فرمود كه: أال ال تتبعوا مدبرا و ال  و شيخ مفيد گفت ابن جرموز مستحق دوزخ شد به علت آنكه آن روز على 

. از پى گريزندگان مرويد و امان دهيد «2»1  م ما حوى عسكرهم من الكراع و السالحتجيزوا على جريح و لك

 ايد از لشكر ايشان از اسب و سالح. آورندگان را و شما راست آنچه گرد آورده حمله

ق و ابن جرموز مخالفت امام مفترض الطاعة كرد و تابع زبير عوام شد استحقاق نار از آن سبب بود نه از براى استحقا

 از زبير.« اعنى»زبير جنت را يا براى ظهور توبه و ندامت از او 

كند مخالفت خداى  پيامبركرده باشد و هر كه مخالفت  پيامبرو به نزد ما هر كه مخالفت با امام معصوم كند مخالفت 

 تعالى كرده باشد و مخالفت خداى تعالى كفر باشد و كافر مستحق نار بود.

فرمود آن شخص بايستى كه اعظم  پيامبرقتل او اعظم الجهاد و اعظم الثواب باشد الّا آنكه  زبير رئيس ياغيان بود و

الثواب و الدرجات را مستحق بودى به سبب قتل او و اثر كفر لكن ابطال كفر و نفاق مستحق هيچ ثوابى نيست با مظنه 

بود اعالم امت كردن تا مردم به او  حصول آن بلكه با اين همه مستحق دوزخ است و بدين صورت صاحب وحى را الزم

 مغرور نشوند و اعتقاد ايمان او ندارند و به او تقرب نكنند.

وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنَّ  :پيامبربينه، در عصيان به تخصيص دليل مخالفت فرمان خداى از او آنجا كه فرمود حق تعالى با زنان 

 او در خانه خود قرار نگرفت و خود را آراست اقليمى به اقليمى رفت. ( و33)احزاب   أُولىوَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْ

 كفر محض است. پيامبر، و حرب با «1»2  با على فرمود: يا على نفسك نفسى و حربك حربى پيامبرو نيز 

بودند و از زنان خويش  برپيامبه او رسيده بود نوح و لوط دو  پيامبرو آنچه گويند او به دوزخ نرفت زيرا كه نفس 

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ  فرزند آورده نام زن نوح والعه بود و نام زن لوط و الهه و آن هر دو به دوزخ رفتند:

ت رسوالن در حق ايشان اند و شفاع ( و به نص اين آيه هر دو دوزخى10)تحريم   لِينَ الدَّاخِ  الى قوله نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ

 فرزندى هم نياورده اولى كه به دوزخ رود. پيامبرناقبول پس عايشه كه از 

بينه، مرتبه فرزند زايد از مرتبه زن باشد زيرا كه زن را طالق توان دادن يا به مرگ او مفارقت كردن اما فرزند را به 

ن چون فرزند نوح كنعان به نص خداى تعالى دوزخى هيچ سببى از خود نتوان كردن زيرا كه از صلب اوست پس بنابراي

 است زن اولى كه دوزخى بود.

                                                 
1
 .405الجمل مفيد .  
2
 . نفسك نفسى ندارد251/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
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رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً   عَسى و سوره تحريم در حق عايشه و حفصه نازل شد و پدران ايشان تا به آخر گفت:

( باشد كه اگر طالق كند شما را پيغمبر آنكه عوض دهد 5)تحريم   عابِداتٍخَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ 

 كننده و پشيمان گشته از گناه و عابده. خداى او را زنانى بهتر از شما همه مسلمه و مؤمنه و تضرع

و امثال  و به مذهب مخالف كه دليل خطاب حق است پس بايد كه ايشان نه مسلمه نه مؤمنه نه تائبه نه عابده نه سايحه

 شود از اينجا كه زنانى ديگر بودند بهترين از ايشان بخالف آنچه مخالف گويد. آن باشند و نيز معلوم مى

اى كه ايذاى امير المؤمنين و اوالد فاطمه كرده است ايشان را اكابر صحابه دانند و هر كه احترام  بينه، هر زنى يا صحابه

ت ايشان اظهار نموده آن صحابه را به ادنى مراتب صحابه دانند چون ابو ذر و اهل البيت عليهم السّالم كرده است و محب

سلمان و مقداد و امثال ايشان را و اين طايفه را در عقدى نياوردند و التفات به ايشان نكنند سبحان اللّه اين چه عداوت 

 (.57)احزاب  نَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَ :است با خاندان محمد 

ميانه دوست دارند و اگر يك ذكر   آنكه ذكر على كند در آن اگر مردى صد سال به دروغ مدح ظالمان على را گويد بى

ند كه به ذكر خلفاى باطل قصد قتل او كنند اگر مقدور باشد و او را رافضى نام نهند و ندان كند بى از مناقب على 

بايد شنيدن خارجى، و ناصبى، و قدرى، و مجبرى، و مروانى، و منافق، و نعثلى، و حطب  عوض اين يك اسم ده اسم مى

 جهنم، و ابليس، و اصحاب نار و نحوها.

  فصل اول فى بدایة وقوع المحاربة بین امیر المؤمنین علیه الساّلم و بین الناکثین طلحه و زبیر و عایشه

ن كار بر على مقرر شد عبد اللّه سلمه خبر قتل عثمان و بيعت بر على به عايشه رسانيد عايشه گفت آه بعد از بدان كه چو

اين هرگز كار خالفت به بنى تيم نيفتد و يا ليت كه آسمان شكم بر زمين نهادى و مردم بر على بيعت نكردندى و در 

 ترغيب مردم كردى بر قتل على.وقت قتل عثمان عايشه از مدينه غايب بود و عايشه دائما 

معلوم نمود نامه نوشت به معاويه و وى را تحريص كرد به مخالفت امير المؤمنين و  چون حال بيعت مردم بر على 

 معاويه به زبير نوشت و وى را دعوت كرد عايشه گفت بايستى كه بيعت بر طلحه كردندى.

رفتند تا از وى واليتى طلب كنند على گفت من واليت به كس  شبى طلحه و زبير برخاستند و به خدمت امير المؤمنين

ندهم الّا كه بر امانت و ديانت واثق باشم و شما به رضاى خداى و آنچه خدا به شما داد راضى نمانديد و فضله طلب 

 ه بوديم.كنيد. چون در سخن آمدند گفتند يا على تو را معلوم است كه ما در روزگار خلفاى سلف محترم و صاحب جا مى

نوشت چون ايشان به خدمت وى حاضر شدند و در سخن آمدند به خادم قنبر فرمود  امير المؤمنين حساب بيت المال مى

اين چراغ بردار و چراغ ديگر بياور ايشان گفتند يا امير المؤمنين اين چه حساب بود رفع چراغ را چه سبب بود و ديگر 
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نوشتم اين ساعت كه  بيت المال بود من حساب بيت المال به چراغ بيت المال مى آوردن را امير المؤمنين فرمود اين چراغ

 گويم نشايد كه چراغ بيت المال سوزانم. با شما سخن مى

كند واليتى به  مردم به هم نگريستند و طلحه و زبير از آنجا بيرون رفتند و با هم گفتند بدين صفت كه اين مرد ضبط مى

 بايد گرفتن. له راه شرع گرفته است و زهد و صالح ما را طريقى مىما ندهد هرگاه اين مرد جم

روز دوم بيامدند و اجازت خواستند كه به زيارت كعبه روند امير المؤمنين فرمود به خدا كه قصد شما نكث عهد است و 

بن زبير پسر قصد شما زيارت نيست. سوگند خوردند كه يا امير قصد ما زيارت است و قبل از اين بدست عبد اللّه 

خواهر عايشه نامه به عايشه نوشته بودند كه بايد مردم را بر حرب على تحريص كنى و بر آن دارى كه نكث عهد على 

كنند. عايشه على الدوام اغواى مردم كردى و مردم را بر آن داشتى كه به حرب امير المؤمنين روند و از او طلب خون 

دند و دعوت خلق كردند به حرب امير المؤمنين و عبد اللّه عامر كه والى مكه بود الغرض از آنجا به مكه آم عثمان كنند.

از قبل عثمان پيش ايشان آمد و دعوت ايشان قبول كرد و گفت من از براى شما اهل بصره را كفايت كنم و صد هزار 

 دينار از ايشان حاصل كنم تا به خرج لشكر كنيد.

ن ما را امامى بايد كه در پيش ايستد و اليق اين كار عايشه است كه اسمى دارد ايشان گفتند اين خود نيكو است و ليك

و زن محمد است و دختر ابو بكر عامه را به سبب او فريب توان دادن و اگر او با ما همدست نشود كار به جائى نرسد 

 «.بالرأس و العين»برفتند و عايشه را فريب دادند و عايشه به آن راضيه بود گفت 

عايشه و طلحه و زبير بيامدند تا به حوأب بر وزن كوكب آبى است در راه بصره رسيدند و آن آبى است بنى كالب پس 

 گان در شكم سگان بانگ زدند بر شتر عايشه. را سگان حوأب و سگ بچه

د او شنيدم كه گفت زنى از زنان من كه به حرب على رو پيامبرمن از « ردونى ردونى»عايشه چون چنان ديد گفت 

اى باشد و عالمت آن زن آن باشد كه سگ بر كنار آب حوأب بر او بانگ كنند. چهل تن و گويند شصت تن  لعينه

 .«1» 1گواهى دروغ دادند به امر طلحه و زبير كه اين موضع حوأب نيست به دروغ صريح و او را بگردانيدند

در فالن موضع رسيديم و  پيامبركه روزى در خدمت  أم سلمه بيامد و عايشه را نصيحت كرد و گفت يا عايشه ياد دارى

باشد تو  گفت تو گفتى يا على هر روز كه نوبت من مى با على سرى مى پيامبربر دست چپ آن موضع فرود آمديم 

كس  بر تو خشم كرد و فرمود يا على هر پيامبربه من پردازد.  پيامبرگذارى كه  دارى نمى را مشغول مى پيامبرآيى و  مى

 دشمن تو باشد ايمن و راست نباشد، گفت بلى ياد دارم.كه 

                                                 
1
 139/ 32و بحار  328/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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گفت يا ام سلمه نبايد كه تو از جمله زنان من باشى  پيامبرآوردم  پيامبرگفت ياد دارى روزى قدرى حلوا ساختم و پيش 

گفت ياد كه با على حرب كنى من گفتم نعوذ باللّه من غضب اللّه و رسوله و وصى رسوله. عايشه گفت بلى ياد دارم پس 

دست بر پشت تو زد و گفت خود را نگاهدار از آن كه سگان حوأب بر  پيامبردارى كه روزى در خانه حفصه بوديم كه 

 تو و شتر جهند، عايشه گفت چنين بود.

جامه او بشست و  أم سلمه گفت يا عايشه ياد دارى كه پيغمبر به سفرى رفته بود و جامه او چرك گرفته بود على 

كرد ابو بكر و عمر درآمدند و گفتند ما ندانيم كه بعد از تو  اصالح مى پيامبرريده بود پينه كرد و نعلين جائى كه د

فرمود من ترسم كه بگويم و شما چون بنى اسرائيل از او متفرق شويد چنانكه ايشان  پيامبرخالفت از قبل تو كه را باشد، 

گفت  پيامبرتو گفتى يا رسول اللّه خليفه بعد از تو كه باشد  يامبرپاز هارون متفرق شدند. ايشان بيرون رفتند از پيش 

 .«1»   1 اوست

آيد من  اى نوشت كه عايشه با لشكرى به حرب تو مى و ميان عبد اللّه بن زبير و ام سلمه منظره شد ام سلمه به على نامه

نمايد اگر آن  عامر خون عثمان طلب مى رويم و عبد اللّه گويند كه از براى صالح امت مى او را نصيحت كردم مرا مى

 .«2»  2آمدمى بر زنان غزا نيست است كه من زنم و اال به نصرت تو مى

ترين دشمنان على بودند و غلبه كه بر سر او جمع كردند ايشان بودند على الدوام دشنام به او  بينه، طلحه و زبير عظيم

د و مباشر قتل عثمان او بود با اين همه خون عثمان طلب كرد با دادندى و طلحه بود كه خانه عثمان را حصار كرده بو

 در بيعت سابق بودند و با او هم نكث عهد كردند و بر او خروج كردند. على 

عبد اللّه عباس گفت من در خدمت على حاضر بودم كه طلحه و زبير درآمدند و اجازت خواستند كه به مكه روند براى 

شما امساك عمره نكرديد ثانيا استيناف كالم كردند و شفاعت نمودند اجازت نداد. پس روى عمره. على به جواب فرمود 

 به من كرد و گفت: و اللّه ما يريد ان العمرة.

عبد اللّه عباس گفت من گفتم پس اجازت مده كه بروند در حال بفرستاد و ايشان را بازگردانيد و گفت، ما تريدان الّا 

. يعنى تفريق ميان مسلمانان پس سوگندها بخوردند كه مقصود ما عمره است نه نكث بيعت و نكثا لبيعتكما و التفريق

روند و غرض  خالف قول تو، ثانيا اجازت نداد چون بيرون رفتند ديگر باره امير المؤمنين تكرار كرد كه به عمره نمى

 ايشان جز افساد در كار دين نيست.

                                                 
1
 169/ 32و بحار  321/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 168/ 32و بحار  323/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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آيد تكذيب كردن اما بدين كار  كنند مرا حيا مى المؤمنين فرمود ايشان قسم ياد مى عبد اللّه گفت بازگردان تا نروند. امير

روند كه من گفتم پس از آنجا به مكه آمدند و ابو عبد الرحمن مسعود العبدى و عبد اللّه زبير را به عايشه فرستادند  مى

 .«1»  1تا در اين كار مقدم شود

خواست كه ديگرى را  با من شريك شود چرا كه تنها او را حيا مانع بود و مى عايشه گفت من قبول نكنم الّا كه ام سلمه

هم غاويه كند تا ضاله و مضله هر دو شود برخاست و نزد ام سلمه رفت. ام سلمه چون او را بديد گفت: مرحبا بعايشه و 

 ه چه كار آمدى.اللّه ما كنت لى بزوارة فما بدا لك. قسم به خدا كه براى زيارت ما نيامدى پس بگوى ب

 خواهم كه با من بيائى تا كار اسالم به نظام آوريم و قتله عثمان را باز كشيم و به حرب على رويم. ام و مى گفت آمده

طعامى ساخته بودى و وى گفت روزگار اندكى گذرد  پيامبرأم سلمه گفت ياد دارى كه روزى كه نوبت تو بود از براى 

فرمود:  پيامبراى است در عراق بر او نباح كنند مرا ظرف از دست افتاد  ه آن چشمهكه يكى از زنان من سگان حوأب ك

 مالك يا ام سلمه.

من گفتم: يا رسول اللّه أ ال تسقط االناء من يدى، و أنت تقول ما تقول ما يؤمنى أن يكون أنا هی. اى رسول خدا چون 

 اى در خنده افتادى. ه من آن زن نباشم، تو كه عايشهسازد مرا ك گوئى چه ايمن مى نيفتد كوزه از دست من و تو مى

كنى اى سرخ ساق به درستى كه  نگاه كرد و گفت: بم تضحكين يا حمراء الساقين، انى أخشيك هيه. چرا خنده مى پيامبر

 ترسم كه تو باشى. من مى

نيست بعد از تو خليفه تو  اى آمدند و گفتند كه از مرگ چاره پيامبرياد دارى كه در مرض موت ابو بكر و عمر پيش 

 دوخت نعل خضرميه. مى پيامبركرده بود و نعل  پيامبرجامه  گفت: خاصف النعل و على آن روز تعهد پيامبركيست. 

احدى را  پيامبرقاال يا رسول اللّه هل استخلف أحدا؟ فقال ما خليفتى فيكم اال خاصف النعل. آيا خليفه تعيين كردى اى 

 بيرون رفتند على  پيامبردوزد چون ايشان از پيش  در ميان شما مگر كسى كه كفش مى پس گفت نيست خليفه من

 كرد. را ديدند كه عمارت نعل مى

راندى  پيامبربود تو شتر در ميان شتر على و  پيامبرميان من و  بوديم على  پيامبرياد دارى كه در بعض اسفار با 

تازيانه بر روى شتر تو زد و گفت: أما و اللّه ما يومه منك بواحد و ال بليته  رپيامببازماند.  پيامبرچنانكه على از محادثه 

و  . اين جمله احاديث نص ظاهر است بر امامت على «1»  2منك به واحدة أما انه ال يبغضه اال منافق أو كذاب

 خالفت او و نصر بن مزاحم المنقرى در كتاب خود ايراد كرد و او از علماى اهل سنت است.

                                                 
1
 371/ 1احتجاج طبرسى .  
2
 با اندكى اختالف 378/ 1احتجاج طبرسى .  
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آيم باز به اغواى ايشان چون  حاصل كه عايشه چون جمله مواعظ استماع كرد عبد اللّه زبير را گفت من توبه كردم و نمى

 نيمه شب شد كوچ كرد و با لشكر گران روى به بصره نهاد به قتل على زهى مادر مؤمنان.

بود كه طلحه سوگند خورده بود كه عايشه را كه حق تعالى به مادر مؤمنان خواند از آن سبب  پيامبربينه، بدان كه زنان 

عقد بر ايشان حرام گردانيد و اين امومت اينجا مجاز است. پس   پيامبرحق تعالى بعد از  «2»  1زن كند يا حفصه را

آنچه در نسب نيايد اينجا صادق نباشد نبينى كه به اتفاق اينجا جد و عم و برادر و خواهر و جده و امثال اين استعمال 

 كنند در نسب. مىن

بنابراين بايد كه خال نيز نگويند با آنكه خال جز در صورت معاويه نگويند اگر چه محمد بن ابى بكر و عبد الرحمن و 

عبد اللّه بن عمر بدين اسم اولى هستند الّا آنكه چون اين طائفه قصد قتل على نكردند نزد سنيان ايشان را وقعى نماند و 

 اوت كرد مستحق اسامى شد و اللّه اعلم.هر كه با على اظهار عد

  فصل دوم فى خروج عائشة من المنزل

چون عايشه همت خروج كرد شتر بياوردند از براى او سخت و بزرگ و بلند عسكر نام، عايشه چون نام عسكر شنيد از 

نام سوار شوى و به حرب  خبر داد و فرمود يا عايشه خود را نگاهدار كه بر شتر عسكر پيامبرخروج ابا كرد و گفت مرا 

 .«1» 2روى و سگان حوأب بر شتر تو جهند

طلحه و زبير لباس شتر بگردانيدند و او را مغرور كردند و در آنجا نشاندند آخر عايشه آواز بلند كرد به قتال و محاربه 

 با على به طلب خون عثمان.

 .«2» 3 س كه به حرب او رود كافر باشد و عاصىو أم سلمه منادى فرمود نبايد كه هيچ كس به حرب على رود كه آن ك

و طلحه و زبير عوام و سعد و مروان حكم و عبد الرحمن و محمد بن طلحه و عبد الرحمن اسيد و عبد اللّه حكيم حزام و 

 ايشان را ابناء الطلقا خواندندى بيرون رفتند با عايشه، و مروان حكم سعيد عاص را دعوت كرد به حرب و خروج به طلب

 آيند مروان او را رها كرد. اند كشندگان عثمانند و با تو مى خون عثمان، سعيد گفت اى مروان اين جمله كه با تو همراه

مدر كه  پيامبرو پرده « و قرن فى بيوتكن»اى نوشت به عايشه كه از خداى بترس كه تو را فرموده است  مالك اشتر نامه

گويد كه او  كر رود و حرب كند عايشه گفت مالك اين سخن از آن سبب مىاست كه زن او در ميان لش پيامبربد نامى 

 .«3»  4نيز سعى كرد به قتل عثمان

                                                 
1
 باب مطاعن عثمان به نقل مفسرين اهل سنت 201/ 3دالئل الصدق .  
2
 ماده جمل 282/ 1و حياة الحيوان دميرى  327/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 سند اين مطلبى بدست نيامد.  
4
 327/ 6الحديد  شرح نهج البالغه ابن ابى.  
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اى به حفصه نوشت كه على بذى قار فرود  امير المؤمنين با هفتصد مرد بيامد بذى قار فرود آمد، عايشه چون بدانست نامه

يعنى اگر پيش آيد سر او « ان تقدم نحر، و ان تأخر عقر»ارت آمد و زهره آن ندارد كه پيش آيد يا بازگردد به اين عب

 بريده شود و اگر برگردد پى كرده شود.

صدق رسول اللّه »زدند  دفوف مى  چون نامه به حفصه رسيد مغنيات را بخواند و اين معنى را به نظم آوردند و بر آن

 عداوت از پدران به ميراث رسيد به دختران.« البغض يتوارث

امير المؤمنين ام كلثوم از اين حال خبردار شد روى بپوشيد و به خانه حفصه او را بديد خجل شد و نامه عايشه را دختر 

 بدريد و از آن فعل عذرى خواست.

 پيامبرام كلثوم گفت امروز تو و عايشه متظاهر شديد به قتل پدر من و پيش از اين با پدران خود متظاهر بوديد بر قتل 

وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالئِكَةُ  شما كفايت كرد كما قال تعالى:حق تعالى كيد 

 .«1» 1 ( پس گفت ظلم تو و عايشه و پدران شما بر خاندان ما قديمى است4)تحريم  بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ

اى نوشت و بدست مردى داد از جهينه و گفت شتر را  س چون عايشه از منزل بيرون رفت نامهام الفضل مادر ابن عبا

نيك بران و اين نامه را به على رسان و اگر تو را شتر بميرد عوض آن بر من است آن مرد نامه ببرد و به على داد و 

 خروج عايشه را بر خلق اعالم كرد.

گفت و فرمود بدانيد كه خالفت و نيابت  پيامبرتعالى بگفت و درود بر  اى خواند و حمد و ثناى خداى خطبه على 

رسول حق من بود و از من به غضب ستده بودند و من ترسيدم كه ميان امت تفرقه افتد خاموش شدم بدين سبب آن را 

يشه را بر شتر بودم و اول از كسانى كه بيعت بر من كردند طلحه و زبير بودند امروز نكث عهد كردند و عا كاره مى

. چهار صد و هفتاد مرد از مهاجر و دويست و سى «2» 2آورند بايد كه فردا اينجا حاضر شويد نشانده به حرب من مى

 مرد از انصار در خدمت او بودند و سهل بن حنيف را بر مدينه امير كردند.

بخواند و ترغيب مدنيان كرد به قتال خطبه  كرد تا به قتال معاويه رود على  و امير المؤمنين آن روز استعداد مى

 طلحه و اتباع او جمله گفتند سمعا و طاعة.

حرب كردم امروز به دوستى خدا  پيامبرحجاج بن عريه انصارى برخاست و گفت من با اين شمشيرى كه دارم در خدمت 

حرب مخالفان و مناقب  حرب خواهم كرد و مردم را تحريص كرد بر به آن جماعت كه با على نكث عهد كردند پيامبرو 

به ربذه فرود آمد و بدان نزديكى علم بسته بود براى عمار تا به مقدمة الجيش به  بر ايشان خواند، و على  على 

                                                 
1
 227/ 14شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 كه در بحار اسم ام الفضل آمده است 112 -11/ 32و بحار  245/ 1و ارشاد مفيد  225/ 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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گفت برو به نام خداى بزرگوار حجاج سوار شد و  حجاج گفت يا على بفرست مرا به لشكر بصره، على  شام فرستد.

 زم بصره كرد.شتر سرخ و اسبى كميت برگرفت و ع

اى به عثمان  عايشه بيامد با لشكر به بصره رسيد، و عثمان بن حنيف در بصره والى بود از قبل امير المؤمنين، عايشه نامه

به قدوم خويش نوشت عثمان نامه را به حنف قيس داد حكيم جبله عبدى گفت يا عثمان رأى من بر آن است كه نگذارى 

 به بصره درآيند غالب باشند و تو مغلوب، عثمان تصديق او كرد.ايشان به بصره آيند اگر ايشان 

اى به عثمان نوشت كه ايشان را به بصره نگذار و عذر بر ايشان گير و اگر قبول نكنند حرب كن،  هم نامه على 

و صلح عثمان عذرها گرفت قبول نكردند تا به آخر كار به حرب رسيد عثمان بر ايشان غالب شد جمعى به ميان آمدند 

 .كردند كه دار االماره و مسجد و امامت عثمان را باشد و ايشان در بصره فرود آيند تا رسيدن على 

ستدند قبيله بنو درد و بنو ضبه قيس سلمان و بنو سليم و بنو عامر بر ايشان بيعت كردند  طلحه و زبير از مردم بيعت مى

نماز آدينه آمدند. عثمان از اين مكر خبر نداشت عثمان را  روزى لشكر جمع شدند و زره در زير لباس پوشيده و به

بگرفتند و بسيارى زدند و محاسن او را بكندند و خواستند كه او را بكشند. عثمان گفت مرا بكشيد كه برادرم سهل بن 

اقرباى او را  حنيف در مدينه است از قبيله شما كه آنجااند يكى را هم زنده نگذارد او را رها كردند و هفتاد مؤمن از

 بكشتند.

حكيم جبله عبدى با لشكر گران بر ايشان خروج كرد و گفت به دوستى خدا و رسول و امير المؤمنين كه در زير آسمان 

بهتر از او كسى نيست حرب خواهم كرد. طلحه و زبير به مكر و حيله بر او بيرون آمدند شمشيرى بر پاى او زدند و از 

 به جوار رحمت خدا پيوست. تن جدا كردند تا بدان سبب

و سهل بن حنيف تهديدى بسيار به عايشه نوشت براى تخليص برادر خود چون نامه را بخواند عثمان را رها داد او از 

 شهر بيرون رفت و بذى قار به خدمت على رسيد.

ا ايشان بگفت و خطبه بخواند و بعد از حمد خدا احوال بازگفت و احوال قتل حكيم جبله و مؤمنان ديگر ب على 

اى نوشت به كوفه از ايشان مدد  منبر به زير آمد و نامه بسيارى بگريست كه از گريه او غريوى از مردم برآمد و از

 خواست و نامه را بدست محمد بن ابى بكر و محمد بن جعفر بفرستاد.

درشت بگفت با ابو موسى و در كرد، محمد بن ابى بكر سخنان  چون نامه على به كوفه رسيد ابو موسى اغواى خلق مى

سايب  . ابو موسى با سايب مشورت كرد در كار على عقب اين نامه هاشم بن عتبه برسيد با نامه ديگر از على 

 گفت مدد او بايد كرد ابو موسى انكار كرد.
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ن از براى نامه نوشت كه اهل كوفه شما را معلوم است و اعالم نيز هست كه اول اين كار حق من بود و م على 

خوف از تفرقه امت خاموش شدم امروز به نفاق بر من بيعت كردند اللّه اللّه بايد كه از مدد كردن من تقاعد و تكاسل 

 و بدست عمار ياسر و امام حسن نامه ديگر بفرستاد. «1» 1نكنيد

نامه بر ايشان خواند و تكيه  عبد اللّه عباس گفت يا امير المؤمنين پندارى كه كسى از كوفه نخواهد آمد. امام حسن 

اى به غايت بليغ و فصيح بخواند مردم از فصاحت و بالغت او واله شدند  بر عمودى كرده حمد و ثناى خدا بگفت و خطبه

 بايد رفت. تا به آخر خطبه ترغيب مردم كرد كه به نصرت امير المؤمنين 

شنيديم كه فرمود بعد از  پيامبرفتنه مجوئيد كه من از ابو موسى بر منبر رفت و خطبه بخواند و بسيارى بگفت اى قوم 

 كند به كشتن برادران مؤمن شما. ها ظاهر شود نبايد كه به ميان فتنه رويد و على شما را دعوت مى من فتنه

گفت يا على تو بعد از   پيامبردهم كه  ها دائم تو بودى و من گواهى مى عمار برخاست و گفت يا ابو موسى سر فتنه

 و چهل تن بدين حديث گواهى دادند. «2» 2 با ناكثين و قاسطين و مارقين حرب كنى من

سابق اسالم است و قريب الرسول و مستحق خالفت و غير او باطل بودند و عثمان مستحق آن نبود كه  و گفت على 

ده بمرد پس گفت يا ابا موسى كرد و توبه ناكر خون او طلب كنند زيرا كه او بر مسلمانان ظلم كرد و بيت المال تلف مى

گفت  اصحاب عقبه چند كس بودند. ابا موسى گفت سيزده. عمار گفت بحمد اللّه كه چهاردهم ايشان تو بودى، ابا موسى

 بر تو لعنت كرد. پيامبردهم كه  بر من استغفار كرد عمار گفت من گواهى مى پيامبرمن بودم ليكن 

لى را سبق اسالم و قرابت و شجاعت و سخاوت بر ايشان خواند و گفت از و شخصى ديگر زيد نام برخاست و مناقب ع

تر از على  كس مستحق اى نيست جهت دفع ظلم و تقدم نماز و روزه و حج و جهاد و قضاياى شريعت پس هيچ امامى چاره

 نيست در اين كار مدد او كنيد به جان و مال. 

ن و عداوت كوفيان دانم به كوفه روم پس رفت و بسيارى اجازت خواست و گفت من زبا و مالك اشتر از على 

ترغيب خاليق كرد و مناقب امير المؤمنين بر ايشان خواند و گفت سخن سعد عاص و وليد عقبه خمار و ابو موسى قبول 

 نكنيد.

دند و و بعد از او حاتم برخاست و بعد از او حجر بن عدى برخاست و غير هم برخاستند و هر يكى دعوتى تمام بكر

 گويد. و أبو وهب هم به دعوت قيام كرد، أبو موسى گفت أبو وهب دروغ مى ترغيب و تحريص به معاونت على 

 مالك اشتر بفرمود تا دست ابو موسى بگرفتند و از منبر به زير كشيدند و از مسجد بيرون كردند.

                                                 
1
 نهج البالغه نامه يكم.  
2
 89/ 32و بحار  232 -229/ 14شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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لمؤمنين و امام حسن نماز به جماعت بكرد و عبد اللّه بن ربيعه به متابعت ايشان دعوت كرد خلق را به اطاعت امير ا

قرظة بن كعب االنصارى را به نيابت أمير المؤمنين والى كوفه گردانيد و با لشكر از كوفه بيرون آمد و دوازده هزار مرد 

 جمع شدند از كوفه و به خدمت على رفتند به چند نوبت.

خطبه بخواند و حال نكث عهد طلحه و  برسيد على و على پانزده روز در ذى قار بود به انتظار لشكر چون لشكر 

ام تا مرا مدد دهيد و نصرت كنيد بر باغيان اهل بصره كه بر طلحه و زبير جمع  زبير با ايشان گفت و فرمود شما را خوانده

ها فداى تو . اهل كوفه جمله به اتفاق گفتند ما جمله جان«1» 1شدند و عايشه را از مدينه برگرفتند و به حرب من آوردند

 كنيم و از اهل بصره رو نگردانيم و نصرت تو كنيم.

فرمود ايشان نكث عهد من كردند و  اند قتل ايشان روا نبود. على  عمار برخاست و گفت يا على ايشان اهل قبله

ان تن از مؤمنان كشتند اگر يكى را كشته بودندى قتل ايش نكث عهد عثمان كردند كه والى من بود در بصره و صد

واجب بودى و به مجرد آنكه گويند حق با ماست حق با ايشان نباشد عمار خجل شد و خاموش گشت و گويند او در 

 .«1» 2خدمت امام حسين به كربال شهيد شد

پس از ذى قار كوچ فرمود و نزول نفرمود الّا بزانوقه به بصره و عبد اللّه عباس و زيد صوحانه را پيش طلحه و زبير 

 براى اعتذار ايشان هيچ جوابى نگفتند و عايشه گفت مرا جواب على نباشد.فرستاد از 

و حجت  پيامبرو گفت كه شتر را به پوست پلنگ بپوشانيدند و باالى پوست زره فرو گذاشتند و قصد جهاد با خدا و 

 باشد.كدام مرد راضى باشد كه زن او بدين صفت  پيامبرخداى و مؤمنان ديندار كرد شرمش باد از خدا و 

سالح در ميان دو لشكر آمد و استدعاى حضور زبير كرد. عايشه گفت نروى كه على تو را فريب دهد يا از  بى على 

فرمود كه يا زبير على را  پيامبردهم كه ياد دارى كه روزى  او بترسى چون زبير حاضر شد على فرمود تو را سوگند مى

فرمود روزى باشد كه تو با جمعى ناكثان عهد  پيامبررا دوست ندارم. كند كه من على  دوست دارى تو گفتى چه منع مى

 و امام را بشكنى و با على حرب كنى و تو ظفر نيابى. زبير گفت بلى چنين است. پيامبرخدا و 

آمد دست تو در دست گرفته بود و من بر رسول سالم  از بنى عمر و بن عوف مى پيامبرپس گفت ياد دارى كه روزى 

 پيامبرب سالم من بازداد و بر روى من تبسم كرد من نيز تبسم كردم تو بر من انكار كردى كه متكبر شدى. كردم جوا

فرمود خاموش شو يا زبير كه پسر ابو طالب متكبر نباشد و تو با او مصاف كنى در ميان فئه باغيه و تو ظالم باشى و  

 مظلوم. زبير گفت چنين است. على 
                                                 

1
 115/ 32و بحار  249/ 1ارشاد مفيد .  
2
اعتـراض   شهيد شده است. در ذى قار كسـى بـه امـام     اعتراض كرده است و بعد در ركاب امام حسين  معلوم نيست اين عمار كه بوده كه به امام .  

 نكرده است
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ام. عايشه گفت تو را هيچ شكى نيست الّا كه از شمشير  فت من در اين كار شاك و متردد شدهپس زبير بازگرديد و گ

على ترسيدى و پسر او عبد اللّه هم اين مكرر كرد. زبير سه نوبت تكرار كرد كه لعنت بر تو باد اى پسر و گفت هرگز 

ه حضور شوم تو بودى ميان من و على عداوتى نبود تا تو در وجود آمدى و اين ظاهر شد، اگر ن ميان من و على 

پس زبير طلحه را بخواند و گفت رجوع كن از اين كار، طلحه قبول نكرد و زبير از ميان لشكر بيرون  بودى.  صداقت

 .«1»1 رفت و كشته شد

 على ميمنه لشكر را به مالك اشتر داد و ميسره را به عمار و رايت به محمد حنفيه و به حرب در پيوستند.

ين وقت محمد بن ابى بكر با جمعى حمله زد و شمشيرى بزد بر پاى شتر عايشه مگر كه ابليس نگذاشت كه شتر در ا

فرمود يا محمد ضربتى ديگر بزن محمد امتثال فرمان كرد جمل بر زمين افتاد و  بيفتد ديگر ضربتى بزد نيفتاد على 

 مروان در ميان حرب طلحه را بكشت و لشكر كفار كشته شد.

خواهد كه بروى گفت مدينه زنانى  محمد بن ابى بكر را نزد عايشه فرستاد و از او پرسيد كه خاطر تو كجا مى  على

 بود. چند بر او موكله كرد تا او را به مدينه رسانيد، و از اهل بصره سه هزار مرد روز جمل با على 

 فصل سوم فى بعض قصة معاویة و یزید

پيش يزيد لعين بنهادند آن ناپاك پاى بر  سالم خوارزمى گفت چون سر امام حسين در رساله حاويه آمد كه ركن اال

 سر امام نهاد.

 زيد أرقم حاضر بود گفت: ال تفعل ذلك يا يزيد فانى رأيت رسول اللّه يقبل ذلك الفم.

كه آن لعين  داد اين دهن را، و اما پيش ما چنانست مكن اين عمل اى يزيد بدرستى كه ديدم رسول خداى بوسه مى

 .«2» 2زد مى تازيانه گرفته بود و بر لب و دندان حسين 

شراب بخواست و بياشاميد، و علماء گفتند آن لعين مست  و هم در حاويه گفت آن لعين به حضور سر امام حسين 

 ته بود.كرد و از بام بيفتاد و مست بمرد و صليب رومى در گردن خود انداخ شد بعد از آن روزى بر بام رقص مى

حق تعالى خطاب به زمين كرد تا   و جمعى گويند كه به صيد رفت با لشكر آهوئى به پيش او آمد به عقب آن آهو رفت

 «فخسفنا به و بداره االرض»او را فرو برد 

و گويند چون خلق برص او را معلوم كردند غوغا كردند بر سر آن لعين او گريخت و به چاه نجاست فرو شد مردمان سر 

 «1»  3ن چاه را بگرفتند و آن چاه در دمشق مشهور استآ

                                                 
1
 189/ 32به نقل بحار االنوار  بنا 240/ 1با اندكى اختالف و كشف الغمه اربلى  181/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 179/ 19شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 دانند. مىدر مورد مرگ يزيد مطالبى گفته شده است در اخبار الدول قرمانى علت مرگ يزيد را مرض ذات الجنب و در فتوح ابن اعثم افراط در شرب خمر .  
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 «.و أنشد فى مذمته و مدح على و آله و عليهم الصالة و السّالم»

 شعر

 يهدى أسارى كربال اى الشام و البال
 

  قد انتعلن بالدماء ليس لهن باعل

 الى يزيد الطاغية كل داهية
 

  من نحو نار حامية مجاهد و خادل

  جى رأس االمام المرتجىحتى رأى بدر الد
 

  بين يدى شر الورى و اللعين القاتل

  يظل فى بنانه قضيب خيزرانه
 

  ينكث فى أسنانه قطعت األنامل

 أنامل لجاهد و حاقد مراصد
 

  مكائد معاند فى صدره طوائل

 طوائل بدرية طوائل كفرية
 

  شرها جاهلية ولت لها االفاضل

يزيد لعين لشكر به مدينه فرستاد و سه روز آنجا را غارت كردند تا به حدى كه مقنعه از  و بعد از قتل موالنا حسين 

سوختند، ابو سعيد خدرى گفت: ما كنا نسمع االذان الّا من قبر  بستند در را مى كشيدند و اگر در خانه مى سر قرشيات مى

كردند و عراده و منجنيق بر مكه ساختند و خانه و از آنجا عزم مكه  «2» 1و شش هزار آدمى را در مدينه بكشتند النبى.

را خراب كردند و استار كعبه را بسوختند و شمشيرى بر دوش گرفته قرآن را در پاى افكندند دو نوبت كعبه را بدين 

 .«1» 2بسوختند صفت خراب كردند و مكه را

را عمارت كردند اين است سنت معاويه و  و گويند كه بعد از چند سال حجر االسود را در يمن يافتند بازآوردند و خانه

 يزيد و لشكر شام زهى مسلمانى واى بر آن كس كه اين طايفه را مسلمان داند.

مقصود يزيد و حجاج عبد اللّه زبير بود او را بگرفتند و در مكه بر درخت كردند چون از درخت فرو گرفتند مرده بود. 

شده بود و او در آن روز پير شده بود چون بر سر پسر رفت او را يافت  مادر او اسماء بنت ابى بكر ذات النطاقين كور

 دست و پاى و لب بريده و شكم شكافته و سنگ در شكم نهاده اول فرزندى كه از مهاجر آمد او بود.

ت حجاج لعين عبد اللّه زبير را كشت و گفت: طهرت مكة. پس معاويه تمكين يزيد كرد تا اين افعال از او صادر شد مد

 .چهل و هفت سال از روزگار عمر خطاب گذشته بود تا به روز مرگ يزيد لعين بعد از قتل حسين 

 .«2»  3عجب! كه مخالف گويد: نهى النبى لعن المصلين، و معاوية و يزيد من المصلين

                                                 
1
 سند اين مطلب را نيافتيم.  
2
 84ياسة ابن قتيبه و تاريخ الخلفاء سيوطى بنا به نقل تتمه المنتهى قمى االمامة و الس.  
3
 در حياة الحيوان دميرى ماده فهد فتواى غزال را راجع به منع لعن يزيد نقل كرده است ولى چنين عبارتى در آنجا نقل نشده است.  
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اى معتزله علماى پيغمبر نهى كرد از لعن كردن نمازگذارندگان يزيد و معاويه نمازگذارندگان بودند و با اين همه علم

گويند و با آنكه ايشان جمله نماز گذارند و معاويه و يزيد را رضوان اللّه  پيامبرشيعه را لعنت كنند و ناسزا بر اهل بيت 

 «3» 1«المرء مع من أحبه»فرستند ان شاء اللّه كه حشر ايشان با معاويه و يزيد باشد و چنين خواهد بود به موجب حديث 

 .ر كنند با اهل بيت محمد و عماى شيعه را حش

صاحب حاويه گويد كه فاطمه عليها السّالم روز قيامت به عرصه قيامت درآيد جامه سبز بر دستى و جامه سرخ بر دستى 

فرياد برآورد كه: رب أحكم بينى و بين قاتل ولدى. يعنى حكم كن ميان من و كشندگان فرزند من كه ايشان را به چه 

 هر و ديگرى را به شمشير.حجت كشتند يكى را به ز

ء يوم القيمة بيدها قميص أخضر، و بأخرى قميص أحمر، فتقول يا رب انتصف من قتلة ولدى،  بدين عبارت: ان فاطمة تجی

 .«1»2  من معاوية و ثانيا من يزيد لعنه اللّه يعنى الحسن  لم سم أحدهما و ذبح اآلخر فيحكم اللّه لها أوال

قدامها، و جبرئيل عن يمينها، و ميكائيل عن  كان النبى  انت ليلة زفت فاطمة الى على هم او گفت عن عباس لما ك

 .«2» 3يسارها و سبعون الف ملك من ورائها، يسبحون اللّه و يقدسونه حتى طلع الفجر

در پيش فاطمه بود و جبرئيل  ، حضرت پيغمبر يعنى چون درآمد شبى كه به خلوت بردند فاطمه را براى على 

بدست راست او، و ميكائيل در دست چپ او و هفتاد هزار در پس و پشت او كه جمله تسبيح و تقديس اللّه تعالى  

 كردند تا فجر طالع شد. مى

هى التى كانت ترضعه، اذهب جبرئيل فى خيل من  على النبى  و هم او گفت: ادخلت فاطمة عليها السّالم الحسين 

 .«3» 4يبكون حزنا على الحسين، و أنه عالمة المصيبة للمالئكةالمالئكة قد نشروا اجنحتهم و 

داد، كه جبرئيل فرود آمد  در حالتى كه او را شير مى پيامبررا بر  يعنى داخل ساخت فاطمه عليها السّالم امام حسين 

 بود بر مالئكه را.، و اين عالمت مصيبت گريستند از غم بر حسين  ميان گروهى از مالئكه بالها پراكنده ساخته و مى

و هم گفت: ان ملك فى البحار نزل الى البحر االعظم و صاح صيحة، و قال فى صيحته يا أهل البحار البسوا أثواب الحزن، 

. يعنى به درستى فرشته ايست در درياها كه فرود آمد به «4» 5 فان فرخ محمد مذبوح ثم جاء الى النبى فأخبره بذلك

                                                 
1
 163و  54/ 11شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 با اندكى اختالف 220/ 43و  70 /37بحار االنوار .  
3
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
4
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
5
 با اندكى اختالف 221/ 45كامل الزيارات بنا به نقل بحار االنوار .  
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هاى اندوه چه بدرستى كه  بزرگ بكرد و گفت در فرود خود: كه اى اهل درياها بپوشيد جامهدرياى بزرگترين، و فرياد 

 فرزند محمد سر بريده شد باز به نزد پيغمبر آمد پس او را خبر داد به اين.

حسام خوارزمى گفت: لو تصورتم مقدار المصيبة للبستم ثياب المصابين أو تغيرت صوركم سودا حزنا على قتله. اگر 

زدگان در بپوشيد تا شود صورت شما به سياهى از  ر كنيد شما مقدار مصيبت او را به تحقيق كه شما جامه مصيبتتصو

 .غم كشتن حسين 

و لم نجد الماء، فأعطاه لسانه،   ، فعطشو مع الحسين  كند كه كنا مع رسول اللّه  جابر بن عبد اللّه روايت مى

و حسين با او  ، يعنى بوديم ما با رسول خداى «1»  1يلوك لسانه عند الذبحفمصه حتى روى، ثم فرحوا بقتله عطشان 

بود پس تشنه شد و آب نيافتيم پس حضرت زبان مبارك در دهن او نهاد پس بمكيد تا سيراب شد، پس جمعى به قتل او 

 شاد شدند كه به تشنگى زبان بيرون كرده خشك شده در حال ذبح.

من الفضل ما لم يعط احدا من ولد آدم ما خال يوسف بن  قال: أعطى الحسين  بى و عن حذيفة بن اليمان عن الن

 .از فضل آن مقدار كه به هيچ فرزند آدم داده نشد غير يوسف  . يعنى داده شد حسين «2»  2يعقوب

و  مصنف اين كتاب گويد: مرا از فضل حسن صورت است و نسبت عالى از جد و پدر و مادر او كماكان يوسف 

در جهان مشهور  ثانيا احسن القصص زيرا كه از قصص و حكايات انبياء و اوصياء و اولياء حكايت يوسف و حسين 

 است و اين همه كس داند و خواند، و بر آن اندوه خورد.

ما إِنَّ اهتديتم ثم قرء: أنه قال: بى انذرتم ثم بعلى بن ابى طالب  و هم صاحب حاويه گويد عن خثيمة عن النبى 

( و بالحسن اعطيتم االحسان و بالحسين تسعدون و به تشفون انما الحسين باب من 8)رعد  أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ

اى و هر گروهى را راه نماينده و به  دهنده . يعنى بدرستى كه تو بيم«3» 3أبواب الجنة من عانده حرم اللّه عليه ريح الجنة

يارى يافته شديد، و به او شفا يافته شديد، و بدرستى كه حسين دريست از  و به حسين  حسن گرفتيد نيكوئى را،

 درهاى بهشت هر كه به او عناد كند حرام سازد خدا بر او بوى بهشت را.

ينادى مناد يوم القيمة من بطن العرش يا أهل الجمع نكسوا رءوسكم و  أنه قال  عن ابو ايوب االنصارى عن النبى 

 .«4» 4على الصراط بصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد غضوا أ

                                                 
1
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
2
 با اندكى اختالف 171/ 1طرائف سيد بن طاووس .  
3
 405/ 35مائة منقبة و بحار االنوار به نقل  251/ 4تفسير برهان .  
4
 53/ 43 االنواربحار.  
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روايت كرد كه گفت ندا كند ندا كننده روز قيامت از تحت عرش كه اى اهل جمع سرها پيش  أبو أيوب از پيغمبر 

 سر صراط بگذرد. بر اندازيد و چشمها بپوشيد تا فاطمه دختر محمد 

اها ثمرة فؤادى، و بعلها نور بصرى، و االئمة من ولدها امناء ربى، و حبله انه قال: فاطمة مهجة قلبى، و ابن و عن النبى 

 .«1»  1المدود بينه و بين خلقه، من اعتصم به نجى و من تخلف عنه هوى

كه گفت: فاطمه جان و دل من است و و هر دو پسر او ميوه دل من و شوهر او نور ديده من و ائمه  و از پيغمبر است 

پرودگار من و ريسمان كشيده ميان او و ميان خلق، هر كه با او درآويخت نجات يافت و هر كه از او  از ولد او امينان

 دور ماند هالك شد.

پس حال كسى كه حقوق ايشان غصب كند و سرهاى ايشان بر نيزه كند و به خون ايشان فتوى دهد و فسقه را بر ايشان 

 «.اصحاب النار هم فيها خالدون اولئك»دلير كند و مبدء اين ظلم شود چگونه باشد 

اين اخبار نيز صاحب حاويه ايراد كرد چون امام زين العابدين را پيش يزيد لعين بردند و بداشتند نزد يزيد، اين بيتها 

 انشاء كرد.

  ال تطعموا فى أن تهينونا و نكرمكم
 

 و ان تكف االذى منكم و تؤذونا

  اللّه يعلم انا ال نحبكم
 

 ا تحبسوناو ال نلومكم الّ

 يزيد گفت: يا غالم شما را بر ما فخرى نيست، امام گفت:

يا بن معاويه، و هند! و صخر، لم يزل النبوة و االمرة آلبائى و أجدادى من قبل ان تولد، و لقد كان جدى على بن أبی 

ة الكفر، ثم انشد. يعنى اى يوم بدر و احد، و االحزاب فى يده راية االسالم، و ابوك و جدك فى ايديهما راي طالب 

پسر معاويه، و هنده و صخره هميشه بود نبوت و امارت براى پدران من و اجداد من پيش از آنكه تو در وجود آمدى، و 

در روز بدر و احد و احزاب كه در دست او بود رايت اسالم و پدر تو و  به تحقيق بوده جد من على بن أبی طالب 

 كفر. پس اين شعر بخواند. جد تو در دست ايشان رايت

  ما ذا تقولن اذ قال النبى لكم
 

  ما ذا فعلتم و انتم آخر االمم

  بعترتى و بأهلى عند مفتقرى
 

  منهم أسارى و منهم ضرجوا بدم

و ثم قال: يا يزيد لو تدرى ما فعلت و ما الذي ارتكبت من قتل ابى و اهل بيتى و اخى و عمومتى اذا لهربت فى الجبال، 

منصوبا على باب مدينتكم،  الحسين بن فاطمة و ابن على  فرشت فى الرماد، و دعوت با الويل و الثبور، و يكون رأس

                                                 
1
 ... بهجة قلبى ... 66/ 23و بحار  169/ 1طرائف .  
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. پس گفت: اى يزيد اگر «1» 1فيكم فابشروا بالخزى و المالمة غدا اذا جمع الناس، ليوم القيمة و هو وديعة رسول اللّه 

ر من، و اهل بيت من و برادر من و اعمام من در آن هنگام هرآينه بكوهها بدانى چه كردى و چه پيش گرفتى از قتل پد

گريزى، و در خاكستر نشينى ويل و ثبورگويان، و حال آنكه سر حسين كه پسر فاطمه و على است منصوب است بر در 

جمع شوند  بود در ميان شما پس بشارت باد شما را به خوارى و مالمت فردا چون شهر شما و امانت رسول خداى 

 مردم براى روز قيامت.

ريخت زن يزيد آب و گالب برگرفت و سر امام را پاك  در حاويه آمد كه يزيد خمر خورد، و بر سر امام حسين 

و  خواست. پس يزيد گفت تا سر امام حسين  بشست. آن شب فاطمه عليها السّالم را بخواب ديد كه از او عذر مى

 هاى شهر بردند و بياويختند. وازهاهل بيت و اصحاب او را به در

  وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» و حاكم در رساله خويشتن ايراد كرد كه حق تعالى فرمود

و عثمان او را بازخواند، و در  از شهر براند به حكم خدا پس دليل است كه او كافر باشد پيامبر( و مروان را 52)انعام 

به وزارت بنشانيد و ابو ذر را به خالف حكم اين آيه از شهر براند كه حبيب رسول خدا بود، انصاف بده كه  پيامبرمقام 

 اين معنى نه عالمة خالفتست نه عالمت ايمان، نه عالمت اسالم.

ر شهر بياويختند و مخدرات آن حضرت را در را بفرمود تا بر د صدر االئمه بخارى گفت: يزيد سر امام حسين 

 پيامبراى ساكن كردند كه در جوار خانه او بود. چون به آن خانه رسيدند زنان آل ابو سفيان جمله استقبال دختران  خانه

را ها بر دستها و پايهاى ايشان دادند، و نوحه و گريه درگرفتند، و سه روز تعزيت داشتند، و چون ايشان  كردند، و بوسه

بدان صفت بديدند كه گفته شد، جمله لباسهاى خويش بدر كردند، و بديشان دادند. زن يزيد سر برهنه كرد، و جامه 

هاى خانه پاره كرد، و پاى برهنه بيامد تا در ميان مجلس خاص افتاد و گفت: يا يزيد توئى كه به گفته تو  بدريد و پرده

اند؟ و يزيد آن وقت نشسته بود، تاج بر سر نهاده مكلل به  ر سر نيزه كردهسر حسين پسر دختر رسول خدا را بر در خانه ب

ياقوت و چيزهاى گرامى. چون زن خود را بدان صفت بديد برخاست و او را بازپوشانيد و گفت: يا هند فاغفرى و  در و

 .«1»  2ابكى على بنت رسول اللّه

ردان كه در كربال شهيد شده بودند، بر پسران و دختران در حاويه آمد كه زنان خاندان نبوت در حالت اسيرى حال م

آيد، تا ايشان را به  داند كه پدر تو به فالن سفر رفته است بازمى ها مى داشتند، و هر كودكى را وعده ايشان پوشيده مى

او را به خانه يزيد آوردند، دختركى بود چهارساله، شبى از خواب بيدار شد و گفت پدر من حسين كجاست. اين ساعت 

                                                 
1
 اشعار را حضرت زينب )س( در كوفه خوانده است 153/ 5و فتوح ابن اعثم  188/ 4مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 143/ 45لهوف بنا به نقل بحار االنوار .  
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خواب ديدم سخت پريشان، زنان و كودكان جمله در گريه افتادند و فغان از ايشان بر خواست. يزيد خفته بود از خواب 

بيدار شد، و حال تفحص كرد. خبر بردند كه حال چنين است آن لعين در حال گفت كه بروند و سر پدر او را بياورند و 

ر كنار آن دختر چهارساله نهادند. پرسيد اين چيست مالعين گفت سر پدر تو در كنار او نهند. مالعين سر بياورد و د

 .«2»1 است آن دختر بترسيد و فرياد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسليم كرد

 * فصل چهارم* )فى ان بنى امیه لم یكونوا من قریش(

بود و عبد الشمس او را آزاد كرد، و به فرزندى قبول كرد  بدان كه اميه غالمى بود رومى از ان عبد الشمس. چون زيرك

اند فى قول  و اكثر علماء بر آنند كه شجره خبيثه بنو اميه «3»  2و از او فرزندان به وجود آمدند جمله مالعين و فجاذيل

( نمودار كلمه خبيثه چون 31)ابراهيم  ما لَها مِنْ قَرارٍوَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ   تعالى

 درخت خبيثه است كه رسته باشد از زمين، و قوت گرفته از باالى زمين و او را قرار نباشد و فيه فوائد.

 اند كه عثمان بن عفان بن ابى عاصم بن امية بن عبد الشمس الفائدة االولى: سؤال. اتفاق است كه اصحاب تواريخ گفته

بود. الجواب، عرب را عادت است كه چون غالمى را آزاد كنند   ابن عبد مناف. بنابراين چگونه شاد كه گويند او غالمى

و به فرزندى قبول كنند نسب عتيق يا معتق برند مثال اين چون رسول زيد بن حارثه را آزاد كرد و بمثابه فرزند 

، و اين معنى در ميان اهل مكه و مدينه فاش شده بود، و حق تعالى خواندند داشت. جمله عرب او را زيد بن محمد مى مى

را فرمود كه او را در عقد  پيامبراين معنى را كاره بود. چون زيد زن خود زينب بنت جحش را طالق داد و حق تعالى 

فَقُلْ »  تعالىكما قال  خود درآر تا مردم بدانند كه زيد پسر تو نيست. بلكه وارث تو فاطمه است و حسن و حسين 

فَلَمَّا » اند ( و اين قصه در سوره احزاب مفسران نوشته54)آل عمران  «تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ

عِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَیْ ال يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِی أَزْواجِ أَدْ  قَضى

 (.40)احزاب   ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ (37)احزاب  مَفْعُولًا

نباشد بر مؤمنان تنگى در خواستن زنان فرزند  چون بگذشت زيد از آن لجاجت خود، آن زن را به تو تزويج نموديم تا

شان، هرگاه حاجت ايشان بگذرد و هست امر خداى كرده شده نيست محمد پدر يكى از مردان شما يعنى زيد  هاى خوانده

بن حارثه ليكن رسول خداست و خاتم پيغمبران، و مراد به ابا احد دفع اين ابوت بود و به صورت عبد الشمس چون 

نبود اميه به ابن عبد الشمس مشهور شد و اهل تواريخ ظاهر را گرفتند و اين تحقيق را نيز اهل ظاهر و  شرعى وارد

 محققان اهل تواريخ ذكر كردند و از ايشان به ما رسيد.

                                                 
1
 ت اين دختر را صاحب كتاب از كتاب حاويه نقل كرده است و چون كتاب حاويه در دسترس نيست نتوانستيم منبع اصلى اين مطلب را پيدا كنيمداستان وفا.  
2
 فجاذيل در كتب لغت ذكر نشده است.  
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دند و مدت ( ايشان بو1)روم   الم. غُلِبَتِ الرُّومُ اند آنچه حق تعالى فرمود الفائدة الثانية، چون ثابت شد كه بنى اميه رومى

مملكت ايشان جمله اهل دين و صالح مغلوب بودند و ايشان غالب و مراد از غلبه روم اين است چنانكه از ائمه صادقين 

 .«1»  1روايت است

الفائدة الثالثة، آنچه حق تعالى صفت شجره خبيثه كرد كه مالها من قرار ايشان بودند و مملكت ايشان بسيارى باقى نماند 

چون اين مدت بسر آمد هالك شدند و دولت خاندان محمد باال گرفت و مؤمنان اظهار ايمان كردند و لعنت  مگر هزار ماه

 فاش شد.  بر آن شجره خبيثه

سؤال كردند كه يا بن رسول اللّه كه تو شب قدر شناسى گفت چگونه نشناسم كه حق  الفائده الرابعه، از صادق 

هر سال در اين شب تخت كرامت نهيم و ارواح انبياء جمله و جمله مالئكه مقرب تعالى اين شب را براى ما پديد كرد كه 

روند تا به صبح ما را  گويند و مى ما را بر آن تخت نشانند و يك يك آيند و احترام ما كنند و ما را سالم و تهنيت مى

 .«1»  2از آن شب بهتر باشد از مملكت بنو اميه هزار ماهى

به چندين مدت از جمعى فساق حاصل شد ما را هر سال در شب قدر حاصل شود اگر فاسقى چند  و چندان كه بنو اميه را

 به ما التفات نكنند ما را چه نقصان.

اند نه قريشى امامت و خالفت عثمان و معاويه باطل شد زيرا كه به  الفائدة الخامسه، چون ثابت شد كه بنى اميه رومى

 و ايشان قرشى نبودند. «2»  3كلهم من قريش فرمود كه: االئمة پيامبرزعم مخالف 

  فصل پنجم

شروع كرد حسن بصرى آنجا حاضر بود در گريه افتاد و گفت: و  عدى بن ارطاه بر منبر بصره به ناسزا گفتن على 

 .«3» 4اللّه لقد سب اخا رسول اللّه، به خدا كه سب كردى برادر رسول خداى را

رو بن الحجاج پيش معاويه رفتيم و اتفاق افتاد كه نزد عبد اللّه بن عمرو بن العاص هم عبد اللّه بن الحرث گويد كه با عم

گويد: و اللّه لئن حدثت ال ضربن عنقك بالسيف،  شود و مى رفتيم، عبد اللّه گفت معاويه ما را از روايت احاديث مانع مى

من گفتم اگر گردن من بخواهد زد من روايت و اللّه اگر تو حديث بگوئى گردن تو به شمشير ببرم. ابن الحرث گويد 

 احاديث ترك كنم.

                                                 
1
 381/ 5و نور الثقلين  143/ 6و برهان  489/ 5كتاب االستغاثه فى بدع الثالثة بنا به نقل تفسير صافى .  
2
 .475/ 1با اندك تفاوتى نقل شده است. حديقة الشيعة  در بصائر الدرجات اين روايت از امام محمد باقر .  
3
 187/ 6صحيح مسلم كتاب االمارة باب اول و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 152/ 13شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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  پيامبركشيد و او در رنج رمد بود.  مى بودم معاويه بگذشت دست پدر گرفته و  پيامبرپس گفت من روزى به نزد 

 .«1»1  بر منبر بود فرمود: لعن اللّه التابع و المتبوع

  پيامبرخورم تا چند نوبت  تا حاضر شود جواب داد كه طعام مى به طلب معاويه فرستاد  پيامبرپس من حاضر بودم 

، «2» 2 گفت: اللهم ال تشبع بطنه پيامبرگفت يا رسول اللّه: هو يأكل الطعام بآخر  مى پيامبربرفت و اين جواب داد رسول 

 باشد. فلن يشبع هل رأيتموه يشبع. خدايا سير مكن شكم او را پس سير نشد آيا شما ديديد كه سير شده

راوى گويد من گفتم تو شنيدى اين حديث را، گفت: سمع اذنى و رأى عينى فى المرتين كلتيها گوش من شنيده و چشم 

 من ديده در هر دو مرة.

 .«3»3  گفت: اذا رأيتم معاوية على منبرى: فاقتلوه  پيامبرو 

  فصل ششم

الزاهد الحافظ ابو سعيد إسماعيل بن على السمان و هو  فى فوائد و نكات وردت فى كتاب مثالب بنى اميه من كالم الشيخ

 من علماء اهل السنة فنكتب ما هو من خالصة كتابه و نوادره:

به واسطه خوف بنو « حدثنى ابو زينب»گفتم  حسن بصرى گفت در روزگار بنى اميه نام على نتوانستيم بردن بلكه مى

 اميه.

گفت دستها برداشته: اللهم انى أبرأ اليك من دم  حجار رايت كه مىموسى بن داود گويد من از على شنيدم نزديك ا

 جويم به تو از قتل عثمان، پس من اين حكايت با عبد الملك مروان بازگفتم. عثمان يعنى خداياى من بيزارى مى

را او را لعنت دانيم او را مگر نيكوكار اى موسى، گفتم پس چ عبد الملك گفت: ما اراه اال برّا يا موسى. يعنى ما نمى

 كنند بر منبرها. مى

 . يعنى سلطنت قائم نشود مگر به اين.«4» 4 عبد الملك گفت: ال يقوم الملك الّا بذلك

به طلب خون عثمان، دليل بر اين  آورد، زد و تعلل مى و قتل عثمان اكثر به سعى معاويه بود و حال آنكه تشنيع على مى

اقامت كرد و معاويه را نديد هرگز و گفت هرگز حاضر نشوم پيش  «1»  5ان بعقالنآنكه عبد اللّه بن سعد بعد از قتل عثم

 مردى كه راضى باشد و دوست دارد قتل عثمان بن عفان را.

                                                 
1
 294/ 4تفاوت و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد با اندك  174/ 10و  310/ 3الغدير .  
2
 477/ 4با اندك تفاوت و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  177/ 10و  355/ 8الغدير .  
3
 119/ 15شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 از مروان نقل شده است 152/ 13در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
5
 تعسقالن صحيح اس.  
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 محمد بن عبد الرحمن بن يزيد گويد كه با پدرم گفتم: يا ابت أ تغزو فى امارة الحجاج؟

 ويه، و كان اشر من زمن الحجاج.قال يا بنى قد كان اصحاب رسول اللّه يغزون فى زمن معا

كردند در زمان  غزا مى پيامبركنى در زمان عمارت حجاج؟ گفت اى پسرك من به تحقيق كه اصحاب  اى پدر غزا مى

 معاويه و زمان او بدتر بود از زمان حجاج.

گفت ناسزا  ود و مىزد تا پشت او چون پالسى شده ب اعمش گويد كه حجاج عبد الرحمن ابن ابى ليلى را برهنه كرده مى

 كرد. را و او ابا مى بگوى على 

كرد گفت امير المؤمنين يزيد  عبد اللّه زبير گفت: اوالد الحكم ملعونون. شخصى پيش عمر بن عبد العزيز حكايت يزيد مى

 بن معاويه عمر بن عبد العزيز را در بنو اميه مؤمن آل فرعون گويند.

رت قصد اسالم كردم پدر تو مانع من شد و گفت شرف خويش و طريق اباء و و مروان روزى با حويطب گفت من چند ك

 اجداد فرو مگذار و چون عثمان اسالم آورد كه عم تو بود پدر تو بسيار برنجيد و گفت بد كردى.

گفت الّا من  احنف بن قيس گويد كه من با جماعتى عراقيان پيش معاويه رفتيم و هر كسى در حق يزيد سخنى مى

 بودم. معاويه گفت يا احنف تو در ميان اين جمع چرا خاموش شدى.خاموش 

من برخاستم و بعد از حمد و ثناى خداى تعالى گفتم كه حال يزيد ظاهرا و باطنا، ليال و نهارا، سرا و جهارا تو بهتر دانى 

ار است او را خليفه و ولى كه پدر او هستى بدان كه ما و تو را عمر بسر آمد اگر دانى كه صالح و متقى و شايسته اين ك

 عهد خود گردان و اال از خدا بترس و او را بر سر خلق عالم حاكم مگردان.

لعينى آنجا ايستاده بود گفت هر كه امير المؤمنين معاويه را حاكم نداند و حكم او بر خود نگيرد بدين شمشير گردن او 

 بزنم و اشارت به قائمه شمشير كرد.

 از جور ظلم ايشان خالص شوند. كردند تا ميه ظلم به حدى بود كه مردم قيامت و مرگ را تمنا مىو گويند در زمان بنو ا

گفت: لبيك مهلك بنو اميه لبيك، داود بن على بشنيد هزار دينار  كرد و مى سالم ابن ابى حفصه طواف خانه كعبه مى

 جايزه به وى داد.

 به كوفه رفت و در روز صفين در خدمت امير المؤمنين  عقبة بن شداد در زمان عمر خطاب از او گريخته بود و

 شهيد شد، معاويه گفت كه خانه او خراب كردند در زمان استيالء.

اينجا  و معاويه چون به ميعاد ميقات رسيد و خواست كه لبيك زند مردم گفتند كه اين جاى فاضل است و على 

 يقاتى ديگر انداخت.تلبيه زدى معاويه به تعصب احرام نگرفت آنجا و به م
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كنند و سنى را براى آن سنى گويند كه سنت معاويه نگاه  مصنف اين كتاب گويد امروز اهل سنت تبع سنت او مى

اند، و هيچ حنبلى نباشد الّا كه  جمله شريك پيامبرواال در سنت  پيامبردارند و در تعنت و تبرى از على و خاندان  مى

 نقصان على گويد و جويد.

اين حال بدانست او را از آن منع كرد و   پيامبرلمسيب گويد كه برادر مرا پسرى خدا داد وليد نام كرد چون و ابن ا

نباشد در  «1» 1«ال يكونن فى امتى رجل يقاتل له الوليد أال هو شر المتى من فرعون لقومه»گفت اين نام فراعنه است 

باشد براى امت من از فرعون براى قوم او و دو وليد نام حاكم امت من مردى كه او را وليد گويند مگر آنكه او بدتر 

 شدند، وليد بن يزيد، و وليد بن عبد الملك.

روزى كورى پيش حسن بصرى رفت و گفت رحمت كنيد بر كورى كه او را قائدى نباشد، حسن بصرى گفت پس اين 

كس ندارد كه دست او گيرد، و آن  حشم امروز هيچتر، عبد اللّه زبير با آن جمله لشكر و  ساريه كوريست كه از تو بدحال

 «.الحمد للّه على عماه فى الدنيا و اآلخرة و استيصال بنى أميه»لعين كور شد 

كرد على گفت: ال تسبوا أهل الشام  داود بن على گويد و او از اكابر روزگار بود روز صفين مردى بر أهل شام لعنت مى

كنيد اهل شام را به جمع بسيار  . لعنت مى«2» 2 ما يرون بالشام، و فيهم يكون االبدالجما غفيرا فان فيهم قوما كارهين ل

 بينند در شام و در ايشان است ابدال. خواهند آنچه مى هستند گروهى كه نمى  چه بدرستى كه ميان ايشان

عاوية خصلة يستحق بها أبو حاتم سفيان بن عتبه گويد: لم يكن فى على خصلة يقصر بها عن الخالفة، و لم يكن فى م

االمامة و الخالفة. نيست در على خصلتى كه قاصر ماند به آن از خالفت و نيست در معاويه خصلتى كهد مستحق شود 

 امامت و خالفت را به آن.

 عبيد بن شداد الهار گويد كه اگر من خواستمى كه بر منبر رفتمى و از بامداد تا نماز پيشين مناقب على گفتمى و پس مرا

 از آنجا فرو كشيدندى و گردنم بزدندى.

كرد و گفت: و يحك ال تعمهم، فان كنت ال بد فاعال فمعاوية و  از شخصى شنيد كه شاميان را لعنت مى و على 

. يعنى واى بر تو لعنت عموم ايشان مكن و اگر البته خواهى كرد پس به معاويه «1» 3 شيعته، و عمرو بن العاص و شيعته

 عمرو عاص و شيعه او لعنت كن.و شيعه او و 

                                                 
1
 با اندكى اختالف 591/ 8بنا به نقل سفينة البحار  126/ 18بحار االنوار .  
2
 با اندكى اختالف 8701مستدرك الصحيحين كتاب الفتن ح .  
3
 103/ 3تهذيب تاريخ ابن عساكر بنا به نقل موسوعه احاديث امام مهدى )عج( .  
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از عمر پسرى آورد زيد نام، ام كلثوم و زيد را عبد الملك بن مروان به زهر كشت زيرا  گويند أم كلثوم دختر على 

آن لعين خائف بودى از زيد براى ملك خويش، و عبد اللّه بن عمر نماز بر « هذا ابن على و عمر»گفتند  كه مردم مى

 .«2» 1ايشان كرد

بردند تا در هند بفروشند. شقيق  اى بودم كه سفيقه از بتان نجاشى مى ق بن سلمه گويد كه من با مسروق در سفينهشقي

من اين نيارم كردن از شر معاويه، اين است « و ال تلقوا بايديكم الى التهلكة»گفت اين سفينه را غرق كن. مسروق گفت 

 امام مسلمانان.

اى خواست. على گفت صبر كن كه چون به ديگران بدهم به تو نيز بدهم. عقيل عط و عقيل بن ابى طالب از على 

الحاح بسيار كرد و شخصى آنجا حاضر بود، على فرمود دست او بگير و او را بدين دكان بر كه در بازار است تا آنجا 

 آنچه خواهد بردارد.

خواهى كه من مال مسلمانان را بدزدم و  ز مىفرمود تو ني خواهى مرا به دزدى بگيرند، على  عقيل گفت اى برادر مى

 به تو دهم.

دانى اگر خواهى برو. عقيل رفت چون به معاويه رسيد صد هزار  عقيل گفت اجازت ده تا نزد معاويه روم، گفت تو مى

د و عقيل بر منبر رفت و بعد حم درهم به او داد، پس معاويه گفت يا عقيل بر منبر رو و عطاى من و برادرت بازگوى.

دين اختيار كرد بر من، و  ثناى خداى گفت: اى قوم حال من با برادرم على و معاويه چنين و چنين بود. برادرم على 

 .«1» 2 معاويه مرا اختيار كرد بر دين

كنى. گفت من از  خواند مردى شمشير كشيده بر وى گفتند چه مى ابو سعيد الخدرى گويد كه معاويه بر سر منبر خطبه مى

. هرگاه ببينيد معاويه را كه خطبه «2» 3 شنيدم كه فرمود: اذا رأيتم معاوية يخطب على االعياد، فاضربوا عنقه برپيام

خواند بر عيدها پس بزنيد گردن او را، مردم گفتند ما نيز از مردم شنيدم آنچه تو شنيدى و اين حال نزد عمر خطاب  مى

 نوشتند هيچ جوابى نداد.

، و معاويه دائما گفتى كه بنو هاشم بايد كه سخى باشند و «3» 4فرمود: ويل لبنى امية ويل لبنى امية پيامبرأبو سالم گفت 

رسيد فرمود غرض او نه ارشاد است بلكه غرض او آن  بنو العوام شجاع و بنو اميه حليم. اين خبر به امام حسن 

                                                 
1
 قبال راجع به ازدواج عمر با ام كلثوم توضيح داديم.  
2
 7/ 4عقد الفريد  . 
3
 ... االعواد 296سبعة من السلف .  
4
 به نقل االصابة و جامع الكبير سيوطى 296/ 8الغدير .  
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و شوند و به بنو العوام شجاعت خواست تا مغرور خلق كند كه به بنو هاشم فقر خواست تا محتاج ا «4» 1 است كه تعميه

 .«5» 2شوند و جمله را بكشند و حلم به بنو اميه تا ملوك و سلطان شوند و مردم با ايشان جمع گردند

معاويه منادى كرده بود كه هر كه با ابو ذر غفارى مجالست كند او را بكشند مردم از او گريختند و غرض آن اين بود 

زيرا كه ابو ذر مناقب و فضائل على   پيامبرى مناقب على با كس نگويد آنچه ديده بود و شنيده بود از كه ابو ذر غفار

 تقرير كردى.

گويند ابو االسود پيش معاويه رفت بعد از آنكه بر پاى خواست از او بادى جدا شد بريش معاويه. ابو االسود گفت: يا 

 آرنده است به تو و گفت: أو يكون غير هذا، يعنى ديگرى هست. قام پناهمعاويه هذا مقام العائذ بك. اى معاويه اين م

چون سعيد بن العاص و مروان الحكم پيش معاويه رفتند اين حال بازگفت ابو االسود بشنيد و در مالء خلق در پيش خلق 

امر االمة. بدرستى  گفت: ان الذي كان منى كان منك و من ابيك، و ان من ال يؤمن على ضرطة ال جدر الّا يؤمن على

كه آنچه از من واقع شد از تو و پدر تو نيز واقع شده و هر كه امين نباشد بگوزى سزاوارتر است كه امين نباشد به 

 امت.  امارت

يْها وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی كُنْتَ عَلَ حجاج بن يوسف از ابو سعيد الحسن البصرى پرسيد كه در حق على چه گوئى گفت اين:

( و كان على بن 143)بقره   عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ  إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى

 .«1» 3 ابى طالب اول من هداه اللّه تعالى مع الحق و اول من الحق النبى

است از كسى كه  پيامبرنيم قبله را كه تو بر آن بودى مگر براى آنكه معلوم و ممتاز شود كسى كه پيرو يعنى ما نگردا

به عقب خود بازگردد و اگر چه اين كار بزرگ است مگر آنكه خداى ايشان را راه نموده و على بن ابى طالب بود اول 

 .د به نبى كسى كه راه نمود او را خداى تعالى با حق و اول كسى كه ملحق ش

حسن بصرى گفت: عمل معاوية اربعا كلهن بوائق ادعائه زيادا و استخالفه يزيدا، و قتله حجر بن عدى و اهله و اصحابه، 

، يعنى معاويه چهار كار بكرد كه همه آن وبال او بود، اول خواندن او زياد را دوم، خيفه ساختن او «2» 4و منازعته االمر

 بن عدى و اهل و اصحاب او را و چهارم، منازعت كردن او با امر خالفت. يزيد را سوم، كشتن او حجر

آمد و زيد از ام كلثوم بود آن شرير على را ناسزا گفت و  پسر ارطاة روزى زيد را بديد كه از پيش معاويه بيرون مى

تخوانهاى پهلوى او را خورد دشنام داد زيد بشنيد كه او امير المؤمنين را دشنام داد او را بر گرفت و بر زمين زد و اس

                                                 
1
 تعميه: تحير و ترديد.  
2
 209/ 19شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 290/ 3و الغدير  159/ 13شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 270/ 10و الغدير  438/ 2ى الحديد شرح نهج البالغه ابن اب.  
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كرد مردم جمع شدند و او را از دست زيد خالص كردند مگر معاويه مبهوت شده بود روزى چند رنجور ماند و در 

حالت ازخودرفتگى از رنج زيد شمشير بر بالشها كشيدى تا از دنيا برفت، و ليكن معاويه را جرئت آن نبود كه به زيد 

 ه قوت و دليرى تمام.عتابى كند و زيد مردى بود ب

گويند كه معاويه روزى به عيادت عمار رفت چون بازگرديد گفت: اللهم ال تجعل موته بايدينا، فانى سمعت رسول اللّه 

كشند  . خدايا مردن او را بدست ما مگردان كه شنيدم از رسول خدا فرمود مى«3» 1يقول: يقتل عمار بن ياسر الفئة الباغية

 اند. غى و گمراهعمار را گروهى كه با

آن روز كه عمار شهيد شد عمر بن حازم پيش عمرو عاص رفت گريان عمرو پرسيد كه تو را چه افتاده گفت لشكر ما 

ام كه فرمود: يقتل عمار بن ياسر الفئة الباغية. عمرو عاص برخاست و پيش  شنيده پيامبرعمار ياسر را كشتند و من از 

بايست اينجا آمدن آن كس كه او را آورده او عمار را  ت معاويه گفت او را نمىمعاويه رفت و اين حال به او بازگف

 كشت و دل ايشان به حيله و تلبيس خوش كرد.

عبد الرحمن ابى بكر روزى با مروان مناظره كرد براى خالفت مروان گفت آن رسم اكاسره و قياصره بود كه كسرى و 

كه اهل بيت را خالفت منع كردند. ابو بكر به عمر وصيت كرد و عمر  قيصر بمردى ديگرى بجاى او رفتى و از اينجاست

 هيچ كشته شد. به شورى انداخت و عثمان بى

و لكنى »كنى  چون اين حال عايشه را معلوم شد روى به مروان كرد و گفت تو كه باشى كه به برادران من مناظره مى

دهم كه خدا تو را لعنت كرد و تو در پشت  ن گواهى مىو ليكن م «1» 2«اشهدك ان اللّه لعنك و انت فى صلب ابيك

 پدر بودى.

روزى گفت: يا قوم لو نظرتم ما بين جابلقا و جابرسا، ما وجدتم رجال جده نبى غيرى و غير اخى الحسين، و  حسن 

كنيد ما بين جابلقا  . يعنى اى قوم اگر نظر«2» 3 أنى أرى ان تجمعوا على معاوية، و ما ادرى اال فتنة لكم و متاع الى حين

بينم كه جمع شويد شما بر معاويه  و جابرسا نيابيد مردى را كه جد او پيغمبر باشد به غير من و برادر من حسين و من مى

و حجاج بن يوسف دائما بر منبر تفضيل عبد الملك نهادى  دانم مگر آنكه باشد فتنه مر شما را و متاع زمان اندك. و نمى

، جمله گفتندى «3» 4پيش اهل شما عزيزتر باشد بر شما يا خليفه شما بر اهل شما پيامبرتعريض گفتى و به   پيامبربر 

 بر ايشان، يعنى عبد الملك خليفه خداست و محمد رسول خدا. پيامبرخليفه بر اهل ما عزيزتر بود از 

                                                 
1
 داستان عيادت معاويه از عمار را در جايى نيافتيم.  
2
 541به نقل از در المنثور سيوطى و تاج العروس در ذيل لغت فضض، در حاشيه ص  542 -540/ 31بحار االنوار .  
3
 با اندكى اختالف 39/ 4مناقب ابن شهر آشوب .  
4
 44 -43/ 5عقد الفريد .  
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ير را معضله افتاده بود در باب معاويه هر چه بر او مشكل شدى از مسائل از على سؤال كردى تا به حدى كه اهل جزا

 تا جواب گفت. خنثى نزد معاويه رفتند ندانست به خدمت على فرستاد

( گفت مبدالن 33)ابراهيم   أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ از على پرسيدند از آيه:

 .«1»  1مغيره بودند كه روز بدر مستأصل شدند و بنو اميه و اما بنو اميه فمتعوا الى حينبنو 

بركن و به من فرست و مروان ولى و نائب معاويه بود در مدينه آن لعين چون  پيامبرمعاويه به مروان نوشت كه منبر 

شنيدند و  مردم آواز يكديگر را مىبركند بادى عظيم پيدا شد و جهان تاريك گشت و چنان شد كه   پيامبرمنبر 

 ديدند. يكديگر را نمى

چون چنان شد منبر را بجاى خود بردند عالم آرميده شد. مروان از آن فعل خجل گشت و به حيله گفت كه معاويه مرا 

يفزود تا نه فرموده كه من منبر را از زمين بردارم و بلندتر كنم مردم تشنيع كردند آن لعين شش پايه ديگر بر آنچه بود ب

 .«2» 2 الحكم و ما يخرج من صلبه پايه شد، عبد اللّه زبير گفت: لعن رسول اللّه 

گويند معاويه سالى به حج رفت چون به مدينه رسيد بر يك جانب او عبد اللّه عمر بنشست و بر يك جانب ديگر عبد 

 اللّه عباس، معاويه اول روى به عبد اللّه عباس كرد و گفت:

احق و اولى باالمر من ابن عمك، بدرستى كه من احق و اولى بودم به امارت از پسر عم تو. عبد اللّه عباس انما كنت 

 گفت به چه سبب.

معاويه گفت: النى ابن عم الخليفة المقتول ظلما. بدرستى كه من پسر عم خليفه مقتولم به ظلم، عبد اللّه عباس گفت پس 

 لى است زيرا كه پدر او را به ظلم بكشتند پيش از پسر عم تو، معاويه خجل شد.اين مرد يعنى عبد اللّه عمر از تو او

شنيدم كه گفت: يا على انت مع الحق و الحق معك، معاويه گفت با   پيامبرسعد در آن مجلس حاضر بود گفت من از 

مكذبان بسيار  پيامبرمنين به تو ديگر كه شنيد. گفت ام سلمه. معاويه برخاست و به خانه ام سلمه رفت و گفت يا ام المؤ

 گوئى. گويد تو چه مى شدند سعد چنين مى

 پيامبراين حديث در خانه من فرمود و من شنيدم و سعد شنيد، معاويه گفت اگر من اين حديث از  پيامبرام سلمه گفت 

 .«1»  3عبارت كه: ما زلت خادما لعلى حتى اموت  شنيده بودمى خدمت على كردمى تا به روز مرگ به اين

                                                 
1
 486/ 3و نور الثقلين  331/ 4تفسير عياشى بنا به نقل برهان .  
2
 با اندكى اختالف 319/ 3و كامل ابن اثير  177/ 4تاريخ طبرى .  
3
 33/ 38كشف الغمه اربلى بنا به نقل بحار االنوار .  
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قصد صفين كرد لشكر معاويه سبقت بردند به كنار آب و ابو اعور السلمى و عدى بن  در نقل آمده كه چون على 

كسى به معاويه فرستاد كه  ارطاه بر آن مقدمة الجيش حاكم بودند و اصحاب على را از آب منع كردند. على 

 دى از لشكر تو منع آب نكردى.اصحاب تو آب از اصحاب من منع كردند اگر لشكر من سابق بو

معاويه با عمرو عاص و عبد اللّه بن ابى سرح كه برادر عثمان از جانب مادر بود مشورت كرد. عمرو عاص گفت من 

بينم كه آب بر ايشان بگشائى و ابن سرح گفت كه آب بر ايشان نگشا تا جمله به تشنگى بميرند چنانكه  صالح در آن مى

 تند.عثمان را به تشنگى بكش

 چون روز شد دوازده هزار مرد به خدمت على آمدند و گفتند كه ما به تشنگى بميريم و در مقابل ما آب باشد. على 

 فرمود در ميان شما كه باشد كه اين كار كفايت كند.

با اين اشعث بن قيس گفت من، و اشعث چنان مرد دلير و شجاع بود كه نيزه بينداختى و با نيزه راست بدويدى پس اشعث 

 دوازده هزار مرد از لشكر شام حرب كرد و ايشان را از آب دور گردانيد و خيمه بر سر آب زد.

عمرو عاص به معاويه گفت من تو را نگفتم كه آب از ايشان منع نكن تو از من قبول نكردى تا دشمن كام شدى. معاويه 

فرستاد در حال اجابت كرد و به  ن به على گفت على مردى حليم است و كريم او آب از لشكر من منع نكند رسوال

 اشعث فرستاد كه: خل بينهم و بين الماء، و آب بر ايشان بگشود.

استحقاق  تا على در حيات بود اهل شام معاويه را امير خواندندى و چون رحلت فرمود از دنيا امير المؤمنين خواندند و بى

 اين لقب بر او نهادند.

كردند. اين  من پيش معاويه بودم كه دو مرد آمدند و سر عمار را آوردند و با هم خصومت مىحنظلة بن خويلد گويد كه 

شنيدم كه فرمود: يقتل العمار  پيامبرگفت من كشتم شخصى آنجا حاضر بود گفت من از  گفت من كشتم و ديگرى مى مى

 . شرم باد شما را از اين خصومت.«2» 1الفئة الباغية

فرمود:  پيامبرآورد  آورد عمار كه دو دو مى يك سنگ يا خشت مى بنياد كرد هر كسى يكمسجد  پيامبرآن روز كه 

 .«1» 2انك لحريص على االجر، و انك من اهل الجنة، و انك لتقتلك الفئة الباغية

 «يا مذل المؤمنين»با معاويه صلح كرد من به خدمت او رفتم در مدينه و گفتم  دليلى گويد چون حسن  ابى سفيان بى

و عتابها كردم او را به ترك قتال، گفت: يا سفيان حملتنى عليه انى سمعت عليا يقول: ال تذهب الليالى و االيام حتى 

                                                 
1
 به نقل رجال كشى 12/ 33بحار االنوار .  
2
 5714اب معرفة الصحابة ح و مستدرك الصحيحين كت 15/ 33بحار االنوار .  
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يجتمع امر هذه االمة على الرجل واسع السرم، ضخم البلعوم ال يشبع و ال يموت حتى ال يكون له غادر فى السماء و ال فى 

 .«2» 1 لّه تعالى بالغ أمرهاالرض، و انه معاوية، و انى عرفت أن ال

فرمود نگذرد چندانى از شبها و روزها تا جمع شود  كه مى يعنى اى سفيان بر آن داشت مرا اينكه شنيدم از على 

شود و نميرد تا نباشد مر او را  امارت اين امت بر مردى فراخ روده براز و بزرگ مجراى طعام و بسيار خوار كه سير نمى

ام كه خداى تعالى  آسمان و نه در زمين و بدرستى كه او معاويه است و بدرستى كه من دانسته اى نه در غدر كننده

 رساننده امر خود است و از آنجا به مسجد رفتم به خدمت او چون از نماز فارغ شديم از مسجد بيرون آمديم حسن 

 اى گفتم مرا محبت شما اهل البيت آورد. پرسيد كه به چه حاجت آمده

يرد على الحوض أهل بيتى، و من احبنى و  فت: ابشر يا سفيان انى سمعت ابى عليا يقول: قال رسول اللّه گ حسن 

احب اهل بينى من امتى كهاتين، و سوى بين اصبعين السبابة و الوسطى، ابشر يا سفيان، فأن الدنيا يتسع على البر و الفاجر 

 .«3» 2 حتى يبعث اللّه امام الحق من آل محمد 

وارد شود در كنار  گفت فرمود رسول خدا  كه مى ارت باد تو را اى سفيان آنكه شنيدم از پدر خود على بش

حوض نزد من اهل بيت من و هر كه مرا دوست دارد و دوست دارد اهل بيت مرا از امت من همچون اين دو انگشت 

 دنيا فراخ است بر نيكوكار و بدكار تا برانگيزدسبابه و وسطى به هم راست كرده بشارت باد تو را اى سفيان بدرستى كه 

 .خداى امام حق را از آل محمد 

داد  سخنى صادر شد به سبب آنكه مروان رخصت لعن بر اهل بيت عليهم السّالم مى روزى در ميان مروان و حسين 

ه تو را خداى بر زبان . بخداى كه لعنت كرد«1»  3گفت: و اللّه لعنك على لسان نبيه و انت فى ظهر ابيك حسين 

 پيغمبر خود و حال آن كه تو در پشت پدر بود و از جمله معاصى كه از آن عاصى صادر شد و آن طامة الكبر است.

و رخصت دادن به  و زهر دادن حسن  و محاربه با على  پيامبرو اهل بيت   پيامبراول: نفاق و عداوت خدا و 

 .قتل حسين 

 دانست. فر را با آنكه فسق و فجورا و على الظاهر مىدوم، استخالف او يزيد كا

داشت و زهد و كثرت عبادت حجر در  پيامبرجريمه براى آنكه او محبت خاندان  سوم، قتل حجر بن عدى با اصحاب بى

 عرب مشهور بود گويند شبانه روزى هزار ركعت نماز كردى.
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 دى و او زياد بن حسام بود.چهارم، استلحاق زياد كه برادر اوست و يزيد او را عم خوان

 پنجم، به وقت مرگ مست بود و بت در گردن انداخته به كفر قديم مرد.

و يزيد لعين قصد مكه كرد تا خراب كند و اشارت به عبد الملك كرد تا حجاج را به مكه فرستد و قتل اهل آنجا بكند به 

ود، و مسلم بن عقبه را به مدينه فرستاد و فرمود كه سبب عبد اللّه زبير كه از خوف آن مالعين در حرم خداى گريخته ب

انصار و اوالد ايشان را جمله بكشتند به قصاص اهل بدر و سه شبانه روز آنجا قتل و غارت بود تا چون آن لعين امام 

 را شهيد كرد و گفت: حسين 

 ليت أشياخی ببدر شهدوا
 

  جزع الخزرج من وقع االسل

عنى عبيد اللّه زياد پيغام فرستاد كه برو و مكه را خراب كن آن لعين گفت به خدا كه جمع نكنم و يزيد به ابن مرجانه ي

 .«2»1 و ميان كشتن اهل حرم و خراب كردن خانه خدا پيامبرميان قتل حسين پسر دختر 

و بين ابرهة الحبشى،  و ال فرق بينه و ابو بكر بخارى گويد: و اى كفر اشد من ذلك من مجاهدة اللّه، و غزو بيته الكعبه،

تر از اين باشد از جهاد كردن با خداى و غزا نمودن با خانه او كه كعبه است و هيچ فرقى نيست ميان  و كدام كفر سخت

 او و ميان ابرهه حبشى.

معاويه سالى به حج رفت چون فارغ شد پرسيد كه فالنه چگونه است گفت سالمت است گفت او را حاضر كنيد و نام آن 

ارمية الحجونيه بود و او سياه رنگ بود و سخت فربه شحمين و لحمين و پستان بزرگ داشت چون نزد معاويه آمد زن د

 ام. سالم كرد معاويه جواب بازداد و گفت: كيف حالك يا أمة حام زن گفت من حامى نيستم بلكه از بنى كنانه

ه گفت خواستم كه از تو بپرسم به چه چيز على را ام گفت ن معاويه گفت: راست گفتى پس دانى تو را براى چه خوانده

دارى و مرا دشمن مواالت تو با او معادات تو با من از كجا افتاد. دارميه گفت مرا عفو كن معاويه گفت فائده  دوست مى

 ندارد جواب من بگوى.

ضك على قتالك مع من هو كنى: فانى احببت عليا على عدله فى الرعية و قسمته بالسوية، و أبغ زن گفت چون الحاح مى

اولى باالمر منك و طلبك ما ليس لك، و واليت عليا على ما عقد له رسول اللّه من الوالية، و حبه للمساكين و اعظامه 

 الهل الدين، و عاديتك على سفك الدماء و شق العصا.

ن دارم تو را بر قتال تو با يعنى به درستى كه دوست دارم على را بر عدل او در ميان رعيت و قسمت او بسويه و دشم

كسى كه اولى است به تو به امارت و بر طلب تو چيزى را كه نه از تست و مواالت كردم با على به آنچه بسته رسول 

                                                 
1
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خداى براى او و از واليت و محبت او مر مساكين را و تعظيم او مر اهل دين را و دشمنى كردم با تو بر ريختن خونها و 

 م.مخالفت با اهل اسال

معاويه چون اين سخن بشنيد برنجيد و گفت: هذا بهند و اللّه يضرب المثل. يعنى بزرگى ... و كفل و پستان و فربهى اندام 

 در عرب بهند مثل زنند و هند مادر معاويه است.

بود دارميه در خشم شد، معاويه گفت يا دارميه در خشم مرو كه من در خير خواستم چون سرين بزرگ شد نشستن آسان 

 و بزرگى پستان كثرت غذاى ولد باشد.

باز معاويه گفت هرگز على را ديدى گفت ديدم. گفت كالم او شنيدى. گفت شنيدم گفت چگونه بود آن كالم گفت: و 

اللّه يجلوا القلوب من العمى كما يجلوا الزيت. بدرستى كه كالم او دل را جال دادى چنانكه روغن زيتون خانه تاريك را. 

 «.قتصد»گفت 

پس گفت حاجتى دارى دارميه گفت اگر بگويم حاجتم را روا كنى گفت روا كنم دارميه گفت صد شتر سرخ موى بده با 

چه كنى. گفت از شير ايشان غذاى خود كنم و آن چه فضله آب باشد   محل و راعى و اسباب آن معاويه گفت بدان شتران

و اكتساب خير و مكارم و اصالح اختالل امور عشاير و فقراء و  به فقراء و مساكين دهم و اصالح ذات بين وصله رحم

 امثال اين كنم. معاويه گفت چون بدهم من پيش تو به محل على باشم يا نه، گفت نه.

 معاويه اين دو بيت انشاء كرد.

  اذا لم أجد بالحكم منى عليكم
 

  فمن ذا الذي بعدى يؤمل للحكم

 خذ بها و اذكرى فعل أحد
 

  حرب العدو بالعدمحباك على 

پس گفت صد شتر به اين صفت به او دهيد و گفت: ال و اللّه لو كان على ما عطاك شيئا، به خدا كه اگر على بودى به تو 

 هيچ چيز ندادى.

نى داد، يع دارميه گفت: ال و اللّه و ال وبرة من مال المسلمين يعطينى، نه به خدا كه يك موى از مال مسلمانان به من نمى

اى مال مسلمانان به من دهى  اگر على بودى هيچ به من ندادى زيرا كه مؤمن مال مسلمانان به كسى ندهد تو كه معاويه

 .«1»  1و بر من منت نهى

معاويه سالى حج گذارد و دست سعد ابى وقاص گرفت و با خود به تخت نشاند و در عرض على افتاد و آن لعين اكثر 

سعد گفت عجب كه مرا به خانه خويش آوردى و با خود به تخت نشاندى و بعد از اين ناسزاى كرد.  اوقات اين چنين مى

                                                 
1
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تر داشتمى از هر  گوئى به خداى كه از آن سه چيز كه او را بود اگر يكى از آن مرا بودى من آن چيز را دوست على مى

 چه آفتاب بر آن افتد.

از على سير  پيامبرا در مدينه خليفه كرد جمعى منافقان گفتند ر رفت على  به غزوه تبوك مى پيامبراول، آنكه چون 

رفت و گفت يا رسول اللّه مرا نزد زنان و   پيامبرچون اين سخن بشنيد به عقب  ثقيل بود. على  پيامبرشد و او بر 

موسى الّا انه ال فرمود يا على أما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من   پيامبركودكان و ضعفاى بلده باز گذاشتى. 

دوم، روز خيبر گفت بعد از آنكه ابو بكر و عمر منهزم بازگشتند از خيبر: و اللّه ألعطين الراية غدا رجال يحب  نبى بعدى.

است از فاطمه و او را از فاطمه عليها السّالم  پيامبرو سوم، آنكه صهر  اللّه و رسوله يفتح اللّه على يديه كرار غير فرار.

خود را   تر است از هر چه آفتاب بر او تابد پس برخاست و دامن دند، اين مناقب هر يكى پيش من محبوبفرزندان آم

 .«1»  1بيفشاند و از پيش معاويه بيرون رفت

 بينه، ضرار بن ضمرة النهشلى روزى پيش معاويه رفت معاويه گفت: صف لنا عليا.

 ى بود و گفت: اعفونى من ذلك.يعنى صفت كن براى ما على را و ضرار از جمله اصحاب عل

 دهم تو را كه بگوئى. يعنى مرا عفو كن از اين. معاويه گفت سوگند مى

 گويم: كان و اللّه معيد المدى شديد القوى. ضرار گفت چون استعفاء من قبول نيست مى

و وحشته، و كان طويل  ينفجر العلم من جوانبه و ينطق الحكمة على لسانه، يستوحش من الدنيا و زهرتها و يأنس بالليل

الفكرة غريز الدمعة، يقلب كفه و يخاطب نفسه، كان فينا كاحدنا تقريبا اذا آتيناه، و يجيبنا اذا دعوناه، و نحن مع قربه منا و 

تقريبه ايانا ال نبتدئه لعظمته و ال نكلمه، لهيبته فان تبسم فعن أسنانه مثل اللؤلؤ المنظوم، و يقدم أهل الدين، و يفضل 

مساكين ال يطمع القوى فى باطله، و ال ييأس الضعيف من عدله، فأقسم باللّه لرأيته فى بعض أحواله و قد أرخى الليل ال

سدوله، و غايت نجومه و هو قابض على اللحية فى محرابه يتململ السليم، و يبكى بكاء الحزين، و هو يقول فى بكائه يا 

ال حان حينك، طلقتك ثالثا ال رجعة فيك، عيشك حقير و خطرك يسير، دنيا الى تعرضت أم الى تشوقت، هيهات هيهات 

 و عمرك قصير، آه من قلة الزاد و بعد السفر، و وحشة الطريق و عظم المورد.

فوكفت دموع معاوية على لحيته و كفها بكم، و اختنق القوم جميعا بالبكاء، فقال معاوية رحم اللّه بالحسن لقد كان كذلك، 

 و أعتذر الى اللّه من التقصير. اياه؟ قال: كحب أم موسى لموسى فكيف كان حبك 

                                                 
1
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قال: فكيف جزعك عليه يا ضرار؟ قال: جزع من ذبح ولدها فى حجرها، فما تسكن حرارتها و ال ترقى دمعتها، ثم قام و 

 .«2» 1ء من مثل هذا خرج، فقال معاوية لكن اصحابى لو سألوا عنى بعد موتى ما أخبروا بشى

ريختى و هميشه به حكمت سخن گفتى و  كه على بود مردى سخت به قوت كه علم از هر پهلوى او فرو مىبه خدا 

وحشت او انس گرفتى و بودى صاحب فكرت و انديشه و راز، با  هاى وى و با شب و وحشت از دنيا داشتى و از شكوفه

ان ما چون يكى از ما از روى نزديكى اشك چشم بسيار كف خود بگردانيدى و با نفس خود خطاب كردى و بودى در مي

خوانديم و با وجود نزديكى با او نزديكى او به ما ابتدا به  رفتيم اجابت كردى از ما هرگاه وى را مى هرگاه به نزد او مى

ها چون مرواريد منظوم  گفتيم از هيبت او و اگر تبسم كردى دندان توانستيم كرد از عظمت او و با او سخن نمى سخن نمى

دادى و به طمع نينداختى قوى را در باطل او و نااميد  مودى و هميشه اهل دين را مقدم داشتى و مساكين را تفضيل مىن

خورم به خدا كه به تحقيق ديدم او را در بعضى احوال او و به تحقيق كه  نكردى ضعيف را از عدل خود پس سوگند مى

ها فرو نشسته در حالى كه او محاسن مبارك خود بدست گرفته  ارههاى خود را و ست در آن حال فروگذاشته بود شب پرده

گفتى در گريه خود اى دنيا آيا خود  آرامى كردى ناله سليم و بگريستى گريه واله غمين و مى و در محراب خود ناله و بى

ق كه مرا ام تو را به سه طال كنى يا شوق من دارى چه دور است خوش مبادا وقت تو، گذاشته را به من عرض مى

رجوعى نيست در آن به تو عيش تو حقير است و بزرگى تو اندك و عمر تو كوتاه آه از كمى توشه و دورى سفر و 

 بيگانگى راه و بزرگى مورد.

پس اشك بر محاسن معاويه دويد و به آستين اشك از چشمهاى خود پاك كرده و جمعى كه آنجا بودند گريه در گلوى 

ت خدا رحمت كند ابو الحسن را به تحقيق كه چنين بود پس چگونه باشد محبت تو با على، جمله بگرفت پس معاويه گف

خواهم، يعنى محبت على چنانكه بايد ندارم بعد،  گفت مثل محبت مادر موسى براى موسى، و عذر تقصير خود از خدا مى

و را در كنار او ذبح كنند كه معاويه گفت كه چگونه باشد جزع تو بر او اى ضرار، گفت چون جزع زنى كه فرزند ا

حرارت او تسكين نيابد و اشك از چشمهاى او بازنايستد اين بگفت و ايستاد و برفت پس معاويه گفت اگر اصحاب مرا 

 سؤال كنند از من بعد از مرگ من هرگز به چيزى از مثل آن حاالت خبر ندهند.

ست شيعه را بر مخالفان زيرا كه او از جمله علماى اهل اين فضل از منتخبات كالم ابو سعيد سمان است و هر كه حجت ا

 سنت است و از جمله روات و اخبار و احاديث ايشان.

  * باب بیست و ششم* زمامداران اموى
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معاوية بن أبى سفيان، و ابنه يزيد، و مروان بن الحكم و عبد الملك مروان، و وليد بن عبد الملك، و سليمان بن عبد 

بد العزيز، و يزيد بن عبد الملك، و هشام بن عبد الملك، و وليد بن يزيد بن عبد الملك، و يزيد بن الملك، و عمر بن ع

 وليد بن عبد الملك، و ابراهيم بن الوليد المخلوع، و مروان بن محمد بن مروان.

ست سال بود و و مدت پادشاهى او بي «1»  1و بيعت بر معاوية بن ابى سفيان در سنه اربعين بود بعد از قتل حسن 

ساله و بت در گردن انداخته و گور او در  پنج ماه و پانزده روز، در دمشق به مقر خود واصل شد مست از شراب هفت

 دمشق است و موت او در رجب سنه ستين، و عمر آن هشتاد و هشت سال بود.

هشت ماه گويند چهار سال بود و و بيعت بر يزيد ملعون در نيمه رجب بود در سنه ستين و پادشاهى او سه سال بود و 

كنند، و  اند هنوز ظاهر است و مردم تفرج مى شش ماه، و به دمشق در ميان نجاست مدفون است و در آن مبرز برآورده

 بعضى گويند به صيد رفت و مست بود از پى صيدى رفت و به زمين فرو شد.

 ع و ستين، و او چهل روز پادشاهى كرد.و بعد او بيعت بر پسر او معاويه كردند در ربيع االول سنه ارب

روز حكم كرد و در زمان   كردند در مكه سنه اربع و ستين و او دو ماه و دوازده «2» 2و بعد از او بيعت بر عبد اللّه زبير

 عبد الملك او را بكشتند، و كنيت او ابو بكر بود.

و حكومت و سلطنت او دو ماه بود و نه روز، و  بعد از معاويه بيعت بر مروان كردند در اول محرم سنه خمس و ستين

 عمر او شصت و يك سال.

و بعد از او بيعت بر عبد الملك بن مروان كردند وقت وفات پدر او مروان نصف شهر رمضان خمس و ستين و مدت 

ثمانين،  سلطنت او بيست و يك سال و يك ماه و پانزده روز بود، و به دمشق بمرد روز پنجشنبه نصف شوال سنه ست و

 عمر او پنجاه و هشت سال بود، و كنيت او ابو الوليد بود.

و بعد از او بيعت بر وليد بن عبد الملك بن مروان كردند و كنيت او ابو العباس بود، و به دمشق بمرد نصف جمادى اآلخر 

 سنه ست و تسعين و عمر او چهل و هفت سال بود.

بد الملك كردند و كنيت او أبو ايوب بود در نصف رجب سنه ست و تسعين و بعد از او بيعت بر برادر او سليمان بن ع

بدو بيعت كردند و مدت سلطنت او دو سال و هشت ماه پنج روز بود و روز جمعه بمرج دابق از زمين قنسرين من صفر 

 سنه تسع و تسعين بمرد، و عمر او چهل و پنج سال بود و عمر بن عبد العزيز بر او نماز كرد.

                                                 
1
در سـال پنجـاهم    به عالوه امـام حسـن    سن بود نه پس از شهادت امام ح و صلح امام حسن  بيعت بر معاويه پس از شهادت امير المؤمنين .  

 هجرى به شهادت رسيد
2
 بعد از معاوية بن يزيد خالفت بين شاميان و حجازيان تقسيم شد. اهل شام با مروان و اهل حجاز با عبد اللّه بن زبير بيعت كردند..  
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از او بر عمر بن عبد العزيز بيعت كردند و كنيت او ابو حفص است در سنه تسع و تسعين، و خالفت او دو سال و  و بعد

 پنج ماه و چهار روز بود و بدير سمعان متوفى شد روز جمعه من رجب سنه احدى و مائة.

دو روز، و روز جمعه متوفى شد به و بعد از او بيعت بر يزيد بن عبد الملك كردند خالفت او چهار سال بود و دو ماه و 

 بلقا در زمين دمشق من شعبان سنه خمس و مائة، و عمر او سى سال بود و هشت ماه.

و بعد از او بيعت بر هشام بن عبد الملك أبو الوليد االحول در سنه خمس و مائة كردند، و خالفت او نوزده سال و هفت 

هار شنبه من ربيع االول سنه خمس و عشرين و مائة، و عمر او پنجاه و ماه و يازده روز بود، به صافه متوفى شد روز چ

 چهار سال بود.

و بعد از او بيعت بر وليد بن يزيد بن عبد الملك أبى العباس كردند در سنه مائة و خمس و عشرين، و خالفت او يك 

 سال بود و دو ماه و بيست روز.

 مشق بيعت كردند در سنه ست و عشرين و مائة.و بعد از او بر يزيد بن وليد بن عبد الملك در د

او دو ماه و ده روز بود و او   و بعد از بيعت بر ابراهيم وليد ابى اسحاق كردند در سنه مائة و ست و عشرين و خالفت

 خلع نفس خود كرده روز دوشنبه من صفر سنه مائة و سبع و عشرين.

خى عبد الملك كردند در صفر سنه مائة و سبع و عشرين، و خالفت و بعد از او بيعت بر مروان بن محمد بن مروان ابن ا

اى از قراياء مصر، و عمر او  او پنج سال و دو ماه بود و در سلخ ذى الحجة سنه مائة و اثنى و ثلثين كشته شد در قريه

 بود. شصت سال بود، و عدد ملوك ايشان پانزده بود اول ايشان عثمان بن عفان و مدت ملك ايشان هزار ماه

  فصل اول

 اى نوشت به معاويه و ترغيب و تحريص او كرد به قتل امير المؤمنين  چون عايشه از بصره به مدينه رفت نامه

كرد تا بر  معاويه لشكر برگرفت و روى به محاربه امير المؤمنين نهاد. از قبل امير المؤمنين مالك اشتر نخعى جنگ مى

ها  معاويه دستگير شود، عمرو عاص چون چنان ديد قرآن را مجزا كرد و بر سر نيزهمعاويه غلبه كردند و نزديك بود كه 

 كردند يعنى با ما به قرآن عمل كنيد.

لشكريان امير چون چنان ديدند نزد امير المؤمنين رفتند و گفتند مالك را بازگردان و اال تو را اينجا بكشيم. امير 

و قبول نكردند به مالك فرستاد كه ترك حرب كن و بازگرد مالك گفت كه المؤمنين نصيحتها كرد كه آن حيله است از ا

 اى صبر كند تا معاويه را دستگير كنم. امير المؤمنين را بگوئيد كه لحظه

اند تا مرا بكشند اگر بازنگردى مرا ديگر باز  امير المؤمنين به مالك فرستاد كه لشكر من گرد من خيمه من فرو گرفته

آن جمله مقرر شد كه ميان ايشان حكم كنند و صلح شود از قبل معاويه عمرو عاص و از قبل امير  نبينى، به آخر به
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و گفت من غير ابو موسى اشعرى ديگرى را قبول  «1» 1المؤمنين عبد اللّه عباس، عمرو عاص به عبد اللّه راضى نشد

ى شو ناچار گفت به آن شرط كه ابو موسى به شد لشكر غوغا كردند كه با او راض امير المؤمنين به آن راضى نمى نكنم.

 كتاب خدا كار كند و اگر به كتاب خدا كار نكند حكم من نباشد.

آن چنان كرد، عمرو عاص   رفتند عمرو عاص گنت گوش پيش من دار يا ابو موسى تا چيزى با تو بگويم در راه مى

ابو موسى على و معاويه هر دو فتنه عالمند تو گويد پس گفت اى  دانست كه او ابله است كه در صحراى خالى سر مى

على را معزول كن تا من معاويه را معزول كنم و پسر برادر تو را نصب كنم و جهان بر من و تو مقرر شود، آن پير 

 فرتوت گفت چنين كنم.

منبر رفت و چون به كوفه رسيدند عمرو عاص ابو موسى را گفت تو مقدم باش كه پيرى و صاحب رسولى، ابو موسى بر 

خطبه بخواند و گفت اى قوم من حكم از قبل على هستم من او را معزول كردم و انگشترى از دست راست بيرون كرد و 

 به انگشت دست چپ كرد و به زير آمد.

عمرو عاص بر منبر رفت بعد از خطبه گفت كه ابا موسى حكم بود از قبل على و او را معزول كرد من معاويه را به 

شاندم و شمشير بركشيد و به غالف كرد و گفت بدين صفت امامت و خالفت به او تفويض كردم و على را خالفت ن

 معزول كردم.

آشوبى از ميان خلق برخاست و ابو موسى فرياد برآورد كه نه چنين اقرار كرده بوديم خلق در افتادند و به خشت و آجر 

كشيدند آخر از آنجا خالص شد. ابو موسى با عمرو عاص گفت  زدند و پاى عمرو عاص را گرفتند و مى يكديگر را مى

 چون از على برآمدم مرا در كارى مقرر كن گفت چنين كنم.

بعضى گفتند اين حكم در موضعى بود كه آن را دومة الجندل گويند، امير المؤمنين دو هزار مرد فرستاد تا آخر بود آنچه 

برگرديدند و گفتند كه تو كار امامت خويش  امير المؤمنين على  و بعد از اين هفتاد هزار سوار لشكر از بود.

 شدى. بشكستى كه به حكمين راضى شدى و اگر به يقين بودى به حكمين راضى نمى

نوشتم ميان ايشان كه بسم اللّه الرحمن الرحيم اين  كرد و من عهدنامه مى با سراقه شرط مى پيامبرامير المؤمنين گفت نه 

دانستيم و بر تو اقرار  ميان محمد پيغمبر خداى و ميان سراقه. سراقه گفت اگر ما تو را پيغمبر مىايست  عهد نامه

مرا گفت كه يا على، رسول اللّه را محو كن و محمد بن عبد اللّه بنويس  پيامبركرديم و ما را با تو خصومت نبودى.  مى

م رسالت را از آنجا محو كرد، و ال كالم است كه او بدست خود نا پيامبرمن حسن ادب را مراعات كردم و محو نكردم 

 در رسالت خود به شك نبوده است و آن محو قادح رسالت او نبود.

                                                 
1
 اهل راضى نشدند.  
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ايشان گفتند نه، تا هم سى هزار برگشتند از مخالفت و بر متابعت امير المؤمنين درآمدند و باقى به كفر بماندند و بد بر 

كشته شدند بدست امير المؤمنين مگر ده تن كه بگريختند و دو تن از ايشان به گفتند و جمله در نهروان  عثمان و على مى

 جزيره عرب افتادند و دو بكرمان و دو به عمان و چهار تن بسيستان.

  * باب بیست و هفتم* زندگینامه معاویه بن ابى سفیان بن حرب غدر ما ال یتناهى ورثة ما ال یتناهى

  فصل اول فى والدته

ظ ابو سعيد اسماعيل بن على السمان گويد و او از علماى اهل سنت بوده است و محدث به طبقه اول و شيخ زاهد حاف

با مسافرين عمر بن   پيامبرمشهور در كتاب مثالب بنى اميه ايراد كرد و گفت مادر معاويه هند جگرخواره حمزه عم 

ه او را زن خود كند الّا مقدور نشد، تا هند لعينه حامله داد ك كرد و وعده مى اميه زنا كرد و چند سال مسافر با او زنا مى

 شد و بچه در شكم او شش ماه شد، مسافر بترسيد از فضيحت و بگريخت و نزد نعمان رفت به حيره.

ها برآوردند چنانكه  و هند را مردم به نوعى كه مقدور شد به ابى سفيان دادند و در وقت عقد به خانه او فرستادند و بهانه

 اى انشا كرد و منها چون سه ماه بر آن گذشت معاويه در وجود آمد و چون هند به بيت عتبه به مسافر رسيد قصيده بود

  فأصبحت كالمسلوب جفر سالحه
 

 1«1» يقلب بالكفين قوما و اسمها

عليهم السّالم و على و فاطمه و حسن و حسين  پيامبرو مصدق اين باب چنانكه مصنف اين كتاب گويد عداوت اهل بيت 

 .«1» 2 و ال يبغضك الّا منافق شقى فرمود كه، يا على ال يحبك مؤمن تقى، پيامبراست، و 

 و من سرنا نال منا السرور
 

  و من ساءنا ساء ميالده

گاه بود  روزى در طواف پيامبرعلى بن نصر المعروف به أبى الحسن البغدادى الحنفى ايراد كرد در تصنيف خويش كه 

آمد كاله پشمين بر سر نهاده و عصا در دست گرفته و لباس پشمين پوشيده سالم كرد و گفت يا رسول  پيامبرى پيش پير

فرمود اى ملعون از پيش من برو كه عمل تو ضايع  پيامبراللّه از براى من استغفار كن تا خداى تعالى بر من رحمت كند 

 شده و تو از اهل دوزخى.

بيرون رفت على گفت يا رسول اللّه هرگز كسى از خدمت تو محروم بيرون نرفت از ارباب  برپيامچون آن پير از خدمت 

 حاجات چرا اين پير را منكوب بازگردانيدى.

 فرمود يا على او ابليس است طريد حضرت عزت جلت قدرته. پيامبر

                                                 
1
 البرار زمخشرىبه نقل ربيع ا 246/ 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 به نقل مسند احمد و سنن ترمذى 229اسرار االمامة .  
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ت و بيفتاد على به او برسيد بر على در عقب ابليس دويد تا او را بكشد ابليس چون ديد كه على قصد او كرد دويدن گرف

سينه او نشست تا او را بكشد، ابليس خنده كرد در روى على، على گفت اى ملعون چرا خنديدى. گفت تو مرا نتوانى 

برخاست ابليس گفت يا على از  كشتن كه من از منتظرانم اما تو را بشارت خوش دهم عظيم از سينه من برخيز، على 

 .«2» 1 ن خود صبحت نكند الّا كه من با او شريك باشمكس با ز دشمنان تو هيچ

شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا  مصنف اين كتاب گويد كه: صدق قوله تعالى البليس،

 ( و امثال اين گفته شود و اللّه اعلم بالصواب.64)اسراء  غُرُوراً

  فى ذکر الفرق الذین یختلفون فیه فصل دوم

 .اند و اشد الناس بغضا الهل بيت النبى  اند اول جلى، نواصب و ايشان باغيان مردم بر پنج فرقه

نند. سوم جلى، معاويه را نيز لعنت ك و ايشان را محكمه خوانند و اين فرقه« ال حكم اال للّه»اند و ايشان  دوم جلى، خوارج

حكمين توقف كنند و نگويند اند و ايشان در چهارم جلى،مرجيهرا امام گويند. ا دانند اما على خطمخطيه كه تحكيم را

و احمد بن  را به كمتر و ادنى مرتبه دانند اما كافر نگويند. كه حق بود و نگويند كه باطل است و اين طايفه على 

 .فت به سبب عداوت و محاربه با على حسن بن حسين البيهقى گويد كه معاويه بد كرد اما از ايمان بيرون نر

مصنف اين كتاب گويد كه معاويه خود ايمان نياورد تا از ايمان بيرون بايد شدن از عالم كفر به نفاق آمد و باز بعد از 

كفر است همچنين بود محاربه با على، و نيز  پيامبربود و محاربه با  پيامبرنفس  به كفر بازگرديد، و نيز على  پيامبر

نانكه پيش سنيان اهل يمامه به منع زكاة از ابو بكر مرتد شدند و كافر و مستحق قتل و غارت و سبى محارب با على چ

 نيز كافر است پيش ما.

اند كه از ايشان بعضى معاويه را كافر دانند و بعضى فاسق و بعضى توقف كنند و حاكم صاحب  پنجم جلى، فرقه معتزله

 «مع ابليس و اخواة المجبرة» رساله مفسر او را لعنت كنند

  فصل سوم فى اآلیات التى تدل على ان معاویة واجب اللعن

( و مفترى و كاذب بود 20)هود   أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ بدان كه معاويه ظالم و غاصب حق اهل بيت بوده و قال تعالى:

( 20)هود   رَبِّهِمْ أاَل لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ  أَشْهادُ هؤُالءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىوَ يَقُولُ الْ به دعوى خالفت و امامت و قال تعالى:

 و گويند كه منبرها گواهى دهند اينانند كه دروغ بستند بر پروردگارشان آگاه باشيد كه لعنت خداى بر ظالمان است.

                                                 
1
 173/ 36و بحار االنوار  337حديث  31باب  131/ 2عيون االخبار صدوق .  
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« اولى االمر»( اينجا 62)نساء   اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْأَطِيعُوا  و نيز ثابت شد چنانكه ذكر آن گذشت: و

واجب است، و مخالف طاعت خدا   پيامبراست، به حكم عطف طاعت او واجب است چنانكه طاعت خدا و  على 

 كجا انجاميد.كافر است و مستحق لعنت، پس معاويه نيز كه مخالفت على كرد كارش به  پيامبرو 

قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً   قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قال تعالى:

( يعنى بگوى مر بازماندگان را از اعراب كه زود باشد 16)فتح  عَذاباً أَلِيماً  كُمْحَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْ

نمايند پس اگر اطاعت كنيد بدهد شما  كنند يا صلح مى كه خوانده شوند به سوى قومى كه خداوند بأس شديدند قتال مى

 شما را عذاب دردناك.را خداى اجر نيكو و اگر پشت كنيد چنانكه پشت كرديد از پيش عذاب كند خداى 

كردند و هيچ ايشان را اثرى نكرد و تخلف كردند  اند كه معاويه و لشكر را از حرب با على منع مى و اين قوم قوم على

( يعنى 84)توبه  لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَداً كردند در حرب تبوك و حديبيه حق تعالى از زبان پيغمبر فرمود: پيامبرچنانكه با 

 آيند با من هرگز. ىبيرون نم

و دليل بر اين كه او ظالم بود آن است كه فقها گويند كه شايد قاضى ظالم و كاذب مولى باشد چنانكه ابو هريره و غير 

كند بر كذب و ظلم  او از قبل معاويه قضا پرسيدند و مولى بودند پس اين قول و اين تمثيل از فقهاى ايشان داللت مى

 معاويه.

ا گفت: معاوية فرعون هذه االمة، و عمرو عاص سامريها، و أبو موسى االشعرى جاثليقها و انه سفير بين و رسول معاويه ر

وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما  (37)مؤمن   وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ . و قال اللّه تعالى:«1» 1اليهود

 (.81)طه   هَدى

يعنى معاويه فرعون اين امت است و عمرو عاص سامرى امت و ابو موسى اشعرى جاثليق ايشان يعنى مصلح كار و پيك 

يهودان و خداى تعالى فرمود و همچنين زينت يافته شده براى فرعون بدى عمل او و ممنوع گشت از راه خود و گمراه 

 كرده فرعون قوم خود را او راه نيافته.

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ  كاذب به امامت و خالفت مستحق لعنت شد حيث قال فى آية المباهله عن سبيل المفهوم:و به دعوى 

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ  گويان، و قال فى آية االفك: ( پس بگردانيم لعنت خداى را بر دروغ54)آل عمران   عَلَى الْكاذِبِينَ

رانند زنان  ( بدرستى آنان كه مى24)نور   ؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌالْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْمُ

 اند در دنيا و آخرت و ايشان راست عذاب بزرگ. خبران مؤمنات را به زنا لعنت كرده شده شوهرداران بى

                                                 
1
 به نقل المالحم ابن طاووس با اندكى اختالف 268/ 4معجم المالحم و الفتن .  
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به كشتن او، و اجماع امت  دند كه او را كشت يا رضا دادو افك بر على آن بود كه او را بر خون عثمان متهم گرداني

( يعنى 19)مائده  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ* است كه ترسايان كافر شدند به قولهم حيث قال تعالى:

پس گفتند اجماعا منهم كه مجسمه نيز خداى را  به تحقيق كافر شدند آنان كه گفتند بدرستى كه عيسى ابن مريم خداست

گويند پس ايشان نيز كافر باشند و مجسمه بدين استدالل و حجت موافقت كردند الّا آنكه عذر خواستند و  جسم مى

 گفتند: هو جسم ال كاال جسام يعنى خدا جسمست اما نه چون جسمهاى ديگر.

 هم از قرآن و هم اخبار و قال تعالى: كه وارد شد در حق على  و معاويه كتمان حق كرد بر اهل شام فضائل و مناقب

مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی   إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى ( و قال:83)بقره   فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

 ( پس چون آمد به ايشان آنچه شناختند كافر شدند به آن.154)بقره   عَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَالْكِتابِ أُولئِكَ يَلْ

بدرستى آنان كه پنهان دارند آنچه ما فرستاديم از حجتها و راه راست پس از آن كه بيان كرديم آن را براى مردم در 

 كنند ايشان را لعنت كنندگان. خداى و لعنت مى كند ايشان را قرآن مجيد آنانند كه لعنت مى

( يعنى وعده داد خداى 54اآلية )نور   وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ و قال تعالى،

 خليفه گرداند در روى زمين. آنان را كه ايمان آوردند و عمل نيكو كردند كه به تحقيق ايشان را

( چنانكه صاحب كشاف گويد كه ابو 60اآلية )مائده  إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ و قال:

گفت: اشهد انى كسى برخاست و سؤال كرد كسى چيزى به او نداد دست برداشت و  پيامبرذر گفت در نماز از پس 

خداى سؤال كردم و  پيامبردهم كه در مسجد  فلم يعطنى احد شيئا. يعنى گواهى مى سألت فى مسجد رسول اللّه 

در ركوع بود اشارت بكرد به خنصر خويش از دست راست سائل انگشترى از  كس به من چيزى نداد، على  هيچ

 دست راست او بيرون كشيد.

د سر به سوى آسمان كرد و گفت: اللهم ان أخى موسى سألك فأعطيت سؤله قال: رب اشرح چون از نماز فارغ ش پيامبر

لى صدرى الى آخره، فقلت قد أوتيت سؤلك يا موسى، و قلت سنشد عضدك بأخيك، پس گفت: اللهم و اما محمد 

 صفيك يقول: رب اشرح لى صدرى و أجعل لى وزيرا من أهلى على اخى اشدد به أزرى.

كه گفت پروردگار من روشن ساز  كه برادرم موسى از تو سؤال كرد پس تو ببخشودى مسئول او را آنجا خدايا بدرستى

سينه مرا و آسان كن كار مرا و گره از زبان من بردار و مرا وزيرى كرامت كن از اهل من هارون را كه برادر من است و 

خود را اى موسى و گفتى زود باشد كه قوى قوى گردان به او پشت مرا پس گفتى به تحقيق كه داده شدى حاجت 

گويد پروردگارا روشن ساز سينه مرا و  گردانم بازوى تو را به برادر تو پس گفت اما محمد كه برگزيده تست مى



 433 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

تمام نشده بود  پيامبربگردان براى من وزيرى از اهل من على را كه برادر من است و قوى گردان پشت مرا هنوز دعاى 

 .«1» 1نازل شد« وليكم اللّهانما »كه آيه 

انه قال: عليكم  پيامبرصدر االئمه موفق بن احمد يكى از علماى اهل سنت است روايت كند باسانيد خويش از سلمان از 

بعلى بن ابى طالب فإنه موليكم فاحبوه، و كبيركم فاتبعوه، و عالمكم فاكرموه، و قائدكم الى الجنة فعززوه، و اذا دعاكم 

 2  ذا امركم فأطيعوه، و احبوه بحبى، و اكرموه بكرامتى، ما قلت لكم فى على إلّا ما أمرنى ربى جلت عظمتهفأجيبوه و ا

«2». 

بدرستى كه او موالى شما است پس دوست داريد او را  يعنى بر شما است كه تمسك جوئيد بر على بن ابى طالب 

گرامى داريد او را و كشنده شما است به سوى بهشت و بزرگ شما است پس پيروى كنيد او را و داناى شما است پس 

پس عزيز داريد او را و هرگاه شما را بخواند اجابت كنيد او را و هرگاه امرى كند شما را پس فرمان بريد او را و دوست 

اد مرا داريد او را به دوستى من و گرامى داريد او را به كرامت من نگفتم شما را در حق على چيزى مگر آنكه فرمان د

 پروردگار من كه بزرگ است بزرگى او.

تر از خالفت  تر است و محكم و كاتم اين نص )كاتم حق بود قاضى القصاة( در كتاب محيط آورد كه خالفت على ثابت

شيخين زيرا كه خالفت او هم به نص است و هم با اختيار و خالفت ديگران به اختيار تنها، و اما فضائل او در آخر سوره 

 تى مبنى است بر آن حال.هل ا

از حجة الوداع بازگرديد على با او نبود  پيامبرطحاوى در مشگل اآلثار ايراد كرد و حاكم مفسر در جالء االبصار كه چون 

رداى خويش را چهار تا كرد از شدت  پيامبرتوقف كرد در غدير تا على آنجا به او رسيد   پيامبربلكه در يمن بود 

يستاد و بعد از خطبه فرمود: من كنت مواله فعلى مواله، اللهم وال من وااله، و عاد من عاداه، و انصر با حرارت و بر آنجا

. حسام «1» 3 من نصره، و اخذل من خذله. عمر گفت: بخ بخ يا على أصبحت موالئى و مولى جميع المؤمنين و المؤمنات

 الدين از عدليان بود.

و  دعوت كرد مردم را به على  پيامبرگويد كه اين حال روز پنج شنبه بود  ابو القاسم بن ابراهيم بن احمد المؤذن

ظاهر شد، و گويند كه عمامه خود بر سر او نهاد و ريشه عمامه ميان هر دو  پيامبربازوى وى گرفت و برداشت تا بغل 

 الخ. كتف او فرو گذاشت و گفت هكذا نزلت المالئكة يوم بدر. پس گفت: من كنت مواله فعلى مواله

 فرمود: پيامبرفرود آمد « اليوم اكملت لكم دينكم»و از هم جدا نشدند تا در حال آيه 
                                                 

1
 شاف.به نقل ك 65/ 1و طرائف  6/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 193/ 11و  227/ 2 بنا به نقل موسوعه امام على  316مناقب خوارزمى .  
3
 .45/ 3چون كتاب مشكل اآلثار طحاوى در دسترس نبود روايت را از منابع ديگر استخراج كرديم. مناقب ابن شهر آشوب .  
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. شكر مر خداى را بر كامل ساختن دين و راضى شدن شكرا للّه اكمال الدين و رضى الرب برسالتى، و الوالية لعلى 

اى در اين باب گفته مبنى بر  صيده، و حسان بن ثابت قپروردگار به رسالت من و به واليت على بن ابى طالب 

 .«2» 1 چنانكه ذكر آن گذشت  پيامبرحسب حال بعد از اجازت كه حاصل كرد از 

. هر كه بپوشد علمى را كه دانست لجام كرده «3» 2گفت: من كتم علما علمه، الجم يوم القيمة بلجام من النار پيامبرو 

 كتمان كرد پس مقر او كجا خواهد بود. شود روز قيامت بلجام آتش، و معاويه چند نصوص را

( و هر كه بكشد مؤمنى 95)نساء   وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ و قال تعالى:

خداى بر او و لعنت كرده، معاويه امام حسن را به عمد پس مكافات او جهنم است كه جاويد باشد در آن و غضب كرده 

 را بكشت و چهل هزار مهاجر و انصار را در صفين، قتل و قاتل مؤمن بنص قرآن و اجماع امت مستحق لعنت باشد.

( بدرستى 40)شورى   لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ و قال:

 كه راه بر آنان است كه ظلم كنند بر مردم و باغى شوند در زمين به غير حق آنانند كه ايشان راست عذاب دردناك.

( يعنى اگر دو طائفه از اهل 9)حجرات   أَمْرِ اللَّهِ  ءَ إِلى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی  فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى و قال:

اسالم با هم قتال كنند در ميان ايشان اصالح دهيد پس اگر يكى از ايشان باغى باشد بر ديگرى قتال كنيد با باغى تا 

 وقتى كه برگردد به امر خداى، و به اتفاق امت او باغى بود پس خون او حالل باشد بدين آيه.

على قتل امرئ مسلم و لو بشطر كلمة، لقى اللّه يوم القيمة مكتوبا على جبهته آيس من من أعان  و قال رسول اللّه 

اى باشد مالقات كند با خداى و حال  . يعنى هر كه يارى كند بر كشتن مؤمنى و اگر چه بنوشتن كلمه«1»  3رحمة اللّه

 آنكه نوشته باشد بر پيشانى او كه اين است نااميد از رحمت خداى.

. يعنى هر «2» 4أخاف أهل المدينة إخافة ظلما فعليه لعنة اللّه و غضبه يوم القيمة، ال يقبل اللّه صرفا و ال عدالو قال: من 

كه بترساند اهل مدينه را ترسانيدنى از روى ظلم پس بر اوست لعنت خداى و غضب او تا روز قيامت و خداى قبول 

 نكند از وى برگشتن را و نه عدل را.

رفت: ام سلمه گفت: هذه بيعة  پيامبرارطاة را از قبل خود به مدينه فرستاد تا بيعت ستاند چون بر منبر  و معاويه عدى بن

 ضاللة. يعنى اين است بيعت گمراهى و پسر خود عمر بن ابى سلمه را اجازت داد كه بيعت كند از خوف قتل.

 عين االئمه روايت كند كه به ده وجه لعنت بر معاويه رواست.

                                                 
1
 بدون ذكر نام راوى يعنى مؤذن. 345 -342/ 1الغدير .  
2
 188/ 8الغدير .  
3
 236/ 3دالئل الصدق .  
4
 به نقل وفاء الوفاء سمهودى 54/ 11الغدير .  
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 ج او از اطاعت امير المؤمنين.اول، خرو

 دوم، شمشير كشيدن او در روى امير المؤمنين.

 سوم، غصب كردن حق آن حضرت.

 چهارم، انكار اهل بيت.

 پنجم، خود را مستحق امامت شناخت.

 .ششم، كتمان فضل على 

 هفتم، لعنت كردن امير المؤمنين را بر سر منبرها.

 عثمان.م، بهتان بر آن سرور نهادن به خون هشت

 نهم، توليت به يزيد كافر دادن.

شروط توبه از هر مؤمنى و  پس مستحق لعنت باشد بى و وصيت كردن به قتل حسين  دهم، قتل حسن بن على 

. يعنى «1»1  مؤمنه چنانكه ابو هاشم گويد كه دائما معاويه گفتى لو ال هوائى فى يزيد ال يضرب رشدى و عرفت قصدى

 در حق يزيد نبريدى رشد من و دانستمى قصد خود را. اگر نه دوستى من بودى

 و ابو على گفت او را ظاهرا لعنت كنيم زيرا كه او بر محبت يزيد و توليت او بمرد پس توبه معلوم نيست.

  فصل چهارم فى االخبار التى تدل على ان معاویة ملعون

. به «2» 2 د ليدخل النار من مات على غير ملتىفرمو پيامبررفتم  پيامبرعبد اللّه بن عمرو عاص گويد كه در خدمت 

 تحقيق كه داخل شود در آتش جهنم كسى كه بميرد به غير ملت من ناگاه معاويه حاضر شد.

. درآيد بر شما مردى از «3» 3فرمود: يطلع عليكم رجل من أهل النار فاطلع معاوية  پيامبرصاحب مصابيح گويد كه 

. ذكر الحافظ عن ابن «4» 4 فرمود معاوية فى التابوت من نار مصمت عليه پيامبر اهل آتش پس معاويه درآمد، و هم

. يعنى معاويه در تابوتيست از آتش كه اندرون او پر است بر «5» 5ء آفة و آفة هذا الدين بنو امية مسعود لكل شى

 معاويه و هر چيزى را آفتى است و آفت اين دين بنو اميه است.

                                                 
1
 ... ال بصرت رشدى ... 173/ 1خوارزمى  و مقتل الحسين  50/ 3و صراط المستقيم  394/ 4فتوح ابن اعثم .  
2
 با اندكى اختالف 190/ 33و بحار االنوار  119/ 15شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 با اندكى اختالف 184و  176/ 10الغدير .  
4
 با اندكى اختالف 187/ 33و بحار االنوار  177/ 10الغدير .  
5
 به نقل الهاوية 236/ 3دالئل الصدق .  
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خداى  . اگر جمع شدندى مردم بر محبت على «6» 1الناس على حب على لما خلق اللّه النار عن ابن عباس: لو اجتمع

 دوزخى است و محب او بهشتى. تعالى آتش نيافريدى و اين دليل واضح است كه مبغض على 

  بتحقيق فرمود رسول خدا« «1»  2قال: يموت معاوية على غير ملتى ان النبى »از صاحب مصابيح روايت است 

 ميرد معاويه بر غير ملت من. مى

أبو على گويد كه حكم مجبره و مجسمه حكم مرتدان است، أبو هاشم گويد حكم ايشان حكم اهل الكتاب است و به هر 

 دو قول ايشان كافر باشند و معاويه رئيس مجبره بود، و صاحب مصابيح گويد كه معاويه بمرد و بت در گردن داشت.

  3ء من ذلك شنيدم كه فرمود: يموت معاوية على غير دين االسالم فتخالج فى قلبى شى على أحنف بن قيس گويد از 

فرمود كه معاويه بر غير دين اسالم خواهد مرد پس در دل من افتاد كه اين چگونه تواند بود.  . يعنى وقتى على «2»

دت او رفتم او را يافتم روى به ديوار كرده دست تا اتفاق افتاد كه به سفر شام رفتيم شنيدم كه معاويه رنجور است به عيا

كردم مرا  بر سينه او نهادم يافتم كه بت در گردن انداخته است پس معاويه روى به من كرد پس يافت كه من گريه مى

 «.انما أنا اليوم أمثل»گفت 

 يه بميرد بت در گردن انداخته.ام كه فرمود معاو گريم بلكه من از على شنيده احنف گويد كه من گفتم نه از براى آن مى

گفت: لعلك استعظمت هذا يا أحنف أمرنى الطبيب بهذا فإنه صنمى أنه نافع، شايد كه بزرگ دانستى اين را اى احنف 

 طبيب مرا امر كرد به اين زيرا كه بت من بود و گفت كه اين نافع است.

 ه آواز برآمد كه:احنف گويد از آنجا بيرون آمدم هنوز به خانه خود نرسيده بودم ك

 مات معاويه.

 خواست. و قاضى القضاة گفت: ان معاوية مات مستشفيا بالصنم، بدرستى كه معاويه بمرد در حال كه شفا از بت مى

گويند  يعنى مى« و يقولون لقد تقمص هؤالء الكفر و تسرولوه»گويند كه اهل يمن بر آنانند كه معاويه و پدر او كافراند 

 اند. ن پيراهن و تنبان كفر پوشيدهبه تحقيق كه اينا

و عبد اللّه عباس گفت كه در مسجد مدينه بودم نماز خفتن بگذاردم و مردم پراكنده شدند. ابو سفيان و معاويه آنجا 

بود گفت: يا بنى هل فى المسجد أحد، اى پسر در مسجد كسى هست. معاويه گفت: « مكفوف العين»بماندند و ابو سفيان 

من در سد الساريه بودم. گفت: أنظر بالمصباح يعنى به چراغ ببين. معاويه چراغ برداشت  ه. نه اى بنده خدا، وال يا عبد اللّ

 گرديدم تا مرا نبيند گفت: ليس فى المسجد أحد. و در مسجد بگرديد و من نيز در سد الساريه مى
                                                 

1
 208/ 11 مناقب خوارزمى بنا به نقل موسوعه امام على .  
2
 187/ 33بحار االنوار .  
3
 50/ 3صراط المستقيم .  
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، فانه سبب فقرنا و ال يهولنك قول محمد من ابو سفيان گفت: يا بنى اوصيك بدين اآلباء و االجداد و اياك و دين محمد

. اى پسرك من بر تست كه درآويزى بدين آباء و اجداد خود و «1» 1 البعث و النشور، و قال معاوية ذاك رأيى يا أبتاه

بپرهيزى از دين محمد چه بدرستى كه او سبب درويشى ماست و بايد كه نترسى از قول محمد از بعث و نشور، معاويه 

 ن بود راى من اى پدر.گفت اي

. خدايا لعنت كن معاويه «2» 2فرمود: اللهم العن معاوية و مروان و أوالدهما، و أوالد أوالدهما  پيامبرروايت آمد كه 

وَ ال  اين معنى را به وحى دانسته باشد چنانكه نوح گفت: پيامبرو مروان را و اوالد ايشان را و اوالد اوالد ايشان را، 

 (.28)نوح  ا فاجِراً كَفَّاراًيَلِدُوا إِلَّ

احمد بن الحسن بن الحسين البيهقى در كتاب فضايل صحابه ايراد كرد روايت از نصر بن عامر كه او گفت من در مسجد 

بريم به خدا از غضب خدا و غضب  گفتند: نعوذ باللّه من غضب رسول اللّه. يعنى پناه مى مى پيامبررفتم و اصحاب  پيامبر

 ممن ذاك، از كيست اين حذر. ن گفتم:رسول خدا م

گفتند: ان رسول اللّه كان يخطب فقام معاوية و أخذ بيد أبى سفيان ثم خرجا، فقال رسول اللّه: لعن اللّه القائد و المقود، 

خواند پس معاويه برخاست و دست ابى  . بدرستى كه رسول خداى خطبه مى«3»3  ويل المتى من معاوية ذى االستاه

رفت و بيرون رفتند پس رسول خداى گفت لعنت كناد خداى كشنده و كشيده را ويل مر امت مرا از معاويه ذى سفيان بگ

 االستاه و ذى االستاه عبارت از شخصى است كه بر مال غيرى متصرف شود و با ارباب رد كند.

او بود و برادر ديگر يكى شتر نشسته بود معاويه بگذشت سوار و ابو سفيان با   پيامبربيهقى گويد كه أم سلمه گفت 

. لعنت كناد خدا كشتنده را و سواره را و «1»  4و الراكب و السائق فرمود: لعن اللّه القائد پيامبركشيد  ميراند و ديگرى مى

در ركعت دوم از نماز بامداد در روز احد ابو سفيان را لعنت كرد، و هم بيهقى گويد كه على در قنوت  پيامبرراننده را، و 

 نماز معاويه را لعنت كرد.

صاحب مصباح از حكيم بن جبير عن ابراهيم التميمى روايت كند كه روزى ميان معاويه و ابو ذر خصومتى افتاد. ابو ذر 

. «2»5 گفت: يا معاوية ان احدنا فرعون هذه االمة، اى معاويه يكى از ما فرعون اين امت است. معاويه گفت: اما انا فال

 تسليم حديث كرد.اما من نيستم و 

                                                 
1
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
3
 215/ 33و بحار االنوار  294/ 4شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 118/ 15شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
5
 274/ 31بحار االنوار .  
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 و معاويه از جاهى كه داشت ابو ذر با او خطاب به عبارت رسول تقرير كرد حيث قال:

و انا او اياكم لعلى هدى او فى ضالل مبين. و بدرستى كه ما يا شما در راه راستيم يا در گمراهى روشن، با كفار مكه و 

 چنين است كه: معاويه فرعون هذه االمة.  پيامبرحديث 

وايت آمد كه مردى گفت عزم يثرب كردم تا ايمان آورم به محمد چون در مسجد رفتم شنيدم از رسول اللّه كه و ر

فرمود: اربعة فى الدرك االسفل من النار. نمرود بن كنعان و شداد بن عاد، و فرعون موسى، و رجل يبايع بعدى بباب  مى

 ، و فى رواية الحافظ لكان تحته.«3» 1 سفل منهبابل، و لو ال مقالة فرعون انا ربكم االعلى لكان هو ا

اند در دركه فروترين آتش نمرود بن كنعان و شداد بن عاد و فرعون موسى و مردى كه بيعت ستاند بعد  يعنى چهار كس

از من در بابل و اگر نه سخن فرعون بودى كه گفت كه من پروردگار بلندتر شمايم به تحقيق كه بودى آن مرد در دركه 

فروتر از او و در ورايت حافظ است كه به تحقيق بودى در تحت او. چون امير المؤمنين به جوار حق رسيد من عزم كه 

ستد مرا معلوم شد كه چهارم آن  عراق كردم چون به در بابل رسيدم معاويه را يافتم كه بر منبر بود و از مردم بيعت مى

( بدرستى 145)نساء  إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ يث قال:چهار كس معاويه بود، و او از جمله منافقان بود ح

 اند از آتش. كه منافقان در دركه فروترين

پرسيدند كه كيف اصبحت يا بن رسول اللّه، فرمود: اصبحت فى امتنا كبنى اسرائيل فى ايدى  از امام زين العابدين 

 .«1» 2 و يستحيون نساءهم و ليس ادنى شر من يزيد فانه اعظم شرا منهالفراعنة، يذبحون ابناءهم 

يعنى چونى در صباح اى پسر رسول خدا گفت صباحى دارم در ميان امت ما چون حال بنى اسرائيل در دستهاى فرعونيان 

زيد چه به درستى كه او گذارند زنان ايشان را و نيست نزديكتر به بدى از ي كنند فرزندان ايشان را و زنده مى كه ذبح مى

 بزرگتر كسى است در بدى از وى صاحب كافى احمد بن عباد گويد:

 شعر

 قالت يحب معاوية
 

 قلت اسكتى يا زانية

 قالت أسأت جوابنا
 

 فأعدت قولى ثانية

 يا زانية يا بنت الفى زانية
 

 أحب من اسم الوصى ثابتة

 أخا النبى عالنية
 

 «2» 3يةفعلى يزيد لعنه و على أبيه ثمان

                                                 
1
 شده استبه نقل خصال و وقعة الصفين نقل  167/ 33اين روايت را پيدا نكرديم اما شبيه اين روايت در بحار .  
2
 با اندكى اختالف 60/ 6تفسير برهان .  
3
 چاپ بيروت چنين آمده است 31/ 2اين اشعار در روضات الجنات .  
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اند و  ( بنو اميه20)هود   أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فى قوله:« ظالم»و « شجرة ملعونه»و مالت اشتر و عبد اللّه گويند 

 )معاوية منهم( مصنف اين كتاب گويد كه عثمان بن عفان اول ملوك بنى اميه بود.

. زود باشد كه تو قتال كنى با شكنندگان عهد و «3»  1القاسطين و المارقينبا على فرمود: ستقاتل الناكثين و   پيامبر

ستم كنندگان از حق برگشته و بيرون روندگان از دين، ناكث طلحه و زبير بودند كه بيعت نكردند با على و نكث عهد 

  و هر كه عهد بشكند پس همان است كه بر نفس( 10)فتح   نَفْسِهِ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى كردند و قال اللّه تعالى:

 قالت تحب معاوية
 

 قلت اسكتى يا زانية

 قالت اسأت جوابنا
 

 فاعدت قولى ثانية

 يا زانية يا زانية
 

 يا بنت الفى زانية

  أ أحب من شتم الوصى
 

 اخا النبى عالنية

 فعلى يزيد لعنة
 

 و على أبيه ثمانية

اند و  ( و اما قاسطان مر جهنم را هيزم15)جن  وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً ود:خود شكسته، و قاسط معاويه ب

 گويد: مارقين خوارج بودند. صاحب كوفى مى

 قالت فمن قائد االقوام اذا نكثوا
 

  فقلت تفسيره فى وقعة الجمل

 قالت فمن حاربت االنجاس اذا قسطوا
 

  عملفقلت صفين تبدى صحيفة ال

 قالت فمن قارع االرجاس اذا مرقوا
 

  فقلت معنا يوم النهروان على

اين شعر اشارتست به حرب جمل و صفين و نهروان كه طائفه اول را ناكثين خوانند، و دوم ظالمان نجس، و سوم را 

 خارجيان نجس ايشان را وصف كرد بانجاس و قال تعالى:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ  ( و بارجاس خواند و رجس هم پليد است كه رجس و رجز يكى بود:28وبه )ت  إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

 ( دورى كنيد رجس را كه بتها است )و فيه ما فيه(.31اآلية )حج   الْأَوْثانِ

ين العابدين ايراد كرد شيخ فاضل ز« رسالة الحاوية فى مذمات معاوية»اين هر دو فصل قول مخالفان است و در كتاب 

واعظ و قاسم بن محمد بن احمد المأمونى و او از جمله علماى اهل سنت است و در اين باب عظيم غالى پس بر ايشان 

فضل آن است كه دشمن به آن گواهى دهد و هر حديثى را به چند اسانيد و « و الفضل ما شهدت به االعداء»حجت باشد 

                                                 
1
 .215/ 18و  197و  126/ 13و  155/ 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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اختصار كرد و آنچه صالح بود در اثناى كالم بيان كرد كه او  ده خاندان محمد اند. بن اسناد آن علماى كبار تقرير كرده

 نمود بدين صورت كه مصنف اين كتاب گويد. را روى مى

  فصل پنجم فى ذکر االصحاب الذین لم یشهدوا حرب صفین

كه سماع اين اسم از چنانكه صاحب رساله حاويه گويد معاويه را لعين خواندندى يعنى ملعون االبد   پيامبراصحاب 

به وحى الهى بود. ابو محمد بن احمد بن اعثم كوفى گويد در فتوح كه معاويه و عمرو عاص به اهالى مدينه   پيامبر

 اجابت كنيد ما را به جنگ على خدا رحمت كند شما را و السّالم.« اجيبوا الى حرب على يرحمكم اللّه»نوشتند شما 

فكفا عن المكاتبة و ليس لكما فى   عاوية فطليق لعين، و اما انت يا عمر و فخائن فى الديناما انت يا م»به جواب نوشتند 

اى و ملعونى و اما تو اى عمرو عاص پس خيانت  شده اما تو اى معاويه پس آزادكرده «1»1 «المدينة ولى و ال نصير

اى و اهل مدينه حكام اهل  رت كنندهكننده دينى پس بازبايستيد از مكاتبه كه نيست شما را در مدينه دوستى و نص

 اند و او را لعنت كردند و اين مكاتبه پيش از حرب صفين بود، پس از وقوع اولى و اوجب. قبله

مامونى گويد خالد وليد به معاويه نوشت كه: اما بعد يا معاوية فإنك و ثن من أوثان اهل مكة دخلت فى االسالم كارها، 

اى داخل شدى در اسالم به اكراه و زود بيرون رفتى از  ى كه تو بتى از بتهاى اهل مكه، بدرست«2» 2و خرجت منه طائعا

 اسالم بطوع و رغبت.

( دورى از بتان الزم 31)حج   فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ مصنف اين كتاب گويد مراد بوثن آن بود كه چنانكه به حكم:

 معاويه هم واجب است و بيزارى از او كردن. است احتراز و اجتناب از محبت و مواالت

اى به عبد اللّه بن عمر نوشت و او را به خود دعوت كرد و وعده داد او را به خالفت و  و در فتوح آمد كه معاويه نامه

 همچنين محمد بن مسلمه و سعد بن مالك را و در اثناى نامه ابياتى چند نوشت.

 ثالث رهط من صحاب محمد
 

  ى الرجال الصعالكنجوم و ثان ذ

عبد اللّه عمر به جواب نوشت كه: يا معاوية ان نفسك حدثتك انى اترك عليا فى المهاجر و االنصار و أتبعك، و أجاب 

عن شعره، اى معاويه نفس تو تو را اين حديث كرد كه من على را بگذارم در ميان مهاجر و انصار و تابع تو شوم و شعر 

 ب داد.او را به اين بيت جوا

 أ تطمع فينا يا بن هند سفاهة
 

 «3»  1عليك به على حمر و السكاسك

                                                 
1
 542/ 2فتوح ابن اعثم .  
2
. نويسنده اين نامه قيس بن سعد بن عباده يكـى از يـاران بـا وفـاى اميـر مؤمنـان       436و  194/ 10و  111/ 2و الغدير  232/ 16شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  

هجرى در گذشته و زمان خالفت معاويه را درك نكرده كـه بخواهـد چيـزى بـه او بنويسـد بعـالوه خالـد بـن وليـد           21است نه خالد بن وليد. چون خالد در سال  
 كه بخواهد به رخ او بكشداش بهتر از معاويه نبود  سابقه
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أَال إِنَّهُمْ هُمُ  و السكاسك سكسك و هو ابن حمير بن سبا يضرب به المثل لكل كريم، و سفاهة اشارتست بقوله تعالى:

 (.12)بقره   السُّفَهاءُ وَ لكِنْ ال يَعْلَمُونَ

شمشير را براى كافران از غالف   شيرى به عبد اللّه عمر داده بود و گفت بايد كه اينشم  پيامبرمامونى گويد كه 

ء فاتنى من الدنيا الّا  بيرون كنى و او در شبهه گرفتار شد و ندانست كه اهل بغى كافرند تا در مرض موت گفت: ما شى

د از دنيا مگر آنكه مقاتله نكردم مع على . مرا اندوهگين نساخت چيزى كه فوت ش«1» 2 انى لم اقاتل مع على اهل البغى

 در حرب اهل بغى، و جار اللّه همچنين ايراد كرد. 

. اگر حليم بودى حق را به سفاهيت «2» 3 و از احنف پرسيدند كه معاويه حليم بود گفت: لو كان حليما لما سفه الحق

( و نيست كسى كه رو گرداند از 135)بقره   يمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُوَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِ نداشتى و اشارت كرد به آيه:

 ملت ابراهيم مگر آنكه سفيه دارد نفس خود را.

بل كان  «3» 4و همچنين گفت يعنى مامونى كه قاضى شريح را از حلم معاويه پرسيدند گفت: هل كان معاوية اال سفيها

 بلكه بوده معدن سفاهة. معدن السفاهة. آيا هست معاويه مگر سفيه

اى بود مغنيه و او  پس گفت چون خبر فوت امير المؤمنين به معاويه بردند تكيه كرده بود راست بنشست و او را جاريه

مؤمنه بود گفت: يا جارية غنى اليوم قرت عينى. اى كنيز سرودى بگوى كه امروز چشم من روشن شد. مغنيه گفت 

 امروز چه خبر خوش آوردند.

گويند كه على بن ابى طالب كشته شد. جاريه گفت  . مىيه گفت: يقولون قتل امير المؤمنين على بن ابى طالب معاو

بعد از اين هرگز غنا نگويم بگفت تا بسيار زدند او را به تازيانه، پس گفت كفوا عنى. از پيش خود برانيد مغنيه انشا 

 كرد:

 و كنا قبل مهلكة زمانا
 

 فينانرى نجوى رسول اللّه 

  اال أبلغ معاوية بن حرب
 

 فال قرت عيون الشامتينا

 أ فی الشهر الصيام فجعتمونا
 

 بخير الناس طرا اجمعينا

 قتلتم خير من ركب المطايا
 

 و أكرم كل من ركب السفينا

 و من لبس النعال و من حذاها
 

 و من قرء المثالى و المئينا

                                                                                                                                                                      
1
 ... مصراع دوم شعر چنين است: عليك بعليا حمير و السكاسك 544/ 2فتوح ابن اعثم .  
2
 با اندكى اختالف و بدون ذكر داستان شمشير 438 -437/ 2و فضائل الخمسة  4656مستدرك الصحيحين كتاب معرفة الصحابة ح .  
3
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
4
 با اندكى اختالف 103/ 11الغدير .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

442 

 

 فال و اللّه ال أنسى عليا
 

 الراكعيناو طول صالته فى 

  فال تفخر معاوية بن حرب
 

 فان بقية الخلفاء فينا

  لقد علمت قريش حيث كانت
 

 بأنك شرهم حسبا و دينا

 .«1» 1عمودى پيش معاويه نهاده بود برداشت و بر سر آن مؤمنه زد تا شهيده شد رحمة اللّه عليها

دوست دارى گفت: وجدت له اربعا فكيف احبه، قيل و ما ذلك  در رساله حاويه آمد كه از اعرابى پرسيدند كه معاويه را

 چهار چيز در وى يافتم پس چگونه دوست دارم او را.

 پيامبرشمشير كشيد در هشتاد حرب، و مادرش هند جگر عم  پيامبرگفتند كدام است آن چهار. گفت پدر او در مقابل 

 حرب كرد پيامبراو حسن بن على را به زهر بكشت و با وصى بخائيد، و پسر او سر پسر رسول اللّه حسين ببريد، و خود 
2 «2». 

آمدى اتفاقا سه روز نيامد چون  پيامبرچنين گويد صاحب حاويه كه جنيه اسالم آورد و هر روز تردد كردى و به خدمت 

ين سه روز. رسيد آن حضرت گفت: ما ابطأك عنى منذ ثلث يوم. چه چيز تو را دور داشت از من در ا پيامبربه خدمت 

گفت: نفست ابنة عم لى فى الظلمات فذهبت ال قضى ما يحب من حقها. يعنى دختر عم من در ظلمات بزائيد پس من رفته 

 گفت: در اين راه هيچ عجبى ديدى. پيامبربودم كه آنچه واجب بود از حق بگذارم، 

گفت: اللهم انك اقسمت على نفسك  ته مىگفت در درياى هفتم بگذشتم ابليس را ديدم كه بر سنگى نشسته دستها برداش

لتعذبنى بالنار، اللهم فخذ رضاء نفسك من نفسى و أدخلنى فى عظيم عفوك، اللهم بحق محمد، و على، و فاطمة، و 

 ذلك. الحسن و الحسين، افعل بى

فس خود را خدايا بدرستى كه تو سوگند خوردى بر نفس خود كه مرا عذاب كنى به آتش دوزخ خدايا پس بگير رضاى ن

از نفس من و مرا داخل ساز در بزرگترين عفو خود خدايا به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم 

كه با من چنين كنى. من پيش او رفتم و گفتم تو ايشان را چه دانى اى لعين. گفت: من در هفت آسمان عبادت خدا كردم 

 ساختند. و ملك مقربى نگذشتم الّا كه ديدم كه ايشان را وسيله مىو در هفت زمين عصيان كردم بر هيچ رسولى 

گفت: سلوا بنا فلو أن احدكم حين يدعوا السموات و األرضين، فيقول لها آتينا طوعا فقالت السموات و االرض أتينا  پيامبر

و زمينها بگوئيد مر آنها را  . يعنى ما را به او وسيله سازيد كه اگر يكى از شما در وقت خواندن آسمانها«1»   1طائعين

 كه به نزد من آئيد خواهى نخواهى گويند آسمانها و زمينها كه اينك آمديم بطوع و رغبت.

                                                 
1
 به نقل محاضرات راغب اصفهانى. 103/ 11الغدير .  
2
 با اندكى اختالف 221/ 2طرائف .  
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( به 48)ص  لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ* صاحب حاويه گويد عجب كه ابليس با خبث حال گفت:

را همه مگر بندگان مخلص تو را. يعنى با مخلصان كارى ندارم مگر معاويه با فاسقان صلح كرد  تحقيق كه بفريبم ايشان

 را ايذاء كرد. پيامبرو صلحا و اوصياى 

  نِكُمْفَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيما حاكم مفسر گويد در كتاب كشاف عن ابى امامة: ان المراد بقوله تعالى:

. آيا آنان كه سياه شد رويهاى ايشان گويند آيا كافر شديد شما بعد از ايمان شما «2» 2 ( معاوية و جنوده106)آل عمران 

 گفتند مراد از اين سياه رويان معاويه و لشكر اوست.

و گفتند  و مذهب اهل اصول آن است كه در جواب اهل كتاب بودن رخصت است و در جوار اهل بغى بودن روا نيست

لعنت بر او و هر كه بر او بيعت كرد و مدد و نصرت او نمود اوكد و الزم است از لعنت كفار زيرا كه شبهه در صورت 

 كفار مرتفع است و در اين صورت حصول شبهه پس اظهار لعنت واجبست تا عالميان را معلوم شود كه ايشان ملعونانند.

. هر كه را صدقه نباشد بايد كه لعنت كند يهود را پس لعنت «3»3 اليهودفرمود: من ليس له صدقة فليلعن   پيامبر

 ايشان افضل صدقات باشد.

است در احكام بغاة وثوق بر  پيامبرقاضى القضاة در كتاب احكام البغاة آورد كه چنانكه دال احكام كفار وثوق بر فعل 

فيه ان عليا مع الحق و الحق مع على يدور كما الن الرسول قال »است براى آنكه او بر حق بود  حكم و فعل على 

 «.دار ال يفترقان حتى يرد الحوض

( پس تلقى نمود آدم از پروردگار 37)بقره    فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فى قوله تعالى:« كلمات»در رساله حاويه آمد كه 

فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، و يا قديم خود كلماتى كه: يا حامد بحق محمد، و يا عالى بحق على، و يا 

 كه بيامرز مرا پس توبه او قبول كرد. «1»  4االحسان بحق الحسين عليهم السّالم فاغفر لی فتاب عليه

و هم او گفت: أن النبى بعث عليا مع سعد بن مالك بصدقات. بدرستى كه پيغمبر فرستاد على را با سعد بن مالك در گرد 

مانع شد پس از آن به  دستورى خواست كه بر شتر صدقات برنشيند. على  ، سعد از على آوردن صدقات

من ركبها. گفت  مصلحتى روزى غايب شد و شخصى را بر ايشان خليفه كرد چون بازآمد پشت ناقه را متأثر يافت. گفت:

 پيامبرسعد شكايت اين حال با  از خليفه غرامت ركوب بستاند گفت به اجازت كه. گفت: باذن الخليفة. على « انا»

                                                                                                                                                                      
1
 به نقل از خصال شيخ صدوق با اندك اختالف 83/ 18بحار االنوار .  
2
 بدون ذكر نام معاويه ... و فيه اهل هوى و بدع 399/ 1كشاف .  
3
 سند اين روايت بدست نيامد.  
4
 با اندكى اختالف. 205/ 1و فضائل الخمسة  87/ 1و نور الثقلين  179 -174/ 4و غاية المرام  199/ 1تفسير برهان .  
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. كراهت مدار «2» 1 دست بر ران سعد زد و او را از شكايت على منع كرد و گفت: ال تكره اخاك لدينه  پيامبرگفت 

 از برادر خود براى دين.

بدان نزول كرد تا  امام اهل شام شرحبيل تلميذ معاذ بن جبل به كوفه آمد به رسالت معاويه و به خانه امام حسين 

بالجيب قصير الكمين و عليه عمامة رسول »پنج روز عيد اضحى بود. امير المؤمنين بيرون آمد به نماز عيد جامه پوشيده 

دامن كوتاه آستين و بر سر او عمامه رسول خداى و در دست او چوبى  يعنى بى« اللّه و فى يده القضيب الممشوق

 كنده. پوست

ن طعام على ببينم چون حاضر شد نان جوين يافت غير منخول نابيخته از آن بخورد و شرحبيل با خود گفت من امروز خوا

كه از براى او طعام بياوريد بدين عبارت: اطعم ضيفك بما تطعم به الناس. طعام  امير المؤمنين اشارت كرد به حسن 

از بيت المال محقرى از عسل را چيزى در خانه باقى نمانده بود  دهى حسن  ده مهمان خود را به آنچه به مردم مى

 گفت من از حصه خويش گرفتم. بياورد امير المؤمنين او را از آن منع كرد حسن 

شرحبيل گفت كه با حارث بن اعور روزى نزد معاويه حاضر بودم كه چهل رنگ طعام حاضر كردند حارث از آن در 

اى از آن بخورد ندانست كه چيست معاويه  قمهعجب بماند و به خاتمه او چيزى حاضر كردند در طبقى مدمون حارث ل

العصافير فيه دهن بلسان، فكل منه فانه طيب نافع للباه. اين مغز گنجشكهاست كه در روغن بلسان كرده   گفت: هذا مخ

شده بخور كه خوش مزه است و باه را نافع است. شرحبيل پنداشت كه پيش على نيز چنان باشد آمد و چنان يافت كه 

 .مذكور شد

رفت چهل من آرد جوين با خود داشت و چون بازآمد هنوز بسيارى باقى بود، بعضى  امير المؤمنين كه به حرب صفين مى

از صحابه روايت كنند كه در صفين امير المؤمنين همه شب نماز كردى و همچنين اكثر اصحاب او تا شبى نزديك خيمه 

و بر اسب سوار شد من در خدمت او رفتم مرا گفت هيچ طعام دارى او بودم كه از نماز فارغ شد و صالة الصبح بگذارد 

اندكى نان خشك و خرما حاضر بود پيش او بردم و بر گردن اسب نهادم تا افطار كرد دائما روزه داشتى اما آن روز چون 

ز براى دنيا بود در شب طعام نبود بامداد افطار به ضرورت شد حال او بر اين وجه بود چگونه شايد كه گويند حرب او ا

 يا براى طمع رياست.

خوانى  . آيا مى«1» 2 به معاويه نوشت: أ تدعونی يا بن آكلة االكباد الى كتاب اللّه و انتم به كافرون امير المؤمنين 

 تو اى پسر خورنده جگرها به كتاب خدا و حال آنكه شما به آن كافريد.

                                                 
1
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
2
 با اندك اختالف 190/ 3فتوح ابن اعثم .  



 445 دالشهدا درکامل بهائیسیّعلی، امام حسن و  حضرت زندگانی 

 

اب نام نهاد يعنى بقيه لشكر مكه كه در حرب خندق حاضر بود و ايشان را بقية االحز در كتاب فتوح آمد كه على 

شدند بر انبياء عليهم السّالم و ابو على گفت مراد على  ايشان را به منزله كفار قوم عاد و ثمود نهاد كه ايشان منحرف مى

 بقيه اصحاب خندق است. 

ا ما صالح عليه امير المؤمنين. اين است آنچه نامه نوشت بدين عبارت: هذ چون روز صفين عبد اللّه بن ابى رافع صلح

صلح كرده بر آن امير المؤمنين. أبو االعور السلمى و غير او من أصحابه برخاستند و گفتند: لو عرفنا أنك امير المؤمنين 

گفت على كرديم. فرمود كه بنام من بنويس. پس  بوديم كه امير المؤمنينى با تو قتال نمى ما قاتلناك. اگر ما معترف مى

 : صدق رسول اللّه لما كان يوم الحديبيه كتبت هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه.

ابو سفيان و سهيل بن عمرو گفتند: لو اقررنا بانك رسول اللّه ما قاتلناك، فامرنى ان اكتب محمد بن عبد اللّه، و قال يا 

يبيه نوشتم كه اين است آنچه صلح كرده محمد روز حد  . راست گفت رسول خداى چون«2»  1على ان لك يوم كيومى

كرديم پس مرا امر كرد كه محمد بن  داشتيم به آنكه تو رسول خدائى با تو قتال نمى رسول اللّه، گفتند اگر ما اقرار مى

 عبد اللّه بنويسم و گفت يا على تو را روزى باشد چون روز من.

ايشان را بقية االحزاب نام كرد از  صحاب خويشتن و على على را نفس خود خواند و اصحاب او را چون ا پيامبر

پوشيد و هفتاد هزار مرد در خدمت او بودند و باقى  پيامبرروز صفين سالح و لباس  اينجا بود كه امير المؤمنين 

 تابعين مثل اويس قرنى و ربيع بن خيثم.

الشام العماة الطغام، سيروا الى أولياء الشيطان و گفت: سيروا الى بقية االحزاب، سيروا الى أهل  پس امير المؤمنين 

ماندگان احزاب سير  . سير كنيد بسوى باقى«1»  2أعداء السنة و القرآن، فقد امرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين

مور شدم كنيد به جانب اهل شام كه كورانند سير كنيد به سوى دوستان شيطان و دشمنان سنت قرآن به تحقيق كه من مأ

 به قتال كردن با شكنندگان عهد و ظالمان و بيرون روندگان از دين، عمار گويد:

  سيروا الى احزاب اعداء النبى
 

  سيروا بخير الناس اتباع على

 .«2» 3و مبلغ بقيه احزاب صد و هشتاد هزار مرد بودند

فاستخرجها »ن را داللت كرد بر چشمه را در طريق صفين عطش غلبه كرد راهبى ايشا در فتوح آمد كه اصحاب 

و گويند  و گويند به خط شمعون و امالء عيسى  اى به او داد به خط عيسى  بيرون آورد راهب نامه« على 

 در دنيا به حسن خط عيسى پسرى نبود زيرا كه معلم او خدا بود.

                                                 
1
 197/ 3فتوح ابن اعثم .  
2
 .121/ 3فتوح ابن اعثم .  
3
 سپاه معاويه در صفين است تعداد آنها بنابر قول مشهور هشتاد و پنج هزار نفر بوده استاگر منظور از بقيه احزاب، .  
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سطرا انه باعث فى االميين رسوال منهم يتلو  نامه اين بود: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الذي قضى فيما مضى و سطر فيها

عليهم الكتاب و الحكمة و يدلهم على سبيل الرشاد، و ال يكون فظا و ال غليظا و ال سخابا فى االسواق و ال يجزى بالسيئة 

ة السيئة لكن يعفوا و يصفح امته، النهم الذين يحمدون اللّه على كل حال فى هبوط االرض و صعودها، ألسنتهم مديد

صالح يأمر بالمعروف و ينهى  بالتسبيح و التحميد، ينصرون اللّه على ما ناداه، فاذا توفاه اختلفت أمته من بعد فيمر بهذا لنهر

عن المنكر فمن أدرك هذا النبى فليؤمن، و من أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره، فانه وصى خاتم النبيّين، و القتل معه 

 شهادة.

زمان گذشته و مسطور شد در لوح محفوظ آن است كه بر انگيزد در ميان اميان رسولى از  يعنى آنكه حكم رفت در

ايشان كه تالوت كند بر ايشان كتاب او را و حكمت را و داللت كند ايشان را به راه راست و نباشد به دل تند نه قالده 

كند درگذرد امت خود را از آن كه ستايش  گردنها در بازارها و هر بدى كه با او كنند در مكافات بدى نكند ليكن عفو

هاى ايشان دراز باشد به تسبيح و تحميد خداى  كنند خداى را در همه حال در نشيبهاى زمين و در بلندى زمين زبان

نصرت كنند خداى را هر كسى خداى را خواهد و چون متوفى شود اختالف كند امت او بعد از او بعد از وى پس بگذرد 

كارى كه امر كند به معروف و بازدارد از منكر پس هر كه دريابد آن پيغمبر را پس بايد كه به وى ايمان بدين جوى نيكو

آورد و هر كه دريابد آن بنده نيكوكار را پس بايد كه نصرت كند او را چه بدرستى كه او وصى خاتم پيغمبران است و 

 كشته شدن با او شهادت است.

فر او را كشته باشد پس معاويه و لشكر او كافر باشند، آن راهب اسالم آورد و در و به حقيقت شهيد كسى باشد كه كا

به جنگ معاويه رفت و در صفين شهيد شد. امير المؤمنين او را در ميان كشتگان طلب كرد و   پيامبرميان اصحاب 

 .«1»1  ماست اهل بيتچون يافت او را بر او نماز كرد و دفن فرمود و گفت: هذا منا اهل البيت. اين مرد از 

ترسم كه درجه شهادت در  گريى گفت مى كرد امير المؤمنين از او پرسيد كه چرا مى مالك اشتر روز صفين گريه مى

 نيابم.

پوشيد و رايت او برگرفت نوحه و غريوى از خلق  پيامبردر فتوح آمد كه على روز پنجشنبه جامعه و سالح و عمامه 

 كرد چون سوار شد گفت: مى پيامبرد زيارت لباس رسي برآمد و هر كه به او مى

أيها الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللّه يربح ببيعه، فانه يوم له ما بعده من االيام، و لو ال ذلك ما اخترنا و رود 

ث بها معاوية المنايا على خفض العيش و طيبه، الى ان قال: اال أنها أحساد بدرية، و ضغاين أحدية، و أحقاد جاهلية، و ب

 .«2»  1حين الغفلة ليدرك بها ثارات بنى عبد الشمس فقاتلوا ائمة الكفر انهم ال ايمان لهم لعلهم ينتهون

                                                 
1
 .587 -577/ 2فتوح ابن اعثم .  
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يعنى اى مردمان هر كه بفروشد نفس خود را براى جستن رضاى خداى سود كند بيع خود چه بدرستى كه روزى است او 

يار نكردمى مشقت مرگها بر سعت عيش و خوشى او تا سخن به آنجا را پس از اين ايام و اگر نه آن روز بودى من اخت

هاى احد و حقدهاى زمان جاهليت و كفر كه برآكنده كرده آن را  رسيد كه گفت نه اينها كدورتهاى بدر است و كينه

ا پيشوايان كفر هاى فرزندان عبد الشمس را پس قتال كنيد ب معاويه در زمانى كه مردم از آن غافلند تا دريابد به آن خون

 چه بدرستى كه ايشان را سوگندها نيست باشد كه ايشان را بازداريد.

وَ مَنْ  چون قتال سخت شد انصار آواز برآوردند كه: الفرار عن الحرب ارتداد عن الحق رغبة عن االسالم كقوله تعالى:

( گريختن از جنگ برگشتن است از 16)انفال   فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ  يِّزاً إِلىيُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَ

حق و ترك اسالم چنانكه خداى تعالى گفت هر كه پشت كند بر ايشان در روز جنگ بغير آنكه به فريب جنگ كرده 

 به غضب از خداى.باشد يا خواهد كه در لشكر خود جاى گيرد پس به تحقيق كه گرفتار شد 

است: اللهم اليك نقلت االقدام، و اليك افضت  امير المؤمنين در صحنه قتال اين دعا خواند كه مناجات شعيب نبى 

القلوب، و رفعت االيدى، و مدت االعناق، و طلب الحوائج و شخصت االبصار ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير 

 .«1» 2 الفاتحين

ى تو نقل كرده شد قدمها و بسوى تو متوجه شد دلها و برداشته شد دستها و كشيده شد گردنها و خواسته شد خدايا بسو

ها پروردگارا بگشاى ميان من و ميان قوم بالحق و تو بهترين گشايندگانى، و آن روز از  حاجات و باز كرده شد ديده

 جانبين چهل و شش هزار كشته شدند.

ط ايراد كرد كه على پيش از قتل عمار هرگز ابتدا به قتال ايشان نكردى چون روز بيست و قاضى القضاة در كتاب محي

ششم عمار را بكشتند حكم كفار بر ايشان اجرا كرد كه به قتال ابتداء كرد شبى پانصد و سى تن را بكشت و به هر يكى 

و فى النار، يعنى هر كه شمشير من به گفتى: من اصابه سيفى فه تكبيرى بگفت چنانكه در قتال كافران كنند و على 

 رسيد پس او در آتش است. او

يعنى پس يكى بيرون آمد پس « فبارزه و احد فصرعه ثم آخر»بيرون آمد و مبارز خواست  در فتوح آمد كه على 

به الناس.  هالك گردانيد او را پس ديگرى تا چهار تن را بكشت پس آواز برآورد كه: يا معاوية اخرج الى مبارزتى فيسر

 اى معاويه بيرون آى به مبارزت من تا مردم آسوده شوند.

                                                                                                                                                                      
1
 .171/ 3فتوح ابن اعثم .  
2
 .528و  460/ 32و بحار االنوار  78/ 15و  118/ 5و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  25نهج البالغه نامه .  
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طلبى. مردى  معاويه گفت: أو ما يكفيك اربعة فتطلب خامسا، آيا بس نيست تو را چهار كس كه كشتى پس پنجم مى

 كند من بيرون آيم پس آمد مبارز خواست. گفت اگر معاويه اجابت نمى

ن نكفى هذا الكلب، قال: يريد القتل منى فصرعه، و قال: انطلق يا عدو اللّه فأخبر اصحاب گفتند: يا امير المؤمنين نح

. يعنى ما كفايت كنيم اين «1» 1 قومك بما رأيت، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا انه عاين النار و أصبح من النادمين

و اى دشمن خدا و رسول خبر ده خواهد پس هالك كرد او را و ضايع ساخت و گفت بر سگ را گفت او كشتن از من مى

اى  قوم خود را به آنچه ديدى به حق آن خداى كه محمد را به حق به خلق فرستاد به پيغمبرى كه او آتش دوزخ را معاينه

 بديد و گرديد از جمله پشيمانان.

ردند ناقه را پس گرديدند از جمله ( پى ك157)شعرا   فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ و آن لعين حكم عاقر ناقه صالح دارد كه:

 پشيمانان، و حكم قابيل بن آدم و نشايد كه از غضب گفته باشد كه هرگز على براى غضب كار نكرد.

چنانكه معاويه روزى با عمرو عاص گفت با چندين خصومت كه تو را با على است بايد كه با او مبارزت كنى عمرو 

و زير جامه بيرون كرد. امير المؤمنين گفت تو بر من حمله آورى يا من، عاص بيرون رفت و مبارزت خواست با على 

 عمرو عاص گفت يا على تو.

حمله برد آن لعين بيفتاد و عورت خود ظاهر گردانيد على او را رها كرد چون عمرو عاص به خيمه رفت  چون على 

لى نمودم تو را اين قدر قوت نيز نباشد. معاويه او را مالمت كرد گفت يا معاويه من اين قدر كردم كه عورت به ع

 گويند پسر ارطاة هم اين عمل كرد غالمى شامى گويد:

 أ فی كل يوم فارس ذو كريهة
 

 له عورت وسط العجاجة بادية

  يكف بها عنه على سنانه
 

 و يضحك منها فى الخالء معاوية

و عمار در روزى كه او را شهيد كردند گفت: انا  «1» 2ا دارامير المؤمنين در حق او گفت: كان الحق يدور مع عمار حيثم

مقتول فى يوم هذا گفت من امروز مقتولم و و وداع اصحاب كرد و وصيتهاى تمام كرد و در روز قتل او را هفتاد و چهار 

 سال بود.

ه و ما هى بأثوابهن و ال ثالث مرات و هى رابع چون رايت معاويه بديد گفت: ان هذه الرايات قاتلناها مع رسول اللّه 

 .«2»  3ثقالهن الّا و انى مقتول فى يوم هذا فألحقهم باالولين

                                                 
1
 .112/ 3ثم فتوح ابن أع.  
2
 .157/ 3فتوح ابن اعثم .  
3
 156/ 3فتوح ابن اعثم .  
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ها با  ها قتال كرديم ما به آن نزد رسول خدا سه كرت و اين كرت چهارم است و نيست اين علم گفت بدرستى كه اين علم

ايشان را ملحق ساخت به كفارى كه  ثواب خود و رختهاى خود مگر آنكه من مقتول خواهم شد در اين روز پس عمار

 اول با پيغمبر قتال كرده بودند.

  قصه قیس بن سعد بن عباده

 پيامبربودى روزى  سعد آن بود كه انصار او را بر ابو بكر تفضيل نهادند و مقدم كردند اما قيس از عمال رسول اللّه 

، «3»1  گفت: اللهم اجعل بركاتك على آل سعد بن عباده رپيامباو را با ابو رعال براى صدقه بيرون كرده به طايف فرستاد 

 خدايا بگردان بركات خود را بر آل سعد بن عباده.

قيس گفت: نحن بين يدى اعالم، جبرئيل عن يمينها، و عن يسارها ميكائيل، و انتم بين يدى اعالم، عن يمينها ابو جهل و 

علمهائيم كه جبرئيل از دست راست اوست و از دست چپ او . يعنى گفت اينك ما در پيش «4»  2عن يسارها ابو لهب

ميكائيل و شما در پيش علمهائيد كه در دست راست او ابو جهل بود و در دست چپ او ابو لهب. اصحاب على چنين 

 بزرگان بودند.

 و امير المؤمنين معاويه را لعين خوانده در اين قصيده.

 ما كان يرضى احمد لو خبرا
 

 ه البتراان تعدلوا وصيت

 شانى النبى و لعين آخر
 

 كالهما فى جنده قد عسكرا

 قد باع هذا دينه و افتخرا
 

 من ذى و ذى بيعة قد خسرا

( كه در شأن عاص بن وائل نزول كرد و آل او 3)كوثر  إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اشارت است به لفظ ابتر به قوله تعالى:

 است. عمرو عاص و لعين آخر معاويه

. خدايا من شعر «1» 3 گفت: اللهم ال احسن الشعر، فالعنه بكل بيت لعنة پيامبرگفت به هفتاد بيت،  پيامبرعمرو عاص هجو 

 دانم پس لعنت كن او را به هر بيتى لعنتى. بشر بن معتمر گويد: نيكو نمى

 تبرأ من عمرو و من معاوية
 

 و من بغاة فى الزمان غالية

إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا  پرست است كما قال تعالى: پرست باشد و ثانيا از بت معاويه بود و عمرو عاص بت اول تبرى از بت

 پرستيد به غير از خداى. ( ما بيزاريم از شما و از آنچه شما مى4)ممتحنه   تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

                                                 
1
 به نقل سيره حلبى و ... با اندكى اختالف 118/ 2الغدير .  
2
 .516/ 32و بحار االنوار  265/ 8شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 174/ 2ر و الغدي 51/ 3و صراط المستقيم  372/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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خواهم كه با او سخنى بگويم چون على در مقابل  ى كجاست مىصاحب فتوح گويد مردى بيرون آمد به صفين و گفت عل

او ايستاد گفت يا ابا الحسن تو را فضايل بسيار است تو به زمين عراق رو ما به زمين شام رويم و آن چه حكم خدا باشد 

 كند.

ت، و انى الصابر گفت: ان مقالتك هذه شفقة على الناس، و لكن اللّه يأبى أن يعصى فى ارضه و اولياؤه مسكو على 

على السيوف و ال اصبر على االغالل. يعنى بدرستى كه اين سخن تو شفقت است بر مردم اما خداى تعالى ابا كرد از آن 

كه عاصى شوند از وى در زمين او و دوستان او ساكت باشند و بدرستى كه مرا صبر است بر شمشيرها و صبر ندارم بر 

 .«2» 1 «انا للّه و انا اليه راجعون»ت غلهاى آتشين، شامى بازگرديد و گف

.  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِيلَ و دليل بر اين كه حق تعالى اهل كتاب را لعنت كرد به ترك امر معروف حيث قال:

ناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما وَ كانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا ال يَتَ  لعنت كرده شدند آنان كه كافر شدند از بنى اسرائيل الى قوله

 كردند. كردند چه بد كه مى كردند از منكرى كه مى ( بودند كه نهى نمى82 -83)مائده   كانُوا يَفْعَلُونَ

و در حاويه آمد كه چون ترك على از محاربه معاويه كفر است و جايز نيست پس چگونه باشد حال كسانى كه مرتكب 

 اين خطيه شوند.

النفاق، و حثوا النار، و يا حطب جهنم  محمد حنفيه گويد با معاويه و قوم او اشارت كردم و خطاب با ايشان: حثوا يا ذرية

عن االسل الناقد، و النجم الثاقب و القمر الباهر و صراط المستقيم تذرون، ويلكم بأى عقبة تسيمون، و أى واد تقتحمون، 

. بدويد اى ذريه اهل نفاق و شتاب كنيد به «1» 2 ف تعلمون ثم كال سوف تعلمونوصنو رسول اللّه يستهزءون، كال سو

كنيد ستاره درخشنده و ماه تابان و راه راست خدا را واى بر شما  آتش دوزخ و اى هيزم جهنم از درخت خاردار ترك مى

كنيد حقا كه  رسول خدا استهزاء مى به كدام سراپاى برآئيد و به كدام فرو فرو رويد و حال آنكه شما با برادر پدر مادرى

 زود باشد كه بدانيد باز زود باشد كه بدانيد.

كرد تا با او سخن گويد ابتداء كرد و گفت: أشهد أن ال اله اال اللّه. عمار گفت: أسكت  «2»3  عمرو عاص از عمار استيمان

لية و قل قول من كان فى االسالم ذنبا و فى فلست من أهل الشهادة، فقد تركتها على عهد رسول اللّه و اخطب خطبة الجاه

. يعنى گفت كه بس كن كه نيستى تو از اهل شهادت كه به تحقيق ترك كردى آن را در عهد رسول «3» 4الكفر رأسا

 خداى و خطبه بخوان خطبه جاهليت را و بگو قول آن را كه در اسالم ذنب باشد و در كفر سر.

                                                 
1
 .154/ 3فتوح ابن اعثم .  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
3
 استيمان: طلب منت كردن.  
4
 .221/ 8و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  72/ 3فتوح ابن اعثم .  
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 است كه عمرو عاص منافق بود و ما را اقتدا با اصحاب كبار از واجبات است. و اين كالم از عمار ياسر دليل واضح

  فصل ششم فى اقرار اهل البغى ببغیهم

داد يزيد لعين بر آن انكار كرد، معاويه گفت: يا بنى الحق و اللّه حقهم فال  چون معاويه سه هزار درهم به امام حسن 

 شويم ركوب ايشان را. اللّه كه حق ايشان است پس ما رديف نمى . اى پسرك من حق و«4» 1 نرد فهم على ركوبهم

 .«6» 3 بزد گفت: عقوبة عجلت لما انى دفعت عليا من حقه «5»  2چون معاويه را باد لقوه

يعنى عقوبتى است كه تعجيل كرد چون على را از حق خود دفع كردم، و با يزيد گفت: انى دفعت عليا عن حقه و حملت  

 . بدرستى كه على را از حق او دفع كردم و بار آن بر دوش خود نهادم.«1»4  ىالوزر على ظهر

خواند بيامد و گفت: ان معاوية  اى بود اموى از او حال على پرسيد در آن روز كه معاويه او را مى عمرو عاص را همسايه

للّه، فانه أخوه و وزيره و وصيه و يدعونى الى أمر عظيم، فانه يدعونى الى قتال على، و من حاربه فكأنما حارب رسول ا

 .«2»5 أحق الناس بالخالفة، و فى قتاله هالك الدين، و ال عوض من ذلك و لو كانت الدنيا كلها

خواند مرا به سوى قتل على و هر كه حرب كرد با  خواند مرا به كار بزرگى چه بدرستى كه او مى بدرستى كه معاويه مى

رسول خداى كه على برادر اوست و وزير او و وصى او سزاوارترين مردم به خالفت او پس چنان است كه حرب كرده با 

و در قتال اوست هالك دين و هيچ عوضى نيست از آن اگر چه همه دنيا باشد، معاويه با او نوشت كه نصرت من كن به 

 خون عثمان.

الضاللة معك، و اعانتى اياك على الباطل، و جواب داد كه: فاما دعوتى اليه من خلع ربقة االسالم من عنقى، و التهور فى 

اختراط السيف على وجه على عليهما السّالم و هو اخو رسول اللّه، و منجز وعده و وصيه و وارثه، و قاضى دينه و زوج 

 .«3» 6ابنته سيدة نساء العالمين، و أبو السبطين سيدى شباب أهل الجنة

و برگرفتن رشته اسالم است از گردن من و دليرى نمودن است در گمراهى اما خواندن تو مرا به سوى او از اخالص دادن 

و حال آنكه او برادر رسول خداست و  با تو و يارى دادن من تو را بر باطل است و كشيدن شمشير بر روى على 

دو سبط كه  وفاكننده وعده او وصى او و وارث او و گذارنده دين او و شوهر دختر او كه سيده زنان عالم است و پدر

 اند. پس ذكر طير مشوى و ذكر غدير خم بكرد. سيدان جوانان اهل بهشت

                                                 
1
 با اندكى اختالف 212/ 16شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 شود، فرهنگ عميد و لب و دهان يا فك به طرفى كج مى شود لقوه: مرضى كه در چهره انسان پيدا مى.  
3
 .173/ 1خوارزمى  و مقتل الحسين  394/ 3فتوح ابن اعثم .  
4
 سند اين مطلب بدست نيامد.  
5
 .سند اين مطلب بدست نيامد.  
6
 سند اين مطلب بدست نيامد..  
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. يعنى على «4»1  روز بنو نضير: على امام البررة، و قاتل الفجرة، منصور من نصره، و مخذول من خذله  پيامبرو گفت 

ى كه او را خوار گرداند، و نصرت او كند و مخذول است كس  امام نيكان است و كشنده فاجران منصور است كسى كه

 آيات بسيار كه در شأن او نازل شده بود ياد كرد لكن چون منشور مصر بديد آن جمله فراموش كرد.

پسر او عبد اللّه غالم او وردان او را وعظ گفتند وعظ و نصيحت قبول نكرد وردان گفت: يا موالى ان مع على اآلخرة و 

ال آخرة له و ال لمن معه، و اآلخرة تبقى لك و الدنيا ال يبقى لك، فاختر أيهما شئت. اى ال دنيا معه، و مع معاوية الدنيا و 

موالى من بدرستى كه آخرت با على است و دنيا نيست با او و با معاويه است دنيا و آخرت با او نيست و نه با كسى كه 

زين از اين دو هر كدام را كه خواهى. عمرو با اوست و آخرت باقى است مر تو را و دنيا باقى نماند مر تو را پس برگ

 .«1»2  عاص گفت: قاتل اللّه وردانا و فطنته، لقد أصاب الذي فى قلبه

 وردان گفت:

  اما على فدين ليس يشركه
 

  دنيا و ذاك دين سلطان

 فاخترت من طمعى دنيا على بصر
 

  و ما معى بالذى اخترت برهان

  انى ال عرف ما فيها و ابصره
 

  ايضا لما اهواه الولدانو فى 

  لكن نفسى لحب العيش فى شرب
 

  و ليس يرضى بذل النفس انسان

. اين راه دنيا است و «2» 3و چون به مفرق الطريقين رسيدند غالم گفت: يا موالى هذا طريق الدنيا، و هذا طريق اآلخرة

 مرو عاص نوشت.اين راه آخرت و التفات بدان نكرد، و در صفين امير المؤمنين به ع

  ال صبحن العاص ابن العاص
 

  سبعين الفا عاقد النواصى

  مستقبحين خلق الدالص
 

  قد جنبوا الخيل مع القالص

  اسا و قيل حين الت مناص
  

 اجابه عمر

  و ما انا بالعاص و ال ابن العاص
 

  بل مشعر من غالب مصاص

  خوفتنى بالس المدالص
 

  و قاعدى الخيل مع القالص

  اهون بقوم فى الوغى نكاس
 

  اذا رأونا ننقضى النواصى

                                                 
1
 .176/ 2 مناقب خوارزمى و كشف الغمة اربلى بنا به نقل موسوعه امام على .  
2
 .167/ 2و الغدير  521/ 2فتوح ابن اعثم .  
3
 .552/ 2غالم با عمرو عاص نيامد بلكه عمرو عاص بعد از مشورت به او گفت برو. فتوح ابن اعثم .  
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 كرد از ترس شمشير. قول اين، و فعل آن كه عورت برهنه مى

و انا اخترنا النار »ها نهاديم براى دنياى تو  در فتوح آمد كه نعمان بن جبله با معاويه گفت ما روى به شمشيرها و نيزه

گفت: انا  كرد و مى رديم آتش را براى محبت تو براى طلب دنيا پس حرب مىو ما اختيار ك« على هواك طلبا للدنيا

. بدرستى كه ما زود باشد كه قتال كنيم از براى غوطه مال دنيا چه محروم «1» 1سنقاتل عن الغوطة اذ حرمنا من الجنة

 شديم از بهشت.

عى ديگر نهادند اختيار دنيا بود نه مصنف اين كتاب گويد اول نيز صحابه بعضى آنچه ترك على كردند و روى به جم

كه دنيا را از آن غوطه خواندند كه  . گفت باقر «2»2 : انما سميت غوطة الن آدم يغوط بهابهشت، و قال الباقر 

 زند. آدم در ان غوطه مى

 بينى. روزى عمرو عاص با پسر خود عبد اللّه گفت: هل ترى عليا. يعنى على را مى

رسول اللّه، فتنفس الصعداء، و قال: يا بنى ليس هذا بذات السالسل و ال بكذا و كذا، يا ليتنى گفت: ذاك على على فرس 

كنت عن هذا المجلس بعد المشرقين. گفت اينك على بر اسب رسول خداى سوار است پس عمرو عاص نفس سرد بكشيد 

دور بودمى از اين مجلس از مشرق چون تنفس باكان و گفت اى پسر اين نه ذات السالسل است و نه اين و آن كاشكى 

 دارد تو را گفت دوستى دنيا. . چه بازمى«3»3 تا مغرب. پسر گفت: و ما يمنعك، قال حب الدنيا

داود بكرى گويد با عتبة بن ابى سفيان بودم كه رايات على و اهل بيت او عليهم الساّلم بديد و گفت: هذه رايات النبى، 

كنم مردى او را تعيير كرد. عتبه گفت: كانك لست من  دى من با اين قوم حرب نمىكه بدين رايات با مشركان حرب كر

 اى نيست. . پندارم كه تو را از اسالم هيچ بهره«4» 4ء االسالم فى شی

او را گفت: فألدخلنك النار يا بن آكلة االكباد. به تحقيق  و در فتوح آمد كه مردى از على مبارزت خواست على 

را اى پسر زن جگرخوار به آتش جهنم آن لعين گفت اين ساعت بدانى كه از ما كدام به دوزخ رود،  كه داخل سازم تو

 آن لعين را به نيزه برگرفت و بر هوا بداشت آن لعين در هوا آواز داد كه يا امير المؤمنين: لقد رايت نار جهنم، على 

 دم از جمله پشيمانان.. هرآينه ديدم آتش جهنم را پس گردي«1» 5 فاصبحت من النادمين

                                                 
1
 .206/ 2الغدير .  
2
 سند اين روايت پيدا نشد..  
3
 سند اين مطلب يافت نشد..  
4
 سند اين مطلب بدست نيامد..  
5
 . اين داستان مربوط به دو نفر است.112/ 3ن اعثم فتوح اب.  
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رحلت كرد او را هشتاد هزار دينار  پيامبرصدر االئمه الماوراء النهرى گويد كه على گفت من قاضى دين رسولم چون 

و هذا »كردم تا بعد از فوت من ادا كند  قرض بود به استعانت خدا جمله ادا كردم مگر اندكى كه وصيت به حسن 

 «.ينىمعنى قول رسول اللّه على قاضى د

 فصل هفتم جلى وسط در چیزهائى که معاویه بدعت نهاد

. لعنت خداى بر كسى كه منار زمين را تغيير داد، حاكم مفسر گفت: «2» 1 ورد فى الحديث لعن اللّه من غير منار االرض

 يعنى به منار االرض احكام الشرع.

لس فقه و درس خويشتن كه اول كسى كه قائد ابو يوسف بن ابراهيم بن خنيس االنصارى صاحب ابى حنيفه گويد در مج

 فئه باغيه شد معاويه بود.

حكم كرد كه: الولد للفراش الجل زياد، كه ولد از صاحب فراش است تا زياد را با أبو  پيامبراول كسى كه به خالف حكم 

 سفيان نسبت دهد.

و هو حجر بن عدى أخو »د از احصان و اول قاتل كسى كه مؤمن شد و هرگز كافر نشد بعد از اسالم و زنا نكرد بع

 معاويه بود.« طرماح

 معاويه بود.« و هو رأس عمرو بن الحمق االنصارى»و اول كسى كه سر مسلمانى به هديه به او فرستادند 

 و اول كسى كه بر تخت نشست در اسالم چون اكاسره و فراعنه.

 اخذ جزيه. و اول كسى كه با مشركان صلح كرد بى

 فروشى را مزد نهاد. بت بفروخت و بتو اول كسى كه 

 و اول كسى كه پاسبانان بگرفت و اسيران بفروخت از مسلمانان.

 بنشست. پيامبراجازت صحابه به مقام  و اول كسى كه بى

بكشت بدست پسر ارطاة معاويه بود،  و اول كسى كه خالفت را ميراث نهاد و حواله به پسر كرد و پسر قثم بن عباس را

 مالء ابو يوسف است چنانكه در حاويه مكتوب است.اين جمله ا

برآمد  پيامبراما قوله أول من قاد الفئة الباغية. ابن عباس گويد مادر حائط ابو سعيد خدرى بوديد كه حكايت بناى مسجد 

اند و افش حاضر شد و خاك از پشت عمار مى پيامبرگرفت.  گرفتيم الّا عمار كه دو دو برمى گفت ما هر يكى خشتى برمى

 دارند. كرد و گفت اال تحمل كما يحمل اصحابك. چرا تو هم برندارى چنانكه اصحاب تو برمى پاك مى

                                                 
1
 سند اين روايت بدست نيامد..  
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ينفض التراب عنه و يقول و يحك يقتلك الفئة الباغية،  عمار در جواب گفت: اريد االجر من اللّه، فيجعل رسول اللّه 

كرد و  خاك از پشت او دور مى پيامبرخداى خواهم پس  . يعنى مزد از«1» 1تدعوهم الى الجنة و يدعونك الى النار

گفت واى بر تو كه تو را گروهى از اهل بغى و گمراهان بكشند كه تو ايشان را به بهشت خوانى و ايشان تو را به  مى

 آتش.

السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ وَ  (10 -11)واقعه   السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ عمار از آن كسان بود كه:

وَ ال  ( و قوله:112)نحل  ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا ( و قوله:101اآلية )توبه  الْأَنْصارِ

  وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى ( و قوله:52نعام )ا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ

 ( و قال:53)انعام   أَ هؤُالءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ( و قوله فى حكاية:54)انعام  نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

 ( چنانكه مفسران گفتند.32)مطففين   وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُالءِ لَضالُّونَ

و او رابع اربعه بود در اسالم و او بيست و چهارساله بود كه اسالم آورد و اول كسى كه شهيد شد از امت محمد مادر 

. اول كسى كه شهيد شد از امت من زنى «2»2 شهد فى امتى امرأة در حق او گفت: اول من  پيامبراو بود سميّه نام 

اند از مردان و زنان كه  ( مگر آنكه مستضعف100)نساء  إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ بود و مقصود سميه بود و:

 مادر عمار بود و ياسر پدر او و سميه مادر او.

ى كه كمتر نبود از ابو جهل و مادر و پدرش نيز شهيد شد به دست ابو جهل و سبب آن و عمار شهيد شد به دست كافر

آمدند چون حال چنين بود مشركان راهها  مكه و به مدينه مى گريختند از به مدينه آمد مردم مى  پيامبربود كه چون 

گشت و الّا او را  و به مكه بازمى داد را دشنام مى پيامبرزدندى تا  بگرفتند و رصد بنشاندند هر كه را گرفتندى مى

كشتند اتفاقا عمار با پدر و مادر متوجه مدينه شدند و ابو جهل ايشان را بگرفت و گفت بر محمد لعنت كنيد قبول  مى

 زدند ايشان شهادت اختيار كردند و قول ايشان قبول نكردند. نكردند هر دو را برهنه كردند و مى

ه چون روح از بدن من مفارقت كند روى من به جانب قبله كن، ياسر و سميه را ك ياسر گفت: الهى به حق محمد 

ريسمان در گردان كردند و بياويختند حق تعالى مالئكه بفرستاد تا روز هر دو را بعد از مفارقت روح از بدن به جانب 

 را از اين حال خبر داد. قبله كردند، و حق تعالى محمد 

                                                 
1
 .22و  15/ 33بحار االنوار .  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد..  
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عمار را گفت محمد را لعنت كن و اال با تو چنان كنم كه با پدر و مادر تو كردم. عمار  بعد از شهادت ايشان ابو جهل

گفتند بگفت و از ايشان خالص شد و راه بيراه اختيار كرد و روى به مدينه نهاد چون به مدينه نزديك شد  آنچه مى

 كرد.با اصحاب خويش استقبال او  پيامبرآيد  را خبر كرد كه عمار مى پيامبرجبرئيل 

اند براى عمار بايد كه صحابه جمله پاى برهنه بيرون روند به استقبال عمار  گفت مالئكه پرها در زمين گسترده پيامبرو 

 گفت: پيامبررا بديد در گريه افتاد.  پيامبرچون عمار 

 گفت: پيامبرما بك يا عمار، چه افتاد تو را يا عمار. گفت يا رسول اللّه از تو دورى جستم، 

. اگر ايشان «1» 1 فرمود: ان عادوا فعد أنت پيامبرقلبك مطمئنا بااليمان دل تو را يافتم آرام گرفته به ايمان. باز  وجدت

 اعاده كنند تو نيز اعاده كن.

هر كه كافر شد به خداى بعد از ايمان  (10)نحل   مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ و آية:

مگر آنكه به اكراه او را بر آن داشته باشند و حال آنكه دل او همچنان آرام گرفته باشد به ايمان در شأن او نازل شد، 

 هيچ صحابه را اين فضيلت نبود كه او و ابوين او همه شهيد شدند.

ت تا چند سخنان موحش در مقابل ابو جهل گفت كه ابو جهل در كرد و او طاقت نداش گويند سميّه را ابو جهل عقوبت مى

 خشم شد و سنانى در شكم او زد و در حال جان بداد.

زحمت بودند چون روز هودج  و گويند كه در مكه هر كسى را حامى بود مجيرى اال عمار و ياسر را الجرم دائما در

 خواند. كشيد و بسوى شتر دويد و اين رجز مى چنانكه در فتوح آمد مردم غلبه بر هودج كردند عمار شمشير

 انى لعمار و شيخى ياسر
 

 صاح كالنا مؤمن مهاجر

 انى ال صبحت فيه حاقر
 

 ال تبتلى بعد الممات عامر

 انى الى خيرى و ضيرى صابر
 

 و مالك حرما ليس فيها عاذر

 طلحة فينا و الزبير غادر
 

 و الحق فى كف على ظاهر

گفت: خلط االيمان بعمار ما بين  پيامبرابو جهل به صحابه رسيد گفتند يا رسول اللّه عمار كافر شد. چون حال عمار با 

. مخلوط شد «1»2 قرنه و بين قدمه، و خلط بلحمه و دمه يدور مع الحق حيث دار فليس ينبغى للنار ان تأكل منه شيئا

گردد پس سزاوار  گردد با حق هركجا مى او و خون او مىايمان به عمار از سر او تا قدم او و مخلوط شد ايمان به گوشت 

 نباشد آتش را كه بخورد از او چيزى.

                                                 
1
 .42/ 9و الغدير  286/ 10شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 .365/ 10و  42/ 9الغدير .  
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آمد و صياح و  چون روز صفين شد حربى واقع شد و آواز كوس و بوق و طبل و آوازهاى شمشير و صالحها بهم مى

كرد كه هيچ جوانى  برد و حربى مى ها مى شد. عمار حمله مردان شيهه اسبان به حدى رسيد كه زهره مردم تنگ دل آب مى

 نكرد و آن روز او را عمر هفتاد و چهار سال بود مگر آن كه او شجاع شجاعان بود در آن ميان دستها برداشت و گفت:

اللهم انك تعلم انى لو كنت اعلم ان رضاك فى وضع سيفى على بطنى حتى تخرج الى ظهرى لفعلت، و انى ال اعلم شيئا 

دانستم كه رضاى تو در آن است كه  دانى كه اگر من مى . خدايا بدرستى كه تو مى«2»1 د هؤالءهو خير لك من جها

دانم چيزى را كه بهتر  شمشير خود بر شكم خود نهم كه از پشت من بيرون آيد هرآينه بكردمى و بدرستى كه من نمى

 باشد به نزد تو از جهاد با اين گروه.

ويه است آن رايت است كه پدر او و او در ميان مشركان در بدر و حنين و احد پس گفت اى مردم اين رايت كه با معا

داشتند و امروز نوبت چهارم است و مرا امروز بكشند و چون كشته شوم مرا با جامه و لباس در   پيامبردر مقابل 

  گفت: انا اول من يختصم يومگور كنيد و زنهار بايد كه مدد امير المؤمنين كنيد كه فرداى قيامت شيعه او رستگارند پس 

. اول كسى كه مخاصمه كند در روز قيامت پيش خداى تعالى «1»2  القيمة بين يدى اللّه تعالى، و فى رواية فانى مخاصم

 خواند. من باشم، و معاويه در پيش آمد و عمار رجز مى

  نحن ضربناكم على تنزيله
 

  فاليوم نضربكم على تأويله

  قيلهضربا يزيل الهام عن م
 

  و يذهل الخليل عن خليله

. اى اهل شام اگر بگريزانيد «2» 3 پس آواز دادى اهل شام: ان هزمتمونا كل الهزيمة فانا على الحق، و انتم على الباطل

شما ما را هزيمت تمام پس ما برحقيم و شما بر باطل و عمار دائما به روزه بودى و همه شب نماز كردى بدين سبب 

 بود. ضعيف شده

ابن جوى حمله برد با سواران بسيار بر عمار و طعنها بر او زدند عمار يكه نتوانست به خدمت امير المؤمنين آمد و سر و 

آلود شده بود آب خواست اتفاقا آب حاضر نبود شير و خرما حاضر كردند بازخورد مگر از جراحت  محاسن او جمله خاك

 د.لعين بن جوى كه بر او زده بود بيرون آم

مرا خبر كرد كه آن روز كه مرا بكشند بر سر من خطمى بپاشند و شير و خرما  پيامبرو گويند كه سه بار گفت: اللّه اكبر، 

، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. بعضى از ايشان است كه «3»1  را خورده باشم و گفت: اشهد ان ال اله اال اللّه

 برند، و جان به حق تسليم كرد. اجل مى اند كه انتظار گذشته اجل او و بعضى
                                                 

1
 .167/ 5ج البالغه ابن ابى الحديد و شرح نه 155/ 3فتوح ابن اعثم .  
2
 156/ 3فتوح ابن اعثم .  
3
 .156/ 3فتوح ابن اعثم .  
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امير المؤمنين رسيد و عمار را كشته يافت در ميان خاك و خون غلطان گفت: انا للّه و انا اليه راجعون، ان امرا لم يدخل 

. جمهور علماء بر آنند كه عمار در معركه كشته شده، امير «4» 2ء عليه مصيبة من قتل عمار فما هو من االسالم فى شى

 المؤمنين فرمود در حال قتل عمار.

 ايا موتكم هذا التفرق عنوة
 

  فلست تبقى للخليل خليل

  اراك بصيرا بالذين احبهم
 

  كانك تمضى نحوهم بدليل

مصنف اين كتاب گويد كه اين جمله آيات و اخبار از كتب مخالفان است و هر چه در حق عمار بود و اضعاف آن در حق 

 الم است و بنى هاشم و ابو ذر غفارى بود وصحابه با ايشان هر چه مقدور شد كردند و هيچ ابقاء نكردند.فاطمه عليها السّ

عمار را كشته ديد گفت: رحم اللّه عمارا يوم قتل، رحم اللّه عمارا يوم يبعث، رحم اللّه  مأمونى گويد چون على 

ثلثا اال كان رابعا و ال اربع اال كان  من اصحاب النبى  عمارا يوم يسئل، فو اللّه لقد رأيت عمار بن ياسر و ما يذكر

خامسا، ثم قال ان عمارا وجبت له الجنة، فلقد قيل له مع الحق و الحق معه كان الحق يدور معه حيث ما دار، فقاتل عمار 

مار را روزى . رحمت كناد خداى عمار را روزى كه كشته شد رحمت كناد خداى ع«1» 3فى النار و سالب عمار فى النار

كه برانگيخته شد رحمت كناد خداى عمار را روزى كه سؤال شود قسم به خدا هرآينه ديدم عمار بن ياسر را چنان كه 

است سه كس مگر آنكه او چهارم باشد و نه چهار كس مگر آنكه او پنجم باشد بازگفت  مذكور از اصحاب پيغمبر 

گردد با او حق  فته شده در حق او كه با حق است و حق با اوست مىبدرستى كه عمار را واجب شد بهشت پس هرآينه گ

گردد پس كشنده عمار در آتش باشد و غارف كننده عمار در آتش پس در پيش آمد و نماز بر عمار كرد  هركجا كه مى

 با جمله صحابه و بر آن وجه كه وصيت كرده بوده به خاك دفن كردند او را، حجاج بن عربة انصارى گويد:

  ليوم لعظم الهم ارقنىل
 

 و هاج حربى ابو اليقطان عمار

  اهوى له ابن جوى فى فوارسه
 

 من السلون فى اهيجاء اعصار

 فاختل صدر ابى اليقطان مفترضا
 

 بالرمح قد وجبت فيه له النار

  كانت عالمة بغى القوم مقتله
 

 ما فيه شك و ال ما فيه انكار

 قال النبى ليقتلك شر ذمة
 

 مهم بالبغى فجارسبط لحو

                                                                                                                                                                      
1
 بدون ذكر خطمى و خرما. 20، 10/ 33و بحار  156/ 3فتوح ابن اعثم .  
2
 .20/ 33و بحار  157/ 3فتوح ابن اعثم .  
3
 .157/ 3فتوح ابن اعثم .  
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لشكر شام از حرب بازايستادند چون بشنيدند كه « سيقتلك الباغية لعمار»و در جمله شام و عراق مشهور است حديث 

تا باشد كه معاويه از آن حرب « قتل عمار»عمار كشته شد عمرو عاص پيش معاويه آمد از براى تنبيه او و گفت 

او  د. معاويه گفت: انما قتل الذي جاء به. او را كسى كشته كه آورده اگر على را بياد آور پيامبربازايستد و حديث 

 كشتيم. را نياوردى ما نمى

عبد اللّه بن عمرو عاص بر در خيمه ايستاده بود و آواز برآورد و گفت: فحمزة بن عبد المطلب يوم احد ما قتله الوحشى، 

روز احد وحشى نكشته بلكه پيغمبر كشته. معاويه گفت: نح هذا  و انما قتله النبى. پس حمزة بن عبد المطلب را در

 گويد داند كه چه مى كننده را از ما كه نمى الموسوس عنا فال يدرى ما يقول. دور كن اين وسوسه

، بگير يراق دوزخ را كه آتش مر «1» 1عمرو عاص با پسر خود گفت برو و با كشنده عمار بگو: خذ الحرب و لك النار

كنيم به آخر چنانكه بود عمرو  عنى رخت دوزخ بربند. خلق گفتند چون ما را دوزخ خواهد بود ما جنگ نمىتو راست ي

 عاص باز ايشان را بسر حرب برد به تأويل و حيله.

خورد عايشه گفت بنى اسرائيل را صيد شنبه  خورد و مرق آن مى كس گوشت نمى گويند كه از عايشه پرسيدند كه فالن

كردند. روز يكشنبه صيد  كندند و ماهى در آنجا جمع مى شنبه ماهى در دريا بسيار شدى گودها مىمانع شدند چون 

نمودند و گفتند خداى تعالى در شنبه منع صيد كرد نه روز يكشنبه حال مرق و صيد همچنان است تا حق تعالى ايشان  مى

داخته به دوزخ رسيدند چنانكه مأمونى در كتاب ساله و بت در گردن ان را مسخ كرده بود باد لقوه بزد و مست خمر هفت

 حاويه ايراد كرد به اسانيد صحيح.

 و بشير بن معتمر امام معتزله در حبس هارون الرشيد چهل هزار بيت گفت.

 تبرا من عمرو و من معاوية
 

 و من بغاة فى الزمان غالية

يعنى بر « خير من فى االرض»ز موت خاصه باغى كه بر مأمونى گويد كه بر بغاة نماز نتوان كردن بعد از قتل يا بعد ا

پس نظر بر اين معاويه كافر مرده باشد و « و هو على بن ابى طالب»بهترين هر كه در روز زمين است خروج كند 

 سزاوار نبود كه بر او نماز كنند.

روز خروج كردند آن قوم با قرب مصنف اين كتاب گويد كه آن طائفه كه پيش از معاويه بودند باغيان على بودند در آن 

و معرفت خاص و عام و منقبت و فضيلت على را انكار ممكن نبود و صالح نبود خروج ايشان   پيامبرعهد از موت 

مگر تأويل و حيله بود چنان كه تأويل معاويه و استعذار از قتل عمار و اگر مقدور شدى در كربال و روز جمل و روز 

بلكه اين جمله ثمره آن بود زيرا كه آن سه روز درخت عداوت اهل بيت در دلها نشاندند به صفين جمله آن روز بودى 

                                                 
1
 .157/ 3فتوح ابن اعثم .  
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الحمد اللّه الذي »بريد هند  ترغيب و ترهيب بعد از ايشان ميوه برآورد چنانكه ميوه از درخت بچينند سرهاى اهل بيت مى

 يشان نگردانيد.شكر و سپاس مر خداى را كه ما را از تابعان ا« لم يجعلنا من تابعيهم

اما قول ابى يوسف: معاوية اول من اخذ الخالفة بالسيف، خالفت ديگران نيز چنين بود زيرا كه خالفت يا بنص است 

ال يَنالُ عَهْدِي  چنانكه مذهب شيعه است يا به اتفاق است چنانكه مخالف گويد به سيف و ظلم البته نباشد كما قال تعالى:

 .(118)بقره   الظَّالِمِينَ

نگفتى و عمر بشورى نينداختى « اقيلونى»مصنف گويد كه خالفت ابو بكر و عمر به اتفاق بود به نص نبود و الّا ابو بكر 

تنها كافى بودى كه  هيچ كشته نشدى و اما اتفاق هم نبود و اگر هيچ كس نبودى الّا بنى هاشم يا على  و عثمان بى

زد هم به  باب و كالم اوالد او و جمله بنى هاشم در دست طوائف موج مى داشتند و كالم على در اين ايشان به ظلم مى

 نظم و هم به نثر.

ء، اوست اول كسى كه غنيمت جهت خود گرفت و اين به خالف حكم خدا بود حيث  و اما قوله: هو اول من استأثر بالفی

( آنچه خداى به 7)حشر   وَ الْمَساكِينِ  وَ الْيَتامى  وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىفَلِلَّهِ   رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى قال:

غنيمت بداد بر رسول خود از اهل قرى پس آن خاصه از خدا است و از رسول او از خداوند قرابت و نزديكى رسول و 

 يتيمان و مسكينان ايشان.

ث بود كه طعنه او بر معاويه وارد بود عجب كه چون به صورت فدك را ميرا پيامبرمصنف گويد: كه به زعم ابو يوسف 

به حجت آورد و حق فاطمه بازگيرد و دفع ده آيه از « نحن معاشر االنبياء ال نرث و ال نورث»و فاطمه بحث رود حديث 

نيز همچنين كردند قرآن كند و چون با معاويه خصومت كند اثبات ميراث كند با آنكه معاويه اقتدا به اصحاب كرد ايشان 

 تر پس پيش ما هيچ فرقى نيست ميان معاويه و ديگران. بلكه شنيع

گفت: من  پيامبرو اما قوله: هو اول من قضى بخالف رسول اللّه، چنانكه ابو سفيان دعوى كرد كه زياد فرزند وى است. 

اش است و زانى را سنگ، معاويه فرزند از صاحب فر «1» 1نكاح او من سفاح، و گفت: الولد للفراش و للعاهر الحجر

( چون او 26)نور   الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ را باطل گردانيد و زياد حرامزاده را بر پدر خود بست صدق اللّه: پيامبرحكم 

راضى نشد كافر شد به   پيامبرچون به حكم « كل طائر يطير مع شكله»حرامزاده بود مثلش به برادر حرامزاده بود 

( هر كه حكم نكند به آنچه خدا فرستاده پس آنان 48)مائده   مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ آية:

 كافرانند.

                                                 
1
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نتوانستند گفتن اين حال با عايشه  پيامبرزياد خواست كه مردم او را زياد بن ابى سفيان گويند مردم حقيقة به خالف حكم 

 گفت او را زياد بن ابى نام كنند و بدين نام مشهور شد.بازگفتند 

حكم خدا بود.  پيامبرمروان را از شهر براند و حكم   پيامبرمصنف گويد: تصديق رسول اللّه عام است در ساير صور. 

عُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْ ابو ذر را بخود نزديك گردانيد به موجب حكم خدا:  پيامبرعثمان بازخواند 

خواهند  گاه و مى خوانند پروردگارشان را در بامداد و شبان ( و مرانيد آنان را كه مى52اآلية )انعام   الْعَشِیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

 رضاى او را، عثمان او را براند.

قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ  دك به فاطمه داد ابو بكر بازستد، حق تعالى گفت:ف پيامبر، و  حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى را گفت: پيامبرحق تعالى 

( عداوت عمر على را اظهر من الشمس است حاصل كه ايشان جمله چنين 22)شورى   عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

بكفر و نفاق و استحقاق لعنت او بسيار كسان در نمايند  كنند و استدالل مى بندند و احتجاج مى بودند هر چه بر معاويه مى

 اند. اين عالم با او شريك

را  و اما قوله: و اول من قتل مسلما لم يكفر بعد االسالم، و ال زان بعد االحصان. مأمونى گويد معاويه امام حسن 

 زهر داد و بكشت و گفت: ذلك معروف.

ه زد و محسن را در شكم او بكشت. معاويه چون از اهل كوفه مصنف گويد: اصحاب ما گويند كه عمر در بر شكم فاطم

را در كوفه خليفه گردانيد، گويند مغيره آنجا متوفى شد زياد كه والى بصره بود  پيامبربيعت بستد مغيره دشمن خاندان 

 ن زنا نكرده بكشتند.كوفه را نيز به او داد و حجر بن عدى را كه شيعه بود و بعد از اسالم او را كفر نبود و بعد از احصا

و كوفه را به آن روز چهار حاكم بود، ربعى از آن ابو برده بود، مذحج و اسيد و عمر بن حريث مخزومى بر يمامه بود و 

خالد بن عرفط العذرى بر تميم و همدان و قيس بن وليد مخزومى بر كنده و ربيعه زياد خواست كه حجر بن عدى را 

 ا جمله گواهى دادند كه بر معاويه عاصى شد.بكشد اين رؤسا را حاضر كرد ت

ابو بردة بن ابى موسى االشعرى محضرى نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما اشهد عليه ابو بردة للّه رب العالمين، 

الى  اشهد ان حجر بن عدى قلع الطاعة و فارق الجماعة و لعن الخليفة و دعا الى الكرب و الغيبة، و اجمع الجموع يدعوهم

 .«1» 1امير المؤمنين معاوية بن ابى سفيان كفرا صريحا  نكث البيعة، و خلع

اين است آنچه شهادت داد بر آن ابو برده براى پروردگار عالميان شهادت داد كه حجر بن عدى طاعت از سر نهاده و از 

خواند ايشان  آورد جمعى را كه مىجماعت مفارقت كرد و خليفه را لعنت كرد و مردم را به آشوب و غيبت بخواند و گرد 

                                                 
1
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را به شكستن بيعت و معزول ساختن امير مؤمنان معاوية بن ابى سفيان از روى كفران صريح. زياد گفت كه اين هر چهار 

 شهادت بر آن محضر ثبت كنند معاويه بدين بهانه حجر را با پانصد نفر از آدمى بكشت.

او را  پيامبردى اليه رأس مسلم، و آن سر عمرو بن الحمق االنصارى بود و و اما قوله يعنى قول ابى يوسف: و اول من اه

ام او را به رسالت به معاويه فرستاد و  ام و بر كسى ظلم نكرده دوست داشتى و عمرو گفت قبل از اسالم هرگز زنا نكرده

ت و پنج درم دارم مرا كفايت هاى مصرى و مال بسيارى به او فرستاد او از معاويه قبول نكرد و گفت بيس معاويه جامه

به هديه يزيد فرستادند و عمرو بن الحمق به پدر فرستادند  بود تا به كوفه رسيدن من، و بعد از او سر امام حسين 

 همچنان بود كه سر يحيى بن زكريا به جبار بنى اسرائيل فرستادند.

كه چون عمر بن خطاب سرير و تاج معاويه بديد بيهقى گويد « على يزيد نصف عذاب اهل الدنيا»قاسم مأمونى گويد كه 

 .«2» 1گفت: هذا كسرى العرب يعنى جبارها

نشانده عمر خطاب بود آنچه گفت اگر از رنج دين گفت چرا  مصنف گويد: كه اگر معاويه كسرى عرب بود و ليكن دست

ه او با على كردى و مال و خزاين او را از آن منع نكرد مگر ترسى داشت كه اگر او را منع كردى وى با او آن كردى ك

 شام از او بازگرفتى و اين نقصان ملك عمر بودى و مقصود ايشان از خالفت دنيادارى بودى نه درد دين.

از تمهيد و تجربه افعال معاويه بود، و مصنف گويد  زين االئمه حسام الدين الحنفى گويد آن چه يزيد كرد با حسين 

نصيحت و اشارت صحابه بود و چون ايشان بر فاطمه و على ظلم كردند و كس مانع نشد  آنچه معاويه كرد از تمهيد و

 مردم دلير شدند.

قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال  و اما قول ابى يوسف: و اول من صالح المشركين من غير جزية به خالف قوله تعالى:

عَنْ يَدٍ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ال يُحَرِّمُونَ

دانند آن چه خدا  آورند به خدا، و نه به روز قيامت و حرام نمى ( قتال كنيد با آنكه ايمان نمى29)توبه   وَ هُمْ صاغِرُونَ

كنند دين حق را از آنان كه كتاب بر ايشان آمده يعنى يهود و نصارى تا اينكه  كرده است و رسول او و دين نمى حرام

 اند، حق تعالى جزيه فرمود يا قتل اما كافر كافر را دوست دارد. جزيه دهند از دست خود و ايشان خوارشدگان

اد فى ثمنها. ركن اسالم روايت كند از مشايخ خود تا صاحب و اما قوله: و اول من باع اصناما تعبدون من دون اللّه ليز

اى پر از بت آنجا بگذاشت پرسيدم كه چه حالت است گفتند  ابى ابل كه او گفت با مسروق ما بسلسله بوديم كه سفينه

 فرستد تا آنجا بفروشند. اى پر از بت است كه معاويه به هند مى سفينه

                                                 
1
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، او يكون آيس من اآلخرة فهو يتمتع «1» 1ان يكون زين له سوء عمله فرآه حسنامسروق گفت: ال يخلوا هذا الرجل من 

بيند يا آنكه نااميد شده از  بالدنيا. خالى از آن نيست كه اين مرد كه زينت يافته براى او عمل بد او پس او را نيكو مى

( دوم صفت 8)فاطر  لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً أَ فَمَنْ زُيِّنَ گيرد از دنيا، و اين صفت مشركان است كه: آخرت پس تمتع مى

( و از اينجا بود كه مرد و صليب در 13)ممتحنه  قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ كافران است:

 گردن داشت.

و محمد بن الحسن در سير الكبير ايراد كرد بدين وجه قاسم مأمونى گويد كه متقدمان و متأخران بدين اتفاق كردند، 

قاسم گويد كه آنچه گويند ابو حنيفه اجازت داد بيع و شراء بتان را اين دروغ است و نواصب بر او افترا كردند چنانكه 

 .قدم قرآن و خلق كفر و اين جمله مذاهب مرجيه و مجبره است و ابو حنيفه از اين برى است پس گفت بدين عبارت

و كان يقول خروج زيد لخروج  .فانه كان يعين زيد بن على على الخروج على بنى امية، و كان شيعيا محبا آلل النبى 

محمد يوم بدر، و بعث اليه جرابا من الورق له على الخروج، فقيل له هال نصرته، قال اخاف ضيعة الودائع هذا كالمه 

 دار آل پيغمبر  لى فرمودى بر خروج بر بنى اميه و بودى شيعى و دوستاو معاونت زيد بن ع  . بدرستى كه«2» 2 باسره

است در روز بدر و بفرستاد جهت او يراق جنگ از ورق آهو براى  گفتى خروج زيد همچون خروج محمد  و مى

اوست خروج پس به او گفتند چرا تو نصرت نكردى او را گفت ترسيدم از ضايع شدن امانتهاى مسلمانان، و اين كالم 

 سراسر.

و اما قول ابى يوسف: اول من اتخذ حرسا فى االسالم. يعنى بگرفت پاسبان در اسالم زيرا كه چون بر مسلمانان ظلم 

 كرد بر طريقت فراعنه و قياصره پاسبان بگرفت. مى

و بنو مروان به خواب ديد: كان بنوا الحكم   پيامبراما قوله: اول من جلس مجلس رسول اللّه بغير رضى من اصحابه. 

جستند چنانكه بوزينه و بعد از آن  . كه بنى الحكم و بنو مروان بر منبر او مى«1»3 ينزون على منبرى كما ينزوا القردة

جَرَةَ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِی أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّ هرگز خنده نكردى تا رحلت فرمودى و منه قوله تعالى: پيامبر

اى كه لعنت كرده شده  اى مگر آزمايش مردم و شجره ( و ما نگردانيديم خوابى را كه ديده62)اسراء   الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ

. صاحب مصابيح روايت كرد كه «2» 4 اذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه گفت: پيامبراست در قرآن يعنى كه بنى اميه، 

 تعالى ايشان را ذليل گردانيد. چون چنان كردند حق

                                                 
1
 .216/ 3وار كتاب االكراه بنا به نقل نفحات االزهار فى خالصة عبقات األن 46/ 24المبسوط فى فقه الحنفية .  
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فرمود: هذا سيريد هذا االمر بعدى. اين مرد زود باشد كه امر را اراده كند بعد از من يعنى  پيامبرمحمود بن لبيد گفت كه 

. پس هر كه دريابد او را كه او اراده اين امر كرده باشد بايد كه «3» 1  معاويه. فمن ادركه منكم و هو يريد فليشق بطنه

. هرگاه ببيند معاويه را كه طلب «4»2  گفت: اذا رأيتم معاوية يطلب الملك فاضربوا عنقه  پيامبركم او را پاره كند ش

 كند پس بزنيد گردن او را. ملك مى

و اما قوله: قتل ابن قثم بن عباس، معاويه بسر بن ارطاة را با سه هزار مرد به حجاز فرستاد در مدينه ابو ايوب انصارى 

بود و هنوز به سر قبر او روند و استسقاء كنند البته خداى  پيامبركه از كبار صحابه   پيامبرخانه و مضيف  صاحب

  پيامبرتعالى باران دهد او را طلب كرد تا بكشد ابو ايوب بگريخت و به كوفه افتاد، بسر لعين شمشير بكشيد و بر منبر 

رده و اال من يك مرد و كودك را زنده نگذاشتمى به بنى سلمه رفت و گفت اگر نه آن است كه معاويه با من عهد ك

 فرستاد كه جابر بن عبد اللّه را آنجا حاضر كنيد و الّا جمله را گردن بزنم.

. برو و بيعت كن و من پسر خود «1» 3جابر به خدمت ام سلمه رفت به استغاثه ام سلمه گفت: هذه بيعة ضاللة يا جابر

 تا برود و بيعت كند و همچنين داماد من. عمر بن ابى سلمه را گفتم

بعد از معاويه يزيد سنت پدر خود معاويه را رواج داد مسلم بن عقبه را به مدينه فرستاد آن لعين به مدينه آمد و در آنجا 

ليكن  پيامبرسه هزار كس از اوالد مهاجر و انصار و پيران صحابه را بكشت و سه هزار غير ايشان را كه اجنبى بودند با 

 از جمله مؤمنان و حفاظ قرآن بودند پس قصد مكه كردند به حرب عبد اللّه زبير.

و گويند كه مسلم بن عقبه در ميان مكه و مدينه به دوزخ رسيد و حصين بن نمير را خليفه خويش كرد آن لعين منجنيق 

ه در مكه تا خبر مرگ يزيد لعين كرد ب اى بيامد و منجنيق را بسوخت و چند روز آنجا حرب مى بر كعبه ساخت صاعقه

 برسيد و ملك او سه سال و هشت ماه بود.

گويند بيست طشت خون و غير آن از حلق آن لعين برآمد و بمرد، و گويند كه آن لعين به مستراح افتاد مست، و گويند 

 .«2» 4«اآلخرةخسر الدنيا و »كه ظاهر است آن موضع، و گويند كه آن لعين به صيد رفته بود در صحرا گم شد 

چون بسر آنجا  در يمن عامل بود از قبل على  «3» 5 و پيش از اين كه بسر روى به يمن نهاد عبد اللّه بن عباس

رسيد عبد اللّه پيش على آمد و طاقت آن لعين نداشت و شخصى را در يمن خليفه خود كرد او پسران خليفه را بكشت و 

                                                 
1
 .472/ 1مالحم ابن طاووس بنا به نقل حديقة الشيعة .  
2
 با اندكى اختالف. 261/ 4شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
3
 .264/ 2شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 بر ذكر نشده است.قبال بيان شد كه در كيفيت مرگ يزيد اختالف اما آنچه مؤلف ذكر كرده در تواريخ معت.  
5
 عامل امير المؤمنين در يمن در زمان هجوم بسر بن ارطاة، عبيد اللّه بن عباس بود..  
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نانى بود كه فرزندان عبد اللّه پيش او بودند. كنانى گفت يا امير ايشان جرمى دو پسر كوچك عبد اللّه را بكشت مردى ك

ندارند مرا بكش و ايشان را رها كن. آن لعين كنانى را بكشت و بعد از قتل او آن لعين اوالد عبد اللّه را از آنجا گرفته 

 كشت. يافت مى روى به شام نهاد هر جا كه شيعه على و محبان اهل بيت عليهم السّالم را مى

خبر به على رسيد جارية بن قدامه را با دو هزار مرد و وهب بن مسعود را با دو هزار مرد بفرستاد تا او را بگيرند و 

داد و ده هزار مرد به قيس بن سعد و  بكشند در نيافتند و او به شام رسيده بود، امير المؤمنين ده هزار مرد به حسين 

ى و فرمود كه عزم شام كنند در آن اثناء ابن ملجم لعين امير المؤمنين را شهيد كرد، چون ده هزار به ابو ايوب انصار

 .«1» 1حارث به مكه رفت تا از مردم بيعت ستاند خبر قتل امير المؤمنين به او رسيد مردمان لشكر متفرق شدند

ه گفت: ان ظفرت با بنيه فاقتلهما. اگر عبد اللّه عباس نزد معاويه رفت و شكايت بسر كرد قتل اوالد خود بازگفت، معاوي

 ظفر يابى بر پسران او ايشان را بكش و بر طريق استهزاء گفت و إلّا فدونك الرجل، يعنى بسر را.

و پسران جعفر طيار از كربال بگريختند به روايت مخالفان و صفوان لعين ايشان را بيافت و بكشت و سر هر دو را پيش 

 .«2» 2جرمى چرا ايشان را كشتى و گردن صفوان بزد يد اللّه گفت ايشان كودك بودند بىعبيد اللّه زياد برد و عب

و عبد اللّه مردى فاضل و شجاع بود و سخى گويند مردى از انصار پيش او آمد و گفت مرا زنى بود دوش از او مرا 

اى بخريدند و دويست  كودك دايه پسرى شد و مادر او متوفى شد و پسر را نام تو برنهادم در حال بفرمود تا براى آن

كرد و دائما گفتى: ال اضيع سميی، يعنى ضايع نگذارم هم  دينار به او داد تا زنده بود و خدمت آن كودك هم نام خود مى

 .«3»3 نام خود را

  فصل هشتم

 «4» 4 افقهاول كسى كه غارت در اسالم كرد معاويه بود چنانكه اهل نقل گويند كه معاويه ضحاك بن قيس را به و

فرستاد با سه هزار مرد تا غارت كنند بر هر كه در طاعت امير المؤمنين باشد آن لعين غارت بسيارى كرد و بسيارى از 

  شيعه را بكشت و از آنجا به ثعلبيه بگذشت و هر چه يافت غارت كرد و به عمر بن عمير رسيد عمر با خدم و مواليان

ودند ايشان را غارت كردند و از حج كردن مانع شدند و دائما معاويه قافله حج را على قصد حج داشت و اهل و عيال او ب

 غارت كردى در نهج البالغه امثال اين بسيار است.

                                                 
1
 بدون ذكر نام حارث. 182نهج البالغه خطبه .  
2
 .282 -276/ 5 خوارزمى بنا به نقل موسوعه امام حسين  انساب االشراف بال ذرى و مقتل الحسين .  
3
 نيامد. سند اين مطلب بدست.  
4
 .298محلى كه توسط ضحاك مورد تهاجم قرار گرفت شهر واقصه بود. الغارات .  
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از حرب جمل بازآمد مالك اشتر و قيس بن هاشم بن عتبة بن ابى وقاص و عدى بن حاتم  آن شب كه امير المؤمنين 

د ايشان به خدمت امير المؤمنين آمدند و گفتند اجازت باشد كه ما امشب در خدمت و عبد اللّه بن بديل بن ورقا و مانن

تو باشيم و عبادت خدا كنيم و محمد حنفيه و عباس سقا را گفت كه امشب واقف باشيد و سواد كوفه را نگاهداريد كه 

 .«1» 1گويند كه لشكر به قطقطانه فرود آمد كه چهار پايان كوفه برانند مى

گفت  س به حراست رفت و در نيمه شب آوازى به گوش او رسيد استماع كرد صعصعة بن صوحان بود مىشب دوم قي

شنيدم كه اصحاب معاويه آمدند پانصد مرد و سالح خريدند چهل اشتر بار از بنى فزاره صعصعه به كوفه رفت تا امير 

لك سبقت برد بر وى و از امير المؤمنين اجازت المؤمنين را از اين حال خبر كند در راه مالك اشتر را ديد و بازگفت ما

خواست و چهار صد مرد سوار برگرفت و به عقب سالح رفت، امير المؤمنين نماز صبح بگذارد قيس بن سعد را ديد با 

اصحاب كه به مسجد آمدند و بعد از سالم حال گفتند و اجازت خواستند كه بروند و با آن جماعت محاربه كنند و آن 

 بياورند، امير المؤمنين فرمود كه: سبقك بها اشتر. اسلحه را

و امير لشكر معاويه مسعدة الفهرى بود با سيصد مرد بر در غاله فرود آمده بودند چون مالك اشتر با ايشان رسيدند 

مردمان  ايشان پنداشتند كه اعرابند برخاستند تا ايشان را غارت كنند، عبد اللّه بن عاصم گفت من با اشتر بودم گفت اى

اين جمع فاسقانند و ظالمان چه كنيد كه حق تعالى شما را نصرت كند اشتر با اصحاب بر ايشان حمله برد. مسعدة آواز 

خواهيد، مالك گفت منم اشتر نخعى با اصحاب على قوم به  برآورد كه، من أنتم و ما تريدون. يعنى شما كيستيد و چه مى

 هزيمت رفتند و اشتر مسعده را بگرفت.

و برادر اشتر عبد اللّه بن الحارث به خيمه اريقط دوانيد و آن ملعون مست خفته بود به خمر و مردى شجاع بود چون 

اى عظيم شد اشتر به مدد آمد و  گردن است آمد و مقاتله دانست كه عبد اللّه رسيد سوار شد عبد اللّه شمشير براند بر

آورد  ب معاويه جمله بگريختند مالك جمله سالح به خدمت على حمله به اريقط كرد و او را دستگير بگرفت اصحا

 و اريقط و مسعده را بسته بداشت.

گفت آن از بيت المال است ما بدان اوالئيم به خزانه بيت  حال سالح پرسيد گفتند به چندين خريديم، على  على 

تا ارباب آن را طلب كردند و با ايشان رد  المال فرستاد و گفتند چندين از آن مردم است كه به غارت آورديم فرمود

: فتواكلتم و و منه كالم على  «1» 2كردند و از آنجا كه لطف على و حكم او بود ايشان را رها كرد تا به شام روند

                                                 
1
را كـه در   حضرت عبـاس   رتبه و كارآزموده و افراد ديگر، بعيد است كه امام على  رسد چون با وجود فرماندهان عالى صحيت اين مطالب بعيد به نظر مى.  

 ى بگمارد.ساله بود به نگهبان آن ايام در حدود ده
2
 داستان اين غارت و جنگ در تواريخ ذكر نشده است..  
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. پس كار به يكديگر گذاشتند و يك ديگر را فرو گذاشتند تا دست يافت بر شما «2»  1تخاذلتم حتى شبث عليكم الغارات

 ها.غارت

  فصل نهم فى ان معاویة اول من زور الكتاب فى االسالم

معاويه اول پيش قيس نوشت كه پيش من بيا تا خون عثمان طلب كنيم و من تو را  قيس والى مصر بود از قبل على 

 خالفت ملك عراقين دهم و هر چه مراد تو و اهل بيت تو باشد مقضى خواهد بود.

فالعجب من اغترارك و طمعك فى، و امرك اياى ان اترك وصى النبى و االمام  قيس جواب باز نوشت كه: اما بعد

الهادى و جنة المأوى، و ادخل طاعتك طاعة الجبت و الطاغوت هذا مما ال يكون، و اما قولك، انك تمال المصر خيال، فو 

 .«3»2  ئنيناللّه انى اشغلك عن ذلك و انك لذو كيد و خدع، فكد كيدك فان اللّه ال يهدى كيد الخا

پس عجب از فريفتن تو مرا و طمع تو در من و فرمودن تو مرا كه بگذارم وصى پيغمبر را و امام راهنماى را و بهشت 

آرامگاه را و داخل شوم در طاعت تو كه طاعت جبت و طاغوت است و اين است آنچه نخواهد شد و اما آنچه گفتى كه 

  ن كنم كه تو به اين نپردازى و بدرستى كه تو خداوند مكر و كيدى پسمصر را از سواران پر سازى پس به خداى چنا

 كيد كن كيد خود را كه خداى هدايت نكند كيد خيانت كنندگان را.

چون معاويه نامه قيس بن سعد االنصارى را بخواند و مأيوس شد محضرى ساخت به تزوير و افتراى به دين وجه: من 

وية بن ابى سفيان اما بعد فان قتل عثمان كان فى االسالم عظيما و قد نظرته لنفسى و قيس بن سعد االنصارى الى امير معا

دينى، فسدنى عن مظاهرة قوم قتلوا عثمان امامهم مسلما تقيا نقيا من اآلثام بريئا طاهرا من االجرام فلنستغفر اللّه لذنوبنا و 

بتكم الى قتال رجل قتل امام الهدى المظلوم فى حرم رسول نسأله العصمة ألدياننا، األوانی قد القيت اليكم السّالم و اج

 .«1» 3 اللّه، فحول على بما احببت من االموال و الرجال اعجل بها اليك ايان شئت و السّالم

از قيس بن سعد انصارى به سوى امير معاوية بن ابى سفيان اما بعد پس بدرستى كه كشتن عثمان بوده در اسالم كارى 

كردم به نفس خود و دين خود پس راه مرا نداد معاونت و همراهى قومى كه كشتند عثمان را كه امام  بزرگ و من نظر

كنم از خداى تعالى براى  ايشان بود مسلمان پرهيزكار و پاكيزه از بديها و پاك و طاهر از معاصى پس طلب مغفرت مى

كه من القا كردم به سوى شما سالم و اجابت كردم كنم عصمت را براى اديان خودها و بدرستى  گناهان خودها و سؤال مى

شما را به قتال مردى كه كشته امام راه راست را كه مظلوم است در حرم رسول خداى پس حواله كن به جانب من به 

 آنچه خواهى از اموال و مردان كار كه به تعجيل فرستم به سوى تو هرگاه كه خواهى و السّالم.

                                                 
1
 و فيه ... شنّت ... 27نهج البالغه خطبه .  
2
 .214/ 6و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  134 -131الغارات .  
3
 .216/ 6و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  134الغارات .  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

468 

 

كه قيس با معاويه صلح كرد و معاويه اين حال به مدينه نوشت به خواهر خويش ام حبيبه  و آن حال در عرب مشهور شد

آنجا شنيدند و آن حال به على باز نمودند. امير المؤمنين محمد بن ابى بكر را به مصر به مقام او  و اوالد على 

صفين فارغ شدند عمرو عاص  فرستاد و محمد به شجاعت قيس نبود زيرا كه او از شجاعان عرب بود چون از حرب

معاوية بن خديج را به مصر فرستاد تا حرب كردند و محمد را بگرفتند و در ميان خرى نهادند و بسوختند. مقصود كه 

يحرفون الكلم عن »دانست و او را به جبت و طاغوت خواند تحريف وى را چون  قيس معاويه را چون جهودان مى

 بود از آن يهود.« مواضعه

اعثم گويد كه معاويه به شرحبيل فرستاد و ابن سمط را به شهر حمص حاضر كرد و رؤساء شام را گفت بايد كه  احمد بن

جابر بن سعد طارى و محارق بن حارث و حمزة بن مالك و ابو  شما گواهى دهيد عثمان را كه كشت بسر بن ارطاة و

ذو الظليم و غير هم گواهى دادن متفق اللفظ و االعور السلمى و ضحاك بن قيس فهرى و ذو الكالع حميرى و حوشب 

المعنى كه على قاتل اوست. پس معاويه گفت اگر نه از بهر قتل عثمان بودى كه على كشت او را به خالف قبول نكردمى 

پس شرحبيل مخدوع را بفريفت كه او بر معاويه بيعت كرد و به واليات و شهرهاى شام بگرديد و خلقى عظيم جمع كرد 

ب على جمعى از دوستان حال به وى نوشتند جواب داد كه من رد شهادت شهود نكنم اگر ايشان دروغ گويند به به حر

و السّالم اگر معاويه مؤمن بودى گواهى به دروغ ندادى كه زور خواهر شرك است كما قال  «1» 1گردن ايشان باشد

 (.31)حج  وا قَوْلَ الزُّورِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُ تعالى:

به صفين رسيد فرمود كه راه بگشايند تا محتاجان به آب رسند لشكر معاويه بيامدند و  مشهور است كه چون على 

رسول فرستاد به معاويه كه راه آب بگشايند معاويه مشورت كرد با جمعى گفتند آب  آب و راه آب بگرفتند. على 

رند عمرو عاص گفت صالح نباشد آب از ايشان بازگرفتن راه آب بگشايند و اال على بقهر به ايشان نبايد داد تا بمي

شكايت  بستاند معاويه قبول نكرد و آن شب مردم و چهار پايان پريشان و سست شدند از تشنگى بامداد به على 

 كردند.

كه حرب كردند و آن سگان را از  فرمود كه چند هزار مرد سوار شوند و ايشان را از سر آب دور كنند حاصل على 

سر آب دور كردند و لشكر على فرود آمد. عمرو عاص گفت على مرد حليم است و كريم او آن نكند كه شما با او 

كرديد جمعى را به خدمت او فرستاد و درخواست كرد كه راه آب بگشايند چون رسوالن معاويه برفتند و سخن آب 

بگشادند حال آنكه بيش از دو روز نبود كه اشتر گفت يا امير المؤمنين ما يك قربه  بگفتند على در حال فرمود كه راه

                                                 
1
 .530/ 2فتوح ابن اعثم .  
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خريم اشعث گفت يا امير المؤمنين ما از تشنگى بميريم و تير و نيزه بدست ما باشد اجازت حرب بده  آب به سه درهم مى

 اجازت فرمود دوازده هزار مرد با اشتر و اشعث شمشير زن به جنگ رفتند.

خواستند واجب بودى آب دادن خاصه ياران  كه فياض بن حارث با معاويه گفت اگر كافران روم از ما آب مىگويند 

، عبيد اللّه زيد كه آب بر حسين «2» 1رسول و وصى و ختن و اوالد او اينجا آب از ايشان نشايد منع كردن قبول نكرد

 بود.  بست مقتدى معاويه 

كه معاويه گفت با سعد وقاص كه: و ما يمنعك عن سب على، فقال ثلثة احاديث. قاسم مأمونى در كتاب حاويه گويد 

 يعنى سه حديث است كه مرا از سب على مانع شد.

 در روز خيبر گفت: ألعطين الراية غدا رجال يحبه اللّه و رسوله و يحب اللّه و رسوله، فدفعها الى على. پيامبراول آنكه، 

ت او را از وحى معلوم بود كه آنجا حربى نباشد و در حوالى مدينه منافقان بودند به تبوك رف  پيامبرو دوم، چون 

گفت مرا بر كسى اعتماد نيست بر مدينه بر سر زن و فرزند ما از اين مسلمانان الّا بر تو اى على و او را در مدينه 

را در مدينه رها كرده و خالفت  از على سير شده كه او پيامبرجانشين خود كرد چون فرسخى چند رفت منافقان گفتند 

گفت: اما يرضيك ان تكون  پيامبربرفت و گفت: أ تتركنی مع النساء و الصبيان.  پيامبرمدينه به او داده. على از عقب 

 منى بمنزلة هارون من موسى الّا انه ال نبى بعدى.

اله، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و گفت: من كنت مواله فعلى مواله، اللهم وال من وا پيامبرو سوم، روز غدير خم 

را به زهر كشته بود به زهر  ، مأمونى گويد كه معاويه بدين سبب سعد را پس از آنكه حسن «1»  2اخذل من خذله

 بكشت.

سبعين الف ملك  و هم او گويد به اسانيد خويش عن انس ان الرسول قال: ان اللّه تعالى خلق من نور وجه على 

گفت بدرستى كه خداى تعالى بيافريد از نور على  پيامبر. يعنى از انس روايت است كه «2»  3ه و لمحبيهيستغفرون ل

 هفتاد هزار فرشته كه استغفار كنند براى او و محبان او.

در فتوح آمد كه على رايت به هشام داد و گفت: اخرج الى عدوى القرآن و حزب الشيطان. بيرون رويد به دشمنان قرآن 

گفت هشام وعظها بگفت و مناقب على  وه شيطان، مردى از اهل شام بيرون آمد و ناسزاى اهل بيت عليهم السّالم مىو گر

 بر او خواند.

 .1 او را اعزاز بسيار فرمود شامى گفت: آيا توبه من قبول باشد. هشام گفت بلى، آن مرد به خدمت على آمد على 
                                                 

1
 با اندكى اختالف. 12 -3/ 3ابن اعثم  فتوح.  
2
 با اندكى اختالف. 376 -373/ 11و  321 -314/ 8 موسوعه امام على .  
3
 .217/ 1بنا به نقل القطره  148به نقل ايضاح دفائن النواصب به نقل عمر و مائة منقبة  118/ 27بحار االنوار .  
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بگريخت و پيش معاويه رفت از خوف قصاص خون هرمزان كه  ر از على اهل نقل آوردند كه چون عبيد اللّه بن عم

عبيد اللّه او را به ظلم كشته بود معاويه او را اعزاز كرد و بيست هزار درهم و اسبى و كسوتى داد و معاويه در مجلس 

كرد. تا روزى او  د قبول نمىنمود تا باشد كه عبيد اللّه سب على بگويد و از او تبرى نماي كرد و التماس مى ها مى مبالغه

را گفت جهت امتحان كه در حق على چه گوئى گفت چه گويم پدر او ابو طالب است و مادر او فاطمه بنت اسد است و 

 .«1» 2  دانيم او به نفس خويش چنان است كه مردم و من و تو مى

فارغ  پيامبرز حمد و ثناى خداى و صالة بر روزى معاويه او را بر منبر كرد تا خطبه بخواند و دشنام دهد على را چون ا

شد خاموش گشت. معاويه از او برنجيد، عبيد اللّه گفت اكراه كردم كه گواهى خداى تعالى به دروغ بدل كنم بدين 

يعنى  «2» 3 عبارت كه: كرهت ان اقطع شهادة اللّه بشهادة الزور، معاويه منكر و خجل شد و گفت او مردى غبى است

 ه سب على گويد عبد اللّه گفت در چند ابيات منها.فصيح نيست ك

 معاوى لم احرس لخطبة خاطيا
 

  و لم اك غيا فى لوى بن غالب

نبودند و حال او چنان بود كه حال موسى و فرعون  پيامبرمعاويه تكفير عبد اللّه بن بديل كرد كه او و پدر او از ياران 

( يعنى كردى تو آن فعلى را كه 18)شعراء   لَتَكَ الَّتِی فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَوَ فَعَلْتَ فَعْ كه فرعون با موسى گفت:

 كردى و تو از جمله كافرانى.

( حق تعالى 38)بقره   وَ ال تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ را و سنت نهاد معاويه بود كه: اول كس كه دشنام داد خاندان محمد 

آييد به فاحشه كه سبقت نكرد بر شما هيچ  ( آيا مى78)اعراف   لْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَأَ تَأْتُونَ ا گفت:

 4گفت: من سن فى االسالم سنة سيئة، فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيمة  پيامبراحدى به آن از عالميان 

 الم پس بر اوست وبال آن وبال كسى كه به آن عمل كند تا روز قيامت.. هر كه سنت نهاد بدى را در س«3»

ظلمى كه بر خاندان محمد كردند   مصنف گويد كه صاحب حاويه اين حديث ايراد كرد و فراموش كرد كه بگويد اول

 كنند جمله سنت ايشان است و سنت شيخين. صحابه كردند و تا قيامت هر ظلمى كه مى

اللّه بن بديل و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين با ياران و قراء و حفاظ بيرون آمدند به رخصت  حاصل روز پانزدهم عبد

امير المؤمنين و غالفهاى شمشير بشكستند و جمله در آن روز شهيد شدند. چون معاويه عبد اللّه را بديد گفت اين مرد 

                                                                                                                                                                      
1
 هشام  تبة بن ابى وقاص معروف به هاشم مرقال بود نه. اين شخص هاشم بن ع117 -116/ 3فتوح ابن اعثم .  
2
 540/ 2فتوح ابن اعثم .  
3
 541/ 2فتوح ابن اعثم .  
4
 با اندكى اختالف. 2673و كتاب اعلم ح  1017با اندكى اختالف و صحيح مسلم كتاب الزكاة ح  101/ 13شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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كه خواهد برادر قاسم بن مسعده گفت اگر  م چندانكارهاى بد كند هر كه او را بكشد من او را از مال خويش حاكم گردان

 دهى معاويه گفت بلى آن لعين بيرون آمد. من سر او را به تو آرم واليت مكه به من مى

مالك اشتر را گفت نزديك عبد اللّه برو تا اگر محتاج شود او را نصرت كنى عبد اللّه به حمله اول قاسم بن  على 

 مسعده را به دوزخ فرستاد.

ل بن عبد اللّه بيرون آمد و سهل نديم معاويه بودى عبد اللّه بن بديل او را نيز بكشت معاويه آواز برآورد كه از هر سه

كردند و همچنين عمر سعد  جانب او درآئيد پس عبيد اللّه زياد اقتدا به او كرد يوم الكوفه كه با مسلم بن عقيل حرب مى

 كه گفت گرد حسين درآئيد.

چنان ديد حمله برد گردى عظيم برآمد چنان كه هوا تاريك شد از كثرت غبار اسبان و مردان و رايات  مالك اشتر چون

زدند و جراحت بر عبد اللّه رسيد به آخر  جمله پوشيده شدند و جز آواز شمشيرها نشنيدند كه بر سپرها و سالحها مى

سنت نگاهداشت و به آخر هم بدين راضى نبود تا  معاويه گفت كه سنگ باران كنيد او را عمر سعد بر امام حسين همين

 سر از تن او جدا كردند و اسب بر سينه او دوانيدند و سر او را به شام فرستادند جمله را سبب معاويه بود.

كرد كه مالك اشتر و اشعث كندى را نيز بكشد پس معاويه همه  الغرض چون عبد اللّه بن بديل را بكشت تمناى آن مى

)نمل  وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا حال او چنان بود كه: پيامبردادى به كفر و بغى صحابه  روزه گواهى

 دانست آن را و اين انكار از روى ظلم و علو كردند. ( و انكار كردند آن را و حال آن كه نفس ايشان به يقين مى14

بن اهرق از اوالد بنى ظفر درعى بدزديد از همسايه خويش قتادة بن نعمان در ميان انبان صاحب كشاف گويد: كه طعيمة 

آرد نهاد و پنهان به جهود سپرد و طعيمه را بگرفتند و دعوى زره كردند بر وى سوگند خورد كه او را نگرفتم و حال 

 پيامبريهودى بود يهود را بگرفتند و نزد  دانست چون سوگند خورد او را رها كردند و بر اثر او رفتند در خانه زره نمى

هر كه كسب كند گناهى و خطائى  «1»1 (112)نساء  بَرِيئاً  وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بردند اين آيه آمد: 

اه بزرگ را جهودان اقامت و بعد از آن بدان گناه براند كسى را كه از آن برى باشد پس هرآينه برداشت بهتان را و گن

شهادت كردند كه زره را طعيمه به صاحب ما سپرد و او نه دزديد از ايشان قبول نكردند حاصل كه معاويه همه روز 

 طلب كردى و بهتان نهادى. پيامبرمعايب صحابه 

م يشركوا باللّه طرفة عين، قال سباق االمم ثلثة ل زين االئمة محمد بن اسماعيل البرارى روايت كند به اسناد: ان النبى 

. بدرستى كه پيغمبر گفت «2» 2 حزقيل مؤمن آل فرعون، و يوسف بن حبيب النجار و على بن ابى طالب و هو افضلهم

                                                 
1
 نى كه سرقت كرده بود ابو طعمة بن ابيرق بوده است.البته اسم مسلما 561/ 1كشاف .  
2
 .355/ 2الغدير .  
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اند كه هرگز شرك به خدا نياوردند در چشم زدنى حزقيل مؤمن آل فرعون و يوسف بن حبيب نجار  سابقان امت سه كس

 شان است.و على بن ابى طالب كه افضل اي

، يعنى هيچ «3» 1  گفت: ما من احد افضل من امام، ان قال صدق، و ان حكم عدل، و ان استرحم رحم  پيامبرانس گويد 

احدى فاضلتر نباشد از امامى كه اگر گويد راست گويد و اگر حكم كند به مقتضاى عدالت كند و اگر بخشش خواهند 

 ى بود.ببخشايد، مأمونى گويد اين جمله خصال در عل

 فصل دهم فى اظهار اسالم معاویة

معاويه روز فتح مكه اظهار اسالم كرد جمعى گويند كه پيش از فتح مكه بود و اگر چنين بود ال بد مرتد شده باشد بعد 

 از آن زيرا كه اجماع است كه او را جمله مهاجر و انصار بطليق خواندند و او بر ايشان انكار نكرد.

 د چنانكه در فتوح آمد ابن عباس به او نوشت به جواب رساله او:اما آن كه او طليق بو

، آيا نيستى تو اى معاويه آزاد شده پسر آزاد شده «4» 2اما انت يا معاوية فطليق بن طليق رأس االحزاب ابن آكلة االكباد

 سر احزاب پسر زن جگرخواره.

على از سبقت اسالم و غير آن بر   معاويه رفتند و مناقبابو هريره و ابو الدرداء چنانكه در فتوح آمد روز صفين در پيش 

كنم و ليكن خون  گفت بلى من خالفت طلب نمى «1» 3 آو خواندند و گفتند: انت طليق بن طليق و ابوك من االحزاب

 كنم. عثمان طلب مى

ل: الخالفة محرمة على يقو حسام الدين و ابو القاسم بن احمد بن ابراهيم المؤذنی گويند كه حسن گفت: سمعت النبى 

 . شنيدم از پيغمبر «2»4  آل ابى سفيان، و على الطلقاء، و أبناء الطلقا و اذا رأيتم احدا منهم على منبرى فابقروا بطنه

ها و هرگاه ببينيد يكى از ايشان را بر منبر من  ها و پسران آزادشده گفت خالفت حرام است بر آل سفيان و بر آزادشده مى

 شكم او را. پس بشكافيد

 5 با عمرو عاص گفت چون او را بينداختم آن لعين عورت خود را ظاهر گردانيد: انت طليق دبرك ايام عمرك على 

. يعنى آزاد كرده عورت خودى در ايام عمر خود و هر كس پيش از فتح اسالم آورد او را مهاجر خواندند يا انصارى «3»

زار و پانصد مرد و زن حاضر كرد تا بكشد ايشان به تضرع و زارى درآمدند روز فتح مكه ه پيامبرو طليق آن بود كه 

                                                 
1
 با اندك اختالف. 75/ 1كنز العمال بنا به نقل نهج الفصاحة .  
2
 .150/ 3فتوح ابن اعثم .  
3
 .58/ 3فتوح ابن اعثم .  
4
 در جواب مروان فرمود. . اين حديث را امام حسين 18/ 5فتوح ابن اعثم .  
5
 به نقل تذكرة الخواص سبط بن جوزى. 189/ 2ير الغد.  
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اند يعنى رها كرده و فتح در آخر رمضان سنه ثمانيه  رها كرد ايشان را و ترك قتل ايشان نمود طليق آن طايفه  پيامبر

دى بعد از فتح نيز بر آن در ربيع اول سنه احدى عشر وفات كرده، و معاويه بيشتر اوقات در مكه بو  پيامبربود، 

 اهليت خالفت كى حاصل كرد يا وحى كى نوشت.

عزم مكه كرد در راه گفت معاويه در اين طريق به ما رسد اهل مكه او را به طلب  پيامبراصحاب مغازى گويند چون 

را بديدند از هر در اين حكايت بود كه كوكبى ظاهر شد و ابو سفيان رسيد صحابه چون او  پيامبرامان بر من فرستند. 

جانبى دويدند ابو سفيان فرياد برآورد كه: يا محمد انى المقتول. بفرماى تا مرا به عباس رسانند و عباس خليفه او بودى 

اشارت كرد تا پيش عباس بردند او را آن پيش عباس بود عباس اسالم بر او عرض كرد قبول نكرد  پيامبردر جاهليت 

و گفت يا ابا سفيان هنوز وقت نيامد كه اسالم بياورى گفت مرا مهلت ده چهار ماه و جمعى اسالم بر او عرض كرد  پيامبر

 گويند كه اسالم آورد در زمان.

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ  ابو سفيان بترسيد، حاصل كه چون صبح برآمد بانگ نماز گفتند و خلق به حركت آمد براى وضو

كنند  ( گمان بردند كه هر صيحه و آواز بر ايشان است و ايشانند دشمن گفت ايشان چه مى4 )منافقون عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ

عباس گفت طهارت خواهند كرد براى نماز ابو سفيان گفت هر چه محمد گويد ايشان قبول كنند. عباس گفت بلى ابو 

 ول كنند.سفيان گفت اگر گويد نخورند و نياشامند عباس گفت بلى هر چه محمد گويد ايشان قب

بينم ايشان را كه زود باشد كه هالك كنند  پس گفت: يا ابو سفيان انى الراهم سيهلكون قومك غدا. بدرستى كه من مى

گفت ترك الت و عزى بكن گفت ايشان را كجا   پيامبربرد  پيامبرقوم تو را فردا چون روز شد عباس او را به خدمت 

رو عليه. يعنى بر ايشان برى چون لشكر سوار شد عباس ابو سفيان را بر برم يكى از صحابه آنجا حاضر بود گفت: تح

و سواد اعظم پديد آمد گفت اين سواد كيست گفت سواد پسر برادر  پيامبرآمدند تا رايت  پشته بداشت جوق جوق مى

 من، ابو سفيان گفت: ما اعظم ملك ابن اخيك.

 لك و لكنه نبوة، يعنى پيغمبرى است نه ملك.چه بزرگتر سلطنت و ملك پسر برادر تو گفت: ليس هو بم

فرموده كه هر كه در خانه ابو سفيان رود در امان است چون خبر به هند رسيد چنانكه مأمونى گويد هند  پيامبرحاصل كه 

نادى گفت: و اللّه لحرى اوسع من دار ابى سفيان. يعنى فرج من فراختر است از خانه ابو سفيان. ابو سفيان به مكه آمد و م

هند گفت اين سخن صابى شد او را بكشيد و گويند كه ريش ابو سفيان را بگرفت و سر و « اسلموا تسلموا»كرد كه 

 اى و معاويه بر او انكار كرد و تغير بسيار در اسالم ايشان بود. گفت صابى شده كشيد و مى جامه او مى
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امان خواست از  پيامبراى به عباس نوشت تا عباس از  مهبه مدينه رفت نا پيامبرگويند كه معاويه آن روز بگريخت چون 

گويند كه معاويه با يزيد  «1» 1بعد از آنكه معاويه آمد شش ماه زنده بود  پيامبرآمد و  پيامبربراى او پس به خدمت 

 فقال: على  مشورت كرد در كار بيعت با

  معاوى ان الناس شامك فاحترس
 

 و اياك ال تدخل عليك االفاعيا

 و حام علينا بالغواصب و القفا
 

 و ال تك مقصور الذراعين دانيا

  و ان علينا ناظر من نجيته
 

 فأهد له حربا لشيب النواصبا

خبر و پسر تو بدتر از تو يا معاويه  مالك بن خالد قرشى آنجا حاضر بود گفت اى معاويه تو از خاندان مكدى يعنى بى

م بود و اگر تو فراموش كردى من ياد دارم و تو او را بر اسالم مالمت و تعيير كردى پدر تو اسالم آورد و او كاره اسال

 بدين اشعار.

 يا صخر ال تسلمن طوعا فتفصحنا
 

 بعد الذي ببدر اصبحوا فرقا

  خالى و جدى و عم االم بالهم
 

 قتلى و حنظلة المهدى لنا أرقا

 ال يركبن الى امر يلقد ما
 

 خرقاو الرافضات به من مكة ال

 فالموت ايسر من قول العصاة لنا
 

 حلى معاوية الفرى لنا فرقا

. عجب از شما اكرام شما «1» 2معاويه گفت: يا عجبا منكما اكرمكما و اموالكما و انتما على عدو انكما اياى و بغضكما

على عادة »ثنيه ايراد كرد دهم و شما همچنين بر عداوت خود با من و بر بغض خود به لفظ ت كنم و مال به شما مى مى

ء را عظيم و بزرگ دارند براى  عرب را عادت است كه هرگاه شى« ء العرب اجراء الواحد مجرى التثنية عند استعظام شى

 واحد تثنيه ايراد كند.

فيانم ابو سفيان در زمان فتح با هند در خلوت گفت عجب كه حق تعالى قرآن را به يتيم ابو طالب فرستاد به من كه ابو س

وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ  آمد آيه بر او خواند كه: پيامبريا عبد اللّه ابى سلول مدنى نفرستاد چون روز سوم به خدمت 

                                                 
1
رفـت   اى كه براى طلب امان مـى  مؤلف در اينجا چند حكايت مختلف را ممزوج كرده است كه احيانا بعضى از آنها ارتباطى به معاوية بن ابى سفيان ندارد مانند معاويه.  

. براى اطالع كامل از داستان فـتح مكـه و   35/ 15و شرح نهج البالغه  333/ 1يان. مغازى واقدى معاوية بن مغيرة بن عاص پسر عموى عثمان بود نه معاوية بن ابى سف
قسـم اول   223/ 3و مسأله شفاعت عباس از معاويـه بـه دالئـل الصـدق      17نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد  2مسائل مربوط به خاندان ابو سفيان به مغازى واقدى جلد 

 شود.باب مطاعن معاويه مراجعه 
2
و اشـعار   61/ 3را وليد بن عقبه به معاويه نوشت. شرح نهج البالغه ابـن ابـى الحديـد    ...« معاوى ان اشام شامك »معاويه با جرير بن عبد اللّه مشورت كرد و اشعار .  

 .370/ 6ه ابن ابى الحديد به معاويه يادآور شدند نه مالك بن خالد شرح نهج البالغ بعدى يعنى يا صخر ال تسلمن ... را هم امام حسن 
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( و گفتند چرا فرود نيامد اين قرآن بر مردى از دو قريه كه بزرگ است ابو 31)زخرف   رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ  عَلى

 .«1»1 جبرئيل مرا اعالم كرد  گفت بلكه پيامبريان گفت مگر تو را هند خبر كرد اگر او گفت از من مفارقتست سف

. به «2» 2در كتاب حاويه آمد كه چون مردم بيعت كردند بر عثمان ابو سفيان گفت: قد عاد ملكنا فنزجوا ان نعود ديننا

 ما نيز عود كند آن لعين تمناى شرك كرد.داريم كه دين  تحقيق كه ملك ما عود كرد پس اميد مى

از مشركان بكشت و   پيامبرمصنف اين كتاب گويد كه شرك بازنيامد و ليكن انتقام زمان شرك بازآمد و چندان كه 

به انتقام آن قيام كردند و حق دختر او  پيامبرايشان را برنجانيد و ايشان از خوف او اسالم ظاهر كرده بودند بعد از 

در سر كشيدند  پيامبرند و وصى او را از خالفت منصوصه و وارثه معزول و ممنوع كردند كسوت اسالم و زى بازگرفت

 ريختند و معالم آثار دين را تغيير و تبديل كردند. و خاك از توبره نفاق مى

 سن بن على در هفت موطن معاويه را لعنت كرد و ح پيامبردر كتاب انسى فى قتل آل النبى مأمونى ايراد كرد كه 

در بعضى محاورات بر معاويه خواند چنانكه حسام الدين قاسم روايت كند از علماى اهل سنت است، اول آن روز كه از 

مدينه بيرون رفت، و يوم العسير، و يوم االحد، و يوم االحزاب، و يوم منع الهدى ان بلغ محله، و يوم الغطفان، و يوم 

 .«3» 3ا عشر رجال، و معاويه بر او انكار نكردالعقبة إذ هم بما لم ينال مع اثن

عبيد اللّه بن عمر مبارزت كرد روز صفين حسن بن على با او بيرون آمد گفت: يا بن رسول اللّه خالف اباك نولك هذا 

وية و قال حيث مدحنا ابو هما خير منهما، و اما معا االمر فانت خير منه، حسن گفت: ال نكفر باللّه و رسوله فان النبى 

 .«4»  4ابوه فلم يسلما و لكنهما استسلما، و انه خدعك عن دينك

گفت اى پسر رسول خداى مخالفت پدر خود كن تا ما دوستدار شويم و اين كار به تو گذاريم كه تو از او بهترى امام 

كه پدر ايشان بهتر حسن گفت ما به خداى كافر نشويم و بر رسول او چه بدرستى كه پيغمبر گفت آنجا كه مدح ما كرده 

 از ايشان است و اما معاويه و پدر او هرگز مسلمان نشدند اما گفتند كه ما مسلمان شديم و او تو را بفريفت از دين تو،

عبيد اللّه بخنديد و بازگرديد و با معاويه گفت: خدعت الحسن فلم ينخدع. يعنى در مقام فريب شدم با حسن پس او به 

 كند بر آنكه تقدم بر على كفر است. حسن به كالم من مغرور نشد و اين كالم داللت مىسخن من مغرور نشد يعنى 

 . يعنى اى على تقديم نكند بر تو بعد از من اال كافر.«1» 5گفت: يا على ال يتقدمك بعدى اال كافر پيامبرو 

                                                 
1
 با اندكى اختالف. 199/ 17شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 اى شبيه اين جمله از ابو سفيان نقل شده است. جمله 160/ 3 بنا به نقل موسوعه امام على  471/ 23در تاريخ دمشق .  
3
 .109/ 10و الغدير  370/ 6شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
4
 و پسر عمر انجام شده است. . اين گفتگو بين امام حسين 36/ 3فتوح ابن اعثم .  
5
 .253اسرار االمامة .  
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لك شيوخ را با تقديم بر مصنف اين كتاب گويد عجب كه مأمونى صاحب حاويه و غير او اين حديث روايت كند و مع ذ

 مصيب دانند با آنكه حديث مطلق است. على 

  فصل یازدهم

چون يزيد به دوزخ رسيد پسر او معاويه به خالفت بنشست و او ولى يزيد بود. روزى بر منبر رفت و لعنت بر يزيد پدر 

يتك كنت حيضة فى خرقة، اى خود و معاويه جدش اظهار كرد و از افعال ايشان تبرى كرد. مادر او گفت: يا بنى ل

داشتم اى مادر، چهل روز پادشاهى  كاشكى تو بودى حيضى در خرقه. پسر گفت: وددت ذلك. من نيز اين را دوست مى

 .«2» 1كرد و او را به زهر بكشتند و اديب او مؤمن بود او را نيز زنده در گور كردند

كس از ما نيست الّا كه على روز  ويه گفت يا قوم هيچرفت معا روزى پيش معاويه ذكر شجاعت على و مالك اشتر مى

بدر و احد از قرابات ما يكى را نكشت بدين عبارت فما منا الّا و هو واتر، فاذا اجتمعتم عليه فعسى ان تدركوا ثاركم منه، 

كه باشد و شفيتم صدوركم نيست از ما كسى مگر آنكه او كشنده يكى از اوست پس هرگاه جمع شديد بر او جهد كنيد 

 هاى خود را خالى كنيد. كه خون خود بخواهيد و از درد سينه

« انتقاما من اللّه و رسوله»وليد بن عقبه بر او انكارى كرد كه شيخين نيز كه تقدم او كردند به انتقام بدر و حنين بود 

 .«3» 2انتقام كشيدند از خدا و رسول او

 ، فصل دوازدهم

 فى خطبة ضرطة معاوية 

خواند ضرطه عظيم و بادى  اويه مأمونى السنى گويد به اسانيد صحيحه كه معاويه روز جمعه خطبه مىدر كتاب ح

عار به مقام رسول بر مال خلق چگونه اين صفت كرد آن  سهمناك از او جدا شد مردم از آن حال متغير شدند كه اين بى

اسكنها ارواحنا، و جعل فيها رياحا و جعل خروجها شرم خطبه را بازگردانيد و گفت الحمد للّه الذي خلق ابداننا و  بى

 للنفس راحة، فربما اختلجت فى غير او آنها و انقلبت فى غير وقتها، فال جناح على من حامة ذلك و السّالم.

شكر و سپاس مر خداى را كه بيافريد بدنهاى ما را و ارواح ما را در آن ساكن كرد و در آنجا بادها بگردانيد و بگردانيد 

خروج آن را راحت روح پس بسا باشد كه بجنبد و در غير وقت خود و بگردد در غير هنگام خود پس بزه نباشد مر كسى 

ضرطه دهد و بر آن جمله خطبه  پيامبررا كه از او صادر شود و السّالم. كاتب وحى و خال مؤمنان كه به استهزاء در مقام 

 خواند.

                                                 
1
 .88/ 1و حياة الحيوان دميرى  88/ 3مروج الذهب .  
2
 با اندكى اختالف. 388/ 6و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  178/ 3و صراط المستقيم  115/ 3فتوح ابن اعثم .  
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ت و گفت: صدقت يا معاوية ان اللّه خلق ابداننا و اسكنها ارواحنا و جعل صعصعة بن صوحان العبدى حاضر بود برخاس

فيها رياحا، و جعل خروجها للنفس راحة، و لكن جعل رسلها فى الكنيف راحة، و على منبر رسول اللّه بدعة. پس گفت: يا 

 .«1» 1 أهل الشام قوموا فقد خروا اميركم فال صالة له و ال لكم

ويه خداى آفريده بدنهاى ما را و ارواح ما را در آن ساكن ساخته و گردانيده در او بادها و گفت راست گفتى اى معا

بدعت. پس اى اهل شام  پيامبرگردانيده خروج آن را راحت نفس و ليكن در چاه ادب خانه راحت است و بر سر منبر 

امير شما بر منبر بريد نماز او از آن باطل  برخيزيد كه امير شما بر منبر بريد نه نماز او درست باشد و نه از شما يعنى

 باشد و از مسجد بيرون و متوجه مدينه شد.

  فصل سیزدهم جلى فى اشتقاق اسمه

و معاويه، ايشان اين حكومت نزد اعرابى بردند اعرابى گفت  گويند ميان شيعه و سنى خالفى ظاهر شد براى على 

و عوا بانك سگ باشد و « من عوى الكلب عوا»ق معاويه مشتق است دانم ليكن از جهت اشتقا من هيچ اين دو را نمى

من عال يعلوا علو فهو عال و على »كند، و اشتقاق على  معاويه ماده سگى را گويند كه در مقابل سگ ديگر فرياد مى

الحطب عمه كننده ذليل عاوى و حمالة  يعنى اينجا كريم بزرگ است، آنجا سگ بانگ «1» 2«فههنا كريم عال و ثمة كلب

او بود و هى ام الجميل بنت الحرب اخت ابى سفيان، و شوهر او ابو لهب بود و شجره ملعونه در قرآن معاويه است و 

 ساير بنى اميه.

  فى بیان مذهب معاویه

ال يزال  :بدان كه اول كسى كه مذهب جبر وضع كرد معاويه بود، فى المصابيح عن ابى عبيدة الجرح، عن الرسول 

. هميشه باشند امراء من قائم بعدل تا بشود «2»  3امتى قائمين بالقسط حتى يكون اول من ثلمة رجل من بنى اميه امراء

. اول «3» 4  بنوبت اول كسى كه رخنه كند مردى از بنى اميه، و ابو على گفت: اول من وضع الجبر معاوية بن ابى سفيان

 گويد: كسى كه وضع جبر كرد معاوية بن ابى سفيان بود مى

  وجدنا معاوية بن البغى
 

  اكذب قوال من الفاخته

 لقد احدث الجبر فى ديننا
 

  و احيا به المبدع الماتيه

  متى و ما اتى ما يزور الحجج
 

 أتيناه بالحجج الثانية

                                                 
1
 .421محاضرات راغب بنا به نقل شفاء الصدور .  
2
 سند اين مطلب بدست نيامد..  
3
 .78بنا به نقل تتمة المنتهى قمى  221و صواعق المحرقة ابن حجر  208تاريخ الخلفاء سيوطى .  
4
 .224و  214/ 9آورم الغدير  ون نمىبه نظر ما اول كسى كه در اسالم جبر وضع كرد عثمان بود آنجا كه گفت قميصى كه خدا به من پوشانده بير.  
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  و اذى النبى و سب الوصى
 

 و سمى ابن فاطمة الفائتة

  لذلك يلعنه اللّاعنون
 

 و انكر لعنة الثابتة

 فصل چهاردهم جلى فى وفات معاویة

در آخر مرض كه به مقر خود واصل شد اين خطبه خواند كه: أيها الناس ان من زرع قد استحصد و انى قد وليتكم يزيد و 

. اى مردم بدرستى كه هر كه بكارد بدرود و «1» 1 لن وليتكم احد بعدى الّا هو شر منى، كما كان من قبلى خير منى

لى شما گردانيدم يزيد را و هرگز شما را والى نشود احدى بعد از من مگر آنكه از من بدتر باشد بدرستى كه من وا

چنانكه هر كه پيشتر از من بوده از من بهتر بوده و حالها بگفت و وصيتها كرد و در جمله عراق و حجاز و شام براى يزيد 

د چون از تجهيز من فارغ شوى بگوى كه پدرم مرا كافر بيعت بستد و با يزيد گفت من از عمرو عاص بيعت نتوانم ست

وصيت كرده كه عمرو عاص او را به خاك سپارد و چون او نعش مرا به گور فرو برد تو نيز اندرون گور روى و او را 

 به قتل ترسانى و بيعت بگيرى.

گفت بيعت كن و الّا  پس چون به اين حيله عمرو عاص بگور رفت كه معاويه را به خاك سپارد يزيد شمشير بكشيد و

زنم و با پدر در گور نهم چنانكه معاويه وصيت كرده بود يزيد لعين بجاى آورد عمرو عاص لگدى چند بر  گردنت مى

هذا ايضا من مكرك عشت لعينا و مت لعينا »دانست تو آموختى او را  معاويه زد و گفت به خداى كه اين حرامزاده نمى

 2 ن هم از مكر تست زنده بودى ملعون و مردى ملعون خداى بتاباد بر تو آتش جهنم راگفت اي« سعر اللّه لك نار جهنم

«2». 

. پدر من مرا وصيت «3» 3 و يزيد لعين بعد از دفن پدر بر منبر رفت و گفت: ان ابى اوصانى ان احذر من مال ابى تراب

را مكش نه از براى آنكه تو را  سين كرد كه من حذر كنم از مال ابو تراب و معاويه در وصيت گفت يا يزيد كه ح

خطيه باشد بلكه از براى آنكه اهل عراق بر تو تشنيع كنند به قتل او بلكه او را در زندان كن تا در زندان بميرد و اين 

و معاويه خطبا و مؤذنان شام را بخواند و گفت بايد كه بعد از خطبه و بانگ نماز بر  دليل است كه معاويه بر كفر بود.

لى لعنت كنيد تا اين معنى در تمام عالم سنتى شود و عمر عبد العزيز اين معنى را كه لعنت است از ميان خلق برداشت ع

 .«1» 4گفتند: غيرت السنّة و بدلت السنة جمله خلق مى

                                                 
1
 .130/ 1 بنا به نقل موسوعه امام حسين  323و  267/ 3تاريخ االسالم ذهبى .  

2
. بعـالوه  43حـوادث سـال    287/ 3و كامل ابن اثير  137/ 4اين مطالب با واقعيات تاريخى مغايرت دارد چه آنكه عمرو عاص قبل از معاويه مرده بود. تاريخ طبرى .  
 .358/ 4يد هم موقع دفن معاويه در دمشق نبود بلكه در منطقه حوارين به شكار رفته بود. فتوح ابن اعثم يز
3
 با اندكى اختالف. 9/ 5فتوح ابن اعثم .  
4
 .153/ 13شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
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. اول كسى كه خصمى كند در روز «2»  1صاحب كتاب فردوس گويد: اول من يختصم يوم القيمة بين يدى اللّه على

 يامت پيش خداى على خواهد بود با معاويه كما قال تعالى:ق

 كنند. ( باز شما در روز قيامت نزد پروردگار خود با هم خصمى مى32)مزر   ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

 فصل پانزدهم در زهر دادن معاویه حسن علیه الساّلم را

به منبر برآمد و خطبه بخواند و گفت دوش مردى از جهان  به جوار رحمت ايزد پيوست حسن چون امير المؤمنين 

 پيامبركس از سابقان و الحقان بر او سبق نبرد و تا  مفارقت كرد كه تا زنده بود از ذكر خداى تعالى خالى نبود و هيچ

او را به لشكر فرستاد  پيامبربر جاى بماند و چون  زنده بود به اوامر و نواهى او قيام نمود و به سبب جهاد او عمود اسالم

جبرئيل بر دست راست و ميكائيل بر دست چپ و نصرت خداى تعالى در پيش او بود و در هيچ حربى منهزم نشد در 

شبى متوفى شد كه عيسى بن مريم را در آن شب به آسمان بردند و وصى موسى يوشع بن نون در آن شب متوفى شد و 

هيچ چيز از او بازنماند مگر هفتصد درهم از بقاياى صدقات و مرا وصيت كرد كه از براى دختران او به  از زر و سيم

 خادمه او دهم و گريه در گلوى افتاد حسن را و خلق جمله بگريستند.

بيت اذهب اللّه عنهم گفت: انا بن البشير، انا بن النذير، انا ابن الداعى الى اللّه باذنه، انا بن السراج المنير، انا من اهل 

الرجس و طهرهم تطهيرا، انا من اهل بيت افترض اللّه حبهم، فقال عز قائل: قل ال اسألكم عليه اجرا اال المودة فى القربى، و 

 .«3» 2 الجنة مودتنا اهل البيت

خداى منم پسر  به خداى به اذن  منم پسر بشارت دهنده به بهشت منم پسر بيم دهنده از عذاب منم پسر خواننده مردم

چراغ نورانى منم از اهل بيتى كه خداى ببرد از ايشان رجس و پليدى را و پاك گردانيدنى منم از اهل بيتى كه فرض 

خواهم از براى اداى  كه از شما نمى گردانيده خداى دوستى ايشان را پس گفت عزيز است آنكه گفت بگو اى محمد 

 دوستى اقرباى من و بهشت به مودت ما اهل بيت حاصل گردد. رسالت و هدايت شما هيچ اجرى و مزدى مگر

پس عبد اللّه بن عباس برخاست و گفت اى قوم اين پسر رسول خداست بر شما و وصى امام شما بر او بيعت كنيد خلق 

اويه خبر بر او بيعت كردند و جمله قبول نمودند كه با دشمنان او حرب كنند و پنجاه هزار مرد بر او جمع شدند. چون مع

مرگ على شنيد شماتت كرد و بشارت زد و دو مرد را بفرستاد يكى از قين و يكى از حمير تا حسن را بكشند اين حال 

با لشكرى روى به معاويه نهاد و به مقدمة  معلوم شد هر دو را بگرفتند و بكشتند معاويه قصد عراق كرد حسن 

                                                 
1
 نقل شده است. از خود امير المؤمنين  236/ 3مناقب ابن شهر آشوب .  
2
 .224/ 16ج البالغه ابن ابى الحديد شرح نه.  
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 1طريق معجزه اگر عبيد اللّه را حالى افتد امير لشكر قيس بن سعد باشد الجيش عبيد اللّه بن عباس را بفرستاد و گفت از

«1». 

معاويه عبيد اللّه را به مال فريب داد و چون شب درآمد عبيد اللّه با خاصان خود به جانب معاويه رفت و قيس در حال 

ويه كه اگر خواهى حسن را نوشت و رؤسا و امراى عراق كه در خدمت او بودند نوشتند پيش معا اى به حسن  نامه

هاى ايشان را پيش حسن  را اين حال معلوم شد و معاويه نامه دست بسته يا كشته سر او را پيش تو آريم حسن 

 .«2» 2فرستاد كه بدين لشكر با من حرب خواهى كرد

را و خير شما را كنم شما  آمد تا بساباط راند روز دوم خطبه خواند و در اثناى خطبه گفت من نصيحت مى مى حسن 

طلبم بدين عبارت: اشهد ان ال اله اال اللّه، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله بالحق، و امينه على  خواهم و شر شما نمى مى

الوحى، اما بعد فو اللّه انى ألرجو أن اكون قد اصبحت بحمد اللّه و منته، و انا انصح خلق اللّه بخلقه، و ما اصبحت متحمال 

ينة و ال مريدا له بسوء و ال عاملة ما ال خيركم فى نظركم النفسكم فال تخالفوا امرى، و ال تردوا على رأيى على مسلم ضغ

 غفر اللّه لى و لكم، و ارشدنى و اياكم لما فيه المحبة و الرضا.

كنم شما را مر  او و من نصيحت مى  دارم كه بوده باشم صباح باشم بستايش خدا و منت و اما بعد قسم بخداى كه اميد مى

اى يا اراده بدى او  خلق خدا را با خالق خدا و من نيستم كه صباح كنم در حالتى كه بردارنده باشم بر مسلمانى كينه

كنيد امر مرا و بر من رد  داشته باشم يا مال او را به تاراج خواهم و نيكى شما در نظر شما براى شما پس مخالفت مى

مرا و شما و او راه نمايد مرا و شما را به آنچه دوست داشته باشد و راضى باشد. خلق به  كنيد رأى مرا خداى بيامرزد مى

هم نگاه كردند و گفتند مگر اين مرد با معاويه سر صلح دارد غوغا كردند و خيمه و خرگاه او را به غارت بردند و 

شمشير به او چيزى نماند كه در گردن اى كه زير قدم او بود برگرفتند و دراعه از دوش او در ربودند و جز  سجاده

 .«1» 3انداخته بود

حسن سوار شد و بفرمود كه ربيع و همدان را آزاد كنيد تا اين غوغا را دور كنند و اين دو قبيله از جمله مواليان بودند 

ستخوان بر ران حسن زد چنانكه زخم به ا «2»  4چون به بساباطى تاريك رسيد مردى جراح بن سنان برجست و معولى

 رسيد و آن ملعون درآويخت تا امام را بكشد جمعى مؤمنان گرد او درآمدند عبد اللّه حنظله آن لعين را بكشت.

                                                 
1
 .230و  225/ 16شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  
2
 .12/ 2ارشاد مفيد .  
3
 .231/ 16و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  11/ 2ارشاد مفيد .  
4
 ست تا با خنجر.تر ا در المنجد معول را به وسيله كندن زمين معنا كرده است و اين معنى با سر نيزه مناسب.  
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را بملحفه به مداين بردند تا به خانه سعيد بن مسعود ثقفى فرود آمد و روز بروز لشكر عراق به  و امام حسن 

ها نوشتند و معاويه را به  شته يا بسته پيش تو فرستيم و عهدنامهفرستادند كه اجازت بده تا حسن را ك معاويه نامه مى

عهدى بكرد كه لعنت على نكنم و مواليان را عزيز دارم و شيعه تو را نرنجانم  عراق طلبيدند معاويه بيامد و با حسن 

 اى ساكن شوى و بر اين عهدنامه نوشت و از عراق براى يزيد بيعت بستد. به شرط آنكه به گوشه

از آنجا به مدينه رفت و مروان را از خطبه خواندن منع كرد مروان به شام رفت و معاويه را تحريص كرد  حسن و 

كنيزك عبيد  «3» 1  معاويه گفت برو چنان كه مقدور شود بساز مروان به مدينه آمد روزى ايسونه به قتل حسن 

تردد كردى و به مشاطگى زنان قيام نمودى و خواجه او  اللّه بن عمر در خانه مروان رفت و آن لعينه در خانه بزرگان

آخر گفت كه سرى دارم كه به   عبيد اللّه بن عمر را محمد حنفيه كشته بود در حرب صفين مروان حالها از او بپرسيد و به

ت اشعث را بايد كه جعده بن اظهار نرسانى آن لعينه سوگندها ياد كرد كه افشاى سر نكند مروان گفت چون چنين است مى

 كه زن حسن است بفرماى تا حسن را به زهر بكشد.

خواهد كه تو را به پسر خود يزيد دهد و ملك عرب به تو  آن لعينه پيش جعده رفت و گفت حسن را بكش كه معاويه مى

را زهر  تسليم كند آن لعينه قبول كرد مروان غالمى به معاويه فرستاد و او را اعالم كرد كه جعده قبول كرده كه حسن

دهد. معاويه هزار دينار به وى داد و به مروان نوشت كه كار تمام كن جعده فرستاد كه زهر به من دهيد مروان پسر خود 

 عبد الملك را پيش معاويه فرستاد كه زهر بستد و هداياى بسيار به جعده فرستاد مع انگشتر به نشان ملك و پادشاهى.

اى از آن زهر در انگبين كرد و به حسن داد و  به خانه رفت آن لعينه پاره داشت چون و حسن انگبين سفيد دوست مى

گفت يا محمد انگبين مخور كه حرارت مكه در تو اثر كرده است. حسين  محمد حنفيه حاضر شد از راه مكه حسن 

چون  آن انگبين زهرآلود بخورد پس حسن  زهر از براى حسين  درآمد آن لعينه قدرى ديگر بفرستاد بى 

را  . پديد آمد و قى بسيار كرد و مداوا كردند به شير جوشانيده روز دوم حسن «1» 2شب درآمد حسن را درد زهار

درد زهار بگرفت شربتى از براى او بساختند جعده كفچه زهرآلود به ميان شربت برآورد چون حسن شربت بياشاميد درد 

اى برداشت و بفرمود تا در شربت ريختند و  و از خاك روضه ذرهرفت  پيامبرزهار بيشتر شد برخاست و به سر روضه 

 طعام از خانه حسين آوردند. به او دادند آن درد ساكن شد مدت چهل روز از براى حسن 

فرمود شايد آن لعينه طرفى از خوان  اند محقرى بياورم حسن  روزى جعده گفت از باغ ما رطبى نيك آورده

رطبى چند بخورد از  خورد كه از زهر خالى بود حسن  بگذاشت خود از آن طرف مىزهرآلوده كرد و طرفى خالى 

                                                 
1
 اسم اين كنيزك را در تواريخ معتبر نديدم..  
2
 زهار: زير شكم و باالى عورت كه محل رويش موى است..  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

482 

 

سرپوش مگر مار يا  آن طرف كه زهرآلود بود درد زهار زياده شده جعده گفت يا حسن رطب در طبقى بود و طبق بى

بيب مداواى او عقرب سر رطب برهنه كرده باشد حسن به كار او مبهم شد و چهل روز به خانه او نيامد نصرانى ط

 كرد و به آخر گفت اين هوا گرم است مرا عزم موصل است كه آن هوا سرد است. مى

مروان به معاويه نوشت كه حسن چند كرت زهر خورده و در او اثر نكرد از كار او غافل مباش معاويه صوفى كور را 

كرد و در خدمت امام تردد  ى محبت مىبخواند و چند دينار به او داد و عصاى سنان زهرآلود آن لعين بيامد و دعو

كند چنانكه عادت صوفيان باشد كه دست شيخ ببوسند نزديك رفت و  نمود روزى عزم كرد كه به زيارت حسن  مى

كه قوت داشت زور كرد مردم خواستند كه  به اين بهانه كه دست حسن ببوسد سنان به پشت پاى او فرو برد و چندان

اشت از آنجا بيرون رفت و سوار شد و قصد دمشق كرد عبد اللّه گفت در راه گردن او نگذ صوفى را بكشتند حسن 

 بزنند.

داد و به كاردى ديگر  بريد و به حسن مى اسماعيل نامى بود كه خدمت حسن كردى روزى خربزه به كاردى زهرآلود مى

قصد اسماعيل كردند نگذاشت و گفت  داد. حسن تلخى دريافت و بدانست مردم خورد و به ديگران مى بريد و خود مى مى

 اسماعيل بر ما حقى بنهاد به تردد خدمت دوزخ ابد او را تمام است.

آمد به موضعى رسيد شخصى ديد كشته و شتر رميده و توبره پيش كشته افتاده  سعد غالم امير المؤمنين در شام بود مى

فرستاده بود يافت چون  د و شيشه زهر كه براى حسن فرود آمد توبره بديد در آن نامه معاويه به اسماعيل نوشته بو

 نامه را بخواند و زير بالش نهاد. سعد رسيد حسن را رنجور ديد بگريست و نامه به او داد حسن 

چيزى گويند اشارت به عبد اللّه بن عباس كردند عبد اللّه  مسعود ثقفى و مختار مجال آن نداشتند كه با حسن 

خبر هستيم مختار قصد قتل اسماعيل  رفت و با ايشان داد. مسعود گفت ما شب و روز با دشمن بىگستاخى كرد و آن برگ

گفت نه تو مردى پرحرارتى غوغا پيدا شود عون بن على برود و اسماعيل را حاضر كند عون برفت و  كرد حسن 

 اسماعيل را حاضر كرد.

نامه  فاطمه و تو و برادر تو حسين. حسن گفت يا اسماعيل آل يس در اين امت كيست گفت على و  حسن 

از  معاويه را به او داد مختار برخاست و سر آن لعين ببريد و خانه او غارت كرد و يك پسر او را بكشت. حسن 

 آنجا به كوفه رفت و زيارت پدرش كرد و به مدينه رفت.

اس به جعده فرستاد با عطاها و تجديد عهد جعده معاويه ديگر باره زهر به مروان فرستاد با سوده الماس مروان زهر و الم

خود را بياراست و نزد حسن آمد و در دل خود گفت اگر كنيزكان و خواهران امام بيدار باشند گويم نزد شوهر خود آمدم 

زه به مهر خود بسازم آن لعينه نردبانى بر بام خانه نهاد و به باال رفت و جمله را خفته ديد و سر كو و اگر مرا نبينند كار
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يافت سوده الماس بر سر كوزه افشاند و دست بماليد و فرود آمد و نردبان را پنهان كرد حسن بيدار شد و كوزه را سر به 

 كرد از ترس غدر جعده. مهر خود ديد كه احتياط تمام مى

و امير المؤمنين  مبرپيارا بخواند وصيتها بكرد و لباس و سالح  چون آب بازخورد درد زياد شد فرياد برآورد حسين 

كه آن حضرت به او سپرده بود به او داد و امامت مؤمنان و شريعت به او تسليم كرد و گفت من دانم كه مرا زهر كه داد 

كس را نرنجانى و از براى من خون كسى را نريزى و مرا به سر روضه جدم برى چون  و چگونه بود اما زنهار كه هيچ

و  پيامبرنگذارند كه آنجا دفن كنى به گورستان بقيع برى پيش خالم ابراهيم بن محمد غسل و كفن كرده باشى و اگر 

ام فاطمه بنت اسد. حسين خواست كه از آن كوزه آب خورد حسن كوزه برگرفت و بر زمين زد و بشكست و به  جده

 .«1»  1وقت صبح به جوار رحمت ايزدى پيوست

آورد  پيامبرفارغ شد و بر سرير نهاد و عزم كرد كه به سر روضه از غسل و كفن او  بايست حسين  و چنانكه مى

مرد حاضر كرد و به عايشه فرستاد تا بر استرى سوار شد و در  «2» 2مروان لعين از لشكر شام كه آنجا بود پنجاه هزار

 و عبد اللّه عباس مناظره رفت. عبد اللّه گفت: ميان لشكر بايستاد و ميان او و حسين 

  لت و لو عشت تفيلتتجملت تبغ
 

  لك التسع من الثمن و فى الكل تملكت

يعنى بر شتر نشستى و بر استر نشستى و اگر زنده مانى بر فيل نشينى تراست نه يك از هشت يك از ميراث پيغمبر و 

ننگ تو همه را مالك شدى روزى بر شتر سوار شده به جنگ پدر آئى و روزى بر استر نشسته به جنگ پسر نام و 

 ( در خانه خويش ساكن نشوى.33)احزاب   وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنَ فرمايد: بردى و از آن ما، چنانكه حق تعالى مى پيامبر

زاده مرا از خانه من بيرون كنيد چنانكه  عايشه كمان از مروان بخواست و تير به جنازه حسن انداخت و گفت دشمن

 بايد كرد. و گفت اگر نه وصيت برادرم بودى بكردمى آنچه مى او را به بقيع برد وصيت حسن بود حسين 

آن لعينه جعده به خانه مروان رفت و مروان او را به شام فرستاد. معاويه جمله حالها از او پرسيد و گفت اى لعينه از خدا 

نجا هالك كردند آن شقيه بردند و آ «1»  3چنين كردى بفرمود تا او را به خره پيامبرشرم نداشتى كه با فرزند  پيامبرو 

 لعينه خسر الدنيا و اآلخرة شد.

 فصل شانزدهم فى قتل معاویة عایشه را

                                                 
1
 اين داستانها در كتب معتبر تاريخى متقدم مانند ارشاد مفيد ذكر نشده است..  
2
 تعداد افراد حاضر در كنار مروان در تواريخ معتبر ذكر نشده است..  
3
 ه: گل تيره و چسبناك، المى، لجنخر.  
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معاويه به مكه رسيد تا براى يزيد بيعت بستاند و جمله عراق و حجاز بر او و بر يزيد بيعت كرده بودند عايشه تهديد 

ستانى. عمرو عاص گفت يا معاويه اگر  عت مىفرستاد بر وى كه برادرم محمد بن ابى بكر را كشتى و براى يزيد بي

 عايشه بر تو تشنيع زند خلق بر تو خروج كنند كار درياب.

ها داد كه به او صلح كند و برادر او  معاويه ابو هريره و شرحبيل را با هداياى بسيار به وى فرستاد به چند نوبت و وعده

پيام فرستاد كه توقع است كه ام المؤمنين ما را به تشريف خود  عبد الرحمن بن ابى بكر را واليت دهد و امثال اين روزى

مايه آنجا بگسترد و كرسى بر سر آن نهاد و وقت نماز خفتن  مشرف سازد و چاهى بكند و به آهك پر كرد و فرشى گران

 او را بخواند و گفت چندين هزار دينار نثار خواهم كرد.

ى سوار شده معاويه او را اعزاز كرد و بدان كرسى اشارت كرد كه عايشه بيرون آمد با غالمى هندى و بر خر مصر

بنشيند چون در آنجا نشست فرو شد به چاه در حال معاويه گفت تا غالم و خر را هم بكشتند و هم در آن چاه انداختند و 

اين  حسين  خاك انباشتند مردم در اختالف افتادند برخى گفتند عايشه به مدينه رفت بعضى گفتند به يمن رفت و

 .«2» 1تركه او را به وارثان او داد دانست و جماعت خاصان معاويه، حسين  حال مى

  فصل هفدهم فى یزید اللعین و قتله للحسین علیه السّالم و اصحابه

 تجديد بيعت دعوت كرد و از منبر به  چون معاويه بمرد يزيد هفت روز تعزيت داشت روز هفتم خطبه بخواند و خلق را به

و عبد اللّه زبير و عبد اللّه عمر و عبد  زير آمد و امراء را تشريفها بداد و مشورت به وزراء كرد در حال حسين 

 الرحمن ابى بكر، گفتند به مدينه فرست تا از براى تو از ايشان بيعت بستانند اگر نكنند سر ايشان به تو فرستند.

فرستاد  ينه بود و مروان چون نامه برسيد دو مرد را به طلب حسين اى نوشت به وليد بن عتبه كه والى مد يزيد نامه

نمايد كه معاويه نماند و ما را به بيعت يزيد  گفت چنان مى يافتند. حسين  پيامبرعبد اللّه زبير را در مسجد 

روز ديگر هشتاد مرد  خوانند. عبد اللّه زبير به خانه رفت و با برادر خود ابراهيم زبير آن شب بگريخت و به مكه رفت مى

 به طلب او رفتند نيافتند او را.

هاى تمام با خود ببرد و گفت بر در خانه باشيد اگر بر من جورى  به خانه رفت و پنجاه مرد از اقرباء با سالح حسين 

 رود من آواز برآوردم شما درآئيد و مرا خالص دهيد.

ر تختى نشسته بودند و قومى به پا ايستاده چون بنشست نامه در خانه رفت و سالم كرد مروان و وليد عتبه ب حسين 

 يزيد به او دادند بخواند و گفت امشب انديشه كنم فردا جواب دهم و برخاست و از تخت به زير آمد.

                                                 
1
 با اندكى اختالف 220/ 2اوائل االشتباه و انساب االشراف بنا به نقل طرائف سيد بن طاووس .  
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ها بينى و حسين را بدست نياورى الّا بعد از  مروان بسيار گفت با وليد كه حسين را رها مكن كه برود و از يزيد عتاب

 ه خونها ريخته شود. مروان چند كرت تكرار نمود و قصد كرد كه حسين را بگيرد كرسى آهنين نهاده بود حسين آنك

 برداشت و به مروان انداخت مروان به خانه گريخت و كرسى به ديوار آمد و بشكست اين حال بيست و هفتم رجب بود.

قبائل بنى هاشم را به خود برنشاند از مردان و زنان  به خانه رفت و دويست و پنجاه شتر ترتيب داد و جمله حسين 

الّا محمد حنفيه در مدينه بماند و با قيس بن عباده گفت تو با دويست مرد از عقب من بيا اگر كسى به طلب ما بيايد از 

راهى اختيار كنيم  جانبى تو و از جانبى من ايشان را در ميان گيريم و جمله را كشيم مردم گفتند يا بن رسول اللّه اگر بى

 چنانكه عبد اللّه زبير و برادرش ابراهيم كردند شايد.

اند و از  گفت: نعوذ باللّه كه من اين ذل بر خود بگيرم و نروم الّا به جاده اعظم آدمى را از براى مرگ آفريده حسين 

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ  ن آيه بخواند:مدينه بيرون رفت و روز آخر شعبان به مكه رسيد و چون نظر آن حضرت بر مكه افتاد اي

 (.21اآلية )قصص   مَدْيَنَ

زيرا كه اهل مكه و بدويان حواله  به مكه رسيد به بطحا فرود آمد و قدوم او بر عبد اللّه زبير گران آمد چون حسين 

نهادند و عبد اللّه زبير  برسيد مردم روى به حسين كردند چون حسين  براى مناسك و حالل و حرام پيش او تردد مى

 .«1» 1كرد هر روزى يك كرت به خدمت حسين تردد مى

  فصل هیجدهم جلى فى اهل الكوفة و دعوتهم للحسین علیه السّالم

را مدد كنيم به  جمع آمدند و عهدها كردند و سوگندها خوردند كه حسين  «2» 2 هفتاد رئيس در خانه قاضى شريح

نوشتند و دعوت  ها مى د كه ما را امامى نيست و نه جمعه داريم و نه جماعت هفته به هفته نامهها نوشتن مال و جان و نامه

فرستادند تا با اندك روزگار صد نامه به حسين نوشتند چون حجت بر امام ثابت  كردند و قاصدان متوالى و متواتر مى مى

بايست  ه و مدينه خائف بود و به تقيه زندگانى مىشد و رعيت با نصرت و اظهار كلمه دين او را خواندند و حسين به مك

اى بنوشت و بدست او داد كه مسلم مرد امين است و ثقه من و پسر  مسلم بن عقيل را بخواند و نامه كردن حسين 

 رسم. عم من به شما فرستادم تا حالها بازداند و به من اعالم كند و من در عقب او مى

                                                 
1
ر مجلـس وليـد   . ضـمنا د يزيد با كسى مشورت نكرد اما وليد كه فرماندار مدينه بود پس از دريافت نامه يزيد با مروان مشورت كرد و مروان اشاره به قتل آنها كـرد .  

نبـود كـه    حسـين  خبرى از كرسى و صندلى در تواريخ معتبر ذكر نشده و ديگر آنكه قيس بن سعد در سال آخر خالفت معاويه از دنيا رفته بود موقع هجرت امـام  

 .26 -9/ 5و فتوح ابن اعثم  254 -250/ 4بيايد. تاريخ طبرى  همراه امام حسين 
2
گيـرى   تصـميم  ل او محل اجتماع رؤساى كوفه باشد. اهل كوفه در منزل سليمان بن صرد خزاعى راجع بـه دعـوت از امـام حسـين     شريح از شيعيان نبود كه منز.  

 .30 -29/ 5كردند. فتوح ابن اعثم 
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و حسن بكرد و گفت شايد ديگر بازنيايم و چنان بود  پيامبره بيرون آمد و زيارت مسلم اجازت خواست و به راه مدين

و عياالن را وداع كرد دليل بگرفت و بيراه برآمد در راه آب نيافتند هر دو دليل  پيامبرپس سه شب احيا كرد در مسجد 

اى نوشت و  ز بطن الخبيت نامهبه تشنگى بمردند و او را اندك رمقى بود به موضعى رسيد كه آن را مضيق خوانند ا

فرستاد و اعالم نمود كه مرا حالى چنين افتاد و مرا به فال بد آمد عفو  بدست قيس بن مسهر داد و به خدمت حسين 

رسد و  هاى اهل كوفه هر روز مى بايد رفتن كه نامه تو را مى  اى نيست جواب نامه باز نوشت كه چاره فرماى حسين 

 گردد. م و مؤكد مىحجت رعيت بر ما الز

و مسلم متوجه كوفه شد چون به كوفه رسيد به خانه مختار بن ابى عبيده ثقفى فرود آمد و رؤسا و امراى كوفه به 

خدمت او جمع آمدند و اعزاز و اكرام كردند و نامه حسين بخواندند و بر سر نهادند و خبر رسيدن مسلم به نعمان بن 

 يد و منزل او در قصر االماره بود رسيد.بشير كه والى عراق بود از قبل يز

كنند و او  روز دوم از رسيدن مسلم هجده هزار مرد از كوفه بر حسين بيعت كردند بدست مسلم كه نصرت حسين 

را بدست دشمن بازندهند و اگر محتاج قتال باشد قتال كنند، نعمان بشير از قصر به زير آمد و بر منبر رفت و بسيارى 

 لشكر به شام بس گران است و يزيد سلطان وقت مبادا كه عتابى و آسيبى به شما رسد.تهديد كرد كه 

عبد اللّه بن حضرمى نعمان را گفت: الملك عقيم، مسلم را بگير و بكش نعمان مردى نيك سيرت بود از اين معنى ابا كرد 

لّه زياد را بدين كار نصب كرد آن لعين و نامه به يزيد نوشت و اعالم رسيدن مسلم كرد. يزيد چون نامه بخواند عبيد ال

در بصره حاكم بود و منشور عراق از بهر او نوشت عبيد اللّه برادر خود عثمان را در بصره خليفه گردانيد و خود با لشكر 

 گران قصد كوفه كرد.

نيت مقدم كردند و ته است ترحيب مى چون به كوفه رسيد روى را ببست به رسم عرب مردم گمان بردند كه حسين 

كرد جمعى گفتند اين طريق حسين نباشد چون به در قصر االماره رسيد روى باز كرد  گفتند لعين به تازيانه اشارت مى مى

و گفت چند گوئيد يا بن رسول اللّه منم عبيد اللّه زياد امير يزيد مرا به اين شهر فرستاده و در قصر االماره رفت و رؤساء 

لعين روى بگشود و گفت آنچه به من خواستيد كردن من با شما بكنم جمله از خوف دستها بر  واليت با او در قصر رفتند

او بدادند و بيعت كردند. او خطبه بخواند و بعد از خطبه گفت يزيد واليت عراق به من داد تا با هواخواهان او احسان كنم 

هر كه دشمنان يزيد را در خانه دارد بايد كه و هر كه در او عاصى شود سرش بردارم و به وى فرستم و منادى زد كه 

 بدست من دهد و الّا خانه او را بسوزانم و او را بكشم و مال او را به تاراج دهم.

مسلم از خانه مختار به خانه هانى بن عروه رفت و هانى اگر چه از عبيد اللّه زياد خائف بود اما از سر اعتقاد او را جاى 

پرسيد چون  نام )معقل( غالمى بود او را به جاسوسى فرستاد تا از جمله شيعيان خبر مسلم مى داد و عبيد اللّه را مقبل
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در خانه هانى يافت عبيد اللّه را خبر كرد، عبيد اللّه هانى را بخواند و بسيار برنجانيد مذحجيان  احوال مسلم بدانست او را

 ريح آن فتنه را بنشاند.كه از قبيله هانى بودند غوغا بسر عبيد اللّه بردند قاضى ش

مسلم از خانه بيرون آمد چهار هزار مرد بر او جمع شدند و چون بر در مسجد جامع رسيدند پانصد مرد با او بودند باقى 

بگريختند مسلم با ايشان به در قصر االماره رفت و در آنجا لشكر اندك بود به حرب در پيوست عبيد اللّه ترسيد كوفيان 

رفتند دو لعين بر بام قصر رفتند و منادى كردند كه اى خلق از يزيد بترسيد و  آمدند و در كوشك مى از درب الرومى مى

گرفتند و به خانه  آمدند و خويشان و اقرباى خود را دست مى لشكر شام و ايشان را تهديد بسيار كردند و مردم مى

 بردند. مى

ى تن با او بمانده بودند و نزديك سى هزار كس از غوغاى مسلم از شجاعت روى از حرب نگردانيد تا آفتاب فرو شد س

شهر بر او جمع شده بودند چون مسلم به مسجد رفت و به نماز ايستاد جمله بگريختند الّا سه تن چون به سجده شكر 

خانه گرديد تا به در  رفت آن سه تن نيز بگريختند كسلم فريدا وحيدا بماند و از مسجد برون آمد و كوچه به كوچه مى

 زنى رسيد مؤمنه از شيعه خاندان طوعه نام.

مسلم از او آب خواست بداد و به خانه رفت چون ساعتى بگذشت از خانه بيرون آمد مسلم را بر در خانه ديد گفت اى 

مرد آب خواستى دادم از اينجا برو كه اينجا ايستادن در شب رخصت نيست سه نوبت طوعه از خانه بيرون آمد و 

بود به آخر گفت من در اين شهر غريبم هيچ شايد كه مرا در خانه جاى دهى، طوعه  رد مسلم خاموش مىنصيحت او ك

 گفت تو چه كسى، مسلم حال خود بگفت.

طوعه او را به خانه برد و فرشى بازگسترد و طعامى حاضر كرد. مسلم گفت طعام نتوانم خوردن آب بده تا وضو سازم 

كرد طوعه را پسرى بود بالل نام از لشكر  ن شب همه شب بيدار بود و عبادت مىكه امشب آخر عمر من است و در آ

هاى بسيار قبول  عبيد اللّه زياد بسيارى از شب گذشته به خانه آمد طوعه گفت اى فرزند چرا دير آمدى گفت امير وعده

 كردم. كرد به طلب مسلم او را طلب مى

د بالل لعين متهم شد در كار مادر بر وى الحاح كرد مادر او را كر طوعه در آن شب در خدمت مسلم بسيار تردد مى

سوگندهاى مغلظ داد كه سرّ ما ظاهر نكند. طوعه گفت اى فرزند بشارت باد تو را كه شرف دنيا و آخرت آمد مسلم در 

ز دوزخ ما خانه ماست ما او را پنهان كنيم فرداى قيامت به شفاعت مصطفى و مرتضى و فاطمه زهرا محظوظ گرديم و ا

 خالصى دهند. را

آن لعين چون صبح شد عبيد اللّه را اعالم كرد عبيد اللّه هفتاد كس به محمد اشعث داد كه برو مسلم را بگير و بياور 

خواند دعاء به تعجيل به آخر رسانيد و سالح  محمد اشعث متوجه خانه طوعه شد چون شيهه اسبان رسيد مسلم دعا مى
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نصيب يافتى من دوش در خواب بودم عمم  پيامبرتو بود اى طوعه از نيكى كردن و از شفاعت بپوشيد و گفت آنچه بر 

 امير المؤمنين را ديدم مرا گفت فردا پيش من خواهى بود.

لشكر بر در خانه رسيد ترسيد كه آتش در خانه زنند از خانه بيرون رفت و چهل و دو مرد را از آن مالعينان بكشت و 

رسيد عبيد اللّه گفت آخر شرم نداريد كه چندين مردان از مردى  اعت به ساعت مدد آن لعين مىباقى بگريختند و س

گريزيد محمد اشعث با او گفت مگر زخم بازوى بنى هاشم فراموش كردى زخم بسيار بر مسلم آمد از حرب فرو ماند  مى

ش عبيد اللّه برد محمد گفت من او را امان كس را زهره آن نبود كه گرد او بگردد محمد اشعث او را امان داد پي و هيچ

 ام، لعين گفت من تو را بگرفتن او فرستادم نه به امان دادن. داده

چون مسلم را پيش آن لعين بردند سالم بر او نكرد عبيد اللّه به بكر بن حمران االحمرى گفت مسلم را بر بام قصر برده 

گفت تا درجه  فرستاد كلمه شهادت مى لوات بر محمد و آل او مىگفت و ص گردن او را بزن مسلم حمد و ثناى خدا مى

شهادت يافت. عبيد اللّه لعين هانى بن عروه را هم در آن روز بكشت و دو مرد ديگر را كه با مسلم بودند سرهاى ايشان 

 نبرد. ها را فرو گرفتند تا كسى از كوفه خبر به حسين  را به شام فرستاد و امر كرد كه جمله راه

  * باب بیست و هشتم* حرکت امام الحسین علیه الساّلم از مكه

كرد و به حكام مكه نوشته بود  مى بدان كه يزيد لعين به جمله رؤساى ملوك حجاز كس فرستاده بود و طلب حسين 

لب او خائف بود چون ماه ذى الحجّه برآمد احرام گرفت به حج كردن چون بديد كه ط حسين  «1»   1كه او را بگيريد

كنند حج را بدل به عمره كرد و حالل شد و عزم عراق كرد و فرزدق شاعر از جمله موالى على بود و در آن سال  مى

مادر را به حج برده بود چون نزديك مكه رسيد به خدمت حسين رفت و او از مناسك حج و مسائلى كه مشگل بود 

تعجيل داشتى كه حج نگذاشتى گفت: لو لم اعجل الخذت. اگر پرسيد و گفت: يا بن رسول اللّه ما اعجلك من الحج. چه 

 شدم. كردم گرفته مى تعجيل نمى

ام از عرب گفت خبر  فرزدق گويد مرا گفت تو از كجائى من گفتم: رجل من العرب قال اخبرنى عن الناس خلفك. مردى

 ده مرا از مردمى كه از پس تواند يعنى اهل عراق.

صدقك. گفت: الصدق اريد. فرزدق گفت: اما القلوب فمعك و اما السيوف فمع بنى امية فرزدق گفت: عن الخير سألت ا

 عليك. اما دلهاى ايشان با تست و اما شمشيرهاى ايشان با بنى اميه است بر تو.

                                                 
1
دى در نظر گرفته شده بودند كه امـام  را به نحو ممكن به قتل برسانند و لذا افرا را دستگير كنند بلكه گفته بود امام حسين  يزيد نگفته بود كه امام حسين .  

 به نقل لهوف و ينابيع المودة و ... 116/ 2 را در مراسم حج به قتل برسانند.موسوعه امام حسين  حسين 
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گفت: ما أراك اال صادقا ان الناس عبيد المال، و ان الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت لهم معايشهم،  حسين 

مگر صادق بدرستى كه مردم بندگان مالند و بدرستى كه دين  بينم تو را . يعنى نمى«2»  1اذا محّصوا لالبتالء قل الديانونف

گيرند آنچه فرو دهد از شير براى زندگانى خود پس هرگاه خالص  مكند و فرا مى ليسيده شده است بر زبانهاى ايشان مى

 ن فرزدق وداع كرد و برفت.شود از مالش كم شوند دين داران بعد از آ

نيز از آن منزل رحلت فرمود چون بذات الرمل رسيد عبد اللّه يقطر و گويند قيس بن مسهر صيداوى را به  و حسين 

داشت او  اهل كوفه فرستاد و اعالم مقدم خود كرد چون او به قادسيه رسيد حصين بن نمير با لشكر آنجا بود راه نگاه مى

را حال معلوم نبود تا به زباله رسيد و در آنجا  فرستاد عبيد اللّه زياد او را شهيد كرد و حسين را بگرفت و به كوفه 

 گفت: نزول كرد و در آن شب متفكر بود و مى

 فان يكن الدنيا تعد نفسية
 

  فقدر ثواب اللّه اعلى و اجزل

 و ان يكن االموال للترك جمعها
 

  فما بال متروك به المرء يبخل

 االرزاق قسما مقدرا و ان يكن
 

  فقلة حرص المرء فى الكسب اجمل

  و ان يكن االبدان للموت انشئت
 

  فقتل امرئ فى اللّه بالسيف افضل

 عليكم سالم اللّه يا آل احمد
 

  فانى أرانى عنكم سوف ارحل

لّه اكبر جمله تكبير تكبير بگفت چون او گفت ال آمد تا روزى يكى از اصحاب حسين  از آنجا منزل به منزل مى

بگفتند حسين نيز تكبير بگفت پس به مكبر اول گفتند كه تو را چه حالت حادث شد كه تكبير گفتى گفت نخلستان كوفه 

گفت احتياط كنيد احتياط  بودند گفتند كوفه دور است نخلستان نباشد حسين  ظاهر شد دو مرد اسدى با حسين 

 هاى لشكر حر است. كردند گفتند نيزه

از آن اسديان طلب آب كرد در آن نزديكى آبى بود بدان جا راند و فرود آمد كه حر بن يزيد رياحى با هزار  حسين 

نماز به جماعت كرد پيشين و عصر با هر دو قوم و از جهت ايشان وعظ بگفت  سوار برسيد و وقت نماز بود. حسين 

 وئيد تا من بازگردم.و گفت شما مرا خوانديد اگر شما را ندامت حاصل آيد بگ

حر گفت نه مرا به قتال فرستادند بلكه حصين بن نمير مرا فرستاد تا از تو مفارقت نكنم تا تو را به عبيد اللّه زياد سپارم. 

راند حر با لشكر از او  مى امام از طريق معجره گفت مرگ به تو نزديكتر است از اين كار و هر جا كه حسين 

 كرد. مفارقت نمى

                                                 
1
 .206/ 2 نزهة الناظر حلوانى بنا به نقل موسوعه امام حسين .  
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خواهند من به سر روضه جد خود  گويد اگر كوفيان مرا نمى اى به عبيد اللّه زياد نوشت كه حسين رسيد و مى مهحر نا

مكن و به موضعى فرود آر كه آب و آبادانى نباشد چون نامه  روم. عبيد اللّه لعين در جواب نوشت كه او را رها مى

قرى جائى نزول كنم كه عيال و اطفال با منند و طاقت فرمود بگذار تا در اين  داد حسين  برسيد حر به حسين 

براند و به كربال فرود آمد و حر نيز در مقابل او  تشنگى ندارند. حر گفت حكم امير اين است كه خواندى حسين 

 فرود آمد.

گير تا بدرد  اى كه كار بر حسين سخت چون روز شد آن روز پنجشنبه دوم محرم بود رسول عبيد اللّه زياد برسيد با نامه

آيد در وقتى كه كتاب من به تو رسيد، و او را مگذار مگر در زمينى كه در او گياهى نباشد در غير حصار و غير آب و 

 من امر كردم رسول خود را كه از تو جدا نشود و مالزم تو باشد تا به نزد من آئى با انقياد امر من و السّالم.

 م بكربالفصل اول فى نزول الحسین علیه السّال

چون به كربال نزول كرد عمر سعد برسيد با چهار هزار مرد به نينوا فرود آمد و اين در سال احدى و ستين بود از هجرت 

اى  گفت كه نزد حسين برو به رسالت كه اينجا به چه كار آمده و رؤساء را آنجا حاضر كرد و هر كس را مى پيامبر

ايم و او را خوانده به آخر كثير بن عبد اللّه الشعبى كه از  هاى نوشته جمله نامهگفتند ما  كردند و مى ملعونان قبول نمى

 بود لعين گفت همين ساعت سر حسين به تو آورم. پيامبرفتاكان عرب بود قبول كرد او از اعادى خاندان 

ر نگاهدارم تو چون برسيد ابو ثمامه در پيش آمد و گفت شمشير به من ده و پيش امام رو گفت نه گفت قبضه شمشي

گفت اهل اين  سخن بگو گفت نه ملعون رسالت نگذارده بازگرديد عمر سعد مرة بن قيس حنظلى را فرستاد حسين 

 اند بازگردم. ها خواندند اگر كاره شهر مرا به نامه

الت حين مناص.  عمر سعد اين حال به عبيد اللّه زياد نوشت جواب فرستاد كه: االن اذا علقت مخالبنا فيه يرجو النجاة و

اين زمان ناخنهاى مادر او بند شد اميد نجات دارد حال آنكه او را در اين وقت گريزگاهى نيست پس بنوشت كه از 

حسين و اصحاب او از براى يزيد بيعت بستان و پيش ما فرست تا آن چه صالح باشد ما خود كنيم و الّا سر او و اصحاب 

 او نزد ما فرست.

شهر بيرون روند و هر مردى كه در  ه مسجد جامع رفت و گفت منادى كردند كه مردان جمله با سالح ازعبيد اللّه زياد ب

رسيد تا هفتاد هزار سوار و پياده جمع شدند عمر سعد در نينوا عرض  شهر باشد او را بكشند ساعت به ساعت لشكر مى

ى و قزوين و ديالم آمده بود به اجرت اين كار اما كرد به علت آنكه از براى منشور ر لشكر داد و در آن كار تعجيلى مى

 لعين خود آن دولت نديده به دوزخ فرستاد.
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 پس عمر سعد حجاج زبيدى را با پانصد سوار به كنار فرات فرستاد و آب از حسين و اصحاب او منع كرد حسين 

گفت مرا بگذار كه به سر  حسين در آن شب عمر سعد را بخواند و در ميان دو لشكر خيمه بزدند و آنجا حاضر شد. 

. عمر سعد اين حال كه به عبيد اللّه «1» 1 روضه جد خود روم يا به شهرى از شهرهاى مسلمانان روم يا نزد يزيد روم

 نوشت.

عبيد اللّه چون بدانست جواب فرستاد كه يزيد سوگند خورده است كه بر فراش نخسبد و نان سير نخورد و بالش در زير 

 شمر ذى الجوشن حاضر بود گفت يا امير صيد به دام آمده رها مكن. در پيش او نبرند. ا سر حسين سر ننهد ت

كنى خود نيك است و الّا لشكر به  عبيد اللّه نامه نوشت كه شمر را با چند هزار مرد فرستادم اگر قتل حسين اختيار مى

 «2» 2 عين چون نامه برخواند طبل زد و با هفتاد هزارشمر ده و منشور رى و قزوين و ديالم به او تسليم كن عمر سعد ل

 كرد. سوار روى به لشكر حسين

را در خواب ديد كه گفت اى فرزند فردا شب با درجه  پيامبرتكيه بر قبضه شمشير كرده بود و در خواب شد  حسين 

گواه باشيد كه اول كسى كه شهادت پيش ما باشى عمر سعد لعين تير در كمان نهد و به حسين انداخت و گفت اى قوم 

 انداخت من بودم. تير در روى حسين 

پيش عمر سعد فرستاد كه يك امشب مرا مهلت ده تا عبادتى بكنم كه شب آخرين ماست و اين حال روز  حسين 

 نهم محرم بود عمر سعد ابا كرد كه مهلت دهد عمر و حجاج بن سلمة بن عبد يغوث الزبيدى گفت اگر حسين از كافران

 شماست. پيامبرفرزند  كنيد و حسين  روم مهلت خواستى او را مهلت دادندى شما دعوى اسالم مى

به خيمه رفت و جوانان و پيران را از اصحاب خود خواند و گفت چون شب درآيد هر  عمر سعد مهلت داد حسين 

جمله به اتفاق گفتند ما با خدا و كسى دست زن و فرزند خود بگيريد و در جهان پراكنده شويد كه مقصود ايشان منم 

و مرتضى و فاطمه و حسن عليهم السّالم فرداى قيامت چه جواب دهيم. شمشيرى نزده تيرى نخورده ال و اللّه به  پيامبر

 خدا كه تا يكى از ما زنده باشد نگذاريم كه رنجى به تن مبارك تو رسد تو امام و فرزند رسول خدائى.

                                                 
1
در مقابل يزيد و بيعت با او، دادن اينگونه نسـبتها بـه امـام حسـين      ار و گفتار امام حسين . با توجه به رفت413/ 3كامل ابن اثير  313و  293/ 4تاريخ طبرى .  

اش هموار سازد، در همـان مدينـه    خواست دست در دست يزيد بگذارد الزم نبود اين همه زحمات را به خود و خانواده مى ناجوانمردانه است اگر امام حسين  

گويد از مدينه تا مكه و از مكه تا كربال و تا هنگام شهادتش بـودم و   بود نقل شده كه مى معان كه غالم رباب همسر امام حسين كرد. بعالوه از عقبة بن س بيعت مى

 .413/ 3و كامل ابن اثير  313/ 4دهند دروغ است. تاريخ طبرى  نسبت مى اين چيزى كه راجع به بيعت با يزيد به امام حسين 
2
در كربال حاضر بودند اختالف است. سبط بن جوزى تعداد آنها را شش هـزار و خـوارزمى و ابـن اعـثم شـمار آنهـا را بيسـت و دو هـزار و         در تعداد لشكر كوفه كه .  

را بـا   دانند. البتـه وقتـى ابـن شـهر آشـوب شـماره سـپاه        مسعودى در اثبات الوصية تعداد آنها را بيست و هشت هزار و ابن شهر آشوب شمار آنها را سى و پنج هزار مى

بـا   298/ 44شمار سپاه دشمن سى هزار نفر عنوان شده است. بحـار   شود و در روايتى از امام زين العابدين  نويسد عدد آنها بيست و پنج هزار مى سردارانشان مى
 رسد. نفر در كربال بعيد به نظر مىاقوال و اوضاع جمعيتى كوفه و ايام محدود زمان ورود امام به كربال تا شهادتش جمع شدن هفتاد هزار  توجه به اين
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 گفت اين آخر شب شما است به حمد و ثناى خدا مشغول شويد تا روز شدن. جمله را دعا كرد و حسين 

گويد من آن روز رنجور بودم پدرم به خيمه آمد بعد از آنكه نماز شام و خفتن بگذارد غالم ابو ذر  و زين العابدين 

نب حاضر بود و تعهد ها بكن و عمه من زي غفارى را بخواند كه او در كار سالح دستى تمام داشت و گفت عمارت سالح

 گفت: كرد آواز پدر شنيدم كه مى رنج مى

  يا دهر أف لك من خليل
 

  كم لك باالشراق و االصيل

  من صاحب و طالب قتيل
 

  و الدهر ال يقنع بالبديل

  و انما االمر الى الجليل
 

  و كل حى سالك سبيل

من طاقت نياورد )و من شأن النساء الرقة و الجزع( يعنى در مرا معلوم شد كه مرگ بما نزول كرد من صبر كردم عمه 

كنان و فرياد برآورد: اليوم ماتت امى فاطمة  شأن زنان است رقت دل و جزع كردن سر برهنه كرد و پيش برادر رفت نوحه

ى را امروز الزهراء، و ابى على، و اخى الحسن يا خليفة الماضى و ثمال الباقى. كاشكى مرگ بازگرفتى از من زندگان

مرده مادر من فاطمه الزهراء، و پدر من على مرتضى و برادرم حسن اى خليفه گذشته و فرياد رس كار گذرانيده و امثال 

 كرد. ها مى اين جزع

گفت: يا اختاه ال يذهبن حلمك الشيطان يعنى شيطان بايد حلم تو نبرد و آب به چشم آورد گفت اى خواهر:  حسين 

هوش شد پدرم آب خواست و بر روى او زد تا بهوش  : يعنى اگر بگذارند قطا را خواب كند زينب بىلو ترك القطا لنام

 بازآمد و گفت.

ء هالك اال وجهه الذي  اى خواهر، اتقى اللّه و تعزّى بعزاء اللّه و اعلمى ان اهل االرض و السماء ال يبقون، و ان كل شى

 خلق الخلق بقدرته و اليه يعود و هو واحد.

رس از خداى و صبر كن صبرى كه خداى فرموده بدان كه اهل زمين و آسمان جمله بميرند و باقى نمانند بدرستى كه بت

گردد خلق و اوست تنها و  هر چيزى هالك شونده است مگر ذات او كه بيافريد خلق را به قدرت خود و بسوى او بازمى

او را ساكن كرد و از خيمه بيرون رفت و فرمود كه طناب يگانه و پدرم و مادرم بهتر از من بودند جمله بمردند و 

ها در هم كشيد و به هم نزديك شويد تا عدو ناگاه شبيخون نياورد و قرآن بخوانيد و استغفار كنيد كه شب آخرين  خيمه

 عمر ماست.

  فصل دوم در ترتیب کردن حرب آن روز با حسین علیه السّالم
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ميسره به حبيب بن مظاهر و رايت  ميمنه لشكر خود به زهير داد و حسين  «1» 1  سى و دو سوار بودند و چهل پياده

ها خندقى بكنيم تا عدو نتواند آمد  به برادر خود عباس و گفت ما خلق اندكيم به دو جانب حرب نتوانيم كرد از پس خيمه

به خندق انداختند جهت دفع تر باشد ما را خندق بكندند و هيزم جمع كردند و چون روز شد آتش  از يك جانب آسان

 عدو و آن روز روز جمعه بود دهم محرم سنه احدى و ستين من الهجرة.

و در كوفه و حوالى آن هيچ مردى نمانده بود الّا كه ابن زياد جمله را طوعا او كرها به كربال رانده بود تا تير و شمشير و 

رسيد و سه روز بود كه  ساعت لشكر مالعين مى سنگ و عصا و غيره كار حسين و اصحابش تمام كند پس ساعت به

 و اصحاب او بسته بودند. آب بر حسين 

عمر سعد لعين ميمنه لشكر خويش به عمر بن الحجاج داد و ميسره به شمر بن ذى الجوشن و عروة بن قيس را بر سواران 

براى اتمام حجت در ميان دو  حسين حاكم كرد و شبث بن ربعى بر پيادگان جمله در مقابل هفتاد و دو تن بايستادند. 

صف بايستاد و گفت اى قوم مرگ حق است دست ذلت و حقارت به شما نخواهم دادن ده روز يا دو سال ديگر گذشته 

 «1» 2 گيريد اما كلماتى چند از من بشنويد جمله لشكر كوفه و شام و بصره

 خاموش شدند و طبلها و كوسها فرو گذاشتند.

ن شد و آواز برآورد اى مردمان سخن من بشنويد و تعجيل مكنيد به كشتن من تا شما را وعظ نزديك ايشا حسين 

بخت گرديد هم در دنيا و هم در آخرت و اگر انصاف من ندهيد   گويم و اظهار حجت كنم اگر انصاف من داديد شما نيك

ضوا الى و ال تنظرون ان وليى اللّه الذي نزل از خود بدهيد: فاجمعوا امركم و شركاءكم ثم ال يكن امركم عليكم غمة، ثم اق

 الكتاب و هو يتولى الصالحين.

پس جمع كنيد فرمانهاى شما و شريكان شما را و باز بايد كه نباشد امر شما بر شما پوشيده پس حكم كنيد به سوى من 

دارد صالحان را، پس گفت و مرا مهلت دهيد بدرستى كه ولى و ناصر من خدا است كه فرو فرستاد كتاب را و او دوست 

نسبت من بدانيد و بنگريد كه من كيستم و با نفس خويشتن رجوع كنيد و مالمت نقس خودها بكنيد و بنگريد كه شما را 

 جايز است كشتن من يا حرمت بردن من و مال به غارت بردن و عيال من به اسيرى گرفتن.

                                                 
1
نفر كه مورخين زيادى قائل به اين قول هستند.  72شود: الف:  بين مورخين اختالف است كه ذيال به آنها اشاره مى در تعداد ياران با وفاى حضرت سيد الشهداء .  

نفر،  145نفر، محمد بن أبی طالب در كتاب خود زينة المجالس. و:  114الشراف. ه: نفر، انساب ا 100نفر، مناقب ابن شهر آشوب. د:  82نفر، اعالم الورى. ج:  73ب: 

 اخذ شده است. ها و قائلين به آنها از كتاب موسوعه امام حسين  نفر، شرح شافيه ابى فراس. توضيح اينكه اين شماره 1000لهوف و مثير االحزان. ز: 
2
رسد. مسعودى هـم در مـروج    كانات آن زمان جهت نقل و انتقال نيرو و تجهيزات آمدن شاميان به جنگ صحيح به نظر نمىبا توجه به بعد مسافت از شام تا كربال و ام.  

موسـوعه   گفته: و كان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر و حاربه و تولى قتله من اهل الكوفة خاصة لم يحضرهم شامى و ابن جوزى هم بنا بـه نقـل   76/ 3الذهب 
 ين )ع( چنين گفته است: و لم يحضر قتال الحسين )ع( احد من اهل الشام بل كلهم من اهل الكوفة.امام حس
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داند منم حسين بن على پسر دختر رسول خدا و  هر كه نمىشناسد خود چنانست كه داند و  پس گفت هر كس كه مرا مى

شما و پسر امام شما و پسر پسر عم رسول خدا پدر من على است و او اول كسى كه ايمان آورد و  پيامبرپسر وصى 

كرد بدانچه از حق به خلق آورد و حمزه كه سيد شهداست عم پدر من است و جعفر طيار كه به دو پر با  پيامبرتصديق 

در حق من و برادر من گفت  پيامبربرد عم من است و مادر من است دختر رسول خدا فاطمه زهرا  الئكه در بهشت مىم

داريد كه حق است و بر من  اند اگر از من باور نمى اند و گوشواره عرش و ريحانه دل من ايشان مهتر جوانان بهشت

خدرى و سهل بن ساعده و زيد بن ارقم و انس بن مالك و مانند  اعتماد نداريد از جابر بن عبد اللّه انصارى و ابو سعيد

اند  ايشان كه در ميان شمااند و اين احاديث به كرات و مرات و آيات قرآن كه در شأن من و برادرم و پدرم آمده شنيده

 كس از ايشان جوابى نگفت. و دانند بپرسيد كه ايشان بر اين گواهى دهند، هيچ

آنچه از من شنيديد آيا شما را زاجر و مانعى نيست از قتل من و اهل بيت من و من از شما  پس گفت يا اهل الكوفه

طلبيد فسادى در زمين كسى نكردم تا تأديب من  ام كه عوض مى طلبيد مالى از شما نبرده كسى را نكشتم كه قصاص مى

  يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ نه آيه:اى از من صادر نشد كه موجب قتل و ايذاى من باشد  كنيد هيچ جرمى و خطيه مى

فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ  ( در حق من و برادر من نازل شد آيه مباهله:22)رحمن 

 و مادر من نازل شد نه محبت من بر شما واجب است به آيه:( در حق من و برادر من و پدر من 54)آل عمران   أَنْفُسَكُمْ

كس ديگر  دانيد از جابلقا تا جابلسا امروز هيچ ( و اگر اين نمى22)شورى   قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

 هست كه پسر دختر رسول خدا باشد.

ى يا حجاج بن ابجر يا قيس بن اشعث يا يزيد بن الحارث تا پنجاه تن از رؤساء كوفه پس آواز برآورد كه يا شبث بن ربع

 آواز كرد كه نه شما به من نوشتيد كه: قد أينعت الثمار قد اخضر الجنات و انما تقدم على جنده مجندة لك.

هاى نيك خوانديد  مرا به وعده ها سبز شد و به تحقيق پيش آمديد بر من لشكر درهم آمده ها بيرون آمد و دانه يعنى ميوه

هاى شما روى بدين جانب نهادم و در شهر شما رسيدم  فرستاديد و به نامه و بر تعجيل گرفتيد و روز به روز مى

اى كه از من صادر شد بلكه از براى رضاى طاغى و باغى روى به قتل و جدال من نهاديد اگر بر آنچه نوشتيد  جريمه بى

 .«1»  1ه پنداريد كه مرا نديديد بگذاريد تا بازگردم و به سر روضه جد خود مراجعت نمايمشما را ندامتى حاصل شد

  فصل سوم فى توبة حر بن یزید الریاحى رحمة اللّه علیه

بينم و اختيار بهشت خواهم  چون حر بديد كه قتال خواهند كردن با خود گفت كه نفس خود را ميان دوزخ و بهشت مى

و گفت البته با اين مرد جنگ خواهى كرد گفت آرى حربى كه كمترين حالت او آن بود كه سرها  كرد پيش عمر سعد آمد

                                                 
1
 با اندكى اختالف. 6/ 45و بحار االنوار  419/ 3و كامل ابن اثير  322/ 4و تاريخ طبرى  98/ 2ارشاد مفيد .  
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در ميدان چون گوى گردان شود و بازوهاى چون مرغ پران هوا شود. حر گفت يا بن سعد بدين وعظ كه به شما بگفت چه 

 پذير نيست. گوئى گفت اگر كار من بودى نكردمى ليكن امير شما صالح مى

كرد و از اسب فرود آمد و روى به زمين نهاد و توبه كرد و  ازآمد اسب را آب داد و روى به خدمت حسين حر ب

تو به  گفت بلى و تو در دنيا و آخرت حرى قبول كردم كه بى گفت يا بن رسول اللّه توبه من قبول باشد يا نه حسين 

 بهشت نروم.

  فصل چهارم جلى فى مبدء القتال الى آخره

مرد بود  كردند و از لشكر حسين  رب در پيوست از لشكر حسين و از لشكر مالعين يك يك مبارزت مىچون ح

كه صد مرد را بكشت آن مالعين چون چنان ديدند گفتند اگر يك يك حرب بكنيم يكى از ما زنده نماند صالح در آن 

 لشكر حسين  يمنه لشكر حسين است كه به جميع حمله بريم عمرو بن الحجاج حمله كرد با لشكر كوفه بر م

تير  ها راست كردند اسبهاى ايشان رميدند و ايشان منهزم گشتند چون لشكر كوفه منهزم شد اصحاب حسين  نيزه

 باران كردند و خلقى بسيار از مالعين كشته شد.

ر باران و سنگ باران كنيد كنيد بر ايشان تي عمرو بن الحجاج آواز برآورد كه اى احمقان شما با مردان بصره مبارزت مى

 عمر سعد گفت اين نيك رأيى است حر بن يزيد و مسلم بن عوسجه از اصحاب حسين كشته شدند.

با ايشان قتال عظيمى كردند چنانكه لشكر  و شمر ذى الجوشن در ميسره لشكر بود حمله كرد و اصحاب حسين 

 ودند و چهل تن پياده سواران و پيادگان حسين سى و دو تن سوار ب كوفه از آن بترسيد و همگى لشكر حسين 

افتادند. عروة بن قيس فرياد برآورد كه  شدند و خالئق بر هم مى كردند لشكر مالعين منهزم مى بهر جانب كه حمله مى

 سواران من جمله كشته شدند به دست اين نفر اندك تيراندازان بيامدند پانصد تن تير باران كردند جمله اسبهاى اصحاب

 زخم خوردند و مردان جمله مجروح گشتند و قتال عظيمى شد. حسين 

شمر ذى الجوشن درآمد با لشكر خود زهير بن قين با ده تن به ايشان حمله كرد و به هزيمت داد الّا آنكه اگر از اصحاب 

شد به جهت  شد ظاهر بود به واسطه قلت ايشان و از لشكر كوفه اگر هزار تن كشته مى يك تن كشته مى حسين 

چون ظهر شد نماز شدت الخوف بگذارد و از  كردند تا وقت زوال آفتاب حسين  شد و قتال مى بسيارى ظاهر نمى

 زادگان از اقربا. كس باقى نمانده الّا اقرباى او برادر و عم اصحاب او هيچ

ند و سواران و پيادگان لشكر كرد رفتند و حرب مى اول كسى كه بيرون آمد على بن الحسين بود و يك يك و دو دو مى

برد و از پسران و عموزادگان و  كشته به در خيمه زنان مى ايشان را كشته يا نيم كشتند و حسين  كفر مى

طاقت شد ملعونى تير بر پيشانى  كردند قتال عظيم بكرد و بى برادرزادگان بعد از آن خلق روى به حضرت حسين 
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خلق گرد عباس درآمدند و او را از حسين جدا كردند و عباس به كنار فرات شهيد . «1» 1زد عباس تير را بكشيد  امام

 شد و قبر او آنجاست.

زد امام حسين با لشكر كفر حرب  به در خيمه زنان رفت مالك كندى لعين شمشير بر سر امام حسين  و حسين 

به  كردند. حسين  تاد هزار مرد جهاد مىكرد و سه تن مانده بودند با امام عجب كاريست كه سه مرد در مقابل هف مى

كرد به موافقت سه نفر تا آن سه نفر هم كشته شدند امام  خيمه رفت و زخمها را محكم ببست و بيرون آمد و حرب مى

 فرستاد. كشت و به دوزخ مى تنها ماند چون شير غران ميان افتاد و از آن مالعين مى

   و على زين العابدين  از لشكر مالعين بود و زينب خواهر حسين  و راويان احوال ايشان حميد مسلم كندى كه

. حميد گويد كه حسين «2» 2 اند و حميد از جمله نيك مردان بود ليكن او را به اكراه و اجبار آنجا حاضر كرده بودند

رميدند و  منده مىبه هر جانب كه حمله كردى اگر ده هزار بودى اگر بيست هزار بودى چنانكه گوسفندان از شير ر 

كس را زهره آن نبود كه در مقابل او بايستد چون چنان ديدند منادى كردند كه اى شيران عرب و اى پهلوانان آخر نه  هيچ

يك مرد است چندين زخم خورده شرم از خود و مردى خود نداريد جمله به يك بار تير باران و سنگ باران كنيد لشكر 

 نهاد. به يك بار روى به امام حسين 

آمد و خون از تن او روان شده بود چون خون  حميد گويد: سيصد و شصت تير و شمشير و نيزه بر تن امام حسين 

بسيار رفته بود و خون در تن او نمانده بود سست شد و غش كرده ساعتى بر نيزه تكيه كرده بود خلق گرد او درآمدند 

اى بزد و امام را بينداخت خولى بن يزيد  زد و سنان بن انس نيزهزرعة بن شريك درآمد و شمشير بر دست راست امام 

كرد و به خولى داد و گفت: احمله  فرود آمد تا سر مباركش ببرد دستش بلرزيد شمر فرود آمد و سر مباركش از تن جدا

 الى االمير عمر بن سعد.

را كشته بديد و قوت شجاعت او بر جاى حميد گفت كه به شجاعت حسين ديگر مرد نبود زيرا كه چندين ياران و اقربا 

قسمت كردند از دستار و دراعه و غيره  بود و چندان شوكت و مردى بنمود كه هزار مرد نكند لباس و سالح حسين 

و لشكر قصد خيمه زنان كردند هر چه ديدند به غارت بردند عمر سعد لعين به در خيمه راند كنيزان و عورات فرياد 

 كس بازنداد. اند بازدهند هيچ پياده چندان بر ايشان موكل گردانيد و گفت آنچه از زنان گرفته برآوردند و سوار و

                                                 
1
در تواريخ معتبر و مقاتل قابل استناد و حتى در كتبـى هـم كـه داراى     رت عباس و بيرون آوردن آن توسط حض اصابت تير بر پيشانى مبارك امام حسين .  

 اند ذكر نشده است. را نوشته و حضرت عباس  اعتبار چندانى نيستند و داستان شهادت امام حسين 
2
 توانست مانند حـر بـه امـام حسـين      اجبار آمده بود مى اينكه مؤلف حميد بن مسلم را از جمله نيك مردان شمرده، محل حرف است. اگر حميد از نيكان بود و به.  

هـاى دار   گرفت بلكـه پولهـاى دسـتگاه خالفـت و وعـده      توسط مختار تحت تعقيب قرار نمى ملحق شود اگر او از خوبان بود در جريان انتقام از قاتالن امام حسين 
 ه بود.االماره كوفه، چشمان حميد بن مسلم و امثال او را از ديدن حقايق بست
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چون لشكر به امام زين العابدين رسيد قصد قتل او كردند حميد گويد من مانع شدم عمر سعد گفت مردى بايد از ايشان 

ها به خدمت امام زين  باشد عورات از خيمه كه بر سر زنان اهل البيت قيم باشد آن كودك را مكشيد كه تا با زنان

العابدين جمع شدند و هر چه ايشان را بود اهل كوفه غارت كردند اسحاق بن حويه و اخنس بن مرثد با ده سوار اسبها بر 

 سر امام دوانيدند و استخوانهاى مباركش درهم شكستند.

  فصل پنجم جلى فى احوال رءوسهم

ا ببريد به خولى داد چون عمر سعد بديد بترسيد و رنگ رويش بگرديد و لشكر كه شمر لعين سر مبارك از جانب قف

حاضر بود جمله دستها بر روى نهادند مگر جمعى خاص به آخر گفتند چه فايده كه قضا برفت و هم در روز سر امام را 

ان هفتاد و دو تن بودند به بدست خولى و حميد داد و به كوفه فرستاد و باقى سرهاى اصحاب و اقرباى حسين را كه ايش

 دست شمر ذى الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو بن الحجاج لعنهم اللّه بفرستاد.

عمر سعد لعنه اللّه آن روز آنجا بود روز ديگر تا به وقت زوال و جمع پيران و معتمدان را بر امام زين العابدين و دختر 

آن روز بيست و  بيست زن بودند و امام زين العابدين و ديگر زنان موكل گردانيد و جمله  امير المؤمنين 

دوساله بود و امام محمد باقر چهارساله بود و هر دو در كربال بودند حق تعالى ايشان را محفوظ داشت از براى آنكه 

 امامت ظاهر نشده بود چون امامت ظاهر شود بر خلق حفظ او واجب بود.

رفتند به كربال رسيدند و آن حالت ديدند امام حسين  بنى اسد كوچ كرده مى چون عمر سعد رحلت كرد از كربال قومى از

او نهادند و عباس را بر كناره فرات آنجا كه شهيد كرده بودند دفن   را تنها دفن كردند و على بن الحسين را در پائين پاى

اقرباى او در جائى كه شهيد كرده بودند  كردند و باقى را قبرى كندند و جمله شهدا را در آن قبر نهادند و حر بن يزيد را

دفن كردند و قبرهاى شهداء معين نيست كه هر يك كدام است الّا آنكه ال شك حائر محيط است جمله از جانب پائين 

و بنو اسد بر قبائل عرب فخر آوردند  تر است به پائين حسين  الّا آنكه على بن الحسين االصغر نزديك حسين 

 كرديم و دفن امام و اصحاب او كرديم. سين كه ما نماز بر ح

را جمعى يهودان بگريختند و به عراق آمدند و به نزديك كربال منزل ساختند و  پيامبراند كه چون خيبر فتح شد  و گفته

افتاد خفتند نظر ايشان به كربال  بزرگ ايشان ابراهيم و روئيل نام داشتند چون لشكر از كربال برفت ايشان بر بام خانه مى

آيد تا به آسمان رعايا را جمع كردند در روز دوم و گفتند اين قوم قوم  نورى ديدند كه از ابدان امام و شهداء بر مى

 .1 سر ايشان، بيائيد تا ايشان را دفن كنيم برفتند و ايشان را دفن كردندشد بر لّه كه همه شب نور نازل مىاند عند ال بزرگ

                                                 
1
توسط يك عده يهودى در تواريخ ذكر نشده است چون دفن ابدان مطهر شهيدان كربال توسط بنى اسد و دفن بدن مبارك و مطهر سيد الشـهدا   دفن امام حسين .  

 انجام گرفته است الن االمام البلى امره الّا االمام توسط امام زين العابدين  
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ام سر مبارك امام و شهداء به كوفه رسيد عبيد اللّه زياد در قصر االماره بنشست و بار و چون روز دوم بود از قتل ام

خاص و عام داد و سر حسين پيش او بردند لعين چون چشم بر سر امام انداخت از خرمى بخنديد قضيبى در دست داشت 

بود گفت: ارفع قضيبك عن هاتين   مبرپيازد زيد ارقم حاضر بود او از مشايخ كبار بود و از صحابه  بر ثناياى امام مى

الشفتين، فو اللّه الذي ال اله غيره لقد رأيت شفتى رسول اللّه ما ال احصيته يترشفهما. يعنى چوب خود بردار از اين دو لب 

مكيد و  پس به خدا سوگند كه نيست معبودى غير او كه به تحقيق ديدم دو لب رسول خداى بيشمار كه اين دو لب را مى

 گريه افتاد. در

لعين گفت: ابكى اللّه عينك أ تبكی لفتح اللّه و رسوله، لو ال انك شيخ خرفت و ذهل عقلك، لضربت عنقك. خداى چشم 

اى و عقل تو رفته هرآينه  كنى براى فتح خداى به خدا كه آن نبودى كه پيرى و خرف شده تو را بگرياند آيا گريه مى

 .«2»  1ود رفتگردنت بزدمى، زيد برخاست به منزل خ

از فاطمه عليها  لعين گفت تا اهل بيت و عيال متعلقان امام را به نزد او آوردند زينب درآمد خواهر امام حسين 

اى از كوشك بنشست و كنيزكان گرد او درآمدند لعين گفت: من هذه التى انحازت ناحية و معها  السّالم و به گوشه

 زكان گفت اين زينب است خواهر امام حسين از فاطمه.نساءها. چند كرت تكرار كرد يكى از كني

و  عبيد اللّه گفت: الحمد للّه الذي فضحكم و قتلكم و اكذب احدوثتكم، فقال الزينب الحمد للّه الذي اكرمنا بنبيه محمد 

فضيحت كرد و طهرنا من الرجس تطهيرا، و انما يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و هو غيرنا. شكر مر خداى را كه شمرا را 

و پاك  بكشت و دروغ ساخت خيال شما را. زينب گفت شكر مر خداى را كه اكرام كرد ما را به پيغمبر خود محمد 

 گردانيد ما را از پليدى پاك گردانيدنى و فضيحت نكرد مگر فاسق و دروغ نگردانيد مگر فاجر را و او غير ماست.

چگونه ديدى كار خداى را بر اهل بيت خود. زينب گفت: كتب اللّه  پس لعين گفت: كيف رأيت فعل اللّه باهل بيتك.

عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم و سيجمع اللّه بينك و بينهم فيحاجون و يختصمون عنده فغضب. خداى بر ايشان كشته 

جت گيرند و شدن بنوشت پس ظاهر شدند بر خوابگاه خود و زود باشد كه خداى جمع كند ميان تو و ميان ايشان پس ح

 خصمى كنند به نزد او ابن زياد در خشم شد.

ء من منطقها يعنى اين زن است و زنان را به سخن  و عمرو بن حريث حاضر بود گفت: انها امرأة و المرأة ال تؤخذ بشى

د نفس مرا ايشان مؤاخذه نكنند. ابن زياد گفت: قد شفى اللّه نفسى من طاغيك و العصاة من اهل بيتك. يعنى خداى شفا دا

 از طغيان شما و اهل بيت شما.

                                                 
1
 116/ 45ر االنوار و بحا 115 -114/ 2ارشاد مفيد .  
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زينب در گريه افتاد و گفت: لعمرى قد قتلت كهلى و ابرت اهلى و قطعت فرعى و اجتثثت اصلى، فان يشفك هذا فقد 

اشتفيت. سوگند به عمر من كه بكشتى پيران ما را و ضايع كردى اهل ما را و بريدى شاخ ما را و بيخ ما بكندى پس اگر 

 اين باشد به تحقيق شفا يافتى. شفاى تو در

)قالت(. يعنى كجا اين  «1»  1ابن زياد گفت: ما للمرأة و الشجاعة ان لى عن الشجاعة لشغال و لكن صدرى نفث بما قلت

 است و ليكن دلم از گفتار او برنج آمد.  زن و اين همه دليرى بدرستى كه مرا از شجاعت بهره تمام

بدين را پيش آن لعين آوردند گفت: من انت. گفت على ابن الحسين. گفت: أ ليس قد قتل و على بن الحسين امام زين العا

اللّه على بن الحسين. آيا نيست خداى كشته على بن الحسين را گفت: كان لى اخ يسمى عليا قتله الناس. يعنى مرا 

 برادرى بود نامش على مردم او را بكشتند.

( يعنى خدا متوفى 43)زمر  اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها دا بكشت امام گفت: ولعين گفت: بل اللّه قتله، يعنى بلكه خ

 سازد نفسها را در حين مرگ.

لعين گفت: بك جرأة لجوابى و فيك بقية للرد على اذهبوا به فاضربوا عنقه فتعلقت به زينب. گستاخ شدى در جواب من 

پس زينب در او آويخت يعنى زينب دست خود به زين العابدين درآورد گفت: يا و رد من بيرون بريد و گردن او بزنيد 

بن زياد حسبك دمائنا، اى پسر زياد بس است تو را آنچه از خونهاى ما ريختى و گفت: و اللّه ال افارقه فان قتلته فاقتلنى 

 هم قتل كن. كنى او را پس همراه او مرا قسم به خدا نگذارم برادرزاده خود را پس اگر قتل مى

نگريست و گفت: عجبا للرحم و اللّه انى ال ظنها وددت انى قتلتها معه، دعوه  ابن زياد لعن اللّه عليه ساعتى در آن حال مى

برم زينب را كه دوست دارد كه بكشم او را با وى  . يعنى عجب از رحم به خدا كه گمان مى«1» 2 فانى اراه لما به

 ا و از آن مجلس برخاست.بينم او ر بگذاريدش كه من مى

و قبايل و صد هزار خلق در نظاره آن  ها روز ديگر بگفت تا سر امام حسين را بر نيزه كردند و بگردانيدند در جمله كوچه

 سر جمع شدند بعضى به تعزيت و بعضى به تهنيت.

آمد  بودم كه از دور سر مى از زيد ارقم روايت است كه سر حسين بر نيزه بود بر من بگذرانيدند و من بر غرفه نشسته

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ  خواند: جنبانيد چون نزديك رسيد شنيدم كه اين آيه مى ديدم لب مى

                                                 
1
ابن زياد: هذه السـجّاعة و لعمـرى لقـد كـان ابوهـا سـجّاعا شـاعرا         گفتگوى حضرت زينب )س( را با ابن زياد اينگونه نقل كرده است فقال 116 -115/ 2ارشاد مفيد .  

ى قافيه نفث: در اينجا به معنى القاء و الهام است. البته معانى ديگـرى  سجع: كالم دارا) فقالت: ما للمرأة و السجّاعة ان لى عن السجّاعة لشغال و لكن صدرى نفث بما قلت.
 (هم دارد كه مناسب با مقام نيست.

2
گـذارد و   باشد چطور جنايات خود و گرگان خونخوار بيابان كربال را به حساب خدا و قضا و قدر مـى  . ابن زياد كه شاگرد مكتب خالفت اموى مى116/ 2ارشاد مفيد .  

 شد. كند اين همان مكتب جبر است كه از زمان خالفت بنى اميه ترويج مى سابقه تطهير مى را از اين همه جنايات هولناك و بىدامن خود 
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رخاست هاى ما عجبى بود، مويهاى بر اندام من ب ( آيا گمان بردى كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه8)كهف  آياتِنا عَجَباً

 تر از آن است. يعنى و سر تو اى پسر رسول خدا عجب «1» 1«و رأسك يا بن رسول اللّه اعجب»آواز برآوردم 

پس عبيد اللّه زياد سر امام حسين را به زجر بن قيس داد با سر اصحاب گفت به نزد يزيد بر به شام و على زين العابدين 

مخفر بن ثعلبه را بر سر ايشان مسلط كرد و غل گران بر گردن امام  و عورات اهل بيت را بفرستاد و شمر ذى الجوشن و

هاى مباركش بر گردن بسته بودند امام در راه به حمد و ثناى خدا و تالوت قرآن و  نهاد چنانكه دست زين العابدين 

 كس سخن نگفت الّا با عورات اهل بيت. استغفار مشغول بود و هرگز با هيچ

العين بديد گفت: قد كنت اقنع و ارضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، اما انى لو كنت صاحبه و گويند چون يزيد آن م

بودم از طاعت شما بدون كشتن حسين اما اگر من با  كردم و راضى مى ، به تحقيق كه بودم قناعت مى«2»  2لعفوت عنه

 بودم عفو كردمى از وى. وى مى

به شام رفتند زيرا كه مالها را غارت كرده بودند اما چهار پايان بديشان و امام و عورات اهل بيت به چهار پايان خود 

 گذارده بودند چون به يزيد رسيدند مجفر لعين آواز داد كه:

 هذا مجفر بن ثعلبة
 

 اتى امير المؤمنين باللئام الفجرة

ما ولدت ام مجفر أشرّ و أألم. آنچه مادر  اين است مجفر بن ثعلبه كه آورده به نزد امير مؤمنان لئيمان فاجر را. امام گفت:

 تراند. مجفر زائيده بدتر و لئيم

و مالعين كه سر حسين از كوفه بيرون آوردند خائف بودند از قبائل عرب كه غوغا كنند و از ايشان بازستانند پس راهى 

ردند و گفتندى كه سرهاى اى رسيدند علوفه طلب ك رفتند چون به نزديك قبيله كه عراق است ترك كردند و بيراه مى

رفتند تا ببعلبك رسيدند قاسم بن ربيع كه والى آنجا بود گفت شهر را آئين بستند و با  خارجى چند داريم بدين صفت مى

است يك  به شهر بردند چون مردم را معلوم شد كه سر حسين  چند هزار دف و ناى و چنگ و طبل سر حسين 

 ها پديد آمد. ها بسوختند و چند روز فتنه نيمه شهر خروج كردند و اكثر آئين

                                                 
1
 .121/ 45و بحار االنوار  117/ 2ارشاد مفيد .  

2
ندارد مگر يزيـد نبـود كـه بـه فرمانـدار مدينـه        سين كند اين لعين هيچ دخالتى در حادثه جانسوز شهادت امام ح كند كه انسان خيال مى يزيد طورى وانمود مى.  

هـم   . مگر يزيد نبود كه در نامه ديگرش به وليد نوشت با جواب نامـه سـر حسـين    9/ 5از بيعت ابا كرد سرش را بفرست. فتوح ابن اعثم  نوشت اگر حسين 

و بـاالخره اينكـه ابـن     156/ 5للّه زياد يك ميليون درهم جايزه داد فتوح ابـن اعـثم   راضى نبود چرا به عبيد ا . اگر به قتل امام حسين 19/ 5باشد. فتوح ابن اعثم 

 .474/ 3فانه اشار الىّ يزيد بقتله او قتلى فاخترت قتله. كامل ابن اثير  كند: اما قتلى الحسين  را اينگونه معرفى مى زياد مسبب اصلى قتل امام حسين 
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بودند پنهان از آنجا بيرون رفتند در مرزين رسيدند و آن اول شهريست از شهرهاى شام  مالعين كه با سر حسين 

نصر بن عتبه لعين آنجا حاكم بود از قبل يزيد شاديها كرد و شهر آئين بست و همه شب برقص مشغول بودند ابرى و 

 ها را جمله بسوخت. و آئينبرقى پيدا شد 

و شمر گفتند اين قوم شومند و از آنجا به ميافارقين رفتند و رؤساى شهر با هم خصومت كردند و هر  «1»  1عمر سعد

ها بسته بودند ميان ايشان حرب افتاد و چند  گفتند كه اين سر را از در دروازه من درآوردند كه هر يكى آئين يك مى

 كوفه ده روز در شهر بماندند و آنجا بايذار آمدند به نصيبين. هزار خلق كشته شد سگان

منصور بن الياس گفت زياده از هزار آئين بستند لعين كه سر حسين داشت خواست كه به شهر رود اسب او فرمان نبرد 

يك احتياط كرد از نيزه بيفتاد ابراهيم موصلى آنجا بود سر را ن چند اسب بياوردند فايده نبود ناگاه سر امام حسين 

 است خلق را مالمت بسيار كرد و شاميان او را شهيد كردند. دانست كه سر حسين 

سر را بيرون شهر بداشتند و چندان نثارها جهت مالعين كوفه كردند كه شرح آن ممكن نيست روز سوم گردى و غبارى 

ما را بكشيم مالعين از آنجا تا به شهر برآمد و جهان تاريك شد خلق بد گمان شدند و گفتند اگر از اينجا نرويد ش

 شبديز رفتند.

شبديزيان عهد كردند كه با ايشان علوفه ندهند و احترام نكنند و اگر ضرورت شود قتال كنند كوفيان چون اين حال 

جا ده به ده كردند تا به كنار فرات رسيدند و از آن افتاده لعنت مى  بدانستند از آنجا نقل كردند و شبديزيان در عقب ايشان

كردند و بر در شهر سه روز  رفتند تا به چهار فرسخى از دمشق رسيدند به هر ده از آنجا تا به شهر نثار بر ايشان مى مى

ها بستند به صفتى كه كسى چنان  ايشان را بازگرفتند تا شهر بيارايند و هر حلى و زيورى و زينتى كه در آن بود به آئين

 نديده بود.

ار مرد و زن با دفها و اميران ايشان طبلها و كوسها و بوقها و دهلها بيرون آمدند و چند هزار مردان و قريب پانصد هز

جوانان و زنان رقص كنان با دف و چنگ و رباب زنان استقبال كردند جمله اهل واليت دست و پاى خضاب كرده و 

ول به شهر رفتند، از كثرت خلق گوئى كه سرمه در چشم كشيده و لباسها پوشيده روز چهارشنبه شانزدهم ربيع اال

 رستخيز بود.

چون آفتاب برآمد مالعين سرها را به شهر درآوردند از كثرت خلق به وقت زوال به در خانه يزيد لعين رسيدند يزيد 

ن لعنه اللّه تخت مرصع نهاده بود خانه و ايوان آراسته بود و كرسيهاى زرين و سيمين راست و چپ نهاده حجاب بيرو

آمدند و اكابر بر مالعين كه با سرها بودند به پيش يزيد بردند او احوال بپرسيد مالعين گفتند به دولت امير دمار از 

                                                 
1
 ان اسيران صحيح نيست.رفتن عمر سعد به شام به همراه كارو.  



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(   astanevesal.irآستان وصال )  ت سای

 

502 

 

را آنجا بداشتند و در اين شصت روز كه ايشان در  پيامبرخاندان ابو تراب برآورديم و حالها بازگفتند و سرهاى اوالد 

م كردن نتوانست در آن ميان پيرى شامى بيامد و روى به امام زين العابدين دست كافران بودند هيچ بشرى بر ايشان سال

قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا  اى گفت بلى گفت آيه: كرد و گفت شكر خدا كه شما را بكشت امام گفت يا شيخ قرآن خوانده

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ  مائيم پس گفت:« و آت ذا القربى»قربى مائيم  اى. گفت بلى گفت ( خوانده22)شورى   الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

 ( در شأن ما نازل شد.33)احزاب  لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

ت محمد. خدايا بدرستى پير خجل شد و دست برداشت و گفت: اللهم انى أبرأ اليك من اعداء آل محمد، و من قتل اهل بي

جويم به سوى تو از دشمنان آل محمد و كسى كه كشت اهل بيت محمد را و گفت تا امروز قرآن  كه من بيزارى مى

 .«1» 1 خواندم و ندانستم مى

در طشت زرين به پيش يزيد پليد بردند و بنهادند و ديگر سرها  پس حجاب آمدند كه سرها را درآرند سر حسين 

 كردند. گفتند و هر يك را تعريف مى آن مالعين جواب مى  پرسيد كه اين سر از آن كيست ك يك مىعرض كردند ي

 كردند يزيد لعين را معلوم شد گفت: جمعى مؤمنان كه در ميانه بودند پنهان گريه مى

  يا صيحة تحمد من صوائح
 

  ما اهون الموت على النوائح

د كافر قضيبى در دست داشت به كنار قضيب سرپوش از طشت دور كرد به طشت دار سرپوش بر طشت انداخته بود يزي

 خواند. كند مى كوفت و ابيات كه داللت به كفر او مى مى قضيب ثناياى حسين 

 ليت اشياخى ببدر شهدوا
 

  جزع الخزرج من وقع االسل

 لو رأوه فاستهلوا فرحا
 

  ثم قالوا يا يزيد ال تشل

  قد قتلنا اليوم من اشياخهم
 

  فعدلناه ببدر فاعتدل

  لست من خندف ان لم انتقم
 

  من بنى احمد ما كان فعل

 بعد از آن انشا كرد و گفت:

 نفلق هاما من رجال اعزة
 

 علينا و هم كانوا اعق و اظلما

  حسين اراد الملك و الملك دونه
 

 اسنة اقوام تلج له دما

  كذلك يصلى بحر غشمشم
 

 يعمايعيش بداء او يكاد صن

  و ال رايت الود ليس بنافع
 

 و ان كان يوما ذا كواكب مظلما

                                                 
1
 .120/ 2و احتجاج طبرسى  151/ 5فتوح ابن اعثم .  
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 صبرنا و كان الصبر مناسجية
 

 باسيافنا تفرين هاما و معصما

 برادر مروان حكم يحيى بن حكم از جمله مؤمنان بود گفت:

 لهام بجنب الطف ادنى قرابة
 

  من ابن زياد العبد ذى النسب الوعل

  الحصى امية امسى نسلها عدد
 

  و بنت رسول اللّه ليس لها نسل

 .«1» 1 يزيد لعين دست بر سينه پرايمان يحيى زد و گفت: اسكت

كرد و گفت: يا بن  گويند كه يحيى از آنجا بيرون آمد و ديگر كسى او را نديد پس روى به امام زين العابدين 

للّه تعالى ما قد رأيت. اى پسر حسين پدر تو قطع رحم الحسين ابوك قطع رحمى و جهل حقى و نازعنى سلطانى، فصنع ا

 من كرد و حق مرا ندانست و با حجت من منازعه كرد پس خداى تعالى بكرد آنچه ديدى.

 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی كِتابٍ مِنْ قَبْلِ امام فرمود:

( نرسيد هيچ مصيبتى در زمين و در نفسهاى شما مگر آنكه در لوح محفوظ است پيش از آنكه بيرون آوريم 22)حديد 

. كافر بچه جاهل بود «1» 2 آن را به درستى آن بر خداى آسان است يزيد روى به خالد پسر خود كرد و گفت: اردد عليه

 به غايت.

ت اهل البيت را درآوريد چون آوردند ايشان را با چادرهاى سخت كهنه و ناشسته بديد و برنجيد و پس يزيد گفت عورا

. خداى زشت گرداند ابن مرجانه را اگر «2» 3گفت: قبح اللّه بن مرجانة لو كانت بينكم و بينه قرابة و رحم ما فعل هذا

 بودى در ميان شما و او قرابتى و رحم هرگز اين كار نكردى.

ه بنت حسين گويد كه شامى سرخ رنگ حاضر بود روى به يزيد كرد و گفت اين كنيزك را به من بخش و مراد من فاطم

ام زينب زدم گفت مترس كه اين حكم نتواند كرد كه حق تعالى اين معنى  ام من بترسيدم و چنگ در عمه بودم كه فاطمه

 از ما بازداشت كسى اهل بيت را به كنيزى نبرد دل فارغ دار.

اى كه  پس زينب گفت: كذبت و اللّه يا شامى و لومت ما ذاك لك و الله. دروغ گفتى به خدا اى شامى و اگر تو مرده

 اين كار تو را ميسر نشود و نه يزيد را.

يزيد گفت از روى غضب: اياى تستقبلين جهرا بهذا انما خرج من الدين ابوك و اخوك. يعنى اى زينب روى به جانب من 

 سخن آشكارا بدرستى كه بيرون رفت از دين پدر تو و برادر تو. كن به اين

                                                 
1
 .123/ 4و مناقب ابن شهر آشوب  119/ 2ارشاد مفيد .  
2
 .152/ 5و فتوح ابن اعثم  120/ 2ارشاد مفيد .  
3
 .121/ 2ارشاد مفيد .  
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زينب گفت: بدن اللّه و دين ابى و اخى اهتديت انت و جدك و ابوك ان كنت مسلما، بدين خدا و دين پدر من و برادر 

 اى تو و جد تو و پدر تو اگر مسلمان باشى. من راه يافته

 دشمن خدا. يزيد گفت: كذبت يا عدو اللّه. دروغ گفتى اى

زينب گفت: انت امير تشتم ظلما و تقهر بسلطانك. يعنى تو امير هستى خواه دشنام دهى از روى تقهر و خواه ظلم كنى 

به سلطنت خود يزيد خجل شد و شرمنده گشت و خاموش شد شامى بازگفت كه اين كنيزك را به من ده بانگ برآورد 

 .«3»  1كه: اغرب

كردم  سال باشد كه من تجارت مى  د الشمس نام آنجا حاضر بود گفت يا امير قريب شصتروم عبدر آن روز ملك التجار

رفتم او در خانه ام  پيامبراز قسطنطنيه به مدينه رفتم و ده برد يمنى و ده نافه مشك و دو من عنبر داشتم به خدمت 

شد نزد او بنهادم از من قبول كرد  سلمه بود انس بن مالك اجازت خواست من به خدمت او رفتم و اين هدايا كه مذكور

بودم كه  پيامبرو من مسلمان شدم مرا عبد الوهاب نام كرد ليكن اسالم را پنهان دارم از خوف ملك روم و در خدمت 

اى به  ايشان را ببوسيد و بر ران خود نشانيد امروز تو سر ايشان را از تن جدا كرده پيامبردرآمدند و  حسن و حسين 

 زنى. گاه رسول خداست مى كه بوسه حسين  قضيب ثناياى

اى و در آن صومعه چهار سم خر است كه گويند  اى و در آن جزيره صومعه در ديار ما دريائى است و در آن دريا جزيره

روزى بر آن سوار شده بود آن را به زر گرفته و در صندوق نهاده سالطين و امراى روم و عامه مردم هر  عيسى 

حج روند و طواف آن صومعه كنند و حرير آن سمها تازه كنند و آن كهنه را پاره پاره كرده به تحفه برند سال آنجا به 

 كنيد. خود اين مى پيامبرشما با فرزندان 

زبان برگشود به كلمه شهادت و اقرار به  «1»  2يزيد گفت بر ما تباه كرد گفت تا عبد الوهاب را گردن زنند عبد الوهاب

 كرد و لعنت كرد بر يزيد و آباء و اجداد او بعد از آن او را شهيد كردند. مامت حسين نبوت محمد و ا

زهير مسخره عراقى در آمد و گفت يا امير اين كنيزك را به من ده و اشارت كرد به ام كلثوم و قصد كرد كه چادر ام 

ه عربى شنيد متعجب شد پرسيد كه ايشان كلثوم بگيرد ام كلثوم به عربى گفت كه دستت بريده باد از ما دور شو زهير ك

اند امام زين العابدين گفت اين دختر دختر رسول خداست و من پسر پسر دختر او  اند پنداشت كه اسيران روم چه طايفه

اين عورات دختران فاطمه بنت محمداند زهير بيرون رفت و دست راست خود را بريد و بازآمد دست خود بدست گرفته 

                                                 
1
 مختصرا. 152/ 5و فتوح ابن اعثم  121/ 2ارشاد مفيد .  
2
 توان كرد. مرسال از بعضى از مؤلفات اصحاب نقل شده است اما اسم مؤلفات برده نشده است و لذا چندان اعتمادى به داستانى اينچنين نمى 189/ 45نوار در بحار اال.  
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يد و گفت يا بنت بنت رسول اللّه مرا حالل كن كه دعاى تو مستجاب است و عذر خواست و از آنجا چك بود خون مى

 .«2» 1بيرون رفت و ديگر كسى او را نديد

سهل بن سعد الساعدى گويد كه من حج كرده بودم به عزم زيارت بيت المقدس متوجه شام شدم چون به دمشق رسيدم 

داشتند پرسيدم كه شما چه  كردند و تعزيت مى ديدم كه در مسجد پنهان نوحه مىشهرى ديدم بر فرح و شادى جمعى را 

 كسانيد گفتند ما از مواليان اهل بيتيم و امروز سر امام حسين و اهل بيت او به شهر آوردند.

سهل گويد كه به صحرا رفتم از كثرت خلق و شيهه اسبان و بوق و طبل و كوسات و دفوف رستخيزى ديدم تا سواد 

آمدند  ها كرده اول سر عباس آوردند و در عقب سرها عورات حسين مى آوردند بر نيزه عظم برسيدم ديدم كه سرها مىا

تافت: بلحية مدورة قد خالطها الشيب و قد خضب بالوسمة،  سر حسين را ديدم با شكوهى تمام و نورى عظيم از او مى

متبسما الى السماء شاخصا ببصره نحو االفق، و الريح يلعب بلحيته  ادعج العينين ازج الحاجبين واضح اللحيين اقنى االنف.

 .يمينا و شما ال كانه على 

با ريش گرد كه موئى سفيد با سياه آميخته بود و به وسمه خضاب كرده سياه چشمها و پيوست ابروها كه محاسن از هر 

شم واكرده به جانب افق و باد محاسن او را كنان به جانب آسمان چ جانب جدا بود كشيده بينى چون خوشه خرما تبسم

 جنبانيد به جانب چپ و راست پنداشتى كه امير المؤمنين على است. مى

عمر بن منذر همدانى گويد ام كلثوم را ديدم چنانكه پندارى فاطمه زهراست چادر كهنه بر سر گرفته و روبندى بر روى 

خاندان را سالم كردم مرا گفتند اى مؤمن اگر بتوانى چيزى بدين بسته من نزديك رفتم و امام زين العابدين و عورات 

كنان ما را زحمت است من صد درهم بدادم بدان لعين كه سر داشت  شخص ده كه سر حسين دارد تا به پيش برده از نظاره

 را پيشتر دارد و از عورات دور شود. تا سر حسين 

و يهودى آنجا حاضر بود گفت اين سر كيست يزيد گفت يكى بود در عراق رفتند تا نزد يزيد پليد بنهادند  بدين منوال مى

عرب بر من خروج كرده گفتم تا عبيد اللّه بن زياد او را كشت گفت از اوالد كيست گفت پسر على است از فاطمه بنت 

د و اگر دين از من به داود نبى هفتاد پشت است يهودان خاك پاى مرا سجده كنن يهود گفت اى شوخ بى محمد 

 كنى. موسى را نسلى بودى معبود ما بودى تو فرزندان محمد نبى را كشتى و دعوى امتى او مى

. هر كه ذمى را ايذا كند مرا آزرده باشد «1»  1گفت: من اذى ذميا اذانى  پيامبريزيد گفت اگر نه آن است كه 

يهود خصومت خواهد كردن پس براى  فرمودمى تا گردن تو بزدندى يهود گفت عجب وقاحتى دارى رسول تو براى

 فرزند خود نخواهد كرد.

                                                 
1
 اين قضيه در كتب تاريخى معتبر متقدم مثل ارشاد مفيد ذكر نشده است..  
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و امامت على و حسن و حسين  يزيد گفت يهود را گردن بزنند يهود كلمه شهادت عرضه كرد و اقرار به نبوت محمد 

زيد گفت ها داد تا دست او گرفتند و بيرون خانه بردند و شهيد كردند ي عليهم السّالم كرد و سر حسين را برگرفت و بوسه

 براى آن اسالم آورد تا او را نكشم.

بايد كردن كه  گويند يزيد روزى با زين العابدين بسيار الحاح كرد كه با پسر من كشتى بگير امام گفت البته چنين مى

يك كاردى به من ده و يك با او تا مردى ظاهر شود يزيد گفت: هيهات هيهات لن تلد الحية اال الحية. چه دور است 

 او مار نزايد مگر مار پس يزيد به امام زين العابدين گفت يا بن الحسين شما را بر ديگر قريش چه فضيلت است. خيال

گفت: نحن اهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئكة، و معدن التأويل و التنزيل من الدين، و قال اللّه  امام 

س صخر بن الحرب بابى طالب، و ال معاوية به على بن ابى طالب، و ال تعالى: سالم على آل طه و يس، يا ويلك، ال تقا

 .«2» 2 انت يا بن الهند بالحسين بن على، و ال ابنك بعلى بن الحسين

يعنى ما اهل بيت نبوتيم و معدن رسالت و محل آمد و شد مالئكه و معدن تأويل و فرود آمدن آن از دين و خداى تعالى 

اى واى بر تو قياس مكن صخر بن حرب را با ابو طالب و نه معاويه را به على بن ابى طالب  گفته سالم بر آل طه و يس

و نه خود را اى پسر هند به حسين بن على و نه پسر تو را به على بن الحسين مدتى امام آنجا بماند و هر روز مردم ميل 

آمدند و نزديك شد كه ملك يزيد  اهل بيت مىكردند به عترت نبى و خاندان نبوت و زنان شام به تعزيت نزد زنان  مى

 تباه شود.

را خواند و گفت حاجتى دارى بخواه امام گفت حاجت من آن است كه سر پدر من به من دهى تا پيش تن برم  امام 

 ها و جامع دمشق آويخته بود و سر اقربا در مسجدها و دروازه چهل روز سر حسين از مناره مسجد «3» 3 گفت به تو دادم

 روزى بر در خانه يزيد.

گفت من نكشتم تا به  كردند مى پس گفت قاتل پدر من را به من ده تا بكشم كه قصاص بر من است هر كه را حاضر مى

آخر يكى گفت حسين را آن كس كشت كه در بيت المال گشود و مال به لشكر داد فرستاد يعنى يزيد كشت او را پس 

 لعين خجل شد و خاموش گشت.

                                                                                                                                                                      
1
 سند اين روايت غير از نقل يزيد بدست نيامد..  
2
راجع به اهـل بيـت و خانـدان ابـو سـفيان را در       از طرف يزيد در كتب تاريخى نقل شده است اما سخنان امام سجاد  داستان پيشنهاد كشتى به امام سجاد .  

 جائى نديديم.
3
 را داده بودم بگو امـام زيـن العابـدين     وعده انجام آن گفت سه حاجتت را كه آمده كه يزيد به امام زين العابدين  423در لهوف بنا به نقل نفس المهموم .  

را ببينم كه يزيد گفت فلن تراه ابدا. لـذا گفتـه مؤلـف بـا آنچـه از لهـوف نقـل شـد منافـات دارد، و در مـورد            فرمود اولين حاجتم اين است كه روى پدرم حسين 

به كربال آورده شد و به بدن مطهـر   كه سر مطهر توسط امام سجاد اقوال زيادى هست كه مشهور بين علماء اماميه اين است  سرنوشت سر مطهر امام حسين 
 .60/ 2و حبيب السير  85/ 4ملحق شد. مناقب ابن شهر آشوب 
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فقاع بضم اول و تشديد »نزد او بنهادند فرمود تا فقاع بساختند  بار گويند كه يزيد آن روز كه سر حسين روات اخ

شراب كه از جو سازند به هندى لوزه گويند و به لشكر فقاع بياشاميد و در اسالم حرام بود آن لعين آن روز اين « قاف

 سنت نهاد كه فقاع بياشامند و آن را حالل دانند.

گويد كه هر كه فقاع بيند بايد كه بر يزيد لعنت كند و بر تابعان او و صلوات بر حسين و  لى بن موسى الرضا امام ع

 .«1» 1اصحاب او فرستد

اند در مجلدات بيش از آنكه اين كتاب حامل آن شود اما  و اصحاب او ضبط كرده مورخان حكايات حسين 

 اند ايراد كردم تا موجب مالل نباشد. اند و آدميان گفته ن شنيدهضرورت بود خالى از اشعار و ابيات كه از جنيا

گويند كه امام زين العابدين گفت با يزيد لعين كه مرا اجازت ده تا خطبه بخوانم روز جمعه گفت شايد چون روز جمعه 

مساوى على و شد يزيد ملعونى بدست آورد سخت فصيح و شوخ و گفت بايد كه بر منبر روى و هر چه بر زبان آيد از 

 حسين بگوئى و ثنا و شكر شيخين تقرير كنى آن شخص بر منبر رفت و هر حالى كه مقدور بود گفت:

امام گفت اجازت ده تا من نيز خطبه بخوانم لعين را ندامت و پشيمانى حاصل شد گفت نه مردم بسيار شفاعت كردند 

ت بگذار تا خطبه بخواند معلوم است كه خطبه او بچه سن اس قبول نكرد پسر آن لعين معاويه گفت: اى پدر او در صغر

ترسم كه از  ايد ايشان را علم و فصاحت ميراثى است من مى رسد يزيد گفت شما در كار او و در كار اين خاندان به شك

 زير اين خطبه فتنه حاصل شود كه وبال ما باشد عاقبت اجازت داد.

ال بداية له و الدائم الذي ال نفاد له و االول الذي ال اول الوليته، و اآلخر بر منبر رفت و گفت: الحمد للّه الذي  امام 

 الذي ال مؤخر آلخريته، و الباقى بعد فناء الخلق، قدر الليالى و االيام، و قسم فيما بينهم االقسام، فتبارك اللّه الملك العالم.

نيست مر او را اولى كه او را اولى نيست و آخرى  شكر و سپاس مر خداى را كه بدايتى نيست مر او را دائمى كه تمامى

اى نيست آخر او را و باقى كه بعد از فناء همه چيز باشد تقدير كرد شبها و روزها را و قسمت كرده در ما  كه آخر كننده

شجاعت  گفت پس به آخر گفت حق تعالى حلم و علم و بين ايشان قسمتها فتبارك اللّه پادشاهى داننده را بدين ترتيب مى

و وصى او و سيد الشهداء و جعفر طيار در بهشت و دو   پيامبرو سخاوت به ما داد و محبت بر دل مؤمنان نهاد و 

 سبط اين امت و مهدى كه دجال را بكشد از ماست.

لصفا، انا أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فقد اعرف بحسبى و نسبى، انا ابن مكة و منى، انا ابن زمزم و ا

ابن من حمل الركن باطراف الرداء، انا ابن خير من ائتزر و ارتدى، انا ابن خير من طاف و سعى، انا ابن خير من حج و لبّى، 

انا ابن من اسرى به الى المسجد االقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين او 

                                                 
1
 .401عيون االخبار صدوق بنا به نقل نفس المهموم .  
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حى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن الحسين القتيل بكربال، انا ابن على المرتضى، انا ابن محمد المصطفى، ادنى، انا ابن من او

انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن سدرة المنتهى، انا ابن شجرة طوبى، انا ابن المرمل بالدماء، انا ابن من 

 اح عليه الطيور فى الهواء.بكى عليه الجن فى الظلماء، انا ابن من ن

اى مردمان هر كه مرا شناسد پس شناسد و هر كه مرا نشناسد حسب و نسب خود ظاهر كنم تا بشناسد منم پسر مكه و 

منى منم پسر زمزم و صفا منم پسر آن كس كه برداشت ركن را بر اطراف رداء منم پسر بهترين آنان كه ازار پوشيده و 

سر بهترين از هر كس كه طواف كرده و سعى كرده منم پسر بهترين كسى كه حج كرد و بيامد، ردا بر دوش انداخته منم پ

دار يا نزديكتر، منم پسر آن  منم پسر آن كس كه نزديك شد به خدا پس سخت نزديك شد پس بوده نزديكى دو كمان

، منم پسر على مرتضى، منم پسر حسين كشته شده به كربال  كس كه وحى كرد با او خداى بزرگ به آنچه وحى كرد منم

پسر محمد مصطفى، منم پسر فاطمه زهرا، منم پسر خديجه كبرى منم پسر سدرة المنتهى منم پسر شجره طوبى منم پسر 

آغشته به خونها پسر آن كس كه بگريست بر او جنيان در ظلمات منم پسر آن كس كه نوحه كردند بر او مرغان هوا، 

 از خلق برآمد و مردم در گريه افتادند.چون سخن بدينجا رسانيد غريو 

يزيد ملعون بر خود ترسيد بانگ بر مؤذن زد كه بانگ نماز بگو مؤذن برخاست و گفت: اللّه اكبر. امام گفت: نعم اللّه 

تر  تر است و كريم تر است و برتر است و جليل اكبر و اعلى و اجل و اكرم مما اخاف و احذر، يعنى گفت آرى خدا بزرگ

 كنم. چون مؤذن گفت: اشهد ان ال اله اال اللّه. ترسم و حذر مى چه من مىاز آن

دهم با هر  امام گفت: نعم اشهد مع كل شاهد و احتمل على كل جاحد، ان ال اله غيره و ال رب سواه. آرى شهادت مى

مؤذن گفت: اشهد ان كنم بر هر منكرى كه نيست هيچ معبودى غير او و نه پروردگارى سواى او، چون  شاهدى و باز مى

 محمدا رسول اللّه.

امام عمامه از سر برگرفت و گفت به حق اين محمد كه ساعتى خاموش باش و روى به يزيد كرد و گفت اى يزيد اين 

گوئى و اگر  عزيز كريم جد من بوده است يا جد تو اگر گوئى كه جد تو بوده است عالميان دانند كه دروغ مى پيامبر

گناه شهيد كردى و مال او را به تاراج دادى و عورات او را به بردگى آوردى اين  ده چرا پدر مرا بىگوئى كه جد من بو

جد او باشد به غير  پيامبربگفت و دست زد و جامه بدريد و در گريه افتاد و گفت به خدا كه اگر در دنيا كسى هست كه 

انكه اسيران روم آورند آورد. پس گفت اى يزيد اين از من نباشد پس چرا اين مرد پدر مرا به ظلم بكشت و ما را چن

 كنى واى بر تو روز قيامت جد من و پدر من خصم تو باشند. گوئى محمد رسول اللّه و روى به قبله مى كار كردى و مى
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بعضى عظيم در خلق افتاد. بعضى نماز كرده  «1»  1يزيد لعين در اين اثنا بانگ بر مؤذن زد كه قامت بگو زمزمه و دمدمه

 نماز نكرده پراكنده شدند.

بداريم يزيد اجازت داد و گفت بايد ايشان را  پس زينب كس فرستاد نزد يزيد كه اجازت ده ما را تا تعزيت حسين 

شدند كه از  به دار الحجاره بريد تا آنجا گريه كنند هفت روز آنجا تعزيت داشتند هر روز چندان زن بر ايشان جمع مى

 مردم قصد كردند كه خود را به خانه يزيد اندازند و او را بكشند. بود حصر و احصا بيرون

مروان از اين حال واقف شده نزد يزيد آمد و با او گفت هيچ صالح ملك تو نيست كه اوالد و اهل بيت و متعلقان حسين 

ه كار ملك تو تباه شود به آنجا باشند صالح در آن است كه كار ايشان بسازى و ايشان را به مدينه فرستى اللّه اللّه ك

 سبب اين عورات.

 «1» 2 را بخواند و پيش خود بنشانيد و استمالتهاى پس يزيد امام زين العابدين 

بسيار كرد و گفت لعنت بر پسر مرجانه باد اگر من صاحب پدر تو بودمى نگذاشتمى كه كار بدين مقام رسيدى و آنچه 

بايد كه چون به مدينه رسى هر كار و  «2» 3 وا كردمى و ليكن قضا گذشتاو از من بخواستى بدادمى و حاجت او را ر

 حاجتى كه باشد بنويس و امام را خلعت بداد و زنان را تشريفها فرستاد و ليكن گويند كه اهل بيت هيچ قبول نكردند.

ى را بخواند و ، يزيد عمر بن خالد قرش«3» 4در دمشق متوفى شد و روايت آمد كه ام كلثوم خواهر امام حسين 

گويند نعمان بشير را و عمر مؤمن بود و اعتقاد پنهان داشتى و سيصد مرد بدو داد و گفت اين كودك و عورات را به 

مدينه رسان بايد كه به شب راه روى نه به روز تا ايشان را نبينى و چون فرود آئى دور باشى عمر بن خالد شرائط قبول 

ينه رسانيد چون به مدينه رسيدند مردان و زنان با نوحه و زارى استقبال كردند و مدتى كرد و ايشان را به سالمتى به مد

 اند دو مجلد آمد و زائد، از آن جمله شافعى گويد: گفته ها كه در حق حسين  تعزيت حسين داشتند و اشعار و مرثيه

  تا رب همى و الفؤاد كئيب
 

  و ارق عينى و الرقاد غريب

  يب لمتىو مما نفى نومى و ش
 

  تصاريف ايام لهن خطوب

 فوا كبدى من حزن آل محمد
 

  و من زفرات ما لهن طبيب

 فمن مبلغ عنى الحسين رسالة
 

  و ان كرهتها انفس و قلوب

                                                 
1
 دمدمه: با خشم سخن گفتن، گفتگوى مردم..  
2
 استمالت: به طرف خود ميل دادن، دلجوئى كردن..  
3
 .122/ 2ارشاد مفيد .  

4
در حادثـه زلزلـه زيـر     گويند در زمان حيات امـام حسـين    اى مى در مورد وفات ام كلثوم )س( تاريخ معينى در دست نيست كه چه وقت رحلت كرده است عده.  

به نقل كتاب بحـر المصـائب آمـده كـه ام      256/ 3الشريعة آوار مانده و وفات يافته كه اين قول با قول به حضور ام كلثوم در كربال سازگارى ندارد و در كتاب رياحين 
 كلثوم چهار ماه پس از بازگشت اهل بيت از شام به مدينه رحلت كرده است.
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  قتيل بال جرم كان ثيابه
 

  صبيغ بماء االرجوان خضيب

 فللسيف اعوال و للرمح رثة
 

  و للخيل من بعد الصهيل نجيب

 نيا آلل محمدتزلزلت الد
 

  و كادت لها صم الجبال تذوب

  و غابت نجوم و اقشعرت كواكب
 

  و هتك استار و شق جيوب

  هم شفعائى يوم حشرى و موقفى
 

  و بغضهم للشافعى ذنوب

  نصلى على المختار من آل هاشم
 

  و نوذى بنيه ان ذاك عجيب

  فصل ششم

بودند عباس و عبد اللّه، و محمد، و ابو  شدند شش پسران امير المؤمنين با حسين شهيد  پيامبرهيجده تن از اهل بيت 

بكر، و جعفر، و عثمان. ابو بكر و جعفر و عثمان سه تن از كنيزك بودند و عباس و عبد اللّه مادر ايشان ليلى بنت مسعود 

پسران زائيد ملقب به ام البنين  ثقفيه است كه پدرش از شجاعان و صناديد عرب بود و چون ليلى از امير المؤمنين جمله

كه  و ابو بكر، و عبد اللّه و قاسم پسران حسن  ، و عبد اللّه رضيع پسران حسين «2» 2و على اوسط .«1» 1شد

 از اين هر سه عبد اللّه و قاسم به حد بلوغ نرسيده بودند.

، و جعفر، و عبد خواهر حسين  «1»  3و محمد، و عون پسران عبد اللّه بن جعفر طيار بن ابى طالب از بطن زينب

الرحمن پسران عقيل بن ابى طالب، و عبد اللّه و ابو عبد اللّه پسران مسلم بن عقيل بن ابى طالب، و محمد بن سعيد بن 

عقيل بن ابى طالب پس جمله پائين پاى حسين مدفونند الّا عباس سقاء كه بر كناره فرات مدفون است آنجا كه شهيد شده 

 است.

  هفتم فى خاتمة الكتاب جلى فصل

                                                 
1
او داده شـد و   لقـب ام البنـين بـه    مؤلف نه نام ام البنين را درست نوشته و نه نام اوالد ام البنين را. نام ام البنين فاطمه بنت حزام است كه از طـرف امـام علـى    .  

بو بكر و عبيد اللّه هستند كـه هـر   پسران ام البنين حضرات عباس و جعفر و عثمان و عبد اللّه عليهم السّالم بودند و اما پسران ليلى بنت مسعود دارميه، محمد اصغر مكنى ا

 .354/ 1.ارشاد مفيد از ليلى بنت مسعود ثقفى پسر نداشت بلكه دو دختر داشت دو در كربال شهيد شدند و امام على 
2
، بين مورخين اختالف است.ابن ادريس در مزار سرائر و ابو الفرج در مقاتل در اين كه على بن الحسين عليهما السّالم شهيد بزرگ بود يا امام زين العابدين .  

هجرى متولد شده است با توجه  33در سال  گفته كه على اكبر در زمان خالفت عثمان بوده است. صاحب حدائق الورديه  اند كه والدت على اكبر  الطالبيين گفته

در مجلس ابن زياد نقل كرده كه على  متولد شده است و ابن اعثم از قول امام سجاد  در زمان خالفت ظاهرى امير المؤمنين  به اينكه امام زين العابدين 

بن كثير در البداية و النهاية و دينورى در اخبار الطوال و ابن قتيبه در معارف و يعقوبى در تاريخ بوده است و مورخين ديگرى مثل ا بزرگتر از امام سجاد  اكبر 

ر از امام زين العابدين خود و دميرى در حياة الحيوان ماده بغل و شهيد در دروس و صاحب شفاء الصدور و بسيارى ديگر تصريح دارند به اينكه شهيد در كربال بزرگت

 بوده است. 
3
طالبين ابـو الفـرج   عون فرزند حضرت زينب )س( بود اما محمد فرزند حضرت زينب )س( نبود بلكه مادرش خوصاء بنت حفصه از بنى بكر بن وائل بوده است. مقاتل ال . 

 .18/ 2و فرسان الهيجا  288اصفهانى بنا به نقل نفس المهموم 
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بدان كه هر كه را در دين رسوخى هست و در اعتقاد ثباتى و از عقل حظى و به قيامت و جنت و جحيم تصديقى و به 

ثواب رجائى و از عقاب خوفى و به توحيد و عدل معرفتى و با خاندان طهارت ارادتى و از اسالم نصيبى و به مطالعه 

تعمقى و از حضرت حق تعالى توفيقى و از طينت پاك خود انصافى داند كه يزيد و معاويه كتاب تواريخ و سير اصحاب 

اند و از اسالم ايشان را هيچ بهره نباشد و عذاب ابدى و عقاب سرمدى مستقر و مأواى ايشان  به آن فعالت مستحق لعنت

 كتوب.باشد و بر شيعه اين رخصت مندوب بلكه از واجبات و فرائض چون صالة و صيام م

اما بر اهل سنت اين فتوى متعذر است كه يزيد خليفه و ولى معاويه بود و معاويه خليفه و نائب مناب و متولى و گماشته 

 عمر و عثمان بود و از قبل ايشان و ممكن و مسلط بر خلق خدا.

بات او كجا شهيد را با اصحاب و قرا چنين گويند كه ملكى از ملوك مازندران از علوى پرسيد كه يا سيد حسين 

را روز سقيفه بنى ساعده كه با ابو بكر بيعت كردند در آنجا  كردند علوى گفت به كربال ملك گفت يا سيد حسين 

قال: لثلمة فى االسالم مخالفة على بن ابى  شهيد كردند چنانكه در كتاب مؤالف آمد از تصانيف جرير طبرى: ان النبى 

 فت على بن ابى طالب است.، رخنه در اسالم مخال«2»  1طالب

غصب كردند فساق و كفار را اين  جرأت تقدم كردند و حقوق ايشان بر نهج مذكور پيامبرال شك چون شيوخ بر عترت 

در نظر افتاد و اين عرصه بر منافقان فراخ شد و شبهه در ميان خلق بر قطب ضاللت بماند و ضعفاى اسالم گفتند كه اگر 

بودند و مستمعان  پيامبردى صحابه كه صدر اول بودند از مهاجر و انصار و صاحب عريش اين نوع مجوز و مرخص نبو

 در اين فعل ابتداء نكردندى.  پيامبرتأويل و تنزيل قرآن از 

و ايشان قوت دفع شبهه نداشتندى و مهاربت آن نه و از قرآن ايشان را ثمره حظى و تصديق نبوده و الّا معلوم ايشان 

م ظلم از اوالد انبياء بر انبياء و اولياء واقع شد چنانكه قابيل بن آدم برادر خود را )من قبل االب و بودى كه چون حك

االم( هابيل بكشت از حسد كه بر وى داشت و اوالد يعقوب يوسف را در غيابت الجب انداختند و مره ثانيه بدراهم 

 بر بعضى ظلم كردند، و زن نوح و لوط كافر شدند. معدودة بفروختند و هم كنعان بن نوح و ساير بنى اسرائيل بعضى

  ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى و به ضرورت اين غدر و ظلم نه براى انسانيت يا به قرابت و اخوت بود:

و ظلم و قتل از اوالد مشركان  بردند مردم را بر آنچه خداى داده ايشان را از فضل خود پس اين غدر ( حسد مى57)نساء 

كه ايام ايشان به طاعت الت و عزى سالها گذشته بود و شرك و كفر ايشان را چون عادتى و جبلتى شد امكن و اجوز و 

                                                 
1
 سند اين روايت بدست نيامد..  
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اولى و اجزى خاصه كه اظهار اسالم از براى رهبت شمشير امير المؤمنين بوده يا رغبت به خالفت و امامت چنانكه در 

 ببريد خوشيهاى خود را در زندگى دنيا.« اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا»ند دنيا به مقصود رسيد

اند و  و مورخان و جمعى كه با ايشان مخالطه دارند اين باب نيكو دانند الّا آنكه جماعتى در رتبه ضاللت نشو و نما يافته

وَ  آن عالمتى است من الضاللة كما قال تعالى: با تتبع سواد اعظم كه« انا وجدنا آباءنا على امة»حب اتباع طريقه آباء كه 

  وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ و اگر تعجب آرد تو را بسيارى خبيث و قال تعالى:« 100مائده »  لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

 ( و ليكن اكثر ايشان مر حق را كارهانند.78)زخرف 

( آنان كه مجاهده كنند 69)عنكبوت  وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا رك استعمال عقل:يا خذالن الهى دارند براى ت

( و آنان 12)كهف   إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً در راه ما هرآينه هدايت كنيم ايشان را به راه خود و قال تعالى:

كنند  خوانند و استماع مى دانند و مى به پروردگارشان و زياده كرديم بر ايشان هدايت را كه ايشان مىكه ايمان آوردند 

( ايشان را بترسانى و يا نترسانى 5)بقره   سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ* ليكن توفيق اعتقاد ندارند بدان:

 .كه ايمان نياورند

أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ  هاى ايشان محل عكس نور الهى گشته: اند موفق مطمئنة قلوبهم بذكر اللّه سينه و طائفه

و غصب حقوق دينى و دنياوى ايشان در اين  پيامبر( آنچه شنيدند از احوال ظلم بر خاندان 23)زمر   نُورٍ مِنْ رَبِّهِ  فَهُوَ عَلى

 ميق تفكرى و تعمقى كردند و به دست ادله عقليه جواهر ثمين از ميان صدف شرع برآوردند.بحر ع

و اول وضع اين كتاب بر الفاظ مشگل و عويص جمع كردم اما چون نظر كردم در حيز تقليل افاده و استفاده يافتم ثانيا 

فائده در زمين عجم عام گردد و در صالح در آن ديدم كه تبديل كنم عويصات به واضحات و معضالت به مبينات تا 

 اكناف عالم شايع شود.

و قريب دوازده سال كه همت مصروف بود به جمع اين كتاب به تأويل دالئل و استخراج براهين بر شبهات خصوم و مع 

وز ذلك در اثناى اين سعى چند كتاب ديگر توفيق مساعدت كرد و از آن جمله نقض معالم فخر الدين رازى هم در اين ر

به آخر يك مجلد تمام شد به عربيت با سعى بليغ و جهد تمام به ارادت كلمه فكلمه رحمكم اللّه و ايانا و جميع المؤمنين 

 و المؤمنات قد تمت هذه النسخة المسمى بكامل البهائى فى السقيفه فى سنة خمسة و سبعين و ست مائة.

 ( فالحمد للّه رب العالمين.675)
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 www.astanevesal.ir معرفی سایت آسـتـان وصـال
سایت تخصصی آستان وصال یکی از تخصصی ترین و جامع ترین سایت های فعال در عرصه علوم مرتبط با 

راه اندازی شده و به  1393ان در اریبهشت ماه سال مداحی است که توسط جمعی از مداحان بسیجی همد
فعالیت می پردازد. چند ماه اول کار سایت به عنوان آزمایش و بارگذاری اطالعات پایه بود و فعالیت سایت 

آغاز گردید کلیه افراد مراجعه کننده به سایت می توانند  1393رسما و بطور گسترده از  شهریور ماه سال 
سایت بهره مند شود ولی چنانچه مایل باشند مطالبی را در سایت درج کنند الزم ابتدا  از تمامی بخش های

در سایت عضو شده سپس به بارگذاری مطالب بپردازند. در زیر به تشریح بخش ها  و ویژگی های این 
 سایت می پردازیم.

 این بخش از سایت شامل دو بخش می باشد. ـ اشعار :1
در این سایت سعی شده بر خالف بعضی از سایت ها و وبالک های شعر آئینی؛  درج اشعار مذهبی :  الف: 

در انتخاب و درج اشعار دقت نظر بیشتر و کامال تخصصی  مد نظر قرار بگیرد. به همین دلیل اشعار انتخاب 
 شده یا رسیده در دو مرحله توسط کارشناسان زبده مورد بازبینی دقیق کارشناسی قرار گرفته و ضمن نقد

مورد بررسی قرار گرفته و ابیات « قسمت نقد شعر » اشعار، اغالط احتمالی آن در قسمت پایانی درجِ اشعار 
صنایع لفظی و ـ 1اصالحی جایگزین به عنوان پیشنهاد ارائه گردیده است. در بحث نقد شعر سه عنصر 

اریخی صحیح،  مد نظر مطابقت با روایت های ت ـ3مبانی اعتقادی و امام شناسی ـ 2معنوی صنعت شعر 
قرار می گیرد. تا مداحان عزیز با خاطری آسوده به ارائه اشعار در مجالس بپردازند. در این قسمت ویژگی 

 های دیگری چون رتبه و امتیاز شعر، قالب، سبک و وزن اشعار برای آگاهی مداحان گرانقدر درج میشود. 
ردیف و قافیه ، قالب های شعر فارسی، اوزان بحث آموزش اشعار که در این قسمت متون تخصصی ،  ب:

 اشعار و ... برای مداحان و شعرا ی عزیز قرار داده شده است تا از این مباحث نیز بهره الزم را ببرند.

شهید و  ج :شهادت ائمه  ب :والدت ائمه  الف:این بخش نیز از سه زیر مجموعة  ـ  روایت تاریخی:2
اول متن فارسی و متن عربی روایت های مستند و صحیح مربوط به  شهادت تشکیل میگردد. در دو  بخش

والدت و شهادت اهل بیت بطور جداگانه و با قابلیت جستجوی موضوعی از کتب معتبر و مرجع با ذکر 
اسناد آن قرار داده شده است بطوریکه مداحان گرانقدر می توانند هنگام مراجعه به سایت در مناسبت 

نتخاب اشعار مناسب و قوی؛ روایت های مرتبط با آن را نیز انتخاب کرده ودیگر نیازی های مختلف در کنار ا
به مراجعه به کتب مختلف نداشته باشند. یکی دیگر از زیر شاخه های این بخش شهید و شهادت است که 

 در آن قسمت زندگی نامه، وصیت نامه و خاطرات شهدا علی الخصوص شهدای مداح قرار داده شده است.

 این بخش نیز از چهار زیر مجموعه تشکیل می شود.  کـتـاب :  ـ3

در بخش دانلود کتاب هم اکنون کتابهای معتبر زیادی همچون لهوف، ارشاد، کامل  الف: دانلود کتاب: 
الزیارات، مجلدات مختلف زندگی اهل بیت در بحاراالنوار، مقتل سیدالشهدا، مقتل مقرم ، تفسیر زیارت 

ادعیه، کتب شعر و ... قرار داده شده است بطوریکه در مورد هریک از معصومین حداقل یک جامعه، دعا و 
یا چند کتاب تخصصی معتبر موجود است که مراجعین به سایت به راحتی و بطور رایگان می توانند این 

امی است کتب را دانلود نمایند، قرار است هر ماه چند جلد کتاب جدید که مورد نیاز مداحان و شعرای گر
 به کتب موجود افزوده شود   
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در این قسمت  نیز با استفاده از منابع تحقیقی معتبر ضمن معرفی کتب موجود در  ب : معرفی کتاب: 
زمینه مداحی به بررسی اهمیت وجایگاه کتاب و نویسنده آن، منابع و شیـوه تالیف، انگیزه مؤلف،  

 ویژگیهای آن کتاب و .... پرداخته شده است 

 در این قمت نیز بخش های مهم بعضی از کتب معتبر ، قرار داده شده است. ج: گزیده کتاب: 

 در این بخش ماهنامه جرعه های معرفت در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.  د: ماهنامه: 

 در بخش آموزش سه زیر مجموعه گنجانده شده است:  ـ آمـوزش :4

ث تخصصی رو خوانی ، روان خوانی، تجوید ، صوت و لحن ، در این بخش مباح الف : آموزش قرآن :

نغمات قرآنی و نکات و اطالعات قرآنی قرار داده شده تا مداحان گرانقدری که تمایل دارند آشنایی بیشتر و 

تخصصی تر در زمینه علوم قرآنی داشته باشند با استفاده از مباحث این بخش به آن امر مهم و حیاتی 

 مسلط شوند. 

آشنایی و تسلط بر احکام شرعی یکی از مهم ترین مطالبی است که مداحان گرانقدر  :موزش احكام ب: آ

باید با آن آشنا بوده و تسلط داشته باشند علی الخوص احکام مربوط به هیأت و عزاداری ، لذا سعی شده 

اجعه کنندگان محترم در این بخش فتاوای مراجع مختلف عظام برای مطالعه و بهره گیری الزم در اختیار مر

 به سایت قرار داده شود. 

در این بخش نیز مباحث تئوری و عملی در بحث اصول و فنون مداحی در اختیار  ج: آموزش مداحی:

مداحان عزیز قرار میگیرد تا بهره الزم را از آن مباحث داشته باشند. همچنین فایل های صوتی آموزش 

هت آشنایی و تسلط نسبی شما مادحین به این علم مهم در نغمات و گوشه های دستگاه های موسیقی ج

 اختیار شما قرار داده خواهد شد.

یکی از قسمت هایی که قرار است در آینده نزدیک به بخش آموزش مداحی افزوده شود  سنجش مداحی:

 سنجش مداحی است؛ به این صورت که افراد مراجعه کننده به سایت فایل صوتی خواندن خود را بر روی

سایت قرار می دهند؛ سپس توسط کارشناسان مربوطه این خواندن از لحاظ شعر، اصول فنون مداحی، 

دستگاه های موسیقی و روایت تاریخی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و نظرات تخصصی به او ارائه می 

 شود.   

ات بزرگان مراجعین به سایت دربخش بصیرت مداحی ازسه بخش احادیث،منوی :ـ بصیرت مداحی 5
 دین وپیوند ها بهره خواهند برد.

با عنایت به اینکه طبق نظرات ارزشمند و راه گشای علما و بزرگان دین و همچنین  الف: بخش احادیث:
اصول مداحی؛ الزم است  هیچ منبر مداحی بی بهره از احادیث اهل بیت نباشد ، سعی شده در این بخش 

یار کاربرد دارد همچون آداب و ثوابهای عزداری اهل بیت یا احادیث احادیثی معتبر که در مداحی ها هم بس
اخالقی و ... با ذکر اسناد آن در اختیار مراجعین به این بخش قرار داده شود. که بعضی از این احادیث همراه 

 با اشعار ترجمه برگردان آن احادیث است.

اسیت وظیفة مهم و سنگینی که بر عهده مادحین گرانقدر با توجه به اهمیت و حس ب: منویات بزرگان :
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن » دارند الزم است همواره این بیت را نصب العین خود قرار دهند که: 
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لذا بر همة  ما واجب است همواره از رهنمود ها و ارشادات « ** ظلمات است و بترس از خطر گمراهی 
ره جسته و بر آن اساس حرکت کنیم که در این بخش مراجع عظام تقلید؛ علما و محققین دین به

رهنمودهای آن بزرگواران به مداحان عزیز جمع آوری و در تقسیم بندی موضوعی در دسترس شما عزیزان 
 قرار گرفته است.

به منظور بهر مندی از تالش دیگر عزیزانی که در این عرصه فعالیت دارند و به منظور کمک  ج : پیوند ها :
ر صرفه جویی از وقت و جلوگیری از مراجعه به سایت های مختلف که موجب بطالن وقت می شود؛ به شما د

بعضی ازسایت ها همچون سایت مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع عظام تقلید، سایت قرآنی تنزیل و ... 
یل از مطالب به عنوان لینک بر روی سایت قرار داده شده است تا مراجعین محترم به سایت در صورت تما

 آن سایت ها نیز بهره مند شوند.

 الف :از جمله بخش های جذاب و مفرّح سایت بخش گالری آن است که از سه بخش  ـ گـالـری :  6

ویدئویی تشکیل شده است. در بخش تصایر این قسمت شاهد عکس هایی بسیار  ج :صوتی ب : تصاویر 

ظر بکر طبیعت، شهرها و ....  هستید و بطور رایگان زیبا از حرم ائمه، طرح های گرافیکی مذهبی، منا

میتوان آنها را دانلود کرد. در بخش صوتی نیز فایل های صوتی از مداحی ها ، سخنرانی ها و ... استانی و 

کشوری که مستند بوده و دارای بار آموزشی هستند ، قرار داده می شود تا مداحان محترم بطور رایگان آن 

بهره ببرند. الزم به ذکر است است در بحث فایل های صوتی به غیر از بخش صوتی گالری ؛  را دانلود کرده و

این امکان در نظرگرفته شده است که در بخش اشعار نیز؛ آهنگ و سبک سرود ها، اشعار سینه زنی و 

ریافت زمزمه خوانی ها در اختیار مراجعین محترم سایت قرار بگیرد تا سبک ها را به همراه اشعار آن د

در بخش ویدئویی گالری نیز همچون بخش صوتی فایل هایی با همان تقسیم بندی و موضوعیت قرار  کنند.

 داده خواهد شد. 

در این بخش نیز تعدادی از نرم افزارهای قرآنی؛ مذهبی؛ ادعیه و   ـ نرم افزارهای مذهبی : 7

 ت تا بصورت رایگان دانلود نمایند.مناجات که برای مداحان گرانقدر کاربرد داره قرار داده شده اس

در این بخش هم مناسبت ها و وقایع مذهبی هر ماه به   ـ مناسبت ها و وقایع  مذهبی  هر ماه: 8

ستند به کتب معتبر قرار داده شده که مداحان عزیز با مطالعۀ آن بر اساس مناسبت همراه اعمال و اذکار آن ماه م

 زندروز به ارائه مطالب در مجالس بپردا

خواهد شد که در  انشاء اهلل به زودی بخش پاسخ به شبهات مذهبی سایت نیز فعال  : پاسخ به شبهاتـ  9

 قرآن ارائه خواهد شدکتب روایی؛ تاریخی وکتب تفسیر این بخش پاسخ شبهات مطرح در جامعه مستند به

 


