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  پيش گفتار مترجم

اسالم، کسى از امّت اسالمى به شهرت على عليه السالم نبوده و براى هيچ  بدون ترديد در سراسر تاريخ

کس در طول تاريخ به قدر ايشان و فرزندان معصومش کتاب و رساله توسط دانشمندان خودى و 

شناسان غير مسلمان نيز درباره ايشان کم  هاى محقّقان و شرق بيگانه نوشته نشده است؛ هر چند نوشته

از ديدگاه خاصى و با بينش مخصوص به خود مطلبى را نگاشته است، با وجود  نيست ولى هر کسى

اين به اعتقاد اهل فن و پژوهش هرگز حق مطلب درباره اين بزرگان ادا نشده و آنچه را که جز از 

اند بيش از  هاى ديگران و با معيارهاى عادى نوشته ها و سليقه طريق خود اهل بيت، و بر اساس گفته

 اى از زالل احاديث اهل بيت )ع( بهره نبرده باشد. ز دريا نيست، بويژه اگر نويسندهاى ا قطره

اين همه در صورتى است که نويسنده با حسن نيّت و به دور از هر نوع تعصبى قلم به دست گرفته و تا 

حرير کرده به طور منظم، سلسله مطالبى را به رشته ت آنجا که اطّالعات تاريخى و معلوماتش ايجاب مى

هاى ذهنى و القائات  ساخته اى از تعصّبات و پيش شود شائبه درآورده است ولى گاهى مشاهده مى

 جانبى رشته سخن را از دستش ربوده و به بيراهه رفته است.

طرفى نويسنده و تسلط بر نفس وى از اهميت زيادى  ها، بى براستى که در نوشتن تراجم و تذکره

چون غرض آمد هنر پوشيده شد صد »  گاهى« ء يعمى و يصمّ الشّی حبّ»برخوردار است. چه آن که 

اى فرهيخته و دانشمندى  از نويسنده« تذکرة الخواص»کتاب حاضر «! حجاب از دل به سوى ديده شد

نامدار از علماى اهل سنّت به نام سبط بن جوزى است، چون آقاى سيد محمّد صادق بحر العلوم شرح 

اند )که اين جانب به فارسى برگرداندم( از اين رو نيازى به معرفى  آورده حال وى را در مقدمه کتاب
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بيشتر نيست اما در مورد محتواى کتاب چنان که از نام آن پيداست شرح حال خواص اوليا و ويژگان 

از اهل بيت؛ حضرت صديقه طاهره سالم اللّه عليها و ائمه معصومين عليهم السالم است، از آن جهت 

از علماى بزرگ عامه است و فضايل ائمه شيعه و اهل بيت )ع( را به اين زيبايى نوشته  که نويسنده

 اند: جاى بسى شکر و سپاس است که گفته

  خوشتر آن باشد که سرّ دلبران
 

  گفته آيد در حديث ديگران

 هايى به شرح زير قابل ذکر است: با وجود اين، نکته

خورد  هايى از عصبيّت به چشم مى اى از تعصب و رگه نظرها شائبه در مواردى از نقل قولها و اظهار -1

احمد بن حنبل و مآخذ ديگر، « الفضائل»به طور مثال در چند مورد پس از نقل روايتى از کتاب 

به دليل اين که در سلسله راويان اين حديث، فالن شخص چون مذهب »عبارتى به اين مضمون دارد: 

اند، از اين رو ما از طريق ديگرى که تمام  رافضى است، مردود شمردهرافضى دارد و يا منتسب به 

مطالب تاريخى و سخنانى که از راويان معلوم الحال  -2«!! کنيم راويان، ثقه و از عامه هستند نقل مى

نگرند، نقل شده است که با  مانند سيف و ديگر کسانى که بزرگان به روايات آنان به ديده ترديد مى

رسد که در منابع معتبر شيعى و سنى نقل نشده و يا منحصرا  ق، انسان به اين نتيجه مىمختصر تحقي

اند؛ به عنوان نمونه، بردن سر مقدس امام  مورّخانى از قبيل طبرى از قرن چهارم به بعد نقل کرده

عه حسين )ع( به مدينه نزد والى آنجا و جسارت و اهانت وى به آن سر مقدس، در هيچ يك از منابع شي

 و منابع معتبر دست اول عامه نيامده است.

اى از آنها حتّى در  نويسنده، اشعارى منسوب به امير المؤمنين )ع( را نقل کرده است که پاره -3

وجود ندارد و  -تتبّعى که انجام شد با -ديوان منسوب به امير المؤمنين عليه السالم )با شرح ميبدى(

لفاظ نيز گواه صادقى است بر اين که انتساب بعضى از آنها به ظاهر اشعار و ضعف تأليف و تعقيد ا

 امير کالم )که خود فرمود: نحن أمراء الکالم( نارواست.

ها و  ها و کلمات قصارى از معصومين عليهم السالم با تفاوتهايى نقل شده است، بويژه خطبه خطبه -4

هج البالغه )دکتر صبحى صالح( آمده است سخنان منقول از امير المؤمنين عليه السالم را با آنچه در ن

 مطابقه نموده و در پاورقيها يادآورى کردم.
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گذشته از غلطهاى چاپى، در چند مورد عبارات متن به قدرى مشوّش و درهم بوده که ارتباط  -5

مطالب به کلى قطع شده است و در بعضى از صفحات بويژه صفحات پايانى کتاب، افتادگى کلمه و يا 

شود، متأسفانه چون نسخه ديگرى نيز در دسترس نبود ناگزير در يکى  به وضوح مشاهده مىکلماتى 

 دو مورد نقل به مضمون کرديم.

به هر حال امتيازات کتاب و نقل مطالب مفيد و مقبول فريقين به دور از اطناب و تطويل به قدرى 

انّ الحسنات »دهد  اع قرار مىگيريها را تحت الشّع فراوان است که اين مقدار از اشکاالت و خرده

 «.يذهبن السّيئات

رود خطاها و لغزشها را به مترجم  در خاتمه ضمن پوزش از دانشمندان و محققان فرهيخته انتظار مى

تذکر دهند، که موجب امتنان خواهد بود به اميد اين که با توفيق الهى در اين رهگذر خدمتى به 

ادت انجام پذيرد، باشد که در پيشگاه خداوند مقبول و تشنگان زالل حقيقت و جويندگان راه سع

اى براى روز درماندگى و موجب عنايت اهل البيت عليهم السالم گردد! بمنّه و کرمه. اللّهم أغفر  وسيله

 لنا و إلخواننا الّذين سبقونا باإليمان.

 1377/ 8/ 8مطابق  1419رجب  -محمد رضا عطائى مشهد
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  ، به قلم: سيد محمد صادق بحر العلومشرح حال مؤلّف

نوه دخترى حافظ ابو الفرج عبد  -بن عبد اللّه بغدادى  1شمس الدّين ابو المظفر يوسف بن فرغلى

 ه. در بغداد به دنيا آمد. 581. در سال «2»   2حنفى -الرّحمن بن جوزى

( شرح حال 230ل حنفيه، )ص ( محمد عبد الحىّ اللکنویّ هندى در کتاب الفوائد البهيّة در شرح حا2)

ابن  -وى علم فقه را آموخت و برازنده شد، از جدّ مادريش»گويد:  او را به تفصيل نوشته است؛ او مى

مطالب علمى را شنيد و جدّش در دوران کودکى، او را به مذهب حنبلى، تربيت کرد ولى  -جوزى

صيرى، فقه را آموخت و حنفى بعدها او به موصل و دمشق رفت و در نزد جمال الدّين محمود ح

تاز و  گرديد. وى دانشمندى فقيه، خطيبى خوش مجلس و شيرين سخن، و در بحث و گفتگو، يکّه

بسيار زيرك و هوشيار بود. آثار چندى دارد، از جمله: شرح جامع کبير، ايثار اإلنصاف، تفسير قرآن، 

وى در شب   3 و الجامع و مرآة الزّمان منتهى السّئول فى سيرة الرسول، اللّوامع فى أحاديث المختصر

ه. درگذشت، و پسرش عبد العزيز در نزد او علم فقه آموخت و بعد از  654بيست و يکم ذيحجه سال 

سپس لکنوى « ه. از دنيا رفت. 666او نيز به کار درسى ادامه داد تا اين که در ماه شوال سال 

ه.( نقل  570ن يحيى بن هبيره )متوفاى سال ابن خلّکان در شرح حال وزير عون الدّي»گويد:  مى

کند: فرغلى، زرخريد عون الدين بن هبيره بود و با دختر شيخ جمال الدين ابن جوزى ازدواج کرد  مى

                                                 
ف و زاء و بعد از آن الف سپپس  با قا« قزاغلى»فرغلى به ضمّ فاء و راء، سپس غين معجمه و بعد از آن الم و ياء، بعضى از نويسندگان اين کلمه را . 1

 اند. غين معجمه و در آخر الم و ياء نوشته
ه. به دنيا آمد، وى در تفسير، حديث،  508ابو الفرج عبد الرّحمن بن على بن محمد بکرى حنبلى معروف به ابن جوزى، فاضل محقّق که در سال . 2

اند که وى سرقلمهايى را که با آنها حديث نوشته  تأليفاتى دارد. بعضى گفته صناعت، وعظ و در همه علوم دست توانايى داشت و در علوم مختلف،

شود، گرم کنند سرقلمها نه  آورى کرد و مقدار زيادى شد؛ وصيّت کرد که با آنها آبى را که پس از مردنش براى غسل دادن او استفاده مى بود، جمع

اند که بين اهل  اند، از جمله نقل کرده وشمندان بود. از او داستانهاى عجيبى نقل کردهتنها براى اين کار کفايت کرد بلکه زياد آمد! وى سرآمد ه

دند و سنّت و شيعه در مورد اين که أبو بکر برتر است يا امير المؤمنين على )ع( نزاعى در گرفت و همگى به پاسخى که ابو الفرج بدهد رضايت دا

نبر بود؛ آن شخص در همان مجلس وعظ پرسيد: ابو بکر افضل است يا امير المؤمنين على؟ گفت: کسى را در پى او فرستادند، در حالى که او بر م

پس از پيامبر )ص( آن کسى باالتر است که دخترش همسر اوست! گفت و پايين آمد تا کسى دوباره نپرسد. وى سيصد نوشته دارد که بعضى را 

ه. درگذشت. جوزى به فتح جيم و سکون واو منسوب به اسکله جوز، از  597و الفرج در سال اند. اب زرکلى در االعالم و بعضى را ديگران نام برده

 هاى مشهور است. اسکله
است، در چاپخانه انجمن دائرة المعارف  ه. 589ه. تا سال  495مرآة الزّمان فى تاريخ األعيان، بخش اول از جلد هشتم آن که راجع به وقايع سال . 3

 654ه. تا سال  590صفحه چاپ شده و بخش دوم از همان جلد که مربوط به وقايع سال  436ه. در  1370هندوستان، به سال  عثمانيه حيدرآباد دکن

ه. در چاپخانه ياد شده، چاپ و منتشر گرديد و جز اين دو بخش، تاکنون چيزى از اين  1371( به سال 795تا صفحه  437هجرى است، )از صفحه 

 کتاب منتشر نشده است.
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نواده دخترى ابن جوزى صاحب تاريخ  -و از او شمس الدين ابو المظفّر يوسف بن فرغلى بن عبد اللّه

اين کتاب را در چهل مجلّد در دمشق ديدم که به خطّ خود به دنيا آمد. من  -معروف مرآة الزّمان

و در مرآة الجنان عالمه واعظ و مورّخ شمس الدين يوسف »گويد:  سپس مى« فراهم کرده است.

ترکى بغدادى آمده است که: سبط شيخ جمال الدّين ابن جوزى از جدّش و گروهى ديگر استفاده 

قامت گزيد و مورد قبول قرار گرفت. تفسيرى در علمى برده، در سال ششصد و اندى در دمشق ا

 «بيست و نه مجلّد و شرح جامع کبير از اوست و يك جلد کتاب در مناقب ابو حنيفه دارد.

شيرازى آمده است: پدرش زرخريد وزير، عون   1 و در کتاب طبقات مجد الدين»گويد:  ( سپس مى2)

 را آزاد و دختر شيخ جمال الدّين را براى او الدّين بن هبيره به جاى فرزند او بود که بعدها او

که پيش از اين، ذکر او  -اى جز پذيرفتن، نداشت. پس از ازدواج، يوسف خواستگارى کرد و او چاره

از وى به دنيا آمد و جدّش او را به تحصيل علم واداشت و به او علم فقه آموخت. وى در وعظ  -رفت

ه دل مشتاقان را به خود جذب کرد و چشمها براى شنيدن و خطابه، سرآمد زمان خود شد به نحوى ک

اش  ريختند. در اين راه بر معاصران و بسيارى از پيشينيان، تقدّم جست. همنشينى سخنش اشك شوق مى

شد. فرهيختگان، پادشاهان، فرمانروايان و وزيران به حضورش  باعث شادى دلها و روشنايى چشمها مى

آمدند  از تائبان خالى نبود و در بسيارى از مجالس او کافران اهل ذمّه مىگاه  رسيدند. مجلس او هيچ مى

بردند تا فردا در مجلس وعظ او شرکت  آوردند. مردم از شب، در مسجد دمشق به سر مى و اسالم مى

گرفتند. وى پيرو مذهب حنبلى بود ولى پس از  کنند و براى گرفتن جا، بر يکديگر پيشى مى

ا ملك معظم، عيسى داشت مجذوب او شد و به مذهب ابو حنيفه گرويد ملك نشستهاى مکرّرى که ب

ابو محمد محى  -( يکى ديگر از نويسندگان شرح حال وى1« )معظم در مذهب، بسيار غلوّ داشت.

« الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفيّة»در کتاب  -الدّين عبد القادر بن ابى الوفاى قرشى حنفى مصرى

وى از جدّ خويش در بغداد، روايت نقل کرده و از ابو الفرج بن کليب و »يد: گو ( مى230ص  2)ج 

                                                 
ابو طاهر مجد الدّين محمد بن يعقوب بن محمد شيرازى فيروزآبادى، صاحب القاموس فى اللّغة در تمام علپوم، بپويژه در حپديث، تفسپير و لغپت       .1

رب ق و غسرآمد بود. به کشور روم رفت و به دربار مراد خان پيوست و در نزد او جايگاه وااليى يافت. امپراتور روم اموالى به او داد؛ سپس به شر

ب سفر کرد. بالغ بر چهل کتاب دارد که بهتر از همه، الالمع العباب است در شصت مجلّد که بعپدها آن را خالصپه کپرد و قپاموس ناميپد. ايپن کتپا       

از  -ه. در کپازرون  729چندين بار به چاپ رسيده است. همچنين تفسير قرآن، شپرح بخپارى و شپرح المشپارق از جملپه آثپار اوسپت. وى در سپال         

ه. در شهر زبيد و در منصب قضاوت از دنيا رفت. وى آخرين فرد از بزرگانى بود که هپر کپدام    816يا  817به دنيا آمد و در سال  -ى ايرانشهرها

 در آغاز قرن هشتم در فنّى، يگانه بودند.
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ابو حفص بن طبرزد استماع روايت کرده و در موصل و دمشق نيز حديث آموخته و هم در آنجا و در 

مصر نقل حديث کرده است و مورد قبول پادشاهان، فرمانروايان، دانشمندان و توده مردم در وعظ و 

شيخ موفق الدّين بن قدامه »گويد:  راجع به او مى« مرآت الزّمان»جهات بوده است. در  خطابه و ديگر

وى را آثارى است از جمله شرح جامع کبير و ايثار « يافت حنبلى در مجلس وعظ او حضور مى

 ه. 654االنصاف. او در شب سه شنبه بيست و يکم ذيحجّه سال 

ح الدّين يوسف بن محمد پسر ملك طاهر غازى بن در جبل قاسيون از دنيا رفت و ملك ناصر صال

 «يوسف بن ايّوب در مسجد جامع جبل قاسيون بر جنازه او نماز گزارد.

وى از جدّش و »گويد:  ( از او ياد کرده، مى333ص  3)ج « ميزان االعتدال»( ذهبى نيز در کتاب 2)

کنيد  نموده است و مالحظه مى گروهى از محدّثان، نقل روايت کرده و کتاب مرآة الزّمان را تأليف

بينم بلکه او کم  کند موثّق نمى کند و من او را در آنچه نقل مى که داستانهاى ناروايى را در آن نقل مى

. از خداوند عافيت را  1 نمايد و تأليفى نيز در اين باره دارد کند وانگهى اظهار تشيّع مى و زياد مى

 افزايد: سپس مى« خواهانيم!

حيى الدّين سوسى گويد: وقتى که خبر درگذشت سبط ابن جوزى به جدّم رسيد، گفت: شيخ م»( 1)

 «.خدا او را نيامرزد که او رافضى بود!

(، چاپ حيدرآباد( سخن ذهبى را نقل 328ص  6)ج « لسان الميزان»( ابن حجر عسقالنى در کتاب 1)

برده و از آن تجليل کرده است و در جايگاه کتاب مرآة الزّمان را قطب موسى باال »افزايد:  کرده، مى

گويد: آن را از نظر مقصد، جامعترين و از نظر  مى -پس از نقل تواريخ -هاى بعدى ذيل نوشته

اش  آبشخور، گواراترين و از حيث بيان، نيکوترين و از نظر روايت، صحيحترين کتاب يافتم، باغ ميوه

 . 2 «نماى زمان است آشکارا و آيينه تمام
                                                 

کند؛ اهل بيتى که  را از او استشمام مى اين روش ديرين ذهبى منحرف از طريق اهل بيت )ع( در انتقاد از کسى است که بوى محبّت اهل بيت )ع(. 1

اشاره « و تأليفى در اين باره دارد»گويد:  شان داشته است. شايد منظور وى از اين که مى خداوند پليدى را از ايشان برطرف کرده و پاك و پاکيزه

 .، اثر ديگرى از مؤلّف کتاب حاضر. م«مرآة الزّمان فى تاريخ االعيان»دارد به کتاب ارزشمند 

 
راى شايد همين کتابى باشد که آماده چاپ شده است و از آنجا که اين کتاب در فضايل اهل بيت )ع( تأليف شده، نخواسته است نام آن را ببرد! ب. 2

ير و اگر بيند؛ اگر عملش خير باشد پاداش خ ذهبى و ديگر منحرفان نظير او، طبعا اين قبيل کتابها خوشايند نيست. هر کسى سزاى عمل خود را مى

 بد باشد، کيفر بد آن را خواهد ديد و خدا با پرهيزگاران و با کسانى است که نيکوکارند.
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شت همين کتاب مرآة الزّمان، از قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد بن احمد بن قطب ( پى نو2)

ه.( در چهار جلد است: مجلّد اوّل آن که مربوط به  726الدّين يونينى بعلبکى حنبلى )متوفاى سال 

د ه. است. در چاپخانه مجلس دائرة المعارف عثمانى حيدرآباد دکن هن 662ه. تا سال  654وقايع سال 

صفحه )از روى دو نسخه قديمى محفوظ در کتابخانه اياصوفيه استانبول به  557ه. در  1374به سال 

ه.  670ه. تا  657( به چاپ رسيده است. جلد دوم مربوط به وقايع سالهاى 3199و  3146هاى  شماره

فوظ در صفحه در چاپخانه مزبور چاپ شده که از روى دو نسخه قديمى مح 490ه. در  1375در سال 

آکسفورد و استانبول و با کمك وزارت معارف حکومت عالى هند تصحيح شده است. جلد سوم آن 

صفحه و جلد چهارم آن درباره وقايع سالهاى  443ه. در  677ه. ق تا  671مربوط به وقايع سالهاى 

 ه. 1380صفحه در سال  333ه. در  686ه. تا  678

الحمد للّه مصرف »ت. در آغاز جلد اول چنين آمده است: و در چاپخانه ياد شده به طبع رسيده اس

ديدم کتاب مرآة الزّمان، از نظر مقصد، »اش اين است:  و مطالبى را آورده که خالصه...« الدّهور 

جامعترين و از نظر آبشخور، گواراترين کتاب است از اين رو شروع )به مختصر نمودن آن کردم( و 

الى که مصنّف در خالل آن فوت شده، رشته مطلب گسسته شده ه. يعنى س 654ديدم که در سال 

است. تصميم گرفتم در ذيل آن تا مدّت زمانى که خداوند مقدّر فرمايد؟ بياورم و شايد کسانى که از 

کنند،  هاى من اطالع يابند در بعضى موارد از طول و تفصيل و در مواردى، از اختصار آن انتقاد نوشته

آورى کردم و هر چه بر آن آگاه شدم و از زبان  ن مجموعه را براى خودم جمعامّا در حقيقت من اي

هاى اهل فضل دريافتم، نقل کردم؛ بنابراين هر چه هست بر عهده آنهاست  دانشمندان شنيدم يا از نوشته

 «.نه من!

نوشته « مرآة الزّمان»نوشتها و مطالب مختصر چندى درباره  ( چلپى صاحب کشف الظّنون، پى1)

( ضمن 266ص  5)ج « شذرات الذّهب»( ابن عماد حنبلى نيز در 2«( )م»حرف  2ست. )ر. ك: ج ا

در آن سال عالمه، واعظ مورّخ شمس »گويد:  ه. شرح حال مصنّف را نقل کرده، مى 266حوادث سال 

ز بغدادى هبيرى حنفى، سبط شيخ ابو الفرج ابن جوزى ا   1 الدّين ابو المظفّر يوسف بن فرغلى ترکى

                                                 
اى تاريخ، نجوم و اعالم ابن جزرى بوده و در بسيارى از کتابه« قزغلى»در اصل »کتاب شذرات چنين آمده است:  266در حاشيه صفحه . 1

کوشند داليل نابجايى از زبانهاى غير  ها به غلط استنساخ شده، نادرست است و بعضى مى روى اين ها و آنچه از آمده است و هر دوى اين« قزاوغلى»

« وافى بالوفيات»عربى بياورند در صورتى که فرغلى با فاء و راء و غين معجمه و پس از آن الم و ياء درست است، همان گونه که در نسخه قديمى 

 د موثّق آمده است.و تاريخ ابن خلّکان و ديگر کتابهاى افرا
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دنيا رفت. وى از جدش و از ابن کليب و گروهى ديگر مطالب و احاديثى را شنيده و در سال ششصد 

به دمشق رفته و در آنجا به وعظ و خطابه پرداخته و به خاطر شکل و شمايل ظريف و روانى مواعظش 

از اوست. مجلد، شرح جامع کبير و کتاب مرآة الزّمان  29مورد قبول افتاده است، کتاب تفسيرى در 

نماى زمان است همچنين يك جلد کتاب در مناقب ابو  کتاب مرآة الزّمان همانند اسمش آينه تمام

کرده و صاحب فتوا بوده است. وى در جوانى پيرو مذهب حنبلى  حنيفه گرد آورده و تدريس مى

فى درآورد، بوده و در نزد پادشاهان از احترام زيادى برخوردار بود و ملك معظم او را به مذهب حن

گرفتند تا آنجا که بعضى از اهل حال هنگامى که او  از اين بابت عده زيادى از مردم بر او خرده مى

گردد مگر به خاطر عيبى که در  روى منبر بود گفتند: وقتى که مردى، بزرگ باشد کسى از او بر نمى

از او برگشتى؟ در جواب او ظاهر شود. بنابراين چه عيبى از امام احمد براى تو ظاهر گرديد که 

گفت: خاموش باش! ولى آن درويش ]قانع نشد و[ گفت: من خاموشم اما تو حرف بزن. او خواست 

حرف بزند اما نتوانست و از منبر به زير آمد. اگر براى او اثرى جز کتاب مرآة الزّمان نبود در 

ز آغاز زمان شروع کرده و تا کرد زيرا در اين کتاب روش عجيبى به کار برده: ا بزرگى او کفايت مى

در شب سه شنبه بيستم  -که خدايش بيامرزد -آورده است. وى که وفات يافته، وقايع را 654سال 

 -جا به خاك سپرده شد و ملك ناصر ذيحجه در منزل خودش واقع در جبل صالحيه درگذشت و همان

 «.ه خود قرار دهدبر جنازه او حضور يافت؛ خداوند او را مشمول رحمت گسترد -ملك شام

هدية العارفين ألسماء المؤلّفين و آثار »( اسماعيل پاشاى بغدادى نيز شرح حال او را در کتاب 1)

االنتصار المام ائمة »هاى او عبارتند از: کتاب  ( آورده است. برخى از نوشته554ص  2)ج « المصنّفين

تذکرة الخواص من »، «انين االصطالحااليضاح لقو»، «ايثار االنصاف»)يعنى ابو حنيفه(، « األمصار

مجلد، تلخيص جامع کبير شيبانى در  27کتاب حاضر، تفسير قرآن در « األمة فى ذکر مناقب االئمة

مرآة »، «کنز الملوك فى کيفية السّلوك»همچنين شرح صحيح مسلم، « جوهرة الزّمان»فروع و 

المقتصر الالمع فى »مجلد،  29در « ى التّاريخمعادن االبريز ف»مجلد،  40در « الزّمان فى تاريخ األعيان

نهاية الصّنايع فى شرح المختصر و »، «منتهى السّئول فى سيرة الرسول»، «احاديث المختصر و الجامع

 و شرح ديگر، از اوست.« الجامع
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« تذکرة الخواص من األمّة فى ذکر مناقب األئمة»( همان گونه که بغدادى نامبرده، کتاب وى يعنى 2)

( 3( نام برده است، )274، ص 1)ج « ايضاح المکنون فى ذيل کشف الظنون»در کتاب خود  را

( شرح حال وى را آورده 69و  68ص  1)ج « معجم المطبوعات»يوسف إليان سرکيس نيز در کتاب 

مرآة الزّمان فى »و « تذکرة خواص األمة فى ذکر خصائص االئمة»شده او  و از جمله تأليفات چاپ

گويد: و در اين نوشتار، اين کتاب به ابو الفرج ابن جوزى نسبت داده  را نام برده، مى« عيانتاريخ األ

هايى از آن  شده و ناشر با مقدمه انگليسى که بر آن فراهم کرده کتاب را تصحيح نموده است و گزيده

ليبى در سال را با ترجمه فرانسوى استاد باربياردى مينار، در جلد ششم از مجموعه تواريخ جنگهاى ص

 م در پاريس به چاپ رسانده است. 1872

با يکى از  82ص  3ج « تاريخ آداب اللّغة العربية»( جرجى زيدان نيز شرح حال او را در کتاب 4)

اين کتاب، تاريخ عمومى »گويد:  آورده و مى« مرآة الزمان فى تاريخ االعيان»مهمترين اثرش يعنى 

اى از  د ... به ترتيب سالها تنظيم شده و شروع هر سال را با خالصهه در چهل مجلّ 654از آغاز تا سال 

اند،  کند سپس به شرح حال کسانى که در آن سال وفات يافته آنچه روز به روز اتفاق افتاده، نقل مى

«. پردازد مانند جدّش ابن جوزى محدّث، در کتاب منتظم آنها را به ترتيب الفبا مرتّب کرده است مى

آن »گويد:  را برشمرده، مى« تذکرة خواص األمة فى ذکر خصائص االئمة»جمله آثار وى و آنگاه از 

ه، در فارس به چاپ رسيده  1288کتاب تاريخ زندگى امام على )ع( و دوازده امام است که در سال 

 «.است

راى موسى آن را ب»گويد:  را نام برده، مى« الجليس الصّالح و األنيس النّاصح»و نيز از آثار وى کتاب 

( نوشته است؛ بخشى از آن در مدح وى و بخشى 635بن ابى بکر بن ايّوب حاکم دمشق )متوفاى سال 

اى در دمشق( يافت  اين کتاب در غوطا )ناحيه»گويد:  و مى«. ديگر درباره اخبار و اوصاف اوست

 «.شود مى

برده و آن را چنين معرفى را نام « کنز الملوك فى کيفية السّلوك»( جرجى زيدان از تأليفات وى 1)

اى از حکايات و مواعظ است که در پنج باب: تفويض، تأسّى، صبر، رضا و  مجموعه»کرده است: 

شرح حال مؤلف، در بسيارى از کتابهاى تذکره آمده «. شود زهد تنظيم شده و در پاريس پيدا مى

 کنيم: اش ذکر مى است، اينك نام بعضى از آنها را با نام نويسنده
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تغرى بردى، در نجوم الزّاهره، ذهبى در ميزان االعتدال، ابو الفداء در المختصر فى اخبار البشر،  ابن

مقريزى در السّلوك، ابن حجر در لسان الميزان، ابن کثير در البداية و النّهاية، يافعى در مرآة الجنان، 

ابن قطلوبغا در تاج التّراجم،  نعيمى در الدّارس، ابن عماد در شذرات الذّهب، قرشى در جواهر المضيّه،

طاش کبرى در مفتاح السّعاده، حاج خليفه در کشف الظّنون، لکنوى هندى در فوائد البهيّة، بغدادى در 

هدية العارفين و نيز در ايضاح المکنون، چلپى در فهرس مخطوطات الموصل، کورکيس عواد در 

ن، کوبرلى زاده محمد پاشا در کتبخانه سنده، مخطوطات التاريخيه، عبّاس عزاوى در التّعريف بالمؤرخي

لطفى عبد البديع در فهرس المخطوطات المصوّره، کتّانى در فهرس الفهارس، سيّد در فهرس 

مخطوطات مصوّره، مکتبه بلديّه در فهرس الطّب و اصحاب فهرس الخديويه، جعفر حسينى در مجلّه 

عهد المخطوطات و صاحب کتاب التّبر المسبوك، المجمع العلمى العربى، صالح الدين منجد در مجله م

صاحب تاريخ علماى بغداد، ابن خلّکان در وفيات األعيان و صاحب فهرس تمهيدى، جرجى زيدان در 

آداب اللّغة العربيّه و در دائرة المعارف اإلسالمية، زرکلى در االعالم، کحاله در معجم المؤلّفين، يعقوب 

ت، خوانسارى در روضات الجنات، استاد ما آقا بزرگ تهرانى در اليان سرکيس در معجم المطبوعا

 در الکنى و األلقاب. -شيخ عباس -الذّريعة و محدث قمى

( مؤلّف کتاب، از گروهى از بزرگان به طور اجازه، قراءت و سماع، روايت نقل کرده است و ما به 2)

 يم:آور ترتيبى که در کتاب نام آنها آمده است، اسامى ايشان را مى

جدّش ابو الفرج بن  -2( 4ه. سماعا )ص  596عبد اللّه بن ابى المجد حربى، در بغداد به سال  -1

 (8جوزى نيز سماعا )ص 

 -5( 23ابو محمد عبد العزيز بن محمود بزّاز )ص  -4( 11عالمه زيد بن حسن بن زيد کندى )ص  -3

بن جوزى سماعا در بغداد به سال  نيز جدّش ابو الفرج -6( 33استاد وى عمرو بن صافى موصلى )ص 

عبد الوهاب بن عبد  -8( 49ابو القاسم عبد المحسن بن عبد اللّه بن احمد طوسى ) -7( 49)ص  596

عبد  -11( 110ابو طاهر خزيمى )ص  -10( 104نيز ابو محمد بزّاز )ص  -9( 92اللّه مقرى )ص 

عبد الوهّاب بن على  -13( 113احمد بن جعفر )ص  -12( 112الملك بن مظفر بن غالب جزى )ص 

و نيز جدّش، ابو الفرج بن  -15( 117عبد الرحمن بن ابى حامد حربى )ص  -14( 116صوفى )ص 

ابو حفص عمر  -17( 120سيد شريف ابو الحسن على بن محمد حسينى )ص  -16( 118جوزى )ص 

استادش  -19( 122على بن حسين )ص  -18( 120)ص  -که بر او قراءت کرده -بن معمر دارقطنى
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و نيز ابو  -21( 127نيز عبد اللّه بن ابى المجد حربى )ص  -20( 124ابو القاسم نفيس انبارى )ص 

و نيز عبد الوهّاب  -23( 140و نيز عبد الوهّاب بن عبد اللّه مقرى )ص  -22( 128طاهر خزيمى )ص 

يز جدّش ابو الفرج بن و ن -25( 1( )150ابو الحسن بن نجّار مقرى )ص  -24( 141بن على صوفى )

ابو محمد جوهرى )ص  -27( 213و نيز جدّش ابو الفرج بن جوزى )ص  -26( 173جوزى )ص 

 قاضى اسعد ابو البرکات عبد القوى بن ابى المعالى بن جبّار سعدى سماعا در -28( 233

عبد ابو  -30( 268زيد بن حسن الغوى )ص  -29( 263ه در ديار مصر )ص  609جمادى االولى سال 

ابو  -32( 308و نيز جدّش ابو الفرج بن جوزى )ص  -31( 272اللّه محمد بن بندنيجى بغدادى )ص 

و نيز جدّش ابو الفرج بن  -33( 313)ص  622مجد محمد بن ابى المکارم قزوينى در دمشق به سال 

 (.326و نيز عمر بن معمر کاتب )ص  -34( 317ه. )ص  596جوزى سماعا در بغداد به سال 

و نيز  -37( 348و نيز ابو محمد بزّاز )ص  -36( 344و نيز عبد الوهّاب بن على صوفى )ص  -35

 -39( 367و نيز عبد الملك بن مظفّر بن غالب جزى )ص  -38( 362جدّش ابو الفرج بن جوزى )ص 

 -41( 369و نيز جدش ابو الفرج بن جوزى )ص  -40( 368و نيز ابو محمد عبد الوهّاب مقرى )ص 

و نيز عبد اللّه بن  -42( 370ه. بر او قراءت کرده )ص  604للّه بن احمد مقدّسى، که در سال عبد ا

و نيز جدّش ابو الفرج بن جوزى  -43( 371بر او قراءت کرده )ص  -604به سال  -احمد مقدّسى

( مؤلّف در ديگر تأليفاتش از استادان 373و نيز جدّش ابو الفرج بن جوزى )ص  -44( 371)ص 

 ى حديث، نقل کرده است که بايد به آنها رجوع کرد.ديگر

 2ج « الجواهر المضيّه»( محدث ابو محمد عبد القادر بن ابى الوفاء قرشى حنفى مصرى در کتاب 1)

اشعارى از مؤلف نقل کرده، و از قول امام شرف الدين ابو يوسف يعقوب بن احمد جلبى  231ص 

دّين ابو حامد محمد بن على بن محمود محمودى صابونى، گويد: بر استادمان امام حافظ کمال ال مى

قراءت کردم و گفتم: از امام بقية السّلف، ابو مظفّر يوسف بن قزاغلى بن عبد اللّه بغدادى اشعارى را 

اش واقع در مرج رجراج بيرون  خانه در گنج 632خوانم که روز پنجشنبه بيستم شعبان سال  براى شما مى

 ريه( براى خود سروده است:شهر دمشق )پايتخت سو

  عليك اعتمادى يا مفرّج کربتى
 

  و يا مؤنسى فى وحدتى عند شدّتى

  و يا من نقضت العهد بينى و بينه
 

  مرارا فلم يظهر علىّ فضيحتى
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 أغثنى فانّى قد عصيتك جاهلًا
 

  أغثنى فقد طالت بذنبى بليّتى

  فلو أنّ لى عيناً تسحّ بأدمع
 

  لت نياحتىلنحت على نفسى و طا

 و لکن ذنوبى أرهقتنى جراحها
 

  فقلّت دموعى من شقائى و قسوتى

 فأصبحت مأسورا بذنبى مقيّدا
 

  1فوا سوء حالى من بالئى و غفلتى

( فرزند مؤلف کتاب، به نام عبد العزيز بن يوسف بن فرغلى، پس از درگذشت پدرش به جاى او در 1)

ه. از دنيا  666کرد و در آخر ماه شوال سال  کبير تدريس مى مدرسه عربى بغداد، معروف به ميدان

 1ج « جواهر المضيّه»رفت و در جوار پدرش دفن شد، شرح حال او را محى الدين قرشى در کتاب 

 نقل کرده است. 322ص 

  حر العلوممحمد صادق ب                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
کننده گرفتارى و همدم تنهايى من به هنگام سختى! و اى آن که بارها پيمانى را که بين من و او بوده،  توکل و اعتماد من به توست اى برطرف. 1

من برس که به خاطر گناهم،  شکستم ولى او رسوايى مرا نزد ديگران برمال نکرد. مرا يارى کن که من از روى نادانى تو را نافرمانى کردم، به داد

کردم و گريه و زاريم به درازا  سرايى مى باريد هرآينه بر خودم نوحه گرفتاريم طوالنى شده است! بنابراين اگر مرا چشمى بود که سيالب اشك مى

اکنون اسير و دربند گناهانم  و ولى زخمها و صدمات گناهانم مرا ناتوان کرده و به خاطر شقاوت و سنگدليم اشك چشمم کم شده است. کشيد. مى

 گرفتارم، پس بدا به حال من با اين گرفتارى و غفلتم!
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 آغاز

( خداوندا بر سرور ما محمد درود فرست! بزرگ پيشوا، عالم پردانش، فاضل پربينش، يکتاى زمان 1)

و يگانه دوران، آرايش دنيا و دين، بازمانده عالمان عامل، مايه برکت پادشاهان و سالطين، يوسف 

بيانگر حال اهل ادب، سرور متکلّمان،  نواده دخترى بزرگ پيشوا پارساى کامل، زبان گوياى مردم و

 گويد: ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزى )قدّس روحه و نوّر ضريحه( مى

( سپاس خداى را که بخشنده اين همه نعمتهاى فراوان و فراگير، و برطرف کننده هر نوع عذاب 2)

درستى و راستى را  کوچك و بزرگ است؛ خدايى که انسان را آفريد و او را استوار گردانيد و از او

زبانى و به جا  پسنديد، و او را با کرامت و برترى دادنش، بر ساير حيوانات فضيلت داد، و گشاده

گفتن را بر او ارزانى داشت و درك و معرفت ظواهر کلمات و رمز و راز حکمتهاى پيچيده و 

 ظرافتهاى تعبير و تفسير را تنها در خور فهم او قرار داد.

ترين راهها  ا بر سرور و حبيب و شفيع ما محمّد )ص( باد که )بشريّت را( به راستى( و درود خد3)

ترين راه دعوت کرده است و آن که به سوى کلمه حق  راهنمايى و به سوى بهترين گروه و روشن

رهنمون، و خيرخواه تمامى مردم با بزرگترين برهان و پرنورترين دليل است، پيامبرى که از پيش در 

انجيل ستوده شده و از باب لطف و کرم با احترام و تعظيم تمام به سوى همه مردم فرستاده  تورات و

 شده است.

همچنين درود بر خاندان و ياران و عترتش و برگزيدگان از اهل ملّتش باد! آنهايى که از برجستگى و 

ه يارى دين او همّت که بيايد ب اى برخوردارند و در هر عصر و زمان و هر صبح و شامى آورى ويژه نام

 گمارند.

( بارى اين کتاب در فضيلت امامى بس دانا و پيشوايى بس شکيبا و سرورى بخشايشگر، برادر 1)

پيامبر، همسر زهراى بتول، شمشير آهخته خدا، سرور پاکان، پسر عمّ )محمّد( مصطفى، پيشوا و عالم 

لمش، آن که انگشتريش را در حال اين دين و قاضى و حاکم شريعت و گيرنده داد هر مظلوم از ظا

نماز صدقه داد، سپاهيان دشمن را پراکند و شگفتيها آفريد، شير بيشه فرزندان غالب، پدر حسن و 

حسين )ع(، على بن ابى طالب است که رضوان خدا بر او و همسرش و درود خدا بر پدر همسرش باد! 

 و همه خاندانش راضى باشد! خداوند ما را در زمره او محشور گرداند و از ديگر اصحاب
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  باب اوّل نسب على بن ابى طالب علیه السالم

على بن ابى طالب بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىّ بن کالب بن مرّة بن کعب بن لوى 

بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن کنانة بن خزيمة بن مدرکة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

اين سلسله نسبت تا عدنان مورد قبول همه دانشمندان است ولى از آن پس تا آدم )ع( مورد عدنان. 

اختالف است، از اين رو ما به همين مقدار بسنده کرديم. امّا نام ابو طالب عبد مناف بود، وى برادر 

عايذ بود  عبد اللّه پدر پيامبر )ص( است که از يك پدر و مادر بودند؛ مادرشان فاطمه دختر عمرو بن

 گفتند داشت، شيبة الحمد مىکه بر سر ى سفيدىولقب عبد المطّلب شيبة الحمد است. او را به خاطر مو

کنيه عبد المطّلب ابو البطحاء )پدر مردم سرزمين حجاز( بود، از آنجا که مردم به نوعى از دست او  پ

مطّلب ناميدند چون عمويش مطّلب شدند، بدين جهت اين کنيه را به او دادند و او را عبد ال سيراب مى

در مکه سمت سقايت و مهماندارى ]حاجيان را[ داشت، مطّلب برادر هاشم بود، هاشم در مدينه با زنى 

 از خاندان نجّار به نام سلمى دختر عمرو ازدواج کرده بود که شيبه را در مدينه به دنيا آورد.

د. مردى از اهل مکه او را ديد در حالى که به هاشم در مکه از دنيا رفت ولى شيبه در مدينه بزرگ ش

گفت: منم فرزند بزرگ قريش، منم فرزند ابو البطحاء پرسيد:  کرد و مى کودکان فخر و مباهات مى

اين کيست؟ گفتند: اين پسر هاشم است، چون به مکه رفت جريان را به اطّالع مطّلب رساند و او 

کند او را بر پشت  ها بازى مى به را ديد که با بچهدرنگ بر مرکب سوار و راهى مدينه شد، شي بى

غالم مطّلب )عبد المطّلب( است،   مرکبش سوار کرد و به مکه آورد، بدين جهت مردم گفتند: اين

مطّلب گفت: واى بر شما! اين پسر برادرم هاشم است ولى بعدها اين نام بر وى غلبه کرد و چون 

 گرفت. مطّلب از دنيا رفت عبد مناف جاى او را

سالى شد و مردم در تنگنا قرار گرفتند  امّا نام هاشم، عمرو، و هاشم لقب اوست چون در مکه خشك

 گويد: کرد شاعرى در اين باره مى کرد و مردم را اطعام مى وى غذايى به مانند آبگوشت درست مى

  عمرو العلى هشم الثّريد لقومه
 

  1و رجال مکّة مسنتون عجاف

، مغيره و نام قصى، زيد بود و او را از آن جهت قصى گفتند که مادرش او را با خود تا نام عبد مناف

 :ويديادى داشت که شاعر دراين باره ميگگفتند و نامهاى ز شام برد، قصى را مجمع نيز مى )نقطه دورى(
                                                 

)ماده سنت( مطابق متن آمده است،  47ص  2ولى در لسان العرب ج « قوم بمکة مسنتين عجاف»... اين شعر در بعضى منابع چنين آمده است: . 1

 م. -زده و الغراندام بودند کرد در حالى که مردان شهر مکه، قحطى ىيعنى: عمرو واالمقام که براى قومش نان آبگوشت فراهم م
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  1 همام له اسماء صدق ثالثة                قصی و زيد و النّدی و مجّع

اطمه دختر سعد بود که با کالب بن مرّة ازدواج کرد و قصى خردسال بود که کالب ( مادر قصى، ف3)
از دنيا رفت مادرش را ربيعة بن حزام بن ضبّه به همسرى گرفت و او را با قصى، به شام برد، قصى 

 چون بزرگ شد به مکه برگشت و بر آنجا مسلّط شد و قبايل قريش را در آنجا گرد آورد.
ب، هند دختر سويد بن ثعلبه بود، و مادر مرّة، مخشية دختر شيبان و مادر کعب، ماويه ( امّا مادر کال4)

دختر کعب، و مادر لوى، عاتکه دختر خالد بن نضر بن کنانه و مادر غالب، ليلى دختر حرث و مادر 
 فهر، جندله دختر عامر جرهمى.

قريش همان نضر بن کنانه است اند که  ( فهر، بعد از قصى محور اجتماع قريش بود و بعضى گفته5)
قصى نباشد قرشى  بنابراين هر کس از اوالد نضر نباشد قرشى نيست. و بنا به قول اوّل هر که از اوالد

نيست، واژه قرش در اصل به معنى گرد آوردن و فراهم کردن است، چنين بوده است که آنان گرد 
انورى است آبزى که جانوران دريايى را اند قريش ج آمدند و به اين نام موسوم شدند و بعضى گفته

 را بدين نام خوانند و اقوال ديگرى نيز در اين باره نقل شده است.  2  خورد، از اين رو قريش مى
 ( مادر مالك عرابه دختر سعد بن قيس غيالن است و مادر خزيمه، سلمى دختر اسلم قضاعيّه.1)
درکه نام گرفت که پدرش شترى داشت که فرار ( اما نام مدرکه، عمرو بوده است و از آن جهت م2)

کرده بود، پس از مدتى او را يافت و بازگرداند. نام مادرش خندف و به قولى ليلى دختر حلوان 
قضاعيه بود و مادر الياس، رباب دختر جيدة بن معد و مادر مضر، سوده دختر عك و مادر نزار، معانه 

 دختر هوشم و مادر معد، هوزه سلميه بود.
  سم و لقب على عليه السالما
 گويد: ( دانشمندان درباره نامگذارى آن حضرت به على اختالف نظر دارند: مجاهد مى3)

گويد: مادرش او را حيدره ناميد، زيرا  . عطا مى 3اين نامى است که مادرش به هنگام والدت بر او نهاد

و چون پا بر شانه « دره ناميدمنم آن که مادرم مرا حي»گفت:  که خود آن حضرت در جنگ خيبر مى

                                                 
 اى که سه نام راستين داشت: قصى، زيد، ندى )بخشندگى و فضيلت و نيکى( و مجمّع )گردآورنده و باعث اجتماع(. بزرگ مرد دلير و بخشنده. 1
نه کما يقطع السيف )المنجد، ماده قرش( يعنى: قريش نوعى ماهى معروف القريش نوع من السّمك يعرف بکلب البحر يقطع الحيوان فى الماء باسنا. 2

 م. -کند به سگ دريايى است که حيوانات آبى را با دندانهايش مثل شمشير پاره پاره مى
علىّ اعال، او را از  هاتفى از غيب مرا ندا داد اى فاطمه او را على نام کن که منم خداوند»در منابع شيعه آمده است که مادرش فاطمه فرمود: . 3

ام ... و در بعضى  ام و نام او را از نام مقدّس خود مشتق نموده ام و بهره کامل از عدالت خويش به او بخشيده قدرت و عزّت و جالل خود آفريده

و الطّاهر المنتجب الرّضى فاسمه خصّصتما بالولد الزکىّ »روايتها آمده است که به درخواست ابو طالب لوح سبزى پيدا شد و در آن نوشته شده بود: 

يعنى: به شما ابو طالب و فاطمه بنت اسد فرزندى پاك و پاکيزه و پسنديده دادم نام او على از نام خداى بزرگ « من شامخ علىّ علىّ اشتقّ من العلىّ

 م. -«مشتق شده است
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( ابن 1على ناميدند. ) پيامبر )ص( نهاد و بتها را شکست از باب بلندى و رفعت مقام و شرف او را

خواست بر هبل )بت بزرگ اهل  گويد: زمانى که مادرش، على را حامله بود هر وقت مى عبّاس مى

شد. از  رديد و مانع از سجده وى مىگ حجاز( وارد شود تا او را سجده کند همچون کمانى خميده مى

اين رو او را على ناميدند. از اين ميان قول مجاهد روشنتر است چون در اين باره روايت مسلّم رسيده 

است و اين روايت که نام او را على نهادند مانع از آن نيست که مادرش او را حيدره نيز ناميده باشد. 

به خاطر درشتى و استحکام گردن و دستهايش او را حيدره  زيرا حيدره نامى از نامهاى شير است که

اند و امير المؤمنين )ع( نيز چنين بوده است بنابراين، على نام اصلى آن حضرت و حيدره صفتى  گفته

( و رسول خدا )ص( او را ذو القرنين ناميد؛ عبد اللّه بن ابى المجد حربى به سال 2از اوصاف اوست )

را براى ما نقل کرد و گفت: هبة اللّه بن محمد بن عبد الواحد شيبانى که  در بغداد اين حديث 596

گفت که ابو على حسن بن على بن مذهب تميمى از  اش ابو القاسم و معروف به ابن حصين بود مى کنيه

قول أبو بکر بن احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قطيعى براى ما نقل کرد و گفت: عبد اللّه بن امام 

کرد که پدرم به نقل از ابن نمير و او از عبد  د اللّه احمد بن محمد بن حنبل شيبانى نقل مىابو عب

 گويد: الملك کندى و او از ابو حازم مدنى نقل کرده است و نيز احمد بن حنبل بن مسلم مى

( عثمان، حماد بن سلمه، محمد بن اسحاق، محمد بن ابراهيم تميمى از سلمة بن طفيل و او از على )ع

رسول خدا )ص( به من گفت: تو را در بهشت کاخى است و »نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 

اين حديث را احمد بن حنبل در مسند خود آورده و نيز در کتابى که « تو ذو القرنين آن کاخى

فضائل امير المؤمنين )ع( را در آن گرد آورده، نقل کرده است، و نسائى همين روايت را به طور 

 تند نقل کرده است.مس

خواندند زيرا که او پر از علم و دانش بود و آن حضرت خود  مى  1( على )ع( را به نام بطين3)

اى گسترده شود هرآينه در تفسير بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به اندازه بار  اگر براى من و ساده»گفت:  مى

  2 «.شترى مطلب خواهم گفت

اند چون  زيرا که او از آلودگيهاى شرك، بسى دور بود و بعضى گفتهخواندند  ( و به نام انزع مى1)

 يعنى موهاى جلو سرش ريخته بود، به اين نام موسوم شد! او را شير خدا و شير « اجلح»آن حضرت 
                                                 

يعنى در اينجا « انّ هاهنا لعلما جما» ه خود اشاره کرد و فرمود:بطين: مآلن يعنى پر )المنجد(. در حديث کميل آمده است که آن حضرت به سين. 1

 م. -علم بسيارى جمع است
 م. -«هرآينه بين اهل تورات به تورات و اهل انجيل به انجيل و ... حکم خواهم کرد»... در حديث ديگرى آمده است: . 2
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ناميدند چون يعسوب فرمانرواى زنبوران عسل را گويند که  رسول خدا )ص( و يعسوب المؤمنين مى

کشد، اگر  رسد دهانش را بو مى ايستد، هر زنبورى که مى و بر در کندو مىتر از همه است  دورانديش

کند و  فهمد که او از گل و گياه پليدى تغذيه کرده، او را به دونيم مى بوى نامطبوعى استشمام کرد مى

ايستد و  اندازد تا عبرت ديگران گردد، همين طور على )ع( بر دروازه بهشت مى جلو در کندو مى

 افکند. بويد، از هر کس بوى عداوتش را استشمام کند او را به آتش دوزخ مى را مى دهان مردم

( در صحاح )جوهرى( آمده است: يعسوب، پادشاه زنبوران عسل است و از اين رو به سرور مؤمنان 2)

 کنند اند و مؤمنان همانند زنبوران عسلند که زنبوران عسل از گل و گياه پاکيزه تغذيه مى يعسوب گفته

 نهند و على )ع( نيز امير مؤمنان است. و عسل خوشبو مى

کننده  ، وصله  3، صاحب پرچم  2، نظير هارون  1 ( و به نام ولىّ، وصىّ، تقى، کشنده ناکثين و قاسطين3)

کننده غم و اندوه، پدر دو گل خوشبو و بزرگوار شهر و القاب فراوان ديگر،  کفش، برطرف

 خواندند. مى

  لسالمکنيه على عليه ا

پيامبر )ص(   ( اما کنيه آن حضرت؛ ابو الحسن، ابو الحسين، ابو القاسم، ابو تراب و ابو محمد است4)

کنيه ابو تراب را به او داد. اين حديث در مسند و صحيح بخارى و صحيح مسلم آمده است، احمد )در 

به نقل از ابو حازم  گويد: اسناد اين حديث قبال گذشت، ابن نمير از عبد الملك کندى مسند( مى

گويد: مردى نزد سهل بن سعد آمد و گفت: اين فالن کس بر منبر از على بن ابى طالب سخن  مى

کند! سهل  گويد؟ گفت: از او به نام ابو تراب ياد و ابو تراب را لعن مى گويد، سهل پرسيد: چه مى مى

دا )ص( اين کنيه را به از شنيدن اين سخن خشمگين شد و گفت: به خدا سوگند کسى جز رسول خ

 على نداد و هيچ نامى نزد وى محبوبتر از اين نام نبود.

                                                 
فان از حق و عدالت و ستمگران يعنى معاوية بن ابى سفيان و پيروان و شکنان يعنى طلحه و زبير و اصحاب جمل، قاسطين: منحر ناکثين: بيعت. 1

 م. -يارانش که در صفّين در مقابل على )ع( ايستادند
يعنى: تو نسبت به من به منزله هارونى براى موسى جز آن « انت منّى بمنزلة هارون من موسى إال انّه ال نبىّ بعدى»در حديث منزلت آمده است: . 2

 م. -س از من نيست. طبق آيات قرآنى هارون، پشتيبان، وزير، برادر و خليفه و جانشين موسى بود، پس على نيز چنين استکه نبوّت پ
صاحب پرچم، اشاره است به جريان خيبر و لواى فتح که پيامبر )ص( با دست خود به على )ع( دادند. در بخشهاى آينده همين کتاب برخى از . 3

 م. -عناوين و اوصاف فوق خواهد آمد روايات و آيات مربوط به
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او به جانب مسجد   1( روزى على )ع( بر فاطمه )ع( وارد شد و فاطمه به نوعى او را خشمگين ساخت1)

رفت و روى خاك خوابيد و به عبارتى رداى آن حضرت روى خاك افتاد و پشتش خاکى شده بود، 

اى ابو »که رسول خدا )ص( آمد، خاکها را از پشت آن حضرت پاك کرد و فرمود: طولى نکشيد 

گويد: آن که در آن حال على )ع( را دشنام  اين حديث مورد اتفاق است. زهرى مى« تراب بنشين!

 داد، مروان بن حکم بود، زيرا وى از طرف معاويه، فرماندار مدينه بود. مى

گويد: بنى اميه به خاطر اين نام )ابو تراب( که رسول خدا )ص(  مى( حاکم ابو عبد اللّه نيشابورى 2)

کردند و در طول زمامداريشان پس از خطبه خواندن بر منبر او  به او داده بود على )ع( را نکوهش مى

در حقيقت آنان با ذکر اين نام، صاحب نام را  -کردند را لعن و آن حضرت را بدين کنيه مسخره مى

قل أبا للّه و آياته و رسوله کنتم تستهزؤن »در حالى که خداى تعالى فرموده است:  -کردند مسخره مى

. آنچه را که حاکم نقل کرده، صحيح است زيرا که بنى اميه از   2 ...«ال تعتذروا قد کفرتم بعد ايمانکم 

ست که وى اين کارها هيچ ابايى نداشتند، به دليل داستانى که مسلم، از سعد بن ابى وقاص نقل کرده ا

به سعد کرد و گفت: چه چيز باعث شده است که تو از  بر معاوية بن ابى سفيان وارد شد، معاويه رو

کنى؟ )تا آخر داستان( که بعدها اين داستان را ان شاء اللّه نقل  دشنام دادن به ابو تراب خوددارى مى

 خواهيم کرد.

انّ اللّه »لعزيز که به جاى دشنام دادن عبارت ( جريان بدين گونه ادامه داشت تا زمان عمر بن عبد ا1)

را قرار داد و پس از وى يزيد بن عبد الملك زمام امور را به دست گرفت. و   3«يأمر بالعدل و االحسان

همچنان از دشنام دادن به امير المؤمنين خوددارى کرد. به او گفتند: تو چرا در اين باره چيزى 

ين کارها چه کار! و اين سيره ادامه داشت، گويند که وليد بن يزيد گويى؟ پاسخ داد: ما را به ا نمى

اند که برخى از بنى اميه تنها به اين گفته اکتفا  دوباره دشنام دادن را برقرار کرد و بعضى گفته

  4 کردند که خدايا بر معاويه درود فرست! و البته ما شاهد کوشش و تالش على نيز بوديم! مى

                                                 
در منابع شيعى چنين مطلبى نيامده است و چنين چيزى زيبنده مقام واالى عصمت حضرت زهرا )ع( نيست و شأن آن بزرگوار باالتر از آن است . 1

 م. -، خود و جنينش جان دادند.که باعث خشم کسى شود که به خاطر دفاع از مقام واليت او صدماتى را به جان خريد و سرانجام در اين راه
کنيد، پوزش مخواهيد )که بيهوده است چرا که( شما پس از ايمان  : بگو آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى67و  66( آيه 9توبه ). 2

 آوردن کافر شديد.
 دهد. : خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديکان فرمان مى90( آيه 16نحل ). 3
 م. -«اللّهم صلّ على معاوية وحده لقد لقينا من علىّ جهده»گفتند:  اى با اين عبارت مى نهشعر گو. 4
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قرم، يعنى سيد و ساالر « منم ابو الحسن القرم»فرمود:  يت شده است که مى( از آن حضرت روا2)

 گردد. پذيرد و نه رام مى معظّم. اصل اين واژه در مورد شترى وضع شده است که نه بار مى

  سيماى على عليه السالم

کند که آن حضرت بشدّت گندمگون بود و چشمانى درشت و  ( حافظ در مسند خود نقل مى3)

ى ستبر داشت. قامتش به کوتاهى نزديکتر بود تا درازى و محاسنى پهن داشت. کسى جز سواد بازوان

کرد و قول صحيح آن است که هرگز  بن حنظله نگفته است که آن گرامى محاسنش را خضاب مى

  1  کرد و بعدها ترك گفت اند که محاسنش را با حنا خضاب مى خضاب نکرد و بعضى نقل کرده

  ى عليه السالمشرح حال پدر عل

ما قبال نسب آن حضرت را بيان کرديم و گفتيم پدرش )ابو طالب( پسر عبد المطّلب است، عبد 
المطلب چون در آستانه مرگ قرار گرفت به ابو طالب سفارش کرد و درباره رسول خدا )ص( به او 

عبّاس، مجاهد،  از گروهى از دانشمندان از جمله؛ ابن« طبقات»تأکيد کرد. محمد بن سعد در کتاب 
عطا، زهرى و ديگران را نام برده که قسمتى از اين سفارشها و سخنان عبد المطّلب را نقل کرده و 

اند: عبد المطّلب در دومين سال )سرپرستى از پيامبر )ص(( در حالى که رسول خدا )ص(  گفته
و بيست سال داشت و وقتى که مرگ به سراغ عبد المطّلب آمد او صد   2ساله بود از دنيا رفت هشت

 پيکر او را در حجون )محلى در مکه( دفن کردند.

رفت  گويد: من رسول خدا )ص( را در حالى ديدم که زير تابوت عبد المطّلب راه مى ( امّ ايمن مى2)

اند روزى که عبد المطّلب از دنيا رفت هشتاد سال داشت، قول اوّل  کرد. بعضى گفته و گريه مى

 صحيحتر است.

از ابن عبّاس نقل کرده است که گروهى از افراد کاردان و باتجربه قبيله مذحج وقتى که پاهاى مجاهد 

[ گفتند: اى بزرگ حجاز! از اين پسر مواظبت کن که ما تا  پيامبر )ص( را ديدند ]به عبد المطّلب

                                                 
 آمده است: 466، ص 5و شرح ابن ميثم بحرانى ج  230، ص 20در شرح ابن ابى الحديد بر نهج البالغه ج . 1

کرديد؟ فرمود:  لمؤمنين خوب بود محاسنتان را خضاب مىکسى به امير المؤمنين )ع( گفت: لو غيّرت شيبك يا امير المؤمنين؟ يعنى يا امير ا

 الخضاب زينة و نحن قوم فى مصيبة. يعنى خضاب کردن زينت است ولى ما خاندان پيامبر، عزاداريم )منظورش عزاى پيامبر است(. بنابراين على

 م. -)ع( سى سال آخر عمر شريفش را که دوران سفيدى موست، خضاب نفرموده است
اند، هنوز پيامبر )ص( به دنيا نيامده بود که پدرش عبد اللّه از دنيا رفت. عبد اللّه در سفرى که به يثرب )مدينه( داشت  که مورّخان نوشته به طورى. 2

ر موقع ساله بود که با مادرش به يثرب آمدند تا هم با خاندان مادر آشنا شود و هم آرامگاه پدر را ببيند. د در اثر بيمارى درگذشت. پيامبر شش

 م. -مراجعت به مکه در محلى به نام ابواء، مادرش آمنه را نيز از دست داد و پس از آن بود که تحت سرپرستى پدر بزرگش عبد المطّلب درآمد
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! عبد المطّلب با ايم تر از پاهاى او به آن پايى که در مقام )ابراهيم )ع( است نديده کنون پايى را شبيه

گويند! براستى که براى  شنيدن اين سخن رو به ابو طالب کرد و فرمود: گوش کن، ببين اينها چه مى

( از آن پس ابو طالب يارى و کفالت رسول خدا )ص( را به بهترين 4اين پسرم ملك و سلطنتى است! )

ضرت را بسيار دوست شد و آن ح وجه بر عهده گرفت، هميشه همراه او بود و از او جدا نمى

خوابانيد خود  داشت و تا او را در کنار خويش نمى داشت. و بر فرزندان خويش مقدّم مى مى

 گفت: تو پرعقل، خوش طبع و خوش سيمايى! خوابيد و همواره مى نمى

نويسد: روزى ابو طالب به همراه رسول خدا )ص( به مقصد ذو  ( ابن سعد در کتاب طبقات مى1)

ام، آب هم که  بيرون رفت. ابو طالب تشنه شد عرض کرد: پسر برادر، من تشنه شده المجاز از مکه

 شود! پيامبر )ص( از مرکب به زير آمد و پاشنه پايش را به زمين زد. پيدا نمى

 چشمه آبى پديد آمد و ابو طالب از آن آب نوشيد.

)ص( برخاست و دفاع از او را اند: وقتى که ابو طالب به يارى رسول خدا  نويسان نقل کرده ( تاريخ2)

دار شد مردم قريش نزد وى آمدند و گفتند: برادرزاده تو به خدايان ما ناسزا  به بهترين صورت عهده

گفته، بزرگان و دانايان ما را نادان شمرده و نياکان ما را گمراه دانسته است، اکنون تو يا بايد او را به 

ست. فرمود: سنگ بر دهان شما! به خدا سوگند که من ما تسليم کنى و يا جنگ در بين ما حتمى ا

هرگز او را به شما تسليم نخواهم کرد. آنها در جواب ابو طالب گفتند: اين عمارة بن وليد بن مغيره را 

که زيباترين و بهترين جوان قريش است براى خود بگير و به جاى محمد به فرزندى قبول کن و او 

 به ما تسليم کن تا بکشيم. در عوض -يك نفر به يك نفر -را

( ابو طالب فرمود: خدا رويتان را سياه کند! واى بر شما! به خدا قسم که بدسخنى گفتيد، شما 3)

گوييد پسرتان را به من بدهيد که من او را تربيت کنم و در مقابل، پسرم را به شما بدهم تا او را  مى

، آنگاه فرمود: شما بين اين شتران   1 اهم بودبکشيد! در اين صورت به خدا سوگند که من بد مردى خو

اظهار عالقه کرد، من  -به بچه شتر ديگرى -هاشان برويد اگر ديديد شترى به غير از بچه خودش و بچه

 هم او )محمد( را به شما تسليم خواهم کرد، سپس اين اشعار را سرود:

  و اللّه لن يصلوا اليك بجمعهم
 

 حتى أوسّد فى التّراب رهينا

 فاصدع بامرك ما عليك غضاضة
 

 و ابشر و قرّ بذاك عيونا

                                                 
 م. -«اگر چنين کارى را بکنم، نامردم!»کنايه از اين که  .1
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  و عرضت دينا ال محالة انّه
 

 من خير اديان البريّة دينا

 لو ال المالمة او حذار مسبّة
 

  1 لوجدتنى سمحا بذاك ضنينا

و دو  و نبوّت يعنى چهل   2  ( بارى ابو طالب از هشتمين سال تولد رسول خدا )ص( تا سال دهم بعثت1)

 سال، از آن حضرت حمايت و در مقابل دشمنان دفاع کرد.

 کشيد. تيرى به ابو طالب خورد که هميشه از آن رنج مى   3 گويد: در عام الفجار ( واقدى مى2)

( جدّم ابو الفرج )خدايش بيامرزد!( از قول محمد بن عبد الباقى بن محمد انصارى به نقل از ابو 3)

و او از ابو عمر و محمد بن عبّاس بن حياته و او از قول ابو الحسن احمد محمد حسن بن على جوهرى 

بن معروف به نقل از حسن بن فهم و او از محمد بن سعد و او از قول محمد بن عمرو بن واقد واقدى به 

کند  نقل از معمّر بن راشد از محمد بن شهاب زهرى به نقل از سعيد بن مسيّب از قول پدرش نقل مى

ابو طالب در بستر بيماريى که به مرگ او انجاميد افتاده بود، رسول خدا )ص( بر او وارد  وقتى که

شد رو به ابو طالب کرد و گفت: عمو جان! کلمه )شهادتين( را بگو تا فرداى قيامت در پيشگاه خدا، 

 من شهادت دهم! ابو طالب گفت:

  تابى وادارم کرد و اين دشنامى و بى پسر برادرم اگر بيم آن نبود که قريش بگويند که مرا نگرانى

کردم. به خاطر اين که من تو را  براى تو و دودمانت باشد هرآينه در محضر تو بدان اقرار مى

گويد: ابو طالب به  ( ابن سعد نيز همين را نقل کرده و از قول واقدى مى1. )  4 بينم خيرخواه خود مى

                                                 
ام، با همه جمعيّتشان، هرگز به تو دست  ى که من سر به بستر خاك ننهادهبه خدا سوگند که آنها )قريش(، تا وقت گويد: خطاب به پيامبر )ص( مى .1

را نخواهند يافت، بنابراين تو در کار خودت با تمام شادابى و سرسبزى پافشارى کن و بشارت ده و بدان وسيله چشم همه را روشن کن! تو دينى 

 اى که براستى بهترين اديان بشريّت است. عرضه کرده
شدم )محقّقان بر آنند که  ديدى که من با کمال شهامت اين دين را به جان پذيرا مى م و يا بيم از ناسزاگويى آنها نبود، هرآينه مىاگر سرزنش مرد

از امام صادق )ع(  27کرد، در کافى، کتاب الحجة، باب مولد النبى حديث  ابو طالب با اين که با تمام وجود ايمان داشت ولى به اسالم تظاهر نمى

 م.(. -«مثل ابو طالب مانند اصحاب کهف است که ايمانشان را مخفى داشتند و اظهار شرك کردند خداوند دو بار به آنها اجر داد»ه است آمد
ز در يعنى بالغ بر چهل و دو سال از پيامبر )ص( حمايت جانانه کرد و سالى که از دنيا رفت از قضا خديجه همسر مهربان و حامى ديگر پيامبر ني .2

 م. -مان سال درگذشت از اين رو آن سال به عام الحزن معروف شده
ده است، عام الفجار يا ايّام الفجار به دليل جنگى که در زمان جاهليت بين دو قبيله قيس و قريش اتفاق افتاد و چون اين جنگ در ماههاى حرام بو .3

 م. -(48، ص 5ناميدند. )لسان العرب ج « فجار»قريش آن را 
مراجعه کنيد،  304 -287، ص 1به نادرستى شك و ترديد در ايمان جناب ابو طالب به کتاب )ابو طالب مؤمن قريش( و فروغ ابديت ج راجع . 4

علماى اماميه به پيروى از اهل بيت )ع( همگى اتّفاق دارند که ابو طالب يکى از افراد برجسته »نويسد:  مؤلّف فروغ ابديت، در پايان اين بحث مى

هاى  وده و روزى که جان از بدنش خارج گرديد، دلى ماالمال از ايمان و اخالص به اسالم و مسلمانان داشت و در اين باره کتابها و رسالهاسالم ب

 م. -«اند زيادى نوشته
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ام، محمد گوش فرا  ا وقتى که به سخنان برادرزادههنگام وفاتش قريش را دعوت کرد و گفت: شما ت

که از فرمان او سرپيچى نکنيد در خير و نيکى خواهيد بود بنابراين از او پيروى کنيد و  دهيد و مادامى

 او را يارى نماييد تا شما را راهنمايى کند. رسول خدا فرمود:

پسر برادر!  ابو طالب گفت: کنيد! دهيد ولى خودتان عمل نمى عمو جان شما به اين مردم دستور مى

گفتى اطاعت  خواستى که کلمه )شهادتين( را بگويم بر آنچه مى اگر شما در وقت تندرستيم از من مى

 تابى کرد و مرد. کردم ولى من دوست ندارم که بگويند وقت مردن بى مى

 رمود:کند که على )ع( ف ( ابن سعد با همان سندهايى که گذشت از قول واقدى نقل مى2)

 وقتى که ابو طالب از دنيا رفت، به رسول خدا )ص( خبر دادم، گريه زيادى کرد سپس فرمود:

برو غسلش بده و کفن کن و به خاك بسپار، خداوند او را بيامرزد و رحمتش کند، عبّاس عرض کرد: 

اميدوارم. و پيامبر يا رسول اللّه آيا شما درباره او اميد مغفرت داريد؟ فرمود: آرى و اللّه البته که من 

 کرد. اش بيرون نيامد و براى او طلب مغفرت مى )ص( چندين روز براى ابو طالب از خانه

شد )خطاب به  کند وقتى که پيامبر )ص( از جنازه ابو طالب دور مى واقدى از قول ابن عبّاس نقل مى

( ابن سعد نيز از 4دى! )ابو طالب( فرمود: اى عمو خدا به تو جزاى خير بدهد که صله رحم به جا آور

هشام بن عروه نقل کرده است تا زمان حيات ابو طالب از اذيت و آزار رسول خدا خوددارى 

 کردند. مى

گويد ابو طالب در زمان وفاتش هشتاد و چند سال داشت و در حجون کنار قبر پدرش  ( سدى مى5)

 :عبد المطّلب دفن شد و على )ع( در مرثيه پدر اين اشعار را سرود

 ابا طالب عصمة المستجير
 

  و غيث المحوّل و نور الظّلم

 لقد هدم فقدك اهل الحفاظ
 

  فصلّى عليك ولىّ النّعم

  و لقاك ربّك رضوانه
 

  1فقد کنت للطّهر من خير عم

 ( و نيز گفته است:1)

 أرقت لطير آخر اللّيل غردا
 

 يذکرنى شجوا عظيما مجدّدا

                                                 
يم کسانى که خود را از بديها ابو طالب، اى نگهدار پناه خواهان! و اى باران خشکساليها و فروغ تاريکيها، با از دست رفتن تو مرز نام و ننگ و حر. 1

و پروردگارت نگهبان بهشت خود را به ديدار تو فرستاد که تو براى   گردانيدند در هم شکست و خداوند بخشنده نعمت، به تو درود فرستاد. دور مى

 پيامبر پاك از بهترين عموها بودى.
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  النّدى أبا طالب مأوى الصعاليك ذا
 

 جوادا اذا ما أصدر األمر أوردا

  فأمست قريش يفرحون بموته
 

 و لست أرى حيّا يکون مخلّدا

  أرادوا أمورا زيّنتها حلومهم
 

 سنوردهم يوما من الغى موردا

  يرجّون تکذيب النّبى و قتله
 

 و أن يفترى قدما عليه و يجحدا

  کذبتم و بيت اللّه حتى نذيقکم
 

 و الحسام المهنّداصدور العوالى 

  فامّا تبيدونا و امّا نبيدکم
 

 و امّا تروا سلم العشيرة ارشدا

 و إال فانّ الحىّ دون محمّد
 

  1  بنى هاشم خير البريّة محمدا

  شرح حال مادر على عليه السالم

آورد و  مادر على )ع( فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد المطّلب بن عبد مناف است، )در مکه( اسالم

بعدها به مدينه هجرت کرد و در سال چهارم هجرت در مدينه از دنيا رفت، پيامبر )ص( در تشييع 

اش نماز گزارد و براى آن مخدّره دعا کرد و پيراهنش را مرحمت  جنازه او حضور يافت و بر جنازه

 کرد، )على )ع(( آن را وقت کفن کردن بر پيکر مادرش پوشاند.

رفت و در خانه وى خواب قيلوله  رسول خدا )ص( به ديدار فاطمه بنت اسد مىگويد:  ( زهرى مى2)

 اى بود. کرد و او زن شايسته )خواب پيش از ظهر( مى

درباره اين بانو نازل   2 )يا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ ...(  گويد: آيه ( ابن عبّاس مى3)

   3 نخستين زنى است که از مکه پياده و با پاى برهنه به مدينه مهاجرت کرد گويد: وى شده است، مى

                                                 
ابو طالب  سازد. کند و ياد اندوهى بزرگ و نو شونده را در دل من زنده مى ته مىاش دل را آشف اى بيدار ماندم که در پايان شب با نغمه براى پرنده. 1

 دادى انجام شده بود. اى پناهگاه تهى دستان و بخشنده و نيکوکارى که چون دستور به انجام کارى مى

 بينم که هيچ يك از زندگان جاودانه بمانند. کنند و نمى قريش سر برداشته و به مرگ او شادمانى مى

 سازد. اند که خردهايشان آن را در ديده ايشان آراسته و يك روز هم ايشان را در پرتگاهى از گمراهى سرنگون مى آنها چيزهايى خواسته

خدا به خانه  اميد دارند که پيامبر را دروغگو بشمرند و او را بکشند و بر او دروغ ببندند و سخنش را نپذيرند و اين تصميم را از پيش داشتند. سوگند

 ها و شمشيرهاى تيز را، ما به شما بچشانيم. دروغ گفتيد تا مزه سر نيزه

 يا ما شما را از ميان ببريم يا شما ما را، يا چنان ببينيد که صلح با ما به صالح دودمان )قريش( نزديکتر است.

 وگرنه که همه قبيله فداى محمد باد! و هاشميان از همه آفريدگان، بنيادى برتر دارند.
 : اى پيامبر! هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت کنند ...12( آيه 60ممتحنه ). 2
 به دستور پيامبر )ص( على )ع( پس از هجرت رسول اکرم )ص( با سه تن از زنان: فاطمه زهرا )ع(، فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر زبير از مکه. 3

 م. -مه بودند. اين هجرت را مورّخان، هجرت فواطم گفتندمهاجرت فرمودند چون هر سه آنها به نام فاط
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گويد: فاطمه شنيد که پيامبر  با رسول خدا بيعت کرد. زهرى مى -بعد از خديجه -و نخستين زنى است

شوند، گفت: واى از آن حال نکبتبار! رسول  فرمود: مردمان در روز قيامت برهنه محشور مى )ص( مى

گويد: فاطمه از پيامبر  خواهم که تو را پوشيده بر انگيزد. و بازمى فرمود: از خداوند مىخدا )ص( 

کند، فرياد برآورد: يا ضعفاء!  گويد و از عذاب قبر ياد مى )ص( شنيد که راجع به عذاب قبر سخن مى

 خواهم تا عذاب قبر را از تو بازدارد. پيامبر )ص( فرمود: از خداوند مى

کند که رسول خدا )ص( وارد قبر  رساند، نقل مى ن بيهقى به اسنادى که تا انس مى( احمد بن حسي4)

گويند: او نخستين زن هاشمى است که خليفه هاشمى به دنيا آورده  فاطمه بنت اسد شد. مورّخان مى

اى را سراغ نداريم که پدر و مادرش هاشمى باشند جز امير المؤمنين على )ع( و محمد  است و خليفه

دار خالفت نشد که اسمش على باشد جز  عهده  ( پسر زبيده فرزند هارون الرّشيد و همچنين کسى)امين

 . 1  بوده است« المکتفى»امير المؤمنين )ع( و على بن معتضد که لقبش 

اند که فاطمه بنت اسد، وقتى که به على )ع( حامله بود در اطراف خانه کعبه طواف  ( روايت کرده1)

، فاطمه وارد شد و در   2 ان او را گرفت در آن حال در کعبه بر رويش گشوده شدکرد، درد زايم مى

( )مؤلّف( 2آنجا وضع حمل کرد و همچنين حکيم بن حزام را مادرش در کعبه به دنيا آورد! )

گويم: حافظ ابو نعيم حديثى طوالنى در فضيلت فاطمه بنت اسد نقل کرده است، جز اين که  مى

اسناد آن فردى به نام روح بن صالح است و ابن على او را ضعيف شمرده از اين گويند در سلسله  مى

 رو ما آن حديث را در اينجا نقل نکرديم.

 فرزندان فاطمه بنت اسد

فرزندان او شش تن و همگى از نسل ابو طالب بودند؛ چهار پسر و دو دختر، پسران به نامهاى طالب، 

ده سال تفاوت سنّى داشتند؛ طالب بزرگترين فرزند ابو  عقيل، جعفر و على که هر کدام با ديگرى

اش را از او گرفته است و بين طالب و عقيل ده سال و بين عقيل و جعفر نيز ده سال  طالب بود که کنيه

                                                 
فرماييد که مؤلّف محترم چه کسانى را با امير المؤمنين، شخص دوم عالم امکان، مقايسه  مالحظه مى« از کوزه همان برون تراود که در اوست». 1

ر تن از خلفاى راستين پيامبر )ص( و ائمّه هدى )ع( به نام على دانيم چها دانند و مى کند! در حالى که همه مى کند و چه وجه مشابهى پيدا مى مى

ايت معتبر هستند: على بن ابى طالب، على بن الحسين، على بن موسى الرضا و على بن محمّد الهادى عليهم السالم و امّا عنوان امير المؤمنين طبق رو

 م. -جز على )ع( را نزيبد
اند ديوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد و  ورت گرفته است در حالى که غالب مورّخان نوشتهفرماييد اينجا هم تحريفى ص مالحظه مى. 2

 م. -باز ديوار به هم آمد ...
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ترين  و همچنين بين جعفر و على نيز ده سال تفاوت سنى وجود داشت، بنا بر اين على )ع( خردسال

طالب ابو يزيد و عالم به انساب قريش بود. در جنگ بدر مشرکان او را به فرزند ابو طالب است، کنيه 

 اجبار به جنگ با رسول خدا )ص( بردند و او چنين گفت:

  اللهمّ! إما يغزونّ طالب
 

  فى مقنب من هذه المقانب

  و ليکن المغلوب غير غالب
 

  1  و ليکن المسلوب غير السّالب

ها پيدا شد و نه در ميان  بدر به هزيمت رفتند طالب نه در ميان کشته( چون مشرکان در روز جنگ 1)

اسيران و نه به مکه برگشته بود و هيچ کس ندانست که چه بر سرش آمده است! و از طالب هيچ 

 فرزندى باقى نماند.

گويد: در جنگ بدر بر خالف ميلش همراه سپاه قريش بود و در آن  ( اما ابن سعد درباره عقيل، مى2)

 روز اسير شد و چون مالى از خود نداشت عمويش عبّاس از طرف او مالى داد و آزاد شد.

( ابن سعد از قول على بن عيسى نوفلى و او به نقل از ابان بن عثمان از معاوية بن عمّار روايت 3)

رسول خدا )ص( روز جنگ بدر فرمود: »گفت:  گويد: از امام صادق )ع( شنيدم که مى کرده، مى

على )ع( آمد و نگاهى به « چه کسى در سپاه مخالف است -از قبيله بنى هاشم -د از خاندان منببيني

عبّاس، نوفل و عقيل کرد، برگشت عقيل فرياد زد: برادر! به خدا سوگند تو ما را ديدى، على )ع( نزد 

ل ايستاد و پيامبر )ص( آمد و جريان را به اطّالع آن حضرت رساند، پيامبر )ص( آمد و باالى سر عقي

در اين صورت، اگر آنها سر جنگ داشتند »آنگاه فرمود: « اى ابو زيد! ابو جهل را کشتند»فرمود: 

)با هم در مکه نزاع نکنيد.( که بر آنها سخت خواهم گرفت، مگر )از راه مسالمت درآيند و تسليم 

اکنون اين بيابان »فرمود: گيرم و در روايتى آمده است که  شوند( آنگاه زمام امور آنها را به دست مى

سپس عقيل به مکه برگشت و تا سال هشتم هجرى در آنجا « براى تو هموار )و رفتن تو( بال مانع است!

اقامت داشت و بعد به مدينه مهاجرت کرد و در جنگ موته شرکت داشت، رسول خدا )ص( هر سال 

 داد. يك صد و چهل بار مواد خوراکى از محصوالت خيبر به او مى

گويد: در جنگ موته انگشترى به دست عقيل افتاد که نقشهايى در آن ترسيم شده بود  ( واقدى مى4)

 و پيامبر )ص( آن را به وى بخشيد و بعدها اين انگشتر در دست عقيل بود.
                                                 

اى از اين سوارگان جنگجو بجنگد بادا که او شکست خورده باشد نه پيروز، و بايد که او يغما  خداوندا! اگر چنان است که طالب در ميان سواره. 1

 ده باشد نه يغماگر!ز
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نويسد: عقيل تا سال پنجاهم هجرى زنده بود و در سال پنجاه پس از آن که بيناييش را  ( واقدى مى5)

بود از دنيا رفت. جدّم ابو الفرج محمد بن على جوزى و استادمان عالمه زيد بن حسن بن  از دست داده

گويد: جدّم به نقل از محمد بن عبد الباقى بن محمد انصارى و زيد بن حسن کندى به  زيد کندى مى

 طريق اجازه از محمد بن عبد الباقى بن محمد انصارى و او از قول ابو محمد حسن بن على بن محمد

جوهرى به نقل از ابو عمر و محمد بن عبّاس بن حيويه و او از ابو الحسن احمد بن معروف از قول 

او از فضل بن دکين از قول عيسى بن عبد  حسن بن فهم به نقل از محمد بن سعد کاتب واقدى و

ن تو را اى ابو يزيد م»گويد: رسول خدا )ص( به عقيل فرمود:  الرّحمن سلمى به نقل از ابو اسحاق مى

به دو جهت دوست دارم يکى به خاطر خويشاونديت و ديگر به خاطر آن محبّتى که عمويم نسبت به 

وى فرزندانى در مدينه داشت و در آنجا سرايى داشت و از جمله فرزندان وى يزيد بود «. تو داشت

رو از قبيله بنى اش از نام وى است و از جمله سعيد بود که مادر اين دو، امّ سعيد دختر عم که کنيه

صعصعه است و جعفر اکبر و ابو سعيد )ابو سعيد نام اوست( که احول بود، مادر اين دو، امّ البنين از 

قبيله کالب است و مسلم؛ همان کسى که حسين )ع( او را به کوفه فرستاد و ابن زياد او را به قتل 

له، ام هانى، فاطمه، امّ قاسم، زينب، امّ رساند. و عبد اللّه، عبد الرّحمن، على، جعفر، حمزه، محمد، رم

 نعمان و جعفر اصغر فرزندانى از چندين مادر بودند.

 ( عقيل منزلهاى بنى هاشم را در مکه خريده بود و رسول خدا )ص( در اين باره فرمود:1)

طالب و عقيل وارث پدرشان شدند ولى جعفر و « اى فروگذار کرده است؟ آيا عقيل براى ما خانه»

چون مسلمان بودند ارث نبردند، داماد و دختر وى: امّ هانى که به قول ابن سعد نامش جعده و به  على

نماز عيد  -در يوم الفتح -قولى فاخته و به قولى هند بود و اين بانو همان کسى است که رسول خدا

وى نقل  قربان را در منزل وى هشت رکعت خواند اين حديث را بخارى و مسلم در صحيح خود از قول

کند و فاطمه به وسيله  اند که گفت: سال فتح مکه به خدمت پيغمبر )ص( رفتم، ديدم غسل مى کرده

عرض کردم: من امّ « اين کيست؟»اى او را پوشش داده است. به آن حضرت سالم دادم، پرسيد:  جامه

کعت نماز در چون از غسل فارغ شد بپا خاست و هشت ر« خوش آمدى»هانى دختر ابو طالبم. فرمود: 

اى که به خود پيچيده بود اقامه کرد و چون از نماز فارغ شد عرض کردم: يا رسول اللّه برادرم  جامه

يعنى پناهنده هبيره همسر امّ  -على معتقد است که با مردى جنگيده است که پناهنده فالنى است

امّ هانى گفت: اين لطفى « م.ا به هر که او پناه داده باشد من پناه داده»پيامبر )ص( فرمود:  -هانى
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است از طرف شما. در بعضى روايات صحيح آمده است که آن مرد در خانه امّ هانى بود. زهرى 

گويد: آن کسى را که پناه داده بود، همسر خود امّ هانى، ابو وهب هبيرة بن عمرو بن عايد  مى

 يگرى بوده است.اند شخص د مخزومى بود که در نجران مشرك از دنيا رفت و بعضى گفته

هبيره را در  ( امّا امّ هانى به مدينه مهاجرت کرد و هنگامى که خالفت به على )ع( رسيد، جعده پسر2)

 دستگاه خالفت به کار گرفت.

( دختر ديگر عقيل به نام جمانه با ابو سفيان بن حرث بن عبد المطلّب ازدواج کرد و به مدينه 1)

 ص( از دنيا رفت.مهاجرت نمود زمان حيات رسول خدا )

( اما سيره جعفر بن ابى طالب را ان شاء اللّه بعدا ذکر خواهيم کرد و ابن سعد دختر ديگرى براى 2)

اند اسمش اسماء بود. مادر همه  گويد نام وى ريطه بوده است و بعضى گفته برد و مى ابو طالب نام مى

نام طليق ذکر کرده، که نام مادرش  اينها فاطمه بنت اسد است و پسر ديگرى نيز براى ابو طالب به

 وعله بوده است. و اللّه اعلم!

  باب دوم فضایل امیر المؤمنین علیه السالم

فضايل آن حضرت روشنتر از خورشيد و ماه و بيشتر از شنهاى بيابان و ذرّات خاك است و از آن 

وع است: نوعى از ميان آنچه را که به ثبوت رسيده و شهرت يافته من برگزيدم که خود بر دو ن

فضايل که برگرفته از قرآن و دسته دوم فضائلى که در سنّت روشن آمده و جاى هيچ گونه شك و 

 ترديدى در آنها نيست.

گويد: مردى از ابن عبّاس پرسيد: چه قدر فضايل على بن ابى طالب زياد  ( مجاهد نقل کرده، مى2)

بن عبّاس در پاسخ آن مرد گفت: فضايل على )ع( کنم که بالغ بر سه هزار باشد؟ ا است! من تصوّر مى

به سى هزار نزديکتر است تا سه هزار، آنگاه ابن عبّاس گفت: اگر درختان قلم، و درياها مرکّب و انس 

 توانند فضايل امير المؤمنين على )ع( را بشمارند. و جن نويسنده و شمارشگر باشند، نمى

اى را از قرآن نازل نکرد مگر اين  گفت: خداوند هيچ آيه( عکرمه از ابن عبّاس نقل کرده است که 3)

که على در سرلوحه آن و امير آن است، امّا موارد صريح قرآن، آيات زيادى است؛ از جمله اين آيه 

 .  1 «وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِينَ» شريفه در سوره بقره:

                                                 
 : و نماز را بپا داريد و زکات را ادا کنيد و همراه رکوع کنندگان رکوع کنيد )و نماز را با جماعت بگذاريد(.43( آيه 2بقره ). 1
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بّاس نقل کرده است که چون على بن ابى طالب )ع( نخستين کسى بود که با پيامبر مجاهد از ابن ع

 )ص( رکوع کرد، اين آيه مبارکه در شأن او نازل شد.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ » ( و از جمله قول خداى تعالى که بازهم در سوره بقره است:1)

گويد: على )ع( فقط چهار درهم داشت، يك  ، عکرمه از ابن عبّاس روايت کرده، مى  1 «ةًسِرًّا وَ عَالنِيَ

درهم را، شب صدقه داد و يك درهم را در روز، و يك درهم را در نهان، و يك درهم را آشکارا. 

 بدين جهت آيه مبارکه درباره وى نازل شد.

لْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ فَقُ» ( و از جمله، اين آيه مبارکه در سوره آل عمران:2)

، جابر بن عبد اللّه، در روايتى که ارباب سير و نويسندگان از او نقل   2 ...«نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ 

آن ميان، گويد: گروهى از )مسيحيان( نجران به خدمت رسول خدا )ص( رسيدند که در  اند، مى کرده

اسقف اعظم و همچنين گروهى از بزرگان دين مسيح به همراه او بودند، پرسيدند: پدر موسى )ع( که 

 گفتند: پدر شما کيست؟«. عمران»بود؟ پيامبر )ص( فرمود: 

 پرسيدند: پس پدر عيسى )ع( که بود؟« پدر من عبد اللّه بن عبد المطّلب است»فرمود: 

عِنْدَ اللَّهِ   إِنَّ مَثَلَ عِيسى» اى سکوت اختيار کرد، اين آيه نازل شد: هپيامبر )ص( به انتظار وحى لحظ

گفتند: ما چنين چيزى را در ميان مطالبى که بر پيامبران ما وحى شده    3 «کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ

فَمَنْ » نازل شد: گوييد! اينجا بود که آيه شريفه است سراغ نداريم، پيامبر )ص( فرمود: شما دروغ مى

  4 ...«حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ 

با اين « -إن شاء اللّه -فردا»( گفتند: شما سخنى منصفانه گفتيد، چه وقت مباهله کنيم؟ فرمود: 3)

کديگر گفتند اگر او با جمعى از اصحابش آمد با او مباهله وعده از خدمت پيامبر )ص( رفتند و به ي

کنيد زيرا او پيامبر نيست اما اگر با اهل بيت خود آمد مبادا مباهله کنيد که او پيامبر راستگوست و 

اگر با او مباهله کنيد بيقين هالك خواهيد شد! سپس رسول خدا )ص( به مردم مدينه و نواحى پيام 

                                                 
 کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. : آنها که اموال خود را به هنگام شب و روز، پنهان و آشکارا انفاق مى274( آيه 2بقره ). 1
کنيم شما  کنيم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت مى : بگو )اى پيامبر(: بياييد ما فرزندان خود را دعوت مى61( آيه 3آل عمران ). 2

 کنيم شما هم از نفوس خويش. هم زنان خويش را، ما از نفوس خويش دعوت مى
 ، همچون مثل آدم است که او را از خاك آفريد.: همانا مثل عيسى )ع( در نزد خدا59( آيه 3آل عمران ). 3
: هرگاه بعد از علم و دانشى که )درباره مسيح( به تو رسيده )باز( کسانى با توبه محاجّه و ستيز برخيزند به آنها بگو: بياييد ما 61( آيه 3آل عمران ). 4

 کنيم و شما هم فرزندان خود را ... فرزندان خود را دعوت مى
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نشينان  جوان و پرده  داد. اين بود که هيچ کس در خانه نماند حتى دخترانفرستاد و به همه خبر 

همسر از منزلها در آمدند و رسول خدا )ص( در حالى از منزل بيرون آمد، که على )ع( پيشاپيش او  بى

و حسن )ع( در طرف راست و حسين )ع( در سمت چپ و فاطمه )ع( پشت سر آن حضرت بودند، 

زنان ما  -يعنى فاطمه -ه به حسن و حسين )ع( کرد و گفت: اينها پسران ما و اينبياييد: اشار»فرمود: 

گروه نجران وقتى «. فرمود: اين جان من است -در حالى که اشاره به على )ع( داشت -و اين جان ما

که اين حال را ديدند ترسيدند و به حضور آن حضرت آمدند و گفتند: از ما درگذر! خداوند از تو 

به خدايى که جان من در دست قدرت اوست اگر آنها به مباهله »آنگاه پيامبر )ص( فرمود: درگذرد! 

 «.شد! شدند، بيابان پيرامون آنها پر از آتش مى حاضر مى

عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ   إِنَّ مَثَلَ عِيسى»  ( از امام جعفر صادق )ع( روايت شده است که در تفسير اين آيه1)

معناى اين که مثل عيسى در نزد خدا از نظر آفرينش همانند آدم »فرمود:    1 «نْ تُرابٍآدَمَ خَلَقَهُ مِ

« ه»در خلقه به آدم و « ه»، بنا بر اين ضمير «است که خداوند او را بدون پدر، و از خاك آفريد

 گردد. به عيسى )ع( برمى« ثم قال له کن»دوم در 

گويد: رسول خدا )ص( فرداى آن روز در حالى که  ( ابو اسحاق ثعلبى در تفسير آيه مباهله مى2)

حسين )ع( را در آغوش داشت و دست حسن را گرفته بود و فاطمه )ع( پشت سر پيامبر )ص( و على 

« هرگاه من دعا کردم شما آمين بگوييد!»کرد، پيش آمد و فرمود:  )ع( پشت سر ايشان حرکت مى

بينم که اگر از  هايى را مى وه نصارى من چهرهاسقف نجران )چون اين منظره را ديد( گفت: اى گر

خدا درخواست کنند که کوهى را از جا بکند هرآينه خواهد کند. بنا بر اين با اينها مباهله نکنيد که 

هالك خواهيد شد و جز مسلمانان کسى بر روى زمين نخواهد ماند. پس به شهرهايشان برگشتند و با 

 ه نو( مصالحه کردند.رسول خدا )ص( به دو هزار حلّه )جام

إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ »  ( از جمله در سوره مائده آيه شريفه3)

لب بن ابى الحکيم و غا  ثعلبى در تفسير اين آيه از قول سدى و عتبة بن   2«يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ

گويد اين آيه وقتى درباره على بن ابى طالب )ع( نازل شد که سائلى در مسجد  عبد اللّه نقل کرده مى

 درخواست کمك کرد و او در حال رکوع انگشتريش را به سائل عطا کرد.
                                                 

 .59( آيه 3آل عمران ). 1
دارند و در حال رکوع زکات  اند. و نماز را برپا مى سرپرست و رهبر شما تنها خدا و پيامبر است و آنها که ايمان آورده 55( آيه 5مائده ). 2

 پردازند. مى
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گويد: روزى در مسجد نماز ظهر را  ( ثعلبى اين داستان را از قول ابو ذر غفارى نقل کرده، مى1)

م و رسول خدا )ص( نيز در مسجد حضور داشت در اين ميان سائلى بپا خاست و درخواست خواند مى

و على )ع( به رکوع رفته بود در همان  -گويد: ابو ذر مى -کمك کرد و هيچ کس چيزى به وى نداد

ديد، سر به سوى آسمان  حال به سائل به انگشت کوچکش اشاره کرد و پيامبر )ص( اين صحنه را مى

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ » خدايا برادرم موسى از تو درخواست کرد و گفت:»و گفت:  بلند کرد

سَنَشُدُّ » در پاسخ وى به قرآن اين بيان نازل شده: 2 «وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» تا آنجا که گفت: 1 «لِی أَمْرِی

خداوندا اينك من محمّدم، برگزيده و  3 «لُونَ إِلَيْکُماعَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَکُما سُلْطاناً فَال يَصِ

پيامبر تو، پس مرا سعه صدر بده و کار را بر من آسان گردان و از اهل بيتم، على را وزير من قرار ده 

گويد: به خدا سوگند هنوز سخن  ابو ذر مى 4 «و کمر يا پشت مرا به وسيله او محکم و استوار ساز!

إِنَّما » نشده بود که جبرئيل از طرف خدا نازل شد عرض کرد: يا محمّد بخوان:رسول خدا )ص( تمام 

 .«وَ هُمْ راکِعُونَ ... وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

( و در روايت ديگرى آمده است: رسول خدا )ص( از مسجد بيرون شد در حالى که على )ع( به 2)
آيا »خدا )ص( از او پرسيد:   اى با خود داشت رسول د سائلى بود، انگشترىنماز مشغول بود و در مسج

گفت: آرى اين نمازگزار در حال رکوع اين انگشترى را مرحمت کرد، « کسى به تو چيزى داد؟
( 1کرد، ) پيامبر با شنيدن اين سخن تکبير گفت و جبرئيل در حالى نازل شد که اين آيه را تالوت مى

 بت اين اشعار را سرود:آنگاه حسان بن ثا

  ابا حسن تفديك روحى و مهجتى
 

  ء فى الهدى و مسارع و کلّ بطی

 فأنت الّذى أعطيت إذ کنت راکعا
 

  فدتك نفوس الخلق يا خير راکع

 بخاتمك الميمون يا خير سيّد
 

  و يا خير شار ثمّ يا خير بايع

                                                 
 پروردگارا سينه مرا گشاده دار و کار مرا بر من آسان گردان! 25( و آيه 20طه ). 1
 ا در کار من شريك گردان!: و او ر32( و آيه 20طه ). 2
دهيم و به برکت آيات ما بر شما دست  کنيم و براى شما سلطه و برترى قرار مى بازوان تو را به وسيله برادرت محکم مى 35( آيه: 28قصص ). 3

 يابند. نمى
اند سپس به اين  ا درباره على )ع( دانستهبرد که اين آيه ر عالمه امينى )قدّس سره( مدارك زيادى از کتب تفسير و حديث اهل سنّت را نام مى. 4

اشْدُدْ بِهِ  عليّا  وَ اجْعَلْ لِی وَزِيراً مِنْ أَهْلِی»  نويسد: آنگاه آيات را خواند و به جاى هارون، نام على را گذاشت درخواست پيامبر )ص( پرداخته، مى

 م. -(53 -52، ص 2را آورد )الغدير ج  هنوز دعاى پيامبر تمام نشده بود که جبرئيل نازل شد و اين آيه «أَزْرِی
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 فانزل فيك اللّه خير والية
 

  1و بيّنها فى محکمات الشرايع

 ( و نيز فرمود:2)

 من ذا بخاتمه تصدّق راکعا
 

 و اسره فى نفسه اسرارا

 من کان بات على فراش محمد
 

 و محمد أسرى يؤم الغارا

 من کان فى القرآن سمّى مؤمنا
 

  2  فى تسع آيات تلين غزارا

زل نکرده است مگر اى را در قرآن نا کند که گفت: خداوند هيچ آيه که به قول ابن عبّاس اشاره مى

 آن که على فرمانروا و در سرلوحه آن است.

اى است و  ( اگر کسى بگويد: انگشترى را در حال نماز از انگشت بيرون انداختن کار لغو و بيهوده3)

دهيم: يکى اين که ما گفتيم آن  چنين کارى به على )ع( زيبنده نيست! ما به دو صورت پاسخ مى

او انگشتر را از انگشتش در آورد. دوم آن که به هنگام نماز سخن گفتن  حضرت به سائل اشاره کرد و

نازل شد، آنگاه   3 «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ»  مسلمين جايز بود تا وقتى که آيه و بعضى کارها در نزد

 «هَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ»  . از جمله در سوره براءة، آيه 4 خوددارى کردند
گويند معناى آيه چنين است، يعنى با آل و اهل بيت او  علماى سير و نويسندگان شرح احوال مى   5

 باشيد، ابن عبّاس گويد: على )ع( سرور راستگويان است.

                                                 
 اى ابو الحسن! جان و دل من و هر که دير يا زود در راه هدايت گام نهد فداى تو باد! تو بودى که در حال رکوع )انگشترى( دادى، روح همه. 1

و بهترين خريدار و فروشنده، و آنگاه کننده! انگشترى با برکت خود را مرحمت کردى، اى بهترين سرور  خاليق فداى تو باد! اى بهترين رکوع

 خداوند درباره تو بهترين نوع واليت را نازل فرموده و آن را در آيات محکمه )قرآنى( بيان داشته است.
چه کسى بود که انگشتريش را در حال رکوع صدقه داد، و در دل و باطن خود رازهاى مخفى داشت؟ آن کس که شب هنگام بر بستر محمد )ص( . 2

هاى زالل و  بيد، و محمد شبانه آهنگ غار )ثور( کرد؟ و کيست آن کس که در نه آيه قرآن، مؤمن ناميده شده است که آن آيات چشمهخوا

 جوشانند؟
 : و براى خدا با تذلّل و فروتنى بپا ايستيد.238( آيه 2بقره ). 3
کند که به هنگام نماز و لو در اوّلين  گفته با هيچ منطقى نيز تطبيق نمىدر منابع تفسيرى و غير تفسيرى شيعه، چنين چيزى را پيدا نکردم و اين . 4

باشند، روزهاى اسالم و نخستين روزهاى وجوب نماز )که قهرا اسالم با نماز همزمان شروع شده( سخن گفتن و يا ديگر چيزهاى مبطل را مجاز دانسته 

از منافقان گرمى هوا را براى ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين بهانه کرده و در نماز آنچه در شأن نزول اين آيه شريفه آمده است، چنين است: جمعى 

کردند و به دنبال آنها نيز بعضى ديگر از شرکت در جماعت خوددارى کردند و جماعت مسلمين تقليل يافت، پيامبر ناراحت شد  جماعت شرکت نمى

گزارد و اين کار براى  که پيامبر در گرماى فوق العاده نيمروز نماز ظهر را با جماعت مىکند  و آنها را به مجازات تهديد کرد. زيد بن ثابت نقل مى

 م. -(146، ص 2ياران آن حضرت بسيار سنگين بود، آيه فوق نازل شد و اهميت نماز را )بخصوص نماز ظهر( را بيان کرد. )تفسير نمونه ج 
 مخالفت( خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد.ايد از ) اى کسانى که ايمان آورده 119( آيه 9توبه ). 5
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ثعلبى در تفسير    1 «تْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَ  أَ فَمَنْ کانَ عَلى» ( از جمله در سوره هود، آيه:1)

اين است که  «وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ»  نويسد: مقصود على )ع( است و معناى خود از قول ابن عبّاس مى

 على )ع( از همه کس به رسول خدا )ص( نزديکتر بود.

گويد: من خود از آن  ( ثعلبى به اسناد خود تا على اين روايت را از قول زاذان نقل کرده، مى2)

سوگند به خدايى که دانه را )زير زمين( شکافته و انسان را آفريده »فرمود:  حضرت شنيدم که مى

است اگر برايم مسندى نهند )کنايه از اين که اگر شرايط و مقتضيات موجود باشد( هرآينه بين اهل 

به قرآنشان داورى خواهم کرد و تورات به تورات و بين پيروان انجيل به انجيل و بين پيروان قرآن 

حکم خواهم داد، به خدايى که جان من در قبضه قدرت اوست هيچ مردى از قريش نيست که از دم 

که او را به بهشت يا آتش دوزخ   اى از قرآن سراغ دارم تيغ گذشته باشد مگر اين که درباره او آيه

اى که درباره خود شما نازل شده  ن آيهمردى با شنيدن اين سخن گفت: يا امير المؤمني« کشاند! مى

، که رسول خدا )ص( بر اساس «بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ  أَ فَمَنْ کانَ عَلى» کدام است؟ فرمود:

 «.بيّنه است و من گواهى از او هستم

ابن   2 «صَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّاإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال» ( از جمله، آيه آخر سوره مريم:1)

 گويد: اين محبّت را خداوند براى على )ع( در دلهاى مؤمنان قرار داده است. عبّاس مى

گويد رسول خدا  ( ابو اسحاق ثعلبى در تفسير خود، سند اين معنى را به براء بن عازب رسانده، مى2)

وندا موقعيتى براى من در نزد خود و محبّتى از من در دل مؤمنان بگو: خدا»)ص( به على )ع( فرمود: 

 پس اين آيه نازل شد.« قرار بده!

گويد:  . عکرمه مى 3«نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى» اى در سوره احزاب: ( و از جمله آيه3)

 است.برد، امير المؤمنين )ع(  آن که انتظار )شهادت را( مى

 ان شاء اللّه بعد از اين بيان خواهيم کرد. إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ امّا آيه شريفه:

 گويد: مجاهد مى   4«وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» ( از آن جمله در سوره صافّات، آيه شريفه:4)

 پرسند. ت على )ع( مى)روز قيامت( از دوستى و محبّ
                                                 

 باشد. ، آيا آن کس که دليل آشکارى از پروردگار خويش دارد و به دنبال آن شاهدى از سوى او مى17( آيه 11هود ). 1
 افکند. اند، خداوند رحمان محبّت آنها را در دلها مى اند و عمل صالح انجام داده : کسانى که ايمان آورده96( آيه 19مريم ). 2
اند( بعضى پيمان خود را به آخر بردند )و  : )در ميان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ايستاده23( آيه 33احزاب ). 3

 در راه او شربت شهادت نوشيدند( و بعضى ديگر در انتظارند.
 سى شوند.: آنها را بازداشت کنيد که بايد بازپر26( آيه 37صافّات ). 4
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أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِينَ » ( و از جمله در سوره جاثيه، اين آيه شريفه:5)

على )ع( به هنگام   از ابن عبّاس نقل شده است که اين آيه درباره  1 «آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً

و »عتبه، شيبه و وليد بن مغيره است و مقصود از  «اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ» نازل شد، منظور ازجنگ بدر 

 باشد. على )ع( مى «آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  الذين

سعيد بن جبير از ابن عبّاس   2 «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» ( از جمله در سوره واقعه، اين آيه است:1)

کرده است که نخستين کسى که با رسول خدا )ص( نماز گزارد على )ع( بود و درباره آن روايت 

 حضرت اين آيه نازل شده است.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَیْ » ( از آن جمله، اين آيه در سوره مجادله:2)

گويند: اين آيه درباره على )ع( نازل شد که يك دينار صدقه  ان تأويل قرآن مىعالم  3 «نَجْواکُمْ صَدَقَةً

داد سپس با پيامبر )ص( نجوا کرد مسلمانان ديگر هم از او تقليد کردند آنگاه از جانب خدا رخصت 

رسيد، و ابو اسحاق ثعلبى در تفسيرش به اين داستان اشاره نمود و نيز از قول ابن عبّاس نقل کرده 

نمودند، خداوند ايشان را  کردند و در پرسش زياده روى مى که مردم از پيامبر )ص( سؤال مىاست 

وسيله اين آيه ادب کرد. ثعلبى از قول مجاهد نقل کرده است که گفت: مردم از گفتگوى خصوصى 

)در گوشى حرف زدن( ممنوع شدند مگر که صدقه دهند؛ بنا بر اين کسى جز على بن ابى طالب که 

 دينارى را صدقه داده بود با پيامبر )ص( نجوا نکرد. جلوتر

اى است که نه کسى پيش از من به آن عمل  در قرآن آيه»گويد: على )ع( فرمود:  ( ابن عبّاس مى3)

و اين آيه را تالوت کرد، و در روايتى از آن حضرت آمده « کرده و نه پس از من عمل خواهد کرد

ول خدا )ص( مرا طلبيد و فرمود: نظر تو چيست؟ يك دينار وقتى که اين آيه نازل شد رس»است. 

 پسندى؟ عرض کردم: مردم توانايى آن را ندارند، فرمود: )صدقه( را مى

 گويد: ابن عبّاس مى -پس بايد چقدر باشد؟ گفتم: يك دانه گندم يا جو! فرمود: تو تنگدستى!

 على )ع( فرمود:  4 ...«ا بَيْنَ يَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُو» آيه نازل شد: -آنگاه اين

 «.خداوند به خاطر من تکليف اين امّت را سبك کرد
                                                 

اند  اند و عمل صالح انجام داده : آيا کسانى که مرتکب گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانى که ايمان آورده21( آيه 45جاثيه ). 1

 دهيم که حيات و مرگشان يکسان باشد؟ قرار مى
 : و سومين گروه پيشگامان پيشگام.10( آيه 56واقعه ). 2
 اى )در راه خدا( بدهيد. خواهيد با رسول خدا نجوا کنيد قبل از آن صدقه ايد هنگامى که مى : اى کسانى که ايمان آورده12 ( آيه58مجادله ). 3
 : آيا ترسيديد که فقير شويد و از دادن صدقات قبل از نجوى خوددارى کرديد.13( آيه 58مجادله ). 4
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گويد: على )ع( سه ويژگى داشت، اگر يکى از آنها را من داشتم، از شتران  ( )عبد اللّه( ابن عمر مى1)

را به دست وى در جنگ خيبر و آيه فام بهتر بود: همسرى فاطمه )ع( و دادن پيامبر )ص( پرچم  سرخ

 نجوى.

مجاهد گويد: آنان على و   1 «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» فرمايد: ( از جمله در سوره لم يکن که مى2)

 خاندان و دوستداران او هستند.

( در قرآن کريم آيات زيادى در فضيلت على بن ابى طالب )ع( وجود دارد که به خاطر فزونى 3)

ا، ما به اين مقدار بسنده کرديم و برخى از آنها را در ضمن فصول آينده به قدرى که از مقصود آنه

أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ » کتاب تجاوز نکند، نقل خواهيم کرد. مانند قول خداى تعالى در سوره سجده:

  2 «نُزُلًا بِما کانُوا يَعْمَلُونَ  صَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوىکانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال

  فضايل على عليه السالم در سنّت

 کنيم که در کتب صحيح و آثار مشهور نوشته شده است. ( امّا سنّت نبوى، ما از اخبارى شروع مى4)

  سخنان رسول خدا )ص( درباره على عليه السالم

گويد: )اسناد اين حديث قبال گذشت( محمد بن جعفر از شعبة بن حکم به نقل از احمد در مسند خود 

کند که رسول خدا )ص( در جنگ  مصعب بن سعد و او از قول پدرش سعد بن ابى وقاص نقل مى

يا رسول »عرض کرد:   تبوك، على )ع( را با اهل بيت خود گذاشت )و خود عازم تبوك شد( على

آيا تو راضى نيستى که نسبت به من به منزله »فرمود: « گذارى؟ کودکان مى اللّه! مرا در بين زنان و

 «.هارون براى موسى، بوده باشى با اين تفاوت که پس از من، پيامبرى نخواهد بود؟

 اند و در اين حديث اتّفاق نظر دارند. اين حديث را مسلم و بخارى در صحيح خود نقل کرده

گويد: معاوية بن ابى سفيان به سعد دستور داد  وقاص نقل کرده، مى( مسلم از عامر بن سعد بن ابى 1)

و گفت: چه چيز تو را مانع از دشنام دادن به ابو تراب است؟ سعد گفت: بدان که من سه ويژگى على 

اينها مخصوص على )ع( »ام! خود از رسول خدا )ص( شنيدم که فرمود:  )ع( را فراموش نکرده

تر  ه او ناسزا نخواهم گفت و اگر يکى از آنها به من تعلق داشت دوستبنا بر اين من هرگز ب« است

                                                 
 باشند. : آنها بهترين مخلوقات مى7( آيه 98بيّنه ). 1
: آيا کسى که با ايمان باشد همچون کسى است که فاسق است؟ نه، هرگز اين دو برابر نيستند امّا کسانى که ايمان آوردند و 19( آيه 32سجده ). 2

 دادند. ىعمل صالح انجام دادند باغهاى بهشت جاودان از آن آنها خواهد بود، اين وسيله پذيرايى )خداوند( از آنهاست در مقابل اعمالى که انجام م



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
37 

 

که ما ان شاء اللّه  -فام را! از آن جمله حديث پرچم )در جنگ خيبر( را نام برد داشتم تا شتران سرخ

 1 .«نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ ..» و دوم آن که چون آيه شريفه: -تعالى، بعدها آن را نقل خواهيم کرد

خداوندا اينها اهل بيت »نازل شد رسول خدا )ص( على، فاطمه حسن و حسين )ع( را طلبيد و گفت: 

و سوم همان حديث است که من خود از رسول خدا )ص( شنيدم در حالى که در يکى از جنگها « منند

آيا »رمود: ف« گذارى؟ يا رسول اللّه! مرا با زنان و کودکان مى»او را در مدينه گذاشت و او گفت: 

 و )سعد( حديث را نقل کرد....«. تو راضى نيستى 

نقل کرده است که چون سعد اين سخنان را « مروج الذّهب و معادن الجواهر»( مسعودى در کتاب 2)

گاه تو  به معاويه گفت: معاويه )از شنيدن فضيلت على )ع( برآشفت رو به سعد کرد و( گفت: هيچ

اى( پس چرا على را  ودى! تو که )اين سخن را از پيامبر )ص( شنيدهبيش از حاال مورد سرزنش من نب

سپس  -زيرا سعد از بيعت با على خوددارى کرده بود -يارى نکردى و از بيعت با او خوددارى کردى؟

اى، شنيده بودم تا  معاويه گفت: اگر من آنچه را که تو از پيامبر )ص( درباره على بن ابى طالب شنيده

 2 شدم! تگزارش مىعمر داشتم خدم

که درباره امير المؤمنين )ع( نوشته است، و « الفضائل»احمد بن حنبل، اين حديث را در کتاب 

گويد: ابو محمد عبد العزيز بن محمود بزّاز از ابو الفضل محمد بن ناصر سلمى به نقل از ابو الحسن  مى

بن يوسف و او از قول ابو بکر  مبارك بن عبد الجبّار صيرفى و او از طاهر محمد بن على بن محمد

 گويد: احمد بن جعفر بن حمدانى قطيعى به نقل از عبد اللّه ابن احمد مى

کند که على )ع( تا  پدرم از قول وکيع به نقل از اعمش و او از سعد بن عبيدة بن ابى برده نقل مى

يا »گفت:  کرد و مى ىبيرون شهر مدينه براى خداحافظى با پيامبر )ص( آمده بود در حالى که گريه م

رسول اللّه تو مرا با ماندگان، در شهر بازگذاشتى در صورتى که من دوست ندارم شما جايى برويد و 

يا على آيا تو راضى نيستى که نسبت به من به منزله »پيامبر )ص( فرمود: « من همراهتان نباشم؟

و در «. الى که تو خليفه منىهارون باشى نسبت به موسى جز اين که نبوّت پس از من نيست، در ح

روايتى آمده است که چون رسول خدا )ص( آهنگ تبوك کرد، على )ع( را در ميان اهل بيت و 

شد و نسبت به آنها بيمناك بود، منافقان گفتند که  همسرانش گذاشت، چون مدينه از مردان خالى مى
                                                 

 کنيم، شما هم فرزندان خود را. : بياييد ما فرزندان خود را دعوت مى61( آيه 3آل عمران ). 1
 م. -گفت! اش گاهى از اين سخنان مى کرد، اما به مقتضاى شيطنت و طبيعت مزوّرانه دانست ولى انکار مى معاويه، باالتر از اينها را شنيده بود و مى. 2
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به گوش على )ع( رسيد، خود را پيامبر )ص( مايل نبود على )ع( را همراه خود ببرد، اين سخن چون 

 کرد، قضيه را به آن حضرت عرض کرد. بيرون شهر به پيامبر )ص( رساند در حالى که گريه مى

  بحثى درباره حديث منزلت

گويد: رسول خدا )ص( على )ع( را در ميان اهل بيتش گذاشت همان گونه  محمد بن شهاب زهرى مى

ه ميقات رفت، در ميان مردم گذاشت، و اين که پيامبر که موسى )ع( برادرش هارون را موقعى که ب

زيرا که شريعت وى تمام شرايع را نسخ کرد. و مورّخان و « پيامبرى بعد از من نيست»)ص( فرمود: 

نويسان اتّفاق نظر دارند که على )ع( جز جنگ تبوك در همه جنگها به همراه رسول خدا )ص(  سيره

د کشتارى رخ نداد، از عدى بن حاتم در اين باره پرسيدند، او در بود و همگى بر آنند که در اين نبر

جواب گفت: در اين جنگ آن دالورى که بايد پيکار کند حضور نداشت! و اما سخن معاويه که به 

سعد گفت: چه چيز مانع شده که به ابو تراب ناسزا بگويى؟ چون معاويه خود به على )ع( ناسزا 

تا مردم ناسزا بگويند و سعد از دشنام دادن به وى پرهيز کرد و او به  گفت و نيز دستور داده بود مى

اند، چون على )ع( به شهادت رسيد،  ( مورّخان گفته1مالمتگران نداشت! )  خاطر خدا باکى از مالمت

 1  معاويه بر اوضاع مسلّط شد سعد بر او وارد شد و گفت: سالم بر تو اى پادشاه! معاويه خنديد و گفت

گفتى: اى امير المؤمنين؟ سعد جواب داد: به خدا  بو اسحاق چه زيانى به حال تو داشت، اگر مى: اى ا

سوگند که هرگز من تو را امير المؤمنين نخواهم گفت، اى معاويه آيا تو آن را از روى شادى و با 

 اى که تو به سلطنت رسيدى صاحب گويى؟ به خدا سوگند که من دوست ندارم به وسيله خنده مى

گويد: سعد در زمان فتنه عثمان از مردم کناره گرفت و به امورى که  ( شعبى مى2چنين مقامى باشم! )

ديگران گرفتار شده بودند، وارد نشد، وى صاحب کرامات و مستجاب الدّعوة بود؛ از جمله 

 کراماتش، داستانى است که مسلم در صحيح خود نقل کرده است که وى با شترانش در بيابان بود،

برم از شرّ اين سواره! تا  آمد همين که او را از دور ديد، گفت: به خدا پناه مى پسرش عمر نزد وى مى

اى در حالى  اين که عمر رسيد، از مرکبش پياده شد و سالم داد و گفت: پدر! تو از مردم فاصله گرفته

برى؟  ان بيابان به سر مىکنند و تو با شتران و گوسفندانت در مي که آنها بر سر قدرت با هم نزاع مى

سعد با شنيدن اين حرف از پسرش به سينه او زد و گفت: ساکت باش! من خود از رسول خدا )ص( 

                                                 
گفتى: سالم بر تو اى امير المؤمنين )با عنوان امير المؤمنين به  که گفت: اى ابو اسحاق! زيانى به حال تو نداشت، اگر مىاى آمده است  در نسخه. 1

 دادى( ... من سالم مى
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خداوند دوست دارد بنده ثروتمند پرهيزگارى را که از چشم مردم به دور »فرمود:  شنيدم که مى

د و با او و اهل بيتش کرد، اين همان عمر بن سعد است که امام حسين )ع( را به شهادت رسان«. باشد

  1 برم از شرّ اين سواره!! گويد: به خدا پناه مى آنچه کرد! به فراست سعد بنگريد که آن زمان مى

حديثى را درباره مواخاة )برادرى( نقل کرده،  «الفضائل»گويم: احمد بن حنبل در کتاب  مى

اوى به نقل از ابو بشر صباح بن عبد گويد: حسن بن على بصرى از ابو عبد اللّه حسين بن راشد طف مى

اللّه و او از قول قيس بن ربيع و او از سعد خفاف به نقل از عطيه و او از مجدوح بن زيد باهلى، گفت: 

رسول خدا )ص( بين مهاجران و انصار عقد اخوّت بست، على تنها ماند و گريه کرد )که چرا مرا با 

چون شما بين من و »عرض کرد: « کنى؟ را گريه مىچ»کسى برادر نکرد!( رسول خدا )ص( فرمود: 

تو نسبت »سپس به على گفت: « من تو را براى خود نگهداشتم»فرمود: « ديگرى عقد اخوت نبستيد

دانى نخستين کسى که  يا على آيا نمى»( آنگاه فرمود: 1...« )به من به منزله هارونى، نسبت به موسى 

اى سبز از  ايستم و حلّه ت راست عرش و در سايه عرش مىشود، منم و از سم روز قيامت مدّعى مى

خوانند و آنها در دو  پوشم، آنگاه پيامبران را يکى در پى ديگرى مى هاى بهشتى را بر تن مى حلّه

کنند و امّت من  هاى بهشتى بر تن مى هاى سبزى از جامه ايستند و جامه رديف سمت راست و چپ مى

( سپس تو نخستين کسى هستى 2شوند. ) امت براى حساب دعوت مىنخستين کسانى هستند که روز قي

کنند و پرچم مرا که همان پرچم حمد  که به خاطر خويشاوندى و منزلتى که نزد ما دارى، دعوت مى

دهند و تو آن پرچم را بين دو رديف انبيا از آدم و پيامبران پس از او و تمام خلق خدا  است به تو مى

گيرند و درازاى آن مسير هزار سال است و نوك آن  ر سايه پرچم من قرار مىفرازى و همگان د برمى

اى  ياقوتى سرخ و نى آن درّى سبز رنگ است و در قسمت باالى پرچم سه رشته نور وجود دارد: رشته

اى در ميانه دنيا که بر روى هر رشته خطى نوشته شده  اى در سمت باختر و رشته در سمت خاور و رشته

و روى « الحمد للّه ربّ العالمين»و روى دومى « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»ها  يکى از رشتهاست؛ روى 

کنى در حالى  نوشته است. يا على تو آن پرچم را حمل مى« ال اله اال اللّه، محمد رسول اللّه»رشته سوم 

ميان  کنند تا در سايه عرش که حسن )ع( در سمت راست و حسين )ع( در سمت چپ تو حرکت مى

                                                 
گذاشته و  رسد که نويسنده کتاب، بسيار خوشبينانه آينده عمر سعد و کشتن امام حسين )ع( و ديگر جنايات او را به حساب کرامت سعد به نظر مى. 1

حتى به  -در حقيقت اين را يك پيشگويى يا علم غيب دانسته است، در صورتى که اوال پيامبر )ص( و امير المؤمنين بارها قاتالن امام حسين )ع( را

زندش خبر داد که معرفى کرده بودند و احتماال به گوش سعد رسيده بوده است، ثانيا سعد چيزى در اين باره نگفت بلکه از شرارت فر -نام و نشان

 م. -داند چه تخمى کاشته و چه فرزندى را تربيت کرده است! آن هم هر پدرى مى
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هاى بهشتى بر تن دارى، مناديى از زير  اى سبز از جامه ايستى در حالى که جامه من و ابراهيم )ع( مى

دهد: خوب پدرى است پدر تو ابراهيم و نيکو برادرى است برادرت على، مژده باد بر تو  عرش ندا مى

ه که بايد تو را بخوانند گا يا على! زيرا که تو آنگاه که بايد لباس عزّت بپوشى خواهى پوشيد و آن

شوى و به هنگامى که بايد درود و سالمت گويند درود گفته خواهى شد و تو در کنار  خوانده مى

به خدا »گفت:  على )ع( همواره مى«. کنى سيراب مى  شناسى ايستى هر که را که مى حوض کوثر مى

خواهم کرد همان گونه که سوگند که از کنار حوض رسول خدا )ص( گروههايى از منافقان را طرد 

 «.کنند! شتران بيگانه را از برکه آب دور مى

 اند؟ ( اگر کسى بگويد: بخشى از اين حديث را جزء احاديث ساختگى آورده1)

گوييم: آن مقدارى که جزء موضوعات و ساختگى آمده، سندش از طريق فردى به نام  در پاسخ مى

هير است و عبارت آن، چنين است: از على )ع( نقل دارقطنى از ميسرة بن حبيب هندى و حکم بن ظ

کند،  رسول خدا )ص( فرمود: نخستين مخلوق خدا که در روز قيامت لباس بر تن مى»گويد:  شده، مى

ايستد و بعد مرا صدا  پوشد، سپس به سمت راست عرش مى ابراهيم )ع( است که دو جامه سفيد مى

زنند و  ايستم، آنگاه تو را صدا مى س در سمت راست مىکنم سپ زنند و من دو جامه سبز بر تن مى مى

ايستى، يا على آيا تو راضى نيستى که در  پوشى و بعد در سمت راست من مى تو نيز دو جامه سبز مى

پوشم تو نيز بپوشى و وقتى که شفاعت  خوانند خوانده شوى و آنگاه که من لباس مى وقتى که مرا مى

بعد خود دارقطنى، ميسرة بن حبيب و حکم را تضعيف کرده و قول و « کنم تو هم شفاعت کنى؟! مى

گوييم: اين حديث را احمد در کتاب الفضائل نقل کرده است. نه  آنها را سست شمرده است! ما مى

ميسره در سلسله سند آن هست و نه حکم. احمد در اين باب مقتداست هرگاه حديثى را نقل کند بايد 

تر  داد زيرا او پيشواى زمان، عالم روزگار خويش و در علم حديث برجستهروايتش را مورد توجه قرار 

مانند ميدان بود، و اين پاسخ بر همه ايرادهاى مربوط به اين باب و  تاز بى از امثال خودش و يکه

 احاديث کتاب است.

 يا على! سوگند» احمد در کتاب الفضائل از قول جابر نقل کرده است که رسول خدا )ص( فرمود:

به آن خدايى که جان محمد در قبضه قدرت اوست که بر سر در بهشت نوشته شده است. ال اله اال اللّه، 

محمد رسول اللّه، على بن ابى طالب اخو رسول اللّه )خدايى جز خداى يکتا نيست، محمد رسول 
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ها و خداست و على بن ابى طالب برادر رسول خداست( دو هزار سال پيش از آن که خداوند آسمان

 «.زمين را بيافريند

آنچه در ضمن  گوييم، اگر کسى بگويد: اين حديث از جمله احاديث موضوعه است! در پاسخ مى

اند زکريّا بن يحيى در سلسله سند آن متّهم است و ابن معين و ديگران  احاديث موضوعه آمده و گفته

ل نکرده است و از طرفى اگر اند، ولى احمد اين حديث را از طريق زکريّا نق او را تضعيف کرده

 برد. کرد و نام مى بود که ناهنجارى داشت او بيان مى فردى در سلسله سند مى

گويد: غنام، براى ما نقل کرد، و در روايتى غنام به ما نوشت که عبادة بن  احمد در کتاب الفضائل مى

ن به نقل از قاسم آورده يعقوب اين حديث را براى ايشان از قول على بن عابس و او از حرص بن حصي

گفت که از رسول  که گفت: من خود از مردى از قبيله خثعم شنيدم که از قول اسماء بنت عميس مى

وَ » گويم که برادرم موسى گفت: خداوندا همان سخنى را مى»فرمود:  خدا )ص( شنيده است که مى

وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَكَ کَثِيراً وَ نَذْکُرَكَ کَثِيراً اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی  عليّا  اجْعَلْ لِی وَزِيراً مِنْ أَهْلِی

»... 1 

گويد: زيد بن حباب از حسين بن واقد و او از مظفّر ورّاق به نقل از قتاده و او از قول سعيد  احمد مى

د، بن مسيّب روايت کرده است که رسول خدا )ص( در حالى که بين اصحابش عقد اخوّت بسته بو

يا على! تو برادر »على )ع( پيش آمد، پيامبر )ص( فرمود: « على بن ابى طالب کجاست؟»فرمود: 

منى و من برادر تو، بنا بر اين اگر کسى با تو از راه نيرنگ وارد شود، بگو من بنده خدا و برادر 

 «.رسول خدايم، هيچ کس پس از تو مدّعى اين مقام نخواهد شد مگر اين که دروغگو باشد

 آورده است.« األحاديث الواهية»( اين حديث را جدّم )ابن جوزى( در کتاب 3)

گويد: در اسناد اين حديث عمرو بن عبد اللّه مورد توجه نيست! پاسخ  اند که مى از ابن معين نقل کرده

عين اين مطلب همان است که قبال گفتيم، عالوه بر آن عمرو بن عبد اللّه بن يعلى بن مرّة از اوالد تاب

است و يعلى بن مرّه خود از صحابه بوده است، ولى احمد اين حديث را به طور مرسل از ابن مسيّب 

گويد: احمد بن جعفر از محمد بن حسن و او از قول ابو الحسين بن  نقل کرده و در کتاب الفضائل مى

ز قول عبد اللّه بن ابى ( و او ا1يزيد بن معن ) محمد سعدى به نقل از عبد المؤمن بن عباد عبدى و او از
                                                 

: وزيرى از خاندانم براى من قرار ده، به وسيله برادرم هارون پشتم را محکم کن و او را در کار من شريك گردان، تا تو را 39 -34( آيه 20طه ). 1

 کنيم. بسيار تسبيح گوييم و تو را بسيار ياد
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فالن و فالن کجا »اوفى نقل کرد که من بر رسول خدا )ص( در مسجد النّبى وارد شدم، فرمود: 

فرمود و به دنبال ايشان  کرد و از آنها دلجويى مى و در همان حال به چهره اصحابش نگاه مى« هستند؟

ه جا آورد و بين آنها عقد اخوّت فرستاد تا در محضرش حضور يافتند، آنگاه حمد و ثناى خدا را ب

يا رسول اللّه! وقتى که ديدم شما کارى با اصحابت کردى »بست، على بن ابى طالب )ع( عرض کرد: 

که با من نکردى، گويى روح از بدنم خارج گرديد! اگر اين عمل از جانب خدا بود که هر چه شما 

وگند به خدايى که مرا به حق فرستاده س»[ رسول خدا )ص( فرمود:  ]رواست« بپسنديد و لطف کنيد؟

است، تو را بتأخير نينداختم مگر براى خودم و تو نسبت به من به منزله هارونى نسبت به موسى و تو 

آنچه را »فرمود: « برم؟ يا رسول اللّه من از شما چه چيز را ارث مى»عرض کرد: « برادر و وارث منى

کتاب »فرمود: »آنان چه چيز را به ارث گذاشتند؟ »رسيد: پ«. که پيامبران پيش از من به ارث نهادند

خدا و سنّتهاى پيامبرانش را، و تو در بهشت در قصر من به همراه منى با دخترم فاطمه و پسرانم حسن 

 1 «سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ  إِخْواناً عَلى» )ص( اين آيه را تالوت کرد:آنگاه رسول خدا« ن و تو همدم منىحسيو

ى بگويد: در ميان سلسله سند اين حديث عبد المؤمن بن عباد است و او مردى ضعيف ( اگر کس2)

کند حديثى است طوالنى که ابو  گوييم: حديثى را که عبد المؤمن نقل مى الحال است، در پاسخ مى

محمد بن عدى حافظ آن را از حديث زيد بن ابى اوفى و جدّم، ابو الفرج همان را در کتاب احاديث 

نقل کرده است. امّا اين حديث را احمد در کتاب الفضائل از روايت عبد المؤمن نقل نکرده و  الواهية

رجال حديث نيز ثقه هستند و اين حديث از طريق عبد اللّه بن اوفى است بنا بر اين، اين حديثى است 

 .و آن حديث ديگرى و دليل صحّت آن اين است که ترمذى در جامع خود نقل به معنى کرده است

( ابو محمد عبد العزيز محمود بزّاز از قول ابو الفتح عبد الملك بن ابى القاسم بن ابى سهل کرخى و 3)

او از قاضى ابو عامر محمود بن قاسم ازدى و أبو بکر احمد بن عبد الصّمد غورجى به نقل از محمد بن 

از قول ابو عيسى محمد  وعبد الجبار بن محمد جراحى و او از ابو العباس محمد بن احمد مخبونى و ا

بن عيسى سوره ترمذى به نقل از سفيان بن وکيع، از عبيد اللّه بن موسى و او از عيسى بن عمر، و او از 

گويد: پيامبر )ص( بين اصحابش عقد اخوّت بست، پس على  قول سدى به نقل از عبد اللّه بن عمر، مى

بود و عرض کرد: يا رسول اللّه، درود بر  بن ابى طالب )ع( آمد در حالى که از چشمانش اشك جارى

                                                 
 روى يکديگر قرار دارند. : در حالى که همه برادرند و بر سريرها روبه47( آيه 15حجر ). 1
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تو باد! شما بين اصحاب عقد برادرى بستيد و مرا با کسى برادر نکرديد؟ رسول خدا )ص( رو به على 

 کرد و فرمود: تو در دنيا و آخرت برادر منى.

اند که احمد حديث قبلى را در کتاب  گويد: اين حديث، حسن و صحيح است، بعضى گفته ترمذى مى

 فضائل از زيد بن ابى اوفى نقل کرده است.ال

  حديث پرچم

احمد در مسند گويد: محمد بن جعفر از شعبة، به نقل از حکم و او از قول مصعب بن سعد اين حديث 

اند و در اين که ناقل حديث،  را نقل کرده است، و بخارى و مسلم در صحيح خود آن را نقل کرده

ترديد  بى»گويد: در جنگ خيبر رسول خدا )ص( فرمود:  مى سهل بن سعد است اتّفاق نظر دارند،

فردا اين پرچم را به دست مردى خواهم داد که او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز 

مردم آن شب را بيدار خوابى « کند دارند، خداوند به دست او فتح را نصيب ما مى او را دوست مى

را به کدام يك از ايشان خواهد داد بامدادان به خدمت پيامبر )ص( کشيدند و نگران بودند که پرچم 

على بن ابى طالب »( پيامبر فرمود: 3رسيدند و هر کدام اميدوار بودند که پرچم به او داده شود! )

کسى را در »فرمود:  -يا چشمانش ناراحت است -عرض کردند: او به چشم درد مبتالست« کجاست؟

حاضر شد. پيامبر )ص( از آب دهانش به چشمان او ماليد و دعا کرد، درد على )ع( « پى او بفرستيد

اى که گويى هيچ دردى نداشته است، پيامبر )ص( پرچم را به او داد،  چشمش بهبود يافت به گونه

سربازانت را »پيامبر )ص( فرمود: « يا رسول اللّه! بر چه محورى با ايشان بجنگم؟»عرض کرد: 

نها شوند سپس آنها را به اسالم دعوت کن و آنها را از حق واجبى که خداوند بفرست تا وارد محيط آ

بر گردنشان دارد مطّلع گردان، قسم به خدايى که جان من در قبضه قدرت اوست هرآينه اگر يك نفر 

بهتر است از اين که مالك  -يا اين که خداوند به وسيله تو هدايت کند -به وسيله تو هدايت شود

من با ايشان  يا رسول اللّه! آيا»و در روايتى آمده است که على )ع( پرسيد: «. ام باشىف شتران سرخ

در ناحيه ايشان فرود آى و بر »رسول خدا )ص( فرمود: « بجنگم تا اين که مانند ما )مسلمان( شوند؟

گويد( عمر بن خطاب آن روز گفت: هيچ  ( مسلم )در صحيح خود مى1« )آنها اسالم را گوشزد کن!

قت فرماندهى را دوست نداشتم مگر امروز! نگاهى به پرچم کردم که شايد به من واگذارند، رسول و

برو تا اين که خدا به دست تو فتح را »خدا )ص( على )ع( را صدا کرد و پرچم را به او داد و فرمود: 
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يچ پس على )ع( اندکى پيش رفت سپس توقّف کرد و به ه« نصيب ما کند و به چيزى توجه مکن!

 چيز توجه نداشت و صدا زد:

تا وقتى که گواهى دهند بر اين که خدايى »فرمود: « يا رسول اللّه! بر چه محورى با ايشان بجنگم؟»

جز خداى يکتا نيست و اين که محمد رسول خداست و هرگاه چنين گواهى دادند در حقيقت خون و 

 .«اند و حسابشان با خداست مالشان را به حق از تو بازداشته

فام مثل زده است که اين  گويد( پيامبر )ص( در اين حديث از آن جهت به شتران سرخ ( )مؤلف مى2)

بهاترين اموال عرب است. و اين که على )ع( به چيزى توجه نداشت به خاطر  نوع شتران از گران

 ردد.فرمانبردارى از رسول خدا )ص( و انجام ادب و مبادا دستور رسول خدا را اجرا نکرده، برگ

( احمد بن حنبل اين حديث را در کتاب الفضائل نقل کرده و افزوده است که رسول خدا )ص( 3)

کيست که اين پرچم را بگيرد و حقّش را ادا »پرچم را به دست گرفته و آن را تکان داد سپس فرمود: 

عمل را اين « دور شو!»بعد ديگرى آمد و گفت: من فرمود: « برو!»يکى گفت: من! فرمود: « کند؟

سوگند به خدايى که محمد را کرامت بخشيده است پرچم را به »با چند تن تکرار کرد، آنگاه فرمود: 

سپس « کند )رو به على کرد و فرمود( يا على پيش بيا مردى خواهم داد که از نبرد با دشمنان فرار نمى

على )ع( در حالى به  پرچم را به على مرحمت کرد و خداوند خيبر را به دست او گشود. در روايتى

پس از »گويد:  ديد. على )ع( مى حضور پيامبر آمد که درد چشم بود به نحوى که جاى پاهايش را نمى

روزى که رسول خدا )ص( براى من دعا کرد، چشمم درد نگرفت و ناراحتى سرما و گرما را هرگز 

 پوشيد. در تابستان مىبدين جهت لباس تابستانى را زمستان و لباس زمستانى را « احساس نکردم

( احمد در کتاب الفضائل از قول حسن بن على بصرى و او از حسين بن راشد طفاوى به نقل از 4)

ابن بريده  صباح بن عبد اللّه از قول قيس بن ربيع و او از سعد خفّاف و او از قول عطيه به نقل از

رداشت و فتحى نصيبش نشد و در گويد: ما در جنگ خيبر حضور داشتيم، اول أبو بکر پرچم را ب مى

فرداى آن روز عمر پرچم را به دست گرفت و بدون اين که پيروزى به دست آرد، برگشت و مردم 

فردا اين پرچم را به دست مردى خواهم داد که »در رنج و مشقّت بودند که رسول خدا )ص( فرمود: 

يا خداوند به دست او فتح را  -ودگردد تا پيروز ش دارند و او برنمى خدا و رسولش او را دوست مى

گويد: با آرامش تمام، شب را به سر برديم که فردا پيروزى حتمى است،  راوى مى..« نصيب گرداند 
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( فردا همين که نماز صبح را خواند، سرپا ايستاد و پرچم را طلبيد در حالى که مردم در صف 1)

 ايستاده بودند و آنگاه على را پيش خواند.

گويد: اينجا بود که مرحب خيبرى به مقابل على )ع( آمد، در حالى  کند و مى را نقل مىمطالب قبلى 

 گفت: خواند و مى که رجز مى

  قد علمت خيبر أنّى مرحب
 

  شاکى السّالح بطل مجرّب

  اذ اللّيوث اقبلت تلهّب
 

 1  اطعن احيانا و حينا أضرب

 ( على )ع( در پاسخ او فرمود:2)

 نى امّى حيدرةأنا الّذى سمّت
 

 کليث غابات کريه المنظرة

 عبل الذّراعين شديد القصورة
 

 أضرب بالسّيف وجوه الکفرة

 ضرب غالم ماجد حزورة
 

 2 اکيلکم بالسّيف کيل السّندرة

 سپس با شمشير بر سر مرحب زد و او را به دونيم کرد.

مبر )ص( با ديدن سر مرحب، گويد: سر مرحب را مقابل رسول خدا )ص( آوردم، پيا على )ع( مى

 شادمان شد، و بر من دعا کرد.

تکبيرى شنيدند و   و نيز احمد در کتاب الفضائل نقل کرده است که در آن روز مردم از سوى آسمان

( حسّان بن ثابت از 1شمشيرى جز ذو الفقار نيست، و جوانمردى جز على! ) گفت: اى مى گوينده

 ى را بسرايد، پيامبر )ص( به او اجازه داد و او گفت:رسول خدا )ص( اجازه خواست تا شعر

 جبريل نادى معلنا
 

  و النّقع ليس بمنجلى

 و المسلمون قد أحدقوا
 

  حول النّبى المرسل

 ال سيف اال ذو الفقار
 

 3   و ال فتى إال على

                                                 
ام آنگاه که شيران با همه نيرو رو به من بيايند، من گاهى با  داند که من مرحبم، قهرمانى مجهّز به سالح جنگى و کارآزموده در و ديوار خيبر مى. 1

 برم! حمله مىنيزه و گاهى با شمشير به آنها 
با من آن کسى هستم که مادرم مرا حيدر )شير( خواند، در ميدان جنگ مانند شير بيشه بد منظر و مهيب هستم، بازوان قوى و گردن ستبرى دارم، . 2

 سازم. هاى شما پشته مى برم. همچون جوانى با عظمت و نيرومند، با ضربت شمشير از کشته شمشير در مقابل کافران حمله مى
ون جبرئيل با صداى بلند فرياد زد، در حالى که گرد و غبار ميدان جنگ بر طرف نشده بود، و در حالى که مسلمانان حلقه زده بودند، در پيرام .3

 پيامبر مرسل، وى گفت: شمشيرى جز ذو الفقار نيست، و جوانمردى همچون على وجود ندارد.
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را )در جنگ « ال سيف إال ذو الفقار و ال فتى اال على»( اگر کسى بگويد که مورّخان، عبارت 2)

اند و ما  گوييم: آنها اين اتّفاق را در جنگ احد نقل کرده اند، در پاسخ مى خيبر( ضعيف دانسته

گوييم در جنگ خيبر نيز بوده است و احمد بن حنبل در کتاب الفضائل چنين گفته است و هيچ  مى

ة بن ابى طلحه را گويد: وقتى که على )ع( طلح ؛ ابن عبّاس مى 1 کس درباره جنگ احد حرفى ندارد

 که پرچمدار مشرکان بود از پا درآورد، از طرف آسمان مناديى ندا برآورد:

اند و  گويند: در سلسله سند اين روايت عيسى بن مهران است که از او بد گفته« ال سيف اال ذو الفقار»

اند:  عضى گفتهاند شيعه بوده است! اما در جنگ خيبر، هيچ يك از دانشمندان ايرادى نکرده و ب گفته

گويد: على )ع( در  تر است! جابر بن عبد اللّه مى اين واقعه در جنگ بدر بوده است و قول اول صحيح

خيبر را به تنهايى از جا کند و به يك طرف انداخت بعد از آن حضرت، افرادى آمدند که در را از جا 

 بلند کنند نتوانستند مگر چهل نفر با هم تا بلند کردند.

رسول   جعفر محمد بن جرير طبرى مؤلف تاريخ طبرى، در تاريخ خود از قول ابو رافع غالم ( ابو4)

فرود آمديم،  -2  خيبر چند قلعه داشت -گويد: وقتى که ما در قلعه خيبر خدا )ص( نقل کرده، مى

على )ع( جلو رفت و مبارزه را آغاز کرد؛ مردى مقابل او آمد، على )ع( ضربتى به او زد، سپر از 

جنگيد تا خداوند  دستش افتاد، پس درى از درهاى قلعه را برداشت و سپر خود قرار داد و همچنان مى

گويد: با يك گروه هفت نفرى که من  خيبر را به دست او فتح کرد. آنگاه در را انداخت. ابو رافع مى

نام اين قلعه، قموص اند:  هشتمى آنها بودم تالش کرديم تا آن در را برگردانيم نتوانستيم! بعضى گفته

 را خدمت رسول خدا )ص( آورد. 3  اى است که على )ع( صفيّه بود و آن همان قلعه

  پا نهادن على عليه السالم بر روى شانه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

کند  گويد: اسباط از قول نعيم بن حکيم و او از ابى مريم نقل مى احمد در سلسله سند اين حديث مى

من « بنشين!»که على )ع( فرمود: من با رسول خدا )ص( وارد کعبه شديم، رسول خدا )ص( فرمود: 

                                                 
ص  2و ابن هشام در سيره ج  251ص  14و ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه ج  107ص  2امل ج عالوه بر مورّخان شيعه، ابن اثير در تاريخ الک. 1

 م. -اند و ... همگى اين رويداد را مربوط به جنگ احد دانسته 81
راقبتى بود )سيره حلبى، ص اى برج م هاى خيبر به نامهاى: ناعم، قموص، کتيبه، نسطاة، شق، وطيح و ساللم بود و در کنار هر قلعه دژهاى يا قلعه. 2

 م. -(308
 م. -(34ص  21اين بانو دختر پيشواى يهود، حيىّ بن أخطب بود که بعد از فتح خيبر، همسر پيامبر )ص( شد. )بحار االنوار، ج . 3
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نشستم، پيامبر )ص( بر شانه من قدم نهاد، خواستم او را بلند کنم نتوانستم، وقتى که ناتوانى مرا 

ام پايين آمد و خود آن حضرت روى زمين نشست سپس به من فرمود:  احساس کرد از روى شانه

اى که من  هاى پيامبر )ص( رفتم و مرا بلند کرد، به گونه و من بر روى شانه« روى شانه من برو»

توانم، تا باالى خانه کعبه رسيدم که در آنجا  کردم اگر بخواهم به آسمان باال روم مى تصوّر مى

چيزى  هايى از طال و مس بود و من از راست، چپ، جلو و پشت سر، آنها را جمع کردم تا مجسّمه

 نماند، رسول خدا )ص( فرمود:

شکنند سپس پايين آمدم  ها مى انداختم همگى شکستند همان گونه که کوزه« آنها را به زمين بينداز!»

ها مخفى شويم! از ترس اين که مبادا کسى از آن  گرفتيم تا در خانه و بيرون شديم بر هم سبقت مى

از من راجع »فرمود:  : بدين جهت على )ع( همواره مىگويد ( سعيد بن مسيّب مى2مردم ما را ببيند! )

راههاى آسمانها بپرسيد که من بدانها آشناترم تا راههاى زمين، و اگر تمام حجابها به يك سو روند   به

گويد: هيچ کسى از اصحاب پيامبر )ص( جز  سعيد بن مسيّب مى «.بر يقين من چيزى افزون نگردد!

 .گفت على )ع( چنين سخنى را نمى

  سخنى درباره محبّت على عليه السالم

احمد در مسند از قول ابن عمير اعمش به نقل از عدى بن ثابت و او از زرين حبيش نقل کرده است که 

تو را دوست  به خدا سوگند که رسول خدا )ص( در وصيتش به من فرمود:»على )ع( فرمود: 

حديث را فقط مسلم در صحيح خود آورده اين «. دارد مگر منافق. دارد مگر مؤمن و دشمن نمى نمى

 است.

على را جز » فرمود: ترمذى از امّ سلمه نقل کرده است که گفت از رسول خدا )ص( شنيدم که مى

اين حديث، حسن و  گويد: ترمذى مى«. دارد او را مگر منافق دارد و دشمن نمى مؤمن دوست نمى

 صحيح است.

شناختيم مگر از روى  فت: ما توده انصار، منافقان را نمىگ و نيز ترمذى گويد: بارها ابو درداء مى

 توزى آنها با على بن ابى طالب )ع(. دشمنى و کينه

احمد در کتاب الفضائل، از مطّلب بن عبد اللّه بن حنطبة و او از قول پدرش نقل کرده است که رسول 

ت؛ برادر و پسر عمويم شما را به محبت ذو القرنين اين امّ»خدا )ص( در ضمن سخنرانيش فرمود: 

دارد مگر  دارد مگر مؤمن و دشمن نمى کنم، زيرا که او را دوست نمى على بن ابى طالب سفارش مى
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پس هر که او را دوست بدارد در حقيقت مرا دوست داشته است و »و در روايتى آمده است: «. منافق

ارد خداوند او را وارد بهشت هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و هر که مرا دوست بد

 «.گرداند، و هر که مرا دشمن بدارد، خداوند او را در آتش دوزخ اندازد.

 «هر که من موالى اويم اين على موالى اوست»سخنى درباره قول پيامبر صلوات اللّه عليه: 

ندى به نقل از ک  احمد بن حنبل در مسند خود از قول ابن نمير و او از عبد الملك بن ابى عبد الرّحيم

داد،  گويد: از على بن ابى طالب شنيدم که در آن مجمع وسيع در حالى که مردم را قسم مى زاذان مى

دهم آن کسى را که از رسول خدا )ص( در روز غدير خم شنيده است که  سوگند مى»گفت:  مى

ز صحابه بلند سيزده نفر ا« گواهى دهد.« هر که من موالى اويم، اين على موالى اوست»گفت:  مى

فرمود. و ترمذى نيز اين  اند که آن عبارت را مى شدند و گواهى دادند که از رسول خدا )ص( شنيده

افزايد که پيامبر  گويد: اين حديث حسن است و مى ، نقل کرده و مى«السّنن»حديث را در کتاب 

او را دشمن بدارد و خدايا دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که »)ص( فرمود: 

و احمد نيز اين حديث را در کتاب « حق را بر محور او بچرخان هر طور و هر جا که او بگردد.

گويد: وکيع از قول اعمش و او از سعد بن عبيده، به نقل از ابن بريده و او از  الفضائل نقل کرده مى

 «.ويم، على ولى اوستهر که را من موال يا ولىّ ا»پدرش که گفت: رسول خدا )ص( فرمود: 

( در روايتى آمده است، چون على )ع( مردم را در آن فضا سوگند داد گروه زيادى از جا 1)

 برخاستند و درباره آن حضرت گواهى دادند و در عبارتى سى نفر بپاخاستند و گواهى دادند.

به نقل از رياح احمد در کتاب الفضائل از قول يحيى بن آدم و او از حبيش بن حرث بن لقيط نخعى 

آن  -بن حرث گفته است: گروهى نزد امير المؤمنين )ع( آمدند و گفتند: درود بر تو اى موالى ما

« چگونه من موالى شمايم در حالى که شما قوم عربيد؟»على )ع( پرسيد:  -زمان امام در رحبه بود

ر که من موالى اويم، ه»فرمود:  گفتند: ما خود از رسول خدا )ص( شنيديم که در روز غدير خم مى

آنان گروهى از انصارند که »گويد: عرض کردم: اينها کيستند؟ گفتند:  ، رباح مى«على موالى اوست

 «.در ميان ايشان ابو ايّوب انصارى صحابى رسول خدا )ص( نيز هست

يد گويد: نزد ز احمد در کتاب الفضائل از قول ابن نمير بن عبد الملك بن عطيّه عوفى نقل کرده، مى

بن ارقم آمدم و گفتم: پدر زنى دارم که از تو حديثى را در شأن على در روز غدير خم براى من نقل 

کرده، مايلم که آن را از خودت بشنوم، زيد رو به من کرد و گفت: شما مردم عراق اهل مکر و 
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خدا )ص( بوديم، که رسول  1  ايد! گفتم: از سوى من براى تو خطرى نيست، گفت: ما در جحفه حيله

على بن ابى طالب )ع( را گرفته بود، فرمود: اى   هنگام ظهر، در برابر جمع ما آمد در حالى که بازوى

دانيد که من به مؤمنان از خودشان سزاوارترم؟ گفتند: آرى يا رسول اللّه، آنگاه فرمود:  مردم آيا مى

 مرتبه تکرار کرد.اين عبارت را چهار « هر کس را که من موالى اويم على موالى اوست»

احمد در کتاب الفضائل، از قول عفان به نقل از حماد بن سلمه و او از على بن زيد و او از قول عدى 

گويد: در خدمت رسول خدا )ص( بوديم و در غدير خم فرود  بن ثابت به نقل از براء بن عازب مى

ا براى رسول خدا )ص( هموار آمديم، منادى ندا داد: )الصّالة جامعة( جمع شويد و بين دو درخت ر

 کردند، نماز ظهر را خواند و دست على )ع( را گرفت و گفت:

بعد از آن عمر بن خطاب به نزد على «. خداوندا هر که را من موالى اويم اين )على( موالى اوست»

رفت و گفت: گوارا باد بر تو اى پسر ابو طالب! تو در همه حال موالى من و موالى هر مرد و زن 

خداوندا يارى کن هر که را که او را يارى »ؤمن شدى! و در روايتى آمده است: پيامبر )ص( گفت: م

کند و خوار و ذليل کن هر که را که او را خوار سازد و دوست بدار هر که را که دوست او باشد و 

ئل با دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد. و همه اين روايتها را احمد بن حنبل در کتاب الفضا

 اضافاتى نقل کرده است.

گويد: عمر گفت: تو در همه حال موالى من و موالى هر مرد و  ( اگر کسى بگويد: روايتى که مى2)

 زن مؤمنى، روايت ضعيفى است.

( پاسخ اين است که اين روايت صحيح است، روايت ضعيف روايتى است که أبو بکر احمد بن 3)

محمد بن بشر به نقل از على بن عمر، و دارقطنى از ابو نضر خيشون ثابت خطيب از عبد اللّه بن على بن 

گويد: همين که  بن موسى بن ايّوب خالل تا ابو هريره سند حديث را رسانده و در آخر حديث مى

الْيَوْمَ » پيامبر )ص( گفت: هر که را من موالى اويم پس على موالى اوست، اين آيه شريفه نازل شد:

اند که خيشون تنها کسى است که اين قسمت را  گفته  2 ...«دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِی أَکْمَلْتُ لَکُمْ 

گوييم، استدالل ما به حديث خيشون نبوده بلکه به حديثى است که احمد در  نقل کرده است. و ما مى

                                                 
 م. -شود مىشوند و راه مدينه، مصر و عراق از آنجا منشعب  جحفه، يکى از ميقاتهاى احرام است که حاجيان از آنجا محرم مى. 1

 
 : امروز دين شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکميل نمودم.3( آيه 5مائده ). 2
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نقول از خيشون به اين از براء بن عازب نقل کرده و اسناد آن نيز صحيح است و روايت م« الفضائل»

اليوم اکملت لکم »صحيح مسلم آمده است که آيه شريفه  دليل مضطرب است که در صحيح بخارى و

در شامگاه روز عرفه در حجة الوداع نازل شده است، عالوه بر اين زهرى از خيشون روايت ...« دينکم 

رود  عيب باشد احتمال مى ون بىرا نقل کرده و او را ضعيف ندانسته است بنا بر اين اگر روايت خيش

که اين آيه دو بار: يك مرتبه در عرفه و مرتبه ديگر در روز غدير، نازل شده باشد چنان که بسم اللّه 

الرحمن الرحيم دو مرتبه: يك بار در مکه و بار ديگر در مدينه نازل شده است. توفيق رسيدن به قول 

 1 ! حق دست خداست

 حديث غدير

نويسان اتفاق نظر دارند که داستان غدير پس از مراجعت پيامبر )ص( از حجة  و تاريختمام دانشمندان 

اتّفاق افتاده است و شمار همراهان پيامبر صد و  2  الوداع در روز هيجدهم ذيحجه به همراه اصحاب

ا پيامبر )ص( ب...« هر که را من موالى اويم اين على موالى اوست »بيست هزار تن بودند که فرمود: 

 عبارتى واضح بدون تلويح و اشاره بيان کرده است.

گويد: چون پيامبر )ص( اين سخنان را گفت،  ( ابو اسحاق ثعلبى در تفسير خود با ذکر اسناد مى2)

گفته او در همه جا پيچيد و در تمام شهر و ديار منتشر شد، داستان به گوش حرث بن نعمان فهرى 

آمد جلو مسجد پيامبر )ص( شتر را خواباند و زانوى شتر را بست رسيد، بر شترى سوار شد و به مدينه 

و وارد مسجد شد، مقابل رسول خدا )ص( زانو به زمين زد و گفت: يا محمد! به ما دستور دادى که 

از تو پذيرفتيم و به ما امر کردى هر   شهادت دهيم خدايى جز خداى يکتا نيست و تو فرستاده خدايى

از بخوانيم و ماه رمضان را روزه بگيريم و حج خانه خدا را به جا آوريم و شبانه روز پنج نوبت نم

( سپس به اينها راضى نشدى تا اين که 1زکات مالهايمان را بپردازيم همه اينها را از تو قبول کرديم )

هر کس را که من موالى »دستهاى پسر عمويت را باال بردى و او را بر همه برترى دادى و گفتى: 

                                                 
دهد! چنين شايستگى با تعصّبات سازگار نيست، در ميان احاديث اسالمى  به راستى که توفيق دست اوست و به هر که شايستگى داشته باشد مى. 1

اند و  تن کتاب مستقل درباره اسناد آن نوشته 26اند و  نفر در کتب خود نقل کرده 353علماى عامه  کمتر حديثى تا اين حد شهرت دارد که از

 طبرى در دو جلد بزرگ اسناد اين حديث را جمع کرده و اقيانوس محيط کتاب الغدير هيچ چيزى را فروگذار نکرده است، با اين همه، خفّاشانى

 م. -خواهند حقايق را مخدوش جلوه دهند ه مىهستند که هنوز منکر آفتابند و به هر وسيل
اى آمده است که به همراه پيامبر )ص( از اصحاب و اعراب و مردم اطراف مکه و مدينه صد و بيست هزار تن بودند و همگى با آن  در نسخه. 2

 حضرت در حجة الوداع حاضر بودند و اين سخنان را از وى شنيدند.
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آيا اين مطلب از طرف خود تست؟ يا از جانب خدا؟ رسول خدا )ص( « ين على موالى اوستاويم، ا

سوگند به خدايى که جز او خدايى نيست اين مطلب از »در حالى که چشمانش سرخ شده بود، فرمود: 

حرث، با شنيدن سخنان پيامبر از « طرف خداست نه از خود من! )اين عبارت را سه مرتبه تکرار کرد(

گويد راست است سنگى  گفت: خداوندا اگر آنچه را که محمد )ص( مى رخاست در حالى که مىجا ب

گويد: به خدا سوگند حرث  از آسمان بر ما نازل کن! يا عذاب دردناکى بر ما فرود آور! راوى مى

هنوز به شترش نرسيده بود که سنگى از طرف آسمان فرود آمد و بر فرقش خورد و از نشيمنگاهش 

 .1 «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْکافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ» آمد و در حال بمرد و اين آيه نازل شد:به در 

اند: واژه  دانشمندان زبان عرب، گفته« هر که من موالى اويم»( اما درباره اين جمله پيامبر )ص(: 2)

 مولى به چند معنى آمده است:

 ... ءٍ شَیْ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً ال يَقْدِرُ عَلى» آيه مبارکه: به معنى مالك و از آن جمله است -1

 يعنى: بر صاحب و مالك برده. 2 «مَوْالهُ  وَ هُوَ کَلٌّ عَلى

 اى که برده را آزاد کند. به معناى آقا و مالك برده -2

 اى که از قيد بردگى آزاد شده است. به معناى برده -3

الْکافِرِينَ ال   ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَ» اى ياور، از اين قبيل است آيه شريفه:به معن -4

 يعنى هيچ يار و ياورى براى کافران نيست.  3  لَهُمْ  مَوْلى

 به معناى پسر عمو، چنان که شاعر گويد: -5( 1)

 مهال بنى عمّنا مهال موالينا
 

 4 ما کان مدفونا ال تنبشوا بيننا

 گويد: و شاعر ديگر مى

 هم الموالى حتفوا علينا
 

 5و إنّا من لقائهم لزور

                                                 
 از عذاب حتمى پرسيد، )پاسخ داديم( بر کافران است و هيچ کس از آنان دفع نتواند کرد.: سائلى 2و  1( آيه 70معارج ). 1
: خداوند مثالى زده: برده مملوکى راى که قادر بر هيچ چيز نيست و انسان )با ايمانى( را که رزق نيکو به او بخشيده است، و او 75( آيه 16نحل ). 2

در آيه « و هو کل على مواله»... جمله  کند، اين دو نفر يکسانند ... و قادر بر هيچ کارى نيست ... اق مىپنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده انف

 م. -بعدى است که در متن قسمتى از آن محذوف است
 : و براستى که براى کافران هيچ يار و ياورى نيست.11( آيه 47محمد ). 3
 ها! آنچه بين ما نهفته و مخفى است فاش و بر مال نسازيد.اى عموزادگان ما! دست نگهداريد پسر عمو آهسته. 4
 آن عموزادگان به زيان ما هالك شدند در حالى که ما با ديدار ايشان توانمند بوديم.. 5
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پسر عموهايش « موالى»صاحب صحاح از ابو عبيده نقل کرده که منظور گوينده اين شعر از کلمه 

 1 .اثُمَّ يُخْرِجُکُمْ طِفْلً فرمايد: گويد: مثل آيه شريفه است که مى هستند و بعد مى

 گويد: به معناى هم قسم، شاعر مى -6( 2)

 موالى حلف ال موالى قرابة
 

 2و لکن قطينا يسئلون األتاويا

  گويد: امّا قول پيمانانند، نه پسر عموها، در کتاب صحاح مى گويد: آنان، هم مى

  فرزدق: و لو کان عبد اللّه مولى هجوته
 

 3 و لکن عبد اللّه مولى المواليا

( چون عبد اللّه بن اسحاق، هم پيمان حضرميان بود و ايشان با عبد الشّمس بن عبد مناف هم پيمان 3)   

بودند و هم پيمان را در لغت عرب، مولى گويند. اين که موالى را در آخر شعر نصب داده است به 

است که خاطر ضرورت شعرى به اصل خود بازگردانده است و کلمه مولى را بدان جهت تنوين نداده 

 باشد. به منزله غير معتل فرض کرده است که منصرف نمى

متولّى ضمان جريره و دست آوردن ميراث که در زمان جاهليت بوده است و با نزول آيه  -7( 1)

 . 4 ارث نسخ شد

اند، که به سبب همسايگى، داراى حقوقى  همسايه، البته از آن جهت به همسايه مولى گفته -8( 2)

 است.

ه معنى آقا و بزرگى که مورد اطاعت است و او موالى مطلق است. در صحاح آمده است هر ب -9( 3)

 که صاحب اختيار امر کسى باشد، در حقيقت ولىّ اوست.

                                                 
 آورد. : سپس شما را کودکى بيرون مى67( آيه 40غافر مؤمن ). 1
 خواهند! اين همراهان و همگامان ما از ما رشوه مى اند، نه خويشاوندان )پسر عموهاى( ما ليکن پيمانان قسم خورده هم. 2
 کردم، ليکن او سرور سروران است! بود من او را هجو مى اگر عبد اللّه هم پيمان مى. 3
اند و در شهرى که هستند، خويش  کسانى که از بالد خود به غربت افتاده و نسب و وطن خود را فراموش کرده»جريره به معنى جنايت است، . 4

توانند در شهرى که هستند با مردى صاحب قبيله پيمان  مى ى ندارند، خواه به اسارت آمده باشند، يا بنده بوده و در راه خدا آزاد شده باشند ...نسب

ب و ببندند و خود را داخل قبيله آنها سازند و آن مرد صاحب قبيله، ضامن جنايات خطايى آنها شود و ارث ببرد. گويند: دو تن که هيچ يك نس

. اما کيفيت عقد ضمان جريره، چنين است: 673توانند ضامن جريره يکديگر شوند. آية اللّه شعرانى، شرح تبصره عالمه ص  قبيله معروف ندارند مى

فاع و بندم که مرا يارى کنى، و از من د مضمون به ضامن بگويد: عاقدتك على ان تنصرنى و تدفع عنّى و تعقل عنى و ترثنى. )با تو پيمان مى»

هد پاسدارى نمايى، در مقابل پس از مردنم از من ارث ببرى( طرف مقابل )ضامن( نيز بگويد: قبلت )قبول کردم(. و اگر هر کدام از ديگرى بخوا

نى و شوم که تو مرا يارى ک گويد: عاقدتك ان تنصرنى و انصرك و تعقل عنّى و أعقل عنك و ترثنى و أرثك )با تو هم پيمان مى ضمانت کند، مى

کند. اين عقود از جمله عقود الزم و  من تو را و تو از من پاسدارى و من از تو، )پس از مردن( از يکديگر ارث ببريم( طرف مقابل نيز قبول مى

 /2شرح لمعه چاپ قديم دو جلدى، ج « معتبر است. قابل ذکر است که ضامن جريره در صورتى وارث است که مضمون وارث ديگرى نداشته باشد.

 م. -.316
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فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِينَ  به معناى سزاوارتر، خداى تعالى فرموده است: -10( 4)
يعنى: آتش به شما سزاوارتر است. و چون اين معانى براى موال ثابت  1  مُ النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْکَفَرُوا مَأْواکُ

روا نيست که واژه موال در اين حديث بر مالك برده اطالق شود زيرا که پيامبر )ص( در  2 شد،
اش را  دهاطالق شود که بر  حقيقت مالك بندگى على )ع( نبود. همچنين صحيح نيست که بر مواليى

( زيرا پيامبر )ص( آزاد کننده على )ع( نبود و نه بر آزاد شده اطالق شود، چون 1آزاد کرده است، )
على )ع( آزاد بوده است. و نه به معناى ياور باشد زيرا که افراد زيادى بودند پيامبر )ص( را يارى 

يست که بر پسر عمو اطالق گذاشتند، و جايز ن کردند و کسانى بودند که او را خوار و تنها مى مى
شود، چون على )ع( پسر عموى پيامبر )ص( بوده است، و نه بر هم پيمان زيرا سوگند و پيمان ميان 
دشمنان )يك جبه مخالف( به منظور پشتيبانى و کمك به يکديگر است و اين معنى وجود داشته 

اين مطلب نسخ شده )و در دار ضمان جريره است زيرا که ما گفتيم؛  است، و نه بر کسى که عهده
ربط  مورد( است،  و نه بر همسايه قابل اطالق است زيرا در آن صورت سخن بيهوده و بى اسالم بى

خواهد بود و مقام واالى آن حضرت باالتر از آن است که سخن لغو بگويد، و جايز نيست به معناى 
د و به بهاى جانش از او حفاظت بزرگ و سرور مورد اطاعت باشد زيرا على )ع( مطيع پيامبر )ص( بو

نمود. مقصود از کلمه موال در اين حديث اطاعت محض است  کرد و در کنار او پيکار و جهاد مى مى
 ( بنابراين معناى دهم يعنى سزاوارتر )اولى به تصرّف( مشخّص شد و معناى عبارت چنين است:3)
( حافظ ابو الفرج 4«. )و سزاوارتر استهر که را که من از خودش سزاوارتر به تصرّفم پس على به ا»

به اين معنى تصريح کرده است. « مرج البحرين»يحيى بن سعيد ثقفى اصفهانى در کتاب خود به نام 
گويد: رسول خدا  زيرا او اين حديث را با سندى که به مشايخ خود رسانده، نقل کرده و در آنجا مى

وليّم و به او از خودش سزاوارترم، پس على هر که را من »)ص( دست على )ع( را گرفت و گفت: 
( و سخن پيامبر 5گردد ) به اين ترتيب معلوم شد که تمام آن معانى به معناى دهم بر مى«. ولىّ اوست

                                                 
 باشد. شود و نه از کافران و جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان مى : لذا امروز نه از شما غرامتى پذيرفته مى15( آيه 57حديد ). 1
 بيست و شش معنى نقل 650صفحه « امير المؤمنين اسوه وحدت»در کتب مختلف بالغ بر سى معنى براى کلمه مولى آمده، از جمله در کتاب . 2

 شده است که عالوه بر ده معنايى که در اين متن آمده است، معانى ديگر از قبيل:

نه دوست، شريك، پسر، پسر خواهر، داماد، عمو، رفيق، منعم، صاحب، برده، پيرو، ياور، جانشين و ... که پس از نقل معانى، هر کدام را جداگا

خواست بگويد: که على  پيامبر )ص( مى»نويسد:  مى ا ثابت کرده است. و در پايانمورد بررسى قرار داده و در حديث واليت مناسب نبودن آن ر

پيامبر )ص( با  -پناه به خدا -براستى اين همه بحث و بررسى براى چيست؟ آيا«. است )ع( مانند اوست بدين جهت که او سرپرست همه مسلمانان ...

فهم مستمعان بگويد؟ و يا آن روز براى حاضران جاى ترديد بود ولى نپرسيدند و  توانست عبارتى مناسب و در خور آن همه فصاحت و بالغت نمى

ر نه، مسکوت گذاشتند؟ به طور يقين هيچ کدام از اينها نبوده است، بلکه تعصبات است که بعدها اين ترديدها و بحثها را به وجود آورده است. اگ

 م. -گر دليلت بايد از وى، رخ متاب -آفتاب آمد دليل آفتاب
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نيز بر اين معنى داللت دارد و اين حديث بيان « آيا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم»)ص(: 
طاعت آن حضرت و همچنين سخن ديگر پيامبر   ( و قبولواضح و روشنى است بر امامت على )ع

دليل آن است که هيچ اختالفى بين على « خدايا حق را بر محور على و بر مدار او بگردان!»)ص(؛ 
)ع( و کس ديگر از صحابه اتفاق نيفتاد مگر اين که حق با على )ع( بوده است و اين مطلب اجماع 

مندان، احکام سرکشان و تجاوزگران را از جنگ جمل و صفّين بينى که دانش همه امّت است. مگر نمى
 ( شاعران زيادى در روز غدير، شعر سرودند از جمله حسّان بن ثابت گفت:1اند، ) استنباط کرده

  يناديهم يوم الغدير نبيّهم
 

 بخم فاسمع بالرّسول مناديا

  و قال فمن موالکم و وليّکم
 

 فقالوا او لم يبدوا هناك التّعاميا

 الهك موالنا و انت وليّنا
 

 و ما لك منّا فى الوالية عاصيا

  فقال له قم يا على فانّنى
 

 رضيتك من بعدى اماما و هاديا

  فمن کنت مواله فهذا وليّه
 

 فکونوا له انصار صدق مواليا

  هناك دعا اللهم وال وليّه
 

 1 و کن للّذى عادا عليا معاديا

 که پيامبر )ص( شنيد که حسان اين اشعار را سروده است فرمود:کنند: وقتى  ( و نقل مى2)

( قيس 3اى حسان! تا زمانى که ما را يارى کنى، يا با زبانت از ما دفاع کنى مورد تأييد روح القدسى! )

 گويد: حسان، اين اشعار را در جنگ صفّين در حضور على )ع( سرود: بن سعد بن عباده انصارى مى

 علينا قلت: لما بغى العدو
 

  حسبنا ربّنا و نعم الوکيل

  و علىّ امامنا و امام
 

  لسوانا به أتى التّنزيل

  يوم قال النّبى من کنت مواله
 

  فهذا مواله خطب جليل

 و انّ ما قاله النّبى على األمة
 

 2  حتم ما فيه قال و قيل

                                                 
؟ پيامبر )ص( روز غدير، مسلمانان را )در محل غدير خم( مخاطب قرار داد، و خود شنيدم نداى پيامبر را که فرمود: موال و سرپرست شما کيست. 1

نگاه به گاه از واليت تو سرپيچى نخواهيم کرد! آ آنان با بصيرت و آگاهى پاسخ دادند: موالى ما خدا و تو نيز سرپرست و ولى ما هستى و ما هيچ

 على )ع( فرمود: برخيز که من تو را براى جانشينى )خودم( و راهنمايى مردم پس از خودم انتخاب کردم.

 پس فرمود: هر کس را که من موالى او هستم، اين على ولىّ اوست. پس اى مردم از صميم دل يار و ياور او، و از پيروان او باشيد.

 على را دوست بدار، و با هر که او را دشمن دارد، دشمن باش.و در اين هنگام دعا کرد: خداوندا دوست 
است وقتى که دشمن به حريم ما تجاوز کرد، با خود گفتم: ما را خدا بس است و او نيکو وکيلى است، و على )ع( رهبر ما و رهبر و امام ديگران . 2

را من موالى اويم، اين )على( موالى اوست، امر مهمى بود. براستى  و آيات قرآن به امامت او نازل شده است روزى که پيامبر )ص( فرمود: هر که

 آنچه را که پيامبر )ص( بر اين امّت گفت، بدون گفتگو قطعى و مسلّم است.
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 ( و کميت گويد:1)

 نفى عن عينك األرق الهجوعا
 

 عنه الدّموعا و همّا تمترى

  لدى الرّحمن يشفع بالمثانى
 

 فکان له ابو حسن شفيعا

  و يوم الدّوح دوح غدير خم
 

 ابان له الوالية لو أطيعا

 و لکن الرّجال تبايعوها
 

 1 فلم أر مثلها خطرا منيعا

د و گفت: ( اين اشعار داستان شگفتى دارند! استاد ما عمرو بن صافى موصلى، آن داستان را نقل کر2)

يکى از بزرگان اين اشعار را خواند و در فکر و انديشه به خواب رفت. در عالم رؤيا على )ع( را ديد 

« خطرا منيعا»على )ع( به او فرمود: اشعار کميت را دوباره براى من بخوان! و او خواند تا به عبارت 

 رسيد، على )ع( شعر ديگرى را از قول خود بر آنها افزود:

 ل ذاك اليوم يومافلم أر مث
 

 2 و لم أر مثله حقا أضيعا

 آن مرد، با شنيدن اين شعر، بيمناك از خواب بيدار شد.

 گويد: ( سيد حميرى مى3)

  يا بايع الدّين بدنياه
 

  ليس بهذا أمر اللّه

 من اين أبغضت علىّ الرّضا
 

  و احمد قد کان يرضاه

  من الّذى احمد من بينهم
 

  م ناداهيوم غدير الخ

  أقامه من بين اصحابه
 

  و هم حواليه فسماه

  هذا على بن ابى طالب
 

  مولى لمن قد کنت مواله

 فوال من وااله يا ذا العال
 

 3   و عاد من قد کان عاداه

                                                 
در پيشگاه خداى رحمان آن اندوه و اشك به وسيله   زاست بر دلت نشست. آور که ماتم ات ربود و غمى اشك دارى خواب را از ديده زنده شب. 1

آن که در روز دوح )درختان انبوه( يعنى روز غدير خم، واليت وى را آشکار   کند و ابو الحسن )على( شفيع او خواهد بود. سوره حمد شفاعت مى

 ام! کردند! ولى آن افراد پيمان بستند )و پيمان را شکستند( و من پيمانى چنان خطير نديده کرد، اگر از امر او اطاعت مى
 ام و نه حقى همانند آن حق تضييع شده يافتم! آن روز روزى را ديده من نه به عظمت. 2
اى، خداوند ترا به چنين کارى فرمان نداده است. چرا به على )ع( که او راضى به قضاى الهى و )به فرمان(  اى کسى که دين را به دنيايت فروخته. 3

در روز غدير خم از ميان اصحابش فرا خواند؟ و در ميان اصحاب که در  ورزى؟ کيست آن که احمد )ص( او را احمد )ص( خشنود بود، کينه مى

پس اى خداى بزرگ!  پيرامونش بودند به پاداشت و از او نام برد و گفت: اين على بن ابى طالب )ع( موالى آن کس است که من موالى اويم.

 دوستان او را دوست بدار و هر که او را دشمن دارد او را دشمن بدار.
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 گويد: ( بديع الزّمان ابو الفضل احمد بن حسين همدانى مى1)

 يا دار منتج الرّسالة
 

 و بيت مختلف المالئکة

  يا بن الفواطم و العواتك
 

  و التّرايك و العرائك

  أنا حايك ان لم أکن
 

 1  مولى والئك و ابن حايك

  داستان شب هجرت

از قول يحيى بن حماد و او از ابو عوانه، به نقل از أبو بکر بن « الفضائل»احمد بن حنبل در کتاب 

نزد ابن عبّاس نشسته بودم، ناگاه گروهى گويد: من  محمد، از قول عمرو بن ميمون نقل کرده، مى

وارد شدند و به بد گويى از على بن ابى طالب )ع( پرداختند. ابن عبّاس آنها را منع کرد و گفت: 

در بستر آن حضرت  موقعى که رسول خدا )ص( از مکه مهاجرت کرد، على )ع( لباس او را پوشيد و

کردند، على )ع( خوابيده  امبر )ص( را اذيّت مىخوابيد، و اين در حالى بود که مشرکان همواره پي

 بود که أبو بکر وارد شد، گمان کرد که پيامبر )ص( است، صدا زد:

أبو « پيامبر )ص( به سمت بئر ميمون رفت، او را درياب!»يا رسول اللّه؟ على )ع( به او جواب داد: 

)ع( سنگ پرتاب  بکر رفت تا به رسول خدا )ص( ملحق شد و آن شب کافران، به سمت على

ابو اسحاق   2 اش پيچانده بود! پيچيد در حالى که سرش را تا صبح به جامه کردند و او به خود مى مى

گويد: چون رسول خدا )ص( قصد کرد که به  ثعلبى در تفسير خود از ابن عبّاس نقل کرده است، مى

                                                 
اى پسر چند فاطمه )فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت عبد  اى که محل رفت و آمد فرشتگان بود. اش پيامبرى است و اى خانه سراى کسى که نتيجه اى. 1

انا بن »ها )از پيامبر نقل شده که در جنگ حنين فرمود:  اللّه بن عمرو مخزومى جده پدرى پيامبر و ديگرى محتمال فاطمه بنت حمزه( و عاتکه

ها! يعنى عاتکه بنت هالل مادر عبد مناف و عاتکه بنت مرّة مادر هاشم بن عبد مناف و عاتکه بنت اوقص مادر وهب بن  منم پسر عاتکه« اتكالعو

 ها )طبيعتها( يم. و اگر من شريك دوستى تو نباشم نافذ در قلب و پسر نافذم! ها )آثار و امور ماندنى( و عريکه مناف جد رسول خدا( و تريکه
جمع شدند، پس از مشورت تصميم « دار النّدوه»اند، سران قريش در  ام، مورّخان نوشته جريان ليلة المبيت را به اين کيفيت در منابع شيعه نديده .2

حمله ببرند و  گرفتند پيامبر )ص( را نابود سازند. سرانجام به پيشنهاد پير مرد نجدى و يا ابو جهل از هر قبيله يك نفر انتخاب شد تا شبانه همگروه

قطعه کنند تا خون او بين تمام قبايل تقسيم شود. اين پيشنهاد به اتفاق آراء تصويب شد، در چنين شرايطى جبرئيل  پيامبر )ص( را بکشند و او را قطعه

بيد و ثلثى از شب گذشته بود نازل شد و پيامبر )ص( را از نقشه شوم آنها آگاه ساخت، بدين سبب به پيشنهاد پيامبر )ص( على )ع( در بستر او خوا

فرمود )تا فهم ال يبصرون قراءت کرد( از  که چهل تن )از قبايل مختلف( به خانه پيامبر )ص( حمله بردند، در حالى که على سوره يس را قراءت مى

مشير وارد حجره شدند، على )ع( کردند کسى که در بستر خوابيده پيامبر است. در حالى که دستها به قبضه ش خانه بيرون شد و مشرکان گمان مى

، بحار 238، ص 1)طبقات کبرى ج « مگر او را به من سپرده بوديد ...؟»گفتند: محمد کجاست؟ فرمود:  گوييد؟ مى چه مى»سر بلند کرد و فرمود: 

 م. -(348 -342، ص 1، فروغ ابديت ج 19االنوار، ج 
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ت تا ديون او را بپردازد و مدينه مهاجرت کند، على بن ابى طالب )ع( را در مکه به جاى خود گذاش

امانتهايى که در نزد او بود به صاحبانش برگرداند. و به او دستور داد تا در بستر آن حضرت بخوابد و 

تواند به  فرمود: برد سبز رنگ حضرمى را بر تن بپوش که هيچ کس از ايشان راه نخواهد يافت و نمى

)ص( را محاصره کرده بودند، )ابن عبّاس  تو آسيبى برسانند. در حالى که مشرکان خانه پيامبر

گويد:( در آن حال خداوند به جبرئيل و ميکائيل فرمود: کدام يك از شما زندگيتان را فداى ديگر  مى

کنيد؟ هر دو زندگى خود را ترجيح دادند. خداوند خطاب به ايشان فرمود: آيا شما مثل على بن  مى

وّت بستم؟ و او بر بستر محمد خوابيده در حالى که جانش ابى طالب نيستيد که بين او و محمد عقد اخ

شويد! به زمين فرود آييد و او را از  کند و براى زنده ماندن او دست از زندگى خود مى را فداى او مى

دشمنانش حفظ کنيد. ايشان فرود آمدند: جبرئيل باالى سر على )ع( و ميکائيل در پايين پاى آن   دست

زدند: مرحبا! مرحبا! چه کسى مثل توست اى پسر ابو طالب در حالى که  د مىحضرت و فرشتگان فريا

کند؟ سپس رسول خدا )ص( آهنگ مدينه فرمود و درباره  خداوند به وسيله تو بر فرشتگان افتخار مى

 1.«هُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّ» على )ع( اين آيه نازل شد:

گويد: نخستين کسى که به منظور جلب رضاى خدا جانش را فروخت، على بن ابى  ( ابن عبّاس مى1)

گويد: امير المؤمنين )ع( اين شعر را که آن شب سروده بود براى ما  طالب )ع( بود، و ابن عبّاس مى

 خواند:

 وقيت بنفسى خير من وطئ الحصا
 

 تيق و بالحجرو من طاف بالبيت الع

  رسول اإلله خاف أن يمکروا به
 

 فنجّاه ذو الطّول العلىّ من المکر

 و بات رسول اللّه فى الغار آمنا
 

 موقّى و فى حفظ اإلله و فى ستر

  و بت اراعيهم و ما يثبتوننى
 

 2» .و قد وطنت نفسى على القتل و األسر

                                                 
همچون على )ع( در ليلة المبيت به هنگام خفتن در جايگاه پيامبر )ص( جان خود را در برابر  : بعضى از مردم )با ايمان و فداکار207( آيه 2بقره ). 1

 فروشند. و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. خشنودى خدا مى
ر االسود را طواف ترين انسانى بود که خانه خدا و حج جان خود را براى بهترين کسى که روى زمين گام نهاده، سپر قرار دادم، او که گرامى. 2

 فرستاده خدا که بيمناك بود مبادا او را غافلگير کنند، اين بود که خداوند بخشنده و توانا او را از مکر و حيله دشمنان نجات داد. نمود.

ايشان بودم، و  رسول خدا )ص( در آن شب با ايمنى در غار خوابيد، مصون از گزند و در حفظ و پوشش الهى بود. و تمامى شب را منتظر )حمله(

 خود را براى کشته شدن و اسارت آماده کرده بودم.
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  داستان قربانى

که گذشت از قول اسود بن عامر به نقل از شريك و او از ابو الحسن، [ در مسند با سندى  احمد ]حنبل

با همين سند از على )ع( نقل « الفضائل»از قول حکم و او از حبيش، و همچنين احمد در کتاب 

بدين جهت «. قربانى کنم رسول خدا )ص( به من امر کرد تا هميشه از طرف او»اند که فرمود:  کرده

کرد، محمد بن  ساله از طرف پيامبر )ص( دو گوسفند نر فربه قربانى مى على تا وقت شهادتش همه

گويد: رسول خدا )ص( از ميان ديگر نزديکان و خاندان خود، على )ع( را براى اين  شهاب زهرى مى

کند، توفيق راه درست به دست  منظور برگزيد که گويا خود پيامبر )ص( است که شخصا قربانى مى

 خداست.

 يامبر صلوات اللّه عليه براى سالمتى و عافيت على عليه السالم.داستان دعاى پ

ترمذى به سندى که گذشت، از محمد بن بشّار و يعقوب بن ابراهيم و ايشان از قول ابو عاصم به نقل از 

ابو الجراح، از جابر بن صبيح و او از امّ شراحيل از قول ام عطيّه نقل کرده است که گفت: رسول خدا 

را براى جنگ با دشمنان گسيل داشت که على )ع( نيز در جمع اين سپاه بود )ام عطيّه )ص( سپاهى 

گويد( خودم از پيامبر )ص( شنيدم در حالى که دستهايش را به طرف آسمان بلند کرده بود،  مى

با « الفضائل»و احمد در کتاب «. خداوندا مرا زنده بدار تا على را )برگردانى( و ببينم»گفت:  مى

 مضمون روايتى را از زيد بن ارقم نقل کرده است.همين 

از يزيد بن هارون به نقل از شريك و او از عبد اللّه ابن محمد بن عقيل « الفضائل»( احمد در کتاب 2)

مردى »کند که در مسجد در خدمت رسول خدا )ص( بوديم، فرمود:  از قول جابر بن عبد اللّه نقل مى

گويد:  پس على )ع( وارد شد، جابر مى«. شود شود، يا بر شما وارد مى از اهل بهشت بر شما نمايان مى

 سپس ما آن را به على )ع( تبريك گفتيم.

 راجع به قراءت سوره برائت در مقابل مردم و سخن پيامبر که على از من است!

، از ترمذى به اسنادى که گذشت از قول قتيبه و او از جعفر بن سليمان ضبعى به نقل از يزيد الرّشك

گويد: رسول خدا )ص( سپاهى را به جبهه  مطرف بن عبد اللّه و او از عمران بن حصين نقل کرده مى

فرستاد و على بن ابى طالب را به سپهساالرى ايشان گماشت، و على )ع( با گروهى از سپاهيان عزيمت 

از سپاهيان با هم کرد و پس از پايان جنگ، يکى از اسيران را براى خود به کنيزى گرفت، چهار نفر 

پيمان بستند که وقتى نزد رسول خدا )ص( رسيدند جريان را به آن حضرت بگويند و چون به خدمت 

بينيد على بن ابى طالب چنين و  شد و عرض کرد: يا رسول اللّه، مى پيامبر )ص( رسيدند، نفر اول بلند
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لند شد و همان سخن را گفت، کند، پيامبر )ص( صورتش را از او برگرداند سپس نفر دوم ب چنان مى

 پيامبر )ص( صورتش را از او نيز برگرداند و سومى و چهارمى برخاستند و همان سخنها را گفتند.

اش  در حالى که آثار خشم در چهره -پيامبر )ص( صورتش را از آنها برگرداند، آنگاه رو به آنها کرد

 و افزود:« ه تکرار کردخواهيد؟ سه مرتب شما از على چه مى»فرمود:  -نمودار بود

 1 «.کند مگر على )ع( على از من است و من از على و کسى از طرف من امانت و دينى را ادا نمى»

 تفسير معناى سخن پيامبر )و ال يؤدّى عنّى اال على(

اند که پيامبر )ص( در سال نهم هجرى أبو بکر را فرستاد تا با مردم حج به جا آورد  مورّخان نقل کرده

کنند و من  آيند و برهنه در اطراف خانه کعبه طواف مى مشرکان در موسم حج مى»وى گفت:  و به

و چهل آيه از اوّل سوره برائت را « دوست ندارم تا وقتى که اين رسم برداشته نشده، حج به جا آورم

دا به او داد تا به مردم حاضر در موسم حج قراءت کند. همين که أبو بکر مسافتى را رفت رسول خ

)ص( على )ع( را خواست و به او گفت: اين آيات که از آغاز سوره برائت است با خود ببر، موقعى 

که مردم در موسم حج جمع شدند به آنها اعالم کن و شتر مخصوص خود )ناقه عضباء( را به وى داد 

أبو بکر نزد و على )ع( رفت و در ذو الحليفه به أبو بکر رسيد و آيات شريفه را از أبو بکر گرفت. 

اى نازل  پدر و مادرم فدايت باد! آيا راجع به من يا درباره من آيه رسول خدا )ص( برگشت و گفت:

شده است؟ فرمود: نه، بلکه )دستور رسيد که( جز من و يا مردى که از خودم باشد حق ندارد از 

 «.جانب من ابالغ کند

رى نقل کرده است: که على )ع( همين که به اسناد خود تا ابو سعيد خد« الفضائل»احمد در کتاب 

بدانيد »آيات اول برائت را که در بين راه از أبو بکر گرفته بود، قراءت کرد به صداى بلند فرمود: 

شود مگر انسان مسلمان و از امسال به بعد هيچ مشرکى حق ندارد به مسجد الحرام  که وارد بهشت نمى

عبه طواف کند و هر که با رسول خدا )ص( پيمانى نزديك شود و نبايد کسى برهنه در اطراف ک

، يکى از کافران گفت: ما از «داشت )پيمان عدم تعرّض( تا انقضاى مدت به قوّت خود باقى است

اگر که رسول خدا )ص( دستور نداده »پيمان تو و پسر عمويت بيزاريم! على )ع( در پاسخ او فرمود: 

 «.کشتم مى بود که تا زمان برگشتن کارى نکنم، تو را

                                                 
نويسد: ابن  ( مى59ص  2اين داستان، از منابع عامه و بيشتر از احمد بن حنبل، نقل شده است، زين الدّين عاملى نباطى در کتاب صراط مستقيم )ج . 1

. خالد با بريده به پيامبر )ص( نامه نوشتند و پيامبر )ص( در حالت خشم به حنبل روايت کرده، که على )ع( در يمن کنيزى از اسيران را برگرفت

بريده! »افزايد که پيامبر فرمود:  کند و مى و از ابن مردويه نيز شبيه اين گفته را نقل مى«. از على بد مگو، که او از من و من از اويم»بريده فرمود: 

 م. -...«بعد از من است و گويى که بهترين مردم براى شما  تو از کسى بد مى
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گويد: پيامبر )ص( از آن رو به على )ع( دستور داد که آيات برائت را قراءت کند نه  ( زهرى مى2)

ها را جز بزرگ و رئيس قبيله يا مردى از اهل بيتش  ديگران، زيرا رسم عرب بر اين بود که عهدنامه

و پيامبر )ص( نيز مطابق رسم  گرفت که به منزله اوست همانند برادر يا عمو و يا عموزاده بر عهده نمى

 همين مضمون را بيان کرده است.« الفضائل»و عادت عرب عمل کرد. احمد نيز در کتاب 

گويد: پيمانى که در اين داستان، ياد شد پيمانى است که خداوند در اول سوره برائت  ابن عبّاس مى

ر امن و امان و بدون ترس و بيم رفت و آمد کنند، يعنى: د 1 «فَسِيحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» فرمود:

 و پس از نزول اين آيه رسول خدا )ص( با هيچ کس پيمانى نبست.

، احمد «على از من است و من از على»اند: رسول خدا )ص( در جنگ احد فرمود:  ( بعضى گفته4)

رسول خدا )ص( گويد: وقتى که پرچمدار مشرکان در جنگ احد قصد جان  مى« الفضائل»در کتاب 

را داشت، على )ع( جان خود را فدايى پيامبر )ص( نموده و بر پرچمدار حمله برد و او را از پا 

درآورد، در اين هنگام جبرئيل نازل شد و گفت: يا محمد! براستى که اين است مواساة و رسول خدا 

 و جبرئيل گفت: و من از شمايم.« على از من است و من از اويم»)ص( فرمود: 

جبرئيل بدين  گويد: ( اين مطلب را محمد بن اسحاق نيز در کتاب مغازى نقل کرده است. زهرى مى5)

جهت گفته است: اين است مواساة حقيقى، که مردم در روز احد از اطراف پيامبر )ص( فرار کردند 

 نازل شد: حتى عثمان بن عفّان نخستين کسى بود که فرار کرد و وارد مدينه شد و اين آيه درباره او

اند که پيامبر )ص( اين سخنان را  و بعضى نقل کرده  2 ...«إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ »

 در حجة الوداع فرموده است.

به نقل از يحيى بن ابى بکر و ابن آدم و اين دو از قول اسرائيل از ابو اسحاق « الفضائل»( احمد در 1)

گويد: از رسول خدا )ص(  از حبشى بن جناده از سلوى که خود در حجة الوداع حضور داشته مىو او 

کند. و  فرمود: على از من است و من از او، و جز او کسى حقّ دين مرا ادا نمى شنيدم که آن روز مى

 4 نازل شد، فرموده است. 3 «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»  اند که اين سخن را روزى که آيه بعضى گفته

                                                 
 : با اين حال چهار ماه )مهلت داريد که( در زمين )آزادانه( سير کنيد.2( آيه 9توبه ). 1
 : آنهايى که در روز روبرو شدن دو جمعيت با يکديگر )روز جنگ احد( فرار کردند ...155( آيه 3آل عمران ). 2
 ان!: خويشاوندان نزديکت را بترس214( آيه 26شعراء ). 3
 -اند دهمنافاتى ندارد که به اين عبارت و يا به عبارت ديگر در تمام اين موارد فرموده باشد، نظير حديث ثقلين و حديث منزلت که به کرّات فرمو. 4

 م.
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 حديث طير

اند، اما احمد به سفيان غالم  اين حديث را نقل کرده« السّنن»و ترمذى در « الفضائل»احمد در کتاب 

 گويد: رسول خدا )ص( که نام اصليش مهران بود، حديث را اسناد داده مى

غ با دو گرده نان به عنوان زنى از انصار مرغى را )بريان کرده( با دو گرده نان و در روايتى دو مر

خداوندا کسى را که در نزد تو »هديه به رسول خدا )ص( تقديم کرد. رسول خدا )ص( عرض کرد: 

ناگهان در بازشد و على بن ابى طالب وارد شد و آن مرغ را با آن « از همه کس محبوبتر است بفرست

 حضرت تناول کردند.

وکيع و او از عبيد اللّه بن موسى، از قول عيسى بن عمر و او گويد: سفيان به نقل از  ( امّا ترمذى مى3)

پروردگارا کسى » گويد: نزد پيامبر )ص( مرغى بود، عرض کرد: از سدى به نقل از انس به مالك مى

زمانى « را که از همه مخلوقت در نزد تو محبوبتر است بفرست تا با من اين مرغ را تناول کند!

 را با پيامبر )ص( تناول کرد. نگذشت که على )ع( آمد و مرغ

گويد: سدى که نام اصليش اسماعيل بن عبد الرّحمن است اين خبر را از انس بن مالك  ( ترمذى مى1)

شنيده و حسن بن على نيز اين روايت را نقل کرده و سفيان ثورى، شعبه و يحيى بن سعيد قطان و 

 اند. ديگران او را توثيق کرده

مذى اين مطلب را در توثيق سدى نقل کرده است چون گروهى از روى گويد:( تر ( )مؤلّف مى2)

 خواستند اين حديث را باطل شمارند از اين رو ترمذى او را توثيق کرده است. تعصّب مى

گويد: حديث طير صحيح است، بخارى و مسلم آن را در صحيح  ( حاکم ابو عبد اللّه نيشابورى مى3)

 ثقه هستند و شرط نقل ايشان نيز همين است.اند چون رجال حديث  خود نقل کرده

اگر کسى بگويد: پس چرا اين حديث را حاکم در مستدرك صحيح بخارى و صحيح مسلم نقل نکرده 

 است؟

( جواب اين است که حاکم به اين دليل نقل نکرده که محمد بن طاهر مقدّسى و دارقطنى درباره 4)

اند، زيرا موقعى که او  ر، سند ضعيفى را نقل کردهاند و براى حديث طي اين حديث دچار تعصّب شده

نوشت دارقطنى اطّالع يافت با خود گفت: شايد او حديث طير را در مستدرك صحيح  مستدرك را مى

بخارى و صحيح مسلم بنويسد از اين رو خود ننوشت و حاکم را به اين جهت متّهم به تشيّع کرد. 
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توان به گفته او گوش داد و همچنين با تعصّبى که  گونه مىبنابراين با توجه به وضع محمد بن طاهر چ

دارقطنى نسبت به حاکم، ترمذى و احمد بن حنبل داشته است به قول او اعتماد کرد، خصوصا با 

اند از اين رو نبايد به انتقاد ديگران توجه کرد.  وجود شهادتى که پيشينيان درباره عدالت سدى داده

اند! خواهيم گفت: آنها از اين جهت  ابن معين درباره سدى سخنانى گفتهاگر کسى بگويد که بخارى و 

همان حرفى را که اصحاب درباره ابو هريره  -اند که سدى روايات زيادى را نقل کرده، سخن گفته

 نه به خاطر چيز ديگرى. -اند گفته

  داستان وصله زدن کفش

گويد يحيى بن  اند، احمد مى نقل کرده« نالسّن»و ترمذى در « الفضائل»اين حديث را احمد در کتاب 

گويد: رسول  آدم از قول يونس و او از ابو اسحاق به نقل از زيد بن بتيع و او از انس نقل کرده، مى

يا قوم بنى وليعه بايد از )کارهايشان( دست بردارند يا مردى را به سوى ايشان »خدا )ص( فرمود: 

مرا درباره ايشان اجرا کند و جنگجويانشان را بکشد و  خواهم فرستاد که چون خود من است. فرمان

 «.اوالدشان را اسير نمايد

( ابو ذر گويد: من چيزى جز سردى دست عمر را از پشت سرم نفهميدم او، به من گفت: به نظر تو 2)

منظور پيامبر )ص( کيست؟ گفتم: مقصودش تو نيستى بلکه منظورش على بن ابى طالب است که 

 زند. مىکفش را وصله 

( بنى وليعه گروهى از عرب بودند و در روايتى عمر گفت: به خدا قسم که من هيچ وقت آرزوى 3)

بگويد:  -به من اشاره کند -فرماندهى نکردم مگر آن روز که در دلم اميدوار شدم که پيامبر )ص(

، آن اين است»اين! ولى رسول خدا )ص( به على )ع( توجه کرد و دست او را گرفت و فرمود: 

 و در روايتى، دست على )ع( را کشيد. -دو مرتبه تکرار کرد -«شخص اين است

( ترمذى گويد: سفيان بن وکيع به نقل از ابو شريك و او از منصور و او از قول ربعى بن حراش 4)

روايت کرده است که على بن ابى طالب در رحبه )بيابان وسيع( براى ما نقل کرد و گفت: همين که 

يّه فرا رسيد، سهيل بن عمرو با گروهى از سران کفّار نزد ما آمدند، سهيل عرض کرد: يا روز حديب

اند و آنها راجع به دين اطالعاتى ندارند و  محمد! افرادى از پسران، برادران و غالمان ما نزد تو آمده

، رسول خدا )ص( اند، آنها را به ما برگردان تنها به قصد فرار از اموال و باغهاى ما به نزد تو آمده

هاى قريش بايد شما  اى توده»سپس فرمود: « آموزيم اگر آنها اطالعاتى ندارند ما به آنها مى»فرمود: 
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انگيزد که بر اساس اين  )از مخالفت خود با ما( دست برداريد، وگرنه خداوند کسى را بر شما بر مى

آن کسى است که خداوند دل » گفتند: آن شخص کيست؟ فرمود:« دين، گردن شما را با شمشير بزند

 «.کننده کفش است او را براى ايمان آزموده است و او وصل

 «.زدم مى  من در همان حال نشسته بودم کفش رسول خدا )ص( را وصله»فرمايد  ( على )ع( مى5)

اى به خط پدر بزرگم ابو الفرج به دستم رسيد که در آن اشعارى از  گويد( جزوه ( )مؤلف مى1)

 :1  ى وى موجود بود، از جملهها سروده

  قالوا علیّ قلت حبّى، ربّى علىّ شاهدى
 

  ما قول قط تصنّع و باطنى قد بان

  هو خاصف النّعل نعلى على قفا من يبغضه
 

  هذا سهيم البغض و دع يکون من کان

  الشّط ينقصه احبّه يزيد ما اقدر ابصره
 

 2  لمى يزيد و مات الحسين و هو عطشان

 ى درباره بستن درهاسخن

گويد: محمد بن  اند. اما احمد مى نقل کرده« السنن»و ترمذى در « الفضائل»اين حديث را احمد در 

جعفر از قول عوف، به نقل از ابو عبد اللّه ميمون، از زيد بن ارقم نقل کرده است که گفت: چند تن از 

اين درها را ببنديد »خدا )ص( فرمود: شد رسول  صحابه درهاى منزلشان به مسجد پيامبر )ص( باز مى

مردم به اين امر اعتراض کردند تا اين که رسول خدا )ص( « جز در منزل على بن ابى طالب )ع(!

من هيچ چيز را باز و »براى ايراد سخن بپا خاست و حمد و ثناى خدا را به جا آورد، سپس فرمود: 

 «.اجرا کردم بسته نکردم مگر آن دستورى بود از جانب خدا و من هم

 ويد: مقصود پيامبر اين است که خداوند مرا مأمور کرد و من هم امر او را اجرا کردم.ابن عبّاس ميگ

امّا ترمذى گويد: محمد بن حميد رازى به نقل از ابراهيم بن مختار و او از شعبه و او از قول ابو ثلج به 

رسول خدا )ص( دستور داد تمام درها را  گويد: نقل از عمرو بن ميمون، از ابن عبّاس نقل کرده، مى

 ببندند جز در خانه على )ع(.

شد، به اين گفتار گروهى اعتراض  کند: منظور درهايى است که به مسجد باز مى ترمذى اضافه مى

اند در سلسله سند حديث اوّل، ميمون  اند و اين اعتراض از چند جهت است: يکى اين که گفته کرده
                                                 

 م. -تأمل باقى است. اين اشعار نامنظم بوده و درست نقل نشده و کلمات، غلط و درهم است، به نسخه اصل نيز دست نيافتم، بنابراين جاى دقّت و. 1
گويم در حالى که  آنها گفتند: على! گفتم: حبيب من است، پروردگارم گواه بر دوست داشتن من است. هرگز سخنى از روى تکلّف و تصنّعى نمى. 2

دارد و  او را دشمن مىرو و تابع اويم(، کسى که  زننده کفش است و کفش من در پى اوست )من دنباله باطن من ظاهر و پيداست! او على )ع( وصله

خواهد باشد! شطّ فرات را که يزيد دوستدار او بود باعث کاستى اوست چقدر واضح است تماس  در دشمنى او سهيم است او را واگذار، هر که مى

 يزيد با آن در حالى که حسين تشنه شهيد شد!
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سمره است که يحيى بن سعيد او را ضعيف شمرده است، و امّا در حديث دوم ابو غالم عبد الرحمن بن 

اند. جهت دوم اين  ثلج هست که نام وى يحيى بن سليم است، احمد و ابن حبان نيز او را ضعيف دانسته

است که اين حديث را گروهى از صحابه از قبيل سعد بن ابى وقّاص و عبد اللّه بن عمر و جابر نقل 

ند و طريق نقل روايت ايشان ضعيف است. جهت سوم اين است که در صحيح بخارى و صحيح ا کرده

 مسلم آمده است که پيامبر )ص( دستور داد تمام درها را ببندند جز در خانه أبو بکر.

 جواب اعتراض: اما ابو ثلج، احمد از وى روايت نقل کرده و او را توثيق نموده است.

به حرف کسى گوش داد که او را ضعيف شمرده است؟! و همچنين ميمون شود که  بنابراين چگونه مى

 که احمد در کتاب فضائل از او روايت نقل کرده است.

 اما روايات صحابه، ما هيچ استداللى به گفته آنها نکرديم بلکه به روايت احمد و ترمذى اعتماد کرديم.

هاى مسجد را ببندند جز در خانه أبو بکر را! امّا قول بخارى و مسلم که پيامبر )ص( دستور داد تمام در

گوييم: احمد و ترمذى نقل کردند که جريان درباره على )ع( است و تنها ابو سعيد گفته است که  مى

اين رويداد مربوط به أبو بکر بوده است و هيچ يك از دو روايت اولويّتى نسبت به ديگرى ندارد. 

نهايت امر، حديث ابو سعيد، در صحيح بخارى و صحيح  1 شود. بنابراين قضيّه موکول به تاريخ مى

 شود. مسلم )در پاسخ آنها( گفته مى

گوييم: احمد و ترمذى در اين باب نيز مقلّدند، و ترمذى از على بن منذر، به نقل از فضيل بن سالم  مى

فرمود:  بن ابى حفصه و او از عطيه و او از قول ابو سعيد خدرى نقل کرده است که رسول خدا )ص(

 «.يا على بر هيچ کس روا نيست که در حال جنابت در ميان اين مسجد باشد، جز من و تو»

ترمذى گويد: معناى سخن پيامبر )ص( آن است که براى کسى جز من و تو حالل نيست در حال 

 جنابت از اين مسجد رفت و آمد کند.

ند: دليل بر ضعف حديث آن است اگر کسى بگويد: عطيّه )از جمله راويان حديث( ضعيف است، گوي

که ترمذى گفته است: من اين حديث را براى محمد بن اسماعيل بخارى نقل کردم، يا او اين حديث 

 را از من شنيد و آن را عجيب شمرد.

                                                 
اند، هر چند به يك دليل واهى و هر دستاويزى و لو تار عنکبوتى  نشستهتوان کرد، در هر موردى اهل تعصب بيکار  در مقابل افراد متعصّب چه مى. 1

 م. -شود تکذيب کرد! اند، مؤلّف چه کند، ناگزير از راه مسالمت وارد شده و باالخره انبوه مورّخان را که نمى تمسّك جسته
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جواب اين است که عطيّه عوفى حديث را از عبّاس و صحابه نقل کرده و خود ثقه است. امّا اين سخن 

کند که حديث را عجيب شمرد به دليل گفتار پيامبر )ص( است که  ل مىترمذى که از بخارى نق

دانم مگر اين که پاك باشد، نه زن حايض و نه  من )عبور از مسجد را( براى کسى حالل نمى»فرمود: 

از نظر شافعى براى شخص جنب عبور از مسجد جايز است ولى در نزد ابو حنيفه، به « شخص جنب

اند بر اين که، اين حکم  رده جايز نيست. و حديث على )ع( را حمل کردهدليل نصّ، تا جنب غسل نک

 اختصاص به آن حضرت داشته است چنان که رسول خدا )ص( امورى ويژه و اختصاصى داشت.

  نجوا و وصيت پيامبر به على

ر بن ترمذى از قول على بن منذر کوفى به نقل از محمد بن فضيل و او از قول ابو الزبير، و او از جاب

گويد: رسول خدا )ص( در روز طائف على بن ابى طالب را خواست و با او  عبد اللّه نقل کرده، مى

مدّت زيادى نجوا کرد، مردم گفتند نجواى پيامبر )ص( با پسرعمويش به درازا کشيد، رسول خدا 

که با وى اين من نبودم که با على نجوا کردم در حقيقت خدا بود »)ص( اين سخن را شنيد، فرمود: 

 «.نجوا کرد!

گويد: معناى اين سخن پيامبر )ص( آن است که خداوند مرا مأمور کرده بود تا من و او با  ترمذى مى

 هم نجوا کنيم يا مأمورم کرد تا با او نجوا کنم.

« نجوته نجوى»شود:  گويند: تناجى به معناى رازى است که بين دو نفر باشد؛ گفته مى شناسان مى لغت

وقتى که افراد با هم، راز « انتجى القوم و تناجوا»و « ناجيته»راز شدم و همچنين است  او هميعنى با 

 اسم ]مصدر نجا، ينجو[ است.« نجوى»دل گويند، کلمه 

از قول محمد بن عبد اللّه بن محمد بن ابى شيبه و او از جرير بن عبد « الفضائل»احمد در کتاب 

گويد: به آن خدايى که همه ما به او سوگند  ام سلمه نقل کرده، مىالحميد، به نقل از ام موسى و او از 

خوريم، على بن ابى طالب )ع( از همه کس به رسول خدا )ص( نزديکتر بود، رسول خدا )ص( در  مى

برد چون روز وفاتش در رسيد على )ع( را طلبيد، با هم مدّتى نجوا کردند و  مرض موت به سر مى

 و بعد در همان روز از دنيا رفت. اسرار زيادى را به او گفت

 بنابراين از همه کس به رسول خدا )ص( نزديکتر بود.

کنند که رسول خدا به على  گفت: مردم تصوّر مى اند که مى ( اگر کسى بگويد: از عايشه نقل کرده3)

ده بن ابى طالب وصيّت کرد، چه وقت اين اتّفاق افتاد؟ در حالى که وقت مردن به سينه من تکيه دا
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نقل کرده و کسى هم از « الفضائل»بود! جواب اين است که اين حديث را احمد بن حنبل در کتاب 

گفتند و مقصود  آن انتقادى نکرده و حديث صحيحى است. اگر ايرادى داشت محدّثان چيزى مى

سخن امّ  اشاره به امّ سلمه دارد و ام سلمه، همانند عايشه است وانگهى« برند گمان مى»عايشه از عبارت 

کند و هر جا  کند در حالى که سخن عايشه حقيقتى را نفى مى سلمه مثبت است و چيزى را ثابت مى

مثبت و نافى را جمع کردند به اجماع همه امّت مثبت مقدّم است، عالوه بر اين، اين گفته عايشه که: 

ن وى به على )ع( با وصيّت کرد« پيامبر )ص( در حالى از دنيا رفت که به سينه من تکيه داشت»

منافاتى ندارد، زيرا که در آن حال انسان توان سخن گفتن ندارد و بيقين اندکى پيش از آن بوده است 

بنابراين از باب جمع اقوال، توجيه اين است که در آن وقت به على )ع( وصيّت کرده و چون حالش 

 1 وخيم شده به سينه عايشه تکيه داده است!

ائل به نقل از هيثم بن خلف و او از محمد بن ابى عمر دورى و او از قول ( احمد در کتاب الفض1)

گويد: به سلمان فارسى گفتم:  شاذان و او از جعفر بن زياد به نقل از مطر و او از انس روايت کرده، مى

از رسول خدا )ص( راجع به وصيّتش بپرس! سلمان از رسول خدا پرسيد، پيامبر )ص( در جواب 

ى بن عمران که بود؟ سلمان گفت: يوشع بن نون، پيامبر )ص( فرمود: همانا وصىّ، گفت: وصىّ موس

 وارث و ادا کننده عهد و پيمان من، على بن ابى طالب است.

 اند. ( اگر کسى بگويد: آنان حديث وصيّت را ضعيف شمرده2)

ش اسماعيل بن اند، حديثى است که در سلسله سند پاسخ اين است که حديثى را که آنها ضعيف دانسته

زياد است که دارقطنى درباره او ايرادى دارد زيرا که او در حديث خود چيزى را پس از عبارت 

ولى حديثى را « و آن بهترين ما ترك من است»افزوده و آن عبارت است از جمله « منجز وعدى»

ه نامى از ابن نقل کرده است در اسناد آن حديث ن« الفضائل»که نقل کرديم و احمد آن را در کتاب 

 زياد است و نه اين جمله زايد، بنابراين، آن يك حديث است و اين يك حديث ديگر.
                                                 

برادرم را صدا بزنيد »شمان خود را باز کرد و گفت: چ« هاى زندگى پيامبر )ص( در آخرين لحظه»آمده است:  263ص  2در طبقات ابن سعد ج . 1

خواهد از بستر  پيامبر )ص( نشست ولى احساس کرد که پيامبر مى همه فهميدند، مقصود او کسى جز على نيست، على آمد در کنار بستر« تا بيايد

چيزى نگذشت که عالئم احتضار در وجود شريفش »ويسد: ن و نيز در چند سطر بعد مى« برخيزد، پيامبر )ص( را بلند کرد و به سينه خود، تکيه داد

پديد آمد، شخصى از ابن عبّاس پرسيد، پيامبر )ص( در آغوش چه کسى جان سپرد؟ ابن عبّاس گفت: پيامبر )ص( در حالى که در آغوش على )ع( 

جان داد، ابن عبّاس، تکذيب کرد و گفت: پيامبر بود، جان سپرد، همان شخص افزود که عايشه مدّعى است که سر پيامبر )ص( بر سينه او بود که 

( 197اى )نهج البالغه صبحى صالح خطبه  امير مؤمنان ضمن خطبه «.)ص( در آغوش على )ع( جان داد و على و برادرم فضل او را غسل دادند

کردند، پيکر مقدّسش را  را يارى مىرسول خدا )ص( در حالى که سر بر سينه من داشت، قبض روح شد، و در حالى که فرشتگان م»فرمايد:  مى

 م. -«غسل دادم
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 «هر که على را بيازارد، مرا آزرده است»سخنى درباره اين گفته پيامبر 

از قول يعقوب و او از پدرش محمد بن اسحاق به نقل از فضل بن معقل بن « الفضائل»احمد در کتاب 

 اللّه بن دينار اسلمى و او از عمرو بن شاس نقل کرده، گويد:سنان، از عبيد 

همراه على به سوى قبيله نمير رفتيم و او نسبت به من درشتى کرد همين که به مدينه آمدم در مسجد 

از او گله و شکايت کردم اين مطلب به گوش پيغمبر )ص( رسيد. روزى وارد مسجد شدم در حالى که 

هان به خدا »بش نشسته بودند، نگاه تندى به من کرد سپس فرمود: آن حضرت با جمعى از اصحا

برم اى رسول خدا! از اين که شما را بيازارم! فرمود:  گفتم: به خدا پناه مى« سوگند که مرا آزردى!

 اين حديثى است بدون هيچ عيبى.«. دانستى که هر کس على را بيازارد مرا آزرده است مگر تو نمى»

کند، گفت:  از عمر روايت کرده است که وى شنيد مردى از على به بدى ياد مى ( سعيد بن مسيّب1)

در حالى که به قبر رسول خدا )ص(  -دانى چه کسى در اين قبر مدفون است؟ واى بر تو، آيا مى

آن مرد ساکت ماند. عمر گفت: محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب اينجا مدفون است،  -کرد اشاره مى

 اى! ى را آزرده باشى در حقيقت او را آزردههرگاه تو عل

  قضاوت على عليه السالم

به نقل از نمير و او از اعمش و او از قول عمرو بن مرّه و او از بحترى، از « الفضائل»احمد در کتاب 

رسول خدا )ص( مرا در حالى که جوان بودم به جانب »قول على )ع( نقل کرده است که فرمود: 

فرستيد تا در بين ايشان  د. عرض کردم: يا رسول اللّه! شما مرا به سوى قومى مىقبيله نمير فرستا

قضاوت کنم در حالى که من جوانم و يا قضاوت آشنايى ندارم! پيامبر )ص( فرمود: جلوتر بيا! من 

 ام زد و فرمود: نزديکتر رفتم، دست مبارکش را به سينه

ار گردان، فرمود: پس از آن هرگز در قضاوت ميان خداوندا قلب او را هدايت کن و زبان او را استو

اين حديث را در مسند نيز آورده است و ابن اسحاق و ديگران هم در «. دو کس دچار ترديد نشدم

هرگاه دو طرف دعوى در حضور تو »اند و در آنجا آمده است:  آن را نقل کرده« المغازى»کتاب 

از نفر بعدى هم سخنانش را بشنوى چنان که از نفر قبلى  نشستند، اوّل بين آنها داورى مکن مگر اين که

 «.اى. هرگاه تو چنين کردى، امر قضا براى تو روشن شده است شنيده

( احمد در مسند، به نقل از ابو سعيد و او از اسرائيل، از قول سماك بن حنش از قول على بن ابى 3)

فرستاد، وقتى که  سوى قبيله نمير رسول خدا )ص( مرا به»طالب )ع( نقل کرده است که فرمود: 
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رفتيم به نزد قومى رسيديم که گودالى براى شير حفر کرده بودند، در آن بين که يکديگر را پس 

زدند، ناگهان مردى از آنان ميان آن گودال افتاد، خودش را به ديگرى آويخت سپس او نيز به مرد  مى

ل، شيرى بود، شير همه را زخمى کرد، مردى با ديگر آويزان شد تا به چهار نفر رسيدند، ميان گودا

اسلحه به شير حمله برد و شير را کشت ولى آن چهار نفر در اثر جراحت از بين رفتند، وابستگان مرد 

اوّلى اسلحه به دست گرفتند تا با بازماندگان دومى بجنگند، در اين وقت على )ع( رو به بستگان نفر 

خواهيد در حضور رسول خدا )ص( يکديگر  ، آمدند، فرمود: آيا مىاوّل کرد و فرمود: نزد من بياييد

کنم اگر پسنديد چه بهتر و اگر نه از هم جدا باشيد تا به خدمت  را بکشيد، من بين شما قضاوتى مى

از »همه گفتند: بسيار خوب، فرمود: « رسول خدا )ص( برسيد و آن حضرت بين شما داورى کند

اند، يك ربع ديه و يك ثلث و يك نصف و يك ديه کامل جمع  کندههايى که اين گودال را  قبيله

کنيد بعد به اولياى نفر اول ربع ديه را بدهيد چون او باعث مرگ نفرات باالتر شده، و به اولياى دومى 

آنها به اين « ثلث ديه را بدهيد و به اولياى سومى نصف ديه و به اولياى چهارمى يك ديه کامل بدهيد

شدند و نزد رسول خدا )ص( آمدند و جريان را به پيامبر )ص( گفتند، پيامبر )ص( قضاوت راضى ن

مردى از آنها گفت: يا رسول اللّه! « اکنون بين شما داورى خواهم کرد»روى زانو نشست و فرمود: 

 على بن ابى طالب چنين و چنان داورى کرد پيامبر )ص( قضاوت على )ع( را تأييد کرد.

 ! 1اين رأى على )ع( است، فقها، در اين مسأله سخن مشهورى دارند گويد: ( مؤلّف مى1)

  حديث ناقه

به نقل از على بن حسين فامى )يا قمى( از قول محمد بن عبد اللّه ابن عقيل « الفضائل»احمد در کتاب 

از  و او از عبد العزيز بن خطاب و او از عيسى به نقل از داوود بن ابى هند از ابو جعفر و او از مردى

روز قيامت شترى از شتران بهشتى را »قول انس نقل کرده است که رسول خدا )ص( به على فرمود: 

شوم تا همگى وارد بهشت  شوى و من هم، همزمان به مرکب خودم سوار مى آورند و تو سوار مى مى

 «.شويم مى
                                                 

متعتان کانتا على عهد رسول اللّه »گويد: خليفه دوم اگر گفتند:  اين مطلب، نظير پاسخ قوشچى )شارح تجريد االعتقاد( از علماى عامه است که مى. 1

کنم و مرتکبين را مجازات  دا )ص( مقرّر بود اما من از آنها نهى مىأنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، يعنى حج تمتّع و متعة النّساء در زمان رسول خ

بدين علت است که خليفه رأى خودش را در برابر رأى رسول خدا )ص( گفته است و اختالف رأى چه اشکالى دارد! دو مجتهد در مسائل «. کنم مى

در مسائل شرعى فراوان است؟! براستى آيا اين مقايسه صحيح است؟!  مختلف، نظرهاى متفاوتى دارند، در جوامع اسالمى از اين قبيل اختالف آراء

کنيم،  مجتهدين اگر اختالف رأى دارند هيچ کدام آورنده شرع و پيامبر )ص( و مرتبط با وحى الهى نيستند. در اينجا نيز به جناب مؤلّف عرض مى

اين عقيده على )ع( است »دهيد که بگوييد:  يگر چگونه به خود اجازه مىايد، پيامبر )ص( قضاوت على )ع( را تأييد کرد د اگر چنان که نقل کرده

 م. -؟!! مگر اين فتواى در مقابل نص نيست؟!«ولى فقها سخن ديگرى دارند
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ست! اگر کسى بگويد: ناشناس بودن مردى که از انس روايت کرده باعث ضعف اين حديث ا

گوييم: اين حديث مشهور است و کسى بر آن ايرادى نگرفته است و اين عادت راويان است که از  مى

برند و اين کار را جمعى از محدّثان از جمله حميدى کرده است؛  کنند و او را نام نمى مردى روايت مى

 از مردى.« عن رجل»گويد:  چنين کارى را کرده و مى« الجرح من الصّحيحين»وى در آخر کتاب 

 حديث باغها

به نقل از على بن منذر و او از حربى بن عماره، از قول ابو عثمان نهرى از « الفضائل»احمد در کتاب 

رفتيم به باغى گذر  در يکى از راههاى مدينه به همراه پيامبر )ص( مى»على )ع( نقل کرده، فرمود: 

« نظير اين باغ را در بهشت دارى»ت، فرمود: کرديم، عرض کردم: يا رسول اللّه اين باغ چه قدر زيباس

 «.تا به هفت باغ رسيديم )و همين طور فرمودند(

اش  اند! جواب اين است: حديثى که درباره ( اگر کسى بگويد: درباره اين حديث سخنانى گفته3)

د، اند، حديثى است که داراى زيادتى است و از دو طريق نقل شده است، اما زيادتى که دار حرف زده

 چنين است: که على )ع( گفت:

هايى در دل  کنيد؟ فرمود: کينه آنگاه رسول خدا )ص( گريه کرد و من عرض کردم: چرا گريه مى»

 «.اند و پس از من ابراز خواهند کرد! افراد نسبت به توست که آنها را در برابر تو ابراز نکرده

 وسف بن حباب است که هر دوو اما در يکى از دو طريق حديث، فيض بن وثيق و در دومى ي

 گويد: گويد: فيض، دروغگويى پليد است و دارقطنى مى متروك هستند، يحيى بن معين مى

داد. در حالى که احمد بن حنبل اين حديث را از طريق ايشان نقل نکرده  ، به عثمان دشنام مى1  يونس

 گويد: . ابن عدى مىاست بلکه از افراد ثقه نقل کرده و نيز آن زيادت را ذکر نکرده است

 ايرادهايى که به اين حديث وارد شده، تنها مربوط به آن زيادتى است که در حديث آمده است.

  سالم دادن فرشتگان به على عليه السالم

از عبد اللّه بن سليمان بن اشعث و او از اسحاق بن ابراهيم نهشلى به نقل از « الفضائل»احمد در کتاب 

ابو جارود رحبى و او از قول ابو اسحاق همدانى از حرث به نقل از على )ع( سعيد بن صلت و او از 

کيست که براى ما آب » گويد: همين که، در جنگ بدر شب فرا رسيد، رسول خدا )ص( فرمود: مى

من از جا برخاستم و مشك »گويد:  همه افراد از ترس ساکت ماندند، على )ع( مى« خوردن بياورد؟
                                                 

 م. -ظاهرا يوسف صحيح است چون در طريق دوم، يوسف بن حباب آمده است. 1
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تا به چاه قديميى رسيدم که بسيار گود و تاريك بود ميان چاه رفتم پس خداوند  آبى را برداشتم آمدم

به جبرئيل، ميکائيل و اسرافيل وحى کرد که براى يارى محمد و کمك به او در جنگ به زمين فرود 

شنيد، همين  داد، مى اى داشتند که هر کس گوش مى آييد و آنها از آسمان فرود آمدند و آنها زمزمه

اين «. نزديك آن چاه رسيدند، ايستادند و همگى با اکرام، احترام و تعظيم به من سالم کردندکه به 

 .1 اند حديث را نويسندگان کتب مغازى نوشته

  در خميرمايه خلقت على عليه السالم

 از قول عبد الرزّاق، از معمّر و او از زهرى به نقل از خالد بن معدان و او از« الفضائل»احمد در کتاب 

من و على بن ابى طالب در پيشگاه »زاذان، از قول سلمان نقل کرده است که رسول خدا )ص( فرمود: 

خدا يك نور بوديم، چهار هزار سال پيش از خلقت آدم، همين که پروردگار آدم را خلق کرد، آن 

 «.من و على يك نور بوديم»و در روايتى: « نور را دو قسمت کردند، قسمتى من و قسمتى على شد

 اند. ( اگر کسى بگويد: اين حديث را ضعيف شمرده2)

اند، الفاظ و اسنادش با اين حديث تفاوت دارد. امّا  پاسخ اين است که حديثى را که ضعيف دانسته

من، هارون بن عمران، يحيى بن زکريّا و على بن ابى طالب از يك گل »الفاظ آن حديث چنين است: 

اند و مادر سمت راست عرش دو  من و على را از يك نور آفريده»و در روايتى: «. ايم آفريده شده

هزار سال پيش از آن که خداوند، آدم را بيافريند بوديم و پس از آن در صلب پدران گشتيم تا به عبد 

اند در سلسله سند حديث محمد بن خلف مروزى است که  و اما اسناد آن، گفته«. المطلب رسيديم

است و در آن ميان جعفر بن احمد بن بيان نيز فرد شيعى است! و حديثى  فردى کم هوش و ابله بوده

باشند.  را که ما روايت کرديم از نظر لفظ و عبارت متفاوت و از نظر سلسله سند، راويانش موثّق مى

گوييم: وى بزرگترين مشايخ حديثى  کرد؟ در پاسخ مى اگر کسى بگويد: عبد الرزّاق اظهار تشيّع مى

گفت: کسى را مثل  ل است که از بغداد به صنعا رفت تا از وى استفاده حديثى نمايد و مىاحمد بن حنب
                                                 

از چاه بيرون آمد و اراده برگشتن نمود ناگاه باد سختى وزيدن گرفت به در منابع شيعه، چنين آمده است: وقتى که مشك را پرآب کرد و . 1

اى که از شدّت آن نشست تا باد برطرف شد. پس برخاست و حرکت کرد ناگاه باد شديد ديگرى مانند تند باد قبلى وزيد. على )ع( نشست تا  گونه

شديد وزيدن گرفت و آن حضرت نشست و چون رد شد، برخاست و خودش را آن باد نيز گذر کرد، دگر بار برخاست که برود، مرتبه سوم نيز، باد 

سه مرتبه بادى وزيد که بسيار سخت بود، توقفم جهت برطرف »عرض کرد: « يا ابا الحسن چرا دير آمدى؟»به رسول خدا )ص( رساند، پرسيد: 

اولى جبرئيل بود با هزار فرشته که به تو سالم کردند و ديگرى »عرض کرد: نه، فرمود: « يا على آيا دانستى چه بود؟»فرمود: « شدن آن بادها بود

د آمده ميکائيل بود با هزار فرشته که بر تو سالم کردند و پس از آن اسرافيل بود با هزار فرشته که به تو سالم دادند و اينها جهت کمك ما فرو

اشاره به همين است قول آن کسى که گفته براى »نويسد:  ل حديث مىمحدث قمى در فضيلت شب هفدهم رمضان )در مفاتيح الجنان( در ذي«. بودند

 م. -کند و بعد اشعار سيد حميرى را نقل مى« امير المؤمنين )ع( در يك شب سه هزار و سه منقبت بوده
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کرد. در صورتى که تا وقت  ام و اگر وى اهل بدعتى بود از او حديث نقل نمى عبد الرزّاق نديده

کرد و بيشترين احاديثى که در مسند آمده، از طريق او نقل کرده و در  مردن از او حديث نقل مى

 اند. يح نيز از وى حديث نقل کردهصح

 حديث درباره قضيب احمر

به نقل از احمد بن جعفر و او از ابن راشد، از قول شريك و او از اعمش به « الفضائل»احمد در کتاب 

از رسول خدا )ص(  گويد: نقل از حبيب بن ابى ثابت، از ابو طفيل و او از زيد بن ارقم نقل کرده، مى

هر که دوست دارد که به قضيب احمر )شاخه سرخ( که خداوند به دست » فرمود: شنيدم که مى

رحمت خود در بهشت برين غرس کرده، بياويزد، بايد به دوستى على بن ابى طالب )ع( تمسّك 

 «.جويد

اند بدان جهت که آن را دارقطنى از حسين بن على  ( اگر کسى بگويد: اين حديث را ضعيف شمرده1)

 همان راشد است که شما حديث را از او نقل کرديد.نقل کرده که وى پسر 

اند؛ در طريق نقل  پاسخ آن است که اين حديث را براء بن عازب و زيد بن ارقم هر دو روايت کرده

براء، اسحاق بن ابراهيم نحوى است که ازدى او را ضعيف دانسته است و امّا طريق نقل زيد را، جدّم 

ز دارقطنى نقل کرده است که وى گفت: من اين حديث را ا« الموضوعات»ابو الفرج در کتاب 

گويد:  ننوشتم مگر از قول ابن راشد و او را ضعيف نشمرده است، آنگاه جدّم به دنبال اين مطلب مى

گويد: احتمال دارد که او اين  کرده است. و جدّم مى ابن راشد دشمن من است، وى حديث جعل مى

گويم: با عبارت احتمال دارد و  نويسد:( مى )مؤلف در پايان مى (2حديث را از نحوى دزديده باشد! )

 افتد. شود و نه اخبار رسول خدا از اعتبار مى شايد، نه فضايل امير المؤمنين )ع( باطل مى

  حديث مدينة العلم

از قول ابراهيم بن عبد اللّه و او از محمد بن عبد اللّه رومى، به نقل از « الفضائل»احمد در کتاب 

يك و او از سلمة بن کهيل، از صنايجى و او از على )ع( نقل کرده است که رسول خدا )ص( به شر

من سراى حکمتم و على در »و در روايتى؛ «. من شهر علمم و على دروازه آن شهر است»من فرمود: 

خواهد  من شهر فقهم و على دروازه آن است پس هر که علم مى»و در روايت ديگرى: «. آن سراست

هر که حکمت »گويد:  اين روايت را عبد الرزّاق نقل کرده و مى«. د از دروازه وارد شودباي

 «.خواهد بايد از دروازه وارد شود مى
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گويد: اين  گوييم که دارقطنى مى اند! در پاسخ مى ( اگر بگويند که اين حديث را ضعيف شمرده4)

سويد بن غفله نامى نبرده است و گفته  روايت را سويد بن غفله از صنايجى نقل کرده است، و خود از

دارقطنى اگر ثابت شود، حديث مرسل خواهد بود و حديث مرسل در باب احکام حجّت است تا چه 

 رسد به باب فضائل.

گوييم: ما بر آن روايات )که جاى  ( اگر کسى بگويد: درباره اين قبيل روايات، سخنانى است! مى1) 

که به روايتى استدالل کرديم که احمد نقل کرده يعنى همان روايت ايم بل ايرادى است( متعرّض نشده

چون نقل به معنى حديث در احکام  -اوّل که از على )ع( نقل شد، و اگر همه اين روايات ثابت شود

 پس اين يکى سزاوارتر است. -شرعى جايز است

نبل را ضعيف دانسته و ( اگر کسى بگويد: ابن حبّان محمد بن على رومى، استاد استاد احمد بن ح2)

گوييم: ابراهيم بن  آيد که از احاديث قطعى نيست! مى گفته است: رواياتى بر قلم و زبان افراد ثقه مى

محمد استاد احمد بن حنبل از وى نقل حديث کرده است در صورتى که اگر او ضعيف بود بيقين افشا 

د داده و او را ضعيف نشمرده است در کرد و همچنين خود احمد بن حنبل که حديث را به او اسنا مى

کرد و چون اين حديث را به وى  حالى که طبق معمول و عادت وى جرح و تعديل و نقد و بررسى مى

 شود که وى در نقل روايت عادل و مورد اعتماد است. نسبت داده است معلوم مى

  درباره اين سخن پيامبر که تو آقاى دنيا و آخرتى

از قول احمد بن عبد الجبّار صوفى به نقل از احمد بن ازهر و او از محمد « لالفضائ»احمد در کتاب 

گويد: رسول خدا )ص( مرا نزد على بن ابى  بن ابراهيم، از عطيّه عوفى، از ابن عبّاس نقل کرده، مى

تو در دنيا و آخرت آقا و سرورى، هر که تو را دوست بدارد »طالب )ع( فرستاد و فرمود به او بگو: 

 «.قيقت مرا دوست داشته است و هر که تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته استدر ح

( و نيز احمد، از قول عبد الرزّاق و او از معمّر به نقل از زهرى و او از عبيد اللّه بن عبد اللّه بن 4)

عبّاس، اين حديث را مرفوعا نقل کرده است. اگر کسى بگويد: اين حديث ضعيف است و معروف به 

باشد و ابو االزهر را ابن معين دروغگو شمرده است. جواب اين است که اين  يث ابو األزهر مىحد

باشد و اگر )به  آورده است و نام ابو االزهر، احمد بن عدى مى« الفضائل»حديث را احمد در کتاب 

بت اند، صحيح باشد، معنا و مضمون حديث درست است و محقّق و ثا فرض( آنچه را که ايشان گفته

داده است که اهل بهشت است بنابراين جعل   شده است که رسول خدا )ص( براى على )ع( گواهى
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اى داشته است؟ و هيچ  حديثى که محتوا و معناى آن در حديث صحيح ثابت شده است چه فايده

اختالفى )بين امّت اسالمى( در اين مورد که على )ع( آقا و سرور دنيا و آخرت است، وجود ندارد و 

همين طور هر که او را دوست بدارد رسول خدا )ص( را دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد 

اند، اين مطلب ثابت  رسول خدا )ص( را دشمن داشته است. بنابراين به خاطر روايتى که آنها نقل کرده

و و دشمن تو، دشمن من، »نشده است زيرا بدون فايده نبوده است و در ذيل حديث آمده است: 

 «دشمن من دشمن خداست و واى بر کسى که پس از من با تو دشمنى کند.

  حديثى در گواهى پيامبر بر بهشتى بودن على عليه السالم

از قول محمد بن عبد الباقى بن محمد قاضى انصارى و ابو القاسم  -خدايش بيامرزد! -جدّم ابو الفرج

بن عبد اللّه طبرى به نقل از ابو احمد محمد بن  هبة اللّه بن حصين و آنها از قاضى ابو الطيّب طاهر

و او از قول ابو عبد اللّه محمد بن حسن بن عبد الجبّار صوفى،  371احمد بن غطريف گرگانى به سال 

از عيسى بن مسلم احمر، به نقل از محمد بن معاويه و او از يحيى بن سابق، از زيد بن اسلم به نقل از ابن 

و اين حديث « -سه مرتبه تکرار کرد -يا على تو در بهشتى»ا )ص( فرمود: گويد: رسول خد عمر، مى

از جزء ابن غطريف است که جدّم ابو الفرج تنها کسى است که آن را روايت کرده و ما در بغداد به 

 اين جزء را از بيان ايشان شنيديم و آن جزء بين محدّثان مشهور است. 596سال 

 1  حديث کشتن عمالقه

و او از عبد الرحمن  -در مکه -با همين اسناد از قول ابو عمير، از مفضّل بن محمد ابن غطريف

خواهرزاده عبد الرزّاق، از عمر بن محمد صاعدى به نقل از ابراهيم بن اسماعيل کهلى و او از قول 

دا گويد: رسول خ پدرش و او نيز از پدرش، از سلمة بن کهيل، به نقل از مجاهد، از قول ابن عبّاس مى

جمعى از سپاهيان با عمالقه خواهم  من با»اى که در حجة الوداع ايراد کرده فرمود:  )ص( ضمن خطبه

 جبرئيل عرض کرد: شما يا على بن ابى طالب؟« جنگيد

 «.من يا على بن ابى طالب )با عمالقه خواهيم جنگيد(»پيامبر )ص( فرمود: 

  حديث رد الشّمس

ه بن احمد طوسى از قول ابو عبد اللّه و او از پدرش ابو نصر احمد ابو القاسم عبد المحسن بن عبد اللّ

طوسى، به نقل از ابو الحسين بن نفور و او از قول ابو جبانه به نقل از بغوى و او از طالوت بن عباد و 
                                                 

بنيانشان کنده شد. )نهج البالغه  عمالقه، گروهى بودند از اوالد عمليق بن الوذ بن ارم بن سام بن نوح، پادشاه يمن و حجاز با دولتى گسترده که. 1

 م. -(585، ص 181ترجمه فيض االسالم ذيل خطبه 
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گويد: سر  او از قول ابراهيم بن حسن و او از فاطمه بنت الحسين )ع( به نقل از اسماء بنت عميس مى

گفت، و اين حالت  دا )ص( در دامن على بود، در حالى که به آرامى با آن حضرت سخن مىرسول خ

خدايا اين عمل »تا غروب خورشيد ادامه يافت، ]و نماز عصر او قضا شد[. رسول خدا )ص( گفت: 

گويد  اسماء مى« على در راه طاعت تو و پيامبر تو بود، خداوندا خورشيد را به خاطر او برگردان!

 1   .د خورشيد را برگردانيدخداون

ترديد  گفته است اين حديث بى« الموضوعات»( اگر کسى بگويد: جدّ تو )ابن جوزى( در کتاب 1)

باشد  از جمله احاديث ساختگى است و روايتش متزلزل است چون در سلسله سندش احمد بن داوود مى

از آن راويان از جمله عبد که مورد اعتماد نيست و همچنين فضل بن مرزوق ضعيف است و گروهى 

کنم جز اين که  الرّحمن ابن شريك را ابو حاتم ضعيف دانسته است و جدّ تو گويد من او را متّهم نمى

                                                 
گويد: در سلسله  نقل کرده است و مى« الموضوعات»اند، و جدّم آن را در کتاب  در نسخه ديگر آمده است: گروهى اين حديث را ضعيف شمرده. 1

گويم:  فايده بود. مى ده است که نماز عصر قضا شده بود، ديگر بازگشت خورشيد بىبرد و سپس اضافه کر سند آن گروهى ضعيفند و آنها را نام مى

از طحاوى نقل کرده است که وى در شرح مشکل حديث آن را نقل کرده است؛ و « الشّفا بتعريف حقوق المصطفى»قاضى عياض در کتاب 

ا )ص( سر مبارکش در دامن على )ع( بود و او به آرامى با وى گويد: از دو طريق صحيح، از اسماء بنت عميس روايت شده است که رسول خد مى

 گفت. سخن مى

آنگاه رسول خدا )ص( گفت: « نه!»عرض کرد: « اى؟ آيا نماز عصر را خوانده»و در آنجا آمده است: رسول خدا )ص( به على )ع( فرمود: 

خورشيد را که غروب کرده بود ديدم دوباره  گويد: اسماء مى«. ان!خداوندا او در راه طاعت تو و طاعت رسول تو بود، خورشيد را بر او بازگرد»

 طلوع کرد و بر قله کوهها تابيد و اين رويداد در محل صهباء خيبر بود.

گفت: براى کسى که در  کند: احمد بن صالح بارها مى اند. طحاوى اضافه مى گويد: اين هر دو روايت به ثبوت رسيده و راويانش ثقه طحاوى مى

 دانش است سزاوار نيست که از روايت اسماء تخلّف کند زيرا که اين از عالمات نبوّت است. اما اين سخن که گفتند: نماز عصر قضا شده بود! طريق

گويم: وقتى که بازگشت خورشيد از عالمات صدق نبوّت پيامبرمان باشد نماز عصر بيقين ادا خواهد بود. زيرا که قضا، حکايت از نماز فوت  مى

ه دارد! تعجب از اين است که در روايت صحيح آمده است که خورشيد براى يوشع بن نون متوقّف شد! از دو صورت خارج نيست: يا آن عمل شد

 معجزه موسى )ع( بوده و يا معجزه يوشع. اگر معجزه موسى )ع( بوده پس براى پيامبر ما به طريق اولى خواهد بود و على )ع( به پيامبر )ص(

د تا يوشع به موسى. و اگر معجزه يوشع بود پس بدون هيچ اختالف، على )ع( باالتر از يوشع است زيرا که نازلترين حاالت على )ع( آن نزديکتر بو

پس معلوم شد که اين حديث « علماى امّت من همچون انبياى بنى اسرائيل هستند»است که همانند عالمى از علماى امت باشد. پيامبر )ص( فرمود: 

پس از مطالب فوق در متن کتاب، اشعار صاحب بن عبّاد را درباره ردّ الشمس و حکايت جلوس ابو منصور مظفّر بن اردشير  قطعى است.ثابت و 

 عبادى را نقل کرده است که ما به همين مقدار بسنده کرديم که نسبت به فضائل امير المؤمنين )ع( چون قطره آبى نسبت به استخر آب و موجى

 اى از يك درخت و عدد يك نسبت به عدد ده است. نوس و ميوهنسبت به اقيا

اساسى را از آثار دستاويز قرار دهد، پاسخش بر عهده کسى  بنابراين اگر عالم نمايى در ضعيف شمردن بعضى از اخبار اظهار فضل کند و مطلب بى

اند و به طرق  که ايشان اين روايت را از افراد ثقه نقل کردهاست که ما حديث را به او نسبت داديم و در سند حديث بر او اعتماد کرديم زيرا 

اند و همين قدر در حجّت بودن روايت ايشان به اين صورت بر کسى که اهل دقّت نظر باشد کافى است.  مختلف و روايات زيادى استوار ساخته

 مورد از او پيروى کرد. و خداوند به حقيقت آگاهتر است. بويژه احمد بن حنبل که نزد همگان پيشوايى در علم کتاب و سنت است و بايد در اين
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ابن عقده در آن ميان رافضى بوده است! عالوه بر همه اينها به فرض بپذيريم، نماز عصر که با غروب 

شود، علما  بوده است چون نماز که ادا نمىفايده  خورشيد قضا شده، بنابراين بازگشت خورشيد بى

اند که در روايت صحيح آمده است که خورشيد براى کسى جز يوشع بن نون متوقّف نگرديده  گفته

 است.

ترديد ساختگى است، ادّعايى است بدون  ( جواب اين است که قول جدّم که گفته اين حديث بى2)

ه است که جوابش واضح است چون حديث را ما دليل، زيرا که ايراد ايشان به راويان حديث بود

روايت نکرديم مگر از قول راويان عادل مورد اعتمادى که هيچ کس از ايشان بد نگفته و در سلسله 

اند، وجود نداشت. اين حديث را ابو هريره نيز نقل  سند آن هيچ فردى از آنهايى که ضعيف شمرده

مل است آن افراد مورد نظر جدّم در طريق ابو هريره کرده و ابن مردويه از قول او آورده است، محت

« کنم جز اين که ابن عقده شيعه بوده است من کسى را متّهم نمى»باشند! و همچنين اين سخن جدّم که 

اين گفتار از روى شك و گمان است نه از باب قطع و يقين و ابن عقده به عدالت مشهور است و او 

گفت از  نمود و سخنى از صحابه به نيکى يا بدى نمى بر آن بسنده مىکرد و  فضائل اهل بيت را نقل مى

( و اما اين که گفت: نماز عصر قضا بوده )و برگشت خورشيد 1رافضى به او دادند! )  اين رو نسبت

فايده!( گوييم صاحبان عقل سليم و فطرت سالم اعتقاد ندارند که خورشيد غروب کرد و بعد  بى

کرد که غروب  دند که از سير معمول بازماند به طورى که بيننده تصوّر مىدوباره برگشت بلکه معتق

کرده است، دليل بر اين گفتار آن است که اگر خورشيد  کرده است، بلکه اندك اندك حرکت مى

گشت، در  شد و نظام عالم متوقّف مى گشت، تمام افالك درهم مى غروب کرده بود و دوباره برمى

بلکه ما معتقديم که خورشيد از سير  1 «*کُلٌّ فِی فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» وده است:حالى که خداى تعالى فرم

( و اگر براستى دوباره بازگشته باشد نيز جاى تعجّب نيست زيرا در آن 2معموليش بازمانده است )

. و به اجماع علما،  2 اى براى رسول خدا )ص( و کرامتى براى على )ع( خواهد بود صورت معجزه

اى بوده است براى  براى يوشع متوقف شد و اين از دو صورت بيرون نيست يا آن که معجزهخورشيد 

                                                 
 : هر يك از آنها در مدارى در حرکتند.40( آيه 36و يس ) 33( آيه 21انبياء ). 1
رحلت  در کتب معتبر شيعه مانند تجريد االعتقاد و کشف المراد )به دو بار ردّ الشّمس اشاره دارد که يکى در زمان پيامبر )ص( و ديگرى بعد از. 2

، ص 1اند. بعضى به قول محدث قمى )منتهى اآلمال ج  پيامبر در سرزمين بابل اتفاق افتاده است( از جمله معجزات مسلّم امير المؤمنين )ع( شمرده

 م. -اند ( کتابى مستقل در جواز رد الشمس نوشته206
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موسى )ع( و يا کرامتى براى يوشع؛ اگر معجزه براى موسى )ع( بوده پيامبر ما باالتر از موسى )ع( 

است و اگر کرامت براى يوشع )ع( بوده است، على )ع( باالتر از يوشع است. پيامبر )ص( فرمود: 

اين سخن پيامبر )ص( درباره يکايك از علماست تا « علماى امّت من چون پيامبران بنى اسرائيلند.»

از قول محمد بن يونس، از « الفضائل»چه رسد به على )ع(! و نيز دليل بر اين گفتار، احمد در کتاب 

قول برادرش عيسى حسن بن عبد الرّحمن انصارى و او از عمر بن جميع به نقل از ابن ابى ليلى و او از 

گويد: رسول خدا )ص( فرمود: صدّيقين سه تن هستند: حزقيل مؤمن آل  و او از پدرش نقل کرده مى

فرعون، حبيب نجّار مؤمن آل ياسين و على بن ابى طالب )ع( که از همه افضل است و حزقيل پيامبرى 

فضل و برترى على )ع( از  از انبياى بنى اسرائيل همچون يوشع )ع( بوده است. پس اين خود دليل بر

 انبياى بنى اسرائيل است.

 گويد: ( صاحب بن عبّاد، کافى الکفاة درباره ردّ الشمس مى3)

  من کموالى على
 

 و الوغى تحمى لظاها

 من يصيد الصيّد فيها
 

 بالظّبى حين انتضاها

  من له فى کلّ يوم
 

 وقعات ال تضاها

  کم و کم حرب ضروس
 

 سدّ بالمرهف فاها

 ذکروا أفعال بدرا
 

 لست أبغى ما سواها

 أذکروا غزوة احد
 

 انّه شمس ضحاها

  اذکروا حرب حنين
 

 إنّه بدر دجاها

 اذکروا األحزاب قدما
 

 انّه ليث شراها

 اذکروا مهجة عمرو
 

 کيف افناها شجاها

 اذکروا أمر براءة
 

 و اصدقونى من تالها

 اذکروا من زوجه الزّ
 

 هراء قد طابت ثراها

  اله حالة هارونح
 

 لموسى فافهماها

 اعلى حبّ علىّ ال
 

 منى القوم سفاها

 اوّل النّاس صالة
 

 جعل التّقوى حالها
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  ردّت الشّمس عليه
 

 1  بعد ما غاب سناها

( در اين باره حکايتهاى عجيبى نقل شده است: گروهى از استادان ما در عراق آنها را نقل کرده و 1) 

ديم ابو منصور مظفّر بن اردشير عبادى واعظ را که بعد از نماز عصر در محلّه تاجيّه گفتند ما خود دي

اى واقع در دروازه ابرز محله بغداد در آنجا نشسته بود و حديث ردّ الشمس على )ع( را با  در مدرسه

شد و  عبارات زيبا و الفاظ جالبى بيان کرد سپس فضائل اهل بيت )ع( را گفت. در آن ميان ابرى پيدا

آفتاب را پوشاند به طورى که مردم گمان کردند غروب شده است ابو منصور از جا برخاست و بر 

 منبر رفت و سرپا ايستاد و به خورشيد اشاره کرد و اين اشعار را خواند:

  ال تغربى يا شمس حتّى ينتهى
 

  مدحى آلل المصطفى و لنجله

  و اثنى عنانك ان اردت ثنائهم
 

  الوقوف ألجلهانسيت ان کان 

  ان کان للمولى وقوفك فليکن
 

 2هذا لوقوف لخيله و لرجله

 .3 گفتند: ابر، از خورشيد برطرف شد و خورشيد برآمد

                                                 
اندازد در آنجا که آهوان زيادى است  که شکار را به دام مىبخشد. آن  کيست چون مواليم على؟ در حالى که آوايش به شراره آتش گرما مى. 1

سازد  هاى نبرد روبروست ولى هيچ کدام او را ناتوان و ضعيف نمى وقتى که شمشيرش را از نيام برآرد. آن کسى که در هر روز، با رخدادها و صدمه

کارهايى را که در جنگ بدر اتفاق افتاد به خاطر آوريد، من جز آنها چه فراوان و فراوان جنگهاى کشنده که دم شمشير برنده و تيز را مسدود کرد! 

 جويم. را نمى

ره کارزار احد را در نظر آوريد که على چون خورشيد در نيمروز آن بود! جنگ حنين را به ياد آوريد که على )ع( چون ماه شب چهارده در شب تي

 ميدان نبرد بود.

 ر نظر آوريد که وى شير غران ميدان بود.نبرد احزاب )جنگ خندق( را پيش از آن د

ه کسى دل و جرأت عمرو را در نظر بگيريد. چگونه غم و اندوهش آن را نابود کرد! جريان )ابالغ سوره( برائت را به خاطر آوريد و سخن مرا دربار

 که آن را )بر مشرکان( خواند، باور کنيد.

چه کسى است؟ حال و مقام او )نسبت به پيامبر( مقام هارون براى موسى )ع( است. پس  -تربتش پاك و مقدس باد -توجه کنيد که همسر زهرا )ع(

آن دو را درك کن! آيا بر دوستى على )ع( من آرزوى نابودى آن قوم را خواهانم او که پيش از همه نماز گزارد و تقوا را زيور آن ساخت. 

 خورشيد پس از آن که ناپديد شده بود به خاطر او بازگشت!
خواهى مدح و ثناى ايشان را بگويم لگامت  اى آفتاب! تا وقتى که مدح و ثناى من از خاندان مصطفى و نسل او پايان پذيرد، غروب مکن اگر مى. 2

يادگان او اى که به خاطر آنها بازايستادى؟! اگر )روزى( به خاطر مولى بازايستادى، بايد )امروز هم( براى سوارگان و پ را بازگير، آيا فراموش کرده

 )هواخواهان و دوستداران او( بايستى!
به  -گويم: پس از قبول ردّ الشمس براى يوشع )ع( که در اخبار صحيح، قطعى و مسلّم شده است، از قبول ردّ الشمس براى امير المؤمنين )ع( مى. 3

 ناگزيريم. -ست در اين امّت خواهد بودوکا کم اى از احاديث نبوى مبنى بر اين که هر چه در بنى اسرائيل بوده بى شهادت دسته
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  حديثى درباره شيعه على عليه السالم

ابن غطريف به اسناد پيشين از قول عمرو کاغذى و او از احمد بن يحيى صوفى به نقل از يحيى بن 

گويد: پيامبر  و او از عبد اللّه بن ابو هارون عبدى، از ابو سعيد خدرى نقل کرده، مىحسن بن فرات 

اين على و شيعيانش، آنانند که در روز قيامت »)ص( نگاهى به على بن ابى طالب )ع( کرد و فرمود: 

 «.رستگارند.

نشود،   يم، خارج( به اين مقدار از اخبار بسنده کرديم تا کتاب ما از شرط اختصارى که کرده بود3)

رسد! )کنايه از اين که به قدر مقدّر و  که هر چند آهنگ بيابانها را کنم فيض الهى، اندك اندك مى

 توفيق توانستم چيزى بنويسم(.

  باب سوم فرزندان على علیه السالم

نويسان، اتفاق نظر دارند بر اين که آن حضرت داراى سى و سه فرزند؛ چهار پسر و نوزده  تذکره

؛ مادر حسن، حسين، زينب کبرى و ام کلثوم کبرى، فاطمه دختر رسول خدا )ص(  1  تر بوده استدخ

اند، زبير بن بکار فرزند ديگرى را از فاطمه دختر رسول  ست، عموم نويسندگان اخير نيز بر اين عقيده

همسر آن  و فاطمه )ع( نخستين  2 خدا )ص( به نام محسن نام برده است که در کودکى از دنيا رفت!

 حضرت بوده است و تا او بود همسر ديگرى نگرفت.

( محمد اکبر يعنى محمد بن حنفيه، مادرش خوله دختر جعفر از جمله اسيران قبيله بنى حنيفه بود و 2)

اند: وى امّ ولد بوده است که در بابى جداگانه درباره محمّد و همچنين حسن و حسين )ع(  بعضى گفته

مادر وى ليلى دختر مسعود   3 رساند!  يد اللّه که مختار بن ابى عبيد او را به قتلبحث خواهيم کرد. و عب

از قبيله بنى تميم بود، و أبو بکر که با حسين )ع( کشته شد، مادر او نيز ليلى دختر مسعود بود، و 

حزام )و  عبّاس اکبر، عثمان، جعفر و عبد اللّه که با حسين )ع( کشته شدند و مادرشان امّ البنين دختر

                                                 
نويسد: به قول شيخ مفيد امير مؤمنان بيست و هفت دختر و پسر داشت، چهار نفر از ايشان، امام  ( مى249، ص 1محدث قمى در منتهى اآلمال )ج . 1

ايشان حضرت فاطمه زهرا سيّدة النّساء )ع( حسن و امام حسين و زينب کبرى ملقّب به عقيله و زينب صغرى که مکنّاة به امّ کلثوم است و مادر 

 م. -«است
شود که حضرت فاطمه زهرا )ع( را فرزندى از امير  در ميان شيعيان گفته مى»نويسد:  از قول شيخ مفيد مى 252محدث قمى در همان کتاب، ص . 2

 م. -نارسيده را سقط کرد.مؤمنان )ع( که پيغمبر )ص( او را محسن نام نهاده بود و بعد از رسول خدا )ص( آن کودك 
اللّه و محمد  در منابع شيعه فرزندى از على )ع( به نام عبيد اللّه آن هم به دست مختار، کشته شده باشد، وجود ندارد آنچه در منابع معتبر آمده: عبد. 3

 م. -اصغر مکنّى به أبو بکر که مادرشان ليلى بنت مسعود دارميه است، هر دو در کربال به شهادت رسيدند
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به قولى دختر خلّه( کالبيّه بود که پس از فاطمه )ع(، با او ازدواج کرد. و محمد اصغر که او نيز با 

 حسين )ع( کشته شد، مادرش امّ ولد بود.

( و يحيى و عون که مادرشان اسماء بنت عميس بود، جعفر بن ابى طالب با اسماء ازدواج کرده بود 1)

سر ابو بکر گرديد، چون ابو بکر از دنيا رفت، على )ع( بعد از امّ البنين اسماء بعد از شهادت جعفر هم

با او ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. و عمر اکبر و رقيه که مادرشان به نام صهباء که هنوز دخترى 

گفتند،  با وى ازدواج کرد و صهباء که او را ام حبيب نيز مى -پس از اسماء بنت عميس -خردسال بود

( خالد بن وليد وقتى که بر قبيله بنى تغلب در ناحيه عين التّمر 2، ) 1 يعه از قبيله بنى وائل بوددختر رب

حمله کرد، ربيعه را از پا درآورد. شرح حال عمر اکبر را بعدها خواهيم گفت، عمر، حديث نقل 

تاد و پنج کرده و مرد فاضلى بوده است، وى با اسماء بنت عقيل بن ابى طالب ازدواج کرد و هش مى

. و محمد اوسط که مادرش  2 سال عمر کرد تا آنجا که نيمى از ميراث امير مؤمنان )ع( نصيب او شد

امامه دختر عاص بن ربيع بود، مادر امامه زينب دختر رسول خدا )ص( بوده است. على )ع( بعد از 

 3 سعيد دختر عروه بود صهباء با او ازدواج کرد. و امّ حسن و امّ حسين و رمله کبرى که مادرشان امّ

کرد. و ام هانى، ميمونه، زينب صغرى، رمله صغرى، ام کلثوم   که على )ع( آخر کار با او ازدواج

صغرى، فاطمه، امامه، خديجه، امّ کرام، امّ جعفر جمانه و نفيسه که اينها از امّ ولدهاى مختلف بودند. 

. از 4 اند از دنيا رفته و نام او را ننوشته گويند: على )ع( دختر ديگرى داشته است که در خردسالى

جمله پسران امير المؤمنين پنج تن، داراى فرزندانى بودند و نسلشان ماند که عبارتند از؛ حسن، حسين، 

اند: از محمد اصغر نيز فرزندانى ماند که ما، در  محمد بن حنفيّه، عمر و عبّاس )ع( و بعضى گفته

 شرح خواهيم داد.آنها را  -ان شاء اللّه -آينده

                                                 
 م. -«عمر و رقيه کبرى، هر دو توأمان )دوقلو( از مادر متولّد شدند و مادر ايشان ام حبيب دختر ربيعه است»در بعضى منابع شيعى آمده است: . 1
دث اين عبارت غلط فاحش است. همان طور که در پاورقى متن عربى آمده، عبارت نادرست است. آنچه در کتب معتبر آمده است از جمله مح. 2

[ وفات کرد، عمر در  حجاج خواست، عمر را در صدقات امير المؤمنين )ع( با حسن بن حسن شريك سازد و ميسّر نشد ]حجاج»... نويسد:  قمى مى

مر داشته فرماييد، نه عمر اطرف، هشتاد و پنج سال ع ( مالحظه مى258، ص 2ينبع به سنّ هفتاد و هفت يا هفتاد و پنج از دنيا رفت، )منتهى اآلمال ج 

 م. -و نه امير المؤمنين ميراثى )جز صدقات( داشته تا نيمى از آن نصيب فرزندش عمر گردد
 م. -داند ابن شهر اشوب، مادر نفيسه، زينب صغرى و رقيّه صغرى را، امّ سعيد دختر عروه مى. 3
شيعه خبر »نويسد:  مى« المجدى»شناس معروف، صاحب  اند، چنان که نسب ظاهرا اين دختر همان است که بعضى از او به نام رفسه ياد کرده. 4

م. واقدى  -«محسن و رفسه را روايت کرده و من در بعضى از کتب اهل نسب، ذکر محسن را يافتم ولى از رفسه ذکرى قابل قبول، نشده است

يلى تميميّه، ام البنين کالبيّه و اسماء بنت عميس و چند گويد: امير المؤمنين )ع( وقتى که از دنيا رفت چهار زن به نامهاى امامه دختر ابى العاص، ل مى

 کنيز داشت!.
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اند ولى صحيح همان است که ما  ( ابن جرير طبرى نقل کرده است: دختران على )ع( هفده تن بوده1)

 گفتيم.

گويد: از جمله فرزندان عبّاس بن على )ع( عبيد اللّه بن على بن ابراهيم بن حسن  ( زبير بن بکار مى2)

اند وى به بغداد آمد و از آنجا به مصر  سان گفتهنوي بن عبيد اللّه بن عبّاس بن على )ع( است که تذکره

هايى به نام جعفريّه بود  رفت و در مصر اقامت کرد، مردى دانشمند و بخشنده بود و در نزد وى نوشته

 در مصر از دنيا رفت. 312که فقه اهل بيت )ع( در آنها نوشته شده بود. وى در سال 

ز جمله فرزندان عبّاس بن على )ع( عبّاس بن حسن بن گويد: ا ( أبو بکر خطيب در تاريخ بغداد مى3)

عبيد اللّه بن عبّاس بن على )ع( است که در زمان هارون الرّشيد به بغداد آمد و به او پيوست و بعد از 

او مصاحب مأمون شد، وى مردى دانشمند، شاعر و گشاده زبان بود و علويان معتقد بودند که او 

طالب است، روزى بر مأمون وارد شد و سخن گفت و نيکو سخن گفت،  شاعرترين فرد از فرزندان ابو

گويى، حضور پيدا  گويى، نيکو مى مأمون رو به او کرد و گفت: به خدا سوگند که تو سخن مى

شوى در امن و امانى! روزى به در خانه مأمون  آرايى، از مجلس ما غايب مى کنى، مجلس ما را مى مى

نگفت، عبّاس رو به او کرد و گفت: اگر به ما اجازه   او کرد و چيزى آمد، دربان مأمون نگاهى به

نگاه  1 گرديم و اما ... پذيريم و اگر ما را برگردانى برمى شويم و اگر عذرى بياورى مى دهى وارد مى

 آلود است، دربان نفهميد و او اين شعر را خواند: تو با گوشه چشم، خشم

  و ما عن رضى کان الحمار مطيّتى
 

 2  و لکنّ من يمشى سيرضى بما رکب

 کرد: گويد: از برادرى ابو طالب؛ با عبد اللّه پدر پيامبر )ص( چنين ياد مى ( و مى1)

 انّا و انّ رسول اللّه يجمعنا
 

  اب و ام و جد غير موصوم

  جاءت بنا و به من بين اسرته
 

  غراء من نسل عمران بن مخزوم

 هافزنا بها دون من يسعى ليدرک
 

  قرابة من حواها غير مشهوم

                                                 
فاما النّظر و االطراق، و »و فى نسخة: » رسد و در پاورقى متن، آمده است: مشوّش و ناموزون به نظر مى« فامّا القزّة بعد النّظر الشّزر»عبارت متن . 1

براى من نامفهوم است، پس دربان « قزّة»ه با گوشه چشم خشم آلوده و همراه سکوت است و يعنى: امّا نگا« القزّة فال أدرى ما هو فخجل الحاجب

 شرمنده شد.
پايد که بدانچه سوار شده  رود، ديرى نمى ولى کسى که پياده راه مى بخش نيست که االغ مرکب سوارى من باشد. حالى و رضايت باعث خوش. 2

 شود! راضى مى
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  رزقا من اللّه اعطانا فضيلته
 

 1و الناس ما بين مرزوق و محروم

فاطمه دختر عمرو، مادر عبد اللّه و ابو طالب است و مشهوم « غرّاء من نسل عمران»منظور از عبارت 

 به معناى ترسو و معيوب است.

ه نامهاى: محمد، عبيد اللّه، فضل و حمزه داشت که ( عبّاس بن حسن برادرانى دانشمند و فاضل ب2)

همه آنها پسران حسن بن عبيد اللّه بن عبّاس بودند. و ما، در آينده شرح حال حسن، حسين، و محمد بن 

 ايم بيان خواهيم کرد. حنفيه را در ضمن بخشهايى که به همين منظور در نظر گرفته

  باب چهارم خالفت امیر المؤمنین علیه السالم

اند: در همان روز قتل عثمان با على  نويسان مانند طبرى، واقدى، هشام بن محمد و ديگران گفته سيره

و آن روز، شنبه هجدهم و به قولى سيزدهم ذيحجه بود و بعضى  2 )ع( به خالفت، بيعت کردند

بوى اند: روز جمعه بيست و پنجم ذيحجه بوده است و آن سال سى و پنجمين سال از هجرت ن گفته

 )ص( بود و تمام مهاجران و انصار باالتّفاق با آن حضرت بيعت نمودند.

گفت: به خدا سوگند که خالفت  ( عبد اللّه بن احمد بن حنبل از پدرش نقل کرده است که مى2)

باعث افتخار على نبود بلکه على مايه افتخار خالفت بود! نخستين کسى که با وى بيعت کرد، طلحه بود 

همين که چشم على )ع( به  -! 3 به خاطر دفاع از پيامبر در جنگ احد شل شد -شل بودو دست طلحه 

است که آنچه را که به عنوان خليفه  دست شل چيزى»و فرمود:   4  دست طلحه افتاد، به فال بد گرفت

 .گذارد، تا بيعت او را بشکند! بعد از طلحه، زبير و ديگر صحابه بيعت کردند تعيين کرده ناتمام مى

                                                 
نقص و عيب است. ما و او را از ميان قبيله و خاندانش زنى برجسته از  دهد که بى ا پدر و مادر و نيايى با هم پيوند مىهمانا ما و رسول خدا )ص( ر. 1

کوشد تا آن مقام را به دست آورد؛ خويشاوندى  ما بدان وسيله به مقامى باالتر از کسى رسيديم که مى  دودمان عمران بن مخزوم به دنيا آورده است.

اند در حالى که  نصيب و روزيى که از جانب خداوند فزونى آن را به ما مرحمت کرده   بدون بيم و هراس آن را احراز کرده است. با کسى را که

 خوارند و يا محروم. مردم يا روزى
کردند و تنها اختالف در نويس بر آنند که در ذيحجه سال سى و پنج با آن حضرت به عنوان خالفت بيعت  اى آمده است: دانشمندان سيره در نسخه. 2

 گويد: قول اول يعنى هجدهم صحيحتر است. اين است که چه روزى بوده، تا آنجا که مى
 م. -در احد، دستش را جلو شمشير دشمن گرفت و انگشتش قطع شد .3
فرمود: با اين دست، بيعت ناتمام است و  گويد: امير المؤمنين )ع( با مشاهده دست طلحه، کرده و مى« تطيّر»مؤلّف در قياس با ديگران، تعبير به . 4

را از امّت مرحومه قبول نداشت؟ « طيره»دانست، يا رفع  رفع را نمى  سرانجام خواهد شکست! اين فال بدى بود که زده شد! آيا امير المؤمنين حديث

داد، نه از روى حدس و گمان و  وى علم خبر قطعى مىدانست و از ر دانست، امّا او آينده را چون گذشته مى بلکه همه اينها را بهتر از هر کسى مى

 م. -«طيره»
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گويد: در فرداى روز قتل عثمان مردم به عنوان خالفت در مدينه  مى« طبقات»( محمد بن سعد در 1)

از جمله ده نفرى که به بهشت بشارت داده شده  -با على بيعت کردند؛ طلحه، زبير، سعيد بن زيد

بيعت کردند  عمّار بن ياسر، زيد بن ثابت، خزيمة بن ثابت و هر که از صحابه در مدينه بودند -بودند

ام  گويد: من هرگز در دو کتاب نديده ولى در بيعت سعد بن ابى وقاص اختالف نظر است؛ ابن سعد مى

 گويد: در يك کتاب ديدم، نقل به معنايى راجع به بيعت سعد شده بود. که نام سعد آمده باشد. و مى

)ص( از على بن ابى گويد: اصحاب رسول خدا  ( ابن جرير طبرى در تاريخ خود نقل کرده، مى2)

دار امر مسلمين گردد ولى آن حضرت  طالب )ع( درخواست کردند که سرپرست ايشان و عهده

 . 1 خوددارى کرد و جواب رد داد

گويد: از محمد بن حنفيه نقل شده است که گفت: موقعى که عثمان به قتل رسيد من  ( ابن جرير مى3)

و اصحاب رسول خدا )ص( نزد وى آمدند و گفتند: همراه پدرم بودم، پدرم وارد منزل عثمان شد 

اينك اين مرد کشته شده و مردم ناگزير از رهبرى هستند که ايشان را سرپرستى کند و ما امروز 

شما اين »تر و نزديکتر به رسول خدا )ص( از تو، سراغ نداريم، فرمود:  تر و باسابقه کسى را شايسته

.«  2  شورت باشم بهتر از آن است که امير و فرمانروا باشمکار را نکنيد که من اگر وزير و طرف م

اگر »بردار نيستيم تا وقتى که با تو بيعت کنيم، آنگاه فرمود:  گفتند: نه به خدا سوگند ما دست

به مسجد رفت « ناگزيرم پس بايد در مسجد باشد زيرا بيعت من جز با رضايت مسلمين ممکن نيست.

 بيعت کردند.  ديگر با آن حضرتمهاجران و انصار و بعد مردم 

 ( و نيز ابن جرير از قول ابو بشير عابدى روايت کرده است که على )ع( به ايشان فرمود:1)

نيازى نيست که شما مرا به خالفت برگزينيد، هر کس را شما انتخاب کنيد، من راضيم، شما انتخاب »

بدين جهت على )ع( وارد محوطه بنى  کنيم، همه آنها گفتند: ما جز تو کسى را اختيار نمى« کنيد!

عمرو بن مبذول شد و در را بست، مردم از جمله طلحه و زبير آمدند و اطراف آن حضرت را گرفتند 

و گفتند: دستت را باز کن، اول طلحه و بعد از او زبير بيعت کردند، حبيب بن ذويب نگاهى به دست 

ير المؤمنين به مسجد رفت و مردم با وى بيعت پذيرد، سپس ام طلحه کرد و گفت: اين کار سامان نمى

 کردند.
                                                 

شد که نشد! پس از قتل عثمان بود که غالب مورّخان  بديهى است که اين درخواستها بايد بعد از رحلت رسول خدا )ص( يعنى در وقت مقرر مى .1

 م. -اند ابتدا امير مؤمنان نپذيرفت نوشته
 م. -«و أنا لکم وزير خير لکم منّى امير»( نيز آمده است: 92طبه خ -در نهج البالغه )صبحى صالح .2
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 گويد: مردم نزد سعد بن ابى وقاص آمدند و گفتند: بيعت کن! گفت: ( ابن جرير مى2)

کنم، مالك اشتر نخعى گفت: مرا بگذاريد تا گردن او را بزنم، على  مردم بيعت کنند، بعد من بيعت مى

گذار، که من تو را نسبت به کوچك و بزرگ بدخو اى مالك او را به حال خود وا»)ع( فرمود: 

 «.پسندم! نمى

گويد: وقتى که مردم با على )ع( بيعت کردند، طلحه و زبير تعلّل کردند، مالك  ( ابن جرير مى3)

 کنيد يا گردنتان را بزنم، طلحه گفت: اشتر شمشيرش را کشيد و گفت: بيعت مى

گفتند: ما را بر امارت بصره و کوفه بگمار! فرمود:  اى نيست هر دو بيعت کردند و به على )ع( چاره

 «.مانيد و از شما استفاده خواهيم کرد شما نزد من مى»

اگر مايليد با من بيعت کنيد و اگر »( زهرى گويد: نقل کردند که على )ع( به آن دو نفر گفت: 4)

ا وجود اين بعدها گفتند: ما کنيم، ب گفتند: نه ما با تو بيعت مى« کنم دوست داريد من با شما بيعت مى

 توان از او خواست با ما بيعت کند. دانستيم که نمى از ترس جانمان بيعت کرديم چون مى

گويد: از جمله کسانى که از بيعت على )ع( سرباززدند: حسّان ثابت، ابو سعيد  ( ابن جرير مى5)

محمد بن مسلمه اختالف نظر  خدرى، نعمان بن بشير و رافع بن خديج بود و در مورد زيد بن ثابت و

 است.

اند: قدامة بن مظعون، عبد اللّه بن سالم، مغيرة بن شعبه، عبد اللّه بن  ( غير ابن جرير، ديگران گفته6)

عمر، سعد، صهيب، زيد بن ثابت، اسامة بن زيد و کعب بن مالك با على )ع( بيعت نکردند و گروهى 

 گويند. به شام فرار کردند که به اينها عثمانيه مى

گويد: عجب اين است که عبد اللّه بن عمر، سعد بن ابى وقاص با على )ع( بيعت  ( زهرى مى1) 

از گروهى از صحابه نقل « الفتوح»نکردند ولى با يزيد بن معاويه بيعت کردند! سيف بن عمر در 

ار گرفته سرپرست بود و اميرش مورد هجوم قر کرده است که گفتند: شهر مدينه به مدت پنج روز بى

يافتند، مردم نزد على )ع( آمدند،  جستند که زمام امور را به دست گيرد و نمى بود، مردم کسى را مى

خودش را از مردم مخفى کرد و به نخلستانهاى بيرون مدينه رفت و از مصريها اظهار برائت نمود و از 

صله گرفت و بصريان به ايشان دورى جست و کوفيان به سراغ زبير رفتند و او نيز از کوفيان فا

جستجوى طلحه در آمدند، او نيز از ايشان دورى جست و اظهار برائت نمود و نزد سعد بن ابى وقّاص 
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فرستادند، او هم اظهار برائت کرد و گفت: من داخل آنها بودم سپس از آنها خارج شدم هيچ نيازى مرا 

 به ايشان نيست و آنگاه به اين شعر تمثّل جست:

 الخبيثات بطيّبةال تخلطنّ 
 

 1 اخلع ثيابك و انج عريانا

( پس به ديدار عبد اللّه بن عمر رفتند و از او خواستند، او گفت: اين کار، شکست دارد، کس 2)

دانستند چه کنند پس ندا در دادند  ديگرى را جز من بجوييد! اين بود که مردم سرگردان ماندند، نمى

دهيم، به خدا سوگند که اگر اين کار را يکسره نکنيد،  شما مهلت مىاى مردم مدينه! ما امروز را به 

فردا على، طلحه و زبير و افراد زيادى را خواهيم کشت! از اين رو انبوه جمعيّت بر على )ع( گرد 

بينى چه بر سر اسالم و مسلمين آمده است! بيا تا با تو بيعت کنيم او خوددارى  آمدند و گفتند: مى

 اين صورت ترا خواهند کشت ناگزير رضايت داد و مردم با وى بيعت کردند. کرد، گفتند: در

اند که مردم پس از قتل عثمان چهل شبانه روز، از  نويسان جز سيف و ابن جرير نقل کرده ( سيره3)

مرا به »گفت:  کردند و او مى آمدند و درخواست بيعت مى رفتند و مى مهاجر و انصار نزد على )ع( مى

زى نيست، غير از من کس ديگرى را جستجو کنيد و هر که را شما برگزينيد، من با شما خالفت نيا

 گفتند جز تو کسى شايسته آن نيست، بعد فرمود: و مردم مى« هستم

 «خوانم و کليد بيت المال در دست من باشد و جز اين با شما کارى ندارم. من با شما نماز مى»

مردم پذيرفتند و بيعت « ك درهم از ديگران بيشتر نخواهم دادکسى را ي»آنها راضى شدند، و فرمود: 

( على )ع(، از منبر به زير آمد و به هر کس حق خودش را داد و مردم آرام گرفتند و جز 1کردند )

منديم و زمينهاى ما  اندکى نمانده بودند که طلحه و زبير وارد شدند، گفتند: يا امير المؤمنين! ما عائله

« مگر من شرط نکردم که با کسى بيشتر از ديگران نخواهم داد؟»است، فرمود:  سخت و کم محصول

اصحاب و همراهانتان را بياوريد، اگر آنها »هايى به گردن ما افتاده )ناچاريم( فرمود:  گفتند: هزينه

راضى شدند که به شما چيزى بدهيم که به آنها نداده باشيم خواهم داد، و اگر راضى نشدند از سهم 

به خدا »آنها نپذيرفتند، گفتند: به ما اجازه بده تا به عمره برويم، فرمود: « دهم. م به شما مىخود

گفتند: هرگز! به خدا سوگند! « سوگند که هدف شما عمره نيست بلکه هدفتان مکر و فتنه است!

فت اين جريان چهار ماه پس از خال« خواهيد بکنيد! من به شما رخصت دادم، هر کارى مى»فرمود: 

 )ظاهرى( آن حضرت بود.
                                                 

 هايت را از تن بيرون آور و خودت را برهنه نجات ده! نبايد ناپاکان را با پاك و پاکيزه درآميزى! جامه .1
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کردند  ديدند و خالفت را به او عرضه مى گويد: مردم هر وقت طلحه را مى ( سيف بن عمر مى2)

 جست: کرد و به اين شعر تمثّل مى خوددارى مى

  و من عجب األيّام و الدّهر إنّنى
 

 1  بقيت وحيدا ال أمرّ و ال أحلى

زد و  خواستند و او سربازمى ديدند از او مى نى، و چون زبير را مىک گفتند: تو ما را تهديد مى به او مى

 خواند: اين شعر را مى

  متى انت عن دار بفيحان راحل
 

 2  و باعثها تحفوا عليها الکتائب

کردند و از او درخواست  کنى! سپس على )ع( را مالقات مى گفتند: تو ما را تهديد مى ( مى3)

 خواند: کرد و اين شعر را مى مىنمودند و او خوددارى  مى

  لو انّ قومى طاوعتنى سراتهم»
 

 3 أمرتهم أمرا يدع األعاديا

( شعبى 1کنى، به خدا سوگند اگر اين کار را نکنى تو را خواهيم کشت! ) گفتند: ما را تهديد مى مى

  ليد بن عقبه، سعدگويد: نخستين کسى که پس از امتناع على )ع( بپا خاست مالك اشتر نخعى بود، و مى

بن ابى وقاص و مروان بن حکم به مکه فرار کردند، عايشه و امّ سلمه در مکه بودند، طلحه و زبير نيز 

اند  راهى مکه شدند، ابتدا بر امّ سلمه وارد شدند و نزد او شکايت بردند که ما را به بيعت مجبور کرده

ا نهى کرد و گفت: شما قصد آشوب داريد، آنها و از او اجازه خواستند که قيام کنند ام سلمه آنها ر

از نزد ام سلمه بيرون شدند و بر عايشه وارد شدند و نظير آنچه را که به ام سلمه گفته بودند به عايشه 

 گفتند و از او خواستند که با ما قيام کن تا با اين مرد )على )ع(( مبارزه کنيم! عايشه پذيرفت.

از ابو « عقالء المجانين»و نيز صاحب « بيت المال العلوم»ه صاحب ( در اين باره حکايتى است ک2)

گويد: با مأمون به رقه سفرى کردم و در آن ميان که از ناحيه فرات  اند، مى الهذيل عالف نقل کرده

گويد، وارد  اى است که سخنان حکيمانه مى کرديم به ديرى رسيديم، گفتند: در اينجا ديوانه گذر مى

زبانى را ديدم که او را بسته بودند، سالم دادم، سالم مرا پاسخ  وش سيماى تميز گشادهدير شدم، مرد خ

 -يعنى شهر رقّه -دهد که تو از مردم اين شهر داد، آنگاه رو به من کرد و گفت: دل من گواهى مى

 عقلى دارد، گفتم: نيستى که مردمان کم
                                                 

 تفاوتم(. نى )بىکنم و نه شيري ام، در حالى که نه احساس تلخى مى از شگفتيهاى زمانه و روزگار اين که من تنها مانده .1
 اند. خيزى در حالى که اطراف آن را افراد جنگجو فرا گرفته کنى و از آنجا برمى کى در گرماى شديد از سرايى کوچ مى .2
 دادم که دشمنان را زبون و رام سازد. بردند، فرمانى به ايشان مى اگر سران قوم من از من فرمان مى .3
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گويم! گفتم:  ب توجه کن که من چه مىآرى، من از مردم عراقم، گفت: من از تو سؤاالتى دارم خو

 بپرس، گفت: بگو ببينم، پيامبر )ص( وقتى که از دنيا رفت، آيا وصيّت کرد يا نه؟ گفتم:

وصيّت نکرد! گفت: پس چگونه أبو بکر بدون وصيّت به جاى او نشست؟ گفتم: مهاجران و انصار او 

ران به او اجازه دادند در حالى که را انتخاب کردند و مردم به او راضى شدند. گفت: چگونه مهاج

کنم و همچنين عبّاس؟ و چگونه  زبير بن عوام گفت: تا على بن ابى طالب بيعت نکند من بيعت نمى

انصار او را انتخاب کردند در حالى که گفتند: اميرى از ما و اميرى از شما و روز سقيفه سعد بن عباده 

بکشيد که خدا او را بکشد. در اين صورت چگونه  را سرپرست خود دانستند، که عمر گفت: سعد را

سلمان فارسى گفت: کردى نکردى يعنى آنچه  گويى که مردم به بيعت با او راضى شدند؟! و مى

( ابو سفيان بن حرب به على )ع( گفت: دستت را بده تا با تو 1گردنى خورد. ) خواستيد کرديد! و پس

کنم. وانگهى بنى هاشم تا شش ماه از بيعت با  و پياده پر مىبيعت کنم و اگر بخواهى مدينه را از سواره 

ابو بکر خوددارى کردند، بنابراين، اجماع کجا بود؟ عالوه بر همه اينها وقتى که أبو بکر زمام امر را 

به دست گرفت و حمد و ثناى خدا را به جاى آورد سپس گفت: من سرپرست شما شدم در حالى که 

گيرد؟! و چون عمر  چگونه مفضول )کم فضيلت( بر فاضل )با فضيلت( پيشى مى،  1  بهتر از شما نبودم

زمام امور را به دست گرفت، گفت: دوست داشتم که مويى در سينه أبو بکر بودم، و پس از آن 

 گفت: مى

اى بود که اتفاق افتاد خداوند اين امّت را از شرّ آن نگهدارد! اگر کس ديگرى  بيعت با ابو بکر حادثه

اره چنين کارى کرد او را بکشيد، وانگهى عمر اسيرانى را که خالد بن وليد در روزگار أبو بکر به دوب

اسارت گرفته بود همه را بازگرداند؛ خالد که با زن مالك بن نويره ازدواج کرده بود، عمر آن زن را 

همان عبد النّمر بن  دار شده بود بازگرداند، عالوه بر اين، عمر صهيب يعنى پس از آن که از خالد بچه

 قاسط را به سرپرستى اصحاب رسول خدا )ص( گمارد و همه اينها تناقض دارد و نادرست است.

( راجع به عبد الرحمن بن عوف، بگو ببينم وقتى که عثمان را به خالفت برگزيد آيا در آن موقع او 2)

گفت: دوست نداشتم زنده  مى شناخت؟ گفتم: نه. گفت: عبد الرّحمن بن عوف بعد از آن، را بخوبى مى

بمانم تا عثمان به من بگويد: اى منافق! بنابراين شناخت عثمان از عبد الرّحمن موقعى که به او نسبت 

                                                 
 م. -من بهترين شما نيستم و على در ميان شماست« و علىّ فيکم»... است آمده  311ص  4در سيره ابن هشام ج  .1
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داد همانند شناخت عثمان از او در وقتى که او را به خالفت تعيين کرد، بود!  نفاق و دورويى را مى

 گفت: شوراند و مى مردم را بر عثمان مى ( از عايشه، بگو ببينم وقتى که در يوم الدّار3)

را بکشيد که خدا او را بکشد! او کافر شده است. و چون على  1  نعثل« اقتلوا نعثال قتله اللّه فقد کفر»

اش  از خانه  آمد!! سپس )ع( به خالفت رسيد، عايشه گفت: دوست داشتم که آسمان بر زمين فرود مى

ا على )ع( جنگيد و باعث ريختن خونهاى محترمى شد در حالى که بيرون شد و به همراه طلحه و زبير ب

و اين عمل عايشه  2« وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى» فرمايد: خداى تعالى مى

تافتند تا با او مخالفت با خداى تعالى است. و چون عثمان را کشتند، مسلمانان و صحابه، به سوى على ش

کنيم.  بيعت کنند و او قبول نکرد تا آنجا که به او گفتند: اگر قبول نکنى تو را هم به عثمان ملحق مى

گردنى زد يا  اکنون تو به من بگو کدام يك استوارتر است؟ آن که سعد را کتك زد و به سلمان پس

گويد: من پاسخى نداشتم و  مى کنند؟ ابو الهذيل آن که مردم او را وادار و مجبور به بيعت مى

 درماندم.

 شود؟ گفتم يك چهارم دينار. گفت: ( پرسيد: چه مقدار سرقت باعث بريدن دست مى1)

اى؟ گفتم پانصد دينار گفت: بنابراين به  اين مرد )مأمون( چقدر به تو داده تا با او به اينجا آمده

 عه کنند! گفتم: براى چه؟ گفت:قط اى بايد تمام اعضاى بدن تو را قطعه حساب آنچه گرفته

اى! گفتم: خليفه از مال خودش به من مرحمت کرده است.  براى اين که تو مال مسلمانان را دزديده

گفت: مال خليفه از کجا آمده؟ مال او مال خدا و توده مسلمانان است به خدا سوگند که تو به اين 

گويد:  قيّدم خواهى پيوست! ابو الهذيل مىهايى که هر روز من گرفتارم و به اين بندى که م شکنجه

من با شرمندگى از نزد وى بيرون رفتم و جريان را به مأمون گفتم و مأمون در شگفت شد و مدتى 

سرّ العالمين و »( ابو حامد غزالى در کتاب 2خواست که ماجرا را بازگو کنم! ) ايستاد و از من مى

گويد: رسول خدا )ص( روز غدير  ظير اين عبارات؛ مىعباراتى را نقل کرده ن« کشف ما فى الدّارين

عمر بن خطاب گفت: « هر که را من موالى اويم پس على موالى اوست»خم، درباره على )ع( فرمود: 

يا أبا الحسن! مرحبا، مرحبا! تو هم اکنون موالى من و موالى هر مرد و زن مؤمن شدى. غزالى 
                                                 

گفت: )خالفت و واليت،  نعثل، اسم يك يهودى بود، ريش و قيافه عثمان به او شباهت بسيار داشت و عايشه براى توهين به عثمان وى را نعثل مى .1

 .م -(281ص 

 رار و آرام گيريد و زينتهاى خود را مانند زنان زمان جاهليت نخستين، برمال مکنيد.هاى خود ق : )شما زنان( در خانه33( ص 33احزاب ) .2
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تحکيم است ولى بعدها به خاطر حبّ رياست و افراشتن گويد: اين سخن بيانگر تسليم و رضا و  مى

علمها و به جنبش در آوردن پرچمها و يورش سپاهيان در فتح شهرها و امر و نهى خالفت، هواى نفس 

  بر ايشان غالب شد و ايشان را به خالفت واداشت، اين بود که عقب گرد کردند و به بهاى اندکى دين

گويد: همين که رسول خدا )ص( در  اى کردند! غزالى مى د معاملهخود را به دنيا فروختند و چه ب

دوات و کاغذى بياوريد تا چيزى بنويسم »آستانه فوت قرار گرفت، اندکى، پيش از وفاتش فرمود: 

( 1گويد! ) عمر گفت: آن مرد را واگذاريد که هذيان مى« که پس از من اختالفى در ميان شما نباشد

لى و فرزندانش و بنى هاشم حاضر نشدند، بيعت کنند وانگهى در روز سقيفه گويد: عبّاس، ع غزالى مى

انصار با ايشان )مهاجران( مخالفت کردند، محمد بن أبی بکر در مرض موت پدرش بر او وارد شد، 

أبو بکر گفت: برو عمويت عمر را بياور تا به عنوان خليفه به او وصيّت کنم محمد گفت: پدر! آيا شما 

د و يا بر باطل؟ گفت: بر حق بودم، محمد گفت: اگر حق بودى براى فرزندت بپسند آنچه بر حق بودي

را که براى خود پسنديدى. و بعد، أبو بکر روى منبر رسول خدا )ص( گفت: مرا واگذاريد که من 

آيا اين سخنان را به شوخى گفته و يا جدّى؟ و يا براى آزمودن مردم؟ اگر به  1  بهترين شما نيستم

خى گفته باشد که خلفا از شوخى منزّهند و اگر جدى گفته است که نقض خالفت است و اگر شو

وَ نَزَعْنا ما فِی » براى آزمون صحابه بوده باشد که آزمايش زيبنده آنها نيست به دليل قول خداى تعالى:

 2 «*صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ

ه معاويه با على )ع( بر سر خالفت تعجّب گويد:( از همه اينها که بگذريم از منازع ( )مؤلّف مى2)

کنيم! در حالى که رسول خدا )ص( با اين گفتار طمع طمعکاران در خالفت را بريد که فرمود:  مى

هرگاه دو خليفه زمامدار شوند، بازپسين آنها را بکشيد، تعجب است از يك حق که چگونه ميان دو »

 ض تا قابل تجزيه باشد.شود! و خالفت نه جسم است و نه عر نفر تقسيم مى

شود  غزالى از قول ابو حازم گفته است: نخستين داورى که در رستاخيز بين بندگان خدا انجام مى

کند و بقيه  حکومت ميان على و معاويه است و خداوند به نفع على )ع( و به زيان معاويه حکم مى

 شوند. مردم طبق اراده پروردگار بازخواست مى

                                                 
 مراجعه شود. 110به پاورقى ص  .1
 هاى اهل بهشت است، بيرون برديم. : آنچه از کينه و حسد در سينه43(، آيه 7اعراف ) .2
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و شايسته نيست که رهبر ستمگر « کشند گروه ستمگر تو را مى»ه عمّار فرمود: ( رسول خدا )ص( ب3)

که پروردگارى و مقام  تواند همزمان بر عهده دو کس باشد چنان باشد و از طرفى امامت و رهبرى نمى

 ربوبيّت سزاوار دو خدا نيست.

امام حسين )ع( راضى نبود  اند که يزيد بن معاويه به کشتن گويد: گروهى پنداشته ( و نيز غزالى مى1)

توان باور کرد در حالى که جريان امام حسين  گويد: چگونه مى و از روى خطا چنين اتفاقى افتاد! مى

دارد به خاطر آن حوادثى که در قتل وى و مکاتبه يزيد با ابن زياد در ارتباط  )ع( احتمال غلط بر نمى

منع حسين )ع( از آب و کشتنش با لب تشنه و با آن و واداشتن او بر کشتن حسين )ع( پيش آمد و 

جهاز به نزد وى  بردن سر مقدّس او و به اسارت بردن زن و فرزندانش بدون پوشش؛ سوار بر شتران بى

و زدن چوب بر لب و دندانش! و موقعى که على بن حسين زين العابدين )ع( بر يزيد وارد شد، گفت: 

و « من على پسر کسى هستم که تو او را کشتى»رمود: تو پسر آن کسى هستى که خدا او را کشت! ف

 بعد اين آيه را قراءت کرد:

شد و به دستور  وانگهى هزار ماه لعن على )ع( روى منبرها تبليغ مى 1 ...«وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً »

دستورى را به ايشان  گرفت، آيا به نظر شما کتاب يا سنّت و يا اجماع چنين معاويه اين کار انجام مى

 داده بود؟! اين بود عين کالم غزالى.

  حرکت على عليه السالم به جانب بصره

گويند: على )ع( آماده بود که براى جنگ با معاويه به شام عزيمت کند و به هنگام  نويسان مى سيره

ير آمدند و عايشه را اى از فرماندار مکّه به دستش رسيد مبنى بر اين که طلحه و زب عزيمتش ناگهان نامه

دانيم او را به کجا بردند. و در روايتى: آنها راهى بصره شدند، امير المؤمنين پس  از شهر بردند و نمى

مردم، اينك طلحه، زبير و عايشه بر »از دريافت اين نامه به منبر رفت و خطبه خواند و فرمود: 

 «.حمله بر مردم آن ديارنداند و آماده  فرمانروايى من خشم گرفته و آهنگ بصره کرده

گويد: وقتى که عثمان به قتل رسيد، عبد اللّه بن عامر حضرمى فرماندار مکه بود  ( سيف بن عمر مى1)

خواست در ماه محرّم عمره به جا آورد و بنى اميّه جملگى به مکه  و عايشه در مکه اقامت داشت و مى

ا نگفته بودند که على )ع( به فرمانروايى تعيين شده فرار کرده و خبر قتل عثمان را به او داده بودند ام
                                                 

هر که « زاؤه جهنّم خالدا فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و اعدّ له عذابا عظيماو من يقتل مؤمنا متعمّدا فج»: آيه شريفه چنين است: 93( آيه 4نساء ) .1

 مؤمنى را از روى عمد بکشد جزايش دوزخ جاودانى و خشم و لعنت خدا بر اوست و عذابى بزرگ براى او مهيّا کرده است.
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اش را تمام کرد راهى مدينه شد، چون به حد ترخّص رسيد مردى از خالوهايش  است، همين که عمره

از قبيله بنى ليث به نام عبيد اللّه بن ابى سلمه را ديد، عايشه از او پرسيد: چرا غمگينى؟ او زير لب 

يشه گفت: واى بر تو، به زيان ما و يا به نفع ما بوده است؟ جواب داد: چيزى گفت و خشمگين بود! عا

رهبر بودند، عايشه گفت: ديگر چه؟ گفت؛ مردم مدينه و آن قوم  عثمان را کشتند و پنج روز مردم بى

که اکثريت را داشتند بر على بن ابى طالب )ع( متّفق شدند، عايشه با شنيدن اين خبر، استرجاع گفت 

به مکه برگشت و مردم از مراجعت وى مطّلع شدند به سوى او شتافتند، وارد مسجد شد و و دوباره 

اى ايراد کرد و  کنار حجر األسود آمد و پشت پرده قرار گرفت، و مردم نزد وى جمع شدند و خطبه

گفت: اى مردم! اوباشان بر اين مردى که ديروز به ستم کشته شد، اجتماع کردند و با دشمنى به وى 

وم بردند و خون محترمى را ريختند و حرمت شهر مقدّس را در ماه حرام، مباح شمردند. بنابراين هج

شان پراکنده  شود و آنها را از اطراف خليفه اجتماع شما در برابر ايشان باعث عبرت ديگران مى

 سازد. عبد اللّه بن عامر گفت: من نخستين کسى باشم که به خونخواهى عثمان قيام کنم. مى

گويد: عايشه زمانى به مکه عزيمت کرد که عثمان در  ( ابن جرير از قول ميدانى نقل کرده، مى2)

 محاصره بود، مردى به نام اخضر نزد وى آمد، از او پرسيد که مردم چه کردند؟

گفت: مصريان عثمان را محاصره کردند و او را کشتند، گفت: انّا للّه و انّا اليه راجعون، گروهى در 

کشند! به خدا سوگند که من به اين عمل راضى نبودم. سپس  آيند و مى ق خود و ردّ ظلم مىطلب ح

ديگرى آمد عايشه پرسيد: مردم چه کردند؟ گفت: مصريان عثمان را کشتند. گفت: عثمان مظلوم 

کشته شد به خدا سوگند که من به خونخواهى او قيام خواهم کرد! مردم! با من قيام کنيد. عبيد بن ام 

شوراندى و  گويى؟ به خدا سوگند تو بودى که مردم را بر او مى کالب گفت: چرا چنين مى

گفتى: نعثل را بکشيد خدا او را بکشد او کافر شده است! عايشه جواب داد: مردم او را توبه دادند  مى

 سپس کشتند. عبيد بن امّ کالب گفت:

  و منك البکاء و منك العويل
 

 طرو منك الرّياح و منك الم

  و أنت أمرت بقتل اإلمام
 

 و قلت لنا انّه قد کفر

  فهبنا اطعناك فى قتله
 

 و قاتله عندنا من أمر

 و لم يسقط السقف من فوقنا
 

 و لم تنکسف شمسنا و القمر
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 و قد بايع النّاس ذا تدرأ
 

 يزيل الشبا و يقيم الصّعر

 و يلبس للحرب اوزارها
 

 1 و ما من وقيى مثل من قد عثر

( سپس بنى اميّه اطراف عايشه را گرفتند و با او به مشورت پرداختند و گفتند: همه ما خونخواهان 1)

عثمانيم! و در رأس آنها عبد اللّه بن عامر حضرمى و مروان بن حکم و طرف مشورتشان طلحه و زبير 

به جاى شما شام را  بودند، همه در مورد بصره اتفاق نظر پيدا کردند، زيرا که ابن عامر گفت: معاويه

چون ابن عامر فرماندار بصره بود و آنها را با  -پروردگانى دارم کند و در بصره، من دست کفايت مى

اموال و شتران مجهّز کرده بود. وقتى که عايشه تصميم به حرکت گرفت، امّ سلمه او را منع کرد و 

ن کارها چه کار! افرادى درباره امر گفت: اى زن! حجاب الهى هرگز قابل رفع نيست، اى زن ترا به اي

کنند و دعوت به آرامش براى مسلمانان  اند و مردان با يکديگر مقابله مى خالفت اختالف پيدا کرده

بهتر است. از رسول خدا )ص( درباره رسوايى همسرش بترس و از خونى که خدا بر تو مباح نکرده بر 

 دهد، گفت: ىحذر باش! و چون ديد عايشه به حرفهاى او گوش نم

  نصحت و لکن ليس للنّصح قابل
 

  و لو قبلت ما عنفتها العواذل

 کأنّى بها قد ردّت الحرب رحلها
 

 2  و ليس لها الّا التّرجّل راحل

اى نوشت و او را از مقصدى که  اند: ام سلمه در مدينه بوده است و به عايشه نامه ( بعضى گفته1)

لى )ع( عازم حرکت شد ام سلمه گفت: يا امير المؤمنين از آن بيم داشت نهى کرد، زيرا وقتى که ع

کردم ولى اين پسرم، عمر را که از جانم  و اگر نه با تو قيام مى 3  دارم که معصيت خدا را کرده باشم

عزيزتر دارم با خودت ببر! پسرش همراه على )ع( رفت و همواره در مالزمت او بود سپس او را به 

 گمارد. فرماندارى بحرين

( ميدانى نقل کرده است: يعلى بن اميّه والى يمن بود، نزد عايشه آمد در حالى که آماده رفتن به 2)

بصره بود، و چهار صد هزار درهم از مال يمن، به عايشه کمك کرد و در روز جنگ آن پولها را بر 
                                                 

فتى او کافر شده است آگاه باش که ما در کشتن وى از تو فرمان گريه و شيون از تو، باد و باران هم از توست، تو فرمان قتل رهبر را دادى و گ .1

شخص  ايم و همه کسانى که با ما بودند به امر تو با او مبارزه کردند. نه آسمان بر سر ما فرو ريخته و نه خورشيد و ماه گرفته است. مردم با برده

پوشد. براستى شخص باتقوا مانند  سازد و لباس رزم مى الل را برقرار مىکند و شکوه و ج اند که کبر و غرور را نابود مى بزرگوارى بيعت کرده

 شخص خطاکار نيست.
کردند. گويى که او )عايشه( بار خود را  کنم ولى کسى که پذيراى نصيحت باشد نيست و اگر پذيرا بود، مالمتگران او را سرزنش نمى نصيحت مى .2

 هى براى آن نيست.از آن جنگ بازگردانده و جز پياده کردن هيچ را
 م. -چون جهاد از زنان برداشته شده و دفاع نيز، اگر نيرو به قدر کفايت باشد بر زنان روا نيست .3
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شتاد دينار خريده بود. بود که از يمن به ه« عسکر»شترى که عايشه سوار بود بار کرد و نام آن شتر 

اند: شتر مال عبد اللّه بن عامر بود که عايشه را بر آن سوار کرد و آن را به دويست دينار  بعضى گفته

 خريده بود و عبد اللّه بن عامر از بيت المال بصره هزار هزار درهم به عايشه داد.

يست دينار خريده بود، و بعد ( سيف نقل کرده است که شتر مال يعلى بن اميّه بود، آن را به دو3)

نهصد نفر از مکه بيرون شدند سپس مردم به ايشان پيوستند تا به سه هزار نفر رسيدند و چون على )ع( 

مردم! طلحه، زبير و عايشه از »اى ايراد کرد و فرمود:  از خروج ايشان اطّالع يافت در مدينه خطبه

لمين و ايجاد آشوب و تفرقه آهنگ بصره را اند و براى اختالف ميان مس فرمانروايى من ناراضى

آنگاه با نهصد نفر حرکت کرد. نقل « اند، شما هم براى رفتن به سوى ايشان آماده شويد. کرده

اند، وقتى که خبر حرکت عايشه به على )ع( رسيد با گروهى از سران مهاجر و انصار از مدينه  کرده

 مود و خود با نهصد تن از صحابه راهى شد.حرکت کرد و قثم بن عبّاس را فرماندار مدينه ن

( ابن جرير در تاريخ خود نقل کرده است: عايشه آن شتر را از مردى از قبيله عرينه، در برابر 4)

گويد: عايشه بر )چاه( آبى گذر کرد که به آن ماء  ششصد درهم و يك شتر ماده خريد. ابن جرير مى

پرسيد، نام اينجا چيست؟ شتربان عرنى گفت نام اينجا گفتند، سگهاى آنجا پارس کردند،  الحوأب مى

حوأب است، عايشه با شنيدن اين نام استرجاع گفت و با صداى بلند فرياد کشيد و آنگاه به بازوى شتر 

سگهاى حوأب! مرا به حرم خدا و رسولش   زد و آن را خواباند و گفت: به خدا سوگند که منم صاحب

 را تکرار کرد. برگردانيد، سه مرتبه اين جمله

گويد: عايشه )پس از شنيدن نام آن محل( استرجاع  ( ابن سعيد به نقل از هشام بن محمد کلبى مى1)

چگونه خواهى بود اى عايشه! آن زمانى »گفت و به ياد اين سخن رسول خدا )ص( افتاد که فرمود: 

ت اين مرد عرنى اشتباه طلحه و زبير گفتند: اينجا حوأب نيس« که سگهاى حوأب بر تو پارس کنند؟!

کرد آنگاه پنجاه مرد را حاضر کردند و آنها با طلحه و زبير بر اين گفته شهادت دادند و سوگند ياد 

 گويد: اين نخستين شهادت دروغ است که در اسالم داده شد. ! شعبى مى 1 کردند

د، گفت: انا للّه و گويد: وقتى که عايشه پارس سگهاى حوأب را شني ( ابن جرير در تاريخ خود مى2)

کدام يك از شماست که »فرمود:  انّا اليه راجعون، البته که من همانم، شنيدم که رسول خدا )ص( مى

 و خواست برگردد که ابن زبير او را مانع شد.« کند؟! سگهاى حوأب بر او پارس مى
                                                 

فرمائيد: که عالوه بر قيام عليه امام زمان  خواننده گرامى! اين مؤلّف بزرگوار، و اين منابع از منابع علماى بزرگ سنّت و جماعت است، مالحظه مى .1

 م. -قت، دروغ، شهادت به دروغ و سوگند دروغ، تا کجا آنان آلوده شده و در مقابل حق ايستاده و دين را به دنيا فروخته بودند!و خليفه و
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گر پيامبر )ص( گويد: وقتى که عايشه از مکه به قصد بصره خارج شد، زنان دي ( سيف بن عمر مى3)

تا محل ذات عرق، او را بدرقه کردند. و هيچ روزى را نديده بود که بيش از آن روز بر اسالم گريه 

گفتند، و چون به بصره رسيد در بيرون شهر فرود آمد،  کنند، از اين رو، آن روز را يوم النّحيب مى

، بين او و اين گروه جنگ و در بصره عثمان بن حنيف از طرف امير مؤمنان على )ع( فرماندار بود

قتال درگرفت، حارثة بن قدامه سعدى صدا زد اى ام المؤمنين! به خدا سوگند که کشته شدن عثمان 

تر بود تا بيرون شدن تو از خانه، آن هم سواره بر اين شتر لعنتى، براستى که تو را از جانب خدا  سهل

بيند کشتن تو را جايز  که مبارزه تو را مى پوشش و حرمتى بود تو خود پرده خود را دريدى زيرا هر

اى از مردم  ات برگرد و اگر مجبور بوده اى به خانه شمارد. اکنون نيز اگر به ميل خودت آمده مى

گويد: جوانى از قبيله بنى سعد بيرون آمد  ( ابن جرير از سيف بن عمر نقل کرده، مى4کمك بطلب! )

رتان )همسر پيامبر )ص(( با شماست آيا زنانتان را هم بينم ماد گفت: اى طلحه و اى زبير! مى و

 ايد؟ گفتند: خير. او اين شعر را خواند: آورده

  صنتم حالئلکم و قدتم امّکم
 

  هذا لعمرى قلة اإلنصاف

 امرت بجرّ ذيولها فى بيتها
 

 1  فهوت لحمل النّبل و األسياف

گويد: براستى که به  بکرة نقل کرده، مى ( بخارى بخشى از اين حديث و اين مضمون را از أبو1)

خاطر سخنى که از رسول خدا )ص( شنيده بودم، خداوند در جنگ جمل سودى به من رساند پس از 

گويد: وقتى که  جنگيدم؛ مى کردم حق با اصحاب جمل است و در صف آنها مى آن که من تصور مى

اند، فرمود:  ه پادشاهى خود پذيرفتهبه رسول خدا )ص( خبر دادند که مردم فارس دختر کسرى را ب

 «آن مردمى که زنى را فرمانرواى خود سازند هرگز رستگار نخواهند شد.»

گويد.( اين زن، دختر کسرى به نام پوران بود، وقتى که او زمام امور را به دست  ( )مؤلّف مى2)

رد نياز به بررسى و گي گرفت امور مردم در هم ريخت. همچنين هر زنى که زمام امرى را به دست مى

 اند. نظر خواهى دارد، از اين رو به زن حق فرماندهى، قضاوت و امامت و نظاير اينها را نداده

( سپس طلحه و زبير، در شبى تاريك، عثمان بن حنيف را که با جمعى در مسجد بودند، غافلگير 3)

که يك مو در سر و کردند و او را لگدکوب نمودند و موهاى سر و صورتش را کندند به نحوى 

                                                 
اش  خدا به وى فرمان داد که در خانه زنان خود را پاس داشتيد و حال آن که مادرتان را به پيش را نديد به خدا که اين از انصاف بسى دور است. .1

 د و دامن بر زمين سايد ولى او براى حمل تير و شمشيرها از خانه بيرون آمد.بنشين
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صورت او نماند، و جمعى را نزد عايشه فرستادند و نظر او را درباره عثمان بن حنيف خواستند، او 

دهم! آخر، اين  گفت: بکشيدش! زنى از همراهان به وى گفت: تو را به حق عثمان به خدا قسم مى

موهاى سر و ريش، ابرو  صحابى رسول خداست. پس گفت: او را زندانى کنيد و چهل تازيانه بزنيد و

و پلکهاى چشمانش را بکنيد همين کار را کردند و اموال بيت المال بصره را غارت نمودند و هفتاد 

نفر از مسلمانان را بدون هيچ جرمى کشتند و اينها نخستين افرادى بودند که در اسالم به ستم کشته 

 شدند.

يچ چيز آنها را از کشتن عثمان بن حنيف گويد: ه ( ابن سعد از هشام بن محمد نقل کرده، مى1)

بازنداشت جز خشم انصار. عثمان )پس از رهايى از زندان( در ذى قار خودش را در حالى به على )ع( 

رساند که در سر و صورتش يك مو وجود نداشت، وقتى که امير مؤمنان )ع( او را ديد بسيار بر وى 

گويد: موقعى که على )ع( از مدينه خارج  ن عمر مىگران آمد و کلمه استرجاع بر زبان راند. سيف ب

اى به مردم کوفه نوشت و از آنها خواست که  شد، آخر ماه ربيع االوّل سال سى و شش هجرى بود نامه

حرکت کنند، ابو موسى اشعرى حاکم آنجا بود مردم نزد وى آمدند و درباره رفتنشان با او مشورت 

خواهيد برويد و اگر آخرت را طالبيد بمانيد! اين سخن ابو  مىکردند، ابو موسى گفت: اگر دنيا را 

اى پسر شخص خود خواه در حالى که »اى به او نوشت:  موسى به گوش على )ع( رسيد، در نامه

 1 «نکوهيده و مطرودى از کار ما کناره بگير! که اين نخستين روز ما با توست!

( به ابو موسى نوشت: در حالى که نکوهيده و ( مسعودى در مروج الذّهب نقل کرده است: على )ع2)

مطرودى از اين کار کناره بگير و اگر کنار نرفتى به کسى دستور خواهم داد تا بند از بندت را جدا 

هاست!  ها و سستى کند. اى پسر شخص خود خواه اين نخستين سستى تو نيست و تو را بيقين سستى

 کوفه فرستاد و آنها با ابو موسى مالقات کردند. ( آنگاه على )ع(، حسن )ع( و عمّار را به3)

حسن )ع( به وى گفت: چرا مردم را از ما برگرداندى، به خدا سوگند که ما جز اصالح هدفى 

 فرمود: گويى ولى من از رسول خدا )ص( شنيدم که مى نداشتيم؟ ابو موسى گفت: راست مى

کننده و پياده بهتر از  رف بهتر از قيامط اى بپا خواهد شد که در آن روز شخص بى به زودى فتنه»

عمّار خشمگين شد و ناسزا گفت و سخنرانى کرد و گفت: اى مردم، اينك عموزاده « باشد. سواره مى

                                                 
 اى آمده است: اين نخستين سستى توست، براى تو سستيها و سستيهاست! در نسخه .1
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دانم که او در دنيا و  خواهد به سوى عايشه حرکت کنيد و من مى رسول خدا )ص( است که از شما مى

حسن )ع( نظير همان سخنان را بزبان راند و گفت: آخرت همسر رسول خدا )ص( است و بعد از عمّار، 

شما در اين گرفتارى که براى ما پيش آمده، ما را يارى کنيد! در نتيجه نه هزار نفر در خشکى و دريا 

گويد: وقتى  ( مى1شقيق بن سلمه نقل کرده است. )  همراه شدند. بخارى به همين مضمون از ابو وائل

را به کوفه فرستاد تا مردم را به قيام وادارند عمّار سخنرانى کرد و که على )ع( عمّار و پسرش حسن 

دانم که عايشه در دنيا و آخرت همسر پيامبر شماست ولى خداوند خواسته تا شما را  گفت: من مى

کنيد يا از او. و در روايتى آمده است که حسن )ع( به منبر  بيازمايد تا ببيند از على )ع( پيروى مى

گويد: بخارى نيز اين  تر از او نشست. مسعودى مى ترين پله منبر نشست و عمار پايينرفت و در باال

گويد: وقتى که عمار به کوفه آمد تا مردم را به قيام وادارد  مطلب را از ابو وائل نقل کرده است. مى

 ابو مسعود انصارى و ابو موسى اشعرى نزد او آمدند و )ظاهرا ابو موسى( گفت: من از روزى که

ام، عمّار پس از شنيدن اين سخن رو به ايشان  ام ناپسندتر از تعجيل تو به اين کار، نديده اسالم آورده

ايد بدتر از سستى و کندى شما در اين کار را  کرد و گفت: من، از روزى که شما دو نفر اسالم آورده

عمّار بر  -از نظر وى -زيراگويد: ابو موسى به ترك فتنه اشاره داشته است  ام. زهرى مى از شما نديده

 -جهت اتمام حجت بر ايشان -( سپس وقتى که على )ع( نزديك بصره رسيد2باطل بوده است! )

 اى به طلحه، زبير، عايشه و همراهانشان نوشت: نامه

به نام خداوند بخشاينده مهربان، از جانب بنده خدا على امير مؤمنان به طلحه، زبير و عايشه، سالم بر »

دانيد که من خواستار بيعت نبودم تا اين که مرا وادار به  ارى، اى طلحه و اى زبير شما خوب مىشما، ب

بيعت کردند و شما از جمله کسانى بوديد که به بيعت من راضى بودند بنابراين اگر شما به اختيار، با 

ميلى  ر با بىرويد، برگرديد و اگ من بيعت کرديد پس در پيشگاه خدا توبه کنيد و از راهى که مى

بيعت کرديد، به اظهار طاعت و فرمان برى و کتمان نافرمانى و معصيت براى من راه بازخواست از 

خودتان را بازگذاشتيد، و تو اى طلحه، سالخورده مهاجران و تو اى زبير دالور قريش! 

پس از اقرار و  کردنتان پيش از ورودتان به اين کار سهلتر بود تا بيرون شدنتان از اين کار خوددارى

ات بيرون  اى که از خانه ( و اما تو اى عايشه! خدا و رسول خدا )ص( را معصيت کرده3. ) 1اعترافتان

                                                 
 م. -، آمده است، تفاوتهايى دارد54با آنچه در نهج البالغه، نامه  .1
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خواهى بين مسلمانان را اصالح  اى در پى کارى که از تو برداشته شده است و به خيال خودت مى شده

انظار مردان و افتادن ميان مردم زنان را چه به سرلشکرى سپاهيان و ظاهر شدن در  کنى، به من بگو:

کنى، تو را به  مسلمان و ريختن خونهاى محترم! وانگهى تو به خيال خودت، خونخواهى عثمان را مى

عثمان چه کار! عثمان مردى از بنى اميّه است و تو از قبيله تيم. عالوه بر اين تو ديروز در حضور 

خدا او را بکشد که او کافر شده است. امروز  گفتى: اين نعثل را بکشيد، اصحاب رسول خدا )ص( مى

«. ات برگرد و خودت را در حجاب نگهدار و السّالم کنى! از خدا بترس و به خانه خون او را مطالبه مى

آنان هيچ پاسخى ندادند تا اين که در نيمه جمادى األولى همان سال برخورد کردند و چون دو سپاه در 

ار بر اسب و مسلّح با طلحه در آمدند و از طرفى على )ع( به جانب آنها مقابل هم قرار گرفتند، زبير سو

رفت و به آنها نزديك شد در حالى که قبايى بدون جيب بر تن داشت به قدرى نزديك شدند که لجام 

به جان خودم قسم که شما اسلحه و مرکب سوارى »گذشت، پس على )ع( فرمود:  اسبها از هم مى

ايد، آيا عذرى در پيشگاه خدا آماده داريد؟ از خدا بترسيد و مانند آن زن  ه[ آماده کرد ]براى جنگ

( آيا من آن برادر دينى شما نيستم 2گسست. ) نباشيد که رشته خود را پس از استحکام دوباره از هم مى

طلحه گفت: تو مردم را بر  1 شمارم؟ [ و من خون شما را محترم مى که اکنون شما خون مرا ]حالل

خدا لعنت کند کسى را که مردم را بر عثمان شوراند! اى طلحه تو »شوراندى! على )ع( فرمود:  عثمان

را چه به خون عثمان! و اى زبير! آيا به خاطر دارى روزى را که با رسول خدا )ص( از ميان قبيله بنى 

گفتى پسر ابو گذشتيم، پيامبر نگاهى به من کرد و خنديد و من رو به او کردم و خنديدم، تو  غنم مى

طالب بيهودگى را ترك نکرده است، رسول خدا )ص( به تو فرمود: او اهل بيهودگى نيست، تو با او 

آيا به خاطر دارى آن »( و در روايتى فرمود: 3«. )خواهى جنگيد در حالى که نسبت به او ستمکارى!

ى سوار بود، ترا ديد و روزى را که رسول خدا )ص( در ميان قبيله بنى بياضه، در حالى که بر االغ

آمدم،  از مدينه بيرون نمى  زبير گفت: بار خدايا آرى! اگر اينها را به خاطر آورده بودم« چنين گفت؟

به خدا قسم هرگز با تو نخواهم جنگيد! و در روايتى آمده است: زبير گفت: حال چکنم؟ در حالى که 

 .دو حلقه کمربند در هم افتاده است و برگشتن من ننگ است

                                                 
ايد تا بدان وسيله پيکار کنيد ولى ناموس  ص( انصاف را رعايت نکرديد ناموس او را آوردهشما نسبت به رسول خدا )»اى آمده است:  در نسخه .1

ايد. به خدا سوگند اى زبير تو درباره رسول خدا انصاف ندادى، ناموس خود را از آسيب حفظ کردى و ناموس او را در معرض  خود را پنهان داشته

 به خون عثمان! اى زبير مگر تو نبودى که مردم را عليه عثمان شوراندى؟! ها و شمشيرها قرار دادى. وانگهى شما را چه نيزه
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زبير « با وجود ننگ برگرد و ننگ و عار را با آتش دوزخ براى خودت فراهم مکن!»على )ع( فرمود: 

 گفت: برگشت در حالى که مى

 اخترت عارا على نار مؤجّجة
 

  انّى يقوم لها خلق من الطّين

  نادى علىّ بأمر لست أجهله
 

  عار لعمرك فى الدّنيا و فى الدّين

  سنفقلت حسبك من لوم أبا ح
 

 .1  فبعض هذا الّذى قد قلت يکفينى

( اين چند بيت از جمله شعرهاى زبير است که وقت بيرون رفتن از ميان سپاه گفت، اوّل شعرها 1)

 چنين است:

 ترك األمور الّتى يخشى عواقبها
 

  للّه اجمل فى الدّنيا و فى الدّين

 أخال طلحة وسط القوم منجدال
 

  مسکين رکن الضّعيف و مأوى کلّ

  قد کنت أنصرة حينا و ينصرنى
 

  فى النّائبات و يرمى من يرامينى

  حتى ابتليت بأمر ضاق مصدره
 

 2 فأصبح اليوم ما يعنيه يعنينى

« اما زبير که قول داد با شما نجنگد.»( چون طلحه و زبير برگشتند، على )ع( به يارانش فرمود: 2)

گفت: از روزى که عقلم کار کرده در هيچ موردى نبود مگر اين  آنگاه زبير نزد عايشه رفت و به وى

خواهم بروم  خواهى چه کنى؟ زبير گفت: مى کنم جز اين مورد. عايشه گفت: مى دانستم چه مى که مى

و آنها را به حال خودشان واگذارم، عبد اللّه بن زبير، رو به او کرد و گفت: تو اين دو گروه را جمع 

خواهى آنها را ترك کنى و بروى،  حاال مى اند، ه اکنون به يکديگر خشم گرفتهاى تا آنجا ک کرده

پرچمهاى پسر ابو طالب را ديدى تو را به ياد مرگ سرخ و کشته شدن انداخت يا افراد زير آن 

کنند، جوانان دلير با شمشيرهاى تيز! زبير از شنيدن سخنان پسرش،  پرچمها را که آنها را حمل مى

گفت: واى بر تو من قسم خوردم که با آنها نجنگم. پسرش گفت: کفّاره سوگندت را خشمگين شد و 

                                                 
على )ع( مطلبى را يادآورى کرد که  تواند مقاومت کند؟ من ننگ و عار را بر آتش فروزان ترجيح دادم، بدنهاى خاکى کجا در برابر آن آتش مى .1

هاى تو  ى دارد! گفتم: يا ابا الحسن! همين قدر مالمت بس است، مقدارى از اين گفتهمن از آن ناآگاه نبودم: به جان تو سوگند که ننگ دنيايى و دين

 کند. مرا کفايت مى
کنم که طلحه در ميان اين قوم  آمد آنها بيمناك است براى خاطر خدا هم در دنيا خوبتر است و هم در دين من گمان مى واگذاردن امورى را که پى .2

کرد و  کردم و زمانى او مرا يارى مى ى ناتوان و پناه هر درمانده، در گرفتاريها همواره، زمانى من او را يارى مىهدف تير قرار گرفته است، بزرگ

آزارد او را  داد، تا اين که دچار امرى شدم که بيرون شدن از آن دشوار بود و در نتيجه امروز مى کرد مرا هدف قرار مى کسى که آهنگ من مى

 آزارد مرا! آنچه مى
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بده پس غالمش را که به نام مکحول بود فرا خواند و او را آزاد کرد. آنگاه عبد الرّحمن بن سلمى 

 تميمى گفت:

  لم أر کاليوم أخا خوّان
 

  أعجب من مکفّر األيمان

 1  بالعتق فى معصية الرّحمن
  

 و ديگرى گفته است: (1)

  يعتق مکحوال لصون دينه
 

  کفّارة للّه عن يمينه

 2  و النّکث قد الح على جبينه
  

( در روايتى آمده است: وقتى که عبد اللّه اين پيشنهاد را به پدرش کرد او خشمگين شد پسرش به 2) 

ين رسوايى هرگز وى گفت: به خدا سوگند که تو ما را رسوا کردى چنان که سرهايمان را از ا

راه را باز کنيد »توانيم شستشو دهيم! زبير با شنيدن اين سخن، حمله سختى کرد، على )ع( فرمود:  نمى

اى زد و نه شمشيرى به  زبير صفها را شکافت سپس بازگشت ولى نه نيزه« که او در تنگنا قرار دارد!

ه يك فرد ترسو بود؟ اين را گفت و کار برد و بعد به نزد پسرش آمد و گفت: واى بر تو آيا اين حمل

از ميان سپاه بيرون شد. و در روايتى آمده است وقتى که على )ع( با زبير مالقات کرد به او فرمود: 

تا وقتى که پسر ناشايست تو بزرگ شد بين ما   3  دانستيم ما تو را از بهترين فرزندان عبد المطّلب مى»

و آن حديث را يادآور شد. و « به تو چنين و چنان نگفت؟و تو جدايى انداخت، آيا رسول خدا )ص( 

اى طلحه! تو درباره رسول خدا )ص( به »در روايتى آمده است که آنگاه على )ع( به طلحه فرمود: 

اى تا به وسيله او بجنگى در حالى که همسر خودترا در خانه  آورده انصاف عمل نکردى همسر او را

برد و پيش از شروع  کدام يك از شما اين قرآن را مى»لى )ع( فرمود: ( سپس ع1!« ) 4  اى پنهان داشته

جوانى از آن ميان عرض کرد: من حاضرم. پس آن جوان قرآن را بر « کند؟ جنگ بر آنها عرضه مى

روى دست گرفت و در ميان دو صف ايستاد و گفت: خدا را! خدا را! ميان ما و شما کتاب خدا 
                                                 

آميزتر از کسى که کفّاره قسم را با آزاد کردن برده، در راه معصيت خداى رحمان  ام، شگفت گاه همانند امروز، برادر خيانتکاران را نديده هيچ .1

 پردازد. مى
شکست در  در حالى که آثار کند. زبير، غالمش مکحول را به خاطر حفظ دينش و براى کفّاره سوگندى که خورده بود در راه خدا آزاد مى .2

 پيشانيش نقش بسته بود.
 م. -چون زبير از طرف مادر نواده عبد المطّلب بود، زبير پسر صفيه دختر جناب عبد المطّلب بود .3
 م. -فرمايد ... ، طلحه و زبير را به خاطر آوردن عايشه مذمّت مى172در نهج البالغه، ضمن خطبه  .4
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وان را قطع کردند، قرآن را به دست ديگر گرفت دست ديگرش را هم [ باشد، آنها دست آن ج ]حاکم

 قطع کردند، قرآن را به دندان گرفت، او را کشتند در اين هنگام بود که على )ع( فرياد بر آورد:

 و حمله بردند.« اکنون نبرد با ايشان بر شما حالل و گواراست»

م جوانى که قرآن را حمل کرد، مسلم بود و ( ابن سعد از قول هشام بن محمد نقل کرده است که نا2)

 مادرش )پس از شهادت او( چنين گفت:

  يا رب انّ مسلما أتاهم
 

  يتلو کتاب اللّه ال يخشاهم

  فخضبوا من دمه لحاهم
 

 1  و امّه قائمة تراهم

)ص( رعايت ( آنگاه عمار به ميدان آمد و فرياد زد: اى مردم! به خدا سوگند که شما درباره پيامبر 3)

ها پنهان داشتيد و همسر پيامبر را در معرض شمشيرها قرار  انصاف نکرديد که زنانتان را در پس پرده

انصافى کردى،  داديد. و در روايتى آمده است که فرياد برآورد اى زبير! تو درباره رسول خدا بى

رار دادى. روزى رسول همسرت را از آسيبها مصون داشتى ولى همسر پيامبر را در معرض شمشيرها ق

هاى مدينه اسماء را  خدا )ص( در حالى که جمعى از اصحاب به همراهش بودند، در يکى از کوچه

ديد، صورت مبارکش را از او برگردانيد و اصحاب نيز صورتشان را برگرداندند تا اسماء رفت، و 

( اين بود که 4! )اند که پوشش مخصوصى بر آن زن از ترس غيرت زبير کشيده بودند بعضى گفته

و آن را به خاطر  -عمّار فرياد زد: اى پسر عوام رسول خدا )ص( پوششهايى بر همسر تو کشيده بود!

و بعد عمّار به کجاوه عايشه نزديك شد که چندين پوست گاو و عباهايى از مو روى آن  -زبير آورد

خواهى؟ جواب داد: خون  چه مىپوش کرده بودند، عمّار گفت: تو  باالى آنها را زره کشيده بودند و

عثمان را! عمار گفت: خداوند امروز آن ستمگرى را که طالب ناحق است خوار کند و اين شعر را 

 فمنك البکاء و منك العويل ........              خواند:

د تا شما )اى ياران من!( بايستي»طرفداران عايشه عمّار را تير باران کردند و على )ع( فرياد برآورد: 

آنها جنگ را آغاز کنند و فراريها را نکشيد و بر زخميها حمله نکنيد و لباس و اموال را بر خود حالل 

 اين دستورها مطابق نظرات فقهى شيعه و سنّى است.« ندانيد!

                                                 
رفت و بدون بيم و هراس کتاب خدا را بر ايشان خواند ولى آنان سر و صورت وى را از خونش رنگين پروردگارا! )تو شاهدى( که مسلم نزد آنها  .1

 کرد! کردند در حالى که مادرش ايستاده بود و بر ايشان نظاره مى
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دهم؛ آيا از رسول خدا  تو را به خدا سوگند مى»در روايتى آمده است که على )ع( به طلحه فرمود: 

گفت؛ آرى به خدا « فرمود: هر که را من موالى اويم پس على موالى اوست؟ مى )ص( نشنيدى که

 سوگند! و بعد على )ع( از او جدا شد.

 پى کردن شتر

گويد: همين که آن مردم به هزيمت رفتند، قبيله مضر اطراف شتر را گرفتند و مهار  سيف بن عمر مى

به بصره رسيد او از مردم کناره گرفته  وقتى که عايشه -شتر به دست کعب بن سور قاضى بصره بود

آلود کرده بود )در خانه را به روى خود بسته بود( به عايشه  بود و در خانه نشسته و در خانه را گل

وسيله کعب بن سور، اين بود که عايشه خود نزد وى  گفتند: کار شما سامان نخواهد گرفت مگر به

سوم شد، به کعب گفت: اى کعب! مهار شتر را رها کن  و چون روز -آمد و او را از خانه بيرون آورد

و قرآن را نزد ايشان ببر و آنها را به کتاب اللّه بخوان! و قرآنى به او داد و او قرآن را برد، مردى از 

و چون کعب را کشتند، شتر را پى   1  سبائيه از ترس اينکه مبادا بين دو گروه صلح شود، او را کشت

زد اى پسران من!  شروع به فرياد زدن کرد، صدا مى ز کجاوه به زير انداختند، اوکردند و عايشه را ا

 کرد. خوبان! گزيدگان، خدا را ياد کنيد و کسى به او توجه نمى

اى، نه پيش از آن و  روز بود و هيچ واقعه ( نبرد در روز پنجشنبه در ماه جمادى األولى از پگاه تا نيم1)

؛ در اين نبرد رزمندگانى از شجاعان مضر کشته شدند و هيچ کس مهار نه بعد از آن ديده نشده است

گرفت مگر کسى که معروف به شجاعت بود؛ مالك اشتر نخعى با گروهى از  شتر عايشه را نمى

دالوران موقعى حمله بردند که مهار شتر به دست زفر بن حرث بود و او را مجروح ساختند و شتر را 

                                                 
ود دارد و بگذريم از اين ظاهرا اين مطلب را اوّلين بار طبرى در تاريخ خود نقل کرده است، على رغم اين که چندين روايت بر خالف آن نيز وج .1

سبائيه از فرق »که بعضى معتقدند اساسا وجود عبد اللّه بن سبا افسانه است و ساخته سيف بن عمر تميمى است، با وجود اين، در منابع آمده است: 

گفتند. اصلش از يمن و از  اللّه بن سوداء مىانتساب به پدرش، ابن سبا و از طرف مادر عبد  غالة شيعه و پيروان عبد اللّه بن سبا هستند که او را از نظر

 يهوديان صنعاء بود و به حجاز و بصره و کوفه درآمد و در زمان عثمان به دمشق سفر کرد. اهل آن شهر او را بيرون کردند به مصر رفت و در

رگذشت. پيروان عبد اللّه بن سبا نخستين کسانى ه د 40رفت، و بعد از سال  انقالبى که عليه عثمان روى داد از سردستگان مخالفان او به شمار مى

ميرد تا عرب را با چوبدست خود براند و  گفتند او کشته نشده و نمى بودند که به غيبت حضرت على )ع( و رجعت او به اين جهان قايل بودند و مى

کرد و  کند که عبد اللّه بن سبا دعوى نبوّت مى ( روايت مىزمين را که از ستم و بيدادگرى انبار شده پر از دين و داد کند ... کشى از امام باقر )ع

چون توبه نکرد او را به آتش »و ...« واى بر تو شيطان بر تو دست يافته »پنداشت که على )ع( خداست، حضرت او را بخواند ... و فرمود:  مى

 م. -226 -224فرهنگ فرق اسالمى، ص ...« بسوزاند! 
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دلجه شتر را پى کرد و در کنار شتر هفتاد تن از قبيله بنى ضبّه کشته شدند  نيز پى کردند. مردى به نام

اند: عبد اللّه بن زبير آخرين کسى بود که مهار شتر را گرفته بود، عايشه فرياد برآورد:  و بعضى گفته

واى پسر اسماء را کشتند! عبد اللّه زخمى شد و خودش را ميان زخميان انداخت، و چون شتر به زمين 

( محمد بن أبی بکر و عمار بن ياسر آمدند و کجاوه را بلند کردند، محمد بن ابى بکر دستش 2افتاد، )

را ميان کجاوه کرد، عايشه گفت: اين کيست؟ محمد جواب داد: برادر نيکو کارت! و او گفت: 

کردى و  مردم را آواره و پريشان»اى براى عايشه زد، و فرمود:  نکوهيده عاق! و على )ع( آمد خيمه

عايشه گفت: اختيار من دست توست پس به « بين آنها تفرقه انداختى به طورى که يکديگر را کشتند

خدا از تو »( و در روايتى آمده است که على )ع( نزد عايشه حضور يافت و فرمود: 3من نيکى کن! )

فرمود: يا حميراء  دستيش به کجاوه زد و بگذرد! و او گفت: و از تو! و در روايتى، على )ع( با چوب

 آيا رسول خدا )ص( به تو چنين دستورى را داده بود؟ بلکه خداوند به تو فرمان داده بود که در

انصافى کرد در حالى که زنان خود  ات بمانى به خدا قسم کسى که تو را از خانه بيرون آورد، بى خانه

ى ضبّه اطراف شتر جمع شدند، ( سيف گويد: افراد بن1را در خانه نگهداشت، عايشه چيزى نگفت! )

 گفتند: هزار دست روى مهار شتر قطع شد در حالى که مى

  نحن بنو ضبّة اصحاب الجمل
 

  ننعى ابن عفّان باطراف األسل

  الموت احلى عندنا من العسل
 

 1  ردّوا علينا شيخنا او نقتتل

روز کشته شد و او را عمار بن ياسر اند: مهار شتر به دست عمرو بن يثربى بود که آن  ( بعضى گفته2)

اند: عمرو بن يثربى را اسير گرفتند و  از پا درآورد که سنّ عمّار آن روز هفتاد سال بود. و بعضى گفته

تو زيد بن صوحان و گروهى از »نزد على )ع( آوردند، عرض کرد: بفرماييد مرا نکشند! فرمود: 

بن زبير چهل زخم برداشته بود و آن روز با مالك اشتر و او را کشتند. عبد اللّه « اى صحابه را کشته

برخورد کردند و شمشيرها را رد و بدل کردند و دست به گريبان شدند و هر دو روى زمين افتادند، 

 عبد اللّه بن زبير فرياد برآورد:

                                                 
تر است؛ يا بزرگ ما  دهيم. مرگ در نزد ما از عسل شيرين ها پاسخ مى جمل هستيم، خبر مرگ عثمان را به وسيله سرنيزهما مردان بنو ضبه اصحاب  .1

 جنگيم؟! را به ما برگردانيد و يا مى
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 اقتلونى و مالکا
 

 1  و اقتلوا مالکا معى

اند که گوينده اين سخن عبد الرّحمن بن عتاب  گفته( بعضى 1که اين عبارت بعدها ضرب المثل شد. )

خواند و مردم سخن او را نفهميدند و  بن اسيد است که پيشاپيش سپاه طلحه بود، و زبير با آنها نماز مى

کشتند و بعد گروهى آمدند و آنها را از هم جدا  دانستند که او مالك اشتر است او را مى اگر مى

ت: وقتى که کجاوه بر زمين افتاد، على )ع( به محمد بن أبی بکر فرمود: کردند. و در روايتى آمده اس

محمد سرش را داخل کجاوه کرد، عايشه گفت: تو « اى رسيده است؟ ببين به خواهرت صدمه»

ات! گفت: پسر بانوى خثعمى؟ گفت: آرى عايشه  کيستى؟ محمد جواب داد؛ مبغوضترين فرد خانواده

( ابن جرير در تاريخ خود از قول عبّاس بن 2را شکر که تو سالمى! ) گفت: پدر و مادرم فدايت، خدا

 محمد به نقل از ابى رجاء آورده است.

کردم، ناگاه مردى را ديدم که دنبال  گويد: روز جنگ جمل در آن معرکه من پياده حرکت مى مى
 گفت: گشت و مى پاهايش مى

 لقد أوردتنا حومة الموت آمنا
 

 واءفلم تنصرف إال و نحن ر

اند که پس از جنگ جمل، اشتر نزد عايشه  داده بود، ده هزار درهم مرحمت کرد. بعضى نيز گفته
خواستى خواهرزاده مرا بکشى؟ مالك در پاسخ وى  آمد، به اشتر گفت: تو بودى که روز جنگ مى

 اين اشعار را خواند:

 أ عايش لو ال أنّنى کنت طاويا
 

 ثالثا أللفيت ابن اختك هالکا

  غداة ينادى و الرّماح تنوشه
 

 بآخر صوت اقتلونى و مالکا

  و نجّاه منّى أکله و شبابه
  

                                                 
ى از قهرمانان گويد: اين شعر علّتى دارد که به شرح و تفصيل نيازمند است: توضيح آن که مالك بن حارث معروف به اشتر نخع ابن خلکان مى .1

همراه مشهور بود و يکى از خواص اصحاب على بن ابى طالب )ع( در روز جنگ معروف جمل بود، با عبد اللّه بن زبير، يکى ديگر از قهرمانان که به 

يگر به مبارزه پرداختند[ هر جنگيدند، وقتى که در مقابل هم قرار گرفتند ]بسختى با يکد اش عايشه امّ المؤمنين، طلحه و زبير با على )ع( مى با خاله

 نشست، چند بار اين عمل تکرار شد ابن زبير اين شعر را خواند: اش مى گرفت و روى سينه يافت او را زير مى کدام از آنها که بر ديگرى دست مى

 اقتلونى و مالکا
 

  و اقتلوا مالکا معى

زدم او شش  گويد: روز جنگ جمل با اشتر نخعى روبرو شدم من اگر ضربتى به او مى ر مىيعنى: مرا با مالك و مالك را با من بکشيد! عبد اللّه بن زبي

 زد و بعد پاى مرا گرفت و مرا به خندق انداخت و گفت: يا هفت ضربت به من مى

 کردم!(. ىبه خدا قسم اگر خويشاونديت با رسول خدا )ص( نبود هرگز هيچ عضو بدنت کنار عضو ديگر نبود )يعنى بند از بندت جدا م

  مژده -در مبارزه با اشتر نخعى -گويد: عايشه به آن کسى که از سالم بودن عبد اللّه بن زبير ابو بکر بن ابى شيبه مى
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سود  کرديم اگر نبود که من سه روز گرسنه بودم هرآينه هالکت خواهرزاده تو را بى هم زيستى مى

زد: مرا با  ها بر او فرود آمدند او با صداى بلند فرياد مى ديدم فرداى آن روز در حالى که سرنيزه مى

گويد: با عبد  مالك بکشيد! و خوراك و جوانى او، نسبت به من، باعث نجات او شد! زهير بن قيس مى

اللّه بن زبير وارد حمام شدم، ديدم بر سرش محل ضربتى است که اگر يك کوزه آب داخل آن 

نه. گفت:  دانى اين ضربت را چه کسى به من زد؟ گفتم: گرفت! به من گفت: مى ريختند جا مى مى

پسر عمويت اشتر نخعى. اين نقل قولى بود از قاضى احمد بن خلّکان در شرح حال يوسف بن ايّوب 

 صالح الدين زمامدار ديار مصر، شام، عراق و يمن.

 اطعنا قريشا ضلّة من حلومنا
 

 1 و نصرتنا اهل الحجاز عناء

و به روايتى: پرسيدم از کجا هستى؟ گفت:   2 و در روايتى چنين آمده است! و ما تيم إال أعبد و اماء

گويد: زنى  خواست امير المؤمنين شود! و نيز همين را وى مى از سپاه آن زن! يا گفت: آن زنى که مى

 گفت: در روز جمل چنين مى

  شهدت الحروب فشيّبتنى
 

  فلم أر يوما کيوم الجمل

 اضرّ على مؤمن فتنة
 

  و اقتله لشجاع بطل

 فى بيتهافليت الظّعينة 
 

  3 يا ليت عسکر لم ترتحل

سپس على )ع( دستور داد عايشه را در بصره به منزلى فرود آورند، و او به منزل عبد اللّه بن خلف 

 خزاعى فرود آمد.

  ماجراى قتل طلحة بن عبيد اللّه

و ران او را به  اند: در آن بين که طلحه ميان ميدان نبرد ايستاده بود تيرى آمد نويسان نقل کرده سيره

پهلوى اسب دوخت، به غالمش گفت: مرا نگهدار، غالم پشت سر او سوار شد و در آن حال وارد 

 بصره شد در حالى که مثل خودش را با زبير به اين گونه تمثّل کرده است:
                                                 

الى عايشه ما را که در امن و امان بوديم وارد ناحيه مرگ و مير کرد و خود برنگشت، مگر اين که ما همگى سيراب شده بوديم! ما از قريش در ح .1

 هاى خود را گم کرده بوديم اطاعت کرديم و يارى ما از مردم حجاز باعث رنج و عذاب بود! عقل و انديشهکه 
گرفت در حالى که  ما از قريش گمراهانه پيروى کرديم، گمراهيى که از سفاهت ما سرچشمه مى»شود:  در آن صورت معناى شعر، چنين مى .2

 م. -«دند!مردمان قبيله تيم بردگان و کنيزانى بيش نبو
تر و براى  اش براى شخص با ايمان زيانبخش من شاهد جنگهايى بودم که مرا پير کردند، ولى هيچ روزى را همانند روز جنگ جمل نديدم که فتنه .3

 د.اش مانده بود! و اى کاش سپاه وى بدان جا نيامده بودن نشين در خانه تر باشد. پس اى کاش آن زن جکاوه شخص دلير قهرمان کشنده
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  فان تکن الحوادث اقصدتنى
 

  و اخطأهن سهمى حين أرمى

 لقد ضيّعت حين تبعت سهما
 

  ضاع حلمىسفاهة ما سفهت و

 ندمت ندامة الکسعىّ لما
 

  شربت رضا بنى سهم برغمى

  أطعتهم بغرقة آل الى
 

 1   فألقوا للسّباع دمى و لحمى

و در روايتى آمده است که مروان بن حکم همان کسى است که طلحه را کشت، چون ديد طلحه 

توانم انتقام خود و انتقام  ه بگذرد نمىايستاده و فرصتى براى او پيش آمده؛ با خود گفت: از امروز ک

خون عثمان را از او بگيرم و بعد تيرى به سمت او رها کرد و تير به ران طلحه اصابت نمود. طلحه را 

به بصره بردند يکى از اصحاب على )ع( در حالى بر او وارد شد که در حال جان دادن بود گفت: تو 

ام و بعد مرد و آن مرد جريان را به على )ع( گفت،  عت کردهگواه باش که من با امير المؤمنين )ع( بي

سپاس خداى را که او از دنيا »خدا او را بيامرزد! و بر او افسوس خورد! و فرمود: »على )ع( فرمود: 

 «.بيرون نرفت مگر اين که بيعت من در گردن او بود

وزياد قطعى و حتمى بوده  کم ىاند: وقتى که مروان او را با تير زد، گفت: فرمان خدا ب بعضى گفته

( سيف بن عمر نقل کرده است که طلحه در روز جنگ جمل گفت: خداوندا از من به قدرى 2است! )

توفيق )فداکارى( به عثمان را مرحمت کن که او از من راضى باشد! ابن سعد در طبقات از قول 

در جريان عثمان مصيبت زده گويد: طلحه در روز جنگ جمل گفت: البته که ما  واقدى نقل کرده مى

 اى نديديم که خونهايمان را در راه او نثار کنيم! شديم و براى جبران آن روز بهتر از اين چاره

 جريان قتل زبير

گرفته بود!   گويد: زبير گذرش بر احنف بن قيس افتاد در حالى که او از مردم کناره ابن سعد مى

کنند و يکى  زند و دو مرد از او پيروى مى را بهم مىاحنف گفت: اين همان کسى است که بين مردم 

زند و او را  زند و ديگرى با شمشير ضربتى به او مى برد و با نيزه او را مى از آنها به وى حمله مى

گويد: به قاتل زبير اجازه ورود بدهيد! على  آورد و مى کشد؛ و بعد سر او را به نزد على )ع( مى مى

                                                 
من از آن رو تباه شدم که بر نشانه  کردم، تيرم در برابر حوادث به خطا رفت. هر چند که رويدادها آهنگ مرا کردند و موقعى که تيراندازى مى .1

رب المثل : ض776، ص 2تير نابخردان به پيش رفتم نه اين که خود نادان گشته باشم و خردم به تباهى گراييده باشد. مانند کسعى )مجمع امثال ج 

 است براى کسى که زياد پشيمان شود( پشيمان شدم و اين هنگامى بود که خرسندى بنى سهم را به بهاى ناخرسندى خود خريدارى کردم. از ايشان

 بر پايه جدايى از خاندان پيروى کردم و آنان خون و گوشت مرا به سوى درندگان افکندند.
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گريد  و على )ع( مى« قاتل پسر صفيه را به آتش دوزخ بشارت باد!»گويد:  شنود و مى )ع( آن را مى

( در روايتى آمده است که قاتل زبير، عمرو بن جرموز بود و او موقعى که 1کند! ) و بر او ترحّم مى

گشت در وادى السّباع بر عمرو بن جرموز مجاشعى وارد شد، به او احترام  داشت به سمت مدينه برمى

يد: مردم را در چه حالى ترك کردى؟ گفت: مصمم بر پيکار بودند پس غذايى براى او کرد و پرس

آورد، او غذا خورد سپس برخاست و نماز خواند و بعد خوابيد، ابن جرموز از جا برخاست و او را 

اين »کشت و سر او را با شمشير و انگشتريش نزد على )ع( آورد. على شمشير را گرفت و فرمود: 

 و بعد گريه کرد.« زيادى غم از چهره رسول خدا )ص( زدوده است شمشير مدت

تر آن که احنف بن  اند: سر زبير را نياوردند بلکه در وادى السّباع دفن کردند. قول صحيح بعضى گفته

 قيس کسى را دنبال وى فرستاد و او را کشت.

  شدگان و اسيران معروف از دو طرف کشته

از جمله زيد بن صوحان کشته شد که جنگجوى دالورى بود و على اما از اصحاب على )ع(، گروهى 

بن هيثم و هند بن عمرو نيز کشته شدند، و از اصحاب عايشه، کعب بن سور قاضى که نخستين فردى 

بود که کشته شد و عبد الرّحمن بن عتاب بن اسيد و محمد بن طلحة بن عبيد اللّه که مرد عابدى بود 

مبادا صاحب »زور فرستاده بود و على )ع( از کشتن او نهى کرد و فرمود:  جز اين که پدرش او را به

در قتل او گروهى شرکت داشتند قاتل او چنين « اند! را بکشيد که او را به زور فرستاده «برنس»

 گفت:

  و أشعث قوّام بآيات ربّه
 

  قليل األذى فيما ترى العين مسلم

 م. -اى که کاله نيز بر آن متصل است )مثل لباس کشيشان( ( برنس: کاله دراز درويشى يا جامه1)

  هتکت له بالرّمح جيب قميصه
 

  فخرّ صريعا لليدين و للفم

 يذکّرنى حاميم و الرّمح شاجر
 

 فهال تال حاميم قبل التّقدّم؟

 على غير شيئى غير أن ليس بايعا
 

 1  عليا و من ال يتبع الحق يندم

                                                 
 نمود که مسلمانى پاك دين است. خواند، آزارش اندك بوده و چنين مى وردگار خود را همىدريغ از آن مرد ژوليده مويى که آيات پر .1

کرد. چرا )حم( را  رفت )حم( تالوت مى با نيزه گريبان زرهش را دريدم و او با دو دست، رو به روى زمين افتاد همچنان که نيزه در پيکرش فرو مى

ين که وى با على )ع( بيعت نکرد )به روايتى: پيروى نکرد( و هر که از راستى و درستى پيروى پيش از رويارويى نخواند؟ نه بر پايه کارى جز ا

 نکند، پشيمان گردد.
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را عبد اللّه بن مکعبه هم پيمان بنى اسد کشت. و او مروان بن حکم را اسير شود که او  ( گفته مى1)

 گرفت و مروان، حسن و حسين را شفيع قرار داد و على )ع( او را آزاد کرد، عرض کردند:

مگر او روز قتل عثمان با من بيعت نکرده بود، مرا نيازى به »چرا او نبايد با شما بيعت کند؟ فرمود: 

زيرا دست او چون دست يهودى است، به خدا سوگند که او را فرمانروايى خواهد بود بيعت او نيست 

چون ليسيدن سگ بينى خود را و به زودى اين امّت از دست او و فرزندانش روز سختى را خواهند 

  1 «ديد!

اند: از  ( مورّخان درباره کسانى که در جنگ جمل کشته شدند، اختالف نظر دارند؛ گروهى گفته1)

پاه عايشه هجده هزار و به قولى دوازده هزار و از اصحاب على )ع( پنج هزار و به قولى هزار تن س

 کشته شدند.

 ( ميدانى نقل کرده است: على )ع( وقتى که بر سر کشتگان آمد، فرمود:2)

  اشکو اليك عجرى و بجرى
 

  و معشرا اعشوا علىّ بصرى

  إنّى قتلت مضرى بمضرى
 

    2 عشرىشفيت نفسى و قتلت م

اند که از دو گروه بر روى هم ده  در آن روز، يك چشم عدى بن حاتم طائى کور شد و بعضى گفته

 هزار نفر کشته شدند.

به خدا سوگند »سيف نقل کرده است که على )ع( از کنار کعب بن سور گذر کرد و ايستاد و فرمود: 

 و تأسّف کرد. و شروع به ترحّم« دانستم! من تو را جز قاضى بحق نمى

 اى که على عليه السالم ايراد کرد خطبه

اند: وقتى که على )ع( از جنگ جمل فارغ شد در بصره به منبر رفت و خطاب  نويسان نقل کرده سيره

اند؛ اما کاستى ايمانشان به خاطر نماز نخواندن  بهره زنها از نظر ايمان، ارث و خرد کم»به مردم فرمود: 

                                                 
( آمده است: چون مروان بن حکم را در جنگ جمل اسير کردند، او امام حسن و امام حسين )ع( را 73در نهج البالغه )دکتر صبحى صالح، خطبه  .1

مگر او پس از کشته شدن عثمان با من »کند على )ع( او را رها کرد و فرمود:  رار داد عرض کردند: مروان با شما بيعت مىنزد امير المؤمنين شفيع ق

( و او بيعت نکرد؟! بدانيد که او را حکومتى خواهد بود چون ليسيدن سگ بينيش را )يعنى بسيار کوتاه، زيرا حکومت مروان چهار ماه و ده روز بود

است، )عبد الملك، عبد العزيز، بشر و محمد. و بقولى: پسران عبد الملك، يزيد سليمان، وليد و هشام( و به زودى مردم از مروان و پدر چهار حاکم 

 م. -«پسرانش روز سرخى را ببينند )قتل و غارت و انواع مشقّات که در تاريخ آمده(
دارم که خاك در ديده بيناى من افشاندند. از ميان ايشان مضريان را به خونخواهى  نالم و از کسانى گله خدايا از درد و رنج خويش به درگاه تو مى .2

 مضريان خود کشتم، جانم را بهبود بخشيدم ولى کسان خود را کشتم!
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شان از آن جهت است  شى از عمرشان )زمان عادت ماهيانه( است و اما کمى بهرهو روزه نداشتن در بخ

که ارث آنها نصف ارث مردان است و اما جهت نقصان خردشان آن است که )در دادگاههاى اسالمى( 

گواهى دو زن مانند گواهى يك مرد است. بنابراين از زنهاى بد بپرهيزيد و از خوبانشان بر حذر 

رهاى نيك از آنها پيروى نکنيد )يعنى به پيروى از خواهشهاى آنها کار نيك را انجام باشيد، و در کا

اى مردم بصره! اى سپاه زن »( سپس فرمود: 4!« ) 1 م( تا در کارهاى بد بر شما طمع نورزند -ندهيد

. )شهر و ديار( شما شور و آيين شما دو رويى و نفاق است  )عايشه( و اى پيروان هر ندا دهنده! آب

بينم  شيطان شما را خواند و شما اجابت کرديد و چون شتر را پى کردند شما هم بازمانديد. گويا من مى

گاه شما را که خداوند از باال و پايين آن به شهر شما عذاب فرستاده، اين مسجد مانند سينه  سجده

ريا )همه را غرق در اى در ميان د کشتى يا مانند شتر مرغى که روى سينه خوابيده و يا سينه پرنده

عذاب کرده است(. سرزمين شما دور از آسمان و نزديك آب )در گودى(، عقلهاى شما سبك و 

بردبارى شما نابجاست. بنابراين هدف تيراندازان و لقمه خورندگان و مورد حمله و طعمه 

ق افتاده گويد: مردم مدينه دانستند که جنگ جمل در روز پنج شنبه اتفا سيف مى 2 «شکارچيانيد!

کند و همراه او چيزى آويخته  است، توضيح آن که آنها ديدند شاهينى در اطراف مدينه پرواز مى

است، مردم به دقّت نگاه کردند، ديدند دستى است که انگشترى دارد وقتى که افتاد، ديدند نام عبد 

  3 الرحمن بن عتاب بن اسيد، در آن نقش شده است!!

  بازگشت عايشه به مدينه

نويسان گويند: پس از آن على )ع( عبد اللّه بن عبّاس را نزد عايشه فرستاد و به او فرمود که به  يرهس

مدينه برود. ابن عبّاس بدون اجازه وارد شد. عايشه گفت: رعايت سنّت را نکردى بدون اجازه وارد 

ماندى ما  شت مىاى که رسول خدا )ص( تو را در آنجا واگذا شدى! ابن عبّاس گفت: اگر تو در خانه

دهد حرکت کنى و به آن  به تو دستور مى  شديم. آنگاه فرمود: امير المؤمنين بدون اجازه تو وارد نمى

                                                 
 م. -( با اندك تفاوتى آمده است80اين خطبه در نهج البالغه )دکتر صبحى صالح،  .1
 م. -( اين بخش از سخنان امير المؤمنين )ع( با تفاوت زيادى نقل شده است13و  12در نهج البالغه )صبحى صالح به شماره  .2
جاى بسى تعجّب است که شخصى مانند مؤلّف تخيّالت سيف بن عمر تميمى را به رشته تحرير در آورده است! سيف همان کسى است که در  .3

ا او به شيعه آموخته، ابو ذر را او بر ضد عثمان شورانده، او باعث شورش سازد که اعتقاد به رجعت ر زاده را مى اش افسانه ابن سباى يهودى مخيّله

ور ساخته است و ... براى شناخت بيشتر اين شخص )سيف( به کتاب )عبد  مردم عليه خليفه شده و طرح صلح را بهم زده و آتش جنگ جمل را شعله

 م. -جعه فرماييدمرا« شيعه و تهمتهاى ناروا»اللّه بن سبا( عالمه عسکرى و به کتاب 
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اى بروى که خداوند مقرّر فرموده است و در آنجا بمانى! عايشه جواب منفى داد و او بر عايشه  خانه

گويد: على )ع(  ( هشام بن محمد مى1شناسى! ) اعتراض کرد و گفت: او امير المؤمنين است او را مى

را با   2  و برادرش عبد الرّحمن  1 او را به بهترين صورت آماده حرکت کرد و مال زيادى به او داد

هاى همدان و عبد القيس، همراه او کرد و بر  سى مرد و بيست زن از بزرگان بصره و دينداران از قبيله

شمشير حمايل کردند و به هيکل مردان درآمدند و به آنها  سر آنها عمامه نهاد و دستور داد همه آنها

تان را بپوشانيد و در اطراف او باشيد و نبايد  نبايد کسى بفهمد که شما زن هستيد، چهره»فرمود: 

و هنگامى که به مدينه رسيد به عايشه « مردى نزديك او شود و به همراه او با اين هيأت حرکت کنيد

شت؟ گفت: خوب گذشت و به خدا سوگند بيش از انتظار من لطف کرد گفتند: بين راه چگونه گذ

شناختم و اين مطلب به گوش زنان همراهش رسيد  ولى مردانى را همراه من فرستاد که من آنها را نمى

نزد وى آمدند و فهميد که آنها زن هستند پس سجده شکر به جا آورد و گفت: به خدا سوگند اى پسر 

دادم.  بزرگواريت نيفزودى و اى کاش من در چنين شرايطى خود را قرار نمى ابو طالب! چيزى جز بر

( ابن کلبى گويد: عايشه هر وقت به ياد جنگ جمل 2و کاش بر سر من چنين و چنان آمده بود! )

خواهد خفه  گرفت گويى مى شد و گلويش را مى کرد که روبندش تر مى به قدرى گريه مى  3 افتاد مى

 کرد! کرد، گريه مى افتاد که او را از رفتن به بصره نهى مى اد امّ سلمه مىشود و هرگاه به ي

گويد: على )ع( عايشه را به خاطر اجراى دستور رسول خدا )ص( به مدينه  ( هشام بن محمد مى1)

بازگرداند؛ هشام به روايت احمد بن حنبل اشاره کرده است که از قول حسين بن محمد و او از فضل 

او از محمد بن يحيى به نقل از ابو اسماء غالم ابن جعفر از ابو رافع نقل کرده است که بن سليمان و 

« افتد در آينده نزديك بين تو و عايشه اتّفاقى مى»رسول خدا )ص( به على بن ابى طالب )ع( فرمود: 

نه، ولى »فرمود: « پس در اين صورت من در وضع دشوارى خواهم بود!»على )ع( عرض کرد: 

گويد: عايشه بعد از جنگ جمل  هشام مى« چنين اتّفاقى افتاد او را به خوابگاهش بازگردان!هرگاه 

اى مطرود بودم!!  گفت: کاش من موجودى فراموش شده يعنى کهنه پارچه گريست و مى پيوسته مى

 پايان داستان جنگ جمل به صورت مختصر.
                                                 

 م. -اين مطلب با اخالق و سيره زندگى امير المؤمنين )ع( سازگار نيست، مگر از اموالى باشد که عايشه با خود آورده بود .1
 م. -در بعضى منابع آمده است على )ع( برادر عايشه )محمد بن أبی بکر( را با گروهى از مرد و زن همراه عايشه کرد .2
افتاد  ه مدينه رسيد زنها به استقبالش آمدند به قدرى گريه کرد که از خود رفت. و چنان بود که هر وقت به ياد جنگ جمل مىوقتى که عايشه ب .3

ديد گريه  گفت: دوست داشتم که بيست سال پيش از اين مرده بودم! و هر وقت ام سلمه را مى گرفت و مى آمد و گلويش را مى نفسش بند مى

 افتاد. او مى کرد و به ياد نصيحت مى
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  جريان جنگ صفّين

جنگ جمل فراغت يافت از بصره راهى کوفه شد و دوازده اند: چون على )ع( از  نويسان گفته سيره

اى توسّط  شب از ماه رجب همان سال )يعنى سال سى و شش( گذشته بود که به کوفه رسيد و نامه

جرير بن عبد اللّه بجلى به معاويه فرستاد و از او خواست تا بيعت کند و او پاسخى نداد و مدّتى از 

در همان سال )يعنى سال سى و شش( راهى صفّين شد و در آنجا با سال را در کوفه ماند و سرانجام 

معاويه رو به رو شد و ميان آنها جنگها و حوادثى پيش آمد، على )ع( با نود هزار تن و معاويه با صد و 

بيست هزار به صفّين آمده بودند از مردم عراق بيست و پنج هزار از جمله عمّار بن ياسر و هاشم بن 

وقّاص و خزيمة بن ثابت کشته شدند و آخر کار اويس قرنى و از اهل بدر نيز بيست و عتبة بن ابى 

 پنج تن به شهادت رسيدند.

گويد: در جنگ صفين با امير المؤمنين )ع( از اهل بدر هشتاد و هفت  ( زبير بن بکار نقل کرده مى3)

و اما از ديگر صحابه به همراه نفر حضور داشتند، که هفده تن از مهاجران و هفتاد تن از انصار بودند 

على )ع( هزار و هشتصد نفر بودند که نود تن از آنان با رسول خدا زير آن درخت در بيعت رضوان 

بيعت کردند و از مردم شام هفتاد هزار تن کشته شدند. در صد و بيست روز هفتاد برخورد بين آنها 

 کنيم: حاضر است انتخاب مى  اى از آن را که در خور کتاب اتّفاق افتاد که ما شمه

گوييم: وقتى که على )ع( از بصره مراجعت کرد، جرير بن عبد اللّه را نزد معاويه فرستاد و او  ( مى1)

را به اطاعت خود دعوت کرد. مالك اشتر عرض کرد: او را نفرست، زيرا به خدا سوگند که به 

گفت؛ جرير فرماندار همدان بود و  ر مىاعتقاد من او هوا خواه معاويه است و همان گونه بود که اشت

على )ع( او را بر کنار کرد، و اين کار در دل او اثر گذاشته بود. و در همان سال به پيشنهاد و 

اى مبنى بر اين که مهاجران و انصار بر بيعت  خواست جرير او را به رايزنى نزد معاويه فرستاد؛ و نامه

اند و نتيجه کار آنها چنان شد، او را براى اتمام  عت را شکستهاند و طلحه و زبير بي با على متحد شده

 ( و در نامه چنين آمده بود:2حجت به بيعت خود دعوت کرد )

بارى، بيعت من به گردن تو در مدينه آمد با اين که تو در شام بودى چون کسانى که با أبو بکر و »

ن بيعت کردند، بنابراين کسى را که حاضر عمر و عثمان بر همان اساسى که با آنها بيعت کردند، با م

رسد که جز آن را اختيار کند و آن کس که حاضر نبوده حق ندارد آن را نپذيرد و مشورت  بوده نمى

اند  )در چنين امور( حق مهاجران و انصار است و چون ايشان اجتماع کرده و مردى را پيشوا ناميده
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سى از فرمان ايشان بيرون رفت او را به اطاعت رضا و خشنودى خدا در آن خواهد بود پس اگر ک

جنگند زيرا او غير راه مؤمنان را دنبال کرده است و  بازگردانند و اگر فرمان آنها را نپذيرفت با او مى

و او را وارد جهنم کند و چه بد جايگاهى است!  «1» 1  خداوند او را واگذارد به آنچه رو آورده است

بيعت کردند و بعد بيعت مرا شکستند پس از آن که راه عذر و بهانه را بر  وانگهى طلحه و زبير با من

آنها بستم با آنها پيکار کردم تا اين که حق بر سر جاى خود آمد و باطل از ميان رفت و امر خدا على 

 اند وارد شو! زيرا اين کار بهترين رغم ميل آنها ظاهر شد، بنابراين تو هم در آنچه مسلمانان وارد شده

چيزهاست براى عافيت تو و خود را در معرض گرفتارى قرار مده و اگر قرار دادى، با تو پيکار 

 طلبم. خواهم کرد و از خدا براى پيروزى بر تو کمك مى

اى پس داخل شو در آنچه مردم  ( به من خبر دادند که تو درباره کشندگان عثمان سخنانى گفته3)

آن که تو  ه کن تا تو و ايشان را بر کتاب خدا وادارم و اماداخل شدند سپس آنان را پيش من محاکم

ورزى( چون فريب دادن کودك است در برابر شير )هنگام بازگرفتن از  خواهى )يا تعلّلى که مى مى

 2 شير(

( و به جان خودم سوگند، اگر به چشم عقلت بنگرى نه از روى هواى نفست خواهى ديد که من از 1)

 4  دانى که از جمله آزادشدگانى هستى و تو خوب مى  3  ل عثمان و خون او هستمهمه کس مبرّاتر از قت

که خالفت بر ايشان روا نيست و مشورت و شورى براى ايشان جايز نيست، و اين که جرير بن عبد 

ز و هيچ نيرو و توانى ج   5  اللّه را نزد تو فرستادم و او از اهل ايمان و از مهاجران است با او بيعت کن

 «.به خدا نيست، و السّالم

( چون جرير نزد معاويه رفت او امروز و فردا کرد و درباره نامه على )ع( با عمرو بن عاص 2)

مشورت نمود، عمرو او را راهنمايى کرد که خون عثمان را به گردن على بيندازد و با سران اهل شام 

گشت وى که دختر فرافصه )همسر عثمان( آلود عثمان را با چند ان با وى بجنگد؛ معاويه پيراهن خون

                                                 
 ( آمده است.6اين بخش از نامه در نهج البالغه )صبحى صالح به شماره  .1
 م. -( با اندکى تفاوت آمده است64اين بند در نهج البالغه )صبحى صالح بخشى از نامه  .2
 م. -با اندکى تفاوت آمده است 6اين بند نيز در نهج البالغه، جزئى از نامه شماره  .3
 م. -آزادشدگان منظور فرمود اگر نه همه برده و اسير بودند« طلقا»تح مکه دارد که پيامبر خاندان ابو سفيان را اشاره به ف .4
 اى آمده است: بيعت کن و اگر نه از خدا در مقابل تو کمك خواهم گرفت و با تو پيکار خواهم کرد. در نسخه .5
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براى او فرستاده بود بر منبر مسجد دمشق آويخت، پس مردم شام سوگند ياد کردند که سر در بستر 

نگذارند و کسى با زنش هم بستر نشود مگر اين که کشندگان عثمان را بکشند! بدين جهت معاويه )در 

 پاسخ نامه( به على )ع( چنين نوشت:

، براستى اگر آن مردمى که با ابو بکر و عمر و عثمان بيعت کرده بودند، با تو بيعت کردند ( امّا بعد3)

و تو از خون عثمان مبرّا باشى تو هم مانند أبو بکر و عمر و عثمان بودى ولى تو مهاجران و انصار را 

ه وسيله تو توانمند بر عثمان شوراندى و از او جدا کردى تا آنجا که ناآگاه از تو فرمان برد و ناتوان ب

شد و اينك مردم شام آماده جنگ با تو هستند مگر اين که قاتالن عثمان را تحويل ايشان دهى تا از 

تو دست بردارند و امر خالفت را به شوراى بين مسلمين واگذارى و اين شورا در اختيار مردم شام 

و جايگاه تو را نسبت به رسول خدا  در ميان قريش باشد نه مردم حجاز! امّا من فضيلت و سابقه تو را

 )ص( منکر نيستم و در ذيل نامه نوشت:

  أرى الشام تکره اهل العراق
 

 و اهل العراق لهم کارهونا

  و کل لصاحبه مبغض
 

 يرى کل ما کان من ذاك دينا

  اذا ما رمونا رميناهم
 

 و دنّا هم مثل ما يقرضونا

 و قالوا علىّ امام لنا
 

 هند رضينافقلنا رضينا ابن 

  و قالوا نرى أن تدينوا له
 

 فقلنا لهم ال نرى أن ندينا

  و کلّ يسرّ بما عنده
 

 1  يرى غثّ ما فى يديه سمينا

( جرير نزد على )ع( آمد و جريان معاويه و گرد آمدن مردم شام پيرامون او را براى جنگ با على 1)

گويند: على او را کشته و  گريند و مى مان مى)ع( به اطالع آن حضرت رساند و اين که مردم بر عث

دارند تا على )ع( آنها را بکشد و يا آنها على را  کشندگان او را پناه داده است و آنها دست بر نمى

گفتم که اين شخص را با عداوت و دغلبازى  ( مالك اشتر حاضر بود گفت يا على )ع( مى2بکشند! )

وديد بهتر از اين مردى بود که پيش معاويه بايستد تا همه درها که دارد نفرستيد و اگر مرا فرستاده ب

                                                 
اند و هر کدام کينه ديگرى را بر دل دارند و اين اختالف و دشمنى را  از مردم شام ناراضىبينم مردم شام از مردم عراق ناراضى و مردم عراق  مى .1

کنند. آنها  قطعه مى کشيم همان گونه که ما را قطعه دهيم و به ذلّت مى پندارند. اگر آنها قصد ما را هم نکنند ما آنان را هدف قرار مى بر اساس دين مى

و ما گفتيم: ما به رهبرى پسر هند )معاويه( راضى و خرسنديم! و گفتند: ما معتقديم که شما هم به او بگرويد ما  گفتند: على )ع( امام و رهبر ماست،

 بيند! اى که دارد خرسند است و الغر در دست خودش را چاق و فربه مى خواهيم که بر او بگرويم و هر گروهى به عقيده گوييم ما نمى به ايشان مى
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را ببندد و هيچ درى را نگذارد که اميد گشودنش باشد و يا ما از گشودن آن بيمناك باشيم در حالى 

 که او گشوده است.

( جرير رو به مالك کرد و گفت: تو اگر آنجا بودى تو را کشته بودند چون نام تو را جزو 3)

بردند! اشتر گفت: اگر امير المؤمنين درباره تو و امثال تو به گفته من گوش کند  عثمان مى کشندگان

شود. اين بود که   کند که از آنجا بيرون نشويد تا اين جريان يکسره شما را در جايى بازداشت مى

اسخ به او رفت و در آنجا اقامت گزيد و ماجرا را به معاويه نوشت و معاويه در پ 1 جرير به قرقيسيا

 نوشت تا نزد وى رود.

امّا بعد، نامه مردى به دست من رسيد که نه بينشى دارد که »اى به معاويه نوشت:  ( على )ع( در نامه1)

او را هدايت کند و نه سودى که راه راست را به او نماياند، به هر طرف که هواى نفس بخواندش 

و گمان بردى که من عثمان را يارى نکردم به جان رود! معاويه! ت پذيرد و زمام او را بکشد، مى مى

خودم سوگند که من همانند يکى از مهاجران و انصار بودم و مانند آنها وارد و خارج شدم و با آن 

گروه )شورشيان( نبودم و اما اين که گفتى اهل شام در شورى حاکم باشند بگو ببينم در شام چه کسى 

  2  ر را نام ببرى، مهاجران و انصار تو را تکذيب خواهند کردشايستگى خالفت را دارد؟ اگر يك نف

کردى ولى تو توان آن  توانستى رد کنى رد مى و اما اعتراف تو به سوابق من )ناگزير بودى( اگر مى

 ( و در ذيل نامه اين اشعار را نوشت:2را نداشتى )

 معاوى دع عنك ما ال يکونا
 

 و قتلة عثمان اذ تدعونا

  بأهل العراقاتاکم علىّ 
 

 و اهل الحجاز فما تصنعونا

 على کل جرداء خيفانة
 

 و اجرد صلب يقرّ العيونا

 عليها فوارس من شيعة
 

 کاسد العرين تحامى العرينا

  يرون الطّعان خالل العجاج
 

 و ضرب الفوارس فى النّقع دينا

 هم هزموا الجمع يوم الزّبير
 

 و طلح و غيرهم النّاکثينا

                                                 
 م و عراق بوده است.نام شهرى در مرز شا .1
کرد همچون  براستى کسى از مهاجر و انصار و حتى توده مردم مسلمان چه در زمان خلفاى قبل و چه در زمان حيات امير المؤمنين )ع( باور مى .2

کردند تکيه  دگى مىاى با زندگى پرتجمّل و کاخ و دربار قيصرى و کسرائيش به جاى پيامبر و خلفاى راستين او که همچون يك رعيت زن معاويه

 م. -زند؟!
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  الملك ملك العراق و ان تکرهوا
 

 فقد کره القوم ما تکرهونا

  فقل للمضلّل من وايل
 

 و من جعل الغثّ يوما سمينا

  جعلت ابن هند و اشياعه
 

 نظير علىّ أما تستحونا

 علىّ ولىّ الحميد المجيد
 

 1  وصىّ النبىّ من العالمينا

از کوفه بيرون شد و در نخيله سپاهيان اردو ( سپس نامه را به اصبغ بن نباته تميمى داد، على )ع( 1)

گويد: نزد معاويه رفتم و بر او وارد شدم در حالى که عمرو بن عاص  زدند و اصبغ راهى شام شد. مى

در سمت راست و ذو الکالع و حوشب در سمت چپ و برادرش عتبه و ابن عامر، وليد بن عقبه، عبد 

ر پهلويش و ابو هريره در مقابلش و ابو درداء، نعمان الرحمن بن خالد بن وليد و شرحبيل بن سمط د

بن بشير و ابو امامه باهلى بودند نامه را به او دادم همين که قراءت کرد، گفت: بيقين على قاتالن 

گويد: به معاويه گفتم: اين قدر قاتالن عثمان را بهانه مکن، زيرا  ( اصبغ مى2دهد ) عثمان را به ما نمى

خواستى او را يارى کنى در زمان حياتش يارى  ك و سلطنت نيستى و اگر مىکه تو جز در پى مل

اى  کردى در صورتى که تو منتظر ماندى و ايستادى و به او کمك نکردى تا اين که او را وسيله مى

براى دنياى خود قرار دهى! او از شنيدن اين سخنان در خشم شد خواستم بيش از اينها بگويم، گفتم: 

! تو که صحابى رسول خدايى تو را به خدايى سوگند که جز او خدايى نيست و به حق اى ابو هريره

رسول خدا )ص( بگو ببينم آيا شنيدى که رسول خدا )ص( روز غدير خم درباره امير المؤمنين )ع( 

گفت: آرى به خدا قسم که من « هر کس که من موالى او هستم پس على موالى اوست؟»فرمود:  مى

گفت. گفتم: در اين صورت تو اى ابو هريره دشمن او را دوست و  )ص( اين را مىشنيدم پيامبر 

رنگ چهره معاويه  دوست او را دشمن دارى! ابو هريره نفسى کشيد و گفت: انّا للّه و انا اليه راجعون،
                                                 

ورده معاويه! آنچه را که حقيقت ندارد از خود دور کن و قاتالن عثمان را که تو ادّعا دارى ماييم! على مردم عراق و مردم حجاز را نزد شما آ .1

کند. بر آنجا سوارانى از  مى خواهيد با ما چه کنيد؟ بر هر سپاهى جمع زيادى است و هر جاى خشك و سختى چشمها را روشن است، اکنون مى

شوند و ضربت  کند. نيزه زنانى که از درون گرد و غبار مشاهده مى زار وجود دارد که از سرزمينش حمايت مى پيروان على همچون شيران بيشه

شکنان را شکست داده و  بيعتشمشير سواران را در ميان گرد و غبار که رسم ديرين آنهاست آنان که امروز اين گروه انبوه؛ زبير، طلحه و ديگر 

پسندند به آن  پسنديد، نمى آيد، البته اين قوم نيز آنچه را که شما از ما نمى مغلوب ساختند و اگر شما از آن سرزمين يعنى سرزمين عراق بدتان مى

پيروان او را همانند على )و ياران او( قرار فرد بسيار گمراه شرور بگو و به او که امروز الغر را چاق و فربه قرار داده است بگو! تو پسر )هند( و 

کشيد؟! على ولى خداى ستوده و با عظمت و جانشين و وصى پيامبر خدا )ص( از طرف خالق جهان است. )از لحن  اى آيا از ما خجالت نمى داده

 م.(. -اشعار پيداست که از على )ع( نيست و در هيچ منبع شيعى نيز نيامده است
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توانى مردم شام را فريب دهى تا خون عثمان را که در  دگرگون شد و گفت: اى مرد! بس کن تو نمى

حرام و در حرم رسول خدا )ص( در کنار ارباب تو مظلوم کشته شده و او آنها را وادار کرده ماه 

است، مطالبه نکنند مگر اين که او را بکشند در حالى که قاتالن عثمان امروز در نزد وى يار و ياور و 

ب و دست و پاى او هستند و او مثل عثمان نيست که خونش هدر رود! پس از آن ذو الکالع، حوش

کنيم تا وقتى که يا به مقصودت برسى و يا تا  معاوية بن خديج گفتند: يا معاويه! ما شما را يارى مى

 گفت: آخرين نفر کشته شويم، اين بود که اصبغ از جا بلند شد در حالى که مى

  معاوىّ للّه من خلقه
 

 عباد قلوبهم قاسية

  و قلبك من شر تلك القلوب
 

 و ليس المطيعة کالعاصية

 دع ابن خديج و دع حوشبا
 

 1  و ذا کلع و اقبل العافية

اى تفرقه بيندازى؟! آنگاه  اى يا آمده ( پس معاويه فرياد برآورد که آيا تو به عنوان پيك آمده2)

اصبغ به جانب عراق حرکت کرد و در همان سال يعنى سال سى و شش معاويه با عمرو عاص براى 

در روزهاى جنگ جمل پس از آن  -و پيش از ورود على )ع( به نخيله جنگ با على )ع( متّحد شدند

آنها با  -که معاويه از عمرو عاص نااميد شده بود و عمرو عازم رفتن به بصره براى يارى على )ع( بود

 هم سازش کردند و معاويه مصر را به عنوان باج به عمرو عاص داد تا او به معاويه گرايش يافت.

گويند: وقتى که عثمان محاصره شد، عمرو عاص راهى شام شد و در فلسطين  مىنويسان  ( سيره3)

اى نداشت زيرا وقتى عثمان به خالفت  شوراند چون با او ميانه فرود آمد و مردم را بر ضدّ عثمان مى

رسيد به عمرو توجهى نداشت و او را فرماندار جايى نکرد و از مصر نيز او را برکنار ساخت، عمرو 

 ين ماند تا وقتى که عثمان کشته شد.در فلسط

هوشمندان  گيرد مگر به وسيله عمرو عاص که او يکى از ( به معاويه گفتند: کار تو سامان نمى4)

هايى  اى نوشت و او را نزد خود طلبيد و اظهار محبت کرد و وعده عرب است. بدين جهت معاويه نامه

ر المؤمنين )ع( به او وفا کند و ماجراى عثمان را به او داد که در صورت همراهى او بر پيکار با امي

براى او نوشت. عمرو در پاسخ نوشت: بارى من نامه تو را خواندم و خوب فهميدم اما آنچه را که تو 

                                                 
را درباره بندگانش در نظر بگير، بندگانى که قساوت، قلب آنها را گرفته است و قلب تو نيز از بدترين اين قلبهاست و چون قلب  اى معاويه! خدا .1

 گنهکار فرمانبردار حق نيست! ابن خديج، حوشب و ذا کلع )ذو الکالع( را رها کن و به عافيت و نجات روآور!
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اى تا رشته اسالم را از گردن خود بردارم و با تو در گمراهى سقوط کنم و در راه باطل  از من خواسته

ير المؤمنين على بن ابى طالب )ع( يعنى برادر رسول خدا )ص( و ولىّ، تو را يارى دهم و به روى ام

وصىّ، وارث و اداکننده دين و برآورنده وعده او و داماد او يعنى همسر دخترش بانوى زنان جهان و 

( و اما اين سخن تو 1پدر نوادگان پيامبر؛ حسن و حسين سروران جوانان اهل بهشت، شمشير بکشم )

ى! در حالى که با مرگ او تو برکنار و خالفتت از بين رفته است و اما اين گفتارت که جانشين عثمان

که امير المؤمنين )ع( مردم را بر کشتن عثمان وادار کرده است دروغ و ناروا و از روى گمراهى 

دانى که ابو الحسن )على )ع(( از جان خودش در راه خدا  است، واى بر تو اى معاويه! مگر تو نمى

هر کس که من موالى »و در بستر رسول خدا )ص( خوابيد؟ و پيامبر )ص( درباره او فرمود: گذشت 

تواند فريب دهد، و  بنابراين نامه تو هيچ صاحب خرد و ديندار را نمى« اويم پس على موالى اوست؟

 السّالم.

و نااميد مباش! ( وقتى که معاويه نامه عمرو عاص را خواند، عتبة بن ابى سفيان به او گفت: از عمر2)

روايى تشويق کرد و در حکومت خويش او را شريك  از اين رو دوباره نامه نوشت و او را به حکم

 قرار داد و در ذيل نامه نوشت:

 جهلت و ما تعلم محلك عندنا
 

  فأرسلت شيئا من عتاب و ما تدرى

 فثق بالّذى عندی لك اليوم آنفا
 

 من العزّ و اإلکرام و الجاه و القدر

 اکتب عهدا ترتضيه مؤکّدا و
 

  1 و أشفعه بالبذل منّى و بالبرّ

 و عمرو در پاسخ او نوشت:

 أبى القلب منّى أن يخادع بالمکر
 

 بقتل ابن عفّان أجر إلى الکفر

 و إنّى لعمرى ذو دهاء و فطنة
 

 و لست ابيع الدّين بالرّشح و الوفر

 أ ليس صغيرا ملك مصر ببيعة
 

 2  نيا على اآلل من عمروهى العار فى الدّ

                                                 
فهمى! بنابراين به آنچه از عزّت و احترام و مقام و منزلت  اى، نمى دانى، مشتى پرخاش براى ما فرستاده مىتو نادانى و جايگاه خودت را در نزد ما ن .1

 دهم. اش را بخشش و احسان از جانب خود قرار مى نويسم که تو راضى شوى و پشتوانه اى مؤکد مى امروز در نزد ما دارى مطمئن باش. عهدنامه
با مکر و حيله فريب خورده و به بهانه قتل عثمان به سوى کفر کشيده شوم و براستى که من شخصى هوشيار و  کند ممکن است که دلم قبول نمى .2

ندان زيرکم و کسى نيستم که دينم را به يك آب بينى و بيشتر بفروشم آيا حکومت مصر در برابر بيعت با تو ناچيز نيست؟! براستى که آن براى خا

 م.[ -است!! ]البته در آخرت هم عذابى دردناك! عمرو عاص در دنيا يك ننگ و عار
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 سيف از قول هشام بن محمد نقل کرده است که عمرو در پاسخ معاويه چنين نوشت:

  معاوية ال أعطيك دينى و لم أنل
 

  به منك دينا فانظرن کيف تصنع

 فإن تعطنى مصرا فاريح بصفقة
 

 1  أخذت بها شيخا يضرّ و ينفع

وان طعمه و نصيب به تو بخشيدم و شاهدانى بر آن گواه گرفتم! ( پس معاويه نوشت: مصر را به عن1)

جايى در  -کرد، پس غالمش را به نام وردان که عمرو آن شب را بيدار ماند و تمام شب را فکر مى

صدا کرد و به او گفت: وردان! نظر تو  -گفتند مصر منسوب به او بود و بدان جا سوق وردان مى

لى آخرت هست و از دنيا خبرى نيست و با معاويه دنيا هست و از چيست؟ وردان گفت: البته با ع

آخرت خبرى نيست و آنچه با على است ماندگار است و آنچه با معاويه است فانى! همين که صبح شد، 

گفت: نزد معاويه مرو،  عمرو عاص بر اسب سوار شد و عبد اللّه بن عمرو به همراه او بود و مى

کرد تا بر  فروش! در حالى که عمرو همچنان سرگردان و دودل حرکت مىآخرتت را به دنياى فانى م

رفت و ديگرى به دمشق سر دوراهى ايستاد سپس سر  سر يك دوراهى رسيد که يکى به مدينه مى

 تر از على است و نزد معاويه آمد. اسبش را به سمت دمشق برگرداند و گفت: معاويه با ما همراه

على )ع( آن سال در پنجم شوال از نخيله به سمت شام حرکت کرد و ابو اند:  نويسان گفته ( سيره2)

حرکت از آنجا سعد   مسعود انصارى را در کوفه به جاى خود گذاشت، در مداين فرود آمد و به هنگام

بن مسعود ثقفى، عموى مختار بن ابو عبيد را بر مداين گمارد. آنگاه به شهر رقّه رفت و به مردم آنجا 

آنها اطاعت نکردند و کشتيهاى ناحيه « ى براى ما درست کنيد تا از اينجا به شام عبور کنيمپل»فرمود: 

غربى فرات را جمع کردند، مالك اشتر فرياد برآورد: اى مردم رقّه! به خدا سوگند اگر اين پل را 

آنها  براى ما درست نکنيد شمشير در ميان شما خواهم نهاد و مردانتان را خواهم کشت، اين بود که

 ترسيدند و پلى ساختند و مردم عبور کردند.

اى »( در روايتى آمده است وقتى که على )ع( به رقّه رسيد و در آنجا هيچ کشتى نيافت، فرمود: 1)

گفتند: رفتند تا بچرخند، على )ع( به آنها ناسزا گفت، « مردم اين دو قلعه! کشتيهاى شما کجاست؟

نخعى حرکت کردند، ابو اعور اسلمى که نام اصليش عمرو بن  سپس مقدمه سپاه و در رأس همه اشتر

                                                 
کنى؟ پس اگر مصر را به من  بخشم، پس ببين که با من چگونه عمل مى اى معاويه، من دينم را بى آن که از طرف تو به دنيايى برسم به تو نمى .1

 واند سود و زيان برساند!ت اى که مى ام و تو در برابر آن پير مردى را خريده ببخشى در اين معامله سود زياد برده
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و بعضى از آنها به هزيمت  1سفيان بود با جمعى از شاميان با ايشان برخورد کردند، به وى حمله بردند

رفتند. و معاويه پيش آمد و در جايى از صفين فرود آمد و على )ع( آمد، در مقابل او جا گرفت در 

لى آبشخورى نبود و معاويه و يارانش راههاى آب را بسته بودند و آنها را از حالى که براى اصحاب ع

آب را به روى ما باز »آب بازداشتند، اشتر را با صعصعة بن صوحان نزد معاويه فرستاد و فرمود: 

معاويه به يارانش گفت: نظر شما چيست؟ وليد بن عقبه گفت: آب را از آنها بازداريد همان « کنيد

يشان چهل روز از عثمان بازداشتند، و عبد اللّه بن سعد گفت: آب را از آنها بازداريد تا به ما گونه که ا

مراجعه کنند و باعث خوارى آنها شود خداوند آنها را در قيامت از آب بازدارد! صعصعة بن صوحان 

ر يعنى وليد بن گسار؛ مانند تو و مانند اين تبهکا گفت: خداوند در روز قيامت تبهکاران و بدکاران مى

دارد، پس او را دشنام دادند و او گفت: خدا همه شما را لعنت کند! سپس از نزد  عقبه را از آب بازمى

 آنها بيرون آمد.

برى که پسر ابو طالب از  عمرو عاص به معاويه گفت: آب را به روى آنها باز کن! آيا تو گمان مى

مهاجر و انصار   ار و مارهاى سمى عراق و پير مرداند ميرد در حالى که با او جوانان نيزه تشنگى مى

هاى سرها را از  هستند. به خدا سوگند که آنها پيش از آن که تشنگى آنها را از پا در آورد کاسه

ها جدا خواهند کرد، بنابراين اى مرد تا آخر ماه محرّم به ترك مخاصمه با ايشان راضى شو و  جمجمه

( معاويه خوددارى کرد و گفت: به خدا سوگند 1جام بدى دارد. )براى درگيرى شتاب مکن که سران

اى از حوض رسول خدا )ص( )حوض  که اين نخستين پيروزى است، خدا ابو سفيان بن حرب را قطره

اى از اين آب بياشامند! فيّاض بن حرث ازدى گفت: اى معاويه به خدا  کوثر( نخوراند اگر آنها قطره

اگر اينها مردم روم بودند روا نبود که آنها را از آب   2  صاف رفتار نکردىسوگند که با اين قوم به ان

بازدارى، چگونه منع کردى در حالى که آنها اصحاب رسول خدا؛ حاضران در جنگ بدر، مهاجران و 

انصارند و در ميان آنها پسر عموى رسول خدا )ص( و برادر و محرم راز، حبيب و داماد اوست اى 

ترسى، به خدا سوگند که اين ظلم است و تجاوز! به خدا سوگند اگر آنها پيش  خدا نمىمعاويه آيا از 

معاويه  .داشتند و اين مرد از دوستان عمرو عاص بود از ما بر سر آب آمده بودند ما را از آب بازنمى

 گفت: گفت: يا عمرو دوستت را بگو بس کند، فياض از جا بلند شد در حالى که مى

                                                 
هاى سيف است! زيرا نسبت دشنام دادن به امير المؤمنين )ع( و يا حمله سپاهيان اسالم به ابو  اين قبيل مطالب آن هم بدون ذکر راوى نظير ساخته .1

 م. -اعور و همراهان پيش از آغاز جنگ از طرف دشمن، نارواست!
 جنگيدى ... دادى و بعد مى خواستند بايد اوّل آب مى م و ترك بودند و از تو آب مىدر روايتى آمده است که اگر اينها از رو .2
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  على اناس أ تحمون الفرات
 

 و فى أيديهم األسل الظّماء

 و فى االعناق اسياف حداد
 

 کأنّ القوم عندکم نساء

 أال للّه درّك يا بن هند
 

 لقد ذهب الحياء فال حياء

  و قد ذهب العتاب فال عتاب
 

 و قد ذهب الوالء فال والء

 و لست بتابع دين ابن هند
 

 طوال الدّهر ما أوفى حراء

 کلّ أمر و قولى فى حوادث
 

 1 على عمرو و صاحبه العفاء

( آنگاه سر اسبش را به سمت سپاه على )ع( گرداند. همين که معاويه و يارانش آب را به روى على 1) 

)ع( و يارانش بستند، مالك اشتر به امير المؤمنين )ع( عرض کرد: آيا ما از تشنگى بميريم در حالى 

ها در دستان ماست؟ مأمور راههاى ورودى آب، ابو اعور سلمى با  ها و نيزه که شمشيرهاى ما روى شانه

سپاهى از مردم شام بود. على )ع( به مالك اشتر و اشعث بن قيس با دوازده هزار نفر از سپاهيان 

مأموريّت داد، آنها ابو األعور را هدف گرفتند و به او حمله کردند و اشتر با شمشير ضربتى بر فرق او 

وح ساخت، او و يارانش به هزيمت رفتند و اشتر بر تمام راههاى آب مسلّط شد و اين زد و او را مجر

نخستين پيکارى بود که در صفّين اتّفاق افتاد و آن روز، روز اوّل ذيحجه بود و بين آن روز و جنگ 

جمل هفت ماه و چند روز فاصله شده بود و به نام روز حميّت موسوم شد زيرا که زنان به خاطر آب 

( و در روز ششم ذيحجّه عبيد اللّه بن عمر بن خطاب به مبارزه اشتر برخاست، 2ه مبارزه برخاستند )ب

اشتر به وى گفت: اى بيچاره چه چيز تو را به اين عمل واداشت؟ چرا تو نيز مانند برادرت )عبد اللّه 

م داشتم، مالك گفت: بي  2 گيرى نکردى؟! گفت: از انتقام خون هرمزان بن عمر( و سعد بن مالك کناره
                                                 

هاى برنده و تشنه است! و در گردنشان شمشيرهاى آهنين آويخته؟ گويا اين قوم  بنديد که در دستهايشان نيزه آيا شما آب فرات را بر مردمانى مى .1

د! جزاى تو با خدا، براستى که شرم و حيا از ميان رفته و حيايى نيست و براستى که مالمت رخت در نزد شما زنانى هستند )ناتوان( هان اى پسر هن

که فريادم  بربسته و مالمتى در کار نيست و دوستى از بين رفته، دوستى وجود ندارد! من پيرو آيين پسر هند )معاويه( نيستم در تمام روزگار تا وقتى

 من به عمرو و رفيقش )معاويه( مرگ و هالك است!برسد! و در رويدادهاى هر امرى سخن 
م( عتبه سردار عرب بر وى غالب شد.  640ه/  19ه. ق( حاکم خوزستان بود. در جنگ بين اعراب و ايران در زمان يزدگرد سوم ) 23هرمزان ) .2

انان افتاد و هرمزان را به مدينه نزد عمر ماه محاصره به دست مسلم 18او ناچار به شوشتر رفت و به مقاومت پرداخت اما شوشتر نيز پس از 

فرستادند. گويند هرمزان پس از ورود بر خليفه آب خواست و در آشاميدن آبى که به دستش دادند درنگ کرد. عمر گفت تا اين آب را نياشامى 

ه اسالم آورد. و چون ابو لؤلؤ عمر را زخم در امانى. هرمزان فورا آب را به زمين ريخت و عمر ناچار قولش را حفظ کرد. هرمزان پس از اين واقع

را  زد عبيد اللّه پسر عمر، بر سر هرمزان رفت و او را به کين پدر کشت. و چون بدون اثبات جرم به قتل پرداخته بود، حضرت على )ع( اين امر

مان عبيد اللّه عمر به سبب ترس از طبق اصول شريعت ندانستند و درخواست قصاص کردند، عثمان از انجام قصاص خوددارى کرد. پس از عث

 قصاص به معاويه پيوست و در جنگ صفين نيز در سپاه معاويه بود.
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تو که در مکه اقامت داشتى! عبيد اللّه گفت: خطاب و عتاب را کنار بگذار! اشتر نخعى به او حمله 

 کرد و او به هزيمت رفت.

گويد: چون روز هجدهم از روزهاى صفّين شد، معاويه يارانش را جمع کرد و  ( هشام بن محمّد مى3)

ر ابو طالب، پدر يا برادر و يا دايى و يا فرزندش کشته گفت: کسى در بين ما نيست که به دست پس

نشده باشد! اى وليد، در جنگ بدر، پدرت و تو اى ابو األعور در جنگ أحد، عمويت و تو اى طلحه! 

اطراف او را محاصره   اند بنابراين در جنگ جمل برادرت و در روز بدر، برادر خود من کشته شده

 اى کرد و گفت: بگيريم، وليد بن عقبه خندههامان را  کنيد تا انتقام کشته

 فقلت له أ تلعب يا بن هند
 

  کأنّك بيننا رجل غريب

 أ تأمرنا بحيّة بطن واد
 

  إذا نهشت فليس لها طبيب

  فسل عمروا و سل عن خصيتيه
 

  نجا و لقلبه منها وجيب

  کأن القوم لما عاينوه
 

  خالل النّقع ليس لهم قلوب

  بن حربو قد نادى معاوية 
 

 1  فاسمعه و لکن ما يجيب

آنگاه وليد نگاهى به عمرو عاص کرد و گفت: اگر گفته مرا باور نداريد، پس بپرسيد منظورش 

 کوبيدن عمرو بود.

گويد: که على )ع( در يکى از روزهاى جنگ  ( هشام بن محمد، داستانى به اين مضمون دارد، مى1)

اى او را زد عمرو بر  کنار سپاه ديد و او را نشناخت، با نيزه صفّين بيرون آمد و عمرو عاص را در

زمين افتاد و عورتش نمايان شد و در برابر آن حضرت قرار گرفت، على )ع( صورتش را برگرداند و 

فرمود: اى پسر زن بدکاره تو در طول عمرت آزادشده نشيمنگاهت هستى! و از عمرو بارها اين عمل 

کند که على )ع( در آن روز به کميل بن زياد فرمود:  استادان خود نقل مى ( سدى از2) 2 سرزده بود!

به نزد معاويه برو و به او بگو: ما تو را به اطاعت و پيوستن به جمع مسلمين خوانديم تو نپذيرفتى و »

کشتار زيادى در اين امّت صورت گرفت، اکنون بيا بجنگيم تا مردم از اين گرفتارى خالص شوند! 
                                                 

دارى که ميان دشت به  اى هستى؟! آيا ما را وامى گيرى، گويا در ميان ما مرد بيگانه به او گفتم: اى پسر هند، آيا )مبارزه با على را( بازيچه مى .1

هايش بپرس! )که چگونه از دست على( نجات يافت در  نيش بزند هيچ طبيبى نتواند معالجه کند؟ از عمرو عاص و از بيضهمقابله اژدها برويم که اگر 

تپيد. گويا وقتى که اين قوم او را در ميان جمع سپاهيان ديدند ديگر، دل براى آنها نبود! و معاوية بن حرب ندا داد که  حالى که دلش از ترس او مى

 فرا دهيد ولى خود پاسخ نداد.به سخن او گوش 
 م. -، به اين ذلّت و عمل زشت عمرو عاص، اشاره دارد84نهج البالغه )صبحى صالح( خطبه  .2
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ويه به يارانش گفت: نظر شما چيست؟ گفتند: تو اين کار را مکن مگر عمرو که گفت: برو! او ( معا3)

گفت: اين چه دشمنى  اى زده و او نيز بشرى همانند توست! معاويه رو به عمرو کرد و حرف منصفانه

 رسى؟ کنى اگر من کشته شوم تو به خالفت مى است، آيا تو گمان مى

قدر و پرفضيلتى دعوت کرده است، تو در مبارزه با او يکى از دو  عمرو گفت: تو را مردى گران

اى و اگر کشته شوى به پاداش  نتيجه خوب را خواهى داشت؛ اگر او را بکشى، شخص بزرگى را کشته

رسى! معاويه به او گفت: اين کار براى من بسيار دشوار است، عمرو گفت: تو اگر در پيکار  نيکو مى

ى پس توبه کن و برگرد! آنگاه على )ع( رو به آن تلى حرکت کرد که معاويه با او شك و ترديد دار

دهم که على را از من  آنجا بود، معاويه ترسيد، رو به بسر بن ارطاة کرد و گفت: تو را سوگند مى

اى زد و او به زمين افتاد و عورتش را نمايان  بازدارى، بسر مقابل على ايستاد و على )ع( او را با نيزه

 ، مالك اشتر گفت: 1خت و امير المؤمنين صورتش را برگرداندسا

 فى کلّ يوم رجل شيخ شاغرة
 

 و عورة تحت العجاج ظاهرة

 ابرزها طعنة کفّ واترة
 

   2 عمرو و بسر رميا بالفاقرة

ايم که به  اى مردم شام به خدا سوگند که هيچ امّتى را نشنيده»( سپس على )ع( فرياد برآورد: 1)

 «.برى ايمان آورند و بعد با اهل بيت آن پيامبر بجنگند، غير از شما مردم!پيام

 نيز نقل کرده است:« بيت المال»گويد اين مطلب را صاحب کتاب  ( هشام بن محمد مى2)

همين که آن روز به آخر رسيد، يارانش اطراف او را گرفتند، نگاهى به عمرو کرد و خنديد، عمرو 

گفت: به خاطر حرفى که وليد درباره تو زد، و از تو در شگفتم که چگونه خندى؟  پرسيد: به چه مى

در آن وقت به ذهنت گذشت و عورتت را به ابو تراب نمايان کنى! عمرو گفت: اگر اين وضع من تو 

شد  که اگر از تو براى او آشکار مى آورتر است! به خدا سوگند را به خنده در آورد که وضع تو خنده

برمال شد هرآينه پشت گردنت به درد آمده بود )با شمشير گردنت را زده بود( و  آنچه که از من

هايت را به عزايت نشانده بود ولى تو به وسيله اين مردانى که  سرپرست و بچه ات را بى خانواده
                                                 

يمنح »در جنگ صفّين اين عمل از دو تن از سران لشکر معاويه تکرار شده و به اين ترتيب خودشان را از چنگال مرگ نجات دادند و اين جمله  .1

آمدها به ذلّت و خوارى تن در دهند. يعنى: در وقت گرفتارى، باالترين مکر و حيله  المثل شد براى کسانى که در حوادث و پيش ضرب« القوم سبّته

 م. -«عورت خود را به مردم نشان دهند»ايشان آن است که 
اى که در  شود و به خاطر جلوگيرى از اصابت نيزه در هر روز پير مردى به دور از ياران و در تنگناى نبرد با عورتى زير گرد و غبار، نمودار مى .2

 معرض آن قرار گرفته است عورتش را ظاهر کند، عمرو )بن عاص( و بسر )بن ارطاة( که دچار مصيبت بزرگى شده بودند!
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هاى بلند در دست دارند از دست او نجات يافتى در حالى که او امروز تو را به مبارزه خواست و  نيزه

هاى تو چپ شد و رنگ از صورتت پريد و از تو عملى سرزد که من و ديگران از آن ناراحتيم در چشم

 پوشاندى براى تو بهتر بود. صورتى که اگر تو خودت را مى

( واقدى گويد: سراسر ماه ذيحجه را جنگيدند و سال سى و هفت فرا رسيد و بين على )ع( و 1)

و ماه محرم را در حال رفت و آمد فرستادگان از دو طرف بس برقرار شد  معاوية به اميد صلح آتش

بازايستادند و معاويه قبول نکرد. جنگ دوباره از سر گرفته شد و نخستين روز ماه صفر را جنگيدند، 

اى مردم! شما آغازگر جنگ نباشيد تا اين قوم جنگ را با شما »پس على )ع( خطبه خواند و فرمود: 

خوردگان حمله نبريد و پرده ناموس کسى را ندريد و  يد و بر زخمآغاز کنند و فراريان را نکش

هاى اين قوم نشويد و مبادا زنى را به هراس اندازيد و نبايد کسى را  ها را مثله نکنيد، و وارد خانه کشته

 «.دشنام دهيد.

( چون سوم ماه صفر شد، عمرو بن عاص با سپاهيان شام در زير پرچمى که زمان جاهليت 2)

گيدند، به ميدان آمد و عمار ياسر به مقابل او رفت و گفت: اى مردم! آيا مايليد که دشمن خدا جن مى

و رسولش را ببينيد و آن کسى را که بر مسلمانان ستم روا داشت و دشمنان دين را يارى رساند، و 

وارد همين که ديد خداوند دين خود را پيروز گردانيده و پيامبرش را عزّت بخشيده است از ترس 

دين اسالم شد نه از روى ميل و چون رسول خدا )ص( از دنيا رفت همواره به دشمنى با مسلمانان 

شهرت داشته و با آنها جنگيده است و براستى که او از جمله کسانى است که در خاموش کردن نور 

 کوشيده است. خدا و پشتيبانى دشمنان خدا مى

با او بجنگيد، خدا او را بکشد! آنگاه فرياد  -کرد ره مىدر حالى که به عمرو اشا -او اين مرد است

برآورد: واى بر تو اى عمرو! اين پرچم )دست من( پرچمى است که بارها با آن در خدمت رسول خدا 

ام، آخرتت را به حکومت مصر فروختى، مرگ بر تو! عمرو با شنيدن سخنان عمّار رو  )ص( جنگيده

چهارم شد محمد بن حنفيّه با سپاهى به ميدان آمد و عبيد اللّه به عقب از جبهه برگشت و چون روز 

 پسر عمر بن خطّاب به مقابله او آمد و با يکديگر پيکار کردند.

گويد: همين که على )ع( آن حال را ديد به ميدان آمد در حالى که عبيد اللّه را  ( هشام بن محمد مى1)

ام! او رو  اللّه فرمود: اى تبهکار! من براى تو آمدهجست و محمد را صدا زد که بايست! و به عبيد  مى
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به فرار گذاشت! و در روز نهم صفر که روز پنج شنبه بود عمّار بن ياسر به شهادت رسيد و آن روز 

 عمّار بين مردم، مشهور و در رأس قاريان قرآن بود.

 کيفيّت شهادت عمار

از احمد بن احمد حدّاد و او از قول ابو نعيم عبد الوهّاب مقرى به نقل از محمد بن عبد الباقى و او 

اصفهانى به نقل از سليمان بن احمد و او از حسن بن على عمرى و او از قول محمد بن سليمان بن ابى 

رجاء به نقل از ابو معشر و او از ابو عمرو صيمرى، از ابن سنان دؤلى صحابى رسول خدا )ص(، نقل 

اى شير برايش آوردند و او نوشيد سپس  وشيدنى خواست، کاسهگويد: عمّار را ديدم که ن کرده، مى

عمّار! »اند! رسول خدا )ص( به من فرمود:  گفت: اللّه اکبر، خدا و رسول خدا )ص( راست گفته

اند: کسى که آن  و گفته« در دنيا شير آميخته به عسل خواهد بود! -ات يا آخرين توشه -آخرين رزق

 له بنى شيبان بود.شير را آورد، زنى از زنان قبي

گفت: به خدا سوگند اگر آنها به قدرى ما را  کرد و مى گويد: عمّار حمله مى ابن سعد در طبقات مى

ضربت بزنند تا موهاى پيشانى ما را به دست گيرند هرآينه ما يقين داريم که برحقّيم و آنها بر باطل. و 

 ان اوست.آنگاه افزود: امروز، روز مالقات دوستان، با محمد و يار

تو اى عمرو! دينت را به حکومت مصر فروختى مرگ عمرو عاص حمله برد و گفت: واى برسپس بر 

رويت در اسالم ستم کردى، به خدا سوگند که هدف تو و هدف دشمن خدا  بر تو! از ديرباز تو با کج

 دنيا نيست.و فرزند دشمن خدا )معاوية بن ابى سفيان( از بهانه ساختن خون عثمان، جز رسيدن به 

گويد: عمّار نگاهى به عمرو عاص کرد، در حالى که پرچمى در دست داشت فرياد  ( ابن سعد مى4)

زد: واى بر تو اى پسر عاص، اين پرچمى است که من سه نوبت به همراه رسول اللّه )ص( با اين پرچم 

ه بود و از پيرى سالح در ام، و اين چهارمين نوبت است. و به روايتى عمّار در حالى که پير شد جنگيده

 گفت: لرزيد حمله برد و مى دستش مى

  نحن ضربناکم على تنزيله
 

  فاليوم نضربکم على تأويله

  ضربا يزيل الهام عن مقيله
 

  و يذهل الخليل عن خليله

  او يرجع الحقّ الى سبيله
 

  1  يا ربّ إنّى مؤمن بقيله

                                                 
زدايد، و دوست را از  ن را مىزنيم، شمشيرى که مغز سر دشم ما قبال با شما بر اساس ظاهر قرآن جنگيديم و امروز بر اساس تأويل قرآن شمشير مى .1

 گرداند، پروردگارا )تو شاهدى( که من به فرموده او )پيامبر )ص(( ايمان دارم. برد، و يا حق را به راه خود بازمى خاطر دوست مى
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شما عمار را  بن عاص نقل کرده است: که به پدرش گفت: ابن سعد در طبقات از عبد اللّه بن عمرو

اى عمار تو را گروه ستمگر »گفت:  کشتيد در حالى که من از رسول خدا )ص( شنيدم که به او مى

معاويه اين سخن را شنيد، رو به عبد اللّه کرد و گفت: براستى که تو مرد احمقى، «. خواهد کشت

کنى! مگر ما او را  که آن را در موقع بول کردنت جستجو مىکنى  اى ساز مى همواره براى ما نغمه

کشتيم، بلکه کسى او را کشته است که از مدينه آورده است! در روايتى آمده است وقتى که اين 

ايم چون ما او را به احد  در اين صورت حمزه )ع( را ما کشته»سخن به گوش على )ع( رسيد، فرمود: 

 1 «برديم!

نقل کرده است: وقتى که ذو الکالع از اين جريان مطّلع شد به عمرو گفت: ماييم ( و نيز ابن سعد 2)

آن گروه ستمگر و آهنگ رفتن به لشکر على )ع( را کرد در حالى که شصت هزار نفر زير فرمان او 

، معاويه گفت: اگر ذو الکالع مانده بود با گرايش خود به على بن ابى  2 بودند، ذو الکالع را کشتند

 سپاه ما را تباه کرده بود. طالب

گويد:( مسلم اين حديث را از قول ابو قتاده و ام سلمه از رسول خدا )ص( نقل کرده  ( )مؤلف مى3)

گويد: رسول خدا )ص( موقعى که عمار خندق را حفر  است، اما عبارت ابو قتاده چنين است؛ مى

ان تو اى پسر سميّه! گروه ستمکار چه دردناك است داست»کرد، دستى به سر عمار کشيد و فرمود:  مى

گويند: مادرت  گويد: اين رسم عرب است، مانند اين که )در نفرين( مى زهرى مى «.کشند! تو را مى

 «.چه بيچاره است عمّار!»عزايت بنشيند! و از اين رو در بعضى روايات آمده است:   به

هاى صحيح بخارى از  عضى از نسخه( اما حديث ام سلمه، به مضمون حديث ابو قتاده است. و در ب1)

گويد: در ساختمان مسجد رسول خدا )ص( ما يك خشت يك  ابو سعيد خدرى نقل شده است مى

داشت، پيامبر )ص( او را ديد، ضمن اين که  داشتيم ولى عمار دو خشت دو خشت بر مى خشت بر مى

ار که آنان را به چه غمبار است حال عم»فرمود:  کرد، مى خاك از سر و صورت عمار پاك مى

ها!  برم از فتنه گفت: به خدا پناه مى و عمار مى« خوانند خواند ولى آنها او را به آتش مى رستگارى مى

نقل نکرده « کشند تو را گروه ستمگر مى»گويد: بخارى اين عبارت را  ( ابو عبد اللّه حميدى مى2)

 اختالف نظر است:است، فقط آن را مسلم نقل کرده است و درباره کشنده عمّار 
                                                 

 م. -«ست!!در اين صورت پيامبر )ص( کشنده حمزه ا»... اند که گفت:  بسيارى از نويسندگان اين سخن را به ابن عبّاس نسبت داده .1
 اى آمده است: همان روز به قتل رسيد. در نسخه .2
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مشهورترين قول آن است که ابو غاديه مزنى و به قولى ابو العاديه عاملى قاتل اوست، واقدى بنا به 

نقل ابن سعد از او، بر اين عقيده است. و نيز در همان روز هاشم بن عتبة بن ابى وقّاص را کشتند و 

مار را پشت سر، و هاشم بن عتبه را على )ع( براى آنها گريه کرد و بر جنازه آنان نماز گزارد و ع

 طرف قبله نهاد در حالى که آنها را غسل نداد.

( واقدى گويد: وقتى که ابو الغاديه، عمار را با نيزه زد و او از مرکب افتاد، مرد ديگرى خودش را 3)

فت: من گ رساند و سر او را جدا کرد، دو نفرى نزد معاويه رفتند و با هم در ستيز بودند؛ هر کدام مى

کنند مگر بر  عمار را کشتم، عمرو بن عاص رو به آنها کرد و گفت: به خدا سوگند که اينها نزاع نمى

اند تو اين سخن را  گويى اين قوم براى ما از جانشان گذشته سر آتش دوزخ، معاويه گفت: تو چه مى

دانى و براستى که  ىگويى؟ عمرو گفت: به خدا سوگند که همين طور است و تو هم م درباره آنها مى

 خورم که دوست داشتم بيست سال پيش از اين مرده بودم. من به خدا سوگند مى

 گويد: عمار در سن هفتاد و هفت سالگى کشته شد. ( ابن سعد مى4)

اى  گويد: چون عمار را کشتند؛ قاتل وى تشنه بود، آب خواست، يك کاسه شيشه و باز ابن سعد مى

اى بود، يکى از  کنند که جام نقره خوددارى کرد. و ديگران نقل مى آوردند، از نوشيدن آب آن

کند ولى  همراهانش گفت: به اين احمق نگاه کنيد که از خوردن آب در اين ظرف خوددارى مى

تو را گروه ستمگر » فراموش کرده است که او قاتل عمّار است که رسول خدا )ص( فرمود:

 «.کشند مى

همين که عمّار و هاشم کشته شدند، على )ع( به قبيله ربيعه و همدان  گويد: ( هشام بن محمد مى1)

دوازده هزار نفر از آنها آمادگى خود را اعالم کردند و حمله « شما زره من و سر نيزه منيد»فرمود: 

بردند، صفهاى سپاه معاويه در هم شکست، على )ع( در آن روز پرچم رسول خدا )ص( را که پيش از 

ده بود، به ميدان آورد و او را به دست قيس بن سعد بن عباده داد، همين که مسلمانان آن بيرون نياور

آن پرچم را ديدند فرياد برآوردند و گريستند و رزمندگان بدر، انصار و مهاجران زير آن پرچم جمع 

 گفت: شدند، در حالى که قيس بن سعد مى

  هذا اللّواء الّذى کنّا نحفّ به
 

 لنا مدد دون النّبى و جبريل
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  ما ضرّ ما کانت األنصار عيبته
 

 1 ان ال يکون له من غير هم عضد

( و بعد از آن، پيکار به شب کشيد و آن، شب جمعه بود، تمام شب را جنگيدند و آن شب بسيار 2)

ها را به قدرى رد و  سختى )ليلة الهرير( مانند هنگامه جنگ قادسيه و بيست و هشتم ماه صفر بود، نيزه

بدل کردند تا شکستند و شمشيرها کند شدند و تيرها تمام شد و صداها قطع گرديد و خبرها ديگر به 

کردند شنيده  رسيد و چيزى جز پرخاش که بر يکديگر مى على )ع(، معاويه و فرماندهان سپاه نمى

سپاه، اشتر شد، مردم وقتى که صبح شد ديدند که پيکار همچنان ادامه دارد؛ ابن عبّاس در ميمنه  نمى

در ميسره و على در قلب لشکر بودند، على )ع( به اشتر پيام داد که جلو برو، و افرادى را به کمك او 

فرستاد، اشتر حمله شديدى کرد! و صفهاى لشکر معاويه را در هم شکست، معاويه يقين پيدا کرد که 

رسد؟ اکنون وقتى  مى اى به نظرت هالك خواهد شد، رو به سوى عمرو کرد و گفت: آيا راه چاره

ها کن و ندا ده که بين ما و  ها را بر سر نيزه توانى انجام بده! عمرو گفت: قرآن است که هر کارى مى

آوردى براى ما  شما کتاب خدا باشد، اين کار جز تفرقه در ميان ايشان و اتّحاد در بين خوديها ره

د کردند و ندا دادند که بين ما و شما کتاب ها بلن ها را بر سر نيزه نخواهد داشت، اين بود که قرآن

صحنه را ديدند،   خوانيم تا بين ما حاکم باشد، همين که مردم آن خداست ما شما را به سوى قرآن مى

( و از همه کس سختگيرتر به على )ع(، اشعث بن قيس بود. پس 1گفتند: ما حکم قرآن را پذيراييم )

ال خودتان باشيد، به خدا سوگند که آن دغلباز نابکارزاده شما اى مردم! به ح»على )ع( فرياد برآورد: 

مسعر بن فدکى تميمى، زيد بن حصن طالئى و گروهى از کسانى که بعدها بر آن « دهد! را فريب مى

جنگى در حالى  حضرت خروج کردند و در نهروان با او جنگيدند فرياد برآوردند: چگونه با آنها مى

 را درخواست دارند؟که ايشان داورى کتاب خدا 

کنيم که با  کنيم و يا همان کارى را با تو مى اگر تو درخواست آنها را رد کنى تو را تسليم ايشان مى

شگفتا »عثمان کرديم بنابراين کسى را به دنبال اشتر بفرست تا بيايد! على )ع( خشمگين شد و فرمود: 

( خدا ابن عبّاس را پاداش دهد که او از 2)برند؟  کنند و از من فرمان نمى آيا از معاويه اطاعت مى

ابن عبّاس در اول کار گفته بود: مرا نزد معاويه بفرست به « نگريست! اى نازك، غيب را مى پشت پرده

اى براى او بتابم که نه وسطش پاره شود و نه دو طرفش از هم جدا شود! و على  خدا سوگند که رشته
                                                 

کرد تا وقتى که انصار رازدار آن هستند، هيچ  اين پرچمى است که ما در خدمت پيامبر )ص( اطراف او را گرفته بوديم و جبرئيل ما را يارى مى .1

 ضررى به حال آن ندارد که جز ايشان پشتيبانى نداشته باشد.
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ابن !«  1شيرى )نشان( خواهم داد تا حق را بر باطل پيروز کندبه معاويه شم»)ع( در پاسخ او فرمود: 

 عبّاس گفت: و يا طور ديگر؟ على )ع( فرمود:

کنند در حالى که  گفت: هم اکنون مردم مطيع فرمان معاويه هستند و از او نافرمانى نمى« چگونه؟»

پاداش »فت کردند فرمود: به زودى از شما نافرمانى خواهند کرد از اين رو، وقتى که مردم با او مخال

گويد( و آنچه دليل بر صحّت گفتار ابن عبّاس است که گفت مردم  ( )مؤلف مى3« )ابن عبّاس با خدا!

 گويد: شام مطيع فرمان معاويه هستند، حکايتى است که مسعودى در مروج الذّهب نقل کرده، مى

وز چهارشنبه با ايشان نماز جمعه را بعضى از مردم شام به معاويه گفتند که در وقت رفتن به صفّين. ر

 خوانده، و به روايتى روز شنبه نماز جمعه را با آنها خوانده است، گفت: ما عذر داشتيم!

( آنگاه به على )ع( گفتند: کسى در پى مالك اشتر بفرست و او را برگردان! از اين رو کسى را در 1)

وزى نزديك است، قاصد برگشت، پى وى فرستاد، مالك گفت: اينك وقت برگشتن نيست، پير

به مالك بگو: آشوب در شرف وقوع است يا در گرفته »دوباره يزيد بن هانى را فرستاد و فرمود: 

 ها باال رفته است؟ قاصد گفت: ها بر سر نيزه مالك پرسيد: آيا قرآن« است!

ورت او صورت آرى، گفت: خدا آن زنازاده نابکار را لعنت کند، به خدا سوگند که اين عمل با مش

گرفته تا بين امّت اختالف ايجاد کند، قاصد به مالك گفت: امير المؤمنين را درياب که دشمنانش او 

اند، مبادا او را به معاويه تسليم کنند و يا با او رفتارى همچون رفتار عثمان نمايند  را محاصره کرده

کرد و گفت: اى مردم عراق! اى مردم اند اشتر ناگزير به نزد ايشان مراجعت  زيرا چنين تهديد کرده

ها فريب خورديد به خدا سوگند که آنها  دورو! و اى اهل ستيز! شما پس از پيروزى به باال بردن قرآن

اند ولى دستورهاى فرستنده قرآن و کسى را که قرآن بر او نازل شده، پشت سر  ها را باال برده قرآن

دويدن اسبى مهلت دهيد خداوند پيروزى را فرود آورده  اند، به من چند لحظه و يا به مقدار گذاشته

دهيم، بيم آن را داريم که در گناه تو شريك باشيم! فرمود: اى هوا  است. گفتند: ما به تو مهلت نمى

خواهان بتهاى سياه ما تصوّر کرديم که کار شما براى خدا و پارسايى در دنياست خدا شما را لعنت 

 خدا سوگند اين کار را نکرديد مگر به خاطر فرار از مرگ. کند و بر شما خشم گيرد! به

                                                 
يد منابع شيعه چنين مطلبى نيامده، بلکه در بسيارى از منابع اهل سنّت نيز نيامده است. افزون بر آن، سيره امير المؤمنين )ع( اين را تأينه تنها در  .1

رد، اى دا دانست که رايزنى او چه نتيجه شناخت و مى کند و شايد علّت رد پيشنهاد ابن عبّاس )به فرض صحّت( آن باشد که امام او را خوب مى نمى

 م. -اى همانند سفارت او از طرف امام مجتبى )ع( در آينده نه چندان دور! نتيجه
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  جريان حکميّت

وقتى که معاويه تزوير خود را به کار برد و کار به حکميت کشيد، گفت: ما داور مورد نظرمان را 

فرستيم و شما هم داور مورد قبولتان را بفرستيد از اين رو مردم شام عمرو بن عاص را و مردم  مى

پسندم و او از نظر من فرد  من او را نمى»سى اشعرى را انتخاب کردند، على )ع( فرمود: عراق ابو مو

« امينى نيست، او از من فاصله گرفت و مردم را از من جدا کرد بلکه ابن عبّاس مورد قبول من است

از اشعث بن قيس و بزرگان خوارج گفتند: ابن عبّاس از شما و شما از اوييد! ولى ابو موسى همواره 

پس مالك اشتر را »داشت. على )ع( فرمود:  درگيرى ما برکنار بود و ما را از فتنه بر حذر مى

اشعث بن قيس گفت: مگر ما هم اکنون درگير حکم اشتر نيستيم؟ حکم اشتر اين است که ما « بفرستيم

خواهيد  ه مىهر چ»( على )ع( بناچار فرمود: 1خواست او انجام گيرد! ) يکديگر را با شمشير بزنيم تا

از اين رو آنها کسى را به دنبال ابو موسى اشعرى فرستادند و به او گفتند: زود بيايد وقتى که « بکنيد

آمد و وارد اردوگاه شد، احنف بن قيس اطالع يافت به خدمت على )ع( آمد، عرض کرد: شما )کسى 

و بن عاص انداختى که با خدا و را که به منزله( سنگ زمين است )يعنى ابو موسى را( به مقابله با عمر

رسول خدا )ص( در ستيز است و اين عبد اللّه بن قيس )يعنى ابو موسى اشعرى( مردى است که 

کردى  بينم در حالى که اگر مرا انتخاب مى برندگى ندارد، من او را از نيرنگ ابن عاص در امان نمى

گفت: « کردى؟ اده )عمرو عاص( چه مىتو با اين نابکار ز»آفرينم! فرمود:  ديدى چه شگفتى مى مى

شدم همچون  شدم که گويى در مشت او قرار دارم سپس از او دور مى به قدرى به او نزديك مى

گشودم و هيچ گرهى را  بست مگر من مى اى در افق دور دست در حالى که هيچ گرهى را نمى ستاره

 کردم، على )ع( فرمود: کرد مگر اين که من استوار مى باز نمى

احنف گفت: آنها پشت ابو موسى را به وسيله افراد « شما بدون رضايت من ابو موسى را برگزيديد!»

 شکستند.

اى نوشتند: به نام  گويد: آنگاه در نزد على )ع( اجتماع کردند و عهدنامه ( هشام بن محمد مى2)

صلح کردند، عمرو بن  اى است که بر اساس آن امير المؤمنين )ع( خداوند بخشاينده مهربان اين نوشته

 عاص گفت: نام على و نام پدرش را بنويسيد، او امير شماست ولى امير ما نيست.

احنف گفت: اسم امير المؤمنين را پاك نکنيد زيرا من از آن بيمناکم که اگر پاك کنند ديگر هرگز 

ند، على )ع( کنم که خدايش پاك کند! آن را پاك کرد برنگردد. اشعث گفت: اين نام را من پاك مى



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

128 

 

اللّه اکبر! روز پيمان حديبيّه من کاتب رسول خدا )ص( بودم، موقعى که مشرکان گفتند: تو »فرمود: 

عمرو گفت: «. رسول خدا نيستى، نام خودت و نام پدرت را بنويس و پيامبر )ص( اين کار را کرد

اى نابکارزاده، تو چه »رمود: سبحان اللّه! با اين گفتار تو، ما همانند کافران شديم! على )ع( به او ف

اى، آيا تو به کسى جز مادرت شباهت دارى که تو را  کاران و دشمن مسلمانان نبوده وقت سردسته تبه

عمرو از جا برخاست و گفت: بعد از امروز بين من و تو در يك مجلس جمع « دفع کرده است؟

 «.و پاك کرده است!خداوند مجلس مرا از تو و امثال ت»نخواهد شد! على )ع( فرمود: 

ابى طالب و   گويد: نسخه عهدنامه چنين شد: اين نوشتارى است که بر آن اساس على بن ( هشام مى3)

معاوية بن ابى سفيان صلح کردند؛ على )ع( در رأس مردم کوفه و مسلمانان و مؤمنان از شيعيانش که 

ند که ما به حکم خدا و کتاب همراه وى هستند و معاويه از طرف مردم شام و هوادارانش صلح کرد

خدا تسليم شديم بنا بر اين هيچ چيز جز کتاب خدا از فاتحة الکتاب تا پايان، مورد اجماع ما نيست، 

شماريم پس  داريم و آنچه را که خدا باطل شمرده ما باطل مى دارد ما زنده مى آنچه را قرآن زنده مى

يافتند بدان عمل کنند و هر چه را در قرآن و  هر چه را داوران )ابو موسى و عمرو عاص( در قرآن

سنّت عادله نيافتند، عمل نکنند، و به عهده داوران است که در جاى عادالنه ميان شام و کوفه گرد 

( و از على و معاويه 1آيند و هيچ کس حق ندارد با آنها باشد مگر کسى را که آنها بخواهند. )

از بزرگان آن را گواهى کردند؛ از اصحاب على )ع( اشعث تعهداتى بر اين نوشتار گرفتند و گروهى 

بن قيس کندى، عبد اللّه بن عباس، حجر بن عدى کندى و ديگران و از ياران معاويه؛ ابو األعور 

سلمى، حبيب بن مسلمه فهرى، عبد اللّه بن خالد بن وليد با جمعى، و به مالك اشتر گفتند: تو هم 

کند و نه بعد از آن دست چپ به حال من  ست من يارى مىگواهى کن! مالك گفت: نه دست را

اى در  سودى دارد، اگر اسم من در اين کاغذ به عنوان صلح نوشته شود، در حالى که ترك مخاصمه

مان نداريم. باألخره ابو موسى و  کار نيست، مگر ما از طرف پروردگار دليل روشن بر گمراهى دشمن

 1 رمضان در دومة الجندل با هم مالقات کنند.عمرو عاص توافق کردند که در ماه 

                                                 
آنچه در اين کتاب راجع به ماجراهاى جنگ صفّين آمده، نادرست است چون در هم و متزلزل و اختصارى و واژگونه است بنا بر اين هر کس  .1

خوارزمى، وقعه صفّين نصر بن مزاحم و کتابهاى سيره و مغازى را مطالعه نمايد. بعيد مايل است ماجراى صفين را به تفصيل و منظّم ببيند، مناقب 

 م. -نيست کسى که نظم اين جريان را بر هم زده، اهداف شومى داشت و يا از افراد تيره دل بوده است
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گويد: چون اشتر از اين که عهدنامه را گواهى کند، خوددارى کرد جريان را به اطّالع  ( هشام مى2)

به خدا سوگند که من هم راضى نبودم و بشدت نهى کردم ولى شما فرمان »على )ع( رساندند، فرمود: 

 يم که برادر هوا زن گفت:مرا نبرديد در نتيجه من و شما چنان شد

  و هل أنا اال من غزيّة ان غوت
 

 1 غويت و ان ترشد غزيّة ارشد

گويد: عهدنامه در آخر صفر نوشته شد و فرصت مقرّر، آخر رمضان هشت ماه تا وقت  ( واقدى مى1)

مالقات داوران تعيين شد. سپس مردم کشتگان خود را دفن کردند و هر دو گروه حرکت کردند؛ 

 امير المؤمنين به سمت کوفه رفت و معاويه به شام برگشت.

( ابن عباس گويد: معاويه به شام برگشت در حالى که مردم شام اتفاق نظر داشتند ولى على )ع( به 2)

 همراه اختالف و آشوبها به کوفه مراجعت کرد.

  داستان خوارج

ز آن حضرت کناره گرفتند و شمار هشام بن محمد گويد: همين که على )ع( وارد کوفه شد، خوارج ا

حروراء روستايى است  -آنها دوازده هزار نفر بود، همگى به حروراء آمدند و در آنجا منزل گزيدند

گويشان ندا داد  به آنجا منسوبند، و سخن  2 حروريه -شد در سرزمين نهروان که جمعيتش کم و زياد مى

د اللّه بن کوّاء يشکرى است و فرياد زدند که که امير جنگ شبث بن ربعى تميمى و امير نماز؛ عب

کلمه حقّى است »على )ع( با شنيدن اين سخن فرمود: « ال حکم إال للّه»حکمى جز حکم خدا نيست 

و عبد اللّه بن عبّاس به على )ع( عرض کرد: شما به پيکار ايشان مشتاب « که اراده باطل از آن دارند

ايشان رفت، گفتند: ابن عبّاس! چه کسى تو را فرستاده است؟  تا من بروم و برگردم، عبد اللّه نزد

ام که قرآن بر ايشان  پسر عمو و داماد رسول خدا )ص( آمده گفت: من از نزد مهاجران و انصار و

                                                 
نى: آيا من کسى جز فردى از قبيله غزيّه هستم که يع م. -(125، ص 15اى است )لسان العرب ج  اين شعر مال دريد بن صمّه است و غزية نام قبيله .1

 اگر گمراه باشند، گمراهم و اگر قبيله غزيه در هدايت باشند من هم در هدايتم.
حروريه از خوارجند، حروراء دهى در نزديکى کوفه و در دو ميل به فاصله از آن است چون خوارج پس از مراجعت از صفين در آنجا گرد » .2

و به حروريه موسوم شدند. سردار آنان در آن روز عبد اللّه بن کوّاء و شيث بن ربعى بود چون حضرت على داليل خود را برايشان آمدند از اين ر

اسالم و روشن کرد ابن کواء با ده تن از سواران خود پيش آمد و زينهار طلبيد و ديگر خوارج روى به نهروان نهادند. حروريه قائل به تکفير امّت 

با ز على و عثمان و دوستى شيخين شدند. اموال و زنان مخالفان خود را حالل و تنها معتقد به قرآن و سنّت را اصال قبول ندارند ... ايشان تبرّى ا

 م. -(153 -152)فرهنگ فرق اسالمى، ص ...«. شلوار نماز نگزارند 
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( 1نازل شده و آنها به تأويل قرآن از شما داناترند چه چيز باعث اعتراض شما بر ما شده است؟ )

اين که شما افرادى را در دين خدا حکم قرار داديد در حالى که خداوند گفتند: سه ويژگى شما: يکى 

فرموده است که حکمى جز خدا نيست. دوم اين که على پيکار کرد در حالى که نه کسى را اسير 

کرد و نه غنيمت گرفت، بنا بر اين چه چيز خون ايشان را مباح کرده در صورتى که اموال ايشان را 

اين که او خود، از نام خويش عنوان امير المؤمنين را پاك کرد پس او امير داند؟! سوم  حرام مى

کنم: اما اين گفته شما که  هاى شما را از روى قرآن رد مى ( ابن عبّاس گفت: من گفته2کافران است! )

دانيد که خداوند افرادى را درباره بهاى  او درباره دين خدا حکم قرار داده است، آيا شما نمى

کم قرار داده که بهاى او يك چهارم درهم است و فرموده است: افراد عادلى از شما در خرگوش ح

فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ » آن باره داورى کنند. و درباره زن و شوهر فرموده است:

اينها مهمتر است؟ حکم قرار دادن افراد درباره اصالح کدام يك از   1 «يُرِيدا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما

بين دو گروه و حفظ خون امّت اسالمى و يا حکم قرار دادن افراد، درباره يك خرگوش که قيمتش 

( و اما اين سخن شما 3يك چهارم درهم است و اعتبار يك زن؟ گفتند: البته آن مهمتر از اينهاست. )

اگر بگوييد که عايشه مادر شما )امّ المؤمنين( نيست، از اسالم که او اسير نگرفت و غنيمت نبرد، 

گيريد؟ پاسخ اين، همان  ايد و اگر بگوييد که او مادر ماست، چگونه مادرتان را اسير مى بيرون شده

پاسخى است که درباره مخالفان جنگ صفّين داده شده؛ فقط با آنها مبارزه کردند تا به راه حق 

که اموالشان حالل است. گفتند: راست گفتى، و اما اين گفته شما که على نام برگردند نه براى اين 

خود را از امير المؤمنينى پاك کرد، همين کار را رسول خدا )ص( در جنگ حديبيّه کرد، آيا با اين 

 عمل او از نبوّت خارج شد؟

هروان کشته شدند. گفتند: راست گفتى، از آنها دو هزار نفر برگشتند و بقيّه شورش کردند و در ن

گفتند: « رهبر شما کيست؟»وقتى که على )ع( براى مبارزه با آنها آمد، در برابر آنها ايستاد و فرمود: 

 «چه چيز باعث خروج شما بر ما شده است؟»ابن کوّاء. على )ع( فرمود: 

قرآنها را شما را به خدا آيا من روزى که »( فرمود: 1گفتند: حکم قرار دادن شما در جنگ صفّين، )

ها برافراشتند به شما نگفتم با من درباره آنها مخالفت نکنيد، شما گفتيد ما بر اساس کتاب خدا  سرنيزه
                                                 

خاب کنيد )تا به کار آنان رسيدگى کنند(. اگر اين دو داور تصميم به : داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن انت35( آيه 4نساء ) .1

 کند. اصالح داشته باشند خداوند به توافق آنها کمك مى
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اند، شما گفتيد:  کنيم، گفتم: آنها از روى مکر و فريب قرآنها را برافراشته سخن ايشان را اجابت مى

کنيم، وقتى که شما جز قرآن را  ن مىکشيم و يا تسليم ايشا اگر به حکم کتاب خدا تن ندهى تو را مى

نپذيرفتيد، من داورى دو حکم را مشروط کردم که بر اساس کتاب خدا داورى کنند، بنا بر اين اگر 

گفتند: چگونه افرادى را «. اند، ما از عمل آنها بيزاريم آنها بر خالف حکم خدا و قرآن داورى کرده

ام بلکه قرآن را حکم  مخلوقى را حکم قرار ندادهبه خدا سوگند که من »حکم قرار دادى؟ فرمود: 

گويد بلکه اين افراد هستند که قرآن را  قرار دادم، چون قرآن نوشتارى ميان دو جلد است و سخن نمى

گويى ولى ما کافر شديم چون آن کار را کرديم و حاال در  گفتند: تو راست مى« کنند. تلفّظ مى

 جنگيم. ا توبه کن تا با تو بيعت کنيم وگرنه با تو مىپيشگاه خدا توبه کرديم تو نيز مثل م

اى جماعتى که شما را عداوت و »گويد: چون على )ع( مقابل آنان ايستاد، فرمود:  ( سدى مى2)

لجبازى از راه حق بيرون کرده و هواى نفس شما را به باطل کشانده است. همانا من شما را زنهار 

د که فردا اين امّت شما را نفرين کنند در حالى که شما در کنار دهم که مبادا به نحوى رفتار کني مى

ايد. آيا من شما را از  اين رودخانه بدون هيچ دليل و برهانى از طرف پروردگارتان بر زمين افتاده

حکميّت منع نکردم و شما را آگاه ساختم که بر سر نيزه کردن قرآنها از سوى مردمى که دين ندارند 

نه است. وقتى که از من جدا شديد به درشتى شتافتيد! هم اکنون برگرديد، اگر آن يك عمل فريبکارا

« دو نفر مطابق کتاب خدا داورى کردند بسيار خوب وگرنه ما بر همان عقيده قبلى خود هستيم

واى بر شما! آيا پس از ايمانم به رسول »گفتند: تو نيز مانند ما از کفر خود توبه کن! على )ع( فرمود: 

)ص( و جهاد و هجرتم با او در راه خدا اکنون خود را کافر معرّفى کنم که در آن صورت من  خدا

 «.گمراه بوده و از هدايت يافتگان نيستم

گويد: همين که على )ع( خواست تا ابو موسى را براى حکميت بفرستد زرعة  ( هشام بن محمد مى3)

گفتند: حکمى جز حکم خدا نيست، على  بن برح طائى و حرقوص بن زهير سعدى از خوارج آمدند و

حرقوص رو به على )ع( کرد و گفت: از « حکمى جز حکم خدا نيست»نيز در جواب آنها فرمود: 

قيام کن تا با اين قوم بجنگيم تا به  خطايى که مرتکب شدى توبه کن و از تعيين حکم برگرد و با ما

همين را خواستم و شما فرمان مرا نبرديد و  من از شما»لقاى پروردگار نايل شويم، على )ع( فرمود: 

حرقوص گفت: گناه « ايم اکنون بين ما و آن قوم شرطهايى نوشته شده و عهد و پيمانى با ايشان بسته

آن گناه نيست بلکه ناتوانى از »شما همان است و سزاوار است که از آن توبه کنيد! على )ع( فرمود: 
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زرعة بن برح گفت: به خدا سوگند، بدان که اگر حکم « گيرى است که شما باعث آن شديد تصميم

قرار دادن اين افراد را ترك نکنى با تو پيکار خواهيم کرد و اين کار را براى خاطر خدا و رضوان او 

 دهيم. انجام مى

اى و بادها بر  شده بينم کشته بدا به حال تو چقدر بدبختى! تو را مى»على )ع( در جواب او فرمود: 

 همين گونه که فرموده بود، سرانجام زرعة بن برح، همان گونه شد.« وزد. پيکرت مى

  داستان جدايى حکمين از دومة الجندل

اند: همين که مهلت به پايان رسيد، عمرو بن عاص و ابو موسى در دومة الجندل گرد  نويسان گفته سيره

عبّاس فرستاد و به همراه عمرو هم آمدند. على )ع( شريح بن هانى را با چهار صد تن به همراهى ابن 

بن عاص نيز چهار صد تن از سران اهل شام بودند و اين گردهمايى در دومة الجندل بود و بعضى 

اند که در اذرح بوده است و در اين جمع سعد بن ابى وقّاص، عبد اللّه بن عمرو بن عاص، عبد اللّه  گفته

اند که سعد  غيرة بن شعبه بودند و بعضى گفتهبن زبير، عبد الرّحمن بن حرث بن هشام مخزومى و م

حضور نداشت و درباره عبد اللّه بن عمرو نظرها مختلف است که بعدها در جاى خودش خواهيم 

 گفت.

دانى که عثمان را  گويد: همين که اجتماع کردند، عمرو به ابو موسى گفت: آيا تو نمى ( واقدى مى2)

دانى که معاويه وارث خون اوست؛ و  رو گفت: آيا نمىدانم. عم مظلومانه کشتند؟ گفت: چرا مى

. بنا بر اين چه چيز مانع شما نسبت 1 «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» فرمايد: خداى تعالى مى

دانى او کاتب رسول خدا )ص( و  طورى که مى به معاويه و خاندان وى در ميان قريش است؟ همان

بوده است. اگر او را برگزينى تو را چنان گرامى خواهد  -ام حبيبه -رادر همسر رسول خدا )ص(ب

داشت که از کس ديگر نداشته است، ابو موسى در جواب عمرو گفت: اى عمرو از خدا بترس، اين 

قدّم تر از اوست، چگونه معاويه را م هم باشد، على شايسته  قضيّه مربوط به دين است و اگر به شرافت

( و اما اين که گفتى: او به من احترام خواهد کرد، به خدا 1بدارم و مهاجران و انصار را ترك کنم؟ )

سوگند که اگر او از سلطنت خود دست بردارد و تمام آنچه را که در اختيار دارد به من واگذارد، من 

نام عمر بن خطّاب را هرگز در دين خدا و در مورد حکم الهى رشوه نخواهم گرفت ولى اگر بخواهى 

                                                 
 : و آن کس که مظلوم کشته شده براى وليّش سلطه )حق قصاص( قرار داديم.33(، آيه 17اسراء ) .1
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کنيم؛ و تصميم ابو موسى اين بود که عبد اللّه بن عمر را به خالفت برساند. عمرو به وى  زنده مى

گفت: اگر منظور تو فضيلت و شايستگى است چه مانعى دارد که پسر مرا انتخاب کنى که از 

و او را نيز با خودت شايستگى و فضيلتش با خبرى، ابو موسى گفت: پسر تو مرد درستى است ولى ت

اى عمرو گفت: من از شما خواستم که با معاويه بيعت کنى خوددارى  در اين آشوب گرفتار کرده

کردى پس بيا على و معاويه را برکنار کنيم و امر را به شورا واگذاريم تا مسلمانان هر که را مايلند 

ا کرد، ابو موسى بود و عمرو گفت: اند: کسى که ابتدا اين پيشنهاد ر ( بعضى گفته2انتخاب کنند. )

نظر خوبى است، و به مردم اطّالع داد که ما به چيزى توافق کرديم که بر صالح اين امّت است. عمرو 

گويد، آنگاه رو به ابو موسى کرد و گفت: برخيز و سخن بگو! ابو موسى گفت: تو  گفت: راست مى

سد که قبل از تو سخن بگويم! ابن عبّاس رو ر برخيز! عمرو گفت: تو صحابى رسول خدايى به من نمى

کنم که اين  به ابو موسى کرد و گفت، واى بر تو اى عبد اللّه بن قيس، به خدا سوگند که گمان مى

ايم و  ( ابو موسى مردى ابله بود، گفت: ما با هم توافق کرده3نابکار زاده تو را فريب داده است! )

ره فکر کرديم و راهى بهتر از اين نديديم که على )ع( و جلو رفت و گفت: اى مردم ما در اين با

معاويه را برکنار کنيم و کار را به خود امت واگذاريم تا هر کس را دوست داشتند زمام امور را به او 

بسپارند از اين رو هر دو را برکنار کرديم سپس به کنارى رفت و عمرو از جا بلند شد و گفت: چنان 

رئيس خودش را برکنار کرد، من نيز او را برکنار کردم و رئيس خودم؛ معاويه که شنيديد، ابو موسى 

 را بر اين امر گماردم.

ابو موسى رو به عمرو کرد و گفت: چه گفتى! خدا تو را موفق ندارد! يا خدا تو را لعنت کند! تو مرا 

ل کنى زبان از فريب دادى و دغلبازى کردى، براستى که مثل تو همانند آن سگ است اگر بر او حم

کند و عمرو گفت: البته  کند و اگر به حال خودش واگذارى زبان از دهان بيرون مى دهان بيرون مى

مثل تو هم مانند آن االغى است که کتابى چند بر او بار کرده باشند! و شريح بن هانى به عمرو حمله 

  گفت که کرد و به زدن تازيانه بر او بسنده کرد که شريح بارها مى

 من سخت پشيمانم که چرا با شمشير عمرو را نزدم، و بعد مردم متفرّق شدند.

( ابو موسى به شترش سوار شد و به مکه رفت؛ ابن عبّاس گفت: خدا روى تو را سياه کند اى پسر 1)

قيس! من تو را از مکر و فريبکارى آن تبهکار ناپاك برحذر داشتم و تو گوش ندادى. ابو موسى 

کردم که او آخرت را به دنيا  کردم که او خير خواه امّت است و گمان نمىگفت: من تصوّر 
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فروشد، و بعد عمرو به دمشق برگشت و به معاويه با عنوان خليفه اسالم داد! و آن نخستين روزى  مى

 بود که به عنوان خليفه به معاويه سالم دادند.

ن را به اطّالع آن حضرت رساندند، بدين ( ابن عبّاس و شريح بن هانى نزد على )ع( برگشتند و جريا2)

خواند در دعاى دست، معاويه، عمرو، ابو األعور سلمى، حبيب، عبد  جهت هر وقت نماز صبح را مى

داد و اين مطلب را به معاويه خبر  الرحمن بن خالد، ضحاك بن قيس و وليد بن عقبه را دشنام مى

، اشتر، ابن عبّاس، شريح بن هانى، حسن، حسين و رسيد؛ على دادند، او نيز وقتى که به دعاى دست مى

واقدى معتقد است که قضيه حکميّت در سال سى و هشت هجرى   1  گفت محمد بن حنفيّه را ناسزا مى

 بوده است ولى مشهور آن است که در سال سى و هفت اين اتّفاق افتاده است.

که بر  -بر حضور وى در اين ماجراست اين روايت دليل -( بخارى از عبد اللّه بن عمر روايت کرده3)

چکيد، گفتم:  حفصه )خواهر عبد اللّه و همسر پيامبر( وارد شدم در حالى که از گيسوانش آب مى

خواستى؛ براى من چيزى از اين حکومت قرار داده نشد )از  جريان اين مردم همان گونه شد که تو مى

به آنها بپيوند که آنها منتظرند و من  فت: برواين نمد کالهى براى من در نظر گرفته نشد!( حفصه گ

( همين که 1گيرى تو از ايشان باعث تفرقه شود و او را رها نکرد تا رفت. ) بيمناکم که اين کناره

مردم متفرّق شدند معاويه خطبه خواند و گفت: هر کس بخواهد درباره امر خالفت حرفى بزند بايد 

تريم. حبيب بن مسلمه از عبد اللّه  او و پدرش به اين امر شايستهنزديکيش به ما مسلّم شود زيرا که از 

 بن عمر پرسيد: چرا جواب او را ندادى؟

عبد اللّه گفت: من از جا برخاستم و تصميم گرفتم که بگويم آن کسى به اين امر سزاوارتر از توست 

ه و خونريزى شود و که با تو و پدرت در راه اسالم جنگيد ولى ترسيدم که سخنى بگويم باعث تفرق

هاى الهى در بهشت افتادم و ساکت ماندم! حبيب  بر خالف انتظار من شود اين بود که به ياد وعده
                                                 

شان  دازندگان اين خبر، هدفشان توجيه يکى از بزرگترين جنايات بنى اميه و سردستهبسيار روشن است که ناقل اين مطلب و به عبارت ديگر، پر .1

ال صالة اال بسبّ ابى »اند: به دستور معاويه تبليغ شد، نماز جز با دشنام به على )ع( درست نيست  معاوية بن ابى سفيان است که مورّخان اسالمى نوشته

کردند، به کسى که قرآن ناطق بود و جز به حق زبان  نى اميه بر روى منبرها امير المؤمنين را سب مىو تا زمان عمر بن عبد العزيز خطباى ب« تراب

دارند که در قنوت نماز صبح، از اين دشمنان خدا نام  گشود، بخصوص در نماز که جز به خدا به هيچ چيز توجه نداشت چنين نسبتى را روا مى نمى

پرستند دشنام مدهيد که  به کسانى که غير خدا را مى»فرمايد:  مى 108(، آيه 6حالى که قرآن مجيد )انعام ) داده است در برده و به آنان دشنام مى

متأسفانه مؤلّف کتاب بدون سند، مطلب را نقل کرده، آن هم به صورت فعل استمرارى که امام « ايشان در مقابل، از روى جهل خدا را ناروا گويند

آميز، امير المؤمنين  کرد! بارى محتمل است که پس از رسيدن اين خبر جنايت برد و لعن مى ! اين افراد را نام مى)ع( در قنوت نماز )واجب( صبح

 م. -)ع( در آن مقطع خاص بحقّ آنها را لعن و نفرين کرده باشد
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اى! اين مطلب دليل آن است که عبد اللّه  گفت: تو موقعيت خود را حفظ کرده و خود را نگهداشته

ويه اين سخن را در مجلس حضور داشته )اين گفتگو در مجلس معاويه بوده( و احتمال دارد که معا

 ديگرى گفته باشد.

  پايان ماجراى خوارج

شعبى گويد: وقتى که حکمين از دومة الجندل آمدند، على )ع( تصميم گرفت با خوارج پيکار کند، از 

اى مردم من رأى و نظر خودم را درباره اين حکميّت گفتم و »اى ايراد کرد و فرمود:  اين رو خطبه

از من فرمان نبرديد، به جان خودم که آن نافرمانى باعث پشيمانى است، پس  شما مخالفت کرديد و

رسيد(  حکايت من و شما مانند آن است که برادر هوازن )دريد بن صمه که نسبش به قبيله هوازن مى

 گفت:

  أمرتکم امرى بمنعرج اللّوى
 

 1 فلم يستبينوا الرّشد إال ضحى الغد

دار حکميّت شدند به کتاب خدا پشت پا زدند و آنچه را که قرآن  عهده( بدانيد! اين دو تن که 1) 

زنده داشته بود، ميراندند و آنچه را که ميرانده بود، زنده کردند و هر کدام از آنها بدون هدايتى از 

جانب خدا از هواى نفس خود پيروى کردند و بدون دليل و تکيه بر سنّت پيشين داورى کردند و هر 

راه درست نرفتند، از خدا و رسول خدا )ص( و مؤمنان صالح دورى جستند! اکنون شما  دوى آنها به

 «.آماده جهاد و مهيّاى حرکت باشيد و در جايگاه خود مستقر شويد

اى پيش آمده، بنا بر اين پيش از  ( خوارج در نهروان بودند، ابن عبّاس عرض کرد: مطلب تازه2)

اى به آنها نوشت و جريان حکمين را به  ويس، بدين جهت على )ع( نامهاى به ايشان بن ديدار با آنها نامه

« نزد ما بياييد تا با اين قوم بجنگيم که من بر سر همان رأى و نظر پيشينم.»آنها يادآور شد و افزود: 

آنها در پاسخ نوشتند: تو براى خدا خشمگين نشدى بلکه براى خودت خشمگين شدى، بنا بر اين اگر 

کنى! ما آن وقت درباره رابطه خودمان با تو اظهار نظر  که کافر شدى و اکنون توبه مىاقرار کنى 

( 3دارد! ) کنيم زيرا که خدا خائنان را دوست نمى کنيم، اگر نه با تو نيز مانند ديگران مخالفت مى مى
                                                 

دريد بن صمه با برادرش عبد اللّه به جنگ  رأى خودم را به شما گفتم پس فايده رأى مرا ندانستيد مگر فرداى آن روز.« منعرج اللّوى»يعنى: در  .1

 بنى بکر رفت و غنيمت زيادى به دست آورد در مراجعت عبد اللّه خواست در محلى به نام منعرج اللّوى توقف کند، دريد او را نصيحت کرد که

ند، بنى بکر پگاه بر آنها تاختند و عبد اللّه را ماندن در اينجا دور از احتياط است ولى عبد اللّه از غرورى که داشت نپذيرفت و شب را در آنجا ما

 على )ع( جريان خود را به دريد تشبيه کرده است. کشتند و دريد زخمى شد ولى نجات يافت.

 م. -، النّصح آمده است«الرّشد»، اين شعر آمده است، با اين تفاوت که در مصراع دوم به جاى کلمه 35در نهج البالغه ضمن خطبه 
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يد و هر که از وقتى که على )ع( نوشته آنها را خواند از ايشان نااميد شد و در محل نهروان با آنها جنگ

رفت  1 آنها به مبارزه با آن حضرت آمد، به قتل رساند و ايشان را از پاى در آورد و به سراغ ذو الثّديه

اش مثل پستانهاى زن جمع شده و روى آن  هايش کرد، ديد گوشتى روى هر دو شانه و نگاهى به شانه

اللّه اکبر! به خدا سوگند که » هاى گوشت، گفت: موهاى سياهى روييده است، على )ع( با ديدن غده

 «.ام اند و من هم دروغ نگفته به من دروغ نگفته

( ابو محمّد بزّاز از قول عبد الوهّاب حافظ به نقل از محمد بن مظفّر و او از قول عقيقى و او از 4)

قول  يوسف بن احمد به نقل از احمد بن داوود و او از عمارة بن مطروح، از ابراهيم بن حسن عوفى، از

قتاده نقل کرده،  اسحاق بن عبد اللّه تميمى به نقل از محمد بن شهاب، از سالم بن عبد اللّه و او از

( من در جنگ نهروان همراه امير المؤمنين )ع( بودم و ما شصت و يا هفتاد تن از انصار 1گويد: ) مى

ه رفتيم از علت آمدن ما بوديم و من در جمع پيادگان بودم، وقتى که به مدينه برگشتيم، نزد عايش

 گفتند: پرسيد، ما از قتل خوارج او را مطّلع ساختيم، گفت: آنها چه مى

دانستند از  گفتند و شما را کافر مى گفتيم: آنها به امير المؤمنين )ع( و عثمان بن عفّان و تو ناسزا مى

خدا )ص( سوار بود، اين رو ما با آنها جنگيديم در حالى که على )ع( پيشاپيش ما بر استر رسول 

همين که برگردانديم « آنها را برگردانيد»ناگهان به کنار برخى از کشتگان رسيديم، على )ع( فرمود: 

اش مثل غدّه پستان وجود دارد، على )ع( با ديدن او  ديديم مردى سياه چهره است که روى دو شانه

ام؛ من در خدمت  من هم دروغ نگفته اند و اللّه اکبر! به خدا سوگند که به من دروغ نگفته»فرمود: 

کرد، اين مرد آمد و گفت: يا  رسول خدا )ص( بودم وقتى که او غنيمتهاى جنگ حنين را تقسيم مى

محمد! عدالت کن، به خدا سوگند که تو امروز به عدالت رفتار نکردى. رسول خدا )ص( فرمود: 

کند. عمر بن خطاب گفت:  ت مىمادرت به عزايت بنشيند اگر من عدالت نکنم پس چه کسى عدال

بگذاريد من گردن اين منافق را بزنم! رسول خدا )ص( فرمود: او را به حال خود واگذاريد که کشنده 

خوانند در  او مقدّر شده است به زودى از جانب اين مرد گروههاى پيدا خواهند شد که قرآن را مى

شود آنها از دين بيرون  از کمان بيرون مىکند و همچون تيرى که  حالى که از گلوگاهشان تجاوز نمى

                                                 
فرمود به تازه  را پس از جنگ حنين پيامبر )ص( به ذو الخويصره داد که بعدها سر دسته خوارج شد؛ وقتى که غنيمتها را تقسيم مىاين نام  .1

مسلمانان اندکى بيشتر مرحمت کرد همين شخص زبان به اعتراض گشود و گفت: يا محمد چرا عدالت نکردى؟ پيامبر فرمود: واى بر تو اگر من 

 م. -اى خواهد شد ... سى عدالت خواهد کرد! آن وقت فرمود: اين شخص ذو الثّديه است و باعث فتنهعدالت نکنم، چه ک
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عايشه با شنيدن اين خبر رو به قتاده کرد و گفت: آيا تو خود آن مرد را ديدى؟ گفت: « شوند. مى

ماجراى بين من و على مانع آن نيست که من حق را بگويم؛ على راست گفته است  آرى عايشه گفت:

امّتم دو دسته هستند از ميان آنها يك گروه »د: فرمو زيرا من خود از رسول خدا )ص( شنيدم که مى

آيند که سرهايشان را تراشيده، موهاى سبيلشان را زدوده و پوشششان تا نيمه ساق پايشان  بيرون مى

کند، آنها را محبوبترين خلق در نزد  خوانند در حالى که از گلوگاهشان تجاوز نمى است، قرآن را مى

دانستى پس چرا نسبت به او  گويد: گفتم: تو که اين را مى ده مىابو قتا« کشد خدا و رسول خدا مى

 چنان رفتارى کردى؟ گفت: امرى از طرف خدا مقدّر بود که انجام شد.

گويد: پس از اين  اين مطلب را نقل کرده، مى« مرج البحرين»( ابو الفرج اصفهانى در کتاب 3)

است و   قتاده! براى هر مقدّرى سببى الزمسخنان گفت: امر الهى مقدّر و قطعى بوده است؛ اى ابو 

کردند و عموم مهاجران به رسول خدا )ص(  کنجکاوى مى 1  سبب اين بود که مردم درباره قضيّه افك

زن زياد است » گفت: گفتند: همسرت را با خود نگهدار تا امر پروردگار فرا رسد، و على )ع( مى مى

در ميان زنان قريش کسانى هستند که از او و پدر او  و خداوند تو را در تنگنا قرار نداده است و

کنم، براى اين که هرگاه نگرانى و اندوه رسول خدا )ص( و  و من على را مالمت نمى  ترند واالنسب

  گفت ديد اين سخن را مى شد، او مى آن حالتى را که در اثر سخنان منافقان در پيامبر )ص( حاصل مى

رر آن حضرت است و من از رسول خدا بهره و نصيبى داشتم از اين رو ، و من ديدم اين وضع به ض 2«

ام استغفار  نسبت به او بيمناك شدم و هر چه بود از من بود و من هم اکنون از خدا به خاطر آنچه کرده

 کنم. مى

اى چون پستان بود شخصى به نام ذو  اش غدّه ( واقدى گفته است: آن مردى که روى شانه1)

گفتند و خوارج به او منسوبند و گروهى از ايشان بعدها به وجود  که به او مجدح مىالخويصره بود 

 آمدند.

                                                 
آيد که منافقان به بعضى از زنان رسول خدا )ص( نسبت فحشا دادند و ميان مردم منتشر کردند،  ( بر مى12و  11( 24از آيات شريفه )سوره نور ) .1

اصفهانى آمده، مطلق دروغ است و عمل منحرف از صحّت. اهل سنّت اين آيات را راجع به عايشه و کلمه إفك به طورى که در مفردات راغب 

کسانى که اين بهتان را زدند جماعت معدودى از شما مردمند »اند، و معناى آيه شريفه چنين است:  بعضى از علماى شيعه مربوط به ماريه قبطيه دانسته

به  150 -145، ص 29اند و در الميزان ج  در در المنثور از چندين نفر از راويان که همگى از عايشه نقل کرده...« که با هم تبانى و ارتباط دارند 

 م. -تفصيل آمده است. و کسى که اين تهمت را زد عبد اللّه بن أبیّ بن ابى سلول بوده است
 م. -که بنده بررسى کردم ذيل آيه إفك نقل نشده استچنين سخنانى از على )ع( در مآخذ شيعه نيامده است در بعضى تفاسير عامه هم  .2
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گويد: وقتى که ما به جنگ خوارج رفتيم، على )ع( صداى مردى را شنيد که در دل  ( ابن عبّاس مى2)

و  خوابى که با يقين همراه باشد بهتر است از نمازى که در حال شك»خواند، فرمود:  شب قرآن مى

 «.ترديد خوانده شود

گويد: وقتى که امير المؤمنين )ع( از کار خوارج آسوده شد به کشتگان ايشان در کناره  ( شعبى مى3)

« بدا به حال شما! اين همه زيان را کسى به شما رساند که شما را فريب داد!»نهر گذر کرد، فرمود: 

 «.کشاند بديها مى  امّاره که به سمت شيطان و نفس»پرسيدند: چه کسى آنها را فريب داد؟ فرمود 

هايشان  ( واقدى گويد: على )ع( چهار صد تن از آنها را ديد که هنوز اندك توانى دارند به قبيله1)

دستور داد؛ آنها را به کوفه ببرند و هر چه اسلحه بود ميان مسلمانان تقسيم کرد سپس بردگان و 

پس داد و عدى بن حاتم از آن حضرت اجازه گرفت تا کنيزان و کاالهايى که بود به صاحبانشان باز

پسرش طرفة بن عدى را که در جبهه خوارج کشته شده بود، دفن کند و على )ع( اجازه داد، آنگاه به 

نخيله رفت و در آنجا توقف کرد در حالى که از همراهانش جز هفت تن کشته نشده بود و بعد فرمود: 

و چند روزى در نخيله « شکنان به شام عزيمت کنيد رزه با پيماناى مردم! آماده باشيد تا جهت مبا»

ماندند، سپس آنها پنهانى رفتند و وارد کوفه شدند و از سران قوم جز اندکى با آن حضرت نماندند و 

اى  چون اين وضع را ديد، وارد کوفه شد و از تصميم حرکت به سمت صفّين منصرف گرديد و خطبه

دم! شما را چه شده است وقتى که به شما دستور دادم تا براى مبارزه با اى مر»ايراد کرد و گفت: 

گمراهان حرکت کنيد، شما زمينگير شديد! آيا در عوض زندگانى آخرت به زندگانى موقّت دنيا 

ايد؟ هر وقت شما را براى جنگ  ايد؟! و به جاى عزّت و بزرگى تن به ذلّت و خوارى داده راضى شده

ايد! گويى که  زند گويا به سختى و بيهوشى مرگ دچار شده چشمانتان دور مى خوانم با دشمنان مى

بينيد، به خدا سوگند که  فهميد و چشمانتان نابينا گشته هيچ چيز را نمى ايد و چيزى نمى شما ديوانه شده

گريد. هيچ وقت  شما در وقت ادّعا چون شيران بيابان و به هنگام دعوت به جنگ، چون روباهان حيله

ايد و نه سپاهى که به وسيله شما به دشمن حمله شود و نه ياران و  ما براى من، امين درستکارى نبودهش

  1 «پشتيبانانى که بتوان به شما اعتماد کرد

تر  جرير نقل کرده است که رويداد بين على )ع( و خوارج در سال سى و هشت بوده است ولى درست

 کميّت در سال سى و هفت اتفاق افتاده است.آن است که اين حادثه و همچنين رخداد ح

                                                 
 م. -، نهج البالغه اين مطالب با تفاوت زيادى آمده است34در خطبه  .1
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( سال سى و هشت فرا رسيد، در اين سال محمد بن ابى بکر صديق در مصر کشته شد، وى از جانب 3)

گمارده بود و او راهى  على )ع( و حاکم مصر بود، على )ع( پيش از او مالك اشتر نخعى را بر مصر

ارباب قلزم فرستاد تا اشتر را بکشد هنگامى که اشتر در مصر شد تا به قلزم رسيد، معاويه کسى را نزد 

آنجا فرود آمد وى شربت عسلى را )که با زهر آميخته بود( به وى داد و او آشاميد و بدرود زندگى 

 گفت، وقتى که خبر به معاويه رسيد به يارانش گفت:

مصر گماشت محمد راهى خدا سپاهيانى از عسل دارد! آنگاه على )ع( محمد بن ابى بکر را به حکومت 

آنجا شد، معاويه، عمرو بن عاص را با لشکر انبوهى که معاوية بن خديج نيز در آن ميان بود به مقابله 

گويد: على )ع( محمد بن ابى بکر را بعد از مالك اشتر به حکومت  ( واقدى مى1وى گسيل داشت )

رکب پياده شد و به مبارزه پرداخت، مصر تعيين کرد و چون با سپاهيان معاويه روبرو شد، محمد از م

اى پناه برد او را گرفتند و نزد معاوية بن خديج  يارانش از اطراف او پراکنده شدند، او به خرابه

خطاب به  -دار و تشنه بود، معاويه از دادن آب به او جلوگيرى کرد و او آوردند در حالى که روزه

ت را سياه کند! معاويه او را کشت و پيکر او را گفت: اى پسر زن جواليى يهودى خدا روي -معاويه

داخل الشه االغى قرار داد سپس به آتش سوزاند، وقتى که اين خبر به عايشه رسيد، بشدّت گريه کرد 

کرد و چون اين خبر به امّ حبيبه خواهر معاوية  و همواره در نمازش به معاويه و عمرو عاص نفرين مى

اند، او گوسفند شاخدارى )قوچى( را  اند و بدن او را سوزانده کشتهبن ابى سفيان رسيد که محمد را 

بريان کرد و براى دلخوشى عايشه به کشته شدن محمد در برابر خون عثمان فرستاد، عايشه گفت: خدا 

( وقتى که 2دختر آن زن بدکاره را بکشد! به خدا سوگند که من هرگز گوشت بريان نخواهم خورد! )

ابى بکر به على )ع( رسيد، در غم او گريست و اظهار تأسّف کرد و کشنده او را خبر شهادت محمد بن 

 لعن و نفرين نمود.

( سال سى و نه فرا رسيد، در اين سال بود که معاويه سپاهيانش را به جانب عراق گسيل داشت و 3)

 خود نيز راهى عراق شد تا به دجله رسيد و از آنجا برگشت.

اين سال عبد اللّه بن عباس با اموال زيادى از بصره راهى مکه شد. بعضى  ( سال چهل فرا رسيد، در4)

اند که وى همچنان در بصره بود تا اين که على )ع( کشته شد و حسن )ع( با معاويه صلح کرد،  گفته

به داليلى که پس از اين گفته خواهد  -آن وقت بود که وى به مکه رفت ولى قول اوّل مشهورتر است
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عبيد اللّه بن عباس بود. در اين سال بود   در وقت صلح حسن )ع( و معاويه حضور داشت و آن که -شد

انجامد، سرانجام  هايى مبنى بر ترك جنگ بين آنان که شرح آنها به طول مى که پس از گفتگوها و نامه

بس و متارکه جنگ بين على )ع( و معاويه صورت گرفت و عراق در اختيار على )ع( و شام از  آتش

اى معاويه به على )ع( نوشته بود: اما اگر تو از جنگ خوددارى کنى، عراق از  آن معاويه شد. در نامه

کنى! على )ع(  آن تو و شام، مال من باشد، شمشير را از ميان اين امّت برداشته و خون آنها را حفظ مى

يد مردم عراق از يارى او اند: على )ع( وقتى که د ! و بعضى گفته 1  به خاطر مسلمانان آن را پذيرفت

 بازايستادند )ناچار( به آن حال تن در داد.

هايى که معاويه به على )ع( نوشت، اين بود: بارى  ( هشام بن محمد نقل کرده است که از جمله نامه1)

پدر من در زمان جاهليت رئيس )مشرکان( بود و من هم در اسالم پادشاه و برادر زن رسول خدا )ص( 

آيا »، امير المؤمنين )ع( وقتى که نامه معاويه را خواند، فرمود:  2  نين و نويسنده وحييمو خال المؤم

سپس به عبيد اللّه بن ابى رافع دستور داد در جواب « کند؟! پسر هند جگرخوار به من فخرفروشى مى

 فرمايد، بنويسد، و او نوشت: او، آنچه مى

  محمّد النّبى أخى و صهرى»
 

  اء عمّىو حمزة سيد الشهد

  و جعفر الّذى يمسى و يضحى
 

  يطير مع المالئکة ابن أمّى

  و بنت محمّد سکنى و عرسى
 

  مسوط لحمها بدمى و لحمى

 و سبطا احمد ولداى منها
 

  فمن منکم له سهم کسهمى

 سبقتکم الى اإلسالم طرّا
 

  صغيرا ما بلغت اوان حلمى

 فأوصانى النّبى لدى اختيار
 

  مّته بحکمىرضى منه أل

  و أوجب بالوالء معا عليکم
 

 (خليلى يوم دوح )غدير خم

                                                 
بديهى است که به شهادت دوست و دشمن، على )ع( اهل سازش نبود که بر سر دنيا و رياست دنيا با کسى سازش کند، بلکه پس از نوميدى از  .1

 م. -ه کوفه برگشت و سرانجام با دلى پردرد به شهادت رسيديارى مردم بناچار ب
ه( در صف اول مشرکان، با پيامبر  8همه مورّخان از عامه و خاصه بر آنند که خاندان اميّه و در رأس همه ابو سفيان و فرزندانش تا سال فتح مکه ) .2

اذهبوا فأنتم الطلقاء( همه شما از قيد بردگى آزاديد برويد، خاندان ابو جنگيدند و پس از فتح مکه و اعالم عفو عمومى با اين جمله تاريخى ) مى

توان باور کرد که معاويه را  سفيان براى حفظ جانشان به ظاهر اسالم آوردند، آيا در اين مدّت اندك آخر عمر پيامبر با وجود کاتبان ديگر وحى مى

 م. -هاى پيامبر به سران کشورها توسط معاويه انجام گرفته است بعضى از نامهاند که  اين افتخار باشد؟ بعضى در توجيه اين ادّعا نوشته
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  فويل ثمّ ويل ثمّ ويل
 

 1««1»  لمن يرد القيامة و هو خصمى

 وقتى که معاويه از محتواى نامه آگاه شد، گفت: آن را پنهان کنيد که مبادا به گوش مردم شام برسد.

سخنانى « ام من پيش از همه شما اسالم آورده»ى )ع(: ( دانشمندان درباره معناى اين جمله عل1)

اند در هشت سالگى  اند: على )ع( در سنّ هفت سالگى اسالم آورد، و بعضى گفته اند؛ بعضى گفته گفته

اند در ده سالگى و به قولى در پانزده سالگى اسالم آورده است و بر اين اساس ابو حنيفه  و بعضى گفته

 کند که اسالم کودك عاقلى که هنوز به حد بلوغ نرسيده، درست است. مى در برابر شافعى استدالل

اند که وى از دوران کودکى همراه رسول خدا )ص( بود و بدانچه رسول خدا  ( گروهى ديگر گفته2)

)ص( معتقد بوده اعتقاد داشت و پايبند بود، و دليل بر اين مطلب روايتى است که ترمذى در جامع 

گويد: رسول خدا )ص( روز دوشنبه به رسالت  تا انس بن مالك نقل کرده، مىخود با سلسله سند 

 مبعوث شد و على )ع( روز سه شنبه نماز گزارد.

احمد در مسند خود از قول ابو سعيد آزادشده بنى هاشم به نقل از يحيى بن سلمه و او از پدرش، از 

خدا و برادر رسول خدا )ص( و  من بنده»قول حبّه عرنى از على )ع( نقل کرده است که فرمود: 

صدّيق اکبرم و کسى پس از من چنين سخنى را نخواهد گفت مگر دروغگوى تهمت زنى باشد. من 

پيش از همه مردم در هفت سالگى با پيامبر )ص( نماز گزاردم و منم نخستين کسى که با او نماز 

 «.خوانده است

بو عبد اللّه احمد بن حنبل راجع به اين حديث اند که گفت: از ا اگر کسى بگويد: از اشرم نقل کرده

پرسيدند، او گفت: اين حديث ضعيف است، در حالى که جدّ تو ابو الفرج در کتاب موضوعات خود 

ارزد! جواب اين است که احمد، همان گونه که ما نقل  اى نمى گويد: )سخن( حبّه عرنى به دانه مى

نقل کرده است و البته احمد آنچه را بايد بگويد، کرديم در مسند خود و همچنين در کتاب فضائل 

گفته است، اگر درست باشد، چون در سلسله سند کتاب فضائل، عباد بن عبد اللّه اسدى آمده است که 

اند، اما در سلسله خبرى که در مسند آمده است چيزى نگفته است! و اما اين  درباره او حرف زده
                                                 

کند، فرزند مادر من  محمد رسول خدا )ص( برادر و پدر زن من، حمزه سيّد الشّهداء عموى من و جعفر که هر صبح و شام با فرشتگان پرواز مى .1

خونش به گوشت و خون من آميخته است. و دو نواده پيامبر )ص( پسران  است. و دختر محمد )فاطمه زهرا( همدم و همسر من است، گوشت و

اى چون بهره من دارد؟ من پيش از همه در کودکى که هنوز به حد بلوغ نرسيده بودم، اسالم آوردم، پيامبر  منند، بنا بر اين کدام يك از شما بهره

و هم حبيبم )پيامبر( در روز غدير خم واليت مرا بر شما الزم شمرد. بنا بر اين )ص( با خشنودى تمام واليت مرا به امت سفارش کرد و مرا برگزيد. 

 واى بازهم واى، واى بر کسى که با دشمنى من وارد قيامت شود!!
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ارزد )حبّة ال يساوى حبّة(! با اين سجع و  اى نمى رنى به دانهحبّه ع -که سخن -عبارت )ابو الفرج(:

 شود فضائل امير المؤمنين را باطل کرد. قافيه خنك که نمى

گويم: با اين همه هيچ اختالفى نيست در اين که از ميان کودکان، على )ع( نخستين کسى است  ( مى2)

  1  که اسالم آورده است

کوبيدن « من پيش از همه شما اسالم آوردم»از اين که فرمود:  گويد: منظور على )ع( ( زهرى مى3

معاويه است زيرا که او و پدرش ابو سفيان به هنگام فتح مکه در سال هشتم هجرى اسالم آوردند ]![ از 

ناميدند و هر که در آن روز اسالم آورد و مهاجرت نکرد،  اين رو او را آزادشده فرزند آزاد شده مى

خواست حال خود را به اين وسيله براى مردم شام بيان  شد. امير المؤمنين )ع( مى ه مىبه آن نام خواند

کند و بگويد که وى همواره از آغاز عمر با پيامبر )ص( بود تا اين که رسول خدا )ص( از دنيا رحلت 

فرمود، و او در تمام جنگها حضور داشت در حالى که معاويه و پدرش در هيچ جنگى همراه رسول 

 اند، )بلکه تا سال فتح مکه در صف اول مخالفان پيامبر بودند(. ا )ص( نبودهخد

  باب پنجم پارسایى، زهد، خداترسى و عبادت على علیه السّالم

افراد زيادى از أبو الفضل محمد بن ناصر سالمى به نقل از ابو الحسن مبارك بن عبد الجبّار صيرفى و 

ن جعفر بن حمدان به نقل از عبد اللّه بن احمد بن حنبل و او از او از ابو طاهر سيوفى، از قول احمد ب

اند که عمر بن عبد العزيز  پدرش از وهب بن اسماعيل از قول محمد بن قيس از ابو شهاب نقل کرده

گفت: بعد از رسول خدا )ص( ما کسى را در ميان اين امّت پارساتر از على بن ابى طالب )ع( سراغ  مى

  2 وى خشت گذاشت و نه نيى بر روى نى نهادنداريم؛ نه خشتى ر

گويد: پدرم به نقل از وهب بن اسماعيل و او از محمد بن قيس،  ( بدين جهت عبد اللّه بن احمد مى2)

گويد: ابن تياح نزد على بن ابى طالب )ع( آمد و گفت:  از قول على بن ربيعه والبى روايت کرده، مى

و نقره پر شده است، على )ع( فرمود: اللّه اکبر! آنگاه از جا يا امير المؤمنين بيت المال از طال 

 برخاست در حالى که به دست ابن تياح تکيه داده بود وارد بيت المال شد، و چنين گفت:
                                                 

ا براستى که خيلى دور از انصاف است با وجود اين همه احاديث و شواهد قطعى بر اين که امير المؤمنين نخستين فردى است که به رسول خد .1

بر  )ص( ايمان آورد، به خاطر تعصب بگوييم درست است که او اوّلين فردى بوده که اسالم آورده است، ولى به سنّ بلوغ ظاهرى نرسيده بود! بنا

على )ع(،  اند پس از اظهار اسالم شود که متکلمين اسالمى نوشته اين تکليف بيعت پيامبر! با اين کودك نابالغ )به قول شما( در يوم االنذار چه مى

 ت( م.پيامبر )ص( با وى به عنوان خليفه بعد از خود و متابعت ديگران از او بيعت کرد )کشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد: مقصد رابع در نبو
 نا نکرد.اى ب پوشانيدند. اين جمله کنايه از آن است که خانه قصبه، نى ضخيمى که گاهى چند متر درازا داشت، با آن سقف خانه را مى .2
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  هذا جناى و خياره فيه»
 

 1«  و کلّ جان يده إلى فيه

مردم آمدند على )ع( تمام به مردم اعالم کردند، « شيعيان کوفه را حاضر کنيد!»( سپس فرمود: 1)

ها!  اى طالها و اى نقره»گفت:  آنچه را که در بيت المال بود به آنها مرحمت کرد در حالى که مى

تا آنجا که هيچ درهم و دينارى باقى نماند، سپس دستور داد بيت المال را « ديگرى را فريب دهيد!

 جارو کردند و بعد دو رکعت نماز گزارد.

 کرد. شد على )ع( همين کار را مى د: هر وقت بيت المال پر مىگوي مجمع تميمى مى

گويد: از آن جهت على )ع( دو رکعت نماز را به جا آورد که روز قيامت گواهى دهند  ( زهرى مى2)

افتاد که  گويد: چه بسيار اتفاق مى که او موجودى بيت المال را از مسلمين منع نکرده است، مى

 کرد. ماند بعد تقسيم مى ىچهارپايانى در بيت المال م

( ابو طاهر خزيمى به نقل از مبارك و او از عبد الجبّار صيرفى و او از قول ابو اسحاق برمکى از أبو 3)

بکر بن نجيب به نقل از ابو جعفر بن على از قول عناد از وکيع و او از احنف بن قيس نقل کرده 

زده  شيرين براى من آورد که مرا سخت شگفتگويد: بر معاويه وارد شدم او به قدرى از ترش و  مى

دانستم که چيست؟ پرسيدم:  کرد بازگفت: آن رنگ را بياوريد يك رنگ خوردنى آوردند که من نمى

اند و شکر روى  اين چيست؟ گفت: شکمبه مرغابى است که پر از مغز )گوسفند( و روغن پسته کرده

کنى؟ گفتم: قدر و  تم، پرسيد: چرا گريه مىگويد: با شنيدن اين سخنان گريس اند. مى آن پاشيده

داند! براستى که او به قدرى از خودگذشتگى کرد که نه تو و نه  منزلت پسر ابو طالب را خدا مى

 ديگرى هرگز نکرده است. گفت:

چگونه؟ گفتم: شبى موقع افطار بر او وارد شدم، به من فرمود: برخيز و برو پيش حسن و حسين تا تنها 

د براى اداى نماز برخاست همين که از نماز فارغ شد انبانى را که با انگشتريش مهر و موم نباشى و خو

کرده بود، طلبيد و از داخل آن مقدارى جو و سائيده درآورد سپس آن را مهر کرد، عرض کردم: يا 

من : »امير المؤمنين من از شما سابقه بخالت سراغ ندارم پس چرا اين انبان جو را مهر کرديد؟ فرمود

آن را به خاطر اين که بخل کنم مهر نکردم بلکه از آن بيم داشتم که حسن و حسين آن را با روغن و يا 

                                                 
گويد: مقصود على )ع( از اين شعر آن است که وى به چيزى  شعر را از على )ع( نقل کرده، مى« جنى»ذيل ماده  155، ص 14در لسان العرب ج  .1

بهترين کند: اين شعر ضرب المثل براى مردى است که  از بيت المال دست نيالوده و هر چيز را در جاى خود نهاده است. و از ابو عبيد نقل مى

 م. -کند ... موجودى خود را به رفيقش ايثار مى
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نه ولى بر رهبران حق »عرض کردم: آيا اين کار حرمتى دارد؟ فرمود: « چربى ديگرى چرب کنند

يزى که آنها شان رفتار کنند و در چ ترين فرد رعيّت است که در خوراك و پوشاك به مانند ضعيف

توانايى ندارند خود را از آنها جدا نکنند تا تنگدستان، آنها را ببينند و از خداى تعالى به آنچه دارند 

 «.ديدن آنها بيشتر سپاسگزار و فروتن گردند راضى باشند و توانگران با

ير گويد: ربيع بن زياد حارثى به خدمت على )ع( آمد و عرض کرد: يا ام ( احنف بن قيس مى1)

عرض کرد: او « او را چه شده است؟»المؤمنين! برادرم عاصم بن زياد را نصيحت کنيد. فرمود: 

او را نزد من »اش را ترك کرده است: فرمود:  گليمى پوشيده و از دنيا دورى جسته و خانواده

عاصم آمد در حالى که گليمى را به کمر پيچيده و گليمى به دوش انداخته، ژوليده و « آوريد

کشى؟ آيا به  ات خجالت نمى اى عاصم! واى بر تو آيا از خانواده»آلود. على )ع( فرمود:  كخا

آيا تو معتقدى که   1 «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ» اى: کنى؟ آيا اين سخن خدا را نشنيده فرزندانت رحم نمى

ز آنها برخوردار باشى؟! مگر خواهد که ا خداوند اين نعمتها را براى تو و امثال تو مباح کرده ولى نمى

عاصم ...«.« خويشتن خويش بر تو حقى دارد! »اى که فرمود:  اين سخن رسول خدا )ص( را نشنيده

بريد؟  گفت: يا امير المؤمنين! پس شما چرا در لباس زبر و خشن و خوراك سخت و ناگوار به سر مى

ى بر پيشوايان حق واجب کرده است تا واى بر تو خداى تعال»من هم بمانند شما رفتار کردم! فرمود: 

متّصف کنند تا تنگدستى تنگدستان باعث  -يا فقيرترين رعيّتشان -خود را به اوصاف رعيّتشان

  2 حقارتشان نگردد و توانگران به خاطر توانگريشان خدا را سپاسگزار باشند

حافظ ابو نعيم احمد بن عبد ( راويان بسيارى از ابو القاسم محمد به نقل از احمد بن احمد و او از 2)

اللّه از قول حسن بن على ورّاق به نقل از محمد بن عيسى از عمرو بن تميم و او از ابو نعيم فضل بن 

گويد: از عبد الملك بن عمر شنيدم که  دکين به نقل از اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر نقل کرده، مى

مرا به فرماندارى عکبرا گمارد و به من فرمود: گفت: مردى از قبيله ثقيف نقل کرد که على )ع(  مى

گويد: ظهر به خدمت آن حضرت رسيدم و کسى بين من و او نبود،  مى« به هنگام ظهر نزد ما بيا!»

اى را  اى آب بود و انبان مهر و موم کرده ديدم تنها نشسته است؛ در مقابلش يك کاسه چوبى و کوزه

خواهد گوهر قيمتى را به من بدهد که من بهاى آن  سته است مىطلبيد، با خود گفتم: چون مرا امين دان
                                                 

 شمارد. ها را براى ايشان حالل مى : پاکيزه157(، آيه 7اعراف ) .1
 م. -اين داستان با تفاوت زيادى آمده است 209در نهج البالغه صبحى صالح، کالم شماره  .2
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انگشترى را شکست ديدم ميان آن مقدارى سائيده جو است آنها را بيرون آورد و  دانم پس مهر را نمى

ميان کاسه ريخت با مقدارى آب مخلوط کرد آنگاه خود نوشيد و به من خوراند، من نتوانستم طاقت 

ير المؤمنين! خداوند بر شما گشايش داده و در عراق خوردنى بسيار است؟ بياورم، عرض کردم: يا ام

به خدا سوگند که من اين انبان را از راه بخل مهر و موم نکرده بودم بلکه به قدر نياز خودم »فرمود: 

ام تا  ترسم تمام شود و به جاى آن چيز ديگرى قرار دهند و اين کار را کرده ام و مى خريدارى کرده

 «.ناپاك وارد شکمم نشود!غذاى 

از قول حسن اشيب به نقل از ابن شعبه و او از عبد اللّه بن هبيره به نقل « الفضائل»( احمد در کتاب 1)

گويد: روز عيد قربان بر على )ع( وارد شدم غذايى را که از آب  از عبد اللّه بن رزين آورده، مى

جلو من گذاشت، عرض کردم: يا امير  هاى گوشت و مقدارى آرد ساخته بودند زيادى با ريزه

 المؤمنين خداوند )امروز( خير و برکت زيادى را ارزانى داشته است! فرمود:

اى  فرمود: از مال خدا جز دو کاسه بر هيچ خليفه پسر رزين، من از رسول خدا )ص( شنيدم که مى»

 «.ار مردم بگذارنداش بخورند و ديگرى را در اختي حالل نکرده است؛ يکى را خود با زن و بچه

( عبد الملك بن مظفر بن غالب جزى به نقل از محمد بن ناصر و او از مبارك بن عبد الجبّار و عبد 2)

القاهر بن محمد و ايشان از ابو اسحاق برمکى از قول أبو بکر بن نجيب به نقل از ابو جعفر بن على از 

 گويد: غفله مى هناد و او از وکيع از قول ابن ثعلبه به نقل از سويد بن

در اين کاخ يعنى دار االماره کوفه بر على )ع( وارد شدم، ديدم مقابلش گرده نان جوى است با 

شکند اين  اى شير و آن گرده نان به قدرى خشك است که گاهى با دستش و گاهى با زانويش مى کاسه

کنيد که  ير مرد رحم نمىمنظره بسيار بر من دشوار آمد به فضّه کنيز آن حضرت، گفتم: آيا به اين پ

بينيد؟ فضّه گفت: چرا به  گيريد؟ مگر سبوس روى نان و آن وضع را نمى سبوس اين جوها را نمى

خورد ما گنهکار باشيم؟! خود آن حضرت به ما دستور داده است که براى  خاطر نان خشنى که او مى

ابن غفله چه »فرمود:  -بودکه متوجه گفتگوى ما شده  -او سبوس هيچ غذايى را نگيريم! على )ع(

واى »جريان را گفتم و عرض کردم: يا امير المؤمنين قدرى با خود مدارا کنيد! فرمود: « گويى؟ مى

اش از نان گندم سه مرتبه سير نخوردند و  بر تو يا سويد، رسول خدا تا زنده بود، هرگز با خانواده

ت گرسنه بودم به دنبال کارى از خانه من يك بار در مدينه بشد هرگز سبوس غذايش را نگرفتند و

خواهد آنها را گل درست  بيرون شدم ناگاه چشمم به زنى افتاد که مقدارى خاك را جمع کرده و مى
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کند، با آن زن طى کردم که هر سطل آبى که بياورم يك خرما بدهد تا اين که شانزده سطل آب 

د( سپس خرماها را گرفتم و نزد رسول خدا کشيدم و دستهايم تاول زد )و به روايتى تاول دستم بازش

اين روايت را از احمد نيز در «. )ص( آمدم و جريان را به عرضشان رساندم و او از خرماها تناول کرد

گويد: على بن حکيم ازدى به نقل از شريك و او از قول موسى  نقل کرده، مى« الفضائل»کتاب 

از مجاهد به نقل از على )ع( « مسند»و نيز احمد در  طحان، از مجاهد و او از على )ع( نقل کرده است

 آورده است.

 با سندى که اندکى پيش از وى نقل کرديم نقل کرده است:« الحلية»( ابو نعيم در کتاب 1)

ابو جعفر به نقل از احمد بن حسن صوفى از قول يحيى بن يوسف زمّى از عباد بن عوام و او از هارون 

گويد: در خورنق بر على )ع( وارد شدم و آن روز سردى بود  کرده، مى بن عنتره از قول پدرش نقل

تان  ديدم عبايى را به خود پيچيده است، عرض کردم: يا امير المؤمنين خداوند براى شما و خانواده

به خدا »کنيد، فرمود:  سهمى در اين اموال قرار داده است در حالى که شما اين گونه با خود رفتار مى

دارم، به خدا قسم که اين  کنم و بر نمى چيزى را کم نمى -يا از مال شما -ن در مال شماسوگند که م

 «.ام! رواندازى است که از مدينه با خود آورده

به نقل از محمد بن عبيد و او از بختيار بن رافع از قول ابو المطرف « الفضائل»( احمد در کتاب 2)

ا ديدم در حالى که عبا يا ردايى را به خود پيچيده بود و گويد: على بن ابى طالب )ع( ر نقل کرده، مى

فروشان رسيد،  گشت تا به بازار کرباس اى همراه داشت گويا عربى بيابانى است، دور بازارها مى تازيانه

آن « اى آقا لطف کن يك پيراهن سه درهمى به من بده!»اى ايستاد و فرمود:  باالى سر مرد سالخورده

اخت گفت: بسيار خوب، على )ع( فهميد که آن مرد او را شناخته است از اين رو مرد على )ع( را شن

او را واگذاشت و رفت و چيزى از او نخريد، به مغازه نوجوانى آمد و از او پيراهنى را به سه درهم 

خريد و بعد که پدر آن نوجوان آمد، جريان را نقل کرد و گفت: مردى با اين خصوصيات پيراهنى را 

به سه درهم خريد، آن مرد شناخت و يك درهم را برداشت خدمت على )ع( آمد و عرض کرد: از من 

يا امير المؤمنين اين درهم از بهاى پيراهن بيشتر بوده است بگيريد که پسر من اشتباه کرده، بهاى 

امله اى مرد! درهم مال شماست ببر زيرا او با رضايت من مع»بوده است، فرمود:   پيراهن فقط دو درهم

 «.ام کرده و من هم با رضايت او پيراهن را گرفته
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دار  پوشى وصله گويد: بر تن على )ع( تن ( سفيان ثورى از عمرو بن قيس مالئى نقل کرده، مى1)

کند و مؤمن، آن  اين لباسى است که دل را نرم مى»ديدند و از آن بابت او را سرزنش کردند، فرمود: 

اش را  گويد: على )ع( اطراف انگشتان دست يعنى سر آستين جامه مى سفيان«. دهد را سرمشق قرار مى

 نقل کرده است:« مسند»کند. به همين مضمون حديثى را احمد در  مى

گويد که وى بر تن على )ع(  ( از قول محمد بن عبيد و او از محارب بن نافع به نقل از ابو مطر مى2)

پيراهنى را به سه درهم خريد و پوشيد، هر چه از مچ پيراهنى به ارزش سه درهم ديد و به روايتى او 

سپاس خداى را که به من آن قدر لباس زيبا ارزانى داشته »دست و ساق پا بيشتر بود بريد و گفت: 

عرض کردند: آيا اين « است که بتوانم ميان مردم خودم را بدان وسيله بيارايم و با آن بدنم را بپوشانم!

بلکه من از رسول خدا )ص( »کنيد؟ فرمود:  از رسول خدا )ص( نقل مىسخن خود شماست يا اين که 

 «.ام آن را شنيده

( ابو نعيم، به نقل از محمد بن عمر بن سالم از موسى بن عيسى و او از احمد بن محمد عمى از بشر 3)

گويد:  بن ابراهيم به نقل از مالك بن معوّل و شريك و او از على بن اقمر از قول پدرش نقل کرده، مى

 گفت: فروخت و مى على )ع( را در بازار ديدم که شمشيرش را مى

کيست که اين شمشير را از من بخرد؟ به خدايى که دانه را شکافته و هسته را آفريده است مدّتها من »

ام و اگر به قدر خريد يك پيراهن داشتم اين شمشير  با اين شمشير غم از چهره رسول خدا )ص( زدوده

عبد الرحمن بن ابى حامد بغدادى و عبد العزيز بن محمود بغدادى به نقل از حافظ عبد « ختمفرو را نمى

الوهّاب و او از عاصم بن حسن و او از على بن محمد بن بسر از قول ابن صفوان از عبد اللّه بن محمد 

از عمرو بن قرشى و او از قاسم بن هاشم به نقل از عبد العزيز بن خطّاب، از قول حسن بن على نمرى 

 گويد: يحيى و او از پدرش نقل کرده مى

براى على )ع( يك مشك عسل و روغن هديه آوردند، بعد از مدّتى ديد که مقدارى از آن کم شده 

است، علت کم شدن را پرسيد گفتند: ام کلثوم کسى را فرستاد و مقدارى از آن را بردند، على )ع( 

پس گرفتند و  گذارى کردند کس فرستاد تا از او هم نرخپس از آن که آن مقدار عسل را به پنج در

( قرشى با همين اسناد از قاسم و او از ابن خطّاب به نقل از 1« )اين مال همه مسلمانهاست!»فرمود: 

آوردند  گويد: مشکهايى از عسل به بيت المال مى حسن، از قول عمرو بن يحيى، از قنبر نقل کرده، مى

قنبر! برو از آن مشکهاى عسل به مقدارى که از بيت المال سهم من است »حسن بن على به من گفت: 
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بياور که مهمانى بر من وارد شده و چيزى براى پذيرايى او ندارم، موقعى که امير المؤمنين عسلها را 

قنبر آمد و از يك مشك به « تقسيم کرد از سهم من همان مقدار را بردار و به بيت المال بازگردان

عسل برداشت، على )ع( آمد نگاهى به آن مشك کرد، ديد کم شده است، فرمود:  1  طلمقدار يك ر

قنبر شروع کرد به بيان علت کم شدن عسل، على )ع( پس از « قنبر! واى بر تو اين عسل چه شد؟»

قنبر حقيقت را گفت: على « به خدا سوگند که بايد به من راست بگويى!»شنيدن سخن قنبر فرمود: 

( حسن )ع( آمد و روى پاهاى 2« )حسن را نزد من حاضر کنيد»شمگين شد و فرمود: )ع( بشدّت خ

خواندند خشمش  على را وقتى به حق جعفر مى -به حق عمويم جعفر طيّار!»على افتاد و عرض کرد: 

عرض « چه باعث شد که تو پيش از تقسيم، از عسل مسلمانان بردارى؟»فرمود: « -نشست فرو مى

 فرمود:« حقى در آنها ندارم؟ آيا من هيچ»کرد: 

چرا، ولى تو چگونه پيش از همه مسلمانان به خود اجازه دادى که از آنها استفاده کنى؟ هان به خدا »

اکنون بپاخيز و « زدم بوسد تو را مى سوگند اگر نبود که ديدم رسول خدا )ص( دندانهاى تو را مى

ان کرد و على )ع( آنها را بين مسلمين تقسيم و حسن )ع( چن« برو عوض آن را بخر و روى عسلها بريز

خدايا از حسن درگذر زيرا که او ندانست و ما با »( سپس عرض کرد: 3کرد و بشدّت گريست )

کشتيم و از اين کار هدفى جز  رسول خدا بوديم در جنگها؛ برادران، پدران، عموها و اقوام خود را مى

داشت و چون  خدا و پيامبر را بر جان خودش مقدم مى رضاى خدا نداشتيم، و در ميان ما کسى بود که

خداوند صداقت ما را ديد بر دشمنان ما شکست و خوارى، و بر ما نصر و پيروزى را فرو فرستاد تا 

اين که دين اسالم استوار و منتشر شد. به خدا سوگند که اگر رفتار ما آن روز، مثل رفتار شما بود )در 

گرديد و  شد و نه شاخه درخت ايمان سرسبز مى وديم( نه ستون دين برپا مىپيکار با دشمن سهل انگار ب

 «.«1»2 که ما از اين نوع رفتار خون خواهيم دوشيد و به دنبال آن پشيمان خواهيم شد! سوگند به خدا

( قرشى از قول محمد بن عمران و او از ابراهيم بن سعيد به نقل از ابن خطّاب از عمرى و او از 1)

اش جز بورياى  گويد: روزى بر على )ع( وارد شدم ديدم در خانه غفلة نقل کرده، مى سويد بن

اى که آن حضرت روى آن نشسته چيزى نيست عرض کردم: يا امير المؤمنين شما فرمانروا و  کهنه

آيند در  حاکم مسلمين هستيد و بيت المال در اختيار شماست و مردم دسته دسته به خدمت شما مى
                                                 

 مثقال. 84گرم يا  2564رطل  .1
 م. -عل جمالت اخير مخاطب آمده است، نهج البالغه دو ف55در خطبه  .2
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اى سويد! انسان عاقل با وجود اين که »اين بوريا چيزى در خانه شما نيست، فرمود:  حالى که جز

کند، ما کاالى خود را به آنجا منتقل  سراى جاودانى پيش روى وى است، اين سراى گذرا را آباد نمى

و ما گويد: به خدا سوگند که سخن ا سويد مى« برند! ايم و ما را نيز در آينده نزديك بدان جا مى کرده

 را به گريه در آورد.

از قول وکيع و او از مسعر به نقل از ابى بحر از قول يکى از « الفضائل»( احمد در کتاب 2)

گويد: على )ع( را در حالى ديدم که جامه خشنى بر تن داشت، عرض  بزرگانشان نقل کرده، مى

کس يك درهم سود بدهد به ام و هر  اين را به پنج درهم خريده»کردم: اين چه لباسى است؟ فرمود: 

بست و  پوشيد و ميان آن را با کمربندى مى گويد: على )ع( عبايى بر تن مى و مى« فروشم او مى

 ماليد در حالى که آن روز خليفه مسلمين بود. شترش را خود روغن مى

آن  گويد: روزى بر به اسناد خود از ابن عبّاس نقل کرده، مى« الفضائل»( و نيز احمد در کتاب 3)

دوخت، عرض کردم: قيمت اين کفش چقدر  حضرت وارد شدم در حالى که پارگى کفش خود را مى

يا  -به خدا سوگند که اين کفش در نزد من از دنياى شما»دوزيد؟ فرمود:  است که شما آن را مى

 سپس 1 «محبوبتر است مگر اين که حقى را استوار گردانم و يا باطلى را براندازم -حکومت بر شما

شد و يکى را پشت  زد و به االغ سوار مى اش را وصله مى رسول خدا )ص( خود کفش و جامه»فرمود: 

گويد: امير المؤمنين )ع( مدت پنج سال در کوفه اقامت داشت  ابن عبّاس مى« کرد سرش سوار مى

ى به گويد: حلواي خورد، مى آوردند نمى مى  ولى از خوراك آنها نخورد و چيزى جز آنچه از مدينه

حرام نيست ولى من دوست »خدمتشان آوردند تناول نکرد، عرض کردم: آيا حرام است؟ فرمود: 

و آنگاه « ندارم خودم را به چيز ناقابلى عادت دهم در حالى که رسول خدا )ص( از آن نخورده است

 اين شعر را خواند:

  جسمك بالحمية اقنيته»
 

 من ضرر البارد و الحار

 اند. مخافة البارد و ..، نقل کرده...« من ضرر البارد و »انضيته، و به جاى « اقنيته»و بعضى به جاى 

  قد کان أولى بك ان تحتمى
 

 2 من المعاصى حذر النّار

                                                 
قار رسيديم در آنجا ديدم امير المؤمنين  گويد: در مسير بصره به ذى ، اين قسمت آمده است با اين تفاوت که ابن عبّاس مى33در نهج البالغه خطبه  .1

 م. -دوخت، فرمود: قيمت اين کفش چند است؟ )ع( کفش خود را مى
کردى در حالى که براى تو سزاوارتر آن بود که خود راى از ترس  -يا کهنه -فاظت از سردى و گرمى خشنودتن خود راى با جانبدارى و ح .2

 آتش دوزخ از گناهان حفظ کنى!
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به نقل از محمد بن يحيى ازدى و او از وليد بن قاسم از مطر بن ثعلبه « الفضائل»( احمد در کتاب 1)

گويد: على )ع( مقدارى خرما به يك درهم خريد  فروش نقل کرده، مى تميمى از قول ابو نوار کرباس

کرد، مردى عرض کرد: اجازه بفرماييد من به جاى شما آنها را حمل  و آن را در دامن لباسش حمل مى

گويد: على  راوى مى« سرپرست يك خانواده به حمل ما يحتاج خويش سزاوارتر است»کنم؟ فرمود: 

پوشيد که نوعى جامه خشن بود که  بود در حالى که کرباس سنبالنى مى )ع( آن روز خليفه مسلمين

 گفت: بهاى هر جامه دو يا سه درهم بود و مى

 «.پوشى به من داد تا خودم را بپوشانم و بدان وسيله ميان مردم خود را بيارايم! سپاس خداى را که تن»

ن جرموز مرادى از قول پدرش نقل کرده ( احمد از قول عبد الرزّاق و او از معمّر به نقل از حسن ب2)

آمد در حالى که پيراهنى بر تن  گويد: على )ع( را ديدم که از اين کاخ يعنى کاخ کوفه بيرون مى مى

اى  داشت که تا نيمه ساق پاها بود و ردايى به خود پيچيده بود نظير همان پيراهن و همراهش تازيانه

و در روايتى آمده « اى مردم از خدا بترسيد!»گفت:  ىرفت و م بود که در بازارهاى کوفه راه مى

پيمانه و وزن را درست و کامل دهيد و »داد و گفت:  است که مردم را به حسن معامله فرمان مى

و به روايتى: گمراهان را ارشاد و باربران را در حمل بار کمك « فروشى مکنيد، به گوشتها ندميد! کم

نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ  تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ» رمود:ف کرد و اين آيه را تالوت مى مى

 «.اين آيه درباره واليان و توانمندان از مردم نازل شده است»گفت:  و مى  1 ...«

فى از ( عبد الوهاب بن على صوفى به نقل از أبو الفضل بن ناصر و او از مبارك بن عبد الجبّار صير1)

ابو اسحاق برمکى از قول أبو بکر بن نجيب از ابو جعفر بن ذريح و او از هناد، از وکيع به نقل از مطر 

اى ايستاده است و  گويد: ديدم على )ع( بر در مغازه دوزنده بن ثعلبه از قول ابو نوار نقل کرده، مى

کها را نزديك بزن زيرا من نخ را محکم کن و درزها را کوچك بگير و کو»فرمايد:  خطاب به او مى

آورند در حالى که  فرمود: روز قيامت دوزنده خيانتکار را مى از رسول خدا )ص( شنيدم که مى

پيراهن و ردايى از آنچه دوخته و در آن خيانت کرده بر تن دارد و بدين وسيله در نظر مردم رسوا 

ها که صاحب جامه بدانها  سرقيچىها و  اى دوزنده! زنهار از اضافه پارچه»سپس فرمود: «. شود مى

[ مجازات  گيرد و دست امانت در دنيا ]در صورت خيانت سزاوارتر از کسى است که به امانت مى

گويد: ترنجى  نقل کرده و ابو نوار مى« ربيع االبرار»( زمخشرى اين داستان را در کتاب 2« )طلبد! مى
                                                 

 جويى و فساد را ندارند. دهيم که در زمين اراده برترى : آرى آن سراى آخرت را تنها براى کسانى قرار مى83( آيه 28قصص ) .1
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على از دست وى گرفت و بين مردم براى حضرت على )ع( آوردند، حسين )ع( آن را برداشت، 

منديش از دنيا و سختى  گويد: على )ع( را به خاطر کم بهره تقسيم کرد. و از ابو اعور نقل کرده مى

رسول خدا )ص( شبها با شکم خالى به سر »معيشتش سرزنش کردند. آن حضرت گريه کرد و فرمود: 

ين بر در خانه فاطمه ديد، برگشت و اى رنگ برد و هرگز از خوراکى سير نخورد و روزى پرده مى

داخل نشد و فرمود: ما را چه به اين چيزها! اين را از پيش چشمم برداريد، مرا به دنيا چه کار! بارها 

بستم، آيا خدا به اين خاطر او را گرامى  بست و من هم با او مى شد، سنگ به شکمش مى گرسنه مى

و را خوار کرده، دروغ گفته و از دين خارج شده داشته يا خوار ساخته است؟ اگر کسى بگويد: ا

شود که خدا ديگران را خوار ساخته است که دنيا را  است و اگر بگويد: گرامى داشته پس معلوم مى

براى او گسترده است در حالى که براى نزديکترين و عزيزترين فرد تنگ گرفته است به طورى که با 

د آخرت شد، نه سنگى باالى سنگى گذاشت و نه خشتى روى به سالمت وار شکم خالى از دنيا خارج و

ام را به قدرى وصله  خشتى نهاد و ما پس از او راه او را پيموديم. به خدا سوگند که من اين جامه

کنى؟ در پاسخ گفتم:  کنم و به من گفتند آيا آن را عوض نمى اش شرم مى کننده ام که از وصله کرده

يعنى به هنگام صبح شب روان را  1 «فعند الصّباح يحمد القوم السّرى» واى بر تو! از من دور شو که

 «.ستايند! مى

گويد: اشعث بن قيس وارد شد ديد على )ع( نماز  ( در ربيع االنوار از ابو نوار نقل شده، مى1)

خواند؟ همين که نمازش را سالم داد  خواند، با خود گفت: آيا على شب و روز پيوسته نماز مى مى

 به اشعث، فرمود: خطاب

 اصبر على مضض األدالج فى السّحر»
 

 و للرّواح کذى الحاجات فى البکر

 ال تعجزن و ال يضجرك مطلبها
 

 فانّما الهلك بين العجز و الضّجر

 انّى رأيت و فى األيام تجربة
 

 للصّبر عاقبة محمودة األثر

  و قلّ من جدّ فى شيئى يؤمّله
 

 2  ظّفرفاستشعر الصّبر إلّا فاز بال

                                                 
 م. -کند. المنجد حرف سين ذيل کلمه سرى يسرى مورد کسى که مشقّت و زحمت را به اميد آسايش و راحتى تحمّل مى ضرب المثل است در .1
در ديوان منسوب به على )ع( شرح ميبدى، خطاب به اشعث در صفّين، با تفاوت اندکى آمده است يعنى: به رنج رفتن در تاريکى شب در هنگام  .2

ادان صبر و پايدارى کن مبادا ناتوان شوى و از درخواست حاجت دلتنگ گردى زيرا هالکت در سستى و دلتنگى سحر همچون نيازمندان در بامد

اى دارد و کمتر کسى است که درباره  ام و در روزگار به تجربه ثابت شده است که صبر سر انجامى خوش و اثر ستوده است. براستى که من دريافته

 پايدارى پيشه کند مگر آن که به پيروزى نايل گردد. اش بکوشد و صبر و کار مورد عالقه
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( عبد الرحمن بن ابى حامد حربى به نقل از حافظ عبد الوهّاب و او از عاصم از قول حسن به نقل از 2)

على بن محمد بن بشر از ابن صفوان و او از ابو بکر عبد اللّه بن محمد قرشى معروف به ابن ابى الدّنيا 

ابن على نمرى از عمرو بن يحيى به نقل از از قاسم بن هاشم و او از عبد العزيز بن خطاب از قول حسن 

نزد مادرت برو و »گويد: گدايى به محضر على آمد، او به يکى از فرزندانش فرمود:  ابى اراکه مى

ى خريد مادرم فرمود: آن را برا»برگشت و گفت:  رفت و« بگو آن يك درهمى که نزد توست بده

حالى که درهم را به همراه داشت، فت و برگشت درر« و بگير و بياور!برو »فرمود:« ام! آرد نگهداشته

اى باورکردنى نيست مگر اين که آنچه را به دست  ايمان بنده»على )ع( آن را به سائل داد و فرمود: 

گفت ناگاه  در آن ميان که داشت سخن مى« تر باشد تا آنچه در دست خود دارد. سپارد مطمئن خدا مى

لى آن را به صد درهم خريد سپس به دويست درهم فروخت و فروخت، ع مردى رسيد که شترى را مى

اى است که خدا  آن را نزد مادرت ببر و بگو: اين همان وعده»صد درهم آن را به پسرش داد و گفت: 

  1 «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» فرمايد: به زبان پيامبرش از قول پروردگار سبحان مى

 شد. رفت و سوار نمى گويد: على )ع( روز عيد تا مصالى نماز پياده مى مى ( ابو اراکه1)

قرشى از قول قاسم به نقل از ابن خطاب و او از نمرى از عمرو بن يحيى به نقل از صعصعة بن صوحان 

 آيى؟ گويد: به مغيرة بن شعبه رسيدم، پرسيد: از کجا مى نقل کرده، مى

ر، بخشنده زنده بردبار، با وفاى بزرگوار، آن عارفى که با جواب دادم: از نزد آن ولىّ پرهيزگا

بخشيد، برافروخته آتش، پربذل  شمشيرش )اسالم را( پاسدارى کرد، آنچه در دستش بود به ديگران مى

سودان، نه  و بخشش، کسى که از نسل بزرگان بزرگوار، شيران نستوه است نه از واماندگان و نه از کم

سستى است، نه در عقل و درايتش ضعفى است، و نه زبان و بيانش ناخالص  در کار و گفتارش خطا و

است، پسرانش بزرگوارند، پدرانش واالمقامند، نتيجه آزمونش نيکو و نور و روشناييش نافذ است، 

اى مشهور و دالورى نامدار است، پارساى در دنيا و مشتاق آخرت، مغيرة بن شعبه گفت: اينها  آزموده

 مؤمنين على )ع( است.اوصاف امير ال

( جدّم ابو الفرج به نقل از ابو بکر بن حبيب صوفى و او از ابو سعد بن ابى صادق و او از قول عبد 2)

اللّه بن بالويه شيرازى، از عبد اللّه بن فهد به نقل از فهد بن ابراهيم سباحى از زکريّا بن دينار و او از 

                                                 
 : هر کس کار نيکى ]بکند[ ده برابر آن پاداش خواهد داشت.160( آيه 6انعام ) .1
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گويد  سدى به نقل از محمد بن سائب کلبى از ابو صالح مىعباس بن بکار از قول عبد الواحد بن عمرو ا

من توصيف کن! ضرار گفت:   ضرار بن ضمره بر معاويه وارد شد، معاويه گفت: ضرار! على را براى

ضرار گفت:  -چند بار اين گفتگو رد و بدل شد -مرا معذور بدار معاويه گفت: عذرت پذيرفته نيست

س به خدا سوگند که او بسيار بزرگ و از هر جهت نيرومند بود، اما اکنون که ناگزير از گفتنم، پ

جوشيد و حکمت  کرد، از اطرافش علم و دانش مى گفت و به عدل و داد حکم مى سخن قاطع مى

( از دنيا و شادابيها آن بيمناك و با شب و تاريکيهاى آن مأنوس 1پيرامون او را از هر سو گرفته بود. )

خورد و خود را  اش بسيار بود، تأسف مى ك چشمش فراوان و انديشهبود. به خدا سوگند که اش

اش بود و از خوردنيها نان سبوس نگرفته. به  داد، از پوشيدنيها لباس کهنه مورد عالقه مخاطب قرار مى

داد؛ هرگاه نزد او  پرسيديم جواب مى خدا سوگند که او چون فردى از ما بود وقتى چيزى مى

( و به خدا 2آمد، ) کرديم نزد ما مى م و کالم بود و هر وقت دعوتش مىآمديم او آغازگر سال مى

سوگند با همه نزديکيش به ما از هيبتش توان سخن گفتن با او را نداشتيم و به خاطر ابهتش 

زد چون مرواريد به رشته کشيده بود، دينداران را بزرگ  توانستيم سخن آغاز کنيم اگر لبخند مى نمى

ر مستمندان بود، توانمند در باطل خود به او طمع نداشت و ناتوان از عدالت او داشت و دوستدا مى

کرد، در آن هنگام که  گيرم که شبى او را در جايى ديدم عبادت مى ( خدا را گواه مى3نااميد نبود، )

ر هاى تاريکى را گسترده بود و ستارگان ناپيدا بودند و او در محراب عبادتش ايستاده بود، د شب پرده

پيچيد و همچون شخص اندوه  حالى که محاسنش را بر دست گرفته و چون مار گزيده، به خود مى

اى دنيا! ديگرى را بفريب! آيا »گفت:  شنوم که مى کرد و گويى صداى او را مى رسيده گريه مى

 کنى؟ يا مرا خواهانى؟ خود را به من عرضه مى

ديگر بازگشتى برايم نيست پس عمر تو کوتاه و  ام زنهار! زنهار! که من تو را سه بار طالق گفته

 1 زندگانى تو ناچيز و خطر تو بزرگ است، آه از کمى توشه و درازى سفر و ترس و وحشت راه!

گويد: معاويه پس از شنيدن اين سخنان اشك از چشمانش به محاسنش جارى شد و  ( ضرار مى4)

د و گريه راه گلوى حاضران را گرفت آنگاه توانست خوددارى کند، با آستينش اشکها را پاك کر نمى

که گفتى، اى ضرار اندوه تو  معاويه گفت: خدا ابو الحسن را بيامرزد! به خدا سوگند همچنان بود

                                                 
 ( آمده است.77سخنان امير المؤمنين )ع( با تفاوتهايى در بخش کلمات قصار نهج البالغه )صبحى صالحى حکمت  .1
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نسبت به او چگونه است؟ گفت: مانند اندوه زنى که سر فرزندش را در کنارش ببرند؛ نه اشك 

 گيرد. شود و نه غم و اندوهش آرام مى چشمش قطع مى

 اى از سخنان على )علیه السالم( باب ششم برگزیده

اى از عصمت پيرامون آن را فرا گرفته بود و سخنش ميزان و معيار  گفت که حاله على )ع( سخنانى مى

حکمت بود. سخنى که خداوند بر آن شکوه و جالل افکنده بود به طورى که هر کس راهى به شنيدن 

داشت. براستى که خداوند در سخن على )ع( حالوت  مى مىشد و آن را گرا زده مى آن داشت، شگفت

اى از آن نابجا گفته شده و نه دليل و برهانى  و مالحت و زيبايى و فصاحت را جمع کرده بود، نه کلمه

بر باطل، سخنگويان را ناتوان و گوى سبقت را در ميدان مسابقه از همگان ربوده است، واژگانى که 

گرداند. و من از اين سخنان آنچه  بد و افکار و عقول را مات و حيرت زده مىتا پرتو نبوّت بر آنها مى

را که باعث به يادگار ماندن انواع علم و ادب در اين کتاب گردد، برگزيدم. از اين رو نخست از 

 ها آغاز کردم: خطبه

گويد:  مىنقل کرده   1( سيد شريف ابو الحسن على بن محمد حسينى به اسناد خود تا شريف مرتضى2)

هاى امير المؤمنين )ع( چهار صد خطبه به دست من افتاد و اين کتاب ما گنجايش همه آنها را  از خطبه

 آراييم. هايى که اسناد آنها به نظم و نثر به ما رسيده است مى ندارد از اين رو آن را به خطبه

  خطبه معروف به منبريّه

ى قراءت کردم، او از قول احمد بن محمد مذارى به اين خطبه را نزد ابو حفص عمر بن معمّر دارقطن

نقل از حسن بن احمد بنّا و او از على بن محمد بن بشران، از حسين بن صفوان به نقل از أبو بکر قرشى 

معروف به ابن ابى الدّنيا و او از على بن حسين بن عبد اللّه از قول عبد اللّه بن صالح عجلى نقل کرد و 

سپاس خداوندى را »على )ع( روزى باالى منبر کوفه سخنرانى کرد و فرمود:  گفت: امير المؤمنين

طلبم و درخواست هدايت دارم و گواهى  ستايم و به او ايمان دارم و از او يارى مى که من او را مى

دهم که محمد بنده و فرستاده  شريك است و گواهى مى دهم که خدايى جز او نيست، يکتا و بى مى

ه هدايت و آيين راست فرستاده تا بر همه آيينها غالب گردد هر چند که مشرکان اوست، او را ب

گون و دلهاى پراکنده که بدنهايشان حاضر ولى  اى اشخاص گونه»( سپس فرمود: 2« )نپسندند.
                                                 

به جاى سيد رضى نام برادرش سيد مرتضى علم الهدى را نوشته باشد در صورتى که همه شارحان و مترجمان نهج رسد که مؤلّف محترم  به نظر مى .1

 م. -دانند ه ق( مى 406البالغه گردآورنده آن را سيد رضى )متوفى ششم محرم 
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عقلهايشان غايب است چه بسيار که شما را بر حق رهنمون شدم و شما، رم کرديد چنان که گله بز از 

کند. زنهار که من شما را از رازهاى عدالت بياگاهانم يا )وسيله شما( بتوانم جلو  مى نعره شير فرار

دانى که من نخستين کسى هستم که رو آورد و شنيد )دعوت  انحرافات را بگيرم. خداوندا تو خود مى

پيامبر را( و اجابت کرد، جز پيامبرت کسى بر من سبقت نجسته است. خداوندا! سزاوار نيست شخص 

يل بر خونها، ناموسها، غنيمتها و احکام و حالل و حرام و امامت مسلمين ]مسلّط شود[ تا براى بخ

آورى اموال حرص ورزد و يا جاهل و نادان تا بر اثر نادانى خود آنان را گمراه سازد و نه ستمگر  جمع

ا همراهى کرده و تا با ظلم و ستم خود آنها را پراکنده و پريشان گرداند و نه آدم ترسو تا گروهى ر

خوار که بر حکمى رشوه بگيرد و حقوق مردم را ضايع کند و نه  گروه ديگر را خوار سازد و نه رشوه

اعتنا باشد که باعث فسق و فجور گردد و نه تجاوزگر  کسى که نسبت به سنّتهاى پيامبر سهل انگار و بى

  1 «که حق را از بين ببرد و نه تبهکار که باعث ننگ شريعت شود.

فرماييد در  مى  ( پس از ايراد اين خطبه، مردى از جا برخاست، عرض کرد: يا امير المؤمنين! چه3)

به »مورد مردى که از دنيا رفته و يك زن و دو دختر و پدر و مادرى از او باقى مانده است؟ فرمود: 

 «.رسد ميراث آن مرد مى 2/ 3و براى دو دختر  1/ 6هر کدام از پدر و مادر 

. اين پاسخ از رساترين  2 گردد برمى 1/ 9وى به  1/ 8»رد پرسيد: پس زن چه؟ فرمود: آن م

 (1پاسخهاست! )

  تفسير مسأله

اتّفاق نظر دارند و جز عبد اللّه بن عبّاس کسى مخالف آن نيست. عول « عول»بزرگان صحابه بدرستى 

گويد: اين  ، ابو عبيده مى 3  ن)در لغت( به معنى رفع است، در صحاح آمده است: عول يعنى باال رفت

                                                 
 م. -نهج البالغه است با اين همه تفاوت زيادى دارد 132بخشى از اين خطبه مشابه خطبه  .1
سپاس خداى را که بيقين داور بر حق است، سعى و کوشش »خواند، فرمود:  طريق ديگرى آمده است که على )ع( روى منبر کوفه خطبه مىدر  .2

زن  1/ 8»پس کسى اين مسأله را از او پرسيد و او بالفاصله پاسخ داد: «. دهد و بازگشت و سرانجام هر کسى به سوى اوست هر کسى را پاداش مى

 که در خطبه آن حضرت گذشت ....« دگرد مى 1/ 9
مطابق کتب فقهى عامّه و خاصّه ظاهرا در معنى اصطالحى عول و تعصيب    و در اصطالح فقهى عبارت است از زيادت سهام و نقص مقادير. .3

يشتر باشد و براى بعضى از وارثان اختالفى نيست و تنها در حکم آنها اختالف است. در مورد عول متّفق القولند که اگر جمع فرائض از ترکه ميّت ب

شود. اگر به  سهم االرث نماند و دادن سهم هر يك از ورثه بدون نقص ميسّر نگردد از موارد عول است، چون جمع کسور از يك واحد بيشتر مى

هاى همه صاحبان فروض به  حصه ميزان سهم آن وارث بال محلّ اصل فريضه را عدد بزرگترى قرار دهند و مخرج مشترك را باال ببرند و از کميّت

مثال اگر  نسبت سهام بکاهند و براى تأمين سهم وارث بال محل، مقدار ناقص را بر سهام همه وارثان توزيع نمايند اين عمل را در اصطالح عول نامند.
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رود به تمام  وقتى که باال مى  واژه از )عول به معنى( ميل گرفته شده است چون اين فريضه ارث

 شود. گردد و از همه آنها کم مى اعضاى خانواده برمى

گويد: پس از آن که عمر بن خطاب از دنيا رفت مسأله عول از ميان رفت و هر کس  ( ابن عبّاس مى1)

/ 2، 1/ 2داند در مال ميت  هاى شن را مى خواهد من حاضرم با او مباهله کنم. خدايى که شمار تودهب

گويم: اين در زمان عمر بوده؛ زيرا وى در زمان خودش  قرار نداده است، گويند: چرا؟ مى 1/ 3، 1

بنا به قول فقهاى کند: عمر مرد با هيبتى بود من از او ترسيدم!  قائل به عول شد. ابن عبّاس اضافه مى

صحابه و جمهور فقيهان وقتى که مال ميّت سهام ورثه را کفايت نکند به گونه تقسيم ديون و وصايا در 

شود و بنا به قول ابن عبّاس تمام صاحبان سهام بر دختران و  صورت کمبود ترکه، سهام تقسيم مى

شود تا عولى در کار  به آنها داده مى خواهران ابوينى و ابى مقدّمند و هر چه از سهام آنها بيشتر باشد

به سدس و  1/ 8به ثلث و نه از  1/ 4گاه به نصف تعبير نکرده و نه از  هيچ 1/ 3نباشد زيرا که خدا از 

زيرا که خداوند چنان مقرر فرموده و ما تابع دستور اوييم و اقتضاى لغت عرب نيز  2/ 3به  1/ 2نه از 

/ 24يعنى  1/ 8سهم؛ براى زوجه  24ه مطابق قول جمهور فقيهان از همين است. بنابراين اصل اين مسأل

                                                                                                                                                                      

کنند.  سنّت نقص را بر همه وارد مىوارثان منحصر به والدين و دو دختر و همسر باشد که ترکه ميّت وافى به سهام صاحبان فروض نيست، اهل 

است، پس از  فقهاى عامّه در اين مسأله که نزد آنان به مسأله منبريّه )به استناد پاسخى که على )ع( در منبر و به دنبال خطبه منبريه دادند( معروف

اين رو فقهاى عامّه براى اين که به زوجه نيز سهمى  ماند. از زوجه نمى 1/ 8به والدين ديگر چيزى براى اداى فريضه  1/ 3به دو دختر و  2/ 3دادن 

سهم به زوجه  3سهم به والدين و  8سهم به دو دختر،  16سهم تقسيم کرده،  27داده شود از سهام همه وارثان به نسبت سهام کاسته و ترکه را به 

ع( نقص تنها متوجه سهم دو دختر است زوجه و والدين فريضه تبديل شده است ولى در مذهب اهل بيت ) 1/ 9به  1/ 8اند. بنابراين سهم وى از  داده

 برند. خود را کامل مى

اى هرگاه قضيه بر عکس شود، يعنى ترکه ميّت بيش از سهام باشد و پس از پرداخت سهم هر يك مقدارى بماند مسأله را تعصيب گويند که اکثر فقه

مانده از فرائض صاحبان  رث دادن به عصبه )يعنى خويشاوندان ذکور( در فقه شيعه باقىنمايند و مقصود از تعصيب، ا عامّه از آن تعبير به رد مى

از آن والدين  1/ 3مال دختر و  1/ 2باشند به والدين و يك دختر و برادر، به اجماع مسلمين  دهند مثل اين که ورثه منحصر فروض را به عصبه نمى

گويند:  اند، مى دانند و به اتفاق تعصيب را باطل شمرده شيعه چون عصوبت را موجب ارث نمىباقى مانده است. فقهاى  1/ 6است تنها اختالف در 

باقيمانده بين والدين و دختر به نسبت فروض  1/ 6اگر مادر حاجبى نداشته باشد )ميّت برادران يا برادر و دو خواهر و يا چهار خواهر نداشته باشد( 

است بر  1/ 6برد و باقيمانده که  بقيه را دختر مى 3/ 5از کل ميراث را به عنوان فرض و ردّ و  1/ 5ن شود. در نتيجه هر يك از والدي تقسيم مى

کنند بلکه به خاطر عصوبت به برادر  ( را به والدين و دختر رد نمى1/ 6شود نه بر عصبه. اما در مذاهب عامّه مقدار زايد ) صاحبان فرائض رد مى

دهند و همچنين اگر بازماندگان منحصر به شوهر، مادر، برادر مادرى و عموى پدرى باشد بر آنند که اجزاى کسور  ميّت )که از طبقه دوم است( مى

برند و عمو ساقط است ولى شيعه معتقد است که هر يك از  مى 1/ 6و برادر  1/ 3، مادر 1/ 2و سهام صاحبان فرائض با ترکه مساوى است. شوهر 

اى ندارد چون با وجود وارث نسبى و سببى چيزى از  شود و شوهر بهره باقيمانده به مادر رد مى 1/ 6عنوان فرض و را به  1/ 3 1/ 3شوهر و مادر 

گويند: الميراث يبنى على االقرب( اقربيّت است. قابل ذکر است که سيوطى  گردد زيرا مبناى وراثت )چنان که عامّه نيز مى باقيمانده به زوج بر نمى

 م. -«هو )عمر( اوّل من أعال الفرائض»نويسد:  ىدر تاريخ الخلفاء م
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/ 24يعنى  1/ 6و براى مادر نيز  4/ 24يعنى  1/ 6و براى پدر  16/ 24يعنى  2/ 3و براى دو دختر  3

سهم بوده است! جز اين که  24شود هر چند که در اصل  قسمت مى 27است بنابراين ترکه ميّت به  4

آن افزوده شده است بنابراين به يك نسبت از کل کم شده است. چون ترکه  سهم بر 3يعنى  1/ 8

باشد، رسيده است و اين  1/ 9که  3/ 27داد در نتيجه براى زوجه  سهام واجبه را نمى  ميّت کفاف همه

/ 8زيرا کسى که استحقاق « شود مى 1/ 9وى،  1/ 8»است معناى سخن امير المؤمنين )ع( که فرمود: 

 شود. مى 27برد و مجموع سهام  قسمت را مى 27م را داشت، همو اين مقدار از سه 24از  1

کامل يعنى  1/ 8شود و براى زوجه  ( امّا بنا به قول ابن عبّاس نقص تنها به سهام دو دختر وارد مى1)

. و ابن .شود باقيمانده بين دو دختر تقسيم مى 13/ 24کامل و  1/ 6و براى والدين هر کدام  3/ 24

 گفت: در روى زمين کسى، به فرائض، داناتر از على بن ابى طالب )ع( نيست. اس مىعبّ

  خطبه ديگر، معروف به خطبه بالغه

قرشى به نقل از على بن حسين و او از عبد اللّه بن صالح عجلى، از قول مردى از بنى شيبان نقل کرده، 

رمود در آن خطبه سپاس خدا را گفت گويد: خود شاهد بودم که على )ع( خطبه بليغى را ايراد ف مى

خداوند پيامبرى را به سوى »سپس به فرستاده خدا حضرت محمد )ص( درود فرستاد و بعد فرمود: 

شما فرستاد تا بدان وسيله معايب شما را رفع کند و شما را از خواب غفلت بيدار سازد و براستى 

وى از هواى نفس و آرزوى زياد است. اما ترين چيزى که از ابتالى شما به آن بيم دارم پير ترسناك

حساب شما را از ياد آخرت  سازد و آرزوى بى پيروى از هواى نفس شما را از راه حق گمراه مى

آيد و براى هر  گرداند. و آخرت رو به شما مى دارد. آگاه باشيد که دنيا بسرعت از شما رو برمى بازمى

فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد، زيرا يك از دنيا و آخرت فرزندانى است پس شما از 

و آگاه باشيد که  «2» 1 امروز، روز عمل است و نه حساب و فردا روز حساب است و نه عمل و بدانيد

شود و پاداش آنها را  شويد و به اعمالتان رسيدگى مى ميريد و پس از مرگ برانگيخته مى همه شما مى

دنيا شما را فريب ندهد و اين دنيا شما را به خدا مغرور نسازد زيرا دنيا بينيد بنابراين زندگانى  مى

سرايى است که پيرامون آن را بال گرفته و به رنج و فريبکارى متّصف است و همه چيز آن رو به 

گردد و باعث فخرفروشى آنها به يکديگر است.  و دنيا خود بين اهل دنيا دست به دست مى  زوال است

                                                 
 م. -)صبحى صالح( قسمتى از اين مطالب آمده است 42در نهج البالغه، خطبه  .1
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دنيا پايدار است و نه کسى از شرّ آن در امان. در همان حال که اهل دنيا در آسايش و  ( نه احوال1)

گردند، فريب زندگانى دنيا نکوهيده و آسايش و رفاه در آن  شادمانند ناگهان گرفتار مصيبت مى

است ناپايدار است. اهل دنيا در اين دنيا هدف و نشانه تيرهاى باليند و عوامل و اسباب آن نيز مختلف 

اش از مصيبتهاى آن فراوان است. بندگان خدا! بدانيد که شما و  و مرگ هر کسى در دنيا مقدّر و بهره

اند. آنهايى  هر آنچه از ناز و نعمت دنيا در اختيار داريد به راه و روش کسانى است که از اين دنيا رفته

ر به جا مانده، برتر بودند. چيزى که عمرشان از شما درازتر، از شما چابکتر و در آبادانى دنيا و آثا

هايشان خالى و آثارشان محو گرديد و جاى کاخهاى برافراشته و  نگذشت که پيکرشان پوسيده و خانه

اش  ها و سنگها در ميان گورهايى گرفتار که آستانه دادند، صخره استوار و بالشهايى که بر آن تکيه مى

زده، همسايگانى  ساکن آنها ميان مردمانى وحشتويران و بنايش خراب است. مکان آنها نزديك و 

ديدار غريبند در حالى که نه انسى چون مردم جاهاى آباد دارند و نه ارتباطى چون همسايگان، با  بى

( چگونه ممکن است ارتباط داشته باشند. در صورتى که 2وجود قرب جوار و همسايگى نزديك، )

ر بر آنها سايه افکنده و با وجود اين که زنده بدنهايشان خاك شده و سنگهاى بزرگ و خاك گو

اند. دوستان  بودند اينك مردگانند و بعد از شادابى و نشاط زندگى هم اکنون در هم شکسته و پوسيده

اند و ديگر راه بازگشت  اند و از دنيا کوچ کرده به مصيبت آنها گرفتار و آنها زير خاك منزل گرفته

کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ »  کنند امّا ميان آنها و اين آرزويشان عبارت ت مىندارند در حالى که آرزوى بازگش

فاصله انداخته است و گويا شما هم اکنون نظير آنهاييد و   1 «يَوْمِ يُبْعَثُونَ  قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى

ل شما زمانى که تمام امور پايان يافته ( پس چگونه خواهد بود حا3ايد. ) اند رفته به جايى که آنها رفته

 هاست برمال گردد. و آنچه در گورها است برانگيخته شود و آنچه در سينه

براستى که پروردگارشان، آن روز به حال ايشان آگاه است و به خدا سوگند که گويى من با شمايم و 

گناهان گذشته به خاطر ايد و دلها از  شما براى کسب جزاى عمل در پيشگاه خداى بزرگ ايستاده

رازها پديدار گشته و شك  ها از روى شما افتاده و عيبها و تپد در حالى که حجابها و پرده شان مى عالقه

بيند. براستى که خداوند  و ترديدها برطرف شده است. آنجاست که هر کسى پاداش عمل خود را مى

وان سنّت پيامبرش قرار دهد تا به لطف سريع الحساب است. خداوند ما و شما را عامل به قرآن و پير
                                                 

اش همچون سابق است( و پشت سر آنها برزخى  آورد )و اگر بازگردد برنامه : چنين نيست، اين سخنى است که او به زبان مى10( آيه 23مؤمنون ) .1

 شوند. ى که بر انگيخته مىاست تا روز
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ابو نعيم   «.خود ما را به سراى جاويدمان وارد سازد. به لطف و کرمش که او ستوده و بزرگوار است

 بخشى از اول اين خطبه را آورده است.« حليه»در کتاب 

  خطبه ديگر، معروف به شقشقيّه

و بخشى از آن را نياورده است و من تمام قسمتى از آن را صاحب نهج البالغه )سيد رضى( نقل کرده 

 ام. خطبه را به طور کامل آورده

وقتى که با  گويد: ( استاد ما ابو القاسم نفيس انبارى به اسناد خود از قول ابن عبّاس نقل کرده، مى2)

امير المؤمنين به عنوان خليفه بيعت کردند، در حالى که روى منبر بود، مردى از ميان جمعيت فرياد 

 د: يا على چه چيز باعث شد که تا کنون خالفت شما به تأخير افتاد؟ز

پيراهن خالفت را به تن کرد در حالى که   1  بدان! سوگند به خدا که فالنى»حضرت بالفاصله فرمود: 

دانست من براى خالفت بمانند قطب وسط آسيا هستم. علوم و معارف از سرچشمه فيض من مانند  مى

رسد، ولى من  اى در فضاى علم و دانش به اوج رفعت من نمى هيچ پرواز کننده شود؛ سيل سرازير مى

جامه خالفت را رها و پهلو از آن تهى نمودم و در کار خود انديشيدم که آيا بدون داشتن ياور حمله 

( و در 3) -آورد کنم و يا بر ظلمت تيره و تار صبر کنم که پيران را فرسوده و کودکان را به زانو مى

ايتى آمده است: انديشيدم که آيا بدون دست حمله کنم و يا آن که بر تاريکى کورى صبر کنم که رو

کشد تا بميرد. ديدم صبر  و مؤمن رنج مى - 2  پيران را فرسوده، جوانان را پژمرده و پير ساخته است

خوان گرفته ، پس صبر کردم در حالتى که چشمانم را خاشاك و گلويم را است 3  تر است کردن شايسته

و در روايتى آمده است: تا اين که اوّلى )أبو بکر( راه  -بود تا اين که اوّلى )أبو بکر( وفات کرد

( و در روايتى آمده 1) -رساند و خالفت را بعد از خود به آغوش فالن )عمر( افکند، خود را به آخر

أبو بکر( در زمان خدايا جاى بسى تعجّب است که وى ) -است: آن را به آغوش دومى انداخت

ولى چند روز از عمرش مانده، خالفت را براى عمر   4 کرد زندگيش فسخ بيعت مردم را درخواست مى

آور بود و زخم زبانش  خالفت را در جاى ناهموار قرار داد که مالقات با او )عمر( رنج  5 وصيّت کرد

                                                 
 اى: برادر تيم يا پسر ابى قحافه آمده است. در نسخه .1
 م. -با اين عبارات آمده است 3در نهج البالغه خطبه  .2
 م. -ديدم، آمده است ميراث خود را تاراج رفته مى« أرى تراثى نهبا»در نهج البالغه به جاى اين جمله، عبارت  .3
بخير منکم و علىّ فيکم. يعنى اى مردم! مرا رها کنيد و بيعت خود را از من فسخ کنيد که من از شما بهتر نيستم و حال اين  گفت: أقيلونى فلست مى .4

 م. -که على در ميان شماست
 .ميان خود قسمت کردنداين دو نفر خالفت را مانند دو پستان شتر « لشدّ ما تشطّر اضرعيها»اى که در نهج البالغه آمده، ذکر نشده:  در اينجا جمله .5
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آن زمان به پيمانى که با او بسته تند بود اشتباه او بسيار و عذر خواهيش فراوان بود. پس مردم در 

( و در روايتى آمده است: در حالى 2) -بودند گرفتار شدند تا اين که او نيز راه خود را به پايان رساند

کرد ناگهان خالفت را براى ديگرى )عمر( پس  که او زمان حياتش فسخ بيعت مردم را درخواست مى

را مانند دو پستان شتر بين خود قسمت کردند. او از مرگش قرار داد، اين دو نفر غارتگر، خالفت 

پس مصاحب با او )عمر( مانند کسى بود که سوار بر شتر  -خالفت را در جاى درستى قرار داد

سرکش باشد اگر مهارش را سخت نگهدارد بينى شتر پاره شود و اگر به حال خود واگذارد در پرتگاه 

 ( و در روايتى آمده است:3) -«هالکت بيفتد.

پس من صبر کردم تا او )عمر(  -مردم در زمان او گرفتار اشتباه شدند و در راه راست قدم ننهادند»

که مرا هم يکى از آنها   1  راه خود را به پايان رساند. امر خالفت را به شوراى شش نفرى واگذاشت

چه! و به وسيله چه؟ و طلبم، در چه زمانى و از  پنداشت، بار خدايا تو را به خاطر اين شورا به يارى مى

کند؟ ولى من از ايشان در فراز و نشيب )به خاطر مصالح دينى( پيروى  براى چه از من دورى مى

کردم و در هر جا رفتند من هم با آنها رفتم و در اين مدت غمبار و تا پايان آن زمان، من صبر کردم تا 

بار خدايا از اين شورا به تو »ه است: ( و در روايتى آمد4«. )اين که سومى )عثمان( بر سر کار آمد

تا جايى که مرا با اين اشخاص همرديف  برم! چگونه درباره من شك و ترديد نمودند شکوه مى

اى که داشت )سعد بن ابى وقّاص( دست از حق شست و  ( پس مردى از ايشان به خاطر کينه1کردند. )

هر خواهر عثمان بود( از من اعراض کرد ديگرى به خاطر خويشاونديش با عثمان )عبد الرحمن که شو

کند!( تا اين که سومى )عثمان( بر سر کار آمد در  با اين و آن )که با زشتى از طلحه و زبير ياد مى

حالى که پهلوهايش باد کرده بود ميان جاى بيرون دادن و خوردن )با دهان خوردن و چون بهائم 

خدا را مانند خوردن شتر با تمام ميل، گياه بهارى را  سرگين انداختن( و اوالد پدرش )بنى اميّه( مال

خوردند تا اين که رفتارش باعث سرعت قتل او شد و اجل او را به دست هالکت سپرد و مرکب  مى

( پس هيچ چيز مرا صدمه نزد مگر اين که مردم مانند موى گردن 2سواريش او را به رو درانداخت، )

تا بيعت کنم و از هر طرف به سوى من هجوم آوردند به طورى اسب به دورم ريختند از من خواستند 

( و 3«. )که از ازدحام ايشان حسن و حسين زير دست و پا رفتند در حالى که آنها دو طرف من بودند.

                                                 
ام آنها اهل بهشتند: اوّل سعد بن زيد است چون با من خويشاوند است او را  دانم که از رسول خدا شنيده عمر ابتدا گفت: من هفت نفر را شايسته مى .1

ى هر کدام يك عيبى گفت و کنم و شش نفر ديگر: سعد بن ابى وقاص، عبد الرّحمن بن عوف، طلحه، زبير، عثمان و على، و بعد برا خارج مى

 م. -سرانجام امر خالفت را به شورا واگذار کرد
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و آن دو و دو طرف رداى من پايمال شد در حالى که مردم اطراف مرا مانند »در روايتى آمده است: 

 فته بودند پس چون به امر خالفت مشغول شدم جمعى بيعت مرا شکستندگله گوسفند در جاى خود گر

و گروهى از طاعت خدا بيرون   اى فاسق شدند و گروهى ديگر از زير بار بيعتم خارج شدند و عدّه

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها » اند که فرمود: گويى که ايشان اين سخن خداى تعالى را نشنيده 1 رفتند

آرى به خدا قسم اين آيه را شنيده و   2 «ذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَلِلَّ

اند و ليکن دنيا ايشان را فريفته و رونق بازار دنيا ايشان را به خود جلب کرده است! آگاه  حفظ کرده

ت و انسان را آفريد اگر نبود که خداوند از اوليا پيمان گرفته باشيد سوگند به خدايى که دانه را شکاف

دادم آخر آن را وسيله کاسه اوّل  انداختم و آب مى است هرآينه مهار شتر خالفت را بر کوهان آن مى

 و اين شعر را قراءت کرد:« کردم( آن )کنايه از اين که همچون گذشته امر خالفت را رها مى

 شتّان ما يومى على کورها
 

  3 و يوم حيّان اخى جابر

سوگند به خدايى که هسته را شکافته و انسان را آفريد، اگر حضور »و در روايتى آمده است:  -(1)

آن همه جمعيّت نبود که حجّت را تمام کرد به عنوان يار و ياور، و عهدى که خداوند از دانايان گرفته 

تمديده هرآينه مهار شتر خالفت را بر کوهانش تا راضى نشوند بر سيرى ستمگر و گرسنه ماندن س

ايد که اين دنياى شما نزد من خوارتر است  شما دانسته»و در روايت ديگرى آمده است. «. افکندم مى

اى را به آن حضرت داد و او به مطالعه نامه مشغول شد و سخنش را  آنگاه کسى نامه« از عطسه بز ماده!

دادى!  امير المؤمنين! کاش از آنجا که سخن قطع شد، ادامه مىقطع کرد. ابن عبّاس عرض کرد: يا 

از اين روست که « هرگز! شقشقه شترى بود که صدا کرد و باز در جاى خود قرار گرفت!»فرمود: 

 اند. آن را خطبه شقشقيه ناميده

شقشقيه، به کسر شين چيزى مانند ريه و شش گوسفندى است که شتر در : هاى دشوار تفسير واژه

گويند: اين سخنران صاحب  کند، بنابراين مى آورد و زير گلو صدا مى ت هيجان از دهان بيرون مىوق

 شقشقيه است، يعنى شبيه فحل )شتر نر( است.
                                                 

 م. -اشاره به ناکثين )طلحه و زبير( مارقين )خوارج( و قاسطين )معاويه و اصحابش( دارد .1
نيك از آن  : سراى آخرت را براى کسانى قرار داديم که مقصودشان سرکشى و فساد در روى زمين نباشد و جزاى83( آيه 28قصص ) .2

 پرهيزگاران است.
؟ شعر از اعشى است که در مدح عامر و هجو علقمه سروده است: چقدر تفاوت است ميان روز من در سوارى بر پشت ناقه با روز حيّان برادر جابر .3

 )کنايه از اين که ميان زمان حيات رسول خدا و اکنون که اوضاع سخت آشفته است!(.
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گويد: قطب سه نوع تلفظ شده به ضم قاف، فتح و کسر آن فالنى  ( جوهرى در کتاب صحاح مى3)

گردد و به رئيس سپاه  بر محور وى مى قطب فالن قبيله است يعنى بزرگ آنهاست که کار آنها

 گويند قطب آسياى جنگ. مى

به مقام و منزلت، و شرف و شجاعت و هيبت آن « ينحدر عنى النسيل و ال يرقى علىّ الطّير»عبارت: 

حضرت اشاره دارد يعنى هرگاه سيل از او بگذرد از هيبت او فاصله گيرد و چون پرنده او را بيند که 

دهد که باالتر از او پرواز کند. کشح، ما بين لگن  ه خود اين جرأت را نمىدر اوج رفعت است ب

( طوى فالن کشحه 1اضالع است؛ )  ترين خاصره تا ضلع پهلو را گويند و خلف، به سکون الم، کوتاه

على األمر، يعنى: بريد او را و طويت کشحى على األمر، يعنى: پوساندم و مخفى داشتم. طفقت يعنى: 

 گويند: نجام کارى کردم، از اين رو مىشروع به ا

طخياء   1«و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة»طفق يفعل کذا، يعنى: قرار داد، و از اين ريشه است 

از ريشه طخى به معنى مصيبت، عبارت: يوضع فيها الکبير، به خاطر شدّت و سختى آن، جذّاء به معناى 

: کار و تالش، قذّاء فى العين و الشّراب، يعنى خاشاك داخل برنده و طخياء يعنى شب تيره، کدح يعنى

چشم و داخل آب خوردن و شجى آنچه از قبيل استخوان و نظاير آن که در گلو گير کند، ادلى بها 

يعنى به او داد، منى يعنى مبتال شد، لشدّ ما تشطّر اضرعها: شدّ يعنى دشمن، تشاطرا يعنى نصف کردند، 

ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها »يعنى ناحيه، صعبه يعنى ناهموار. عبارت شطر يعنى نصف، حوزه 

کند بينيش پاره شود و اگر رها  يعنى اگر مهارش را سخت نگهدارند در حالى که سرکشى مى« تقحم

 اختيار در پرتگاه هالکت اندازد. کنند با همه ناهمواريش او را بى

لغتى است در شنقه و همين طور ابن سکّيت در « األنفاشنق بعيره ب»گويد:  ( جوهرى در صحاح مى2)

 محابا گام بردارد. نقل کرده است. خبط آن است که انسان بى« اصطالح منطق»

شماس، يعنى منع و از آن نوع است فرس شموس )اسب سرکش(، عوام مردم، اين کلمه را شموص با 

مرار در کارى، و ريب يعنى شك و نويسد که غلط است، اعتراص با صاد مهمله به معنى است صاد مى

شود، صغى يعنى گرايش يافت،  ترديد، شورى يعنى آنچه که درباره آن همفکرى و تبادل نظر مى

ضغن يعنى کينه، هن يعنى چيز، جمع آن هنات يعنى خويهاى ناپسند. حضن، از زير بغل تا خاصره 

                                                 
 ع کردند به چسباندن برگ درختان باغ بهشتى بر خود.: شرو33( آيه 7اعراف ) .1
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نى دو طرف چيزى. نثيل يعنى سرگين. ء يع ( و حضنا الشّی3تر از آن است ) اند پايين است بعضى گفته

 خورند، خضم: معتلف: علفى که حيوانات مى

کارآزموده در  خوردن با همه دهان انثالوا: ريختند، عطف: طرف. ربضة الغنم: محيط چهارپايان. کظة:

جنگ، عفطه: عطسه بز. ارسال: جمعيّتها، غارب: ما بين گردن و کوهان شتر، از آن ريشه است: حبلك 

چرد در حالى  خواهى برو! اصل کاربرد اين کلمه جايى است که شتر مى اربك يعنى هر جا مىعلى غ

افتد خوراکش گوارا  به آن مى  اند چون هر وقت چشمش که دماغ بندش را به گردنش انداخته

 شود! نمى

 اى در ستايش رسول خدا )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم( خطبه

به نقل از عبد الوهّاب بن مبارك و او از ابو الفتح احمد حداد از قول أبو عبد اللّه بن ابى المجد حربى 

بکر بن احمد بن على بن ابراهيم بن منحويه به نقل از محمد بن احمد بن اسحاق و او از قول عبد اللّه بن 

عيد سليمان بن اشعث از حسن بن عرفه و او از عباد بن حبيب بن مهلّب بن ابى صفره از قول مجالد از س

 اى خواند و فرمود: گويد: روزى امير المؤمنين )ع( خطبه بن عمير نقل کرده، مى

سپاس خداى را که گستراننده زمينها و نگاهدارنده آسمانها و آفريننده قلبهايى که شقاوت و ( »2)

 بدبختى را اختيار کرده و دلهايى که سعادت و خوشبختى را برگزيده است.

و بيشترين برکتهايت را بر سرور ما محمد )ص( بنده و فرستاده و حبيب خداوندا بزرگترين درودها 

خود خاتم پيغمبران پيشين قرار ده آن که راه بسته شده را باز کرد و حق را به وسيله حق آشکار 

ساخت و به راستى سخن راند و از جوش و خروش باطل و نادرستيها جلوگيرى کرد و سلطه گمراهيها 

رسالت را تحمّل کرد و به فرمان تو قيام کرد و براى جلب رضاى تو شتاب نمود،  را نابود ساخت، بار

اش سستى کند. عهد تو را رعايت نمود و دوستى تو را پاس  آن که در پيشروى بماند و در اراده بى

رفت  داشت تا اين که شعله آتش علم و دانش را بر افروخت و راه حق را براى کسى که راه کج مى

و مردم پس از فرو رفتن در گمراهى گناهان و خطاها در فضايى تيره و تار، بدان وسيله  روشن ساخت

هاى احکام را با برافراشتن پرچمهاى هدايت نورانى کرد. پس او امين درستکار و  هدايت شدند و نشانه

اده تو به دار علم نهفته تو و در رستاخيز، شاهد و بر جهانيان حجّت و مبعوث شده به حق و فرست خزانه

 سوى خلق است.
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خداوندا براى او در سايه رحمت و احسان خود جايى فراخ بگشا و او را از فضل و کرمت پاداشى 

چندين برابر مرحمت فرما! خداوندا بين ما و او را در جايى جمع کن که زندگى نيکو و نعمتى مداوم 

 «.شمار باشد خور و کرامتى بىحساب و آسايشى در  و نهايت آرزو و لذّتى جاودانى و آرامشى بى

بجوشد   ( قدم به سکون دال: پيش روى. جيشات، از جوشش ديك گرفته شده، تجيّش: وقتى که3)

 هيشات: جماعتها، هاشو: وقتى که بجنبش درآيند.

 اى که به هنگام وفات رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم ايراد فرمود خطبه

گويد: وقتى که رسول خدا )ص( به خاك  ن عبّاس نقل کرده، مىمجالد از قول عکرمه و او از اب

سپرده شد، عبّاس و ابو سفيان بن حرب با گروهى از بنى هاشم نزد على )ع( آمدند و گفتند: دستت را 

دراز کن تا با تو بيعت کنيم و او را ترغيب کردند ولى او خوددارى کرد، عبّاس به وى گفت: به خدا 

 روز در بيم و هراس خواهى بود! از اين رو اين خطبه را ايراد کرد و فرمود:سوگند که پس از چند 

اى مردم! موجهاى فتنه را وسيله کشتيهاى رستگارى بشکافيد و از راه مخالفت منحرف گرديد و ( »2)

افسرهاى خودپسندى را از سرهاتان به زمين گذاريد، براستى هر کس با بال و پر پرواز کند )با يار و 

اى که گلوى  شود و هر که تسليم گردد آسوده است. آب بد بو و لقمه قيام کند( رستگار مىياور 

اى که آميخته به عسل و از شربتى که  اش را بگيرد، سزاوارتر است براى خردمند از لقمه خورنده

گويند به  اش با عدم توجه به عواقب امور! اگر من سخنى بگويم مى بخش است براى خورنده لذّت

ترسد! هيهات! هيهات!  گويند از مرگ مى رت و فرمانروايى حريص است و اگر خاموش بمانم مىاما

تر از طفل شيرخوار  بعد از اين همه حوادث سهمگين! به خدا سوگند که پسر ابو طالب به مرگ مأنوس

 «مندتر است. به پستان مادر و از شخص به برادر و عمويش عالقه

لرزيد  استى من در علمى نهفته غرقم که اگر ابراز نمايم شما به خود مىبر»( در روايتى آمده است: 3)

و سخنان زيادى فرمود. اللّتيا و الّتى: به فتح الم مشدّد، مصغّر « مانند لرزش ريسمان در چاهى عميق

الّتى، به عنوان رجز فرمود: بعد اللّتيا و التى )يعنى پس از آن همه حوادث سهمگين(. آجن: دگرگون. 

 يه جمع رشاء، به مدّ: ريسمان، الطّوى: چاه عميق.ارش

  اى در ستايش پيامبر و ائمه عليهم السّالم خطبه

ابو طاهر خزيمى به نقل از ابو عبد اللّه حسين بن على و او از عبد اللّه بن عطاء هروى از عبد الرحمن 

گرگانى از محمد بن على   هيمبن عبيد ثقفى از قول حسين بن محمد دينورى به نقل از عبد اللّه بن ابرا
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بن حسين علوى و او از احمد بن عبد اللّه هاشمى از قول حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن 

 جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على )ع( فرمود:

پدرم امير المؤمنين روزى در مسجد کوفه خطبه بليغى را در ستايش رسول خدا )ص( ايراد کرد و »

 ايش خدا فرمود:پس از ست

چون اراده خداوند تعلق گرفت بر اين که مخلوقات را بيافريند و موجودات را خلق کند، ( »1)

خاليق را پيش از گستردن زمين و بر افراشتن آسمانها به صورتى استوار ساخت آنگاه پرتوى از نور 

ت و بعد در آن اى از روشنايى آن درخشيدن گرفت و باال رف عزّت خويش افاضه نمود پس شعله

صورت گرد آمد در حالى که شکل پيامبر ما )ص( در آن صورت بود پس خدا به او فرمود: تو 

اى و در نزد تو انوارى به وديعت نهاده شده است و تو اى گزيده مورد انتخاب، پسنديده  برگزيده

روان ساختم و گلچين که به خاطر تو پهن دشت و شنها را گسترده و آسمان را برافراشته و آب را 

پاداش و کيفر، بهشت و دوزخ را قرار دادم، اهل بيتت را پرچم هدايت تعيين و اسرار ايشان را از راز 

خويش به وديعت نهادم به طورى که هيچ مطلب باريکى برايشان مشکل نباشد و هيچ رازى از ايشان 

بر اسرار نهفته خزائنم مطّلع پوشيده نماند و آنها را بر مخلوقاتم حجت و از مقدّرات خويش آگاه و 

آنگاه خداوند سبحان آنان را به پروردگارى خود گواه، و بر وحدانيّت خود از ايشان اقرار   1  ساختم

گرفت و اين که امامت در ميان ايشان و اين نور به همراه آنهاست. آنگاه خداوند خليفه خود را در 

خويش نهان کرد و عوالم را پابرجا و آب را به  عالم غيب خويش پنهان داشت و آن را در مکنون علم

موج در آورد و کف را روى آب پديد آورد و دود را برانگيخت و عرش خود را روى آب قرار داد، 

( و سپس خداوند زمين و 3و بعد فرشتگان را از انوارى که ابداع و اختراع کرده بود ايجاد فرمود )

اش محمد را قرين توحيد خود قرار داد.  پيامبر و برگزيده و آنگاه نبوّت 2 موجودات زمين را آفريد

است به نبوّت او   و آسمانها، زمين، فرشتگان، عرش، کرسى، خورشيد، ماه، ستارگان و آنچه در زمين

گواهى دادند، و چون آدم را آفريد و فضيلت او را بر فرشتگان ظاهر و سابقه علم ويژه او را بر ايشان 

اب و قبله فرشتگان قرار داد و ايشان به او سجده کردند و حق او را شناختند، سپس نماياند، او را محر

حقيقت آن نور و باطن آن راز را بر آدم آشکار ساخت و چون روزگار آن نور فرا رسيد، چيزى را در 
                                                 

 هايم آگاه ساختم. اى آمده است: انوار عزّتم را در دلهاى ايشان ساکن نموده و ايشان را از معادن جواهر خزانه در نسخه .1
 اى آمده است: سپس مخلوقات را آفريد و آنها را کامل کرد. در نسخه .2
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بعد شد تا به عبد المطلب و  ( و همچنان از اصالب شامخه به ارحام طاهره منتقل مى1او به وديعت نهاد )

از آن عبد اللّه سپس به پيامبر خدا )ص( رسيد، او مردم را در ظاهر و باطن دعوت کرد و آشکار و 

پنهان آنان را فرا خواند و از قواى درك و فهم مردم خواست تا براى اداى حقوق آن راز دقيق، اقدام 

اند  به وديعت نهادهکنند و عقول آنان را جهت اجابت آن معنايى که در عالم ذر، پيش از وجود نسل 

فرا خواند، در نتيجه هر کس موافقت کرد از پرتو آن نور، روشن شد و به آن راز، رهنمون گرديد و 

اند و به آن علم و دانش پيچيده، رسيد ولى کسى را که  به پيمانى که در باطن آن امر به امانت نهاده

، سپس آن نور در بين  1 رحمت حق شدغفلت فرا گرفته و گرفتار بال و محنت بود، سزاوار دورى از 

کرد از اين رو ما انوار آسمانها  ها و باطن ما نور افشانى مى شد و در غريزه ما )اهل بيت )ع(( منتقل مى

و زمين و کشتيهاى نجاتيم و علم نهانى در ماست و بازگشت امور به سوى ماست و به وجود مهدى ما 

و اوست خاتم ائمّه و نجات دهنده امّت و پايان بخش نور و  گيرد )آل محمّد( حجّتهاى الهى پايان مى

راز پيچيده، بنابراين هر که به ريسمان ما چنگ زند و بر محبّت ما محشور گردد، بايد بر او تبريك 

 «.گفت

  خطبه امام در پى قتل عثمان

اد از قول أبو گروهى از حافظ عبد الوهّاب بن مبارك انماطى به نقل از ابو الفتح احمد بن محمد حدّ

بکر احمد بن على بن ابراهيم بن فنجويه از محمد بن احمد بن اسحاق به نقل از عبد اللّه بن سليمان بن 

اشعث از حسن بن عرفه و او از عباد بن عباد بن حبيب بن مهلّب بن ابى صفره از قول مجالد از سعيد بن 

اى ايراد کرد و بعد از  عثمان روزى خطبه گويد: امير المؤمنين )ع( پس از قتل عمير، نقل کرده، مى

 حمد خدا و درود بر رسول خدا فرمود:

دانيد که مثل من و شما و مثل عثمان، مثل چيست؟ مثل سه گاو نر است که در  اى مردم! آيا مى( »1) 

و نيزارى بودند، يکى سفيد، يکى سياه و يکى قرمز و شيرى نيز با آنها بود. امّا شير به خاطر اتّحاد 

توانست آنها را بخورد، پس روزى شير به گاوهاى سياه و قرمز گفت: کسى مردم را از  اتّفاق آنها نمى

کند مگر همين گاو سفيد چون او به خاطر سفيديش مورد توجه همگان است، اگر  جاى ما مطلع نمى

کنيم.  زندگى مى ماند و راحت خورم و اين نيزار بدون مزاحم براى ما مى شما اجازه دهيد من او را مى

                                                 
 صيرتش پوشيده و ادراکش وارونه گرديد.اى آمده است: چشم ب در نسخه .1
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آن دو گاو گفتند: بخور و او گاو سفيد را خورد. بعد از مدتى به گاو قرمز گفت: هيچ کس مردم را 

کند مگر همين گاو سياه به خاطر رنگ سياهش چون رنگ من و تو نه مخالف هم  از جاى ما مطّلع نمى

ماند. گفت: بخور  راى من و تو مىخورم و اين نيزار ب است و نه مشابه، اگر تو اجازه دهى من او را مى

خواهم تو را بخورم، گاو گفت: اجازه  او را هم خورد آنگاه مدتى ايستاد به گاو قرمز گفت: من مى

بده تا سه فرياد بزنم، شير گفت: فرياد بزن! گاو سه مرتبه فرياد زد: بدانيد! روزى که گاو سفيد را 

فرمود: هان روزى که عثمان را کشتند من تضعيف  خوردند من خورده شدم، آنگاه على )ع( سه مرتبه

 1 «شدم

  بخشى از سخنان آن حضرت در مواعظ و دقايق

و اسناد وى به اين شرح گذشت: عمر بن محمد به نقل   2 نقل کرده« حليه»ابو نعيم اصفهانى در کتاب 

ال از عالء بن از حسين بن محمد بن عفير از حسن بن على و او از خلف بن تميم از قول عمر بن رح

 گويد: على )ع( به من فرمود: مسيّب و او از عبد خير نقل کرده، مى

نيکى آن نيست که مال و فرزندت زياد باشد بلکه نيکى آن است که عملت زياد و حلمت افزون »

باشد، پس خيرى در دنيا نيست مگر براى دو نفر: يکى آن گنهکارى که گناهش را با توبه جبران 

پس چگونه ممکن  شتابد و هيچ عملى باتقوا کم نيست، ر آن که در کارهاى نيك مىکند و ديگ مى

  3 «است عمل مقبول کم باشد

اى  گويد: احمد بن ابراهيم بن هشام دمشقى نامه ( ابو نعيم به نقل از ابو ابراهيم بن محمد بن حسن مى1)

ن حرب و او از ابن عجالن، از جعفر به من نوشت که ابن صفوان از قاسم بن يزيد بن عوانه به نقل از اب

اى را تشييع کرد،  گويد: امير المؤمنين )ع( جنازه بن محمد و او از پدر و از جدّش نقل کرده، مى

چرا گريه » همين که جنازه را داخل لحد گذاشتند، کسانش فرياد برآوردند و گريستند، فرمود:

بيند آنها ببينند هرآينه ايشان گريستن بر او را  کنيد؟! هان به خدا سوگند، اگر آنچه را که او مى مى

گردد تا هيچ کس از آنها  کنند! هان به خدا سوگند که وى به سوى ايشان بارها بازمى فراموش مى

کنم  بندگان خدا! شما را به تقواى الهى سفارش مى»سپس در ميان جمع بپا خاست و فرمود: «. نماند!

                                                 
 م. -ام اين خطبه نه تنها در نهج البالغه نيامده بلکه بنده در ديگر منابع شيعى نيز نديده .1
 خطبه و بخشهايى از سخنان آن حضرت در مواعظ و وقايع به ما رسيده است. 400هاى امير المؤمنين  گويد: از خطبه شريف مرتضى مى .2
 م. -با تفاوت بسيار 94ه )صبحى صالح( حکمت نهج البالغ .3
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مدّت عمر شما را مقدّر کرده و گوشهاى شما را براى شنيدن و آن خدايى که مثلها براى شما زده و 

دلهاى شما را براى فهميدن شنيدنيها و فهميدنيها آماده کرده است. براستى که شما را بيهوده نيافريده 

( 3و شما را از ياد نبرده است بلکه شما را با نعمتهاى فراوان ظاهرى و باطنى گرامى داشته است )

گان خدا! از خدا بترسيد و در پى کار نيك درآييد و پيش از آن که پشيمان شويد و بنابراين اى بند

قبل از آن که مرگ لذّتها را در هم شکند و جمعيتهاى شما را از هم بپاشد در عمل بشتابيد، زيرا که 

تى از اى گذرا، تکيه گاهى خميده و نعم نعمتهاى دنيا ناپايدار و از مصائبش گريزى نيست، دنيا فريبنده

زيور است، پس اى بندگان خدا از عبرتهاى روزگار پند بگيريد و از موارد  بين رفتنى و گردنى بى

خطر بپرهيزيد، گويا چنگالهاى مرگ بر شما در آويخته و بال و گرفتارى شما را محاصره کرده، 

ن به محشر و امورى کوتاه مدّت فاصله شده بين شما و دميدن صور و بر انگيخته شدن از قبور و آمد

ايستادن براى حساب در روز رستاخيز و حضور خاليق در پيشگاه خداوندى که آغاز و انجام به دست 

اوست و هر کسى بيايد در حالى که راننده و گواهى همراه اوست و به کم و زياد و کوچك و بزرگ 

 اعمال نهاده شودشود و زمين به نور پروردگارش روشن شود و نامه  عملش به طور کامل رسيدگى مى
بندگان خدا به زانو درآيند و مناديى از مکانى نزديك ندا  ، براى آن روز همه جاى عالم مضطرب و 1

دهد، و جانداران وحشى محشور و نفوس با همجنس خود در پيوند باشند و دوزخ را بنمايانند در حالى 

ترسيد چون گذشتگان متّقى و که آتشش شعله کشد و آب داغش، بجوشد پس اى بندگان خدا از خدا ب

کردند و با رغبت جستند  ترسيدند و بصيرت داشتند و خوددارى مى پرهيزگار که بيمناك بودند و مى

اى از زاد و توشه راه داشتند، و  و با فرار از گناه نجات يافتند و راهى معاد شدند در حالى که پشتوانه

شت را پاداش و نعمت، و آتش دوزخ را سختى و گيرى و قرآن در ستيزجويى و به خداوند در انتقام

 «.عذاب بس است

گويد: از اين نوشتار احمد بن ابراهيم، مطالبى در اختيار ما بود، به خاطر اختصارى که  ( مؤلف مى1)

 فصل مميّز اين کتاب است، اسناد آنها را حذف کرديم.

خرت سراى ماندن است دنيا سراى گذرا و آ»( از جمله سخنان آن حضرت است که فرمود: 2)

بنابراين از گذرگاهتان براى جاى ماندگارتان توشه برداريد و نزد آن که از رازهاى شما آگاه است 

                                                 
 اى آمده است: پيامبران و شهيدان را بياورند و ميان ايشان به حق حکم کنند و به ايشان ستم روا ندارند. در نسخه .1
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پرده اسرارتان را ندريد و پيش از بيرون شدن پيکرتان از اين دنيا دلهاتان را از دنيا بيرون سازيد، شما 

اى را حمل کنند، مردم  ايد، هرگاه جنازه دهدر دنيا در معرض آزمايشيد و براى غير دنيا آفريده ش

گويند: چه از خود به جا گذاشت ولى فرشتگان گويند: پيش از خود چه فرستاد پس قسمتى از  مى

 .«1» 1 «آنچه در اختيار داريد پيش از خود بفرستيد و همه را بازنگذاريد که به زيان شما خواهد بود

ديديد که خداوند نعمتهايش را بر شما پياپى عطا هرگاه »( از جمله سخنان آن حضرت است: 3)

 «کنيد، از عذاب او بترسيد کند و شما همچنان او را نافرمانى مى مى

هاى گناهان بزرگ، دادرسى ستمديدگان و شاد کردن غمديدگان  از جمله کفاره»( و فرمود: 4)

 «است

چقدر زود ديدار خواهد آورد، پس  کردنى و مرگ رو مى هرگاه تو در حال پشت»( و فرمود: 5)

  2 «بود!

هر که آرزوى دراز داشته باشد، کردارش بد شود و گناهى که تو را ناراحت سازد »( و فرمود: 1) 

 «.بهتر است از کار نيکى که تو را شادمان سازد و باعث خودبينى تو گردد

ديك و آرمانها را دور کند و مرگ را نز روزگار بدنها را فرسوده و آرزوها را تازه مى»( و فرمود: 2)

گرداند، هر که به روزگار دست يافت گرفتار رنج است و هر که آن را از دست داد دچار سختى  مى

  «شد

 «.شود در حالى که استغفار با اوست شگفتا از کسى که نااميد مى»( و فرمود: 3)

اين عالم رفت پس روى زمين دو وسيله امن و امان بود: يکى رسول خدا )ص( که از »( و فرمود: 4)

وَ ما کانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ » 3 به وسيله ديگر چنگ بزنيد و آن استغفار است که خداى تعالى فرموده است:

  4 «وَ أَنْتَ فِيهِمْ، وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

                                                 
 م. -با اندك تفاوتى آمده است 203در نهج البالغه )صبحى صالح( کالم  .1
 م. -، با اندك تفاوتى آمده است29، 25، 24صالح( شماره  ( در نهج البالغه )صبحى5 -4 -3موارد  ) .2
 م. -با اندك تفاوتى نقل شده است 88، 87، 72( در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره 4 -3 -2)موارد  .3
 ايشان نيست. کننده کند و تا آنها استغفار کنند، عذاب : خداوند تا تو در ميان آنهايى، ايشان را عذاب نمى33( آيه 8انفال ) .4
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کند. و هر  بين او و مردم را اصالح مىهر که بين خود و خدا را اصالح کند، خداوند »( و فرمود: 5)

اى باشد، از  کند و هر که پند پنددهنده که براى آخرتش کار کند خداوند امر دنياى او را کفايت مى

  «طرف خداوند، پاسدارى خواهد داشت

بسا کسى که با احسان و بخشش خداوند به او اندك اندك به عذاب خدا نزديك شده »( و فرمود: 6)

پوشى خدا مغرور گشته و به گفتار نيك مردم گول خورده است و چه دور  که با پردهو بسا کسى 

رود ولى پيامدش باقى و عملى که سختيش از ميان  است بين دو نوع عمل؛ عملى که لذّتش از بين مى

  «ماند رفته و پاداشش مى

ر دارد به نزول رزق را با صدقه بخواهيد، پس کسى که به دريافت عوض باو»( و فرمود: 7)

  1 «بخشندگى دست و دلباز است

به کسى که چهار چيز دادند از چهار چيز نااميد نگشت. آن که مأمور به دعا کردن »( و فرمود: 8)

نااميد نسازند، و   اش نااميد نشود و به کسى که دستور توبه دادند، از پذيرش آن است از رواى خواسته

ش نااميد ندارند و به کسى که توفيق شکر دادند، از افزايش به کسى که وعده استغفار دادند از آمرز

 نعمت نااميد نگردانند، فرمود: مصداق اين سخن در قرآن است که خداى تعالى فرموده است:

سُّوءَ بِجَهالَةٍ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ال» و درباره توبه فرموده است:  2 «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»

و درباره استغفار فرموده  3 «ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ کانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً

و درباره شکر و  4 «ماًوَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِي» است:

  6  5   لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّکُمْ» سپاسگزارى فرموده است:

استغفار، مقام و منزلت گروهى بلند پايه و نامى است که بر شش معنى و شرط استوار »( و فرمود: 1)

 است: اول پشيمانى از گناه. و دوم، تصميم بر ترك و دوباره انجام ندادن گناه.

                                                 
 م. -، با اندك تفاوتى آمده است138، 137، 135، 116، 89( در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  7 -6 -5) .1
 سازم. : مرا بخوانيد که درخواست شما را روا مى63(، آيه 40مؤمن ) .2
از روى نادانى به جا آورند و پس از آن به زودى توبه کنند پس پذيرد که کار زشت و ناشايست را  : خدا توبه کسانى را مى22( آيه 4سوره نساء ) .3

 بخشد و خداوند دانا و درستکار است. خدا آنها را مى
 : کسى که کار زشتى بکند يا به خود ستم کند سپس از خدا آمرزش بخواهد، خداوند آمرزنده مهربان است.111( آيه 4سوره نساء ) .4
 شکر نعمت را به جا آوريد، نعمت شما را افزون کنيم.: اگر 8( آيه 14سوره ابراهيم ) .5
 م. -با اندك تفاوتى آمده است 135نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .6



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
171 

 

پرداخت حقوق، تا خدا را در حالى مالقات کنى که پاك باشى و گناهى بر گردن تو نباشد. و سوم، 

چهارم اين که قصد کنى هر واجبى را که فوت شده، جبران نمايى. پنجم، گوشتى را که از حرام در 

 بدنت روييده است با غم و اندوه بگذارى تا گوشت تازه از حالل برويد.

  1 «اى بندگى را بر تنت بچشانى چنان که شيرينى معصيت را به آن چشاندهششم، آن که رنج طاعت و 

از کسانى مباش که با کار دنيوى و يا بدون عمل به آخرت اميدوار است و به خاطر »( و فرمود: 2)

گويد ولى رفتار شيفتگان به دنيا  اندازد، در دنيا سخن پارسايان را مى آرزوهاى دراز، توبه را تأخير مى

شود، فرمان  قانع نمى ارد، اگر از دنيا به او کم داده شود سير نگردد و اگر همه دنيا را به او بدهندرا د

دارد ولى به کردار  دارد، نيکان را دوست مى دارد و خود دست برنمى برد، بازمى دهد و فرمان نمى مى

است، به سبب گناهان دارد در حالى که خود يکى از آنه کند و گنهکاران را دشمن مى آنها عمل نمى

( چون 1کند بر آنچه باعث کراهت او از مرگ است. ) زيادش از مرگ کراهت دارد و ايستادگى مى

آسايش ببيند، خودپسند گردد و چون گرفتار شود نااميد گردد، هرگاه دچار بال شود با نگرانى خدا را 

بر اساس گمان بر او مسلّط است بخواند و چون به راحتى رسد از روى غرور دورى گزيند، نفس امّاره 

شود، مرتکب گناه  نه بر اساس باور و يقين اگر توانگر شود شادمان و اگر تنگدست گردد نااميد مى

کند ولى خود عبرت  اندازد، عبرت گرفتن از ديگران را مطرح مى شود ولى توبه را به تأخير مى مى

گيرد، پس او پرحرف و کم کردار است  نمى کوشد اما خود پند ( و در اندرز ديگران مى2گيرد ) نمى

کند، غنيمت و سود به نظرش  در آنچه ناپايدار است کوشا و در آنچه ماندگار است سهل انگارى مى

ترسد ولى پيش از اين که فرصت از  آيد، از مرگ مى غرامت، و غرامت و تاوان غنيمت و سود مى

شمارد در حالى که بزرگتر از آن را از خود  ( معصيت ديگران را بزرگ مى3شتابد، ) دست برود نمى

شمارد، پس  بيند و همان طاعت را از ديگران اندك مى پندارد و طاعت خود را بزرگ مى کوچك مى

گويى با توانگران را بيشتر دوست دارد تا ياد  انگار است، بيهوده او به مردم سختگير و به خود سهل

سازد، آيا مردم را به نيکى امر  کند و خود را گمراه مى مى خدا را با مستمندان، ديگران را راهنمايى

  2 «کنيد کنيد در حالى که خويشتن را فراموش مى مى

                                                 
 م. -با اندك تفاوت آمده است 417نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .1
 م. -بخشهاى آخر اين حکمت، آمده است با تفاوت زيادى، بخصوص در 228، 150در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .2
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هر که بر دنيا حريص باشد ديرى نپايد که نسبت به فرمان الهى خشمگين گردد و هر »( و فرمود: 4)

موده و هر که در برابر که از مصيبت وارد شده به مخلوقى شکوه برد گويا از پروردگارش شکوه ن

 «.مالدارى به خاطر دنيايش فروتنى کند دو سوم دينش را از دست داده است

اند: چون شخصيت انسان از جسم، دل و زبانش تشکيل شده است و در تواضع بايد  دانشمندان گفته

 داده است. جسم و زبان به کار برده شود بنابراين اگر دل را هم به آن افزايد، تمام دينش را از دست

کنند و اين بندگى بازرگانان است و  گروهى خدا را از روى ميل و رغبت بندگى مى»( و فرمود: 1)

کنند و آن عبادت بردگان است و گروهى از روى  گروهى خدا را از روى ترس بندگى مى

يد که از رميدن نعمتها بترس»( و فرمود: 2)  «کنند و آن است عبادت آزادگان سپاسگزارى عبادت مى

بهترين اعمال آن عملى است که نفس خود را به »( و فرمود: 3) «گردد! هر چه از دست رفت، بازنمى

اگر خداوند مردم را به خاطر نافرمانى خود نترسانيده بود براى »و فرمود:   «انجام دادن آن وادارى

اى الهام گرفته و  گوينده از اين سخن على )ع(  1 «شکر نعمتهاى او الزم بود که او را نافرمانى نکنند

 گويند: اين دو بيت از امير المؤمنين )ع( است( سروده است: )بعضى مى

  هب البعث لم تأتنا رسله
 

  و جاحمة النّار لم تضرم

  أ ليس من الواجب المستحق
 

  2  حياء العباد من المنعم

  «ذيرى!چه بسيار است پندها و عبرتها و چه اندك است پندپ»( و فرمود: 4)

کمتر چيزى که الزم است شما در برابر خداى سبحان انجام دهيد آن است که به وسيله »( و فرمود: 5)

  3 «نعمتهاى او براى معصيتهايش کمك نگيريد

مدت عمر، هر چند دراز باشد، کوتاه است و گذشتگان براى حاضران عبرتند و هر »( و فرمود: 6)

گردد و نه تو نسبت به فردا اطمينان  ت، نه روزى که گذشته برمىاى براى زنده پند و موعظه اس مرده

پيوندند، بنابراين براى آن روزى آماده شويد که نه مال  شوند و به هم مى دارى و همه از همه جدا مى

و ثروت آن روز سودى دارد و نه اوالد، مگر کسى که با دلى سالم و قلبى پاك به درگاه خدا آيد، در 
                                                 

 م. -با تفاوت زيادى آمده است 290، 249، 246، 237( در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  3 -2 -1موارد  ) .1
بخش حيا  وزىکشيد، آيا واجب و شايسته نبود که بندگان خدا، از خداى ر گيرم که پيامبران مبعوث نشده بودند و شراره آتش دوزخ زبانه نمى .2

 کنند؟!
 م. -، با مختصر تفاوتى آمده است330، 279( در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  5 -4موارد ) .3
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نياز نيستيد؛ استقامت کنيد و از عملى که تاب تحمّل مجازاتش را  از پاداش آن بى انجام عملى که

نداريد بازگرديد، زيرا که صبر بر طاعت آسانتر است از صبر بر عذاب و براستى که نفسهاى شما قابل 

  شمار و آرزويتان گسترده و عمرتان

پيچد و شما  افتد و آرزو در هم مى مىگيرد و نفس به شمار  محدود است، و ناگزير اين عمر پايان مى

 «.را فرشتگان الهى مراقبند در حالى که از اعمال شما آگاهند

از گناهان و نافرمانيهاى خدا در خلوتها بپرهيزيد که خداوند گواه بر اعمال شما و خود »و فرمود: 

  «داور و حاکم است

سازد که در آن  رسد و ساختمانى را مى ىچه بسا کسى که اميدوار است به چيزى که به او نم»و فرمود: 

گذارد و شايد آنها را از راه باطل جمع کرده و  کند که به زودى وامى شود و اموالى را جمع مى ساکن نمى

از راه حرام به آنها رسيده و از آن جهت گناهانى را متحمل شده است و چه بسا کسى که به پيشواز روزى 

در سوك برند ولى آخر روز ن بر او رشك مىکند، و دراول روز ديگرا ىرود ولى آن روز را بدرقه نم مى

1 «گريند او مى
 گويد: اى مضمون اشعار خود را از اين گفتار امام گرفته، مى و گوينده  

  يا راقد اللّيل مسرورا باوّله
 

 إنّ الحوادث قد يطرقن اسحارا

 افنى القرون الّتى کانت مسلّطة
 

 بارامن الحوادث اقباال و اد

 يا من يکابد دنيا ال بقاء لها
 

 يمسى و يصبح تحت األرض سيّارا

  کم قد ابادت صروف الدّهر من ملك
 

  2 قد کان فى األرض نفّاعا و ضرّارا

 فرمايد: تمام زهد و پارسايى در دو کلمه از قرآن است که خداى متعال مى»و فرمود: 

پس کسى که بر گذشته افسوس نخورد و به آينده   ال تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْما فاتَکُمْ وَ   لِکَيْال تَأْسَوْا عَلى

  3 «شاد نگشت، او پارسا و زاهد است

  4 «نيکوترين پارسايى پنهان داشتن آن است»و فرمود: 

                                                 
 م. -، با اندك تفاوتى نقل شده است344،. 324( نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره 2 -1موارد  ) .1
رسند قرنهاى گذشته، پر از حوادث تلخ و شيرين است، اى  ام سحر، پيشامدها از راه مىاى که در آغاز شب شادمانه به خواب ناز رفتى، به هنگ .2

برند! چه بسيار پادشاهانى را  اندازى! دنيا بقا ندارد، بسا افرادى که شب و روز را زير زمين به سر مى کسى که به خاطر دنيا خودت را به زحمت مى

 ن سود و زيانها داشتند.که حوادث روزگار هالك کرده در حالى که در زمي
 : تا هرگز بر آنچه از دستتان رفته، اندوه مخوريد و بر آنچه خداوند بر شما داد شادى نکنيد.23(، آيه 57حديد ) .3
 م. -با اندکى تفاوت نقل شده است 28و  439در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .4
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آن گونه که خداوند، شما را از نفس خود بيم داده، از آن بترسيد و چنان ترس و »( و فرمود: 1) 

و سمعه عمل کنيد، زيرا کسى  «1» 1 ته باشيد که اثرش در شما هويدا باشد و بدون ريابيمى از آن داش

 «.گذارد که براى او عمل کرده است که براى غير خدا عمل کند، خداوند او را به کسى وامى

ممکن است مردم سه چيز را از دست بدهند: پول حالل، زبان راستگو و برادر دينى »( و فرمود: 2)

 «.از و باعث اطمينان و اعتماد اوستکه محرم ر

آماده مرگ باشيد که ابر مرگ بر شما سايه افکنده است و از مردمانى باشيد، چون »( و فرمود: 3)

اند، زيرا بين شما و بهشت و دوزخ  اند و از بديها بازايستاده اند پس آنها به خود آمده آنها را صدا زده

کند و ساعت آن را از بين  يك لحظه آن را کم مىاى نيست و مدت زندگى که  جز مرگ فاصله

برد پس سزاوار است که اين مدت هر چه کوتاه باشد و براستى غايب )از وطن( را که شب و روز  مى

اى را بيامرزد که  خوانند، شايسته آن است که هر چه زودتر بازگردد، بنابراين خداوند آن بنده مى

شد و به يکدلى و اخالص و يا به نجات خويشتن دعوت شد سخن حق را شنيد و به جان و دل پذيرا 

پس او نزديك شد و به راه راست در آمد و نجات يافت و دلش کانون محبت خدا شد و از نافرمانيش 

اى )براى آخرت( فراهم کرد و از کار  بيمناك گرديد و عمل شايسته و خالص به جا آورد و اندوخته

ورد و در برابر سرمايه عمر، عوض آن )رضاى خدا را( به بيمناك دورى جست و تيرش به هدف خ

دست آورد، هواى نفسش را مغلوب و آرزوهاى )دنيوى( خود را زير پا نهاد، استقامت را مرکب 

نجات و تقوا را به هنگام مرگ توشه راه قرار داد، و در راه روشن حرکت کرد و از جاده هدايت 

اى از عمل بر  عمرش فرا رسيد در حالى که او زاد و توشهجدا نشد، فرصتها را غنيمت شمرد پايان 

 «.گرفته بود

سرايى که اول آن رنج و آخرش نيستى، در حاللش حساب و در حرامش »( و درباره دنيا فرمود: 4)

غمگين و هر که به   نياز است در فتنه و آن که فقير و نيازمند است عقاب است، کسى که توانگر و بى

رسد و هر که در طلب آن نکوشد دنيا به او رو کند و هر که به آن  به آن نمى خاطر آن کوشش کند

  2 «بنگرد او را بينا سازد و هر که به آرايش دنيا نگاه کند دنيا او را کور سازد

 «.فايده است هر که را )موعظه( اندك سودمند نگردد، )موعظه( زياد بى»( و فرمود: 1)
                                                 

 م. -رساند کند و به گوش مردم مى شد ولى در سمعه، عمل را براى مردم بازگو مىريا يعنى عملى را براى ديد مردم به رخ آنها بک .1
 م. -با اندك تفاوتى آمده است 82نهج البالغه )صبحى صالح( خطبه  .2
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پوشى از لغزشهاى  را کردن با مردم و گرامى داشت دانشمندان و چشمبر تو باد به مدا»( و فرمود: 2)

گذشت »برادران مسلمان، زيرا که سرور اوّلين و آخرين )ص( به گفتار خويش تو را ادب آموخت: 

کن نسبت به کسى که بر تو ستم روا داشته و صله رحم کن با کسى که از تو بريده و ببخشاى بر کسى 

 «.استکه تو را محروم داشته 

درود بر شما اى ساکنان »( امير المؤمنين )ع( وقتى به گورستان )بيرون کوفه( گذر کرد، فرمود: 3)

گورستان، شما پيشروان ما و ما جانشينان شماييم و ما ان شاء اللّه به شما ملحق خواهيم شد، اما در 

مودند. اين است خبر نزد ما، هاتان ساکن شدند و با زنانتان ازدواج کردند و اموالتان را قسمت ن خانه

 سپس فرمود:« دانستيم نزد شما چه خبر است پس کاش مى

  1 «دادند که ما بهترين زاد و توشه را تقوا يافتيم گفتند، هرآينه خبر مى اگر ايشان سخن مى»

 خواند: گويد: امير المؤمنين )ع( شنيد کسى اين اشعار أسود بن يعفر را مى ( کميل بن زياد مى4)

  ذا أؤمّل بعد آل محرقما 
 

  2«3» ترکوا منازلهم و بعد أياد

کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِيمٍ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فِيها  چرا اين آيه را نخواند:»فرمود: 

 .«4» 3  فاکِهِينَ

فهمد، در حالى که خود با  آن را مىکند و تأخير اجابت  شگفتا از کسى که دعا مى»( و فرمود: 5)

 «.گناهان راه اجابت را بسته است

آنان درختان گناهان خود را در جلو چشمان و در دلهايشان کاشته »کنندگان فرمود:  و در وصف توبه

اند تا ميوه سالمت به بار آورده و خشنودى و کرامت  و با آب پشيمانى )اشك چشم( آبيارى کرده

 «.ان در پى داشته است)خدا( را براى ايش

 از سخنان على عليه السالم در وصف صحابه و اولياى خدا

قرشى به اسنادى که گذشت، از قول على بن جعد و او از عمرو بن شمر به نقل از سدى، از ابى اراکه 

گويد: با على )ع( نماز صبح را خوانديم، همين که نماز را سالم داد به سمت راست خم  نقل کرده، مى

سپس مقدارى ايستاد، به نحوى که گويى ناراحت است، تا وقتى که خورشيد يك ياد و نيزه روى  شد،

                                                 
 م. -با اختالف زيادى آمده است 130در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .1
 و ثروتها را پس از خود واگذاشتند!پس از آل محرق چه آرزو کنم؟ که سراها و نعمتها  .2
 ها و کشتزارها و جاهاى خوب و نعمتهايى را که متنعّم بودند، واگذاشتند. : بسا کسانى که باغها و چشمه27 -25(، آيه 44دخان ) .3
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اى که  اصحاب محمد )ص( را ديدم به گونه» ديوار مسجد باال آمد، دستش را جا به جا کرد و گفت:

مانند  باشند، بين چشمانشان ام امروز آنان ژوليده، پژمرده و زرد مى تا امروز نظير آنها را نديده

کردند گاهى  اند، قرآن تالوت مى زانوهاى بز، در حالى که شب را براى خدا به سجده و قيام گذرانده

روى پيشانيها و گاهى روى پاها به ذکر خدا مشغول بودند و چون داخل صبح شدند به ياد خدا به خود 

شمانشان سرازير است لرزد و به قدرى اشك از چ لرزند چنان که درختان در روز وزش تندباد مى مى

شان را تر کرده است به خدا سوگند چنان است که گويى اين قوم در غفلت شب را  که جامه

آنگاه از جا برخاست و ديگر کسى او را آرام نديد تا اين که ابن ملجم لعين بر او « اند! گذرانده

 ضربت زد.

اللّه بن محمد و او از ابو يحيى  به نقل از عبد -که اسناد آن گذشت -( ابو نعيم، در کتاب حليه2)

 گويد: على )ع( فرمود: رازى از قول عباد و او از ابن فضيل به نقل از حسن بصرى مى

شناسند آنان چراغهاى شبهاى  شناسد ولى مردم او را نمى خوشا به حال کسى که او مردم را مى»

و آشوب و يا ظلم و ستم را از  تاريك و پيشوايان هدايتند، به وسيله ايشان است که خداوند هر فتنه

کند،  سازد، آنهايند که خداوند به زودى از جانب خود وارد رحمت و فضلى مى اين امّت برطرف مى

 «.نه آنها افشاگران پرحرفند و نه تندخويان ريا کار

( مجاهد از ابن عبّاس نقل کرده است که روزى امير المؤمنين )ع( در اوصاف مؤمنان فرمود: 3)

تر و مقامش از همه  اش از همه کس گشاده اندوهش در دل و شاديش در رخسار است، سينه مؤمن،»

طوالنى، همّتش بلند،   آيد و خود نمايى را دوست ندارد، اندوهش کس باالتر، از سرکشى بدش مى

خاموشيش بسيار، به کارهاى مفيد سرگرم، سپاسگزار و شکيبا، دلش به ياد خدا آباد، خلق و خويش 

زبان مؤمن پشت قلب او و دل منافق پشت زبان »در روايتى آمده است:  1 «و طبيعتش نرم است هموار

اوست، زيرا مؤمن چون بخواهد سخنى بگويد در آن تأمّل و انديشه کند، اگر نيك و به صالح بود 

د کدام دان گويد و نمى پوشاند ولى منافق آنچه به زبانش بيايد، مى گويد و اگر بد و ناروا بود مى مى

فرمود: ايمان هيچ  ( من از رسول خدا )ص( شنيدم که مى1سخن براى او سود دارد و کدام زيان! )

شود تا اين که زبان او استوار و راست باشد، پس هر کس از شما بتواند که خدا را  اى استوار نمى بنده

                                                 
 م. -با اندکى تفاوت آمده است 333در نهج البالغه )صبحى صالح( شماره  .1
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ايشان تميز باشد بايد مالقات کند در حالى که زبانش از هتك حرمت مسلمانان پاك و دستش از اموال 

  1 «چنين کند

فرمود:  ( در روايتى مجاهد از ابن عبّاس نقل کرده است که من از امير المؤمنين )ع( شنيدم که مى2)

نياز بود و از معصيت و  بارى، خداوند هنگامى که خاليق را خلق کرد از طاعت و بندگيشان بى»

رساند و طاعت  کاران او را زيانى نمى ديد زيرا معصيت معصيت نافرمانى ايشان زيانى نمى

کنندگان و پرهيزگاران سودى به حال او ندارد. پرهيزگاران در دنيا داراى فضايلند و  اطاعت

اند و به علمى که  زندگيشان بر اساس فروتنى است. از آنچه خداوند بر آنها حرام کرده چشم پوشيده

نبود اميدوارى آنها هرآينه از شوق ثواب و بيم اند و اگر  به حال آنان سودى دارد گوش فرا داشته

عذاب يك چشم بر هم زدن جان در بدنشان قرار نداشت و خداوند در نظر آنان بزرگ و غير خدا در 

اند و از نعمتهاى آن  ( بهشت در نظر آنها چنان است که گويى آن را ديده3ديده آنها کوچك است. )

اند و در آن معذّبند، دلهايشان  که گويى مشاهده کردهبرخوردارند و جهنم در نظرشان چنان است 

هايشان اندك است، چند روزى کوتاه را  اندوهناك و از آزارشان در امان و بدنهايشان الغر و خواسته

آن آسايشى جاودانه دارند، اما شبها را سر پا ايستاده، آيات قرآنى را  با بردبارى سر کنند و در پى بى

سازند و بدان وسيله به درمان درد خويش  د و با تدبّر در آن خود را غمگين مىبا انديشه تالوت کنن

بندند و با شوق به آن  اى برخوردند که باعث شوق و اميد است به آن طمع مى کوشايند و هرگاه به آيه

گشايند  اى برخورد کنند که در آن ترس و بيم است گوش دلشان را به آن مى به آيه  نگرند و هرگاه مى

شنوند، پيشانيها و زانوها و اطراف قدمهايشان را به  چنان که گويى شيون اهل جهنم را به گوشها مى

( و امّا روزها آنان 1گسترانند تا از خداى تعالى آزادى خويش را درخواست نمايند ) روى زمين مى

مانند باريکى  دانايان بردبار و نيکوکاران پرهيزگارند که ترس از عذاب خدا جسمشان را الغر کرده

گويند آنها  پندارد که بيمارند در صورتى که بيمار نيستند و مى بيند مى اى که آنها را مى تيرها. بيننده

اند در حالى که ديوانه نيستند بلکه کار مهمى آنها را به خود مشغول کرده است؛ از کردار  ديوانه شده

نند پس به خود بدبينند و از کردار خود بي اندکشان راضى نيستند و عمل بسيارشان را بسيار نمى

گويد: من به خود آشناترم از ديگران؛  ( هرگاه کسى يکى از آنان را بستايد، مى2هراسانند )

پندارند قرار ده و گناهانى  گويند بر من مگير و مرا برتر از آنچه مى پروردگارا به آنچه درباره من مى

بينى در کار دينى توانا و در  از آنها اين است که مى دانند بر من ببخش، و نشانه يکى را که نمى
                                                 

 م. -با تفاوت زيادى اين مطالب آمده است 176از خطبه در نهج البالغه )صبحى صالح( بخشى  .1
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رو، و در  پرهيزگارى با يقين و در طلب علم با حوصله و در قضاوت با اراده و در توانگرى ميانه

عبادت فروتن و در تنگدستى بردبار و در سختى شکيبا، در جستجوى حالل و از آز و طمع به دور 

آورد ولى با ترس و بيم و در اصالح بين افراد کوشاست، روز را  ( کارهاى شايسته به جا مى3است، )

برد در حالى که  رساند در حالى که همّت او شکر و سپاسگزارى است و شب را به صبح مى به شب مى

انديشناك است، مردم به نيکى او اميدوار و از بدى او آسوده و در امانند، کسى را که به او ستم 

پيوندد،  کند و با آن که جدايى گزيده، مى که او را محروم داشته، احسان مى بخشايد و به هر کرده مى

( در سختيها بردبار و در ناگواريها شکيباست و در رضا و خشنودى سپاسگزار. کسى را به لقبهاى 4)

رساند و در پيشامدهاى ناگوار  خواند و با کارهاى بيهوده ناآشناست و به همسايه زيان نمى زشت نمى

رود اگر  دارد و از جاده حق بيرون نمى کند و در راه باطل گام بر نمى ديگران( شماتت نمى )براى

ورزد تا خداوند انتقام او را بگيرد، نفسش از دست او در رنج است و  کسى به او ظلم کند شکيبايى مى

تياق ديدار اندازد و در دنيا به خاطر اش مردم از او در آسايشند، در کار آخرت خود را به زحمت مى

 1 «ورزد حق، زهد و پارسايى مى

  اوصاف فقيه

ابو نعيم به نقل از ابو جعفر محمد بن ابراهيم بن حکيم از قول يعقوب بن ابراهيم دورقى و او از شجاع 

بن وليد، از زياد بن خثيمه به نقل از ابو اسحاق، از عاصم بن ضميره، از امير المؤمنين )ع( نقل کرده 

بدانيد که فقيه کامل آن کسى است که مردم را از رحمت خدا نااميد نگرداند و از »است که فرمود: 

عذاب الهى نيز آسوده نسازد و به آنها رخصت گناه کردن ندهد و قرآن را به خاطر گرايش به چيز 

ديگر فرو نگذارد، در آن عبادتى که بدون معرفت باشد هيچ خيرى نيست و نيز در قراءت )قرآن( که 

 «.و تأمل نباشد خيرى نيست. انديشه

غذا دادن به مردم، و رعايت عهد و پيمان با »( مردى از على )ع( از جوانمردى پرسيد، فرمود: 2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » و آنگاه آيه مبارکه را تالوت کرد:« برادران دينى و آزار نرساندن به همسايگان

  2«عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ  وَ يَنْهى  لْقُرْبىوَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِی ا

                                                 
با تفاوت زيادى آمده است و براستى که در اينجا مشوش و مثله شده  193در نهج البالغه )صبحى صالح( اين خطبه )با نام خطبه همام( به شماره  .1

 م. -است
دهد و از کار زشت و ناپسند و ظلم و  دادن حق خويشان )پيامبر( فرمان مى : همانا خداوند شما را به عدل و داد و نيکو کارى و90( آيه 16نحل ) .2

 دهد باشد که شما پند گيريد. کند و شما را پند مى ستم نهى مى
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  از جمله وصاياى امام عليه السالم

عبد الوهّاب بن عبد اللّه مقرى به نقل از محمد بن ناصر و او از عبد القادر بن يوسف، از برمکى و او 

گويد: جدّم حسن بن سفيان به نقل از حرملة بن  حسن بن سفيان نسوى، مىاز قول اسحاق بن سعد بن 

گويد:  يحيى و او از ابن وهب، از قول سفيان از سرى بن اسماعيل و او از عامر شعبى نقل کرده، مى

اى مردم! اين سخنان را فراگيريد، اگر بر اسب مرادتان سواريد، به طورى »امير المؤمنين )ع( فرمود: 

اى جز از خدا بر کسى  گيرد، نبايد بنده شما از همه جلو افتاده و کسى بر شما پيشى نمىکه مرکب 

داند حيا کند  اميدوار باشد و مبادا به غير از گناه خويش از کسى بترسد و نبايد وقتى که چيزى را نمى

، و بدانيد که دانم داند نبايد شرم کند که بگويد نمى پرسند که نمى از اين که بياموزد و از آنچه مى

 «.سر است نسبت به پيکر و پيکر بدون سر، خيرى ندارد  صبر و شکيبايى نسبت به ايمان به منزله

اى و هيچ  هيچ خانواده»( در روايتى آمده است که خداوند به پيامبرى از پيامبران وحى کرد: 1)

عد تغيير کنند به اى نيست که بر روشى باشند که مورد رضاى من است و ب دودمانى و هيچ جامعه

کنم بر آنچه  دارند دگرگون مى پسندم، مگر اين که من آنها را از آنچه دوست مى طريقى که من نمى

اى نيست که بر روش ناپسند من بوده باشند  اى و هيچ دودمانى و هيچ جامعه پسندند و هيچ خانواده نمى

پسندند تغيير  آنها را از آنچه نمى پسندم مگر اين که من وضع و تغيير روش دهند به حالى که من مى

 «.پسندند دهم به حالتى که مى مى

 وصيت على عليه السالم به کميل بن زياد

عبد الوهّاب بن على صوفى به نقل از على بن محمد بن عمرو و او از رزق اللّه بن عبد الوهّاب از احمد 

انصارى از ضرار بن صرد به نقل  بن على بن باد از قول حبيب بن حسن قزاز و او از موسى بن اسحاق

از عاصم بن حميد از ابو حمزه ثمالى و او از عبد الرحمن بن محمد از کميل بن زياد نقل کرده، 

اى از صحرا برد و چون بيرون شهر  گويد: امير المؤمنين على )ع( دست مرا گرفت و مرا به ناحيه مى

اى کميل بن زياد! اين دلها ظرفهايى »رمود: رسيديم نشست و آهى کشيد مانند آه اندوه رسيده سپس ف

( مردم سه 3گويم، به خاطر بسپار، ) ترين آنهاست، پس آنچه را که مى هستند و بهترين آنها باظرفيت

کند و در راه نجات است و مگسان  اند: عالم ربّانى و دانشجويى که براى نجات تحصيل مى دسته

کنند، آنان از پرتو  روند و با هر بادى حرکت مى اى مى کوچك و ناتوان که به دنبال هر آواز کننده

اند. اى کميل! دانش بهتر از ثروت است، دانش  اى نجسته و به پايه استوارى پناه نبرده دانش بهره
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گردد ولى مال از بين  نگهبان تو و تو نگهدارنده مال و ثروتى، دانش با بخشيدن )تعليم( افزون مى

و دانش راه و روشى است که بدان وسيله در زندگى خود، کسب طاعت  رود، و دوست داشتن علم مى

کند و  شود و پس از مرگ سخنان پسنديده ديگران را در پى دارد، مال را بخشيدن کم مى و بندگى مى

 گردد علم فرمانرواست و مال و ثروت فرمانبر و مغلوب. علم، با بخشيدن افزون مى

اند ولى دانشمندان چندان که  اند، در حالى که به ظاهر زنده ه( اى کميل! گردآورندگان ثروت مرد4)

سپس «. برقرار است روزگار پايدار است ماندگارند، وجودشان گم شده ولى صورتهايشان در دلها

آنگاه فرمود: «. کرد( علم فراوان است اش اشاره مى آگاه باش! اينجا )در حالى که به سينه»فرمود: 

برد و به  افزار دين را براى دنيا به کار مى ه مطمئن نيستم زيرا او دستآرى به امينى برخوردم ک»

شود و يا دشمن  جويد و براى او حجابى در برابر کتاب خدا مى نعمتهاى خدا بر بندگانش برترى مى

شود، بدان که نه اين  اى که رو دهد، شك و ترديد در دل او پيدا مى گردد، با اوّلين شبهه اهل حق مى

، بلکه )اينان( در لذت و خوشى زياده روى کرده و به آسانى پير و شهوت و خواهش نفس و نه آن

گردند و يا آن که شيفته گردآورى و انباشتن مالند. در هيچ حال نگهدار دين نيستند به چهار پايان  مى

زمين  ميرد. بار خدايا! آرى ترند، در چنين روزگارى علم و دانش با مرگ حامالنش مى علفخوار شبيه

ماند که دين خدا را برپا دارد تا حجّتها و دليلهاى روشن خدا از بين نرود، آنان  خالى از حجّت نمى

اندکند و در منزلت و مقام در پيشگاه خدا واالمقامند، به وسيله ايشان خداوند دين خود را حفظ 

 «.مايدکند تا اين که آن را به امثال ايشان بسپارد و در دل نظاير آنها کشت ن مى

کند، علم و دانش  خداوند به وسيله ايشان حجّتهاى خويش را حفظ مى»( و در روايتى آمده است: 1)

اند و سختى و  به حقيقت به ايشان يك باره رو آورده، و آنها با آسودگى و يقين آن را به کار بسته

اند و با  خو گرفته کنند اند و به آنچه نادانان دورى مى دشوارى اشخاص نازپرورده را سهل يافته

کنند، آنان در زمين خلفاى الهى  بدنهايى که روحهاى آنها به جاى بسيار بلند آويخته در دنيا زندگى مى

خوانند آه و آه چه بسيار مشتاقم به ديدار آنان، و از خدا براى خودم  هستند و مردم را به سوى او مى

  1«و تو طلب مغفرت دارم اگر مايلى برخيز

                                                 
 م. -با تفاوت اندکى آمده است 139و در ترجمه فيض االسالم حکمت  147نهج البالغه )صبحى صالح( کالم  .1
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  به فرزندانش وصيت امام

گويد امير المؤمنين به  ابو حمزه ثمالى به نقل از ابراهيم بن سعيد و او از شعبى از ضرار بن ضمره مى

اى پسران من، چنان با مردم به خوبى معاشرت کنيد که اگر از نظر »پسرانش وصيت کرد و فرمود: 

 و اين شعرها را قراءت کرد:« بگريند آنها غايب شديد مشتاق ديدن شما باشند و اگر مرديد بر شما

  يريد بذاکم ان يهشّوا لطاعتى»
 

  و ان يکثروا بعدى الدّعاء على قبرى

  و ان يمنحونى فى المجالس و دهم
 

  1«و ان کنت عنهم غائبا احسنوا ذکرى

به خودت تنگدستى و طول عمر »گويد: مردى عرض کرد: مرا موعظه کن! فرمود:  ( ابن عبّاس مى1)

 «لقين مکن!را ت

  سخنان امام درباره احاديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

گويد: کسى که خود از على )ع( شنيده بود براى من نقل کرد: از آن حضرت  شعبى نقل کرده مى

مرد دو رويى که  -1اند:  مردم چهار دسته»راجع به اختالف مردم درباره حديث پرسيدند، فرمود: 

کند در حالى که به اسالم پشت پا زده و به دل ايمان ندارد از گناه پرهيز نکرده و  مى اظهار ايمان

بندد، اگر مردم از حال او با خبر بودند،  باك است از روى عمد به رسول خدا )ص( دروغ مى بى

گويند: او صحابى رسول خدا  پذيرفتند ولى مردم مى کردند و گفتارش را نمى حديثش را قبول نمى

کنند، براستى که خداوند از مردم منافق و دورو چنان که الزم  است پس گفتارش را قبول مى)ص( 

بود خبر داده و معرفى کرده است سپس آنها بعد از رسول خدا )ص( زنده ماندند و به رهبران ضاللت 

يار نزديك شدند به آنان که مردم را با دروغ و بهتان به سوى آتش خواندند، پس آنها را صاحب اخت

کارها و حاکم بر مال و جان مردم گردانيدند، و به وسيله ايشان دنيا را خوردند، همانا مردم همواره با 

 فرمانروايان همراهند مگر آنهايى که خدا نگهدار آنهاست.

دهد و بعد از  گويد و يا کارى را انجام مى مردى که از رسول خدا )ص( شنيده سخنى را مى -2( 3)

دانستند که  گفتار و يا رفتار پيامبر را ندانسته نسخ کرده در حالى که اگر مردم مى خاطرش رفته و آن

 کردند. کردند( يا اجر و ثوابى براى نقل آن منظور نمى او نسخ کرده )از او نقل نمى

                                                 
ط فرمان مرا ببرند و پس از من زياد بر سر قبرم دعا کنند و در مجالس به من اظهار دوستى کنند و اگر از نظر مقصود او اين است که آنان با نشا .1

 آنان غايب شدم، مرا به نيکى ياد کنند.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

182 

 

نکرده و از  گويد، آن را درست حفظ و مردى که شنيده است رسول خدا )ص( سخنى را مى -3( 4)

کند از وى  دانستند که او از روى گمان نقل مى دهد، در حالى که اگر مى سبت مىروى گمان به او ن

 کردند. کردند و به آن عمل نمى نقل نمى

گويد و نه از خاطرش رفته بلکه آنچه شنيده گفته و به آن عمل کرده  و مردى که نه دروغ مى -4( 1)

 است.

نيست و اما سه گروه ديگر، به مقصد و هدفى  اعتبار است و نقل از او روا اما گروه اوّل، روايتش بى

خورند و سخن ايشان از پرتو نور نبوّت روشنى گرفته و از  شوند و از يك آبشخور آب مى منتهى مى

 درخت با برکت مشتعل گشته است اين بود روايت شعبى.

وغ، ناسخ همانا حق و باطل، راست و در»در روايت کميل بن زياد از على )ع( آمده است که فرمود: 

و براستى که در  1  و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه و محفوظ و موهوم در دسترس مردم است

هر »زمان رسول خدا )ص( به آن حضرت دروغها بستند تا اين که برخاست و خطبه خواند و فرمود: 

راى تو حديث نقل کس به عمد بر من دروغ ببندد بايد نشيمنگاه او در آتش باشد و همانا چهار دسته ب

 و آنها را نام برد.« کنند که دسته پنجم ندارد مى

هر که از روى عمد بر من »اند:  گويد: اين حديث را از رسول خدا )ص( روايت کرده ( مؤلف مى2)

اند که من در  صد و بيست تن از صحابه نقل کرده« دروغ ببندد، بيقين نشيمنگاهش پر از آتش گردد

ام و اما نقل از طريق على )ع(، افراد زيادى از عبد  نام برده« حق اليقين»ام کتاب تذکره خود به ن

األوّل صوفى و او از ابن مظفّر داوودى به نقل از اعين سرخسى از قول فربرى و او از بخارى به نقل از 

م گويد: از على )ع( شنيد ابن جعد و او از شعبه، او از قول منصور، از ربعى بن خراش نقل کرده مى

فرمود: هر که از روى عمد به من دروغ ببندد بايد  از پيامبر )ص( شنيدم مى»گفت:  که مى

اين حديث را در صحيح بخارى و صحيح مسلم و احمد در مسند و « نشيمنگاهش پر از آتش گردد

 اند و اقتضاى حديث آن است که بايد اسنادش نقل گردد. جماعتى نقل کرده

اند و آنچه احمد در مسند خود  اسناد از رسول خدا )ص( نقل کرده ( احاديث زيادى را با ذکر3)

در صحيح  آورده دويست و ده حديث است و ابن مندره پانصد و سى و هفت حديث روايت کرده و

                                                 
 م. -با اندکى تفاوت آمده است 211در نهج البالغه )صبحى صالح( کالم   .1
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اند  بخارى و صحيح مسلم چهل و چهار حديث نقل شده است، از آنها بيست حديث را هر دو نقل کرده

( و در بين راويان حديثى 1پنج حديث را تنها مسلم نقل کرده است ) و نوزده حديث را تنها بخارى و

که نام على بن ابى طالب است هشت مورد است که همه آنها راوى حديثند در حالى که اين دانشمندان 

يکى على بن ابى طالب بصرى است که از حماد بن سلمه و ديگران روايت کرده و دومى معروف به 

روايت کرده و سومى گرگانى است که از ابو سهل قطّان روايت کرده و دهّان است که از عدوى 

کند و پنجمى تنوخى است که أبو  چهارمى استرآبادى است که أبو بکر اسماعيلى از او حديث نقل مى

است که از حافظ  -اى از شهر گرگان نام محله -بکر بن مجاهد از او روايت کرده و ششمى بکرآباذى

ديگران روايت کرده و هفتمى از ابو على بن شاذان روايت کرده و او آخرين ابو احمد بن عدى و 

کسى است که از ابن عرفه نقل روايت کرده است و هشتمى قاضى القضاة بغداد به نام زينبى که از 

 پدر و عمويش؛ طرادزينى و ابن عالف و ابن نظر و ديگران روايت کرده است.

  سخنان عمر بن خطاب

و سخنان ديگرى که « اى که دسترسى به ابو الحسن )على( نباشد ه خدا از مسأله پيچيدهبرم ب پناه مى»

 به اين مضمون رسيده است.

به نقل از عبد اللّه قواريرى و او از مؤمّل از قول يحيى بن سعيد، از ابو « الفضائل»( احمد در کتاب 3)

اى که  برم به خدا از مسأله پيچيده مىپناه »گفت:  گويد: عمر بن خطّاب بارها مى مسيّب نقل کرده مى

 «.دسترسى به ابو الحسن نباشد

اى به عمر نوشت و  گويد: اين گفتار علتى دارد و آن اين است که امپراتور روم نامه ( ابن مسيّب مى4)

از او چند مسأله را پرسيد و عمر آنها را به صحابه عرضه کرد و از آنها جوابى دريافت نکرد پس به 

 مؤمنين عرضه کرد و او در اسرع وقت، بهترين پاسخ را داد.امير ال

  سؤاالت امپراتور روم

اى به عمر نوشت: از طرف قيصر امپراتور بنى اصفر به عمر  گويد: امپراتور روم در نامه ابن مسيّب مى

خدا آن چيست که او را  پرسم؛ به من بگوييد: خليفه مسلمين، اما بعد، من مسائلى دارم که از شما مى

داند؟ و آن چيست که نزد خدا نيست؟ و آن چيست که  نيافريده؟ و آن چيست که خدا آن را نمى

اش پاست؟ و آن چيست که تمامش چشم است؟ و آن  تمامش دهان است؟ و آن چيست که همه

قبيله و فاميل است؟ و آن چهار موجودى که  چيست که تمامش بال است؟ و خبر دهيد از مردى که بى
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کشد ولى روح ندارد؟ صداى ناقوس چه  رحمى حمل نکرده است؟ و آن چيست که نفس مى آنها را

گويد؟ آن چيست که يك مرتبه کوچ کرد و رفت؟ کدام درخت است که يك سواره صد سال  مى

رسد و نظير آن در دنيا چيست؟ آن کجاست که هيچ وقت  کند و به آخر نمى در سايه آن حرکت مى

آب روييده است؟ راجع به  به آنجا نتابيده است؟ کدام درخت است که بى به جز يك مرتبه خورشيد

آشامند ولى بول و غايط ندارند؟ نظير  خورند و مى شود که مى اهل بهشت به من بگوييد چگونه مى

آنها در دنيا چيست؟ راجع به غذاهاى بهشتى که در سينيهايى است و در هر سينى چندين رنگ غذا با 

ند، در دنيا نظير آنها چيست؟ و راجع به آن کنيزى که از ميان سيبى در بهشت در شو هم مخلوط نمى

آيد و هيچ نقصى ندارد؟ و آن کنيزى که در دنيا متعلّق به دو مرد است و در آخرت به يك مرد  مى

 تعلق دارد؟ کليدهاى بهشت چيستند؟

م خداوند رحمان و رحيم، بارى به نا»( على )ع( نامه را خواند و در همان لحظه پشت نامه نوشت: 1)

اى امپراتور از نامه شما اطالع يافتم و به يارى خدا و نيرو و برکت او و برکت پيامبرمان؛ محمد )ص( 

دهم: اما آن چيزى را که خدا نيافريده است قرآن است زيرا قرآن سخن خدا و سخن يکى از  پاسخ مى

. و اما چيزى 1 ى که خدا و صفات خدا قديمنداوصاف اوست و همچنين ديگر کتابهاى آسمانى در حال

را که خدا علم ندارد، گفته شماست که او را فرزندى و همسرى و شريکى است! در حالى که خداوند 

نه فرزندى دارد و نه خدايى ديگر با او شريك است و نه از کسى زاييده و نه کسى از او زاييده است. 

ظلم و ستم زيرا که او نسبت به بندگان ستمکار نيست. و اما  و اما آنچه نزد خدا نيست عبارت است از

خورد. و امّا چيزى که  اش زبان است، آتش است زيرا آتش با هر چه روبرو شود مى آن چيزى که همه

( و اما چيزى که تمامش چشم است، خورشيد 1است )همواره در حرکت است( )  تمامش پاست، آب

باشد. امّا آن که قبيله و فاميل نداشت حضرت آدم است. و  مىاست. و آنچه تمامش بال است، باد 

چيزهايى که هيچ رحم مادرى حمل نکرده عصاى موسى است )که اژدها شد( و گوسفند ابراهيم 

( و اما آن چيزى که بدون روح نفس 2)قوچى که براى قربانى در منى آمد( و آدم و حواست. )

 گويد: و امّا ناقوس مى  2 «وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ»  ىبه دليل قول خداى تعال -کشد، صبح است مى

                                                 
اند که شرك است بلکه به اين معنى که صفات خدا عين ذات اوست  و قائل به قدماى ثمانيه نه آن طورى که اشاعره صفات را زايد بر ذات دانسته .1

 م. -و ذات احديّت قديم است
 : قسم به صبح روشن وقتى که دم زند.18(، آيه 81تکوير ) .2
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طق طق، حق حق، آرام آرام، عدالت عدالت، راستى راستى، براستى دنيا ما را فريفته و ما را به هوا و 

گذرد مگر آن که رکنى و عضوى از ما  گذرد، هيچ روزى از ما نمى هوس انداخته، دنيا قرن به قرن مى

( و اما 3کنيم و ساکن خواهيم شد. ) اند که ما هم کوچ مى مردگان به ما هشدار داده کند، را ضعيف مى

آن که کوچ کرد و رفت، طور سيناست، چون بنى اسرائيل گناه کردند، بين طور سيناء و بين ارض 

اى از آن را کند و براى آن دو بال از نور قرار داد پس روى  مقدس چند روز راه بود، خداوند قطعه

وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا »  و اين است معناى قول خداى تعالى -ايشان بر افراشتسر 

به بنى اسرائيل فرمود اگر ايمان نياورديد، آن را بر سر شما فرود خواهيم آورد  -«2» 1«أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ؟

( و اما آن جايى که به جز يك 4را به جاى خود بازگرداند. )و چون توبه کردند دوباره خداوند آن 

مرتبه خورشيد نتابيده است زمين بحر )الميّت( است، چون خداوند آن را براى موسى شکافت و آب 

همچون کوهها استوار شد و زمين به تابش خورشيد خشك شد آنگاه دوباره آب دريا به جاى اول 

کند، درخت طوبى است و آن  د سال در سايه آن حرکت مىبرگشت. و اما آن درختى که سواره ص

شود و آن از  در آسمان هفتم به نام سدرة المنتهى است که اعمال فرزندان آدم بدان جا منتهى مى

هاى آن  اى از شاخه اى در بهشت نيست مگر آن که شاخه درختان بهشت است و هيچ قصرى و خانه

است که اصل آن يك چيز است ولى روشنايى آن در همه  داخل آن است و نظير آن در دنيا خورشيد

  ( و اما درختى که بدون آب روييده درخت يونس است که معجزه آن حضرت است به5جا هست. )

. و امّا خوراك اهل بهشت، نظير ايشان «1» 2«وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ» دليل قول خداى تعالى:

کند و بول و غايط ندارد. اما رنگهاى غذا  کم مادر است که از ناف مادر تغذيه مىدر دنيا جنين در ش

در يك سينى، نظيرش در دنيا تخم مرغ است که در آن دو رنگ سفيد و زرد موجود است و با هم 

آيد نظيرش در دنيا کرمى است که از  گردد. و اما آن کنيزى که از ميان يك سيب در مى آميخته نمى

شود. و اما آن کنيزى که بين دو مرد است درخت خرمايى  آيد و دگرگون هم نمى در مىميان سيب 

است که متعلق به دو نفر در اين دنيا باشد يکى مثل من مؤمن و يکى همچون تو کافر که در آخرت 

شوى. و اما کليدهاى بهشت  از آن من خواهد بود نه تو زيرا آن در بهشت است و تو وارد بهشت نمى

 «.ال اله اال اللّه، محمد رسول اللّه است عبارت
                                                 

ن کردند که آن بر سر ايشان فرود خواهد : و هنگامى که بلند کرديم کوه را روى سر ايشان گويا که آن سايبانى بود و گما171(، آيه 7اعراف ) .1

 آمد.
 : و رويانيديم بر او درختى از کدو.146( آيه 37صافات ) .2
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( ابن مسيّب گويد: وقتى که قيصر نامه را خواند، گفت: اين سخنان جز از خاندان نبوّت صادر 1)

نشده است، آنگاه از پاسخ دهنده پرسيد، گفتند: اين پاسخها از پسر عموى محمد )ص( است، پس 

پاسخ تو اطالع يافتم و دانستم که تو از خاندان  اى به آن حضرت نوشت: درود بر تو، بارى از نامه

نبوّت و معدن رسالت و موصوف به شجاعت و دانشى، و من در پى آنم که درباره مذهبتان براى من 

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ » فرمايد: توضيح دهيد و روحى که خداوند در کتاب شما نام برده چيست که مى

 ؟ امير المؤمنين )ع( در پاسخ او نوشت:«بِّیقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَ

هاى پروردگار است و منشأ آن قدرت خداست،  اما بعد، روح نقطه لطيف و نورى ارزنده از آفريده»

هاى ملك خود بيرون آورده و در ملك خويش جا داده بنابراين روح وسيله ارتباطى  آن را از خزانه

و در نزد توست پس هرگاه تو مال خود )وسيله ارتباط خود( براى تو در پيشگاه او و امانتى از طرف ا

 «.گيرد، و السّالم را از او گرفتى او نيز امانت خود را از تو مى

 گويد: ( از همين سخن، ابن سينا مطلب خود را گرفته که مى2)

  هبطت اليك من محل األرفع
 

 ...    و رقاء ذات تعزّز و ترفّع

 نيّه ابن سيناست که دنباله آن چنين آمده است:( از قصيده معروف عي2) 

  أنفت فما الفت فلما آنست
 

  کرهت مفارقة الدّيار البلقع

  و اظنّها نسيت عهودا بالحمى
 

  و منازال بفراقها لم تقنع

  تبکى اذا ذکرت عهودا بالحمى
 

  بمدامع تهمل و لم تتقطع

  چند مسأله

ر )مسند( از قول عفان به نقل از حماد و او از عطاء بن سايب از ( احمد در کتاب )فضائل( و نيز د1)

ابو ظبيان نقل کرده است که زنى را نزد عمر آوردند که زنا داده بود، دستور داد سنگسارش کنند، 

« اين زن چه کرده است؟»زن را بردند که سنگسار کنند، در بين راه على )ع( آنها را ديد فرمود: 

ا آزاد کرد و خود نزد عمر آمد، عمر پرسيد که چرا آن زن را آزاد کردى؟ جريان را گفتند او ر

او ديوانه است و از فالن قبيله، رسول خدا )ص( فرموده است: از سه کس قلم برداشته شده »فرمود: 

عمر گفت: اگر « است: خوابيده تا از خواب بيدار شود، کودك تا بالغ گردد و ديوانه تا بهبود يابد

( و در روايتى آمده است که زنى را نزد عمر آوردند که در بين 2عمر هالك شده بود! )على نبود، 



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
187 

 

اش را از بيت المال مقرر نمود، و  عدّه ازدواج کرده بود، عمر او را از شوهرش جدا کرد و مهريه

مهريه زن بر عهده »گفت زن و شوهر حرام ابدى هستند. اين جريان به اطالع على )ع( رسيد، فرمود: 

شوند و چون عدّه منقضى شد  مرد است به خاطر اين که با وى آميزش کرده است ولى از هم جدا مى

 وقتى که عمر اطالع يافت، گفت:« تواند از آن زن خواستگارى کند. آن مرد مثل ديگر مردان مى

( و در روايتى آمده است که زنى را نزد عمر آوردند که 3اگر على نبود، عمر هالك شده بود! )

نبايد او را رجم کنند »ماهه وضع حمل کرده بود، دستور داد سنگسارش کنند، على )ع( فرمود:  شش

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ » فرمايد: زيرا که خداى تعالى مى

کرد و گفت: خداوندا مرا با مشکلى که پسر ابو  وقتى که عمر شنيد آن زن را آزاد «1» 1 «الرَّضاعَةَ

( و در روايتى آمده است: که دو مرد از قريش نزد زنى صد دينار به امانت 4طالب نباشد تنها مگذار! )

گذارده بودند و به او گفتند که اگر يکى از ما مراجعه کرد، امانت را مده تا ديگرى هم بيايد و رفتند 

  آمد گفت: رفيقم از دنيا رفته، امانت را به من بده، آن زن امانت را به وىبعد از مدتى يکى از آنها 

داد، سپس ديگرى آمد و مطالبه کرد زن گفت: رفيقت امانت را گرفت، آن مرد گفت: شرط ما اين 

گونه نبود، نزد عمر شکايت کرد عمر به آن مرد گفت: آيا شاهدى دارى؟ گفت: خود اين زن قبول 

بينم! آن زن گفت: ترا به خدا ما را نزد  آن زن کرد و گفت: من فقط تو را ضامن مىدارد، عمر رو به 

على بن ابى طالب بفرست عمر آنها را نزد على )ع( فرستاد، آن زن جريان را به على )ع( عرض کرد، 

گفت: چرا گفتم، « مگر تو نگفتى که اين امانت را تنها به يکى از ما مده»على )ع( به آن مرد گفت: 

گر بود،  آن مرد درماند، چون حيله« مال تو نزد ماست برو رفيقت را بياور و مال را بگير!»فرمود: 

جريان را به عمر گفتند او گفت: خداوند ما را بعد از پسر ابو طالب زنده ندارد، صاحب بن عباد در 

 گويد: اين باره مى

 هل مثل قولك از قالوا مجاهرة
 

 لو ال على هلکنا فى فتاوينا

 ( اين بيت از يك قصيده طوالنى است که آغاز آن چنين است:1)

  حب النّبى و اهل البيت معتمدى
 

 اذا الخطوب اساءت رأيها فينا

  أيا ابن عمّ رسول اللّه افضل من
 

 ساد األنام و ساس الهاشميّينا

                                                 
 دهند، براى کسى که بخواهد شير کامل بدهد ... : مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير مى333( آيه 2بقره ) .1
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  يا ندرة الدّين يا فرد الزّمان اضح
 

 لمدح مولى يرى تفضيلکم دينا

 بقك فى االسالم لو عرفواهل مثل س
 

 و هذه الخصلة الغرّاء تکفينا

 هل مثل علمك إن زلّوا و ان وهنوا
 

 و قد هديت کما اصبحت تهدينا

  هل مثل جمعك للقرآن تعرفه
 

 لفظا و معنا و تأويال و تبيينا

 هل مثل صبر إذ خانوا او إذ فشلوا
 

 حتّى جرى ما جرى فى يوم صفّينا

 األسير وهل مثل بذلك للعانى 
 

 للطّفل الصّغير و قد اعطيت مسکينا

  يا رب سهل زياراتى مشاهدهم
 

 فانّ روحى تهوى ذالك الطّينا

  يا رب صيّر حياتى فى محبّتهم
 

   1 و محشرى معهم آمين آمينا

  داستان خانه شريح

به امام رسيد او را  اى را به هشتاد دينار خريد اين خبر که خانه   2گويد: شريح شعبى، نقل کرده، مى

اى  اى و چند تن را گواه گرفته اى را به اين مبلغ خريده به من خبر دادند که تو خانه»طلبيد و فرمود: 

عرض کرد: يا امير المؤمنين چنين بوده است! پس حضرت نگاه « اى؟ و براى آن قباله نوشته

آيد )عزرائيل(  کسى نزد تو مىاى شريح! بدان که به زودى »( سپس فرمود: 2خشمگينى به او کرد )

سپارد مبادا اين  برد و تنها به گورت مى کند تو را از آن خانه با چشم باز بيرون مى ات نگاه نمى به قباله

خانه را از مال ديگران خريده باشى و يا بهاى آن را از غير حالل خود داده باشى که در اين صورت 

                                                 
گاه  على نبود ما در فتواهايمان هالك بوديم. دوستى پيامبر )ص( و اهل بيت )ع( تکيهآيا کسى بمانند تو آشکارا چنين سخنى را گفته است: اگر  .1

من است، هنگامى که مشکالت زندگى بر ما بد بين است! اى پسر عم رسول خدا )ص( اى برترين کسى که رهبر جهانيان و سرپرست هاشميان بودى 

ت بگزار و به ثناگويى اين بنده گوش فرا ده که دين و آيينش تفضيل و برترى شما اى که چون تو در عالم ديانت کمياب است اى يکتاى زمان! منّ

رسد؟ اگر اين خصلت برجسته را بدانند ما را بس است آيا کسى بمانند علم تو را  بر تمام جهانيان است. آيا کسى در سبقت به اسالم به پاى تو مى

 کردى چنان که راهنماى همه ما گرديدى. راهنمايى مى لغزيدند يا اگر ناتوان بودند تو داشت؟ که هر وقت مى

آورى کرد که با لفظ، معنى، تأويل و تفسير آن آشنا بودى؟ آيا کسى صبر تو را داشت آنگاه که خيانت کردند و يا  آيا کسى چون تو قرآن را جمع

که به اسير مسلمان، طفل صغير )يتيم( و به مستمند  زمانى که در صفّين از هم پاشيدند و گذشت آنچه گذشت؟ آيا کسى چون بخشش تو را داشت

ايثار کردى؟ پروردگارا توفيق زيارت مشاهد ايشان را بر ما روزى گردان که مرغ روحم به هواى زيارت آن تربتهاى پاك پر کشيده است 

 پروردگارا زندگى مرا در محبت ايشان و حشر مرا با ايشان قرار ده! آمين، آمين!
ث که قبال از طرف عمر به قضاوت کوفه گمارده شده بود، على )ع( خواست او را عزل کند مردم کوفه گفتند: ما با تو به اين شرط شريح بن حار .2

فه بيرون بيعت کرديم که آنچه ابو بکر و عمر مقرر کرده تغيير ندهى على )ع( ناگزير او را ابقاء کرد، وقتى که مختار به حکومت رسيد او را از کو

 م. -سالگى از دنيا رفت 120يح در سن کرد شر
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اى مانند  گر وقت خريد خانه نزد من آمده بودى براى تو قبالهاى! بدان که ا زيان دنيا و آخرت را برده

( عرض کرد: يا 3« )کردى نوشتم که به خريدن اين خانه حتى به يك درهم رغبت نمى اين قباله مى

 نوشتيد فرمود: امير المؤمنين! چه مى

خواهد مرد  اى است که بنده خوار و ذليلى که نوشتم: به نام خداوند رحمان و رحيم، اين خانه مى»

شوندگان و  اى را در سراى فريب )دنيا( از ناحيه نيست خريده و براى کوچ کردن آماده شده، خانه

ناگوار و حدّ دوم به   گشتگان و اين خانه داراى چهار حد است: حدّ اوّل به پيشامدهاى منطقه تباه

کننده و  شيطان گمراهعوامل و اسباب غمها و حدّ سوم به آرزوهاى نابودکننده و حدّ چهارم به 

( 1شود و تمام وسايل آنجا جمع است، ) شود و در اين خانه از حدّ چهارم باز مى آزاردهنده منتهى مى

گردد، اين منزل را به بهاى خارج از  اين شخص فريفته آرزوست، در حالى که به سوى مرگ بازمى

ين خريدار از آنچه خريده از عزّت قناعت و ورود در پستى درخواست و خوارى، چه زيانى که به ا

فروشنده برسد پس بر نابودکننده نفوس پادشاهان، گيرنده جان گردنکشان و ستمگران بمانند )سراى 

شاهان ايران(، قيصر )امپراتوران روم( تبّع )شاهان يمن( و پادشاهان حمير و کسانى که دارايى روى 

اند و  اند و زينت داده و آراسته بر افراشته اند و آنان که بنا کرده و دارايى گرد آورده و افزوده

اند، به خدا سوگند که  اند و وعد و وعيد داده اند و به گمان خود براى فرزندان در نظر گرفته اندوخته

همه آنها را به محل بازرسى و رسيدگى به حساب و پاداش و کيفر بفرستند و زمانى که فرمان قطعى 

کاران زيان برند و بين آنها به حق داورى  گرفته شود و در آنجا تبه صادر شود؛ از ظالم انتقام مظلوم

کنند و به کسى ستم نگردد، بر اين قباله گواه است، سستى، فرزند بيچارگى و فريب، فرزند آرزو و 

حرص و آز، فرزند اشتياق به دنيا و سرگرمى، فرزند بازيچه و هر که به خانه ابدى مخلّد گشته 

 .«1» 1 «دل به دنيا بسته و از آخرت اعراض کرده است)مردگان( و آن که 

  داستان على عليه السالم با عبد اللّه بن عبّاس

ابو الحسن بن نجار مقرى به نقل از محمد بن ابى منصور و او از احمد بن على بن سوار از قول احمد 

مد بن هارون خضرمى بن عبد الواحد بن محمد حريرى از احمد بن محمد جندى به نقل از ابو حامد مح

و او از ابراهيم بن سعد جوهرى از قول عبد اللّه مأمون پسر هارون از پدرش هارون و او از پدرش 

                                                 
 با تفاوتى بخصوص در سطور آخر، آمده است. 3داستان شريح در نهج البالغه )صبحى صالح( نامه شماره  .1



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

190 

 

محمد مهدى به نقل از پدرش ابو جعفر منصور از پدرش محمد بن على و او از پدرش على بن عبد اللّه 

)ص( به قدر سخن امير المؤمنين گويد: از سخن هيچ کسى بعد از رسول خدا  بن عبّاس نقل کرده، مى

درود بر تو! بارى مرد را بدحال »مند نشدم، به من نوشته بود:  اى نوشته بودم بهره )ع( که در نامه

سازد  شود که آن را به دست آورد و شاد مى نيست و به او دستور داده مى  کند آنچه که سزاوار آن مى

راين بايد شادمانيت براى آن چيزى باشد که به سود رسيدن به آنچه که ممکن نبود از دست بدهد بناب

اى و اندوهت براى از دست دادن آن چيزى باشد که براى آخرتت  آخرت است و به آن رسيده

اى اندوهگين شوى بلکه کوششت براى  سودمند بوده است، و مبادا به خاطر آنچه از دنيا از دست داده

  1 «کار بعد از مرگت باشد. و السالم

گويد: شيطان مدتى بين ابن  دى اين داستان را از استادان خود روايت کرده و به دنبال آن مى( س1)

گويد:  عبّاس و على )ع( را تيره کرده بود ولى پس از مدتى ابن عباس به مواالت على بازگشت، مى

دؤلى  2 سودعلت اين تيرگى آن بود که امير المؤمنين ابن عبّاس را والى بصره کرد او روزى به ابو اال

شدى و اگر گوسفند بودى چراگاهى  برخورد کرد به وى گفت: اگر تو از چهارپايان بودى شتر مى

اى به على )ع( نوشت: خداوند تو را فرمانروايى امانتدار قرار داد و ما  رسيد! ابو االسود، نامه به تو نمى

خورى و نه در  ايشان را مى هم تو را آزموديم و ديديم سخت امانتدار و خيرخواه رعيّتى نه مال

ات از آنچه در اختيار دارد بدون اطالع شما خورده است و من  گيرى ولى عموزاده قضاوت رشوه مى

 نتوانستم کتمان کنم، خدا رحمتش را بر شما ارزانى دارد در اين باره بازنگرى کنيد.

ه خيرخواه امام و امّت است بارى مثل تو کسى ک»( امير المؤمنين )ع( در پاسخ ابو االسود نوشت: 2)

و بعد به « نبايد از آنچه مطّلعى و به صالح امت است دريغ کنى و اطالع ندهى که تو سزاوار بر آنى

اى به من اعالم کن و بنويس که آنها را در چه  بارى آنچه ماليات و جزيه گرفته»ابن عبّاس نوشت: 

را مايلى به جاى من بفرست که من رفتنى ابن عبّاس در پاسخ نوشت: هر که « اى! راهى صرف کرده

هستم، و السّالم. آنگاه ابن عبّاس داييهايش را از بنى هالل و بنى عامر طلبيد و ضحاك بن عبيد اللّه و 

عبد اللّه بن زريق با گروهى آمدند و قيس را طلبيد او نيز آمد و هر چه در بيت المال بود همه را 

                                                 
 م. -با اندکى تفاوت آمده است 22در نهج البالغه )صبحى صالح( نامه شماره  .1
کل فاعل »گويند اولين بار او به ابو االسود آموخت:  دانند، مى لى را واضح علم نحو مىابو االسود دؤلى از اصحاب پيامبر بوده، آنها که حضرت ع .2

 م. -«فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب و کل مضاف اليه مجرور
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ى را به مقابله او فرستاد، سرانجام او به مکه رفته بود و آن که به برداشت به طايف رفت على )ع( سپاه

مقابله او رفت، بکر بود با گروهى از خواص پس مبارزه سختى کردند و از طرفين گروهى زخمى 

 شدند و بعد ابن عبّاس با بيست تن از داييهايش به حجاز فرار کرد و در مکه فرود آمد.

که از بيت المال چهار هزار درهم برداشته بود و به قولى هفت هزار گويد: او کسى بود  ( هشام مى1)

درود بر تو! بارى من تو را در امانت خود »و چون به مکه رفت، امير المؤمنين )ع( به او نوشت: 

تر از تو در نزد من براى يارى کردن و رساندن امانت  شريك قرار دادم و هيچ کس از خويشانم، موثّق

هم چون ديدى روزگار به پسر عمويت بد شده و دشمن بر او خشم گرفته و امانت  به من نبود و تو

اند تو هم پشت سپر بر پسرعمويت برگرداندى و همراه ديگران  مردم تباه شده و امّت پراکنده گشته

از او دورى کردى و مثل ديگران او را تنها گذاشتى و از بيت المال هر چه توانستى ربودى مانند 

گ بزى را که از گله جدا مانده است. مگر تو معاد را قبول ندارى و از پروردگار جهان ربودن گر

نمايد که از آن ازدواج حرام کنى و با اموال پيرزنان  ترسى، آيا خوردن مال حرام بر تو گران نمى نمى

ر را نکنى و يتيمان، کنيزانى بخرى؟! اموال مسلمين را به ايشان بازگردان! به خدا سوگند اگر اين کا

اى  هرآينه براى مجازات تو در پيشگاه خدا معذورم و اگر حسن و حسين اين کار را که تو کرده

  1 «کردم و السّالم کرده بودند با آنها آشتى نمى

ام امير المؤمنين  ( ابن عبّاس در پاسخ نوشت: حق من از بيت المال بيش از اين بود که برداشت کرده2)

آرايد که تو از بيت  عجبا عجبا! چگونه هواى نفس براى تو خود را مى» )ع( در پاسخ وى نوشت:

اى! آيا تو جز يك مرد مسلمانى؟ آيا تو با پيشينه اهل بدر آشنايى دارى  المال کمتر از حقّت برداشته

کردند، همين قدر براى تو بس که مکه را وطن  در حالى که بيش از حق واجبشان را دريافت نمى

اى و از چيزهاى تازه طايف و مکه و مدينه هر چه چشمت  شکم سير جا خوش کرده اى و با گزيده

دهى، براستى که من به خدا  خرى، و در مقابل مال ديگران را مى بيفتد و هواى نفست بکشد مى

ام، پس از خود به ارث  کنم که من دوست ندارم که آنچه از اموال مردم به حالل گرفته سوگند ياد مى

کنند در آن جايگاه  اى و اعمالت را فرداى قيامت بر تو عرضه مى رسيده  يا تو به آخرتبگذارم، گو

 «.واال که هر کس فرصت توبه را از دست داده آرزوى رهايى دارد ولى ديگر هنگام فرار نيست

                                                 
 م. -به عنوان يکى از عمّال با تفاوت زيادى آمده است 41در نهج البالغه )صبحى صالح( نامه شماره  .1
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( ابن عبّاس در پاسخ نوشت: هرآينه اگر من خدا را با تمام آنچه روى زمين و داخل زمين است 1)

 کنم محبوبتر است از اين که با خون يك فرد مسلمان، خدا را مالقات کنم. مالقات

اى، تو تا ساق دستهايت در آنها فرو  امّا خونهايى که تو اشاره کرده»على )ع( در جواب او نوشت: 

رفتى و تالش خود را در ريختن آنها به کار بستى، بهره خود را در مباح کردن آنها قرار دادى و 

« خواهى بکن! کشى هر کارى مى را از آنها به دور نگهداشتى! و اکنون اگر خجالت نمىنظرات خود 

و از على )ع( عذر خواهى کرد و امير المؤمنين )ع(  1گويد: سپس ابن عبّاس پشيمان شد ابو أراکه مى

اند که وى به کوفه برگشت ولى قول صحيح آن است که وى  عذر او را پذيرفت. و بعضى گفته

ر مکه بود تا آن سالى که على )ع( به شهادت رسيد و چون امام حسين به شهادت رسيد ابن همچنان د

 گريست تا آنجا که بيناييش را از دست داد. عبّاس همواره بر او مى

گويند، گفت: واى بر شما آيا  ( عکرمه گويد: ابن عبّاس شنيد که گروههايى به على )ع( بد مى2)

شنيد، بيقين خداوند اصحاب  اش مى صداى پاى جبرئيل را باالى خانه بريد که مردى را چنين نام مى

 پيامبرش را در قرآن سرزنش کرده ولى از على جز به نيکى ياد نکرده است.

 سخن امام درباره سختيها

گرفتاريها و غمها پايانى دارند که بدان جا »فرمود:  گويد: من از على )ع( شنيدم که مى ابو أراکه مى

ردند پس راه عاقل آن است که در نزد آنها ايستادگى کند تا زمان آنها پايان پذيرد زيرا گ منتهى مى

 «.که به کار بستن راه چاره در پايان دادن آنها غمى روى غمهاست

نکوهش  اى کسى که دنيا را»کند فرمود:  )ع( وقتى که شنيد مردى دنيا را نکوهش مى 2 ( و على4)

دانستم که چه وقت دنيا تو را سرگردان  اى، کاش مى او را خوردهکنى در حالى که خود فريب  مى

اند و يا آرامگاه و  نمود، يا کى فريبت داد؟ آيا در جايى که پدرانت به خاك افتاده و پوسيده

خوابگاههاى مادرانت زير خاك؟ چه بسيار با دستهاى خود آنها را پرستارى کردى و تيمار نمودى در 

جستى و از پزشکان راجع به سود دارو پرسيدى و داروى تو ايشان را  ودى مىحالى که براى آنها بهب

فايده بود و به توانايى خويش )بيمارى را( از آنها دور نساختى، دنيا  کرد و کوشش تو بى نياز نمى بى

سراى راستى است براى کسى که آن را باور دارد و سراى ايمنى است براى هر که از آن توشه 
                                                 

عبّاس پشيمان شد و از مکه براى عرض معذرت به نزد مولى امير المؤمنين برگشت و گفت اموال را بين  اى آمده است: بعدها ابن در نسخه .1

 مستحقان تقسيم کرده است. صحيح آن است که ابن عبّاس تا شهادت على در مکه ماند.
 اى آمده است که حسن )ع( فرمود: پدرم شنيد مردى ... در نسخه .2
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اى پند است براى کسى که پند پذيرد، دنيا مسجد دوستان خدا و عبادتگاه فرشتگان و برگيرد، و سر

فرود آمدن وحى الهى و جاى بازرگانى اولياى خداست که در آنجا رحمت خدا را به دست آورده و 

کند در حالى که دنيا مردم را  اند، پس کيست که دنيا را نکوهش مى بهشت را براى خود فراهم ساخته

ساخته و از جدايى خويش به صداى بلند مطلع کرده و از نيستى خود و اهل دنيا خبر داده است، آگاه 

پس ناپسنديها را براى ايشان به گرفتارى خود، نشان داده و آنان را به شادى آخرت بشارت داده است 

گروهى و نعمتهاى خوش و نيکوى سراى آخرت را به ياد آنها انداخته است پس در بامداد پشيمانى 

آن را نکوهش کنند و ديگران آن را بستايند، خطرهاى روز قيامت را خاطر نشان کرده و از باالترين 

 .1«خطر آنان را بيم داده است

  سخن امام درباره قرآن

گويد: از امير المؤمنين )ع( شنيدم در جواب مردى که راجع به  عکرمه از ابن عبّاس روايت کرده، مى

کتاب خدا! بر شما باد به کتاب خدا زيرا کتاب خدا ريسمان »فرمود:  قرآن پرسيد، آن حضرت

کند و  استوار و نور آشکار و راه راست و شفاى سودمند و سيراب شدنى که تشنگى را برطرف مى

زننده، نگهبان و براى آويخته به آن باعث نجات است، کجى در آن راه ندارد تا راست  براى چنگ

گردد تا از آن دست بردارند و تکرار زياد يا بازگرد آن را کهنه و فرسوده  کنند و از راه حق بر نمى

« آن پيروى کند به رستکاران پيوسته است گرداند، هر که از قرآن گويد، راست گفته و هر که از نمى

ارزش هر مردى به چيزى » ( از جمله سخنان على )ع( که سدى از آن حضرت نقل کرده است:1)

شاعرى از همين سخن الهام  2«بندد(. داند )و خوب به کار مى که آن را خوب مى )علم و هنرى( است

 گويد: گرفته و مى

  قال على بن ابى طالب
 

  و هو اللّبيب العالم المتقن

 کل امرئ قيمته عندنا
 

 3 و عند اهل الفضل ما يحسن

  ، فرمود:گويند ( در جنگ صفين شنيد که بعضى از يارانش به اهل شام ناسزا مى2)

                                                 
 م. -با تفاوت آمده است 131به شماره  در نهج البالغه )صبحى صالح( .1
 م. -با اندك تفاوتى آمده است 56در نهج البالغه )صبحى صالح( بخشى از خطبه  .2
على بن ابى طالب )ع( آن داناى دانشمند متبحّر فرموده است: ارزش هر مردى در نزد ما مردم و اهل فضل و کمال به چيزى است که نيکو  .3

 داند. مى
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دهندگان باشيد ولى اگر حال و وصف ايشان را يادآورى نماييد در  پسندم که شما از دشنام من نمى»

گفتار بهتر و در مقام عذر رساتر خواهد بود، اگر بگوييد: خداوندا از ريختن خونها، ما و ايشان را 

راست هدايت کن تا آن که حق حفظ کن و ميان ما و آنها را اصالح فرما و آنان را از گمراهى به راه 

  1«شناسد بشناسد و آن که شيفته گمراهى است از دشمنى و گمراهى بازايستد را نمى

گويد: ابو المغيره به نقل از صفوان و او  ( احمد در مسند خود بخشى از اين گفتار را نقل کرده، مى3)

اهل شام ياد کردند و گفتند:  از قول شريح بن عبيد گفته است: وقتى که على )ع( در عراق بود، از

 کنيد فرمود: کنيد؟ و در روايتى آمده: شما آنها را لعن مى آيا ايشان را لعن نمى

فرمود: ابدال در شامند و آنها چهل مرد هستند، هر کدام از  نه، من از رسول خدا )ص( شنيدم که مى»

بارد و به وسيله  سيله آنها باران مىدهد که و آنها که بميرند خداوند فرد ديگرى را به جاى او قرار مى

 2 «سازد گرداند و عذاب را از اهل شام برطرف مى آنان بر دشمنان پيروز مى

  سخن امام در پرهيز از ستمگرى

به خدا : » 3فرمود گويد از امير المؤمنين )ع( شنيدم که روزى مى مجاهد از ابن عبّاس نقل کرده، مى

تيز( بگذرانم و مرا در غل و زنجير بسته  ر سعدان )خارى نكسوگند که اگر شب را بيدار روى خا
                                                 

 م. -با اندك تفاوتى آمده است 206الغه )صبحى صالح( کالم شماره در نهج الب .1
 م. -در منابع شيعه، چنين چيزى ديده نشده است. ابدال يعنى صالحان و نيکان .2
ا در سوگند به خدا اگر شب را بيدار روى خار سعدان بگذرانم و مر»چنين آمده است:  347 -346ص  224در نهج البالغه صبحى صالح به شماره  .3

ه يا غل و زنجير بسته بکشند، نزد من محبوبتر است از اين که خدا و رسول را در روز قيامت ديدار کنم در حالى که بر بعضى از بندگان ستم کرد

گردد و در زير خاك مدتى دراز  چيزى از مال دنيا را غصب کرده باشم و چگونه به کسى ستم کنم براى نفسى که بسرعت به فرسودگى بازمى

ى ماند؟ سوگند به خدا عقيل را در بسيارى فقر و پريشانى ديدم که يك من گندم شما را از من خواست و کودکانش را از پريشانى ديدم با موها مى

، دادم کرد و من به سخنش گوش مى اند و عقيل درخواست خود را تکرار مى ژوليده و رنگهاى پريده چنان که گويى صورتشان را با نيل سياه کرده

اى را براى او سرخ کردم و نزديك بدنش بردم  روم پس آهن پاره ام از روش خويش دست برداشته دنبال او مى به خيالش دين خود را به او فروخته

گريند آيا از اى برآورد مانند ناله بيمار و نزديك بود در اثر آن بسوزد، به او گفتم: اى عقيل مادران در سوگ تو ب تا عبرت گيرد، و از درد آن ناله

کشانى؟ آيا تو از رنج  نالى و مرا به سوى آتشى که خداى قهّار براى خشم خود افروخته مى اى که آدمى براى بازى خود سرخ کرده مى آهن پاره

 نالى و من از آتش دوزخ ننالم؟ اين مى

ه، حلوايى که آن را دوست نداشتم به طورى که تر از سرگذشت عقيل آن که شخصى شب هنگام نزد من آمد با ارمغانى در ظرف سربست و شگفت

 اند، به او گفتم: آيا اين هديه است يا زکات يا صدقه؟ گويى با آب دهن يا قى مار خمير کرده

زکات و صدقه که بر ما اهل بيت حرام است، گفت: صدقه و زکات نيست بلکه هديه است! پس گفتم: مادرت در سوگت بگريد آيا از راه دين خدا 

گويى؟ سوگند به خدا اگر هفت اقليم را با هر چه در زير آسمانهاى آنهاست  اى يا سخن بيهوده مى فهمى يا ديوانه اى مرا فريب دهى؟ آيا نمى آمده

تر است  کنم! و به تحقيق که دنياى شما نزد من پست اى که پوست جوى را از آن بربايم نافرمانى نمى به من دهند براى اين که خدا را درباره مورچه

ماند؟! به خدا پناه  کار است، و خويشى که بر جا نمى رود چه جود، على را با نعمتى که از دست مى از برگى که در دهن ملخى است که آن را مى

 «.خواهيم بريم از خواب عقل و از زشتى لغزش و تنها از او يارى و کمك مى مى
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بکشند براى من محبوبتر است که در روز قيامت خدا را مالقات کنم در حالى که به بعضى از بندگانش 

ستم کرده و چيزى از مال دنيا را غصب کرده باشم، چگونه به کسى ستم کنم براى نفسى که بسرعت 

ماند، سوگند به خدا اگر هفت اقليم را با آنچه  ر خاك مدّت زيادى مىرو به فرسودگى است و در زي

اى نافرمانى کنم که پوست جوى را از او  درباره مورچه زير آسمان است به من بدهند که خدا را

تر از برگى است که در دهان ملخى  کنم. و براستى دنياى شما نزد من پست بستانم، اين کار را نمى

 «.باشد

  ر وقت تبعيد ابو ذر به ربذهسخن امام د

: وقتى که ابو ذر را به ربذه تبعيد کردند، على )ع( به وى  1 گويد شعبى از أبو أراکه نقل کرده، مى

اى ابو ذر! تو براى خدا خشم گرفتى، اميدوار باش به آن که براى او خشم کردى، اين قوم »نوشت: 

از ايشان ترسيدى پس آنچه که براى آن از تو به خاطر دنياى خود از تو ترسيدند و تو براى دينت 

ترسيدند به دستشان بده و آنچه را که تو براى آن از ايشان ترسيدى از ايشان بگريز، چه بسيار 

نيازى تو از آنچه که آنها منع کردند و به زودى  نيازمندند به آنچه تو آنها را منع نمودى و چه بى

اى بسته شود و آن بنده  يست! اگر آسمانها و زمين بر بندهخواهى دانست فردا )قيامت( سود از آن ک

گيرد مگر حق و از تو دورى  دهد، با تو انس نمى خدا ترس باشد خداوند براى او راه خالصى قرار مى

داشتند و اگر از دنيا چيزى  پذيرفتى تو را دوست مى کند جز باطل، پس اگر دنياى ايشان را مى نمى

 «.گذاشتند و را در امان مىکردى ت براى خود جدا مى

  سخن امام درباره مقدّرات الهى

خشنودى به آنچه مقدّر شده، امتثال »گويد: على )ع( فرمود:  شعبى از ضرار بن ضمره نقل کرده، مى

 گويد: فرمود: و نيز مى« فرمانى است )که از طرف خدا( صادر شده است

رات و يا روزگار براى آن، روز بدى را مردم به چيزى نگويند، خوشا به حالش مگر آن که مقدّ»

  2 «پنهان دارد

( والبى از ابن عبّاس نقل کرده که نزد امير المؤمنين )ع( آمد و از او راجع به قدر پرسيد، و گفت: 3)

عرض کرد: راجع به قدر بگوييد! « راهى است تاريك در آن نرويد»بفرماييد: قدر چيست؟ فرمود: 

                                                 
  -است که )وقت خداحافظى( فرمود نه آن که نامه نوشت، و عبارات نيز اندکى متفاوت است، آمده 130در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .1
 م. -با اندك تفاوتى آمده است 287و  286در نهج البالغه )صبحى صالح( به شماره  .2
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دريايى است » بازگفت: قدر را به من معرفى کنيد! فرمود:« نسازيد راز الهى است فاش»فرمود: 

ميراند  خواهى مى پرسى، خدا تو را چنان که مى اى که از قدر مى»آنگاه فرمود: « ژرف وارد نشويد

 -يا خواست -آيا خواستى»خواهد. فرمود:  او گفت: آن طور که مى« خواهد؟ و يا آن طور که مى

ميراند و يا آن طور  خواهى مى آيا تو را چنان که مى»خواست. فرمود:  مى او گفت: چنان که« آفريد

 خواهد. او گفت: آن طور که او مى« خواهد؟ که او مى

 اى فوق اراده خدا دارى يا همراه اراده خدا و يا مشيّتى سواى مشيّت خدا؟ آيا تو اراده»فرمود: 

اى  اى و اگر بگويى اراده ر خداى تعالى را کردهاى فوق اراده خدا دارى ادعاى غلبه ب اگر بگويى اراده

اى غير از اراده خدا دارم پس  اى و اگر بگويى اراده همراه ارده خدا دارى ادّعاى شرکت با خدا نموده

بگو: هيچ نيرو و توانى جز به وسيله »آنگاه فرمود: « اى! به اراده خود بدون اراده خدا بسنده کرده

هيچ »: يا امير المؤمنين! تفسير اين جمله را به من بياموز! فرمود: او گفت، سپس گفت« خدا نيست

نيرويى حافظ انسان از معصيت خدا نيست مگر نگهدارى او و هيچ توانى بر بندگى او نيست مگر 

کمك و يارى او. آيا راجع به خدا چيزى فهميدى؟ عرض کرد: آرى. آن وقت رو به اصحاب کرد و 

 درتان اسالم آورد، از جا برخيزيد و با او مصافحه کنيد.فرمود: بدانيد اگر اين برا

 سخن امام درباره توحيد

گويد: مردى از امير المؤمنين )ع( پرسيد: و گفت: آيا  عطيّه عوفى از ابن عبّاس نقل کرده، مى

و در روايتى: « کنم؟ آيا من چيزى را که نبينم پرستش مى»اى؟ فرمود:  پروردگار خود را ديده

چشمها او را آشکارا »بينى؟ فرمود:  گفت: چگونه او را مى« کنم! که نبينم پرستش نمى خدايى را»

کند، به هر چيز نزديك است ولى  کند لکن دلها او را به وسيله حقايق ايمان درك مى درك نمى

کننده  چسبيده نيست و از هر چيز دور است ولى جدا نيست گوياست بدون انديشه و تأمّل و اراده

ن تصميم، ايجادکننده است بدون عضو، لطيف است نه آن که پنهان باشد، بزرگ است ولى است بدو

به دلسوزى يا رقّت قلب، در   نه متّصف به ستمگرى، بيناست نه وسيله حس بينايى، آمرزنده است نه

  1 «برابر عظمت او همه خاليق خوار و دلها از ترس او نگرانند

                                                 
 م. -با اندك تفاوت آمده است 179در نهج البالغه )صبحى صالح( شماره  .1
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پاهش درباره گروهى نوشته که از فرمانش سرپيچى کرده و باعث هايى که به يکى از سران س از نامه

 تفرقه شدند

درود بر شما، بارى اگر اين گروه اندك سر طاعت »شعبى آن را از ابن عبّاس روايت کرده است: 

خواهيم و اگر کار ايشان به دشمنى و نافرمانى کشيد پس با کمك کسانى که  نهادند، ما همان را مى

کنند، برخيز و با کمك کسانى که فرمان تو را  برند به مقابل کسانى که نافرمانى مى فرمان تو را مى

برند در برابر آنهايى قيام کن که مخالف تواند زيرا کسى که به کارى مايل نباشد، عدمش به از  مى

 .«2» 1 «وجود و نشستش سودمندتر از برخاستن اوست

  از سخنان على عليه السالم درباره نجوم

گويد: وقتى که امير المؤمنين )ع( از شهر  از ابن عباس و شعبى از أبو أراکه نقل کرده، مى عکرمه

انبار يا کوفه برگشت، براى جنگ با خوارج راهى نهروان شد. مردى به نام مسافر بن عوف بن احمر 

 کرد، عرض کرد: ها نگاه مى به همراه او بود و همواره به ستاره

ساعت حرکت مکن، سه ساعت که از روز باال آمد حرکت کن، فرمود: چرا؟  يا امير المؤمنين! در اين

عرض کرد: اگر اين ساعت حرکت کنى، تو و همراهانت به سختى و بال دچار خواهيد شد ولى اگر 

خداوند يکتاست و جز او خدايى »شوى. امام )ع( فرمود:  ساعت سوم روز حرکت کنى پيروز مى

دا توکّل کنند و خداوند به پيامبرش فرمود: )اى پيامبر( بگو، من براى نيست و مؤمنان بايد تنها به خ

خود مالك سود و زيانى نيستم مگر آنچه را که خدا بخواهد. و اگر من علم غيب داشتم خير فراوانى 

فرمود: هر  کرد! و من خود از رسول خدا )ص( شنيدم که مى در پى داشتم و هيچ بديى مرا لمس نمى

و در روايتى  -کاهنى را باور کند در حقيقت قرآن و وحى را تکذيب کرده است که قول منجم يا

فرمود: از دو چيز بر امّتم بيمناکم:  از آن گرامى شنيدم که مى  و من -آمده است که کافر شده است

( سپس فرمود: نه محمد )ص( منجّم داشت و نه خلفاى پس از 1باور کردن نجوم و تکذيب مقدّرات، )

دانى که همين اسب بر چه چيز باردار است؟ گفت: اگر محاسبه کنم  ه فرمود: آيا تو مىاو، آنگا

 فرمايد: هر که اين گفته تو را باور کند قرآن را تکذيب کرده است، خداى تعالى مى» دانم فرمود: مى

أَرْحامِ وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِی الْ»

                                                 
 م. -با اندکى تفاوت آمده است 4صالح( به شماره  اين کالم در نهج البالغه )صبحى .1
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و محمد )ص( چنان علمى را که تو ادّعا دارى ادّعا   1 «تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

نداشت پس هر که تو را تصديق کند مانند کسى است که براى خدا شريکانى قائل شده است، 

باشد و خدايى جز تو وجود ندارد،  اى جز اراده تو نيست و خيرى جز از طرف تو نمى خداوند اراده

کنم و با گفته تو مخالفم، و  سپس رو به او کرد و گفت: اى پسر احمر من سخن تو را تکذيب مى

نجوم  اى مردم! از آموختن»روم که تو نهى کردى و آنگاه رو به مردم کرد و فرمود:  همين لحظه مى

( منجم کافر 2بپرهيزيد مگر به قدرى که در تاريکيهاى بيابان يا دريا بدان وسيله راه را پيدا کنيد. )

ها نگاه  است و کافر در دوزخ! اى پسر احمر به خدا سوگند که اگر بعدها به من بگويند که به ستاره

کنم و تو را  زن( جارى مىپرداز و تهمت  کنى بر تو حدّ مفترى )دروغ کنى و مطابق آن عمل مى مى

و بعد   2«سازم که از اختيارات من است اى از سهميه بيت المال محروم مى کنم و تا زنده حبس ابد مى

امير المؤمنين همان ساعت که آن مرد از حرکت نهى کرده بود، حرکت کرد و بر خوارج پيروز شد 

و تبّع و حمير و تمام سرزمينها را بدون  ما بالد کسرى و قيصر»و آنها را تار و مار کرد سپس فرمود: 

 «.پيشگويى منجم فتح کرديم

بينيد که اگر ما آن ساعتى را که آن  اى مردم! به خدا توکل کنيد و بر او اعتماد کنيد مگر نمى( »3)

گفتند ما به پيشگويى منجم پيروز شديم بنا بر اين به خدا  کرديم مردم مى منجم گفته بود حرکت مى

طرد شياطين و باعث  ها چراغهايى هستند که باعث زينت دنيا و يد و بدانيد که اين ستارهاعتماد کن

راهنمايى در تاريکيهاى خشکى و دريا هستند، و منجّمان مخالفان پيامبرانند و آنچه را که پيامبران از 

پوشش کنند زيرا به ظاهر در  کنند به قرآن و شريعت مراجعه نمى اند تکذيب مى طرف خدا آورده

کنند پس آنان از جمله کسانى هستند که خداوند  اسالم هستند ولى در باطن پيامبران را مسخره مى

 «.اکثر ايشان به خدا ايمان ندارند و آنان مشرکند»شان گفته است:  درباره

و در روايتى آمده است که ابن احمر عرض کرد: يا امير المؤمنين! اين ساعت حرکت مکن فرمود: 

 چون قمر در عقرب است! فرمود: قمر ما يا قمر شما؟ و اين از بهترين پاسخهاست. چرا؟ گفت:

                                                 
داند فردا چه کسب  فرستد و بدانچه در رحمهاست آگاه است هيچ کس نمى : علم قيامت نزد خداست و او باران را فرو مى34(، آيه 31لقمان ) .1

 ميرد، براستى که خدا دانا و آگاه است. داند در کجا مى کند و کسى نمى مى
شباهت است، بخصوص قسمت آخر مطالب به سخن امام شباهت زيادى ندارد. قابل  آمده بسيار، متفاوت بلکه بى 78نهج البالغه کالم با آنچه در  .2

 م. -ذکر است که علم نجوم به معنى رياضى آن ممنوع نشده است
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 سخن على عليه السالم درباره برآوردن حاجتها

اى  يا جرير هيچ بنده»گويد: على )ع( به جرير بن عبد اللّه بجلى فرمود:  حسن بصرى نقل کرده، مى

اين که مردم حوائج زيادى به او خواهند  نيست که خداوند نعمتى را بر او ارزانى کرده باشد مگر

اى خداپسندانه اقدام کرد نعمتش را در معرض بقا  داشت، پس هر که به بر آوردن آن حاجتها به گونه

 «.پسندد کوتاهى کند نعمتش را در معرض زوال قرار داده است قرار داد. و هر که از آنچه خدا مى

 سخن امام در احسان به پدر و مادر

کرد و  گويد: امير المؤمنين )ع( همواره به نيکى بر پدر و مادر تشويق مى زياد نقل کرده مىکميل بن 

فرزندان من! بر شما باد به نيکى بر پدر و مادر که در دعاى آنها هم بهبودى است و هم »فرمود:  مى

بر استادم عبد اى از اين مطلب را براى ما نقل کردند و من  گويد: استادان ما شمّه مؤلف مى«. نابودى

اللّه بن احمد مقدسى در قاسيون )نام محلى در سوريا( بيرون شهر دمشق از کتاب وى به نام )توّابين( 

ه بود او گفت: ابو الحسين احمد بن حمزه  604قراءت کردم و اين جريان در ماه ربيع االول سال 

از محمد بن حميد از قول عبد اللّه سلمى از ابو على حسن بن احمد مقرى و او از حافظ ابو نعيم به نقل 

بن سعيد رقّى و او از يزيد بن محمد بن سنان از قول پدرش از جدّش نقل کرد که حسن بن على )ع( 

مشغول طواف خانه خدا بوديم و صداها خاموش و چشمها به خواب   در آن ميان که با پدرم»فرمود: 

 فت:گ رفته بود، ناگاه شنيدم که هاتفى با صداى حزين مى

  يا من يجيب دعا المضطرّ فى الظّلم
 

  يا کاشف الضرّ و البلوى مع األلم

 قد نام و فدك حول البيت و انتبهوا
 

  يدعوا و عينك يا قيوم لم تنم

  هب لى بجودك فضل العفو عن جرمى
 

  يا من اليه اتى الحجّاج فى الحرم

  إن کان عفوك ال يرجوه ذو سرف
 

 1  لکرمفمن يجود على العاصين با

کند و از  گويد: پدرم فرمود: پسرم آيا صداى کسى را که براى گناهش ندبه مى ( حسن )ع( مى1)

رفتم و به او گفتم:  گويد: شنوى، برو او را نزد من بياور مى نمايد، مى پروردگارش طلب مغفرت مى

رم سالم داد و پدرم کنم، سپس آمد و به پد پسر عم رسول خدا را درياب! گفت: به چشم، اطاعت مى

                                                 
ات خوابيدند و بيدار  رد! مهمانان تو اطراف خانهکننده گرفتارى و مصيبت و د کنى اى برطرف اى که در تاريکيها دعاى بيچارگان را اجابت مى .1

برد. به بخشندگى و کرم زيادت از گناه من درگذر! اى که حاجيان در اين حرم  خوانند در حالى که اى قيوم چشم تو را خواب نمى شدند؛ تو را مى

 بخشد؟! کرم مى به درگاه تو آيند! اگر گنهکار به گذشت تو اميد نبندد، پس چه کسى بر گنهکاران از روى
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جواب سالم او را داد، پرسيد اسمت چيست؟ گفت: منازل بن الحق، فرمود: تو از مردم عربى؟ عرض 

کرد: آرى، فرمود: تو را چه شده؟ و جريان تو چيست؟ او گريه کرد و گفت: چه باشد داستان کسى 

ست! فرمود: شرح حالت را بگو! گير کرده ا که گناهانش او را به زانو در آورده و عيبهايش او را زمين

( گفت: من جوان بودم و سرگرم لهو و لعب و ساز و نواز، پدرى داشتم که مرا بسيار نصيحت 2)

گفت: پسرم از لغزشهاى جوانى برحذر باش که خدا را سطوتها و عذابهايى است که از  کرد و مى مى

دادم تا اين که  به زدن او ادامه مىکرد من  ستمکاران دور نيست و او هر چه بيشتر به من نصيحت مى

روزى به من اصرار کرد و من با کتك او را رنجاندم و او قسم خورد که به بيت اللّه خواهد آمد و به 

( و بر 3پرده کعبه خواهد آويخت و به من نفرين خواهد کرد؛ به مکه آمد و به پرده کعبه آويخت )

 من نفرين کرد و گفت:

 قد قطعوا يا من إليه إلى الحجّاج
 

 أرض التّهامة من قرب و من بعد

  إنّى أتيتك يا من ال يخيّب من
 

 يدعوه مبتهال بالواحد الصّمد

  هذا منازل ال يرتد عن عققى
 

  فخذ بحقى يا رحمن من ولدى

  و شلّ منه بحول منك جانبه
 

 1. يا من تقدّس لم يولد و لم يلد

بينيد بر من نازل شد  ن وى تمام نشده بود که اين باليى که مىگويد: به خدا قسم، هنوز سخ ( مى1)

آنگاه طرف راست بدنش را نشان داد که خشکيده است، گفت: همواره در صدد کسب رضاى او بر 

آمده و برايش کوچکى کردم و درخواست بخشش و گذشت نمودم تا اين که دلش به حال من 

گويد:  جا براى من دعا کند. مى رده، بيايد و در همانسوخت و وعده داد، به آنجا که بر من نفرين ک

من او را به شترى که تازه زايمان کرده بود سوار کردم و خود به دنبالش راه افتادم تا به وادى اراك 

اى از درختى پرواز کرد و آن شتر را رم داد و پدرم را بين سنگها پرت کرد و سرش  رسيديم، پرنده

همان جا به خاك سپردم و خود نااميد آمدم و بزرگترين چيزى که من رو  شکست و از دنيا رفت و در

 دانم. به رويم اين است که جز گرفتار به عقوق پدر چيزى از خود نمى

                                                 
ام، اى کسى که هيچ  نوردند همانا من به درگاه تو آمده اى کسى که حاجيان، راه سرزمين حجاز را از راه دور و نزديك به سوى او درمى .1

ست پس اى خداى کردنهاى من ا کنى! اين جايگاههاى غير قابل برگشت از عاق نظير پناهنده شود نااميد نمى اى که به تو يکتاى بى درخواست کننده

ه رحمان حق مرا از فرزندم بگير و به قدرت خود يك طرف بدنش را فلج کن اى خدايى که منزّهى، نه کسى از او زاييده و نه او از کسى! زاييد

 شده است.
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گويد: پدرم پس از شنيدن سخنان وى فرمود: بشارت باد ترا که يارى خدا بر  ( امام حسن )ع( مى2)

اش را بنماياند و چند بار براى  تنه او دستور داد که نيم تو فرا رسيد، سپس دو رکعت نماز خواند و به

کشيد تا سالمتى را  شده بدن او مى کرد و دستش را به آن طرف خشك او دعا کرد و مرتب بازگو مى

بازيافت نزديك بود که هوش از سرش برود، پدرم به وى گفت: اگر پدرت قبال براى تو دعا نکرده 

رمود: پسران من از دعاى والدين بترسيد زيرا در دعاى ايشان رشد و کردم، آنگاه ف بود من دعا نمى

 بهبودى و بيچارگى و نابودى نهفته است.

 سخن على عليه السالم درباره قوس قزح )رنگين کمان(

قوس قزح را  گويد: روزى امير المؤمنين به آسمان نگريست و سدى از استادان خود نقل کرده، مى

ناميم، فرمود: چنين مگوييد،  گوييد؟ گفتند: ما آن را قوس قزح مى چه مىديد، فرمود: شما به اين 

 بلکه بگوييد: کمان خدا و نجات غريق.

گويند قوس قزح با ذال معجمه که غلط واضح است بلکه قوس قزح  گويم: عوام مى ( )مؤلف( مى1)

ند به آن قزح کن )بازاء( درست است زيرا کوهى که مردم ريگها را در مزدلفه )مشعر( جمع مى

گويند و بدان جا منسوب است چون آن نخستين چيزى است که بنا به روايت جاهليت در آن کوه  مى

 ديده شده است.

  مناظره على عليه السالم با يهودى

گويند: دانايى از دانايان يهود نزد على )ع( آمد و على با وى  شعبى و ابن مسيّب روايت کرده، مى

کوم ساخت؛ يهودى گفت: شما پيامبرتان را دفن نکرديد مگر اين که درباره او مناظره کرد و او را مح

اختالف کرديد! على )ع( فرمود: دروغ گفتى واى بر تو ما درباره پيامبرمان اختالف نکرديم بلکه 

اختالف ما ناشى از آثار ايشان بود، و اين شما بوديد که هنوز پاهايتان از آب دريا خشك نشده بود 

 اى موسى براى ما خدايى بساز! يهودى با شنيدن اين سخن اسالم آورد.گفتيد: 

  داستان زنى که دو آلت داشت

گويد: زنى نزد شريح قاضى آمد و گفت: کسى جز من و تو نباشد! شريح  حسن بصرى نقل کرده، مى

رسيد: خلوت کرد، گفت: من زنى هستم هم فرج )آلت زنانه( و هم احليل )آلت مردانه( دارم، شريح پ

تر  کنى؟ گفت: از هر دو با هم، شريح گفت: خبر عجيبى دادى! زن گفت: عجيب اوّل از کجا بول مى

آن که با پسر عمويم ازدواج کردم، وى براى من کنيزى خريد تا در خدمت باشد و من با او نزديکى 
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سيد و جريان را زده شد و از جا بلند شد و به خدمت على )ع( ر اى آورد، شريح وحشت کردم و او بچه

به عرض وى رساند، على )ع( شوهر آن زن را خواست و از او پرسيد و او اعتراف کرد، فرمود: دو 

هاى او را بشمارند آنها را شمردند، پرسيد: چند دنده  زن بيايند آن زن را داخل اطاقى کنند و دنده

ر داد موهاى سرش را داشت؟ گفتند: طرف راستش دوازده و در سمت چپش هفده دنده داشت، دستو

کفشى به او داد، او پوشيد و او را به مردان ملحق کرد. وقتى که علت را پرسيدند،  تراشيدند و

هاى او در هر طرفى هفده عدد بود در حالى که  فرمود: من از داستان حضرت حواء گرفتم که دنده

 .1  هاى مرد يکى بيشتر است از اين رو او را ضميمه مردان کردم دنده

  سخنان منظوم على عليه السالم

ايم  مطالبى را که چون درهاى پراکنده در علوم مختلف )به صورت نثر( از راه تالش به آن دست يافته

نقل کرديم اينك بر آنيم که آنچه از درهاى به رشته کشيده )اشعار( به دست ما رسيده است آنها را 

اند، جماعتى از جمله ابراهيم بن محمد  نسبت دادهگوييم: از اشعارى که به على )ع(  نقل کنيم پس مى

علوى و ابو القاسم خطيب موصلى و عمر بن صافى و ديگران به اسناد خود از استادان خود در علوم و 

اند که از آن جمله وقتى که با وليد بن عتبه در روز  نظير نقل کرده فنون مختلف از فضايل و مناقب بى

 ه قتل رساند، فرمود:جنگ بدر مواجه شد و او را ب

  أ لم تر أنّ اللّه أبلى رسوله
 

  بالء عزيز ذى اقتدار و ذى فضل

 بما انزل الکفّار دار مذلّة
 

  فذاقوا هوانا من إسار و من قتل

  و امسى رسول اللّه قد عزّ نصره
 

  و کان رسول اللّه أرسل بالعدل

 فجاء ببرهان من اللّه نيّر
 

  مبيّنة آياته لذوى العقل

 فآمن اقوام بذاك و أيقنوا
 

  فأمسوا بحمد اللّه مجتمع الشّمل

  و انکر اقوام فزالت عقولهم
 

  و زادهم الرّحمن خبال على خبل

  و امکن منهم يوم بدر رسوله
 

  و قوما غضابى فعلهم احسن الفعل

 بايديهم بيض خفاف جفونها
 

  و قد زيّنوها بالجالء و بالصّقل

                                                 
دنده  18که آدم در سمتى  اى آمده است که شريح پرسيد: از کجا اين مطلب به شما رسيد؟ فرمود: از داستان آدم و حوا استنباط کردم در نسخه .1

 هاى مرد يکى از زن بيشتر است و از اين رو او را به مردان ملحق ساختم. داشت و حوّا را از دنده چپ او آفريدند، پس دنده
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 ذى حميّة فکم جدلوا من دائصة
 

  صريعا و من شيخ کبير و من کهل

  تبيت عيون النّائحات عليهم
 

  تجود باسباب الرّشاش و بالوبل

  نوايح تنعى عتبة الغى و ابنه
 

  و شيبة تنعاه و تبکى ابا جهل

  و تنعى ابن جدعان و ذا الرّجل بعده
 

  مسبلة حرى مبيّنة الشّکل

 ترى منهم فى بئر بدر عصابة
 

  و نجدات فى الحروب و فى المحلّذو

  فاضحوا لدى دار الجحيم قراره
 

  1 من الذّل و األغالل فى أسفل السّفل

 گيريم، فرمود: ( و در جنگ احد وقتى که کفار گفتند: ما انتقاممان را از محمد مى1)

 اللّه ربّى و هو الواحد الصّمد
 

 فليس يشرکه فى حکمه احد

  کفرهمهو الذی عرف الکفار 
 

 و المؤمنون سيجزيهم بما وعدوا

 فان تکن جولة کانت لنا عظة
 

 فهل عسى ان يرى فى غيّها رشد

 و ينصر اللّه من وااله معتمدا
 

 و يمحق الکافرين الغتم اذ عندوا

  فان نطقتم بفخر ال أبالکم
 

 ممّن تضمّن من اخواننا اجد

 فانّ طلحة عايناه منجدال
 

 قدو للصوارم نار بيننا ت

  و من قتلتم على ما کان من ذحل
 

 فانّهم طابقوا اخيرا و قد سعدوا

 لهم جنان من الفردوس طيّبة
 

 ال يعتريهم بها حرّ و ال برد

                                                 
لّت و خوارى اى را به رسول خود کرد، خداوند توانا و صاحب کرم به اين ترتيب که کافران را در سراى ذ بينى که خداوند لطف ارزنده آيا نمى .1

 جاى داد و آنها را دچار خوارى اسارت و هالکت کرد! پس رسول خدا )ص( به نصرت و پيروزى بااليى رسيد، براستى که فرستاده خدا را به عدل

امى چند بر او اند. پيامبر )ص( از طرف خدا با برهانى روشن آمده، در حالى که آيات او خردمندان را روشنگر بوده است پس از اقو و داد فرستاده

اى  نسخه گرويدند و باور کردند و به لطف خدا از تفرقه به اتّحاد و اجتماع رسيدند ولى اقوامى نيز انکار کردند پس عقلشان را از دست دادند ]در

خود را بر ايشان غالب م.[ پس خداى رحمان تباهى بر تباهيشان افزود خداوند در جنگ بدر رسول  -آمده، يعنى دلهايشان تيره شد« زاغت قلوبهم»

ساخت و گروهى خشمگين را که کردارشان بهترين کردار بود به دست ايشان شمشيرهاى سبك برنده بود در حالى که آنها را به جال و صيقل 

ها بيدار بود  ه خاطر کشتهگران ب ساالن، چشمان نوحه آراسته بودند چه بسا قوت گرفتند فراريان غيرتمند در حالى که بر زمين افتاده بود پيران و ميان

گريستند و خبر مرگ شيبه و خبر  گرانى بر عتبه گمراه و پسرش مى باريدند نوحه هاى باران اشك، گاهى کم و گاهى زياد مى در حالى که قطره

ا به دنبال يافتن پسران بودند از دادند در حالى که زنان با جامه عز دادند و خبر مرگ پسر جدعان )عبد اللّه( و ذى الرجل را مى مرگ ابو جهل را مى

بينى پس سراى دوزخ جايگاه آنها شد؛ جاى  آنها گروهى صاحبان شجاعت و دليران ميدانهاى جنگ و گردان شهر و ديار خود را ميان چاه بدر مى

البالغه الهيجى آمده اندکى متفاوت ترين جاى جهنم! اين اشعار با آنچه در شرح ميبدى مطبوع در هامش نهج  ذلت و خوارى و غل و زنجير در پايين

 م. -است. به آنجا مراجعه کنيد
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 قوم و فو الرسول اللّه و احتسبوا
 

 شم العرانين منهم حمزة األسد

  ليسوا کقتالکم فاللّه ادخلهم
 

 1 نار الجحيم على ابوابها رصد

 على )ع( چون طلحة بن ابى طلحه پرچمدار مشرکين را در جنگ احد کشت، فرمود: (1)

  أ فاطم هاك السّيف غير ذميم
 

  فلست برعديد و ال بلئيم

 لعمرى لقد جاهدت فى نصر احمد
 

  و مرضاة ربّ بالعباد رحيم

  ء غيره اريد ثواب اللّه ال شی
 

  و رضوانه فى جنة و نعيم

  الحرب شمّرتو کل امرى يسموا ذا 
 

  و قامت على ساق بکل حليم

  أنمت ابن عبد الدّار حتى صرعته
 

  بذى رونق يفرى العظام صميم

  و بادرته بالحزن و ارفض جمعه
 

 2   عباديد من ذى فارط و کليم

 و از آن جمله، شعرى از آن حضرت درباره قناعت است:

  ال تخضعنّ لمخلوق على طمع
 

  الدّينفان ذاك مضر منك ب

  و استرزق اللّه مما فى خزائنه
 

  3 فان ذالك بين الکاف و النّون

 فرمايد: ( و در همين مضمون مى1)

                                                 
شناسد و به  همتاست و کسى در حکومت شريك او نيست اوست که تمام کافران را به کفرشان مى خداوند پروردگار من است و او يکتاى بى .1

وتازى داشته باشند براى ما پندى خواهد بود پس آيا در  زودى پاداشى را که به مؤمنان وعده داده است مرحمت خواهد کرد. اگر آنها تاخت

کند و کافران را به هنگام عنادشان به نابودى  گمراهى آنها ممکن است هدايتى ديده شود؟ هر که خداوند را دوست دارد و به او تکيه کند يارى مى

اند زيرا ما طلحه را  بينيم که برادران مسلمان ضمانت آنها را کرده مىکشد. اگر شما )کافران( سخن نيکى بگوييد، از پدر نشانى نداريد، کسانى را  مى

توزيتان  در حالى که به خاك افتاده بود مشاهده کرديم در حالى که شمشيرهاى برنده بين ما برافروخته بودند ولى هر که را شما بر اساس کينه

کند  اى آنها باغهاى خوش و خرم بهشتى است، گرما و سرمايى به ايشان تأثير نمىکشتيد ايشان با خير و صالح روبرو شدند و البته که سعادتمندند بر

هاى شما نيستند  گروهى که به رسول خدا وفادار بودند و بوى بزرگواريها را استشمام کردند که از آن جمله حمزه آن شير مرد بود آنها مثل کشته

 د.که خداوند وارد دوزخى کرده است که جلو در آن مراقب دار
اى فاطمه! اين شمشير را بگير که نکوهيده نيست زيرا من ترسو و فرومايه نيستم. به جان خود سوگند که در يارى پيامبر و در راه رضاى  .2

خواهم! و مرد آنگاه  پروردگارى که به بندگان مهربان است سخت جنگيدم جز پاداش الهى و خشنودى او را در بهشت و نعمتهاى بهشتى چيزى نمى

ور گردد و در برابر هر مبارز مقاومى سرسختانه بايستد من آهنگ پسر عبد الدار را کردم تا او را به خاك  شود که آتش جنگ شعله لند مرتبه مىب

ااميد و گذرد و او را با اندوه بر زمين انداختم در حالى که دار و دسته او گروه گروه ن برد و مى انداختم با شمشيرى خدايى که استخوانها را مى

 خورده پراکنده شدند. زخم
هاى اوست روزى بطلب  به سبب طمع به دنيا براى مخلوق کوچکى مکن زيرا چنين کردارى براى دينت زيانبخش است. از خدا از آنچه در خزانه .3

 که همه آنها ميان کاف و نون )کن( و به اراده اوست!
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  أغن عن المخلوق بالخالق
 

  تغن عن الکاذب و الصّادق

  و استرزق الرّحمن من فضله
 

  فليس غير اللّه من رازق

  من ظن ان الناس يغنونه
 

  لم يك بالرحمن بالواثق

  او ظنّ انّ الرّزق فى کفّه
 

 1 ذلّت به النّعالن من حالق

 ( از اشعار منسوب به على )ع( در نکوهش دنيا:2)

  و من يصحب الدنيا يکن مثل قابض
 

  2 على الماء خانته فروج األصابع

 ( و در اين باره فرموده است:3)

  ما الدهر اال يقظة و نوم
 

  و ليلة بينهما و يوم

  يش قوم و يموت قوميع
 

 3  و الدّهر قاض ما عليه لوم

 گويد: ( و در همين مضمون مى4)

 دنيا تحول بأهلها
 

  فى کلّ يوم مرّتين

  فغدوّها لتجمع
 

 4  و رواحها لشتات بين

 ( از اشعار منسوب به آن حضرت:1)

 و لو انّا اذا متنا ترکنا
 

  لکان الموت راحة کلى حىّ

 ا متنا بعثناو لکنّا اذ
 

  5 ء و نسأل بعده عن کلّ شی

 ( و درباره قناعت فرموده است:2)

 و من البالء و للبالء عالمة
 

  ان ال ترى لك عن هواك نزوع

                                                 
نياز شوى و از کرم خداى بخشنده روزى خود را  گويد و از آن که راستگوست بى دروغ مى نياز باش تا از آن که به وسيله خالق از مخلوق بى .1

کنند، به خداى بخشنده اعتماد نکرده است و کسى که  نياز مى بطلب زيرا غير از خدا کسى روزى رسان نيست هر کس گمان کند که مردم او را بى

 مرتفعى لغزيده است. گمان کند که روزى در دست خود اوست، کفش پايش از قلّه
 ريزد. هر کس که دلبسته دنيا باشد مانند کسى است که آب را به مشت گرفته است و از البالى انگشتانش مى .2
ميرند و روزگار داور  کنند و گروهى مى روزگار، بيدارى و خوابى بيش نيست که يك شب و روزى بين آنها فاصله است. گروهى زندگى مى .3

 ندارد!است، جاى سرزنش 
 کند. بامدادش براى گرد آوردن و شامگاهش براى تفرقه و جدايى. شود و تغيير مى دنيا براى اهل دنيا در هر روزى دو مرتبه دگرگون مى .4
هر شويم و از  کردند، مرگ براى هر انسانى آسايش بود، و ليکن وقتى که مرديم دوباره زنده مى اگر ما را پس از مرگ به حال خود رها مى .5

 شويم! چيزى مؤاخذه مى
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 العبد عبد النّفس فى شهواتها
 

 1  و الحرّ يشبع تارة و يجوع

 فرمايد: ( و در اين باره مى3)

  صبر الفتى لفقره يجلّه
 

  وجهه يذلّهو بذله ل

  و الخبز للجائع أدم کلّه
 

  و الماء ان جفّ به يبلّه

  و قطعة من حائط تظلّه
 

 2  و الموت يأتى بعد ذا يتله

 ( در کتاب سر العالمين غزالى اين اشعار را ديدم که به على )ع( نسبت داده است:4)

 المرء فى زمن االقبال کالشّجرة
 

 الثّمرةو حولها النّاس ما دامت بها 

 حتى اذا ما عرت من حملها انصرفوا
 

 عنها عقوقا و قد کانوا بها بررة

 و حاولوا قطعها من بعد ما شفقوا
 

 دهرا عليها من األرياح و الغبرة

  قلّت مروّات أهل االرض کلّهم
 

 اال األقلّ فليس العشر من عشرة

  ال تحمدن امرأ حتى تجربه
 

 3  فربما لم يوافق خبره خبره

 گويد: ( و درباره قضا و قدر مى1)

 اذا عقد القضاء عليك عقدا
 

 فليس يحلّه اال القضاء

  فما لك قد أقمت بدار ذلّ
 

 و ارمن اللّه واسعة فضاء

  تبلغ باليسير فکل شيئى
 

 4 من الدّنيا يکون له انقضاء

  ( به همين مضمون فرموده است2)
                                                 

هايش برده هواى نفس  اى نشود. بنده، در پيروى از خواسته اى است آن که از طرف نفس به تو حمله نسبت به گرفتارى و براى گرفتارى نشانه .1

 است. ولى شخص آزاده گاهى سير و گاهى گرسنه است.
يختن آبرويش باعث خوارى اوست. نان براى آدم گرسنه، يك سره خورش است و صبر و تحمّل جوانمرد در برابر تنگدستى باعث بزرگى او، و ر .2

کنند. و يك قطعه ديوار انسان را سايبان است و به دنبال اينها مرگ است که انسان را از پا  در صورتى که نان خشك باشد با آب آن را تر مى

 آورد! درمى
اش تمام شد، رو،  ى است که تا ميوه دارد مردم در اطراف او هستند همين که ميوهآورد او مثل درخت آنگاه که روزگار به انسان رو مى .3

کردند،  او را از تندبادها و گرد و خاکها حفظ مى  کنند در حالى که دوستداران او بودند! و با اين که مدت زمانى گردانند و او را طرد مى برمى

اى  رسند. کسى را تا نيازموده ين کم شده و به جز اندکى نمانده که به ده تا يکى هم نمىاکنون قصد بريدن آن را دارند. جوانمرديها در روى زم

 مستاى بسا که از آزمون درست درنيايد و صادق نباشد.
که اى در حالى  هرگاه قضاى الهى حکمى به ضرر تو مقرر کند جز حکم قضا آن ضرر را دفع نکند. پس چرا تو رحل اقامت در سراى ذلّت افکنده .4

 پذير و تمام شدنى است! رسى، و همه چيز اين دنيا پايان فضاى زمين خدا گشاده است. به اندکى از آن مى
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 للناس حرص على الدنيا بتدبير
 

 لك ممزوج بتکدير وصفوها

 لم يرزقوها بعقل حين ما رزقوا
 

 لکنّما رزقوها بالمقادير

 لو کان عن قوّة او عن مغالطة
 

 1 طار البزاة بأرزاق العصافير

 فرمايد: ( و افزون بر اين اشعار مى3)

 و لقمة بجريش الملح آکلها
 

 احب من لقمة تحشى بزنبور

 کم لقمة جلبت حتفا لصاحبها
 

 2 الفخ دقّت عنق عصفورکحبّة 

 ( و در اين باره فرموده است:4)

 ما ال يکون فال يکون بحيلة
 

  ابدا و ما هو کائن سيکون

  سيکون ما هو کائن فى وقته
 

  و اخو الجهالة متعب محزون

  يسعى القوى فال ينال بسعيه
 

 3 .. حظّا و يدرك عاجز موهون

  ( و درباره فضيلت علم1)

 اس من جهة التّمثال أکفاءالن
 

 ابوهم آدم و األمّ حوّاء

  و ان يکن لهم من اصلهم شرف
 

 يفاخرون به فالطّين و الماء

  ما الفخر إال ال هل العلم انّهم
 

 الى الهدى لمن استهدى ادالء

  و قيمة المرء ما قد کان يحسنه
 

 4.و الجاهلون ألهل العلم اعداء

 فرمود:باز هم ( و 2)
                                                 

رسد چنين نيست که آن  مردم با انديشه و تدبير بر دنيا حريصند در حالى که خوشيهاى آن با ناخوشيها آميخته است. وقتى که روزى به آنها مى .1

رسد. زيرا اگر روزى، به توان اشخاص و يا به مغالطه و نادرستيهاى آنها  سيده باشد بلکه بر اساس تقدير، روزى آنها مىروزى به وسيله عقل به آنها ر

 وابسته بود جفاکاران، روزى گنجشکها را نيز ربوده بودند!
اى که مرگ و هالکت صاحبش را  چه بسا لقمهبهتر از لقمه )عسلى( است که آکنده از زنبور باشد.  -اش براى خورنده -لقمه نانى آميخته به نمك .2

 شود بند بر گردن گنجشك بيفتد. اى که باعث مى در پى دارد مانند دانه
گيرد، در  گيرد و آنچه مقدّر باشد، به زودى خواهد شد. آنچه مقدّر است به موقع انجام مى آنچه مقدّر نباشد از راه مکر و حيله هرگز انجام نمى .3

رسد در حالى که به ناتوان  اى نمى کوشد ولى با وجود تالش به بهره ن در رنج و اندوه است. شخص توانمند با تمام قدرت مىحالى که شخص نادا

 رسد! ضعيف مى
عث مردم از نظر صورت و اندام يکسانند، زيرا پدر همگى آدم و مادر همه، حوّاست بنابراين اگر مردم از نظر اصل، شرف و بزرگى داشتند که با .4

افتخارى جز اهل دانش را نيست زيرا هم خود به راه هدايتند و هم  کردند(. فخر و مباهات آنها بود، بايد اصل آنها که آب و گل است )افتخار مى

 دانشند. دانند و نادانان دشمن اهل طالبان هدايت را راهنمايند ارزش مرد به چيزى )علم يا هنرى( است که به خوبى مى
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   تصحب أخا لجهلفال
 

  و ايّاك و إيّاه

  فکم من جاهل اردى حليما حين آخاه
 

  يقاس المرء بالمرء اذا ما لمرء ما شاه

  ء عالمات و أشباه و للشيئى على الشّی
 

 1 و للقلب على القلب دليل حين يلقاه

 و در سوك رسول خدا )ص( گفت:

  أال طرق النّاعى بليل فراعنى
 

 استقلّ منادياو أرقنى لما 

  فقلت له لما رأيت الّذى أتى
 

 أغير رسول اللّه ان کنت ناعيا

  فحقق ما اشفقت منه و لم يبل
 

 و کان خليلى عدّتى و رجائيا

  فو اللّه ما أنساك احمد ما حدت
 

 بى العيس فى ارض و جاوزت واديا

 لبيك رسول اللّه جيران طيبة
 

 2 و يبك على االسالم من کان باکيا

اند وقتى که امير المؤمنين )ع( کنار قبر رسول خدا )ص( ايستاد گفت:  گويد: نقل کرده ( شعبى مى1)

 تابى جز بر تو نارواست و بردبارى جز از دورى تو زيباست، سپس خطاب به پيامبر )ص( گفت: بى

 ما فاض دمعى عند نازلة
 

 اال جعلتك للبکاء سببا

  و اذا ذاکرتك سامحتك به
 

 نّى الجفون ففاض و انسبکام

  إنّى اجل ثرى حللت به
 

 3 ان ال ارى بثراه مکتئبا

 ( و نيز فرموده است:2)

 ما احسن الدّنيا و اقبالها
 

 اذا أطاع اللّه ما نالها

  من لم يواس النّاس من فضله
 

 عرض لإلدبار اقبالها

                                                 
وستى مکن و خود را از او و او را از خود دور کن، بسا نادان که دوستيش دانايى را هالك ساخت. آرى مرد را با همنشين با شخص نادان د .1

 سنجند دل را به دل راه است در وقتى که با هم ديدار کنند. سنجند، هر چيزى را با چيز ديگرى از روى عالمتها و شباهتها مى مى
مرگ است، مالحظه مرا بکن و به من رحم کن! چون او خبر منادى را کوچك شمرد و چون او را که آمده  آوردت خبر اى که شب هنگام ره .2

اى؟ پس آنچه را که من از آن گريزان بودم، محقّق شد و باکى نداشت در  بود، ديدم، گفتم: آيا تو خبر مرگ کسى به جز رسول خدا را آورده

خدا سوگند يا احمد، تا وقتى که در روى زمين زنده و سياهپوشم و راهى دشت و بيابانم تو را فراموش  حالى که حبيب من، سرمايه و اميد من بود به

 خواهد گريه کند بر اسالم گريه کند. هاى حجاز بر رسول خدا بگريند و هر که مى کنم بايد همسايه نمى
افتم، پلکهايم به ياد تو زمام اختيار را از من  ون به ياد تو مىاشك چشمم در هيچ مصيبتى جارى نشد مگر تو را وسيله گريه قرار دادم! و چ .3

دارم، جز بدان خاك کسى مرا اندوهگين  اى بزرگ مى بارند. براستى که من آن خاکى را که تو بدان جا فرود آمده گيرند و باران اشك مى مى

 نديده است.
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  فاحذر حلول الفقر يا ذا الغنى
 

 لهاو اعط من الدّنيا لمن نا

 فانّ ذا العرش العظيم الجزا
 

 1 يضعف للحبّة امثالها

جابر بن عبد   اشاره به« فاحذر حلول الفقر يا جابر»اند که مصرع اوّل بيت سوم  ( بعضى نقل کرده3)

گويند نام وى همواره  آورديم و مى« بر آوردن نياز نيازمندان»اللّه بجلى دارد که نام او را در بخش 

 اند که اين هر دو شعر از اوست: بود، و بعضى گفتهضرب المثل 

  و لو أنّى بليت بهاشمى
 

  خئولته بنى عبد المدان

  صبرت على عداوته و لکن
 

 2  تعالى فانظرى بمن ابتالنى

گويد: روزى از امير المؤمنين )ع( از تفسير سوره فاتحه  ( ابن عبّاس مطابق روايت عوفى از وى، مى1)

گذاشتند  مود: اين سوره از گنجى در زير عرش نازل شده است و اگر براى من مسندى مىپرسيدند، فر

اى در قرآن نيست مگر اين که  گفتم. فرمود: هيچ آيه در فضيلت اين سوره به قدر بار شترى مطلب مى

 دانم؛ چه وقت و درباره چه چيز نازل شده و آنگاه اين اشعار را ايراد فرمود: من مى

  ة تصدّين لىو اذا لمشکا
 

 کشفت حقايقها بالنّظر

  و ان برقت فى خالل الصّواب
 

 عمياء ال تعترينى فکر

 مقنعة بعيون األمور
 

 وضعت عليها نفيس الدّرر

  لسانا کشقشقة األرحبى
 

 او کالحسام اذا ما سطر

  و لست بامعة فى الرّجال
 

 أسائل هذا و ذا ما لخبر

  و لکننى مدره االصغرين
 

 3  خير و دفاع شرّو جالب 

                                                 
رسيده، فرمان خدا را ببرد. کسى که از ثروت زيادش با مردم مواسات نکند، چقدر دنيا و رو آوردن آن خوب است در صورتى که شخص به دنيا  .1

زيرا که  رو آوردن دنيا را وسيله از دست رفتن آن قرار داده است. اى که توانگرى از رسيدن تنگدستى بترس و به نيازمندان از مال دنيايت عطا کن،

 دهد. هى چند برابر مىاى را که به مستمندان بد خداوند مالك هستى پاداش هر دانه
کنم و ليکن بيا و ببين که مرا  اگر من گرفتار يکى از هاشميان شوم که سمت دائى بودن بنى عبد المدان را داشته باشد دشمنى او را تحمّل مى .2

 اند! گرفتار چه کسى کرده
اى ظاهر شوند  ها، امور پوشيده کنم. و اگر در خالل درستى مى و هرگاه براى من مشکالتى پيش آيد با تأمل و دقّت حقايق و رازهاى آنها را بر مال .3

دهم. زبانى چون زبان  اند، در آن صورت درهاى قيمتى را روى آنها قرار مى که انديشه من به آنها نرسد در حالى که وسيله حقايق امور پوشيده شده

کسى نيستم که هر که را در ميان مردان ببيند، اين را و آن را گويد من  قطعه کند و من آن شتر مست يا همچون شمشير برنده، در آن وقتى که قطعه

 کند. با توأم، مگر چه خبر است! ولى من آن خطيبى هستم که داراى زبان و دلى هستم که خير و صالح را جلب و شرّ و بدى را بخوبى دفع مى
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 ( و درباره صبر فرموده است:2)

  و لربّما نطق الفتى فتنافست
 

  فيه العيون و انّه لمموه

  و لربما سکت الفتى عن خصمه
 

  حذر الجواب و انّه لمفوه

  و لربما صبر الفتى عند األذى
 

 1  و فؤاده من حرّه يتأوّه

 ( در اين مضمون فرموده است:1)

  مثّل ذو اللّب فى نفسهي
 

 مصائبه قبل ان تنزال

  فإن نزلت بغتة لم ترعه
 

 لما کان فى نفسه مثال

 رأى األمر يفضى إلى آخر
 

 فصيّر آخره أوّال

  و ذو الجهل يأمن ايّامه
 

 و ينسى مصارع من قد خال

  فإن ندهته صروف الزّمان
 

 ببعض عجائبه أعوال

  و لو قدّم الصّبر فى نفسه
 

 2.مه الصّبر حسن الباللعلّ

خواهم مسجدى بسازم،  ( شعبى نقل کرده است که مردى به خدمت على )ع( رسيد، عرض کرد: مى2)

خواهى از مال حاللت بسازى؟ مرد پاسخى نداد، و از آنجا رفت و مسجدى را ساخت بر  فرمود: مى

 ديوار مسجد نوشت:

 3  بنى مسجدا للّه من غير حلّه

 يتى آمده است:( و در روا3)

 رأيتك تبنى مسجدا من خيانة
 

  فکنت بحمد اللّه غير موفّق

 کمطعمة الزّناة من کسب فرجها
 

  فقال لها اهل البصيرة و التّقى

                                                 
خيزند و او پرظرفيت است. و چه بسا جوانمردى در برابر خصم، از ترس به  گويد، چشمانى در ديدن او به رقابت برمى چه بسا جوانمردى سخن مى .1

دهد و مهر خموشى بر لب زده است در حالى که او گشاده زبان است. و چه بسا جوانمردى به هنگام آزار ديگران شکيباست در صورتى  او پاسخ نمى

 برد. که از شدّت آن آزار رنج مى
کند چون  تاب نمى سازد بنابراين اگر مصائبى ناگهانى وارد شود او را بى که وارد شود پيش خودش مجسّم مى عاقل، ناگواريها را پيش از آن .2

انجامد. بنابراين پايان آن را به آغاز بازگردانده است و نادان از وضع  بينى کرده است، هر کارى را انديشيده است که به کار ديگرى مى پيش

کند پس اگر دگرگونيهاى روزگار او را به وسيله برخى از شگفتيهايش  د و موارد هالکت پيشينيان را فراموش مىبين روزگار، خود را در امان مى

 شود و اگر در وجود او پيشينه صبر و شکيبايى باشد هرآينه صبرش، راه تحمّل گرفتارى را به او خواهد آموخت. برنجاند، او حريص مى
 ل ساخته است!مسجدى را براى خدا! از مال غير حال .3
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 1  لك الويل ال تزنى و ال تتصدّقى
  

و برد  رود و دستهايش را باال و پايين مى ( شعبى گويد: امير المؤمنين )ع( مردى را ديد راه مى1) 

 ورزد، فرمود: تکبّر مى

  يا مؤثر الدنيا على دينه
 

  و التّايه الحيران فى قصده

 أصبحت ترجو الخلد فيها و قد
 

  ابرز ناب الموت عن حدّه

  هيهات انّ الموت ذوا سهم
 

  من يرمه يوما بها يرده

  ال يشرح الواعظ قلب امرئ
 

 2  لم يعزم اللّه على رشده

 حال اسالم فرموده است: ( درباره گريه به2)

 ليبك على اإلسالم من کان باکيا
 

  فقد ترکت ارکانه و معالمه

 فقد ذهب االسالم اال بقية
 

 3 قليل من الدّنيا الّذى هو الزمه

 ( و درباره تشويق به راز دارى فرموده است:3)

  و ال تفش سرّك اال اليك
 

 فانّ لکلّ نصيح نصيحا

  الفانّى رأيت قواة الرّج
 

 4  و ال يترکون اديما صحيحا

 فرمايد: ( درباره قناعت به مقدار کفاف مى4)

 اقدع النّفس بالعفاف و اال
 

 طلبت منك فوق ما يکفيها

  طالما قد مضى و ما للّذى لم
 

 يأت من لذّة لمستحلّيها

 انّما انت طول عمرك ما
 

 1  عمرت بالسّاعة الّتى انت فيها

                                                 
داد،  سازى و بحمد اللّه که ناموفق هستى! مانند اطعام و انفاقى که زن روسپى از درآمد خودفروشى انجام مى بينمت که از راه خيانت مسجد مى مى .1

 اهل بينش و تقوا به او گفتند واى بر تو! نه زناکارى کن و نه صدقه بده!
در قصد و هدفت سرگردان و حيرانى تو در اين دنيا به زندگى جاويد اميد دارى در حالى که دندانهاى دهى و  اى که دنيا را بر دينت ترجيح مى .2

دارد تا خداوند  گيرد و دريافت مى مرگ از حد خود فراتر آمده است. زنهار که مرگ داراى تيرهايى است که هر کس روزى هدف آنها قرار مى

 گشايد. اه سخن واعظ دل او را نمىگ رشد و هدايت کسى را اراده نکرده باشد هيچ
خواهد بگريد بر اسالم بگريد که ارکان و آثار اسالم متروك شده است. اسالم جز باقيمانده اندکى که مربوط به دنيا و الزم و ملزوم  هر که مى .3

 آن است، از ميان رفته است.
ام در حالى که هيچ سفره  ير خواهى است زيرا من مردان توانمند را ديدهراز دلت را جز به خودت بر ديگران فاش مکن زيرا هر خير خواهى را خ .4

 سازند.( گذارند! )يعنى با غيبت و گفتن اسرار ديگران آلوده مى )مهمانى( را سالم نمى
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 فرمايد: زمان و دوستان مى( در نکوهش 1)

  هذا زمان ليس اخوانه
 

  يا ايّها المرء باخوان

  اخوانه کلّهم ظالم
 

  له لسانان و وجهان

  يلقاك بالبشر و فى قلبه
 

  داء يواريه بکتمان

  حتى إذا ما غبت عن عينه
 

  رماك بالزّور و بهتان

  هذا زمان هکذا اهله
 

 2  تغرّ عن رؤية انسان

 فرمايد: درباره مکارم اخالق مى( 2)

 ان المکارم اخالق معدّدة
 

 فالعقل اوّلها و العلم ثانيها

 و الصّبر ثالثها و العرف رابعها
 

 و العفو خامسها و الصبر ساديها

 و العين تخبر عن عينى محدّثها
 

 إن کان من حزبها او من أعاديها

  و النّفس تکلف فى الدنيا و قد علمت
 

 3 فيها ترك ما فيها إنّ السالمة

( مردى به على )ع( گفت: صبرم لبريز شد، مرحمتى کن، فرمود: چيزى بگويم و يا چيزى بدهم؟ 3)

 عرض کرد: سخن شما محبوبتر است از آن که چيزى بدهى، فرمود:

 إن عضّك الدّهر فانتظر فرجا
 

  فانّه نازل بمنتظره

  او مسّك الضّر او بليت به
 

  و فى عسره فاصبر على يسره

  ربّ معا فى على تهوّره
 

  و مبتلى ال ينام من حذره

  و آمن فى عشاء ليلته
 

  دبّ اليه البالء فى سحره

 
                                                                                                                                                                      

يندگان، هيچ لذت نفس را به پاکى و عفاف وادار، وگرنه بيش از حد کفايت از تو طلب خواهد کرد. چه در طول زمانهاى گذشته و چه براى آ .1

 برى. نفسانى از راه حالل نبوده است. براستى تو با تمام مدت عمرت هستى، تنها اين ساعت نيست که تو در آن به سر مى
 کنند اند، دو زبان و دو رو هستند با چهره باز برخورد مى اى انسان! )بهوش باش که( اين زمان، دوستانش، دوست نيستند دوستانش همگى جفاپيشه .2

سازند اين روزگار،  دارند تا به مجرد اين که از جلو چشمشان که دور شدى به تهمت و بهتان تو را متّهم مى اما در دلشان دردى پوشيده را پنهان مى

 خورى! زمانى است که مردمانش چنين هستند، از ديدن ظاهر آدمى گول مى
است، دوم علم و دانش، سوم صبر و پايدارى، چهارم کار نيك، پنجم گذشت و بهترين آنها اند: اول آنها عقل و فهم  همانا مکارم اخالق را برشمرده .3

دهد، چه از سنخ آنها و از گروه آنها باشد و يا دشمن آنها. و هر کسى  همان صبر و پايدارى است. و هر چشمى خبر از کارهاى تازه چشمان ديگر مى

 داند سالمتى در دنيا در گرو ترك دنياست. ىاندازد با اين که م در دنيا خودش را به زحمت مى



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
213 

 

  من مارس الدّهر ذم صحبته
 

 1  و نال من صفوه و من کدره

 فرمايد: ( درباره کمبود وفادارى مى1)

  ذهب الوفاء ذهاب أمس الذّاهب
 

 2  و موارب فالناس بين مخاتل

 گويد: ( درباره نگاه مى2)

 و کم نظرة قادت الى القلب شهوة
 

 3  فاصبح منها القلب فى الهلکات

 فرمايد: ( و درباره پيشامدهاى ناگوار مى3)

  ال تکره المکروه عند حلوله
 

  انّ العواقب لم تزل متباينه

 کم من يدال تستقلّ لشکرها
 

 4  هللّه فى طى المکاره کامن

 ( و در نکوهش ابو لهب فرموده است:4)

  ابا لهب تبّت يداك أبى لهب
 

  و تبّت يداها تلك حمّالة الحطب

 خذلت نبيّا خير من وطئى الحصا
 

  فکنت کمن باع السالمة بالعطب

 و خفت أبا جهل فاصبحت تابعا
 

  له و کذاك الرّأس يتبعه الذّنب

  فاصبح ذاك األمر عارا يهيله
 

  يك حجيج اللّه فى موسم العربعل

 و لو کان من بعض األعادى محمّد
 

 5  لحاميت عنه بالرّماح و بالقضب

                                                 
رسد و يا اگر زيانى به تو رسيد و يا دچار زيان و ضررى  اگر روزگار به تو گزندى برساند، منتظر فرج باش زيرا گشايش و فرج به منتظران مى .1

رود، و بسا کسى که در  که از ترسش به خواب نمى باکى آن و بسا گرفتار شدى، بر آسانى روزگار و سختيش شکيبا باش. بسا عافيت ديده که بر بى

حالى  شبانگاه، شب او در امن و امان بود ولى در سحرگاه، بال به سراغ وى رفت هر که با روزگار سر و کار دارد مصاحبت با آن را نکوهش کند در

 که از صفا و تيرگيش برخوردار است.
 ست و مردم يا فريبکارند و يا چاپلوس!وفادارى همانند ديروز، گذشته و از ميان رفته ا .2
 گردد. راند و دل از آن بابت دچار نابودى مى چه بسيار نگاهى که شهوت را به جانب دل مى .3
، وقتى که ناگوارى به تو رسيد. تو ناراضى مباش زيرا عواقب امور همواره دگرگونه است. چه بسيار نعمتى که در ضمن ناگواريها، پوشيده است .4

 دا را نسبت به آنها نبايد دست کم گرفت!شکر خ
کشد!  اى ابو لهب! بريده باد! دو دستت اى ابو لهب! و بريده دستهاى آن زن )صخره دختر حرب و همسر ابو لهب( که او بار هيزم بر دوش مى .5

ى که سالمتى را به هالکت فروخته است. از ها نهاد، پس تو مانند کسى هست پيامبر را فرو گذاشتى آن که بهترين فردى است که قدم بر سنگ ريزه

کند، پس اين پيروى از ابو جهل ننگى شد که حاجيان خانه خدا  ابو جهل ترسيدى و از او پيروى کردى و چنين است که دم به دنبال سر حرکت مى

ها و شمشيرهاى برّان از او  ود، تو با نيزهزنند. در صورتى که اگر اين عمل از طرف برخى دشمنان محمد )ص( ب در موسم حج آن را به تو طعنه مى

 کردى! حمايت مى
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 ( سخن على )ع( به هنگام مبارزه با عمرو بن عبد ود:1)

 عمرو، روز خندق به ميدان آمد و مسلمانان را به مبارزه طلبيد و کسى به ميدان او نرفت، عمرو گفت:

 لنّداءو لقد بححت من ا
 

 لجمعکم هل من مبارز

  و وقفت اذ جبن الشجاع
 

 مواقف القرن المناجز

  انّى کذلك لم أزل
 

 متسرّعا نجو الهزاهز

  إنّ الشجاعة للفتى
 

 1 و الجود من خير الغرائز

( رسول خدا )ص( با شنيدن اين سخنان فرمود: يا على برخيز و به سمت وى برو و اين ذو الفقار را 2)

 گفت: ير! و براى على )ع( دعا کرد و او به ميدان رفت در حالى که مىبرگ

  ال تعجلن فقد اتاك
 

 مجيب صوتك غير عاجز

 ذو نيّة و بصيرة
 

 و الصّدق منجى کل فايز

  انّى ألرجو ان اقليم
 

 عليك نائحة الجنائز

  من ضربة نجالء يسمع
 

 2 عندها صوت الهزائز

د و بدل شد تا اين که على )ع( او را از پا در آورد و برگشت در حالى ( سپس چند ضربت شمشير ر3)

 گفت: که مى

 أعلى يقتحم الفوارس هکذا
 

  و تنوء عنها أسرتى و صحابى

  اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى
 

  و مصحم فى الرّاس ليس تبابى

  علم بن عبد حين ابصر صارمى
 

  يهتزّ انّ األمر غير لعاب

  ة من سفاهة رأيهعبد الحجار
 

  و عبدت ربّ محمد بصوابى

  ال تحسبوا الرّحمن خاذل دينه
 

 3  و نبيّه يا معشر االحزاب

                                                 
شود! من همچنان  از بس شما را فرياد زدم و مبارز طلبيدم گلويم آزرده شد. و بازايستادم زيرا در مقابل قهرمان مبارز، شخص دالور نيز، ترسو مى .1

 بهترين خصلتهاست. شتابم براستى که شجاعت و بخشندگى براى جوانمرد از به سوى خروشها مى
و اى عمرو! عجله مکن که براستى پاسخگوى نعره تو در حالى که ناتوان نيست، به مقابله تو آمد با نيّت و عزمى درست و با بصيرت و آگاهى،  .2

م آورم! با ضربتى سخت که ها را بر تو، فراه گران و ندبه کنندگان بر جنازه راستى نجات دهنده هر شخصى پيروز است. همانا من اميدوارم که نوحه

 در اثر آن ضربت، صداى هياهو و شور و غوغاها به گوشها برسد.
 کنند؟ کند در حالى که خاندان و ياران من به سختى از دست آن سواران فرار مى آيا على است که سواران را اين چنين دچار مشقّت مى .3



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
215 

 

 علی علیه السالم  باب هفتم در شهادت حضرت

ترين فرد اين  فرمود: چه وقت شقى گويند: على )ع( همواره به انتظار قاتلش بود و مى مورّخان مى

 شود؟ امّت برانگيخته مى

از قول وکيع به نقل از قتيبة بن قدامه رواسى و او از پدرش، از « الفضائل»( احمد در کتاب 2)

دانى  يا على! آيا مى»ضحاك بن مزاحم و او از على )ع( نقل کرده است که رسول خدا )ص( فرمود: 

کننده  : پىدانند، فرمود ترين فرد امّتهاى پيشين که بوده است؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر مى که شقى

ترين فرد پسينيان کيست؛ گفتم: خدا و رسولش بهتر  دانى شقى ناقه صالح، سپس فرمود: آيا مى

يعنى محاسن على )ع( را از خون « کند! دانند، فرمود: کسى است که اين را از اين رنگين مى مى

 سرش.

ز قول پدرش نقل کرده با همين اسناد ا« الزّهد»( اين حديث را عبد اللّه بن احمد نيز در کتاب 3)

است. و احمد در مسند به نقل از على بن حکيم اودى و او از شريك از قول عثمان بن ابى زرعه و او 

گويد: گروهى از خوارج بصره نزد على )ع( آمدند که در آن ميان  از زيد بن وهب نقل کرده، مى

ميرى! حضرت  رس زيرا تو مىمردى بود به نام جعد بن نعجه، به على )ع( گفت: يا على از خدا بت

سازد  کنند و خونش اين محاسنم را رنگين مى کشند با ضربتى که بر سرم وارد مى بلکه مرا مى»فرمود: 

« و اين از طرف خدا مقدّر گشته و قضاى حتمى است و هر که تهمت زند نوميد از رحمت خداست!

ش قرار داده بود، پس گفت: او از در حالى که ابو نعجه او را با لباس خشنى که داشت مورد پرخا

 تکبّر به دور است و سزاوارتر به پيروى است.

( احمد در مسند به نقل از هشام يا هشام بن قاسم و او از محمد بن راشد، از عبد اللّه ابن محمد بن 1) 

نقل کرده،  -ابو فضاله از مجاهدان بدر است -عقيل و او از قول فضالة بن ابى فضاله انصارى

گويد: من با پدرم در بيمارى پيش از شهادتش به عيادت على )ع( رفتيم، پدرم پرسيد: چه چيز  مى

باعث شده که شما بين عربهاى جهينه بمانيد، به مدينه کوچ کنيد که اگر اجلتان فرا رسيد بازمانده 

به من رسول خدا )ص( »اصحاب قرآن باشند و بر شما نماز گذارند، على )ع( فرمود:  -يارانت -شما

                                                                                                                                                                      

سرم شورى افکنده، مانع هالکت من است. پسر عبد ود، وقتى که شمشير مرا در حرکت  امروز نگهدار من )خدا( مانع از فرار من است و آن که در

شه ديد، فهميد که اين کار، بازيچه نيست و با آن متفاوت است او به دليل سفاهت و سستى فکرش بت سنگى را عبادت کرد در حالى که من با اندي

 گذارد! بريد که خداى مهربان، دين خود و پيامبر خويش را خوار و تنها مىها گمان ن اى توده پرستم. درست خود پروردگار محمد را مى
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اين ابو فضاله با « فرموده است که من نخواهم مرد تا اين که اين محاسنم از خون فرقم رنگين شود

 على )ع( در جنگ صفّين به شهادت رسيد.

از قول محمد بن ابى طاهر و او از حسن بن على جوهرى به نقل  -خدا بيامرزدش -( جدّم، ابو فرج2)

ين بن فهم به نقل از محمد بن سعد و او از ابو الطّفيل بن دکين از ابن حياة و او از ابن معروف، از حس

 گويد: از قول قطر بن خليفه از ابو الطّفيل عامر بن وائله نقل کرده مى

امير المؤمنين )ع( مردم را به بيعت دعوت کرد، عبد الرحمن بن ملجم دو بار آمد که بيعت کند، رد 

ترين فرد امّت را تا خضاب کند يا رنگ کند  است شقى چه چيز بازداشته»کرد، بازهم آمد، فرمود: 

 و آنگاه اين دو بيت را به عنوان تمثيل آورد:« اين )محاسنم( را با اين )خون فرقم(

  اشدد حيازيمك للموت»
 

  فانّ الموت القيك

  و ال تجزع من الموت
 

 1  اذا حلّ بواديك

 عر سوم هم دارد که چنين است:گويم: اين دو بيت مال احيحه انصارى است و ش مى

 فان الدّرع و البيضة
 

 2  يوم الرّوع يکفيك

( و در روايتى آمده است که على )ع( او را دو بار و يا سه بار رد کرد سپس با او بيعت کرد و به 3)

ترين فرد امّت را سوگند به خدايى که جان من در دست  چه بازداشته است شقى»هنگام بيعتش فرمود: 

 و اين دو شعر را خواند ...« وست که اين )محاسنم( از خون فرقم رنگين خواهد شدا

( ابن سعد به نقل از اسماعيل بن عليه و او از عمّار بن ابى حفصه از قول ابو مجلز نقل کرده، 1)

گزارد،  گويد: مردى از قبيله مراد نزد على )ع( آمد در حالى که آن حضرت در مسجد نماز مى مى

با هر کسى »د: مواظب خود باش که مردانى از قبيله مراد قصد کشتن تو را دارند فرمود: عرض کر

کنند و چون مقدّر فرا رسد آن دو فرشته  دو فرشته است که او را از آنچه مقدّر نشده است حفظ مى

 «.گذارند و براستى که اجل سپر نگهدارنده است بين آن شخص و ميان آن مقدّر را خالى مى

خواب چشمم را ربود، رسول خدا بر من نمودار شد، »در روايتى از آن حضرت نقل شده است: ( و 2)

عرض کردم: يا رسول اللّه از دست امّت، چه رنجها و خصومتها که ديدم، پيامبر فرمود: بر ايشان 

                                                 
 تابى مکن! براى مرگ کمرت را محکم ببند، زيرا که مرگ تو را مالقات خواهد کرد. وقتى که مرگ به جايگاه تو فرود آمد، از مرگ بى .1
 کند. زيرا که روز جنگ، زره )لباس جنگ( و شمشير تو را کفايت مى .2



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
217 

 

ان نفرين کن! من گفتم: خداوند بهتر از ايشان را عوض آنها به من مرحمت کند و بدتر از مرا به ايش

 و چند روزى از اين ماجرا گذشت که ابن ملجم بر فرق آن حضرت ضربت زد.« عوض دهد

 ( شعبى گويد: على )ع( چند روز پيش از شهادتش، چنين فرمود:3)

  تلکم قريش تمنّانى لتقتلنى
 

 فال و ربّك ال فازوا و ال ظفروا

  فإن بقيت فرهن ذمّتى لهم
 

 و ان عدمت فال يبغى لهم اثر

  ورثهم فقدى على و جلو سوف ي
 

 1 ذلّ الحياة بما خانوا و ما غدروا

گويد: على )ع( وقتى که ابن ملجم مرادى نزد وى آمد و از او  مى« طبقات»( ابن سعد در کتاب 4)

 خواست تا مرحمتى بکند، فرمود:

  اريد حباءه و يريد قتلى»
 

 2   عذيرك من خليلك من مرادى

ست که ابن ملجم به امير المؤمنين عرض کرد: مرا به مرکب سوار کن او را بر ( در روايتى آمده ا1)

 اسب کهرى سوار کرد و رفت، امير المؤمنين )ع( اين شعر را خواند ...

گويد: يزيد بن هارون به نقل از هشام بن حسان و او از محمد بن عبيده نقل کرده  ( ابو سعد مى2)

ترين فرد شما بيايد و مرا بکشد،  ز مانع شده است که شقىچه چي»است که حضرت على )ع( فرمود: 

اند آنان را از من و مرا از دست آنان آسوده  ام و آنها مرا رنجانده خدايا من باعث ناراحتى آنها شده

 «.کن!

( ابن سعد، به نقل از وکيع بن جراح و او از اعمش، از سالم بن ابو جعد به نقل از عبد اللّه بن سبيع 3)

بايد اين )محاسنم( وسيله اين )خون سرم( رنگين گردد »گفت:  يد: از على )ع( شنيدم که مىگو مى

 گفتند:« ترين فرد اين امت منتظر بماند؟ پس چه باعث شده است که شقى

در آن صورت به »يا امير المؤمنين او را به ما معرفى کنيد تا ما همه دودمان او را نابود کنيم فرمود: 

عرض کردند: پس جانشين خودت را براى « کشيد که قاتل من نيست ما کسى را مىخدا سوگند که ش

                                                 
 شما مردم قريش آرزوى کشتن مرا داريد، نه، سوگند به پروردگار، پيروز و کامياب نخواهند شد پس اگر زنده بمانم، آنان را بر من حقى است .1

آنها  براى ولى اگر از ميان بروم اثرى از آنها باقى نخواهد ماند، و فقدان من بر پايه ترس و وحشت و به دليل خيانت و مکر آنها، ذلّت و خوارى را

 در پى خواهد داشت.
( من قصد يارى او را دارم و او قصد کشتن مرا! عذرخواه خود را نسبت به دوستت از قبيله مرادى بياور! در بعضى منابع به جاى کلمه )حباءه .2

 م. -خواهم و او مرگ مرا ... حياته آمده است که مناسبتر است، يعنى من زندگى او را مى
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گذارم به چيزى که رسول خدا )ص( شما را  خير، ولى من شما را وامى»ما معرّفى کن! فرمود: 

 گوييد؟ پرسيدند: شما وقت ديدار پروردگارتان چه مى« واگذارد

گذاردم، اگر خواستى آنها را اصالح کنى و اگر خدايا من تو را در ميان مردم وا»گويم:  فرمود: مى

 1«خواستى به تباهى بکش

( ابن سعد به نقل از سليمان بن قاسم ثقفى و او از مادرش از قول ام جعفر و او از کنيز على )ع( 4)

ريختم ناگهان سرش را بلند کرد و محاسنش را  گويد: من آب به دست على )ع( مى نقل کرده، مى

و روز « چه زيبايى که به خون سرم رنگين شوى!»به سمت بينى باال برد و گفت: روى دست گرفت و 

 جمعه چنان شد.

  جريان شهادت امام و علّت آن

اند که سه نفر از  نويسان، از جمله محمد بن اسحاق، هشام بن محمد، سدى و ديگران نقل کرده سيره

بود، برك بن  -قولى از قبيله مضر  به -يرخوارج به نامهاى عبد الرحمن بن ملجم مرادى که از قبيل حم

و عمرو بن بکر سهمى سعدى گرد  -اند: نام وى حجاج بوده است بعضى گفته -عبد اللّه تميمى صريمى

هاى نهروان که على )ع(  هم آمدند، و گرد همايى ايشان موقع پايان مراسم حج در مکه بود و از کشته

بر آنها گريستند و بر آنها رحمت فرستادند و گفتند: زندگى  آنها را به قتل رسانده بود، ياد کردند و

خورد؟! زيرا آنها برادران ما بودند و هرگز از ياد خدا غافل نبودند، آنگاه  پس از آنها به چه درد ما مى

رويدادهايى را که در جنگ جمل و صفّين بين على )ع(، معاويه و عمرو بن عاص براى مردم پيش 

اى با جانمان بکنيم و رهبران ضاللت را بکشيم و  و گفتند: خوب است که ما معامله( 1آمد ياد کردند )

مسلمانان، شهر و ديار و بندگان خدا را از شرّ اينها آسوده کنيم و انتقام برادرانمان را از آنها بگيريم. 

و عمرو  ام کنم و برك گفت: من هم معاويه را بسنده ابن ملجم گفت: من پسر ابو طالب را کفايت مى

کنم؛ وارد کعبه شدند و در آنجا قسم ياد کردند و عهد و  سره مى گفت: من هم کار عمرو عاص را يك

پيمان بستند که هيچ کدام از آنها تا فرد مورد نظرش را نکشته يا خود کشته نشده است بر نگردد. 

بيست و هفتم ماه سپس شمشيرهايشان را بر گرفتند و زهرآگين کردند و با هم عهد کردند که روز 

 رمضان دوباره به هم برسند و هر کدام از آنها به سوى مقصدى که داشتند حرکت کردند.

                                                 
 م. -مطالب نيامده استدر متون شيعه، اين  .1
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( اما ابن ملجم آهنگ کوفه را کرد، گروهى از خوارج او را ديدند ولى او رازش را از ايشان مخفى 2)

کسى از تصميم او مطّلع ديدند ولى از ترس اين که مبادا  ديد و آنها او را مى داشت و يا آنها را مى

گفت؛ از جمله روزى گروهى از خوارج قبيله رباب بنى تميم را ديد که على )ع(  شود، چيزى نمى

جمعى از آنها را در جنگ نهروان کشته بود و در آن ميان زنى به نام قطام دختر شجنة بن عدى بن 

ود و او زنى فوق العاده زيبا بود عامر را ديد که على )ع( پدر و برادر او را در جنگ نهروان کشته ب

عاشق او شد به نحوى که يکسره دل و عقل او را ربود و هدفى را که داشت فراموش کرد و از او 

شوم مگر سه هزار درهم و يك برده و يك کنيز به من  خواستگارى کرد قطام گفت: من همسر تو نمى

دهم اما  گفت: پولها و غالم و کنيز را مى ( ابن ملجم3بدهى و على بن ابى طالب را به قتل برسانى، )

کردم که از من بخواهى در صورتى که مايلى همسر من  کشتن على بن ابى طالب را من تصور نمى

 باشى! بنابراين من با او چکنم؟ قطام گفت:

شاد  خواهم که او را غافلگير کنى! اگر موفق شدى او را بکشى قلب من و خودت را من از تو مى

اى و اگر هم کشته شدى که  اى و انتقام دوستانمان را گرفته و به بهره زندگى با من رسيدهاى  کرده

جزاى الهى بهتر و ماندگارتر است! ابن ملجم گفت: به خدا سوگند که جز بدين قصد به کوفه 

 گويد: شاعرى در اين باره گفته است: وهب بن منبه مى ام. نيامده

 و لم أر مهرا ساقه ذو سماحة
 

  ر قطام بيننا غير معجمکمه

 ثالثة آالف و عبد و قينة
 

  و قتل علىّ بالحسام المصمّم

 فال مهر اغلى من علىّ و ان غال
 

 1  و ال فتك اال دون فتك ابن ملجم

اند که ابن ملجم بر قطام وارد شد و پس از ديدار وى دلبستگى زيادى به او پيدا کرد،  ( نقل کرده2)

ه خدا سوگند که با من همدم نخواهى شد مگر اين که على را به قتل برسانى و بعد قطام به وى گفت: ب

 افزود که به زودى مردى را خواهم جست که در کارت به تو کمك کند.

بدين جهت کسى را به دنبال مردى از قبيله خودش يعنى قبيله تيم رباب، به نام وردان بن مجالد فرستاد 

و او پذيرفت که به ابن ملجم کمك کند. آنگاه ابن ملجم به نزد شبيب  و با او در اين باره سخن گفت

بن بجره که از قبيله اشجع و از خوارج بود آمد و به وى گفت آيا طالب عزّت دنيا و آخرت هستى؟ 
                                                 

سابقه است. سه هزار درهم، يك غالم و يك کنيز و کشتن على با  ام، براى ما ناشناخته و بى اى چون مهر قطام نديده من مهرى از هيچ بخشنده .1

 .باشد شمشير برنده! هيچ مهرى هر چه گران باشد از قتل على گرانتر نيست و هيچ جرئتى باالتر از جرأت ابن ملجم نمى
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پرسيد: آن عزّت چيست؟ گفت: کشتن پسر ابو طالب شبيب گفت: مادرت به سوگت بنشيند، تصميم 

( ابن ملجم گفت: در 3خواهى به اين هدف برسى؟ ) ى! پرسيد: چگونه مىا بر کار هولناکى گرفته

کشم، اگر نجات  کنم و او را مى کنم وقتى که براى نماز صبح درآمد به او حمله مى مسجد کمين مى

ايم و اگر کشته شديم پاداشى که نزد خدا داريم بهتر  يابد و انتقاممان را گرفته يافتيم که قلبمان شفا مى

اى براى او بپاکرده  گارتر است. سپس او را نزد قطام برد که در مسجد جامع معتکف بود و خيمهو ماند

خواهيد اقدام کنيد؟ گفتند:  بودند و اين دو جريان را به اطّالع او رساندند، قطام پرسيد: چه وقت مى

آنجا بود  همين امشب و آن شب، شب جمعه بود، آن دو نفر، نزد قطام کمين کردند، وردان نيز در

پس قطام با پارچه ابريشمى سر آنها را بست و آنها شمشيرهايشان را برداشتند و مقابل آن درى نشستند 

اند که اشعث بن قيس براى کشتن امير  ( بعضى نقل کرده1آمد. ) امير المؤمنين از آنجا بيرون مى  که

دند در حالى که حجر بن المؤمنين )ع( با آنها همدست شده بود و همگى آن شب در مسجد جمع ش

گفت: عجله کنيد که صبح روشن شد، حجر به  عدى در مسجد خوابيده بود؛ شنيد که اشعث به آنها مى

گويى؟ سپس راهى منزل على )ع( شد تا به او خبر دهد، ديد که او از راه  وى گفت: اى اعور چه مى

نماز صبح از خانه درآمد، اند وقتى که آن حضرت به قصد  ديگر به مسجد آمده است. نقل کرده

سرايى  آنها نوحه»کردند! فرمود:  مرغابيها جلو آمدند در حالى که مقابل آن حضرت فرياد مى

همين که در محراب ايستاد، ابن ملجم و همراهانش بر او يورش بردند و ابن ملجم ضربتى « کنند! مى

را براى کسب رضاى خدا بعضى از مردم کسانى هستند که جان خود »گفت:  زد در حالى که مى

ال »گفت:  . وردان و شبيب فرار کردند ابن ملجم موقعى که شمشير بر فرق على زد، مى1 «فروشند! مى

حکمى جز براى خدا نيست اى پسر ابو طالب! على )ع( فرياد برآورد: « حکم اال للّه يا بن ابى طالب!

رفتند و وردان کشته شد ولى شبيب او را محاصره کردند و گ  2 اين سگ را مگذاريد فرار کند!»

گريست و گفت: آرى به خدا قسم، بر پدرم  زد و مى ( ام کلثوم دختر على فرياد مى2نجات يافت. )

دهد! ابن ملجم گفت: اگر بر پدرت باکى نيست پس براى چه کسى  باکى نيست و خدا جزاى تو را مى

ام  ام و هزار درهم داده به هزار درهم خريده ام که کنى؟ به خدا سوگند، او را با شمشيرى زده گريه مى

                                                 
 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ :207( آيه 2سوره بقره ) .1
آن است اند که فرمود: ال يفوتنّکم الرّجل يعنى: آن مرد را مگذاريد فرار کند، اما مشهور  در منابع شيعه از جمله از شيخ مفيد و مسعودى نقل کرده .2

 م. -سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدم« بسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه، فزت و ربّ الکعبة»که فرمود: 
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اند، اگر بر من خيانت کند، خدا از رحمتش دور سازد! و اگر اين ضربت را به  آن را زهرآگين کرده

ماند و على )ع( از محراب عقب رفت و  کردم يك نفر از آنها زنده نمى همه قبيله مضر تقسيم مى

 ( و على )ع( را به دار االماره بردند، على )ع( فرمود:3د )جعدة بن هبيره با مردم نماز صبح را خوان

اى دشمن خدا آيا من به تو نيکى »ابن ملجم را بياوريد، او را به خدمت آن حضرت آوردند، فرمود: 

على )ع( اشاره کرد به  -«پس چه چيز تو را به اين جنايت واداشت؟»گفت: چرا فرمود: « نکردم؟

 .-او را بر اسب کهر سوار کرد احسانى که به وى کرده بود و

دانستم که تو قاتل منى و به تو نيکى  البته من مى»در روايتى آمده است که على )ع( به وى گفت: 

پسران من! اگر من از دنيا رفتم »سپس به پسرانش فرمود: « کردم تا از خدا در برابر تو يارى بجويم

 «.اگر زنده ماندم، درباره او نظر خواهم داد طبق قانون قصاص او مرا کشته شما هم او را بکشيد و

در روايتى آمده است: اگر زنده ماندم، يك ضربت او زده، من هم يك ضربت خواهم زد و يا عفو 

  خواهم کرد.

در روايتى زينب )ع( به او فرمود: اى ملعون! تو امير المؤمنين را کشتى! ابن ملجم در جواب گفت: 

 را به زندان بردند. من پدر تو را کشتم، آنگاه او

گويد: ابن ملجم روز جمعه هفدهم ماه رمضان و به قولى شب بيست و يکم رمضان در  ابن عبّاس مى

مسجد کوفه به على )ع( ضربت زد و روز جمعه و شنبه زنده بود و شب يك شنبه و به قولى روز يك 

سل دادند و فرزندش حسن بر او شنبه از دنيا رفت و پسرانش حسن و حسين و عبد اللّه بن جعفر او را غ

و در نزد وى از حنوط   1  نماز گزارد و چهار تکبير و به قولى پنج و به قولى شش يا هفت تکبير گفت

  2 رسول خدا )ص( بود که با آن حنوط کردند و در سحرگاه به خاك سپردند

                                                 
 م. -در منابع شيعه بيشتر، هفت تکبير آمده است .1
رمضان پگاه جمعه در مسجد جامع  اى آمده است: در مورد شب شهادت آن حضرت چند قول است: يکى آن که در آخر شب هفدهم ماه در نسخه .2

دوم: شب بيست و يکم رمضان بود و روز جمعه و شنبه زنده بود و شب يك شنبه از دنيا رفت، اين قول  کوفه شهيد شد، اين قول ابن عبّاس است.

مريم را به آسمان  مجاهد است سوم: شب بيست و هفتم رمضان شهيد شد، قول حسن بصرى است که آن شب قدر است و شبى است که عيسى بن

گويد: همين که على )ع( از دنيا رفت  م.( واقدى مى -بردند و يوشع بن نون در آن شب وفات يافته است، اين قول مشهورتر است. )البته نزد عامه

است که کسى او را پسرانش؛ حسن و حسين و عبد اللّه بن جعفر او را غسل دادند و به قولى محمد بن حنفيه نيز شرکت داشت، و قول صحيح آن 

گويد: او را در سه  م.( واقدى مى -اند غسل نداد زيرا او سرور شهيدان بود. )در منابع شيعه چنين چيزى نيست بلکه همگى غسل را به تفصيل نوشته

( بود و با آن وى را پارچه سفيد کفن کردند که در آن ميان پيراهن و عمامه نبود و در نزد وى از بقاياى حنوط )سدر و کافور( رسول خدا )ص

 حنوط کردند و پسرش حسن )ع( بر او نماز گزارد و پنج تکبير و به قولى شش يا هفت تکبير گفت.
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حضرت را در  گويد: پيکر آن واقدى مى -1و درباره محل دفن آن حضرت نيز اقوال مختلف است 

 دار االماره کوفه دفن کردند و محل دفن را مخفى ساختند.

عکرمه گويد: بدن مقدّسش را در صندوقى نهادند و آن را بر شترى بار کردند و راهى مدينه  -2

ساختند و شترى که جنازه روى آن بود، گم شد و قبيله طى آن را گرفتند اول تصور کردند که ميان 

 بعد که جنازه را ديدند آن را در ميان قبيله خود دفن کردند. صندوق مالى است ولى

 گويد: تابوت به سمت مدينه رفت و در کنار قبر فاطمه )ع( دفن شد. ابو نعيم فضل بن دکين مى -3

کند که در قبله مسجد جامع کوفه دفن کردند. و  هشام بن محمد کلبى از قول پدرش نقل مى -4

کومت حجّاج ديوار طرف قبله مسجد شکافته شد وقتى که پايه ديوار گويد: شنيدم که در زمان ح مى

را کندند پيکر پير مردى را ديدند که موهاى سر و صورتش سفيد و اثر خون روى لباسهايش موجود 

اند،  است، دوباره روى آن را با خاك پوشاندند. اين داستان را ابن شبرمه و بالذرى نيز نقل کرده

و را )با آن حال( ديد، گفت: به خدا سوگند که اين ابو تراب است! و قصد گويد: چون حجّاج ا مى

 سوء داشت! اما عنبسة بن سعيد بن عاص گفت: تو را به خدا کارى نکنى! از اين رو آرام گرفت.

از شعبى نقل کرده است که قبر آن حضرت در کوفه کنار مسجد جامع « طبقات»ابن سعد در  -5

 پشت ابواب کنده، است.

باشد و اين  مرقد آن حضرت در نجف اشرف در آن جايگاه مشهورى است که امروز زيارتگاه مى -6

 قول ظاهر و مشهور است.

( ابو نعيم اصفهانى نقل کرده است که آرامگاه نجف مال مغيرة بن شعبه است و اگر زائران بدانند 2)

داند  ابو نعيم است، زيرا کسى نمى گويم: اين يکى از اشتباهات کنند! )مؤلّف( مى آن را سنگ باران مى

 قبر مغيرة بن شعبه کجاست و به قولى او در شام از دنيا رفت.

خردلى نيکى کند   هر که به اندازه»اند: آخرين سخنى را که على )ع( فرمود، اين است:  بعضى گفته

 «.بيند پاداش آن را مى

رمود: پسران من اگر من از دنيا رفتم، گويد: على )ع( به پسرانش ف ( واقدى از زهرى نقل کرده مى1)

ابن ملجم را به من ملحق کنيد تا من در پيشگاه پروردگار عالميان از او شکايت کنم، از اين رو چون 

جنازه او را دفن کردند، حسن )ع( ابن ملجم را احضار کرد تا بکشد، ابن ملجم گفت: آيا به من 

ام مگر اين که عمل  خدا به کسى قول نداده دهى؟ به خدا سوگند که من در پيشگاه رخصتى مى
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ام! من روز حکميّت با خدا عهد کردم که على و معاويه را بکشم و يا در اين راه کشته شوم،  کرده

کنم که دوباره نزد تو  خواهى مرا امان ده تا بروم معاويه را هم بکشم و با خدا عهد مى اکنون اگر مى

رم! حضرت مجتبى فرمود: نه به خدا قسم رها نکنم تا به جهنم برگردم و دستم را ميان دست تو بگذا

واصل شوى و آنگاه دستها و پاهاى او را بريد و چشمهايش را دو ميخ فرو برد و زبانش را بريد و آن 

  1را ميان نيها انداختند و آتش زدند

 گويد: على )ع( دستور داد؛ مبادا ابن ملجم را مثله کنيد. مداينى مى

تابى نکرد و  د نقل کرده است: عبد اللّه بن جعفر به چشم ابن ملجم ميخ فرو برد و او بى( ابن سع2)

تابى  ( وقتى که خواستند زبانش را ببرند، بى3کشى! ) گفت: چشم پسر عمت را با ميله داغ سرمه مى

ى؟ کن تابى مى تابى نکردى، چرا وقت بريدن زبانت بى کرد، گفتند: دستها و پاهايت را بريديم بى

( ابن سعد 4اى بر من بگذرد که در آن لحظه ذکر خدا را نگويم! ) گفت: دوست ندارم که لحظه

گويد: بعضى  گويد: عبّاس بن على آن روز صغير بود، نگذاشتند که او را ببيند، ابن سعد مى مى

اسخ اين اند که امير المؤمنين )ع( فرموده بود ابن ملجم را طورى بکشند که او را کشته است، پ گفته

قول آن است که مداينى در تاريخ خود نقل کرده که امير المؤمنين )ع( دستور داده بود که او را مثله 

( اما قول سعد که عبّاس آن روز، صغير بوده است و او را 5) 2 شد! کنند و دستور وى بايد اجرا مى

نيفه در مسأله قصاص که ببيند، اين خود يك دليل است براى ابو ح اجازه ندادند که ابن ملجم را

معتقد است اگر بين ورثه مقتول افراد صغير و کبير وجود داشت، تنها کبير حق استيفا دارد بر خالف 

اند که وقتى که ابن ملجم به  دانند(. نقل کرده مالك و احمد بن حنبل و شافعى )که حق همه ورّاث مى

استى او را بکش و اگر نه او را عفو کن! اگر خو»امير المؤمنين )ع( ضربت زد به حسن )ع( فرمود: 

بنابراين با وجود ورثه صغير به اختيار حسن )ع( گذاشته و اين وصيت بدون هيچ منکرى در حضور 

گوييم با حضور  بعضى از اصحاب بود. بنابراين اگر بگويند به خاطر سياست، ابن ملجم را کشتند، مى

 صحابه، سياست مورد ندارد.

 ير المؤمنين على )ع( نيز اقوال مختلف است:( در مورد سن ام1)

                                                 
 م. -در منابع شيعه چنين مطالبى نقل نشده، عالوه بر اين که چنين نسبتى به خاندان عترت نارواست .1
ايّاکم بالمثلة و لو بالکلب »گويد:  صيت خود از قول پيامبر استشهاد کرده مىاين نسبت به امير المؤمنين کذب محض و افتراست، زيرا در و .2

 م. -شود چنين نسبتى را داد! ( چگونه مى422ص  47اگر چه سگ هار باشد مثله نکنيد، )نهج البالغه صبحى صالح، « العقور
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ابن جرير از جعفر بن محمد )ع( نقل کرده است که عمر آن حضرت همانند رسول خدا )ص(  -1

 گويد: از نظر ما اين قول محقّق است. شصت و سه سال بود. واقدى مى

 پنجاه و هشت سال که مشهورتر است. -4شصت و هفت سال.  -3شصت و پنج سال.  -2

( گروهى از اسماعيل بن احمد و او از عمر بن عبيد اللّه بقّال به نقل از ابو الحسين بن بشران و او از 2)

عثمان بن احمد دقّاق از قول حنبل و او از حميدى از سفيان، از قول جعفر بن محمد )ع( و او از 

حسن )ع(، پدرش نقل کرده است که على )ع( در وقت شهادت پنجاه و هشت سال داشت، و وفات 

 شهادت حسين )ع( و وفات على بن الحسين زين العابدين )ع( نيز در پنجاه و هشت سالگى بود.

تر  تر است زيرا که اينان اختالفى ندارند که پيامبر )ص( مسن گويد: اين قول صحيح ( )مؤلف( مى3)

که در آن ميان ( واقدى گويد: پيکر آن حضرت را در سه پارچه سفيد کفن کردند 4از على بود )!( )

گويد:  ( واقدى مى5اند: سن وى با سن طلحه و زبير يکى بود )!( ) پيراهن و عمامه نبود، بعضى گفته

مدّت خالفت على )ع( از پنج سال سه ماه کمتر بود، زيرا که در هجدهم ذيحجّه سال سى و پنج هجرى 

 با وى بيعت کردند و در ماه رمضان سال چهل هجرى هم به شهادت رسيد.

على )ع( به عايشه   گويند: وقتى که خبر شهادت ( ابن جرير در تاريخ خود و ابن سعد در طبقات مى6)

 رسيد، گفت:

  فألقت عصاها و استقرت بك النّوى
 

 1 کما قرّ عينا باإلياب المسافر

 سپس پرسيد: چه کسى او را کشت؟ گفتند: مردى از قبيله مراد، گفت:

  فإن يك هالکا فلقد نعاه
 

 2  نعىّ ليس فى فيه التّراب

مردم بر او خرده گرفتند و زينب دختر سلمة بن ابى سلمه گفت: آيا درباره على )ع( چنين سخنى را 

( از 1گويى؟ جواب داد من فراموش کردم، آنها به خاطرم آوردند! کسانى او را مرثيه گفتند، ) مى

 ت:جمله ابو االسود دؤلى در مرثيه آن حضرت چنين گف

  اال أبلغ معاوية بن حرب
 

 فال قرت عيون الشّامتينا

 أ فی شهر الصّيام فجعتمونا
 

 بخير النّاس طرّا أجمعينا

                                                 
 گردد. رسد و چشمش روشن مى ه از راه دور فرا مىدستيش را فرو هشت و در خانه فرود آمد و آرامش يافت چنان که پويند آن زن چوب .1
 اگر کسى که گزارش مرگش را آورد. هالك شده است خاك بر دهانش مباد! .2



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
225 

 

 قتلتم خير من رکب المطايا
 

 ببرّ خير من رکب السّفينا

  و من لبس النّعال و من تمسّك
 

 بالسّبع المثانى و المئينا

  لقد علمت قريش حيث کانت
 

 و دينا بانّك خيرها حسبا

  إذا استقبلت وجه ابى تراب
 

 1 رأيت البدر حار النّاظرينا

گويد: پس از  ( احمد در مسند به نقل از وکيع از قول ابو اسحاق و او از هبيره نقل کرده، مى2)

شما ديروز مردى را از دست داديد که در »شهادت على )ع( حسن بن على )ع( خطبه خواند و فرمود: 

خدا )ص( خود پرچم را   اند. کسى که رسول ن نظير نداشت و متأخّران همانند او را نديدهميان پيشينيا

کردند و از هيچ جنگى  داد و جبرئيل و ميکائيل از طرف راست و چپ او حرکت مى به دست او مى

 کرد. شد يا خدا به دست او فتح را نصيب مسلمين مى گشت مگر اين که پيروز مى برنمى

 ويد: وقتى که خبر شهادت او به صحابه رسيد، در ماتم او گريستند.گ ( واقدى مى1)

 دانستيم. ابو مسعود انصارى گفت: ما او را بهترين افراد بشر مى

گويد: على )ع( در بيست سالگى در جنگ بدر حاضر بود و در بيست و  ( خطيب در تاريخ خود مى2)

ك به سخنى است که جعفر بن محمد هشت سالگى شاهد فتح و پيروزى گشت، اين سخن خطيب نزدي

 )ع( از پدر بزرگوارش نقل کرده است.

اند که عمران بن حطان؛ از خوارج در مرثيه ابن ملجم چنين گفته  ( گروهى از مورّخان نقل کرده3)

 است:

 يا ضربة من کمى ما أراد بها
 

 اال ليبلغ من ذى العرش رضوانا

  انّى ال ذکره يوما فأحسبه
 

 عند اللّه ميزانا أو فى البريّة

  اکرم بقوم بطون األرض أقبرهم
 

 2 لم يخلطوا دينهم بغيا و عدوانا

                                                 
ما هان از من به معاوية بن حرب پيام برسان مبادا که چشم سرزنش گران شاد گردد. آيا در ماه روزه، داغ بهترين همگى و همه مردم را بر دل  .1

سوگوار ساختيد؟ شما بهترين کسى را کشتيد که بر مرکبها سوار و بهترين کسى که بار بر مرکبها نهاده بود. و بهترين کسى که به  نهاديد و ما را

ه کشتى درنشسته و بهترين کسى که کفش در پاى کرده باشد. بهترين کسى که آن را اندازه گرفته و بريده است و بهترين کسى که به نخستين سور

دانند که تو از نظر نژاد و آيين بهترين آنهايى، و چون به استقبال  جسته و صد پاره آن را خوانده است. قرشيان در هر جا که باشند مىقرآن تمسّك 

 سازد. سيماى ابو تراب شتابى ببينى که چشم بينندگان را خيره مى
آورم و  عرش را دريابد! من درباره وى روزى را به خاطر مىاى که پرهيزگارى زد و هيچ هدفى جز اين نداشت که رضاى پروردگار  زهى ضربه .2

اند که دينشان را با ظلم و  بارتر است. چه ارزنده قومى که در شکم خاك مدفون شده بينم که وى در نزد خدا از همه مخلوقات گران در نتيجه مى

 عداوت آلوده نکردند!
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 گويد: دروغ گفته است، خدايش لعنت کند، بلکه سخن درست را طاهر بن محمد به نظم در آورده، مى

 يا ضربة من لعين ما اراد بها
 

 أال امام الهدى ظلما و عدوانا

  انّى ألذکره يوما فأثبته
 

 اشقى البريّة عند اللّه خسرانا

 و قال هذا رسول اللّه سيّدنا
 

 1 و خاتم الرّسل إعالما و أعيانا

 و چون اين اشعار به سمع قاضى ابو الحرث طبرى رسيد در پاسخ وى چنين گفت:

  انّى ألبرء مما انت قائله
 

 عن ابن ملجم الملعون بهتانا

  انّى ال ذکره يوما فالعنه
 

 العن عمران بن حطّانا دينا و

 عليه ثم عليك الدّهر متّصال
 

 لعائن اللّه اسرارا و اعالنا

  فأنتم من کالب النّار جاء به
 

 2«1» نصّ الشّريعة برهانا و تبيانا

آيد[ به سخن ]رسول خدا  ( قاضى در اين شعر ]چنان که از آخرين شعر طاهر بن محمد هم برمى1)

 «.خوارج از جمله سگهاى دوزخند»ود: )ص([ اشاره دارد که فرم

( واقدى گويد: امّا برك بن عبد اللّه در همان شبى که ابن ملجم به على )ع( ضربت زد، با شمشيرش 2)

به معاويه حمله برد هنگامى که شمشير به ران معاويه اصابت کرد و او را مجروح ساخت برك بن عبد 

براى تو دارم، معاويه پرسيد: آن خبر چيست؟ گفت يکى اللّه را گرفتند، به معاويه گفت: خبر خوشى 

از دوستان من امشب على را به قتل رسانده است! معاويه دستور داد: دست و پاى او را بريدند و بعد او 

را کشتند، معاويه آن شب نماز را قصر خواند و او نخستين کسى است که اين کار را کرده و براى 

عاويه، پزشکى به نام ساعدى را احضار کرد، او گفت: يکى از دو کار خودش پاسدارانى را گمارد، م

                                                 
آورم، برايم  نى با رهبر هدايت )على )ع(( نداشت. من هر روز که او را به خاطر مىداد از ضربت آن لعينى که هدفى جز ظلم و عداوت و دشم .1

تر است و اين را سرور ما رسول خدا و خاتم رسوالن به صورت اعالم عمومى و  بخت گردد که او در نزد خدا از همه مردم در خسران نگون محقّق مى

 آشکارا فرموده بود!
]در برخى منابع، بيت ديگرى در اينجا آمده است که بايد هم   اى بيزارم. ملجم ملعون به دروغ و خالف واقع گفتههمانا من از آنچه درباره ابن  .2

اى نداشت جز ويران کردن و  شگفتا از ضربتى که آن شقى وارد کرد و اراده»ترجمه آن چنين است:   باشد و تناسب پاسخ نيز همين اقتضا را دارد.

 م. -«[نهاى دي منهدم ساختن پايه

فرستم به طور مداوم در نهان و آشکارا لعنتهاى الهى را بر او و سپس  کنم، او و عمران بن حطّان )پدر عمران( را لعن مى همانا من روزى او را ياد مى

صورت تفسير و بيان  فرستم زيرا شما )ابن ملجم، عمران بن حطّان و همه خوارج( مطابق آنچه در نصّ شريعت و بيان واضح و روشن و به بر تو مى

 آمده است از سگهاى جهنم هستيد.
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را انتخاب کن: يا آهنى را داغ کنم و در جاى شمشير قرار دهم )تا التيام پيدا کند( و يا اين که شربتى 

به تو بخورانم که ديگر فرزندى از تو به وجود نيايد و از اين بيمارى نجات يابى، چون اين ضربت 

اى جز اين نيست(؟ معاويه گفت من طاقت آتش را ندارم ولى قطع نسل  ه است )و چارهمسموم بود

]اشکالى ندارد زيرا[ يزيد و عبد اللّه باعث روشنايى چشم منند، پزشك بناچار آن شربت را به معاويه 

ريان معاويه بهبود يافت و ديگر فرزندى از او به وجود نيامد. وقتى که قاضى ابو حازم از ج خورانيد،

( 1ماند! ) اطّالع يافت، گفت: کاش اين اتّفاق پيش از تولد يزيد بود سپس معاويه از داشتن اوالد بازمى

اما عمرو بن بکر، به انتظار عمرو بن عاص ماند در حالى که آن شب را به خاطر بيماريى که بر عمرو 

ى دستور داد تا به جاى او عارض شده بود، وى از خانه بيرون نرفت و به خارجة بن ابى حبيبه عامر

نماز بخواند، وى که رئيس شحنه بود به مسجد رفت تا نماز بخواند، عمرو بن بکر به او حمله برد و او 

را کشت، عمرو بن بکر را دستگير کردند و به نزد عمرو عاص آوردند، گفت: اى تبه کار! خارجه را 

مان نداشتم کس ديگرى جز تو باشد. کشتى او در جواب گفت: اى فاسق! به خدا سوگند که من گ

 پس عمرو او را به قتل رساند.

تابى  کرد، عمرو بن عاص از علت گريه او پرسيد: آيا از مردن بى اند که او گريه مى ( بعضى گفته2)

کنم که چگونه آن دو نفر دوستان من به فيض  کنى؟ در جواب گفت: نه به خدا قسم گريه مى مى

 ند! ولى من محروم ماندم.کشتن على و معاويه رسيد

  ميراث على عليه السالم

 مورّخان اتفاق نظر دارند که على )ع( دينار و درهمى بعد از خود بر جاى نگذاشت.

اى به جا  گويد: به خدا سوگند پدرم جز دويست درهم، طال و نقره واقدى از حسن )ع( نقل کرده، مى

اش  ده بود تا خدمتگزارى را براى خانوادهنگذاشت، و به روايتى جز هفتصد درهم که آماده کر

 خريدارى کند.

 گويد: ( اگر کسى بگويد که احمد در مسند از قول محمد بن کعب قرظى نقل کرده، مى4)

بستم ولى  على )ع( فرمود: مرا با رسول خدا )ص( در حالى ديدى که از گرسنگى سنگ به شکمم مى

سخ، اين است که احمد اين اثر را از على )ع( نقل رسد! پا امروز صدقات من به چهل هزار درهم مى

گويد: حجاج از قول شريك و او از عاصم بن کليب به نقل از محمد بن کعب قرظى آن را  کرده مى

کند و او از  نقل کرده است، در حالى که شريك ضعيف است و در نقل روايت کم و زياد مى
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با توجه به زهد  -ر المؤمنين )ع( با اين روايتخورد! از طرفى حاالت امي مشروبات مسکر و حرام مى

گويد: از پدرم  منافات دارد، ابو الحسين بن فارس لغوى مى -آن حضرت نقل کرديم و پارسايى که از

راجع به اين حديث پرسيدم، گفت: اگر اين حديث درست باشد، معنايش چنين است که هر وقت من 

 دهم. مالى چنين و چنان داشته باشم صدقه مى

اى »فرمود:  گويد: پدرم گفت: چگونه ممکن است او مالى داشته باشد در حالى که مى ابن فارس مى

 «ها کس ديگرى جز مرا فريب دهيد! طال و نقره

  کارگزاران على عليه السالم

اختالف مورّخان را در  -وقتى که على )ع( به شهادت رسيد، پيش از شهادتش ابن عبّاس در بصره بود

و زياد بن أبيه در فارس و کرمان و عبيد اللّه بن عباس در يمن و قثم بن  -بال نقل کرديماين باره ق

 عباس در مکه و طايف و ابو ايّوب انصارى و به قولى سهل بن حنيف در مدينه بودند.

  نقش انگشتريش

ى را به اش سيطره دارد، وى انگشتر بود يعنى خدا بر بنده« اللّه الملك على عبده»نقش انگشترى وى 

 کردند. کرد، همچنين حسن و حسين )ع( انگشترى را به دست راست مى دست راست مى

  غالمان على عليه السالم

قنبر و يحيى بن ابى کثير که اوزاعى از وى روايت نقل کرده، وى مردى عالم و فاضل بوده است. و 

 انى داشته است.پسرش عبد اللّه بن يحيى نيز مرد دانشمندى بود، و جز اينها نيز غالم

  همسران و کنيزان على عليه السالم

گويد: موقعى که على به شهادت رسيد چهار زن به نامهاى امامه دختر زينب بنت رسول اللّه  واقدى مى

 پشت سر گذاشت. )ص(، ليلى تميميّه، امّ البنين کالبيّه و اسماء بنت عميس و هجده ام ولد

ن مختصر، گزيديم، خداوند ما را از محبّت او برخوردار سازد و اين بود آنچه از سيره على )ع( در اي

 در جمع )دوستان( او محشور گرداند!

  برادرش جعفر بن ابى طالب

در آغاز کتاب، شرح حال پدر، برادران و خواهرانش را نقل کرديم، اينك بر آنيم که اين بخش از 

گوييم: قبال يادآور  ن ببريم، بنابراين مىکتاب را به نقل قسمتى از شرح حال )برادرش( جعفر به پايا

شديم که مادرش فاطمه بنت اسد بوده و او از على )ع( ده سال بزرگتر بود، وى پيش از رفتن به حبشه 
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اسالم آورده بود، مدتى به آنجا مهاجرت کرد تا سال هفتم هجرى که خيبر فتح شد، در خيبر به 

برخاست و با او معانقه کرد و پيشانى او را بوسيد و  خدمت رسول خدا )ص( رسيد، پيامبر )ص( از جا

« حليه»( ابو نعيم در کتاب 2حال باشم يا براى فتح خيبر؟! ) دانم براى آمدن جعفر خوش فرمود: نمى

 گويد: پيامبر )ص( به جعفر فرمود: از ابو هريره نقل کرده، مى

)ص( او را پدر مستمندان لقب داده  گويد: رسول خدا تو از نظر خلق و خلق شبيه منى! ابو هريره مى

نشست و  داد و خود در جمع آنها مى داشت و به آنها غذا مى بود زيرا وى مستمندان را دوست مى

 کرد، کنيه مشهور وى ابو عبد اللّه بود. همراهى مى

  داستان جعفر با عمرو عاص و همراهانش

اق، از زهرى و او از قول ابو بکر بن عبد احمد در مسند به نقل يعقوب از پدرش و او از محمد بن اسح

گويد: وقتى که وارد سرزمين حبشه شديم در کنار همسايه خوب،  الرحمن از ام سلمه نقل کرده مى

نجاشى مجاور شديم جملگى به دين خود پايبند بوديم و بدون هيچ آزارى به عبادت خدا سرگرم شديم 

نى کردند که دو مرد زيرك را در مورد ما به نزد چون اين جريان به اطالع قريش رسيد با هم رايز

هايى را براى نجاشى بفرستند، آنگاه به اين منظور عبد  نجاشى بفرستند و از کاالهاى نفيس مکه هديه

اللّه ابن ابى ربيعه مخزومى و عمرو بن عاص را گسيل داشتند و به آنها گفتند: پيش از اين که درباره 

هاى شخص  ( و بعد هديه1هديه به هر کدام چيزى بدهيد )  ، به صورتآنها با نجاشى سخنى بگوييد

نجاشى را به او تقديم کنيد سپس از او بخواهيد که مهاجران را به شما تسليم کند. آن دوراهى حبشه 

اى دادند و گفتند: اين جوانان نادان ما آيين خود  شدند تا نزد نجاشى رفتند به هر کسى به نحوى هديه

اند و  ه و به آيين شما هم گرايشى ندارند بلکه آيين نوى آورده و به سرزمين پادشاه آمدهرا ترك گفت

اند تا آنها را بازگردانند و چون ما خواستيم با پادشاه  بزرگان ايشان ما را به خدمت پادشاه فرستاده

گويد زيرا خاندان سخن بگوييم شما به او پيشنهاد کنيد تا آنها را به ما تسليم کند و با ايشان سخنى ن

ايشان به وضع آنها بيناترند. آنها قبول کردند سپس هداياى خود را نزد نجاشى بردند، نجاشى نيز 

( و بعد با او سخن گفتند و گفتند: اى پادشاه، جوانانى نادان از ما به ديار 2هداياى آنها را قبول کرد )

اند و آيين  اند و به آيين شما هم نگرويده تهاند در حالى که آنها آيين خود را ترك گف شما فرار کرده

اند که نه ما با آن آشنايى داريم و نه شما و ما را بزرگان قوم ايشان از پدران و عموها و  اى آورده تازه

اند تا دستور دهيد آنها را بازگردانند زيرا بزرگان قوم ايشان  شان به خدمت شما فرستاده بزرگان قبيله
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ا اينها چه کنند و به نقص کار اينها آشناترند. اطرافيان شاه گفتند: آنها راست دانند تا ب بهتر مى

 گويند، مهاجران را به ايشان تسليم کنيد، نجاشى خشمگين شد و گفت: مى

کنم من هرگز مردمانى را که به جوار من آمده، و  نه به خدا سوگند من در اين حال آنها را تسليم نمى

کنم تا آنها را بطلبم و از آنها درباره  اند تسليم نمى و مرا بر ديگران گزيده اند به ديار من وارد شده

کنم و  گويند آنها را تسليم مى گويند بپرسم؛ اگر چنان بودند که اينها مى آنچه اين دو درباره ايشان مى

ينجا بمانند و توانند در ا اگر جز اين بود آنها را تسليم نخواهم کرد، بلکه تا هر وقت که مايل باشند مى

 با آنها به نيکى رفتار خواهم کرد.

( آنگاه کسى را در پى ياران رسول خدا فرستاد، همين که فرستاده پادشاه نزد ايشان آمد، گرد هم 3)

گوييم به خدا سوگند که  گوييد؟ گفتند: مى آمدند با يکديگر گفتند وقتى که نزد پادشاه رفتيد چه مى

نه دستور داده است که به اينجا بياييم و آنچه بايد بشود شده است، وقتى که نه پيامبرمان به ما گفته و 

نزد نجاشى آمدند، نجاشى روحانيون بزرگ را دعوت کرده بود و آنها کتابهايشان را اطراف وى 

گشوده بودند از ايشان پرسيد که اين دينى که شما را از قبيله خودتان جدا کرده و شما آن را 

گويد: کسى  ايد چه دينى است؟ ام سلمه مى به دين من و نه به دين ديگر ملّتها گرويده ايد، نه پذيرفته

( اى پادشاه ما مردمى بوديم در جاهليّت 1گفت: ) که در آن جمع سخن گفت جعفر بن ابى طالب بود؛

رحم  داديم و قطع خورديم و کارهاى زشت انجام مى پرستيديم و مردار مى برديم و بتها را مى به سر مى

ربود، بر اين  نموديم و هر که قدرتمند بود مال ناتوان را مى کرديم و با همسايگان بدرفتارى مى مى

منوال بوديم تا اين که خداوند پيامبرى امين بر ما فرستاد که ما با خاندان وى و صداقت و امانت و 

يگانه شمريم و بپرستيم و  پاکدامنى او آشنا بوديم، پس ما را به خداى عزّ و جل دعوت کرد تا او را

آن عادات ناپسندمان را از خود دور کنيم و نپرستيم، آنچه را که ما و پدرانمان غير از خدا از سنگ و 

پرستيدند، و ما را به راستگويى و امانتدارى و صله رحم و رفتار خوب با همسايگان و  ها مى مجسمه

ارهاى ناروا و سخن نادرست و خوردن مال يتيم ريزى، دستور داد و از ک خوددارى از محرّمات و خون

و ارتکاب زناى محصنه منع کرد و به ما دستور داد که خدا را بپرستيم و هيچ چيز را شريك او ندانيم 

( و ما نيز او را تصديق کرديم و به او ايمان آورديم و 2و ما را به نماز و زکات و روزه، فرمان داد )

دانيم و آنچه را خدا حرام کرده حرام  ديم و هيچ چيز را شريك او نمىهمتا را پرستي خداى يکتاى بى

دانيم اين بود که قبيله ما بر ما عداوت ورزيدند و ما را  دانيم و آنچه را که حالل کرده، حالل مى مى
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پرستى بازگردانند و آنچه را که از  شکنجه کردند و نسبت به دين ما بد گفتند تا ما را دوباره به بت

شمرديم دوباره روا بدانيم، و چون بر ما خشم گرفتند و ستم روا داشتند و بر ما  يها حالل مىپليد

شقاوت ورزيدند و بين ما و آيين ما جدايى انداختند )مانع انجام فرايض دينى ما شدند( از اين رو به 

دواريم اى پادشاه در ايم و امي ديار شما آمديم و شما را بر ديگران ترجيح داديم و به جوار شما دل بسته

( نجاشى با شنيدن اين سخنان رو به جعفر کرد و گفت: آيا چيزى 3نزد شما بر ما ظلم و ستمى نشود! )

دانى؟ جعفر گفت: آرى. نجاشى گفت: بخوان! جعفر  از آنچه پيامبر شما از طرف خدا آورده مى

قدرى گريست که محاسنش  بخشى از آغاز سوره کهيعص را قراءت کرد. به خدا سوگند که نجاشى به

 تر شد و روحانيان مسيحى به قدرى گريه کردند که کتابهايشان تر شد.

( آنگاه نجاشى گفت: به خدا سوگند که اين همان است که عيسى )ع( آورده و اين دو نور از يك 4)

ا تسليم اند. سپس به آن دو نفر گفت: برويد به خدا سوگند که هرگز آنها را به شم مشکات بيرون آمده

 نخواهم کرد.

 -شديم  يا ما از نزد او بيرون -گويد: وقتى که مهاجران از نزد نجاشى بيرون شدند ( ام سلمه مى5)

آيم و چنان از آنها بد گويى کنم که شادمانى  عمرو بن عاص گفت: به خدا سوگند که فردا نزد او مى

کارتر بود،  که نسبت به ما از آن دو نفر مالحظهآنها را به درماندگى مبدّل سازم، عبد اللّه بن ابى ربيعه 

 ( عمرو گفت:1به عمرو گفت: اين کار را مکن زيرا آنها از خويشان ما هستند )

به خدا سوگند که من به نجاشى خواهم گفت که آنها عقيده دارند، عيسى بن مريم بنده خداست، ام 

رفت و گفت: اى پادشاه! آنها درباره گويد: سپس فرداى آن روز اول وقت به سراغ نجاشى  سلمه مى

عيسى بن مريم، عقيده سنگينى دارند، کسى را بفرستيد آنها بيايند و راجع به عيسى )ع( از آنها 

بپرسيد، نجاشى کسى را دنبال آنها فرستاد، آمدند و درباره حضرت عيسى از ايشان سؤال کرد. ام 

هاجران جمع شدند به يکديگر گفتند درباره گويد: هيچ وقت مثل آن روز بر ما نگذشت، م سلمه مى

گوييم که خداى تعالى فرموده و  گوييد؟ گفتند: همان چيزى را مى عيسى اگر چيزى پرسيد، چه مى

 پيامبر ما )ص( آورده است هر چه پيش آيد خوش آيد.

( همين که به محضر او وارد شدند، نجاشى رو به ايشان کرد و پرسيد: شما درباره عيسى چه 2)

گوييم که پيامبر ما )ص( از طرف خدا آورده است؛ عيسى بنده  گوييد؟ جعفر گفت: همان را مى مى

گويد:  خدا و روح اللّه و کلمة اللّه است که بر مريم عذراى بتول القاء فرموده است، ام سلمه مى
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افه کرد نجاشى دست خود را بر زمين زد و از ايشان درخواست کرد که دوباره بازگو کنند و بعد اض

که من غير از مسأله عيسى از شما درخواست بازگويى نکردم، و سرانجام گفت: برويد شما در اين 

اين  -سرزمين در امانيد، هر که به شما بد بگويد، درشتى کرده و اگر ناسزا بگويد، زيانکار است!

بازپس دهيد که ما را  هداياى اين دو نفر را آنگاه به اطرافيانش گفت: -سخنان را سه مرتبه تکرار کرد

به آن نيازى نيست، به خدا سوگند که آنها موقعى که مملکتم را به من بازپس دادند، از من رشوه 

 نگرفتند.

از قول سليمان بن احمد و او از محمد بن زکريا غالبى از عبد اللّه بن رجاء به « حليه»( ابو نعيم در 3)

رسول خدا  گويد: بو برده و او از پدرش نقل کرده، مىنقل از اسرائيل و او از ابو اسحاق از قول ا

)ص( به ما دستور داد که به سرزمين حبشه نزد جعفر بن ابى طالب و يا نزد پادشاه حبشه برويم و اين 

مطلب به اطالع قريش رسيد از اين رو عمرو بن عاص و عمارة بن وليد را با هدايايى به نزد او 

 افزايد، جعفر گفت: باال نقل کرده و مى فرستادند و مطالبى را به مضمون

رسيدند،   من امروز سخنگوى شمايم بنابراين نبايد کسى از شما سخنى بگويد، همين که به نزد نجاشى

اطرافيان فرمانروا جلو رفتند و به آنها گفتند سجده کنيد آنها گفتند: ما غير خداى تعالى در برابر 

ايد و من گواهى  به شما و آن کسى که از نزد او آمده کنيم! نجاشى گفت: آفرين کسى سجده نمى

دهم که او همان کسى است که عيسى بن مريم بشارت داده است و اگر نبود مقام سلطنت من به  مى

از قول عمرو بن عاص نقل « حليه»( و نيز ابو نعيم در 1بوسيدم! ) آمدم و کفش او را مى خدمتش مى

نجاشى رسيديم من فرياد زدم به عمرو بن عاص اجازه ورود بدهيد! گويد: وقتى که به دربار  کرده، مى

جعفر از پشت سر من فرياد زد به حزب اللّه اذن ورود مرحمت کن! نجاشى صداى او را شنيد و پيش 

از من به او اذن ورود داد. و در روايتى آمده است که نجاشى از جا برخاست، عمرو به آرامى به 

 گويد؟ چه مىشنوى  آيا مى رفيقش گفت:

شد به وى  ( و در روايتى آمده است که نجاشى در کوچکى ساخته بود که هر کس از آنجا وارد مى2)

کرد ولى چون جعفر آمد، آن در را پشت سر گذاشت و بر نجاشى وارد شد چون نجاشى او  سجده مى

 را ديد به چشمش مهم جلوه کرد و او را بزرگ شمرد و به دست او اسالم آورد.
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و در روايتى آمده است که روحانيان دربار به قدرى گريه کردند که محاسنشان تر شد و درباره  (3)

 1  أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ  وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى آنها آيه شريفه نازل شده است:

 وفات جعفر

تهاى سرزمين بلقاى حجاز به شهادت رسيد و اين رويداد در اند که جعفر در موته؛ ان نويسان گفته سيره

 جمادى االولى سال هشتم هجرى اتّفاق افتاد.

گويد: علت اين جنگ آن بود که رسول خدا )ص( حرث بن عمير ازدى را با  ( ابن اسحاق مى5)

نى او را ديد اى نزد پادشاه بصرى فرستاد و او وقتى که در موته فرود آمد، شرحبيل بن عمرو غسّا نامه

و به قتل رساند و از فرستادگان رسول خدا )ص( کس ديگرى را نکشت و اين مطلب بر رسول خدا 

سه هزار تن بودند به ساحل دريا   )ص( گران آمد اين بود که مردم را دعوت کرد و لشکرى را که

به سرزمين موته فرستاد و رسول خدا )ص( آنها را تا محل ثنية الوداع بدرقه کرد، آنها رفتند تا 

رسيدند هرقل )پادشاه روم( با چهار صد هزار تن که چهل هزار تن آنها از جمله گارد مخصوص او 

رو شد، مسلمانان پايدارى کردند تا اين که زيد بن حارثه و جعفر و عبد اللّه بن  بودند با ايشان روبه

 رواحه که سران سپاه بودند کشته شدند.

گويد: آن مقدار از بدن جعفر که به دست  ز قول ابن عمر نقل کرده، مىا« طبقات»( ابن سعد در 1)

 شد. هايش نود ضربت نيزه و شمشير ديده مى آمده بود بين شانه

از قول سليمان بن حرب و او از حماد بن زيد به نقل از ايّوب از حميد « طبقات»( و نيز ابن سعد در 2)

ويد: پيامبر )ص( پيش از آن که خبر شهادت جعفر، زيد گ و او از هالل از انس بن مالك نقل کرده مى

 باريد. و ابن رواحه برسد، خبر شهادت آنها را داد و از چشمانش اشك مى

 کند. در روايتى آمده است که جعفر با دو بال در بهشت پرواز مى

 اوالد جعفر

، مادر اين سه تن، عون -3محمد.  -2عبد اللّه، که جعفر از نام اين فرزندش کنيه گرفته بود.  -1

اسماء بنت عميس بود که آنها را در سرزمين حبشه به دنيا آورد. جعفر در آن وقت دومين بار بود که 

به حبشه هجرت کرده بود. مشهورتر از همه عبد اللّه بود که از جمله بخشندگان بود، وى از طبقه پنجم 

بودند، موقعى که مادرش، اسماء وى از جمله کسانى بود که در زمان وفات رسول خدا )ص( نوجوان 
                                                 

 ريزد. بينى که )از شوق( اشك مى : و هر زمان آياتى را که بر پيامبر )ص( نازل شده، بشنوند چشمهاى آنها را مى83( آيه 5سوره مائده ) .1
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را در حبشه به دنيا آورد چند روز بعد از آن نجاشى نيز صاحب فرزندى شد از باب تبرّك به نام وى او 

 را هم عبد اللّه نام نهاد و اسماء، همين عبد اللّه پسر نجاشى را نيز با همان شير پسرش عبد اللّه شير داد.

واقدى و او از محمد بن مسلم به نقل از يحيى بن ابى يعلى نقل  از قول« طبقات»( ابن سعد در 4)

گفت: من به خاطر دارم موقعى را که رسول خدا  گويد: از عبد اللّه بن جعفر شنيدم که مى کرده، مى

کردم و او بر سر من  )ص( بر مادرم وارد شد و خبر شهادت پدرم را به وى داد به آن حضرت نگاه مى

يد در حالى که اشك از چشمانش جارى بود به قدرى اشك ريخت که قطرات کش و برادرم دست مى

در نزد من بهترين پاداش را داشته است  پروردگارا! جعفر»چکيد سپس گفت:  اشك از محاسنش مى

( آنگاه فرمود: 1«. )خداوندا در ميان فرزندانش يکى از بهترين بندگان خود را جايگزين او گردان

عرض کرد: چرا يا رسول اللّه پدر و مادرم فداى شما باد! « اى ندهم؟ مژدهاى اسماء آيا تو را »

عرض کرد: يا « خداوند براى جعفر دو بال قرار داده است که با آنها در بهشت پرواز کند»فرمود: 

 رسول اللّه، اين مطلب را به اطالع مردم نيز برسانيد.

کشيد  و دست مرا گرفت و دست بر سرم مىگويد: رسول خدا )ص( از جا برخاست  ( عبد اللّه مى2)

با اين حال باالى منبر رفت و مرا در پيش خودش در پله پايين منبر نشاند و آثار غم و اندوه در چهره 

هر کسى با برادر و پسرعمويش افزون است »آن حضرت نمودار بود، شروع به سخن کرد و فرمود: 

ال براى او قرار داده است که بدان وسيله در بهشت جز اين که جعفر به شهادت رسيده و خداوند دو ب

( سپس رسول خدا )ص( از منبر به زير آمد و وارد خانه خود شد و مرا هم با خود 3«. )کند پرواز مى

به خانه برد و دستور داد غذايى فراهم کردند و به دنبال برادرم فرستاد و ما در خدمت آن حضرت 

يم؛ سلمى مقدارى جو را به دستور آن حضرت آسيا کرده و غذاى پاکيزه و مبارکى را صرف کرد

خمير نموده و با مقدارى روغن زيتون مخلوط کرده و قدرى فلفل روى آن ريخته بود، من و برادرم با 

هاى همسران وى  رسول خدا )ص( غذا خورديم و سه روز در خدمت آن حضرت بوديم و در خانه

بعدها رسول خدا )ص( به خانه ما آمد در حالى که با برادرم گشتيم سپس به خانه خودمان برگشتيم  مى

گويد:  چرانديم فرمود: خداوندا هر دادوستدى را بر او مبارك گردان، عبد اللّه مى گوسفندمان را مى

 چيزى خريدوفروش نکردم مگر اين که براى من برکت داشت.

ز محمد بن عبد اللّه بن ابى يعقوب از ( ابن سعد از عفان بن مسلم و او از مهدى بن ميمون به نقل ا4)

گويد: رسول خدا )ص( پس از وصول خبر  قول حسن بن سعد آزادشده حسن بن على نقل کرده، مى
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شهادت جعفر به خانواده او سه روز مهلت داد و سپس آمد و فرمود: از امروز در سوك برادرم 

ون و عبد اللّه را که چون جوجگان نگرييد، پسران برادرم را نزد من بياوريد، سه کودك؛ محمد، ع

مرغى بودند به خدمت آن حضرت آوردند، فرمود: يك سلمانى براى من حاضر کنيد، حجامتگرى را 

آوردند؛ سرهاى آنها را تراشيد و فرمود: اما محمد شبيه عمويم ابو طالب است، اما عون در صورت و 

رد و گفت: خداوندا در خاندان جعفر فرد سيرت نظير من است سپس دست عبد اللّه را گرفت و باال ب

گويد: بعد مادر کودکان آمد  خريدوفروش عبد اللّه را با برکت گردان. مى خوبى را جايگزين کن و

آيا نسبت به معاش آنها نگرانى در حالى »و به آنها دلش خوش بود، رسول خدا )ص( به وى فرمود: 

 «.که من در دنيا و آخرت سرپرست آنهايم؟!

بن سعد به نقل از ابو معاوية بن ضرير و او از عاصم احول از قول مورّق عجلى از عبد اللّه بن ( ا1)

گشت با کودکان خاندانش ديدارى  گويد: رسول خدا )ص( هرگاه از سفرى برمى جعفر نقل کرده مى

داشت، يك بار از سفرى بازآمد، من جلوتر به خدمتش رسيدم مرا بلند کرد و جلو مرکبش نشاند 

سپس يکى از پسران فاطمه، حسن و حسين را آوردند و او را پشت سرش نشاند و ما سه نفر سوار بر 

از يزيد بن هارون و عفان بن مسلم « طبقات»مرکب آن حضرت وارد مدينه شديم. و نيز ابن سعد در 

بن سعد نقل کرده و آنها از مهدى بن ميمون به نقل از محمد بن عبد اللّه بن يعقوب و او از حسن 

آزادشده حسن بن على )ع( از قول عبد اللّه ابن جعفر نقل کرده است که روزى رسول خدا )ص( مرا 

 پشت سرش سوار کرد و رازى را به من گفت که هرگز آن را به کسى نگفته است.

اند و از عبد اللّه بن زبير  ( بخارى و مسلم مضمون اين دو حديث را در صحيح خود نقل کرده2)

اند که وى به عبد اللّه بن جعفر گفت: آيا به خاطر دارى آن روزى را که من و تو و ابن  ردهروايت ک

عبّاس با رسول خدا )ص( ديدار کرديم؟ عبد اللّه بن جعفر گفت: آرى، پيامبر ما را سوار کرد و تو را 

ا پشت گويد: روزى رسول خدا )ص( مر ( مسلم از عبد اللّه بن جعفر نقل کرده، مى3واگذاشت! )

 گويم. سرش بر مرکب سوار کرد و رازى را به من فرمود که به هيچ کس نمى

 گويد: از يزيد بن هارون و او از اسماعيل بن عامر نقل کرده مى« طبقات»ابن سعد در 

گفت: سالم بر تو اى پسر صاحب دو  ديد، به او مى عبد اللّه بن عمر هر وقت عبد اللّه بن جعفر را مى

 (4بال! )
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  ت عبد اللّهوفا

گويد: عبد اللّه بن جعفر در سال هشتاد هجرى يعنى سال جحاف از دنيا رفت سالى که در  واقدى مى

برد و اين جريان در زمان  داخل مکه سيلى آمد و مردم را محاصره کرد، حاجيان را با شتران و بارها

حاکم مدينه بود، وى بر جنازه  خالفت عبد الملك بن مروان اتّفاق افتاد و در آن زمان ابان بن عثمان

عبد اللّه نماز گزارد، همين که او را در تابوت گذاردند و بر وى نماز خواند، ابان خود جنازه را حمل 

کرد و تابوت را از دوشش نگذاشت تا به آرامگاهش در قبرستان بقيع رساند، عبد اللّه بن جعفر در 

 وقت وفاتش نود سال داشت.

گويد: وى از ناحيه دهان ناراحت بود و دندانهايش افتاده بود، براى او  مى« اتطبق»( ابن سعد در 1)

توانى  گفتند: تو چيزى نمى خورد، وقتى که به او مى کردند و او مى آبگوشت و غذاى نرم درست مى

 شد. بخورى، ناراحت مى

 اوالد عبد اللّه بن جعفر

ى کنيه گرفته بود و مادر او امّ عمر و دختر جعفر اکبر که از نام و -1عبد اللّه چند فرزند داشت: 

 -6عبّاس.  -5محمد.  -4عون اکبر.  -3على.  -2خراش بن بغيض بود. 

حسن که پيش  -7ام کلثوم که مادر ايشان زينب دختر على )ع( و فاطمه دختر رسول خدا )ص( بود. 

ه شهادت رسيد و فرزندى از عون اصغر که در روز عاشورا با امام حسين )ع( ب -8از پدر از دنيا رفت. 

 أبو بکر. -9وى باقى نماند، مادر ايشان جمانه دختر مسيّب بن نجيبه فزارى بود. 

 -12محمد، مادر آنها خوصاء دختر حفصه از قبيله بنى بکر بن وايل بود.  -11عبيد اللّه.  -10

 -15فرزندى نماند  موسى که از وى نيز -14يحيى که از اين دو تن نيز اوالدى نماند.  -13صالح. 

ام حسن که مادرش ام ولد  -18حميد.  -17ام أبيها که مادر ايشان ليلى دختر مسعود بود.  -16جعفر. 

 -21ابو سعيد، و مادر اين دو ام حسين دختر عمر از قبيله بنى صعصعه بود.  -20جعفر.  -19بود. 

 -26عبّاس.  -25قثم.  -24اسماعيل.  -23اسحاق.  -22معاويه. 

عون که مادر ايشان ام ولدهاى مختلفى بودند، هيچ کس از بنى هاشم نام فرزندش را معاويه  امّ

نگذاشت جز عبد اللّه بن جعفر و چون اين نام را براى فرزندش گذاشت بنى هاشم از او دورى کردند 

بن ( براى در امان ماندن از شرّ حجاج 3و تا وقت مردنش با او سخن نگفتند، خدايش رحمت کند! )

يوسف يکى از دخترانش را به همسرى او در آورد، از اين رو مقام وى در نزد مردم پايين آمد، وليد 
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بن عبد الملك در زمان وليعهدى در بيرون شهر دمشق با او ديدارى داشت، عبد اللّه به وى سالم داد و 

عفر را براى حفظ خودت وى گفت: پسر جعفر واى بر تو، عقيله خاندان ج  او بدترين پاسخ را داد و به

ماندى از تو کارهاى عجيبى  به برده بنى ثقيف دادى تا با او بياميزد به خدا سوگند اگر زنده مى

 ديديم! عبد اللّه عذر آورد ولى او نپذيرفت. عبد اللّه پيش از زمامدارى وليد از دنيا رفت. مى

  باب هشتم شرح حال حسن علیه السالم

ملقب به قائم، تقى، طيّب، سيّد، سبط و ولى بود، در نيمه رمضان سال  کنيه آن حضرت ابو محمد و

 سوم هجرى به دنيا آمد و رسول خدا )ص( در گوش وى اذان گفت.

( احمد بن حنبل در مسند از قول زکريا بن يحيى و او از عبيد اللّه بن عمر و به نقل از عبد اللّه بن 2)

 فرمايد: رش على )ع( نقل کرده، مىعقيل و او از محمد بن على )ع( از قول پد

وقتى که فرزندم حسن به دنيا آمد من او را به نام عمويم حمزه ناميدم و چون فرزندم حسين به دنيا »

 آمد او را به نام برادرم جعفر ناميدم، پس رسول خدا )ص( مرا طلبيد و به من فرمود:

ا عوض کنم از اين رو آنها را حسن و اى ابو تراب، خداوند مرا مأمور کرده تا نام اين دو پسر ر

 نقل کرده است.« فضائل»اين حديث را احمد نيز در «. حسين ناميد

( احمد در مسند به نقل از يحيى بن آدم و او از اسرائيل از ابو اسحاق از قول هانى بن هانى از على 3)

ذاشتم رسول خدا )ص( وقتى که حسن به دنيا آمد، نام او را حرب گ»اند که فرمود:  )ع( نقل کرده

 پسرم را بياوريد ببينم، اسم او را چه گذاشتيد، فاطمه عرض کرد:»آمد و فرمود: 

حرب گذاشتيم، فرمود: نه، بلکه نام او حسن است و چون حسين به دنيا آمد، نام او را حرب گذاردم، 

 .«پيامبر )ص( فرمود: نه بلکه نام او حسين همنام فرزندان هارون؛ شبر و شبير است

چون سومين فرزندم به دنيا آمد، نام او را حرب نهادم، رسول خدا )ص( »( در روايتى آمده است: 4)

و اين مطلب دليل بر درستى گفتار زبير بن بکار است که « فرمود: بلکه نام او محسن همنام مبشر است

دکى از دنيا رفت. که در کو  گويد: فاطمه از همسرش على فرزند ديگر به دنيا آورد به نام محسن مى

 ماهه به دنيا آمد. اند: حسن شش بعضى گفته

نقل کرده است که رسول خدا )ص( براى حسن و حسين دو گوسفند نرينه « طبقات»( ابن سعد در 1)

عقيقه کرد و فاطمه )ع( موهاى سر آنها را چيد و وزن کرد و به وزنش نقره و به قولى نقره و طال 

 هفتم تولدشان بود و وزن موى آنها يك درهم بود. صدقه داد و اين قضيه در روز
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  فضايل حسن عليه السالم

 داشت. وى از بزرگترين بخشندگان، و داراى ذهنى وقّاد بود، رسول خدا )ص( او را بسيار دوست مى

( احمد در مسند به نقل از محمد بن جعفر و او از شعبه از عدى بن ثابت از قول براء بن عازب نقل 3)

خداوندا! من او را » گويد: اش نهاده، مى گويد: ديدم رسول خدا )ص( حسن را روى شانه کرده مى

اين حديث مورد اتّفاق همه است. و در روايتى آمده است: « دوست دارم تو هم او را دوست بدار!

 «.خداوندا دوستداران او را دوست بدار!»

عمر بن سعيد از ابن ابى مليکه و او از عقبة بن  ( احمد نيز از قول محمد بن عبد اللّه بن زبير و او از4)

گويد: أبو بکر چند شب پس از وفات رسول خدا  نقل کرده، مى -کنيه وى ابو سروعه است -حرث

)ص( نماز عصر را خواند بعد که از مسجد بيرون شد به هنگام رفتن در حالى که على )ع( در کنار او 

 گفت: اش نشاند و چنين مى کند او را روى شانه مى بود، ديد حسن بن على )ع( با کودکان بازى

  يا بأبى شبه النبى
 

 1  ليس شبيها بعلى

 2   خنديد، اين حديث را تنها بخارى نقل کرده است و على مى

( احمد نيز از عبد الرزّاق و او از معمر از قول همام از زهرى به نقل از حسن بصرى و او از ابو 5)

که حسن در   گويد: رسول خدا )ص( را در حالى روى منبر ديدم نقل کرده، مى بکره و نفيع بن حرب

اين پسرم آقاست و باشد که خدا به »فرمود:  کنارش، گاهى رو به مردم و گاهى رو به حسن کرده مى

 اين حديث را تنها بخارى نقل کرده است.«. وسيله او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان را صلح کند!

گويد: عبد اللّه بن محمد براى من نقل کرد که محققا حسن بصرى اين حديث را از أبو  مى( بخارى 1)

 بکر شنيده است.

گويد: رسول خدا )ص( حسن و حسين  در قسمتى که بخارى تنها از ابن عبّاس مطالبى را نقل کرده، مى

، از هر شيطان و هر شما دو برادر را به وسيله کلمات تامّه خدا»فرمود:  کرد، مى )ع( را تعويذ مى

پدر شما ابراهيم بدان وسيله اسماعيل و »گفت:  و مى« کنم موجود مضرّ و هر چشم زخمى تعويذ مى

نقص، زيرا کلمات مخلوقين ناقص است، در بعضى  کلمات تامّه يعنى بى«. کرد اسحاق را تعويذ مى

هر مخلوقى که قصد سويى  روايات کلمات تامّات آمده است که بليغتر از تامّه است، و هامه يعنى

 کند و ...
                                                 

 اى که پدرم به فدايش باد، به پيامبر شباهت دارد نه به على )ع(. .1
 م. -گان در صحيح بخارى احاديث مجعول کم نيست و اين هم قهرا يکى از آنهاستبه اعتراف بزر .2
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گويد: هيچ کس جز حسن بن على )ع( شبيه پيامبر )ص( نبود، و  ( بخارى از انس نقل کرده، مى2)

بخارى اين عبارت را درباره حسين نيز نقل کرده است که در بخش شهادت آن حضرت موقعى که سر 

 اش را نزد ابن زياد بردند، نقل خواهيم کرد. بريده

ن حديث را احمد در مسند نقل کرده، در آنجا آمده است: سيماى حسن بن على )ع( از همه ( اي3)

تر است و در روايتى آمده است که حسن از سر تا ناف و حسين از ناف تا  کس به پيامبر )ص( شبيه

 پاهايش شبيه رسول خدا )ص( بوده است.

گويد: رسول خدا )ص( را  ر نقل کرده، مىبه اسناد خود از عبد اللّه بن زبي« طبقات»( ابن سعد در 4)

شد و او را پايين  آمد و به پشت آن حضرت سوار مى ديدم در حالى که حسن مى در حال سجده مى

آمد در حالى که رسول خدا )ص(  ديدم که مى آمد و او را مى آورد تا وقتى که خودش پايين مى نمى

 کرد تا از طرف ديگر بيرون رود. در حال رکوع بود، براى او وسط دو پايش را باز مى

( احمد از قول زکريا بن يحيى و او از عبيد اللّه بن عمرو، از عبد اللّه بن عقيل به نقل از ابو صالح و 5)

گويد: پيامبر )ص( روزى از روزها آمد بدون اين که او با من و من با  او از ابو هريره نقل کرده، مى

فرمود: آيا آن کودك   نقاع رسيد، پس در خانه فاطمه نشستاو سخنى بگوييم تا به بازار بنى قي

کرد و يا او  کنم شش بار تکرار کرد، به خيالم فاطمه گلوبندى به گردن حسن مى اينجاست، گمان مى

شست، پس حسن شتابان آمد پيامبر )ص( با او معانقه کرد و ساعتى بر سر و روى او بوسه زد و  را مى

اين حديث مورد « دارم، تو هم دوستداران او را دوست بدار! وست مىخداوندا من او را د»گفت: 

گويد: با رسول خدا  اتفاق است. و نيز در صحيح بخارى و صحيح مسلم از ابو هريره نقل شده است مى

)ص( در بازارى از بازارهاى مدينه بودم آن حضرت برگشت و من هم برگشتم، به من فرمود: اى 

ر کرد( حسن بن على را براى من بخوان، او را خواندم، آمد در حالى که به مقدار )سه مرتبه تکرا بى

خداوندا من او را دوست دارم تو »بندى بود، پيامبر )ص( او را در بغل گرفت و گفت:  گردنش گردن

گويد: پس از اين که رسول خدا  ابو هريره مى«. هم او را دوست بدار و دوستداران او را دوست بدار!

مطلبى درباره حسن گفت، از آن زمان هيچ کس در نزد من محبوبتر از حسن بن على نبود! )ص( چنين 

 بوسيد. گويد: همواره رسول خدا )ص( او را مى ابو هريره مى

به نقل از عبد اللّه بن محمد بن جعفر و او از محمد بن نصر از قول « حليه»( ابو نعيم اصفهانى در 1)

و او از قاسم بن عبد الرّحمن از محمد بن على )ع( نقل کرده،  اسماعيل بن عمر از عباس بن فضل
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حسن بن على )ع( بيست مرتبه با پاى پياده از مدينه به قصد حجّ به مکه رفت در حالى که »گويد:  مى

کنم که او را ديدار کنم در  فرمود: من از خدا شرم مى شدند و مى شتران سوارى به همراه او برده مى

 «.ه خانه او نروم!حالى که پياده ب

نقل کرده است که او پانزده بار با پاى پياده به مکه رفت و سه مرتبه تمام « طبقات»( ابن سعد در 2)

داد و يکى را نگه  اموالش را با خدا قسمت کرد )نيمى را به مستمندان داد( حتى يك لنگه کفش را مى

ا داد. و در روايتى آمده است که شنيد داشت و دو بار براى رضاى خدا تمام ثروتش را در راه خد مى

« الصّفوه»مردى از خدا ده هزار درهم درخواست دارد براى او فرستاد، جدّم )ابن جوزى( در کتاب 

 اين را نقل کرده است.

  جريان پس از شهادت امير المؤمنين عليه السالم

به عنوان  با حسن )ع(اند در روزى که على )ع( به شهادت رسيد در همان روز  مورّخان نقل کرده

خالفت بيعت کردند و نخستين کسى که بيعت کرد، قيس بن سعد بن عباده بود، عرض کرد: دستت را 

باز کن تا بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش با تو بيعت کنم که اين تمام شرايط را مشتمل است، 

هادت على )ع( با او پس بيعت کرد و مردم هم بيعت کردند و به قولى پس از گذشت دو روز از ش

 بيعت کردند.

گويند: با على )ع( چهل هزار از مردم عراق بيعت کردند تا پاى  گويد: دانشمندان مى ( زهرى مى1)

جان که با وى به شام بروند و چون آن حضرت به شهادت رسيد همانها با حسن )ع( بيعت کردند. 

ريزى جلوگيرى شود، و حسن )ع(  ود از خونداد بلکه مايل ب گويد: حسن )ع( مبارزه را ترجيح نمى مى

دانست که قيس بن سعد در اين مورد با او هم عقيده نيست اين بود که شش ماه، تا آخر ماه ربيع  مى

االول سال چهل و يك هجرى در کوفه ماند سپس از کوفه بيرون آمد و به مداين وارد شد و قيس بن 

 و معاويه نيز با سپاهيانش از شام آمدند.سعد را پيشاپيش با دوازده هزار نفر فرستاد 

اش بود و قيس بن سعد پيشاپيش رفته  ( شعبى گويد: در آن ميان که حسن )ع( در مداين ميان خيمه2)

بود ناگهان مناديى در بين سپاهيان فرياد برآورد که قيس بن سعد را کشتند، فرار کنيد! به خيمه حسن 

تا اين که فرش )زير پاى( آن حضرت را کشيدند و با خنجرى )ع( ريختند و بين آنها نزاع در گرفت 

مند بود تا در ميان جمع باشد ولى  ضربتى بر او وارد کردند که خون جارى شد و در نتيجه بيشتر عالقه

از مردم بيمناك بود از اين رو در مداين بيضاء به منزلى با ديوارهاى بلند وارد شد، فرمانرواى مداين 
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فى عموى مختار بن ابو عبيده بود که على )ع( او را بر حکومت آنجا گمارده بود، سعد بن مسعود ثق

نياز و ارجمند شوى؟  مختار که در آن موقع هنوز جوان بود به عموى خود گفت: آيا مايلى که بى

گفت: چگونه؟ مختار گفت: حسن را دستگير و به معاويه تسليم کن. سعد گفت: خدا تو را بکشد! من 

 غمبر حمله ببرم و او را به پسر هند تحويل دهم! بدترين کس باشم اگر اين کار را بکنم.بر پسر پي

نقل کرده است که مختار به عمويش سعد گفت: آيا مايلى کارى بکنى که « طبقات»( ابن سعد در 3)

عرب به آقايى برسد؟ گفت: چه کارى؟ گفت: مرا بگذارى تا گردن اين مرد يعنى حسن )ع( را بزنم 

زد معاويه ببرم! گفت: خدا روى تو را سياه کند اين چه آزمونى است که ما را نسبت به اهل بيت و ن

 دهى؟ پيامبر )ص( در معرض آن قرار مى

چون حسن )ع( ديد مردم از اطراف او پراکنده شدند و بين مردم عراق اختالف افتاد و اهل کوفه 

اويه هم که مخفيانه به او نوشته و او را دعوت به اند، از اين رو به صلح تمايل يافت و مع نيرنگ کرده

 سازش کرده بود و او جواب نداده بود سپس جواب داد.

گويد: وقتى که حسن با معاويه به صلح مايل شد، برادرش حسين به وى گفت: تو را به  ( شعبى مى1)

ار نگيرى! فرمود: دهم که مبادا پيشنهاد معاويه را باور کنى و سفارش پدرت را به ک خدا سوگند مى

بينى؟! نمرى روايتى را نقل کرده که داللت دارد بر اين که معاويه به حسن )ع(  مگر شرايط ما را نمى

 پيشنهاد صلح داده بود.

قراوالنى از سپاه  اند که گفت: به خدا سوگند که حسن بن على )ع( پيش ( از حسن بصرى نقل کرده2)

ى استوار بودند، عمرو بن عاص گفت: به خدا سوگند که خود را نزد معاويه فرستاد که چون کوه

گردند مگر نظاير خودشان را بکشند، معاويه به وى گفت: اى عمرو  بينم که برنمى قراوالنى مى پيش

اگر اينها و آنها کشته شوند پس چه کسى امور مسلمانان را اداره کند، زنانشان و ناتوانانشان را چه 

دو نفر از قبيله بنى عبد شمس را به نام عبد الرحمن بن سمره و عبد  کسى سرپرستى کند؟ بدين جهت

اللّه بن عامر نزد حسن )ع( فرستاد و گفت: نزد اين مرد برويد و با او روبرو شويد و سخن بگوييد و 

خواهش کنيد و آنها رفتند و بر آن حضرت وارد شدند و با او صحبت کردند و از او خواستند تا صلح 

ع( به ايشان گفت: ما فرزندان عبد المطّلب از اين مال دنيا در تنگناييم و اين امّت کنند، حسن )

شود و از شما درخواست  اند. آن دو نفر گفتند: به شما چنين و چنان پيشنهاد مى پيمانشان را شکسته هم

يگر چيزى دهيم، د تواند اين کار را بکند؟ گفتند: ما براى تو انجام مى گردد، فرمود: چه کسى مى مى
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گيريم که اين کار را براى تو انجام دهيم پس با  از آنها نخواست مگر اين که گفتند: ما به عهده مى

 معاويه صلح کرد و اين در مداين اتفاق افتاد.

گويد: حسن )ع( با اين شرط صلح کرد که از بيت المال کوفه پنج هزار )پنج ميليون(  ( شعبى مى3)

ها نوشتند معاويه  )ع( دشنام ندهد و ديگر شرايطى که کردند و نويسندهدرهم بگيرد و کسى به على 

صد هزار دينار ديگر و هر آنچه در بيت المال کوفه بود به وى بخشيد سپس معاويه حرکت کرد و در 

با هم مالقات کردند، خطيب اين  -محلى کنار رود دجيل نزديك اوانا جنب دير جاثليق -مسکن

عبد الملك بن مروان، مصعب بن زبير را به   نقل کرده و در اين محل بود که مطالب را در تاريخ خود

اند: در أذرح  قتل رساند و آرامگاه مصعب و ابراهيم پسر مالك اشتر نخعى در آنجاست، بعضى گفته

تر است و اين رويداد بيست و  ديدار کردند و حکومت را به معاويه تسليم کرد ولى قول اول درست

 ألول سال چهل و يك هجرى اتفاق افتاد بنا بر اين خالفت حسن شش ماه و چند روز بود.پنجم ربيع ا

گويد: حسن )ع( با معاويه به خاطر عالقه به دنيا صلح نکرد بلکه چون ديد مردم عراق  ( سدى مى1)

معاويه  خواهند بر او حيله کنند و با او کردند آنچه کردند از آنها بيمناك شد که مبادا او را تسليم مى

اى مردم اين »اى است که در نخيله پيش از صلح ايراد کرد و فرمود:  کنند، دليلى بر اين مطلب خطبه

چيزى که ما در آن با معاويه اختالف داريم، بيقين حقى است که به خاطر اصالح حال امت و حفظ 

 «.تا مدتى معيّن اى دانم شايد آن آزمونى براى شما باشد و بهره خونشان آن را واگذاشتم و نمى

( سپس معاويه به سمت کوفه حرکت کرد و وارد کوفه شد، عمرو عاص به وى پيشنهاد کرد که 2)

به حسن دستور دهد تا خطبه بخواند و انصراف خودش را اظهار کند، معاويه به حسن )ع( گفت: 

را وسيله اوّل  اى مردم! خداوند شما»اى ايراد کرد و گفت:  برخيز و خطبه بخوان، برخاست و خطبه

ما )پيامبر و على( هدايت کرد و وسيله آخرين فرد ما خون شما را حفظ کرد، ما اهل بيت پيامبر 

شماييم که خداوند پليدى را از ما برطرف کرده و ما را کامال پاك و پاکيزه قرار داده است و اين 

الى به پيامبرش فرموده حکومت دنيا مدتى دارد و اين دنيا هر روز در دست يکى است! و خداى تع

مردم با شنيدن اين سخنان با صداى بلند گريستند،   1«حِينٍ  وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلى» است:

معاويه نگاهى به عمرو کرد و گفت: اين پيشنهاد تو بود، سپس به حسن )ع( گفت: بس است اى ابو 

                                                 
 گيرى تا مدتى )معيّن(. دانم شايد اين ماجرا آزمايشى براى شما باشد و بهره : و من نمى111(، آيه 21سوره انبيا ) .1



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
243 

 

ما حزب خدا رستگاريم و عترت پاك رسول خداييم و »که فرمود: ( در روايتى آمده است 3محمد! )

اهل بيت پاك و پاکيزه او. و يکى از دو امانت گرانبها )ثقلين( هستيم که رسول خدا )ص( ميان شما 

اختالف کرديد بايد   به يادگار گذاشت، پس اطاعت ما قرين اطاعت خداست، اگر شما درباره چيزى

گردانيد، اينك معاويه ما را به امرى دعوت کرده است که در آن نه عزّت آن را به خدا و رسولش باز

دهم و با دم شمشير عدالت در پيشگاه  است و نه عدالت و انصاف، اگر موافقيد من به او جواب رد مى

مردم از هر سو صدا زدند: « پذيريم کشم و اگر موافق نيستيد ما آن را مى خدا او را به داورى مى

آمده است: ابو عامر بن سفيان « استيعاب»( در روايت عبد البرّ مالکى در کتاب 1ى! )زندگى! زندگ

( در روايت هشام 2بن ياليل خارجى و به قولى ابن ليلى، فرياد زد: اى که مؤمنان را خوار کردى! )

واى بر تو اى خارجى مرا مالمت مکن زيرا »آمده است: واى که روى مؤمنان را سياه کردى! فرمود: 

آنچه باعث شد من اين کار را بکنم، کشتن پدرم شما را و ضربت زدن شما بر من و غارت کردن شما 

اموال مرا بود، موقعى که شما راهى صفين شديد دين شما جلوتر از دنياتان بود ولى امروز دنيايتان 

توان به آنها  جلوتر از دينتان است، واى بر شما اى خارجى! من مردم کوفه را مردمانى ديدم که نمى

خورد مگر کسى که خوار باشد هيچ يك از آنها با ديگرى هم عقيده  اطمينان کرد و فريب آنها را نمى

نيست، براستى که پدرم از آنها سختيها و ناراحتيها ديد که باعث خرابى هر چه سريعتر کشور و 

 «.اند نابودى مردم بود مرام ايشان تفرقه شده و اينان فرقه فرقه گشته

من »( و در روايتى آمده است: وقتى که آن خارجى گفت: اى که مؤمنان را خوار کردى! فرمود: 3)

 «.کن گردند خواستم نابود شوند و به خاطر دنيا ريشه خوار نکردم بلکه نمى

اند، چون حسن )ع( با معاويه صلح کرد در کوفه ماند تا آماده  ( ابن جرير و ديگران نقل کرده4)

اى مردم کوفه! درباره همسايگان و مهمانانتان »هبود يافت به مسجد رفت و فرمود: شود، زخمش که ب

مردم با شنيدن اين سخن گريه کردند، و چون به « که از اهل بيت پيامبرتان هستند از خدا بترسيد

سوى مدينه حرکت کرد مردمى از طرف قادسيه مقابل او آمدند و گفتند: اى که عرب را خوار و 

 گويد: حسن )ع( در صلح خود با معاويه بر اساس تأويل عمل کرد. زهرى مى ذليل کردى!

آن را بيان کرده است « فضائل»گويم: آنچه را که زهرى بدان اشاره کرده، احمد در  ( )مؤلّف( مى5)

وى از قول بهر بن حکيم به نقل از حماد بن سلمه و او از سعيد بن جمکان )جمهال خ ل( از سفينه غالم 

سال است و پس از آن سلطنت   خالفت پس از من سى»فرمود:  دا )ص( نقل کرده است، مىرسول خ
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گويد: دقّت کردم، ديدم مدت خالفت ابو بکر دو سال و  سفينه که اسمش مهران بود مى« شود مى

خالفت عمر، ده سال و خالفت عثمان دوازده سال و خالفت على )ع( پنج سال و باقيمانده کسرى از 

گويند: وقتى که حسن )ع(  ( مورّخان مى1بود که حسن )ع( به خاطر امّت انجام داد! ) سى سال آن

حکومت را به معاويه تسليم کرد، در کوفه ماند تا براى رفتن به مدينه آماده شود، پس گروهى از 

پيروان معاويه از جمله عمرو بن عاص و وليد بن عقبه، برادر مادرى عثمان که على )ع( به خاطر 

خواهيم که  گسارى او را تازيانه زده بود و ناراحت کرده بود نزد معاويه گرد آمدند و گفتند مى مى

حسن را به عنوان ديدار احضار کنى تا قبل از رفتن مدينه او را خجالت زده کنيم! معاويه آنها را نهى 

ا به دنبال حسن ترين فرد بنى هاشم است! اصرار کردند تا اين که کسى ر زبان کرد و گفت: او چيره

)ع( فرستاد و درخواست ديدار او را کرد وقتى که حضور يافت آنها شروع کردند و به على )ع( 

( آنگاه، حسن )ع( حمد و ثناى الهى 2حمله بردند، حسن )ع( ساکت بود تا آنها سخنانشان را گفتند )

که شما به او اشاره کرديد،  را به جاى آورد و بر پيامبر خدا محمد )ص( درود فرستاد، فرمود: امّا آن

در حالى که همه شما مشرك  «2» 2و دو بار بيعت کرد «1» 1کسى بود که به دو قبله نماز خواند

هاى نفسانى را بر  بوديد و به آنچه خداوند بر پيامبرش نازل کرده، کافر بوديد در حالى که او خواسته

يا » ه خداوند اين آيه را درباره او نازل کردخود حرام کرد و از لذّتهاى دنيوى دورى جست تا آنجا ک

در حالى که تو اى معاويه از کسانى بودى  «3» 3«أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ

اين « که رسول خدا )ص( درباره آنها فرمود: خداوندا او را سير مکن! يا خداوند شکمت را سير نکند

 ديث را مسلم از ابن عبّاس نقل کرده است.ح

امير المؤمنين در شب هجرت شب را تا به صبح از رسول خدا در برابر مشرکين پاسدارى کرد و ( »1) 

و   4«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ» جان خود را فداى او نمود تا اين آيه نازل شد:

 5 ...«إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا » فرمايد: به داشتن ايمان توصيف کرده، مى خداوند او را

                                                 
 ل مسلمين نماز گزارده و هم به سوى کعبه.اشاره به سابقه على )ع( در اسالم دارد که هم در آغاز سوى بيت المقدس قبله او .1
 هم در بيعت فتح و هم در بيعت رضوان که معاويه در بيعت فتح مشرك بود و بيعت رضوان را شکست. .2
 ايد، چيزهاى پاکيزه را که خداوند براى شما حالل کرده بر خود حرام نکنيد. : اى کسانى که ايمان آورده87( آيه 5سوره مائده ) .3
: بعضى از مردم )با ايمان و فداکار همچون على )ع( در ليلة المبيت به هنگام خفتن در جايگاه پيامبر )ص(( جان خود را 207(، آيه 2بقره ) سوره .4

 فروشند ... در برابر خشنودى خدا مى
 د .....ان : سرپرست و رهبر شما تنها خداست، و پيامبر او و کسانى که ايمان آورده55(، آيه 5سوره مائده ) .5
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که مقصود امير المؤمنين است و رسول خدا )ص( درباره او فرمود: تو نسبت به من به منزله هارونى 

ويه، پيامبر )ص( در روز جنگ نسبت به موسى، و تو برادر منى در دنيا و آخرت. اما تو اى معا

احزاب نگاهى به تو کرد و ديد پدرت را که بر شترى سوار است و مردم را به مبارزه با او تشويق 

رانى، فرمود: خدا سواره و زمامدار و راننده  کشد و تو آن را مى کند و برادرت مهار شتر را مى مى

رو نشد مگر اين که او را لعنت کرد و تو هم با شتر را لعنت کند و هيچ جا پدرت با پيامبر )ص( رو به 

او بودى! عمر تو را والى شام کرد تو به او خيانت کردى سپس عثمان تو را گمارد و تو منتظر فرصت 

 ماندى و تو کسى بودى که پدرت را از اسالم منع کردى و گفتى:

 يا صخر ال تسلمن طوعا فتفضحنا
 

 بعد الّذين ببدر أصبحوا مزقا

 نن إلى أمر تقلّدناال ترک
 

 1 و الرّاقصات بنعمان به الحرقا

جنگيدى، و خود مسلمانان را  ( و تو روز بدر، احد، خندق و تمام جنگها با رسول خدا )ص( مى2)

اى! آنگاه رو به عمرو بن عاص کرد و  آگاه ساختى که از چه کسى )در چه شرايطى( به دنيا آمده

ترين آنها يعنى  که تو را پنج نفر از مردان قريش مدعى بودند که فرومايه فرمود: اما تو اى نابکار زاده

  عاص غلبه کرد )پدر تو شد( و تو در بستر مشرکى به دنيا آمدى و درباره )پدر و خانواده( تو اين آيه

دى و از خدا و رسول خدا و دشمن مسلمين بو  نازل شد و تو همواره دشمن  2«إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»

 ترى و تو گوينده اين شعرى: هر مشرکى براى آنها زيانبخش

  و ال انثنى عن بنى هاشم
 

 بما اسطعت فى الغيب و المحضر

  و عن غايب اللّات ال أنثنى
 

 3 و لو ال رضى اللّات لم تمطر

کنم زيرا او  نمىاى که از امير المؤمنين دارى سرزنشت  ( و اما تو اى وليد! من تو را به خاطر کينه1)

گسارى تازيانه زد موقعى که نماز صبح را با  پدرت را به بدترين وضعى کشت و تو را به خاطر مى

 مسلمانان در حال مستى خواندى و گفتى: بيشتر بخوانم؟! و حطيئه درباره تو گفته است:

                                                 
هاى  اى صخر! مبادا به دلخواه مسلمان شوى و ما را به ننگ و رسوايى بيااليى پس از آن که آن اشخاص در جنگ پاره پاره شدند! )اشاره به کشته .1

 خود در بدر( مبادا به کارى بپردازى که ما را انگشت نما سازند!
 : مسلّما دشمن تو ابتر و بال عقب است.3سوره کوثر آيه  .2
گويم و از خورشيد )نام ديگر الت بت عرب جاهليت که در معبد طايف  از بنى هاشم تا بتوانم چه در پشت سرشان و چه در حضورشان چيزى نمى .3

 باريد. گويم و حال آن که اگر الت نبود باران نمى بوده( غايب نيز سخن نمى
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  شهد الحطيئة حين يلقى ربّه
 

 انّ الوليد احقّ بالعذر

  نادى و قد تمّت صالتهم
 

  أ أزيدکم سکرا و ما يدرى

 ليزيدهم أخرى و لو قبلوا
 

 ألتت صالتهم على العشر

 فأتوا أبا وهب و لو قبلوا
 

 لقرنت بين الشّفع و الوتر

 حبسوا عنانك اذ جريت و لو
 

  1  ترکوا عنانك لم تزل تجرى

 من در آيه:( و خداوند تو را در قرآن مجيد فاسق خوانده و امير المؤمنين )ع( را مؤ2)

و درباره تو و امير المؤمنين )ع( حسّان بن ثابت  2«أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ»

 گويد: مى

 أنزل اللّه ذو الجالل علينا
 

 فى علىّ و فى الوليد قرآنا

  ليس من کان مؤمنا عمرك اهلل
 

 کمن کان فاسقا خوانا

  د قليلسوف يدعى الوليد بع
 

 و علىّ الى الجزاء عيانا

 فعلىّ يجزى هناك جنانا
 

  3 و وليد يجزى هناك هوانا

کنم زيرا او در جنگ بدر پدرت  ( و اما تو اى عتبه تو را در مورد امير المؤمنين )ع( سرزنشت نمى1)

شده بود را کشت و در قتل پسرعمويت شيبه شريك بود، و چرا بر کسى که روى بستر خوابت چيره 

 و او را ديدى که با همسرت خوابيده اعتراض نکردى تا آنجا که نصر بن حجاج درباره تو گفت:

  نبئت عتبة هيأته عرسه
 

  لصداقة الهذلى من اللّحيان

  الفاه معها فى الفراش فلم يکن
 

  فحال و أمسك خشية النّسوان

 ال تعتبن يا عتب نفسك حبّها
 

 1  انّ النّساء حبائل الشّيطان

                                                 
ليد براى پوزش سزاوارتر است. چون مردم نمازشان را به پايان رساندند، از روزى که حطيئه به ديدار پروردگار خود برسد، گواهى دهد که و .1

کردند تا ده رکعت نماز  خواهيد نماز بيشترى برايتان بخوانم؟! رکعت ديگرى بر نمازشان افزود، و اگر قبول مى روى مستى و نادانى گفت: آيا مى

گر قبول کرده بودند هرآينه نماز دو رکعتى و يك رکعتى نيز با هم خوانده بودى )خوب خواندند، اى ابو وهب ا رساند! و آنها ناگزير مى آنها را مى

 راندى! راندى در حالى که اگر لجام تو را رها کرده بودند همچنان به تاخت مى شد که نپذيرفتند(. آنها افسار تو را گرفتند وقتى که تو به تاخت مى
 يمان باشد همچون کسى است که فاسق است؟: آيا کسى که با ا18(، آيه 32سوره سجده ) .2
اى از( قرآن را نازل کرد؛ على را مؤمن و وليد را فاسق خواند. هرگز مؤمنى که خداشناس است با فاسق  خداوند بزرگ درباره على و وليد )آيه .3

ر پيشگاه خدا حاضر کنند، پس على در آنجا به خيانتکار برابر نيست! طولى نخواهد کشيد که به طور آشکارا براى کيفر و پاداش وليد و على را د

 پاداش عملش وارد بهشت خواهد شد در حالى که کيفر عمل وليد در آنجا خوارى و عذاب است.
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 اش را تکان داد و برخاست، معاويه رو به اطرافيانش کرد و گفت: ( آنگاه حسن )ع( جامه2)

  أمرتکم أمرا فلم تسمعوا له
 

  و قلت لکم ال تبعثن الى الحسن

 فجاء و ربّ الرّاقصات عشيّة
 

  برکبانها يهوين من سرّة اليمن

  اخاف عليکم منه طول لسانه
 

  ه الرّسنو بعد مداه حين اجرار

  فلمّا أبيتم کنت فيکم کبعضکم
 

  و کان خطابى فيه غبنا من الغبن

  فحسبکم ممّا قال ممّا علمتم
 

  2 و حسبى بما ألفاه فى القبر و الکفن

 تفسير عجيبى از اين رويداد

( را گويد: معناى اين سخن حسن )ع مى« مثالب»اصمعى و هشام بن محمد کلبى در کتاب خود به نام 

فهميدم زيرا معاويه « اى! دانى آن بسترى را که روى آن به دنيا آمده تو خود مى»که به معاويه گفت: 

گفت: که او از چهار تن از مردان قريش است: عمارة بن وليد بن مغيره مخزومى، مسافر بن  خود مى

ند و هر يك از آنها متّهم به ابى عمر، ابو سفيان و عبّاس بن عبد المطّلب و اينان نديمان ابو سفيان بود

ارتباط با هند بودند؛ اما عمارة بن وليد از جمله زيباترين مردان قريش بود و همو بود که عمرو بن 

چينى کرد، و زن نجاشى عاشق او شده بود، نجاشى جادوگرى را طلبيد و  عاص نزد نجاشى از او سخن

ز دست داد و حالت وحش پيدا کرد اما مسافر او در مجراى بول عماره دميد، در نتيجه او عقلش را ا

گويد: عموم مردم بر آنند که معاويه از اوست چون او از همه کس بيشتر به  بن ابى عمرو، کلبى مى

( مسافر بيمناك شد که مردم بدانند معاويه از 2مند بود و چون هند به معاويه باردار شد، ) هند عالقه

شخصى به نام هند بن عمرو بود، در نزد وى ماند، بعدها که ابو  اوست به پادشاه حيره پناهنده شد وى

اش به هند بيمار شده بود و  سفيان به حيره رفت، مسافر با او مالقات کرد در حالى که از شدت عالقه

اند که ابو  شکمش آب آورده بود از ابو سفيان راجع به مردم مکه پرسيد و او اطالع داد، بعضى گفته

                                                                                                                                                                      
در  به من خبر رسيد که عتبه براى مردى از قبيله لحيان به خاطر دوستى که با هذلى )عتبه( داشت همسرش را آماده کرد. و آن مرد را با همسرش .1

آغوش ساخت پس او مردانگى نداشته بلکه ترس زنان او را از )غيرت الزم( بازداشته بود. )بعد هم عتبه با خود گفت( اى عتبه خودت را به  ستر همب

 دوستى او سرزنش مکن زيرا زنان ريسمانهاى شيطانند!
حسن بفرستيد اکنون که آمد، سوگند به شتران ناهموار، به هنگام من به شما فرمانى را دادم ولى شما گوش نداديد، و به شما گفتم که نبايد دنبال  .2

درازى او بر شما بيمناك بودم، و از همّت بلند او موقعى که ريسمان را بکشد  کنند. من از زبان شامگاه، سوارگان آنها از شادى ميمون سقوط مى

ين شما مثل فردى از شما و سخنم درباره او زيانى از زيانها شد. پس از )دنبال کارى را بگيرد(. ولى چون شما به سخن من گوش نداديد من هم در ب

 آنچه او گفت از مطالبى که بر شما معلوم بود، شما را بس و آنچه راجع به من بافت، در قبر و ميان کفنم مرا بس است!
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تن مسافر از مکه با هند ازدواج کرد، اين بود که از جمله به او خبر داد و گفت: پس سفيان پس از رف

شد، گفتند داغ  از تو من با هند ازدواج کردم، از اين رو بيمارى او شدت گرفت و داشت آب مى

کنندگان و حجامتگران را خواستند، و در آن ميان که حجامتگر او را داغ  داغ کردن خوب است،

کند در حالى که ميله داغ داخل  تابى مى گاهى شتر بى»دثى از او سر زد، مسافر گفت: کرد، ح مى

 اين گفتار به صورت ضرب المثل درآمد، سپس مسافر از عشق هند جان سپرد.« آتش است

گويد: هند از جمله کنيزکان بود و به  نقل کرده، مى« مثالب»( هشام بن محمد کلبى نيز در کتاب 1)

 کرد. زاييد، او را نابود مى ايل داشت ولى هرگاه فرزند سياهى مىمردان سياه تم

وقتى که وى  -گويد: بين يزيد بن معاويه و اسحاق بن طابة بن عبيد در حضور معاويه ( هشام مى2)

سخنانى رد و بدل شد، يزيد به اسحاق گفت: براى تو بهتر خواهد بود که تمام پسران  -خليفه بود

يزيد به اين مطلب اشاره داشت که مادر اسحاق متهم به ارتباط نامشروع با حرب وارد بهشت شوند؛ 

بعضى از پسران حرب بود، اسحاق به وى گفت: براى تو هم خوب خواهد شد که تمام پسران عبّاس 

داخل بهشت گردند، يزيد معنى حرف اسحاق را نفهميد ولى معاويه فهميد. همين که اسحاق برخاست 

گويند به  يزيد کرد و گفت: چگونه پيش از آن که بفهمى درباره تو چه مى و رفت معاويه رو به

خواستى از اسحاق بدگويى کنى و او نيز همچنان از تو بدگويى  پردازى؟ تو مى مالمت ديگران مى

برند  دانستى که بعضى از قريش در زمان جاهليّت گمان مى کرد و گفت، چگونه گفتنى! مگر تو نمى

 اسم! يزيد با شنيدن اين سخنان پشيمان شد.که من از نسل عبّ

اى از اين مطلب اشاره  گويد: رسول خدا )ص( روز فتح مکه در سخنش با هند به گوشه ( شعبى مى3)

فرموده است؛ موقعى که هند آمد تا با آن حضرت بيعت کند در حالى که مهدور الدّم بود، عرض 

عرض کرد: « بر اين اساس که مرتکب زنا نشوى؟» اى من با شما بيعت کنم؟ فرمود: کرد: بر چه پايه

( 4شناخت و نگاهى به عمر کرد و لبخندى زد! ) دهد؟ رسول خدا )ص( او را مى مگر زن آزاد زنا مى

نقل کرده است: هند « العقد»اند؛ صاحب  گويم: از هند، خالف اين مطلب را نقل کرده )مؤلف( مى

اى داشت که مردم بدون اجازه رفت و  و او مهمانخانه دختر عتبه همسر فاکه بن مغيره مخزومى بود

آمد داشتند، روزى در آن باره با هند صحبت کرد و بعد از خانه بيرون شد در حالى که هند در خواب 

هند خوابيده است، برگشت و بيرون رفت و فاکه با او   بود، يکى از مهمانها طبق معمول آمد و ديد که

و او را از خواب بيدار کرد و به او گفت: اين که بود در نزد تو؟ هند  رو به رو شد و نزد هند آمد
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گفت: به خدا سوگند که من همچنان خوابيده بودم از موقعى که تو بيرون رفتى کسى را جز تو 

ات برو! مردم در مورد هند کنجکاوى کردند، پدر  ام فاکه رو به هند کرد و گفت: نزد خانواده نديده

اجرايت را به من بگو، اگر راست است که کسى را بفرستيم تا آن مرد را بکشد و هند به وى گفت: م

جلو حرف مردم گرفته شود و اگر دروغ است محاکمه او را به يکى از کاهنان يمن واگذاريم، هند 

( از اين رو عتبه به فاکه گفت: تو به دختر من بهتان بزرگى 1گفت: به خدا سوگند که دروغ است، )

بايد ثابت کنى و يا با من نزد کاهن بيايى و محاکمه شوى فاکه گفت: اختيار با شماست بدين  اى يا زده

جهت آن دو با جمعى از خاندانشان بيرون شدند، همين که به نزديکى سرزمين کاهن رسيدند، رنگ 

 هند دگرگون شد، پدرش به وى گفت: چرا پيش از اين که بين مردم آمدن ما شهرت نيافته بود چنين

کند و هم  آييد که هم خطا مى نبودى؟ هند گفت: به خدا قسم چنين نيست بلکه شما پيش بشرى مى

( پدر 2صواب و شايد )در مورد من( خطا کند و مرا به نشانى مشخص کند که در زبان عربها بماند، )

هند گفت: تو راست گفتى ولى من جريان تو را به او خواهم گفت، پس سوت زد تا اسبش آب 

ورد، دلو را به چاه انداخت و اسب آهنگ خوردن دانه و گندم کرد و دانه در مجراى بول اسب بخ

ماند، اين مطلب )دانه گندم در مجراى بول( تکيه گاهى براى او شد، موقعى که نزد آن کاهن فرود 

از نظر  ايم که آمدند و کاهن مقدم آنها را گرامى داشت، عتبه به وى گفت: ما براى کارى نزد تو آمده

( عتبه گفت: 3اى است، ) اى در گردنه تو سخت پوشيده است آن را براى ما توضيح بده! گفت: ثمره

تر بگويى! گفت: دانه گندمى در مجراى بول کره اسبى است! عتبه گفت: راست گفتى  مايلم واضح

ت روى سر هر کاهن دس -زنانى از قبيله عبد مناف همراه او بودند -اکنون درباره اين زنان بينديش

گفت: برخيز و در پى کارت برو! تا اين که دست بر سر هند کشيد و گفت:  کشيد و مى کدام مى

اى؛ به زودى پادشاهى به نام  برخيز در حالى که نه کسى به گوشت رانت دست زده و نه زنا داده

پس کشيد و  زايى، فاکه با شنيدن اين سخنان دست هند را گرفت ولى او دستش را بشدت معاويه مى

مندم تا آن فرزندم از مرد ديگرى باشد، بدين جهت بعد از او با  گفت: به خدا سوگند که بسى عالقه

  1 معاويه را به دنيا آورد ابو سفيان ازدواج کرد و

                                                 
نويسند و  محترم اين کتاب که چنين مطالبى را مى و مؤلّف« العقد»براستى که جاى بسى تعجب است از علماى اسالم! و بزرگانى همچون صاحب  .1

کنند! در  براى تبرئه معاويه از زنازادگى و يا مادر ايشان از ارتکاب زنا به قول کاهن تمسّك جسته و چنين داستانى را در کتابى ارزشمند نقل مى

سمعت رسول اللّه »... مؤمنين )ع( نقل شد که فرمود: ( حديث نبوى، به روايت عکرمه از ابن عبّاس از قول امير ال145همين کتاب حاضر )ص 

فرمود: هر که سخن منجمى يا کاهنى را باور  از رسول خدا شنيدم که مى« )ص( يقول: من صدق منجّما او کاهنا فکأنّما کذب بما انزل على محمد

 م. -کند گويى که آنچه را بر محمد نازل شده تکذيب کرده است
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، را نيز «تو در بستر مشترکى به دنيا آمدى»( اما سخن حسن )ع( به عمرو بن عاص که فرمود: 1)

گويد: نابغه، مادر عمرو بن عاص از جمله روسپيهاى صاحب  نقل کرده، مى «مثالب»کلبى در کتاب 

پرچم مکه بود، عاص بن وايل و جمعى از قريش، از جمله ابو لهب، اميّة بن خلف، هشام بن مغيره و 

 ابو سفيان بن حرب در يك طهر با او آميزش کردند.

روهى از جمله افراد نامبرده و امية بن گويد: زناکارانى که در مکه شهرت داشتند گ ( ابن کلبى مى2)

عبد الشمس، عبد الرحمن بن حکم بن ابى العاص برادر مروان بن حکم، عتبة بن ابى سفيان برادر معاويه 

و عقبة بن ابى معيط بودند، وقتى که نابغه )مادر عمرو( به عمرو حامله شد، مردم درباره او سخنانى 

ه نام برديم درباره وى به نزاع برخاستند؛ و هر کدام معتقد گفتند و چون وضع حمل کرد پنج نفرى ک

بود که عمرو فرزند اوست و عاص بن وايل و ابو سفيان بن حرب بر اين مطلب پافشارى داشتند؛ هر 

گفتند: به خدا سوگند که او از من است و داورى را به خود نابغه واگذاردند و او عاص را  کدام مى

ودك از اوست، وقتى که از او پرسيدند چه چيز باعث اين انتخاب شد در انتخاب کرد و گفت: اين ک

گوييد جز اين که او مرد  حالى که ابو سفيان بزرگتر از عاص بود؟ گفت: همين طور است که شما مى

کند و ابو سفيان به آنها چيزى  بخيل و آزمندى است ولى عاص بخشنده است به دخترانم انفاق مى

 ند دختر داشت.دهد، و نابغه چ نمى

همه « گسارى تازيانه زد على )ع( تو را به خاطر مى»( امّا گفته حسن به وليد بن عقبه که فرمود: 3)

اند که عثمان بن عفان، وليد بن عقبه را در سال بيست و شش والى کوفه کرد  نويسان نقل کرده سيره

که نديمان و نوازندگان   حالىنشست در  مند بود و بر بزم شراب مى گسارى سخت عالقه وليد به مى

گفت، با حال مستى بيرون  ( وقتى که مؤذن اذان صبح را مى1تمام شب را تا صبح در کنارش بودند )

دانست کجاست و با همان  خواند و روزى با زيرپوش از خانه در آمد، نمى رفت و با مردم نماز مى مى

خواهيد بيشتر  جماعت خواند و گفت: مىحال وارد محراب مسجد شد و نماز صبح را چهار رکعت با 

ايم و چون سجده کرد در  بخوانم؟ عبد اللّه بن مسعود به وى گفت تا امروز هيچ وقت بيشتر نخوانده

اش گفت: شراب بده! و سيرابم کن! ابن غيالن ثقفى به آرامى صدا زد: خدا تو را و آن کسى  سجده

اى زد و اهل مسجد نيز او را  او را با سنگ ريزهکه تو را فرمانرواى ما ساخت سيراب گرداند سپس 

( پس گروهى از 2خورد وارد کاخ شد و روى تختش خوابيد، ) زدند و وليد در حالى که تلوتلو مى

جمله ابو جندب بن زهير اسدى، ابن عوف ازدى و ديگران به او هجوم بردند در حالى که او مست 
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ى او به خود نيامد سپس پيش آنها استفراغ کرد و آنها فهميد او را بيدار کردند ول بود و چيزى نمى

انگشتريش را از دستش در آوردند و فورا راهى مدينه شدند و به حضور عثمان رسيدند و شهادت 

گوييد: او شراب نوشيده است؟ گفتند:  گسارى کرده است، عثمان گفت: از کجا مى دادند که وليد مى

خورديم! عثمان به آنها پرخاش کرد و دشنام  مان جاهليت مىاز همان شرابى خورده است که ما در ز

( و بر على )ع( وارد شدند و جريان را به اطّالع او رساندند على 3داد و آنها از نزد وى بيرون شدند )

اى؟ عثمان گفت:  اى و حدود الهى را ناديده گرفته )ع( نزد عثمان رفت و فرمود: تو شهود را رد کرده

رمود: به دنبال اين فاسق بفرست او را حاضر کن اگر بيّنه اقامه شد بر او حد جارى نظر شما چيست؟ ف

کن! عثمان کسى را به دنبال وليد فرستاد و او را حاضر کرد، گواهان به زيان او گواهى دادند در 

 ( و4حالى که او هيچ دليلى نداشت پس عثمان تازيانه را به على داد و به او گفت: حد را جارى کن )

و گفت: هر که  1 على )ع( به پسرش حسن فرمود: برخيز و او را حد بزن، حسن خوددارى کرد

دار است يعنى بر عهده کسى است که زمام امر به دست  دار گرماى آن است سرما را هم عهده عهده

از  اوست، پس به عبد اللّه بن جعفر فرمود: برخيز او را تازيانه بزن خوددارى کرد وقتى که ديد آنها

دهند، خود تازيانه را برداشت و به وليد نزديك شد وليد به او ناسزا گفت، عقيل  بيم عثمان انجام نمى

دانى تو کيستى؟ آيا تو آن کافر اهل صفوريه  ابى طالب رو به وليد کرد و گفت اى تبه کار! مى  بن

نجا بود! وليد داشت از )روستايى بين عکا و لجون از نواحى اردن( نيستى؟ پدرت يکى از يهوديهاى آ

گرفت، على )ع( او را گرفت و به زمين زد، عثمان گفت: شما چنين حقى ندارى؟ على  على فاصله مى

گذارد که حق خدا را از او  فرمود: چرا، بدتر از اين هم حق دارم، چون او کار بد کرده و نمى

 بگيرند، سپس چهل تازيانه به او زد.

ين مضمون آورده است، وى به نقل از يزيد بن هارون و او از سعيد بن ( احمد در مسند حديثى به ا1)

گويد: وقتى که  ابى عرونه از قول عبد اللّه بن داناج از حصين بن منذر بن حرث بن وعله آورده، مى

زنيد؟ على فرمود:  على )ع( به حسن فرمود: برخيز و او را تازيانه بزن! عرض کرد: چرا خود شما نمى

ام! برخيز اى عبد اللّه بن جعفر او را تازيانه بزن! عبد اللّه برخاست او را  وان و ضعيف شدهبلکه من نات

سپس  شمرد تا به چهل تازيانه که رسيد، فرمود: دست نگهدار تازيانه زد در حالى که على )ع( مى

                                                 
 عه نيامده است. م.اين مطلب در منابع شي .1
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ازيانه فرمود: رسول خدا )ص( در شراب چهل تازيانه زد و أبو بکر و عمر در آغاز خالفتشان چهل ت

  1  زدند، سپس هشتاد تازيانه کامل زد و هر يك از اينها سنّت است مى

( اگر کسى بگويد: احمد نيز در مسند از على )ع( نقل کرده است که فرمود: هيچ مردى نيست که 2)

گسار که  کنم حق ادا شده است جز باده من حدّ الهى را بر او جارى کرده باشم و او بميرد: احساس مى

ميرد نيز دوست دارم که حد را کامل بزنم زيرا که رسول خدا )ص( اين را سنّت قرار داد، و اين اگر ب

گويى: همه اينها سنّت است؟  اند پس چگونه مى حديث را در صحيح بخارى و صحيح مسلم نقل کرده

است و گوييم: اختالفى نيست در اين که رسول خدا )ص( در مورد شراب اين تعداد تازيانه را زده  مى

 زدن تازيانه فى الجمله سنّت است و اين تعداد به اجماع صحابه ثبت شده است.

)ع( با معاويه و وليد و کسانى که نام برديم در شام اتّفاق   2 اند: اين داستان براى حسن ( بعضى گفته1) 

و بوده رفت در حالى که حسين )ع( همراه ا افتاد، زيرا که حسن )ع( هر چند وقتى نزد معاويه مى

 است.

 گويم: رسول خدا )ص( وقتى که وليد امان او را ناديده گرفت، بر او نفرين کرد. ( )مؤلف( مى2)

( احمد در مسند، به نقل از عبيد اللّه بن عمر و او از عبد اللّه بن داوود و او از قول نعيم بن حکيم، از 3)

عقبه به محضر رسول خدا )ص( آمد و  گويد: زن وليد بن ابن ابى مريم، از على )ع( نقل کرده و مى

نزد او برو، و به او  » زند، فرمود: از او شکايت کرد، عرض کرد: يا رسول اللّه وليد مرا کتك مى

تا اين که آن زن دوباره آمد عرض « بگو: رسول خدا )ص( مرا پناه داد و من مدت کمى زنده هستم

، رسول خدا )ص( يك قطعه از لباسش را به آن کرد: پيام شما را رساندم اما بر کتك زدن من افزود

اين از طرف رسول خدا )ص( نشانه امان من است و من جز اندکى »زن داد و فرمود به وليد بگو: 

بار ديگر برگشت، عرض کرد: يا رسول اللّه، سفارش شما باعث شد که مرا بيشتر « زنده نخواهم ماند

تها را بلند کرد و گفت: خداوندا کار وليد را به تو رسول خدا )ص( دس»کتك بزند، على )ع( فرمود: 

( درباره اين که پيامبر )ص( وليد را 4« )بر تو باد اين فاسق!»در روايتى آمده است: « واگذاردم!

                                                 
حديثى از امام باقر )ع( نقل شده است که به دستور على )ع( وليد را با تازيانه دو شعبه چهل تازيانه زدند. شيخ  470، ص 18در وسائل الشيعة ج  .1

است. اما آنچه در کتاب اين باب را که فقط يك حديث دارد با عنوان جواز مطرح کرده است، همين يك حديث در فروغ کافى و تهذيب نيز آمده 

 م. -حاضر نقل شده است که على )ع( به عمل پيامبر و شيخين استناد کرد در منابع شيعه نيامده است
 م. -مورد است احتماال به جاى حسن، حسين باشد، اگر نه نقل اين مطلب بى .2
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فاسق ناميد دو قول مختلف است: يکى قول ابن عبّاس است که گفت، روزى وليد به على )ع( گفت: 

أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً » ام تيزتر نيست؟ اين آيه نازل شد: هتر و نيز زبان آيا من از تو گشاده

دوم اين که پيامبر در سال هشتم هجرى او را نزد قبيله بنى مصطلق فرستاد که مسلمان   1«ال يَسْتَوُونَ

دند، از شده بودند و مسجد ساخته بودند تا از آنها زکات بگيرد، همين که از ورود وليد مطّلع ش

حالى با هدايا و اسلحه به استقبال او آمدند، وليد وقتى که آنها را ديد به مدينه برگشت، عرض  خوش

 کرد:

حرث بن عباد  يا رسول اللّه آنها زکات ندادند و مسلّحانه قيام کردند، گروهى را به مقابله آنها بفرست!

فرستاده مرا بکشى و زکات  خواستى اى حرث مى»خدمت رسول خدا )ص( آمد، پيامبر فرمود: 

عرض کرد: سوگند به خدايى که تو را به حق فرستاده است وليد نزد ما نيامد و از راه « ندادى؟

   2«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» برگشت و او دروغ گفته است، اين آيه نازل شد:

گويد: مروان بن حکم والى مدينه بود،  ز محمد بن اسحاق نقل کرده، مى( هشام بن محمد کلبى ا1)

گويد: پدر تو بين مردم تفرقه انداخت و امير  قاصدى نزد حسن )ع( فرستاد و به او گفت: مروان مى

المؤمنين عثمان را کشت و عالمان و زاهدان يعنى خوارج را نابود کرد و تو نسبت تبه کارى به 

قاصد نزد حسن   3  !گويى: داييم اسب است هرگاه به تو گويند: پدرت کيست؟ مىدهى! و  ديگران مى

ترسند و از  ام از نزد کسى که از سيطره او مى اى آورده )ع( آمد و گفت: اى ابو محمد من نامه

خواهى آن را به تو ابالغ نکنم و جانم را سپر قرار دهم؟ حسن )ع(  هراسند، اگر مى شمشيرش مى

قاصد مطلب را ابالغ « طلبم لکه تو دستور را اجرا کن و من در برابر او از خدا يارى مىنه ب»فرمود: 

گويى خدا جزاى راستگوئيت را  به مروان بگو اگر تو راست مى»( حسن )ع( به او گفت: 2کرد، )

قاصد از نزد آن حضرت بيرون شد، به حسين )ع( « بدهد و اگر دروغ بگويى عذاب الهى بر تو است

 گفت:« آيى؟ از کجا مى»، پرسيد: برخورد

اى از طرف مروان آوردم، فرمود:  گفت: نامه« براى چه آمده بودى؟»از نزد برادرت حسن، فرمود: 

حسن )ع( « کشمت بگو اگر نه مى»قاصد از بازگو کردن آن خوددارى کرد، فرمود: « نامه چه بود؟»

                                                 
 است؟ : آيا کسى که با ايمان باشد، همچون کسى است که فاسق18(، آيه 32سوره سجده ) .1
 ايد اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد درباره آنها تحقيق کنيد. : اى کسانى که ايمان آورده6(، آيه 49سوره حجرات ) .2
 م. -اشاره به ضرب المثلى است که در صفحات بعد خواهد آمد .3
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نه به خدا سوگند تا پيام »حسين گفت: « ودبگذار آن مرد بر»شنيد و بيرون آمد و به برادرش فرمود: 

به او بگو: حسين »( حسين )ع( فرمود: 3قاصد نامه را براى او بازگو کرد، )« او را نشنوم رها نکنم

گويد: اى پسر زن کبودچشم که در بازار ذو المجاز مردان را به خود  پسر على و پسر فاطمه به تو مى

گرى بود و اى پسر کسى که رسول خدا )ص( او را از  وسپىخواند، در بازار عکاظ صاحب پرچم ر مى

قاصد « شناسم که کيستى و مادر و پدرت کيست فرستاد، من ترا مى  مدينه تبعيد کرد و بر او لعنت

هاى حسن و حسين را براى او بازگو کرد، گفت: نزد حسن برگرد و به او بگو:  نزد مروان آمد و گفته

خدايى و به حسين بگو که براستى تو پسر على بن ابى طالبى! حسن  دهم که تو پسر رسول گواهى مى

 «.به مروان بگو: هر دو پيام او بر خالف ميل او به نفع ما بود!»)ع( به قاصد گفت: 

ابن « خواند اى پسر زنى که ديگران را به خود مى»گويد: اما اين گفتار حسين )ع(:  ( اصمعى مى1)

وان به نام اميّه از روسپيهاى زمان جاهليت و صاحب پرچمى مانند اسحاق نقل کرده است که مادر مر

گفتند، و پدر  شد و او را ام حبتل زرقاء مى پرچم بيطاران )دام پزشکان( بود که بدان وسيله شناخته مى

 دادند چنان که عمرو را به عاص. مروان معلوم نبود، او را به حکم نسبت مى

اشاره به حکم بن ابى العاص بن اميّة بن عبد « تبعيدى رسول خدا اى پسر»( اما سخن او که فرمود: 2)

الشمس دارد که حکم، روز فتح مکه اسالم آورد و بعد ساکن مدينه شد و اخبار رسول خدا )ص( را به 

 کرد. کافران عرب و غير عرب نقل و جاسوسى مى

و درست نبود، روزى گويد: حکم اسالم نياورد مگر براى همين جاسوسى و اسالم ا ( شعبى مى3)

شود و راه رفتن رسول خدا  رسول خدا )ص( او را ديد که در حال راه رفتنش به راست و چپ خم مى

خواست  بعدها چنان بود که به هنگام راه رفتن مى« در همان وضعيت باش!»کند، فرمود:  را تقليد مى

فرستاد و چون رسول خدا )ص(  به رو بيفتد، رسول خدا )ص( او را به طايف تبعيد کرد و بر او لعنت

از دنيا رفت، عثمان از ابو بکر خواست او را برگرداند زيرا او عموى عثمان بود، أبو بکر گفت: 

هيهات چيزى را که رسول خدا انجام داده است به خدا سوگند که من هرگز خالف آن را انجام 

گرفت عثمان درباره او صحبت  دهم و چون أبو بکر از دنيا رفت و عمر زمام امور را به دست نمى

کنى که دشمن خدا و رسولش را به  ( عمر گفت: اى عثمان از رسول خدا و أبو بکر شرم نمى4کرد، )

گردانى به خدا سوگند که هرگز اين کار نخواهد شد، و چون عمر از دنيا رفت و عثمان  مدينه بازمى

مقرّب ساخت و نزديك به خود کرد و مال اش او را بازگرداند و  بر سر کار آمد، روز اول زمامدارى
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و ثروت زيادى به او بخشيد و مقام او را باال برد، وقتى که مسلمانان در برابر عثمان قيام کردند و بر 

 او اعتراض کردند اين جريان نخستين مطلب مورد اعتراض بود، گفتند: تو دشمن خدا و رسول خدا را

مخالفت کردى، گفت: رسول خدا )ص( به من وعده به مدينه بازگرداندى و با خدا و رسول 

از اين رو گروهى از صحابه از خواندن نماز پشت سر عثمان خوددارى  .بازگرداندن او را داده بود 

کردند و بعد که حکم در زمان خالفت عثمان از دنيا رفت، عثمان بر او نماز خواند و پشت سر 

ران آمد گفتند: آن همه کارها تو را بس نبود تا اين که اش حرکت کرد! اين امور بر مسلمانان گ جنازه

بر اين منافق ملعونى که رسول خدا او را لعن و تبعيد کرد نماز گزاردى از اين رو عثمان را از خالفت 

بر کنار کرده و او را کشتند، و عثمان به پسر وى؛ مروان يك پنجم غنائم آفريقا را که پانصد هزار 

تى که اين خبر به گوش عايشه رسيد، به عثمان پيغام داد: آيا تو را بس نبود که دينار بود بخشيد، وق

اش نماز  دهى و بر جنازه اين منافق را به مدينه بازگرداندى تا اين که اموال مسلمانان را به او مى

! را بکشيد که خدا او را بکشد 1  کنى، به همين جهت بود که عايشه گفت: نعثل خوانى و تشييع مى مى

او کافر شده است، وقتى که خبر اعتراض عايشه به مروان رسيد نزد وى آمد در حالى که بر او 

بيرون برو اى پسر زن کبود چشم من شاهدم که رسول خدا )ص( پدر  کرد، عايشه گفت: پرخاش مى

ا گويد: مروان در سال دوم هجرى به دني شعبى مى تو را لعنت کرد در وقتى که تو در پشت او بودى.

 آمد و پدرش روز فتح مکه اسالم آورد و رسول خدا )ص( بعدها او را تبعيد کرد.

حکايتى را که نقل کرديم از ابن اسحاق نقل به مضمون « طبقات»گويم: ابن سعد در  )مؤلف( مى 

کرده و نامه مروان بن حسن )ع( را نيز آورده است و در آنجا آمده است که مروان روز جمعه بر 

نشست تا او از خطبه  داد و حسن )ع( در حجره رسول خدا )ص( مى ى )ع( را دشنام مىروى منبر عل

خواند، حسن )ع( کسى را نزد وى فرستاد و او را  رفت و پشت سر او نماز مى شد بعد مى فارغ مى

کنم مگر آن  سرزنش کرد، مروان به فرستاده حسن )ع( گفت به او بگو: من براى تو مثلى پيدا نمى

 گفت داييم اسب است. پرسيدند پدرت کيست؟ مى ه مىاى ک پشه

زدند و از جمله اخالق پسنديده حسن  گويد: حسن و حسين محاسنشان را رنگ مشکى مى ابن سعد مى

بن عبد اللّه بن خطيب در موصل   )ع( مطلبى است که به سال ششصد و پنج بر ابو القاسم عبد المحسن

                                                 
 پير احمق. .1
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د اللّه بن احمد و عمويم عبد الرحمن بن احمد بن محمد طوسى گويد: پدرم: أبو الفضل عب خواندم، مى

از قول حاجب ابو الحسن على بن محمد بن على عالف و او از عبد الملك بن محمد بن بشران از ابو 

العبّاس احمد بن ابراهيم کندى به سال سيصد و پنجاه و سه، در مکه داخل مسجد الحرام، بر او 

از قول ابو « اعتالل القلوب»بن جعفر بن سهل خرايطى صاحب کتاب خواندم، گفت: أبو بکر محمد 

زيد عمرو بن شيبه از ايوب بن عمرو غفارى و او از دائيش محمد بن عماره غفارى نقل کرده، 

گويد: عبد اللّه بن عمر همسرش دختر سهيل بن عمرو را طالق داد آن زن به مدينه آمد و همراه او  مى

( بعدها ابن عامر آهنگ 1ز ابن عامر بود، حسن )ع( با آن زن ازدواج کرد )دخترش و گوهرى امانتى ا

عمره کرد و به مدينه آمد، حسن )ع( را ديد، عرض کرد: اى ابو محمد به دخترم سهيل کارى دارم، 

لباست را بپوش، اينك ابن عامر اجازه ديدن تو »اجازه بفرماييد او را ببينم، حسن به همسرش فرمود: 

ابن عامر وارد شد و از آن امانتش پرسيد، آن زن دخترش را آورد در حالى که انگشترى ابن « را دارد

عامر در دست وى بود، ابن عامر به آن زن گفت: يك سوم آن را بردار آن زن گفت: من هرگز امانتى 

گيرم، ابن عامر گفت: دخترم بزرگ شده است  را که به من سپرده بودند براى نگهداريش چيزى نمى

دوست دارم که او را به من واگذارى! آن زن و دخترش با شنيدن اين سخن گريستند، ابن عامر دلش 

بهتر از   1  منديد؟ به خدا که محلّلى آيا شما به يکديگر عالقه»به حال آنها سوخت! حسن )ع( فرمود: 

برم، حسن  ا نمىابن عامر شرمنده شد و گفت: به خدا سوگند که من او را هرگز از نزد شم« من نيست!

 )ع( متکفّل او بود تا از دنيا رفت.

گويد: حسن )ع( زنى را طالق داد و ده هزار درهم براى او فرستاد او گريه کرد و  ( شعبى مى2)

اگر او »وقتى که خبر به حسن )ع( رسيد، فرمود: « متاع اندکى است از دوستى جدا شده!»گفت: 

گويد: زنانى که از حسن )ع( جدا  مى« طبقات»سعد در ( ابن 3« )رجوع کند من رجوع خواهم کرد!

رسد، دختر منظور بن يسار فزارى در خانه او بود و زنى از بنى اسد، هر دو  نمى شدند به چهار زن آزاد

را طالق داد و توسط غالمش يسار براى هر کدام ده هزار درهم فرستاد، زن فزارى گفت: خدايش 

وقتى که غالم به آن « متاع اندکى از دوستى جدا شده!»جزاى خير دهد ولى زن اسدى گفت: 

 حضرت نقل کرد، به زن اسدى رجوع کرد و فزارى را ترك گفت.
                                                 

تواند ازدواج  بايد با مرد ديگرى ازدواج کند اگر نه با همسر قبلى نمى در صورتى که مردى سه بار، همسرش را طالق دهد، زن پس از پايان عدّه .1

تواند مجددا ازدواج کند، مردى را که در بين طالق سوم مرد اول و ازدواج بعدى قرار گرفته،  کند، اگر آن مرد طالق داد پس از عده با مرد اول مى

 م. -گويند محلّل مى
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گويد: وى پرطالق بود،  . ابن سعد مى«1» 1 ( در روايتى آمده است که وى با نود زن ازدواج کرد1)

شد مگر اين که آن زن وى را گويد: از هيچ زنى جدا ن و به قولى به زن اسدى رجوع نکرد، و نيز مى

 داشت. دوست مى

  وفات آن حضرت

اند: حسن )ع( پس از صلح با معاويه، تا سال چهل و نه، در مدينه اقامت گزيد و  مورّخان نقل کرده

 چهل روز مريض شد و در بيست و پنجم ربيع االول از دنيا رفت.

فات يافت که قول اول مشهورتر است گويد: سال پنجاه و به قولى سال پنجاه و يك و ( واقدى مى3)

و درباره عمر وى نيز دو قول مختلف است: قول اوّل چهل و نه سال و دوم چهل و هفت سال که اولى 

 تر است، وى در قبرستان بقيع دفن شد و قبر آن حضرت آشکار و زيارتگاه است. صحيح

  علت وفات آن حضرت

 همسر وى جعده دختر اشعث بن قيس کندى او را مسموم کرد.گويند:  نويسان از جمله ابن عبد البر مى سيره

گويد: يزيد بن معاويه جعده را فريب داد که اگر حسن را مسموم کنى من با تو ازدواج  ( سدى مى5)

اش  کنم! از اين رو او را مسموم کرد و چون حسن )ع( از دنيا رفت، به يزيد پيغام داد تا به وعده مى

 پسنديم؟! ا سوگند که ما تو را براى حسن نپسنديديم آيا براى خود مىوفا کند، او گفت: به خد

گويد: معاويه او را فريب داد و گفت: تو حسن را مسموم کن تو را به همسرى يزيد در  ( شعبى مى1) 

دهم، همين که حسن )ع( از دنيا رفت، جعده کسى را نزد  آورم و صد هزار درهم نيز به تو مى مى

اش وفا کند، معاويه صد هزار درهم را براى او فرستاد و  خواست که به وعده او مى معاويه فرستاد از

گفت: من يزيد را دوست دارم و آرزوى زنده ماندن او را دارم اگر چنين نبود تو را به همسرى او در 

گويد: مصداق اين گفته آن است که حسن )ع( به هنگام وفاتش، از کار  ( شعبى مى2آوردم! ) مى

فرمود: زهرش کارگر افتاد و به آرزويش رسيد ولى به خدا سوگند که او  ه اطالع يافته بود، مىمعاوي

 اش صادق نيست. اى وفا نخواهد کرد و در گفته به وعده

گويد: جعده  گويد: يعقوب بن سفيان در تاريخ خود مى نقل کرده، مى« الصّفوه»( جدّم در کتاب 3)

 گويد: شاعر در اين باره مىکسى بود که حسن )ع( را زهر داد و 

                                                 
 م. -ى کتب عامه فراوان است!متأسفانه از اين قبيل مطالب در بعض .1
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 تغر فکم لك من سلوة
 

  تفرج عنك غليل الحزن

  بموت النّبى و قتل الوصى
 

 1  و قتل الحسين و سمّ الحسن

گويد: معاويه چندين بار حسن )ع( را مسموم کرد زيرا که آن حضرت  مى« طبقات»( ابن سعد در 4)

 رفت. با برادرش حسين )ع( به شام مى

گويد: محمد بن على از ابو عروبه حرّانى و او از سليمان بن عمرو بن خالد به نقل از  عيم مى( ابو ن5)

گويد: من با مردى در مرض موت براى عيادت حسن  ابن عليه از قول عمير بن اسحاق نقل کرده مى

تى او گفت: نه به خدا قسم از شما حاج« اى فالن از من حاجتى بخواه!»)ع( شرفياب شديم، فرمود: 

درخواست کن پيش از آن که نتوانى درخواست »نخواهم خواست تا خدا به شما عافيت دهد، فرمود: 

گاه مثل اين مرتبه نبوده  اند ولى هيچ کنى که بخشى از جگرم پاره پاره شده، مرا بارها مسموم کرده

ع( باالى داد و حسين ) گويد: فردا به خدمت آن حضرت رسيدم در حالى که داشت جان مى مى« است

پرسى مگر  چرا مى»فرمود: « برادر! چه کسى به شما زهر داده است؟»سرش بود، عرض کرد: 

کنم، عذاب  اگر آن باشد که من تصور مى»، فرمود: «آرى» خواهى او را بکشى؟ عرض کرد: مى

گناهى به  تر و عقوبتش باالتر است! و اگر هم او نباشد که من مايل نيستم که شخص بى الهى سخت

 اين را گفت: جان به جان آفرين تسليم کرد.« خاطر من کشته شود!

تابى کرد و به شدت گريست، حسين )ع( عرض کرد:  ( در روايتى آمده است که حسن )ع( بى1)

تابى و اين گريه براى چيست؟ در حالى که پيش از تو رسول خدا )ص(، پدرت،  برادر! اين بى»

همانا تو سرور جوانان اهل »و جدّت درباره تو فرمود:  اند عمويت جعفر، فاطمه و خديجه رفته

اى و دو بار اموالت را در  و تو سوابقى در اسالم دارى؛ از جمله پانزده بار پياده حج گزارده« بهشتى

و خوبيهاى او را بر شمرد، به خدا « اى اى و کارهاى نيك بسيار کرده راه خدا با فقرا تقسيم کرده

برادرم مگر »ارى نکرد جز اين که بر گريه و زاريش افزود! سپس فرمود: ها ک سوگند که آن گفته

ام و  شوم که هرگز همانند آن را نديده رو مى چنين نيست که دارم با ترس زياد و حادثه مهمى روبه

 «.برد که بايد تسليت دهم و يا به بهشت که تبريك گويم! دانم که نفسم مرا به دوزخ مى نمى

                                                 
زدايد! با رحلت پيامبر )ص( و شهادت وصى پيامبر )على )ع(( و  شوى، چه بسا براى تو باعث تسلى است، و اندوه فراوانى را از تو مى مغرور مى .1

 شهادت حسين )ع( و مسموم شدن حسن )ع(.
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ج از قول محمد بن ابى منصور و على بن ابى عمر و آن دو از رزق اللّه و طراد بن ( جدّم ابو الفر2)

محمد زينى و آنان از قول على بن بشران و از ابو بکر قرشى به نقل از اسحاق بن اسماعيل و او از 

 احمد بن عبد الجبّار از سفيان بن عينيه از قول رؤية بن مصقله نقل کرده، گويد: وقتى که زمان مرگ

بردند، سر به طرف آسمان بلند کرد و گفت: « بستر مرا به صحن منزل ببريد»حسن فرا رسيد، فرمود: 

پندارم نفسى از همه نفسها براى من عزيزتر است، همانند  خداوندا من نفس خودم را در پيشگاه تو مى»

و آنگاه « من باشآن را سراغ ندارم، خداوندا بر اين فرو افتادنم رحم کن و در تنهايى قبرم همدم 

 درگذشت.

( همين که از دنيا رفت، برادرش حسين )ع( امر او را بر عهده گرفت، جنازه آن حضرت را به 3)

مسجد برد، سعيد بن عاص فرماندار مدينه بود، بنى هاشم گفتند: کسى جز حسين )ع( حق ندارد بر 

اگر سنّت نبود تو را مقدّم جنازه وى نماز گزارد. پس او نيز حسين )ع( را مقدّم داشت و گفت: 

 ( ابن سعد از واقدى نقل کرده است: وقتى که حال احتضار حسن )ع( فرا رسيد، فرمود:4داشتم! ) نمى

  و حسين )ع( خواست او را در حجره« مرا کنار قبر پدرم يعنى رسول خدا )ص( دفن کنيد»

که فرماندار مدينه بود مانع رسول خدا )ص( دفن کند، بنى اميّه و مروان بن حکم و سعيد بن عاص 

شدند و بنى هاشم قيام کردند تا با آنها بجنگند ابو هريره گفت: آيا اگر پسرى از پسران موسى بميرد، 

گويد: از جمله مخالفان عايشه بود که گفت: هيچ کس حق  ( ابن سعد مى1شود؟! ) با پدرش دفن نمى

  1 ندارد در کنار رسول خدا )ص( دفن شود

اش گرفته بود، حسين )ع( به  روان بن حکم تابوت حسن )ع( را تا قبرستان بقيع روى شانهگويد: م مى

هاى خشم را به او  گيرى در حالى که همواره جرعه اش را بر دوش مى جنازه»او فرمود: 

 «.خورانيدى! مى

رسول  خواستند که جنازه حسن را کنار گويد: مروان به معاويه نوشت: بنى هاشم مى ( ابن سعد مى2)

خدا دفن کنند و سعيد بن عاص به آنها مايل بود ولى من به خاطر عثمان مظلوم مانع آنها شدم، مگر 
                                                 

کنيد،  ر آمد، چون نظرش به من افتاد گفت: ابن عبّاس شما هر روز مرا آزار مىدر منابع شيعه از ابن عبّاس نقل شده است که عايشه با چهل سوا .1

شوى )در جنگ جمل( و يك روز  خواهيد کسى را داخل خانه من کنيد که من او را دوست ندارم، من در جواب گفتم: يك روز بر شتر سوار مى مى

کنى و ميان رسول خدا و حبيب او حايل شوى ... و به روايتى جنازه امام خواهى نور خدا را خاموش کنى و با دوستان خدا جنگ  بر استر و مى

به خدا سوگند که وصيت برادرم را ضايع مکنيد و مبادا »خواستند شمشير بکشند، که حسين )ع( فرمود:  حسن را تير باران کردند، بنى هاشم مى

 «.خونى ريخته شود
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ممکن است که عثمان در بقيع باشد و حسن با رسول خدا )ص( و أبو بکر و عمر باشد؟! معاويه در 

 ر مدينه ساخت.پاسخ از او تشکر کرد و سعيد بن عاص را از کار برکنار نمود و مروان را فرماندا

( همين که حسن )ع( دفن شد، برادرش محمد بن حنفيّه با حال گريه کنار قبرش بپا خاست و گفت: 3)

جا دارد که يکى از اشعار  اى ابو محمد خدا تو را بيامرزد اگر زندگيت بسى عزيز بود، مرگت بسيار

 گويد: صفر بصرى را از قول ابن عبّاس خطاب به عايشه نقل کنيم، مى

  التّسع من الثمن فبالکل تحکّمت لك
 

  تجمّلت تبغّلت و لو عشت تفيّلت

کنى، روزى سوار شتر شدى و  اختيار خانه را دارى، درباره همه آن تحکم مى 1/ 8از  1/ 9يعنى تو 

 م. -امروز سوار استر و اگر زنده بمانى سوار فيل خواهى شد

که بدنت عمرى را با او به سر برد! و چه نيکو  کمرشکن است، چه نيکو روح و روانى بود آن روحى

پيکرى است آن پيکرى که کفنت آن را احاطه کرده است، چرا چنين نباشد در حالى که تو از 

، در دامن اسالم پرورش يافتى و  1  دودمان هدايت و همدم اهل تقوى و پنجمين تن از اصحاب کسائى

اى بس بزرگ و مراتب بسيار بلندى، به وسيله تو بين دو  از پستان ايمان شير خوردى، تو داراى پيشينه

گروه بزرگ صلح برقرار شد و از پراکندگى دينى جلوگيرى شد، پس بر تو درود باد! که تو در 

 اى و اين شعر را خواند: حيات و ممات پاك و پاکيزه

  أ أدهن رأسى ام تطيب محاسنى
 

  و خدّك معفور و انت سليب

 ة ايکةسأبکيك ما ناحت حمام
 

  و ما أخضر فى دوح الرّياض قضيب

  غريب و اکناف الحجاز تحوطه
 

  2 أال کل من تحت التّراب غريب

( واقدى گويد: همين که معاويه از وفات حسن )ع( با خبر شد، در کاخ خضرا چنان تکبيرى گفت 1)

 که اهل مسجد شنيدند.

ابن عبّاس در شام بود و چشمانش نابينا شده  گويد: موقعى که حسن )ع( وفات کرد، ( ابن سعد مى2)

بود، نزد معاويه رفت به عصاکش خود گفت: مرا نزديك او مبر مبادا به من ناسزا گويد، معاويه 

                                                 
 م. -نه به ترتيب، پنجمين تن از پنج تن، امام حسين است، نه امام حسنبه اين معنى که يکى از پنج تن آل عبائى، اگر  .1
آيا موى سرم را روغن بزنم و محاسنم را خوشبو کنم در حالى که صورت تو روى خاك است و پيکرت بدون لباس. بر تو گريه خواهم کرد تا  .2

ن باغ سرسبز است. اى غريبى که تمام نواحى حجاز پيرامون اويند، سرايى کند و تا وقتى که شاخه درختا وقتى که کبوتر روى درخت پرشاخ نوحه

 م. -در بعضى منابع، اين اشعار منسوب به امام حسين )ع( و با کمى تفاوت آمده است آرى هر که زير خاك است، غريب است.
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دهم که به مراتب از ناسزا گفتن براى او دشوارتر است، رو به  گفت: به خدا سوگند خبرى به او مى

 رفت، گفت: ابن عبّاس کرد و گفت: حسن بن على از دنيا

اند که ابن  ( نقل کرده3مانى! ) انا هلل و انا اليه راجعون، به خدا سوگند اى معاويه تو هم بعد از او نمى

عبّاس از او پرسيد: آيا حسن مرد؟ جواب داد: آرى، گفت: خدا تو را غمگين و ناراحت نکند! ابن 

دارد اين است که مرا غمگين و بد حال عبّاس اضافه کرد: اما آنچه باعث شده خدا تو را براى من نگاه 

و چيزهاى فراوانى به وى بخشيد و گفت: اينها را به   نکند! معاويه در ازاى اين سخن صد هزار درهم

 خاندانت تقسيم کن.

  اوالد امام حسن عليه السالم

لى على اکبر، ع گويند: وى پانزده پسر و هشت دختر داشت که آنها عبارتند از: واقدى و هشام مى

اصغر، جعفر، فاطمه، سکينه، ام حسن، عبد اللّه، قاسم، زيد، عبد الرحمن، احمد، اسماعيل، حسين، 

اين ترتيبى است که واقدى و محمد بن  -يعنى ابو عبد اللّه حسن بن حسن بن على )ع( -عقيل، حسن

گويد:  ده، مىبر خالف اين ترتيب آورده و اضافه کر« طبقات»اند، اما محمد بن سعد در  هشام نوشته

از اينها نسلى نماند، و مادرشان ام کلثوم  -اوالد حسن عبارتند از: محمد اصغر، جعفر، حمزه، فاطمه

اش را از نام او گرفته بود،  محمد اکبر که حسن )ع( کنيه -دختر فضل بن عبّاس بن عبد المطّلب است

مادر ايشان ام بشر دختر  -امّ خيرزيد، امّ حسن،  -مادر اينها خوله دختر منظور غطفانى بود -و حسن

مادر اين دو جعده دختر اشعث بن  -اسماعيل و يعقوب -ابو مسعود انصارى به نام عقبة بن عمرو بود

در کربال با حسين )ع( شهيد شدند  -قاسم، أبو بکر، عبد اللّه -قيس بود که آن حضرت را مسموم کرد

د و به قولى نام مادرشان نفيله است که عبد اللّه بن و مادرشان امّ ولد بود و از آنها کسى باقى نمان

سازى که سود آنها )به دليلى  حسن، در حالى که اشاره به اين بانو داشت، به سفّاح گفت: کاخهايى مى

حسين اثرم، عبد الرحمن، امّ سلمه، مادرشان امّ ولدى به  -که خواهيم گفت( به سود پسران نفيله است

مادرش ام ولد بود و از او فرزندى نماند(، امّ عبد اللّه يعنى مادر ابو جعفر  عمر )که -نام ظمياء بود

طلحه )که فرزندى از او نماند و  -محمد بن على بن الحسين )ع( مادرش ام ولدى به نام صافيه بود

مادرش ام اسحاق دختر طلحة بن عبيد اللّه تميمى بود(، عبد اللّه اصغر )مادرش زينب دختر سبيع بن 

 اللّه برادر جرير بن عبد اللّه بجلى بود، اين ترتيب صحيحتر است. عبد
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گويد: زيد بن حسن فرزندانى داشت، از جمله محمد که مادرش ام ولد بود و فرزندى  ( واقدى مى2)

از او نماند و نفيسه دختر زيد که با وليد بن عبد الملك ازدواج کرد و در خانه او از دنيا رفت، مادرش 

عبد اللّه ابن عبّاس بود، و حسن بن زيد که از طرف ابو جعفر منصور فرماندار مدينه شد،  لبانه دختر

 مادرش امّ ولد بود.

گويد: زيد بن حسن در دشت ابن زاهر چند ميلى مدينه از دنيا رفت جنازه او را به قبرستان  واقدى مى

ين که وى از طبقه دوم و از جمله اند جز ا گويد: تاريخ وفات او را نقل نکرده بقيع منتقل کردند. مى

تابعان است و از اوالد حسن بن حسن بن على است، وى فرزندانى داشت از جمله عبد اللّه بن حسن بن 

على )ع( و حسن بن حسن، ابراهيم بن حسن بن حسن بن على )ع( و همه اينها به دليلى که خواهيم 

ختر حسن بن حسن بن على )ع( که با وليد گفت در کوفه و در زندان منصور جان سپردند، و زينب د

مادر همه اينها فاطمه دختر  -بن عبد الملك ازدواج کرد و بعد از او جدا شد، ام کلثوم دختر حسن

و جعفر بن حسن بن حسن،  -حسين بن على )ع( و مادر فاطمه ام اسحاق دختر طلحة بن عبيد اللّه بود

و ام کلثوم )از ام ولد  -مّ ولدى به نام حبيبه فارسيه بودنداينها از ا -داوود، فاطمه، ام قاسم و مليکه

بود( و تمام اينها اوالد حسن بن حسن بن على )ع( بودند ولى مشهورتر از همه عبد اللّه بن حسن بن 

 حسن بن على )ع( بود.

: گويد کنيم: واقدى ضمن آنچه درباره او نقل کرده مى ( ما برخى از سيره آن بزرگوار را نقل مى1)

کنيه وى ابو محمد و ساکن مدينه بود تا وقتى که سلطنت بنى اميّه منقرض شد و چون ابو العبّاس 

سفّاح به خالفت رسيد او با جمعى از طالبيان از مدينه آمدند، ابو العبّاس در شهر انبار بود، پس مقرّرى 

و او را مقرّب و نزديك به ايشان را نيکو گردانيد و عبد اللّه را گرامى داشت و به او خوش آمد گفت 

گذراند تا اين  خود ساخت و با او به نحوى رفتار کرد که با ديگر کس نکرده بود و شب را با او مى

هاى قيمتى بود سر  اى را طلبيد که داخل آن دانه که شبى تا نيمه شب با او بود، ابو العبّاس صندوقچه

آن گوهرهايى که از بنى اميّه به دست من  صندوق را گشود سپس گفت: اى ابو محمد به خدا سوگند

رسيده است اين است و با وى تقسيم کرد سپس ابو العبّاس را خواب در ربود و سر به يك طرف 

 رفت، عبد اللّه شروع کرد به خواندن اين شعر:

  أ لم تر حوشبا أمسى و يبنى
 

 قصورا نفعها لبنى نفيلة
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  يؤمّل أن يعمر عمر نوح
 

 1 ى کلّ ليلةو امر اللّه يأت

ابو العبّاس با شنيدن اين شعر به خود آمد و فهميد که عبد اللّه چه گفت، رو به عبد اللّه کرد و گفت: 

جويى در حالى که ديدى با تو چگونه رفتار کردم و هيچ چيز را از  در حضور من به اين شعر تمثّل مى

ز خواندن شعر نداشتم، اين شعر به ذهن من تو مضايقه نکردم؟ گفت: يا امير المؤمنين من قصد بدى ا

 داريد انجام دهيد، ابو العبّاس گفت: آرى! انجام دادم. خطور کرد، شما هر چه بر من روا مى

نويسد: اين دو بيت را عبد اللّه در جهت ديگرى قراءت کرد،  مى« األوراق»( صولى در کتاب 2)

دست او را گرفت و او را در ميان کاخها و بناهايى  گويد: موقعى که عبد اللّه نزد ابو العباس آمد، مى

زده شد و اين دو بيت را بدان  که در هاشميه ساخته بود گردش داد و عبد اللّه از ديدن آنها شگفت

جهت قراءت کرد، سفّاح خشمگين گرديد و چشمانش قرمز شد و دستش را از دست عبد اللّه کشيد و 

گفت: به خدا سوگند که من قصدى نداشتم جز اين که شما را گفت: مقصود تو از اين اشعار چيست؟ 

 به پارسايى دنيا بخوانم، سفّاح گفت:

  اريد حياته و يريد قتلى
 

 2  عذيرك من خليلك من مرادى

عبد اللّه گفت: آن را بر من ببخشيد، سفّاح گفت: اگر من آن را به تو ببخشم خدا هرگز مرا نخواهد 

 بخشيد.

آمده است: عبد اللّه به وى گفت: مرا عفو کنيد، سفّاح گفت: خدا مرا نبخشد اگر من  ( در روايتى3)

 و سپس او را راهى مدينه کرد. -يا گفت: امشب را در ميان سپاهم بگذران -تو را ببخشم

 همين که سفّاح از دنيا رفت، ابو جعفر منصور، عبد اللّه بن حسن را در مدينه، زندانى کرد.

نوشته است: سفّاح وقتى که بر عبد اللّه بن حسن خشم گرفت منصور « األوراق»اب ( صولى در کت4)

گويى، به خدا  درباره وى با سفّاح سخن گفت، سفّاح خنديد و گفت: تو با من درباره او سخن مى

گويد: وقتى که عبد اللّه نزد سفّاح  ( صولى مى5سوگند که جز تو کسى بر او ستم نخواهد کرد! )

و اين بدان جهت بود که او روزى گفته بود: يا امير  هزار هزار درهم به وى بخشيد آمد، سفّاح

                                                 
له است او آرزوى عمر نوح را دارد در حالى که سازد که سودش براى قبيله نفي رساند و کاخها مى بينى حوشب را که روز را به شب مى آيا نمى .1

 رسد؟ فرمان خدا همه شب فرا مى
مه من قصد يارى )زندگى( او را دارم و او قصد کشتن مرا! عذر خواه خود را نسبت به دوستت از قبيله مرادى بياور. در بعضى منابع به جاى کل .2

 م. -حياته )حباءه( آمده است
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ام. ابو العبّاس سفّاح دستور داد  ام ولى هرگز آن را نديده المؤمنين! من اسم هزار هزار درهم را شنيده

گفت: آن آن مبلغ را به حضور وى آوردند و چون آوردند، عبد اللّه تقاضاى هبه آنها را کرد، سفّاح 

گفتند، عبد اللّه گفت: از مردى  آمدند و به عبد اللّه تبريك مى مبلغ را به همراه وى ببريد، مردم مى

مند است، ابو العبّاس  متشکّر باشيد که مقدارى از حق ما را مرحمت کرده و از باقيمانده آن خود بهره

 شنيد ولى چيزى نگفت.

 انش رابازداشت منصور، عبد اللّه بن حسن و برادر

ترين  بريم و سرشناس گويند: عبد اللّه بن حسن بن حسن چند فرزند داشت که بعدها نام مى مورّخان مى

آنها محمد و ابراهيم بودند که نامزد خالفت بودند و منصور از آنها بيمناك بود، و آنها از ترس 

ه به يمن و پس از آن به کردند، سپس در حجاز از شهرى به شهرى و آنگا منصور در بيابانها زندگى مى

بصره، سپس به هند و بعد به سند منتقل شدند، وقتى که منصور در سال صد و چهل و چهار به حج 

رفت، با عبد اللّه بن حسن بن حسن در مدينه مالقات کرد و از فرزندانش پرسيد او در جواب اظهار 

که پستان مادرش را مکيده!  اطّالعى کرد ابو جعفر منصور با وى درشتى کرد و گفت: اى کسى بى

عبد اللّه گفت: اى ابو جعفر! مقصود تو کدام مادر من است که مرا شير داده؟ فاطمه دختر رسول خدا 

)ص( يا فاطمه دختر حسين يا امّ اسحاق دختر طلحه يا خديجه دختر خويلد؟ پس از اين گفتگو او را 

عبد اللّه پرسيد، او در جواب گفت: به خدا اند: وقتى که سفّاح از پسران  زندانى کرد، بعضى گفته

 سوگند که اگر آنها زير پاهاى من باشند من پاهايم را بلند نخواهم کرد.

گويد: چون مردم عبد اللّه بن حسن را در مورد کتمان امر فرزندانش  مى« االوراق»( صولى در 2)

است، زيرا خداى تعالى او را سرزنش کردند، گفت: آزمون من از آزمايش ابراهيم خليل )ع( دشوارتر 

إِنَّ هذا لَهُوَ » فرمايد: مأمور کرد پسرش را ذبح کند که اين خود اطاعت امر خدا بود، خداوند مى

جاى پسرانم را به او بگويم تا آنها را   خواهد که من در حالى که اين مرد از من مى  1«الْبَالءُ الْمُبِينُ

منصور دستور داد او را زندانى کردند، عبد اللّه سه سال بکشد که خود معصيت خداست، از اين رو 

در زندان ماند و گروهى نيز با او در زندان بودند از جمله: حسن و ابراهيم پسران حسن و برادران عبد 

اللّه بن حسن، و حسن بن جعفر بن حسن و أبو بکر بن حسن بن حسن برادر عبد اللّه و نيز سليمان، عبد 

                                                 
 : براستى که اين همان آزمون آشکار است.106(، آيه 37سوره صافات ) .1
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س پسران داوود بن حسن بن حسن و محمد و اسحاق پسران ابراهيم بن حسن بن حسن و اللّه، على و عبا

اش نشسته بود او را گرفتند، مادرش عايشه دختر  عبّاس بن حسن بن حسن بن على )ع( که در خانه

طلحه فرياد کرد شما را به خدا بگذاريد من او را ببويم، نگذاشتند، و على بن حسن بن حسن عابد و 

عبد اللّه بن حسن بن حسن و على بن محمد بن عبد اللّه بن حسن بن حسن بودند که رياح بن  موسى بن

عثمان سرپرست زندان آنها بود که ابو جعفر او را فرماندار مدينه کرد و او اين گروه را در بند کرد 

 و بر ايشان سخت گرفت.

پى او، مرتّب بازداشت شدند تا اين ( نخستين کسى که از اينان زندانى شد، عبد اللّه بود سپس در 1)

اند، عبد اللّه در سال  که ابو جعفر در سال صد و چهل و چهار به حج رفت و به طورى که نقل کرده

صد و چهل و يك زندانى شده بود، ابو جعفر وقتى که از مکه برگشت، در پى رياح فرستاد و او 

مان و همه برادران مادرى ايشان؛ فرزندان حسن بن زندانيان را از جمله محمد بن عبد اللّه بن عمر بن عث

مادر همه اينها فاطمه دختر حسين بن على بن  -اين محمد، معروف به ديباج بود -حسن را حرکت داد

هاى آهنين  ابى طالب )ع( بود. رياح، همه آنها را دستگير نمود، با کنده و زنجير زياد و با حلقه

ورى که در پاهاى آنها اثر گذاشت، تا اين که آنها را به ربذه بردند، بسيارى، آنها را در بند کرد، به ط

چون ابو جعفر در آن سفر حج به مدينه نرفت بلکه در ربذه اقامت کرد، تا آنجا که رسيدند، در 

اجتماعات مردم، آنها برهنه بودند و زيرانداز و بالشى نداشتند و ابو جعفر از پشت پرده آنها را 

گويد: به همراه ايشان حدود چهار صد تن از قبيله جهينه و مزينه و ديگر قبايل  نگريست! طبرى مى

 بودند.

گويد: من آنها را در ربذه ديدم که جلو آفتاب نگهداشته بودند، ابو  عبد الرحمن بن ابى الموالى مى

به من  جعفر، محمد ديباج را خواست که دخترش همسر ابراهيم بن عبد اللّه بن حسن بود، به وى گفت:

کجايند؟  -پسران عبد اللّه بن حسن بن حسن يعنى ابراهيم و محمد -بگو: آن دو نفر دروغگوى فاسق

دانم، چهار صد تازيانه به او زد و بعد پارچه درشتى بر روى او انداختند و  جواب داد: به خدا قسم، نمى

ن مردم بود و از اين رو او سيماتري بعد که برداشتند پوست بدنش با پارچه کنده شد،  وى که از خوش

اى به چشمش خورد و چشمش را از دست داد، وى خود را به  ناميدند، تازيانه را ديباج )ابريشم( مى

انداخت در حالى که سخت  -در حالى که به زنجير کشيده بودند -سمت برادرش عبد اللّه بن حسن

د زد اى مردم مسلمان! آيا فرزندان تشنه بود، کسى جرأت سيراب کردن او را نداشت، عبد اللّه فريا
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پالکيش ربيع در طرف  رسول خدا )ص( بايد تشنه بميرند؟! سپس ابو جعفر در کجاوه سوار شد و هم

تابيد و زيرشان  ديگر کجاوه، فرزندان حسن باالى شتران در حالى که سرها برهنه و آفتاب بر آنها مى

روزى ابو جعفر در حالى که ميان کجاوه نشسته بود هم فرشى نبود، همگى برهنه، تشنه، گرسنه بودند، 

و کجاوه يا ابريشم و حرير پوشيده بود بر آنها گذشت، عبد اللّه بن حسن فرياد زد اى ابو جعفر ما در 

جنگ بدر با شما چنين رفتار کرديم؟ او جوابى نداد. عبد اللّه با اين جمله اشاره به رفتار پيامبر )ص( با 

کرد، پيامبر  ه او در جنگ بدر اسير شد و شب را در حالى که در بند بود ناله مىعبّاس داشت وقتى ک

 فرمود: ناله عبّاس امشب نگذاشت من بخوابم دستور داد، بند را از او گشودند.

گويد: ابن ابى الزّناد سعدى نقل کرده است: وقتى که آنها را روى شتران از  مى« االوراق»صولى در 

 به هر کدام مأمورى گمارده بودند، گفت: مدينه بيرون کردند و

  من لنفس کثيرة االشفاق
 

  و لعين کثيرة األطراق

 جمدت للّذى دهاها زمانا
 

  ثمّ جادت بدمها المهراق

 لفراق الّذين راحوا إلى المو
 

  ت عيانا و الموت مرّ المذاق

 ثم ظلّوا يسلّمون علينا
 

 1  با کف مشدودة فى وثاق

را به همسرى   گويد: نام پسر عبد اللّه، ابراهيم بود که محمد ديباج )دخترش( رقيه د مىهشام بن محم

او در آورده بود. آنها همچنان در حال حرکت بودند تا اين که ابو جعفر به بدترين وضعى آنها را 

 وارد کوفه کرد.

بود و به قولى در ( واقدى گويد: بيست تن از اوالد حسن )ع( بودند که در آنجا زندانى کرده 1)

دادند  هاشميه مقابل کوفه در سردابى زير زمين زندانى کرده بود که شب و روز را از هم تشخيص نمى

و اين سرداب نزد پل کوفه بود که محل آن معروف و زيارتگاه است، و نزد آنها چاه آبى نبود، آنها 

ت شدّت گرفت که پاهايشان آماس کردند، به قدرى بو و عفون همان جايى که بودند، بول و ادرار مى

پوسيد و آنها همچنان به  کردند بلکه جسد مى اش را دفن نمى مرد، مرده کرد و هرگاه کسى از آنها مى

 نگريستند، به قولى به خاطر طول مدت زندان آنها از ميان رفتند. او مى

                                                 
نگر داشته باشد از گريه زياد بخشکد براى کسى که زمانى آن را دچار مصيبت کرده و  بين و ژرف هر که قلبى پر از مهر و محبت و چشمى باريك .1

دن مرگ تلخ است سپس آنان چنان شدند سپس خونش را ريختند براى فراق و جدايى کسانى که به جانب مرگ آشکارا شتافتند در حالى که چشي

 دادند! که با دستهاى بسته در بند، بر ما سالم مى
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مورّخان درباره مرگ   .دادند مردند زيرا که به آنها آب نمى گويد: آنها از تشنگى مى ( طبرى مى2)

عبد اللّه بن حسن اختالف نظر دارند که آيا پيش از خروج پسرانش محمد و ابراهيم بر ضد سفّاح مرده 

گويند پيش از آن  اند: پس از آن بوده است ولى گروه ديگر مى بود و يا بعد از آن؟ گروهى گفته

 تر است. بوده است که اين قول صحيح

 ابو جعفر منصور قيام محمد و ابراهيم بر

اش را دستگير کرد و به عراق  اند: چون ابو جعفر منصور، عبد اللّه بن حسن و خانواده مورّخان گفته

برد، محمد و ابراهيم از اين جريان دلشان به درد آمد، به يمن رفتند سپس به هند و سند و پس از آن 

اى داشت  آنها گمارده بود و خود آيينه مخفيانه به کوفه برگشتند، در حالى که ابو جعفر جاسوسانى بر

ديد، روزى در آن نگريست، گفت: اين محمد و ابراهيم  نگريست و آنچه در دنيا بود، مى که در آن مى

اند و بعد آنها  است که داخل سپاه هستند و جمع زيادى از سپاه ابو جعفر منصور با آنها بيعت کرده

 به بصره رفت. پنهان شدند، محمد به سمت حجاز و ابراهيم

  کشته شدن محمد بن عبد اللّه بن حسن

نمايى و ظلم و جور ابو جعفر را ديدند، در همه جا با وى  گويند: مردم وقتى که قدرت مورّخان مى

رفت، مردم او را بزرگ   بيعت کردند، و محمد در ماه رجب سال دويست و پنجاه، سواره به مدينه

دانيان را آزاد کرد و رياح بن عثمان را در خانه هشام زندانى داشتند، وى در زندان را شکست و زن

کرد و بعد به منبر رفت و خطبه خواند و گفت: اى مردم! کارهايى که اين طاغوت دشمن خدا ابو 

جعفر منصور انجام داده بر کسى پوشيده نيست، وى در ستيز با خداست و به خاطر کوچك کردن 

أَنَا رَبُّکُمُ » داوند موقعى فرعون را دچار عذاب کرد که او گفت:کعبه، گنبد خضرا را ساخته است، خ

و سزاوارتر از همه مردم به قيام در مقابل او، فرزندان مهاجران و انصارند. خداوندا! آنان   1« الْأَعْلى

يافتگان را بيمناك  حرام تو را حالل و حالل تو را حرام شمرده و بيمناکان را امان داده و امان

اند، خداوندا شمار آنها را اندك نما و آنها را پراکنده کن و از پا در آور و کسى از آنها را باقى  کرده

 مگذار اين سخنان را گفت و از منبر به زير آمد.
                                                 

 : و گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم.24(، آيه 79نازعات ) .1
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گويم: در اين روايت چنين آمده است که محمد گفت: وى گنبد خضرا را بنا کرده،  ( )مؤلف( مى1)

 ه بغداد پس از قتل محمد و ابراهيم ساخته شده است.در حالى که اين نادرست است زيرا ک

گويد: از مالك بن انس درباره خروج با محمد استفتا  ( ابن جرير در تاريخ خود نقل کرده، مى2)

کردند و به او گفتند که در گردن ما بيعت ابو جعفر منصور است؟ مالك گفت: شما از روى اجبار با 

پيمانى نيست از اين رو مردم به جانب محمد شتافتند و مالك ايد و بر شخص مجبور  او بيعت کرده

 نشين شد و ديگر از خانه بيرون نيامد. خانه

اند: عبد اللّه بن على بن عبد اللّه بن عبّاس عموى منصور در زندان وى  ( واقدى و ديگران نقل کرده3)

ا درآورده، بگوييد: اموال را بود، ابو جعفر گفت: با وى مشورت کنيد، او گفت: ابو جعفر را بخل از پ

گردد و اگر پيروز نشد، دشمن توان مالى  انفاق کند، اگر پيروز شد که حکومت به دست او بر مى

 نخواهد داشت.

اى به او نوشت: از  گويد: چون ابو جعفر از خروج محمد اطالع يافت، در نامه ( هشام بن محمد مى4)

إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ » فرمايد: للّه: خداى تعالى مىامير المؤمنين ابو جعفر به محمد بن عبد ا

تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ   إِلَّا الَّذِينَ -فرمايد: تا آنجا که مى -رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً

اگر تو توبه کنى و پيش از اين که من بر تو دست يازم برگردى عهد و   1  فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پيمان خدا و رسولش براى تو بر گردن من که تو و همه فرزندان، برادران، خاندان و پيروانت، خون و 

مالشان در امان و هزار هزار درهم به تو بدهم و به هر شهرى که بخواهى تو را فرود آورم و هر که از 

خواهى اطمينانى براى خودت حاصل کنى هر کس  و در زندان من است آزاد کنم و اگر مىخاندان ت

( محمد بن عبد اللّه در 1نامه و عهد و پيمان الزم را بگيرد، و السّالم. ) را مايلى نزد من بفرست تا امان

طسم تِلْكَ آياتُ الْکِتابِ الْمُبِينِ نَتْلُوا  جواب او نوشت: از محمد بن عبد اللّه مهدى به عبد اللّه بن محمد:

وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً   عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى

ساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِی نِ

                                                 
د به اسلحه به جان و زنند )و با تهدي خيزند و در روى زمين دست به فساد مى : کيفر آنها که با خدا و پيامبر به جنگ برمى34و  33( آيه 5مائده ) .1

برند( اين است که اعدام شوند؛ يا به دار آويخته گردند، يا )چهار انگشت از( دست راست و پاى چپ آنها بريده شود و  مال و ناموس مردم حمله مى

دست يافتن شما بر آنان توبه يا از سرزمين خود تبعيد گردند، اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت مجازات بزرگى دارند مگر آنها که قبل از 

 کنند بدانيد که خداوند آمرزنده و مهربان است.
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 فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ

کنم  و من نظير امانى که تو به من عرضه کردى، بر تو عرضه مى  1 «کانُوا يَحْذَرُونَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما

و شما به وسيله ما مدّعى حکومت شديد و از آن رو به شيعيان ما خروج کرديد و بر اساس فضيلت ما 

او شما خطبه خوانديد در حالى که پدر ما على، وصى پيامبر و امام است، با وجود اين که فرزندان 

دانى کسى که نسب و شرف ما را دارد  ( وانگهى مى1شديد؟! ) اند، چگونه شما وارث واليت او زنده

اين مقام را طلب نکرده است، ما از فرزندان آزادشدگان و مطرودان و ملعونان نيستيم و هيچ کس از 

ر رسول خدا بنى هاشم چون ما به خويشاوندى و مسابقه و فضيلت توسّل نجسته و ماييم پسران ماد

)ص( فاطمه دختر عمرو، در جاهليت، و پسران فاطمه دختر رسول خدا )ص( در اسالم بنا بر اين پدر 

ما نخستين کسى است که اسالم آورد و نخستين کسى است که با رسول خدا )ص( نماز گزارد، جدّ ما 

کى از طريق پدرش و رسول خدا و جدّه ما خديجه طاهره است و پدر ما از دو راه فرزند هاشم است ي

يکى از طريق مادرش فاطمه بنت اسد و همچنين حسن از دو طريق هاشمى است، و من از نظر نسب 

متوسطترين و از طرف پدر شريفترين فرد آنهايم کسى در ميان مادران و فرزندان ما مورد نزاع نيست 

ر از من اطاعت کنى و دعوت و ريشه مبهمى ندارد، و تو را امانى همانند امانى است که ياد کردى اگ

مرا بپذيرى تو را و فرزندان و مال و خاندانت را امان دادم و هر کارى که از تو سر زده است جز 

 حدى از حدود الهى و حقى از مسلمان يا اهل ذمه را که بايد اجرا شود، ناديده گرفتم.

نى از نوع امان عمويت عبد اللّه بن دهى؟ اما دهم کدام امان را به من مى ( اما اين که گفتى: امان مى2)

 على يا امان ابو مسلم و يا امان ابو هبيره؟ و السالم.

( ابو جعفر در پاسخ وى نوشت: بارى من از نامه تو مطلع شدم بنا بر اين همه افتخار تو به 3)

وان را سازى، در حالى که خداوند نس خويشاوندى زنان است تا بدان وسيله ستمگران و اوباش را گمراه

همچون عموها و زنان را همچون گروه مردان و اوليا قرار نداده است، زيرا خدا عمو را پدر شمرده 

است، و اما آنچه راجع به فرزندان فاطمه دختر عمرو يادآور شدى، کفر، همه آنها را پوشانده است بنا 
                                                 

خوانيم براى گروهى که ايمان بياورند،  : طسم، اينها آيات کتاب مبين است ما از داستان موسى و فرعون به حق بر تو مى6 -1( آيه 28قصص ) .1

کشاند؛ پسران آنها را سر  فى تقسيم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مىجويى کرد و اهل آن را به گروههاى مختل فرعون در زمين برترى

داشت او مسلّما از مفسدان بود، اراده ما بر اين قرار گرفته است که به مستضعفين نعمت بخشيم و  بريد و زنان آنها را )براى کنيزى( زنده نگه مى مى

شان را پابرجا سازيم و به فرعون و هامان و لشکريان آنها آنچه را بيم داشتند از اين گروه آنها را پيشوايان و وارثين روى زمين قرار دهيم، حکومت

 نشان دهيم.
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: على به دو طريق از اوالد برد و نه کسى از اوالد او، و اما اين که گفتى بر اين نه خود او ارث مى

هاشم است، رسول خدا )ص( که سرور اوّلين و آخرين است، جز به يك طريق از اوالد هاشم نيست و 

اى و بر کسى افتخار کردى که بهتر از تو بود يعنى ابراهيم  تو گمان دارى که از ام ولدها متولد نشده

تند زيرا در بين شما پس از رسول خدا کسى پسر رسول خدا )ص( و خوبان شما همه اوالد ام ولدها هس

مانند على بن حسين نيست در حالى که مادر او امّ ولد است و او بهتر از تو و جدّ تو حسن بن حسن 

على   است و همچنين اسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمن که مادرش امّ ولد است و همين طور محمد بن

ا نظير ندارد و نه مثل فرزندش جعفر کسى وجود دارد بن حسين مادرش ام ولد است که در ميان شم

( و اما اين که گفتيد شما پسران رسول خداييد، خداى تعالى 1در حالى که مادر وى ام ولد است. )

و شما پسران دختر او هستيد و او هر چند که نور   1«ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ» فرمايد: مى

رسد و امامت و قضا بر او جايز نيست  جز اين که ميراث پيامبر و واليت به او نمى چشم پيامبر بود

مگر نه اين است که اجماع بر اين است که جد يعنى پدر مادر و خالو و خاله با وجود فاميل پدرى 

کنم جز اين که  و اما افتخارى که به سابقه و فضيلت على کردى من آن را رد نمى  2 برند ارث نمى

ل خدا )ص( به هنگام وفاتش به کسى ديگر دستور داد تا به جاى او نماز بخواند و او يکى از شش رسو

نفر شورا بود و او را واگذاشتند و عبد الرحمن بن عوف عثمان را بر او مقدّم داشت و عثمان کشته 

، اسامة بن شد در حالى که وى متّهم به قتل عثمان بود و سعد و اصحاب بزرگ مثل عبد اللّه بن عمر

زيد و ديگران از بيعت با وى خوددارى کردند و طلحه و زبير و عايشه با او جنگيدند و درهاى خالفت 

را به روى او بستند، سپس به هر صورت به خاطر خالفت مبارزه کرد ولى اصحابش از اطراف او 

تا   3او ترديد کردند پراکنده شدند و پيروانش پيش از داستان حکميّت و پس از آن درباره )حقانيّت(

آنجا که گروهى از ايشان با وى جنگيدند و پس از آن که حکمين حکم کردند، به حکم آنها راضى 

شد و بر آن عهد و پيمان بست در حالى که آن دو بر کنار زدن وى از خالفت هم قول شدند و پس از 

و خود به حجاز رفت و امر    4او جدّت حسن آمد و در برابر چند جامه و چند درهم خالفت را فروخت
                                                 

 : محمد )ص( پدر هيچ يك از مردان شما نبود، ولى رسول خدا ...40( آيه 33سوره احزاب ) .1
 م. -از موجبات ارث نيست البته منظور اجماع عامه است زيرا در مذهب اهل بيت )ع( تعصيب باطل است و عصوبت .2
دانيم حق با کدام  يعنى ما در جنگ بين على و معاويه شك داريم نمى« انّا شککنا فى هذا القتال»منظور گروهى از مقدّس مآبها بودند که گفتند:  .3

 م. -است و پس از حکميّت نيز گروه خوارج که در برابر آن حضرت ايستادند
 م. -کند از سبّ و هتك اهل بيت باکى ندارد کشى مى بيرات دور از انتظار نيست، کسى که آن همه جنايت و آدماز مثل منصور دوانيقى اين تع .4
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خالفت را به نااهل واگذاشت و مالى را از راه غير حالل دريافت کرد بنا بر اين اگر شما حقّى در 

پسر مرجانه خروج  خالفت داشتيد آن را فروختيد و بهاى آن را گرفتيد،  سپس عمويت حسين )ع( بر

ا کشتند و سرش را براى پسر مرجانه آوردند کرد و مردم با او، و مخالف حسين بودند تا آنجا که او ر

هاى درخت خرما آويختند و در  وانگهى شما بر بنى اميه خروج کرديد و آنها شما را کشتند و به شاخه

آتش سوزاندند و از شهر و ديارتان در بدر کردند؛ زيد را در کوفه و پسرش يحيى را در خراسان 

پوشش سوار کردند و همچون  هاى بى آنها را در کجاوه کشتند، کودکان و زنانتان را اسير کردند و

اسيران به شام بردند و سر عمويت حسين بن على را در شهرها گرداندند تا ما در برابر آنها خروج 

کرديم و از جانب شما خونخواهى کرديم و انتقام خون شما را گرفتيم و شما را وارث سرزمين و ديار 

نمازهاى واجب بر روى منبرها جدّ شما على را همچون کافران لعن  ( و بنى اميه در1آنها کرديم )

دانى که در زمان جاهليت مقام ما آب دادن به انبوه  کردند و ما آن را از بين برديم و تو خوب مى مى

حاجيان و آبادانى مسجد الحرام و سرپرستى مقام و زمزم بود، ما در آن باره با جدّ تو نزاع کرديم و به 

و زيان او خاتمه يافت. مردم مدينه دچار خشکسالى شدند، عمر به کسى جز پدر ما متوسّل نشد نفع ما 

و جز توسط او به توسط کسى به خدا تقرّب نجست، در حالى که پدر شما حضور داشت ولى به او 

توسّل نجست و پس از رسول خدا )ص( شرف و فضيلتى نبود مگر اين که )پدر ما( عبّاس سزاوارتر 

دانى که اسالم آمد در حالى که عبّاس هزينه زندگى ابو طالب و اعضاى  ( و تو مى2ن بود، )به آ

اش را به خاطر سختى معيشتى که براى او پيش آمده بود، بر عهده گرفت و اگر عبّاس از  خانواده

رفت طالب و عقيل از گرسنگى مرده بودند و کاسه ليس عتبه و شيبه  روى اجبار به جنگ بدر نمى

شدند ولى عبّاس از جمله افراد نان ده بود خداوند به وسيله او اين ننگ و عار را از شما زدود و او  ىم

مخارج شما را کفايت کرد وانگهى در جنگ بدر عقيل را از اسارت نجات داد پس چگونه شما بر ما 

فديه( از اسارت نجات کنيد در حالى که ما در زمان کفر از شما برتر بوديم شما را )با دادن  افتخار مى

داديم و از فضايل پدران هم، بيش از شما برخورداريم و ما وارث خاتم االنبياء بوديم نه شما و ما از 

  1  توانستيد دريافتيم، و السّالم جانب شما خونخواهى کرديم و آنچه را که شما نمى

                                                 
 م. -تمام اين دعاوى در جاى خودش به زبان ائمه و بزرگان دين مشروحا پاسخ داده شده است که در اينجا مجال نقل آنها نيست .1
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و فرستاد و با خود گفت ( چون ابو جعفر از وى نااميد شد، عمويش عيسى بن موسى را به سوى ا1)

کند که کدام يك آن ديگرى را بکشد! زيرا سفّاح بعد از ابو جعفر )منصور( عيسى  براى من فرق نمى

را وليعهد خود قرار داده بود و ابو جعفر به اين امر راضى نبود! با عيسى چهار هزار نفر گسيل داشت 

بده! عيسى به سوى او رفت وقتى که به فيد سپس به او گفت پيش از اين که با او بجنگى، به او امان 

رسيد به گروهى از ياران محمد نامه نوشت و آنها از اطراف وى پراکنده شدند در صورتى که با 

 محمد صد هزار نفر اجتماع کرده بودند، محمد خندقهاى اطراف مدينه را کنده و آماده شد.

انه محمد رسيدند او تالشى جز سوزاندن گويد: وقتى که ياران ابو جعفر به اطراف خ ( صولى مى2)

ديوان خود نداشت؛ زيرا در آن اسامى کسانى بودند که با آنها مکاتبه کرده بود و آنها با وى بيعت 

کرده بودند. همين که از اين کار فارغ شد، فرمود: هم اکنون مرگ را از روى ميل پذيرايم و اگر اين 

يبت بزرگى شده بودند، پس عيسى آمد، بر بلندايى ايستاد کار را نکرده بودم هرآينه مردم دچار مص

گويى من  سپس گفت: اى محمد تو در امانى! محمد فرياد برآورد به خدا سوگند که آنچه تو مى

شنوم و مرگ با عزّت بهتر از زندگى با ذلّت است! آنگاه مردم متفرق شدند و از صد هزار فقط  نمى

بدر، با وى باقى ماندند او و يارانش غسل کردند و حنوط سيصد و شانزده مرد به شمار اصحاب 

( و بعد به عيسى و يارانش حمله بردند، سه مرتبه آنها فرار 3نمودند و مرکبهايشان را پى کردند )

کردند سپس جمعيت بيشترى به مقابله ايشان آمدند تا اين که آنها را کشتند؛ حميد بن قحطبه محمد را 

شناخت و سر او را نزد عيسى آورد، خواهرش زينب و دخترش فاطمه  مىکشت در حالى که او را ن

پيکر او را در بقيع دفن کردند و سرش را به نزد ابو جعفر بردند و در کوفه )بر سر نيزه( نصب 

کردند و در شهرها گردانيدند. تمام مدت درنگ او از زمان ظهور تا شهادتش دو ماه و هفت روز بود، 

و سن او  1 رجب قيام کرد و چهارده روز از ماه رمضان گذشته بود که به قتل رسيد زيرا که او در اوّل

در روز شهادتش چهل و پنج سال بود و در محل احجار الزّيت شهيد شد و همراهش ذوالفقارى بود که 

 عيسى بن موسى آن را برداشت و بعد به هارون الرشيد انتقال يافت.

م و هجده بند داشت. وقتى که دو سپاه به هم رسيدند، کسى نزد گويد: من آن را ديد ( اصمعى مى1) 

گويى، ما  دروغ مى ابو جعفر رفت از او پرسيد: چه خبر؟ او گفت: محمد فرار کرد، ابو جعفر گفت:

 خاندان اهل فرار نيستيم.
                                                 

 م. -، نه دو ماه و هفت روز که در متن آمده استشود با اين حساب دو ماه و چهارده روز مى .1
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ابن زمعة  گويد: هند، مادر محمد بن عبيد اللّه، دختر ابو عبد بن عبد اللّه مى« طبقات»( ابن سعد در 2)

 باشد. بن اسود بن مطّلب بود، و کنيه او ابو عبد اللّه و او از جمله طبقه پنجم از تابعان اهل مدينه مى

( ابن سعد گويد: محمد، پسرى به نام عبد اللّه داشت که هشام بن عمر او را در بالد کشمير در 3)

ت و فرزند ديگرش به نام حسن اى کشت و پسر ديگرش به نام على در زندان مصر از دنيا رف معرکه

که او را موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس در فخ به وضع بدى کشت، 

اش حسن بن ابراهيم ابن عبد اللّه بن حسن بن حسن بن على )ع( و  و دخترش فاطمه که با پسر عموزاده

ابو جعفر او را با عيسى بن موسى به جنگ دختر ديگرش زينب که با محمد بن سفّاح ازدواج کرد که 

محمد فرستاده بود که در شب قتل پدرش با وى همبستر شد و بعد که محمد بن سفّاح مرد وى با 

عيسى بن على بن عبد اللّه بن عبّاس ازدواج کرد و از او که جدا شد با محمد بن ابراهيم بن محمد بن 

د که از او جدا شد، ابراهيم بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن عبد اللّه بن عبّاس ازدواج کرد و بع

على بن ابى طالب )ع( او را به همسرى گرفت و مادر تمام فرزندان محمد که نام برديم، ام سلمه دختر 

محمد بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب )ع( بود. و پسر ديگرش به نام طاهر، مادرش فاخته 

ام بود و ابراهيم که مادرش ام ولد بود، محمد، سند حديثى خود را به دختر فليح از اوالد زبير بن عو

 کرد. رساند و از ايشان حديث نقل مى نافع غالم عبد اللّه بن عمر و ديگران مى

  شهادت ابراهيم بن عبد اللّه برادر محمد بن عبد اللّه

ميان که او مشغول ساختن گويند: منصور در همان سال شروع به ساختن بغداد کرد، در آن  مورّخان مى

بود ناگاه خبر قيام ابراهيم بن عبد اللّه در بصره به او رسيد که او بر اهواز و فارس سيطره يافته و 

به قتل رسيده است مردم  اند و چون محمد نيروى زيادى به هم رسانده و مردم به او گرايش يافته

 سخت مايل به جنگ با ابو جعفر هستند.

ول شوال و به قولى اوّل رمضان همان سال قيام کرد، ابو جعفر با شنيدن اين خبر از ( ابراهيم در ا1)

جوييها و لذّتها دورى جست و گفت: به خدا سوگند  ساختن بغداد منصرف شد و از رابطه با زنان و کام

سر مرا  که به هيچ کدام از اين چيزها توجه نخواهم کرد؛ يا سر ابراهيم را براى من بر سر نيزه زنند يا

براى او؛ صد هزار نفر به ابراهيم پيوسته بودند و ابو جعفر دو هزار نيروى سواره بيشتر نداشت زيرا 

سربازان او در شام و آفريقا و خراسان پراکنده شده بودند، سپس ابراهيم با سپاهيانش به سمت کوفه 

ى گفته بودند که از آنجا آمد و نزديك کوفه در محلى به نام باخمرى فرود آمد و مردم بصره به و
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بيرون نرود و نمايندگان مردم کوفه که نزد او آمده بودند، به وى گفتند: در کوفه صد هزار نفر 

منتظر آمدن شما هستند چون تو را ببينند به خاطر تو حاضرند جان دهند ابراهيم به اين اميد آمده بود 

کرد، صداى ساز و آواز شنيد با خود  مى و چون در باخمرى فرود آمد، شبى در ميان سپاهيان گردش

 کنم سپاهى اين چنين پيروز گردد. گفت: گمان نمى

شبانه به عيسى  ( آنگاه ابو جعفر، عيسى بن موسى را براى پيکار ابراهيم گسيل داشت، به او گفتند:2)

سى را حمله کن! گفت: من حمله شبانه را دوست ندارم، گفتند: تو طالب سلطنتى ولى دوست ندارى ک

 بکشى! سپس در باخمرى دو گروه به هم رسيدند.

گويد: از اين محل تا کوفه شانزده فرسنگ است دو گروه پيکار کردند ياران ابو جعفر  ( شعبى مى3)

شکست خوردند جز عيسى که با صد مرد از کسان خودش و نزديکانش ايستادگى کرد و اثر پيروزى 

ن که او وسط ميدان بود تيرى گذرا آمد و به گردن او اصابت براى ابراهيم پديدار شد ولى در آن ميا

گفت: فرمان خدا  کرد و کسى ندانست اين تير از کجا آمد، ابراهيم بر زمين افتاد در حالى که مى

 خواستيم و خدا چيز ديگرى. مقدّر و حتمى است ما چيزى را مى

هيم را بريدند و نزد عيسى بردند او اصحاب ابراهيم به هزيمت رفتند و ياران عيسى آمدند و سر ابرا

 سجده کرد سپس سر را نزد ابو جعفر فرستاد.

قعده همان سال بود و عمر ابراهيم در روز شهادتش  ( روز شهادت ابراهيم دوشنبه بيست و پنجم ذى4)

شد پنج روز کمتر از سه   چهل و هشت سال بوده است و مدت مقاومتش از زمانى که قيام کرد تا کشته

 بود. ماه

( چون سر ابراهيم را نزد ابو جعفر آوردند او گريه کرد به طورى که اشکهايش روى صورت 1)

خواستم اين گونه بشود سر را در کوفه بر روى نيزه کردند و بعد به  ابراهيم چکيد سپس گفت: من نمى

خواند  او نماز مى ربيع گفت: آن را به زندان نزد پدرش عبد اللّه ببر، ربيع آن را برد موقعى رسيد که

گفت: زودتر و او زود نماز را تمام کرد و سالم داد نگاهى به سر کرد آن را گرفت و در دامنش 

گذاشت سپس گفت: خدا بيامرزد تو را اى ابو القاسم، خوش آمدى براستى که به عهد و پيمان الهى 

 وفا کردى.

 اند: اد: چنان که گفته( ربيع پرسيد: ابو القاسم در نزد شما چگونه بود؟ جواب د2)
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  فتى کان يحميه من الذلّ سيفه
 

 1 و يکفيه سوآت الذّنوب اجتنابها

آنگاه رو به سمت ربيع کرد و گفت: به مواليت بگو: از گرفتارى ما روزهايى گذشت و از ناز و نعمت 

گويد: وقتى  ى( ربيع م3تو هم، روزها گذشت و ديدار ما به قيامت و خدا حاکم بين ما خواهد بود! )

 گاه او را چنان نديده بودم. که اين خبر را به او رساندم چنان شکستگى در او ديدم که هيچ

گويد: باخمرى قسمتى از سرزمين طفّ است که دعبل آن را در قصيده تائيّه خود که  ( اصمعى مى4)

 جمعى از اهل بيت )ع( را مرثيه گفته، ياد کرده است و آن قصيده چنين است:

 رس آيات خلت من تالوةمدا
 

  و منزل وحى موحش العرصات

  آلل رسول اللّه بالخيف من منى
 

  و بالبيت و التّعريف و الجمرات

 ديار على و الحسين و جعفر
 

  و حمزة و السّجاد ذو الثّفنات

 أ لم تر انّى مذ ثالثين حجّة
 

  اروح و اغدو دائم الحسرات

  أرى فيئهم فى غيرهم يتقسّم
 

  ديهم من فيئهم صفراتو اي

  و آل رسول اللّه نحف جسومهم
 

  و آل زياد غلظة القصرات

 بنات زياد فى القصور مصونة
 

  و بنت رسول اللّه فى الفلوات

  احبّ قصىّ الرّحم من اجل حبّکم
 

  و اهجر فيکم زوجتى و بنات

  و أکتم حبّيکم مخافة کاشح
 

  عنيف ألهل الحقّ غير موات

 الّذى ارجوه فى اليوم او غد فلو ال
 

  تقطّع قلبى اثرهم حسرات

  خروج امام ال محالة کائن
 

  يقوم على اسم اللّه بالبرکات

  يميّز فينا کل حق و باطل
 

  و يجزى على النّعماء و النّقمات

  فيا نفس طيبى ثمّ يا نفس أبشرى
 

  فغير بعيد کلّما هو آتى

 قفا نسأل الدّار الّتى خف أهلها
 

  متى عهدها بالصّوم و الصّلوات

  و اين األولى شطت بهم غرفة النّوى
 

  أفانين باألطراف مفترقات

 هم اهل ميراث النبىّ اذا اعتزوا
 

  و هم خير سادات و خير حمات

                                                 
 داشت و زشتيهاى گناهان کافى بود تا از آنها اجتناب کند. جوانمردى که شمشيرش او را از ذلّت و خوارى بازمى .1
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 قبور بکوفان و أخرى بطيبة
 

  و أخرى بفخّ نالها صلوات

 و أخرى بأرض الجوز جان محلّها
 

  غرباتو قبر بباخمرى لدى ال

 و قبر ببغداد لنفس زکيّة
 

  نضمّنها الرحمن فى الغرفات

 فامّا لممضّات الّتى ليس بالغا
 

  مبالغها منّى بکنه صفات

 نفوس لدى النّهرين من ارض کربال
 

  معرّسهم فيها بشطّ فرات

  تقسّمهم فهب المنون فما ترى
 

  لهم عفرة مغشيّة الحجرات

 هاو قد کان منهم بالحجون و اهل
 

  ميامون نحّارون فى السّنوات

 اذا فخروا يوما أتوا بمحمّد
 

  و جبريل و القرآن ذى السّورات

  مالمك فى اهل النبىّ فانّهم
 

  اودّايى ما عاشوا و اهل ثقاتى

  تخيّرتهم رشدا ألمرى النّهم
 

  على کلّ حال خيرة الخيرات

 فيا رب زدنى فى يقينى بصيرة
 

  حسناتى و زد حبّهم يا ربّ فى

 بنفسى انتم من کهول و فتية
 

  لفك عناة او لحمل ديات

 لقد خفت فى الدّنيا و ايّام عيشها
 

 1 و أنّى ألرجو األمن بعد وفاتى

                                                 
 م. -ت متفاوت استاى از کلما در کشف الغمه تمام قصيده نقل شده، بالغ بر صد و بيست و يك بيت است و با آنچه در اينجا آمده، پاره .1

 : آموزشگاههاى آيات قرآن، از تالوت آن تهى شده و سراهاى نبوّت و وحى به ويرانى گراييده است.ترجمه قصيده 

هايى که به على )ع(، حسين )ع(، جعفر، حمزه  ها داشتند. خانه خاندان رسول خدا )ص( در خيف منى و در کنار کعبه، عرفات، در صفا و مروه خانه

 اش پينه بسته بود( تعلّق داشت. ذو الثّفنات )کسى که از زيادى سجده مواضع سجدهو سجّاد 

شود در حالى که  بينم حقوق آنها در ميان ديگران تقسيم مى بارم. مى بينى که من سى سال تمام، روز و شب به طور مداوم اشك حسرت مى مگر نمى

دا الغراندام و نحيف ولى دودمان زياد ستبر گردنند. دختران زياد در کاخها دست ايشان از آن حقوق و اموال خالى است. خاندان رسول خ

 نشينند در حالى که دختران رسول خدا )ص( اسير بيابانها هستند. پرده

ال و دارم. و محبت خود را از بيم دشمن بدسگ دارم و دست از همسر و دخترانم برمى )اى آل رسول!( من به مهر شما دوران روزگار را دوست مى

شود، اميدوار نبودم، دلم از حسرت  دارم. و من اگر بدانچه امروز و فردا واقع مى ناهنجار که با طرفداران موجود حق بدرفتار است، پوشيده مى

قيام خواهد  مصائب خاندان پيامبر پاره پاره شده بود. آرى اميد من به قيام امامى است که ناگزير ظهور خواهد کرد و با نام خدا با انواع برکات

دهد. پس اى نفس! شاد و خرّم باش که  نمايد و به نعمت و نقمت پاداش )نيکوکاران( و کيفر )بدکاران( را مى نمود. حق و باطل را از هم جدا مى

ان به سر آمده است؟! هاش صاحب بپرسيم که از چه زمانى روزگار نمازها و روزه هاى بى آنچه بايد اتّفاق بيفتد چندان دور نيست. بايست تا از خانه

شان کرد؟ آنهايى که در وقت نسبت و خويشاوندى ميراث خوار  کجا رفتند آنهايى که غربت و دورى از وطن، در اين طرف و آن طرف پراکنده

)محلى نزديك مکه( پيامبر )ص( و بهترين سروران و پشتيبانان خلق بودند. قبر برخى از آنان در کوفه و بعضى ديگر در مدينه و مزار بعضى در فخ 

د است درودها نثارشان باد! و آرامگاه ديگرى در سرزمين جوزجان و آرامگاهى در باخمرى )محلى در عراق( در جاهاى غربت. و قبرى هم در بغدا
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اش کوفان يعنى شن سرخ  همان کوفه است که نام اصلى« قبور بکوفان»( منظور دعبل از عبارت 1) 

مدينه است که رسول خدا )ص( آنجا را به اين « طيبة»ز است و به اين نام ياد شده است، و منظور ا

بين آنجا تا مکه شش ميل است و  اى است که محمد بن حنفيّه در آنجا بود، نام ناميد، و فخ نام دره

کسى که در آنجا کشته شده، حسين بن على بن حسن بن حسن بن على )ع( است که او را موسى بن 

صد و شصت و نه در آنجا به قتل رساند و سليمان بن عبد اللّه عيسى در روزگار موسى هادى در سال 

 بن حسن بن حسن نيز به همراه او بود که او را در مکه گردن زدند.

( اما آن که در جوزجان است، يحيى بن زيد است که شرح حال وى خواهد آمد، وى در زمان وليد 1)

 بن عبد الملك به شهادت رسيد و در صحنه جنگ کشته شد.

گويد: مادر ابراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن حسن هند دختر ابو عبيدة بن  مى« طبقات»( ابن سعد در 2)

گويد: وقتى که محمد بن عبد اللّه در مدينه قيام  عبد اللّه بن زمعة بن اسود بن مطّلب است. ابن سعد مى

ره فرستاد، وى اول ماه کرد و مردم به عنوان خليفه به وى سالم دادند، برادرش ابراهيم را به بص

رمضان همان سال، يعنى سال چهل و پنج وارد بصره شد و آنجا را در اختيار گرفت و با وى جمعى از 

فقها از جمله ابو جعفر عيسى بن يونس و معاذ بن معاذ و عباد بن عوام و اسحاق بن يوسف ازرق و 

دند و او همچنان در بصره اقامت داشت معاوية بن هيثم بن بشير در ميان جمعى از علما با وى قيام کر

تا برادرش محمد در مدينه کشته شد آنگاه به عراق رفت و در آنجا کشته شد وى پسرى به نام حسن 

 فرزند امامه دختر عصمت کالبيه و پسرى به نام على از زنى ام ولد داشت.

را )از تهمتى که زده ( در اين سال، ابو جعفر، محمد ديباج را در حالى کشت که او ساحت خود 3)

دانست، علت کشتن وى آن بود که او را با عبد اللّه بن حسن بن حسن زندانى کرده  بودند( پاك مى

                                                                                                                                                                      

ه کنه صفات هاى بهشت غرق رحمت خود کرده است. اما نفوسى که من ب اى که خداوند رحمان او را در غرفه است که از آن جان پاك و پاکيزه

رسم، جانهاى پاك شهيدانى است که آرامگاهشان ميان دو نهر )فرات و دجله( در کربال به نزديك شط فرات است.  ايشان چنان که بايسته است نمى

ضى از آنها بينى آنان را خاکى مشك بار و بارگاههايى پربرکت است. در حالى که بع حوادث روزگار آنان را پراکنده کرد ولى همان گونه که مى

بريدند. هرگاه روزى بخواهند افتخاراتشان را بر شمارند، محمد  ساله بخششها داشتند و شترها سر مى اى در مکه( و بين مردم آنجا همه در حجون )محله

ر که ايشان دوستان و هايش نام خواهند برد. در محبت دودمان پيامبر )ص( از مالمت و سرزنش من دست بردا )ص(، جبرئيل و قرآن را با همه سوره

ام زيرا آنها در همه حال بهترين بهترانند. پروردگارا بر بينش  نقطه اتّکاء هميشگى من هستند. من آنان را به خاطر رشد و هدايت خويش انتخاب کرده

ن بندگان و دهندگان ديه آنها هستيد. و باور من بيفزا و محبت ايشان را بر حسنات من افزون کن. جانم فداى پير و جوانتان باد که شما آزاد کنندگا

 من در دنيا و ايام زندگانى دنيا بيمناك بودم ولى به امان و آسايش آخرت اميدوارم.
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بود، ابو عون نماينده وى در خراسان به او نوشت که خراسان با قيام محمد و ابراهيم از طاعت ما 

بو جعفر با شنيدن اين خبر محمد بيرون شده و کار ايشان در ميان مردم خراسان باال گرفته است، ا

ديباج را گردن زد و سر او را نزد ابو عون فرستاد و افرادى را با آن سر همراه کرد و آنها به خدا قسم 

خوردند که آن سر محمد بن عبد اللّه بن حسن است و مادر او فاطمه دختر رسول خدا )ص( است!  مى

د: ما از ابو جعفر )منصور( دروغى سراغ نداشتيم وقتى که براى مردم خراسان قضيه روشن شد، گفتن

 کردند که سر محمد ديباج باشد(. جز اين )باور نمى

 و در همين سال عبد اللّه بن حسن بن حسن و همراهانش وفات يافتند.

گويد: نخستين کسى که از ايشان در زندان فوت  از واقدى نقل کرده، مى« طبقات»( ابن سعد در 1)

بن حسن بود، زندانبان گفت: نزديکترين فرد شما به عبد اللّه بيرون بيايد و به جنازه او کرد، عبد اللّه 

نماز بخواند، از اين رو، برادرش حسن بن حسن بن حسن بيرون آمد و بر جنازه او نماز خواند، و اين 

شت، بعضى رويداد روز عيد قربان بود در حالى که وى هفتاد و پنج سال و به قولى هفتاد و دو سال دا

تر است، و به قولى وى هفتاد و شش سال داشت  اند: او در بغداد از دنيا رفت که قول اوّل صحيح گفته

 تر است. که قول اوّل از همه درست

گويد: ابو جعفر، عبد اللّه را دستگير کرد و او را در بند کرد  ( خطيب در تاريخ خود نقل کرده، مى2)

چون قصد رفتن به حج را نمود، دختر بچه کوچك عبد اللّه به نام و در خانه خودش زندانى نمود و 

 فاطمه سر راه ايستاده بود همين که ابو جعفر به او رسيد، آن دختر گفت:

 ارحم کبيرا سنّه متهدّما
 

 فى السّجن بين سالسل و قيود

  و ارحم صغار فتى يزيد فانّهم
 

 يتموا لفقدك ال لفقد يزيد

 ة بينناان جدت بالرّحم القريب
 

 1 ما جدّنا من جدّکم ببعيد

ترين بخش زندان  ( ابو جعفر با شنيدن اين اشعار، گفت: مرا به ياد او انداختى! سپس او را به پايين3)

از اين دختر بود که به اشتباه از زبان فاطمه « و ارحم صغار فتى يزيد»برد و آخرين خاطره او جمله: 

للّه بن حسن به نام يزيد بوده و نه کسى از آل ابو طالب به نام يزيد در آمد، زيرا نه کسى از عبد ا

                                                 
به پير مردى که در سن کهولت و در آستانه مرگ است و در زندان ميان کنده و زنجيرهاست ترحّم کن! به خردساالن يزيد جوان رحم کن که  .1

سرپرست شدند نه فقدان يزيد! اگر به خويشاوندى ميان ما و خودت توجه کنى خواهى ديد که جدّ ما و جدّ تو از هم دور  ن تو بىآنها به خاطر فقدا

 نيستند!
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معروف است مگر يزيد بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر که بنى هاشم به خاطر اين نام به او اعتراض 

 کردند و براى اين نامگذارى از او دورى نمودند.

، همواره عبد اللّه بن حسن بن حسن را ( ابو الفرج اصفهانى نقل کرده است که عمر بن عبد العزيز4)

اش  کرد، روزى او را ديد در خانه داشت و نيازمنديهايش را بر آورده مى کرد و بزرگ مى احترام مى

ايستاده به وى گفت: مگر به شما نگفتم هر وقت نيازى داشتيد به من بگوييد، به خدا سوگند که من از 

 يند!ام بب کنم که شما را در خانه خدا شرم مى

گويد: مادر عبد اللّه حسن، فاطمه دختر حسين )ع( بود؛ وى فرزندانى به نام محمد و  ( واقدى مى1) 

ابراهيم داشت که شرح حال آنها را گفتيم و نيز موسى، ادريس، هارون، فاطمه، زينب، رقيه و امّ 

لب بود، و عيسى، ادريس کلثوم که مادرشان، هند دختر ابو عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة بن اسود بن مطّ

و داوود که مادرشان عاتکه دختر عبد الملك بن حرث شاعر مخزومى  -زمامدار اندلس و بربر -اصغر

که مادرشان قريبه دختر رکيح بن ابى عبيدة بن عبد اللّه بن  -زمامدار ديلم -بود، و سليمان و يحيى

 زمعة بن اسود بن مطّلب بود.

يد: کنيه عبد اللّه بن حسن بن حسن، ابو محمد بود و او از طبقه گو مى« طبقات»( ابن سعد در 2)

 چهارم تابعان اهل مدينه است.

 کند که وى مردى عابد و شرافتمند و با هيبت بود و زبانى فصيح داشت. ( و از واقدى نقل مى3)

على در  گويد: پسر وى؛ ادريس بن عبد اللّه در مدينه خردسال بود، همين که حسين بن ( واقدى مى4)

فخ قيام کرد او نيز به همراه وى قيام کرد و چون حسين کشته شد ادريس به اندلس فرار کرد و در 

آنجا اقامت گزيد و صاحب فرزندانى شد و فرزندان وى بر آن ديار سيطره يافتند و در مدينه دخترى 

ه بن عبّاس ازدواج کرد. هشام به نام فاطمه از او به جا ماند و او با ابراهيم بن محمد بن على بن عبد اللّ

گويد: اما هارون على را طلبيد ولى او به ديلم پيوست و مردمان زيادى برگرد او جمع شدند  مى

هارون، فضل بن يحيى را نزد او فرستاد و فضل او را امان داد و او نزد هارون رفت، هارون او را به 

 رد به او پيوست، سپس فرار کرد.مدينه بازگرداند، همين که حسين بن على در فخ قيام ک

( واقدى گويد: بعدها عبد اللّه بن حسن بن حسن از دنيا رفت، سپس محمد ديباج که ابو جعفر سر او 5)

را به مشرق )خراسان( فرستاد؛ وى محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان بود و مادرش فاطمه 

گفتند، وى  ر جمالش مطرف )کم نظير( مىدختر حسين بن على )ع( بود که پدرش را به خاط
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داشتند و ابو جعفر به خاطر آنها وى  کوچکترين فرزند مادرش بود و برادران مادريش او را دوست مى

را به قتل رساند، وى فرزندانى به نام خالد، عبد العزيز، عبد اللّه، قاسم و عثمان داشت که مادرشان ام 

حه تميمى بود و مادر ام کلثوم لبانه دختر عبد اللّه بن عبّاس بن کلثوم دختر ابراهيم ابن محمد بن طل

 عبد المطّلب بود.

گويد: على بن حسن بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب )ع( با ايشان  مى« طبقات»( ابن سعد در 1)

در زندان منصور بود، وى پدر حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن سردار فخ است و او از نظر 

اى که  اش خوراك و يا جيره و عبادت باالترين فرد زمان خود بود به هيچ يك از افراد خانواده زهد

هاى آب آنها  خوراند و از چاهها و چشمه ابو العبّاس )سفّاح( و ابو جعفر )منصور( داده بودند، نمى

ين بيچاره به گفتند: ا گريستند و مى آشاميد و در زندان، آنها به حال وى مى گرفت و نمى وضو نمى

 خاطر ما گرفتار اين همه مصائب شده است!

  باب نهم شرح حال حسین علیه السالم

باشد وى در  کنيه آن حضرت ابو عبد اللّه و لقبش: سيّد، وفى، ولى، مبارك، سبط و شهيد کربال مى

 ماه شعبان سال چهارم هجرى به دنيا آمد.

قعده سال سوم هجرى به حسين )ع( حامله  پنجم ذى گويد: فاطمه )ع( در مى« طبقات»( ابن سعد در 2)

شد، بنابراين بين حمل وى و والدت حسن )ع( پنجاه شب فاصله است و او چند روز )پنج روز( از ماه 

 شعبان سال چهارم هجرى گذشته بود که وضع حمل کرد.

 ذان گفت.گويد: همين که حسين )ع( به دنيا آمد، رسول خدا )ص( در گوش او ا ( ابن سعد مى3)

هايش سوار  داشت و او را روى شانه گويد: رسول خدا )ص( او را دوست مى ( ابن عبّاس مى4)

 بوسيد. کرد و لبها و دندانهايش را مى مى

بوسيد، پرسيد: يا رسول اللّه! آيا  گويد: روزى جبرئيل بر پيامبر وارد شد در حالى که او را مى ( مى5)

( ابن سعد در 6عرض کرد: امّت تو او را خواهند کشت! ) «آرى»دارى؟ گفت:  او را دوست مى

از قول عبد اللّه بن بکر بن حبيب سهمى و او از حاتم بن ابى صغيره به نقل از سمّاك « طبقات»

گويد: امّ فضل زن عبّاس عرض کرد: يا رسول اللّه مثل کسى که خواب ببيند، ديدم عضوى از  مى

آورد که  خير است، فاطمه پسرى به دنيا مى»يامبر )ص( فرمود: اعضاى بدن شما در خانه من افتاد، پ

 گويد: مى« دهى تو او را به شير پسرت قثم، شير مى
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رسول خدا   گويد: روزى او را به خدمت فاطمه، حسين )ع( را به دنيا آورد و ام فضل متکفّل او شد مى

ضرت بول کرد به من فرمود: بوسيد ناگهان روى لباس آن ح )ص( آوردم و در آن بين که او را مى

ام فضل مرا آزردى، »گرفتم و او را با سر انگشتانم گرفتم تا بشويم، گريه کرد، فرمود: « او را بگير»

هرگاه پسر »سپس آب طلبيد و از باال به آرامى روى حسين )ع( ريخت و فرمود: « پسرم را گرياندى

و در روايتى آمده است: « اشد او را خوب بشوىباشد، آب را اين گونه از باال بريز و اگر دختر بچه ب

ام »و در روايتى آمده است که فرمود: « روى جاى بول پسربچه آب بريز و بول دختربچه را بشوى»

پاشند يا  بول پسر بچه را آب مى»سپس فرمود: « فضل! با کارى که کردى دل مرا به درد آوردى

 «.شويند ريزند و بول دختر بچه را مى مى

ارى به نقل از موسى بن اسماعيل و او از مهدى از قول محمد بن ابى يعقوب از ابن ابى نعيم از ( بخ1)

حسن و حسين دو گل خوشبوى من از تمام »ابن عمر نقل کرده است که رسول خدا )ص( فرمود: 

 اين حديث از احاديثى است که بخارى تنها نقل کرده است.«. دنيايند

ابو نعيم و او از سفيان از قول يزيد بن ابى زياد و او از ابو نعيم از ابو ( احمد در مسند به نقل از 2)

حسن و حسين دو آقاى جوانان اهل »گويد: رسول خدا )ص( فرمود:  سعيد خدرى نقل کرده، مى

گويد: اين حديث، حسن و صحيح است، اين را  اين حديث را ترمذى نيز نقل کرده و مى« بهشتند

 اند. عبد الباقى براى من نقل کرده افراد زيادى از محمد بن

( ابو محمد جوهرى از قول قاضى بن معروف به نقل از ابو محمد بن صادق و او از يوسف بن 3)

موسى قطان از أبو بکر بن عياش از قول عاصم بن بهدله از زرّ بن حبيش و او از عبد اللّه بن مسعود نقل 

من است هر که آنها را دوست بدارد مرا دوست  اين دو پسر»کرده است که رسول خدا )ص( فرمود: 

 «.داشته و هر که آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است

فضائل به نقل از محمد بن مصعب و او از اوزاعى از قول شداد بن عمار و او از واثلة »( احمد در 4)

 فرمود: گويد: به خدمت فاطمه رسيدم، از على )ع( پرسيدم، بن اسقع نقل کرده، مى

به انتظار وى نشستم و ناگهان رسول خدا )ص( آمد در حالى که على و « به محضر رسول خدا رفت»

حسن و حسين )ع( با او بودند دست هر کدام از آنها را گرفته بود، وارد حجره شد و حسن را روى 

ايى، يا زانوى راستش و حسين را روى زانوى چپش نشاند و على و فاطمه را مقابل خود، سپس عب

لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ   إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ» اى روى آنها انداخت و بعد اين آيه را قراءت کرد: جامه
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و اين حديث مشتمل « خداوندا اينان بحق اهل بيت منند»آنگاه عرض کرد:  1«الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً

 است. بر فضيلت حسين و ديگر اهل بيت

از قول على بن حسين و او از پدر و از جدّش نقل کرده است که رسول خدا « فضائل»( احمد در 1)

هر که مرا دوست دارد و اين دو، و پدر آنها را »)ص( دست حسن و حسين )ع( را گرفت و فرمود: 

 «.دوست بدارد، روز قيامت با من در درجه من خواهد بود

لى بن عبيد اللّه بن وليد و او از عبد اللّه بن عبيد بن عمر نقل کرده از يع« طبقات»( ابن سعد در 2)

شدند!  گويد: حسين )ع( بيست و پنج مرتبه پياده به حج رفت در حالى که شترانى همراه او برده مى مى

( و نيز ابن سعد نقل کرده است که حسين )ع( روزى در حالى که عمر روى منبر رسول خدا )ص( 3)

عمر او را در بغل گرفت و پهلوى « از منبر پدر من پايين بيا!»د رو به او آمد و فرمود: خوان خطبه مى

عکرمه از قول ابن عبّاس   2خودش نشاند و گفت: آيا جز پدر تو مويى بر سر ما رويانده است

داشت، روزى  داشت و آنها را بر فرزندان خود مقدّم مى گويد: عمر، حسن و حسين را دوست مى مى

کرد، به هر کدام از حسن و حسين ده هزار درهم داد و به پسرش عبد اللّه هزار  ى تقسيم مىاموال

دانى در حالى که  درهم، پسرش به وى اعتراض کرد و گفت: تو سابقه مرا در اسالم و هجرت مرا مى

و پدرى  دهى عمر گفت: واى بر تو اى عبد اللّه، تو جدّى مثل جدّ آنها اين دو پسر را بر من برترى مى

مثل پدر آنها و مادرى مثل مادر آنها و مادر بزرگى چون مادربزرگ آنها و خالويى چون خالوى آنها 

اى چون عمه آنها براى من بياور! جدّ آنها  اى چون خاله آنها و عمويى مثل عموى آنها و عمه و خاله

ابراهيم پسر رسول خدا شان خديجه و دائيشان  رسول خدا )ص( پدرشان على، مادرشان فاطمه و جدّه

شان ام هانى دختر ابو  شان زينب و رقيه و ام کلثوم و عمويشان جعفر بن ابى طالب و عمه )ص( و خاله

 طالب است.

گرفت تا  گويد: ابن عبّاس رکاب حسن و حسين )ع( را مى نقل کرده، مى« طبقات»( ابن سعد در 1)

 گفت: ايشان پسران رسول خدايند. شدند و مى سوار مى

( و نيز ابن سعد از ابو يحيى نقل کرده است که مروان بن حکم روزى به حسن و حسين عرض 2)

اى ملعون پسر ملعون، رسول »کرد: شما اهل بيتى هستيد از رحمت خدا به دور! حسين )ع( فرمود: 
                                                 

 : اراده خداوند بر اين تعلق گرفته است که از شما اهل بيت پليدى را ببرد و شما را پاك پاك گرداند.33(، آيه 33احزاب ) .1
 م. -مر اين باشد که ما هر چه داريم به طفيل پدر تو )رسول خدا )ص(( استاحتماال مقصود ع .2
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دى خدا )ص( پدر تو را لعن کرد در حالى که تو در پشت او بودى، ما اهل بيتى هستيم که خداوند پلي

 «.را از ما برطرف کرده و ما را پاك و پاکيزه قرار داده است

از سفيان ثورى و  1«مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ال يَبْغِيانِ» ( ثعلبى در تأويل قول خداى تعالى:3)

)ص( است که  سعيد بن جبير نقل کرده است که مقصود از بحرين على و فاطمه و از برزخ رسول خدا

 آيند. از آنها لؤلؤ و مرجان يعنى حسن و حسين بيرون مى

کرد و در  گويد: حسين )ع( با حنا و کتم )ماده گياهى به رنگ سياه( خضاب مى ( ابن سعيد مى4)

 کرد. روايتى آمده است با وسمه )رنگى شبيه نيل( و به روايتى با رنگ سياه خضاب مى

  ممختصرى از سيره حسين عليه السال

ساله از مدينه به قصد حج با  گويند: حسين )ع( پس از وفات برادرش حسن )ع( همه نويسان مى سيره

رفت تا اين که معاويه مرد و در سال شصت هجرى يزيد بر سر کار آمد، و  پاى پياده به مکه مى

کردم و شهرها معاويه در وصيتهايش به يزيد گفته بود که من براى تو هر نوع نقل و انتقال را کفايت 

و افراد را براى تو رام و عربهاى گردنکش را تسليم کردم و همانا من بيمى ندارم از اين که کسى با 

تو در اين امرى که براى تو بنياد نهادم مخالفت کند مگر چهار نفر از قريش: حسين بن على، عبد اللّه 

بد اللّه بن عمر مردى است که عبادت او را بن زبير، عبد اللّه بن عمر و عبد الرّحمن بن أبی بکر، اما ع

زمينگير کرده است و هرگاه کسى جز او باقى نماند، او با تو بيعت خواهد کرد، اما حسين )ع( مردم 

نخواهند کرد مگر وادار به قيام کنند پس اگر او قيام کرد و تو بر او پيروز   عراق هرگز او را دعوت

يك با پيامبر دارد و داراى حق بزرگى است اما پسر أبو بکر او شدى از او درگذر زيرا او قرابت نزد

کند و اما آن  کنند او نيز مى به جز زنان و لهو و لعب همّتى ندارد هرگاه ببيند که يارانش کارى را مى

رود و همچون روباه با تو مکر و  چسباند، و مثل مارها راه مى که چون شير عليه تو خود را به زمين مى

قطعه کن!  کند، عبد اللّه بن زبير است اگر بر ضد تو قيام کرد و تو فرصتى يافتى او را قطعه حيله مى

( وقتى که معاويه از دنيا رفت، وليد بن عتبة بن ابى سفيان والى مدينه، عمرو بن سعيد بن عاص 1)

مشکلى بعد از والى مکه و نعمان بشير والى کوفه و عبيد اللّه بن زياد والى بصره بود بنابراين هيچ 

مرگ پدرش براى يزيد وجود نداشت جز بيعت همان کسانى که پدرش نام برده بود، بدين جهت که 

                                                 
 رسند، ميان آنها برزخى )مانعى( است تا بر يکديگر غالب نگردند. : دو دريا را روان ساخت که به هم مى20و  19(، آيه 55الرحمن ) .1
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اى نوشت و به او دستور داد که از آنها بيعت بگيرد و بر آنها بدون هيچ رخصتى با  به وليد بن عتبه نامه

حکم فرستاد و او را احضار کرد شدّت برخورد کند، چون وليد از نامه اطالع يافت به دنبال مروان بن 

و بر نامه يزيد واقف نمود و با او مشورت کرد و به او گفت: به نظر تو با اين افراد بايد چه کنيم، 

مروان گفت: هم اکنون به دنبال آنها بفرست و از ايشان بخواه تا بيعت کنند و به اطاعت يزيد درآيند 

زنى، زيرا آنها اگر بدانند  مطّلع شوند گردن آنها را مىو اگر نکردند پيش از اين که از مرگ معاويه 

که معاويه مرده است هر کدام از سويى خواهند جست و اظهار مخالفت و مبارزه خواهند کرد و 

مردم را به اطاعت خود خواهند خواند مگر ابن عمر که قصد واليت و جنگ را ندارد مگر اين که از 

به اين کار وادارند، پس وليد، عمر بن عثمان را نزد حسين )ع( و  خود دفاع کند و يا او را به اجبار

عبد اللّه بن زبير فرستاد، وى آنها را در مسجد يافت و گفت: امير را دريابيد، گفتند: تو برو، هم 

 آييم. اکنون نزد او مى

شستى ( آنگاه ابن زبير به حسين )ع( عرض کرد: به نظر شما در اين ساعتى که طبق معمول او ن2)

 کند مگر براى کار مخصوصى براى چه به دنبال ما فرستاده است؟ ندارد و جلوس نمى

کنم که طاغوتشان )معاويه( هالك شده و او به دنبال ما فرستاده  گمان مى»( حسين )ع( فرمود: 3

 «.است تا پيش از افشاى خبر مرگ معاويه، براى يزيد از ما بيعت بگيرد

کنم و به نزد او  کنيد؟ فرمود: من جوانانم را جمع مى نه است، شما چه مى( ابن زبير گفت: همين گو1)

هر وقت شما را طلبيدم وارد »روم! آنگاه خاندان و جوانان بنى هاشم را جمع کرد و فرمود:  مى

 «.شويد

( سپس حسين )ع( بر وليد وارد شد در حالى که مروان نزد وى بود، او نامه يزيد را خواند و از 2)

کند بلکه بايد در حضور  مثل من کسى مخفيانه بيعت نمى»ع( دعوت به بيعت کرد، فرمود: حسين )

مردم باشد که براى شما هم بهتر است، وليد دوست داشت که قضيه به آرامى انجام گيرد از اين رو 

دا گفت: برويد در امان خدا تا وقتى که با مردم نزد ما بياييد! مروان رو به وليد کرد و گفت: به خ

سوگند که اگر هم اکنون بيعت نکرده از اينجا برود، تو هرگز بر او دست نخواهى يافت مگر با کشتار 

زيادى که بين شما اتفاق افتد! اين مرد را نزد خودت بازداشت کن تا بيعت کند و يا گردنش را بزن، 

 حسين )ع( از جا برخاست و فرمود:
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سپس بيرون رفت. وليد به مروان « ، دروغ و ناروا گفتى!اى پسر زن کبود چشم! او مرا بکشد و يا تو»

ام( قاتل حسين  تابد )و من زنده گفت: به خدا سوگند که من دوست ندارم تا وقتى که آفتاب بر من مى

آيم و بعد همان شب از راه فرعى با برادرش جعفر بن  ( اما ابن زبير گفت: اکنون نزد شما مى3باشم! )

 أمورانى را به دنبال آنها فرستادند، آنها را پيدا نکردند.زبير راهى مکه شدند؛ م

( و حسين )ع( شب بعد با خاندان و جوانانش از مدينه بيرون شد و به سوى مکّه عزيمت کرد در 4)

 حالى که وليد و ديگر کارگزاران سرگرم ابن زبير بودند.

بيعت کردند من هم بيعت  وليد به دنبال ابن عمر فرستاد، او در جواب گفت: هر وقت همه مردم

 کنم. مى

گويد: شنيدم که امام حسين )ع( در آن شب به قول يزيد بن مفرغ )شاعر  ( ابو سعيد مقرى مى5)

 خواند: مشهور( تمثّل جسته، و در بيرون مسجد اين شعر را مى

  ال ذعرت السّوام فى غسق الصّبح»
 

 مغيرا و ال دعوت يزيدا

 يوم أعطى من المهانة ضيما
 

  1 المنايا يرصدننى ان احيداو 

گويد: با خود گفتم: به اين دو بيت تمثّل نجست مگر براى هدفى که دارد، و پس از دو شب به  مى

 جانب مکه رهسپار شد.

فَخَرَجَ مِنْها » کرد: گويد: حسين )ع( از مدينه بيرون شد در حالى که اين آيه را قراءت مى سدى مى

خواهيد  وقتى که وارد مکه شد عمرو بن سعيد )فرماندار مکه( به وى گفت: چه مى « 2«خائِفاً يَتَرَقَّبُ

و در مکه اقامت کرد، چون خبر به يزيد رسيد « ام به خدا و به اين خانه پناه آورده»بکنيد؟ فرمود: 

 که وليد چه کرده است او را از کار برکنار کرد و عمرو بن سعيد اشدق را به جاى او گمارد.

گويد: عبد اللّه بن عمر موقع مرگ معاويه در مدينه نبود، بلکه در مکه بود و بعد از آن  دى مى( واق2)

او و ابن عبّاس به مدينه آمدند و چون حسين )ع( در مکه مستقرّ شد و مردم کوفه اطالع يافتند 

                                                 
نقل شده است، مضمون « دعوت يزيدا اذا»و در مصراع دوم بيت اوّل « حين اعطى مخافة الموت ضيما»اند:  بعضى بيت دوم را چنين نقل کرده .1

ندارم. اما اين است: من دست بيعت با يزيد نخواهم داد و از اين که شبانگاهان بر ما بشورند و ما را محاصره کنند و زندگى ما را چپاول کنند ترسى 

ر سپاه نهراسانم و نام يزيد را بر من نخوانند روزى که جامى از بيداد بر من ترجمه چنين است: هرگز دامهاى چرنده را به هنگام پگاه و تاختن ب

 م. -بپيمايند و مرگها در پى من روان باشند که مبادا راه خويشتن کج کنم!
 : پس در حال ترس از آنجا بيرون شد در حالى که مترصّد بود.18(، آيه 28قصص ) .2
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گزاريم، به  ز نمىايم و با اين واليان نما هايى به او نوشتند که ما براى تو خودمان را نگاه داشته نامه

جانب ما بيا که ما صد هزار نفريم، براستى که ميان ما ظلم و جور علنى است و به غير دستور قرآن و 

شود و اميدواريم که خداوند به وسيله شما ما را بر محور حق گرد آورد  سنت پيامبر در بين ما عمل مى

و پدر يزيد که سرپرستى امت را غصب و به وسيله شما ظلم را از ما برطرف کند زيرا تو از يزيد 

کند و با ميمون و ساز و آواز سرگرم است و دين  گسارى مى کرده بودند سزاوارترى؛ يزيدى که باده

را بازيچه خود قرار داده است! از جمله کسانى که نامه نوشته بودند: سليمان بن صرد، مسيّب بن نجيبه 

 و شخصيّتهاى ديگر کوفه بودند.

گويد: چون حسين )ع( در مکه فرود آمد، يزيد بن معاويه به ابن عبّاس نوشت: بارى  ى( واقدى م3)

اند در کمين  اند و وارد مکه شده پسر عمويت حسين و دشمن خدا ابن زبير از بيعت من سرپيچى کرده

نابوديش قطعى است و فردا با   اند؛ اما ابن زبير که آشوبند و خود را در معرض هالکت قرار داده

مشير کشته خواهد شد امّا درباره حسين )ع( دوست دارم که از آنچه اتفاق افتاده، عذر شما اهل بيت ش

را بپذيرم در حالى که به من خبر رسيده است که افرادى از شيعيان وى از مردم عراق با او مکاتبه 

سازد در  ميدوار مىدارند و او ايشان را به فرمانروايى خود ا کنند و ايشان او را به خالفت وامى مى

دانيد  ها را بخوبى مى حالى که شما رابطه خويشى بين ما و خودتان و احترام زياد و نتايج خويشاوندى

در حالى که حسين )ع( اين را قطع کرده و از بين برده است و تو رهبر اهل بيت و بزرگ مردم آن 

گردان! و اين امّت را از آشوب حفظ ديارى، با او مالقات کن و از تالشى که در راه تفرقه دارد باز

کن، اگر اين پيشنهاد را قبول کرد و به سوى تو بازگشت کرد، براى او نزد من امان و کرامت زيادى 

است و من همان رفتارى را با او خواهم کرد که پدرم با برادرش کرد و اگر بيش از اين هم بخواهد 

خدا، من هم اجرا خواهم کرد و براى او اقدام هر چه شما مصلحت بدانيد ضمانت کنيد در پيشگاه 

خواهم کرد و قسمها و پيمانهاى محکم با او ببند تا اطمينان پيدا کند و در هر مورد بر آن اعتماد 

 سازم، و السّالم. ام تعجيل کن، هر نيازى داشته باشيد برآورده مى ورزد، در پاسخ نامه

 نوشت: گويد: يزيد در ذيل نامه ( هشام بن محمد مى1)

  يا ايّها الرّاکب الغادى لمطيته
 

  على عذافرة فى سيرها قحم

 أبلغ قريشا على نأى المزار بها
 

  بينى و بين الحسين اهلل و الرّحم
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  و موقف بفناء البيت أنشده
 

  عهد اإلله غدا يوفى به الذّمم

  هنيتم قومکم فخرا بأمّکم
 

  امّ لعمرى حسان عفّة کرم

 نى فضلها احدهى الّتى ال يدا
 

 بنت الرّسول و خير الناس قد علموا

  إنى ألعلم أو ظنّا لعالمه
 

  و الظنّ يصدق احيانا فينتظم

  ان سوف يترککم ما تدّعون به
 

  قتلى تهاداکم العقبان و الرّخم

  يا قومنا ال تشبّوا الحرب اذ سکنت
 

 و أمسکوا بجبال السّلم و اعتصموا

  قبلکم قد غرّت الحرب من قد کان
 

  من القرون و قد بادت بها األمم

 فانصفوا قومکم ال تهلکوا أبذخا
 

 1  فربّ ذى بذخ زلّت به القدم

( ابن عبّاس در پاسخ وى نوشت: بارى نامه شما مبنى بر ورود حسين )ع( و ابن زبير به مکه رسيد، 1) 

هايى  دارد، و با وجود اين، کينه پنهان مىاما ابن زبير مردى است بريده از ما، انديشه و هدفش را از ما 

دارد، خدا اسير او را آزاد نکند، درباره امر  در دل دارد که همچون آتش در چخماق از ما پوشيده مى

هاى  او هر چه نظر شماست تصميم بگيريد. و امّا حسين )ع( چون وارد مکه شد و حرم جد و خانه

 به من گفت:پدرانش را ترك کرد از علّت آمدنش پرسيدم 

اند از اين رو به  اند و زود به ناسزا گويى پرداخته کارگزاران تو در مدينه نسبت به او بدرفتارى کرده

حرم خدا پناه آورده است، به زودى درباره آنچه گفتى با او ديدار خواهم کرد و درباره آنچه باعث 

و خون امّت را حفظ کند از وحدت کلمه شود و آتش اختالف را خاموش کند و فتنه را بخواباند 

نصيحت وى هرگز فروگذار نخواهم کرد بنابراين تو هم، در نهان و آشکار از خدا بترس! مبادا شبى را 

به روز برسانى در حالى که قصد آشوبى براى مسلمانى داشته باشى و يا در اين انديشه باشى که بر او 

                                                 
روى ابالغ  راه دور به ديدارشان مى بر شتر تند روى که در حرکتش شتابان است به مردم قريش که ازاى آن که بامدادان سوار بر مرکب خويش:  .1

داند که خويشاوندى است و جايى در کنار خانه خدا که عهدنامه الهى و قراردادى بنويسم که در آينده به طور  کن که بين من و حسين خدا مى

مادرتان گوارا باد! مادرى که به جان خودم، نيکو کار، پاکدامن و بزرگوار است. او کسى است که هيچ کامل پايبند باشيم گروه شما را افتخار به 

اى از اوقات  دانم يا به داننده آن گمان دارم و گمان، پاره رسد، دختر رسول خدا و بهترين مردم که همه آگاهند، همانا من مى کس به فضيلت او نمى

اگر شما به زودى کشتن مرا واگذاريد، سرانجام به يکديگر هديه خواهيد داد و محبت خواهيد داشت. اى مردم  مطابق با واقع و حساب شده است.

 قبيله! آتش جنگ را که خاموش شده روشن نکنيد و به ريسمانهاى مسالمت درآويزيد و چنگ بزنيد.

پس انصاف دهيد، قومتان را به خاطر غرورتان هالك نکنيد، بسا مغرور جنگ، مردم قرنها پيش از شما را فريفته است و امّتهاى پيشين را نابود کرده، 

 که پايش لغزيده است!
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چه بسيار کسانى که چاهى براى ديگران حفر  ستمى روا بدارى و يا گودالى براى او حفر کنى، زيرا

اند و چه بسيار آرزومندى که آرزويش بر آورده نشده است بهره خود را  اند و خود در آن افتاده کرده

کاريهاى  از تالوت قرآن و انتشار سنّت پيامبر بگير و بر تو باد روزه و نماز، مبادا سرگرميها و بيهوده

ر چه تو را از ياد خدا بازدارد زيانبخش و ناپايدار است و هر چه از امور دنيا تو را سرگرم کند زيرا ه

  1  آخرت مورد توجه قرار دهى سودمند و پايدار است، و السّالم

هاى  هاى زيادى به حسين )ع( نوشتند و فرستاده گويد: بارى مردم کوفه نامه ( هشام بن محمد مى1)

نيايى تو گناهکارى! ناگزير تصميم به حرکت گرفت، ابن آنها پشت سر يکديگر آمدند که اگر نزد ما 

عبّاس نزد وى آمد و او را از اين کار نهى کرد و گفت: پسر عمو! مردم کوفه گروهى فريبکارند، 

آنها پدر تو را کشتند و برادرت را تنها گذاشتند و با نيزه زدند و اموالش را غارت کردند و تسليم 

هاى ايشان است از اين  ها و فرستاده اين نامه»دند. حسين )ع( فرمود: دشمن نمودند و کردند آنچه کر

، ابن عبّاس با شنيدن اين سخن «رو بر من رفتن براى پيکار با دشمنان خدا واجب گرديده است

 گريست و فرياد وا حسيناه برآورد.

ترس جانت ( مسعودى در کتاب مروج الذّهب نقل کرده است که ابن عبّاس به وى گفت: اگر از 2)

خواهى در مکه بمانى به يمن برو که در آنجا گوشه فارغى است و ما در آنجا ياران و پشتيبانانى  نمى

هايى وجود دارد، و به مردم کوفه بنويس اگر فرمانرواى خودشان را  داريم و در آنجا دژها و قبيله

زيرا اگر در اين حال به سوى  بيرون کردند و شهر را به نايب شما تسليم کردند آنگاه نزد ايشان برو!

روى خاندان  کنى و مى بينم و اگر به حرف من نمى ايشان حرکت کنى من شما را از ايشان در امان نمى

و فرزندانت را همين جا بگذار، به خدا سوگند که من از آن بيم دارم که تو را بکشند چنان که عثمان 

 ستند.نگري اش به او مى را کشتند، در حالى که خانواده

فرمود: پاداش ابن عبّاس با خدا که او از  گويم: اين است معناى قول على )ع( که مى ( )مؤلف( مى3)

بيند، چون ابن عبّاس از حسين )ع( نااميد شد از فقدان او غمگين شد و ابن زبير  پشت پرده نازکى مى

 را مالقات کرد و گفت: ابن زبير چشمت روشن و اين شعر را خواند:

 ن قبرّة بمعمريا لك م
 

  خاللك الجوّ فبيضى و اصفرى

                                                 
گسارى و  يزيدى که فسق او علنى و مى لوح بوده و يا بسيار سازشکار! زيرا براستى اگر ابن عبّاس اين نصيحتها را به يزيد کرده باشد يا خيلى ساده .1

 م. -اق بود، چگونه و به چه اميدى چنين انتظارى داشته و اين نصايح را براى چه کرده است؟!!بازى و ديگر جنايات او شهره آف ميمون
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  1 و نقّرى ما شئت ان تنقّرى
  

وى رفت و  گويد: چون عبد اللّه بن عمر از تصميم حسين )ع( با خبر شد، بسرعت نزد ( واقدى مى4)

او را مالمت و توبيخ کرد و از رفتن نهى کرد و گفت: اى ابا عبد اللّه من از جدّت رسول خدا )ص( 

اى از تن او هستى، و نظير  و تو پاره« مرا به دنيا چه کار و چه کار دنيا را با من!»فرمود:  م که مىشنيد

آنچه را که ابن عبّاس گفته بود به او گفت ولى چون ديد او اصرار بر رفتن دارد، پيشانيش را بوسيد و 

بن زبير از تصميم آن ( و چون ا1سپارم! ) گريه کرد و گفت: تو را به عنوان يك شهيد به خدا مى

کرديم زيرا تو از  ماندى ما با تو بيعت مى حضرت باخبر شد، بر او وارد شد و گفت: اگر اينجا مى

يزيد و پدرش سزاوارترى، ابن زبير قيام حسين )ع( را از مکه از مردم پنهان داشت و اين سخنان را به 

 آن حضرت گفت تا او را به چيز ديگرى نسبت ندهد.

بن حنفيه از حرکت حسين )ع( با خبر شد، در حال وضو گرفتن بود و در مقابلش طشتى چون محمد 

بود به قدرى گريست که طشت پر از اشك شد و هيچ کس در مکه نماند مگر به خاطر حرکت آن 

 حضرت غمگين شد و چون مراجعه مردم بر آن حضرت زياد شد، اشعار برادر اوس را قراءت کرد:

  عار على الفتى سأمضى فما فى الموت»
 

 اذا ما نوى خيرا و جاهد مغرما

  و آسى الرّجال الصالحين بنفسه
 

 و فارق مثبورا و خالف محرما

  و إن عشت لم أذمم و إن متّ لم ألم
 

   2 کفى بك ذال أن تعيش و ترغما

اه حسين )ع( پيش از اين که آنگ  3«وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً» ( سپس اين آيه را قراءت کرد:3)

ببين آنچه را که به »خود از مکه به جانب کوفه حرکت کند، مسلم بن عقيل را فرستاد و به او گفت: 

مسلم تقاضا کرد او را معاف بدارد ولى حسين )ع( « اند اگر درست است مرا مطّلع کن! ما نوشته

واسطه خون من با خدا  د که آنها باپسر عمو، مردم زيادند ولى به خدا سوگن»نپذيرفت و فرمود: 

 مسلم حرکت کرد تا به کوفه وارد شد.« ناگزير بايد بروى»و فرمود: « ديدار نخواهند کرد!
                                                 

گذارى کنى،  گذارى کن و چهچهه بزن! و هر چه مايلى تخم اى! اينك براى تو فضا باز است، تخم اى خلوت گزيده اى پرستو که در النه .1

 توانى دانه بچينى، بچين! گذارى کن! و هر چه مى تخم
روم، و جوانمرد را مردن با سرافرازى ننگ نيست، جوانمردى که با حسن نيت و در راه جهاد اسالم است، و جان خود را در راه  من به اين سفر مى .2

هش ندارم گيرى و از نابکاران دورى کند، در اين صورت اگر زنده بمانم جاى نکو يارى و همراهى با مردان نيك دريغ ندارد و از فرومايگان کناره

 و اگر جان سپردم مالمتى بر من نيست و در زبونى شخصى همين بس که زنده باشد و خوارى بکشد.
 : و فرمان خدا روى حساب دقيقى است.38( آيه 33احزاب ) .3
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( اما حسين )ع( روز هفتم ذيحجه سال شصت هجرى از مکه بيرون شد، همين که به بستان بنى عامر 1)

کرد: يا بن رسول اللّه به کجا تشريف رسيد، فرزدق شاعر را ديد و آن روز، روز ترويه بود، عرض 

اگر شتاب »بريد؟ چه چيز باعث شده تا شما پيش از موسم حج از مکه بيرون شويد؟ فرمود:  مى

عرض کرد: مردم « فرزدق! بگو ببينم از پشت سر چه خبر؟ «1»1 شدم! کردم دچار وضع بدى مى نمى

يرهايشان با بنى اميه است، درباره جان عراق را در حالى ترك کردم که دلهايشان با شماست ولى شمش

فرزدق! اينها مردمانى هستند که سر به طاعت شيطان »( فرمود: 2خودت از خدا بترس و برگرد! )

کنند و حدود الهى را  اند و در زمين آشکارا فساد مى اند و اطاعت خداى رحمان را ترك کرده نهاده

اند و من از هر  و مستمندان را به خود اختصاص داده کنند و اموال فقرا گسارى مى ناديده گرفته و مى

کسى به يارى دين خدا و گراميداشت شريعت الهى و جهاد در راه او سزاوارترم تا کلمه الهى باالترين 

 فرزدق با شنيدن اين سخنان رو گرداند و حرکت کرد.« باشد!

 حرکت مسلم بن عقيل و شهادت او

ه کوفه وارد شد به منزل مردى به نام عوسجه فرود آمد و مردم گويند: وقتى که مسلم ب مورّخان مى

اى  کوفه به سوى وى روان شدند و دوازده هزار نفر و به قولى هجده هزار با او بيعت کردند پس نامه

به حسين )ع( نوشت و جريان را به اطالع او رساند، پس مردى از هواداران يزيد بن معاويه برخاست و 

 فرماندار کوفه رفت و به وى گفت: نزد نعمان بن بشير

تو مردى ناتوان و مستضعفى در حالى که شهرها به تباهى کشيده شده است! و او را از ورود مسلم به 

کوفه و بيعت مردم آگاه کرد، نعمان به وى گفت: به خدا سوگند که اگر من در طاعت خدا ناتوان 

اى را که  به خدا سوگند پرده  خدا نيرومند باشمباشم براى من محبوبتر است تا اين که در راه معصيت 

 درى نخواهم کرد. خدا مستور داشته است من پرده

( پس آن مرد، سخن نعمان بن بشير را براى يزيد نوشت و يزيد که بيش از همه مردم کنيه عبيد اللّه 1)

که من تو را به اى به وى نوشت  ديد، نامه بن زياد را در دل داشت ولى خود را به او نيازمند مى

فرماندارى کوفه و بصره گماردم و همانا حسين راهى کوفه شده است از او بر حذر باش و مسلم بن 

عقيل در کوفه است او را بکش! پس ابن زياد با بزرگان بصره حرکت کرد تا وارد کوفه شد در حالى 

                                                 
 م. -ره کرد و خارج شداند، يزيد کسانى را مأمور کرده بود تا در روز موسم او را ترور کنند، از اين رو حج را بدل به عم مورّخان نوشته .1
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وفه گذر نکرد مگر به که سر و صورت خود را پوشانده بود و بر هيچ انجمنى از انجمنهاى مردم ک

آنها سالم داد و آنها گفتند: سالم بر تو اى پسر دختر رسول خدا )ص( به گمان آنها که وى حسين )ع( 

است پيوسته چنان بود تا اين که وارد کاخ فرماندارى شد، خدمتگزار آنجا را طلبيد و به او سه هزار 

کنند بپرس و نزد او برو و طورى  ت مىدرهم داد و گفت: برو از آن مردى که اهل کوفه با او بيع

( پس آن مرد 2وانمود کن که تو از پيروان او هستى و اين درهمها را به او بده تا دلگرم شود، )

کرد تا بر مسلم بن عقيل وارد شد در حالى که هانى بن عروه نيز نزد او بود،  زبانى مى همواره شيرين

و مسلم بن عقيل از آنجا به خانه هانى بن عروه مرادى با وى بيعت کرد و آن درهمها را به وى داد 

آيد؟ محمد بن  منتقل شد، ابن زياد از مردم کوفه پرسيد: چه شده است که هانى بن عروه نزد ما نمى

 آورم، محمد رفت و وارد خانه هانى شد و به وى گفت: روم و او را نزد تو مى اشعث گفت: من مى

خن گفت تا او را فريفت و به نزد ابن زياد آورد در حالى که شريح امير به ياد تو بود و به قدرى س

( همين که چشم ابن زياد به محمد بن اشعث افتاد، گفت: آن خائن )هانى( با 3قاضى نيز نزد وى بود، )

دو پاى خودش نزد ما آمد چون به او سالم داد! ابن زياد گفت: اى هانى! مسلم کجاست؟ هانى گفت: 

ياد به خدمتگزارش که درهمها را داده بود فرمان داد از مخفيگاه درآمد، وقتى که هانى دانم، ابن ز نمى

او را ديد، درمانده شد و گفت: به خدا سوگند که من مسلم را دعوت نکرده بودم او خودش به منزل 

اشد من پناهنده شد، ابن زياد گفت: او را نزد من بياور، هانى گفت: به خدا سوگند اگر زير پاهايم ب

دستيش او را زد سرش را زخمى کرد، هانى به طرف  دارم، ابن زياد با چوب پاهايم را از روى او بر نمى

شمشير نگهبانى خم شد تا شمشير او را بگيرد و از خودش دفاع کند، ابن زياد گفت: خداوند خون تو 

د به شريح قاضى گفت: زدند، ابن زيا را حالل کرد! افراد قبيله مذحج در قصر جمع شدند و فرياد مى

 اند تا از او سؤاالتى بکنند، پس هانى به شريح گفت: برو و به آنها بگو: او را بازداشت کرده  بيرون

کشد! شريح وقتى که رفت و با آنها صحبت کرد، آنها متفرق  شريح از خدا بترس که اين مرا مى

 شدند.

آمد و شعار خود را با صداى بلند اعالم کرد، ( اين جريان به مسلم رسيد، مسلم از خانه هانى بيرون 1)

چهار هزار نفر از مردم کوفه نزد او جمع شدند پس آنها را بسيج کرد و راهى کاخ والى شد در حالى 

که سران اهل کوفه نزد ابن زياد بودند به آنها گفت: برخيزيد و افراد قبايلتان را از اطراف مسلم 

زنم، آنها باالى کاخ رفتند و با افراد قبيله خود صحبت کردند  مىپراکنده کنيد، اگر نه گردن شما را 
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پس هر که با مسلم بود، پراکنده شد و آرام آرام از اطراف او رفتند و تاريکى شب فرا رسيد در حالى 

( پس زنى نزد وى آمد يا از خانه بيرون شد، 2اى آمد و آنجا نشست، ) که او تنها مانده بود، به در خانه

به او کرد و گفت: اى بنده خدا اندکى آب به من بده او آب داد و پرسيد تو کيستى؟ گفت:  مسلم رو

مسلم بن عقيلم گفت: وارد خانه شو! وارد شد، آن زن مادر غالم محمد بن اشعث بود، پسرش مسلم را 

و بن شناخت به نزد ابن اشعث رفت و به او خبر داد و او خبر را به ابن زياد رساند، ابن زياد عمر

حريث مخزومى رئيس داروغه خود را به همراه محمد بن اشعث به سراغ مسلم فرستاد، آنها منزل را 

( ابن اشعث او را امان داد و او را 3جنگيد، ) احاطه کردند، مسلم از خانه بيرون آمد در حالى که مى

را زدند و سر او را به نزد ابن زياد آورد ولى ابن زياد دستور داد او را باالى کاخ بردند و گردنش 

سوى مردم انداختند و پيکرش را به دروازه کوفه به دار آويختند سپس با هانى نيز همان رفتار را 

 گويد: کردند، شاعرى مى

  فان کنت ال تدرين بالموت فانظرى
 

  إلى هانئ بالسّوق و ابن عقيل

 اصابهما ريب المنون فأصبحا
 

 1  احاديث من يسعى بکلّ سبيل

 گويد: و شاعر ديگرى درباره مساعدت ابن اشعث بر مسلم بن عقيل مى

  و ترکت عمّك لم تقاتل دونه
 

 فشال و لو ال انت کان منيعا

 و قتلت وافد حزب آل محمد
 

 2  و سلبت أسيافا له و دروعا

مسلم هشتم ابن اشعث پيش از آن که مسلم را نزد ابن زياد بياورد او را خلع سالح کرده بود، شهادت 

ماه ذيحجّه اتفاق افتاد يعنى يك روز پس از حرکت حسين )ع( از مکه و به قولى همان روز حرکت 

دانست که در کوفه چه گذشته است! ابن زياد سر مسلم بن عقيل را به  او از مکه بود و حسين )ع( نمى

به جايى بردند و پيکر  دمشق نزد يزيد فرستاد و آن نخستين سرى بود از سرهاى بنى هاشم که از جايى

مسلم نخستين پيکرى بود از بنى هاشم که به دار آويختند! ابن هشام بن محمد و ابن اسحاق درباره 

گويند: وقتى که حسين )ع( از مدينه بيرون  اند مى داستان مسلم بن عقيل مطالبى کاملتر از اين نوشته
                                                 

دانى که مرگ چيست در بازار کوفه به هانى و مسلم  اگر نمى»شعر از عبد اللّه بن زبير اسدى است که درباره شهادت مسلم و هانى سروده است:  .1

هر وسيله از آنها )نزد ابن  چينى افراد قرار گرفتند که به بن عقيل بنگر! )چگونه( روزگار نسبت به آنها دگرگون شد و آنها مورد سعايت و سخن

 زياد( سعايت کردند.
کنى؟ و فرستاده حزب خاندان پيامبر را کشته و شمشير و زره او را  اى و از ترس مرگ از او دفاع نمى و آيا عمويت )مسلم( را ترك کرده .2

 ربايى؟! مى
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رويد؟  ابا عبد اللّه فدايت شوم کجا مىشد، عبد اللّه بن مطيع او را مالقات کرد، عرض کرد: يا 

عرض کرد: زنهار از مردم کوفه! و مکر و فريبکارى ايشان. و رفتارشان را با على « به مکه»فرمود: 

)ع( و حسن )ع( خاطر نشان کرد سپس عرض کرد: شما در کنار حرم باشيد زيرا شما سرور عربيد و 

آورند، به خدا سوگند اگر  دم از هر طرف به شما رو مىدانند و مر هرگز آنها کسى را با شما برابر نمى

شما از دست برويد ما بعد از شما ضعيف خواهيم شد، حسين )ع( رفت تا به مکه فرود آمد و مردم از 

همه جا به خدمت آن حضرت رفت و آمد داشتند، و ابن زبير مالزم کعبه شده بود، روزها در کنار 

کرد و بين هر دو بار آسايش و همه روزه نزد حسين )ع(  مى خواند و شب را طواف کعبه نماز مى

کرد به خاطر علم  آمد در حالى که مقام آن حضرت بر قلب ابن زبير از همه کس بيشتر سنگينى مى مى

آن حضرت، مردم به حسين )ع( گرايش داشتند و به ابن زبير توجه نداشتند از اين رو به وى پيشنهاد 

 نماند و مردم به ابن زبير توجه کنند!(.کرد )تا در مکه  رفتن مى

گويد: همين که به شيعيان کوفه خبر رسيد که حسين )ع( در مکّه است و او از  ( ابن اسحاق مى1) 

بيعت با يزيد خوددارى کرده، در منزل سليمان بن صرد جمع شدند، سليمان به ايشان گفت: اى مردم! 

کنيد و  شيعيان پدر او هستيد پس اگر او را يارى مىحسين )ع( از بيعت يزيد خوددارى کرده و شما 

نماييد پس به او نامه بنويسيد و اگر از ضعف و سستى خود بيم داريد، آن مرد را  با دشمنش پيکار مى

نماييم  کنيم و جانمان را در راه او نثار مى فريب ندهيد! گفتند: نه به خدا سوگند که ما او را يارى مى

ت نامه نوشتند به عباراتى که در پيش نقل کرديم و نامه را توسط عبد اللّه بن از اين رو به آن حضر

سبع همدانى و عبد اللّه بن وال فرستادند، آنها در دهم ماه رمضان به خدمت حسين )ع( رسيدند و دو 

روز پس از ايشان، قيس بن مسهّر صيداوى و عبد الرّحمن بن عبد اللّه ارحبى و عمارة بن عبد اللّه 

لولى را گسيل داشتند و به همراه ايشان حدود صد و پنجاه طومار از مردم کوفه بود آنگاه دو روز س

اى به اين  ماندند و هانى بن هانى سبعى و سعيد بن عبد اللّه حنفى را فرستادند و همراه ايشان نامه

زود باش، بشتاب! مضمون نوشته بودند: مردم منتظر مقدم شما هستند هيچ نظرى به ديگران ندارند پس 

 ( شبث بن ربعى، حجار بن ابحر، زيد بن حرث، عروة بن قيس و ديگران به وى نوشتند:2بشتاب! )

شوى که براى تو  ها رسيده است پس بيا! زيرا تو بر سپاهى وارد مى بارى، اين ناحيه سرسبز و ميوه

 آماده است، و السّالم.
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ند، در اين هنگام مسلم بن عقيل را سوى ايشان فرستاد ها در مکه نزد وى جمع شد ( همه اين فرستاده3)

اى نوشت که برادر، پسر عمو و مورد اعتمادم از خاندان خودم را به سوى شما  و به همراه او نامه

فرستادم و دستور دادم که از حال شما براى من بنويسد، اگر به من نوشت که نظر همه شما و 

هاى شما پيشنهاد کردند نزد شما خواهم آمد اگر  ه که فرستادهخردمندانتان بر من جمع است همان گون

 نه نخواهم آمد، و السّالم.

( سپس مسلم بن عقيل را خواست و او را با قيس بن مسهّر صيداوى و عمارة بن عبد اللّه سلولى و 4)

کوفه عبد الرحمن بن عبد اللّه ارحبى گسيل داشت و دستور داد جريان را مخفى بدارد، مسلم راهى 

شد وقتى که به کوفه رسيد به منزل مختار بن ابى عبيده ثقفى وارد شد، شيعيان نزد وى آمدند پس 

حضرت گريستند سپس گفتند: به خدا   نامه حسين )ع( را براى آنها خواند، همه آنها با شنيدن نامه آن

نعمان بن بشير رسيد،  سوگند که در مقابل او به قدرى شمشير خواهيم زد تا همگى بميريم، اين خبر به

داشت، عبد اللّه  ها و خونريزى بپرهيزيد، نعمان آرامش را دوست مى اى خواند و گفت: از فتنه خطبه

بن مسلم بن سعيد حضرمى، هم پيمان بنى اميه با شنيدن اين سخنان فرياد برآورد: به خدا سوگند که 

ر افراد ناتوان است، او در جواب اين نظر تو صحيح نيست و يك نظر بدون فکر است و نظر تو نظ

 گفت: اگر من در طاعت خدا ناتوان باشم بهتر از آن است که در معصيت خدا نيرومند باشم.

( عبد اللّه قضايا را به يزيد نوشت و او نعمان را از کار برکنار کرد و ابن زياد را والى کوفه نمود و 1)

ا مطابق آنچه گفتيم طلبيد و او را کشت و سر او و همين که ابن زياد وارد کوفه شد، مسلم بن عقيل ر

هانى بن عروه را نزد يزيد فرستاد و به او نوشت: سپاس خداى را که حق امير المؤمنين را بازستاند و 

اى نوشت و تشکر کرد و گفت: تو کارى چون  شرّ دشمنش را کفايت کرد! و يزيد در پاسخ او نامه

لت شخص دلير و دالور داشتى براستى گمان من در مورد کار شخص دورانديش و صولتى چون صو

تو درست بود و به من خبر دادند که حسين آهنگ عراق کرده است سر راه او ديدبانان و افراد مسلّح 

را بگمار و مواظب او باش و به هر که بدگمان شدى بازداشت کن و هر متّهمى را دستگير کن و هر 

 براى من بنويس، و السّالم.افتد از خوب و بد  اتفاقى که مى

گويد: روز حرکت حسين )ع( از مدينه به مکه يك شنبه بيست و هشتم رجب سال  ( هشام مى2)

قعده را در مکه  شصت بود و روز جمعه سوم شعبان وارد مکه شد و ماه شعبان، رمضان، شوال و ذى
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ن روزى بود که مسلم بن ماند و روز سه شنبه هشتم ذيحجه يعنى روز ترويه از مکه حرکت کرد و آ

 عقيل در کوفه قيام کرد.

گويد: حسين )ع( قيس بن مسهّر را نزد مسلم به عقيل فرستاده بود تا از وضع  و نيز هشام بن محمد مى

او با خبر شود که پيش از رسيدن قيس به مسلم، ابن زياد او را گرفت و به او گفت: برخيز در بين 

و يعنى حسين )ع( را دشنام بده! قيس بپا خاست و باالى منبر مردم، و آن دروغگوى فرزند دروغگ

کردم و من فرستاده او هستم به نزد شما،   ترك 1 رفت و گفت: اى مردم! من حسين )ع( را در حاجر

تا شما او را يارى کنيد و خدا ابن زياد دروغگوى پسر دروغگو را لعنت کند! پس او را از باالى قصر 

 دنيا رفت. به زير انداختند و از

  ورود حسين عليه السالم به عراق

داد و در حرکتش سرعت داشت و  گويند: حسين )ع( رفتن به مقصد کوفه را ادامه مى مورّخان مى

دانست که بر مسلم بن عقيل چه گذشته است تا اين که در سه ميلى قادسيه با حر بن يزيد تميمى  نمى

قصد اين »يا بن رسول اللّه قصد کجا را داريد؟ فرمود: رو شد حر به او سالم کرد و عرض کرد:  روبه

عرض کرد: برگرد، به خدا قسم من براى تو در پشت سرم چيزى که اميد خيرى براى « شهر را دارم.

تو باشد ترك نگفتم و خبر شهادت مسلم بن عقيل و هانى بن عروه و آمدن ابن زياد را به کوفه و 

را به اطالع وى رساند، حسين )ع( با شنيدن اين مطالب تصميم  آمادگى وى براى مقابله با آن حضرت

گرفت برگردد در آن حال برادران مسلم بن عقيل که همراه وى بودند گفتند: به خدا سوگند که ما بر 

بعد از شما خيرى در زندگى اين »گرديم تا انتقاممان را بگيريم و کشته شويم، حسين )ع( فرمود:  نمى

حرکت کرد و طليعه سپاه ابن زياد او را ديدند. و چون وى نيز آنها را ديد به سمت آنگاه « دنيا نيست

کربال راه را کج کرد و پشت به نى تکيه داد و سوگند ياد کرد که جز از يك سمت مبارزه نکند، پس 

 ! 2 ها را نصب کردند و به همراه وى چهل و پنج سواره و صد نفر پياده بود فرود آمد و خيمه

                                                 
 م. -کردند محلى است در نزديکى مکه که حجّاج در آنجا منزل مى .1
  م. -اين مطالب با آنچه در تاريخ شيعه و تاريخ معتبر است مطابقت ندارد و متأسفانه مؤلف نيز سندى ارائه نداده است بسيارى از .2

ع( گويم: آنچه در روايات مستفيضه شيعه )که اهل اين خانه هستند و اهل خانه از درون خانه باخبرترند( آمده است، اين است سپاهى که حسين ) مى

اند و سى هزار از قول صادق اهل بيت )ع(  محاصره کردند بالغ بر سى هزار بودند بلکه بيشتر از آن تا صد هزار و بيشتر نقل کردهو خاندان او را 

مطالب السّئول از تأليفات اهل سنت آمده است که بيست »در کتاب  نقل شده و از جمله اشعار رجز معروف آن بزرگوار در ميدان جنگ آمده است:

ودند، خالصه مطالب کتاب محمد بن ابى طالب چنين است: ابن زياد، ابن سعد را با نه هزار تن به جانب حسين فرستاد سپس يزيد بن و دو هزار ب
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 سعد قدر ما فى عنوة و ابن»
 

 «بجنود کوکوف الهاطلين

آيند، هدف تير ستم خود قرار  يعنى: ابن سعد مرا با سپاهيانى که چون باران مداوم پشت سر هم مى

 داده است.

( ابن زياد، عمر بن سعد بن ابى وقاص را با چهار هزار سپاهى براى مبارزه با حسين )ع( آماده 1) 

سواره نظام نيز تجهيز کرد و آنها کنار نهرهاى )فرات و دجله( فرود آمدند، ابن  کرده بود و پنج هزار

خواست با حسين )ع( بجنگد،  زياد به عمر بن سعد گفت: اين مرد را از من کفايت کن! عمر که نمى

دارم، ابن زياد که او را والى رى و خوزستان کرده  گفت: مرا معاف بدار، ابن زياد گفت: معاف نمى

کنم، عمر گفت: امشب را به من مهلت بده، به او مهلت داد و  گفت: با او بجنگ اگر نه برکنار مىبود 

او فکر کرد و واليت رى را بر کشتن حسين )ع( برگزيد، همين که صبح شد، اول وقت نزد او رفت و 

 جنگم. گفت: با او مى

روزى عمر بن   هر شد زيرا وىگويد: کرامات على بن ابى طالب در اينجا ظا ( محمد بن سيرين مى2)

واى بر تو اى پسر سعد چگونه خواهى بود آن روزى »سعد را که جوان بود مالقات کرد و فرمود: 

 «.که در جايى قرار بگيرى؛ خود را بين بهشت و دوزخ مخيّر ببينى و دوزخ را اختيار کنى؟!

، ايستاد تا جايى را براى ( واقدى و ديگران گويند: همين که حسين )ع( از قادسيه حرکت کرد1)

فرود آمدن برگزيند ناگهان ديد سياهى لشکر مانند سياهى شب پيدا شد و پرچمهايشان مانند بالهاى 

                                                                                                                                                                      

واره و پياده رکاب کلبى را با دو هزار و حصين بن نمير سکونى را با چهار هزار و مازنى را با سه هزار و نصر بن فالن را با دو هزار که بيست هزار س

سيد بن طاووس نقل کرده است: حسين )ع( پس از شهادت اصحاب و انصارش مردم را به مبارزه خواند و همواره هر که به مبارزه    شوند. ىم

گفت: به خدا سوگند که هيچ مغلوب و  کشت تا اين که جمع زيادى را کشت! از بعضى حاضران صحنه جنگ نقل کرده است که مى آمد مى مى

گرفتند او نيز با  تر از وى نديده بودم؛ هر چند مردم بر او سخت مى فرزندان و اهل بيت و اصحابش را کشته باشند، شجاع اى که شکست خورده

ور بودند سى هزار کامل  شدند مانند دور شدن بزها به وقت حمله گرگ، البته آنهايى که حمله گرفت و از او دور مى شمشيرش به ايشان سخت مى

گفت: ال حول و ال قوة اال باللّه العلى العظيم. و  گشت و مى اند باز به مرکز خويش برمى کردند گويى ملخهاى پراکنده او فرار مىبودند که از مقابل 

جنگيد تا هزار و نهصد و پنجاه نفر را کشت، عمر سعد به يارانش گفت: واى بر شما آيا  گويند: همواره مى ابن شهر آشوب و محمد بن ابى طالب مى

جنگيد اين پسر انزع البطين، پسر قتّال عرب است! از همه طرف به او حمله کنيد! پس چهار هزار تيرانداز او را هدف قرار دادند.  نيد با که مىدا مى

گويم: شگفتا که مصنّف با مقدارى انصاف که در موارد ديگر داشت، در اينجا انصاف نداده است بلکه کار را ساده و سهل گرفته و شجاعت  مى

 موروثى حسين را از پدر و جدّش را پنهان داشته است، نقل است که مردم پس از واقعه کربال شجاعت گذشتگان حتى امير المؤمنين )ع( را نقل

کردند زيرا على بن الحسين )على اکبر( از آن مردم دويست سواره شجاع و از  کردند بلکه شجاعت حسين )ع( و اصحاب و اوالدش را نقل مى نمى

هاى دشمن بيش از چهار هزار نفر بودند يعنى آن مقدارى  آيد، کشته افراد نزديك به اين تعداد را از پا در آورد و آنچه از روايات به دست مى ديگر

 م. -که مصنّف جمع آنها را نقل کرده است
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هايشان مانند زنبوران عسل آمدند در مقابل ايشان فرود آمدند و تا سه روز آنها را از  کرکس و سر نيزه

بينى اين آب را که  ر آورد: يا حسين آيا نمىآب منع کردند، پس عبد اللّه بن حصن از دى فرياد ب

اى از آن نخواهى نوشيد تا از تشنگى بميرى! حسين  گويى جگر آسمان است به خدا سوگند که قطره

نوشيد  خدايا او را از تشنگى بميران! و هرگز او را نيامرز، گويا پس از آن هر چه آب مى»)ع( گفت: 

( عمرو بن حجاج فرياد زد: يا حسين! اين آبى 2و مرد! )شد تا اين که شکمش آب آورد  سيراب نمى

نوشند ولى به خدا سوگند  آشامند و خوکهاى بيابان و گور خرها و گرگها مى است که سگها از آن مى

اى از آن را نخواهى چشيد تا اين که آب جوشان را ميان آتش دوزخ بچشى! و شنيدن اين  تو قطره

گويد: چون تشنگى بر حسين و  منع وى از آب بود. واقدى مىتر از  سخنان براى حسين )ع( سخت

يارانش شدّت گرفت برادرش عبّاس بن على )ع( را به جانب آبشخورها در ميان سى سواره و بيست 

 نفر پياده، گسيل داشت، آنها جنگيدند و امکان دسترسى به آب را نيافتند.

رو کسى را فرستاد و درخواست مالقات خواست با حسين )ع( بجنگد از اين  ( عمر بن سعد نمى3)

 کرد و در خلوت گرد آمدند، عمر پرسيد: چه چيز باعث آمدن شما شد؟ فرمود:

هر که در راه خدا با ما »دانستى که آنها با شما چه کردند، فرمود:  گفت: مگر نمى« مردم کوفه!»

ه پيش آمده، چه نظر عمر گفت: اکنون به وضعى ک« مکر کند ما براى خدا مکر او را پذيراييم!

کنم و يا به يکى از مرزهاى  گردم در مکه يا مدينه اقامت مى مرا واگذاريد، برمى»دارى؟ فرمود: 

او به « اين را به ابن زياد بنويس»و فرمود: « کنم روم و در آنجا مثل ديگر مردم اقامت مى کشور مى

بن زياد تصميم گرفت که جواب دهد هاى آن حضرت را به اطالع وى رساند، ا ابن زياد نوشت و گفته

در دست شما بگذارد زيرا اگر   شمر بن ذى الجوشن کالبى گفت: امير از وى مپذير مگر اين که دست

از دست برود از شما قويتر و شما ضعيفتر از او خواهى بود بنابراين راضى نشويد مگر به تن دادن او 

به ابن سعد نوشت: بارى من تو را به سوى حسين  بر حکم شما! ابن زياد گفت: پيشنهاد خوبى کردى و

نفرستادم که با او مالطفت کنى و سالمتى او را بخواهى و براى او نزد من واسطه شوى، اگر سر به 

فرمان ما نهاد و دست بر دستم گذارد که او را نزد من بفرست و اگر نه بر او سخت بگير، او و يارانش 

قطعه کن و اگر نخواستى از کار ما کناره  او بتاز و بدن او را قطعه را بکش و با اسب روى سينه و پشت

ايم و در ذيل  بگير و کار را به شمر بن ذى الجوشن واگذار و ما به او درباره تو دستور الزم را داده

 نامه نوشت:
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 اآلن حين تعلّقته حبالنا
 

  1  يرجو الخالص والت حين مناص

سوى او برو و اگر به دستور ما عمل کرد بسيار خوب، اگر نه گردنش  و نامه را به شمر داد و گفت:

 را بزن و تو فرمانده سپاهى و سر او را نزد ما بفرست.

مرا بگذار به » ها آمده است که حسين )ع( به عمر سعد فرمود: گويم: در بعضى نسخه ( )مؤلف( مى1)

نين نسبتى به آن حضرت درست نيست که چ« مدينه و يا نزد يزيد بروم و دست در دست او بگذارم!

گويد: من از مدينه تا عراق همراه حسين و همواره با او بودم تا کشته شد به  زيرا عقبة بن سمعان مى

 خدا سوگند که از او نشنيدم که چنين چيزى گفته باشد.

و  گويد: وقتى که شمر به عمر سعد رسيد، عمر او را ندا داد: به خدا که ناخوش ( واقدى مى2)

ات را از مردم دور گرداند و ديدار ترا نزديك نگرداند و چه  ناميمون آمدى اى مرد پيس! خدا خانه

خبر زشتى آوردى! سپس نامه را خواند و گفت: به خدا قسم که من ابن زياد را از تصميمش 

ير بازگردانده بودم و او قانع شده بود ولى تو شيطان کردى آنچه کردى! شمر گفت: اگر آنچه ام

فرموده انجام دادى فبها، و اگر نه سپاه را به من واگذار! اين بود که عمر سعد کس نزد حسين )ع( 

به خدا سوگند که من هرگز دست در دست پسر مرجانه »فرستاد و او را از ماجرا باخبر کرد، فرمود: 

 و اين شعر را خواند:« نخواهم گذاشت

 2ال ذعرت السّوام فى فلق الصّبح»

نقل کرده است که شمر بن ذى الجوشن « المنتظم»نقل کرديم و جدّم ابو الفرج در کتاب ( ما 1)

مقابل اصحاب حسين )ع( ايستاد و گفت: کجايند پسران خواهر ما؟ عبّاس، عثمان و جعفر پسران على 

هاى من در امانيد! آنها  خواهى؟ گفت: شما خواهرزاده بن ابى طالب )ع( در آمدند و گفتند: چه مى

دهى؟!  دهى و پسر رسول خدا را امان نمى فتند: خدا تو و امان تو را لعنت کند، آيا تو ما را امان مىگ

اشاره به ام البنين « هاى من کجايند؟ خواهرزاده»گويم: معناى حرف شمر که گفت:  ( )مؤلف( مى2)

 دختر حزام کالبى دارد که شمر هم از آن قبيله بود.

بن زياد خط امانى براى پسران ام البنين همسر على )ع( گرفته بود که گويد: شمر از ا ابن جرير مى

 اينها پسران وى بودند.
                                                 

 ز دست رفته است!هم اکنون با اين که او در بند ما گرفتار است، اميد رهايى دارد، در حالى که فرصت خالصى ا .1
 م. -ارم(هرگز دامهاى چرنده، به هنگام پگاه نهراسانم! )کنايه از اين که: من دست بيعت به يزيد نخواهم داد و در هر حال باکى از آن فرومايه ند .2
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( و نيز ابن جرير نقل کرده است که جرير بن عبد اللّه بن مخلّد کالبى که ام البنين عمه وى بود، 3)

 براى ايشان هم او و هم شمر بن ذى الجوشن خط امان گرفته بودند.

  لسالمشهادت حسين عليه ا

گويد: وقتى که عمر سعد از حسين )ع( نااميد شد، فرياد برآورد اى سپاهيان خدا! سوار  ابن هشام مى

اش  جنگند، به اصحاب و خانواده شويد! پس حمله بردند و چون حسين )ع( دانست که آنها با وى مى

يدن اين سخن گريه پيشنهاد کرد که به راه خود بروند و از اطراف او پراکنده شوند، ايشان با شن

کردند و گفتند: خداوند زندگى بعد از تو را ناروا گرداند! و خواهرش زينب دختر على )ع( اين 

گفت: وا مصيبتاه،  شد و مى اش بر زمين کشيده مى سخن را شنيد از جا برخاست در حالى که جامه

م زهرا و برادرم حسن کاش مرگ امروز رشته حيات مرا گسسته بود امروز پدرم على شهيد شد و مادر

)ع( از دنيا رفتند! اى يادگار گذشتگان و اى پناه بازماندگان! و بعد لطمه به صورت زد و حسين )ع( او 

 يافت. داد ولى او تسکين نمى مى  را دلدارى

که نام  -گفتند: کربال و به آن زمين نينوا« گويند؟ به اين زمين چه مى»( آنگاه حسين )ع( پرسيد: 1)

 گويند. حسين )ع( با شنيدن اين نام گريه کرد و فرمود: نيز مى -است در آن اى قريه

غم و بالء! ام سلمه به من خبر داد و گفت: جبرئيل به خدمت رسول خدا )ص( بود و تو نزد من »

و من واگذاردم او تو را گرفت و « پسرم را به من واگذار»بودى، گريستى، رسول خدا )ص( فرمود: 

جبرئيل گفت: امّت « آرى»شت، جبرئيل پرسيد: آيا او را دوست داريد؟ فرمود: روى زانويش گذا

شود به تو  تو او را خواهند کشت، و گفت: اگر بخواهى خاك زمينى را که در آن کشته مى

گويد: جبرئيل بالش را بر زمين کربال گسترد و آنجا را به  ام سلمه مى«. آرى»نمايانم؟ فرمود:  مى

به »داد. و چون به حسين )ع( گفتند که اين زمين کربالست آن را بوييد و گفت: پيامبر )ص( نشان 

خدا سوگند اين همان زمينى است که جبرئيل به رسول خدا )ص( خبر داد و من در آنجا کشته 

 «.شوم مى

از « طبقات»( در روايتى آمده است، يك مشت از خاك کربال برداشت و بوييد، و ابن سعد در 2)

گويد: رسول خدا )ص( به خود آمد در حالى که در دستش  مين مضمون نقل کرده، مىواقدى به ه

 خاك سرخى بود.
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گويد: على )ع( در مسير خود به صفين از کربال گذر کرد  ( و نيز ابن سعد از شعبى نقل کرده، مى3)

صدا  توقف نمود و کسى را که مسئول آب وضويش بود -اى در کنار فرات قريه -و در مقابل نينوا

گفت: کربال پس على به قدرى گريه کرد « گويند؟ بگو ببينم اى بنده خدا به اين زمين چه مى»زد: 

روزى به محضر رسول خدا )ص( رسيدم ديدم گريه »که زمين از اشك چشمش تر شد سپس فرمود: 

د که جبرئيل اندکى پيش نزد من بود و به من خبر دا»فرمود: « کنيد؟ کند پرسيدم چرا گريه مى مى

کشند سپس جبرئيل مشتى خاك را برداشت و  پسرم حسين را کنار شط فرات در جايى به نام کربال مى

 «.توانم بگيرم به من داد بوييدم اکنون جلو اشك چشمم را نمى

اند: چون حسين )ع( به کربال رسيد، ايستاد و گريست و  ( حسن بن کثير و عبد خير نقل کرده4)

شوند، اينجا محل فرود آمدن آنها و جاى  وجوانانى که در اينجا کشته مىپدرش فداى آن ن»فرمود: 

شد و چون شبى فرا رسيد که   اش افزون سپس گريه« باراندازى ايشان و اينجا محل شهادت اوست

بامداد آن شب کشته شد، مشغول نماز و نيايش گشت و به ياد دلسوزى برادرش حسن بود، زيرا حسن 

گويم، وقتى که رسول خدا )ص(  برادرم گوش کن ببين چه مى»فته بود: در هنگام مرگ به وى گ

وعده اين امر را به من داد به آن اميد که من صاحب آن باشم و بعد که از پيامبر به ديگرى محوّل شد، 

موقع احتضار ابو بکر اميد داشت که صاحب آن امر باشد و از او به عمر محوّل شد و چون زمان 

داد که صاحب اين امر باشد، از او نيز امر به عثمان محوّل  د او نيز به خود وعده مىمرگ عمر فرا رسي

شد، پدرت تنها ماند که با شمشير آن امر را طلب کند و به دست نياورد و خدا اجازه نداده که ميان ما 

که تو را اهل بيت، نبوّت، دنيا، خالفت و سلطنت را با هم قرار دهد، پس زنهار تو را با مردم کوفه 

اى  فريب دهند و باعث قيام تو شوند و تو را واگذارند و تو پشيمان شوى در حالى که هيچ راه چاره

آن روز، جمعه دهم محرم، و به قولى شنبه سال شصت و يك هجرى  -همين که صبح دميد  1 «نيست!

هل و پنج سواره و اصحاب حسين )ع( ميمنه و ميسره سپاه را آراستند و آنها چنان که گفتيم: چ -بود

اند: هفتاد سواره و صد پياده و به قولى همراه آن حضرت سى  صد نفر پياده بودند و گروهى گفته

 سواره بود.

                                                 
در مقتل و ديگر منابع شيعى شود گفت، زيرا چنين مطالبى در هيچ کتاب حديث يا  در اينجا جز اين که بگوييم راوى سنّى است چيز ديگرى نمى .1

 م. -نيامده است به عالوه آنکه سبك گفتار اهل بيت )ع( چنين نيست و براى اهلش کذب آن روشن است
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از ايشان هشتاد و يك تن  -تر است قول اول صحيح -گويد: با وى هزار تن بودند ( مسعودى مى2)

نداشت بلکه همگى از مردم  کشته شدند و هيچ کس از مردم شام براى جنگ با حسين )ع( حضور

کوفه بودند از کسانى که با او مکاتبه کرده بودند و آنها شش هزار جنگجو بودند، حسين )ع( پرچم 

ها و اهل حرم را پشت سر او قرار داد، پس آن قوم از پشت  را به دست برادرش عبّاس داد و خيمه

ا بر آتش شتافتى! حسين )ع( فرمود: ها آتش برافروختند، شمر فرياد برآورد اى حسين در دني خيمه

گويى به خدا سوگند که تو سزاوارتر بر سقوط در  اى پسر زن بزچران تو به من چنين سخنى را مى»

شوى،  بشارت باد ترا که هم اکنون وارد دوزخ مى سپس محمد بن اشعث او را ندا داد و گفت:« آتشى

 «خدا تو و قوم تو را لعنت کند.»گفتند: پسر اشعث است، فرمود: « اين کيست؟»پرسيد: 

هايى است که شما به سوى ما  اى مردم کوفه، بدانيد که اينها نامه»( سپس حسين )ع( فرياد زد: 1)

کسى پاسخ نداد، و در « نوشتيد و مرا به اينجا آورديد و فريبم داديد، کجاست عهد و پيمان شما؟!

حجار بن ابجر و اى قيس بن اشعث و اى زيد اى شبث بن ربعى و اى »روايتى آمده است که صدا زد: 

دانيم که تو چه  بن حرث و اى فالن، اى فالن آيا شما به من نامه ننوشتيد؟ جواب دادند: ما نمى

 «.گويى! مى

( حر بن يزيد يربوعى از جمله بزرگان ايشان گفت: آرى و اللّه البته که ما به تو نامه نوشتيم و ما 2)

آورديم پس خدا باطل و اهل باطل را )از رحمتش( دور کند! به خدا سوگند  بوديم که تو را به اينجا

گزينيم و بعد بر سر اسبش هى زد و وارد سپاه حسين )ع( شد، حسين )ع(  که ما دنيا را بر آخرت نمى

آنگاه حر آن مردم را « خوش آمدى! به خدا سوگند که تو حرّى )آزادى( در دنيا و آخرت»فرمود: 

مادرها شما بوديد که او را به اينجا آورديد و چون نزد شما آمد او  : واى بر شما اى بىندا داد و گفت

را واگذاشتيد! و چون اسيرى در دست دشمن، او و خاندانش را از آب جارى منع کرديد، آبى که 

ورند، پس از محمّد، در ميان  نوشند و خوکهاى بيابان در آن غوطه يهود، نصارى و مجوس از آن مى

نواده و فرزندانش بدرفتار کرديد، و اگر او را يارى نکرديد و به پيمانى که با او بستيد وفا ننموديد خا

خواهد برود مگر شما به خدا و نبوّت  پس بگذاريد تا او به هر جا و به هر يك از شهرهاى خدا که مى

 محمد جدّ او و به معاد ايمان و باور نداريد، سپس حمله کرد و گفت:



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

302 

 

  اعناقکم بالسّيف اضرب فى
 

 1  عن خير من حل منى و الخيف

 و گروهى از ايشان را کشت سپس عده زيادى اطراف او را گرفتند و او را به قتل رساندند.

 ( واقدى گويد: نخستين کسى که به طرف سپاه حسين تيراندازى کرد، عمر سعد بود.3)

را روى   آنها بر کشتن وى اصرار دارند، قرآنگويد: وقتى که حسين )ع( ديد  ( هشام بن محمد مى4) 

بين من و بين شما کتاب خدا و جدّم »دست گرفت و آن را گشود و روى سرش گذاشت و فرياد زد: 

دانيد؟ آيا من پسر دختر  [ باشد! اى مردم به چه دليل شما خون مرا حالل مى محمّد رسول خدا ]حکم

ايد: که اين دو سروران جوانان  باره من و برادرم نشنيدهپيغمبر شما نيستم؟ آيا اين سخن جدّم را در

( آيا جعفر طيار 1اهل بهشتند، اگر باور نداريد از جابر و زيد بن ارقم و ابو سعيد خدرى بپرسيد، )

شوى! حسين )ع( گفت:  پس شمر او را ندا داد: الساعه وارد طبقه پايين جهنّم مى« عموى من نيست؟

خدا )ص( به من خبر داد و گفت: سگى را ديدم که خونهاى اهل بيت مرا اللّه اکبر! جدّم رسول »

شمر گفت: خدا را نادرست عبادت کنم اگر بفهمم « کنم کسى جز تو باشد ليسد، و من تصوّر نمى مى

گريد او را روى دست  گويى، پس حسين )ع( نگاهى کرد ديد کودك او از تشنگى مى که تو چه مى

( پس مردى از 2« )کنيد به اين کودك رحم کنيد ر به من رحم نمىاى مردم اگ»گرفت و گفت: 

خداوندا! »طرف ايشان با تيرى او را زد و گردنش را بريد و حسين شروع به گريستن کرد و گفت: 

پس نداى « کشند بين ما و اين قوم حکم کن، آنها مرا دعوت کردند تا ما را يارى کنند ولى ما را مى

اى در بهشت است، و حصين بن تميم، تيرى  را به ما واگذار که او را شيردهندهغيبى آمد: اى حسين او 

به سمت او پرتاب کرد که به لبهاى آن بزرگوار خورد و خون شروع کرد از لبهايش ريختن و او 

گذرد به تو  خداوندا من از آنچه بر من و برادران، فرزندان و خاندانم مى»گفت:  کرد و مى گريه مى

رم سپس تشنگى بر او غلبه کرد خواست خودش را به قلب دشمن بزند سپس خوددارى ب شکايت مى

( وقت نماز ظهر فرا رسيد با يارانش نماز خوف گزارد و در آن ميان که مشغول نماز بودند 3کرد، )

 گفت: کرد و مى آن قوم حمله بردند و زهير بن قين از حسين )ع( دفاع مى

  انا زهير و انا بن القين
 

 2  م بالسّيف عن حسيناردک

                                                 
 زنم به پشتيبانى از بهترين کسى که وارد منى و خيف شده است. با شمشير گردن شما را مى .1
 سازم. ور مىمن زهير و منم پسر قين، شما مردم را با شمشيرم از حسين د .2
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 سپس زهير حسين )ع( را فرياد کرد و گفت:

 اقدم هديت هاديا مهديا
 

 اليوم تلقى جدّك النّبيا

 1 و حسنا و المرتضى عليا
  

اکنون جدّم » گفت: اى پايين انداخت سپس به خود آمد در حالى که مى ( حسين )ع( سرش را لحظه1)

و شمر فرياد برآورد، « آيى : پسرم صبر کن السّاعه نزد ما مىگفت رسول خدا )ص( را ديدم که مى

منتظر چه هستيد، به او حمله کنيد، پس حسين )ع( سرسختانه ايستاد و جامه تنگى را پوشيد، به جانب 

او شتافتند، حصين بن نمير با شمشير بر سر او زد و او از مرکب افتاد و زرعة بن شريك تميمى 

و سنان بن انس نخعى بر او   2 و آن را جدا کرد و او شروع به گريه کرد ضربتى بر شانه چپ او زد

اى بر گلوگاه او زد، پس فرود آمد و به سر روى زمين افتاد و سپس سر او را  حمله کرد و نيزه

گويد: سنان بن انس  هشام بن محمد مى -بريدند. درباره قاتل حسين )ع( چند قول مختلف است: اوّل

حصين بن نمير است که او را با تيرى زد سپس فرود آمد، سر او را بريد و سرش را  -نخعى است. دوم

 -مهاجر بن اوس تميمى. چهارم -به گردن اسبش آويخت و براى تقرّب به ابن زياد به کوفه برد. سوم

 کثير بن عبد اللّه شعبى.

بوده و شمر بن ذى تر آن که قاتل حسين )ع( سنان بن انس نخعى  شمر بن ذى الجوشن، صحيح -پنجم

 الجوشن با او مشارکت کرد.

 ( وقتى که سنان بر حجاج وارد شد، حجاج از او پرسيد: تو قاتل حسينى؟ گفت: آرى.2)

گفت: بشارت باد تو را که تو با او هرگز در يك خانه جمع نخواهيد شد. گويند: از حجاج سخنى بهتر 

شمردند، سى و سه زخم نيزه و سى و چهار  از اين کسى نشنيده بود! آنگاه زخمهاى بدن حسين را

اش اثر صد و بيست تير يافتند و تمام لباسهايش را غارت کردند حتى  ضربت شمشير بود و در جامه

شلوارش را بحر بن کعب تميمى برگرفت و پيراهن او را اسحاق بن حويه خضرمى و شمشيرش را 

اش را  يش را اسود بن خالد ازدى و عمامهاش را قيس بن اشعث کندى و کفشها قالنس نهشلى و قطيفه

 خودش را مالك بن بشير کندى برداشت. جابر بن يزيد و کاله

                                                 
 اى؛ امروز جدّت پيامبر و حسن و على مرتضى را مالقات خواهى کرد. شده گر هدايت برو که رهبرى کردى تو هدايت .1
 م. -اساس و نارواست فرماييد در تمام موارد مطالب در هم و مشوّش است و در چند مورد نسبت گريه به امام شجاع داده است که بى مالحظه مى .2
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( عمر سعد گفت: هر کس سر حسين را بياورد هزار درهم جايزه دارد. و نيز عمر گفت: کيست که 3)

در پشت حضرت اسب تاختند و   اسب روى سينه حسين بتازد؟ اين بود که جمعى، بر سينه و پشت آن

او آثار سياهى ديدند علّت آن را پرسيدند، گفتند: شبها مواد خوراکى را در پشت براى مستمندان 

برده است! يکى چادر فاطمه دختر حسين را برد و ديگرى زيور )گوشواره( اش را و لباس  مدينه مى

 زنان و دختران او را نيز بردند.

 آمد، جلو خيمه عمر سعد ايستاد و گفت: ( واقدى گويد: سنان بن انس )و به قولى شمر(1)

 اوقر رکابى فضّة و ذهبا
 

 أنا قتلت السيّد المحجّبا

 قتلت خير النّاس امّا و ابا
 

 1  و خيرهم اذ ينسبون نسبا

اى! اگر اين حرفها را ابن زياد بشنود تو را  عمر سعد پس از شنيدن اين سخنان فرياد زد: مگر ديوانه

 کشد. مى

گويد: سنان بن انس نخعى، بر در قصر ابن زياد آمد و اين شعرها را خواند  عد در طبقات مى( ابن س2)

 و ابن زياد چيزى به او نداد.

 کسانى از اهل بيت که با وى کشته شدند

گويد: از آل ابى طالب گروهى کشته شدند، از جمله حسين بن على که سنان بن  هشام بن محمد مى

على که زيد بن رقاد او را کشت و برادرانش جعفر، عبد اللّه و عثمان  انس او را کشت و عبّاس بن

فرزندان ام البنين که شرح حال آنها را گفتيم به قتل رسيدند و محمد بن على که مادرش ام ولد بود و 

ابو بکر بن على که مادرش ليلى دختر مسعود بن دارم و على بن حسين بن على )ع( يعنى على اکبر که 

لى دختر مرّه ثقفيه بود و او را مرّة بن سعد عبدى کشت، و عبد اللّه بن حسين که مادرش مادرش لي

رباب دختر امرء القيس بود و او را هانى بن ثابت خضرمى کشت، و على بن حسين که خردسال به 

ى او حسين بن على که مادرش ام ولد بود، عبد اللّه بن عقبه غنو  و ابو بکر بن  2 نظرشان رسيد نکشتند

را کشت، و عبد اللّه بن حسن بن على )ع( که مادرش ام ولد بود، سعد بن عمر بن نفيل ازدى او را 

کشت و عون بن عبد اللّه ابن جعفر بن ابى طالب که مادرش جمانه دختر مسيّب بن نجيّه بود و او را 

                                                 
ام، من بهترين مردم را از نظر مادر و پدر و بهترين همه مردم را از حيث دودمان  ا از طال و نقره سنگين کن که من آقاى واالمقامى را کشتهرکابم ر .1

 ام! و نسب به قتل رسانده
 م. -صفحه قبل( 2)ر ك  نويسد: به خاطر خردسالى نکشتند در حالى که به شيرخواره رحم نکردند چگونه ناقل خوشباورانه در چند مورد مى .2
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مادرش اسماء بنت  عبد اللّه بن قطيبه طائى به قتل رساند. جعفر پسر ديگرى به نام عون داشت که

عميس است و شرح حال او را گفتيم. محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن ابى طالب که مادرش حوط دختر 

حفصه تميميّه بود، کشته شد و جعفر بن عقيل بن ابى طالب که مادرش ام البنين دختر نفراء بود، بشر 

که مادرش ام ولد بود توسط عمر بن  بن حوط همدانى او را به قتل رساند و برادرش عبد اللّه بن عقيل

 صبيح به قتل رسيد.

( توضيح داديم که ابن زياد مسلم بن عقيل را که مادرش ام ولد بود به شهادت رساند و عبد اللّه بن 1)

مسلم بن عقيل را که مادرش رقيه دختر على )ع( بود و مادر رقيه ام ولد بود، عمر ابن صبيح صيداوى 

ن عقيل را که مادرش ام ولد بود لقيط بن ياسر جهنى کشت )و حسن بن کشت و محمد بن مسلم ب

  1 و نيز عمر بن حسن بن على را به خاطر خردسالى نکشتند  حسن بن على را کودك يافتند و نکشتند(

 ( خالصه آن که نوزده تن از آل ابى طالب را به قتل رساندند هفت تن از اوالد على:2)

لّه، عثمان، محمد و أبو بکر و دو تن از فرزندان حسين: على و عبد اللّه و حسين، عبّاس، جعفر، عبد ال

از اوالد حسن بن على سه تن: أبو بکر، قاسم و عبد اللّه و از فرزندان عبد اللّه بن جعفر دو تن: عون و 

  2  محمد و از اوالد عقيل پنج نفر: مسلم، جعفر، عبد اللّه بن مسلم بن عقيل و برادرش محمد بن مسلم

( مداينى نقل کرده است که همراه حسين )ع( عبد الرحمن بن عقيل و عون بن عقيل نيز کشته 3)

 گويد: شود و درباره آنها سرادقه باهلى مى ها بيست و يك تن مى شدند، بنابراين شمار کشته

  يا عين ابکى بعبرة و عويل
 

  و اندبى إن ندبت آل الرّسول

  سبعة منهم لصلب على
 

  دوا و سبعة لعقيلقد أبي

 لعن اللّه حيث حلّ زيادا
 

 3  و ابنه و العجوز ذات بعول

ها بود و داستان او مشهور است و بعضى  سميّة مادر زياد است که از جمله روسپى« عجوز»منظور از 

 اند منظور مرجانه )مادر ابن زياد( است. گفته

                                                 
 م. -صفحه قبل( 2نويسد: به خاطر خردسالى نکشتند در حالى که به شيرخواره رحم نکردند )ر ك  چگونه ناقل خوشباورانه در چند مورد مى .1
 م. -شود ها برشمرد، در اينجا از قلم انداخته است که با او پنج نفر مى عبد اللّه بن عقيل را که قبال جزء کشته .2
دند که اى چشمان من! اگر بناست که گريه کنيد با اشك و آه و فغان بر آل رسول گريه کنيد و ندبه نماييد! هفت تن از آنان از اوالد على )ع( بو .3

خود دور يا مرجانه، مادر ابن زياد( را از رحمت  -مادر زياد -همگى کشته شدند و هفت تن از دودمان عقيل، خدا زياد و پسرش و آن پيرزن )سميه

 سازد که دور ساخته!
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د، عبّاس بن على بود و پس از او على اکبر پسر گويد: نخستين کسى که از اينان کشته ش ( شعبى مى1)

 گفت: حسين بود که بيرون آمد و مى

  انا على بن الحسين بن على
 

  نحن و بيت اللّه أولى بالنّبى

 1  من شمر و عمر و ابن الدّعى
  

پس مردى با نيزه او را زد و کشت و پس از او عون بن جعفر و بعد قاسم بن حسن بن على سپس عبد 

ه بن حسين و بعد عبد اللّه بن على پس از او عثمان بن على سپس عبد الرحمن ابن عقيل و آنگاه اللّ

محمد بن عبد اللّه ابن جعفر و بعد از اينها حسين )ع( و در پى ايشان يکى پس از ديگرى کشته شدند و 

 زهير بن قين که با حسين کشته شد.

او رفت وقتى که بدن حسين )ع( را برهنه ديد، با ( زنى به غالمش گفت: برو آقايت را کفن کن، 2)

خود گفت من آقاى خودم را کفن کنم و حسين را با اين حال بگذارم؟ نه به خدا قسم! اين بود که 

  2 اوّل او را کفن کرد سپس آقاى خودش را با کفنى ديگر کفن کرد

گى از رحم فاطمه )ع( نشأت گويد: نوزده جوان که هم محمد بن سعد از محمد بن حنفيّه نقل کرده مى

گرفته بودند به شهادت رسيدند و اين مطلب دليل آن است که شمار زيادى از اهل بيت از اوالد حسين 

 و اوالد حسن بن على با وى کشته شدند.

خواند )و به   ( شهادت آن حضرت، روز جمعه بين ظهر و عصر بود، زيرا او با يارانش نماز خوف3)

 که ما در صفحات پيش نقل کرديم. قولى روز شنبه بود(

 فرستادن سرها و اسيران نزد ابن زياد

گويند: آنگاه عمر سعد، سر حسين و يارانش را با دختران و  هشام بن محمد، واقدى و ابن اسحاق مى

پسر   3 کودکان بازمانده، همراه خولى بن زياد اصبحى نزد ابن زياد فرستاد، در بين اسيران على اصغر

بود که بيمار بود، چون آنان را از کنار پيکر حسين بن على عبور دادند، زينب دختر على  حسين )ع(

فرياد برآورد: وا محمداه! درود خداى آسمان بر تو، اين حسين توست که برهنه و آغشته به خون 

                                                 
 منم على بن حسين بن على، ما و خانه خدا به پيامبر سزاوارتر از شمر و عمر )بن سعد( و زنازاده )ابن زياد( هستيم. .1
 م. -اين قبيل مطالب در منابع شيعه نيامده است .2
ن آمده است و على اصغر به شيرخوارى اطالق شده که هدف تير در منابع شيعه و مشهور بين ارباب مقاتل با نام على اوسط و يا على بن حسي .3

 م. -حرمله قرار گرفت و در آغوش پدر جان سپرد
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 اند، وا اند، کودکان اطراف ايشان را گرفته افتاده و دخترانت که اسيرند و اوالدت که کشته شده

محمداه! زينب با اين سخنان هر دشمن و دوست را گرياند و با سر حسين )ع( نود و دو سر را به کوفه 

 بردند.

گويد: وقتى که سر حسين )ع( را داخل  ( در مطالب انحصارى بخارى از ابن سيرين نقل شده مى2)

ه زيبايى دندانهايش زد و دربار دستيش به دندانهاى او مى طشتى مقابل ابن زياد گذاشتند او با چوب

ترين فرد به رسول خدا بود و با  چيزى گفت، انس بن مالك در نزد او بود گريست و گفت: وى شبيه

 وسمه خضاب کرده بود.

اند: اين خضاب ثابت نبود چون  اند که با ماده سياهى خضاب کرده بود، مورّخان گفته نقل کرده

 آفتاب دگرگون کرده بود.

ل کرده است: که زيد بن ارقم نزد ابن زياد بود به او گفت: چوبت را بردار به ( ابن ابى الدنيا نق3)

بوسيد سپس زيد شروع به گريه  خدا قسم بارها رسول خدا )ص( را ديدم که ما بين اين دو لب را مى

اى گردنت را  کرد، ابن زياد به وى گفت: خدا چشمانت را بگرياند اگر پيرمرد نبودى که خرف شده

گفت: اى مردم شما از امروز به بعد بردگانى هستيد که  يد از جا برخاست در حالى که مىزدم، ز مى

پسر فاطمه را کشتيد و پسر مرجانه را فرمانروا کرديد به خدا سوگند نيکان شما را خواهد کشت و 

رحمت خدا کسى که تن به ذلّت و ننگ دهد!  بدان شما، شما را به خدمت خواهند گرفت، دور باد از

پس رو به ابن زياد کرد و گفت: اى پسر زياد! حديثى براى تو بگويم که مهمتر از اين است، رسول س

خدا )ص( را ديدم که حسن را روى زانوى راست و حسين را بر زانوى چپش نشانده سپس دستش را 

، «سپارم خداوندا من اينها را به امانت به تو و مؤمنان صالح مى»گفت:  روى سر آنها گذاشته بود و مى

گويد:  ( هشام بن محمد مى1پس امانت رسول خدا )ص( در نزد تو اى پسر زياد! چگونه است!! )

همين که سر حسين )ع( را جلو ابن زياد گذاشتند، کاهن وى به او گفت: از جا برخيز پا روى دهان 

ت: چگونه دشمنت بگذار، او برخاست و پايش را روى دهان آن حضرت نهاد سپس به زيد بن ارقم گف

بينى؟ گفت: به خدا قسم که من رسول خدا )ص( را ديدم دهانش را جايى گذاشته بود که تو پايت  مى

 اند: اين حادثه براى يزيد بن معاويه يا زيد بن ارقم اتّفاق افتاده است. را نهادى! بعضى گفته

ود به دليلى که ( ابن جرير نقل کرده است: آن که نزد يزيد حضور داشته، ابو برزه اسلمى ب2)

 خواهيم گفت.
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گويد: قيس بن عباد نزد ابن زياد بود، ابن زياد به وى گفت: نظر تو درباره من و حسين  ( شعبى مى3)

کنند و جدّ و پدر و  آيند و براى او شفاعت مى چيست؟ گفت: روز قيامت جدّ و پدر و مادر او مى

 ين شد و او را از مجلس بيرون کرد.کنند، ابن زياد خشمگ آيند از تو شفاعت مى مادر تو مى

( مداينى گويد: از جمله حاضران آن مجلس مردى از قبيله بکر بن وائل بود به نام جابر يا جبير، 4)

کنم که نبينم ده نفر مسلمان بر ابن زياد  وقتى که آن عمل ابن زياد را ديد با خود گفت: با خدا عهد مى

کنم، پس چون مختار به خونخواهى حسين )ع( قيام کرد و  اند مگر من هم با آنها خروج خروج کرده

 گفت: دو گروه برخورد کردند، همين مرد به ميدان آمد در حالى که مى

 ء قد أراه فاسدا و کل شی
 

 1  الّا مقام الرّمح فى ظلّ الفرس

ن ملعون! سپس بر صفوف ابن زياد حمله کرد و فرياد بر آورد اى ملعون، اى پسر ملعون و اى جانشي

 پس مردم از اطراف ابن زياد پراکنده شدند آن دو با نيزه با هم درآويختند و هر دو کشته شدند.

 اند: ابراهيم بن اشتر به دليلى که خواهيم گفت؛ ابن زياد را به قتل رساند. بعضى گفته

ه بيمار بود گويد: چون على بن حسين، با زنان در نزد ابن زياد حضور يافت در حالى ک ( هشام مى1)

ابن زياد گفت: چگونه اين سالم مانده است؟ او را بکشيد، زينب دختر على )ع( فرياد کشيد: اى پسر 

زياد اين همه خون ما را ريختى تو را بس است، اگر بناست او را بکشى پس مرا با او بکش و على بن 

که بين او و بين اين زنان پسر زياد! اگر بناست مرا بکشى پس به اين زنان بنگر کسى »حسين گفت: 

ابن زياد گفت: تو همان مردى هستى که با اينها خويشاوندى « خويشاوندى باشد همراه ايشان کن!

گويد: آنها خود خواستند تا على بن حسين باقى بماند زيرا  ( واقدى مى2دارى و با اينها خواهى بود! )

گفت: او را بکشيد! پس از آن عمر سعد  وقتى که پدرش را کشتند او بيمار بود شمر بر او گذشت و

آمد وقتى که او را ديد، گفت: به اين پسر کار نداشته باشيد، سپس به شمر گفت: واى بر تو، چه 

 ماند(؟ کسى براى حرم حسين )مى

اش برد و مرا گرامى  مردى از اهل کوفه مرا گرفت و به خانه»گويد:  ( على بن حسين )ع( مى3)

گفتم اگر در نزد مردم کوفه  کرد، با خود مى شد گريه مى من وارد و خارج مىداشت، هر وقت بر  مى

خيرى باشد نزد اين مرد است. در آن ميان که من نزد او بودم روزى منادى ابن زياد جار کشيد: هر 

                                                 
 بينم، جز جايگاه نيزه را در سايه اسب )يعنى چيزى جز رزم و پيکار ارزش ندارد(. همه چيز را فاسد و تباه مى .1
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گريست و  کس على بن حسين نزد اوست او را بياورد، سيصد درهم بگيرد وارد شد در حالى که مى

 «.ترسم، دستهايم را به گردنم بست و به آنها تسليم کرد و پولها را گرفت ايشان مى گفت: من از مى

گويد: ابن زياد در آن مجلس به زينب گفت: سپاس خدا را که شما را رسوا کرد و  ( ابن هشام مى4)

شما را کشت و خبرهاى شما را نزد مردم دروغ درآورد، زينب فرمود: بلکه سپاس خدا را که ما را به 

شود و  وسيله محمد گرامى داشت و ما را بدان وسيله پاك و پاکيزه قرار داد و به يقين فاسق رسوا مى

گردد و همانا خداوند شهادت را بر خاندان ما مقرر فرموده است پس آنها به  تبه کار تکذيب مى

 شويد. ه مىخواهد کرد و در پيشگاه او محاکم  جايگاه خود رفتند و به زودى بين ما و شما را جمع

گويد: سپس ابن زياد مردم را در مسجد جمع کرد و بعد خطبه خواند و گفت:  ( ابن ابى الدنيا مى1)

سپاس خدا را که دروغگوى پسر دروغگو؛ حسين و پيروانش را کشت! عبد اللّه بن عفيف ازدى که 

دست داده  آمد چون يك چشمش را در جنگ صفّين در خدمت على )ع( از تا آن روز به مسجد نمى

بود با شنيدن اين سخن از جا برخاست و گفت: اى پسر مرجانه! دروغگوى پسر دروغگو تو هستى و 

کشيد به  پدرت آن کسى که تو را والى کوفه کرده است، اى پسر مرجانه! آيا فرزندان انبيا را مى

فيف شعار قبيله ( ابن زياد به مأمورانش گفت: او را بگيريد و ع2گوييد؟! ) گونه فاسقان سخن مى

)رمز مخصوص قبيله( ازد را فرياد زد، از مردان قبيله هفتصد نفر اطراف او جمع شدند و او را به 

 منزلش بردند.

گفت هيچ  آنگاه عمر سعد از مجلس ابن زياد به قصد رفتن برخاست در حالى که بين راه با خود مى

ن زياد ستمگر پسر فاجر را کردم و کس مانند من از اين مجلس برنگشت که اطاعت اين فاسق، اب

اى را قطع کردم، مردم از او دورى کردند و هر  حاکم دادگر را نافرمانى نمودم و خويشاوندى ارزنده

شد مردم  کردند و هرگاه وارد مسجد مى کرد آنها از وى اعراض مى وقت به گروهى از مردم گذر مى

 نشين شد تا کشته شد. داد ناچار خانه ديد دشنامش مى رفتند و هر که او را مى بيرون مى

گويد: مرجانه مادر ابن زياد به پسرش گفت: اى ناپاك تو پسر رسول  مى« طبقات»( ابن سعد در 3)

خدا )ص( را کشتى، تو هرگز بهشت را نخواهى ديد، بارى ابن زياد همه سرها را در کوفه به چوب 

خستين سرهايى بودند که پس از سر مسلم بن نصب کرد و شمار آنها بيش از هفتاد سر بود و آنها ن

 عقيل در کوفه، نصب شدند.
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نويسد: وقتى که سر حسين )ع( را به حضور ابن  مى« المقتل»( عبد اللّه بن عمر ورّاق در کتاب 4)

زياد آوردند حجامتگر را دستور داد: از وسط سر ببر، بريد و گوشت بنا گوش و نخاع و گوشتهاى 

آورد، پس عمرو بن حريث مخزومى از جا برخاست گفت: اى پسر زياد از اين اطراف آن را بيرون 

کنى؟ گفت: آن  سر به حاجت خويش رسيدى، آنچه از آن افکندى به من ببخش، گفت: آن را چه مى

کنم، گفت: بردار، پس آنها را داخل ردائى از خز که بر دوش داشت جمع کرد و به خانه  را دفن مى

و آن   1 منزلش در کنار خودش به خاك سپرد  طّر کرد و کفن کرد و داخلبرد، شستشو داد و مع

 .منزل در کوفه معروف به سراى خز، سراى عمرو بن حريث مخزومى است

 گفت:ن سر را گرفت و در دامنش گذاشت وبوسيد وحسين آقولى رباب دختر امرئ القيس همسر بهو 

 و احسينا فال نسيت حسينا
 

 اقصدته أسنّة األعداء

 غادروه بکربالء صريعا
 

 2 ال سقى اللّه جانبى کربالء

گويد: در اين کاخ )يعنى قصر کوفه( چيز عجيبى ديدم، سر حسين را مقابل ابن  ( عبيد بن عمير مى1)

زياد و بعد سر ابن زياد را مقابل مختار سپس سر مختار را مقابل مصعب بن زبير و بعد سر مصعب بن 

ملك بن مروان ديدم، از او پرسيدند اينها در چه مدتى بود؟ گفت: در مدت سه زبير را مقابل عبد ال

سال، اف بر اين دنيا که سر انجامش اين است! بارى ابن زياد در روز دوم سرها را پايين آورد و با 

 اسيران سوى يزيد بن معاويه روانه کرد.

 بردن سر حسين عليه السالم نزد يزيد

زياد، زجر بن قيس جعفى را طلبيد و سرها و اسيران را به او داد و او را  گويد: آنگاه ابن واقدى مى

گويد: من نزد يزيد بن معاويه در بيرونى منزلش بودم  راهى دمشق کرد، ربيع بن عمر نقل کرده، مى

ناگهان گفتند: اينك زجر بن قيس در منزل است، يزيد هراسناك برخاست و نشست و فورا به او 

وارد شد، يزيد پرسيد: پشت سر چه دارى؟ گفت: آنچه شما دوست داريد، بشارت اجازه داد و او 

دهم شما را به فتح و يارى خدا! حسين با هفتاد سوار از خاندان و پيروانش بر ما وارد شد، ابتدا به  مى

او امان داديم و گفتيم سر به فرمان ابن زياد نهد، خوددارى کردند و جنگ را برگزيدند و طولى 

                                                 
 م. -اند چه هدفى اينها را پرداخته و يا نقل کردهاين مطلب در هيچ کتاب معتبرى نيامده و معلوم نيست با  .1
کنم که( بدن او را در کربال  ها بر بدن او زدند، و )فراموش نمى کنم که دشمنانش نيزه و احسينا من حسين را فراموش نخواهم کرد و فراموش نمى .2

 ره به دجله و فرات دارد(.روى زمين گذاشتند )و دفن نکردند(، خداوند دو سمت کربال را سيراب نگرداند! )اشا
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خواب بربايد و يا نحر کردن شتر؛ تا اين که شمشيرها  د مگر به قدر خواب نيمروز که چشم رانکشي

بردند،  جاى خودشان را از آن بزرگ مردان پيدا کردند، کار به جايى رسيد که به تلهاى خاك پناه مى

جارى شد  گويد: اشك از چشمان يزيد ( مى1و اينك پيکرهايشان برهنه در ميان بيابان افتاده است! )

تر از  و گفت: خدا لعنت کند پسر مرجانه را و خدا بيامرزد ابو عبد اللّه را! اى مردم عراق ما به پايين

اين هم از شما راضى بوديم، خدا روى پسر مرجانه را زشت کند اگر بين او و بين حسين خويشاوندى 

 کرد. بود، چنين کارى را نمى

ند، گفت: سميّه بين من و ابو عبد اللّه جدايى افکند و رحم ( همين که سرها را نزد وى حاضر کرد2)

بخشيدم ولى قضاى الهى قطعى است، خدا تو را  ما را قطع کرد، اگر من در مقابل او بودم او را مى

( و در 3دانسته است! ) بيامرزد اى حسين! براستى تو را مردى کشته است که حق خويشاوندان را نمى

عن کرد که او را به کشتن حسين )ع( وادار کرده بود، چون پيشنهاد کرده بود روايتى ابن مرجانه را ل

که به يکى از شهرها يا مرزها برود و او اجازه نداده بود، براستى که ابن زياد در دل هر خوب و بد، 

صالح و طالح تخم دشمنى را کاشت سپس به ابن زياد بد گفت، و زجر بن قيس به چيزى نرسيد! 

 ه او ندادند(.اى ب )جايزه

گويم:  ( )مؤلف( مى4پس از اينها آن سر را نزد دخترش عاتکه فرستاد، او سر را شست و معطر کرد! )

  1  اين روايت چنين آمده است و آن را هشام بن محمد نقل کرده است

( اما در مجموع روايات که راجع به يزيد گفته شده است چنين است: وقتى که سر حسين )ع( را 5)

زد و اشعار ابن زبعرى  ل او گذاشتند مردم شام را جمع کرد و در حضور مردم با چوب خيزران مىمقاب

 خواند: را مى

 ليت أشياخى ببدر شهدوا
 

  وقعة الخزرج من وقع األسل

  قد قتلنا القرن من ساداتهم
 

 2 و عدلنا قتل بدر فاعتدل

نقل کرده است که وى گفت: اگر « ن و الرّوايتينالوجهي»قاضى أبو يعلى از احمد بن حنبل در کتاب 

  3  اينها از يزيد راست باشد، البته فاسق است
                                                 

 م. -براستى هدف مؤلف يا ناقل ديگر از نقل اين نوع مطالب اگر کاستن ننگها و کم جلوه دادن جنايات يزيد است که محال است، پس چرا!؟ .1
زرگى از بزرگان ايشان را ديدند. ب تابى خزرجيان را مى کاش بزرگان من که در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شدند، حاضر بودند جزع و بى .2

 کشتيم و به اين ترتيب با جنگ بدر سر به سر شديم و اعتدال برقرار شد!
 م. -چه عجب که اين قاضى پس از آن همه فجايع يزيد که زمان معاويه فسق او علنى بود حال او را فاسق خوانده است! .3
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 شعبى گويد: يزيد بر اشعار باال اضافه کرد و گفت:

 لعبت هاشم بالملك فال
 

  خبر جاء و ال وحى نزل

  لست من خندف إن لم انتقم
 

 1 من بنى احمد ما کان فعل

اند: وقتى که سرها را آوردند، يزيد بر روى کاخ جيرون نشسته بود با  رى گفته( مجاهد، نافق و زه1)

 خود اين اشعار را زمزمه کرد:

  لما بدت تلك الحمول و اشرقت
 

  تلك الشّموس على ربى جيرون

   نعب الغراب فقلت صح او ال تصح
 

  2 فلقد قضيت من الغريم ديونى

زد اشعار حصين  ت وقتى که يزيد با چوب به دندانهاى حسين )ع( مى( و ابن ابى الدّنيا نقل کرده اس2)

 بن حمام مرى را خواند:

 صبرنا و کان الصّبر منّا سجية
 

 بأسيافنا تفرين هاما و معصما

 نفلق هاما من رءوس احبّة
 

 3 الينا و هم کانوا اعق و اظلما

مگر او را دشنام داد و بد گفت و از او  گويد: به خدا سوگند کسى در بين مردم نماند ( مجاهد مى1) 

 دورى کرد.

دستيت را بردار که به  ( ابن ابى الدّنيا گويد: ابو برزه اسلمى در نزد يزيد بود گفت: يزيد! چوب2)

( بالذرى نقل کرده؛ آن کسى 3بوسيد! ) خدا قسم بارها ديدم رسول خدا )ص( دندانهاى حسين را مى

ن را گفته است، انس بن مالك بود و اين يك اشتباه است از بالذرى، که در نزد يزيد بوده و اين سخ

زيرا که انس در کوفه نزد ابن زياد بود که قبال گفتيم وقتى که سر را آوردند او ديد و گريه کرد! 

 گويد: وقتى که يزيد اين اشعار را خواند، على بن حسين )ع( به او گفت: ( هشام مى4)

                                                 
ت( با ملك و حکومت بازى کرد زيرا نه خبرى رسيده و نه وحيى نازل شده است. من هاشم )نياى اعالى پيامبر، و در اينجا منظور خود پيامبر اس .1

 اند، انتقام نگيرم! از دودمان خندف نباشم که اگر از آنچه فرزندان احمد کرده
ر بام کاخ جيرون ها از دور پيدا شدند و آن سرهاى چون خورشيد ب وقتى که آن کجاوه«: فقلت نح او ال تنح»ها آمده است:  در بعضى نسخه .2

 سرايى کنى يا نکنى( من از بدهکارم طلبهايم را گرفتم! تابيدند، کالغ آواز برآورد، من گفتم: آواز برآرى يا نه )نوحه
بردبارى کرديم و بردبارى يکى از خصلتهاى پسنديده ماست وسيله شمشيرهايمان سر و دست افراد بزرگ از تن جدا گرديد! ما سران مردان  .3

 تر و بيدادگرتر بودند. رحم افکنيم در حالى که آنها نسبت به ما بى از دوستانمان را فرو مىبزرگى 
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ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا » ر و سزاوارتر است:بلکه آنچه خدا فرموده بهت»

وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَ يَعْفُوا » پس يزيد گفت:  1 «فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها

  2 عَنْ کَثِيرٍ

اى يزيد! چه گمان »نان را به ريسمانها بسته بودند، پس على فرياد زد: ( على بن حسين )ع( و ز5)

هيچ کس « دارى اگر رسول خدا )ص( ما را به ريسمان بسته و برهنه و عريان سوار بر شتران، ببيند؟!

 از آن افراد مجلس نماند مگر آن که با شنيدن اين سخن گريست.

گويد: يزيد بر سر حسين و جايى را که رسول خدا  ( ابن ابى الدنيا از حسن بصرى نقل کرده، مى6)

 بوسيد، چوب زد، آنگاه حسن بصرى به اين شعر تمثّل جست: )ص( آنجا را مى

  سميّة أمسى نسلها عدد الحصى
 

 3  و بنت رسول اللّه ليس لها نسل

و يزيد به زنان گويد: ابن زياد وسيله مخفر بن ثعلبه عايدى سر را نزد يزيد فرستاد  ( ابن سعد مى7)

 دستور داد تا براى حسين )ع( سه روز عزادارى کنند.

گويد: سفير قيصر )پادشاه روم(  ( هشام بن محمد از پدرش به نقل از عبيد بن عمير نقل کرده مى1) 

در آن مجلس حاضر بود، از يزيد پرسيد: اين سر کيست؟ گفت: سر حسين، پرسيد: حسين کيست؟ 

فاطمه چه کسى است؟ گفت: دختر محمّد، گفت: محمّد پيامبرتان؟ گفت:  گفت: پسر فاطمه، پرسيد:

آرى، گفت: پدر حسين که بود؟ گفت: على بن ابى طالب، پرسيد: على بن ابى طالب که بود؟ يزيد 

گفت: پسرعموى پيامبرمان، گفت: اف بر شما و دين شما، حرمت دين شما هيچ طرف مقايسه با دين 

ين ما در يکى از جزاير ديرى وجود دارد که در آن رد پاى االغى است مسيح نيست، گفت: در سرزم

کنيم و  ساله از اطراف جهان آهنگ آنجا را مى که عيساى مسيح بر او سوار بوده است و ما همه

تان و اکنون من  داريم همچون گراميداشت شما از کعبه نذرهايى براى آن داريم و آنجا را گرامى مى

( محمد بن سعد در 2ا بر باطليد اين گفت و از جا برخاست و دوباره برنگشت! )دهم که شم گواهى مى

گويد: رأس الجالوت مرا ديد و گفت: بين من و  از محمد بن عبد الرحمن نقل کرده، مى« طبقات»

                                                 
هاى آسمانى موجود است، پيش از آن که آنها را  : مصيبتى به کسى در زمين نرسد و نه در جانهاى شما مگر آن که در نوشته22( آيه 57حديد ) .1

 خلق کنيم.
 کند. رسد به سبب کارهاى خود ايشان است و خداوند از بسيارى از آنها گذشت مى ى که به مردم مى: گرفتاريهاي30( آيه 42شورى ) .2
 اوالد سميه به شمار ريگهاى بيابان شد در حالى که دختر رسول خدا )ص( را فرزندى نماند! .3
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کنند در حالى که شما پسر  حضرت داوود هفتاد پيامبر فاصله است، يهوديها مرا تعظيم و احترام مى

به نقل از قاضى اسعد ابو « السّيرة»( عبد الملك بن هاشم در کتاب 3ايد! ) تان را کشتهدختر پيامبر

البرکات عبد القوى بن ابى المعالى بن حبار سعدى نقل کرده است که در جمادى االولى سال ششصد و 

غدير  شنيديم از قول ابو محمد عبد اللّه بن رفاعة بن کرد و ما مى نه در ديار مصر بر او قراءت مى

سعدى در جمادى األولى سال پانصد و پنجاه و پنج و او از ابو الحسن على بن حسن خلعى، از قول ابو 

محمد عبد الرحمن بن عمر بن سعيد نحاسى نحيى به نقل از ابو محمد عبد اللّه بن جعفر بن محمد 

الملك بن هشام نحوى رنجويه بغدادى از ابو سعيد عبد الرحيم بن عبد اللّه برقى، از ابو محمد عبد 

گويد: چون ابن زياد سر حسين را با اسيرانى نزد يزيد بن معاويه فرستاد که به ريسمان بسته  بصرى، مى

بودند، از جمله زنان و کودکان پسر و دختر و از آن جمله دختران رسول خدا بودند که روى شتران 

کردند  ند، آن سر را از صندوق بيرون مىکرد بسته بودند و سر و صورتشان باز بود، به هر جا منزل مى

نمودند سپس دوباره داخل صندوق  زدند و تمام شب را تا وقت حرکت پاسدارى مى و بر سر نى مى

کردند، در يکى از منازل که فرود آمدند و در آنجا دير راهبى بود طبق  گذاشتند و حرکت مى مى

کردند و نيزه  عادت، نگهبانان از آن حراست مىنيزه کردند و مطابق  معمول سر را در آوردند و بر سر

( همين که نيمه شب راهب ديد نورى از طرف آن سر به سمت آسمان 1را به ديوار دير تکيه دادند، )

تابد، نزد آن قوم آمد و گفت: شما که هستيد؟ گفتند: ما ياران ابن زياديم، گفت: اين سر از آن  مى

طالب، پسر فاطمه دختر رسول خدا )ص( است پرسيد:  کيست؟ گفتند: سر حسين بن على بن ابى

 پيامبر شما؟

گفتند: آرى! گفت: شما مردمان بدى هستيد، اگر مسيح پسرى داشت او را در کاسه چشممان جا 

توانم از شما درخواستى بکنم؟ گفتند: چه درخواستى؟ گفت: ده هزار  داديم، سپس گفت: آيا مى مى

آن سر را به من بدهيد و تمام شب نزد من باشد و وقت حرکتتان او  دينار نزد من است شما بگيريد و

را بگيريد، گفتند: مانعى ندارد، سر را به او دادند و او نيز دينارها را داد، راهب سر را گرفت و آن را 

کرد  شست و معطّر کرد و روى زانويش گذاشت و تمام آن شب را همچنان نشسته بود و گريه مى

دهم که  رسيد، گفت: اى سر! من اختيار چيزى جز خودم را ندارم و گواهى مى همين که صبح فرا

دهم که من غالم و بنده  خدايى جز خداى يکتا نيست و جدّت محمد رسول خداست و گواهى مى

 توأم! بعدها دير را با آنچه در آنجا بود ترك گفت و خادم اهل بيت شد.
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سر را برداشتند و حرکت کردند همين که نزديك دمشق نويسد: آنگاه  ( ابن هشام در سيره خود مى2)

رسيدند به يکديگر گفتند: بياييد تا آن پولها را تقسيم کنيم مبادا يزيد ببيند و آنها را از ما بگيرد پس 

هاى زر تبديل به سفال شده و در يك سمت ديوار نوشته  ها را برداشتند و باز کردند ديدند سکه کيسه

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا » و در سمت ديگر: « 1 سَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ...وَ ال تَحْ» شده است:

گويد:  ( هشام بن محمد مى3ريختند! )  3 از اين رو آنها را به داخل رود بردا  2«أَیَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

د، مردى از اهل شام نگاهى به فاطمه دختر حسين )ع( کرد وقتى که زنان را به مجلس يزيد وارد کردن

من ببخش زيرا آنها بر ما حاللند، آن دختر فرياد   و او دخترى نيکو بود به يزيد گفت: اين دختر را به

اش زينب را گرفت، پس زينب فرياد کشيد: اين از  برآورد و اندامش به لرزه افتاد و دامن عمه

چنين بخششى را ندارد، يزيد با شنيدن اين سخن در خشم شد و گفت: اگر اختيارات يزيد نيست و حق 

دهم، زينب فرمود: در آن صورت به سمت ديگرى غير از قبله ما مسلمانان نماز  بخواهم انجام مى

 خواهى بکن! خشم يزيد فرو نشست. بخوان و به دين ملّت ديگرى درآى، هر کارى مى

ران حسين )ع( وارد مجلس زنان يزيد شدند به احترام آنها از گويد: چون زنان و دخت ( زهرى مى1) 

جا برخاستند و فرياد برآوردند و گريستند و براى حسين اقامه ماتم کردند، سپس يزيد به على اصغر 

م.( گفت: اگر مايليد نزد ما بمانيد به تو نيکى  -)مقصود امام سجاد است قبال به اين خطا اشاره شد

 گردانم. ى به مدينه بر مىکنم و اگر بخواه مى

از اين رو او و اهل بيت را به مدينه « خواهيم جايى جز مدينه را نمى»( على بن حسين فرمود: 2)

 برگرداند.

گويد: چون زنان حسين بر زنان يزيد وارد شدند گفتند: وا حسيناه! يزيد صداى آنها را  ( شعبى مى3)

 شنيد گفت:

  يا صيحة تحمد من صوايح
 

 4  الموت على النّوائحما اهون 

( بين اسيران، رباب دختر امرء القيس همسر حسين )ع( مادر سکينه دختر حسين )ع( بود که حسين 4)

 داشت و در اين باره اشعارى دارد که از آن جمله است: )ع( او را بسيار دوست مى

                                                 
 ( آنها را ...: و گمان مبر که خدا از کارهاى ستمگران غافل است )نه، بلکه کيفر42( آيه 14ابراهيم ) .1
 دانند که بازگشتشان به کجاست. : و بزودى آنها که ستم کردند مى22( آيه 26شعرا ) .2
 گيرد. نام رودى است در دمشق که از کوههاى زبدانى سرچشمه مى .3
 سرايان. اى! چه سهل و آسان است مرگ بر نوحه اى ناله و فريادى که از فرياد زنان ستوده .4
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 لعمرك إنّنى ألحبّ دارا
 

  تحلّ بها سکينة و الرباب

  ق جهدىأحبّهما و ابذل فو
 

  و ليس لعاذل عندی عتاب

 و ليس لهم و إن عتبوا مطيعا
 

 1  حياتى او يغيبنى التراب

( يزيد و بزرگان قريش از او خواستگارى کردند و او در جواب گفت: به خدا سوگند پس از 1)

و فرزند رسول خدا )ص( مرا پيوند همسرى نخواهد بود، و بعد از حسين )ع( يك سال زندگى کرد 

( ابن جرير در 2نشين نشد! ) سپس با اندوه فراوان از دنيا رفت. و پس از حسين در زير سقفى، سايه

تاريخ خود نقل کرده است ابتدا که سر حسين )ع( را براى يزيد آوردند شادمان شد سپس از کشتن 

را در  گفت: و گناهى بر من نبود اگر من قبول زحمت کرده و او حسين پشيمان گشت و همواره مى

دادم!  سراى خويش به خاطر حفظ خويشاوندى رسول خدا )ص( و رعايت حرمت وى با خود جا مى

خدا پسر مرجانه را لعنت کند که مرا مورد خشم مسلمانان قرار داد و بذر عداوت مرا در دل آنها 

 کاشت وانگهى بر ابن زياد خشم گرفت و قصد کشتن او را کرد.

قول مختلف است مشهورتر از همه آن که با اسيران به مدينه  ( درباره سر حسين )ع( چند3)

بازگرداندند و سپس به قول هشام و ديگران، از آنجا به کربال برگردانيدند و با پيکر آن حضرت دفن 

 کردند.

( قول دوم آن که در مدينه کنار قبر مادرش فاطمه )ع( دفن کردند، اين قول ابن سعد است 4)

را به مدينه بردند، سعيد بن عاص والى مدينه آن را مقابل خود گذاشت و دو گويد: وقتى که سر  مى

 طرف بينيش را برداشت سپس دستور داد آن را کفن کردند و کنار مادرش فاطمه دفن کردند.

گويد: مروان بن حکم در مدينه بود آن را گرفت و مقابل خود گذاشت و اطراف بينيش  ( شعبى مى5)

 را برداشت و گفت:

  حبّذا بردك فى اليدينيا 
 

 2  و لونك األحمر فى الخدّين

گويد: سعيد بن عاص يا عمرو بن عاص  بينم، ابن کلبى مى و به خدا سوگند گويا روزگار عثمان را مى

 هاى بنى هاشم شنيد، گفت: اى از خانه ناله
                                                 

که من آن سرايى را دوست دارم که سکينه و رباب در آن سرا باشد. من آن دو را دوست دارم و نهايت کوششم را مبذول  به جان تو سوگند .1

کننده، در خور پرخاش نيست، و اگر اعتراض کنند، زندگى من و يا موقعى که زير خاك مدفون شوم از مالمتگران  دارم و از نظر من مالمت مى

 فرمان نخواهم برد.
 بر خنکى و سردى تو در ميان دو دست من و رنگ قرمزى که در دو گونه دارى! خوشا .2
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 عجّت نساء بنى تميم عجّة
 

 1  کعجيج نسوتنا غداة األرنب

از عمرو بن معدى کرب است و در اين روايت )عجّت نساء بنى زياد( آمده است. و نقل ( اين بيت 1)

 اند که مروان اين شعر را خواند: کرده

 ضرب الدّوسر فيهم ضربة
 

 2 اثبتت اوتاد ملك فاستقر

گويد: سر حسين را در خزانه  ( قول سوم آن است که در دمشق است، ابن ابى الدّنيا نقل کرده، مى2)

زيد در دمشق پيدا کردند و آن را کفن کردند و در باب الفراديس دفن نمودند و بالذرى نيز در ي

گويد: او در دمشق در دار اإلماره است واقدى نيز همين گونه  تاريخ خويش اين چنين نقل کرده، مى

 متذکّر است.

است، اين قول را عبد ( قول چهارم آن است که در مسجد رقّه در شهر مشهور رقّه کنار رود فرات 3)

گويد: وقتى که سر را مقابل يزيد بن معاويه  نقل کرده، مى« المقتل»اللّه ابن عمر وراق در کتاب 

گذاشتند گفت: اين سر را عوض سر عثمان به نزد آل ابى معيط خواهم فرستاد که آنها در رقّه بودند و 

د و بعدها اين خانه جزء مسجد جامع شد. هايشان دفن کردن نزد ايشان فرستاد و آنها در يکى از خانه

کند: محل دفن سر کنار درخت سدرى است که آنجا هست و اين شهر )رقه( مانند شهر  اضافه مى

( قول پنجم آن است که خلفاى فاطمى 4)رقه( کنار رود نيل زمستان و تابستان آن هميشگى است! )

و سپس به قاهره بردند و هم اکنون آنجاست آن را از باب الفراديس )دمشق( به عسقالن منتقل کردند 

و صحن بزرگى دارد و به طور اجمال زيارتگاه است، بنابراين سر يا پيکر مقدسش هر جا که باشد، او 

ها زنده است، يکى از استادان ما  در قلبها جا دارد و دلهاى دوستان جايگاه اوست و هميشه در خاطره

 در اين باره سروده است:

  ولى حسينال تطلبوا لم
 

  بارض شرق او بغرب

 و دعوا لجميع و عرجوا
 

 3  نحوى فمشهده بقلبى

گويد: پنجاه و شش سال، زيرا وى سال  واقدى مى -1در مورد عمر آن حضرت نيز چند قول است: 

 پنجاه و هشت سال. -3قول سدى: پنجاه و پنج سال.  -2چهارم هجرى به دنيا آمده است. 
                                                 

در جنگ أرنب فغان کردند )ارنب  اين شعر از عمر بن معديکرب زبيدى است، يعنى زنان بنى زياد فرياد و شيونى کشيدند همان گونه که زنان ما .1

 م. -د مغلوب شدند(جنگى بود که بين بنى زبيد و بنى زياد اتفاق افتاد و بنى زيا
 هاى سلطنت را محکم ساخت و استوار نمود. آن شير در ايشان ضربتى وارد کرد که پايه .2
 مواليم حسين )ع( را در زمين خاور و باختر جستجو نکنيد! و همه جا را رها کنيد، به سمت من توجه کنيد که مشهد او در دل من است! .3
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 ها و اسيران بودندشترانى که حامل سر

افراد زيادى از عبد الوهاب بن مبارك به نقل از ابو الحسين بن عبد الجبار و او از حسين ابن على 

طناجيرى از قول عمر بن احمد بن شاهين از احمد بن عبد اللّه بن سالم و او از على بن سهل به نقل از 

گويد: آن  ين مروان بن وصيت نقل کرده، مىخالد بن خداش و او از حماد بن زيد از ابن مرّة ابو الوص

شترانى را که سر حسين و يارانش را با آنها حمل کردند، وقتى که سر بريدند کسى نتوانست گوشت 

 آنها را بخورد چون از زهر تلختر بود.

گويد: وقتى که سر حسين و اسيران به مدينه رسيدند، کسى در مدينه نماند همگى  ( واقدى مى2)

کردند و زينب دختر عقيل بن ابى طالب بيرون آمد، صورتش  ند و با صداى بلند گريه مىبيرون آمد

 زد وا حسيناه وا اخوتاه وا اهاله وا محمداه! سپس گفت: باز و مو پريشان فرياد مى

  ما ذا تقولون اذ قال النّبى لکم
 

  ما ذا فعلتم و انتم آخر األمم

  باهل بيتى و اوالدى أ ما لکم
 

  انتم توفون بالذّمم عهد اما

 ذريّتى و بنو عمّى بمضيعة
 

  منهم اسارى و قتلى فترجو بدم

  ما کان هذا جزائى اذ نصحت لکم
 

 1 ان تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى

  سخنان ام سلمه، حسن بصرى، ربيع بن خيثم و ديگران درباره حسين عليه السالم

آيا چنين کارى  خبر شهادت حسين )ع( را شنيد، گفت: ابن سعد از ام سلمه نقل کرده است: وقتى که

 ها و قبرهاى آنها را پر از آتش کند و بعد آن قدر گريه کرد تا بيهوش شد. اند، خداوند خانه را کرده

( زهرى 2( ابن سعد نقل کرده است که ام سلمه گفت: خداوند مردم عراق را لعنت کند! )1)

را به حسن بصرى دادند، به قدرى گريه کرد که دو طرف  گويد: چون خبر کشته شدن حسين )ع( مى

خورد سپس گفت: خدا ذليل کند امتى را که پسر دختر پيامبرشان را کشتند به  گيجگاهش تکان مى

گردانند و بعد جدّش و پدرش از پسر مرجانه انتقام او را  خدا سوگند که سر حسين را به پيکرش بازمى

 گيرند. مى

                                                 
ه از شما بپرسد شما امت آخر الزمان با اهل و اوالد من چه کرديد؟ آيا شما عهد و پيمان نداريد؟ آيا وفاى به دهيد وقتى ک چه جواب پيامبر را مى .1

ود که عهد نداريد؟ اوالد و عموزادگان من در مرکز تلف و محلّ تباهى، بعضى از آنها اسير و برخى کشتگان آغشته به خون شدند! اين پاداش من نب

 من با بستگان و خويشانم چنين بدرفتار کنيد! خيرخواه شما بودم، پس از
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قتى که خبر شهادت حسين )ع( به ربيع بن خيثم رسيد، گريه کرد و گفت: گويد: و ( زهرى مى3)

ديد، دوست داشت آنها را و  براستى که آنها جوانانى را کشتند که هرگاه رسول خدا )ص( آنها را مى

 نشاند. داد و روى زانويش مى به دست خود آنها را غذا مى

 روايت کرده است که وى گفت: ( ابن سعد نيز آن را نقل کرده و زهرى از حسن بصرى4)

 نخستين مصيبتى که بر عرب وارد شد، ادّعاى )برادرى( معاويه با زياد بن أبيه و کشتن حسين )ع( بود.

اى  گويد: وقتى که خبر شهادت حسين )ع( به عبد اللّه بن زبير رسيد در مکه خطبه ( عامر شعبى مى5)

يبکار و فاجرند، بدانيد که مردم کوفه بدترين ايراد کرد و گفت: بدانيد که مردم عراق گروهى فر

مردم عراقند؛ آنها حسين )ع( را دعوت کردند تا او را سرپرست خود سازند و او به امور ايشان 

رسيدگى کند و آنها را در برابر دشمنانشان يارى کند و آثار اسالم را برگرداند ولى همين که نزد 

د و به او گفتند اگر دست در دست ابن زياد تبهکار ملعون ايشان رفت بر او شوريدند تا او را کشتن

کشيم( اين بود که او مرگ با عزّت را بر  نگذارى که هر تصميمى خواست درباره تو بگيرد )تو را مى

زندگى ننگين ترجيح داد، پس خدا بيامرزد حسين )ع( را و قاتلش را خوار و ذليل کند و خدا لعنت 

ن دستورى را داده و بدان راضى شده است، آيا پس از آنچه بر ابى عبد کند هر که را که به او چني

کند؟  گر را قبول مى کند؟ و يا کسى پيمان اين فاجران حيله اللّه گذشته است کسى به اينها اطمينان مى

دار و شبها نمازگزار بود و در بين آن مردم از  بدانيد که به خدا سوگند او )حسين )ع(( روزها روزه

خواست ساز و آواز را جاى قرآن و آوازخوانى را  تر بود، به خدا قسم که نمى پسر فاجر شايستهفاجر 

گسارى و به جاى نماز شب فلوت زدنها و نه  قرار دهد، و نه به جاى روزه باده جاى گريه از ترس خدا

را کشتند، به به جاى مجالس ذکر به دنبال شکار دويدن و ميمون بازيها را قرار دهد، آنها حسين )ع( 

 ترين درجه جهنّم را مالقات خواهند کرد! بدانيد که لعنت خدا بر گروه ستمگران است. زودى پايين

 اين سخنان را گفت و از منبر به زير آمد.

  خواب ابن عبّاس

زيد بن حسن لغوى به نقل از ابو منصور قزّاز و او از احمد بن على بن ثابت از قول ابن زرق و او از 

حمد بن عمر از فضل بن حباب به نقل از محمد بن عبد اللّه خزاعى از حماد بن سلمه و او از حافظ م

عمار بن ابى عمار از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت: رسول خدا )ص( را همان طورى که يك 

اى بود،  بيند، نيمه شب در خواب ديدم، غبارآلود و ژوليده و در دستش شيشه شخص خوابيده مى
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خون حسين و يارانش است که اندك اندك تا » ردم: يا رسول اللّه اين شيشه چيست؟ فرمود:عرض ک

گويد: بعدها دقت کردم ديدم در همان روز حسين )ع( کشته شده است.  مى«. ام به امروز جمع کرده

 و به قولى کسى که اين خواب را ديده بود، عمار بن ياسر است.

  لسالمسرايى جنّيان بر حسين عليه ا نوحه

سرايى جنّيان را نديده بودم مگر شبى که حسين )ع( در  زهرى از ام سلمه نقل کرده است: من نوحه

 گفت: اى مى آن شب کشته شد، شنيدم گوينده

 اال يا عين فاختلفى بجهد
 

  و من يبکى على الشّهداء بعدى

 على رهط تقودهم المنايا
 

 1 الى متجبّر فى ثوب عبد

گويد: اهل کوفه شنيدند که  اند. شعبى مى د: دانستم که در آن شب حسين )ع( را کشتهگوي ام سلمه مى

 گفت: اى در آن شب مى گوينده

 أبکى قتيال بکربالء
 

 مضرّج الجسم بالدّماء

 أبکى قتيل الطّغاة ظلما
 

 بغير جرم سوى الوفاء

  أبکى قتيال بکى عليه
 

 من ساکن االرض و السّماء

 واهتك اهلوه و استحلّ
 

 ما حرّم اللّه فى اإلماء

  يا بأبى جسمه المعرّى
 

 إلّا من الدّين و الحياء

 کل الرّزايا لها عزاء
 

 2 و ما لذا لزر من غزاء

 گفتند: سرايى کرده و مى گويد: جنيان بر حسين )ع( نوحه ( زهرى مى1)

  خير نساء الجنّ يبکين شجيات
 

  و يلطمن خدودا کالدّنانير نقيات

 3  لبسن ثياب السّود بعد القصبيّاتو ي
  

                                                 
گريد؟! بر گروهى که مرگ )کاروان( ايشان را در  هان اى چشم! در بازنگريت کوشا باش، در حالى که پس از من چه کسى بر اين شهيدان مى .1

 راند. جامه بردگى به سوى ستمگر خودخواه مى
اى  گريم. بر کشته يم. بر کشته دست ستمگران که به ستم و بدون هيچ جرمى جز وفادارى مىگر بر شهيد کربال که پيکرش غرقه به خون است مى .2

پدرم  گريم که اهل زمين و آسمان بر او گريستند. پرده حرمت اهل بيت او را دريدند و آنچه را که خدا درباره کنيزان حرام فرموده روا داشتند. مى

 و شرم نداشتند! تمام مصيبتها جاى سوگوارى و عزا دارد ولى اين مصيبت را سوك و عزا نيست! فداى پيکر عريان او! مگر اين )ستمگران( دين
زدند در حالى که لباسهاى کتانى نازك پوشيده  فام و پاکيزه خود لطمه مى کردند و به صورتهاى نقره بهترين زنان جن با صداى بلند گريه مى .3

 بودند!
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 هاى جنيان به خاطر سپرده شده اين است: گويد: آنچه از گفته مى

  مسح النّبى جبينه
 

 و له بريق فى الخدود

  ابواه من عليا قريش
 

 و جدّه خير الجدود

  قتلوك يا بن الرّسول
 

 1 فاسکنوا نار الخلود

  هاى آن حضرت نقل بخشى از مرثيه

اى از  گويد: وقتى که حسين را کشتند، قاتالنش شنيدند که گوينده شام بن محمد نقل کرده، مىه

 گويد: طرف آسمان مى

 ايّها القاتلون جهال حسينا
 

  ابشروا بالعذاب و التّنکيل

  کلّ اهل السّماء يدعو عليکم
 

  من نبى و مرسل و قبيل

 قد لعنتم على لسان بن داود
 

 2  جيلو موسى و صاحب اإلن

گويد: نخستين  سدى مى اند که گوينده غيبى يکى از فرشتگان بوده است. و افراد زيادى بر اين عقيده

 گويد: کسى که حسين )ع( را مرثيه گفته است عقبة بن عمرو عبسى است که مى

  اذا العين قرّت فى الحياة و أنتم
 

 تخافون فى الدّنيا فاظلم نورها

 بکربالمررت على قبر الحسين 
 

 ففاضت عليه من دموعى غزيرها

  و ما زلت أبکيه و أرثى لشجوه
 

 و يسعد عينىّ دمعها و زفيرها

 و ناديت من حول الحسين عصائبا
 

 اطافت به من جانبيه قبورها

 سالم على اهل القبور بکربال
 

 و قل لها منّى سالم يزورها

  سالم بآصال العشىّ و بالضّحى
 

 و مورها تؤديه نکباء الرّياح

  و ال برح الزّوار زوّار قبره
 

 3 يفوح عليهم مسکها و عبيرها

                                                 
درخشد پدر و مادرش از باالترين افراد قريشند و جدّش )پيامبر(  ده است و از اين رو در صورتهايشان نور مىپيامبر )ص( بر پيشانى او دست کشي .1

 بهترين اجداد است اى پسر رسول خدا تو را کشتند، بنابراين جايگاه ابديشان آتش دوزخ است.
ژده باد! همه اهل آسمان از پيامبر و رسول و پيشينيان شما را اى کسانى که از روى جهالت حسين را کشتيد، شما را به عذاب و عقوبت قيامت م .2

 ايد! کنند. شما به زبان پسر داوود )سليمان( و موسى و صاحب انجيل )عيسى( لعنت شده نفرين مى
ر مقدّس حسين )ع( هرگاه چشم در زندگى روشن گردد ولى چون شما در اين دنيا بيمناکيد، روشنايى خود را از دست بدهد. من به کربال بر قب .3

کنم و اشك چشمان و آه و  سرايى مى گريم و نوحه گذر کردم، اشك چشمم چون بارانى بر آن تربت پاك باريدن گرفت. و همواره بر غم او مى

زنم. درود بر  اند، فرياد مى کنند! و ياران دالورش را که قبرشان، از هر طرف، اطراف قبر مقدّس حسين را احاطه کرده ام مرا همراهى مى ناله
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 گويد: عبد اللّه بن حر، حسين )ع( را مرثيه کرده و گفته است: ( ربيع بن انس مى2)

 يقول امير غادر اىّ غادر
 

  أ ال کنت قاتلت الشّهيد ابن فاطمه

  و نفسى على خذالنه و اعتزاله
 

 لنّاکث العهد الئمةو بيعة هذا ا

  فيا ندمى الّا اکون نصرته
 

 اال کل نفس ال تسدّد نادمة

  و إنّى على أن لم أکن من حماته
 

 لذو حسرة ما ان تفارق الزمة

 سقى اللّه ارواح الّذين تآزروا
 

 على نصره سقيا من الغيث دائمة

  وقفت على اطاللهم و محالهم
 

 فکاد الحشا ينفض و العين ساجمة

  مرى لقد کانوا سراعا إلى الوغىلع
 

 مصاليت فى الهيجا حماة خضارمة

 فإن يقتلوا فى کل نفس بقيّة
 

 على االرض قد أضحت لذلك و اجمة

  و ما ان رأى الرّاءون افضل منهم
 

 لدى الموت سادات و زهر قماقمة

 أ يقتلهم ظلما و يرجو ودادنا
 

 فدع خطّة ليست لنا بمالئمة

  ونا بقتلهملعمرى لقد ارغمتم
 

 فکم ناقم منّا عليکم و ناقمة

  أهم مرارا أن أسير بجحفل
 

 إلى فئة زاغت عن الحق ظالمة

  فکفّوا و إال زرتکم فى کتائب
 

 1 اشدّ عليکم من زحوف الدّيالمة

                                                                                                                                                                      

روى، درود و سالم مرا به آنها برسان! درود بر ايشان تمام اوقات صبح و شام، درودى که  صاحبان قبرهاى کربال، اى که به زيارت آن قبرها مى

را بر ايشان بادهاى مختلف و تندبادها بر ايشان برساند! و همواره زائران، زيارت کنندگان قبر مقدّسش، مشك و بوى خوش آن قبرهاى مقدس 

 افشاند. مى
ام! و من خود را بر خوار و تنها گذاشتن پسر فاطمه و بيعت با اين  گويد: هان بدانيد که حسين شهيد پسر فاطمه را من کشته گر مى فرمانرواى حيله .1

پشيمان است. و من چون از ياران  کنم. چقدر پشيمانم که چرا ياريش نکردم! بدانيد که هر آن کس که به راه صواب نباشد، شکن سرزنش مى بيعت

مواره حسين نبودم تا وقتى که روح از بدنم مفارقت کند، در حسرت و اندوهم. خداوند ارواحى که به يارى او برخاستند و او را پشتيبانى کردند ه

د و اشك چشمم جارى بود. به جان خودم از باران رحمتش سيراب گرداند! کنار آثار و منزلگاههايشان ايستادم، نزديك بود بند از بندم گسسته شو

ا تمام مردم قسم که آنها به ميدان جنگ شتافتند در حالى که دالوران ميدان کارزار و يارى کنندگان افراد کريم بودند. اگر در برابر هر کدام از آنه

هايى از نور تابنده  اند، که به هنگام شهادت، سروران و توده هگاه بينندگان باالتر از ايشان را نديد روى زمين را بکشند، هنوز برابر نخواهد بود. و هيچ

کشد و به دوستى ما اميدوار است، اين امر را واگذار که با ما سازگار نيست، به جان خودم سوگند که با کشتن  بودند. آيا ايشان را به ظلم و ستم مى

ام که با گروهى به جنگ دسته  سبت به شما خشمگينند. بارها تصميم گرفتهايشان ما را سخت ناراحت کرديد بنابراين زن و مرد بسيارى از ما ن

 ستمگرانى حرکت کنم که دلشان نسبت به حق تيره شده است. پس بازايستيد اگر نه با جمع رزمندگان با شما رو به رو خواهم شد که چون انبوه

 سپاهيان ديلم بر شما سخت خواهم گرفت.
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و از دست   ( وقتى که اين اشعار به ابن زياد رسيد، عبد اللّه را خواست ولى او سوار بر مرکب شده1)

 ى فرار کرد. و ديگرى در حالى که از کربال گذر کرده، ابيات ذيل را سروده است.و

 کربال ال زلت کربا و بال
 

  ما لقى عندك اهل المصطفى

 کم على تربك لمّا صرعوا
 

  من دم سال و من دمع جرى

  يا رسول اللّه لو ابصرتهم
 

 و هم ما بين قتل و سبا

  من رميض يمنع انظلّ و من
 

 سقى انابيب القتاعاطش ي

  جزر و اجزر األضاحى نسله
 

 ثمّ ساقوا اهله سوق اإلماء

  هاتفات برسول اللّه فى
 

 شدّة الخوف و عثرات الخطا

  قتلوه بعد علم منهم
 

 إنّه خامس اصحاب الکساء

 ليس هذا لرسول اللّه يا
 

 امّة الطّغيان و الکفر، جزاء

 يا جبال المجد عزّا و عال
 

 ض نورا و سناو بدور االر

  جعل اللّه الّذى نالکم
 

 سبب الحزن عليکم و البکاء

 ال أرى حزنکم يسلى و ال
 

 1  رزؤکم ينسى و إن طال المدى

گويد: من از مدينه به قصد پيوستن به حسين  ( مداينى از قول مردى از اهل مدينه نقل کرده، مى1)

که به ربذه رسيدم ناگاه مردى نشسته بود رو به بيرون شدم، وقتى  -موقعى که راهى عراق بود -)ع(

 خواهى به حسين )ع( کمك کنى؟ من کرد و گفت: اى بنده خدا شايد مى

هم اکنون  ام و گفتم: آرى، گفت: من هم همين قصد را دارم ولى بنشين که من رفيقم را فرستاده

گريست، آن مرد  ىگويد: ساعتى نگذشته بود که رفيقش آمد در حالى که م آورد، مى خبرى مى

 پرسيد: چه خبر است؟ در جواب گفت:
                                                 

تواريخ اين اشعار از سيد رضى گردآورنده نهج البالغه است: اى کربال همواره با غم و بال همراهى، اهل بيت مصطفى بنا به نوشته صاحب ناسخ ال .1

)ص( در سرزمين تو چه مصائبى را ديد. در وقتى که آن بزرگواران روى خاك تو افتادند چه خونهايى روان و چه اشکهايى جارى شد، اى رسول 

اى را گرفته بود و  ه يا کشته شده بودند و يا اسير و دستگير. از تابش آفتاب سوزان بر ريگهاى بيابان که جلو هر سايهخدا کاش آنها را ديده بودى ک

شدند اوالد پيامبر )ص( را همانند قربانيها سر بريدند و سپس اهل بيتش را بمانند کنيزان با خود بردند، در  تشنگانى که از بندهاى نيزه سيراب مى

دانستند او پنجمين فرد آل عباست!  کردند. او را کشتند در حالى که مى ا در نهايت ترس و گامهاى لرزان رسول خدا )ص( را فرياد مىحالى که آنه

ها! خداوند مصائب وارده  براستى که اى امّت طغيان و کفر! پاداش رسول خدا اين نبود. اى کوههاى مجد و بزرگى و اى باعث نور و روشنايى خانه

 را باعث غم و گريه قرار داده است. هر چند زمانى دراز بگذرد، غم شما تسالپذير و مصيبت شما فراموش شدنى نيست! بر شما
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  و اللّه ما جئتکم حتى بصرت به
 

 فى االرض منعفر الخدّين منحورا

  و حوله فتية تدمى نحورهم
 

 مثل المصابيح يغشون الدّجى نورا

  و قد حثثت قلوصى کى أصادفهم
 

 من قبل ما ينکحون الخرد الحورا

  يا لهف نفسى لو انىّ لحقتهم
 

  2 تقرّت اذا حلّوا اساريرا 1 اذا

 ( آن مردى که نشسته بود با شنيدن اين سخنان گفت:1)

  اذهب فال زال قبرا انت ساکنه
 

 حتى القيامة يسقى الغيث ممطورا

  فى فتية بذلوا للّه انفسهم
 

 3 قد فارقوا المال و األهلين و الدّورا

کرد چشمش به  گويند: سليمان بن قتّه از کربال عبور مى مى اند، ( شعبى و نيز ابن سعد نقل کرده2)

 قتلگاه شهيدان افتاد، به قدرى گريه کرد که نزديك بود قالب تهى کند، سپس گفت:

  و انّ قتيل الطفّ من آل هاشم
 

  اذل رقابا من قريش فذلّت

 مررت على ابيات آل محمّد
 

  فلم أرها امثالها يوم حلّت

 يار و اهلهافال يبعد اللّه الدّ
 

  و ان اصبحت منهم برغمى تخلّت

 أ لم تر انّ األرض اضحت مريضة
 

 4  لفقد حسين و البالد اقشعرت

 ؟«أذلّ رقاب المسلمين فذلّت»عبد اللّه بن حسن بن حسن به او گفت: چرا نگفتى: 

براى ما خواند که ابن ابو عبد اللّه محمد بن بذيجى بغدادى خواند براى ما و گفت: يکى از استادان ما 

 گريستند، و بدون مقدمه، گفت: هباريه شاعر، در کربال به مجلسى رفت که بر حسين و خاندانش مى

                                                 
 «اذا لحليت اذ حلّوا أساويرا»اى آمده است:  در نسخه .1
فتاده است! و در اطرافش جوانانى به خدا سوگند که نزد شما نيامدم مگر به چشم خود ديدم که او روى زمين، با گلوى بريده، صورت بر خاك ا .2

ريخت و بسرعت دويدم تا پيش از آن که با دوشيزگان بهشتى )حوريان( هم  کردند، از گلويشان خون مى همانند چراغهايى که شب تيره را روشن مى

نشستند در آن وقت چشمم روشن  ها مىآغوش گردند، با آنها رو به رو شوم اى واى بر من که اگر به ايشان پيوسته بودم، در وقتى که آنها بر تخت

 نشستم(. نشستند، من هم مى شد. )مطابق نسخه ديگر: در آن صورت به هنگامى که آنها بر تختها مى مى
گردد. در ميان جوانانى که جانشان را در راه خدا نثار  هاى رحمت الهى سيراب مى برو که همواره تا قيامت در قبرى که تو جا دارى با قطره .3

 دند و از مال و خانه و خانواده دست شستند!کر
هاى آل محمد )ص(  بارترين( فرد از قريش بود که خوار گشتند. بر خانه براستى که کشته سرزمين طف )کربال( از اوالد هاشم، خوارترين )رقّت .4

صاحبانشان را دور نگرداند، اگر چه امروز ديگر بر  ها و اين خانه گذر کردم ولى آنها را چنان نديدم که در روزگار داشتن ماندگاران بودند. خدا

 لرزد. بينى که زمين بيمار گشته است به خاطر از دست دادن حسين )ع( و سراسر جهان به خود مى خالف انتظار من صاحبانى ندارد. مگر نمى
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  أ حسين و المبعوث جدك بالهدى
 

  قسما يکون الحق عنه مسائلى

  لو کنت شاهد کربال لبذلت فى
 

  تنفيس کربك جهد بذل الباذل

  و سقيت حد السّيف من اعدائکم
 

   وحد السّمهرى الذّابلعلال

  لکنّنى أخّر عنك لشقوتى
 

  فبال بلى بين الغرى و بابل

  هبنى حرمت النّصر من اعدائکم
 

 1  فأقل من حزن و دمع سايل

( آنگاه در همان جا خوابش برد، رسول خدا )ص( را در خواب ديد، به او گفت: اى فالن! خدا از 2)

مرحمت کند، مژده باد! که خداوند تو را از مجاهدان در خدمت طرف من بهترين پاداش را به تو 

 حسين )ع( ثبت کرد.

( ابو عبد اللّه نحوى در مصر براى ما اشعارى قراءت کرد و گفت: يکى از دانشمندان روز عاشورا 3)

 به چشمش سرمه کشيده بود، بدين جهت او را سرزنش کردند، او در جواب گفت:

 و قائل لم کحلت عينا
 

  استباحوا دم الحسين يوم

 ء فقلت کفوّا أحق شی
 

 2  تلبّس فيه السّواد عينى

گويد: حسين )ع( چون ديد آثار شريعت محو گرديده  نقل کرده، مى« التّبصرة»( جدّم در کتاب 1) 

هاى اصلى شريعت کوشيد و موقعى که او را  است، به سوى آن قوم حرکت کرد و در استحکام پايه

کنم بلکه شهادت را  د و گفتند: تسليم فرمان ابن زياد شو، فرمود: من چنين کارى را نمىمحاصره کردن

اين اشعار را  -خدايش بيامرزد -ناپذير، سپس جدّم اند نفوس تسليم دهم و اين چنين بر ذلّت ترجيح مى

 خواند:

 و لمّا رأوا بعض الحياة مذلّة
 

  عليهم و عز الموت غير محترم

  لعيش و الذل واقعابوا أن يذوقوا ا
 

  عليه و ماتوا ميتة لم تذمّم

                                                 
تى از اوست. اگر من در کربال بودم هرآينه در اى حسين که جدّت به هدايت مردم مبعوث شد، آب رحمتى که تمام سيلگاههاى من به حق و راس .1

ام را. ولى من به  کردم و دم تيز نيزه کردم. و دم شمشيرم را از خون دشمنانت سيراب مى راه رفع گرفتارى و اندوه تو نهايت کوششم را صرف مى

بابلند، گيرم که من از يارى شما در برابر دشمن محروم بختيم از شما عقب ماندم، بنا بر اين بلبالن خوش الحان من ميان سرزمين نجف و  دليل نگون

 باشم، کمترين کار من غم خوردن و اشك جارى است.
ترين کارها  اى؟ در پاسخ گفتم: بس کن! که شايسته کسى به من گفت: چرا در روزى که بنى اميّه خون حسين را ريختند، به چشمت سرمه کشيده .2

 پوش شده است! اين بود که چشمم در اين روز سياه
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 و ال عجب لألسد ان ظفرت بها
 

  کالب األعادى من فصيح و اعجم

  فحربة وحشى سقت حمزة الرّدى
 

 1  و حتف علىّ فى حسام بن ملجم

  رنگ سرخى که در آسمان پيدا شد و نظاير آن

 از شهادت حسين )ع( در آسمان ديده نشده بود.نويسد: اين رنگ سرخ پيش  مى« طبقات»ابن سعد در 

اش  گويد: چون شخص خشمگين به هنگام خشم چهره مى« التّبصرة»( جدّم؛ ابو الفرج در کتاب 3)

شود و اين دليل بر خشم است و نشانى غضب اوست، خداى سبحان که جسم نيست تأثير خشم  قرمز مى

نمودار ساخت و اين خود بر عظمت آن جنايت  خود را به خاطر کشته شدن حسين )ع( در قرمزى افق

نويسد: چون عبّاس در روز بدر اسير شد، رسول خدا صداى  ( و نيز جدّم در همان کتاب مى4است! )

ناله او را شنيد، آن شب خوابش نبرد پس چگونه است حال پيامبر )ص( وقتى که ناله حسين را 

 بشنود؟!

خودت را از من »اسالم آورد، رسول خدا )ص( فرمود: گويد: وقتى که وحشى قاتل حمزه،  ( مى1) 

گويد: با اين که اسالم  مى« دور کن تا من تو را نبينم که من قاتالن عزيزانم را دوست ندارم )ببينم(

تواند ببيند کسى را که حسين را سر  کند، بنا بر اين رسول خدا )ص( چگونه مى پيشينه را محو مى

( ابن سيرين 2ده و خاندان او را روى شتران شهر به شهر برده است؟! )بريده و دستور کشتن او را دا

گويد: پانصد سال پيش از مبعث پيامبر )ص( سنگى پيدا شد که به زبان سريانى نوشته شده بود، به  مى

 عربى ترجمه کردند به اين شرح:

 أ ترجو امّة قتلت حسينا
 

 2  شفاعة جدّه يوم الحساب

 گويد: سنگى را يافتند که در آن نوشته بود: سليمان بن يسار مى

  ال بد ان ترد القيامة فاطم
 

  و قميصها بدم الحسين ملطّخ

  ويل لمن شفاؤه خصمائه
 

 3  و الصّور فى يوم القيامة ينفخ

                                                 
و چون ديدند که نوعى از زندگى براى ايشان خوارى و ذلّت است و مرگ با عزّت تحريم نشده است نپسنديدند که در حالى طعم زندگى را  .1

گردند؛ پس بچشند که پذيراى ذلّتند و به مرگى مردند که نکوهيده نباشد تعجّب نيست براى شيران که سگهاى دشمن از عرب و عجم بر ايشان پيروز 

 حربه کشنده وحشى، حمزه را سيراب کند و شهادت على )ع( به شمشير ابن ملجم باشد!
 آيا امتى که حسين )ع( را کشتند، در روز جزا به شفاعت جدّش اميدوارند؟! .2
ه شفيعانش دشمنان او باشند شود در حالى که پيراهنش به خون حسين آغشته است. واى بر حال کسى ک ناگزير فاطمه )ع( وارد صحنه محشر مى .3

 شود! در حالى که روز قيامت بر صور دميده مى
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 داستان عبد اللّه عمر

ى نعيم نقل کرده، احمد در مسند به نقل از ابو نصر و او از مهدى از قول محمد بن ابى يعقوب از ابن اب

پرسيد که اگر در  گويد: مردى نزد ابن عمر آمد و من نزد او نشسته بودم راجع به خون پشه مى مى

 لباس باشد پاك است يا نجس؟ ابن عمر از او پرسيد: اهل کجايى؟ گفت:

ر پرسد در حالى که آنان پس از مردم عراقم! گفت: به اين مرد نگاه کنيد از من درباره خون پشه مى

دو گل  -حسنين -اين دو»فرمود:  دختر رسول خدا )ص( را کشتند که من خود از پيامبر شنيدم مى

 اين حديث را تنها بخارى نقل کرده است.«. خوشبوى من در دنيا هستند

  اى که يزيد بن معاويه به ابن عبّاس نوشت نامه

عبد اللّه بن زبير  ( کشته شداند: وقتى که حسين )ع واقدى، هشام، ابن اسحاق و ديگران نقل کرده

کسى را به دنبال عبد اللّه بن عباس فرستاد تا با او بيعت کند و گفت: من از يزيد فاسق و فاجر 

ترم، ابن عبّاس خوددارى کرد و گفت: فتنه سرپاست و باب خونريزى گشوده است، مرا چه به  شايسته

اى به ابن عبّاس  بن معاويه رسيد، پس نامهاين کار، من يکى از مسلمانانم! اين مطلب به گوش يزيد 

نوشت: سالم بر تو! بارى؛ به من اطالع دادند که آن ملحد )عبد اللّه بن زبير( در حرم خدا تو را دعوت 

اى؛ ببين از اهل بيت چه  کرده تا با او بيعت کنى و تو به خاطر وفاداريت نسبت به ما خوددارى کرده

آيد، نظر خودت را نسبت به ما و  ز شهرهاى ديگر نزد تو مىکسى در حضور تو هست و چه کسى ا

ابن زبير به او اعالم کن؛ ابن زبير تو را به طاعت خود و بيعت با خود دعوت کرده تا به ناروا پشتيبان 

او باشى و در گناهان با او شريك گردى در حالى که در بيعت ما از اطاعت براى ما مصونى و به خاطر 

ماست! پس خدا تو را از جانب يك خويشاوند بهترين پاداشى را که اهل صله رحم و شناسى تو از  حق

کنم و هرگز نيکى و احسان تو و شتافتن  وفاى به عهد دارند، مرحمت کند! من چيزى را فراموش نمى

تو را به صله رحم فراموش نخواهم کرد که تو شايستگى آن را دارى، پس ببين هر که از اطراف به 

رسد، آنها را از ظاهرسازيهاى ابن زبير بر حذر دار و از او دورى کن به خاطر ناآرامى  نظرت مى

 تر هستند، و السّالم. زبانش، زيرا مردم از شما بهتر حرف شنوى دارند و به شما تسليم

( ابن عبّاس در پاسخ نوشت: نامه تو مبنى بر اين که بيعت با ابن زبير را به خاطر وفادارى به تو 1)

آيند و دوستى تو اين کار را نکردم،  ام، واصل شد، به جان خودم قسم من به خاطر خوش کرده ترك
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ام کشتن تو حسين )ع( و جوانان بنى هاشم را که آغشته بخون،  کنى که من فراموش کرده تو فکر مى

ند قومى را آمدند تا اين که خداو وزيد و کفتارها به سراغشان مى با بدنهاى برهنه، باد بر پيکرشان مى

کنم تو حسين را از حرم خدا و  براى آنها فرستاد تا آنها را به خاك سپردند، و من هرگز فراموش نمى

رسولش بيرون کردى و نامه تو را به پسر مرجانه که دستور قتل حسين را به او دادى و من از خدا 

کشتى و رضايت تو به آن، اميدوارم که هر چه زودتر به خاطر اين که اوالد پيامبرش محمد )ص( را 

 تو را کيفر کند، و اما اين که گفتى:

کنى، اى انسان! تو احسان و صله رحمت را از من بازدار زيرا که من محبت  احسان مرا فراموش نمى

را به ما  ام به جان خودم قسم که افراد پيش از تو جز اندکى از حقوق ما خود را از تو بازداشته

اى که من مردم را  ( وانگهى تو از ما خواسته1اى، ) دار زيادى از آن را بازداشتهاند و تو نيز مق نداده

به طاعت تو وادارم و از اطراف ابن زبير پراکنده سازم، خوش و گرامى مباد درخواست يارى و 

هاى  دوستى تو از من در حالى که عموزاده مرا و خاندان رسول خدا )ص( چراغهاى هدايت و ستاره

اى و سپاهيانت به دستور تو )پيکرهاى( آنها را، افتاده در خاك بازنهادند، مگر من  را کشتهشبهاى تار 

ام فرستادن دستيارانت را به حرم خدا براى کشتن حسين؟ پس همواره او را هراسان  فراموش کرده

اهل  داشتى تا اين که او را براى رفتن به عراق مجبور کردى به خاطر عداوتى که با خدا و رسولش و

بيتش داشتى، اهل بيتى که خداوند پليدى را از ايشان برطرف کرده و پاك و پاکيزه داشته است، پس 

ما از آنانيم نه چون پدران ستمکار، طاغوت، کافر، تبه کار، همدم شتران و خران، سبکسران دشمنان 

کسانى بودند که  ( و جدّ و پدر تو همان2خدا و رسول خدا )ص( که همه جا با رسول خدا جنگيدند )

بر ضدّ خدا و رسول قيام کردند. امّا اگر تو پيش از آن که من در دنيا انتقامم را از تو بگيرم از دنيا 

اند، خدا به عنوان ياور مرا بس است و بيقين خبر آن بعدها  رفتى، پيش از من پيامبرانى نيز کشته شده

دانى براى چه با تو بيعت کردم،  الى که مىبه تو خواهد رسيد! وانگهى تو خواستار محبت منى در ح

ام به اين امر از تو و از پدر تو  دانستم فرزند پدرم و عموزاده اين کار را نکردم مگر اين که مى

سزاوارترند ولى شما تجاوزکاران مدّعى حکومت، آنچه را که حقى نداشتيد گرفتيد و به صاحبان حق 

شما را عذاب خواهد کرد چنان که قوم عاد، ثمود، لوط و تجاوز کرديد و من يقين دارم که خداوند 

( اى يزيد از بزرگترين سرزنشها بر تو به اسارت بردن دختران، 3اصحاب مدين را عذاب کرد! )

کودکان و حرم رسول خدا را از عراق به شام است در حالت پريشانى و آزردگى و با سر برهنه تا 
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اى! و  اى و بر آل رسول خدا چيره شده که تو ما را مغلوب کردهمردم قدرت تو را در برابر ما ببينند 

به گمان خود انتقام دودمان کافر فاجرت را که در جنگ بدر کشته شدند، از ما گرفتى و انتقامى را 

زنه مخفى داشتى اظهار کردى  هايى را که در دل همچون آتش درون آتش داشتى و کينه که پنهان مى

تان قرار داديد، پس واى بر تو از  اى براى اظهار کينه ت خون عثمان را وسيلهو حال اين که تو و پدر

حاکم روز جزا و به خدا سوگند اگر تو از زخم دست من ايمن باشى از زخم زبان نيرومندم در امان 

نخواهى بود در حالى که نفوذپذير و مطرودى و براى تو سرزنش است و در خور نکوهشى. مبادا اين 

پيروز شدى تو را مغرور کند، به خدا سوگند اگر ما امروز به تو پيروز نشديم فردا در  به ماکه امروز 

دارد ما بيقين پيروزيم و به زودى تو را به عذابى  حضور حاکم عدلى که در حکمش ستم روا نمى

ن اى خورده، گنهکار بيرون خواهد برد بنا بر اي دردناك مبتال خواهد کرد و از دنيا نکوهيده، شکست

توانى زندگى کن که در پيشگاه خدا بر گناهانت افزوده گردد! و درود بر کسى که  پدر هر چه مى بى

 تابع هدايت است.

( واقدى گويد: وقتى که يزيد نامه ابن عبّاس را خواند، شوکتش او را وادار به گناه کرد و تصميم 1)

شغول ساخت سپس اندکى بعد از آن، به کشتن ابن عبّاس گرفت ولى کار ابن زبير او را به خود م

 خداوند او را به قدرت خودش هالك کرد.

  اوالد حسين عليه السالم

دختر ابو مرّ بن عروة بن  1  على اکبر: با پدرش در کربال شهيد شد و فرزندى از او نماند، مادرش آمنه

 مسعود ثقفى و مادر آمنه، دختر ابو سفيان بن حرب بود.

گويد:  بود، ابن قتيبه مى 2 لعابدين(: نسل حسين )ع( از اوست و مادرش ام ولد( على اصغر )زين ا3)

گفتند، پس از حسين )ع( با زبيد غالم آن حضرت  وى اسديه بود و به او سالفه و به قولى غزاله مى

م اند نا ازدواج کرد و از وى عبد اللّه را به دنيا آورد که برادر رضاعى زين العابدين است و بعضى گفته

 زبيد، زيد بوده است. و بازماندگانش در ينبع اقامت کردند.

گويد: اين بانو فرزندش را به ازدواج زبيد )زيد( در آورد ... سپس زين العابدين کنيز  ( زهرى مى4)

خودش را آزاد کرد و با آزاد کرده خود ازدواج کرد که عبد الملك بن مروان بر او خرده گرفت، 
                                                 

 م. -در کتب معتبر تاريخ و مقتل، نام وى ليلى دختر ابو مرة بن عروه ... آمده است .1
العابدين، سيد سجّاد را على مادر امام سجاد، همان شهربانو )شهر بانويه( پادشاه زنان دختر کسرى )يزدگرد( است، ضمنا جمعى از نويسندگان زين  .2

 م. -دانند اوسط مى
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شت که شما را رسول خدا بهترين نمونه است وى جويريه و صفيه را پس از آن زين العابدين به او نو

که آزاد کرد، به ازدواج خود در آورد و زيد بن حارثه را آزاد کرد و زينب دختر جحش دختر 

 اش را به ازدواج او در آورد. عمه

سه با مادرش کرد هرگز در يك کا گويد: على بن حسين )ع( نسبت به مادرش نيکى مى ( زهرى مى1)

بيم آن را دارم که دستم را به آن قسمتى دراز کنم که »غذا نخورد، از او در اين باره پرسيدند، گفت: 

 «.چشم مادرم به همان بوده و در نتيجه عاق او شوم!

 ( حسين )ع( پسر ديگرى به نام جعفر داشت که فرزندى از او نماند و مادر وى سالفه قضاعيه بود.2)

 ش، فاطمه که مادرش ام اسحاق دختر طلحة بن عبيد اللّه بود.و فرزند ديگر

 و عبد اللّه با پدرش در کربال کشته شد.

 و سکينه، که مادرش رباب دختر امرئ القيس بود و ما قبال توضيح داديم.

 و محمد که با پدرش کشته شد.

عبد اللّه بن عمر بن  ( اما فاطمه دختر حسين )ع( که نزد حسن بن حسن بن على )ع( بود و بعد با3)

 عثمان بن عفان ازدواج کرد و محمد ديباج از او متولد شد و ما شرح حال او را بيان کرديم.

( اما سکينه، ابتدا با مصعب بن زبير ازدواج کرد چون مصعب هالك شد، پس از او با عبد اللّه بن 4)

به نام عثمان به دنيا آمد که به او  عثمان بن عبد اللّه بن حکيم بن حزام ازدواج کرد و از او فرزندى

گفتند سپس با اصبغ بن عبد العزيز بن مروان برادر عمر بن عبد العزيز ازدواج کرد و پيش از  قرير مى

زفاف از او جدا شد و در زمان هشام بن عبد الملك از دنيا رفت، وى داراى سيره نيك و بخشش زياد 

 ابن قتيبه بود. و عقل کامل بود. اينها که نقل کرديم، قول

گويند: نامش آمنه و به قولى اميمه بود و نخستين کسى که با او ازدواج کرد  ( اما ديگران مى5)

مصعب بن زبير بود که اين ازدواج به اجبار صورت گرفت و او نخستين همسر او بود چون مصعب 

اوت مقام وااليى داشت. کشته شد و فاطمه را از او به دنيا آورد. سکينه در جمال، ادب، ظرافت و سخ

داد،  آوردند و هر کسى را به قدر مقامش جايزه مى اديبان، شاعران و فاضالن به خانه او پناه مى

مصعب بن زبير مهريه او را ششصد هزار دينار قرار داد و چون عبد الملك بن مروان مصعب بن زبير 

! نه به خدا قسم هرگز چنين چيزى را کشت، از او خواستگارى کرد، گفت: آيا پس از قتل ابن زبير؟

 نخواهد شد.
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داورى کند  گويد: جمعى از شاعران بر در خانه او جمع شده بودند تا بين آنها ( هشام بن محمد مى6)

دانستند پس از پذيرايى  و آنها به حکم وى راضى بودند چون مقام ادبى و بصيرت او را در شعر مى

اى بين  ا فرزدق، جرير، کثير عزه، نصيب و جميل بود پردهخوب و گرامى داشت آنها که در جمع آنه

وى و ايشان آويختند و به ايشان اجازه داد، وارد شدند و کنيزى داشت که اشعار و اخبار را روايت 

( کنيز از نزد سکينه در آمد و پرسيد: کدام يك از شما 1کرد و به او نيز ادبيات را آموخته بود، ) مى

 اى: ت: منم، پرسيد: آيا تو اين شعر را گفتهفرزدق است؟ فرزدق گف

 هما دلتانى من ثمانين قامة
 

  کما انقض باز اقتم الرّيش کاسره

 فلمّا استوت رجالى فى االرض قالتا
 

 1  أ حیّ فيرجى أم قتيل نحاذره

 گفت: آرى، گفت: چه چيز باعث شده است تا راز خودت و راز آنها را فاش کنى؟! چرا راز آنها و

( سپس پرسيد: کدام يك 2ات برو! ) راز خود را پنهان نداشتى اين هزار دينار را بگير و نزد خانواده

 اى: از شما جرير است؟ جرير گفت: منم، گفت: آيا تو اين شعر را نگفته

 طرقتك صايدة القلوب و ليس ذا
 

 2  وقت الزّيارة فاذهبى بسالم

از وقت ديدار است؟! اين هزار دينار را بگير و نزد تر  گفت: چرا، پرسيد: کدام وقت شيرين

 ات برو. خانواده

 ( آنگاه پرسيد: کدام يك از شما کثير عزّه است؟ گفت: منم، پرسيد: تو گوينده اين شعرى:3)

 يقرّ بعينى ما يقر بعينها
 

 3  ء ما به العين قرّت و أحسن شی

 اى، بگير اين هزار دينار را و برو. زش کردهار گفت: آرى، گفت: تو با اين تعريض محبّت را بى

 ( سپس پرسيد: کدام يك از شما نصيب است؟ گفت: منم، پرسيد: گوينده اين شعر تويى:1)

 من عاشقين تواعدا و تراسال
 

 حتى اذا نجم الثّريا حلقا

 باتا بأنعم ليلة و ألذّها
 

 4 حتى اذا وضع الصّباح تفرّقا

                                                 
ام جرأت يافتند، چنان که پروبال سياه باز شکارى درهم شکسته شود. همين که پاهايم روى زمين  آن دو زن به من در مورد قد و قامت هشتادساله .1

 راست شد، آنها گفتند: آيا زنده است تا اميدوارى باشد يا کشته شده تا دورى کنيم.
 کنى در را وقتى به صدا آوردى که وقت ديدار نيست، برو به سالمت! اى که دلها را شکار مى .2
 کند و بهترين چيزها آن است که بدان وسيله چشم روشن گردد. سازد آنچه چشم او را روشن مى چشم مرا روشن مى .3
ترى را به سر  اره ثريا طلوع کرد بهم رسيدند. شبى خوش و لذّتبخشآن دو دلباخته که به يکديگر وعده دادند و پيام فرستادند تا همين که ست .4

 بردند تا چون سپيده صبح روشن شد، متفرق شدند.
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حبّت، نزديکى به يکديگر الزم است؟ گفت: بگير اين هزار دينار را و گفت: آرى، گفت: مگر در م

( و باالخره پرسيد: کدام يك از شما جميل است؟ گفت: منم، کنيز گفت: بانويم به شما سالم 2برو! )

 رساند و از زمانى که اين شعر تو را شنيده، مشتاق ديدن تو بود:

 فيا ليت شعرى هل ابيتن ليلة
 

 ى اذا لسعيدبوادى القرى إنّ

 لکل حديث بينهنّ بشاشة
 

 1 و کل قتيل بينهنّ شهيد

هاى ما را  حالى و شادمانى و کشته گفت: خدا تو را جزاى خير دهد! داستان ما )اهل بيت( را خوش

 اى، تو را برتر از همه دانستيم، بگير اين چهار هزار دينار را و با احترام برگرد. شهيد عنوان کرده

گفت: فالنى  آمد و مى رفت و بعد بيرون مى اند که آن کنيز در هر نوبت نزد بانويش مى رده( نقل ک3)

 کرد. کجاست و شعر او را نقل مى

گويد: سکينه از مصعب يك دختر به نام لباب به دنيا آورد که فوق العاده زيبا بود و در  ( هشام مى4)

گفت: من از در استفاده  کرد و مى ينت مىآن زمان کسى زيباتر از او نبود و با درّ و مرواريد ز

 کنم مگر براى اين که آبروى آن را ببرم! در وفات سکينه اختالف نظر است: نمى

گويد: وى در سال صد و هفده هجرى در مدينه وفات يافت و در آن موقع فرماندار مدينه  ابن سعد مى

نماز بخوانم و  تا من بيايم و بر جنازه،خالد بن عبد اللّه بن حرث بن حکم بود، گفت: منتظر من باشيد 

خود براى ضرورتى از شهر خارج شد، ترسيدند جنازه دگرگون شود از اين رو، سى دينار کافور 

 براى آن خريدند سپس شيبة بن نصاح مأموريت يافت و بر او نماز گزارد.

ز دنيا رفت و خواهر گويند: وى در همان سال در مکه ا ( اما غير از ابن سعد، ديگر مورّخان مى1)

پدريش؛ فاطمه بنت الحسين نيز همان سال از دنيا رفت که مادر وى امّ اسحاق دختر طلحة بن عبيد اللّه 

بود، او با پسر عمويش حسن بن حسن بن على )ع( ازدواج کرد و از او عبد اللّه، ابراهيم، حسن و 

للّه بن عمرو بن عثمان تزويج کرد، و اين زينب را به دنيا آورد، و بعد از فوت حسن بن حسن، با عبد ا

تزويج به دستور خود اين بانو توسط پسرش عبد اللّه بن حسن بن حسن فراهم شد و از عبد اللّه بن 

عمرو، محمد ديباج را به دنيا آورد که شرح حال او را گفتيم، و همين فاطمه بود که عبد الرّحمن ابن 

گارى کرد و او نپذيرفت از اين رو وى در صدد آزار و اذيت قيس فهرى فرماندار مدينه از او خواست
                                                 

دانستم که براستى شبى را در وادى القرى )کربال( به سر خواهم برد که در آن صورت من خوشبخت بودم! براى هر داستانى در ميان  کاش مى .1

 اى در بين ايشان شهيد است. تهايشان شادمانى است و هر کش
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او بر آمد و بر او سخت گرفت و او بر يزيد بن عبد الملك شکايت برد و اين امر بر يزيد دشوار آمد 

شود!  و خشمگين شد و گفت: کار عبد الرحمن به جايى رسيده است که مزاحم دختران رسول خدا مى

رساند در حالى که من در همين بسترم؟ سپس کسى را فرستاد تا او  مى چه کسى به من خبر مرگ او را

را در لباس پشمينه داخل مدينه گرداند و بعد او را از کار برکنار کرد و اموالش را مصادره نمود و او 

 با تنگدستى از دنيا رفت، وفات فاطمه در مدينه اتّفاق افتاد، توفيق راستى به دست خداست.

  حسين عليه السالم و انتقام از ستمگرانمجازات قاتالن 

گويد: هيچ يك از ايشان نماند مگر اين که در همين دنيا؛ به کشته شدن، يا با کور گشتن و  زهرى مى

 يا با روسياهى و يا از بين رفتن قدرتشان در اندك مدّتى مجازات شدند.

گويد: خداوند به محمد )ص( وحى  از ابن عبّاس نقل کرده، مى« منتظم»( جدّم ابو الفرج در کتاب 3)

کرد که من به خاطر يحيى بن زکريا هفتاد هزار نفر را نابود کردم و به خاطر پسر فاطمه دو هفتاد 

 سازم. نابود مى -به روايتى به خاطر پسر دختر تو -هزار )صد و چهل هزار( را

است، در حالى که او  گويم: جدّم اين حديث را در ضمن احاديث ساختگى نقل کرده ( )مؤلف( مى4)

 از فرّاء اين حديث را از قول خطيب به اسناد خود تا ابن عبّاس روايت کرده است!

گويد مجعول است؟ و علت اين امر  کند و نمى شود که خطيب در تاريخ خود آن را نقل مى چگونه مى

ابن نباح از  وجود محمد بن شدّاد در سندى است که ابن خطيب نقل کرده است، وى اين حديث را از

محمد بن ابراهيم از ابن شدّاد يعنى مسمعى، از قول ابو نعيم و او از عبد اللّه بن حبيب به نقل از پدرش 

و او از سعيد بن جبير از ابن عبّاس نقل کرده است، در حالى که به اتّفاق همه محمد بن شدّاد ضعيف 

 است وانگهى اين جمله را حسين )ع( نگفته است.

گويد: در کوفه پير مرد نابينايى بود که شاهد قتل حسين )ع(  از ابن رماح نقل کرده، مى( واقدى 1)

بوده است، روزى من از او علت نابيناييش را پرسيدم، گفت: من در ميان گروهى ده نفره بودم که من 

ند، اى و نه تيراندازى کردم ولى چون حسين )ع( را کشتند و سرش را برد نه شمشيرى زدم و نه نيزه

درخشيد، آن شب را خوابيدم، کسى  تندرست به منزلم برگشتم در حالى که چشمانم مثل دو ستاره مى

در خوابم آمد و گفت: رسول خدا )ص( را درياب! گفتم: مرا چه کار با رسول خدا )ص(، او دست 

گين مرا گرفت و کشيد و به گريبانم چسبيد و مرا جايى برد که جمعى بودند و رسول خدا )ص( غم

نشسته بود. حيرت زده و دستها را باال زده و شمشير به دست و در مقابلش سفره چرمى ناگاه چشمم به 
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سالم خدا بر تو مباد! خدا »اند دادم، فرمود:  آن ده نفر همراهانم افتاد که همه سر بريده مقابلش افتاده

مرا کردى و عترت مرا نگهدارت نباشد! اى دشمن ملعون خدا آيا از من شرم نکردى، هتك حرمت 

 عرض کردم: يا رسول اللّه من کسى را نکشتم، فرمود:«. کشتى و حق مرا رعايت نکردى؟!

و ناگهان طشتى در سمت راست آن حضرت ديدم که خون حسين « آرى ولى تو سياهى لشکر بودى!»

و سپس به  مقابل دو زانو نشستم پس ميلى را گرفت و سرخ کرد« بنشين»)ع( داخل آن بود، فرمود: 

 بينيد، کور شدم. چشمانم کشيد، همان طورى که مى

گويد: وقتى که سرها را به کوفه آوردند  ( هشام بن محمد از قاسم بن اصبغ مجاشعى نقل کرده، مى2)

سيماترين مردم بود رسيد سر نوجوانى را به گردن اسبش آويخته بود گويى  ناگاه سوارى که، خوش

به طرف هوا بود يك مرتبه سرش را پايين آورد و آن سر به زمين  ماه شب چهارده است، سر اسب

افتاد، پرسيدم اين سر کيست؟ گفت: اين سر عبّاس بن على است! گفتم: تو کيستى؟ گفت: حرملة بن 

گويد: چند روزى در کوفه ماندم، ديدم صورت حرمله سياهتر از قير شده،  کاهل اسدى، راوى مى

سيماتر از تو در ميان عرب نبود و امروز  ديدم و خوش کردى ترا مى گفتم: روزى که آن سر را حمل

روتر از تو نيست، گريه کرد و گفت: به خدا از روزى که آن سر را  روتر و سياه بينم کسى زشت مى

گيرند تا داخل آتشى  حمل کردم تا امروز هيچ شبى بر من نگذشته مگر اين که دو نفر بازوى مرا مى

بينى، وى بعدها به بدترين  سوزاند چنان که مى گردم آتش مرا مى من به عقب بر مىسوزان بيندازند و 

  1 حالت مرد.

گويد: وارد کربال شدم و مواد خوراکى براى تجارت به همراه داشتم، بر  ( سدى نقل کرده، مى1)

فتيم مردى وارد شديم و نزد وى شام خورديم و درباره کشته شدن حسين )ع( با هم سخن گفتيم. و گ

کسى در خون حسين شريك نشد مگر اينکه به بدترين حالتى مرد، آن مرد گفت: چه سخن نادرستى 

گويى، من خود در خون او شرکت داشتم و جزو قاتالن او بودم، هيچ آسيبى به من نرسيده است.  مى

مرد  گويد: وقتى که شب به آخر رسيد ناگاه فريادى شنيديم، گفتيم: چه خبر است؟ گفتند: آن مى

برخاست تا چراغ را روشن کند، انگشتش سوخت، سپس آتش به بدنش رسيده و تمام بدنش سوخته 

 گويد: به خدا سوگند که من خود او را ديدم گويى که زغال است. است سدى مى

                                                 
 م. -به درستى يا نادرستى اصل داستان کارى نداريم ولى سر نوجوان را چه ارتباطى به عبّاس بن على! .1
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 قتل ابن زياد

اند: وقتى که حسين )ع( کشته شد آن گروهى  ( اما قتل ابن زياد و گروهى ديگر؛ مورّخان نوشته2)

که از يارى به او خوددارى کرده بودند پشيمان شدند و قيام کردند در حالى که خود را حق ناشناس 

ديدند، و چون يزيد بن معاويه در نيمه ربيع األول سال شصت و چهار مرد، شيعيان در  و پشيمان مى

قيام  ترسيدند، قيام کردند و به قولى در همان سال پيش از مرگ يزيد، کوفه با وجودى که مى

 تر است. کردند، اين قول درست

گويد: چون حسين )ع( کشته شد، شيعه جنبش کردند و گريستند و دريافتند  ( هشام بن محمد مى3)

شويد مگر کشتن  شود و چيزى ننگ و گناه را از دامن ايشان نمى که اين مقدار باعث نجات آنها نمى

و به پنج تن از بزرگان کوفه پناه بردند از جمله قاتالن حسين يا اين که تا آخرين نفرشان کشته شوند 

داشته و مسيّب بن نجبه فزارى که از  سليمان بن صرد خزاعى بود که مصاحبتى با رسول خدا )ص(

اصحاب على )ع( و نيکان ايشان بوده، عبد اللّه بن سعد بن نفيل ازدى و عبد اللّه بن والى تميمى و 

در منزل سليمان بن صرد بود با هم متحد شدند و عهد و پيمان بستند رفاعة ابن شداد بجلى، اجتماع آنها 

 که به جنگ شاميان و خونخواهى حسين )ع( بروند و اجتماعشان در سال شصت و پنج در نخيله بود.

گويم: مبارزه ايشان با مردم شام معنا ندارد زيرا کسى از مردم شام براى جنگ حسين  ( )مؤلف( مى1)

که اهل کوفه او را کشتند و اگر خونخواهيشان از يزيد بود که او مرده بود و )ع( حضور نداشت بل

سزاوار آن بود که قاتالن کوفى او را بکشند، ابن زياد را بطلبند و سپس به شيعيان نامه نوشتند و مردم 

شهرهاى مختلف جواب موافق دادند و به قولى اول سال شصت و يك هجرى آنها جنبش کردند و 

 غول گردآورى مال و آمادگى بودند تا يزيد مرد.همواره مش

( وانگهى مختار بن ابو عبيده در همين سال روز جمعه ماه رمضان پنج ماه پس از مرگ يزيد در 2)

کوفه قيام کرد و آمدنش از مکه از نزد عبد اللّه بن زبير، با اين عقيده که به نيابت از وى آمده است، 

اند به او رشك برد و  مردم شيعه به اطراف سليمان بن صرد جمع شده امّا وقتى که به کوفه آمد، ديد

ام و امين و وزير او هستم پس گروهى از  گفت: من از جانب محمد بن حنفيه که مهدى است آمده

شيعيان به او پيوستند ولى توده شيعه با سليمان بن صرد بودند و مختار همچنان نسبت به او رشك 

ن مهارتى در جنگ ندارد و شما و خودش را به کشتن خواهد داد و به خدا گفت: سليما برد و مى مى

سوگند که من به تعداد کسانى که به خاطر خون يحيى ابن زکريا کشته شدند به خاطر قتل حسين )ع( 
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کشم و چون سال شصت و پنج فرا رسيد سليمان بن صرد در نخيله با شيعيان اجتماع کردند در حالى  مى

نفر از کوفه با او هم قسم شده بودند تنها پنج هزار خالص در آمدند و چون عازم که هجده هزار 

روى در حالى که تمام قاتالن  حرکت به سوى شام شد، عبد اللّه بن سعد به وى گفت: تو به شام مى

 حسين )ع(؛ عمر سعد و سران گروهها در کوفه هستند.

 عقوبت قاتالن نقل کرديم. گويم: اين مطابق آن چيزى است که از ( )مؤلف( مى3)

گويى غير از آن کسى است که سپاهيان را به سوى وى فرستاد او در  سليمان گفت: سخنى که تو مى

شام است، يعنى فاسق پسر فاسق فرزند مرجانه! ابن زياد وقتى که از مرگ يزيد اطّالع يافت از کوفه 

پناهنده شد سليمان گفت: وقتى که  ود،دار خالفت شده ب به شام گريخت و به مروان بن حکم که عهده

گرديم، آنگاه سليمان با همراهانش با نام توّابين حرکت  او را کشتيم به سوى قاتالن حسين )ع( برمى

رسيدند در آنجا با  -در ناحيه خابور نزديك به منطقه قرقيسيا -ورده کردند و همچنان رفتند تا به عين

مروان بن حکم با وى گسيل داشته بود، برخورد کردند، چند  عبيد اللّه بن زياد و سپاهيان شام که

روزى جنگيدند، آنها چهار هزار و همراه ابن زياد سى هزار بودند، تا اين که روزى با هم روبرو شدند 

اند ابن زياد آن  که اين برخورد، ابتداى روز به سود سليمان و آخر روز به زيان او بود و بعضى گفته

و سپاه حصين بن نمير بود، سپس سليمان کشته شد و اين رويداد در ماه رجب بود و روز نبود بلکه جل

 مروان بن حکم در رمضان هالك شد.

گويد: ابن زياد وقتى که از جنگ توّابين فارغ شد خبر مرگ مروان به بيمارى  ( ابن جرير مى1)

 طاعون به وى رسيد و حرکت کرد تا به جزيره رسيد.

ورده از نواحى بعلبك اتفاق افتاد ولى قول اوّل  اين رويداد در شام در محل عيناند:  ( بعضى گفته2)

اند، آنگاه باقيمانده توّابين به عراق برگشتند و  تر است که ابن سعد و ديگران آن را نقل کرده صحيح

ن مختار بن ابى عبيده قيام کرد و کمکها از بصره، مداين و ديگر شهرها آمد و همراه او ابراهيم ب

 قيام کردند.« يا لثارات الحسين»مالك اشتر نخعى نيز قيام کرد و شيعيان به همراه او با شعار 

  سليمان بن صرد خزاعى

اش ابو مطرف، صحابى رسول خدا بوده، نام وى  گويد: وى از طبقه سوم مهاجران و کنيه ابن سعد مى

اش  ى داشت و در بين قوم و قبيلهيسار بود، رسول خدا )ص( نام او را سليمان نهاد، وى سن باالي

محترم بود، همين که رسول خدا )ص( از دنيا رفت او به کوفه رفت و ساکن کوفه شد و با على )ع( 
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در جنگ جمل و صفين حضور داشت و از جمله کسانى بود که به حسين )ع( نامه نوشته بودند به 

رزم نشد و پس از شهادت حسين )ع( پيش کوفه بيايد جز اين که او از ترس ابن زياد با حسين )ع( هم 

ورده از نواحى قرقيسيا با شاميان به سرکردگى حصين بن نمير،  افتاد و مردم را جمع کرد و در عين

رو شدند و جنگيدند، سليمان از مرکبش پياده شد حصين بن نمير او را هدف تير قرار داد و  روبه

( به همراه وى مسيّب 1ار کعبه که پيروز شدم، )و گفت: قسم به پروردگ کشت و او روى زمين افتاد

گويد: عمر سليمان در  بن نجبه را نيز کشت و سر هر دو را بريد و به نزد مروان بن حکم فرستاد، و مى

روز کشته شدن نود و سه سال بود، و چون سال شصت و شش فرا رسيد مختار خونخواهى حسين را 

ه بود، مختار، عبد اللّه بن مطيع فرماندار ابن زبير را از کوفه علنى کرد، در آن زمان ابن زياد در جزير

به مکه تبعيد کرد و کاخ فرماندارى را تصرّف نمود سپس مختار هر که را که در شهادت حسين )ع( 

ترين وضعى آنها را کشت و از آن شش هزار نفرى که  حضور داشت گرفت و به بدترين و زشت

يده بودند و آبشخورها را بسته بودند کسى باقى نماند، به دنبال همراه عمر سعد با حسين )ع( جنگ

فرستاد، اطراف خانه او را احاطه  -که سر حسين را براى ابن زياد برده بود -خولى بن زيد اصبحى

 کردند و او در محل خروجى منزل پنهان شده بود، از زنش پرسيدند:

قطعه کردند و سوزاندند، و مختار  و قطعه کجاست؟ گفت: در محل خروجى است! او را بيرون آوردند

گفت: مردى را کشتيم که به کشتن او اهل آسمانها و زمين خرسند شدند، و به عمر سعد امان داده بود 

با اين شرط که از کوفه بيرون نشود، پس مردى نزد عمر آمد و گفت: مختار چنين و چنان گفت و 

اى که  گويد: آيا به وعده ص را فرستاد که پدرم مىمنظورى جز تو نداشت از اين رو عمر، پسرش حف

 کنى؟ اى يا به آنچه بين ما و تو بود وفا مى به ما داده

( مختار به وى گفت: بنشين، سپس مختار دو مرد را فرستاد، رفتند و برگشتند در حالى که سر عمر 2)

عد از پدرت اميد سعد در دستشان بود، حفص گفت: ابو حفص را کشتيد؟! مختار گفت: آيا تو ب

زندگى را دارى، خيرى در چنين زندگى نيست پس گردن او را هم زد، مختار گفت: عمر در برابر 

حسين و حفص در برابر على بن حسين در حالى که برابر نيستند! سپس گفت: به خدا سوگند اگر به 

ابر يکى از انگشتان کند و حتى بر خاطر شهادت حسين )ع( سه چهارم قريش را بکشم هنوز برابرى نمى

شود! وانگهى شمر را به بدترين وضعى کشت و به قولى او را سر بريد همان طورى که او  او نمى

 حسين )ع( را سر بريده بود. شمر پيس بود، مختار بر بدن او اسب تاخت.
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بغه که به و به قولى ابو النّا -کنيه پدر شمر ابو شمر بود -گويد: ابو شمر ضبائى کالبى ( ابو سعد مى3)

 گفتند، نزد رسول خدا )ص( آمد، پيامبر فرمود: او ذو الجوشن هم مى

نخستين  شود که از چه چيز ترا مانع مى»او قبول نکرد رسول خدا )ص( فرمود: « مسلمان شو!»

بينم قومت را که تو را تکذيب کردند و از مکه بيرون کردند و با تو  گفت: مى« مسلمانان باشى؟

کنم و اگر بر آنها پيروز نشدى پيروى  اگر تو بر آنها پيروز شدى از تو پيروى مى جنگيدند؛ اکنون

( ذو الجوشن 1کنم، رسول خدا فرمود: طولى نخواهد کشيد که پيروزى مرا بر آنها خواهى ديد! ) نمى

: ام بودم ناگاه گروهى نزد ما آمدند پرسيدم چه خبر؟ گفتند گويد: به خدا سوگند من در بين قبيله مى

محمد بر قوم خودش پيروز شده است، ذو الجوشن بعد از شنيدن اين خبر ناراحت بود که چرا 

 هنگامى که رسول خدا )ص( او را به اسالم دعوت کرد، او مسلمان نشد.

گويد: پس از فراغت رسول خدا )ص( از جنگ بدر به خدمت رسول خدا )ص( آمد  ( ابن سعد مى2)

 هديه کرد و آن حضرت نپذيرفت.اسبى به نام عرجاء به پيامبر 

گويد: مختار سرهاى کشتگان را نزد محمد بن حنفيه فرستاد سپس ابن زياد با سى هزار  ( ابن سعد مى3)

سپاهى به موصل آمد و مختار، ابراهيم بن اشتر نخعى را با سه هزار تن به سوى او فرستاد و به قولى 

لشکر ابن زياد رو به رو شدند، و او را در محل رود  هفت هزار و اين رويداد در سال شصت و نه بود با

هاى ديگر بود و در مورد قاتل ابن زياد اختالف  شدگان از ياران وى بيش از کشته زاب کشت و غرق

 است )که چه کسى او را کشت(.

گويد: مردى را کنار رود جاذر کشتم که بوى مشك  ( ابن جرير از ابراهيم بن اشتر نقل کرده، مى4)

گويد: ضربتى به او زدم او را دونيم کردم. و به قولى آن که او را کشت  رسيد مى او به مشام مىاز 

شريك بن جرير ثعلبى و يا جابر يا جبير بوده است که ما قبال توضيح داديم، ابن اشتر سر ابن زياد را 

فکنده بودند پس نزد مختار فرستاد، مختار در کاخ حکومتى جلوس کرد در حالى که سرها را جلو او ا

سر ابن زياد را جايى گذاشتند که سر حسين )ع( و يارانش را گذاشته بودند و مختار سر ابن زياد را 

جايى نصب کرد که سر حسين )ع( را نصب کرده بودند و در روز دوم او را با ديگر سرها در صحن 

 حياط انداخت.

سرها ايستاده بودم ناگاه مردم گفتند: آمد، گويد: موقعى که در کنار کوفه بين  ( عمار بن عمير مى5)

آيد تا وارد بينى ابن زياد شد و بيرون شد، ساعتى  آمد، ناگهان ديدم مار بزرگى از ميان سرها مى
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در مقابل مختار چنان کرد،   ناپديد شد سپس برگشت و همان کار را کرد و به قولى آن مار داخل کاخ

 حال خود بگذاريد! و در روايتى سه مرتبه آن کار را کرد. مختار گفت: او را رها کنيد، او را به

  يزيد بن معاويه

اند که گفت: در معاويه خطاهايى بود که اگر تمام مردم  نويسان از قول حسن بصرى نقل کرده سيره

روى زمين يکى از آنها را داشت همه را بس بود: قيامش بر امر خالفت، به اختيار گرفتن اموال 

جلب نظر ايشان، ادّعاى برادرى با زياد و کشتن حجر بن عدى و يارانش و مسلّط کردن مسلمين بدون 

 مثل يزيد را بر مردم.

 ديدم. گفت: اگر عالقه من به يزيد نبود هرآينه راه هدايت را بهتر مى گويد: معاويه بارها مى مى

کسى از من  گويد: مى« زيدالرّد على المتعصّب العنيد المانع من ذم ي»( جدّم ابو الفرج در کتاب 2)

پرسيد: نظر شما درباره يزيد بن معاويه چيست؟ گفتم: اعمالى که انجام داده او را کافى است! گفت: 

اند. زيرا  دانى؟ گفتم: دانشمندان پرهيزگار از جمله احمد بن حنبل جايز دانسته آيا لعن او را جايز مى

م به نقل از أبو بکر محمد بن عبد الباقى بزّاز و او ( جد3ّوى درباره يزيد بيش از لعن را گفته است! )

از ابو اسحاق برمکى از قول أبو بکر عبد العزيز بن جعفر از احمد بن محمد بن خالل به نقل از محمد 

گويد: از احمد بن حنبل درباره يزيد بن معاويه پرسيدم،  بن على و او از مهنّا بن يحيى نقل کرده مى

رده است آنچه کرده است، پرسيدم: چه کرده است؟ گفت: مدينه را گفت: او کسى است که ک

توانيم از او نقل حديث کنيم؟ گفت: نه، و اين تاوان نيست بلکه  غارت کرده است، گفتم: آيا مى

 سزاوار نيست که کسى از قول او حديث نقل کند.

به اسناد خود تا صالح « ولالمعتمد فى األص»( جدّم ابو الفرج از قاضى أبو يعلى بن فراء در کتاب 4)

دهند؟  گويد: به پدرم گفتم: گروهى ما را به پيروى از يزيد نسبت مى بن احمد بن حنبل نقل کرده، مى

 کند؟ گفتم: گفت: پسرم، آيا کسى که به خدا ايمان دارد از يزيد پيروى مى

پسرم چرا آن چيزى بينم که چيزى را لعنت کنم،  کنى؟ گفت: من دليلى نمى پس چرا او را لعنت نمى

را لعنت  را که خداوند در قرآن لعنت کرده است، لعن نکنند؟ گفتم: در کجاى قرآن خداوند يزيد

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أُولئِكَ »  کرده است؟ گفت: در آيه
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و آيا فسادى بزرگتر از قتل )کشتن حسين )ع(( است؟ و  1«أَبْصارَهُمْ  هُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمىالَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّ

در روايتى آمده است: وقتى که صالح از او پرسيد او در جواب گفت: پسرم! چه بگويم درباره مردى 

 که خداوند او را در قرآن لعنت کرده و آيه را ذکر کرد.

و يعلى کتابى نوشته و در آن کتاب کسانى را که سزاوار لعن هستند نام برده ( جدّم فرمود: قاضى أب1)

گويد: آن که مخالف لعن يزيد است يا  است، از آن جمله يزيد را نام برده و در کتاب ياد شده مى

 خواهد بدان وسيله نادانان را بفريبد و بگويد: ناآگاه است يا منافق که مى

گويد: اين درباره کسى است که سزاوار لعنت نباشد، پس  ( قاضى مى2)کننده باشد!  مؤمن نبايد لعنت

 اگر کسى بگويد:

درباره منافقان يهود نازل شده   2 ...«فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ » قول خداى تعالى:

: جواب، آن است که اين مطلب جواب داده و گفته است« الرّد على المتعصّب»است جدّم در کتاب 

را مقاتل بن سليمان در تفسير خود نقل کرده است در حالى که جميع محدّثان مانند بخارى، وکيع، 

گويد: اين آيه را احمد  ساجى، سدى، رازى، نسائى و ديگران به دروغگويى وى اجماع دارند و مى

خن احمد پذيرفتنى است که درباره تفسير کرده بر اين که آيه درباره مسلمانان است پس چگونه س

 منافقان نازل شده باشد؟ پس اگر کسى بگويد:

يزيد نخستين   3«اند جنگند آمرزيده نخستين سپاهى که در قسطنطنيه مى»پيامبر )ص( فرموده است: 

خدا لعنت کند کسى را که »گوييم: پيامبر )ص( فرمود:  کسى است که در آنجا جنگيده است، مى

 کند. و اين سخن آخرى پيامبر، سخن اوّلش را نسخ مى« من کند!مدينه مرا ناا

( احمد در مسند، از قول انس بن عياض و او از يزيد بن حفصه از عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن ابى 3)

کسى »رسول خدا )ص( فرمود:   صعصعه به نقل از عطاء بن يسار از سايب بن خالد نقل کرده است که

ه را بترساند، خداوند او را بترساند و لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر او که به ستم مردم مدين

 «.پذيرد باد، خداوند در روز قيامت هيچ گونه بخشش و عدالتى را از او نمى

                                                 
ند رود که در زمين فساد کنيد و قطع رحم نماييد آنها کسانى هستند که خداو : اما اگر روى گردان شويد آيا جز اين انتظار مى22( آيه 47محمّد ) .1

 از رحمت خويش دورشان ساخته، گوشهايشان را کر و چشمهايشان را کور نموده است.
 رود که در زمين فساد کنيد ... : اما اگر روى گردان شويد، آيا جز اين انتظار مى22( آيه 47محمد ) .2
 مقصود پيامبر )ص( از اين سخن ابو ايّوب انصارى بوده است که در جمع سپاهيان بود. .3
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گويد:  ( بخارى از قول حسين بن حريث به نقل از أبو الفضل و او از جعيده از عايشه نقل کرده، مى1)

کند مگر  کسى درباره اهل مدينه بدى نمى»فرمود:  ت: رسول خدا )ص( مىگف از سعد شنيدم که مى

 «.شود مثل ذوب شدن نمك در آب! اين که )در آتش( ذوب مى

کسى به مردم مدينه قصد »( مسلم نيز حديثى به همين معنى نقل کرده و در آن حديث آمده است: 2)

و « کند مانند ذوب شدن سرب مىکند مگر اين که خداوند او را در آتش دوزخ ذوب  سوئى نمى

ها را اسير کرد اموالشان را غارت کرد  اختالفى نيست در اين که يزيد مردم مدينه را ترساند و خانواده

نامند، و علت اين واقعه، آن چنان که واقدى، ابن اسحاق و  و مباح ساخت که آن را وقعه حرّه مى

مردم مدينه در سال شصت و دو پس از شهادت اند آن است که گروهى از  هشام بن محمد نقل کرده

کند و با تار و طنبور و سگبازى سرگرم است وقتى  گسارى مى حسين )ع( نزد يزيد رفتند و ديدند مى

که به مدينه برگشتند دشنام او را علنى کردند و از حکومت خلع نمودند و کارگزار او عثمان بن 

گسار و تارك  : ما از نزد مردى آمديم که دين ندارد، مىمحمد بن ابى سفيان را برکنار کردند و گفتند

گفت: اى مردم  الصّالة است و با عبد اللّه پسر حنظله غسيل )المالئکه( بيعت کردند و حنظله بارها مى

به خدا سوگند به يزيد خروج نکرديم مگر اين که ترسيديم سنگ از آسمان بر ما ببارد، مردى که با 

گسار و تارك الصّالة است، فرزندان پيامبران را  کند و مى ران ازدواج مىمادران، دختران و خواه

جنگم. اين  کشد، به خدا قسم اگر هيچ کس نزد من نباشد هرآينه من به تنهايى براى خدا با او مى مى

خبر به يزيد رسيد، مسلم بن عقبه مرى را با سپاهى بزرگ از مردم شام به جانب ايشان فرستاد و سه 

کردند  چيز آنها را مباح کرد، غسيل و بزرگان را کشتند و سه روز ماندند؛ اموال را غارت مى روز همه

 نمودند. و هتك ناموس مى

شوراند و اين مطلب به يزيد  گويد: مروان بن حکم مسلم بن عقبه را بر مردم مدينه مى ( ابن سعد مى3)

 خود قرار داد و بخشش کرد. رسيد از مروان تشکر کرد و او را مقرّب ساخت و از نزديکان

گويد: کشتگان جنگ حره هفتصد تن از  از زهرى نقل کرده، مى« الحرّة»( مداينى در کتاب 1) 

بزرگان قريش از انصار و مهاجر و بزرگان موالى بودند و اما افراد ناشناس از برده و آزاد، مرد و زن 

خونها به قبر رسول خدا )ص( رسيد و ده هزار نفر بودند؛ مردم به خون کشيده شدند به حدّى که 

گويد: مردم به حجره و منبر رسول خدا )ص( پناهنده  روضه مبارکه و مسجد پرخون شد، مجاهد مى

 داد. شدند با وجود اين، شمشير در بين آنها به کار خود ادامه مى
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اوند او را ( وقعه حره در ذيحجه سال شصت و سه بود، بين آن و مرگ يزيد سه ماه فاصله شد، خد2)

مهلت نداد بلکه بشدّت او را عقوبت کرد در حالى که او ستمگر بود و در اين باره آثار نبوى و 

 اشارات محمدى پديدار گشت.

گويد: زنى را از قريش ديدم اطراف کعبه  ( ابو الحسن مداينى از امّ هيثم دختر يزيد نقل کرده، مى3)

ت به گردن او انداخت، او را بوسيد، به او گفتم: کرد و مرد سياهى متعرض او شد و دس طواف مى

اين چرا با تو چنين کرد؟ آن زن گفت: اين پسر من است که در زمان حرّه پدرش با من آميزش کرد 

 و من او را به دنيا آوردم.

( و نيز مداينى از ابو قره نقل کرده است که هشام بن حسان گفت: پس از وقعه حره هزار زن بدون 4)

 شوهر بچه به دنيا آوردند. غير از مداينى، به قول ديگران ده هزار زن بىشوهر و 

گويد: آيا يزيد راضى به اين امر نبود در حالى که دستور آن را داده بود و از مروان بن  ( شعبى مى5)

حکم به خاطر آن تشکر کرد؟ سپس مسلم بن عقبه از مدينه به مکه رفت و در بين راه مرد و به حصين 

وصيت کرد و او کعبه را با منجنيقها هدف قرار داد و ويران ساخت و آن را آتش زد و خبر نمير 

 در ماه ربيع رسيد. -خدايش لعنت کند -مرگ يزيد

گويد: از جنگ و مبارزه ابن زياد با حسين )ع( و مسلّط کردن او عمر سعد و شمر را به  ( جدّم مى6)

نيست بلکه تعجب از توهين و خوار کردن يزيد و زدن با  کشتن او و بردن سرها را شهر به شهر تعجّبى

چوب به لب و دندانهاى حسين )ع( است و بردن خاندان رسول خدا )ص( به اسارت روى شتران از 

شهرى به شهرى و تصميم او به دادن فاطمه دختر حسين به مردى که خواستار او بود و خواندن او 

  ...«هدوا ليت اشياخى ببدر ش »اشعار ابن زبعرى: 

و بازگرداندن وى سر را به مدينه در حالى که معتقد بود رنگ و بوى آن سر مبارك دگرگون شده 

است و قصدى جز رسوايى و اظهار بو گرفتن آن سر مقدّس نداشت! آيا رواست کسى اين کارها را با 

کفن و دفن شوند و  افراد خارج از دين بکند؟ آيا اجماع مسلمين بر اين نيست که خوارج و بغاة بايد

شان نماز خوانده شود؟ و همچنين هنگامى که آن مرد درخواست کرد که فاطمه دختر حسين  بر جنازه

به او واگذار شود و گفته يزيد که من حق دارم شما را اسير کنم! سخنى است که گوينده و انجام 

توزيهاى  جاهليت و کينههاى  کند در صورتى که اگر در دل وى کينه دهنده آن را شايسته لعن مى
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کرد و او را چوب  مربوط به جنگ بدر نبود بايد وقتى که سر حسين )ع( به نزد او رسيد احترام مى

 نمود. کرد و نسبت به خاندان رسول خدا )ص( احترام مى زد و کفن و دفن مى نمى

به نزد خود طلبيد، گويم: و آنچه دليل بر اين مدّعاست اين است که چون ابن زياد را  ( )مؤلف( مى1)

هاى فراوانى به او داد و او را مقرّب خود ساخت و مقامش را باال برد و داخل  اموال فراوان و هديه

 اى گفت: سرايش کرد و مشاور و هم پياله خود قرار داد و به خواننده حرم

 آواز بخوان، سپس خود يزيد به بداهت گفت:

  اسقنی شربة تروى فؤادى
 

 ابن زياد ثم مل فاسق مثلها

  صاحب السرّ و االمانة عندی
 

  و لتسديد مغنمى و جهادى

 قاتل الخارجى أعنى حسينا
 

  1 و مبيد األعداء و الحسّاد

گويد: از جمله داليل کفر و زندقه يزيد عالوه بر دشنام و لعنش، اشعارى است که  ( ابن عقيل مى2)

ده از ناپاکى باطنى و بد اعتقادى او برداشته است، دينى و کفر او را آشکار کرده و پر به صراحت بى

 شود: اى است که با اين اشعار آغاز مى از جمله سخن وى ضمن قصيده

  علية هاتى و اعلنى و ترنمى
 

 بذلك انّى ال احبّ التّناجيا

 حديث ابى سفيان قدما سمى بها
 

 إلى احد حتى اقام البواکيا

 أال هات فاسقينى على ذاك قهوة
 

 تخيّرها العنسى کرما شاميا

 إذا ما نظرنا فى امور قديمة
 

 وجدنا جالال شربها متواليا

  و إن متّ يا ام األحيمر فانکحى
 

 و ال تأملى بعد الفراق تالقيا

 فانّ الّذى حدّثت عن يوم بعثنا
 

 احاديث طسم تجعل القلب ساهيا

 و ال بدّ لی من أن أزور محمّدا
 

 2 اميابمشمولة صفراء تروى عظ

                                                 
ست؛ مى از شراب به من بنوشان که قلبم را سيراب کند و سپس اين فاسق يعنى ابن زياد را چنان جامى بنوشان! همان که رازدار و امين کار من اجا .1

 کسى که اساس خالفت و تالش مرا استوار کرد! آن دشمن خارجى يعنى حسين بن على )ع( را کشت و دشمنان و حسودان را نابود کرد!
بيا و خود را به من بنما و آواز بخوان، بدان جهت است که من حرف زدن خصوصى دو نفرى را دوست ندارم! داستان قديمى ابو سفيان اى عليه!  .2

سى )نام که بدان وسيله نام احد شهرت گرفت تا آنجا که جمعى را به گريه )برگشتگان( به ياد داشت! هان بياور و مرا از آن شراب سيرابم کن که عن

گسارى پياپى رواست و اگر من مردم اى امّ احمر  بينيم که باده ن را به عنوان تاك شامى برگزيد. چون ما درباره کارهاى پيشين دقّت کنيم مىزنى( آ

را م عزيز تو ازدواج کن )با ديگرى بياميز( و پس از جدايى اميد ديدار نداشته باش. همانا کسى که از روز دوباره زنده شدن احاديث )سوره( طس

 کند! کند! و من ناگزيرم که محمد را با )شراب( سرد زردفام مالقات کنم که استخوانها را سيراب مى نقل کرده دل را دگرگون مى
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 گويم: از جمله قصيده او اين بيت است: )مؤلف( مى

 و لو لم يمس األرض فاضل بردها
 

 1  لما کان عندی مسحة فى التّيمم

است که در پيش نقل کرديم. و از جمله « لما بدت الحمول و اشرقت»( از جمله اشعار او، شعر 1)

 اشعار اوست:

 معشر الندمان قوموا
 

  األغانىو اسمعوا صوت 

  و اشربوا کأس مدام
 

  و اترکوا ذکر المعانى

  أشغلتنى نغمة العيدان
 

  عن صوت األذان

 و تعوّضت عن الحور
 

 2  خمورا فى الدّنان

اند و از اين رو براى اين امّت، واليت وى ننگ و  ( و اشعار ديگرى که از ديوان وى نقل کرده2)

 گويد: عرّى به بدنامى و رسوايى وى اشاره کرده، مىعارى بود تا آنجا که ابو العالء م

 أرى األيام تفعل کلّ نکر
 

 فما أنا فى العجائب مستزيد

 أ ليس قريشکم قتلت حسينا
 

 3 و کان على خالفتکم يزيد

گويم: موقعى که جدّم ابو الفرج روى منبر بغداد در حضور پيشوا ناصر و بزرگان  ( )مؤلف( مى1)

بدانيد که »لعن کرد، گروهى از تندروها از مجلس او برخاستند و رفتند جدّم گفت:  علماء، يزيد را

 .4«مدين هم مرده باد! چنان که قوم ثمود هالك شدند

( يکى از استادان ما از آن روز بر من حکايتى نقل کرد که گروهى راجع به يزيد از جدّم پرسيدند، 2)

کومت کرد؛ سال اوّل حسين )ع( را کشت، در سال گوييد درباره مردى که سه سال ح گفت: چه مى

دوم مردم مدينه را به بيم و هراس انداخت و )مال و ناموس مردم( مدينه را مباح کرد و در سال سوم 

کنيم، اين بود که جدّم نيز  ها قرار داد و ويران کرد، پس آنها گفتند: ما لعن مى کعبه را هدف منجنيق

 گفت: پس او را لعن کنيد.
                                                 

 اش( تماس نداشت در نظر من قابل تيمّم کردن نبود! اگر زمين با بلندى دامن او )معشوقه .1
درپى را سر کشيد و گفتار و مذاکرات علمى و ادبى را کنار  هاى پى گوش دهيد، و پياله اى ياران هم پياله من برخيزيد و به نواى دلنواز مطرب .2

دارد، و حاضرم که حوران بهشت را )که نسيه است( با دردهاى ته خم شراب )که نقد  اذان بازمى« اللّه اکبر»گذاريد، نغمه دلپذير چنگ مرا از نداى 

 است( عوض کنم!
جويم! مگر چنين نيست که شما مردم  کند، بنا بر اين من در شگفتيها افزون بر اين را نمى که هر کار زشتى را مى بينم من روزگار را چنان مى .3

 قريش حسين )ع( را کشتيد و يزيد بر مسند خالفت شما تکيه زد!
 م. -کنايه از اين که اينها نيز شريك جرم شده و در هالکتند! .4
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گويد: در حديث، لعن کسانى آمده است که يك  مى« الردّ على المتعصّب العنيد»جدّم در کتاب  (3)

اند و احاديثى را نقل کرده است که بخارى و مسلم در صحيح خود نقل  دهم کارهاى يزيد را نکرده

ان اند مانند حديث ابن مسعود از پيامبر )ص( که زنان خال کوبنده و زنانى را که بر بدنش کرده

کنند لعنت کرد و حديث ابن عمر: خدا لعنت کند زن خالکوب و زنى را که بر بدنش  خالکوبى مى

کوبد و خدا لعنت کند کسانى را که صورت بردارند! و حديث جابر: رسول خدا )ص( لعنت  خال مى

رت کرد، رباخوار و ربادهنده را، تا آخر حديث و حديث ابن عمر در مسند احمد: شراب را به ده صو

اند، تا آخر حديث. و اخبار زيادى در اين باب وارد است. اين مطالب غير از کارهاى يزيد  لعنت کرده

از کشتن حسين و برادران و خاندانش و غارت مدينه و ويران کردن کعبه و هدف قرار دادن آن با 

کتاب ابو الفرج  منجنيقها و اشعارش که بيانگر فساد عقيده اوست. و هر که طالب بيش از اين است به

 مراجعه کند.« الرّد على المتعصّب العنيد»

  باب دهم محمد بن حنفیّه

باشد، پس از وفات رسول  کنيه وى ابو القاسم و به قولى ابو عبد اللّه است، و از طبقه اول تابعان مى

 خدا )ص( به دنيا آمده است.

ول محمد حنفيه از پدرش على )ع( نقل ( احمد در مسند به نقل از وکيع و او از مطر بن منذر از ق2)

دانيد اگر فرزندى پس از شما داشتم، اسم و  عرض کردم يا رسول اللّه! صالح مى»گويد:  کرده، مى

 «.کنيه شما را روى او بگذارم؟ فرمود: آرى.

 گويد: اين خود رخصتى است از طرف رسول خدا )ص( به على )ع(، اگر کسى بگويد: زهرى مى

ام را به او  آيد که من نام و کنيه براى تو پسرى به دنيا مى»اند که پيامبر فرمود:  ( روايت کرده3)

اند و کسى ديگرى در آن باره سخنى نگفته  گويم: راويان احمد در مسند نقل کرده مى«. ام بخشيده

است. و حديثى را که او روايت کرده است مشايخ ما نيز آن را از قزّاز به نقل از خطيب روايت 

رسول خدا )ص( فرمود: براى تو فرزندى به دنيا »گويد:  اند و عبارت آن از على )ع( است، مى دهکر

در اسناد اين حديث حسن بن بشير است که احاديث «. ام ام را به او بخشيده آيد که من نام و کنيه مى

 بخش نيست. امّا حديثى را که ما نقل کرديم کسى آن را رد نکرده است. وى رضايت

گويم: گروهى در اسالم به اين نام و کنيه موسومند: محمد بن ابى بکر صديق، که  )مؤلف( مى( 4)

عبد الرحمن بن   اش ابو القاسم بود، محمد بن طلحة بن عبيد اللّه، محمد بن ابى وقاص، محمد بن کنيه
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ديگران. عوف، محمد بن جعفر بن ابى طالب، محمد بن عاتب بن ابى بلتعه، محمد بن اشعث بن قيس و 

 مادر محمد بن حنفيّه، خوله دختر جعفر بن قيس حنفى است وى امّ ولدى از اسيران يمامه بود.

گويد: محمد از عاقلترين و دالورترين مردم بود وى از هر آشوبى و آنچه مردم درگير  ( زهرى مى1)

 بودند، برکنار بود.

د و ابن زبير بر حجاز چيره گرديد گويد: وقتى که حسين )ع( کشته ش مى« طبقات»( ابن سعد در 2)

به دنبال ابن حنفيه فرستاد و به او گفت: با من بيعت کن و عبد الملك بن مروان نيز از او خواست که 

با او بيعت کند، او در جواب آنها گفت: من يك نفر از مسلمانانم هرگاه مردم به رهبرى کسى اجتماع 

 ر را کشتند وى با عبد الملك بيعت کرد.کنم و چون ابن زبي کردند من با او بيعت مى

( وهب بن منبّه گويد: دلها به محمد بن حنفيه گرايش داشت و مختار بن ابى عبيده در کوفه مردم 3)

گفت: مهدى اوست و اين مذهب و عقيده کيسانيه  کرد و با وى مکاتبه داشت و مى را به او دعوت مى

اند و مختار ملقّب به کيسان بود و جماعتى از  ابى عبيدهاست؛ آنان گروهى از اماميه اصحاب مختار بن 

اى از آن اقامت دارد  کيسانيه معتقدند که محمد بن حنفيه نمرده است و او در کوه رضوى داخل دره

اند و از ايشان هيچ کس اطالعى ندارد در حالى که  و همراهش چهل تن از ياران وى وارد آن درّه شده

 گويد: شوند و کثير عزّه )شاعرى از کيسانيه( درباره وى مى ده مىاند و روزى دا آنها زنده

  أال انّ االئمة من قريش
 

 والة األمر اربعة سواء

  علىّ و الثالثة من بنيه
 

 هم االسباط ليس لهم خفاء

 فسبط سبط ايمان و برّ
 

 و سبط غيبته بکربالء

  و سبط ال يذوق الموت حتّى
 

 1 يقود الخيل يقدمها اللّواء

« ابن»در شعر باال مجاز است و مقصود فرزند است و اگر شاعر، به جاى آن کلمه « سبط»( کلمه 1)

چشد، بهتر بود. از جمله کيسانيّه، سيّد حميرى  گفت: پسرى که مرگ را نمى برد، و مى را به کار مى

 گويد: است که اسمش اسماعيل بن محمد است و او مى

  أال قل لإلمام فدتك نفسى
 

 أطلت بذلك الجبل المقاما

                                                 
ن از قريشند، چهار تن از ايشان عبارتند از: على و سه تن از پسران وى که ايشان اسباطند )نوادگان دخترى بدانيد که تمام امامان و زمامدارا .1

چشد تا وقتى  پيامبرند( و بر کسى پوشيده نيست. يکى سبط ايمان و نيکى و سبط ديگرى در کربال به شهادت رسيد. و سبطى که طعم مرگ را نمى

 پيشاپيش او حرکت کنند. که آن سپاه را رهبرى کند و پرچمها
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 أضرّ بمعشر و الوك منّا
 

 و سمّوك الخليفة و اإلماما

 و عدّوا اهل هذا االرض طرا
 

 مقامك فيهم ستّين عاما

  و ما ذاق ابن خولة طعم موت
 

 و ال وارت له ارض عظاما

  لقد أمسى بمورق شعب رضوى
 

 تراجعه المالئکة الکراما

 هدانا اللّه اذ حزنا ألمر
 

 1 ه ولديه نلتمس التماماب

 گويد: ( و نيز همان سيّد مى2)

  يا شعب رضوى ما لمن بك ال يرى
 

  و بنا اليه من الصّبابة أشوق

  حتّى متى و إلى متى و کم الّذى
 

 2  يا بن الوصىّ و انت حىّ ترزق

اطّالع يافت و از او  گويد: وقتى که ابن زبير از داستان محمد بن حنفيّه با مختار ( واقدى مى3)

خواست تا با وى بيعت کند )و او نکرد( او را در جايى به نام زندان عارم، بازداشت کرد که در آن 

 گويد: باره، کثير عزّه، ابن زبير را مخاطب ساخته مى

 يخبر من القيت انّك عابد
 

  بل العابد المظلوم فى حبس عارم

  و من ير هذا الشّيخ فى الخيف و المنى
 

  من النّاس يعلم انّه غير ظالم

  سمّى نبىّ اللّه و ابن وصيّه
 

 3  و فکاك اغالل و قاضى المغارم

اش و  گويد: عبد اللّه زبير او )محمد بن حنفيّه( را به همراه بيست تن از بزرگان قبيله ( هشام مى1)

زندانى کرد و مدّتى را تعيين « زمقبّه زم»گروهى از بنى هاشم که با ابن زبير بيعت نکرده بودند در 

کرد که اگر تا آن مدّت با وى در زندان بيعت نکردند آنها را در آتش بسوزاند! يکى از کسانى که با 

                                                 
که  هان به آن امام بگو! جانم به فدايت! اقامت خود را در آن کوه )رضوى( به درازا کشاندى. دورى تو از ما به جامعه صدمه زده است در حالى .1

. و پسر خوله )محمد بن حنفيّه( طعم اند اند. تمام مردم اين سرزمين اقامت تو را در ميان خود شصت سال بر شمرده آنان تو را خليفه و امام ناميده

اى از زمين استخوانهاى او را نپوشانده است. براستى که در برگى از ناحيه رضوى او روز را به شب رساند در حالى که  مرگ را نچشيده و هيچ قطعه

 مرجع فرشتگان بزرگوار بود.

 کرديم. ان وسيله از دو پسرش درخواست تمام مىخداوند ما را هدايت کرد آن هنگامى که ما به کارى دست يافتيم که بد 
شود ديد در حالى که من از خردسالى بسى اشتياق ديدن او را دارم! تا کى؟ و تا چه  اى کوه رضوى چه شده است آن کسى را که در توست نمى .2

 خوارى؟ مانى؟ اى پسر وصى )پيامبر( در حالى که زنده و روزى وقت؟ و چه مدت در آنجا مى
دهد که تو عابدى بلکه عابد مظلومى که در زندان عارم محبوسى و هر که اين بزرگ مرد را در خيف و منى ديده از  که تو را ديده، خبر مى هر .3

 داند که او ستمگر نيست. او که همنام پيامبر خدا و پسر وصى او و گشاينده بندها و داور بر غرامتهاست مردمان خوب مى
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وى زندانى بود پيشنهاد کرد کسى را نزد مختار بفرستد و او را از جريان ايشان و تهديد ابن زبير با 

 خبر کند.

ت: اى مردم کوفه، ما را همچون حسين )ع( تنها نگذاريد! همين که ( محمّد در نامه خود چنين نوش2)

مختار نامه او را خواند، گريست و بزرگان را جمع کرد و نامه را بر ايشان خواند و گفت: اين نامه از 

مهدى شما و سرور اهل بيت پيامبر شماست که به يادگار گذاشته، اکنون به انتظار کشته شدن و 

ند! و من ابو اسحاق نباشم اگر او را يارى نکنم، سپاه پشت سر سپاه همچون سيل بر بر سوختن به سر مى

فرستم تا او را به نابودى بکشد، آنگاه عبد اللّه بجلى را با هزار سوار و پس از آن  سر پسر کاهليّه مى

يا »ند: هزار سپس هزار و هزار به سوى ايشان فرستاد، رفتند تا به مکه يورش بردند و فرياد برآورد

هيزم جمع کرده بودند « قبه زمزم»در حالى که آنها )براى سوزاندن زندانيان( بر در « لثارات الحسين

و از آن مدت معين دو روز بيشتر نمانده بود در زندان قبّه را شکستند و محمد و همراهانش را بيرون 

ابن زبير که حرام خدا را حالل آوردند و به او سالم دادند و گفتند: ما را بگذار با اين دشمن خدا؛ 

 شمرده است بجنگيم و کار او را يکسره کنيم! محمد گفت:

دانم، سپس بر شمار سپاهيان مختار افزوده شد تا اين که محمد با  من در حرم خدا کشتار را جايز نمى

ه ابن چهار هزار تن از مکه بيرون شد و به ايله رفت و مدّت دو سال در آنجا اقامت کرد در حالى ک

 زبير، خانه او را آتش زده بود، و به قولى در طايف اقامت داشت و اين مشهورتر است.

  بخشى از سخنان محمد بن حنفيّه

گروهى از اسماعيل بن احمد سمرقندى به نقل از عمرو بن عبيد اللّه بقّال از قول ابو الحسن ابن بشران، 

هارون بن معروف به نقل از عبد اللّه بن مبارك، از  از عثمان بن احمد دقاق و او از حنبل بن اسحاق از

 گويد: حسين بن عمر فقيمى و او از منذر ثورى نقل کرده، مى

گفت: کسى که خوشرفتار نباشد دانا نيست با کسى که ناچار به معاشرت با  محمد بن حنفيّه بارها مى

 ى نيز گفته است.اوست تا اين که خداوند براى او گشايشى فراهم کند. اين سخن را ثور

گويد: هر که براى خود حرمتى قائل باشد دنيا در نظرش خوار است، اين را نيز ثورى  ( محمد، مى2)

گفته است. محمد، گويد: خداوند بهشت را بهاى وجود شما قرار داده است پس به بهاى ديگرى آن را 

که براى خدا نباشد( از بين گويد: هر چه شايسته درگاه الهى نباشد )هر کارى  نفروشيد. و نيز مى

 رفتنى است.
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از قول احمد بن محمد بن سنان و او از محمد بن اسحاق سراج ثقفى به « حليه»( ابو نعيم در کتاب 3)

نقل از عمر بن محمد بن حسن از قول پدرش و او از حماد بن سلمه از على بن زيد بن جدعان به نقل از 

به عبد الملك مروان نامه تهديدآميزى نوشت و در آن نامه  پادشاه روم»گويد:  على بن حسين )ع( مى

او را بيم داده و سوگند ياد کرده بود که صد هزار سپاه از خشکى و صد هزار نيرو از راه دريا خواهد 

اى به حجاج نوشت که او در حجاز بود تا محمد بن  فرستاد! اگر نه او بايد جزيه بدهد! عبد الملك نامه

به قتل کند و پاسخ نامه را بدهد و عبد الملك از نامه پادشاه روم بشدّت بيمناك شده  حنفيّه را تهديد

اى به محمد نوشت که در آن نامه وى را تهديد کرده بود،  بود! همين که نامه وى به حجاج رسيد، نامه

محمد در پاسخ وى نوشت: بارى خدا را در هر روزى سيصد و شصت نظر به مخلوق است و من 

رم که نظرى به سوى من کند که تو را از من بازدارد! حجاج همان پاسخ را به عبد الملك اميدوا

 نوشت:

و عبد الملك آن را در پاسخ پادشاه روم فرستاد، پادشاه روم به عبد الملك نوشت: تو را چه به اين 

 سخن؟! اين سخن از تو و خاندان تو نيست بلکه از خاندان نبوّت است.

نوشت: تو   تى که حجّاج به عنوان والى به حجاز آمد، محمد بن حنفيّه به عبد الملك( به روايتى وق4)

اى نوشت  شناسى، او را با دست و زبان بر من مسلّط مکن، عبد الملك به حجاج نامه حجاج را خوب مى

و او را از برخورد با محمد نهى کرد، حجاج در طواف محمد را ديد لب به دندان گزيد سپس گفت: 

کردم محمد به وى گفت: واى بر تو اى حجاج! خدا  دستور امير المؤمنين نبود، چنين و چنان مى اگر

 را در هر روز سيصد و شصت نظر به بندگان است ...

 ( و آن جريان را به خاطرش آورد.1)

گويد: محمد روزى به يکى از فرزندانش گفت: اگر مايلى با ادب باشى از هر  ثورى به اسناد پيشين مى

چيزى بهترش را داشته باش! و اگر خواستى عالم باشى به يك رشته علمى بسنده کن!. همين را ثورى 

گويد: اشتر نخعى روزى از روزهاى جنگ صفين به محمد بن  از على بن حسين )ع( نقل کرده، مى

د، بين حنفيه گفت: بين دو سپاه بپاخيز و از امير المؤمنين ستايش کن و بعضى اوصاف او را بگو! محم

دو صف ظاهر شد و به سپاه معاويه اشاره کرده و گفت: اى مردم شام! خاموش باشيد اى فرزندان 

هاى جهنّم، من از طرف بدر درخشان، ماه تابان، ستاره تابنده، سر نيزه  نفاق! اى دوزخيان و اى هيمه

پيش از آن »که از برنده، کوکب فروزان، شمشير برّان، صراط مستقيم، دريايى ژرف، بسيار دانايى 
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که گروهى را هالك سازيم و آنها را به پشت بازگردانيم يا ايشان را از رحمت خود دور سازيم چنان 

آيا   1 «که ياران شنبه )گروهى از يهود( را از رحمت خود دور کرديم و فرمان خدا قطعى است!

رويد؟! و براستى شما کجا  مىاى گرفتار شده و در چه بلنداى کوهى باال  بينيد که در چه گردنه نمى

بينند! آيا برادر صميمى رسول خدا را  کنند در حالى که نمى رويد؟ بلکه آنان به سوى تو نگاه مى مى

 دهيد؟ گيريد و يعسوب )رهبر( دين خدا را مورد اشاره قرار مى نشانه مى

 کنيد؟ اين پر مىپيماييد؟ و کدام رخنه را بعد از  بنابراين کدام راه هدايت را پس از اين مى

زنهار! زنهار! به خدا سوگند که او از همگان برتر و در ميدان مسابقه از همه باالتر است، او بر قله 

کمال رسيده و مقام فصل الخطاب را احراز کرده است! چشمها از او روشن و گردن دشمنان به وسيله 

است بنابراين ناتوان است آن که آهنگ او جدا شده و بر قلّه بلند فرود آمده و به نهايت کمال رسيده 

از دست داده است، در برابر  خواهد به او برسد، آرمان و راه چاره خود را جانب او را دارد و مى

دالوريش، شير دالور، بازمانده و تالش قهرمان بسيار نيرومند، به جايى نرسيده است و کجا ممکن 

( آيا براى يار 1آهسته، آهسته! و آرام، آرام! ) است که آنان به آن جايگاه دور برسند! بنابراين

گوييد، در حالى که  کنيد و يا به برادر پيامبر )ص( ناسزا مى صميمى رسول خدا )ص( لشکرکشى مى

اگر نسب او را بخواهيد هم نسب با پيامبر است و اگر او را همانند کنيد، همانند هارون )برادر موسى( 

صاحب باالترين نيرو و توان است و او کسى است که به سوى دو قبله است و هرگاه او را بيازماييد، 

نماز گزارده است در وقتى که همه از قبله منحرف بودند )مشرك بودند( اگر درست فکر کنند ايمان 

او براى همه مشهور است و در موقعى که همه درمانده بودند پيامبر )براى فتح خيبر( او را به خيبر 

شکنى کردند پيامبر او را خواست براى )طرح برائت از(  که مشرکان پيمانطلبيد و در وقتى 

شکنى آنان و به هنگام بيم و ترس همگان در شب هجرت او در بستر پيامبر به جاى آن حضرت  پيمان

ماند و به هنگام فرار همه در احد، او استوار ايستاد و در وقتى که همه غايب بودند، به وقت رحلت 

 را به او سپرد. پيامبر اسرار

چگونه  2« اين فضايل از قبيل آن دو ظرف شير سفيد با آب نيست که بعدها به بول بازگردند!( »2)

ممکن است به دور از هر رفعت و بلندى و ثنا و ارجمندى باشد در حالى که اينها را پدرش و رسول 
                                                 

 ...«أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا   نْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلىمِ :50( آيه 4نساء ) .1
 م. -ممکن است به فضايل مورد ادّعاى معاويه و عمرو عاص اشاره باشد که به خباثت و پليدى گراييد .2
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جابت پيوند داده و از خدا )ص( به او داده بودند و ميان رسول خدا )ص( و پدر او اجداد با ن

اند و با آداب و رسوم )واحدى( باال آمدند و از سايه يك درخت استفاده  پستانهايى با هم شير خورده

ترين ريشه جدا شدند؛ رسول خدا براى پيامبرى و امير المؤمنين براى خالفت، به  کردند و از گرامى

برطرف گرديد و غرور و نفاق ريشه  وسيله او شکاف اسالم پر شد تا اين که تاريکى شك و ترديد

کن شد تا اين که ديگر نفاق از جوشش افتاد و رسم جاهلى محو شد و رشته حقارت و ذلّت گسسته و 

شد.  ناراستى ملّت به هم پيوست در حالى که آب آشاميدنش کدر بود و از ورود به آن جلوگيرى مى

فته و به شدّت سرهاى آنها را کوبيده و از مال و پا پشت گردن آنها گذاشته و مجارى تنفّس آنها را گر

خدا دست آنها را شسته بود تا آنجا که حشرات آنها را خورده و دشمنان آنها را گزيدند، ايشان را 

کتاب خدا رسيد پس صدايى چون صداى سوختن چوب محکم کرده و به دليل   دستورهاى واجب

ند ولى به چشم خصومت بر آن نگريستند و از ذکر سنگينى گوش آن را نشنيدند، به زبان آن را خواند

 آن قوه شنواييشان رشد کرد، در حالى که براى اينان چون زهر مقاوم و سم مهلك و کشنده بود.

اى بازنداشته و هيچ تهديد و بيم  ( امّا او )على )ع(( را در راه خدا هيچ سرزنش مالمت کننده1)

خته و مانع صدق او نگرديده است، همچنان بود تا اين که اى او را از راه حق منحرف نسا دهنده بيم

پرده شرك به يك سو رفت و اصحاب باطل و دروغ خوار و ذليل شدند و فشار مشرکان از ميان رفت 

تا اين که روح انصاف و عدالت را فروزان نموديد و جيره بدى را قطع کرديد، پس از آن که جويده 

( 2اى مورد امن و پيرى باتجربه، ) به وسيله سياست حرفه  1  هخورنده و چشيده آشامنده و شتابزد

طبابت با مصاحبت بيمارانتان شايسته معالجتان، آگاه به رنجتان، حافظ سرزمينتان، پشتيبان دور و 

پوشد، وانگهى چون مردان  شود و لباس کهنه مى نزديکتان به هنگام ترس و خطر، وارد انبوه سپاه مى

د فرومايه بيرون افتند و پرتالش تسليم گردد و به هنگام نبرد فريادها بلند شود و آزموده شوند و افرا

انگيز از حلقومها  هاى غم لبها بخشکد و نبرد بر سر پا گردد و پيروز مردان به جنبش درآيند، و نعره

ين قطب برآيد و دو سمت آن بر هم آيد و با ترس و بيم سيل غنيمتها سرازير شود، در آنجا امير المؤمن

( در حالى که آتش جنگ را فروزان و شراره 3گرداند، ) نبرد را استوار کرده و آسياى جنگ را مى

آتش را بر فراز کرده و اخگرش را بر افروزد، چون عقاب تيزپروازى که به حيوانات حمله برد، آن 

                                                 
 م. -حرف ق( -ر مورد شتابزده )المنجدبه کار رفته که ضرب المثلى است د« قبسة العجالن»در اينجا عبارت  .1
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قتول را به غارت که سرهاى زيادى را ضربت زند و جان بسيار کسان را به قهر بگيرد، و هرگز لباس م

پدر سازد و هزاران سپاه  نبرد، در ژرفاى مرگ فرو رود، مادران را به سوك نشاند و کودکان را بى

گردد و در  قطعه کننده هماوردان است، به وقت حمله به دور ميدان مى دشمن را پراکنده نمايد، قطعه

ايستد، گاهى آنها را چون  ازمىزند، مؤخّر سپاه ب وقت شدت پايدار است، مقدّم سپاه را فرياد مى

سازد، بنابراين  طومارى در هم بپيچد و زمانى آنان را چون موهاى آويخته بر بنا گوش پراکنده مى

جديدى شما   گيريد و بر کدام امر مهمّ کدام يك از نعمتهاى خدا دادى امير المؤمنين )ع( را اندازه مى

نده است و بايد از او يارى جست بنابر آنچه شما ايد، در حالى که پروردگار ما بخش تصميم گرفته

 کنيد و کسى در بين دو گروه نيست که به فضيلت محمد )ص( اقرار نکند. وصف مى

  وفات محمد بن حنفيّه

ابان بن عثمان با  -بنا به اين قول -مدينه، -2ايله.  -1در مورد محل وفات وى سه قول مختلف است: 

طايف، اين رويداد به سال  -3او نماز خواند و در بقيع دفن کردند.  اجازه پسرش ابو هاشم بر جنازه

 هشتاد و يك در زمان عبد الملك بن مروان و در شصت و پنج سالگى وى اتفاق افتاد.

  اوالد محمد بن حنفيّه

ابو هاشم، نام وى عبد اللّه، بزرگترين فرزند محمد و از دانشمندان بزرگ است که نزد سليمان بن عبد 

لك رفت وى مقدم او را گرامى داشت سپس راهى فلسطين شد، سليمان کسى را با شير زهرآلوده، الم

بر سر راه او فرستاد همين که از آن شير آشاميد، احساس مرگ کرد، از اين رو، راه را به سمت 

به حميمه کج کرد و نزد محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس رفت و به او اعالم کرد که امر رهبرى 

هاى مبلّغان را نيز به وى داد و او را بر آنچه بايد انجام شود مطّلع  فرزندش محوّل شده است و نامه

ساخت و آنگاه در حميمه از سرزمين شراة در ناحيه بلقاء از دنيا رفت. ابو هاشم فرزندى به نام هاشم 

و اوالدى نماند و مادر آنها اش را از او گرفته و فرزند ديگرش محمد اصغر بود که از ا داشت که کنيه

دختر جلد کنانى بود. و فرزندان ديگرش، محمد اکبر و لبابه که مادرشان فاطمه دختر محمد بن عبد 

اللّه بن عباس بود. و على که مادرش ام عثمان دختر ابو جدير قضاعى بود. و طالب، عون و عبيد اللّه 

بن زيد بن على است که يحيى در خراسان کشته که از ام ولدهاى مختلف بودند. ريطه که مادر يحيى 

 شد. و امّ سلمه که مادرش ام ولد بود.
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داشتند،  گويد: ابو هاشم مورد اعتماد )ثقه( بود و شيعيان او را دوست مى طبقات مى»( ابن سعد در 3)

 وى در شام با بنى هاشم و در نزد ايشان از دنيا رفت، خدايش بيامرزد!

رزندانى ديگر به نامهاى: جعفر اکبر، على، حمزه، جعفر اصغر و حسن داشت ( محمد بن حنفيّه ف1) 

  1 «ارجاء»که از مادران مختلف بودند و حسن از جمله نکته سنجان و نخستين کسى است که درباره 

 سخن گفت و بر برادرش ابو هاشم مقدّم بود.

ب بن عبد مناف بود، وى در زمان گويد: مادر حسن، به نام جمال دختر قيس بن مطّل ( ابن اسحاق مى2)

خالفت عمر بن عبد العزيز درگذشت و فرزندى از او باقى نماند. و ابراهيم که مادرش مسرعه دختر 

 عباد بن شيبان بن جابر عوفيه بود.

و قاسم، ام أبيها و عبد الرحمن که مادرشان زنى به نام امّ عبد الرّحمن بود که مادر اين زن بره دختر 

 ن بن حرث بن نوفل بوده است.عبد الرحم

 و جعفر اصغر، عون و عبد اللّه اصغر که مادرشان امّ جعفر دختر محمد بن جعفر بن ابى طالب بود.

 و عبد اللّه، رقيه و محمد که مادرشان امّ ولد بود.

ه اش ابو هاشم همان کسى است ک گويد: عبد اللّه اکبر پسر محمد بن حنفيه، کنيه ( زبير بن بکار مى3)

سليمان بن عبد الملك، شير زهرآلوده به وى خورانيد و او پسر عمويش محمد بن على بن عبد اللّه بن 

 عباس را وصى خود قرار داد و نزد وى در حميمه، سرزمين شراة در ناحيه بلقاء در گذشت.

محمد بن حنفيه، از گروهى از صحابه حديث نقل کرده است و بيشتر حديث وى از قول پدرش على 

 )ع( است.

( ابو نعيم به نقل از عبد اللّه بن محمد بن عثمان واسطى و او از احمد بن يحيى بن زهير، از قول ابو 4) 

کريب از يونس بن بکير از محمد بن اسحاق و او از ابراهيم بن محمد بن حنفيه از قول پدرش از جدش 

مورد يك مرد قبطى، پسر  راهيم دروى به ماريه مادر اب»گويد:  على بن ابى طالب )ع( نقل کرده، مى

آمد، اعتراض کرد، رسول خدا )ص( فرمود: اين شمشير را بگير و  عموى ماريه که به ديدار وى مى

گويد: عرض کردم: يا رسول اللّه من تابع دستور شما هستم،  برو، اگر او را نزد ماريه يافتى بکش! مى

                                                 
ايمان إرجاء در لغت به معنى کارى پس از ديگرى و نيز به معنى اميد داشتن آمده )لذا گروه مرجئه معتقد بودند که مسلمان با ارتکاب کبيره از  .1

صلى ذيل آن آورده است حسن بن محمد در اين دارد که ژوزف فان اس مقاله مف« االرجاء»شود( حسن بن محمد بن حنفيّه کتابى به نام  خارج نمى

 م. -(402و  401گردد. )فرهنگ فرق اسالمى ص  کتاب معتقد است که منشأ ارجاء به حضرت موسى )ع( برمى
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اى اجرا کنم، در حالى که  آنچه را که فرمان داده گرداند مگر بمانند فلز گداخته که چيزى مرا برنمى

بيند، پيامبر )ص( فرمود: آرى چنين است که شاهد  بيند آنچه را که غايب نمى شخص حاضر مى

من در حالى که شمشيرم را حمايل کرده بودم »گويد:  على مى« بيند بيند آنچه را که غايب نمى مى

کشيدم و به طرف او رفتم، او فهميد که من قصد او را دارم به رفتم و او را نزد ماريه يافتم، شمشير را 

طرف درخت خرمايى رفت و از درخت باال رفت سپس خودش را به پشت آن درخت انداخت و 

پاهايش را به زمين کوبيد ناگاه در گودالى محو شد، و هيچ اثرى از او نماند پس شمشير را در غالف 

جريان را به آن حضرت عرض کردم! فرمود: سپاس کردم و خدمت رسول خدا )ص( رسيدم و 

 «.سازد خدايى را که غم را از خاندان ما برطرف مى

  فاطمهحضرت خدیجه و حضرت  باب یازدهم 

ا خديجه، دختر خويلد بن اسد بن عبد العزّى بن قصىّ بن کالب بن مرّة بن کعب بن لوى بود )بعضى 

رسد و مادرش فاطمه دختر زايده از قبيله اصم از  دنان مىگويند( نسبش تا به ع آن را لوءى با همزه مى

فرزندان فهر بن مالك بود و مادر فاطمه، هاله دختر عبد مناف و مادر هاله، عرقه يعنى همان قالبه بنت 

 سعيد از فرزندان لوى بن غالب است.

بين آنها گويد: خديجه دوشيزه بود که نامزد پسر عمويش ورقة بن نوفل شد ولى  ( واقدى مى2)

ازدواج صورت نگرفت، ابو هاله با وى ازدواج کرد و نام ابو هاله، هند بن بناس تميمى بود. خديجه از 

ابو هاله هند و هاله را به دنيا آورد )اين دو: هاله و هند، نام دو مرد است( سپس با مردى به نام عتيق 

رد، از اين رو خديجه را امّ هند بن عابد مخزومى ازدواج و از او دخترى به نام هند به دنيا آو

 گفتند. مى

 ابن سعد از واقدى نقل کرده است که خديجه پانزده سال از رسول خدا )ص( بزرگتر بود.

فرستاد و  اش را به شام مى دار بود و مال التّجاره گويد: خديجه، فردى با عنوان و سرمايه ( واقدى مى3)

کرد و به آنها براى  يش بود، وى مردان را استخدام مىکاروان بازرگانى او بمانند کاروان تمام قر

داد، همين که رسول خدا )ص( به بيست و پنج سالگى رسيد در بين مردم مکّه، نامى  مضاربه پول مى

جز امين نداشت، خديجه کسى را نزد محمد )ص( فرستاد و از او خواست با کاروان تجارتى او به 

کاروان وى راهى شام شد، غالم خديجه در بين   ول خدا )ص( باهمراه غالمش ميسره به شام برود، رس

افکند و چون وارد مکه شد  راه عجايبى را از او مشاهده کرد از جمله ديد که ابرى بر او سايه مى
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خديجه ديد که ابرى روى سر وى سايه افکنده است و ميسره آنچه را که ديده بود براى خديجه نقل 

از مراجعت از شام، با وى ازدواج کرد، خديجه را پدرش  «1» 1 ز دو روزکرد از اين رو خديجه پس ا

و به قولى برادرش عمر بن خويلد و به قولى عمويش عمرو به ازدواج پيامبر در آورد در حالى که 

تر است چون وى پانزده سال قبل از عام الفيل به دنيا آمده بود. و  چهل سال داشت، و اين قول صحيح

اوّل از « فجّار»گويد: پدر خديجه پيش از  ن که عمرو او را به شوهر داد. واقدى مىتر آ قول صحيح

 دنيا رفت.

  خديجهحضرت خطبه نکاح و عقد 

گويند: در مجلس عقد، ابو طالب و بزرگان بنى هاشم و اشراف و عموهاى رسول خدا  مورّخان مى

که ما را از ذرّيه ابراهيم و نسل )ص( حضور داشتند، ابو طالب خطبه خواند و گفت: سپاس خداى را 

اسماعيل و از شعاع معد و پيکر مضر قرار داد و ما را نگهبانان خانه و مديران حرم خويش ساخت و 

اى مطلوب و زيارتگاه و حرمى امن مقرر فرمود و ما را فرمانروايان مردم کرد، بارى اين  براى ما خانه

رسد هر چند که از نظر ثروت  مرد ممتازى به پاى او نمى ام محمد بن عبد اللّه است که هيچ برادرزاده

اى است فانى و امرى است زايل، و محمد کسى است که شما فضيلت،  کم ثروت است. و ثروت سايه

دانيد او از خديجه بنت خويلد خواستگارى کرده و  نسب و خويشاوندى و صداقت و امانتش را مى

مال من بذل نموده، مبلغش اين قدر و آن قدر است و به دار از  صداقى را که به صورت نقد و مدت

 اى با شکوه است. خدا سوگند که در آينده او را مقامى واال و مرتبه

( و به قولى مهريّه خديجه را بيست شتر جوان و ده اوقيه )يك دوازدهم رطل( مس و يك غالم و 2)

 يك کنيز قرار داد.

  خديجه حضرتاى از فضايل  شمه

کرد و در تمام  داشت و احترام مى گويد: رسول خدا )ص( خديجه را دوست مى مد مىهشام بن مح

نمود و او هم مشاورى صادق بود، خديجه نخستين زنى بود که به پيامبر )ص(  کارها با وى مشورت مى

ند ايمان آورد و تا او زنده بود، پيامبر )ص( با هيچ زنى ازدواج نکرد و تمام فرزندان پيامبر از او بود

 به جز ابراهيم که پسر ماريه بود )به شرحى که خواهيم گفت(.

                                                 
 اى آمده است: پس از دو ماه. در نسخه .1



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

356 

 

( احمد در مسند از قول عبد اللّه بن نمير و او از هشام از قول پدرش از عبد اللّه بن جعفر و او از 2)

 فرمود: از رسول خدا )ص( شنيدم که مى»على )ع( نقل کرده است که فرمود: 

ريم بنت عمران و بهترين زنان ايشان به قول متّفق خديجه بنت بهترين زنان ايشان به اتّفاق همه، م

 مقصود از زنان اول زنان بنى اسرائيل و مورد دوم زنان اين امّت است.« خويلد است

( در صحيح بخارى و صحيح مسلم نيز از ابو هريره نقل است که جبرئيل بر رسول خدا )ص( نازل 3)

که نزد تو آمده است او را از طرف پروردگارش سالم شد، عرض کرد: يا محمد! اينك خديجه است 

اى در بهشت مژده بده که از در ميان خالى ساخته شده، نه در آن صداهاى  برسان و او را به خانه

 مختلف است و نه رنج و تعبى.

اند: چون خديجه در تربيت فرزندان قبول زحمت کرد از اين رو به پاداش، آن آسايش  بعضى گفته

 راهم آمد.براى او ف

گفت: هيچ يك از زنان رسول خدا  ( و نيز در صحيح بخارى و صحيح مسلم آمده است که عايشه مى4)

)ص( بر من گران نيامد به قدرى که خديجه گران آمد با اين که هرگز او را نديدم ولى رسول خدا 

و اعضاى او را  کرد افتاد که گوسفندى ذبح مى کرد و چه بسيار اتفاق مى )ص( او را زياد ياد مى

گفتم: گويا در دنيا هيچ زنى جز  فرستاد، و من مى کرد و آنها را براى دوستان خديجه مى قطعه مى قطعه

نژاد  او بود و او بود، و من از او فرزندانى، نيکوکار و پاك»فرمود:  خديجه نبوده است پيامبر مى

 «.دارم

خديجه  ر بر من چيره شد و گفتم: مگر( در روايتى از عايشه آمده است که روزى رشك و غرو5)

گويد:  پيرزنى بيشتر بود در حالى که خداوند بهتر از او را براى تو جايگزين کرده است! عايشه مى

به خدا قسم که بهتر از او جايگزين نشده است؛ موقعى او به من »پيامبر )ص( خشمگين شد و فرمود: 

يق کرد در حالى که مردم مرا تکذيب کردند و ايمان آورد همه مردم کافر بودند و او مرا تصد

ثروتش را بر من ارزانى داشت زمانى که مردم مرا محروم داشتند و خداوند از او فرزندانى به من داد 

گويد: با خود گفتم: به خدا سوگند که هرگز او را به  عايشه مى« که از ديگر زنان اوالدى نداشتم.

عايشه آمده است که روزى رسول خدا )ص( را خشمگين کردم و  ( در روايتى از1کنم! ) بدى ياد نمى

روزى « اند به من محبّت او را داده»نام خديجه را به تصغير بردم، پيامبر )ص( مرا نهى کرد و فرمود: 

 زده شد و گفت: هاله خواهر خديجه اجازه ورود خواست، پيامبر )ص( شگفت
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گويى از پير زنى با  ر من گران آمد و گفتم: چه مىگويد: ب عايشه مى«. خدايا! هاله دختر خويلد!»

هاى قرمز )که در اثر پيرى سرخ شده( و مدتهاست مرده! پيامبر )ص( با شنيدن اين سخنان به من  گونه

 نهيب زد! و همان سخنان قبلى را فرمود.

 ( تمام اين روايات در صحيح بخارى و صحيح مسلم است.2)

که خديجه از مال خودش به رسول خدا )ص( چهل و چهل هزار گويد: به ما رسيده است  زهرى مى

 درهم انفاق کرد.

  خديجه حضرتوفات 

گويد: خديجه، ده سال پس از بعثت پيامبر )ص( در سنّ شصت و پنج سالگى سه روز و به  واقدى مى

 قولى يك ماه پس از وفات ابو طالب، از دنيا رفت.

سپرد و رسول خدا )ص( وارد قبر وى شد در حالى که ( حکيم بن حزام، او را در حجون به خاك 4)

 آن روز، نماز ميت سنّت نشده بود.

گويد: وقتى که خديجه از دنيا رفت، رسول خدا )ص( چهل و هفت سال و هشت ماه  ( هشام مى5)

 داشت.

گانه واجب شود، اتّفاق افتاد و اين  گويد: وفات خديجه پيش از آن که نمازهاى پنج ( مجاهد مى6)

گويد:  هشام مى  1 واجب گرديد  ول صحيح است، چون نمازها در سال دوازدهم بعثت در شب معراجق

 وفات خديجه در دهم رمضان، سه سال قبل از هجرت بوده است.

  فرزندان خديجه از پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم

، که کنيه حضرت به نام وى گويد: پيامبر )از خديجه( پسرانى داشت به نامهاى: قاسم ابن اسحاق مى

بود و در مکه، پيش از بعثت در دو سالگى از دنيا رفت، عبد اللّه و طيّب که پيش از بعثت و به قولى 

يك سال پس از آن از دنيا رفتند، و طاهر که پس از ظهور اسالم به دنيا آمد و از اين رو او را طاهر 

تر  اند: طيّب و طاهر دو لقبند ولى قول اوّل صحيح گفتند و پس از بعثت نيز از دنيا رفت، بعضى گفته

 است.

                                                 
اند!! در حالى که اوّلين فريضه اسالمى  خوانده ىبراستى چه توجيهى براى اين گفتار هست؟! يعنى پيامبر )ص( و مسلمانان دوازده سال نماز نم .1

آوردند و بيقين اوّلين فريضه  گانه بوده و به شهادت تاريخ، اوايل بعثت در مسجد الحرام پيامبر با خديجه و على نماز جماعت به جا مى نمازهاى پنج

 م. -«يستدينى که در او نماز نباشد خيرى در آن ن»بوده است و به فرموده خود پيامبر )ص( 
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( احمد در مسند به نقل از عثمان بن شيبه و او از محمد بن فضل از قول محمد بن عثمان از ابو 2)

خديجه عرض کرد: يا رسول اللّه )ص( جايگاه »زادان، از على )ع( نقل کرده است که فرمود: 

 «.آنها در بهشت هستند»هى است؟ فرمود: فرزندانم نسبت به شما در چه جايگا

گويد: بين هر دو فرزند يك سال و به قولى دو سال فاصله بوده است و اما دختران  ابن سعد مى

 خديجه عبارتند از: زينب، رقيه، ام کلثوم و فاطمه )ع(.

لشمس و پسر ( اما زينب با ابو العاص بن ربيع ازدواج کرد که اسم وى مقسم بن عبد العزّى بن عبد ا3)

خاله زينب، هاله دختر خويلد خواهر خديجه بود، از وى پسرى به دنيا آمد به نام على که در کودکى 

 از دنيا رفت.

گويد: ابو العاص با زينب در حالى ازدواج کرد که مشرك بود و روز جنگ بدر اسير  ( هشام مى4)

تد و جزيه او را فرستاد. وقتى که شد، رسول خدا )ص( بر او منّت نهاد که زينب جزيه او را بفرس

بر زمين افکند، و زينب  زينب از مکه بيرون شد، هبار بن اسود به او رسيد و شترش را نيزه زد، شتر را

نيز بر زمين افتاد سپس او را به مکه بازگردانيد و در نزد هند دختر زمعه ماند و رسول خدا )ص( زيد 

حال  تا وارد مدينه گردانيد و پيامبر )ص( با ديدن او خوشبن حارثه را فرستاد از او دلجويى کرد، 

 شد.

گويد: اين جريان پس از جنگ خيبر بود که درست نيست بلکه بعد از جنگ بدر بود  ( واقدى مى1)

سپس همسر وى ابو العاص نزد رسول خدا )ص( آمد و به زينب پناهنده شد و زينب او را پناه داد، 

رد و با همان ازدواج اوّل رسول خدا )ص( زينب را به ابو العاص رسول خدا )ص( آن را تأييد ک

بازگرداند و به قولى به نکاح جديد و به گفته بعضى پيش از انقضاى عدّه ابو العاص اسالم آورد و به 

قولى همچنان بود تا نکاح اول نسخ شد. ابو العاص از زينب يك دختر به نام امامه داشت که با مغيرة 

اج کرد و بعد از او جدا شد و پس از وفات فاطمه )ع( با على )ع( ازدواج کرد و به بن نوفل ازدو

قولى بنا به وصيت فاطمه اين ازدواج صورت گرفت و همين امامه بود که رسول خدا )ص( او را در 

رفت او  کرد، تا اين که در وقت نماز و موقعى که به سجده مى اش سوار مى وقت کودکى روى شانه

 داشت. در سال هشتم هجرى زينب از دنيا رفت. خاست او را برمى گذاشت و چون برمى ين مىرا به زم
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و ام کلثوم را به عقبة بن ابى لهب تزويج  «1» 1  ( امّا رسول خدا )ص( رقيه را به عتبة بن ابى لهب2)

د آنها کرد و چون ابو لهب با رسول خدا )ص( اظهار عداوت کرد، به پسرانش عتبه و عقبه دستور دا

را طالق دهند بدين جهت که پيش از هم بسترى آنها را طالق دادند، پس عثمان با آنها تزويج کرد؛ 

رسول خدا رقيه را در زمان جاهليت به همسرى عثمان در آورد و از او عبد اللّه به دنيا آمد و با وى به 

ر بدر بود، رقيه از دنيا حبشه مهاجرت کرد سپس به مدينه برگشت و در سال دوم هجرى که پيامبر د

رفت وى از عثمان، عبد اللّه را داشت که خروسى چشم او را نك زد و در سال چهارم هجرى در شش 

سالگى از دنيا رفت. و بعد از او رسول خدا )ص(، امّ کلثوم را به همسرى عثمان درآورد و او نيز در 

 سوم هجرى با او ازدواج کرده بود. سال هفتم هجرى در خانه عثمان از دنيا رفت و عثمان در سال

  فاطمه عليها السالمحضرت امّا 

گويند، خديجه، پنج سال بعد از بعثت موقعى فاطمه را به دنيا آورد که قريش خانه  نويسان مى سيره

ساختند و او کوچکترين دختر رسول خدا )ص( است و على )ع( در ماه رمضان سال دوم  کعبه را مى

کرد و در ماه ذيحجه يا رجب و به قولى ماه صفر به خانه آن حضرت رفت و هجرى با وى ازدواج 

 قول اوّل مشهورتر است.

  فاطمه و فضيلت آن حضرتحضرت ازدواج 

گويد: حضرت فاطمه دو قطعه جامه پشمى بر تن و دو النگوى نقره در دست و به همراه يك  هشام مى

رما بود و يك مشك آب و يك غربال )الك( و قطيفه )قديفه( و يك متّکا از چرم که داخلش ليف خ

 يك انبان به خانه على )ع( رفت.

به نقل از ابراهيم بن عبد الصّمد بصرى و او از ابن يسار، از قول سفيان، « فضائل»( احمد، در کتاب 3)

از ابن ابى نجيح و او از پدرش نقل کرده است که کسى که خود از على )ع( شنيده بود براى من نقل 

وقتى که من از رسول خدا )ص( فاطمه را خواستگارى »فرمود:  ؛ آن حضرت روى منبر کوفه مىکرد

کردم، عرض کردم: من چيزى )از مال دنيا( ندارم آنگاه، احسان و خويشاوندى او را يادآور شدم و 

خواستگارى کردم، پيامبر )ص( فرمود: آيا چيزى دارى؟ عرض کردم: خير، فرمود: پس آن زره 

شکسته( ات کجاست؟ عرض کردم: نزد من است، رسول خدا )ص( آن زره را به من مرحمت کهنه )

                                                 
 اى آمده است: عقبة بن ابى کثير. در نسخه .1
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کرده بود به خدمتش آوردم پس فاطمه را در مقابل آن زره به همسرى من در آورد و چون فاطمه )ع( 

بر من وارد شد، پيامبر )ص( فرمود: نبايد هيچ کارى بکنى تا من نزد شما بيايم، پس رسول خدا )ص( 

ما حرکت مختصرى کرديم، »فرمود: « اى بر رو داشتيم ا اجازه ورود خواست و ما عبايى يا قطيفهاز م

گفت: در جاى خودتان به همان حال باشيد، بر ما وارد شد و باالى سر ما نشست و آبى طلبيد و دعايى 

اللّه  عرض کردم: يا رسول»گويد:  على )ع( مى« براى برکت خواند و آن آب را به روى ما پاشيد

کدام يك از ما را بيشتر دوست داريد؟ مرا يا فاطمه را؟ فرمود: فاطمه در نزد من محبوبتر از تو و تو 

اند: پانصد  گويد: بهاى زره على )ع( پنج درهم بود ولى ديگران گفته شعبى مى «.عزيزتر از اويى!

 درهم.

هانى و او از على بن خشرم به نقل از ابو عمر محمد بن محمود اصف« فضائل»( احمد در کتاب 1)

گويد: أبو  مروزى از قول فضل بن موسى شيبانى از حسين بن واقد از عبد اللّه بن بريده نقل کرده، مى

او خردسال است و من منتظر حکم »بکر از فاطمه )ع( خواستگارى کرد، رسول خدا )ص( فرمود: 

عمر گفت، عمر گفت: به تو جواب رد پس عمر با أبو بکر مالقات کرد، وى جريان را به « الهى هستم

داد! و بعد خود عمر خواستگارى کرد، پيامبر )ص( او را نيز رد کرد سپس على )ع( خواستگارى کرد 

پس « خداوند مرا مأمور کرد تا فاطمه را به على تزويج کنم»و فاطمه را به او تزويج کرد و فرمود: 

 د و فاطمه را تزويج کرد.اى از وسايل را خريدارى کر على )ع( شترى و پاره

گويد: رسول خدا )ص( پيش از خواستگارى أبو بکر و عمر،  نقل کرده، مى« طبقات»( ابن سعد در 2)

 به على )ع( قول داده بود که فاطمه را به همسرى او درآورد.

( ابن سعد نيز از محمد بن على، نقل کرده است که على )ع( با فاطمه در قبال دادن يك گوسفند 3)

زدواج کرد و اين رويداد در ماه رجب، پنج ماه پس از هجرت بود و پس از بازگشت از جنگ بدر او ا

 ساله بود. را به خانه برد، فاطمه در آن روز هجده

 گويد: على )ع( فرمود: ( ابن سعد از قول ابو اسامه و او از مجالد، از عامر نقل کرده، مى4)

فرشى جز يك پوست گوسفند نداشتم؛ شبها روى آن من با فاطمه ازدواج کردم در حالى که »

 «.دادم و خدمتگزارى جز فاطمه نداشتيم خوابيدم و روزها شتر آبکشم را روى آن علف مى مى

از قول عبد الرزّاق و او از معمر به نقل از ايوب و او از عکرمه از ابو « فضائل»( احمد در کتاب 5)

طمه را به خانه بردند، ديد على )ع( جز شنى که کف خانه گويد: وقتى که فا زيد مدنى نقل کرده، مى
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پهن کرده بودند و يك بالش و يك کوزه و يك سبو چيزى ندارد، رسول خدا )ص( به على )ع( 

رسول خدا )ص( آمد و آبى طلبيد و در آن آب « به همسرت نزديك نشو تا من بيايم»پيغام فرستاد: 

ه سر و سينه على پاشيد آنگاه فاطمه )ع( را خواست و او خواند آنچه خدا خواسته بود سپس آن را ب

با جامه کوتاهى که بر تن داشت حضور پيامبر )ص( رسيد در حالى که عرق شرم بر جبينش نقش 

بدان که من تو را با محبوبترين و » بسته بود، از آن آب بر سر و سينه وى نيز پاشيد و فرمود:

و « همسرت را درياب»س بيرون شد و به على فرمود: سپ« عزيزترين فرد خاندانم تزويج کردم

اين »کرد تا وارد حجره شد و از پشت در سياهيى را مشاهده کرد، فرمود:  همواره براى ما دعا مى

اسماء عرض کرد: اسماء بنت عميس هستم، فرمود: آيا با دختر رسول خدا )ص( به احترام « کيست؟

پيامبر )ص( براى اسماء نيز دعا کرد. و در روايتى  عرض کرد: آرى،« ايد؟ رسول خدا )ص( آمده

 اى به خانه على )ع( فرستاد. آمده است که رسول خدا )ص( فاطمه را با قطيفه

نقل کرده است که رسول خدا )ص( وقتى که به خانه فاطمه رفت در زد و « طبقات»( ابن سعد در 1)

اللّه: چگونه على برادر شماست که ام ايمن آمد و عرض کرد: يا رسول « برادرم کجاست؟»گفت: 

سپس بر آنها وارد شد و بر « آرى او برادر من است!»ايد؟ فرمود:  دخترتان را به او تزويج کرده

 گويد: ايشان دعا کرد و حفظ آنها را )از خدا( خواست. ابن سعد مى

اش جدا  رسول خدا )ص( از آن جهت اين کار را کرد که يهوديان مرد )داماد( را از خانواده

 کردند. مى

( در روايتى آمده است که رسول خدا )ص( جهيزيّه فاطمه را يك مشك پوستى و بالشى از پوست 2)

خوابيدند و روزها شتر آبکش  که داخلش ليف خرما بود و پوست گوسفندى که شبها روى آن مى

 اى قرار داد. دادند و دستاس و کوزه خود را روى آن علف مى

د: وقتى که على )ع( فاطمه )ع( را خواستگارى کرد، رسول خدا )ص( نزديك گوي ( ابن سعد مى3)

فاطمه سکوت کرد و پيامبر )ص( « على )ع( خواستگار فاطمه است»سراپرده فاطمه رفت و فرمود: 

 او را به على )ع( تزويج کرد.

مد، از اى به صورت يك اصل درآ گويد: اين نوع خواستگارى در مورد هر دوشيزه ( )مؤلّف( مى4)

تواند اصال اجازه ندهد،  کنند؛ چه پدر داشته باشد يا غير پدر و مى نظر ابو حنيفه از وى نظرخواهى مى
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و از نظر شافعى و احمد به دليلى که در جاى خودش روشن شد، دختر مخيّر است )در صورت 

 سکوت، عقد را قبول کند يا نکند(.

مه را خواستگارى کرد نزد انصار رفت پرسيدند: ( در روايتى آمده است: وقتى که على )ع( فاط5)

انصار به وى گفتند: بشارت « مرحبا خوش آمدى!»پيامبر )ص( چه پاسخى داد؟ گفت: پيامبر فرمود: 

 باد تو را که پيامبر به تو خوش آمد گفته است.

کريم از قول حميد بن عبد الرحمن رواسى به نقل از پدرش از عبد ال« فضائل»( احمد در کتاب 1) 

گويد: وقتى که پيامبر )ص( خواست فاطمه  ابن سليط و او از ابو بريده، از قول پدرش نقل کرده، مى

سعد بن ابى وقاص « اى الزم است براى عروسى وليمه»را به خانه على بفرستد به اصحابش فرمود: 

 گفت: يا رسول اللّه من قوچى دارم و ديگرى گفت:

 نزد من مقدارى ذرّت است.

از قول ابو منصور قزاز و او از أبو بکر خطيب به نقل از محمد  -خدايش بيامرزد -م ابو الفرج( جد2ّ)

بن احمد بن شاکر مؤذّن از عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حسان از قول عبد الرحمن ابن سالم رازى و 

ز عبد الرزّاق از او از محمود بن غيالن و او از احمد بن صالح مصرى و او از ابراهيم حجاج به نقل ا

گويد: وقتى که رسول خدا )ص(  معمّر و او از ابن ابى نجيح از قول مجاهد از ابن عبّاس نقل کرده، مى

يا رسول اللّه مرا به مردى تهى دست تزويج »فاطمه را به على )ع( تزويج کرد، فاطمه عرض کرد: 

که خدا از تمام مردم روى آيا راضى نيستى »رسول خدا )ص( فرمود: « کردى که هيچ چيز ندارد

 «.زمين دو مرد را انتخاب کرده باشد يکى پدر تو و ديگرى همسر تو باشد

مرا به همسرى مردى تنگدست در آوردى که هيچ چيز »( در روايتى آمده است که عرض کرد: 3)

نها پسندى که خداوند به مردم روى زمين توجه کرد و از آ آيا نمى»رسول خدا )ص( فرمود: « ندارد!

 «دو مرد؛ يکى پدرت و ديگرى شوهرت را برگزيد.

اند: اين حديث را عبد الرزّاق روايت کرده است که  درباره اين حديث، دانشمندان بحث کرده و گفته

منسوب به تشيّع است )!( در حالى که ما نقل کرديم؛ عبد الرزّاق از بزرگان دانشمندان و استاد احمد 

اند بنابراين هيچ اعتنايى  در صحيحين خود از وى حديث نقل کرده بن حنبل است و بخارى و مسلم

 اند. نيست به آن کسانى که از روى غرض درباره وى سخن گفته
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در فضائل فاطمه )ع( نقل کرده است، « منتخب»گويم: جدّم، ابو الفرج در کتاب  ( )مؤلف( مى4)

داد تا زر و زيورها را بر گيرد و به گويد: خداى تعالى در شب عروسى فاطمه )ع( به بهشت دستور  مى

گويد: شگفتا! آيا اين زر و زيورها براى کسى  فرشتگان نثار کند، سپس جدّم به دنبال اين مطلب مى

گويد:  نکرد؟! سپس مى  است که بسترش پوست گوسفند است! چرا خود از آن زيورها استفاده

لب، حديث نثار کردن زر و زيورها را ضمن هرگز! موکب سلطنتى نياز به زيور ندارد. پس از اين مطا

احاديث ساختگى نقل کرده و آن را از قزّاز به نقل از خطيب به اسناد خود تا ابن مسعود رسانده سپس 

 گويد: آن که متّهم به جعل اين حديث است شخصى به نام خلد بن عمر حمصى است. مى

يث را به صورت مدح و ستايش نقل گويم: پس چه چيز باعث شده است تا اين حد ( )مؤلف( مى1)

کند و بعد در جاى ديگر آن را تضعيف کند و بگويد: آن که متّهم به جعل حديث است، خلد بن عمر 

( احمد 2کند، چون به مجعول بودن آن يقين نداشته است؟! ) است، با اين همه، حديث را حذف نمى

بن ابى زايد از ابو فراس و او از شعبى از قول در مسند به نقل از ابو نعيم فضل بن دکين و او از زکريا 

گويد: روزى فاطمه )ع( آمد در حالى که راه رفتنش همانند راه رفتن  مسروق از عايشه نقل کرده، مى

سپس او را در سمت راست خود « دخترم خوش آمدى!»رسول خدا )ص( بود، پيامبر )ص( فرمود: 

ت، گفتم: رسول خدا )ص( شما را مورد توجه خاص نشاند و سخنى را پنهانى به او گفت و او گريس

گويد: به او گفتم:  کنيد؟ آنگاه راز ديگرى به او گفت و او خنديد، عايشه مى قرار داد، شما گريه مى

هيچ وقت شما را مثل امروز نديده بودم که غم و شاديتان تا اين حد به هم نزديك باشد! چه رازى به 

 شما فرمود؟ گفت:

گويد: پس از رحلت  عايشه مى« کنم تا وقتى که زنده هستند خدا )ص( را فاش نمىمن راز رسول »

پدرم، خصوصى فرمود: جبرئيل هر سال يك مرتبه قرآن را به من عرضه »پيامبر پرسيدم، گفت: 

بينم جز اين که عمرم به سر  کرد ولى امسال دو مرتبه عرضه کرد، و من چيزى در اين کار نمى مى

خستين فردى هستى از خاندان من که به من ملحق خواهى شد و من پيشرو خوبى آمده است و تو ن

خواهى که بانوى زنان اين امّت باشى؟ از  براى تو هستم، من به اين خاطر گريستم، فرمود: مگر نمى

اين روايت مورد اتّفاق است و صحيح بخارى و صحيح مسلم جز اين روايت را «. اين رو من خنديدم

 اند. ن مورد( براى فاطمه نقل نکرده)البته در اي
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گويند: فاطمه )ع( هجده و به قولى هشتاد حديث از رسول خدا )ص( نقل کرده  ( دانشمندان مى3)

 است، در صورتى که اين مقدار نسبت به ايشان اندك است.

فاطمه )ع( پاره تن من »( مسلم، از مسور بن مخرمه نقل کرده است که رسول خدا )ص( فرمود: 1) 

کند. پس  سازد و هر که او را بيازارد مرا آزرده مى کند مرا پريشان مى است، هر که او را پريشان مى

 «.کسى که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است

( اين حديث را ترمذى نيز، از قول قتيبه و او از ليث از ابن ابى مليکه به نقل از مسور بن مخرمه 2)

فرمود. و بخارى  رسول خدا )ص( شنيدم که اين مطلب را در روى منبر مىگويد: از  نقل کرده، مى

نيز از ابو وليد و او از ابن عتيبه از عمر بن دينار به نقل از ابن ابى مليکه از قول مسور بن مخرمه اين 

 حديث را نقل کرده است.

على )ع( در باب  گويد: اسناد ما در آخر بخش فضايل ( ابو احمد بن محمد بن غطريف گرگانى مى3)

دوم اين کتاب به اين شرح گذشت: عمرو بن محمد کاغذى به نقل از ابن ابى الصّقر و او از عبد اللّه 

بن محمد بن سالم از حسين بن زيد، از قول عمرو بن على از جعفر بن محمد از پدرش؛ على بن حسين 

گويد:  )ع( نقل کرده، مىبن على بن ابى طالب )ع( و او از پدرش، از جدش على بن ابى طالب 

رسول خدا )ص( به فاطمه )ع( فرمود: خداوند به خاطر خشم تو خشمگين و براى خشنودى تو »

 «.شود خشنود مى

( افرادى از قول اسماعيل بن احمد سمرقندى به نقل از عمرو بن عبد اللّه بقال و او از ابو الحسين بن 4)

ن اسحاق و او از هارون بن معروف از عبد اللّه بن مبارك بشران از قول عثمان بن احمد دقاق از حنبل ب

گويد: رسول خدا  اند، مى به نقل از حسن بن عمرو بن قفيمى از منذر ثورى و او از ابن عمر نقل کرده

چون روز قيامت شود، مناديى از فراز عرش صدا زند: اى اهل محشر! چشمانتان را »)ص( فرمود: 

 «.نيد تا فاطمه دختر محمد از پل صراط بگذرد!ببنديد و سرها را به زير افک

( اگر کسى بگويد که اين حديث را جدّت جزو اخبار ضعيف نقل کرده است؟ پاسخ اين است که 5)

وى در آنجا از قول على، ابو سعيد، ابو هريره، ابو ايّوب و عايشه نقل کرده و طريق نقل ايشان را 

، عبّاس بن وليد ابن بکار و عبد الحميد بن يحيى است و گويد: در سلسله على ضعيف دانسته است و مى

اما حديث ابو سعيد، چون عبّاس بن بکار در آن است و در حديث، ابو هريره غرومى است و در 

حديث ابو ايّوب سعد بن طريف و در حديث عايشه شاد بن فياض است که همه اينها ضعيفند، اما 
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اعتماد، و طريق ابن عمر را در ضمن احاديث ضعيف  حديث ما اسنادش صحيح است و رجالش مورد

گويد: رسول خدا )ص( پيشاپيش او پسر  مى« منتخب»نياورده است عالوه بر اين که جدّم در کتاب 

 گويند: چشمهايتان را ببنديد. بچگانى را گسيل داشته مى

ه بن احمد بن حنبل از به نقل از محمد بن احمد بن حسن و او از عبد اللّ« حليه»( ابو نعيم در کتاب 1)

قول عبّاس بن وليد از عبد الواحد بن زياد و او از سعيد حريرى از قول ابى الورد به نقل از ابن اعيد، 

مايلى از خودم و فاطمه مطلبى براى تو نقل کنم؟ دختر »گويد: على )ع( به من فرمود:  نقل کرده، مى

سر من بود، به قدرى دستاس کرده بود که ترين فرد خاندانش نزد وى و هم رسول خدا )ص( گرامى

در دستهايش اثر گذاشته بود و به قدرى مشك آب را به دوش کشيده بود که زير گردنش اثر گذاشته 

هايش رنگ باخته بود و آن قدر زير  بود و به قدرى براى نظافت خانه زحمت کشيده بود که جامه

اش  کرد در حالى که سينه و پيوسته خمير مىديگ آتش برافروخته بود، که سخت آزرده شده بود و ا

 «.را ظرف خمير ناراحت کرده بود!

حديثى به اين مضمون، به نقل از عفان و او از حماد بن سلمه، از قول « فضائل»( احمد در کتاب 2)

ما خدمتگزارى نداشتيم به »عطاء بن سايب و او از پدرش از على )ع( نقل کرده است که فرمود: 

به خدا سوگند آن قدر آب کشيدم که درد سينه شدم، اسيرانى را خداوند در اختيار  فاطمه گفتم:

پدرت قرار داده است برو و از او خدمتگزارى بخواه! فاطمه نيز گفت: به خدا سوگند به قدرى 

ام که دستهايم تاول زده است! آنگاه نزد پدر آمد ولى خجالت کشيد تا از او چيزى  دستاس کرده

گشت. على )ع( او را برداشت و خدمت رسول خدا )ص( آمدند و آنچه بر سرشان آمده بخواهد و بر

« خواهيد که به شما چيزى را بدهم که باالتر از خواسته شماست؟ آيا نمى»بود به او گفتند، فرمود: 

و به دنبال هر نماز، سى و سه مرتبه سبحان اللّه و سى و سه مرتبه الحمد للّه »فرمود: « چرا»گفتيم: 

 «.رويد، خدا را تسبيح گوييد گوييد و شب که به بستر خواب مى سى و چهار مرتبه اللّه اکبر مى

در تعقيب هر نماز ده مرتبه »( احمد اين حديث را نقل کرده است. و در روايتى آمده است: 3)

 «.گوييد سبحان اللّه و ده مرتبه الحمد للّه و ده مرتبه اللّه اکبر مى

اى به اين  يم: اين حديث طوالنى است و مسلم در صحيح خود حديث جداگانهگو ( )مؤلف( مى4)

گويد: فاطمه )ع(  مى مضمون نقل کرده و او بخشى از اين حديث را از ابو هريره روايت کرده،

بگو: اللّهمّ ربّ السموات »خدمت پيامبر )ص( آمد و از او خدمتگزارى خواست، پيامبر )ص( فرمود: 
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اين حديث را بخارى نيز  .«1» 1«ء السّبع و ربّ العرش العظيم، ربّنا و سعت کل شیالسّبع و األرضين 

 نقل کرده است.

از زمانى که رسول خدا )ص( مرا نسبت به زنان »گويد: پس على )ع( فرمود:  ( احمد در مسند مى1)

در شب ابن کواء )زنديق معروف( با شنيدن اين سخن گفت: حتى « آگاه کرد، آنها را ترك نگفتم!

 «.اى مردم عراق خدا شما را بکشد! نه در شب صفّين!»صفّين! فرمود: 

گويد: فاطمه )ع( نزد رسول خدا  ( احمد نيز اين حديث را با همين اسناد در مسند نقل کرده و مى2)

آمدم تا به شما سالمى »عرض کرد: « اى؟ دخترم براى چه آمده»)ص( آمد، پيامبر )ص( پرسيد: 

گفت: « چه کردى؟»على )ع( پرسيد: «. کردم که درخواستى بکنم و برگشتم بدهم، و من شرم

يا رسول اللّه به »پس هر دو با هم آمدند على )ع( عرض کرد: « خجالت کشيدم درخواستى بکنم»

ام که  به قدرى دستاس کرده»و فاطمه عرض کرد: « ام به درد آمده است ام که سينه قدرى آب کشيده

به خدا سوگند که »پيامبر )ص( فرمود: « ت خدمتگزارى به ما مرحمت کن!دستهايم ورم کرده اس

را با شکم گرسنه ترك کنم، بلکه  «2» 2 خدمتگزارى به شما نخواهم داد در حالى که اصحاب صفّه

کنم، سپس فرمود: شما ده مرتبه الحمد للّه و ...  فروشم و بهاى آنها را به ايشان صرف مى اسيران را مى

 «.بگوييد

به نقل از على بن محمد و او از حباب بن موسى عبيدى از جعفر بن محمد، « طبقات»( ابن سعد در 3)

ما شبى بدون شام خوابيديم و همچنين صبح، »از قول پدرش و از جدّش نقل کرده است که فرمود: 

چيزى  صبحانه نداشتيم، از خانه بيرون شدم در جستجوى چيزى تا بدان وسيله گوشتى بخرم تا اين که

آوردم، وى آن را پخت، و رسول خدا )ص( را  فراهم کردم و گوشتى خريدم و آن را نزد فاطمه )ع(

دعوت کرديم، تشريف آورد، فرمود: سهم زنان مرا جدا کنيد! نه سهم براى آنها جدا کردم سپس 

است، فرمود: سهم پدر و شوهرت را جدا کن! جدا کردم آنگاه ديگ را بلند کردم، ديدم هنوز پر 

 «.پس همه ما هر مقدار که خدا خواسته بود از آن خورديم!

                                                 
 اى خدايى که پروردگار آسمانهاى هفتگانه و زمينهاى هفتگانه و پروردگار عرش عظيمى، پروردگار ما! رحمت تو همه چيز را فرا گرفته است. .1
 م. -بردند ى مسجد( به سر مىکسانى بودند از مهاجران که به دليل نداشتن خانه در کنار مسجد پيامبر )روى سکو .2
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  دادن غذاى خود به ديگران

درباره ايشان نازل   1«يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً»  گويند: آيه مبارکه مفسّران مى

 شده است.

سال ششصد و بيست و دو در دمشق به نقل از ابو ( ابو المجد محمد بن ابى المکارم قزوينى در 2)

منصور محمد بن اسعد بن محمد عطارى و او از حسين بن مسعود بغوى از قول احمد بن ابراهيم 

خوارزمى از ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم ثعلبى از عبد اللّه بن حامد و او از ابو محمد احمد بن 

احمد بن سهيل باهلى از عبد الرحمن ابن محمد بن هالل و او از قاسم عبد اللّه مزنى به نقل از محمد بن 

بن يحيى از قول ابو على عزّى از محمد بن سايب و او از ابو صالح از ابن عبّاس روايت کرده و 

( حسن و 3گفته است: ) «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ»  همچنين مجاهد از ابن عبّاس نقل کرده که وى درباره آيه

ريض شدند، رسول خدا )ص( در حالى که أبو بکر و عمر همراهش بودند، از ايشان حسين )ع( م

عيادت کرد و گروهى از مردم عرب نيز به عيادت آنها رفتند، گفتند: يا ابو الحسن اگر براى شفاى 

کردى خوب بود هر نذرى را هم که الزم نيست وفا کنند! بنابراين مشکلى نيست!  فرزندانت نذرى مى

کنم که اگر پسرانم از اين بيمارى شفا يابند سه روز براى خدا به پاس اين  نذر مى»فرمود: على )ع( 

و فاطمه )ع( نيز چنين گفت، و کنيزى داشتند به نام فضه، او نيز همين سخن « مرحمتش روزه بگيرم

ود، را گفت پس آن دو کودك بهبود يافتند در حالى که نزد آل محمد )ص( از کم و زياد هيچ چيز نب

 على )ع( نزد سمعون بن حاناى يهودى رفت و از او سه صاع جو وام گرفت و نزد فاطمه )ع( آورد،

فاطمه )ع( يك صاع را آسيا کرد و از آن پنج گرده نان؛ براى هر کدام يك نان فراهم کرد و على 

ند ناگهان )ع( نماز مغرب را با پيامبر )ص( خواند سپس به منزل برگشت و خوراکى را جلوشان گذاشت

سائل يا مستمندى به در خانه آمد و گفت: درود بر شما اى اهل بيت محمد )ص( من مستمندى از 

( على )ع( 1مستمندان مسلمانم غذايى به من بدهيد، خداوند از غذاهاى بهشت به شما مرحمت کند، )

 سخن او را شنيد و گفت:

  فاطم ذا المجد و اليقين»
 

  يا بنت خير الناس اجمعين

  اما ترين البائس المسکين
 

  قد قام بالباب له حنين

                                                 
 ترسند که آسيبش آشکار است. کنند و از گزند و آسيب روزى )روز قيامت( مى اند، وفا مى : آنان به نذرى که کرده7( آيه 76انسان ) .1
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  يشکو الى اللّه و يستکين
 

  يشکو الينا جائع حزين

  کل امرئ بکسبه رهين
 

  و فاعل الخيرات يستبين

  موعده جنّة عليّين
 

  حرمها اللّه على الضّنين

  و للبخيل موقف مهين
 

  تهوى به النّار إلى سجين

  1 «لينشرابه الحميم و الغس
  

 فاطمه با شنيدن سخنان على )ع( گفت:

 اطعمه و ال أبالى السّاعة»
 

 أرجو اذا أشبعت ذا مجاعة

 ان الحق االخيار و الجماعة
 

   2و اسکن الخلد ولى شفاعة

گويد: خوراکشان را به آن فقير دادند و آن روز و آن شب را چيزى جز آب نچشيدند و  ابن عبّاس مى

على نماز مغرب کرد و از آن پنج گرده نان پخت و جو را دستاسمقدارى ازشد، فاطمه چون روز دوم 

 )ص(گفت: سالم بر شما اى اهل بيت محمد آمد و  را در مسجد خواند و به منزل آمد، يتيمى به در خانه

من يتيمى از فرزندان مجاهدانم که پدرم به شهادت رسيده است، از آنچه خدا به شما مرحمت کرده 

 ت به من مرحمت کنيد خداوند از غذاهاى بهشت به شما مرحمت کند! على )ع( فرمود:اس

  فاطم بنت السيّد الکريم»
 

  بنت نبىّ ليس بالذّميم

  قد جاءنا اللّه بذا اليتيم
 

  قد حرّم الخلد على اللّئيم

  يحمل فى الحشر إلى الجحيم
 

  شرابه الصّديد و الحميم

  يمو من يجود اليوم فى النّع
 

   3شرابه الرّحيق و التّسنيم

                                                 
در خانه ايستاده است؟ در حالى بينى که با آه و ناله  چيز را نمى فاطمه! اى صاحب عظمت و يقين، اى دختر بهترين همه مردم! آيا اين درمانده بى .1

کند. هر کسى در گرو عمل خويشتن است و آن که کارهاى  کند و خوار و مسکين است، گرسنه و غمگين به ما درد دل مى که به خدا شکوه مى

براى بخيل جايگاه  گاه او مقامات باالى بهشت است که خداوند آن را بر شخص بخيل حرام کرده است. و نيك کرده به زودى خواهد ديد. وعده

 ذلّت و خوارى است که او را به زندان آتشين اندازد. آشاميدنيش آب داغ و زرداب است.
کنم. اميدوارم که به نيکان و جمع خوبان بپيوندم و ساکن بهشت جاودانه  اى را سير مى کنم و باکى ندارم و چون گرسنه هم اکنون او را اطعام مى .2

 ع من باشد!گردم و )اين عمل خير( شفي
ستى که فاطمه اى دختر سرور بزرگوار، دختر پيامبرى که هيچ اثرى از بدى در او نيست. خداوند اين يتيم را به در خانه ما رهنمون گشته است، برا .3

و آب جوشان است، و اش زرداب  برند در حالى که نوشابه خداوند بهشت را بر شخص فرومايه حرام کرده است. روز قيامت فرومايه را به جهنّم مى

 هر که امروز بخشش کند در بهشت جا دارد و آشاميدنيش خالص و از حوض کوثر است.
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 فاطمه )ع( در پاسخ وى گفت:

  انّى اطعمه و ال ابالى
 

  و أوثر اللّه على عيالى

 1  امسوا جياعا و هم أشبالى
  

( و چون 1غذايشان را به آن يتيم دادند، سپس روز دوم را مثل روز اول صبح و شب را گذراندند )

مانده جو را دستاس کرد و نانى پخت و بر سر سفره گذاشت، على )ع( روز سوم شد، فاطمه )ع( باقي

پس از نماز مغرب به خانه آمد، اسيرى در خانه را زد و گفت: سالم بر شما اى اهل بيت محمد )ص( 

دهيد، از مازاد آنچه خداوند بر  ايد ولى غذا نمى من اسيرى نيازمندم که شما مسلمانها ما را اسير گرفته

 رده به ما مرحمت کنيد، على )ع( سخن آن اسير را شنيد، فرمود:شما روزى ک

 فاطم يا بنت النّبى احمد»
 

 بنت نبىّ سيّد مسوّد

 منّى على اسيرنا المقيّد
 

 من يطعم اليوم يجده فى الغد

 عند العلىّ الماجد الممجّد
 

   2من يزرع الخيرات سوف يحصد

 فاطمه )ع( در پاسخ گفت:

  ی اليوم غير صاعلم يبق عند»
 

  قد مجلت کفى مع الذّراع

  ابنای و اللّه من الجياع
 

   3ابو هما للخير ذو اصطناع

( همين که روز چهارم فرا رسيد، على )ع( بر پيامبر 1آنگاه نان را برداشتند و به آن اسير دادند، )

، چون رسول خدا هاى مرغ همراهش بودند )ص( وارد شد، در حالى که دو پسرش همچون جوجه

در محراب عبادت )مشغول »على )ع( عرض کرد: « دخترم کجاست؟»)ص( آنها را ديد، فرمود: 

رسول خدا )ص( خود از جا برخاست وارد خانه فاطمه )ع( شد، ديد شکم فاطمه به « عبادت است(

ه بر پنا»پشتش چسبيده و چشمانش از زيادى گرسنگى به گودى افتاده است، پيامبر )ص( فرمود: 

را قراءت  «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ»  جبرئيل نازل شد در حالى که آيه« ميرند! خدا، آل محمد از گرسنگى مى

 کرد. مى
                                                 

 دارم تا آنها که فرزندان منند، شب را گرسنه بمانند! کنم و باکى ندارم و به خاطر خدا او را بر فرزندان خودم مقدّم مى من او را اطعام مى .1
دختر پيامبر؛ سرور واالمقام! نسبت به اسير دربند ما )مسلمانان( منّت بگذار، هر که امروز او را اطعام کند فرداى فاطمه! اى دختر پيامبر؛ احمد!  .2

 درود. يابد و هر که امروز بذر خيرات بکارد به زودى محصول آن را مى قيامت نزد خداوند بلند مرتبه بزرگ واالمقام، آن را مى
قى نمانده در حالى که دست و بازويم )در اثر دستاس( آزرده شده به خدا سوگند که پسرانم از گرسنگى امروز جز ده سير )جو( نزد ما با .3

 دهد. اند در حالى که پدرشان کار خير انجام مى آزرده
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( اگر کسى بگويد: جدّت )ابن جوزى( اين حديث را ضمن احاديث جعلى آورده است و از قول 2)

حمن از ابو القاسم سقطى از ابن ناصر و او از محمد بن ابى نصر حميدى به نقل از حسن بن عبد الرّ

عثمان بن احمد دقاق و او از عبد اللّه بن ثابت از قول ابو الهذيل و او از عبد اللّه سمرقندى از عبد اللّه 

 -پس از نقل حديث -گويد: حسن و حسين )ع( مريض شدند بن کثير به نقل از اصبغ بن نباته مى

( را از ايراد چنين اشعار ناهنجارى منزّه داشته گويد: خداوند اين دو فصيح )على و فاطمه جدّت مى

است از اين که دو کودك را از غذا دادن منع کنند! در حالى که در سند اين حديث اصبغ بن نباته 

گوييم: اما اين سخن جدّم که گفته است: خداوند اين دو  است که متروك الحديث است. در پاسخ مى

ناهنجار داشته است! در حالى که اين شعرها بر حسب عادت عرب اشعار   فصيح را منزّه از ايراد چنين

به خدا اگر »گويد:  در موقع رجز خواندن و در مقابل حريف ايراد شده است مثل اين که شاعرى مى

( و اما 1و نظير آن، که پيامبر )ص( به اين بيت تمثّل جسته است، )« خدا نبود ما هدايت نشده بوديم

ايم و  اند، ما حديث را از طريق اصبغ ابن نباته نقل نکرده غ بن نباته نقل کردهآنچه از وى درباره اصب

اند، عبارت  نامى از وى در سند روايت ما نيست، بلکه از قول اصبغ، مطلب زايدى را در حديث افزوده

خداوندا بر آل محمد )مائده آسمانى( نازل »از اين است که رسول خدا )ص( در آخر حديث فرمود: 

جوشيد و پر از  ناگهان تغارى را ديدند که مى« نان که بر مريم دختر عمران نازل کردى!کن چ

 خورش، سر ظرف جواهر نشان و الفاظى از اين نوع ذکر شده است.

گويد: اى دانشمندان  مى« منتخب»( تعجّب از اين گفتار جدّم و انکار اوست در حالى که در کتاب 2)

يعنى على و فاطمه ايثار نکردند در حالى که دو کودکشان را به حالى  دانيد که آن دو، شريعت! آيا مى

آمد آن کار بر  واگذارند که اثر گرسنگى در آنها پيداست؛ ايثار کرده باشند در حالى که راز پى

دانستند که آنها دو  ايشان پوشيده باشد، بلکه آنها از توان استقامت آن دو کودك آگاه بودند و مى

ترين درختان در پيشگاه پروردگارند و بخشى از فاطمه پاره تن پيامبر، و جوجه  هشاخه از پرساي

 مرغابى شناگرند!

  فصلى پيرامون سوره هل اتى

يَشْرَبُونَ »  از جمله آيه شريفه سوره هل اتى مشتمل بر چندين فضيلت از فضايل اهل بيت )ع( است:

ا که آشاميدنى نيست، آورده است؟ اين سؤال چند پاسخ چرا کافور ر  1«مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً

 دارد:

                                                 
 نوشند که با عطر خوشى آميخته است. : ابرار )نيکان( در جامى مى5( آيه 76انسان ) .1
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حَتَّى إِذا » فرمايد: مقصود سفيدى کافور در زيبايى، خوشبويى و سردى آن است، چنان که مى -1

 يعنى: او را مثل آتش قرار داد.  1«جَعَلَهُ ناراً

 اى است در بهشت. کافور نام چشمه -2

 س غلبه کرد، در بهشت، کافور بر مزاج آنها درآميخت.چون بر ايشان در دنيا گرماى تر -3

 گردد. به خداى تعالى برمى  2«حُبِّهِ  وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»  در عبارت« هاء»( از جمله، 1)

اند: به خاطر عالقه به پاداش و به قولى به خاطر دوست داشتن غذا به دليل نيازى که به  و بعضى گفته

 آن داشتند.

و مقصود از زمهرير، ماه است،  «2» 3«ال يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ ال زَمْهَرِيراً»  جمله، آيه مبارکه ( از2)

 گويد: شاعر مى

 و ليلة ظالمها قد اعتکر
 

 4 قطعتها و الزّمهرير ما ظهر

ى بگويد: مرواريد به رشته . اگر کس5«إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً»  ( از جمله، آيه شريفه3)

کشيده بهتر از پراکنده است؟ جواب آن است که مقصود در اينجا، پراکنده در خدمتگزاريند، به 

 اند خداوند در آخرت خدمتگزارانى بر ايشان گمارده است. خاطر رنجى که آنان در دنيا متحمّل شده

به نعمتها و لذّات بهشتى همانند  ( از جمله، آن که خداى تعالى در اين سوره تمام آنچه را که4)

درختان، رودها، غلمان، غذاها، کاخها و ... ذکر کرده است جز اين که حوريان را )نام نبرده( تا آنجا 

اند و نام نبردن حوريان را در ضمن نعمتهاى ياد شده،  که دانشمندان از شرح اين امور در شگفت شده

اين نام نبردن تنها به خاطر رشك بر زهراى انسى )فاطمه )ع(( اند:  اند! بعضى گفته اى يافته مطلب تازه

است که هووهاى بهشتى )حوريان( را نام نبرده است. و يا به خاطر آن است که حوريان خدمتگزاران 

 و بردگانند، بردگان با آزادگان قابل ذکر نيستند.

داشت اين دو  ه در بغداداى ک ( از جدّم شنيدم که در سال پانصد و نود و شش در مجالس موعظه5)

 نقل کرده است:« تبصرة المبتدى»خواند، آنها را در کتاب  شعر را مى

                                                 
 ا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد.: )آنها دميدند( ت96( آيه 18کهف ) .1
 : و غذاى خود را با اين که عالقه )و نياز( دارند ...8( آيه 76انسان ) .2
 بينند. : نه در آنجا آفتابى )گرماى آفتاب( و نه سرمايى مى13( آيه 76انسان ) .3
 يامد.شبى را که تاريکيهايش رو آورده بود، سپرى کردم در حالى که ماه )در آن شب( برن .4
 اند. : چون ايشان را ببينى، پندارى که ايشان مرواريد پراکنده19( آيه 76انسان ) .5
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  أهوى عليّا و ايمانى محبّته
 

 کم مشرك دمه من سيفه و کفا

  ان کنت ويحك لم تسمع فضائله
 

 1 فاسمع مناقبه من )هل أتى( و کفى

  سرايى فاطمه بر رسول خدا و فصاحت وى نوحه

کرد  گويد: چون رسول خدا )ص( از دنيا رفت فاطمه بر او ندبه مى مشايخ خود نقل کرده، مى سدى از

 گفت: و مى

چون پيامبر  2 إلى جبريل نعاه! -من ربه ما أدناه -جنة الفردوس مأواه -أجاب ربّا دعاه -أبى وا أبتاه

امبر )ص( به وى پي« وا کرب أبتاه!»گفت:  او مى« وا کرباه!»گفت:  )ص( به هنگام وفاتش مى

وقتى که پيکر پيامبر )ص( را به خاك سپردند، « از امروز به بعد براى پدرت اندوهى نيست!»فرمود: 

 «.اى أنس! چگونه دلتان يارى کرد که روى بدن رسول خدا )ص( خاك بريزيد!»فاطمه فرمود: 

ا بر سر پيچيد و حمد و اش ر گويد: وقتى که فاطمه )ع( را از ميراثش بازداشتند، مقنعه ( شعبى مى2)

اى  چنان بود که هرگاه درنده»ثناى خدا و اوصاف رسول خدا )ص( را گفت و از جمله چنين فرمود: 

افراشت، )على )ع( سر و مغز او  کرد و يا يکى از سران شياطين پرچم فساد مى از مشرکان دهان باز مى

اخت و با اراده آهنين خود شاخ آنها را س اش را با آب شمشير، خاموش مى را پايمال کرده و آتش فتنه

شکست تا اين که خداوند براى پيامبر سراى انبيا و قرارگاه برگزيدگان و دوستانش را برگزيد،  مى

دنيا به سوى شما سر برآورد و ديد که شما نيز آن را اجابت کرديد و به فريب آن فريفته شديد، اين 

خم( فاصله نشده و زمان زيادى نيست و زخم دل ما هنوز گونه شد در حالى که از عهد پيامبر )غدير 

رويد؟ و حال آن که قرآن ميان شماست، اى پسر ابى قحافه! آيا در قرآن  مى بهبود نيافته، پس به کجا

مانع و  آمده است که تو از پدرت ارث ببرى و من از پدر خود ارث نبرم؟! اکنون اين فدك، بى

  3«لِکُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ گاه ما قيامت!، و خداست و وعدهنکوهيده )بگيريد!( بهترين داور 

 سپس به قبر رسول خدا )ص( اشاره کرد و عرض کرد:

                                                 
بر  من دوستدار على هستم و دوستى او ايمان من است، چه بسيار مشرکانى که خونشان به شمشير او ريخته شد و او تنها از پس ايشان درآمد! واى .1

 بشنو که تو را کافى است!« هل أتى»هم اکنون اوصاف او را از اى،  تو! اگر فضايل او را تا کنون نشنيده
پدرم! واى پدرم، دعوت پروردگارش را لبيك گفت، باغ فردوس جايگاه او! چقدر به پروردگارش نزديك است! به جبرئيل رحلت او را اعالم  .2

 کرد!
مقرر واقع شود و به زودى آن را )در دنيا و يا آخرت( خواهيد  : و براى هر خبرى )از وعد و وعيد( وقتى است که در وقت67( آيه 6انعام ) .3

 م.( -دانست. )فرازى از خطبه غرّاء حضرت زهرا را مثله شده آورده است
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 قد کان بعدك انباء و هنبثة»
 

  لو کنت شاهدها لم تکبر النّوب

 انا فقدناك فقد االرض و ابلها
 

  و اغتيل اهلك لما اغتالك التّراب

 زينا بما لم يرزه احدو قد ر
 

   1من البرّية ال عجم و ال عرب

کرد و بر او  سرايى مى گيرى کرد و همواره براى رسول خدا )ص( نوحه سرانجام از مردم کناره

 گريست تا اين که به وى ملحق شد. مى

 بيمارى و وفات فاطمه سالم اللّه عليها

( از دنيا رفت، فاطمه )ع( همچنان مريض بود، و گويند: از روزى که رسول خدا )ص نويسان مى سيره

اى نوشت و زبير بن عوام و مقداد بن  اند که آن حضرت وقتى احساس مرگ کرد، وصيتنامه نقل کرده

اسود را گواه گرفت و على )ع( و بعد از او بزرگترين فرزندش را وصىّ خود قرار داد و از جمله 

ستان به نامهاى حسنى، صافيه، دالل، عواف، برمه، ميثم چيزهايى که راجع به آن وصايت کرد، هفت ب

  2 و مال امّ ابراهيم بود

تر آن است که وى چيزى از مال دنيا به جا نگذاشت بلکه همچون رسول خدا )ص( از دنيا  قول صحيح

 بيرون رفت.

ونس و به نقل از محمد بن ي« فضائل»( درباره غسل پيکر فاطمه اختالف نظر است؛ احمد در کتاب 1)

او از مصعب بن عبد اللّه از ابراهيم بن سعد از قول محمد بن اسحاق از عبد اللّه بن على بن ابى رافع و 

کردم، مثل هميشه  گويد: فاطمه رنجور شد و من از او پرستارى مى او از پدرش به نقل از ام سلمه مى

مادر! براى من آب »ت: يك روز صبح وقتى که على )ع( از خانه بيرون شد، رو به من کرد و گف

من اين کار را کردم، فاطمه از جا برخاست و غسل کرد به بهترين صورتى که « غسلى فراهم کن!

آوردم، آنها را پوشيد آنگاه فرمود: « ام را بياور لباسهاى تازه»کرد سپس فرمود:  هميشه غسل مى

قبله کرد و دستش را زير آوردم، در بستر خوابيد و پاها را رو به « بسترم را وسط خانه ببر»

ام، هيچ کس حق ندارد پوشش مرا  روم و غسل هم کرده من از دنيا مى»گلوگاهش نهاد و گفت: 
                                                 

  نمود. )اى پدر!( پس از تو خبرها و حوادثى رخ داد و مشکلى پيش آمد، اگر تو حضور داشتى آنها بزرگ نمى .1

آسايى را از دست بدهد و همين که خاك تو را در خود پنهان ساخت اهل بيت تو نيز گرفتار غم و  ن باران سيلما تو را از دست داديم چنان که زمي

 اند. اندوه شدند. به راستى که ما دچار مصيبتى شديم که هيچ کسى از مردم عرب و عجم دچار چنين مصيبتى نشده
است که چون بدون « حوايط فدك»ده است، آنچه در بعضى از کتابهاى تاريخ آمده در ديگر منابع به خصوص در منابع شيعه، نام هفت بستان نيام .2

 م. -سوره حشر( او نيز به دخترش تسليم کرد 7و  6جنگ نصيب پيامبر )ص( شد خاصه و خالصه خدا و رسول گرديد )مطابق آيه 
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اينها را گفت و از دنيا رفت، على )ع( آمد، جريان را به او گفتم، على )ع( گريه کرد و «. بردارد

مان غسل برداشت و بر او نماز و بعد بدن را با ه« دارد به خدا قسم کسى پوشش او را برنمى»گفت: 

( اگر کسى 2« )کنم خبر نمى»گفتم: « حسن و حسين را خبر مکن»گزارد و به خاك سپرد و فرمود: 

بگويد: اين حديث ضعيف است چون ابن اسحاق در سلسله سند آن است که مالك او را تکذيب کرده 

خداد مرگ است چگونه پيش از و نيز على بن عاصم است که متروك است، عالوه بر اين غسل براى ر

 مرگ صحيح است؟

نقل کرده است و امّا احمد درباره ابن اسحاق « فضائل»( جواب اين است که احمد آن را در کتاب 3)

اند و او  ها قابل قبول است و گروهى از علما او را ستوده هاى وى درباره جنگها و سيره گويد: گفته مى

را فراهم « موطّأ»يى مالك بدان جهت است که وى چون کتاب پيشوايى بزرگ بوده است و اما بدگو

آورد، ابن اسحاق گفت: آن را به من نشان دهيد که من نعلبند اويم! اين سخن به گوش مالك رسيد، 

گفت  اند که نبايد مى بر او گران آمد و گفت: وى يکى از دجّالهاست! و اين ايراد را به مالك گرفته

 است.  1  گفت از دجّالين مى از دجاجله است بلکه بايد

گوييم: شايد بخصوص فاطمه )ع( را چنين  ( و اما اين که گفتند: غسل براى رخداد مرگ است، مى1)

از يزيد بن ابراهيم بن سعد و او از « طبقات»دستورى بوده است! ابن سعد اين حديث را در کتاب 

 محمد بن اسحاق نقل کرده است.

فرشتگان غسل دادند و روايت شده است که اسماء بنت عميس او را غسل  اند که او را بعضى نقل کرده

 ريخت. تر آن است که على )ع( او را غسل داد و اسماء بر پيکر وى آب مى داد و قول صحيح

 ( اگر کسى بگويد که از نظر ابو حنيفه جايز نيست که مرد همسر خويش را غسل دهد؟2)

ن دستورى را داشته است! و موقعى که ابن مسعود به وى جواب اين است که على )ع( اختصاصا چني

 فرمود: اعتراض کرد، به او گفت: مگر از رسول خدا )ص( نشنيدى که مى

بنابراين با مرگ عالقه زوجيّت بين على و فاطمه گسسته نشده « فاطمه در دنيا و آخرت همسر توست»

ابن عبّاس نماز خواند، على جنازه فاطمه را اند:  است و على )ع( بر جنازه او نماز گزارد و بعضى گفته

 شبانه در قبرستان بقيع دفن کرد و چون دفن کرد اين شعر را خواند:

                                                 
 م. -ه استايرادى است ادبى، زيرا جمع وزن فعّال، بر فعّالون و فعّالين )جمع سالم( آمد .1
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 لکلّ اجتماع من خليلين فرقة»
 

  و کل الّذى دون الفراق قليل

 و انّ افتقادى فاطم بعد أحمد
 

   1دليل على ان ال يدوم خليل

 و نيز گفت:

  ليس تارکى أال ايّها الموت الّذى»
 

  أرحنى فقد أفنيت کل خليل

  اراك بصيرا بالّذين أحبّهم
 

   2کانّك تنحو نحوهم بدليل

دخترت  درود بر تو اى رسول خدا، از من و از»( سپس کنار قبر رسول خدا )ص( آمد و گفت: 3)

مفارقت( او کم که در جوار تو فرود آمده و به زودى به تو پيوسته، اى رسول خدا شکيبايى من از )

شده و تاب و توان من از دورى او به سستى گراييده، جز اين که براى من پس از ديدن جدايى تو و 

گرديم، همانا  سختى مصيبت تو شکيبايى سزاوارتر است، زيرا همه ما از آن خداييم و به سوى او بازمى

ره اندوهگينم، و شبهايم به آن امانت پس گرفته شد و گروگان دريافت گرديد، ولى پس از اين هموا

خاطر تو به بيدارى خواهد گذشت تا اين که خداوند براى من سرايى را که تو اقامت دارى برگزيند 

و از اين سراى تيرگى و گنهکارى منتقلم نمايد. و به همين زودى دخترت به تو خبر خواهد داد که ما 

که به زودى از او امور و احوال ما را پس از تو چه ديديم، پس همه سرگذشت ما را از او بپرس، 

دريافت خواهى کرد، اين همه ستم بر ما رفته در حالى که از رفتن تو مدتى نگذشته و روزگار زيادى 

کننده، نه درود خشمگين و رنجور،  فاصله نشده است! پس بر هر دوى شما از من درود باد، درود وداع

مانم نه از روى بد گمانى است بدانچه خداوند بر شکيبايان عالقگى است و اگر ب پس اگر بروم، نه از بى

 «.وعده داده و يا مجرمان را تهديد کرده است

به نقل از محمد بن يونس و او از حماد بن عيسى جهنى از قول جعفر بن « فضائل»( احمد در کتاب 1)

سول خدا )ص( فرمود: ر»گويد:  محمد )ع( و او از پدرش به نقل از جابر بن عبد اللّه نقل کرده، مى

روند! همين که رسول خدا )ص( از  اى پدر دو گل خوشبو )على!( به زودى هر دو رکنت از دست مى

دنيا رفت، على )ع( فرمود: اين يکى از دو رکنم بود، و چون فاطمه )ع( وفات کرد، فرمود: و اين هم 

 «.رکن ديگر بود که از دستم رفت

                                                 
انجامد و هر مصيبتى جز جدايى )مرگ( ناچيز است و رفتن فاطمه پس از رحلت پيامبر )ص( خود دليل  هر اجتماع دوستان سرانجام به جدايى مى .1

 ماند! آن است که هيچ دوستى پايدار نمى
بينم که نسبت به هر  ن را از دست دادم! من تو را مىاى مرگ که سرانجام مرا فرو نخواهى گذاشت هم اکنون مرا آسوده کن زيرا من همه دوستا .2

 اى! که من دوست دارم آشنايى گويا وسيله راهنمايى آهنگ سمت ايشان را کرده
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اند که پيکر آن حضرت را در زاويه  در بقيع دفن شد و بعضى گفته ( قبال نقل کرديم که فاطمه )ع(2)

گويد: من  سراى عقيل دفن کردند و بين قبر وى و جاده هفت ذرع فاصله بود، عبد اللّه بن جعفر مى

کسى را سراغ ندارم که ترديد کند در اين که قبر فاطمه )ع( در آنجاست، و در اين مورد که چند 

 وفات رسول خدا )ص( فاصله شد چند قول مختلف است: روز بين وفات فاطمه و

از شش ماه، ده روز کمتر، زيرا که وى در شب سه شنبه سوم ماه رمضان سال يازدهم هجرى وفات  -1

 يافت و رسول خدا )ص( در دوازدهم ربيع االول همان سال از دنيا رفت.

 سه ماه، اين قول عمر بن دينار است. -2

 ين قول ابو زبير است.دو ماه و ده روز، ا -3

  1 تر است چهل روز، که قول اول صحيح -4

 بيست و هشت سال و شش ماه. -1و درباره سنّ آن حضرت نيز اقوال مختلفى است: 

 سى سال. -3بيست و نه سال.  -2

که به خط محمد بن شهاب نوشته شده بود « مواليد اهل بيت )ع(»گويم: در کتاب  ( )مؤلف( مى1)

بو منصور محمد بن عبد الملك بن حيزون و او از حسن بن عرفه به نقل از حسن بن دوما ديدم که از ا

و او از احمد بن نصر بن عبد اللّه ذراع نهروانى از قول حرب بن محمد مؤدب از حسن بن محمد عمى 

( بصرى از محمد بن سنان و او از محمد بن مسکان به نقل از ابو نصر و او از جعفر بن محمد صادق )ع

فاطمه پنج سال پس از بعثت پيامبر )ص( به دنيا آمد هشت سال در مکه با »نقل کرده است که فرمود: 

پدرش اقامت داشت و ده سال در مدينه و پس از وفات رسول خدا )ص( و هفتاد روز با على )ع( به 

 سر برد و در روايتى چهل روز، و در سن هجده سالگى از دنيا رفت.

: اين روايت پذيرفته نيست چون اجماع مورّخان )!( است که وى پنج سال قبل گويم ( )مؤلف( مى2)

 -چنان که نقل کرديم -از بعثت به دنيا آمده و سيزده سال در مکه و ده سال و يا ده سال و شش ماه

خواسته پيش از بعثت بنويسد و يا  اقامت داشت و احتمال دارد که اشتباه از ناسخ باشد که مى

  2  ت و هشت سال بنويسد و هجده سال نوشته استخواست بيس مى
                                                 

« اهل بيت أدرى بما فى البيت»در اين مورد نيز بمانند محل دفن فاطمه )ع( به روايات شيعه و سخنان ائمه )ع( هيچ توجهى نشده است در حالى که  .1

ان آگاهترند اقوال در مورد محل دفن و روز و ماه رحلت حضرت فاطمه )ع( مختلف است، در مورد محل دفن قول قاطع و محل مشخّص قطعى اين

يات نداريم ولى اصح اقوال آن است که در خانه خودش دفن شده و زمان وفات را محققان از علما، سوم جمادى الثانى، نود و پنج روز و بعضى روا

 م. -اند و در روايات شيعه از اقوال متن هيچ کدام نيامده است تاد و پنج روز پس از رحلت پيامبر دانستهمعتبر هف
 م. -اند اند و آن را هم مطابق ميل خود و نظر عامه با نسبت خطا، به ناسخ توجيه نموده فرماييد که روايتى از امام صادق )ع( نقل فرموده مالحظه مى .2
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 فرزندان فاطمه سالم اللّه عليها

فاطمه، فرزندانى به نام حسن، حسين، زينب و ام کلثوم داشت، نخست حسن را به دنيا آورد، بعد حسين 

عون به  را سپس زينب و بعد امّ کلثوم را؛ زينب با عبد اللّه بن جعفر ازدواج کرد و از او فرزندى به نام

دنيا آمد، و سرانجام زينب در خانه عبد اللّه از دنيا رفت. اما ام کلثوم را عمر در زمان خالفتش 

او خردسال است و من او را »خواستگارى کرد و على )ع( از تزويج وى با عمر سرباززد و گفت: 

ى )ع( گفت: او را اين مطلب بر عمر گران آمد، عبّاس به عل« ام براى پسر برادرم جعفر منظور کرده

ام! از اين رو على )ع( او را به همسرى عمر درآورد  به همسرى عمر درآور که من از او سخنى شنيده

و عمر گفت: من قصدى از اين ازدواج نداشتم جز اين که بين سبب و نسب از رسول خدا را جمع 

 کنم.

م کلثوم را نزد عمر فرستاد تا نقل کرده است که على )ع( ا« منتظم»( جدّم )ابن جوزى( در کتاب 2)

گويم: اين کار زشتى  ( )مؤلف( مى3او را ببيند و عمر ساق دست او را باال زد و با دستش لمس کرد! )

داشت! وانگهى به  است، به خدا سوگند که اگر ام کلثوم يك کنيز بود، عمر چنين عملى را روا نمى

شود چنين نسبتى را به عمر روا داشت؟!  گونه مىاجماع مسلمين لمس زن بيگانه جايز نيست بنابراين چ

عمر « او خردسال است»اند اين است که على )ع( به عمر فرمود:  آنچه را که براى ما نقل کرده

به »اى را فرستاد و به وى گفت:  گفت: او را نزد من بفرست و على )ع( فرستاد و همراه وى جامه

وقتى که وى نزد عمر « ا اين جامه براى تو مناسب است؟!عمر بگو: پدرم به تو پيغام داد که ببين آي

آمد عمر او را نگريست و گفت: به پدرت بگو: آرى مناسب است، وقتى ام کلثوم نزد على برگشت 

اى فرستادى که به قدرى به من خيره شده بود و نگاه  عرض کرد: پدر! تو مرا نزد پير نکوهيده

  1  ماغش بزنمکرد که نزديك بود با آن جامه روى د مى

( سپس ام کلثوم از عمر پسرى به نام زيد به دنيا آورد، و چون عمر را کشتند وى با عون بن جعفر 1)

ازدواج کرد ولى از او فرزندى نياورد و چون عون از دنيا رفت با برادرش محمد بن جعفر ازدواج 

رفت. ابن اسحاق در جمع اوالد  کرد و پس از او با برادرش عبد اللّه بن جعفر که در خانه وى از دنيا
                                                 

دانند که  کنند که او را خليفه پيامبر صاحب شريعتى مى أسف است که دانشمندان عامه چنين وقايعى را در مورد کسى نقل مىجاى بسى تعجب و ت .1

در اين شريعت رضايت زوجه و حتى رضايت ولى او )در مورد غير رشيده( شرط عقد نکاح است. براستى که انسان ضمن تأسف بر اين قبيل وقايع 

اند بلکه اکثر محققان مورد ترديد قرار داده و  اما اصل داستان ازدواج ام کلثوم را با عمر بيشتر نقل نکرده برد! )ع( پى مى به ميزان مظلوميّت على

 م. -اند! بعضى مثل شيخ مفيد مردود دانسته
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فاطمه )ع( پسرى به نام محسن را افزوده است که در خردسالى از دنيا رفت و ليث بن سعد نيز دخترى 

 به نام رقيه را اضافه کرده که او نيز در کودکى از دنيا رفت.

  باب دوازدهم شرح حال )دیگر( امامان علیهم السالم

عامر و او از اسرائيل به نقل از عثمان بن مغيره از على بن ربيعه  از اسود بن« فضائل»احمد در کتاب 

گويد: زيد بن ارقم را ديدم و از او پرسيدم: آيا شما از رسول خدا )ص( شنيديد که  نقل کرده، مى

گفت: « در بين شما )امّت( دو امانت گرانقدر را گذاشتم که يکى از آنها بزرگتر است؟»فرمود:  مى

بها را در ميان شما گذاردم؛ کتاب خدا ريسمان کشيده شده  دو امانت گران»فرمود:  آرى شنيدم که مى

شوند تا اين که کنار  ميان آسمان و زمين، و عترت من؛ اهل بيتم بدانيد که آن دو، از يکديگر جدا نمى

 «.حوض کوثر به من بازگردند، به هوش باشيد که چگونه پس از من با آنها رفتار خواهيد کرد!

از قول عبد الوهّاب أنماطى و او از محمد بن مظفّر به « واهيه»( اگر کسى بگويد: جدّ تو در کتاب 2)

نقل از محمد عتيقى و او از يوسف بن دخيل، از جعفر عقيلى از قول احمد حلوانى از عبد اللّه بن داهر 

د، همين مضمون را از پيامبر به نقل از عبد اللّه بن عبد القدّوس از اعمش و او از عطيّه از قول ابو سعي

)ص( نقل کرده و بعد اضافه کرده جدّت که اين سند ضعيف است زيرا ابن قدوس رافضى است و ابن 

 داهر نيز قابل توجه نيست.

نقل کرده است در « فضائل»گويم: حديثى را که ما روايت کرديم و احمد در کتاب  ( )مؤلف( مى3)

دّم ضعيف شمرده، وجود ندارد و اين حديث را ابو داوود در اسناد اين حديث کسى از آنهايى که ج

 اند. سنن خويش و ترمذى و عموم محدّثان نيز نقل کرده

جدّم است که  نقل کرده است و تعجب از« الجمع بين الصّحاح»( اين حديث را ابن رزين در کتاب 4)

( زيد 1و پنهان مانده است! )چگونه روايتى را که مسلم در صحيح خود از زيد بن ارقم نقل کرده از ا

گويد: رسول خدا )ص( در ميان جمعيت بر سر پا ايستاد و در کنار برکه آبى به نام  بن ارقم مى

بين مکه و مدينه، پس از حمد و ثناى الهى و موعظه و يادآورى فرمود:  -و يا مشهور به خم -«خم»

د که پيك پروردگارم )عزرائيل( بارى، اى مردم همانا من بشرى چون شمايم، ديرى نخواهد پايي

گذارم، اوّل  بها را ميان شما مى خواهد رسيد و من او را اجابت خواهم کرد در حالى که دو امانت گران

پس به کتاب  -کتاب خدا که در آن نور و هدايت است پس کتاب را بگيريد و به آن تمسّك بجوييد
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بيتم، شما را به خدا درباره اهل بيتم  و اهل»سپس فرمود: « -خدا واداشت و به آن تشويق کرد

 «.-اين سخن را دو بار تکرار کرد -کنم يادآورى مى

( حصين بن سبره با شنيدن اين سخن به زيد بن ارقم گفت: زيد بگو ببينم اهل بيت پيامبر چه کسانى 2)

بيت او هستند  هستند، آيا زنان وى از جمله اهل بيت پيامبر نيستند؟ زيد گفت: آرى، زنان پيامبر، اهل

ولى اهل بيت )مورد نظر( آن حضرت کسانى هستند که پس از پيامبر صدقه بر ايشان حرام است. و 

به روايتى زيد گفت: نه به خدا قسم، زن گاهى مدت زمانى يا مدت زيادى با مرد است سپس او را 

بر آن وابستگانى گردد ولى اهل بيت پيام دهد و به خانه پدرش و نزد خويشان خودش برمى طالق مى

هستند که صدقه بر ايشان حرام است، حصين پرسيد: آنها کيستند؟ زيد گفت: آل على، آل عقيل، آل 

( احمد در مسند خويش به نقل از عبد الرزّاق با اسنادى که ذکر شد تا على )ع( 3جعفر و آل عبّاس! )

 حديثى به همين مضمون نقل کرده است.

از محمد بن يونس و او از عبد اللّه بن عايشه از قول اسماعيل ابن عمر به نقل « فضائل»( احمد در 4)

گويد:  از عمر بن موسى از زيد بن على بن حسين بن على و او از پدر و از جدّش نقل کرده است مى

خواهى  بردند گله کردم فرمود: آيا تو نمى نزد رسول خدا )ص( از رشکى که مردم به من مى»

نفرى باشى که نخستين واردين بهشتند؛ من، تو، حسن و حسين و مادرشان و چهارمين فرد از چهار 

 «.شوند فرزندان ما پس از ما و پيروان ما؛ پشت سر ما وارد بهشت مى

بروند اهل   ستارگان باعث ايمنى اهل آسمانند پس چون ستارگان از بين»( در روايتى آمده است: 5)

ايمنى اهل زمين هستند و چون اهل بيت من از ميان بروند، آسمان از بين بروند، و اهل بيت من باعث 

 «.اهل زمين از بين بروند

 گويد: به اسناد خود تا ابو ذر نقل کرده، مى« مرج البحرين»( ابو الفرج اصفهانى در کتاب 1)

مثل اهل بيت من همانند کشتى نوح است، هر که در آن سوار شد نجات »رسول خدا )ص( فرمود: 

 «.ه تخلّف کرد، غرق شديافت و هر ک

  شرح حال على بن حسین بن على بن ابى طالب علیهم السالم

به دليلى که در  -اش ابو الحسن و لقبش زين العابدين است، رسول خدا )ص( وى پدر امامان و کنيه

او را سرور عابدان ناميد، و از القابش سجّاد و ذو الثّفنات است  -سيره فرزندان محمد خواهيم گفت

شود مانند سر  خورد و درشت مى فنات، آنچه از اعضاى بدن شتر که وقت خوابيدن به زمين مى)ث
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اش پينه بسته بود(  هاى طوالنى مواضع سجده است که در اثر سجده -پينه -زانوها، مفرد آن ثفنه

پس از  مادرش ام ولدى به نام غزاله و به قولى سالفه و به قولى امّ سلمه و به روايتى شاه زنان بود،

حسين )ع( زبيده و به قولى زيد با وى ازدواج کرد که ما داستان او را با عبد الملك بن مروان نقل 

کرديم، و تولد على بن حسين سال سى و هشت هجرى و به قولى سال سى و هفت و به قولى سال سى 

است و در روز و سه بود که اين قول را ابن عساکر نقل کرده است، وى از طبقه دوم تابعين بوده 

عاشورا با پدرش امام حسين )ع( در کربال بود و به اين خاطر کشته نشد که بيمار بود، و در آن روز 

 بيست و سه سال داشت.

گويد: على )ع( بيمناك بود که مبادا قطع نسل شود، از اين رو در روز جنگ صفّين  ( ابن عبّاس مى3)

اين »فرمود:  -شتابد به قولى حسين را ديد که مى -شتابند ديد حسن و حسين به ميدان کارزار مى

ترم براى کشته شدن تا مبادا نسل  پسرم را بازداريد، نبايد او خودش را فداى من کند که من مقدّم

 «.رسول خدا گسسته شود!

گويد: على بن حسين، مورد اعتماد و امين و کثير الحديث، بلندمرتبه،  مى« طبقات»( ابن سعد در 4)

گفت: مرحبا به دوست  ديد مى گويد: ابن عبّاس هرگاه او را مى ، پارسا، عابد و خائف بود. مىواالمقام

 پسر دوست.

 کرد. گويد: وى با حنا و وسمه خضاب مى ابن سعد مى

گويد: عبد الملك بن مروان على بن  از زهرى نقل کرده، مى« تذکره»( ابن حمدون در کتاب 1) 

مدينه منتقل کرد، زنجير گرانى بر او بسته و نگهبانانى را بر وى  حسين را با غل و زنجير بسته از

گمارده بود، من از آنان اجازه گرفتم تا با وى خداحافظى کنم به من اجازه دادند وقتى که وارد شدم 

ديدم با غل و زنجير بر دست و پايش در جايى زندانى است، گريه کردم و گفتم کاش من به جاى شما 

برى که اين کنده و زنجير بر دست و پاى من  زهرى آيا تو گمان مى»م بوديد، فرمود: بودم و شما سال

رنجاند، بلکه من اگر بخواهم چنين نخواهد بود و اين حالت براى آن است که من  است و گردن مرا مى

من با »سپس دست و پايش را از ميان کنده و زنجير درآورد، آنگاه فرمود: « به ياد عذاب خدا باشم

گويد: بيش از چهار شب نگذشته بود که نگهبانانى  زهرى مى« ايشان دو ميل از مدينه دور خواهم شد!

کردند و او را نيافتند، من از يکى از ايشان  که همراه وى بودند به مدينه آمدند او را جستجو مى
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راف او نگهبانى ديديم که در جلو ما بود و فرود آمده بود و ما در اط پرسيدم، گفتند: ما او را مى

 داديم که ناگهان وقتى که صبح روشن شد او را نيافتيم و غل و زنجير را ديديم افتاده است. مى

گويد: پس از اين رويداد نزد عبد الملك رفتم و او درباره على بن حسين از من پرسيد  ( زهرى مى2)

او را گم کرده بودند نزد  و من جريان را به او گفتم، عبد الملك گفت: همان روزى که مأموران من

 گفتم:« مرا چه کار با تو؟!»من آمد و بر من وارد شد و رو به من کرد و گفت: 

و بعد بيرون رفت به خدا سوگند که دلم از ديدن او « دوست ندارم نزد تو باشم»نزد من باش! گفت: 

 پر از ترس شد.

از عبد اللّه بن محمد به نقل از عبد الرحمن  ( ابن ابى الدنيا به اسناد قبل، از قول محمد بن حسن و او3)

گرفت، رنگش زرد  گويد: على بن حسين )ع( وقتى که وضو مى بن حفص قرشى نقل کرده، مى

آيا »فرمود:  شود؟ مى پرسيدند: اين چه حالتى که در وقت وضو گرفتن بر شما عارض مى شد، مى مى

 «.خواهم بايستم؟! دانيد که من مقابل چه کسى مى مى

گويد: على بن حسين )ع( وقت راه رفتن دستهايش را تکان  نقل کرده، مى« طبقات»بن سعد در ا

 شود؟ پرسيدند: شما را چه مى لرزيد، مى ايستاد بدنش مى داد و چون براى نماز مى نمى

 «.خواهم مناجات کنم؟! دانيد که من با چه کسى مى چه مى»فرمود:  مى

گويد: در  مى  مد بن ابى معشر و او از ابو الفرج اصفهانى روايت کرده( ابن ابى الدّنيا به نقل از مح4)

سوزى اتفاق افتاد و او در حال سجده بود گفتند: آتش، آتش! يا بن رسول  منزل على بن حسين آتش

اللّه، او سرش را بلند نکرد تا آتش خاموش شد پرسيدند: چه چيز تو را از آن بازداشت؟ فرمود: 

 «.آتش ديگر!»

قرشى نقل کرده است که مردى به خدمت على بن حسين )ع( آمد و گفت: فالن کس از شما ( 1)

آن مرد برخاست و با وى نزد آن مرد رفتند در « برخيز و مرا نزد او ببر»کند، فرمود:  بدگويى مى

فالنى! »خواهد از آن مرد انتقام بگيرد، همين که به او رسيد، فرمود:  کرد که مى حالى که گمان مى

اى درست باشد خداوند از من بگذرد و اگر نادرست است خداوند تو  اگر آنچه را که در حق من گفته

 «.را بيامرزد

گويد: بين  ( قرشى به نقل از احمد بن عبد األعلى شيبانى و او از ابو يعقوب مدنى نقل کرده مى2)

على بن حسين )ع( على بن حسين )ع( و بين حسن بن حسن شکر آبى بود، حسن بن حسن به خدمت 
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آمد در حالى که او در مسجد، ميان يارانش نشسته بود، سخنان زشتى به او گفت در حالى که وى 

ساکت بود! حسن بن حسن حرفهايش را زد و رفت، شب که شد، على بن حسين )ع( به در خانه او آمد 

و هر دو شروع کردند کرد، حسن بيرون آمد و او را در بغل گرفت  در حالى که از او عذر خواهى مى

به گريستن به قدرى که اطرافيان دلشان به حال آنها سوخت سپس حسن عرض کرد: به خدا سوگند 

هرگز من چيزى را که شما دوست نداشته باشيد تکرار نخواهم کرد، و على بن حسين )ع( فرمود: 

 «.نسبت به آنچه درباره من گفتى تو را حالل کردم»

به نقل از ابو حسين محمد بن عبد اللّه و او از ابو بکر انبارى از قول « ليهح»( ابو نعيم در کتاب 3)

احمد بن صلت از قاسم بن ابراهيم علوى از قول پدرش از جعفر بن محمد و او از پدرش على بن حسين 

 «.از دست دادن دوستان غربت است»فرمود:  نقل کرده است که مى

برم از اين که در نظر  خداوندا من به تو پناه مى»فت: گ گويد: من خود شنيدم که مى ( محمد مى4)

مردم ظاهرم خوب باشد ولى باطنم بد، خداوندا چنان که من بدى کردم و تو به من خوبى کردى پس 

 «.چون برگشتم تو هم لطفت را به من بازگردان!

کنند،  مى گروهى خدا را از روى ترس )از عذاب( عبادت»گويد: على بن حسين )ع( فرمود:  ( مى5)

کنند، آن عبادت  مى  آن عبادت بردگان است و گروهى به خاطر عالقه )به نعمتهاى الهى( او را عبادت

 «.کنند که آن عبادت آزادگان است بازرگانان است و گروهى او را به خاطر شکر و سپاس عبادت مى

ن نبود که کسى کرد و ممک گويد: وى آب طهارت و غسل و وضويش را خود تهيه مى ( محمد مى1)

ساخت و آنچه روزانه  کرد سپس وضو مى خاست ابتدا مسواك مى به او کمك کند و چون شب برمى

  1 کرد و رسم شبانه روزى وى هزار رکعت نماز بود از او فوت شده بود، قضا مى

مد ( عمر بن معمر کاتب به نقل از عبد الرحمن بن محمد و او از محمد بن على خياط از احمد بن مح2)

بن يوسف علّاف از قول عمر بن حصين قاضى و او از محمد بن على بن حمزه، از پدرش و او از 

در شگفتم از شخص »فرمود:  ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد از پدرش نقل کرده است که مى

اى )گنديده( بود و فردا مردارى و در شگفتم از کسى که در  متکبّر خودخواهى که ديروز نطفه

                                                 
و ينابيع  191الجنان يافعى ص و مرآة  306، ص 7و تهذيب التّهذيب جلد  37، ص 4و تاريخ اسالم جلد  75، ص 1به تذکرة الحفاظ ذهبى جلد  .1

و اسعاف الرّاغبين حاشيه نور األبصار ص  49و االتّحاف بحبّ األشراف شبراوى ص  119و صواعق المحرقه ابن حجر ص  377المودّه قندوزى ص 

 و فصول المهمه ابن صبّاغ مراجعه کنيد. 326و تذکرة الخواص ابن جوزى )همين کتاب(  239
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بيند و در شگفتم از کسى که در سراى  د خدا ترديد دارد در حالى که عجايب مخلوق او را مىوجو

بيند و در شگفتم از کسى که براى اين جهان فانى کار  آخرت شك دارد در حالى که اين عالم را مى

 «.انگارد! کند ولى سراى آخرت را ناديده مى مى

گفت: مرحبا به کسى که توشه مرا به جهان ديگر  ىآمد، م گويد: وقتى که مستمندى نزد او مى مى

 «.برد. مى

به نقل از ابو بکر بن مالك و او از عبد اللّه بن احمد بن حنبل از قول ابو « حليه»( ابو نعيم در کتاب 3)

کرد، وقتى که  گويد: على بن حسين )ع( انفاق مى معمر از جرير و او از شيبة بن نعامه نقل کرده، مى

دانستند چه  کرده است و به روايتى آنها نمى ت، فهميدند که صد خانوار را در مدينه اداره مىاز دنيا رف

برد، وقتى که او از دنيا رفت  مى  آورد زيرا که شب هنگام براى آنها چيزى کسى آذوقه براى آنها مى

گرفت و به  آيد و به روايتى او خود کيسه نان را شبانه به پشت مى ديدند ديگر آن شخص، شبها نمى

و در روايتى، مردم « کند صدقه نهانى آتش خشم خدا را خاموش مى»گفت:  رساند و مى مستمندان مى

 گفتند: ما صدقه نهانى را از دست نداديم مگر وقتى که على بن حسين )ع( از دنيا رفت. مدينه مى

على »گويد:  نقل کرده مى ( ابن ابى الدّنيا به نقل از محمد بن حسين از حميدى و او از سفيان ثورى1)

بن حسين )ع( وقتى که خواست به حج يا عمره برود، خواهرش سکينه دختر حسين )ع( توشه سفرى 

براى آن حضرت که مشتمل بر هزار درهم بود فراهم کرد و به خدمت او فرستاد، وقتى که به ناحيه 

 حرّه رسيد تمام آن مبلغ را بين فقرا و مستمندان تقسيم کرد.

گويد: مختار بن ابى عبيده صد هزار درهم فرستاد ولى او دوست  مى« طبقات»بن سعد در کتاب ( ا2)

ترسيد قبول نکند از اين رو آن را در خانه به حال خود گذاشت تا  نداشت که بپذيرد و از طرفى مى

اك و اين که مختار کشته شد جريان را به عبد الملك نوشت عبد الملك در پاسخ او نوشت: آنها را پ

گفت: او بر خدا و به  کرد و مى گوارا در اختيار بگير! و على بن حسين )ع( همواره مختار را لعنت مى

 !«. 1 رسد برد که به وى وحى مى ما دروغ بست، زيرا گمان مى

                                                 
خدا به مختار جزاى خير دهد که »ست وقتى که مختار سر ابن زياد را به خدمت على بن حسين )ع( فرستاد، فرمود: در متون شيعه آمده ا .1

رهنگ فرق خونخواهى ما را کرد. و از امام باقر نقل شده است که فرمود: مختار را دشنام ندهيد که قاتالن ما را کشت و خونخواهى ما را کرد ... )ف

 م. -ز رجال کشى(.به نقل ا 398اسالمى ص 
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( ابن سعد به نقل از عبد العزيز بن خطاب و او از موسى بن ابى حبيب طايفى از على بن حسين )ع( 3)

کسى که امر به معروف و نهى از منکر را ترك کند مانند کسى است که »ت که فرمود: نقل کرده اس

پرسيدند که تقواى « کتاب خدا را پشت سر انداخته است مگر اين که نوعى ترس و بيم داشته باشد

آن که از ستمگر معاندى بترسد که مبادا به او تحميلى بکند و يا بر او »واقعى چگونه است؟ فرمود: 

 «د.بشور

دوست   اى مردم! ما را چون دوستى اسالم»فرمود:  گويد: على بن حسين )ع( مى ( ابن سعد مى4)

بداريد به خدا سوگند که دوستى شما همواره با ما بود تا اين که عيبى بر ما شد )و به روايتى( تا اين 

 «.که ما را مورد کينه مردم قرار داديد!

نشينند و خواست که  هاى کوچك روى لباس او مى ديد پشّه گويد: به مستراح رفت ( ابن سعد مى1)

جامه مخصوصى براى رفتن مستراح به تن کند ولى بعد با خود گفت چگونه من کارى بکنم که رسول 

 اند، از اين رو آن کار را نکرد. خدا )ص( و مردمان پس از او نکرده

گويد: مردى پرسيد: چگونه به سر  گويد: دو بار اموالش را در راه خدا تقسيم کرد. و نيز مى مى

ما در ميان مردم، بمانند بنى اسرائيل در بين فرعونيان به سر برديم در حالى که »برديد؟ فرمود: 

گويند و ما را  فرزندانمان را سر بريدند و بزرگ و سرور ما )على( را بر منابر لعن کردند و دشنام مى

 «.دارند از حقمان بازمى

گويد: هشام بن اسماعيل مخزومى فرماندار مدينه، على بن حسين )ع( را اذيّت  مى( و نيز ابن سعد 2)

کرد همين که وليد بن  گفت و به آن حضرت جسارت مى کرد و روى منبر به على )ع( ناسزا مى مى

عبد الملك به خالفت رسيد او را برکنار کرد و دستور داد او را نگاه دارند تا مردم اگر شکايتى از او 

ترسم  د بازگو کنند، هشام گفت: به خدا سوگند که من جز از على بن حسين )ع( از کسى نمىدارن

پذيرد، پس على بن حسين )ع( به ياران و دوستانش  زيرا که او مرد صالحى است وليد حرف او را مى

 سفارش کرد: مبادا متعرّض هشام بشويد سپس براى انجام کارى از کنار هشام گذر کرد و متعرّض او

داند که  نشد در حالى که هشام در حضور مردم ايستاده بود او را صدا زد و گفت: خدا بهتر مى

( احمد در مسند به نقل از مکى بن ابراهيم و او از عبد اللّه يعنى ابن 3رسالتش را در کجا قرار دهد! )

جانه نقل کرده سعيد پسر هند و او از اسماعيل بن ابى الحکيم موالى آل زبير از قول سعيد بن مر

هر که برده مؤمنى را آزاد کند، »گفت: رسول خدا )ص( فرمود:  گويد از ابو هريره شنيدم که مى مى
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خداوند به خاطر هر عضوى از او عضوى از وى را از آتش جهنم آزاد کند حتى دست را به خاطر 

ى که حديث را شنيد به ، على بن حسين )ع( وقت«دست و پا را براى پا و آلت تناسلى را در برابر آلت

گفت: آرى، پس على بن حسين )ع( « تو خود اين را از ابو هريره شنيدى؟»سعيد بن مرجانه گفت: 

اين « تو در راه خدا آزادى» غالم خود، مطرف را که غير از او غالمى نداشت صدا زد و فرمود:

 اند. حديث را صحيح بخارى و صحيح مسلم نقل کرده

فر در برابر اين غالم ده هزار درهم يا هزار دينار پرداخته بود و او را براى على بن ( عبد اللّه بن جع1) 

حسين )ع( خريده بود، و عبارت صحيح بخارى و صحيح مسلم به نقل از ابو هريره از قول رسول 

گويد: من اين حديث را براى على بن حسين  خداست و اين مطلب را نقل کرده است. ابن مرجانه مى

 اش که عبد اللّه بن جعفر به وى داده بود، توجهى کرد ... کردم و او به برده )ع( نقل

اند که مرد برده مرد را  گويم: به خاطر اين حديث است که دانشمندان مستحب دانسته ( )مؤلف( مى2)

 آزاد کند و زن برده زن را.

رفت و نزد  زيد بن اسلم مىگويد: على بن حسين )ع( نزد  نقل کرده، مى« حليه»( ابو نعيم در کتاب 3)

رويد کنار اين غالم  نشست، گفتند: آقا شما سرور اين مردم و باالتر از همه هستيد، مى او مى

 «.در پى علم بايد رفت، هر جا که باشد!»نشينيد، فرمود:  مى

يّا از ( ابو نعيم به نقل از احمد بن محمد بن سنان و او از محمد بن اسحاق ثقفى از قول محمد بن زکر4)

گويد: هشام بن عبد الملك پيش از رسيدن به خالفت به زيارت مکه  ابن عايشه به نقل از پدرش مى

اى نشد که  رفت و هر چه کوشيد که حجر االسود را ببوسد به دليل ازدحام جمعيّت نتوانست، فاصله

د و کسى جز او على بن حسين )ع( آمد مردم به خاطر او کنار رفتند و از حجر االسود فاصله گرفتن

شناخت براى تحقير( گفت: اين کيست؟ اطرافيان گفتند: ما  نزد حجر نماند، هشام )با اين که او را مى

 شناسيم، فرزدق شاعر گفت: او را نمى

 شناسم و بعد شروع کرد به گفتن اين اشعار: من او را مى

  هذ الّذى تعرف البطحاء وطأته
 

  و البيت يعرفه و الحلّ و الحرم

  ا ابن خير عباد اللّه کلّهمهذ
 

  هذا التقى النّقى الطّاهر العلم
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  يکاد يمسکه عرفان راحته
 

  رکن الحطيم اذا ما جاء يستلم

 اذا رأته قريش قال قائلها
 

  الى مکارم هذا ينتهى الکرم

 إن عدّ اهل التّقى کانوا ذوى عدد
 

  او قيل من خير اهل األرض قيل هم

  ت جاهلههذا ابن فاطمة ان کن
 

 بجده انبياء اللّه قد ختموا

  و ليس قولك من هذا بضائره
 

  العرب تعرف ما انکرت و العجم

  يغضى حياء و يغضى من مهابته
 

  فما يکلّم الّا و هو يبتسم

  ينمى اى ذروة العزّ الّتى قصرت
 

  عن نيلها عرب االسالم و العجم

  من جدّه دان فضل االنبياء له
 

  مّته دانت له األممو فضل ا

  ينشق نور الهدى عن صبح غرّته
 

  کالشّمس ينجاب عن اشراقها الظّلم

  مشتقة من رسول اللّه نبعته
 

  طابت عناصره و الخيم و الشّيم

  اللّه شرّفه قدما و فضّله
 

  جرى بذاك له فى لوحه القلم

 کلتا يديه غياث عم نفعهما
 

  يستوکفان و ال يغروهما العدم

  هل الخليفة ال يخشى بوادرهس
 

  حسن الخلق و الکظم يزينه اثنان

 حمال اثقال اقوام اذا فدحوا
 

  رحب الفضاء اريب حين يعتزم

  عمّ البرية باالحسان فانقشعت
 

  عنها العماية و االمالق و الظّلم

  من معشر حبّهم دين و بغضهم
 

  کفر و قربهم ملجى و معتصم

  يتهمال يستطيع جواد بعد غا
 

 و ال يدانيهم قوم و إن کرموا

 هم الغيوث اذا ما أزمة أزموا
 

  و األسد أسد الشّرى و الرّأى محتدم

  ال ينقص العسر بسطا من اکفهم
 

 سيّان ذالك إن أثروا و إن عدموا

  يستدفع السّوء و البلوى بحبّهم
 

  و يسترق به االحسان و النّعم

  مقدم بعد ذکر اللّه ذکرهم
 

  ل بر و مختوم به الکلمفى ک

  يأبى لهم ان يحل الذّم ساحتهم
 

  خيم کريم و أيد بالنّدى هضم
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 من يعرف اللّه يعرف اولية ذا
 

 1 الدّين من بيت هذا ناله األمم

                                                 
شناسند. اين پسر بهترين همه بندگان  شناسد و خانه خدا، حلّ و حرم او را مى اين کسى است که سرزمين بطحاء )حجاز( جاى پاى او را مى .1

خواهد کف دست او  آيد، رکن حطيم )از روى اشتياق( مى خداست، اين همان پاك و مطهّر و با نام و نشان پاکيزه است. وقتى که به استالم حجر مى

اهل  را نگهدارد. مردم قريش وقتى که او را ببينند، سخنشان اين است که تمام فضايل به اين سرور پايان گرفته و اين است سرچشمه کماالت. اگر

ترند. اين پسر فاطمه است اگر تو تقوا را بشمارند، آنان پيشوايان اهل تقوايند، و يا اگر از بهترين مردم روى زمين بپرسند، گفته شود: آنان از همه به

شناسى!  ضررى به حال او ندارد، اگر تو او را نمى« اين کيست؟!»شود. و اين سخن تو:  شناسى، )بدان که( به جدّ او نبوّت انبيا )ع( ختم مى او را نمى

بندد و  د بر او بنگرد از شکوه و هيبت او چشم مىخواه نهد و هر که مى شناسند. )موقع نگاه کردن( از روى حيا چشم بر هم مى عرب و عجم او را مى

عزّتى رسيده است که از وصول به آنجا مسلمانان عرب و عجم قاصرند. همه انبيا در   تا لبخند نزند کسى را ياراى سخن گفتن با او نيست. به اوج

شود، همچون خورشيد که در اثر  ت از نور سيماى او جدا مىرسند و فضيلت امّت او نيز باالتر از همه امّتهاست. انوار هداي فضيلت به جدّ او نمى

شود. وجود او از وجود رسول خدا )ص( سرچشمه گرفته، و عناصر روحى و سجاياى اخالقيش پاك و پاکيزه است.  تابش آن تاريکيها پراکنده مى

جارى گشته است. دستهايش ابرى است که براى همگان  خداوند، از ازل او را شرافت و فضيلت داده است، و قلم قدرت بر لوحه تقدير الهى چنين

کند.  شوند و تنگدستى محرومان )هر چه از دست او بگيرند بازهم از ابر جود او( چيزى کم نمى مند مى سودمند است و همه از بخشش او بهره

اند: حسن خلق و فرو خوردن خشم. در وقت  را آراستهگردند از او بيمناك نيستند زيرا دو چيز او  نرمخويى که افراد با کارهايى که باعث خشم مى

گيرد، شيرين خصالى که بذل و بخشش در نظر او شيرين و گواراست، تمام  بيچارگى و فشار زندگى مردم، او بارهاى سنگين مردمان را بر دوش مى

 ته است.خاليق از احسان او برخوردارند، از اين رو، گمراهى، گرسنگى و تاريکى از آنان رخت بر بس

اى به حدّ آنها  جمعيتى که محبت و دوستى ايشان ديانت، و دشمنى و عداوت ايشان کفر، و تقرّب به ايشان باعث نجات و دستاويز است. هيچ بخشنده

ور، و دلير  ملهرسد و هيچ قومى به هنگام بخشش همتاى آنان نيست. آنان ابرهاى رحمتند وقتى که بحرانها و شدايد رو آورد چون شيرند؛ شير ح نمى

تفاوت است. به وسيله  کاهد چه ثروتمند باشند و چه تنگدست، براى آنها بى و خشمگين. از بس که سخاوتمندند، سختيها چيزى از بخشندگى آنها نمى

شان در همه کارهاى رسد. پس از ذکر خدا، ياد اي توان برطرف کرد و اصل هر بذل و بخششى به او مى دوستى و محبت ايشان بدى و گرفتارى را مى

شود. ساحت قدس ايشان باالتر از اين است که خوارى و زبونى را بپذيرند، خو و خصلتشان  نيك بر همه چيز مقدّم است و تمام سخنها به او ختم مى

ه دين از خاندان اين شناسد، نعمت واليت او را قبول دارد، زيرا ک بزرگوارى و دستهايشان به بذل و بخشش عادت کرده است. هر که خدا را مى

 بزرگوار به تمام مردم عالم رسيده است.

گويد زنى از مردم کوفه پس از مرگ فرزدق شبى او  اين قصيده را به شعر فارسى درآورده و مى« سلسلة الذّهب»عبد الرحمن بن جامى در کتاب 

اى که در مدح و ثناى حضرت على بن حسين )ع( گفته بودم،  دهرا در خواب ديد از او پرسيد: خدا با تو چه کرد؟ گفت: خدا مرا به خاطر آن قصي

گويد: سزاوار است که خداى تعالى همه مردم عالم را به برکت اين قصيده بيامرزد. اشعار جامى )ترجمه قصيده فرزدق( چنين  آمرزيد. جامى مى

 شود: آغاز مى

  صادقى از مشايخ حرمين
 

  چون شنيد اين نشيد دور از شين

 ل مراضى حق راگفت: ني
 

 بس بود اين عمل فرزدق را

 مستعد شد رضاى رحمان را
 

 مستحق شد رياض رضوان را

 زان که نزديك حاکم جابر
 

 ... کرد حق را براى حق ظاهر

که باعث رفتن اند: همين يك قصيده کافى است  دانشمندان و مورّخان درباره فرزدق گفته»آمده است:  356، ص 9در دائرة المعارف بستانى ج 

 م. -«فرزدق به بهشت گردد.
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( اين على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( است، هشام با شنيدن اين اشعار خشمگين شد و 1)

عسفان بين مکه و مدينه زندانى کردند، على بن حسين )ع( پس از اطّالع از دستور داد، فرزدق را در 

خاطر خشم خدا و   ماجرا هزار دينار براى فرزدق فرستاد ولى او قبول نکرد و گفت: من آنچه گفتم به

ما اهل بيت چيزى را که به کسى »گيرم، على بن حسين فرمود:  رسولش بر هشام بود اجر و مزدى نمى

 پس فرزدق قبول کرد و هشام را هجو کرد و گفت:« گيريم نمىداديم پس 

  أ يحبسنی بين المدينة و الّتى
 

 اليها قلوب النّاس يهوى منيبها

 يقلّب رأسا لم يکن رأس سيّد
 

 1 و عينا له حوالء باد عيوبها

( را نقل نکرده جز بعضى از اين اشعار قصيده )ميميّه« حليه»گويم: ابو نعيم در کتاب  ( )مؤلف( مى1)

 بود من بقيه را از روى ديوان فرزدق نقل کردم.

( ابو نعيم به نقل از محمد بن عبد اللّه کاتب و او از حسن بن على بن نصر طوسى از محمد بن عبد 2)

گويد: مردى به سعيد بن مسيّب گفت:  الکريم از قول هيثم بن عدى از صالح بن حسان نقل کرده، مى

اى؟ گفت: نه  ام سعيد گفت: آيا تو على بن حسين )ع( را ديده ز فالن کس نديدهمن مردى پارساتر ا

 ام. گفت: من کسى را پارساتر از او نديده

( و نيز ابو نعيم از زهرى نقل کرده است که گفت: من هيچ فرد هاشمى را افضل از على بن حسين 3)

 ام. تر نديده : از وى فقيهگويد ام، و ابو حازم نيز همين مطلب را نوشته و مى )ع( نديده

( زهرى از عايشه نقل کرده است که گفت: على بن حسين )ع( را در حجر اسماعيل در حال سجده 4)

ات در آستانه تو و مستمندت در پيشگاه تو و نيازمندت به در خانه تو  خدايا بنده»گفت:  ديدم که مى

 «.کنم، از من برطرف ساز! مى آمده است، خداوندا هر آنچه را که با غم و اندوه درخواست

وزيد، علىّ بن حسين از خوف خدا از خود بيخود روى زمين  گويد: هرگاه باد مى ( زهرى مى5)

 افتاد. مى

گويد: روزى از مسجد بيرون شد و مردى به دنبال او رفت و به او دشنام داد غالمان  ( و نيز مى1)( 1)

سپس رو به آن مرد کرد و « او را رها کنيد»د، فرمود: و مواليان رسيدند و آن مرد را در ميان گرفتن

آنچه از کار ما را خداوند از تو پنهان داشته است بيشتر است، آيا نيازى دارى تا تو را يارى »فرمود: 
                                                 

چرخاند که  زند؟! او )روى گردنش( سرى را مى ام و آنجا که دلهاى مردم براى آنجا پر مى برد که من در زندان بين راه مدينه آيا هشام گمان مى .1

 بين است و عيبهايش برمالست. سر يك سرور نيست و همچنين چشمى را که کج
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دارى که بر تن  آن مرد با شنيدن اين سخن شرمنده شد، پس على بن حسين )ع( عباى حاشيه« کنيم؟

ديد،  هزار درهم به وى داد و بعدها آن مرد هر وقت او را مىداشت روى دوش او انداخت و 

 دهم که تو از فرزندان پيامبرى!. گفت: گواهى مى مى

( ابن ابى الدنيا به نقل از ابو حسين شيبانى و او از مردى از فرزندان عمار بن ياسر نقل کرده 2)

آمد و گوشت بريانى را از  گويد: گروهى نزد على بن حسين )ع( بودند که خدمتگزارى با شتاب مى

آمد در حالى که سيخ کبابى در دست او بود و  تنور درآورد و خدمتگزار همان طور که با شتاب مى

در جلو على بن حسين فرزند خردسالش نشسته بود، سيخ کباب روى کودك افتاد و او را سوزاند و او 

 ت:مرد، خدمتگزار سرگردان ماند، على )ع( نگاهى به او کرد و گف

سپس دستور کفن و دفن کودك را « تو از روى عمد اين کار را نکردى، برو تو در راه خدا آزادى»

 داد.

( ابو نعيم به نقل از ابن کيسان و او از اسماعيل بن اسحاق قاضى از قول على بن عبد اللّه از عبد اللّه 3)

 گويد: نار مىبن هارون از پدرش به نقل از حاتم بن ابى صغيره و او از عمر بن دي

على بن حسين )ع( بر محمد بن اسامة بن زيد )در وقتى که مريض بود جهت عيادت( وارد شد، محمد 

عرض کرد: بدهکارم، « چرا ناراحتى؟»شروع به گريه کرد و نگران بود، على )ع( به وى گفت: 

 «.بر عهده من»گفت: پانزده هزار دينار، فرمود: « بدهيت چقدر است؟»فرمود: 

گويد: ابو  بن ابى الدّنيا به نقل از محمد بن عبد اللّه زبيرى و او از ابو حمزه ثمالى نقل کرده مى( ا4)

پدرم به من گفت: پسرم با پنج کس رفاقت »جعفر محمد بن على بن حسين روايت کرد و فرمود: 

فروشد، و  را مى اى تو اى و کمتر از لقمه مکن و همراه آنان مباش: با فاسق رفاقت مکن زيرا او به لقمه

کند، و با  با بخيل رفاقت مکن زيرا او در وقتى که بيشترين نياز را به مال او دارى، از تو دريغ مى

نمايد، و با  دروغگو رفاقت مکن زيرا او همچون سرابى نزديك را دور و دور را به تو نزديك مى

رساند، و با آن که صله رحم به جا  زيان مى  خواهد به تو سود رساند ولى احمق دوستى مکن زيرا او مى

اين حديث را «. آورد رفاقت مکن زيرا من او را در چند جاى قرآن از رحمت خدا به دور يافتم نمى

گويد از على بن حسين شنيدم در مناجات  ابو حمزه ثمالى به نقل از ابراهيم بن محمد آورده، مى

به قدرى گريه کنيم که پلکهاى ما بيفتد و آن  خداوندا! اى آقا و موالى ما! اگر»گفت:  اش مى شبانه

قدر ناله کنيم که صداهاى ما قطع شود و به قدرى سرپا بايستيم که پاهاى ما بخشکد و آن قدر در 
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رکوع بمانيم که بند از بندمان جدا شود و سجده کنيم که چشمانمان از کاسه درآيد و تمام عمرمان را 

کر تو را بگوييم که زبانمان از کار بماند با همه آنها نخواهيم از خاك زمين تغذيه کنيم و آن قدر ذ

 «.توانست گناهى از گناهانمان را محو کنيم!

  شهادت على بن حسين عليهما السالم

سال نود  -3سال نود و دو.  -2سال نود و چهار.  -1درباره وفات على بن حسين )ع( چند قول است: 

ر آن سال چون دانشمندان زيادى فوت کردند سال فقها ناميده تر است زيرا که د و پنج. اوّلى درست

شد و او که آقاى فقيهان بود در اول آن سال از دنيا رفت و ديگران نيز پس از وى بدرود زندگى 

 گفتند.

اند و  ( سعيد بن مسيّب، عروة بن زبير، سعيد بن جبير و عموم فقيهان مدينه از او حديث نقل کرده2)

و عمويش حسن، ابن عبّاس، جابر بن عبد اللّه، انس بن مالك، ابو سعيد خدرى، ام او خود از پدرش 

سلمه، صفيه و باالخره از عايشه حديث نقل کرده است. وى پنجاه و پنج سال و به قولى پنجاه و چهار 

 تر است و سرانجام از دنيا رفت و در بقيع دفن شد. ، اين قول صحيح 1 سال عمر کرد

  اوالد آن حضرت

گويد: وى چند فرزند داشت: حسن که بال عقب بود، حسين اکبر نيز بال  مى« طبقات»ابن سعد در 

خواهيم برد( و   عقب بود و محمد باقر يعنى ابو جعفر که فقيه زمان بود و فرزندانى داشت )که نام

ه )به شرحى که عمر و زيد، که در کوف -مادر اينان امّ عبد اللّه دختر حسن بن على )ع( بود -عبد اللّه

حسين اصغر و ام على به نام  -مادرشان ام ولد بود -خواهيم گفت( به شهادت رسيدند و على و خديجه

قاسم، امّ حسين،  -مادر ايشان نيز ام ولد بود -کلثوم، سليمان و مليکه -مادر اينان نيز امّ ولد بود -عليه

 اند. گرى به نام عبيد اللّه را نام بردهامّ بنين و فاطمه که از چند مادر بودند و بعضى فرزند دي

 شهادت زيد

دانشمندان درباره علت قيام وى اختالف نظر دارند؛ سدى از مشايخ خود نقل کرده است: زيد بن على 

و محمد بن عمر بن على بن ابى طالب و داوود بن على بن عبد اللّه بن عباس نزد خالد بن عبد اللّه بن 

ايشان را احترام کرده و جوايزى به آنها داد و آنها به مدينه برگشتند قسرى والى عراق آمدند وى 

                                                 
 م. -ه. مسموما از دنيا رفت 95شيعه بر آنند که امام سجاد در پنجاه و هفت سالگى به سال  اکثر دانشمندان .1
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اى به هشام بن عبد الملك  همين که يوسف بن عمر والى عراق گشت و خالد قسرى برکنار شد نامه

نوشت و آمدن ايشان را نزد خالد و دادن جوايز نيکو و خريدن زمينى از زيد بن على در مدينه به ده 

ارش کرد، سپس آن زمين را به زيد بازگرداند، هشام پس از اطّالع به والى خود در هزار دينار، گز

مدينه نوشت تا آنها را دستگير کند و به نزد وى بفرستد والى مدينه به دستور هشام عمل کرد، چون 

آنها بر هشام وارد شدند، هشام از ماجرا پرسيد، گفتند: اما جوايز درست است ولى قضيه زمين درست 

 يست هشام آنها را سوگند داد و آنها قسم خوردند و او باور کرد و ايشان را محترمانه برگرداند.ن

( هشام بن محمد بن يوسف بن عمر نقل کرده است که چون خالد را شکنجه کرد وى اقرار کرد 2)

شايشى ولى بعد انکار کرد، پرسيدند چرا اين کار را کردى؟ گفت: به خاطر اين که شايد در آن بين گ

 باشد.

گويند: بين زيد بن على و عبد اللّه بن حسن بن حسن  نويسان مى ( وهب بن منبّه و بعضى از سيره3)

سخنان درشتى رد و بدل شد که يکديگر را دشنام دادند و نام مادرها را به ميان آوردند از اين رو زيد 

ى خالفت دارى با آن که آن مقام به نزد هشام رفت، هشام از او پرسيد: به من اطالع دادند که تو آرزو

رسد؟ فرمود: چرا؛ گفت: چون مادر تو کنيز بوده است زيد گفت: اسماعيل هم پسر کنيزى  تو نمى

گويد: زيد بن على نزد هشام رفت و  مى  بود، هشام او را هشتاد تازيانه زد. ابن سعد به نقل از واقدى

ا به او گفت ولى او هيچ يك را برآورده نکرد، و از اى از وام زيادى که داشت و نيازمنديهايش ر شمه

گويد: وى از نزد هشام بيرون آمد در حالى که )از ناراحتى( دست به  هشام سخن تندى شنيد، مى

گفت: کسى دوستدار چنين زندگى نيست مگر  چرخاند، و مى کشيد و آن را مى موهاى شاربش مى

 بن عمر کارگزار هشام بود.خوار باشد، سپس به کوفه رفت و در آنجا يوسف 

کاش آن را ادا  گويد: وام زيد پانصد هزار درهم بود، وقتى که کشته شد، هشام گفت: ( واقدى مى1)

گويد: به هشام بن عبد الملك خبر دادند که زيد  واقدى مى  1 کرده بودم که آسانتر از آن بود که شد

ه مدينه بفرست زيرا از آن بيم دارم که او در کوفه اقامت دارد به يوسف بن عمر نوشت که زيد را ب

مردم کوفه را وادار به قيام کند چون او شيرين سخن است به عالوه خويشاوندى که با رسول خدا 

آورد و  )ص( دارد، يوسف بن عمر به دنبال زيد فرستاد و دستور داد که بايد به مدينه برود او بهانه مى
                                                 

شده پدرى چون امام سجاد بود، پذيرفت که به خاطر ادا  گفتند و تربيت شود چنين چيزى را نسبت به جناب زيد که او را حليف القرآن مى آيا مى .1

 م -مطالب دور از انصاف استنشدن دينش قيام کرده باشد؟! نقل اين قبيل 
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اين که زيد پنج ماه در کوفه ماند و يوسف بن عمر در حيره شيعيان نزد وى رفت و آمد داشتند، تا 

اقامت داشت کسى را نزد زيد فرستاد و گفت: ناگزير از رفتنى! بدين جهت زيد به قصد مدينه از 

روى در حالى که صد هزار نفر از ما  کوفه بيرون شد و شيعيان در پى او رفتند و گفتند: کجا مى

( و به قدرى اصرار کردند که وى به کوفه بازگشت، 3زنيم؟ ) همراه تو و در پى تو شمشير مى

گروهى از ايشان با وى بيعت کردند از جمله سلمة بن کهيل، منصور بن خزيمه با گروهى ديگر! 

داوود بن على بن عبد اللّه ابن عبّاس به وى گفت: پسر عمو! اين گروه تو را به خود مغرور نکنند زيرا 

عبرتها براى تو وجود دارد و در اين که آنها بزرگان اهل بيت را تنها گذاشتند در خاندان شما باالترين 

براى تو کافى است و همواره چنان بود تا به قادسيه رفت، جمعى به دنبال وى رفتند و گفتند: برگرد 

 ها پدر و برادران تو را کشتند و گفت: سخن اينان را مشنو که همين که تو مهدى امّتى! ولى داوود مى

کردند آنچه کردند! پانزده هزار نفر از ايشان بر اساس کتاب خدا و سنّت رسول خدا و جهاد با 

محرومان و يارى اهل بيت در برابر دشمنانشان با وى بيعت   ستمگران و يارى مظلومان و دادن حقّ

آمدند و  کردند و با اين حال هفده ماه پنهان ماند و مردم مکرّر از روستاها و شهرها نزد وى مى

نشينى  رفتند سپس به مردم اعالم قيام کرد، گروهى از کسانى که با وى بيعت کرده بودند عقب مى

کردند و گفتند که امام، جعفر بن محمد بن على است، سرانجام با موافقان خود قرار گذاشت که شب 

و دويست و اول ماه صفر سال صد و بيست و دوم هجرى قيام کنند، در وقت مقرّر وى قيام کرد 

بيست نفر به عهد خود وفا کردند، وى )با ديدن اين جمعيت اندك( گفت: سبحان اللّه! کجايند آن 

 اند. مردم؟ گفتند: آنها را ميان مسجد محاصره کرده

( عمر بن سيف با جمعيتهايى از مردم شام آمدند و پيکار کردند، زيد و همراهانش شکست خوردند 1)

اى بردند و تير را از پيشانيش بيرون آوردند  از مرکب افتاد او را داخل خانهو تيرى به پيشانيش خورد 

ولى او درگذشت، پيکر او را کنار رودى آوردند آب را خشکاندند و قبرى )وسط نهر( براى او 

کندند و در آنجا دفن کردند و بعد آب را رها کردند و مردم متفرق شدند و پسرش يحيى بن زيد نيز 

چون از جستجوى وى دست برداشتند با گروهى از زيديّه به خراسان رفت، يکى از آنها متوارى شد و 

که در وقت دفن زيد حضور داشت نزد يوسف بن عمر رفت و جاى قبر زيد را نشان داد و او نبش قبر 

کرد و جنازه را درآورد، سر جناب زيد را بريد و نزد هشام فرستاد، هشام سر را به دروازه دمشق 

رد پس از مدتى به مدينه بازگرداند و در آنجا نصب کرد، و يوسف بن عمر پيکر زيد را در نصب ک
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کوفه بر دار زد تا وقتى که هشام بن عبد الملك مرد و وليد بر سر کار آمد، دستور داد پيکر زيد را 

د، عبد آتش زدند! و به قولى به دستور هشام آتش زدند. وقتى که بنى عبّاس بر بنى اميه پيروز شدن

الصّمد بن على، به قولى عبد اللّه بن على قبر هشام را نبش کرد و ديد پيکر هشام سالم است او را 

اند: کسى  هشتاد تازيانه زد و آن را آتش زد همان گونه که او پيکر زيد را آتش زده بود، بعضى گفته

تر  ولى قول اوّل درستکه پيکر زيد را آتش زد، يوسف بن عمر بود و خاکسترش را به فرات ريخت، 

 است، عمر زيد به هنگام شهادت چهل و دو سال بود.

گويد: زيد در طبقه سوم از تابعان اهل مدينه قرار دارد و او از پدرش و گروهى  ( ابن سعد مى2)

 حديث شنيده و مادرش امّ ولد بوده است.

هشام بن عبد  بودند که مانندگويد: کشتن زيد بر هشام دشوار آمد و هيچ يك از خلفا ن ( واقدى مى3)

 الملك از خونريزى تا آن حد ناراضى باشند.

 گويد: ( قبال گفتيم که جناب زيد در سال صد و بيست و دو به قتل رسيد ولى واقدى مى1)

روز دوشنبه دوم ماه صفر سال صد و بيست و يك کشته شد. بنا به قولى سال صد و بيست و يك قيام 

 در سال صد و بيست و دو بود.کرد و به قولى قيام او 

 قيام يحيى بن زيد

گويد: چون زيد بن على را کشتند، پسرش يحيى بن زيد، فرار کرد و به دمشق نزد  هشام بن محمد مى

هشام رفت و در آنجا ماند تا هشام بن عبد الملك مرد و وليد بن يزيد بن عبد الملك زمام امور را به 

ه نصر بن سيّار نوشت که والى خراسان بود و جريان يحيى بن اى ب دست گرفت، يوسف بن عمر نامه

زيد را به اطالع وى رساند که يحيى در نزد جريش عمرو بن داوود بن صالح است، در پى او بفرست و 

او را دستگير کن. نصر بن سيار فرستاد او را از جريش گرفتند؛ چون جريش جريان او را منکر شده 

وى زد، آنگاه نصر بن سيار جريان او را به وليد نوشت وليد در پاسخ نوشت بود نصر ششصد تازيانه به 

او و يارانش را آزاد کند و امان دهد، اين بود که نصر، يحيى را خواست و جريان را به اطّالع او 

رساند و او را از آشوب بر حذر داشت و آزادش کرد، يحيى به جانب سرخس رفت و از آنجا به 

دود هفتاد و به قولى هفتصد نفر بر او گرد آمدند و او قيام کرد نصر بن سيار، جوزجان و گروهى ح

عمر بن زراره را با ده هزار نفر به مقابله او فرستاد، دو سپاه به هم رسيدند يحيى بن زيد سپاه عمر را 

شکست داد و عمر بن زراره کشته شد سپس سورة بن محمد کندى با گروهى به جنگ يحيى آمد دو 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

394 

 

در هم آميختند، غالمى از غالمان عيسى بن سليمان غزى تيرى به جانب يحيى افکند که به  سپاه

صورتش اصابت کرد و او از مرکب افتاد، سرش را جدا کردند و بدنش را به دار آويختند و جريان را 

پس  به وليد نوشتند و او در پاسخ نوشت او را در کنار رود بسوزانيد و خاکسترش را در آب بريزيد،

از دريافت نامه وليد جسد يحيى را از دار به زير آوردند و سوزاندند و سپس خاکسترش را به آب و 

 باد دادند.

اند: نصر بن سيار، سالم بن احوز مازنى را به مقابله يحيى فرستاد و او با يحيى جنگيد و  ( بعضى گفته3)

 يحيى در ميدان جنگ کشته شد.

ى، ريطه دختر ابو هاشم بن محمد بن على بن ابى طالب )ع( بود و زيد گويد: مادر يحي ( واقدى مى1) 

بن على فرزندان ديگرى داشت به نامهاى عيسى، حسين )نام حسين، مکفوف بود( و نيز محمّد، که 

 مادرشان ام ولد بود، يحيى در سال صد و بيست و پنج کشته شد.

  محمد باقر علیه السالمشرح حال 

على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( است مادرش ام عبد اللّه دختر حسن وى ابو جعفر محمد بن 

ها که در اثر سجده پيشانيش گود افتاده بود  بن حسن بن على )ع( است، و او را به خاطر زيادى سجده

  1 و به قولى به خاطر علم فراوانش باقر گفتند

گويد: به محمد بن  و دانش، مى گويد: تبقّر يعنى گسترش علم مى« صحاح»( جوهرى در کتاب 3)

على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( به خاطر گستردگى دانشش باقر و نيز او را شاکر و هادى 

 گفتند. مى

 گويد: محمد بن على از طبقه سوم تابعان مدينه، مردى عالم، عابد و ثقه است. ( ابن سعد مى4)

 اند. دهابو حنيفه و ديگر سران مذاهب از وى حديث نقل کر

آرى روزى  اى؟ گفت: گويد: به ابو حنيفه گفتم: محمد بن على، باقر العلوم را ديده ( ابو يوسف مى5)

ابو حنيفه « آيا مردم مجبورند گناه کنند؟»از او پرسيدم: آيا خدا خواسته مردم گناه کنند؟ فرمود: 

اه دانشمندان را از نظر علمى در گ گويد: هيچ ( عطا مى6ام! ) تر از آن نشنيده گويد: جوابى کوبنده مى

ام حکم را نزد وى ديدم که مغلوب شده بود  نزد کسى حقيرتر از نزد ابو جعفر )باقر العلوم( نديده

 يعنى حکم بن عيينه را که دانشمند برجسته و مهم زمان خود بود.
                                                 

وى علم »قول دوم صحيح است و اين مطلب در حديث جابر از قول رسول اکرم )ص( به طرق مختلف از عامه و خاصه نقل شده است که فرمود:  .1

 م. -علوى استو مادر گراميش فاطمه دختر امام مجتبى يعنى حسن بن على )ع( بوده که از طرف پدر و مادر فاطمى و ...« شکافد  را مى



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
395 

 

هنوز   على که( مداينى از جابر بن عبد اللّه نقل کرده است که وى به خدمت ابو جعفر محمد بن 7)

جريان »اى آورد و عرض کرد که رسول خدا )ص( به شما سالم رساند، پرسيد:  خردسال بود، نوشته

جابر گفت: من در خدمت رسول خدا )ص( نشسته بودم و حسين )ع( روى دامن آن « چگونه بود؟

)ع( به دنيا جابر! مولودى از نسل حسين »کرد، رو به من کرد و فرمود:  حضرت بود و با وى بازى مى

دهد سرور عابدان بپاخيزد! پس فرزند اين  آيد به نام على که چون روز قيامت شود، منادى ندا مى مى

آيد به نام محمد که اگر او را درك کردى،  خيزد، سپس از او فرزندى به دنيا مى حسين )ع( بپا مى

 1 «سالم مرا به او برسان!

نابينايى جابر بر او وارد شد و به او سالم داد جابر پرسيد: اند که ابو جعفر )ع( پس از  ( نقل کرده1)

جابر گفت: نزديك من بيا نزديك وى رفت، جابر « محمد بن على بن حسين»تو کيستى؟ گفت: 

 دست و پاى وى را بوسيد سپس گفت: رسول خدا )ص( به تو سالم رساند، و جريان را نقل کرد.

شت هجرى در مدينه از دنيا رفت و او آخرين فردى بود که از ( جابر بن عبد اللّه در سال هفتاد و ه2)

افراد پيمان عقبه، بدرود زندگى گفت، محمد باقر )ع( در زمان فوت وى بزرگ بود، همان گونه که 

 در وفات آن حضرت خواهيم گفت.

  بخشى از سخنان محمد باقر عليه السالم

حبيش و او از محمد بن على بن سليمان از قول به نقل از محمد بن على بن « حليه»ابو نعيم در کتاب 

محمد بن عباد از عبد السّالم بن حرب و او از زياد بن خيثمه از محمد بن على )ع( نقل کرده است که 

 «.رسد رسد ولى به کسى که به ياد خداست نمى عذابهاى کشنده به مؤمن و غير مؤمن مى»فرمود: 

ابو العبّاس  گويد: از قل از ابو على روزبارى روايت کرده مى( ابو نعيم از عثمان بن عثمانى به ن4) 

گفت: از ابو داوود شنيدم و او  گفت: از بشر بن حرث حافى شنيدم که مى شرقى شنيدم که مى

گفت: از محمد بن على )ع(  گفت: از منصور شنيدم که مى گفت: از سفيان ثورى شنيدم که مى مى

رسند که توکّل  گردد همين که به جايى مى ت در دل مؤمن مىنيازى و عزّ بى»فرمود:  شنيدم که مى

 «.گيرند در آنجاست آرام مى

                                                 
از روى تصويرى از  30ص « المختار من مناقب االخيار»و همچنين ابن اثير در  81از طريق ابو زبير در ص « مطالب السّئول»اين حديث را در  .1

مشارق  و 199و صواعق المحرقه ابن حجر ص  291و کفاية الطّالب ص  198، ص 5کتاب خطى ظاهريه نقل کرده است. و به لسان الميزان جلد 

مراجعه  192و نور األبصار شبلنجى ص  164، ص 1و کواکب الدريّه مناوى جلد  333و ينابيع المودّة ص  197و فصول المهمه ص  21االنوار ص 

 کنيد.
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( ابو نعيم به نقل از ابراهيم بن محمد بن حسن و او از ابو الرّبيع رشدينى از عبد اللّه بن وهب از قول 1)

چيزى از »رمود: ابراهيم بن نشيط و او از عمر موالى غفره از محمد بن على )ع( نقل کرده است که ف

 «.شود کاسته مى -کم يا بيش -کبر وارد قلب کسى نشد مگر اين که از عقل وى به همان اندازه

( ابو نعيم به نقل از پدرش و او از حسن بن احمد بن محمد بن ابان از قول عبد اللّه ابن محمد از 2)

ريك از جابر جعفى نقل کرده، سلمة بن شبيب به نقل از عبد اللّه بن عمر از ابو الرّبيع و او از ش

عرض کردم: چرا؟ « جابر من غمگينم و دلم گرفته است»گويد: محمد بن على به من گفت:  مى

جابر! هر که حقيقت دين خدا وارد قلبش گردد، او را از غير خدا بازدارد. اى جابر! دنيا »فرمود: 

اى و يا مرکبى  اى که خورده لقمه اى و يا اى که پوشيده نيست )و شايد هم در آن حد باشد( جز جامه

اند و از  اى، جابر! مؤمنان جهت ماندن دل به دنيا نبسته اى و يا زنى که با او ازدواج کرده که سوار شده

اند آنها را از ياد خدا  اند و آنچه با گوش خود از فتنه شنيده رفتن به آخرت خود را ايمن نديده

اند آنان را از نور خدا نابينا نکرده است بنابراين آنها  زيور ديدهبازنداشته و آنچه با چشم خود از زر و 

ترند و از همگان  خرج از پاداش نيکان برخوردارند، براستى که پرهيزگاران از همه مردم دنيا کم

کمکشان براى تو بيشتر است اگر فراموش کنى به تو يادآورى کنند و اگر ياد کنى تو را يارى 

قّ خدا و بپا دارندگان امر خدايند. دنيا را همچون سرايى بدان که وارد آنجا نمايند، آنها گوياى ح

اى يا همچون مالى که در خواب ديدى که در دست دارى و چون بيدار  اى و از آن کوچ کرده شده

شدى چيزى از آن به همراه تو نيست و خداى تعالى را درباره آنچه از دين و حکمتش رعايت آن را از 

 «.در نظر داشته باش!تو خواسته 

( ابو نعيم به نقل از حسن بن عبد اللّه بن سعيد از عبد العزيز بن يحيى جلودى از قول محمد بن 3)

فرمود:  على )ع( مى  گويد: محمد بن زکريا و او از قيس بن حفص از حسن بن حسن نقل کرده مى

 «.اسلحه فرومايگان سخنان نارواست»

بن احمد بن حسن و او از محمد بن عثمان بن ابى شيبه، از قول پدرش از ( ابو نعيم به نقل از محمد 1)

 گويد: أبو بکر بن عبّاس به نقل از سعد اسکاف، از محمد بن على )ع( نقل کرده مى

 «.تر است از مرگ هفتاد عابد داشتنى به خدا سوگند مرگ دانشمند براى ابليس دوست»

قل از عبد المبارك بن عبد الجبّار و او از على بن احمد ( افراد زيادى از عبد الوهّاب حافظ به ن2)

ملطى از قول احمد بن محمد بن يوسف از ابن صفوان از قول أبو بکر قرشى به نقل از ابراهيم بن راشد 



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
397 

 

و او از بشر بن حجر شامى از مروان بن معاويه از قول خالد بن ابى الهيثم از محمد بن على )ع( نقل 

چشمى غرق در اشك نشد مگر اين که خداوند صاحبش را بر آتش دوزخ  هيچ»گويد:  کرده، مى

اش جارى شد بر آن چهره غبار فقر و ذلت و خوارى روز قيامت  حرام کرد، و اگر اشکش بر دو گونه

ننشيند و هيچ چيزى نيست مگر پاداشى دارد جز اشك چشم که بدان وسيله خداوند درياهاى خطا را 

يان امّتى )از خوف خدا( اشکى بريزد خداوند آتش دوزخ را بر آن امّت بخشد و اگر فردى در م مى

 «.حرام گرداند

اند، و ابو نعيم از احمد بن  ( همين مضمون را در حديث مرفوعى تا رسول خدا )ص( نقل کرده3)

گويد: محمد بن  محمد بن قاسم و او از محمد بن دريد از قول رياشى و او از اصمعى نقل کرده، مى

قرارى کليد هر شر  قرارى زيرا که تنبلى و بى پسرم زنهار از تنبلى و بى»ع( به پسرش فرمود: على )

تابى کنى، در پاى حق استوار نخواهى  کنى و اگر بى است چون اگر تنبلى کنى، هيچ حقى را ادا نمى

 «.بود

جايز است » رمود:گويد: از محمد بن على راجع به آرايش شمشير پرسيدند، ف ( ابو نعيم در حليه مى4)

 «.کردند زيرا که صحابه شمشيرهايشان را آرايش مى

( قرشى به اسنادى که اندکى پيش نقل شد از محمد بن حسين و او از عبد اللّه بن اسحاق از عالء بن 5)

گويد: با مواليم به قصد اعالم حج بيرون  ميمون به نقل از افلح غالم محمد بن على روايت کرده مى

که وارد مسجد الحرام شد، نگاهى به خانه کعبه کرد، با صداى بلند گريه کرد، عرض  رفتيم، همين

کرديد بهتر بود!  کنند اگر صدايتان را کمتر مى کردم: پدر و مادرم فدايت باد مردم به شما نگاه مى

واى بر تو چرا گريه نکنم شايد خداوند با نظر رحمتش به من نگاه کند و من »گريه کرد و فرمود: 

کعبه طواف کرد و در کنار مقام ابراهيم   سپس در اطراف« بدان وسيله به رستگارى در پيشگاه او برسم

اش از اشك چشمش تر شده است،  رکوع نمود و سرش را که از سجده بلند کرد ديدم موضع سجده

 «.خداوندا مرا مورد غضب خودت قرار مده»کرد:  خنديد، عرض مى چنان بود که هر وقت مى

ابو نعيم از قول پدرش احمد بن محمد بن عمر و او از عبد اللّه بن محمد قرشى به نقل از احمد بن ( 1)

من دوستى داشتم که در نزد من بزرگ بود و آنچه باعث شده »گويد: محمد بن على فرمود:  يحيى مى

 «.بود که او در چشم من بزرگ باشد اين بود که دنيا در چشم او ناچيز بود
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گويد: محمد بن على، استرى داشت که گم کرد، رو به آسمان کرد و عرضه داشت:  ( قرشى مى2)

 «.خداوندا اگر آن را به من بازگردانى تو را به سپاسهايى سپاسگزارم که مورد پسند تو باشد»

چون آن استر را يافت، گفت: سپاس خداى را! و چيزى »گويد:  ( پسرش جعفر )صادق )ع(( مى3)

، از علت آن پرسيدم، فرمود: مگر چيزى باقى گذاشتم؟ تمام حمد و سپاس را عالوه بر اين نگفت

  1 «براى خدا گفتم

هيچ عبادتى در نزد »فرمود:  گويد: محمد بن على )ع( مى ( ابو نعيم از قول ابو حمزه نقل کرده، مى4)

ز آن نيست که خدا باالتر از پاك داشتن شکم يا شرمگاه نيست و هيچ چيزى در پيشگاه خدا محبوبتر ا

کند و  بندگان از او چيزى بخواهند )و دعا کنند(، زيرا قضاى الهى را چيزى جز دعا برطرف نمى

رسد نيکى و احسان به ديگران و عدالت است و آن  براستى که آن کار نيکى که پاداشش زودتر مى

ك شخص رسد، تجاوز به حقوق ديگران است و همين قدر در عيب ي شرّى که کيفرش زودتر مى

بيند از مردم ببيند و ديگران را به کارى وادارد که توانايى  کافى است که آنچه را که از خود نمى

 «.نشينش را با سخنان بيهوده برنجاند بيند و هم انجام آن را در خود نمى

 يکى از شما»گويد: عبد اللّه بن وليد نقل کرد که محمد بن على )ع( به ما فرمود:  ( ابو حمزه مى5)

نه، فرمود:  عرض کرديم:« دارد؟! خواهد از آن برمى برد و هر چه مى دستش را به جيب دوستش مى

 «.کنيد دوستان هم نيستيد! برويد پس شما آن گونه که تصوّر مى»

خوراند و  آمدند بهترين خوراك را به ايشان مى گويد: وقتى که دوستانش به محضر او مى ( مى1)

داد و از پانصد تا هزار  پوشاند و درهمهاى چندى به ايشان هديه مى ا مىبهترين پوشيدنى را به آنه

بدترين »فرمود:  شد، و همواره مى درهم هداياى آن حضرت بود! و از همنشينى دوستانش ملول نمى

 «.دوستان، دوستى است که در وقت توانگرى به سراغ تو بيايد و در وقت نادارى از تو ببرد

مد بن حسين و او از سعيد بن سليمان از اسحاق بن کثير از قول عبيد اللّه بن ( قرشى به نقل از مح2)

هر که معنا را بپرستد بدون نام او از غيب خبر »گويد: محمد بن على )ع( فرمود:  وليد نقل کرده مى

پرستد و هر که اسم و  دهد و هر که اسم را بپرستد بدون معنى براستى که او صاحب نام را مى مى

پرست است و هر که معنى را با توجه به اسم از روى معرفت واقعى بپرستد  ا بپرستد او دوگانهمعنى ر

 «.او يکتاپرست و موحّد است
                                                 

که سپاس از گويند: الف و الم الحمد يا حرف جنس است و يا استغراق که در هر صورت شمول و عموم دارد يعنى تمام سپاسها، زيرا  اديبان مى .1

 م. -گردد هر چيز و هر کس به او برمى
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  وفات آن حضرت

 درباره وفات آن حضرت سه قول مختلف است:

 گويد: وى در سال صد و هفده از دنيا رفته است. واقدى مى -1

 جرى.گويد: صد و چهارده ه فضل بن دکين مى -2

 سال صد و هجده هجرى. -3

 -3پنجاه و هفت سال.  -2پنجاه و چهار سال.  -1( و درباره عمر آن حضرت نيز سه قول است: 4)

هفتاد و سه سال و قول اول مشهورتر است، به دليل روايتى که درباره عمر امير المؤمنين )ع( نقل 

)ع( در پنجاه و هشت سالگى به  کرديم زيرا محمد بن على آن روايت را نقل کرده است که على

شهادت رسيد و حسن بن على و نيز حسين بن على و على بن حسين )ع( در همان سن از دنيا رفتند، 

محمد بن على )ع( اين حديث را از گروهى از صحابه نظير جابر بن عبد اللّه و ابو سعيد، ابن عبّاس، 

ن از جمله سعيد بن مسيّب و رهبران مذاهب انس، ابو هريره، حسن و حسين )ع( و از جمعى از تابعا

 نقل کرده است.

نام هر سه  ( از شگفتيهاى روزگار سه کس در يك زمان، از دانشمندان بزرگ و پسر عمو بودند و5)

على بود و هر کدامى فرزندى داشتند به نام محمد؛ على بن حسين، زين العابدين )ع( فرزندش همين 

للّه بن عبّاس که پسرش به نام محمد پدر خلفاى عبّاسى و على بن عبد محمد باقر )ع( و على بن عبد ا

 اللّه بن جعفر فرزندش به نام محمد بود.

  فرزندان محمد باقر عليه السالم

از جمله فرزندانش جعفر و عبد اللّه است که مادرشان ام فروه دختر قاسم بن محمد بن أبی بکر صديق 

ختر اسد بن مغيرة بن اخنس بن شريق بود و على و زينب که بود و ابراهيم که مادرش ام حکيم د

 مادرشان ام ولد بود و ام سلمه که مادر او نيز ام ولد بود، و نسل محمد بن على، از جعفر )ع( است.

  شرح حال جعفر بن محمد علیهما السالم

اللّه و به قولى  اش ابو عبد وى جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( است و کنيه

ابو اسماعيل و لقبش؛ صادق، فاضل و طاهر است و مشهورترين القاب وى صادق )ع( است و قبال 

 گفتيم که مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد أبی بکر است.
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« حليه»( ابو نعيم در کتاب 3گويند: وى به جاى رياست طلبى به عبادت روى آورد! ) علماى سيره مى

بن محمد بن محمود و او از احمد بن محمد بن سعيد از قول جعفر بن محمد بن هشام از  به نقل از على

گويد: هر وقت من به  محمد بن حفص بن راشد به نقل از پدرش و از عمرو بن مقدام نقل کرده، مى

 فهميدم که او از دودمان پيامبران است. کردم مى جعفر بن محمد )ع( نگاه مى

سفيان! هرگاه »گويد: جعفر بن محمد )ع( فرمود:  سفيان ثورى نقل کرده، مى( و نيز ابو نعيم از 4)

خداوند نعمتى را به تو مرحمت کرد و دوست داشتى که آن نعمت پايدار و باقى بماند، به خاطر آن 

 فرمايد: نعمت حمد و سپاس خدا را فراوان به جا آور زيرا که خداى تعالى مى

خداوند   و هرگاه ديدى روزيت دير رسيد بيشتر استغفار کن، زيرا که 1«کُمْلَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ»

اى سفيان!   3«وَ يَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً فى اآلخرة  وَ يَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ»  2 ...«اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ » فرمايد: مى

ال حول و ال قوّة الّا »ر بگو: هرگاه از طرف قدرتمندى يا ديگرى غم و اندوهى متوجه تو شد، بيشت

 زيرا که اين جمله کليد گشايش و گنجى از گنجهاى بهشت است.  4«باللّه العلىّ العظيم

( اين مضمون را به نقل از ابو اليمن لغوى از فرار و او از خطيب از قول أبو بکر رمّانى از احمد بن 1)

به نقل از خليل بن محمد ثقفى از عيسى بن جعفر ابراهيم اسماعيلى و او از محمد بن ابى القاسم سمنانى 

گويد: من نزد جعفر بن محمد بودم که سفيان  قاضى و او از ابو حازم مدنى روايت کرده است مى

طلبد و من از پادشاه  تو مردى هستى که پادشاه تو را مى»ثورى آمد، جعفر )ع( به او فرمود: 

سفيان! »تا فرموده شما را بشنوم و بروم، فرمود:  سفيان عرض کرد: مرا موعظه بفرماييد!« برحذرم

پدرم از قول جدّم و او از پدرش على )ع( نقل کرد و گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هر که را 

خداوند نعمتى مرحمت کرد بايد حمد و سپاس خدا را بگويد و هر که روزيش دير رسيد بايد در 

« ال حول و ال قوّة الّا باللّه العلىّ العظيم»سازد بايد  پيشگاه خدا استغفار کند و هر که را امرى غمگين

 «.بگويد.
                                                 

 : هرآينه اگر )نعمتهاى الهى را( سپاسگزاريد، بر شما افزون خواهم کرد.7( آيه 14ابراهيم ) .1
 : )بخشى از آيه( از پروردگارتان آمرزش بطلبيد ...10( آيه 71نوح ) .2
خداوند براى شما بوستانهايى قرار داده  است، معنى عبادت فوق چنين است: وَ يَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً وَ يَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ آيه شريفه: 12( آيه 71نوح ) .3

 دهد. در آخرت و رودهايى قرار مى
 هيچ نيرو و توانى نيست مگر به خداوند بلند مرتبه و بزرگ. .4



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
401 

 

گويد: جعفر )ع( به قدرى  رساند آمده، مى با اسنادى که تا هياج بن بسطام مى« حليه»( در کتاب 2)

 ماند. فرمود که چيزى براى خانواده خودش نمى )مستمندان( را اطعام مى

براى اين که مردم يکديگر را از کارهاى نيك »رمود: گويد: از علت تحريم ربا پرسيدند، ف مى

 «.بازندارند

 داد، فرمود: آمده است که جعفر )ع( يکى از فرزندانش را پند مى« حليه»( و نيز در کتاب 3)

پسرم به سفارش من توجه کن و سخن مرا به خاطر بسپار زيرا اگر تو به اين پند عمل کنى در »

عزيزم! هر  وقت مردن شهيد و يا ستوده از دنيا خواهى رفت، پسرزندگى خوشبخت خواهى بود و در 

نياز خواهد بود و هر که چشم به ثروت ديگران دوخت، فقير  که بر آنچه خدا داده است قانع شد بى

ميرد و هر که به آنچه خداوند نصيب او کرده راضى نگردد خدا را در قضاى خود متّهم کرده و  مى

چك شمارد لغزش ديگران را بزرگ خواهد شمرد و هر که لغزش هر که لغزش خويشتن را کو

ديگران را کوچك شمارد لغزش خويش را بزرگ خواهد شمرد، و هر که پرده ناموس ديگران را 

بدرد، پرده ناموس خانواده خود را دريده و هر که شمشير ستم )به روى ديگران( بکشد با همان 

مؤمنش چاهى بکند خداوند به زودى او را در همان چاه  شمشير کشته خواهد شد و هر که براى برادر

بيفکند و هر که در جمع نادانان وارد شود، حقير گردد و هر که با دانشمندان معاشرت کند بزرگ 

شود و هر که به جاهاى بد وارد شود متّهم گردد، پسر عزيزم! حق را بگو هر چند که براى تو تلخ و 

چينى در دلهاى افراد تخم دشمنى برافشاند و هرگاه  چينى که سخن خنبه زيان تو باشد و بپرهيز از س

 «.در پى جود و بخشش بودى به سراغ معدنهاى آن برو!

گويد: در حضور وى مگسى روى صورت ابو جعفر منصور نشست و  مى« حليه»( و نيز ابو نعيم در 1)

اراحت کرد، منصور رو خاست به حدّى که او را ن نشست و برمى مگس همچنان روى صورت وى مى

به آن حضرت کرد و گفت: يا ابا عبد اللّه! خداوند همين مگس را براى چه خلق کرده است؟ جعفر 

 ابو جعفر منصور از شدت خشم سخنى نگفت.« تا ستمگران را بدان وسيله خوار سازد»)ع( فرمود: 

هر که نسبت به تندخويى »گويد: جعفر )ع( فرمود:  ( سفيان ثورى با اسناد پيشين نقل کرده مى2)

 «.)ديگران( خشم نگيرد شکر نعمت نکرده است

اش را  گويد: مرد سياه پوستى به خدمت آن حضرت رفت و آمد داشت پس از مدتى رابطه ( مى3)

قطع کرد، از حال او پرسيد، بعضى از مردم گفتند: او مردى نبطى )گروهى از عجم يا چند رگه( بود 
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اصل مرد به عقل و خرد اوست و حسب وى دين »را تحقير کند، فرمود: خواست او  و جعفر )ع( مى

 «.او و حرمتش به تقواى اوست و تمام مردم )در پيشگاه خدا( برابرند

سالمتى گرانقدر است »فرمود:  گويد: از جعفر بن محمد )ع( شنيدم که مى ( ثورى با همان سند مى4)

است که در گمنامى باشد   در چيزى بجوييم بهتر آن و ارزش آن بر ما پوشيده است پس اگر سالمتى را

گزينى و در خاموشى ميسّر است، و خوشبخت کسى است که خود را  و اگر ممکن نبود پس در خلوت

 «.در خلوت با خود بيابد و بدان سرگرم گردد

عمر  ( راويانى از عبد الوهاب بن مبارك به نقل از ابو الحسين بن عبد الجبّار و او از على بن1)

قزوينى، از احمد بن ابراهيم بن ماذان، از قاسم بن داوود کاتب به نقل از أبو بکر قرشى از عيسى بن 

اند و اينان از عبد األعلى بن حماد بن حسين بن فضل بن ربيع  ابى حرب و از مغيرة بن محمّد، نقل کرده

گويد: در سال صد و چهل و چهار  و او از عبد اللّه بن فضل بن ربيع به نقل از پدرش روايت کرده، مى

ابو جعفر )منصور( به حج رفت و از آنجا به مدينه وارد شد و به من گفت: کسى را دنبال جعفر بن 

گويد: ربيع خود را به  محمد بفرست تا او را گرفته نزد من بياورد، خدا مرا بکشد اگر او را نکشم! مى

اش را تکرار کرد  اى نشد که دوباره گفته فاصله فراموشى زد تا اين که ابو جعفر فراموش کند! ولى

( 2باز ربيع خود را به فراموشى زد ولى براى مرتبه سوم تکرار کرد و با ربيع به درشتى سخن گفت، )

گويد: عرض کردم: اى  ربيع ناگزير کسى را به دنبال جعفر بن محمد )ع( فرستاد و او آمد، ربيع مى

کنم که  وى براى کار مهمى به دنبال تو فرستاده است! و من تصور نمى ابو عبد اللّه، خدا را ياد کن که

و آنگاه بر ابو « ال حول و ال قوة اال باللّه العلىّ العظيم»از دست او خالص شوى! جعفر )ع( فرمود: 

جعفر وارد شد و سالم داد ولى او جواب سالم را نداد و گفت: اى دشمن خدا! مردم عراق تو را 

اى و دنبال  آورند و از سلطنت من سرتافته اند و زکات اموالشان را نزد تو مى ار دادهپيشواى خود قر

يا »( جعفر )ع( پس از شنيدن اين سخنان فرمود: 3آشوب هستى، خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم! )

امير المؤمنين! خداوند به سليمان ملك و مقام مرحمت کرد او شکرگزارى کرد و ايّوب را گرفتار 

ابو جعفر با « ت، او صبر کرد و يوسف مورد ستم قرار گرفت، او بخشيد و شما از اين قبيل هستيدساخ

شنيدن سخنان جعفر بن محمد )ع( سر به زير انداخت و ساکت ماند سپس سرش را بلند کرد و گفت: 

ى هم ا جلو بيا! جلو بيا! که در نظر من ساحت شما مبرّا و از جهت شما مشکلى نيست، و اگر مسأله

بوده، ناچيز بود خداوند به شما به عنوان يك خويشاوند جزاى خير و يا باالترين پاداش را بدهد که 
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کند! سپس دست او را گرفت و او را با خود روى  به خويشاوندان از طرف خويشان مرحمت مى

يد سپس چک مسندش نشاند و به قدرى با مواد خوشبو سر و صورت او را معطّر کرد که از محاسنش مى

توانيد برويد،  روى فرش مخصوص خويش و در کنار خودش نشاند سپس گفت: در پناه خدا مى او را

مرا صدا زد و گفت: ربيع به ابو عبد اللّه جايزه و خلعتش را بدهيد! و ابو عبد اللّه در پناه و حفظ خدا 

آمدن امر عجيبى ديدم  گويد: رفتم خودم را به او رساندم و عرض کردم: پيش از ( ربيع مى1رفت، )

تر بود بفرماييد وقتى که نزد منصور وارد شديد چه گفتيد؟ فرمود:  و بعد از آن براى من عجيب

عرض کردم: چيست آنها؟ « دعاهايى را خواندم که پدرم از جدّم و او از پدرش نقل کرده بود»

يرام او يضام و اغفر لی بقدرتك  اللّهمّ احرسنى بعينك الّتى ال تنام و اکنفنى بکنفك الّذى ال»فرمود: 

علىّ و ال اهلك و انت رجائى، اللّهمّ انّك اکبر و اجلّ ممّن اخاف و احذر، اللّهمّ بك ادفع فى نحره و 

  1«استعيذ بك من شرّه

( عبد الوهاب بن على صوفى به نقل از سعد اللّه و محمد بن عبد الباقى و آنان از احمد بن على 2)

اللّه بن حسن طبرى و او از على بن محمد بن عيسى بن موسى از على بن محمد بن  طرنيثى از قول هبة

احمد مصرى و او از قول محمد بن عمرو بن خالد از عياض بن ابى طيّبه و او از ابن وهب نقل کرده، 

گفت: سال صد و سيزده به حج رفتم همين که نماز عصر را ميان  گويد: از ليث بن سعيد شنيدم مى مى

خواند و يا رب يا رب  خواندم باالى کوه ابو قبيس رفتم، مردى را ديدم نشسته بود، دعا مى مسجد

گفت تا نفسش بريد و باز يا حى يا حى يا حى گفت تا نفسش بريد آنگاه يا رحيم گفت تا نفسش  مى

 خدايا! من ميلم به»بند آمد و باز يا ارحم الراحمين گفت تا نفسش قطع شد سرانجام عرض کرد: 

 «.انگور کشيده است، به من انگور بخوران! خداوندا لباسم کهنه شده است، لباسى بر تنم بپوشان!

گويد: به خدا سوگند هنوز دعاى آن مرد تمام نشده بود ديدم سبدى پر از انگور جلوش  ( ليث مى3)

اند که  ادهاند در حالى که آن روز انگورى در روى زمين نبود و ديدم دو جامه در کنارش نه گذاشته

جلو رفتم و گفتم من هم  نظير آنها را در دنيا نديده بودم، همين که خواست انگورها را تناول کند،

گفتم: فرمود: جلو بيا و  کرديد من هم آمين مى شريکم! فرمود: چرا؟ گفتم: وقتى که شما دعا مى

                                                 
گردد، و به آن  شود و مغلوب نمى مايتم کن که هرگز دور نمىبرد، نگهدار و به آن حمايتت ح ات که خواب نمى خداوندا مرا وسيله ديده .1

اى که بر من دارى، مرا ببخش و نابودم مکن و تو اى اميد من! خداوندا تو بزرگتر و باالتر از آنى که من )با وجود حمايت تو( از کسى  سيطره

 برم! سازم و از شرّ او به تو پناه مى م دور مىگيرم و از خود بيمناك باشم و بترسم، خداوندا به وسيله تو گلوگاه دشمن را مى
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به قدرى  -ير نداشتيا نظ -بخور! جلو رفتم و انگورى خوردم که هرگز نظير آن را نخورده بودم

« چيزى از آن نگاه مدار و پنهان مکن»خورديم که سير شديم ولى چيزى از آن سبد کم نشد، فرمود: 

ها را برداشت و ديگرى را به من داد عرض کردم: من نيازى به آن ندارم، پس  سپس يکى از آن جامه

بر تن داشت برداشت و از کوه  هايى که يکى را به تن کرد و ديگرى را روى شانه انداخت آنگاه جامه

ها در دستش بود مردى در محل سعى بين صفا و مروه او را ديد گفت: يا بن رسول  پايين آمد و جامه

ام! هر دو جامه را به وى داد، از آن کسى  اللّه آنها را به من بپوشان خداوند شما را بپوشاند من برهنه

ت؟ گفت: جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن که لباسها را داده بود، پرسيدم، اين مرد کيس

گويد: بعدها او را جستم که شايد چيزى از او بشنوم ديگر نتوانستم پيدا کنم!  ابى طالب )ع(، ليث مى

از شقرانى خادم رسول خدا )ص( از مکارم اخالق وى نقل « ربيع األبرار»( زمخشرى در کتاب 1)

هام بيت المال تعيين شد و من کسى را نداشتم )تا واسطه شود و گويد: در روزگار منصور، س کرده، مى

سهمى براى من تعيين کنند( پس در منزل سرگردان بودم ناگاه جعفر بن محمد رو به من آمد و من 

نيازم را با او در ميان گذاشتم، وارد منزل شد و بيرون آمد ديدم سهم من در جيب وى است و آن را به 

شقراوى کار خوب از هر کسى خوب است و البته از تو خوبتر است به » من مرحمت کرد و گفت:

تر است به خاطر  خاطر ارتباطى که تو با ما دارى و کار زشت از هر کسى زشت است و از تو زشت

 کرد. گسارى مى و جعفر اين سخن را به خاطر اين گفت که شقرانى مى« جايگاه تو نسبت به ما

جعفر بن محمد )ع( اين که به شقرانى خوش آمد گفت و با وجود اطّالع از بنا بر اين از مکارم اخالق 

حال وى حاجت او را برآورد و به صورت کنايه او را موعظه کرد، که اين روش از اخالق انبياى الهى 

 گويد: جعفر )ع( از طبقه پنجم تابعان مردم مدينه است. واقدى مى  است.

جعفر بن محمد )ع( عرض کردم: يا بن رسول اللّه از مردم  گويد: به ( ثورى به اسناد قبلى مى2)

اند ديدم تنهايى  سفيان! روزگار فاسد شده و دوستان دگرگون شده»ايد؟ فرمود:  گيرى کرده گوشه

 و سپس فرمود:« تر است بخش آرامش

  ذهب الوفاء ذهاب امس الذّاهب
 

  فالنّاس بين مخاتل و موارب

 ايفشون بينهم المودّة و الصّف
 

 1  و قلوبهم محشوّة بعقارب

                                                 
کنند! بين خود اظهار  دهند و يا با هم به زرنگى رفتار مى وفا از ميان مردم رفته همانند رفتن ديروز که گذشته است، مردم يا يکديگر را فريب مى .1

 د(.نمايند ولى دلهايشان آکنده از عقربهاست )نسبت به هم کينه دارن دوستى و صفا مى
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  وفات جعفر بن محمد عليهما السالم

گويد: وى در زمان خالفت ابو جعفر منصور به سال صد و چهل و هشت در مدينه از دنيا  واقدى مى

رفت و در بقيع کنار قبر پدر و جدّش دفن شد و روى قبر ايشان يك قطعه سنگ مرمر است که روى 

به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداى را که نابود کننده امّتها و زنده »آن نوشته شده است: 

کننده استخوانهاى پوسيده است، اين قبر فاطمه دختر رسول خدا )ص( بانوى زنان جهان و قبر على بن 

 «.حسين و محمد بن على )ع( و جعفر بن محمد )ع( است

 -3پنجاه و پنج سال.  -2شصت و پنج سال.  -1( درباره مدت عمر آن حضرت اقوال مختلف است: 2)

 گويد: عمر آن حضرت هفتاد و يك سال بود. واقدى مى

کرد و گروهى از تابعان از جمله عطاء بن  جعفر )ع( سند حديث خود را از پدرش محمد )ع( نقل مى

، ابو اند و رهبران مذاهب؛ سفيان ثورى، مالك، شعبه ابى رياح و عکرمه با جمعى ديگر او را ديده

 اند و گويند که وى مسموم از دنيا رفت. ايّوب سجستانى و ديگران از او روايت کرده

  اوالد آن حضرت

موسى کاظم که نسل آن حضرت از اوست، محمد که به خاطر زيباييش معروف به ديباج )ابريشم( 

ن خالفت بود، اسحاق برادر مادرى و پدرى ديباج و على که در مکه به سال دويست و سه در زما

مأمون قيام کرد و مأمون بر او پيروز شد ولى او را مورد عفو قرار داد و در نزد وى ماند تا به سال 

دويست و سه و به قولى دويست و چهار از دنيا رفت، مأمون تا مسافت دورى تابوت او را تا کنار 

وانده بوديد و قبرش به دوش گرفت و خسته شد، گفتند: يا امير المؤمنين! اگر نماز ميّت خ

افتاديد، گفت: اين خويشاوندى بود که مدت دويست سال  گشتيد بس بود اين قدر به زحمت نمى برمى

 قطع شده بود و ما امروز صله رحم کرديم سپس بر پيکر او نماز گزارد و او را دفن کرد.

همان سال معتصم ( واقدى گويد: مردم حجاز و تهامه با وى بيعت کردند و کار او باال گرفت و در 1)

به حج رفت و او را دستگير کرد و نزد مأمون فرستاد، مأمون به او احسان کرد، وى که مردى متعبّد 

اى بيرون نشد که برگردد و  کرد و هرگز در جامه گرفت و يك روز افطار مى بود يك روز روزه مى

 همان جامه بر تنش باشد.
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ر را بيرون آوردند، مأمون سواره بود، همين که گويد: وقتى که جنازه على بن جعف ( هشام مى2)

 هاى تابوت رفت و آن را حمل کرد. جنازه را ديد از مرکب پياده شد و زير پايه

 به وى منسوبند، وى اعرج بود.  1  ( از جمله اوالد جعفر )ع( اسماعيل بود که اسماعيليه3)

رگ )سادات ديباج( است که نسب و محمد )ديباج( که عابدترين فرد زمان خود بود و او نياى بز

 رسد، و على، عبد اللّه، اسحاق و ام فروه از جمله اوالد جعفرند. ايشان به او مى

گويد: از  مى  اوالد جعفر را به ترتيب ديگرى مرتّب کرده« طبقات»( محمد بن سعد در کتاب 4) 

حسين اثرم بن حسن بن على فرزندان وى اسماعيل اعرج، عبد اللّه، ام فروة که مادرشان فاطمه دختر 

بن ابى طالب )ع( است و موسى که هارون او را در بغداد به نزد غالم خود سندى زندانى کرد و او در 

زندان سندى درگذشت و اسحاق، على، محمد و فاطمه که با محمد بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبد 

يحيى، عبّاس و فاطمه صغرى که از ام ولدهاى  اللّه بن عبّاس ازدواج کرد و مادر ايشان ام ولد بود، و

 مختلف بودند و نسل جعفر از موسى کاظم بود.

گويد: جعفر بن محمد )ع( غالمى به نام متعب داشت که او را نزد مالك بن انس  ( واقدى مى1)

 ، وقتى که منصور به حج رفت خبر متعب را به اطّالع او 2 پرسيد فرستاد و از او مسائلى را مى مى

 رساندند، منصور او را هزار تازيانه زد تا از دنيا رفت.

گويد: چون محمد بن عبد اللّه بن حسن بن حسن در مدينه قيام کرد، جعفر بن محمد به ملکى  ( مى2)

که در محلى به نام فرع داشت رفت و در آنجا از مردم کناره گرفت تا محمد کشته شد او به مدينه 

 که نقل کرديم از دنيا رفت. برگشت و در آنجا به تاريخى

                                                 
اش محمد بن اسماعيل اعتقاد دارند و گاه  هايى است که بعد از امام جعفر صادق )ع( به امامت فرزندش اسماعيل يا نواده اسماعيليه نام عمومى فرقه .1

تواريخ آمده است امام جعفر  اند. چنان که در در بالد مختلف به نامهاى گوناگون مانند باطنيّه، تعليميّه، سبعيّه، حشيشيه، مالحده و قرامطه خوانده شده

يعه، ائمه صادق )ع( امام ششم شيعيان فرزند مهتر خود اسماعيل را به جانشينى خود برگزيد ... ولى بعد او را از اين مقام خلع کرد ]مطابق عقيده ش

ع( را به جانشينى خود اختيار کرد. اند[، مقارن همين زمان اسماعيل زندگانى را بدرود گفت سپس موسى الکاظم ) به نص رسول اکرم تعيين شده

وفات اسماعيل در سال صد و چهل و سه هجرى يعنى پنج سال پيش از درگذشت پدرش امام صادق بود وى را در گورستان بقيع الغرقد به خاك 

شهر حاضر کرد و اسماعيل را سپردند. پيش از به خاك سپردنش براى رفع شبهه حضرت صادق والى مدينه را با جمعى انبوه از معاريف و مشايخ آن 

 م. -(47... به ايشان وانمود و محضرى نوشت بر وفات او و موشّح به خطوط آن جماعت ... )فرهنگ فرق اسالمى ص 
ينه و نويسد: جماعتى از اعيان ائمه اهل سنّت و اعالم ايشان مانند يحيى بن سعيد و ابن جريح و مالك بن انس و ثورى و ابن عي شبلنجى شافعى مى .2

 م. -اند ابو ايّوب سجستانى و ديگران از او )جعفر بن محمد( نقل روايت کرده
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  علیه السالم بن جعفرموسى شرح احواالت 

وى فرزند جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( ملقب به کاظم، مأمون، طيّب و 

داريش او را عبد صالح  زنده اش ابو الحسن بوده و به خاطر عبادت، اجتهاد و شب سيد است و کنيه

 رش ام ولدى از اندلس و به قولى از بربر به نام حميده بوده است.ناميدند، ماد مى

( موسى )ع( بخشنده و شکيبا بوده و بدان جهت کاظم ناميدند که هرگاه از کسى چيزى به او 4)

فرستاد. وى در مدينه به سال صد و بيست و هشت و به قولى صد و بيست  رسيد او برايش مالى مى مى

 ز طبقه هفتم تابعان مدينه بوده است.و نه به دنيا آمد و او ا

عبد الجبّار   ( ابو محمد بزّاز به نقل از أبو الفضل بن ناصر و او از محمد بن عبد الملك از مبارك بن5)

صيرفى نقل کرده، گويند: عبد اللّه بن احمد بن عثمان از قول محمد بن عبد الرّحمن شيبانى به نقل از 

از هشام بن حاتم اصم از قول پدرش، از شقيق بلخى نقل کرده،  على بن محمد بن زبير بجلى و او

گويد: در سال صد و چهل و نه به قصد حج حرکت کردم در بين راه در قادسيه فرود آمدم ناگهان  مى

اى پشمينه بر تن و ردايى بر دوش و نعلينى بر پا تنها  گون را ديدم که جامه سيماى گندم جوانى خوش

خواهد سربار مردم نباشد  ست، با خود گفتم: ال بد اين جوان از صوفيان است مىدور از مردم نشسته ا

کنم! پس نزديك او رفتم وقتى که ديد من به طرف  روم و او را سرزنش مى به خدا سوگند نزد او مى

 شقيق:»روم، گفت:  او مى

گفتم: اين بنده صالح خداست که آنچه در خاطر  با خود  1«اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

من گذشته بود به زبان آورد بايد نزد او بروم و از او سؤاالتى بکنم تا در من حالى ايجاد کند! يك 

خواند در حالى که  مرتبه از چشمم ناپديد شد وقتى که در واقصه منزل کرديم ناگهان ديدم نماز مى

روم و از او عذر خواهى  ى است با خود گفتم نزد او مىلرزد و اشك از چشمانش جار بدنش مى

وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ »  يا شقيق»کنم، نمازش را مختصر کرد و گفت:  مى

  2« اهْتَدى

                                                 
 : از بسيارى گمانها بپرهيزيد، که بعضى از گمانها گناه است.12( آيه 49حجرات ) .1
 ت يافت.ام آن که را که توبه کند و ايمان آورد و عمل شايسته انجام داد و هداي : همانا من آمرزنده82( آيه 20طه ) .2
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باله ( با خود گفتم: اين از ابدال است که دو بار از راز دل من سخن گفت، وقتى که به منزل ز1)

خواهد آب بکشد و  رسيديم ناگاه ديدم کنار چاه آبى ايستاده و در دستش مشك کوچکى است مى

 بياشامد، مشك از دستش به ميان چاه افتاد، چشم به طرف آسمان گشود و گفت:

 انت ربّى اذا ظمئت الى الماء»
 

 و قوتى اذا اردت الطّعاما

   1يا سيّدى مالى سواها
  

به خدا سوگند که ديدم آب چاه باال آمد و آن حضرت مشك آب را برداشت و گويد:  ( شقيق مى2)

شنهاى بيابان رفت و  اى از پر از آب کرد، وضو گرفت و چهار رکعت نماز خواند سپس به سمت توده

نوشيد، عرض کردم: از آنچه خداوند  ريخت و مى داشت و ميان آن مشك مى مشت مشت آنها را برمى

اى »ست به من بخوران و از نعمتى که خدا داده مرا برخوردار نما! فرمود: به تو مرحمت کرده ا

رسد، پس به پروردگارت حسن ظن داشته باش!  شقيق! نعمتهاى ظاهرى و باطنى خدا همواره به ما مى

سپس مشك را به من داد و من هم از آن آشاميدم، ناگهان ديدم آرد نرم آميخته با شکر است و به خدا 

چيزى لذيذتر از آن و خوشبوتر از آن نياشاميده بودم، سير و سيراب شدم و چند  سوگند هرگز

روزى که بودم به هيچ خوردنى و آشاميدنى ميل نداشتم، سپس او را نديدم تا اين که وارد مکه شدم 

ديدم در نيمه شب مشغول نماز بود با خشوع و گريه و زارى نماز « قبّة الشّراب»شبى او را کنار 

ند و همچنان با آن حال بود تا سفيدى صبح برآمد و همين که صبح طلوع کرد در جاى نماز خوا مى

گفت و بعد براى نماز صبح بپاخاست و هفت بار در اطراف کعبه طواف کرد و  نشست، تسبيح مى

بيرون شد، به دنبالش رفتم ناگهان ديدم اطرافيان و اموال و غالمانى دارد و او بر خالف آنچه در بين 

جويند، از يکى  دهند و تبرّك مى راه ديده بودم )تنها نيست( مردم اطرافش را گرفتند و به او سالم مى

از آنها پرسيدم: اين آقا کيست؟ گفت: موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى 

( 1سر بزند! ) طالب )ع(، با خود گفتم: تعجّب داشتم از اين که چنين عجايبى جز از مثل چنين آقايى

گويند: موسى )ع( در مدينه اقامت داشت، چون در مدينه به دنيا آمده بود ولى محمد  نويسان مى سيره

مهدى )عبّاسى( او را به بغداد برد و در آنجا زندانى کرد سپس به دليل خوابى که ديده بود او را به 

 مدينه بازگرداند.
                                                 

رسانى!( خداى من  خداوندا وقتى که من تشنه آب شوم تو آب آشاميدنى منى و هرگاه گرسنه شوم تو قوت و غذاى منى )آب و غذاى مرا مى .1

 جز آن مشك چيزى ندارم! )من جز تو کسى را ندارم مشك آب مرا برسان(.
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گويد: وقتى که مهدى  او از پدرش نقل کرده، مى( خطيب در تاريخ بغداد از فضل بن ربيع و 2)

فَهَلْ » عباسى موسى بن جعفر )ع( را زندانى کرد، على )ع( را در خواب ديد، به او فرمود: اى محمد:

کسى را مهدى شبانه  گويد: ربيع مى  1 ...«عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ 

خواند، در حالى که او  به دنبال من فرستاد و مرا بيمناك کرد، نزد مهدى رفتم ديدم آيه را با خود مى

گويد:  را نزد من حاضر کن! مى صداترين مردم بود، رو به من کرد و گفت: موسى بن جعفر از خوش

يا ابا الحسن! هم  او را حاضر کردم پس با وى معانقه کرد و او را در کنار خودش نشاند و گفت:

اکنون من امير المؤمنين )ع( را در خواب ديدم در حالى که اين آيه را بر من خواند، عرض کرد: آيا 

به خدا سوگند، من هرگز اين »دهى که بر من و هيچ يك از فرزندانم شورش نکنى؟ فرمود:  قول مى

آنگاه رو به ربيع کرد و عرض کرد: شما راست گفتيد، « ام و روش من چنين نيست کار را نکرده

گويد: همان  اش بازگردان! ربيع مى گفت: ربيع! سه هزار دينار به موسى تقديم کن و او را به خانواده

شب کارها را رو به راه کردم، صبح نشده بود که، آن حضرت در بين راه بود تا مبادا موانعى سر راه 

 او پيدا شود.

ند تا وقتى که مهدى و هادى از دنيا رفتند و هارون الرشيد به گويد: موسى در مدينه ما ( مداينى مى1)

مکه رفت و در کنار قبر رسول خدا )ص( با موسى )ع( مالقات کرد، هارون به پيامبر )ص( عرض 

کرد، پس از آن موسى )ع(  کرد: درود بر تو اى عموزاده! او بدين وسيله به اطرافيان افتخار مى

هارون با شنيدن اين جمله رنگ « سالم بر تو اى پدر!»فت: نزديك قبر پيامبر )ص( رفت و گ

اش دگرگون شد سپس گفت: يا ابا الحسن به خدا سوگند که براستى اين فخر و شرافت از آن  چهره

شماست! و بعد او را با خود به بغداد برد و در سال صد و هفتاد و هفت او را زندانى کرد و تا سال صد 

 ى ماند و در ماه رجب آن سال از دنيا رفت.و هشتاد و هشت در زندان و

گفت: فدك را بگير و او  نويسد: هارون به موسى )ع( مى ( زمخشرى در کتاب ربيع االبرار مى2)

گيرم مگر با حدود  من آن را نمى»کرد تا اين که پس از اصرار زياد هارون، فرمود:  خوددارى مى

رنگ هارون دگرگون « حد اوّل عدن است!»هارون گفت: حدود فدك کجاست؟ فرمود: « واقعيش!

چهره هارون سياه شد، گفت: حدّ « حدّ دوم سمرقند است!»شد و پرسيد حدّ دوم کجاست؟ فرمود: 

                                                 
 زمين تباهى کنيد و قطع رحم نماييد. : آيا شما اميدواريد که سلطنت کنيد و در روى22( آيه 47محمد ) .1
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چهره هارون کبود شد، گفت: و حدّ چهارم؟ فرمود: « حدّ سوم آفريقاست»سوم کجاست؟ فرمود: 

 «.ساحل دريا از نواحى خزر و ارمنستان»

يدن اين سخنان گفت: پس براى ما ديگر چيزى نماند! بايد تو جاى من بنشينى! ( هارون پس از شن3)

در « دانستم که تو اگر حدود فدك را تعيين کنم آن را بازپس نخواهى داد من مى»موسى )ع( فرمود: 

 يکسره کند. اين موقع بود که هارون تصميم بر قتل وى گرفت و خواست که کار او را

اى به هارون نوشت مبنى بر اين که هيچ  گويد: موسى )ع( از زندان نامه مى( خطيب در تاريخ خود 1)

رسد مگر آن که روزى از روزهاى خوش تو پايان  روزى از روزهاى گرفتارى من هرگز به پايان نمى

کاران  انجاميم که آن روز را پايانى نيست! و در آن روز است که تبه گيرد تا اين که به روزى مى مى

 نند.بي زيان مى

 پنجاه و چهار سال. -2پنجاه و پنج سال.  -1( درباره عمر آن حضرت چند قول است: 2)

شصت سال. و پيکر او را در قبرستان قريش دفن  -5پنجاه و هشت سال،  -4پنجاه و هفت سال.  -3

 کردند و قبرش مشهور و زيارتگاه است. و به قولى در سال صد و هشتاد و سه از دنيا رفت.

  موسى بن جعفر عليهما السالمفرزندان 

گويند: وى بيست پسر و بيست دختر داشت: امام على بن موسى، زيد، همين زيد بود  نويسان مى سيره

که بر ضد مأمون قيام کرد ولى مأمون بر او پيروز شد و او را دستگير کرد و نزد برادرش على بن 

نانى بين آنها رد و بدل شد، قاضى معافى موسى الرّضا )ع( فرستاد و برادرش او را مالمت کرد و سخ

 گويد: اين داستان را نوشته، مى« الجليس و األنيس»در کتاب 

واى بر تو، اى زيد مگر تو رسول خدا )ص( را قبول ندارى اين همه »على بن موسى به وى گفت: 

هل کوفه تو را خون ريختى و راهها را ناامن کردى و اموال را از راه نامشروع گرفتى، سخن نادانان ا

مغرور کرد و فرموده رسول خدا )ص( که حضرت فاطمه )ع( چون عفّت ورزيد، خداوند آتش را بر 

ذرّيه او حرام کرد، نه به خدا سوگند اين مخصوص فرزندان بال فصل او حسن و حسين تنهاست نه من 

با معصيت خدا به مقامى  و تو، و آنها به اين مقام نرسيدند مگر با اطاعت خدا بنا بر اين اگر بخواهى

ابراهيم، عقيل، «. ترى! نزد خدا از آنها گرامىاند پس تو در خدا به آنجا رسيده برسى که آنها به اطاعت

هارون، حسن، عبد اللّه، عبيد اللّه، اسماعيل، عمر، احمد، جعفر، يحيى، اسحاق، عبّاس، حمزه، عبد 

ه، ام فروه، اسماء، عليّه، فاطمه کبرى، صغرى، الرّحمن، قاسم، جعفر اصغر، و به قولى محمد، خديج
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، ام کلثوم، آمنه، زينب، ام عبد -ها چهار تن بودند بنا بر اين فاطمه -فاطمه وسطى و فاطمه ديگرى

 ام قاسم، حکيمه، اسماء صغرا، محموده، امامه، ميمونه که از مادران مختلف بودند. اللّه، زينب صغرا،

  السالمعلى بن موسى علیهما شرح حال 

ابو الحسن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( ملقّب به ولىّ 

 و وفىّ، مادرش امّ ولدى به نام خيزران بود.

گويد: على بن موسى )ع( از پدر، عموها و ديگران حديث شنيده و او ثقه بود، در  ( واقدى مى2)

در حالى که بيست سال و اندى داشت و او از طبقه هشتم تابعان داد  مسجد رسول خدا )ص( فتوا مى

 مدينه بود.

اى را نقل کرده است که على بن  نسخه« انساب القرشيّين»( عبد اللّه بن احمد مقدّسى در کتاب 3)

موسى از پدرش موسى بن جعفر و او از پدرش محمد بن على و او از پدرش على بن حسين و او از 

او از پدرش على )ع( و او از پيامبر )ص( اسنادى که اگر بر ديوانه خوانده شود  پدرش حسين )ع( و

 يابد. بهبود مى

گويد: چون سال دويست هجرى فرا رسيد مأمون به دنبال على بن موسى فرستاد و او  ( واقدى مى4)

فرناس خادم  را از مدينه به خراسان آورد تا بعد از خودش وليعهد او باشد و کسانى که او را آوردند،

و ابن ابى ضحّاك بودند، وقتى که به نيشابور رسيد، دانشمندان آنجا مانند يحيى، اسحاق بن راهويه، 

محمد بن رافع، احمد بن حرب و ديگران آمدند و از او درخواست روايت و حديث کردند و تبرّك 

او را طلبيد و پس از  جستند، مدّتى وى در نيشابور ماند در صورتى که مأمون در مرو بود، سپس مى

و به نام او روى   1 مرگ خود او را وليعهد و جانشين خود قرار داد و وى را رضاى از آل محمد ناميد

درهم و دينار سکه زد و به سراسر کشور بيعت با او را نوشت و لباس سياه را )که شعار بنى عباس بود( 

به همسرى وى و دختر ديگرش ام الفضل را  به دور انداخت و لباس سبز پوشيد و دخترش امّ حبيب را

على و بوران دختر حسن بن سهل را براى خودش همزمان تزويج کرد، اين مطلب را   به محمد بن

 گويند: در يك مجلس چند عقد انجام گرفت. اند و مى صولى و ديگران نقل کرده

                                                 
فرمايد: بلکه خداى تعالى پدرم را رضا ناميد چون مورد رضاى  در روايت بزنطى آمده است که امام جواد )ع( اين مطلب را تکذيب کرده و مى .1

فرمايد: چرا ولى از پدرم مخالف  ند؟ مىپرسد مگر پدران و نياکان شما مورد رضاى خدا و رسول نبود خدا و رسول و ائمه )ع( بوده است بزنطى مى

 م. -و موافق همه راضى بودند
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  اى که مأمون به دست خود و انشاى خويش نوشت عهدنامه

اند و ما مختصر آن را  است و عموم مورّخان آن را در کتب تاريخ نقل کردهعهدنامه طوالنى 

به نام خداوند بخشاينده مهربان، اين نوشتارى است که امير المؤمنين عبد اللّه بن هارون » آوريم: مى

براى ابو الحسن على بن موسى الرّضا از آل محمد ولى عهد بعد از خودش نوشته است، بارى خداوند 

اسالم را به عنوان دين برگزيد و از بندگان خويش فرستادگانى را انتخاب کرد تا مردم را بر او تعالى 

رهنمون باشند و اوّلين آنها مردم را به آخرين آنها بشارت دهند و آيندگان ايشان گذشتگان را تصديق 

ستى ارکان علم و دانش اى در فرستادن انبيا و س نمايند تا اين که نبوّت به محمد )ص( انجاميد با فاصله

و گسستگى رشته وحى و حجّت الهى و نزديك شدن قيامت، خداوند به وسيله او پيامبران را ختم کرد 

( و قرآن عزيز و ارزنده را بر او نازل کرد که 2و او را بر همه امّتها در برابر پيامبران گواه قرار داد )

اى است از جانب خداوند حکيم ستوده  فرستاده از پيش و پس چيزى که او را باطل کند، نخواهد آمد،

مشتمل بر حالل و حرام و رويدادها و احکام، در آن وعده پاداش و کيفر فرموده و بيم و تهديد و منع 

و پرهيز داده و تأکيد کرده و بر حذر داشته است تا حجّتى رسا بر خلقش باشد؛ درستکاران و 

ه بايد هالك شود، هالك و هر که بايد زنده شود زنده گردد ناهنجاران از مردم تا از روى برهان هر ک

( پس از طرف خدا پيامهايش را ابالغ کرد و مردم را بدانچه از 3و براستى که خدا شنوا و داناست، )

حکمت و پند نيکو و جدال أحسن دستور داده بود به راه نجات دعوت کرد و پس از آنها )اگر از راه 

ن نشد( به جهاد و درشتى دعوت نمود تا اين که او را )از اين عالم حکمت، موعظه و جدال احس

خاکى( به جانب خود برد و آنچه نزد او و در اختيار او بود براى خود اختيار کرد، ارکان دين را بر 

خالفت استوار کرد چنان که رسالت را به آن حضرت پايان داد، بنا بر اين نظام امور بندگان خدا به 

ميّت و بزرگداشت آن است و انجام امر خدا به پيروى از آن است به وسيله خالفت خالفت و تما

دشمنان اسالم جهاد و پيکار تحقّق  شود و با واجبات و حدود الهى و احکام و آداب اسالم بپا داشته مى

و يابد. و خداوند به خاطر اين هدفها خلفايى بر رعيّت خويش گمارد تا آنها را به پاسدارى دين  مى

( و اطاعت ايشان را بر مسلمانان مقرّر داشت و اين که آنها را براى اقامه 1عبادت خويش بخوانند )

حقّ خدا در ميان بندگان و اجراى عدالت در همه جا و امنيّت راهها و حفظ جان مردم و اصالح ميان 

دن دشمنان و مردم يارى کنند که در جهت خالف آن تزلزل امور مسلمين و شکست دينشان و چيره ش

پراکندگى و از هم پاشيدگى وحدتشان و زيان دنيا و آخرت ايشان مسلّم است بنا بر اين بر عهده کسى 
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است که خداوند او را خليفه خود در زمين قرار داده و امين خود بر خلق دانسته است تا در راه خدا 

خداوند او را حاکم قرار داده جهاد با نفس کند و رضاى خدا را بر رضاى خود ترجيح دهد و در آنچه 

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ » به عدل و احسان عمل کند، خداى تعالى فرموده است:

بِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَ  بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوى

اى در ساحل رود  گفت: اگر بزغاله اند که مى و از عمر بن خطاب نقل کرده  1«بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ

فرات نابود شود من بيم آن را دارم که به خاطر آن مؤاخذه شوم! در اخبار و آثار زيادى آمده است و 

ار شده، همواره درباره اين که به چه کسى امر خالفت را واگذارم در از زمانى که خالفت به من واگذ

کنم که عهد خالفت را به چه کسى بسپارم و کسى را جز ابو الحسن  ام و در اين باره تالش مى انديشه

على بن موسى الرّضا نيافتم که صالحيّت آن را داشته باشد چون فضل فوق العاده و علم سودمند و 

اطن و دل نبستن به دنيا و اهل دنيا و تمايل او را به آخرت و ترجيح دادن وى آخرت تقواى ظاهر و ب

ها همسان  را بر دنيا ديدم و براى من ثابت شد و يقين پيدا کردم که اخبار درباره او يکنواخت و گفته

ر آن است عهدى را براى او بستم با اطمينان به اين که خير و برکت الهى د است از اين رو پيمان واليت

به خاطر عنايتى که به مسلمين دارد و به منظور اهميت اقامه شعائر دينى و به اميد نجات در آن روزى 

رمضان   ( اين عهدنامه را عبد اللّه مأمون در نهم ماه3ايستند. ) که مردم در پيشگاه پروردگار جهان مى

زندان، بستگان، سپاهيان و غالمانم سال دويست و يك به خط خود نوشت و افراد خانواده و نديمان، فر

 با وى بيعت کردند، خداوندا بر آقاى ما محمد و آلش درود و سالم بفرست!.

( در روايتى آمده است: همواره امير المؤمنين )مأمون( از زمانى که خالفت به او واگذار شده بود، 1)

 نقل کرد. انديشيد و اين مضمون را درباره کسى که آن را به وى واگذار کند مى

به نام خداوند بخشاينده مهربان و سپاس خداوندى را »( و على بن موسى )ع( پشت عهدنامه نوشت: 2)

که پروردگار جهان است و درود خدا بر سرور ما محمد و خاندان پاك او باد! من على بن موسى 

راستى و درستى تقويت  که خداوند او را بر  2گويم: امير المؤمنين )مأمون( الرّضا فرزند جعفر )ع( مى

کند و به هدايتش موفق نمايد! از حقّ ما اهل بيت چيزى را شناخته که ديگران )بنى اميه و ديگر بنى 

                                                 
: اى داوود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم پس بين مردم بر اساس حق و عدل حکم نما و از هواى نفس پيروى مکن که تو را 26( آيه 38ص ) .1

 ذابى سخت به خاطر فراموش کردنشان از قيامت در پيش دارند.از راه خدا منحرف سازد زيرا کسانى که از راه خدا منحرف گردند، ع
برند ولى چون  را در مورد مأمون به کار برده است، با اين که اهل بيت )ع( اين عنوان را فقط درباره على )ع( به کار مى« امير المؤمنين»دوباره  .2

 م -ند لذا امام رضا از باب تقيه مأمون را امير المؤمنين خوانده استکرد نشستند استعمال مى مردم درباره تمام کسانى که بر کرسى خالفت مى
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عبّاس( نسبت به آن جاهل بودند و صله رحمى کرده است که قطع شده بود و نفوسى را آرامش 

اى پروردگار جهان زنده کرد و بخشيده که نگران بودند بلکه آنها را پس از نابودى به خاطر کسب رض

دهد و اجر نيکوکاران را  خواهد و خداوند به زودى پاداش شاکران را مى جز از خدا پاداشى نمى

کند، وى واليتعهدى خويش و فرمانروايى پس از خود را به من واگذارد، خداوند بقاى او  ضايع نمى

گيرم  ( و در پيشگاه خدا بر عهده مى3يرفتم( )را دراز گرداند! مرا ياراى مخالفت با او نبود )بناچار پذ

که خونى را به ناحق نريزم و مال و ناموس کسى را به ناروا مباح نگردانم و نهايت کوشش و توانم را 

به کار بندم و در برابر نفسم هيچ حالى از احوال اخروى را که قبال داشتم تغيير ندهم و از دنيا به چيزى 

اى  دراز نکنم، و خود را کفيل خود قرار دادم بنا بر اين اگر برايم حادثهبيش از مقدار ضرورت دست 

ام و خود را در  رخ دهد و يا تغيير و تبديلى حاصل شود، من براى چنان دگرگونى سزاوار بوده

برم از غضب خدا و براى توفيق بر اطاعت او و  ام، و به خدا پناه مى معرض چنان عقوبتى قرار داده

 «.کنم، و السّالم و نافرمانيش به درگاه او تضرّع مى جدايى بين من

( سپس اين عهدنامه را در همه جا و در کنار کعبه و بين قبر رسول خدا )ص( و منبر او قراءت 1) 

کرد و ويژگان مأمون و بزرگان علما را گواه گرفت که از آن جمله شهادت فضل بن سهل است که به 

اره امير المؤمنين عبد اللّه مأمون و ابو الحسن على بن موسى دهم درب خط خودش نوشت: گواهى مى

بن جعفر )ع( بدانچه که براى مسلمانان حجّتى در برابر خود قرار دادند و بدان وسيله شبهه جاهالن را 

هاى فضل بن سهل در تاريخ ذکر شده و عبد اللّه بن طاهر نيز همان گونه شهادت  باطل کردند، و نوشته

ن اکثم قاضى و حماد بن ابى حنيفه و ابو بکر صولى، و وزير مغربى و بشر بن معتمر و داد و يحيى ب

 گروهى ديگر به همين نحو.

( صولى نقل کرده است: وقتى که مأمون با على بن موسى بيعت کرد او را در کنار خود نشاند، و 2)

 خطيب عبّاسى بپا خاست و سخن گفت و نيکو سخن گفت و اين شعر را خواند

  بد للناس من شمس و من قمرال
 

   1فانت شمس و هذا ذالك القمر

گويند: وقتى که مأمون، على بن موسى )ع( را وليعهد خود کرد، بنى عبّاس در  نويسان مى ( سيره3)

بغداد بر ضد مأمون برآشفتند و او را از خالفت برکنار کردند و ابراهيم بن مهدى را به سرپرستى 

                                                 
 براى مردم ناگزير از وجود خورشيد و ماهى است پس تو خورشيدى و اين است آن ماه! .1
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الى که مأمون در مرو بود دلهاى پيروان بنى عبّاس از او آشفته شد، على بن موسى تعيين کردند در ح

يا امير المؤمنين! خيرخواهى درباره تو الزم است و خيانت براى مؤمن روا نيست؛ »الرضا )ع( فرمود: 

توده مردم از عملى که نسبت به من کردى ناراضى است و خواص از فضل بن سهل ناراضى هستند، 

حت آن است که ما از تو فاصله بگيريم تا خاص و عام با تو راست گردند و در نتيجه کار بر پس مصل

 «.تو استوار گردد

نويسد: هارون با اين که موسى بن جعفر در زندانش بود  مى« االوراق»( أبو بکر صولى در کتاب 4)

أمون به على بن موسى داد و بيست هزار درهم او را تنزّل داد، م سالى سيصد هزار درهم مقررى مى

گفت: من مرتبه تو را از پدر و جدّت بايد بيشتر کنم و آن مقررى را درباره وى داد تا به هزار هزار 

درهم رسيد و چون مأمون به قصد بغداد از مرو فاصله گرفت و به سرخس رسيد گروهى در حمام بر 

وقتى که مأمون به طوس رسيد،  فضل بن سهل حمله کردند و او را کشتند و على بن موسى بيمار شد

درگذشت و به قولى وى وارد حمام شد و بيرون   در سال دويست و سه على بن موسى )ع( در طوس

آمد و طبقى انگور مسموم نزد وى آوردند که با سوزن زهرآلوده بدون اينکه اثرش ظاهر باشد وارد 

حالى که پنجاه و پنج و به قولى چهل هاى انگور کرده بودند، آن حضرت خورد و از دنيا رفت در  دانه

 و هفت سال داشت و در کنار قبر هارون دفن شد.

( گروهى معتقدند که مأمون او را زهر داد، اين نظر درست نيست زيرا وقتى که على بن موسى 1)

کرد و روزى چند هيچ  )ع( از دنيا رفت مأمون به خاطر او اندوهگين بود و اظهار غم و اندوه مى

آشاميد و ترك لذايذ کرد سپس به بغداد رفت و در سال دويست و  خورد و هيچ مايعى نمى مىغذايى ن

و   1چهار وارد بغداد شد، لباس خود او و لباس يارانش همگى سبز بود و همچنين پرچمهايشان سبز بود

براهيم مأمون پيش از ورودش حسن بن سهل را به بغداد فرستاده بود و مخالفان را شکست داده بود و ا

 بن مهدى پنهان شده بود و مأمون در قصر رصّافه فرود آمد.

                                                 
تر سليمان فقط نويسد: پس از ورود به بغداد به پيشنهاد زينب دخ عجب داليلى براى تبرئه مأمون! در صورتى که مؤلف خود در صفحه بعد مى .1

ه هشت روز لباس سبز بر تن داشت، به عالوه مگر از سياست سالوسان و مکر دنيا طلبان جز اين انتظار است که به مقتضاى، هدف وسيله را توجي

برادرش )امين( را براى کند، هر لحظه به رنگى درآيند و يا تظاهر به گريه و اندوه کنند و يا به ظاهر چيزى نخورند و نياشامند، اگر نه، کسى که  مى

کشد از کشتن ديگران چه باکى دارد، عالوه بر اين از حسد و کينه مأمون نسبت به امام رضا داليل روشن در تواريخ ثبت و ضبط  سلطنت و مقام مى

 م. -است
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گويد: بنى عبّاس اطراف زينب دختر سليمان بن على بن عبد اللّه بن عبّاس جمع شدند و  ( صولى مى2)

از او خواستند تا نزد مأمون برود و از او بخواهد که لباس سياه در نشست و بزرگى مثل منصور بود؛ او

س سبز را رها کند و سکه به نام على بن موسى نزند همانند پيش از وليعهدى او، زيرا او بپوشد و لبا

تصميم داشت که پس از درگذشت وى واليتعهدى را به پسرش محمد بن على بن موسى الرّضا واگذار 

 کند و تنها مخالفت بنى عبّاس بر ضد او مانع اين کار شد، چه آن که مأمون به اين کار اصرار داشت

تا اين که زينب بر او وارد شد، مأمون به احترام او از جا برخاست و خوش آمد گفت و او را گرامى 

اى و به فرزندان ابو طالب نيکى  مهر شده داشت، زينب گفت: يا امير المؤمنين تو نسبت به دودمانت بى

تى که قدرت در دست توانى به ايشان نيکى کنى تا وق تا اختيار به دست تست بهتر مى  کنى البته مى

( بنا بر اين لباس سبز را رها کن و دوباره لباس خاندان خود را 1ديگرى يا در دست خود آنها باشد، )

اى اطاعت مکن، مأمون از سخنان وى در شگفت شد و  بپوش و از هيچ کسى در راه و روشى که داشته

د و نشين باش بود که اين چنين دل رو به او کرد و گفت: عمّه! به خدا سوگند کسى سخنى به من نگفته

کنم، زينب گفت: مگر آنها چه  من از آنها به عقل و خرد تو شکايت مىاين گونه منظورش را برساند و

دانى که پس از رسول خدا )ص( أبو بکر زمام خالفت را به دست گرفت و  اند؟ گفت: مگر نمى کرده

دار خالفت شد،  مأمون گفت: سپس عمر عهدههيچ يك از بنى هاشم را به کارى نگمارد؟ گفت: چرا، 

همان گونه بود و بعد از آن عثمان بر سر کار آمد و به دودمان خودش از اوالد عبد الشمس رو آورد، 

( آنگاه على )ع( بر سر 2حکومت شهرها را به آنها سپرد و کسى از بنى هاشم را حاکم جايى نکرد! )

ه ابن عبّاس را حاکم بصره نمود و عبيد اللّه بن عبّاس را والى کار آمد به بنى هاشم توجه کرد و عبد اللّ

يمن و معبد را والى مکه و قثم بن عبّاس را والى بحرين کرد و جمله کسانى که با عبّاس نسبتى داشتند 

فروگذار نکرد مگر اين که والى جايى کرد بنا بر اين او حقى در گردن ما داشت که من آن حق را با 

 زينب گفت: پسرم، اجر تو با خدا ولى مصلحت درباره عموفرزندش کردم جبران نمودم، دربارهآنچه 

هايت از فرزندان ابو طالب همان بود که گفتم، مأمون گفت: جز خواست تو نخواهد شد، سپس  زاده

ريزد  در کار خود و واليتعهدى محمد بن على انديشيد و ديد که ارکان سلطنت با وجود او درهم مى

چه بسا به خاطر اختالف، قدرت از دست بنى عبّاس و اوالد على )ع( بيرون شود در صورتى که ( و 3)

هنوز بقايايى از بنى اميه در روى زمين وجود داشتند، چه بسا که آنها فرصتى به دست آوردند و بين 

ا جمع کرد مردم تفرقه بيندازند و آشوب بپا کنند بدين جهت با بنى عبّاس نشستى ترتيب داد و آنها ر
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و لباسى سياه طلبيد و آن را پوشيد و لباس سبز را ترك کرد و همه مردم نيز همان کار را کردند، به 

  1اين ترتيب مأمون جز هشت روز در بغداد لباس سبز نپوشيد

داشت، از اين رو به همه جا نوشت که  گويند: مأمون على )ع( را دوست مى ( صولى و ديگران مى1)

تر بود و کسى حق ندارد از  لب )ع( بعد از رسول خدا )ص( از همه مردم بافضيلتعلى بن ابى طا

گويد: از  معاويه به نيکى ياد کند و هر که از او به نيکى ياد کند خون و مالش هدر است، صولى مى

 جمله اشعار مأمون درباره على )ع( اين است:

  أالم على حبّ الوصىّ ابى الحسن
 

  ذى الزّمنو ذالك عندی من عجائب 

  خليفة خير النّاس و االوّل الّذى
 

  اعان رسول اللّه فى السرّ و العلن

 و لو اله ما عدت لهاشم امرة
 

  و کانت على األيّام تقصى و تمتهن

  فولّى بنى العباس ما اختص غيرهم
 

  و من منه اولى بالتکرّم و المنن

  فاوضح عبد اللّه بالبصرة الهدى
 

  ه جودا على اليمنو فاض عبيد اللّ

  و قسم اعمال الخالفة بينهم
 

 2 فال زال مربوطا بذا الشّکر مرتهن

 اند اين شعر مال سيد حميرى است(. ( و نيز گفته است: )بعضى گفته2)

  احلف باللّه و آالئه
 

  و المرء عمّا قال مسئول

  انّ على بن ابى طالب
 

  على التّقى و البرّ مجبول

  اإلمام الّذىو انّه کان 
 

  له على األمّة تفضيل

  يقول بالحق و يختاره
 

  و ال تعانيه األباطيل

 کان إذا لحرب مراها القنا
 

  و قصرت عنها البهاليل

  يمشى الى القرن و فى کفّه
 

  ابيض ماضى الحدّ مصقول

                                                 
ر دادن امام رضا )ع( براى رضاى خدا، فرماييد که نه لباس سبز پوشيدن مأمون براى طرفدارى از على بن موسى بود و نه وليعهد قرا مالحظه مى .1

 م. -بلکه همه رفتار مأمون مانند ديگر زمامداران جور به اقتضاى سياست و به خاطر رسيدن به هدف دنيوى و حکومت و قدرت بود
تين کسى که در ظاهر و مرا به خاطر دوست داشتن ابو الحسن مالمت کنند و از نظر من اين از عجايب روزگار است. خليفه بهترين مردم و نخس .2

رسيد و اين بر روزگار نقص و غم و اندوهى بود پس بنى عبّاس حکومتى را  باطن پيامبر را يارى کرد و اگر او نبود امارت به اوالد هاشم نمى

ا برافراشت و عبيد اللّه در تر به احترام و احسان پس عبد اللّه در بصره پرچم هدايت ر دار شد که مختص ديگران بود و چه کسى از او شايسته عهده

 يمن سفره جود و بخشش را گسترد. و )على( کارهاى خالفت را بين آنها تقسيم کرد پس همواره مرهون اين کار باعث شکر او هستيم!



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

418 

 

  مشى العفر نابين اشباله
 

 1  اقبل ال تغتاله الغول

 مأمون:( و از جمله اشعار 1)

  ال تقبل التّوبة من تائب
 

  الّا بحبّ ابن ابى طالب

  اخو رسول اللّه حلف الهدى
 

  و األخ فوق الخلّ و الصّاحب

 ان جمعا فى الفضل يوما فقد
 

  فاق اخوه رغبة الرّاغب

  فقدم الهادى فى فضله
 

  تسلم من اللّائم و العائب

  إن مال ذو النّصب الى جانب
 

  فى جانب ملت مع الشّيعىّ

  اکون فى آل نبىّ الهدى
 

  خير نبىّ من بنى غالب

  جتهم فرض نؤدّى به
 

 2 کمثل حجّ الزم واجب

 هاى مسجد جامع بصره نوشته بودند: گويد: روى يکى از استوانه مى« األوراق»( صولى در کتاب 2)

 رحم اللّه عليّا
 

   3 إنّه کان تقيّا

نشست دستور داد آن  حفص و يك چشمش نابينا بود، کنار آن استوانه مى و ابو عمر خطابى که نامش

را محو کردند، جريان را براى مأمون نوشتند بر مأمون گران آمد و دستور داد ابو عمر را نزد وى 

فرستادند، وقتى که بر مأمون وارد شد از او پرسيد: چرا نام امير المؤمنين را از روى استوانه محو 

 مگر روى استوانه چه بود؟ مأمون گفت:کردى؟ گفت: 

 رحم اللّه عليّا
 

 إنّه کان تقيّا

                                                 
پرهيزگارى سرشته  گويد، مسئول است همانا )طينت( على بن ابى طالب )ع( بر نيکى و خورم و آدمى از آنچه مى به خدا و نعمتهاى او سوگند مى .1

گزيند و کارهاى باطل او را به  گويد و حق را برمى همواره حق را مى شده است و او پيشوايى است که بر همه افراد امت برترى و فضيلت دارد.

رفت در حالى که تيغ  ىگريختند او به سوى هماورد خود م گرفت و پهلوانان از آن مى ها فرو مى کند. آنگاه که ميدان جنگ را نيزه خود مشغول نمى

 رود و هيچ ديو و ددى او را نتواند غافلگير سازد! برّان صيقلى در دست داشت. گويى شيرى است که ميان بچه شيران پيش مى
در برتر از شود مگر با محبّت على بن ابى طالب )ع( برادر رسول خدا )ص( و هم پيمان هدايت، در حالى که برا اند قبول نمى کننده توبه هيچ توبه .2

مند برتر از آنها خواهد  دوست و همراه است. اگر روزى آن دو در فضلشان در يك جا جمع شوند برادر پيامبر )ص( مطابق خواست شخص عالقه

به طرفى کننده و عيبجو سالم بمانى. اگر بنا شود يك فرد ناصبى )دشمن على(  کننده را در فضيلتش مقدّم بدار تا از دست مالمت بود. پس هدايت

تن گرايش يابد به سمتى که شيعه است گرايش خواهد يافت. من در ميان خاندان پيامبر هدايت، بهترين پيامبر از فرزندان غالب هستم! دوست داش

 ايشان واجب است ما بايد آن را به جا آوريم همانند حج که واجب و الزم است.
 بسى پرهيزگار بود.خدا على )ع( را مورد لطف و رحمت قرار دهد که او  .3



 محمد رضا عطائی( )ترجمهالخواص ةتذکر
419 

 

گويى بلکه حرف قاف  ( ابو عمر گفت: به من گفتند: او پيامبر بوده است! مأمون گفت: دروغ مى1)

تر از چشم سالم تو بود! و اگر نبود که باعث دو رويى و نفاق  )کلمه تقيّا که او نبيا پنداشته( درست

 کردم، آنگاه دستور داد او را بيرون کنند. شد، تو را سياست مى تر تو در نزد توده مردم مىبيش

جريان وفات على بن موسى الرّضا را گفتيم، وى از باالترين پرهيزگاران و سخاوتمندان بود، درباره او 

 گويد: ابو نواس مى

 قيل لى انت اوحد النّاس طرّا
 

  فى کالم من المقال بديه

  جوهر الکالم فنون لك فى
 

  ينثر الدّر فى يدى مجتنيه

  فعلى ما ترکت مدح ابن موسى
 

  و الخصال الّتى تجمعن فيه

  قلت ال اهتدى لمدح امام
 

 1  کان جبريل خادما ألبيه

  فرزندان على بن موسى عليهما السالم

 ابراهيم و يك دختر.عبارتند از: ابو جعفر ثانى امام محمد )الجواد )ع((، ابو محمد حسن، 

  محمد جواد عليه السالم

وى محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( است 

اش ابو عبد اللّه و به قولى ابو جعفر بوده است، در سال صد و نود و پنج هجرى به دنيا آمده و در  کنيه

ج سالگى از دنيا رفته است، او نيز در علم، تقوا، زهد و سال دويست و بيست هجرى به سن بيست و پن

پدرش از دنيا رفت وى نزد مأمون آمد،   بخشندگى به راه و روش پدر بزرگوارش بود، وقتى که

 -همان گونه که گفتيم -داد به او نيز داد. مأمون مقدم او را گرامى شمرد و آنچه به پدرش مى

 ورده بود.دخترش ام الفضل را به ازدواج او درآ

( اين مطلب مورد اختالف نويسندگان است که آيا ام الفضل را پيش از وفات پدرش )على بن 1)

کنند  موسى( به ازدواج او درآورده و يا بعد از وفات او، دو قول است: شيعه خبرى طوالنى نقل مى

ماه داشت و که مأمون وقتى که دخترش ام الفضل را تزويج کرد، محمد جواد )ع( هفت سال و چند 

خود او خطبه نکاح را خواند و عبّاسيان درباره او نزد مأمون بدگويى کردند و به قاضى يحيى بن اکثم 

                                                 
اى هستى که خواننده، از آن، درّ گران به  به من گفتند که تو در فنون مختلف سخنان ارزنده، از تمام مردم باالترى. تو داراى کلمات گهربار تازه .1

تودن امامى نيست که اى؟ گفتم؛ مرا راهى به س آورد. پس چرا مديحت فرزند موسى )ع( و خصالى را که در او جمع است واگذاشته دست مى

 باشد! جبرئيل خدمتگزار پدر او مى
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رشوه دادند )!( تا مسائلى را از او بپرسد و محمد جواد پاسخ درست ندهد و او را بيازمايد در حالى که 

ديث طوالنى است و شيخ مفيد آن را محمد جواد )ع( به همه سؤاالت پاسخ داد و پيروز درآمد، اين ح

 در کتاب ) )ارشاد(( نقل کرده است، و اللّه اعلم.

ه( در بغداد اتّفاق افتاد و در  220( وى ملقّب به مرتضى و قانع بود، و وفات او در پنجم ذيحجه )2)

کنار جدّش موسى بن جعفر در گورستان قريش دفن شد، قبرش آشکار و زيارتگاه است، مادر آن 

رت زنى به نام سکينه )صحيح آن سکيبه( است وى فرزندان مشهورى دارد که از آن جمله امام حض

 على )الهادى( است.

  على الهادى علیه السالمشرح حال 

وى على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( 

روز نسبت عسکرى دادند که جعفر متوکّل او را از  اش ابو الحسن عسکرى است، از آن است و کنيه

مدينه به بغداد و از آنجا به سرّ من رأى )سامرا( طلبيد و بيست سال و نه ماه در آنجا ماند، لقب آن 

 حضرت، متوکّل و نقى بود، مادرش سمانه مغربيه است.

بغداد آورد که با على )ع( و  گويند: از آن جهت متوکّل او را از مدينة الرّسول به نويسان مى ( سيره4)

فرزندان او دشمنى داشت، به او خبر رسيد که على الهادى در مدينه جايگاهى دارد و مردم به او 

مندند، بيمناك شد و يحيى بن هرثمه را طلبيد و گفت به مدينه برو، و اوضاع و احوال او را ببين  عالقه

فتم وقتى که وارد مدينه شدم مردم شيون عجيبى به گويد: به مدينه ر و او را نزد ما بياور! يحيى مى

به خاطر بيمى بود که بر جان على )ع(   راه انداختند که هرگز نظير آن را کسى نشنيده بود، اين شيون

کرد و  ( و دنيا بپا خاست )غوغا و محشرى به راه افتاد!( چون وى نسبت به مردم احسان مى1داشتند )

گويد: شروع کردم به آرام کردن آنها و  ايشى به دنيا نداشت، يحيى مىهمواره مالزم مسجد بود و گر

اند تا به او آزارى برسانم و هيچ باکى بر او نيست  براى آنها سوگند خوردم که به من دستور نداده

سپس خانه او را بازرسى کردم و جز چند قرآن و کتاب دعا و کتابهاى علمى چيزى نيافتم از اين رو 

دار خدمتگزاريش شدم و معاشرت با او را نيکو شمردم، و  رگ جلوه کرد و خودم عهدهدر چشم من بز

 چون او را به بغداد رساندم پيش از همه نزد اسحاق بن ابراهيم طاهرى والى بغداد رفتم، به من گفت:

شناسى که کيست بنا بر اين  يحيى! اين مرد زاده رسول خدا )ص( است و متوکل را هم که خوب مى

کشد و رسول خدا )ص( روز قيامت خصم تو خواهد بود،  او را بر ضدّ وى تشويق کنى او را مىاگر 
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( سپس او را 2به وى گفتم: به خدا سوگند که من از او جز خوبيها و کارهاى نيك هيچ چيز نديدم، )

 به سامرّاء بردم و نخست به وصيف ترکى برخورد کردم و او را از ورود على بن محمد )ع( مطّلع

ساختم، گفت: به خدا سوگند که اگر از او مويى کم شود کسى جز تو را مسئول نخواهد دانست، 

گويد: تعجب کردم که چگونه گفته او با گفتار اسحاق يکى بود، و چون بر متوکل وارد  يحيى مى

شدم درباره آن حضرت از من پرسيد. متوکل را از حسن اخالق و سالمت رفتار و پارسايى و زهدش 

لع ساختم و گفتم که من خانه او را بازرسى کردم و جز چند قرآن و کتابهاى علمى چيزى نيافتم و مط

مردم مدينه به جان او بيمناك بودند، متوکل پس از شنيدن سخنان من، او را گرامى داشت و پاداش 

  1 نيکو داد و احسان فراوانى به او کرد و او را کنار خودش در سامرا منزل داد

گويد: از قضا پس از مدتى متوکل بيمار شد و نذر کرد که اگر بهبود يابد،  يى بن هرثمه مى( يح3)

پول زيادى را صدقه دهد! سپس متوکل بهبود يافت، از فقها درباره اين که پول زياد چقدر است 

پرسيد و کسى از آنها پاسخ درستى نداد به دنبال على الهادى )ع( فرستاد و از او پرسيد فرمود: 

از »ثابت شده است؟ فرمود:  متوکل گفت: از کجا اين مطلب بر تو« هشتاد و سه دينار صدقه بدهد»

و مواطن کثيره در اين آيه  2 «لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِيرَةٍ» فرمايد: قول خداى تعالى که مى

صت و پنج سريه، و توضيح اين که پيامبر )ص( بيست و هفت غزوه داشت و ش« همان قدر است

آخرين غزوات آن حضرت جنگ حنين بود، متوکل و فقها از اين پاسخ در شگفت شدند و مال 

زيادى براى آن حضرت فرستاد و گفت: اين مبلغ بر ذمّه من واجب بود، شما آن را به هر که مايليد 

: به متوکّل خبر گويد نقل کرده، مى« مروج الذّهب»( ابو الحسن مسعودى در کتاب 1صدقه بدهيد! )

ها و سالحهايى دارد که از شيعيانش از مردم قم رسيده و او  اش نامه دادند که على بن محمد در خانه

مصمّم است که بر حکومت تو حمله کند، متوکل گروهى از ترکان را فرستاد و آنها شبانه به خانه آن 

اى در بسته است و ردايى از پشم  حضرت هجوم بردند و چيزى در آن نيافتند و ديدند که وى در خانه

کند، آن گروه،  بر تن روى شنها و ريگها نشسته، روى دلش به سوى خدا رو به قبله قرآن تالوت مى

با همان حال او را نزد متوکّل بردند، و به متوکّل گفتند: ما در خانه او چيزى نيافتيم و ديديم که او رو 

که در مجلس شراب نشسته بود آن حضرت را وارد کردند در خواند، متوکّل  به قبله نشسته و قرآن مى
                                                 

 م. -حرمتى در انظار، در محلى به نام خان الصّعاليك جا دادند اند امام را به خاطر بى به طورى که بزرگان از جمله شيخ مفيد در ارشاد نوشته .1
 .: خداوند شما )مسلمين( را در جاهاى زيادى يارى کرده است25( آيه 9توبه ) .2



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

422 

 

حالى که کاسه شراب در دست متوکل بود وقتى که او را ديد بيمناك شد و به او تعظيم کرد و در 

به خدا سوگند که هرگز »اى را که در دستش بود به او تعارف کرد، فرمود:  کنار خود نشاند و کاسه

متوکل او را معاف داشت و به او گفت: « ست، مرا معاف بدار!شراب داخل گوشت و خون ما نشده ا

اى  گفت: چاره« مرا با شعر آشنايى زيادى نيست!»( على الهادى )ع( فرمود: 2براى ما شعرى بخوان! )

 نيست بايد بخوانى! فرمود:

  با تو اعلى قلل األجبال تحرسهم
 

  غلب الرّجال فما اغنتهم القلل

  معاقلهمو استنزلوا بعد عزّ من 
 

 و اسکنوا حفرا يا بئس ما نزلوا

  ناداهم صارخ من بعد دفنهم
 

  اين األساور و التّيجان و الحلل

 اين الوجوه الّتى کانت منعّمة
 

  من دونها تضرب األستار و الکلل

  فاصفح القبر عنهم حين ساءلهم
 

  تلك الوجوه عليها الدّود و يقتتل

 شربوا قد طال ما اکلوا دهرا و ما
 

 1 فاصبحوا بعد طول األکل قد أکلوا

( متوکل با شنيدن اين اشعار به قدرى گريست که محاسنش از اشك چشمانش تر شد و حاضران در 1)

مجلس همه گريه کردند و دستور داد تا چهار هزار درهم )وامى که داشت( بپردازند سپس او را 

 محترمانه به منزلش بازگرداند.

گويد: فقها در نزد متوکل راجع به سر تراشيدن حضرت آدم گفتگو کردند،  هبيره، مى( يحيى بن 2)

متوکل گفت: به دنبال على بن محمد بن على الرّضا بفرستيد و او را بياوريد، وقتى که آمد، از او 

پدرم از قول جدّم و او از پدرش و از جدّش به نقل از پدرش فرمود: خداوند به »پرسيدند، فرمود: 

رئيل دستور داد تا ياقوتى از ياقوتهاى بهشتى را به زمين نازل کند، جبرئيل نازل کرد و او ياقوت جب

کرد، حرم  را به سر آدم کشيد، موهاى سر آدم ريخت و تا آن جايى که آن ياقوت نور افشانى مى

 اين مضمون در روايت مرفوعى تا رسول خدا )ص( نيز نقل شده است.« خدا گرديد.

                                                 
اى آنها را سود نبخشيد، پس  گذراندند. اما هيچ راه چاره کردند روزگار مى هاى کوهها در حالى که مردان قوى پنجه از آنها پاسدارى مى روى قله .1

ن شدند، از عزت و شوکت از آن مقام و مرتبت پايين کشيده شدند و در گودال قبر نهاده شدند، چه بد جايگاهى فرود آمدند! پس از آن که مدفو

آويختند؟! قبر  بندها را مى ها و پشه ها، افسرها و زيورها؟! کجايند آنها که در ناز و نعمت بودند و پرده اى آنان را ندا داد: کجايند خانواده فريادزننده

نبرد کرمهاست! در طول روزگاران ها و روى آن بدنها ميدان  گويد: بر روى آن چهره مى -موقع گرفتارى و بد حالى آنها -به زبان فصيح درباره آنها

 خوردند و آشاميدند، اما پس از مدتى خوردن، خود خوراك )مار و مور( گشتند!
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  على الهادى عليه السالم اماموفات 

على بن محمد بن على بن موسى الرّضا )ع( در ماه جمادى اآلخر سال دويست و پنجاه و چهار در 

سامرّاء از دنيا رفت و تولد آن حضرت نيز در ماه رجب سال دويست و چهارده بوده است و در روز 

سامرّاء دفن شد، بعضى )از وفات، چهل سال داشت و وفات وى در زمان معتزّ باللّه بود و در 

 اند که آن حضرت به وسيله زهر به شهادت رسيد. دانشمندان اهل سنت و تمام علماى شيعه( گفته

 1  امام حسن عسكرى علیه السالم

وى حسن بن على بن محمد بن على بن موسى الرّضا بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن 

اش ابو محمد است که وى را عسکرى  به نام سوسن بوده و کنيه ابى طالب )ع( است، مادرش ام ولدى

گفتند، در سال دويست و سى و يك در سامرّاء به دنيا آمد و در همان جا به سال دويست و  نيز مى

شصت در زمان خالفت المعتمد على اللّه در بيست و نه سالگى از دنيا رفت، وى عالمى مورد اعتماد 

ديث نقل کرده و از جمله احاديث مسند وى درباره شراب بسيار ارزنده بود از پدرش و از جدّش ح

 است.

آورده است و من از روى خط او نقل « تحريم الخمر»( جدّم ابو الفرج در کتاب خود به نام 2)

گيرم که از ابو عبد اللّه حسين بن على شنيدم که  گفت: خدا را گواه مى ام و خود شنيدم که مى کرده

 گفت: شاهد است که من از عبد اللّه بن عطا هروى شنيدم و او مىگفت: خدا  مى

گفت: خدا را شاهد  گيرم که من از عبد الرحمن بن ابى عبيد بيهقى شنيدم که مى خدا را گواه مى

گفت: خدا شاهد است که من از  گيرم که از ابو عبد اللّه حسين بن محمد دينورى شنيدم که مى مى

گيرم که از احمد بن عبد اللّه  گفت: خدا را شاهد مى ى شنيدم که مىمحمد بن على بن حسين علو

گيرم که از حسن بن على عسکرى )ع( شنيدم که  گفت: خدا را گواه مى سبيعى شنيدم که مى

فرمود: خدا را  گيرم که من از پدرم على بن محمد )ع( شنيدم که مى خدا را شاهد مى»فرمود:  مى

گيرم  گفت: خدا را گواه مى د بن على بن موسى الرّضا شنيدم که مىگيرم که از پدرم محم شاهد مى

گيرم که از پدرم موسى )ع(  فرمود: خدا را شاهد مى که از پدرم على بن موسى )ع( شنيدم که مى

فرمود: خدا را شاهد  گيرم که پدرم جعفر بن محمد )ع( مى گفت: خدا را گواه مى شنيدم که مى

                                                 
 م. -را جمع آورده ولى چيزى جز از يك فرزند امام نگفته است« اوالد»در اينجا و همچنين در مورد امام عسکرى کلمه  .1
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گيرم که از پدرم على  گفت: خدا را گواه مى ن على )ع( شنيدم و او مىگيرم که از پدرم محمد ب مى

گيرم که از پدرم حسين بن على )ع( شنيدم که  فرمود: خدا را شاهد مى بن حسين )ع( شنيدم که مى

فرمود: خدا را شاهد  گيرم که از پدرم على بن ابى طالب )ع( شنيدم که مى گفت: خدا را گواه مى مى

گيرم که از جبرئيل  فرمود: خدا را شاهد مى سول خدا محمد )ص( شنيدم که مىگيرم که از ر مى

گيرم  گفت: خدا را شاهد مى گيرم که از ميکائيل شنيدم و او مى خدا را گواه مى گفت: شنيدم که مى

گفت:  گيرم که بر لوح محفوظ نوشته بود و مى گفت: خدا را گواه مى که از اسرافيل شنيدم که مى

 «.پرستد خورد مثل کسى است که بت را مى فرمود: کسى که شراب مى ند شنيدم که مىمن از خداو

 گويد: روايت کرده، مى« تحريم الخمر»( پس از اين که جدّم اين حديث را در کتاب 1)

ابو نعيم فضل بن دکين گفته است: اين حديث صحيح و ثابت است زيرا آن را عترت پاك پاکيزه نقل 

ز جمله ابن عبّاس، ابو هريره، انس، عبد اللّه بن أبى و اوفى االسلمى با گروهى اند و گروهى ا کرده

اند، وفات حسن بن على )ع( چنان که نقل کرديم، در سال  ديگر آن را از رسول خدا )ص( نقل کرده

 دويست و شصت بوده است.

  اوالد آن حضرت، از جمله امام محمد حجّة المهدى عج

ن محمد بن على بن موسى الرّضا بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن وى محمد بن حسن بن على ب

على بن ابى طالب )ع( است، و کنيه آن حضرت ابو عبد اللّه و ابو القاسم و اوست خلف حجّت، 

صاحب الزمان، قائم، منتظر و تالى، وى آخرين امام است، عبد العزيز ابن محمود بن بزّاز از ابن عمر 

کند که  در آخر الزّمان مردى از فرزندان من قيام مى»د، رسول خدا )ص( فرمود: گوي نقل کرده، مى

کند چنان که پر از  نام وى نام من است و کنيه او همانند کنيه من و او زمين را پر از عدل و داد مى

 و اين حديث مشهورى است.« ظلم و جور شده است .. و آن همان مهدى است

اند و در آن حديث آمده است:  به همين مضمون از على )ع( نقل کرده ( ابو داوود و زهرى حديثى3)

اگر از روزگار نماند جز يك روز خداوند از اهل بيت من کسى را خواهد فرستاد که زمين را پر از »

و اين مطلب را در روايات زيادى نقل کرده است و او را صاحب دو نام: محمد و « عدل و داد کند.

 گويند: مادرش ام ولدى به نام صيقل بوده است.ابو القاسم گويند. 
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آيند، مهدى به  شوند و به هنگام نماز مى گويد: مهدى و عيسى بن مريم هر دو با هم جمع مى سدى مى

پس عيسى پشت سر «. ترى براى نماز تو شايسته»گويد:  و عيسى مى« تو جلو بايست»عيسى گويد: 

 خواند. مهدى نماز جماعت مى

 گويم: اگر مهدى پشت سر عيسى نماز بخواند به دو دليل درست نيست: ( )مؤلف( مى1)

آيد  کند( اگر پشت سر عيسى نماز بخواند از امام بودن بيرون مى زيرا وى )به عنوان امام قيام مى -1

چون پيامبر )ص( فرمود: پيامبرى پس از من نيست زيرا وى تمام شرايع را نسخ  -2گردد.  و تابع مى

ال نبىّ بعدى، يعنى پيامبرى پس از من »ر اين اگر پشت سر عيسى نماز بخواند چهره فرمود، بنا ب

اند که خلف حجت موجود و زنده  ( عموم شيعيان بر اين عقيده2پوشاند! ) را غبار شبهه مى« نيست

کنند، از آن جمله؛  خورد و با داليلى بر زنده بودن وى استدالل مى است و در نزد خدا روزى مى

داند عمر آنها چقدر است و آنها  اند مانند خضر و الياس و کسى نمى عمرهاى زيادى کردهگروهى 

 گيرند. کنند و موهاى يکديگر را مى ساله ديدار مى همه

گويند وى هزار  ( و در تورات آمده است که ذو القرنين سه هزار سال زندگى کرد و مسلمانان مى3)

 و پانصد سال زيست.

گويد: عوج بن عنق سه هزار و ششصد سال زندگى کرد او در دامن آدم و  ى( محمد بن اسحاق م4)

آغوش مادرش به دنيا آمد و موسى بن عمران او را کشت نام پدرش سيحان بود، و ضحاك يعنى 

 بيورسب هزار سال و همچنين تهمورث هزار سال عمر کرد.

يشتر از هزار سال عمر کردند مانند ( اما از پيامبران گروه زيادى به هزار سالگى رسيدند و بلکه ب5)

آدم، نوح، شيث و امثال ايشان و قينان نهصد سال عمر کرد و مهالئيل هشتصد سال زيست و نفيل بن 

عبد اللّه هفتصد سال و سطيح کائن که نامش ربيعة ابن عمرو بود ششصد سال و عامر بن ضرب پانصد 

ه بن ثعلبه و همچنين سام بن نوح، و حرث بن سال زندگى کرد وى حاکم عرب بود، و همچنين تيم اللّ

است و « کان لم يکن بين الحجون الى الصّفا»مضاض جرهمى چهار صد سال زيست و او گوينده شعر 

همين طور ارفخشد، و قس بن ساعده سيصد و هشتاد سال و کعب بن جمجمه دوسى سيصد و نود سال 

که ذکر نام   زندگى کرد و افراد زياد ديگرى و سلمان فارسى دويست و پنجاه و به قولى سيصد سال

 کشد. آنها به درازا مى
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  فصل درباره ائمه عليهم السالم

ابو الفضل يحيى بن سالمه خصکفى در قصيده مشهور خويش تمام اسامى امامان را جمع کرده است و 

و با ابو  آن قصيده را گروهى از مشايخ ما در بغداد براى من خواندند، خصکفى وارد بغداد شد

زکرياى خطيب تبريزى مالقات کرد و اندکى از اشعار خود را بر او خواند، و از جمله اين قصيده را 

براى او قراءت کرد و خطيب آن را نوشته و بر من گوش به گوش خوانده شده و رسيده است، 

ا نوجوانيش را زادگاه خصکفى در ديار ميّافارقين شهر کوچکى به نام طبرى بوده است و در قلعه کيف

گذراند سپس به ميّافارقين منتقل شد، وى دانشمندى فصيح در نظم و نثر بوده و در سال سيصد و پنجاه 

 اش اين است: و پنج از دنيا رفته است و قصيده

 اقوت مغانيهم فاقوى الجلد
 

 ربعان کل بعد سکن فدفد

  اسأل عن قلبى و عن أحبابه
 

 و منهم کل مقر يجحد

 عظما باليةو هل نجيب ا
 

 و ارسما خالية من ينشد

 صاح الغراب فکما تحملوا
 

 امسى بها کانّه مقيّد

  فقاسموا يوم الوداع کبدى
 

 فليس لى منذ تولّوا کبد

  على الجنون رحلوا و فى الحشى
 

 تقلّبوا و ماء عينى وردوا

  و ادمعى مسفوحة و کبدى
 

 مقروحة و غلتى ما تبرد

  و عبرتى وافية و مقلتى
 

 دامية و نومها مشرّد

  ايقنت لما أن حد الحادى لهم
 

 و لم امت ان فؤادى جلمد

 کنت على القرب کئيبا مغرما
 

 ميتا فما ظنّك بى اذا بعدوا

 هم الحياة اغرقوا أم أشأموا
 

 أم أتهموا أم أيمنوا أم أنجدوا

  ليهنهم طيب الکرى فانّه
 

 من حظّهم و حظّ عينى السّهد

  ؤاد و الکرىهم تولوا بالف
 

 فاين صبرى بعد هم و الجلد

  لو ال الضنا جحدت و جدى بهم
 

 لکن نحولى بالغرام يشهد

  تلهفا يا جور حکام الهوى
 

 و ما لمن يظلم فيهم مسعد
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  ليس على المتلف غرم عندهم
 

 و ال على القاتل ظلما قود

  و سائل عن حبّ اهل البيت هل
 

 اقرّ اعالنا به ام اجحد

  هات ممزوج بلحمى و دمىهي
 

 حبّهم و هو الهدى و الرّشد

  حيدرة و الحسنان بعده
 

 ثمّ على و ابنه محمّد

 جعفر الصادق و ابن جعفر
 

 موسى و يتلوه عليه السيّد

 اعنى الرّضا ثمّ ابنه محمد
 

 ثمّ على و ابنه المسدّد

  الحسن التّالى و يتلو تلوه
 

 محمد بن الحسن المفتقد

  ئمّتى و سادتىفانّهم ا
 

 و ان لحانى معشر و فندوا

 أئمّة أکرم بهم أئمّة
 

 اسماؤهم مسطورة تطرد

  هم حجج اللّه على عباده
 

 و هم اليه منهج و مقصد

  کل النّهار صوّم لربّهم
 

 و فى الدّياجى رکّع و سجّد

  قوم اتى فى هل اتى مديحهم
 

 هل شك فى ذالك الّا ملحد

 هدقوم لهم فى کل ارض مش
 

 ال بل لهم فى کل قلب مشهد

  قوم منى و المشعران لهم
 

 و المروتان لهم و المسجد

  قوم لهم مکّة و األبطح و الخيف
 

 و جمع و البقيع الفرقد

  قوم لهم فضل و مجد باذخ
 

 يعرفه المشرك و الموحّد

 ما صدق الناس و ال تصدّقوا
 

 ما نسکوا و افطروا و عيدوا

 حجّا و ال و ال غزوا و أوجبوا
 

 صلّوا و ال صاموا و ال تعبدوا

  لو ال رسول اللّه و هو جدهم
 

 يا حبّذا الوالد ثمّ الولد

  و مصرع الطّف فال أذکره
 

 و فى الحشا منه لهيب يقد

 يرى الفرات ابن الرسول ظاميا
 

 يلقى الرّدى و ابن الدّعى يرد

  حسبك يا هذا و حسب من بغى
 

 دعليهم يوم المعاد الصّم

  يا اهل بيت المصطفى يا عدّتى
 

 و من على حبّهم اعتمد
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  انتم الى اللّه غدا وسيلتى
 

 فکيف اشقى و بکم اعتضد

 وليّکم فى الخلد حىّ خالد
 

 1 و الضّد فى نار لظى مخلّد

 ( و ديگرى گويد:1)

 باربعة اسماء کل محمد
 

  و اربعة اسماء کلّهم على

                                                 
پرسم، و از  هايى که تمام آنها پس از سکونت، باير شد. از دلم و از دوستانش مى مستحکم شد خانه سراهاى ايشان را قوت و غذا دادم تا قواى ايشان .1

کند؟  دهد؟ و يا آثار خالى از سکنه، کسى را راهنمايى مى کنند! و آيا استخوانهاى خاك شده به ما پاسخ مى آنها که همه آنها پس از اقرار، انکار مى

اند. بارى آنها در روز خداحافظى جگر مرا پاره پاره  اند، وى در آنجا مانده گويى که در بند کرده نها کوچ کردهکالغ صدا برآورد، پس چنان که آ

هاى چشم و در قلب و دلم حرکت کردند، آنها رفتند و بر اشك چشمم وارد  کردند و از همان زمان که آنان رفتند ديگر من جگر ندارم! روى مژه

 شدند.

ن ريزان و قلبم مجروح و آزرده و حرارت تشنگى من سردشدنى نيست. و قطرات اشکم فراوان و چشمم خونبار و خواب از در حالى که اشکهاى م

ام براستى که سنگدلم! من وقتى که  خواند و من نمرده چشمانم پريده است! يقين کردم آن وقتى که ساربان براى )شتران( ايشان حدى )آواز( مى

اند چه در عراق باشند يا در  اند درباره من چه گمان دارى؟ آنان زنده و افسرده دل و مرده بودم، اکنون که دور شدهنزديك ايشان بودم، غمگين 

شم من بيدار شام، يا در تهامه باشند و يا به يمن و نجد بروند. بايد بهترين کرات آسمانى بر ايشان بگريد، زيرا که آن بهره و سهم آنهاست و بهره چ

 خوابى است.

شان نها به دل و مجموعه کرات )هستى( پشت کردند، بنابراين پس از ايشان کو صبر و پايدارى! اگر ضعف و ناتوانى نبود، شادمانيم را وسيله ايآ

دهد! افسوس و آه از دست جور و ستم حاکمان هواپرست در  آزارد، گواهى مى کردم، و ليکن الغرى جسمم به خاطر محبّت، قلبم را مى انکار مى

ى. الى که در ميان ايشان براى ستمگر جاى خوشبختى نيست. در نظر ايشان نه برتبه کار غرامتى است و نه بر کسى که به ستم کسى را بکشد قصاصح

بر کنم و يا انکار هيهات! محبت آنها با گوشت و خون من آميخته است و  پرسى که آيا من به نحو آشکارا اقرار مى و اى که از دوستى اهل بيت مى

ام. حيدر )على )ع((، حسن و حسين پس از او، آنگاه على و پسرش؛ محمد )ع( جعفر صادق و موسى بن جعفر و در  ام و رشد يافته آن هدايت شده

پى وى آقا و سرور ما على )ع( يعنى )على بن موسى( الرّضا و بعد پسرش محمد، سپس على و فرزند رشيد و استوارش حسن )عسکرى( که بعد از 

ن، است و به دنبال او محمد بن حسن که غايب از نظرها است زيرا آنان امامان و سروران منند هر چند که گروهى مرا لعن و مالمت کنند! اماما پدر

همه  د.چه امامان بزرگوارى! نامهايشان همه جا نوشته شده و منتشر است آنان حجتهاى خدا بر بندگان او هستند و ايشان راه رسيدن به خدا و هدفن

دار و در تاريکيهاى شب در رکوع و سجودند. گروهى که در سوره هل أتى مدح ايشان آمده است و آيا  روز آنان براى رضاى پروردگارشان روزه

 دين کسى منکر آن است؟! خاندانى که در هر سرزمينى شهادتگاهى دارند، نه بلکه در هر دلى آنان مشهدى دارند. گروهى که بجز شخص ملحد و بى

سرزمين منى و عرفات و مشعر مال آنها و صفا و مروه و مسجد الحرام از آن ايشان است. قومى که مکه و سرزمين بطحاء و مسجد خيف و مساجد 

م.(  -(325، ص 3اند که در بقيع درخت بزرگى بوده است )منتهى االرب ج  جامع و بقيع غرقد )غرقد: درخت بزرگ، از اين رو به بقيع غرقد گفته

داند. مردم صداقت نداشتند و صدقه و زکات  داراى فضيلت و برترى شرفند که هر مشرك و موحّد آن را مى علّق به ايشان است. گروهى کهمت

خواندند و  شمردند و نماز نمى کردند و حج را واجب نمى دادند و عيد فطرى نداشتند، و جهاد و جنگ نمى کردند و فطريه نمى دادند، عبادت نمى نمى

پرستيدند، اگر رسول خدا )ص( يعنى جدّ ايشان نبود، اى آفرين بر اين پدر وانگهى بر اين فرزندان! و کشته بيابان  گرفتند و خدا را نمى زه نمىرو

ست، در نگري برم که از بابت او در دل، آتشى برافروخته است. پسر پيامبر خدا )ص( در حالى که تشنه بود و به آب فرات مى کربال را من نام نمى

ديد! اى مرد! همين قدر تو را بس است و خداى توانا کسى را که بر ايشان ستم کرده،  حالى که فرومايه و فرزند بدکاره را در کنار آب فرات مى

من هستيد شان متّکى هستم! شما فرداى قيامت در پيشگاه خدا وسيله  کافى است. اى اهل بيت مصطفى )ص( اى ياوران من و اى کسانى که به دوستى

 بنابراين با وجود پشتيبانى شما چگونه ممکن است که بدبخت شوم؟! و دوست شما در بهشت مخلّد و مخالف شما در آتش فروزان جاودانه است.
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 جعفر و بالحسنين السّيّدين و
 

 1 و موسى اجرنى انّنى لهم ولى

گويم: از جمله شرايط امام آن است که معصوم باشد تا در خطا و اشتباه نيفتد يا به  ( )مؤلف( مى2)

نهايت بينجامد و آن هم محال است، و از طرفى  راهنما نيازمند گردد، که در نتيجه به تسلسل؛ تا بى

  2  او هستند، و از جمله شرايط حجّت عصمت از هر عيب است چون آنان حجّتهاى خداوند بر بندگان

فرزندان ايشان و اخالق و اوصاف  سخن درباره ائمّه )ع( پايان گرفت و اينك آنچه را که از اخبار

 نماييم. شايسته آنها به ما رسيده بازگو مى

  چند حکايت

بد اللّه بن مبارك يك سال به گويد: ع عبد الملك مظفر بن غالب حرى به اسناد خود نقل کرده، مى

گويد: سالى که نوبت حج بود،  رفت و يك سال به جهاد و اين کار را پنجاه سال ادامه داد، مى مکه مى

ام گذاشتم و به جايى رفتم که محل نگهدارى شتران در شهر کوفه بود تا شترى  پانصد دينار در کيسه

کند، نزديك وى رفتم و گفتم: چرا اين  اى را مى هها پرهاى مرغابى مرد بخرم زنى را ديدم روى زباله

گويد: از سخن آن زن  کنى؟ گفت: عبد اللّه از چيزى که به تو ربطى ندارد، مپرس! مى کار را مى

چيزى بر خاطرم آمد پس اصرار کردم تا بگويد، گفت: عبد اللّه تو مرا مجبور کردى تا رازم را براى 

علويه هستم و چهار دختر يتيم دارم و اندك زمانى نيست که تو افشا کنم در حالى که من يك زن 

ايم و أکل ميته بر ما رواست اين بود که  پدرشان از دنيا رفته و ما چهار روز است که چيزى نخورده

( با خودم گفتم: 2مرغابى )مرده( را برداشتم تا آماده کنم و براى دخترانم ببرم و آن را بخوريم، )

ارك! چرا از اين زن غافلى، گفتم: دامنت را بگير! او دامنش را گشود و من آن واى بر تو اى ابن مب

کرد به من توجه نکرد، عبد اللّه  پانصد دينار را به دامن چادرش ريختم و او چون به جلو نگاه مى

                                                 
على )ع(، امام شان على است ) خداوندا به چهار تنى که نام همگى محمد است )پيامبر، امام باقر، امام جواد، و امام زمان( و چهار تنى که نام همه .1

 سجاد، امام رضا و امام هادى( و به دو حسن نام، که سرورند و جعفر )امام مجتبى و امام عسکرى و امام صادق( و موسى، مرا پناه ده که من

شود نام  ده مىدوستدار آنها هستم. قابل ذکر است که فقط همين دو بيت را مؤلف نقل کرده بدون ذکر نام شاعر و مأخذ، از اين رو نقصى که مشاه

نبردن از حسين بن على )ع( است و اگر طبق معمول، حسنين شامل حسن و حسين )ع( بدانيم باز نام امام عسکرى ذکر نشده است مگر حسنين و 

 م. -سيدين را جمع بگيريم که شامل هر سه شود
هر منصفى پذيراست جاى اين سؤال است که آيا کسى غير از اگر عصمت را همه علماى عامه مثل مؤلّف پذيرا باشند و براستى که با داليل فوق  .2

على )ع( و ائمه اهل بيت، معصومى در ميان امت اسالم بوده و آيا عصمت را که امرى است پنهانى و خصلتى است باطنى کسى جز خدا و رسولش 

 م. -داند؟ بنابراين تعيين امام جز از طريق خدا و رسول غير ممکن است مى
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گويد: من به منزل رفتم و خداوند هواى مکه را آن سال از دلم بيرون کرد، سپس راهى ديار خودم  مى

ها و دوستانم که مراجعت  و ماندم تا مردم به مکه رفتند و برگشتند و من به استقبال همسايهشدم 

گفتم: خداوند حجّت را قبول و سعيت را مشکور گرداند،  کردند بيرون شدم، به هر کسى که مى مى

تند آن گفت: از تو هم قبول باشد مگر ما با هم در فالن جا نبوديم و افراد زيادى اين سخن را گف مى

شب من در اين انديشه بودم که رسول خدا )ص( را در خواب ديدم فرمود: عبد اللّه تعجّب مکن چون 

اى را به  اى از فرزندان من رسيدى من از خداوند درخواست کردم که فرشته تو به فرياد ستمديده

بخواهى حج بروى يا آورد، چه  ساله تا روز قيامت حج به جا مى شکل تو بيافريند و او از طرف تو همه

اند به اين ترتيب که فرزند کوچك  ( اين داستان را از طريق ديگرى نيز براى ما نقل کرده3نخواهى! )

  خورند و به او تعارف ابن مبارك وارد خانه يکى از سادات شد، ديد که آنها گوشت مى

وى پرسيد، گفت: به گريست، پدر از حال  نکردند، وى نزد )پدرش( ابن مبارك آمد در حالى که مى

خوردند و به من ندادند، و آنها همسايه يکديگر بودند، عبد اللّه به  خانه فالنى رفتم و آنها پختنيى مى

همسايه پيغام داد و آنها را سرزنش کرد، پيرزن همسايه به او پيغام داد که ما را مجبور کردى تا پرده 

سرپرست به جا  ت از دنيا رفته و چند کودك بىاز راز زندگيمان برداريم، آرى صاحب منزل مدتى اس

ها رفتم و  گذاشته است و همه ما پنج روز بود که هيچ غذايى نخورده بوديم اين بود که من بر سر زباله

خورديم پسرت  اى را ديدم و برداشتم و آوردم و طبخ کردم و در آن ميان که ما غذا مى مرغابى مرده

کرد غذاى حاللى  اين غذا به او بخورانيم در حالى که او تصوّر مىوارد شد، ديديم که روا نيست از 

تواند بخورد! ابن مبارك با شنيدن اين مطلب اشك در چشمش جارى شد و پانصد دينار را  است و مى

 براى آنها فرستاد و آن سال به حج نرفت و آن خواب را ديد.

 داستان ديگر

ام گفت من رفيقى داشتم از اوالد حسين  د: همسايهگوي ابو محمد عبد الوهاب مقرى نقل کرده، مى

کردم، تا اين که سالى به مکه رفت و برگشت و ثروتمند  )ع( که تنگدست بود و من به او کمك مى

رفتم و  اى که داشتم همين گونه مى شد، علت را از او پرسيدم گفت: امسال که به مکه رفتم با تنگدستى

م ناگاه قطعه چرمى به پايم اصابت کرد نگاه کردم ديدم هميانى سه روز هيچ غذايى نداشتم که بخور

است، برداشتم و باز کردم ديدم هزار دينار در آن است با خود گفتم: تصرف کن و غذا بخر و هر چه 
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گويد: باز با خود گفتم، نه به خدا قسم تا معلوم نشود که اين پولها از کيست  خواهى خرج کن! مى مى

گويد: چه کسى هميانى پيدا کرده  ( ناگاه صداى کسى را شنيدم که مى2زنم )نبايد به آن دست ب

دهى؟ گفت: هيچ چيز!  است؟ رفتم به صاحب هميان گفتم: اگر کسى او را پيدا کرده باشد چه مى

 گفتم: صد دينار؟ گفت: نه، گفتم:

کرد و گفت: اهل  دهم، هميان را جلوش انداختم، نگاهى به من يك دينار؟ گفت: نه يك دينار هم نمى

اى، گفتم: کارى ندارم و من از ساداتم، گفت: از  کاره کجايى؟ گفتم: اهل بغداد، گفت: در بغداد چه

شناسد؟ گفتم: حاجيان مرا  اوالد چه کسى هستى؟ گفتم: از اوالد حسين )ع( گفت: چه کسى تو را مى

ن را به طرف من انداخت و او هميا شناسند پس گروهى از حاجيان آمدند و مرا معرفى کردند، مى

دهى؟  گفت: بگير! گفتم: بر تو بسيار سخت بود که يك دينار آن را به من بدهى اکنون همه را مى

گفت: بدان که آن زر نزد من امانت بود از خراسان با خود آورده بودم، صاحبش سفارش کرده بود به 

بود که آن هميان را گرفتم و ثروتمند يك سيد مستحقّى از فرزندان حسين )ع( بدهم و تو همانى! اين 

 شدم.

 حکايتى ديگر

جدّم ابو الفرج به نقل از أبو بکر بن حبيب عمرى و او از على بن ابى صادق از قول ابن باکويه از ابو 

گويد: ابراهيم بن  الحسن حنظلى به نقل از عثمان بن على حيرى از ابو الحسن دربندى نقل کرده، مى

عبايى بر تن داشت، آن را روى دريا پهن کرد و ايستاد و بر روى آن نماز  سعد علوى را ديدم که

 خواند.

نقل کرده است که همين ابو اسحاق ابراهيم بن سعد علوى از بغداد « صفة الصّفوه»( جدّم در کتاب 2)

 به شام منتقل شد و در آنجا اقامت کرد.

آن را از ابو حارث « الصّفوه»يز در کتاب داستانى را نوشته و جدّم ن« حليه»( ابو نعيم در کتاب 3)

گويد: از قلعه اوالس به قصد دريا بيرون شدم، يکى از دوستانم به من گفت:  اوالسى نقل کرده، مى

ام، بخور و بعد برو! سپس غذا را آورد و  نرو، براى تو غذايى از تخم مرغ و آرد و روغن درست کرده

ابراهيم بن سعد علوى را ديدم که بر روى آب ايستاده نماز  خوردم و آنگاه به ساحل دريا آمدم ناگاه

خواهد بگويد با من بر روى آب بيا و اگر اين سخن را بگويد با  ترديد او مى خواند با خود گفتم بى مى

گويد: هنوز خاطرم آرام نگرفته بود که سالم داد سپس گفت: يا ابا الحارث بفرما  او خواهم رفت، مى
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روم، گفتم: بسم اللّه! او بر روى آب روان شد و من هم روان شدم ناگاه  جمع راه مىببين من با خاطر 

( از ابو الحارث 4پايم فرو رفت، نگاهى به من کرد و گفت: يا ابا الحارث آن غذا، پاى تو را گرفت! )

اد و خواند و کوتاه خواند و سالم د گويد: من او را در حالى ديدم که روى آب نماز مى نقل شده، مى

لبهايش را حرکت داد و ناگهان ماهيان زيادى گردش صف کشيدند، با خود گفتم، ماهيگيران کجايند، 

ماهيان پراکنده شدند ابراهيم رو به من کرد و گفت: ابو حارث تو در اين کار مطلوب نيستى )يعنى 

کنى و اندکى در  هر چه را که توانستى ميان شنها پنهان مى برگرد( ولى بشتاب به سوى اين شنها و

 مانى تا فرمان خدا )مرگ تو( برسد، اين را گفت، از نظر من غايب شد. دنيا مى

 حکايت ديگريك 

ام و  خوانده« الملتقط»سال ششصد و چهار بر عبد اللّه بن احمد مقدسى خواندم و او گفت: در کتاب 

د و در آنجا اقامت داشت و گويد: مردى از علويان در بلخ بو اين کتاب از جدّم ابو الفرج است، مى

گويد: دختران را از ترس شماتت  همسر و دخترانى داشت، آن مرد علوى از دنيا رفت، همسرش مى

دشمنان برداشتم و به سمرقند بردم از قضا ورود من با سرماى شديد همزمان بود، بناچار دختران را به 

اند،  م مردم گرد پير مردى را گرفتهمسجد بردم و رفتم شايد راهى براى تهيه غذا پيدا کنم، ديد

پرسيدم: او کيست؟ گفتند: او بزرگ اين شهر است نزد او رفتم و شرح حال خود را به او گفتم، 

( از او نااميد شدم و به 2گفت: بايد شاهد و دليلى بياورى که تو علويّه هستى! و اعتنايى به من نکرد، )

اى نشسته و گروهى در اطراف او هستند،  مغازه مسجد برگشتم و در بين راه ديدم پيرمردى در

 پرسيدم: اين مرد کيست؟ گفتند:

شهردار اين شهر و مجوسى است با خود گفتم، شايد نزد وى گشايشى باشد! از اين رو جلو رفتم و 

شرح حالم را به او گفتم و همچنين ماجراى خودم را با آن بزرگ شهر و اين که دخترانم داخل 

ندارند تا بخورند! همه را بازگفتم وى پس از شنيدن سخنان من خدمتگزارش را صدا مسجدند و چيزى 

( و 3زد، خدمتگزار آمد، به وى گفت: به بانويت بگو: لباسهايش را بپوشد، خدمتگزار وارد خانه شد )

 همسر آن مرد بيرون آمد و همراهش کنيزانى بودند، گفت:

ا بردار و به منزل بياور! آن زن با من آمد و دختران را با اين زن به فالن مسجد برو و دختران او ر

اى را به ما اختصاص داد، همين که نصف شب شد، آن بزرگ شهر که  برديم و در سراى خود خانه

مسلمان بود، در خواب ديد که گويا قيامت بپا شده است و پرچمهايى روى سر محمد )ص( در اهتزاز 
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ديد، پرسيد اين کاخ از کيست؟ گفتند: از آن مرد مسلمان است و ناگهان کاخى از زمرد سبز را 

موحّدى است! به خدمت رسول خدا )ص( رسيد و به آن حضرت سالم داد، حضرت صورتش را 

گردانيد در صورتى که من فردى  برگرداند، عرض کرد: يا رسول اللّه شما صورتتان را از من برمى

( پس 1بياور که تو مسلمانى! آن مرد درمانده شد، )  مسلمانم؟ فرمود: تو شاهد و برهانى براى من

اى که به آن زن علويه چه گفتى؟ و اين کاخ مال آن بزرگى  رسول خدا )ص( فرمود: فراموش کرده

است که آن زن علويه در سراى اوست، آن مرد از خواب بيدار شد در حالى که لطمه به صورت خود 

کنده کرد و خود شخصا بيرون آمد به دنبال آن زن گريست، غالمانش را در شهر پرا زد و مى مى

گشت تا اين که به او خبر دادند که وى در خانه آن مرد مجوس است، نزد وى آمد و  علويه مى

 پرسيد: آن زن علويه کجاست؟

خواهم ببينم، مجوس گفت اين کار غير ممکن است،  ( مرد مجوس گفت: نزد من است، گفت: مى2)

دينار را بگير و آنها را به من تسليم کن مجوس گفت: نه به خدا سوگند، به  آن مرد گفت: اين هزار

صد هزار دينار هم ممکن نيست و چون اصرار زيادى کرد، مجوس گفت: آن خوابى را که تو 

اند! و تو به اسالمت  ام و آن کاخى را که ديدى براى من آفريده اى، من نيز همان خواب را ديده ديده

ى در حالى که به خدا سوگند که من و هر که در سراى من است شب را نخوابيديم کن بر من فخر مى

مگر اينکه همه ما به دست اين زن علويه مسلمان شديم و برکات او عايد ما شد و رسول خدا )ص( را 

در خواب ديدم و به من فرمود: آن کاخ از آن تو و خانواده توست به خاطر آن عملى که با آن زن 

 ى و شما از اهل بهشتيد و خداوند شما را از قديم مؤمن آفريده است.علويه کرد

 حکايت ديگريك 

اين تاريخ را بر عبد اللّه بن احمد مقدس قراءت کردم، گفت: من در کتاب جوهرى ديدم از ابن ابى 

الدّنيا نقل کرده بود که مردى رسول خدا )ص( را در خواب ديد، و او فرمود: نزد فالن مرد مجوسى 

رو و به او بگو: آن دعا قبول شد، آن مرد را از دادن نامه بازدار، تا آن مجوسى گمان نبرد که ب

شود. آن مرد از نظر مال دنيا دستش باز بود، پس از مدتى آن مرد بار دوم و سوم رسول  متعرّض او مى

ه او خدا )ص( را در خواب ديد، صبح که شد نزد مجوسى آمد و در جاى خلوتى که کسى نبود ب

گفت: من فرستاده رسول خدا )ص( به سوى تو هستم، فرمود: دعاى شما به اجابت رسيد، مجوسى از 
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شناسى؟ آن مرد گفت: آرى، مجوسى گفت: من دين اسالم و نبوّت محمد  او پرسيد: آيا تو مرا مى

 )ص( را قبول ندارم، گفت:

 ه است نزد تو بيايم!دانم و محمد همان کسى است که مرا چندين بار فرمود اين را مى

دهم که خدايى جز خداى يکتا نيست و اين که  ( مجوسى با شنيدن اين سخن، گفت: گواهى مى1) 

محمد رسول خداست و اعضاى خانواده و کسانش را طلبيد و به ايشان گفت: من بر ضاللت بودم و 

، آنچه در دست دارد مال ام و شما هم اسالم بياوريد که هر کس مسلمان شود اکنون به راه حق بازگشته

گويد: آن قوم  اوست و هر که خوددارى کند بايد آنچه از مال من در اختيار دارد از وى بازستانند. مى

و خانواده آن مجوسى با شنيدن اين سخنان اسالم آوردند، وى که دخترى داشت که در ازدواج نوه 

دانى آن دعا و درخواست چه بوده  ى( سپس رو به من کرد و از من پرسيد: آيا م2اش بود! ) پسرى

خواستم از تو بپرسم! گفت: وقتى که دخترم را شوهر دادم،  است؟ گفتم: نه، و من هم اکنون مى

ضيافتى به راه انداختم و مردم را به آن دعوت کردم و مردم هم دعوت مرا پذيرفتند و در کنار منزل 

به غالمانم دستور دادم که براى من بوريايى ميان ما گروهى از سادات نيازمند بودند که چيزى نداشتند 

 گويد: منزل بگسترند، مى

گويد:  دهد! مى گفت: مادر! اين مجوسى با بوى غذايش ما را رنج مى اى به مادرش مى شنيدم دختر بچه

شان فرستادم، همين که آنها را ديدند،  از اين رو غذاى زيادى و مقدارى پوشاك و پول براى همه

خوريم تا براى او دعا نکنيم و دستها را  بچه به ديگران گفت: به خدا قسم اين غذا را نمى همان دختر

به سمت باال بلند کردند و گفتند: خداوند تو )مجوسى( را با جدّ ما رسول خدا )ص( محشور گرداند! 

 و بعضى آمين گفتند، اين است آن دعايى که مستجاب شده است.

 حکايت ديگريك 

گويد: من، نويسنده بانو مادر متوکل بودم و  به اسناد خود تا ابن خصيب نقل کرده، مى جدم ابو الفرج

در آن ميان که من در ديوان بودم ناگاه خدمتگزار خردسالى از نزد وى بيرون آمد که همراهش 

ن که گويد: اينها را بين مستحقّان تقسيم ک اى بود با هزار دينار، و رو به من کرد و گفت: بانو مى کيسه

کنى براى من بنويس تا از اين راه اگر  از مال خالص من است و اسامى کسانى را که اينها را تقسيم مى

گويد: رفتم و يارانم را جمع کردم و از افراد مستحق پرسيدم  پولى به دستم آمد، صرف آنها کنم، مى
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قيه پولها تا نصف شب در و آنها يکى يکى را نام بردند و سيصد دينار را بين آنها تقسيم کردم و ب

 دستم مانده بود! ناگهان کسى در خانه را زد، گفتم:

( فالن شخص علوى که همسايه من بود، با خود گفتم اين شخص مدتى است 1کيست؟ گفت: )

همسايه من است هيچ وقت به سراغ من نيامده، حاال چه شده است که آمده است؟ در را باز کردم، 

اى؟ گفت؛ هم اکنون يکى  رسيدم چه باعث شده که اين وقت شب آمدهوارد شد، خوش آمد گفتم پ

از اوالد رسول خدا )ص( در خانه مرا زد و چيزى نزد من نبود که از او پذيرايى کنم فقط يك دينار 

به او دادم و او گرفت و از من تشکّر کرد و رفت ولى همين که به در خانه رسيد، زنم بيرون شد در 

آيد و تو  کشى اين مرد به اميد تو مى رد، رو به من کرد و گفت: خجالت نمىک حالى که گريه مى

گويد: سخن  دانى او مستحق است! همه را به او بده، مى دهى! در حالى که مى فقط يك دينار به او مى

( و چون 2او در دلم اثر کرد و پشت سر او رفتم و تمام کيسه پول را به او دادم و او گرفت و رفت )

رسد و او که با علويان کينه  نه برگشتم، پشيمان شدم و با خود گفتم: اکنون خبر به متوکل مىبه خا

کشد، زنم گفت: مترس و به خدا و جدّ اين سادات توکل کن و در آن ميان که ما به اين  دارد، مرا مى

بانو تو را گويند:  فکر بوديم ناگهان در زدند رفتم ديدم مشعلها و شمعها در دست خدمتگزاران، مى

رفتم، شمار  گويد: با ترس و لرز از جا برخاستم و هر چه من آرام آرام مى احضار کرده است، مى

اى بردند و جلو پرده بانو نگاه داشتند،  اى به خانه شدند تا مرا از خانه مأموران پشت سر هم افزون مى

نو را شنيدم که زارزار گويد: صداى گريه با ( مى3خدمتگزار گفت: بانو پشت اين پرده است، )

 گفت: گريست و مى مى

اى احمد خدا تو را جزاى خير دهد و خدا همسر تو را جزاى نيکو دهد، من هم اکنون در خواب بودم 

که رسول خدا )ص( آمد و گفت: خدا به تو و همسر خصيب جزاى خير دهد! معناى اين سخن 

گريست، مبالغى پول و لباس به من مرحمت  چيست؟ جريان را براى بانو نقل کردم در حالى که او مى

کرد و گفت: اين مال آن مرد علوى و اين مال همسرت و اين براى خودت! و آنچه به من داد برابر 

صد هزار درهم بود، من آن اموال را گرفتم و سر راهم به خانه آن علوى رفتم و در زدم از داخل منزل 

گريست، از علت  ! و از خانه بيرون آمد در حالى که مىاى، بده صدا زد: احمد، هر چه همراه آورده

اش پرسيدم، گفت: وقتى که تو وارد خانه من شدى همسرم به من گفت که همراه تو چيست و  گريه

من فهميدم و گفت: برخيز تا با هم نماز بخوانيم و براى بانو و احمد و همسرش دعا کنيم پس نماز 
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فرمود: من از  و رسول خدا )ص( را در خواب ديديم که مىخوانديم و دعا کرديم سپس خوابيديم 

آورند، از  که به تو کردند تشکّر کردم. و هم اکنون چيزى که براى شما مى  آنها به خاطر احسانى

 ايشان بپذير.

 حکايت ديگريك 

مسعودى در تاريخ خود از اسحاق بن ابراهيم بن مصعب، رئيس شحنه بغداد نقل کرده است که وى 

فرمود: آن قاتل را آزاد کن و او بيمناك از  خدا )ص( را در خواب ديد در حالى که به وى مىرسول 

خواب بيدار شد و از اطرافيانش پرسيد، گفتند: مردى نزد ما هست که متّهم به قتل است، دستور داد 

وهى گويم، ما گر او را حاضر کردند به او گفت: حقيقت ماجرا را براى ما بگو! آن مرد گفت: مى

شديم، وقتى که ديروز صبح شد پيرزنى بود که پيش ما  بوديم که همه شب دور بساط شراب جمع مى

آورد، او آمد و وارد منزل شد در حالى که دخترکى زيبا رو  کرد و زنها را براى ما مى رفت و آمد مى

تاد و غش کرد، به همراهش بود همين که به ميان منزل رسيد و از قصد ما آگاه شد، فريادى زد و اف

( من او را داخل اتاقى بردم، همين که به هوش آمد از حالش پرسيدم، گفت: اى جوانمردان! به 2)

خاطر خدا! به خاطر خدا! به من رحم کنيد، اين پير زن مرا فريب داد و به من گفت که کفشى دارد 

طمينان سخن او به همراهش که در دنيا نظيرش نيست و مرا تشويق کرد بيايم و آن را ببينم و من به ا

ام و جدّم  ( و ناگهان مرا با شما رو به رو کرد در حالى که من علويه3آمدم تا آن کفش را ببينم )

گويد: من پيش  رسول خدا )ص( و مادرم فاطمه دختر رسول خداست، حرمت آنها را حفظ کنيد، مى

که متعرّض او نشوند، با اين همه  دوستانم رفتم و جريان حال او را بازگو کردم و از آنها خواستم

گويى که من آنها را وادار کرده باشم برخاستند به سمت او رفتند و گفتند: اکنون که تو کام خودت 

گويد: من جلو او ايستادم و گفتم: به خدا سوگند تا من  ( مى4شوى! ) اى، مانع ما مى را از او برآورده

رازى کند و بين ما زدوخوردى شد و من چند زخم ام کسى از شما حق ندارد به او دست د زنده

برداشتم و به يکى از آنها که بيشتر از همه اصرار داشت تا حرمت آن علويه را از بين ببرد، حمله بردم 

و او را کشتم و همچنان از آن دختر جانبدارى کردم و او را نجات دادم و سالم از خانه بيرون کردم و 

يد: همان گونه که پرده مرا مستور داشتى خداوند تو را مستور بدارد و گو شنيدم که خطاب به من مى

ها داد و فرياد ما را شنيدند و نزد ما  همان گونه که مرا يارى کردى، خدا تو را يارى کند، و همسايه

غلطيد و مرا با اين حال نزد تو  من بود و آن مرد در خونش مى  آمدند در حالى که کاردى در دست
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سحاق گفت: به خاطر آن عملى که تو کردى خدا تو را آمرزيد و من هم به خاطر خدا و آوردند. ا

پيامبر )ص( تو را بخشيدم، آن مرد گفت: پس به حق آن خدايى که به خاطر او مرا بخشيدى من 

هرگز معصيت او را نخواهم کرد. سپاس، خداى يکتا را و درود خدا بر سرور ما محمد )ص( و آل او 

 وان او بر ايشان باد.و سالم فرا

 حکايت ديگريك 

گويد: من از ابو عامر واعظ شنيدم که  ابو الفرج به نقل از عبيد اللّه و او از پدرش نقل کرده، مى

گفت: در آن هنگام که من در مسجد رسول خدا )ص( نشسته بودم ناگهان غالم سياهى به همراه  مى

مه را گرفتم و باز کردم ديدم نوشته است: به نام خداوند اى به نزد من آمد و نامه را به من داد نا نامه

مند سازد و از همدمى قطرات اشك  ات بهره بخشاينده مهربان خداوند تو را از نيروى فکر و انديشه

برخوردار گرداند و در عشق به خلوت تو را ممتاز فرمايد، اى ابو عامر من يکى از دوستان تو هستم، 

مندم تو را ببينم و بسيار  حال شدم و عالقه اى، از اين رو خوش ر مدينه آمدهاطالع يافتم که تو به شه

مند گردم، اگر چيزى باالى سر ما بود، سايبان، و  مايلم که در خدمتت باشم و از هم صحبتى با تو بهره

م ده در زير پاى ما بود زيرانداز ما خواهد بود، شما را به خدايى که نعمت بالغت را داده سوگند مى

و به روايتى: مشتاق ديدار  -که تشريف فرما شويد و ما را از نعمت ديدارتان برخوردار سازيد!

 و خداوند عذر و معذرتهاى مرا پذيراست، و السّالم. -شمايم

گويد: پس از خواندن نامه با آن قاصد حرکت کردم تا به محل قبا رسيديم، مرا به  ( ابو عامر مى2)

ولى مخروبه بود و گفت: همين جا بايست تا من اجازه بگيرم، ايستادم،  منزلى برد که بسيار بزرگ

اى مخروبه است که در خانه از  غالم رفت و برگشت و به من گفت: داخل شو، وارد شدم ديدم خانه

رسيد که از عشقى غمين و از ترس و بيمى  چوب خرماست و پيرمردى رو به قبله نشسته، به نظر مى

اش آثار اندوه پديدار بود و از بس که گريسته بود چشمانش نابينا و  رهاندوهگين است، در چه

پلکهايش آزرده شده بود، سالم دادم و او سالمم را پاسخ داد، سپس برخاست ديدم نابيناى زمينگير و 

( ابو عامر خداوند دلت را از زنگار گناهان 1و گفت: ) گرفتار چندين بيمارى است، رو به من کرد

مغزت را سرچشمه حکمت قرار دهد، همواره روى دلم به سوى تو و مشتاق شنيدن  شستشو دهد و

[ برانگيخته که پزشکان را دردمندى آن ناتوان ساخته و  موعظه تو هستم آمدنت نورى را ]در دلم

واعظان را شفا بخشيدن آن عاجز گردانيده است و مرا خبر سودمندى مرهمهاى تو براى زخمها 
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را رحمت کند در ريختن پادزهر تأخير مکن هر چند که تلخ باشد من از آن رسيده، پس خدا تو 

اى را  گويد: منظره کنم! ابو عامر مى کسانى هستم که به اميد شفا و بهبودى بر درد و رنج دوا صبر مى

تابم کرده بود، مدتى انديشيدم سپس  شنيدم که بى ديدم که زبانم را بند آورده بود و سخنى را مى مى

( و گفتم: يا شيخ! چشم دلت را بر ملکوت 2نمود ) بانم آمد آنچه آمد و آسان شد آنچه دشوار مىبه ز

آسمانها بگشا و گوش معرفتت را از اين عالم به ساکنان افقهاى دور بسپار تا با حقيقت ايمانت بهشت 

تش فروزان جاودانه را ببينى و آنچه را که خداوند به اوليايش وعده داده مشاهده کنى سپس بر آ

)جهنم( و آنچه را که خداوند براى اشقيا در ميان آتش وعده داده بنگر، چقدر فاصله است بين اين دو 

اى  گويد: آن مرد با شنيدن اين سخنان، ناله ميرند؟ ابو عامر مى سرا مگر اين دو گروه به يك نوع نمى

 کرد و فريادى برآورد و نفس عميقى کشيد و بر خود پيچيد و گفت:

ه خدا سوگند که داروى تو بر درد من کارگر شد و اميدوارم که شفايم در دست تو باشد، خدا تو را ب

بيامرزد، بيشتر بگو! گفتم: برادرم! خداوند بر قلب تو آگاه و از راز تو مطّلع است و اسرارى را که از 

از شنيدن سخنان من  بيند، اين بار پس کنى، او به چشم خود مى دارى و يا آشکار مى خلق پوشيده مى

فريادى بلندتر از پيش برآورد، سپس گفت: کيست که بر تنگدستى و نيازمندى من رحم کند و 

کيست که گناه و خطاى مرا ببخشد؟! موالى من! تو اى تنها اميد من، به سوى توست پناه و سرانجام 

 کار من! و پس از گفتن اين کلمات به رو در افتاد و مرد.

گويد: از عمل خود پشيمان شدم و با خود گفتم: چه جنايتى بر خود روا داشتم، پس  ى( ابو عامر م3)

اى از مو بر سر داشت، در اثر سجده  اى بيرون آمد در حالى که لباسى پشمينه بر تن و مقنعه دختر بچه

ماس زياد، خودزيادبينى و پيشانيش ساييده و به خاطر قيام زياد )براى عبادت( رنگش زرد و پاهايش آ

کرده بود، رو به من کرد و گفت: آفرين بر تو! اى راهنماى دلهاى عارفان و برانگيزنده غمهاى 

پروردگار جهان هرگز فراموش   غمگساران، اى ابو عامر! به خدا سوگند که مقام تو را در پيشگاه

واند تا زمينگير ( اين پدر من از بيست سال قبل مبتال به بيمارى بود و به قدرى نماز خ1نخواهم کرد! )

شد و آن قدر روزه گرفت تا کمرش خميده شد و به قدرى گريه کرد که در اثر گريه زياد نابينا شد 

 گفت: و از خدا آرزوى ديدار تو را داشت و مى

يك بار در مجلس ابو عامر حضور داشتم او فکر مرده مرا زنده کرد و رشته خواب غفلت مرا پاره 

ات  آورد، پس خدا به خاطر اين موعظه شنيدم، مرا از پا درمى ن او را مىکرد و اگر يك بار ديگر سخ
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مند گرداند براستى که او را  به تو جزاى خير دهد و به خاطر نعمت حکمتى که به تو داده تو را بهره

از آن حالى که داشت آسوده کردى. آنگاه خودش را روى بدن پدرش افکند و بر چشمان او بوسه 

گفت: اى پدر عزيزم! اى که در اثر گريه زياد از ترس گناه چشمانت نابينا  و مى گريست زد، و مى

شد، اى پدر! اى پدر عزيزم! اى آن که ياد عذاب پروردگارش او را از پا در آورد، پدر! اى پدر 

عزيز! اى آن که ياد پروردگارش به خرمن حيات او آتش زد! پدر! اى پدر مهربان! اى که همواره 

گريستى و همدم استغفار و نيايش بودى! اى کشته تذکّردهندگان و خطيبان! و اى به  و مىسوختى  مى

گويد: به وى گفتم: اى دخترى که  ( ابو عامر مى2خاك افتاده )تيغ زبان وعظ( واعظان و حکيمان! )

اى، پدرت از اين عالم رفت و بدرود زندگى گفت و قدم  گريى و بر سوك پدر نشسته به حال خود مى

به عالم جزا نهاد و هر عملى که کرده بود پاداش او را ديد و در نامه عملى که نزد پروردگار دارد 

شود اگر نيکوکار بود، در  شود و چيزى فراموش نمى تمام اعمال او برايش ثبت است و بررسى مى

شنيدن  پيشگاه خدا مقرّب است و اگر گنهکار بود به سراى غم و اندوه وارد گشته است! دخترك با

اين سخنان همچون پدرش فريادى از دل برآورد و عرق بر جبينش نشست، من به سرعت به جانب 

مسجد پيامبر )ص( شتافتم و به نماز پناه بردم و خدمتگزار مسجد را از جريان او مطّلع کردم، او گفت: 

 وردار شد.اين مرد بينا بود و از سهم مقدّر خويش از روزيى که براى او مقرّر شده بود برخ

( نقل است که فردى يهودى در يك راه عمومى با مردى دوست شد از او درباره اخالص در توکل 3)

پرسيد و نيز در مورد وفاى دوست شفيق و راجع به رسيدن به مقصود از راه توکّل از مواليمان صادق 

هر که »ت: کند، گف )ع( سؤال کرد و او چيزى به اين مضمون گفت که گفته ما بر آن صدق مى

گويد پس  آن مرد مى«. عرضه کند کند، بايد قبل از آن به خدا حاجت خود را به مخلوقى عرضه مى

از اين گفتگو وارد مسجد شدم و دو رکعت نماز خواندم و چون براى خواندن تشهد نشستم، خواب 

ا به خدا گويد: در عالم خواب ديدم که فرمود: اى برادر! تو بندگان خدا ر چشمم را ربود، مى

کنى! از خواب بيدار شدم و در مسجد ماندم تا نماز  کنى ولى خود، او را فراموش مى راهنمايى مى

ديدمش پس مردى بود .. از طرف يکى از  عشاى دوم را خواندم، کسى نزد من آمد به طورى که مى

 نياز نمايد به وى رسيد. دوستانش چيزى که او را کفايت کند و بى
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 چند دعا

ز جمله دعاى امام صادق )ع( و لطفى که به ابراهيم بن ادهم فرمود، به اين عبارت است: ( ا1)

خداوندا تو، بر اعمال من واقفى که از روى جهل و خطا از من سر زده است پس اگر به خاطر آن »

دانى به لطف و رحمتت آن را برآورده  مرا مجازات کنى من شايسته آنم و تو حاجت مرا خوب مى

 در دم حاجتش برآورده شد.« ساز!

( و از آن جمله دعايى است که شخصى که در بند بوده از هاتفى شنيد و گفت و از بند نجات يافت 2)

اى خدايى که چشمها او را نبيند و در وهمها و پندارها نياميزد و در وصف »و آن دعا اين است: 

شايش و راه خروجى قرار ده، اى وصف کنندگان نگنجد و چرت و خواب او را نربايد، در امر من گ

سپس اين دعا را تکرار کرد تا اين که خداوند به «. ترين بخشايندگان پناه پناه خواهان اى بخشنده

 لطف خود او را رهايى بخشيد.

گويد: او نيز در چنين بندى گرفتار آمد و اين دعا را خواند و از بند نجات  يکى از راويان حديث مى

 يافت.

دعايى است که مردى در حالى که سوار کشتى بود آن را خواند و به دريا افتاد خداوند  ( از جمله،3)

در اثر آن دعا او را نجات داد و دوباره به کشتى بازگرداند؛ به اين ترتيب که وى سه مرتبه گفت: يا 

ب پروردگارى را صدا داد: لبّيك خو ، سرنشينان کشتى شنيدند که مناديى ندا مى 1  ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ  حىّ

 زدى! سپس از دريا جست و در کشتى نشست.

( و از جمله دعايى است راجع به برآوردن دين، از مفضّل بن فضاله که وامى به گردن او آمده بود 1)

پس   2  گفت: يا ذا الجالل و اإلکرام بحرمة وجهك الکريم اقض عنّى دينى کرد و مى و دعا و زارى مى

کنى و خدا را به حرمت ذات  گويد: چقدر زارى مى ر خواب ديد، کسى به او مىاز دعا خوابيد و د

دهى، به فالن جا برو و از آنجا مقدار و امت را بگير ولى حق ندارى بيش از آن  اش سوگند مى بخشنده

 بگيرى و او رفت و گرفت و بدان وسيله دين خود را ادا کرد.

اى که  کرده بود، به اجابت رسيد مطابق خواسته ( از جمله دعايى است که براى کسى که دعا2)

  3«اللّهمّ إنّى أسألك صحّة فى تقوى و طول عمر و حسن عمل و رزقا واسعا ال تعذّبنى عليه»داشت: 

                                                 
 اى که جز تو خدايى نيست. ( اى زنده .1
 ات، دين مرا ادا کن! اى خداوند با جالل و بخشنده، به حرمت ذات بخشنده .2
 طلبم که ناراحتى در پى نداشته باشد. خداوندا از تو سالمت در تقوا و طول عمر و حسن عمل و وسعت روزيى مى .3
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آورم )و ممکن است که  ( و از جمله دعاى معروفى است که به گمانم همين است که در اينجا مى3)

انت يا اللّه قادر على تعثيره فى سرّه و جهره و صيانتى عن »آن دعاى مخصوصى باشد( دعا اين است: 

  1«االستجارة فى هتك ستره و اظهار سرّه و کشف امره يا اقدر القادرين و اقوى النّاصرين

  فصل

تأليف عبد اللّه بن محمد بن على حاجب نعمان ديدم که از قول باالترين قاضى « العبر»( در کتاب 4)

يبى را نقل کرده و ابن هدهد و ابن صقر؛ فرّاشان سلّار ملقّب به جالل الدّولة زمان، ماوردى حکايت عج

اند؛ وى پيش از اين که به حکومت بغداد برسد، حاکم بصره  بن بويه نيز آن را تأييد و تصديق کرده

بود و شخصى معروف به کبوش وزير او و بر امور مسلّط بود. وى مردى از بنّاهاى بصره را دستگير 

اى به حال خود  و اموال او را مصادره نمود و از هستى ساقط کرد و سرانجام او را چون مردهکرد 

( تا اين که روزى از روزها که کبوش 1کرد، ) مى  واگذاشت در حالى که آن مرد کبوش را نفرين

مرد کرد با آن مرد روبرو شد به او دشنام داد و آن  سوار بر مرکب بود و با جمعيّت زيادى عبور مى

در جواب گفت: بين من و تو خدا حاکم است و به خدا سوگند که با تيرهاى شبانه تو را هدف خواهم 

گرفت! )يعنى با دعاى شبانه از خدا خواهم خواست تا تو را نابود کند( کبوش با شنيدن اين سخن 

شبانه مرا تهديد  اى افتاد و به وى گفت: تو با تيرهاى دستور داد او را به قدرى زدند که همچون مرده

کردى، ديدى که اين تيرهاى روزانه به تو اصابت کرد، سه روز از اين ماجرا گذشته بود که جالل 

الدّوله کبوش را دستگير کرد و او را روى حصيرى در يك اتاق نشاند و کسى را بر او گماشت تا او 

وى آن نشانده بودند، بلند را شکنجه کند! فرّاشان براى نظافت اتاق آمدند، حصيرى که کبوش را ر

اى زير حصير است فراشان آن را برداشتند و به ابن هدهد فراش مخصوص سلّار  کردند، ديدند نوشته

 دادند، سلّار پرسيد: چه کسى اين نوشته را زير حصير گذاشته است؟

دم ديدم گويد: نوشته را خوان ( مى2گفتند: کسى داخل حجره نشده است و از آنجا بيرون هم نرفته، )

 اند: که اين رباعى را نوشته

  سهام اللّيل ال تخطى و لکن
 

 لها أمد و للعهد انقضاء

                                                 
درى و افشاى راز و برمال کردن اسرار او بازدارى! اى تواناترين  مرا از کار پرده توانى خداوندا تو قادرى در ظاهر و باطن او را بلغزانى و مى .1

 توانمندان و نيرومندترين ياوران!
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  أ تهزأ بالدّعاء و تزدريه
 

 1 تأمل فيك ما صنع الدّعاء

( قضيه را براى جالل الدّوله نقل کردند و تمام داستان را خود کبوش براى او شرح داد، جالل 3)

ماجرا به فراشان دستور داد آن قدر به فك او بزنند که دندانهايش بيفتد و الدوله پس از شنيدن شرح 

( بخش پايانى متضمّن 4آنها دستور را اجرا کردند و به قدرى او را شکنجه کردند که او هالك شد! )

مشمول تهديد آيات الهى و مستوجب   دعايى است بر ضد دشمن! هرگاه انسان دشمنى داشته باشد که

اللّهمّ انّك قلت فى الکتاب الکريم فى وصف المستحقّين للعذاب »وندى باشد بايد بگويد: عذابهاى خدا

وا أَوْ تُقَطَّعَ )إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُ  األليم

اللّهمّ انّ فالنا قد سعى فى االرض بالفساد و قد منعنا   2 هُمْ مِنْ خِالفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ(أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُ

من اقامة الحدّ عليه المانع له من ظلم نفسه و ظلم العباد و من تطهيره قبل يوم المعاد، اللّهمّ و انت احقّ 

  3 )بُغِیَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ(  ذى اصرّ عليه، اللّهمّ و قلت: منباقامة الحدّ عليه فعجّل له ما يستحقّه بالفساد الّ

 . 5  ( 4)وَ ال يَحِيقُ الْمَکْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ و قلت:

 

                                                 
شمارى؟ صبر  گيرى و آن را سبك مى کند ولى مدت و مهلتى دارد، و هر مدتى را پايانى است آيا تو دعا را به مسخره مى تيرهاى شبانه خطا نمى .1

 ها چنين آمده است: کند؟! در بعضى نسخه بينى دعا درباره تو چه مىکن و بينديش تا ب

  أ تهزأ بالدّعاء و تزدريه
 

 تأمّل فيك ما صنع الدّعاء

  سهام الليل ال تخطى و لکن
 

 لها امد و لألمد انقضاء

 م.(. -ده است که تأثيرى در معنى ندارد)بديهى است که تفاوت در تقدّم و تأخر ابيات است و نيز به جاى کلمه )عهد( أمد، در اينجا آم
زنند )و با تهديد به اسلحه به  خيزند و در روى زمين دست به فساد مى : بيقين، کيفر آنها که با خدا و پيامبر )ص( به جنگ برمى33( آيه 5مائده ) .2

يا )چهار انگشت از( دست راست و پاى چپ آنها بريده  برند( اين است که اعدام شوند يا به دار آويخته گردند، جان و مال و ناموس مردم حمله مى

 شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند ...
 کند. : کسى که بر او ستم شده باشد، البته و البتّه که خداوند او را يارى مى60( آيه 22حج ) .3
 گيرد. : و انديشه بد جز صاحبش را فرا نمى42( آيه 35فاطر ) .4
اى: )اين است کيفر آنها که با خدا و پيامبر )ص( به  اب کريمت )قرآن( درباره کسانى که سزاوار عذاب دردناکى هستند گفتهخداوندا تو در کت .5

برند( که بايد اعدام شوند، يا به  زنند )و با تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى خيزند و در روى زمين دست به فساد مى جنگ برمى

دست راست و پاى چپ آنها بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند( خداوندا فالن کس در روى  -چهار انگشت از -گردند، يادار آويخته 

توانيم او  زمين فساد کرده و ما را از اجراى حدّ بر او، کسى مانع است که بر خود ستم کرده و به بندگان تو ستمکار است، و پيش از روز قيامت نمى

ما کنيم، خداوندا تو سزاوارترى به اجراى حد درباره او پس به خاطر اصرارى که او بر فساد دارد، بد آنچه او سزاوار است براى او تعجيل فررا پاك 

 گيرد اى: انديشه بد جز صاحبش را فرا نمى کند )و نيز فرموده اى: )کسى که بر او ستم کنند، البته که خداوند او را يارى مى خداوندا تو فرموده


