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 ( ترجمه ارشاد شیخ مفیدع) علی  زندگانى حضرت
  مقدمه مترجم

  اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

سپاس پروردگار ال يزال را كه توفيق ترجمه اين كتاب نفيس را كه يكى از آثار گرانبهاى شييهه اسيب بياين    

بضاعب عنايب فرمود، و پس از زحماتى كه در اين راه متحمل شدم بحمد اللَّه باين صورت زيبا طبي    بنده بى

ر گرفب، اوائل بهار امسال بود كه دوسب ارجمند جناب آقياى حياآ آقيا    مندان قرا و در دسترس عموم عالقه

مرتضى كتابچى پيشنهاد ترجمه آن را بمن دادند، و من با مشاغل تبليغى و گرفتاريهاى زياد ديگرى كه داشتم 

روى عالقه كه باين سنخ خدمات دينى دارم پيشنهاد ايشيان را پييرفتيه و انميام آن را بههيده گيرفتم، خيداى       

تهال نيز توفيق عنايب فرمود و در ظرف مدتى كمتر از چهار ماه توانستم تمامى آن را ترجمه و آماده چاپ م

 نمايم.

پس از شروع بچاپ ممددا به پيشنهاد ايشان دسب بكار تدوين اين مقدمه شدم، و اين نيز توفيق ديگرى بيود  

ز ستارگان درخشان اسالم و نوابي  عاليقيدر   كه نصيبم شد و توانستم تا حدودى خوانندگان محترم را با يكى ا

اى از شرح حال آن عيالم جلييل القيدر را     شيهه يهنى مؤلف بزرگوار اين كتاب بطور بهترى آشنا سازم و شمه

برشته تحرير درآورم، اميد آن دارم كه اين خدمات ناقابل ذخيره براى روز جيزاى مين قيرار گييرد، و ايين      

 اين بنده سلب نشود.گونه توفيقات تا پايان عمر از 

مؤلف محترم از شخصيتهاى بزرگى اسب كه اربياب تيراجم و دانشيمندان و رجيال اسيالم بطيور عميوم او را        

اند و اين خود بزرگترين دليل بر خدمتگزارى او بساحب قيدس   ستوده و خدمات او را بهالم شيهه متيكر شده

ا بهتر بتوانيم بخدمات ارزنده مفيد بمهيان تشيي    ائمه دين و نواميس مقدس اين آئين اسب، ولى براى اينكه م

پى ببريم الزم اسب نخسب وض  شيهه را از بدو پيدايش و زمان پيش از مفيد از نظر بگيرانيم و سيپس نظيرى   

ميهب شيهه كه هسته مركزى آن در زمان خود رسول خدا صلّى  بوض  زمان و زندگى پرماجراى او بيفكنيم.

بوجود آمد شالوده آن طبق تهاليم عاليه پيامبر گرامى اسالم بدسب تواناى امير المؤمنين  اللَّه عليه و آله و سلّم

عليه السّالم ريخته شد و پس از آن بوسيله فرزندان مهصومش نشو و نما كرد، از روز رحليب رسيول خيدا تيا     

ار نموده و شاگردان توانستند آشكارا عقايد خود را اظه حدود قرن سوم همرى گرفتار تقيه بود و شيهيان نمى

انيد، و گياهى نييز بدسيب داخيميان بنيى امييه و         مكتب على عليه السّالم غالبا در تبهيد و يا زندان بسير بيرده  

 اند. خونخواران جنايتكار تاريخ بقتل رسيده
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از كسانى كه همان ابتداى كار گرفتار تبهيد و آزار و شكنمه دستگاه جبارانه خلفاء شد، ابو ذر غفيارى بيود،   

او كه از طرفداران امير المؤمنين عليه السّالم و شيهيان آن حضرت بود با شهامتى فوق الهاده و ايمانى كاميل  

ها و آوارگيهاى زيادى  بترويج هدف مقدس على عليه السّالم و شيهيان او پرداخب، و در اين راه دچار شكنمه

 جان سپرد.شد، و آخر االمر نيز در حال تبهيد با وض  رقب بارى در ربيه 

ولى همان تبليغات مؤثر و استقامب او و ياران و همدستانش چون سلمان و مقداد و عمار و ديگران در برابير  

دار و وسي  زير پرده بهدى شد و در طيول تياريخ    دستگاه جبار خلفا كار خود را كرد، و اساس تبليغات دامنه

دار و عميقى از شيهه  ام باعث ايماد يك مكتب ريشهاسالم و شيهه اثر خود را بخشيد، تنها يك سفر ابو ذر بش

در حلب، و جبل عامل و صور گرديد كه بهدها همان سيرزمين سيتارگانى درخشيان و دانشيمندانى بزرگيوار      

 مانند ابو الصالح حلبى و شهيدين و شيخ بهائى و ديگران بهالم شيهه تحويل داد.

الم تربيب يافته بودند در نواحى ديگر دسب بتبليغات شاگردان ديگرى نيز كه در مكتب مقدس على عليه السّ

گيارى كردند، عمار بن ياسر و عبد اللَّه بن مسهود كه براى سركشيى   وسيهى زده و اساس مكتب شيهه را پايه

و اصالح امور مسلمانان در زمان عمر بكوفه و عراق آمدند بهمكارى حييفة و ديگران زبان بفضائل على عليه 

ند، و كم و بيش در لفافه حقائق را گوشزد ميكردنيد و هميان تبليغيات شيالوده مييهب شييهه را       السّالم گشود

ريخب و در طول تاريخ شيهه كوفه را بصورت يك سنگر محكم و مركز نشو و نماى شيهه و آن همه قيامهاى 

 مسلحانه ضد بنى اميه در آورد.

شد، و ميردم اييران     گيارى قم مكتب شيهه پايههمرى بهمب اشهريين در شهر  80در ايران نيز در حدود سال 

نيز كه حقيقب اسالم را در سيماى درخشان فرزندان على عليه السّالم مشاهده ميكردنيد بيزودى بيدان مكتيب     

گرويده در شهرهاى ديگر ايران نيز مانند نيشابور و قزوين و طبرستان مكتبهيائى از شييهه و طرفيداران اهيل     

 بيب دائر گرديد.

ه در اثر تهليمات اساسى پيشوايان بزرگ دينى خود و اصول عاقالنه كه در آن وجود داشب خيلى ميهب شيه

دار و عميق در ملتهاى گوناگون نمود تا بدان جا كه رفته رفته در دربارييان   زود پيشرفب كرد و نفوذى ريشه

مى پيدا كرد كيه آنهيا   خلفاى بنى عباس و اطرافيان و حواشى سالطين زمان نيز رسوخ كرده، طرفداران محك

 در باطن شيهه بوده و مخفيانه از اين ميهب ترويج ميكردند.

اى  در اينما تيكر اين مطلب الزم اسب كه رمز اساسى اين نفوذ و پيشرفب فوق الهياده  : رمز پیشرفت شیعه

الم در ها نصيب مكتب شيهه شد همان بود كه براستى حقيقيب اسي   ها و زجر و شكنمه كه با آن همه كارشكنى

اين ميهب نهفته بود، يهنى آنچه پيامبر گرامى اسالم از جانب خداى متهال براى جامهه بشر آورد نيه آن بيود   
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كه ابو بكر و عمر و پس از آنها بنى اميه و بنى عباس بغلط تفسير كردند، اينان گميان كردنيد تميام زحميات     

فرسا را بخاطر اين بير خيود    مه رنمهاى طاقبرهبر بزرگ اسالم بآب و نان رساندن جامهه عرب بوده و اين ه

هموار كرده كه يك حكومب واحد سياسى از عرب تشكيل دهد و با اين وحدت سياسى آنهيا را بشيوكب و   

عظمب عربى رسانده جهان را زير نگيين خيويش درآورد و منشيي ايين تفسيير غليط هميان افكيار جاهلييب و          

بود كه عمر همه جا عرب را بر ديگران مقدم ميداشيب   تهصبهاى خشك عربى بود، و روى همان تفسير غلط

تر از عرب ميشمرد، و بهمال خويش دستور اهانب و پسب شيمردن ميردم غيير عيرب را      و هر نژادى را پسب

 ميداد.

كه بسندش از سهيد بن مسيب روايب كيرده كيه   « 1»نقل كنند  12ص  2از موطي مالك )پيشواى مالكية( آ 

از افراد غير عرب ارث پدران و خويشان او را ندهيد مگر اينكه در ميان عرب بدنيا عمر دستور داد بهيچ يك 

آمده باشد. و روى اين دستور مالك فتوى ميدهد اگر زن آبستنى را اسير كنند و در سيرزمين عيرب فرزنيد    

 بزايد آن زن و فرزند از همديگر ارث ميبرند و گر نه هيچ كدام از همديگر ارث نخواهند برد!!.

روايب كند كه عمر براى عامل خود در بصره ريسمانى كه پنج وجب طول آن بيود   234ص  8در بحار آ  و

فرستاد و نوشب مردم غير عرب را با اين ريسمان اندازه بگيريد و هر كدام اندامشان باندازه اين ريسمان بيود  

و هميه آنهيا بير خيالف      گردن بزنيد، و امثال اين دستوراتى كه حكايب از يك تهصب خشك عربى ميكيرد، 

تهاليم مقدسه اسالم و آيات مباركه قرآنى و فرمايشات رسول خدا بود آيا در كماى اسالم شير  در تيوارث   

بدنيا آمدن در سرزمين عربى بود، و آيا چه جرمى مردم غيير عيرب داشيتند كيه مسيتحق آن هميه اهانيب و        

و همه را بيك چشم نگاه « 1« »نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإِ»  احترامى كردند، مگر نه اينسب كه قرآن ميفرمايد: بى

اى گروه مردم! همانا خداى شما يكى »  ميكند، مگر نه اين بود كه پيغمبر گرامى اسالم در خطبه حج فرمود:

تيرين شيما    اسب، و پدرتان يكى اسب، همه شما از آدم آفريده شده و آدم نيز از خاك خلق گرديده، گرامى

كه تقوا و پرهيز كاريش بيشتر باشد، هييچ عربيى را بير عميم برتيرى و فضييلتى نيسيب ... و در        كسى اسب 

هيچ عربى را بر عمم، و هيچ عممى را بر عرب و هييچ سيياهى را بير سيرخ، و      حديث ديگر اسب كه فرمود:

بير  آرى آن پيغم« 2«. »هيچ سرخى را بر سياه برتيرى و فضييلتى نيسيب جيز بوسييله تقيوى و پرهيزكيارى       

بزرگوارى كه سلمان فارسى و بالل حبشى و صهيب رومى و ابو ذر بيابانى اهل باديه را در يك مملس جمي   

ميكرد و با همه آنان بيك نحو رفتار ميكرد و همه را طيرف مشيورت خيويش در كارهيا قيرار مييداد هيدف        

ده را با اين رفتار عالى قط  عاليترى از آنچه عمر تفسير ميكرد داشب، و ريشه اين افكار پوچ و تهصبات بيهو
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فرمود ولى متيسفانه اينان اسالم را از مسير واقهى خود منحرف كرده و نگيارند هدف مقدس پيشواى بزرگ 

 اسالم در جهان پيشرفب كند.

  خدمت بزرگ ائمه بزرگوار شیعه اسالم

برد و گاهگاهى نيز تا آنميا   ج مىامير المؤمنين على عليه السّالم كه از اين رفتار خالف دين و انسانيب آنان رن

كه ميتوانسب جلوى اين تبهيض پرستيهاى آنها را ميگرفب، در پى فرصتى بود تيا بملتهياى مختليف مسيلمان     

اسب كه مالك فضيلب را روى نيژاد و رني      ها مخالف اسب، و اسالم دينى بفهماند روح اسالم با اين تبهيض

تقوا و عمل همگى در پيشگاه خدا و قرآن يكسانند، با شورشيى كيه    و پول و فاميل و امثال اينها نبرده و جز

مردم در اثر خالفكاريهاى عثمان بر عليه او كردند، و او را از خالفب مهزول نمودند اين فرصب بدسب آميد  

و على عليه الساّلم پس از اينكه بخالفب رسيد، با رفتيار عادالنيه خيود كيه بياالخره بقيميب جيانش تميام شيد          

بملتهاى گوناگونى كه با اسالم سر و كار داشتند اين مطلب را برسياند، و بيدين وسييله خيط بطالنيى       توانسب

بيعمال خالف دين و انسانيب خلفاى گيشته بكشد، اگر چه اعرابى كه با رفتار خلفياى قبيل از او خيو گرفتيه     

بير سياخته بيود، رفتيار     پرستى آنها تقويب شده و آنيان را مغيرور و متك   بودند و غريزه خود خواهى و عرب

شان تلخ و ناگوار آمده مشكالتى براى آن حضرت ايماد كردند و جنگها بيراه   عادالنه على عليه السّالم بيائقه

انداختند و دشمنان سرسختى براى آن جناب پرورش دادند تا پس از سيه چهيار سيال بدسيب يكيى از هميين       

كومب نژادپرسب بنى اميه روى كار آمده هدف عمير  دشمنان شهيد شد، و دو باره مطابق دلخواه اكثريب، ح

با شدت بيشترى تهقيب شد، ولى روى كار آمدن على عليه السّالم و دنبال آن زحميات فرزنيدان بزرگيوارش    

اين نتيمه مهم را در برداشب كه مردم تازه مسلمان و كسانى كه با اسالم سر و كار پييدا كيرده بودنيد درك    

انه و برنامه جبارانه آنها هدف اسالم و حقيقب اين دين مقدس نبوده، و رفتار آنها كردند كه آن رفتار تبهكار

 بر خالف تهاليم عاليه اسالم بوده اسب.

 این جنایتكاران اسالم را از مسیر خود منحرف كردند:

ا چنانچه گفته شد با روى كار آمدن ممدد بنى اميه هدف نژادپرستى عمر بشدت بيشترى تهقيب شد و از اينم

شالوده انحطا  و عقب ماندگى مسلمانان ريخته شد، و بخوبى ميتوان درك كرد كه رمز آن همه بدبختيهاى و 

جنگهاى صليبى و كشب و كشتار مسلمان در گوشه و كنار دنيا چيه بيوده اسيب، و راسيتى اگير اينيان بيدين        

كردنيد اكنيون    ا منحرف نميى كردند و از مسير حقيقى خود آن ر تفسير غلطى كه گفتيم اسالم را تفسير نمى

گشيتند، انيدلس كيه روزى بيا      جهان زير پرچم اسالم رفته بود و مسلمين دچار اين همه بيدبختى و ذليب نميى   

آغوش باز اسالم را پييرفب و بفاصله چند ماه شهرهاى اسپانيا يكى از ديگرى بدسب مسلمانان فتح شد در اثر 
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ه در آنما بنام اسالم مرتكب شدند، تا بدان جيا كيه بنيا بگفتيه     ستمگريها و عياشيهائى كه اعقاب همين بنى امي

خلفاى اسالم ساليانه صد دوشيزه بياكره از مسييحيان اسيپانيا بهنيوان بياآ و خيراآ       « فرانسوى  گوستاولوبون»

گيان بيوده كيه هير سياله در روز مهينيى بيا         ميگرفتند، و در قصر الحمراء اشبيلية تاالرى بنيام تياالر دوشييزه   

، نتيمه اين شد كه مسيحيان كينيه مسيلمانان   «1»دادند  خاصى اين دوشيزگان را در آنما تحويل مى تشريفات

را بدل بگيرند و پس از چند قرن با آن قساوت و بيرحمى با مسلمانان انيدلس رفتيار كننيد و سيه ملييون نفير       

 و مسلمين را بدل بگيرند. مسلمان را سوزانده و يا كشته يا آواره از وطن كرده، و براى هميشه كينه اسالم

جاى بسى تيسف اسب كه هنوز هم برخى از نويسندگان از عمر و خدمات او باسالم دم ميزنند و فتوحيات او  

را برخ ما ميكشند و علم طرفدارى عمر را بدوش گرفته بشيهه طهين ميزننيد، غافيل از اينكيه هميان فتوحيات       

ط عرب بر جهان آن روز نداشب كار اسيالم را بياين روز   حقيقب كه انگيزه جز جهانگيرى و تسل مغز و بى بى

كشاند و اسالم را در نظر مستشرقين باين صورت مهرفى كرد كه آن قضاوتهاى بيما را در باره اسالم و رهبير  

بزرگ آن بنمايند، و راستى اگر گاهگاهى امير المؤمنين علييه السّيالم و فرزنيدان مهصيومش از البيالى ايين       

ستارگان درخشانى در آسمان اسالم جلوه نميكردند و حقيقب اين دين مقيدس را بمهانييان    ابرهاى تيره چون

مهرفى نمينمودند فاتحه اسالم بدسب اين جنايتكاران خوانده شده بود، همان تهاليم عاليه و حقائق نورانى كيه  

رى كيه از طيرف   بوسيله اين خاندان گوشزد مردم شد نظر حقيقب طلبان را بخود جلب كرد، و با شدت فشيا 

دستگاه بنى اميه و بنى عباس نسبب بطرفداران آنها مهمول ميشد و با كمال بيرحمى و خشونب با آنيان رفتيار   

ميكردند روز بروز بطرفداران اين مكتب اضافه شد تا بدان جا كه چنانچه گفتيم در ميان حواشيى و نزديكيان   

فرات در بياطن شييهه شيدند و در خفياء از ايين       خلفاء نيز رسوخ كرده برخى از وزراى بنى عباس چون بنى

 ميهب ترويج ميكردند.

 سیاست كلى خلفا نسبت بشیعه:

با اينكه گاهى در اثر سياستهاى زود گير خلفاى وقب، طرفداران ائمه اطهار، و مكتب شييهه اظهيار وجيودى    

د، ولى بطور كليى سياسيب   ان ميكردند و از يكنوع آزادى نسبى برخوردار بوده و كم و بيش فهاليتهائى داشته

گيرى و   اى را بمرم شيهه بود، و هر چند بار عده  خلفا در دورانهاى مختلف نسبب بشيهه سياسب خشن و سختى

 يا رهبرى اين دسته بزندان افكنده و يا تبهيد ميكردند و بانواع مختلف آزار و شكنمه ميدادند.

ز گيرد از طرفداران ائمه شيهه كه اكثرا ايرانى بودند حد بينيم ميمون براى اينكه خالفب را از امين با مثال مى

اكثر استفاده را كرد و بدستيازى آنها بخالفب رسيد، و افكار عمومى دستيارانش او را ممبور بشناسيائى حيق   

سياسى ائمه نمود، و موآ احساسات تا بدان جا پيش رفب كه ميمون خواسب خالفب را بامام رضا عليه السّالم 
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ند و چون حضرت خوددارى كرد، با اصرار هر چه تمامتر كه منمر بتهديد شد واليتههيدى را بيآن   واگيار ك

هاى حكومب خود را محكم كرده و وض  خود را در تيوده ميردم تثبييب     حضرت قبوالند و با اين تدبير پايه

ك شييهه شيروع   نمود، ولى با مسلط شدن بر اوضاع دوباره همان سياسب پيشين را پيش گرفتيه و دوران تاريي  

تر و دشوارتر ميشد تا بدان  شد، كار محدوديب و فشار نسبب بشيهه و پيشوايان بزرگوار آنان روز بروز سخب

جا كه حضرت هادى عليه السّالم قسمب عمده زمان امامب خويش و حضيرت عسيكرى هميه دوران اميامتش     

تى ميتوانستند با اين دو بزرگوار تماس شديدا تحب نظر بودند و شيهيان براى رف  نيازمنديهاى دينى خود بسخ

همرى منمير بغيبيب    260بگيرند، و خالصه يكدوران ارتماعى شديد و سياهى پيش آمده تا باالخره در سال 

 دوازدهمين پيشواى شيهه گرديد.

  :خطرهائى كه پس از غیبت شیعه را تهدید میكرد
وقيب تيا انيدازه آسيوده شيد و تيا حيدى از        : اگر با غيبب حضرت صاحب االمر علييه السّيالم خييال خليفيه     

 محدوديب و فشار شيهه كاسته شد ولى خطرهاى تازه آنان را تهديد ميكرد:

جو كه پى فرصب ميگشتند تا بنام امام يا نايب امام عليه السّالم گروهى را بدور خود جم   جمهى استفاده -1

 كرده از آنها استفاده ببرند.

يرهائى كه برخى از شيهيان كوتاه فكر در اثر دسترسى نداشتن بامام در بياره  اظهار عقايد گوناگون و تفس -2

تهاليم دين ميكردند و بنظر خود مطالب را بغلط تيويل و تفسير و گاهى آنها را بغلوّ و جبر و تفويض و امثال 

 اين عقايد باطل ميكشاند.

اخبار و نسبب دادن آنها بائميه اطهيار   دشمنان سرسخب شيهه كه در كمين بودند تا با نشر أكاذيب و جهل  -3

ايمياد كننيد، و سياسيب     ميهب شيهه را آليوده سياخته تفرقيه و اخيتالف و عقاييد گونياگون در مييان آنهيا        

 حكومتهاى وقب نيز از اين گونه افراد پشتيبانى ميكرد.

ا كيه  و همين خطرها موجب شد كه اختالف شديدى در ميان پييروان مكتيب شييهه بوجيود آييد تيا بيدان جي        

در اين سال ابو محمّد حسن بين عليى بين محمّيد بين      »ميگويد:  260مسهودى در مروآ اليهب در وقاي  سال 

على بن موسى بن جهفر بن محمّد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليه السّالم در خالفب مهتمد در سن 

جمهور شيهه اسيب، و شييهيان پيس از     سالگى از دنيا رفب، و او پدر مهدى منتظر و امام دوازدهم در نزد 29

وفات حسن بن على ببيسب فرقه منقسم شدند، و ما دليل هر كداميك از آنها را در باره ميهب خود در كتاب 

ايم و دليل آنهيا نييز كيه قائيل بغيبيب هسيتند اييراد         سر الحياة و كتاب مقاالت في اصول الديانات بيان داشته

 ««.1»ايم  كرده
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اختالف را بيشتر باال ميكشاند آزاديهاى سياسى بود كه در اثر تضهيف دولب مركزى بنيى  چيزى كه كار اين 

عباس و روى كار آمدن دولتهاى استقالل طلب شيهه يا طرفدار شيهه نصيب آنان شد، زيرا در همين زمان بود 

قاى شيمالى را  كه فاطميين كه خود شيهه بودند در مصر دولب مستقلى تشكيل داده و تمام نواحى غربى افري

زير اطاعب خود آوردند، صفاريان و طاهريان نيز كه طرفدار شيهه بودند در ايران بناى مخالفب با دولب بنى 

عباس را گيارده دولتهاى كوچكى تشكيل دادند، و از همه مقتدرتر سالطين آل بويه بودنيد كيه آنهيا نييز از     

ده و قسمب زيادى از ممالك اسالمى را در اختييار  طرفداران جدّى شيهه و در بغداد دولب مقتدرى تشكيل دا

گرفتند، گر چه اين وض  موجب شد كه شيهه يك آزادى كاملى بدسب آورد و دسب بكار فهالييب وسييهى   

هاى علمى بدهند و كتابهاى علمى ميهبى تيليف كنند، ولى علماى اهل سينب   شوند و تشكيل انممنها و حوزه

دارى بير   خود را در خطر ميديدند ساكب ننشسته و شروع بتبليغيات دامنيه   نيز كه با آزادى سياسى شيهه وض 

عليه ميهب شيهه نموده و تبليغات آنها نيز خطر تازه براى ميهب شيهه بود كه بضميمه سه عاميل پييش شييهه    

 در برابر چهار خطر جدى قرار گرفب.

 خدماتى كه كلینى و صدوق و مفید بشیعه كردند

ساسى براى سر و صورت دادن بوض  شيهه و جليوگيرى از اختالفيات و نابسيامانيها    در چنين موق  خطير و ح

سياختن أكاذييب و    دو چيز الزم بود: يكى حفظ آثيار و احادييث مييثور از اهيل بييب و جليوگيرى از وارد      

ى ممهوالت در زمره اخبار ائمه اطهار، و ديگر پاسخ دادن بشبهات مخالفين كه برخى از آنها بواسيطه اطالعيات  

كه از علم كالم و فلسفه داشتند سر و صورتى بشبهات خود داده و موجب گمراهيى ميردم كيم اطيالع شييهه      

ميشدند. و البته اين هر دو كارى بود بس دشوار و از دسب هر كس ساخته نبود، در وهله اول محدثينى خبير 

را از سقيم تمييز داده و گيشيته    و با اطالع و بسيار دقيق الزم بود تا بتوانند ضمن جم  آورى احاديث صحيح

طورى آن را تنظيم كنند كه هر حديثى در باب مربو  بخود نقل شده و از نظر ميتن و سيند و سياير جهيات     

حديثى مورد اشكال و ايراد ديگران واق  نشود، و در ثانى شيهه بدانشمندانى نيازمند بود كه بيا آن پيشيرفب   

استدالالت فقهى و فنون مختلف كرده بودند بتوانند از مييهب   وسيهى كه اهل سنب در علم كالم و اصول و

 شيهه دفاع كرده و پاسخگوى شبهات و ايرادات آنها باشند.

در قسمب اول ثقه االسالم كلينى و شيخ صدوق رحمهما اللَّه تهالى بوسييله جمي  آورى احادييث و تيدوين و     

آاليش  و افتاء مكتب خاصى كه كامال ساده و بى تنظيم آنها خدمب بزرگى بشيهه نموده و در مقام نقل احكام

بود گشودند، آنان از روى متون آيات و روايات براى بيان احكام استفاده ميكردنيد و از هير گونيه بحثهياى     

اصولى در اين باره خوددارى ميكردند، شيوه صدوق بخصوص در مقام تدريس و تدوين كتاب و افتاء همين 
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ات استفاده كند، اين سبك مطلوب و محكمى بود ولى ادامه آن موجب ركود بود كه از صريح آيات و رواي

نگريسيتند و آنهيا را سيطحى     در كار وى و ساير فرق اسالمى بخصوص اهل سنب با ديده حقارت بشييهه ميى  

 پنداشتند از اين رو يك تحول اساسى در طرز استدالل و نگارش الزم بود. مى

و با اينكه خيود از محيدثين عاليقيدر شييهه اسيب و در رواييب شياگرد        مفيد ابتكار اين كار را بدسب گرفب 

صدوق و شيخ اجازه و استاد شيخ طوسى اسب مكتب بحث و استدالل را گشود، و بيراى آشينا سياختن شييهه     

 بروش استداللى ساير فرق اسالمى زحمات زيادى متحمل شد.

ل شيده بيود شيركب جسيب و راه و روش     او پس از اينكه مدتى در ممام  علمى زيادى كه در بغيداد تشيكي  

استدالل را فرا گرفب و تسلط كاملى بر مسائل اصولى و كالمى پيدا كرد دسب بكار تهييب فقه شيهه شيد و  

سبك تازه كه در واق  مكمّل همان سبك سابق بود در پيش گرفب، طريقه استنبا  و اسيتخراآ احكيام را از   

م اصول فقه را كه در استنبا  احكام مورد نياز بود و پيش از روى ادله شرعيه بشاگردان خويش آموخب. عل

دلپيير و جامهى در آورد، و مسائل متفرقه آن را جم  آورى   او نيز بحث آن كم و بيش مهمول بوده بصورت

كرده بطور دقيق و مشروحى تمزيه و تحليل كرد و با رنج زيادى كه در اين راه متحمل شد قواعد اصولى را 

، و كتاب كوچكى كه مشتمل بر تمام مباحث علم اصول بود تصنيف كرد، و بگفته عالمه صدر مرتب ساخب

در كتاب تيسيس الشيهه تمامى آن را شاگردش شيخ ابو الفتح كراجكى در كنز الفوائد درآ كيرده اسيب.در   

 گردانش ياد داد.علم كالم نيز تصنيفاتى براى شيهه نمود و بحث در مسائل كالمية و راه و رسم مناظره را بشا

( بيايد 8و هم چنين در ساير موضوعات اسالمى و فنون مختلف بحث و نگارش پرداخب و چنانچه در بخش )

نيياز كيرده    هائى تيليف كرده اسب. و نيه تنهيا شييهه آن زميان را بيى      در موضوعات گوناگون كتابها و رساله

گرانبها و مكتب او مورد اسيتفاده دانشيمندان    مرهون زحمات خويش نمود بلكه از زمان او تا بامروز تيليفات

 شيهه قرار گرفب و حق بزرگى بگردن آنان پيدا كرد.

شاگردان مفيد نيز مانند شيخ طوسى و سيد مرتضى و ديگران كه پس از او آمدند هر كيدام در تقوييب ايين    

كار خيدمب بزرگيى    مكتب كوشيدند و از اجماع و عقل و ساير ادله در مباحث فقهى كمك گرفتند و با اين

 تر خود را در برابر اهل سنب بسالح روز ممهز ساختند: بفقه شيهه كردند. و بهبارت ساده

 : شرح حال مفید
نسب  -1 اكنون بطور اختصار تاريخچه زندگى مفيد را در بخشهاى زير از نظر خوانندگان محترم ميگيرانيم: 

مقام علمى و شخصيب او از نظر  -3غداد در كودكى. تاريخ والدت و جريان آمدن شيخ بب -2و كنيه و لقب. 

زعاميب دينيى مفييد و پياره از      -5 اش صيادر شيده.   توقيهات شريفى كه در باره -4دانشمندان شيهه و سنى. 
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تيليفات و آثار گرانبهائى كه در فنيون   -8شاگردان او  -7اساتيد و مشايخ مفيد.  -6مناظرات و خاطرات او 

 وفات و تاريخ آن و محل دفن مفيد. -10اعقاب و فرزندان شيخ  -9انده مختلف از او بيادگار م

نماشى دانشمند رجالى مهروف كه در ضمن از شاگردان مفيد بيوده نسيب    نسب و كنيه و لقب مفيد: -1

محمّد بن محمّد بن نهمان بن عبد السالم بن جابر بن نهميان بين   »مفيد را تا بيهرب بن قحطان چنين ذكر نموده: 

بن جبير بن وهيب بن هالل بن اوس بن سهيد بن سنان بن عبد الدار بن ريان بن فطر بن زياد بن حارث بن  سهيد

مالك بن ربيهة بن كهب بن غلة بن خالد بن مالك بن ادد بن زيد بن يشمب بن غريب بن زيد بن كهالن بن سبي 

و را پيدر عيرب و نخسيتين    و يهرب بن قحطان كسى اسب كه جمهيى ا « 1«. »بن يشمب بن يهرب بن قحطان

 كسى ميدانند كه بزبان عرب تكلم نموده اسب.

 بنا بگفته مورّخين فرزند حضرت هود عليه السّالم اسب.« قحطان»و 

پدرش محمّد بن نهمان چنانچه ابن حمر گويد: در شهر واسط و سپس در عكبرا مهلم بوده و از اين رو مفيد به 

 شدنش بمفيد برخى گويند: جه ملقبنيز مهروف بود، و در و« ابن المهلم»

  و برخيى ماننيد ورام بين ابيى فيراس، و ابين      «. 2»حضرت صاحب االمر عليه السّالم او را بدين لقب خوانيد  

اند كه اين لقب را دانشمندان بزرگ سنى بشيخ دادند و در اين باره داستانى بياختالف نقيل    ادريس ذكر كرده

 اهد آمد.( خو2اند كه پس از اين در بخش ) كرده

صاحب روضات المنات گويد: پس از شيخ مفيد كسى باين لقب ناميده نشد جز محمّد بن جهم اسدى حليى و  

او همان كسى اسب كه در اجازات و غير آن از او بمفيد بن جهم تهبير شده، و اما در مييان عاميه كسيى كيه     

مهيروف  « ابن المهليم »و كسى كه به بود،  617بمفيد ملقب شد ابو الحسن على بن ابى البركات متوفاى سال 

اسب كه از شهراى مشهور عامه اسب آنگاه  592اسب ابو الغنائم محمّد بن على بن فارسى واسطى متوفاى سال 

 داستانى از او نقل ميكند.

عالمه نورى در مستدرك پس از نقل كالم صياحب روضيات ايين سيخن را از غفلتهياى بيزرگ او شيمرده و        

هى از علماى شيهه قبل از اين جهم بوده، مانند: ابو عليى فرزنيد شييخ طوسيى كيه در      لقب جم« مفيد»گويد: 

اجازات بمفيد مهروف اسب و گاهى از او بمفيد ثانى تهبير شده، و ابو الوفاء عبيد المبيار مقيرى كيه بمفييد      

ابورى رازى مهروف بوده، و عبد الرحمن بن احمد بن الحسين عموى ابو الفتح صاحب تفسيير كيه بمفييد نيشي    

 «.1»مهروف اسب 

يا  336مفيد در يازدهم ذى قهده سال  :تاريخ والدت مفيد و جريان آمدن او ببغداد در كودكى -2

در ده فرسينگى  « عكبيرا »بود بيدنيا آميد، و   « عكبرا»كه از تواب  « سويقه ابن بصرى»همرى در قريه  338
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از اين گفته شد در شهر واسط مهليم بيوده و   شمال بغداد نزديك شهر دجيل قرار دارد، پدر شيخ چنانچه پيش 

سپس بهكبرا آمده و آخر كار نيز در همان جا بقتل رسيده، و سبب انتقال او از واسط بهكبرا و قيتلش را نقيل   

 اند. نكرده

بيدان شيهر    در آن زمان شهر بغداد مركزيب علمى فوق الهاده پيدا كرده بود و دانشيمندان از گوشيه و كنيار   

مند ميشدند، مفيد نيز پس از تحصيالت مقدماتى ببغداد آميد و نيزد    محضر اساتيد بزرگ بهرهآمدند و از  مى

( ميكور خواهد شد تلمي كرده و از هير كيدام بنحيوى اسيتفاده     6اساتيد بسيار بزرگ كه نام آنان در بخش )

 كرد.

 كند: چنين نقل مىجريان مسافرت شيخ مفيد را ببغداد، صاحب كتاب تنبيه الخواطر، ورّام بن أبى فراس 

بود، او با پدرش ببغداد آميد، و نيزد ابيو    « سويقة ابن بصرى»از جايى موسوم به « عكبرا»مفيد اصال از اهل 

مشغول بتحصيل شد، سپس بممليس درس ابيو ياسير غيالم أبيى      « درب رباح»عبد اللَّه مهروف بمهل در محله 

ابو ياسر )كه پس از چندى از بحث بيا او و   تدريس ميكرد حاضر شد،« دروازه خراسان»حبيش كه در محله 

 پرسشهايش عاجز شد( بدو گفب: چرا بنزد على بن عيسى رمانى نميروى؟

شناسيم تيو بيراى     و در علم كالم و ساير علوم اسيالمى از او اسيتفاده نميكنيى؟ مفييد فرميود: مين او را نميى       

و ياسر يكى از شاگردان خيود را هميراه   راهنمائى كسى همراه من بفرسب تا مرا بمملس او راهنمائى كند. اب

 او كرده نزد رمانى فرستاد.

من كه بمملس رميانى درآميدم دييدم ممليس او پير از فضيال و        :دنباله داستان را مفید چنین نقل میكند

تر ميرفتم، در اين  دانشمندان اسب و همان دم در نشستم و بتدريج كه مردم ميرفتند و خلوت ميشد من نزديك

كسى دم در خانه از اهل بصره اسب و اجازه ورود ميخواهد! رميانى پرسييد: از    وارد شده گفب: ميان مردى

 دانشمندان اسب؟

آن مرد گفب: نميدانم جوانى اسب ميخواهد بنزد شما بيايد، رمانى اجازه داده وارد شد، و او را اكرام كيرده  

فب: چه ميفرمائيد در باره حديث غيدير  شروع بصحبب كردند. سخن بدرازا كشيد تا اينكه آن مرد برمانى گ

؟ رمانى گفب: اما داستان غار درايب اسب )و چيزى اسيب مسيلم و مهليوم( و اميا حيديث      «1»و داستان غار 

غدير روايب اسب )و منقول( و آنچه از درايب بدسب آييد از رواييب مسيتفاد نگيردد؟ ميرد بصيرى ديگير        

 برخاسته بيرون رفب.نتوانسب سخنى در پاسخ رمانى بگويد و از مملس 

گفتم: چيه ميگوئييد    مفيد گويد: من در اين هنگام پيش رفته باو گفتم: جناب استاد سؤالى دارم؟ گفب: بگو

در باره كسى كه بر امام عادلى خروآ كند و با او بمنگد؟ رمانى گفب: كافر اسب، دوباره گفيب: نيه فاسيق    
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گفب: او امام اسيب، گفيتم:    الب عليه السّالم چه گوئى؟اسب، من گفتم: در باره امير المؤمنين على بن ابى ط

در باره جن  جمل و طلحة و زبير چه ميگوئيد؟ گفب: آن دو نفر از كردارشيان )كيه بمني  عليى آمدنيد(      

توبه كردند! من گفتم: اما داستان جن  جمل درايب و مسلم اسب، و اما حديث توبيه كيردن آنهيا رواييب و     

 منقول اسب؟

آرى گفب: ايين   تو هنگامى كه آن مرد بصرى آن سؤال را از من كرد حاضر بودى؟ گفتم: رمانى گفب: آيا

سخن تو در مقابل آن سخنى كه من گفتم )يهنى روايتيى بروايتيى، و درايتيى بيدرايتى(! آنگياه پرسييد: تيو        

شيخ ابو كيستى و پيش كداميك از علماى اين شهر درس ميخوانى؟ گفتم: من مهروف بابن المهلم هستم و نزد 

 عبد اللَّه جهل درس ميخوانم، گفب: بنشين تا من بازگردم.

اى سر بسته بمن داد و گفب: ايين ناميه را    اى برگشب و نامه من نشستم و او باندرون خانه رفب و پس از لحظه

كيرد، و  باستادت بده، من نامه را بنزد او آوردم، ابو عبد اللَّه جهل )استاد من( نامه را گرفته شيروع بخوانيدن   

هم چنان كه ميخواند بخنده افتاد، سپس بمن گفب: داستان تو در مملس او چه بوده كه رمانى سفارش تيو را  

در اين نامه بمن نموده و تو را بمفيد ملقب ساخته؟ من داستان را برايش نقل كردم و او ممددا بخنيده افتياد.   

فيوق گوييد: و در كتياب مصيابيح القليوب ايين        قاضى نور اللَّه در ممالس المؤمنين پس از نقل داسيتان « 1»

 حكايب را بر وجهى ديگر آورده، و سپس داستانى ديگر نقل ميكند كه ملخص آن چنين اسب:

روزى قاضى عبد المبار مهتزلى يكى از بزرگان اهل سنب و دانشمندان نامى در علم اصول و كالم در مملس 

مملس او حاضر بودند شيخ مفيد كه در آن موقي  ممتهيد   درس خود نشسته بود و دانشمندان شيهه و سنى در 

شيهه و قاضى عبد المبار نام او را شنيده ولى تا آن روز او را نديده بود بممليس وى در آميد و دم در صيف    

 نهال بنشسب.

اى رو بقاضى كرده گفب: اگر اجازه دهى سؤالى اسب در حضور اين دانشمندان بپرسم؟ قاضيى   پس از لحظه

، مفيد گفب: اين حديثى كه شيهه روايب كنند كه پيغمبر صلّى اللَّيه علييه و آليه و سيلّم در روز     گفب: بپرس

صحيح اسيب،   اند؟ قاضى گفب: صحيح اسب يا شيهه آن را ساخته« من كنب مواله فهلىّ مواله»غدير فرمود: 

ب: اگر چنيين  چيسب؟ قاضى گفب: مقصود اولويب و آقائى اسب، مفيد گف« مولى»مفيد گفب: مقصود از 

 اسب پس اين همه اختالفات و دشمنيها ميان شيهه و سنى براى چيسب؟

قاضى گفب: اى برادر اين حديث )يهنى حديث غدير( روايب اسيب )و چييزى اسيب كيه نقيل شيده( وليى        

 خالفب ابو بكر درايب و امرى مسلم اسب و مردم عاقل بخاطر روايتى درايب را ترك نميكنند.
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صرف نظر كرده فرمود: چه ميگوئيد: در اين حديث كه پيغمبر بهلى عليه السّيالم فرميود:   مفيد از اين سؤال 

)يهنى جن  با تو جنگيدن با من اسب و صلح و سازش با تو صلح بيا  « يا على حربك حربى و سلمك سلمى»

ير من اسب(؟ قاضى گفب: اين حديث صحيح اسب! مفيد گفب: با اين حديث در باره اصحاب جمل )كه با ام

المؤمنين جن  كردند( چه ميگوئيد و بنا بگفته شما باييد كيافر باشيند؟ قاضيى گفيب: اى بيرادر آنهيا توبيه         

كردند، مفيد فرمود: جناب قاضى جن  جمل درايب و امرى مسلم اسيب وليى توبيه كيردن آنهيا رواييب و       

 كنند؟!. ىاى پيش گفتى: مردم عاقل بخاطر روايب ترك درايب نم شنيدنى اسب، و خود شما لحظه

قاضى سخب در جواب فروماند و متحير گرديد و نتوانسب پاسخى بگويد، ساعتى سر بزير انداخته آنگاه سر 

برداشته گفب: تو كيستى؟ مفيد فرمود: خادم شما محمّد بن محمّد بن نهمان هستم، قاضيى برخاسيب و دسيب    

 )يهنى بحقيقب كه توئى مفيد(.« اأنب المفيد حقّ»شيخ مفيد را گرفته بر جاى خود نشانيده بدو گفب: 

علماى مملس از اين رفتار قاضى سخب رنميده خاطر شده و همهمه در ميانشان افتاد، قاضيى رو بآنهيا كيرده    

گفب: اى فضالء و اى دانشمندان دين اين مرد مرا ملزم و محكوم نمود و من پاسخى نيدارم بسيؤال او بيدهم    

ئى كه نشسته برخيزد و بماى خويش بنشيند؟! كسى نتوانسيب پاسيخ   اگر شما پاسخى داريد بگوئيد تا از آنما

 او را بدهد.

اين خبر كه بگوش عضد الدوله ديلمى رسيد مفيد را خواسته و جريان را از او پرسيد، سپس دستور داد ميرا  

ر مركوبى مخصوص باقالده زرين و جبّه و دستارى نيكو و صد دينار اشرفى و يك بنده بدو دادند و براى هي 

 «.1»روزه ده من نان و پنج من گوشب براى منزل مفيد حواله داد 

مفيد يكيى از دانشيمندان نيامى     :مقام علمى و شخصيت مفيد از نظر دانشمندان شيعه و سنى -3

 او را از ساير علما ممتاز كرده اسب.  شيهه و مفاخر عالم اسالم اسب، و داراى خصوصياتى اسب كه

مفيد در كتاب فهرسب ميگويد: محمّد بن محمّد بن نهمان مكنى بابى عبد اللَّه و شيخ طوسى يكى از شاگردان 

مهروف بابن مهلم از متكلمين شيهه اسب كه در زمان او رياسب شيهه باو منتهى شد، و در علم و صناعب كالم 

و حاضر جواب  مقدم بر ديگران بود، و در فقه نيز سرآمد فقهاى زمان بوده، مردى سري  االنتقال و با فطانب

نماشى يكى ديگر از شاگردان « 1»بود، و او نزديك بدويسب جلد كتاب كوچك و بزرگ تيليف كرده ... 

 ميگويد: -پس از ذكر نسب او چنانچه گيشب -مفيد

فضيلب او در فقه و كالم و روايب وثاقب و علم مشهورتر از آن اسب كه توصييف شيود. آنگياه متمياوز از     

عالمه حلى در كتاب خالصه در باره مفيد گويد: او از بزرگتيرين  « 2»برد.  و را نام مىكتاب از تيليف ا 170

عالميه بحير   « 3»مشايخ شيهه و رئيس و استاد آنها اسب هر كه پس از او آمده از علم او استفاده كرده اسب. 
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شيده و رياسيب   الهلوم در فوائد رجاليه پس از مدح بسيارى از مفيد گويد: تمام جهيات فضييلب در او جمي     

دانشمندان باو منتهى گشيب و همگيى در عليم و فضيل و عيدالب و وثاقيب و جالليتش متفقنيد، محاسين آن          

بزرگوار بسيار و مناقبش بيرون از شمار اسب، مردى بود سري  االنتقال، حاضر جواب، كثير الرواية، خبير در 

ن آنها در فقه و كالم بوده، هر كيه پيس   شهر و اخبار و رجال، و راستگوترين مردم زمان در حديث، آشناتري

عالمه نورى پس از ذكر كالم بحر الهليوم ميگوييد: بنيدرت دييده     « 4»از او آمده از او استفاده كرده اسب. 

شده كه مطلبى از نظر كتاب و سنب و روايب و درايب در باب امامب و بحثها و برهانهائى كيه در ايين بياب    

خ مفيد پيش از آنان در كتب و رسائل خود ذكرى از آنها نكرده و ييا  ذكر شده در كتب اصحاب باشد كه شي

آنهيا    اشاره بدانها ننموده باشد، و هم چنين سخنانى كه در ردّ بر شبهات مخالفين و بر هم زدن اساس اسيتدالل 

 ذكر شده بمز نادرى از آنها بازگشب بقيه بسخنانى اسب كه شيخ مفيد در اين باره فرموده اسب.

نظيير و يگانيه    زرگوار صدر در كتاب تيسيس الشيهه گويد: شيخ مفيد در تمام علوم در زمان خود بيى عالمه ب

شيخ الشيهة و محيى الشيريهة  »اش گويد:  و در جاى ديگر در باره« ... 1»بوده، و رياسب شيهه باو منتهى شد 

 تار علماى شيهه در باره شخصيب مفيد.اين بود قسمتى از گف 2...« ابو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن نهمان مفيد 

 و اما از نظر دانشمندان اهل سنب:

ابن حمر در كتاب لسان الميزان در باره او گويد: او عالم شيهه و داراى تيليفات بسيارى اسيب كيه بدويسيب    

يهه از دنيا رفب، و هشتاد هزار ش 413كتاب ميرسد ... و بسبب عضد الدولة داراى صولتى عظيم بود، در سال 

اش را تشيي  كردند، مردى بود بسيار زاهد و با خشوع و حريص در فيرا گيرفتن عليم و دانيش، گيروه       جنازه

زيادى از او استفاده علمى كردند، و خود او در ميان شيهه مقام ارجمندى را دارا شد تا بدان جا كه گويند بر 

بيدنيا آميد و در قرييه عكبيرا كشيته شيد،        همه ما منب نهاد. پدرش در شهر واسط مهلم بود و در همان جا نيز

آمد، هر گاه بيمار ميشد عيادتش ميكرد، ابو يهلى جهفرى كيه   گويند: عضد الدوله در خانه مفيد بديدنش مى

داماد او بوده نقل ميكند: كه شبها اندكى ميخوابيد سپس برميخاسب و بنماز يا مطالهه و يا درس و ييا قرائيب   

 «.3»قرآن مشغول ميشد 

گويد: در اين سال عالم شيهه و امام رافضة صاحب مصنفات  413ى در كتاب مرآة المنان در وقاي  سال يافه

بسيار و بزرگ شيهيان كه مهروف بمفيد و ابن المهلم بود از دنيا رفب، او كسى بود كه در علم كالم و فقيه و  

ميكرد در دولب آل بويه مكانتى  مناظره گوى سبقب را از ديگران ربوده، و با اهل هر ميهبى مناظره و بحث

عظيم و مقامى ارجمند داشب. ابن طى گويد: او مردى بود كه صدقات و خيرات و خشوعش بسيار و نمياز و  

آميد. بيدنى    اش زياد و لباسش زبر و خشن بود. و ديگرى گويد: گاهگاهى عضيد الدوليه بدييدن او ميى     روزه
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كيرد و بييش از دويسيب جليد كتياب نوشيب، روز        نحيف و رنگى گندمگون داشب، هفتاد و شش سال عمير 

 فوتش مشهور اسب،

ابن كثير شامى در « 1»در آن روز هشتاد هزار شيهه او را تشيي  كردند و فوت او در ماه رمضان اتفاق افتاد. 

گويد: محمّد بن محمّد بن نهمان ابو عبيد اللَّيه مهيروف بيابن المهليم بيزرگ شييهه و        « البداية و النهاية»كتاب 

صنف و مداف  ايشان بود، و او كسى بود كه سالطين اطراف بدو مهتقد بودند زيرا در آن زمان ميل بميهب م

عالمه امينى در « 2»شيهه بسيار شده بود، در مملس درس او بسيارى از علماى مياهب مختلفه حاضر ميشدند. 

پيشيواى مليب مسيلمان آن زميان و      شيود كيه او   الغدير پس از نقل اين كالم ميگويد: از اين كالم استفاده مى

در « الهبر بخبر من غبر»محمّد بن احمد ذهبى در كتاب « 3»مورد احترام همگان بوده نه پيشواى شيهه تنها. 

گويد: شيخ مفيد ابو عبد اللَّه محمّد بن محمّد نهمان بغدادى كرخى و بابن المهلم نيز مهيروف   413وقاي  سال 

ن و داراى تصنيفات بسيار بوده اسب، ابن ابى طى در تاريخ اماميه گفتيه اسيب:   بوده عالم شيهه و امام رافضيا

او شيخ مشايخ اين طايفه و زبان گوياى شيهه، و در علم كالم و فقه و مناظره رئيس همگان بوده اسب، با اهيل  

ر نظير  و بطور خالصه شيخ مفييد د « 4»هر ميهب مناظره مينمود، و در دولب آل بويه جاللتى عظيم داشب. 

عموم علماى اسالم مرد دانشمند و بزرگى بود و در علوم مختلف اسيالمى ماننيد عليم حيديث، اصيول، فقيه،       

كالم، رجال، ادبيات، متبحر و استاد بوده و داراى عاليترين خصال و ملكات نفسانى بوده اسب، و آنچه ذكير  

اند، ولى حقيقب اين اسب كه هيچ  تهشد نمونه از سخنان دانشمندان شيهه و سنى اسب كه در توصيف مفيد گف

تواند مقام ارجمند شيخ مفيد را مهرفى كند، زيرا  يك از اين سخنان بهر اندازه پر مغز و بلند باشد باز هم نمى

كسى كه در مدت هفتاد و چند سال كه از عمرش گيشب با نبودن وسائل كيافى بتوانيد متمياوز از دويسيب     

ها و مناظراتش در مباحث امامب و اثبات مييهب شييهه    نويسد، و نوشتهجلد كتاب در علوم مختلف اسالمى ب

تا بدان پايه باشد كه بنا بگفته عالمه متتب  حاجى نورى تا اين زمان همگى جيره خوار خوان او و خوشه چين 

 خرمن او باشند.

فرجيه   آن مرد بزرگوارى كه در مقام خدمتگزارى بساحب قيدس حضيرت صياحب االمير عمّيل اللَّيه تهيالى       

الشريف و آباء گرامش بدان پايه رسد كه بنقل طبرسى صاحب كتاب احتماآ از ميان علماى شيهه بتوقيهيات  

سالم عليك ايها الولى المولى المخلص في اليدين  »شريف از آن ناحيه مقدسه ممتاز گردد و بخطاباتى چون: 

ييا  « 1«. »ثوبتك عليى نطقيك عنيا بالصيدق    المخلص فينا باليقين ... ادام اللَّه توفيقك لنصرة الحق و اجزل م

هيا كتابنا اليك ايها االخ الولّى المخلص فيي وّدنيا، الصيفى الناصير لنيا ... حرسيك اللَّيه        »مانند توقي  ديگر: 

و  3...« سالم عليك ايها الهبد الصالح الناصر للحق الداعى الييه  »يا مانند توقي  ديگر:  2«. بهينك التى ال تنام

ه كلمات مفتخر گردد. و از بركيب وجيود او بسييارى از گمگشيتگان و ادى ضياللب بشياهراه       امثال اين گون
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و در مرگش دشمنان دين و ميهب اظهار سرور و شادمانى كرده و جشن بگيرند « 4»هدايب راهنمائى شوند 

و چنين شخصيب بزرگوارى مقامش ارجمندتر و شخصيتش بزرگتر از آن اسب كه با اين مختصر بتوان ا« 5»

 را مهرفى نمود.

و چنانچه مشهور اسب سه توقي  از حضرت صاحب االمير   :  توقيعاتى كه در باره مفيد صادر شده -4

عليه السّالم در هر سال يك توقي  بنام شيخ مفيد صادر شده و ما براى نمونه يكى از آن سه توقيي  شيريف را   

ليل احميد بين عليى بين ابيى طاليب طبرسيى در        در ذيل ترجمه نموده و از نظر خوانندگان ميگيرانيم، شيخ ج

براى شييخ مفييد   « 1»اين توقي  از ناحيه مقدسه  410كتاب احتماآ روايب كند كه در اواخر ماه صفر سال 

 صادر شده اسب:

اما بهد سالم بر تو اى دوستدار مخلص در دين كه در واليب ما مخصيوص بيقيين   « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» 

اى ... پس از ستايش و حمد خداوندى كه مهبودى جز او نيسب و درود بسيد و مولى و پيغمبير گراميى    هگشت

مستدام فرمايد و پاداشب را   ما حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم خداوند توفيقب را در يارى از حق

فتيم تا تو را بنامه نگارى مشرف سياخته  در نشر علوم ما براستى زياد و فراوان نمايد ... بدان كه ما رخصب يا

و دستور دهيم احكام ما را بدوستانمان كه نزد تو هستند برسانى خداوند آنان را بطاعب خود عزيز فرموده و 

بوسيله رعايب و حراسب خود مهم آنان را كفايب فرمايد، پس تو بيارى خدا واقف شو بر آن دشمنانى كه از 

دارم، و در رساندن آن بسوى آنيان كيه اطمينيان دارى     ن چه اكنون برايب بيان مىاند بدا دين خدا بيرون رفته

 نويسم ... بر آن وجهى كه براى تو مى

ما اگر چه بر طبق آنچه خداوند براى ما و شيهيانمان مصلحب دانسته تا مادامى كه دولب دنيا در دسب فاسقان 

بيحوال شما آگاهيم و چييزى از اخبيار شيما بير ميا      اسب جايمان از جاى ستمگران دور اسب، ولى با اين حال 

پوشيده نيسب و ما از پيش آمد ناگوارى كه براى شما اتفاق افتاده آگاه هستيم، و اين پيش آميد بيدان سيبب    

شد كه بسيارى از شما بسوى آنچه پيشينيان صالح از آن رو گردان بودند متمايل گشته و بيدان عهيدى كيه از    

شب پا زدند، گويا اينيان نميداننيد كيه ميا در فكير شيما هسيتيم و از يياد شيما بييرون           ايشان گرفته شده بود پ

ايم، و گر نه بالى سختى بشما ميرسيد و دشمنان شيما را مستيصيل ميكردنيد، پيس از خيدا بترسييد و در        نرفته

د، و بيرون آمدن از فتنه كه بر سر شما و بر سر آنكه أجلش نزديك شده سايه افكنده اسيب بميا كميك كنيي    

اى اسب براى حركب كردن و  حفظ كند خود را از آن فتنه كسى كه بآرزويش رسيده باشد، و آن فتنه نشانه

اظهار نمودن شما امر و نهى ما را براى همديگر، خدا بپايان رساند نور خود را اگر چه مشركان نخواهند. پس 

واهند او را مردمى كه در فطرت چون بتقيه متمسك شويد، زيرا هر كه آتش جاهليب را روشن كند مدد ميخ
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اند مين ضيمانب ميكينم نميات كسيى را كيه در آن فتنيه         بنى اميه هستند، تا بترسانند مردمانى كه راه را يافته

 خواهان منزلتى نباشد، و در طهن آن براه پسنديده گام نهد.

د، و بيراى آنچيه پيس از آن    افتد پند گيريي  چون جمادى االولى از اين سال در رسد بدان چه در آن اتفاق مى

آيد )آماده شده( از خواب غفلب بيدار شويد، بزودى از آسمان براى شما نشيانه و آييب آشيكارى ظياهر      مى

گردد، و مانند آن نيز از زمين نمودار شود و در مشيرق زميين جرييان نياگوار و حيزن آورى اتفياق افتيد، و        

سلط گردند، و بكردار ناپسند آنها روزى بر مردم عراق مردمى كه از اسالم بيرون هستند بر سر مردم عراق م

نابود شدن مرد سركشى از اشرار اندوه بر طيرف گيردد، و از نيابودى او     تن  گردد، و پس از اين جريان با

مردمان با تقوا و نيكان خوشنود گردند، و براى آنان كه در اطراف جهيان اراده انميام حيج را دارنيد وسيائل      

را نيز در آماده كردن وسائل حج باختيار و توافق ايشان سهمى اسب كه آن با نظم و ترتيب  آماده گردد، و ما

در كار آشكار گردد، پس هر يك از شما بايد كارى كند كه او را بدوستى و محبب ما نزديك گردانيد و از  

ميرسيد، و  آنچه موجب سخط و ناراحتى ما اسب بپرهيزد، زييرا كيار ميا چنيان اسيب كيه بطيور ناگهيانى در         

هنگامى در آيد كه توبه او را سود ندهد، و پشيمانى از گناه ويرا نمات نبخشد، خداوند راه رستگارى را بشما 

 يابى برحمتش در باره شما لطف نمايد. الهام فرمايد و در توفيق

ص با صفاى اين نامه ما اسب بتو اى برادر دوستدار و مخل و در پايان توقي  بدسب مبارك چنين نوشته بودند:

در محبب و يار با وفاى ما، خدايب )از سختيها( حفظ فرمايد، كسى را بدين نامه و آنچيه در آن اسيب آگياه    

مكن، فقط مضمون آن را بهر كس كه اطمينان دارى برسان و همگى آنان را بهمل كردن بدان سفارش كن ان 

 «.1»شاء اللَّه و صلى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين 

 ود ترجمه يكى از توقيهات شريف و ما براى رعايب اختصار از ذكر توقيهات ديگر خوددارى كرديم.اين ب

قاضى نور اللَّه در ممالس المؤمنين گويد: اين چند بيب منسوبسب بحضرت صاحب االمر كه در مرثيه جناب 

 اند و در قبر او نوشته شده: شيخ مفيد گفته

  ه             يوم على آل الرسول عظيمال صوت الناعى بفقدك انّ -1         

  إن كان قد غيّبب في جدث الثرى             فالهلم و التوحيد فيك مقيم -2             

  و القائم المهدى بفرح كلما             تليب عليك من الدروس عليم -3             

ليوم اليى نفيى المهيدوم پيس از ذكير توقيهيات        كه در كتاب نهج المه« 3»از ابن بطريق حلى نقل شده « 2» 

اين باالترين مدح و ستايش و بزرگترين مقام براى شيخ مفييد اسيب كيه     شريفه در باره شيخ مفيد گفته اسب:

بزبان امام عليه السّالم بدين ألقاب و عناوين ملقب گشته ... و در جاى ديگر گفته اسب: اين توقيهات را كافه 

 )پایان(.                                                                                    اند ... را پييرفتهشيهه نقل كرده و آنها 
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در اينما سؤالى كه بطور كلى در باره تكييب مدّعين رؤيب حضرت صاحب االمر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 

بدان پاسخ داده شده و منظور از مدّعى رؤيب مهليوم  در زمان غيبب كبرى شده پيش آيد و چون بطور كامل 

 418 -412شود و براى توضيح بيشتر بنمم الثاقب صفحه  گشته از شرح و تفصيل سؤال و پاسخ خوددارى مى

 )  نمف( مراجهه شود. 233و ص  230و يا بكتاب تنزيه األنبياء ص 

پيش از اين اشياره شيد در حيوالى    چنانچه  :زعامت دينى مفيد و پاره از خاطرات و مناظرات او -5

قرن سوم همرى با غيبب حضرت صاحب االمر عليه السّالم شيهيان از يك آزادى نسبى برخوردار شدند و اين 

بدان واسطه بود كه تا حدى خيال خلفاى بنى عباس از اين جهب آسوده شد، ولى همين آزادى سبب تقوييب  

 و تيسيس ممام  شيهه گرديد.

خليفيه عباسيى، و   « مسيتكفى »بوييه در بغيداد و واگييارى منصيبهائى بيدانها از طيرف       روى كار آميدن آل  

هياى بسييارى را    طرفدارى آنان از شيهه بيش از پيش بتقويب آنان كمك كرد، و در شهر بغداد ساكنين محليه 

ى هيا  شيهيان تشكيل ميدادند، و بخصوص محله كرخ تماما در دسب شيهه بود و مركزيتى نسبب به ساير محله

 نشين داشب. شيهه

مفيد پس از آمدن ببغداد در اثر پيشرفتى كه در فنون مختلف كرده بود و بواسطه نبوغ و استهداد ذاتيى كيه   

در او بود نظر شيهيان بغداد و ساير شهرهاى عراق را بخود جلب كرد و در محله كرخ سكونب اختيار كيرده  

عب نمود، شيهيان محله كرخ در اثر پيشرفتهائى كه و در مسمد آن محله مملس درس تشكيل داد و اقامه جما

از نظر سياسى و دينى نصيبشان شده بود و آزادتر از ساير محيالت بغيداد بودنيد بطيور آشيكارا اظهيار تشيي         

مينمودند و شهائر ميهبى خود را علنا انمام ميدادنيد، و بخصيوص روزهياى عييد غيدير و عاشيورا را بسييار        

د غدير محله كرخ يك پارچه چراغيان ميشيد و مميالس جشين و سيرور تشيكيل       اهميب ميدادند، روزهاى عي

جات حركب داده عزادارى ميكردند، اين  ميدادند، روزهاى عاشورا دكاكين را بسته و در كوچه و بازار دسته

تظاهرات براى سنيهاى بغداد ناگوار بود و يكى دو بار هم در بهضى از محالت زد و خوردهائى ميان شييهه و  

ى درگرفب كه با دخالب امراى وقب كه همان آل بويه بودند برطرف گشب لكن بطور كلى چون آل بويه سن

شيهه بودند سنيها نميتوانستند از اين تظاهرات شيهه جلوگيرى كنند و براى مبارزه با آنان راه ديگرى  طرفدار

 را پيش گرفتند.

)دروازه « بياب البصيرة  »در بغيداد ميردم محليه     مينويسيد در ايين سيال    389ابن اثير در كامل در وقاي  سال 

بصره( كه همه سنى بودند در برابر روز عيد غيدير و روز عاشيورا كيه اهيل محليه كيرخ جشين ميگرفتنيد و         

عزادارى ميكردند دو روز را براى جشن و عزادارى ميان خودشان انتخاب نمودند، اين دو روز طورى تنظييم  
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ذى حمة بود جشن گرفتنيد   26دير و عاشورا بود، روز اول را كه روز روز پس از غ 8شده بود كه هر كدام 

و گفتند: امروز روزى اسب كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم با ابا بكر وارد غار شدند و روز ديگير كيه   

ه ، و باالخر«1»محرم بود بهزادارى پرداخته گفتند: امروز روزى اسب كه مصهب بن زبير كشته شده  8روز 

در اين سال كار نزاع مييان شييهه و سينى در     نويسد: مى 393كار اين اختالف بمائى كشيد كه در وقاي  سال 

بغداد باال گرفب و بهاء الدولة براى آرام كردن اوضاع بغداد امير لشكر خود ابو على بن استاد هرمز را ببغداد 

هائى كه انمام داد اين بيود كيه جليوى سينى و     فرستاد، ابو على ببغداد آمده و براى امنيب شهر از جمله كار

شيهه را از تظاهرات ميهبى گرفب و ابن المهلم )شيخ مفيد( فقييه )و پيشيواى روحيانى و دينيى( شييهه را از      

 «.2»بغداد تبهيد كرد و بدين وسيله آرامشى در شهر بغداد پيدا شد 

بغداد فتنه واق  شد و سببش ايين بيود كيه    نويسد: در ماه رجب اين سال در شهر  مى 398و نيز در وقاي  سال 

)دروازه بصره( بمحله كرخ آمده و بنزد ابن المهليم )شييخ مفييد(    « باب البصرة»شخصى از هاشميين از محله 

ور  در مسمدش كه در اين محل بود رفته و او را آزرده و زبان بدشنام شيخ باز كرد، همراهان شيخ بياو حمليه  

اه بخانه ابو حامد اسفراينى و ابن اكفانى )دو تن از علماى سنيها( رفتيه آنيان را   شده او را از مسمد رانده آنگ

هاى خيود فيرار كننيد، و     ور شده آنها ممبور شدند از خانه دشنام گفتند و بخانه ساير فقهاء سنى ميهب حمله

بيدخالب سيلطان   ابو حامد اسفراينى بخانه قطن پناهنده شده انقالب عظيمى در شهر بغداد بر پا شد كيه منمير   

)بهاء الدولة( گشب و او جمهى را بزندان افكند و ابو حامد بمسمد و خانه خود باز گشته و ابن المهليم )شييخ   

 «.3»مفيد( را از بغداد تبهيد كرد، تا على بن مزيد در باره او وساطب كرده ببغداد بازگشب 

ب ديد در مسمد مزبيور نشسيته ناگياه    و از خاطرات شيخ مفيد در همين مسمد كرخ اين بود كه شبى در خوا

حضرت فاطمه زهرا سالم اللَّه عليها را ديد كه با دو فرزندش حسن و حسين عليهما السّالم كه در سن كودكى 

بودند وارد مسمد شدند، حضرت فاطمه سالم اللَّه عليها حسن و حسين را بشيخ مفيد سيپرده فرميود: اى شييخ    

ان كن! شيخ مفييد سراسييمه از خيواب پرييد فيرداى آن روز بيراى درس       اين دو فرزند مرا درس فقه تهليمش

بمسمد آمد قدرى كه نشسب ديد فاطمه بنب ناصر مادر سيد مرتضى و سيد رضيى در حيالى كيه كنيزكيانش     

اطراف او را گرفته بودند وارد مسمد شد و دو فرزندش در جلوى او قرار دارند، شيخ كه او را ديد برخاسته 

مه گفب: اى شيخ اين دو فرزندم را بنزد تو آورده كه بآنها علم فقه تهليم كنى! شيخ كيه ايين   سالم كرد، فاط

 «.1»سخن را شنيد گريان شد و خوابى كه ديده بود نقل كرد و تهليم آن دو را بههده گرفب 

فوائد و از مناظرات شيخ مفيد در عالم رؤيا داستانى اسب كه طبرسى در كتاب احتماآ و كراجكى در كنز ال

از شيخ ابو على حسن بن محمّد رقى نقل ميكنند كه او از مفيد )ره( روايب كرده كه فرمود: شبى در خواب 
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انيد( پرسييدم: چيه     وار دور كسى را گرفتيه  ديدم گويا براهى ميروم ناگاه چشمم بممهى انبوه افتاد )كه حلقه

سرائى ميكند، گفتم: آن  براى ايشان داستان اند و او خبر اسب؟ گفتند: اين مردم اطراف آن مرد را حلقه زده

مرد كيسب؟ گفتند: عمر بن خطاب اسب! من پيش رفتم ديدم مردى با عمر سخن ميگويد كه من نميفهمييدم،  

پس من سخنش را قط  كرده رو بهمر كرده گفتم: بگو دليل بر فضيلب رفيقب ابو بكر بن ابى قحافية در ايين   

)يهنيى دوميين آن دو تين    « ثانى اثنيين إذ هميا فيي الغيار    »غار ثور( فرمود: آيه كه خداوند )در باره داستان 

 شود: چيسب. گفب در شش جاى اين آيه دليل بر فضيلب ابو بكر ديده مى« 1»بودند(  هنگامى كه در غار

 «.ثانى اثنين»اينكه خداوند پيغمبر را ذكر فرموده ابو بكر را دومين او قرار داده  -1

ابو بكر را بخلهب مصاحبب پيغمبر صلّى اللَّه علييه   -3« إِذْ هُما فِي»كنار هم ذكر فرموده اينكه آن دو را  -2

 «.إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ»و آله و سلّم مشرّف ساخته كه فرموده: 

)يهنيى  « ال تَحْيزَنْ »خداوند خبر داده كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نسبب باو شفقب فرموده  -4

 .نترس(

إِنَّ »پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باو خبر داد كه خداوند ياور ما و داف  از هر دوى ما اسب فرميود   -5

 «.اللَّهَ مَهَنا

)يهنى آرامش خاطر( را بر ابى بكر نازل فرموده در اينما كيه  « سكينه»خداوند در اين آيه خبر داده كه  -6

)يهنى خدا آرامش خود را بر او فرستاد( و مراد از او ابو بكر اسيب، زييرا   « نَتَهُ عَلَيْهِفَيَنْزَلَ اللَّهُ سَكِي»فرمايد: 

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه هميشه آرامش خدا با او همراه بيود، و نييازى بفيرود شيدن آراميش از      

 جانب خداوند براى او نبود؟

بياره ابيو بكير انميام دادى و بخيوبى بيراى او فضييلب        مفيد گويد: من باو گفتم: راسيتى حيق رفاقيب را در    

اما اينكه گفتى خداوند او را دومى  تراشيدى ولى من بيارى خدا بتمام آنچه استدالل كردى پاسخ خواهم داد:

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قرار داد اينكه فضيلتى نيسب زيرا مؤمن با مؤمن و يا كافر با مؤمن در يك 

ر ميگيرند و هنگامى كه انسان بخواهد يكى از آنها را ذكر كند بهميين تهبيير ميگوييد يهنيى ميگوييد:      جا قرا

 )دومين آن دو(.« ثانِيَ اثْنَيْنِ»

و اما اينكه گفتى آن دو را در كنار هم ذكر فرموده و اين خود دليل بر فضيلب او بوده، اين نييز داللتيى بير    

ل اول گفتيم زيرا يك جا جم  شدن كه دليل خوبى نيسب، چه بسا مؤمن فضيلب ابى بكر ندارد چنانچه در دلي

و كافر در يك جا در كنار هم قرار گيرند، از اين گيشته در مسمد پيغمبر كه شرافتش از غار ثور بيشتر بود 
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نشستند و هم چنين در كشتى نيوح هيم    آمد و هم منافق و هم كافر و همگى در كنار همديگر مى هم مؤمن مى

 اجتماع در يك مكان دليل بر فضيلب نيسب.  مبر در آن كشتى بود و هم شيطان و هم حيوانات ... پسپيغ

« مصياحب »كند زيرا  و اما اينكه گفتى او را بخلهب مصاحبب مشرف فرمود؟ اين نيز داللتى بر فضيلب نمى

قالَ لَهُ صاحِبُهُ »فرمايد: و  بمهناى همراه اسب، و چه بسا كافرى با مؤمنى همراه باشد چنانچه خداوند در قرآن

گياهى در لغيب كيرب    « صاحب»گيشته از اينكه لفظ «« 1»وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّيِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ. 

 شود مانند اين شهر: بحيوانات نيز اطالق مى

 «ان الحمار م  الحمار مطية             فاذا خلوت به فبئس الصاحب»          

 بر جماد شده مانند« صاحب»و گاهى اطالق لفظ  

 «زرت هندا و ذاك غير احتساب             و مهى صاحب كتوم اللسان»          

شود  كه بر كافر و حيوان و جماد اطالق مى« صاحب»كه مقصود از صاحب در اينما شمشير اسب، پس لفظ  

 دليلى بر فضيلب نيسب.

اين دليل بر نقص و خطياى او اسيب نيه    « ال تحزن»ه عليه و آله و سلّم باو فرمود: و اما اينكه پيغمبر صلّى اللَّ

فضيلب، زيرا اين حزن و اندوه ابو بكر كه پيغمبر از آن نهى فرمود يا اطاعب بوده يا مهصييب اگير اطاعيب    

كه ابو بكر  كند، و اگر مهصيب بوده پس اين آيه دليل بر اين اسب خدا بوده كه هرگز پيغمبر از آن نهى نمى

 مهصيب خدا را كرد و پيغمبر او را از آن مهصيب نهى فرمود.

)خدا با ما اسب( دليل نيسب كه مقصيود  « إِنَّ اللَّهَ مَهَنا»و اما اينكه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: 

ودش بتنهائى تهبير بممي  ميكنيد،   از لفظ جم  او و ابو بكر باشد بلكه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از خ

ما ذكر را فرو فرستاديم و ميا نييز او را   « »إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اليِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»چنانچه خداى تهالى فرمايد 

 « ...حافظ و نگهبانيم

بر آن « سكينه»ب، زيرا )آرامش( بر ابى بكر نازل شد، اين مخالف با ظاهر آيه اس« سكينه»و اما اينكه گفتى 

پيس بحسياب وحيدت    « وَ أَيَّدَهُ بِمُنُودٍ لَمْ تَرَوْها»كس نازل شد كه بلشگر ناديده تيييد شد در آنما كه فرمايد 

سياق بهمان كس كه بمنود تيييد شد آرامش نيز بر او نازل شد، و اگر بخواهى بگوئى هر دو بابى بكير نيازل   

ى اللَّه عليه و آله و سلّم را در اينما از نبوت خارآ سازى و اگر ابيى بكير ميؤمن    شد بايد نهوذ باللَّه پيغمبر صلّ

رَسُيولِهِ وَ    فَيَنْزَلَ اللَّهُ سَيكِينَتَهُ عَليى  »در آيه ديگر فرمايد   بود خداوند او را در سكينه شريك ميساخب چنانچه

 ى براى رفيقب بهتر اسب؟و بنا بر اين اگر باين جمله استدالل نكن«« 1»عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

 «.2»مفيد گويد: او ديگر نتوانسب پاسخى بگويد و مردم از دورش متفرق شدند و من از خواب بيدار شدم 
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اين بود نمونه از گفتار مورّخين در باره مرجهيب دينى مفيد و پاره از خاطرات و مناظرات او كه ما براى هر 

( گيشب مراجهه شيود. و اگير كسيى بخواهيد     2نيز در بخش )كدام يك نمونه ذكر كرديم، و برخى از آنها 

دوره كامل مناظرات مفيد را ببيند بكتاب عيون و ممالس او كه هنوز بطب  نرسيده ولى بگفتيه اليريهية نسيخ    

اى اسيب كيه در كتابخانيه آسيتان قيدس رضيوى موجيود         خطى متهددى از آن موجود اسب و از جمله نسخه

الفصيول  »ملخصى از آن كتاب را شاگرد مفيد سيد مرتضى )ره( در كتيابى بنيام   ميباشد بايد مراجهه كند، و 

جم  كرده و كتاب مزبور دو بار در عراق بطب  رسيده يكى در حوالى سيال  « المختارة من الهيون و الممالس

و ديگرى اخيرا در مطبهه حيدرى بدون تاريخ طب  شده اسب. مملسى عليه الرحمة نييز قسيمب عميده     1361

  طهران( نقل كرده اسب، و برخيى از منياظرات    453 -408ص  1ب الفصول المختارة را در بحار )آ: كتا

ولى چون ذكر آنها از وض  اين مقدمه كه بر پايه اختصيار بنيا شيده    « 3»مفيد بسيار لطيف و خواندنى اسب 

منياظرات مزبيور را    خارآ اسب از نقل آنها خود دارى شد. و براى گويندگان و نويسندگان شيهه الزم اسيب 

 مطالهه كنند.

مفيد )ره( از بسيارى از دانشمندان نامى شيهه و سنى استفاده كيرده و از آنيان    :اساتيد و مشايخ مفيد -6

روايب ميكند و ما تا جايى كه دسترسى داشتيم اسامى آنان را جم  آورى كرده و بترتيب حروف تهميى در  

 ايم. يز يكى را انتخاب كرده و در پاورقى يادآورشدهاينما ذكر ميكنيم و از مصادر هر كدام ن

ابو الحسين احمد بن حسين بن اسيامه   -2 «.1»ابو عبد اللَّه احمد بن ابراهيم بن أبى راف  صيمرى انصارى  -1

احمد بن محمّد بن جهفر صولى بصيرى   -4 «.3»ابو على احمد بن جهفر بن سفيان بزوفرى  -3 «.2»بصرى 

 -7 «.6»ابو الحسن احمد بن محمّد جرجيانى   -6 «.5»احمد بن محمّد بن حسن بن وليد  ابو الحسن -5 «.4»

ابو القاسيم جهفير بين     -9 «.8»ابو القاسم اسماعيل بن محمّد انبارى  -8 «.7»ابو غالب احمد بن محمّد رازى 

محمّد حسين  ابو  -12 «.11»جهفر بن حسين بن مؤمن  -11 «.10»جهفر بن محمّد القمى  -10 «.9»قولويه 

ابو سهيد حسن بن عبد اللَّه مرزبيانى   -14 «.13»ابو الطيب حسن بن على نحوى  -13 «.12»بن حمزه علوى 

حسين   -17 «.3»ابو على حسن بن على بن فضل رازى  -16 «.2»ابو على حسن بن عبد اللَّه قطان  -15« 1»

ابيو عبيد اللَّيه     -19 «.5»ن موسى بن هديه ابو عبد اللَّه حسين بن احمد ب -18 «.4»بن محمّد بن يحيى علوى 

ابيو عبيد اللَّيه     -21 «.7»ابو عبد اللَّه حسين بن على بين شييبان قزوينيى     -20 «.6»حسين بن احمد بن مغيرة 

ابيو   -23 «.9»ابو الطيب حسين بن محمّيد تميار نحيوى     -22 «.8»حسين بن على بن سفيان بن خالد بزوفرى 

ابيو   -25 «.11»عبد اللَّه بن جهفر بن محمّد بن اعيين بيزاز    -24 «.10»تيملى الحسن زيد بن محمّد بن جهفر 

ابيو الحسين عليى بين بيالل       -27 «.13»ابو عمرو عثمان بن احمد دقاق  -26 «.12»عبد اللَّه بن محمّد أبهرى 
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 «.3» ابو الحسن على بن خالد مراغيى  -29 «.2»ابو الحسن على بن احمد بن ابراهيم كاتب  -28 «.1»مهلبى 

ابو الحسين عليى بين محمّيد      -32 «.5»على بن محمّد الرفاء  -31 «.4»ابو الحسن على بن مالك نحوى  -30

ابيو   -35 «.8»عمر بن عبد اللَّه عتكى  -34 «.7»ابو الحسن على بن محمّد بن حسن كاتب  -33 «.6»قرشى 

فص عمر بين محمّيد بين عليى زييات      ابو ح -36 «.9»بكر عمر بن محمّد بن سالم بن براء مهروف بابن جهابى 

ابيو الطييب محمّيد بين احميد ثقفيى        -38 «.11»محمّد بن احمد بن عبيد اللَّه منصورى  -37 «.10»صيرفى 

ابو عبد اللَّه محمّد بن احمد بن عبد  -40 «.13»ابو على محمّد بن احمد بن جنيد كاتب اسكافى  -39 «.12»

محمّيد بين    -43 «.3»محمّد بن اسماعيل  -42 «.2»بن احمد شافهى ابو بكر محمّد  -41 «.1»اللَّه بن قضاعة 

محمّيد بين حسيين     -45 «.5»ابو الحسن محمّد بن جهفر تميمى نحوى  -44 «.4»احمد بن داود بن على قمى 

ابو جهفر محمّد بن حسيين بزوفيرى    -47 «.7»ابو نصر محمّد بن حسين بصرى )يا مقرى(  -46 «.6»جوانى 

 «.10»ابو عبد اللَّيه محمّيد بين داود جثميى      -49 «.9»محمّد بن حسين بصير شهرزورى  ابو نصر -48 «.8»

ابو جهفر محمّد  -52 «.12»ابو محمّد بن عبد اللَّه بن شيخ  -51 «.11»محمّد بن سهل بن احمد ديباجى  -50

ابيو بكير محمّيد بين      -54 «.1»ابو عبد اللَّه محمّد بن على بن رياح قرشى  -53 «.13»بن على بن بابويه قمى 

ابو حفص  -56 «.3»ابو بكر محمّد بن عمر بن سالم بن محمّد مهروف بمهابى و حافظ  -55 «.2»على جهابى 

 -58 «.5»ابو عبد اللَّه محمّد بن عمران مرزبانى  -57 «.4»محمّد بن عمر بن على صيرفى مهروف بابن زيات 

مظفر بين   -60 «.7»للَّه محمّد بن محمّد بن طاهر موسوى ابو عبد ا -59 «.6»ابو الحسن محمّد بن مظفر بزاز 

 «.9»مظفر بن محمّد وراق  -61 «.8»محمّد بلخى 

اين بود قسمتى از اسامى مشايخ مفيد )ره( كه ما بدانها دسترسى پيدا كرديم و اسامى برخى را مانند على بين  

ير دانشمندان اهل سنب كه مهاصير بيا مفييد    عيسى رمانى و قاضى عبد المبار مهتزلى و ابو عبد اللَّه جهل و سا

 هائى كرده اسب ذكر نكرديم. اند و مفيد كم و بيش از آنها استفاده بوده

ابيو   -1 مفيد )ره( داراى شاگردانى برجسته و نيامى بيوده از آن جمليه اسيب:      :شاگردان شيخ مفيد -7

احمد بين عليى بين قدامية      -2 .«10» -صاحب كتاب رجال -الهباس احمد بن على بن احمد بن عباس نماشى

حسن بن عليى   -4 «.2»ابو عبد اللَّه جهفر بن محمّد بن احمد بن عباس دوريستى  -3 «.1» 486متوفاى سال 

ابو يهلى سالر بن عبد الهزيز ديلميى   -6 «.4»حسين بن على نيشابورى  -5 «.3» 439بن اشناس متوفاى سال 

ابو يهلى عالء اليدين بين عليى بين عبيد اللَّيه بين احميد          -8 «.6»الشريف ابو الوفاء محمّد موصلى  -7 «.5»

الشيريف الرضيى محمّيد     -10 السيد المرتضى علم الهدى على بن حسين بن موسى موسوى. -9 «.7»جهفرى 

شيخ ابو الفتح محمّد بن على بن  -12 شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسى. -11 بن حسين بن موسى موسوى.
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ابو محمّد اخو عليى بين محمّيد     -14 «.9»ابو الفوارس بن على بن محمّد فارسى  -13 «.8»عثمان كراجكى 

ابو يهلى محمّد بن حسن بن حمزه جهفرى كه داماد و جانشين شيخ مفييد )ره( نييز بيوده     -15 «.10»فارسى 

ابو الفرآ مظفر بن على بن حسين حميدانى يكيى از سيفراى حضيرت صياحب االمير علييه         -16 «.11»اسب 

 «.12»الم السّ

( گيشيب بسييارى از   3چنانچيه در بخيش )   تأليفات و آثار گرانبهائى كه از مفيد بيادگار مانده: -8

اند كه شيخ مفيد )ره( متمياوز از دويسيب جليد كتياب در فنيون مختليف        دانشمندان شيهه و سنى ذكر كرده

ى از شاگردانش متماوز از يك تيليف كرده كه هر كدام از آنها در نهايب اتقان تدوين شده اسب، نماشى يك

برد و برخى نيز از قلم نماشى افتاده كه در مقدمه كتاب اوائيل المقياالت    صد و هفتاد كتاب از آنها را نام مى

ذكر شده از اين رو ذكر اسامى يك يك آنها در اينما موردى ندارد و تنها بموضوعات مختلف و علوم « 1»

كنييم و بيراى هير كيدام نمونيه ذكير        تصنيف فرموده اسب اشاره مىگوناگونى كه مفيد در باره آنها كتاب 

كتابهائى كه در باره امامب و متفرعات آن تيليف كرده مانند همين كتياب ارشياد و كتياب موليد      -1ميكنيم 

 النبى و االوصياء عليهم السّالم و كتاب افصاح و امثال آن.

و كتاب تصيحيح  « االركان في دعائم الدين»كتاب  كتابهائى كه در اصول دين و عقائد نوشته اسب مانند -2

 االعتقاد.

 «.اوائل المقاالت»كتبى كه در موضوعات مختلف كالمى نگاشته اسب مانند  -3

 هائى كه در موضوع غيبب تيليف كرده اسب مانند كتاب الغيبة، و كتاب جوابات الفارقين. رساله -4

يليف كرده مانند: رد بر على بن عيسى، ردّ بر ابو بكر بياقالنى  كتابهائى كه بر ردّ مخالفين در باب امامب ت -5

 و امثال آن.

 «.ردّ بر عثمانيه»و كتاب « الرد على الماحظ»كتابهائى كه بخصوص بر ردّ جاحظ نوشته اسب مانند  -6

 «.اصول الفقه»كتابهائى كه در اصول فقه و مسائل متفرقه آن تيليف كرده مانند كتاب  -7

 و غير آن.« و احكام النساء« »مقنهه»كه در فقه و مسائل متفرقه فقهيه تيليف كرده مانند كتابهائى  -8

 «.البيان في تيليف القرآن»و « اعماز القرآن»تيليفات او در باره قرآن و اعماز و فضيلب آن مانند  -9

  كتب بسيارى كه در موضوعات متفرقه و فنون ديگرى تصنيف و تيليف كرده چون كتاب -10

و « ايميان ابيى طاليب   »، و «مسيار الشييهه  »و « الرسالة الكافية في ابطال توبة الخاطئة»و كتاب « اختصاص» 

و امثال اين كتب بسييارى كيه در فهرسيب شييخ و كتياب      « اقسام مولى»، و «رساله تزويج ام كلثوم با عمر»

 رجال نماشى و ممالس المؤمنين و غيره مسطور اسب.
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ع علوم اسالمى كتاب نوشته متيسفانه مانند بسيارى از كتب ديگر مؤلفين شييهه جيز   و بطور كلى مفيد در انوا

 مهدودى از آنها اكنون در دسب نيسب.

از مال عبد اللَّه افندى )ره( صاحب كتاب رياض الهلماء نقل شده كيه )در آ   :اعقاب و فرزندان شيخ -9

لَّه مفيد محمد بن محمّيد بين نهميان از بزرگيان     مخطو ( گفته اسب: شيخ ابو القاسم على بن شيخ ابى عبد ال 3

نزهية النيواظر و تنبييه    »اصحاب، و فرزند شيخ مفيد اسب، و شيخ بزرگوار محمّد بين حسين صياحب كتياب     

از او حديث نقل كرده ولى اصحاب ما نام او )يهنى على بن « الخواطر في كلمات النبى و االئمة عليهم السّالم

 اند. ابهاى خويش ذكر نكردهمحمّد فرزند شيخ( را در كت

و صاحب روضات پس از ترجمه مفيد گويد: چنانچه از ذيل فاضل صفدى كه بتاريخ ابن خلكان نوشته بدسب 

آيد شيخ مفيد داراى فرزندى بوده بنام على بن محمد و مكنى بابى القاسيم. فاضيل مزبيور در بياره او گوييد      

نام او )يهنى مفيد( در باب محمّد گيشب. و تاريخ فوت پدرش )يهنى مفيد( از شيوخ و رؤساى شيهه اسب و 

 ذكر كرده اسب. 461على بن محمد را 

و فاضل تسترى در كتاب مقابس االنوار ضمن ترجمه مفيد گويد: مفيد داراى فرزندى بوده كه رساله در فقه 

زندش در فقه نوشته براى او نگاشب ولى آن را باتمام نرسانده و در ضمن مصنفات مفيد گويد: رساله كه بفر

 «.1»اسب 

مفيد )ره( پس از اينكه هفتاد و شش يا هفتاد و هشب سال عمر شريف خود را در  :وفات شيخ مفيد -10

خدمتگزارى باهل بيب مهصومين و خاندان پاك پيغمبر اسالم صلّى اللَّه علييه و آليه و سيلّم گيرانيد در شيب      

آوردنيد و  « اشنان»بغداد از دنيا رفب، جنازه او را بمحله در شهر  413جمهه سيم ماه مبارك رمضان در سال 

در ميدان وسهى نهاده متماوز از هشتاد هزار نفر از شيهيان و گروه زيادى از اهل سنب در تشيي  جنازه و نماز 

بر او شركب كردند. شاگردش سيد مرتضى علم الهدى بر او نماز خواند، و مورّخين گويند: روزى مانند آن 

اش  و گريه در بغداد ديده نشد، پس از نماز او را در خانه خود در محلى سپرده و پس از چندى جنازه نماز در

را بقبرستان قريش منتقل كرده و در پائين پاى حضرت جواد عليه السّالم كنار قبر استادش جهفير بين محمّيد    

هما السّالم در قسيمب جنيوبى   بن قولويه بخاك سپردند. و هم اكنون مزار شريفش در رواق مطهر كاظمين علي

 آن داراى ضريح و صندوقى اسب و زيارتگاه شيهيان اسب.

اند كه ما يكى از آنها كه منسوب به حضرت صاحب االمر عليه السّيالم بيود    اشهار زيادى در مرثيه مفيد گفته

تيه اسيب كيه    اش قصييده گف  ( دنباله توقيهات نقل كرديم. و از جمله سيد مرتضى )ره( در مرثيه4در بخش )

 مطلهش اين اسب:
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 من على هيه الديار اقاما؟!             أضفا ملبس عليه و داما؟!         

 و مهيار ديلمى نيز قصيده در مرثيه او سروده كه مطلهش اين اسب: 

  ما بهد يومك سلوة لمهلّل             منّى و ال ظفرت بسم  مهيّل         

 ميكور اسب مراجهه شود. 256و  298صفحه  4اب الغدير آ و تمامى اين دو قصيده در كت 

 و در نخبة المقال در باره مدت عمر و تاريخ وفات مفيد گويد:

 و شيخنا المفيد بن محمّد             عدل له التوقي  هاد مهتد         

 «رحم المفيد« »عزّ»استاده صدوق السهيد             و بهد              

 24اى از شرح حال و ترجمه اين دانشمند بزرگوار شيهه كه در كمال استهمال در شب  ن بود شمهاي 413 77 

در قريه امام زاده قاسم شميران بخامه اين بنيده نياچيز بپاييان رسييد و الحميد للَّيه اوال و        1387جمادى الثانية 

 آخرا.

 1346/ 7/ 6سيد هاشم رسولى محالتى 

 .                                                                               مقدمه مؤلف

  اوند بخشاينده مهربانبنام خد

( سپاس خداى عز و جل بپاس آنچه از مهرفب و شناسائيش در دلها افكنده و الهيام فرميود، و راه پييروى    1) 

خويش را )بهمگان( راهنميائى فرميود، و درود او و تحييب فيراوانش بيه برگزييده آفرييدگان محميد )ص(         

 ز فرزندان او.پيشواى پيمبران و برگزيدگانش، و بر امامان راه يافته ا

و بهد بتوفيق خدا و ياريش در اين كتاب بيان خواهم كرد آنچه را كه در خواسب اثبات آن را كيرده بيودى   

از نامهاى امامان راهنما علييهم السيالم و تياريخ عمير )و ميدت زنيدگانى آنهيا( و مكيان شهادتشيان و نامهياى           

احوال آنها اسب تا در باره آنان شناسائى كامل  فرزندانشان و شمه از جريان زندگى آنها كه موجب آگاهى بر

هاى گوناگونى كه نسبب بآنها شده، فرق گيارده شود، و مطالب شبهه  پيدا كرده و ميانه اظهار نظرها و عقيده

ناك از حقائق جدا گردد، و در اين باره همانند تكيه كردن مردميان بيا انصياف و دينيدار، بير گفتيار حيق و        

اى اختصار  ن )بيارى خداوند( بدرخواستى كه كرده پاسخ مثبب داده و چنانچه خواستهدرسب تكيه كنى، و م

و اجمال را در اين باره مراعات خواهم كرد، و اعتمادم بير خيدا اسيب و هيدايب شيدن بيراه راسيب را از او        

 خواهانم.
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    باب اوّل در احوال حضرت امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السالم 

وال حضرت امير المؤمنين عليه السّالم نخستين پيشواى مؤمنان و )اولين( زمامدار مسلمانان و )سر ( در اح1) 

سلسله( جانشينان خداى تهالى در دين )در روى زمين( پس از رسول خداى راستگو و اميين )يهنيى حضيرت(    

 محمد بن عبد اللَّه )ص( آخرين پيمبر، درود خدا بر او و بر خاندان طاهرينش باد.

)پس ميگوئيم( برادر رسول خدا، و پسر عمو، و وزير، و شوهر دخترش فاطمه بيانوى زنيان دو جهيان، اميير      

 المؤمنين على بن ابى طالب بن هاشم بن عبد مناف اسب و او سيد اوصياء اسب كه بهترين درودها بر او باد.

ام از  دهم شهر رجب در سيال سيى  اش ابو الحسن اسب، و در شهر مكه در خانه كهبه در روز جمهه سيز و كنيه

عام الفيل )يهنى سى سال پس از داستان لشكركشى ابرهه بشهر مكه براى خراب كردن خانه كهبه( بدنيا آمد، 

و كسى پيش از آن حضرت و نه بهد از او در )خانه كهبه و( بيب اللَّه الحرام بدنيا نيامد )و ايين( بزرگداشيتى   

 بود كه نسبب بمقام شامخ و با عظمتش عنايب فرمود. بود از جانب خداى تهالى و اكرامى

مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف رضى اللَّه عنها بود كه )صرف نظر از اينكيه ميادر عليى علييه     

السّالم بود( همچون مادرى براى رسول خدا )ص( )نيز( بود، و آن حضرت در دامين آن بيانوى )سيهادتمند(    

كيه   يشه آن بزرگوار( سپاسگزار نيكيهاى آن زن بود، و در رديف نخستين كسيانى بيود  نشو و نما كرد. و )هم

( و چيون از دنييا رفيب رسيول     1بآن حضرت ايمان آورد، و بهمراهى مهاجرين با او )بمدينه( همرت كرد، )

خدا )ص( او را در پيراهن مخصوص خود كفن كرد تا بدان وسييله از آزار حشيرات زميين در قبير آسيوده      

ند و آنها )بخاطر آن پيراهن( از او دور گردند، و )پيش از دفنش( حضرت در قبير او خوابييد كيه )بيدان     بما

سبب( از فشار قبر آسوده و در امان باشد، و اقرار بواليب )و امامب( فرزندش أمير المؤمنين علييه السّيالم را   

بيدان پاسيخ دهيد، و او را بياين هميه       پس از اينكه در قبرش نهاد باو تلقين فرمود كه هنگام پرسش )در قبر(

فضيلب مخصوص گردانيد بخاطر آن رتبه و قدر و منزلتى كه نزد خداى عز و جل و آن حضرت عليه السّالم 

 داشب، و اين جريان )نزد تاريخ نويسان( مشهور اسب.

د كه نسبتشان از دو و أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم و برادران آن بزرگوار نخستين كسانى بودن

سو )هم از سوى پدر و هم از سوى مادر( بهاشم بن عبد مناف ميرسد، و بدان سبب، و هم بخاطر پرورشش در 

دامان رسول خدا )ص( و فرا گرفتن خلق و خوى آن بزرگوار )گيوى سيبقب را از ديگيران ربيود، و( بيدو      

ارانش نخستين كسى اسب كيه بخيداى تهيالى و    شرافب نائل گرديد، و هم او در ميان خاندان پيغمبر )ص( و ي

پيامبر گراميش ايمان آورد، و نخستين مردى اسب كه پيغمبر )ص( او را باسالم دعوت كرد، و او پيييرفب،  
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و همواره يارى دين كرد، و با مشركين در مماهدت )و با دشمنان دين در جن ( بود، از ايمان )و اهيل آن(  

 را بديار نابودى فرستاد. دفاع نمود، و منحرفين و سركشان

دستورات و احكام دين و قرآن را بمردم رسانده و منتشر ساخب، و بهدالب )و دادگسترى( حكم فرمود و به 

 نيكى و احسان دستور ميداد.

مدت زندگانيش با رسول خدا )ص( پس از بهثب بيسب و سه سال بود كه سيزده سال آن پييش از هميرت در   

بخياطر آن   فتاريها و بالها )ئيى كيه بيراى آن حضيرت پييش آميد( شيريك بيود و        مكه بود، و در تمامى گر

( و ده سال ديگر پس از همرت بمدينه بيود )كيه در   1حضرت بسيارى از سختيها را بر خود هموار ساخب، )

آنما نيز براى دفاع از آن بزرگوار( با مشركين مبارزه كرد، و )در راه حفظ جان او( با كافران جن  نمود، و 

در برابر دشمنان آن حضرت تن خود را سپر بال ساخته او را حفظ كرد، تا اينكه خداى تهالى رسول خيود را  

 -قبض روح فرموده و او را ببهشب برين برد و در واالترين جايگاههيا جيايش داد و از دنييا رحليب فرميود.     

رفيب( أميير الميؤمنين علييه     و در آن هنگام )كه رسيول خيدا )ص( از دنييا     -تحيب و درود بر او و آلش باد

 السّالم سى و سه سال داشب.

روزى كه پيغمبر )ص( رحلب فرمود، امب در باره امامب آن حضرت دو دسته شيدند، پييروان آن حضيرت    

يهنى تمامى بنى هاشم )كه نسبشان بهاشم بن عبد مناف ميرسييد( و نييز سيلمان و عميار و ابيو ذر و مقيداد، و       

شهادتى كه در باره رسول خدا )ص( در يكى از جاهيا داد و اسيتداللى كيه بيراى     خزيمه بن ثابب )كه بخاطر 

اداى شهادتش كرد پيغمبر اكرم شيهادت او را بتنهيائى بمنزليه دو شيهادت قيرار داد، و بيدين سيبب بيه( ذو         

اننيد  الشهادتين )ناميده شد( و هم چنين ابو ايوب انصارى و جابر بن عبد اللَّه انصارى و ابو سيهيد خيدرى و م  

ايشان از بزرگان مهاجرين )يهنى مسلمانانى كه با رسول خدا از مكه بمدينه همرت كردند( و انصار )كه اهيل  

مدينه بودند و پس از همرت مسلمان شدند و در راه پيشرفب دين، پيغمبر )ص( را يارى كردند، تمامى اينها( 

ت برتير از ديگيران بيود، و تميام جهيات      گفتند: او پس از رسول خدا خليفه و امام اسب، زيرا كه آن حضير 

فضيلب و رأى و كمال در او گرد آمده )و همگى را دارا( بود، در ايمان بخدا گوى سبقب را از همگى ربود، 

و در دانش و علم بيحكام سر آمد ديگران شد، و در جهاد )با دشمنان دين( پيشرو آنها بيود، و در پارسيائى و   

با ديگران نبود، و در نزديكى برسول خيدا )ص( و قيرابتش بيا آن حضيرت      زهد و خير و نيكى قابل مقايسه

 كسى از نزديكان انباز او نگشب.

( تصيريح  55( گيشته از همه اينها خداى عز و جل بواليب )و امامب( او در قرآن )در سوره مائيده آييه   1) 

نان كه ايمان آوردند آنان كه جز اين نيسب كه ولى شما خدا اسب و رسول او، و آ»فرموده آنما كه فرمايد: 



 33   ( سید هاشم رسولی محالتی  ترجمم ) ارشاد شیخ مفید  ترجمه  ـ  حضرت  علیزندگانی 

 

و )بر اهيل اطيالع( روشين اسيب كيه      « بپاى دارند نماز را و در حالى كه در ركوعند زكاة )و صدقه( ميدهند

« ولى»كسى جز او در حال ركوع زكات نداد. و در علم لغب نيز ثابب شده و اختالفى در اين باره نيسب كه 

 اند(. )نه بمهناى دوسب كه برخى گفته )يهنى برتر و سزاوارتر( اسب« أولى»بمهناى 

و آنگاه كه بحكم قرآن ثابب شد كه امير المؤمنين عليه السّالم از مردمان بخود آنها سزاوارتر و اوليى اسيب،   

زيرا )چنانچه دانستى( در قرآن بدان تصريح شده، با اين بيان روشن اطاعب او بر همه مردميان واجيب اسيب    

رسول او صلّى اللَّه عليه و آله واجب اسب، چون آيه شريفه از اولى بودن خدا چنانچه اطاعب خداى تهالى و 

و رسول نسبب بمؤمنين خبر دهد )و واليب على عليه السّالم نيز در همان مرتبه اسب( و )دليل ديگر بر امامب 

اى اظهار آن حضرت( گفتار پيغمبر )ص( اسب در آن روز كه فرزندان عبد المطلب را بويژه در خانه خود بر

دعوتش گرد آورد و آن روز را يوم الدار خواندند، )كه در آن روز فرمود:( هر كه مرا در باره پيشرفب اين 

دين يارى كند او برادر و وصى و وزير و وارث و جانشين من اسب پس از )رفتن( من، و أمير المؤمنين على 

وچكتر از همه آنها بود عرضكرد: اى رسول خدا مين  عليه السّالم )بود كه( از ميانه آنها برخاسب و با اينكه ك

تو را يارى ميكنم، پس پيغمبر )ص( باو فرمود: بنشين كه تو برادر و وصى و وزير و وارث و جانشيين منيى   

( و نيز )دليل ديگر( گفتيار  1)  پس از من. و اين گفتارى اسب صريح و روشن در باره جانشينى آن حضرت.

ز غدير خم آنگاه كه مردمان را گرد آورد تا گفتارش را بشينوند، فرميود:   آن حضرت )ص( اسب كه در رو

چرا، خدا گواهسب، پس آن حضيرت دنبيال آن    آيا من از شما نسبب بخودتان سزاوارتر نيستم؟ عرضكردند:

هر كه مين ميواليش )و فرميانروا و سيزاوارتر از او      آنكه ميانه كالمش فاصله شود( فرمود: بدون تيمل )و بى

ام على موالى اوسب، و )با اين جمله( اطاعب و پييروى از او و والييتش را بير ايشيان واجيب       ش( بودهبخود

فرمود، همچنان كه اطاعب خودش بر آنها واجب بود و در اين باره از آنها اقرار گرفب و آن را ثابب كرد و 

اماميب و جانشيينى آن حضيرت    آنها نيز انكار نكردند. و اين گفتار نيز از دليلهائى اسب كه صيراحب آن در  

 روشن اسب.

و نيز گفتار ديگر آن حضرت عليه السّالم كه هنگام حركتش بمانب تبوك در باره على علييه السّيالم فرميود    

نسبب تو بمن همانند نسبب هارون اسب بموسيى جيز   »)دليلى ديگرى اسب بر امامب او در آنما كه فرمود:( 

وسيله مقام وزارت، و اختصاص در دوستى، و برترى بر همگيان، و   و بدين« اينكه پس از من پيغمبرى نيسب

جانشينى او را در زمان زندگى و پس از مرگش، براى او ثابب كيرد، زييرا قيرآن كيريم بهميه اينهيا در بياره        

هارون نسبب بموسى عليهما السالم گواهى ميدهد، )بدين بيان كه( خداى عز و جل از حضيرت موسيى علييه    

)پروردگارا( براى من وزيرى از خاندان خودم قرار ده، برادرم هارون را، و » كند كه گفب: السّالم حكايب 
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پشب مرا بوسيله او استوار ساز، و در كارم شريكش كن، تا بستايمب بسيار، و يادت كنم بسيار، همانا بوده تو 

سيته تيو بتيو داده شيد اى     خوا»  و خداى تهالى )دنبال اين درخواسب موسى علييه السّيالم( فرميود:   « بما بينا

( كه در اين آيات شركب هارون با موسيى عليهميا السيالم در نبيوت، و هيم      36 -29)سوره طه آيه « موسى

چنين وزارت او براى موسى در رساندن رسالب، و نيز استوار كردن پشتش بوسيله او در ييارى، )هميه اينهيا(    

جانشيين  »ايد: كه( موسى عليه السّالم بهارون فرمود: ثابب گردد، و )اما( در باره جانشينش )خداى تهالى فرم

( و بيا ايين   142)سوره اعراف آييه  « من باش در ميان قوم من و اصالح كن و از راه فسادكاران پيروى مكن

( رسول خيدا )ص( كيه   1ثابب گرديد. و )با اين بيان گوئيم:( )  آيه نيز خالفب هارون و جانشينيش از موسى

را بمز مقام نبوت براى امير المؤمنين عليه السّالم قرار داد، )بنا بر اين براى عليى علييه   تمامى مقامات هارون 

السّالم( وزارت رسول خدا )ص(، و استوارى پشب آن حضرت بوسيله يارى او، و برتريش بر ديگيران ثابيب   

ا همين بيان ثابيب  ها را در بر دارد، سپس خالفب )آن حضرت نيز ب گردد، زيرا كه اين گفتار همگى اين رتبه

گردد، اما( در )زمان( حيات )و زندگى رسول خدا( بصراحب كالم آن حضيرت )كيه در مقيام جانشيينى در     

زمان دوريش از مدينه و مدت توقفش در خارآ آن شهر فرمود( و اما پس از )وفات آن حضيرت و( سيپرى   

)ص( روشن شيود، زييرا كيه( باسيتثناء     شدن دوران نبوت )نيز جانشينى على عليه السّالم از گفتار رسول خدا 

خصوص مقام نبوت و اينكه پس از من پيغمبرى نيسب )ساير مقامات هارون كه از آن جمله جانشينى او پس 

 از مرگ موسى عليه السّالم بود، براى على عليه السّالم ثابب گردد(.

ى علييه السّيالم دارد( و ماننيد    )اين بود قسمتى از دليلهاى روشن و صريحى كه داللب بر امامب و خالفب عل 

اينها برهانهاى بسيار ديگرى نيز هسب كه ذكر آنها در اينميا كيالم را بيدرازا كشيد، و ميا در جياى ديگير از        

اييم و   اييم، و( آن را اثبيات نميوده    هاى خود در اين باره سخن را بآخر رسانده، و )بتفصيل بحث كيرده  نوشته

 الحمد للَّه.

     مر آن حضرت( مدت امامت و ع1فصل )

( دوران امامب على عليه السّالم پس از رسول خدا )ص( سى سال بود، كه بيسب و چهار سال و شيش مياه   2) 

توانسب دخالتى در كارها و احكام اسالم بنمايد و همواره در تقيه بيود )و از   از اين مدت را آن حضرت نمى

كار بودند( مدارا ميكيرد. و پينج سيال و شيش مياه       اظهار نظر و بيان حقائق خوددارى فرموده، با آنها كه سر

كردند )چون طلحيه    شكنى ديگر را )نيز كه خود بر سر كار آمد( گرفتار جن  با منافقين بود: آنان كه بيهب

و زبير( و آنان كه از حق رو گرداندند )چون مهاويه و يارانش( و آنان كه از دين بيرون رفتند )چون خوارآ 

ى اين مدت بفتنه گمراهان دچار گشته دسب او را بسته بودند، چنانچيه رسيول خيدا )ص(    نهروان( و در تمام
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توانسب احكام اسالم و نبوت خود را )آن طور كه بايد( بميردم برسياند، و    سيزده سال )كه در مكه بود( نمى

كفيار جهياد   همواره در ترس و زندان، و در حال فرار و دورى از اجتماع بسر ميبرد، نه قدرت داشب كيه بيا   

كند، و نه استطاعب داشب كه از مؤمنين دفاع بنمايد، و پس از همرت بمدينه نيز دو سالى كه در آنميا مانيد   

همواره با مشركين مبارزه و جهاد ميكرد و گرفتار آزار منافقين بود، تا آنگياه كيه خيداى عيز و جيل قيبض       

 روحش فرمود و در بهشب برينش جاى داد.

    آن حضرت( تاریخ شهادت 2فصل )

( وفات )و شهادت( امير المؤمنين عليه السّالم پيش از سپيده دم در شب جمهه بيسب و يكيم مياه مبيارك    1) 

اش ابن ملميم ميرادى    رمضان سال چهلم همرى اتفاق افتاد، و آن حضرت بوسيله شمشير كشته شد، و كشنده

آمد ناگوار آنگاهى بود كيه آن حضيرت    لهنة اللَّه عليه بود كه در مسمد كوفه حضرت را كشب، و اين پيش

عليه السّالم در شب نوزدهم ماه رمضان براى نماز از خانه بيرون آمد )و وارد مسمد شيد( و مردميان را بيراى    

نماز صبح بيدار ميكرد، و )ابن ملمم( از سر شب چشم براه آن حضرت عليه السّالم بود، تا آنگاه حضيرت بير   

در ميان خفتگان افتاده و كارش را پنهان سياخته گيير كيرد، ناگهيان حمليه       او كه خود را بخواب زده بود و

كرد، و با شمشيرى كه زهرآگين و مسموم بود بفرق سر آن حضرت زد، و )پيس از ايين ضيربب( حضيرت     

روز نوزدهم و شب بيستم و روز آن و شب بيسب و يكم را تا ثلث اول آن زنده بود و سيپس از دنييا رفيب و    

الى نائل گشب. و آن حضرت عليه السّالم پيش از آن از چنين اتفاقى آگاه بيود و بميردم خبير    بلقاء خداى ته

كار غسل دادن و كفن كردنش را بدستور خود آن حضرت دو فرزندش حسين و حسيين عليهميا     داده بود. و

و در آنميا   السّالم انمام دادند، و جنازه آن بزرگوار را )پس از غسل و كفن كردن( بمانب نمف كوفه بردند

دفن كردند، و جاى قبرش را پنهان كردند، و اين كار طبق وصيتى بود كه خود آن حضيرت بيدو فرزنيدش    

فرمود، زيرا كه روى كار آمدن بنى اميه را پس از او و عقايد آنها را در دشمنى بيا خيودش ميدانسيب، و از    

ناپياكى دليى( كيه دارنيد تيا آنميا كيه         سرانمام كارشان آگاه بود، و ميدانسب كه اينان بواسطه سوء نيب )و

بتوانند از كردار زشب و گفتار نابهنمار فروگيار نخواهند كيرد )و از قبير و جنيازه آن حضيرت نييز دسيب       

بردار نخواهند بود( و پيوسته قبرش پنهان بود، تا اينكه حضرت صادق جهفر بن محمد عليهما السيالم پيس از   

نى عباس آن را نشان داد، و در آن هنگام كه منصور دوانيقى در شيهر  )نابودى بنى اميه، و( روى كار آمدن ب

حيره )كه در سه منزلى كوفه بود( توقف داشب، و امام صادق عليه السّالم بيراى دييدار او ميرفيب )در سير     

راه( آن قبر شريف را زيارت كرد، شيهيان آن مكان را شناختند و دانستند كه آنميا ميزار آن حضيرت علييه     

 اسب، و در آن روزى كه از دنيا رفب شصب و سه سال از عمر شريفش گيشته بود. السّالم



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

36 

 

  ( خبرهایى كه آن خضرت پیش از وقوع آن جریان جانگداز داد3فصل ) 

و از جمله خبرهائى كه آن حضرت عليه السّالم پيش از اين جريان فرمود و داللب دارد كه آن پيش  -1( 1) 

على بن منير )بسند خود( از عامر بن واثله حديث كند كه گفيب: )هنگيامى    آمد را ميدانسته خبرى اسب كه

كه( أمير المؤمنين عليه السّالم مردم را براى بيهب گرد آورد، عبد الرحمن بن ملمم ميرادى لهنيه اللَّيه )بيراى     

پيس   بيهب( نزد آن حضرت آمد، حضرت دو بار يا سه بار او را برگرداند )و حاضر به بيهب كردنش نشد( و

ترين اين امب را گرفته؟ سوگند بآن  از آن با او بيهب كرد و هنگام بيهب با او فرمود: چه چيز جلوى بدبخب

و  -سير خيود نهياد    و دسب مبارك بر محاسين و  -كه جانم بدسب اوسب كه تو اين را از اين خضاب ميكنى

يحيه بين جيالح در نصييحب     همين كه ابن ملمم برگشب و از نزدش بيرون رفب حضرت باين دو شهر )كه أح

 اش چنين اسب(: پسرش گفته( تمثل جسب )و ترجمه

 كمرت را براى مرگ محكم ببند )و مهياى آن باش( زيرا مرگ بديدار تو خواهد آمد. -1

و از آن جمله حسن بن محبيوب )بسيند    -2( 1و آنگاه كه بر تو وارد شد از مرگ جزع )و بيتابى( مكن ) -2

حديث كند كه گفب: ابن ملمم )مرادى( در زمره ديگران كه )با آن حضرت( بيهيب  خود( از اصب  بن نباته 

كردند، آمد و با على عليه السّالم بيهب كرد، و رو گرداند )كه برود( أمير المؤمنين عليه السّالم براى بار دوم 

، و رو گردانيد  او را خواند و بيهب محكمى از او گرفب و تيكيد فرمود كه بيهب را نشكند، و او چنان كيرد 

)كه برگردد( أمير المؤمنين عليه السّالم براى سومين بار او را خواسب و بمحكمى از او بيهب گرفب و تيكيد 

كرد كه بيوفائى نكند و بيهب را نشكند، )اين بار( ابن ملمم گفب: اى اميير مؤمنيان بخيدا سيوگند ندييدم بيا       

يير الميؤمنين علييه السّيالم )بيكيى از اشيهار عمير و بين         كسى اين گونه كه با من رفتار ميكنى رفتار كنى؟ أم

 اش ذيال از نظر شما ميگيرد و شرحش پس از آن بيايد و( فرمود: مهديكرب تمثل جسته، كه ترجمه

من زندگى يا عطاى باو را ميخواهم ولى او اراده كشتن مرا دارد، عير خود يا عير پييير خيود را نسيبب     -1

 ابن ملمم برو كه بخدا سوگند گمان ندارم بدان چه گفتى وفا كنى؟بدوسب مرادى خود بياور. اى 

)مترجم گويد: شهرى كه حضرت عليه السّالم بدان تمثل جسب از اشهار عمر و بين مهيديكرب اسيب كيه بيا       

و قييس بين    شخصى بنام قيس بن مكشوح مرادى رفاقب داشب، و بواسطه پيش آمدى ميانه آن دو بهم خورد،

توزى در برابر عمرو كرد، و عمرو در برابير بياو احسيان و نيكيى مينميود، و عميرو بين         مكشوح شروع بكينه

بباء موحده و همزه « حبائه»مهديكرب اين شهر را در همين باره گفته اسب، و مصراع اول اين شهر را برخى 

اسيب، و ميا در   اند كه بمهنياى زنيدگى    بياء و تاء خوانده« حياته»اند كه بمهناى عطاء اسب، و برخى  خوانده

ترجمه هر دوى آن دو مهنا را بنحو ترديد ذكر كرديم، و مصراع دوم نيز احتمال چند مهنى دارد كيه ميا دو   
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و )از آن جمله( جهفر بن سليمان ضبهى از مهليى بين    -3( 1تاى آنها را در ترجمه بنحو ترديد بيان داشتيم(. )

نه اللَّه نزد أمير المؤمنين علييه السّيالم آميده از آن    زياد حديث كند كه گفب: عبد الرحمن بن ملمم مرادى له

حضرت خواسب كه او را بمركبى سوار كند )و مركبى باو بدهد( و عرضكرد: اى امير مؤمنان مرا بمركبيى  

سوار كن، حضرت باو نگاه كرد سپس فرمود: تو عبد الرحمن پسير ملميم ميرادى هسيتى؟ عرضيكرد: آرى،      

تو عبد الرحمن پسر ملمم مرادى هستى؟ عرضيكرد: آرى، حضيرت بغيزوان     سپس )براى دومين بار( فرمود:

فرمود: اى غزوان او را بر مركبى سرخ رن  سوار كن، غزوان اسبى سيرخ رني  آورد و ابين ملميم بير آن      

سوار شد و دهانه اسب را كشيده )رفب( همين كه پشب كرد )كه برود( أمير الميؤمنين علييه السّيالم )بهميان     

حديث گيشته با ترجمه و شرحش گيشب تمثل جسيته( فرميود: مين زنيدگى ييا عطياى بياو را        شهرى كه در 

ميخواهم و او اراده كشتن مرا دارد، عير خود يا عير پييرت را نسبب بدوسب مرادى خود بيياور، گوييد: و   

ن رفتيه بيود   همين كه آن جنايب از ابن ملمم سر زد، و على عليه السّالم را ضربب زد، او را كه از مسمد بيرو

هيا و محبتهيا را بتيو     گرفتند و نزد أمير المؤمنين عليه السّالم آوردند، حضرت باو فرمود: بخدا مين آن نيكيى  

ميكردم با اينكه ميدانستم تو كشنده من هستى، ولى من آن نيكيها را بتو كردم تا از خداوند در اتميام حميب   

 بر تو كمك بگيرم )و حمب را بر تو تمام كنم(.

  ( قسمت دیگرى از همان اخبار4فصل )

شدنش خبر ميرگ   و از جمله اخبارى كه حضرت عليه السّالم در آن بخاندان و يارانش پيش از كشته -1( 1) 

خود را ميدهد حديثى اسب كه أبو زيد احيول از اجليح كنيدى )يكيى از شييهيان بيا وفياى آن حضيرت( از         

بار از آنها شنيدم كه ميگفتند: ما از على عليه السّيالم   بزرگان قبيله كنده حديث كند كه گفب: بيش از بيسب

ترين اين امب  شنيديم كه باالى منبر دسب بر محاسنش ميگياشب و ميفرمود: چه چيز جلوگيرى كند بدبخب

و نيز على بن حزور از اصب  بين نباتية حيديث     -2( 2را كه اين )محاسن( را از خون باالى آن خضاب كند. )

عليه السّالم در همان ماهى كه در آن كشته شد براى ما خطبه خواند و فرمود: ماه رمضان كند كه گفب: على 

آمد و آن بزرگ ماهها و آغاز سال اسب در اين ماه )يا در اين سال( آسياى سلطنب بگردش درآييد، )برخيى   

ب مهاوييه  اند: مقصود حضرت اينسب كه در اين سال خالفب رن  سلطنب بخود ميگيرد و اشاره بخالف گفته

 پس از آن حضرت ميباشد.

شيطان اسب( آگاه باشيد كه در اين سال شما در يك صف )بيدون اميير(   « سلطان»ها بماى  و در برخى نسخه

اش اينسب كه من در ميان شما نيستم، اصب  گويد: آن حضيرت )بيا ايين فرميايش(      حج خواهيد كرد، و نشانه

و نيز فضل بن دكين از عثميان بين مغييرة حيديث كنيد كيه        -3( 3خبر مرگش را ميداد ولى ما نميدانستيم. )
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گفب: چون ماه رمضان شد امير المؤمنين عليه السّالم يك شب نزد حسن عليه السّالم شام ميخورد و يك شب 

نزد حسين عليه السّالم و يك شب نزد عبد اللَّه بن عباس، و بيش از سه لقمه غيا نميخورد، شبى از شبها سيبب  

را از آن حضرت پرسيدند؟ فرمود: امر خدا )و مرگ( بسراغ من خواهد آمد )ميخيواهم در آن  كم خوراكى 

 حال( شكمم تهى و گرسنه باشد، و بيش از يكى دو شب نمانيده، و در آخير هميان شيب او را ضيربب زدنيد.      

ين كتياب نقيل   ها مانند آنچه شيخ حر عاملى )ره( در اثبات الهداة از ا مترجم گويد: در پاره از نسخه -توضيح

كند عبد اللَّه بن جهفر بماى عبد اللَّه بن عباس ذكر شده و آن بصيحب و درسيتى نزديكتير اسيب چنانچيه در      

( اين كتاب نيز بيايد، و عبد اللَّه بن جهفر شوهر حضرت زينب سالم اللَّه عليها و فرزند 3( از باب )63فصل )

و نييز اسيماعيل بين زيياد گوييد: ام موسيى        -4( 1اشيد. ) جهفر بن ابى طالب برادرزاده على عليه السّيالم ميب 

خدمتكار )و كلفب( على عليه السّالم كه در ضمن دايه دخترش نيز بود، برايم حديث كيرد و گفيب: شينيدم    

بينم كه مدت كمى با شما هستم؟ عرضكرد:  على عليه السّالم بدخترش ام كلثوم ميفرمود: دختركم، چنين مى

من رسول خدا )ص( را در خواب ديدم و او )در آن حال( گيرد و خياك از روييم     چگونه پدر جان؟ فرمود:

اى، ام كلثوم گفب: سيه شيب    ات بود انمام داده پاك ميكرد و ميفرمود: يا على ترا چيزى نيسب آنچه وظيفه

)از اين خواب( بيش نگيشب كه آن ضربب را باو زدند، ام كلثوم در آن مصيبب فرياد زد، حضرت فرميود:  

بينم كه بدسب خود بمن اشاره ميكنيد و ميفرماييد: ييا عليى      تركم، فرياد نزن زيرا رسول خدا )ص( را مىدخ

و نيز عمار دهنى از أبى صيالح حنفيى حيديث     -5( 2نزد ما بيا كه آنچه در نزد ما اسب براى تو بهتر اسب. )

م و بيدان حضيرت از رنمهيا و    كند كه گفب شنيدم على عليه السّالم ميفرمود: پيغمبر )ص( را در خواب ديد

دشمنيهائى كه از امتش بمن رسيده بود شكايب بردم و گريستم، فرمود: يا على گريه مكن، پس بسيوئى نظير   

افكند و من نيز بدان سو متوجه شدم دو مرد را ديدم كه كتهاى آنها بسته اسب، و سنگهاى بزرگيى را دييدم   

( گويد: صبح فرداى آن روز مانند روزهاى ديگير بسيوى   كه بر سر آن دو ميكوبند، ابو صالح )راوى حديث

ديدم مردم ميگويند: أمير المؤمنين علييه السّيالم كشيته      خانه آن حضرت رفتم، همين كه ببازار قصابها رسيدم

و نيز عبد اللَّه بن موسى )بيك واسطه( از حسن بصرى حديث كند كيه   -6( 1شد، امير المؤمنين كشته شد. )

منين على عليه السّالم آن شبى كه در صبحش كشته شد )همه شب را( بيدار بود، و بر خيالف  گفب: امير المؤ

عادتى كه داشب آن شب براى نماز شب بمسمد نرفب، پس دخترش ام كلثوم بوى عرضكرد: اين چيسب كه 

ن نبياح  اگر امشب را بصبح برسانم كشته خواهم شد، )تيا اينكيه( ابي    )امشب( خواب را از شما گرفته؟ فرمود:

)اذان گوى آن حضرت عليه السّالم آمد( و اذان نماز )صبح را( گفيب، حضيرت كميى راه )بطيرف مسيمد(      

دستور فرما جهدة )كه خواهرزاده آن حضرت عليه السّالم بود( بيا   رفب و برگشب، ام كلثوم بوى عرضكرد:
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انيد، سيپس فرميود: از ميرگ     مردم نماز بخواند؟ فرمود: آرى دستور دهيد )امروز( جهده با ميردم نمياز بخو  

گريزى نيسب و خود بمسمد رفب، و آن مرد )يهنى ابن ملمم( تمام آن شب )در مسمد( بييدار بيود و چشيم    

براه و مترصد آن حضرت بود، و چون نسيم سحرگه وزيد خيوابش بيرد، أميير الميؤمنين علييه السّيالم )وارد       

 -7( 2پس بر خواسب و آن حضرت را ضربب زد. )مسمد شد( و با پاى خود او را جنبش داده فرمود: نماز، 

آميد و   و در حديث ديگرى اسب كه أمير المؤمنين عليه السّالم تمامى آن شب را بيدار بود و بسيار بيرون مى

اند، اين همان شبى اسب كه بدان و  ام و بمن هم دروغ نگفته بآسمان نگاه ميكرد و ميفرمود: بخدا، دروغ نگفته

پس بخوابگاه خود برميگشب، چون سپيده زد كمربندش را محكم بسب و بيرون رفب، و )اين  اند، ام داده عده

 اش چنين اسب(: دو شهر را كه در فصل پيشين نيز گيشب( ميخواند )و ترجمه

 كمرت را براى مرگ محكم ببند )و مهياى آن باش( زيرا مرگ بديدارت خواهد آمد. -1

 جزع و بيتابى مكن.و آنگاه كه بر تو وارد شد از مرگ  -2

چون بميان سرا )و صحن خانه( رسيد مرغابيان پيش آمدند و بروى آن حضرت فرياد ميزدنيد، )آنيان كيه در    

گيران   خانه بودند( آنها را از پيش رويش دور ميكردند، حضرت فرمود: آنها را واگياريد زيرا كه اينها نوحه

 هستند، پس بيرون رفب و )همان شب( ضربب خورد.

   ( كیفیت شهادت آن حضرت5فصل )

( و از خبرهائى كه در باره سبب كشته شدن آن حضرت و چگونگى آن رسيده خبرى اسب كه جمياعتى  1) 

اند كه از آن جمله اسب: أبو مخنف، و اسماعيل بن راشد، و ابو هاشم رفاعى و  از تاريخ نويسان حكايب كرده

سب( كه جماعتى از خيوارآ در مكيه گيرد آمدنيد، و )در     ابو عمر و ثقفى و ديگران، )و اجمال داستان اين ا

انممنى كه كردند از هر درى سخن گفتند تا اينكه( سخن از فرمانروايان و زماميداران بمييان آميد و همگيى     

ايشان بر آنها و بر كردارشان عيب گرفتند، و رفتارشان را زشب شمردند و بر أهل نهروان )يهنى آن دسيته از  

هروان كشته شدند( افسوس خوردند، پس برخى از ايشان بديگران گفتند: خوب اسيب  خوارآ كه در جن  ن

ما خود را بخدا فروخته نزد اين زمامداران گمراه برويم و بكمين آنها باشيم ناگاه آنهيا را بكشييم، و مردميان    

ان كشته شيدند  شهرها را از دسب آنها آسوده كرده و ضمنا انتقام خون برادران شهيد خود را نيز كه در نهرو

بگيريم، و بر اساس همين پيشنهاد با يك ديگر پيمان بستند كه پس از گيشتن زمان حج و انمام آن بدنبال اين 

كار بروند، عبد الرحمن بن ملمم لهنه اللَّه گفب: من شما را از دسب على آسوده خواهم كرد )و كشيتن او را  

: من شما را از شر مهاويه آسوده ميسازم، و عمرو بن بكير  بههده من واگياريد( برك بن عبد اللَّه تميمى گفب

تميمى گفب: من از دسب عمرو بن عاص شما را آسوده سازم و آن هر سه بر اين تصميم بيا هميديگر پيميان    
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مياه رمضيان را )در نظير      بستند و بر وفاى با آن وعده هم پيمان شدند، و براى انمام ايين كيار شيب نيوزدهم    

( ابن ملمم لهنه اللَّه كه در زمره قبيله كنده بود 1ا( وعده گياردند، و از هم جدا شدند، )گرفتند، و آن شب ر

بسوى كوفه روان شد، تا بدان جا رسيد، و ياران خود را دييدار كيرد وليى تصيميم خيود را از آنهيا پوشييده        

ه در انتظيار شيب   اش( آشكار گردد در اين خالل )كي  داشب از ترس آنكه مبادا )نقشه شومش فاش، و انديشه

رفب، و در نزد او با « تيم رباب»نوزدهم ماه رمضان بسر ميبرد( روزى بديدار مردى از دوستان خود از قبيله 

قطام دختر اخضر تيمى بر خورد كرد، و أمير المؤمنين عليه السّالم پدر و برادر او را در جن  نهروان كشيته  

چون چشم ابن ملمم باو افتاد فريفته زيبائى او شد و عشق قطام بود، و آن زن از زيباترين زنان آن زمان بود، 

در دلش جا گرفب، در همان مملس پيشنهاد زناشوئى باو داد و درخواسب ازدواآ با او را نمود، قطام گفيب:  

چه چيز مهر من خواهى كرد؟ گفب: تو هر چه خواهى مهر قرار ده تا من بپردازم، گفب: مهر مين )عبيارت   

زار درهم پول، و كنيز و غالمى و )ديگر( كشتن على بن ابيى طاليب، ابين ملميم گفيب: )بميز       اسب از( سه ه

كشتن على بن ابى طالب( آنچه خواهى مهيا كنم، و اما كشتن على بن ابى طالب را چگونه انمام دهم؟ گفيب:  

و سيرگرم   او را غافلگير كن )زيرا در غير اين صورت انمام اين كار ميسور نيسيب، و هنگيامى كيه مشيغول    

بكارى شد ناگهانى باو حمله كن( پس اگر او را كشتى )و بهدف رسيدى( دل مرا شفا داد )و آنگاه بوصل من 

ات انمام نشد( ثيوابى   خواهى رسيد( و از عيش با من شادمان گردى، و اگر )در اين راه( كشته شدى )و نقشه

ملمم گفب: بخدا سوگند هر آينه من باين شهر  كه در آن سرا بدان خواهى رسيد برايب بهتر از دنيا اسب، ابن

گيرى از مردم بسر نبرم، جز براى انمام همين خواسته تو و آن  ام، و باين حال پنهانى و اختفاء و كناره نيامده

كشتن على بن ابى طالب اسب، و بدان كه آنچه خيواهى انميام دهيم، قطيام گفيب: پيس )اكنيون كيه چنيين          

ر اين راه تو را يارى خواهم كيرد، و كسيانى را بيراى كميك دادن بتيو فيراهم       اى( من نيز د تصميمى گرفته

)و از زمره خوارآ و دشمنان على « تيم رباب»ميكنم، از اين رو بنزد وردان بن ممالد كه يكى از مردان قبيله 

( و از 1گفيب )  و با قطام از يك تيره( بود فرستاد، )و همين كه وردان نزد او آمد( جريان را باو  عليه السّالم

او درخواسب كمك با ابن ملمم را نمود، وردان نييز )روى دشيمنى بيا عليى علييه السّيالم( پيييرفب، )از آن        

طرف( خود ابن ملمم نيز از آن خانه بيرون شد و نزد مردى از قبيله أشم  كيه نيامش شيبيب بين بميرة و بيا       

 ى شرف دنيا و آخرت را بدسب آرى؟خوارآ هم عقيده بود، رفب و باو گفب: اى شبيب! آيا دوسب دار

گفب: )آرى( چگونه )ميتوان بدسب آورد؟( گفب: مرا در كشتن على بن ابى طالب يارى و مساعدت نمائى؟ 

اى، چگونيه بياين    شبيب گفب: اى پسر ملمم مادر بهزايب بنشيند انديشه كار هولناك و دشوارى بسر افكنيده 

گ )كوفه( سر راه او كمين ميكنيم، و چون براى نماز صيبح  آرزو دسب يابى؟ ابن ملمم گفب: در مسمد بزر
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بمسمد درآيد ناگهانى بر او يورش بريم )و حمله افكنيم( پس اگر )بتوانيم( او را بكشيم دلهياى خيود را شيفا    

ايم!، و در اين باره چندان سخن گفب تا اينكه شيبيب پيييرفب    داده و انتقام خونهاى خويشتن را از او گرفته

ياريش در اين كار( همراه او براه افتاد، و با هم بمسمد بزرگ )كوفه( آمدند، و بر قطام كيه در آن  )و براى 

اى براى خويش در آنما زده بود، وارد شدند و باو گفتند: ميا هير دو تين بيراى      مسمد اعتكاف كرده و خيمه

هر گاه خواستيد ايين كيار   كشتن اين مرد رأى خود را يكى كرده )و تصميم گرفته( ايم، قطام بايشان گفب: 

را بكنيد در همين جا نزد من آئيد )تا من هم بآنچه بتوانم شما را يارى كنم( آن دو از نزد قطام رفتند و پس از 

گيشتن روزى چند، نزد او آمدند و آن مرد ديگرى را هم )كه همان وردان بن ممالد بود( با خود آوردند، و 

ان سال چهلم همرى بود، پس قطام چند تكه پارچه حريير طلبييد و بيا    اين در شب چهارشنبه نوزدهم ماه رمض

هاى ايشان را محكم بسب، و آنها شمشيرها را بكمر بسته براه افتادند، و آمدند برابير درى كيه أميير     آنها سينه

آميد نشسيتند، و پييش از ايين جرييان، اشيهث بين قييس          المؤمنين عليه السّالم از آن در براى نماز بمسمد ميى 

كندى( را )كه در ابتداى كار از ياران على عليه السّالم بود و در پايان كار در زمره خوارآ درآميد( نييز از   )

بود آگاه ساخته بودند، او هم همراهى كيردن آنهيا را پيييرفب )و      انديشه خويش كه كشتن على عليه السّالم

هث بن قيس نيز در آن شب بآنهيا پيوسيب.   موافقتش را در اين توطئه بآنها اطالع داد( و روى همين توطئه اش

( حمر بن عدى رحمه اللَّه )كه يكى از ياران صميمى أمير المؤمنين عليه السّالم و از بزرگان شيهه بود( آن 1)

شب را در مسمد بسر ميبرد، ناگاه شنيد كه اشهث بن قيس بابن ملمم ميگويد: در كار خويشيتن بشيتاب زييرا    

ى )از اين سخن( بانديشه أشهث پى برد، از اين رو باو گفب: )گمان كيردى كيه   كه سپيده دميد، حمر بن عد

ات فاش شد و( بآرزوى خويش نرسيدى )اين سيخن   باو دسب يافته و( او را كشتى؟ )شكر خداى را كه نقشه

يان را گفب( و بدون درن  از مسمد بيرون دويد كه خود را بيمير المؤمنين عليه السّالم رساند و او را از جر

آگاه سازد و از ايشان بر حير دارد، )از قضا( على عليه السّالم از راه ديگرى )جز آن راهيى كيه حمير بيراى     

اطالع آن حضرت رفته بود( بمسمد درآمد، و ابين ملميم پييش دوييده و آن حضيرت را بيا شمشيير بيزد، و         

ميگويند أمير المؤمنين كشيته  هنگامى كه حمر بازگشب )كار از كار گيشته گيشته بود، و( مردم را ديد كه 

 شد.

عبد اللَّه بن محمد ازدى گويد: من در آن شب با گروهى از مردم كوفه كيه )طبيق عيادت هير سياله( در مياه       

رمضان از اول آن ماه تا بآخر در مسمد بزرگ )كوفه( نماز ميخواندند بودم، من نيز با آنهيا نمياز ميخوانيدم،    

زديكى درب مسمد نماز ميخواندند، و )آن هنگام( على علييه السّيالم بيراى    ناگاه نگاهم بمردانى افتاد كه در ن

نماز صبح وارد مسمد شد و صدايش بلند شد: )و فرمود:( نماز، نماز، هنوز صداى آن حضرت بآخر نرسييده  
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بود كه برق شمشيرها را ديدم و شنيدم كسى ميگويد: اى على از آن خدا اسب حكم. نه از آن تو و پيروانب، 

( و شينيدم عليى علييه السّيالم     1ميگفتنيد( )   ين شهار خوارآ بوده كه پس از داستان تهييين حكيم در صيفين   )ا

ميفرمود: اين مرد از چن  شما فرار نكند، و آن حضرت عليه السالم را دييدم كيه شمشيير خيورده اسيب، و      

و بطاق مسيمد گرفيب،    )داستان چنين بود كه در آغاز( شبيب بن بمرة شمشير زد، ولى شمشير او بخطا رفب

اش نشسب، و شمشير را از دسب او بييرون آورد كيه او را بكشيد     مردى او را گرفب و بزمين زده روى سينه

اند، ترسيد مبادا مردم شيتاب كننيد )و بيدين خييال كيه او كشينده اسيب، او را         ديد مردم آهن  او را كرده

رياد كند: كه كشنده من نيستم باور نكنند، يا بواسطه بكشند( و سخن او را در اين باره نشنوند )يهنى هر قدر ف

ازدحام صدايش بگوش آنها نرسد( از اين رو از روى سيينه شيبيب برخاسيب و رهيايش سياخته و شمشيير را       

اش رسياند، پسير عميوئى     بيكسو انداخب، شبيب پا بفرار گيارده )از ميان مردمان گريخب( و خيود را بخانيه  

اش بياز ميكنيد، بياو گفيب: ايين       وارد شد و ديد شبيب پارچه حريرى از سيينه  داشب كه در همان حال بر او

 چيسب؟ شايد تو أمير المؤمنين عليه السالم را كشتى؟

خواسب بگويد: نه، گفب: آرى، پسر عمويش بيرون دويد و شمشيير خيود را برداشيته نيزد او برگشيب و بيا       

 شمشير چندان بر او زد كه او را كشب.

ا پس مردى از قبيله همدان )دنبالش دويد و چون( باو رسيد قطيفه كه در دسب داشب بر سر و اما ابن ملمم ر

او انداخب و او را بزمين افكند و شمشيرش را از دستش گرفته بنزد أمير المؤمنين عليه السّالم آوردش، و آن 

لميم را بنيزد أميير    سومى )كه وردان بن ممالد بود( فرار كرد و در انبيوه جمهييب ناپدييد شيد، چيون ابين م      

)اشياره بآييه قصياص    « يك تن برابير يكيتن  »المؤمنين عليه السّالم آوردند حضرت بوى نگاه كرد و فرمود: 

تا آخر آييه،  ...« وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »فرمايد:  45اسب كه خداى تهالى در سوره مائده آيه 

خود دانيم در بياره او     ا رفتم همچنان كه مرا كشته او را بكشيد و اگر زنده ماندمسپس فرمود:( اگر من از دني

ام و بيا هيزار درهيم آن را     ( ابن ملمم لهنه اللَّه گفب: بخدا من آن شمشير را بهزار درهم خريده1چه انديشم، )

ضربب اين شمشيير   ام، اگر بمن خيانب كند خدايش دور كند )كنايه از اينكه چگونه ممكن اسب از زهر داده

كسى جان سالم بدر برد، راوى گويد(: پس ام كلثوم بر او بان  زد: اى دشمن خدا! أمير مؤمنان را كشيتى؟  

ام )نه أمير مؤمنان را( فرمود: اى دشمن خدا اميد آن دارم كه باكى  گفب: جز اين نيسب كه پدر تو را كشته

ات براى من اسب؟ بخدا سوگند چنان ضربتى  س اين گريهبر او نباشد )و بهبودى يابد( ابن ملمم بدو گفب: پ

بر او زدم كه اگر آن را بر اهل زمين بخش كنند همه هالك شوند، پس آن مرد )پليد( را از نزد آن حضيرت  

بيرون بردند و مردمان گوشب بدنش را مانند درندگان ميكندند و باو ميگفتند: اى دشيمن خيدا چيه كيردى؟     
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كردى و بهترين مردم را كشتى؟ و او ساكب بود و سخن نميگفب، و بياين ترتييب    امب محمد )ص( را نابود

او را بزندان بردند، مردم نزد أمير المؤمنين عليه السّالم آميده عرضيكردند: اى أميير الميؤمنين در بياره ايين       

ايشيان فرميود:   دشمن خدا دستورى فرما زيرا كه امب را نابود كرد و اسالم را تباه ساخب؟ على عليه السّالم ب

اش چگونه رفتار كنم، و اگر هالك شدم با او مانند كشنده پيغمبر رفتار  اگر زنده ماندم كه خود دانم در باره

كنيد، او را بكشيد و پس از آن جسدش را بآتش بسوزانيد، و چون أمير المؤمنين عليه السّالم از دنييا رفيب و   

ن عليه السّالم نشسب و دسيتور داد ابين ملميم را بياورنيد،     فرزندان آن حضرت از دفن او فارغ شدند امام حس

پس او را آوردند همين كه برابر آن حضرت رسيد و ايستاد، باو فرمود: اى دشمن خدا امير مؤمنان را كشتى 

و تباهى را در دين بزرگ كردى؟ سپس دستور داد گردنش را زدند ام كلثوم دختر اسود نخهى خواستار شد 

باو دهند و كار سوزاندنش را باو واگيارند، حضرت نيز بياو واگييار كيرد و ام هييثم آن      كه جسد پليدش را

( و در باره قطام و كشتن أمير المؤمنين عليه السّالم شاعر )كه گويا فيرزدق اسيب   1)  جسد را بآتش سوزاند.

 اش اين اسب(: چند شهر( گفته )كه ترجمه

 ه دارا و چه ندار كه )براى زنى( مهر كند مانند مهر قطام.ام بخشنده و صاحب كرمى را چ تاكنون نديده -1

 سه هزار درهم پول، و بنده و كنيزى، و ضربب زدن بهلى عليه السّالم با شمشيران بران. -2

تر از على عليه السّالم نيسب و هيچ  تر و پر ارزش و هيچ مهرى هر قدر هم كه گران و پر ارزش باشد گران -3

 مم نيسب.فتكى چون فتك ابن مل

خبيرى او و   در لغب بمهناى يورش بردن شخصى اسب بر ديگيرى در حيال بيى   « فتك»مترجم گويد:  -شرح

 كشتن آن شخص را بصورت غافلگير كردن.

و اما آن دو مرد ديگر كه براى كشتن مهاويه و عمر و عاص با ابن ملمم پيمان بسته بودند پس يكى از آن دو 

چون مهاويه مشغول نماز شد( در حيال ركيوع ضيربتى بمهاوييه زد، و آن      )بشام آمد و در مسمد كمين كرده

ضربب بر ران مهاويه فرود آمد، و )پس از مداوا( از آن ضربب جان سالم بدر بيرد، و آن ميرد را گرفتنيد و    

جابما كشتند، و اما آن ديگرى بمصر آمد، )و شب موعد بمسمد رفب( و براى عمر و عاص در آن شب پيش 

اد و مردى را بماى خود براى خواندن نماز جماعب بمسمد فرسيتاد كيه خارجية ابين أبيى حبيبيه       آمدى رخ د

عامرى نام داشب، و آن مرد بخيال اينكه عمرو عاص اسب ضربتى با شمشير باو زد، پس او را گرفتند و نيزد  

 عمر و عاص بردند و عمر و عاص او را كشب و خارجه هم فرداى آن روز مرد.

   فن و جریان به خاك سپردن آن حضرت( محل د6فصل )

  و از خبرهائى كه در باره جاى قبر أمير المؤمنين عليه السّالم و جريان بخاك سپردنش رسيده اسب -1( 2) 
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خبرى اسب كه عباد بن يهقوب رواجنى از حيان بن على عنزى روايب كند كه گفب: يكيى از غالميان عليى    

ن هنگام مرگ أمير المؤمنين عليه السّالم فرا رسييد بحسين و حسيين    عليه السّالم براى من حديث كرد كه چو

عليهما السّالم فرمود: آنگاه كه من از دنيا رفتم، مرا بر تابوتى حمل كنيد و از خانه بيرون بريد، و شما دنبيال  

تابوت را بگيريد زيرا كه جلوى آن برداشته شيود، و )ديگيران( رنيج برداشيتن جليوى آن را از گيردن شيما        

كفايب كنند، سپس جنازه مرا بغريين )كه نام همين زمينى اسب كه اكنون قبر مطهر آن حضرت در آن واق  

اند نام دو عمارت و بنا بود كه در نمف قرار داشته اسب( ببرييد، در آنميا سين  سيفيد      اسب، و برخى گفته

نيد، پيس ميرا در هميان مكيان     بي درخشانى خواهيد ديد همان جا را بكنيد )و حفر كنيد( و در آنما لوحى مى

اش را برداشيتيم و از خانيه بييرون بيرديم )و      بخاك بسپاريد، گويد: همين كه آن حضرت از دنيا رفب جنيازه 

چنانچه فرموده بود( ما دنبال تابوت را گرفته بوديم و جلوش خود برداشته شيده بيود، و ميا صيدائى آهسيته      

رسيديم، در آنما سين  سيفيدى دييديم كيه درخشيندگى       شنيديم تا بغريين چون كشيدن درختى بر زمين مى

داشب، آنما را كنديم لوحى ديديم بر آن نوشته بود: اين جايى اسب كه نوح براى على بين ابيى طاليب علييه     

السّالم ذخيره كرده، پس ما آن حضرت را در آن مكان دفن كرده برگشيتيم، و از ايين بزرگداشيب و اكيرام     

ن خورسند بوديم، پس جمهى از شيهيان كه بنماز بير جنيازه آن حضيرت نرسييده     خداوند نسبب بيمير المؤمني

بودند، و ما جريانى را كه ديده بوديم و اكرامى كيه خيداى عيز و جيل نسيبب بييمير الميؤمنين علييه السّيالم          

ايد ما  هفرموده بود براى آنها باز گفتيم، آنها گفتند: ما هم دوسب داريم آنچه را شما در باره آن بزرگوار ديد

نيز بچشم خود ببينيم، بآنها گفتيم: طبق سفارش و وصيب خود آن حضرت جاى قبر پنهيان شيده، آنهيا )بياين     

محميد   -2( 1سخن توجه نكردند( بدان سو رفتند و بازگشتند، و گفتند: ما آنما را كنديم و چييزى نييافتيم. )  

عليى عليهميا     از حضيرت بياقر محميد بين    بن عماره از پدرش از جابر بن يزيد المهفى حديث كند كه گفب: 

السّالم پرسيدم: أمير المؤمنين عليه السّالم در كما دفن شد؟ فرمود: در ناحيه غريين پيش از سپيده دم بخياك  

اش، ايين   سپرده شد، و حسن و حسين و محمد )حنفيه( فرزندان آن حضرت، و عبد اللَّه بن جهفر )بيرادرزاده 

و يهقوب بن يزييد )بسيند خيود( رواييب      -3( 1جنازه را در قبر گياردند(. )چهار تن( وارد قبرش شدند )و 

كند كه بحسين بن على عليهما السّالم عرض شد: كه شما أمير المؤمنين را در كميا بخياك سيپرديد؟ فرميود:     

او  شبانه او را برداشتيم: و از سوى مسمد اشهث او را برديم تا رسيديم بپشب كوفه در كنار غريين و در آنما

و محمد بن زكريا )بسندش( از عبد اللَّه بن حيازم حيديث كنيد كيه گفيب: روزى بيا        -4( 2را دفن كرديم. )

هارون الرشيد براى شكار از كوفه بيرون رفتيم، پس بناحيه غريين و ثويه )كه جايى اسب پشب كوفه و قبير  

ازها و سگها )ى شكارى( را بطرف أبو موسى اشهرى در آنما اسب( رسيديم، آهوانى را در آنما ديديم، پس ب
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آنها رها كرديم، آنها ساعتى براى شكار آهوان دسب و پا كردند )ولى نتوانستند آنها را شكار كنند( پيس آن  

آهوان به تپه )كه در آنما بود( پناه بردند و باالى همان تپه ايستادند، )ناگهان ديديم( بازهيا در كنيارى از آن   

كارى بازگشتند، هارون از اين جريان در شگفب شد، سيپس آهيوان از تپيه بزيير     تپه فرود آمدند و سگهاى ش

آمدند بازها بطرف آنها پرواز كردند و سگها نيز بسوى آنها دويدند، آهوان )كه كيه ايين جرييان را ديدنيد(     

تند، و تيا سيه   دوباره بآن تپه )پناه بردند بآنما( رفتند، بازها و سگها نيز )آنها را رها ساخته( بماى خود بازگشي 

مرتبه اين جريان تكرار شد، هارون الرشيد گفب: بشتاب برويد و هر كه )در اين اطراف( يافتيد او را نزد من 

بياوريد )زيرا چنين مينمايد كه اين زمين مقدسى اسب و اسرارى در آن نهفته اسب، گويد: ما بمستمو در آن 

تيم، و او را نزد هارون آورديم، هارون بوى گفب: مرا آگاه بنى اسد ياف  اطراف پرداختيم،( پير مردى از قبيله

كن كه اين تپه چيسب؟ پير مرد گفب: اگر امانم دهى ترا آگاه سازم، هارون گفب: عهد و پيمان خيدا بيراى   

تو اسب )و من با خدا عهد كنم( كه ترا از جايگاهب بيرون نكنم و آزارت ندهم؟ پيير ميرد گفيب: پيدرم از     

اند: در اين تپه قبر على بن ابى طالب عليه السّالم اسب، و خيداى   حديث كرده كه آنها گفته پدرانش براى من

تهالى آنما را حرم امن قرار داده، و هيچ چيزى بدان جا پناه نبرد جز اينكه ايمن شود، پس هارون پياده شد و 

گريسيب، پيس برگشيتيم.     آبى خواسته وضوء گرفب و نزد آن تپه نماز خواند، و خود را بخاك آن مالييد و 

( محمد بن عايشه )يكى از راويان حديث( گويد: من اين داستان را )از عبيد اللَّيه بين حيازم شينيدم وليى(       1)

نتوانستم بپييرم و دلم آن را بخود راه نميداد، تا اينكه چند روزى گيشب و من براى بميا آوردن حيج بمكيه    

اش چنين بود كيه   ا سازنده زين( هارون را ديدار كردم، و شيوهرفتم، در آنما ياسر: زين بان )نگهبانان زين، ي

نشسب، پس )روزى ياسر از اين در و آن در( سخن بميان آورد  آمد و با ما مى چون از طواف فارغ ميشديم مى

تا اينكه گفب: شبى از شبها در سفرى كه همراه هارون از مكه برميگشتيم و بكوفه رسيده بوديم، هارون بمن 

 ى ياسر بهيسى بن جهفر )كه يكى از بنى عباس بود( بگو:گفب: ا

سوار شود )و براى رفتن آماده شود( پس هر دو سوار شدند و من نيز با آن دو سوار شدم )و براه افتاديم( تا 

رسيديم بغريين )جايى كه قبر على عليه السّالم در آنما بود( پس عيسى بين جهفير بزيير آميد و خوابييد، اميا       

اى برآمد و نماز خواند و هر دو ركهب نمازى كه خواند دعا كرد و گريسيب و روى آن   يد به تپههارون الرش

تپه ميغلطيد، )و خود را بخاك آن ميماليد( سپس ميگفب: اى پسر عمو بخدا سوگند من فضييلب و برتيرى و   

و اسب كه من باين پيشى تو را در اسالم ميدانم، و بخدا ببركب )همين سوابق درخشان و كوششهاى فراوان( ت

ام، و تو آنچنانى كه گفتم، لكن فرزندان تو مرا آزار دهنيد و بير مين     ام و بر تخب سلطنب نشسته مقام رسيده

هميين كلميات را تكيرار     خروآ كنند، )اين كلمات را ميگفب( سپس برميخاسيب و دوبياره نمياز ميخوانيد و    
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، پس بمن گفب: اى ياسر عيسى را بلند كين، مين   ميكرد و دعا ميخواند و ميگريسب، تا اينكه هنگام سحر شد

او را بلند كردم، پس باو گفب: اى عيسى برخيز و نيزد قبير پسير عموييب نمياز بخيوان، عيسيى گفيب: ايين          

كداميك از پسر عموهاى من اسب؟ گفب اين قبر على بن ابى طالب اسب، پس عيسى وضوء گرفب و ايستاد 

ينكه سپيده دميد، من گفتم: يا أميير الميؤمنين صيبح اسيب، پيس سيوار       بنماز، و هر دو مشغول نماز بودند تا ا

 شديم و بكوفه برگشتيم.

و آن قسمت از كلمات حكمت آمیز و پند  باب دوم در بیان شمه از اخبار أمیر المؤمنین و فضائل و مناقب

 روایت شده. هاى )امامت( آن جناب و اندرزهایش كه بما رسیده، و آنچه از معجزات و داوریها و نشانه

از آن جمله اسب: خبرهائى كه در باره پيشى گرفتن او بايمان بخدا و رسولش )ص( و سبقب جستن  -1( 1) 

او در اين باره رسيده، خبر داد بمن ابو الميش مظفر بن محمد بلخى )بسند خود( از يحيى بن عفيف ابن قييس  

آشكار شود، من با عباس بن عبيد المطليب    از پدرش كه گويد )روزى( پيش از آنكه كار نبوت پيغمبر )ص(

كه آفتاب حلقيه زده    )عموى پيغمبر )ص(( در مكه نشسته بوديم كه جوانى آمد و نگاهى بآسمان كرد آنگاه

بود )يهنى هنگام ظهر( پس رو بكهبه ايستاد و نماز خواند و پسرى آمد و طرف راسيتش ايسيتاد، سيپس زنيى     

نماز شدند( پس آن جوان ركوع كرد و آن دو هم بركوع رفتنيد، آن   آمد و پشب سر آن دو ايستاده )مشغول

جوان سر از ركوع برداشب آن دو نيز سر برداشتند، آن جوان بسيمده رفيب آن دو نييز بسيمده رفتنيد، مين       

بهباس بن عبد المطلب گفتم: اى عباس! كار بزرگى اسب! عباس گفب آرى كار بزرگى اسب! آيا ميدانى اين 

جوان محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب پسير بيرادر مين اسيب، آييا مييدانى ايين پسيرك          جوان كيسب؟ اين

كيسب؟ أو على بن ابى طالب پسر برادر )ديگر( من اسيب، آييا مييدانى ايين زن كيسيب؟ او خديميه دختير        

خويلد )همسر محمد( اسب، )بدان كه( ايين پسير بيرادرم )محميد( بمين گفتيه اسيب: كيه پروردگيارش كيه           

ار آسمانها و زمين اسب او را بر اين دين )و روشى( كه )ديدى( و او بر آن اسب دستور داده و امير  پروردگ

و خبير داد بمين    -2( 1فرموده، و بخدا كسى در روى زمين جز اين سه نفر )كه ديدى( بر اين دين نيسيب. ) 

ود: درود ابو حفص عمر بن محمد صيرفى )بسندش( از انيس بين ماليك كيه گفيب: رسيول خيدا )ص( فرمي        

فرستادند فرشتگان بر من و بر على هفب سال، زيرا )در اين هفب سيال( بسيوى آسيمان بياال نرفيب شيهادتى       

بيگانگى خدا و رسالب محمد جز از من و از على )يهنى كسى بخدا و بمن و باين دين جز على ايمان نيياورده  

دم كه على بن ابى طالب باالى منبر در و بهمين سند از مهاذه عدوية حديث شده كه گفب: شني -3( 2بود(. )

ميفرمود: منم صديق اكبر، ايمان آوردم پيش از آنكه ابو بكر ايمان آورد، و اسالم آوردم پيش از   شهر بصره

و خبر داد مرا ابو نصر محمد بن حسين مقرى )بسندش( از أبى سخيله كه گفب:  -4( 1آنكه او اسالم آورد. )
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حج بمكه سفر كرديم پس )سر راه( بخانيه ابيو ذر وارد شيديم و سيه روز نيزد او      من و عمار براى بما آوردن 

مانديم، همين كه خواستيم از نزدش كوچ كنيم باو گفتييم: اى ابيا ذر )اوضياع اسيالم را دگرگيون ميبيينم( و       

؟( ابو اند تو در اين باره چه ميانديشى؟ )و بنظر شما چه بايد كرد مردم بحال سرگردانى و اختالف دچار شده

ذر گفب: بكتاب خدا و على بن ابى طالب چن  بزن، و مالزم آن دو باش، زيرا من گواهى دهيم كيه رسيول    

خدا )ص( فرمود: على نخستين كسى اسب كه بمن ايمان آورد، و نخستين كسى اسب كيه در قياميب بيا مين     

نين اسيب چنانچيه ميال و    دسب دهد، و اوسب صديق اكبر، و جداكننده ميانه حق و باطل، و او پناهگاه ميؤم 

 دارائى پناهگاه ستمكاران اسب.

مؤلف )ره( گويد: اخبار در اين باره زياده از اندازه اسب، و شواهد و گواه بر آن اخبار نيز نيز بسيار اسب از 

آن جمله گفتار خزيمة بن ثابب انصارى ذو الشهادتين اسب )كه جهب ملقب شدن او بياين لقيب در بياب اول    

مد بن عمران مرزبانى )بسند خود( از ابن عايشه براى من حديث كرد، و او از خزيمة بن ثابب گيشب( كه مح

 اين گفتار را كه در قالب چند شهر اسب روايب كرده )و ترجمه آن اشهار چنين اسب:(

من گمان نداشتم كه كار خالفب )و جانشينى پيغمبر ص( از قبيله بنى هاشم و بويژه از حضرت أبو الحسن  -1

 على عليه السّالم روى بگرداند:

)زيرا( مگر او نخستين كسى نيسيب كيه رو بكهبيه: قبليه مسيلمانان نمياز خوانيد؟ و آييا او آشيناترين )و           -2

 داناترين( مردمان بكتاب خدا و اخبار رسيده از پيغمبر )ص( نيسب؟.

نگيام رحليب و فيرا رسييدن     و )مگر او نبود( آخرين كسى كه پيغمبر او را ديد )و از دنيا رفيب، يهنيى ه   -3

مرگ آن حضرت كسى را رخصب ديدارش جز على عليه السّيالم نبيود، و ايين بخياطر محبتيى بيود كيه آن        

حضرت نسبب بهلى عليه السّالم داشب، و بمهب آن مقامى بود كه على عليه السّيالم در پيشيگاه آن حضيرت    

شياندن پيغمبير صيلّى اللَّيه علييه و آليه       داشب( و على آن كسى بود كه جبرئيل در كار غسل دادن و كفين پو 

 ياريش كرد.

و او كسى اسب كه هر آنچه ديگران داشتند )از فضائل و كماالت( او بتنهيائى هميه آنهيا را دارا بيود، و      -4

 خود آنان نيز در اين باره شك و ترديدى نداشتند، ولى آنچه از محاسن در او بود در ديگران نبود.

يها( چه چيز شما را )از پيروى او و بيهتش( بياز داشيب؟ )آن را بگوئييد( تيا ميا هيم       آيا )با اين همه برتر -5

بدانيم؟ آگاه باشيد )كه براستى( اين بيهتى كه شما )با جز او( كردييد از بيدترين فريبهيائى اسيب كيه دچيار       

 شديد.
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    اى از اخبار وارده در فضیلت آن حضرت ( شمه1فصل ) 

برترى آن حضرت در دانش بر تمامى امب پيغمبر )ص( رسيده )اخبارى اسب و از جمله خبرهائى كه در باره 

خبر داد مرا محمد بن جهفر تميمى نحوى )بسند خود( از  -1( 1كه ذيال از نظر خوانندگان محترم ميگيرد:( )

على بن ابى طالب دانشمندترين أمب من اسب، و در آنچيه پيس    ابن عباس كه گفب: رسول خدا )ص( فرمود

و خبر داد مرا محمد بين عمير جهيابى     -2( 1اختالف كنند داناتر از همه آنها در داورى كردن اسب. )از من 

)بسندش( از أبى سهيد خدرى كه گفب: شنيدم از رسول خدا )ص( كه ميفرمود: مين شيهر عليم و دانشيم، و     

و نييز )بسيند    -3 (2على در آن شهر اسب، پس هر كه علم )و دانش( خواهد بايد آن را از على فيرا گييرد. )  

ديگر( براى من روايب كرد از عبد اللَّه بن مسهود كه گفب: رسول خدا )ص( على عليه السّالم را فرا خواند، 

 و با او خلوت كرد، همين كه از نزد آن حضرت بيرون آمد، از او پرسيديم:

از هير درى از آن   )چه بتو آموخب؟ و( چه عهدى با تو كرد؟ فرمود: هزار در از دانش بمن آموخيب، كيه   

و خبر داد مرا محمد بن مظفر بزاز )بسيند خيود( از اصيب  بين نباتيه كيه        -4( 3هزار در بر من گشوده شد. )

گفب: هنگامى كه مردمان با على عليه السّالم در باره خالفب بيهب كردند، آن حضرت در حيالى كيه عماميه    

امه او را بر تن داشب بمسمد آمد و بر منبر بياال رفيب،   رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را بسر بسته بود، و ج

پس خداى را ستايش و ثنا كرد، و مردمان را پند و اندرز داد، سپس بمنبر تكيه زد و جايگير كه شد انگشتان 

درهم فرو برد و مشبك ساخته بر زير ناف نهاد و فرمود: اى گروه مردم از من بپرسيد پيش  دو دسب خود را

از دسب شما بروم، و( مرا نيابيد، از من بپرسيد زيرا دانش اولين و آخرين نزد مين اسيب، آگياه    از آنكه )من 

باشيد بخدا سوگند اگر )بر بالين خالفب تكيه زنم و( بستر حكومب برايم گسترده شيود مييان اهيل تيوراة )و     

با زبور آنها، و ميانه اهل قرآن يهود( با توراتشان، و ميان اهل انميل )و نصارى( با انميلشان، و ميان اهل زبور 

با قرآن داورى كنم، بدانسان كه هر كتابى از اين كتابها بسخن آيد و بگويد بار پروردگارا همانا على بداورى 

تو داورى كرد، بخدا سوگند من بقرآن و شرح و تفسير آن داناترم از هر كه ادعاى دانسيتن آن را ميكنيد، و   

ينه شما را بآنچه تا روز قياميب خواهيد شيد آگياه ميكيردم، سيپس )دوبياره        اگر يك آيه در قرآن نبود هر آ

فرمود:( از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد، سوگند بيآن كيه دانيه را )در دل زميين( شيكافب، و انسيان را       

هاى قرآن از من بپرسيد شما را آگاه سازم از هنگيام فيرود آميدنش، و از آنچيه      آفريد، اگر از يك بيك آيه

)آن آيه( در باره آن فرود آمده، و از ناسخ و منسوخ آن، و خاص و عامش، و محكم و متشابهش، و اينكه در 

مكه نازل شده يا در مدينه )از همه اينها( شما را آگاه كنم، بخيدا، هييچ گروهيى نيسيب كيه گميراه شيود ييا         

 شناسم. بآن گروه را مى رستگار گردد تا روز قيامب جز اينكه من پيشوا و جلودار آنها و خواننده
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و از اين قبيل اخبار )كه داللب بر فضيلب آن حضرت كند( بسيار اسب، و ذكر همه آنهيا كتياب را طيوالنى    

 كند.

   ( قسمتى دیگر از اخبار در این باره2فصل ) 

  و از جمله خبرهائى كه در فضل و برترى آن حضرت رسيده حديثى اسب كه محمد بن مظفير بيزاز   -1( 1) 

سند خود( از قيس بن ابى هارون براى من روايب كرد كه گفب: نزد أبو سهيد خدرى رفتم و باو گفتم: آيا )ب

تو در جن  بدر بودى؟ گفب: آرى )سپس( گفب: شنيدم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه در يكيى از  

رسول خدا زنان قريش در باره روزها كه فاطمه عليها السالم گريان بنزد آن حضرت آمده بود و ميگفب: اى 

اى فاطمه آيا خوشنود  تهيدستى و نادارى على مرا سرزنش كنند؟ پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بفاطمه فرمود:

نيستى كه من ترا بهمسرى كسى درآوردم كه اسالمش پيشتر از ديگران و دانشيش بيشيتر از همگنيان اسيب؟     

د و از ميان ايشيان پيدرت را برگزييد و او را پيغمبير قيرار داد،      براستى خداى تهالى بيهل زمين توجهى فرمو

دوباره بآنها توجهى فرمود، و از ايشان شوهرت را برگزيد و او را وصى قرار داد، و خداى تهالى بمن وحيى  

اى كييه بخيياطر ارجمنييد داشييتن و  فرمييود: كييه تييرا بنكيياح و همسييرى بييا او درآورم، اى فاطمييه آيييا ندانسييته

بود كه خدا بهمسرى بزرگترين بردباران، و دانشمندترين مردان، و پيشيتاز مسيلمانان، )كسيى    بزرگداشب تو 

كه پيش از ديگران اسالم اختيار كرد( درآورد؟ فاطمه عليها السالم )از اين سخنان( خندان و شكفته شد، پس 

شب فضيلب اسيب كيه بهييچ    رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باو فرمود: اى فاطمه براستى براى على ه

يك از پيشينيان و آيندگان مانند آنها داده نشده: او برادر من اسب در دنيا و آخرت و اين فضيلتى اسب كيه  

هيچ كس داراى آن نيسب، و تو كه بانوى زنان اهل بهشتى همسر او هستى، و دو نتيمه و زاده رحمب )يهنيى  

ند، و برادرش )جهفر بن ابى طالب( كسى اسب كيه بيا دو   حسن و حسين( كه فرزندزادگان منند فرزندان اوي

بال در بهشب آرايش شده و با فرشتگان بهر كما خواهد پرواز كند، و عليم )و دانيش( اوليين و آخيرين نيزد      

اوسب، و اوسب نخستين كسى كه بمن ايمان آورد، و اوسب آخرين كسى )كه هنگام مرگ( مرا ديدار كند، 

و نيز در كتاب محمد بين عبياس رازى دييدم )بسيند      -2( 1)  ده همه اوصياء.و اوسب وصى من و وارث برن

 خود( از ابن عباس حديث كند كه گفب:

( 1)  براى ما خاندان )خاندان بنى هاشم( هفب خصلب اسب كه هيچ ييك از آنهيا در مردميان ديگير نيسيب:     

س از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سيلّم و  ( بهترين اين امب پ2پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از ماسب. )

( حمزه )سيد الشهداء( كه اسد اللَّه و اسد رسيوله )يهنيى   3وصى او على بن ابى طالب عليه السّالم از ماسب. )

( جهفر بن ابى طالب كه دو بال در بهشب 4شير خدا و شير رسول او( اسب و آقاى شهيدان اسب از ما اسب. )
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( دو سبط اين امب و دو آقاى جوانيان  5ا آن دو بهر جا كه خواهد پرواز كند از ما اسب. )باو داده شده كه ب

( قيائم آل محميد صيلى اللَّيه علييه و آليه و سيلم كيه         6اهل بهشب حسن و حسين عليهما السّالم از ما هستند. )

شيان فرماييد:    اره( يارى شده يهنيى آنيان كيه خيدا در بي     7خداوند باو پيغمبرش را گرامى داشته از ما اسب. )

( از ما اسيب.  173 -172)سوره صافات آيه « شدگان، و همانا سپاه مايند پيروزان بدرستى كه ايشانند يارى»

و محمد بن ايمن از ابى حازم غالم ابن عباس حديث كند كه گفب: رسول خدا صلّى اللَّه علييه و آليه    -3( 2)

ر باره فضيلب و برترى( مخاصمه و پيكيار كننيد، و تيو بهفيب     و سلّم بهلى عليه السّالم فرمود: يا على با تو )د

( تيو نخسيتين   1خصلب )و فضيلب بر ديگران( پيروز شوى كه هيچ كيس داراى آن هفيب خصيلب نيسيب: )    

( در پيكار و جهاد )با دشمنان دين( از همگان بزرگتر )و برترى(. 2ايمان آورندگان هستى و با من در ايمان )

ستى بروزهاى خدا )شرح اين قسمب و برخى قسمتهاى ديگر آن در آخر حديث بيايد(. ( داناترين ايشان ه3)

( در بخيش  6از ديگرانيى. )  ( بمردمان مهربانتر5( در پيمان و عهد با خدا باوفاترين و پايدارترين آنهائى )4)

ونيد از هميه   ( و در سنمش )فضيلب( نزد خدا7كردن )بيب المال( بطور مساوات و برابر از ديگران بهترى. )

 برتر و بزرگترى.

يهنى ... ياد آوريشيان كين   « وَ ذَكِّرْهُمْ بِيَيَّامِ اللَّهِ»طبرسى )ره( در ممم  البيان در تفسير آيه شريفه:  -)شرح 

( چند وجه نقل كرده و هر يك از آنها را از يك يا جمهى از مفسيرين  5بروزهاى خدا ... )سوره ابراهيم آيه 

ه مقصود از روزهاى خدا پيش آمدهائى اسب كيه در آن روزهيا رخ داده ماننيد نيابود     ( اينك1روايب كند. )

شدن و غرق شدن و دچار بال و عياب شدن امتهاى گيشيته كيه ديگيران )از نافرميانى خيدا( بترسيند و پنيد        

( مقصيود از روزهياى خداونيد    2گيرند، يهنى روزهائى كه خداوند از مردمان گيشته انتقيام گرفتيه اسيب. )   

( مقصود از روزهاى خدا كردار او نسبب ببندگان اسب چه آن كردار نهمب دادن باشيد  3متهاى او اسب. )نه

بآنها يا انتقام از ايشان، و على بن ابراهيم قمى )ره( در تفسير اين آيه گويد: روزهاى خداوند سه روز اسيب:  

شييخ صيدوق )ره( در كتياب    روز آمدن حضرت قائم عليه السيالم، و روز ميرگ عميومى، و روز قياميب، و     

خصال و نيز در كتاب مهانى االخبار از امام باقر عليه السالم حديث كند كيه فرميود: روزهياى خيدا سيه روز      

اسب: روزى كه حضرت قائم عليه السّالم ظهور كند، و روز رجهب، و روز قيامب. اين بود روايات و كلمات 

آنچه در تفسير عليى بين ابيراهيم و كتياب خصيال و مهيانى        مفسرين در اين باره، و البته مهناى اين حديث با

تر و بيهن نزديكتر اسب از آنچه در تفسير ممم  البيان نقل فرميوده اسيب، و الهليم     االخبار وارد شده مناسب

 عند اللَّه.
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اشاره اسب باينكه ديگران در قسمب كيردن بييب   « و أقسمهم بالسويه»و در آن قسمب از حديث كه فرمود: 

ميان مردم تفاوت را منظور كنند و ميان پير و جوان و خرد و كالن، و بيگانگان و نزديكان و مستمندان  المال

و ثروتمندان، و گمنامان و اشراف و اعيان را فرق گيارند چنانچه از كردار ابو بكر و عمر و عثمان كه پييش  

يكسان بخش ميكرد و همين عيدالب   از آن حضرت بودند مشهور شد، ولى على عليه السّالم بدون تفاوت بهمه

گيرى گروهى از دنييا پرسيتان گردييد، و شيواهد تياريخى       شكنى طلحه و زبير و كناره او بود كه باعث بيهب

آنچه گفته شد بر اهل اطالع پوشيده نيسب و نقل آنها مناسب با وض  ترجميه و شيرح ميا نيسيب، و سيخن را      

 بدرازا كشيد(.

ن مهنى اسب نزد شيهه و سنى مشهورتر از آنسب كه نيازى بدرازا كيردن سيخن و   و مانند اين اخبار و آنچه بآ

و اگر نبود در برترى آن حضرت جز حديث طائر )داستان مرغ بريان شده كه شرح  -4( 1شرح كالم باشد. )

ن نيياز ميكيرد، كيه در آ    آن بيايد( كه روايتش مشهور و زبانزد همگان اسب )براى ما( كافى بود، و ما را بيى 

پيغمبر )ص( فرمود: بار خدايا محبوبترين آفريدگانب را نزد خود پيش من آر تا بيا مين از ايين ميرغ       حديث

)بريان شده( بخورد، و امير المؤمنين عليه السّالم آمد، زيرا )از اين حديث( روشين شيود كيه او محبيوبترين     

قيرب او بخيدا بييش از ديگيران، و      آفريدگان نزد خدا بود، و بزرگترين آنيان بيود از نظير پياداش، و مقيام     

 كردارش براى خدا برتر از همگان بود.

محدث بحرانى )ره( در كتاب غاية المرام در ضمن سى و شش حديث از طرييق اهيل سينب، و هشيب      -شرح

حديث از طريق محدثين شيهه داستان مرغ بريان شده را با اختالفى كيه در كيفييب نقيل آنهيا اسيب حيديث       

اينسب كه انس بن مالك خدمتكار رسول خدا )ص( حديث كند كيه روزى ميرغ برييان    كرده، و ملخص آن 

 اى بهنوان هديه نزد پيغمبر )ص( آوردند، پس آن حضرت دسب بسوى آسمان بلند كرد و عرضكرد: كرده

ب و )نيز اگر نبود جز( حديث جابر بن عبد اللَّه انصارى )در باره فضييل  -5( 1بار خدايا ... تا بآخر حديث. )

على عليه السّالم ما را كافى بود، و آن حديث چنين اسب( كه جيابر در بياره اميير الميؤمنين علييه السّيالم از       

رسول خدا )ص( پرسيد؟ فرمود: او بهترين بشر اسب و كسى جز كافر در اين باره شك و شبهه نكند، و اين 

كننيدگان احادييث مهيروف اسيب      لحديث را جابر بسندهائى كه آنها را برسول خدا )ص( رسانده و پيش نق

روايب كرده و دليلهائى كه داللب كند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم پس از رسيول خيدا )ص( برتيرين    

مردمان اسب )بسيار اسب( و همديگر را تقويب كنند، و اگر ما بخواهيم تمامى آنها را در اينما بياوريم باييد  

 ، و همين مقدار كه در اين باره بيان شد ما را كفايب كند.در كتاب جداگانه بدان اختصاص دهيم
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   ( اخبار وارده در اینكه دوستى على نشانه ایمان و دشمنیش نشانه نفاق است3فصل )

و از آن جمله خبرهائى اسب كه رسيده در باره اينكه دوستى على عليه السّالم نشانه ايميان و دشيمنيش نشيانه    

 نفاق اسب.

السّالم  -عمر جهابى )بسند خود( براى من حديث كرد از زر بن حبيش كه گفب: علي عليهمحمد بن  -1( 2) 

را ديدم كه باالى منبر ميفرمود: سوگند بآن كه دانه را )در دل زمين( شكافب و انسان را آفرييد ايين عهيدى    

شمنب ندارد اسب كه پيغمبر )ص( با من فرموده: )كه بمن گفب: اى على( دوسب ندارد تو را جز مؤمن و د

محمّد بن عمران مرزبانى )بسندش( از حارث همدانى براى مين حيديث كيرد كيه گفيب:       -2( 1جز منافق. )

روزى على عليه السّالم را ديدم كه بر منبر باال رفب پس حمد و ثناى خداى را بماى آورد سپس فرمود: ايين  

دوسب نمييدارد جيز ميؤمن و دشيمنم      تقديرى بود كه خداى تهالى بر زبان پيغمبر )ص( جارى كرد، كه مرا

ندارد جز شخص منافق، و هر كه افترا )بر خدا و رسول( بندد )و بدروغ چيزى را بآنها نسبب دهيد( زيانكيار   

 ( همين فصل اسب(.1)اين حديث مانند حديث ) -3( 2اسب. )

   ( در اینكه رستگاران على و شیعیان او هستند4فصل )  

ثهائى اسب كه آميده در اينكيه عليى علييه السّيالم و شييهيانش رسيتگاران        و از جمله فضائل آن حضرت حدي

محمد بن عمران مرزبانى )بسند خود( از جابر بن يزييد از اميام بياقر علييه السّيالم بيراى مين         -1( 1)  هستند:

حديث كرد كه آن حضرت عليه الساّلم فرمود: از ام سلمة همسير پيغمبير )ص( راجي  بهليى بين ابيى طاليب        

 د؟پرسيدن

و  -2( 2ام سلمة گفب: شنيدم از رسول خدا )ص( كه ميفرمود: همانا عليى و شييهيانش رسيتگاران هسيتند. )    

رسيول خيدا    بسند ديگر از اصب  بن نباتة برايم حديث كرد و او، از على عليه السّالم حديث كند كه فرميود: 

نرسد كسى جز من و شيهيانم، و )ص( فرموده: همانا براى خداى تهالى درختى اسب از ياقوت سرخ كه بدان 

و بسند ديگر برايم حديث كرد از انس بن مالك كه گفب: رسول خدا  -3( 3مردم ديگر از آن بهره ندارند. )

)ص( فرمود: وارد بهشب ميشوند از امب من هفتاد هزار نفر كه نه حسابى براى آنانسب و نه عيابى، سپس رو 

و بسيند ديگير بيراى مين      -4( 4هيان تو هستند و تو پيشواى ايشيانى. ) بهلى عليه السّالم كرده فرمود: آنها شي

حديث كرد از زيد بن على بن الحسين عليهما السّالم از پدرش از جدش على عليهم السّالم كه فرمود: از حسد 

 مردم )و رش  آنان( نسبب بخودم برسول خدا )ص( شكايب كردم؟

 كه وارد بهشيب ميشيوند: مينم و تيو و حسين و حسيين، و       حضرت فرمود: اى على، همانا نخستين چهار نفرى

 فرزندان ما پشب سر ما هستند، و دوستان ما پشب سر آنهايند، و شيهيان ما در سمب راسب و چپ ما هستند.
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    زادگى است ( در اینكه دوستى و والیت آن حضرت نشانه حالل5فصل )

كه آمده در اينكه واليب و دوسيتى عليى علييه     ( و از جمله فضائل آن حضرت عليه السّالم اخبارى اسب1) 

 زادگى و دشمنيش نشانه حرامزادگى اسب. السّالم نشانه حالل

مظفر بن محمد بلخى )بسند خود( براى من حديث كرد از امام صادق از پدرش عليهما السّالم از جابر بين   -1

آييا تيو را    الب عليه السّالم ميفرمود:عبد اللَّه انصارى كه گفب: شنيدم از رسول خدا )ص( كه بهلى بن ابى ط

ام ده!  خوشنود و شادمان نكنم؟ آيا عطايب نكنم؟ آيا مژده بتو ندهم؟ عرضكرد: چرا اى رسيول خيدا! ميژده   

فرمود: همانا من و تو از يك طينب آفريده شديم، پس مقدارى از آن طينب زياد آمد و خيداى تهيالى از آن   

روز رستاخيز شود مردمان را بنام مادرانشان بخوانند، جيز شييهيان ميا كيه     زيادى شيهيان ما را آفريد، و چون 

و  -2( 2زادگى و( پاكى و پاكيزگى زاد و بوم آنها اسب. ) آنها را بنام پدرانشان بخوانند و اين بخاطر )حالل

نيز مظفر بن محمد بلخى )بسند ديگر( برايم حديث كرد از ابن عباس كه گفيب: رسيول خيدا )ص( فرميود:     

پاكيزگى والدت آنها  چون روز رستاخيز شود همه مردمان را بنام مادرانشان بخوانند، جز شيهيان ما كه بخاطر

 بنام پدرانشان خوانده شوند.

مقصود از مردمان در اين دو حديث، بقرينه حديثهاى ديگرى كه در اين باره رسيده و از جمله آنها  -توضيح

د كه عداوت و دشمنى على عليه السّيالم را در دل دارنيد نيه هميه     حديث سوم همين فصل اسب، آنهائى هستن

)براى هر امب و هر ملتى ازدواجى اسيب( و  « ان لكل قوم نكاحا»اند:  مردم، زيرا مطابق رواياتى كه فرموده

)بيراى هير امتيى    « ان لكل امة نكاحيا تحتميزون بيه مين الزنيا     »در حديثى كه در كافى اسب باين لفظ اسب: 

ب كه بوسيله آن از زنا جلوگيرى كنند( مطابق اين رواييات ازدواآ، و زناشيوئى هير ملتيى بهير      ازدواجى اس

ميهبى كه باشند چنانچه بر ميزان قانون آنيان باشيد صيحيح اسيب و از نظير اسيالم حيالل زاده هسيتند، پيس          

بيود.   باصطالح عموم اين دو حديث، با آن روايات تخصيص ميخورد، و مقصود دشمنان آن حضرت خواهند

جهفر بن محمد قمى )بسند خود( از جابر بن عبد اللَّه انصارى برايم حيديث كيرد كيه گفيب: مين بيا        -3( 1)

گروهى از قبيله انصار بحضور رسول خدا )ص( شرفياب بوديم، پس آن حضرت )ص( بما فرمود: اى گروه 

لى را دوسب داشيب بدانييد   انصار فرزندان خود را بدوستى على بن ابى طالب آزمايش كنيد، پس هر كدام ع

 كه فرزند شما اسب )و حالل زاده اسب( و هر كدام كه او را دشمن داشب بدانيد او از زنا اسب.

   ( نامیدن رسول خدا صلى اهلل علیه و آله او را به امیر المؤمنین6فصل )

آن حضيرت را   و از جمله فضائل آن حضرت عليه السّالم: اخبارى اسب كه در باره ناميدن رسول خيدا )ص( 

 در زمان زندگيش بيمير المؤمنين رسيده اسب.
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رسول  مظفر بن محمد بلخى )بسند خود( از انس بن مالك براى من حديث كرده گفب: من خدمتكار -1( 2) 

خدا )ص( بودم، و شبى كه نوبب ام حبيبه دختر ابو سفيان بود )و بنا بود آن حضرت )ص( نزد ام حبيبه كه 

د بسر برد( براى آن حضرت آب وضوئى آوردم، پس بمن فرمود اى انس هم اكنون از يكى از همسرانش بو

اين در بر تو درآيد )و وارد شود( أمير المؤمنين و بهترين اوصيياء، كسيى كيه در اسيالم بير ديگيران پيشيى        

يا ايين  بيار خيدا   گرفته و دانشش از همه فزونتر، و بردباريش بر ديگران بچربد، انس گويد: من با خود گفتم:

كس را )كه رسول خدا )ص( توصيف كرد( از قوم و قبيله من قرار ده )و خالصه آرزو داشيتم كيه يكيى از    

فاميل من از در درآيد( گويد: طولى نكشيد كه على بن ابى طالب عليه السّالم وارد شد رسول خدا )ص( نييز  

)ص( آب وضو را )كه در مشيتش   سرگرم وضوء گرفتن بود، همين كه على عليه السّالم وارد شد رسول خدا

بود( بروى على عليه السّالم پاشيد بطورى كه چشمان او پر از آب شد، على عليه السّالم )گمان كرد كيه ايين   

كردار از روى اعتراض و عيب گرفتن بر او اسب، و كارى از او سر زده يا پيش آمد ديگرى شده كه انگيزه 

 ضكرد: اى رسول خدا آيا در من تازه رخ داده؟و سبب اين كردار گرديده، از اين رو( عر

پيغمبر )ص( فرمود: جز خوبى چيز تازه در تو رخ نداده، تو از منى و من از تو، قرض مرا ادا كنى، و بههيد  

و پيمان من وفا كنى، و تو مرا غسل دهى و در گورم نهى، و )احكام الهى را( بگوش مردم رسانى، و )فرامين 

ى آنيان آشيكار نميائى، عليى عرضيكرد: اى رسيول خيدا مگير خيودت تبليي  احكيام            دين را( پس از من برا

اى كه من برسانم؟( فرمود: چرا و ليكن تو براى آنان بيان كنيى آنچيه را    اى؟ )و بگوش مردم نرسانده نكرده

ن و نيز مظفر بن محمد )بسند ديگر( برايم حديث كرد از ابي  -2( 1اش اختالف كنند. ) كه پس از من در باره

رضى اللَّه عنها )همسرش( فرمود: )آنچه ميگيويم( بشينو و بير آن گيواه       عباس كه رسول خدا )ص( بام سلمه

و نيز از مهاوية بن ثهلبة حديث كرد كه گفب: بابى  -3( 1باش: اين على امير مؤمنان و آقاى اوصياء اسب. )

ام، گفتيه شيد: بكيه     وصيب كيرده  ذر غفارى رضى اللَّه عنه )هنگام مرگش( گفته شد: كه وصيب كن! گفب:

اى؟ گفب: بيمير مؤمنان گفته شد: )يهنى( بهثمان؟ گفب: نه، بآن كه بحقيقب أمير مؤمنان اسب  وصيب كرده

)يهنى( على بن ابى طالب عليه السّالم همانا او قوام و پايه نظام زمين، و تربيب دهنده اين امب اسيب، اگير او   

و حيديث برييدة بين خضييب      -4( 2ر او اسب دگرگون خواهيد يافيب. ) را از دسب دهيد زمين را و آنچه ب

اسلمى ميان دانشمندان مشهور و مهروف اسب بسندهائى كه شرح آن سخن را بدرازا كشيد كيه گفيب: همانيا     

رسول خدا )ص( بمن )و گروهى ديگر كه رويهم رفته هفب نفر بوديم، و من( هفتمين نفر از آن هفيب نفير   

ها ابو بكر و عمر و طلحه و زبيير بودنيد، دسيتور داد و فرميود: بهليى سيالم كنييد بهنيوان         بودم، و در ميان آن

فرمانروائى و امارت مؤمنين، )يهنى باو بگوئيد: سالم بر تو اى أمير مؤمنان( پس ما بهمان نحو )كيه فرميوده   
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دگى ميكيرد. )يهنيى   بود( بر او سالم كرديم و )اين در زمانى بود كه( رسول خدا )ص( در ميان ما بود و زني 

 گرديد(.« امير المؤمنين»على عليه السّالم در زمان زندگى پيغمبر ملقب باين لقب يهنى 

 و مانند اين اخبار بسيار اسب كه ذكر آنها كتاب را طوالنى كند و اللَّه الموفق.

   اى از فضائل و مناقب آن حضرت ( شمه7فصل )  

بر   شهرتى كه دارد و تواتر نقل بآنها و اجماع علماء و دانشمندان( و اما منقبتهاى آن حضرت كه بواسطه 3) 

نياز از آوردن سندهاى آن اسب، پس آنها بسيار اسب كه شرح آنها باعث طوالنى شدن كتاب  صحب آن، و بى

نياز كند ان شاء اللَّيه تهيالى، و هيدف ميا از نوشيتن ايين        گردد، و نقل شمه از آن ما را از ذكر تمامى آنها بى

( از آن جمله اسب: كه پيغمبير )ص( در آغياز كيار دعيوت مردميان بسيوى       1كتاب نيز بيش از اين نيسب. )

اسالم، نزديكان فاميل و تيره خود را گرد آورد، و اسالم را بر ايشان عرضه داشيب )و پيشينهاد پيييرش ايين     

مداد كرد، و در برابير پيييرش   دين را بآنان فرمود( و از آنها در برابر دشمنان و كافران يارى خواسب و است

اسالم و ياريش براى آنها در بزرگى و بلندى در دنيا، و پاداش بهشب را در آخرت، بههده گرفيب و ضيمانب   

فرمود، پس هيچ يك از آنها جز أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم پاسخش نداد )و تنها او بود كيه  

ن رسول خدا منصب برادرى و وزارت خودش، و وصى و وارث بيودن  پيشنهاد او را پييرفب( و با اين جريا

و جانشينى خويشتن را باو ارزانى فرمود، و بهشب را نيز بر او واجب كرد، و تفصيل اين جرييان در داسيتان   

يوم الدار بود كه تاريخ نويسان اجماع بر درستى و صحب آن دارند )و شرح قصه بدين قرار بود( كيه در آن  

دا )ص( فرزندان عبد المطلب را در خانه ابيو طاليب گيرد آورد، و آنهيا در آن روز بنيا بگفتيه       روز رسول خ

راويان چهل نفر مرد بيك نفر كم و زياد بودند، و دستور فرمود كه براى آنيان خيوراكى تهييه شيود )و آن     

ك نفير از  خوراك عبارت بود( از يك ران گوسفند و ده سير گندم، و سه كيلو شير، در صورتى كه هير يي  

آنان بخوردن يك گوسفند بره، و هشب من آشاميدنى )مانند شير و دوغ و مانند آنها( در يك وعده شيناخته  

شده بودند، و آن حضرت با اين كار، يهنى با فراهم ساختن خوراك كم، و نوشيدنى اندك براى همه آنها، و 

نميكيرد، ميخواسيب نشيانه )پيغمبيرى و      سيرشدنشان با اين اندك چيزى كه يكنفر آنها را بطور مهميول سيير  

نبوت خود را( براى آنها آشكار نمايد، سپس دستور داد كه آن خوراك را پيش آنها آوردند، همه آنها از آن 

( و آن خوراكى و نوشييدنى هيم بمياى مانيد بطيورى كيه گوييا دسيب بيآن          1خوردند تا سير شدند: )  اندك

ورد، و نشانه پيغمبرى و گواه راستگوئى خيود را بيا برهيان الهيى     نخورده، و بدان وسيله آنان را بشگفب درآ

بآنان آشكار نمود، و پس از آنكه از خوراك و نوشيدنى سير و سيراب گشتند بآنها فرمود: اى فرزندان عبيد  

المطلب همانا خداى تهالى مرا بسوى همه مردمان برانگيخته، و بيويژه بمانيب شيما فرسيتاده )و در ايين بياره       
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( 114)سوره شيهراء آييه   « و بترسان خويشاوندان نزديك خويش را»جداگانه داده( و فرموده اسب: دستور 

اكنون من شما را بدو كالم كه سبك اسب گفتن آن بر زبان و سينگين اسيب در تيرازوى اعميال ميخيوانم، و      

)روز قيامب( نيز  بسبب آن دو فرمانرواى بر عرب و عمم خواهيد شد، و همه امتها فرمانبردار شما گردند، و

بوسيله آن ببهشب وارد شويد، و از آتش دوزخ رهائى يابييد، )و آن دو كيالم( گيواهى دادن بيگيانگى خيدا      

اسب، و اينكه من فرستاده او هستم، پس هر كس از شما مرا در اين باره اجابيب كنيد )و پاسيخ دهيد( و ميرا      

ث من و جانشين پس از من خواهد بود؟ پس هييچ  بدان يارى كند و بپا خيزد، او برادر و وصى و وزير و وار

يك پاسخ آن حضرت را ندادند، امير المؤمنين عليه السّالم فرمايد: من از ميان آنها برخاستم در صيورتى كيه   

در آن زمان كوچكترين آنها از نظر سال من بودم، و ساق پايم از همه آنها نيازكتر و چشيمم از تميامى ايشيان     

كردم: اى رسول خدا من در اين كار شما را يارى كنم؟ فرمود: بنشين و دوباره هميان  ناتوانتر بود، پس عرض

سخن را براى آنها بيان داشب و آنها خاموش نشسته بودند و سخنى نگفتند، مين بياز برخاسيتم و ماننيد گفتيار      

هيچ يك از  نخستين سخن گفتم، فرمود: بنشين، و براى سومين بار سخن خويش را براى آنها تكرار فرمود، و

آنها دهان نگشود و حرفى بر زبان جارى نساخب، من برخاستم و عرضكردم: اى رسول خدا من در ايين كيار   

وارث و جانشينم پس از من خواهى بود، پس  شما را يارى كنم، فرمود: بنشين كه تو برادر و وصى و وزير و

يگفتنيد: اى ابيو طاليب اگير بيدين پسير       گى( به ابى طالب م آن گروه برخاستند و )از روى ريشخند و مسخره

 برادرت درآئى براى تو فرخنده و ميمون اسب چون كه پسرت را فرمانرواى تو كرد.

   شود اى كه از فصل قبل گرفته مى ( نتیجه8فصل )

و آنچه )در فصل باال( گفته شده منقبتى بس بزرگ اسب كه امير مؤمنان علييه السّيالم بيدان مخصيوص     ( 1) 

يك از آنان كه در آغاز كار با پيغمبر )ص( بمدينه همرت كردند )تا برسد( بانصار مدينه و نه گرديد و هيچ 

هيچ مسلمانى انباز و شريك على عليه السّالم در اين منقبب نبود، و نه ديگرى مانند اين فضيلب را يا نزديك 

ميرساند كه پيغمبر )ص( بهمراهيى و   بآن را دارا اسب )كه در برابر على عليه السّالم بدان ببالد( و اين داستان

كمك على عليه السّالم بود كه توانسب رسالب خويش را بمردم ابالغ كند و دعوت خود را آشكار نماييد، و  

مردمان را باسالم بخواند، و اگر او نبود دين پا بر جا نميشد و شريهب مستقر نميگشب، و دعوت رسول خيدا  

الم ياور اسالم و وزير پيامبر گرامى خدا بود كه مردم را باو خواند و آشكار نميشد، پس آن حضرت عليه السّ

بوسيله پيمان يارى او بود كه رسول خدا )ص( نبوت خويش را بپايان برد، و اين فضييلتى اسيب كيه كوههيا     

 تراز آن نشوند. تاب برابرى آن را ندارند، و تمامى فضائل هم
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   ( داستان لیلة المبیت9فصل ) 

جمله فضائل آن حضرت عليه السّالم اينسب: كه هنگامى كه پيغمبر )ص( بواسطه انممنى كه از  و از -1( 2) 

قريش براى كشتن آن حضرت فراهم شد )و از هير قبيليه كيه در مكيه بيود يكيتن را بيراى انميام ايين كيار           

توانسيب   كه همگان بطور دستممهى خونش را بريزند( ميمور شد از مكه بمدينه همرت كند و نمى برگزيدند

خبرى آنان خيارآ گيردد، تيا از شير آنهيا       در برابر آنها آشكارا از مكه بيرون رود، و خواسب در پنهانى و بى

آسوده ماند )تنها( بيمير المؤمنين گزارش كار خود را داد )و جز او كسى را آگاه نكرد( و او را وادار بدفاع 

بخوابد، بدانسان كه ندانند در بستر خوابيده و گميان   از خويشتن كرد، باين گونه كه )دستور داد( در بستر او

كنند خود پيغمبر )ص( اسب و مانند هر شب در جاى خود آرميده، پس أميير الميؤمنين علييه السّيالم در آن     

شب جان خيود را بيراى خيداى تهيالى در كيف نهياد، و آن را در راه پييروى او بفروخيب، و در راه پييامبر          

ين بخاطر آن بود كه آن حضيرت بيدين وسييله از شير دشيمنان رهيائى يابيد، و        گراميش از جان گيشب، و ا

وجود شريفش از نقشه شوم كافران سالم بماند، و بهدف اساسى كه دعوت مردمان بخدا، و بر پا داشيتن ديين   

و آشكار ساختن آئين بود برسد، پس على عليه السّالم بماى رسول خدا )ص( در بستر خوابيد، و براى اينكيه  

و را نشناسند با جامه خود را پيچد، )بدانسان كه اگر كسى او را ميديد گمان نميكرد جز پيغمبر )ص( باشد( ا

پس )از انمام آنچه گفته شد( آنها كه براى كشتن رسول خدا )ص( انممن كرده بودند و همگى مسلح بودنيد  

احاطه كردنيد( و چشيم بيراه سيپيده دم     وار او را  سر رسيدند، و گرداگرد على عليه السّالم پره زدند )و حلقه

دقيقه شمارى ميكردند تا هوا روشن شود، و آشكارا او را بكشند، تا خونش هيدر رود و پايميال گيردد زييرا     

چون بنى هاشم كشندگان او را بنگرند، و از هر قبيله و فاميلى كه در مكه بودند يكتن را در مييان كشيندگان   

ون او بدانند، نتوانند كشندگان را بدان جرم بكشند، چيون بخياطر كشيته    ببينند و همه را شريك در ريختن خ

اى كيه كشييده بودنيد( تنهيا      شدن يكتن نتوانند با همه قبائل بستيزه و نبرد درآيند، و )بيا ايين نقشيه زيركانيه    

فداكارى على عليه السّالم بود كه سبب رهائى يافتن )ص( از دسب آنان گرديد، و جليوگير از ريختيه شيدن    

خون آن حضرت شد، و در نتيمه توانسب دستور پروردگار خويشتن را انمام دهد، )و مردم را بخداى يگانيه  

نميكيرد، كيار تبليي  )و رسياندن      ( و اگر امير المؤمنين عليه السّالم نبود و آن فيداكارى را 1راهنمائى كند( )

داد و دشيمنان و رشي  بيران آن    احكام( رسول خدا )ص( بپايان نميرسيد، و عمرش كفاف انميام آن را نميي  

آنكيه از   حضرت بر او چيره و پيروز ميشدند، )از اين رو على عليه السّيالم در بسيتر خوابييد، و آنهيا نييز بيى      

جريان آگاه باشند و گمان ببرند كه او على عليه السّالم اسب، در اطراف او چشم براه سيپيده و روشينى هيوا    

ور شيد، آنهيا كيه     يورش بردند، على عليه السّالم برخاسته بآنها حمله بودند( چون صبح شد و ناگهان بسوى او
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)باور نداشتند آن مرد خفته على باشد، همين كه( او را ديدند پراكنده شده و بازگشتند، و انديشه شومشان در 

باره رسول خدا )ص( نقش بر آب شد، و رشته تدبيرشان يكسره از هم گسيخب و آرزوهائى كه بيدنبال ايين   

ار در سر پرورانده بودند جملگى بر بياد رفيب و بيا آن پييش بينيى كيه پيغمبير اكيرم )ص( فرميود: و آن          ك

فداكارى كه على عليه الساّلم كرد نظم و ترتيب ايمان بير جياى مانيد، و بينيى شييطان بخياك مالييده شيد، و         

نظيير، و   ليه منقبتيى اسيب بيى   دشمنان دين و آئين سرافكنده گشتند، و اين براى أمير المؤمنين صلوات اللَّه ع

 كسى در اين باره همباز و در اين فضيلب انباز او نگشب، و مانند او در اين راه كسى از جان نگيشب.

و از »و خداى سبحان در باره اين جريان، و از خود گيشتگى امير مؤمنان، اين آيه از قرآن را فرو فرسيتاد:  

)سوره بقره « خوشنودى خدا، و خدا اسب مهربان ببندگان مردم كسى اسب كه ميفروشد جان خود را در پى

 (.207آيه 

 46  ( قسمتى دیگر از اخبار در این باره2فصل ) 

 ( گذاردن رسول خدا امانتهاى قریش را نزد على  10فصل )

دار، و وديهه نگهدار قريش بيود، و   ( و از جمله فضائل آن حضرت اين اسب: كه رسول خدا )ص( امانب1) 

ناگهيان   وال خود را نزد او ميگياردند، و چون ناچار شد )بواسطه جريانى كه در فصل پيشين گيشب(آنان ام

از مكه بمدينه رود، در ميان فاميل و نزديكان خويش جز على عليه السّالم كسى را نيافب كه امانتهاى قيريش  

مياى نهياد كيه آنهيا را بصياحبانش      را باو بسپارد از ايين رو )آن امانتهيا را نيزد او گييارد، و( او را در مكيه ب     

برگرداند و وامهائى كه از مردم مكه گرفته بود بپيردازد، و دختيران و زنيان خيانواده و همسيرانش را گيرد       

آورده آنها را بمدينه ببرد، و ديده نشد كه كسى را جز او باين كار در جياى خيود بگميارد، تنهيا عليى علييه       

ش اعتماد كرد، و بشهامب و شماعتش تكييه كيرد، و دفياع از زنيان و     داري السّالم بود كه پيغمبر )ص( بامانب

نزديكانش را به نيروى او واگيار نمود، و براستى و درستى او از جهب خانيدان و همسيرانش آسيوده خياطر     

گشب، و آنچه از پارسائى و خود نگهدارى او ميدانسب دل مباركش را بر اداى امانيب او آرام داشيب، عليى    

نيز پس از اينكه اين ميموريب خطير بدوشش نهياده شيد ببهتيرين وجهيى آن را انميام داد، و هير        عليه السّالم

گيان آن  امانتى را بصاحبش پرداخب، و هر صاحب حقى را بحق خود رسانيد، و دختران پيغمبر )ص( و پرده

د، و در همه جا )در حضرت را گرد آورده آنها را بسوى مدينه حركب داد، و خود پياده همراه آنان براه افتا

طول راه( با آن راه دور و دراز از دشمنان آنها را نگهبانى كرد، و براى نگهدارى آنها از شير دشيمن از خيود    

نويسند: كه چون على عليه السّيالم زنيان را از مكيه بييرون بيرد، و       گيشتگى )عميبى( نشان داد )مورّخين مى

ويان را بدنبال على علييه السّيالم روان كردنيد كيه او را از     قريش از اين جريان آگاه شدند هفب تن از جنگم
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رفتن و بردن زنها جلوگيرى كنند و آنها را بمكه بازگرداننيد، و آنهيا در منزليى بنيام ضيمنان بيدان كياروان        

رسيدند و بهلى عليه السّالم دستور بازگشب بمكه را دادند، و چون ديدند او اعتنيائى بگفتيه آنهيا نكيرد خيود      

سابقه كيرد و ييك تنيه     ور شدند كه آنها را بازگردانند، در اينما على عليه السّالم رشادت بى ان حملهبسوى زن

شروع به نبرد با آنها نمود، و با تردستى و چابكى مخصوصى كه در جنگها ويژه آن حضرت بود آنان را تيار  

نظيير زنيان را از دسيب     شماعب بيى و مار كرد، و برخى را بخاك افكنده و ديگران رو بفرار نهادند، و با اين 

دشمنان رهانيد( و همه جا با آنها در راه مدارا كرد، تا آنها را بمدينه رسانيد، در صورتى كه ببهترين وجهى از 

آنها نگهدارى و نگهبانى فرمود و با خيرانديشى و نيكرفتيارى خيود رنيج سيفر را از آنيان بركنيار داشيب، و        

ى عليه السّالم وارد مدينه شد او را در خانه خويشتن جاى داد، و در جايگياه  پيغمبر گرامى نيز هنگامى كه عل

پردگيان خويش آميزشش داد، و از آنان جدايش نساخب، و رازهاى درونى  خود فرود آورد، و با فرزندان و

سييدن  ( و اين خود منقبتى اسب جداگانه كه على علييه السّيالم در ر  1و اسرار كارش را از او پنهان نداشب. )

بآن در ميان همه خاندان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و يارانش يگانه بود، و كسى در اين باره با او انباز 

نشد، و نه ديگران مانند آن را دارا شدند، تا چه رسد بآن همه فضيائل روشينى كيه جليوتر گيشيب و دلهياى       

 خردمندان را شيفته و فريفته كرده اسب.

 ان كردن على ع تباهكارى خالد بن ولید رابه دستور رسول خدا  ( جبر11فصل )

كاريهاى ديگران كه  ( و از جمله فضائل آن حضرت اين بود كه خداى تهالى او را براى جبران كرده تباه2) 

بر خالف دستور پيغمبر )ص( انميام داده بودنيد انتخياب فرميود، و او را بيراى سير و صيورت در برابير آن         

رانگيخب، و بوسيله او اسباب آشيتى را فيراهم كيرد، و بدسيب توانيا و هميب واالى او، و خيير        تباهكاريها ب

بينى آن حضرت رشته كار مسلمانان را محكم و استوار ساخب )و از گسستن آن كه در نتيمه  انديشى و عاقبب

ستون ديين را  توزى ديگران پديدار گشته بود جلوگيرى فرمود( و با خردمندى آن بزرگوار  كمروى و كينه

بنى »پا بر جا نمود، و جريان )اين داستان، از اين قرار بود( كه رسول خدا )ص( خالد بن وليد را بسوى قبيله 

فرستاد كه ايشان را باسالم بخواند، و او را نفرستاده بود كه با آن بمنگد، ولى خالد بر خالف دستور « جييمة

فيب، و بيا آئيين او عنيادورزى كيرد، و بيا آنهيا جنگييد، و         آن حضرت رفتار كرد، و پيمان او را نادييده گر 

گروهى از آنها كشب، در صورتى كه آنها مسلمان بودنيد، و بيا اينكيه ايميان داشيتند ايميان آنيان را نادييده         

و دشمنان دين بيا آنيان رفتيار كيرد،       انگاشب، و بشيوه مردمان جاهليب و دور از اسالم، و راه و رسم كافران

تار او اسالم را ننگين ساخب، و گروهيى از آن مردميانى را كيه پيغمبير )ص( آنهيا را بايميان       ( و همين رف1)

دعوت فرموده بود گريزان كرد، و نزديك بود باين كردار ناهنمار شالوده اسالم از هيم پاشييده شيود، پيس     
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سييختن رشيته   رسول خدا )ص( براى جبران اين رفتار ناپسند، و اصالح ايين كيردار نابميا، و جليوگيرى از گ    

شريهب و دفاع از حريم مقدّس دين بيمير المؤمنين عليه السّالم پناهنده گشب، و بيراى دلميوئى آن قبيليه، و    

دور ساختن كينه و خشمشان و نگهدارى از ايمانشان على عليه السّالم را بسوى آنان گسيل داشب، و باو دستور 

گان آنها را خشنود سيازد، عليى علييه السّيالم بيا روى بياز       داد كه خونبهاى كشتگان آنها را بپردازد، و بازماند

فرمان آن حضرت را پييرفب و )بنزد آنان رفب، و( با اموال زيادى كه در اختيار داشب زياده بير خونبهياى   

كشتگان آنها بايشان بخشش كرد، و بآنها فرمود: خونبهاى كشتگان شما را پرداختم، و زياده بير آن نييز بشيما    

ه بازماندگان آنها برسانيد تا بدين وسيله خداى تهالى را از پيامبرش خوشنود سيازيد، و شيما نييز    دادم كه بهم

بدان زيادى از رسول خدا )ص( خوشنود شويد، و از آن سو خود پيغمبر )ص( نيز در مدينيه بييزاريش را از   

يهنيى( بييزارى و تنفير     كردار خالد نسبب بآنها آشكارا فرمود و بگوش آن قبيله رسيانيد، و )ايين دو جرييان   

جستن رسول خدا )ص( از كردار زشب خالد، و ديگر دلموئى امير المؤمنين عليه السّالم از آنان در برابر آن 

هاى فساد كنده شود، و جز على عليه  رفتار، دسب بهم داد و سبب شد كه كار بسازش و نيكى انمامد، و ريشه

ود، و در انميام آن كمير هميب ببنيدد، و رسيول خيدا )ص( نييز        دار ش السّالم كسى نبود كه اين كار را عهده

و اين خود  راضى نشد اين كار را بديگرى واگيار نمايد )چون ميدانسب ديگران از عهده انمام آن برنيايند(.

منقبتى اسب جداگانه براى آن حضرت كه بر همه فضيلتهائى كه براى ديگران برشمرند چه حق باشيد و چيه   

 ، و كسى در اين فضيلب با او شركب نمسب، و مانند آن نتوانند آورد.باطل برترى دارد

( داستان فتح مكه و گرفتن على ع نامه حاطب بن ابى بلتعة را از آن زنى مـه مـأمور   12فصل )

  رساندن آن به قریش مكه بود

تهيالى   ( و از جمله فضائل آن حضرت اين بود: كه چون پيغمبر )ص( آهن  فتح مكه فرميود، از خيداى  1) 

خواسب كه جريان كار او را )از حركب و تمهيز لشكر و ديگر كارها را( از قريش )آنان كه در مكه بودنيد  

و با آن وجود مقدس دشمنى ميكردند( پوشيده دارد، تا بطور ناگهانى بر آن شهر درآيد، و روى اين منظيور  

اد، ولى )با همه اين احوال( حاطب بين  همه كارهاى مربو  باين حركب و حمله و يورش را پنهانى انمام ميد

أبى بلتهة )كه قبال در مكه ميزيسب و پس از آن اسالم اختيار كرد و بمدينه همرت كرده بود، و چون آب و 

ملكى در مكه نداشب و برخى از خاندان او نيز هنوز در مكه بودند، ناچار بود كه با بزرگيان مكيه در تمياس    

نها نبندد، و البته از آن مسلمانهاى محكم و پابرجائى نيز نبود كه بخاطر اسيالم  باشد، و راه دوستى خود را با آ

از همه چيز در اين راه بگيرد، و باصطالح از مسلمانانى بود كه نان را بنرخ روز ميخورد، و در عين حيال كيه   

بيهل مكه نوشب،  اى مسلمان بود روابط خود را با مشركين مكه و سران قريش نگهداشته بود، از اين رو( نامه
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و آنها را از تصميمى كه رسول خدا )ص( براى فتح مكه گرفته بود بوسيله آن نامه آگاه ساخب، و آن نامه را 

بزنى سياه پوسب كه در مدينه از راه گدائى روزگار ميگيرانيد و امرار مهاش ميكرد سپرد، كه آن را بسيران  

دستمزد خوبى باو داد، و باو دستور داد كه از بيراهه برود  قريش كه نامبر كرده بود برساند، و براى اين كار

)مبادا گرفتار شود و نامه بدسب مسلمان بيفتد( از آن سو بر رسول خدا )ص( وحى رسيد، و جبرئيل جرييان  

نگارى او را بيهل مكه بآن حضرت خبر داد، پس رسول خدا )ص( أمير المؤمنين عليه السّالم را طلبييد، و   نامه

برخى از پيروان من نامه بمردم مكه نگاشته، در آن نامه از جريان كار و تصميم ما آنيان   ( همانا2ود: )باو فرم

را آگاه ساخته در صورتى كه من از خدا خواسته بودم كه جريان كار ما را بر آنهيا پوشييده دارد و آن ناميه    

ت را بردار و باو برس، و ناميه را  همراه زن سياه پوستى اسب كه از بيراهه بسوى مكه روان شده، پس شمشير

از او گرفته نزد من آر، سپس زبير را خواسب و باو فرمود: در اين راه همراه على برو و با او باش، پس على 

عليه السّالم با زبير براه افتاد و از بيراهه بسوى مكه رهسپار شدند تا بآن زن رسيدند، ابتداء زبيير پييش آن زن   

اى را نيزد خيود انكيار كيرد و      اى كه نزدش بود پرسييد، آن زن وجيود چنيين ناميه     امهرفب، و از او راج  بن

سوگند ياد نمود كه چنين چيزى نزد او نيسب و گريه كرد، پس زبير بهلى عليه السّالم عرض كرد، من گمان 

رت را آگاه گناهى اين زن آن حض ندارم نامه همراه اين زن باشد بيا تا نزد رسول خدا )ص( بازگرديم و از بى

كنيم، امير المؤمنين عليه السّالم )خشمناك شد و( فرمود: رسول خدا )ص( بمن خبر داده كه نامه همراه ايين  

زن اسب و بمن دستور فرموده كه از او بگيرم و تو ميگوئى: كه نامه هميراه او نيسيب؟ )يهنيى رسيول خيدا      

ن را فرمود( و شمشير را از نيام كشييد و پييش   )ص( نهوذ باللَّه دروغ گفته و اين زن راسب ميگويد؟ اين سخ

آن زن رفته فرمود: آگاه باش بخدا سوگند اگر نامه را بيرون نياورى ترا بازرسى ميكنم سپس گردنيب را )بيا   

اين شمشير( ميزنم؟ زن )كه آثار خشم را در چهره على ديد و ميدانسب كه آنچه گفتيه اسيب انميام ميدهيد(     

پسر ابو طالب رو از من باز گردان )تا نامه را بيرون آورم و بتو بدهم( حضرت گفب: حال كه چنين اسب اى 

روى خويش از آن زن برگردانيد و آن زن مقنهه و روسرى خود را باز كرد و ناميه را كيه در گيسيوى خيود     

، پنهان كرده بود بيرون آورد و بآن حضرت داد، على عليه السّالم ناميه را گرفيب و نيزد پيغمبير )ص( آورد    

رسول خدا )ص( دستور داد جار بكشند و مردم را بمسمد دعوت كننيد جيارچى آن حضيرت جيار كشييد و      

)ص( بمنبر رفب و آن نامه را بدسب   مردم در مسمد هموم كردند باندازه كه تمام مسمد پر شد، رسول خدا

ريش مكه پنهان دارد، ( اى گروه مردم من از خدا خواسته بودم كه جريان كار ما را از ق1گرفب و فرمود: )

ولى مردى از شما بمردم مكه نامه نوشته و آنها را از جريان كار ما آگاهى داده، پس نويسنده آن نامه )هر كه 

هسب( برخيزد و گر نه وحى خداوند او را رسوا خواهد كرد )يهنى اگر خود او برنخيزد جبرئييل او را بمين   
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رنخاسب دوباره رسول خدا )ص( همان سخن را بازگو كرد، مهرفى كرده و من ميگويم او كه بوده؟( كسى ب

و فرمود: نويسنده نامه برخيزد و گر نه وحى او را رسوا سازد، پس حاطب بن أبيى بلتهية برخاسيب و )ماننيد     

بيد( ميلرزيد، همانسان كه شاخه درخب در باد بسيار تند ميلرزد، و عرضكرد: اى رسيول خيدا نويسينده ناميه     

ن نامه( نه از روى نفاق من بوده، و نه اينكه پس از يقين به نبوت شما و اسالم شيكى در دل  منم، و )نوشتن اي

من پديدار گشته باشد، پيغمبر )ص( فرمود: پس چه چيز تو را واداشب كه اين نامه را بنويسيى؟ عرضيكرد:   

نگهبانى كند، ترسييدم  برند، و من در آنما فاميلى ندارم كه از آنها  اى رسول خدا خاندان من در مكه بسر مى

در اين جريان كه در پيش اسب آنها پيروز گردند، خواستم بدين وسيله منتى بر آنها داشته باشيم و ايين كيار    

سبب شود كه هنگام پيروزى، آنها بخاندان من كه در مكه هستند آزارى نرسانند، و اين كار نه از روى شيك  

فب: اى رسول خدا دسيتور فرمائييد تيا مين او را بكشيم      و شبهه من در اين دين بوده اسب؟ عمر بن خطاب گ

چون او با اين عمل منافق گشته؟ رسول خدا )ص( فرمود: )نه، او را نكش( او از كسانى اسب كيه در جني    

بدر بوده، و شايد خداى تهالى بدانها نظر مرحمتى فرموده و آنيان را آمرزييده باشيد، او را از مسيمد بييرون      

نگام پس گردنى باو زدند و او را از مسمد بيرون انداختند، و او نگاهش بسوى پيغمبير  كنيد، گويد: در اين ه

)ص( بود كه شايد دل مهربان آن حضرت بحال او رقب كند، رسول خيدا )ص( دسيتور بياز گردانيدن او را     

بسوى بخواه و   بمسمد داد و باو فرمود: من از تو و گناهب درگيشتم، و تو نيز از پروردگار خويش آمرزش

 چنين گناهانى بازگشب مكن.

   شود اى كه از فصل پیشین گرفته مى ( نتیجه13فصل )  

( و اين فضيلب كه در فصل باال گفته شد بآن فضائلى كه پيش از اين بيان شد پيوسيب شيود، و آنچيه در    1) 

ل مكيه  خبيرى اهي   اين فضيلب اسب آن اسب، كه انديشه رسول خدا )ص( در ورود مكه بطور ناگهيانى و بيى  

بوسيله على عليه السّالم جامه عمل پوشيد، و در گرفتن و بييرون آوردن ناميه از آن زن جيز بييمير الميؤمنين      

بكسى اعتماد نداشب، و جز آن حضرت ديگرى را دلسوز خويشتن نديد، و در انمام اين كار بيديگرى تكييه   

سّالم برطرف نميود، و بدسيب توانياى او    نفرمود، و اندوهى كه در اين پيش آمد او را گرفته بود على عليه ال

اش راسب و درسب آمد. و كار مسلمين به نيكيى گرائييد، و احكيام ايين ديين مبيين        بهدفش رسيد، و انديشه

آشكارا گرديد، و براى زبير در اين همراهى بيمير المؤمنين عليه السّيالم چنيدان فضييلتى نبيود، زييرا كيه او       

و بارى از دوش أمير المؤمنين برنداشب، و جز اين نبود كه چون زبيير  اندوهى از رسول خدا بر طرف نكرد، 

از طرف مادرش صفيه دختر عبد المطلب نسبش به بنى هاشم ميرسيد، رسول خيدا )ص( خواسيب كيه انميام     

يك ميموريب پنهانى مخصوص خاندان او باشد، و از طرفى زبير مرد شماع و دالورى بود، اين دو جهب كه 
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با رسول خدا )ص( و امير المؤمنين عليه السّالم باشد سبب شد كيه او را هميراه عليى علييه     شماعب و نسبتش 

الساّلم بفرستد، و ميدانسب در انمام كارى كه او را روان سياخته كميك عليى علييه السّيالم خواهيد كيرد، و        

ايين منظيور   بازگشب آن كار بنف  هر دوى آنان خواهد بود، و سود و زيانش عايد بنى هاشم ميگشيب )روى  

زبير را همراه او فرستاد( و گيشته زبير پيرو على عليه السّالم بود آنچه از او سرزد خطائى بيش نبود كيه آن  

داستان بيان شد فضيلتى جداگانه براى على عليه السّيالم    را نيز امير المؤمنين جبران فرمود، و در آنچه در اين

فضيلب هم براى كسى ميسير نگشيب تيا چيه رسيد باينكيه       بود كه كسى با او شركب نمسب، و نزديك بدان 

 همپايه او شود.

     ( علمدارى على ع در جریان فتح مكه14فصل )

( و از جمله فضائل آن حضرت اين اسب كه در روز فتح مكه پيغمبر )ص( بيرق جن  را بسهد بن عبياده  1) 

دسيتور داد كيه پيشياپيش آن حضيرت      )كه در جنگها پرچمدار انصار مدينه و بزرگ آنان بود( سپرد، و بياو 

اش اينسب:( امروز روز جن   بمكه وارد شود، پس سهد پرچم را بدسب گرفب و رجزى ميخواند )كه ترجمه

و كشتار اسب )يا روزى اسيب كيه گوشيتهاى كشيتگان روى هيم انباشيته گيردد( و اميروز روزى اسيب كيه           

ز مردمان به پيغمبر )ص( عرضيكردند: آييا بآنچيه    ها از بين برود )يا پردگيان اسير شوند( پس برخى ا حرمب

سهد گويد گوش فرا داديد؟ و شنيديد چه ميگويد؟ بخدا، ميترسيم كه امروز سهد در باره قريش با خشيونب  

رفتار كند، و باهل مكه يورش برد، رسول خدا )ص( بيمير المؤمنين عليه السّالم فرمود: خود را بسهد برسان و 

و تو در جلوى ما با پرچم جن  وارد مكيه شيود، و بيا ايين دسيتور رسيول خيدا )ص(         پرچم را از او بستان،

بوسيله امير المؤمنين عليه السّالم از يك پيش آمد ناگوار، و يورش بردن سهد بر اهل مكه جلوگيرى فرمود، 

بيزرگ   و از آن سو ميدانسب كه انصار تن در ندهند و راضى نشوند كه كسى بيرق را از دسب سهد بن عباده

آنان بگيرد، و از اين مقام و منصب بزرگى كه رسول خدا )ص( باو داده او را بر كنار كند جز آن كس كيه  

از نظر شخصيب و ارجمندى مقام چون رسول خدا )ص( باشد و چون آن حضرت پيرويش بر همگان الزم و 

ميتوانسيب انميام ايين      كسيى  واجب باشد )و كسى جز على عليه السّالم داراى اين صفات نبود( و اگر جز او

ميموريب را بدهد باو واگيار ميكرد، و از آنما كه ميزان در بزرگى اشخاص كردار آنان ميباشد، و مالك در 

امتياز مردمان واگيارى كارها از طرف پيشواى بزرگ اسيالم پيغمبير )ص( بآنيان خواهيد بيود، و آنچيه آن       

ا جيز او قابيل ايين مقيام و شخصييب ندييد، از ايين رو        حضرت در اين داستان بهلى واگيار نميود و كسيى ر  

بمقتضاى آنچه گفته شد بايد گفب: با اين فضيلب على عليه السّالم بر ديگران امتياز بزرگى داشب كيه بيدان   

 سبب بر همگان برترى دارد.
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    ( رفتن آن حضرت به یمن و اسالم قبیله همدان و دیگران15فصل ) 

رت داستانى اسيب كيه هميه تياريخ نويسيان بنقيل آن متفقنيد و در ايين بياره          ( و از جمله فضائل آن حض1) 

اختالفى ندارند: كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم خالد بن وليد را بسوى مردم مملكب يمين فرسيتاد   

از  تا آنها را باسالم دعوت كند، و گروهى از مسلمانان را نيز همراهش روان ساخب كه براء بن عيازب يكيى  

آن گروه بود، پس خالد )بيمن رفب و( شش ماه تمام مردم آنما را باسالم دعوت كيرد و هييچ ييك از آنيان     

هايش بگوش هيچ كداميك از آنها فرو نرفب )و كيارى از پييش نبيرد( رسيول خيدا       پيرويش نكردند و گفته

 لسّالم را طلبيد، و باو دستور فرمود:صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از اين مهنى آزرده خاطر گرديد و على عليه ا

)كه بيمن رود( و خالد و همراهانش را بازگرداند )و خود بماى او مردم را باسالم دعوت كند( و باو فرمود:  

اگر كسى از همراهان خالد مايل بود كه همراه تو بماند جلوگيرى نكن و بگيار بماند، بيراء بين عيازب )كيه     

بود( گويد: من از كسانى بودم كيه در يمين پييش عليى علييه السّيالم مانيدم )و         پيش از آن بهمراه خالد رفته

همراهى على عليه السّالم را بر بازگشب با خالد ترجيح دادم، پس خالد با گروهى بازگشب و ما مانيديم، و بيا   

يم و از آميدن  امير المؤمنين عليه السّالم براى خواندن مردم يمن باسالم بنزد آنان رفتيم( چون پيش آنهيا رفتي  

نماز صيبح را بيا ميا خوانيد       على عليه السّالم خبردار شدند نزد ما انممن كردند، على بن ابى طالب عليه السّالم

( سپس برخاسب و خدا را ستايش و ثنا كرد و پس از آن نامه )اى كه( رسول خدا صلّى اللَّه علييه و آليه و   1)

بدين وسيله آنان را بدين اسالم دعوت كرد( پيس قبيليه هميدان     سلّم بآن مردم نوشته بود براى آنها خواند )و

همگى در همان روز ايمان آوردند و مسلمان شدند، و على عليه السّالم نيز جرييان اسيالم قبيليه هميدان را بيه      

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نوشب، چون رسول خدا )ص( نامه على عليه السّالم را خواند خورسيند و شيكفته   

و براى شكرگزارى خداوند بسمده افتاد، پس از آن سر برداشب و نشسب و فرمود: درود بقبيله هميدان،  شد 

 و بدنبال اسالم قبيله همدان مردم ديگر يمن نيز اسالم آوردند.

و اين نيز فضيلتى اسب جداگانه براى على عليه السّالم كه براى كسى از اصحاب و يياران پيغمبير صيلّى اللَّيه     

له و سلّم مانند آن و يا نزديك بچنين فضيلتى نبود، زيرا هنگيامى كيه از جرييان كيار خاليد آگياهى       عليه و آ

يافب و خوف تباه شدن آن ميرفب، كسى كه بتواند جبران آن را بكند جز على عليه السّالم يافيب نميشيد، و   

ميوفقيتى كيه در ايين گونيه     او براى تداركش انتخاب گرديد، و او نيز ببهترين صورت آن را انمام داد، و با 

پيش آمدها از جانب خداى عز و جل نصيبش شده بود طبق دلخواه رسول خدا صلّى اللَّيه علييه و آليه و سيلّم     

كار را بپايان رسانيد و بيمن سهى و كوشش و هموارى او با مردم و دورانديشى و پاكدلى او در باره پييروى  

دند، و باسالم گرويدند، و در نتيمه بناى عمارت دين و قوت جويان گمگشته راهنمائى ش از خداى سبحان، ره
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ايمان، و انمام دستور پيغمبر )ص( طبق دلخواه او بدانسيان كيه موجيب خوشيحالى و خورسيندى او گردييد       

بدستيارى آن حضرت استوار شد، و )در جاى خود( ثابب شده كه هر چه سيود كيردار بنيدگى بيشيتر باشيد      

رگتر اسب، چنانچه هر اندازه نافرمانى خدا زيانش زيادتر شد آن نافرميانى بزرگتير   بهمان اندازه آن كردار بز

 خواهد بود، و از اين رو پيمبران الهى عليهم السّالم پاداششان از ديگيران بزرگتير اسيب زييرا سيودى كيه از      

ى دعوت آنها )مردمان را بسوى خدا و پيروى احكيام او( بدسيب آييد، بييش از سيودى اسيب كيه از كارهيا        

 مردمان ديگر عايد گردد.

   ( علمدارى آن جناب در جنگ خیبر16فصل ) 

( و مانند اين فضيلب در جن  خيبر نصيب آن حضرت گردييد، آنگياه كيه آن شيخص )يهنيى أبيا بكير        1) 

نتوانسب در برابر جن  با يهوديان درن  كند،( فرار كرد، و از اينكه پيغمبر صيلّى اللَّيه علييه و آليه و سيلّم      

جن  را بدسب او سپرده بود )و او را براى فتح قلهه خيبر روانه كرد( خورسند گشته بود چون منصب بيرق 

پرچمدارى پيغمبر منصب بسيار بزرگى بود )ولى با فرار كردن از برابر يهوديان اسباب سرافكندگى مسلمانان 

ان پوشيده نيسب. و پس از و شرمندگى خود را فراهم كرد( و فسادى كه از فرار كردنش پيدا شد بر خردمند

او رسول خدا )ص( پرچم را بدسب رفيقش )عمر( سپرد و او نيز مانند )رفيق( پيش خود فرار كيرد، و فيرار   

آن دو ترس نابودى اسالم را پيش آورد، و اسالم و مسلمانان را سرافكنده ساخب، و ايين پييش آميد برسيول     

خويش را آشكار كرده و بآواز بلند فرمود: هر آينه  خدا )ص( بسيار گران آمد و افسردگى و آزرده خاطرى

فردا پرچم را بمردى خواهم داد كه خدا و پيغمبرش او را دوسب دارند، و او نييز خيدا و پيغمبير را دوسيب     

كننيده اسيب و هرگيز از برابير دشيمن نگرييزد، آن كيس كيه )از برابير يهودييان(            دارد، آن كسى كه حمله

ب )تواناى( او )خيبر را( بگشايد، و )پس از اين سخن همگان آرزو داشتند ايين  بازنگردد تا خداى تهالى بدس

افتخار نصيب آنان گردد و فردا كه خورشيد سر زند رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم پيرچم را بدسيب   

دى شده آنان دهد، چون صبح شد، رسول خدا )ص( على را طلبيد على عليه السّالم نيز گرفتار چشم درد شدي

توانسب از خيمه بيرون آيد بهرض رسيد كه على بدرد چشم مبتال شيده، دسيتور فرميود:     بود بطورى كه نمى

بهتر نحو شده او را بياوريد، پس دسب على را گرفتند و خدمب رسول خيدا )ص( آوردنيد، آن حضيرت بيا     

هبيودى يافيب، پيس آن    آب دهان مبارك خويش بديدگان او زد چشيمان عليى علييه السّيالم بياز گردييد و ب      

حضرت پرچم را بيمير المؤمنين عليه السّالم داد، و )قلهه خيبر( بدسب )كارگشاى( او گشيوده شيد و مفهيوم    

سخن رسول خدا )ص( در اين حديث داللب دارد بر اينكه آنان كه گريختند و از برابر يهوديان فرار كردنيد  

ه امير المؤمنين بيان فرمود و از اين صفب )يهنى اينكه )يهنى ابا بكر و عمر( از آنچه رسول خدا )ص( در بار



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

66 

 

بيرون هسيتند و ايين وصيف     فرمود: خدا و رسول او را دوسب دارند، و او نيز خدا و رسول را دوسب دارد(

( چنانچه از اين سخن كه فرمود: )بكسى پرچم را ميدهم كه( حمله افكننده اسب و پا 1آنان را در بر نگيرد، )

ان جن  اسب، آن دو بواسطه فرار و هزيمتشان از اين صف بييرون شيدند، و در ايين جرييان     بر جاى در ميد

يهنى جبران نمودن على عليه السّالم آن شكستى كه در نتيمه هزيمب آن دو پديد گشته بيود، برهيان روشينى    

حسيان بين ثابيب     اسب كه على عليه السّالم در فضيلب يگانه بود، و ديگران همباز او نبودند، و در همين باره

 اش اينسب(: )شاعر مهروف رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم( اشهارى سروده )كه ترجمه

 و على گرفتار چشم درد بود، و دنبال داروئى براى بهبودى آن ميگشب، و بچيزى دسترسى پيدا نكرد. -1

رخنده باد آنكه بهبودى يافيب، و  تا اينكه رسول خدا )ص( او را بوسيله آب دهان خويش شفا داد، پس ف -2

 خمسته باد آنكه بهبودى داد.

 و فرمود: امروز پرچم را خواهم داد بمرد دالور، و شماعى كه دوستدار خدا اسب. -3

هياى بسييار محكيم را     خداى مرا دوسب دارد، و خيدا نييز او را دوسيب دارد، و بدسيب او خداونيد قلهيه       -4

 بگشايد.

 همه مردمان على را برگزيد و او را بوزير و برادر خويش ناميد. و براى اين كار از ميان -5

    ( خواندن آن حضرت سوره برائت را بر مشركین17فصل )

( و مانند اين فضيلب، فضيلب ديگرى اسب كه در داستان خواندن سوره برائب بير مشيركين مكيه بيراى     2) 

داد  ل خدا )ص( آن سوره مباركه را بدسب ابو بكرعلى عليه السّالم بود، و )جريان از اين قرار بود: كه( رسو

كه بمكه برود و با خواندن آن بر آنها پيمان با مشركين را )كه با پيغمبر )ص( بسته بودند( بشيكند )ابيو بكير    

سوره را گرفب و بسوى مكه براه افتاد( همين كيه قيدرى راه رفيب، جبرئييل بير پيغمبير )ص( نيازل شيد و         

ها را( كسى نرساند جز شخص تو ييا ميردى    رود فرستد و فرمايد: )اين گونه ابالغعرضكرد: خداوند بر تو د

كه از تو باشد، پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم على عليه السّالم را خواسب و باو فرمود: بير شيتر   

مكيه ببير، و   من )كه نامش( عضباء )اسب( سوار شو و بابى بكر برس، و سوره برائيب را از دسيتش بگيير و ب   

بوسيله آن پيمان مشركين را بشكن، و ابو بكر را نيز بميل خود واگيار كه خواهد با تو بمكه آيد يا بسوى من 

باز گردد، امير المؤمنين عليه السّالم بر شتر عضباى رسول خدا )ص( سوار شد و بدنبال ابو بكر براه افتياد تيا   

را ديد پريشان شد و باستقبال آن حضرت شيتافته عرضيكرد: اى   باو رسيد، همين كه ابو بكر على عليه السّالم 

اى؟ اميير   اى كه بهمراه من بمكه بيائى يا براى كار ديگيرى آميده   اى؟ آيا آمده ابو الحسن براى چه كار آمده

هاى سيوره برائيب    المؤمنين عليه السّالم فرمود: همانا رسول خدا )ص( بمن دستور فرمود: كه بتو برسم و آيه
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تو بگيرم و خود بسوى مشركين مكه بروم و بوسيله آن پيمان آنها را بشكنم، و بمن دستور فرموده: كه  را از

تو را نيز بحال خود بگيارم كه همراه من آئى يا بسوى پيغمبر )ص( باز گردى، ابيو بكير گفيب: مين بسيوى      

كيرد: اى رسيول   پيغمبر باز ميگردم و خدمب رسول خدا )ص( آمد و چون بر آن حضرت وارد شيد عيرض   

خدا! شما مرا براى كارى انتخاب فرمودى كه همگان در اين انتخاب بر من رش  ميبردند، و چنين افتخيارى  

نصيب من كردى، و چون بدنبال آن كار رفتم )نيمه راه( مرا باز خواندى، مگر من چه كرده بيودم )كيه ايين    

پيغمبر )ص( بدو فرمود: نه )آيه در نكوهش چنين كردى( آيا در باره نكوهش من خداوند آيه فرو فرستاد؟ 

تو نيامد( ولى جبرئيل امين از جانب خداى عز و جل نزد من آمد و گفب: ايين آييات را نرسياند كسيى جيز      

خودت يا آنكه از تو باشد و على از من اسب، و از جانب من جز على كسى نتواند )چنين دستوراتى را( ابالغ 

اين داستان( و اين داستانى اسب مشيهور )كيه ميورّخين و اهيل حيديث نقيل        )اين بود جريان  كند و برساند،

( و )از اين جريان روشن شود( كه شكستن پيمان مخصوص بكسى اسب كه پيمان را بسته يا آن 1اند(. ) كرده

اش واال و  كس كه جانشين او باشد در اين سمب، كه )مانند او( پيرويش واجب، و مقيامش ارجمنيد، و رتبيه   

هش بلند باشد، و كسى باشد كه در كارى كه انمام ميدهد شكى پيدا نشيود، و در سيخنى كيه ميگوييد     جايگا

كسى نكته نگيرد، و در گفتار و كردار مانند همان شخصيى باشيد كيه پيميان بسيته، دسيتورش دسيتور او، و        

 شد.گيرى در گفتار و كردارش نبا فرمانش نافي و گيرا و پابرجا باشد و جاى عيبموئى و نكته

و با شكستن همين پيمان بود كه اسالم قوت گرفب، و دين بسر حد كمال رسيد و كار مسلمانان سر و صورتى 

پيدا كرد، و مكه فتح گرديد، و كارها بخير و نيكى برگزار شد و خداى تهالى خواسب و دوسب ميداشب كه 

بفضلش آگياهى داده، و ببلنيدى و   تمام آنچه را گفته شد بدسب كسى انمام گردد كه نامش را بلند كرده، و 

ارجمندى مقامش راهنمائى فرميوده، و از ديگيران در فضييلب او را برتيرى داده، و او اميير الميؤمنين علييه        

تيراز   السّالم بود، و هيچ يك از مردمان مانند چنين فضيلتى كه گفتيم پيدا نكرد، و كسى نتوانسب خود را هم

 او كند.

شد بسيار اسب، كه اگر بخواهيم بيان كنيم نامه را طوالنى و سخن را بدرازا كشد، و مانند آنچه تاكنون شماره 

 و در آنچه گفته شد براى خردمندان در رسيدن بهدف ما كفايب اسب.

 ( برترى آن حضرت بر ديگران از نظر جهاد با كفار[18]فصل ) 

احكام اسالم  شد، و بسبب آن شريهب و هاى اسالم بر پا ( و اما )برترى از نظر( جهادى كه بوسيله آن پايه2) 

اش مهيروف   پابرجا شد، امير المؤمنين عليه السّالم چنان امتييازى دارد كيه شيهرتش زبيانزد همگيان، و آوازه     

انيد، و جيز    خاص و عام اسب و خردمندان در آن اختالف نكرده، و هوشيمندان در درسيتيش سيتيزه نداشيته    
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اشته در اين باره شبهه نكرده، و صرف نظر از دشمنان عناد ورز كسى خبرانى كه دقب در تاريخ و اخبار ند بى

( از آن جمله اسب آنچه از آن حضرت در جني  بيدر آشيكار شيد، و خيداى تهيالى       1آن را انكار ننموده: )

داستان آن جن  را در قرآن بيان فرموده، و نخستين جنگى بود كه بوسييله آن مسيلمانان آزميايش شيدند، و     

اى خود را از آن ميدان كنار ميكشيد، و چنانچه خداى  آنان را فرا گرفته بود، و هر يك ببهانه ترسش دالوران

بدانسان كه برون »تهالى در قرآن فرموده مسلمانان برخورد با مشركين را خوش نداشتند در آنما كه فرمايد: 

ناخوش داشتند، ستيزه ميكنند ات پروردگار تو بحق، در حالى كه گروهى از مؤمنين آن را  آورد ترا از خانه

)سوره انفال آييه  « با تو در باره حق پس از آنكه پديدار شد، گويا رانده ميشوند بسوى مرگ و آنانند نگران

هائى كه چسبيده باين دو آيه اسب )و خداوند تهالى داستان جن  بدر را بيان كند( تيا   ( و هم چنين آيه6 -5

هاى خود بسستى و خودنمائى بمردم، و )آنيان را(   كه بيرون رفتند از خانه و نباشيد مانند آنان»آنكه فرمايد: 

( تا آخر سوره انفال كه همه آن پشب سر 47)آيه « از راه خدا باز ميداشتند و خدا بدان چه كنند احاطه دارد

ا هم هميراه و  اند ولى از نظر مهنى ب هم در باره حاالت آنان ميباشد، و اگر چه الفاظ آنها از هم جدا و مختلف

اند، و مممل داستان اين بود كه مشركين به بدر )كه نام جايى اسب ميان مكه و مدينه، و بمكه نزديكتير   متفق

اسب تا بمدينه( آمدند، و بمن  با مسلمانان پافشارى داشتند و با مال بسيار و جمهيب زياد، و سياز و بيرگ و   

هائى از آنها نييز   مسلمانان گروهى اندك بودند كه دسته ر،( و در براب2مردان جنگى خود را آراسته بودند، )

بميل خود نيامده بودند و از روى ناچارى و بدون اختيار بهمراه مسلمانان آمده بودنيد، و چيون دو گيروه در    

برابر هم قرار گرفتند، )سه تن از( مشركين )بنامهاى: وليد، و عتبه، و شيبة بميدان آمدنيد و( آنهيا را بمني     

كردند و به نبرد خواندند انصار )مدينه براى نبرد( پاى خويش جلو نهادند، و آمياده كيارزار شيدند و    دعوت 

چند تن را بميدان فرستادند پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از ايشان جلوگيرى كرد و بآنان فرميود: اينيان   

ن  اينها نيسيتيد( و بهليى علييه السّيالم     همتاى خود را بمن  ميخوانند )و شما كه اهل مدينه هستيد همتاى ج

دستور فرمود به نبرد آنان برود، و حمزة بن عبد المطلب )عموى خود( و عبيدة بن حيارث را )كيه او هيم از    

بنى هاشم بود( پيش خواند، و بآن دو نيز دستور داد كه همراه على بمنگند، همين كه اين سيه نفير در برابير    

كله خود بر سر داشتند آنان را بما نياوردند و پرسيدند: شما چه كسانى هسيتيد؟  آنان قرار گرفتند چون اينها 

آن سه خود را مهرفى كردند و نسب خويش برشمردند، گفتند: همتايان بزرگوارى هستيد و جن  ميان آنهيا  

بيه بيا   درگير شد، وليد با على عليه السّالم شروع به نبرد كرد كه آن حضرت مهلتش نداد و او را كشب، و عت

حمزة در افتاد كه او نيز بدسب حمزه كشته شد، و شيبة با عبيدة در آويخب كيه دو ضيربب مييان آنهيا رد و     

بدل شد، و يكى از آنها ران عبيدة را جدا كرده و أمير المؤمنين او را از چنگال شيبة بيا ضيربتى كيه هيم آن     
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و كشتن شيبة بيا عليى علييه السّيالم شيركب      شيبه را از پاى درآورد رها ساخب، و حمزة نيز در رهائى عبيدة 

جسب، كشته شدن اين سه تن نخستين شكسب و اولين ذلب و خوارى بود كه بمشيركين وارد شيد، و از ايين    

هاى پيروزى مسلمين آشكار گرديد، سيپس أميير    جريان ترس و دهشتى از مسلمانان در دل آنان افتاد، و نشانه

اص در افتاد، و اين پس از آن بود كه ديگران از برابرش گريختند، و او را المؤمنين عليه السّالم با سهيد بن ع

( پس از او حنظلة بن أبى سيفيان بمني  عليى علييه السّيالم آميد او را نييز        1درن  از پاى در آورد، ) بى نيز

 كشب، طهيمة ابن عدى بمنگش آمد او را نيز كشب، و پس از او نوفل بن خويلد را كه از شيياطين )و سيخب  

گان  دالن( قريش بود على عليه السّالم كشب، و همين طور يكى پس از ديگرى از آنها كشب تا نيمى از كشته

بدر را كه رويهم هفتاد نفر بودند آن حضرت بتنهائى كشب، و تمامى مسلمانان كه در جن  بدر بودند با سه 

، و نيم ديگر را )چنيان كيه گفتيه شيد(     هزار فرشته )كه بكمكشان آمده بودند( نيم ديگر را از ميان برداشتند

على عليه السّالم بيارى خدا و كمك و توفيق او طهمه شمشير خويش سياخب و شكسيب مشيركين بدسيب او     

شد، و پايان جن  نيز باين بود كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مشتى از ريگها )ى آن بيابان( برداشب، 

ب باد روهاى شما، پس كسى از آنها نماند جز اينكه پا بفيرار گياردنيد و   و بروى مشركين پاشيده فرمود: زش

خداى تهالى بوسيله امير المؤمنين عليه السّالم مؤمنين را يارى و كفايب كيرد، و جني  را بسيود و پييروزى     

 )سيوره « و كفايب كرد خدا مؤمنان را از جن  و خدا اسب نيرومند عزييز »آنان پايان داد، چنانچه فرمايد: 

 (.25احزاب آيه 

   ( نام كسانى كه در جنگ بدر به دست على ع كشته شدند19فصل )

آنكه در  ( و راويان سنى و شيهه ميهب جملگى، نامهاى كسانى كه امير المؤمنين بتنهائى آنان را كشب بى2) 

به چنانچه گيشيب  وليد بن عق -1اند، و نامهاى آنان بدين شرح اسب:  اين باره اختالفى داشته باشند نقل كرده

عياص   -2 و او مردى دالور و بيباك و پر دل و چاالك در جن  بود كه مردان جنگمو از او هراس داشتند

بن سهيد كه مردى بس هولناك بود و دليران جنگى از او ترس داشتند، و او همان كسى اسيب كيه عمير بين     

( 4( حديث )20س از اين )در فصل )خطاب از برابر او گريخب و داستانش مشهور اسب و ما بخواسب خدا پ

نوفل بن خويليد   -4طهيمة بن عدى بن نوفل و او از سركردگان كفار بود  -3داستانش را( بيان خواهيم كرد 

تييرين دشييمنان پيغمبيير )ص( در ميييان مشييركين بييود، و قييريش او را در كارهييا مقييدم و بييزرگ  و او سييخب

سى اسب كه ابو بكر و طلحه را )بميرم اينكيه مسيلمان شيده     ميداشتند، و از او پيروى ميكردند، و او همان ك

بودند( گرفب و بيك ريسمان بسب و يك روز تا شب آن دو را آزار كرد تا باالخره بيا وسياطب و خيواهش    

برخى )از دوستانش( آن دو را رها كرد، و همين كه رسول خدا )ص( دانسب كه در جن  بيدر آميده، خيدا    
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و گفب: بار خدايا مرا از نوفل بن خويلد كفايب فرما پيس اميير الميؤمنين    خواسب كه شرش را كفايب كند 

نضر بن حيارث بين عبيد     -8حارث بن زمهة  -7عقيل بن اسود  -6زمهة بن اسود  -5عليه السّالم او را كشب. 

ود مسه -12عثمان و مالك پسران عبيد اللَّه و برادران طلحة  -11و  10عمير بن عثمان، عموى طلحة  -9الدار 

حنظلة بن أبيى سيفيان    -16ابو قيس ابن وليد  -15حييفة بن أبى حييفة  -14قيس بن فاكه  -13بن ابى امية 

علقمة  -21عاص بن منبه  -20منبه بن حماآ سهمى  -19ابو المنير بن ابى رفاعة  -18عمرو بن مخزوم  -17

 -26عبيد اللَّيه بين منيير      -25يهية  ليوذان بين رب   -24مهاوية بن مغيرة  -23ابو الهاص بن قيس  -22بن كلدة 

 -31عاصم بن أبى عوف  -30زيد بن مليص  -29اوس بن مغيرة  -28حاجب بن سليمان  -27مسهود بن امية 

 -34عبد اللَّه بن جمييل بين زهيير     -33بن عبد القيس  مهاوية -32سهيد بن وهب، هم سوگند طائفه بنى عامر 

هشام ابن أبى امية. و اينان رويهمرفته سى و شيش نفير بودنيد     -36أبو الحكم بن اخنس  -35سائب بن مالك 

)كه على عليه السّالم بتنهائى كشب( جز آن كسانى كه در كشتن آنان اختالف اسب )كه آيا على كشته اسيب  

يا ديگرى( و آنان كه على عليه السّالم در كشتن ايشان شركب جسب و رويهم زيادتر از نيمى از كشتگان بدر 

 گفته شد آن حضرت عليه السّالم كشب.را چنانچه 

  ( تفصیل داستان جنگ بدر20فصل )

 و از جمله اخبار مختصرى كه در شرح آنچه گفتيم آمده اسب اين اخبار اسب:

شهبه از ابى اسحاق از حارث بن مضرب حديث كند كه گفب: شنيدم على بن ابى طالب عليه السّيالم   -1( 1) 

ديم، و در ميان ما سوارى جز مقداد بن اسود نبود )و ديگران پياده بودند( ميفرمود: ما در جن  بدر حاضر ش

و ديديم در شب بدر كه همگى خفته بودند جز رسول خدا )ص( كه در پاى درختى ايستاده بود و تيا بصيبح   

و على بن هشام )بسندش( از ابى راف  غالم رسول خدا )ص( حديث كنيد   -2( 2نماز ميخواند و دعا ميكرد. )

آراييى كردنيد و جليوى آنهيا عتبية بين        گفب: چون مردم در بدر شب را بروز آوردند لشكر قريش صف كه

ربيهة، و برادرش شيبة، و پسرش وليد ايستاده بودند، پس عتبة برسول خدا )ص( بان  زد و گفب: اى محمد 

، عتبة بآنها گفيب: شيما   همتايان ما را از قريش بسوى ما بفرسب، پس سه تن از جوانان انصار بنزد آنان آمدند

كه هستيد؟ آنان نسب خويش باز گفتند، بدانها گفب: ما را كارى بمن  با شما نيسب، ما پسر عموهاى خيود  

بقريش ميرسانند( خواهانيم، پس رسول خدا )ص( بآن سه تن انصارى فرمودنيد: بمايگياه خيود      را )كه نسب

، اى عبيده برخيز، )برخيزيد( و در راه حق خيويش  بازگرديد، سپس فرمود: اى على برخيز، اى حمزه برخيز

آن حقى كه خداوند بخاطر آن پيغمبر شما را برانگيخب جن  كنيد، زيرا اينان باطل خيود را آورده تيا نيور    

خدا را خاموش كنند، پس برخاستند و در برابر آنان صف كشيدند، و چون كله خود بر سير داشيتند شيناخته    
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خن گوئيد )و خويشتن را مهرفى كنيد( تا اگر همتاى ميا هسيتيد بيا شيما بمنگييم،      نشدند، عتبة بآنان گفب: س

حمزه گفب: منم حمزة بن عبد المطلب شير خدا و شيير رسيول خيدا )ص(، عتبيه گفيب: همتيائى گراميى و        

 بزرگوار هستى، امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: منم على بن ابى طالب بن عبد المطلب، عبيدة گفب:

بيدة بن حارث بن عبد المطلب، عتبه بپسرش وليد گفب: اى وليد برخيز پس امير المؤمنين علييه السّيالم   منم ع

بمن  او رفب و هر دوى آنها جوانترين آن )گروه شش نفرى( بودند، پس دو ضربب مييان آنهيا رد و بيدل    

ربب امير الميؤمنين علييه   شد، ضربب وليد بخطا رفب و بهلى عليه السّالم كارى نكرد، و براى جلوگيرى از ض

السّالم دسب چپ خود را سپر كرد و شمشير على عليه السّالم آن را جدا كيرد، و رواييب شيده كيه )روزى(     

على عليه السّالم داستان جن  بدر را نقل ميكرد، پس در آنچه )در جريان كشتن وليد( بييان كيرد و فرميود:    

يبينم )هنگامى كه دسب چپش جدا شد و بزمين افتاد( گويا هم اكنون برق انگشترى كه در دسب چپش بود م

سپس ضربب ديگرى بر او زدم و او را بخاك افكندم و هالك ساختم و زره او را برگرفتم ديدم عطر بير تين   

ماليده، دانستم كه تازه داماد اسب، سپس عتبه بمن  حمزه رضى اللَّه عنه رفب و حمزه او را كشب، و عبيدة 

مردتر بود بمن  شيبة رفب و دو ضربب ميان آنها رد و بدل شيد و شمشيير شييبة بير ران     كه از همه آنها پير

عبيدة خورد و آن را جدا كرد، پس امير المؤمنين و حمزه )كه از كشتن ولييد و عتبية آسيوده شيده بودنيد(      

خيدا )ص(  عبيدة را از جن  شيبة بيرون آوردند و شيبة را كشتند و عبيدة را از زمين برداشيته )نيزد رسيول    

همان زخم( در جايى بنام صفراء )كه نزديكى بدر بود هنگام بازگشب لشكر اسالم   آوردند( و عبيدة )بواسطه

بسوى مدينه( از دنيا رفب، و هند دختر عتبة )زن ابو سفيان و مادر مهاويه( در باره كشته شدن )پدرش( عتبية  

اى چشم ببار به اشك ريزان  -1اش اينسب:(  مهو )عمويش( شيبة، و )برادرش( وليد اشهارى گويد: )كه ترج

 بر بهترين قبيله خندف كه از جاى خود باز نميگشب )ظاهر آنسب كه مقصودش ميدان جن  اسب(.

 انممن كردند براى او در صبحگاه خويشانش از بنى هاشم و فرزندان مطلب. -2

 دند.باو چشاندند تيزى شمشير خود را، و او را پس از هالكب برهنه كر -3

)مترجم گويد: از اينكه ضميرها مفرد آمده منظورش تنها عتبة پدرش ميباشيد و ايين اشيهار را در مرثييه او      

بتنهائى گفته اسب، چنانچه ابن هشام نيز در كتاب سيره نقل كرده اسب: كه در مرثييه پيدرش ايين اشيهار را     

اقر علييه السّيالم حيديث كنيد كيه      و حسن بن حميد )بسند خود( از جيابر از حضيرت بي    -3( 1گفته اسب(. )

امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: من در جن  بدر از جرأت آن مردم تهميب كيردم كيه )بيا اينكيه       فرمود:

ديدند چگونه من( وليد بن عتبة را كشتم، و حمزه عقبة را كشب، و با او در كشتن شييبة شيركب جسيتم، )بيا     

ن آيد، همين كه نزديك بمن شد چنان ضربتى با شمشير باو زدم اين حال( ديدم حنظلة بن أبى سفيان بسوى م
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ابو بكر هيلى از زهرى از صالح بين كيسيان    -4( 2اش بر زمين نقش بسب. ) كه چشمانش آويزان شد و كشته

حديث كند كه گفب: عثمان بن عفان )روزى( بسهيد بن عاص )كه پدرش در جني  بيدر بدسيب عليى علييه      

هيا   نزد خليفه عمر بن خطاب برويم و در پيش او از گيشيته  ير كرد، و باو گفب: بياالسّالم كشته شده بود( گ

گفتگو كنيم، پس براه افتادند تا بمنزل عمر رسيدند، سهيد گويد: اما عثمان بمائى كه دلخواهش بود رفيب و  

ش مين  نشسب، و اما من بگوشه رفتم، عمر بمن نگاهى كرد، و گفب: ترا چه شيده )كيه بكنيارى رفتيى و پيي     

 ام!؟ نيامدى( مانند اينكه اندوهى از من در دل دارى، گويا پندارى كه من پدر ترا كشته

بخدا دوسب داشتم او را بكشم، و اگر كشته بودم نيز از كشتن شخص كافرى عير خيواهى از تيو نميكيردم،    

ا شياخ خيود   ولى من در جن  بدر باو گير كردم ديدم چنان براى كشتار تالش ميكنيد هماننيد گياوى كيه بي     

بدنبال دشمن ميدود، )و چنان خشم كرده بود كه( مانند قورباغه دو طرف دهانش كف كرده بود، همين كيه  

او را باينحال ديدم ترسيدم و از پيش او گريختم، پس بمن گفب: اى پسير خطياب بكميا ميگرييزى؟ در ايين      

خود تكيان نخيورده بيودم كيه او را از     هنگام على بر او حمله كرد و او را از زمين برگرفب، و بخدا از جاى 

پاى درآورد و كشب، گويد: على عليه السّالم نيز در مملس حضور داشب، فرمود: )اى عمر( درگير )از اين 

پرستى هر چه در آن بود بهمراه خود برد، و اسالم گيشته را از ميان برد، پس چيرا   سخنان( زيرا شرك و بب

نين ديد( دهان بسب )و ديگر سخنى نگفب( سهيد گفب: آگاه باش كه مردم را بر من ميشورانى؟ )عمر كه چ

من دوسب ندارم كه كشنده پدرم كسى جز پسر عمويش على بن ابى طالب عليه السّالم باشد، و )اين گفتگيو  

محمد بن اسحاق از عروة بن زبيير حيديث    -5( 1بهمين جا پايان پييرفب و( مردم بسخن ديگرى پرداختند. )

على عليه السّالم را در جن  بدر ديدم كه بسوى طهيمة بن نوفل رفب و او را بيا نييزه از پياى     كند كه گفب:

درآورد، و فرمود: بخدا پس از امروز ديگر تو در باره خدا هرگز با ما ستيزه نخواهى كرد. )يهنى ديگر زنده 

ص( دانسب كيه نوفيل   عبد الرزاق از زهرى حديث كند كه گفب: چون رسول خدا ) -6( 2نخواهى ماند(. )

)در ميان لشكر مشركين( در بدر آمده، گفب: بار خدايا مرا از نوفل بن خويلد آسيوده سياز، پيس      بن خويلد

چون قريش پراكنده شدند على عليه السّالم نوفل را )در ميان مهركه( ديد كيه همچنيان سيرگردان و حييران     

له كرد و با شمشيير ضيربتى بياو زد )او سيپر گرفيب( و      ايستاده و نميداند چه كند، على عليه السّالم بر او حم

شمشير بسپر فرو رفب، پس آن حضرت شمشير را از ميان سپر بيرون كشيد و بساق باالى پايش زد، و با اينكه 

زره او دامن بلند بود كه روى رانش را گرفته بود، آن را بريد )و پايش را قط  كرد( و بدنبال آن عليى علييه   

كشب و چون بنزد پيغمبر )ص( باز گشب شنيد كه آن حضرت ميفرمايد: كيسيب كيه اطيالع از    السّالم او را 

نوفل بن خويلد داشته باشد )و بداند كه بر سر او چه آمده؟( على عليه السّالم عرضكرد: اى رسول خدا من او 
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خواسته ميرا در   را كشتم، پيغمبر )ص( )كه اين مژده را شنيد( تكبير گفب، و فرمود: سپاس خداوندى را كه

 باره او انمام داد )و خيال مرا آسوده كرد(.

    ( اشعار اسید بن ابى ایاس در باره جنگ بدر و شجاعت على ع21فصل )

( و در باره كردار على عليه السّالم و شماعتى كه از على عليه السّالم در جن  بدر پديدار گشب اسيد بن 1) 

ى گوييد، و در آن اشيهار مشيركين قيريش را بير عليى ميشيوراند )و        ابى اياس )يكى از مشركين مكه( اشهار

)اى گروه قريش( در هر انممنى كه پرچمى برپا شيد )يهنيى در جنگهيا( رسيوا      -1ترجمه آنها چنين اسب:( 

 كرد شما را نوجوانى نورس كه پيروز شد بر پيران سالمند.

اريد؟ چيزى را كه هر آزاد ميرد بزرگيوارى از   خدايتان خير دهد آيا شما )كردار اين جوانان را( بد مپند -2

 آن شرم دارد و بدش آيد؟

اين پسر فاطمه )بنب اسد( اسب كه شما را نابود كرد بسر بريدنتان و بكشتن در جا )كه نيازى ببريدن سر  -3

 نداشب و با همان ضربب شما را از پا درآورد(.

هدارييد )و بيا دادن پيول جليوى ضيربتهاى او را      هاى او خيود را نگ  باو پولى و خرجى بدهيد و از ضربب -4

 بگيريد و( كارى كه مردان زبون و خوار ميكنند )بكنيد( و )مانند( بيهتى كه سودى ندارد.

كمايند پيران و خردمندان! كمايند بزرگان و پناهگاهان! )كه( در هر پيش آمد نياگوار )ى بيا سير پنميه      -5

يساختند؟( و كماسب زينب و زيبائى شيهر مكيه )مقصيودش    خرد و تدبير و قدرت خويش آن را بر طرف م

يكى از بزرگان مكه اسب، و دور نيسب منظورش يكى از همان سيران قيريش ماننيد عتبية و شييبة و نوفيل و       

 امثال آنها باشد كه در جن  بدر بدسب على عليه السّالم كشته شدند(.

دارد( و بضربتهائى از شمشير كه بتييزى آن جيدا   شما را نابود كرد بكشتنى در جا )كه نيازى بسر بريدن ن -6

ميكرد و بپهناى آن كار نميكرد )شايد مقصودش اينسب كه تيزى شمشير و قيوت بيازوى او كيار ميكيرد نيه      

كرد كه تنها زخمى  پهناى شمشير، يا مهنا چنين اسب: كه ضربتهاى او جدا ميكرد و دو نيم مينمود و پهن نمى

 در بدن ايماد كند(.

    ( جریان جنگ احد و فداكارى آن جناب22فصل ) 

و آن پس از جن  بدر بود، و در ايين جني  نييز ماننيد جني  بيدر پيرچم         ( در بيان داستان جن  احد:1) 

)لشكر( رسول خدا )ص( بدسب امير المؤمنين عليه السّالم بود، و در اين جن  ليواء نييز )كيه بيرقيى اسيب      

ده شد )كه بواسطه كشيته شيدن مصيهب بين عميير كيه ليواء        كوچكتر از پرچم جن ( بدسب آن حضرت دا

بدستش بود بآن حضرت رسيد و داستان آن بيايد( و در اين جن  نيز مانند جن  بدر فتح بدسب تواناى على 
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عليه السّالم شد، و امتيازى كه نصيب آن حضرت شد زياده بر جن  بدر، آن شكيبائى و پا بر جا بودن و رنج 

كردن شگفب انگيز آن بزرگوار بود كه با اينكه همگان بگريختند و مردان دالور جنگى  و بال بر خود هموار

بلغزيدند او از ميدان نگريخب )و مانند هميشه ثابب قدم بماى ماند( و رنمى كه در اين جن  در باره رسيول  

درآورد، و غم  نكشيدند، و خدا بوسيله شمشير او سر مشركان و گمراهان را از پاى  خدا )ص( كشيد ديگران

و اندوه را از پيغمبر خويش بر طرف ساخب، و در اينما بود كه جبرئيل در ميان فرشتگان زمين و آسمان در 

فضيلب او سخنها گفب، و پيامبر راهنما در نزديكى او بخويشتن درها سفب. )و تفصيل اين فضيلب و داستان 

يثى اسب كه يحيى بين عميارة )بسيندش( از ابيو     از آن جمله حد -1( 1را در ضمن چند حديث بيان كنيم:( )

)در زمان جاهليب و پيش از اسالم( رايب )پيرچم بيزرگ( و ليواء )پيرچم       البخترى روايب كرده كه گفب:

كوچك( قريش هر دو در دسب قصى بن كالب )جد اعالى رسول خدا ص( بود، و پس از او رايب هم چنان 

آمد آن را برميداشيب، تيا آنگياه كيه      م در جنگى كه پيش مىدر دسب فرزندان عبد المطلب بود كه هر كدا

خداوند پيغمبر را )ص( به نبوت برانگيخب، پس رايب دارى قريش و منصبهاى ديگير بيه رسيول خيدا )ص(     

رسيد و آن حضرت آنها را در بنى هاشم قرار داد، و در جن  ودان )كه نام دهى اسب ميان مكه و مدينيه، و  

ما جنگى ميان مسلمين و كفار در گرفب كه بصلح و سازش پايان يافب، و بنيام آن  در سال دوم همرى در آن

ده آن را جن  ودان ناميدند( رسول خدا )ص( رايب را بدسب عليى بين ابيى طاليب علييه السّيالم داد، و آن       

 نخستين جنگى بود در اسالم كه پيغمبر )ص( بدان جن  آمد و رايب در آن برداشتند، و پس از آن همچنيان 

رايب در جنگها بدسب على عليه السّالم بود، در بدر و آن جن  هولناك، و نيز جن  احد )راييب در دسيب   

على بود( و تا آن روز لواء در ميان قبيله بنى عبد الدار بود، و آن روز رسول خدا )ص( آن را بدسب مصهب 

هيد شد، و لواء بزمين افتاد، قبائل بن عمير )يكى از جوانان جنگمو و فداكار اسالم( داد، و او در آن جن  ش

عرب همه چشم بدان دوختند )و هر كدام ميخواستند لواء را بدسب گيرند و اين منصب بدانها واگيار گردد( 

پس رسول خيدا )ص( آن را برداشيب و بدسيب عليى علييه السّيالم داد، و در نتيميه آن روز هير دو منصيب          

و  -2( 1آن دو تيا بيامروز در مييان بنيى هاشيم اسيب. )       ، و)نگهدارى رايب و لواء( بآن حضرت واگيار شد

مفضل بن عبد اللَّه )بسندش( از ابن عباس حديث كند كه گفب: براى على بن ابيى طاليب علييه السّيالم چهيار      

( او نخستين مردى اسب در ميان نژاد عرب و نژادهاى ديگر كه با 1فضيلب اسب كه براى هيچ كس نيسب: )

( او كسيى اسيب كيه در روز    3( او پرچمدار آن حضرت در همه جنگهيا بيود. )  2ارد. )پيغمبر )ص( نماز گي

 جن  احد با پيغمبر )ص( بماى ماند )و مردانه تا پايان كار جنگيد( و مردم ديگر گريختند.
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زيد  -3( 2اش را در ميان گور نهاد(. ) ( و او )تنها( كسى بود كه در ميان قبر پيغمبر )ص( رفب )و جنازه4) 

وهب جهنى )بسندش( از زيد بن وهب حديث كند كيه گفيب: روزى )در ممليس( عبيد اللَّيه بين مسيهود         بن

)نشسته بوديم، و او را( سر دماغ و شيكفته دييدم )بهيوس افتياديم كيه از داسيتانهاى گيشيته در اسيالم از او         

ب آرى و آغياز  بپرسيم( پس باو گفتيم: كاش ما را از جريان جن  أحد و چگونگى آن آگاه ميساختى؟ گفي 

سخن بدان سر گيشب نمود تا رسيد بداستان جن ، پس گفب رسول خدا )ص( بما فرمود: بنيام خيدا بسيوى    

مشركين حركب كنيد، پيس از شيهر مدينيه بييرون آميديم، و در برابير آنيان صيفى دراز كشييديم، و بيراى           

اشب و مردى را از خود آنان )كيه  پاسدارى از دره و شكاف )كوه احد( پنماه نفر از انصار را به نگهبانى واد

نامش عبد اللَّه بن عمر بن حزم بود( فرمانده ايشان كرد و بآنها فرمود: از جاى خود جنبش نكنيد اگر چه همه 

ما كشته شويم، زيرا دشمن از اين شكاف بما رو آور شود، گويد: از آن طرف أبو سفيان كه نامش صيخر بين   

الد بن وليد را بكمين آنان واداشب، و لواهاى جن  قريش نيزد فرزنيدان   حرب بود در برابر اين پنماه نفر خ

)يهنيى بيزرگ و مهتير      عبد الدار بود، و لواء مشركين بدسب طلحة بن أبى طلحه بود كه او را كبش الكتيبية 

( گويد: رسول خدا )ص( نيز لواء مهاجرين را بدسب على بن ابيى طاليب علييه السّيالم     1لشكر( ميخواندند، )

د، و آن حضرت آمد تا كنار پرچم و ليواء انصيار ايسيتاد، گوييد: پيس أبيو سيفيان بيه نيزد پرچميداران           سپر

مشركين رفب و بدانها گفب: شما ميدانيد كه هر چه بسرتان آيد بواسطه پيرچم اسيب، و در جني  بيدر نييز      

بما بسپاريد تا ميا از  بخاطر افتادن پرچمتان شكسب خورديد، )اكنون ببينيد( اگر تاب نگهدارى آن را نداريد 

آنها نگهدارى كنيم، گويد: طلحة بن أبى طلحة )كه پرچم در دستش بود( از اينسخن برآشيفب و بيدو گفيب:    

آيا بما چنين ميگوئى؟ بخدا من امروز با اين پرچمها شما را تا وسط حوضهاى مرگ ميبرم )يهنى تيا آخيرين   

ين طلحه كسى بود )كه چنانچيه پييش از ايين گفتيه     قطره خون براى نگهدارى آنها كوشش ميكنم( گويد: و ا

شد( او را كبش الكتيبة )يهنى مهتر و بزرگ لشكر( ميناميدند پس در اين حال على عليه السّيالم پييش آميد و    

باو فرمود: تو كيستى؟ گفب: منم طلحة بن أبى طلحة، منم كبش الكتيبة )مهناى آن گيشب( طلحة گفب: تيو  

ن ابى طالب بن عبد المطلب، )اين را فرمود( و هر دو بهم نزديك شيدند، پيس دو   كيستى؟ فرمود: منم على ب

ضربب ميان آنها رد و بدل شد و على علييه السّيالم ضيربتى بير وسيط سيرش زد كيه دو چشيمش )از اثير آن          

 ضربب( از كاسه سر بيرون افتاد، و فرياد بلندى زد كه تا آن زمان مانندش شنيده نشده بود و پرچم از دستش

افتاد، پس برادرى داشب بنام مصهب او پرچم را برداشب، عاصم بن ثابب )كه يكى از تيراندازان زبير دسيب   

مسلمانان بود( تيرى بسويش رها كرد و با همان تير او را كشب، برادر ديگرى داشب بنام عثمان او پيش آمد 

كيه از ميردان   « صيواب »از آنهيا بنيام   و پرچم را برداشب، او را نيز عاصم با تير از پاى درآورد، پس غالمى 
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سخب و زورمند بود )پيش آمده( پرچم را برداشب على عليه السّيالم بيا شمشيير دسيب راسيتش را انيداخب،       

پرچم را بدسب چپ گرفب، حضرت دسب چپش را نيز انداخب، پرچم را بسينه نهاد و با دو بازوى جدا شده 

( و )با ديدن اين وض ( لشيكر  1كه برو درافتاد، ) سرش زد آن را نگهداشب، على عليه السّالم شمشيرى بفرق

كفار رو بهزيمب نهادند، و مسلمانان سرگرم تاراآ آنان و غنائم جنگى شدند، چون نگهبانان آن شيكاف كيوه   

آورى غنيمتها كردند با يك ديگر گفتند: هر چه غنيمب اسب اكنون  مشاهده نمودند كه مردمان شروع بمم 

ما در اينما دسب خالى بماى خواهيم ماند!؟ پس بهبد اللَّه بن عمر بن حزم فرمانده خود گفتند: اينان ميبرند و 

ما هم ميخواهيم مانند مردم غنيمتى بچن  آريم، او گفب: همانا رسيول خيدا )ص( بمين دسيتور داده كيه از      

ه ما ميبينم ميكشد )و اينما حركب نكنم، گفتند: آن حضرت كه اين دستور را داد نميدانسب كه كار باينما ك

لشكر مشركين شكسب ميخورد( و فريفته غنيمتها گشتند و او را واگييارده بسيوى مسيلمانها آمدنيد، و او از     

جاى خود حركب نكرد، پس خالد )كه در كمين بود( بر او حمله كرد و او را كشب و از پشيب سير رسيول    

كيرد دييد بيا آن حضيرت انيدكى بييش        خدا )ص( يورش برد، و هدفش نيز خود آن حضرت بود، پس نگاه

نيستند، بهمراهان خود گفب: اين اسيب هميان كيس كيه ميموئييد، همگيى همدسيب شيويد، و او را از پياى          

باكانه )بيكباره همدسب و همصدا شده( مانند اينكه يك نفر حمليه كنيد بيآن حضيرت      درآوريد، آنان نيز بى

گيرى با سن  )و خالصه با تميام   انداختن تير، و هدف حمله كردند، و با زدن شمشير و پرتاب كردن نيزه، و

وسائلى كه در دسب داشتند( بآن حضرت و چند نفر انگشب شمارى كه گردش بودند ييورش بردنيد، يياران    

پيغمبر )ص( نيز شروع بدفاع از او كردند، تا اينكه هفتاد تن از آنان كشته شدند، و تنها على علييه السّيالم، و   

، و سهل بن حنيف بماى ماندند كه از آن حضرت دفاع ميكردند، و مشركين نيز بر اين سيه  أبو دجانه انصارى

نفر سخب تن  گرفتند، رسول خدا )ص( چشمان مبارك را پس از آنكه از آن پيش آمد و آن جراحاتى كه 

انيد )و   ردهباو رسيده از هوش رفته بود باز كرد و نگاهى بهلى عليه السّالم كرده فرمود: اى على مردم چه كي 

خود را )كه در اسالم و دفاع از شما بسيته بودنيد( شكسيتند و پشيب بمني         چه شدند(؟ عرضكرد: پيمانهاى

 ( باو فرمود:1كرده و فرار كردند، )

اند آسوده خاطر كن، پس على عليه السّالم بآنها حمله كيرد   پس تو مرا از اين دشمنان كه مرا هدف قرار داده

)ص( آنان را براند، و دوباره بنزد رسول خدا )ص( بازگشب، دشمنان از سيوى ديگير   و از پيش روى پيغمبر 

ور شدند، على عليه السّالم دوباره بآنان حمله كرد و تار و مارشان كرد، و ابو دجانه انصارى و سيهل بين    حمله

دند، تا اينكه حنيف نيز در اين حال شمشير بدسب باالى سر آن حضرت ايستاده بودند و از نزديك دفاع ميكر

چهارده نفر از مسلمانانى كه فرار كرده بودند كه از جمله آنها بود طلحة و عاصم بن ثابيب اينهيا بازگشيتند و    
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ديگران بكوه باال رفتند، از آن طرف كسى در مدينه فرياد زد: پيغمبر كشته شد! )از اين فريياد كيه گوينيده    

ختگان را سرگردان كيرد و هير كيدام بسيوئى از چيپ و      آن نيز مهلوم نگشب( دلها از جاى كنده شد، و گري

راسب فرار كردند، و هند دختر عتبة )زن ابى سفيان و مادر مهاويه( مزدى )گزاف( براى وحشيى )ميردى از   

مشركين( قرار داده بود كه يكى از سه نفر: يهنى رسول خيدا )ص(، ييا أميير الميؤمنين، ييا حميزة بين عبيد         

ا بگيرد( وحشى بدو گفب: اما محمد كه دستم باو نرسد زيرا پيروانش گيرد او  المطلب را بكشد )و آن مزد ر

هستند، و اما بر على هم دسترسى نيسب زيرا در هنگام جن  )چنان اطراف و جوانب خويش را ميپاييد كيه(   

تر اسب، و اما حمزه را شيايد بتيوانم )از پياى درآورم( زييرا هنگيامى كيه در        از گرگ در اين جهب مواظب

بيند، و حمزه در آن روز با پر شيتر مرغيى كيه روى سيينه داشيب       خشم ميكند جلوى پاى خود را نمى جن 

نشان بود، پس وحشى در پاى درختى كمين كرد، حمزه او را ديد و با شمشير بسويش آمد و ضيربتى حواليه   

كيب  او كرد كه بخطا رفب و از سر وحشى گيشب، وحشى گويد: پس مين حربيه كيه در دسيب داشيتم بحر     

درآوردم و چون خوب بر آن استوار شدم آن را بسوى حمزه پرتاب كردم و آن بزير پهلو باالى ران حميزه  

فرو رفب، و درن  كردم تا حمزه از پاى درآمد و بدنش سرد شد پس بسويش رفتم و حربه خويش را بيرون 

( هند )كه اين 1بودند، ) خبر كشيدم، و مسلمانان كه سرگرم فرار و هزيمب بودند از سر انمام من و حمزه بى

دستور را بمن داده بود( سر رسيد و دستور داد شكم حمزه را بشكافند و جگرش را ببرند، اعضاء و بيدنش را  

اش را بريدنيد، و   مثله كنند )يهنى براى بدنمائى كشته حمزه گوش و بينيى او را ببرنيد( پيس گيوش و بينيى     

جن  بود و از پيش آمد ناگوار حميزه خبير نداشيب، راوى     رسول خدا )ص( نيز در همه اين احوال سرگرم

حديث كه زيد بن وهب اسب گويد: بهبد اللَّه بن مسهود گفتم: همه مردم از گرد رسول خدا )ص( گريختنيد  

 و كسى جز على بن ابى طالب و ابو دجانه و سهل بن حنيف بماى نماند؟ گفب:

نهيائى بمياى مانيد( سيپس برخيى از يياران آن حضيرت        همه مردم گريختند جز على بن ابى طالب )كيه او بت 

بازگشتند كه پيشاپيش آنان عاصم بن ثابب و ابو دجانه و سهل بن حنيف بودند و طلحه نيز بآنان پيوسب، بيدو  

گفتم: پس ابو بكر و عمر كما بودند؟ گفب: از آنها بودند كه فرار كردند، گفتم: عثميان كميا بيود؟ گفيب:     

هلوم نبود كما گريخته بود كه تا سه روز باز نگشب( و هنگامى كه آمد رسول خيدا  پس از سه روز آمد )و م

)ص( باو فرمود: )اى عثمان( مسافب دورى رفتى! راوى حديث گويد: بهبد اللَّه بن مسهود گفتم: تو خيودت  

ب: كما بودى؟ گفب: من از كسانى بودم كه گريختند، بدو گفتم: پس اينها را كه گفتى از كه شينيدى؟ گفي  

از عاصم بن ثابب و سهل بن حنيف، بدو گفتم: راستى پا بر جا ماندن على بتنهائى در آن هنگامه بسيار شگفب 

اگر تو از اين جريان شگفب كنى، فرشتگان نيز بشگفب شدند، آيا ندانى كه جبرئيل در  انگيز اسب؟! گفب:
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؟ )يهنيى نيسيب شمشييرى    «و ال فتى اال علىال سيف اال ذو الفقار »آن روز بآسمان باال ميرفب و فرياد ميزد: 

جوانى جز على( گفتم: از كما دانسته شد كه ايين گفتيار جبرئييل علييه السّيالم بيود؟         جز ذو الفقار، و نيسب

گفب: مردم شنيدند كه كسى در آسمان چنين فريادى ميزد، از پيغمبر )ص( پرسيدند گوينيده آن كيه بيود؟    

در حديث عمران بن حصين اسب كه گويد: چون در جن  احيد ميردم از   و  -4( 1فرمود: او جبرئيل بود. )

اطراف رسول خدا )ص( پراكنده شدند )و گريختند( على عليه السّالم كه شمشيرش را بگيردن آويختيه بيود    

آمد و پيش روى پيغمبر )ص( ايستاد حضرت سر بلند كرده بهلى عليه السّالم فرمود: چرا تيو بيا ميردم فيرار     

د: اى رسول خدا )ص(! آيا پس از اينكه اسالم گرفتم )بسوى كفر باز گردم و( كافر شوم؟ نكردى؟ عرضكر

پس حضرت اشاره فرمود بگروهى از دشمنان كه از كوه سرازير شدند و قصد او را داشتند، على عليه السّالم 

بآنها نيز حمله كرد و ور شد و آنان را دور كرد، سپس اشاره بگروهى ديگر كرد على عليه السّالم  بدانها حمله

آنان را گريزاند، سپس اشاره بگروه ديگرى فرمود كه على عليه السّيالم آنيان را نييز تيار و ميار كيرد، پيس        

جبرئيل عليه السّالم نزد آن حضرت آمده عرضكرد: اى رسول خدا فرشتگان در شگفب شدند و ما نيز با آنان 

ويش بخوبى با شما مواسيات و ييارى و همراهيى كنيد؟!     در شگفب شديم كه چگونه على عليه السّالم بمان خ

رسول خدا )ص( فرمود: چرا نكند با اينكه او از منسب و من از اويم؟ جبرئيل عليه السّالم عرضكرد: من نييز  

حكم بن ظهير )بسند خود( از ابن عباس حديث كند كه گفب: در آن روز طلحة  -5( 2از شما دو تن هستم!. )

ار مشركين كه شرح حالش در آغاز فصل گيشب( از ميان لشكر بيرون تاخيب و فريياد   بن أبى طلحه )پرچمد

زد: اى ياران محمد شما گمان كنيد كه همانا خدا با شمشيرهاى شما ما را بزودى بدوزخ فرستد، و شيما را بيا   

سّالم با او شمشيرهاى ما بزودى ببهشب روان سازد، پس كداميك از شما بمن  من آيد؟ أمير المؤمنين عليه ال

رفب و باو فرمود: بخدا امروز تو را رها نكنم تا بيزودى بيا شمشيير خيود بيدوزخب فرسيتم، پيس دو          بيرون

ضربب ميان آنها رد و بدل شد و على عليه السّالم با شمشير دو پاى او را زد كه هر دو بيفتاد و سرنگون شد و 

وزاده ترا بخدا و بخويشاوندى سوگند دهم )كيه  عورتش هويدا شد، )اين حال را كه ديد( بهلى گفب: اى عم

دسب از من بردارى و بيش از اين مرا رسوا نكنى( على عليه السّالم روى از او بگردانيد و بمياى خيويش بياز    

 گشب، مسلمانان باو عرضكردند: چرا كارش را بپايان نرساندى )و نيمه جان رهايش كردى(؟ فرمود:

، و بخدا سوگند هرگز زنده نخواهيد مانيد، پيس طلحيه در هميان جيا كيه        مرا بخدا و خويشاوندى سوگند داد

افتاده بود بمرد و مژده مرگش را برسول خيدا )ص( دادنيد و آن حضيرت خورسيند شيده فرميود: او مهتير        

محمد بن مروان از عمارة و او از عكرمة حديث كند كيه گفيب: شينيدم از عليى علييه       -6( 1لشكريان بود. )

د: چون در روز احد مردمان از اطراف پيغمبر )ص( پراكنده شدند چنان نسبب بآن حضرت السّالم كه ميفرمو
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بيتاب شدم كه هرگز چنين حالتى بمن دسيب نيداده بيود، و از خيود بيخيود گشيتم، و پييش روى او شمشيير         

كيه   ميزدم، پس برگشتم و او را نديدم، با خود گفتم، پيغمبر كسى نيسب كه فرار كند، در ميان كشتگان هيم 

او را نديدم، گمان كردم كه بآسمان باال رفته، پس غالف شمشير را شكستم و با خيود گفيتم: بيا ايين شمشيير      

بخاطر دفاع از رسول خدا )ص( آنقدر كشتار كنم تا كشيته شيوم، و حمليه كيردم آنيان از جليو شمشيير مين         

آميدم بياالى سيرش ايسيتادم،     گريختند و راه باز كردند ناگاه ديدم رسول خدا )ص( بيهيوش بيزمين افتياده،    

چشمان مبارك باز كرده بمن نگاه كرد و فرمود: اى على مردم چه كردند؟ عرضكردم: اى رسول خدا آنيان  

كافر شدند و بدشمن پشب كرده و تو را واگياشتند، پيغمبر )ص( نگاه كيرد دييد گروهيى از لشيكر دشيمن      

از، من بدانها حمله كردم و از چپ و راسب شمشيير  بسوى او آيند، بمن فرمود: اى على اينان را از من دور س

كرده و تار و مار شدند، پيغمبر )ص( بمن فرمود: يا على آييا ميدح و ثنياى خيود را در آسيمان        زدم تا پشب

؟ پيس مين از   «ال سييف اال ذو الفقيار و ال فتيى اال عليى    »نشنوى كه فرشته كه رضوانش نامند فرياد ميزنيد:  

حسن بن عرفه )بسند خود( از  -7( 1سبحان را بر اين نهمب سپاسگزارى كردم. )خوشحالى گريستم و خداى 

امام باقر عليه السّالم از پدرانش عليهم السّالم حديث كند كيه فرميود: در روز جني  احيد فرشيته از آسيمان       

ميميون   و ماننيد آن را ابيراهيم بين محميد بين      -8( 2«. )ال سيف إال ذو الفقيار و ال فتيى اال عليي   »فرياد زد: 

)بسندش( از ابى رفاع حديث كند كه گفب: ما هميشه از اصحاب رسول خدا )ص( ميشنيدم كه ميگفتنيد: در  

 -9( 3«. )ال سييف اال ذو الفقيار و ال فتيى اال عليى    »جن  أحد فريادى از آسمان شنيده شد كه فرياد ميزد: 

نيزد شييهه و سينى اسيب و در زميان       سالم بن مسكين از قتاده و او از سهيد بن مسيب )كه از بزرگان حيديث 

خالفب عمر بدنيا آمد و خود جن  أحد را نديده بود( حديث كند كه گفيب: اگير مين جايگياه عليى علييه       

ديدم كه در سمب راسب پيغمبر )ص( ايستاده و با شمشيير   السّالم را در جن  أحد ميديدم، هر آينه او را مى

ام ولى در آنچيه   ار كرده بودند. )يهنى من با اينكه خود نبودهاز او دفاع ميكند و ديگران همه پشب كرده فر

حسين بين محبيوب )بسيند      -10( 4گفتم شك و ترديدى ندارم و ميدانم كه جريان اين گونه بيوده اسيب(. )  

خود( از امام صادق عليه السّالم از پدرانش عليهم السّالم حديث كنيد كيه فرميود: پيرچم داران مشيركين در      

مردم مشيركين گريختنيد، و در آن روز     ودند كه همه را على عليه السّالم كشب و در نتيمهجن  احد نه تن ب

 قبيله مخزوم از ميان رفتند، و على عليه السّالم آنان را رسوا كرد.

فرمود: و على عليه السّالم با حكم بن اخنس جنگيد و با شمشير پاى او را از ميان رانيش جيدا كيرد كيه بيدان      

و چون مسلمانان چنين پيشرفب و شهامتى كردند امية بن أبى حييفيه )يكيى از پهلوانيان و     وسيله هالك شد،

سر كردگان مشركين( پيش آمد و زره بتن داشيب و ميگفيب: اميروز در برابير روز بيدر اسيب )يهنيى باييد         
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يية او را  شكسب بدر را تالفى بكنيم، و انتقام آن كشتگان را بگيريم( پس مردى از مسلمانان برابرش رفيب أم 

كشب، در اين هنگام على عليه السّالم بدو حمله برد و با شمشير بر سير او زد، شمشيير در كليه خيود او فيرو      

رفب و او نيز شمشير بهلى عليه السّالم زد آن حضرت سپر گرفب شمشيرش در سپر فرو رفب، پس على عليه 

خود را از سپر آن حضرت بيرون آورد و هير  السّالم شمشير را از كله خود أمية بيرون كشيد امية نيز شمشير 

دو شروع بنبرد كردند، على عليه السّالم فرمود: پس نگاه كردم ديدم در زير بغل او در زرهش پارگى اسيب،  

 پس از همان جا با شمشير ضربتى بر او زدم و او را كشته از او روى گرداندم.

تنها على عليه السّالم پابرجا ماند پيغمبر )ص( باو و چون مردم در آن روز از أطراف پيغمبر )ص( گريختند و 

فرمود: چرا تو با مردم نگريختى؟ أمير الميؤمنين علييه السّيالم عرضيكرد: آييا بيروم و تيرا اى رسيول خيدا          

واگيارم؟ بخدا از جاى خود نروم تا كشته شوم يا اينكه آن وعده كه خدا در يارى تو فرموده برسد؟ پيغمبر 

اش وفا كيرده، و اينيان پيس از ايين ماننيد اميروز بميا         ات دهم كه خدا بوعده على مژده )ص( باو فرمود: اى

دسترسى پيدا نخواهند كرد، سپس چشمش بگروهى از لشكر دشمن افتاد كه بسوى او آيند، فرمود: اى عليى  

بن امية مخزومى را  آنها بنام هشام ور شد، و يكتن از باينها حمله افكن، أمير المؤمنين عليه السّالم بديشان حمله

( پس گروه ديگرى از لشيكريان آنيان بسيوى آن حضيرت )ص( رو آوردنيد،      1كشب و ديگران گريختند، )

پيغمبر )ص( فرمود: باينها حمله كن، على عليه السّالم بدانها حمله كرد و عمرو بين عبيد اللَّيه جمحيى را كيه      

رى پييش آمدنيد پيغمبير )ص( بياو فرميود:      يكتن از ايشان بود كشب و ديگران فرار كردند، پس دسته ديگي 

باينان حمله كن، على عليه السّالم بدانها حمله كرد و بشير بن مالك كه يكيى از آنيان بيود كشيب و ديگيران      

ور نشد، و مسلمانان كه همگى گريختيه   هزيمب شدند، و پس از آن ديگر كسى بسوى رسول خدا )ص( حمله

گشب كردند، مسلمانان نيز در خدمب پيغمبير )ص( بمدينيه آمدنيد،     بودند باز گشتند و مشركان هم بمكه باز

فاطمه سالم اللَّه عليها باستقبال پدر آمد و جامى از آب در دسب داشب كه بيا آن روى آن حضيرت )ص( را   

شسب، در اين هنگام أمير المؤمنين عليه السّالم بدو رسيد و دستش تا باالى شانه پر از خون بود، و ذو الفقيار  

ز بدستش بود، پس ذو الفقار را بدسب فاطمه عليها السّالم داد و باو فرمود: اين شمشير را بگيير كيه اميروز    ني

 اش چنين اسب(: مرا شرمنده نكرد و اين اشهار را انشاء فرمود )كه ترجمه

كننيده   اى فاطمه بگير اين شمشير را كه از عيبها پاك اسيب، و مين ميردى ترسيناك و ليرزان و سيرزنش       -1

ويشتن نيستم )يهنى در يارى و دفاع رسول خدا )ص( كوتاهى نكيردم كيه در ايين بياره خيود را مالميب و       خ

 سرزنش كنم(.
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بمان خودم سوگند كه كوشش كردم در يارى احمد و فرمانبردارى پروردگارى كه ببنيدگان )و كيردار    -2

 آنان( دانا اسب.

شير امروز جام مرگ را بخانيدان عبيد اليدار )كيه     خونهاى مردمان را از اين شمشير پاك كن، كه اين شم -3

 پرچم داران قريش بودند( خورانيد.

و  پيغمبر )ص( نيز بفاطمه فرمود: اى فاطمه بگيير شمشيير را كيه شيوهرت اميروز ديين خيود را اداء كيرد،        

 خداوند بوسيله شمشير او بزرگان قريش را نابود ساخب.

   او كشته شدند( نام كسانى كه در این جنگ به دست 23صل )ف 

انيد و بيشيتر آن كشيتگان كسيانى بودنيد كيه        ( و تاريخ نويسان كشتگان مشركين را در جن  احد نوشته1) 

 بدسب امير المؤمنين عليه السّالم كشته شدند.

عبد الملك بن هشام از زياد بن عبد اللَّه و او از محمد بن اسحاق حديث كند كه گفيب: پرچميدار قيريش در    

بن أبى طلحة ...، بود كه على عليه السّالم او را گشب، و هيم چنيين پسيرش سيهيد بين طلحية و       آن روز طلحة 

برادرش كلدة بن أبى طلحة، و عبد اللَّه بن حميد ...، و ابو الحكم بن أخنس، و وليد بن أبى حييفة، و برادرش 

ه جمحى، و بشير بن بن مالك، و امية بن أبى حييفة، و ارطاة بن شرحبيل، و هشام بن امية، و عمرو بن عبد اللَّ

صواب غالم فرزندان عبد الدار، كه همه اينان را على عليه السّالم كشب، و فتح جن  بدسب او شد تيا آنگياه   

كه گريختگان از مسلمين بسوى پيغمبر )ص( بازگشيتند، و شيروع بيدفاع از آن حضيرت كردنيد و سيرزنش       

يد، و بمز على عليه السّالم و آنان كه از انصار مدينه پابرجا خداوند تهالى بخاطر گريختنشان متوجه آنان گرد

انيد، و در بياره    اند: چهار يا پينج تين بيوده    ماندند همه را شامل گرديد، و آنها رويهم هشب تن، و برخى گفته

كشتن على عليه السّالم مشركين را و رنمهائى كه در آن روز كشيد، و هموار ساختن بالهائى كه بآن حضرت 

 اش اينسب(: د حماآ بن عال  سلمى اشهارى گفته )كه ترجمهرسي

كننده دارد كه از حزب او )آنان كه خداپرستند( دشمنان را دور كند! و منظيور   براستى خداوند چه دفاع -1

 من پسر فاطمه )بنب اسد يهنى على اسب( كه عموها و دائيهاى او مردمان كريم و بزرگوارى هستند.

هاى تو )اى على( براى خدا آنگياه كيه آن ضيربب تنيد را بطلحيه زدى و او را بيرو       چه بخششى كرد دست -2

 بخاك )هالك( افكندى!.

و مانند شماعان روزگار چنان سخب گرفتى بر دشمن در دامنه كوه آنگاه كه سرازير شده بودند كه همه  -3

ا تشينه برنگردانييدى تيا    و شمشير خود را از خيون دالوران سييراب كيردى، و آن ر    -4را تار و مار كردى! 

 سيرابش ساختى!.
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   ( داستان جنگ بنى النضیر24فصل ) 

( و )از جمله فضائل آن حضرت اينسب(: كه هنگامى كه رسول خدا )ص( بسيوى بنيى النضيير رفيب )و     1) 

آنان گروهى از يهود بودند كه در نزديكى مدينه سكونب داشتند، و گاه و بيگاه در فرصتهائى كه بدستشيان  

اش را  ها )و برآ و بارو( يشان رسيد و دستور داد خيميه  يد مسلمانان را آزار ميكردند( حضرت بپاى قلههميرس

در آخرين نقطه از زمين گودى كه بنام زمين بنى حطمة بود برپا كردند، همين كيه شيب شيد ميردى از بنيى      

مبير )ص( دسيتور داد   النضير تيرى بسوى خيمه آن حضرت انداخب، و آن تير بخيمه اصابب كيرد، پيس پيغ  

اش را از آنما بكنند و بدامنه كوهى بزنند، و مهاجرين و انصار گرد خيمه آن حضرت پرده زدند، چون  خيمه

تاريكى شب همه جا را فرا گرفب أمير المؤمنين عليه السّالم را نيافتند، مردم عرضكردند: اى رسول خدا على 

گمان دارم دنبال اصالح كار شما رفته اسيب؟ طيولى نكشييد كيه     ايم(؟ فرمود:  بينيم )و او را گم كرده را نمى

على عليه السّالم با سر بريده همان مرد يهودى كه تير بسوى خيمه پيغمبر )ص( رها كرده بود و نامش غيرور  

 بود بازگشب، و آن سر را پيش آن حضرت انداخب، پيغمبر )ص( فرمود: اى على چه كردى؟

در  بيباك و دالورى اسب، پس در كمينش نشستم و با خود گفتم: چه چيز عرضكرد: من ديدم اين خبيث مرد

( جز اينكه ميخواهد دستبرد و شيبيخونى بميا بزنيد )و محتميل     1اين تاريكى شب او را چنين بيباك كرده؟ )

اسب ترجمه چنين باشد: كه با خود گفتم: اين مرد بيباك مبادا در تاريكى آخير شيب از قلهيه بييرون آييد و      

دى بما بزند( ناگاه ديدم كه شمشير برهنه در دسب دارد و با سه تن از يهود پيش آيد، باو حمله كيرده  دستبر

اند، چند نفر با من بفرسب كه  و او را كشتم و ديگران كه همراهش بودند گريختند، و هنوز چندان دور نشده

ه از آن جمليه بيود ابيو دجانيه و     اميد اسب بدانها دسب يابيم؟ رسول خدا )ص( ده نفر همراه او روان كرد ك

سهل بن حنيف، )پس بدنبال آنها روان شدند( و پيش از آنكه بقلهه پناه بردند بآنها رسيده، و آنان را كشتند و 

سرهايشان را نزد رسول خيدا )ص( آوردنيد، حضيرت دسيتور فرميود آن سيرها را در چاههياى بنيى حطميه          

نى النضير شد، و در همان شيب كهيب بين اشيرف كشيته شيد و       هاى ب افكندند، و همين داستان سبب فتح قلهه

رسول خدا )ص( اموال ايشان را براى خود برداشب و اين اولين مالى بود كه حضرت تصرف كيرد و سيپس   

ميان مهاجرين پيشين بخش كرد، و بهلى عليه السّالم دستور داد سهم رسول خيدا )ص( را گيرد آورد و آن را   

دسب خود آن حضرت بود، و پس از او در دسب أمير المؤمنين عليه السّالم بود،  وقف كرد و تا زنده بود در

 و تا بامروز در دسب فرزندان فاطمه عليها السّالم اسب.

و در باره كارى كه على عليه السّالم در اين جن  انمام داد، و آن يهودى را كشب و سر آن نه تن يهودى را 

 اش چنين اسب(: ب اين اشهار را سروده )كه ترجمهبنزد رسول خدا )ص( آورد حسان بن ثاب
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چه سختيها كه براى خدا دچار شدى در بنى قريظه آنگاه كه مردم چشم براه بودند )ظاهر اينسب كه بنيى   -1

 النضير بماى بنى قريظة باشد چنانچه مملسى )ره( در حاشيه بحار استظهار فرموده(.

ا بازگرداند، گاهى آنان را ميزد و دور ميكرد و گاهى )از آمدن بزرگ آنها را نابود كرد و نه تن ديگر ر -2

 آنان( جلوگيرى ميكرد.

    ( جنگ احزاب و كشته شدن عمرو بن عبد ودّ به دست آن حضرت25فصل )

( و پس از جن  بنى النضير جن  احزاب بود، و سببش اين شد كه گروهى از يهود كه از آن جمله بود 1) 

و حيى بن اخطب، و كنانة بن ربي ، و هودة بن قيس، و أبو عمارة والبى، بيا چنيد تين از    سالم بن أبى الحقيق، 

قبيله بنى والية بسوى مكه حركب كردند و چون بمكه رسيدند پيش أبو سفيان كه ميدانستند از دشمنان رسول 

رسيده شكايب خدا )ص( و از پيشقدمان در جن  با آن حضرت اسب رفتند، و از آنچه از پيغمبر )ص( بآنها 

كردند و از او خواستند كه براى جن  با پيغمبر )ص( كمك دهد و آنان را يارى كنيد، ابيو سيفيان بايشيان     

گفب: من بهر طور كه دلخواه شما باشد مهيا هستم، اكنون بنزد قريش برويد و از آنها نيز بيراى جني  بيا او    

م جني  )تيا آخيرين مرحليه كيه( بزانيو در       كمك بخواهيد، و يارى دادن و ايستادگى كردن بآنيان را هنگيا  

آوردن محمد )ص( )باشد( بههده گيريد )و با اين طريق آنان را با خود همدسب كنيد(، پس آن گروه بمييان  

جات مختلف( قريش گردش كردند و همه را بمن  با پيغمبر خواندند و بآنان گفتند: دسيب   بزرگان )با دسته

ما با شما همكارى خواهيم كرد تا او را بزانو درآوريم، قيريش بايشيان    ما با دسب شما )و همراه شما اسب( و

گفتند: اى گروه يهود شما داراى كتاب نخستين )توراة( و علم پيشين هسيتيد، و بهتير دانييد كيه محميد چيه       

يكتر آورده و ما بر چه آئينى هستيم، )اكنون بگوئيد( آيا آئين ما بهتر اسب از دين او يا اينكه او بحقيقب نزد

از ماسب؟ ايشان گفتند: آئين شما بهتر از دين اوسب )و شما بحقيقب نزديكتريد( قريش )از اين سيخن و( از  

پيشنهادى كه براى جن  با پيغمبر )ص( دادند خورسند گشتند، از آن سو ابيو سيفيان نييز بنيزد آنيان آميده       

اهم ساخته، اين يهود اسيب كيه دوش   بديشان گفب: همانا خدا اكنون اسباب چيره شدن شما را بر دشمنان فر

كشته شوند يا محمد و پيروانش را بيچاره كننيد،    بدوش شما ميمنگند و از شما جدا نگردند تا اينكه يا همگى

( )از اين سخنان( دلگرم شدند و تصميم بر جن  با پيغمبر )ص( گرفتند، يهود )كه از كميك و پشيتيبانى   1)

هياى غطفيان و قييس عييالن رفتنيد، و آنيان را        بيرون رفته و بنزد قبيلهقريش اطمينان حاصل كردند( از مكه 

بمن  با پيغمبر )ص( دعوت كردند و يارى و كمك دادن بآنها را بههده گرفتنيد و پشيتيبانى قيريش را نييز     

باطالع آنها رساندند، پس ايشان نيز پييرفته مهياى جن  شدند و )همگى براى جن  با رسيول خيدا )ص( از   

رون آمدند، قريش به سركردگى ابو سفيان، قبيله غطفان بفرمانيدهى چنيد تين: عيينية بين حصين در       مكه( بي
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طايفه بنى فزاره، و حارث بن عوف در طائفه بنى مرة، و و برة بن طريف در ميان مردم خود از طايفه اشم ، 

 و ديگر از قريش نيز بدنبال اينان بسوى مدينه حركب كردند.

جات و تصميم آنان براى بمن  بسم  مباركش رسييد   رد آمدن قريش و ديگر دستهچون پيغمبر )ص( خبر گ

جوئى و راه دفاع از مدينه و مردم آن( مشورت كرد؟ و همگى آنان رأى دادند كيه در   با يارانش )براى چاره

ني   جات و احزاب آمدند در اطراف مدينه از راههائى كه بشهر ميرسد بيا آنيان ج   مدينه بمانند و چون دسته

كنند، سلمان )ره( )اين رأى را نپسنديد و خود( رأى داد كه اطراف شهر خندق بكنند )و گرداگرد مدينيه را  

حلقه وار گود كنند، حضيرت ايين رأى را پسينديد( و دسيتور كنيدن خنيدق را صيادر فرميود، و خيود آن          

د )و ايين كيار پييش از    حضرت نيز )مانند ديگر مسلمانان( بكندن آن مشغول شد، و ديگران نيز شروع كردني 

رسيدن احزاب بپايان رسيد( احزاب كه رسيدند مسلمانان از زييادى لشيكر و قيوت و شيوكب آنهيا بدهشيب       

افتادند و هاله ترس گرداگرد آنها را فرا گرفب، لشكر دشمن در يك سوى خنيدق منيزل گرفتنيد و بييش از     

ميانه آنها واق  نشيد، چيون رسيول خيدا      بيسب شب در آنما ماندند، و در اين مدت جز با تير و سن  جنگى

با آنهيا سسيب     )ص( ديد كه بيشتر مسلمانان از اين محاصره بتن  آمده و نيروى شكيبائى ندارند و در جن 

( كسى بنزد عيينة بن حصن و حارث بن عوف كه هر دو از سركردگان قبيله غطفان بودند فرستاد 1اند، ) شده

ا دسب از جن  بدارند( و در عوض هر ساله يك سوم مييوه شيهر مدينيه را    و پيشنهاد صلح بآنها داد )كه آنه

بآنها دهد، و در اين پيشنهادى كه داده بود با سهد بن مهاذ و سهد بن عبادة كه هر دو از بزرگان انصار و مردم 

اره از مدينه بودند مشورت كرد، آن دو عرضكردند: اگر اين دستورى اسب كه ناچار بايد بپييريم و در اين ب

جانب خداى عز و جل دستورى رسيده و وحى بشما نازل گشته آن را گردن نهييم )و بميان و دل بپيييريم( و    

اگر رأى خود شما اسب، و براى ما مصلحب انديشى ميكنى ما هم در اين باره رأييى دارييم؟ حضيرت )ص(    

كه عرب همگى همدسب شده فرمود: نه، در اين باره دستورى نرسيده و وحى بمن نشده ولى چون من ديدم 

انيد خواسيتم بيا ايين پيشينهاد انيدكى از        اند و از همه سو بشيما رو آور شيده   و شما را هدف خويش قرار داده

شوكب و قدرت آنها را بشكنم، سهد بن مهاذ عرضكرد: در آن روزگارى كه ما و اين گروه بيك آئين بوديم 

ائى نميشناختيم و پرستشى از او نميكرديم ما هرگز از برديم، خد پرستى بسر مى و همگى در شرك بخدا و بب

فروختيم، و اكنون كيه خداونيد ميا را     ايم، جز اينكه مهمان ما ميشدند يا بآنها مى هاى شهرمان بآنها نداده ميوه

بسبب دين مقدس اسالم گرامى داشته و بوسيله آن ما را هدايب فرموده و بوجود مبارك شما بما عيزت داده  

ود اموال خود را )باين صورت( بآنها بپردازيم؟! ما باين )خوارى تين نيدهيم، و ايين( پيشينهاد را     ما بدسب خ

نپييريم، و بخدا سوگند بمز شمشير چيزى بآنها ندهيم تا خداوند ميان ما و ايشان حكم كند، رسول خدا )ص( 
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ه( هرگز خداى تهالى پيغمبر خيود  فرمود: اكنون انديشه شما را دانستم، بهمين انديشه ثابب بمانيد و )بدانيد ك

را زبون و خوار نكند و او را وانگيارد تا آنچه وعده فرموده انمام دهيد، سيپس رسيول خيدا )ص( در مييان      

دليرشيان كيرد )و آنهيا را قيوى دل       مسلمين بپا خواسب، و آنان را بمهاد با دشمن دعوت كرد، و در اين باره

( پس قريش )كه اين جريان را دانستند( چند تين از آنيان بيراى    1) ساخب( و وعده يارى خدا را بايشان داد،

جن  آماده شدند كه از آن جمله عمرو بن عبد ودّ، و عكرمة پسر ابو جهل و هبيرة بن أبيى وهيب، و ضيرار    

بن خطاب، و مرداس فهرى بودند و لباس جن  بتن كرده بر اسب سوار شدند و نزد چادرهاى بنى كنانة )كه 

آمده بودند( رفتند و بآنها گفتند: اى بنى كنانه آماده جن  شيويد، و خيود بيا شيتاب اسيبهاى       همراه احزاب

خويش را بمانب مسلمين بموالن درآوردند تا بكنار خندق رسيدند، چون نيك نگريستند )و خندق را دور تيا  

پس جايى از خندق دور ديدند( گفتند: بخدا اين كار حيله و نيرنگى اسب كه عرب آن را نينديشيده اسب، س

كه تنگتر بود در نظر گرفته و اسبان خويش را بدان سو راندند و باسبان زدند تا آنها بدان سوى خندق جهيش  

زارى ميان كوه سلي  )كه در كنار مدينه اسيب( و مييان خنيدق     كردند و آنان را بدين سو آورده بزمين شوره

م با چند تن از مسلمانان بيرون تاختند و خود را بدان تنگنائى بود رساندند، از اين سو أمير المؤمنين عليه السّال

كه عمرو بن عبد ودّ و همراهانش از آنما گيشته بودند رسانده و راه بازگشب را بر آنها بستند، پس عمرو بن 

عبد ودّ كه بر خود نشانى زده بود كه جايگاهش ديده شود بر همراهان خود پيشيى گرفيب و اسيب خيود را     

ين كه چشم او و همراهانش بمسلمانان )يهنى على عليه السّالم و همراهانش( افتاد ايستاد و گفب: آييا  براند هم

مبارز )و جن  آورى( هسب )كه با من جن  كند(؟ أمير المؤمنين عليه السّالم پيش روييش پدييدار شيد )و    

شيم، أميير الميؤمنين علييه     بمن  او آمد( عمرو بدو گفب: اى برادر زاده بازگرد كه من دوسب ندارم ترا بك

اى كه اگر مردى از قيريش يكيى از دو چييز از تيو      السّالم فرمود: اى عمرو تو پيش از اين با خدا پيمان بسته

درخواسييب كييرد تييو هيير كييدام خييواهى بپييييرى )و يكييى از دو حاجييب او را بييرآورى(؟ گفييب: آرى آن 

)ايميان آورى(؟ گفيب: ميرا بيدان نييازى       درخواسب چيسب؟ فرمود: من تو را ميخوانم )كه( بخدا و رسول

گفب: بازگرد اى على زيرا كه ميان مين و   نيسب، فرمود: پس درخواسب ميكنم كه پياده شوى و فرود آئى!

( امير الميؤمنين علييه السّيالم    1پدرت دوستى بود )و من با پدرت دوسب بودم( و خوش ندارم تو را بكشم، )

از حق رو گردان هستى بخدا دوسب دارم تو را بكشم، عمرو از شينيدن  باو فرمود: ولى من تا هنگامى كه تو 

اين سخن بغيرت )و جوش( آمد و گفب: آيا تو مرا ميكشى؟ )اين را بگفب( و از اسب خود پياده شده آن را 

پى كرده برويش زد تا آن اسب از او دور شد و با شمشير برهنه بسوى على عليه السّالم آمده شمشير زد، على 

ه السّالم سپر كشيد و شمشير او در سپر آن حضرت فرو رفب، از آن سو أمير الميؤمنين علييه السّيالم نييز     علي
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ضربتى بدو زد كه او را كشب، همين كه عكرمة بن أبى جهل و هبيرة بين أبيى وهيب، و ضيرار بين خطياب،       

ه اسب را نكشيده تيا آنيان را   ديدند كه عمرو بر زمين افتاد بر اسبها كه سوار بودند رو بهزيمب نهادند، و دهن

از خندق بدان سو )كه مشركين بودند( بردند، أمير المؤمنين عليه السّالم نيز بماى خويش بازگشب و آن چند 

تن كه با آن حضرت بسوى خندق بيرون آمده بودند نزديك بيود از شيدت تيرس )در نبيودن آن حضيرت(      

 اش چنين اسب(: د شهر را ميخواند )كه ترجمهجان از تنشان بدر رود، و على عليه السّالم اين چن

بينى و صواب پروردگار  خردى كه داشب بتان سنگى را يارى كرد، ولى من از روى روشن اين مرد از بى -1

 محمد را يارى كردم.

 ها بر زمين افكندم. پس با شمشير بر او زدم و مانند تنه درخب خرما او را ميان ريگهاى نرم و تپه -2

افتيادم   هاى او )و زرهى كه بر تنش بود( درگيشتم، در صورتى كه اگر من بماى او بزمين ميى  امهو از ج -3

 ام ميكرد(. آورد )و برهنه هاى مرا از تنم بيرون مى جامه

 اى گروه احزاب گمان مبريد كه خدا دين خود و پيامبرش را فرو گيارد )و يارى آنها نكند(. -4

رى حديث كند كه گفب: در جن  خندق )روزى( عمرو بين عبيد ودّ، و   واقدى )بسند خود( از زه -1( 1) 

عكرمة بن أبى جهل، و هبيرة بن أبى وهب، و نوفل بن عبد اللَّه، و ضرار بن خطاب، جليوى خنيدق آمدنيد و    

شروع كردند در اطراف آن گردش كردن كه جاى تنگى از آن پيدا كرده و بدينسو )كيه مسيلمانان بودنيد(    

دند بمائى )كه قدرى تنگتر از جاهاى ديگر بود پس نهيب بر اسبان زدند( و آنها را بزور شيالق  بيايند، تا رسي

بدان سو راندند، چون بدان سوى خندق آمدند اسبان خويش را در ميدانى كه ميان خندق و كيوه سيلي  بيود    

ه سر راه آنها بيايد، بموالن درآوردند و مسلمانان ايستاده بودند و نظاره ميكردند و هيچ كس جرات نداشب ك

 و عمرو بن عبد ودّ مبارز ميطلبيد و مسلمانان را سرزنش ميكرد و ميگفب:

 من كه آوازم گرفته و خفه شد از بس باينها گفتم: آيا مبارزى هسب؟

و در هر مرتبه كه مبارز ميخواسب على عليه السّالم برميخواسب كه بمن  او رود، ولى رسول خدا )ص( باو 

داد بانتظار اينكه ديگرى برخيزد، مسلمانان هم كه عمرو و همراهيان و سيپاهيان احيزاب را     مى دستور نشستن

كردند )تا چيه رسيد باينكيه كسيى بمييدان       ديده بودند گويا از ترس بر سرشان پرنده نشسته هيچ جنبشى نمى

ب و بدسيتور پيغمبير   عمرو برود( همين كه فرياد عمرو دنباله دار شد و هر بار هم عليى علييه السّيالم برخاسي    

)ص( دوباره نشسب، اين بار )كه فرياد زد( رسول خدا )ص( فرمود: اى على نزديك من بييا، او نزدييك آن   

حضرت آمد، رسول خدا )ص( عمامه خويش را از سر برگرفب و بر سر على بسب و شمشير خود را بياو داد  

ياريش كن، پس على عليه السّيالم بسيوى   و فرمود: برو بسوى آنچه خواهى، سپس فرمود: بار خدايا كمك و 
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كار آن حضرت با   عمرو شتاب كرد و جابر بن عبد اللَّه انصارى نيز دنبال آن حضرت رفب كه ببيند سرانمام

( همين كه على عليه السّالم نزد عمرو آمد و باو فرمود: اى عميرو تيو در   1عمرو بن عبد ودّ بكما ميانمامد، )

يگفتى: بالت و عزى سوگند هر كس مرا بيكى از سه چيز بخوانيد مين آن را ييا    زمانهاى گيشته و جاهليب م

يكى از آنها را ميپييرم؟ گفب: آرى چنين اسب، فرمود: پس من تو را ميخوانم كه گيواهى دهيى: مهبيودى    

جز خداى يگانه نيسب، و محمد فرستاده او اسب و در برابر پروردگار عالميان سر تسليم فرود آورى؟ گفب: 

 برادرزاده اين سخن و خواهش را بيكسو بنه، امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: اى

اى بازگردى )و از  بدان كه اگر آن را بپييرى براى تو بهتر اسب! سپس فرمود: ديگر اينكه از راهى كه آمده

ه براى هم جن  با مسلمانان دسب بدارى(؟ گفب: نه، )اين هم براى من نن  اسب( و زنان قريش براى هميش

بازگو كنند )كه عمرو از ترس جن  فرار كرد( فرمود: پس پيشنهاد ديگرى دارم، گفب: چيسيب؟ فرميود:   

از اسب پياده شوى و با من بمنگى؟ عمرو خنديد و گفب: من گمان نميكردم كسى از عرب مرا بچنين كارى 

ا بكشم با اينكيه پيدرت بيا مين     بخواند )و پيشنهاد جن  بمن دهد( من خوش ندارم مرد بزرگوارى چون تو ر

رفيق و دوسب بود؟ على عليه السّالم فرمود: ولى من دوسب دارم ترا بكشم اگر ميخواهى پياده شيو؟ عميرو   

)از اين سخن( برآشفب و پياده شده بروى اسب خويش زد تا آن اسيب بازگشيب، جيابر گوييد: در آن مييان      

م كه على او را كشته اسب، ياران عمرو و همراهانش )كه ايين  ناگاه آواز تكبير )اللَّه اكبر( شنيدم، پس دانست

را بديدند( بكنار خندق آمدند و سهى داشتند كه با اسبان خود بدان سوى خندق بگريزند، از آن سو مسلمانان 

همين كه آواز تكبير شنيدند پيش آمدند تا ببينند كه آن چند تن مشرك چه شدند، ديدند نوفل بن عبد اللَّه با 

بش در ميان خندق افتاده و آن اسب نميتواند او را بيرون ببرد، پس شروع كردنيد بيا سين  بير او زدنيد،      اس

نوفل گفب: بهتر از اين مرا بكشيد، يكى از شما فرود آيد تا من با او بمنگم؟ على عليه السّيالم بمييان خنيدق    

و بودند برفب و( بهبيرة رسيد. پس ديگر كه همراه عمر رفب و با شمشير او را بكشب. )و بسراغ آن چند نفر

با شمشير ببرآمدگى زين اسبش زد، و زرهى كه در تن او بود از تنش بيفتاد، و عكرمة و ضرار بن خطاب نيز 

 هر دو گريختند.

جابر گويد: من جريان كشتن على عليه السالم عمرو بن عبد ودّ را نتوانستم بچيزى شبيه سيازم جيز بيدان چيه     

پس شكستشيان داد بياذن   »ه داستان داود عليه السالم و جالوت بيان داشته آنما كه فرمايد: خداى تهالى در بار

قيس بن ربي  )بسندش( از ربيهه سهدى حديث  -2( 1(. )251)سوره بقرة آيه « خدا و كشب داود جالوت را

د اللَّه ما در فضائل كند كه گفب: بنزد حييفة بن يمان )يكى از ياران پيغمبر )ص( رفتم و بدو گفتم: اى ابا عب

على عليه السّالم و منقبتهاى او گفتگو ميكنيم و اهل بصره ميگويند: شما در باره على از اندازه ميگيريد، آيا 
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تو در فضيلب او براى من حديثى دارى كه بيان كنى حييفه گفب: اى ربيهه! چه از من ميپرسى؟ سوگند بآن 

ران پيغمبير )ص( را از آن روزى كيه آن حضيرت پيغمبيرى     كه جانم بدسب او اسب اگير تميامى كيردار ييا    

برانگيخته شد تا بامروز در يك كفه ترازو بگيارند، و كردار على عليه السالم را بتنهائى بكفه ديگر نهند، هر 

شود تكيه  آينه كردار على عليه السالم بتمامى آن كردار بچربد! ربيهه گفب: اين سخنى اسب كه روى آن نمى

 آن را نميپييرد؟ كرد و كسى

حييفه گفب: اى فرومايه چگونه پييرفته نشود؟ آيا ابو بكر و عمر و حييفه و همه ياران پيغمبر )ص( كميا  

بودند در آن روز كه عمرو بن عبد ودّ مبارز طلبيد، و جز على عليه السالم همه مردمان بواسطه ترس از او باز 

 او رفب و خداوند بدسب توانياى او عميرو را كشيب؟ سيوگند    ايستادند، تنها على عليه السالم بود كه بمن  

بدان كه جان حييفه بدسب او اسب، اجر و ثواب كردار على در آن روز از كيردار يياران و پييروان محميد     

هشام بن محمد از مهروف بن خربوذ حديث كند كه عليى علييه    -3( 1)ص( تا روز رستاخيز بزرگتر اسب. )

 اش چنين اسب(: هار را گفب )كه ترجمهالسالم در جن  خندق اين اش

 آيا بسوى من سواران )قريش( يورش برند؟ آگاه كنيد از جانب من و از جانب آن سواران ياران مرا: -1

 كه امروز غيرت من و شمشير تيز و برانى كه در سر دارم از گريختنم جلوگيرى كند. -2

آهن هندى سياخته شيده بيود، سركشيى كيرد او را      و آنگاه كه عمرو بوسيله شمشير براق و برنده كه از  -3

 بخاك هالكب انداختم.

ها بزمين افتاد و بآن حال او را رهيا   پس او را واگياشتم آنگاه كه مانند تنه درخب خرما ميان ريگها و تپه -4

 كردم.

يونس بن بكر از محمد بين اسيحاق    -4( 2)ترجمه شهر پنمم در همين فصل يكى دو صفحه پيش گيشب(. ) 

روايب كند كه چون على عليه السالم عمرو بن عبد ودّ را كشب با روى شكفته بسوى رسول خدا )ص( آمد، 

عمر بن خطاب گفب: اى على چرا زره او را كه در ميان عرب مانندش نيسب از تنش بيرون نيياوردى؟ أميير   

عمير بين    -5( 3نميايم. )  المؤمنين عليه السالم فرمود: من شرم كردم از اينكه عورت پسر عمويم را مكشوف

كشيب سيرش را    أبى االزهرى )بسندش( از حسن حديث كند كه چون على عليه السالم عمرو بين عبيد ودّ را  

بريده و آن را برداشته بياورد پيش روى پيغمبر )ص( بزمين انداخب، پس ابيو بكير و عمير برخاسيتند و سير      

يم اودى گويد: از ابى بكر بين عيياش شينيدم كيه     على بن حك -6( 1مبارك على عليه السالم را بوسه زدند. )

ميگفب: براستى على ضربتى زد كه در اسالم ضربتى از آن بزرگتر و بهتر نبود و آن ضربب بهميرو بين عبيد    
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تر از آن نبود، و آن ضيربب ابين    ودّ بود، ضربتى نيز بدان حضرت زدند كه براستى ضربتى نامباركتر و شوم

 ملمم لهنه اللَّه بود.

باره همين جن  احزاب خداى تهالى اين آيات را فرو فرستاد: آنگاه كه بيامدند شما را از فيراز شيما و    و در

ها )از ترس( خيره ماند، و دلها بگلوگاه رسيد، و گمان ميبردند بخدا گمانهائى،  از پائين شما، و آنگاه كه ديده

ه مردمان دو رو و منافق و آنان كيه در  آنما مؤمنان آزمايش شدند و لرزيدند لرزشى سخب، و آن هنگامى ك

و كفاييب  »تا آنما كه فرمايد: « دلهاشان بيمارى اسب ميگفتند: كه خدا و پيغمبرش بما وعده نداد جز فريب

( تا 12( و )11( و )10هاى ) )سوره احزاب آيه« كرد خداوند مؤمنان را از جن  و خدا اسب نيرومند عزيز

درشتى و خطاب خداوند متوجه ايشان گشب، و باتفياق تياريخ نويسيان و    ( و اين سرزنش و مالمب و 25آيه 

مسلمانان هيچ كس از اين سرزنش و مالمب رهائى نيافب جز أمير الميؤمنين علييه السّيالم، زييرا كيه فيتح آن       

جن  بدسب او شد، و كشتن عمرو بن عبد ودّ و نوفل بن عبد اللَّه كه بدسب او بود سبب گيريختن مشيركين   

سول خدا )ص( پس از اينكه اينان بدسب على علييه السّيالم كشيته شيدند فرميود: ميا بمني  ايشيان         شد، و ر

يوسيف بين كلييب )بسيندش( از عبيد اللَّيه بين         -7( 2خواهيم رفب ولى آنها ديگر بمن  ما نخواهند آمد. )

حيزاب كيه بيا    سوره ا 15كه او اين آيه شريفه را )آيه   مسهود )كه يكى از قاريان قرآن اسب( حديث كرده

يهنيى   -وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ بهلى وَ كانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً»  اش گيشب( اين گونه قرائب ميكرد: ترجمه

 «.و كفايب كرد خداوند مؤمنان را از جن  بوسيله على، و خدا اسب نيرومند و عزيز

اره كشته شدن عمرو بن عبد ودّ چند شيهر سيروده )كيه    و حسان بن ثابب )شاعر زمان رسول خدا )ص(( در ب

 اش چنين اسب(: ترجمه

مرد نيرومند يهنى عمرو بن عبيد وّد روز خيود را بپاييان رسيانيد در سيمب جنيوب مدينيه، و ميخواسيب          -1

 درن  بكند. چپاولى بى

شيده و ظياهر نييز    ضبط « غارة»بماى « ثاره»)مترجم گويد: در ديوان حسان و هم چنين در سيره ابن هشام  

همان اسب و ثير بمهناى انتقام گرفتن خون كشته اسب و بنا بر آن ترجميه چنيين اسيب: كيه عميرو جويياى       

 گرفتن انتقام از كشندگان بدر و أحد بود(.

اى عمرو شمشيرهاى ما را كشيده ديدى، و نيكان ما را ييافتى كيه كوتياهى نميكننيد )مقصيودش انصيار        -2

عامرى در اشهارى كه پس از اين بيايد پاسخش داده كه دروغ گفتى و شيما انصيار    مدينه اسب كه جوان بنى

 مدينه نبوديد كه عمرو را كشتيد، بلكه على عليه السّالم كه از بنى هاشم و اهل مكه بود او را كشب(.

 و هر آينه ديدى در جن  بدر مردان دالورى كه تو را زدند نه مانند زدن مردمان وامانده. -3
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كنون( بروزى افتادى اى عمرو كه ديگر تو را براى روزهاى بزرگ و كارهياى سيخب دعيوت نكننيد     )ا -4

 )يهنى يكسره نابود شدى(.

گويند: چون اين اشهار حسان بگوش قبيله بنى عامر )كه عمرو بن عبد ودّ نيز از آن قبيله بود( رسيد جيوانى  

اش چنين اسب( گفته:  بود )اين اشهار را كه ترجمهاز ايشان در پاسخش كه بواسطه انصار مدينه افتخار كرده 

بخانه خدا سوگند كه دروغ گفتيد و شما ما را نكشتيد، وليى بشمشيير بنيى هاشيم )كيه از اهيل مكيه         -1( 1)

 هستند( افتخار كنيد.

بشمشير پسر عبد اللَّه يهنى احمد )ص( كه در جن  بدسب على عليه السّالم بود باين افتخيار و سيرفرازى    -2

 يهنى كشته شدن عمرو( رسيديد پس كوتاه كنيد )اين الف و گزاف را(.)

 عمرو بن عبد ودّ را شما نكشتيد، بلكه همتاى هژبر شير دلش او را كشب. -3

يهنى على عليه السّالم، آنچنان كسى كه بناى قدرت و نيرويش بلند اسب، و شما الفهاى بيهوده و بسيار بر  -4

 اهيد شد.ما بزنيد كه پسب و كوچك خو

)همين شما انصار بوديد( كه در جن  بدر براى مبارزه و جن  بيرون شيديد و بزرگيان قيريش آشيكارا      -5

 ( گيشب(.18شما را باز گرداندند، و پس زدند )اشاره بداستانى اسب كه در فصل )

 دند.و آنگاه كه حمزه و عبيده و على با آن شمشيرى كه آهنش هندى و خطرناك بود نزد ايشان آم -6

گفتند: چه همتايان نيك و درستى هستيد، و با شتاب بسوى آن مردمانى كه ستم و سركشى كردند برفتند  -7

 )مقصود از ستمكار و سركش عتبة و شيبة و وليد هستند(.

پس على در ميدان جوالنى هاشمى كرد و دميار از روزگارشيان درآورد آنگياه )ييا چيون( كيه سركشيى         -8

 د.كردند و تكبر ورزيدن

شما بمز از خود ما افتخارى بر ما نداريد )يهنى آن كسانى كه شما بدانها فخر و مباهات ميكنيد از خود ما  -9

 اهل مكه هستند( و براى شما افتخارى نيسب كه بشمار درآيد يا در بيان آيد.

لب عليه السّالم احمد بن عبد الهزيز )بسند خود( از أبى الحسن مدائنى حديث كند كه چون على بن ابى طا -8

عمرو بن عبد ودّ را كشب، اين خبر بگوش خواهر عمرو رسيد، پرسيد: كيه بيوده اسيب آن كيس كيه بير او       

بدسب همتاى  دليرى كرده )و جرات كشتن او را داشته(؟ گفتند: پسر ابو طالب، گفب: مرگ او نگيشب جز

يين خبير، )او كسيى بيود كيه(      كريمى، اشكم هرگز خشك نشود اگر براى او اشك برييزم پيس از شينيدن ا   

پهلوانان را كشب، و بمن  دالوران رفب، و مرگ او هم بدسب همتاى بزرگيوار و كريميى از قيوم و قبيليه     

ام. سپس اين دو شهر را( انشاء كيرد   خود او بود، اى بنى عامر تاكنون بهتر از اين سرافرازى و افتخار نشنيده
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عمرو جز اين كشنده )يهنى على عليه السّالم( بود تا ابيد بير    اگر كشنده -1( 1اش چنين اسب(: ) )كه ترجمه

 او ميگريستم.

بيضية  »ولى كشنده عمرو كسى اسب كه بواسطه كشتن او عيبى بر عمرو نيسب، آن كس كه پيش از اين  -2

 )يهنى يگانه مرد شهر( ناميده ميشد.« البلد

ن ابى طالب صلوات اللَّه عليه )اين اشهار را( و نيز همان خواهر عمرو در كشته شدن برادرش و در باره على ب

 اش چنين اسب(: گويد )كه ترجمه

ور شيدند، و هير دو همتاييان بزرگيوار و      دو شير دالور بودند كه در تنگناى مهركه جن  بيكديگر حمله -1

 دليرى بودند.

 ودند.و هر دوى آنها )كسانى بودند كه( در ميدان نبرد با نيرن  و با جن  دل جانها را رب

كننده نتوانسب آن دو را بياز   و هر دوى آنها براى كوبيدن و جنگيدن آماده و حاضر شدند و هيچ سرگرم -3

 گرداند.

اى على برو كه تاكنون بكسى مانند او دسب نيافته بودى، و اين )كه ميگويم( سيخنى اسيب پيا بير جيا و       -4

 درسب كه در آن زورى نيسب.

 اش من انتقام آن را هنگامى كه خرد من كامل اسب ميگرفتم.و خون او نزد من اسب و اى ك -5

قريش پس از كشته شدن چنين سوارى خوار شيد، و ايين خيوارى قيريش را نيابود خواهيد كيرد، و ايين          -6

 رسوائى همه آنان را در بر خواهد گرفب.

ايه از ايين اسيب كيه    سپس گفب: بخدا سوگند تا شتران ناله كنند قريش نتوانند انتقام خون او را بگيرند )كن

 هرگز نخواهند توانسب(.

    ( جنگ بنى قریظه26فصل )

( و )از جمله فضائل آن حضرت عليه السّالم اين بود كه( چون احزاب منهزم شده و برگشتند رسول خيدا  1) 

)ص( )بدستور خداى تهالى( آهن  يهود بنى قريظه )و ريشه كن ساختن آنان را( فرمود )زيرا همينها بودنيد  

ه هر روز دسيسه تازه براى مسلمانان ميساختند، و يا بتنهيائى و ييا بيا همدسيتى مشيركين و ديگير يهودييان        ك

بمسلمانان ميتاختند( پس على عليه السّالم را با سى تن از قبيله خزرآ بسوى آنان فرستاد و بيدو فرميود: ببيين    

يه السّيالم بنزدييك ديوارهياى قلهيه ايشيان      اند يا نه؟ چون على عل هاى خود فرود آمده آيا بنى قريظة در قلهه

رسيد سخنان ياوه و ناسزا )نسبب بر رسول خدا )ص( و خودش( از آنان شنيد، پس بنزد پيغمبر )ص( آميد و  

جريان را بهرض رسانيد، آن حضرت فرمود: آنان را واگيار كه بزودى ما را خداوند بر آنان چيره سازد هير  
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ن عبد ودّ پيروز كرد خوارت نكند، اينما درن  كين تيا مردميان گيرد تيو      آينه آن خدائى كه تو را بهمرو ب

انبوه شوند و تو را بيارى خداوند مژده دهم، زيرا خداى تهالى مرا بيا ايمياد تيرس در دل دشيمن از مسيافب      

 يكماه راه )و اين فاصله دراز( يارى فرموده.

ادم تا بنزديكيى ديوارهياى آنيان رسييدم، پيس از      على عليه السّالم گويد: مردم گرد من انبوه شدند و براه افت

باالى ديوار سر كشيدند و چون مرا ديدند يكتن از آنها فرياد زد: كشنده عمرو بسوى شما آمد، ديگيرى نييز   

داد زد: كشنده عمرو بمانب شما آمد، و برخى از آنها ببرخى ديگر فرياد ميزدند و همين سيخن را بيكيديگر   

رجز چنين   رس را در دل آنان انداخب و شنيدم كسى رجزى ميخواند )و ترجمه آنميگفتند، و خداى تهالى ت

( كشب على عمرو را* شكار كرد على شاهبازى را* شكسب عليى پشيتى را* اسيتوار كيرد عليى      1اسب(: )

اى را پس من با خود گفتم: سيپاس خداونيدى را كيه اسيالم را پييروز كيرد و        كارى را* پاره كرد على پرده

پرستى را از بيخ و بن بركند، آنگاه كه من بسيوى بنيى قريظيه رهسيپار شيدم پيغمبير )ص( بمين         شرك و بب

هاى آنها را بشما داده )و شما آنها را بچني    فرمود: برو ببركب و اميد خدا، زيرا كه خدا نويد زمينها و خانه

اطمينانى كامل بيارى كردن  آورده و نصيب و بهره شما گردد( من )پس از اين مژده با دلى گرم و( با يقين و

خداى عز و جل بسوى آنان رهسپار شدم )و آنقدر بملو رفتم( تا بمائى كه پرچم جني  را پياى دييوار قلهيه     

هاى خود بروى من درآمدند و آغاز دشنام بر رسول خيدا )ص( كردنيد، مين     آنان بزمين زدم، و آنان در قلهه

تم آن سخنان بگوش پيغمبر )ص( برسد )و تاب نياورده( كه دشنامهاى آنان را بآن حضرت شنيدم خوش نداش

هياى آنيان بياز دارم( بناگياه دييدم آن       خواستم بسوى آن حضرت باز گردم )و او را از نزدييك شيدن بقلهيه   

هاى  حضرت پديدار شد و دشنام آنها را شنيده فرياد كشيد: اى برادران بوزينه و خوك! ما هر گاه بپاى خانه

اند! آنها گفتند: اى ابا القاسم تيو كيه ناسيزا     آينه بد اسب روزگار آنان كه بيم داده شده مردمى فرود آئيم هر

دانش نبودى؟ حضرت از آنمائى كه داشب )از اين سخن آنان( شيرم كيرد و انيدكى بيه پشيب سير        گو و بى

نميا مانيد و در   هاى ايشان زدند، و بيسب و پينج روز در آ  سراپرده او را برابر قلهه بازگشب، و دستور فرمود:

اين مدت يهود در محاصره آن حضرت بودند تا اينكه آنان )بتن  آمده و( از او خواستند كه سيهد مهياذ در   

او حكم كرد تين در دهنيد،( و او بكشيتن ميردان و ببنيدگى گيرفتن زنيان و          باره آنان حكم كند )و بدان چه

رمود: اى سهد در باره اينان حكمى كردى ( پيغمبر )ص( ف1كودكان و بخش كردن دارائى آنان حكم كرد، )

كه خداى تهالى از باالى هفب آسمان حكم فرموده، و پيغمبر )ص( دستور بفرود آوردن مردانشان فرمود، و 

آنها نهصد تن بودند، پس آنان را بمدينه آوردند و دارائى و اموالشان را تقسيم فرمود، و زنان و كودكيان را  

هاى قبيله بنى النمار زندان  را كه دسب بسته بمدينه آورده بودند در خانه از خانه ببندگى گرفتند، و مردانشان
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كردند، و رسول خدا )ص( در جايى كه اكنون بازار اسب بيامد و دستور داد در آنميا گودالهيائى كندنيد، و    

د آنها را بياورند، و أمير المؤمنين عليه السّالم و مسلمانان كه همراه او بودند آمدند، پيغمبر )ص( دستور فرمو

بهلى عليه السّالم فرمود: پا پيش نهد و گردن آنها را در آن گودالها بزند، پس آنان را دسته دسته آوردند و در 

ميان آنها حى بن اخطب، و كهب بن اسد را كه آن دو در آن زمان رئيس و بزرگ يهود و بنى قريظيه بودنيد   

بردند بكهب بن اسد گفتند: اى  چنان كه آنان را بنزد پيغمبر )ص( مىبياوردند، )در ميان راه اسيران يهود( هم

خردييد!   بينى و چگونه با ما رفتار كنند؟ كهب گفب: در همه جا شما )نادان و( بى كهب اوضاع را چگونه مى

بينيد آن كس كه شما را بخواند دسب برندارد، و هر كس از شما ميرود باز نگيردد؟ بخيدا كشيتن در     آيا نمى

ر اسب، در اين ميان حى بن اخطب را دسب بسته آوردند، چون نگياهش برسيول خيدا )ص( افتياد گفيب:      كا

شيود   بخدا سوگند من خويشتن را بدشمنى با تو سرزنش نكنم ولى هر كس خداى را واگيارد واگييارده ميى  

كمك گرفتن از )يهنى من پشيمان نيستم كه چرا با تو دشمنى كردم و دوستى ننمودم ولى چون ما در جريان 

احزاب خداى را واگيارديم اكنون باين روز خيوارى افتياديم(. سيپس رو بميردم كيرده گفيب: اى ميردم از        

اى نيسب، نامه و تقدير و جنگى بود كه بر بنى اسرائيل )و يهود( نوشته شده  سرنوشتى كه خدا فرموده چاره

الم )كه يك يك آنان را ميكشيب( بداشيتند، و   ( و او را پيش روى امير المؤمنين عليه الس1ّ)  )اين را بگفب(

شدنى اسب با شرافب )كه( بدسب ميردى شيريف و بزرگيوار )انميام شيود(       در آن حال ميگفب: )اين( كشته

كشيند، و بيدان و    همانا برگزيدگان و نيكان مردم، بدان و اشيرار را ميى   امير المؤمنين عليه السّالم باو فرمود:

ال آن كس كه نيكان و بزرگواران او را بكشند، و نيكبختى براى آن كيس اسيب   اشرار نيكان را، پس واى بح

ام را از تينم بييرون    كه مردمان پسب و كفار او را بكشند، گفب: راسب گفتى، )اكنون كه مرا ميكشى( جامه

مياور؟ فرمود: اين كار بر من آسانتر از اين خواهش اسب )و خواهشش را پييرفب( حى بين اخطيب گفيب:    

پوشاندى خدايب بپوشاند، و گردن كشيده على عليه السّالم گردنش را بزد، و از مييان هميه آن كشيتگان    مرا 

جامه او را از تنش بيرون نكرد، سپس أمير المؤمنين بآن كس كه او را آورده بود فرمود: در ميان راه كه حى 

 آوردى چه ميگفب؟ را براى مرگ مى

پسر أخطب خود را سرزنش نكند وليى هير كيس كيه خيداى را       بمان تو سوگند كه -1 عرضكرد: ميگفب: 

پس كوشش كرد پسر اخطب تا آنما كه ميتوانسب، و آهن  نمود، كه بهيزت   -2واگياشب واگيارده شود.

 رسد بهر راهى كه ميسور بود.

)پسر اخطب( در كفر خويش داراى كوشش و جهد بيود، پيس بيزور و     -1 امير المؤمنين عليه السّالم فرمود:

پيس او را بيا شمشيير بيزدم زدن خشيمناك، و سير انميام         -2 ختى او را در انظار مردمان بسوى ما كشيدند.س
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اين اسب منزل و جاى بازگشب كافران، و هير كيس    -3 بآخرين جاى دوزخ و قهر آن با دسب بسته در افتاد.

ة دختر خناقية را بيراى   ( و رسول خدا )ص( از زنان ايشان عمر1كه پيروى از خدا كند در بهشب فرود آيد )

خويش انتخاب كرد، و يك زن را نيز از زنان ايشان كشب و او همان زنى بود كه سنگى )از باالى قلهه( براى 

آن حضرت رها كرد )كه او را بكشد( و اين در وقتى بود كه آن حضرت نزد يهود آمده بيود و بيا آنيان در    

ب، پيش از آنكه از حضرت دورى كرده جدا شوند، و باره پييرفتن دين اسالم و پيروى خويشتن سخن ميگف

 خداى تهالى آن حضرت )ص( را از گزند آن سن  نگهدارى فرمود.

و پيروزى بر بنى قريظه و فتحى كه در آن جن  بهره پيغمبر )ص( شد بواسطه امير المؤمنين عليه السّالم بود 

انى كه بدسيب او از آنهيا كشيته شيده بيود، و      گ شده و بخاطر آن )شماعتى بود كه از او ديده بودند و( كشته

براى آن ترسى بود كه خداى عز و جل از آن حضيرت در دل آنهيا بيانيداخب، و ايين خيود فضييلتى اسيب        

 همانند فضائلى كه گيشب، و چون منقبتهائى اسب كه پيش از اين برشته تحرير در آمد.

  

    ( جنگ ذات السلسلة یا غزوه وادى الرمل27فصل ) 

و )از جمله فضائل امير المؤمنين عليه السالم( چيزى اسب كه در جن  وادى الرمل )دره ريي ( از آن  ( 2) 

حضرت بظهور پيوسب و آن را ذات السلسلة گويند )و سلسل يا سلسلة يا سالسيل نيام آبيى اسيب كيه در آن      

مندان در كتابهياى  انيد( و جرييان ايين جني  را دانشي      سرزمين بوده و بدان سبب آن جن  را بدان نام نهياده 

اند، و راويان اخبار و نويسندگان آثار آن را روايب نموده، و اين خيود فضييلتى    خويش نوشته و ضبط كرده

و  اسب جداگانه كه بفضائل ديگرش كه در ساير جنگها داشب منضم شود، و بدين سبب از همه بندگان ممتاز

انيد: روزى پيغمبير )ص( نشسيته بيود ميرد       ين گفتهيگانه اسب، و تفصيل آن داستان بدين قرار بود كه مورّخ

ام تا براى تيو خيير خيواهى كينم،      عربى نزد آن حضرت )ص( آمده پيش او نشسب و سپس گفب: من آمده

اند كه در مدينه بر تو شبيخون زنند  فرمود: خيرخواهى تو چيسب؟ عرضكرد: گروهى از عربها آهن  كرده

در كماسب، حضرت به امير الميؤمنين علييه السيالم دسيتور داد كيه      و گفب: كه ايشان كيانند و جايگاهشان 

مردم را بمسمد دعوت كند، پس مسلمانان در مسمد انممن كردند، حضرت باالى منبر رفته سپاس خيداى را  

بماى آورد سپس فرمود: اى گروه مردم اين دشمن خدا و دشمن شما اسب كيه بشيما رو آورده و ميخواهنيد    

ون زند، پس كيسب كه براى رفتن بآن وادى )و سرزمين كه دشمن در آنما اسب( آمياده  در مدينه بشما شبيخ

باشد؟ مردى از مهاجرين برخاسب و عرضكرد: اى رسول خدا من آماده هستم، حضرت پرچم جن  بدستش 

داد و هفتصد تن مرد جنگى بهمراهش روانه ساخب، و باو فرمود: بنام خدا )يهنى بيا اعتمياد و توكيل بخيدا(     
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روانه شو آن مرد آمد تا نزديك ظهر بآن گروه رسيد، آنها بدو گفتند: تو كيستى گفب:من فرسيتاده رسيول   

مهبودى جز خداى يگانه نيسب كه شريك ندارد، و اينكه محمد )ص( بنده و فرستاده »خدا هستم، يا بگوئيد: 

 يزنيم؟)و اين دو شهادت بر زبان جارى كنيد( يا با شمشير شما را گردن م« او اسب

بدو گفتند: بنزد بزرگ خود بازگرد كه ما گروهى هستيم كه تو را تاب مقاومب در برابر ما نيسب، آن ميرد  

بسوى حضرت بازگشب و جريان را بهرض رسانيد، حضرت دوباره )در انممن مسلمانان فرمود:( كيسب كيه  

بدان جا هستم، حضرت پرچم بآن وادى رود؟ مرد ديگرى از مهاجرين برخاسب و عرضكرد: من آماده رفتن 

( رسول خدا )ص( فرمود: على بن ابى طاليب  1را بدو سپرد و او نيز برفب و مانند رفيق پيشينش باز گشب، )

كماسب؟ أمير المؤمنين برخاسب و عرض كرد: من در خدمب حاضرم اى رسول خيدا، فرميود: بياين وادى    

  بسب جز در جايى كه كه آن را بسر نمى برو، عرضكرد: آرى ميروم، و آن حضرت دستار مخصوصى داشب

پيغمبر )ص( او را براى كار سختى روانه كند، پس على عليه السالم بمنزل حضرت فاطمه عليها السالم رفب و 

آن دستار را از او خواسب، فاطمه گفب: بكما اراده دارى بروى و بكما پدرم ترا فرسيتاده؟ فرميود: بيوادى    

عالقه كه بشوهر عزيزش داشب( بخاطر دلسوزى و ترس از ايين سيفر بيراى او     رمل، زهرا عليها السالم )روى

بگريه افتاد، در همين حال پيغمبر )ص( بر آن دو درآمد، و بزهرا عليها السالم فرمود: چرا گريه ميكنيى آييا   

رسيول  ميترسى شوهرت كشته شود؟ نه ان شاء اللَّه تهالى )كشته نخواهد شد( على عليه السّالم عرضيكرد: اى  

خدا از رفتن به بهشب بر من نترس و جلو گيرم مشو، سپس بيرون رفب و پرچم رسول خيدا )ص( را بدسيب   

گرفته بسوى آنان براه افتاد، سحرگاه بآنان رسيد، پس در آنما درن  كرد تا صبح شده با ياران خويش نمياز  

بدشمن كرده فرمود: اى مردم  صبح را خواند و لشكر خويش را بصف كرد و خود نيز بشمشير تكيه زد و رو

مهبودى جز خيداى يگانيه نيسيب، و اينكيه محميد بنيده و       »من فرستاده رسول خدايم بسوى شما كه بگوئيد: 

و گر نه شما را با شمشير خواهم زد؟ گفتند: همانسان كه دو رفيق پيشينب بازگشتند تو هم « فرستاده او اسب

الم را بپييريد يا شما را با اين شمشير بزنم، من على بن ابى طاليب  بازگرد، فرمود: نه بخدا من باز نگردم تا اس

بن عبد المطلب هستم، همين كه آن مردم او را بشناختند نگران شدند و رو بمن  نهادند حضرت نييز شيروع   

بمن  فرمود، و شش تن يا هفب تن از آنان را كشب، و ديگران گريختند، مسلمانان پيروز شده و غنيمتهياى  

( ام سلمة گوييد: پيغمبير )ص( در   1ا برگرفتند، پس على عليه السّالم بسوى پيغمبر )ص( بازگشب. )جنگى ر

خانه من خوابيده بود ناگهان هراسان از خواب پريد، من عرضكردم: خدايب پنياه دهيد )چيه شيد(؟ فرميود:      

، سپس بيرون رفيب  آيد كه مرا آگاهى دهد كه على مى  راسب گفتى: خدايم پناه دهد، لكن اين جبرئيل اسب

و دستور فرمود كه مردم از على عليه السّالم استقبال كنند، مردمان دو صف شده و با پيغمبر )ص( باسيتقبال  
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على عليه السّالم رفتند، همين كه أمير المؤمنين عليه السّالم رسول خدا )ص( را ديد از اسب خود پياده شيد و  

، حضرت فرمود: سوار شو كه خداى تهالى و پيغمبرش از بسوى پاهاى آن حضرت خم شد كه آنها را ببوسد

تو خشنودند، أمير المؤمنين عليه السّالم )كه اين مژده را شينيد( از خوشيحالى گرييان شيد و بمنيزل خيويش       

رفب، و آنچه بغنيمب آورده بود تسليم مسلمانان كرد، پس پيغمبر )ص( ببرخى از آنان كيه در لشيكر اسيالم    

أمييير و فرمانييده خييود )يهنييى علييى( را چگونييه ديديييد؟  سّييالم رفتييه بودنييد، فرمييود:بهمراهييى علييى عليييه ال

عرضكردند: چيزى غير از خوبى از او نديديم جز آنكه در تمام نمازها كه ما پشب سرش خوانديم سوره قُيلْ  

ى عليه السّيالم  هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ميخواند؟! رسول خدا )ص( فرمود: من اين مطلب را از او خواهم پرسيد، چون عل

بنزد پيغمبر )ص( آمد حضرت باو فرمود: چرا در نمازهائى كه با ايشان خواندى جز سوره اخالص )قُيلْ هُيوَ   

اللَّهُ أَحَدٌ( سوره ديگرى نخواندى؟ عرضكرد: اى رسول خيدا مين ايين سيوره را دوسيب دارم. پيغمبير )ص(       

وره توحيد را دوسب دارى. سپس فرمود: اى على فرمود: براستى كه خدا نيز تو را دوسب دارد چنانچه تو س

اگر من نميترسيدم از اينكه گروههائى از مسلمانان در باره تو بگويند آنچه را نصيارى )و مسييحيان( در بياره    

ات ميگفتم كه بهيچ گروهى  عيسى بن مريم گفتند )كه او را خدا و يا پسر خدا خواندند( امروز سخنى در باره

 آنكه خاك زير پايب را )براى تبرك( بردارند.از مردم نگيرى جز 

   ( نازل شدن سوره و العادیات در باره جنگ مزبور28فصل ) 

( پس از آنچه گفته شد آشكارا گرديد كه فتح اين جن  بدسب أمير المؤمنين علييه السّيالم بيود، پيس از     1) 

رسول خدا   دين گريختند( و ستايشآنكه از ديگران آن تبهكارى و سستى سرزد )و از برابر جن  با دشمنان 

)ص( كه فضيلتهاى زيادى را در برداشيب مخصيوص او گردييد، و ديگيران بهيره از آن فضييلتها نبردنيد و        

)يهنيى  « و الهادييات ضيبحا  »اند: در هميين جني  سيوره شيريفه      بسيارى از تاريخ نويسان و اهل تفسير گفته

پيغمبر )ص( فرود آمد، و اين سيوره تيا بيآخر متضيمن      سوگند باسبانى كه نفس زنان از جن  بازگردند( بر

 شرح حال أمير المؤمنين عليه السّالم و رفتار او اسب.

   ( جنگ بنى المصطلق و شجاعت على ع29فصل )

( سپس در داستان جن  بنى المصطلق )كه گروهى از عرب و از اوالد جييمه خزاعيى بودنيد و مصيطلق    1) 

ش صدا اسب كه بمهب صداى خوشى كه جييمه داشيب او را بياين لقيب    لقب او اسب و در لغب بمهناى خو

ملقب ساختند( و بال و آزمايشى كه أمير المؤمنين عليه السّيالم در ايين جني  دچيار گشيب نيزد دانشيمندان        

مشهور اسب، و فتح آن جن  نيز بدسب او شد پس از آنكيه در آن روز بگروهيى از فرزنيدان عبيد المطليب      

على عليه الساّلم دو تن از ميردان )دالور و بزرگيان( ايشيان كيه ماليك و پسيرش بيود         مصيبتى چند رسيد و
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بكشب، و رسول خدا )ص( بسيارى از آنها را برده گرفب، و از كسانى كه برده گشب جويرية دختير حيارث   

هيم  بود )يهنيى ب « يا منصور امب»بن أبى ضرار )سر كرده بنى المصطلق( بود و شهار مسلمانان در اين جن  

ميگفتند: اى يارى شده بميران دشمن را و بكش، و اين تفيلى بود كه ميزدند و يك ديگر را بيارى شدن نويد 

ميدادند( و كسى كه جويريه را اسير كرد أمير المؤمنين عليه السّالم بود پس او را بنزد پيغمبر )ص( آورد، و 

مسلمان شيده بيود بنيزد رسيول خيدا )ص(      پس از آنكه همه آن گروه اسالم اختيار كردند پدرش حارث كه 

آمده عرضكرد: اى رسول خدا دختر من ببردگى و اسارت نرود زيرا كه زنى اسيب بزرگيوار، حضيرت بياو     

فرمود: پيش او برو و او را مخير نما و بحال خود واگيار )كه اگر خواهد بسوى شما باز گردد و اگر خواهد 

ى دخترك من! قبيله و فاميل خود را رسوا مسياز )و پييش ميا بياز     نزد ما بماند( پدرش بنزد او آمد و گفب: ا

گفب: من خدا و رسولش را اختيار كنم، پدرش )كه اين را شينيد( بياو دشينام داده بازگشيب،      گرد( جويرية

 پس رسول خدا )ص( او را آزاد ساخته و در زمره زنان خويشتن درآورد.

   ( صلح حدیبیه30فصل )

لمصطلق داستان حديبية بود )و حديبية نام چاهى اسيب در نزديكيى مكيه( و پيرچم     ( و دنبال جن  بنى ا1) 

جن  در آن روز نيز بدسب أمير المؤمنين عليه السّالم بود چنانچه در جنگهاى پيش از آن چنان بود، و بيالى  

آن حضرت در اين داستان آنگاه كه مردمان براى جن  صف كشيدند مشهور و مهروف اسب، و اين جريان 

پس از بيهب )و عهد و پيمانى( بود كه پيغمبر )ص( از اصحاب و ياران خويش گرفب كه پا بر جيا و بردبيار   

باشند، و على عليه السّالم در اين جن  از طرف پيغمبر )ص( از زنان نيز بيهب گرفيب، و بيهيب بيا آنهيا ايين      

ن جامه بماليد، زنان بدان سوى گونه بود كه آن حضرت جامه در ميان خود و آنان بينداخب و دسب خود بدا

آن جامه دسب ميماليدند، و رسول خدا )ص( نيز دسب بمامه على عليه السّالم ميماليد، و چون سهيل بن عمرو 

هاى پيروزى مسلمانان و شكسب خودشان را بديد از پيغمبر  )يكى از فرستادگان قريش و بزرگان ايشان( نشانه

ول خدا )ص( نيز وحى رسيد كه پيشنهاد صلح را بپيييرد و أميير   )ص( خواهش و استدعاى صلح كرد و برس

كننده قرار داد صلح سازد، پس پيغمبر )ص( بهلى فرمود: يا  المؤمنين عليه السّالم را نويسنده صلحنامه و تنظيم

مييان ميا و   ، سهيل بن عمرو گفب: اى محمد اين نامه صلحى اسب كيه  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»على بنويس 

  شود آغاز آن را بنام كسى بكن كه ميا او را بشناسييم )و بپيييريم و ميا خيداى رحميان و رحييم        تو نوشته مى

)يهنى بنام تو بار خدايا( پيغمبير )ص( بييمير الميؤمنين علييه السّيالم      « باسمك اللهم»( بنويس: 1نميشناسيم( )

أميير الميؤمنين علييه السّيالم     « بسمك اللهم»يس: آنچه نوشتى پاك كن و )چنانچه سهيل ميگويد( بنو فرمود:

 عرضكرد:
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را پياك نميكيردم! سيپس آن را    « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ اليرَّحِيمِ »اى رسول خدا اگر اطاعب و پيروى از شما نبود 

پس پيغمبر )ص( باو فرمود: بنويس: اين چيزى اسب كه بيدان  « بسمك اللهم»پاك كرد و بماى آن نوشب: 

شود بياين   ندد محمد رسول خدا با سهيل بن عمرو، سهيل گفب: اگر ما در آنچه ميان ما و تو نوشته مىپيمان ب

در نتيمه ما رسالب و پيامبرى «( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»صورت )كه ميگوئى( بپييريم )و در صلحنامه نوشته شود 

چه بر زبان بگويم بيراى مين يكسيان اسيب )و     ايم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپييرم و  تو را پييرفته

نوشته شود( اين نام را پاك كن و « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»ايم در نامه صلح نيز نبايد  چون ما نبوت تو را نپييرفته

بماى آن بنويس: اين چيزى اسب كه محمد بن عبد اللَّه بدان پيمان بندد، امير المؤمنين علييه السّيالم فرميود:    

سوگند او بحقيقب فرستاده و رسول خدا اسب گر چه بينى تو بر خاك ماليده شود، سهيل گفيب: اگير   بخدا 

ميخواهى شرو  صلح برقرار شود آن گونه كه ميگويم نام او را بتنهائى بنويس، امير الميؤمنين علييه السيالم    

ى آن را پياك كين،   جيوئى دسيب بيدار پيغمبير )ص( فرميود: ييا علي        فرمود: اى سهيل و اى بر تو، از ستيزه

 عرضكرد:

 اى رسول خدا دسب من بسوى پاك كردن نام تو از نبوت نميرود )و در اين باره بمن يارى ندهد( فرمود:

دسب مرا بدان جا بگيار تا آن را پاك كنم، على عليه السّيالم دسيب پيمبير )ص( را روى ناميه گييارد و آن      

له نام خويش( پياك كيرد، و بيامير الميؤمنين علييه السّيالم       را از دنبا« رسول اللَّه»حضرت آن جمله را )يهنى 

فرمود: بزودى تو خود دچار چنين ماجرائى خواهى شد و تو بناچار و ناراحتى شديد آن را خواهى پييرفب 

 )مترجم گويد:

اشاره اسب بداستان جن  صفين و حكميب نامباركى كه بدنبال آن قرار شد صلحنامه براى ميدت ييك سيال    

ن نوشته شود، و هنگام نوشتن على عليه السّالم فرمود: بنويسيد اين پيمانى اسب ميان على بين ابيى   ميان طرفي

از دنبال نام خويش پياك  « امير المؤمنين را»طالب أمير المؤمنان و مهاوية بن ابى سفيان، عمرو عاص گفب: 

كه رد و بدل شد على عليه السّالم  ايم و پس از سخنهائى كن زيرا ما امارت و فرمانروائى ترا بر خود نپييرفته

بناچارى پييرفب، و همين فرمايش رسول خدا )ص( را در آنما ياد آورى فرميود( سيپس عليى علييه السّيالم      

( و چون كار صلح بپايان رسيد، رسول خدا )ص( شترانى كه براى قربانى 1بپايان رسانيد، ) دنباله صلحنامه را

 كرد. در منى همراه برده بود همان جا نحر

و از اين داستان روشن گرديد كه آغاز و انمام كار در اين جن  نيز بدسب تواناى على عليه السّالم شد، زيرا 

كار بيهب زنان، و صف بندى مردمان براى جن ، و دنبال آن كار صلح، و نوشتن صلحنامه، همه اينها بدسيب  

وده بود از نريختن خون مسلمانان و حفيظ آن، و  على عليه السّالم انمام شد، و رويهمرفته آنچه خدا مقدر فرم
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گشاى آن حضرت انمام گرفب، و اين فضيلب( بهيره او   خيرانديشى براى اسالم و مسلمانان )بسر انگشب گره

 گشب.

اند كيه ايين    و گيشته از آنچه گفته شد مردمان دو فضيلب نيز در اين داستان براى آن حضرت روايب كرده

ابراهيم بن عمر )بسند خود( از قائيد غيالم    -1( 2لتهاى آن حضرت پيوسته شود: )دو فضيلب نيز بديگر فضي

عبد اللَّه بن سالم حديث كند كه چون رسول خدا )ص( براى عمره حديبية بيرون آمد بمحفيه رسييد )جحفيه    

 بندند( و چيون  فرسنگى جده اسب و يكى از جاهائى اسب كه آنان كه بحج ميروند در آنما احرام مى 24در 

در جحفه فرود آمد در آنما آب يافب نميشد، پس آن حضيرت سيهد بين ماليك را بيا مشيكى چنيد پيى آب         

فرستاد، چون اندكى برفب با مشكهاى خالى بسوى پيغمبر )ص( باز گشب و عرضيكرد: اى رسيول خيدا مين     

او فرميود:  نيروى رفتن )بدنبال آب( ندارم، و از ترس دشمنان پاهاى من از حركب ايسيتاده، پيغمبير )ص( بي   

آب  بنشين، و سپس مرد ديگرى را بدنبال آب فرستاد او نيز مشكها را برداشب و بهمان اندازه راه برفب، و بى

 بازگشب، رسول خدا )ص( باو فرمود: چرا بازگشتى؟ عرضكرد:

 اى رسول خدا! سوگند بدان كه تو را بحقيقب به پيغمبرى برانگيخته از ترس دشمن نيروى رفتن نداشتم.

رسول خدا )ص( أمير المؤمنين عليه السّالم را طلبيد و او را با مشكها و آب آوران بدنبال آب فرستاد، و  پس

آب باز گشتند يقين داشيتند كيه او نييز بيدون آب )بيا       چون ديده بودند كه آنان كه پيش از او رفتند بى آنها

ان شد تا بسنگهاى سياهى )كيه آب  مشك خالى( باز خواهد گشب، پس على عليه السّالم براى آوردن آب رو

در آنما بود( رسيد و مشكها را پر از آب كرده بسوى پيغمبر )ص( بازگشب و مشكها )كه پر آب شده بيود(  

صداى مخصوصى ميكرد، چون نزد رسول خدا )ص( آمد آن حضيرت تكبيير گفيب، و در بياره عليى علييه       

هيل بن عمرو بنزد پيغمبر )ص( آمده عرضيكرد: اى  و نيز در همين جن  س -2( 1السّالم به نيكى دعا كرد. )

اند آنان را بما بازگردان؟ رسول خدا )ص( بدانسيان خشيمگين شيد كيه      محمد بندگان زر خريد ما بتو پيوسته

اش آشكار گرديد، سپس فرمود: اى گروه قريش كوتاه كنيد )و دنبال نكنييد( و گير نيه     نشانه خشم در چهره

دى كه دلش را بايمان آزمايش كرده، و گردنهاى شما را بپاس دين ميزنيد! برخيى   خداوند بر شما بيانگيزد مر

از آنان كيه حاضير در ممليس بودنيد عرضيكردند: ايين ميرد )كيه فرميودى( ابيو بكير اسيب؟ فرميود: نيه،               

 عرضكردند:

عمر اسب؟ فرمود: نه ولى او كسى اسب كه در ميان حمره كفش مرا ميدوزد، پس مردم شتابان بسوى حمره 

آمدند كه آن مرد را ببينند، )همين كه بحمره رسيدند( ديدند أمير المؤمنين على بن ابيى طاليب علييه السّيالم     

 اسب.
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 اند: اند، و دنبال آن گفته و اين حديث را گروهى از راويان از خود على عليه السّالم روايب كرده

از رسيول خيدا )ص( ميفرميود: هير كيه       كه على عليه السّالم اين داستان را بيان داشب، سپس فرمود: شينيدم 

 ام آن را بمن نسبب دهد( جايگاه نشستنش پر از آتش شود. دانسته بمن دروغ بندد )و چيزى كه من نگفته

و آنچه على عليه السّالم از نهلين رسول خدا )ص( اصالح كرد و بدوخب، بند آن بود كه گسيخته شده بود و 

اسماعيل بن على )بسند خود( از امام بياقر از   -3( 1براهش كرد. )آن را )بدستور پيغمبر )ص( بدوخب و رو

پدرش عليهما السّالم روايب كرده كه فرمود: بند نهلين پيغمبر )ص( گسيخب، پيس آن را بهليى علييه السّيالم     

سپرد كه بدوزد و خود باندازه پرتاب كردن يك تير )تقريبا دويسب گام( يا ايين حيدود بيا ييك نهليين راه      

س رو بياران و اصحاب كرده فرمود: براستى از شما كسى اسب كه در بياره تيوييل )قيرآن( بمنگيد     برفب، پ

چنانچه در باره تنزيل )و فرود آمدن( آن بهمراهى من ميمنگد، پس ابو بكر گفب: آن كيس مينم اى رسيول    

 خدا )ص(؟، فرمود: نه، عمر گفب: منم يا رسول اللَّه؟ فرمود:

شته يك ديگر را نگاه ميكردند، رسول خدا )ص( فرمود: وليى او دوزنيده نهليين    نه، پس مردمان دسب باز دا

)من( اسب، و با دسب مبارك اشاره بهلى بين ابيى طاليب علييه السّيالم كيرده )فرميود:( و او در بياره تيوييل          

)قرآن( بمنگد آنگاه كه سنب من رها شود و بيكسو افتد، و كتاب خدا تحريف گردد، و در باره ديين سيخن   

ويد آن كس كه او را نرسد )كه در اين باره سخن گويد( پس )در آن زمان( على علييه السّيالم بيراى زنيده     گ

 كردن دين خدا با آنان بمنگد.

   ( جنگ خیبر و كشته شدن مرحب به دست على ع31فصل ) 

ه شك بدسيب عليى عليي    ( سپس دنبال جن  حديبية جن  خيبر پيش آمد، و پيروزى در آن جن  نيز بى2) 

السّالم شد، و فضيلتى كه براى او در اين جن  آشكار شد راويان حديث در آن اجمياع دارنيد، و منقبتهيائى    

بهره آن بزرگوار شد كه هيچ كس از مردمان شريك او نگشب )و تفصيل داستان جن  خيبر در دو حيديث  

و محمد بن اسحاق و ديگر از يحيى بن محمد ازدى )بسند خود( از عبد الملك بن هشام،  -1( 1)  ذيل بيايد(:

اند: هنگامى كه رسول خدا )ص( نزديك بخيبر شد، بمردم فرمود: درني    نويسندگان حديث كرده كه گفته

كنيد، مردمان ايستادند پس دستهاى خويش بسوى آسمان بلند كرده گفيب: بيار خيدايا اى پروردگيار هفيب      

ميين و آنچيه بير خيود گرفتيه، و اى پروردگيار       آسمان و آنچه بر آن سايه افكنده، و اى پروردگيار هفيب ز  

اند، از تو خير و نيكوئى اين قريه و آنچه در آن اسب درخواسب كنم، و از شير   شياطين و آنچه گمراه كرده

و بدى آن بتو پناه برم )اين دعا را خواند( سپس زير درختى همان جا فرود آمد و آنما منزل كيرد و ميا نييز    

آن بوديم، چون نيمه روز شد منادى رسول خدا )ص( فرياد زد )و مردمان را پييش   آن روز و فردا را تا نيمه
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او خواند( گرد او جم  شديم ديديم مردى نزدش نشسته، رسول خدا )ص( فرمود: من در خيواب بيودم كيه    

 اين مرد بيامد و شمشير مرا از نيام دركشيد و بمن گفب: اى محمد كيسب كه امروز تو را از من نگهدارد؟

بينيد نشسب  فتم: خدا مرا از دسب تو نگهدارى كند، )اين را كه گفتم( شمشير را در نيام كرده و چنانچه مىگ

و هيچ جنبشى نكند، ما عرضكرديم: اى رسول خدا شايد در عقل و خرد او چيزى باشد )و از نظر عقل ناقص 

 دنبالش نكرد. باشد(؟ رسول خدا )ص( فرمود: آرى او را واگياريد سپس او را رها ساخته

و آن حضرت زياده از بيسب روز خيبر را محاصره كرد و در اين مدت پرچم جن  بدسب على عليه السّيالم  

بود تا اينكه درد چشمى باو عارض شد كه از ادامه جن  ناتوانش كرد، در اين ميدت مسيلمانان بيا يهيود در     

در قلهه را باز كردند، و پييش از آن دور تيا    گوشه و كنار قلهه جن  و گريز داشتند، تا اينكه يكى از روزها

تاخيب و    دور قلهه را خندق و گودال كنده بودند، پس مرحب با مردان خود )كه با او بودند( از قلهه بييرون 

( رسول خدا )ص( ابا بكر را خواند و باو فرمود: پرچم جن  را بدسب 1براى جن  خود را آماده ساخب، )

و بكر پرچم را بدسب گرفته و با گروهى از مهاجرين بمييدان جني  رفيب وليى     گير )و بمن  اينان برو( اب

كرد، و آنها نيز او را سرزنش ميكردند  كارى از پيش نبرده بازگشب و آنان را كه همراهش بودند سرزنش مى

)و هر كدام گناه را بگردن ديگرى ميانداخب( چون فردا شد عمر پيش آمد و كار جن  را بههده گرفيب و  

م بدسب گرفته بميدان آمد، و پس از اينكه اندكى راه رفيب بازگشيب و همراهيان خيويش را بتيرس از      پرچ

ساخب، و آنها او را ترسو ميخواندند، پيغمبر )ص( فرمود: اين پرچم بدسب آنكيه باييد باشيد     دشمن متهم مى

 نبود، على بن ابى طالب را پيش من آريد، عرض شد: او گرفتار درد چشم اسب؟ فرمود:

او را بمن نشان دهيد تا مردى را ببينيد كه خدا و رسيولش را دوسيب دارد، و خيدا و رسيولش او را دوسيب      

دارند، اين پرچم را بسزا بگيرد و نگريزد، پس دسب على عليه السالم را )كه درد چشم داشيب و نميتوانسيب   

)ص( باو فرمود: ييا عليى از    چشم خود را باز كند( بگرفتند و او را نزد آن حضرت )ص( آوردند، و پيغمبر

بيينم، و   ام كه جيايى را نميى   چه چيز شكوه دارى )و ناراحتيب چيسب(؟ عرضكرد: بدرد چشمى گرفتار شده

ام، فرمود: بنشين و سرت را در دامان من بگيار، على عليه السالم چنان كيرد، پيغمبير    دردسرى نيز دچار شده

ز آب دهان خويش برگرفب و بر چشم و سر او ماليد، پس )ص( براى او دعا كرد و با دسب مباركش كمى ا

چشمان على عليه السالم باز شد و درد سرش آرام شد، و در دعائى كه براى او كرد اين بيود كيه گفيب: بيار     

خدايا او را از گرما و سرما نگهدارى فرما، سپس پرچم جن  كه پيرچم سيفيدى بيود بياو داده فرميود: ايين       

جبرئيل همراه تو اسب، و يارى در پييش روييب، و تيرس از تيو در دلهياى دشيمنان        پرچم را بگير و برو كه

اند  جايگير شده، و اى على بدان كه اينان در كتاب خويش )تورات يا كتاب ديگرى كه نزد آنان بوده( ديده
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ليى  اسب، پس همين كه تو آنان را ديدار كردى بگو: مين ع « ايليا»كه نابودكننده آنان كسى اسب كه نامش 

علييه    هستم، كه ان شاء اللَّه تهالى آنها )پس از شنيدن اين نام( مخيول گردند )و از بين بروند( امير الميؤمنين 

( من پرچم را بدسب گرفته براه افتادم تا اينكه بپاى قلهه خيبر رسيدم، پيس مرحيب بييرون    1السالم فرمود: )

خود كه پائين آن را سوراخ كرده بود نيز بير  تاخب و كُله خودى بر سر داشب و روى آن سنگى بشكل كله 

مردم خيبر ميدانند كه منم مرحب كه در اسيلحه و افيزار جينگم     سر داشب، و رجزى هم ميخواند و ميگفب:

 ام. بران، و خود پهلوانى با تمربه و آزمايش شده

م كيه خشيم و   اى هسيت  منم آن كس كه مادرم مرا حيدره ناميده* و چيون شييران بيشيه    من در پاسخش گفتم:

قهرش سخب اسب شما را با شمشيرى ميسنمم مانند سنميدن با سندره )و سندره نام پيمانه بسيار بزرگى اسيب  

و دو ضربب  كه گنمايش زيادى دارد، و اين فرمايش كنايه از آنسب كه كشتار بسيارى از شما خواهم كرد(.

كه آن سن  و كُله خود و سرش را بدو نييم  ميان ما رد و بدل شد، و من پيش دستى كرده ضربتى بر او زدم 

 كرد و شمشير بدندانهاى او رسيد، و برو بزمين در افتاد.

و در حديث آمده كه هنگامى كه امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: منم على بن ابى طالب، يكى از كاهنان )و 

شكسيب خوردييد، پيس )از ايين      پيشوايان روحانى آنان( بدانها گفب: سوگند بآنچه بر موسى فرود آمد كيه 

سخن( چنان ترسى در دل ايشان افتاد كه ديگر نتوانستند خوددارى كنند، و چون على عليه السّالم مرحيب را  

بدان سو   بكشب آنان كه همراه او بودند بقلهه بازگشتند و در را بروى خود بستند، پس چون على عليه السّالم

( و بيشتر مردمان در آن سوى خندق بودند و نتوانسته بودنيد  1د، )رفب بتدبيرى كه ميدانسب آن در را گشو

از آن بگيرند، پس على عليه السّالم آن در را كند و بيروى خنيدق گييارده و آن را پليى سياخب كيه از آن       

مند گشيتند، و چيون از قلهيه بازگشيتند      بگيرند، مسلمانان گيشته و قلهه را بگرفتند، و از غنيمتهاى آنما بهره

بستند بدسب راسب خود بر گرفيب و چنيدين    عليه السّالم آن در را كه بيسب تن با كمك يك ديگر مىعلى 

 متر پرتاب كرد.

و چون على عليه السالم آن قلهه را گشود، و مرحب را بكشب و اموال يهود را خداوند بهيره مسيلمانان كيرد    

ر اين باره شهرى بگويد، حضرت باو حسان بن ثابب انصارى )شاعر( از رسول خدا )ص( اجازه خواسب كه د

 ( گيشب مراجهه شود(.16اش در پايان فصل ) فرمود: بگو، پس حسان اين اشهار را انشاء كرد )كه ترجمه

اند كه گفب: از امير المؤمنين عليه  و مورّخين از حسن بن صالح )بسندش( از أبى عبد اللَّه جدلى روايب كرده

ره در خيبر را كرده و آن را كندم، سپر خود ساخته و با آن جن  كردم السالم شنيدم كه ميفرمود: چون چا
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تا آنگاه كه خداى تهالى آنان را شكسب داد آن در را راه )آمد و شد( ساختم، و سپس آن را در ميان خنيدق  

 انداختم، مردى بآن حضرت عرضكرد: از برداشتن آن در سنگينى بسيارى احساس نمودى؟ فرمود:

اند كه آنگاه  نى سپرى كه در جاهاى ديگر بدسب ميگرفتم نبود، و تاريخ نويسان ياد آور شدهزيادتر از سنگي

كه مسلمانان از خيبر بازگشتند خواستند آن در را بردارند و كمتر از هفتاد نفير كيه بيكيديگر كميك دادنيد      

 نتوانستند آن در را از جاى بردارند.

 ن عليه السّالم آن در را شاعر گويد:( و در باره كندن و برداشتن أمير المؤمني1) 

آن مردى كه در بزرگ خيبر را برداشب در آن روز كه با يهود جن  كرد با نيروئى كيه از جانيب خيدا     -1

 باو كمك ميشد.

آن در بزرگ را برداشب آن درى كه برابر كيوه قميوص بيود )و آن نيام كيوهى اسيب برابير خيبير( و          -2

 بودند. مسلمانان و اهل خيبر انممن كرده

پس آن در را پرتاب كرد و براى باز گرداندن آن هفتاد تن كه همه نيرومند بودند )يا زور ميزدند( خود  -3

 را برنج و زحمب انداختند.

 و پس از رنج و مشقب بسيار و فرياد زدن بيكديگر كه برگردانيد، آن در را بماى خود بازگرداندند. -4

هراى شيهه ميهب اشهارى سروده كيه در آن عليى علييه السّيالم را ميدح      و نيز در اين باره شاعر ديگرى از ش

نموده و دشمنانش را بدگوئى كرده، و اين مطابق اسب با آنچه حسن بن محميد بين جمهيور رواييب كيرده و      

 من اين اشهار را بر أبى عثمان مازنى خواندم )و ترجمه آن اشهار چنين اسب(: گويد:

 رى از پى آن بود عمر پسر حنتمه آن مرد رو سياه را روان ساخب.پيغمبر )ص( با پرچمى كه يا -1

عمر با آن پرچم برفب تا آنگاه كه نزديك كيوه قميوص رسييد و يهودييان پييش روى او درآمدنيد سير         -2

 بپيچيده و ترسيده و واماند.

 نگين ساخب.و پرچم را بازگردانده پيش پيغمبر )ص( آورد، آيا از نن  اين كار نترسيد؟ كه خود را ن -3

پيغمبر )ص( بر او گريسب و در باره آن پرچم او را سرزنش كرد، و مردى نيكو بصيرت و بينا و پيشيرو   -4

 را نزد خويش خواند.

و چون روز ديگر شد آن مرد پرچم را بهمراهى گروهى برگرفب و حضرت براى او دعا كرد كه پيرچم   -5

قصود از دعا مهناى لغوى آن باشد يهنى رسول خدا صيلّى  را بازنگرداند و از جن  نگريزد. )و ممكن اسب م

اللَّه عليه و آله و سلّم او را باين وصف خواند كه او كسى اسب كه پرچم را بازنگردانيد و از مييدان نگرييزد    

 ولى مهناى اول ظاهرتر اسب(.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

104 

 

بر مهتير لشيكر    پس آن مرد يهود را بكوه قموص پناهنده ساخب )و آنان از ترس در آنما گرد آمدند( و -6

 )يهنى مرحب( شمشير تيز بران را بپوشانيد.

و پس از ايشان مردمان ديگر را باز گرداند، و بوسيله آنان مهمان كيرد گرگيان تييره رني ، و كركسيان       -7

 گان آنها بهره گرگان و كركسان شد(. بزرگ و سالمند را، )يهنى كشته

 ايشان را دوسب دارند آميخته اسب. خداوند خون مرا بدوستى خاندان محمد و آنان كه -8

    ( جریان فتح مكه32فصل )

( و بدنبال جن  خيبر جريانات چندى پيش آمد كه مانند آنچه گيشب نبود، و بيشتر آنها اين گونيه بيود   1) 

كه رسول خدا )ص( گروهى را بمائى ميفرستاد و خود آن حضرت بيا آنيان نبيود، و اهتميام در آنهيا ماننيد       

نيازى مسلمانان از يك ديگر بيود، و   نگهائى كه گيشب نبود، و اين براى ناتوانى دشمنان و يا بىاهتمام در ج

از اين رو از يادآورى آنها در اينما چشم پوشيديم، گر چه در تمامى اين جنگها نيز امير المؤمنين عليه السّالم 

 از نظر گفتار و كردار بهره وافرى از فضيلب داشب.

ه پيش آمد، و آن جنگى بود كه بدان وسيله كار اسالم پا برجيا شيد و شيالوده ديين پيى      سپس داستان فتح مك

ريزى گرديد، و خداى سبحان در آن جريان بپيغمبر خود منب گيارد، و نويد آن فتح و پييروزى را پييش از   

كيه   گاهى كه آيد ييارى خيدا و پييروزى و ببينيى ميردم را     »آن خداوند داده و در آن گفتارش كه فرمايد: 

( و گفتيار ديگيرش كيه از ديير زميانى پييش از       1( )-2 -1)سوره نصر آيه « درآيند بدين خدا گروه گروه

هر آينه در مسمد الحرام درآئيد اگر خدا خواهد، در حال ايمنى و آسيودگى  »جريان فتح مكه نازل گرديد: 

( و پيس  27)سوره فتح آيه  «كنندگان )ناخن و مو( و بدون هراس و ترس خاطر، با سرهاى تراشيده و كوتاه

از شنيدن اين نويد چشمها بدان نگران بود و گردنهاى كشيده شد )تا آن روز را ببينند( و تدبير كار را رسول 

خدا )ص( چنان كرد كه انديشه خود را پنهان دارد، و حركب بسوى مكه و زمان آن را مخفى كند، و از خدا 

مكه پوشيده دارد تا ناگهانى بر آنان درآيد، و تنها كسيى كيه در   درخواسب كرد كه انديشه او را از مردمان 

ميان مردمان از اين انديشه او را از مردمان مكه پوشيده دارد تا ناگهانى بر آنان درآيد، و تنهيا كسيى كيه در    

 ميان مردمان از اين انديشه آگاه بود، و رسول خدا )ص( او را راز دار و امين دانسته و آگاهش سياخب اميير  

المؤمنين عليه السّالم بود، و با او مشورت ميكرد، و پس از او گروهى ديگر را آگاه ساخب، و پايان پييرفتن 

آن جريان بيحوال و شرائطى بود كه امير المؤمنين عليه السّالم در همه آن احوال گوى سبقب را در فضييلب  

 از ديگران برد، و هيچ يك از مردمان همباز او نگشب.
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اين بود كه چون حاطب بن أبى بلتهة كه خود از اهل مكه بود )و بواسطه اينكه مسلمان شده بيود   از آن جمله

بمدينه همرت كرد و در مدينه ميزيسب( و در جن  بيدر نييز بهمراهيى پيغمبير )ص( در لشيكر اسيالم بيود        

ن آگاه سياخب، در  بمردمان مكه نامه نوشب و آنان را از انديشه رسول خدا )ص( در باره رفتن بمكه و فتح آ

اين باره وحى پيغمبر )ص( رسيد و از نامه كه حاطب بمردم مكه نوشته بود آگاهش ساخب، پيغمبر )ص( آن 

را بوسيله امير المؤمنين عليه الساّلم تالفى و جبران كرد، و اگير تالفيى نكيرده بيود آن تيدبيرى كيه وسييله        

( گيشب( و نيازى بتكرار 12پيش از اين )در فصل ) پيروزى مسلمانان بود بهم ميخورد، و تفصيل اين داستان

 آن نيسب )بدان جا مراجهه شود(.

 مالت و دلجوئى رسول خدا  ( آمدن ابو سفیان به مدینه براى است33فصل )

)مترجم گويد: در آغاز اين فصل بيان مقدمه كوتاهى براى روشن شدن داستانى كيه در ايين فصيل مييكور      

ه در صلحنامه كه در حديبية نوشته شد شروطى ميان دو طرف بامضاء رسييد و  شده الزم اسب و آن اينسب ك

از آن جمله اين بود كه هيچ يك از دو طرف نبايد گزندى بيكديگر و هم چنين بقبائلى كه هم سوگند با آنان 

هم سيوگند   و در ميان قبائل« بنى بكر»هاى هم سوگند با قريش قبيله بود بنام  هستند برسانند، و در ميان قبيله

و ميان اين دو قبيله دير زمانى دشمنى و خونريزى بود كه « خزاعة»با پيغمبر )ص( و مسلمانان قبيله بود بنام 

با بهثب پيغمبر )ص( و جريان صلحنامه حديبية تا اندازه خصومب بر طرف شده بود. تا آنكيه يكيى از افيراد    

در آن انممن بودند شيهرى در بيدگوئى پيغمبير )ص(     قبيله بنى بكر در انممنى كه برخى از قبيله خزاعه نيز

ور شيد و سير و روى او را    خواند و اين جريان بر آن ميرد خزاعيى گيران آميد و تياب نيياورده بيدو حمليه        

بشكسب، قبيله بنى بكر بطرفدارى از آن مرد شبانه بر سر قبيله بنيى خزاعيه ريختنيد و بيسيب تين از آنيان را       

امه حديبية عمال بهم خورد و براى جبران كشتارى كه از قبيله خزاعه شده بود و كشتند، و با اين جريان صلحن

يارى ايشان، رسول خدا )ص( براى جن  با قريش آماده شد، ايين خبير بگيوش أبيى سيفيان رسييد و بيراى        

 جلوگيرى از جن  بفكر تمديد صلح افتاد، و بخاطر انمام دادن اين منظور بسوى مدينه حركب كرد(.

ون ابو سفيان براى تمديد پيمان صلح ميان رسول خدا )ص( و قريش بخاطر نزاعى كيه مييان قبيليه    ( و چ1) 

بنى بكر و خزاعة واق  شده بود و كشتارى كه از خزاعه شد بمدينه آمد، و مقصودش تالفى كردن از كشتار 

م داشيب و از آنچيه   رحمانه بنى بكر بود، و از يارى كردن و كمك دادن رسول خدا )ص( بقبيله خزاعه بي بى

در جن  فتح بسرشان آمد بر خود ميترسيد )براى سر و صورت باين اوضاع( بنزد رسول خدا )ص( آميد در  

اين باره با او سخن گفب: حضرت پاسخش نداد، )و دل افسرده و شرمنده( از نزد رسول خدا )ص( برخاسب 

را انمام دهد باو متوسل گشب، چون ابو بكر  اش در بين راه بابى بكر برخورد و بگمان اينكه ابى بكر خواسته
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از جريان آگاه شد در پاسخش گفب: اين كار از من ساخته نيسب، زيرا ابو بكر ميدانسب كه مييانميگيرى در  

اين كار بيهوده اسب، ابو سفيان با خود انديشيد كه شايد عمر بتواند اين كار را انمام دهد و با او در اين باره 

و تيدبير رسيول خيدا      تندى و خشونب او را پاسخ گفب بدانسان كه نزديك بيود انديشيه   سخن گفب، عمر با

( ابو سفيان )كه از آن دو نتيمه نگرفب( بخانه امير المؤمنين عليه السّالم رفب و اجازه 1)ص( را تباه سازد، )

ودنيد اجيازه داد   مالقات خواسب حضرت در حالى كه فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم در خانه پيش او ب

كه وارد شود، ابو سفيان در آمد و عرضكرد: يا على تو از نظر خويشاوندى نزديكترين اين مردم بمن هسيتى  

ام و تو مرا نااميد بازمگردان و در انمام خواسته من پيش رسول خدا )ص( وساطب كن و  و من بنزد تو آمده

همانا رسول خدا )ص( بكيارى تصيميم گرفتيه كيه      ميانمى شو؟ حضرت باو فرمود: واى بر تو اى ابا سفيان!

هيچ كداميك از ما نيروى سخن گفتن در برابر تصميم او نداريم، پس ابيو سيفيان رو بحضيرت فاطميه عليهيا      

السّالم كرده باو عرضكرده: اى دختر محمد )ص( آيا ممكن اسب كه دو فرزند خود را دستور فرمائى كه در 

 ند و زنهار دهند، و براى هميشه اين دو آقايان نژاد عرب باشند؟ميان مردم مرا در پناه خود گير

فرمود: دو پسرك مرا نرسيده اسب كه كسى را زنهار دهند، و كسى بدون رخصب رسول خدا )ص( نميتواند 

ديگرى را زنهار دهد، پس راه چاره بر ابى سفيان بسته و حيران شده رو بيمير الميؤمنين علييه السّيالم كيرد و     

اى ابا الحسن راهها بر من بسته شده و نميدانم چه بايد بكنم تو راهى پيش من بگيار و انديشه براى  عرضكرد:

من بكن، امير مؤمنان فرمود: چيزى كه بتو سود دهد سراغ ندارم جز اينكه تو بزرگ فرزندان كنانيه هسيتى   

رآر( سيپس بيديار خيود بيازگرد،     برو در ميان مردم بايسب و مردم را زنهار ده )و آنان را در امان خويشتن د

گفب آيا اين كار بمن سودى دهد؟ فرمود: نه بخدا سوگند ولى چيز ديگرى اكنيون سيراغ نيدارم، پيس ابيو      

سفيان بمسمد آمده در ميان مردم بپاخاسب و گفب: اى گروه مردم بدانيد كه مين ميردم را در پنياه و زنهيار     

كه نهاد، و چون بر قريش درآمد بدو گفتند: چه خبر؟ خويش در آوردم، سپس سوار بر شتر خود شده رو بم

پسير ابيى قحافية )ابيو      گفب: پيش محمد )ص( رفتم و در باره تمديد صلح سخن گفتم پاسخم نداد سپس نيزد 

( پس پسر خطاب )عمر( را ديدار كردم و او را مردى تندخو و سيخب  1بكر( رفتم در او نيز خيرى نديدم، )

تيرين مردميان نسيبب     دل انديشى بوئى نداشب، سپس بنزد على رفتم و او را نيرم دل ديدم كه از نيكى و خير 

بخود يافتم و او راهى پيش پاى من گيارد كه آن را انمام دادم، و بخدا سوگند ندانم آيا )اين كارى كه على 

د كيه  بمين دسيتور دا   گفب و من انمام دادم( براى من سود دهد يا نه؟ گفتند: بچه كار وادارت كرد؟ گفب:

مردم را زنهار دهم )و در پناه خود درآورم( و من اين كار را كردم، گفتند: آيا محمد زنهار تو را پيييرفب؟  
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گفب: نه، گفتند: واى بحال تو! على كارى برايب انمام نداده جز اينكه تو را بريشخند گرفته و بيازى داده و  

 ارد( ولى جز اين چاره نداشتم!.اين كار هيچ سودى براى تو ندارد، گفب: نه بخدا )سودى ند

و )بر خردمندان پوشيده نيسب كه( اين كارى كه امير المؤمنين عليه السّالم در باره أبى سفيان دسيتور داد از  

ترين تدبيرهائى بود كه براى بسيرانمام رسياندن كيار مسيلمانان انميام داده و بيدان        ها و درسب بهترين انديشه

طرح فرموده بود بپايان رسيد، و بايد ديد چگونه آن حضرت در آغاز سخن وسيله نقشه كه رسول خدا )ص( 

ابو سفيان را تصديق فرمود سپس با نرمى او را از مدينه براند بدانسان كه هنگامى كه ابو سفيان بيرون رفيب  

 پيش خود خيال ميكرد كه كارى انمام داده )و دسب خالى باز نگشته( و با بييرون رانيدن او بيا ايين صيورت     

شيد كيار را بير     هائى كه اگر دنبال مى هاى خطرناك و حيله گر او از مدينه كنده شد، آن انديشه ريشه انديشه

پيغمبر )ص( دشوار و پراكنده ميساخب، زيرا اگر از نزد على عليه السّالم نيز ناامييد بياز ميگشيب چنانچيه از     

مردميان مكيه در كيار جني  بيا آن      پيش آن دو مرد بازگشب )در نتيمه دسب خيالى بمكيه بياز ميگشيب( و     

پروراندند و با آن وض  مييوسيانه كيه أبيو سيفيان      حضرت تمديد نظر ميكردند و انديشه جن  را در سر مى

گشب بفكر چاره و دفاع از خويشتن برميآمدند، و با اينكه ابو سفيان براى اينكيه كيار تمدييد صيلح را      بازمى

  ماند، و دنبال وسيله ر و دراز كارى انمام داده باشد( در مدينه مىبمائى برساند )و پس از پيمودن اين راه دو

تراشى بنزد رسول خدا )ص( ميرفيب و ايين كيار نييز موجيب ميشيد كيه از آهنگيى كيه آن           سازى و واسطه

حضرت نسبب بقريش داشب جلوگيرى شود يا ال اقيل كيار را بتهوييق و تييخير انيدازد و در نتيميه مقصيود        

راه شده كار از جانب پروردگار متهال بيا انديشيه و تيدبير اميير الميؤمنين علييه السّيالم        حاصل نگردد، و رو ب

همراه شد و بدانسان با أبى سفيان رفتار شد كه منظور رسول خدا )ص( نيز در بياره فيتح مكيه بيآنطورى كيه      

 ميخواسب عملى گرديد )و آمدن و رفتن ابو سفيان زيانى وارد نساخب(.

    ول خدا ص پرچم را از دست عبادة و دادن آن را به دست على  ( گرفتن رس34فصل )  

( و هنگامى كه رسول خدا )ص( بسهد بن عبادة )رئييس انصيار( پيرچم جني  را )در جرييان فيتح مكيه(        1) 

سپرد، سهد با مردم مكه بخشونب رفتار ميكرد و آن خشمى كه نسبب بآنان در دل داشب آشيكار نميود و آن   

 كر اسالم بمكه درآمد ميگفب:هنگام كه پيشاپيش لش

امروز روز جن  و كشتار اسب )يا روزى اسب كه گوشتهاى كشتگان روى هيم انباشيته شيود( و اميروز      -1

 گيان اسير گردند(. ها از ميان برود )يا پرده روزى اسب كه حرمب

وييد؟ و  عباس )عموى پيغمبر )ص( اين سخن را شنيد، برسول خدا )ص( عرضكرد: آيا نشنوى سهد چيه ميگ 

من خاطر جم  نيستم )با اين سخنى كه بر زبان ميراند( بقريش يورش نبرد )و چنين بنظر ميرسيد كيه آهني     
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خونريزى قريش و فرو نشاندن خشم خيويش را دارد( پيس رسيول خيدا )ص( بييمير الميؤمنين علييه السّيالم         

)و كنترل لشيكر را بدسيب گيير(     فرمود: يا على بسهد برس و پرچم را از او بگير و تو خود آن را بمكه ببر،

پس امير المؤمنين خود را بسهد رسانده و پرچم را از او بگرفيب، و سيهد نييز از دادن آن بهليى علييه السّيالم       

در اين جريان بدسب  سبب و مفاسد ديگر ميشد( خوددارى نكرد، و جبران كار سهد )كه منمر بخونريزى بى

يان مهاجر و انصار جز على عليه السّالم كسى را كه شايسته اين كار على عليه السّالم شد، و پيغمبر )ص( در م

و گرفتن پرچم از دسب رئيس و بزرگ انصار باشد نديد، و دانسب كه اگر جيز عليى كسيى را بيدنبال سيهد      

بفرستد او از دادن پيرچم خيوددارى خواهيد كيرد، و بيا خيود دارى كيردن او تيدبير كيار بهيم ميخيورد، و            

جر و انصار پديد آيد، و چون سهد بكوچكى و فروتنى در برابر كسيى جيز پيغمبير )ص(    دودستگى ميان مها

تن نميداد، و گرفتن خود آن حضرت نيز پرچم را از دستش با شئون آن جناب موافقب نداشب كسى را كيه  

قائم مقام و جانشين خود بود باين كار گماشب و او كسى بيود كيه از رسيول خيدا )ص( جيدائى نداشيب، و       

تير از   تنى در برابرش و پيروى از او براى هر كس كه اقرار باسالم داشب گران نبود، و كسى او را پائينفرو

آن حضرت در رتبه نميديد، و در اين فضيلب كه مخصيوص اميير الميؤمنين علييه السّيالم گشيب هييچ كيس         

ييامبر گيراميش كيه اميير     همبازش نشد و مانند آن را كسى نتوانسب بياورد، و علم ازلى حقتهالى، و انديشيه پ 

المؤمنين عليه السّالم را دنبال آن كار روانه كند و ديگرى را نفرستد نشيانه آنسيب كيه از مييان همگيان تنهيا       

خداى سبحان او را براى كارهاى بزرگ برگزيده اسب، چنانچه علم خداى تهالى در مورد انتخاب شخصى را 

 ب كه او برتر از همه مخلوقات بوده.براى پيامبرى و مصلحب در برانگيختنش نشانه آنس

     ( آمدن على ع به در خانه ام هانى و شكایت ام هانى به رسول خدا 35فصل )

( و هنگامى كه رسول خدا )ص( آهن  مكه نمود با مسلمانان پيمان بسب كه كسى را در مكه نكشند جز 1) 

  اسب جز چند تن كه او را آزار كيرده  آن كس كه با ايشان بمنگد، و هر كس بپرده كهبه درآويخب در امان

بودند، مانند مقيس بن صبابة، و ابن خطل، و ابن أبى سيرح، و دو كنييزك خواننيده كيه در بيدگوئى پيغمبير       

سرائى كرده بودند )و بدين وسيله ميردم را بير پيغمبير     )ص( خوانندگى ميكردند، و براى كشتگان بدر نوحه

ليه السّالم يكى از آن دو كنيزك را كشب و ديگرى گريخب تا آنگاه )ص( ميشوراندند( پس امير المؤمنين ع

كه براى او امان گرفته شد بازگشب و بود تا در زمان خالفب عمر بن خطاب كه اسبى در ابطح بر او لگيد زد  

و او را بكشب، و )از جمله كسانى كه( على عليه السّالم بكشب حويرث بن نفيل بن كهب بود و او از كسيانى  

كه در مكه رسول خدا )ص( را آزار ميكيرد، و بهليى علييه السّيالم خبير رسييد كيه ام هيانى خيواهر آن           بود

حضرت چند تن از طائفه بنى مخزوم را در خانه خود پناه داده مانند حارث بن هشام، و قيس بن سائب، پيس  
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نيه ام هيانى آميده    آن حضرت كه سر و صورت را با كله خود آهنى پوشيده بود )و شناخته نميشيد( بيدر خا  

ايد از خانه بيرون كنيد، راوى گويد: اين چند تن كه در خانيه بپنياه رفتيه بودنيد از      فرمود: آنان كه پناه داده

شيناخب بييرون آميد و     ترس اين صدا مانند مرغ حبارى فضله افكندند، پس ام هانى كه آن حضيرت را نميى  

( و خواهر على بن ابى طاليب هسيتم از در خانيه    گفب: اى بنده خدا من ام هانى دختر عموى رسول خدا )ص

اى بيرون آر، ام هانى گفب: بخدا سوگند شيكايب تيو را بيه     من دور شو، حضرت فرمود: اينان كه پناه داده

پيغمبر )ص( خواهم كيرد، حضيرت كليه خيود از سير برداشيب ام هيانى او را شيناخب و پييش آميده او را           

ام كه شكايتب را بپيغمبر )ص( برم )اكنون با اين  وگند ياد كردهدربرگرفب و عرضكرد: قربانب گردم من س

ام چه كنم؟( فرمود: نزد پيغمبر )ص( برو و شكايب مرا باو بكن تا اداى سوگند خود را  سوگندى كه خورده

( ام هانى گويد: مين بنيزد پيغمبير )ص(    1كرده باشى، و رسول خدا )ص( اكنون در باالى همين دره اسب. )

عليها السّالم مراقيب بيود كيه كسيى بيدن آن        را در چادرى سرگرم شستشوى بدن خود بود فاطمه آمدم و او

حضرت را در ميان چادر نبيند، حضرت )ص( همچنان كه ميان چادر بيود سيخن ميرا شينيده فرميود: خيوش       

شيكايب  ام كه از على بن ابى طالب پيش تيو   آمدى اى ام هانى؟ عرضكردم: پدر و مادرم فدايب امروز آمده

اى من نيز پناه دادم فاطمه سالم اللَّه عليها فرميود: اى ام   كنم، رسول خدا )ص( فرمود: هر كه را تو پناه داده

اى از على شكايب كنى كه دشمنان خيدا و دشيمنان رسيول خيدا را ترسيانده؟ رسيول خيدا )ص(         هانى آمده

هر كه را ام هانى پناه داده بخاطر اينكه  فرمود: خداوند كردار على را پييرفب و بدان خوشنود شد و من نيز

 خواهر على اسب پناه دادم.

و چون رسول خدا )ص( بمسمد الحرام درآمد ديد سيصد و شصب بب در آنما اسيب كيه برخيى از آنهيا بيا      

سرب بهمديگر بسته شده، پس بامير المؤمنين عليه السّالم فرمود: يك مشب سينگريزه بمين بيده، عليى علييه      

ها را بيروى آن بتيان پاشييد و ميفرميود:      سنگريزه برداشته بدو داد، حضرت )ص( آن سنگريزه السالم مشتى

)يهنى بگو بيامد حق و نابود شد باطل، همانا باطل نابودشونده اسب، سوره بنى ....« جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ »

پس دستور فرمود: آنها را از مسيمد بييرون   ( پس بتى در آنما نماند جز اينكه برو در افتاد، س81اسرائيل آيه 

 برده بشكستند و بيكسو افكندند.

   ( نتیجه فصل سابق36فصل )

( و آنچه از كردار امير المؤمنين عليه السّالم گفته شد از كشتن دشمنان خيدا، و ترسياندن آن چنيد تين و     1) 

د كارهياى مربيو  بخداونيد، و    كمك دادن بآن حضرت در پاكيزه ساختن مسمد از بتها، و سختى او در مور

بهم زدن رشته خويشياوندى )و خيواهر و بيرادرى را( بخياطر پييروى و فرميان بيردارى از خيدا، اينهيا هميه           
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همتا بود، و كسيى نتوانسيب سيهيم او در ايين فضييلتها       نشانه و دليل اسب كه در فضيلب يكتا و بى  بزرگترين

 شود، چنانچه پيش از اين نيز گيشب.

رفتن خالد بن ولید به سوى بنى جذیمة و تباهكارى او و مأموریت مجـدد علـى ع   ( 37فصل )  

  براى این كار

( و بدنبال داستان فتح مكة جريان فرستادن رسول خدا )ص( خالد بن وليد را بسوى قبيله بنى جييمة پيش 1) 

ضرت )ص( خالد را آمد، و آنها گروهى بودند كه در غميصاء )جايى اسب نزديكى مكه( منزل داشتند، و ح

فرستاد كه آنان را بسوى خداى عز و جل بخواند، و جهب اينكه خالد را براى اين كار فرسيتاد ايين بيود كيه     

ميان خالد و بنى جييمة )در اثر خونى كه از يك ديگر ريخته بودند( كينه و دشمنى برقرار بود، و سابقه آن 

ز اسالم( زنانى از قبيله بنى مغيرة )كه خالد از همان قبيليه  نيز اين بود كه آن قبيله در زمان جاهليب )و پيش ا

بود( گرفته بودند و عموى خالد را كه نامش فاكه بن مغيرة بود نيز كشته بودند، و هم چنين عوف، پدر عبيد  

الرحمن بن عوف را نيز كشته بودند از اين رو حضرت خالد را براى اين كار انتخاب فرمود، و عبيد اليرحمن   

هياى ديرينيه برطيرف     را نيز بهمين منظور همراه او فرستاد )كه در اثر رفتن آنان نزد آن قبيله كينهبن عوف 

گردد( و اگر مراعات اين جهب نبود رسول خدا )ص( خالد را شايسته سركردگى و فرمانروائى بير مسيلمين   

د كيه پييش از ايين    نميديد، و بهر صورت خالد برفب و بر خالف دستور آن حضرت آن جنايات را انميام دا 

( گيشب، و پيمان خدا و رسول خدا را در باره آنان بهم زد، و روى روش زمان جاهلييب رفتيار   11)در فصل 

كرد )و بانتقام خون عموى خود و جبران كارهاى گيشته گروهى را گردن زد( و قيانون اسيالم را )كيه هير     

ه آنان اسالم اختييار كردنيد روى دشيمنى    كس مسلمان شد كشتن او جايز نيسب( پشب سر انداخب )و با اينك

انيد:   پيشين آنان را كشب( و رسول خدا )ص( از كردار او بيزارى جسب )و چنانچه ابن هشام و ديگران گفته

همين كه اين خبر بگوش آن حضرت رسيد سخب برآشفب و دسيتهاى مبيارك بيدرگاه خداونيد تهيالى بلنيد       

بدسب امير المؤمنين  انمام داده بيزارم( و كردار ناهنمار او را كرده گفب: بار خدايا من از كردارى كه خالد

ايم، و نيازى بتكيرار آن   ( بيان داشته11عليه السّالم جبران و تالفى كرد، و شرح آن را پيش از اين )در فصل 

 در اينما نيسب.

     ( جنگ حنین38فصل )  

ر پيش بينى پيروزى رسول خيدا )ص(  ( سپس جن  حنين پيش آمد كه در آن جن  بواسطه انبوهى لشك1) 

شيد، پيس آن حضيرت بيا ده هيزار لشيكر از مسيلمانان بسيوى دشيمن حركيب كيرد، و بيشيتر مسيلمانان               مى

پنداشتند كه شكسب نخواهند خورد، زيرا آن انبيوه لشيكر و شيوكب و افيزار جنگيى را دييده بودنيد، و         مى
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امروز با اين لشكر ما شكسب نخيواهيم خيورد    بسيارى لشكر ابو بكر را در آن روز بشگفب واداشب و گفب:

)و اندوهى از كمى لشكر نداريم( ولى كار بهكس پندار آنها شيد و ابيو بكير ايشيان را چشيم زد، و چيون بيا        

مشركان برخورد كردند چندان درن  نكرده و همگى گريختند، و كسى نزد پيغمبر )ص( نماند جيز ده نفير   

شم بودند و دهمى ايشان ايمن بن ام ايمن بود كه كشيته شيد و نيه تين بنيى      كه نه تن آنها فقط از قبيله بنى ها

هاشمى پايدارى كردند تا آنگاه كه گريختگان فوآ فوآ بنزد رسول خدا )ص( بازگشتند، و بمشركين يورش 

برده آنان را تار و مار ساختند، و در همين باره و شگفتى كه ابو بكر از انبوهى لشكر كرد خداى تهيالى ايين   

نياز كرد شيما را بچييزى و    و در روز حنين هنگامى كه بشگفب آورد فزونيتان پس بى»آيات را فرو فرستاد: 

كننيدگان، پيس فرسيتاد خداونيد آراميش خيود را بير         زمين با فراخيش بر شما تن  شد سپس برگشتيد پشب

عليه السّالم اسب و آنيان   ( و مقصود از مؤمنان امير المؤمنين25 -24)سوره توبه آيه « پيمبرش و بر مؤمنان

( عبياس بين   1بنى هاشم، و آنان هشب تن بودند كه على عليه السّالم نهمى ايشيان بيود، )   كه پابرجا بماندند از

عبد المطلب در سمب راسب رسول خدا )ص(، و فضل بن عباس در سمب چپ آن حضرت بيود، ابيو سيفيان    

امير المؤمنين عليه السّيالم پييش روى او بيا شمشيير     بن حارث زين استر حضرت را از پشب نگهداشته بود، و 

)جن  ميكرد( و نوفل بن حارث، و ربيهة بن حارث، و عبد اللَّه زبير، و عتبة و مهتب دو پسران أبو لهب كيه  

اينها بدور آن حضرت بودند، و بمز اين چند تن كه گفته شيد همگيى پشيب بدشيمن كيرده گريختنيد، و در       

 اش چنين اسب(: غافقى اشهارى سروده )كه ترجمه همين باره مالك بن عباده

 همراهى و يارى نكردند پيغمبر را در روز حنين جلو شمشيرها جز بنى هاشم. -1

 مردمان گريختند جز نه تن كه آنان بمردم فرياد ميزدند: بكما ميرويد؟ -2

 ب ما.سپس دل بمرگ نهاده و بر آن ايستادگى كردند و بدين سبب زينب ما شدند نه عي -3

و ايمن )بن ام ايمن( كه امين )برازهاى دين( بود شهيد شده در آنما بماند، و بمياى خوشييهاى زود گيير     -4

 اين دنيا، روشنى چشم آن سرا را بگرفب.

اش  و عباس بن عبد المطلب )عموى رسول خدا )ص( در اين داستان )ايين چنيد شيهر را( گفتيه )كيه ترجميه      

 چنين اسب(:

در جن  رسول خدا )ص( را كه نه تن بوديم، و هر آينه گريختند آنان كه از نزد رسيول  يارى كرديم ما  -1

 خدا )ص( گريختند و پراكنده شدند.

و گفتار من بپسرم فضل هنگامى كه با شمشير بدشمن سخب ميگرفب: كه اى پسرك من ضربب ديگيرى   -2

 بزن تا دشمن )يا گريختگان از مسلمانان( باز گردند.
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ا )كه ايمن بن ام ايمن بود( مرگ را ديدار كرد، و از آنچه در راه خدا باو رسيد بود اظهار درد و دهمين م -3

 ( و مقصودش از دهمين نفر )چنانچه گفته شد( ايمن بن ام ايمن اسب.1نميكرد. )

گى مسيلمانان را از نيزد خيود مشياهده فرميود بهبياس بين عبيد          و چون رسول خدا )ص( گريختن و پراكنده

 كه آوازش بسيار بلند بود )و هر گاه فرياد ميزد صداى او بماهاى دور دسب ميرسيد( فرمود:المطلب 

اند بآنان ياد آورى كن، پس عباس با بلندترين آواز خيود   باين مردم فرياد بزن و عهد و پيمانى كه با من بسته

ة با رسول خدا صيلّى اللَّيه   فرياد زد: اى پيمان بستگان شمره )درختى كه مسلمانان در پاى آن در جن  حديبي

عليه و آله و سلّم پيمان بستند كه تا پاى جان و مرگ در پيشرفب هدف آن حضرت پايدارى كننيد، و چيون   

اين پيمان در زير آن درختى كه در آن سرزمين بود بسيته شيد آن را ببيهيب شيمره ناميدنيد( و اى اصيحاب       

ه اى كسانى كه سوره بقره را در برداريد، يا آنيان را  سوره بقره بكما ميگريزيد )شايد مقصودش اين بوده ك

و »سرزنش ميكند كه شما مانند كسانى هستيد كه خداوند داستانشان را در سوره بقره بيان كيرده و فرميوده:   

از سيوره بقيره، و ييا     246آييه  ...« گاهى كه بر ايشان جن  نوشته شد پشب كردنيد جيز انيدكى از ايشيان     

ايد و آن همه آياتى كه در اين سوره در باره جهياد   كسانى كه سوره بقرة را خوانده مقصود اين بوده كه اى

وَ »، و مانند آيه: 191آيه « وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ»ايد، مانند آيه:  با مشركان و جن  با كفار اسب ديده

نها وجوهى اسب كيه مرحيوم مملسيى )ره( در بحيار     و ديگر آيات، اي 193آيه « قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ

فرموده، و وجوه ديگرى نيز ذكر كرده كه هر كه خواهد مراجهه كند و بهر صورت عباس بسخن خود ادامه 

داده فرياد زد:( بياد آريد آن عهد و پيمانى كه با رسول خدا )ص( بستيد، و مردم در آن حيال رو گيردان از   

بسيار تاريك بود، رسول خيدا )ص( نييز در وسيط دره كيوه قيرار داشيب و       دشمن شده ميگريختند، و شبى 

ها و گوشيه و   هاى كوه كمين كرده بودند( از تنگه ها و دره مشركان )كه پيش از رسيدن لشكر اسالم در تنگه

ور شيدند، و گوينيد:    كنار كوه با شمشيرهاى برهنه و نيزه و كمانهاى خود بيرون ريخته و بآن حضرت حمليه 

( و در آن شيب تارييك   1خدا )ص( بيك طرف صورت و روى خود بميردم نگياه كيرد )     ن حال رسولدر آ

مانند ماه شب چهارده بدرخشيد سپس )عباس بن عبد المطلب( بمسلمانان فرياد زد: كما شد آن پيمانى كيه بيا   

كيه در دنبيال، و   خدا بستيد؟ و اين آواز را بگوش همه گريختگان رسانيد چه آنان كه پيش بودند و چه آنان 

هيچ مردى آن آواز را نشنيد جز اينكه خود را )از شرمندگى( بزمين افكند، پس همه مسلمانان بسوى آن دره 

 كه در آغاز جن  آمده بودند سرازير شدند تا آنگاه كه بدشمن رسيده و با آنان جن  كردند.

ر شترى سرخ مو پيش آمد و در دسب گويند: مردى از قبيله هوازن )يهنى از لشكر دشمن و مشركين( سوار ب

آمد، هر گاه پييروزى   او پرچم سياهى بود كه آن را بر سر نيزه بلندى كرده بود، و پيشاپيش لشكر دشمن مى
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آورد دسب بردار نبود، و چون ياران او از دورش پراكنده ميشيدند آن پيرچم را بيراى     در مسلمين بچن  مى

 آمدند، و رجزى هم ميخواند و ميگفب: آنان بدنبالش مىآنان كه پشب سرش بودند بلند ميكردند، 

 منم أبو جرول و ما از جاى خود باز نگرديم تا اين مردمان )يهنى مسلمانان( را نابود كنيم يا خود نابود شويم.

پس امير المؤمنين عليه الساّلم بسويش برفب و بيا شمشيير ضيربتى از عقيب بشيترش بيزد و آن شيتر را از پيا         

خود او را بزد و بيك پهلو او را بر زمين افكنده كارش را بپايان رسانيد سيپس )ايين رجيز را(     درآورد سپس

كننده هستم )يهنى دشمنان را بشمشيير   بحقيقب مردم در روزها ميدانند كه من در ميدان جن  سيراب خواند:

ه بمهناى پرتياب كيردن   بگيريم ك« نضح فالنا بالنبل»را از « نضاح»يا زمين را از خون دشمن، و ممكن اسب 

بگيريم كه بمهناى دفاع اسب، يهنيى  « نضح فالن عن نفسه»كننده تيرها هستم، يا از  تير اسب، يهنى من پرتاب

 تر از آنچه گفته شد بدسب نيامد(. مهنائى مناسب« نضح»كننده از خود هستم، و در  من دفاع

مسلمانان نييز از هير سيو گيرد آمدنيد و در      و شكسب دشمنان با كشتن همين أبو جرول شد، و در اين هنگام 

برابر دشمن صف كشيدند، پس رسول خدا )ص( فرمود: بار خيدايا تيو چشيانيدى آغياز قيريش را سيختى و       

و  دشوارى پاداش، پس بچشان پايان آن را از خوشى بخشش، و مسلمانان با مشركين شمشير در ميان هم نهادند

آنان را بديد بر روى ركابهاى زين اسب ايسيتاد بدانسيان كيه    ( چون پيغمبر )ص( 1جن  سختى در گرفب، )

نام سين  گيردى   « وطيس»اند  مسلمانان او را ميديدند و فرمود: اكنون تنور جن  گرم شده )و برخى گفته

اسب كه چون گرم و داغ شود كسى تاب آن را ندارد كه روى آن پا نهيد، و ايين كناييه از سيختى جني  و      

: اين كالم را كسى پيش از پيغمبر )ص( نگفته، و آن حضرت اولين كسى بيود كيه   گرمى آن بوده، و گويند

اين كالم را فرمود، و اين جمله بهترين استهاره اسب براى بيان حال در چنين جايى، و بهر صورت رسول خدا 

منم  اش اينسب:( منم پيامبر )خدا( و دروغى در آن نيسب، )ص( دنبال اين سخن رجزى نيز خواند كه ترجمه

 فرزند عبد المطلب.

پس زمانى نگيشب كه دشمنان پشب كرده گريختند، و اسيران جنگى را دسب بسته پييش رسيول خيدا )ص(    

آوردند، و چون امير المؤمنين عليه السّالم ابا جرول را كشب و دشمن با كشتن او شكسيته شيد مسيلمانان كيه     

ن نهادند تا آنما كه على عليه السّالم بتنهائى چهل تين از  على عليه السّالم پيشاپيش آنها بود شمشير در ميان آنا

 ايشان را كشب، و هزيمب آنها و اسير شدن اسيرانشان در آن هنگام بود.

 و در اين جن  أبو سفيان نيز حضور داشب، و آنگاه كه مسلمانان بگريختند او نيز در ميان آنان بگريخب.

ه گفب: پدرم را ديدم كه با بنى اميه از أهل مكه ميگريزد، بر و از پسرش مهاوية بن أبى سفيان روايب شده ك

 سرش داد زدم كه اى پسر حرب بخدا با پسر عمويب تاب نياوردى و از دين خود دفاع ننمودى.
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و اين عربها )ى بيابانى( را از پيرامون خانه و حريم خود دور نكردى؟ )و همه اين ننگها را بير خيود خرييده    

( 1بفدايب، )  يستى؟ گفتم: مهاويه، گفب: پسر هند؟ گفتم: آرى، گفب: پدر و مادرمگريختى؟( گفب: تو ك

ور شديم بدانسان  سپس ايستاد و گروهى از مردم مكه گرد او را گرفتند، من نيز بدانها پيوستم و بدشمن حمله

ردنيد تيا روز بياال    كه آنان را بيچاره و پراكنده ساختيم، و همچنان مسلمانان از مشركين ميكشتند و اسيير ميك 

آمد، پس رسول خدا )ص( دستور فرمود كه دسب باز دارند و فرياد زد: كه هيچ اسيرى از دشمن را نكشيند،  

و قبيله هييل مردى را كه نامش ابن اكوع بود در جن  فتح بهنوان جاسوسى هميراه پيغمبير )ص( فرسيتاده    

يان را بهييل رساند و اين ابن اكيوع در جني    بودند كه از جريان كار آن حضرت آنها را آگاه كند و او جر

حنين اسير شد پس عمر بن خطاب بر او گير كرد و چون او را بديد نزد مردى از انصار مدينه آمد و گفيب:  

اين دشمن خدا كه جاسوس ما بود اكنون اسير شده او را بكش، پس آن ميرد انصيارى گيردن او را زد، ايين     

ين كار چهره درهم كشيد و فرميود: مگير دسيتور نيدادم كيه اسييران را       خبر بگوش پيغمبر )ص( رسيده از ا

نكشيد، و پس از او جميل بن مهمر بن زهير نيز كه از اسيران بود كشته شد، پس رسول خدا )ص( كس بنيزد  

انصار فرستاد، در حالى كه خشمناك بود فرمود: چه شما را بر آن داشب كه او را بكشيد، با اينكيه فرسيتاده   

شما آمد كه اسيران را نكشيد؟ گفتند: ما بگفته عمر او را كشتيم، حضرت رو از ايشان گردانيده )و   من پيش

ديگر با آنان سخن نگفب( تا آنكه عمير بن وهب در اين باره با آن حضرت سخن گفب و خواهش كرد كه از 

« مؤلفية قليوبهم  »ايشان بگيرد، و رسول خدا )ص( غنيمتهاى جن  حنين را فقط بقريش بخش كرد و بخيش  

)دل بدسب آوردگان از آنها را( بيشتر داد، مانند ابو سفيان، و عكرمه پسر ابى جهيل، و صيفوان بين اميية، و     

حارث بن هشام، و سهيل بن عمرو، و زهير بن أبى امية، و عبد اللَّه بن أبى اميية، و مهاويية بين أبيى سيفيان، و      

ن، و امثال ايشان )كه اينها بزرگان مكيه و قيريش بودنيد و    هشام بن مغيرة، و اقرع بن حابس، و عيينة بن حص

رسول خدا )ص( براى اينكه دل آنان را بدسب آورد و نسبب باسالم دلگرمشيان سيازد سيهم بيشيترى بايشيان      

( و گويند: براى انصار )و مردم مدينه( چيز اندكى نهاد، و بيشتر آن را بگروهى كه نام برديم بخش 1)  داد(.

هى از مردم انصار از اين جريان خشيمگين شيدند، و گفتيارى از ايشيان بگيوش پيغمبير )ص(       فرمود، پس جم

رسيد كه آن حضرت را كوفته خاطر كرد، پس فرياد زده آنان را گرد آورد و بآنان فرمود: بنشيينيد و هييچ   

مبير )ص(  كس جز خودتان اينما نباشد )يهنى از مردم مكه قريش كسى در ميان شما نباشد( چون نشستند پيغ

با على عليه السّالم كه همراهش بود آمده و در وسط ايشان بنشسب، سپس فرمود: من از چيزى از شما ميپرسم 

پاسخم را بدهيد، عرضكردند: بگو اى رسول خدا، فرمود: آيا شما گمراه نبوديد پس خداوند بوسيله من شيما  
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ش بر ما نهادند فرمود: آيا بير ليب پرتگياه    را هدايب كرد؟ عرضكردند: چرا و اين منتى بود كه خدا و رسول

 آتش )جن  و خونريزى و نابودى( نبوديد و خداوند بوسيله من شما را رهائى بخشيد؟ عرضكردند:

چرا اين منتى بود كه خدا و رسولش بر ما نهادند، فرمود: آيا شما اندك نبوديد و خداوند بوسيله من جمهيب 

ين منتى بود كه از خدا و رسولش بر ما، فرمود: آيا شما دشيمن ييك   شما را زياد كرد؟ عرضكردند: چرا و ا

ديگر نبوديد و خداوند بوسيله من دلهاى شما را با همديگر مهربان ساخب؟ عرضيكردند: چيرا، و ايين منتيى     

اسب از خدا و رسولش بر ما، پس لختى سر بزير افكنده خاموش نشسب، سپس فرمود: آييا بآنچيه پييش شيما     

نگوئيد؟ عرضكردند: بچه چيز پاسخب دهيم پدران و مادران ما بفدايب، پاسيخب گفتييم: كيه    اسب پاسخم را 

براى شما برترى و منب و بزرگوارى اسب بر ما، فرمود: اگير ميخواسيتيد پاسيخ دهييد ميگفتييد: و تيو )اى       

مدى ما بتو پناه پيغمبر، از شهر خود( آواره شدى )و پيش ما آمدى( و ما بتو خانه داديم، و ترسناك بنزد ما آ

داديم، و تو پس از آنكه در مكه تكييبب كردند و دروغگويب گفتند پييش ميا آميدى و ميا تيو را تصيديق       

كرديم! پس آوازهاى ايشان بگريه بلند شد و پيران و بزرگانشان برخاسته دسب و پاى آن حضرت را بوسيده 

ما در اختيار شما اسب اگر خواهى هميه را  عرضكردند: ما از خدا و رسولش خشنوديم و اين اموال و دارائى 

اين سخنى كه از ما بگوش شما  ميان قوم خويش )و مردم مكه كه همشهريان و فاميل تو هستند( بخش كن، و

( آن كيس  1اى( ) رسيده اسب )و اظهار ناراحتى از روش شما در بخش غنيمتها كه بقريش زييادتر از ميا داده  

نه بوده كه در سينه داشته، و يا از ناراحتى كيه در دل خيويش جياى داده    كه اين سخن را گفته نه از روى كي

اى، و  اند كه اين رفتار شما بخياطر خشيمى بيوده كيه بير اينهيا كيرده        باشد، بلكه گويندگان اين سخن پنداشته

ور اند كه بواسطه كشتن آن دو تن اسير كه يكى بدست كوتاهى در انمام كار از اينان سرزده )و چنين پنداشته

عمر انمام شد خشم شما بر طرف نشده، و اينكه بخش اينان را كمتر از قريش قرار دادى اين تفاوت گياردن 

باين خاطر بوده( و اكنون از گناهان خود آمرزشيخواهى و اسيتغفار بيدرگاه خداونيد ميكننيد، پيس شيما اى        

انصار را، و پسران پسران انصيار را،  رسول خدا از خدا آمرزش اينان را بخواه، پيغمبر گفب: بار خدايا بيامرز 

هياى خيود    )سپس فرمود:( اى گروه انصار آيا خشنود نشويد كه ديگران با گوسيفندان و چهيار پاييان بخانيه    

 بازگردند و شما كه باز ميگرديد رسول خدا در سهم شما باشد؟

روه ميين، و عرضيكردند: اى رسييول خييدا خوشينود گشييتيم، در اييين هنگيام پيغمبيير )ص( فرمييود: انصيار گيي    

رازدارهاى منند، اگر مردمان از راهى روند و انصار از راه ديگر بروند من از همان راه كه انصار روند ميروم، 

 بار خدايا انصار را بيامرز.
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و در آن روز رسول خدا )ص( بهباس بن مرداس )كه يكى از شاعران آن زمان و از مسلمانان بود( چهار شيتر  

 اراحب شد و اين چند شهر را گفب:داد، پس عباس بن مرداس ن

آيا سهم غنيمب مرا با سهم عبيد )كه نام اسبش بوده( ميان عيينة و اقرع بخش ميكنى )مقصودش عيينة بن  -1

حصن و اقرع بن حابس اسب كه دو تن از قريش و از زمره آنان بودنيد كيه رسيول خيدا )ص( بيراى اينكيه       

پس نه حصن )پدر عيينة( و نه حابس )پدر  -2چنانچه گيشب.(  دلشان را بدسب آورد سهم بيشترى بآنان داد،

 اقرع( در هر انممنى برترى بر پدر من دارند.

تر هستم، و هر كس كه تيو او را در اميروز پسيب     و نه من خود از هيچ كدام يك از آن دو كمتر و پسب -3

نزد خود طلبيد و باو فرمود: آيا ( اين گفتار بگوش پيغمبر )ص( رسيده او را 1كنى ديگر بلند نخواهد شد. )

ابو « آيا سهم غنيمب مرا و سهم غنيمب عبيد را ميان اقرع و عيينة بخش ميكنى؟»توئى گوينده )اين گفتار:( 

بكر )كه ديد حضرت اقرع را پيش از عيينة ذكر فرمود در صورتى كه شهرى كه عباس گفتيه بيود اقيرع را    

هم بايستى اقرع دنبال باشد( عرضكرد: پدر و مادرم بفدايب تو شاعر  پس از عيينة آورده بود، و از نظر قافيه

 «.ميان عيينة و اقرع»نيستى، فرمود: چگونه گفته؟ عرضكرد: گفته: 

)مترجم گويد: از اين داستان و هم چنين يكى دو جريان ديگر نظير اين كيه در كتيب تياريخ مسيطور اسيب       

هر دورى ميكرده، و ابو بكر با اينكه مدعى بود يا ديگيران  روشن شود كه رسول خدا )ص( از بزبان راندن ش

اش ادعا كنند كه با پيغمبر )ص( بسيار مهاشرت داشته فراسب نداشب كه روش آن حضرت را در اين  در باره

 گيرى برآمده(. گونه موارد بداند، از اين رو در صدد خورده

عليى برخييز و زبيانش را كوتياه كين، عبياس بين         پس رسول خدا )ص( بيمير المؤمنين عليه السّالم فرمود: يا

مرداس گويد: بخدا سوگند اين سخن بر من ناگوارتر بود از روزى كه قبيله خثهم بديار ما آمده و بر سير ميا   

ريختند )چون گمان كرد كه منظور رسول خدا )ص( اينسب كه زبانش را ببرد( پس على عليه السّيالم دسيب   

ال اگر ميدانستم كه كسى هسب مرا از دسب على برهاند چنيين در خواسيتى   مرا گرفته روان شد، و در آن ح

ميكردم، پس من گفتم: اى على براستى تو زبان مرا خواهى بريد؟ فرمود: بمن هر چه دستور داده شده همان 

ات اجرا خواهم كرد، گويد: سپس آمد و همين طور ميرا بيرد تيا بير اصيطبل شيتران وارد كيرد و         را در باره

: از چهار شتر تا صد شتر بشمار )و هر چه خواستى برگير( گويد: من عرضكردم پدر و مادرم بفدايب فرمود

باد، چه اندازه شما خانواده بزرگوار و بردبار و دانشمند هستيد! فرمود: همانا رسول خدا )ص( بتو چهار شيتر  

برگيير )و   واهى همان چهار شيتر را خ عطا فرمود، و با اين كار تو را در زمره مهاجرين قرار داد، پس اگر مى

خواهى صد شتر برگير و در زمره آنان كه صد شتر گرفتنيد بيوده بياش گوييد:      از مهاجرين باش( و اگر مى
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عرضكردم: شما در باره من رأى بزن )و بنظر شيما مين كيداميك را اختييار كينم؟( فرميود: )اگير رأى ميرا         

ول خيدا )ص( بتيو داده بگيير و بهميان خوشينود بياش،       خواهى( من بتو دستور دهم كه همان اندازه كه رسي 

 عرضكردم: من نيز همين كار را خواهم كرد.

    ( تقسیم غنائم جنگ حنین و اعتراض رئیس خوارج39فصل )

( و چون رسول خدا )ص( غنيمتهاى حنين را بخش فرمود مردى بلند باال و گندم گيون و خمييده كيه در    1) 

و بدون اينكه به پيغمبر )ص( بتنهائى سالم كند سالم عمومى كرد )يهنى  پيشانى جاى سمده داشب پيش آمد

اميروز   اعتنائى به پيغمبر )ص( بود( سپس برسول خدا )ص( گفيب:  گفب: السّالم عليكم ... و اين از روى بى

من ديدم كه در باره اين غنيمتها چه كردى؟ فرميود: چگونيه دييدى؟ گفيب: ندييدم كيه از روى عيدالب و        

رفتار كرده باشى؟ پيغمبر )ص( خشمگين شده فرمود: واى بحال تو اگر عدالب و برابيرى نيزد مين    مساوات 

ادبى و گسيتاخى كيرد( نكشييم؟     نباشد پس نزد كه خواهد بود؟ مسلمانان عرضكردند: آيا او را )كه چنين بى

نسان كه تير از كميان  فرمود: او را واگياريد كه بزودى پيروانى پيدا خواهد كرد، و از دين بيرون روند هما

بدر رود، و خداوند آنان را بدسب محبوبترين مردمان پس از مين خواهيد كشيب، پيس أميير الميؤمنين علييه        

 السّالم در جن  نهروان بهمراه خوارجى كه كشب او را نيز بكشب.

ص بن زهير آيد كه نام اين مرد حرقو اند چنين برمى )مترجم گويد: از رواياتى كه شيهه و سنى روايب كرده 

 بود كه در آخر كار رئيس خوارآ شد و در جن  نهروان بدسب على عليه السّالم كشته شد(.

 116   ( نتیجه فصلهاى پیشین40فصل )

( اكنون )در آنچه گفته شد( تيمل و دقب كن و منقبتهاى أميير الميؤمنين علييه السّيالم را در ايين جني        2) 

ى ديد كه هر فضيلتى بوده بهره آن حضرت شيد بدانسيان كيه هييچ     نما و در باره آن فكر كن، خواه  مالحظه

 يك از امب با او شريك نگشب.

زيرا آن حضرت بود كه با رسول خدا )ص( پا بر جا ماند آنگاه كه همه مردم پا بفيرار نهادنيد جيز آن چنيد     

مانيد آنيان نييز نمانيده      نفرى كه ماندنشان بواسطه ماندن على عليه السّالم بود، و )اگر عليى علييه السّيالم نميى    

بينيم كه او در شماعب و سختى  بودند( بدليل اينكه ما پس از بررسى در حاالت آن حضرت و آن چند تن مى

و بردبارى و دليرى جلوتر از عباس و پسرش فضل و أبو سفيان بين حيارث و آن چنيد تين ديگير بيود زييرا        

از آنها نبودند آشيكار و مهيروف اسيب و رو     داستانهاى شماعب و شهامب او در جنگهائى كه هيچ كدام يك

برو شدن او با پهلوانان عرب و كشتن آنان مشهور اسب، ولى از آن چند تن چيزى شنيده نشده، و كشيته كيه   

نسبب كشتنش را بايشان داده باشند ديده نشده و از اينما دانسته شود كه پابرجا ماندن آنان نيز بواسطه ثبيات  
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آمد، و روشن گردد كه بخاطر  اگر او نبود مصيبب جبران ناپييرى در دين پيش مى قدم آن بزرگوار بوده، و

ماندن آن حضرت و بردبارى او با رسول خدا )ص( بود كه مسلمانان بمن  بازگشتند و در برخورد با دشمن 

 دلير شدند.

يله پييروزى  از اين گيشته كشتن آن حضرت ابا جرول را كه پيشرو مشركين بود سبب هزيمب دشمنان و وس

مسلمانان گشب. و هم چنين آن چهل نفرى كه آن حضرت بتنهائى كشب وسيله ديگرى براى شكسب دشيمن  

و بيچارگى و درماندگى آنان و پيروزى مسلمانان بود، و اما آن كس كه پس از رسول خدا )ص( خيود را در  

داد اين بود كه مسلمانان را مقام جانشينى و خالفب بر آن حضرت پيش انداخب آزمايشى كه در اين جن  ب

  بزيادى لشكر چشم زد و همين سبب هزيمب آنان گشب يا بطور مسلم اين هم يكى از اسيباب هزيميب ايشيان   

( در صورتى كه پيغمبر )ص( 1بود، و از رفيقش نيز آن كردار ناهنمار سر زد كه فرمان بكشتن اسيران داد، )

ر مرتكب بزرگترين خالف كارى يهنى مخالفب با دستور خيدا و  از كشتن ايشان نهى فرموده بود، و با اين كا

رسول او شد تا بدان جا كه پيغمبر )ص( را بخشم آورد و بافسوس واداشب، و كيردار او را زشيب و بيزرگ    

 شمرد.

و ديگر )از فضائل آن حضرت در اين جن ( جريان اصالح كار انصار بود كه بكمك او با رسول خدا )ص( 

گرد آوردن آنان و آن سخنى كه پيغمبر )ص( بآنها فرمود دين اسالم نيرو گرفب، و آن فتنيه  انمام شد، و با 

و آشوبى كه بواسطه تقسيم غنائم مسلمانان را تهديد ميكرد برطرف شد، و پيغمبر )ص( در اين فضيلب عليى  

ان دلموئى از عباس بين  عليه السّالم را شريك كرد و تنها او را در انممن آنان بهمراه خود برد. و نيز در جري

مرداس على عليه السّالم چنان كرد كه سبب استقرار ايمان در دل او گرديد، و شبهه و شيكى كيه از ايين راه    

براى او پيدا شده بود زائل شد و چنان كرد كه بدان چه پيغمبر )ص( باو داده بود خوشنود گشيب و دسيتور   

د )خارجى( كه برسول خدا )ص( در باره تقسيم غنيائم  گيرى آن مر او را پيروى كرد. سپس در جريان خرده

ايراد گرفب حكم بر او را نشانه حقانيب أمير المؤمنين عليه السّالم در كردارش قيرار داد، و آگياهى داد كيه    

جنگهاى او در زمانهاى بهد براه صواب بوده، و پيرويش واجب اسب، و از نافرمانى و سرپيچى از دستوراتش 

ر داشب، و اين مطلب را بمردم گوشزد كرد كه حقيقب نزد آن حضرت و در وجود شريف مردمان را بر حي

باشيد، و آنچيه پيغمبير     او جايگير اسب، و گواهى داد كه بهترين مردمان پس از خودش على عليه السّالم ميى 

همول )ص( در باره او گواهى داده و گوشزد فرموده با آن رفتارى كه غاصبين خالفب در باره آن حضرت م

داشتند كمال مباينب و جدائى را دارد، و هيچ قابل سازش با كردار آنها نيسيب، و آنيان را از مرتبيه فضييلب     

بسوى نقص و پستى ميبرد كه موجب هالكب يا نزديك بهالكب گردد تا چه رسد باينكه كردار آنان در اين 
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ى كه آنان دوسب دارند باشيد، و در  مخلصين برترى داشته باشد يا نزديك بكردار آنان و جهاد جن  بكردار

 نتيمه اينان از زمره مخلصين جدا گردند بدان كوتاهيهائى كه روا داشتند.

   ( رفتن على ع به طائف و شجاعت او41فصل ) 

( و چون خداى تهالى گروههاى مشركين را در جن  حنين پراكنده ساخب آنان بدو گروه بخيش شيدند   1) 

يروانشان بيوطاس )كه نام قسمتى از بيابان نمد اسب( رفته و قبيله ثقيف و پيروان اعراب و بدويان بيابانى و پ

آنها بطائف كوچ كردند، پس پيغمبر )ص( ابو عامر اشهرى را بيا گروهيى كيه از آن جمليه بيود ابيو موسيى        

فتيه  اشهرى آنان را بيوطاس فرستاد، و ابو سفيان را بطائف روان داشب، ابو عامر اشهرى پيرچم جني  را گر  

پيش افتاد و با مشركين جن  كرد تا كشته شد، پس مردم بابو موسى گفتند: تو پسر عموى فرمانيده و اميير   

ما )كه كشته شد( هستى، پس تو پرچم را بدسب گير تا با ما در پاى آن بمنگييم، پيس أبيو موسيى پيرچم را      

 نمود. گرفته و با مسلمانان جن  كرد تا خداوند پيروزى بر دشمن را بهره ايشان

و اما أبو سفيان چون بقبيله ثقيف رسييد آنيان پييش روييش درآميده و چنيان شمشيير زدنيد كيه أبيو سيفيان            

بگريخب، و بنزد رسول خدا )ص( بازگشته گفب: مرا با مردمى از هييل و بدويان فرستاده كه بدسيب آنيان   

موش گشب سپس خود آن حضرت دلو را از چاه نتوان باال كشيد، اينها بكار من نخورند! رسول خدا )ص( خا

بسوى طائف حركب فرمود، و چند روز دشمنان را محاصره كرد، و در اين خالل أمير المؤمنين علييه السّيالم   

( 1بشكنند، ) را با جمهى از سواران روانه كرده، و دستور داد آنچه بيابند پايمال نموده و هر بتى ببينند آن را

ا اينكه بگروه زيادى از سواران قبيله خثهم برخورد كرد، مردى از پس آن حضرت بيرون آمده روان شدند ت

آنها كه نامش شهاب بود در تاريكيهاى آخر شب و نزديكيهاى سپيده بيرون آمده گفب: كسى از شما هسيب  

كه با من بمنگد؟ أمير المؤمنين عليه السّالم فرمود: كيسب كه بميدان او رود؟ هيچ كس برنخاسب پس خيود  

رخاسب، أبو الهاص بن ربي  شوهر زينب دختر رسول خدا )ص( از جاى جسب و گفب: اى امير آن حضرت ب

 )و بزرگ ما( ديگران شما را از اين كار كفايب كنند )و نيازى برفتن شما نيسب( فرمود:

ش نه )من ميروم( ولى اگر من كشته شدم تو فرمانده و امير لشكريان باش، پس امير المؤمنين عليه السّيالم پيي  

براستى بر عهده هر رئيسى حقى هسب كه نيزه خود را از خون دشمن  روى او درآمد و اين شهر را ميخواند:

 هاى آنان كوبيده شود. سيراب كند يا نيزه

سپس او را ضربتى بزد و بكشب، و با آن گروه كه همراهش بود برفب تا بتها را شكسيته بسيوى رسيول خيدا     

اصره اهل طائف سيرگرم بيود. هميين كيه پيغمبير )ص( او را بدييد       )ص( بازگشب، و آن حضرت هنوز بمح

تكبير فتح و پيروزى گفب و دستش را گرفته بكنارى رفب و در خليوت رازهياى زييادى بيا او گفيب، عبيد       
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الرحمن بن سيابة و اجلح )بسندشان( از جابر بن عبد اللَّه انصارى حديث كنند كه در آن روز كه رسيول خيدا   

لى عليه الساّلم خلوت كرد، عمر بن خطاب پيش آميده گفيب: آييا بيا عليى علييه السّيالم        )ص( در طائف با ع

بتنهائى راز گوئى و با او خلوت كنى و راز خود را بما نگوئى؟ فرمود اى عمر مين بيا او راز نميگفيتم بلكيه     

از جني   خدا راز گوئى با او داشب، عمر روگردانده و گفب: اين سخن نيز مانند آن سخنى اسب كيه پييش   

در ...« هر آينه داخل مسمد الحرام خواهيد شد اگر خدا خواهد بيا خياطرى آسيوده    »حديبية بما گفتى كه: 

صورتى كه ما ديديم كه داخل مسمد الحرام نشديم )و بواسطه آن صلحى كه در حديبية انمام شد( مشيركين  

باو فرمود: من كه بشما نگفتم در هميان  ( پيغمبر )ص( با آواز بلند 2ما را از رفتن بدان جا جلوگيرى كردند )

من گفتم همان بود كه اگر خدا خواهيد داخيل آن خواهييد شيد، اميا        سال داخل مسمد الحرام ميشويد )آنچه

 مهين نكردم كه در همان سال يا سالهاى بهد، و آخر كار ديديد كه در سال بهد بمسمد الحرام درآمديم(.

شود كه عمر ايمان واقهى بفرمايشات رسول خيدا )ص( نداشيب، و    مى)مترجم گويد: از اين حديث استفاده  

كرد كه آنچه آن حضرت ميفرمايد راسب و درسب اسب، و سخنان پيامبر الهى را روى فهيم كيج و    باور نمى

ايمانى خود را آشكار نمود، و حيال چنيين    كوتاه خود تمزيه و تحليل ميكرد، و با اين وض  نفاق باطنى و بى

 سب(.كسى روشن ا

سپس از قلهه و حصار طائف ناف  بن غيالن بن مهتب با گروهى از طائفه ثقيف بيرون ريختند، أميير الميؤمنين   

)كه دهى اسب در اطراف طيائف( بياو برخيورد كيرده )جني       « وآ»عليه السّالم او را دنبال كرده در دامنه 

مراه او بودند( فرار كردنيد، و از ايين   ميان آن دو درگير شد( على عليه السّالم او را كشب و مشركان )كه ه

پيش آمد ترس و دهشتى در دل ديگران افتاد، پس گروهى از ايشان از قلهه بيرون آمده خدمب پيغمبر )ص( 

شرفياب شده اسالم پييرفتند )و با اين جريان طائف نيز گشوده شد( و رويهمرفته محاصره شهر طائف پييش  

 از ده روز كشيد.

    سابق ( نتیجه فصل42فصل )

( و اين جن  نيز از جنگهائى بود كه خداى سبحان أمير المؤمنين عليه السّيالم را بفضييلتهائى مخصيوص    1) 

ساخب تا او را از همه مردمان جدا سازد، و پيروزى اين جن  نيز بدسب تواناى او بود، و پروردگيار متهيال   

راز گيوئى بيا او كيه پيغمبير )ص( آن را     آنان كه از قبيله خثهم كشته شدند بدسيب او كشيب، و در جرييان    

بخداى تهالى نسبب داد، فضيلب و خصوصيب او را با خداى تهالى آشكار كرد بدانسان كه از همه مردمان او 

را جدا ساخب و سخنى كيه از دشيمن آن حضيرت )يهنيى عمير( در ايين جني  سيرزد پيرده از روى درون          
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ه آنچه او در دل داشب آشكار كرد، و اين جريان براى أهل ايمان( او برداشب، و خداى تهالى بدين وسيل )بى

 اندرزى اسب. بصيرت پند و

     ( جنگ تبوك و ماندن على ع به جاى رسول خدا ص در مدینه43فصل )

( پس از اين داستان جن  تبوك پيش آمد و خداى عز و جل به پيغمبر )ص( وحى فرستاد كيه خيود او   1) 

كوچ كردن بهمراهى او برانگيزد، و او را آگاهى داد كه در اين سفر نيازى  باين جن  برود و مردم را براى

بمن  كردن نخواهد شد، و دچار نبرد با دشمن نخواهد گرديد، و كارها بدون بكار بردن شمشير بيدلخواه او  

د انمام خواهد شد، و تنها خداى تهالى اين دستور را بخاطر آزمايش ياران و پيروان آن حضرت صيادر فرميو  

تا آنها را بيازمايد، و بدان وسيله نيك از بد و فرمانبردار از نافرمان جدا گردند، و آنچه در دل دارند آشيكار  

شود، پس رسول خدا )ص( آنان را بكوچ كردن بسوى شهرهاى روم )كه مملكتهاى سوريه و اردن فهلى بود( 

خرميا( رسييده و زميان چييدن آن بيود، و       هاى آنان )مانند دستور فرمود، و اين دستور هنگامى بود كه ميوه

گرما نيز سخب گشته بود، )از اين رو( بيشتر آنان از فرمان آن حضرت سرپيچى كردند و اين بيراى آن بيود   

ها و سودى كه از آن بهره آنان ميشد مبادرت ورزند، و از روى حرصى بيود كيه بيراى     كه بمم  آورى ميوه

شتند، و ديگر ترسى بيود كيه از گرمياى سيخب و دورى راه و بير      تيمين زندگى و سر و صورت دادن بآن دا

خورد با دشمن آنان را فرا گرفته بود، پس گروهى با دشوارى و سختى خود را آماده رفتن كردند، و جمهيى  

 از دستور آن حضرت سرباز زدند.

نشينى در ميان خانيدان  و چون پيغمبر )ص( آماده رفتن شد أمير المؤمنين عليه السّالم را بماى خود بهنوان جا

و فرزندان و زنان و آنان كه با او بمدينه همرت كرده بودند گماشب، و باو فرمود: يا على بدرستى كه شيهر  

مكيه و    مدينه اصالح نپييرد جز ببودن من يا تو، زيرا آن حضرت )ص( از نيتهاى ناپاك عربها و بيشتر مردم

( و تيرس  1ها جن  كرده بود و خونشان ريخته بود آگاه بود، )آنان كه در اطراف مكه بودند: آنان كه با آن

از اين داشب كه چون از مدينه دور شود و بشهرهاى روم رود آنان بمدينيه بريزنيد، و اگير كسيى را )ماننيد      

على( بماى ننهد از آزار و زيان ايشان، و تباهى ببار آوردن در همرتگاهش، و از پيش آميد نياگوارى نسيبب    

آسوده خاطر نبود، و ميدانسب كه جز أمير المؤمنين عليه السّالم براى ترساندن دشمن و نگهبانى بخاندان خود 

از همرتگاه او، و نگهدارى از ساكنين مدينه، كسى ديگر نميتواند جاى او را بگيرد، )روى اين جهيات( او را  

خيود كيرد، و ييا گفتيار     بمانشينى خويش در مدينه منصوب فرمود، و تصريح بامامب و پيشوائى او پيس از  

 آشكار اين مطلب را گوشزد فرمود.
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و در اين جريان روايات بسيارى رسيده كه چون منافقان دانستند رسول خدا )ص( على را بمانشينى خيود در  

مدينه منصوب فرموده بر او رشك بردند، و ماندن او بماى پيغمبر )ص( در شهر مدينه بر ايشان بسيار گيران  

تند كه او از آن شهر نگهبانى ميكند و )با بودن او در مدينيه( دشيمنان نميتواننيد طمهيى در     آمد، چون ميدانس

آنما كنند، اينها مطالبى بود كه آنان را كوفته خاطر و ناراحب كرد و كوشش داشتند كه بهر صورتى شده او 

زدن اوضياع و احيوال در   را بهمراه پيغمبر )ص( روانه كنند تا بآن هدفى كه داشتند يهنى ايماد فسياد و بهيم   

هنگام دورى رسول خدا )ص( از شهر مدينه، و نبودن نگهبيانى كيه ميردم از او چشيم ترسيى داشيته باشيند،        

گوئيها كردند و( بر ماندن آن حضيرت و آسيودگى او از رنيج     بآنهدف برسند و )روى اين نيتهاى ناپاك ياوه

ها خوردند، و آرزوهيا كردنيد، و از هير سيو      د غبطهسفر و انديشه نبرد با دشمن و غنودن در كنار زن و فرزن

سخنها گفتند، تا بدان جا كه گفتند: اينكه رسول خدا )ص( على را بماى خود در مدينيه گييارده نيه بخياطر     

مهرى با او( نخواسته اسب على را هميراه خيود    دوستى و گرامى داشتن و بزرگوارى او بوده، بلكه )روى بى

در بياره    گوئيهياى قيريش   و گفتار بيهوده را بر زبان جارى ساختند، و مانند بيهوده اساس ببرد، و اين سخن بى

( كه گاهى او را ديوانه و گاهى شاعر و گاهى ساحر ميگفتند، و گاهى نسبب جادوگرى بياو  1پيغمبر )ص( )

نچيه  اسياس اسيب و هييچ ييك از آ     دانستند كه اين سخنان دروغ و بيى  ميدادند، در صورتى كه خود آنان مى

ميگفتند در آن حضرت )ص( نبود، و همچنين منافقين مدينه ميدانستند كه آنچه در باره أمير الميؤمنين علييه   

السّالم گويند سخنانى ياوه و خالف حقيقب اسب، و )ميدانستند كه( رسيول خيدا )ص( نزديكتيرين مردميان     

ردميان پييش او اسيب و نيكبختيرين، و     بيمير المؤمنين عليه السّالم اسب، و أميير الميؤمنين نييز محبيوبترين م    

 ترين، و برترين مردمان نزد او اسب. پربهره

سرائى منافقين گوشزد أميير الميؤمنين علييه السّيالم شيد خواسيب تيا دروغ آنهيا را          )بهر صورت( چون ياوه 

كرد: آشكارا نموده كوس رسوائى آنان را بر سر كوى و بازار بزند، پس خود را بپيغمبر )ص( رساند، و عرض

اى رسول خدا منافقين مدينه چنين پندارند كه شما بخاطر اينكه هميراه بيودن مين بيراى شيما گيران بيوده و        

اى؟ پيغمبر )ص( باو فرمود: برادر من بماى خود باز  ايد مرا بماى خود در مدينه نهاده خشمى كه بر من داشته

شين منى در ميان خاندان و همرتگاه و فامييل  گرد زيرا مدينه اصالح نپييرد جز ببودن من با تو، زيرا تو جان

من، آيا خوشنود نباشى اى على كه تو نسبب بمن همانند هارون باشى نسبب بموسى جز اينكه پيغمبرى پس از 

 من نيسب؟!.

( تصريح بامامب و پيشيوائى  1)  و اين گفتار رسول خدا )ص( )چند چيز را در بردارد و متضمن آنها اسب(:

( اثبات فضيلتى بيراى آن حضيرت كيه هييچ     3او را بتنهائى از ميان مردمان براى جانشينى )( برگزيدن 2او )
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( با اين سخن تمام آنچه براى هارون بود براى او ثابيب كيرد جيز    4كس را با او در فضيلب شريك نساخب )

سّيالم بيا   آنچه عرف مردم مخصوص هارون دانند كه او برادر )تنى پدر و مادرى( موسى بود )و على علييه ال 

آن را بيان فرمود كه گفب: جز نبوت )يهنى  پيغمبر )ص( اين گونه نبود( و جز آنچه خود رسول خدا )ص(

جز اينكه پس از من پيغمبرى نيسب و منصب پيغمبرى بوجود من ختم گردد ولى موسيى علييه السّيالم چيون     

 برى را نيز دارا بود(.خاتم پيغمبران نبود و هارون پس از حضرت موسى عليه السّالم منصب پيغم

)مترجم گويد: اين حديث يهنى حديث منزلب را متماوز از ده تن از بزرگيان و محيدثين اهيل سينب ماننيد       

احمد بن حنبل در كتاب مسند، و مسلم در صحيح، و ابن ماجية در سينن، و ابين حمير در صيواعق و تهيييب       

ند و هر كسى بخواهد بيش از آنچه مؤلف محتيرم در  ا التهييب، و ابن اثير در اسد الغابة، و ديگران نقل كرده

اين باره قلمفرسايى كرده بفهمد و اطالع بيشترى بر اسيانيد حيديث و جهيات اسيتداللى آن پييدا كنيد، باييد        

بكتابهاى استداللى و مفصلى كه در اين باره نوشته شده مانند كتاب الغدير و احقاق الحيق، و غايية الميرام، و    

بينيى كيه پيغمبير )ص( )در ايين حيديث( هميه        ( آييا نميى  1داة و غييره مراجهيه نماييد(. )   بحار، و اثبات اله

منصبهائى كه هارون نسبب بموسى عليه السّالم داشب براى على عليه السّالم قرار داده جز آنچه در خود سخن 

ى قيرآن دقيب   بدان تصريح كرده، و يا از نظر عقل على عليه السّالم داراى آن نيسب، و هر كس كه در مهيان 

كند و روايات و اخبار را بررسى نمايد ميداند كه هارون برادر پدر و مادرى موسى عليه السّالم، و شريك در 

كار او، و وزير او در پيغمبرى، و رساندن رسالتهاى پروردگارش بود، و ميداند كه خداى سيبحان بواسيطه او   

اش بيود، و منصيب اماميب و     ان قيوم و قبيليه  كارش را محكم ساخب، و اينكه او جانشين آن حضيرت در ميي  

پيشوائى او بر ايشان و واجب بودن پيروى كيردن از او ماننيد پيشيوائى و اماميب و پييروى كيردن از خيود        

موسى عليه السّالم بود )و همچنان كه واجب بود از موسى اطاعب و فرمانبردارى كننيد، واجيب بيود كيه از     

د( و از )رويهمرفتيه آييات قرآنيى و اخبيار بدسيب آييد كيه( هيارون         هارون نيز بهمانسان فرمانبردارى كنني 

 محبوبترين مردمان و برترين آنان در پيش موسى بود.

پروردگيارا گشياده گيردان    »خداى عز و جل از زبان موسى عليه السّالم در قرآن چنين فرمايد )كه گفيب(:  

، تا دريابنيد گفتيار ميرا و قيرار ده بيراى مين       سينه مرا، و آسان گردان برايم كار مرا، و باز كن گره زبانم را

وزيرى از خاندانم، هارون برادرم را، استوار ساز بدو پشب مرا، و شيريكش گيردان در كيارم، تيا بسيتائيمب      

( در 1را بدو عطا فرميود )   اش پس خداى تهالى بدرخواستش پاسخ داد، و خواسته« بسيار، و يادت كنيم بسيار

( و نييز خيداى   36تيا   25هياى   )سوره طه آييه « ات بتو داده شد خواسته»فرمايد:  آنما كه )دنبال اين آيات(

و گفب موسى ببرادرش هيارون جانشيين مين    »تهالى از زبان موسى عليه السّالم حكايب كند كه چنين گفب: 
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( پس چون رسول 142)سوره اعراف آيه « باش در ميان قوم من و اصالح كن و پيروى مكن از راه تبهكاران

ا )ص( على را نسبب بخود مانند هارون نسبب بموسى قرار داد براى او همه آنچه ما شمرديم اثبات فرمود خد

جز آنچه عرف هارون را مخصوص بدان داشته كه جريان برادرى بيود، و جيز آنچيه در لفيظ حيديث از آن      

 استثناء شده كه منصب نبوت و پيغمبرى باشد.

با أميير الميؤمنين علييه السّيالم در آن فضييلب شيريك نشيد، و نيه          و اين فضيلتى اسب كه هيچ يك از مردم

تراز او و نه نزديك باو گشب، و اگر خداى عز و جل ميدانسب كه پيغمبرش )ص( در اين جن  نيازى به  هم

نبرد دارد، يا احتياآ بياور دارد، هرگز باو رخصب نميداد على عليه السّالم را در مدينه بماى خود نهد چنانچه 

گاه پيغمبير صيلّى اللَّيه     شب، بلكه ميدانسب كه مصلحب در بما نهادن او اسب، و اينكه ماندن او در همرتگي

عليه و آله و سلّم بماى آن حضرت )ص( بهترين اعمال اسب، و خداوند با اين جريان تدبير كار مردم و دين 

 را فرموده، و چنانچه شرح آن گيشب بدان منوال ترتيب كار را بداد.

 ( رفتن على ع به جنگ عمرو بن معدیكرب44) فصل

( و چون رسول خدا )ص( از تبوك بمدينه باز گشب عميرو بين مهيدى كيرب )كيه از بزرگيان عيرب و        2) 

دالوران و شهراى ايشان بود( نزد آن حضرت آمده و پيغمبر )ص( باو فرمود: اى عمرو اسالم اختيار كين تيا   

 اند، عرضكرد: اى محمد بيم و هراس بزرگ كدام اسب؟خدا تو را از بيم و هراس بزرگ ايمن گرد

ترسم، فرمود: اى عمرو اين گونه نيسب كه تو پندارى و گمان برى، يك فرياد و بانگى  من كه از چيزى نمى

بر مردم زده شود كه هيچ مرده بماى نماند جز اينكه زنده شود و هيچ زنده نماند جيز اينكيه بمييرد مگير آن     

پس بانك ديگرى بر ايشان زده شود كه هر كه مرده اسب زنده شيود، و همگيى )در   كس كه خدا خواهد، س

عرصه محشر( صف كشند، آسمان شكافته شود، و زمين از هم بپاشد، كوهها در هم فرو ريزند، آتش بانيدازه  

ش كوهها شراره زند، در آن هنگام جان دارى بماى نماند جز اينكه دلش از جا كنده شود، و بيياد گنياه خيوي   

افتد، و بخود سرگرم شود مگر آن كس كه خدا خواهد، پس اى عمرو تو از كما )مهناى اين هيراس بيزرگ   

شنوم، و )با همين سخنان( مسلمان شده بخدا و رسيولش ايميان    را( بدانى؟ عمرو گفب: من داستان بزرگى مى

د سپس عمرو بن مهدى كرب آورد و گروهى از قبيله او نيز با او ايمان آوردند و بسوى قوم خويش بازگشتن

أبى بن عثهث خثهمى را ديدار كرده گريبانش را بگرفيب و او را بنيزد پيغمبير )ص( آورده عرضيكرد: ميرا      

يارى ده بر اين مرد تبهكارى كه پدر مرا كشته )تا او را بماى پدر بكشم(؟ رسول خيدا )ص( فرميود: اسيالم    

ه بهدر داده و )پس اينكه كسى مسلمان شيد از كارهياى   هر چه را در زمان جاهليب )و پيش از اسالم( رخ داد

گيشته او( باز خواسب نميشود، عمرو كه اين را شنيد باز گشب و از دين اسالم رو گردان و مرتد شيد، و در  
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راه كه بسوى قبيله خود ميرفب بگروهى از قبيله بنى حارث بن كهب دستبرد زده آنها را غارت كرد و بميان 

اين خبر بگوش رسول خدا )ص( رسيد )پس آن حضرت )ص( عليى بين ابيى طاليب علييه      قبيله خود رفب، )

همان قبيله عميرو    السّالم را طلبيد و او را بر مهاجرين فرمانروا و امير كرده و او را بسوى قبيله بنى زبيد )كه

داد كيه بسيراغ   ( و خالد بن وليد را با گروهى از اعراب فرسيتاد و بياو دسيتور    1بن مهديكرب بود( فرستاد )

 قبيله جهفى روند.

اى از سهد الهشيرة هستند و چنانچه جوهرى گويد: عبيد اللَّه بن حر جهفى،  )مترجم گويد: قبيله جهفى طائفه 

و هم چنين جابر بن جهفى باين قبيله منسوبند( و پيغمبر )ص( دستور داد كه چون دو لشكر بهيم رسيند اميير    

م باشد، پس أمير المؤمنين عليه السّالم روانه شد و خالد بن سهيد بن عاص را سپاه على بن ابى طالب عليه السّال

سردار پيشروان سپاه خويش فرمود، و خالد بن وليد أبو موسى اشهرى را سردار پيشروان لشكر خود كرد، اما 

وه قبيله جهفى همين كه آمدن لشكر اسالم را شنيدند دو گروه شدند، گروهيى بمملكيب يمين رفتنيد، و گير     

ديگر بقبيله بنى زبيد پيوستند )و در نتيمه ميموريب خالد بن وليد پايان يافب( اين خبر بگوش أمير المؤمنين 

عليه السّالم رسيد نامه بخالد نوشب كه هر جا نامه من بتو رسيد همان جا بايسيب، و )ناميه بخاليد رسييد وليى(      

ضيرت علييه السّيالم بخاليد بين سيهيد بين عياص         خالد اعتنائى نكرده )براهى كه ميرفب ادامه داد( پس آن ح

)سردار پيشروان سپاه خود( نامه نوشب كه جلوى خالد بن وليد را بگير و او را نگهدار )تا من برسم( خالد بن 

سهيد سر راه خالد بن وليد را گرفته و او را بناچارى از رفتن جلوگيرى كرد، أمير المؤمنين عليه السّالم بدانها 

وليد را بر اين كار و سرپيچى كردنش سرزنش و مالمب فرموده سپس براه افتاده تا اينكه در  رسيده خالد بن

)كه از بيابانهاى يمن بود( بقبيله بنى زبيد رسيد همين كه بنى زبيد آن حضرت را بديدنيد  « كسر»بيابانى بنام 

بن مهديكرب بوده( چگونه )و از آمدنش مطل  گرديدند( بهمرو بن مهديكرب گفتند: اى ابا ثور )لقب عمرو 

هستى آنگاه كه اين جوان قرشى تو را ديدار كند، و از تو باآ و خراآ بگيرد؟ گفب: اگر با من روبيرو شيد   

خواهد ديد!، )راوى( گويد: عمرو از ميان قبيله خود بيرون تاخب و فرياد زد: كيسب كه بمني  مين آييد؟    

لد بن سهيد بپاخاسته عرضكرد: اى ابو الحسن پيدر و ميادرم   أمير المؤمنين عليه السّالم از جا برخاسب، پس خا

بفدايب بگيار من بمن  او بروم، أمير المؤمنين عليه السّالم فرمود: اگر ميدانى كيه فرميانبردن از مين )كيه     

امير و مهتر شمايم( بر تو واجب اسب بماى خود باش )تا من خود بمنگش بروم( خاليد ايسيتاد و عليى علييه     

ان او آميد و چنيان فرييادى بير سير عميرو بيزد كيه عميرو )تياب نيياورده( بگريخيب، بيرادر و              السّالم بمييد 

اش كشته شدند )و در نتيمه قبيله بنى زبيد شكسب خوردند( وزن عمرو بين مهيديكرب كيه نيامش      برادرزاده

لسّالم از آنما ( و أمير المؤمنين عليه ا1سالمة بود و گروهى ديگر از زنان ايشان اسير گشتند، ) ركانة و دختر
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بسوى مدينه بازگشب و بماى خود خالد بن سهيد را در ميان قبيله بنى زبيد نهاد تا زكاتهاى آنهيا را بگييرد، و   

بهر كس از گريختگان كه بازگردد و اسالم آورد امان بدهد، پس عمرو بن مهيديكرب بازگشيب. و رخصيب    

و وارد شيد بيدين اسيالم بازگشيب و در بياره      دخول از خالد بن سهيد گرفب و همين كيه اجيازه گرفتيه بير ا    

برگرداندن زن و فرزندان خود كه در ميان اسيران بودند با خالد سخن گفب، خالد آنان را بياو بخشييد، و در   

آن هنگام كه عمرو بدر خانه خالد بن سهيد ايستاده بود )كه رخصب ورود بگييرد( شيترهائى را دييد كيه در     

سب و پاى آن شتران را گرد آورده همه را با يك ضربب شمشيرى كه داشب اند، پس عمرو د آنما نحر كرده

قلم كرده بريد، و آن شمشير را صمصامه ميگفتند، و چون خالد بن سهيد زن و فرزندان او را باو بازگردانيد،  

 عمرو نيز )در عوض( آن شمشير را بخالد بن سهيد بخشيد.

سير كنيزكى را بخود اختصاص داد. خالد بن وليد )كه از بركنارى و أمير المؤمنين عليه السّالم از ميان زنان ا

خود از فرماندهى لشكر ناراحب بود، و از سرزنش و دستور نگهدارى آن حضرت گرفته خاطر شيده بيود، و   

در پى فرصتى ميگشب كه خرده بر كارهاى أمير المؤمنين عليه السّالم بگيرد( بريده اسيلمى را بنيزد پيغمبير    

و باو گفب: جلوتر از سپاهيان بمدينه برو و آن حضرت را از كردار على آگاه كن و بگو: كيه   )ص( فرستاد

على از خمس كنيزكى را براى خود اختيار كرده و هر چه توانى پشب سر او بدگوئى كين، برييدة بياميد تيا     

و چرا جلوتر از بدر خانه رسول خدا )ص( رسيد، عمر او را ديدار كرد از جريان جن  پرسيد و سبب اينكه ا

ديگران بشهر مدينه آمده اسب، پس بريده عمر را آگاه ساخب كه آمده تيا در بياره عليى نيزد پيغمبير )ص(      

بدگوئى كند، و جريان انتخاب آن كنيزك را از خمس براى خودش بگوش عمر رسانيد، عمر گفب: بيدنبال  

ترش )فاطمه( خشمگين خواهد شد )و آن برو، زيرا پيغمبر )ص( از اين كارى كه على كرده اسب بخاطر دخ

( پس بريدة بر پيغمبر )ص( وارد شيده و ناميه خاليد را كيه در     1نيز او را تحريك كرد(. ) با اين سخنان عمر

باره فرستادن بريدة نوشته بود بآن حضرت داد، پس رسول خدا )ص( شروع بخواندن كرد و هر چه ميخواند 

)براى اينكه ميموريب خود را كه از طرف خالد بين ولييد و   رن  رخساره آن حضرت دگرگون ميشد بريدة 

عمر داشب انمام دهد( عرضكرد: اى رسول خدا اگر شما در چنين كارى )كيه عليى كيرده اسيب( رخصيب      

دهيد )و آن را ناديده بگيريد( غنيمب و بهره مسلمانان دستخوش هوى و هوس شود )و هر كس بخواهد پيش 

براى خود چيزى بردارد(؟ پيغمبر )ص( فرمود: واى بر تيو اى برييدة منيافق    از آنكه سهم ديگران داده شود 

شدى و در دين خودت نفاق ورزيدى همانا براى على بن ابى طالب از غنيمب حالل اسب آنچه براى من حالل 

اسب )يهنى همچنان كه من اختيار دارم غنيمتها را بهر كه خواهم دهم و بهر مصرفى بخواهم برسانم عليى نييز   

اين گونه اسب( على بن ابى طالب بهترين مردمان اسب از براى تو و قوم تو، و بهترين كسى اسب كه پس از 
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خود براى همه امب بمانشينى ميگيارم، اى بريدة بپرهيز و بترس از اينكه على را دشمن بدارى كيه خيدايب   

ميرا در خيود فيرو بيرد،     دشمن بدارد، برييدة گوييد: در آن حيال آرزو كيردم كيه زميين دهيان بياز كنيد و          

عرضكردم: پناه بخدا ميبرم از خشم و قهر خدا و خشم رسول خدا، اى رسول خدا براى مين از خيدا آميرزش    

بخواه و من از اين پس هرگز على را دشمن نخواهم داشب، و در باره او جز نيكى سخنى نخواهم گفب. پيس  

 پيغمبر )ص( براى او از خدا آمرزش خواسب.

   جه فصل سابق( نتی45فصل )  

( و در اين جن  براى على عليه السّالم فضيلب و منقبتى بود كه براى هيچ كس جيز او بماننيد آن نبيوده    2) 

اسب و پيروزى اين جن  تنها بدسب تواناى او بود، و برترى او از ديگران و شريك بودنش با رسيول خيدا   

ازى كه در اين بياره تنهيا بياو داده شيده     در آنچه از غنيمب بر آن حضرت )ص( حالل اسب و آن امتي )ص(

آشكارا گرديد، و نيز دوستى رسول خدا )ص( نسبب باو و برتريش براى بيخبران و نابخردان روشن گردييد،  

توزى و دشمنى با على عليه السّالم و وادار كردنش بدوسيب داشيتن    و از پرهيز دادن بريدة و ديگران از كينه

شمنانش را بخود آنان اينها همه دليل اسب بر اينكيه عليى علييه السّيالم برتيرين      او، و باز گرداندن نيرنگهاى د

مردمان اسب پييش خيدا و رسيولش، و سيزاوارترين مردميان اسيب بيراى جانشيينى پيس از پيغمبير )ص( و           

 ترين آنان اسب در پيش او. ترين و برگزيده مخصوص

     ( جنگ سلسلة و تدبیر و شجاعت على ع46فصل )

( 62استان جن  سلسله پيش آمد )كه اجمالى از آن با ترجمه برخى از اين گونه لغتها در فصل )( سپس د1) 

گيشب بدان جا نيز مراجهه شود( و جريان اين بود كيه ميرد عربيى نيزد پيغمبير )ص( آميده پييش روى آن        

تو چيسيب؟  ام تا براى تو خير انديشى كنم، فرمود: خير انديشى  حضرت زانو زده نشسب، و عرضكرد: آمده

خواهند در مدينيه بشيما شيبيخون بزننيد، و آن      عرضكرد: گروهى از عرب در وادى رمل انممن كرده، و مى

عربها را براى آن حضرت توصيف كرد، رسول خدا )ص( دستور فرمود: كه فرياد زننيد و ميردم را بمسيمد    

اس خيداى را بميا آورد سيپس    بخوانند پس مسلمانان در مسمد آمدند، رسول خدا باالى منبر رفته حمد و سيپ 

خواهد بشما شبيخون بزند، پيس كيسيب كيه     فرمود: اى گروه مردم اين دشمن خدا و دشمن شما اسب كه مى

نشينان )آن كسانى كه از مكه بمدينه همرت كرده  بمن  آنان برود )و آنان را باز گرداند(؟ گروهى از صفه

ها را در مسمد در ايوانى جاى داده بود، و بهمين جهب بودند و منزل و ميوائى نداشتند و رسول خدا )ص( آن

نيز آنان را اصحاب صفه گويند، و زندگى آنان نييز بسيختى ميگيشيب( اينيان برخاسيتند و عرضيكردند: اى       

با او بيرويم( پيس بيراى     رسول خدا ما بنزد آنها ميرويم پس هر كه را خواهى فرمانده ما و امير بر ما كن )تا
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( از آن ميان رسول خدا 1ن آنها و ديگران قرعه زدند، و قرعه بنام هشتاد نفر اصابب كرد، )تهيين فرمانده ميا

)ص( ابو بكر را پيش خوانده و باو فرمود: پرچم را بگير و بنزد آنان )كه( قبيله بنى سليم )بودند( برو زييرا  

 كه اينان نزديك حره هستند.

نگهاى بسيار سياه اسب كه از سياهى چنان باشد كه گويا )مترجم گويد: حره بمهناى زمينى اسب كه در آن س 

با آتش سوخته شده، و در اطراف مدينه خصوص در سمب شرقى آن، از اين سنگها بسيار اسب بدانسيان كيه   

گويا فرش شده اسب، و در سمتهاى ديگر نيز زياد اسب( پس ابيو بكير بيا آن گيروه روان شيد تيا بنزديكيى        

د كه سن  و درخب در آنما زياد بود و دشمن در وسط دره جايگير شيده بيود   دشمن رسيد و آنما زمينى بو

كه فرود آمدن بآن كار دشوارى بود، همين كه أبو بكر بآن دره رسيد و خواسب سرازير مييان آن دره شيود   

از  دشمنان بسوى او تاختند و او را وادار بهزيمب و فرار نمودند و از مسلمانان گروه زيادى كشتند و أبو بكر

پيش دشمن بگريخب، و چون بنزد پيغمبر )ص( رسيدند حضرت پرچم را براى عمر بسب و او را روانه جن  

با آنها كرد، عمر كه بآنان رسيد آنها در زير سنگها و درختها كمين كردند همين كه عمر خواسب سرازير بآن 

ماجرا بد آميد و انيدوهگين سياخب     دره شود باو حمله كرده او را نيز فرارى دادند، رسول خدا )ص( را اين

عمرو عاص بهرض رسانيد كه: اى رسول خدا مرا بسوى آنان فرسب زيرا كه جن  با نيرن  اسب شايد مين  

با دشمن نيرن  زنم، )و آنها را با نيرن  شكسب دهم( حضيرت او را بيا گروهيى روانيه كيرد و بكوشيش و       

رد و چون بآنوادى رسيد عربها بر او تاختيه او را نييز   اهتمام در جن  سفارش فرمود، او نيز كارى از پيش نب

فرارى دادند و جمهى از همراهانش را كشتند، پس رسول خدا )ص( چند روز درن  كرده و بر ايشان نفرين 

ميكرد، سپس أمير المؤمنين عليه السّالم را پيش خوانده پرچمى براى او بسيب و فرميود: بارهيا او را بمني      

ايسب كه نگريزد، سپس دسب بسوى آسمان بلند كرده. گفب: بار خدايا اگر ميدانى كيه   كننده فرستادم حمله

من رسول و فرستاده از جانب تو هستم مرا بكمك او از گزند نگهدارى فرما، و در باره او آنچه خود دانيى و  

الم روان شيد و  ( پيس عليى علييه السّي    1باالتراز آن نيكى كن، و از اين گونه دعاى بسيارى در باره او كرد، )

رسول خدا )ص( نيز او را تا مسمد أحزاب بدرقه كرد، و على عليه السّالم بر اسب سيرخ ميو و كوتياه دميى     

)شهرى اسب در يمامة( سياخته شيده   « خط»سوار بود و دو برد يمانى پوشيده و نيزه در دسب داشب كه در 

وهى را بهمراهى او روان كرد كه از آن بود، پس رسول خدا )ص( او را بدرقه كرد و برايش دعا كرد، و گر

جمله بود ابو بكر و عمر و عمرو بن عاص، پس أمير المؤمنين عليه السّالم آنان را برداشته بسوى عيراق روان  

شد و همه جا كمى از راه مهمول بكنار ميرفب بدانسان كه همراهان آن حضرت گمان كردند كه بماى ديگر 

راه پسب و هموارى برد تيا بدهنيه آن دره )كيه دشيمن در آن جياى داشيب(       ميخواهد برود، سپس آنها را از 
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رسانيد، و آن حضرت شبها راه ميرفب و روزها پنهان ميشد، همين كه بنزد آن دره رسييد بهمراهيان خيويش    

فرمود: دهان اسبان خود را ببنديد، و آنان را در جايى نگهداشب و فرمود: از اينميا حركيب نكنييد، و خيود     

ايشان برفب و در يك سوى آنان ايستاد، چون عمرو عاص كردار و تدبير آن حضرت را ديد يقيين   پيشاپيش

پيدا كرد )كه با اين تدبير( پيروزى جن  بدسب على عليه السّالم اسب، پس رو به ابو بكر كرده گفيب: مين   

تر از قبيليه بنيى    براى ما سخب باين جاها و بيابانها داناتر از على هستم، در اين بيابان جانوران درنده هستند كه

سليم اسب و آنها كفتارها و گرگانند كه اگر بيرون آيند ميترسم ما را پاره پاره كنند، پس برو با على در اين 

 باره گفتگو كن كه رخصب دهد ما بباالى دره برويم؟

د، وليى أميير   ابو بكر پيش آن حضرت آمده در اين باره با آن حضرت گفتگو كرد و سيخن را بيدرازا كشيان   

المؤمنين عليه السّالم يكحرف هم پاسخش نداد، پس ابو بكر بازگشب و گفب: نه بخدا سوگند كه يكحرف هم 

پاسخم نداد، عمرو بن عاص بهمر بن خطاب گفب: تو نيروى سخنب بر على بيش از ابو بكر اسب تو برو، عمر 

)و   كر رفتار كرده بود با عمر نيز رفتار كردآمد و با او در اين باره سخن گفب، حضرت همچنان كه با أبى ب

( عمر نيز بازگشب و آنها را آگاه ساخب كه پاسخش نگويد عمرو عاص )كه از آن دو 1هيچ پاسخش نداد( )

نتيمه نگرفب، و از آن طرف ميديد كه با اين تدبيرى كه على عليه السّالم فرمود بطور مسلم دشمن را شكسب 

ان براى او گران اسب، زيرا خود پيش از او بدين جن  آمده و شكسب خورده خواهد داد و تحمل اين جري

خواهد بهر نيرنگى شده نقشه أمير المؤمنين عليه السّالم را بهم بزند و  و سر افكنده بازگشته اسب و اكنون مى

ا ايين عميل   خبر را كه اطالعى از آمدن لشكر اسالم بپشيب دره نيدارد بي    لشكر را بباالى دره ببرد، و دشمن بى

حسودانه خود آگاه كند، از اين رو بمسلمانان( گفب: سزاوار نيسب كه ما )بخاطر دستور على( خود را تليف  

كنيم )و طهمه گرگان اين بيابان سازيم( بيائيد به بباالى اين دره برويم )تا از گزند درندگان اين بيابان آسيوده  

كار را نخواهيم كرد، زيرا رسول خيدا )ص( بميا دسيتور    خاطر شويم( مسلمين گفتند: نه بخدا سوگند ما اين 

داده كه گوش بفرمان على باشيم و پيروى از دستورات او بنمائيم، آيا دستور او را رها كرده و گوش بحرف 

تو داده از تو پيروى كنيم؟ پس همان جا ماندند تا نزديك سپيده صبح شد، آن حضرت )با همراهان( از چهار 

خبر از همه جا )نتوانستند دفاع كنند و در نتيمه( شكسب خورده  ور شدند و آنها هم بى لهسو بر آن گروه حم

)يهنيى سيوگند باسيبان    « وَ الْهادِيياتِ ضَيبْحاً  »و مسلمانان پيروز شدند، و در اين باره بر پيغمبر نيازل گردييد:   

( بيصيحاب و يياران خيود    دونده كه هنگام دويدن نفسهاى ايشان صدا ميكند( تا بآخر سوره، پس پيغمبر )ص

مژده پيروزى على عليه السّالم را داد و بآنان دستور داد از امير المؤمنين عليه السّالم استقبال كنند، پيس آنهيا   

از على عليه السّالم استقبال كردند و رسول خدا )ص( نيز پيشاپيش آنان باسيتقبال او آميد، و دو صيف بيراى     
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ه السّالم رسيد و چشمش به پيغمبر )ص( افتاد )باحترام آن حضيرت( از  استقبال او تشكيل داد، چون على علي

اسب پياده شد، پيغمبر )ص( فرمود: سوار شو كه خدا و رسولش از تو خوشنودند، پس اميير الميؤمنين علييه    

ترسيدم كه گروههائى از  السّالم از خوشحالى اين مژده گريان شد، و پيغمبر )ص( باو فرمود: يا على اگر نمى

مب من در باره تو بگويند آنچه را نصارى و مسيحيون در باره حضرت مسيح عيسى بن مريم گفتند )كه او را ا

از ميردم نگييرى جيز اينكيه       اى ات سخنى ميگفتم كه بر هييچ دسيته   خدا يا پسر خدا خواندند( امروز در باره

 خاك زير پايب را )براى تبرك و استشفاء( بردارند.

   سابق( نتیجه فصل 47فصل )

( روشن شد كه پيروزى در اين جن  تنها بدسب امير المؤمنين عليه السّالم شد، پس از آنكه ديگيران آن  1) 

تباهى را ببار آوردند، و بستايش پيغمبر )ص( مخصوص گشب و آن ستايش فضيلتهائى را كيه در بير داشيب    

يوسب كه كسى در آنهيا شيريك او   كه هيچ يك از آنها براى ديگرى حاصل نشد، و منقبتى براى او بظهور پ

 نگشب.

    ( جریان مباهله با نصاراى نجران و فضیلت على ع در آن داستان48فصل ) 

( چون اسالم پس از جريان فتح مكه و جنگهاى ديگر گسترش يافيب، و نيرومنيد شيد، هيئتهياى مختلفيى      2) 

ر اكيرم )ص( روان شيده و اعيزام    براى بررسى اوضاع و احوال مسلمانان و ديانب مقدس اسالم بسوى پيغمبي 

آوردند، و برخى امان ميخواستند تا بسيوى قيوم خيود بازگشيته و هير چيه        گشتند، و برخى از آنان اسالم مى

صوابديد آن حضرت )ص( اسب در باره ايشان مهمول دارد، و از جمله هيئتهائى كه بمدينه آمدند ابو حارثية  

تين از ميردان مسييحى آن شيهر بنيزد آن حضيرت )ص(        كشيش بزرگ نصاراى نمران بود كه بهمراهى سى

آمدند و از آن جمله بود: عاقب، و سيد، و عبد المسيح )كه اين سه تن از بزرگان و دانشمندان ايشيان بودنيد(   

پس هنگام نماز عصر بمدينه رسيدند و اينان لباسهاى ديبا پوشيده بودند كه صليب نييز بير آن بيود، يهودييان     

ا يك ديگر گفتگوها كردند، نصارى بيهود گفتند: شما بر چيزى نيسيتيد )و دينتيان باطيل و    بنزد ايشان رفته ب

بيهوده اسب( يهود بآنها گفتند: شما بر چيزى نيستيد، )خالصه هر كدام ميهبى ديگرى را باطل ميدانستند( و 

ستند، و گفتند نصارى و يهود گفتند: نصارى بر چيزى ني»در همين باره خداى سبحان اين آيه را نازل فرمود: 

( پس هنگامى كه رسول خدا )ص( نماز عصر 1)  (.113تا آخر آيه )سوره بقرة آيه « يهود بر چيزى نيستند

را خواند بسوى او رو كردند و جلوى آنان كشيش بزرگ آنها بود، پيس رو بيآن حضيرت كيرده گفيب: اى      

بنده خيدا بيود كيه او را برگزييده و      محمد در باره بزرگ ما حضرت مسيح چه گوئى؟ پيغمبر )ص( فرمود:

مخصوص گردانيد، كشيش بزرگ گفب: اى محمد آيا براى او پيدرى سيراغ دارى كيه او را بوجيود آورده     
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باشد؟ پيغمبر )ص( فرمود: جريان زناشوئى در كار نبوده تا پدر داشته باشد! گفب: پس چگونه گوئى كه او 

شده نديده جز اينكيه از راه زناشيوئى و داراى پيدر باشيد؟      هبنده آفريده شده اسب و تو تاكنون بنده آفريد

همانا مثيل عيسيى نيزد خداونيد     »خداى سبحان آياتى از سوره آل عمران نازل فرمود تا باين آيه كه فرمايد: 

مانند آدم اسب كه او را از خاك آفريد پس باو گفب: باش پس شد، سخن حق از پروردگار تيو اسيب و تيو    

ان، پس هر كس در آن با تو ستيزه كند از آنچه بيامده اسب تو را از دانش، بگيو بيائييد   كنندگ مباش از شكّ

بخوانيم و فرزندان ما و فرزندان شما را و زنان ما و زنان شما را، و ما خود را و شما خويش را سپس بيكديگر 

( پس رسول خيدا  61تا  59هاى  )سوره آل عمران آيه« نفرين ميكنيم و بگردانيم لهنب خدا را بر دروغگويان

)ص( اين آيات را بر نصاراى نمران خواند، و آنها را بمباهله )يهنى نفرين كيردن بيكيديگر( دعيوت كيرده     

فرمود: همانا خداى عز و جل بمن خبر داد كه پس از مباهله هر آن كس كه بر باطل اسب عياب بير او نيازل   

رگ با عبد المسيح و عاقب بيراى مشيورت انممين    شود، و بدان وسيله حق از باطل جدا گردد، پس كشيش بز

كردند و تصميم ايشان بر اين شد كه تا صبح روز ديگر از او مهلب بخواهند )و فردا با او مباهله كنند( چيون  

بنزد مردان خويش بمنزلهاى خود باز گشتند كشيش بزرگ بآنها گفب: فردا نگاه كنيد ببينييد اگير محميد بيا     

( و اگر با اصحاب و يارانش آمد با او مباهله كنيد )و 1مد از مباهله با او بپرهيزيد، )آ فرزندان و خاندان خود

نترسيد( كه بر چيزى نيسب )و دين حق را دارا نيسب( چون فردا شد پيغمبر )ص( در حالى كه دسب على بن 

پشب سرش ميرفتند  ابى طالب عليه السّالم را در دسب داشب و حسن و حسين از جلو و فاطمه عليها السّالم از

براى مباهله حاضر شد، و نصارى نيز كه كشيش بزرگ پيشاپيش آنها بود )براى مباهله( بيرون شيدند، هميين   

كه كشيش پيغمبر )ص( و همراهانش را بديد پرسيد كه اينان )كه همراهش هستند( كيانند؟ بدو گفته شد: او 

فرزندان و محبوبترين مردمان بنيزد اوسيب، و آن    پسر عمويش على بن ابى طالب اسب، و هم او داماد و پدر

دو كودك فرزندان دخترش كه از شوهرش على اسب ميباشند، و آن دو نيز محبوبترين مردمان نزد اويند، و 

آن زن دخترش فاطمه اسب كه گراميترين مردمان پيش او اسب، و پييش پيغمبير از ديگيران نزديكتير اسيب      

يش از ديگران اسب( كشيش رو بهاقب و سيد و عبد المسيح كرده گفيب:  )يهنى عالقه قلبى آن حضرت باو ب

ترين فرزندان و خاندان خود آمده تيا بوسييله آنيان مباهليه      ترين و گرامى نگاه كنيد و ببينيد كه او با نزديك

راه ترسيد اينيان را بهمي   كند و با كمال اطمينان باينكه بر حق اسب آمده و بخدا سوگند اگر بر برهان خود مى

آورد، از مباهله كردن با او بپرهيزيد، و بخدا سوگند اگر بخاطر انديشه از قصر )پادشاه روم( نبيود   خود نمى

شود با او مصالحه كنييد )و صيلح    هم اكنون من مسلمان ميشدم، ولى بهر چه ميانه شما و او سازش و اتفاق مى

د( و بشيهرهاى خيود بازگردييد، و بيراى خيود      بر قرار سازيد، و هر چه در برابر صلح از شما خواسب بپييري
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فكرى بكنيد، باو گفتند: ما پيرو فرمان تو هستيم هر چه كردى بدان گردن نهييم، پيس كشييش رو بحضيرت     

كنيم، ولى مصالحه ميكنيم، پس با ما صلح كن بدان چه ما  )ص( كرده گفب: اى ابو القاسم ما با تو مباهله نمى

ى براى شر  صلح مهين كن تا بپردازيم( پيغمبر )ص( با آنها مصيالحه كيرد   بدان گردن نهيم )و هر چه خواه

هاى اواقى باو بدهند )اواقى جم  اوقيه اسب و اوقيه برابر بيا   بر اينكه هر سال دو هزار حله )جامه نو( از حله

قيميب  ( كه ارزش هر حله چهل درهم تمام عيار شد و هير چيه از آن   1مثقال طال، و چهل درهم اسب( )  هفب

ها كمتر بود يا زيادتر بود مييزان   كم و زياد شد روى همان چهل درهم حساب كنند )يهنى اگر ارزش آن حله

هيا در   شود و حله همان چهل درهم باشد كه پس از ضرب چهل در دو هزار حاصل جم  هشتاد هزار درهم مى

صلحنامه در اين باره براى آنان هر سال روى همرفته بايد بارزش هشتاد هزار درهم باشد( و آن حضرت )ص( 

 نوشب بدين شرح:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اين صلحنامه ايسب از محمد پيامبر خدا براى اهل نميران و توابي  و اطيراف آن كيه     

نشود از ايشان چيزى از طال و از نقره و ميوه و برده جز دو هزار حله از حله اواقى كه قيمب هر حليه  گرفته 

چهل درهم باشد، و اگر كم و زيادى شد بهمان حساب باشد، هزار حله آن را )قرار شد هر ساله( در ماه صيفر  

ينار براى خرآ منزل فرسيتاده ييا   بدهند و هزار حله ديگر را در ماه رجب بپردازند، و بر ايشانسب كه چهل د

فرستادگان من بپردازند، و بر ايشان اسب كه هر گاه در يمن جنگى و حادثيه از جانيب قبيليه ذى عيدن روى     

دهد بهنوان عاريه مضمونة )كه اگر از بين رفب ماننيد آن را بياز دهنيد( سيى زره و سيى اسيب و سيى شيتر         

نهاسب باين صلحنامه پناه خدا و ذمه محمد بن عبد اللَّه )يهنيى  بمسلمانان )براى جن  با آنان( بدهند و براى آ

پس از اين صلحنامه در پناه خدا و زنهار رسول خدا هستند( و پس از اين سال اگر كسى از آنها ربا خورد ذمه 

 از من بر او نيسب )يهنى اين صلح مشرو  اسب باينكه پس از اين ربا نخورند، و اگر خوردند در زنهار و امان

 خدا و رسول نيستند(.

 پس آن گروه نامه صلح را گرفته و باز گشتند.

    ( نتیجه فصل سابق49فصل ) 

( و در داستان نمران بيان فضيلب امير المؤمنين عليه السّالم اسب، و نيز در ايين داسيتان نشيانه بير صيدق      2) 

ى كيه چگونيه نصيرانيان اقيرار     پيغمبر )ص( و مهمزه اوسب كه داللب بر پيغمبرى او كنيد، مگير نبيني     نبوت

بنبوت آن حضرت )ص( كردند، و چگونه رسول خدا )ص( يقين بسرپيچى كردن ايشان از مباهله داشيب، و  

آنان نيز ميدانستند كه اگر با او مباهله كنند عياب بر آنها نازل خواهد شد، و آن حضرت )ص( نيز اطمينيان  

احتماآ و دليل آوردن آنان را شكسيب خواهيد داد، و    كامل داشب كه بر آنان ظفر خواهد جسب و در مقام
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خداى تهالى در آيه مباهله حكم فرمود كه على عليه السّالم جان پيغمبر )ص( اسب، و از حكمى كه فرميوده  

روشن گردد كه على عليه السّالم بآخرين درجه فضيلب رسيده، و با پيغمبر )ص( در كمال و مقام عصيمب از  

اسب، و همانا خداى تهالى او و همسرش و دو فرزنيدش را بيا خردساليشيان بيراى      گناهان مساوى و همدوش

پيغمبر )ص( حمتى واضح، و براى دين او برهانى روشن قرار داد، و باين مطلب تصريح فرمود: كه حسين و  

ب حسين فرزندان اويند و روشن گردد كه مقصود از زنان كه خطاب بآنان متوجه شده فاطمه عليها السّالم اس

كه رسول خدا )ص( در مقام مباهله و احتماآ او را خواند، و اينها كه گفته شيد فضييلتى اسيب )بيراى ايين      

خاندان( كه هيچ يك از امب در اين فضيلب شريك آنان نگشب، و كسى هماورد و همانند آنان نشد، و ايين  

 ود.نيز بفضيلتهاى گيشته امير المؤمنين عليه السّالم كه بيان داشتيم پيوسب ش

    ( جریان حجة الوداع و آمدن على ع از یمن به مكه معظمه و داستان غدیر خم50فصل )

( و از داستانهائى كه بدنبال داستان نمرانيان پيش آمد و از فضائل اختصاصى امير الميؤمنين علييه السّيالم    1) 

رى كيه رسيول خيدا )ص(    آگاهى دهد، و او را از همه بندگان ممتاز كند داستان حمة الوداع )و آخرين سيف 

براى انمام فريضه حج بخانه خدا رفب( بود، و جرياناتى كه در اين سفر پييش آميد، و بيراى اميير الميؤمنين      

در اين سفر فضيلتهاى بزرگى بود، از آن جمله اينكه رسول خدا )ص( او را بيمن فرستاد تا خمس   عليه السّالم

ها و پول گردن نهاده بودند كه بدهنيد آنهيا    نصاراى نمران از حله ها و مهادن را از آنها بگيرد، و آنچه گنمينه

را نيز از ايشان بگيرد، پس آن حضرت بدنبال آنچه رسول خدا )ص( او را فرسيتاده بيود برفيب و اوامير آن     

حضرت را بنحو احسن انمام داد، و در فرمانبردارى از فرمان او بشتافب، و رسول خدا )ص( جيز بياو بكيس    

اين كار اعتماد نكرد، و در ميان مردمان ديگرى را شايسته اين كار نديد، پس او را بماى خيود   ديگرى براى

اش نهاده  نهاد، و مقام نيابب را باو واگيار كرد در حالى كه اطمينان بكار او داشب، و بانمام مشكلى كه بههده

 آسوده خاطر بود.

خداى تهالى بر او فيرض كيرده بيود فرميود، و     سپس رسول خدا )ص( اراده بماى آوردن حج و انمام آنچه 

براى حج در ميان مردم اعالم فرمود، و همگى را بحج دعوت كيرد، و ايين دعيوت بيدور دسيب تيرين بيالد        

رسيد، پس مردم آماده رفتن بحج شدند و از اطراف و حوالى و نزديكيهاى مدينه مردم زيادى بمدينه آمدنيد  

ركاب آن بزرگوار كردند، و آن حضرت )ص( در بيسب و پينمم ذى   و خود را آماده و مهياى رفتن بحج در

قهده از مدينه بسوى مكه بيرون آمد، و نامه بيمير المؤمنين عليه السّالم نوشب كه از يمن براى انمام حج بمكه 

آيد، و براى او نوع حج خود را )كه آيا حج تمت  يا قران اسب( ننوشب، و خود بقصد حج قران )حيج قيران   

گانه حج اسب و شرح آن با پاره توضيحات مربوطه در آخر حديث پيش از داستان غدير خم  از اقسام سهيكى 
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بيايد( شترانى را براى قربانى برداشته بسوى مكه حركب فرمود، و در ذى الحليفة )كه اكنون بمسمد شيمره  

در يك ميلى مسمد شيمرة  مهروف اسب( احرام بسب، و مردم نيز با آن حضرت احرام بستند و از بيداء )كه 

اسب( تلبيه )و لبيك( گفب و تا كراع الغميم )كه نام جايى اسب در سى ميلى مكه( تلبيه گفب و اين فاصيله  

هميراه او بودنيد     ما بين دو حرم )يهنى مكه و مدينه را( از بيداء تا كراع الغميم تلبيه ميگفيب، و مردميى كيه   

اه رفتن بر پيادگان دشوار شد و بيرنج و تهيب افتياده جرييان را     ( پس ر1برخى سواره و برخى پياده بودند، )

بهرض آن حضرت رسانده خواهش تهيه مركب براى خود نمودند، حضرت آنان را آگاه ساخب كه مركبيى  

بدسب نيايد، و دستور فرمود كمرها را محكم ببندند و تندتر بصورت هروله راه بروند )هروله نوعى حركب 

 رفتن و دويدن( بدستور آن حضرت )ص( رفتار كردند از آن رنج آسوده شدند.اسب ما بين عادى راه 

از آن سو امير المؤمنين عليه الساّلم با لشكرى كه هميراهش بودنيد از يمين بسيوى مكيه حركيب كيرد و آن        

آييد   هائى كه از مردم نمران گرفته بود نيز با خود داشب، و چون رسول خدا )ص( از راه مدينه كه ميى  حله

آمد بنزديكى مكه رسيد، و پيش از آن على علييه   ديكى مكه رسيد، على عليه السّالم نيز كه از راه يمن مىبنز

السّالم از لشكر خويش جدا شده بود و مردى را بماى خود بفرمانروائى آنان منصيوب داشيته و بيراى آنكيه     

ه ميرسيد امير المؤمنين علييه  پيغمبر )ص( را ديدار كند پيشاپيش لشكر آمد، پس هنگامى كه رسول خدا بمك

هائى كه از اهل نمران گرفته بود آن  السّالم نيز بآن حضرت رسيده سالم كرد و از آنچه انمام داده بود و حله

حضرت را آگاه كرد و بهرض رسانيد كه براى ديدار آن حضرت پيش از لشيكر خيود شيتابانه آميده اسيب،      

ش خورسند شد و باو فرمود: اى على بچه نيتى احرام بسيتى )و  رسول خدا )ص( از ديدار او و انمام دستورات

نيب انمام چگونه حمى كردى(؟ عرضكرد: اى رسول خدا شما براى من ننوشيته بيودى كيه خيود بچيه نحيو       

دانستم، از اين رو من هنگام تلبيه و احرام نيتم را به نيب شما پيوند  احرام خواهى بسب و از راه ديگر نيز نمى

بندم مانند احرامى كه پيمبرت بسته، و سى و چهيار شيتر بيراى قربيانى بيا       : بار خدايا احرام مىكرده و گفتم

ام و تو در حج  من شصب و شش شتر براى قربانى آورده« اللَّه اكبر»ام، رسول خدا )ص( فرمود:  خود آورده

آنيان    گرد، و بشيتاب و مناسك قربانى با من شريك هستى، اكنون بر احرام خود باش و بسوى لشكر خود باز

( پس امير المؤمنين علييه السّيالم بيا آن حضيرت     1را بمن برسان تا بخواسب خداى تهالى در مكه بهم رسيم، )

انيد، و چيون بآنهيا رسييد      خداحافظى كرده بسوى لشكر خود بازگشب و ديد در همان نزديكيى مكيه رسييده   

اند )از اين جريان ناراحب شده( بر ايين كيار    ردههائى كه پيش آنها بوده همه را بتن ك متوجه شد كه آن حله

عيب گرفب، و بآن كس كه بماى خود در ميان ايشان نهاده بود فرمود: واى بر تو! چه چيز تو را وادار كرد 

ها را پيش از آنكه برسول خدا )ص( بدهيم ميان ايشان پخش كنيى؟ و مين نييز بتيو چنيين اجيازه        كه اين حله
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من درخواسب كردند كه بآنها احرام بندند و خويشتن را بدانها زينب دهند و سپس  نداده بودم؟ عرضكرد: از

)در مكه( بمن بازگردانند، پس أمير المؤمنين عليه الساّلم هميه آنهيا را از تين ايشيان بييرون كيرد و در مييان        

خشيمگين شيده و   عدلهاى بار )و جوالهائى كه بر شتران بود( بسب، لشكريان از اين كردار على علييه السّيالم   

چون بمكه رسيدند شكايات زيادى از أمير المؤمنين عليه السّالم برسول خدا )ص( كردنيد، پيس رسيول خيدا     

)ص( دستور فرمود منادى در ميان مردم فرياد زد: زبانهاى خود را از شكايب على بن ابى طالب كوتاه كنييد  

سب، و در باره دين اهل سازش و ناديده گيرى زيرا كه او در باره خدا )و آنچه مربو  بخدا اسب( سختگير ا

نيسب، پس آن گروه از بدگوئى و شكايب خوددارى كردند و دانستند كه آن حضرت نزد رسول خدا )ص( 

مكانب بسزائى دارد، و هر كه در صدد عيبموئى او برآيد مورد خشم رسول خيدا )ص( واقي  شيود، و عليى     

احرام خويش باقى ماند، و بسيارى از مسلمانان كه با پيغمبر )ص(  عليه السّالم روى پيروى از پيغمبر )ص( بر

بانمام رسانيد حج و عميره  »آمده بودند قربانى همراه نياورده بودند پس خداى تهالى اين آيه را نازل فرمود: 

( پس رسول خدا )ص( فرمود: از حال تا بروز قيامب عميره را داخيل در   196)سوره بقره آيه « را براى خدا

كردم، و انگشتان دو دسب خود را داخل در يك ديگر كرد )يهنى مانند اين انگشيتان كيه داخيل درهيم      حج

( اگر در آغاز كار اين سفر ميدانستم آنچه در آخر بر من 1فرمود: )  شده عمره را داخل در حج كردم( سپس

هيا را بيا خيود     ( قربيانى روشن شد )و پيش از اين دستور حج تمت  از جانب پروردگار متهال بمن رسييده بيود  

آوردم )تا حج تمت  بما آوردم( سپس بمنادى خويش دستور داد كه فريياد زنيد: هير كيه از شيما قربيانى        نمى

همراه خود نياورده از احرام بيرون آيد و اعمال گيشته را عمره قيرار دهيد، هير كيه از شيما قربيانى هميراه        

ى از مردم پيروى كردند، و برخى نافرمانى كردند و در آورده بر احرام خويش بماند، پس اين دستور را برخ

 اين باب سخن بسيار شد برخى گفتند:

)چگونه ممكن اسب( رسول خدا )ص( اوليده مو و گرد آلود )مسافرت( باشد و ما )جامه احيرام را بييرون    

بر شخص محيرم تيا   كرده( لباس بپوشيم و با زنان نزديكى كرده و روغن بتن بماليم؟ )بايد دانسب كه اين سه 

مادامى كه در احرام اسب حرام و قدغن ميباشد( و برخى گفتند: آيا شرم نميكنييد كيه شيما بييرون روييد و      

 هاى آب غسل )جنابب( از موهاى سرتان بچكد ولى رسول خدا )ص( احرام بتن داشته باشد؟ قطره

رده بودند كارشان را زشيب شيمرد و   ها را شنيد( آنان كه نافرمانى دستور او را ك پيغمبر )ص( )كه اين سخن

ام  آمدم و آنچه بما آورده فرمود: اگر نه اين بود كه من قربانى همراه آورده بودم من نيز از احرام بيرون مى

عمره قرار ميدادم، پس هر كه قربانى همراه نياورده بايد از احرام بيرون آيد، پيس گروهيى از نافرميانى آن    

رام را بيرون آوردند، و برخى بر همان حيال ماندنيد و بدسيتور آن حضيرت     هاى اح حضرت بازگشته و جامه



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

136 

 

رفتار نكردند، و از جمله كسانى كه بر آن حال و مخالفب با پيغمبر )ص( باقى ماند عمر بن خطاب بود، پيس  

 بينم تو بر احرام خود هستى؟ رسول خدا )ص( او را پيش خوانده باو فرمود: چگونه اسب كه مى

اى؟ عرضكرد: نه، فرمود: پس چرا از احرام بيرون نروى در صورتى كه من دسيتور   مراه آوردهآيا قربانى ه

دادم هر كه قربانى بهمراه نياورده از احرام بيرون رود؟ گفب: بخدا سيوگند اى رسيول خيدا تيا شيما محيرم       

  آورد تيا بمييرى.  هستى من از احرام بيرون نروم! پيغمبر )ص( فرمود: براستى تو باين دستور ايمان نخيواهى  

( و از اين رو در زمان خالفب خود از اين دستور الهى سر 1)يهنى تا آخر عمر باين حكم الهى گردن ننهى( )

 گيرى نمود. باز زده بمنبر رفب و آن را قدغن كرد و آنان را كه حج تمت  بما آوردند تهديد بشكنمه و سخب

براى روشن شدن اين حديث بپاره توضييحات نيازمنيديم   )مترجم گويد: چنانچه در اول داستان وعده كرديم  

و آن اينسب كه: بايد دانسب حج در اسالم بر سه گونه اسب: حج تمت ، حج افراد، حج قران، و چنانچه از اين 

يهنى همين مسافرت رسول خدا )ص( بمكه دستور حج تمت   -حديث روشن شود تا پيش از سفر حمة الوداع

آوردند، و كيفيب آن اينسيب كيه از ميقيات محيرم شيوند       رت قران و افراد بما مىنيامده بود و حج را بصو

سپس بهرفات و مشهر و منى روند و اعمال آنما را بما آورده آنگياه بمكيه آينيد و طيواف و نمياز و سيهى و       

ايز طواف نساء و نماز آن را بما آورند و عمره آن را پس از بيرون آمدن از احيرام انميام خواهنيد داد، و جي    

اسب كه پيش از رفتن بهرفات و مشهر و منى نيز بمكه آيند و طواف كنند لييكن پيس از هير طيوافى لبييك      

گويند كه از احرام بيرون نروند، آنگاه پس از انمام اعمال مكه بهرفيات رونيد، و چنانچيه از حيديث كلينيى      

قران بماى آورد، ابتيداء بمكيه    )ره( در كافى و نيز از اين حديث استفاده شود رسول خدا )ص( با اينكه حج

آمده سپس بمنى و عرفات و مشهر رفته اسب، و فرق و امتيازى كه ميان حج افراد و قران اسب آن اسب كه 

در حج افراد همراه آوردن چهار پايان براى قربانى شر  نيسب ولى در حج قران شر  اسب كه هنگام بسيتن  

ل خدا )ص( انمام داد، و اما حج تمت  بياين گونيه اسيب كيه در     احرام قربانى همراه داشته باشند چنانچه رسو

ابتداء بنيب عمره تمت  از ميقات احرام بندند، و سپس وارد مكه شوند و طواف و نماز طيواف و سيپس سيهى    

ميان صفا و مروه را بما آورند آنگاه با كوتاه كردن كمى از مو يا ناخن از احرام بيرون آيند و آنچيه حيرام   

ز چند چيز حالل شود و از جمله چيزهائى كه حالل شود نزديكى با زنان و پوشيدن جامه دوخته و شده بود ج

عطر ببدن ماليدن اسب كه در حال احرام همه آنها حرام اسب آنگاه در شب يا روز نهيم ذيحميه بيراى رفيتن     

ضمنا بايد دانسب براى بندند و بمنى و عرفات ميروند،  بهرفات و انمام اعمال حج تمت  در مكه احرام حج مى

اش بيش از چهل و هشب ميل از مكه اسب حج تمت  واجب اسيب   كسانى كه از شهرهاى دور دسب كه فاصله

و نميتوانند بصورت قران يا افراد حج بما آورند و اين دو قسيم مخصيوص اسيب بيهيل مكيه و آنيان كيه در        
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و وجه اينكه رسول خدا )ص( با اينكيه از   اطراف مكه هستند و فاصله آنان تا مكه بيش از حد ميكور نيسب،

مدينه بحج آمده بود و روى اين قاعده بايستى حج تمت  بما آورد وليى حيج قيران كيرد هميان اسيب كيه در        

حديث بدان تصريح شده كه پيش از اين سفر دستور حج تمت  نرسيده بود و در اين سفر بود كه رسول خيدا  

ل در حج كردم ... و بهر صورت اگر كسى بنييب حيج افيراد وارد    )ص( فرمود: عمرة را تا بروز قيامب داخ

مكه شد و در آنما خواسب آن را تبديل بحج تمت  كند برايش جايز اسب ولى براى آن كسى كيه بنييب حيج    

  قران بمكه آمده و قربانى همراه آورده جايز نيسب چنانچه در اين حديث اسب، و خالصه پيغمبر اكرم بيراى 

( و ايين دسيتورى الهيى بيود كيه      1نياورده بودند دستور فرمود كه از احرام بيرون روند ) كسانى كه قربانى

پيغمبر )ص( بدان امر فرميود، و از كسيانى كيه زيير بيار ايين       « وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْهُمْرَةَ لِلَّهِ»بواسطه نزول آيه 

دان گردن ننهاد عمر بيود كيه پيس از    دستور الهى نرفب، و چنانچه رسول خدا )ص( فرمود تا بآخر عمر هم ب

متهتان كانتيا محللتيان فيي زمين النبيى و أنيا       »اينكه بخالفب رسيد آن را قدغن كرد و در منبر صريحا گفب: 

پروا گفب: اين دستور در زمان پيغمبر )ص( رسيد و بدان عمل شد وليى مين    و بى« احرمهما و أعاقب عليهما

برخى از مدافهين عمر كه بهمه بيدعتهاى او صيورت حيق بمانيب      آن را حرام ميكنم، و شگفب اينماسب كه

اند باين داستان كه ميرسيند ميگوينيد: پيغمبير ييك ممتهيد بيود و        دهند و محملى براى آنها درسب كرده مى

نظرش بمواز يا وجوب حج تمت  بود و عمر هم يك ممتهد بود و استنباطش حرمب آن بود و خالصه چنانچه 

كرد عمر نيز در اين مسيله اجتهاد كرد و مصلحب را در جلوگيرى و حرميب آن دييد و   پيغمبر )ص( اجتهاد 

اين حملى اسب كه در پاورقى كتاب جانشينان محكيوم از قوشيچى نقيل ميكنيد، نهيوذ باللَّيه مين التهصيب و         

( چون رسول خدا )ص( مناسك حج را بما آورد على علييه السّيالم را در قربيانى خيود شيريك      1الضالل(. )

اخب و با مسلمانانى كه همراهش آمده بودند بسوى مدينه بازگشب تا رسيد بمائى كيه مهيروف بغيدير خيم     س

آبى و چهار پايانشان از  اسب، و آنما جاى منزل كردن نيسب زيرا آب و چراگاه ندارد )و مسلمانان از نظر بى

فرود آميد و مسيلمانان نييز     جهب نبودن چراگاه و علوفه در مضيقه قرار ميگرفتند( پس آن حضرت در آنما

با او در همان جا فرود شدند، و سبب فرود آمدنش در آنما اين بيود كيه دسيتورى از خيداى تهيالى در بياره       

نصب خالفب أمير المؤمنين و جانشينان او در ميان امب پس از او نازل گشب، و پيش از اين نيز در اين بياره  

ن كار در وحى الهى تهيين نشده بود، پس آن حضيرت ايين   وحى بر آن حضرت شده بود ولى زمانى براى اي

كار را بتيخير انداخب و موكول كرد بوقتى كه از اختالف و دودسيتگى ميردم نسيبب بيامير الميؤمنين علييه       

السّالم آسوده خاطر باشد، و خداى عز و جل ميدانسب كه اگر از غدير خم بگيرد بيشتر مردمى )كيه هميراه   

هياى خيود برونيد،     اطراف مدينه بودند( از آن حضرت جدا شوند و بسوى ديار و خانيه او بودند و از قراء و 
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پس خداى عز و جل اراده فرمود كه آنان را براى شنيدن فرمان جانشينى آن حضرت گرد آورد، و خواسب 

را اى پييامبر برسيان آنچيه    »حمب در اين باره بر همگى تمام شود، پس خداى تهالى اين آيه را نازل فرمود: 

و اگير  ( »1يهنى در باره جانشينى على عليه السّالم و تصيريح باماميب او )   «فرود آمده بر تو از پروردگارت

( پس خداى تهالى 67)سوره مائده آيه « دارد نكنى پس نرسانده باشى پيام او را و خدا تو را از مردم نگه مى

ينى( تيكيد فرمود، و از تيخير انداختن آن در اين دستور واجب )يهنى منصوب كردن على عليه السّالم بمانش

او را ترساند، و نگهداشتن از مردم و خود دارى آنان را از اين دستور ضيمانب كيرده و بههيده گرفيب، پيس      

رسول خدا )ص( در آنما كه گفتيم بخاطر انمام دستورى كه بيان شد فرود آمد، و مسيلمانان گيرد او فيرود    

و طاقب فرسا بود، پس رسول خدا )ص( دستور داد زير درختهائى را كه  آمدند، و آن روز روزى بسيار گرم

در آنما بود پاك كنند و دستور داد جهاز شتران را فراهم كرده رويهم بچينند، پس بمنادى خويش فرمان داد 

كه در ميان مردم فرياد زند و آنان را گرد آورد، پس همگى گرد آمدند و بيشتر آن مردم از شدت حيرارت  

رمى هوا عباهاى خود را بساق پاهاى خود پيچيده بودند، همين كه همگيى گيرد آمدنيد حضيرت بير آن      و گ

جهازهاى شتر باال رفب تا ببلندترين آنها رسيد، و أمير المؤمنين عليه السّالم را نيز پيش خوانده او نيز بر آنهيا  

اند و سپاس خداى را بما آورده اى براى مردم خو باال رفب تا در طرف راسب آن حضرت ايستاد، سپس خطبه

و ثنايش گفب و مردم را تا بآنما كه در خور استهداد و فهم آنان و ميسور آن حضرت بود موعظيه فرميود و   

ام و نزدييك اسيب كيه بپيييرم و      خبر ناگوار مرگ خويش را بآنان داده فرمود: من بسوى خدا خوانده شده

ان شما بروم و من در ميان شما بماى نهم چيزى را كه اگر دعوت حق را اجابب كنم، و نزديك شده كه از مي

بدان چن  زنيد هرگز گمراه نشويد: كتاب خدا )قرآن( و عترت من اهل بيتم، همانا ايين دو هرگيز از ييك    

ديگر جدا نشوند تا نزد حوض )كوثر( بر من درآيند، پس ببلندترين آوازش فرمود: آيا من سزاوارتر از شما 

 -عرضكردند: خدا گواهسب چرا )تو از ما بخودمان سزاوارترى( پيس پشيب سير آن سيخن    بخودتان نيستم؟ 

عليه السّالم را بدسب گرفته بود بدانسان كه زير بغل هر دو   هاى أمير المؤمنين در حالى كه شانه -بدون فاصله

ب بدار هر كيه  ام اين على موالى اوسب، بار خدايا دوس ( پس هر كس من مواليش بوده1فرمود: ) -پيدا بود

او را دوسب بدارد، و دشمن دار هر كه او را دشمن بدارد، و يارى كن هر كه او را يارى كند، و واگيار هير  

كس كه او را واگيارد و دسب از ياريش بردارد، سپس بزيير آميد و آن وقيب نزدييك ظهير بيود، پيس دو        

اذان بگفب، حضيرت بيا ايشيان نمياز     ركهب نماز بما آورده ظهر شد و اذان گوى آن حضرت براى نماز ظهر 

ظهر را خوانده و در خيمه و چادر خود نشسب و بهلى عليه السّالم دستور فرميود: در چيادرى برابير چيادر او     

بنشيند، سپس بمسلمانان دستور فرمود: دسته دسته نزد او بروند و منصيب جدييد او را ميژده دهنيد و بهنيوان      
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م گويند، پس مردمان اين كار را كردند، سپس بهمسران خيود و زنيان   امارت و فرمانروائى مؤمنين بر او سال

ديگر مسلمانان كه همراه او بودند دستور فرمود پيش او بروند و بامارت مؤمنين بر او سيالم كننيد آنهيا نييز     

 انمام دادند.

بين خطياب    و از جمله كسانى كه در بشارت سخن را بدرازا كشاند و بيش از ديگران اظهار شادمانى كرد عمر

بود و از جمله سخنان او اين بود كه گفب: به به، اى على امروز ديگر تو فرمانرواى من و فرمانرواى هر مرد 

 مؤمن و زن مؤمنه شدى، و حسان بن ثابب )شاعر مهروف آن زمان( نزد رسول خدا )ص( آمده عرضكرد:

را خوشنود سيازد؟ فرميود: بگيو اى    اى رسول خدا )ص( آيا بمن اذن ميدهى در اينما شهرى بگويم كه خدا 

حسان بنام خدا، پس حسان در جاى بلندى ايستاد و مسلمانان براى شنيدن سخنان و اشهارش گردنها را كشيدند 

 و او اين اشهار را انشاء كرد:

 پيغمبرشان در روز غدير آنان را آواز داد و با چه آواز رسائى فرمود كه همگى شنيدند. -1

 مانروا و صاحب اختيار شما؟ همگى بدون اظهار دشمنى و اختالف گفتند:فرمود: كيسب فر -2

خداى تو فرمانرواى ما اسب و تو صاحب اختيار مائى، و امروز در ميان ميا نافرميان و مخيالفى نخيواهى      -3

 يافب.

 پس فرمود: اى على برخيز كه من تو را براى امامب و راهنمائى بهد از خودم برگزيدم. -4

من فرمانرواى اويم اين على فرمانروا و صاحب اختيار اوسب، و شما براى او يياران بيا وفيا و     پس هر كه -5

 دوستار او باشيد.

و در اينما دعا كرد كه: خدايا دوسب دار دوستان او را و با آن كس كه با على دشمنى كند دشمن بياش.   -6

ميكنى هميشه مؤيد بروح القدس باشى، و ( پس رسول خدا )ص( باو فرمود: اى حسان تا ما را بزبان يارى 1)

اينكه حضرت )ص( دعاى مشرو  باو فرمود )باينكه تا آنگاه كه ما را بزبان يارى كنيى( بيراى آن بيود كيه     

انيد كيه پيس از     ميدانسب در پايان كارش مخالفب با على عليه السّالم خواهد كيرد )چنانچيه ميورّخين نوشيته    

لسّالم سرباز زد( و اگر آن حضرت ميدانسب كيه در آينيده هيم زنيدگى     هالكب عثمان از بيهب با على عليه ا

فرمود )باينكه تا آنگاه كه ميا را   خود را بدرستى و سالمب در عقيده و مرام سپرى ميكند دعا را مشرو  نمى

فرمود، و نظير اين آن شرطى اسب كه خداوند در ستايش از همسران  بزبان يارى كنى( و بطور اطالق دعا مى

مبر فرمود، و بدون شر  بطور اطالق آنان را نستوده، زيرا ميدانسته اسيب كيه برخيى از آنيان در آينيده      پيغ

شود و از شايسيتگى سيتايش و ارجمنيدى )كيه اكنيون دارد( و بيدان سيبب         تغيير حالب داده و دگرگون مى

نيسيتيد اگير بترسييد از     اى زنان پيمبر شما مانند ديگير زنيان  »سزاوار آن بود بيرون رود و اين گونه فرمود: 
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( و آنان را در اين باره چون خاندان پيغمبر )ص( مورد ستايش قرار نداده آنگاه 32)سوره احزاب آيه « خدا

كه آن خاندان ارجمند خوراك روزانه خود را به يتيم و مسكين و اسير بخشش نمودنيد، و خيداى سيبحان در    

ه با شدت نيازى كه بدان خوراك و قيوت روزانيه داشيتند    حسن و حسين عليهم السّالم ك باره على و فاطمه و

و خوراندنيد آن خيوراك را بيا اينكيه دوسيب      »ديگرى را بر خود مقدم داشتند اين آييات را فيرو فرسيتاد:    

داشتند به بينوائى و يتيمى و اسيرى، جز اين نيسب كه ميخورانيم شما را براى روى خيدا و نخيواهيم از شيما    

ترسيم از پروردگار خويش روزى را كه ترشروى و آشيفته خيوى اسيب، پيس      مانا مىپاداشى و نه سپاسى، ه

نگاهشان داشب خدا از بدى آن روز و بديشان ارزانى داشب خرمى و شادكامى، و بخاطر شكيبائى كه داشتند 

قيد ( پس پاداش آنان را بطور قط  و بدون 12تا  8)سوره انسان آيه « خداوند پاداششان داد بهشتى و حريرى

 و شر  فرمود و مانند ديگران مشرو  بزمانى و حالى نفرمود چنانچه از پيش گيشب.

    ( نتیجه فصل سابق51فصل )

( و در اين داستان يهنى سفر حمة الوداع رسول خدا )ص(، فضيلتهائى كه مخصوص بيمير المؤمنين علييه  1) 

شد بيان داشتيم، و چنانچه گفته شد عليى علييه    السّالم گشب و منقبتهائى كه تنها بهره آن حضرت عليه السّالم

السّالم در حج و قربانى و مناسك شريك پيغمبر )ص( گشب و خداى تهالى آن بزرگوار را موفق فرمود كيه  

با رسول خدا )ص( در نيب حج يكسان و در اين عبادت بزرگ چون او باشد و مرتبيه و جياه او نيزد پيغمبير     

ردگار متهالى بدان جا رسيد كه ستايش او را آشكار نمود، و پييرويش را  گرامى و منزلب و مقامش پيش پرو

بر همه خاليق فرض و واجب فرمود، و او را مخصوص بمانشينى خود كيرد، و مردميان را بفرميانبردارى از    

آن حضرت دعوت كرده و از مخالفب او بر حير داشته و نهى فرمود، و در باره پيروان و يارانش دعا نموده 

ان كه مخالفتش كنند و آشكارا بدشمنى او برخيزند نفرين و لهنب فرستاد، و با اين ترتيب از روى مقيام  و بآن

برترى او بر همه بندگان پرده برداشب، و اين فضيلتى اسب كه هيچ يك از امب با او در اين فضيلب انبياز و  

چه آنان كيه از روى شيك و   كه نزديك بدان باشد نياورد   شريك نگشب، و كسى بماى آن، فضيلب ديگرى

ترديد و گمان فضيلتى براى ديگران برند، و چه آنان كه از روى بصيرت و بينائى پيى بواقي  بيرده، و درك    

 حقيقب كنند، و اللَّه المحمود.

     ( حدیث ثقلین و جریان بیمارى رسول خدا ص52فصل )  

بيه بلنيد او را بييش از پييش بثبيوت رسياند       ( و از جمله چيزهائى كه برترى و فضيلب او را پابرجيا و مرت 1) 

آمدهائى اسب كه بقضا و  جرياناتى اسب كه پس از سفر حمة الوداع براى رسول خدا )ص( جلو آمد، و پيش

قدر پروردگار اتفاق افتاد، بدين شرح كه آن بزرگوار چنانچه گفته شد چون خبر ناگوار نزديك شدن مرگ 
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آمد، مسيلمانان را از فتنيه و    فراهم ميشد و در هر فرصتى كه پيش مىخويش را بامب داد، در هر انممنى كه 

نافرمانى او پس از رحلتش بر حير ميداشب، و سفارش روى سفارش بچن  زدن بفرامين خود و گرد آميدن  

براى انمام دستوراتش را ميفرمود، و مرتبا آنان را به پيروى از عتر خويش و فرميانبردارى از آنيان و ييارى    

نگهبانى از آن ذوات مقدسه، و پناهندگى در امور دين بييل عنايب ايشان دستور ميداد، و مسلمانان  نمودن و

 را از نافرمانى و روگردانى از دستوراتش باز ميداشب.

و از جمله فرمايشات آن بزرگوار در اين باره حديثى اسب كه راويان شيهه و سنى بنقل آن اتفاق دارنيد كيه   

ستاخيز( پيشاپيش شمايم، و شما بدنبال نزد حوض كوثر بر من درآئيد، آگاه باشيد كيه  فرمود: من )در روز ر

من در باره ثقلين )دو چيز سنگين يا دو زاد و توشه سفر( از شما پرسان شوم )و جوييا گيردم( پيس بنگرييد     

دو از هيم  چگونه پس از من در باره آن دو رفتار كنيد، زيرا كه خداى لطيف خبير مرا آگياه سياخته كيه آن    

كه من آن  جدا نشوند تا مرا ديدار كنند، و من نيز از پروردگار خود خواهان آن شدم و بمن داد، آگاه باشيد

( )يكى( كتاب خدا )قرآن( و )ديگر( عترت من )خاندان( و اهل بيتم، بير  1دو را در ميان شما بماى نهادم: )

شيد، و در بياره آنيان كوتياهى نكنييد كيه بهالكيب        ايشان پيشى نگيريد كه از هم پاشيده و پراكنده خواهيد 

رسيد، بايشان چيزى نياموزند زيرا كه آنان داناتر از شما هستند، اى گروه مردم نباشيد كه پس از خود شما را 

ببينم كه بكفر بازگشته و گردن يك ديگر را بزنيد، و مرا )در آن حال( در لشكرى چون سيل خروشان ديدار 

مانا على بن ابى طالب برادر و وصى من اسب، و پس از من در باره تيوييل قيرآن بمنگيد    كنيد، آگاه باشيد ه

چنانچه من در باره تنزيل آن جنگيدم، و )اين سخنى نبود كه آن حضرت يك بار فرموده باشيد بلكيه( بارهيا    

 در هر مملس و انممنى آن را و يا مانند آن را بر زبان جارى ساخب.

ر زيد بن حارثه را )كيه پيدرش در جني  موتيه كشيته شيده بيود( بسيركردگى         سپس آن بزرگوار اسامة پس

لشكرى تهيين كرد و دستور داد كه با مردم مسلمان بهمانما كه پدرش كشته شده براى جن  با دشمنان ديين  

بسوى روم برود، و رأى مباركش بر اين شد كه گروهى از سران مهاجر و انصيار را در لشيكر او بفرسيتد تيا     

رگش كسى در باره زمامدارى اختالف نكند، و طم  به پيشوائى مسلمين نيه بنيدد، و راه را بيراى آن    هنگام م

كس كه خود بمانشينى منصوب فرموده بود )يهنى على بن ابى طالب عليه السّالم( هموار سازد، و كسى با آن 

ة بسب، و در باره بيرون حضرت در صدد نزاع برنيايد، پس پرچم سردارى جن  را چنانچه گفته شد بنام اسام

كردن آنان از مدينه كوشش و سفارش فرمود و باسامة دستور داد بيا لشيكر خيويش از مدينيه بييرون رود و      

)براى پيوستن ديگران( در جرف )كه نام جايى اسب در سه ميلى مدينه( بماند، و مردم را به بييرون رفيتن و   

بال ماندن از او بر حير داشب، در ايين خيالل كسيالب    همراهيش برانگيخب، و از درن  كردن در مدينه و دن
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( و چون احساس كسيالب كيرد دسيب عليى علييه السّيالم را       1كه منمر برحلتش شد پيش آمد، )  آن حضرت

گرفب و بسوى قبرستان بقي  روان شد و گروهى از ميردم نييز بيدنبال آن حضيرت رفتنيد، آن بزرگيوار رو       

 بهمراهان كرده فرمود:

ام كه براى آنان كه در بقي  مدفونند از خدا آمرزش بخواهم، پس آن گيروه بهميراه او ببقيي      من ميمور شده

رفتند، بآنما كه رسيدند حضرت در ميان آنان ايستاده فرمود: درود بر شما اى خفتگيان در گيور، گيوارا بياد     

هيا   خياطر هسيتيد( فتنيه   شما را آنچه اكنون در آن هستيد، از آنچه مردم )يهنى زندگان( گرفتار آنند )آسوده 

مانند شبهاى تاريك يكى پس از ديگرى رو آور شده، سپس براى اهل بقي  آمرزش خواسته دعاى زيادى در 

اين باره كرد، آنگاه رو بيمير المؤمنين عليه السّالم فرموده بدو گفب: همانا جبرئيل هر ساله يك بار قرآن را 

ل دو بار عرضه كرد، و اين نيسب جز براى رسييدن أجيل )و   بر من )ميخواند و( عرضه ميداشب، و در اين سا

هياى دنييا را دار    مرگ( من، سپس فرمود: اى على مرا مخير ساختند ميان اينكه هميشه در دنيا باشم و گنمينه

اختيارم بگيارند يا اينكه )از اين دنيا بروم و( بهشب را بمن دهند، و من ديدار پروردگار و بهشيب را اختييار   

)آن را برگزيدم( پس آنگاه كه من از دنيا رفتم مرا غسل ده و عورت ميرا بپوشيان زييرا عيورت ميرا      نموده 

كسى نبيند جز اينكه كور شود، سپس بخانه خود بازگشب، و سه روز ديگير بيا كسيالب و نياتوانى شيديد در      

از سيمب چيپ بفضيل     منزل بود آنگاه در حالى كه سر خود را بسته بود و از طرف راسب بهلى عليه السّالم و

بن عباس تكيه كرد بمسمد آمد و بر منبر باال رفته نشسب، سپس فرمود: اى گروه مردم نزدييك شيده اسيب    

كه من از ميان شما بروم، پس هر كه امانتى و وعده پيش من دارد بيايد تا من باو بدهم، و هر كه بمين واميى   

يك از بندگان چيزى كه بواسطه آن نيكى باو رساند داده مرا آگاه كند، اى گروه مردم ميان خدا و ميان هر 

يا بدى از او دور كند نيسب جز عمل و كردار )يهنى كردار اسب كه باعث رساندن خير يا دورى كردن شير  

  شود( اى گروه مردم )بيهوده و بدون كردار نيك( كسى ادعاى رستگارى نكنيد و آرزوى نميات نداشيته    مى

بحقيقب به پيامبرى فرسيتاده رهيائى ندهيد كسيى را جيز كيردار ييا رحميب          ( سوگند بدان كه مرا1باشد، )

افتيادم، )سيپس    كردم هر آينه بيدوزخ ميى   پروردگار، و اگر من )كه پيامبر خدا و حبيب اويم( نافرمانيش مى

زى فرمود:( بار خدايا آيا رساندم )و آنچه بايد بگويم تبلي  كردم(؟ )اين را فرمود( و از منبر بزير آميده نميا  

خفيف با مردم خوانده بخانه آمد و آن هنگام در خانه ام سلمة رضى اللَّه عنها بود، پيس ييك روز ييا دو روز    

در خانه ام سلمة بود، آنگاه عايشه پيش ام سلمة آمد و از او درخواسب كرد كيه آن حضيرت را بخانيه خيود     

ص( نييز هميين درخواسيب را از ام    ببرد و خود پرستارى آن حضرت را بههده گيرد، و ديگر زنيان پيغمبير )  

سلمة كردند كه )اجازه دهد آن حضرت را بخانه عايشه ببرند( ام سلمة اجازه داد و حضيرت را بخانيه عايشيه    
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گوى آن بزرگوار( هنگام نماز صبح  بردند، و بيمارى آن حضرت ادامه پيدا كرده سنگين شد، پس بالل )اذان

فرو برده بود گفب: خدايتان رحمب كند )هنگام( نماز اسيب،   آمده در حالى كه بيمارى حضرت را در خود

آواز بالل را بگوش آن حضرت رساندند، فرمود: امروز ديگرى با مردم نماز بخواند زيرا كيه مين بخويشيتن    

سرگرم هستم )و بيمارى تاب رفتن مسمد را از من برده اسب( عايشه گفب: به ابو بكر بگوئيد )بمسيمد رود(  

بگوئيد )و هر كدام پدر خود را براى خواندن نماز تهيين كردنيد( رسيول خيدا )ص( كيه      حفصة گفب: بهمر

سخن آن دو را شنيد و حرص هر يك را براى بلند كردن پدر خود و دلبسيتگى آن دو را بياين كيار دييد بيا      

نى اينكه هنوز آن حضرت )ص( زنده اسب فرمود: )از اين سخنان( خوددارى كنيد زيرا كه شما هماننيد زنيا  

هستيد كه با يوسف عليه السّالم همدم بودند )شايد مقصود آن بزرگوار )ص( اين بود كه چنانچه زنان مصرى 

يهنى زليخا و ديگران هر كدام بتنهائى ميخواسب يوسف را ديدار كند و از آن پييامبر پاكيدامن بهيره گييرد     

دارى كنييد، و يكيى دو وجيه نييز شييخ      شما نيز هر كدام ميخواهيد در اين جريان براى خود بتنهائى بهره بير 

 طريحى )ره( در ممم  البحرين در مهناى فرمايش حضرت )ص( فرمود كه اگر خواستيد مراجهه نمائيد(.

  سپس با شتاب برخاسب و ترسيد مبادا يكى از آن دو مرد )يهنى ابيو بكير و عمير( پيشيى در نمياز بير ميردم       

تور ببيرون رفتن با اسامة فرموده بيود و نميدانسيب كيه    ( در صورتى كه آن حضرت آن دو را دس1گيرند، )

اند، و چون گفتار عايشيه و حفصيه را شينيد دانسيب كيه در انميام        اند، و هنوز( نرفته آن دو )در مدينه مانده

دستور او سستى كرده )و از مدينه بيرون نرفته( اند پس آن حضرت براى فرو نشاندن فتنه و برطرف ساختن 

توانسيب روى پيا بايسيتد، برخاسيته      دمان( مبادرت جسب و با اينكه از بيحالى و ناتوانى نمىشبهه )از ذهن مر

دستهاى مباركش را على بن ابى طالب عليه السّالم و فضل بن عباس گرفته و بر آن دو تكيه فرمود، و پاهياى  

ب ايسيتاده بيا دسيب    نازنينش از ناتوانى بزمين كشيده ميشد با اين حال بمسمد آمده دييد ابيو بكير در محيرا    

مبارك باو اشاره فرمود كه از محراب بيكسو رود، ابو بكر بكنارى رفب پيغمبر )ص( بمياى او ايسيتاد، پيس    

تكبير نماز گفب و نمازى را كه ابو بكر شروع كرده بود از سر گرفب و دنبال نماز او را نگرفب، چون سالم 

ى از آنيان را كيه در مسيمد بودنيد پييش خوانيده بآنيان        نماز را داد بخانه بازگشب، و ابو بكر و عمر و گروه

فرمود: مگر من بشما دستور ندادم كه با لشكر اسامة بيرون رويد؟ گفتند: چرا اى رسول خيدا، فرميود: پيس    

چرا دستور مرا انمام نداده و نرفتيد؟ ابو بكر گفب: من بيرون رفتم ولى دوباره بازگشتم تا يك بار ديگر شما 

يد عهدى كنم، عمر گفب اى رسول خدا من بيرون نرفتم زيرا دوسب نداشتم وض  حال شما را را ببينم و تمد

آيند( بپرسم )و ميخواستم خود را از نزديك نگران حال شما باشم( پيس پيغمبير    از سوارانى )كه از مدينه مى

 )ص( فرمود:
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بار ايين سيخن را تكيرار فرميود آنگياه      بپيونديد بلشگر اسامة و از آن باز نمانيد، بپيونديد بلشگر اسامة، و سه 

بواسطه رنمى كه از رفتن مسمد باو رسيده بود و از اندوه بسيارى كه باو دسب داده بيود از هيوش برفيب، و    

ساعتى بهمين منوال بود مسلمانان گريستند، و آواز گريه از زنان آن حضرت و فرزندان او و زنيان مسيلمانان   

دواتيى و   پس رسول خدا )ص( بهوش آمده بدانها نگاه كرد سپس فرميود: هر كه در آن انممن بود بلند شد، 

 كتفى براى من بياوريد تا براى شما چيزى بنويسم كه پس از من هرگز گمراه نشويد.

)مترجم گويد: كتف: استخوان پهنى اسب كه در شانه حيوانات چهار پا اسب و زمانهاى سابق كه كاغيي كيم    

( اين سخن را فرمود و دوباره از هوش رفب، پيس  1اند( ) آنها استفاده ميكرده بوده براى نوشتن ياد داشب از

برخى از آنان كه در آن انممن بوده برخاسته كه بدنبال دوات و كتف برود، عمر گفب: بازگرد زيرا كه اين 

 مرد )يهنى رسول خدا )ص( بواسطه كسالب شديد( هييان ميگويد، پس آن مرد بازگشب، و آنان كيه در آن 

مملس حاضر بودند از اين كار پشيمان شدند كه چرا در آوردن دوات و كتف كوتاهى كردند و يك ديگير  

هر آينيه از مخالفيب كيردن بيا رسيول خيدا )ص(       « إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِهُونَ»را سرزنش ميكردند، و گفتند: 

رسول خيدا آييا دوات و كتيف بيراى شيما      ميترسيم، چون آن حضرت بهوش آمد برخى از ايشان گفتند: اى 

نياوريم؟ فرمود: پس از آن سخنان كه گفتيد نه، ولى من شما را سفارش بنيكى در باره خاندان خود كنم )اين 

را فرمود( و رو از مردم برگرداند، پس مردمان از نزد آن حضرت )ص( برخاستند، و تنها عباس )عموى آن 

طالب عليه السّالم و خانواده او ماندند، عباس عرضيكرد: اى رسيول    حضرت، با پسرش( فضل، و على بن ابى

خدا اگر اين كار خالفب و زمامدارى پس از شما در ما خاندان بماى ماند هم اكنون ما را بدان بشيارت ده )و  

آگاهمان فرما(، و اگر ميدانى كه ديگران بر ما چيره شيوند در بياره ميا دسيتورى فرميا )ييا سفارشيى فرميا(         

ود: شما پس از من از درماندگان و ناتوانان خواهيد بود، )اين را فرمود( و خاموش گشب، پس آنيان نييز   فرم

برخاسته و ميگريستند و از زندگى آن حضرت نااميد شده بودند، همين كه از پيش آن بزرگوار بيرون آمدن 

ده و على علييه السّيالم و عبياس    فرمود: برادرم و عمويم را نزد من بياوريد، پس كسى را بدنبال آن دو فرستا

 آمدند، چون بنشستند حضرت )ص( فرمود: اى عمو آيا وصيب مرا بههده ميگيرى )كه من تيرا وصيى خيود   

ام( وفا ميكنى، و ديين ميرا ادا كنيى؟ عبياس عرضيكرد: اى       هاى من )كه بمردم داده ( و بوعده1قرار دهم( )

هستى كه در جود و بخشش با باد برابرى و نبرد كنى رسول خدا عمويب پير مردى اسب عيالمند، و تو كسى 

هائى بمردم داده كه عمويب تاب و نييروى بيرآوردن آن    )كنايه از بسيارى جود و سخاوت اسب( و تو وعده

پيييرى وصييب    ها را ندارد! پس رو كرد بهلى بن ابى طالب عليه السّالم و فرمود: اى برادر آييا تيو ميى    وعده

 مرا؟
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 كنى، و دين مرا ادا ميكنى؟ و آيا پس از من بكار خاندان من رسيدگى خواهى كرد؟ وفا مىهاى مرا  و وعده

عرضكرد: بلى اى رسول خدا، فرمود: پس نزديك من بيا، على عليه السّالم پييش رفيب حضيرت او را بخيود     

شيير و  چسبانده، انگشترى خويش را از دستش بيرون كرد و فرمود: اين را بگير و بدسب خود كن، سپس شم

بسيب آن را   زره و همه لباس جن  خود را خواسته و باو داد، و دستمالى را كه هنگام جن  بشكم خيود ميى  

نيز خواسته و چون آوردند بيمير المؤمنين عليه السّالم بداد، و باو فرمود: بنام خيدا بخانيه خيويش بياز گيرد،      

پيش او برود، و آن حضيرت سينگين   چون فردا شد )مالقات آن حضرت ممنوع شد و( كسى را نميگياشتند 

شد، و امير المؤمنين عليه السّالم هيچ گاه از آن حضرت دور نميشد مگر براى كار ضرورى، پس براى برخى 

از كارها على عليه السّالم بيرون رفب، رسول خدا )ص( اندكى بحال آمده )چشمان مبيارك بياز كيرد( عليى     

كه زنان آن حضرت گردش را گرفته بودند فرمود: برادر و ييار   عليه السّالم را پيش خود نديد، پس در حالى

مرا پيش من آريد و از حال برفب، عايشه گفب: ابو بكر را نزدش آوريد، پس ابو بكر را گفتند آميده بياالى   

سر آن حضرت نشسب، همين كه حضرت چشم باز كيرد و او را دييد رو از او بگردانييد، ابيو بكير برخاسيته       

رى داشب بمن ميفرمود، چون ابو بكر بيرون رفب حضرت دوباره آن سخن را تكرار كرد گفب: اگر بمن كا

و فرمود: برادر و يار مرا بياوريد، حفصة گفب: عمر را نزدش بياوريد او را بخواندند و چيون آميده رسيول    

سلمة رضى اللَّه  ( سپس فرمود: برادر و يار مرا بياوريد، ام1بديد رو بگردانيد او نيز برفب، ) خدا )ص( او را

على عليه الساّلم را نزدش حاضير كنييد زييرا كيه او جيز عليى را نخواهيد، پيس آن حضيرت را           عنها گفب:

خواستند، و بيامد و چون نزديك او شيد اشياره فرميود عليى علييه السّيالم خيود را روى سيينه آن حضيرت          

سخن گفب، سپس برخاسته بكنيارى  انداخب، پس رسول خدا )ص( زمانى دراز با على عليه السّالم در گوشى 

نشسب، تا اينكه رسول خدا )ص( را خواب ربود، و چون خواب رفب على عليه السّالم از حمره آن حضرت 

بيرون رفب، مردم باو گفتند: اى ابا الحسن چه چيز بود كه رسول خدا خصوصى بتو گفب؟ فرمود: هزار در 

ا بر من گشود، و بچيزى مرا وصيب كرد كه ان شاء اللَّيه  از علم را بمن آموخب كه هر درى از آن هزار در ر

تهالى بدان اقدام خواهم نمود، و پس از اين جريان رسول خدا )ص( سنگين شده و حال احتضار او شد، و در 

آن حال أمير المؤمنين عليه السّالم نيز پيش آن حضرت بود، همين كه نزديك شد كه روح از بيدن مبياركش   

اى على سر مرا در دامن خود گير زيرا كه امر الهى رسيد، و چون جان من بيرون رود آن  بيرون رود فرمود:

را با دسب خود بگير و بروى خود بكش آنگاه مرا رو بقبله بكش، و كار )غسل و كفن( مرا خودت انمام ده، 

در هميه حيال   و تو پيش از همه مردم بر من نماز كن، و از من جدا مشيو تيا آنگياه كيه ميرا در گيور نهيى و        

استهانب از خداى بموى، پس على علييه السّيالم سير او را در دامين گرفيب و آن حضيرت )ص( از خيويش        



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

146 

 

برفب، پس فاطمه سالم اللَّه عليها پيش آمده خود را بر او افكند و نگاه بروى آن حضيرت ميكيرد و نوحيه و    

 ميخواند.گريه ميكرد و اين )شهر را كه ابو طالب در باره آن حضرت گفته بود( 

 سفيد روئى كه مردم ببركب روى او طلب باران ميكنند، و فريادرس يتيمان و پناه بيوه زنان اسب. -1

ابو طالب   پس رسول خدا )ص( چشمان مبارك باز كرده بآواز ضهيفى فرمود: اى دختركم اين گفتار عمويب

اسب پيش از او پيمبرانى پس  و نيسب محمد )ص( مگر پيمبرى كه بگيشته»( ولى بگو: 1اسب آن را مگو )

از سوره آل عمران( زهرا )ع( بسيار گريسيب،   144)آيه « اگر بميرد يا كشته شود باز گرديد بر اعقاب خود

پس آن حضرت )ص( باو اشاره كرد كه نزديك رود، زهرا عليها السّالم نزديك شد، حضرت آهسته چييزى  

جان از تن شريفش گرفته شد )و از دنيا رفيب( و در   باو فرمود كه رويش بدان سخن از هم شكفته شد، سپس

آن حال دسب راسب أمير المؤمنين عليه السّالم زير چانه آن حضرت )ص( بود و جان او در دسب على علييه  

السّالم قرار گرفب، )و او نيز بر طبق وصيب پيغمبر )ص(( آن را بروى خود كشيد، سپس آن حضرت را رو 

 باركش را بسب و جامه بر بدن او كشيد، و سرگرم بكار )غسل و كفن( او شد.بقبله خوابانيد و چشمان م

در حديث آمده كه بفاطمه عليها السّالم گفته شد: چه بود آن چيزى كه پيغمبر آهسته بشما فرمود كه موجب 

شد اندوه و پريشانى حالى كه از غم مرگ آن حضرت بشما دسب داده بود برطرف گردد؟ فرمود: مرا آگاه 

رد كه من نخستين كسى هستم كه از خاندانش باو ملحق خواهم شد، و پس از او زمانى چندان نكشد كه بياو  ك

برسم، پس اين مژده اندوه مرا از ميان برد، و چون أمير المؤمنين عليه السّالم خواسيب آن حضيرت )ص( را   

آن حضرت )ص( بدهيد، و   غسل دهد فضل بن عباس را طلبيد، و باو دستور داد براى غسل دادن، آب بدسب

خود چشمان مبارك را بسب پس پيراهن رسول خدا )ص( را از نزد گريبان تا ناف پاره كيرد و شيروع بكيار    

داد و باين كار باو كميك مييداد، چيون از كيار غسيل و       غسل و حنو  و كفن شده، و فضل بدستش آب مى

چ كيس را در نمياز بيا خيود شيريك      حنو  و كفن فارغ شد پيش ايستاده بر آن حضيرت نمياز خوانيد و هيي    

نساخب، و مسلمانان در مسمد گرد آمده بودند و در اينكه آيا چه كسى در نماز بر آن حضرت پيش بايستد و 

امامب كند، و آيا كما دفن شود گفتگو ميكردند كه أمير المؤمنين عليه السّيالم بييرون آميده بآنيان فرميود:      

پيشواى ما اسب، پس دسته دسته برويد و بدون اميام   مرگ امام وهمانا رسول خدا )ص( در زندگى و پس از 

( و همانا خداوند جان هيچ پيغمبرى را در جايى نگيرد جز اينكه همان جا 1بر او نماز بخوانيد و بيرون آئيد، )

اى كه از دنيا رفته اسب دفن خواهم كرد،  را براى دفن او پسنديده اسب و من آن حضرت را در همان حمره

آن مردم تسليم اين دستور شده و بدان خوشنود شدند، و چون مسلمانان بير آن حضيرت نمياز خواندنيد     پس 

عباس بن عبد المطلب كسى را نزد أبى عبيده جراح كه قبر كن اهل مكه بود فرستاد و او گور را بيدون لحيد   
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د قيرار مييداد فرسيتاد    كرد، و كسى را بنزد زيد بن سهل كه قبر كن اهل مدينه بود و بيراى قبير لحي    حفر مى

)لحد شكافى اسب كه در پهناى گور طرف سر مرده قرار ميدهند( و هر دوى آنها را خواسب كه براى كندن 

قبر آن حضرت حضور بهم رسانند )و چون نميدانسب آيا مانند اهل مكه بدون لحد قبر بكننيد و كيار كنيدن    

ا لحد بكنند و كار آن را بزيد بن سيهل واگييار كننيد(    آن را بابو عبيده جراح واگيارند، يا مانند أهل مدينه ب

عباس گفب بار خدايا تو هر چه براى پيغمبرت شايسته اسب برگزين در اين حال ابو طلحة زيد بن سهل )قبير  

كن اهل مدينه( از راه رسيد، پس باو گفتند: قبر رسول خدا )ص( را تو حفر كن، پس او قبرى با لحيد بيراى   

رد، و أمير المؤمنين عليه السّالم، و عباس بن عبد المطليب، و فضيل پسير عبياس، و     آن حضرت )ص( حفر ك

اسامة بن زيد وارد در گور آن حضرت شدند كه كار دفن او را بههده گيرند )و اين چند تين همگيى از اهيل    

وز بيياد تيو   مكه و از مهاجرين بودند( پس انصار مدينه از بيرون خانه فرياد زدند: اى على ما خداى را در امر

آوريم كه نگيارى حق ما از ميان برود، از ما نيز مردى را وارد قبر كن تا ما نييز در كيار دفين پيغمبير )ص(     

بهره و نصيبى برده باشيم! حضرت فرمود: اوس بن خولى بيايد، و او از كسانى بود كه در جن  بدر حاضير  

اوس بن خولى وارد خانه شد على عليه السّالم گشته و مردى دانشمند از طايفه بنى عوف از خزرآ بود، چون 

باو فرمود: در قبر فرود آى، پس در قبر رفب و أمير المؤمنين عليه السّالم رسول خدا )ص( را روى دسيتهاى  

اوس نهاد، و اوس جسد مبارك را در قبر نهاد، و چون در زمين قرار گرفب باو فرمود: بيرون آى، او بيرون 

خيدا )ص( بيكسيو زد و گونيه آن      م در قبر فرود شد پس جاميه كفين از روى رسيول   آمده و على عليه السّال

( و ايين  1حضرت را از طرف راسب رو بقبله بر زمين نهاد، سپس خشب چيده و خاك بر روى آن ريخيب. ) 

جريان جانگداز در روز دوشنبه بيسب و هشتم ماه صفر سال يازدهم همرت واق  شد و آن حضرت شصيب و  

عمر شريفش گيشته بود، و بيشتر مردم در كار دفن رسول خدا )ص( نبودند، و اين بخاطر گفتگو سه سال از 

و نزاعى بود كه ميان مهاجر و انصار در خالفب و جانشينى آن حضرت پيش آمده بود، و بهمين خياطر نمياز   

از بسييارى انيدوه   بر جنازه آن حضرت )ص( نيز از بيشتر آنان فوت شد، و در آن روز فاطميه عليهيا السّيالم    

)يهنى واى از بدى اين روز و چه بد روزى را من صبح كيردم( ابيو بكير ايين     « وا سوء صباحاه»فرياد ميزد: 

سخن را شنيده باو گفب: براستى كه روز تو بد روزى اسب؟! ميردم كيه در ايين مييان عليى علييه السّيالم را        

و فاميل پيغمبر )ص( را نيز فرو رفته در اندوه  سرگرم كار دفن پيغمبر )ص( ديدند و بنى هاشم يهنى بستگان

مصيبب ناگوار رحلب آن حضرت مشاهده كردند از اين فرصب استفاده كرده، و آن را مغتنم دانسته و براى 

بدسب آوردن خالفب و زمامدارى شتافتند، و براى ابو بكر انمام شد آنچيه شيد، و ايين از آن روى بيود كيه      

و دودستگى داشتند، و آزادشدگان )مكه، آنان كه رسول خيدا )ص( در جرييان   انصار در ميان خود اختالف 
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مؤلفية  »فتح مكه بآنها فرمود: شما امروز آزادشدگانيد، و ترسى از آميدن مين بخيود راه ندهييد( و همچنيين      

گان كه در همان جريان رسول خدا )ص( با دادن بيشتر از غنايم حنيين بآنيان    )يهنى دل بدسب آورده« قلوبهم

خواسب دلشان را بسود اسالم بدسب آورد( خوش نداشتند كار خالفب تا آنگاه كه بنى هاشم از كار كفين و  

خواستند كه اين منصب در جاى خود قرار گيرد از اين  دفن رسول خدا )ص( فارغ گردند بتيخير افتد، و نمى

د، و جريانيات و اسيبابى در   رو با أبى بكر كه در آنما حضور داشب بيهب كردنيد و او را بخالفيب برگزيدني   

بهم داده بود كه آنان در آن روز هر چه ميخواستند انمام ميدادند، و چون اين كتياب جياى شيرح      آنما دسب

( و در حديث آمده كه چون كار خالفب براى ابو بكر پايان گرفب و بيا  1آن نيسب بتفصيل آن نپرداختيم. )

الساّلم آمد و آن حضيرت بيا بيليى كيه در دسيب داشيب قبير         او بيهب كردند مردى بنزد أمير المؤمنين عليه

پيغمبر )ص( را هموار ميكرد پس باو عرض كرد: مردم با ابى بكر بيهب كردند، و انصار بواسطه اختالفات و 

دودستگى خوار و زبون شدند )و كسى در كار خالفب آنان را يارى نكرد( و آزادشدگان )مكه( نيز از ترس 

الفب بشما برسد ببيهب با آن مرد )يهنى ابو بكر( شتافتند؟! على عليه السّالم سر بيل را بير  آنكه مبادا نوبب خ

آييا  « اليم »بنام خداوند بخشياينده مهربيان،   »زمين نهاد و باالى آن را در دسب گرفب و اين آيات را خواند: 

انا آزمايش كرديم آنان كيه  ايم و آزمايش نشوند؟، و هم پندارند مردم كه رها شوند آنكه گويند ايمان آورده

پيش از ايشان بودند تا بداند خدا آنان را كه راسب گفتند و بداند آنان را كه دروغ گفتند، آييا گميان دارنيد    

آنان كه بديها ميكنند )و كارهاى زشب انمام دهند( كه بر ما پيشى گيرند؟ زشب و بد اسب آنچه اينان حكيم  

 (.4 -1هاى  )سوره عنكبوت آيه« ميكنند

و ابو سفيان در آن حال كه على عليه السّالم و عباس بن عبد المطلب سرگرم و نگران كار پيغمبر )ص( بودند 

 شود خواند(: اش ذيال بيان مى بدر خانه رسول خدا )ص( آمده و آواز داد )و اين سه شهر را كه ترجمه

ه تيم بن مرة )كه ابيو بكير از ايشيان    اى بنى هاشم )نگران باشيد( مردم در حق شما طم  نبندند بويژه قبيل -1

اند، از اين رو  ترين قبائل عرب بوده بود( و قبيله عدى )كه عمر از آنان بوده، و گويند اين دو تيره از ناتوان

 ابو سفيان آن دو را بنحو اختصاص بيان ميدارد(.

نيسب مگر ابيو الحسين   پس اين امر خالفب و زمام دارى نيسب مگر در ميان شما، و هيچ كس شايسته آن  -2

 على بن ابى طالب.

پس اى ابو الحسن دسب گيرنده خود را براى آن ببند، زيرا تو باين كيار كيه ديگيران امييد آن را دارنيد       -3

( سپس ببلندترين آواز خود فرياد زد: اى فرزندان هاشم، اى فرزندان عبد مناف آيا تين در  1تواناتر هستى. )

فرومايه و پسر مردى فرومايه اسب بر سر شما حكومب كنيد؟ آگياه باشييد     دهيد كه أبو بكر كه خود مردى
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بخدا سوگند اگر بخواهيد اين شهر را بر ايشان از سواره و پياده پر كنم )و به پيشيتيبانى از شيما و بيازگرفتن    

: اى ابيا  خالفب هر چه لشكر بخواهيد بياورم(؟ امير المؤمنين عليه السّيالم بيآواز بلنيد بياو پاسيخ داده فرميود      

سفيان باز گرد كه بخدا سوگند از اين سخنان كه گوئى خداى را منظور ندارى، و براى خدا اقدام بياين كيار   

اى(  اى، و همواره در باره اسالم و مسلمين مكر انديشى كرده )و هيچ گاه دلسوز اسالم و مسلمين نبوده نكرده

گرو كردار خويش اسيب، و صياحب اختييار     و ما اكنون سرگرم كار رسول خدا )ص( هستيم، و هر كس در

چيزى اسب كه بدسب آورده، أبو سفيان )كه از اينما نتيمه بدسب نياورد( بمسمد آمده ديد بنيى اميية گيرد    

اند، پس آنان را بگرفتن خالفب )از چن  أبو بكر( برانگيخب ولى آنان بگفتارش گوش  يك ديگر جم  شده

اى بود كه دامن گير همه شد و بالئى بود كه گريبيان   گفته شد( فتنه نكردند، و )رويهمرفته اين جريانات كه

هاى ناگوارى بود كه اتفاق افتاد، و شييطان بيدان وسييله بهيدف خيود رسييد، و        همه را گرفب، و پيش آمده

دشمنان از همديگر كمك گرفته، و مؤمنان در برابر آن خود سريها ياراى انكار و مخالفب نداشتند، و هميين  

و بپرهيزيد از فتنه )و آزمايشى( كه تنها بآنيان كيه سيتم كردنيد از شيما      »يويل گفتار خداى عز و جل: بود ت

 (.25)سوره انفال آيه « نرسد

 148   ( استنتاجى از فصل سابق53فصل )

( و آنچه در فصل گيشته از مناقب أمير المؤمنين عليه السّالم شماره كرديم پس از آنچه در داسيتان حمية   2) 

در فصل پيش از آن گيشب اينها بهترين دليل اسب بر اختصاص آن حضرت عليه السّالم در منقبيب و    اعالود

فضيلب بدانسان كه هيچ يك از مردمان با او در اين فضيلتها انباز نگشب، زيرا هر يك از آنها درى از فضيلب 

فضيائل نيدارد، و هميين    ميگشايد كه بخودى خود براى بزرگى آن بزرگيوار كيافى اسيب و نييازى بيديگر ب     

مخصوص بودن آن حضرت و خصوصيتش به پيغمبر اكرم )ص( در بيمارى او تا زمان رحلب دليل برترى او 

در دين و نزديكى او به پيغمبر )ص( اسب، و نشانه اينسب كه كردار پسنديده او موجب آراميش دل رسيول   

كار تدبر و انديشه خود جز او از همه مردمان خدا )ص( بوده و در كارهاى خود تنها باو اعتماد داشته، و در 

 دل بريده، و در مراتب دوستى ديگرى را باو برابر ندانسته اسب.

سپس جريان وصيب كردن بآن حضرت بآنچه فرمود، پس از آنكه بديگرى پيشنهاد آن را كرد و او زيير بيار   

رفتن، و انمام آن را بگردن گرفتن، و آن نرفته از پييرفتن آن سرباز زد، و زير بار گران حقوق پيغمبر )ص( 

پرداخب امانات را بيمه خويش نهادن، و مخصوص بودنش ببرادرى رسول خدا )ص( و يار وفادار بودنش در 

آنگاه كه در بستر مرگ فرمود: برادر مرا پيش من بخوانيد )و چنانچه دانستيم مقصيودش عليى علييه السّيالم     

ن كه او را از ديگران ممتاز فرمود، و بههده گرفتن كار غسل و كفين و  بود( و سپردن علوم دين را باو بدانسا
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دفن، و پيشى جستن در نماز بر آن حضرت از ديگران بخاطر مقامى كه نزد پيغمبير گراميى و خيداى تهيالى     

داشب، و راهنمائى امب مسلمان را در چگونگى و كيفيب خواندن نماز در آنگاه كه كار بر آنها مشيتبه شيده   

نميدانستند چگونه نماز بخوانند و چه كسى بر آنها در آن نماز اماميب كنيد، و راهنميائى كيردن آنيان      بود و 

بماى دفن پيغمبر )ص( در وقتى كه در ميانشان در اين باره اختالف پيدا شده بيود، و همگيى براهنميائى آن    

د كردارهياى پييش و رفتيار    حضرت گردن نهادند، اينها همه او را يگانه در فضيلب ساخب، و بآنچه انميام دا 

  هاى درخشان گيشته خود را تا هنگام وفات رسول خدا )ص( كامل ساخب، و بدان سبب فضائل او چون دانه

( و چيزى كه شائبه از زشتى و عيب داشته باشد در ايين مييان فاصيله نشيد، و     1مرواريد غلطان بهم پيوسب، )

د، و گرد آمدن اين همه فضائل براى هر شخصى او را هيچ گاه كوتاهى و قصورى در آن فضيلتها مشاهده نش

بسر حد مهمزه و خارق عادت ميرساند، و براى كسى جز پيمبر مرسل يا فرشته مقيرب ييا هير كيس كيه در      

فضيلب در درجه آنان باشد يافب نشود، زيرا كه در غير از اين سه گروه كه گفتيم عادت بر خالف اين اسب 

و اللَّيه نسيئل التوفييق و بيه     »كماالت و باين پايه از فضائل و درجات برسد،  و ممكن نيسب كسى باين حد از

 «.نهتصم من الضالل

  ( در باره داوریهاى شگفت انگیز آن حضرت54فصل ) 

( و اما اخبارى كه در باره قضايا و داوريهاى آن حضرت عليه السالم در دين رسيده، و احكامى كيه هميه   2) 

ن هستند و از آن بزرگوار نقل شده پيس از آنچيه از فضيائل او گفتيه شيد از جمليه       مؤمنان نيازمند بدانستن آ

چيزهائى كه پيشى او را در دانش اثبات كند و برترى او را بر ديگر مردمان بمهرفب و فهم بثبوت رسياند، و  

سخب نيز رواياتى كه در باره پناهنده شدن دانشمندان از اصحاب پيغمبر )ص( بآن حضرت در پيش آمدهاى 

و دشوار علمى و سر فرود آوردن آنان در داوريهاى او در آن پيش آمدها، آنها بيش از آن اسيب كيه بشيمار    

درآيد، و باالتر از آنسب كه دسب كسى بدان رسد، و ما ان شاء اللَّه تهالى در اين كتاب مقدارى از آن را كه 

 داللب بر درستى بقيه ميكند بيان خواهيم داشب.

ریهاى آن حضرت در زمان حیات پیغمبر اكرم ص و حكم رسول خدا بـه صـحت   ( داو55فصل ) 

  آنها دلیل بر خالفت بال فصل او از رسول خدا است به دلیل آیاتى چند از قرآن كریم

( از آن جمله چيزى اسب كه راويان شيهه و سنى در داوريهاى آن حضرت در زمان زنيدگى رسيول خيدا    1) 

ر )ص( در آن داوريها حكم بصحب آنها فرمود و آنهيا را تصيويب نميوده، و    اند، و پيغمب )ص( حديث كرده

در باره آن حضرت بنيكى دعا كرده و او را بدان ستوده، و فضيلب و برترى او را بر ديگران آشكار فرمود، 

و  هيا را دلييل و نشيانه بير سيزاوار بيودن او بمانشيينى        و رسول خدا صلّى اللَّيه علييه و آليه و سيلّم آن داورى    
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زمامدارى پس از خود گرفب و اينكه او بايد در منصب امامب بر ديگران پيشى بگيرد، چنانچه تنزيل قيرآن  

نيز اين مهنا را در بردارد، و تيويل و تفسير آن نيز باثبات آنچه گفته شد گواهى دهد )يهنى قرآن نيز گواهى 

ديگران اسب شايسته پيشوائى و زمامدارى  دهد كه هر كس راهنما و راه بر بيحكام خدا اسب و دانشمندتر از

آيا آنكه راهنمائى و هدايب كند بسوى حق سزاوارتر اسب كيه  »اسب( در آنما كه خداى عز و جل فرمايد: 

)سيوره ييونس   « پيروى شود يا آنكه خود راه نبرد تا رهبريش كنند، پس چه شود شما را چگونه حكم كنييد 

 (.35آيه 

دانند جز اين نيسب كيه   آيا يكسانند آنان كه ميدانند و آنان كه نمى»فرمايد:  و گفتار ديگر خداى سبحان كه

( و فرمايش خداى عيز و جيل در داسيتان حضيرت آدم علييه      9)سوره زمر آيه « شوند خردمندان يادآور مى

آيا قرار دهى در زمين آن را كه فساد جويد و خونريزى كند در حالى كه »السّالم كه فرشتگان عرضكردند: 

ما ستايش و سپاس تو گوئيم و تو را تقديس كنيم گفب من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيد، و آموخب بيآدم  

نامها را همگى، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه كرد و گفيب خبير دهييد ميرا از نامهياى اينيان اگير هسيتيد         

وئى دانشيمند حكييم، گفيب اى    راستگويان، گفتند منزهى تو نيسب ما را دانشى جز آنچه تو آموختى همانا ت

غييب    آدم آگهيشان ده بنامهاى آنان و چون آگهيشان داد بدان نامها گفب آيا به شيما نگفيتم كيه مين مييدانم     

( 1( )33تا  -30هاى  )سوره بقره آيه« آسمانها و زمين را و ميدانم آنچه را فاش كنيد و آنچه را پنهان سازيد

كه آدم ابو البشر سزاوارتر بمانشينى از ايشان اسب زيرا كه او داناتر پس خداى تهالى فرشتگان را آگاه كرد 

 ها، و برتر از ايشان اسب در آگاه بودن از خبرها. از آنان اسب بنام

و گفب بديشان پيمبرشيان همانيا خيدا برانگيخيب بيراى شيما       »و نيز در داستان طالوت خداى سبحان فرمايد: 

ا بر ما فرمانروائى باشد و ما سزاوارتريم از او بپادشاهى و باو گشايش طالوت را پادشاهى، گفتند چگونه او ر

در مال داده نشده، فرمود همانا خدا برگزيد او را بير شيما و بيفيزودش گشايشيى در دانيش و پيكير، و خيدا        

 (.247)سوره بقره آيه « پادشاهى خود را بدهد بهر كه خواهد و خدا اسب گشايشمند دانا

داستان جهب پيشوائى طالوت را بر ايشان فزونى او در دانيش و پيكير قيرار داده و او را    پس خداوند در اين 

بدين سبب بر همه آنان برگزيده. و اين آيات كه ذكر شد برابر با دليلهائى اسب كه عقلهاى خردمندان بيدان  

بير او نيسيب، و   حكم كند كه هر كه داناتر شد سزاوارتر بپيشوائى و امامب اسب از آن كس كه در دانش برا

در نتيمه اين آيات داللب كند كه واجب اسب أمير المؤمنين عليه السّالم بر همه مسلمانان در منصب جانشينى 

پيغمبر )ص( پيشى جويد و پيشواى امب باشد، زيرا كه او در دانش و حكمب جلوتر از آنيان بيود و در ايين    

 باره كسى بپايه او نرسيد.
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در یمن در باره دو مردى كه با كنیزكى نزدیكى كرده بودنـد و  ( قضاوت آن حضرت 56]فصل ) 

 سایر قضاوتهائى كه در یمن فرمود[

( و از جمله رواياتى كه در داوريهاى آن حضرت در زمان زندگى پيغمبر )ص( رسيده اين اسب كه چون 2) 

  ر را بسيوى يمين  رسول خدا )ص( داورى كردن در ميان مردم يمن را بههده او گيارد و خواسب آن بزرگيوا 

فرستد تا احكام دين را بآنان بياموزد و حالل را از حرام براى ايشان جدا كند، و در ميان آنان باحكيام قيرآن   

حكم فرمايد أمير المؤمنين عليه السّالم عرضكرد: اى رسول خدا )ص( ميرا بيداورى و قضياوت گمياردى در     

م؟ حضرت رسول )ص( بدو فرمود: نزديك من بييا،  صورتى كه من جوانى هستم كه داناى بهمه داوريها نيست

على عليه السّالم نزديك رفب، حضرت دسب خود بسينه او گيارد و گفب: بار خيدايا دل عليى را راهنميائى    

نما، و زبانش را پا بر جا فرما، امير المؤمنين عليه السّالم گويد: پس از اين داستان )و اين دعائى كيه در بياره   

داورى ميان دو نفر شك نكردم و دو دل نشدم، چون آن حضرت در يمن منيزل كيرد، و   من فرمود( در هيچ 

براى انمام ميموريتى كه رسول خدا )ص( او را فرستاد كه همان داورى و حكومب ميان مسلمانان بود آماده 

گشب دو مرد براى داورى نزد آن حضرت عليه السّيالم آمدنيد، و آن دو ميرد هير دو كنيزكيى را بشيركب       

ريده بودند و هر كدام نيمى از آن كنيزك را بطور مساوى مالك بودند و در اثر نادانى هير دوى آنيان در   خ

طهر واحد )فاصله بين دو حيض( با آن كنيزك نزديكى كرده بودند، بگمان آنكه اين كار جايز اسب، و اين 

بسييار انيدك بيود، پيس آن      بدان واسطه بود كه تازه مسلمان شده بودنيد و آشينائى آنيان بدسيتورات اسيالم     

كنيزك حامله شد و پسرى زائيد، آن دو مرد براى اينكه بدانند آيا پسر از آن كدام يك از آن دو اسب بنزد 

آن حضرت عليه السّالم رفتند، حضرت بنام آن دو مرد روى آن پسر بچه قرعه زد و قرعه بنيام يكيى بييرون    

ه اگر آن پسر بچه غالم و برده اسب نصيف قيميب را بشيريك    آمده آن پسر را باو داد، و او را ناچار كرد ك

ايد )و با اينكيه   خود بپردازد، و فرمود: اگر ميدانستم كه شما دو نفر دانسته )و با علم بحكم خدا( اقدام كرده

ايد( شما را بمرم اين جنايب عقوبب بيشترى ميكيردم! ايين جرييان     ميدانستيد اين عمل حرام اسب انمام داده

يغمبر )ص( كه رسيد داورى على عليه السّالم را در اين باره امضاء فرموده و همان حكم را در اسالم بگوش پ

مقرر داشب، و فرمود: سپاس خداوندى را كه در ميان ما خاندان كسيى را قيرار داده كيه بيروش داود علييه      

كيه در حكيم وحيى الهيى اسيب و      داود عليه السّالم از راه الهيام    السّالم حكم و داورى كند، يهنى همچنان كه

( 1كند. ) چنان اسب كه از جانب خدا بطور صريح دستورى فرود آيد على عليه السّالم نيز آنچنان داورى مى

و از جمله داوريهائى كه در همان زمان كه آن حضرت علييه السّيالم در يمين بيود پييش او آوردنيد داسيتان        

، و شيرى در آن گودال افتياد، ميردم بيراى تماشياى آن     گودالى اسب كه براى شكار كردن شير كنده بودند
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شير بكنار گودال آمدند، پس مردى بلب گودال آمده )كه شير را ببيند( پايش لغزييد )و بيراى اينكيه در در    

گودال نيفتد( بمرد ديگرى چسبيد، آن مرد دومى بمرد ديگرى آويزان شد، مرد سومى نيز بديگرى چسبيد، 

نفر در گودال افتادند و شير بهر چهار تن حمليه كيرده آنيان را پياره كيرد و همگيى       و بدين ترتيب هر چهار 

هالك شدند، على عليه السّالم حكم فرمود: كه مرد نخستين طهمه شير اسب و يك سوم دييه )و پيول خيون(    

ييز دو  اش بگيرند و بورثه مرد دوم بدهنيد( و ميرد دوم ن   مرد دوم بگردن او اسب )كه بايد از مال او از ورثه

سوم پول خون مرد سوم را بايد بپردازد، و مرد سوم همه پول خون مرد چهارم را بايد بپيردازد، ايين داورى   

بگوش پيغمبر )ص( رسيده فرمود: هر آينه أبو الحسن )عليه السّالم( در باره آنان بداورى خداى عز و جل در 

( سيپس داورى  2ى حكيم كيرده اسيب(. )   باالى عرش داورى كرده )و بدون كم و زياد بر طبق حكم خداوند

ديگرى بنزد على عليه السّالم )در يمن( آوردند، و جريان از اين قرار بود كه زنيى از روى شيوخى و تفيريح    

زن ديگرى را بگردن خود سوار كيرد، زن ديگيرى جيز آن دو زن از راه رسييد و آن زن زييرين را نشيگون       

وسب و گوشب او را فشار داد كه در فارسى آن را وشيگون و  گرفب )يهنى با انگشتان خود جايى از بدن و پ

نشگون و نشگنج نيز ميگويند( در نتيمه آن زن از جا پريد و آن زن كه بر گردنش سوار بيود بيزمين خيورده    

گردنش شكسب و بهالكب رسيد، پس آن حضيرت داورى كيرد كيه يكسيوم پيول خيون آن زن را باييد زن        

و يكسوم آن را آن زن اولين كيه او را بير گيردن خيود سيوار كيرده بيود        سومى كه نشگون گرفته بپردازد، 

بگردن آن ديگيرى    بپردازد، و يكسوم پول خون او را هم بهدر داد، بخاطر اينكه آن زن گردن شكسته بيهوده

سوار شده )از اين رو يكسوم پول خون بگردن خود او اسب(. اين جريان بگوش رسول خدا )ص( رسييد آن  

( و از داوريهاى آن حضرت عليه السّالم اين بيود كيه   1مضاء فرموده و گواهى بدرستى آن داد. )داورى را ا

ديوارى بر سر گروهى خراب شد و همه آنان را كشب، و در ميان اين گروه زنيى كنييز )زر خرييد( و زنيى     

زر خرييد نييز   آزاد بود، و آن زن آزاد فرزندى از شوهرش كه مانند او آزاد بيود داشيب، و آن زن كنييز و    

فرزندى داشب كه از مردى كه مانند خود زر خريد و بنده بود، و )پس از اين جريان كه پييش آميد( آن دو   

كودك بهمديگر اشتباه شدند، و كودك آزاد از كودك بنده شناخته نميشيد، پيس مييان آن دو قرعيه زد، و     

ى بنيامش در آميد حكيم ببنيدگيش     آنكه قرعه آزادى بنامش درآمد حكم بآزاديش كرد، و آنكه قرعيه بنيدگ  

فرمود، سپس او را آزاد كرده و آن كودك آزاد را ميوالى بير او قيرار داد و در بياره ارث بردنشيان حكيم       

برند اين دو اين گونه ارث برنيد، پيس    فرمود كه مانند بنده آزاد شده كه از موالى آزادكننده خود ارث مى

هياى پيشيين او را كيه بييان داشيتيم       رموده چنانچيه داورى رسول خدا )ص( اين داورى را امضاء و تصويب ف

 امضاء و تصويب فرمود.
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 ( داستان كشتن گاوى االغى را و قضاوت آن حضرت57فصل ) 

( و در حديث آمده كه دو مرد داورى بنزد رسول خدا )ص( بردند كيه گياوى خيرى را كشيته اسيب، و      2) 

اسب )آيا چيزى بر صاحب گاو هسب و بايد قيمب خر يكى از آن دو مرد گفب: گاو اين مرد خر مرا كشته 

را بپردازد يا نه؟( رسول خدا )ص( فرمود: بنزد أبى بكر رويد و حكمش را از او بپرسييد، پيس آن دو بنيزد    

مين   اييد و بنيزد   أبى بكر آمده جريان را خود را باو گفتند، ابو بكر گفيب: چگونيه پيغمبير )ص( را گييارده    

ستور داده پيش تو بيائيم، گفب: حيوانى حيوان ديگرى را كشته و چيزى بر صياحب  آمديد؟ گفتند: او بما د

آن نيسب، پس بنزد رسول خدا )ص( باز گشته و داورى ابو بكير را بهيرض آن حضيرت رسياندند، حضيرت      

 بآنان فرمود: بنزد عمر بن خطاب برويد و داستان خود را باو بگوئيد و از او داورى اين پيش آمد را بپرسيد،

پس بنزد عمر رفته و داستان خود را گفتند، عمير گفيب: چگونيه رسيول خيدا )ص( را گييارده و بنيزد مين         

آمديد؟ گفتند: همانا خود آن حضرت اين گونه بما دستور فرمود. عمر گفب چرا بشما دستور نداد كه بنيزد  

ر ايين بياره بشيما چيه گفيب؟      ابى بكر برويد؟ گفتند: اين دستور را نيز بما داد و بنزد او رفتييم، گفيب: او د  

گفتند: بما چنين و چنان گفب، عمر گفب: من نيز بمز آنچه أبو بكر نظر داده اسب نظيرى نيدارم، پيس بنيزد     

پيغمبر )ص( بازگشته جريان را بهرض رساندند پيغمبر )ص( فرمود: بنزد على بن ابى طالب برويد تا ميان شما 

ه الساّلم رفتيه و داسيتان خيويش را بياز گفتنيد، عليى علييه        داورى كند، پس آن دو مرد بنزد آن حضرت علي

الساّلم فرمود: اگر گاو باصطبل و جايگاه االغ رفتيه )و آن را كشيته اسيب( صياحب گياو باييد بهياى االغ را        

بصاحب آن بپردازد، و اگر االغ بمايگاه گاو رفته و گاو در آنما آن را كشته اسيب بير صياحب گياو چييزى      

مبر )ص( بازگشته و داورى آن حضرت را بهرض رسيانيدند، رسيول خيدا )ص( فرميود:     نيسب، پس بنزد پيغ

 براستى على بن ابى طالب ميان شما بداورى و حكم خداوند داورى كرد، سپس فرمود:

سپاس خداى را كه در ميان ما خاندان قرار داد كسى را كه بروش داود عليه السّالم داورى ميكند. و برخى از 

د: اين داورى در يمن بوده، و برخى چنانچه ما گفتيم گويند: )در مدينه بوده اسب( و مانند ايين  ان سنيان گفته

داوريها )كه در زمان زندگى رسول خدا )ص( فرمود( بسيار اسب و مقصود بيان شمه از آنها بطيور اختصيار   

 شود(. بود )از اين رو بهمين اندازه اكتفا مى

 ن خالفت ابى بكر( داوریهاى آن حضرت در زما58فصل )

 ( در بيان مختصرى از داوريهاى آن حضرت عليه السّالم در زمان خالفب ابو بكر.1) 

اند كه مردى شراب خورده او را بنزد ابى بكر بردند  از آن جمله اسب آنچه راويان شيهه و سنى روايب كرده

راب خيوردم كيه دانياى    و چون خواسب حد شراب خوار را بر او جارى كند آن مرد گفب: من در حالى شي 
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ام كه آن را حيالل ميداننيد و    بحرام بودن آن نبودم، زيرا من در ميان مردمى زيسب كرده و نشو و نما داشته

تاكنون حرام بودن آن را نميدانستم، ابو بكر ندانسب چه بكند و بمشكلى دچار شد، برخى از حاضرين در آن 

اين كار را از امير الميؤمنين علييه السّيالم جوييا شيود، پيس       انممن باو فهماندند و وادارش كردند كه داورى 

كسى را بنزد آن حضرت عليه السّالم فرستاده كه از او بپرسد، امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: دسيتور بيده   

دو تن از مردان مسلمان كه مورد وثوق و اطمينان هستند او را برداشته به انممنهاى مهياجر و انصيار گيردش    

و در هر كما آنان را سوگند دهند و بپرسند آيا در ايشان كسى هسب كه آيه تحريم شيراب را بير ايين    دهند 

مرد خوانده باشد يا از زبان رسول خدا )ص( حرام بودن آن را باو گفته باشند يا نه؟ پس اگر دو مرد از آنان 

ايم يا از زبان پيغمبر )ص( بياو   نده)يهنى مهاجر و انصار( گواهى دادند )كه ما آيه تحريم شراب را بر او خوا

ايم( حد شرابخوار را بر او جارى ساز، و اگر كسى گواهى بر آن نداد او را توبه بده )كه ديگير شيراب    گفته

نخورد( و رهايش كن، ابو بكر اين كار را انمام داد و هيچ يك از مهاجر و انصار گواهى نداد كه آيه تحريم 

يا از گفتار پيغمبر )ص( در اين باره او را آگاه كرده باشند، پس ابيو بكير او را   شراب را بر او خوانده باشند 

انيد   توبه داده رها ساخب و در اين داورى بحكم على عليه السّالم گردن نهاده و تسليم شد. و نيز روايب كرده

)كيه فاكهية    -(31س آييه  عيب   )سيوره « وَ فاكِهَةً وَ أَبًّيا »كه از أبى بكر پرسيدند از مهناى گفتار خداى تهالى 

( أبيو  1در اين آيه بچه مهنا اسيب؟( ) « أب»را نميدانستند )و پرسيدند « أب»بمهناى ميوه اسب( ولى مهناى 

بكر گفب: كدام آسمان بر من سايه گستراند، يا كدام زمين مرا بر خود گييرد، ييا چيه بكينم اگير در كتياب       

را مييدانم كيه   « فاكهية »من ندانسته چييزى نگيويم( اميا     خداى تهالى چيزى را بگويم كه آن را ندانم، )يهنى

پس خدا بآن داناتر اسب، اين سخنان بگوش اميير الميؤمنين علييه السّيالم رسييد فرميود:       « أب»چيسب و اما 

و »گياه و علوفه و چراگاه اسب، و اين گفتار خيداى تهيالى كيه فرميوده:     « أب»سبحان اللَّه! آيا ندانسته كه 

ى بيان شمار كردن نهمتهاى او بر بندگان اسب، كه بوسيله آنها بآنان غيا دهد و آنها را بيراى  برا« فاكهة و أبا

ايشان و براى چهار پايانشان آفريده، چيزهائى كه موجب زندگى و حيات نفوس ايشان اسب و بيدنهاى آنيان   

 بدان وسيله زنده بماند.

له در ضمن فرمايشات امير المؤمنين عليه السّالم چيسب )تفسير كال« كالله»و از ابى بكر پرسش شد از اينكه 

بيايد( ابو بكر گفب: من در مهناى آن برأى و فهم خود پاسخ ميدهم پس اگر درسب گفتم از خدا اسب )يهنى 

خدا بدهان من گيارده( و اگر نادرسب گفيتم از خيودم و از شييطان اسيب )و سيپس مطيابق آنچيه سينيان در         

بتفصيل ذكر  104ص  7اسخى داد، كه عالمه امينى دام عمره در كتاب الغدير آ اند پ كتابهاى خود نقل كرده

فرموده اسب( اين جريان بگوش امير المؤمنين عليه السّالم رسيد، فرمود: نيازى بيرأى دادن از خيود در ايين    
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نها اسب، برادران و خواهران پدر و مادرى و يا پدرى تنها و مادرى ت« كالله»مورد نداشب، مگر ندانسته كه 

)اى پيغمبر( از تو فتوا خواهند بگو خدا فتوى دهد شما را در كالله كه اگر مردى » خداى عز و جل فرمايد: 

بميرد و فرزندى براى او نباشد، و او را خواهرى باشد، پس براى آن خواهر اسيب )از مييراث( نصيف آنچيه     

 ( و نيز فرموده اسب:176)سوره نساء آيه « بماى گيارده اسب

هير    و اگر مردى باشد كه ارث برده شود بكالله يا زنى باشد كه او را برادر و يا خواهرى باشد، پس بيراى » 

( و در 1(. )12)سيوره نسياء آييه    « كدام اسب شش يك و اگر بيشتر از اين باشد پس آنان شريكند در ثليث 

تو جانشيين پيغمبير ايين اميب     حديث آمده كه برخى از پيشوايان روحانى يهود بنزد ابو بكر آمده باو گفب: 

ايم كه )نوشته اسب( جانشينان پيمبران دانشمندترين مردمان از  هستى؟ گفب: آرى، گفب: ما در تو راه ديده

امتهاى آنان هستند، پس مرا آگاه كن كه خداى تهالى كما اسب، آيا در آسمان اسب يا در زميين؟ أبيو بكير    

: پس بنا بر اين زمين از وجود خداوند خالى اسيب، و بنيا   گفب: او در آسمان و در عرش اسب، يهودى گفب

بگفته تو در جايى هسب و در جايى نيسب؟ أبو بكر گفب: اين سخن كافران و زنديقها اسب از پيش من دور 

شو و گر نه تو را ميكشم! مرد يهودى با شگفب )از اين سخن أبو بكر( دور شد و دين اسيالم را ببياد مسيخره    

اى  مير المؤمنين عليه السّالم از پيش روى او در آمده فرمود: اى يهودى دانستم آنچه پرسيدهگرفته بود، پس ا

اى، ما ميگوئيم خداى عز و جل آفريننده جا و مكان اسب، پس جايى براى او نيسب و  و آنچه در پاسخ شنيده

كه تماس و نزديكيى بيا مكيان    باالتر از اين اسب كه جايى او را در بر گيرد، و او در همه جا اسب نه باينسان 

داشته باشد، بلكه علم و دانشش فرو گرفته هر آنچه در مكان اسب، و هيچ چيزى نيسب كه از تدبير او بيرون 

باشد، و من اكنون تو را آگاه كنم بآنچه در كتابى از كتابهاى خود شما اسب كه بصحب آنچه گفيتم گيواهى   

آورى؟ يهودى گفب: آرى، فرمود:  سب اسب( بدان ايمان مىدهد، پس اگر آن را شناختى )و دانستى كه در

آيا در برخى از كتابهاى شما نيسب كه روزى موسى بن عمران نشسته بود ناگاه فرشته از سمب مشرق نيزد او  

آمد، موسى بدو فرمود: از كما آمدى؟ گفب: از نزد خداى عز و جل، سپس فرشته ديگرى از سمب مغيرب  

( سپس فرشته ديگرى بنزدش آميد  1از نزد خداى عز و جل، ) كما آمدى؟ گفب: آمد موسى بدو فرمود: از

ام، موسى عليه السالم فرمود: منزه اسب آن خدائى كيه   و گفب: از آسمان هفتم از نزد خداى عز و جل آمده

جايى از او خالى نيسب، و بهيچ جا نزديكتر از جاى ديگر نيسب! يهودى گفب: گواهى دهيم كيه ايين گفتيار     

اسب، و گواهى دهم كه تو سزاوارترى بمانشينى پيغمبر از آن كس كه بر آن چيره شده و بيزور گرفتيه    حق

 شود(. و مانند اين روايات بسيار اسب )كه براى نمونه بهمين چند داستان اكتفا مى اسب.

 ( داوریهاى آن حضرت در زمان خالفت عمر59فصل ) 
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 يه السّالم در زمان خالفب عمر بن خطاب رسيده اسب:( در بيان آنچه از داوريهاى آن حضرت عل2) 

اند كه قدامة بن مظهون )شوهر خواهر عمر بين خطياب(    از آن جمله اسب داستانى كه سنى و شيهه نقل كرده

شراب خورد، پس عمر خواسب باو حد جارى كند قدامة گفب: جارى كردن حد بير مين جيايز نيسيب زييرا      

ايمان آوردند و كردار شايسته كردند بياكى نيسيب در آنچيه بخورنيد اگير       بر آنان كه»خداى تهالى فرمايد: 

( پس عمير حيد را بير او جيارى     93)سوره مائده آيه « پرهيزكارى كنند و ايمان آرند و كردار شايسته كنند

نكرده رهايش ساخب، اين جريان بگوش امير المؤمنين عليه السّالم رسيد بنزد عمر رفته باو فرمود: چيرا حيد   

اب خوار بر قدامة جارى نكردى )و او را حد نزدى(؟ گفب: او آيه از قرآن براى من خواند، و آن آيه را شر

قرائب كرد، امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: قدامة و هر كس روش او را در انمام محرمات الهى دنبال كند 

كنند حرام خيدا را حيالل نشيمارند،      ستهأهل اين آيه نيسب، زيرا هر آينه كسانى كه ايمان آرند و كردار شاي

اش ده اگر توبه كرد حد شراب خوار بر او جارى ساز، و اگر توبه نكرد او را  پس قدامة را باز گردان و توبه

بكش زيرا كه از دين و ملب اسالم بيرون رفته، عمر بخود آمد )كه اشتباه كرده( و قدامة نيز از ايين جرييان   

دانسيب چگونيه حيد بير او      ب از اين كار باز دارد، پس عمر او را نكشب ولى نمىآگاه شده توبه كرد كه دس

جارى سازد پس بامير المؤمنين عليه السّالم عرضكرد: شما بفرمائيد چگونه حدى بياو بيزنيم؟ فرميود: هشيتاد     

 تازيانه بر او بزن، زيرا همانا شرابخوار چون شراب بخورد مسب شيود و چيون مسيب شيود هيييان و بيهيوده      

گوئى كند، و چون هييان گويد دشنام دهد، پس عمر هشتاد تازيانيه بير او زد و بگفتيار آن حضيرت رفتيار      

( و روايب شده كه در زمان خالفب عمر مردى با زن ديوانه زنا كرد، و بيّنة )گواهان( بير زنياى آن   1كرد. )

بردنيد   م در حالى كه آن زن را مىزن گواهى دادند، عمر دستور داد آن زن را حد بزنند، پس على عليه السّال

حد بزنند بآن زن برخورده پرسيد: زن ديوانه كه از فالن طايفيه بيود چيه كيرده بيود كيه او را ميكشييدند و        

 بردند؟ مى

انيد و عمير دسيتور     باو عرض شد: كه مردى با او زنا كرده و گريخته، و گواهان بر زناى آن زن گواهى داده

، فرمود: آن زن را بنزد عمر باز گردانيد و باو بگوئيد: مگر ندانسته كه ايين زن  داده اسب كه او را حد بزنند

ديوانه از فالن طايفه اسب، و پيغمبر )ص( فرموده اسب: قلم تكليف از ديوانه برداشته شده اسب تا آنگاه كه 

ن را بنزد عمر بسالمب بازگردد، اين زن عقل خود را از دسب داده )و از كردار او مؤاخيه نشود(؟ پس آن ز

 باز گرداندند و آنچه امير المؤمنين عليه السّالم فرموده بود باو گفتند، عمر گفب:

خدا در كار على گشايش دهد براستى نزديك بود با حد زدن بر اين زن هالك گردم، پس دستور داد حيدش  

وردند، عمر دستور داد آن زن ( و روايب شده كه زنى باردار و حامله را كه زنا داده بود بنزد عمر آ2نزنند. )
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سنگسار كنند، امير المؤمنين عليه الساّلم فرمود: گيرم كيه تيو بير ايين زن تسيلط دارى )كيه بواسيطه زنيا          را

سنگسارش كنى( پس چه تسلطى بر آن كودكى كه در شكم او اسيب دارى؟ در صيورتى كيه خيداى تهيالى      

( پس عمر گفب: زنده نباشم براى هيچ امر 18فاطر آيه )سوره « و بر ندارد گنه بارى بار ديگرى را»  فرمايد:

 دشوارى كه ابو الحسن )على عليه السّالم( در آن نباشد.

سپس گفب: پس با او چه بكنم؟ فرمود: او را نگهدار تا بزايد، و چون زائيد و براى سرپرستى فرزندش كسى 

ره آن زن بر طيرف شيد، و در جيارى سياختن     را پيدا كرد آنگاه او را حد بزن، با اين دستور اندوه عمر در با

( و روايب شده كه عمير زنيى را كيه ميردان     1حكم بر آن زن بفرمان امير المؤمنين عليه السّالم گردن نهاد. )

پيش او ميرفتند و گفتگو ميكردند احضار كرد، فرستادگان عمر كه براى ابالغ دستور احضار پيش او آمدند، 

ستادگان عمر بيرون رفب و )چون آن زن باردار بود در اثر اين ترس و هراس آن زن ترسيد و هراسناك با فر

در بين راه( بچه انداخب و ساقط كرده و آن بچه بزمين افتاده آوازى داد و سپس مرد، اين خبر بگوش عمير  

رسيده ياران پيغمبر )ص( را گرد آورد و از حكم اين جريان و پول خون آن بچه پرسيد، همگى بييك زبيان   

اى، و بنا بر اين چيزى  فتند: تو اراده ادب كردن اين زن را داشته و جز خير و نيكى مقصود ديگرى نداشتهگ

بر تو نيسب، امير المؤمنين عليه السّالم كه در انممن بود در اين باره هيچ سيخن نميفرميود و خياموش نشسيته     

ئى(؟ فرمود: آنچه گفتند شنيدى، گفيب:  بود، عمر گفب: اى ابا الحسن شما در اين باره چه دارى )و چه فرما

 نزد شما چيسب و شما چه ميفرمائى؟

 فرمود: اينان گفتند آنچه شنيدى، گفب: سوگندت ميدهم كه آنچه شما دانى در اين باره بفرمائى؟

فرمود: اگر اين گروه )اين حكمى كه كردند( براى نزديك شدن و تقرب بتو بود كه بتو خيانب كردنيد، و  

خود گفتند در حكم خدا كوتاهى كردند، و حكم اين مسيله اين اسب كه ديه و پيول خيون ايين     اگر از پيش

اسب!   طفل كه از روى خطاء كشته شده بر تو اسب، زيرا كشته شدن اين طفل از روى خطاء بواسطه تو بوده

ينما برنخييزى تيا   عمر گفب: بخدا سوگند از ميان همه اينان تنها تو براى من خير خواهى كردى، و بخدا از ا

ديه و پول خون را از بنى عدى )مقصيود خيود عمير اسيب كيه از قبيليه عيدى بيوده( بگييرى )و بصياحبش           

( و روايب شده كه در زمان خالفيب عمير   1بپردازى( پس امير المؤمنين عليه السّالم همين كار را انمام داد. )

ه آن كودك از آن اوسب و شاهد و گواهى دو زن بر سر كودكى نزاع كردند و هر دوى آنان ادعا داشتند ك

هم براى ادعاى خود نداشتند و كس ديگر جز آن دو زن ادعاى فرزندى آن بچه را نداشب، عمر ندانسب چيه  

بكند و ناچار بيمير المؤمنين عليه السّالم پناهنده شد، پس على عليه السّالم آن دو زن را خواسب و آنان را پند 

داوند ترساند ولى سودى نبخشيد و هر دو بر سخن خود ايستاده دسب بردار نبودند و اندرز داد و از عياب خ
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اى براى مين بياورييد، زنيان گفتنيد: أره      آن حضرت عليه السّالم كه پافشارى آنان را در نزاع ديد فرمود: أره

بدهم، يكى از  براى چه ميخواهى؟ فرمود: ميخواهم اين بچه را دو نيم كرده بهر كدام يك از شما نيمى از او

آن دو زن خاموش نشسب ولى ديگرى گفب: ترا بخدا ... اى ابا الحسن اگر ناچار بايد اين كار را بكنى من از 

 سهم خويش گيشتم و بآن زن بخشيدم )كه بچه را دو نيم نكنى(!.

ر پسر او بود )مانند اين فرزند پسر تو اسب نه پسر آن زن، و اگ« اللَّه اكبر»امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: 

ترسيد، پس آن زن ديگر اعتراف كرد كه حق بيا آن زن اسيب و    تو( بحال اين كودك دلسوزى ميكرد و مى

كودك از آن او اسب، پس اندوه عمر از اين جريان برطرف گرديد و در باره امير المؤمنين عليه السّالم كيه  

( و از حسن رواييب شيده كيه    1)  دعاى خير كرد. با اين داورى )شگفب انگيز( گشايشى بكار عمر داده بود

گفب: زنى نزد عمر آوردند كه شش ماهه بچه زائيده بود، عمر خواسب او را سنگسار كند امير المؤمنين عليه 

السّالم باو فرمود: اگر اين زن بوسيله كتاب خدا )قرآن( با تو برهانموئى كند بر تو پيروز شود )يهنى ممكن 

اشد و اين زن زنا نكرده باشد زيرا از روى قرآن ميتوان اثبات كرد كه ممكن اسيب بچيه   اسب بچه شوهر او ب

اش(  در شش ماهگى بدنيا بيايد( خداى تهالى )در بياره هميه دوران بياردارى زن تيا زميان از شييرگرفتن بچيه       

وران شيير  ( و )در بياره هميه د  15)سوره احقاف آيه « و بارداريش و از شير گرفتنش سى ماه اسب»فرمايد: 

و مادران شير دهند فرزندان خويش را دو سال كامل براى كسى كه بخواهد تمام كنيد شيير   »دادن( فرمايد: 

( پس آنگاه كه زن دو سيال تميام كيودكش را شيير داد، )از آن سيو( دوران      233)سوره بقره آيه « دادن را

اه خواهد بود )يهنى دو سال كه بيسب باردارى و از شير گرفتن سى ماه باشد )در نتيمه( زمان باردارى شش م

و چهار ماه اسب از سى ماه كه كم شد باقيمانده شش ماه اسب كه دوران باردارى زن اسب( عمر كه اين بيان 

را شنيد آن زن را رها كرده و اين حكم را در اسالم مقرر ساخب و اصحاب پيغمبر )ص( و آنيان كيه پيس از    

( و رواييب شيده كيه گواهيان در بياره زنيى       2باين حكم رفتيار كردنيد. )  ايشان آمدند، و همچنين تا زمان ما 

اند مردى كه شوهر او نبوده با او نزديك شده و  گواهى دادند كه او را در برخى از آباديها و بالد عرب ديده

با او زنا كرده اسب و آن زن شوهردار بود، پس عمر دستور داد سنگسارش كنند، زن گفيب: بيار خيدايا تيو     

 ام، عمر خشمناك شده گفب: نى كه من گناهى نكردهميدا

اى( گواهان را هم بدروغ نسبب دهى؟ امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: اين زن  )گيشته از اينكه گناه كرده 

را بياوريد و از او بپرسيد )جريان چه بوده( شايد در اين كار عييرى داشيته اسيب؟ پيس زن را آوردنيد و از      

گفب: خاندان ما شتران چندى دارند كه من )براى چراندن يا سيفر( بيا آن شيتران از خانيه      حال او پرسيدند؟

بيرون رفتم و قدرى آب نيز با خود برداشتم و شتران شير نداشتند، مردى نيز با من همراه شيد و شيترهاى او   
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  ن مين امتنياع  شير داشب، پس آب من تمام شد و از آن مرد خواستم كه مرا سيراب كند، او از سيراب كيرد 

ورزيد مگر اينكه من خود را در اختيار او گيارم، من از اين كار سرباز زدم )و بتشنگى تن دادم( تا آنگاه كه 

نزديك بود )از تشنگى( بميرم بناچار بآنچه او ميخواسب تن دادم )و او با من نزديك شد( امير المؤمنين عليه 

كننده باشد و نه تماوزكننيده   پس اگر كسى ناچار شود نه ستم»واند( السّالم فرمود: اللَّه اكبر )و اين آيه را خ

 ( عمر كه اين را شنيد آن زن را رها كرد.173)سوره بقره آيه « گناهى بر او نيسب

شدن عجم براى نابودى اعراب و اضطراب عمر از شنیدن این خبر و راهنمائى  ( همدست60فصل )

 امیر المؤمنین ع او را در این باره

( و از داستانهائى كه )در زمان عمر پيش آمد و( امير المؤمنين علييه السّيالم بيا )دور انديشيى و( درسيب      1) 

رأيى خود مردم را بآنچه خير و صالحشان بود راهنمائى فرمود، و با آگاه ساختن ايشان از راه جليوگيرى آن  

ى فرمود، داستانى اسب كه شبابة پيش آمد از جريانى كه نزديك بود بسيه روزى مسلمانان پيش آيد جلوگير

بن سوار از أبى بكر هيلى حديث كند كه گفب: شنيدم برخى از دانشمندان ما ميگفتنيد: عممهيا و پارسييان:    

اهل شهرهاى: همدان، رى، اصفهان، قومس، )مقصود شهرهاى دامغان و سمنان و آن ناحييه اسيب چنانچيه در    

گر نامه نوشته و بشهرهاى مزبور فرستادند كه پادشاه عرب كيه  قاموس و مهمم البلدان گويد( و نهاوند بيكدي

دين و كتاب بر ايشان آورده بود از ميان رفب و مقصودشان پيغمبر )ص( بود، و پيس از او ميردى بير آنيان     

پادشاهى كرد كه دوران پادشاهيش اندك زمانى بيش نبود و او نيز هالك شد و مقصودشان ابو بكير بيود، و   

بمايش آمده كه عمرش بدرازا كشيده تا آنما كه دسب درازى بشما كيرده و لشيكريانش در   پس از او مردى 

شهرهايتان ميمنگند و مقصودشان عمر بن خطاب بود، و اين مرد از شما دسب بردار نيسب تا اينكه هر كه از 

ان بمنگييد )و  لشكريانش در شهرهاى شما اسب آنان را بيرون برانيد، و خود بسوى شهرهاى او برويد و با آني 

گرفتنيد ايين    باالخره او را سر جايش بنشانيد( پس بر اين پيشنهاد هم عهد و پيمان شده و تصميم بر ايين كيار  

خبر بگوش مسلمانانى كه در كوفه بودند )و نزديك بشهرهاى ايران بودند( رسيد و آنها نيز جرييان را بهمير   

ب هراسان شده بمسمد رسول خدا )ص( آميد و  ( چون خبر بگوش عمر رسيد سخ1بن خطاب اطالع دادند. )

بر باالى منبر رفته حمد و ثناى پروردگار را بماى آورد سپس گفب: اى گروه مهاجر و انصيار همانيا شييطان    

لشكر خود را فراهم كرده و بشما رو آورده ميخواهد نور خدا را خاموش كند، آگاه باشيد كه اهل همدان، و 

س و نهاوند كه هر كدام زبانى جداگانه و رن  و آئينى مخصوص دارند هيم  اهل اصفهان، و اهل رى، و قوم

پيمان شده كه برادران مسلمان شما را از شهرهاى خود برانند، و خود نيز بدنبال آنان بسوى شما بيرون آيند و 

گوئييد و  در شهرهايتان با شما بمنگند، اكنون چه بايد كرد و مرا در اين باره راهنمائى كنيد و گزيده سيخن  
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بدرازا نكشانيد )كه فرصب از دسب بيرون رود( و امروز روزى اسب كه روزهيا پشيب سير دارد پيس سيخن      

و پيس از حميد و ثنياى     -و او از سخنوران قريش بود -بگوئيد طلحه پسر عبيد اللَّه )طلحه مهروف( برخاسب

ارهياى دراز تيو را ورزييده    الهى گفب: اى امير المؤمنين پيش آميدهاى بسييار تيرا آزميوده كيرده، و روزگ     

اى، و تمربييات و آزمايشيها تيو را پابرجيا و اسيتوار       ساخته، و با ناگواريهاى بسيارى دسب و پنمه نرم كرده

اى و بدان دانا و آگاهى، آزمايش هر چييزى   ساخته، و تو خود فرخنده رأى و پيروزمندى، فرمانروائى كرده

رأييى پيرده برداشيته     ايان كارها و قضا و قدر الهى جيز بيا نييك   اى و بصالح و فساد آن آشنائى، و از پ كرده

نشود، تو خود در اين جن  حاضر شو و در اين باره تدبير كن )اين سخنان را گفب( و نشسب، عمر دوبياره  

  سخن بگوئيد )و مرا راهنمائى كنيد( پس عثمان بن عفان برخاسته و پس از حمد و ثناى الهى گفب: اى گفب:

ين من چنين پندارم كه اهل شام را از شام جنبش دهى و اهل يمن را از يمن پيش خوانى و تو نييز  امير المؤمن

با اهل مكه و مدينه بهمراهى همه اينان بروى و اهل و بصره و كوفه را نيز با خود برداشته با همه مسلمانان در 

ابود شدن عرب چيزى نماند )كيه  برابر تمامى مشركين جن  كنى، زيرا كه براى تو اى امير مؤمنان پس از ن

گيرى، و پناهگاهى ندارى كه بيآن پنياه بيرى،     بر آن خالفب كنى( و از دنيا دل خوشى ندارى كه از آن بهره

پس تو خود در اين جن  حاضر شو و تدبير آن كن و از آن باز نمان، )اين سخن را گفيب( و نشسيب، عمير    

پس امير المؤمنين عليه السّالم زبان بحمد و ثنياى پروردگيار   ( 1باز گفب: سخن بگوئيد )و راهنمائى كنيد(. )

گشود تا سپاس خداوند و ثناى او و درود بر رسول خدا )ص( را بپايان رسانيد آنگاه )در بياره اينكيه صيالح    

نيسب أهل شام و يمن و بصره و كوفه يكباره از شهرهاى خويش جنبش كنند و هم چنين مصلحب نيسب كيه  

شكر برود چنين( فرمود: اگر هر آينه اهيل شيام را از شيام جنيبش دهيى، رومييان )كيه در        خود عمر همراه ل

نزديكى ايشانند و در كمين گرفتن شهرهاى شام هسيتند( بير سير كودكيان و زنيان آنهيا بتازنيد )و خونشيان         

ميردم   بريزند( و اگر اهل يمن را از يمن پيش خوانى، مردم حبشه بسر زنان و كودكان آنهيا بريزنيد، و اگير   

مكه و مدينه را كوچ دهى عربها از اطراف و جوانب اين دو شهر بر تو بشورند و آنگاه )كه تو نيز در مدينه 

نباشى( اندوه تو بر آنان كه در پشب سر دارى از عيال و فرزندان عرب )كه در اين دو شهر سكونب دارنيد(  

ردم ايران( و اما اينكه بسيارى لشكر عمم زيادتر از اندوهى اسب كه در جلوى خود دارى )از لشكر عمم و م

اى، )بايد بگويم كه( هر آينيه ميا در زميان رسيول      شده را يادآور شدى و از انبوهى ايشان ترسناك و هراسان

كرديم، بلكه ما بوسيله يارى و نصرت پروردگار جهان ميمنگيديم، و اما  خدا )ص( با زيادى لشكر جن  نمى

انيد، پيس همانيا خداونيد بياين       همه عمم يكباره بسوى مسلمانان بييرون شيده   اينكه بگوش تو رسيده اسب كه

بنا بود كردن ايشان، و اين اندازه نگران و هراسيان مبياش( و     جريان بيش از تو كراهب دارد )و تواناتر اسب
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مم ( و )اگر تو خود با لشكريان بسوى ع1او خود سزاوارتر اسب ببرطرف ساختن آنچه آن را مكروه دارد، )

 بيرون روى( عممها چون تو را ببينند گويند:

اين مرد )و ريشه( عرب اسب )يا اين مرد همانند پاى عرب اسب( كه اگير آن را ببرييد و از جيا بركنييد )و     

ايد، و اين انديشه حرص ايشان را بر )جن  با( تو و طمهشان را در )نابود  نابود كنيد( عرب را از بيخ بر كنده

اى و  و زيادتر گرداند، و در نتيمه بدسب خود آنان را بر خويش شيورانده و گيردآورده  تر  كردن( تو سخب

كسى كه تاكنون بايشان كمك و يارى نداده آنگاه يارى دهيد، وليى مين چنيين رأى دهيم كيه ايين مردميان         

دم )مردمان شام و يمن و مكه و مدينه( را در شهرهاى خود مستقر دارى )و از جاى خود جنبش ندهى( و بمر

بصره )كه مانند اين شهرها دشمنانى در اطراف خود ندارند( بنويسى كه سه گيروه شيوند، گروهيى از آنيان     

براى نگهبانى از زنان و فرزندان خود در بصره بمانند، و گروهى ديگر بر سير اهيل ذميه و پيمانييان از كفيار      

 ادران خويش روند. عمر گفب:باشند و پاس آنها را بدارند كه عهدشكنى نكنند، و گروه ديگر بكمك بر

آرى رأى درسب و صواب همين اسب و من دوسيب دارم كيه پييروى ايين رأى را بنميايم، و پشيب سير هيم         

 فرمايشات أمير المؤمنين عليه السّالم را بر زبان ميراند و با شگفب آن سخنان )حكيمانه( را رديف ميكرد.

گان ارجمنيد( خيدايتان تائييد كنيد بياين جرييانى كيه         ه)مؤلف( شيخ مفيد رضى اللَّه عنه گويد: )اى خوانند 

انگييز( آن   آگاهى از برترى انديشه و رأى آن حضرت عليه السّالم دهد بنگريد زييرا كيه ايين رأى )شيگفب    

بزرگوار در جايى صادر گشب كه خردمندان و اهل دانش با او ستيزه داشتند، و نيكو تيمل و درن  كنيد در 

حوال خداى تهالى عليى علييه السّيالم را بيآن قيرين و هميراه سياخته، و مردميان در         اين توفيقى كه در همه ا

كارهاى بسيار دشوار باو پناهنده ميشدند، و بدان ضميمه كنيد آنچه پيش از اين از داوريهاى آن حضرت عليه 

ه و عياجز بودنيد   السّالم در دين بيان داشتيم، آن داوريهائى كه پيشينيان از مردم مسلمان از اظهيار آن درمانيد  

بينييد كيه ايين     بدانسان كه ناچار در فهم و دانش آن باو پناه بردند )اينها همه را كه روى هم حساب كنيد( مى

 مردى خارق الهاده بوده و اين فضيلتها او را بسر حد اعماز رساند چنانچه پيش از اين نيز گفته شد. بزرگوار

يه السّالم در زمان حكومب عمر بن خطياب، و ماننيدش در   اين بود قسمب اندكى از داوريهاى آن حضرت عل

 زمان خالفب عثمان بن عفان براى آن حضرت بود.

 ( داوریهاى آن حضرت در زمان خالفت عثمان61فصل )

اند كه پيرمرد سالمندى دوشيزه را بنكياح خيود    ( از آن جمله داستانى اسب كه سنى و شيهه حديث كرده1) 

ى كرد و كارى از آن پيرمرد ساخته نميشد( پس از چندى زن باردار شيد، و پيرميرد   در آورد )و با او زناشوئ

كه بگمان خود كارى صورت نداده بود آن بچه )و حمل( زن را انكار نمود )و گفب از من نيسب( اين جريان 
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 بر عثمان مشتبه شده و نميدانسب حقيقب چيسيب، از آن زن كيه بياكره بيود پرسييد: آييا ايين پيرميرد مهير         

دوشيزگى تو را برداشب؟ گفب: نه، عثمان گفب: پس حد بر اين زن جارى كنيد، امير المؤمنين عليه السّيالم  

فرمود: براى زن )در آلب زنانگى( دو راه اسب، يكى راه حيض اسب، و ديگر راه بول، شايد ايين پيير ميرد    

شده پس از اين مرد در اين باره  آنگاه كه باو نزديك شده نطفه خود را در راه حيض ريخته و اين زن آبستن

پرسش كن، عثمان از او پرسيد؟ او گفب: من نطفه خود را در آلب جلوى اين زن ريختم ولى مهر دوشيزگى 

او را برنداشتم، امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: اين بارى كه اين زن دارد از اين مرد اسب و فرزند او اسب، 

بخاطر انكار فرزند عقوبب كنى، عثمان از داورى امير المؤمنين عليه السّيالم   و رأى من اينسب كه اين مرد را

اند كه مردى كنيزكيى داشيب و آن كنييز بيراى او      ( و نيز روايب كرده2در شگفب شده بدان رفتار كرد. )

گيرى كرده او را بازدواآ بنده كه داشيب درآورد، پيس از آن آن    كنيز كناره پسرى آورد، سپس آن مرد از

مرد بمرد و آن كنيزك بخاطر فرزندى كه از آن مرد داشب آزاد شد )زيرا كه اين كنيز در ضمن ميراث بيه  

پسر خود رسيد و بدين وسيله آزاد گرديد( و آن بنده هم كه شوهر اين كنيزك بود بارث بهمان پسر رسييد،  

بنيده او شيد، و ديگير     پس آن پسر نيز بمرد، و آن زن از ارث پسرش شوهر خود را بارث بيرد )و شيوهرش  

نميتوانسب با او نزديك شود، آن بنده هم ميگفب اين زن من اسب( ايين نيزاع را بيراى داورى پييش عثميان      

كينم؟   بردند، زن ميگفب: اين مرد بنده من اسب، و آن مرد ميگفب: اين زن مين اسيب و مين او را رهيا نميى     

لسّالم در مملس حاضير بيود فرميود: از ايين زن     عثمان گفب: پيش آمد دشوارى اسب؟! امير المؤمنين عليه ا

بپرسيد: آيا پس از آنكه اين مرد بواسطه ارث باو رسيده با او نزديكيى كيرده؟ زن گفيب: نيه، فرميود: اگير       

ميدانستم كه اين كار را كرده هر آينه او را عقوبب ميكردم، )و بآن زن فرمود:( برو كه ايين ميرد بنيده تيو     

ارد اگر خواهى او را ببندگى بگير )و نگهدار( يا خيواهى آزادش كين، ييا او را    اسب و هيچ تسلطى بر تو ند

اند كه كنيز مكاتبه )كه طبق نوشته كه بيا اربيابش    ( و نيز روايب كرده1بفروش زيرا كه او از آن تو اسب. )

يشد( زنيا  داشب در مقابل هر مقدار پول يا كارى كه ميكرد مقدارى از خود را ميخريد و بهمان نسبب آزاد م

كرد، و اين كنيز سه چهارم خود را آزاد كرده بود، عثمان در باره حد زناى اين كنيز از امير الميؤمنين علييه   

السّالم پرسيد، حضرت فرمود: بنسبب آنچه آزاد شده بايد حد آزاد بر او زد، و بنسبب آنچه آزاد نشيده باييد   

يانه اسب و حد زناى زن كنيز پنماه تازيانه بنا بر اين حد كنيز بر او زد )مترجم گويد: حد زناى آزاد صد تاز

اش دوازده تازيانه و نييم باييد زد    براى سه چهارم آزاد شده هفتاد و پنج تازيانه و براى يك چهارم آزاد نشده

شود( عثمان از زيد بن ثابب پرسيد )كه چگونه بايد باين زن حد زد(؟  كه جمها هشتاد و هفب تازيانه و نيم مى

: بحساب كنيز )پنماه تازيانه( بايد بر او حد جارى ساخب، امير المؤمنين علييه السّيالم فرميود: چگونيه     گفب
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بحساب كنيز تازيانه بخورد در صورتى كه سه چهارم او آزاد شيده، و چيرا بحسياب آزاد او را تازيانيه نزنيى      

تى ارث او نيز بحساب زن آزاد گفب: اگر چنين بود بايس زيرا كه مقدار آزادى او بيش از كنيزى اسب؟ زيد

 باشد، امير المؤمنين عليه السّالم فرمود:

آرى در ارث نيز همين واجب اسب )و بايد بحساب آزادى ارث ببيرد( پيس زييد دهيانش بسيته شيد و ديگير        

نتوانسب پاسخ آن حضرت عليه السّالم را بگويد، ولى عثمان )با همه اين احوال( با على عليه السّيالم مخالفيب   

رده بگفتار و داورى زيد بن ثابب رفتار كرد و با اينكه امير المؤمنين عليه السّالم برهانى آشكار براى گفتيه  ك

 خود فرمود بسخن آن حضرت گوش نكرد.

 و مانند اين داستانها بسيار اسب كه موجب طوالنى شدن كتاب شود و سخن را بدرازا كشاند.

 ظاهرى خود ( داوریهاى آن حضرت در زمان خالفت62فصل )

( و از داوريهاى آن حضرت عليه السّالم پس از آنكه مردمان با او بيهب كردنيد و عثميان از مييان برفيب     1) 

اند اين بود كه زنى در خانه شوهرش فرزندى زائييد كيه آن فرزنيد از كمير      چنانچه راويان حديث نقل كرده

يشان بدنيا آمده ندانستند كيه آييا ايين فرزنيد     بباال دو بدن و دو سر داشب، پس آن خاندان كه آن فرزند در ا

يكى اسب )و در ميراث و ساير احكام يكتن بحساب درآيد( يا دو تن ميباشد! بنزد امير المؤمنين عليه السّيالم  

شدند و اين جريان را از آن حضرت پرسيدند تا حكم او را بدانند؟ امير المؤمنين عليه السّالم فرميود: نگيران   

رفب يكى از آن دو را بيدار كنيد، پس اگر هر دو با هيم در يكزميان بييدار شيدند آن دو      باشيد چون خواب

يك شخص اسب، و اگر يكى بيدار شد و ديگرى در خواب اسب آنها دو نفر هستند و حق آنان از ارث حيق  

قضاوت ( و از اصب  بن نباته حديث شده كه گفب: روزى از روزها كه شريح قاضى براى 2باشد. ) دو نفر مى

نشسته بود شخصى نزد او آمد و باو گفب: اى ابا اميية مين كيارى خصوصيى بتيو دارم دسيتور ده ممليس را        

و شريح دستور داده آنان كه گرد او بودند رفته بمز يكى دو تين از مخصوصيين كسيى نمانيد،      خلوت كنند،

ب زنيان هير دو را دارم   پس بآنشخص گفب: حاجب خود را بيان كن، گفب: اى ابا امية من آلب مردان و آلي 

حكم در باره من پيش تو چيسب؟ آيا من مرد هستم يا زن، شريح گفب: هر آينه در اين باره از امير المؤمنين 

عليه السّالم داورى مخصوصى شنيدم كه براى تو بيان ميدارم، اكنون مرا آگاه كن كه بول تو از كيدام ييك   

شود؟ گفب:  ز هر دوى آنها، گفب: از كداميك قط  مىاز دو آلب و سوراخ بيرون آيد؟ آن شخص گفب: ا

انگيزتير از ايين را    شود، شريح در شگفب شد! آن شخص گفب: من براى تيو شيگفب   از هر دو با هم قط  مى

بگويم، شريح گفب: آن چيسب؟ گفب: پدرم بحساب اينكه من زنى هستم مرا بازدواآ مردى در آورد و مين  

و خود كنيزى خريدارى كردم خدمب مرا بكند، پس با او نزديك كيردم و   از آن مرد باردار و آبستن شدم،
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آن كنيز از من آبستن شد، شريح از روى تهمب دسب بر دسب زد و گفب: اين پييش آميدى اسيب كيه باييد      

بنزد امير المؤمنين عليه السّالم برده شود، زيرا كه دانش من بحكيم آن نرسيد، پيس شيريح برخاسيب و بيا آن       

كه در انممن حاضر بودند بنزد امير المؤمنين عليه السّالم آمده و داستان را بهرض آن حضرت شخص و آنان 

عليه السّالم رسانيد، حضرت آن شخص را پيش خواند و از آنچه شريح در باره او بيان داشته بيود از خيود او   

نون در شهر )كوفيه(  پرسيد و او بدان اعتراف كرد، باو فرمود: شوهرت كيسب گفب: فالن پسر فالن كه اك

اسب، حضرت شوهر او را طلبيد و از آنچه آن شخص گفته بود پرسش فرمود آن مرد گفب: راسب ميگويد 

اى از شكاركننده شير )درنده( بيباكتر  امير المؤمنين عليه السّالم باو فرمود: تو كه بر چنين كارى اقدام كرده

ميود: ايين شيخص را در اطياقى ببير و چهيار زن عيادل        و دليرترى، سپس قنبر غالم خود را خواسب و باو فر

( شيوهرش  1هاى او را بشيمارند، )  ده او را برهنه كنند و عورتش را پوشانده دنده همراهش بفرسب و دستور

گفب: من نسبب باو نه از ميردان آسيوده خياطرم و نيه از زنيان، حضيرت علييه السّيالم دسيتور داد تنبيان )و           

هياى او را شيماره كيرد از     و را در اطاقى تنها بدارند، سپس بير او درآميد و دنيده   شلوارى( بر او بپوشانند و ا

سمب چپ هفب دنده داشب، و از سمب راسب هشب عدد بود، پس فرمود: اين مرد اسب و دسيتور فرميود:   

موى سرش را كوتاه كردند و كاله بر سرش گييارده نهلينيى و رداء بير او پوشيانيد، و ميانيه او و شيوهرش       

 انداخب )و او را بمردان ملحق ساخب(. جدائى

و برخى از راويان نقل كنند كه چون آن شخص جريان خويش را گفب كه من داراى آلب مرد و زن هسيتم،  

امير المؤمنين عليه السّالم دو تن از گواهان عادل را دستور فرمود كه در اطاقى خلوت بردند و آن شخص را 

ئينه بر ديوار نصب كنند كه يكى برابر دو آلب آن شيخص و ديگيرى   دستور فرمود نزد آن دو برود و دو آ

در برابر آن آئينه، و دستور فرمود: آن شخص عورت خود را در برابر آن آئينه برهنه كند بطورى كه آن دو 

مرد عادل عورت او را نبينند و بآنان دسيتور داد كيه بآئينيه برابير نگياه كننيد، و چيون راسيتى گفتيار او را          

هاى او را بشمارند، و چون او را بمردان ملحيق سياخب    د، و ديدند كه داراى دو آلب اسب، آنگاه دندهدانستن

اعتبار شمرد و بدان رفتار نكرد، و آبستنى كنيزك را از  بادعاى آبستنى او از شوهر خود اعتنائى نفرمود و بى

وزى امير المؤمنين عليه السّالم بمسمد اند كه ر ( و روايب كرده2او دانسب و آن فرزند را باو ملحق فرمود. )

اند، حضرت عليه السّيالم از حيال    درآمد، جوان نورسى را ديد كه گريه ميكند و گرد او مردمى انممن كرده

آن جوان پرسيد؟ جوان گفب: شريح در باره من داورى كرده ولى از روى انصاف نبوده، فرمود داستان تيو  

با پدرم بسفرى رفتند و چيون بياز    -بآن چند تن كه حاضر بودند كرد  و اشاره -چيسب؟ عرضكرد: اين مردم

گشتند پدرم با آنان باز نگشب، از ايشان پرسيدم كه پدر من چه شد؟ گفتند: مرد! پرسيدم: اموالى كه هميراه  
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داشب چه شد؟ گفتند: ما دارائى و مالى از او نديديم، و شيريح قاضيى اينيان را سيوگند داده و بمين گفيب:       

ض ايشان مشو )و كارى بكارشان نداشته باش زيرا سوگند خوردند كه از دارائى آن مرد آگاهى ندارند( متهر

امير المؤمنين عليه السّالم بقنبر فرمود: آن چند نفر را حاضر كند و دستور داد سران سپاه آن حضرت را نيز 

ا آن جوان پيش خواند و از جوان در )كه پنج تن يا بيشتر بودند( حاضر كنند، آنگاه نشسب و آن چند تن را ب

باره آنچه گفته شده بود پرسش فرمود همان سخن را گفب و گريه ميكرد و ميگفب: بخيدا سيوگند اى اميير    

المؤمنين من باين اشخاص در باره پدرم بدگمانم، زيرا اينان بپدرم نيرن  زده و در مال او طم  كرده بودنيد  

ه )و او را كشته و مالش را بردند(؟ حضرت از آن مردم پرسييد جرييان   و بدين جهب او را با خود بيرون برد

چه بوده؟ همان سخنانى كه براى شريح گفته بودند بيآن حضيرت علييه السّيالم گفتنيد: كيه آن ميرد بميرد و         

دارائى و مالى از او سراغ نداريم حضرت نگاهى بآنها كرده فرمود: چه گمان دارييد؟ آييا پندارييد كيه مين      

ايد؟ اگر چنين پنداريد پس من مردى كم دانش هستم )و بهيره از عليم    ما با پدر اين جوان چه كردهنميدانم ش

ندارم(؟ سپس دستور فرمود: ايشان را از هم جدا كردند، و هر كدام را در كنيار سيتونى از سيتونهاى مسيمد     

ود: بنشيين، آنگياه يكيى از    بداشتند، سپس عبيد اللَّه بن أبى راف  نويسنده و منشى خود را خواسب و باو فرمي 

هاى مرا بده و آوازت را نيز بلنيد نكين، بگيو بيدانم شيما چيه        ايشان را پيش خواند و باو فرمود: پاسخ پرسش

هاى خود با پدر اين جوان بيرون رفتيد؟ گفب: در فالن روز، حضرت علييه السّيالم بهبييد اللَّيه      روزى از خانه

 فرمود:

  ه ماهى بود؟ گفب: در فالن ماه، فرمود: در چيه سيالى؟ گفيب: در فيالن    ( سپس باو فرمود: در چ1بنويس، )

سال، عبيد اللَّه همه را نوشب، فرمود: بچه بيمارى و مرضى مرد؟ گفب بفالن بيمارى، فرميود: در چيه جيايى    

 مرد؟ گفب: در فالن جا، فرمود: چه كسى او را غسل داده و كفن كرد؟ گفب فالن كس، فرمود:

فن كرديد؟ گفب بفالن چيز، فرمود كه بر او نماز خواند؟ گفب: فالن كس، و عبيد اللَّه بين  بچه چيز او را ك

أبى راف  همه آنچه گفب و شنود ميشد همه را نوشب، چون اقرار او بپايان رسيد على عليه السّالم )بيا صيداى   

آن ميرد را بمياى خيود     بلند( فرمود: اللَّه اكبر چنانچه اهل مسمد صداى او را شنيدند، سپس دسيتور فرميود  

هائى كه از مرد پيشيين   بازگردانند و ديگرى را از ايشان بياورند، چون آن ديگرى را آوردند حضرت پرسش

فرموده بود از او كرد و او تمام پرسشها را بر خالف آن مرد پيشين پاسخ داد، و عبيد اللَّه بن أبى راف  همه را 

د: اللَّه اكبر چنانچه اهل مسمد صداى آن حضيرت را شينيدند،   نوشب، چون از پرسش آن مرد فارغ شد فرمو

سپس دستور فرمود: آن دو مرد را بسوى زندان ببرند و درب زندان نگاهشان دارند آنگاه مرد سيوم را پييش   

خواند و از آنچه از آن دو مرد پرسيده بود پرسش كرد او بر خالف گفتيه آن دو پاسيخ داد، پاسيخهاى او را    
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فرمود و بآواز بلند اللَّه اكبر گفب، و دستور داد او را نيز بنيزد دو رفييقش ببرنيد، آنگياه ميرد      نيز يادداشب 

چهارم را خواسب آن مرد در پاسخ دادن دچار لكنب زبان شد و سخنان پريشانى گفب، پس آن حضرت عليه 

را كشيته و ميال او را   السّالم او را پند داده بترسانيد، پس آن مرد اعتيراف كيرد كيه او و رفيقيانش آن ميرد      

اند، پس امير المؤمنين عليه السّيالم تكبيير گفتيه     برداشته و در فالنما نزديك كوفه در زير خاك پنهان كرده

دستور داد او را نيز بزندان ببرند، و ديگرى را پيش خوانده باو فرمود: تو پندارى كه اين مرد بمرگ طبيهى 

( زييرا كيه   1)   اى؟ يا راسب بگيو ييا تيو را بسيختى عقوبيب كينم       از دنيا رفته در صورتى كه تو او را كشته

حقيقب حال در جريان كار شما بر من روشن شده، او نيز مانند رفيق پيشيين خيود بكشيتن آن ميرد اعتيراف      

كرد، آنگاه حضرت ديگران را خواسته آنها نيز اعتراف كردند و اظهار ندامب و پشييمانى كردنيد و همگيى    

مرد و گرفتن دارائى و مال او را اعتراف نمودند پس امير المؤمنين عليه السّالم كسيى را  بيك زبان كشتن آن 

با برخى از ايشان فرستاد و برفتند و آن مال را از آنمائى كه پنهان كرده بودند بيرون آورده بفرزند آن ميرد  

ى؟ دانستى كه ايين ميردم   مقتول داد، سپس باو فرمود: )اكنون در باره اين كشندگان( چه ميخواهى انمام ده

اند؟ جوان گفب: من ميخواهم داورى ميانه من و ايشان در نزد خداى عيز و جيل )در روز    با پدرت چه كرده

رستاخيز( باشد، و در دنيا از خون آنها گيشتم حضرت امير المؤمنين عليه السّالم حد كشتن را بر ايشان جارى 

 ن را بسختى عقوبب فرمود.نساخب )چون جوان از حق خود گيشب( و خود آنا

شريح عرضكرد: اى امير مؤمنان ايين حكيم چگونيه بيود؟ حضيرت فرميود: همانيا داود علييه السّيالم روزى          

« ميات اليدين  »هيا را صيدا ميزدنيد:     بگروهى پسر بچه گير كرد كه با هم بازى ميكردند، و يكيى از آن بچيه  

ت داود عليه السّالم نزدييك آنيان رفيب و بيآن     داد، حضر )يهنى دين مرد( و آن كودك هم پاسخ آنها را مى

، داود عليه السّالم فرمود: چه كسى تو را باين نام نامييده  «مات الدين»پسر بچه فرمود: نامب چيسب؟ گفب: 

 اسب؟

گفب: مادرم، داود عليه السّالم فرمود: مادرت كماسب؟ گفب: در خانه اسب، داود عليه السّالم فرميود: ميرا   

پس آن كودك داود عليه السّالم را بنزد مادرش برد، حضرت داود مادرش را طلبييد كيه از    بنزد مادرت ببر،

خانه بيرون آيد، آن زن بيرون آمده حضرت داود عليه السّالم باو فرمود: اى زن نام اين پسر بچه تو چيسب؟ 

اميده اسب؟ زن گفب: اسب، داود عليه السّالم فرمود: چه كسى او را باين نام ن« مات الدين»عرضكرد: نامش 

پدرش، باو فرمود: چه سبب شد كه اين نام را بر او نهد؟ زن گفب: پدر اين پسر با گروهى بسيفرى رفتنيد و   

( پس آن گروه از سفر بازگشتند و شوهرم با آنيان نبيود، از ايشيان    1آبستن بودم، ) در آن زمان من باين پسر

 پرسيدم شوهر من چه شد؟
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و دارائيش چه شد؟ گفتند: دارائى و ثروتى از خود بماى نگياشب، بايشان گفيتم:   گفتند: مرد، پرسيدم: مال

وصيب و سفارشى بشما نكرد؟ گفتند: چرا گمان داشب كه تو آبستن هستى و گفيب: اگير پسير ييا دختيرى      

بگيار، و من دوسب نداشتم بر خالف وصيب او عمل كيرده باشيم و بير طبيق     « مات الدين»زائيدى نامش را 

گياردم، داود عليه السّيالم بيآن زن فرميود: آن گيروه را ميشناسيى؟      « مات الدين»و نام اين پسر را وصيب ا

آرى، فرمود: با اين مردمان كه همراه من هستند بدر خانه ايشان برو و آنها را از منزلهاى خود بييرون   گفب:

در باره ايشان داورى كيرد، و   آر، و چون آن گروه پيش داود عليه السّالم حاضر شدند اين گونه )كه ديدى(

انيد( پيس داود علييه     خون آن مرد بگردن آنان ثابب شد )و اقرار كردند كه آن مرد را كشته و مالش را برده

بگيار )يهنيى ديين زنيده    « عاش الدين»السّالم مال را از آنها بازگرفب و بآن زن فرمود: اكنون نام پسرت را 

رفتار عشق جوانى شد و هر چه آن جوان را بخود خوانيد )و از او در  اند كه زنى گ ( و روايب كرده2شد(. )

خواسب كرد كه با او نزديكى كرده از او كامياب شود( جوان نپييرفب )و دامن پاك خود را آلوده نكرد( 

پس آن زن برفب و تخم مرغى برداشته سفيده آن را بمامه خود ريخب و بيآنموان چسيبيده او را پييش اميير     

ليه السّالم برد و گفب: اين جوان با من درآميخب و مرا رسوا كرده آنگياه جاميه خيود را بدسيب     المؤمنين ع

ام ريخته، آن جوان نيز ميگريسب و ميگفب:  گرفته، سفيده را نشان داد و گفب اين نطفه او اسب كه بر جامه

السّيالم بقنبير فرميود:     ام، و سوگند ميخورد، اميير الميؤمنين علييه    من چنين كارى كه اين زن ميگويد نكرده

دستور ده كسى مقدارى آب گرم كند و چون خوب داغ شد آب را پيش من بياور، پس آن آب داغ را براى 

حضرت عليه السّالم آوردند حضرت فرمود: آب را بمامه آن زن ريختند در نتيمه سفيده تخم مرغ بسيته شيد   

ن خويش فرمود: آن را بچشييد و از دهيان بييرون    دستور داد قدرى از آن را كندند و بدو تن از يارا  حضرت

افكنيد، آن را چشيدند ديدند سفيده تخم مرغ اسب، حضيرت فرميود: آن جيوان را آزاد كردنيد و آن زن را     

( و حسن بن محبوب )بسندش( از ابن أبى ليلى 1بخاطر آن تهمب و ادعاى باطلى كه كرده بود تازيانه زدند. )

عليه السّالم در جريانى چنان داورى كرد كه بيسابقه بود، و جريان از اين قيرار  حديث كند كه أمير المؤمنين 

بود كه دو نفر مرد در سفرى با هم همسفر شدند و براى خوردن چاشب در جايى كنار ييك ديگير نشسيتند،    

پس يكى از آن دو پنج گرده نان از سفره خود بيرون آورد و ديگرى سه تا، پس در آن هنگام ميرد ديگيرى   

)ره گير( برايشان گيشب آن دو بآن رهگير گفتند: بفرميا بناهيار؟! او نييز بنشسيب و بيا آن دو از آن نانهيا       

خوردند، چون سير شد هشب درهم پيش آن دو انداخب و گفب: اين بماى آنچه من از چاشب شيما خيوردم،   

اده بيود ميگفيب: ايين    آن دو مرد بر سر آن هشب درهم با يك ديگر كشمكش و نزاع كردند، آنكه سه نان د

هشب درهم بايد دو نصف شود نيمى از آن )كه چهار درهم اسب( مال من اسب، و نيم ديگر از آن تو اسيب،  
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و آنكه پنج نان گيارده بود ميگفب: پنج درهم مال من و سه درهم مال تو اسب ايين كشيمكش را بنيزد عليى     

سّالم عرض كردند، حضرت عليه السّيالم فرميود:   عليه السّالم آوردند و داستان خويش را بآن حضرت عليه ال

جوئى در آن نكو نيسب، و سازش بهتر اسب؟ آنكه سه نان  كشمكش و نزاع در اين باره از پستى اسب و ستيزه

داده بود گفب: من بمز آنچه حكم واق  و حقيقب داورى اسب تن ندهم و بهيچ وجه حاضير بسيازش نيسيتم،    

وى و بمز آنچه حقيقب حكم در اين باره اسيب تين نيدهى تيو از ايين      حضرت فرمود: اگر بسازش حاضر نش

ات ميباشد و هفب درهم ديگر بهره رفيق تو خواهد بود؟ گفب: سيبحان اللَّيه    هشب درهم تنها يك درهم بهره

شود؟ حضرت عليه السّالم فرمود: اكنون تو را آگاه كنم، آيا تو سه گيرده نيان نداشيتى؟ عيرض      چگونه مى

( فرمود: اين هشب نان بيسب و چهار درهم 1)  رمود: رفيقب پنج گرده نداشب؟ عرضكرد: چرا،كرد: چرا، ف

ايد و  ايد سه نفر بوديد و ال بد بطور مساوى خورده شود )يهنى هشب نان بوده و شما كه آن را خورده ثلث مى

آورييم(   ميى  شود كه هر نان را سه قسمب بحساب پس از ضرب هشب در سه، حاصل ضرب بيسب و چهار مى

اى، و رفيق تو نيز هشب قسيمب، و مهميان شيما     پس تو هشب قسمب از )بيسب و چهار قسمب( آن را خورده

نيز هشب قسمب خورده و چون هشب درهم بشما داده هفب درهيم از آن رفييق تيو اسيب و يكيدرهم از تيو       

 اسب، پس آن دو مرد با بينائى در داورى آن حضرت دنبال كار خود رفتند.

انيد و بيراى پييدا     رجم گويد: براى توضيح بيشتر بايد باين گونه حساب شود كه چون اينها سيه تين بيوده   )مت 

هاى آن ضرب  ها را در عدد خورنده يهنى عدد نان -كردن سهم صاحب سه نان، بايد سه را در سه ضرب كنيم

اسيب و يكيى بياقى     شود، كه از نه سهم هشب سهم آن را صاحب سه نان خيورده  حاصل ضرب نه مى -نمائيم

شود كه هشب سيهم را   مانده و براى سهم صاحب پنج نان پنج را ضرب در سه ميكنيم حاصل ضرب پانزده مى

شيود و يكيدرهم سيهم     خود خورده و هفب عدد باقى ميماند، بنا بر اين هفب درهم سهم صاحب پنج نيان ميى  

وم كم آن را خورده، و صياحب پينج   صاحب سه نان خواهد شد، و بهبارت ديگر صاحب سه نان، سه نان يكس

نان نيز سه نان يك سوم كم خورده و مهمان نيز سه نان يكسوم كم خورده، بنا بر ايين آن كيس كيه سيه نيان      

شيود،   داشته بمز يكسوم از نان بقيه را خورده و تنها بايد براى يكسوم از يك نان پول بگيرد كه يكدرهم مى

بايد پول بگيرد كه هر نان را كه سه قسمب كنيم ممموع هفب سيهم  و صاحب پنج نان براى دو نان و يكسوم 

اند كه  ( و دانشمندان تاريخ نويس روايب كرده2شود و براى هفب قسمب هفب درهم پول بايد بگيرد(. ) مى

چهار تن در زمان امير المؤمنين عليه السّالم شراب خوردند و مسب شدند )و در حال مستى( يك ديگير را بيا   

ى كردند و هر كدام جراحتى سخب برداشب، جرييان بگيوش اميير الميؤمنين علييه السّيالم رسييد        كارد زخم

دستور فرمود آنها را بزندان اندازند تا بهوش آيند، دو تن از آنهيا در زنيدان مردنيد و دو تين زنيده ماندنيد،       
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فتند: قصاص ما را از اين دو بستگان و فاميل آن دو نفر كه مرده بودند بنزد امير المؤمنين عليه السّالم آمده گ

دانسيتيد كيه ايين دو نفير ميردان شيما را        نفر كه مردان ما را كشتند بگير، حضيرت بايشيان فرميود: از كميا    

ما نميدانيم پس هر گونه كيه خداونيد    اند؟ شايد هر كداميك از آن دو همديگر را كشته باشند؟ گفتند: كشته

رمود: پول خون كشتگان بگردن هر چهار طايفه اسب و اين پيس  تو را دانا كرده در ميان ايشان حكم فرما؟ ف

 اند پول جراحب خود را از ايشان بگيرند. از آن اسب كه اين دو نفر كه ممروح شده

و جز اين راهى براى فهميدن حقيقب داورى در اين جريان نبود، زيرا گواهى نبود كه قاتل را از مقتول جدا 

دهد كه قتل از روى عمد واق  شده، بنا بر اين ايين داورى در ايين پييش     كند، و گواهى نيز نبود كه گواهى

( و روايب 1آمد بر اين بود كه حكم بخطاء در قتل شود، و قاتل مورد اشتباه بود با اينكه مقتول مهلوم بود. )

بردنيد،   شده كه شش نفر در شط فرات براى شناورى رفتند و از روى شوخى يك ديگير را در آب فيرو ميى   

يكى از ايشان در آب خفه شد، دو تن گواهى دادند كه سه نفر ديگر او را غيرق كردنيد، و آن سيه تين      پس

اند حضرت عليه السّالم داورى كرد كه پول خون آن غرييق پينج قسيمب     گفتند: آن دو نفر او را غرق كرده

ديگير را آن سيه نفير     اند كه آن دو نفر بپردازند و دو قسمب شود، سه قسمب آن را بر طبق گواهى كه داده

 مطابق گواهى خود بپردازند، و در اين جريان بهتر از آنچه آن حضرت عليه السّالم داورى فرمود راهى نبود.

)مترجم گويد: شايد اين داورى باين حساب بوده كه چون آن دو نفر گواهى دادند كه سيه تين او را غيرق     

اند  ن سه تن چون گواهى دادند كه دو تن او را غرق كردهاند بايستى سه قسمب از ديه را بپردازند، و آ كرده

ميال  « جيزء »اند كه مردى هنگام ميرگش بيه    ( و روايب كرده2دو قسمب از ديه بههده ايشان آمده اسب(. )

)كه چه مقدار باشد( پس ورثيه در انيدازه آن اخيتالف كردنيد و       خود وصيب كرد و آن جزء را مهين نكرد

ن عليه السّالم بردند، حضرت داورى كرد كيه هفيب ييك از ميال او را بردارنيد )و      داورى پيش امير المؤمني

بيراى آن )يهنيى دوزخ(   »بمصرف وصيب برسانند( و )براى گواهى داورى خود( اين آيه را تالوت فرمود: 

( و نييز در  1(. )44)سوره حمر آيه « هفب در اسب، كه هر درى راسب از ايشان جزئى )و بخشى( جداگانه

مردى كه هنگام مرگش بيك سهم از مال خود وصيب كرده بود و آشكارا نكرده بود كيه آن سيهم چيه     باره

اندازه باشد، و پس از مرگ ورثه در باره اندازه آن اختالف كردند داورى فرمود كه هشيب ييك از ميال او    

سب كه صدقات بيراى  جز اين ني»بردارند و )براى گواه بر اين داورى( گفتار خداى تهالى را تالوت فرمود: 

( و اينان هشب گروه هسيتند كيه هير گروهيى     60)سوره توبه آيه « بينوايان اسب و مسكينان ... تا آخر آيه

( و نيز در باره مردى كه وصيب كرده گفب: هر بنده كه در ملك من قديمى 2يك سهم از صدقات دارند. )

سب چه بكند )و كدام بنده او قديمى اسيب، و  )و كهنه( اسب او را آزاد كنيد و چون از دنيا رفب وصى ندان
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تا چند سال را قديم گويند( از آن حضرت عليه السّالم پرسيدند؟ حضرت فرمود: هر بنيده كيه شيش مياه در     

ملك او بوده بايد او را آزاد كرد )و قديم از شش ماه بباال اطالق شود( و )براى گواهى اين گفتار( اين آييه  

« براى ماه گردانيديم منزلهائى تا بازگشب كند چون شاخه خرماى قديم )كهنيه(  و»شريفه را تالوت فرمود: 

( و هر آينه ثابب شده كه شاخه خرما آنگاه كهنه شود و مانند هالل خم شود كه شش مياه  39)سوره يس آيه 

( 3. )از چيدن خرماى آن گيشته باشد )و اين آيه شريفه را گواه گرفب كه قديم از شش ماه بباال را گوينيد( 

كيه  « حيين »روزه بگيرد و زمانى را مهين نكرد )و نميدانسب « حين»و نيز در باره مرديكه نير كرد در يك 

بگييرد(    در فارسى بمهناى هنگام، و زمان اسب بچه مقدار از زمان گفته شود و در نتيمه چنيد روز باييد روزه  

ى گواه اين حكمى كه فرمود( گفتار خداى آن حضرت عليه السّالم فرمود: بايد شش ماه روزه بگيرد، و )برا

 عز و جل را تالوت كرد )كه خداى تهالى در باره درخب طيبه و پاك كه مثل ميزند فرمايد(:

( و اين ميوه 25)سوره ابراهيم آيه « ميدهد خوراك خود را در هر حين )و هنگام( باذن پروردگار خويش» 

( ميردى نيزد اميير    1شش مياه اسيب(. )  « حين»وم شود كه آوردن در فاصله شش ماه اسب )و از اين آيه مهل

المؤمنين عليه السّالم آمده عرض كرد: قدرى خرما در پيش روى من بود، زن من يك دانه از آن را برداشب 

و در دهان خود گيارد من سوگند ياد كردم كه نه بايد آن خرما را بخورد و نه بايد بيرون اندازد )اكنون من 

كنم؟( فرمود: نيمى از آن را بخورد و نيمى را بيرون اندازد و بدين وسيله تيو از سيوگندى    با اين سوگند چه

( و نيز در باره مردى كه زنى آبستن را بزد تا اينكه )آن زن بارى كه در 2اى آسوده خواهى شد. ) كه خورده

فرمود: كه دييه آن  رحم داشب( و بصورت علقه )شده بود( آن را بينداخب، آن حضرت عليه السّالم داورى 

و همانا آفريديم انسان را از چكيده از »چهل دينار اسب و )براى گواه گفته خود( اين آيه را تالوت فرمود: 

گل، پس قرار داديم او را نطفه در آرامگاهى جايدار، پس آفريديم نطفه را علقه، پس آفريديم علقه را مضغة 

ائى، پيس پوشيانيديم اسيتخوان را گوشيتى سيپس پدييد       )گوشتى جويده(، پس آفريديم گوشب را استخوانه

(. سيپس  14 -12)سيوره مؤمنيون آييه    « آورديمش آفرينشى ديگر پس خمسته باد خدا بهترين آفريننيدگان 

فرمود در نطفه بيسب دينار اسب، و در علقه چهل دينار، و در مضيغه شصيب دينيار، و در اسيتخوان پييش از      

و در صورت بندى شده پيش از دميدن روح در آن صد دينار، و چيون  آنكه خلقتش كامل شود هشتاد دينار، 

 روح در آن دميده شد هزار دينار اسب.

اى از داوريهاى آن حضرت عليه السّالم و احكام شگفب انگيزى كه كسى پيش از او چنين  ( اين بود شمه1) 

جز آن بزرگوار گرفته نشده، و  داوريهائى نكرده و هيچ كس از سنى و شيهه آشنائى بدانها نداشته و از كسى

اند، و اگر ديگرى جيز آن حضيرت علييه السّيالم گرفتيار       عترت طاهرينش همگى بر آن داوريها رفتار كرده
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چنين داوريها ميشد هر آينه درماندگى و ناتوانيش از حقيقب آن آشكار ميگشب، چنانچه در پييش آميدهائى   

ماندند )و پيش از اين گيشب كه ابو بكر و عمر و عثميان  كه حكم آن بسيار روشن و واضح بود از داورى در

چگونه از پاسخ پرسشهاى بسيار روشن و ساده عاجز بودند( و در آنچه از داوريهياى حضيرت اميير الميؤمنين     

 عليه السّالم بطور اختصار بيان داشتيم براى منظور ما كافى اسب ان شاء اللَّه تهالى.

  علیه السالم )باب سوم( سخنان حكمت آمیز على   

( در بيان مختصرى از سخنان آن حضرت عليه السّالم در باره وجوب شناسائى خداى تهالى، و يگانگى او، 2) 

 و دورى تشبيه از او، و توصيف عدالب و اقسام حكمب و برهانها و حمتها اسب.

ر الميؤمنين علييه   از آن جمله اسب آنچه ابو بكر هيلى )بسند خود( از صالح بن كيسان حيديث كنيد كيه اميي    

السّالم در مورد واداشتن مردم بشناسائى خداى سبحان و يگانگى او فرمود: سرآغاز پرستش خداوند شيناختن  

واالتر اسب  او اسب، و پايه شناختنش يگانه دانستن او اسب، و نظام يگانگيش بدور ساختن همانند از او اسب،

دها )ى خردمندان( گيواهى دهيد كيه هير كيس صيفات       از اينكه صفات )آفريدگان( در او در آيد، زيرا خر

اى هسب( و خردها گواهى دهد كيه آن خيداى بيزرگ     شده )دسب سازنده )آفريدگان( در او در آيد، ساخته

هاى خداونيد )مردميان( بير او راهنميائى شيوند، و بسيبب خردهيا         سازنده اسب نه ساخته شده، بوسيله ساخته

ر و دقب )در مصنوعات( برهان وجيود او ثابيب گيردد، آفرييدگان را     شناختن او در دل جاى گيرد، و با تدب

دليل و راهنماى بر وجيود خيود قيرار داده، و بيدان وسييله پيرده از )چهيره( ربوبييب و پروردگيارى خيود           

همتا در ازليب خود )يهنى در اينكه آغاز نداشته و هميشه بوده و خواهد بود( و  برداشب، او اسب يگانه و بى

پرستش همتائى ندارد، و در پروردگاريش همانند ندارد، به جدائى انداختن ميان چيزهائى كه با  در سزاوارى

هم سازش ندارند دانسته شود كه ضدى ندارد، و با پيوند دادن و نزديك ساختن مييان آنچيه بيا هيم نزديكنيد      

آن در اينميا كتياب را   مهلوم گردد كه قرين ندارد ...، .. و اين اندكى از آن سخنانى اسيب كيه نقيل تميامى     

( و از آن جمله سخنانى كه از آن حضرت عليه السّيالم در بياره دور سياختن شيبيه از خيداى      1طوالنى كند. )

تهالى رسيده چيزى اسب كه شهبى روايب كرده گويد: امير المؤمنين عليه السّالم از مردى شنيد كه ميگويد: 

 ه شده ..... پس آن حضرت تازيانه را باال برده فرمود:سوگند بآن كس كه در پس هفب پرده آسمانها در پرد

واى بر تو همانا خداوند واالتر اسب از اينكه از چيزى در پرده شود يا چيزى از او در پرده رود، منزه اسيب  

آن خدائى كه فرا نميگيرد او را مكان و جايى، و نه در زمين و نه در آسمان چيزى بر او پوشيده نيسب، مرد 

اى كيه   از آن سوگندى كه ياد كردم كفاره بدهم؟ فرمود: نه، زييرا تيو بخيدا سيوگند يياد نكيرده       گفب: آيا

 اى!. كفاره آن را بدهى و بديگرى سوگند خورده
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اند كه مردى بنزد امير المؤمنين عليه السّالم آمده عرضيكرد: اى اميير    ( و مورّخين و ناقلين روايب كرده1) 

ام كيه   اى؟ فرمود: چنين نبيوده  ى تهالى آنگاه كه پرستش كرده آيا او را ديدهالمؤمنين مرا آگاه فرما از خدا

[ چگونه او را ديدى؟ فرميود: واى بير    پرستش كنم كسى را كه نديده باشم! عرضكرد ]آنگاه كه او را ديدى

يلهيا و راهنماهيا   تو، چشمها او را با ديده آشكار نبيند، ولى دلها بوسيله حقيقتهاى ايمان او را ببينند، بوسيله دل

ها وصف شده، بمردمان قياس نشود و حواس )بشرى( او را درك نكننيد! آن ميرد    شناخته شده و بسبب نشانه

اى را بارانيداز رسيالتش    بازگشب و ميگفب: خدا ميداند در چه جايى رسالب خود را فرود آورد )و چه خانيه 

چشمها را از خداى عيز و جيل دور سياخته     قرار دهد( و در اين حديث دليل اسب بر اينكه آن حضرت ديدن

( و حسن بن ابى الحسن بصرى روايب كند كه پس از آنكيه  2توان خدا را ديد(. ) )و ميرساند كه با چشم نمى

امير المؤمنين عليه السّالم از جن  صفين بازگشب مردى بنزد آن حضرت عليه السّالم آميده عرضيكرد: ميرا    

ردم )يهنى مردم شام( از جن  واق  شد آيا آن بقضا و قيدر خداونيد بيود؟    آگاه كن از آنچه ميان ما و اين م

اى سرازير نشديد جز اينكه بقضاء و قيدر   اى باال نرفتيد و بهيچ دره امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: بهيچ تپه

)يهنيى  الهى بود، آن مرد گفب: پس روى اين حساب من رنج خود را بحساب خدا ميگيارم اى اميير مؤمنيان   

اگر بنا باشد اينها همه طبق تقدير و قضا و قدر پروردگار باشد پس من رنج بيهوده بردم نه بهره دنيا داشيب و  

چرا؟ گفب: اگر بنا شد كه قضا و قدر ما را بكار واداشيب پيس چيه اجيرى      نه اجر آخرت( حضرت فرمود:

شيم؟ امير المؤمنين عليه السّيالم فرميود: اى   براى فرمانبردارى داريم و از چه راه عقوبب بر نافرمانى داشته با

مرد آيا گمان كردى كه قضاء خدا بر بنده حتم اسب و قدر او الزم اسب )و بهر چه خداونيد قضيا و قيدرش    

شود( اين گمان را مبر )زيرا قضا و قدر علب انمام كار و سلب اختيار از   تهلق گيرد بطور حتم آن چيز انمام

جويان با خداى رحميان   ( و اين گفتار بب پرستان و پيروان شيطان و ستيزه1نشود( )بندگان پروردگار متهال 

اسب، و اين سخن قدرى ميهبان و مموسان اين امب اسب، همانا خداى عز و جل دستور خود را بطور اختيار 

ى صادر فرموده، و قدغن خود را بحساب ترساندن كرده، و تكليف را اندك و آسان سياخته، و كسيى از رو  

اكراه و اجبار فرمانبرداريش نكرده، و بدون اختيار نافرمانيش ننموده، و آسمان و زمين را و آنچيه در آن دو  

اين پندار كسانى اسب كه كفر ورزيدند و واى بر كسانى كه كافرند از آتش »اسب بيهوده و باطل نيافريده، 

يسب؟ فرمود: دستور بفرمان بردارى، آن مرد گفب: اى امير مؤمنان آن قضا و قدرى كه فرمودى چ« دوزخ

و قدغن كردن از نافرمانى، و آماده ساختن وسائل براى انمام كيار نييك و واگيياردن كيردار بيد، و كميك       

دادن بر آنچه انسان را باو نزديك سازد، و دسب برداشتن از ييارى آن كيس كيه نافرميانيش كنيد، و نوييد و       

مه قضا و قدر الهى اسب در كردار و رفتيار ميا، و جيز ايين )كيه      تهديد، و بشوق آوردن و ترسانيدن، اينها ه



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

174 

 

گفتم( گمان مبر، زيرا گمان بردن بغير از آن كردارها را نابود سازد، مرد گفب: اى امير مؤمنان خدا كيارت  

 اش چنين اسب(: هاى دل مرا گشودى و اين دو شهر را خواند )كه ترجمه را بگشايد كه )باين سخنان( گره

ن پيشوائى كه در روز جزا و بازگشب )رستاخيز( بسبب پيرويب اميد آميرزش از خيداى رحميان    توئى آ -1

 داريم.

آنچه از امور دين بر ما مشتبه شده بود آشكار و واضح ساختى، پروردگارت در برابر اين احسيان پياداش    -2

د و نبيودن جبير و اينكيه    و اين حديث سخن امير المؤمنين عليه السّالم را در مهناى عدالب خداوني  نيك دهد.

 تمام كارهاى خداوند از روى حكمب بوده و بيهوده نيسب ميرساند.

   ( سخنان آن حضرت در مدح دانشمندان و فضیلت علم و حكمت1فصل ) 

( در سخنان آن حضرت عليه السّالم كه در ستايش از دانشمندان و گروههاى مردم، و فضيلب دانش و ياد 1) 

از آن جمله اسب آنچه راويان حديث از كميل بن زيياد رحميه اللَّيه     مب فرموده اسب:گرفتن آن و تهليم حك

اند كه گفب: روزى امير المؤمنين عليه السّيالم در مسيمد دسيب ميرا گرفتيه بييرون آورد و چيون         نقل كرده

 بصحرا رسيد آهى از دل كشيد سپس فرمود:

ترين آنها اسب )كيه آنچيه    رين آن دلها نگاهدارندهاى كميل اين دلها ظرفهائى اسب )از علوم و حقايق( و بهت

باو بسپارند خوب نگهدارى كند و بخاطر بسپارد( آنچه مين )اكنيون( بتيو ميگيويم از مين نگهيدار )و بخياطر        

اند عالم ربانى )و خداشناسى كيه آشيناى بمبيدأ و مهياد باشيد و بيدان عميل نماييد( و          بسپار(: مردم سه گروه

كه بر راه نمات و رهائى اسب، و مگسان كوچك و ناتوان كه پيروى هر آوازند، از  اى يادگيرنده و آموزنده

 نور دانش روشنى نمويند، و بپايه استوارى پناه نبرند.

اى كميل دانش بهتر از دارائى اسب، دانش تو را نگهدارد ولى تو نگهدار دارائى هستى، دارائيى از دادن كيم   

( اى كميل دوسب داشتن علم و دانش دينى اسب كه 2افزون شود. ) گردد، ولى دانش بوسيله دادن بديگران

وسيله انسان در زمان حيات و زنيدگى پييروى )از خيدا( را      بدان )در روز رستاخيز( پاداش داده شود و بدان

بكمال رساند، و پس از ميرگ )خيوش نيامى و( خيوش گيوئى )ميردم را( بدسيب آورد، دانيش حكوميب و          

 بردار و مغلوب اسب. ارائى و ثروت فرمانفرمانفرمائى كند ولى د

انيد، وليى دانشيمندان تيا      انيد. ميرده   اى كميل خزينه داران دارائيها و ثروتها با اينكه )در دنيا هستند و( زنيده 

روزگار بر پا اسب پايدار و باقى هستند، خودشان )بيا بيدرود زنيدگى( ناپديدنيد وليى صورتهايشيان در دلهيا        

 موجود اسب.
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اى كاش كسيانى   -و با دسب اشاره بسينه خود فرمود -ش كه در اينما علم و دانش فراوانى اسبهان آگاه با

آوردم كه آن را فرا گيرند، آرى )گر چه( كسيى تييز فهيم ميييابم وليى از او مييمون و مطميئن         را بچن  مى

ييدار سياخته( و بكميك    نيستم، )زيرا( افزار دين را براى دنيا بكار برد )و دين را وسيله براى جلب دنيياى ناپا 

هاى خدا بر كتاب او بزرگى كند )در نهج البالغه  حمتهاى الهى بر دوستان خدا برترى جويد، و بوسيله نهمب

بماى كتابه اسب و آن ظاهرتر اسب(، يا مييابم كسى را كه فرمانبر حكمب و متواض  آن اسب ولى « عباده»

 در اين تواض  و فروتنى بينائى ندارد.

يهنيى  « او منقيادا لحملية الحيق ال بصييرة ليه فيي أحنائيه       »يد: در نهج البالغة عبارت چنين اسب: )مترجم گو 

فرمانبردار باب حق اسب ولى در گوشه و كنار كار خود بينائى ندارد( به نخستين شبهه كه در دليش افتيد آن   

مانيب اسيب كيه بياو     بصيرت أهيل ا  بردار بى شك و شبهه در دلش آتش افروزد، آگاه باش كه نه اين )فرمان

بگويم( و نه آن )تيز فهم نيامطمئن( پيس اينيان آزمنيد و حيريص در لييتها و خوشييهايند و لگيام شيهوت را          

گسيخته و بآسانى او را ميكشاند يا شيفته گرد آوردن و انباشتن )كاالى دنييا( اسيب، و هييچ ييك از ايين دو      

چهار پايان چرنده ميباشيند، و چيون چنيين شيد )كيه      گروه از نگهداران دين نيستند، نزديكترين مانند باينان، 

( بيار خيدايا! چيرا    1براى دانش نگهدار يافب نشد( دانش و علم بمرگ نگهدارش ميميرد )و از بين ميرود(. )

و دليليى كيه بيراى تيو بير        )اين گونه نيسب كه يكسره از ميان برود بلكه( زمين خالى و تهى نشود از حميب 

يا آشكار و مشهور اسب )كه مردمان باو دسترسى دارند چيون زميان ييازده اميام     بندگانب باشد )و آن كس( 

يا ترسان و پنهان اسب )مانند اين زمان( تا حمتهاى خداوند و دليلهاى روشن او از بيين نيرود، و اينيان    «( ع»

بواسيطه   كمايند؟ اينان در شمار بسيار اندك هستند، و )نزد خدا( از نظير منزليب و مقيام بسييار بزرگوارنيد،     

ايشان خداى تهالى حمتهاى خود را نگهدارى كند تا آنها را بهمانندان خود بسپارند، و در دلهاى آنان كه شبيه 

خود هستند كشب كنند، علم و دانش با حقيقتهاى ايمان با ايشان رو آور شده و روح يقين را بآسانى دريافيب  

انداخته اينان آسان و سهل گيرند، و بآنچه نادانيان   كرده، و آنچه ناز و نهمب پروردگان را بدشوارى و سختى

اند، و با بدنهائى كه روحهاى آنها بماى بسيار بلند )يهنيى رحميب    از آن وحشب دارند اينان انس و خو گرفته

خدا( آويخته در دنيا زندگى ميكنند، ايشان در زمين جانشينان و نمايندگان خدايند، و )مردم را( بسيوى ديين   

و حمتهاى او بر بندگانش ميباشند، سپس آهى از دل كشيد و فرمود: آه، آه چه بسيار آرزومند و  او بخوانند،

مشتاق ديدار آنهايم )كميل گوييد(: آنگياه دسيب مبياركش را از دسيب مين برداشيب، و بمين فرميود: اگير           

 ميخواهى بازگرد.
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   ( دعوت مردم بسوى خود و بیان فضیلت و برترى خویش بر دیگران2فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم در خواندن و دعوت كردن مردميان بسيوى شناسيائى خيود و بييان      1) 

برترى و فضيلتش )بر ديگران( و بيان حيال دانشيمندان، و آنچيه بيراى آموزنيده دانيش شايسيته اسيب، ايين          

ن را رهيا سياختيم و   اى كيه ميا آغياز آ    اند در ضمن خطبه فرمايشى اسب كه راويان داناى باخبار حديث كرده

و سپاس خداوندى را سزاسب كه ما را از گمراهى )بسهادت( راهنمائى فرمود، و  دنبال آن اينسب كه فرمايد:

كرد، و بوسيله )ديانب( اسالم بر ما منيب نهياد، و پيغمبيرى را در ميا قيرار داد، و ميا را از         از كورى بينايمان

هاى پيمبيران قيرار داد، و ميا را بهتيرين امتهيائى كيه آمدنيد         نشانه هاى راه ما را برگزيدگان گردانيد، و نشانه

گردانيد، كه أمر بمهروف كنيم و نهى از منكر نمائيم، و خداى را پرستش كرده و باو شرك نورزيم و جز او 

صاحب اختيارى نگيريم، پس ما گواهان خدائيم و رسول خدا گواه بر ما اسب، ما )در روز رستاخيز( شفاعب 

ايم پييرفته شيود، و خيدا را بخيوانيم و باجابيب رسيد، و       و شفاعتمان در باره هر كس كه شفاعب كردهكنيم 

اييم )و بنيدگى خيود را     اش دعا كنيم آمرزيده شود، ما بخيدا اخيالص ورزييده    گناهان هر كس كه ما در باره

كنييد هميديگر را بير    ايم، اى گيروه ميردم كميك     ايم( و جز او ديگرى را فرمانروا نخوانده خالص او كرده

نكوكارى و كمك نكنيد بر گناه و ستم و از خدا بترسيد كه همانا خداوند در عقوبب سخب اسب، اى گيروه  

مردم من پسر عموى پيغمبر شما هستم و سزاوارترين شمايم بخدا و رسولش پس از من پرسش كنيد و پيس از  

ف گردييده و نيابود شيده، و براسيتى هييچ      نگريد بدانش و علم كيه برطير   آن پرسش كنيد، كه گويا شما مى

دانشمندى هالك نگردد جز اينكه برخى از دانشش با او برود، جز اين نيسب كيه دانشيمندان در مييان ميردم     

مانند ماه در آسمان هستند كه نورش بر ستارگان ديگر درخشندگى دارد، هر چه برايتان از دانش آشكار شود 

( بيراى اينكيه بدانشيمندان    1ينكه دانش را براى )اين( چهار چيز بياموزيد: )آن را فرا گيريد، و بپرهيزيد از ا

( ييا بيدان   3( يا براى اينكه با سبك مغزان بدان وسيله پيكيار و جيدال كنييد )   2مباهات كنيد و بخود بباليد )

ائييد،  ( يا بخواهيد بدان سبب براى رياسب مردم را بسوى خود جليب نم 4وسيله در انممنها خودنمائى كنيد )

در سزاى كردار يكسان و برابر نيستند آنان كه ميدانند و آنان كه ندانند، خداونيد بميا و شيما سيود دهيد در      

 آنچه بما آموخته و آن را پاك و خالص براى خود گرداند همانا او شنواى پاسخ دهنده اسب.

  ( در بیان حال دانشمندان و ادب شاگرد در حضور استاد3فصل )

ن آن حضرت عليه السّالم در بيان حال دانشمندان و ادب شاگرد و دانش آموز سخنى اسب كه ( و از سخنا1) 

حارث اعور روايب كرده كه گويد: شنيدم أمير المؤمنين عليه السّالم ميفرمود: از حقوق عيالم و دانشيمندان   

بيحيالى و كسيالتش   اينسب كه بسيار پرسش از او نكنند، و در پاسخ او را بمشيقب و سيختى نيندازنيد، و گياه     
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اش نگيرند، و در كارى )كه خواهند او را نشان دهند( با دسب باو  اصرار نورزند، و چون از جا برخاسب جامه

اشاره نشود، و رازش را فاش نكنند، و پيش او پشب سر كسى بدگوئى نكنند، و حرمب او را نگهدارى شيود  

نشينى با او  در پيش رويش ننشيند، و از بسيارى هم چنانچه اوامر خداى نگهداشته، و شاگرد و دانش آموز جز

رو نگرداند )و مالل نگيرد( و چون آموزنده دانش يا ديگرى بنزد او آيد و او را در گروه )و انممنيى( بينيد   

بهمگى سالم كند ولى او را در تحيب )و خوش باش گوئى( مخصوص گرداند )يهنى تنها باو سالم نكند، ولى 

از اينكه بهمه سالم كرد در تحيب او را مخصوص كند( و در حضور و نهان )حرمب( او  براى احترام او پس

را نگهدارد و حقش را بشناسند زيرا كه عالم و دانشمند در پاداش از روزه دارى كه شيبها روى پيا )بهبيادت(    

بيرود( رخنيه در    بايستد و در راه خدا جهاد كند بزرگتر و باالتر اسب، و هر گياه دانشيمند بمييرد )و از دنييا    

اسالم پديد آيد كه چيزى جز جانشين او )در علم و دانيش( آن را پير نكنيد، و آن كيس كيه دانيش بيياموزد        

 فرشتگان برايش آمرزشخواهى كنند، و آنچه در زمين و آسمان اسب براى او دعا كند.

   گذاران در دین ( سخنانى در باره بدعت4فصل )

گياران و آنان كه در دين برأى خود سيخن گوينيد و    سّالم در باره بدعب( و از سخنان آن حضرت عليه ال2) 

در گفتار با روش أهل حق مخالفب كنند سخنى اسب كه راستگويان راوييان در پييش سينى و شييهه رواييب      

 در گفتارى كه آغازش سپاس خداوند و درود بر پيامبر گراميش )ص( ميباشد سپس فرمايد: اند كرده

اسب كه ميگويم و درستى آن را ضمانب ميكنم: همانا كشب و زراعب مردميى كيه بير     ذمه من گرو سخنانى

آب نماند، و تمامى خير و نيكيى در   پايه تقوى و پرهيزكارى باشد خشك و زرد نشود، و ريشه آن تشنه و بى

انيا  كسى اسب كه اندازه و قدر خود را بشناسد، و در نادانى مرد همين بيس كيه قيدر خيود را نشناسيد، و هم     

ترين مردمان نزد خداى تهالى مردى اسيب كيه خداونيد او را بخيود واگييارد و از راه راسيب بيكسيو         دشمن

منحرف شود، بسخن تازه در آمد خوشنود و در روزه و نمازش شيفته آن گردد، چنين كسى بيراى آنيان كيه    

اند گمراه شده  از او رفتهفريفته گفتارش شوند فتنه )و ميزان آزمايش( اسب، و از آن هدايب كه مردم پيش 

و آنان كه پيرويش كنند گمراه كند، بار بر خطاها و گناهان ديگران بوده و در گيرو خطياى خيويش اسيب،     

نادانيها را از اين سو و آن سو در ميان نادانان كور دل در خود گرد آورده، و در تاريكيهياى فتنيه و فسياد از    

ر شده اسب، آنان كه همانند انسانند )و بصورت آدميى هسيتند(   همه جا بيخبر، و از راهبر شدن و هدايب كو

خوانند در صورتى كه يك روز را در تحصيل آن بسر نبرده، صبح كرد هر  چنين كسى را عالم و دانشمند مى

روز و در پى زياد كردن چيزى بود كه كم آن بهتر از بسيار اسب، تا اينكه بدان رسييد و سييراب گردييد از    

نديده، و بيهوده زياده روى كرد )يا از چيزهاى بيهوده خود را انباشته كيرد( بيراى قضياوت    آن آب مانده گ
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مردم نشسته )و خود را مهيا كرده( و ضمانب بيان نمودن چيزى را كند كه بر غير او پوشيده و مشيتبه باشيد،   

را نشيكنند )و بير   اگر در حكم دادن با گيشتگان مخالفب كند اطمينان ندارد كه آيندگان پس از او حكميش  

خالف آن حكم نكنند( چنانچه او نسبب بگيشتگان انمام داد، و اگر يكى از مسائل مشيكله بياو عرضيه شيود     

مهنى و بيهوده از روى رأى خود تهيه كند سيپس بهميان سيخنان )بيهيوده و      براى پاسخ بآن پرسش، سخنان بى

  ماندن حقائق )بر او( و مشيتبهات )و افتيادن  مهنى( كه گفته يقين حاصل كند، چنين كسى بواسطه پوشيده  بى

( مانند كسى اسب كه در تار عنكبوت درافتد، نميداند آيا درسب گفته )و حكيم  1در امور واهيه و سسب(، )

كرده( يا بخطا رفته، و پشب سر آنچه بدان رسيده راهى نبيند )و چنين پندارد كه تنهيا آنچيه او فهمييده و بيا     

ود انديشيده صحيح و درسب اسب( اگر چيزى را بچيزى بسنمد آنچه از آن فهميده فهم كوتاه و رأى فاسد خ

و بدسب آورده دروغ نپندارد، و اگر مطلبى بر او پوشيده ماند آن را پنهان كنيد زييرا از نيادانى و كوتياهى     

ل( با نيادانى  خود آگاه اسب، و در آنچه نميدانسته بناچار سخن گفته تا نگويند كه نميداند، سپس )با اين احوا

از حقيقب )بر آن كار( اقدام كند و در تاريكيها )ى جهل و نادانى( فرو رود، و بر مركب شبهات بسيار سوار 

شود، و در نادانيها بسيار دچار اشتباه شود، از آنچه نميداند )و ندانسته بدان حكم كرده( پوزش نخواهد تا )در 

بدندان برنده نگرفته )و تحقييق در آن نكيرده( تيا بهيره ببيرد،       نتيمه( آسوده و سالم بماند، و در علم و دانش

روايات را بباد دهد چنانچه باد گياهان خش  را پراكنده سازد، ميراثها )كه بواسطه حكم بناحق او بصاحبانش 

نرسيده( از )ستم( او ميگريند، و خونها )كيه بفتيواى باطيل او( ريختيه شيده فريياد ميزننيد، بسيبب قضياوت          

او عورتهاى حرام حالل گردد، و حرام حالل شود، با بازگرداندن آنچه از او سر زده آسوده و سيالم  )بيماى( 

 نماند، و بآنچه )بنادانى( از او صادر شده پشيمان نگردد.

اى گروه مردم بر شما باد به پيروى كردن و شناختن كسى كه به شناختنش مهيور نيسيتيد )مقصيود شيناختن    

و پيروى ايشان اسب( زيرا كه آن دانش و علمى كه آدم عليه السّالم )از آسمان( فرود  ائمه دين عليهم السالم

آورد، و همه آنچه پيمبران بدان واسطه برترى جستند تا برسد به پيغمبر شما خاتم النبيين عليه السّيالم همگيى   

كميا ميروييد؟ اى   ايد؟ بلكه  نزد عترت )و خاندان( پيغمبرتان محمد )ص( اسب، پس در كما سرگردان شده

ايد( از صلبهاى اصحاب كشيتى، )يهنيى اى فرزنيدان كسيانى كيه سيوار        كسانى كه كنده شده )يا زائيده شده

كشتى نوح شدند( مثل عترت در ميان شما همانند كشتى نوح اسب پس بر آن سوار شيويد، و چنانچيه نميات    

نييز نميات يابيد، و مين بآنچيه ميگيويم       ( هر كه در اين كشتى درآييد  1آن كشتى نمات يافتگان، ) يافتند در

بسوگند درسب گرو اين گفتار هستم، و سيخن زور نميگيويم، و واى بير آن كيس كيه )از آن( روى برتابيد،       

سپس واى بر آن كس كه روى برتابد، آييا آنچيه پيغمبرتيان )ص( در بياره ايشيان فرميوده بشيما نرسييده )و         
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دم( همانا من در ميان شما دو چيز سينگين و گيران ميگييارم،    ايد( كه در سفر حمة الوداع فرمود: )مر نشنيده

چيزى كه اگر بدان چن  زنيد هرگز پس از من گمراه نشويد: )يكى( كتاب خدا )قرآن( و )ديگير( عتيرت   

من أهل بيتم، و )همانا( اين دو از يك ديگر جدا نشوند تا در كنار حوض كوثر بر من درآيند، پيس بنگرييد   

باره آن دو رفتار كنيد، آگاه باشيد كه ايين )يهنيى تمسيك بهتيرت( آب خوشيگوار و      چگونه پس از من در 

 شيرين اسب پس بياشاميد، و آن ديگر )يهنى روى برتافتن از ايشان( آب شور و تلخ اسب و از آن بپرهيزيد.

  ( در مذمت دنیا5فصل )

رسياندن و بركنيار داشيتن از آن    ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كيه در بياره احيوال دنييا و ت    2) 

ما بهد، جز اين نيسب كه داستان دنيا همانند داستان مار اسيب كيه دسيب بير آن بكشيى نيرم و نييش         فرمايد:

گيرى كن زيرا زمان اندكى  گزنده )و زهردارش( سخب اسب، پس از آنچه از آن دنيا تو را خوش آيد كناره

اى در همان حال ترسناكتر و بركنارتر از آن  ن انس و خو گرفتهبا تو همراه اسب، و در آن حال كه بيشتر با آ

باش، زيرا كه دنيادار هر زمان بخوشى از خوشيهاى دنيا خوشحال و مسرور شد دنيا او را بكدورتى دچار كند 

 )و آزرده خاطر سازد( و السالم.

    ( در باره آماده شدن براى سفر آخرت6فصل )

گيرى براى آخرت، و فيراهم آوردن اسيباب    السّالم اسب كه در باره توشه ( و از سخنان آن حضرت عليه3) 

روردگار جل اسمه و سفارش مردمان بكردار نيك فرمايد، و دانشمندان اخبار و ناقلين آثار آن را روايب  لقاء

 اند كه آن حضرت عليه السالم هر شب هنگامى كه مردم ببستر خواب ميرفتند بآوازى كه اهل مسمد و كرده

گيرى كنيد خدايتان رحمب كند، زيرا آواز كوچ كردن )از  همسايگان مسمد آن را ميشنيدند ميفرمود: توشه

اين دنيا بسفر آخرت( در ميان شما داده شد، و ماندن در دنيا را كم پنداريد، و بسوى خدا بازگرديد با توشيه  

منزلهاى هولناكى اسب، و ناچاريد از آنها شايسته كه بدان دسترسى داريد، زيرا در جلو شما گردنه ناهموار و 

بگيريد و در آنها توقف كنيد، پس يا برحمب خدا از سختيهاى طاقب فرسياى آن رهيائى يابييد، و ييا چنيان      

خبرى كه عميرش بزييان    نابودى پديد آيد كه پس از آن نتوان جبران نمود، اى بسا دري  و افسوس بر آن بى

و را بسيختى و شيقاوت كشياند، و خداونيد ميا و شيما را از آن كسيانى        او دليل و حمب باشد، و روزگارش ا

گرداند كه نهمب او را به نشا  و طغيان واندارد، و پس از مرگ سختى و عقوبب باو فرود نيايد، و جيز ايين   

منتهاى( او متوسليم، و از براى او )آفريده شده( اييم، و نيكيى بدسيب )قيدرت و      نيسب كه ما به )رحمب بى

 و اسب، و او بر هر چيز توانا اسب.رحمب( ا
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    گیرى از دنیا و آمادگى براى آخرت ( در باره كناره7فصل )

گيرى از دنيا و وادار كيردن باعميال آخيرت     ( و از سخنان آن حضرت عليه السالم اسب كه در باره كناره1) 

ر تيو نيسيب، زييرا كيه     ى فرزند آدم بزرگترين اندوهب آن روزى نباشد كه اگر بدان نرسيى از عمي   فرمايد:

اندوهب يك روز اسب، و همانا هر روز كه بدان برسى خداوند روزى تو را در آن روز برساند، و بيدان كيه   

همانا تو چيزى كه بيش از خوراك و قوت تو باشد بچن  نياورى جز اينكه در آن چيز خزينيه دار ديگيران   

ش نصيب وارث تو اسب، و روز باز پسين بخاطر آن ا عب تو در دنيا براى آن بسيار اسب و بهره هستى، رنج و

ات سيهادتمند و خوشيبخب شيو، و بيراى روز      حساب تو بدرازا كشد، پس در زندگى خيود بميال و اندوختيه   

گياه   رستاخيز خود توشه در پيش فرسب كه آن توشه پيشاپيش تو باشد، زييرا كيه سيفر دور اسيب، و وعيده     

 خ.قيامب اسب، و منزلگاه بهشب اسب يا دوز

    گیرى از دنیا و آمادگى براى آخرت ( در باره كناره8فصل )

و مانند اين سخنانى كيه گيشيب گفتيارى اسيب از آن حضيرت علييه السيالم )در بياره دنييا( كيه مييان            ( 1) 

دانشمندان مشهور اسب و حكماء و خردمندان آن را ضبط كرده آن كه فرمود: اما بهد اى گروه مردم همانيا  

اييد( آگياه مينماييد، و آخيرت رو آورده و نزدييك و       و بمدائى )از آنچه بدان عالقيه بسيته   دنيا پشب كرده

آشكار شده اسب، آگاه باشيد كه همانا امروز روز مضمار )آماده شدن براى مسابقه( اسب و فردا )يهنيى روز  

بهشيب اسيب، و    اش( رستاخيز( روز پيشى جستن )و مسابقه( اسب، و پيشى گرفتن )يهنى برنده مسابقه جايزه

پايان )يهنى عقب مانده عقوبتش( دوزخ اسب، آگاه باشيد كه شما در روزگار مهليب هسيتيد )كيه ايين چنيد      

روزه دنيا بشما مهلب داده شده( و دنبالش اجل )و مرگى( اسب كه شتاب او را ميرانيد )يهنيى بيزودى بشيما     

اميد بياو زييان نرسياند، و هير كيس در      ميرسد( پس هر كه كردار خود را خالص براى خدا گردانيد آرزو و 

روزگار مهلب و پيش از رسيدن مرگ كندى بكردار كيرد، آن كيردار بزييان او اسيب و امييد و آرزو او را      

بهره سازد، آگاه باشيد پس كردار )نيك( انمام دهيد در زمان آسايش و )در زمان( ناراحتى و تيرس، پيس    بى

يد و ترس را بدان ضميمه سازيد )يهنى يكباره مطمئن نشيويد( و  اگر آسايشى بشما رو داد شكرگزار خدا باش

اگر ترس و خوفى بشما رو آورد ياد خدا كنيد و زمان آسايش را بياد آريد، زيرا خداوند آگاهى داده اسيب  

( و هييچ  2براى نيكوكاران بسر انمام نيك و براى آن كس كه شكرگزارش گيارش باشد بفزونيى )نهميب( )  

يسب كه براى آن روزى انمام دهيى كيه گيرد آييد در آن       آوردنى( بهتر از آن كسبى كسب )و چيز بدسب

ها، و مين چييزى را    ها، و فراهم آيد در آن روز گناهان بزرگ، و آشكارا گردد در آن روز نهان روز اندوخته

 واب ييخيز بييييام كه خواهان آن در خواب غفلب رفته، و نه مانند دوزخ كه گريزان آن ن مانند بهشب نديده
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)بيخبرى( فرو رفته، آگاه باشيد هر كه يقين سودش ندهد شك باو زيان زند )يهنى آن كس كه تحصيل يقين 

نكند در شك و شبهه مانده و زيانكار شود( و هر كيس خيرد و رأى حاضيرش )كيه اكنيون بدسيب اوسيب(        

د ايين باشيد كيه باييد از     سودش نبخشد، از آنچه )از خرد و رأى( از او پنهان اسب ناتوانتر اسب )شايد مقصو

آنچه خداوند از خرد بانسان داده اسب هم اكنون انتفاع برد و باميد آينده نباشد( آگياه باشييد هير آينيه شيما      

اييد )زييرا خداونيد در قيرآن كيريم       گيرى راهنمائى شيده  ايد، و بتوشه بكوچ كردن )از اين دنيا( ميمور شده

و براستى ترسناكترين چييزى كيه از آن بير شيما بييم دارم دو چييز       «  ادِ التَّقْوىتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ»فرمايد: 

اسب: )يكى( پييروى از هيواى نفيس، و )ديگير( آرزوى دراز، زييرا پييروى از هيواى نفيس )انسيانى را( از          

ه حقيقب باز دارد، و درازى آرزو آخرت را بدسب فراموشى سپارد، آگاه باشيد همانا دنيا به پشب كوچ كرد

)و از شما دور شود( و همانا آخرت بسوى شما رو نموده )و بزودى بشما ميرسد( و براى هير ييك از آن دو   

فرزندان و پسرانى اسب، پس اگر ميتوانيد از پسران آخرت باشيد، و از فرزندان دنيا نباشيد، زيرا كيه اميروز   

ى نيسب )و ديگر ممال انمام كار كردار اسب و حسابى در كار نيسب، و فردا )قيامب( حساب اسب و كردار

 نيك بكسى نميدهند(.

 ( در باره برگزیدگان از صحابه و زهاد آنان9فصل )

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه در بيان برگزيدگان از ياران رسول خدا )ص( و زهاد آنان 1) 

( رواييب كيرده گفيب: روزى    فرموده و آن را صهصهة بن صوحان )يكى از اصحاب آن حضرت عليه السّالم

ماز صبح را با ما خواند و چون سالم نماز را داد رو بقبله كرد و بدون اينكه براسب   امير المؤمنين عليه السّالم

و چپ توجه كند ذكر خدا را ميفرمود تا آنگاه كه خورشيد باندازه يك نيزه از ديوار اين مسمد شيما يهنيى   

كرده فرمود: براستى مردمانى را در زمان خليل )و دوسب مهربيان( خيود    مسمد كوفه باال آمد، آنگاه رو بما

رسول خدا )ص( ديدم كه در اين شب ميان پيشانيها و زانوهايشان نوبب گيارده بودند )و هر كدام از عبادت 

نيها اسب يهنى ميان پيشا« بين جباههم و خدودهم»خسته ميشد آن ديگر را بر زمين مينهادند، و در نهج البالغه 

هاشان، و آن ظاهرتر اسب( و چون بامداد ميكردند اوليده مو و گردآلود بودند، مييان دو چشمانشيان    و گونه

)در پيشانى( مانند زانوهاى بز )پينه بسته بود( و چون ياد مرگ ميكردند ميلرزيدنيد چنانچيه درخيب بهنگيام     

هاشيان تير ميشيد، )ايين سيخنان را       وزيدن باد ميلرزد، سپس اشك از ديدگانشان ميريخب بطيورى كيه جاميه   

 اند. خبرى شب را بروز آورده فرمود( سپس برخاسب و با خود ميگفب: گويا اين مردم در حال بى
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  ( اوصاف شیعیان پاك و مخلص10فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه در بيان حال شييهيان پياك و مخليص خيود فرماييد: و آن      1) 

اند كه آن حضرت عليه السّالم در شبى مهتاب از مسمد بيرون آمد  ويان آثار حديث كردهحديثى اسب كه را

و بهزم صحرا حركب كرد، پس گروهى بيدنبال آن حضيرت برفتنيد، حضيرت ايسيتاده بآنيان فرميود: شيما         

: هاى ايشان نگريسب آنگاه فرميود  ى امير مؤمنان ما شيهيان تو هستيم، حضرت بدقب بچهره كيستيد؟ گفتند:

بيينم؟ گفتنيد اى اميير مؤمنيان سييماى شييهه        چگونه اسب كه سيما )يهنى چهره يا نشانه( شييهه در شيما نميى   

گان از بيدارى، و خراب چشمان از گريه، و خميده پشتان از ايسيتادن، و تهيى دالن    رد چهره چيسب؟ فرمود:

 اشد.خشگان از دعاء، بر آنان گرد خاشهين )و فروتنان( نشسته ب لب  از روزه،

  ( سخنان پند آمیز و یادآورى مرگ11فصل )

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم و پند و اندرزها و ياد آورى مرگ اسب آنچه از آن بزرگيوار علييه   1) 

السّالم بتواتر رسيده كه فرمود: مرگ خواهانى اسب كه با شتاب آيد، و مطلوبى اسب كه آن كس كه مانيده  

، و گريزنده از چنگال او از دستش بدر نرود )يهنى مرگ چيزى اسب كه كسى چاره اسب او را ناتوان نسازد

از آن نتوان كرد چه آن كس كه از او بگريزد و چه آن كس كه سر راهش بايستد( پس خود براى آن اقيدام  

 كنيد و سرباز نزنيد زيرا از مرگ گريزى نيسب شما اگر كشته نشويد خواهيد مرد، و سوگند بدان كيه جيان  

 على بدسب او اسب خوردن هزار شمشير بر سر آسانتر اسب از مرگ بر بستر.

و از آن جمله اسب فرمايش آن حضرت عليه السّالم كه فرمايد: اى گروه مردم بامداد كردييد در حيالى كيه    

ا ها و هدفهائيد )از يكسو هدف( تيرهاى مرگ )هستيد كه( شما را نشان كرده، )از يكسو( دارائيهاى شم نشانه

غارتگاه مصيبتها )و پيش آمدهاى ناگوار( اسب، آنچه خوراكى در دنيا ميخوريد براى شيما در آن خيوراكى   

آشاميد برايتان در آن آشياميدنى آب جسيتنى در در گليو هسيب، و      استخوانى گلو گير ميباشد، و با آنچه مى

شحال شويد جز اينكه نهمب ديگرى خدا را گواه ميگيرم كه بهيچ نهمتى )از نهمتهاى دنيا( نرسيد كه بدان خو

ايد، اى گروه مردم ما و شما آفريده شديم براى ماندن نه براى نابود  را از دسب دهيد كه آن را گرامى داشته

شدن )و اين گونه نيسب كه با مرگ نابود شويم( بلكه از سرائى بسراى ديگر جابما شويم، پس توشه گيرييد  

 دان جا رويد و براى هميشه در آن بمانيد، و السّالم.براى آنمائى كه )خواه و ناخواه( ب

 ( بیان فضایل خویش و برترى او بر دیگران12فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه )مردمان را( بسوى خود خواند، و بفضيلب خود راهنمائى 1) 

اشاره زند و بدان آگاهى دهد، و ايين  اند گوشه و  كند، و پرده از روى حق بردارد، و بآنان كه باو ستم كرده
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اند، و از آن جمله ابو عبييدة مهمير بين مثنيى و      سخن را شيهه و سنى از آن حضرت عليه السّالم روايب كرده

اند كيه اميير الميؤمنين     اند اين سخنان را نقل كرده ديگران از كسانى كه دشمنان شيهه روايب آنها را پييرفته

ه كه پس از كشته شدن عثمان بن عفان و بيهب مردمان خواند اين بود كه فرمود: عليه السّالم در نخستين خطب

پس از سپاس پروردگار و درود بر پيغمبر اكرم )ص( مهربانى نكند كسى بر ديگرى جز اينكه بر خود كنيد،  

سرگرم و مشغول شد كسى كه بهشب و جهنم در پيش روى اوسب )يهنى كسى كه ميداند اين دو را در پيش 

رد و چه كارهائى مردم را ببهشب ميبرد، و چه كردارى بدوزخ كشد از دنيا بخود مشغول شيود( سيپس آن   دا

كننده پويا، و خواهانى كه اميدوار اسب،  حضرت عليه السّالم بندگان خدا را بچند گروه تقسيم كند: كوشش

دسته، و دو دسته ديگرند و آن كس كه كوتاهى در انمام فرامين الهى كند و جايگاهش دوزخ اسب، اين سه 

ايسب كه ببال خود پرواز كند، و )ديگر( پيغمبرى كه خداوند )در هميه احيوال( دسيتگير     كه: )يكى( فرشته

اوسب، و ششمين ندارد )يهنى منحصر باين پنج گروه اسب( هر كه )بنا حق( ادعا كرد هالك شد، و هير كيه   

كننيده   و چپ )كه از راه حق منحرف اسيب( گميراه  )در ميان حق ديگران( در آمد نابود گشب، )ره( راسب 

اسب، و راه وسط )و ميانه( راه )حق( اسب، كتاب باقيمانده و سنب )رسول خدا )ص( و آثيار نبيوت بير آن    

)شاهد و گواه( اسب، براستى خداى تهالى )دردهاى( اين امب را بدو دارو درمان كيرده: )يكيى( تازيانيه، و    

)و پيشواى الهى در هر زمان( در آن دو مماشات و مدارا كردن نيسيب )يهنيى   )ديگرى( شمشير، كه نزد امام 

امام پاس خاطر هيچ كس را نگاه نميدارد و هر چه مقتضاى دستور الهى اسب بوسيله تازيانه و شمشيير انميام   

هياى خيود را )ييا     هاى خود پنهان شيويد )و گياه فتنيه و فسياد بييرون نيائييد( و گرفتيارى        دهد( پس در خانه

  هياى  اختالفات ميان خود و ديگران را( اصالح كنيد، و توبه دنبال شما اسب )و در هر حال ميتوانيد از كيرده 

( كسى كه )در ميان مردم نادان( يكمانبه حيق را آشيكار كنيد هيالك     1نافرمانيها بتوبه دسب زنيد( )زشب و

خواهان كسى هستند كه حيق و  شود )يهنى مردم زير بار حق محض نميروند مانند خود آن حضرت و هميشه 

باطل را بهم ممزوآ كند چون خلفاى گيشته( در زمان گيشته )و در زمان آن سه خليفه( كارهاى چندى شيد  

كه شما نزد من در آنها مهيور نيستيد )يهنى آنان از شما باز خواسب در آن كارها نميكردند بلكه خود آنها را 

بازگردانم چون بر خالف دستور خدا بوده( آگاه باشيد همانا اگر من انمام دادند ولى من اگر بخواهم آنها را 

ها درگيرد، آن دو مرد )يهنى ابو بكير و عمير( پيشيى گرفتيه و      بخواهم بگويم ميگويم )ولى( خدا از گيشته

گيشتند، و سومى )يهنى عثمان( بپا خاسب مانند كالغ كه اندوهش شكمش بود، واى بر او اگر هير دو بيالش   

شد براى او بهتر بود، بنگريد اگر نادرسب پنداريد، )سيخنان ميرا( آن را انكيار     شد و سرش جدا مى كنده مى

كنيد، و اگر )بدرستى( ميشناسيد پس دسب از )لماآ( برداريد، حق و باطلى )در كار( اسب، و براى هر يك 
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از قديم هم بسيار بوده كه )از آن دو( أهل )و خاندانى( اسب، پس اگر باطل بسيار باشد )شگفب نيسب، زيرا( 

شدند، و اگر حق كم باشد اميد اسب بسيار گردد )يهنى در زمان ظهور دولب حقه( و كم اسب كه  مرتكب مى

چيزى برود و دوباره رو آورد )يهنى حق كه ضهيف شد مشكل اسب قوت يابد( و اگير جانهياى شيما بسيوى     

يترسم كه شما )مانند مردم جاهليب( در زمان فتيرت  شما بازگردد هر آينه شما سهادتمند خواهيد شد، و من م

هاى نادرسب خود نمودند( و بر من نيسيب جيز    باشيد )كه از آئين پيغمبر )ص( دور شدند و پيروى از انديشه

 كوشش كردن )در اصالح امور و اندرز دادن(.

ن هسيتند در كيودكى، و   آگاه باشيد كه نيكان عترت )و فرزندان( من، و پاكان خاندان من بردبارترين مردما

داناترين ايشانند در بزرگى، آگاه باشيد ما خاندانى هستيم كه از دانش خدا اسب دانش ما، و حكيم كيردن ميا    

و « علمنيا »بحكم خدا اسب، و بگفتار راستگوئى )مانند رسول خدا )ص(( اسب دسيتاويز ميا، )ممكين اسيب     

 دانش خداوند دانشمند شديم ...بصورت فهل ماضى خوانده شود يهنى ب« اخينا»و « حكمنا»

تا بآخر( پس اگر پيروى از آثار ما كنيد )و متابهب از گفتار و كردار ما نمائيد( بيه بينائيهياى ميا هيدايب )و     

راهنمائى( شويد، و اگر )پيروى( نكنيد خداوند شما را بدسب ما نابود خواهد كرد )زيرا حمب را خدابر شما 

اه عيرى براى شما باقى نگيارده( پرچم حق )و حقيقب( با ماسيب، هير كيس    تمام كرده و با فرستادگان ما ر

پيرويش كند بحق گرائيده و هر كس از آن باز ماند )در درياى سيرگردانى و گمراهيى( غيرق شيود، آگياه      

باشيد كه بوسيله ما بازخواسب خون هر مؤمنى بشود، و بسبب ما ريسيمان خيوارى و ذليب از گردنهياى شيما      

 ود، و بوسيله ما خدا )كارها را( گشود نه بشما، و بسبب ما )كارها( پايان پييرد نه بشما.كنده و دور ش

  ( بیان فضایل خویش و برترى او بر دیگران13فصل )

( و از گفتار كوتاه آن حضرت عليه السّالم اسب كه مردمان را بسوى خود و فرزندان )طاهرينش( علييهم  1) 

فرمايد(: همانا خداوند محمد )ص( را به پيامبرى مخصوص داشيب و برسيالب   السّالم ميخواند اين گفتار )كه 

او را برگزيد و بوحى او را آگاه كرد، و او رسيانيد بميردم آنچيه رسياندنى بيود، و پييش ميا خانيدان اسيب          

پناهگاههاى دانش و درهاى حكمب و روشنى دين، پس هر كه ما را دوسب بدارد ايمانش باو سيود بخشيد، و   

ييرفته شود، و هر كه ما را دوسب ندارد ايمانش بوى سود ندهد، و عمل او پييرفتيه نگيردد اگير    كردارش پ

 چه در شب و روز بايستادن و روزه دارى كوشش و رنج برد.

  ( بیان فضایل خویش و برترى او بر دیگران14فصل ) 

ش روايب كند كه گفيب:  ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنچه عبد الرحمن بن جندب از پدر2) 

پس از آنكه مردمان در مدينه با عثمان بيهب كردند من بير عليى بين ابيى طاليب علييه السّيالم وارد شيدم آن         
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حضرت را ديدم كه سر بزير انداخته و غمناك اسب، باو عرضكردم: مردمان را چه پيش آمده؟ فرمود: مين  

 ا براستى بردبارى! فرمود: چه بكنم؟ عرضكردم:نيكو شكيباهستم، عرض كردم سبحان اللَّه بخدا سوگند شم

در ميان مردم بپاخيز و آنان را بسوى خويشتن بخوان، و آگاهشان كن كه همانا تو خود سزاوارترين مردميان  

تير هسيتى و از ايشيان ييارى و ميدد       به پيغمبر )ص( هستى و بفضيلب و پيشى )در اسالم( از ديگران شايسيته 

اند، پيس اگير ده تين از مييان صيد تين از آنيان         ( اينان كه از كنار تود بيكسو شدهبخواه براى )از ميان بردن

 پاسخب دهند )و سخنب را بپييرند( با آن ده تن بر آن صد تن سخب توانى گرفب.

پس اگر بتو گرويدند كار بر وفق و مراد و دلخواه تو انمام خواهد شد، و اگر سرباز زنند )و فرمانبر نشوند( 

ى، پس اگر بر آنها پيروز شدى اين همان فرمانروائى و سلطنتى اسب كيه خداونيد بيه پيغمبيرش     با آنان بمنگ

اى، و  شيده  )ص( داده و تو بدان سزاوارتر از ايشان هستى، و اگر در راه رسيدن بدان كشته شدى شهيد كشته

رترى؟ فرمود: اى در پيشگاه خداوند مهيور خواهى بود و بارث بردن از رسول خدا )ص( در اين باره سزاوا

 بينى )و بنظرت ميرسد( كه از هر صد نفر ده نفر با من بيهب كنند؟ جندب آيا چنين مى

گفتم: آرى آن را اميد دارم، فرمود: ولى من چنين اميدى ندارم بلكه اميد ندارم كه از هر صد نفر دو نفر بيا  

سب، جز اين نيسب كيه ميردم قيريش را    من بيهب كنند و اكنون تو را آگاه كنم كه اين نااميدى من از كما ا

نگرند، قريش هم با خود ميگويند: همانا آل محمد )ص( و خاندان آن حضيرت خيود را برتير از مردميان      مى

ديگر ميدانند، و خود را زمامدار ميدانند نه قريش را، و )از اين رو( اگر خاندان محمد )ص( زماميدار شيوند   

خاندان خواهد ماند و بكسى ديگر نخواهد رسيد، و اما تا زمانى كيه  اين سلطنب و دولب براى هميشه در اين 

در ميان ديگران باشد دسب بدسب ميان شما ميگردد، )از اين رو( قريش تا بتوانند بدلخواه خود اين دولب و 

سلطنب را بما نخواهند سپرد، )جندب( گويد: باو عرضكردم: آيا مردم را از ايين سيخن شيما آگياه نكينم تيا       

( پس از اين جريان من 1)  را بسوى تو بخوانم؟ بمن فرمود: اى جندب اكنون زمان آن نرسيده، گويد: ايشان

بهراق بازگشتم، و هر گاه چيزى از فضائل آن حضرت عليه السّيالم و مناقيب و حقيوق او بيراى ميردم بييان       

كيردن فضيائل آن حضيرت(    ميكردم آنها مرا باز ميداشتند و از خود ميراندند تا اينكيه جرييان )مين و بييان     

بگوش وليد بن عقبه كه در آن روزها از طرف عثمان فرماندار كوفه بود رسيد، او كسى بسوى من فرسيتاد و  

 مرا بزندان انداخب، تا اينكه در باره من پيش او )بوساطب( رفتند، و او مرا آزاد كرد.

 ( سخنان آن حضرت در باره متخلفین از بیعت با او15]فصل )

از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه گروهى از بيهب با او سرباز زدند مانند عبد اللَّه پسير  ( و 2) 

عمر بن خطاب، و سهد وقاص، و محمد بن مسلمة، و حسان بن ثابب )شاعر مهروف( و اسامة بين زييد، و ايين    
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بيهب با امير المؤمنين عليه  سخن را شهبى روايب كرده گفب: آنگاه كه سهد و كسان ديگرى كه نام برديم از

السّالم سرباز زدند و خود را بيكسو كشيدند )على عليه السّالم در ميان مردم بپاخاسته( حمد و ثناى پروردگار 

را بماى آورد سپس فرمود: اى گروه مردم شما با من بيهب كرديد بير آنچيه بيا مردميان پييش از مين بيهيب        

اند اختياردار و آزادند، و چون بيهب كردند اختييارى ندارنيد، و    نكرده نموديد، و البته تا مردم با كسى بيهب

همانا بر زمامدار و پيشواى مردم اسب كه استقامب داشته باشد، و بر مردم فرمانبر اسب كه بفرميانش گيردن   

ه نهند، و اين بيهتى اسب عمومى كه هر كس از آن سرباز زند از دين اسالم سرباز زده، و راه ديگيرى جيز را  

مسلمانان پيموده اسب، و اين بيهب شما با من بيهب ناگهانى و بدون تيمل نبوده، و كار من و شما يكى نيسب، 

من شما را براى خدا ميخواهم )نه براى دنيا( ولى شما مرا براى خود ميخواهيد، و بخدا سوگند هر آينيه رأى  

ز جانب سهد، و مسلمة و اسامة، و عبد اللَّه، خود را براى دشمن خالص گردانم، و ستمديده را انصاف دهم، و ا

 و حسان چيزهائى بمن رسيده كه آن را خوش ندارم و حق در ميان من و ايشان حاكم اسب.

 شكنى طلحه و زبیر ( در باره بیعت16فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه الساّلم اسب آنگياه كيه طلحية و زبيير بيهيب او را شكسيتند و بسيوى مكيه         1) 

ار شدند تا عايشه را بر آن حضرت بشورانند و بمخالفب با آن حضرت او را هميراه خيود سيازند و ايين     رهسپ

اند كه پس از حمد و ثناى پروردگار فرمود: پس همانيا خداونيد    سخن را دانشمندان از آن حضرت نقل كرده

، پس آن حضرت بدان محمد )ص( را بسوى همه مردم بر انگيخب و او را براى همه جهانيان رحمب قرار داد

چه ميمور شده بود بيان فرمود، و پيام پروردگارش را )بمردم( رسانيد، و خداوند بوسييله او )آن اوضياع( از   

هم گسيخته را منظم ساخب، و )آن مردم( پراكنده را گرد آورد، و بوسيله او راهها را امنيب بخشيد، و خونها 

هاى افروخته از حقد و كينه، و عداوتهاى پيا   و دشمنان و آتش توزان را نگهدارى كرد، و بسبب او ميان كينه

بر جاى در دلها طرح دوستى و الفب افكند، سپس جانش را گرفب در حالى كه )كردارش( پسنديده )او( بود 

و در باره سرانمام آنچه رساندن )احكام( بآن ميانماميد كوتاهى نفرموده بود، و آنچه كوتاهى در رساندن آن 

يانه روى بود پيرامون آن نگشب و آن را نرساند، و پيس از آن حضيرت شيد آنچيه شيد از سيتيزه و       بخاطر م

كشمكش در باره زمامدارى و فرمانروائى، و ابو بكر زمام دار شد، و پس از او عمر، و سپس عثميان و چيون   

 ن، من گفتم:سرانمام كار عثمان بدان جا كه ميدانيد انماميد نزد من آمديد و گفتيد: با ما بيهب ك

نميكنم، گفتيد: چرا )بايد بكنى( من گفتم: نه، و دستم را بستم، شيما آن را بازكردييد، مين بياز كشييدم شيما       

بسوى خود كشيديد، و چنان بر سر من )براى بيهب كردن( ريختيد مانند شتران بسيار تشنه كه بگودالهاى آب 

بهضى از شما در پيش من كشنده برخ ديگر اسب،  رسند بدانسان كه من گمان كردم كشنده من هستيد و همانا
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شيما   پس من دسب خود باز كردم و شما از روى اختيار )و با كمال آزادى( با من بيهب كرديد، و در پيشاپيش

( سپس چيزى درن  نكردند كيه از مين اجيازه    1طلحة و زبير آزادانه بدون هيچ ناچارى با من بيهب كردند، )

شيكنى   عمره خواستند. و خدا ميداند كه اينان )قصد عمره نداشيته و( اراده پيميان   )رفتن بمكه و بما آوردن(

داشتند، پس دوباره پيمان خود را در اطاعب نمودن و فرمان بردارى از خود تيازه كيردم و )از ايشيان پيميان     

چنيين( پيميانى   گرفتم كه فتنه راسب نكنند و( براى امب موجبات نابودى و بال باديد نيارند، و آن دو با من )

بستند، و سپس با من وفا نكردند و بيهب مرا شكسته پيمان خود را بهم زدنيد، شيگفب اسيب از ايشيان كيه در      

برابر ابو بكر و عمر رام شدند )و فرمان بردار گشتند( ولى با من بمخالفب برخاستند در صورتى كه من كمتر 

دايا تو در آنچه اينان در حق من انمام دادنيد و كيار   از آن دو مرد نيستم و اگر بخواهم بگويم ميگويم، بار خ

 مرا كوچك پنداشتند حكم فرما، و مرا بر ايشان پيروز گردان.

 شكنى طلحه و زبیر ( در باره بیعت17فصل ) 

( و در جاى ديگر آن حضرت عليه السّالم در اين باره پس از حمد و ثناى پروردگار فرمايد: همانا خيداى  2) 

پيغمبرش )ص( را گرفب ما گفتيم: خاندان و خويشان وارث بران و نزديكان پيغمبر )ص( و تهالى چون جان 

سزاوارترين مردمان با او ما هستيم و از اين رو كسى با ما در باره حق و فرمانروائى او ستيزه نكننيد، در ايين   

ردند، پس بخدا سوگند براى احوال بوديم كه منافقان رفتند و فرمانروائى پيغمبران را از ما گرفته بديگرى سپ

ها تن  و خراشييده شيد و جانهياى ميا بليب آميد، و بخيدا         اين كار چشمان و دلهاى ما با هم گريسب، و سينه

سوگند اگر ترس اين نبود كه جدائى ميان مسلمانان افتد )و خوف نداشتم از اينكيه( بيشيتر ميردم بكفير بياز      

حال  نيرو داشتيم اين وض  را تغيير ميداديم )و نميگيارديم باينگردند و دين بر گردد، هر آينه ما تا آنما كه 

ايد و اين دو مرد نيز يهنى طلحة و زبير از روى ميل و رغبب خودشان و  بماند( و اكنون شما با من بيهب كرده

شما با من بيهب كردند و )خالفب را( بمن واگيار نمودند، سپس بپاخاسته قصد شهر بصره كردند كيه گيروه   

ده شما را بهم زنند، و شما را بمان يك ديگر اندازند، بار خدايا آن دو را بخياطر خييانتى كيه بياين اميب      فشر

كردند و بواسطه بد انديشى ايشان براى مردم بگير )و از ميان بردار( سپس فرمود: خدايتان رحمب كند كوچ 

سب برود و( نتوان آنچه اين دو كنيد بدنبال اين دو پيمان شكن كج روش ستمكار پيش از آنكه )فرصب از د

 خواهند انمام دهند( تدارك نمود. در سر پرورانده )يا جنايتى كه مى

  ( در باره عایشه و طلحه و زبیر و جنگ جمل18فصل ) 

( و چون جريان رفتن عايشه و طلحه و زبير از مكه بسوى بصره بگوش آن حضرت رسييد سيپاس خيدا و    1) 

اند و هير ييك از آن دو    : همانا عايشه و طلحه و زبير بسوى مكه رهسپار شدهثنايش را بما آورد سپس فرمود
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)يهنى طلحة و زبير( بتنهائى براى خود ادعاى خالفب ميكنيد و ديگيرى را شايسيته آن نميدانيد، طلحية ادعيا       

ماء كند جز اينكه داماد پدر عايشه اسب )چون اس نميكند جز اينكه پسر عموى عايشه اسب، و زبير ادعاى نمى

دختر أبى بكر كه بيات النطاقين مشهور اسب همسر زبير بود( بخدا سوگند اگر بيدان چيه ميخواهنيد )يهنيى     

خالفب( دسب يابند )هر يك گردن ديگرى را خواهد زد( هر آينه زبير )اگر دسب يافيب( گيردن طلحيه را    

زمام دارى و رياسيب سيتيزه    ميزند، يا طلحة )اگر دسب يابد( گردن زبير را خواهد زد، هر يك با ديگرى در

خواهند كرد، و سوگند بخدا كه براستى ميدانم كه آن شتر سوار )يهنى عايشه( بندى را نگشيايد و گردنيه را   

پشب سر نگيارد و بمنزلى فرود نيايد جز بنافرمائى خدا )يهنى از آغاز تا پايان كارش همه از روى نافرميانى  

ش را بمائى ببرد كه يكسوم از ايشان كشيته شيوند، و يكسيوم آنيان     خداوند اسب( تا باالخره خود و همراهان

بگريزند، و يكسوم ديگر باز گردند، بخدا سوگند هر آينه طلحة و زبير خود ميداننيد كيه بير خطيا هسيتند و      

)كيه دارد( او را     چنين نيسب )كه اين مطلب را( ندانند، و چه بسا دانائى كه نادانيش او را بكشد و آن دانائى

ود ندهد، بخدا سوگند سگان حوأب بر او )يهنى بر عايشه( بان  زنند )اشياره بحيديث مهروفيى اسيب كيه      س

شيهه و سنى باختالف روايات از رسول خدا )ص( روايب كنند كه آن حضرت )ص( در مقيام مييمب بزنيان    

بير او   -رهكيه نيام جيايى اسيب در راه بصي      -خود فرمود: يكى از شما )يا كدام يك از شماها( سگان حوأب

پارس كنند؟ و چون عايشه بدان جا رسيد سگان بر او پيارس كردنيد و او بيياد ايين حيديث افتياده خواسيب        

برگردد طلحة و زبير با سخنان فريبنده و زحمات بسيارى او را منصرف كردند، از جمله اينكه هفتاد شياهد و  

ر حال امير الميؤمنين علييه السّيالم دنباليه     گواه نزد او آوردند و همه گواهى دادند كه اينما حوأب نيسب، به

گفتارش را چنين ادامه داد:( آيا پندگيرنده هسب كه پند گيرد؟ يا متفكرى هسب كه بيانديشد؟ همانا گيروه  

 ستمكار بپاخاسته پس كما هستند نيكوكاران؟.

  ( سخنان آن حضرت در ربذه هنگام رفتن بسوى بصره19فصل ) 

عليه السّالم بسوى بصره رهسپار شد در ربيه )كيه نيام دهيى اسيب در سيه منزليى       ( و چون امير المؤمنين 1) 

آمدند( بدان حضرت برخوردند، دور آن حضرت گيرد   مدينه( فرود آمد، پس دنباله حاجيان )كه از مكه مى

آمدند كه سخنى از او بشنوند و حضرت در سراپرده خود بود، ابن عباس گويد: من بنزد او رفتم ديدم نهلين 

خود را پينه ميزند بدو گفتم: )اى امير مؤمنان( نياز ما باينكه بكار ما سر و صورتى بيدهى بتيو بيشيتر از ايين     

كارى اسب كه ميكنى )و بدان سرگرمى(! حضرت با من سخن نگفب تا از كار خود فارغ شيد )و نهليينش را   

هليين ميرا قيميب كين )كيه      وصله زد( سپس آن را با لنگه ديگر جفب كرد و بمن فرميود: ايين ييك جفيب ن    
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ارزشش چقدر اسب؟( گفتم: ارزشى ندارد، فرمود: با همين كه ارزشى ندارد؟ گفتم: كمتر از يكدرهم ارزش 

 دارد، فرمود:

بخدا سوگند اين يك جفب نهلين را من بييش از زماميدارى بير شيما دوسيب دارم مگير اينكيه )بوسييله ايين          

سخنان  اند كه از جلوگيرى كنم، عرض كردم: حاجيان انممن كردهزمامدارى( حقى را بر پا دارم يا باطلى را 

( پس اگر نيكو بود از تو باشد، و اگر نبود از خيودم  1شما بشنوند آيا بمن اجازه ميدهى با آنها سخن گويم، )

 -و دستى درشيب داشيب   -باشد؟ فرمود: نه من خودم با ايشان سخن ميگويم سپس دستش را بر سينه من نهاد

مرا بدرد آورد پيس برخاسيب، مين دسيب بيدامان او زده عرضيكردم: تيرا بخيدا سيوگند مراعيات           كه سينه 

خويشاوندى را در باره من بفرما )و خواهش مرا بپيير( فرمود: مرا سوگند مده )ايين را فرميود( و از خيميه    

 بيرون آمده مردمان گرد او انممن كردند پس حمد و ثناى خدا را بماى آورده سپس فرمود:

از حمد و ثناى خداوند همانا خداى تهالى محميد )ص( را برانگيخيب و در مييان عيرب كسيى نبيود كيه        پس 

كتابى بخواند و نبوتى را ادعا كند، )يهنى نه كتابى بود نه پيغمبرى( پس آن حضرت )ص( مردمان را بآنچيه  

من نيز هميشه در مييان  وسيله رستگاريشان بود )يا بسر منزل رستگارى( هدايب فرمود، هر آينه بخدا سوگند 

فرمود، نه دگرگون شدم و نه بحالى گشتم و نه خيانتى كردم تا اينكه همه دشمنان  كسانى بودم كه هدايب مى

دين پشب كرده فرار كردند، مرا با قريش چه كار اسب )و سبب دشمنى ايشان با من چيسب؟( بخدا سيوگند  

نيز كيه راه فتنيه و فسياد پييش گرفتيه )و از راه حيق قيدم        ام اكنون  با آنان در زمانى كه كافر بودند جنگيده

اند( ميمنگم، و همانا اين راهى كه ميروم روى پيمان و عهدى اسب كه در اين بياره بيا مين شيده      بيرون نهاده

اسب، هر آينه بخدا سوگند باطل را چنان ميشكافم تا اينكه حيق از تهيگياه و مييان پهليوى آن بييرون آييد و       

كنند، جز از اين رو كه خداوند ما را بر ايشان برگزيده اسب و ما آنهيا را در زيير    جوئى نمى هقريش با ما كين

 شود( انشاء فرمود: ايم و )دو شهر كه در ذيل ترجمه مى فرمان خود كشيده

هسيته   بمان خودم سوگند گناه اسب كه تو شير )يا ماسب( خالص را بياشامى و سير شيير ييا خرمياى بيى      -1

 مهرى كنى يا كفران نهمب كرده قدر ما را ندانى(. ا بىبخورى. )و بم

در صورتى كه ما بوديم كه اين بلندى رتبه و جاه را بتو داديم و گر نه تو بلند رتبه نبيودى، و ميا بيوديم     -2

 ها را فراهم كرديم. كه گرداگرد تو اسبان كوتاه مو و نيزه

كيه اينيان ببركيب ميا بياين ثيروت و شخصييب         )مقصود حضرت از استشهاد و انشاء اين دو شهر اين اسيب  

 اند(. رسيدند ولى اكنون پاس ما را نداشته و قدر ما را نشناخته با ما بمن  برخاسته
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 ( سخنان او در ذى قار20فصل ) 

( و چون آن حضرت عليه السّالم بمنزل ذى قار )كه جايى اسب نزديكى بصره( فرود شيد از كسيانى كيه    1) 

ه و زبان گشود و پس از حمد و ثناى بسيار بر خداوند و درود بير رسيول خيدا )ص(    حاضر بودند بيهب گرفت

 فرمود:

جرياناتى پيش آمد كه مادر برابر آنها شكيبائى كرديم در صورتى كه )شكيبائى بر آن مانند شكيبائى كسيى  

امر خيداى تهيالى   بود كه( در چشم )او( خاشاك و غبار بود )و اين نبود جز براى( فروتنى و تسليم در برابر 

در آنچه ما را بدان آزمايش فرموده و باميد پاداش نيك بر اين بردبارى، و بردبارى بر آن بهتر از اين بود كه 

در مسلمانان جدائى افتد و خونشان ريختيه شيود، ميا خانيدان پيغمبير )ص( و عتيرت رسيول خيدا هسيتيم، و          

ن آن كرامتى هستيم كه خداوند بوسيله آن اين امب سزاوارترين مردمان بسلطنب و رسالب ميباشيم، و ما مهد

را آغاز كرد )مقصود ميهب اسالم اسب( و اين طلحة و زبير نه از خاندان نبيوت و پيغمبيرى هسيتند و نيه از     

فرزندان رسول خدا )ص(، و چون ديدند پس از سالها خداوند حيق ميا )يهنيى خالفيب و زماميدارى( را بميا       

ه يكماه تمام درن  نكردند تا اينكه مانند روش گيشتگان خود را از جاى جستند بازگرداند يك سال تمام بلك

 كه حق مرا ببرند، و گروه مسلمانان را از دور من بپاشند )اين سخن را فرمود( سپس بر آن دو نفرين كرد.

 ( سخنان او در ذى قار21فصل )

چون مردم كوفه در منزل ذى قار )كيه  ( و عبد الحميد بن عمران عملى از سلمة بن كهيل حديث كند كه 1) 

در نزديكى بصره اسب( بامير المؤمنين عليه السّالم بر خوردند بآن حضرت خوش آمد گفتند: سيپس عرضيه   

سپاس خداى را كه ما را بهمسايگى و جوار شما مخصوص داشب و بيارى دادن تيو گراميى فرميود،     داشتند:

ن بپاخاسب و حمد و ثناى خداى را بميا آورده فرميود: اى ميردم    پس امير المؤمنين عليه السّالم در ميان ايشا

تيرين ايشيانيد در    روترين )يا پابرجياترين( آنانييد در ارزش و عيادل    كوفه شما از گراميترين مسلمانان و ميانه

روش، و برتر از مسلمانان هستيد از نظر سهمى كه در اسالم داريد، و بهترين آنهائيد از جهب مركب سيوارى  

ترين عرب هستيد در دوستى بيه   اد )و ممكن اسب مقصود از نصاب بسيارى مال و ميوه باشد( شما سخبو نژ

پيغمبر )ص( و خاندانش، و من پس از اعتماد بخدا روى اعتماد بشما بنزدتان آمدم بخاطر آن جان فشيانى كيه   

ز زده و بيراى فتنيه كيردن    شكنى نمودند و از پيروى من سربا نسبب بمن كرديد آنگاه كه طلحة و زبير پيمان

اش كشياندند، اوبياش و اراذل بصيره را     بهايشه رو آوردند، و عايشه را از خانه و ديارش بيرون آورده ببصيره 

گييرى   بگمراهى انداختند، با اينكه بمن خبر رسيد كه مردمان با فضيلب و نيكان ايشان در مراتب دين كنياره 

لحة و زبير انمام دادند خوش نداشته و ناراحب بودند )اين سيخنان  كردند )و تن بفرمان آنها نداده( و آنچه ط
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را گفب( و خاموش شد، پس اهل كوفه )بسخن آمده( عرضكردند: ما ياران توئيم و بر دشمنان ياريب بنمائيم 

پيييريم( و انميام آن را    و اگر ما را بچند برابر اينان )يهنى لشكر طلحية و زبيير( بخيوانى )بيا جيان و دل ميى      

اب خير و نيكى درمياوريم و اميد )سهادت( در آن داريم، پس امير الميؤمنين علييه السّيالم در حيق آنيان      بحس

دعاى خير فرموده از ايشان سپاسگزارى كرد سپس فرمود: اى گروه مسلمانان شما بخوبى ميدانيد كه طلحة و 

 و اجبارى در ميان نبيود، پيس از   زبير از روى رضا و رغبب )و با كمال ميل( با من بيهب كردند، و هيچ اكراه

آن از من اجازه عمره خواستند و من بآنها اجازه دادم، پس ببصره رفتنيد و مسيلمانان را كشيته و كيار زشيتى      

انمام دادند )اشاره اسب بكارهائى كه طلحة و زبير پيش از جن  جمل در بصره انمام دادند( بار خيدايا ايين   

بيهب مرا شكستند، و مردم را بر من شوراندند، پس تو آنچه ايشان بدان  دو از من بريدند و بمن ستم كردند و

اند( بگشا )و اين پيميان شيوم را بير هيم      اند )يهنى تصميمى كه با همديگر براى جن  با من گرفته پيمان بسته

 اند استوار مگردان، و بدى كردارشان را بايشان بنما. بزن( و آنچه اينان تابيده

 پس از حركت از ذى قار ( سخنان او22فصل )

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب در آن هنگامى كه از ذى قار بسوى بصره كوچ كرد كيه پيس   1) 

از حمد و ثناى پروردگار و درود بر رسول خدا )ص( فرمود: همانا خداى تهالى جهياد را واجيب فرميوده و    

سوگند هيچ دنيائى و نه هيچ دينى و آئينى بدون آن  بزرگ دانسته، و آن را يارى دادن بخود قرار داده، بخدا

هرگز روى صالح و نيكى نديده )و رونق نگرفته اسب( و همانا شيطان پيروان خود را گيرد آورده، و لشيكر   

ها آشكار شيده   خود را فرا خوانده و مردم را در اين باره بشبهه انداخته، و نيرن  زده در صورتى كه جريان

انيد، و مييان مين و     بنده )شيطانى( بيرون آمده، بخدا سوگند بر كارهاى من ايرادى نگرفتيه هاى فري و از پرده

اند، و اينان از مين حقيى را ميخواهنيد كيه خيود آن را واگياردنيد )اشياره         خود انصاف را حاكم قرار نداده

نچيه آنيان   انيد و اگير )فرضيا چنا    بريختن خون عثمان اسب( و خونى را از من طلب ميكنند كيه خيود ريختيه   

ام آنها نيز در اين جريان بهره دارند )و خودشان هيم در زميره كشيندگان     پندارند( من هم شريك ايشان بوده

اند پس باز خواسب آن نزد خودشان اسب )يهنى بايد از خود  اويند( و اگر خود بتنهائى اين كار را انمام داده

باشد )يهنيى   مى  )در باره خون عثمان( بزيان خودشان هاى آنها آنها باز خواسب شود( و همانا بزرگترين برهان

( و همانا من )كارهاى خيود را( بير پاييه بينيائى و     1هر ايرادى در اين باره بمن بگيرند بخود آنها بازگردد( )

دهم و چيزى بر من مشتبه و پوشيده نيسب، براستى اينان همان گروه ستمكارند )كه رسيول   بصيرت انمام مى

اد( و در ايشان اسب گل سياه )اشاره به تيرگى فتنه و فساد آنها اسب يا به تيرگى دلشيان( و  خدا )ص( خبر د

زهر عقرب )كينه و دشمنى( بحقيقب )گروهى هستند كيه ماننيد دم اسيب( ميوى آن دراز و سيخب شيده و       
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ى كيه از شيير   )مانند پستانى اسب كه( شير )فتنه و فساد( در آن جا كرده )و پر شده( شير ميخواهند از پستان

اسب( كه مرده )مقصود بيهب بيا  « بيهب»بماى « بدعة»تهى شده، و زنده ميخواهند بيهتى را )در نهج البالغة 

كرد( تا برگردد گمراهى بماى خود، و  عثمان يا بدعتهاى او اسب كه بيب المال را بميل خود حيف و ميل مى

ام(  ام بيزارى نميمويم )زيرا خالفى مرتكب نشيده  ردهام پوزش نميخواهم، و از آنچه ك من از آنچه انمام داده

خواند( و كه را ميخوانيد؟   پس نوميدى باد براى خواننده! )يهنى آن كس كه مرا بمن  يا بموافقب خود مى

اى؟ و امام تو كيسيب و روش او   اگر باو گفته شود: طرف دعوت تو كيسب؟ و بچه كسى پاسخ دعوت داده

از جاى خود كند، شود، و هر آينه زبانش از گفتار باز ماند و بخدا سوگند براى چيسب؟ آنگاه اسب كه باطل 

آنان حوضى را پر كنم كه خود آب آن را بكشم )ميدان نبردى تهيه ديده كه آنها را نابود سازم( بدانسان كه 

بياره اينيان   از آن بيرون نيايند، و پس از اين هرگز سيراب نشوند، و من بحمب خدا بير ايشيان و عيير او در    

راضى هستم زيرا كه من خواننده ايشان هستم و خود آشكاركننده بر آنان هسيتم، پيس اگير بازگشيب كيرده      

پييرفتند، بازگشب و توبه بآنها داده شده و حق پييرفته خواهد بود، كفر ايشان زييانى بخداونيد نرسياند )ييا     

گر توبه نكرده و سرباز نزنند برندگى شمشير را پوشاند( و ا خداوند توبه آنان را پييرفته و حق ايشان را نمى

 كنم كه ايشان را براى بهبودى از باطل كفايب كند و شخص با ايمان را يارى دهد. بآنان حواله مى

 ( سخنان او هنگام دخول بصره23فصل )

رد آورد ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه ببصره وارد شد و ياران و پيروان خود را گ1) 

و آنان را بر جن  )با دشمنان دين( وادار كرد، و از آن جمله فرمود: اى بندگان خدا بپا خيزيد براى جني   

هاى گشاده در جنگيدن با ايشان، زيرا ايشان بيهب مرا شكستند و فرماندار مين )عثميان(    با اين مردمان با سينه

ره بييرون راندنيد و سييابمة را )آنيان كيه اميير       پسر حنيف را پس از كتك بسيار و رنج و آزار سخب از بصي 

المؤمنين عليه السّالم بيب المال بصره را بايشان سپرده بود( كشتند و حكيم بن جبلية عبيدى را مثليه كيرده و     

مردان شايسته و صالح ديگر را كشتند، سپس بمستمو پرداخته آنان كه از دسب اينان رهيائى يافتيه )و پنهيان    

دند و در هر خانه )كه رفته بودند( و از زير هر پناهگاهى )كه در آن پنهان شده بودند( شده( بودند دنبال كر

گرفته آنها را آوردند و پس از چندى نگهداشتن ايشان را گردن زدنيد، چيه شيده اسيب ايشيان را! خدايشيان       

بارانيه و پياداش   بكشد بكما ميروند؟ بپا خيزيد براى ايشان و در برابرشان سخب باشيد، و ديدارشان كنيد برد

هائى كه  جوينده، و ايشان را بياگاهانيد كه شما زد و خوردكننده و كشتاركننده آنهائيد، و خود را براى نيزه

ايد( و هر يك از شما  باندرون كارگر شود و شمشير زدنهاى سخب و جن  با مردان همباز خود )آماده كرده

از برادران سستى مشاهده كرد بايد از آن برادرش كيه بير   تر ديد، و از يكى  كه خود را در برابر دشمن پردل
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او )در شماعب( برتر اسب دفاع كند چنانچه از خويشتن دفاع ميكند زيرا اگر خدا ميخواسب او را نيز چيون  

 رفيقش )پر دل و شماع( قرار ميداد.

  ( سخنان او پس از كشته شدن طلحه24فصل )

الم اسب آنگاه كه طلحة كشته شد و مردم بصيره پراكنيده شيدند    ( و از جمله سخنان آن حضرت عليه الس1ّ) 

)فرمود:( بسبب ما شما بر كوهان شرف و بزرگى سوار شديد، و بوسيله ما از تيرگى شبهاى آخر مياه )يهنيى   

كفر و شرك( وارد در روشنائى بامداد )دين اسالم( گرديديد، و بواسطه ما هنگامى كه در تاريكى )گمراهى 

ديد راهنمائى شده )و براه راسب گام نهاديد( كر شده آن گوشى كه از فرياد رهنما پند نگرفته، و نادانى( بو

چگونه ميشنود آواز آهسته را گوشى كه صداى بلند آن را كر كرده، آرام باشد دلى كه نگرانى و ترس خدا 

يشه بفراسب درك ميكردم شكنى شما بودم، و هم وفائى و پيمان از آن جدا نگردد، همواره چشم براه نتائج بى

كه زينب فريبنده شما را فريفته اسب، و پرده دين )و لباس پرهيزكارى كه من داشتم( شيما را از مين پنهيان    

ساخب )و نگيارد با من بيهب كنيد( و بينا كرد مرا بر حال شما همان صفاى دل و باطن خودم، حيق را بيراى   

ا و راهنمائى براى شما نيسب، و چاه ميكنيد ولى آبى بدسب شناسيد يك ديگر ر شما بپا داشتم هنگامى كه مى

كينم )اشياره بخيود آن حضيرت علييه السّيالم        آوريد، امروز براى شما زبان بسته صاحب بيان را گويا مى نمى

اسب( دور باد فهم و دانائى كسى كه از من باز ماند )و از پيروى من سرباز زند( از زمانى كه حق را دريافتيه  

ام، فرزندان يهقوب بر راه بزرگ هدايب بودند تا گاهى كك پيدر   م در باره آن شك و ترديد نكردها و ديده

را آزردند و برادر خود را فروختند، پس از اقرار بگناه بازگشب و توبه ايشان بيود، و بسيبب آمرزشيخواهى    

 پدر و برادرشان گناهشان آمرزيده شد.

  جملان جنگ گ ( سخنان او هنگام عبور بر كشته25فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه در ميان كشتگان )جن  جمل( گردش ميكيرد )كيه   2) 

  فرمود:( اين قريش )و فاميل من( اسب كه من )با كشتن آنها( بينى خود را بريدم ولى خيود را شيفا بخشييدم   

شيتم وليى شيما نيورس بودييد دانيائى بآنچيه        همانا پيشى گرفتم بنزد شما و شما را از گزند شمشير بر حير دا

ميديديد نداشتيد ولى اكنون هالكب و بدى جاى افتادن )براى شما( اسب )و در جاى بدى بيزمين افتادييد و   

برم از بدى جاى افتادن، )اين سخن را فرمود( تا رسيد بمهبد بن مقيداد پيس    هالك شديد( و من بخدا پناه مى

مرزد كه اگر زنده بودى انديشه و تدبيرش بهتير و نيكيوتر از رأى فاسيد ايين     فرمود: خدا پدر اين مرد را بيا

مرد بود، عمار ياسر )كه مالزم ركاب آن حضرت عليه السّالم بود( گفب: سپاس خداوندى را كه او را بخاك 

حيق   هالكب افكند و گونه او را بخاك ماليد، اى امير مؤمنان من بخدا سوگند ما باكى نداريم از كسى كه از
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روى بگرداند و عناد ورزد چه پدر باشد و چه پسر امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: خدايب رحميب كنيد و   

 پاداش نيكويب دهد.

 راوى گويد: و آن حضرت عليه السّالم بهبد اللَّه بن ربيهه كه در ميان كشتگان افتاده بود گير كرده فرمود:

ين )و عالقه بميهب و آئين او را بر آن داشب كه بيا طلحية و زبيير    اين بيچاره را چه چيز بيرون آورد؟ آيا د

باين جن  آيد و او را( بسوى من بيرون آورد يا يارى دادن بهثمان، بخدا سوگند انديشه عثمان در بياره او و  

ه در باره پدرش انديشه نيكى نبود، سپس بمهبد بن زهير گيرش افتاده فرمود: اگر فتنه و فساد در باالى سيتار 

ثريا بود اين پسر آن را چن  ميزد )يهنى آنقدر فتنه انگيز بود كيه اگير فتنيه در آسيمان بيود آن را بيزمين       

ميكشاند( بخدا سوگند كه اين مرد در فتنه صدائى نداشب و هر آينه بمن آگاهى داد كسى كه او را دييده و  

دا شود و گويند مقصيود حضيرت علييه    دريافته بود، )نخيرة آوازى را گويند كه از انداختن نفس در بينى پي

 السّالم اينسب كه با اينكه فتنه انگيز بود از جن  ميترسيد( و او از ترس شمشير هراسان ميگشب.

سپس بمسلم بن قرظة )كه در ميان كشتگان بود( گير كرده فرمود: نيكى من باين ميرد او را بييرون آورد )و   

ى كردم باز بمن  با من بيرون آمد( بخدا سوگند هميين ميرد در   باين روز انداخب، يهنى با اينكه من باو نيك

با عثمان گفتگو كنم  مكه از من خواسب در باره چيزى كه ادعا داشب پيش عثمان دارد )و عثمان باو نميداد(

( و عثمان آن چيز را باو داده گفيب: اگير تيو    1)و از او بخواهم آن چيز را باو بدهد، و من مياكره كردم( )

دانم )راسب ميگويد ييا دروغ( و ايين بيد     آن را باو نميدادم زيرا اينكه او ميگويد و ادعا دارد من نمىنبودى 

مردى اسب )با همه اين سخنان چون مين واسيطه شيده بيودم آن را بياو داد( آنگياه ايين ميرد بخيب برگشيته           

 بهالكب، آمده تا عثمان را يارى كند!.

اين مرد نيز از كسانى بود كه در جن  با ما زيان كرد، و پنداشيب   سپس بهبد اللَّه بن حميد گيشب و فرمود:

كه در اين كار خداوند را ميمويد )و بگمان خويش براى رضاى خدا دسيب بياين كيار زد( در صيورتى كيه      

آزرد، )پس من وساطب كردم( و عثمان چيزى باو داده او  ها عثمان را مى هائى بمن نوشب كه در آن نامه نامه

ساخب. سپس بهبد اللَّه بن حكيم بن حزام گير كرده فرمود: اين مرد در باره بيرون آمدن بمني    را خوشنود

با پدرش مخالفب كرد، و پدرش با اينكه ما را يارى نكرد )و براى جن  همراه ما نيامد( ولى در بيهتى كه با 

بهه كه در جن  داشب در ما كرد نيك ثابب قدم ماند اگر چه از آمدن با ما خوددارى كرد و روى شك و ش

خانه نشسب، من امروز سرزنش نكنم كسى را كه از همراهى كردن ما و غيير از ميا )يهنيى عايشيه و طلحية و      

 زبير( خوددارى كرده ولى سرزنش و مالمب از آن كسى اسب كه با ما ميمنگد.
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در خانه كشته شد پدر او نيز  سپس بهبد اللَّه بن مغيرة برخورد كرده فرمود: اما اين مرد در آن روز كه عثمان

كشته شد پس خشمگين براى كشته شدن پدرش بيرون آمد در صورتى كه جوانى نورس بيود و از كشيتن او   

نگرم در آن هنگام كه  ترسناك بود. سپس بهبد اللَّه بن أبى عثمان گيشب پس فرمود: اما اين مرد را گويا مى

رد و از صف لشكر ميگريخب، پس من كسى كه او را دنبال ك مردم شمشيرها را بدسب گرفته بودند فرار مى

ميكرد آواز دادم كه از كشتن او باز ايستد آن كس نشنيد تا اينكه او را كشب، و آنچه شد از چيزهيائى بيود   

چون  تمربه و ناآزموده بفنون جنگى بودند كه گول خوردند و لغزيدند و كه بر قريش پنهان بود، جوانانى بى

( سپس اندكى راه رفب و بكهب بين  1فتار شده و در جن  فرو رفته بودند پس كشته شدند، )آگاه شدند گر

پنداشيب كيه ميادرش را     سور گير كرده فرموده: اين مرد بر ما شوريد و در گردن خود قرآنى داشب و مى

قيرآن بيود   ميخواندنيد( ييارى ميكنيد، ميردم را بآنچيه در       -مادر مؤمنين -)يهنى عايشه كه او را ام المؤمنين

ميخواند در صورتى كه خود او نميدانسب چه در آن اسب، سپس مددخواهى از خدا خواسب كه بر ما پيروز 

اى، آگاه باشيد كه او از خدا خواسب مرا بكشد و خيدا   شود پس نااميد شد از مدد الهى هر ستمكار عناد پيشه

لمؤمنين عليه السّالم باو فرميود: اى كهيب مين    او را كشب، كهب بن سور را بنشانيد، پس او را نشاندند، امير ا

آنچه پروردگارم بمن وعده فرموده بود حق و درسب يافتم، آيا تو نيز آنچه پروردگيارت بتيو وعيده كيرده     

بود حق يافتى )و ديدى كه درسب و صحيح اسب؟( سپس فرمود: بخوابانيد كهيب را، و بطلحية عبيور كيرده     

و فتنه انداز در ميان امب و لشكر كشاننده بر سر من و خواننيده مردميان   فرمود: اين بود شكننده بيهب با من 

بسوى جن  و كشتن من و كشتن خاندانم، طلحة را بنشانيد، پس او را نشاندند، امير المؤمنين عليه السّالم بياو  

ه فرمود: اى طلحة براستى من آنچه پروردگارم بمن وعده فرموده بيود بحيق درييافتم پيس آييا تيو نييز آنچي        

پروردگارت بتو وعده كرده بود بحق يافتى؟ سپس فرمود: طلحة را بخوابانيد و گيشب، پس برخى از كسانى 

شدنشان  كه همراه آن حضرت عليه السّالم بودند عرضكردند: اى امير مؤمنان آيا با كهب و طلحة پس از كشته

رسول خدا )ص( را آنان كيه در   سخن ميگوئى؟ فرمود: بخدا سوگند سخن مرا شنيدند چنانچه شنيدند سخنان

جن  بدر )از مشركين كشته شدند و اجسادشان را( در گيودالى ريختنيد )و پيغمبير بياالى آن گيودال آميده       

 بهمين گونه كه من گفتم با ايشان سخن گفب(.

  خنان او پس از تمام شدن جنگ جمل( س26]فصل )

ره بمردم آن شهر پييروز شيد پيس از حميد و     ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه چون در بص1) 

ثناى پروردگار فرمود: پس همانا خداوند داراى رحمب پهناور و آمرزش هميشگى و گيشب بسيار و عقياب  

دردناكى اسب، مقرر فرموده كه رحمب و آمرزش و گيشب او براى فرمانبران از بندگانش باشد، و بوسييله  
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قرر داشيب كيه خشيم و قهير و عقيابش بيراى بنيدگانى باشيد كيه          رحمتش راه يافتگان را هدايب فرمود، و م

فرمانش نبرند، و گمراهى گمراهان پس از راهنمائى كردن و برهانهاى روشن اسب )يهنى خداونيد حميب را   

تمام كرده و سبب گمراه شدن آنان كه گمراه شوند خودشان هستند( شيما اى ميردم بصيره چيه پندارييد بيا       

ايد؟ )اكنون بيا شيما چيه كينم؟( ميردى برخاسيب و        دشمن مرا بر من كمك دادهاينكه بيهب مرا شكستيد و 

بينيم كه بر ما پيروز شده و قدرت در دسب تو اسب، پس اگر ما  گفب: ما گمان نيكى در باره تو داريم، و مى

 ايم، و اگير گيشيب فرميائى گيشيب در نيزد      را عقوبب كنى ما سزاواريم زيرا ما دسب بنافرمانى و گناه زده

خداى تهالى محبوبتر اسب، حضرت فرمود: از شما گيشتم ولى از فتنه بپرهيزيد زييرا شيما نخسيتين مردميى     

هستيد كه پيمان شكستيد و در گروه فشرده اين امب شكاف وارد كرديد، )راوى( گويد: پس از اين سيخنان  

 آن حضرت عليه السّالم نشسب و مردم با او بيهب كردند.

  ود به كوفهرت پس از ور( نامه آن حض27فصل ) 

( سپس حضرت جريان پيروزى جن  بصره را در ضمن نامه بميردم كوفيه چنيين نوشيب: بنيام خداونيد       2) 

همانيا    ايسب( از بنده خدا على بن ابى طالب امير مؤمنان بمردم كوفه: سالم علييكم  بخشاينده مهربان )اين نامه

و پيس از حميد و ثنياى الهيى هير آينيه خداونيد         من سپاس ميكنم خداوندى را كيه مهبيودى جيز او نيسيب،    

و دگرگون نكند )خداوند( آنچه را بگروهى اسب تا خودشان آن را دگرگون كنند، »ايسب عادل  كننده حكم

« و هر گاه خداوند بر گروهى بدى خواه پس براى آن باز گشتى نيسب و جز او سرپرستى براى ايشان نيسب

و آنان كه بسوى آنان رهسپار شديم از گيروه ميردم بصيره و آنيان كيه       شما را آگاه كنم از جريان كار خود

شكنى كردند، پس من همين كه از كيار   بدانها پيوستند از قريش و ديگران كه با طلحة و زبير آمدند، و پيمان

شدم اين گروه و كسانى كه ببصره رفتند و رفتارى كه آنان با نماينده و فرماندارم در بصره انمام دادند آگاه 

از مدينه برخاسته )بدان سو رهسپار شدم( تا اينكه بمنزل ذى قار رسيدم، در آنما )فرزندم( حسن بين عليى و   

عمار بن ياسر و قيس بن سهد را )بنزد شما( فرستادم، و از شما بواسطه حقى كه خدا و رسول او و حقيى كيه   

شتابانه بسوى من روان شده تيا بير   خودم داشتم درخواسب كوچ كردن بسوى بصره نمودم، پس برادران شما 

من درآمدند، من آنان را برداشته براه افتادم تا بپشب بصره رسيدم، و نخسب بوسيله خواندن )آنان ببازگشيب  

و گيشب از كردار گيشته( از جن  پوزش خواستم و با حمب و برهيان بپيا خواسيتم و از لغيزش و خطياى      

ه بودند چه آنان كه از قريش بودند و چه ديگران در گيشته، گيشته آنان كه سسب شده و از دين بيرون رفت

آنان را ببازگشب از شكستن بيهب با من و پيمان خدا بر ايشان دعوت كردم، و آنها نپييرفتند جز اينكه با من 

و آنان كه همراه من بودند جن  كنند و در گمراهى خود پافشارى كردند، پس من )كه چنين ديدم( بمهياد  
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شكنان كشب، و فراريان بديار خيود   ايشان اقدام كردم و خداى تهالى آنان كه كشته شدند از بيهبو جن  با 

شكنى و نافرمانى خود كشيته شيدند، و آن زن )يهنيى عايشيه( بير اينيان        گريختند، و طلحة و زبير روى بيهب

شده و پشب كردنيد و سير   درمانده   تر بود از ناقه صالح )كه ثمود آن را پى كردند( پس تر و ميشوم نامبارك

( و چون ديدند چنين شد )و شكسب خوردند( از من درخواسب گيشب 1رشته تدبير ايشان از هم گسيخب، )

شيان جيارى    كردند، من از ايشان پييرفتم و شمشيرم را غالف كردم، و حق و دستور پيغمبر )ص( را در بياره 

نمايندگى از جانب خود منصوب ساخته و مين ان شياء   ساختم، و عبد اللَّه بن عباس را بر بصره بفرماندارى و 

اللَّه تهالى خود بسوى كوفه رهسپار خواهم شد و اكنون زحر بن قيس جهفى را بمانب شيما روان سياختم كيه    

جريان كار را از او بپرسيد و او سرانمام كار ما و آنان و سرباززدنشان از حق و برگرداندن آن را بخود ميا و  

ند ما را بر ايشان آنگاه كه ناخوش داشتند شما را آگاه كند و السّالم عليكم و رحمة اللَّه و پيروزى دادن خداو

 بركاته.

  نان آن حضرت پس از ورود به كوفه( سخ28فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّيالم اسيب آنگياه كيه از بصيره بكوفيه آميد كيه پيس از حميد و ثنياى            2) 

داوندى را كه دوسب خود را يارى داد و دشمنش را درمانيده و سيرافكنده   پروردگار متهال فرمود: سپاس خ

ساخب، و راستگوى حق دار را عزيز كرده، و دروغگوى نادرسب را خوار و زبون كرد، اى مردم ايين شيهر   

بر شما باد بپرهيزكارى از خدا و پيروى آن كس كه خدا را فرمانبردار اسب از خاندان پيغمبرتان آن كسيانى  

ان به فرمانبردارى كردن سزاوارترند از كسانى كه فرمانروائى را بخود بندند و بدروغ ادعاى آن كننيد  كه آن

جيوئى كننيد )يهنيى     و مردم را بسوى خود خوانند و گويند بسوى ما آئيد، و بفضيلب و برتيرى ميا فضييلب   

انكار كنند و در حق ما با ما بوسيله آن فضائلى كه در ما اسب بر خود ما برترى جويند( و امر )واليب( ما را 

ستيزه كنند و حق ما را از ما جلوگيرى كنند، و بحقيقب چشيدند نتيمه بد آنچه بدسب آوردنيد و زود باشيد   

كه بدتر از آن را )در دوزخ و آخرت( ديدار كنند، همانا مردانى چند از شما ميردم از ييارى مين خيوددارى     

ن خشمگينم و از ايشان خوشنود نيستم پس از آنها دورى جوئييد  و بكمك من برنخاستند، و من بر ايشا كردند

 و آنچه خوش ندارند بگوششان رسانيد تا ما را خوشنود ساخته و آنچه ما ميخواهيم از ايشان ديده شود.

  آن حضرت هنگام حركت به سوى شام ( سخنان29فصل ) 

بسوى شام براى جن  با مهاويه شيد كيه    ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه آماده رفتن1) 

پس از حمد و ثناى پروردگار و درود بر رسول خدا )ص( فرمود: اى بندگان خدا بترسيد از خدا و پيروى او 

و پيروى از امام و پيشواى خود كنيد زيرا كه مردم نيكرفتار و شايسته بوسييله پيشيواى عيادل نميات يابنيد،      
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يله پيشواى نادرسب نابود گردند و مهاويه امروز حق مرا كيه در دسيب او   آگاه باشيد كه مردم بدكردار بوس

بنيا بير    -اسب بنا حق گرفته، و بيهب مرا شكسته و در دين خداى عز و جل عيب آورده )ييا سركشيى كيرده   

( و بحقيقب شما اى مسلمانان ميدانييد ميردم دييروز چيه كردنيد )اشياره بخلفياى        -باشد« طاغيا»اينكه نسخه 

مردمان زمان ايشان اسب( و شما با رغبب و ميلى كه در باره من داشتيد براى كيار خيود پييش مين     گيشته و 

ام بيرون كشيديد، و من از بيهب با شما خوددارى كردم تا آنچه در نزد  آمديد تا اينكه مرا براى بيهب از خانه

خالفيب و بيهيب ميرا    شما اسب آزمايش كنم پس سخن را چندين بار از سر گرفتييد )و درخواسيب پيييرش    

كرديد( و من نيز سخن خود را از سر گرفتم )و از بيهب خوددارى كردم( و شما روى حرصى كه بير بيهيب   

من داشتيد، بر من هموم آورديد مانند هموم شتران بير گودالهياى آب )هنگيام آشياميدن( بدانسيان كيه مين        

ود و شما انديشه كردم و با خود گفتم: ترسيدم برخى از شما برخى را بكشد، پس چون چنين ديدم در كار خ

( و 1يافب، ) اگر من در كار ايشان اقدام نكنم و سخنشان را نپييرم بكسى كه جايگير من باشد دسب نخواهند

)كسى كه( مانند من بهدالب و دادگسترى رفتار كند )پيدا نخواهند كرد( و گفتم: بخدا سوگند من بر ايشيان  

را بشناسند نزد من محبوبتر اسب از اينكه اينيان بير مين فرميانروائى كننيد و      فرمانروائى كنم و حق برترى م

برترى و حق مرا نشناسند، پس دسب خود را )براى بيهب( بازكردم و شيما از گيروه مسيلمانان بيا مين بيهيب       

كرديد در صورتى كه در ميان شما مهاجر و انصار و پيروان نيكوكار بودند، پس من پيميان بيهيب خيود را و    

تيرين پيميان و    نچه در اين دسب دادن واجب بود از شما برگرفتم و آنچه از عهد و پيميان خداونيد و سيخب   آ

عهد پيمبران الهى بود از شما گرفتم كه با من وفادارى كنيد و دستور مرا بشنويد و پيروى كنيد و در باره من 

از دين بيرون رود بمنگيد، و شما همه خير انديشى نموده در همراهى من با هر ستمكار و دشمنى يا با هر كه 

اينها را پييرفتيد پس من پيمان خدا و عهد او و ذمه خداوند و رسولش را در اين باره از شما گرفتم و شما آن 

را پييرفتيد و خدا را بر شما گواه گرفتم، و برخى از خودتان را بر برخ ديگر گواه سياختم، آنگياه در مييان    

غمبرش )ص( بپاخاستم، )پس با اين همه اين احوال( شگفب از مهاوية بن ابى سفيان شما بكتاب خدا و سنب پي

كه با من در باره خالفب ستيزه ميكند و پيشوائى و امامب ميرا نادييده گرفتيه انكيار كنيد، و پنيدارد كيه او        

نكيه  سزاوارتر اسب بخالفب از من، و اين جرأت و دليرى اسب از او بساحب قدس خداونيد و رسيولش بيا اي   

انيد و نيه    هيچ گونه حقى و برهانى براى او در خالفب نيسب، )زيرا( نه مهاجرين با او در خالفب بيهب كيرده 

اند، اى گروه مهاجر و انصار  انصار و نه مسلمانان سر تسليم در برابرش فرود آورده و آن را باو واگيار كرده

نساختيد؟ آيا شما از روى رغبب و ميل بيا مين   و هر كه سخن مرا ميشنود، آيا شما پيروى مرا بر خود واجب 

بيا شيما در آن روز محكمتير از      بيهب نكرديد؟ آيا من بر شما پيمان پييرفتن سخن خود را نگرفتم؟ بيهب من



 199   ( سید هاشم رسولی محالتی  ترجمم ) ارشاد شیخ مفید  ترجمه  ـ  حضرت  علیزندگانی 

 

( پس چيرا آن  1بيهب با ابو بكر و عمر نبود )زيرا آن دو آن همه پيمان كه من از شما گرفتم نگرفته بودند( )

ند بيهب بيا آن دو را نشكسيب تيا آنگياه كيه آن دو رفتنيد وليى اكنيون بيهيب ميرا           كس كه با من مخالفب ك

كنند؟ آيا بر شما نيسب كه بر من خير انديشى كنيد؟ آيا دستور مين   شكنند و پايدارى در بيهب خود نمى مى

ييه  بر شما الزم نيسب؟ آيا نميدانيد كه بيهب من بر حاضر و غايب شيما الزم اسيب )يهنيى گرچيه امثيال مهاو     

اند و با مين بيهيب    اند ولى چون مردم مدينه و مهاجر و انصار حاضر بوده حاضر در مدينه و بيهب با من نبوده

اند الزم گردد( پس مهاويه و ياران او را چه شده كه در بيهيب   اند اين بيهب بر آنان نيز كه حاضر نبوده كرده

من نميكنند؟ با اينكيه مين از نظير خويشياوندى و     من طهن زنند )و آن را نپييرند(؟ و چرا وفادارى در بيهب 

نزديكى )با پيغمبر )ص( و پيشى در اسالم و دامادى )رسول خدا( سزاوارترم )بخالفب( از كسانى كه بر مين  

ايد گفتيار رسيول خيدا )ص( را در روز غيدير كيه در بياره والييب و دوسيتى مين           پيشى گرفتند، آيا نشنيده

بترسيد و مردم را بر جن  با مهاويه كوچ دهيد مهاويه پيمان شكن كمرفتار  فرمود؟ پس اى مسلمانان از خدا

 و ياران ستمكارش.

اكنون بشنويد از كتاب خدا كه بر پيغمبرش نازل شده آنچه را بر شما ميخوانم تا از آن پند گيريد، زييرا كيه   

را از نافرميانى خداونيد    آن بخدا سوگند اندرزى اسب براى شما، پس باندرزهاى خداوند سود گيريد، و خود

باز داريد زيرا خداوند شما را بمز خودتان اندرز داده )و بوسيله داستانهاى گيشتگان و ديگيران شيما را پنيد    

آيا ننگرى بدان گروه از بنى اسرائيل پس از موسى هنگامى كيه بيه   »داده اسب( به پيغمبرش )ص( فرموده: 

تا جن  كنيم در راه خدا، گفب آيا چنين نيستيد كه اگر جني   پيمبر خود گفتند برانگيز براى ما فرماندهى 

بر شما نوشته شود نكنيد )و انمام ندهيد(؟ گفتند چه شود ما را )و چرا( جن  نكنيم در راه خدا در صورتى 

هاى خود و فرزندانمان بيرون رانده شديم، أما گاهى كه بر ايشان جن  نوشيته شيد جيز كميى از      كه از خانه

برانگيخيب بيراى شيما     كردند و خدا دانا اسب بستمگران، و گفب بديشان پيغمبرشان همانيا خيدا  ايشان پشب 

( گفتند چگونه او را بر ما فرمانروائى باشد با اينكه ما سيزاوارتريم از او  1طالوت را بفرماندهى و پادشاهى )

ر شما و بيفيزودش گشايشيى   بپادشاهى و باو داده نشده اسب گشايشى در مال، گفب همانا خدا برگزيد او را ب

)سوره بقره آييه  « مند دانا در دانش و پيكر و خداوند پادشاهيش را بهر كه خواهد بدهد و خدا اسب گشايش

246- 247.) 

اى گروه مردم همانا براى شما در اين آيات پند و عبرتى اسب، تا بدانيد خداوند خالفب و زمامدارى را پس 

نهاده، و بدانيد كه خداوند طيالوت را برتيرى داد و بيا برگزييدن او وييرا بير       از پيمبران در بازماندگان آنان 

يابيد كيه خداونيد بنيى     مردمان پيش انداخب و فزونى در دانش و پيكر باو داد، پس آيا هيچ )پنداريد و( مى
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خيدا  امية را بر بنى هاشم برگزيده باشد؟ و مهاويه را در دانيش و پيكير فزونيى داده باشيد، پيس اى بنيدگان       

بترسيد از خدا و در راه او پيكار كنيد پيش از آنكه خشم او شما را بواسطه نافرمانيش فرا گيرد، خداى عز و 

 جل فرمايد:

لهنب شديد آنان كه كفر ورزيدند از بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى بن مريم، اين بدانسب كه نافرميانى  » 

داشتند از آن زشتى كه ميكردند چه زشيب بيود آنچيه     رنمىكردند و بودند تماوزكنندگان، بودند كه دسب ب

جيز ايين نيسيب كيه     »فرماييد(:   15( )و در سيوره حميرات آييه    79 -78)سوره مائده آيه « دادند انمام مى

مؤمنان آنانند كه ايمان آورند بخدا و پيمبرش و سپس شك نياورند و جهاد كردند با مالها و جانهاى خيود در  

اى آنان كيه ايميان آوردييد    »فرمايد:(  12 -الى -10هاى  )و در سوره صف آيه« گويانراه خدا آنانند راست

( و 1بخدا و پيمبرش ) آيا راهنمائى نكنم شما را بسوداگريى كه برهاند شما را از عيابى دردناك، ايمان آريد

د براى شيما گناهانتيان   جهاد كنيد در راه خدا بمالها و جانهاى خود اين براى شما بهتر اسب اگر بدانيد، بيامرز

را و وارد كند شما را در بهشتهائى كه روان اسب زير آنها جويها و جايگاهائى در بهشتهاى جاوييدان اينسيب   

 «.رستگارى بزرگ

بترسيد از خدا اى بندگان خدا و برانگيزيد )مردم را( براى پيكار و جهاد بهمراهيى اميام و پيشيواى خيود، و     

بشماره مردم جن  بيدر بيود )كيه سيصيد و سييزده تين بودنيد( كيه چيون           اگر بماى شما براى من گروهى

انگيختم با من برميخاستند هر آينه بوسيله آنان  دستورشان ميدادم فرمانبرداريم ميكردند، و چون آنان را برمى

نيازى ميمستم و شيتابانه بمني  بيا مهاوييه و ييارانش مييرفتم، زييرا جهياد واجيب           از بسيارى از شما مردم بى

 همانسب.

  شنیدن سخنان معاویه و مردم شام ( سخنان آن حضرت پس از30فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه از مهاويه و مردم شام سخنى بگوشش رسيد كه او را 2) 

آزرده ساخب پس فرمود: سپاس سزاوار خداوند اسب چه در زمانهاى گيشته و اكنون. تا گاهى كك فاسقان 

با من دشمنى كنند خداوند با ايشان دشمنى نمايد، آيا شگفب نكنيد! اين براستى داستانى اسيب بيس بيزرگ،    

اند،  كه همانا گروهى فاسق و تبهكار ناپسنديده، و مردمى كه از اسالم و مسلمانان بيكسو رفته و منحرف شده

اند، و عالقيه آنيان    خورانده و نوشانده برخى از اين امب را اول زده و در دل آنان آب دوستى فتنه و فساد را

اند، و براى خاموش كيردن نيور خيدا     اند، اينان براى ما جن  بر پا كرده را با دروغ و بهتان خود جلب كرده

اند و خداوند نور خود را بپايان رساند اگر چه ناخوش دارند كافران، بيار خيدايا، اگير اينيان      تند بادى وزيده

در ميانشيان    قبول آن سرباز زنند( پس شوكب ايشان را درهم شكن و اخيتالف كلميه   حق را بازگردانند )و از
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انداز و بمرم نافرمانيشان آنان را بنابودى بسپار، زيرا خوار نگردد آن كس كه تو دوستش دارى، و سير بلنيد   

 نشود آن كس كه تو دشمنش گيرى.

  حضرت در تحریص مردم به جنگ صفین( سخنان آن 31فصل ) 

و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه در واداشتن مردمان بمن  در صفين پس از حميد و ثنياى   ( 1) 

پروردگار فرمود: اى بندگان خدا بترسيد از خدا و )هنگام جن ( چشمان خود را )از آنچه موجيب تيرس و   

ر فرود شدن برابر خوف شود( بپوشانيد، و آوازها را پسب و خاموش كنيد، و سخن را كم كنيد، و دل نهيد ب

دشمن و جدال و كارزار و مبارزه و زد و خورد با شمشير و رد و بدل ساختن نيزه و دسب بگريبيان شيدن بيا    

دشمن و گزيدن با دندان، و پابرجا باشيد و بسيار ياد خدا كنيد شايد رستگار شويد، و فرمانبردارى از خيدا و  

سسب شويد و نيروى شما برود، و شكيبا شويد كه همانا جوئى با يك ديگر نكنيد كه  رسولش كنيد، و ستيزه

خداوند با شكيبايان اسب، بار خدايا بينداز در دل ايشان بردبارى را و بفرسب بر ايشان يارى و پاداش ايشان را 

 بزرگ فرما.

  حضرت در تحریص مردم به جنگ صفین( سخنان آن 32فصل ) 

ه در هميين بياره فرميود: اى گيروه مسيلمانان بدرسيتى كيه        ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب ك2) 

خداوند شما را راهنمائى فرمود بسوداگريى كه شما را از عياب دردناكى رهائى بخشد، و نزديك سيازد )ييا   

بياگاهاند( شما را بنيكى بزرگ )كيه آن(: ايميان بخيدا و پيغمبيرش و جهياد در راه اوسيب، و پياداش آن را        

اش در فصيل   اى پاك در بهشتهاى عدن قرار داده )اشاره اسب بآياتى كيه بيا ترجميه   آمرزش گناه و جايگاهه

شما را آگاه كرده كه همانا دوسب دارد آن كسانى كه در راهش پيكيار كننيد در مييان      ( گيشب( سپس29)

سيوره مباركيه صيف(     4صف مسلمانان كه گويا ايشان ساختمانى هستند ريخته چون روى، )اشاره اسب بآيه 

شخص زره پوش را )بر آنان كه زره بتن ندارند( پيش اندازيد، و آنكه خود و زره ندارد بدنبال گياريد، پس 

هيا پييچ و    و دندانها را بر هم فشار دهيد، زيرا كه آن شمشيرها را از سرها بيشتر دور ميكند، و در اطراف نيزه

ن كمر و پيچ و خم دادن پيكر خود نيزه خم داشته باشيد )از فنون جن  اين بوده كه مرد جنگى با تهى ساخت

دشمن را از خود بگرداند، يا مقصود اينسب كه هنگام زدن نيزه با كوتاه و بلند كردن و پيچ و خم دادن خود 

نيزه را بحركب درآوريد( زيرا زدن نيزه )يا رد كردن آن( باين طرز مؤثرتر اسب، و چشمها را پائين اندازيد 

شود و دلها را آرام كند و آوازها را خاموش كند، زيرا كيه   يرا سبب نيروى قلب مى)و بهر سو نگاه نكنيد( ز

تر اسب، و پرچم خود را )هنگام جني ( از جيا حركيب     آن سستى را بهتر دور كند و بمتانب و وقار نزديك

 ندهيد )و باين سو و آن سو نبريد( و دور آن را خالى نگيارييد، و جيز در دسيب دالوران )بدسيب ديگيرى(     
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نسپاريد، زيرا آنان كه جلوگير بديها از شما و خود هستند، و شكيبايان بر فيرود آميدن مرگهيا و سيختيها آن     

اند، خدا رحمب كند از شما آن مردى را كيه بيرادر    كسانى هستند كه گرد پرچمهاى خود را حلقه وار گرفته

انگيارد تا در نتيمه هم نبرد خيود  خود را بمان خود يارى كند، و جن  با دشمن هم نبرد خود را ببرادرش و

او و هم نبرد اين برادرش با هم بر سر او گرد آيند )و بآسانى او را از ميان بردارند( و با اين كردار سرزنشى 

براى خود بدسب آرد، و بكار پستى دسب زند، و خود را در مهيرض خشيم خداونيد در نياورييد و از ميرگ      

بگو سود ندهد شما را گرييز اگير بگريزييد از ميرگ ييا كشيتن و آن       »نگريزيد زيرا خداى سبحان فرمايد: 

( و بخدا سوگند اگير از شمشيير دنييا بگريزييد از     16)سوره احزاب آيه « هنگام كامياب نشويد مگر اندكى

شمشير آخرت آسوده نخواهيد بود، پس مددجوئى كنييد بوسييله بردبيارى و نمياز و راسيتى در نييب، زييرا        

ردبارى يارى را فرو فرستد. )گويا از فرمايش آن حضرت عليه السّيالم سيهدى شييرازى    خداى تهالى پس از ب

 اقتباس كرده كه گويد:

 صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند             بر اثر صبر نوبب ظفر آيد(.         

  ت مردم كوفه و سستى آنان در جنگ( سخنان آن حضرت در مذم33فصل ) 

رت عليه السّالم اسب كه در آن هنگام كه به پرچم شاميان گيشب و دييد همراهيان   ( و از سخنان آن حض1) 

پرچم با بردبارى شگفب انگيزى كه براى پيكار با مؤمنين دارند از جاى خود جنبش نكنند پيس بيياران خيود    

شمشير  بىنيزه زدن پياپى كه جان از تن دشمن بيرون شود، و  فرمود: همانا اينان جنبش نكنند از جاى خود بى

ها را بيندازد، و )از جاى خود  زدنى كه كاسه سر را بشكافد و استخوانها را خورد كرده بندهاى دسب و مشب

هاشان ريخته شود  ها و چانه جنبش نكنند( تا صورتهاى آنان با گرزهاى آهنين شكافته شود، و ابروهاشان بسينه

نشينى نكنند و پراكنده نشوند( كمايند  از جاى خود عقب)يهنى تا اين گونه پايدارى در برابرشان نكنيد اينان 

جويان؟ پس از اين سخنان گروهى از مسلمانان )بغيرت آمده( از جاى جسيتند   يارى دهندگان؟ كمايند دانش

 و آنان را پراكنده كردند.

  ت مردم كوفه و سستى آنان در جنگ( سخنان آن حضرت در مذم34فصل ) 

ليه السّالم اسب در همين باره كه فرمود: همانيا ايين ميردم چنيين نيسيتند كيه       ( و از سخنان آن حضرت ع2) 

بسوى حق بازگشب كنند، و چنين نيستند كه آن سخن يكسان ميان همه مسلمانان )يهنى ايمان بخدا و رسيول(  

پشيب   را بپييرند تا اينكه بريزند بر آنها لشكرهاى پى در پى كه دنبال آنان درآيند لشكرها )يهنى فوآ فيوآ 

سر هم لشكر بسر آنان بريزند( و تا اينكه سپاهيان بيشمار با اسب يدكى كه از اين سو و آن سيو تهييه شيده و    

بدنبال دارند با ايشان بمنگند، و تا لشكر بسيار )كه پنج سمب آنان يهنى جلو و دنبال و راسب و چپ و قلبشان 
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كشييده شيود، و تيا اينكيه اسيبها بيا سمهاشيان         منظم و آراسته اسب( كه در پى لشكر كالن اسب بشهر ايشيان 

هاى پهلوى يك ديگر و دور تا دور چراگاههاى حيوانات ايشان را بكوبند، و تا اينكه يغميا و چپياول از    زمين

يشان باهتزاز   هر راهى بر ايشان پراكنده شود )يهنى از هر سو بايشان غارت برند( و پرچمها از هر سو بطرف

ى راستگو و شكيبا )ثابب قدم و بردبار در جن ( بايشان برخورند، و )چنان باشند كيه(  ( و مردمان1درآيد، )

نابود شدن آنان كه از ايشان بهالكب رسند و كشته شوند و مردن مردگان ايشان در راه خدا، بر آنان نيفزاييد  

خدا كشيته شيود    جز كوشش در فرمانبردارى خدا و حرص بر ديدار خداوند )يهنى هر اندازه از آنان در راه

 كوشششان در جن  بيشتر گردد، و تا چنين نشود اينان بسوى حق باز نگردند(.

و بخدا سوگند ما با پيغمبر )ص( )در جنگها( بوديم كه پدران و فرزنيدان و برادرانميان و عموهايميان كشيته     

ت خيدا و رسيول او( و   شدند، و )كشته شدن آنان( براى ما نميافزود جز ايمان و تسليم )در برابر دسيتورا  مى

جز ثبات قدم در سوزش درد، و جرأت با پيكار با دشمن، و رفيتن بتنهيائى در برابير هيم نبيردان )جنگيى( و       

)شيوه جنگيدن ما در آن زمان چنين بود كه( مردى از ما با ديگرى از دشمن مانند دو مرد جنگيى )و جني    

مديگر را ميربودند و در پيروزى از آن دشمن بيود،  افتادند، و ه ور شده و بمان هم مى آور( بيك ديگر حمله

پس چون خداوند ما را مردمانى شكيبا و راستگو ديد )و اين ثبات قيدم و راسيتى را از ميا مشياهده فرميود(      

دشمن ما را خوار و زبون، و پيروزى را بهره ما ساخب، و بمان خودم سوگند اگر كردار ما مانند رفتيار شيما   

ن و سسب بوديم( دين پابرجا نميشد، و اسالم پيروز نميگشب، و بخيدا سيوگند )بيا ايين     بود )و اين گونه زبو

 وض ( از پستان آن )شتر دنيا بماى شير خالص( خون تازه خواهيد دوشيد، پس آنچه ميگويم بخاطر بسپاريد.

  رت در مراجعت از جنگ صفین( سخنان آن حض35فصل )

ب آنگاه كه لشكريانش در جن  صفين از برابر دشمن بازگشيتند  ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اس1) 

و مهاويه با بر فراز كردن قرآنها آنان را گول زده از جن  دسيب كشييدند )فرميود(: هير آينيه شيما كيارى        

كرديد كه نيروى اسالم سسب شد، و توانائى از دسب برفب، و سستى و خوارى ببيار آورد، آنگياه كيه شيما     

نتان از نابودى خود ترسيد و كشتار آنان را بنابودى كشانيد، و درد جراحب را )چشيده برترى جستيد، و دشم

و( ديدند، قرآنها را بلند كردند و شما را بآنچه در آنها اسب خواندند، تا اينكه شيما را از خيود بياز دارنيد، و     

پييش آميدهاى روزگيار    جن  ميان شما و خود را بريده و قط  كنند، و از راه خدعه و نيرن  شما را بدسب 

سپردند، و شما اگر بر سر آنچه اينان ميخواهنيد گيرد آئييد و آنچيه درخواسيب ميكننيد بآنيان دهييد فرييب          

بينم كيه شيما    خوردگانى بيش نيستيد. و بخدا سوگند از اين پس گمان ترقى و استقامتى در شما ندارم، و نمى

 بتدبيرى برسيد.
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  ن و اختالف مردم عراقجریان حكمی( سخنان او پس از 36فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه پس از نوشتن صلحنامه و قرار داد حكيم سياختن و داورى   2) 

كردنيد )ييا در آن بياره اخيتالف      نمودن دو تن از طرفين هنگامى كه مردم عراق در باره آن آمد و رفب ميى 

و دوسب نداشتم كه شما نيز بيدان تين در دهييد، و     كردند( فرمود: بخدا سوگند من باين جريان راضى نشدم

چون دسب برنداشتيد تا اينكه تن داديد من نيز راضى شدم و آنگاه كه راضى شيدم شايسيته نيسيب از آنچيه     

بازگرديم، و پس از اقرار دگرگون شويم، مگر اينكه )مهاويه( يا ديگرى با شكستن پيمان نافرمانى   ايم پييرفته

دن عقدى كه بسته شده از كتاب خدا تماوز كند، در آن هنگام با آن كس كه دستور خدا خدا كند، و با گشو

را واگيارده پيكار كنيد، و اما آنچه بمالك اشتر نسبب دهيد كه از دستور من سرباز زد و بيا دسيب خيود در    

بياره او   صلحنامه چيزى ننوشب و با آنچه من بدان توافق كردم راضى نيسب، او چنين كسى نيسيب و مين در  

انديشه در خاطر ندارم، و اى كاش مانند او در ميان شما دو تن بود بلكه كاش يك تن مانند او در مييان شيما   

بود كه رأى و تدبيرش در باره دشمن مانند رأى او بود، و )اگر چنين بود( اندوه كار شما بر من آسان ميشيد  

و براستى گرايد( و من در نخسب شما را از آنچيه  هاى شما اصالح گردد ) و اميد آن داشتم كه برخى از كمى

اكنون انمام دهيد باز داشتم ولى شما نپييرفته نافرمانى من كرديد، پس من و شما مانند آن كيس هسيتيم كيه    

 برادر قبيله هوازن گفته اسب:

ود غزيه من ام و اگر هدايب ش و من نيستم مگر از قبيله غزيه كه اگر آن قبيله گمراه شود من نيز گمراه شده

 نيز هدايب شوم )حال من و شما چنين شده كه من پيرو شما گشته و بناچار تن بخواسته شما دادم(.

  ه كوفه در باره خوارج( سخنان آن حضرت پس از مراجعت ب37فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه هنگامى كه بكوفه بازگشب در پشيب كوفيه پييش از وارد    1) 

هر اين سخنان را بخوارآ فرمود، و پس از حمد و ثناى الهى و درود بر محميد )ص( پيمبير گيراميش    شدن بش

چنين گفب بار خدايا اين جايگاهى اسب كه هر كه در آن بسهادت و رسيتگارى رسيد بهتير از رسيتگارى در     

ابينيا اسيب و در   روز رستاخيز اسب، و هر كه در آن آلوده به پليدى شود يا گناه كند آن كس در روز جيزا ن 

ترين مردمان اسب، شما را بخدا سوگند دهم آيا ميدانيد آن زمان كه ايشان قرآنها را بير نييزه    راه خود گمراه

ما در كتاب خدا آنان را پاسخ دهيم و اجابب كنيم، من بشما گفتم: من باين مردم داناتر از  كردند شما گفتيد:

من با ايشان آميزش داشته و از كودكى تا بزرگى آنها را ميشناسم، شما هستم، اينان پيرو دين و قرآن نيستند، 

اينها بدترين كودكان )در زمان طفوليب( و بدترين مردان )در بزرگى( بودند، بيدنبال حيق و سيخن درسيب     

خود بپيش رويد )و گول اين نيرنگها را نخوريد( جز اين نيسب كه اين مردم قرآن را براى نيرن  زدن بشما 
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اند، شما سخن مرا نپييرفتيد و گفتيد: نه، ما سخن ايشان  دنتان در جن  و فريبكارى بر نيزه كردهو سسب كر

 پييريم، بشما گفتم: سخن مرا بياد داشته باشيد و نافرمانى كردنتان را از من بخاطر بسپاريد؟ را مى

نيده كننيد آنچيه را    و چون شما جز بنوشتن صلحنامه گردن ننهاديد بر دو داور و حكمين شير  كيردم كيه ز   

قرآن زنده كرده، و بميرانند آنچه را قرآن ميرانده )و بر خالف فرامين قرآن حكمى نكنند( پس اگر از روى 

اند ما نميتوانيم از حكم كسى كه از روى قرآن حكم كيرده سيرباز زنييم، و اگير بير       حكم قرآن داورى كرده

س برخى از خوارآ گفتند: ما را آگاه كن آييا داورى  اند ما از حكم ايشان بيزاريم، پ خالف قرآن حكم كرده

ايم بلكه ميا   كردن مردان در باره خون مردم عدالب اسب؟ حضرت عليه السّالم فرمود: مردان را داورى نداده

ايم، و اين قرآن جز نوشته در ميان دو جلد نيسب و سخن نميگويد بلكه مردان بدان سخن  قرآن را داور ساخته

ند: ما را آگاه كن از اين مدت و زمان مهلتى كه ميان خود و ايشان نهادى )كه اين براى چيه  گويند، بدو گفت

بود(؟ فرمود: براى آنكه آن كس كه نادان اسب )و باين نيرنگها گول خورده( دانيا شيود )و در ايين فاصيله     

ا اصالح فرماييد،  حقيقب بر او آشكار گردد( و شايد خداوند در اين مدت و مهلب زمان صلح كار اين امب ر

 خدايتان رحمب كند وارد شهر خود شويد، پس همگى داخل كوفه شدند.

  ضرت در باره پیمان شكستن معاویه( سخنان آن ح38فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه مهاويه پيمان را شكسب و ضحاك بن قييس را بيراى   1) 

ون از مواد صلحنامه اين بود كه تا پايان داورى حكمين مردم شيام  يغماگرى و چپاول مردم عراق فرستاد )چ

و عراق بر جان و مال خود ايمن باشند و هيچ يك از طرفين گزندى بهم نرسانند، و مهاويه پيمان شيكن بيدين   

قرار داد وقهى ننهاد و گروهى را براى غارت و چپاول بهراق و يمن و مدينه و طائف و جاهاى ديگر فرسيتاد  

جناياتى كه اينان مرتكب شدند( پس ضحاك سر راه خود عمرو بن عميس بن مسهود را )كه برادرزاده  و چه

عبد اللَّه مسهود مهروف بود( بكشب و گروهى از همراهان او را نيز گردن زد )خبر اين جريان بگيوش اميير   

سيوى بنيده شايسيته و صيالح     المؤمنين عليه السّالم رسيد( و پس از حمد و ثناى الهى فرمود: اى مردم كوفيه ب 

انيد رهسيپار    )يهنى عمرو بن عميس( بيرون رويد و بنزد لشكر خود كه گروهى از آنها كشته و مميروح شيده  

شويد، برويد و با دشمن خود پيكار كنيد و بيگانه را از حريم شهر و ديار خود بازگردانيد اگر مرد كارى در 

آن حضرت را دادند و آن بزرگيوار از آن ميردم زبيونى و     راه خدا هستيد )راوى( گويد: مردم بسستى پاسخ

ترس و بد دلى مشاهده كرد، پس فرمود: بخدا سوگند دوسب داشتم كه بماى هشب تن از شما يكتن از ايشان 

)يهنى مردم شام و لشكر مهاويه( را داشتم، واى بر شما با من بيرون آئيد سپس اگر خواستيد بگريزييد، بخيدا   

پروردگارم )يهنى مرگ( را با نيب درسب و بينائى كاملى كه دارم ناخوش ندارم، و در آن سوگند من ديدار 
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آسايشى بس بزرگ و گشايشى از گفتگو كردن با شما اسب، و از زير بار رنج سلوك با شما و مدارا كردنتان 

ا كوفتيه اسيب،   )آسوده شوم، مدارا كردنى( چون مدارا كردن با شتران جوانى كه سنگينى بار كوهان آنها ر

اى كه چند بار پاره شده و از هر سو دوخته شود از جاى ديگير پياره گيردد. )و شيما      هاى كهنه يا چون جامه

 ها هستيد كه من بايد با شما بسازم(. چون آن شتران و جامه

  سستى مردم و تحریص آنان بر جنگ ( سخنان آن حضرت در باره39فصل )

ه الساّلم اسيب كيه در كيوچ دادن مردميان و كنيدى ايشيان از پيكيار بيا         ( و نيز از سخنان آن حضرت علي1) 

و اين گاهى بود كه خبر رفتن بسر بن ارطاة )از جانب مهاويه( بمملكب يمن بگوش  -دشمنان بيان داشته اسب

كه پس از حمد و ثناى پروردگار فرمود: اى گروه مردم همانا نخسيتين يياوه    -آن حضرت عليه السّالم رسيد

شكنى شما آنگاه بود كه خردمندان و نيك انديشان شما رفتنيد آنيان كيه برخيورد ميكردنيد و       و پيمانگوئى 

براستى سخن ميگفتند، و بدنبال گفتارشان بهدالب رفتار ميكردند، و چون خوانده ميشدند اجابب ميكردنيد و  

هانى و آشكارا، و در شيب و  همانا من بخدا سوگند شما را )بمن  با دشمنان( خواندم در پايان و نخسب، و پن

روز، و چاشتگاه و شامگاه، و )دعوت من( نيفزود شما را جز گيريختن و پشيب كيردن، آييا پنيد و انيدرز و       

دعوت بسوى هدايب و حكمب شما را سود نبخشد، در صورتى كه همانا من دانايم بآنچه شايسته شما اسيب و  

كنم )گوييا اشياره    باه ساختن خود شما را اصالح نمىكمى شما را براى من راسب كند، ولى بخدا سوگند با ت

اسب باينكه شما ميخواهيد من مانند مهاويه با نيرن  و تاراآ كردن بيب المال و بيحساب خرآ كيردن آن بير   

دشمن چيره شوم ولى من اين كار را نخواهم كرد چون باعث تباهى و تيرگى دل خود من خواهد بود( وليى  

نگرم كيه ميردى بحيريم شيما      )تا من از ميان شما بروم( گويا بخدا سوگند بشما مىشما كمى بمن مهلب دهيد 

درآيد و شما را شكنمه و عياب كند خداوند او را عياب كند چنانچه او شما را عياب دهد )اشاره بزياد بين  

 ابيه يا حماآ بن يوسف ثقفى اسب كه در كوفه بحكومب رسييده و گيروه بسييارى از ميردم كوفيه را بقتيل      

رسانيدند يا در زندانهاى سخب زندانى كردند( همانا از تيره روزى و خوارى مسلمانان و نابودى دين اسب كه 

پسرك ابى سفيان )مهاويه( مردمان رذل و بدكاران را ميخوانيد و آنيان اجيابتش ميكننيد، و مين شيما را كيه        

 ار )شما كردار( پرهيزكاران نيسب.برترين نيكان هستيد بخوانم و شما بيكسو رويد و سرباز زنيد، اين كرد

  سستى مردم و تحریص آنان بر جنگ ( سخنان آن حضرت در باره40فصل )

ورزيدن آنان كه از يياريش دسيب برداشيتند     ( و نيز از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب در باره كندى1) 

ب، سيخنان شيما )و الف و   هاشيان پراكنيده اسي    اى گروه مردمانى كيه بدنهاشيان گيرد هيم و انديشيه      فرمود:

گزافتان( سنگهاى سخب را نرم كند ولى كردار شما دشمنانتان را در شما بطم  اندازد )يهنى گفتارتيان چيون   
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كردارتان نيسب( در انممنها چنين و چنان گوئيد )و بدروغ الف دالورى و جنگموئى زنيد( ولى چون جن  

دور شو )حيدى حياد مثلى اسب كه عرب وقب فيرار  ميگوئيد يهنى اى جن  از ما « حيدى حياد»پيش آيد 

از دشمن بر زبان آرد( دعوت كسى كه شما را بخواند بمائى نرسد، و دل آن كس كه در باره شما رنيج كشيد   

جيوئى بخياطر    هاى شما )براى نرفتن بمن ( گمراهيهائى اسب )يهنى ايين بهانيه   آسوده و راحب نگشب، بهانه

خواسب كنيد كه جن  را بدنبال اندازم مانند بيدهكارى كيه بيدهى خيود را     گمراهيهاى شما اسب( از من در

)بدون عير( بدنبال اندازد، شخص زبون و ترسو نميتواند جليوى سيتم را بگييرد و حيق بدسيب نياييد جيز بيا         

كوشش، كدام خانه را پس از خانه خود )از دستبرد و خرابى دشمن( باز ميداريد؟ )يهنيى آنگياه كيه خانيه و     

د را از دسب داديد ديگر كما را ميخواهيد نگهدارى كنيد؟( يا با كدام امام و پيشيوائى پيس از مين    ديار خو

بمن  ميرويد، بخدا سوگند گول خورده آن كسى اسب كه شما او را گول زنيد، و كسيى كيه بكميك شيما     

سب، سوگند بخدا پيروز شود )مانند كسى اسب كه( به تيرى دسب يافته كه )در قمار آن تير از همه تيرها( ا

ام كه سخنتان را باور نكنم، و در يارى شما طم  نبندم )و اميدوار نباشم( خداوند ميان من و شما  بروزى افتاده

جدائى اندازد، و بماى شما كسى را كه براى من از شما بهتر اسب بمن دهد، بخدا سوگند دوسب داشيتم كيه   

ن غنم )كه بدالورى مشهور بودند( داشيتم، )و( ماننيد خيورد    در برابر ده تن از شما يكى از قبيله بنى فراس ب

كردن دينار بدرهم )كيه ده درهيم ميدهنيد و ييك دينيار ميگيرنيد، ده تين از شيما مييدادم و يكيتن از آنيان            

 ميگرفتم(.

  ت در ربذه هنگام رفتن بسوى بصره( سخنان آن حضر41فصل ) 

همين باره كه پس از حمد و ثناى پروردگار فرميود: از  ( و نيز از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب در 1) 

اين مردم يهنى مردم شام گمان ندارم جز اينكه بر شما پيروز شوند! همراهان عرضكردند: بچه چيز )اينها بير  

بينم كارهاى ايشان باال گرفته ولى آتشهاى شما خاموش شيده، و   ما پيروز شوند( اى امير مؤمنان؟ فرمود: مى

بينم ايشان را كيه   بينم، و مى ان را كه در تالش و كوشش هستند ولى شما را با سستى و ناتوانى مىبينم ايش مى

بينم ايشيان را كيه بفرمانيده خيود      بينم، و مى گرد هم هستند و گروهشان فشرده اسب ولى شما را پراكنده مى

يابييد   نان بر شما پيروز شوند ميى فرمانبردارند ولى شما را نسبب بخويشتن نافرمان ميبينم، بخدا سوگند اگر اي

نگرم كه بيا شيما در شيهرهاتان شيركب      كه پس از من اينان اربابهاى بدى براى شما هستند، گويا ايشان را مى

نگيرم كيه بيا شيما در شيهرهاتان       هاى شما را بشهرهاى خود ميكشند، و گويا شيما را ميى   جسته غنيمتها و بهره

نگيرم كيه )هنگيام بهيم      ا بشهرهاى خود ميكشند، و گوييا شيما را ميى   هاى شما ر شركب جسته غنيمتها و بهره

ريختن براى فرار از جن ( هياهو و سر و صدا براه مياندازيد مانند آواز پوسيب سوسيمارها كيه بهيم مالييده      
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شود، نه حق را ميگيريد، و نه از حريم خدا دفاع ميكنيد، و گويا من ايشان را مينگرم كه مردان شايسته و  مى

بهيره سياخته و از    ترسانند، و شما را از حقوق خودتيان بيى   ح شما را ميكشند، و قاريان )قرآن( شما را مىصال

سازند، پيس آنگياه كيه محرومييب و      رسيدن آن بشما جلوگيرى ميكنند، و مردم را جز شما بخود نزديك مى

شويد و بير كوتياهى كيردن     برگزيدگى آنها و فرود آمدن شمشيرها و آمدن ترسها را ببينيد هر آينه پشيمان

در پيكار كردن افسوس ميخوريد، و آسودگى و خوشى اين روز را بياد مياوريد هنگامى كه اين يادآورى )و 

 افسوس( بشما سودى ندهد.

  شكنى معاویه حضرت در باره پیمان( سخنان آن 42فصل )

يان شير  مصيالحه را شكسيب و    ( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنگاه كه مهاوية بن ابيى سيف  1) 

هاى پى در پى مردم عراق كرد كه آن حضرت عليه السّالم پس از حميد و ثنياى    گرى و غارت شروع بچپاول

چيسب مهاويه را خدايش بكشد هر آينه كار بزرگى را بر من خواسيته، ميخواهيد مين نييز      پروردگار فرمود:

بر هم زده باين جنايات دسب زنم( پس كارى كنم كه ذمه كارى مانند كار او كنم )يهنى مانند او صلحنامه را 

خود را پاره كرده و پيمان خود را بشكنم، آنگاه اين كار را حمب بر زبان من قرار دهد )و مرا پيميان شيكن   

بخواند( و تا روز قيامب هر گاه نام من برده شود اين نن  بر من باشد. پس اگير بياو گفتيه شيود: تيو آغياز       

دى(؟ گويد: من ندانم و چنين دستورى ندادم، پس يكى گويد: راسيب ميگوييد، و ديگيرى    شكنى كر )پيمان

گويد، آگاه باشيد بخدا سوگند كه خداوند مهلب دهنده و برد بار عظيمى اسب، و هير آينيه    دروغ مى گويد:

عقوبيب   از بسيارى از فرعونها )و سركشان( بزرگ از پيشينيان بردبيارى ورزييده، و گروهيى از آنيان را نييز     

كرده، پس اگر خداوند او را مهلب دهد از دسب قدرت او بدر نرود در كمينگاه بر سر او اسيب )و بهير جيا    

رود سرانمام سر و كارش با خدا اسب( بگيار هر چه ميخواهد بكند كه ميا ذميه خيود را بهيم نخيواهيم زد و      

ترسانيم تا شر  مصالحه و  يمانى را نمىپيمان خود را نخواهيم شكسب، و مسلمانى را بيم نخواهيم داد، و هم پ

 زمان آن بآخر رسد ان شاء اللَّه تهالى.

  شكنى معاویه حضرت در باره پیمان( سخنان آن 43فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه در جاى ديگر فرمايد: سيپاس شايسيته خيدا اسيب و درود     2) 

رسول خدا )ص( مرا ببرادرى پسنديد و مخصوص ساخب ميرا  بمحمد رسول خدا )ص( سپس )بدانيد(، همانا 

خييود، اى گييروه مييردم ميينم بينييى هييدايب و دو چشييم آن، پييس از راه هييدايب بواسييطه كمييى        بييوزيرى

گيركنندگانش وحشب نكنيد، هر كس پندارد كه كشنده من مؤمن و با ايمان اسب همان كس خيود كشينده   

وزى از روزها خونخواهى هسب، و همانا خونخيواه خيون ميا و    من اسب، آگاه باشيد كه براى هر خونى در ر
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حاكم در حق خود و حق خويشان رسول خدا )ص( و يتيمان و مسكينان و راهگيران كسيى اسيب كيه آنچيه     

خواهد او را ناتوان نكند و آن كس كه بگريزد از دسب انتقام و قدرت او بدر نرود، و زود اسب كيه بداننيد   

هيا را شيكافب و انسيان را     بازگشتگاهى باز ميگردند، و سوگند بدان خدائى كه دانيه آنان كه ستم كردند بچه 

آفريد هر آينه خود را بر سر خالفب خواهد كشب )يا در باره آن بزد و خورد كشيده خواهيد شد(. اى بنيى  

ب بنيى  امية، و آن را پس از اندك زمانى در دسب غير از خود و خانه دشمن خود خواهيد ديد )اشاره بخالفي 

 عباس اسب( و خبر آن را پس از گيشتن زمانى خواهيد دانسب.

  شكنى معاویه یمان( سخنان آن حضرت در باره پ44فصل ) 

( و نيز از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب در باره آنچه گيشيب )يهنيى كيوچ دادن ميردم كوفيه بيه       1) 

وفه بار سفر خود را براى جن  بيا دشيمنتان بيا    پيكار كردن با مهاويه و دشمنان خود( كه فرمود: اى مردم ك

مهاويه با پيروانش ببنديد و اسباب آن را فراهم سازيد، گفتند: اى امير مؤمنان ما را مهلب ده تا سر ما بيكسو 

شود؟ فرمود: آگاه باشيد سوگند بدان خدائى كه دانه را شكافب و انسان را آفريد اين مردم بير شيما پييروز    

نكه ايشان سزاوارترند بحق از شما بلكه بخاطر فرمانبرداريشان از مهاويه، و نافرميانى شيما از   شوند، نه براى آ

من، بخدا سوگند همه امتها از ستم فرمانروايان ميترسند و من از ستم فرمانبران انديشه دارم، هر آينه مردانيى  

آورد آنچه را از بيب الميال   رداز شما را حكومب دادم ولى آنان خيانب كرده مكر كردند، و برخى از شما گ

مسلمانان كه من او را امين بر آن ساختم و آن را بسوى مهاويه بار كرد، و ديگرى آن را بخانه خود بيار كيرد   

)و باين كار( احكام قرآن را ناديده گرفته بدان سهل انگارى كرد، و بر خداى رحمان دليرى نميود، تيا بيدان    

اى امين ساختم بدان خيانب كرد و براستى مرا خسته كرديد! سپس  ند تازيانهجا كه من اگر يكى از شما را به ب

دسب بسوى آسمان برداشب و گفب: بار خدايا من از زندگى ميان اين ميردم خسيته شيدم و از هير آرزوئيى      

ملول گشته بستوه آمدم، پس مرگ مرا آماده ساز تا از اينان آسوده شوم و اينان نيز از من آسيوده شيوند، و   

 رگز پس از من رستگار نشوند.ه

  شكنى معاویه حضرت در باره پیمان( سخنان آن 45فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب در جاى ديگر كه فرمايد: اى گيروه ميردم مين شيما را وادار     1) 

و شيما  بكوچ كردن براى پيكار با اين مردم كنم و شما كوچ نميكنيد، و سخن خيود را بشيما گوشيزد كيردم     

پاسخ نداديد، و شما را نصيحب كردم و نپييرفتيد، مردمانى هستيد حاضر ولى چون اشيخاص پنهانييد )يهنيى    

در حضور من هستيد و سخنان مرا شنيده مرا مشاهده ميكنيد، ولى در نشنيدن و نپييرفتن مانند كسانى هستيد 

لى شما از آن روگردانييد، و بيا بييان رسيا     كه نزد من نيستند و سخنان مرا نشنوند( حكمب را بر شما بخوانم و



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irوصال )   آستانسایت 

 

210 

 

شما را موعظه كنم و شما از آن بيزار و متنفريد، گويا شيما )چنانچيه خيداى تهيالى فرماييد(: خرانيى هسيتيد        

بينم باين  رمنده كه گريزند از شير ايان، و شما را بپيكار با ستمكاران برانگيزم و هنوز سخنم بپايان نرسيده مى

شويد، و بانممنهاى خويش بازگرديد، و حلقه وار گرد هم چهار زانو بنشيينيد، و مثلهيا    سو و آن سو پراكنده

بزنيد و اشهار بخوانيد، و اخبار را جستمو كنيد، )يهنيى بسيخنان مين هييچ تيوجهى ندارييد و آنهيا را نشينيده         

ار پرسيش كنييد )و   ( تا گاهى كك از هم جدا شويد از اشه1با مثال و اشهار و اخبار سرگرم شويد( )  انگاشته

اين بخاطر( آن نادانى شما اسب كه دانائى در آن نيسيب، و سيرگرمى اسيب كيه پارسيائى نيدارد، و درني         

اييد، از ايين رو دلهياى شيما از آن      كردنى اسب كه ترس در آن نيسب، جن  و آميادگى آن را از يياد بيرده   

ايد، پس عميب اسب و همه تهمب من اينما  ها و سخنهاى ياوه سرگرم ساخته آسوده گشته و و آنها را به بهانه

اسب و چگونه تهمب نكنم از اينكه مردمى بر باطل خود گرد آمده ولى شما از حق خود كوتاهى كيرده آن  

را واگياريد )و پراكنده شويد( اى مردم كوفه شما مانند زنى هستيد كه آبستن شده و سپس بچه را بينيدازد،  

تيرين و دورتيرين اشيخاص ارث او را ببيرد )برخيى       ول كشد، و بيگانيه و شوهرش بميرد، و بيوگى آن زن ط

گويند وجه تشبيه آن حضرت عليه السّالم مردم كوفه را بچنين زنى باين طريق اسب كه تشبيه فرموده اسيب  

آمادگى ايشان و تالش و كوشششان را براى پيروزى در جن  صفين بزنى كيه آبسيتن شيده و دوران ميدت     

ه و تا زمان زائيدن آن را برداشته و چون نزديك زائيدن و بثمر رسيدن زحمات او شود آن آبستنى را گيراند

را بيندازد، چنانچه مردم كوفه آن همه رنج و تالش را كردند و چون نزدييك بيه پييروزى كاميل و شكسيب      

قسيمب  قطهى دشمن شد با نيرن  مهاويه و عمرو عاص و قرآن به نيزه كردن دسب از جن  كشيدند، و اين 

را حضرت عليه السّالم بانداختن بچه و مردن شوهر تشبيه فرميوده، و دوران صيلح و خيوددارى از جني  را     

بزمان بيوگى آن زن تشبيه فرموده، و غارت و چپاول اموالشيان را بمييراث بيردن دورتيرين اشيخاص مشيابه       

ادن ايشان بحكمين و بدون پيشوا اند حضرت عليه السّالم از دسب دادن شوهر را به تن د ساخته، و برخى گفته

فرض كردن آنان تشبيه فرموده( سوگند بدان كه دانه را شكافب و انسان را آفريد همانا از دنبال شيما هميان   

يك چشم تيره بخب )گويند مقصود آن حضرت حماآ بن يوسف ثقفى اسب( همان كسى كه )روزگيارش(  

د، و پيس از او آن ميرد گزنيده درنيده، و گردآورنيده      جهنم دنيا اسب، نه كسى را بماى گيارد و نه فرو نهي 

نگهدارنده اسب )كه هر چه بدسب آورد انباشيته كنيد و از دادن آن بيه بينواييان و مسيتمندان بخيل ورزد، و       

ورزى مشيهور اسيب( سيپس     گويند اشاره بهشام بن عبد الملك اسب كه در ميان بنى امييه بممي  ميال و بخيل    

رى از بنى اميه بارث خواهند برد كه آخرين ايشان مهربانتر از اولين آنان نيسب فرمانروائى شما را گروه ديگ

)يهنى همه در ستمگرى يكسانند( جز يكتن از ايشان )كه گويند مقصود حضرت عليه السّالم از اين يك مرد 
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بايسيب(  آزمايشى اسب كه بناچار خداوند بر ايين اميب حيتم )و     عمر بن عبد الهزيز اسب( و اين جريان بال و

هاى  ( اينان نيكان شما را ميكشند و فرومايگانتان را ببندگى گيرند، گنمها و اندوخته1فرموده و خواهد شد، )

شما را از ميان خلوتسراهاتان بدر آرند، و اين عيابى اسب كه بخاطر از هيم گسييختن كارهاتيان، و بهيم زدن     

را بدان چه خواهد شد پيش از آنكه بشود آگياه  صالح خود و دينتان دچار شما شود، اى مردم كوفه من شما 

بيينم شيما را كيه     كنم تا از آن بر حير باشيد، و تا بسبب آن بترسد آن كس كه پند و عبرت گيرد، گوييا ميى  

ميگوئيد على دروغ ميگويد، چنانچه قريش به پيغمبر خود )ص( و بزرگشان پيغمبر رحمب محمد بن عبد اللَّه 

بندم؟ من كه اول كسى  واى بر شما! بر كه دروغ ميگويم؟ آيا بر خدا دروغ مى دوسب خدا ميگفتند، پس اى

بندم؟ من كه نخسيتين   ام، يا برسول خدا )ص( دروغ مى هستم كه او را پرستش كرده و بيگانگى او را شناخته

د( كس هستم كه باو ايمان آورده و تصديقش نموده ياريش كردم، سوگند بخدا چنين نيسب )كه شما ميگوئي

بلكه سخنانى اسب بازدارنده كه شما را بدان نيازى نيسب )يهنى سخنان من شما را از اين كيردار ناهنميار بياز    

دارد و البته شما بدان نيازى نداريد( سوگند بدان كه دانه را شكافب و انسان را آفرييد كيه هير آينيه راسيتى      

كيه نادانيهاتيان شيما را بيدان جيا بيرد، و آن       گفتار مرا پس از اين خواهيد دانسب، و اين در آن زمانى اسيب  

هنگام دانائى شما سودتان ندهد، پس زشتى بير شيما بياد اى ماننيد ميردان و نيامردان )يهنيى اى كسيانى كيه          

هيا وزنهياى    بصورت چون مردان هستيد و در حقيقب مرد نيستيد( اى كسانى كه عقلهاى شما چون عقل بچيه 

شان  كسانى كه پيكرهاشان حاضر ولى عقلها از آنها پنهان اسب و انديشهتازه بحمله رفته اسب، آرى بخدا، اى 

متفاوت و مختلف اسب )هر كس در سر چيزى پرورانيد( عزييز نكنيد خداونيد ييارى آن كيس كيه شيما را         

بخواند، و آسوده نشود دل آن كس كه براى شما رنج كشد، و روشن نشود ديده آن كس كيه شيما را ببينيد،    

و گزافتان( سنگهاى سخب را نرم كند، ولى كردارتان دشيمنان شيما را بطمي  انيدازد، اى      سخنان شما )و الف

خودتان )از دستبرد و خرابى دشمن( باز ميداريد )شيرح آن در فصيل     واى بر شما، كدام خانه را پس از خانه

آن كسيى  ( و با كدام امام و پيشوائى پس از من بمن  ميرويد، بخيدا سيوگند گولخيورده    1( گيشب( )41)

اسب كه شما گولش زنيد، و كسى كه بكمك شما پيروز گردد )مانند كسى اسب كه( به تييرى دسيب يافتيه    

ام كه بيارى شما طم  ندارم )و اميدوار نيستم( و گفتارتان را  ( گيشب( بروزى درآمده40)شرحش در فصل )

ا براى من كسى را كه او بهتر اسيب  باور نكنم، خداوند ميان من و شما جدائى اندازد، و دنبال آورد بماى شم

براى من از شما، و دنبال آورد بماى من براى شما كسى كه بدتر اسب براى شما، پيشيواى شيما پييروى خيدا     

كنييد و شييما نافرمييانى او كنيييد، و پيشييواى مييردم شييام )مهاويييه( خييدا را نافرمييانى كنييد ولييى آنييان از او    

مهاويه با من شما را جابما ميكيرد ماننيد خيورد كيردن دينيار       فرمانبردارند؟ بخدا سوگند دوسب داشتم همانا
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بدرهم، پس ده تن از شما را از من ميگرفب و يكتن از آن مردم را بمن ميداد، بخدا سوگند دوسب داشتم كه 

ام را از  من شما را نميشناختم و شما مرا نميشناختيد زيرا اين شناسائى )ما و شما( بپشيمانى كشيد شما كه سيينه 

اعتنائى و نافرمانى كار را بر من فاسد كرديد تا آنما كه قيريش گفتنيد: همانيا     ندوه تباه ساختيد، و بسبب بىا

على مرد شماع و دليرى اسب ولى بمن  كردن دانا نيسب؟ خدايشان بييامرزد آييا هييچ كيس در مييان آنهيا       

د، هنيوز بسين بيسيب سيالگى     هسب كه ممارستش در جن  بيش از من و در برابر سختيهاى آن پابرجاتر باشي 

نرسيده بودم كه آماده جن  گرديدم و اكنون زياده از شصب سال از عمرم ميگيرد و ليكن سرانمام نيدارد  

برند آگاه باشيد بخدا هر آينه دوسيب دارم پروردگيارم ميرا از مييان شيما بسيوى        كار كسى كه فرمانش نمى

ترين اين امب جلوگيرى كند كيه   ه چيز از بدبخبرضوان خود ببرد، و همانا مرگ چشم براه من اسب پس چ

)يهنى محاسن مرا از خون خضياب كنيد( ايين عهيد و      -و دسب بسر و ريش خود كشيد -آن را خضاب كند

( و همانا زيانكار شد هر كس دروغ بسب، و رسيتگار شيد آن   1با من فرموده، ) پيمانى اسب كه پيغمبر )ص(

ارى كرد، اى مردم كوفه من شما را به پيكار با اين مردم خوانيدم  كس كه پرهيزكار بود و تصديق به نيكوك

در شب و روز، و آشكار و پنهانى، و بشما گفتم: با اينان بمنگيد پيش از آنكه ايشان با شما بمنگند، زيرا همانا 

د، و اند، پس شما بيكديگر حواله كرديي  اند مردمى در ميان خانه خود جز اينكه ذليل و مغلوب گشته نمنگيده

نميود، و آن را پشيب    همديگر را خوار ساختيد، و گفتار من بر شما سنگين آمد، و كار من بر شما دشوار ميى 

سر انداختيد تا يغماگرى از هر طرف بشما رو آورد )و همدستان و پيروان مهاوييه از هير سيو اميوال شيما را      

ان را بشب و شبتان را. بيروز آورنيد و   بيغما بردند( و كارهاى زشب و منكر در ميان شما پديدار گشب، روزت

)با شما چنان رفتار كردند كه( رفتار كردند بمانند آن با مردم ستمكشييده پييش از شيما، چنانچيه خداونيد از      

كردار ستمگران سركش و ياغى با ناتوانان از ميردم ناامييد )بنيى اسيرائيل( آگياهى دهيد در گفتيارش )كيه         

را و زنده ميگياردند زنان شما را و در آن براى شيما آزميايش و بيالى    ميكشند بسختى پسران شما »فرمايد(: 

 (.49)سوره بقره آيه « بزرگى از پروردگارتان بود

آگاه باشيد سوگند بدان كه دانه را شكافب و انسان را آفريد آنچه بدان وعده داده شده بوديد در شما فيرود  

كردم و سودمند نشدم، با شيالق شيما را ادب نميودم    آمد، اى مردم كوفه من شما را به پندهاى قرآن مالمب 

هائى كه حدها بوسيله آن جارى شود شما را عقوبب كردم شما نترسييديد،   شما استقامب پيدا نكنيد، با تازيانه

و بحقيقب دانستم كه چيزى كه شما را اصالح كند شمشير اسب، و من چنيين نيسيتم كيه نيكيو شيدن شيما را       

بخاطر شما خودم را تيره بخب نميكنم( و ليكن بزودى فرميانروائى سيخب بير شيما      بتباهى خود بمويم )يهنى

و  مسلط گردد كه ببزرگتان احترام نگيارد، و بكوچكتان رحم نكند، و دانشمند و عالم شما را گرامى نشمارد،
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در جنگهيا   ( و شما را بزند، و خوار و پسيب كنيد،  1ها را ميان شما يكسان بخش نكند، ) )بيب المال و( غنيمب

اش را بيروى شيما ببنيدد تيا توانياى شيما        ممروحين شما را بكشد، و راههاى شما را قطي  كنيد، و درب خانيه   

ناتوانتان را بخورد )و در نتيمه نبودن حق و عدالب زورگويان زياد شوند و هر كه تواناتر و زورمندتر اسيب  

ر نكند جز آن كس را كه از شما ستم كند، و اموال ناتوانان را بزور بخورد( پس خداوند )از رحمب خود( دو

بسيار كم اسب كه چيزى كه رفته اسب دوباره بازگردد، و من گمان ميكينم كيه شيما در زميان فتيرت باشييد       

)زمان فترت فاصله ميان دو حمب را گويند كه مردم در اثر رفتن حمب پيشين بمرور دسب از ديين و آئيين   

دند( و من وظيفه جز نصيحب شما ندارم، اى ميردم كوفيه از )رفتيار(    بكشند و بفساد و پيروى نفس دچار گر

ام، )اميا آن سيه    شما بسه چيز )كه در شما هسب( و دو چيز )كه در شما يافب نشود( بغم و اندوه مبيتال گشيته  

دار )يهنى با اينكه گوش دارييد سيخنان ميرا نشينويد،      چيز كه در شما هسب: اول اينكه( كرانى هستيد گوش

دار، و اميا آن دو چييز كيه در شيما نيسيب       نگانى هستيد زباندار، و )ديگر اينكه( كورانى هستيد چشمدوم( گ

اسيب كيه   « اخيوان »بمياى  « احيرار »اول( در برخورد با دشمن برادران راستگوئى نيستيد )و در نهج البالغه 

)دوم اينكيه( بيرادران   اسب، و از نظر تفنن در عبادت و عدم تكرار ظياهرتر اسيب( و   « آزاد مردان»بمهناى 

مورد اطمينانى هنگام بال و سختى نيستيد، بار خدايا من اينان را )با ايين سيخنان( بتني  آوردم، و ايشيان )بيا      

نافرمانى از من( مرا بتن  آوردند، من از ايشان سير شدم و اينان از من، بار خدايا هيچ امير و فرميانروائى را  

از هيچ امير و فرمانروائى خوشنود مكين، و دلهايشيان را آب كين چنانچيه     از ايشان خوشنود نساز، و اينان را 

 نمك در آب، سائيده شود.

كردم و همانا )آنقدر( من شيما را   اى ميديدم از سخن و نامه شما )اين كار را( نمى آگاه باشيد بخدا، اگر چاره

هميه اينهيا را شيما بريشيخند     در بيرون آمدن از گمراهى سرزنش كردم تا بمائى كه از زندگى سيير شيدم، و   

آن ديين    ميگيريد، چون ميخواهيد از حق گريخته و بباطل گروش كنيد آن باطلى كه خداوند بوسيله پيروان

( و من هر آينه ميدانم كه شما جز زيانكارى چيزى بر من نيفزائيد، هر گاه شما را بمهاد 1را پيروز نگرداند، )

ين )و از جياى جنيبش نكنييد( و از مين درخواسيب تييخير )و عقيب        با دشمنان فرمان دهم سنگينى كنيد بيزم 

انداختن( جن  را كنيد مانند بدهكارى كه )بدون عير( بدهى خود را بتيخير اندازد، چون در زمسيتان بشيما   

گويم: )بسوى دشمن( كوچ كنيد، گوئيد: اكنون هنگام برودت هوا و سردى اسب، و اگر در تابستان گيويم:  

: اكنون شدت گرما اسب بما مهلب ده گرما بگيرد، همه اينهيا بخياطر گيريختن از بهشيب     كوچ كنيد، گوئيد

اسب، و اگر شما از گرما و سرما عاجز و ناتوان باشيد، بخيدا سيوگند از گرميى شمشيير نياتوانتر و عياجزتر       

 )بايد بر اين احوال گريسب(.« إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِهُونَ»خواهيد بود، 
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ى مردم كوفه بآواز بلند بمن خبر دادند كه يكتن از قبيله غامد )از طرف مهاويه( شبانه با چهيار هيزار كيس    ا

بشهر انبار رفته و بمردم آن شهر شبيخون زده چنانچه بمردم روم و خزر شبيخون زنند )خزر در لغيب بمهنياى   

مين و خاور دور گويند، و برخى چشم تن  اسب و چنانچه از مهمم البلدان حموى بدسب آيد بمردم مشرق ز

اند: اينان از نسل يافث پسر نوح ميباشيند( و در آنميا حسيان فرمانيدار ميرا كشيته و گروهيى از ميردان          گفته

اند، خداوند آنان را در بهشتهاى نهيم جاى دهد،  شايسته و با فضيلب و اهل عبادت و شماعب را نيز با او كشته

اند در آن شهر انمام  ار را مباح كرده )و خود و لشكريانش هر چه خواستهو )بمن رسيده( كه آن مرد شهر انب

اند( و بمن رسيده كه گروهى از اهل شام بر زن مسلمان وارد ميشدند، و گروه ديگر بر زن كافر كيه در   داده

و حلقيه  اند، و گوشيواره   پناه و پيمان اسالم اسب داخل گشته و پرده آنها را دريده چادر را از سرشان كشيده

اند، و خلخالها و  از گوششان برده، و دسب بندها و طال آالت آنها را از دستها و پاها و بازوهاى آنان باز نموده

( جيز اينكيه   1جليوگيرى كننيد )   اند اند، و آن زمان نميتوانسته پاى بندهاى آنان را از بند پايشان بيرون كرده

ان )بدادمان برسيد( و فريادرسى نبوده كه آنيان را فريادرسيى   آواز بگريه بلند كنند و فرياد كنند: اى مسلمان

كند، و ياورى نبوده كه ياريشان نمايد، پس اگر مرد مؤمن از اندوه شنيدن اين جناييات بمييرد )جيا دارد( و    

نزد من چنين كسى مورد مالمب و سرزنش نيسب، بلكه در پيش من چنين كسى نيكوكار و نيكرفتار اسب، اى 

ب و حيرت اسب از پشب بهم دادن و كمككارى اين مردم بر باطلشان، و سستى شيما از )ديين(   بسا جاى شگف

ايد كه بسوى شما تير اندازى كنند ولى شما تييرى نيندازييد، و    حق خود، همانا شما نشانه و هدف قرار گرفته

اييد،   ضيايب داده بمن  شما آيند ولى شما بمن  نرويد، و )آشكارا( خيدا را نافرميانى كننيد و شيما بيدان ر     

دستهاى شما خاك آلوده باد )و خير و خوشى نبينيد( اى كسانى كه مانند شترانى هستيد كه ساربانش از آنهيا  

 دور گشته، هر گاه از سوئى گرد آيند از سوى ديگر پراكنده شوند.

  ضرت در مقام دادخواهى از دشمنان( سخنان آن ح46فصل ) 

الم اسب كه در مقام دادخواهى از دشيمنان خيود، و آنيان كيه او را از     ( و از سخنان آن حضرت عليه الس2ّ) 

حقش باز داشتند فرموده، و آن روايتى اسب كه عباس عبدى )بسند خود( از مردمى روايب كند كه گفتنيد:  

فرمود: از روزى كه خداوند محميد )ص( را )بپيغمبيرى و نبيوت(     شنيدم از امير المؤمنين عليه السّالم كه مى

گيخب آسودگى و خوشى زندگى نديدم، و سپاس ميكنم خدا را، )يهنى بحميد للَّيه خداونيد تياب تحميل      بران

سختيها و رنمها را بمن داد( در خورد سالى انديشناك بودم، در بزرگيى پيكيار و جهياد كيردم، بيا مشيركين       

ب كيه مصييبب   جن  ميكردم و با منافقين دشمنى داشتم تا آنگاه كه خداوند جيان پيغمبيرش )ص( را گرفي   

بود، و من پيوسته گريزان و ترسان بودم و ميترسيدم پيش آمدى كند كه تياب تحميل آن را    بزرگ آن روز
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نداشته باشم و بحمد اللَّه جز خير و خوبى نديدم، بخدا سوگند پيوسته در خورد سالى شمشير مييزدم تيا بسين    

ت اينكه اين )شمشير زدن و رنج كشيدن( هيا  كرد مرا در تمام حاال كهولب و پيرى رسيدم، و همانا شكيبا مى

همه در راه خدا و پيغمبرش بود، اميد آن دارم كه آسودگى و راحتى من نزدييك باشيد زييرا اسيباب آن را     

ام، گويند: پس از اين سخنان چيزى درن  نكرد كه ضربب بر آن حضرت عليه السّالم زدند )و از اندوه  ديده

د اللَّه بن بكير غنوى )بسندش( از كسى كه على علييه السّيالم را در رحبيه    ( و عب1اين جهان آسوده گشب(. )

)كه محله ايسب در كوفه( ديده بود خطبه ميخواند حديث كند كه در ضمن سخنانش فرمود: اى گروه مردم 

شما نگياريد جز اينكه من بگويم )يهنى نميگياريد خاموش باشم و ناچار ميرا وادار بسيخن ميكنييد تيا آنچيه      

دانم در باره شما بگويم( آگاه باشيد سوگند بپروردگار آسمانها و زمين كه خليل من رسول خدا )ص( با من مي

( و اسماعيل بن سالم از ابين  2عهد كرد )و بمن خبر داد( كه زود باشد اين امب پس از من با تو مكر ورزند. )

)و مانند حيديث بياال را     الم ميفرمود:أبى ادريس اودى )يا ازدى( حديث كند كه گفب: شنيدم على عليه السّ

 فرمود(.

  ( سخنان آن حضرت در مورد شورى47فصل ) 

( و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب آنچه در آن شورائى كه )عمر براى تهيين خليفه پس از خيود(  3) 

 نيد كيه گفيب:   تشكيل داد فرمود و اين حديث را يحيى بن عبد الحميد )بسند خود( از أبى صيادق رواييب ك  

چون عمر خالفب را در ميان شش نفر بشورا واگيار كرد و گفب: اگر دو تن با يكى بيهب كنند و دو تين بيا   

ديگرى، پس شما با آن كس باشيد كه عبد الرحمن بن عوف در ميان ايشان اسب، و آن سه را كه عبد الرحمن 

آن خانه بيرون آمد و در حالى كه بدسب عبد اللَّيه  در ايشان نيسب بكشيد، آنگاه امير المؤمنين عليه السّالم از 

بن عباس تكيه كرده بود فرمود: اى پسر عباس همانا اين ميردم بيا شيما دشيمنى كردنيد ماننيد دشمنيشيان بيا         

پيغمبرتان در زمان زنده بودن او، بخدا سوگند اينان را بحق باز نگرداند جز شمشير، ابن عباس عرضكرد: اين 

مگر نشنيدى گفتار عمر را )كه گفب:( اگر دو تن با يكيى بيهيب كردنيد و دو تين بيا       چگونه اسب؟ فرمود:

ديگرى شما با آن كس باشيد كه عبد الرحمن در ايشان اسب، و بكشيد آن سه را كه عبيد اليرحمن در ايشيان    

نيسب؟ ابن عباس عرضكرد: چرا )شنيدم( فرمود: مگر نميدانى كه عبد الرحمن پسير عميوى سيهد )وقياص(     

سب، و عثمان داماد عبد الرحمن اسب؟ عرضكرد: چرا، فرمود: پس عمر ميدانسب كه سهد و عبد الرحمن و ا

عثمان در رأى و تدبير با يك ديگر مخالفب نكنند، و با هر كداميك از اينان بيهب شود اين دو با او هسيتند،  

كه طلحه كشته شيود پيس از آنكيه     و دستور داد كه هر كه با ايشان مخالفب كرد او را بكشند، و باكى ندارد
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من و زبير را بكشد، بخدا سوگند اگر عمر زنده بماند بد انديشى او را در گيشته و حال باو نشان خيواهم داد،  

 و اگر مرد هر آينه در آن روز كه ميان حق و باطل جدا شود من و او بهم خواهم رسيد.

  ( سخنان آن حضرت در مورد شورى48فصل ) 

بن سهيد از جيش كنانى حديث كند كه )پس از مرگ عمر و تشكيل شورا( چون عبد الرحمن در ( و عمر 1) 

آن روز دسب بيهب بدسب عثمان نهاد امير المؤمنين عليه السّالم باو فرمود: دامادى )او( تو را تحريك كيرد  

نيى عمير( از رفييقش    اى جز آنچه رفيق تو )يه باين كار واداشب، بخدا سوگند كه تو از عثمان آرزو نكرده و

)يهنى ابى بكر( آرزو داشب )و چنانچه بيهب عمر با أبى بكر بخاطر آرزوى خالفب پس از او بود، بيهيب تيو   

نيز با عثمان بدين خاطر اسب( خداوند ميان شما عطر منشم بپاشد )منشم نام زنى عطر فروش بود كه هير گياه   

يشد، از اين رو اين عطر در نامباركى و شومى ضرب ور م مردم در جن  عطر او را بكار ميبردند جن  شهله

 المثل شد، و مقصود حضرت اين اسب كه اميدوارم خدا مرگب را برساند و باين آرزو نرسى(.

   شقشقیه   ( خطبه    49فصل ) 

اند كه گفب نيزد اميير الميؤمنين     ( و گروهى از ناقلين روايات از طرق مختلفه از ابن عباس روايب كرده1) 

ايسب در كوفه( نشسته بودم، پس خالفب و آنان كه بر آن حضرت در خالفب  ه السّالم در رحبه )كه محلهعلي

پيشى جستند ياد آور شدم، حضرت عليه السّالم آهى از دل كشيده سپس فرمود: آگاه باش بخدا سيوگند كيه   

نسيب كيه مقيام مين از خالفيب      پسر أبى قحافة )ابى بكر( جامه خالفب را بتن پوشيد با اينكه او هر آينه ميدا

همانند قطب وسط آسيا اسب )و چنانچه گردش سن  آسيا بستگى بآن مييخ وسيط دارد و مقيام خالفيب نييز      

شود، و هيچ پروازكننده )در آسمان عليم   بسته بوجود من بود( سيل )علوم و مهارف( از جانب من سرازير مى

و پهليو از آن تهيى سياختم و در كيار خيود انديشيه       و دانش( بمن نرسد، ليكن من جامه خالفب را رها كرده 

ميكردم كه آيا با دسب بريده )و نداشتن ياور و سپاه( حمله كنم )و حق خود را بازستانم( يا بر تاريكى كيور  

)و گمراهى مردمان( صبر كنم )آن تاريكى سختى كه غم و اندوهش( پييران سيالخورده را فرتيوت كنيد، و     

مؤمن )در آن تاريكى( رنج برد تا پروردگار خود را دييدار كنيد )و از دنييا بيرود     خردساالن را پير نمايد، و 

چون فكر كردم( ديدم صبر كردن سزاوارتر و بخرد نزديكتر اسب، پس صبر كردم )اما چگونه صيبرى( در  

 حالى كه )چنان بودم كه( در چشمم خار بود، و گلويم را استخوان گرفتيه بيود )و اينهيا بيراى آن بيود كيه(      

( تا اينكيه اجيل او سير رسييد و     1ميديدم ميراث خود را بتاراآ رفته اسب، )اين جريان دوران ابو بكر بود( )

)هنگام مرگش( خالفب را بآغوش عمر انداخب، جاى بسى شگفب بود كه در حالى كه او در زمان زندگيش 

هنى اى مردم بيهب خود را ي« اقيلونى فلسب بخيركم و على فيكم»خالفب را از خود فسخ ميكرد )و ميگفب: 
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از من فسخ كنيد و مرا از خالفب عزل كنيد زيرا تا على در ميان شما اسب من بهترين شما نيستم، با اين حال( 

پس از مرگ خود آن را براى ديگرى بسب )و وصيب كرد كه پس از من عمر خليفه اسب( هر آينه ايين دو  

كردند، )آنگاه على عليه السّالم بر سبيل تمثيل ايين شيهر     نفر خالفب را چون دو پستان شتر ميان خود قسمب

اعشى را خواند:( چه اندازه فرقسب ميان امروز من كه بر باالى شتر سوار و برنج و سختى سيفر گرفتيارم، و   

ميان آن روز كه نديم حيان برادر جابر و در ناز و نهمب بودم )يا چقدر فرق اسب ميان روزگار من و روزگار 

 برد(. ر جابر كه در كمال خوشى و آسودگى بسر مىحيان براد

)مترجم گويد: اين شهر از جمله اشهارى اسب كه اعشى در مدح عامر و همو علقمه گفتيه اسيب، و حييان و     

اند، و حيان در شهر يمامه فرمانروا و داراى ثروت سرشارى بود، و هر ساله  جابر پسران سيمين بن عمرو بوده

ايران تحف و هداياى بسيارى براى او ميفرستادند، و رويهمرفته در كميال خوشيى و   از جانب كسرى پادشاه 

گيرانيد و اعشى شاعر نيز نديم و همنشين او بود تا اينكه زميانى بسيفر    آسودگى و عيش روزگار خود را مى

يهاى سفر رفب و از آن خوشيها و شادكاميهائى كه در زمان همنشينى با حيان داشب دور شد، و در برابر بسخت

كند، و يا مقصودش  و كوهان شتر دچار شد و در اين شهر فرق بسيارى كه ميان اين دو حال او بوده بيان مى

بيان فرق ميان حال خود و حال حيان اسب كه روزگار من با اين سختى و رنج كميا، و روزگيار حييان بيا آن     

السّالم از تمثل باين بيب بيان فرق مييان حيال    ها كما، و بنا بر مهناى اول منظور امام عليه خوشيها و آسودگى

خود اسب در روزگار زنده بودن رسول خدا )ص( و عزت و احترامى كيه در نظير آن حضيرت و مسيلمانان     

نشينى و غم و اندوه بسييارى   داشب و ميان روزگار پس از رحلب آن حضرت )ص( و خالفب ابى بكر و خانه

و بنا بمهناى دوم منظور بيان فرق ميان حال خود اسيب و حيال آنيان     كه بر آن حضرت عليه السّالم وارد شد،

 كه در اثر رسيدن بخالفب و مقاصد باطله خود خوشحالند، و شايد مهناى اول ظاهرتر باشد(.

بيا آن    پس أبو بكر خالفب را در جاى ناهموار و درشتى قرار داد )اشاره بخوى تند عمر اسب( كيه برخيورد  

( صاحب آن خوى تند 1ور بود، و زخم )زبان( آن )مرد تندخو و سنگدل( سخب بود، )آزار دهنده و مالل آ

مانند آن كس بود كه بر شترى چموش و سركش سوار گشته، كه اگير مهيارش را بكشيد بينيى شيتر پياره و       

ممروح شود، و اگر رها كند خود دچار سختى و مشقب گردد )و شتر نافرمان سركش او را بهر جيا خواهيد   

بهر پرتگاهى دراندازد( لغزش او )و اشتباهش در مسائل ديين( بسييار، و عيير خيواهيش )از اشيتباهات      برد و 

كرد( اندك بود، پس بخدا سوگند مردم )در آن زمان( دچار خبط و اشتباه و رميدگى )از در  بيشمارى كه مى

)در آن روزگار نييز مين    خانه خاندان رسالب( گشتند، و گرفتار تلون )و رنگهاى باطل( و دورى از حق شدند

صبر ورزيدم( تا اينكه مرگ او )نيز( در رسيد، پس خالفب را بطور شورا در ميان گروهى نهاد كيه ميرا هيم    
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يكى از آنان پنداشب )و دانسته يا ندانسته مرا همرتبه ايشان كرد( پس بار خدايا )تو مييدانى( و از تيو ييارى    

( گيشب( چگونه براى مردم شك و ترديد 47شورا در فصل )طلبم براى آن شورائى كه تشكيل شد )داستان 

در باره من با آن دو نفر نخستين ايشان )يهنى ابو بكر و عمر( پيدا شد و مرا با آن دو برابر دانستند تا بدان جا 

ام؟! ولى باز هم شكيبائى نموده )صيبر كيردم    كه اكنون با اين گونه مردمان )يهنى اهل شورا( همرديف شده

بلندى و پستى از آنها پيروى نموده )و روى مصلحب اسالم و مسلمين با ايشيان مماشيات كيردم( و در     و( در

تمام اين مدت طوالنى شكيبائى ورزيده بمحنب و اندوه تحمل كردم، پس مردى از ايشان )آن پنج نفرى كيه  

ابى وقاص اسيب( و   اى كه داشب از حق رو گردان شد )مقصود سهد بن در شورا بودند( بخاطر حسد و كينه

آن ديگر )يهنى عبد الرحمن بن عوف( براى دامادى خود )با عثمان( دسب از حق شسته )و در راه باطل قيدم  

نهاد( با چيزهاى زشب ديگرى )كه باعث اين بيهب شد، يهنى تنها رعايب دامادى آن ميرد سيبب ايين كيردار     

بود( تا اينكيه سيومين آن گيروه )يهنيى      خالف حق و حقيقب نگشب بلكه چيزهاى زشب ديگرى نيز در كار

عثمان بخالفب( برخاسب در حالى كه انباشته كرد )و پر نمود( هر دو جانب خود را: )يهنى ميان جاى بيرون 

دادنش و جاى خوردنش را، و بهمدستى او پسران پدرش )بنى اميه كه خويشاوندان او بودند( شتافتند و ميال  

د كه شتر گياه )و علف( بهار را ميخيورد، تيا اينكيه پرخيوريش او را بيزمين      خدا را چنان )با اشتها( ميخوردن

( پس )در آن هنگام كه عثمان كشيته  1)  افكند )و مرگش را رساند( و كردارش سبب سرعب در قتل او شد،

شد( چيزى مرا برنج و هراس از مردم نيفكند جز اينكه ديدم ايشان گروه گروه )و دسته دسته پشب سر هيم(  

د موى گردن كفتار بسوى من هموم آوردند و از من در خواسب كردند كه با ايشان بيهب كينم، و چنيان   مانن

از هر سو بسرم ريختند كه هر آينه حسن و حسين زير دسب و پا رفتند، و دو طيرف جاميه و رداى مين پياره     

روهيى ديگير )چيون    شد، و چون بكار خالفب قيام كردم گروهى )مانند طلحه و زبير( پيميان بشكسيتند، و گ  

خوارآ نهروان( از دين بيرون رفتند، و دسته ديگر )ماننيد مهاوييه و همدسيتانش( سيتم كردنيد، گوييا اينيان        

اين خانه آخرت را قرار دهيم براى آنان كه نمويند برترى در زمين و نه »اند كه خداى تهالى فرمايد:  نشنيده

(؟ چيرا بخيدا سيوگند ايين آييه را      83ره قصص آيه )سو« تبهكارى و سرانمام نيك از آن پرهيزكاران اسب

 اند لكن دنياى اينان در چشمانشان آراسته شده و زيورش آنان را فريفته اسب. شنيده و بيهن خود سپرده

آگاه باشيد سوگند بدان خدائى كه دانه را شكافب و انسان را آفريد اگر آن گروه )بسييار نيزد مين( حاضير     

مب )در آن روز بر من( تمام نشده بود، و )اگر نبود( آن پيمانى كيه خداونيد از   نميشدند، و با بودن ياور، ح

زمامداران گرفته باينكه تن بسيرى سيتمكار و گرسينگى سيتمديده ندهنيد هير آينيه مهيار )شيتر( خالفيب را          

آن بكوهانش ميافكندم، و هر آينه آب ميدادم پايان آن را بمام آغاز آن )يهنى چنانچه پييش از آن در زميان   
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سه خليفه غاصب آن را رها كرده و وانهادم، پس از ايشان نيز كنار رفته مردم را بحال سرگردانى و گمراهيى  

تر اسب از عطسيه بيز    ارزش ارزش( ايشان پيش من بى فهميدند كه اين دنياى )بى خود واميگياشتم( و همانا مى

ابن عباس گويد: پس )در اين هنگام( مردى تر اسب(  ماده )يهنى دنيا از آب بينى اين حيوان در نظر من پسب

اى بدسب آن جناب داد و )با اين عمل( سخن آن حضرت را بريد، ابن عبياس   از دهات عراق برخاسب و نامه

گويد: من در زندگى بر چيزى افسوس نخوردم و از پيش آمدى اندوهگين نشيدم بياين انيدازه كيه از برييده      

نامه فارغ گشب   افسوس خورده و اندوهگين شدم، پس چون از خواندنشدن سخن امير المؤمنين عليه السّالم 

 عرضكردم: اى امير مؤمنان كاش سخن را از آنما كه بريدى ادامه ميدادى؟ فرمود:

هيهات: چقدر دور اسب )كه ديگر مانند آن سخنان دوباره گفته شيود( ايين هيم )كيه دييدى ماننيد( شقشيقه        

خود برگشب )شقشقه كف دهان شتر اسب كه هنگام هيمان با غيرش  شترى بود كه بيرون آمد و سپس بماى 

 از دهنش بيرون آيد و بشكل شش گوسفند اسب و در نگاه اول بيننده ممكن اسب آن را با زبان اشتباه كند(.

 ( خطبه دیگر50فصل ) 

يهميا  ( مسهدة بن صدقة )يكى از اصحاب امام صادق عليه السّالم( گوييد از حضيرت جهفير بين محميد عل     1) 

فرمود: امير المؤمنين عليه السّالم در كوفه براى مردم خطبه خواند، و حمد و ثناى خداى را  السّالم شنيدم مى

بما آورد سپس فرمود: من بزرگ و آقاى پيران كهن سال هسيتم، و در مين روش و سينتى از اييوب پيغمبير      

زودى خداوند براى من خاندان ميرا گيرد   )عليه السّالم( ميباشد )اشاره ببردبارى و صبر آن حضرت اسب( و ب

آورد چنانچه براى يهقوب گرد آورد، و اين در وقتيى اسيب كيه فليك بچرخيد )و روزگيارى بگييرد( كيه         

بگوئيد گم شده يا هالك شده )مقصود يازدهمين فرزندش مهدى موعود عمل اللَّه فرجه الشريف و روحى و 

باشيد كه پيش از رسيدن آن زمان بردبارى را شهار خود كنيد ارواح الهالمين لتراب مقدمه الفداء اسب( آگاه 

)و بدان خود را نگهداريد( و با اعتراف بگناهان بسوى خدا بازگشب نمائيد، زيرا لباس قدس و تقواى خود را 

ايد، و زمام كار راهنمائى خود  ايد، و چراغهاى )هدايب( خود را خاموش كرده )در آن هنگام( بيكسو افكنده

ايد كه نه خود را و نه شما را از نظر گوش و چشم نگهدارنده نيسيب )يهنيى نميتوانيد     دن كسى انداختهرا بگر

خود را نگهدارد و نه شما را( بخدا سوگند ناتوان اسب خواهنيده و خواسيته شيده )يهنيى هيم شيما و هيم آن        

از يارى كيردن حيق سسيتى    راهنمايان( اين كه گفتم فرا گيريد، و اگر كار خود را بيك ديگر وانگياريد، و 

نكنيد، و از پسب كردن باطل كندى نورزييد، دليير نشيوند بير شيما آنيان كيه ماننيد شيما نيسيتند )و از شيما            

اند و )اگر( پيروى كردن )آنكه را  ( كسانى كه اكنون بشما چيره گشته1نيرومند نشوند ) ترند( و بر شما پسب

را از كسى كه اهل اطاعب اسب در ميان خود دور نميسياختيد  زديد، و آن  از او بايد پيروى كنيد( بر هم نمى
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ايد چنانچه بنى اسرائيل در زمان موسى سرگردان شيدند،   شديد( حيران و سرگردان شده )باين روز دچار نمى

و )اين سخن را( براستى ميگويم كه پس از من سرگردانى شما بواسطه ستم و جورتان بفرزندان من چند برابر 

اسرائيل خواهد شد، پس اگر كامل گردانيد آشاميدن اول را و پر شيويد از آشياميدن دوم از    سرگردانى بنى

پادشاه شمره ملهونه در قرآن )يهنى روزگار آينده پشب سر هم بفرمان خلفاى بنى اميه تن دهيد و پييروى از  

كننده  ايد، سپس دعوت فتهايد، و با شتاب بسوى باطل ر آنها بنمائيد( هر آينه بآواز دهنده بگمراهى گرد آمده

بحق را فريب داده، و از نزديكترين مردمان برسول خدا )ص( از مردم بيدر برييده، و بيدورترين مردميان از     

ايد، و اگر آنچيه در دسيب ايشيان اسيب آب شيود )و       )كه جد بنى اميه اسب( پيوند كرده« حرب»فرزندان 

زديك شده، و پرده بيكسو رفته، و دوران بسر آمده خالفب از چنگشان برود( هر آينه آزمايش براى پاداش ن

و وعده حق نزديك شده، و ستاره از جانب مشرق براى شما آشكار گردد، و ماه )آسيمان( شيما پير و كاميل     

بيرون آيد، و چون اين مطلب آشكار شد بتوبه باز گرديد و از گناه كنده شويد، و بدانيد كه اگر شما پيروى 

ه بنمائيد )مقصود امام زمان عليه السّالم اسب( شما را براه رسيول خيدا )ص( ببيرد،    آنكه از مشرق طلوع كرد

جيوئى آسيوده    پس از كرى درمان خواهيد شيد، و از گنگيى شيفا يابييد، و از رنيج زورگيوئى و زحميب راه       

خواهيد گشب، و بار گران )پيروى ناحقان را( از گردن خواهيد انداخب، پس دور نكنيد خيداى رحميان )از    

مب خود( كسى را جز اينكه خيود سيرباز زنيد )و بيا ارتكياب گناهيان خويشيتن را از شايسيتگى گيرفتن          رح

فيوضات بيرون برد( و خود را از نگهداشتن از گناه جدا كند، و زود باشد كه بدانند آنكه سيتم كردنيد بچيه    

 بازگشتگاهى بازگشب كنند.

  هاى آن حضرت ( یكى دیگر از خطبه51فصل )

سهدة بن صدقه از امام صادق عليه السّالم حديث كند كه اميير الميؤمنين علييه السّيالم در مدينيه      ( و نيز م1) 

براى مردم خطبه خواند و پس از حمد و ثناى پروردگار متهال فرمود: همانا )بدانيد كيه( خيداى تهيالى هييچ     

استخوان هيچ يك از گاه گردنكشان روزگار را نابود نكرده مگر پس از مهلب دادن و آسودگى، و شكستگى 

امتها )ى گيشته( را اصالح نكرده )و سختى و ستم را از ايشان دور نسياخته( مگير پيس از تنگيى و بيالء، اى      

اييد، و گرفتاريهياى بزرگيى كيه از زميان پشيب سير         گروه مردم در برابير آنچيه از سيختيها بيدان رو آورده    

دارى شينوا   رد خردمنيد نيسيب، و هير گيوش    ايد عبرت اسب، ولى )چه بايد كرد كه( هير كيه دل دا   گيارده

نيسب، و هر كس كه بچشم نگاه كند بينا نيسب، آگاه باشيد اى بندگان خدا پس نيك نظر كنيد در آنچه شيما  

را بكار آيد، سپس بنگريد بسراهاى گشاده آن كس كيه خداونيد او را بپياداش كيردارش هيالك سياخب، و       

زارها و مقامى بس بزرگ بودند، پس اينها  ها و كشب ى و چشمهبروش فرعونيان زندگى ميكردند داراى باغها
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همه ميدان عبرتى براى مردمان كنمكاو و با فراسب اسب، و همانا آن راه آشكار ثابتى اسب كه هر كيس در  

آن پا نهد او را از نيابودى بيدنبال خوشيى و نياز و نهميب بييم دهيد، و آسيودگى خييال شيادكامى انسيان را            

ى آن كس از شما كه شكيبائى ورزد سرانمام نيك اسب، و براى خدا اسب فرجام كارها، پس بازگرداند و برا

اند، و بخود بندنيد چييزى كيه ايمين از زوال      واى بحال خردمندان! چگونه بگيرگاه سيلها رحل اقامب افكنده

مانيده،  نيسب، واى بحال اين امتى كه از جاده راسب منحيرف گشيته، و از درك كمياالت و رشيد خيود بياز       

پيييروى راه پيمبييرى را نميكننييد، و دنبييال كييردار وصييى پيغمبيير نميرونييد، و بغيييب )يهنييى خييدا و قيامييب(  

( چگونه )خود دارى كنند( در صورتى كيه در كارهياى نيامهلوم    1نياورند، از زشتى خوددارى نكنند، ) ايمان

يچيده به قيرآن و پيشيوايان ديين    پناهگاهشان دلهاى خودشان اسب )و بماى اينكه در احكام مشكله و مسائل پ

مراجهه كنند بنظر خويشتن رفتار نمايند اگر چه مخالف دستور خدا باشد( هر يك از ايشيان اميام و پيشيواى    

خودش ميباشد )و چنين پندارد( كه در آنچه بنظرش رسيده بندهاى محكم و استوارى را گرفته اسب، نيروى 

نيفزايند جز دورى )از راه حق( را، و اين )دورى از حيق( بخياطر   راه حق و پيمودن آن را ندارند، و بر خود 

شدت انس و خو گرفتن بهمديگر اسب و تصديق برخى از ايشان بهضى ديگر را )يهنى اگر اين شدت انس و 

تصديق كردن يك ديگر نبود اين اندازه از راه حيق دور نميشيدند( و هميه اينهيا بيراى كنيار رفيتن و دورى        

سب كه رسول خدا )ص( بارث نهاده، و گريختن از آنچيه آفرييدگار آسيمانها و زمينهياى     گزيدن از آن چيزي

بصييرت، و بناهگاههياى شيبهه، و     دانا و آگاه بآن پيمبر گرامى فرو فرستاده اسب، پس ايناننيد گمراهيان بيى   

اده سرداران شك و حيرت، هر كس بخود واگيار شود در گرداب گمراهيها غرق شود، و خداوند بر خود نه

كه راه راسب را بنماياند، تا هالك شود آنكه هالك شده )و كفر ورزيده( از روى بينش، و زنده گردد آنكه 

زنده شده اسب )و ايمان آورده( اسب از روى بينش، و همانا خداوند شنونده و دانا اسب، پس اى )مردميان(  

خيود جليوگيرى كيرده و از صياحب     چه اندازه شبيه هستند اين گروه بيآن امتيى كيه از زماميداران حقيقيى      

اختياران واقهى خود بيكسو شدند، و اى بسا افسيوس )راسيتى( دل رييش شيود و انيدوه هميشيگى گيردد از        

كردارهاى شيهيان پس از رفتن من كه با نزديكى )زمان( ايشان بدوستى يك ديگر و آميزش و الفب )انيدك  

، و اين دوسيتى و هميدمى بدشيمنى و كينيه تبيديل      زمانى نگيرد( كه چگونه برخى از ايشان برخى را بكشند

گردد، پس مر خداى را اسب آن گروهى كه )در اين ميان( اساس و ريشه را از دسب داده، و رحل اقاميب و  

تمسك را بدر خانه فرع و شاخه افكنند )اشاره بآمدن بنى عباس و انقراض بنى اميه اسب( آنان كه آرزومنيد  

اه آن، و چشم براه شادى و رحمتند نه از برآميدنگاه آن، هير گروهيى از ايشيان     فتح و فيروزى هستند نه از ر

( با اين كيه خيدائى كيه    1بهمان سو روند، )  بشاخه چن  زنند، و بهر سو آن شاخه ميل كند آنان نيز بدنبالش
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و سپاس سزاوار اوسب و بزودى آنان را چون پاره ابرهاى پائيزى گيرد آورد، و مييان ايشيان طيرح دوسيتى      

الفب اندازد، و همانند ابرهاى متراكم اينان را متيراكم و انبيوه سيازد و درهيائى را بيراى ايشيان بگشيايد، از        

جايگاههاى خود همانند سيل خروشان بيرون ريزند بدانسان كه هيچ تپه از آن سيل آسوده نماند، و هيچ جياى  

هيا   داونيد ايشيان را در مييان شيكم دره    بلندى جلوگير آن نشود، و هيچ دامنه كوهى آن سييل را نگردانيد، خ  

ها در زمين روان سازد، بوسيله اينان از حريمهاى گروهى جلوگيرى كند )مقصيود از   بپروراند و مانند چشمه

حريم آن چيزى اسب كه هتكش حرام و نگهدارى پاس آن الزم اسب چون مال و ناموس( و بگمارد ايشان را 

اند، ويران و منهدم سازد بوسييله ايشيان ركنيى     را آنان بزور گرفتهدر شهرهاى گروهى تا واپس گيرند آنچه 

را، و بشكند بدسب ايشان پيچيده سنگهاى ارم را )كه دمشق يا اسكندريه اسب، و محتمل اسب مقصود از ارم 

سنگهائى باشد كه در راهها يا بلنديها بكار گيارند كه مردم بدان وسيله راهنمائى شوند چنانچه در لغب بيدين  

اسب كه بمهناى پرى اسب يهنى باندازه پرى سينگها  « ء ملى« »طى»ها بماى  مهنى آمده، و در بهضى از نسخه

رسد كه هر دو نسخه دچار تصحيف شده باشد و اللَّه اعلم( و پر ميكند از ايشان گوديهاى زيتون  ... و بنظر مى

نه را شكافب و انسيان را آفرييد كيه    را )گويند مقصود مسمد دمشق يا كوههاى شام اسب( سوگند بآن كه دا

هر آينه آب شود آنچه در دستهاى ايشان اسب پس از پابرجاشدنشان در شهرها و بزرگيى كيردن بير بنيدگان     

چنان قير و سرب در آتش آب شود )اشاره بزوال سلطنب بنى عباس اسب( و اميد اسب خداى تهالى شييهيان  

اين گروه گرد آورد، و براى هيچ كس نيسب كه در كارها  مرا پس از جدائى و پراكندگى براى بدترين روز

 چيزى را براى خدا اختيار كند بلكه اختيار و كارها همگى براى او اسب.

 ا خالفت را از شما باز گرداندند؟( پاسخ مردى كه گفت چر52فصل )

ن عليه السّالم ايسيتاد و  اند كه مردى از طايفه بنى اسد آمده نزد امير المؤمني ( تاريخ نويسان روايب كرده1) 

گفب: در شگفتم در باره شما اى بنى هاشم كه چگونه امر خالفب را از شما گرداندند در صورتى كه شيما از  

نظر نسبب با رسول خدا )ص( و پيوندى با آن حضرت )ص( در رتبه بلندترى از ديگرانيد، و هم از نظر فهيم  

نين عليه السّالم فرمود: اى پسر دودان )دودان نيام قبيليه از   كتاب خدا قرآن از مردمان جلوتريد؟ أمير المؤم

بنى اسد اسب( عقيده تو لرزان و سسب اسب )وضين در لغب تن  اسب را گويند يهنيى تني  تيو ييا تني       

مركب تو لرزان و سسب اسب و اين كنايه از سستى ايمان و عقييده اسيب( و جياى بسيتن ريسيمان عقييده و       

بمهناى جاى بستن تن  اسب يا چهارپايان ديگر از سينه  -حاء مهملة و زاء مهممةب -ايمانب تن  اسب )محزم

اسب و بمهناى حزام كه خود تن  باشد نيز آمده، و محتمل اسب بخاء مهممة و راء مهملة باشيد كيه بمهنياى    

ى بينى اسب، و در هر حال كنايه اسب( آن را در جاى محكم و درستى رها نكنى )يهنى پرسيش خيود را بميا   
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آن نكنى چون اكنون كه وقب جن  و زد و خورد با دشمن اسب جاى اين گونه پرسشها نيسب( ولى با ايين  

حال )كه جاى پرسش نبود( چون براى تو حرمب خويشاوندى و پيوندى )با پيغمبر )ص( اسب )چيون يكيى   

پرسش دارى و در از زنهاى رسول خدا )ص( زينب دختر جحش اسب و او از طايفه بنى اسد بوده( و نيز حق 

خواسب نمودى پس بدان )كه گرفتن خالفب از دسب ما بيدين جهيب بيود( كيه خالفيب چييزى مرغيوب و        

برگزيده بود )و هر كس طالب آن بود اگر چه سزاوار آن نباشد( گروهى در بياره آن جيوانمردى و بخشيش    

ن بخيل ورزيدنيد )و بيا    كردند )و روى مصلحب و حفظ اساس اسالم آن را واگياشتند( و گروهى ديگر بيدا 

اينكه لياقب نداشتند خود را بكرسى خالفيب نشياندند( و از رسييدنش بيدان كيه سيزاوار آن بيود جليوگيرى         

كردند( پس واگيار جريان غارتگرى را كه در اطراف آن فرياد و هو و جنمال بپاشد )اشاره بخالفب اسيب،  

يهنى و « و هات حديثا ما حديث الرواحل: »و اين مصراعى اسب از بيب امرء القيس و مصراع دومش اينسب

آور را كه يغما بردن شترهاى سوارى اسب، و ملخص داستان امرء القييس كيه    بياور و ياد كن داستان شگفب

اين شهر اشاره بدان اسب اين بود كه: چون پدر امرء القييس را كشيتند، بيراى خونخيواهى پيدر بيا تيرس از        

د و در ميان قبائل عرب ميگشب تا رسيد بخانه مردى بنام طريف و بر او دشمنان از خانه و ديار خود كوچ كر

وارد شد، آن مرد از قبيله بنى جديله بود و مقدم امرء القيس را گرامى داشيب و او چنيدى در نيزد آن ميرد     

انى بفكر افتاد كه شايد طريف نتواند در گرفتن انتقام خون پدر باو كمك كند، در پنه  بماند، پس امرء القيس

بنزد خالد بن سدوس كه از قبيله ديگرى بود رفته بر او وارد شد، قبيله بنى جديله كه از جريان آگياه شيدند   

شتران امرء القيس را بيغما و غارت بردند، امرء القيس براى باز گرداندن شترانش از خاليد كميك خواسيب،    

آن شتران بيغما رفته را از بنى جديليه   خالد گفب: شترهاى سوارى ديگرى كه همراه دارى بمن بده تا بروم و

باز گيرم، امرء القيس پييرفته آن شتران را نيز باو داد، خالد با چند تن از ياران خود بر آن شترها سوار شده 

در پى بنى جديله برفب و چون بآنها رسيد گفب: شتران امرء القيس كه مهمان من اسيب بدهييد و اينهيا نييز     

ش را نپييرفته و كار بنزاع كشيد پس بنى جديله حمله كيرده ايين شيتران را نييز از     شتران او اسب، آنها سخن

خالد و همراهانش باز گرفتند و برخى گويند: خالد با بنى جديله سازش كرده بود و اين حيله را انديشيد كيه  

ز ايين غيارت   اين شتران باقى مانده را نيز از دسب امرء القيس بيرون برد، و بهر صورت چون اميرء القييس ا  

اى ساخب كه شهر اول آن همين شهر بود، و غرض امام عليه السّالم از تمثيل بياين شيهر    دوم آگاه شد قصيده

اين اسب كه داستان خالفب و آن سه خليفه و جريان سقيفه كيه آن هميه هيو و جنميال در اطيرافش كردنيد       

ايم( گوش فرا ده، پس  ن )مهاويه دچارشدهواگيار( و بيا به پيش آمد بزرگى كه اكنون در باره پسر أبى سفيا

ام( و شيگفتى نيسيب، و    براستى روزگار پس از گريانيدن مرا بخنده آورد )و از بسيارى شگفتى بخنيده آميده  
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انيد )و ميداننيد كيه     بخدا سوگند اين مردم از رفق كردن و هموارى و مدارا كردن من مييوس و نااميد گشته

گرى و دوروئى )از مين( در بياره خيدا     كسى نيستم( و )مانند مهاويه( خدعه من مرد مسامحه و مدارا كردن با

گرى نيسيتم( و مييان مين و     ميخواهند، و چه اندازه )اين كار( از من دور اسب )يهنى من اهل مداهنه و خدعه

از  ايشان آب و باء آور را آميخته و درهم نمودند )و فتنه و فساد و جن  و خونريزى بر پا كردند( پس اگير 

ما سختيهاى غم و اندوه بر طرف گردد آنان را براه حق محض )و خالص( ميبرم، و اگر جور ديگرى شيد )و  

بهناد و دشمنى خود ادامه داده قدم در راه حق نگياشتند( پس براى گمراهى ايشان بسيبب انيدوه و افسيوس    

 كار افسوس مخور. خود را تباه مگردان و هالك مساز و بر مردم فاسق و تبه

 ( سخنان آن حضرت در حكمت و اندرز53فصل )

 -و از سخنان آن حضرت عليه السّالم در حكمب و پند و اندرز اسيب كيه فرماييد: )توشيه( بگيرييد      -1( 1) 

از گيرگاهتان )دنيا( براى قرارگاهتان )آخرت( و نزد كسى كه رازهاى شما را ميداند  -خدايتان رحمب كند

مانى خدا نكنيد( و دلهاى خود را از دنيا بيرون بريد پيش از آنكه بدنهاتان را هاى خود را مدريد )و نافر پرده

اييد( همانيا    ايد و در دنيا زندان شده )و محبيوس گشيته   از آن بيرون برند، زيرا شما براى آخرت آفريده شده

 چون مردى بميرد فرشتگان گويند: چه پيش فرستاده؟ و مردم گويند: چه بما گياشته؟

شما را بيامرزد! قسمتى )از دارائى و اموال خود را( پيش فرستيد )و انفاق كنيد( كه سود شيما در  خدا پدران 

خورد آن را آن كيس   آن اسب، و همه را بما مگياريد كه بزيان شما اسب، زيرا دنيا همانند زهر اسب كه مى

انى و حيات نخواهد بيود  و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب )كه فرمايد:( زندگ -2( 2كه نشناسدش. )

جز بوسيله دين، و مرگ و نابودى نيسب جز بسبب انكيار يقيين، پيس از آب شييرين گيوارا )يهنيى ايميان و        

عقيده نيكو كه همانند آب گواراى زندگانى اسب( بياشاميد، تا شما را از خيواب )گيران( غفليب و آسيايش     

و از سيخنان آن حضيرت علييه     -3( 3فاسيده(. ) بيدار كند، و بپرهيزيد از زهرهاى كشنده )آراء و ميياهب  

السّالم اسب اينكه فرمايد: دنيا خانه سراى راستى اسب براى كسى كه آن را بشناسد، و ميدان آسودگى اسب 

براى كسى كه از آن توشه برگيرد، پس دنيا جاى فرود آمدن وحى پروردگار، و تمارتگاه دوستان خدا اسب 

 ريد.تمارت كنيد تا بهشب را بسود ب

و از آن جمله اسب گفتار آن حضرت علييه السّيالم بميردى كيه شينيد از دنييا نكيوهش كنيد بيدون           -4( 1) 

شناسائى باينكه چه بايد در باره آن بگويد، )پس آن حضرت عليه السّالم فرميود:( دنييا سيراى راسيتى اسيب      

اب الهى( براى كسى كه فهم براى كسى كه )گفتار( آن را باور كند، و سراى آسودگى و ايمنى اسب )از عي

كرد از آن )و از دگرگونى وزير و رو شدن آن پند گرفب( و خانه توانگرى اسب براى آن كس كه توشه از 
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آن بردارد، و جاى بما آوردن عبادات و بندگى نمودن پيمبران خدا، و جاى فرود آميدن وحيى الهيى اسيب،     

كيه در آن رحميب و فضيل )او را( بدسيب آورده و     نمازخانه فرشتگان خدا و جاى تمارت اوليياء او اسيب،   

بهشب را بسود بردند، پس كيسب اين كس كه دنيا را نكوهش كند در حالى كه دنيا مردم را بدورى خود )از 

ايشان( آگاه ساخب، و بمدائى خويش آواز داد، و به نيستى خود خبر داد، و بوسيله شيادى خيويش آنيان را    

بب بالء و گرفتارى خود از بالء و گرفتيارى آخيرت ترسيانيد، بيراى بييم      بشادى آخرت آرزومند كرد، و بس

دادن و بيير حييير داشييتن و ترغيييب و ترسيياندن، پييس اى كسييى كييه دنيييا را نكييوهش كنييى و بنيرنيي  آن   

اى، كما دنيا تو را فريب داد؟ آييا بماهياى بير خياك افتيادن پيدرانب و پوشييده شيدن آنهيا، ييا            شده فريفته

نب در زير خاك؟ چه بسيار با دستهاى خود )بيماران را( يارى نمودى، و چه بسا بيا آن دو  بخوابگاههاى مادرا

)دردمندان را( پرستارى كردى، و براى آنان بهبودى خواستى، و )پس از تشخيص درد( از پزشكان راه چاره 

سيودى   و خاصيب دارو را پرسيدى، و بزارى براى ايشان دارو درخواسب نمودى وليى بيا در خواسيب خيود    

بآنان نرساندى و با شفاعب خود شفي  آنان نگشتى؟ )اينها همه براى تو سرمشق بود( و بحقيقب دنييا بوسييله   

ات بتيو سيود نبخشيد، و     ايشان جاى بخاك افتادن و خوابگاهب را در زير خاك بتو نماياند آنمائى كه گرييه 

اسب گفتارش علييه السّيالم كيه فرميود: اى      و از آن جمله -5( 2نياز نكنند. ) دوستانب ترا از )گرفتارى( بى

پنج چيز را كه سوگند بخدا اگر چهارپايان خيود را بيراى پييدا      گروه مردم بگيريد )و بخاطر بسپاريد( از من

 كردن آنها كوچ دهيد هر آينه آنها را الغر خواهيد كرد پيش از آنكه مانند آنها را بيابيد:

 جز بپروردگار خود. ( اميد نداشته باشد هيچ يك از شما1) 

 ( و نترسد مگر از گناه خود.2) 

داند پرسش شود از اينكه بگوييد: خيدا ميدانيد )يهنيى از      ( و شرم نكند دانشمند هر گاه از چيزى كه نمى3) 

( و شرم نكند كسى اگر چيزى را نميداند از اينكه آن را بياموزد )زيرا اگر شرم از 4پيش خود پاسخ ندهد.( )

 باشد هميشه در نادانى باقى بماند(. آموختن داشته

 -6( 1( و شكيبائى از ايمان مانند سر اسب از تن، و ايمان نيسب براى كسى كه صبر و شكيبائى نيدارد. ) 5) 

و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه فرمود: هر گفتارى كه ذكر خدا در آن نباشد )و خدا در آن ياد 

اسب، و هر خوشى كه انديشه در آن نباشد غفلب و فراموشى اسب، و هر نگاه نشود( آن گفتار لغو و بيهوده 

و گفتارش عليه السّالم: كسى كيه خيود    -7( 2كردنى كه پند و عبرت در آن نباشد سرگرمى بيهوده اسب. )

را )بوسيله بندگى و اطاعب( بخرد و )بدان وسيله( خيود را )از عيياب رسيتاخيز( آزاد كنيد ماننيد آن كيس       

و گفتارش علييه السّيالم:    -8( 3هاى نفسانى( بفروشد و خويش را هالك سازد. ) كه خود را )بخواهشنيسب 
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هر كه پيشى گرفته شد )و ديگران از او جلو افتادند( او براى سايه آفتاب خورد، و هر كه پيشى گرفته شيد  

ى پسنديده( از حسب )و و گفتارش عليه السّالم: ادب نيكو )و روش و خو -9( 4او براى آب تشنگى كشد. )

بزرگى و شرف فاميلى يا چيزهاى ديگر( جايگيرى كند )يهنى كسى كه ادبش نيكو اسب ولى حسب نيكوئى 

 گى او را از حسب خوب بگيرد(. بهره ندارد همان ادب نيك او جاى بى

خيود بيفزاييد )و    گيرى از دنيا هر چه دنيا براى او بيزر و زييور   و گفتارش عليه السّالم: مرد كناره -10( 1) 

و گفتيارش علييه    -11( 2بيشتر خود را براى او زينب دهد( او بر گريختن و پشيب كيردن از آن بيفزاييد. )   

و  -12( 3تيرين حسيبها عليم و دانيش اسيب. )      ترين نسيبها محبيب و دوسيتى اسيب، و شيريف      السّالم: آميخته

ج اسب پس فراغب هميشگى )و تين  گفتارش عليه السّالم: اگر سرگرمى بكارى موجب سختى و كوشش و رن

بكار ندادن( موجب فساد و تباهى اسب )يهنى اگر چه كار كردن رنج و سيختى و كوشيش هميراه دارد وليى     

هير كيه    -13( 4بهتر از تن بكار ندادن و از زير بار آن بيرون رفتن اسب زيرا آن باعث تباهى انسان اسب(. )

رى كند گناه كرده، و هر كه در آن كوتاهى كند با او دشيمنى  در زد و خورد و نزاع از حد بگيراند و پافشا

گيشب و عفو از شخص پسيب او را تبياه    -14( 5شود )يهنى ميانه روى را نبايد در اين باره از دسب داد(. )

كند بهمان اندازه كه از شخص كريم و بزرگوار او را بدرستى و صالح آورد )يهنى همان اندازه كيه عفيو از   

هر  -15( 6صالح او گردد بهمان اندازه عفو از شخص پسب موجب فساد و تباهى او گردد(. )كريم موجب ا

هير كيس    -16( 7كه بزرگواريهيا را دوسيب دارد )و ميخواهيد بيدانها رسيد( از محرميات اجتنياب ورزد. )       

ا گمانهاى مردم باو خوب شد )و باو خوش گمان شدند( مردان بچشمهاى خود )از راه رش  و دشيمنى( او ر 

( 9نهايب بخشش وجود اين اسب كه از خود بيدهى آنچيه توانيائى و طاقيب آن را دارى. )     -17( 8بنگرند. )

نادانى مرد  -19( 10آنچه بناچار واق  خواهد شد دور نيسب، و آنچه نخواهد شد نزديك نخواهد بود. ) -18

اسب كيه انسيان بآنچيه روزى او    همه پاكدامنى در اين  -20( 1)  بهيبهاى خود از بزرگترين گناهان او اسب.

گيارى بزرگواريها و پييرفتن غرامتها )و تاوانها اسيب(.   كاملترين بخششها پايه -21( 2شده خوشنود باشد. )

آشكارترين جوانمرديها وفادارى در دوستى و برادرى اسب چه در سختى و چه در فراخيى )يهنيى    -22( 3)

فراخى يكسان باشد و در هر دو حال آنچه وظيفه رفاقب و جوانمرد كسى اسب كه با رفيق خود در سختى و 

شخص تبهكار و نابكار كسى اسب كه اگير خشيم كنيد )در حيال خشيم(       -23( 4برادرى اسب انمام دهد(. )

كسى كيه   -24( 5مردم را عيب و سرزنش كند، و اگر خوشنود شود دروغ گويد، و اگر طم  كند بربايد. )

اشد، كشتن او در كارها بيشتر خواهد بود )يهنى بهر انيدازه از عقيل و خيرد    در كارها عقل و خردش بيشتر نب

لغزش دوسب خود را بر خيود هميوار كين بيراى روز حمليه       -25( 6دور باشد بكشته شدن نزديك اسب(. )
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كردن دشمنب )يهنى با ديدن لغزشى از دوسب خود او را از دسب مده و آزرده خاطرش مكن و براى كمك 

اعتراف نيكو )بگناهان( گناهيان را از مييان    -26( 7وز حمله دشمن او را براى خود نگهدار(. )دادن بتو در ر

تباه نشده اسب از مال تو آنچه )خرآ كردنش موجب شود كه( تو را بينياى در كيار خيود     -27( 8بردارد. )

تر از مشقب و رنج  انروى )در زندگى و لوازم آن( آس ميانه -28( 9كند و آنچه صالح تو اسب بتو بنماياند. )

تر اسب انسانى را از برنج در  بردن )در تحصيل بيشتر براى زندگى بهتر( اسب، و خود دارى كردن نگهدارنده

بدترين توشه براى روز رسيتاخيز ذخييره گيرفتن و     -29( 1)  آوردن و مشقب )در تحصيل روزى بيشترى(.

ين چيزى اسب كيه انسيان بهميراه خيود در قياميب      برداشتن ستم بندگان اسب )يهنى ستم كردن ببندگان بدتر

هر بهره كه )بانسان رسد و( شكر آن بما آورده شود از ميان نخواهد رفب. و هر نهمتيى كيه    -30( 2ببرد(. )

روزگار دو روز اسيب )يهنيى دو حاليب دارد( روزى بسيود تيو       -31( 3سپاس آن نشود باقى نخواهد ماند. )

ود تو بود )و بر طبق دلخواهب پيش آمد( سرمسب مشيو، و اگير بزيانيب    اسب، و روزى بزيانب، پس اگر بس

چه بسيار عزيز و بزرگمنشى كه خوى )زشيتش(   -32( 4بود بردبارى كن )كه بر اثر صبر نوبب ظفر آيد(. )

( 5او را خوار كند، و چه بسا مرد خوارى كه خوى )نيكيو و پسينديده( وى او را بزرگيوار و عزييز سيازد. )     

تمربه در كارها ندارد )و آزموده نشده( گول خواهد خورد )و فريبش دهند( و كسيى كيه بيا     كسى كه -33

اگر مرگ و اجل دانسته شود آرزو كوتياه   -34( 6حق )و حق پرستان( كشتى بگيرد بزمين خواهد خورد. )

. سپاسگزارى زينب و آرايش توانگرى اسب، و بردبارى زينب گرفتيارى و تنگدسيتى اسيب    -35( 7گردد. )

 -37( 9بنيدد(. )  ارزش هر كس باندازه چيزى )و هنرى( اسب كه آن را نيكو ميدانيد )و بكيار ميى    -36( 8)

 انسان در زير زبان خود پنهان اسب ) -38( 10مردم فرزند كارهاى نيك خود هستند. )

 تا مرد سخن نگفته باشد             عيب و هنرش نهفته باشد         

كسى  -40( 2مندان )در كارها( مشورت كند، بآنچه صواب اسب راهنمائى شود. )كسى كه با خرد -39( 1)

نياز نشود، بچيز اندك و پسب  نياز گردد، و كسى كه به بسيار بى كه باندك قناعب كند، از بسيار )و زياد( بى

شيد،  هاى )درخب وجود يا ايمان حسب و نسب( او تندرسب و سيالم با  كسى كه ريشه -41( 3نيازمند شود. )

كسى كه آرزومند از انسيانى باشيد از او انديشيناك خواهيد بيود، و       -42( 4هايش بارور خواهد بود. ) شاخه

و از سيخنان آن حضيرت    -43( 5كسى كه دانشش از شناسائى چيزى كوتاه اسب آن چيز را نكوهش كند. )

در انسان اسب دل اوسب،  ترين چيزى كه عليه السّالم اسب كه در بيان حال و چگونگى انسان فرمايد: شگفب

هيا نييز دشيمنانى     هائى از حكمب )و صفاتى پسنديده( اسب و بيراى آن صيفات و سيرمايه    و براى آن سرمايه

اسب، پس اگر اميد در آن راه يابد طم  آن را خوار سازد، و اگر طم  در آن بموش آيد حرص آن را نيابود  
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كشد، اگر خشم و تنيدخوئى بيراى آن پييش آييد     سازد، و اگر نوميدى بآن دسب يابد حسرت و افسوسش مي

اش برآورده شود خود دارى )از كارهاى ناپسند( را  غضب بآن سخب گيرد، اگر بخوشنودى در كارى خاسته

فراموش كند، اگر ترس بآن رسد دورى جستن )از كار( او را سرگرم كند، اگير آسيودگى و امنييب خياطر     

د بينيى آن را برباييد اگير نهمتيى بيرايش تيازه گيردد بزرگيى و         دار شود غيرور و خيو   براى او فراخ و دامنه

بزرگمنشى آن را بگيرد، اگر مصيبب و اندوهى بآن برسد بيتابى رسوايش سازد، اگير ميال و ثروتيى بچني      

آورد توانگرى آن را سركش كند، اگر تنگدستى آن را بيازارد سختى و بالء آن را گرفتيار و مشيغول كنيد،    

در سيرى از حد بگيراند شكمپرى آن را برنج  خب گيرد ناتوانيش از پاى درآورد، اگراگر گرسنگى بر آن س

و از  -44( 1اندازد، پس هر كوتاهى از اندازه آن را زيان رساند، و هر زييادى از حيد آن را تبياه گردانيد. )    

را بمدينيه   سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب كه هنگامى شاه زنان دختير پادشياه اييران اسيير گشيب )و او     

بردند( آن حضرت از او پرسيد: پس از داستان فيل چه چيز از پدر خود بياد دارى؟ گفب: از او بياد دارم كه 

ميگفب: هر گاه اراده خداوند بر كارى قرار گيرد طمهها در برابر آن خوار گردد، و هر گاه زمان كسى بسير  

بيرى كه براى رف  مرگ انديشيده موجيب ميرگ   آيد مرگ او در تدبير و حيله اسب )يهنى همان حيله و تد

او شود( حضرت عليه السّالم فرمود: چه نيكو اسب آنچه پدرت گفته اسب، خوار و زبون ميشيوند كارهيا در   

و از سخنان آن حضرت عليه السّالم اسب: هر كه  -45( 2برابر تقديرات تا بمائى كه مرگ در تدبير باشد. )

همان چيز( شكى باو عارض شد بر همان يقين خود برود )و اعتنيائى بشيك    بر چيزى يقين داشب و )در باره

و فرمود عليه السّالم: مؤمن كسى اسب كه از خود در رنيج و   -46( 3نكند( زيرا شك جلوگير يقين نشود. )

و فرمود: كسى كه كسالب و كاهلى ورزد حقى كه از خداى  -47( 4اند. ) تهب اسب ولى مردم از او آسوده

بهترين عبادتها: بردبارى، و خموشى، و چشم براه فرآ بيودن   -48( 5بگردن او اسب نتواند اداء كند. )تهالى 

و   صبر و بردبارى سه گونه اسب: صبر بر مصيبب، صبر بر گناه و نافرمانى، صبر بير اطاعيب   -49( 6اسب. )

و مدارا كردن بيرادر او،  شكيبائى و زير مؤمن اسب، و دانش رفيق و دوسب اوسب،  -50( 1فرمانبردارى. )

و نيكى پدر اوسب، و صبر فرمانده لشكر اوسب )يهنى دارنده اين صيفات پسينديده اسيب و آنهيا از او دور     

سه چيز اسب كه از گنمهاى بهشب اسب: پنهان داشتن صدقه )يهنى در پنهانى صدقه دادن(  -51( 2نشوند(. )

بهر كه خواهى نيازمند شو تا در نتيميه   -5( 3بيمارى. ) و پوشيده داشتن بال و مصيبب، و پنهان داشتن درد و

نياز باش تا در نتيمه همانند او باشى، و احسان كن بهير كيه خيواهى تيا      اسير او شوى، و از هر كه خواهى بى

و ميفرمود عليه السّالم: با فسق و فمور )تبهكارى و كارهاى زشب چون زنيا و قميار(    -53( 4امير او باشى. )

خواهد بود )يهنى دارائى را بر باد خواهد داد( و آسايش براى حسود نيسب، و براى شخص افسرده توانگرى ن
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اسب يهنى بيراى پادشياهان   « ملول»بماى « ملوك»ها  و دلتن  دوستى و محبب نيسب )و در برخى از نسخه

كننده )در  وتو بيحنف بن قيس فرمود: سك -54( 5توان بدوستى آنان دلگرم شد(. ) دوستى نيسب يهنى نمى

كارى( برادر راضى و خوشنود )بدان كار( اسب و هر كه با ما نيسب )و بسود ما كار نكند( بيا دشيمن ميا )و    

و فرمود عليه السّالم: سخاوت و بخشش از كرم طبيهب انسانى اسب، و منيب   -55( 6بزيان ما( خواهد بود. )

احوالپرسيى ننميودن بيا دوسيب و رفييق سيبب        رفب و آمد نكردن و -56( 7كننده احسان اسب. ) نهادن تباه

اساس توده مردم در باره چيزى نشانه شدن آن اسب  و ميفرمود عليه السّالم: سخنان بى -57( 8جدائى اسب. )

و فرمود عليه السّالم: روزى را بموئيد زييرا آن   -58( 1)  )يهنى همين كه زبانزد مردمان گشب خواهد شد(.

چهار گروهند كه دعايشان  -59( 2اش )و بدون كوشش بكسى روزى ندهند(. ) ضمانب شده از براى جوينده

 برنگردد )و مستماب شود(:

 ( دعاى پيشواى دادگستر در باره رعيب خود.1) 

 ( دعاى فرزند نيكوكار در باره پدرش.2) 

 ( دعاى پدر نيكوكار در باره فرزندش.3) 

بهيزت و جيالل خيودم سيوگند كيه داد خيواهى و       ( دعاى سيتمديده و مظليوم )زييرا( خداونيد فرماييد:      4) 

بهترين توانگريها درخواسيب نكيردن    -60( 3انتقامموئى كنم براى تو اگر چه پس از گيشتن زمانى باشد. )

كار نيك و احسيان نگهدارنيده از هالكيب     -61( 4اسب، و بدترين فقر و نداريها فروتنى بخود بستن اسب. )

خنيدانى كيه    -62( 5مب رفتار نمودن( جلوگير لغزش و افتادن اسيب. ) اسب، و مدارا كردن )و برفق و مالي

بگناه خود )در برابر خداى تهالى( اعتراف كند بهتر اسب از گريانى كه )بكردار خود( بپروردگيارش بباليد.   

هيچ ساز و برگ )و سپاهى براى  -64( 7بود راههاى )كار( بر مردم گم ميگشب. ) ها نمى اگر تمربه -63( 6)

هير   -65( 8تر از عقل و خرد نيسب و هيچ دشمنى زيان آورتير از نيادانى و جهيل نيسيب. )     ن( سودبخشانسا

 -66( 1)  كييس دامنييه آرزويييش پهنيياور و وسييي  باشييد، عمييل و كييردارش )بييراى آخييرت( كوتيياه گييردد.

رين ايشان سپاسگزارترين مردم )در برابر نهمتهاى پروردگار( آن كس اسب كه قناعتش بيشتر باشد، و ناسپاست

 كسى اسب كه حرص و آزش بيشتر باشد.

و مانند اين سخنان حكيمانه اندرز بخش بسيار اسب كه مادر اينما همه را نيياورديم تيا سيخن بيدرازا نكشيد و      

 كتاب طوالنى نگردد، و در آنچه آورديم براى خردمندان كفايب اسب.
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   هاى آن حضرت ( در بیان آیات و نشانه54فصل )

ها و برهانهاى آشكارى كه خداى تهيالى بيامير الميؤمنين علييه السّيالم داد، و اينهيا        ن آيات و نشانه( در بيا2) 

داللب بر بلندى مقام او در درگاه خداى سبحان نماييد، و نشيان دهيد كيه بكرامتيى مخصيوص گشيته كيه از         

و بچن  زدن بوالييب   ديگران ممتاز و جدا اسب و همان امتياز موجب گشته كه مردم را باطاعب او بخوانند،

و بينش در باره حق او و يقين بامامتش، و شناسائى عصمب و پاكدامنى و كمال و آشكارى حمب او دعيوت  

 كنند.

از آن جمله اين اسب كه خداوند او را با دو تن از پيغمبران خود )عيسى و يحيى عليهما السّالم( و دو حميب  

بى اسب كه در درستى و صحب آن شك و تردييدى نيسيب )و   و نماينده خود در رتبه برابر كرده و اين مطل

آن اين اسب كه( خداى عز و جل در باره حضرت مسيح عيسى بن مريم فرمايد كه او روح اللَّه و كلمة اللَّه و 

پيغمبر و رسول خدا در ميان بندگانش بود، و داستان مادرش را در باره آبستنى او و زائيدن عيسى و شيگفتى  

گفب چگونه پسرى براى من باشد در حالى كه بمن نزدييك نشيده   »يان بيان كند كه: )مادرش( او از اين جر

بگيردانيمش او   ام بدكاره گفب بدينسان گفب پروردگار تو كه آن بر من آسان اسب و تا اسب بشرى و نبوده

( و از 1( )21 -20)سوره مريم آييه  « اى براى مردم و رحمتى از ما بوده اسب كارى گيشته را آيب و نشانه

هاى خداى تهالى در باره حضرت مسيح عيسى بن مريم عليه السّالم اين بود كه در گهواره  جمله آيات و نشانه

سخن گفب و اين كارى بود بر خالف عادت و موجيب شيگفتى بينهاييب، و از مهميزات حييرت افيزا بيراى        

المؤمنين عليه السّالم كامل بودن خرد و عقل هاى خداى تهالى در باره امير  خردمندان بود، و از آيات و نشانه

او و سنگينى و وقارش و شناسائيش خداوند و رسول او را )ص( بود با اينكه بحسب ظاهر خردسال بود آنگاه 

كه رسول خدا )ص( او را بخود خواند و تصديق و اقرار از او خواسب در زميره كودكيان بيود و در هميان     

وادار بشناختن حق خود و شناسائى آفريدگار و يگانگى او نمود، و بيا او   حال بود كه رسول خدا )ص( او را

پيمان در پنهان داشتن آنچه باو سپرده بود و نگهدارى آن و رساندن امانب بسيب، و عليى علييه السّيالم در آن     

ل زمان بنا بگفته برخى هفب سال، و بگفته ديگر نه سال، و بگفته بيشيتر ميورّخين ده سيال داشيب، پيس كامي      

بودن عقل او )در آن زمان و پيدا كردن مهرفب بخدا و پيمبرش )ص( نشانه روشنى بيود از خيداى تهيالى در    

او، كه بر خالف عادت بود و بدين وسيله خداوند راهنمائى فرمود بمرتبه واالى او نيزد خيود، و مخصيوص    

انان و حمب بودن او بر همگى بودنش بخود، و شايستگى او را براى آنچه باو واگيار شد يهنى پيشوائى مسلم

مردمان، و در نتيمه در زمينه اعماز و خرق عادت هماننيد عيسيى و يحييى عليهميا السّيالم بيود چنانچيه بييان         

داشتيم، و اگر در اين باره كامل نبود و فزونى عقل و خردش نبود، و شناسائى و مهرفب بخداى تهالى نداشب 
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امبرى خود نميكرد، و ايميان بخيود و تصيديق رسيالتش را بياو الزم      رسول خدا )ص( او را وادار باقرار به پي

ساخب، و او را باعتراف بحق خود دعوت نميفرمود، و پييش از آنكيه بهييچ ييك از ميردم جيز خديميه         نمى

بوسيله او افتتاح دعوت نميكيرد )و پيس از خديميه نخسيتين كسيى كيه        همسرش دعوت خود را آشكار كند

( و او را اميين بير اسيرار خيود كيه      1ش را آشكار كرد على عليه السّالم بود( )رسول خدا )ص( نزد او دعوت

نمود،  دستور بنگهداريش كرد نميفرمود، و او را از ميان همه همساالنش در آن زمان براى اين كار اختيار نمى

ساليش بحيد  و تنها او را از ديگران مخصوص نميداشب، اينها همه ميرساند كه آن حضرت عليه السّالم با خرد

كمال رسيده و بخداى تهالى و پيامبرش )ص( پيش از بلوغ عارف و آشنا بيود و هميين مهنياى گفتيار خيداى      

)سوره مريم آيه « و داديمش حكم را در كودكى»تهالى اسب كه در باره حضرت يحيى عليه السّالم فرمايد: 

وت رسيول خيدا )ص(، و پدييدارتر از    ( زيرا حكمى روشنتر از شناسائى خدا نيسب و آشكارتر از علم بنب12

توانائى بر استدالل نخواهد بود، و بهتر از اين نيسب كه طرز انديشه و تفكر و راههاى بدسيب آوردن احكيام   

خدا و رسيدن بحقائق پنهانى و ناديدنى را بداند، و بنا بر آنچه گفتيم ثابب شود كه خداى تهالى در باره أميير  

عادت فرمود، و )او را( بوسيله نشانه روشنى خود با دو تن از پيمبرانش كه قيرآن  المؤمنين عليه السّالم خرق 

 هاى بزرگ آنان گويا اسب برابر نمود چنانچه شرحش گيشب. در باره نشانه

 آن حضرت شجاعت شگفت انگیز او بود( یكى از آیات الهى در 55فصل )

المؤمنين عليه السّالم وجود داشب ايين بيود كيه    هاى خداى تهالى كه بر خالف عادت در امير  ( و از نشانه2) 

براى هيچ يك از دالوران جنگمو، و شماعان رزممو ديده نشد آن سابقه كه در اين باره با گيشب زمان براى 

در همه مراحل   أمير المؤمنين عليه السّالم پديدار شد، از اين گيشته در ميان جنگمويان كار آزموده كسى كه

و گرفتار شرى از شرور نشده و دچار جراحب و عيبى نگشته باشد جز امير المؤمنين عليه بسالمب جسته باشد 

السّالم ديده نشد، و تنها او بود كه در اين مدت طوالنى در جنگهاى بسيارى كه كرد زخمى كيارى از دشيمن   

ينكيه جرييان   نخورد، و در هيچ مهركه گرفتار عيب و نقص نگشب، و كسى از دالوران بر او دسب نيافب تا ا

آن حضرت عليه الساّلم با پسر ملمم لهنه اللَّه پيش آميد و آنهيم بصيورت غيافلگير كيردن آن حضيرت علييه        

السّالم انمام شد، و اين مطلب خود از عمائب روزگار اسب كه خداوند او را بدين نشانه و امتياز يگانه ساخته، 

رتبه او در نزد خود، و اختصاص آن حضيرت بيدان    و او را بفنون آن آشنا فرموده، و بدين وسيله بمكانب و

 كرامتى كه بواسطه آن بر همه مردمان برترى جسته راهنمائى فرمود.
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  نكه هرگز از برابر دشمنى نگریخت( در ای56فصل ) 

اى  هاى خدا در وجود آن حضرت عليه السّالم اين بود كه هيچ جنگموى كار آزموده ( و از آيات و نشانه1) 

با دشمن روبرو شود نقل نشده جز اينكه گاهى پييروز شيده و گياهى در برابير دشيمن شكسيب        كه در جن 

اند و گاهى خوب ميشيده و تين    خورده و هيچ كس زخمى بر دشمن نزده جز اينكه گاهى از آن زخم ميمرده

كيس از  بردند، و سابقه ندارد كه جنگموئى همه هماوردان از زير دستش گريخته باشيند و هييچ    سالم بدر مى

زخمهايش تن سالم بدر نبرده باشد جز أمير المؤمنين عليه السّالم كه همگان اتفاق دارند باينكه با هر هماوردى 

برابر شد بر او پيروز گشب، و هر دالورى كه بمنگش آمد او را هالك ساخب، و اين نيز خيود از چيزهيائى   

وند جريان عيادى را در هير جيا و هير زميانى      اسب كه آن حضرت عليه السّالم را از همگان جدا كند، و خدا

 هاى روشن خداوند تهالى در او ميباشد. بوسيله او بهم زد، و اين از نشانه

هاى خيداى تهيالى در بياره او نييز      ( و از نشانه1) :  نكه هرگز از برابر دشمنى نگریخت( در ای57فصل )

جاميه رزم پوشييد، و بيا دالوران زييادى از      اين اسب كه با وجود اينكه روزگار درازى در جنگها بسر بيرد و 

ها براى غيافلگير كيردن او بكيار     دشمن و بزرگانشان روبرو شد، و با اينكه آنان يورش بر او ميبردند، و حيله

بردند، و در اين راه كوششها كردند، با همه اين احوال از برابر هييچ ييك از ايشيان نگريخيب و بهييچ كيدام       

جاى خود دور نشد، و از هيچ كدام از حريفان جنگى نترسيد، ولى جيز او دالوران  پشب نكرد، و هيچ گاه از 

ديگر جنگى )چنين نبودند( و نشد كه آنان دشمن خود را در جن  ديدار كنند جز اينكه گياهى در برابيرش   

د و ايستادگى ميكرد و گاهى از ميدان او ميگريخب، زمانى بر او حمله ميكرد، و زمانى عنان اسب را ميكشيي 

رو بهزيمب مينهاد، و از آنچه گفته شد سخن ما روشن شود، و مهلوم گردد كيه آن حضيرت علييه السّيالم در     

نشانه روشن )خدائى( و مهمزه آشكار )كه در وجودش بود( و بهم خوردن جريان عيادى بوسييله او ممتياز و    

فرميوده، و بيدين وسييله پيرده از     منحصر بفرد بود، و خداوند بوسيله اينها باماميب او مردميان را راهنميائى    

 واجب بودن پيروى او برداشته و او را از همه مردمان ممتاز فرموده اسب.

  ب و شیوع آن در پیش خاصه و عامه( كثرت فضائل و مناق58فصل ) 

ها و دليلهاى مخصوص بآن حضرت عليه السّالم همين آشكار شدن فضائل او در مييان سينى و    ( و از نشانه2) 

سب، و مسخر شدن همگان در نقل كردن مناقب، و كرامتهاى مخصوص باو، و گردن نهيادن دشيمن از   شيهه ا

ميان آنها بآنچه دليل بزيان ايشان اسب )اينها خود نشانه بزرگى اسب( با اينكه مردمان منحيرف ودشيمنان آن   

اينيد، و بيا اينكيه    حضرت بسيار، و همگى سهى و كوشش داشتند فضائل او را بپوشيانند و حقيش را انكيار نم   

)قدرت( دنيا بدسب دشمنانش بود، دشمنانى كه با دوستان آن حضرت مخالف بودند، و سيلطنب دنييا نييز در    
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دسب آنان بود و مردم را بخاموش كردن نور او و پامال كيردن فضيائلش وادار ميكردنيد، و )بيا ايين هميه(       

رود( در باره او بهم زد، و با رسياندن فضيائل او   خداوند جريان عادى را )كه ميبايسب يكسره نام او از ميان ب

بهمه جا، و آشكار كردن منقبتهايش، و مسخر كردن همگان را باينكه باين فضائل اعتراف نميوده و صيحه بير    

هاى دشمنان او را در پرده پوشى كردن و انكار مناقب او بهم زد، )و با اين جريانات خداوند  آن نهند، و نقشه

گران جدا كرده عادت و مهمول را بخاطر او باطل كرد( تا حمب را در باره او تمام نموده، حساب او را از دي

دليل حقانيب او را آشكار سازد، و چون عادت در باره ديگران جز آن حضرت علييه السّيالم بير خيالف ايين      

ر بياره  اسب و اگر آن سهى و كوششى كه در خاموش ساختن نيام و نشيان أميير الميؤمنين مبييول داشيتند د      

ديگرى انمام داده بودند يكسره از ميان رفته بود، و تنها در باره او بطور اسيتثناء ايين عيادت بهيم خيورد، از      

 حساب او بدين نشانه روشن از همگان جدا بود. -چنانچه گفته شد -اينما روشن گردد كه

ب: هير آينيه مين از    و اين سخن از شهبى )يكى از مفسران و دانشمندان اهل سنب( مهيروف اسيب كيه ميگفي    

شنيدم كه امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم را باالى منبرها  سخنوران و خطباى بنى اميه )بسيار( مى

شنيدم كه باالى  دشنام ميدهند ولى )با اين همه دشنام( گويا بازوى او را گرفته بآسمان بلندش ميكردند، و مى

د( خود را ستايش ميكنند ولى گويا پرده از روى مردارى برميدارند )و همان منبرها گيشتگان )و آباء و اجدا

( و روزى ولييد بين عبيد المليك )از روى پنيد و      1)  هر چه آنها را ميستودند گند و عفونتش بيشيتر ميشيد(.  

اندرز( به پسرانش گفب: اى پسران من بر شما باد به )پيروى( دين، زيرا من ندييدم كيه ديين پاييه چييزى را      

ها نهياد )و بناهيا سياخب( و     رد، و دنيا )بتواند( آن پايه و بنا را فرو ريزد، ولى )بسيار( ديدم كه دنيا پايهبگيا

دين همه آنها را فرو ريخب )آنگاه از باب نمونه اين جرييان را گوشيزد آنيان كيرده گفيب:( مين هميشيه از        

ا دشنام ميدهند و )خاك روى( فضائل او شنيدم كه على بن ابى طالب عليه السّالم ر نزديكان و فاميل خود مى

)ريخته آن( را دفن ميكردند، و مردم را بكينه و دشمنى با او وادار ميكردند، ولى همه اين كارها جز اينكه او 

را بدلها نزديك ميكرد كار ديگرى از پيش نميبرد، و )ميديدم كه( كوشش ميكردند خود را بميردم نزدييك   

افزود. و در اينكه كار  جز دورى ايشان از دلها )و تنفر مردم از آنها( چيزى نمىنمايند ولى همه اين كوششها 

بمائى رسيد كه فضائل امير المؤمنين عليه السّالم را پنهان ميكردند و نميگياردند علماء و دانشيمندان آنهيا را   

كيه هير گياه    گوشزد مردم كنند براى هيچ خردمندى جاى ترديد نيسب، و بطيورى )در ايين راه كوشييدند(    

توانسب )بصراحب( آن را بآن حضرت  مردى ميخواسب حديثى از امير المؤمنين عليه السّالم روايب كند نمى

نسبب دهد و نام و نسب او را بر زبان جارى سازد و از روى ناچارى ميگفب: براى من حديث كيرد ميردى از   

ين روايب كيرد! و برخيى ميگفتنيد:    اصحاب رسول خدا )ص(! يا اينكه ميگفب: مردى از قريش براى من چن
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( و عكرمة از عايشه در حديث بيمارى رسول خدا )ص( و داستان 2پدر زينب براى من اين حديث را گفب. )

مرگ آن حضرت حديث كند كه در ضمن نقل داستان عايشه گفب: پس رسيول خيدا )ص( از خانيه بييرون     

آن دو فضل پسر عباس بيود، و چيون عكرمية ايين     آمد و بدو تن از خاندان خود تكيه كرده بود كه يكى از 

حديث را از عايشه براى عبد اللَّه بن عباس نقل كرد، ابن عباس بهكرمة گفب: آيا آن مرد ديگر را ميشناسى؟ 

گفب: آن مرد ديگر على بن ابى طالب عليه السّالم بيود،    گفب: نه، عايشه نامش را براى من نگفب، ابن عباس

( و روش زماميداران  1المؤمنين( تا آنما كيه ميتوانسيب نيام او را بنيكيى يياد نميكيرد. )       و مادر ما )عايشه ام

ستمگر اين بود كه هر كه نام على عليه السّالم را بنيكى ياد ميكرد او را با تازيانيه ميزدنيد، بلكيه در ايين راه     

بيراى او چنيين پييش آييد      گردن ميزدند، و مردم را ببيزارى جستن از او وادار ميكردند، و در باره كسى كه

عادت بر اين جارى شده كه هيچ نام نيكى از او بماى نماند تا چه رسد باينكه فضائل او نقل شود، و اين هميه  

اش روايب شود، يا نشانه در حقانيب او بر جاى ماند، و همين كه اين فضائل از او آشكار شيده   مناقب در باره

ه شد در ميان شيهه و سنى شاي  شده و دوسيب و دشيمن در نقيل آن    و مناقب او عالمگير گشته و چنانچه گفت

اند بهم خوردن عادت را در باره او ثابب كند، و راه برهان را بوسيله اين نشانه روشن بميا آشيكار    مسخر گشته

 نمايد.

  رفتارى فرزندان و اوالد آن حضرت( گ59فصل ) 

م اين بود كه هيچ كس در باره فرزندان خود همانند آن هاى خداوند در آن حضرت عليه السّال ( و از نشانه2) 

حضرت دچار و گرفتار نشد، زيرا شنيده نشده كه هيچ گروهى از فرزندان پيغمبر يا امام يا پادشياه زميانى از   

نيكوكار و بدكردار گرفتار ترس و هراس شود مانند آن ترس و هراسيى كيه فرزنيدان اميير الميؤمنين علييه       

و بهيچ كس اين اندازه بال و اندوه نرسيد كه بآنان رسيد چه اينكه آنان را كشتند يا از شهر  السّالم دچار شدند

و ديارشان آواره نمودند يا بترس و هراسى دچار ساختند، و بهيچ طائفه و دسته از مردم اين همه انواع شكنمه 

و غيافلگير كيردن و حيليه    و زجر وارد نگشب كه باين دسته رسيد، پس گروهى از ايشيان را بطيور ناگهيانى    

( و بگرسينگى و تشينگى شيكنمه    1را زنده زنده سقف بر سرشان فيرود آوردنيد، )    كشتند، و بسيارى از آنان

كردند تا جان بلبشان رسيد، و آنان را ناچار بآوارگى در شيهرها و دسيب كشييدن از خانيه و زنيدگى و زن و      

نسب خود را از بيشتر مردم پوشييده دارنيد، و بييم و     فرزند كردند، و )كارى كردند كه ممبور بودند( نام و

هراس كارشان را بمائى رساند كه از دوستان خود نامشان را پنهيان ميكردنيد تيا چيه رسيد بدشيمنان، و كيار        

ترين نقا  شرق و غرب و جاهائى كه بطور كلى از  آوارگى آنان از شهر و ديار بمائى رسيد كه تا دوردسب
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نبود رفته و آواره شدند، و چنان شد كه بيشتر مردم از شناسائى آنان خوددارى كرده آبادى و آبادانى خبرى 

 از نزديك شدن و آميزش با آنان ترسناك بودند زيرا بر خود و فرزندانشان از ستمكاران زمان بيم داشتند.

طيبه اينان از بيخ هاى  شود كه بحساب جريان عادى شالوده ايشان بهم ريزد، و ريشه و اينها همه اسباب اين مى

و بن كنده شود و عدد اندكى از ايشان بماى ماند، ولى )از آنما كه خداوند در همه جريانات( چنانچيه گفتيه   

شد )در باره على عليه السّالم بر خالف جريان عادى رفتار كرده( بيا هميه ايين احيوال فرزنيدان آن حضيرت       

لياء خدا اسب )و براى هيچ يك از آنان اين اندازه فرزنيد  بيشتر از فرزندان همه پيمبران و مردان شايسته و او

بماى نمانده( بلكه هيچ كس در عالم نيسب كه اين اندازه فرزند از او بماى مانده باشد، و اينان از فرزنيد هير   

كس )كه حساب شود( بيشترند، و از روى تحقيق شهرها از آنان پر گشته، و بر بيشتر اوالد و فرزندان بندگان 

اند، با اينكه اينان ازدواجشان در ميان خودشيان بيود، و از نزديكيان خيود دختير       در شماره برترى جستهخدا 

ميگرفتند، و از وصلب با مردم بيگانه خود دارى مينمودند، و ايين خيود خيالف و خيرق عيادتى بيود در آن       

السّيالم بدانسيان كيه بييان      حضرت عليه السّالم چنانچه گفته شد، و نشانه روشنى بود در اميير الميؤمنين علييه   

 داشتيم و جاى شك و ترديد در آن نيسب و الحمد للَّه.

  خبر دادن آن حضرت از امور غیبى (60فصل )

هاى روشن خداوند در آن حضرت عليه السّالم و خصوصياتى كه بدان وسيله او را از ديگيران   ( و از نشانه1) 

جوب پيرويش و اثبات حقانيب او نمود، هميان مهمزاتيسيب   جدا فرمود و با اين اعماز راهنمائى بامامب و و

 كه بوسيله آنها پيمبران و فرستادگان عليهم السّالم را آشكار ساخب و آنها را نشانه راستگوئى آنان قرار داد.

از آن جمله اسب آنچه بسيار نقل شده كه آن جناب از امور غيبى، و از آنچه در آينده خواهد شد خبر ميداد 

شد، و بهمان كه خبر داده بود ميشد تا راستى گفتارش محقق گردد، و اين  اش نمى يك بر خالف گفتهو هيچ 

از روشنترين مهمزات پيمبران عليهم السّالم بود، )براى توضيح بيشتر( گفتار خداى تهالى را بنگريد در آنميا  

بير نبيوت او كنيد ممتياز      آورى كه دالليب  كه حضرت مسيح عيسى بن مريم را بمهمزه روشن و نشانه شگفب

و من آگهى دهم شيما را از آنچيه ميخورييد و آنچيه در     »كرده چنين فرمايد )كه عيسى عليه السّالم فرمود(: 

( و )اين مهمزه ايسب كه( خداى عز اسمه مانند آن را از 49)سوره آل عمران آيه « هاى خود نگهداريد خانه

آنگاه كه پارسيان برومييان غلبيه كردنيد خيداى سيبحان      انگيز رسول خدا )ص( قرار داده و  مهمزات شگفب

 »...فرمود: 

« شكسب خوردند روميان در نزديكترين سرزمين و ايشان پس از شكستشان بزودى پيروز شوند. در چند سال

( و نيز خيداى عيز و جيل در بياره     2( و همچنان شد كه خداى عز و جل فرموده بود. )3 -1)سوره روم آيه 
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)سوره قمير  « خورند و پشتها را بازگردانند  زود اسب كه اين گروه شكسب»ركين( فرمود: مردم بدر )از مش

 ( و بدون كم و زياد چنان شد كه خداى تهالى فرموده بود.45آيه 

هر آينه داخل خواهيد شد در مسمد الحرام اگر خدا خواهيد در حيال آسيودگى    »و خداى عز و جل فرمود: 

كنندگان )ناخن و موى( در حيالى كيه هراسيى )از مشيركين(      ش و كوتاه)و ايمنى( تراشندگان سرهاى خوي

 ( و چنان شد كه خداى تهالى فرموده بود.27)سوره فتح آيه « نداشته باشيد

« گاهى كه آيد يارى خدا و پيروزى و ببينى ميردم را كيه درآينيد بيدين خيدا گيروه گيروه       »و نيز فرمايد: 

 (.2 -1)سوره نصر آيه 

و پيش خود گويند چرا عيياب  »از درون گروهى از مردم منافق خبر داده چنين فرمود:  و نيز خداى سبحان

( پس خداوند )در اين آيه( از درون آنان و آنچه در 8)سوره ممادله آيه « نكند خداوند ما را بدان چه گوئيم

 دل پنهان كرده بودند آگاهى داد.

كه يهود شديد اگر پنداريد كه شما دوستانيد خيدا   بگو اى آنان»و در داستان يهود خداى جل ذكره فرمايد: 

را جز مردم پس آرزو كنيد ميرگ را اگير هسيتيد راسيتگويان و هرگيز آن را آرزو نكننيد بيدان چيه پييش          

( و چنان بود كه خداى تهالى 7 -6)سوره جمهه آيه « فرستاده اسب دستهاى آنان و خدا دانا اسب بستمگران

ن جرات نكرد كه آرزوى مرگ كنيد، و هميين جرييان خبير آن حضيرت را      فرموده بود، و هيچ يك از ايشا

محقق ساخب، و بوسيله آن خيداى تهيالى از راسيتگوئى او پيرده برداشيب، و بوسييله هميان بيه پيغمبيرى او          

 راهنمائى فرمود. و مانند اين آيات در باره رسول خدا )ص( بسيار اسب كه نقل آن كتاب را طوالنى كند.

  یه آن حضرتاز اخبار غیب( برخى 61فصل )

( و اما آنچه از امير المؤمنين عليه السّالم از اين نمونه )اخبار غيبى( رسيده آن مقدار اسب كه كسى نتواند 1) 

انكار آن نمايد مگر بواسطه زن  گرفتن دل يا نادانى و بهتان و دشمنى، و گر نه بنگريد بيدان چيه خبرهياى    

انيد كيه پيس از بيهيب      سيده و همگان از آن حضرت عليه السّالم نقيل كيرده  هاى زيادى در آن ر بسيار و نشانه

كردن مردم با او و پيش از اينكه با آن سه دسته )يهنيى بيا طلحية و زبيير، و مهاوييه و خيوارآ( جني  كنيد         

شكنان )يهنى طلحة و زبير( و آنيان كيه از حيق بيكسيو رونيد )يهنيى        ام بمن  با پيمان فرمود: من ميمور شده

يه و همدستانش( و آنان كه از دين بيرون روند )خوارآ نهيروان( و آن حضيرت علييه السّيالم بيا ايشيان       مهاو

 جنگيد و چنان شد كه خبر داده بود.

و هنگامى كه طلحة و زبير از آن حضرت براى رفتن )بمكه( جهب بما آوردن عميره اجيازه خواسيتند بيدانها     

 قصد )رفتن( بصره داريد و چنان بود كه فرمود. فرمود: نه بخدا! شما قصد عمره نداريد، بلكه
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داد فرمود: من با اينكه ميدانستم آن دو  و هنگامى كه اجازه خواستن آن دو را براى عمره بابن عباس خبر مى

شكنى دارند اذنشان دادم، و از خداوند براى دف  آنان كمك خواسيتم، و همانيا خيداى تهيالى      نفر خيال پيمان

 ان را بازگرداند، و مرا بر ايشان پيروز گرداند، و چنان بود كه فرمود.بزودى نقشه شوم آن

و هنگامى كه در منزل ذى قار )نزديكى بصره( براى بيهب كردن نشسته بود فرمود: از سمب كوفه هزار مرد 

بن ( ا1آيند و بشر  جان با من بيهب كنند )كه تا دم مرگ دسب از يارى من بر ندارند( ) بدون كم و زياد مى

آيند از ايين شيماره كمتير     عباس گويد: من از اين سخن بيتاب شدم و ترسيدم مبادا اين مردم كه از كوفه مى

باشند يا زيادتر شوند آنگاه كار بر ما تباه گردد )و مردم بگويند على عليه السّالم دروغ گفب( و همچنيان در  

ند و من شماره ميكردم و چون نهصيد و نيود و   شماره آنان اندوهناك بودم تا اينكه جلوداران ايشان در رسيد

چه چيز عليى  « إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِهُونَ»نه نفر تمام شمردم دنباله ايشان بريد و ديگر كسى نيامد، من گفتم: 

آييد تيا    را وادار كرد بر آنچه گفب؟ همين طور كه من در اين انديشه بودم ناگهان شخصى را دييدم كيه ميى   

كه نزديك شد ديدم مردى اسب كه جامه پشمين در بر دارد و شمشير و سپر و آفتابه همراه او اسب، پيس  اين

نزديك امير المؤمنين عليه الساّلم رفته بوى عرضكرد: دسيب خيود را دراز كين تيا بيا تيو بيهيب كينم، اميير          

)سيخنانب( و پييروى   المؤمنين عليه الساّلم فرمود: بير چيه چييز بيا مين بيهيب كنيى؟ عرضيكرد: بير شينيدن           

)دستوراتب( و جنگيدن در ركاب تو تا مرگم فرا رسد يا اينكيه خداونيد فيتح و فييروزى نصييبب گردانيد،       

 حضرت باو فرمود:

حبيب « اللَّه اكبر»نامب چيسب؟ عرضكرد: اويس، فرمود: تو اويس قرنى هستى؟ عرض كرد: آرى، فرمود: 

او را )خواهم ديد و( درك خواهم نميود و او را اوييس    من رسول خدا )ص( بمن خبر داد كه مردى از امب

قرنى ميگويد، و او از حزب خيدا و رسيول اوسيب ميرگش بشيهادت )در راه ديين( خواهيد بيود، و )گيروه          

بسيارى( مانند )بسيارى گروه دو قبيله( ربيهه و مضر در شفاعب او )در روز رسيتاخيز( در آينيد، )و بوسييله    

كيه   -هيزار  -يابند( ابن عباس گويد: بخدا )با آمدن اويس و تكميل شدن عددشفاعتش از آتش دوزخ رهائى 

( و از آن جمله بود گفتار آن حضرت عليه السّالم آنگاه كيه )در  2موال فرموده بود( اندوه من برطرف شد. )

ن كردند، و فرقه از يياران آن حضيرت بشيبهه افتادنيد )و گميا       جن  صفين( مردم شام قرآنها را بر سر نيزه

كردند كه اينان راسب گفته و پيرو قرآنند( اصرار و پافشارى در صلح و سيازش نميوده او را بصيلح دعيوت     

مينمودند )پس على عليه السّيالم( فرميود: واى بير شيما همانيا ايين كيار نيرنگيى اسيب، و ايين ميردم قيرآن             

با ايشان داشتيد برويد )و اين  نميخواهند زيرا اهل قرآن نيستند، از خدا بترسيد و بدنبال بصيرتى كه در جن 

نيرن  شما را باز ندارد( و اگر اين كار را نكنيد )و سخن مرا نشنويد( راهها بر شما )بسته و( پراكنده گردد، 
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و پشيمان شويد در آن زمانى كه پشيمانى سودى نبخشد، و جريان چنان بود كه حضرت عليه السّالم فرميود،  

ى و تحكيم كافر شده )بآن حضرت برگشتند( و از كارى كه كرده بودند و و همانا مردم پس از داستان داور

 از پييرفتن داورى پشيمان شدند، و شالوده كارشان بهم ريخب و سرانمامشان بهالكب انماميد.

و هنگامى كه بسوى جن  با خوارآ ميرفب فرمود: اگر ترس از اين نداشتم كه شما تكيه بر اجر بسييار ايين   

دادم بآنچه بر زبان پيغمبرش )ص( در باره  از عمل و كردار برداريد هر آينه شما را خبر مىجهاد كرده دسب 

جن  با اين مردمان از روى بينش و بصيرت بگمراهى ايشان جارى ساخته، و همانا در ميان ايشان مردى اسب 

ان خيدا و مخلوقيات   كه دستش كوتاه و ناقص اسب، و پستانى مانند پستان زنان دارد، و اينيان بيدترين بنيدگ   

هستند و كشندگان آنها نزديكترين بندگان خدا از نظر تقرب و وسيله ميباشند، و آن مرد كه )حضيرت علييه   

السّالم اوصاف او را فرمود و( مخدآ )يهنى ناقص( لقب داشيب مهيروف در مييان آن گيروه نبيود، و چيون       

كرد و ميفرميود: بخيدا سيوگند دروغ نگفيتم و     كشته شدند على عليه السّالم او را در ميان كشتگان جستمو مي

بمن دروغ گفته نشده، )و همچنان جستمو نمود( تا او را در ميان كشتگان پيدا كرد و پيراهنش را چاك داده 

اى مانند پستان زن بود كه روى آن موئى چند روئيده بود، و هر گياه آن موهيا )ييا آن غيده(      بر شانه او غده

ن كشيده ميشد، و چون رها ميشد شانه بماى خود بياز ميگشيب، و چيون عليى علييه      اش با آ كشيده ميشد شانه

 السّالم او را يافب تكبير گفب و فرمود: همانا اين مرد عبرتى اسب براى آن كس كه بينائى جويد.

 در جنگ نهروان از آن حضرت ع شنید( از اخبار غیبیه كه جندب بن عبد اهلل 62فصل )

جندب بن عبد اللَّه ازدى حديث كنند كه گفب: با على علييه السّيالم بمني  جميل و      ( و تاريخ نويسان از1) 

صفين حاضر شدم و هيچ گونه شك و ترديدى در جن  آنان كه با او جن  ميكردند نداشتم )و يقين داشتم 

در بياره  كه على عليه السّالم بر حق و آنان بر باطلند( تا اينكه بنهروان )براى جن  بيا خيوارآ( رفتييم، پيس     

جن  با آنان بشبهه افتادم و با خود گفتم: اينان قاريان قرآن و برگزيدگان ما هستند آيا )چگونه جايز اسب( 

با اينان بمنگيم و آنها را بكشيم؟ راستى اين كار بزرگى اسب! پس بامدادى بود كه بيرون رفته و همچنان گام 

ينكه از صفوف لشكر دور شدم، پيس نييزه خيود را بير     برميداشتم، و ظرف آب خود را نيز برداشته بودم تا ا

زمين زده و سپرم را بر باالى آن گيارده و در زير سايه آن نشسته بودم كه ديدم امير المؤمنين عليه السّالم بر 

من درآمد و بمن فرمود: اى برادر ازدى! آيا آبى براى طهارت همراه دارى؟ من ظرف آب را بياو دادم پيس   

ه من او را نميديدم، و پس از تطهير كردن بسوى من بازگشيب و در سيايه سيپر )ى كيه مين      برفب تا جايى ك

براى خود ساخته بودم( نشسب، در اين هنگام سوارى بدنبال آن حضرت ميگشب، مين عرضيكردم: اى اميير    
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رد: من بدو اشاره كيردم آميده عرضيك    مؤمنان اين سوار بدنبال شما ميگردد؟ فرمود: اشاره كن بيايد، گويد:

 اى امير مؤمنان اين گروه )خوارآ( رفته و از نهر گيشتند؟

اند، گفب: چرا بخدا! رفتند، در همين حال بود كه مرد ديگرى آمده عرضيكرد:   فرمود: هرگز از نهر نگيشته

اند، گفب: بخدا مين نيزد تيو نياميدم جيز اينكيه        اى امير مؤمنان اينان از نهر گيشتند؟ فرمود: هرگز نگيشته

همان جا )كه هستند يهنى اين  و بارهاى ايشان را در آن سوى نهر ديدم؟ فرمود: بخدا چنين نيسب، و ها پرچم

( و از جياى  1سوى نهر( جاى افتادن آنان بر زميين و محيل ريخيتن خونشيان اسيب، )ايين سيخن را گفيب( )        

نا كرد و حقيقب كار برخاسب و من نيز با او برخاسته در دل گفتم: سپاس خداى را كه مرا نسبب باين مرد بي

او را بمن شناساند )زيرا( اين مرد )يهنى على عليه السّالم( از دو حال خارآ نيسب يا مردى بيباك )بير خيدا(   

اند دانسته آن  اسب )و باكى ندارد دروغ بگويد و بدروغ سوگند بخدا بخورد، و با اينكه خوارآ از نهر گيشته

حمب پروردگار خود و عهدى كه از پيغمبير خيدا )در ايين بياره(     را انكار ميكند( يا مردى اسب كه از روى 

دارد سخن ميگويد )و انكار او روى حمتى اسب كه از خدا و پيغمبر باو رسيده( بيار خيدايا مين بيا تيو عهيد       

اند )و عليى   ميكنم بههدى كه در روز رستاخيز مرا بدان عهد مؤاخيه كنى كه اگر ديدم خوارآ از نهر گيشته

روغ گفب( من نخستين كسى باشم كه بمن  با او برخييزم و نييزه در چشيمش فيرو كينم، و اگير       باكانه د بى

اند )و على عليه السّالم راسب ميگويد( در اين جن  و كشتار اين گروه ثابب و پا بر جيا بميانم، پيس     نگيشته

قى اسيب، گوييد:   آمديم تا بصفوف دشمن رسيديم، و ديديم كه پرچمها و بارها همچنان كه بود بحال خود با

اى بيرادر ازدى آييا حقيقيب كيار      على عليه السّالم گريبان مرا از پشب سر گرفته پيش كشيد سيپس فرميود:  

)من( بر تو روشن شد؟ عرضكردم: آرى اى امير مؤمنان، فرمود: بدف  دشمن اقدام كن، پيس مين ميردى از    

تيه مين بياو ضيربب مييزدم و او ميرا       ايشان كشتم، سپس مردى ديگرى را كشته، و با مرد سومى در آن آويخ

ضربب ميزد تا اينكه هر دو بر زمين افتاديم، دوستان من مرا از جا برداشته و زمانى بهوش آمدم كه على عليه 

 السّالم از كار خوارآ فارغ گشته بود.

لَّيه( در  و اين حديثى اسب مشهور و مهروف در ميان ناقلين آثار داستان نويسان، و اين مرد )جندب بن عبد ال

داد )و ايين جرييان را بيراى ميردم تهرييف       زمان امير المؤمنين عليه السّالم و پس از آن از حال خود خبر مى

ميگيوئى( و    ميكرد( و كسى نبود كه سخنش را رد كند و راستگوئى او را منكر شود )و باو بگويد: تو دروغ

ر دل آن مرد بود، و )مهلوم شود على علييه  در اين داستان خبر دادن غيبى اسب و آشكار ساختن چيزى كه د

السّالم( باين نيتى كه مردم در دل ميكردند آشنا بوده و آن را ميدانسب. و اين نشانه روشنى اسيب كيه بيا آن    

 برابرى نكند جز آنچه مانند آن اسب از مهمزات بزرگ.
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 ( خبرهائى كه از شهادت خویش داد63فصل )

اش رسييده كيه    ضرت عليه السّالم خبرهائى اسب كه روايات بتواتر در بارهو از جمله اخبار غيبيه آن ح( 1) 

آن جناب پيش از شهادتش خبر مرگ خيود را داد، و جرييان كشيته شيدن خيود را فرميود، و خبير داد كيه         

بشهادت از دنيا ميرود بوسيله ضربتى كه بسرش وارد آيد و خون سر محاسنش را خضاب )و رنگين( نمايد، و 

( گفتار آن حضرت عليه السّيالم  2اند: ) فرمود، و از جمله رواياتى كه در اين باب روايب كرده چنان شد كه

( و گفتيارش  3خضاب خواهد شيد. )  -و دسب بر سر و محاسنش گياشب -اسب كه فرمود: بخدا اين از اين

ترين  ارد شقىاز باالى آن خضاب خواهد شد، چه چيز باز ميد -اشاره بمحاسنش فرمود -كه فرمود: بخدا اين

( و گفتارش كيه فرميود: چيه چييز     4ترين( اين امب را كه آن را از باالى آن با خون خضاب كند. ) )بدبخب

( و گفتارش 5ترين اين امب را كه با خون باالى آن را )يهنى محاسن را( خضاب نمايد. ) جلوگيرى كند شقى

درآيد )شرح ايين    ب آسياى سلطنب بگردشكه فرمود: ماه رمضان درآمد، و آن بزرگ ماهها و آغاز سال اس

( گيشب مراجهه فرمائيد( آگاه باشيد كه شيما در  1( از باب )4جمله حديث و پاره احاديث ديگر در فصل )

اش اينسب كه من در ميان شما نيستم، و اصحاب  اين سال در يك صف )بدون امير( حج خواهيد كرد، و نشانه

باين سخن خبر مرگ خود را ميداد، و در شب نوزدهم همان ماه ضيربب  آن حضرت عليه السّالم ميگفتند: او 

انيد:   ( و از آن جمله اسب روايتى كه راستگويان حديث كيرده 1خورد و شب بيسب و يكمش از دنيا رفب. )

كه آن حضرت در آن ماه شبى را در نزد )فرزندش( حسن و شبى در نزد )فرزنيدش( حسيين علييه السّيالم و     

ادش( عبد اللَّه بن جهفر )شوهر حضرت زينب سالم اللَّه عليها( افطيار ميكيرد و بييش از سيه     شبى در نزد )دام

لقمه تناول نميفرمود، پس يكى از فرزندانش حسن يا حسين عليها السالم سبب )كم خوراكى او( را پرسيدند؟ 

شد، جز اين نيسب فرمود: اى فرزند! امر خدا )مرگ( خواهد آمد و من )ميخواهم در آن حال( شكمم تهى با

( و از آن جمله اسب آنچه تياريخ نويسيان   2كه يك شب يا دو شب مانده، پس در همان شب ضربب خورد. )

اند كه جهد بن بهمة كه مردى از خوارآ بود بامير المؤمنين عليه السّالم گفب: اى عليى از خيدا    حديث كرده

ود: بلكه بخدا كشته خواهم شد كشته شدن بضربتى بترس زيرا تو خواهى مرد! امير المؤمنين عليه السّالم فرم

عهدى اسب كه بسته شده، و هر  -و دسب بسر و محاسنش گياشب -كه بر اين ميخورد و اين را رنگين ميكند

( و گفتارش در آن شبى كه آن بخب برگشته در آخر آن 3بهره خواهد ماند. ) كه دروغ بندد و تهمب زند بى

وى مسمد ميرفب و مرغابيان در روى آن جناب فرياد ميكردنيد و ميردم   شب بر آن حضرت ضربب زد و بس

 گرانند. آنها را از او دور ميكردند فرمود: اينها را واگياريد زيرا اينها نوحه
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  تى دیگر از اخبار غیبیه آن حضرت( قسم64فصل )

اند كيه   ان روايب كرده( و از جمله اخبار غيبيه آن حضرت عليه السّالم اسب آنچه وليد بن حارث و ديگر1) 

چون خبر كارهاى زشب و جنايات بسر بن ارطاة در يمن بآن حضرت رسيد فرمود: بار خدايا همانا بسير ديين   

خود را بدنيا فروخب، پس عقل او را بگير، و از دين از چيزى برايش بماى مگيار كه بدان وسيله مسيتوجب  

تيا آنگياه كيه ديوانيه شيد و در آن حيال شمشيير         رحمب )و آمرزش( تو گردد، پس بسر در دنيا زنيده مانيد  

ميخواسب، پس شمشيرى از چوب برايش ساختند، و او با آن شمشير چوبين بهر چه ميرسيد مييزد تيا بيهيوش    

آمد دوباره ميگفب: شمشير، شمشير، همان شمشير )چوبين( را بياو ميدادنيد و بيا آن     ميشد، و چون بهوش مى

( و از آن جمله اسب حديثى كه گروه بسيارى از او نقل 2حال بود تا بمرد. )ميزد )تا از هوش برود( و بهمين 

اند كه فرمود: بزودى پس از من دشنام گوئى مرا بر شما عرضه ميكنند )و از شما ميخواهند مرا دشينام   كرده

)و  دهيد( پس مرا )بمهب اضطرار و ناچارى( دشنام گوئيد ولى اگر بيزارى جستن مرا بر شما عرضه داشيتند 

از شما خواستند از من بيزارى بموئيد( پس بيزارى مموئيد، زيرا من بر دين اسالمم )و بيزارى جسيتن از مين   

جايز نيسب( پس هر كه بيزارى از من بر او عرضه شد )و او را ناچار كردنيد ييا بييزارى جوييد ييا گيردنش       

ى جويد نه دنيا دارد و نه آخيرت، و  بزنند( گردنش را )براى كشته شدن( دراز كند، و اگر كسى از من بيزار

( و از آن جمله اسب آنچه از آن حضرت عليه السّيالم رواييب شيده كيه فرميود: اى      3چنان شد كه فرمود. )

گروه مردم من شما را بحق دعوت كردم شما از من رو گردانديد، و با شالق شما را بيزدم شيما ميرا مانيده و     

بر شما فرمانروائى كنند زمامدارانى كه باين انيدازه نسيبب بشيما     خسته كرديد، آگاه باشيد بزودى پس از من

را با تازيانه و آهن )يهنى شمشير( شكنمه دهند، براستى هير كيه ميردم را در دنييا      راضى نشوند تا اينكه شما

شكنمه كند خداوند در روز رستاخيز او را عياب فرمايد، و نشانه )آنچه گفتم( آن اسب كه صاحب يمن نزد 

بيايد تا در ميان شما فرود آيد، و فرمان داران و كاركنان آنان را بگييرد، و آن ميردى اسيب كيه نيامش      شما 

انيد كيه    ( و از آن جمله اسب آنچه دانشمندان رواييب كيرده  1يوسف بن عمر اسب، و چنان شد كه فرمود. )

گفيب: اميير الميؤمنين    جويرية بن مسهر )يكى از أصحاب او( بر در خانه آن حضرت علييه السيالم ايسيتاد و    

كماسب؟ باو گفتند: خوابيده اسب، پس فرياد زد اى خفته بيدار شو، سوگند بدان كه جانم بدسب اوسب بير  

اى، اميير   سرت ضربتى خواهد خورد كه محاسنب از آن رنگين شود چنانچه خودت پيش از اين بما خبر داده

ويريه پيش آى تا تو را از سرگيشب خودت بيا خبير   المؤمنين عليه السالم اين سخن را شنيده آواز داد: اى ج

تيو را ميگيرنيد و    -سوگند بدان كه جانم بدسب او اسب -كنم، جويريه پيش آمده حضرت باو فرمود: و اما

نزد آن شخص تند خوى سخب دل ميبرند )مقصود زياد بن ابيه اسب( و هر آينه او دسب و پاى تو را ميبرد، 
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ى كافرى بدار خواهند كشيد، پس زمانى از اين سخن گيشيب، تيا اينكيه در    سپس تو را در زير درخب خرما

دوران خالفب مهاويه زياد بن ابيه والى كوفه شيد، پيس )جويرييه را گرفيب و( دسيب و پياى او را برييد و        

بدرخب خرماى ابن مهكبر بدار كشيدند و چون درخيب خرمياى بلنيدى بيود تين جويرييه در زيير آن قيرار         

اند كه ميثم تمار بنده زنى از طايفه بنى اسد  آن جمله اسب نيز آنچه دانشمندان روايب كرده( و از 2گرفب. )

بيود، پييس اميير المييؤمنين علييه السّييالم او را از آن زن خريييد و آزادش كيرده بيياو فرميود: نامييب چيسييب؟      

عميم بيدان    سالم، فرمود: رسول خدا )ص( بمن خبر داده كه آن نامى كه پدر و مادرت تيو را در  عرضكرد:

اند و تو نيز اى امير مؤمنان راسب گفتى، بخيدا   اند ميثم اسب؟ عرض كرد: خدا و رسولش راسب گفته ناميده

نام من همين اسب، فرمود: پس بهمان نام كه رسول خدا )ص( تو را ناميد بازگرد و نام سالم را واگيار، پيس  

ر المؤمنين عليه السّالم باو فرمود: همانا تو پس از من اش را ابو سالم نهاد، روزى امي بنام ميثم بازگشب و كنيه

گرفتار خواهى شد و بدار آويخته شوى و حربه بتو خواهند زد، و چون سومين روز )بدار كشيدنب( شود از 

سوراخهاى بينى دهانب خون باز شود كه ريشب را رنگين نمايد پس چشم براه آن خضياب )و رنگيين شيدن(    

بن حريث بدار آويخته خواهى شد، و تو دهمين نفرى كه در آنما بدار آويخته شيوند  باش، و بدر خانه عمرو 

تر از آنان اسب، و از ايشان بوضوء خانه نزديكتر خواهى بود. برو  و چوب تو )كه بر آن بدارت زنند( كوتاه

د، و مييثم تيا   تا آن درخب خرمائى كه بر تنه آن بدار كشيده شوى بتو نشان دهم، )او را آورده( و نشيانش دا 

آمد و نماز ميخواند و ميگفب: چيه فرخنيده درختيى هسيتى، مين بيراى تيو آفرييده          بود بپاى آن درخب مى

ام، و تو بخاطر من خوراك داده شوى. و همواره با آن درخب دييدار تيازه ميكيرد تيا آن را بريدنيد، و       شده

گياهى كيه عميرو بين حرييث را دييدار       جايى كه بر آن او را در كوفه بدار زدند شناخب، راوى گويد: ميثم 

ميكرد باو ميگفب: همانا من همسايه تو خواهم شد با من حق همسايگى را خوب بمياى آور، عميرو ميگفيب:    

آيا اراده دارى خانه ابن مسهود يا خانه ابن حكيم )كه در همسيايگى او بيود( خرييدارى كنيى؟ و نميدانسيب      

و را كشتند حج بما آورد، و )در مدينه( بخانه ام سلمة رضيى  مقصود ميثم چيسب! و ميثم در همان سالى كه ا

سوگند چه بسيار رسول خدا  اللَّه عنها رفب، ام سلمة باو گفب: تو كيستى؟ گفب: من ميثم هستم، گفب: بخدا

 هاى شب بهلى عليه السّالم ميفرمود: ( و سفارش تو را در نيمه1كرد، ) )ص( تو را ياد مى

اش ميباشد، ميثم گفب: او را آگاه كن كه  حسين عليه السّالم را پرسيد؟ گفب: در خانهميثم از ام سلمة احوال 

من دوسب دارم بر او سالم دهم و ما ان شاء اللَّه تهالى نزد پروردگار جهانييان ييك ديگير را دييدار خيواهيم      

زى در آن زميان  نيوا  كرد، پس ام سلمة عطرى طلبيد و محاسن ميثم را خوشبو كرد )اين عمل از آداب مهميان 

بوده اسب( و باو گفب: آگاه باش كه بزودى اين محاسن تو بخون رنگين خواهد شد، پس ميثم بكوفيه آميد،   
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عبيد اللَّه بن زياد دستور داد او را گرفته بنزدش آوردند، بهبيد اللَّه گفتند: اين مرد از نيكوكيارترين مردميان   

 ود، گفب: واى بر شما اين مرد عممى )چنين بود(؟)و نزديكترين آنان( در نزد على عليه السّالم ب

گفته شد: آرى! عبيد اللَّه باو گفب: خداى تو كماسب؟ ميثم گفب: در كمين هر ستمكارى اسب و تيو يكيى   

از ستمكاران هستى، پسر زياد گفب: تو عممى را اين جرأت رسيده كه هر چه خواهى بگوئى! آقايب )على( 

ه گفته اسب؟ گفب: بمن خبر داده كه تيو ميرا )زنيده( بيردار ميكشيى و مين       در باره كردار من نسبب بتو چ

دهمين نفر هستم و چوبى كه مرا بر آن بدار زنى كوچكتر از همه و بوضوء خانيه نزديكتير اسيب، ابين زيياد      

گفب: هر آينه ما بر خالف گفته او عمل خواهيم كرد، گفب: چگونه بيا او مخالفيب كنيى بخيدا سيوگند آن      

خبر نداده اسب جز آنچه از پيغمبر )ص( شنيده و او از جبرئيل و او از خداى تهالى خبير داده،  حضرت بمن 

و تو چگونه ميتوانى مخالفب اينان را )كه گفتم( بنمائى، و من آن جايى كه بردار كشييده ميشيوم در كوفيه    

ه او را بيا مختيار بين ابيى     ميشناسم، و من نخستين مردى هستم كه در اسالم دهانه بر دهانم زنند! پس عبييد اللَّي  

عبيدة بزندان افكند، ميثم )در زندان( باو گفب: همانا )بدان كه( تيو آزاد خيواهى شيد و بيراى انتقيام خيون       

ما را ميكشد نيز خواهى كشب، )ابن زياد پيس از    حسين عليه السّالم خروآ خواهى كرد و اين مرد كه اكنون

( چون مختيار  1ب و دستور داد هر دو را نزدش حاضر كنند( )اندك زمانى تصميم بكشتن هر دوى آنها گرف

را آورد كه بكشد نامه رسان مخصوص از در رسيد و نامه از يزيد براى عبييد اللَّيه آورد كيه در آن ناميه بياو      

دستور داده بود مختار را آزاد كند، پس عبيد اللَّه مختار را آزاد كرد و در بياره مييثم دسيتور داد او را زنيده     

ار كشند، چون او را براى انمام دستور او بردند ميردى كيه در راه او را دييدار كيرد بياو گفيب: اى مييثم        بد

نياز كند )و جلو كشتن تو را بگييرد( مييثم خندييد و اشياره بيآن تنيه        چيزى نبوده كه تو را از اين جريان بى

ر من خوراك خورده اسب، ام و اين درخب بخاط درخب خرما كرده گفب: من براى اين درخب آفريده شده

چون او را باالى آن چوب بدار كشيدند مردم بر در خانه عمرو بين حرييث گيرد او اجتمياع كردنيد، عميرو       

گفب: بخدا سوگند بمن ميگفب: همانا من همسايه تو خواهم بود، و چون بدارش كشيدند بكنيزش دستور داد 

و چيزهاى خوشبوى ديگر( باو بدهد، ميثم نيز  زير آن چوب را آب و جارو كند و بخور )چون عود و اسفند

شروع ببيان نمودن فضائل بنى هشام كرد پس بابن زياد خبر دادند اين بنده عممى شما را رسوا كرد، ابن زياد 

گفب: دهنه بدهانش بزنيد )كه ديگر نتواند سخن بگويد( و او اولين كسى بود كه در دنياى اسالم دهانه بر او 

ميثم رحمه اللَّه ده روز پيش از آمدن حسين بن على عليه السّالم بهيراق بيود، و چيون سيه      زدند، و كشته شدن

روز از دار كشيدنش گيشب حربه بميثم زدند و او تكبير گفيب و در آخير آن روز از بينيى و دهيانش خيون      
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الم رسييده و  سرازير شد )و بشهادت رسيد(: و اين از جمله اخبار غيبى اسب كه از اميير الميؤمنين علييه السّي    

 اند. داستانش مهروف و گروه بسيارى از دانشمندان نقل كرده

  ز شهادت رشید هجرىا( خبر دادن 65فصل )

( و از آن جمله اسب آنچه ابن عباس )بسندش( از زياد بن نصر حارثى حديث كرده كه گفب: نيزد زيياد   1) 

حب تو و مقصودش على عليه السّيالم بيود   بن ابيه )در كوفه( بودم كه رشيد همرى را آوردند، باو گفب: صا

چه بتو گفب در باره آنچه ما نسبب بتو انمام خواهيم داد؟ گفب: )آن حضرت فرمود:( شما دسب و پاى مرا 

جدا خواهيد كرد سپس بدارم ميكشيد! زياد گفب: آگاه باشيد كيه اكنيون گفتيار او را دروغ خيواهم كيرد،      

يرون برود زياد گفب: بخدا سوگند چيزى بدتر از آنچه صاحبش آزادش كنيد! پس همين كه رشيد خواسب ب

باو گفب نيسب كه )نسبب باو( انمام دهيم، دسب و پايش را ببريد و بدارش زنييد، رشييد گفيب: دريغيا كيه      

 هنوز يك چيز ديگر مانده اسب كه امير المؤمنين عليه السّالم بمن خبر داده! زياد گفب:

( رشيد گفب: اكنون بخدا خبر امير المؤمنين عليه السّالم )بتمامى( راسب در زبانش را ببريد )كه سخن نگويد

اند و پيش دانشمندان  آمد. و اين خبر را نيز دوسب و دشمن از راويان راستگوى خود كه نام برديم نقل كرده

 باشد. دو دسته مشهور اسب و از جمله مهمزات آن حضرت و خبرهاى غيبى امير المؤمنين عليه السّالم مى

 ى كه مزرع بن عبد اهلل نقل میكند( خبر66فصل ) 

( و از جمله حديثى اسب كه عبد الهزيز بن صهيب از ابى الهالية از مزرع بين عبيد اللَّيه حيديث كنيد كيه       2) 

  گفب: شنيدم امير المؤمنين عليه السّالم ميفرمود: آگاه باشيد بخدا لشيكرى رو آور شيود تيا چيون بسيرزمين     

ميان مكه و مدينه اسب( رسند زمين آنان را در كام خود فرو برد ابو الهالية گوييد: مين بميزرع    بيداء )كه در 

دهى!؟ گفب: بخاطر بسپار آنچه برايب ميگويم بخدا سوگند هير   بن عبد اللَّه گفتم: تو براى من خبر غيبى مى

واهند گرفيب و او را كشيته در   آنچه امير المؤمنين عليه السّالم بمن خبر داده خواهد شد، )و نيز( مردى را خ

هاى اين مسمد بر سر دار كنند، )باز( باو گفتم: از غيب بمن خبر مييدهى؟! گفيب:    ميان دو كنگره از كنگره

اين سخن را راستگوى امين على بن ابى طالب بمن گفته )و خواهد شد( ابو الهالية گويد: هفته تمام نشده بود 

دو كنگره مسمد بر دار زدند، گويد: حديث سومى هم براى من گفب  كه مزرع را گرفته و كشتند و در ميان

 كه من آن را فراموش كردم.

  ادن از شهادت كمیل بن زیاد نخعى( خبر د67فصل ) 

در كوفيه   -لهنيه اللَّيه   -( و از آن جمله اسب آنچه جرير از مغيرة روايب كرده كيه گفيب: چيون حمياآ    1) 

كميل بگريخب، حماآ كه اين خبر را شنيد آن حقيوقى كيه از بييب     فرماندار شد كميل بن زياد را خواسب،
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دادند يكسره بريد، كميل كه چنين دانسب با خود گفب: مين پييرى سيالخورده     المال بفاميل و قبيله كميل مى

هستم و عمرم بسر آمده روا نيسب كه بخاطر من حقوق قبيله من قط  شيود، پيس از آنميا كيه گريختيه بيود       

فه رفب )و بپاى خود بخانه حماآ رفب و( بدسب خود خود را بحماآ سپرد، همين كه چشيم  بيرون آمده بكو

حماآ باو افتاد گفب: من بسيار دوسب داشتم كه بتيو دسترسيى پييدا كينم، كمييل گفيب: آوازت را بير مين         

ار )كه درشب مكن، و مرا )بمرگ( تهديد منما، بخدا سوگند از عمر من چيزى نمانده جز مانند باقى مانده غب

از نهايب سستى نيروى رسيدن بملوهاى خود را ندارد( پس هر چه خواهى در باره من انمام ده زيرا ميهادگاه 

 نزد خدا اسب، و پس از كشتن حساب در كار اسب.

و همانا خبر داده اسب بمن امير المؤمنين عليه السّالم كه تو كشنده من خواهى بود! حماآ گفب:پس حميب  

كميل گفب: اين در صورتى اسب كه قضا و قدر بدسب تو باشد؟ حماآ گفب:آرى بدسب  بر تو تمام اسب؟

من اسب تو همان كسى هستى كه در زمره كشندگان عثمان بن عفان بودى، بزنيد گردنش را! پس گردنش را 

نهيا  زدند. و اين روايتى اسب كه راويان عامه از راستگويان خود نقيل كيرده، و شييهيان نييز در نقيل آن بيا آ      

 هاى روشن آن حضرت عليه السّالم اسب. اند( و اين نيز از مهمزات و نشانه شريكند )و همگان نقل كرده

 ( خبر دادن از شهادت قنبر68فصل )

انيد كيه روزى حمياآ بين      ( و از آن جمله اسب حديثى كه تاريخ نويسان بسندهاى مختلف رواييب كيرده  1) 

ن ابو تراب )كنيه عليى علييه السّيالم اسيب( دسيب ييابم و بيا        يوسف ثقفى گفب: دوسب دارم بمردى از يارا

ريختن خونش بخدا تقرب جويم؟ باو گفتند: ما كسى را بابى تراب نزديكتر از قنبير غالميش سيراغ نيداريم،     

آرى، گفيب: ابيو    پس حماآ كسى بدنبال او فرستاده قنبر را آوردند، حماآ باو گفب: تيوئى قنبير؟ گفيب:   

 ( توئى؟ گفب: آرى، گفب: موالى على بن ابى طالب توئى؟همدان )كنيه قنبر اسب

)مولى بمهناى غالم و آقا هر دو آمده( قنبر گفب: موالى من خدا اسب، و امير المؤمنين على )عليه السّيالم(   

ولى نهمب من اسب؟ حماآ گفب: از دين او بيزارى بموى! گفب: اگر بيزارى جيويم ميرا بير ديين ديگيرى      

ميخيواهى    بهتر از آن باشد؟ حماآ گفب: من تو را ميكشيم پيس هير گونيه كشيتنى كيه       راهنمائى ميكنى كه

خودت را انتخاب كن )و بگو چگونه تو را بكشم(؟ قنبر گفب: من انتخاب آن را بتو واگيار كيردم، حمياآ   

گفب: براى چه؟ گفب: براى آنكه هر گونه مرا بكشى من تو را بهمان نحو در روز جزا خواهم كشب، و هير  

آينه امير المؤمنين عليه السّالم بمن خبر داد كه مرگ من بصورت ذبح از روى ستم و بنا حق خواهد بود، پس 

حماآ دستور داد او را كشتند. و اين داستان نيز از اخبار غيبييه اميير الميؤمنين علييه السّيالم بيود و در بياب        
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ه خداوند حمتهاى خود را از پيمبيران  هاى روشن آن حضرت در آيد و از آن دانشى اسب ك مهمزات و نشانه

 و رسوالن و برگزيدگان بدان مخصوص گردانيد، و بمهمزات گيشته پيوسب شود.

 كه راجع به خالد بن عرفطة فرمود ( خبرى69فصل ) 

( و از جمله داستانى اسب كه حسن بن محبوب )بسند خود( از سويد بن غفلة حديث كند كه مردى بنيزد  1) 

يه السّالم آمده گفب: اى امير مؤمنان من از وادى القرى )كه جايى اسب ميان مدينه و شيام(  امير المؤمنين عل

گيشتم ديدم خالد بن عرفطة )كه از هواخواهان بنى اميه و سرلشكران ايشان گشب( در آنما مرده اسب، شما 

او نميرده اسيب و   براى او آمرزش بخواه؟ امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: بس كين )و خميوش بياش( كيه     

نخواهد مرد تا اينكه سردار لشكر گمراهى شود كه پرچمدار آن لشكر حبيب بن حماز اسيب. پيس ميردى از    

 پاى منبر برخاسته گفب: اى امير مؤمنان بخدا من شيهه شما و دوسب دار توام، فرمود: تو كيستى؟

رى، و بدسب خواهى گرفب و از گفب: من حبيب بن جمازم فرمود: بترس از آنكه تو آن پرچم را بدسب گي

 و -و با دسب اشاره كرد بدر )ى كه مهروف بود بباب( فيل -اين در )مسمد( آن پرچم را وارد خواهى كرد

چون امير المؤمنين عليه السّالم از دنيا رفب و پس از او حسن عليه السّيالم نييز از دنييا برفيب و داسيتان اميام       

عمير بين سيهد را     -كه از رحمب خيدا دور بياد   -ر پيش آمد پسر زيادحسين عليه السّالم و نهضب آن بزرگوا

براى جن  با حسين عليه الساّلم فرستاد و خاليد بين عرفطيه را پيشيرو سيپاهش كيرد، و حبييب بين حمياز را          

پرچمدارش كرد، پس آن پرچم را گرفب تا اينكه از باب فيل وارد مسمد )كوفيه( شيد. و ايين داسيتان نييز      

اند و دانشمندان و راويان انكار ننموده و در ميان مردم كوفه مشهور  بسيارى نقل كرده خبرى اسب كه گروه

و آشكار اسب كه دو تن نيسب آن را منكر شده باشند و اين نيز در شمار مهمزات آن حضيرت علييه السّيالم    

 اسب.

  كه فرمود: سلونى قبل ان تفقدونى( سخن آن حضرت 70فصل ) 

نچه زكرياى قطان از أبى الحكم حديث كنيد كيه گفيب: از بزرگيان و دانشيمندان      ( و از آن جمله اسب آ1) 

اى خواند و در آن خطبه فرمود: از من بپرسيد پيش  خود شنيدم ميگفتند: على بن ابى طالب عليه السّالم خطبه

ند از من كننده صد تن، يا راهنماى صد تن باش از آنكه مرا نيابيد، پس بخدا سوگند از هيچ گروهى كه گمراه

نپرسيد جز اينكه شما را آگاه كنم از آواز دهنده و خواننده بايشان، و سردار آنان تا بروز قيامب پس ميردى  

برخاسب و گفب: مرا آگاه كن چند دانه مو در سر و ريش من اسب؟ امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: بخدا 

داد و فرمود: در بن هر موئى از موهاى سرت دوسب مهربان من رسول خدا )ص( اين پرسش تو را بمن خبر 

دهيد، و در    ايسب كه تو را لهنب ميكند، و بر هر موئى از ريشب شيطانى اسب كه تو را از جاى جنبش فرشته
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خانه تو پسر بچه اسب كه پسر پيغمبر را ميكشد و نشانه راستگوئى من در لهنب فرشته )و ميوى سير و رييش    

ا بدان آگاه كردم و اگر اثبات كردن آنچه پرسيدى دشوار نبيود هير آينيه    تو( درستى آن چيزيسب كه تو ر

اش همان اسب كه بتو خبر دادم از لهنب فرشتگان و از داستان پسر ملهونب )كيه هميان    بتو ميگفتم ولى نشانه

كننده پدرش سهد بوده اسب(. و پسر او در آن زميان كيودكى خردسيال     عمر بن سهد مهروف اسب و پرسش

رفب، و چون داستان كربالى حسين عليه السّالم پيش آمد كشيتن آن حضيرت را    با دسب و پا راه مىبود كه 

 گردن گرفب و همان طور شد كه امير المؤمنين عليه السّالم فرموده بود.

 خبر از شهادت فرزندش سید الشهداء( كالم آن حضرت به براء بن عازب و 71فصل ) 

عيل بن صبيح )بسندش( از اسماعيل بن زياد حديث كند كه گفيب: روزى  ( و از آن جمله اسب آنچه اسما1) 

على عليه السّالم به براء بن عازب )كه از اصحاب رسول خدا )ص( بود( فرمود: اى براء فرزندم حسين كشته 

شود و تو زنده خواهى بود و او را يارى نخواهى نمود؟ چون حسين عليه السّالم كشته شد براء بن عيازب   مى

فب: بخدا على بن ابى طالب عليه السّالم راسب گفب، حسين عليه السّالم كشته شد و من ياريش نكردم، و ميگ

افسوس ميخورد و اظهار ندامب و پشيمانى ميكرد. و اين روايب نيز بخبرهاى غيبى كه ذكر كيرديم پيوسيب   

 هاى شگفب انگيز و مؤثر در دلها اسب. شود و از نشانه

از شهادت ابا عبـد اهلل  رت به سرزمین كربال و گریستن او و خبر دادن ( رسیدن آن حض72فصل )

  الحسین ع

( و از آن جمله اسب آنچه عثمان بن عيسى عامرى )بسندش( از جويرية بن مسهر عبدى حيديث كنيد كيه    1) 

س اميير  گفب: چون با امير المؤمنين عليه السّالم بمانب صفين براه افتاديم در راه باطراف كيربال رسييديم، پي   

المؤمنين در سمتى از لشكر ايستاده و نگاهى براسب و چپ كرده سيالب اشكش سرازير شيد سيپس فرميود:    

همين جا بخداى جاى خوابيدن مركبها و موض  كشته شدن آنها اسب! باو عرض شد: اى اميير مؤمنيان اينميا    

حسياب وارد بهشيب    بيى چه جايى اسب؟ فرمود: اينما كربال اسب و گروهى در آن كشيته خواهنيد شيد كيه     

شوند، )اين سخن را گفب( و براه افتاد، و مردم مهناى سخن آن حضرت عليه السّيالم را ندانسيتند تيا جرييان     

كربالى حسين عليه السّالم و يارانش پيش آمد، پس آنگاه آنان كه سخن امير المؤمنين علييه السّيالم را شينيده    

از خبرهاى غيبيى و پيشيگوئيهائى بيود كيه از جرييانى كيه       بودند صدق گفتار آن حضرت را دانستند. و اين 

اى آشكار و دانشى روشن بود چنانچه پيش از ايين گيشيب، و    هنوز زمانش نرسيده بود آگاهى داد، و مهمزه

اخبار ديگرى كه حضرت از غيب داده بسيار اسب كه موجب درازى گفتار شود، و همين اندازه كه بيان شيد  

 فى اسب.براى انمام مقصود ما كا
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  و قدرت بدنى شگفت انگیز آن حضرت( نیروى فوق العاده 73فصل ) 

هاى آشكارى كه خداى تهالى در آن حضيرت بظهيور رسيانيد نييروى فيوق الهياده و شيگفب         ( و از نشانه2) 

( از آن جمله اسب آنچيه  1)  انگيزى بود كه بدان مخصوصش گردانيد و جريان عادى را بدين وسيله بهم زد:

اسب و اخبار بيشمارى در اين باره رسيده و دانشمندان در نقل آن اتفاق دارند، و دوسب و دشيمن آن  مشهور 

اند، و آن داستان خيبر و كندن امير المؤمنين عليه السّالم با دسب خود درب قلهه و پرتاب كيردن   را پييرفته

توانسب آن را از جا بردارد. و ايين   ىاى بود كه كمتر از پنماه نفر نم آن بر زمين اسب، و سنگينى آن باندازه

داستان را عبد اللَّه پسر احمد بن حنبل در حديثى از بزرگان و اسيتادان خيود نقيل كيرده )و سيند حيديث را       

 بمابر رساند( كه جابر گفب:

در روز جن  خيبر پيغمبر )ص( پرچم را بدسب على بن ابى طالب عليه السّالم داد و اين پس از آن بيود كيه   

مدارا كين   ره او دعا كرد، پس على عليه السّالم بشتاب بسوى قلهه روان شد و ياران و همراهان ميگفتند:در با

)و قدرى آهسته رو( تا اينكه بقلهه رسيد پس درب آن را با دسب خود از جيا كنيد و بير زميين افكنيد، پيس       

 نتوانستند(. هفتاد تن از ما انممن كردند و همه كوششان آن بود كه در را برگردانند، )و

و اين نيروئى بود كه خداوند او را بدان مخصوص داشب و بوسيله او عادت را بهم زد و آن را نشانه و مهمزه 

 او قرار داد.

  ن راهب و بیرون آوردن آب از چاه( داستا74فصل ) 

ور اسيب تيا   ( و از آن جمله اسب آنچه تاريخ نويسان روايب كرده و داستان آن در ميان شيهه و سنى مشه2) 

هياى خيويش آورده و دانشيمندان آن را     آنما كيه شيهراء آن را بشيهر درآورده و سيخنوران آن را در خطبيه     

از  اند و آن داستان آن مرد ديرنشين در زمين كربال و آن سن  اسب و شهرت اين داستان ما را روايب كرده

اند: چون اميير   بود كه گروهى روايب كرده ( و جريان از اين قرار1نياز ميكند. ) آوردن سند آن در اينما بى

المؤمنين عليه السّالم بمانب صفين حركب كرد ياران و همراهان آن حضرت گرفتار تشنگى سيختى شيدند و   

هر چه آب همراه داشتند تمام شد پس بدنبال آب بسمب چپ و راسب بيابيان رفتنيد و اثيرى از آن نديدنيد،     

را از راه و جاده بيكسو برد و كمى راه رفتند پيس دييرى در مييان بيابيان      پس امير المؤمنين عليه السّالم آنان

پديدار شد، على عليه السّالم آنان را بمانب آن دير برد تا بپاى آن رسيد، پس دستور داد كسيى آن ديرنشيين   

السّالم باو را آواز دهد كه سر از دير بيرون آورد پس او را آواز دادند و سر بيرون كرد، امير المؤمنين عليه 

فرمود: آيا نزديك جايگاه تو آبى هسب كه اين گروه سيراب شوند؟ گفب: چه دور اسب، ميان من و مييان  

شود، و من خودم در اينما ماهى يك  آب بيش از دو فرسن  فاصله اسب، در اين نزديكى هيچ آب پيدا نمى
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ك خواهم شد، پس امير المؤمنين علييه  جوئى نكنم از تشنگى هال آورند، و اگر در آن صرفه بار برايم آب مى

 السّالم بلشگريان فرمود:

آيا شنيديد ديرنشين چه گفب؟ گفتند: آرى، آيا دستور فرمائى بدان جا كه اشاره كرد برويم تا نيرو و تياب  

 و توان از ما نرفته شايد بآب برسيم؟ امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: نيازى بدان نيسب و سپس گردن اسيتر 

سواريش را بسوى قبله كرده و بماى نزديكى از آن دير اشاره فرمود و بديشان گفب: آنماى زمين را بكنيد، 

پس گروهى از ايشان بدان جا رفتند و بوسيله بيل آنميا را كندنيد سين  بزرگيى بيراق آشيكار شيد، عيرض         

فرميود: ايين سين  روى     كردند: اى امير مؤمنان در اينما سن  بزرگى اسب كه بيلها در آن كارگر نيسب؟

ردنيد و  ك  آب اسب، و اگر از جاى خود حركب كند بآب خواهيد رسيد پس همگى براى كندن آن كوشيش 

( همين كه آن جناب ديد همگيى  1هر چه خواستند آن را جنبش دهند نتوانستند و كار بر ايشان دشوار شد، )

برند پاى مبارك از ركاب بييرون   ش نمىگرد هم فراهم شده و براى كندن سن  تالش ميكنند و كارى از پي

آورده بزمين آمد و آستين باال زد و انگشتان زير آن سن  انداخته آن را حركتى داد و بآسانى از جا بر كنده 

چند ذراع زيادى بدور پرتاب كرد، و چون سن  از جاى كنده شد روشنى آب پديدار گشب، لشيكريان بير   

د، و آن آب گواراترين و سردترين و زاللترين آبى بود كيه در ايين   سر آن ريختند و همگى از آب آشاميدن

سفر خوردند، پس بايشان فرمود: براى راه خود )تهيه آب نمائيد و( از ايين آب بردارييد و خيود را سييراب     

نمائيد، پس اين كار را انمام دادند، سپس آن حضرت آمده آن سن  را بدسب مبارك برداشيب و در هميان   

هاد و دستور داد خاك بر آن بريزند و نشان آن را با خاك بپوشانند، و در هميه ايين احيوال آن    جا كه بود بن

ديرنشين از باالى دير خود تماشا ميكرد و چون جريان را تا بپايان نگريسب فريياد زد:اى ميردم ميرا از ديير     

لييه السّيالم ايسيتاده عيرض     بزير آوريد مسلمانان با زحمب او را بزير آوردند پس آمد برابر امير الميؤمنين ع 

كرد: اى مرد آيا تو پيغمبر مرسلى؟ فرمود: نه، گفيب: آييا فرشيته مقيرب درگياه خداونيدى؟ فرميود: نيه،         

عرضكرد: پس تو كيستى؟ فرمود: من وصى رسول خيدا محميد بين عبيد اللَّيه خياتم پيغمبيران )ص( هسيتم،         

ى ايميان آورم پيس اميير الميؤمنين علييه      عرضكرد: دسب خود باز كن تا من بدسب تو بخداى تبارك و تهيال 

السّالم دسب مبارك باز كرد و باو فرمود: شهادتين بر زبان جارى كن، پس آن راهيب گفيب: گيواهى دهيم:     

مهبود بحقى جز خداى يگانه كه شريكى ندارد نيسب، و گواهى دهم: كه محمد بنيده و فرسيتاده او اسيب، و    

( پس امير المؤمنين 1)  مردمان بخالفب پس از او تو هستى، گواهى دهم كه وصى رسول خدا و سزاوارترين

عليه السّالم از او پيمان برفتار كردن دستورات اسالم را گرفب، سپس باو فرمود: چه چيز تو را بر آن داشيب  

 اى اكنون اسالم آورى؟ كه پس از دير زمانى كه در اين دير بر كيش مخالف اسالم بسر برده
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نم اى امير مؤمنان كه بناى اين دير در اين بيابان براى دسب يافتن بكننده اين سين   عرضكرد: تو را آگاه ك

و بيرون آورنده اين آب از زير آن بوده، و پيش از من روزگار درازى گيشب و آنان كه در اين دير بودنيد  

دانشمندان خيود   ايم و از باين سهادت نرسيدند تا خداوند آن را روزى من كرد، و ما در كتابهاى خود خوانده

ايسب و روى آن سنگى قرار دارد كه جياى آن چشيمه را جيز پيغمبير ييا       ايم كه در اين سرزمين چشمه شنيده

اش شناختن جاى آن چشمه آب و نيروى او بير   وصى پيغمبر نداند، و براى خداوند بناچار وليى هسب و نشانه

دادى آنچه من چشم براه آن بيودم بيراى مين    كندن آن سن  اسب، و چون من ديدم كه تو اين كار را انمام 

محقق شد و بآرزوى ديرينه خود رسيدم، و اكنون من بدسب تو اسالم آورده و بحق تو و فرمانروائيب ايمان 

دارم، چون امير المؤمنين عليه السّالم اين سخنان را شنيد گريسب بدانسان كه محاسن شريفش از اشيك چشيم   

ام، و سپاس خداوندى را كيه در كتابهياى    را كه من نزد او فراموش نشده او تر شد و گفب: سپاس خداوندى

ام، سپس مردم را پيش خوانده فرمود: بشنويد آنچه اين برادر مسلمان شيما ميگوييد، پيس     او ياد آورى گشته

سخنان او را شنيده و خداى را بسيار سپاس گييارده و بير ايين نهمتيى كيه خداونيد بايشيان ارزانيى داشيته و          

اند شيكرگزارى كردنيد، و پيس از آن بيراه افتادنيد و آن       سائى بحق امير المؤمنين عليه السّالم پيدا نمودهشنا

ديرنشين هم بهمراه آن حضرت در ميان يارانش بود تا آنگاه كه با مردم شيام )در جني  صيفين( برخوردنيد     

او را   و نمياز خوانيده كيار دفين    اين ديرنشين از كسانى بود كه شهيد شد، و خود آن حضرت عليه السّالم بر ا

( و 1افتاد ميفرمود: او دوسب من بيود. )  انمام داد و بسيار برايش آمرزش خواهى نمود، و هر گاه بياد او مى

در اين داستان چند نوع مهمزه اسب: يكى علم آن حضرت بغيب، ديگر نيروى فوق الهاده او كيه بير خيالف    

شد، ديگر آنچه در اين جريان بيود از بشيارت بيآن حضيرت علييه       عادت بود و بدان واسطه از ديگران ممتاز

 السّالم در كتابهاى پيشين خداوند، و اين مصداق گفتار خداى تهالى اسب )كه در قرآن فرمايد(:

(. و همين داستان را سيد اسيماعيل بين   29)سوره فتح آيه « اينسب مثل آنان در توراة و مثل آنان در انميل» 

 اش چنين اسب(: در قصيده بائيه ميهبه خود بشهر آورده: )كه ترجمهمحمد حميرى )ره( 

 شبى در راهى كه )بصفين ميرفب( در ميان سپاهى پس از هنگام عشاء بكربال عبور فرمود. -1

هاى آن در بيابان خشك و سيوزانى بنيا    اى رسيد و او در ديرى جاى داشب كه پايه تا بمرد از دنيا گيشته -2

 نهاده شده بود.

 بدان سو ميرفب و جاى آبادى و چيزى در آنما جز وحشيهاى بيابان و پيرى سالخورده نميديد. -3

پس نزديك آن دير آمده و آن پير را صدا زد، و او مانند كسى كه بياالى كمينگياه بلنيدى نشسيته باشيد       -4

 بپائين نگاه كرد.
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 : در اينما آبى نيسب.شود؟ گفب اى آبى يافب مى فرمود: آيا نزديك جايى كه منزل كرده -5

 هاى ري  و بيابان خش  بتواند آبى براى ما بمويد!؟. جز در دو فرسنگى، و كيسب كه در ميان تپه -6

پس عنان مركبها را بسوى زمين سخب و دشوارى برگرداند، و سن  صاف و نرمى برق زد كه مانند  -7( 1) 

 نقره زرأندود ميدرخشيد.

 ، و اگر برگردانيد سيراب خواهيد شد و گر نه تشنه خواهيد ماند!.فرمود: اين سن  را بگردانيد -8

پس همگان بيراى كنيدن آن بهيم نييرو دادنيد، وليى آن سين  ماننيد شيتر چموشيى كيه از سوارشيدنش              -9

 جلوگيرى كند از اطاعب آنان سرباز زد.

ر گاه آن دسب بيا  تا چون ايشان را خسته و مانده كرد، آن حضرت دستى را بمانب آن دراز كرد كه ه -10

 جنگموئى روبرو ميشد بر او چيره ميگشب.

پس گويا آن سن  بزرگ )در دسب تواناى آن حضرت( گوئى اسب در دسب جوانى ستبر بازو كه در  -11

 ميدان بازى آن گوى را پرتاب كند.

 بهتر بود.و ايشان را از زير آن سن  سيراب كرد از آبى روان و گوارا كه از هر آب گوارا و ليييى  -12

تا چون همگى نوشيدند آن سن  را بماى خود باز گرداند و رفب، )و جاى آن ناپديد شد( بدانسان كيه   -13

 گويا هيچ كس بآن زمين نزديك نشده.

 و ابن ميمون اين چند شهر ديگر را نيز بدنبال اين اشهار از او نقل كرده اسب:

 س او بآن برگزيده ايمان آورد.و براى ديرنشين از مهمزه پنهان پرده برداشب، پ -1

و در راه يارى آن حضرت از روى راسيتى و صيداقب شيهيدوار از دنييا رفيب و چيه بزرگيوار ديرنشيين          -2

 پارسائى بود.

و مقصودم )از وصى( پسر فاطمه )بنب اسد( اسب آن وصى )بزرگوارى( كه هير كيه در بياره فضيائل و      -3

 كارهاى نيك او سخن گويد دروغ نگفته.

ن مردى كه از دو طرف نسبش بسام )بن نوح( رسيد )كيه وصيى نيوح بيود و مييراث نبيوت و عليم آن        آ -4

 ها را نداشب( نه پدر او بود و نه پدر پدرش. حضرت باو رسيد( و حام )پسر ديگر نوح كه اين منصب

اينكيه   كسى كه )در هيچ جنگى و از برابر هيچ دالورى( نگريخب، و در هيچ ميدان جنگى ديده نشد جيز  -5

 شمشير برانش بخون رنگين بود.
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  ان و كالمى از مؤلف در این باره( جنگ آن حضرت با جنی75فصل ) 

( و از جمله مهمزات آن حضرت عليه السّالم داستانى اسب كه اخبار بسيارى در آن رسييده و آن داسيتان   1) 

كه گروههائى از طائفه جين   فرستادن رسول خدا )ص( او را بوادى جن بود، و جبرئيل بآن حضرت خبر داد

نياز كرد و بوسيله  اش كنند، و على عليه السّالم رسول خدا )ص( را از آنان بى انممن كرده كه مكرى در باره

 او مكر جنيان را از مؤمنين كفايب فرمود و آن مكر را از مسلمانان با نيروى فوق الهاده و ممتازش باز داشب:

ن عباس رحمه اللَّه روايب كرده كه چون پيغمبر )ص( براى جن  با قبيله محمد بن ابى اسرى )بسندش( از اب

اى پر فراز و نشيب  بنى المصطلق بيرون رفب قدرى از راه دور شد پس شب در آمد و در جايى نزديك بدره

فرود آمد، چون آخر شب شد جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و باو خبر داد كه گروهى از كفيار جنييان در   

بان كمين كرده و انديشه بدى نسبب بآن حضرت و يارانش هنگام گيشتن از آنميا دارنيد پيس رسيول     اين بيا

خيدا    خدا )ص( امير المؤمنين عليه السّالم را پيش خوانده باو فرمود: باين دره برو و گروهى از جنيان دشمن

عيز و جيل بتيو داده اسيب      ( پس بوسيله آن نيروئى كه خيداى 1سر راه تو آيند و انديشه آزار تو را دارند )

ايشان را دف  نموده، و بنامهاى ويژه خداوند كه تو را بدان نامها و دانيش آن مخصيوص داشيته از شير آنيان      

براى خود پناه گير، و صد تن را نيز از گروههاى مختلف بهمراه او فرستاده بآنان فرمود: همراه على باشيد و 

ؤمنين عليه السّالم بسوى آن دره رهسپار شده همين كه بكنار آنميا  دستورات او را پيروى نمائيد، پس امير الم

رسيد بآن صد نفرى كه همراهش بودند دستور داد همان جا بايستند و هيچ كارى نكننيد تيا او بيدانها دسيتور     

دهد، سپس گام جلو نهاده و جلوى آنها آمده در كنارى ايستاده و از شر دشمنان خيود بخيدا پنياه بيرد و نيام      

عز و جل را بر زبان جارى كرد و بآن گروه اشاره فرمود كه نزديك او روند، آنيان نزدييك شيدند و     خداى

فاصله ميان او و ايشان باندازه يك تير پرتاب بود )كه بنا بگفته برخى دويسب گام اسيب( سيپس هميين كيه     

درآيند و گامهاى آنان  سرازير بآن دره شد باد تندى وزيد كه نزديك بود بواسطه تندى آن باد آن گروه برو

از هراس دشمن و آنچه ديدند بر زمين لرزيد، امير المؤمنين عليه السّالم فرياد زد: منم على بن ابى طاليب بين   

عبد المطلب وصى رسول خدا )ص( و پسر عموى، او پا بر جا باشيد! پس آن مردم اشخاصى را بقيافه و شكل 

هائى از آتش در دستهاى خود دارند و در گوشه و كنار آن  شهلهمردمان هند و سودان ديدند كه بنظر ميرسيد 

اند، پس امير المؤمنين عليه السّالم يك تنه بميان دره رفب و همچنان قرآن ميخواند و شمشيير   دره پنهان شده

خود را براسب و چپ حركب ميداد، و آن اشخاص را ديدند كه بمياى نمانيده و ماننيد دود سيياهى از مييان      

امير المؤمنين تكبير گفته از همان جياى دره كيه فيرود شيده بيود بياال آميد و بكنيار آن گيروه كيه           رفتند و 

( پيس آن گيروه از   1ايستاد تا آن دودها )كه بلند شده بود( باال رفته و هوا صاف شد، ) همراهش رفته بودند
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ما كه نزديك بود اصحاب رسول خدا )ص( )كه همراهش رفته بودند( عرضكردند: چه ديدى اى ابا الحسن؟ 

از ترس هالك شويم و ترس ما براى تو بيش از ترسى بيود كيه بيراى خيود داشيتيم؟ حضيرت علييه السّيالم         

فرمود: همين كه دشمن از پيش روى من درآمد نامهاى خداى تهالى را بآواز بلند در ميان ايشان خواندم ديدم 

آنكه از ايشيان   ن بميان آن دره درآمدم بىخود را كوچك كردند )و در صدد فرار و گريز در آمدند( پس م

آوردم،  هراسى داشته باشم و اگر بهمان شكلى كه در آغاز بودند ميماندند تا آخرين نفرشان را از پاى در ميى 

و همانا خداوند نقشه شوم ايشان را كفايب كرده و مسلمانان را از شر ايشان آسيوده گردانييد، و بياقى مانيده     

ب پيغمبر )ص( خواهند رسيد و بآن حضرت ايميان خواهنيد آورد، و اميير الميؤمنين     ايشان پيش از من بخدم

عليه السّالم با همراهان بنزد رسول خدا )ص( بازگشتند و جريان را بهرض رسانيدند، و بدين وسيله انيدوه آن  

باينميا   بزرگوار بر طرف شد و در حق على عليه السّالم دعاى خير كرده فرمود: يا على پييش از رسييدن تيو   

آنان كه خداوند بسبب تو ايشان را بهراس افكنده بود از جنيان بنزد من آمده اسالم آوردند و مين اسالمشيان   

 را پييرفتم، سپس رسول خدا با گروه مسلمانان از آن دره بدون خوف و ترس آسوده خاطر گيشتند.

انيد و آنيان كيه مييهب مهتزليه       نشيده  اند و چيزى از آن را منكر و اين حديث را سنيان مانند شيهه نقل كرده

دارند )و مهتزله گروهى از مسلمانان هستند كه عقايدى مخصوصى در اصيول و فيروع دارنيد( اينيان بخياطر      

اند )و وجود جين را منكير    اند( اين داستان را نپييرفته ميلشان بميهب برهمايان )هند كه منكر مهمزات گشته

انيد، و اينيان در ايين عقييده بيراه       تن اخبار اين حيديث را منكير شيده   اند(، و بمهب دورى اينان از شناخ شده

زنديقان رفته و بر آيات قرآنى و اخبارى كه در باره جن و ايمانشان بخيدا و رسيول رسييده طهين زده و هيم      

شينيديم   همانيا »چنين داستان جنيانى كه خدا در قرآن در سوره جن بيان فرموده و گفتارشان كيه )گفتنيد(:   

( تا آخر داستان ايشان كه خداوند 2 -1)سوره جن آيه ...« گفب را كه رهبرى ميكرد بسوى راستى قرآنى ش

( و چون در جاى خود سخنان اين زنديقان باطل گشيته زييرا عقيل و    1اند، ) در اين سوره نقل كرده نپييرفته

از قيرآن و شيگفتيهاى   خرد وجود جن و تكليف كردن بايشان را جايز ميداند )و محال عقلى نيسب( و با اعمي 

روشن آن وجود جن ثابب گردد، از اين رو طهنهاى مهتزله نيز كه در اين حديث ميزننيد باطيل خواهيد شيد،     

زيرا مضمون اين داستان در نزد عقول و خردها محال نيسب )تا بگوئيد قدرت خدا و مهمزه بير محيال تهليق    

ر روايب دو دسيته متبياين از ييك ديگير آميده      نميگيرد( و همين كه از دو طريق مختلف )شيهه و سنى( و د

اسب خود دليل درستى اين حديث اسب، و انكار آن كس از مهتزله كه از راه انصاف بدور افتاده، و هم چنين 

اند و آنان را( ممبره )گويند( زيانى بآنچه ما گفتيم كه )پس از  ديگران از )اشاعره و آنان كه قائل بمبر گشته
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حديث شريف را بحد تواتر( بايد رفتار بمضمون اين حديث شود نرساند، چنانچه انكيار   نقل شيهه و سنى اين

دينان و گروههاى مختلف از كفار و يهود و نصارى و مموس و صيابئين آن مهميزات رسيول خيدا      كردن بى

دسب  )ص( را كه بدرستى آن اخبار رسيده مانند دو نيم شدن ماه، ناله ستون مسمد، تسبيح گفتن سنگريزه در

آن حضرت، شكايب بردن شتر باو، سخن گفتن كتف پخته گوسفند، آمدن درخب بنيزدش، و بييرون آميدن    

آب از ميان انگشتانش در ميان ظرف وضوء، و خوراك دادن گروه بسيارى را از طهامى اندك، )انكار اينان( 

انها نرسياند، بلكيه شيبهه    زيانى بدرستى اين حديثها و راستگوئى راويان آن، و ثابيب شيدن برهيان اعمياز بيد     

منكرين مهمزات رسول خدا )ص( اگر چه پيش ما سسيب اسيب، وليى شيبهه آنيان قيويتر از شيبهه منكيرين         

مهمزات امير المؤمنين عليه السّالم اسب، و چون برهانهاى بر اين مطلب در پيش اهيل اعتبيار پوشييده نيسيب     

 نيازى بشرح و بسط آن براهين در اينما نيسب.

اه كه ثابب شد كه امير المؤمنين علييه السّيالم از مييان مردميان بياين خيوارق عيادات مخصيوص         ( و آنگ1) 

گرديده و چنانچه بيان داشتيم در علم و دانش از همگان جدا گشته، روشن شود گفتار آنان كه حكم بير پييش   

ند، بدليل آنچه در بودن آن حضرت در مقام امامب بر ديگران كنند و او را سزاوار سبقب در مقام رياسب دان

و »قرآن حكيم در قصه حضرت داود عليه السّالم و جناب طالوت آمده اسب كه خداى عيز و جيل فرماييد:    

گفب بديشان پيمبرشان )داود( همانا خدا برانگيخب براى شما طالوت را پادشاهى، كه گفتند چگونه ويرا بير  

ادشاهى، و بياو گشيايش در ميال داده نشيده )داود(     ما فرمانروائى باشد در صورتى كه ما سزاوارتريم از او بپ

بايشان گفب همانا خداوند برگزيدش بر شما و بيفزودش عظمتى در دانش و پيكر، و خدا پادشاهيش را دهيد  

 (.247)سوره بقره آيه « بهر كه خواهد، و خدا اسب گشايشمند دانا

همان قرار داد كه آن را براى ولى خيود  پس خداى تهالى دليل پيش بودن طالوت را بر آن گروه از مردمان، 

و برادر پيغمبرش )على عليه السّالم( در پيش بودنش بر همه امب دليل قيرار داد، از اينكيه او را بير ديگيران     

 -برگزيد، و در دانش و پيكر عظمب و فزونى داد، و آن را در باره طالوت تيكييد فرميود بمهميزه آشيكارى    

كه اين مهمزه براى امتياز او بر ديگران بفزونى در دانش  -عليه السّالم انمام دادچنانچه در باره امير المؤمنين 

و گفب بديشان پيمبرشان همانا نشانى پادشياهى او آنسيب   »و پيكر اضافه شد، و خداى سبحان فرموده اسب: 

نييد كييه بيايييد نييزد شييما تييابوت كييه در آن اسييب آرامشييى از پروردگييار شييما و بازمانييده از آنچييه بازگيارد 
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« خاندان؟؟؟؟؟؟؟ كه حمل كنند آن را فرشتگان همانا در اين اسيب نشيانى بيراى شيما اگير هسيتيد مؤمنيان       

 )آيه؟؟؟؟ سوره( و خرق عادت )و اعماز( امير المؤمنين عليه السّالم بدان چه شماره كرديم از اخبار غيبى و

كرد، و اين مطلبى اسب آشيكار  چيزهاى ديگر، مانند خرق عادت )و اعماز( طالوت اسب كه تابوت را حمل 

ام كه نادانان از ناصبيان و دشمنان اظهار شيگفب ميكننيد از    ( و من هميشه ديده1و توفيق بدسب خدا اسب. )

داستان برخورد امير المؤمنين عليه السّالم با جنيان و كفايب نمودن شر آنان از پيغمبير )ص( و بياين حيديث    

ميدانند، و همين نظر را نسيبب بمهميزات ديگير اميير الميؤمنين علييه        اساس ميخندند، و آن را از خرافات بى

 اند: السّالم نيز داشته و گفته

هياى دروغ ايشيان اسيب كيه بيراى پيول بدسيب آوردن و ييا از روى تهصيب           هاى شيهه و بافته اينها از ساخته

م در بياره جنييان و اسيالم    اند، و اين بدون كم و زياد همان سخنى اسب كه همه بيدينان و دشمنان اسال ساخته

اند، و همانا سيخن   اش گيشب( گفته )كه ترجمه...« إِنَّا سَمِهْنا »آوردنشان در داستان سوره جن و آيه شريفه: 

را اينان در خبرى كه ابن مسهود آن را در داستان آن شب و ديدن او جنيان را بصورت و قيافه هنيديان نقيل   

انيد، و اظهيار شيگفب از هميه آنهيا       سول خدا )ص( نظييرش را گفتيه  كرده ميگويند و همچنين در مهمزات ر

شود خنده سير ميدهنيد، و ببياد ريشيخند و      شنوند و در درستى آن با ايشان بحث مى ميكنند و هنگامى كه مى

مسخره ميگيرند، و در ياوه گوئى از حد ميگيرانند و با اسالم و پيروانش بد گوئى نميوده مهتقيدين و يياران    

مانى ساده لوح و كودن خوانند، و نسبب ناتوانى و نادانى بايشان دهند و گويند اينان سخنان بيهوده آن را مرد

و باطل ميسازند، اين دسته از مردم بايد بنگرند كه بخاطر دشمنى با امير المؤمنين عليه السّالم چه جنايياتى بير   

دينيان و   انگيز آن حضيرت بيراه بيى    شگفبهاى  اسالم وارد كردند، و براى نپييرفتن فضائل و مناقب و نشانه

اند، همان سخنان كفر آميزى كه آنها را از راه احتماآ بطريق فساد  كافران رفته و بر سخنان ايشان تكيه كرده

 گاه ما خدا اسب. در آورده و تكيه

  ( بازگشتن خورشید براى آن حضرت76فصل )

المؤمنين عليه السّالم ظاهر ساخب چيزى اسب كه  ( و از مهمزات آشكارى كه خداوند بدسب تواناى امير1) 

روايات بيشمارى در باره آن رسيده و دانشمندان تاريخ نويس و ناقلين آثار گيشتگان آن را رواييب كيرده و   

اند، و آن داستان برگشتن خورشيد در دو بار بيراى آن حضيرت علييه السّيالم      شهراء در باره آن اشهار سروده

 ان زنده بودن رسول خدا )ص( و ديگر پس از وفات آن بزرگوار بود.اسب كه يك بار در زم
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و اما حديث جريان برگشتن آن در زمان زندگى رسول خدا )ص( آن حديثى اسب كه اسماء بنب عميس و ام 

سلمة همسر رسول خدا )ص(، و جابر بن عبد اللَّه انصارى، و ابو سهيد خدرى، و گروهى از اصحاب )رسيول  

اند( كه پيغمبر )ص( روزى در خانه خود بود و على علييه السّيالم نييز در خيدمب او      كرده خدا )ص( روايب

بود، در اين هنگام جبرئيل از جانب خداى سبحان بنزد او آمده بيا او برازگيوئى پرداخيب، و چيون )هنگيام      

وحيى(  رسيدن( وحى آن حضرت را سنگينى عارض ميشد و بناچار بمائى تكيه ميكرد، در اينميا هيم چيون )   

رسيد زانوى امير المؤمنين را بالش كرد )و سر خويش را بر آن نهاد( و سر بير نداشيب تيا خورشييد غيروب      

كرد، و امير المؤمنين عليه السّالم )چون نميتوانسب سر رسول خدا )ص( را بر زمين نهد( نماز عصر را بهمان 

، و چون رسول خدا بحال عادى برگشيب  حال نشسته خواند و بناچار ركوع و سمده آن را باشاره برگزار كرد

امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: آيا نماز عصر از تو فوت شد؟ عرضكرد: اى رسول خدا بخياطر شيما و آن   

توانستم )سير شيما را بير زميين نهياده و( ايسيتاده نمياز         كه براى شنيدن وحى بشما دسب داده بود نمى  حالتى

خوان تا خورشيد را برايب باز گرداند و تو نمازت را چنانچه از تو فوت شده ( باو فرمود: خدا را ب1بخوانم! )

ايستاده بخوانى زيرا )اگر در اين باره خدا را بخوانى( خداوند دعاييب را مسيتماب كنيد چيون تيو در حيال       

 اى، پس امير المؤمنين عليه السّالم برگشيتن خورشييد را از خداونيد درخواسيب     اطاعب خدا و رسول او بوده

كرد و خورشيد بازگشب و در آنمائى از آسمان قرار گرفب كه وقب نماز عصر بود، پس امير المؤمنين عليه 

السّالم نماز عصر را دو وقب خواند سپس خورشيد غروب كرد، اسماء گوييد: بخيدا سيوگند هنگيام غيروب      

 كردن صدائى از آن شنيديم مانند صداى اره )هنگام كشيدن( در ميان چوب.

رگشتن خورشيد براى او پس از وفات پيغمبر )ص( چنان بود كه چون در شهر بابل )كه نزديك كوفه و اما ب

اسب( آن حضيرت علييه السّيالم خواسيب از شيط فيرات بگييرد بسييارى از همراهيان او سيرگرم گيرانيدن            

مه يياران و  چهارپايان و اثاثيه خود از آب گشتند، و خود آن جناب با گروهى نماز عصر را خواند، و هنوز ه

همراهانش از آب نگيشته بودند كه خورشيد غروب كرد و بسيارى نمازشان قضا شد و فضيلب نماز جماعيب  

با آن حضرت نيز عموما از دستشان رفب، پس با آن حضرت در اين باره سخن گفتند، چيون سيخن ايشيان را    

هانش نماز عصر را بمماعب با آن شنيد از خداى تهالى درخواسب نمود كه خورشيد را برگرداند تا همه همرا

حضرت در وقب بخوانند، و خداى تهالى دعاى او را مستماب فرمود و خورشيد در افق بازگشب تا همان جا 

كه وقب نماز عصر بود، و چون سالم نماز را دادند غروب كرد، و هنگام غروب كردنش صيداى شيديدى از   
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را « اسيتغفر اللَّيه  »و « ال اليه اال اللَّيه  »و « حان اللَّيه سب»آن برخاسب كه موجب هول و ترس مردم شد و ذكر 

گفته خداى را سپاسگزارى « الحمد للَّه»بسيار بر زبان جارى كردند و براى اين نهمتى كه بر ايشان آشكار شد 

( و در همين باره سييد حمييرى رحميه اللَّيه     1كردند و اين خبر درميان شهرها پيچيد، و زبانزد مردم گشب، )

 د:ميگوي

 هنگامى كه نماز از او قضا شد خورشيد كه نزديك بود غروب كند براى او برگشب. -1

 تا اينكه در جاى وقب نماز عصر آمد و نورش ميدرخشيد، و پس از نماز مانند ستاره كه در افتد، فرو رفب. -2

درسيتى گفتيار   و يك بار ديگر نيز در بابل خورشيد برايش برگشب، و براى هيچ كس از آنان كيه بيراى    -3

 خود دليل و برهان آوردند )يهنى آنان كه مهمزه دارند( خورشيد برنگشب.

 جز براى يوش  و پس از او براى على، و اين برگشتن خورشيد از امر شگفب انگيزى پرده بردارد. -4

  ( سخن گفتن با ماهیان شط فرات77فصل )

آثيار آن را رواييب كيرده و در مييان ميردم       اى اسب كه نياقلين  ( و از جمله مهمزات آن حضرت مهمزه2) 

كوفه مشهور گشته چون اين خبر در تمام آن پراكنده شد و بشهرهاى ديگر نيز رسيد، از ايين رو دانشيمندان   

اند و آن داستان سخن گفتن ماهيان شط فرات در كوفه با آن حضرت عليه السّالم بيود.   آن را يادداشب كرده

ند اين بود كه آب فرات طغيان كرد و باندازه زياد شد كه مردم كوفه از غرق ا و جريان چنانچه روايب كرده

شدن ترسيدند و بيمير المؤمنين عليه السّالم پناهنده شدند، پس آن حضرت بر أستر رسيول خيدا )ص( سيوار    

و  آميد شد و از خانه بيرون آمد مردم نيز بدنبال او آمده تا بكنار شط فرات رسيدند، در آنميا از اسيتر بزيير    

( سپس دعاهائى خواند كيه بيشيتر   1وضوئى نيكو ساخب و نمازى بتنهائى خواند و مردم او را مينگريستند، )

مردم شنيدند، سپس بسوى فرات پيش رفب و عصائى در دسب داشب، تا اينكه آمد و با آن عصا بر روى آب 

اهيان در ته آب نمودار شيدند،  زده فرمود: باذن خدا و خواسب او كم شو، پس آب فرو نشسب بدانسان كه م

بر آن حضيرت سيالم كردنيد و اقسيامى از آنهيا      « السّالم عليك يا امير المؤمنين»پس بسيارى از آنها با جمله 

سالم نكردند و آنها )چند نوع بودند باين نامها(: جرى، مارماهى، زمار، پس مردم از ايين جرييان در شيگفب    

گفتند، و سخن نگفتن آن دسته ديگر پرسييدند؟ حضيرت فرميود:    شدند و از سبب سخن گفتن آنها كه سخن 

خداوند آن دسته از ماهيان كه پاك و حالل بودند براى من بزبان آورد و آن دسته را كه حرام گوشب و پليد 

 و دور از رحمب و بركب كرده بود بسخن نياورد.
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ن گرگ با پيغمبير )ص( )كيه   و اين خبرى اسب مشهور كه شهرتش در نقل و روايب مانند شهرت سخن گفت

در باب مهمزات رسول خدا )ص( رسيده اسب( و مانند تسبيح گفتن سنگريزه در دسيب آن حضيرت و ناليه    

ستون مسمد براى او، و طهام دادن گروه بسيار از توشه اندك ميباشد، و كسى كه بخواهيد در آن طهين زنيد    

 اند. ت پيغمبر )ص( دستاويز خود كردهشبهه در آن نيابد جز بدان چه طهن زنندگان در باب مهمزا

  داستان اژدها و تكلم با آن حضرت( 78فصل ) 

داستان   آور او را در آن باره مانند همين ( و نيز راويان اخبار و حافظان آثار داستان اادها و مهمزه شگفب2) 

ين اسيب كيه روزى   انيد چني   ( و آنچه روايب كرده1اند: ) سخن گفتن ماهيان و كم شدن آب فرات نقل كرده

امير المؤمنين عليه السّالم باالى منبر در كوفه خطبه ميخواند كه ناگاه اادهائى از يك سوى منبر نمودار شيد  

و شروع كرد بباال رفتن بمنبر تا اينكه بنزديكى امير المؤمنين عليه السّالم رسيد، مردم ترسيدند و خواستند او 

اشاره كرد كه دسب از آن بدارند و متهرضش نشوند چون بآن پله را از آن جناب دف  كنند، حضرت بديشان 

آخرين كه امير المؤمنين عليه السّالم بر آن ايستاده بود رسيد، آن جناب بطرف اادها خم شد، و اادها گردن 

خود را دراز كرد تا اينكه گوش حضرت را در دهان گرفب، مردم خاموش شده و از اين جريان بحيرت فرو 

آن اادها صدائى كرد كه بيشتر مردم شنيدند سپس سر برداشب و امير المؤمنين عليه السّالم لبيان   رفتند، پس

مبارك را بهم ميزد و اادها گوش ميداد، آنگاه بشتاب بزير آمده و گويا زمين او را بخود فيرو بيرد، و اميير    

ه فارغ شد و از منبر بزير آمد مردم المؤمنين عليه السّالم بسخن خود بازگشته خطبه را بپايان برد، چون از خطب

در گردش انممن كرده از سر گيشب اادها و اين جريان حيرت انگيز پرسش كردند؟ فرمود: اين گونه نبود 

كه شما پنداشتيد، بلكه اين اادها حكمرانى از حكمرانان جنيان بود كه قضاوت و حكمرانى در كيارى بير او   

د و جوياى حكم آن قضيه شد و من باو فهماندم )كه چه بايد بكند( مشتبه و مشكل شده بود، پس بنزد من آم

 پس دعاى خير در باره من كرده و بازگشب.

  ( رفع استبعاد از داستان سابق79فصل )

( و چه بسا گروهى از نادانان دور پندارند و استبهاد كنند كه جن در صيورت حييوانى درآييد كيه سيخن      1) 

ند( اين جريان در نزد عرب پيش از بهثب پيغمبر )ص( و پس از آن مهروف گفتن نتواند، در صورتى كه )مان

اسب، و اخبار مسلمانان در اين باره )بسيار اسب كه( يك ديگير را در نقيل آن كميك كننيد، و ايين دورتير       

 نيسب از آن داستانى كه همه مسلمانان بر آن اتفاق دارند كه شيطان براى )مشورت با( آنان كه در دار الندوه
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گرد آمدند )و براى گرفتن تصميم قطهى و يكسره كردن كار رسول خيدا )ص( بشيور پرداختنيد( بصيورت     

پيرمرد نمدى آمد و در انممن ايشان كه براى نقشه كشيدن در باره رسول خدا )ص( تشكيل شده بود شركب 

گفتار خداى  كرد، و هم چنين پديدارشدنش در جن  بدر براى مشركان بصورت سراقة بن جهشم مدلمى، و

شونده شما را اميروز از ميردم و مين پشيتيبان      نيسب چيره»تهالى )كه از زبان شيطان حكايب كند كه گفب(: 

و چون دو سپاه ييك ديگير را دييدار كردنيد )شييطان(      »خداى عز و جل )بدنبال آن( فرمايد:  -«شما هستم

شما زيرا كه من ميبيينم آنچيه را شيما     هاى خود )و پس پس برفب( و گفب همانا من بيزارم از برگشب بپاشنه

( و هير كيس   48)سيوره انفيال آييه    « ترسم و خداوند سيخب شيكنمه اسيب    بينيد، و همانا من از خدا مى نمى

دينان و كافران مخالف اسيالم اسيب، و    بخواهد در اين آياتى كه ذكر شد طهن زند گفتارش همانند گفتار بى

اند، و همه اينها بازگشتش بسيخنان   هاى پيغمبر )ص( زده ت و نشانهطهن اينان همانند طهنى اسب كه در مهمزا

هياى فرسيتادگان خيدا علييهم السيالم       پايه و اساس برهمنان و زنديقان اسب كيه در بياره مهميزات و نشيانه     بى

 اند، و درستى آن مهمزات و ثبوت داستان نبوت بر ايشان حمب اسب. گفته

  دروغ گفت دن آن حضرت مردى را كه( قسم دا80فصل )

( و از جمله مهمزات آن حضرت عليه السالم روايتى اسب كه عبد القياهر بين عبيد المليك )بسيندش( از      1) 

جمي  بن عمير روايب كرده كه على عليه السالم مردى را كه نامش عيزار بود بمرم جاسوسى براى مهاوييه و  

ر اين كار شد، امير المؤمنين عليه السالم رساندن اخبار آن حضرت را بمهاويه باز خواسب فرمود، آن مرد منك

اى؟ گفب: آرى و مبادرت جسب و سوگند ياد  باو فرمود: آيا بخدا سوگند ميخورى كه تو اين كار را نكرده

كرد، أمير المؤمنين عليه السالم باو فرمود: اگر تو دروغگو هسيتى خداونيد چشيمب را كيور كنيد، پيس آن       

 آيد دسب او را ميگرفتند و خداوند بينائى او را گرفب. ه بيرون مىهفته بسر نرفب كه كور شد و هر گا

  ن حضرت مردم را در باره غدیر خم( قسم دادن آ81فصل ) 

 ( و از آن جمله اسب آنچه اسماعيل بن عمير )بسندش( از طلحة بن عميره روايب كرده كه گفب:2) 

هير كيه مين ميوالى او هسيتم عليى       »رميود:  على عليه السالم مردم را در باره گفتار رسيول خيدا )ص( كيه ف   

سوگند داد )كه هر كيه آن را شينيده گيواهى دهيد( پيس دوازده نفير از انصيار        « فرمانروا و موالى او اسب

گواهى دادند، و انس بن مالك كه در ميان مردم بود گواهى نداد، أمير المؤمنين عليه السالم فرمود: اى انس! 

كرد تو را و مان  از اين شد كه گواهى دهى با اينكيه تيو هيم شينيدى      گفب: بله، فرمود: چه چيز جلوگيرى
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ام! أمير المؤمنين عليه السالم  ام و فراموش كرده آنچه اينان شنيدند؟ گفب: اى امير مؤمنان سالمند و پير شده

ن سرش( دچار ك )در -يا فرمود: بيك پيسى -گفب: بار خدايا اگر اين مرد دروغ ميگويد او را بيك سفيدى

كه عمامه )و آنچه بر سر بندد( آن را نپوشاند، طلحة )راوى حديث( گويد: خدا را گواه ميگيرم كه سيفيدى  

 را )پس از زمانى( در ميان دو چشمش ديدم.

  ى از فضائل آن حضرت علیه السالما ( ذكر شمه82فصل ) 

ب كند كه گفب: على عليه السّالم و از آن جمله اسب آنچه ابو اسرائيل )بسند خود( از زيد بن ارقم رواي (1)

مردم را در مسمد سوگند داد و فرمود: سوگند ميدهم بخدا آن مردى را كه از پيغمبر )ص( شنيده كيه  

هر كه من موال و فرمانرواى اويم على موالى او اسب، خدايا دوسب بدار آن كس كه او را »  ميفرمود:

)كه برخيزد و گواهى دهد( پس دوازده نفير  « ددوسب دارد، و دشمن دار آن كس كه او را دشمن دار

از اهل بدر )آنان كه در جن  بدر بودند( برخاستند شش تن از سمب راسب، و شش تن از سمب چپ و 

بدان گواهى دادند، زيد بن ارقم گويد: من نيز از كسانى بودم كه اين سيخن را از پيغمبير )ص( شينيده    

ت كردم پس خداى تهالى )بمرم اين كار( بينائى را از مين  بودم ولى آن روز گواهى نداده كتمان شهاد

گرفب، و براى شهادتى كه نداده بود افسوس ميخورد و اظهار پشيمانى مينمود، و از خدا آمرزشخواهى 

 ميكرد.

  اى از فضائل آن حضرت ( ذكر شمه83فصل ) 

وجيهى )بسيند خيود( از عبيد     ( و از آن جمله اسب روايتى كه على بن مسهر )بسندش( از عباية، و موسى2) 

ميا   اند كه همگيى گفتنيد:   اللَّه بن حارث و عثمان بن سهيد، و عبد اللَّه بن بكير از حكيم بن جبير روايب كرده

على عليه السّالم را در باالى منبر ديديم كه ميفرمود: منم بنده خدا، و برادر رسول خدا، و از پيغمبير رحميب   

ام، منم سيد اوصياء، و آخرين وصى پيمبران، كسيى   ل بهشب را بهمسرى گرفتهام، و بانوى زنان اه ارث برده

آنچه را گفتم ادعا نكند جز اينكه خداوند او را بدرد بدى دچار سازد، پس مردى از قبيله عبس كه در كه در 

 ميان مردم نشسته بود گفب: كيسب كه نتواند بگويد اين را: منم بنده خدا، و برادر رسول خدا ...؟

پس از جاى برنخاسته بود كه ديوانه شد، )و حالب صرع باو دسب داد( پس پايش را كشيده از مسمد بييرون  

بردند )راويان حديث( گويند: ما از فاميل او پرسيديم و گفتيم: آيا اين مرد پيش از اين، عارضه )و بيميارى(  

 ار اين بيمارى شد(.داشب؟ گفتند: خدا را گواه ميگيريم كه )دردى( نداشب )و هم اكنون دچ
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مؤلف گويد: روايات و اخبار مانند آنچه ذكر كرديم )از مهمزات امير المؤمنين عليه السّالم( بسيار اسب كيه  

بيان كردن تمامى آنها كتاب را )طوالنى، و سخن را( بدرازا كشد، و آنچه ما در اينما آوردييم ميا را از ذكير    

 اسب توفيق نموده و از او براى رفتن براه راسب راهنمائى جوئيم.نياز كند، و از خدا در خو روايات ديگر بى

    چهارم( در بیان فرزندان آن حضرتباب )

 ( در بيان فرزندان امير المؤمنين عليه السّالم و شماره آنان و نامهاى ايشان و ذكر شمه از حاالتشان.1) 

 هفب تن پسر و دختر بودند )باين نامها(: پس )ميگوئيم(: كه فرزندان امير المؤمنين عليه السّالم بيسب و

اش ام كلثوم بود، و مادر اين چهيار   حسن عليه السّالم، حسين عليه السّالم، زينب كبرى، زينب صغرى كه كنيه

 تن فاطمه بتول و بانوى جهانيان، دختر سيد المرسلين و آخرين پيغمبران حضرت محمد )ص( بود.

 مادرش خوله دختر جهفر بن قيس حنيفه اسب. اش ابو القاسم بود، و محمد كه كنيه

 عمر، و رقيه كه با هم بدنيا آمدند و مادرشان ام حبيب دختر ربيهة اسب.

عباس، و جهفر، و عثمان، و عبد اللَّه، كه هر چهار تن در ركاب برادرشان حسين عليه السّالم در كيربال شيهيد   

 رم اسب.شدند، و مادرشان ام البنين دختر حزام بن خالد بن دا

 يحيى، كه مادرش اسماء دختر عميس خثهمية رضى اللَّه عنها اسب.

 ام الحسن، و رملة، و مادر اين دو ام سهيد دختر عروة بن مسهود ثقفى اسب.

اش ام جهفر بود، و امامة، و ام  نفيسة: و زينب صغرى، و رقيه صغرى، و ام هانى، و ام كرام، و جمانة كه كنيه

و در  ديمة، و فاطمة رحمة اللَّه عليهن كه از زنان ديگر آن حضرت علييه السّيالم بودنيد،   سلمة، و ميمونة، و خ

ميان شيهه كسانى هستند كه گويند: فاطمه صلوات اللَّه عليها پس از رسول خدا )ص( پسرى سيقط كيرد كيه    

د و بنا بگفته ايشان رسول خدا آنگاه كه دخترش )فاطمه عليها السّالم( بدان پسر حامله بود او را محسن نام نها

 فرزندان امير المؤمنين عليه السّالم بيسب و هشب تن ميباشند و اللَّه اعلم و احكم.

باب ذكر امام پس از اميير الميؤمنين   »پايان جزء اول از كتاب ارشاد، و دنبال آن جزء دوم اسب كه آغازش 

 «.عليه السّالم ... ميباشد

اشم رسولى محالتى در قريه امامزاده قاسيم شيميران بتياريخ بيسيب و     ترجمه اين جزء بخامه بنده ناچيز سيد ه

        پايان يافب و الحمد للَّه. 1387ششم صفر الخير 

  سيد هاشم رسولى محالتى                                                                                                         
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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 كتاب: 
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 كتاب: 
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 كتاب: 

 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

 


